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שילוב בקהילה

תיאור הפרויקט
הכל התחיל בפנייה אישית...

ח', לקוחה של המחלקה, פנתה אלינו בבקשה לידע 
תאורטי ומעשי על מחלת הצליאק שהיא והבן שלה 
מתמודדים עמה. בבדיקה שערכנו למדנו שביישוב 

אום בטין יש ריכוז גדול של חולי צליאק וחסרה 
מודעות

מיפוי היישוב ואיתור רכזת
 הצענו לח' להצטרף לפרויקט קהילתי לקידום המודעות לצליאק

 ח' החלה לשמש כפעילה, בעזרתה איתרנו כ - 10 נשים משכונות שונות
 הנשים עברו סדנת בישול מותאמת תרבות תוך שימת לב לדרכי הבישול הנהוגות במטבח

   המקומי וקיבלו ידע תיאורטי לגבי הצליאק 
 הנשים הפכו לשגרירות הצליאק ביישוב

 ח' החלה לשמש כרכזת הפרויקט שכיום משתתפות בו 20 משפחות

שיתופי פעולה
שגרירות הצליאק סייעו להעביר תרומה של לחמניות ללא גלוטן מעמותת "צליאק ישראל" 

למשפחות נזקקות ביישוב המתמודדות עם צליאק

יעדים להמשך
 מיצוב שגרירות הצליאק ביישוב

 איתור, גיוס והפעלה של קבוצות חדשות 
 הגברת הידע בתחום האפייה והידע התיאורטי

 יצירת שיתופי פעולה חדשים
 הקמת קואופרטיב - קניית מצרכים בשיתוף ובמחירים מוזלים 

  קבוצות שגרירות חדשות - הנשים עברו סדנת בישול מותאמת תרבות תוך שימת לב
    לדרכי הבישול הנהוגות במטבח המקומי וקיבלו ידע תיאורטי לגבי הצליאק

אוכלוסיית היעד
משפחות שאחד מבני 

המשפחה מתמודד עם מחלת 
הצליאק ומתגוררות ביישוב 

אום בטין או בסמוך אליו

תחום ההתערבות
 שילוב בקהילה, הנגשת ידע ומענה 

לצורך בסיסי במזון לחולי צליאק
 פרקטיקת התערבות: קהילתית - קבוצות 

קטנות להפצת הידע והמודעות



שילוב בקהילה

מרכז עוצמה כאבול
Scanned by CamScanner

מרכז למידה שמפעילים פעילים



שילוב בקהילה

מדדי הצלחה וכלי מדידה

תוצאות התכנית

מה עשינו? 
 איתרנו קבוצה של הורים שאותם הכשרנו בסדנה ייעודית לשמש פעילים במרכז
   עוצמה  ביצענו מיפוי בקרב המשפחות במרכז עוצמה ותכנית 'נושמים לרווחה'

    שממנו למדנו על הצורך של ההורים בשיעורי עזר לילדים, שאותם אינם יכולים לממן
 קבוצת הפעילים התייעצה עם גורמים וגורמים חינוכיים ואחרים במועצה, והם החליטו

   לקדם הקמת מרכזי למידה ביישוב עבור 40 ילדים ממשפחות שחיות בעוני והדרה
   משני בתי ספר יסודיים ביישוב

 מספר הילדים אשר השתתפו במרכזי הלמידה והתמידו במהלך השנה
 מספר המתנדבים והפעילים שהשתתפו בתכנית והתמידו בהתנדבותם

 דיווח עובדות סוציאליות של המשפחות על שביעות רצון מהתכנית
 מנהלי בתי ספר, המורים וההורים ידווחו על שיפור בציונים ותפקוד הכללי של התלמידים

 שאלונים להורים ולמחנכים על תפקוד התלמידים )בתחילת התכנית ובסיום שנת הלימודים( 
 דיווח של המורים על עלייה בציונים לכל תלמיד של 3 נקודות בממוצע

 דיווח ההורים על שיפור במצב התפקודי והלימודי, ועליה במוטיבציה של הילדים 
 דיווח של הפעילים והמתנדבים על שביעות רצונם בהשתתפות בפרויקט

 דיווח של מנהלי בתי ספר ועובדות סוציאליות על התפוקה של התכנית

דיווח על שיפור התפקוד הלימודי של 40 התלמידים שהשתתפו במרכזי הלמידה
 ציוני כל התלמידים עלו   המנהלים, המורים והורי הילדים דיווחו שהמוטיבציה להצלחה 

והשתלבות בלימודים עלתה בקרב כל התלמידים   ההורים החלו להשתתף בפעילויות 
ואירועים כלל קהילתיים

ברמת הפעילים והמתנדבים
 חוויית ההצלחה ומשוב חיובי שקיבלו מצוות בית הספר, מהתלמידים ומההורים היה מעצים

ועודד נכונות להמשיך ולהתנדב בקהילה  הדימוי של ההורים שחיים בעוני והדרה השתנה 
בעיני הגורמים השונים בקהילה, כולל מערכת החינוך 



שילוב בקהילה

התנדבות נשים ככלי להעצמה אישית

מרכז עוצמה כפר כנא
מועצה מקומית 

כפר כנא



שילוב בקהילה

מה למדנו?

מה עשינו? 
 איתרנו נשים המתמודדות עם הדרה חברתית

 קיימנו קבוצת מיקוד שממנה למדנו שנדרש חיזוק המעמד החברתי של הנשים
 זיהינו במחלקה יחד עם הנשים צורך לחזק את הקשישים המרותקים לביתם בכפר 

   ואינם משולבים חברתית, מצב הנובע ממחסור בכוח אדם בתחום הסיעוד
 המשתתפות התגייסו לבקר בבתי הקשישים והציעו להם תמיכה רגשית

 הנשים נתרמו מההתנדבות בבתי הקשישים. הן חוו העצמה אישית הודות להערכה הרבה
   שלה הן זכו מצד הקהילה ואנשי המקצוע 

 הקשישים והנשים זכו לתמיכה רגשית ולחוויה של שילוב בקהילה



שילוב בקהילה

התנדבות ככלי להעצמה אישית

מרכז עוצמה כפר קרע



שילוב בקהילה

מה עשינו? פעולות קבוצתיות וקהילתיות

הישגים

ציטוטים והדים בכפר 

מה זיהינו?
משפחות בכפר שמתגוררות בבתים

מוזנחים ומסוכנים שמצריכים שיפוץ
ותיקונים בעלויות גבוהות

למי הצענו את המענה? 
למשפחות עם ילדים החיות בתנאי

דיור קשים  

סדנת שיפוץ בתים 
בסדנה השתתפו 12 לקוחות המרכז. הסדנה התקיימה בתשעה בתים של לקוחות מרכז 

עוצמה שנדרש בהם שיפוץ או תיקון דחוף. מי ששיפץ היו המשתתפים בתגבור בעלי מקצוע.
מה תרומת הסדנה? חברי הקבוצה למדו ולימדו לבצע תיקונים ושיפוצים קטנים בכוחות 

עצמם. מקורות המימון הינם תקציב מרכז עוצמה, השתתפות בעלי הדירות ששופצו ותרומות 
מהקהילה. בסיום הסדנה התקיים טקס סיום בו כל המשתתפים קיבלו תעודות הוקרה וארגז 

כלים איכותי 

 המשתתפים רכשו מיומנויות לחיים - תיקונים ושיפוצים בעלויות נמוכות  תשע משפחות 
מתגוררות בדירות משופצות, בטוחות ומכבדות  חסכון גדול בתשלומים של בני המשפחה 

לבעלי מקצוע   הדימוי העצמי של המשתתפים בסדנה עלה  הגברת הסולידריות 
הקהילתית כלפי משפחות שחיות בעוני והדרה בקהילה

המשפחות שבתיהם שופצו
״עבודתכם נפלאה דחינו את זה הרבה זמן באמת תודה לכם... מרגישים לא לבד הילדים מאוד 

שמחים שעזרו, בפעם הבאה נעשה בעצמנו. כל הצורה של הבית השתנתה״
מחברי הקבוצה

״הרגשה נפלאה לעזור למשפחות. למדנו מקצועות חדשים, נעשה גם בבתים שלנו לפחות 
צבע ותיקונים קלים״ 

ראש המועצה
״בפעילות הבאה תשלבו אותי בקבוצה, רוצה לעבוד כמוכם ולעזור״ 



שילוב בקהילה

״קום איל פה״

מרכז עוצמה חיפה



שילוב בקהילה

תחום ההתערבות

תיאור ההתערבות הלכה למעשה 

אוכלוסיית יעד
73 משפחות בתכנית ׳נושמים לרווחה׳ 

התערבות רב מערכתית, רגישת תרבות
למשפחות ׳נושמים לרווחה׳ במחלקה לשירותים חברתיים בעירית חיפה. 

חיפה, על כל גווניה, מאתגרת בעבודה עם משפחות מתרבויות שונות. 
בהתאם לכך, עלינו "לתפור" חליפה מותאמת אישית לכל משפחה בתוך קונטקסט שכונתי, 

קהילתי ועירוני מחד, ושילוב המשפחות על כל רובדיהן באמצעות שיתופי פעולה קהילתיים 
מאידך.

 אוריינות מחשב לנשים בנות העדה האתיופית 
 מלווים למשפחות בני כל התרבויות בחיפה 

 קייטנת שחייה לילדי המגזר הערבי 
 בניית תכנית ניהול כלכלי מותאמת לבני העדה האתיופית

 קבוצת "פטפוטי עברית" 
 קבוצת הדרכת הורים לדוברי השפה הרוסית

 ימי כיף בטבע הישראלי לצורך חשיפה, הנאה והכרות עם הארץ
 קידום יזמות עסקית מותאמת לקהילות המוצא של הפונים



שילוב בקהילה

״בלד אלכיר״ - היישוב הטוב

מרכז עוצמה קלנסוואה
עיריית

קלנסוואה



שילוב בקהילה
התנדבות בקהילה - אמצעי להגברת ההון הסימבולי

אנשים אומרים

 איתור משפחות המתגוררות בתנאי חיים קשים
 איתור אנשי מקצוע מתנדבים

 גיוס משאבים בקהילה
 שיפוץ הבתים

  25 ילדים קיבלו שיעורי עזר אחת לשבועיים

 בחירת שטח מוזנח והחלטה להופכו לשטח ירוק - נקיון, 
   יישור השטח, צביעת קירות. העירייה השקיעה בתאורה 

   ומתקנים

 ״לפני הפרויקט הייתי בעבודה ובבית, עכשיו אני 
    גם יוצא ותורם לאחרים״

 ״למדתי שלתרום לאחרים זה אושר״
״היה מעייף אבל כל כך נהניתי ואני מחכה להמשך״

״חשבתי שבאתי לשפץ בתים אבל שיפצתי בתים
   ולבבות״

״לימדתי את הילדים שלי ערכים דרך בלד אלכיר״
״אני רוצה לתרום לקהילה כדי שאנשים ירצו אותי 

 )ילד בן 10(״

שיפוץ בתים 
למשפחות נזקקות

עזרה ותיגבור 
לימודי ע"י מתנדבים

ימי התנדבות 
השטחים ציבוריים

 עשרות מתנדבים החלו לבקר קשישים אחת לשבועיים
 חלוקת ארוחות וחלוקת בגדים

 ניקוי מצבות
 כרטיסי הנחות למשפחות

ליווי וביקור 
קשישים בודדים

  הכשרת לקוחות מרכז עוצמה לשמש כיזמים מתנדבים בקהילה ובכך לשפר
       את מעמדם 

  היזמים החליטו לייסד את פרויקט "בלד אלכיר" - היישוב הטוב 



שילוב בקהילה

מרכז עוצמה אבו סנאן

מועצה מקומית
אבו סנאן

התמודדות עם הדרת ילדים ומשפחותיהם במערכת החינוך



שילוב בקהילה
איתור צורך

תהליך פיתוח התכנית

תיאור תהליך הבניית התכנית

תוצאות 

 בקבוצת מיקוד עלה צורך של הורים שמתקשים לממן הוצאות שונות בבית הספר
   לילדיהם

 בסדנאות שנערכו במרכז עוצמה ההורים התייחסו לקושי ולבושה שהם חשים 
    כאשר ידם אינה משגת את המימון שמבוקש במסגרות החינוך

 פורסמו בקהילה חגיגות ראוותניות במסגרות חינוך לכבוד ימי הולדת - 
   מצב אשר הגביר את תחושת התסכול וחוסר השוויון בקרב הילדים ומשפחותיהם

אוכלוסיית היעד: צוותי חינוך בגנים ובבתי ספר באבו סנאן
קביעת מטרות:

 לעורר מודעות לחוסר השוויון החברתי והשלכותיו על משפחות שחיות בעוני והדרה
 לעורר מודעות ולפתח שיח בבעיות שעומדות בפני ילדים ממשפחות שחיות בעוני והדרה

 פניה למערכת החינוך לבחינת הצורך והרצון לשתף פעולה כדי לשנות עמדות ולגבש 
   מדיניות בית ספרית שתקדם את שילובם של ילדים ומשפחותיהם שחיים בעוני והדרה

 העברת סדנה מקצועית לצוותים החינוכיים על משמעות החיים בעוני והדרה
 העברת שאלון משוב בתום הסדנה

 המשך קשר ושת"פ עם בית הספר סביב תכנית שגובשה על ידם

שינוי מדיניות של בית הספר כלפי ילדים ומשפחותיהם 
שחיים בעוני והדרה:

 הפסקת פעילות ימי הולדת חריגים וראוותניים וקביעת נוהל
   אחיד לכלל הילדים

 התחשבות במצבם הכלכלי של המשפחות ושמירת צניעות
   וסודיות בהקשר הזה כלפי הורים ומורים אחרים

 שינוי עמדתו של הצוות החינוכי כלפי ההורים והילדים, 
   הכרה בהם כשווים ובעלי יכולות

 קביעת תכנית שתשלב את הילדים וההורים בתוכניות הבית
    ספריות

 הפניית הורים למרכז עוצמה ע"י מערכת החינוך



שילוב בקהילה

"יוצאות מאחורי הקלעים" תכנית תיאטרון קהילתי

מרכז עוצמה נצרת עילית

עיריית
נצרת עילית



שילוב בקהילה
"יוצאות מאחורי הקלעים" תכנית תיאטרון קהילתי

לנשים ממעגל העוני ומודרות חברתית 
למה תיאטרון קהילתי?

 הפגת בדידות והגברת השילוב בקהילה  חיזוק תחושת המסוגלות העצמית והביטחון 
העצמי  שיפור במיומנויות התקשורת הבין-אישית   הגדלת צריכת השירותים ומיצוי 

הזכויות בקהילה בתחומי התעסוקה, הרווחה והחברה  הגברת היכולת של המשתתפות 
לייצר לעצמן הזדמנויות הנכונות להן לשיפור מצבן בתחומי החיים השונים: משפחה, 

תעסוקה, השכלה וקהילה
אמנות התיאטרון היא אמנות של מבע, תקשורת ומפגש בין אנשים. 

להצגה שיוצרת הקהילה יש הכוח לחולל שינוי בשלושה מעגלים: 
 העצמה אישית: השתתפות תורמת לחיזוק תחושת המסוגלות והביטחון העצמי, לפיתוח 

מיומנויות תקשורת והבעה אישית ועוד 
 העצמה קבוצתית: יצירת קבוצה פעילה ויוצרת והצגה מקורית המשלבת אמירה חברתית של 

הקבוצה, מאפשרת חיזוק תחושת השייכות הקבוצתית והשייכות לחברה 
 העצמה קהילתית: הצפייה בהצגה מאפשרת להעלות נושאים חברתיים לשיח הקהילתי, 

לשבור סטריאוטיפים ודעות קדומות ולחזק את תחושת השייכות והלכידות הקהילתית

תיאטרון מחבר מהו?  
תיאטרון מחבר: מפגשים בין לקוחות מרכז עוצמה לבין נותני שירות שהסיכוי שיפגשו ביומיום 

קלוש, במטרה לייצר שיח עם נותני השירות בכלים תיאטרליים

מה עשה תיאטרון מחבר בנצרת? 
חברי התיאטרון הקהילתי במרכז עוצמה הבינו שהם יכולים בעזרת התיאטרון לייצר שיח בין 

אישי ולהשפיע על שינוי מדיניות השירותים בקהילה
חברי הקבוצה גיבשו תכנית:

מה הם רוצים להציג ובפני אלו מוסדות ושירותים בקהילה 
השנה הופיעו חברי התיאטרון בפני עובדים: 

 בלשכה לסיוע משפטי - משרד המשפטים  המוסד לביטוח לאומי 
 לשכת התעסוקה - שרות התעסוקה  גננות ילדי הגיל הרך - משרד החינוך
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כוחה של קבוצה

מרכז עוצמה קריית מלאכי
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על הקבוצה
הקבוצה החלה ביוני 2015, מיד לאחר קליטת משפחות לתכנית 'נושמים לרווחה' כמענה 

לצורך שהמשפחות העלו. הקבוצה פועלת בהנחיה של עו"ס המשפחות ומלוות המשפחות
הפעילות כללה: הרצאות העשרה וסדנאות העצמה שונות בהנחיית אנשי מקצוע בשכר 

ובהתנדבות ושל המשתתפים: יוגה בצחוק, תרפיה בתנועה, הדרכה הורית, אורח חיים בריא, 
ימי שיא, חגים ומועדים, ימי הולדת ועוד...

הקו המנחה שלנו - לתרום ולהיתרם - המשפחות תורמות מהכשרתן המקצועית: 
סדנת איפור, עיצוב שיער ועוד...

כמה זה עוזר? המספרים מדברים...
השתתפות סדירה של מעל  75% מהמשפחות במפגשים למרות שהקבוצה וולונטרית

אוכלוסיית היעד
הקבוצה מיועדת למשפחות המשתתפות בתכנית ׳נושמים לרווחה במרכז עוצמה׳

שמרביתם ללא עורף תמיכתי/ משפחתי

המטרות שלנו
 יצירת קהילה תומכת

 חיבור למשאבים עירוניים המיועדים לקהילה
 חיזוק המחויבות לתהליך הפרטני ב'נושמים לרווחה'
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״האוהל הסגול״

מרכז עוצמה תל אביב
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מטרות 
 בניית רשת חברתית המגבירה את תחושת השייכות

 יצירת מרחב שיתופי לצמיחה, העצמה ולמידה 
 צמצום תחושת ההדרה

 חשיפה וחיבור העובדות באגף לפרקטיקה ועקרונות של עבודה סוציאלית מודעת עוני 

איך עשינו זאת? 
 חשיפה לעולמות תוכן, טעמים וחוויות חדשים

 יצירת חוויות VIP לדוגמה שימוש במתחם גג עיריית תל אביב, באמפיתאטרון עזריאלי 
 חשיפה לשירותי תרבות וחברה אוניברסליים הקיימים בעיר ועידוד הלקוחות לצריכתן 

באופן אקטיבי
 יצירת מרחב משותף לפעילות ומעורבות של הלקוחות ושל עובדות האגף על מנת להגביר

   את החיבור והקירבה
 "פורום מוביל"- מורכב מלקוחות שרוצים להשפיע על עיצוב תכני התכנית, עו"ס עוצמה,

    עו"ס קהילתי ומלוות נושמים - עוצמה. הפורום שותף לבניית, פיתוח והובלת המענה

התוצאות
 השתתפות גבוהה בכל המפגשים

 המפגשים יצרו רשת חברתית ומחויבות הדדית בין המשתתפים
 עלייה במספר הלקוחות המעורבים ופעילים בעיצוב התכנים

 העובדות הסוציאליות המשתתפות במפגשים מדווחות על
   חוויה ייחודית במפגש המשפיעה לטובה על הקשר הטיפולי, 

   גם הלקוחות מדווחים על חוויה משמעותית התורמת לקשר
 התפתחות של מעורבות ביקורתית של הלקוחות ולא רק

   צרכנות פסיבית
 לקוחות מדווחים על התנסויות נוספות שעשו בעקבות

   האוהל בצריכת תרבות ושירותים מחוץ לקהילה המיידית

"האוהל הסגול"
מקור ההשראה לשם "האוהל הסגול", צמח מהספר "האוהל האדום" של אניטה 

דיאמנט. המתאר את ההווי הנשי בתקופה בה נשים התאספו באוהל במהלך נידתן. 
במרחב זה מתעצבת האישיות והמודעות הנשית. 

"האוהל הסגול" של מרכז עוצמה הינו מענה קבוצתי קהילתי המהווה מרחב המתעורר 
לחיים אחת לחודש לשלוש שעות ומכנס תחתיו כ - 100 משתתפים, גברים ונשים 

גם יחד ומשמש כלי לשילוב בקהילה המשרת את לקוחות עוצמה, פעילים קהילתיים 
ועובדות המשפחה במחלקות.
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מרכז עוצמה עכו
תיאטרון קהילתי

עיריית עכו
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למה תיאטרון הקהילתי במרכז עוצמה
מעגל ההשפעה הראשון - המשתתף. דרך התיאטרון הקהילתי משפיע המשתתף 

על ההתפתחות האישית שלו על ידי שחרור רגשות וחסמים, הנאה מתוך זמן שמוקדש
רק לעצמו, פיתוח היצירתיות שלו, ביטוי עצמי וכמובן חיזוק הביטחון העצמי.

מעגל ההשפעה השני - אחרים: בני משפחה, חברים, אנשים מהעבודה וכד'. על ידי פיתוח 
מיומנות תקשורת, פיתוח חשיבה יצירתית, שיפור יכולות העמידה מול קהל, פיתוח יכולת 

להוביל לפתרון קונפליקטים וניפוץ דעות קדומות.
מעגל ההשפעה השלישי - חברה. להשפיע גם על הקהילה המורחבת על ידי שותפות לחזון 

תכנית עוצמה ומתן הזדמנות להגיע לאנשים רבים בקהילה ולהשפיע על חייהם בדרך יצירתית.

איך זה עובד בכלל? 
העבודה מתמקדת בקבוצה בעלת מכנה משותף שהופכת לקבוצת 

שחקנים באמצעות כלים תיאטרליים. המשתתפים משתפים 
בחומרים מעולמם האישי ומתנסים בתיאטרון ובדינאמיקה 

קבוצתית. החומרים שעולים מעובדים להצגה, שתעלה בפני 
הקהילה המקומית ותהווה מפתח להתמודדות עם בעיות 

הרלוונטיות לכל משתתף בקבוצה, לקבוצה כולה ולקהילה.

ייחודו של התיאטרון הקהילתי במרכז עוצמה הוא בהענקת 
משמעות לקולות הייחודים של המשתתפים השייכים לקהילה 

שבה הוא פועל. זהו תהליך אסתטי, תרפויטי ופוליטי בעת ובעונה 
אחת שגורם להעצמה אישית וקבוצתית לכל אורכו, משלב איתור 

וגיבוש הקבוצה, שאיבת החומרים והסיפורים מחיי היומיום, עיבודם 
למחזה דרמטי מקורי והצגתו מול הקהילה המקומית.

החזון שלנו
קידום הלכידות החברתית בקהילה ויצירת מארג אנושי המכבד את חבריה שמגיעים מרקעים 

שונים בחברה הישראלית, שהשיח ביניהם מצומצם ומוגבל על רקע מציאות החיים
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עכשיו זה התור שלנו לתת

מרכז עוצמה מעלה אדומים
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מטרה
  הגברת מיצוי הזכויות בקרב לקוחות הרווחה המתמודדים עם עוני והדרה

  העצמה של לקוחות הרווחה על ידי הפיכתם ממקבלי שירות למתנדבים ופעילים למען עצמם
     ולמען הקהילה בה הם חיים

מה מייחד אותנו?
  הגברת מיצוי הזכויות בקרב לקוחות הרווחה המתמודדים עם עוני והדרה

  העצמה של לקוחות הרווחה על ידי הפיכתם ממקבלי שירות למתנדבים ופעילים למען עצמם
     ולמען הקהילה בה הם חיים

ראציונל
  ממיפוי לקוחות מרכז עוצמה מתברר שכ - 70% מהם זקוקים לסיוע במיצוי זכויותיהם

  לקוחות מרכז עוצמה והאגף זקוקים רובם ככולם לידע והנגשת הזכויות, אמנם קיים ביישוב
   מענה באמצעות שי"ל, אך אולם רבים מהלקוחות זקוקים לתיווך וליווי מלא שאינו קיים

   בשירות זה. על כן הכשרת המתנדבים אשר ילוו את אותם לקוחות יהווה משאב חיוני וחשוב
   למחלקה ועיבוי השירות שניתן בש"יל

 נושא זה עלה גם כיעד של קורס הפעילים שהסתיים בחודש מאי בנוסף ליעדים אחרים
   ולמעשה הקורס יהווה הכשרת עומק לאותם פעילים המעוניינים להתמחות ולקדם את התחום

המשך תהליך 
חיזוק עצמי ליווי יד ביד מוטיבציה לתרום

לאורך כל התהליך
ערך הנתינה 

להעביר את זה הלאה

מי אנחנו ?
קבוצת מתנדבים, לקוחות מרכז עוצמה אשר בחרנו לתרום מהידע ומהניסיון האישי 
שלנו לטובת אחרים, באמצעות שרות משלים למערך הכולל של מיצוי זכויות הקיים 

באגף הרווחה )שי"ל, מרכז עצמה(

ניסיון וידע אישי
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נשים פעילות בקהילה

מרכז עוצמה בועיינה נוג'ידאת 

מועצה מקומית
בועיינה נוג'ידאת
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פרקטיקת התערבות

תרומת הנשים לקהילה
בחודש הרמדאן חברות הקבוצה התגייסו למען הקהילה 

  הנשים התארגנו לתרום מזון שבישלו לסעודת שבירת הצום
    עבור משפחות נזקקות ביישוב. יש כאלו שהגיעו לאסוף את

    המנות ולאחרים המנות הגיעו עד הבית
  הנשים סייעו בתכנון והפעלה של יום האם בכפר, בהשתתפות  

    300 נשים, שהתקיים בשותפות של גורמים שונים בקהילה
  ביום זה הנשים  מכרו תבשילים ומאפים שהכינו בדוכנים

    למשתתפי היריד

מי הנשים שחיפשנו? 
תושבות כפר בועיינה נוג'ידאת בגילאי 55 - 25, עקרות בית, אימהות לילדים בגילאים 

שונים

יזמנו סדנת 
העצמה במרכז 

איתרנו וגייסנו 
נשים לקוחות 

מרכז עוצמה וגם 
נשים מהקהילה 

קבוצת הנשים 
עברה קורס בישול

התוצאה: 
נשים פעילות 
למען הקהילה
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קבוצה לעזרה עצמית

מרכז עוצמה אלעד
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אוכלוסיית היעד: הורים לנוער בסיכון שילדיהם לומדים בקידום נוער על רקע עוני 

והדרה חברתית, אשר הינם חלק מלקוחות מרכז עוצמה.
תיאור המענה: קבוצה לעזרה עצמית שהחלה מסדנה להנחיית הורים, עבור הורים 
לנוער בסיכון על רקע עוני והדרה חברתית. בסיום הסדנה העלו ההורים את הצורך 

בהמשך תמיכה ועזרה הדדית וכך נוצרה הקבוצה לעזרה עצמית. המפגשים מתקיימים 
אחת לשבועיים. מבנה הקבוצה פתוח ומאפשר להורים נוספים להצטרף. 

שילוב בקהילה - פיתוח רשת חברתית
המטרה: פיתוח רשת חברתית עם קשרים פעילים, כלים, מיומנויות וידע המהווים מעטפת 

תומכת ומכילה ללקוחות מרכז עוצמה. כחלק מהמענה שניתן לקבוצה אנו משקיעים בשילוב 
הקבוצה בקהילה ע"י פעילויות קהילתיות שנעשות במרכז עוצמה לכלל לקוחות המרכז.

יום זוגי חווייתי - לקוחות מרכז עצמה יצאו ליום כיף שכלל סדנת o.d.t בשטח, סיור בירושלים, 
הרצאה בנושא תקשורת וארוחה מפנקת.

פעילויות משפחתיות - הורים וילדים יצאו ליום פעילות ומשחק משותף. שוק קח ותן סביב 
מעגל השנה: תחפושות, רהיטים, מוצרי חשמל וכו'. יצירת חיבורים וקשרים בין אישיים ע"י 

פעילויות חברתיות. כגון: משלוחי מנות בפורים ומתנות לשנה החדשה.

חדש במרכז! 

ניוזלטר חודשי
 מה נעשה במרכז עוצמה
   עד היום ומה מצפה לנו 

 מיצוי זכויות - מידע ראשוני
   בנושאים שונים

 שיתופי פעולה עם גורמים
   בקהילה

למרכז עוצמה!
כשאני נודדת בין המילים מנסה למצוא את עוצמת התודה והערכה 
על פעימות חדשות של חיים שהפכתם בי. כשאני כאן מנקודת הגובה 

מביטה למטה על הקשיים שהותרתי עם כל קורס וסדנה חשתי 
תעצומות מוטיבציה ודחף בל יתואר לשמוע ולהתקדם עוד ועוד עם 
חשק, מרץ ואהבה לחיים. חשתי את הקפיצה בחזרה לעולם העבודה. 

את המבט החיובי לחיים, את המשקפיים החדשות למעורבות 
האלוקות בחיי. נסחפתי וסחפתי אחרים עם עוצמה, אמרי שפר 

ובטחון. אני נותרתי ללא מילים ובטוחה שבין השורות אתם רואים את 
תודתי העמוקה על השקעה בתכנים עשירים. ברכותי שתמשיכו להפיח 

חיים רוחניים וגשמיים בחייהם של עוד משפחות, ובמיוחד לאסתי שוורץ. 
ותזכו לרוב ברכות וכוחות ותעצומות עד בלי די.

בהערכה רבה
צ.י.א

מכתב תודה




