
 

 

 16.5.19 בקרית אונו מנהיגות אזורי כנס
 

. נעמתם לנו קבוצות באזור המרכז 16 -משתתפים מ 50במפגש נכחו קרוב ל 
ולרשות  , לבית המתנדבתודה למנהיגות הורים מובילים שינוי בקרית אונו מאד!!

 על האירוח המקומית
ת ראשל"צ, גבעתיים ותל אביב על הצגת התוכניות תודה לנציגי מנהיגויו

 המרתקות והשיתוף.
 

  ?מה היה לנו
 

 חיברה לפרויקט החדש של הבית החסר גרוס, סמנכ"לית קשר חגית- 
 . )נשלח פרטים ברשת בהמשך( וחשיבות החיבור לשטח

 
  חיברה ארצית ואזור המרכז בארגון קשר מישקובסקי, מנהלת הרשת השרון

אנא הסתכלו בלינק:  -ילות באתר קשרהלמקום של הק
https://www.kesher.org.il/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D

7%95%, D7%AA/ המפגשת גאו במצ. 
  ו/או  העשייהתמונה מייצגת וכמה מילים על עברת הבאנא שתפו פעולה

)ראו דוגמה באתר של מנהיגות ירושלים והרצליה(. את  המטרות הקבוצתיות
ניתן להעביר  .ענייןב לשרון מיוחדת המסייעתסבתא לניצה,  החומרים העבירו

 0011-470-054או בוואטסאפ:  ,nitza.kesher@gmail.com :למייל
 

 אנו בקשר עובדים גם על בניית מאגר ידע למנהיגויות והקהילות באתר שלנו .
  ..נעדכן בהמשך

 
 מנהיגויות מציגות:

 
  הדרכים ופירטו את , הציגו פלייר מדליק קרית אונובמובילים שינוי הורים

שמעסיקות את כל המנהיגויות: סיפרו על הפצת הפלייר  ,הקהילה לבניית
 השמה, בקופות חולים, יחד עם שאלון צרכים. בוועדותבספריות, 

עם תקציב מהרווחה  -סיפרו גם על פרויקט בנות מצווהההורים 
 .שגייסו לעניין ותרומות

 בעירייהעם מחלקת חינוך  הדרכה למשלבות יחד בנייתפרויקט נוסף הוא 
ומנהיגות הורים, ייצוג למשתלב בעצמו, שריגש ועניין, והיטיב להעביר את 

 המסר.
 מכל יוזמנו הוריםשאליו  ,)בשיתוף עם ארגון קשר( מתוכנן ערב זכויות

 .הישובים בבקעת אונו
 

  שיתפו במיזם על קו הזינוק )מצורפת  ראשון לציוןמנהיגות מהל"ב
אנשים עם מוגבלויות במירוץ  השתתפות מסורת של , שהואהמצגת(
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יעקב . איש 650 -כ איש והשנה 200העירוני. בשנה הראשונה השתתפו 
, לא לקבל תירוצים ולהיות נחושים, ואילו האקטיביזםבסה הדגיש את ק

ו את כל איך גייס למסורת בעיר, מתמסד והופך המרוץמירי שיתפה באיך 
רצו  הילדים מהקהילה הרגילהאיך נהיגות, מהמנהלי בתי הספר לרוץ עם 

כמה  הראו גם המרוץדרך  להשתתף בפעילויות התיפוף של המיוחדים.
בראשון לציון. כלומר: אם עושים פעילות ומגיעים מיוחדות יש  משפחות

 קהל היעד.את גודל פתאום  יניםמב ברשות, גם להרבה משפחות
  תקציבי עירייה צבועים בשבילם.נציגי הקבוצה שיתפו שיש  

 
  שעיקרו  הציגו את פרויקט עיר מכילה יפו - תל אביבהורים מיוחדים

 הנגשת בתי עסק בעיר למתן שירות מותאם לאנשים עם מוגבלות.
העבודה עם מחלקת רישוי עסקים בעיר ומינהל שירותים חברתיים וס' 

 -"כסף סגול"והכרת המושג  WINWINה כל זה מתוך תפיסת ראש העיר.
הגדרת המשפחות המיוחדות כקבוצה צרכנית שיש לה משאבים וכדאי 

 לעסקים להתחשב בה. 
שהיא להיות קבוצה  ,הגישה שלהם בעיר גדולה עלירה דיברו רותי ונ

עושים כברת דרך מביאות מידע, נתונים, רעיונות,  הקבוצה מייעצת לרשות.
 ואז משחררים לעבודת הרשות וממשיכים לפרויקט הבא.

 
 
 

 קמפיין ההסברה בחוצות העיר ביום בשיתפו  -הורים מיוחדים גבעתיים
  .ההמשפח

כל פירור שנותנים לנו לא לקחת  שנתנו החברות בקבוצה היו: מסריםה
בזכות ולא בחסד, , אלא להיות ממוקדים עם תוכנית עבודה מסודרת

  .חד פעמיותלפעילויות  בניגוד  -רשותמסורות  ושמאד חשוב להטמיע
 
 

 והשותפים פיםמשתתה ללכתודה  -המפגש היה פורה ומשמעותי
 שלכם,

 כולנו בצוות קשר
 

 
 

 

 

 

 


