


נְצִיגוּת בכל בניין הינו פרויקט שכונתי 
ירושלמי, שמטרתו בניית רשת קהילתית - 

שכונתית לחיזוק החוסן הקהילתי בשעת חירום 
ולקידום יחסי שכנות טובה בשגרה.

המטרה של המערך היא יצירת חוסן קהילתי, 
עידוד סולידריות, אכפתיות חברתית ויחסי 

שכנות טובה בין התושבים, חיזוק ומיצוב 
המינהל הקהילתי ככתובת עבור התושבים.ות 

וחיבור בין התושבים.ות לבין הגופים השונים 
הפועלים במרחב



נציג.ה יקר.ה
תודה לך מעומק הלב על תרומתך להגדלת הסולידריות 

והאחווה בין דיירי הבניין והשכונה ועל חלקך המבורך 
בבניית החוסן הקהילתי - שכונתי שלנו.

תפקיד נציג.ת הבניין:
להוות גורם מחבר בין דיירי.ות הבניין ובינם לבין 

צוות המינהל הקהילתי.

איך אני עושה את זה?

להכיר: הציג.י את עצמך מול הדיירים כנציג.ה שלהם, בעל פה  •
או בעזרת הכרטיסיות. לשימושך מצורף שלט לתליה בכניסה 

לבניין.

למפות: יתכן שאת.ה כבר מכיר.ה טוב את דיירי הבניין  ואף  •
מילאת טופס מיפוי. במידה ולא - נבקשך לעשות מיפוי ראשוני 

בבניין - ובעצם לדעת מי הדיירים - משפחות, קשישים, חד 
הוריות, בעלי צרכים מיוחדים, זוג צעיר וכו'. מידע זה יאפשר 

לנו לתת את מירב הסיוע בזמני חירום ושגרה.

לאתר: בזמן חירום, נבקש ממך לבדוק את מצב השכנים באופן  •
אקטיבי. ובשגרה, פשוט לפקוח עיניים ואוזניים ולשים לב. זה 

יכול להציל חיים!

לעדכן: עולה בך חשש שיש אלימות בניין? יודע/ת על משפחה  •
שזקוקה לסיוע? קשיש.ה בודד או משפחה בסטטוס ייחודי 

שזקוקה לסיוע? עדכנו אותנו ובמידת הצורך פנו לרשויות החוק/ 
רווחה. 

במידה ויש באזורך ליקויי תברואה או סיכונים, עדכנו את 106
ובמידת הצורך גם את צוות המנהל הקהילתי.

לסייע: מי שבאפשרותו.ה  לסייע עצמאית או בעזרת השכנים  •
-הרי זה מבורך, כשלא מתאפשר פנו אלינו ואנו נשתדל לחשוב 

יחד על פתרונות סיוע.

להוביל: יש לך רעיון לפעילות עם השכנים? רוצה להקים גינה  •
קהילתית או לשדרג את  סביבת המגורים בהובלה משותפת 

עם דיירי הבניין או הרחוב? אנחנו פה עם ליווי, חיבור ומשאבים.

בנוסף, במידת הצורך - אנחנו נפנה אליך מטעם המנהל ונבקש את 
עזרתך בהעברת מידע חיוני לשאר הדיירים או בבקשה לסיוע אחר 

הנדרש במצב חירום.

* תמיד אפשר לעשות חלק, לפי יכולת, זמינות ורצון.
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פרויקט "בבניין" מאגד בתוכו עוד שני פרויקטים 
נוספים, משלימים לפרויקט "נְצִיגוּת" -  

נשמח אם תבחר.י לקחת בהם חלק: 

• מפגשים סביב חגים "בבניין"
ערכות תוכן והפעלה המיועדות לפעילות משותפת בבניין.

אנחנו: נדאג לערכה ולמפגש הסבר (פנים אל פנים או באמצעים 
דיגיטליים).

אתם.ן: לאסוף, לקבוע תאריך ולהזמין את יתר הדיירים.

• והדרת ״בבנין"
יצירת קשר קבוע עם קשיש.ה בודד.ה בבניין או בסביבתו. דפיקה 

בדלת או הרמת טלפון פעם בשבוע, חלוקת שי לחג (תקבלו 
מאיתנו) וביקורים סביב ימי הולדת.

רוצה לקחת חלק?
פנה/ פני אלינו נשמח לתת לך מידע נוסף!



"טוב שכן קרוב מאח רחוק" (ספר משלי)

בעמוד זה קיבצנו מספר פעילויות שתוכלו ליזום ולקיים בבניין 
על מנת לעודד מפגשים ולחזק את הקשרים בין השכנים. 

במידה וברצונך לקיים את אחת מהפעילויות, או שיש לך רעיון 
אחר ליוזמה - פני/פנה אלינו ונשתדל לסייע.

וכמובן - לא לשכוח לשלוח לנו תמונות :)

• פתיחת קבוצת וואטסאפ של הבניין לעזרה הדדית, יוזמות 
הארות ובקשות. 

• הכנה משותפת של "שלט לדלת" לדלתות הדיירים  או 
מוביילים לתליה בכניסה לבניין - יש אפשרות לקנות ציוד מוזל 

בחנות "מקס סטוק", לארגן את המפגש בחצר הבניין -  
מוזיקה, כיבוד קל, וכל השאר ייעשה מעצמו...

• "גמד וענק" - הענקת מתנות קטנות בין שכנים ע"י עריכת 
הגרלה בין כל מי שרוצה להשתתף.  כל אחד צריך להביא מתנה 

סמלית לשכן שיצא לו בהגרלה.

• סדנת נגרות /יצירה  (ע"י דייר מוכשר או ספק חיצוני)  
אפשרויות ליצירה: ספסלים/ אדניות/ נדנדה בחצר הבניין עבור 

המרחב הקהילתי.

• הקמת גינה קהילתית - אם תרצו להצמיח את הרעיון דברו 
איתנו לקבלת חוברת הסבר ספציפית ונעזור לכם לקדם זאת.

• גיוס כישרונות של דיירי הבניין- למשל: סדנת בישול/ איפור/ 
אומנות, שיעור פרשת שבוע, הרצאה בכלכלה, ייעוץ במגוון 

תחומים וכד'. איך לגייס? תוכלו לתלות שלט בכניסה לבניין בו 
כל דייר יכתוב תחום חוזק שלו אשר בו הוא יוכל להעשיר את 

דיירי הבניין. אפשר לקבוע  תאריך קבוע (נניח יום ראשון 
הראשון לחודש) או שבוע "בנייני" מרוכז של סדנאות.  פעילות 

זו יכולה לתרום לחיזוק הקשר בין השכנים ונכונותם לתרום 
ולעזור.



• הקמת גמ"ח קהילתי - שכנים שירצו יוכלו לתרום משהו עבור 
גמ"ח משותף לכל הבניין בו יוכלו כל השכנים להשתמש 

(לדוגמא: מקדחה, סולם, בריכה מתנפחת וכו').

• תכנון ערבי שירה משותפים, קבלות שבת בנייניות וכו'.
• יצירת לוח מודעות בבניין אותו יתחזקו כל הדיירים בו אפשר 

יהיה לתלות מתכונים, עצות, מודעות מעניינות וכו'.

• יצירת חוברת מתכונים המאגדת מתכון מכל משפחה בבניין. 
אפשר להדפיס ולחלק את החוברת לכל משפחה, לארגן 

תחרות בישול בניינית וכד'. 

• מתנות בחגים - כל משפחה מגרילה חג בו היא אחראית לתת 
שי קטן הקשור לחג לכל שאר המשפחות. למשל: נר ריחני 

בחנוכה, סופגניות, דבש בראש השנה, עציץ קטן בטו בשבט, 
שלט על הדלת של חג שמח, סוכריות קטנות, כרטיסי ברכה 

וכד'.

• יצירת קשר עם נציגים בבניינים שכנים וארגון 'שוק תן וקח' בו 
כל אחד מביא דברים שהוא לא צריך מהבית ובתמורה הוא יכול 
לקחת מה שהוא צריך. יש אפשרות לקחת עבור כל פריט סכום 

סמלי של 5 ₪ ולתרום את הכסף עבור עיצוב הבניין או קופת 
בניין לפעילות בחגים. ניתן להקים את השוק על שולחנות בין 

הבניינים.

• יצירת ספרייה קהילתית בפתח הבניין- תולים מדף בלובי 
הבניין והשכנים.ות מוזמנים.ות לתרום עבורו מספר ספרים או 

משחקי קופסא להשאלה והחזרה.

• מפגשים המותאמים לנשים/ גברים/ ילדים של הבניין.
• ארוחת שבת משותפת בחצר הבניין.
• הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה.

• יצירת כרטיסי ברכה עבור דיירים מבוגרים בבניין.

ערכה וכתבה את הרעיונות להפעלות: רחל מלאכי-פנש






