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.  בעקבות מגפת הקורונה יצאה כיל בקול קורא חברתי
בנוסף לתרומות הגדולות למזון וציוד רפואי יצאנו 

לפרויקט קהילתי מתוך רצון לתת מענה לצרכי  
.הקהילות בנגב

נעשה תחקיר ראשוני לזיהוי צרכים✓

בחירת  , הקמת צוות קשרי קהילה להנעת התהליך✓
הפרויקטים וניהול העשייה

פיתוח ועיצוב הקול קורא ✓

פרסום הקול קורא מתוך כוונה להגיע לכמה שיותר ✓
קהלים

פניה אישית ליזמים להבנת צרכים ודיוק הבקשה✓

ליווי המיזמים לביצוע✓

מעקב ביצוע ואיסוף חומרים תיעודיים✓

משוב מול היזמים✓





מאילת ועד אשדוד, בקשות מכל רחבי הנגב100עד כה התקבלו מעל 

,  נעשו מאמצים להגיע לכל אחד מהמציעים➢
.לייצר אוזן קשובה לצרכים ולחשיבה על דרכים לקידום הרעיונות

נעשה תהליך של זיהוי צרכים ומענה רחב➢
,  תגובות הציבור נרגשות ביותר➢

החל מתודות נרגשות על עצם המחשבה  
,  של כיל על הקהילה וההתרגשות מתשומת הלב

ועד לתודות נרגשות על משמעות התרומה  
.ליצירת שינוי וסיוע קריטי בתקופה מורכבת זו

הצלחת הקול קורא וההגעה לקהלים רחבים מתבססת על תשתית אנושית של  ➢
יצרה תשתית , עבודה של שש שנים מול קהילות הנגב". חושבים עושים"פרויקטי

.  שותפים יציבה עם יחסי אמון הדדיים ומערך שיתופי פעולה רחב עם כיל
.במהירות הנדרשת, רשת שותפים זו סייעה להנעת הקול קורא



דוגמאות לפרויקטים שכבר יצאו לדרך  
(נוספים ימומשו בימים הקרובים)

פעילויות יצירה משתפות בקהילות  , יצאו לדרך פרויקטים של פעילות חברתית משתפת ברשת➢
.חלוקת כאלף ערכות יצירה לילדים בגיל הרך כולל ביישובי הפזורה הבדואית. השונות

סופקו עזרים לעבודה בבית עם ילדים הנמצאים על הרצף האוטיסטי שאינם מקבלים טיפולים  ➢
.סדירים בימים אלו

.  חולקו ערכות לפעילות משפחתית משתפת➢
,  ערכות נגרות שיוחלקו לבתים עם מערך פעילות, ערכות מייקרים, יצירת מגשי האכלה לציפורים

.  אפליקציה ייחודית למשחק משפחתי

.ברכות ופרחים לחג, חלוקת עלונים שכונתיים, מועדון הספר הטוב-פעילות עם מבוגרים ➢

.הכנת יצירה קהילתית משותפת. חגיגות חגים קהילתיות-פעילות קהילתית משתפת ➢



תגובות

אשמח לקחת חלק משמעותי   .יישר כוחכם! מברכת על היוזמה הנהדרת•

משמח לדעת שארגונים וגופים פותחים את הלב בשעה זו ליוזמות של , תודה רבה על השותפות•
.הציבור הרחב
. ( TECH7 )חוברת הסברה למבוגרים לגבי שימוש במדיה אלקטרונית

!!!איזו התרגשות.....וואוווו•
...שיש אנשים שרואים ודואגיםאין מילים לתאר את התחושה החמה שעוטפת את הלב 

אין ספק שהערכות יביאו רגעים של שמחה והנאה לילדים ולהורים בתקופה המאתגרת שעוד  
!!!עומדת

בזכות אנשים כמוכם אנחנו מצליחים לשמור על אופטימיות שנצלח את האתגר הזה ואף נצא  
העמותה לילדים בסיכון. אשקלוןמיחידת גני התקשורת. תודה אינסופית, ממנו מחוזקים

!  תודה רבה. ומחר כבר תועבר הבקשה... כבר אצל  אחראית התרומות שלנו ...  טוב קודם תודה•
(באר שבע, עמותה לעזרה למשפחות עם ילדים על הרצף האוטיסטי)

(תשובה שליליתתגובה להצעה שקבלה)יישר כוח על היוזמה וחג שמח , תודה רבה•

תודה על ההיענות המהירה ועל היוזמה הברוכה•



מתקיימת פעילות מתנדבי כיל–במקביל 

אריזת וחלוקת מזון למשפחות  •
רווחה

"  ?מה נשמע"שיחות טלפון •

חלוקת תווי קניה•

חלוקת מחשבים•

תדרוך וסיוע בתפעול אמצעי  •
שחלקם בעלי  , חלוקת מחשבים למשפחה מרובת ילדיםתקשורת אלקטרוניים

.במצב סוציו אקונומי מורכב, צרכים מיוחדים



.  אריזת ערכות יצירה
מתנדבי כיל

ערכות יצירה לילדים1000חולקו 

ילדים עולים  , ילדי הפזורה הבדואית
ילדי משפחות , מאתיופיה במרכזי קליטה

רווחה



.עמותת מרקם אזורי. חלוקת ערכות יצירה לילדי הגנים ברחמה



.ברכות מצורפות לחבילות מזון למשפחות הרווחה. הסדנה רמת נגב







מיזמים בשלב 
פיתוח ועשייה

מועדון הספר הטוב רמת נגב

פיתוח עי מרכז מדעים ירוחם לטובת כל תושבי הנגב-מייקרים 

פודקאסט ירוחם ותושבי הנגב

למימוש לאחר תום הקורונה, רכישת מוצרים-תמיכה במיזמי תיירות בנגב 

מצפה רמון ויישובי הנגב–הופעות חיות של אמנים מקומיים -ניגון מקומי 

וחלוקת משחקים קנויים, משחקי קופסה פיתוחים מקוריים

שדרות, אופקים-לוז קהילתי 

וליווי על ידי מתנדבי כיל, חלוקת ערכות יצירה-מרכזי קליטה יוצאי אתיופיה 



בקרוביסתיימווהמצבשהפרויקטמקווים
הקהילהעםכילשלשגרתיתלפעילותונחזור


