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מה יפו פעמי בת ציון (ע”ר)

רקע
העיר יפו משלבת בתוכה מרקם חיים מגוון מאוד המשקף למעשה את פני החברה הישראלית
כולה .בעיר חיים יחד ביחסים ראויים לציון יהודים ,ערבים ונוצרים ,דתיים וחילוניים ,עשירים ועניים,
אוכלוסייה גדולה של עולים (בעיקר בני העדה האתיופית) וותיקים .המרקם המיוחד בעיר הממוקמת
במרכז הארץ ומהווה חלק מתל אביב ,עיר המסחר של ישראל ,מייצר אתגרים מיוחדים ומהווה מוקד
השפעה אסטרטגי על גוש דן בפרט ומדינת ישראל בכלל.
לאור הצרכים הרבים והכמיהה לאמת עמוקה ,לאמירה חדשה ורעננה שיוצאת ונמשכת ממעיין
החיים היהודי קמה עמותת ‘מה יפו פעמי בת ציון – תל אביב’.

חזון
העמותה רואה עצמה כחלק מהמהלך של שיבת ציון שהתחיל ונמשך בתקופה זו .אנו נקראים לדגל
לבנות קומה ציונית רוחנית על גבי התשתית המדינית שהוקמה ,כל זאת באחדות ובחיים משותפים,
תוך מתן מענה רוחני ,חינוכי וקהילתי ,שווה לכל נפש ,אשר מעניק אומץ ושאר רוח ,כמו גם עזרה
וחסד ,לכל שכבות האוכלוסייה.

יעדים ומטרות:
• הקמת מוסדות תורניים ,חיזוק הזהות היהודית ישראלית והעצמת קול התורה בעיר.
• קידום מגורי קבע ויצירת עוגני תעסוקה למשפחות צעירות ,הרוצות להתחבר ולתרום לקהילת יפו.
• פעילות ערכית וחינוכית במוסדות החינוך ובמסגרות תרבות ופנאי לאוכלוסייה בעיר.
• פעילויות חסד ,רווחה ותמיכה לנזקקים ומשפחות במצוקה בתחומים שונים.

מה יפו פעמי בת ציון (ע”ר)

שיטה:
 .1הפעלת ישיבת הסדר כישיבה קהילתית בה לומדים בחורים ואברכים המחוייבים לתורה ולקהילה.
 .2הפעלת מדרשה לבנות הפועלות במגוון פרויקטים בנושאי חינוך ,קהילה ורווחה.
 .3מפעלי גג המשלבים פעילות והתנדבות של משפחות העמותה ,בחורי הישיבה ובנות המדרשה:
• פרוייקט “והחזקת בו” – סיוע וליווי לתושבים במצוקה :רווחה ,ליווי כלכלי ,סלי מזון ,קשישים ,בתי חולים
• פרוייקט העצמת אוכלוסיות מוחלשות – נוער בסיכון ,ילדים מבתים בסיכון ,יוצאי העדה האתיופית ,בתים חמים
• פרוייקט “מאירים את יפו”  -העצמה ,קהילה וחינוך :העצמת בתי ספר ,תכניות ערכיות לנוער ולקהילות ,תוכניות לחינוך ילדים
וזוגיות ,עזרה הדדית וגיבוש קהילתי.
• פרוייקט “אין כמו יפו” – עידוד קליטת משפחות איכות בעיר ויצירת עוגני תעסוקה ,בדגש על שילוב נכון באוכלוסייה הקולטת
• ‘משפחה מזמינה’  -סדנאות ,ייעוץ אישי ,ארועים ,בית פתוח.
המציאות המורכבת בעיר ,מביאה גורמים רבים להקדיש משאבים להתמודדות עם הבעיות המיוחדות של העיר ,במיוחד בתחום
הרווחה ,נוער בסיכון וקליטת עלייה .עם זאת ,ישנו קושי גדול מאוד לחבר את האוכלוסייה הנזקקת למשאבים השונים .מסיבה זו
אחד העקרונות המרכזיים של שיטת העבודה הוא רתימת כח האדם האיכותי של העמותה לפרוייקטים של גופים שונים.
לעמותה קיימים שיתופי פעולה עם הגורמים הבאים :מתנסי”ם ומרכזי נוער ,קליטה וקשישים של עיריית תל אביב-יפו ,פרוייקט
שיקום שכונות של משרד השיכון ועיריית תל אביב ,אגודת ההתנדבות עמינדב ,אח”י ,ויצ”ו ,משרד החינוך ומשרד החקלאותUO ,
ישראל ,חברה קדישא תל אביב-יפו.

מיפוי פעילות העמותה
סוג

פעילות
ישיבת הסדר "שירת משה"

מוסדות

מדרשת יפו לנשים
שיעורים בבתי הכנסת של יפו

הפצת תורה

רווחה

חינוך וחברה
חברה
חברה ותרבות

שיעורים לנשות יפו
"והחזקת בו"
סיוע וליווי לתושבים במצוקה :רווחה ,ליווי כלכלי ,סלי מזון ,קשישים ,בתי חולים.
העצמת אוכלוסיות מוחלשות-
נוער בסיכון ,ילדים מבתים בסיכון ,יוצאי העדה האתיופית ,בתים חמים.
"מאירים את יפו" העצמה קהילה וחינוך
העצמה ,קהילה וחינוך :העצמת בתי ספר ,תכניות ערכיות לנוער ולקהילות ,תוכניות
לחינוך ילדים וזוגיות ,עזרה הדדית וגיבוש קהילתי.
"אין כמו יפו"  -עידוד קליטת משפחות איכות בעיר ויצירת עוגני תעסוקה ,בדגש על
שילוב נכון באוכלוסייה הקולטת
משפחה מזמינה-
סדנאות ,ייעוץ אישי ,אירועים ,בית פתוח.

