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 בתחום עבודה עם קהילה  –הגדרות מושגים 
 יוסף -במקום בו לא צוין אחרת ההגדרות הן שלי, שי בן 

 
 רקע

 התחום הקהילתי, רחב ומשיק כמעט לכל תחום עשיה חברתי וציבורי. 
דה עם קהילות להכיר מושגים הקשורים לתחום. אני מקווה  מטרת במונחון לסייע לעוסקים בעבו

שהמשתמשים יבואו עם מבט ביקורתי, יראו במונחון בסיס לדיאלוג ולא 'מקור סמכות'. אני מזמין את  
אעדכן, הדברים  ככל שוshayby1@gmail.com  –כתוב לי למייל מוזמן כל המעוניין לתקן או להוסיף, ל

 . יובאו בשמו
 בפתיחה אתייחס לענינים כלליים ובהמשך מופיעים המונחים לפי סדר הא"ב.  

 www.shayby.co.il סביר שתוכלו למצוא גירסא מעודכנת באתר 
    מאחל עיון מועיל ומהנה                          

 שי         
 

 הילה? מהי ק
למונח קהילה הגדרות רבות. ככלל אלו אנשים בעלי עניין משותף המזדהים אלו עם אלו מקיימים  

יישות  מוסד בעל ארגון או היא תופעה חברתית ולא קשרים ומתארגנים לענינים החשובים להם. קהילה 

 למושג 'קהילה' הגדרות רבות , מנקודות מוצא שונות:  שפטית.מ

 (  Fischer 1984; 1960,  1978ה עפ"י מרחב גיאוגרפי.  )בריק  הגדרת הקהיל  –אקולוגית  •

 Rubin & Rubinהגדרת הקהילה על פי עניין משותף, תרבותי או משימתי )  –פונקציונלית  •

 ( 1997,סדן  2001

 Wellman 1999, Putnamהגדרת הקהילה כמארג של מערכות יחסים. ) –אינטראקציונית  •

1995  ) 

 ( .  1999, אנדרסון    Amit 2002,,Sarason 1974ה כמצב תודעתי )הגדרת הקהיל  –קוגניטיבית  •

 ( Etzioni 1998הגדרת הקהילה כקבוצת אנשים החולקים ערכים משותפים ) –ערכית  •

 

 מסייעת לי להבין קהילות היא:הגדרה ש

,  יחסים אישיים ומתמשכים, והתארגנויות קשריםמגוון אנשים המקיימים בינהם 

 למשאבים חומריים, המהווה מוקד להזדהות ומשמעות.זיקה משותפת לערכים ו 

 
 

 מדוע אנשים זקוקים לקהילה?

 ( Bauman, 2000קהילה משמשת כעוגן, רשת בטחון בעולם סוער )  – בטחון .1

לצבור הון   –על איכות ואורח חייהם  להתארגן על מנת להשפיעכדי  - התארגנות .2

 ( 2002, וקסמן ובלאנדר  Putnam 2000חברתי. )

בין אישיות ובין קבוצתיות, מאפשרות,   מערכות יחסים כדי לבנות  - , קשרים ותקשורתשייכות .3

 (. 1995לפתח אינטיליגנציה חברתית )גולמן  –תומכות ומלהיבות, לקבל הכרה, להיות שייך 

לפתח אינטליגנציה   –, לקבל הכרה  להוסיף עוד רובד של זהות, לחלוק ערכיםכדי    - משמעות .4

 (  2001ל רוחנית . )זהר ומרש
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 ואנשי מקצוע זקוקים ל'קהילה' ? )ציבוריים, חברתיים, עסקיים... ( מדוע ארגונים

על מנת להבין את סביבת הפעולה ואת נסיבות חייהם של האנשים   –. הקהילה כזירת פעולה .1

 איתם ולמענם הם עובדים. 

על   סי שבה,, הפיזי והפיננ החברתי, שימוש ביכולות הקהילה, בהון האנושי – הקהילה כאמצעי .2

 מנת לקדם את מטרות הארגון או התכנית. 

 לאפשר לאנשים לחיות בקהילות טובות ומיטיבות להם ולאחרים.  – הקהילה כמטרה .3

 

 הבנת הקהילה כתופעה 

 אינה ארגון, יישוב, שכונה, יישות משפטית או מינהלית.  -קהילה היא תופעה חברתית   •

 קהילה היא תופעה אנושית, קיימת בתודעת חבריה. •

 .מסתגלת הקהילה היא מערכת חברתית  מורכב •

,  בזהות , הזדהות משמעות וערכים,  במערכות יחסים  ,בהתארגנויות,  קהילה באה לידי בטוי •

 .בתשתית הפיזית, מרחב גיאוגרפי או תשתית תקשורת

 
 על פיתוח קהילה  

ם משותפים,  ערכי ולממש יחסיםקהילה מאפשר לפרטים וקבוצות להתארגן, לפתח מערכות   פיתוח 
 לשלומם ורווחתם של אחרים.  אחריותכקהילה ; על מנת לשפר את איכות ואורח חייהם תוך כדי 

 
 
 

 גישות לפיתוח קהילה 

 

כי שיפור התפקוד של המוסדות, המשפחות  מניחהגישה קהילתית פונקציונליסטית,  •

ילה, הוא  החיים בקהילה. על פי גישה זו פיתוח קה וצות בקהילה הוא המפתח לשיפור והקב

 שיפור התפקוד של מוסדותיה, הקמת מוסדות ושירותים וביצוע פרוייקטים. 

נקודת המוצא היא שנדרש תיקון  רואה בקהילה זירה להנעת שינוי חברתי.  גישה הביקורתית •

פיתוח קהילה הוא סיוע לאנשים להיות מודעים למצבם ולהתארגן על מנת  למצב חברתי לקוי. 

 לשנותו, בהקשר הקהילתי.  

 רואה בקהילה את התשובה לאתגרי החברה המודרנית.  גישה הקהילתית אוטופיסטית •

פיתוח קהילה הוא סיוע ליצירת קהילות טובות יותר, קהילות בהם אנשים מוצאים בטחון,  

כאן יושם דגש על מציאת 'הטוב   תמיכה, אמון יכולת לחלוק ערכים ותקוות ולפעול למימושן.

 המשותף'. 

רואה את הקהילה כמרחב התרחשות דינמי, המצוי בשינוי   סיסטם הקהילה כאקוגישה  •

מתמיד, מתוך השפעות הגומלין המתרחשות בה ובסביבתה. גישת הקהילה כאקוסיסטם 

  (.Complexity Theoryשואבת עקרונות ושיטות פעולה מתאוריית המורכבות )

שוב ולפעול מתוך  פיתוח הקהילה, לפי גישה זו, הוא פיתוח היכולת של החלקים השונים לח

 מודעות לשלם.  
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 לצורך קבלת החלטות על התערבות קהילתית.   מידעסדור של איתור ועיבוד   תהליך  – קהילתי אבחון
  תכניות למבצעי שימושי מידע  ריכוז . החלטות ומקבלי  הענין’ ‘בעלי  של ידעהמ  בסיס  הרחבת :מטרותיו

 . בקהילה השפעה ויוצר התערבות  מתהליך חלק מהוה כשלעצמו האבחון.   קהילתיות
 

ת המבוססת על מעורבות מתמדת ומקיפה של  תפיסת אזרחו   –(  Active citizenship )    אזרחות פעילה 
ניהול  אזרחים ואורח חייהם, תוך  ונבחרי  , בנושאים המשפעים על איכות  דיאלוג מתמשך עם ארגונים 
   .ציבור

 
פורמלית  עמדה    אחריות אחריות  להיות  יכולה  פעילויות.  נושאים,  לאנשים,  מחויבות  של  חברתית 

 זו. הידועה ומוכרת, אחריות לא פורמלית שאינה כ
 

מכלול משאבים שאינם מתומחרים בהכרח, והם מגדירים את קשת היחסים שבין חברי    - איכות חיים

   -הקהילה ובינם לבין המוסדות המארגנים אותה. במילים אחרות, מושג זה יגע באופן )איכות מלשון 

 )אבי זעירא(  'איך'( בו אנו מעוניינים לחיות כאן.

   Social Quality  -איכות חברתית  
היקף רמת המסוגלות של אזרחים ליטול חלק בחיים החברתיים והכלכליים של קהילתם בתנאים  

 המקדמים את רווחתם ואת הפוטנציאל הטמון בהם.       כולל את המרכיבים הבאים: 
 

המידה שיש לאנשים שליטה על משאבים חומריים ולא חומריים  :   כלכלי-ביטחון סוציאלי  .1
 לאורך זמן בהקשר ליחסים חברתיים.   תעסוקה, דיור, בריאות, השכלה, זמן פנוי.  

 
המידה שבה אנשים משולבים במסגרות חברתיות שונות  :   Social Inclusion. הכללה חברתית:    2

ג תושבים ממגזרים שונים, שירותים אישיים וחברתיים,  יום. שותפות וייצו-המרכיבות את חיי היום
 צדק חברתי, קשרים חברתיים, מידת שילוב הנשים בעולם התעסוקה. 

 
עוצמת היחסים החברתיים בין אנשים שונים ובין  :    Social Cohertion  -. לכידות חברתית 3

אלטרואיסטים, זהות   קבוצות חברתיות שונות. אמון בין אנשים, נורמות אינטגרטיביות, ערכים
 משותפת.  

 

מידת האפשרות שיש לאנשים להגשים עצמם,  :  Social Empowerment  -. העצמה חברתית  4
להגשים את זכויותיהם  החברתיות ולהשפיע על איכות חייהם דרך השתתפות חברתית וגישה  

 למוסדות חברתיים.  
ס לקביעת מדיניות חברתית , מידע  )מושג ה'איכות החברתית' פותח בהרחבה באיחוד האירופי כבסי 

 של המכון האירופי לאיכות חברתית.(    http://www.socialquality.orgמפורט ניתן להשיג באתר 
 

"יכולות חברתיות מאפשרות לאדם לעצב    ; היא:  133( עמ'  1995עפי גולמן ד. )  -אינטליגנציה חברתית  
שה עם הזולת, לגייס אחרים ולעורר בהם השראה, לעשות חייל ביחסים אינטימיים, לשכנע ולהשפיע  פגי

פיעוח מצבים    –מושתתות על 'מודעות חברתית'  יכולות אלו  ולהקנות לאחרים הרגשה טובה ונינוחה".  
 ( 119: 2006היכולת לפעול בדרך התואמת את המצב החברתי )גולמן,   -ות חברתית'נמיומ' ועל חברתיים,  

 
,    –  ארגון לומד יכולתם ליצור את התוצאות שהם רוצים באמת  ארגון שאנשיו משפרים בהתמדה את 

שבו מטפחים דפוסי חשיבה חדשים המרחיבים את הדעת, ושבהם אנשים לומדים ללא הרף כיצד ללמוד  
 ( . 1995:11 ביחד. )סנג'י

 
  . בקהילה  ברתי, שירות או תכנית פעולה,מצב ח  על  המשפיעים    פרטים, קבוצות וארגונים  –  ענין  בעלי

האנשים   את   רואה  העצמה  מעודדת  עליו.   המושפעיםגישה  להשפיע  הזכאים  עניין'  כ'בעלי    מהמצב 
וג'אנוף מו ומוסדות המייצגים את העניינים הבאים: מוסמכים,  נ וייסברוד  ים את בעלי העניין כאשים 

 (. Weisbrod & Janoff, 2007משאבים, מומחים, מידע, מושפעים ומשפיעים )
 

שיח המאפשר למשתתפיו להעזר בזולתם על מנת להבין טוב יותר את   הוא  דיאלוג דיאלוג קהילתי  
  .התנהגותתובנה זו נוגעת במישור הפיזי, ההכרתי, הרגשי והרוחני ומאפשרת שינוי  .סביבתםעצמם ואת 

לה ובינה לסביבתה. עיקרו  דיאלוג קהילתי מכוון לאפשר ערוצי תקשורת פתוחים ומפרים בתוך הקהי
 . (1999אבי   של הדיאלוג הקהילתי הוא המעבר משיח זכויות לשיח זהויות )שגיא
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על    מימשל  השתתפותית  דמוקרטיה אזרחים  של  ולונטרית  להשפעה  ערוצים  המקיים  דמוקרטי 
היית(  (Hage, Harrop, Breslin, 1998:88.  ופעולותיוהחלטותיו   השתתפותית  לדמוקרטיה  דרישה  אחת .  ה 

 . בדוח טרכטנברגואף קיבלה ביטוי  2011מאבי היסוד של מחאת הקייץ  
 

חברתי מובנה המונע באופן שיטתי מפרטים וקבוצות גישה למשאבים,    מצב  –  (       exclusion)     הדרה
 לעוצמה, להשפעה חברתית  ולתשומת לב חברתית.  

 
לחברה  ביצירת הון כלכלי,    על דרך החיוב: היכולת של פרטים לתרום  –(    Human capitalון אנושי )  ה

 סביבתי, חברתי ורוחני. על דרך השלילה: העדר היזקקות של פרטים לתמיכה ישירה ממשאבי החברה. 
 

  ( חברתי  התפתחותה   -(     Social capitalהון  הישרדותה,  לתיפקודה,  התורמים  המשאבים    סך 
והשפעתה של מערכת חברתית. "מעין מאגר של כלים ומיומנויות העומדים לשירותה של החברה. כגון  

( ובלאנדר  וקסמן  )עפי   " השלטון.  במוסדות  אמון  או  בזולת  אמון  נורמות,  תקשורת,  (    2002רשתות 
הנכסים החברתי לגבי פרטים(    34שיתוף אזרחים המכון הישראלי לדמוקרטיה, ושם הע'   זהו סך  ים  : 

 המאפשרים להם לתפקד, להישרד, להתפתח ולהשפיע. 
 

'סוכנים חברתיים' היוצרת דפוסי פעילות מתמשכים. דפוסים    –  התארגנות עצמית  השפעת גומלין בין 
 אלו יבואו לידי ביטוי ביצירת מבנה חברתי, פעילות ותרבות משותפת. 

 
קהילה    מצב  –  (  inclusion)    להלהכ או  חברה  שייבו  תחושת  ומטפחת  גבוהה  כות  נגישות  מאפשרת 

 מירב הפרטים והקבוצות בתוכה.  ל למשאבים, עוצמה והשפעה חברתית 
 

שליטה     "  –(empowerment ) העצמה   של  או  אונים,  חוסר  של  ממצב  מעבר  שמשמעותו  תהליך 
בשיפור   למצבמעטה,   או  בשיפור תחושה  יכול להתבטא  זה  בסביבה. מעבר  בגורל,  בחיים,  של שליטה 
שליטה. היכולות להפעיל  וגישה   משלב  המושג    הממשיות  פעולה  עקרונות  עולם,  השקפת  בתוכו 

את   ולחדש  לרענן  ותכליתו  אותם   המחויבותמקצועית,  המעסיקות  המערכות  ושל  המקצוע  אנשי  של 
 (  59: 1999)סדן,  "דמוקרטיות ושוויוניות שיטותלשיפור מצבם של אנשים באמצעות 

 
פרטנית אינטרא  –  העצמה  האמונה  תהליך  באדם  מתחזקת  שבמהלכו  לסביבתו,  אדם  בין  קטיבי 

משתפרות   עניינים   על להשפיעביכולתו   לו,  דרכי   המיומנויותהחשובים  ננקטות  כך,  לשם  הנדרשות 
 (  50-51 : 1997)עפ"י סדן,   פעולה אפקטיוויות, ואף מושג שיפור ממשי.

 
חלק מהגדרת ההעצמה של הפרט    ההשתתפות בארגונים ובקבוצות בקהילה, היא   –  העצמה קבוצתית

ושל הקהילה שלו כאחד. ארגון או קבוצה בקהילה יכולים להיות אמצעי העצמה כפול, הן בכיוון השינוי  
 ( Crowfoot et al (1983)לפי  1997:69החברתי, והן בכיוון העצמה הפרטנית. )על פי סדן 

 
 שתי הגדרות )כתהליך וכתוצאה(:  – העצמה קהילתית

הש א.   משותף  ינויתהליך  מאפיין  בעל  )קולקטיב  קהילה  בחיי  אנשים  -המתחולל  סדן(.  של  בלשונה 
בסביבה   יותר  טוב  לשלוט  יכולות  ומפתחים  זכותם  זו  כי  מבינים  בחייהם,  לשלוט  ביכולתם  מאמינים 

 (62: 1999להם ולהשתתף בקבלת החלטות הנוגעות לגורלם ולעתידם. )סדן   תהרלוונטי 
עשייה קהילתית      , המאפשרים העצמת פרטים וקבוצות בתוכה.  ם בקהילהמנגנונים ותהליכי  קיוםב.  

וקבוצתית   התפתחות מעצימה מעודדת   פיתוח    אישית  ומנהיגות מתנדבת-באמצעות    .,פעילות אזרחית 
פועלת     נגישיםשחבריה     קהילה   תוכה.  אל(   social inclusion)והמודרים    השונים  להכלת הקהילה 

יש  ו  לשירותים,  רלבנטי  למידע  כזו  בקהילה  החלטות.  קבלת  הממסד    שלגבוהה    שקיפותלמוקדי 
 .  ציבורייםוארגונים 

 
על:    מעצבתהערכה    -  מעצבת  הערכה הענין  איסוף,  הפעילותשלבי    ליווימבוססת  מבעלי    מתן ,    מידע 
 תהליך התכנון והביצוע.  תוך כדי הפעילות לשיפור   םהתורמשוב 

 
קהילתית    הערכת ש  תיאור   -פעולה  לשותפים  שיטתי  ערכם  ושפיטת  ותפוקות  תהליכים  ,    הישיריםל 

 , פרסום פנימי  בחברה למתנ"סים(   הערכה מעצבתש"צ, -)על פי טלי מירון לקהילה כולה ולסביבתה.
 

ממדיתהערכה   את    –  רב  הבוחנת   הערכה  לביצוע  בין  1:    הכיווניםסכמה  הפנימית  האינטראקציה   .
להתארגנות   ההתארגנות2השותפים  השפעת  הסביבה  .  בעיני  3,  על  ההתארגנות  ומיצוב  תדמית   .

 .  הסביבה
 התוצאות. . 4 העבודהתהליכי  . 3תכניות הפעולה, . 2, הפעולה  מטרות. 1  :ההערכה למטרותבהתאם 

 
תושבים  / הציבור  השתתפות    –  השתתפות   . קהילתיות  בתכניות  אזרחים  של  וולונטרית  מעורבות 

 בקבלת סמכות או אחריות משמעותית.  אפשרית ברמות שונות ואינה כרוכה בהכרח
 

 (  1999)משוניס,  טראקציה בטריטוריה מוגדרת.נאנשים בעלי תרבות משותפת המקיימים אי - חברה
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  ראשוניות  מסגרות  ואינן  למדינה  כפופות  שאינן,  רצוניות  התארגנויות  של  משולב  מארג  -  אזרחית  חברה

;  והפוליטי  הציבורי,    התרבותי,  לכליהכ  בתחום  התארגנויות(;  פרימורדיאליות/    משפחתיות)
  , קימרלינג  ).  חברתית  זהות  מגדירות  ואף  וכלכליים  ארגוניים  משאבים  לחבריהן  המעניקות  התארגנויות

 ( Keane:1988 :י" עפ  1995

 
 :י היבטים מרכזיים של חוסן חברתינאדגר מתאר ש -חוסן קהילתי

 קוד של המוסדות החברתייםצמת הפגיעה לבין ערעור יכולת התפ היחס בין ע    :עמידות –
 משך הזמן הנדרש למוסדות החברתיים לחזור ולתפקד לאחר הפגיעה : התאוששות או שיקום –

( שמצאה Kobasa 1979הפסיכולוגי פותח על ידי קובסה )  ובהקשר (hardiness)המונח חוסן        
ת המצב כמאתגר  שלושה רכיבים תומכי חוסן: אמונה ביכולת לשלוט במצב, מחויבות לפעולה ותפיס

היכולת של קהילה לנקוט פעולה  צוות השירות לעבודה קהילתית הגדיר זאת:  מאיים.כיותר מאשר 
מכוונת לשיפור היכולת האישית והקולקטיבית של תושביה להגיב ביעילות על שנוי ביטחוני, חברתי או  

   .( 2004לתית  קהי)השירות לעבודה   כלכלי ולהשפיע על מהלכיו והשלכותיו על עתיד הקהילה
החוסן הקהילתי נשען על ארבעה מרכיבים: חומרי, ארגוני, רגשי  ורט שלי מצאתי כי  טבעבודת הדוק

 . בקהילה בנווט במורכבותפרטים נוספים  ותרבותי.
 

ומקומו של הארגון בתוכה. חזון של שינוי מצב חברתי  סביבת הפעולה    שלעתידית רצויה    תמונה   חזון
את   מתאר  את    דמות בקהילה  דמותה  על  המשפיעים  והתהליכים  המנגנונים  את  הרצויה,  הקהילה 

 שהיא מאפשר לאנשים ואת מערכות היחסים בין פרטים וקבוצות בתוכה.  ההתפתחות הזדמנויות  
 

מפתח   ההתנסות  חיברות אנו  שבאמצעותה  בנו  החברתית המתמדת  הגלום  האנושי  הפוטנציאל  את  ים 
 (1999,  את דפוסי התרבות שלנו. )משוניס ולומדים

 
להגשמת החזון?. הייעוד, מלכד    תרומת ההתארגנות . התשובה לשאלה: מה  ההתארגנותתכלית    -  ייעוד

 ומגדיר את תחום העיסוק.  ה, משפיע על מטרות, ערכים ועקרונות פעול המשתתפיםאת כל 
 

המ  -  יעד וזמן  בכמותוגדרת  תוצאה  מציאותי,  איכות  להיות:  צריך  היעד  מובן,  מדיד.  לפעולה,  מניע   ,
 ‘מחובר’ לתכנית הפעולה בכללותה.  

 
הנגשה מידע,    –  כשל  חוסר  כגון:  הזדמנות מסיבות  או  שירות  לקבל  מוגדרת  מאוכלוסיה  מצב המונע 

מי  חוסר  תרבותי,  פיזית,  וחסם  גישה  קשיי  בטכנולוגיה,  כלכל מנות  בקבלת  י,  קושי  שיתוף  אי  או 
 החלטות.

 
העצמה ומונעת    –  כשל  ובמוסדות  בארגונים  המתקיימת  תלות  יוצרת  או  מנשלת  מדכאת,  התנהגות 

 בדרכים מכוונות ובלתי מכוונות, מודעות ובלתי מודעות שליטה של אנשים בחייהם..  
 

לציין ע"י כל    –  לוח גאנט ניתן  מטריצה המפרטת את המטלות לביצוע בהתאם לזמן המיועד לביצוען. 
מטלה את האחראי לביצוע. לוח גאנט הינו כלי עזר לתכנון, המאפשר לתאם פעילות מורכבת של קבוצות  

 עבודה במקביל. 
 

היכולת של קבוצה להגיע לתוצאות שחבריה  תהליך   –  קבוצתית  למידה ופיתוח  מעונינים    של הערכות 
קבוצתית שלושה מאפיינים מרכזיים: מיצוי הפוטנציאל של אנשים רבים, חדשנות    ללמידהבהם באמת.  

 (  240-241 :1998היוצרת 'אמון תפעולי', השפעה על הסביבה. )סנגי  מתואמת
 

מאפיין המשותף לאנשים, והמבחין אותם באופן משמעותי מסביבתם. מאפיין    –  קריטי משותף  מאפיין
עלול להיות , מקור לסטיגמה, להדרה ולבידוד חברתי. מאפיין קריטי משותף שאנשים מודעים לו    כזה,

 יכול להוות בסיס להתארגנות וליצירת קהילה. 
 

התערבות    למדוד  ניתן"  -  העצמה  מדדי בתהליך  הקהילתית,  העבודה  שמעודדת  ההעצמה  מידת  את 
מי  1  ה'מי?':  מדדימקצועי בעזרת ארבעת   המטרות    להשגת  פועל. מי  2טרות בקהילה?המ  על  מחליט. 

:  1997)סדן,    הפעילות בקהילה?"  את  מעריך. מי  4  הפעילות בקהילה?  מן  תועלת  מפיק. מי  3  בקהילה?
 (.Rubin 1999,   & Rubinעל פי . 60
 

משתנים  ניהול  –  האסקט  מודלשינוי   בארבע  זמני  בו  טיפול  הינו   D x M x P > C:    השינוי 
שביעותהבהרת   השינויו  (M)  רצוי המודל  ה,  (D)  נוכחי  מצבה מרצון  ה  חוסר  יצירת  תוך    ,(P)  תהליך 
 ווט במורכבות. בנ  ,בהנעת שינוי קהילתיפרטים נוספים  C( .   (1998  Heskett) ) מחיר השינוי הקטנת

 
המגדירות תכלית פעולת הארגון, אגפיו, או בעלי תפקידים בתוכו. משימות מרכזיות,   -מטרות   

מטרה אחת יכולה   מטרה תהיה בדרך כלל ‘קריאת כוון’ שאינה מוגבלת בכמות או בזמן. •
תכנית אחת עשויה לשרת מטרות שונות.   שותפת לתכניות רבות.מ להיות   
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סך כל המנגנונים    ימד הארגוני המ מימדים:     ארבעההקהילה קיימת בתודעת חבריה ב  –  מדי הקהילהמ

התחושה והרגש שיוצרות מערכות היחסים, הקשרים הבין     הרגשיהתהליכים וערוצי התקשורת. המימד  
והמשמעות של הקהילה בעיני  ערכים, נורמות,    תרבותיהאישיים, בין קבוצתיים ובין ארגוניים. המימד  
ביבה פיזית, טכנולוגית, כלכלית המאפיינת  ס  החומרי  ימד כלל בעלי העניין. על כך ניתן להוסיף את המ

 . בקהילה בנווט במורכבותפרטים נוספים   הקהילה )גיאוגרפי או וירטואלי(.את 
 

הקבוצה  להוביל את  ו של כל אחד מחברי הקבוצה, ומאפשרת ל ייחודואת  מאתרת - משתפת מנהיגות
של כל   הייחודית תרומתו זיהוייכולת  , הקשבה יכולתמנהיגות משתפת מתאפיינת ב בעת הצורך. 

 בקונפליקטים   טיפולודיאלוג  יצירת של מיומנותפיתוח , קבוצתית עבודהמשתתף לקבוצה, העדפת 
 

מתנדבת אוכלוסי  –  מנהיגות  קבוצת  של  או  ענין  בתחום  בקהילה,  התארגנות  המובילים  ה,  מתנדבים 
 בדרך כלל להובלת שינוי חברתי או יצירת שירות . 

 
 קונפליקט המסתיים ביישוב כאשר כל הצדדים המעורבים חשים שהרויחו.    (Win-Win)   מנצח -מנצח

 
עצמית()  עצמית  מסוגלות חוללות  וקהילות    תחושת   –(   Self Efficacy)או  קבוצות  פרטים,  של  יכולת 

 . ( 1989Bandura שיג תוצאות רצויות מבחינתם. )   לה
 

על פי תפקידים ומקיימים בינהם יחסי גומלין, על מנת: לנצל   יחידה הכוללת חלקים, הערוכים   –מערכת 
 משאבים, להישרד, להשפיע על הסביבה, להסתגל לסביבה ולהתפתח. 

 מערכת המקיימת רמת שליטה גבוהה על יחסי הגומלין בינה לבין סביבתה .  – מערכת סגורה 
 מערכת המקיימת רמת שליטה נמוכה על יחסי הגומלין בינה לבין סביבתה.   – המערכת פתוח 

גומלין רבים עם סביבתה והשפעה הדדית רבה בין    –  מערכת מורכבת מערכת המקיימת יחסי 
 מרכיביה, עד כדי קושי לצפות את התנהגותה )על גבול הכאוס(.  

 
התארגנו   נים ארגופרטים,    –  פעולה  מערכת עת  יואו  בפעולה  המגויסים  לסייע  השינוי  סוכן  לשינוי  "י 
 )על פי 'עוד דרך'( חברתי.

 
מוקד   -  מערכת חברתית ורשתות המהוים  ומשניות, ארגונים  ראשוניות  של קבוצות  להזדהות,    מרקם 
    .הדדיות, וחיברות

 
שירות   עלפה, -קבלת חוות דעת מלקוחות, בכתב או בעלכלי לאיסוף מידע באמצעות הנו  המשוב - משוב
 יבלו ועל תכניות שהוצגו לפניהם. שק
 

   ההשפעה ימשולש
 הם שלושת הגורמים המעצבים כל מצב חברתי.  – המבנה, הפעילות והתרבות   –כמאפייני חברה  .1

הסביבה הפיסית, המערכת החברתית  יסוד:    גורמיהקהילתי מושפע משלושה    המרחב  –  כמרחב .2
הכלכלי מקיימים  והמצב  אלו  גורמים  ב  בינהם.  הדדית  מרכיב  השפעה  בכל  שיפור  ישר,  יחס 

 ישפר את האחרים. 
מבעלי    –  כתפקידים  .3 יותר  או  שניים  בין  קואליציה  מחייבת  אפקטיבית  קהילתית  פעולה 

 . נבחרי ציבור, עובדים מקצועיים, אזרחיםהתפקידים הבאים: 

מגזרי .4 והאזרחי    המגזר  –  בין  העסקי  במגרש  הציבורי,  המרכזיים  השחקנים  שלושת  הם 
 משולבת בין מגזרית תורמת להתפתחות קהילה איכותית.  הקהילתי, פעולה

 
 עימות בו נצחון לצד אחד הוא בהכרח הפסד לשני ולהיפך.  – סכום אפס משחק

 
 עובדים אשר פועלים מתוך בחירה  ואינם מקבלים משכורת.  – מתנדבים

  
, או את מימדי    שירות לאוכלוסיה מוגדרת, ניתן לבחון את רמת הנגישות  מידת הזמינות של    –  נגישות
נגישות פיזית,:    הנגישות נגישות    נגישות כלכלית,  נגישות למידע, נגישות תרבותית, נגישות טכנולוגית, 

 .לקבלת החלטות
 

להשתמש בשיטה הזאת    מומלץ.  אבחון קהילתישיטת ניתוח מידע כחלק מתהליך    –הנגשה    כשלי  ניתוח
מבקשים   נגישותה  לשפרכאשר  לשירות  של  את  הזאת    הקיימיםים  האוכלוסיה  בשיטה  בקהילה. 

כמה השירות   עד  פיזית,    נגישות לאוכלוסייה. הבחינה מתייחסת לששת הממדים האלה:    נגישבוחנים 
 תרבותית, נגישות כלכלית, נגישות לקבלת החלטות. נגישותנגישות למידע, נגישות טכנולוגית,  

 
לפעול בשוק    או  חדשה  יוזמהקדם  , למוכרת  לא  בסביבהמנסים להפעיל שירות    כאשר  –  סביבה  ניתוח
יחסי  תחרותרווי   להבנת  רבה  יש משמעות  של    שמידפי  -על עם הסביבה.    הגומלין,  רמות  קיימות שתי 

-הכללית. הסביבה התפקודית  והסביבהמשימתית  -סביבה, שאליהן יש להתייחס: הסביבה התפקודית 
האלה:   הממדים  את  כוללת  תרבותלקוחותמשימתית  מתחרים;  ספקים;  ונורמותענפית  ;  חוקים   , .
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האלה:    הכלליתהסביבה   הגורמים  את  תרבות;  דמוגרפיהכוללת  חברה;  דת;  כלכלה;  פוליטיקה;   ;
 . 235-265: עמ' 1997נוסף: שמיד,   לעיון .טכנולוגיה

 
קהילתי.    –  שירות  ניתוח אבחון  בתהליך  מידע  לעיבוד  מטרת    נעזרים   שיטה  כאשר  הזאת  בשיטה 

שירות   להקים  היא  עיבוד  האבחון  בשיטת  בקהילה.  הנתונים    המידעחדש  לברר את ארבעה  יש  הזאת 
הזה?    עד  –  הצורך  האלה:   לשירות  זקוקה  הקהילה  להקמת    כמה  –  העלות  כמה  נדרשים  משאבים 

 –  החלופות  כסף בעבור השירות?-תיאות לשלם בכסף ובשווה   הקהילה  כמה  –  הערך  השירות ולהפעלתו?
זולה ממנו? ישנם שירותים חליפיים, המצי  האם נוסף: בהם,   עיוןל  עים אלטרנטיבה טובה לשירות או 
 . 23-28: עמ' 1998

 
 ( 59דרך, עמ'  עודהמועסק באופן מיוחד לשם יצירת שינוי מתוכנן." )  עובד" – שינוי סוכן

 ., מסנגרמגשר, מאפשר, מורה, מתווך :סוכן השינוי תפקידי       
 

יסוף והפצה שיטתי של מידע היכול לסייע בתהליך אבחון  ארגונים ופרטים העוסקים בא  –סוכני מידע  
מצוי בידי מערכות ציבוריות    הקהילהרב על מאפיינים דמוגרפיים וסוציואקונומיים של    ידעקהילתי. מ

כגון ממשלה,    :ופרטיות,  ומשרדי  מקומיות  פרסום    ארגוניםרשויות  משרדי  השלישי,  המגזר  של 
רב.   מידע  ואוגרים  האוספים  למידע  ועיתונים,  שינויים    הזהגישה  לאתר  לסייע  יכולות  והכרתו 
 על צורכי האוכלוסייה.   להשפיעדמוגרפיים, חברתיים וכלכליים, העשויים 

 
מעמד חברתי המאפשר להפעיל עוצמה הנדרשת על מנת לחייב אחרים לפעול באופן מסויים.  –  סמכות

 האמור.   להאצלה לאחרים כל עוד היא נמצאת בגבולות התפקיד סמכות ניתנת
 

איכות  מטרות ויעדים,    –היעד במונחי    תהתפוקות והתוצאות של פעילות ביחס לאוכלוסיו  –ערך ללקוח  
 .מחיר ומועדשרות, חוויה, ו

 
 ( לפיתוח קהילה היא: Brueggemann 1996הגדרתו של ברוגמן )  -  קהילה  פיתוח

ך כדי השתתפות פעילה של  פיתוח קהילה הוא יצירה של קידמה כלכלית וחברתית לכל הקהילה, תו"
 חברי הקהילה ותוך הסתמכות מלאה ככל שניתן על יוזמה קהילתית. 

לאפשר   היא  המטרה  שלהם.  לקוחה  כאל  השלמה  הקהילה  אל  מתייחסים  קהילתיים  מפתחים 
 לקהילה להפוך למקור של תמיכה חברתית, פוליטית, כלכלית ותרבותית לחבריה".

 
קהילה, מאפשר התפתחותן של קהילות בוגרות וברות קיימא על ידי  "פיתוח    (:2000על פי גיילכריסט ) 

ובאמצעות ארגוניהם המשותפים;  קידום יכולת בני האדם יכולת בני האדם לטוות קשרים, כפרטים 
 על מנת להקל על הופעת ארגונים משותפים, יעילים ומחזקים.

 
)שי( שלי  בה  קהילה    פיתוח  –  הגדרה  מקצועית  גישה    מפתחים ,  מתארגניםצות  וקבו  פרטיםהיא 

ו על מנת    ים ממשממערכות יחסים   ; ואורח חייהם תוך    לשפרערכים משותפים, כקהילה  איכות  את 
 כדי אחריות לשלומם ורווחתם של אחרים.

 

ל'תדריך להכרת הקהילה' )משה ארי ועדנה   בהתאםמקיפה של קהילה מוגדרת  סקירה – קהילה פרופיל
 זו יופיעו נתונים לגבי הנושאים הבאים: בסקירה(.  1995, סיםאנגל, החברה למתנ" 

   בקהילה  ארגונים/  שירותים. 4, דמוגרפיים נתונים. 3,  פיזי  גיאוגרפי  תאור. 2,  הסטורי רקע. 1
   הפנוי בזמן בילוי דפוסי. 7,   בקהילה תקשורת דפוסי .  6,     בקהילה הכח  מבנה. 5
 .  התושבים את  המטרידים מרכזיים  צרכים /  בעיות. 9,  בקהילה  מנהגים/  נורמות/   ערכים. 8

 (  כלכלי, חברתי, אורבני, פיזי) עתידיות תכניות. 11. בקהילה חוזק  נקודות. 10
 .מגורים איזורי או ', אתני' חתך  לפי, גיל פי על, אוכלוסיה קבוצות של בהיבט  צרכים. 12
 אבטלה ,  ספורט,  תרבות: כגון,  נושאי בחתך  צרכים. 13
 
 
 

בין  מצוםהצ  -  צמצום גומלין  פעולת  קבוצתית,    -הוא  בין  או  כפול  אישית  תהליך  אחד    מצד   -הוא 
שני   ומצד  והצטמצמות,  דחיסה  לפעול    פעולתהתכווצות,  לזולת  מאפשר  פינוי המקום  הדדית.  משיכה 

המפונה הדדית.  .  בשטח  תלות  על  המבוססים  גומלין  יחסי  יצירת  המאפשר  מקום    במערכת פינוי 
'תלות  על  אך    המבוססת  בתוצאות,  או  מלאה בתהליך  על שליטה  צד  כל  מוותר  מסתלק    אינוהדדית', 

 ( 44(, עמ' 1990) רוטנברג )מאחריותו למהלך כולו. 

 
)משוניס,  שני אנשים או יותר המזדהים זה עם זה ומקיימים ביניהם אינטראקציה..  -  קבוצה חברתית

1999)   

 
 ( 1999)משוניס,  ן חבריה אישיים ומתמידים. . קבוצה חברתית קטנה, שהקשרים בי - קבוצה ראשונית

 
מיקוד בתהליך    –  קבוצת  מידע  לאיסוף  קהילתישיטה  אנשים קבוצ  אוספיםהזאת    בשיטה  .אבחון    ת 

מאפשרות להקשיב לאנשים וללמוד    המיקוד  קבוצותידי המנחה.  -עללדיון ספונטני על נושאים המוצגים  

http://www.shayby.co.il/


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 shayby1@gmail.com  054-2112383נייד  02-9973874טל.   90627עפרה 

www.shayby.co.il 

 

מיקוד   קבוצות  כך  משום  למצב  מתאימותמהם.  כיצד  מאוד  לדעת  מעוניינים  יוזמי המחקר  שבהם  ים 
 מסוים ומדוע היא מתנהגת בדרך מסוימת.   נושאקבוצת יעד כלשהי תופסת 

 
וגדולה, המוקדשת לאינטרס או לפעילות  -  קבוצה משנית מסויימת        קבוצה חברתית אימפרסונלית 

 ( 1999)משוניס,  .
 

תופעה  היא  קהילה שמשת אותנו היא: קיימות הגדרות רבות למונח קהילה. ההגדרה שמ – קהילה
מקיימים בינהם מגוון קשרים והתארגנויות, יחסים אישיים ומתמשכים, זיקה  אנשים , חברתית

 משותפת לערכים ולמשאבים חומריים, המהווה מוקד להזדהות ומשמעות.
 

         (1999,  )משוניסהתכנסות זמנית של אנשים בעלי מוקד התענינות משותף המשפיעים זה על זה. . - קהל
 

משאבים  עימות  –  קונפליקט על  סיבה    מתמשך  ויחסים.  זהות  ערכים,  וצרכים,  אינטרסים  ושליטה, 
ממסד   בין  )למשל  חברתי  במבנה  המעוגנת  תפקיד  מחוייבות  הנובעים  גומלין  יחסי  היא  לעימות  וספת 

בקהילה   עימותים  עם  להתמודדות  המרכזי  הנתיב  דרכי  לאזרחים(.  שיפור  דרך  וערוצי    עובר  השיחה 
 . Block 2010התקשורת. לפירוט נוסף 

 
אישיים קהילתי.    –  ראיונות  אבחון  בתהליך  מידע  איסוף  אישיים    אפשרשיטת  בראיונות  להשתמש 

לשימוש   בדומה  מידע,  איסוף  לצורך  שונים:  להבנה    בסקריםלצרכים  דואר;  בשאלוני  או  טלפוניים 
 ; להבהרת עמדות שונות מזוויות אישיות.  ודמיקלעומק של תופעות, בדומה לשימוש בקבוצות 

 
)  מצב  תרבותיות  רב תרבות  מאפייני  בעלות  קבוצות  מתקיימות  בו  , שונים(  civilizationחברתי 

 .הןיבינ  ענפה המקיימות זיקה 
 

מכלול משאבים המשקף, בעיקרו, את הפן החומרי או הממוסד שבחיי הפרט והקהילה    - רמת חיים
רואה ועוד (. בד"כ, כל רכיב יהא בר כימות כספי ומכאן, שרמת חיים הוא  )למשל, איסוף אשפה, תב

 מושג הכרוך בעיקר ברמת ההכנסה. 
 

הזדהות    -רשת   של  מעטה  מידה  רק  ביניהם  שיש  אנשים  המחברים  חברתיים  קשרים  של  מרקם 
  (1999 )משוניס ואינטראקציה..

 
וסקרים משמשים בדרך כלל    שאלוניםשיטת איסוף מידע בתהליך אבחון קהילתי.    –  וסקרים  שאלונים

למחקר   או  כמותי  מחייבת  תיאורילמחקר  והיא  מידע,  לאיסוף  מאוד  מובנית  שיטה  מוקדם    ידע. 
הנושאים   המחקר;  של  היעד  אוכלוסיית  האלה:  הנקודות  לגבי  ברורות  ניסוח  לבדיקהוהחלטות   ;

 השאלות באופן שיתאים לנשאלים .  
 

הזאת מעבדים את המידע    בשיטהת מידע בתהליך אבחון קהילתי.  שיטת עיבוד והצג   –  ותשובות  שאלות
 קודם לכן. שהתקבל, בהתאם לשאלות ולהשערות שהועלו 

 
הבוחנת את זהות השחקנים המשפיעים על  המבוססת על עבודתו של קורט לוין,    שיטה  –  כוחות  שדה

או   ביניהם    המושפעיםתכנית ההתערבות  ביחסי הכוחות  ומתמקדת  או הבולמים    יםהמקדמ  –ממנה, 
הזאת   בשיטה  להשתמש  מומלץ  החברתי.  המצב  שיפור    לתכנית   תמיכה  לגייס  מעוניינים   כאשראת 

 .49-53: 1988נוסף: יורק ואדר,  לעיון  .לה את ההתנגדות ולהקטין
 

הציבור בהכרח    –  שיתוף  אינו  שיתוף  בעשייתם.  הציבור  לשיתוף  התארגנות  או  ארגון  של  יוזמה 
התבטא בהפצת מידע איכותית, בהתייעצות, יצירת שותפות של ממש או עידוד  השתתפות. הוא יכול ל

 הציבור לקחת אחריות ולפעול בעצמו בעניין החשוב לו.  
 

תושבים   / הציבור  אחריות,    –  שותפות  ו/או  סמכות  קבלת  תוך  נציגיהם,  או  תושבים  של  מעורבות 
 אחרים.  לייזום, תכנון או ביצוע תכנית קהילתית, במשותף עם ארגונים  

 
 רמת החשיפה של תהליכי העבודה, החלטות ופעולות לציבור ולקהילה.  –שקיפות 

 
   ראי פרופיל קהילה. – תדריך להכרת הקהילה

 
אתגר המשותף, התארגנות, איתור התהליך שינוי חברתי בקהילה כולל שלבי:      –  שינוי קהילתי  תהליך

וביצוע. קהילתי  תכנון  בתהליך,  הענין  בעלי  ושילוב  איתור  קהילתי,  זמנית    אבחון  בו  עוסק  התהליך  
 .המשכיותאשר יבטיחו  מנגנונים ותהליכיםהקהילה ובעיצוב   בפיתוח משאבי, שותפותוב שונותב
 

 יות של המעורבים בעשיה.  מתבססת על עדויות איש , הנערכת בקבוצה ושיטת הערכה  הינה – תחקיר
סיעור    שלבי עובדות, מחשבות/רגשות, משאבי התמודדות,  סיכום  מוחותהתחקיר:    -קבוצתי, 

 ידע לפעולה/יישום נקודות טעונות שיפור. 
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 ?, מתי?, ולשם מה?מה?, יעשה מיתכנית טובה נותנת מענה לשאלות:  - פעולה תכנית
 העשיה.   על קרה וההערכה, הבהתיאוםמפרטת את נהלי  התכניתלכך  בנוסף

 
באלו לצורך הצלחתו של כל    אלו בו גורמים שונים תלויים    מצב   –(    interdependencyהדדית )    תלות

 אחד מהם. 
 

מ  –תצפית   קהילתי.  אבחון  בתהליך  מידע  איסוף  רוצים    ומלץ שיטת  כאשר  הזאת  בשיטה  להשתמש 
יהם החיצוניים, וכאשר רוצים לעמוד  של הנצפים, על הרגליהם, על מאפיינ  התנהגותםלאסוף מידע על  

כלי מרכזי להכרת המרחב הפיזי של הקהילה. היתרון    תקשורתעל   בין אנשים. תצפית היא  ודינמיקה 
או    התנהגותםשל התצפית הוא בכך שהמידע נאסף ישירות בשטח, בלי שהנחקרים יפרשו את    המרכזי

 ה.  יביאו להטיות הנוצרות עקב רצייה חברתית, פערי זמן וכדומ
 

של       מסכת הערכים, האמונות, דרכי ההתנהגות והעצמים החומריים המהוים את אורח   - תרבות חייו 
 ( 1999)משוניס,  עם..

 
 S.W.O.T(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)   –  את    שיטה   נקודותהבוחנת 

את    חוזקה בקהילה,  שונות  תופעות  של  החולשה  נקודות  שהם    ההזדמנויותואת  האיומים  ואת 
כאשר   הזאת  בשיטה  להשתמש  מומלץ  התכנית.  לעורכי  חלופות  ישמזמנים  בין    שונות   לבחור 

חלופה כל  שלה;  -על  מוערכת  לפעולה.  החולשה  נקודת  שלה;  החוזק  נקודת  מדדים:  ארבעה  פי 
 .  55-62:  1998נוסף: בהם,  לעיון  שהיא מזמנת. ההזדמנויות האיומים שבה; 
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