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 ?מהי קהילה ואת מי היא מעניינת

 

 ?מהי קהילה-

 ?מדוע היא מעניינת סוציולוגים-

 ?מדוע אנשים וארגונים זקוקים לקהילה-
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 ?בחיים שלכם ' קהילה'מהי ה

 ' ?קהילה'למה אנשים זקוקים ל





GanBook 

 השכונה

https://www.youtube.com/watch?v=hh8Dtd9AT8Q
https://www.facebook.com/hashchuna
https://www.youtube.com/watch?v=jNdQi7drSuw
http://www.gkehila.co.il/
https://www.facebook.com/groups/mamazone/


 ?מה מאפיין קהילה 

• Berger (1998, p. 324) describes the contrast— 

• “community is tradition; society is change.  

• Community is feeling; society is rationality. 

• Community is female; society is male.  

• Community is warm and wet and intimate; society is cold and dry and 
formal.  

• Community is love; society is business." 



 הגדרת קהילה לצורך קורס זה

 , קהילה היא התארגנות עצמית•

 ,  ובה רשת של קשרים והתארגנויות

 , דפוסי תקשורת אישיים ומתמידים

                                 .המהווה מוקד להזדהות ומשמעות

 (2010בן יוסף )                                           

 



 .מרחב של ודאות, תמיכה חברתית – בבטחוןצורך  •

 .על איכות ואורח חייהם להשפיעצורך להתארגן •

 ,  חיוביות מערכות יחסיםצורך לבנות  •

 .  תמיכה ואכפתיות, הכרה, לחוות קשר רגשי      

 .משמעות וערך, עוגני זהות, צורך בהשתייכות•

 ?מדוע אנשים זקוקים לקהילה



 

 

 ההתנסות בקהילה היא תוצאה"

 . של קשרים בין אישיים וההקשר שלהם 

 

 כאשר הם חלק מרשת של  , אנשים חשים תחושת קהילה

 .  מערכות יחסים הכרוכות בקשרים מגוונים ומשולבים דיים

 

 ,  פוליטיות ומעשיות, לקשרים אלו יש תוצאות פסיכולוגיות

 ".השפעתם על חיי בני האדם עשויה להיות שלילית וחיובית
 

 
 connected Community: Networking to The Edge Chaos".-. "The Well2000Gilchrist, A. 

, Oxford Press. 275-264, :3, Issue 33vol. Community Development Jounal,  

. 

 

 



 ?מדוע הקהילה מעניינת אותנו

 (1991 האברמס) '  עולם המערכת'מול ' עולם החיים'•

 (2007, באומן)  מרחב בטוח בעולם נוזלי  •

 הון חברתי  , מרחב אפשרויות, רשת קשרים•
         (Gilchrist, 2004, ) 

 (Block, 2009)    בניית שייכות  •

 זהות ואחריות  ', סיפור'מרחב ליצירת •
       (Etzioni , 1998 1999, אנדרסון) 

 התארגנות עצמית בעולם מורכב •



 ?מדוע הקהילה מעניינת סוציולוגים

 ,  תופעה חברתית –כי היא שם •
 פושטת צורה ולובשת צורה     
 

לא מסתדרת במשבצות הארגוניות  , לא קלה להגדרה –כי היא חמקמקה •
 חברתיות הסדורות/ 
 

 כי היא נוכחת בחיי אנשים ומשפיעה על התנהגותם•
 

 'מיתוס'ו' קסם'כי מיוחסת לה תחושה של •
 

 ארגונים ופעילים חברתיים, לממשל' זירת פעולה'כי היא •



 ?  במה ההתעניינות בקהילה מסייעת לאנשי מקצוע 

 הקהילה כזירה
 להבין את נסיבות וסביבות פעילותם-

 .להיות רלוונטיים-

 .לפתח יחסי גומלין טובים עם הלקוחות הספקים והסביבה-

 הקהילה כאמצעי – גישה קהילתית

 מערכתית, גישה מכילה –תהליכים ותוצאות טובים יותר -

 .הרחבת המשאבים העומדים לרשות הארגון-

 .רשת בטחון, אמון חברי הקהילה נכס  -

 .כי זו חוויה מרתקת ומהנה-

 הקהילה כמטרה -פיתוח קהילה 

 .משפחתי וחברתי, כי קהילה היא צורך אישי-

 .כי הון חברתי וחברה אזרחית נשענים על הקהילה כבסיס-



 ?מה נלמד

 מניחי  היסודות לחקר הקהילה –קהילה וחברה 1.

 'קהילה'גישות סוציולוגיות ל2.

ההכרזה המוקדמת מדי על מות  ? קהילות נעלמות ומתחדשות3.
 'קהילה'ה

 מתחושת קהילה ועד קהילות מדומיינות  –קהילה כתוצר תרבות 4.

 טיפולוגיה של קהילות  5.

 קהילה כמערכת מורכבת6.

 על קהילה ומדיניות ציבורית    –קהילתנות ועוד 7.

 החיים מאחורי המקלדת –קהילות וירטואליות 8.

 21קהילה כפרית ואורבנית במאה ה  -' מקום'קהילת 9.

 על קהילה ושינוי חברתי  –עושים שינוי  ביחד 10.

 



" Relationships are all there is.  

Everything in the universe only exists because it is in 
relationship to everything else.  
Nothing exists in isolation.  
We have to stop pretending we are individuals that 
can go it alone.“ 
   
                                Margaret J. Wheatley 

 



 .  היחידים השייכים לקהילה משלימים אלו את אלו"•

יחיד יש  לכל . שאינו ידוע לאחרים, נדיר, בכל בן אדם יש משהו מיוחד במינו•
 ...מיוחד להוסיף לקשת הצבעים הקהילתיתצבע , משהו מיוחד לומר

מוסיף מימד חדש  הוא , כאשר מצטרף האדם הבודד לקהילה, לפיכך•
הוא  , תורם משהו ששום אדם אחר לא יכול לתרוםהוא . למודעות הקהילה

 ...תחליףאין לו . מעשיר את הקהילה

אלו את משלימים , מתכנסים בני האדם היחידים ביחד, בשל אותה מיוחדות•
 "           א ח ד ו ת ומשיגים  , אלו

 (הקהילה –יק 'הרב יוסף דב הלוי סולובייצ)                                     



 תודה
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