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 ?מהי קהילתיות

דפוסי , ובה רשת של קשרים והתארגנויות, קהילה היא התארגנות עצמית
 המהווה מוקד להזדהות ומשמעות   , תקשורת אישיים ומתמידים

 (2010בן יוסף )            



 מקוםתפקידים של קהילת חמישה  -וורן רולנד 
 לקהילהסטרוקטורליסטית  -גישה פונקציונליסטית

 (Warren1977: 260)  

 ,מקומית בייצור ובשירותיםהשתתפות •

 , ִחְברּות •

 , חברתיפיקוח •

 חברתית  השתתפות •

 . הדדיתתמיכה •



  אופקית/ קהילה אנכית  -וורן 
 

Warren, Roland. 1972. The Community in America. Chicago: Rand McNally 

  להישאר יכולים ,והולכים המתפרדים החלקים האם :לשאלה תשובה אחר חיפוש היא הקהילה של הסוציולוגיה"

 "?משותפת קהילתית מטרה למצוא יכולות ,ייחודי עניין למען המתארגנות קבוצות האם ?מתואמים

              (Warren, 1972:70 ) 

. 

 ממשלה

 

 מחוז

 

 עירייה

 

קהילה  

 שכונתית

בית ספר   מרפאה    בית כנסת  קהילה תומכת ועד הורים פעילי איכות  

 ס   ועדי בתים  תנועת נוער"הסביבה מתנדבי משמר אזרחי  מתנ

 יחסי הגומלין  - הדפוס האנכי

 הקהילה בין 

 החברתיים לרבדים 

 פועלת בתוכםשהיא 

 יחסי הגומלין  -הדפוס האופקי  

 בקהילההמוסדות החברתיים בין 

 .לבין מוסדות מקבילים בסביבתםובינם 



דפוסי , רשת של קשרים והתארגנויותובה , התארגנות עצמיתקהילה היא 
 ומשמעות   מוקד להזדהות המהווה , תקשורת אישיים ומתמידים

 (2010בן יוסף )            

,  הסדרת דרכי התארגנות, מנגנון קבלת החלטות: אבני הבניין לקהילה טובה הן•
 פעולה למען הדורות הבאים , טיפוח ערוצים למנהיגות, נגישות לחיי הקהילה

         (Morse 1998) 

 היבטים מרכזיים•
 (  ;Homan, 1999 1997סדן )   –הסתמכות עצמית  -
 ( Putnam, & Feldstain, 2003 2010גונן )   –טיפוח מנהיגות ויזמות  -
 (Kretzmann & McKnight 1993; Rubin & Rubin 2000)   –פיתוח יכולות  -
 יכולת התארגן בגמישות וזריזות לנוכח אתגרים – ספונטניות -

 שיטות לקידום התארגנות עצמית•
 טיפוח יזמים ופעילים קהילתיים -
 יצירת שיח קהילתי -
 הצטרפות  ( Reaching Out) יישוג  -
 

 

 

 



 (Peter Blockי "עפ)האלכימיה של בניית שייכות 

 מכנסת מנהיגות•

 .קהילה כמרחב אפשרויות, שאלות חשובות יותר מתשובות - סקרנות•

 .לקחת אחריות, אנשים מוזמנים ליטול חלק – הזמנה•

קבוצות קטנות  . שימוש במגוון טכניקות, הפרדה בין שיחה להחלטה – שיח•
 .  וגדולות

 .מכבדת, ומחוייבותמעודדת אחריות , מאפשרת – תקשורת•

 



דפוסי  , והתארגנויותרשת של קשרים ובה , קהילה היא התארגנות עצמית
 ומשמעות       מוקד להזדהות המהווה , תקשורת אישיים ומתמידים

 (2010בן יוסף )          

• Communities are complex, dynamic and diverse. A social networks perspective 
allows different aspects of people’s lives to be investigated within the context of 
the community as a whole system.  

• Individuals’ experiences are examined in terms of their positions in a network of 
relationships with local groups and organisations, as well as with other 
community members. Over time, these patterns of connection change both 
naturally and as a result of specific interventions.  

• “Connected Communities can rapidly becoming the foundation of the 21st 
Century model of localism and citizenship.”  
‘Connected communities’ with healthy, thriving social networks are able to 
mobilize social capital for greater involvement in service design, governance and 
delivery 
         (Morris & Gilchrist, 2011 ) 
 





 הון חברתי מלכד

,  משפחה)בלבד אמון מקומי בעל , תפקידיםחזקים ומרובי , צפופיםקשרים •
 ... (.  צוות, חברים

 .  לתחושה של זהות אישית ושייכותחיוני •

בהון החברתי המלכד קשור באופן הדוק למושג ההעצמה בתוך העוצמה •
 .  רשתות תקשורת אופקיות בין שווים

לייצר קהילות לא סובלניות כלפי זרים ואף לפגוע בחברי קהילה שאינם  עלול •
 . מתאימים לנורמות שהתקבלו בה

 



 הון חברתי מגשר
בדרך כלל . המיידיותשהם מעבר לרשתות קשרים •

 .אופקיים

 להתפתחות האישית והקהילתית  חשוב •

((Granovetter 1983. The strength of weak ties   
להתמודד עם   כדי:דרכיםלהשתמש בו בשלוש אפשר •

כדי לגשר על חללים מבניים בין  ; דמוגראפייםהבדלים 
רשתות וכדי להשיג מידע ומשאבים הנמצאים מחוץ  

 .  לקהילה בה עוסקים

להעצמה עקב האפשרות להשיג משאבים שבדרך  כלי •
 ,  אחרת לא היו מתקבלים

גורם  להוות יכולתו לשלוט על חללים מבניים הוא עלול עקב •
 .משמעותי לדיכוי

 



 הון חברתי מקשר

 .מאופיין בקשרים אנכיים. חוצה סטטוס חברתי•

כגון  , קהילה/ תקשורת אנכיות למקורות כסף ועוצמה מחוץ לקבוצהרשתות •
 .  קשר למקורות כספיים של הממשלה

 .  סימטריים -עוצמה אכרוך ביחסי •

 (.או הגמוניה)בעל פוטנציאל השפעה משמעותי בהקשר של ניעות חברתית •

 



 טיפוסחמישה אבות  –הקהילה כמוסד חברתי 

 מוצא קהילות1.

 (טוטליות) כוללניות קהילות2.

 גאוגרפיות קהילות3.

 (מ"בע קהילה) עניין קהילות4.

 מורכבת בחברה רשתות - 'ענן' קהילות5.



 סוג

 קהילה

 משמעות לחברה משמעות מרכזי מאפיין

 לפרט

  תפקידים

 מרכזיים

 הקהילה גבולות הקהילה מבנה

 דם קירבת מוצא קהילת

/ 
 שבטיות

 השתייכות קבוצת
 מרכזית

  משפחה
 מורחבת

 הגנה

 נכסים הקצאת

 משאבים ריכוז

 פטריארכאלי

 דם קשרי פי על

 שארות דרגת

 קהילה

 טוטלית

  אינטראקציה
 גבוהה פנימית

 מבוקרת חיצונית

 מבודדת יחידה
 חברתי תפקיד
 מוגדר

  מוחלט רוב
  המגעים של

 החברתיים

  של מוחלט רוב
 הקיום צרכי

 נוקשה פנימי סדר

 הגבולות על פיקוח

 מוגדרים גבולות

 ומפוקחים

 קהילה

 גיאוגרפית

 במרחב חיים
 מוגדר גיאוגרפי

  

 פונקציונלי חלק

 החברתי מהסדר
 חברת של הרחב

 המונים

  גישה)
 (ביורוקרטית

  , נגישות
 השפעה

 יחסי ובטחון

  בחברת
 ההמונים

  לחברה תשתית
 אזרחית

 והתארגנות

  למימוש
 אינטרסים

  

-מבנית חלוקה
 תפקידית

  ארגונים מגוון
 והתארגניות

 המרחב גבולות
 הטריטוריאלי

 קהילת

 עניין

 משותף עניין

 ולונטרית השתייכות

 לחברה גרעין
 אזרחית

  

  התארגנות לדרך שותפים
 משימתית

 פעילות מוכוון

(Doing) 
  מחוייבות רמת

 'עניין'ל מוגדרת

 ענן קהילת

   בסביבה רשת

 מורכבת

  כתופעה הקהילה
  על דגש מתהווה
 ותקשורת קשרים

 לפיתוח תשתית
 חברתי הון

 והתארגנויות

  מרחב
 הזדמנויות

  אמצעי
 להתארגנות

  קידום
 אינטרסים

  לקשרים תשתית
  ותקשורת

  חברתי במרחב
 מורכב

  ,קשרים רשת
  , הכרויות

-אד התארגנויות
 (חלשות) הוק

 שבתודעה הקהילה

 או

 'כתובות רשימת'

 :חמישה מודלים לקהילות 2טבלה 
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