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קהילה כבסיס לחברה אזרחית
• אלכסיס דה טוקוויל" :כשמסתכלים בחיי עם בכללותם ,קל אולי להראות,
שבחופש האיגודים לפעול בתחום המדיני טמונה הנאה לאזרחים והנאה
למדינה ,העם שרוי בטובה והארץ שקטה "
(הדמוקרטיה באמריקה [)2008:546 ]1830

• חברה אזרחית – התארגנויות של אזרחים וקבוצות למימוש מטרותיהן שלא
באמצעות המערכת הממשלית או העסקית( .עפ"י ישי )1998
• אזרחות פעילה  -מחקרים רבים מעידים כי 'איכות החיים' תלויה ביכולת של
הציבור להשתתף ולהשפיע על חלוקת משאבים ,החלטות וביצוען.
בנוסף האזרחים חשופים למידע ,מודעים לנעשה סביבם ומעונינים להשפיע
יותר מבעבר .מתוך כך יש להבחין בין:
 דמוקרטיה ייצוגית – גישה אליטיסטית ,העם מוסר ליחידים את זכות ההכרעה.תפקיד השלטון לשלוט ,העם אומר את דברו בהליכים הפורמליים.
 דמוקרטיה משתתפת – כל אזרח יכול אם רצונו בכך ,להשתתף בהחלטות(עפ"י ישי )2003
הנוגעות לחייו.

קהילתנות – Communitarianism
• גישה המאמינה בחיוניות הקהילה כמוסד מתווך במדינה המודרנית.
מוסד חברתי המטפח איזון בין אחריות ל'נחלת הכלל' ( )Common Good
לזכוית הפרט ותורם לשימור ערכי מוסר ומשפחה(Etzioni, 1998: xii) .

הדרך השלישית
• אנתוני גידנס קורא תיגר על הדעה הרואה בפוליטיקה זירת קרב נצחית בין
"ימין" ל"שמאל" ,ומציע דרך שלישית המשלבת את הטוב משני העולמות:
כלכלת שוק וכלכלה ממשלתית מתוכננת.
עיקרה של 'הדרך השלישית' הוא בחתירתה לכינון מחדש של הקהילה
כגורם חברתי מאזן בין האזרח למדינה ובין הפרט לציבור הרחב .היתה זאת
הדרך השלישית שהשפיעה על קבוצות חברתיות לדחות את הגישה
הפטרונית של פתרון בעיות מלמעלה לטובת יוזמה מקומית ופעילות בגובה
העיניים.
• גישה זו אומצה ע"י מנהיגים רבים בעולם המערבי בסוף שנות ה  90של
המאה הקודמת ,בהם :טוני בלייר ,ביל קלינטון ,אהוד ברק.

“תמיד אמרנו שהון אנושי
הוא ליבה של הכלכלה החדשה.
אבל ההון החברתי
הוא שקובע את היכולת לגרום לדברים לקרות,
לשתף פעולה.
זהו מרכיב הקסם שעושה את כל השינוי”.
טוני בלייר ,1999 ,כנס המועצה הלאומית של ארגוני המתנדבים ,בריטניה

משילות חדשה
"אמנם נותר בידי המדינה פיקוח בסיסי על כוחות יחודיים בחברה ,כגון
חקיקה והרשות המבצעת ,אך בו בזמן המדינה ושחקניה נעשו תלויים
יותר ויותר בשחקנים חברתיים ואחרים.
הסדרים אלה יוצרים את הצורך של המדינה לקיים משא ומתן עם
השחקנים השונים.
הסדר מבני מרכזי הוא התבססות על כלי מדיניות בעלי אופי לא כופה...
בליבת הסדרי המשילות מתבססים נהלים ופרקטיקות של ניהול רשתות
לצד ואף במקום ניהול מדרגים".
(מנחם גילה ,גילי להט ( )2006הון חברתי ,משילות ,דמוקרטיה ותפוקות מדיניות)

" ...עוד ועוד ממשלות ברחבי העולם מפתחות מדיניות המעודדת בניית
קהילות ,מתוך הבנה שהקהילות הן אלה המסוגלות לספק מענה מתאים
לצרכיהן המשותפים של קבוצות אוכלוסיה שונות:
 לסייע לאנשים בפתרון בעיות ולקחת חלק בתהליכי קבלת החלטות לקשר אנשים למערכות המספקות להם משאבים ,שירותים והזדמנויות לפעול לחיזוק השתתפותם של תושבים בארגונים ובפעילויות כאמצעילהעצמתם ,להשתלבותם בחברה והפחתת תחושת ניכור
 לדאוג לתפקודן האפקטיבי והאנושי של מערכות המספקות משאבים,שירותים והזדמנויות
 לתרום לפיתוח מדיניות חברתית ולשיפורה "המלצות ועדת הרווחה בתוך :יונה ,י .ו ספיבק ,א )2012( .אפשר גם אחרת ,מתווה
לכינונה של חברה מתוקנת תל אביב ,הקיבוץ המאוחד ,עמ' 279

מתוך מסמך מדיניות בנושא קיימות בישראל לקראת 2030
"טיפוח קהילתיות  -טיפוח מערכת ערכים חדשה המושתתת על סולידריות ,תמיכה
הדדית ,פעילות קהילתית ,צרכנות משותפת ,מפגש בין תרבויות ויצירת הזדמנויות
כלכליות חדשות".
"בעולם אפוף אי ודאות נודעת חשיבות לחיזוק יכולת ההסתגלות ,התמודדות עם שינויים
וסיכונים וגיוסם כדי לייצור הזדמנויות חדשות ולא רק לספוג הפרעות.
האסטרטגיה נועדה לקדם יצירת קהילות שייהנו מאיכות חיים טובה
ומ'שלומות' (  )wellnessגבוהה ,תוך מימוש הפוטנציאל העצמי של הפרט והקהילה"....
מכון ירושלים לחקר ישראל (  )2012תחזית קיימות לישראל  ,2030פרסומי מכון ירושלים מס'  , 424עמ' 15

הטקסט שלך כאן

תכנון עירוני
משתף

מדוע קהילה חשובה במצבי חרום?
• לקהילות תפקיד חיוני בתהליכי התמודדות עם ארועי חירום :
 הקהילה מהווה מפתח לחוסן הרשות המקומית ,עוגן של יציבות בסביבה סוערת. הסתמכות על משאבי הקהילה מהווה 'מכפיל כח' להתמודדות רשויות ,ארגוני סיועוארגוני שירות במקרי אסון ובעת חרום.
 עוגן קהילתי מוצק יכול לצמצם במידה רבה את תופעת ההתפנות העצמית שעלולהלהיות אתגר משמעותי לגורמי הממשל והסיוע.
 הערכות קהילתית בעת חרום מהווה זרז להתאוששות מהירה ושיקום מוצלח בחלוףהסכנה.
 הערכות הקהילה לחרום יכולה לחולל יכולת קהילתית המשפרת במידה רבה את חייהיום יום.
) Buckland & Rahman. 1999, Petterson 1999, Buckle 2000,
 , Tierney 2003, Flint & Luloff. 2005, Tootley 2007בן יוסף . )2010
• חוסן קהילתי נשען על ארבעה רגליים ,לב וראש:
משאבים חומריים ,התארגנויות ,מערכות יחסים ,ותרבות; מנהיגות
(בן יוסף )2010

מדוע הרב זקוק לקהילה ?
הקהילה כזירה – להיות מודע לנסיבות חייהם של אנשי הקהילה

להבין את נסיבות וסביבות פעילותם של האנשיםלהיות רלוונטי. -לפתח יחסי גומלין טובים עם הלקוחות הספקים והסביבה.

גישה קהילתית – הקהילה כאמצעי – להיות יהודים טובים יותר
תהליכים ותוצאות טובים יותר – גישה מכילה ,מערכתיתהרחבת המשאבים העומדים לרשות הרב והקהילה. אמון חברי הקהילה נכס ,רשת בטחון.כי זו חוויה מרתקת ומהנה.פיתוח קהילה  -הקהילה כמטרה – קהילה התשתית הבסיסית ליהודים
כי קהילה היא קרקע הצמיחה של יהודיםכי קהילה היא צורך אישי ,משפחתי וחברתי. -כי הון חברתי וחברה אזרחית נשענים על הקהילה כבסיס.

רבנות קהילתית מהי?
ראש ישיבה
• מחנך
• מורה דרך התורה
• התלמידים בוחרים לבא ,הרב מחליט אם
ואיך מתאימים
• בוחר מורים ותלמידים
• דוגמא אישית
• פוסק

רב קהילה
•
•
•
•
•
•
•

•

מנהיג רוחני לקהילה
מסייע ליכולות של אנשים ,קבוצות הקהילה
וסביבותיה  ,לבא לידי ביטוי
מסייע לאנשים לבנות קהילה טובה להם
ולאחרים
מסייע לאנשים בדרכי חייהם
מחוייב ל'קהילה כולה'
אנשים בקהילה בוחרים את הרב  ,בכל רגע
נתון
אנשים לוקחים דוגמא ממי שמתאים להם ,גם
הרב
אנשים בוחרים את הפוסק שלהם

מודלים של זיקה בין מערכת החינוך
לקהילה במציאות הישראלית

• קהילה בונה חינוך בונה קהילה -

החינוך כזירת פעולה לסדר יום כללי באמצעות נושא
פדגוגי קהילתי (סמים ,סביבה ,זהירות בדרכים וכו')

• קהילה בונה חינוך -

החינוך ככלי לשירות קהילה מחנכת-אידיאולוגית :בית
הספר רואה עצמו כשליח ערכי עבור הקהילה (הקיבוץ,
ישבות ההסדר)

• חינוך בונה קהילה -

סגל חינוכי המחויב לרעיון פדגוגי מחפש קהילה ובונה
קהילה
23
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קהילה תומכת – אש"ל ג'וינט
• אחוז הגבוה של זקנים חיים בקהילה ,העלייה המשמעותית בתוחלת החיים בחברה
המערבית מחד ,והתרופפות התמיכה בזקן מצד המשפחה המורחבת מאידך ,מעוררים צורך
מובהק להתיחסות מקצועית לצרכיו היחודיים של הזקן שחי בקהילה,להערכות מחודשת
(ביליג וכץ.)2003 ,
ושינוי גישה כוללת של מתכנני ונותני השירותים במדינה.
• קהילה תומכת ,תכנית של אש"ל -ג'וינט ,להתארגנות קהילתית ליצירת תנאי חיים טובים
לזקנים בקהילה .לאחר כ  20שנה ,יש ' 260קהילות תומכות' ברחבי הארץ אשר נותנות
שירות לכ 52,000 -זקנים מאוכלוסיות מגוונות (ערבים ויהודים ,עולים חדשים וותיקים,
חילונים ודתיים) .תכנית קהילה תומכת היא תכנית קהילתית שעובדת באמצעות שותפויות,
מערבת גורמים שונים בקהילה והחלה את דרכה כיוזמה קהילתית.
עפ"י מחקר ההערכה שנעשה ב  2010ע"י מכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל 77% :מחברי
התכנית הביעו שביעות רצון כללית  19%,מהחברים הביעו שביעות רצון במידה מסוימת וכי
רק  4%דיווחו כי אינם מרוצים.
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עיר בריאה  -פרוייקט של משרד הבריאות בשיתוף רשויות מקומיות כחלק מרשת
בינלאומית .עיר שבה התושבים ,העסקים ,הארגונים והרשות המקומית פועלים
יחד על מנת להבטיח עיר חיה ושטוב לחיות בה.
בעיר הבריאה קיימת ,מודעות לבריאות כערך ומחויבות פוליטית לפעול למימוש:
 בריאות לכל  -צמצום פערים בריאותיים ,הדגשה על קידום הבריאות ומניעתמחלות ,שיתוף פעולה בין מגזרים שונים בחברה ,השתתפות הקהילה,
התמקדות מערכת הבריאות בשירות הרפואי הראשוני ,שיתוף פעולה בינלאומי.
 אמנת אוטווה לקידום הבריאות – פעולה באמצעות סינגור ,איפשור וגישורלבניית מדיניות ציבורית בריאה ,ליצירת סביבה תומכת (פיסית וחברתית),
לחיזוק מעורבות הקהילה ,לפיתוח מיומנויות אישיות ,לשינוי דגשים בשירותי
הבריאות.
 אג'נדה  21לפיתוח בר-קיימא  -פתוח העונה על צרכי הדור הנוכחי מבלי לסכןאת יכולת הדורות הבאים לספק את צורכיהם ,תוך שילוב בין פיתוח סביבתי,
חברתי וכלכלי ,חיסכון וניהול משאבים.
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פיתוח קהילה
• "פיתוח קהילה הוא יצירה של קידמה כלכלית וחברתית (וסביבתית) לכל
הקהילה ,בהשתתפות פעילה של חברי הקהילה ותוך הסתמכות מלאה
ככל שניתן על יוזמה קהילתית.
• מפתחים קהילתיים מתייחסים אל הקהילה השלמה כאל לקוחה שלהם.
• המטרה היא לאפשר לקהילה להפוך למקור של תמיכה חברתית,
פוליטית ,כלכלית ותרבותית לחבריה".

• Brugemann, W.G. (1996). The Practice of Macro Social work.
Chicago: nelson-hall

אסטרטגיות בסיסיות של התערבות קהילתית
Rothman, Jack (2007) "Multi Models of Intervention at the Macro
Level" in: Journal of Community Practice, Vol. 15 (4), pp. 11 - 40
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