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 יצירת קשרי גומלין בין  
 ,  "(משילות)"המיטבי הניהול 

 לבין  
 , ושימורו"( קהילה)"של ההון החברתי יצירתו 

 לבין  
 "(  קיימות)"על איכות הסביבה ועל המשאבים הטבעיים שמירה 

 "יישוב לדורות"יבטיחו את קיומו של  -



 תמורות במרחב הכפרי  
 2014מיכאל סופר 

 ונוצר בו מגוון של פעילויות, חברתית ופיסית, כלכלית –המרחב הכפרי נעשה הטרוגני •

 .קבוצות אוכלוסייה ושימושי קרקע תוך כדי תחרות גוברת על משאבי המרחב, כלכליות

פנים אזורית  , יישוביתפנים )פיסית  –חברתית -כלכלית -סטטוס ביישוב  -השונות גדלה •
 (אזוריתובין 

המרחב הכפרי עובר מן הארגונים השיתופיים למערכות  ניהול  -שינוי מבנה ארגוני •
 .המוניציפליות

 משתניםעם הסביבה העירונית החליפין יחסי •

ברמת  , היישובי משתנה עם ביטוי פיסי באופי הבנייההנוף , מבנה החקלאות משתנה•
 .המשק החקלאיים כולל בתפקודםובשינוי במבני פיתוח התשתיות 

בציבור משתנה ממרחב חקלאי למרחב פתוח ומלווה בהעלאת  המרחב תפיסת •
 .שיקולים אקולוגיים בדיון הציבורי על ניהול המרחב והתפתחותוחשיבותם של 

http://tsmicha.info/sites/default/files/%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%90%D7%9C %D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8 2014-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA %D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91 %D7%94%D7%9B%D7%A4%D7%A8%D7%99.pdf
http://tsmicha.info/sites/default/files/%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%90%D7%9C %D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8 2014-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA %D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91 %D7%94%D7%9B%D7%A4%D7%A8%D7%99.pdf


 ?מה חדש ביישוב

מקומות  ', בנים, 'תחבורה, רגולציה, טכנולוגיה, חברתית, השפעה תרבותית –הנמכת הגדר •
 ,  יישובים שכנים, עבודה

 

 ...ועד מקומי, מ"אג, ש"אגו' קהילה' 'משק' –ריבוי התארגנויות •
 

 ..., תושבים, חבר בעצמאות, חדש חבר, חבר – סטטוסיםריבוי •
 

 מגוון תרבויות מגוון ציפיות, מגוון עיסוקים –שונות רבה •
 

 מנוהלת בידי אנשי מקצוע בשכר' קהילה' -לניהול מקצועי ' תפקיד ממלאי'מ•
 

 ',  תושבים, 'לקוח/ספק... ל' חברים'משינוי יחסים •
 ...'אורחים'בעלי הבית ו                                                     

 

 ?או קהילה נ"נדל   ?כפר או פרבר, אמונות, נורמות, ערכים -שינוי תרבותי •
 

 תנועה נחלשת, מועצה אזורית מתחזקת•

 



 גישה/ התנהגות  –עומק השינוי 

Bridges, W. (2009) Managing Transitions  

 שינוי

 מעבר



 דרך העץ

 מטרה -התנהגות 

 בכל תכנית טיפול

 יהיה היבט התנדבותי

 מטרה -התנהגות 

 הגדרת סף כניסה 

 ונהלי כניסה לכל תחום
 פירות

 גזע

 שרשים

 עקרון פעולה -עמדה 

 סף כניסה מקצועי למטפלים

 עקרון פעולה -עמדה 

 הפעלת מתנדבים

 ערך -גישה 

 השתתפות הקהילה

 ערך -גישה 

 מקצוענות



 ' ?מוכרים'מה הקיבוצים 

,  אחות ורופא, מרפאה כללית: איכות חיים לחבריה מעניקה ---קהילת •
בריכת , חי-פינת, ספריה וספריית ילדים, מועדון חברים, מרפאת שיניים

מתחם  , גני שעשועים, טניס, סל-מגרש כדור, שחיה ומתחם פנאי
בנוסף  (. צרכניה)בו-כול,מזכירות ושרותי דואר, תכליתי-תרבות רב

  .קיימים עסקים שונים ויזמויות

 "וילות בדגמים שונים"•

את איכות החיים בקיבוץ ואת  להעניק לילדיי אני שמח שאני יכול "•
 ".משפחתי ומקסים, החופש לגדול ביישוב קהילתי

 ..."13%כמו גם הקלות במס בשיעור , ינתנו הטבות"•

עומדת  אשר מערכת גנים נהדרת הם מציינים שבמקום פועלת "•
 ."הילדים גם בשעות אחר הצהריים לרשות

 "בתנאים אטרקטיבייםלרכוש או לבנות "•



 סיפורים מהחיים
 

, הבניה החדשה הייתה במתחם נפרד. 150ביישוב קהילתי של חמישים משפחות בנו שלב נוסף של •
ברגע שהחל האכלוס נוצרו מתחים בין . בינהםבנו בו בתים גדולים באופן משמעותי וגדרות 

 ,  כל קבוצה לקחה יועץ ורבים סברו שיש להפרד לשני יישובים. השכונות
 

. החלה תפילה במניין מאולתר. החלו להיקלט משפחות מסורתיות ודתיות, במושב חילוני •
 ...קהילה תבנה בית כנסת/ המתפללים ביקשו שהיישוב 

 

.  הובילו תהליכים קהילתיים לועדותהצעירים הצטרפו . נקלטו משפחות רבות, בקיבוץ ותיק ומבוסס•
שואלים את עצמם מה משמעות הקהילה , משתלטים להם על הבית' הותיקים מרגישים שהאורחים

 .הקיבוצית  המשולבת ביישוב קהילתי
 

נפתחים פערים בין , כבר לא מכירים את כולם. 500יישוב קהילתי צמח ממאה וחמישים משפחות ל •
איך  ? איך יוצרים רשת של קהילות וקבוצות? האם זה עדיין יישוב קהילתי. דוריים ובין תרבותיים

 ?וההתנדבות המחוייבותמשמרים את 

 



 במועצה אזוריתגישה קהילתית 

מרכז חיי התושב ביישוב לכן תינתן עדיפות לפיתוח  •
 .השירותים והקהילה ברמה יישובית

 :בהיבטים הבאיםהמועצה תפעל לחיזוק היישובים •
 מוניציפלייםיכולת היישוב לקיים שירותים  -
 תמיכה בממלאי תפקידים   -
 פיתוח חוסן קהילתי -
 התמודדות עם אתגרים -

 :שירותים במקרה של  ינתנוברמה האזורית •
 יתרון לגודל או לאיכות, קבוצת עניין אזורית

, המועצה תפעל על פי אמות מידה ברורות ושקופות -הוגנות •
 .תשאף לשיתוף הציבור בפעילותה

המועצה מקדמת תרבות של שיתוף פעולה בין כלל   – שילוביות•
 .בעלי עניין בתחומי פעילותה



 



 מתוך ממצאי מחקר
אתגרים  , מרכיביו: ת קהילה/תפקיד רכז

אישיים והשפעתו על הפעילות הקהילתית  
 .ביישובי יהודה ושומרון

2013 
 אוניברסיטת אריאל -ר אסתר זיכלינסקי"ד

 א"אוניברסיטת ת -ר שי בן יוסף"ד

 פ האזורי"בסיוע של הקרן משותפת לאוניברסיטה ולמו  

 



 ת  /ה חברתי/מזכיר, ת קהילה/הגדרת תפקיד רכז: מתוך מסמך
 (2006, בנימין, מדור לעבודה קהילתית)                        

 הגדרה

 ,  ת תפקיד מנהיגותי בקהילה/ת הקהילה נושא/רכז

 ה על חיזוק החוסן הקהילתי /אמון

ומהווה כתובת מקצועית משמעותית כלפי פנים וחוץ לענייני חברה  

 וקהילה ביישוב

 

 רקע



 שאלון, מאפייני התפקיד: ממצאים
 .  במידה רבה מאוד 7בכלל לא  ו 1: מדדים 7סולם של  -

 
סטיית   ממוצע היגדים

 תקן

 1.4 6.1 ... (צוותים, ועדות: כגון)ביישוב תשתיות חברתיות רכזת הקהילה מפתחת 

 1.2 6.1 היישוב צרכי על העונה ותרבות פנאי פעילות מפתחת הקהילה רכזת

 1.4 5.9 בקהילה משתנים לצרכים מענים מפתחת הקהילה רכזת

 1.3 5.8 ביישוב חברתיים הצרכים למגוון מענה לקדם מצליחה הקהילה רכזת

 1.5 5.6 לי ברורים הקהילה רכזת לתפקיד הרצויים והיעדים המטרות

 1.5 5.5 בקהילה חזון לבניית תהליך להוביל אמורה הקהילה רכזת

 1.5 5.3 ומטרות יעדים הכוללת שנתית תכנית לפי עובדות הקהילה רכזות

 1.6 5.2 אזורית לפעילות סיוע כולל הקהילה רכזת תפקיד

 1.8 5 הפרט בבעיות לטיפול כתובת מהווה הקהילה רכזת

 1.8 4.9 .(תורה תלמוד , ים"גמחי ,סיוע מגנוני כגון ) בישוב  שירותים מפתחת הקהילה רכזת

 :כגון) היישוב לגבולות מעבר עניין קהילות בטיפוח שותפות כולל הקהילה רכזת תפקיד

 (...הוריות חד ',אופניים רוכבי'

4.2 1.9 



 דפוסי התערבות, ממצאים
 . במידה רבה ביותר 7במידה נמוכה ביותר ו 1: מדדים 7סולם של 

 לא ניתן היה לבחור פעמיים באותו ציון

 תקן סטיית ממוצע היגדים

  את לבצע מאשר יותר ומתנדבים משימה צוותי ,ועדות לארגן הרכזת תפקיד

 .בעצמה הפעילות

5.3 1.7 

  חוגים ,פנאי פעילות הקטנת במחיר גם חברתית לכידות תָתחזק שהרכזת רצוי

 .ביישוב ותרבות

4.1 1.8 

  הקהילה אנשי עם אישיים קשרים לייצור כל קודם הוא הקהילה רכזת תפקיד

 אמונם את ולרכוש

4 1.6 

 2 3.8 הועד בפני הקהילה של הקול את לייצג צריכה הקהילה רכזת

  לצרכי בהתאם ותרבות פנאי פעילות לארגן כל קודם נדרשת הקהילה רכזת

 .היישוב

3.5 1.9 

 1.8 3.1 הועד להנחיות בהתאם לפעול צריכה הקהילה רכזת



 חקר מוקיר, מאפייני התפקיד: ממצאים

אבל צריך מיומנויות  רגשימדובר בנושא ":  מקומיות ומקצועיות, שילוב אישיות•
 ;  "לא משנה כמה אתה מוכשרה 'אחד מהחברחשוב שתהיה "; "כדי לשרוד ניהול

שחקן  שיכולים לחסוך זמן אבל לדעת שאתה כלים תכנוניים חשוב להגדיר "
 ".נשמה

 

הפעילות היתה  ( ישוב אחר)בפעם הראשונה במקום לצאת ל " :ארגון הקהילה•
ביקשו ושאלו והיה , הילדים ובעקבותיהם ההורים התעניינו. עצמאית בישוב

  "'שיגיעו מרצים וכו ולעזורשיהיה . חשוב להם
,  המשמעות עבורי היא שגם במציאות של קשיים טכניים אמיתיים"דוגמא נוספת 

לפעול מתוך הקהילה לקידום אינטרסים קהילתיים  וממשיכה הוועדה פועלת 
חשובה יותר  האווירה בקהילה  –אפשר ליצור ולתת תחושה נעימה ואווירה טובה 

 "מפתרונות טכניים
 

שלושת הנשים לא  . היה סכסוך בין שלוש משפחות בישוב" :פתרון קונפליקטים •
היו חברות אישיות קרובות שלי במיוחד והן פנו אלי ככתובת לפתור את הבעיה  

שגרם להן לחשוב שאני  זה נתן לי תחושה שאני עושה פה משהו נכון , ביניהן
 "הכתובת שיש אמון בי



 ?מה למדנו על תפקיד ותפקוד רכזות הקהילה

 .מארגנת קהילתיתהרכזת היא בראש ובראשונה •

 .  באיזון בין מאפיינים אישיים לבין מקצועיותהצלחת התפקיד תלויה •

 .מענים לצרכים חברתייםהרכזת מאתרת ומגבשת •

 (.2010י בן יוסף "עפ)כמנהיגה חברתית רכזת נתפסת •

 .החוסן הקהילתיומחזקות את הון חברתי רכזות הקהילה מפתחות •

 .בטיפול בפרטהרכזת מעורבת במידה רבה •

 .אינה מזוהה עם פעילות בין יישובית או אזוריתהרכזת •

 .קוד אתי קיימת ציפייה להתנהגות על בסיס•

 

 



 תהליך קהילתי ביישוב כפרי
 '        נושם'ו' צומח'תהליך הוגן 

  ניתוב ויישום, ים רחב/מפגש –הכנה : מבוסס על
 

   המכנסמפגש עם •

 רכזמינוי •
 

 צוות מארגןהקמת •

 'השאלות שנכון לשאול כאן' –איתור הנושא •

 (כ שילוב מתודות"בד)למתווה טיוטא ראשונה •

 הדגמה•

 : סוגיות להחלטה•
דרך  , עיצוב הזמנה/ ניסוח , מוזמנים, מידע, לוח זמנים, מקום, מתווה

 לוגיסטיקה, ההזמנה
 

 עשיהועדכון המודל תוך כדי  יישום•
 

 ניתוב•

 מעקב•



 2009יוזמה של רותי גולץ מקבוצת הדולפינים 



 תודה
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