המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סוציולוגיה של הקהילה – תשע"ה

מפגש : 9
קהילה עירונית  -תמורות ומגמות
 עולם החיים ועולם המערכת יסודות לפיתוח קהילה עירונית דוגמאות לקהילות עירוניות -שלבי התארגנות קבוצתית בקהילה
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'עולם החיים' פוגש את עולם המערכת הממוסדת –
לפי האברמס" :עולם החיים ( ) ( Lifeworldהוא המקום שאנחנו מתקשרים בו זה עם
זה ,מגבשים ערכים ונורמות ,ויוצקים משמעות לחיינו – בקצרה עולם החיים הוא עולם
הקהילה" ( ' .)1991:16עולם החיים' הוא מבנה חברתי המושתת על מצרף התחושות
הסובייקטיביות של המעורבים.
לעומת זאת,
מושג ה'מערכת' מתפתח מנקודת מבט חיצונית ,מרוחקת .תיאור המערכת מבוסס על
מכלול המבנים ,התפקידים והפעילויות המרכיבים אותה (ריצר .)2006:160
'עולם החיים' הוא מבט אינדוקטיבי (מן הפרט אל הכלל) על החברה בעוד שגישת
ה'מערכת' היא נקודת מבט דדוקטיבית (מן הכלל אל הפרט).
לטענת האברמס ,בעולם המודרני משתלטים דפוסי התקשורת ה'מערכתיים' על המרחב
הציבורי ודוחקים את 'עולם החיים' ,הגישה הביורוקרטית דוחקת את הגישה הקהילתית.
נראה כי הקשיים על קו התפר שבין הממשלה לקהילות ממחישים את הקושי ביצירת
אינטגרציה בין 'עולם החיים' ל'מערכת' .לפיכך ,היכולת של גורמי ממשל לאמץ נקודת
מבט של 'עולם החיים' הקהילתי ושל הקהילות להתארגן באופן המאפשר השתלבותן
בתפיסת ה'מערכת' של הממשל ,תקדם השתלבות טובה ביניהן.
(בן יוסף)2010:224 ,

קהילה
בונים מהרגש
לא מהשכל

פיטר בלוק
Block, Peter. (2009) Community: the structure of belonging.

• האתגר הבסיסי שלנו הוא לשנות את הבידוד וההתמקדות
באינטרס עצמי בקהילות שלנו לקישוריות ואכפתיות לכלל.
אנחנו מתחילים בהסטת תשומת הלב שלנו מ'פתרון בעיות'
בקהילה לזיהוי ההזדמנויות .נקודת מפתח היא הבנת חשיבותו
של ההון החברתי לחיי הקהילה( .עמ )1
• הרקמה החברתית בקהילה נוצרת כתוצאה מהרחבת תחושת
השייכות.
תחושה שייכות מתהווה מתוך מצבור של התרחשויות קטנות.
שני הרכיבים החיוניים ליצירת שייכות ,הם:
 חיות וחיוניות הכלה של כל הקולות בחדרשני אלו מתרחשים כאשר מתחולל מפגש בקבוצות קטנות.
מפגש בין אישי המכוון לשלומות (  )Well-beingהכלל (עמ
)11

יסודות לפיתוח קהילה – פיטר בלוק
Block, Peter. 2009. Community: The Structureof Belonging.

 .1שאלות – קהילה הוא מרחב בו מעודדים לשאול ,להיות סקרנים ולחפש תשובות חדשות
 .2הזמנה – השתייכות לקהילה ובודאי תחושת קהילתיות היא עניין וולונטרי.

קהילה לא מקבלת את חבריה כמובנים מאליהם.
 .3בעלות – תחושת אחריות משותפת ,בעלות וביתיות היא מפתח לקהילתיות טובה.
 .4מחוייבות – קהילה בה קיימת תרבות של מחוייבות
 .5יכולות – קהילה המסוגלת לזהות ולמצות את יכולותיה ומשאביה.
 .6מחלוקת – קהילה המסוגלת להכיל מחלוקות לחיות עימן ואף ליישב אותן

 .7אפשרויות – קהילה היא הרחבת מרחב אפשרויות לפרטים ,משפחות ,קבוצות וארגונים

הגדרת קהילה לצורך קורס זה
קהילה היא התארגנות עצמית,
ובה רשת של קשרים והתארגנויות,
דפוסי תקשורת אישיים ומתמידים,
המהווה מוקד להזדהות ומשמעות.
(בן יוסף )2010

דוגמאות לקהילות עירוניות
• קהילת מקום – שכונה  -מינהל קהילתי גינות העיר מתנ"ס נווה יוסף עכו
• קהילות מגניבות מתחת לרדאר
• קהילות מוצא – מהגרים – פישקא
• קהילות דתיות – בתי כנסת ,כנסיות ,מסגדים – ...רמב"ן
• קהילות זהות – להטב"ים – הבית הפתוח
• עסקים וקהילה – אחראי 'קשרי קהילה' ועסקים – מתן אינטל
• קהילות משימתיות – קיבוצים עירוניים ,גרעינים תורניים – שחף גוונים לוד
• קהילות 'פנאי' – אוהדי ספורט ,רוכבי אופניים - ,הפועל קטמון
• קהילת'מצב' – קהילה תומכת לקשישים נחלאות

קורס  -שיטות פיתוח קהילה למנהלי ארגונים

מרצה  -ד"ר שי בן יוסף
תרגיל
דניאל טסט לוני נתנזון

• על בית הספר
 בית הספר הניסויי ארגנטינה הוא בית ספר קהילתי בו נוצרת גישה חינוכית ייחודית ,עלבסיס מסורת הניסויי ,שנועדה לתת מענה לצרכים הייחודיים של הקהילה אותה הוא משרת.
• על הסביבה
 מיקום בשכונת "קרית היובל" (צמוד לשכונת "עין כרם") אוכלוסיה מגוונת והטרוגנית מכל הבחינות :סוציו-אקונומית ,רמת דתיות ,מוצא וגיל ,עולים,סטודנטים ,תושבים חדשים (והמבוססים) וילידי השכונה.
 מראה חיצוני :שיכונים צפופים מחד ובתים יפים צמודי קרקע מצד שני .רחובות צרים ,ביתכנסת ,גן ילדים ,מכולת ,לוחות מודעות מוזנחים.
 התארגנויות שונות :עמותות שונות בתחום חינוך ורווחה ,תנועות נוער ,המכינההירושלמית ,הישיבה החילונית ,קואופרטיב מזון "בשותף" ועוד.
• על הגישה הקהילתית
 ביה"ס מכוון לפיתוח וחיזוק החוסן הקהילתי בשכונה וליצירת שינוי חברתי תוך שיתוףהתושבים בתהליכים ובמנגנונים הבית ספרים והקהילתיים בשכונה.
 צוות ביה"ס עובד בשת"פ עם קבוצות וקהילות בשכונה :המכינה הירושלמית ,הישיבההחילונית ,תנועות הנוער ,אירגון מהפך ,תנועת דרור .קהילות אלה שותפות בעשייה
החינוכית בשעות הבוקר ואחה"צ

בית הספר הניסויי "ארגנטינה"
•
•

•
•

•
•

בית ספר פתוח-ניסויי
"בית ספר לכולם" – "מרחב מכבד הנותן מענה עמוק ומשמעותי לשונות הלימודית ,החברתית ,התרבותית
והאמונית של הבאים בשעריו ,בתוך מסגרת קהילתית ושיתופית".
בית ספר מכיל – "המחויבות הראשונית של בית הספר היא לתלמידיו .ילדי השכונה הינם ,מבחינת בית
הספר הילדים המועדפים בקבלה לבית הספר".
בית ספר כבית – "עבור חלק מילדי השכונה ,וילדי בית הספר .בית הספר הינו בית עבורם ,לא רק בלשון
המעטה .אנו משמשים מקור לבגדים ,דרך פנייה למנהל הקהילתי ולגורמי הרווחה .עבור חלק מילדי בית
הספר ,הישארות בתחומי בית הספר הינה האפשרות המוגנת והמכילה ביותר ,עד שעות הערב
המאוחרות .בבית הספר לומדים יום לימודים ארוך ,הכולל ארוחת צהריים .תפקיד זה של ביה"ס מאפשר
העצמה וטיפוח של הילד בשכונה ובביה"ס".
מבנה בית הספר כמרכז שכונתי " -בירושלים ,בה מבני ציבור הם מצרך נדיר ,מהווה מבנה גדול זה
אפשרות לפעילויות רבות המתרחשות בשכונה .אנו מקיימים ומעצימים תפישה של בית הספר כקמפוס
חינוכי-חברתי-קהילתי תפיסה המקדמת ומעצימה את השכונה".
בית ספר כקהילה לומדת" :בבית הספר מפתחים קהילה משותפת של מורים ,הורים וילדים ,ההופכת
את ביה"ס ללב הפועם של השכונה בה הוא חי .דרכי העבודה הורחבו והותאמו לקהילות בית הספר
ולצרכי האוכלוסיה של ביה"ס"
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אחר הצהריים מציע פעילויות חינוכיות-חברתיות לילדים ולנוער :
מרכז למידה למתבגרים שלושה ימים בשבוע ,בספריית ביה"ס.
מרכז העשרה לילדים -פעול במקלט ביה"ס שהונגש למועדון יומיים בשבוע.
מועדון לנוער "אחרי" – פועל פעם בשבוע בביה"ס.
ספריית ביה"ס  -בחופשת הקיץ מציעה פעילות לילדי ביה"ס והשכונה אחת לשבוע
אחה"צ.
תנועת הנוער "השומר הצעיר" -יומיים בשבוע.
מרכז למוסיקה  -הוקם על ידי מורה למוסיקה של ביה"ס .המרכז פועל אחה"צ וכחלק
מתפשיתנו מאפשר העצמה והעשרה איכותית לילדי השכונה (בעלות השתתפות) ולשאר
ילדי ביה"ס.
"בית בשכונה"  -עם משרד הרווחה ועמותת "בית לכל ילד" מוקם בביה"ס בית לילדי
השכונה מהשעה ( 12:00לילדי ביה"ס מהשעה  )15:00ועד  .6-7התפתחות של בית זה
הגיע כחלק מהדיאלוג עם הורי בית הספר הגרים בשכונה.
קבוצות אומנים – סדנאות עבודה ,הופעות וחזרות.
ועד הורים פעיל

שותפות
• יצירת שותפות ,מנקודת ראות של פיתוח קהילתי ,מחייבת תחילה תמיכה
באנשי הקהילה וקידום יכולותיהם לשלוט במיומנויות של משא ומתן,
סנגור ,גישור ויצירת הסכמים וכן לדעת לבקש מענקים ולפעול עם קרנות,
להשתתף בישיבות ולנהל אותן ,לכתוב דיווחים ולנהל יחסי ציבור (שם) .לפי
התרשמותי האישית ,תחום זה של תמיכה באנשי הקהילה וכישוריהם
העצמאיים דורש עוד המון עבודה.
• בית הספר ארגנטינה הינו מנוע חינוכי-חברתי-קהילתי משמעותי ביותר
ובית ספר מבוקש מאד.

Dudley Street initiative
Putnam,& Feldstein 2003

אזרחים משקמים שכונה

• בשנת  1984הייתה שכונת Dudley Street
בבוסטון אזור מוזנח ,מוכה פשע ועוני,
מקום שכל מי שמסוגל נמלט ממנו .השכונה
נמצאת פחות משלושה מייל ממרכז בוסטון
מלאה בתים עזובים ,מגרשי גרוטאות
ואנשים מיואשים.
• הרגע המכריע היה כאשר תושבי השכונה
החליטו לקחת את גורלם בידהם
וקרן  Rileyנענתה לסייע להם בכך.
• האסטרטגיה  -רשומה על קיר בשכונה:
" לנו תושבי אזור דאדלי יש זכות לקחת
חלק בכל התכנונים ,התוכניות והמדיניות
המשפיעים על חיינו"

• הפעילות כוללת  -שיקום רחובות ,פינוי ערמות הזבל ,שיתוף
פעולה עם העירייה והמשטרה לאכיפת החוק ,לקיחת
אחריות לתכנון ובינוי מחדש של משולש הרחובות שהיה
מוקד הפשע ,יצירת הזדמנויות השכלה ותעסוקה לנוער.
תושבי אזור דודלי בחרו את מנהיגיהם ,הקימו רשת
מתנדבים ,פיתחו מרכז קהילתי ,פארקים ,גינות קהילתיות,
חממה לגידול ירקות אורגניים ,יצרו מערך מתנדבים ,וניהלו
שותפויות עם מגוון רחב של גורמים .אנשי השכונה הובילו
יוזמות לשיפור החינוך ,הבריאות ,תנאי המגורים.
• תהליכי ההתחדשות העירונית ב Dudley Street
 Niebourhoodנעשו על פי העקרון של Development
without Displacement,
נעשה מאמץ ניכר למנוע חדירה של אוכלוסיה עשירה
(  ,)Gentrificationעל מנת לשמר את יכולת האוכלוסיה
המקומית להמשיך לגור באיזור.
• הנכס המרכזי שיצרו עם השנים מכונה בפיהם 'כפר עירוני' ,
(  ) Urban villageזו הדרך שלהם לתאר את קשרי השכנות,
החברות והאמון שנוצרו בקהילה כה מגוונת.

שלבי התארגנות קבוצתית להנעת שינוי בקהילה
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גילוי – איתור מאפיין /ים קריטי משותף
התארגנות עצמית – איתור אנשים החולקים את אותו מצב חברתי
הגדרה עצמית – יצירת תובנה קבוצתית לגבי המצב וכוון השינוי הרצוי
ייצוג עצמי – הקבוצה מתארגנת ויוצרת קשרי גומלין עם בעלי עניין המשפיעים
או מושפעים מהמצב.
'הצלחה קטנה' – פרוייקט קטן המכיל את מרכיבי השינוי ,בר מימוש שביצועו
יניע שינוי רחב.
תהליך השינוי יכלול:
 התנגדות למצב הקיים – יצירת תחושת דחיפות ליצירת שינוי ונכונות לשלםאת 'מחירי' השינוי ,בקרב מירב בעלי העניין.
 הצגת חלופה עצמאית (ככל שהתהליך יתקדם תידרש חלופה זו להיות יותרמפורטת ו'מקצועית')
 יצירת תהליך תכנון וקבלת החלטות לביצוע.הערכה והרחבה
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