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https://www.gov.il/he/departments/Units/molsa-units-community-work-service-new
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גורםלהיותעשויות,1הגיאוגרפיתהקהילה:קרי,והסביבההמגוריםששכונתמלמדיםרביםמחקרים

להביאשעלוליםהסיכוןמגורמיכחלקנמצאוועונימוחלשותשכונות,כןכמו.ונוערילדיםעבורסיכון

.הספרמביתונשירהאלימההתנהגותכגון,שליליותלתוצאות

בלכידותהעוסקיםמחקרים,בייחוד.חוסןהמחזקכגורםהסביבהעלמצביעיםאחריםמחקרים,מנגד

על(עוניכגון)בסביבההמצוייםנוספיםסיכוןגורמיהשפעתבהפחתתמסייעחוסןכימראים2חברתית

,פשיעהלהפחתתתורמת-הלכידותממקדמיאחדשהיא-קהילתיתהתארגנות,כךעלנוסף.ילדים

אתהתופסיםאנשיםכינמצא,כןכמו.בקהילההחייםאיכותואתהבריאותאת,החינוךאתמשפרת

.לאחריםבהשוואהיותרטובאיומיםעםלהתמודדמסוגלים-כחסונהמשתייכיםהםשאליההקהילה

Kimhi)הפרטעבורמשאבמשמשהנתפסהקהילתיהחוסןכך & Shamai, לחוסןמקורוכן,(2004

,Etzioni;2012,וסנדרשוגרמן)הפרטושלהמשפחהשל 1998; Putnam et al, 2003; Norris

et al, 2008).

הקדמה

בקהילה נכללים כל התושבים      . עיר או אזור, עיירה, שכונה, כגון יישוב כפרי, מוגדרת בגבולות התוחמים אותה באופן ברור גיאוגרפית: קהילה גיאוגרפית1

.2016, הרווחה והשירותים החברתיים, מתוך סקירת משרד העבודה; וגם המוסדות והשירותים

.מדד המבטא דפוסים של אינטראקציה חברתית וערכים כמו היכרות ואמון הדדי: לכידות חברתית2

בחזרה למפת התדריך

,"לקהילההפניםעם"מדיניותהחברתייםוהשירותיםהרווחה,העבודהמשרדמובילהאחרונותבשנים

שלעלייהמשתקפת,לכךהודות.ומשפחותיהםסיכוןבמצביונוערילדיםעבורמעניםפיתוחהמקדמת

ובבניבפרטיםממוקדזהמענה.בקהילהמענהלקבלתהזוכיםהנוערובניהילדיםבשיעור59%

המופעלותתוכניות,ילדים-הוריםמרכז,מועדוניותכגון,שירותיםמגווןכוללוהוא,משפחותיהם

משפחות"כדוגמת,מובילותארציותותוכניות3600בסיכוןולנוערלילדיםהלאומיתהתוכניתבאמצעות

."לרווחהנושמים"ו"הצמיחהבשביל

בקהילהקהילתיתלהתערבותתשתיתכיוםחסרה,הניתניםהמעניםאףעל,אולם

בראייה-משפחותיהםובניסיכוןבמצביוצעיריםנוער,ילדיםבישראלחייםשבההגיאוגרפית

.תפקודםועלהתפתחותםעלהמשפיענוסףכמעגל-עימםובשותפותכוללת

בשירות לעבודה קהילתית  " מוטב יחדיו"הטמעת תוכנית 
הרווחה והשירותים החברתיים, במשרד העבודה
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,"יחדיומוטב"תוכניתאת"אשלים-ישראלוינט'ג"פיתחההאחרוניםהעשוריםבשני

בעשור.ומשפחותיהםסיכוןבמצביובנוערבילדיםהממוקדשכונתי-קהילתיבפיתוחהעוסקת

זובתקופה.הארציתברמהמפעילכגוף,"בינה"עמותתעםבשותפותהופעלההתוכניתהאחרון

ממצאי.ברוקדיילמכוןידיעלטווחארוךהערכהבמחקרשלוותהקהילתיתתוכניתועוצבההתפתחה

-"יחדיומוטב"תוכניתמטעםהקהילתיתהתשתיתפעלהשבהןבשכונותכימלמדיםהמחקר

כך,ונוערילדיםומתפתחיםגדליםשבהלסביבההקשוריםהשוניםבמדדיםשיפורחל

.עבורםמיטיבהסביבהזושתהיה

3שתפעל,קהילתיתלעבודהבשירותהתוכניתאתלהטמיעוהרווחההעבודהבמשרדהוחלט,לפיכך

להרחיבהובהמשך,לפעולהנכנסהכברהתוכניתשבהןבעריםראשוןבשלב-המקומיותברשויות

.נוספותלשכונות

במדיניותהחסריםוהחוסןהקהילתיהפיתוחהיבטילהשלמתלתרוםיוכלזהמהלךכימאמיניםאנו

ובניסיכוןבמצביונוערילדים,יוםשלשבסופוכך,הנוכחיתבתצורתה"לקהילההפניםעם"

.מגוריהםבסביבתוקהילתייםמשפחתיים,פרטנייםושירותיםמעניםמרצףליהנותיוכלומשפחותיהם

ושגשוגהתפתחות,הסיכוןמצביצמצום,מצבםשלמיטיבושינוישיקוםבתהליכילהםיסייעהדבר

.וסביבתםקהילתםעםמיטיביםכאזרחים

,"יחדיומוטב"בתוכניתהתפתחהאשר,ההתערבותתפיסתתמציתאתבפניכםלהביאשמחיםאנו

.המקומיותברשויותחברתייםלשירותיםבמחלקותלהפעלההתאמהשעברהלאחר

!הצלחה רבה בהמשך יישום התוכנית

,בברכה

ילמהשמואל 
ראש תחום קהילה

אשלים-וינט ישראל'ג

שוגרמןברוך 
מנהל השירות לעבודה קהילתית

הרווחה והשירותים החברתיים, משרד העבודה

במטרה להעמיק את פיתוח המנוף הקהילתי באמצעות מיקוד בארבעה  , "מוטב יחדיו"בשכונות " קהילתים"מרק"פעלה תוכנית 2019-2016בשנים 3

–תוכנית זו פותחה בשותפות משולשת של בינה . קהילתיות ושילוב היבטים חברתיים בפיתוח פיזי, רישות חברתי, מנהיגות תושבים: כיווני התערבות

.וינט ישראל אשלים והשירות לעבודה קהילתית במשרד העבודה והרווחה'ג, התנועה ליהדות חברתית

בחזרה למפת התדריך
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"דרוש כפר שלם כדי לגדל ילד: "תיאוריית השינוי

להוותעשויות,הגיאוגרפיתהקהילה:קרי,והסביבההמגוריםששכונתכךעלמלמדיםרביםמחקרים

הסיכוןמגורמיכחלקנמצאוועונימוחלשותשכונות,כןכמו.ונוערילדיםעבורסיכוןגורםאומקדםגורם

שימוש,נוערעבריינות,והתנהגותיותרגשיותבעיותכגון,שליליותלהשלכותלהביאשעלולים

.ועודהספרמביתנשירה,ובסמיםבאלכוהול

השכלהמצב כלכלי

פשיעהתעסוקה

סיכוןבמצביונוערילדיםעלהגיאוגרפיתהקהילהשלוההשפעההקשרעלנוספתתיאורטיתהרחבה

.(2019)וכהןמנוס-גרוסשערכובסקירהלמצואניתן-זהיעדלקהלשפותחוקהילתיותהתערבויותוכן

.ישראלבמדינתגםוכך,כולובעולםמוכרתמציאותהןוחברתיתגיאוגרפיתבפריפריהמצוקהשכונות

:להלןדמוגרפיים-סוציובנתוניםמאופיינותאלושכונות

42%רק
הוצאות  מכסים 

חודשיות

האוכלוסיהבכלל 61%לעומת

19%רק
מהתושבים  

תעודת  בעלי 
בגרות

ואילו רק  . האוכלוסיהבכלל 37%לעומת
לעומת  , תואר אקדמימהם בעלי 16%

בכלל האוכלוסייה30%

בשכונות הללו גבוה  נתוני הפשיעה בקרב כלל האוכלוסייה80%לעומת 
מאשר בכלל האוכלוסייה כמעט פי שניים 

0.9%-ו0.5%-

בחזרה למפת התדריך
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. 2011, 2010ס"הלמומתוך 2013, ברוקדיילהנתונים מתוך מחקר ההערכה של מכון 

66%רק
מהתושבים  

במשרה  עובדים 
מלאה

הפשיעהנתון 
בשכונות עומד  

0.9%על 

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/molsa-research-and-evaluation-nov-2019-2/he/Researches_research-nov-2019-2.pdf


חברתיתבלכידותהעוסקיםמחקרים.אישיחוסןהמחזקכגורםמחקריתהוכחההקהילהכוחותבניית

.ילדיםעל(עוניכגון)בסביבהנוספיםסיכוןגורמישלההשפעהבהפחתתהמסייעגורםזהוכיהראו

,פשיעהלהפחתתתורמת,החוסןמגורמיאחדשהיא,קהילתיתהתארגנותכינמצא,כךעלנוסף

-כחסונהשלהםהקהילהאתהתופסיםאנשים.בקהילההחייםואיכותהבריאות,החינוךלשיפור

הקהילתיהחוסןמשמשלמעשהכך.לאחריםבהשוואהיותרטובאיומיםעםלהתמודדמסוגלים

קהילתיותיוזמות"–'אנספח)הפרטושלהמשפחהשללחוסןומקורהפרטעבורמשאבהנתפס

."(כוללות

בחזרה למפת התדריך
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והיא,שנתיות-רביוזמות(CCI)הכוללותהקהילתיותהיוזמותלמשפחתשייכת"יחדיומוטב"תוכנית

בהוהמשתתפיםהתוכניתמובילי.חברתיתובהדרהבעוניהמאופייןמוגדרגיאוגרפיבאזורמופעלת

שלעקרונותיישוםבאמצעות,והמשפחותהיחידיםרווחתואתהקהילהמצבאתלשפרשואפים

,ילדיםשלהסיכוןמצביאתלצמצםניתןכיהיאהיסודהנחת.קהילתייםכוחותובנייתכוללניתתפיסה

במשפחה,בפרטתומכתסביבהיצירתבאמצעות,מוחלשותבשכונותהמתגורריםוצעיריםנוער

.ובקהילה



עקרונות העבודה–תפיסת ההתערבות 

אוכלוסיית היעד של התוכנית

,ומשפחותיהםסיכוןבמצביונוערבילדיםממוקדשכונתי-קהילתיבפיתוחעוסקת"יחדיומוטב"תוכנית

מודלעלמבוססתהתוכנית.ישראלשלוהגיאוגרפיתהחברתיתבפריפריההזדמנויותמעוטותבשכונות

והוא,מקומיתברשותמקצועואנשיפעיליםתושביםשלמשותפתלעבודהמחקריתמוכחמקצועי

.בשכונהסיכוןבמצביונוערילדיםשלבמצבםטווחוארוךמשמעותישינוילחוללמכוון

הארלםמודלבהשראת,2006בשנת"יחדיומוטב"תוכניתאתפיתחה"אשלים-ישראלוינט'ג"עמותת

,שונותבתוכניותבארץהמצטברהניסיוןועלבעולםהמצטברהידעעלהישענותתוך,4זוןילדרנס'צ

והשירותיםהרווחהמשרדבהובלת)"קדימה"ותוכנית(השיכוןמשרדבהובלת)שכונותשיקוםכגון

לילדיםחדשניותתוכניותבפיתוחמעשוריותרשלמצטברניסיוןועלידעעלגםכמו,(החברתיים

.משפחותיהםולבניבסיכוןולנוער

ייעוד התוכנית

Harlem Children's Zone 4(זוןילדרנס'צהארלם :) התוכנית התבססה על  . יורק-בניוהארלםבבלוק אחד בשכונת 1990תוכנית שיצאה לדרך בשנת

בתוכנית ניתן מענה לכל הנושאים  , בהתאם לכך. ושצורכי הילדים וצורכי הקהילה תלויים זה בזה, האמונות שהצלחה של ילדים וחוסן קהילתי הולכים יד ביד

.בלוקים ונהפכה למודל לאומי100-פעלה כבר ב2007ובשנת , התוכנית צמחה והתרחבה. שהעסיקו את הילדים ואת בני משפחותיהם באותו הבלוק

:הקריטריונים המרכזיים לבחירת השכונות שהשתתפו בתוכנית

הסכמת ראש הרשות להיכנס  
למהלך ולרתום את משאבי  

הרשות

25%שכונה שבה לפחות 
18מהתושבים הם עד גיל 

30%שכונה שבה לפחות 
מהתושבים מוכרים במחלקה  

לשירותים חברתיים

שכונה שבה התשתיות הפיזיות  
חוסר  , מפגעים סביבתיים)ירודות 
מחסור בפארקים  , תאורה

(קהילתיים וכדומה/ ציבוריים

שכונה שבה הישגי בתי הספר  
שבגבולותיה נמוכים

-ל1,000שכונה המונה בין 
משפחות3,000

ילדים ונוער במצבי סיכון ובני 
המתגוררים בשכונות , משפחותיהם

בפריפריה  -מעוטות הזדמנויות 
החברתית והגיאוגרפית בישראל

שינוי משמעותי וארוך טווח 
שיוביל לשיפור מצבם של , בקהילה

ילדים ונוער במצבי סיכון והרחבת  
. ההזדמנויות לשינוי עבורם

חזרה למפת התדריך
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עקרונות העבודה–תפיסת ההתערבות 

מירוחם-שכונות50-ובכרשויות30-מביותרפעלההתוכנית,היוםועד2006-בתחילתהמאז

.שבצפוןשמונהקרייתועדשבדרום

בתחום,ברוקדיילמכוןשלוייחודיהיקףרחבהערכהבמחקר,2015-2011בשניםלוותההתוכנית

:בהם,משמעותייםהישגיםעלמלמדיםממצאיו.בארץהקהילתיתהעבודה

עליית בתחושת הביטחון
עלייה בתחושת הביטחון האישי 

,  ובשביעות הרצון מהשכונה
המצמצמת את הפער במשתנים אלה 

לעומת כלל האוכלוסייה

צמצום ונדליזם
צמצום בדיווח התושבים על אירועי  

ונדליזם ועל הפרות סדר

ס"ירידה בהיעדרויות מביה
ירידה בהיעדרויות מבית הספר  

ב"ובהתנהגויות סיכון בקרב תלמידי חט

התאמת השכונה לגידול ילדים
שיפור בתפיסת התושבים את השכונה 

לצד  , ככזאת המתאימה לגידול ילדים
עלייה בתחושה שיש למי לפנות  

במקרה של בעיות עם הילדים

מעורבות בקהילה
מבוגרים ובני נוער , יותר תושבים

מעורבים בקהילה ומרגישים שיש  
ביכולתם להשפיע על החיים בשכונה

שיפור במדדי התוצאה
בהתאם לתיאוריית השינוי של 

ניכר שיפור במדדי התוצאה , התוכנית
גם בקרב תושבי השכונות  -השונים 

שלא היו פעילים בקהילה ולא השתתפו  
בפעילויות התוכנית

שלמשותפתעבודהעלהמבוססת,"יחדיומוטב"שלהמקצועיתהתפיסהכימלמדההערכהמחקר

להובילהצליחה-(קהילתי,מענים,ארגוני)שינוימנופיבשלושהומתמקדתמקצועואנשיתושבים

לא,בשכונההחברתיתהלכידותלשיפורתורמת"יחדיומוטב"כיעולהמהממצאים.דופןיוצאילהישגים

ההערכהלמחקרלינק.מעורביםשאינםאלובקרבגםאלא,בקהילההמעורביםהתושביםבקרברק

חזרה למפת התדריך
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,השוניםבמדדיםשיפורחל"יחדיומוטב"שלהקהילתיתהתשתיתפעלהשבהןבשכונות,לסיכום

מיטיבהסביבהזושתהיהכך,ונוערילדיםומתפתחיםגדליםשבהבסביבהחשובנדבךהמהווים

.ההישגיםולהרחבתלהעצמתלמידההמשך"יחדיומוטב"לשמזמניםהאתגריםלצד,זאת.עבורם

תוכלקהילתיתלעבודההשירותבאמצעותוהרווחההעבודהבמשרדהתוכניתהטמעתכיעולהמכאן

."לקהילההפניםעם"במדיניותכיוםהחסרים,והחוסןהקהילתיהפיתוחהיבטילהשלמתלתרום

https://brookdale.jdc.org.il/wp-content/uploads/2018/06/Better_Together_Evaluation_Graphical_2017-07.pdf


-יצירת תשתית ארגונית רב
,  תחומית-מערכתית ובין

המשלבת תושבים וצוותים  
בכדי לקדם  , מקצועיים שונים

מענים מותאמים לילדים 
ולבני נוער בשכונה

מנופי השינוי בקהילה

מוטב יחדיו
מנופי השינוי בקהילה

מעניםקהילתיארגוני

,  בניית תשתית של תושבים
,  פעילים ומתנדבים

האחראים באופן פעיל  
לרווחת ילדי השכונה  

ומשתלבים בתהליכי פיתוח  
ויישום של מענים

חיזוק והרחבה של מענים  
פיתוח  , קיימים בשכונה

מענים סביב עוגנים  
קידום יוזמות  , קהילתיים

בהתאם לצרכים )קהילתיות 
( של הילדים ובני הנוער

והגדלת מספר התושבים  
המשתתפים במענים אלו

בחזרה למפת התדריך

למנוף קהילתילמנוף ארגוני

למנוף מענים
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מנוף ארגוני

?איך נעשה זאת?מה המהות

-רבארגוניתתשתיתיצירת
המשלבת,תחומית-וביןמערכתית

,ותושביםשוניםמקצועייםצוותים
מותאמיםמעניםלקדםבמטרה
סיכוןבמצביהמצוייםולנוערלילדים

.השכונהוברמתהפרטברמת-

ארגונימערךשלותחזוקההקמה
שלושתאתהכולל,בשותפותתומך

:הבאיםהמנגנונים

ועדות שכונתיות

פורום שותפות שכונתי

צוות ביצוע

:המנגנון

פורום שותפות שכונתי רב תחומי

הסבר

הנושאים שיקבלו ביטוי בפורום יבואו לידי . תושבים ואנשי מקצוע מובילים את סדר היום השכונתי
.יישום בוועדות השכונתיות

מטרות

.קביעת נושאים מובילים לשינוי בשכונה-
.אישור תוכניות העבודה של הוועדות ומעקב אחר יישומן-
.ייצוג השכונה בפני העיר וגופים חיצוניים-
.גיוס משאבים-

תדירות ההתכנסות

שלוש פעמים בשנה

הנחיה

.עם פעילים מובילים, "מוטב יחדיו"ס קהילתי "עו

משתתפים

.ח"מהמששותפים סים"עו-
איכות , הנדסה, עיר ללא אלימות, 360°כגון מנהל )שותפי תפקיד רלוונטיים נוספים מהרשות -

(.סביבה ועוד
(.קופת חולים וכדומה, בית ספר, ס"מתנ)תוכניות ושירותים רלוונטיים , מנהלי ארגונים-
.תושבים פעילים-

בחזרה למפת התדריך
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מנוף ארגוני

בחזרה למפת התדריך
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:המנגנון

וועדות שכונתיות
הסבר

.תושבים ואנשי מקצוע פועלים יחד לקידום הנושא שבתחום הוועדה הספציפי

מטרות

.קידום שינויים בתחומים מובילים שנקבעו בפורום שותפות שכונתי–
.יישום היוזמות שבתחום הוועדה–

תדירות ההתכנסות

.עדכון והערכת הביצוע, לשם תכנון, אחת לשישה או לשבעה שבועות בממוצע

הנחיה

.אנשי מקצוע ותושבים פעילים שהתנדבו לרכז את פעילות הוועדה

משתתפים

. נציגים רלוונטיים מתוך פורום שותפות שכונתי–
תושבים ואנשי מקצוע–
.שרלוונטיים לתחום שבו עוסקת הוועדה, בעלי עניין נוספים מהשכונה ומהעיר–

:המנגנון

הסבר

מספר מצומצם של תושבים ואנשי מקצוע מלווים את יישום התוכנית בשכונה

מטרות

.ליווי שוטף של יישום התוכנית-
.מעקב אחר תכנון מול ביצוע והסרת חסמים כאשר נדרשים לכך-
.הובלה ותכלול של העשייה במנוף הארגוני-

תדירות ההתכנסות

אחת לחודש

הנחיה

.בשיתוף תושבים פעילים, "מוטב יחדיו"ס קהילתי "עו

משתתפים

.מהמחלקה לשירותים חברתיים" מוטב יחדיו"צוות תוכנית –
.תושבים פעילים–
".מוטב יחדיו"שותפי תפקיד נוספים לצוות 3-2–

צוות ביצוע



מנוף ארגוני

מפתחות מסייעים להצלחה

רשמימכתבלהוציארצוי.המקומיתהרשותמטעםארגוניבמנגנוןלהשתתפותרשמימינוי
.הרשותהנהלתמטעםנוסףמגורםאוחברתייםלשירותיםהמחלקהממנהלת

.קבועיםובמועדיםמראשלשנהבמנגנוןהמפגשיםקביעת

.הביצועולצוותהמשתתפיםלכלמפגשיםסיכומיהפצת

המתקיימותהגילועדות,למשל.ופעיליםקיימיםשכבררלוונטייםפורומיםעםושילובסנכרון
ללאעיר)קהילתילביטחוןהתוכניתפורום,360°בסיכוןולנוערלילדיםהלאומיתהתוכניתבמסגרת
.וכדומה(אלימות

.נתוניםבסיסעלתכנוןותהליכיהעשייהביסוס

":מוטב יחדיו"ס קהילתית "תפקידים עיקריים של עו

.הקמת המנגנונים הארגוניים

.ליווי ותכלול הפעלת המנגנונים

הכשרת הלבבות לתהליכים משתפים בתוך  

.  בקרב שותפי תפקיד, המחלקה ומחוצה לה

גיוס והכשרת המשתתפים  , איתור

.מקרב אנשי המקצוע והתושבים

.מקצועיות-בניית שותפויות רב

בחזרה למפת התדריך
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בכל אחד ממנגנונים אלו נרצה לראות

השתתפות של תושבים  ישיבות עבודה סדירות
ואנשי מקצוע

מעורבות פעילה מצד  
והבעת  , התושבים

דעתם בחופשיות

קיום דיונים עקרוניים 
תוך  , ומשמעותיים

קבלת החלטות
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מנוף מענים

?מה המהות

?איך נעשה זאת

קהילתיותיוזמותקידום,קהילתייםעוגניםסביבמעניםפיתוח,בשכונהקיימיםמעניםשלוהרחבהחיזוק

.אלובמעניםהמשתתפיםהתושביםמספרוהגדלתומשפחותיהםהנוערובניהילדיםלצורכיבהתאם

מעניםמיפוי

סיכוןבמצבי)ולנוערלילדיםהרלוונטייםנכסים,קהילתיותהתאגדויות,ארגונים,שירותים,תוכניות

ואתהילדיםאתגםלמפותחשוב,אפשרותישאם.בכללובעירבפרטבשכונה-(סיכוןבמצביושלא

.ל"הנבמעניםמשתתפיםשכברסיכוןבמצביהנוערבני

בשכונהונוערילדיםמיפוי

כמו,משותפיםפרטיםאיסוףמאפשראלא,שמיאינוהמיפוי.סיכוןבמצביושאינםסיכוןבמצבי

ברישומיםלהסתייעיש.וכדומהמשפחתימבנה,במעניםהשתתפות,גיליםטווח,המגוריםרחוב

.ועודפורמליותוהלאהפורמליותהחינוךבמסגרות,ברשות,במחלקההמצויים

במעניםהנוערובניהילדיםמצדהשתתפותפעריזיהוי

שליחת:שירותיםקמפייןבאמצעות,למשל-להשתלבותםאקטיביעידודוכן,עבורםהרלוונטיים

.ועודקהילתיאירוע,בשירותיםפתוחיםימים,שכונתישירותיםירידקיום,לבתיםשירותיםחוברות

חוסריםזיהוי

.קהילתיותושותפויותיוזמותעידודלצד,השלמתםלצורךחסריםמעניםזיהוי

בשכונהקהילתייםעוגניםקידום

ולנוערלילדיםהרלוונטיים,בשכונההקיימיםובשירותיםבתוכניותקהילתייםהיבטיםוחיזוקפיתוח

.משפחותיהםולבניסיכוןבמצבי

מדידהתהליך

.הקהילתייםובעוגניםביוזמות,בהשתתפותזמןלאורךשחלהשינוימדידת

בחזרה למפת התדריך
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מנוף מענים

":מוטב יחדיו"ס קהילתית "תפקידים עיקריים של עו

הכרת מענים רלוונטיים וגיוסם  

.לשותפות הקהילתית

תיאום וסנכרון בין המענים  

.השכונתיים השונים

ליווי והנחיית יוזמות קהילתיות  

.להשלמת מענים חסרים

תפירת החליפה  "ייזום עוגנים קהילתיים ו

הרחבה  )לכל מענה שיינתן " האישית

(.בעמוד הבא

מפתחות מסייעים להצלחה

.(וכדומהחברתי,כלכלי,פיזי)השוניםבהיבטיםהיעדלאוכלוסייתנגישיםמענים

.מענים מותאמים למאפייני הקהילה הספציפית

.וברווחתהבמצבהבשיפורהיעדלאוכלוסייתותורמיםמועיליםמענים

.מבוקר עד ערב-רצף מענים 

החייםתחומילמגווןחיבורתוך,היעדאוכלוסייתשלהוליסטיתתפיסההמשקפיםמענים

.(ועודהסביבהאיכות-בריאות-חינוך-רווחהביןחיבורלמשל)עליההמשפיעים

,תכנוןבתהליכיהשתתפותלרבות-הנוערובניהילדים,ההוריםמצדבמעניםפעילהמעורבות

.המעניםשלוהערכההפעלה

בחזרה למפת התדריך
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מנוף מענים

עוגנים קהילתיים

-ספקשליחסיםמערכתמתקיימתלאכיהרעיוןעומדקהילתיכעוגןמענהשלהתפיסהבבסיס

שניביןמתקיימיםאלא,(השכונותתושבי-הזהבמקרה)השירותלמקבלהשירותנותןביןלקוח

.שניהםבידינתונהוילדיההשכונהלעתידוהאחריות,שותפותיחסיהצדדים

בהחלטותהתושביםאתישתפו,למשתתפיםמנהיגותתוכניותיפעילובשכונההשירותיםנותני

ליישוםאחדותדוגמאותרקאלה.השכונתיותבוועדותמטעמםנציגותויעודדוהמתקבלות

כגון,בקהילהקיימיםושירותיםתוכניותעליתבססוהקהילתייםהעוגנים.המשותפתהאחריות

.ועודנוערמועדון,ס"מתנ,ספרבתי

שלליווידורשהוא-וככזה,תפיסתישינויבגדרהיאהשכונהעבורקהילתילעוגןמענההפיכת

תוך,ומענהמענהלכלהמתאימה"האישיתחליפה"הבתפירתשתסייע,"יחדיומוטב"ס"עו

.השכונהבצורכיהתחשבות

בהפעלתו,המענהבתכנוןשותפיםתושבים:קהילתיעוגןשמשמשמענהלמאפיינידוגמה

-ובהערכתו

,לנוער,לילדיםמיקודקבוצותמתקיימות

הערכתלצורך,ולהוריהםלצעירים

.המענה

וצעיריםנוער,ילדיםאותושבים

.הסדירותההיגויבוועדותמשתתפים

במסגרתהשכונהבחייפעילהמעורבות

התנדבותיתפעילותכגון,המענה

.קהילתייםבאירועיםוהשתתפות

מקבליםוצעיריםנוער,ילדיםאותושבים

.המענהמנגנוןלהפעלתאחריות

הפעלת,סיפורשעתהפעלת-לדוגמה

קהילתייםאירועיםעריכת,הולדתימי

.ועוד

בחזרה למפת התדריך
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מנוף קהילתי

?מה המהות

?איך נעשה זאת

מסייעהבאיםהמרכיביםארבעתשילובכימלמדנוספיםקהילתייםובתהליכיםזובתוכניתהמצטברהניסיון

פעילים,תושביםשלתשתיתבבנייתהתמקדות.לחבריהומיטיבהחסונהקהילהולבנייתלפיתוח

ופיתוחחברתירישות;מעניםויישוםפיתוחבתהליכיומשתלביםהשכונהילדילמעןהעושים,ומתנדבים

חברתייםמרכיביםושילוב;ושייכותזהותחיזוקתוךהקהילתיותתחושתהגברת;חברתיותרשתות

.הפיזיתהסביבהפיתוחבתהליכי

ומתנדביםקהילתייםפעילים,תושביםמנהיגות.1

לסייעהיאמשימתםאשר,רביםמנהיגיםשלקיוםדורשהקהילהברמתשינויכיטוען(1991)מתיוס

אחדכל-יסודישיהיהוכדי,מבפניםלבואחייבזהמסוגשינוי."הנהגהעתירות"ללהפוךשלהםלקהילות

שלאחריותאלא,מעטיםשליתרהזכותאינהזו".ממנהחלקלהיותולחתורלפעולמוכרחהקהילהמחברי

בזמניםנמסרתהיא.הפרקשעלהמטלהעםלהתמודדשמסוגלמיכלבידיהיאהמנהיגות:קרי."רבים

.ייטבכך-שירבווככל,שוניםלאנשיםשונים

עלהלוקחים,היעדאוכלוסייתמקרבהתושביםמספראתלהגדילנפעל"יחדיומוטב"בתוכנית,לפיכך

והכשרההנחיה,ליווימקבליםשהםתוך,הקהילתייםוהפעיליםהתושביםיתראתלהנהיגעצמם

.גבוההקהילתיתיכולתלבנייתהארוךבטווחיובילואלופעולות.בקהילהאלהולתפקידיםלמיומנויות

מפתחות מסייעים להצלחה

.התושבשלהענייןמתחוםהמתחיליםקטניםצעדים–הפעילשלמהמקוםלהתחיל

.תוך מתן ליווי, בניית תוכנית עבודה אישית לכל פעיל

,שכונתימודעותבלוחפרסום,כוסיתלהרמתהוקאדהתכנסותבאמצעותלמשל-הצלחותחגיגת

.ועודמשתתפיםרבקהילתיבאירועההישגציון

לפעילהענייןתחוםואתהמשימהאתלהתאיםישכןועל,בקהילהפעיללהיותתושבכלשלבכוחויש

.וליכולותיו

.להצלחהפוטנציאלובעלותבזמןתחומות,פשוטותפעולות

.מתמיד לתושבים פעיליםיישוג

בחזרה למפת התדריך
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מנוף קהילתי

חברתיותורשתותחברתירישות.2

–אמוןותחושתהדדיות,משותפותנורמות,חברתיותרשתותשללקיומןהמתייחסמושגהואחברתיהון

אתולהגדילמשותפותמטרותלהשיגכדיכקבוצהלפעולהקהילהאוהשכונהלחברימאפשרותיחדאשר

תפעלשהקבוצההסיכויעולהכך,גבוהיםהאלהשהמדדיםככל.כקבוצהוגםכפרטיםגם-רווחתם

.כקהילהומעמדהמצבהאתוהןרווחתםאתהןתשפרוכך,חבריהלמעןבשיתוף

אתקובעבההחבריםמספר.חברתיבסיסעלאנשיםביןהמחברתקשריםמערכתהיאחברתיתרשת

,בכוונות,בצרכיםתלוייםותפקידיהמטרותיה.אופייהאתיקבעבההמעורביםהשחקניםסוגואילו,גודלה

.שונותבדרכיםנוצרותוהן,חברתיותרשתותבכמהנמצאאדםכל.שחקניהשלובאסטרטגיהבמשאבים

העברתתוך,אחרותברשתותשחקניםעםחדשיםקשריםליצורלפרטמאפשרתרשתותבכמהחברוּת

.לכןקודםהתאפשרהשלאבדרךומשאביםמידע

עלהמשפיע,בקהילהחברתיהוןלהיווצרותבסיסהםחברתיותרשתותעלהמבוססיםפעיליםקהילהחיי

רשתותנעדרותמוחלשותשאוכלוסיותכיוון.(2012,ודורון'סימונוביץ)רווחתהועלבההחייםאיכות

,זהבהקשרלשינוימכוונתפעולהנעודד,אפקטיביבאופןלהפעילןמתקשותאובסביבתןחברתיות

."יחדיומוטב"תוכניתבמסגרת

א"אלכ,חברתיותרשתותחוברת:נוספתלקריאה

מפתחות מסייעים להצלחה

.קבועבסיסעלולקידומוהחברתיהרישותלחשיבותמודעות

יצירת רשת בכל מענה  : לדוגמה. שימוש במענים שכונתיים ובקבוצות פעילות כבסיס לרישות

. ת השכונה בין התושבים ועוד/ת עובד/שיוזמחיבורים , וואטסאפקבוצת , באמצעות היכרות

,שנייהידמוצרילהחלפתקבוצה,תעסוקהקבוצת:כגון,חברתילרישותייעודיותקבוצותהקמת

.ועודפנאיקבוצת

.נוספיםוגורמיםמקצועאנשי,מועצהחברי,עירוניותועדותכמו,נוספותעירוניותלרשתותחיבור

בחזרה למפת התדריך
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מנוף קהילתי

?איך נעשה זאת

קהילתיות.3

בהשתייכותאותהמוצאוהוא,משמעותמחפשהאדם.בסיסיאנושיצורךהואחברתיבהקשרהזהותעיגון

שלענייןרבהבמידההןקהילתיתוזהותהשתייכות.משותףסיפוררוקמיםהםויחד,אחריםעםובהזדהות

קבוצתלאדםיוצרתבקהילההבחירה.גבוההיחסיתהיאעליהןלהשפיעאנשיםשלהיכולתולכן,בחירה

עםלהתפתחהזדמנותמהוותאלה.והכרהביטחוןתחושותגםלהעניקשעשויה,משמעותית"אנחנו"

Wellman)וגאווהעוצמהלמקורהשתייכותואתוהופכתלאדםשמתאימהזהות & Potter, 1999).

,אלהעםאלה-השכונהתושבישלוההזדהותהשייכותתחושותאתלמקסםנשאף"יחדיומוטב"בתוכנית

,האישיבמישורהעתכלנרקמתהזהותכילזכוריש.עבורםולכוחלעוצמהמקוריהיהשהדברכך

אותםהמלוויםמקצועולאנשיהקהילהלאנשי.השייכותתחושתמתפתחתגםוכך,והקהילתיהמשפחתי

.כךעלהשפעהשלרבהמידהקיימת

מפתחות מסייעים להצלחה

.מכךהנובעותולהתאמותהיעדאוכלוסייתשללתרבותורגישותהיכרות

.  ידי אוכלוסיית היעד ומשפיעה עליה-הקהילתי נתפסת עלס"העומודעות לדרך שבה הזהות של 

.האנשיםביןמשותפיםאינטרסיםוזיהוימשמעותילמפגשההזדמנויותטווחבאיתוריצירתיות

קבוצותשלהיכולותשבנייתכדאי.קהילותוביןבתוךמאוזניםהלאהכוחליחסימודעותמתוךפעולה

.שלהםוהשייכותהזהותבחיזוקכרוכהתהיהמוחלשות

בחזרה למפת התדריך
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.בקהילההקיימותחוזקותולמנףלחשוף



מנוף קהילתי

דוגמאות לפעולות קהילתיות המעודדות זהות  

:ושייכות קהילתיות

שכונתיסיפור

שינוי,לעיתים.עצמנועלמספריםשאנחנוסיפורבתוךחייםאנו,הנרטיביתהגישהפי-על

כיצדלבחוריכולהקהילה,הקהילתיבהקשרגם.חיינובמסלולממשישינוילחולליכולהסיפור

מפעלהואשמונהקרייתמוזיאון.ומיטיבהמצמיחהבדרך,סיפורהאתולסביבתהלעצמהלספר

כאן"המנכיחאתריצירת.העירשלסיפורהאתמחדשלספרשבחרו,דורנובניצעיריםשל

אנשישלמודעתבחירההיאהגדולותהעליותאנשישלהציוניתהחלוציותסיפוראת"ועכשיו

אפשרהמוזיאוןעל.מקומיתוגאווההשתייכותתחושותהמחזקמיתוסלעצמםליצורהקהילה

.לצפוןחשיפהובבלוג"הארץ"בכתבהלקרוא

חייםוטקסיהשנהמעגל

ענייןהםחגוימיהשנהעונותאומנם.לקהילהייחודייםוטקסיםמסורותליצירתמזמןגורםהם

להקנותהיכולתאך,קהילהבכלמצוייםוחתונהמצווהברכגוןמעברטקסיואומנם,אוניברסלי

חפרבעמקזיתיוזמת,למשלכך.לחגיגהאולחגקהילתיתמשמעותמוסיףמקומיצביוןלהם

.מקומיתקהילתיתזהותלגבשמנתעל,החייםובמעגלהשנהבמעגלרבשימושעושה

מקומיגיבור

להיותיכול"מקומייםגיבורים"סביבהסיפורטיפוח.להשראההמשמשותדמויותישקהילהבכל

.הקהילתיותוההזדהותהזהותלחיזוקטובהדרך

בחזרה למפת התדריך
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מנוף קהילתי

?איך נעשה זאת

פיזיופיתוחתכנוןבתהליכיחברתייםמרכיביםשילוב.4

הואהתושביםאתהמעסיקיםהמשמעותייםהנושאיםאחד,"יחדיומוטב"תוכניתפועלתשבהןבשכונות

כיציינוהנוערמבני37%-ומההורים7,49%שנערךתושביםבסקר,לראיה.השכונהשלהפיזימצבה

,אשפהבהצטברותהמתבטא,הירודהפיזימצבההואלשכונהבנוגעאותםהמדאיגהעיקריהנושא

ובפרט,ההתערבותמתהליכיכחלקייחודיתהתייחסותמחייבזהמצב.לקויותובתשתיותסביבתיתבהזנחה

.בקהילהחברתילשינויכמנוף

Place Making

דוגמה למודל התערבות המשלב היבטים חברתיים בפיתוח פיזי

מקצועאנשילביןקהילהביןפעולהשיתוףלבטאכדימשתמשיםשבומושגהוא"מקוםיצירת"

ההנחהעלמבוססתזותפיסה.בקהילההציבוריהמרחבשלחזותיולשיפורלעיצובבתהליכים

התוצאה.קהילהלבנותכדיבמקוםצורךישוכי,מקוםלבנותכדיבקהילהצורךיששלפיה

,אישיים-הביןהקשריםהיאשלהבמרחבפיזימפרויקטלהשיגיכולהשקהילהביותרהטובה

,Kent)האנושיוההוןהמעורבות 2015).

אפשרואיךהציבוריבמרחבלעשותמהמכולםיותרטוביודעתהיא.המומחיתהיאהקהילה

הואוהאתגר,שוניםתפקידיםלהיותיכוליםציבורייםלחללים.לצרכיהאותוולהתאיםלבנות

זהלתרוםיכוליםהםכיצדולשאולבמרחבהציבורייםהמוסדותאתלקבץצריך.ביניהםלשלב

.לזה

"טובמקום"ליצירתהמפתחגורמיארבעת

חברותיות
Sociability

שימושים ופעילויות
Uses & Activities

תדמית המקום
Comfort & Image

נגישות וחיבוריות
Access & Linkages 

הפיזיהמרחבבנושאספרותלסקירתקישור

'בבנספחלמצואניתןהציבוריבמרחבלפרויקטיםנוספותדוגמאות

.2014, ברוקדייל-וינט'ג-מאיירסשל מכון " מוטב יחדיו"מתוך מחקר הערכה על תוכנית 7

בחזרה למפת התדריך
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תשומות-במחלקות לשירותים חברתיים " מוטב יחדיו"

לשירותיםבמחלקההניתניםהשירותיםממערךחלקתהיה"יחדיומוטב"תוכנית

בשכונותהמתגוררים,משפחותיהםולבניסיכוןבמצביולנוערלילדיםחברתיים

במחלקההקהילתיתהיחידהבאחריותתהיהזותכנית.עבורםהזדמנויותמעוטות

התערבותלהוותעשויההיא,לפיכך.קהילתייםסוציאלייםעובדיםידיעלותופעל

יעדלאוכלוסייתהניתניםוהמשפחתייםהפרטנייםולשירותיםלתהליכיםמשלימה

בקהילהזו

בחזרה למפת התדריך
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1

תשומות-במחלקות לשירותים חברתיים " מוטב יחדיו"

בחזרה למפת התדריך

כוח אדם
מערך התפקידים בתוכנית

.ה/ידועלשהוסמךמיאוחברתייםלשירותיםהמחלקהת/מנהל:ארגוניתכפיפות

.100%:משרההיקף

בשכונהוהובלתה(והמקצועייםהארגוניים)היבטיהכללעלהתוכניתריכוז:המשרהתיאור

.שנתיתעבודהתוכניתויישוםתכנוןלרבות,בתוכניתהשכונתת/העובדוליוויהנחיה.שהוגדרה

:בתוכניתהשינוימנופישלושתסביבמרכזיותמשימות

.חברתייםלשירותיםבמחלקה"יחדיומוטב"תוכניתת/מרכז–ת/קהילתיס"עו:המשרהשם

ארגון
והפורוםהוועדותעבודתתכלולבאמצעות,פעיליםותושביםמקצועאנשיביןהשותפויותניהול1.

השכונתי
ולתושביםהמקצועלאנשיהכשרהבאמצעות,מקצועיתוהתפתחותלמידהתהליכיהנעת2.
והנגשתםשוטףנתוניםאיסוף:ומדידהבקרה3.
מוטב"משכונתאוסיכוןבמצביוצעיריםנוער,ילדיםשעניינםעירונייםבפורומיםהשתתפות4.

"יחדיו
התוכניתיישוםאתהמלווה,מקצועי-רבביצועצוותניהול5.
התוכניתשלותקציביאדמיניסטרטיביניהול6.

קהילה
(והשכונההמחלקהמתוך)היעדאוכלוסייתמקרבקהילתייםפעיליםוליוויגיוס,איתור1.
ליישוםועדהפרויקטכרטיסכתיבתדרך,הייזוםמשלב-קהילתיותיוזמותוליוויעידוד2.
פעיליםלתושביםוהעשרההכשרהמערכיבניית3.
היעדאוכלוסייתמקרבהשכונהתושבישלמירביתהשתתפותשיאפשרופרקטיקותהפעלת4.

מענים
במעניםשלהםהשימושאופניוהבנתבשכונהוהצעיריםהנוערבני,הילדיםמיפוי1.
ובכללבפרט-סיכוןבמצביולנוערלילדיםרלוונטייםועירונייםשכונתייםמעניםמיפוי2.
בשכונההיעדלאוכלוסייתנדרשיםמעניםפיתוחהמקדמותיוזמותליווי3.
(קהילתייםעוגנים)בשכונהקיימיםרלוונטייםבמעניםקהילתייםהיבטיםוחיזוקפיתוח4.

:התפקידדרישות

בעבודההתמחותת/בעלאומוסמךתוארת/בעלס"לעויתרון.ת/בוגרתוארת/בעלת/סוציאלית/עובד1.

.קהילתיתסוציאלית

.הסוציאלייםהעובדיםבפנקסרישום2.

.סוציאליתבעבודהניסיוןשנותחמשאו,קהילתיתסוציאליתבעבודהלפחותשנתייםשלניסיון3.
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.2.4ס"בתעהמופיעה , ס קהילתי במחלקה לשירותים חברתיים"משרה זו וכל המצוין בה הם על בסיס הגדרת התפקיד לעו



תשומות-במחלקות לשירותים חברתיים " מוטב יחדיו"

בחזרה למפת התדריך

כוח אדם
מערך התפקידים בתוכנית

.חברתייםלשירותיםבמחלקה"יחדיומוטב"תוכניתת/מרכז:ארגוניתכפיפות

.50%:משרההיקף

להנחייתובהתאםהיעדבאוכלוסייתמיקודתוך,בתוכניתהקהילתיהמנוףהובלת:המשרהתיאור

.התוכניתת/ומנהלהקהילתיס"העו

:הקהילתיבמנוףמרכזיותמשימות

."יחדיומוטב"בתוכניתת/שכונתית/עובד:המשרהשם2

ועידודהיעדמאוכלוסייתנוספיםותושביםהמחלקהלקוחותעםוהיכרותקשריצירת1.

.בפעילויותהשתתפותם

.קהילתייםועוגניםיוזמותולפיתוחלחיזוקפעולותובהפעלתבניהולוסיועליווי,ארגון2.

.היעדאוכלוסייתמקרבפעיליםתושביםוגיוסאיתור3.

.בשכונההקהילתיותהיוזמותליווי4.

.השכונהתושביביןלרישותפעולותוליוויעידוד5.

.ולשירותיםלמוסדות,לארגוניםתושביםביןתיווך6.

:התפקידדרישות

.יתרון–קהילתיותבתוכניותאותושביםעםבעבודהניסיון1.

.יתרון–"יחדיומוטב"בתוכניתהפעילים,השכונהתושבתאותושב2.

.הצהרייםאחרבשעותבשבועפעמייםלעבודהזמינות3.
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תשומות-במחלקות לשירותים חברתיים " מוטב יחדיו"

בחזרה למפת התדריך

תקציב לפעילות

:מיועד לשלושה סוגי פעילויות" מוטב יחדיו"תקציב הפעילות בתוכנית 

קהילתייםעוגנים

סיכוןבמצביולנוערלילדיםהרלוונטיים,בשכונהקיימיםובשירותיםבתוכניותקהילתייםהיבטיםוחיזוקפיתוח

.משפחותיהםולבני

.ועוד"חלבטיפות",חוליםקופות,סים"מתנ,חינוךמוסדות:קהילתיכעוגןלשירותיםדוגמאות

:הבאיםלתנאיםבהתאםיינתןקהילתיכעוגןלשירותתקציב

.בעברקייםהיהשלאקהילתיאלמנטתוספת•

.השירותבעבודתהקהילתיתהתוספתאתלהטמיעמוכןמטעמומיאוהשירות•

.העוגןבעיצובשותפיםהשירותולקוחות"יחדיומוטב"ועדת•

כל.זותוכניתעלגםתחולוהרווחההעבודהבמשרדקהילתיתלעבודההשירותשמובילהתקציבמדיניות

.במחוזקהילתיתעבודהפיקוחלאישורתובאקהילתיתהתערבותתוכנית

3

קהילתיותיוזמות

לאזהבסעיףהתקציב:לבשימו]וביוזמתההקהילהלצורכימותאמיםמעניםוקידוםקהילתיותיוזמותעידוד

.[ולהתפתחלהבשיללהלאפשרכדירקאלא,הקהילתיתמהיוזמהכתוצאההמתפתחיםמעניםלמימוןנועד

:הבאיםהקריטריוניםעלשעונותליוזמותעדיפות

Bottom)התושביםמצדהמגיעותיוזמות• up).

.ההערכהשלבועדהתכנוןמשלב:התושביםידי-עלויישוםהובלה•

.הקהילהאוהמשפחה,הפרטשלחוסןמעגלימקדמתיוזמה•

.פיזיומרחבחברתיתרשתות,מנהיגות,ושייכותזהות:הפעולהכיוונימארבעתאחדהואהיוזמותנושא•

2

והעשרההכשרה

ובעליהמקצועאנשישלוהןהפעיליםהתושביםשלהן-המיומנויותולפיתוחלהעשרה,להכשרהפעולות

.נוספיםעניין

1
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בחזרה למפת התדריך

רק,זאתעם.17-המהמאהכברומוכרחדשאינועירונייםמצוקהובכיסימצוקהבשכונותלטפלהניסיון

settlement)ההתיישבותתנועתשלהיווסדהבעקבות,תאוצהצברזהניסיון,20-ההמאהבתחילת

house movement)שונותחברתיותורפורמות(Kingsley, Coulton, & Pettit, 2014).

היא,לערך1990משנתהקיימותקהילותשלקשותמצוקותעםלהתמודדהייחודיותהדרכיםאחת

CCI's)כוללותקהילתיותיוזמותהפעלת - Comprehensive Community Initiatives)יוזמותאו

Area)אזורמבוססות Based Initiatives - ABI’s).שוניםבאזוריםהמופעלות,שנתיות-רבביוזמותמדובר

המובילים.פוליטיתהעצמה-ואיחברתיתהדרה,וכלכליתפיזיתבהידרדרותהמאופיינים(מחוז,עיר,שכונה)

שלעקרונותיישוםידי-על,והמשפחותהיחידיםרווחתואתהקהילהמצבאתלשפרשואפיםוהמשתתפים

,Coulton)הקהילהכוחותובנייתכוללניתתפיסה Korbin & Su, 1996).

החברתייםהשירותיםאיכותכיההנחהעלמבוססת(CCI's)הכוללתהקהילתיתהיוזמהאסטרטגיית

רווחתואתהחייםאיכותאתמכרעתבמידהלקבועיכולותשבההמשאביםוכמותהפשיעהרמת,בקהילה

הקיימיםהארגוניםאיחודבאמצעות,מצוקהבאזורילתושביםלסייענועדההיא.בתוכההחייםהפרטים

בתחוםהקייםהידעעלהמבוססותייחודיותעבודהשיטותיישום,משאביםגיוסבאמצעותוכןבשכונות

.השכונותפנילשיפוראזרחיתמעורבותלצד,פיזישכונתישיפורשלכלכלי-החברתי

היוזמותלכללאולם,הקהילתיותוביכולותהמימוןברמת,הגיאוגרפיבאזורביניהןנבדלותאומנםהתוכניות

מיוחדדגשושמותקהילותשלבשיקוםעוסקותהתוכניותמרביתשכן,דומהמבנהישהכוללותהקהילתיות

כוחותושלמשאביםשלניכרתבהשקעההכרוכהבאסטרטגיהמדובר.ובילדיםבמשפחותתמיכהעל

Kubisch)מורכביםעקרונותשלרבמספרוביישוםעבודה et al., 2010).
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יוזמות קהילתיות כוללות  –' נספח א

ומטרותפעולהדרכי,הכוללותהקהילתיותהיוזמותבבסיסהעומדיםהעקרונות

,תחומיםבמגווןהעוסקותאוהמקומיבמישורהפועלותאחרותמתוכניותנבדלותכוללותקהילתיותיוזמות

Kubisch)הבאיםהמאפייניםבעלותשהןבכך et al, 2002; Hicks, 2004; Perkins 2002):

ברורהכוללניתגישה

קשוריםלהיותצריכיםהפתרונותגםולכן,בקהילההרבותהבעיותביןקשרשישהיאהעבודההנחת

-שוניםלצרכיםהמתייחסותבמקבילתוכניותבמגווןפעילות.ומשאביםסקטוריםשלמשילובומורכבים

:משמעויותשתיהכוללניותלעקרון,לכן.(סינרגיה)נפרדותפעילויותמאשריותרגדולההשפעהתשיג

שלוכלכלייםפיזיים,חברתייםתנאים:תחומיםבמגווןטיפולבאמצעותחיוביותתוצאותלהשיגניסיון•

.הקהילה

קשרללאבודדותתוכניותלאספקתבניגוד,ומשולבתמתואמתבצורהשוניםשירותיםאספקתקידום•

.ביניהן

הקהילהבניית

חיזוק,קהילתייםמשאביםפיתוח,מנהיגותפיתוח,הציבורשיתוף,תושביםמעורבותתהליכיעלדגש

עםזמןלאורךלהתמודדהקהילהיכולתאתשיגבירבאופן,חברתיותרשתותובנייתהקהילהמוסדות

.בעיותיה

הקהילהמאפייניעלהמבוססשיטתיתכנון

והמשאביםהכוחותואתהענייןתחומיאת,הקהילהצורכיאתבחשבוןהמביא,תכנוןעלמבוססתהיוזמה

.לפעולההמרכזייםהצעדיםאתהמפרטתאסטרטגיתתוכניתלהפיקבמטרה,הקיימים

בחזרה למפת התדריך

ופוליטיקהכלכלהגורמיעםלשותפויותשאיפה

ועםהציבוריובמגזרהפרטיבמגזרשוניםגורמיםעםלהתקשרניסיונותננקטיםהיוזמהבמסגרת

משותפיםלפתרונותלהגיעבמטרה,בקהילהלפעוללשכנעםשניתןאו,בקהילההפועליםרים"המלכ

.חדשיםמשאביםולגייס

לקהילהמחוץמסייעיםגורמיםעםהתקשרות

.אחריםמסוגיםולתמיכותלמחקר,טכנילסיועחיצונייםגופיםמגווןרותמתהיוזמה
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תקצוב

המוקצההתקציב.ממשלתיותאוציבוריות,פרטיותמקרנותהמתקבלים,לקהילותמענקיםכוללותהיוזמות

3שללמימוןזוכותבארץהיוזמותמרבית;שנים10-5)רגילממענקיותרממושךכללבדרךלתוכניות

.(שנים

והערכהלמידהשלמרכיבהכללת

,והמשפחותהפרטיםאצלשינויליצירתחותרותכוללותקהילתיותתוכניות,העבודהלעקרונותבהתאם

Kubisch)מרכזיותפעולהדרכיבשלוש-המערכתושינויהשכונהשינוי et al., 2010):

שירותיםפיתוחעלדגששימת:מצוקהשכונותשלוהכלכליתהפיזית,האנושיתהתשתיתפיתוח1.

באמצעות,פיזיפיתוחמשלבותאףמסוימותתוכניות.העבודהכוחופיתוחההשכלהשיפור,למשפחות

.בשכונהובנייניםמבניםשיפוץ

,אזרחית,פסיכולוגית,תרבותיתמבחינהדגששמותהיוזמות:קהילהובנייתהקהילתיותהיכולותחיזוק2.

.יחדיויוצריםשהםהקהילהאופיועלבשכונההמתגורריםהאנשיםסוגעל-וארגוניתגזעית,פוליטית

חיבורכמופעולותבאמצעות,ומעורבותםעצמםהתושביםשיתוףבזכותתתאפשרהקהילהבניית

קולומתןבשכונההאנושיההוןממדיושיפורחיזוק,תושביםמנהיגותפיתוח,ענייןלבעליהתושבים

הורדתוביןהאנושיההוןממדישלהעלאהביןחזקקשרקייםכיההנחהבסיסעלגםזאת.לתושבים

יוכלו,אלוכלבזכות.תרבותיותנורמותושינויוהבתיםהשכונהשלטובהתחזוקה,הפשיעהשיעור

,Putnam)משפחותיהםרווחתםואתרווחתםאתלשפרהתושבים 1995).

משאביםלהזרמתמערכתיצירתעלמבוססזהעיקרון:מערכתיושינוימדיניותשינויתהליכיהתנעת3.

.ופילנתרופיהעסקייםגורמים,רים"מלכ,הציבורימהמגזרומשותפיםהמקומימהשלטון

בחזרה למפת התדריך
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לעשייה במנוף הקהילתידוגמאות מהשדה –' נספח ב

יפיזופיתוחתכנוןבהליכיחברתייםמרכיביםשילוב

בחזרה למפת התדריך

בעראבההקהילתיהפארקהקמת

בגלילוממוקמתנפשאלף23-כהמונה,מוסלמית-ערביתאוכלוסייהבעלתעראבההמקומיתהמועצה

1כאשר,5עד1בסולם)כלכלי-חברתיבאשכול"2"מדורגתעראבה.נטופהביתלבקעתמצפון-התחתון

.ולנופשלפנאי,לבילויפתוחיםציבורייםשטחיםונעדרבצפיפותבנויהיישוב.(ביותרהנמוךהוא

וראשככללהמקומיתברשות)תפקידיםבעליועםהתושביםעםשיח,"יחדיומוטב"מפעילותכתוצאה

הילדיםעבורהולמיםובילויפנאימקומותאיןשבעראבהבכךההכרההתגבשה,(בפרטעראבהמועצת

,המסרנקלט"יחדיומוטב"ב.גבוההבעדיפותנקבעזוסוגיהעםלהתמודדהצורך.משפחותיהםובני

ולהלן,קהילתיפארקלהקמתלפעולהסכמההתגבשה,התושביםעםהצוותשלמפגשיםובסדרת

:שהוגדרוהמטרות

הבטחת איכות החיים וטיפוח  

.הסביבה של תושבי עראבה

קבלת  , הגברת מעורבות התושבים

אחריות לאיכות חייהם ושיפור פני 

.סביבתם הפיזית

הקמת פארק בטבע לרווחת 

בילוי , למטרות נופש-התושבים 

ספורט ומפגשים , בשעות הפנאי

.חברתיים

הנגשת שטחים פתוחים לתושבים  

אקונומי נמוך ולבעלי -במצב סוציו

בשל הקרבה  )צרכים מיוחדים 

(.ליישוב והכניסה אליו ללא תשלום

לאיכות  , העלאת המודעות לקיימות

כערך  -הסביבה ולשמירה עליה 

.בלתי נפרד מאיכות החיים

צמצום האלימות ומיגור 

מקומות המהווים מקור משיכה 

.לסמים ולאלימות

שיפור חזות הכניסה הדרומית  

.ליישוב

יצירת מקור משיכה תיירותי  

.לאזור

יצירת תשתית פיזית לקיום 

-מפגשים ולפעילות רב

.תרבותית או לאומית

שלבסיסיותתשתיותקיימותשבובמקום-לעראבההדרומיתבכניסה,לשכונהסמוךאותרהנבחרהשטח

ולמטרדבעייתייםגורמיםשלמפגשלמקום,למזבלההפך,השניםעםוהוזנחבעברשנבנהפארק

.סביבתי
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בחזרה למפת התדריך

היתכנותשנמצאהואחריהמקומיתברשותגורמיםעםועקרוניראשוניבירורולאחר,השטחאיתורעם

בקרבומעורבותמודעותלקדםבמטרה,ניקיוןוימיתושביםסיורילקיים"יחדיומוטב"צוותהחל-לרעיון

מפגשוכמקוםספורט,חינוך,בילויפעילויותהמאפשר,פתוחכפארקהשטחולטיפוחלהקמההתושבים

.היישובאנשיעבור

מוטב"יזמה2014אפרילבחודש,חברתיותפיתוחביוזמותלהשתתפותל"קקמטעם"קוראקול"במסגרת

תוכניות100-כמתוך.הקהילתיהפארקלהקמתהתוכניתבהגשתמקומיתעמותהשלהשתתפות"יחדיו

450שלבסךתשתתףהיאשלפיו,ל"קקעםהסכםנחתם2014ובסוף,זכתהשהוגשההתוכנית,אחרות

.(הכוללתהקמתומעלות60%-כ)הפרויקטבמימוןשקליםאלף

גני,ספרבתיומנהלותמנהלי)מקצועבעליעם,תושביםעםמיקודקבוצותנערכו,הפיזילתכנוןבמקביל

הקהילההשתלבותאתלבחוןמנתעל,המקומיתברשותתפקידיםבעליועם(בזהוכיוצאס"מתנ,ילדים

.(ועודתפעול,הקמה,תכנון,פרוגרמה)השוניםהפרויקטבשלבי

השימושולפוטנציאלחברתיתלמעורבותתוכניתהוכנהובמקביל,העבודותהחלו2015מרץבחודש

.לכשיושלם,הפארקבמתחם

החוסןלחיזוקציבורייםמרחביםליצירתסדנהבעראבההתקיימה2015מאיבחודש,אשלים-וינט'גביוזמת

סביבהללימודיס"ביה,בירושליםהעבריתשבאוניברסיטההאורבניתהקליניקהמטעם,הקהילתי

בהובלתנערכההסדנה.עראבהומועצתלישראלקיימתקרןעםובשותפות,אביבתלבאוניברסיטת

placeלבינלאומייםמומחים making"",המשמעותייםהמוקדיםאחדהייתההקהילתיהפארקוהקמת.

.הפיזיתההקמהסיוםבשלביהפרויקטמצוי,זהמסמךכתיבתבעת
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בחזרה למפת התדריך

בירושליםרוממהבשכונתפים"שפשיפוץ

אוכלוסיית.ילדיםשלגבוהאחוזעם,ברובהצעירהבאוכלוסייההמתאפיינתחרדיתשכונההיארוממה

.יחסיתגדוליםביתוממשקינמוכהמהכנסההנובעת,נמוכהאקונומית-סוציוברמהמאופיינתרוממה

.בנייןבכלדיוריחידותועשרותרבותכניסותבעלי,"רכבת"שיכוניבשכונההוקמו60-וה50-הבשנות

גדולים(חצרשטחי-פתוחיםפרטייםשטחים)פים"שפוכולליםגרועתחזוקהבמצבמצוייםהשיכונים

.במיוחד

ביןהפערחוזרבאופןעלה,והתושביםהקהילתיהמנהלבשיתוףבשכונהשנעשושונותמיפויבעבודות

ובין-ובטוחיםמטופחיםומשחקספורט,פנאיבשטחי(הילדיםמרובת)השכונהאוכלוסייתשלהצורך

מוטיבציהוחוסרהתושביםשלידאוזלתבשלזאת-לילדיםמסכנתסביבההמהווים,המוזנחיםפים"השפ

.בטיפוחםלהשקיעמצידם

לפעולהסכמההתגבשה,והתושביםהקהילתיהמנהלעם"יחדיומוטב"צוותשלמפגשיםבסדרת

ולהלן,לביתםהסמוכיםפים"השפאתלפתחהמקומיתהאוכלוסייהלעידודפיילוטתוכניתלהתוויית

:שהוגדרוהמטרות

תוך יצירת , במסגרת הפיילוטפים"שפפיתוח חמישה 

סביבה פיזית המכבדת את תושביה וניתנת לשימוש 

.נגישה ונקייה, בטיחותית, הולם

היכרות בין השכנים ופעולה למען  , בניית קהילה

.מטרה משותפת

שפעלהעסקיתומחברהב"מארהיהודיתממשפחהתרומהכללשקליםאלף150בסךהפרויקטתקציב

ידי-עלנוהלהפרויקט.בעבודותהתושביםשלעצמיתוהשתתפותעירוניתתמיכהעלנוסף,בשכונה
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בתיםועדיהקמתדרך,מועמדויותובחינתבשכונה"קוראקול"בפרסוםהחל-לשנהנקבעהפרויקטמשך

לסביבתהתושביםומעורבותמודעותהגברת,פעיליםתושביםוגיוסמקומייםמנהיגיםאיתור,נציגויותאו/ו

.הפיתוחוביצועמכרזפרסום,עבודהתוכניותהכנת,מבנהלכלופתרונותצרכיםגיבוש,מגוריהם

.עבודהתוכניותהכנתבשלבהפרויקטמצויזהמסמךכתיבתבעת

סביבתי בקרב התושבים  -קידום אקטיביזם חברתי.חיזוק רשתות חברתיות וחוסן קהילתי

הגברת מעורבותם וקבלת אחריות  , בשכונה

.לסביבת מגוריהם
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ילדיםאליומשךאשר,(בשכונהראשירחוב)ל"האצברחובספציפימרחבנצפההזמןבמהלך.בשכונה
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החלוהזמןובמהלך,השכונהילדיבהשתתפותהקרנהכללפנישהתקיימוניקיוןלמבצעיהודות,בהדרגה

.נוספיםקהילתייםמפגשיםאףבמקוםלהתקיים

,משאביםבהקצאתומעורבתבעיר"יחדיומוטב"בתוכניתהשותפה,איתוראןחברתאתלצייןהמקוםזה
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2015מאי , ש"מנהל מוטב יחדיו קיקרו'קוזעל ידי אלעד , מתוך תיאור בניית מרחב פיסי חברתי בקריית שמונה8
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:שהוגדרוהמטרותואלו,שבשכונהל"האצברחובהפיזיהמרחבאתולשדרג

אשר , תכליתי-הקמת מרחב קהילתי רב

ייתן מענה לפעולות ריכוזיות בשכונה 

(.הפעלות ועוד, מופעים, הקרנת סרטים)

יצירת מרחב שיפגיש את תושבי 

.השכונה עם כל חתכי הגיל למיניהם

יצירת מרחב שיהווה מקור  

גיבוש ורתימת פעילים  

.לתהליכים חברתיים בשכונה

יצירת מרחב ייחודי שיהווה  

מקור גאווה לתושבי 

.השכונה

הפעלת גן משחקים שייתן 

מענה בשעות הפנאי לילדי  

.השכונה ולהוריהם

ציוד,משאיות,איתוראןעובדי70-כ,תושביםשלרבותעשרותלפרויקטהתגייסו2013ספטמברבחודש

לתושביואמונהגאווהמקורהואל"האצפארק.לתפארתפארקהוקםמשותףובמאמץ-מכנייםוכלים

הממוקמותקלפיותבאמצעותשנבחר,סרטהקרנתבמקוםמתקיימתשבועותלשלושהאחת.השכונה

וכן,הערבבשעותולנוערלילדיםמפגשמקוםמהווההמקום."יחדיומוטב"ובביתבשכונההספרבבתי

משעותוהוריםילדיםעשרותהמשרתתמשחקיםפינת-"הפעלהסוכת"קבועבאופןבומתקיימת

מופעיםנערכיםאףובמקום,השלישיהגילבניתושביםלמצואאפשרהישיבהבפינות,כןכמו.צ"אחה

קבוצתלמעשהשהיא,"'יחדיומוטב'סיירת"הוקמה,אלוכלעלנוסף.השכונהבנישלכישרונותוערבי

.שוטףבאופןהפארקתחזוקתעלהיתרביןשאחראיתנוער
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