
 ושותפויות בקהילהשחקנים 

 סחר מחמיד

 לורנס-נירית קורן

 מרכז למנהיגות קהילה –שדמות | אורנים המכללה האקדמית לחינוך 



 קהילה

 יישובית או  אזורית   במסגרת גיאוגרפיתציבור המאוגד 

,  שלטוניות התארגנויות: הכוללת מגוון שחקנים
 .  והתנדבותיותממסדיות 

גומלין  -המקיימת מערכות יחסי חברתיתמערכת 
 .  שוניםבתחומי חיים 

להזדהות ומשמעות עבור  מוקד ציבורימהווה הקהילה 
באמצעות מימוש , ביישובהיחיד והקבוצות 

 .הקהילתיות שבתוכה

 



 אמנההיכולת של החברים ביישוב ליצור הסכמה סביב 
,  חברתיותרשתות נורמטיבית המתבטאת ב חברתית

 .בין מרכיביה אמון והדדיותעל יחסי המבוססות 

החברתית מאפשרת לחברי הקהילה לממש הלכידות 
באופן וולונטארי את שותפותם במרחב הציבורי 

 . מחויבות ומשמעותיות, שייכותולחוש 

 קהילתיות



 :  הקבוצה/מדדים ברמת היחיד

, בממד הסגולי, הכרה בייחודיות -משמעותיות •
 .המבחין את היחיד מאחרים

 

של יחידים וקבוצות  בעלות  תחושת -שייכות •
 .  במרחב הקהילתי

 

אישית למרחב אחריות תחושת  -מחויבות •
 .הקהילתי ורצון לדאגה ולפעולה
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של יחידים הנכונות ": אמון והדדיות מוכללים

להתגייס ולסייע ללא הכרות אישית עמוקה 

וללא ציפייה לתמורה מידית מתוך ידיעה 

ארגון או  , עמוקה כי בעתיד הלא ברור מישהו

  "בתמורהבקהילה יסייעו לו , יחיד

 

134  : 2002Putman  
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 :מדדים ברמת הכלל



יכולת הקהילה לחזק ולקדם באמצעות משאביה  

ותהליכיה הפנימיים יכולות אישיות וקבוצתיות  

של יחידם וארגונים בקהילה מתוך תפיסה  

המבוססת על עקרונות של הזדמנות צודקת  

אחריות חברית  , השתתפות, הבנה, ושווה

 .ומסוגלות עצמית
                                                                                    Black & Hughes 2001:31 

 

 חוסן קהילתי

6 



 הון חברתי  

ובין  כלל התושבים  ביןהקשרים בקהילה מערך 

 בקהילההשחקנים השונים 

 :באמצעותנמדד 

 כמות הקשרים 1.

 איכות הקשר  2.

 מידת השימוש בקשר  3.

 
 מרכז למנהיגות קהילה –שדמות | אורנים המכללה האקדמית לחינוך  



 השחקנים בקהילה

 החברה האזרחית     

תושבים בלתי  
 מאורגנים

 

 

 שלטון
 

 המגזר העסקי



 

 

 

 שלטון

 מערכת שלטונית  

 מתוקף חוק מדינה

 המגזר העסקי

ארגון למטרות  
 רווח

 חברה אזרחית

 יוזמה אזרחית  

 בעלת מעמד

 תושבים  

התאגדות וולונטרית  
 במסגרת יישוב

מתן שירותים 1. מטרות
לשמירת הסדר  

 . הציבורי

חיזוק החוסן  2.
 .החברתי

 . בחירה מחדש3.

 .הגדלת הרווח

 

תיקון עוולות 1.
 .שלטוניות וחברתיות

עזר מנגד למערכת 2.
השלטונית תוך מענה 

לצרכים אישיים 
 .וחברתיים

מימוש ערכי מעורבות 
 .שייכות והשתתפות

פ "תושבי הרשות ע קהל יעד
 .מרשם אוכלוסין

אוכלוסייה אשר לא  .צרכנים
 .מקבלת מענה מהשלטון

 חברי הקהילה
 הוולונטרית

איזון בין משאבים  מדדים
 .לצרכים

היחס בין  
 ההשקעה לרווח

 .רשתות חברתיות .השפעה ושינוי המציאות

 .זמן אישי .הון פיננסי .הון אנושי, מסים משאב

תרומות פילנתרופיות. 

הכנסה אישית. 

השלמה מהמדינה. 

מימוש הון אנושי 
  להון חברתי



שיתוף(top-down)  :  תהליך המשקף בעיקר את יוזמת המשתפים
מנהיגים  , אנשי מקצוע, כמו קובעי מדיניות)מקבלי ההחלטות 

 (.מהקהילה
 
השתתפות (bottom-up) :  יוזמת תהליך המשקף בעיקר את

 (.כמו ציבור האזרחים השואף להיות יוזם התהליך)המשתתפים 
 
 מיזוג בין שיתוף . מיזוג בין שיתוף להשתתפות -שותפות

משקפת את יוזמות שני הצדדים ומבטאת שוויון זכויות . להשתתפות
יחסי עבודה שמאופיינים (.  1985, מן'צרצ)וחובות שלהם בתהליך  

מכך משתמע . כבוד הדדי ומוכנות למשא ומתן, במטרה משותפת
קבלת החלטות ואחריות , מיומנויות, אחריות, התחלקות במידע
 (Buchanan, 1994)למתן דין וחשבון 

 סוגי שותפות


