
,  היישוב האידיאלי
 חוסן ומה שביניהם

 מרכז משאבים, לייקיןדימה 

 2014ספטמבר 



 מהו היישוב  
 ?האידאלי בשבילי

 תשתיות פיזיות

 לכידות קהילתית

 השתתפות בתהליכים
 ופעילויות

 איכות המנהיגות המקומית
 אמון וכבוד

 הדדי 

 שוויון בזכויות

 חינוך מפותח

 ,בריאות גופנית
 ונפשית

 אווירה נינוחה
 בין התושבים

 שירותים קהילתיים
 מתפקדים

 וועד הנהלה קשוב

 התגייסות 
 קהילתית

 אסתטיקה בשטחים
 ציבוריים ופרטיים

 תמיכה מהמועצה
 כושר התאוששות והסתגלות

 שקיפות בקבלת
 החלטות



מה אנחנו יודעים שמסייע ליישוב  
 ?להתאושש משינויים ומשברים

גורמי חוסן  
 קהילתי

 מנהיגות

יעילות  
 קולקטיבית

 מוכנות
קשר 
 למקום

אמון 
 חברתי

רציפות  , תפיסת תפקוד הרשות המוניציפלית
 אמון ברשות ובמקבלי ההחלטות, בקבלת שירותים

,  (לכידות)עזרה הדדית ודאגה לאחר 
 תפיסת מסוגלות קהילתית

היכרות עם מערך ההתארגנות ותפקידים  
תפיסת מוכנות יישובית וכשירות  . בחירום

 לחירום

,  גאוות שייכות ליישוב
 ערכים ואידיאולוגיה

יחסי אמון בין  
יחסים בין  , התושבים

 קבוצות ביישוב



 רציפות תפקודית של היישוב
 מקבלי ההחלטות ביישוב והתושבים עצמם מעוניינים לבסס תחושת שליטה•

היישוב כמערכת נדרש להמשיך להתקיים ונשען על מספר עוגנים שמייצרים עבורה  •
 וודאות ועקביות

 

 מחר     אתמול  

 משבר

יוצר  , עוצמתי, פתאומי, בלתי צפוי, בלתי נשלט
 אי וודאות



-רציפות קוגניטיבית
 מציאותית

רציפות  
 תפקיד

 רציפות חברתית

רציפות  
 היסטורית



 מציאותית-רציפות קוגניטיבית
 הבנה ופעולה על פיהם –נהלים ותקנונים של היישוב •

 והפצת מידע פנימי, עדכון התושבים במידע•

 בוועד, בהנהלה, ביישוב" חוקי המשחק"•

 הבנה של תהליכים•

 

 

 



 רציפות תפקודית
מה התפקידים הממונים   –ביישוב  התפקדיםמי הם בעלי •

 ?האם הם ממלאים אותם כראוי? עליהם

 התפקודית ההיררכיאהמהי •

 שגרת פעילות   –עסקים ביישוב וענפי היישוב •

 מה הסטטוס של היישוב•

 פעילויות ביישוב  •



 רציפות חברתית
 חברי היישוב ומעמדם•

 פעילויות קהילתיות, חגים, באסיפותהשתתפות •

יחסים בין המנהיגות  , היחסים החברתיים בין חברי היישוב•
 המקומית לתושבים



 רציפות היסטורית
 חזון ואידיאולוגיה מקומית, ערכים•

 אירועים שחוגגים ביישוב•

 מסורת יישובית•

 זיכרון והנצחה•

 איך המועצה תופסת את היישוב•



 ...שאלות שכדאי לבדוק

 ?  באות לידי ביטוי ביישוב שלי הרציפויותכיצד •

כיצד כל אחד מגורמי החוסן הקהילתי בא לידי ביטוי  •
 ?ביישוב

 ?מה הם כוחות הקהילה•

האם ישנם פערים בין תפיסות המנהיגות המקומית לבין •
 ?תפיסות תושבי היישוב 

 


