
 הארגון , הקהילה ומה שביניהם.
 בארגונים לשינוי חברתי דרכים לשיתוף קהילה

 
 

 הקדמה:
 

מטרת מסמך זה לתאר דרכים שונות לשיתוף קהילה במסגרת עשייה של ארגונים לשינוי חברתי. 
שיתוף קהילה הוא נושא חשוב בעבודתם של ארגונים וולונטריים )לא למטרות רווח( מכיוון 

 ם היום במרחב הציבורי במטרה לענות לצרכים העולים מהשטח.  שרבים מהם פועלי
פעולה. באופן גס ניתן לחלק היעד והן מבחינת דרכי המגוון הארגונים מאד גדול הן מבחינת קהלי 

את הארגונים לשני סוגים: ארגוני "של" וארגוני "למען". ארגוני "של" הינם ארגונים שצמחו 
הקהילה. וארגוני  שלרווחת חבריה ולכן במידה רבה הם  מתוך הקהילה ופועלים למען קידום

קידום וסיוע לקבוצות מוחלשות/נזקקות )קהל יעד של  למען"למען" אלו ארגונים שפועלים 
הארגון(  כאשר מייסדי ועובדי הארגון )עם דגש על הדרג הבכיר( אינם חלק מאותה הקבוצה. בשני 

יעד הקהילה/קהל הו הארגון צריך לעבוד עם אופן שבהארגונים קיימות דילמות לגבי הסוגי 
מהי  ,נשאלת השאלה האם צריך לשתף את הקהילה ואם כן. לשרת ולקדםכוון מתאותו הוא ש

 אבד את השליטה על התהליך ו/או על התוכן? ילא אותה  כך שהארגון הדרך הנכונה  לשתף 
ייחסות לרווחים תוך כדי הת שותפות"" ו""שיתוףמסמך זה עוסק במושגים של "קהילה", 

ויוצג רצף של דרגות שיתוף  קהילה והארגוןמקנה וגובה מנציגי התהליך השותפות ומחירים  ש
 שונות לדרגת השיתוף הנאותה.  ת פעולהואסטרטגיכמו כן ייבחן הקשר בין   .שונים

 
 מהי קהילה?

 

 :1קיימות  שלוש  גישות  מרכזיות  שעל  פיהן  ניתן  להגדיר  את  המושג   קהילה
קהילה היא קבוצת אנשים שקיימת ביניהם לפי גישה זו, : תרבותית - הגישה הפסיכו .1

אותן אמונות וערכים, אותה אנשים בקבוצה יש ל. זיקה רגשית ותחושת השתייכות חזקה
בעלי גישה זו  התרבות ואותה תפיסת עולם. למקום שבו חיים האנשים אין כל משמעות.

ל המושג וטוענים שכאשר מדברים על קהילה, אין עוסקים ב"קהילה" במובן המופשט ש
 .יםשותפם מל מטרות רוחניות וערכיאלא ע צורך להצביע על גבולות גיאוגרפים

קהילה היא מקבץ של אנשים החיים לפי גישה זו,  הגישה האקולוגית )סביבתית(: .2
בות בסביבה גיאוגרפית מוגדרת והמקיימים ביניהם פעילות גומלין. גישה זו מייחסת חשי

 "אקולוגיה"רבה למיקום הגיאוגרפי של הקהילה וליחס של האנשים אל המקום. המושג 
בא לבטא את הקשרים בין האדם לסביבתו, בהנחה שהמיקום משפיע על התרבות, 

 הערכים והיחסים המתפתחים בין בני האדם. 
ומשתנה של  תקהילה היא התארגנות דינאמילפי גישה זו,  :תהגישה הפונקציונאלי .3

קהילה הינה מערכת  נשים הרואים במאפיין הקריטי המשותף להם בסיס לסולידאריות.א
חברתית ומאורגנת של אנשים בעלי אינטרס, מטרות וצרכים משותפים. החברים בקהילה 

ונאמנות  כלפי   תנתפסים בדרך כלל על ידי אחרים כקבוצה הומוגנית, בעלת סולידאריו
 קהילתם.

 
 פשר לראות מגוון גדול של קהילות. להלן מספר דוגמאות:בארגונים לשינוי חברתי א

"גרעין קהילתי בגדרה" הוא : תרבותית ואקולוגית –פי גישה פסיכו על דוגמא לקהילה  -
בגדרה ופועלים ברמה מקומית  שפיראארגון קהילתי של יוצאי אתיופיה שגרים בשכונת 

 עצמית. בנושאי חינוך וקהילה מתוך תפיסה של העצמה קהילתית ועזרה 
בקהילות של תנועות ליהדות מתקדמת : תרבותית -גישה פסיכו פי דוגמא לקהילה על  -

אמונה דתית על פי ערכים של יהדות למתייחס הקריטי ומסורתית המכנה המשותף 
 פלורליסטית. 

האגודה לקידום זכויות של משפחות מעורבות : תפונקציונאליעל פי גישה דוגמא לקהילה  -
שלא מוכרים כיהודים על ידי ההלכה אלא על ידי חוק  אזרחיםשל  מקדמת את הזכויות

 ממסדשל ההשבות.  מה שמאגד את חברי האגודה  הינו צורך משותף להתנגד לאפליה 
 שלא מוכרים כיהודים.  אזרחים נגד  הדתי
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 איפה הארגון  ואיפה הקהילה?
 ות שני סוגי שאלות שעול םנישמו. קדם את רווחת האוכלוסייה שלשמה קהארגונים מוקמים כדי ל

כאשר בוחנים את הקשר בין ארגון לקהילתו. סדרת השאלות הראשונה עוסקת בשאלות כגון: 
תמיכה ולגיטימציה ארגון באיזו מידה יש ל באיזה אופן הארגון מחובר לקהילה שלמענה הוא פועל?

יטי העומד לרשות פול -קהילתי -מהו הכוח הציבוריו ?/לשרתמתיימר לייצגהוא ותו ציבור שאהמ
 מטרותיו?את הארגון כדי לקדם 

הארגון/ הקהילה/ הארגון תוך  –של שאלות היא מי מחליט מה הבעיה ומה הפיתרון  הסידרה שניי
כדי התייעצות עם הקהילה או הקהילה תוך כדי התייעצות עם נציגי הארגון? מי מחליט מה סדר 

בארגון או  –ע, המומחיות, המנהיגות העדיפויות מבחינת קידום הנושאים? איפה נמצא היד
בקהילה? כל השאלות האלו מאפשרות לארגון לבחון את היחסים שיש לו עם קהל יעד/קהילה שלו  

 ולהסיק לגבי אופי הקשר והערכים שמכתיבים את הקשר המורכב הזה. 
 

 שיתוף או שותפות?
  להשפיע זכות אדם יש  זה האמונה כי לכלעם נציגי הקהילה  "שותפותו" "שיתוףמה שמשותף ל"

 בין שיתוף לשותפות: יש הבחנה חשובהיחד עם זאת   על תהליכים שמשפיעים על חייו.
 התייעצות, הפעלה או מתן סמכויות בתחום ספציפי כאשר האחראיות הכוללת זו  שיתוף

החליט  "נפגעות אלימות"הפועל בתחום של  לדוגמא: ארגוןנשארת אצל גורם אחד. 
לנשים וילדים שעזבו את הבית. לשם כך נציגי הארגון יפנו לסייע יועד המפרויקט לפתח 

 ית כדי לבדוק מהם הצרכיםלהתייעצות נקודתלמספר נשים שנמצאות בסיטואציה דומה 
 והולם. לפתח מענה רלוונטי בהתאם לממצאי מיפוי זה ן  ושל ילדיהוהן של

  ם ובקבלת החלטות בעת בנויה על אחראיות הדדית תוך שיתוף במאמץ, במשאבישותפות
לטיפול בנפגעי סמים יכול להיות ארגון כך דוגמא ל תכנון, ביצוע ו/או הערכה של פעולה. 

שהתארגנו הן כדי להוות קבוצה  ,שהוקם ומנוהל ברובו על ידי אמהות של נפגעי סמים
לעזרה עצמית ותמיכה והן כדי לשים את הבעיה של העדר טיפול הולם בנפגעי סמים על 

נושאים לטיפול ואופן הלאומי. עובדי וחברי הארגון מחליטים ביחד  לגבי היום הסדר 
 קידומם כאשר האחראיות הינה משותפת הן על התוכן והן על התהליך. 

 
 :שותפות שתי גישות בנושאקיימות 

ארגון בוחר לשתף הכאשר בצורה יותר יעילה ומותאמת.  הארגוןלהשגת מטרות  צעיכאמשותפות 
הל היעד שלו כאמצעי להשגת מטרותיו, אנשים עלולים להרגיש שקיימת מניפולציה את קהילתו/ק

בעצם שיתופם וכי לא באמת יש להם השפעה או מקום משמעותי בחיי הארגון. בטווח ארוך 
 תחושה זו עשויה להוליד  תסכול, התנגדות ואי שיתוף פעולה עם הארגון. 

 
של זו פי גישה  לעאמצעי. ארגונים שנוקטים הינה תכלית בפני עצמה ולא רק  שותפות כמטרה
עושים זאת מתוך תפיסת עולם עמוקה ואמונה בכוחות וידע שיש לקהילה  ,שותפות כמטרה

שיודעת מה טוב בשבילה. גישה זו הרבה יותר שוויונית ולא פטרנליסטית. גישה זו גם מעצימה 
מיח מנהיגות וכוחות מצ, הארגון קהילה בארגוןהבמקום ליצור תלות את הקהילה. יותר 

קהילתיים שיכולים לקדם את השינוי הרצוי באופן יותר משמעותי ועצמאי. יחד עם זאת אם 
צריך לקחת בחשבון שזה ידרוש מארגון משאבים )זמן,  ,בארגון בוחרים לפעול לפי תפיסת עולם זו

בין הארגון כסף( וגמישות ארגונית כי אופן פעולה יותר שוויוני ישפיע גם על אופי היחסים 
 ארגוני. התוכן המבנה והלקהילה, על 

 
 בכלל?והאם  2לשתף את הקהילהאז למה 

 סיבות ערכיות:
 החלטות הנוגעות לחייהם  מימוש זכותם הבסיסית של פרטים/קבוצות להשפיע על קבלת

 ולרווחתם.
 .חינוך אזרחים להתנהגות דמוקרטית ולאחריות ציבורית 

 חברתיות: -סיבות פוליטיות  
 ו/או ארגון רת כוח  פוליטי  של  קהילה והפחתת הרגשת תלות בממסדהגב.  

 .פיתוח מנהיגות מקומית וטיפוחה 

 ליצירת קשרים חברתיים. צמצום תופעת ניכור חברתי ועידוד הזדמנויות חדשות  
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 סיבות פרגמאטיות:

  שמסייע לארגון לאסוף ידע על צרכי  אמצעי -אמיתיים של הקהילה המענה לצרכים
  בניצול משאבים. בים ולמנוע חוסר יעילותהתוש

 התנגדויות.  הרחבת בסיס הלגיטימציה והתמיכה בפעילות הארגון ומניעת 
 
 

 רווחים ומחירים לשותפות בין ארגון וקהילה:
 

 הארגון בשותפות עם קהילה: רווחי 

 שלו עולה מול מקבלי ההחלטות לגיטימיות הייצוג 

 של הארגון בזירה פוליטית בסיס כוח הרחבת 
 בארגון גדלה מצד הקהילה  ההזדהות ותמיכה 

  אותנטית מנהיגותפיתוח 
  של חברי הקהילה  לידע וניסיוןנגישות 

  יותר רלוונטי לגבי צרכים של קהילה מידעקבלת 
  

 שותפות עם הארגון:נציגי  הקהילה  ב רווחי
 אמיתייםהצרכים  השל    הזדמנות  לביטוי 

 תנאי חייםיפור הזדמנות  לש 

 מעבר ממצב של  תלות  למצב  של  יכולת  להשפיע ולשלוט  על  המצב - העצמה 
 הפרט/קבוצה מעמדלצד העלאת  , רכישת ביטחון עצמי ותחושת הישגיותפיתוח אישי 

  מחוץ לקהילה/וחברתיים  בתוך מקצועיים קשריםהזדמנויות ליצירת 
  בפוליטיקההתנסות 

 
 . חסרונותלא מעט  ישלתהליך השותפות עם זאת 

 

 מחירים לשיתוף הקהילה מצד הארגון:
 זמן ואנרגיהמשאבי  דורש יותר 

  והשהיית תוצאות רצויות בקבלת החלטות סרבול 
 ושליטהמסוים של סמכות  אובדן  

  בקרדיטצורך להתחלק 

  וחשיפה מביקורתפחד 
  מטרות הארגון, מדיניות ודרכי פעולותיו לשינוילחץ מצד התושבים. 

 

  ם לשותפות עם ארגון מצד הקהילה:מחירי

  וקונפליקטים בין חברי קהילה סביב אי הסכמות על המטרה  מאבקי כוחותהיווצרות
 ו/או על הדרך

  הפעילות עבור היעדר תמורה כספיתתחושה של חוסר הגינות בגלל 
 מול אנשי מקצוע אם השיתוף נעשה בצורה פטרנליסטית ולא רגישה תחושת נחיתות 

 כישלון ביטחון עצמי במצב של תסכול ואובדן 
 

ההבנה על כך שיש יותר מדרך אחת לעשות זאת. למעשה,  היא מה שמסייע בתהליך השיתוף
מתחיל מהעדר שיתוף, עובר דרך תחנות של שיתוף , הרצף מדובר על רצף דרגות שונות של שיתוף

 הקהילה.  שלברמת מידע, שיתוף בעשייה, שיתוף בקבלת החלטות ונגמר באחראיות ושליטה 
 להלן פירוט  הרצף:

 
 3שותפות-דרגות  שיתוף

  העדר שיתוף 

  שיתוף ברמת מידע 
 שיתוף כצופים משתתפים  
  מסירת מידע לקהילה 
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  קבלת מידע מנציגי הקהילה  

  שיתוף בעשייה ארגונית 
 הנחיות הארגון  ביצוע פעולות שונות ע"י נציגי הקהילה עפ"י  
 ופי הפעילות התייעצות עם נציגי הקהילה לגבי א  
 והערכה של פעילות השתתפות בתכנון, ביצוע 

 :שותפות  בקבלת  החלטות 
    לארגון  יש זכות וטו אך –שיתוף נציגי הקהילה באחריות ובקבלת החלטות 
   עם זכות הצבעה  –שיתוף מלא של נציגי הקהילה באחריות ובקבלת החלטות

  שווה
  אך לתושבים יש  –החלטות  שיתוף מלא של נציגי הקהילה באחריות ובקבלת

  זכות וטו
 אחריות ושליטה מלאה בידי נציגי הקהילה  

 
 האם יש קשר בין אסטרטגיית פעולה של ארגון  לבין  דרגת שיתוף?מתי לשתף וכמה ו

 

. 4שני גם בגלל אסטרטגיות פעולה שבהם הם בוחרים לפעולהארגונים מאד שונים אחד מ
לאילו שמאתגרים  ,מקבלים את יחסי הכוח הקיימיםאסטרטגיות נעות על סכלה בין אילו ש

 היותר נפוצות: פעולההאותם. להלן פירוט אסטרטגיות 
 

 
 אסטרטגיות פעולה של הארגונים

 
 

 מקבל את יחסי       מאתגר את             
  הכוח הקיימים       יחסי הכוח            

 הקיימים             

 
 
 מתן שירות ישיר      תעצמיעזרה        חינוך     רסנגו        פעולה ישירה  
 
 
 

לאוכלוסיה שסובלת ארגון נותן סיוע ישיר ומקומי ה ((Direct serviceמתן שירות ישיר  .1
מתן יעוץ משפטי וליווי מול בנקים לאנשים הנמצאים על סף דוגמא: מבעיה מסוימת. 

 לשלם משכנתא. שנקלעו לקשיים כלכליים ואינם יכולים  משוםפינוי מהבית 

 להתארגןכלשהי ארגון עוזר לאוכלוסיה שסובלת מבעיה ה  (Self Helpזרה עצמית )ע .2
דוגמא: אנשים עם מוגבלויות מתארגנים כדי . למען עצמה כדי ליצור מענים לבעיותיה

 לקנות בסיטונאות מוצרים שונים במחיר נמוך יותר.
מודעות הלהעלות את  תםטרמארגון מוביל תהליכים שה( Educationחינוך והסברה ) .1

. עימה כלים להתמודדות טובה יותר הכדי לתת לשל קבוצה לבעיה מסוימת  ידעהו
במטרה לעודד  50דוגמא: הסברה לגבי סבירות גבוהה לסרטן שד בקרב נשים מעל גיל 

 איתור מוקדם של המחלה.

עבודת ביצוע על ידי ממשלתית ארגון מנסה להשפיע על מדיניות ה (Advocacyסנגור ) .2
. אקרות מלובי מול מקבלי החלטות בממשלה ובכנסת כדי לקדם את פיתרון הבעיה ברמ

 דוגמא: ארגון זכויות הפועל לקידום חלוקה שוויונית של תקציבי חינוך במגזר ערבי.  

הי שאנשים שבאופן ישיר מושפעים מאיזוארגון עוזר לה (Direct Actionפעולה ישירה ) .3
מסכימים בפעולה ישירה המשתתפים . הבעיה וןפתראת קדם כדי ללהתארגן  ,בעיה

ביניהם על הפיתרון ועל הדרך לקידום הפיתרון אשר תואמים את היכולות והכוחות 
 שלהם )כמות אנשים וכו'( ומפעילים לחץ על פוליטיקאים ופקידים שאחראים למצב

מצא דוגמא: מאבק של בני משפחותיהם של חולים במחלה שהטיפול שלה לא נהקיים. 
 בסל תרופות במטרה להפעיל לחץ על חברי הועדה המחליטים על תכולת הסל. 
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 שיתוף  אסטרטגיות פעולה למול דרגותמטריצה של                  
 
 

 דרגות שיתוף           
                                 

  אחראיות מלאה בידי הקהילה                   
             

 שותפות בקבלת החלטות                       
 

 שיתוף בעשייה ארגונית                          
                                                                                                       

 שיתוף במידע                    
                                  

 היעדר  שיתוף                                               
 

 שירות       עזרה                 חינוך                פעולה                סנגור
 ישיר      עצמית                   ישירה

 

 אסטרטגיות פעולה

 
 

עולה לדרגות שיתוף וגם לא שיש מגוון צירופים בין אסטרטגיות פבמטריצה שלעיל ניתן לראות 
כולם מציאותיים )לדוגמא: לא קיימת אפשרות ל"עזרה עצמית" או "פעולה ישירה" אם אין 

ת פעולה אפשר להעלות את דרגת שיתוף הקהילה כי בכל אסטרטגישיתוף(. כמו כן ניתן לראות 
וש מעורבות איבוד שליטה הוא בחיפ א ללשיתוף העוניינים בכך. המפתח להעלאת דרגת מבמידה ו

את הסיטואציה. אין דרך אחת נכונה לקבלת החלטה זו  םוהלתששל הקהילה באופן  תמקסימאלי
 :5כמה נכון לשתףשאלה אך יש מספר גורמים שעשויים לסייע בעת הפעלת שיקול דעת לגבי 

 
 ?עד כמה ההחלטה שתתקבל חשובה ובעלת השלכות על נציגי הקהילה 

  רלוונטי שעשויים לתרום לקידום הנושא?למי יש את המידע, ידע וניסיון 

 ?מי יכול לסייע בקידום יישום ההחלטות שיתקבלו 

 ?כמה זמן פנוי יש לתהליך של קבלת החלטות 

 ?מה הפוטנציאל של שימוש בהזדמנות זו לחיזוק וגיבוש הקהילה 
 

 

 סיכום:

בעבודת  תפותלשו  שיתוףבין רצף כי הקשר בין ארגון לקהילתו יכול לנוע על  במסמך זה ראינו
יש מגוון שיקולים ערכיים,  מאפשר גמישות בבחירת דרך ודרגה לשתף קהילה.הארגון. הרצף 

ארגון לקהילתו. לעיתים קשרים עם הקשר בין החברתיים, פוליטיים ופרגמאטיים להידוק 
לתהליך השותפות יש רווח  קהילה משמשים  כאמצעי למטרה ולעיתים כמטרה בפני עצמם.  ה

במאמר  .קהילההבחשבון כשרוצים לעבוד עם אותם שחשוב לקחת  לקהילה והן לארגוןומחיר הן 
הנעות על רצף בין קבלת יחסי כוח קיימים  אסטרטגיות פעולה של הארגוניםחמש הזה הוצגו 

 לבין אתגור יחסי כוח קיימים בחברה. בכל אסטרטגיית פעולה ניתן לשתף קהילה בדרגות שונות.
 ה דרגת שיתוף מקסימאלית שהולמת את הסיטואציה.דרגת שיתוף נכונה הינ

 
 

 כתבה: מילנה יערי
 סייעו בחשיבה: אריה פלט, אינדה קריקסונוב, דינה כשדן.
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