
 " ה א ם    א נ י    א ר ג ו ן    ק ה י ל ת י ? "
 ארגון   שאלון לבחינה עצמית של

 

שלו  י פעולה ודרכ הנחות יסוד  ,לאבחון עצמי של ארגון/פרויקט ביחס לעמדותשלהלן  מסייע שאלון 

כלי שימושי בידי עשוי להיות מסמך זה בהקשר לעבודה עם קהילה שאותה מתיימר לשרת ולקדם. 

פועלים האשר נותנים יעוץ מכל סוג שהוא לארגונים  ועציםמנהלי ארגונים, רכזי פרויקטים קהילתיים וי

יועץ( ויכול להוות בסיס העם או בלי לארגון לבצע אבחון עצמי )למען קידום קהילותיהם. כלי זה מאפשר 

 ארגון.ההעמקת גישה קהילתית של לשם  הגדרת כיווני פעולה חשיבה ולל

 

 מבנה הכלי:

בארגון  –יחידה ראשונה עוזרת לבחון את הסוגיה של איפה לדעת מפעילי הארגון נמצא הידע והמנהיגות 

ת אופן ומידת שיתוף או בקהילה.  את התשובה לתפיסה ערכית ומקצועית זו אפשר לקבל מתוך בחינ

בעת בחירת נושא לקידום, תכנון, ביצוע והערכה של פעולה.  -הקהילה בשלבים שונים של עבודת הארגון 

 .קיים רצף של שיתוף הקהילההכלי מדגים כי 

האם ארגון משתף את   .יחידה שנייה עוזרת לבחון מהם ערכים ומניעים של ארגון לשיתוף קהילה

או שרואה בשיתוף קהילה מטרה בפני בצורה יותר יעילה ומותאמת יו רותלהשגת מט צעיהקהילה כאמ

 וכוחות.   עצמה מתוך אמונה בכוחות וידע שיש לקהילה  ומתוך גישה מעצימה ומצמיחה מנהיגות

 ת. ארגוניוהיררכיה מבנה בוחנת את הסוגיה של אופן ייצוג הקהילה ב יחידה שלישית

 ת פעולהדו של הארגון ביחס לקהילתו על ידי פריסת אסטרטגיויחידה רביעית מסייעת להגדיר את תפקי

 .ניתן לשתף קהילה בדרגות שונותאחת מהן בכל שונות ומאפשרת לראות כי 

 
 
 



 " ה א ם    א נ י    א ר ג ו ן    ק ה י ל ת י ? "
 ארגון   לבחינה עצמית שלן שאלו

 

 : מהי קהילה שלי / של הארגון שלנו?1שאלה

 

 ?והידע המנהיגות   פהאי:  1יחידה 

 בחירת נושא לקידום:

     ?מקדמיםנושא איזה חליט בדרך כלל ממי  .1

a. ארגוןעובדים ב 

b.  קהילה ביחדנציגי ארגון ועובדי 

c. נציגי קהילה 

 בחירת נושא לקידום?שיתוף קהילה בהארגון פועל לאופן באיזה  .2

a.  בכללקהילה את השתף מלא הארגון 

b. ידע שתף ברמת התייעצות ואיסוף מהארגון מ 

c. קבלת החלטהתהליך ף בהארגון משת 

 

 פעולה: של  והערכה  ביצוע   ,תכנון

 איך מתנהל תהליך חשיבה ותכנון לקידום הנושא? .1

a.  מחליטים מהי הדרך היעילה והטובה ביותר לקידום קהילה הללא שיתוף ארגון העובדי

 הנושא.

b.  מת איסוף תכנון ברהומשתפים את נציגי הקהילה בתהליך ארגון מתייעצים העובדי

 מידע.

c. קהילה מחליטים ביחד על תוכנית פעולה לקידום הנושא.נציגי הארגון ועובדי ה 

d.  סמכות לקבלת החלטה על הבעלי והם ארגון נותן מידע/כלים לנציגי קהילה העובד

 .ותליאופי הפע

 ביצוע של התוכנית הנבחרת?על מי מוטלת האחראיות ל .2

a.  מבצע הכול לבדואחראי והארגון 

b. תף והאחראיות משותפתהביצוע משו 

c.  קהילה בביצוע משימות שונות כאשר האחריות הכוללת הינה הנציגי את הארגון משתף

 .עליו

d.  התוכנית,  ביצועהסמכות לבעלי ום אחראיהם ארגון  כאשר לפעילות קהילה  ינציגגיוס

 .התייעצות עם הארגוןתוך כדי 

 ?והפקת לקחים מתוכנית שבוצעה הערכהה תהליך איך נעש .3

a. די צוות הארגון בלבדעל י 

b.  נציגי קהילהעל ידי צוות הארגון בהתייעצות עם 

c. על ידי צוות הארגון ונציגי קהילה ביחד 



d.  בהתייעצות עם הארגוןעל ידי נציגי קהילה 

 

 אמצעי?  או  מטרה –שיתוף קהילה :  2יחידה 

 ם, כאשר תמספר/י את ההיגדים הבאים לפי מידת הסכמתך עמ)סיבות הארגון לשיתוף קהילה מהן 

 ?לא מסכים/ה בכלל( - 9ו  מסכים/ה מאוד  -1

 .כי לאנשים יש זכות להשפיע על החלטות הנוגעות לחייהם 

 קבלת לגיטימציה של ייצוג  בעבודה עם מקבלי החלטות.עוזר ל/או כי נראה טוב ו 

  כי לקהילה יש את הידע, את המידע ואת ההבנה של הצרכים והמענים האפשריים וזה עוזר

  .חוסר יעילות בניצול משאביםלמנוע 

 כי זה מאפשר לפתח מנהיגות אישית וקבוצתית. 

 זה מגדיל תמיכה בפעילות הארגון ומניעת התנגדויות. 

  הזדמנויות חדשות ליצירת קשרים חברתיים.ומאפשר כי זה מצמצם ניכור חברתי 

 כי זה מגדיל את בסיס הכוח של הארגון שלי. 

 כי זה מחנך להתנהגות דמוקרטית ולאחראיות ציבורית. 

 כי זה מגדיל את המשאבים האנושיים שעומדים לרשות הארגון.  

 

 ?בלב הארגון  או  בשוליים:  3יחידה 

 ?)ניתן לבחור יותר מאחד(קהילה בארגון ים נציגי הבאלו תפקידים מיוצג

o ועד מנהל 

o דרג ניהולי 

o דרג מנהלי ביניים/רכזים 

o עי מקצועיצוות ביצו 

o צוות  אדמיניסטרציה 

o מתנדבים מקצועיים ו/או קבועים 

o מתנדבים מזדמנים 

 

 ?תומהו תפקיד הארגון ביחס לקהיל:  4יחידה 

 -1)  את נציגיה בעבודתו *ובאיזה מידה משתף פועל ארגון למול קהילתו באלו אסטרטגיות 

 ?במידה רבה( - 3במידה בינונית,  - 2במידה נמוכה, 

 יר באופן פרטני/קבוצתי. יש מתן שירות                                       

 מידת שיתוף: ___            

 אליה  בנושאים שקשורים  הוידיעותי המודעותלהעלאת כדרך של הקהילה פנימה  חינוךהסברה ו

          וכדי לתת כלים להתמודדות טובה יותר. 

 מידת שיתוף: ___             

 מול מקבלי החלטות כדי לקדם את , ללא שיתוף הקהילה, ל צורכי הקהילהע רסנגוייצוג ו

              הארגון בחזית.פיתרון הבעיה ברמת מאקרו. 



 מידת שיתוף: ___             

  פעולה ישירהארגון (Direct Action)  :באופן נפגעת שלקהילה בהתארגנות מתן סיוע העצמת ו

                                                  ון הבעיה מול מקבלי החלטות. נציגי הקהילה בחזית. תריפל לשתפעישיר  מאיזוהי בעיה כדי 

 מידת שיתוף: ___       
 

מהעדר שיתוף, דרך שיתוף במידע, בביצוע, בקבלת החלטות ומסתיים שיתוף קהילה הינו רצף הנע הערה: *
 יש לבחון לגופו  מהו אופן שיתוף שהולם את הסיטואציה.    .  בכל מקרהבהעברת אחראיות מלאה לקהילה


