
 
 לעבודה עם קהילה עקרונות וכלים

 

על מנת לקדם ולקיים חברה מעורבות אזרחית ספור נושאים שדורשים -בחברה דמוקרטית יש אין

ולהתמודד עם פערי כוח בין של הציבור  להגביר את יכולת ההשפעהאחת הדרכים צודקת ושיוונית. 

זו אסטרטגיה . קבוצות לחץובניית אזרחית  התארגנותהיא באמצעות  לאזרחיםמקבלי החלטות 

להגדיר מטרות ודרכי פעולה ולתרגם את  ,חברתיתאיזושהי סוגיה סביב להתארגן קהילה מאפשרת ל

 לקדם באופן אסטרטגי את השינוי הרצוי. וכך המשאבים האישיים והקבוצתיים שלה לכוח משפיע 

 

להצליח במשימה מורכבת זו יש בניית והפעלת כוח זוהי אומנות של ארגון והנעת קהילה לפעולה. כדי 

של הקבוצה ובהמשך יש לפתח נרטיב משותף בבניית ו להשקיע מאמץ רב בבניית יחסים אישיים

( יש תפקיד community  organizer) למארגן קהילתישיתמוך בכך. מבנה עבודה אסטרטגית פעולה ו

ות ההוגים להישחשוב לעשות באופן שמאפשר לאנשים  ,אלותהליכים חשוב בהתנעת והובלת 

שקשורות  דילמות   יש הרבה כלל  בדרך  , למארגן משימה זו למול השינוי הרצוי.  של   והאדריכלים

 ועוד. , הרחבת מעגלים  אסטרטגיהיתוח פ, גיוס שותפים לדרך, מנהיגותמודל הלסוגיות של 

 

 לשינוי חברתי עקרונות עבודה ו"סל כלים" שעשויים לעזור למארגנים להציגהיא מסמך זה   מטרת

לפעולה,  של ארגון קהילהבתהליך על פי סדר לוגי של פעולות  מוצגים   פרקים. הבעבודתם הלא פשוטה

לא  נסיבות ואירועיםמנגזר לעתים של הפעולות לא תמיד מתקיים באופן כרונולוגי אלא אם כי הסדר 

פעול באופן אסטרטגי ועם על מנת ליש חשיבות רבה לסדר הנכון של השלבים. יחד עם זאת, . צפויים

 אסטרטגיהורק לאחר מכן לפתח  ובניית כוח להשקיע מאמץ במיפוי זירהקודם חשוב בסיס קהילתי חזק 

 של המאבק.  ה יב את האפשרויות ואת העוצמסדר זה של פעולות ירח .הפעלת כוחפעולות לשם ולייצר 

 

של עבודה קהילתית, ארגון קהילה לקידום שינוי חברתי מתחומים  מסמך זה מאגד חומרים מקצועיים 

בספרות חומרים נוספים וכמובן ניתן למצוא  "קצה המזלג"מובאים כאן על  הנושאים ומאבק ובונה. 

מי שעובד עם כל מקווה שמקצועית  ובאינטרנט. הפרקים שמוצגים במסמך זה נבחרו בקפידה ואני 

 למחשבה.  וכמה נקודות וונטי, טיפים טובים יוכל למצוא בין החומרים מידע רלקהילה 

 

 :פעולהארגון קהילה ל של  תיאור תהליך

 

 .רוצים לקדםוסוגיה ש הגדרת בעיה .1

יש  המשאבים מוגבלים ולכןתמיד בכל בעיה חברתית ניתן לזהות סוגיות רבות וגישות שונות לפתרון. 

קיים והאם ניתן להצליח בפעולה ולהיבנות ממנה.  לעסוק נושא מתאים לארגוןבאיזה לשקול היטב 

בעת בחירת נושא לפעולה.   בהערכת הסוגיות של שיקולים אסטרטגיים שיכולים לסייע  מכלול 

ייצר שינוי, לשנות את יחסי הכוח סיכוי להשיקולים נוגעים גם להיבטים חברתיים כגון באיזה מידה יש 

 ך ישנם גם שיקולים פנים ארגוניים. לתת תחושה של כוח לאנשים, א/או בחברה ו

 



 
 מיפוי זירת פעולה .2

לטובת הנושא. שיהיו פעילים בכל נושא שנעסוק בו יש שחקנים וגורמים שכבר פעילים או שהיינו רוצים 

 יותר טוב את הקהילה להכיר וכך  לאור זאת, בכניסה לכל תחום חדש כדאי להשקיע זמן במיפוי הזירה

 קונפליקט  מיפוי זירת  שלנו. בעזרת את הארגונים שרלוונטיים למאבקגם ולמפות שעמה רוצים לעבוד 

מערך ינוי שללפעול " ו"נייטרלים" לנושא שלנו ועל בסיס מיפוי את השחקנים ש"בעד", "נגדזהות נוכל ל

 כוח שלנו.הבסיס את  להרחיבכדי  הכוחות

 משותפתשל מנהיגות מודל –מארגן קהילתי  .3

השחקנים, האינטרסים ) מתרחשת בתוכה ההתארגנותשלאחר מיפוי והיכרות עם מסגרת חברתית 

הצעד (, אותם אינטרסים לקידום  הפעיל ל שבידיהם  והכוח   העומדים לרשותם שלהם, המשאבים 

לפתח אינטרסים משותפים  כדימגע אלו עם אלו לידי הוא להביא אנשים ה פתרון בעיהראשון לקראת 

 מנהיגיםהשל בפיתוח וגיוס בפיהם. וזו הסיבה שמארגנים מתמקדים בזיהוי, -ואת היכולת לפעול על

שיהיו שותפים בתהליך של הובלת שינוי. מודל העבודה של מארגן קהילתי ייחודי בכך שתפקידו לא 

 ו/או לפתח מנהיגות של אנשים שהוא עובד עמם. קיימים גות אלא לעבוד עם מנהיגים לקחת  מנהי

 

 בניית יחסים ומחויבות  .4

היכרות ובניית יחסית עם שותפים פוטנציאליים מאפשרים לחשוף ערכים, ללמוד על האינטרסים 

והמשאבים, לסמן את המטרה המשותפת ולאתר אנשים נוספים שעמם ניתן לחלוק את אחראיות 

בתהליך זה הפרטים יוצקים את האינטרסים האישיים שלהם לאינטרס משותף ויכולים לדמיין ההובלה. 

מה ניתן להשיג בכוחות משותפים אם מאחדים את המשאבים האישיים והמשותפים. היחסים נבנים 

בפגישות של אחד על אחד ובפגישות של קבוצות קטנות, וזה מה שיוצר בסיס לצוותי עבודה שבהם יש 

  חויבות גם אחד כלפי השני ולא רק לנושא או למשימה.לאנשים מ

 

 נרטיב משותף בניית  .5

נרטיב משותף  . אים לידי ביטוי בנרטיב משותףהבסיס של כל ארגון נמצא בערכים משותפים אשר ב

וזה מה שיוצר את  ,זוהי אומנות של תרגום ערכים לפעולה באמצעות סיפורים אישיים -זה ה"למה" 

על מנת לגייס אחרים לפעול ביחד המנהיגים פונים גם ל"ראש" השינוי הרצוי. את  המוטיבציה לקדם

להבין למה הם צריכים לשנות את המציאות שלהם ואיך הם יכולים אנשים לכך עוזרים ו וגם ל"לב"

 לעשות זאת. לפעול ביחד כדי 

 

 בניית אסטרטגיה  .6

זמינים ונמנף אותם גדולים יותר אם נשתמש במשאבים יהיו צליח אם רוצים להשיג משהו, הסיכויים לה

ה אסטרטגיבנות . פירוש הדבר שיש לבהשגת המטרות מירביתואפקטיביות להבטיח יעילות כדי 

. תהליך הרצוי בעתיד המצב מסלול פעולה שיגביר את הסבירות להגיע מההווה אלתכנון מתייחסת לה

http://www.shatil.org.il/sites/default/files/%D7%9E%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99%20%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%99.doc
http://www.shatil.org.il/sites/default/files/%D7%9E%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99%20%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%AA%20%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%98.doc


 
ר את ההקשר בו מתנהל המאבק, להעריך מכשולים להכי יסייע של מאבק חברתי  תכנון אסטרטגישל 

קמפיין   ולבנות תכנית פעולה הכוללת טקטיקות ולוח זמנים. יצירת שיכולים לקדם את המטרהוגורמים 

  את כוחה של הקהילה. לבנותת ת אחת הטקטיקות שעוזריכול להיו נושא

 

 הרחבת מעגלים של המאבק .7

שונות של אנשים שתומכים במאבק   בכל תהליך של ארגון קהילה לפעולה קיימות דרגות מעורבות

אסטרטגיות וטקטיקות שונות של התנהלות מול אנשים ברמות  מציגה המעורבות פירמידת. שלנו

מעורבות שונות, באופן שמאפשר להתאים בין הזדמנויות וצרכים ארגוניים לאנשים המתאימים ביותר 

דרגות התייחסות לוך כדי לממש אותם. הפירמידה מציגה שש רמות של שיתוף וחיבור אנשים ת

גבוהות להתקיים בעזרת כלים טכנולוגיים למול רמות מעורבות ות יכולנמוכות יחסית אשר מעורבות 

 ישנם כמה עקרונות שיכולים לסייע בגיוסלשם כך בבניית יחסים אישיים. השקעה ות דורשיותר ש

  .שותפים פוטנציאליים מתוך הקהילה

 

 מאבקיםם. בלנות ואמונה בעבודה עם ומול פעיליהרבה סולסיום, ממארגן לשינוי חברתי נדרשת 

ביצוע הפעולות ולכן לצד בדרך כלל ממושכים מאוד, הם דרך ארוכה שיש בה עליות וירידות. חברתיים 

או בתוצאות מוצלחות כדי לחזק את ות קטנות הצלחחשוב מאד גם להשתמש ב, וניטור התוצאות

 השפעה. תרומה וולתת לפעילים אמונה בכך שלהשקעתם יש  הקהילה

 

 

 

 ארגונית וקהילתית, שתיליועצת –מילנה יערי 


