
 
 

 תקציר – 'קהילה מיטיבה'

 רקע על המהלך

במדינת  חברתית-לחיזוק קהילות מיטיבות בפריפריה הגיאוגרפית מהלך אסטרטגי ואה 'הקהילה מיטיב'

קנה, במציאות יחיים מינקות ועד זה, חוסן ושיפור איכות כלכלית-מוביליות חברתיתלקידום  , הפועלישראל

-, ג'וינטהרווחה והביטחון החברתייוזמה משותפת של משרד  אהמהלך הו. 21-המשתנה של המאה ה

 .וקרן שחף קרן רש"י, אשלים

 אנשי מקצוע ופעילים 200-כארגונים.  60-ומאז הצטרפו אליו למעלה מ 2020 מאיהמהלך החל לפעול ב

האסטרטגית גיבוש התוכנית ב ועסקו פורום ארצי ואקדמיולקחו חלק בצוותי משימה, צוות מחקר  קהילתיים

 של המהלך.

 תופעות לא רצויות 

ישובים י, למעלה ממיליון וחצי ישראלים מתגוררים ב(2017) על פי סקר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

המתגוררים כי תושבים וקהילות  ,מאוד. נתונים רבים מראים יםאו פריפריאלי יםהמוגדרים פריפריאלי

  2.אורבנייםחינוכיים ו ,כלכלייםם, חברתיי סובלים מפערים 1אוגרפיתיג-בפריפריה החברתית

בתחומים מהמרכז ין, כי תושבי הפריפריה דיווחו על פערים גבוהים ימצ 20193סקר נוסף של הלמ"ס משנת 

צורך  ,תחושה שאין להם למי לפנות בעת משבר או מצוקה ,היעדר קשרים חברתיים, תחושת בדידות אלו:

 מעורבות ציבורית נמוכה ,אפשר לבטוח במרבית האנשים-ילהיזהר מאנשים באופן כללי, מחשבה שא

 .תחושות של אפליה וקיפוחו

מתושבי הפריפריה אינם מרגישים  40% ,(2019) שנערך על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת על פי סקר

 ,למד, מ(2016) לגבי תפיסה סביבתית 'יד הנדיב'כמו כן, מחקר שערך מכון סאלד עבור קרן . 4ביטחון ומוגנות

רעועות  אזור מגוריהםהתשתיות בהלכלוך ברחובות ומכך שממוטרדים מהפסולת ו התושבי הפריפריכי רוב 

 5.ואינן מספקות

והביטחון החברתי בשנת  עבודה שנעשתה למשרד הרווחה ל פיע ,בתחום הכמ"מ )כלכלה מקומית מקיימת(

מאוכלוסיות רבות ליהנות ם אומי מונעיבעקבות צמיחת המשק הלם פערי ההכנסה והרווחה הנוצרי" :2008

המאופיינים  םכפריים או ביישובי ותגרות בקהילות, בשכונות עירוני ברולמפירות השגשוג. אוכלוסיות אלו 

רישות זיקות בין שה ,ים. הדוח מדגישנוצר בסיס טריטוריאלי לפערי הרווחה המתהווך כו בחולשה כלכלית

הזדמנויות תעסוקה ופרנסה )כיוון שתוצריו , הוחברימפתח בפיתוח הקהילה  פיתוח כלכלי הוא סוגייתו תיקהיל

 6".תורמים לרווחת הקהילה על כל מרכיביה (לתושבים, הכנסה לעסקים, מוסדות ולארגונים

בישראל כי  ,מערכתית על הקהילות הפריפריאליות בישראל, נוכל לראות בהתבוננותבנוסף לממצאים אלה, 

משרד הרווחה כניות המופעלות על ידי והת 7.מפותחות למדינות בהשוואה פיתוח קהילתיכניות ות קיימות מעט

בתחום התיאום המערכתי בתוך המשרד ובין המשרדים והביטחון החברתי מתמקדות בעיקר בהישגים 

חוסר היא  כך. אחת הסיבות לההאוכלוסיישל התוכניות על ההשפעה הישירה כמעט שלא לגבי , אך השונים

לא כמו כן, מודעות וחוסר בתנאים שיאפשרו לקהילה ליזום התארגנויות מקומיות למען עצמה ולמען אזרחיה. 

                                                           
  במדינת ישראל. גיאוגרפית-בפריפריה החברתיתלקהילות קהילות במסמך זה היא לההתייחסות  ,מכאן ואילך 1
 .26 'עמ ,לפרפריה מרכז בין פערים: בישראל החברה פני. (2017) מרכזית לסטטיסטיקההלשכה ה 2
 .104 ,92 'עמ ,פני החברה בישראל: פערים בין מרכז לפריפריה (.2019) לשכה המרכזית לסטטיסטיקהה 3
 .תוצאות סקר שביעות רצון בקרב תושבי הפריפריה .(2019) הכנסת, מרכז המחקר והמידע 4
 .תפיסה ירוקה: טיפוסים חברתיים ועמדות ערכיות ביחס למחויבות סביבתית בישראל (.2016)מכון סאלד  5
 .והשירותים החברתיים, משרד העבודה, הרווחה קהילתי-פיתוח כלכלי(. 2008פלזנשטיין, ד' ) 6
  ה.נייר עמדה: פיתוח קהילתי ושירותי הרווח (.2011)משרד הרווחה והביטחון החברתי  7



 
 

בהוראות  יםתפיסה ומדיניות מקצועי ,מדיניות ברורה ומוצהרת, הכוללת קריטריונים מקצועיים קיימת

קהילה 'של המושג  שאין המשגה מוסכמת ,. משמעות הדבר היאובתקציבים של המשרדים הרלוונטיים

-מהפריפריה החברתיתבנוגע לקהילות מקומיות  ה, אין תהליך שיטתי של איסוף דאטה וניתוח'מיטיבה

שיטות עבודה לפרקטיקות ול, קהילתיים מודליםל המתייחס, חסר גוף ידע מבוסס, מאורגן ונגיש גיאוגרפית

מדינה, המכוונת המקומית והרשות המדיניות מוסדרת ברמת  איןפרגמנטציה של התחום ו קיימתיעילות, 

 הבטחת תשתיות תומכות. ו מוביליות חברתית ,לקידום איכות חיים . כל זאתלפיתוח קהילות ומינופן

מערכת התכנון המרחבי במדינת כי  ,מומחים שערכנו עולהשל תהלכי שיתוף ממסקירת ספרות מקצועית ו

חוסר איזון בין התשומות הניתנות לשיקולים  קיים: ישראל אינה מייחסת חשיבות ראויה לשיקולים חברתיים

תשתיות ל ם הקשוריםתשומות הניתנות לשיקוליבין הלחלשות, מומאוכלוסיות הנוגעים לאנשים, במיוחד 

מהירות הליך ההכנה ואישור התוכניות. ראיונות עם בעלי ליעילות בשימושי קרקע ול, וסביבתיות פיזיות

החברתיים בתהליכי תכנון ים צורך דחוף בהגברת השיקול קייםכי  ,סקנהמביאו לתפקידים במערכת התכנון ה

 8.אורבני

 .עם אתגרים אלהמבקש להתמודד  'בהיקהילה מיט'מהלך 

 תומכים יםכלכלית, תוצאות רצויות, מדדים ואינדיקטור-הקשר למוביליות חברתית

למוביליות תורמת  ',מיטיבה קהילה'במיוחד ל ,השתייכות לקהילה 9,על סמך מחקרים רבים שנערכו בתחום

ההון הסמלי אלא גם בשיפור  ,של הפרט לא רק במונחים כלכליים, חברתיים או השכלתיים כלכלית-חברתית

שיפור ההון האנושי ברמת ל תורםהמוביליות  בנוסף לכך, קידוםתחושת המשמעות, הזהות וההזדהות.  –

 חיזוק –רגשיים -"הרכים"תחומים ל גם בכל הקשורו תעסוקהולבריאות לרחבת ההזדמנויות לחינוך, ה –הפרט 

 של הפרט. (well-being) קידום תחושת השלומותעצמי, שיפור הדימוי העצמי והביטחון ה

 תוצאות רצויות

ארבעת אפיקי ב של תוצאות רצויותובאינדיקטורים במדדים כלל הגדרה  'קהילה מיטיבה'מהלך הפיתוח של 

עבור  הרצויות מסמך זה זוקקו התוצאות כתיבתל. יםהאורבניו יםהחינוכיהכלכליים, , יםחברתיהפעולה: ה

 הפרט, הקהילה, הרשות המקומית והמדינה. 

 פרטה

 :פעולה עם התושבים  משתף ;מבחינה תרבותית וחברתיתמבטא שייכות לקהילה התושב  אמון ושייכות

יע על תחומים הנוגעים לחייו פת, יכולת ורצון להשאישי חוללותמבטא  ;משותפותבסביבתו לצורך מטרות 

 סביבתו. ו

 :ובשירותים  מרגיש תחושת ביטחון בסובבים אותו ;מגוריוהתושב מעורב בקהילה בסביבת  ביטחון חברתי

 התומכים בקהילה בשגרה ובעתות חירום. סביבתובהניתנים 

 :פועל הוגן ו מרחב החיים שלו, מיוצג באופן משפיע עלהתושב  ייצוג, השפעה וביטחון במרחב הציבורי

בטוח, מזמין, מכבד ומאפשר  – המרחב הציבורי מותאם ומונגש עבורו ;הקהילה שלונציג לייצוג שלו גם כ

 אישית.לו הזדמנויות להתפתחות 

 הכלכליות מודעים למגוון האפשרויות  התושבים :הקהילה מהווה הזדמנות לרישות כלכלי ולחוסן כלכלי

 הכלכליות הנוצרות ברשת הקהילתית שבסביבתם. תבהזדמנויובקהילתם ותומכים הפרוסות בפניהם 

                                                           
  .מכון טכנולוגי לישראל –. הטכניון שיקולים חברתיים בתכנון מרחבי(. 2012א' ) וסילברמן, , א'צ'רצ'מן 8

 לדוגמה:
9 Kimhi, S., & Shamai, M. (2004). Community resilience and the impact of stress: Adult response to 
Israel's withdrawal from Lebanon. Journal of Community Psychology, 32(4), 439-451. 
Sampson, R. J. (2013). The place of context: A theory and strategy for criminology's hard problems. 
Criminology, 51(1). 



 
 

  העונה לצרכיו ומאפשר לו מגוון הזדמנויות  ,מזמין ובטוח ממרחב ציבורי מתוחזק,התושב נהנה

, כשאלו זמינים בסביבתו הקרובה יםבריאותיו ים, תרבותיים, חינוכיים, כלכלייםחברתיבתחומים רבים: 

 אל אישי.ומימוש פוטנצי התפתחותומזמנים 

 קהילה 

 בין התושבים קיימים יחסי אמון  :)חוללות, מסוגלות וסולידריות קהילתית( קהילה בעלת הון חברתי

ותחושת קהילתיות, מעורבות חברתית ואחריות חברתית.  מטפחים שייכות, משמעותהוערבות הדדית, 

המקומית ובאנשי נותנת אמון ברשות , הקהילה מאמינה בכוחותיה וביכולתה להתפתח ולחולל שינוי

  .חברתיתתוך מעורבות ולקיחת אחריות  ,פועלת בשותפות עם הרשותו בהשהמקצוע 

  תושבי הקהילה יוזמים ומתארגנים  :והחינוכית חברתיתומשפיעה ברמה האורגנת, מעורבת מקהילה

השונים לוקחים חלק  חברי הקהילהפעמי. -חדאו לקדם היבטים שונים בחיי הקהילה, באופן שוטף  כדי

בתחום החינוך ם ובכלל זה לחייהבתכנון ובביצוע בכל התחומים הנוגעים פעיל בתהליכי קבלת החלטות, 

 הבלתי פורמלי. 

 הקהילה בעלת חוסן, מוכנות להתמודדות עם מגוון מצבי משבר  חוסן קהילתי:ביטחון ו קהילה בעלת

 .בריהמעודדת צמיחה והתפתחות של חהומסוגלות קולקטיבית 

 מכלילה את מגוון הקהילה  , מגוון ומזמין:חיים משותפים בסביבה הטרוגנית ובמרחב ציבורי בטוח

ומזמנת מרחב בטוח פיזי וחברתי תוך ייצוג, סובלנות ואפשרות ליהנות  האוכלוסיות מהן היא מורכבת

 הפתוחות לכלל חברי הקהילה. תממגוון שירותים והזדמנויו

 כלכלית התורמת -התארגנות קהילתית כלכלי מתפתח:-המייצר הון חברתיעסקי -רישות קהילתי

זיקות בין עסקים גדולים בבעלות חיצונית לעסקים בבעלות מקומית, קנייה מקומית של  ;לסולידריות

טיוב נכסים מקומיים לעבודה משותפת שיש לה  ;איגום משאבים קהילתי לתמיכות כלכליות ;תושבים

 .ת המעודדות חיסכון לתושבים ומחזקות קשרים קהילתייםפלטפורמו ;אימפקט כלכלי

 רשות

  לפיתוח קהילתי  ותשתיות משאביםופועלת לשם כך באמצעות  קהילתי סדר יוםרשות מקומית מקדמת

 התושבים.ולחיזוק תחושת השייכות והקהילתיות בקרב 

 מדינה

  חיים איכותלוסן וחלקהילה למוביליות, הבחשיבותה של  םהרלוונטייממשלה המשרדי הכרה של ,

 אוגרפית. יג-משאבים ממשלתיים לתמיכה בקהילות בפריפריה החברתיתשל ואיגום ה הקצאבאמצעות 

 מדדים ואינדיקטורים תומכים

שהמדידה של הקהילה  משוםמוצגים באינטגרציה של רמות הפרט והקהילה  המדדים והאינדיקטורים

תהליך , בשלבי עיצוב ובניית האסטרטגיה נעשה לכך עשה דרך הפרטים החברים בה. בנוסףיותוצאותיה ת

ם לצד כלי מחקר ומדידה שפותחו ושניתן לעשות בהם שימוש לטובת מיפוי, ותזיקוק המדדים על בסיס זמינ

 .מעקב ומדידה

 רמת הפרט והקהילה

 אינדיקטור מדד תוצאה

 קהילה בעלת הון חברתי
מגשר ומקשר ותחושת 

 שייכות, אמון ,קהילתיות
 .של חבריהוחוללות 

התושבים של שביעות רצון 
אמון בחברי לוביחס למעורבות 

 הקהילה.
 

שיפור במדדי שביעות הרצון של התושבים 
ימדד יאמון בחברי הקהילה )לביחס למעורבות ו

קהילה 'שאלון  ל ידיע דיווח עצמיבאמצעות 
מבוסס על שאלות מתוך הסקר  ',מטיבה

של  ומדד הקהילתיות למ"סה של חברתיה
 .החברה למתנ"סים(

 



 
 

קהילה בעלת חוסן 
  .קהילתי

תחושת ביטחון הקהילה בעלת 
 .חוסןו חברתי

טחון החברתי והחוסן ישיפור במדדי תחושת הב
ל ע דיווח עצמימדד באמצעות ישל התושבים )י

מבוסס על שאלות  ',קהילה מטיבה'שאלון  ידי
ומדד  למ"סשל החברתי המתוך הסקר 

 .למתנ"סים(הקהילתיות של החברה 
 

יוזמות והתארגנויות    .ייצוג השפעה
 קהילתיות הנעשות

לקדם את חברי  כדי
 .הקהילה

 

  ייצוג ונוכחות
בתהליכי קבלת 

החלטות בסביבת 
 המגורים וביישוב.

 
 

 מפגשים בה בהתארגנויות שכונתיות, יעלי
 דומה.של פעילי שכונה וכ

 

 ה בשיעור התושבים המשתתפים יעלי
תהליכי קבלת החלטות, בבוועדות, 

-יה בי)על דומהציבור וכהתוף ימפגשי שב
 רשותי(. To-ביחס ל 25%

 

כלכלית -קהילתית התארגנות .רישות וחוסן כלכלי
הגדלת לולסולידריות התורמת 

 .הרישות בהיבט הכלכלי 

כלכלה הם ודיה בפעולות הנעשות לקיעלי
מקומית )שכר חליפין קהילתי, בנק זמן ה

אשראי על בסיס ערבות הדדית, קהילתי, גיוס 
  .קידום של עסקים מקומיים(

 

מרחב ציבורי מתוחזק, 
מגוון ומאפשר 

  הזדמנויות
חיים משותפים ל

בסביבה הטרוגנית 
, ובמרחב ציבורי בטוח

 מגוון ומזמין.

של חברי הקהילה שביעות רצון 
איכות ממהסביבה הפיזית ו
 .השירותים הקהילתיים

הרצון של חברי הקהילה שיפור במדדי שביעות 
איכות השירותים ממהסביבה הפיזית ו

ל ע מדד באמצעות דיווח עצמייהקהילתיים )י
מבוסס על שאלות  ',קהילה מטיבה'שאלון  ידי

מדד ו למ"סשל החברתי המתוך הסקר 
 .הקהילתיות של החברה למתנ"סים(

 

 

 רמת הרשות והמדינה

 אינדיקטור מדד תוצאה 

רשות מקומית מקדמת 
ופועלת  קהילתי סדר יום

לשם כך באמצעות 
 ותשתיות משאבים

לפיתוח קהילתי ולחיזוק 
תחושת השייכות 

והקהילתיות בקרב 
 התושבים.

הרשות מקדמת פעולות לפיתוח 
שיתוף תושבים  כגון: ,קהילתי

בקבלת החלטות, מתן תקציבים 
ים לפיתוח קהילתי וכינוס ייעודי

 ישוב.יצוותים לשיח בין אגפים ב

 כמות התושבים המשתתפיםיה ביעל 

 בתהליכי קבלת החלטות ברשות.

 ה בשיעור התקציב הניתן ברשות יעלי
 לטובת פיתוח קהילתי.

 אגפיים -בהיקף המפגשים הבין ידולג
 הדנים בסוגיות רוחב קהילתיות.

משרדי הכרה של 
 םהרלוונטייממשלה ה

קהילה הבחשיבותה של 
 איכותלחוסן וללמוביליות, 

 ההקצאבאמצעות  חיים
 םואיגום משאבי

ממשלתיים לתמיכה 
בקהילות בפריפריה 

 אוגרפית. יג-החברתית

 ים ייעודיקצה משאבים מהמדינה 

 קהילתי ברשויות לפיתוח 

 פריה החברתית.ימקומיות בפר

 תחום הקהילה כמקדמת  שלסדרה א

 מבחינת חיים ואיכות חוסן, מוביליות

 .ותקציב רגולציה ,חקיקה

 ותקציב תקינה :המשאבים בהיקף גידול )

 בפרפריה בקהילות לתמיכה ניםהנית

 .גיאוגרפית-החברתית



 
 

 'מוטב יחדיו'כנית ות :ניסיון קודם של הג'וינט בתחום

 הפועלת בשכונותובשיתוף משרד הרווחה והביטחון החברתי אשלים -ג'וינטכנית ביוזמת ות אהי 'יחדיו במוט'

תוך התמקדות בילדים ובבני נוער במצבי סיכון. ההתערבות  ,לחולל שינוי משמעותי בשכונה המטרתו מצוקה

נעשית באמצעות התגייסות משותפת של אנשי הקהילה ונותני השירותים, תוך הישענות על הון אנושי 

-כנית פעלה למעלה מעשור בכותהגיוס משאבים וראייה של מגוון הצרכים והמענים הנדרשים. , וחברתי קיים

ילדים ובני נוער במצבי סיכון. לאור ממצאי המחקר  50,000-יותר מתנה מענה לשכונות ברחבי הארץ ונ 50

כנית עברה וחברתי ובמצבם של הילדים, התההון השהעידו על הישגים משמעותיים בשיפור מדדי  10,המלווה

 להטמעה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.

 הקהילתי מדיניות ורגולציה ממשלתית בתחום

רגולציה ממשלתית בתחום הפיתוח הקהילתי. עם במחסור במדיניות ו קיים ,למסמך זהכפי שפרטנו ברקע 

כניות קהילתיות בשכונות רבות ברחבי הארץ כחלק ופעיל מגוון תמזאת, משרד הרווחה והביטחון החברתי 

 השוטפת של המשרד לטיפול באוכלוסיות רווחה. ומפעילות

האגף  למשל:ת ממשלתיות לתמיכה בפיתוח קהילתי, בשנים האחרונות יוזמו פותחו לצד משרד הרווחה

גרעיני בני בו 'חיצוניים'לגרעינים משימתיים במשרד ההתיישבות אשר תומך בהתארגנויות של גרעיני משימה 

 ועוד. ,אגף קהילה ברשות להתחדשות עירונית ;תמקום המתגוררים בשכונות פריפריאליו

 שחקנים, שותפים וערכם המוסף של השותפים

אזרחית וקרנות החברה ה ם שלה הקהילתי בישראל משופע בשחקנים. בשנים האחרונות מספר ארגוניהשד

ליווי ם למענים. בחלקם אלו מענישל מגוון  ליזוםזיהו את הפוטנציאל הטמון בפיתוח קהילתי והחלו שונות 

ות פעילות קהילתית עמותות המארגנ אלוובחלקם  'ארץ עיר'כגון פעילותה של עמותת  ,פיתוח תוכןלקהילות ו

החברה למתנ"סים פיתחה כמו כן, . 'ארגון הגג לקהילות משימתיות בישראל –מקום ' כגוןמקומית או ארצית 

 מהווה עבורה כלי עבודה מרכזי בפעילותה בשטח. האת מדד הקהילתיות 

לצד ארגוני החברה האזרחית, מספר רשויות מקומיות החלו לפתח מחלקות ואגפי קהילה שאינם מופעלים 

הערים  לרוב , אבלועיריית ראשון לציון יפו-אביב-עיריית תל לדוגמהדרך המחלקה לשירותים חברתיים, 

 פריה החברתית אין את היכולות והמשאבים לפיתוח אגפים מסוג זה.יהנמצאות בפר

יה, ובראשה המחלקות לעבודה סוציאלית, מהוות שחקן מרכזי בשדה המחקר הקהילתי. בשנים האקדמ

 ים.ימכונים וחוקרים פרט ,כגון מכללת אורנים ,האחרונות נוספו שחקני מחקר נוספים

תוצר הידע של  .פנה אל מרבית הגופים הפועלים בישראל בתחום הפיתוח הקהילתי 'קהילה מטיבה'מהלך 

לבסס  כדימהלך מבוסס על מספר רב של מפגשי מומחים ועשרות ראיונות ושיחות שנערכו שלב הפיתוח ב

 מחקר אקדמי. על כמו גם  ,את הידע על ניסיון ממשי בשטח

 הגדרת הבעיה ותאוריית השינוי

, נשענת על אתגרים ייחודיים של פרטים, קהילות 'קהילה מיטיבה' של ההבנה כי יש צורך בקידום מהלך

מם המהלך מבקש יע ותהעיקרי בעיותלהלן פירוט ה .21-את השדה הקהילתי במאה ה יםמאפיינומערכות, ה

 (.ומדינהמקומיות רשויות )ברמת הפרט, הקהילות והמערכת ן לבעיות להתמודד. ניתן לחלק

 קהילההפרט ורמת ה

כלכליים, ה חברתיים,הסובלים מפערים בהיבטים  גיאוגרפית-תושבים המתגוררים בפריפריה החברתית

 , כמפורט:אורבנייםהחינוכיים וה

                                                           
 .'יחדיו מוטב' כניתותל מלווה הערכה מחקר(. 2017ברוקדייל )-ג'וינט מאיירס 10



 
 

 משאבי הון חברתי כמנוף למוביליות חברתית, ביכולות התארגנות ובמחסור במודעות,  :בהיבט החברתי

פרקטיקות מיטביות מוכחות לפיתוח קהילתי בארבעת אפיקי עם כרות יהמחסור ב ;חוסןלאיכות חיים ול

 והשימוש בהן. המהלך

 כרות עם יהבמשאבי הון חברתי וב התארגנות,ב ,ןמימוב ,ידעבודעות, מחסור במ :בהיבט הכלכלי

 מקומי.-פרקטיקות מיטביות המקדמות רישות וחוסן כלכלי

 קהילתיים הקיימים ברשות המקומית-השירותים החינוכיים חוסר מודעות למיצוי :החינוכי בהיבט. 

נפגמת ו צויה בקהילות חזקות יותרוהבלתי פורמלי באיכות ירודה מזו המ יהחינוך הפורמל ,כתוצאה מכך

 .יכולת המוביליות ואיכות החיים

 הנוגעותלהשמיע את קולם ולהשפיע על קבלת החלטות לתושבים עדר הזדמנויות יה אורבני:בהיבט ה 

 לסביבתם האורבנית.

 מערכתהרמת 

 מקדם מוביליות ברמת הרשות והמדינה.הפיתוח הקהילה כגורם של עדר מודעות לחשיבות יה 

 ברמה המקומית והארצית. תחום הקהילתיותלמנגנון מתכלל  יכולות לפיתוחבמחסור בידע ו 

 

 תאוריית השינוי

יתמוך ויניע יצירה של תשתיות מדיניות ופרקטיקות לחיזוק קהילות בפריפריה  'קהילה מיטיבה'מהלך 

 :הרשות המקומית והמדינה באמצעות המנופים הבאים ,הקהילה ,ברמת הפרט גיאוגרפית-החברתית

 'קהילה מיטיבה'ל כנית אסטרטגיתותמוסכמת של חזון והמשגה 

 הגדרת חזון לתחום העשייה הקהילתית. 

  אקדמיההו , המגזר העסקיממשלההאזרחית, משרדי החברה הבניית שותפות רחבה עם ארגוני. 

  כלכליים, , יםחברתי(תוכן האפיקי  תארבעתוך תיאום עם  'קהילה מיטיבה'הגדרת המאפיינים של

 .(םייאורבנים וחינוכי

  קהילה מיטיבה'הגדרת עקרונות הפעולה ופיתוח כיווני פעולה אסטרטגיים לקידום'. 

 

 פעולות רוחב ארציות

 םקבלת החלטות מבוססי נתוני ם שלתהליכי כדי להטמיעיסוף ופיתוח מדדים וכלי מדידה א. 

  ניהול קהילות ברמת הרשות המקומיתלפיתוח ולחיזוק יכולות, לאבחון, לכלים למיפוי ויצירת ארגז. 

  מית.לבעלי תפקידים חדשים ברמת הרשות המקו ותקינההטמעת תקציבים 

 יישובפיתוח קהילתי ברמת הבהכשרת בעלי תפקידים והטמעת תהליכי עבודה התומכים בחיזוק ו.  

 

 (BPהתערבויות בשדה )ו בקהילות תמיכה

 .פיתוח ויישום מערך פרקטיקות מיטיבות לחיזוק קהילות מיטיבות 

  קהילה בקרב הקהילות עצמן ובקרב מקבלי התודעה באשר לכוחה של הפעילות לשינוי קיום

 .החלטותה

  קהילות גיאוגרפיות.עם  בתיאוםפעילות לקידום קהילות מקוונות ברשתות החברתיות קיום 

  ים.ידמדידה ותהליכי שיפור מתמביצוע , ותפעילויות שיא קהילתיארגון 

 

 

 



 
 

 תפוקות

 .'קהילה מטיבה'יישם מהלך  ןאותש ,להלן תיאור התפוקות ברמת המערכת וברמת הקהילה

 מערכתהרמת 

 .חילוץ ופיתוח ידע 

 .גיבוש ויישום מדדי הצלחה של המהלך 

 .מיפוי גורמי קהילה וחברה אזרחית 

  מיפוי אסטרטגיית דאטה.לפיתוח מערכת 

 מדיניות רשותית וארצית. קידום 

  ארגונית לטובת מטרות המהלך.-מגזרית ובין-פעולות לביסוס שותפות רחבה ביןקיום 

  מחקר הערכה מלווה.ביצוע 

 רשות מקומיתהו להקהיהרמת 

 .הכשרה וליווי של בעלי תפקידים 

 .כינוס של בעלי עניין וסוכני שינוי קהילתיים 

 כנית עבודה.ואבחון, מיפוי ובניית ת 

 .איגום משאבים לטובת יישום תוכנית התערבות יישובית 

 .פיתוח מדיניות ותשתיות תומכות ברשות המקומית 

 הרכיישום פרקטיקות מיטיבות, מעקב והע. 
  יםתכנון ויישום תהליכי שיפור מתמידהערכה ומדידה, ביצוע , ותפעילויות שיא קהילתיארגון . 

 

 סיכום הישגי שלב התכנון 

 שותפות של שלב התכנון כבסיס לשלב היישום. התוכן והרי הישגים מרכזיים של תוצתמציתי של תיאור 

 מגזרית ותשתיות תומכות -הבניית שותפות ביןסיכום תוצרי 

אנשי מקצוע ופעילים  200-ארגונים ומ 60-יותר ממגזרית בהשתתפות -הקמה וניהול שותפות רב .1
כגון : חברה, כלכלה,  ,בתחומיםקהילתיים. השותפות פעלה באמצעות מספר צוותי משימה 

 ועוד.  ,אורבני, חינוך, דאטה, מדדים, קהילות רשת, פעילים, אקדמיה
 meitiva.org-www.kehilaדיגיטלית של המהלך הה יאתר אינטרנט כספרישל הקמה וניהול  .2
 אנשי מקצוע ופעילים.  200-רוב להקמה וניהול קבוצת ווטסאפ פעילה בהשתתפות ק .3
 מייסדים. הגופים ה תהסכם הבנות לשלב היישום של היוזמה בין ארבעכתיבת  .4
 קריטריונים מוסכמים לבחירת עשרת יישובי הפיילוט.גיבוש  .5

 
 תוכן הסיכום תוצרי 

  .עמודים 50-כנית אסטרטגית בהיקף של כוכתיבת ת .1
  .עמודים 8-כאסטרטגית בהיקף של הכנית ותלתקציר כתיבת  .2
 עמודים.  100-בהיקף של כ יםוהכלכלי יםהחברתי יםואפיון האפיק 'קהילה מיטיבה'אפיון המושג  .3
  .עמודים 40-קהילתי בהיקף של כ-חינוכיהאפיון האפיק  .4
  .עמודים 15-קהילתי בהיקף של כ-אפיון האפיק האורבני .5
 דים. עמו 30-בהיקף של כ 'קהילה מיטיבהב'אפיון קהילות רשת כתומכות  .6
 אפיון מערכת דאטה לניהול הפעילות ברמת התושב, הקהילות, היישוב והרמה הארצית.  .7
רשות הקהילה, הפרט, המודל לוגי לשלב היישום עם תוצאות רצויות ויעדי תוצאה ברמת הכנת  .8

 מדינה. הו
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