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התישבות

מעבר לקו

בתוך הקו

(ס"הלממתוך נתוני )כמות היישובים שהוקמו בשנה בישראל  

סטאטוס ההתיישבות בישראל

התנועות המיישבות מסיימות תפקידן והאחריות עוברת 

למועצות האזוריות

התנועות המיישבות עוברות מעבודה בשירות המדינה  

למאבקים נגדה

ציבור המתיישבים חדל להיות קהילה מגויסת ומחפש 

איכות חיים

היישובים חדלים להתקיים כישויות אידיאולוגיות ועוברים  

"אזרוח"

תהליך האזרוח הופך את היישובים לאטרקטיביים והם 

חוזרים לצמוח

האזרוח והשאיפה לאיכות חיים מלווים בהשקעה  

בתשתיות לטווח ארוך

הקהילות לומדות  להשקיע בתשתיות הקהילתיות לפחות 

כמו בפיזיות



השינוי המתרחש בקהילות במרחב הכפרימשמעות 

שיתוף ומשילותאטרופיה ומיסוד

שימור ושינוימורכבות וסדר

.  כל הקהילות במרחב הכפרי הופכות להיות גדולות ומגוונות יותר מאשר בעבר

.מקהילות הומוגניות הן הופכות להיות קהילות הטרוגניות

.השונות גדלה והמכנה המשותף קטן

להמציא עצמן מחדש  ונדרשות אטרופיה ומיסוד עוברות תהליכי הקהילות 

.שימור ושינויבתהליכי 

הבנות והסכמות על נורמות  שלחדשה של זאת באמצעות יצירת תשתית 

.  וערכים משותפים



שינוי

שימור

בעד

נגדבעד

נגד

התורכים 

הצעירים

שומרי

החומות

ושינוישימור 
מודל פוליטי לניתוח עמדות בתהליך שינוי בארגון

ניתאי קרן

מנהיגות

במבחן

סוכנים

כפולים



רקע תיאורטי



שינויידרושוזה,אוהבותקהילותליצורמטרתנו

.בחיינועמוקשינויגםכמושלנובנשמותעמוק

קינגלותרמרטיןר"ד

Gemeinschaft

Gesellschaft

טוניס  פרדיננד

1855-1936

פרשת תרומה
ר ֶאל" בֵּ ל -דַּ ָראֵּ נֵּי ִישְּ חּובְּ ִיקְּ ת ָכלִלי-וְּ אֵּ רּוָמה מֵּ ִאיׁש -תְּ

ֶבּנּוֲאֶׁשר  חּו ִלבו  ִידְּ רּוָמִתיָ - ֶאתִתקְּ "תְּ

ָכם" תו  ִתי בְּ נְּ ָׁשכַּ ָדׁש וְּ ָעשּו ִלי ִמקְּ "וְּ

munusמתנה = 
 = cumיחד

הליקה

רקע תיאורטי



שינויידרושוזה,אוהבותקהילותליצורמטרתנו

.בחיינועמוקשינויגםכמושלנובנשמותעמוק

קינגלותרמרטיןר"ד

רקע תיאורטי

התגברות על הפחד מקונפליקט

הסרת מחיצות ויצירת מפגש

הכלה וכיבוד האחרות

סובלנות לעמימות

הקשבה מהלב

התארגנות עצמית לעשייה

התלכדות מוסרית משמעותית  



?מה מאפשר לציפורים פעולה מתואמת

צורך להיות ביחד מתוך רצון לשרוד  •

משיכה זה לזה המאפשרת קירבה•

רגישות לתנועת הקרובים לך•

כיוון תנועה משותף לכולם•



התנהגויות 
וסמלים

הנחות  
ייסוד

נורמות 
וערכים

תרבות ארגונית
אדגר שיין



"תודה שאיחרת"
תום פרידמן

העולם מתחלק גאופוליטית מחדש

מזרח ומערב•

צפון ודרום•

קומוניסטים  •
וקפיטליסטים

שמאל וימין•

עולם הסדר ועולם  •
אי הסדר

מדינות מעולם אי הסדר  •

'מתפוצצות'

במדינות מעולם הסדר •

הפוליטיקה קורסת  

OUTIN

עמידות: כולם מתמודדים עם אתגר חדש



?מה  יאפשר ארגון חברתי עמיד לעתיד

.  בעידן הנוכחי הקהילות המקומיות הן יחידת היסוד החברתית"

שלטון לאומי מרכזי חזק הוא חיוני במגוון תחומים כמו ביטחון  

ניהול מקרו כלכלי או בשביל פרויקטים רחבי היקף של , לאומי

עמידות  , אבל קיומה של רשת קהילות בריאות. תשתיות

ומשגשגות יהיה היתרון התחרותי הגדול ביותר שיכול להיות  

."למדינה

תומאס פרידמן

"תודה שאיחרת"
תום פרידמן



הגדרת האומות המאוחדות  
לפיתוח קהילתי

פעולהלשתףכדימתחבריםקהילהחבריבותהליךהינוקהילתיפיתוח•

.משותפותלבעיותפתרונותוליצור

חברתייםפעילים,אזרחייםמנהיגיםשללפעולההניתןרחבמושגזהו•

,קהילתייםהיבטיםלשיפורלהביאכדי,מקצועואנשימעורביםתושבים

.יותרועמידותחזקותמקומיותקהילותלבנותבמטרהבעיקר

1992נרו'זדהריו-הארץכדורפסגת–21נדה'אג:מתוך



ערכים ועקרונות של פיתוח קהילתי

דמוקרטיה1.

השתתפותיות2.

שוויוניות בתהליך3.

הגדרה עצמית קהילתית4.

בעיות וסוגיות, בעלות על נכסים5.

טיפוח יכולות ורשתות חברתיות טבעיות6.



?מדוע מגלה הממשל עניין גובר בפיתוח הקהילתי

בין שותפים רבים" רשת ערך"הקהילה היא זירה ליצירת 1.

המתווך בין אזרחים לממשל" שחקן אמצע"הקהילה היא 2.

המממשת אחריות לסביבה" אזרחות אקולוגית"הקהילה מאפשרת 3.

"מנוף לקידום עשייה עירונית"הקהילה כאמצעי היא 4.

" משאב לאיכות חיים"הקהילה כמטרה היא 5.

"מפתח לקיימות"הקהילה היא 6.



:סממנים לפריצת הקהילה

לשיפור ולשליטה בגורל כדרך חיים, המוטיבציה לחיים משמעותיים

מעבר מעולם המערכות הכלכליות לעולם החיים החברתיים

מעבר מנורמות של שוק תחרותי ליחסים קהילתיים

Liberated Companys–חברות חופשיות 

המעבר מקוד סגור לקוד פתוח

Wework – Welive

הניו מדיה



שיתוף ציבור



Arnsteinסולם השיתוף על פי 

דרגות עוצמה אזרחיתשליטה של האזרחים  

האצלת כוח

שותפות  

דרגות שיתוף לכאורהריצוי

התייעצות

הודעה 

דרגות חוסר שיתוףטיפול  

מניפולציה



....הדילמה שבין

משילותשיתוף

דיווח התייעצות שותפות העצמה



המידה בה אנשים  

מסכימים על הקשר שבין  

סיבה לתוצאה

המידה בה  

אנשים  

מסכימים על  

מה שהם  

רוצים ביחד  

+

-

+-

פיקוד

מנהיגות

ניהול

שיתוף

(מטרות)

(אמצעים)

כלים נדרשים לשיתוף פעולה ולשינוי
C.M Christensen, M.Marx & H Stevenson

.מציע להתאים הסגנון הניהולי הנדרש לארגון בהתאם למצב ההסכמה בו



שיתוף ציבורלעיצוב תהליכי טיפים 

הכנה

מיקוד ודיוק הסוגיות שנרצה לקבל עליהן תשובות•

איכות התשובות תלויה באיכות השאלות שנדע למקד•

לצורךהמטודולוגייההתאמת •

עיצוב התהליך השלם כולל מתי מסתיים ועם איזה תוצרים•

שיווק

:הגדרת מסרים הנותנים מענה לשלוש שאלות•
?  חשובזה למה 1.

?לנו מזה בסוףיוצא מה 2.

?ממנינדרש מה 3.

פרסום•
לוגו1.

מכתב הזמנה2.

פרסום חוצות3.

"אתה חשוב לנו"–הזמנה אישית 4.

רישום מבעוד מועד5.

הערכות
האם מתקיים במפגש אחד משותף או  –הגדרת הכמות והאיכות •

.  האם גם בכמה ימים, בכמה מפגשים

המקום באופן המכבד והמושך ביותר כולל כיבודהכנת •

חלוקת הקבוצות, קבלת פנים•

פלקטים/שלטים•

הנחיה

הנחיות קצרות וברורות כולל העיקרון שלא מחליטים ולא צריך •

כן רוצים למפות דעות ומחשבות ולכן צריכים להקשיב, להתווכח

.חשוב לאפשר עבודה בצוותים שתאפשר הכרות ושיח משמעותי•

יום קודם ובמפגש עצמו-הכנת המנחים •

תיק למנחה•

.של מנחה בכיר לתמיכה במנחיםלוויןליווי •

סיכום

איסוף התוצרים•

תיעוד•

ניתוח•



לתהליכי שיתוף ציבורמתודות 
לגבש  . לאפשר שיחה פתוחה ומכבדת בין המשתתפים: בנושאים שהוכנו מראש במטרה, שיטה בה נפגשים בקבוצות קטנות לדיון מונחה-שולחנות עגולים 1.

.לאסוף המלצות מעשיות המובילות למימוש השאיפות. תמונת מצב על עמדות ושאיפות המשתתפים בנושאים שהוגדרו

יצירתית  , שיחה פתוחהבמקום ומתקיימת  קובעים סדר יום ',  בוער'המשתתפים נאספים לדון בנושא " המרחב הפתוח"בשיטת -המרחב הפתוח  שיטת 2.
/http://www.openspaceworld.org. יעילההמלצות ויוזמות להתמודדות בה מגבשים ומפתיעה 

אל מול  ' מפתחות להצלחה'לזהות עקרונות שעובדים ולגבש , דופןהצלחה יוצאי ולנתח סיפורי הוא תהליך המאפשר לאתר מוקיר חקר -חקר מוקיר 3.
/http://appreciativeinquiry.case.edu.המתכנסיםכל זאת תוך יצירת אוירה חיובית והעמקת הקשר האישי בין . אתגרים מורכבים

ליצור סינרגיה ולפתח  , להסכים על הדרכים למדוד תוצאות, שיטה המאפשרת לארגונים בעלי עניין משותף להגדיר מטרות משותפות–מנצחת שילוביות4.
-http://collectiveimpactforum.org/what-collective. ומתאם את המהלךהמתכלליחסים אשר יאפשרו שיתוף פעולה תוך כדי קבלת תמיכה מגורם 

impact
לומדת יחד את  , בשיטה זו נאספת קבוצה מייצגת של בעלי עניין. משמש ליצירת פריצת דרך אל מול אתגרים משמעותיים במערכות מורכבות -Uתהליך 5.

http://www.ottoscharmer.com/theoryu. מאתרת פתרונות יצירתיים ומעצבת במשותף דגמי פעולה. מעצבת תרחישים אפשריים, הנושא
/http://www.futuresearch.net. להתוויית עתיד משותף. מכנס נציגי קבוצות עניין לסדנא בת שתי יממות-חקר עתיד 6.
מחזק קשר ' קפה עולמי'. הוא שיטת התכנסות המאפשרת למשתתפים רבים לערוך שיחה רצינית בזמן קצר על נושאים משותפים' קפה עולמי'-קפה עולמי 7.

/http://www.theworldcafe.com. הוכח כשיטה טובה לפתיחת כנסים וכמבוא לתהליכי חשיבה אסטרטגית, אישי בין המתכנסים
והתארגנותהצבעות,משותפיםמסמכיםכתיבת,ויוזמותרעיונותהעלאת,ברשתציבורישיחהמאפשרותבשיטותשימוש-מידעבטכנולוגיותשימוש8.

https://www.insights.us/he:לדוגמאאתרים.לפעולה http://www.wiscom.co.il/

.   בהשתתפות קהל, על נושא מוגדר' תיאורי מקרה'מנקודות מבט שונות על בסיס ' שאלות'מאפשרת שיח של -ארגוני קליידוסקופ9.

http://tovaconsulting.wordpress.com/4-2/0003-2/

פתיחת אפשרויות למנהיגות ואף ללקיחת אחריות להנחיית  , שיטה המאפשרת איחוי קשרים שנפגעו ויצירת קשרים חדשיםהארוחאמנות -הארוחאמנות 10.

/http://www.artofhosting.org. אחרים

במהלך המפגש צוותים קטנים עוברים שלבים שונים של פיתוח  . שעות24-48מפגש אינטנסיבי הנמשך . מפגש להרצת יוזמות או פתרונות–האקתון13.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hackathon. בעזרתם של מוזמנים רבים

http://www.openspaceworld.org/
http://appreciativeinquiry.case.edu/
http://collectiveimpactforum.org/what-collective-impact
http://www.ottoscharmer.com/theoryu
http://www.futuresearch.net/
http://www.theworldcafe.com/
https://www.insights.us/he
http://www.wiscom.co.il/
http://tovaconsulting.wordpress.com/4-2/0003-2/
http://www.artofhosting.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Hackathon


.המביא את רצונות ושאיפות חברי הקהילה כמו גם את חכמתםBottom-upתהליך 1.

.מאפשר הכרות ויצירת שיח בונה על העתיד המשותף בין כלל חברי הקהילה2.

.ערכיה ואופייה הרצוי, פועל לגיבוש הבנות והסכמות על  זהות הקהילה3.

.מייצר תכנית אב לפיתוח היישוב בתחומים שונים בראיה מערכתית4.

.מאפשר הטמעת תרבות של שיח ולקיחת אחריות5.

.מעודד יוזמות קהילתיות לעשייה משותפת6.

:מאפייני התהליך

תהליך שיתוף ציבור לדוגמא



.הכרות ויצירת שיח בונה על העתיד המשותף בין כלל חברי הקהילה1.

.חששות ותקוות של כל הנוגעים בדבר, עמדות, דעות, ערכים, למידת צרכים2.

.לתוצאותיהןשיתוף הציבור בתהליך קבלת ההחלטות והפיכתו למחויב יותר 3.

.תרבות של שיח ולקיחת אחריותהטמעת 4.

.עידוד יוזמות קהילתיות לעשייה משותפת5.

:מטרות התהליך

תהליך שיתוף ציבור לדוגמא



.בתהליך כדי לגייס שותפות ומחויבות' בעלי עניין'שיתוף של מגוון רחב של –השתתפות•

.  קיום תהליך קצר וממוקד המאפשר מיצוי אורך נשימה של ציבור רחב–תכליתיות•

.צוות מארגן הכולל את בעלי העניין שתפקידו להנהיג התהליך מההיגוי לסיכום-הובלה•

התהליך מכוון לשיח על אתגרי העתיד במקום על משקעי העבר ומכוון ללקיחת אחריות ומכוונות לעשייה  –התבוננות חיובית ביחס לעתיד •

.  במקום לחיפוש אשמים ותלונה למערכת

פועל התהליך לאיתור מרחב ההסכמה ולבנות , על בסיס הרעיון שעדיף לנהל הסכמות במקום לנהל קונפליקטים -בניית הסכמות •

.פתרונות על מצע של מכנה משותף רחב

חופשי ופתוח להקשבה ומיפוי דעות ועמדות בנפרד מגיבוש הצעת ההחלטה  , קיום שיח משוחרר–הפרדת השיח הציבורי מההחלטה •

.וקבלתה בדרך דמוקרטית כנהוג במושב

.הכרות ושיח משמעותי ברמה האישית בין המשתתפים, יצירת הזדמנות למפגש–עבודה בקבוצות קטנות •

:עקרונות התהליך

תהליך שיתוף ציבור לדוגמא



מהמצוי
תמונת מצב•

אתגרים•

לרצוי
חזון•

כיווני פעולה•

ולאפשרי
תכנית עבודה•

יוזמות קהילתיות•

מסגרת התהליך

תהליך התחדשות קהילתית לדוגמא



זהו האתגר המקצועי–גם רב משתתפים וגם עמוק , עיצוב תהליך שהוא גם קצר1.

שיווק התהליך לכלל הציבור ושיתוף מירב החברים2.

הובלה מקומית מחויבת וגיבוי של הוועד3.

מחויבות ללוחות זמנים ולתוצאות4.

הפיכת התהליך לחגיגה5.

:תנאים להצלחת התהליך

תהליך התחדשות קהילתית לדוגמא



,  אתה נמצא במקום בו נמצאות מחשבותיך"

"וודא שמחשבותיך יהיו במקום בו תרצה להיות
רבי נחמן מברסלב

מחשבה יוצרת מציאות

עקרונות התהליך



זיהוי המכנה המשותף

עדיף להתמקד בניהול הסכמות במקום בניהול קונפליקטים

עקרונות התהליך



שיתוף והשתתפות

"חכמת ההמונים היא מקור הידע המדויק ביותר לרצונות הקהילה"

עקרונות התהליך



יישומיות

הצלחת התהליך הינה בתוצאות מעשיות

עקרונות התהליך



מעלה החמישה

מעון

"בחכמה ובתבונה נבנה קהילה"

באר גנים

מחשב מסלול מחדש   

הבית שלי
בקהילת משמר הנגב

תהליך קהילתי  

2014נטף לאן 

מגל

לעשות למען עצמנו

נתיב העשרה

ששיווקו את התהליך ביישוביםדוגמאות לוגואים 



תודה רבה

נשמח לסייע בתכנון והתאמת התהליכים והשיטות שיתנו 

.במקום שבו היא נמצאתמענה מיטבי לצרכי כל קהילה 

ניתאי קרן

050-7966550


