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 ,  אפשר לנסות לשבור אותו, הקיר אפשר לעבור דרך "

 ,  אותו אפשר לטפס עליו אפשר לעקוף

 .אפשר לנסות להבין מאיזה חומרים עשוי הקיר

לא כדאי להישען על הקיר כסיבה לאי  ,בכל מקרה 

  התקדמות 

 "ואז נבין שהקיר אינו הסיבה  הוא עלול ליפול

 (.היזם והקיר -בעקבות המפגש, דרור מיוחס)
 



  פיטר בלוק –יסודות לפיתוח קהילה 
 

 . Community: The Structure of Belonging. 2008Block, Peter.    

 להיות סקרנים ולחפש תשובות חדשות, קהילה הוא מרחב בו מעודדים לשאול – שאלות1.

קהילה לא מקבלת  . השתייכות לקהילה ובוודאי תחושת קהילתיות היא עניין וולונטרי – הזמנה2.

 .  את חבריה כמובנים מאליהם

 קבוצות וקהילה, משפחות, קהילה היא פתיחת מרחב אפשרויות נוספות כפרטים – אפשרויות3.

 .בעלות וביתיות היא מפתח לקהילתיות טובה, תחושת אחריות משותפת – בעלות4.

 קהילה המסוגלת להכיל מחלוקות לחיות עמן ואף ליישב אותן – מחלוקת 5.

 קהילה בה קיימת תרבות של מחויבות   – מחויבות6.

 .קהילה המסוגלת לזהות ולמצות את יכולותיה ומשאביה – יכולות7.

 



 מנהיגות
 2008. על פי לוי ע

 היכולת לגרום לאחרים  

 לעשות משהו  

 .שלא היו עושים בלעדיך
 



 משימתיות
 מטרות ויעדים

 משמעות

 ותכלית
 חזון, ערכים

 מחוברות
 קשרים ותקשורת

 שיטתיות
 נהלים, מנגנונים

  לאנשים קהילות וארגוניםהמנהיגות מעגל 

 :מקורות

 תל אביב, ריקובר'ניהול לקוי סיבות וטיפול צ. 1979. י, ס'אדיג

Owen, H. 1997 (2nd Ed)  Open Space Technology Berret & Koehler Inc. San Francisco: 141 

 Quinn, R.E. et al. 1996 (2nd Ed)  Becoming A Master Manager: A. Competency Framework. New York: John Wiley & Sones INC 



 ?מה מושך פעילים 
 Zander, Alvin (1971) Motives And Goals In Groups – זאנדרעל פי 

 לא לקחת כמובן מאליו להזמין באמת –הזמנה •
 

 ...  צמיחה אישית, השגת מטרות –עניין אישי •
       

 משותףמאפיין קריטי ה 'בא בשביל החבר –עניין חברתי •
       

   ...להיות טוב לעשות טוב  -העונג לתת •
       

 יצירה ושימור נורמה חברתית, קהילתיותשל תרבות •
 

...אנשים אוהבים להיות שותפים במה שהם יזמו – יוזמה•
       

 

 

 



 גיוס ותחזוקת פעילים  

 עובד ללא שכר= מתנדב  -הכלל הבסיסי 

 מנדט/ תיאור תפקיד •

 גיוס•

 השמה•

 הכשרה•

 ליווי•

 תגמול•

 התפתחות•

 סיום עבודה/ פיטורין •



  Yמתנדבי דור ה 
 המתנדבים החדשים  ( 2011) ליאורה ארנון 

 67-84נדב ספרים כפר סבא עמ , מישהו להתנדב איתו. ר, סטויצקי. צ, מגן. מ, גרומב: בתוך

 אם לא יהיה להם טוב לא ישארו•

 ,  מגוון,גמישות: הם מחפשים•

 הם רוצים•
 בהםלמען מטרות שהם מאמינים  להתחבר  -
 גם על האיך וגם על המה להשפיע -

 :הם מצפים ל•
 ללא ביורוקרטיה יעילות -
 מקצועיות -
 לתוצאותמכוונות  -

לפעול בו זמנית מול , במולטי טאסקינגמורגלים •
 מגווןם תפקידים ומשימות

 



 לניהול המתנדבים החדשים  FLEXIVOLמודל 
 וינט ישראל'ג: ירושלים, ארגז כלים לניהול מתנדבים( 2014. )ר, בר. ל, ארנון. מ, לוי

 Gaskin 1998י "עפ

• Flexibility 

• Legitimacy 

• Ease of access 

• Experience (חויה ) 

• Incentives 

• Variety 

• Organization 

• Laughs (הנאה) 

 

 



 ?מה יביא משתתפים 

 רחב ככל האפשר –' ערך מוסף'•

 כבוד לזמן ולאכפתיות שלהם•

 החלטות, טכנולוגית, תרבותית, מידע, כלכלית, פיזית – נגישות•

 .ולמשתתפים מגוון דרכי הזמנה המותאמות לארוע – הזמנה•

 ' מי' 5מעורבות שלהם בעשיה  - הפעלה•
         (2001 Rubin & Rubin ) 

 ?  יוזםמי 
 ? על המטרות  מחליטמי 
 ? פועל מי 
 ? מן הפעילות  מפיק תועלתמי 
 ?הפעילות את מעריך מי 

 



 ?מה יוציא את אנשי הקהילה מהבית 

 ' מי' 5מעורבות שלהם בעשיה  - הפעלה•
        (2001 Rubin & Rubin ) 

 ...זה בכלל היה הרעיון שלי? יוזםמי 
 ?  על הדרך , המטרותעל  מחליטמי 
 ?  פועל מי 
 ?  מן הפעילות  מפיק תועלתמי 
 ?את הפעילות מעריך מי 

 
רחב ככל האפשר תוך כבוד לזמן   –' ערך מוסף' -תכליתיות •

 שלהם
 

 החלטות, טכנולוגית, תרבותית, מידע, כלכלית, פיזית – נגישות•
 

 .שום דבר לא מובן מאליו, להרגיש שמישהו רוצה אותי – הזמנה•

 



 שלבי התארגנות קבוצתית להנעת שינוי בקהילה

 ים קריטי משותף/איתור מאפיין  – גילוי 1.

 איתור אנשים החולקים את אותו מצב חברתי  –התארגנות עצמית  2.

 יצירת תובנה קבוצתית לגבי המצב וכוון השינוי הרצוי –הגדרה עצמית 3.

גומלין עם בעלי עניין  הקבוצה מתארגנת ויוצרת קשרי  – ייצוג עצמי 4.
 .מושפעים מהמצבהמשפיעים או 

בר מימוש  , קטן המכיל את מרכיבי השינויפרויקט  – 'הצלחה קטנה'5.
 . שביצועו יניע שינוי רחב

 :יכלול תהליך השינוי 6.
יצירת תחושת דחיפות ליצירת שינוי ונכונות   –התנגדות למצב הקיים  -

 .בקרב מירב בעלי העניין, השינוי' מחירי'לשלם את 
ככל שהתהליך יתקדם תידרש חלופה זו להיות  )הצגת חלופה עצמאית  -

 ("מקצועית"ומפורטת יותר 
 .יצירת תהליך תכנון וקבלת החלטות לביצוע -

 הערכה והרחבה   7.
 



 צוותי משימה/ ועדות  -קבוצת פעולה 

  מחוייבות: ביחס לנושאים כגון – פעולהעקרונות •

,  התייעצות ושיתוף, ודיווחיותשקיפות , החברים

ועדות  / קשר למזכירות , צוותי משימה, סודיות

 ...גורמי מקצוע ביישוב ובמועצה/אחרות

,  מועדי התכנסות, דרכי מינוי ותחלופה – נהלים•

 מעגל השנה, זמני הישיבות

,  נהלי הזמנה? מי קובע ואיך – קביעת סדר יום•

 פגישותנהלי הכנה לקראת 



 סדר ישיבה

 ברכת שלום ומה נשמע•
אפשר גם אישור פרוטוקול קודם בעיקר  )סדר יום •

 (במזכירות
 .תהליכים בפעילות/ החלטות קודמות מעקב מצב •
 חשובים דיווחים•
ודרכי ' בעלי עניין'לבדוק  -דיון בנושאים •

 יידוע/פ"שת/תייעצות
באחריות מי לעשות )משימות  / בהחלטותכל נושא מסתיים 

 (מה עד מתי
 סיכום•

 משימות/ לוודא הסכמה על החלטות 
 לוודא למי מדווחים על מה

 ?נושאים לפגישות הבאות
 איך הייתה הפגישה –התבוננות 

 



 מדיון להחלטה
 :הפרדה בין שלושה סוגי מצבים – עקרונות לדיון•
 . כולל של אלו שלא בחדר, בו מתבקש מגוון דעות ורעיונותדיון . 1 •
החלטנו מה רוצים להשיג ועכשיו מתכננים משימות ולוחות זמנים   –תכנון . 2•

 .לביצוע
.  מתי ולשם מה, עושה מה, של מי  מדוייקתבהן יש הגדרה  –החלטות . 3•

 :  מטרות ויעדיםלהחלטות יש 
תכלית הפעולה לא מתוחמת בזמן ובכמות למשל חינוך הנוער   – מטרה -

 .להתנדבות
שעות   6בני נוער יתנדבו  20 –לדוגמא . איכות וזמן, מוגדר בכמות –יעד  -

 .לשביעות רצונם של מקומות ההתנדבות, לפחות עד סוף חודש תמוז
 

צוות משימה מוקם למשימה מוגדרת בזמן מכוחה של  –הקמת צוות משימה •
 .מזכירות או ועדות

מומלץ מידי פעם שכל ועדה תבדוק במה הועדות האחרות  – קשר בין ועדות•
 יכולות לסייע בקידום העניין עליו היא מופקדת

 



 את עבודת הקבוצה  הגורמים הבולמים
  פי על 

 .  דביר: תל אביב, התנסויות בקבוצות. 1992. וילפריד, ביון

•Dependence  -  יתר במנהיגות תלותפיתוח  , 

•Freeze /Fight / Flight -  תקוף או  'התמודדות של דפוסי

 ,מול אתגרים 'ברח

•Pairing  -  המשימה על שני משתתפים מובילים  הטלת

 ,  (זוגיות)

•one-ness  -  יתירה  צורך באחידות תחושת 

•me-ness  -  אנשים רואים בקבוצה רק את עצמם כאשר(- 

 (.הקבוצה זה אני

 



 2009מקבוצת הדולפינים  גולץיוזמה של רותי 



 על יזמות בקהילה ליבשטייןאופיר 

 לצמוח, הרצון לעשות -לא הרעיון •

 תמיכה מקצועית/ גם יזמות מתנדבת זקוקה לכלים •

 .עולים ויורדים ומטפסים שוב, רכבת הרים•

לרתום אנשים דרך תשוקה וברק ובעיקר . ציניות, הרבה כישלונות•
 .ודאות פנימית

 לא לאיים  -מול המוסדות •
 .להצטרף לנקודות החוזק שלהם וממנה להוביל אותם 
 .הוא יכול להביא אחרים –שכנעת אחד  

 . מכאן הם רוצים להצטרף  –' שיויוןנקודת שובר '•

 (לקהילה' תינוק'לשחרר את ה. )צריך לזוז הצידה ולתת מקום לכולם•

 ...שיובילו להמשך, להשאיר בידיים טובות , ממש  מסוייםובשלב •

 

 



 עידוד יזמות
 סבלנות, אמונה בכוחות, ענווה –גישה •

 הזמנה•

 שיטתיות/ תאום ציפיות •

 לטעות, לדיאלוג, לחשיבה –פתיחת מרחב •

 ...סיוע, אכפתיות, הוגנות, ליווי סדור –יצירת נתיב •

אך כן לתת מיומנויות  ' הכשרה'לא  -מסגרת קבוצתית •
 תמיכה קבוצתית+ וידע חסר 

 :ניהול עדין של המתח בין •
 לאפשר עצמאות  . 1
 מתן תמיכה נדרשת. 2
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