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 שכונות ושיקום קהילתית לעבודה השירות - והרווחה העבודה משרד
קהילות ופיתוח חיזוק בבנייה, עוסק קהילתית לעבודה השירות

ס סי ה למערכות כב כ מי פול ת טי ת ו סיו כלו ת להעמקת שונות: יעד באו הו ת ז תי ל הי צוי ערכית; ק ת מי כויו  ז
ח חברתיות; תו בקהילה. ותכניות שירותים פי

חידת כולל: השירות ה י ט ת מ ם עובדים 230כ־ עובדים! שלושה־עשר של ארצי אליי צי ם: סו לתיי  קהי
ם. עובדים 400וכ־ עיי סמך־מקצו

קהילתית לעבודה השירות של הפעולה מישורי
תוח חברתיים: לשירותים המחלקות של יער אוכלוסיות עם עבודה ת שירותים פי תכניו  עם בשותפות ו

ם ם עובדי אליי צי ם ארגונים ועובדי סו ח בקהילה: אחרי תו כה רשתות פי ת בקהילה תמי סיו כלו  יעד לאו
ת של העצמה שונות: סיו כלו ך היעד או ח כדי תו תו ם ופעולה שיתוף מנגנוני פי מתיי שי בקהילה. מ

ת הקהילה: עם עבודה לו או במשבר קהי / כי ו ם, אזוריות, מועצות שינוי: תהלי שבים: קיבוצי  שכונות מו
ם בהקמה: שובי מה יי ק ה ם מואץ: בפיתוח או ב שובי שובי הירוק: לקו מעבר יי ת. יי מו  עם עבודה קו־העי
ת לו ה במצבי קהי ק ם: מצו שכי ח עיירות מתמ תו שבים שיקום: שכונות במצוקה: פי במצוקה. בעוני מו ו

ם קהילתית: בגישה לעבוד עובדים פיתוח ם עובדי אליי צי ת סו ם: לשירותים במחלקו  אנשי חברתיי
ע ע אנשי בקהילה: מקצו ם מקצו סקי ם העו שאי ם: בנו מי ת. גישור, מסוי מו טה. אלי קלי

★ ★ ★

ובארגון בקהילה האנושי המשאב לטיפוח יוספטל גיורא ע״ש המכון
ספטל גיורא ע״ש המכון א יו קם ציבורי מכון הו סד 1963 בשנת שהו מו  ולתועלת רווח כוונות ללא כ

סדי הציבור.  גיורא ד״ר של וחבריו היהודית הסוכנות ישראל, ג׳וינט ישראל, ממשלת הם: המכון מיי
ספטל ת ז״ל. יו סדו ם מו שי אי ם אלה ו עי סיי ח יעדיו את להגשים למכון מ ת ולהנצי ה מי א  אדריכל שהי

טה ת, הקלי ת העבודה אבי ההמוני תי ל הי ק תוח. השיכון העבודה, שר בארץ, ה  והפי
ם המכון ק די כגוף הו חו טאי יי אוניברסי ץ־ ת ובעל חו כויו ת אי עיו א גבוהות, מקצו הו ק מיועד ו  לעסו

ם מי ת מגוונים, בתחו ם באמצעו רסי ת קו שתלמויו ם לעובדים, וה ם, למתנדבי ם ולמנהלי רבי  המעו
ם ת מערכות ומפעילי תיו ל הי וארגוניות. ק

תוח הן: המכון מטרות ם: לעובדים וחינוך הדרכה מערכות פי ם ולמתנדבי דו קי ד . עידו שיח ו  בין הדו־
ת ת: קבוצו סיו אוכלו ת שיפור ו כו ם אי חיי  . וביישוב. בשכונה בקהילה, בארגון, במפעל, ברחוב, בבית, ה

ת הם: המשתתפים את מכשיר ובהם מלמד המכון אותם המרכזיים התחומים תנדבו ת: ה  קהילתי
טה שורת קהילתי: ארגון ואינטגרציה: קלי סי תק ח ח ומפעלית: ארגונית והדרכה ייעוץ אנוש: וי תו  פי
שית. מודעות אי

★ ★ ★

הסוציאליים העובדים באיגוד הקהילתיים העובדים מועצת
ם העובדים מועצת תיי ל הי ק ם באיגוד ה ם העובדי אליי צי א הסו ת התארגנות הי ם של פרופסיונלי בדי  העו

ם אליי צי ם הסו תיי ל הי ק בישראל. ה
ם נועדה המועצה פעילות ת לקד ם א מד ם של מע ם העובדי אליי צי ם הסו תיי ל הי ק א ולפיכך ה ת הי מ  יוז

ק שנועדו שונות לפעילויות ושותפה כולתם את ולפתח להעמי ם י ה תי מנו מיו ם של ו בדי  העו
ם. לתיי הקהי

תה המועצה תוח שותפה הי ת בפי חיו מ מו ת, בעבודה ה לתי ם הקהי ת״, והפעלת ״ארגון תכנית: וייזו חו  לקו
ם האגודה פעילות במסגרת דו ת העבודה לקי אלי צי סו ה וכן ה ת ם שותפה הי דו קי ת ב מו ה יז ק חי ת  ל
חברתית.
שיבות מכירה המועצה בה בח ת הכתי עי ם של המקצו ם העובדי תיי ל הי ק ח ומרכזי חשוב כמנוף ה תו  לפי

ת, מחיו ת הרחבת המו ק מ הע ם הידע ו ת העבודה בתחו אלי צי ת. הסו הקהילתי



 ז"ל ארי משה ד״ר של לזכרו מוקדשת החוברת
 קהילתי ופיתוח תכניות להדרכה, האגף מנהל לשעבר

הקהילתית״ ״בעבודה במערכת חבר ושימש למתנ״סים, בחברה



ש ישראל מר עיי ן בו מ ה ^ ר מי  יוטפטל. גיורא א
ך. ר עו ^ טון ח ב ק ע ^י ר מ .

ת. אהרון רייר אלי רהטוזני ת^הטפרלעבו בי לן, טתבר^אי ברטי רק^אוני  יו
 ושיקוט קהילתית לעבורה השירות והרווחה, העבורה משרר ^ פרה אלי מר

שפתות
ט מר אי נ תו עי ה טו בי ר עו ה ר גו אי ^ ט ר ר פ ף ט  בישראל. בתבי^העת של יו

טו ה ר בו ע ל ר פ ט ה ^ ת בי ב, בי א ^ ל ת ת ט טי ר ב אוני ^ טן ק ף ט פייו רו ניאלית.1פ

מעדבחמנדחבח
ך יובל מר ע ו ^י ר גו לי  .ארגוני א

ט. טי תניי מ ל ה ר ב ח ה ^ ל אנג ה רנ ע בי ג
ת ט טי ר ב תי א ^ מ ה ב מגון א ר ״ ה ר ר בו ע רל טפ תה בי ה, פ ת חי אלי ט  טו

ת. בנימין פרופי אלי רהטוזני ת^הטפרלעבו בי לן, תבר^אי ט ברטי ב^אוני  ינו
ה אליעזר פרופי ט טי ר ב ני או ה ^ ה פ  העברית,בית^הטפרלעבורהטו^ניאלית. י

 ושיקוט קהילתית לעבורה השירות והרווחה, העבורה משרר ^ לוטטי אפי מר
שבונות.

ת, מר רי הו הי ת בנו טו ה ^ ר מו ה ר הו  והתיישבות. לפיתוח המחלקה י
ת רו ר ת ט ה ה ^ ה ק מוני ל ט ר רו ר המחלקה ריי ת,  להתיישבות. הגיוני

ר העובריט מוע^נת יוייר ^ טנרר אבי מר איגו ט, לתיי  ניאלייט1הטו העובריט הקהי
בישראל

ט יחיאל מר נ י ו גי ^ רן ישראל. ע
ון בנימין ר״ר רי גו בן ת ט טי ר ב ני או ^ א פ  לעבורהטתניאלית. בנגב,המחלקה רי
ר מרתח גבי א בז ר מ ^ ן מו עוך1ר ליי רעו  נמית.1ע לעזרה נילמי
ך מר עו הויי ב מי ת ת רו שי ^ ל תייי ש ^ ך לי ג טי ש ט לו ר מיטורה לארגוני ק ט,  של מתנרבי

 לישראל. החרשה הקרן
רי מו לי ל בז ר מ ה ^ מן ר ש ל רני .הפיתוח ריי



חסון יעקב לדפוס: הביא
ירושלים הממשלתי, במדפיס והודפס בסדר־צילום סודר

הקהילתית״. בעבודה מאמרים ״לקט בסדרת 37 מספר ,ISSN 0333-5356 קטלוגי: מספר ©



9 בשער רליהלב^שרה

11 הקרמה ינוב בנימין

ובעולט בארך הקהילתית בעבורה מגמות טנרר אמיר,אבי ישראל
13 מקצועית בתיבה של תהליך

בקרבעוליטחרשיט: מנהיגות פיתוח ענתגולרל,טיגליתשמשיאן
17 מגוריטשוניט במקומות עוליט בין השוואה

31 קליטה באתר ארגונית התערבות רליהלב^שרה

התמוררותעטקונפליקטיטבין^תרבותייט רוריברה
^ ותיק לנוער עולה בניתוער בין הניבור ותופעת

לקראת שיתוף^תושביט רק ןולא השתתפות לוי רני
50 שבונות שיקוט פרוייקט טיוט

לי טלוויזיה אירליך אורנה ב ^ ת תי ל הי אזרחיט לשיתוף ק
63 ןרוגמה:שבונתהגפן^רמרתגן^

בשבונה מנהיגות ופיתוה קהילתי אבהון בהן מימי
ת^רוממה ^7 חררי

בטקי טו ^^טקה ואנשי מתנרביט טאובהחמי עי חברתית מקצו
 להבין המבקש המקצועי לעובר ןררביט

96 ול״נצל״טוביותראתהמתנרב^



ת ר ב עו ^ ך לי ר אי ה רנ או ^ ב אגף ביחירהלעבורה קהילתית ג ת,  ,הרווחה קהילתי
רמת^גן.

ש ישראל מר ע״ מבון ב״לה מנ ^ ר מי יוספטל,תל^אביב. גיורא א

^ ל ר ל ו תג ענ ^ ב ת האגף קהילתית, סוציאלית עוברת ג ריי עי חה, רוו תי רו שי  ל
פתח^תקוה.

ט, ג̂ב תיי ר ב ח ה ט תי רו שי ב ט רי ב עו ל בזי ר מ ה ר פ ס ה ^ ת בי ^ קי ס ב טו מי ח ה ב או ט
בישראל. והמרבזלהתנרבות

בר^אילן,רמת^גן. סוציאלית,אוניברסיטת ינוב^בית^הספרלעבורה בנימין פרופ^

בר מר פרח^עו רי רעננה עיריית רווחה, לשירותי קהילתי,המחלקה סוציאלי רו

רה מימי ג̂ב מחלקהלעבו ^ה ירושליט. ונוער,עיריית לחברה קהילתית,האגף בהן

ת הל מנ ^ ה ר ש ^ ב ל ה לי ר ^ ב  שבונות,האגף ושיקוט קהילתית לעבורה השירות ג
והרווחה. לשירותיטחברתייטואישייט,משררהעבורה

ש רני מר ע״ בון מ ה ^ יוספטל. גיורא לוי

ר אבי מר ״ ו ^י ר ר ט מועצת סנ אליי צי טהסו ברי רהעו איגו ט, תיי ל טהקהי ברי  ,העו
תלאביב.

ת סיגלית ג̂ב ר ב ^עו אן שי מ  עיריית רווחה, לשירותי האגף קהילתית, סוציאלית ש
פתח^תקוה.



מקצוע. בל של התווך מעמורי היא מקצועית בתיבה
ת תיאורי רו״חו ט, קטי ת הפרויי רו קי ס ט, בי תררי ת, איו מ אקר ת רו עבו  הערבה,
ט במסגרת ביטוייט את המוצאיט ספרותיות צרי ט,יו עיי טמקצו  תשתית את מאמרי

המקצועית. מתפתהתהפרקסיקה שעליה והמיומנויות, הירע
א בבל רציונל,משבנע אולט, ל ל ^ ה הי  בלוט. ולא בו אין היישומי היבט שי

^ בקרב מקצועית בתיבה לעורר בבואו קהילתית, לעבורה השירות ט רי ב עו  ה
ה ר ש א ט, ותומך נלהב צמא, מצ  יעשה אחר״ ש״מישהו בתנאי לפרסומיטמקצועיי

זאת...
לביקורת. הבותב את החושף ומייגע, בואב תהליך היא בתיבה בל

 והן אישית מבחינה הן ההשקעה על פיצוי מהווה הסופי התוצר זאת, עט יחר
ט לגבולות מעבר הרבה חורגות מקצועית,והשלבותיו מבחינה ג בן ל ״ו אני  אין ה״
אחר״^ ״מישהו
 ״מתבשליט פעולה ביווני ובמה העובריט בקרב ירע מוקרי מעונייניט,לפתח אנו

בקררתנו״.
ט ובתיבה בתיעור השתלמות .1 תיי ל קהי ה ט רי ב תלעו עי צו ק  תל^אביב של מ

 בתוב. חומר הפקת הבוללתבתובה
מקצועיות. השתלמויות תיעור .3

 של עומרותבססנררסיט שחלקן בתוב, חומר בהפקת מקומיות יוזמות בנוסף,ישנן
מקצועית. בתיבה

 שיבואו לרביט ציפייה בוחהחלוך,תוך את להוות מיוערת בה והבותביט זו חוברת
בעקבותיהט

 גמר. לירי והבאתו התהליך בקירוט שעמל מי לבל שלוחות ברבותינו

ראשוניטליוזמיט:
ל מבון ב״ מנ ספטל^ אמיר. ישראל יו

ט^מר מועצת אליי צי טהסו ברי איגורהעו טו טהקהילתיי ברי  סנרר. אבי העו
^ך״ר אוניברסיטת סוציאלית ביתהספרלעבורה  יורק אהרון בר^אילן

ינוב בנימין וברופא

9



 קטן. יוסף פו־ופ׳ — שפאל בוב ע״ש תל־אביב אוניברסיטת
 פרדס. יוסף מר — קהילתית לעבודה .השירות
סולומוניקה. דוד ד׳׳ר — היהודית הסוכנות

למנחים: וכן
יורק. אהרון וד״ר ינוב, בנימין פרופ׳ קטן, יוסף פרופ׳

 מיני אחד פרסום זה שיהא יתן מי בכתיבה, ידם לשולחים הביבים ואחרונים
רבים.

m



 סוציאליים עובדים לעודד השלישי הניסיון היא הקהילתית״ ״בעבודה של 11 חוברת
 ובתיבת בפרסום והצלחותיהם הישגיהם המקצועיים, ניסיונותיהם על לספר ישראלים,
מקצועיים מאמרים

 קסןוד״ר יוסף פרופסור של ובעזרתם יוספסל מבון של ביוזמתו הוא זה פרוייקס
זר לעשייה באחריות אותי שיתף אשר יורק, אהרון

 מציינים הם עבודתם. על נוסיםלבתוב אינם הסוציאליים העובדים מניסיוני,רוב
ר המקצועיים בירחונים לבתוב ומיומנות זמן להם אין בי עו סי םו סי  שלנרמנגדבבנ

 הסוציאליים העובדים אחרות, וסובנויות חברתיים לשירותים הלשבות של מוחות
 ידע תרגום אולם המקצועיות. בהתערבויות וההצלחות המיומנויות הידע, על מדברים
 בסדר ממוקם נראה בתובים, למאמרים וורבלית בצורה לרוב ניתן אשר זה וניסיון
נמוך עדיפות

ת, באוניברסיטאות, המלמדים סוציאליים עובדים ישנם סיו ר פ ת רו סג מ ב  או
ם העובדים מרבית המקצועית. עבודתם את ומתארים הבותבים אליי צי  הסו

 לידע לתרום או למקצוע, עמיתים לידע הנדרש המאמך את מקדישים אינם הישראלים
 למאגר תורמים לא אולם אחרים, בתבו אשר על מסתמבים אנו בתחום. המקצועי

שלנו. מהידע הבללי
ם בולי  נמנעים הסוציאליים העובדים מדוע וסיבות השערות מספר להציע אנוי

מלבתוב:
 לביקורת עצמם את לחשוף נוטים אינם מאתנו שרבים ייתבן ראשונה: השערה

 מבדיקה החשש קיים אולם יודע, לשעבר,איני קליינט על^ידי לתביעה או עמיתים,
חיצונית. יסודית

 המידה על יתר מזדהים הסחניאליים מהעובדים שרבים לבך נוגעת שנייה: השערה
ר נמצאים אנו ״המושיע״.באשר מודל עם סבי ם, קו שי הו אפי תר בי תהלי של  בביוון

 המקצועית ההתערבות תיאור למטרת אנרגיה להקדיש מעוניינים נהיה להניחשלא
מלאה. במשרה עיסוק וזהו קנאי מרפא היותי מעצם זו הערה מציין שלנראני

 שמבצעה פעולה של סוג היא ההרגשה,שבתיבה על מתבססת שלישית: השערה
ןאוהמסמךך הנייר על מילים ולהעלות לחשוב עצמו, עם להתבודד,לשבת חייב

ם העובדים רוב בזאת, עצמאית לפעולה מוחלט בניגוד אליי צי  עברו הסו
 גם וברך עמיתים עם מדריבים, עם מטופלים, עם ןמגע חברתיות לפעולות סוציאליזציה

לנו קשה מסקנה: חברים. עם או המשפחה עם בצוותא מבלים אנו הפנוי זמננו את

ן ן



 עם בו להתחלק שראוי חומר לנו יש באשר ןאפילו מאמרים או לבתובדו״חות מנת
אחריםך

 העובדים מספיק. אינו התמריךלבתיבה שלנו, שבמקצוע ייתבן רביעית: השערה
 בותבים אנו אם ונם בתיבה, לשם שלהם העזרה פעילות מזמן זמן״ ״לגנוב צריבים

א הו מר, א  לקירום יעיל להיות יבול מאמרים פרסום העיתון עורך נרחהעל^ירי מ
הפרקטיקה. מסגרות ברוב לקידום רלוונטי לא נראה אקדמי,אבל

 למפגשים הוזמנו למקצוע לתמריך.עמיתים ריאליסטית מסגרת בנה יוספטל מבון
 עמיתים שלושה של אוניברסיטאי מקצועי ארוחה.ייעוך לבתיבה,עם יום חצי של

לבך. שנזקקו לאלו ניתנו הדפסה לאור,ושירותי מוצאים
 הם גם הקשורים עמיתים, של הימצאותם על^ידי נענתה ״הבדידות״ תחושת

 בצורה זה לצד זה ופעלו תמיבה, קבוצת יצרו המשתתפים בתיבה. במטרות
הקפה. הפסקות בזמן או הצהריים ארוחות בזמן אינטנסיבית,
והעבודות המאמרים מחברי של הבתיבה צורת על שמרנו המערבת בהמלצת

לשיפוט. לבם זו,ומוגשות בחוברת מובאות התוצאות
נעימוד קריאה

ליודדפני ת תרגחרח^נג שי  חו

ט קו שי נו ו תי ל רי ק ר ת ב ע ל ת רו שי שבונות ר

ן ^



ת בעבודה מגמות תי ל הי ק  ובעולם בארץ ה
ה של תהליך ב תי ת כ עי מקצו

סנדר אבי אמיר, ישראל

מבוא

 בעשור נוספת התמקצעות ותעבור התמקצעות עוברת כפרופסיה הסוציאלית העבודה
הקרוב.
 פעילותו את לתכנן המקצועי העובד יכולת פירושה התמקצעות תפיסתנו, לפי
להערכה. הניתנים מקצועיים סטנדרטים על־פי ולבצעה

 הכתיבה המקצועית. הכתיבה הוא ההתמקצעות בתהליך החשובים הכלים אחד
 המקצוע אנשי את ללמד במטרה ופעילויות מודלים תיאוריות, ולהדגיש לסקר באה

 מתחומי אחד היא הקהילתית הסוציאלית העבודה יעילות. ביתר ולפעול לחשוב
 ללימוד, חשובה מיומנות זה בכלי היא גס רואה ולפיכך סוציאלית, בעבודה ההתמחות

עובד. כל של עבודתו במהלך להקנותה שיש
 רבה יישומית פעילות מחייב קהילתית סוציאלית בעבודה העיסוק הדברים מטבע

 מעבר שהיא כמטלה העובדים על־ידי לעיתים נתפסת המקצועית הכתיבה ומגוונת.
השוטפת. לעבודה
 עבודה, תכניות בכתיבת עוסקים העובדים שרוב לכך מודעים אנו זאת, עם

והערכתן. מקצועיות ובהתערבויות פרוייקטים ביצוע על בדיווחים
ם ללימודים רבים סוציאלייס־קהילתיים עובדים פנו האחרונות בשנים  אקדמאיי
 סמינריוניות, עבודות כותבים הס לימודיהם, ובמסגרת באוניברסיטאות מתקדמים.

 אנשי של המצומצם החוג נחלת הנשארים מגוונים, בתחומים תזה ועבודות מחקרים
כולו. העובדים לציבור גם פחותה במידה ומגיעים האקדמיה,
 דרך היא כשלעצמה מקצועית כתיבה של הפרופסיה בפיתוח, המעורבים לדעת

 רחב לציבור העשרה כלי ומשמשת מקצועית פעילות המבצע העובד, להעשרת יעילה
שונות. קהילתיות וסוכנויות שירותים רווחה, ארגוני מנהלי של

 וכן הפרופסיה, בתוך יחסי־גומלין לפתח ניתן מקצועיים מאמרים פרסום באמצעות
 דרך גם היא אחרות. פרופסיות ובין הסוציאלית העבודה בין ודיונים דו־שיח ללבן

 והפעילויות התחומים של מגוון ולתיאור המקצוע של הקונטיביליטי להגברת יעילה
הקהילתית. הסוציאלית העבודה עוסקת בהן

ו 3



שיבותה ם בעלי גופים כמה חברו המקצועית הכתיבה של לאורח דו קי ב  עניין
 ושמו מפורטת^ רשימה להלן ןראה הקהילתית הסוציאלית העבודה הפרופסיהשל

 העובר של מעבודתו אינטגרלי לחלק המקצועית הכתיבה את להפוך מטרה לעצמם
הקהילתי. הסוציאלי

 סקירות שדיווחים, התברר בישראל, המקצועית לכתיבה באשר שנערכה מבדיקה
הרווחה. ובסוכנויות רבים עובדים אצל קיימים מאוד רבים מאמרים וקטעי

 כלומר, למדיום, ממדיום המצוי המקצועי החומר בהעברת קושי אותר זאת, עם
 לפרסום ראויה שתמצא המקצועית לכתיבה השוטפת, העבודה תיעוד לצורכי מכתיבה
מקצועי כמאמר

ה, ב תי כ ל ש ת מ סוי מ ה גי לו ו כנ ט א הי ת עי צו ק מ ה ב תי כ ש ה ד ב עו ב א הו שי קו  ה
לעובדים להקנותן שניתן מאמינים שאנו המיומנויות מסוג מיוחדות, מיומנויות הדורשת

ה ב חי ב ו

 מאוד, אפקטיביות מקצועית, לכתיבה שסדנאות לדעת העבר,נוכחנו ניסיונות סמך על
 יותר. מקצועית בצורה מאמרים כתיבת למשתתפים מאפשרות הן סיומן ועם

שלבים: בשני לפעול היוזמים לפיכך,החליטו
ת שלב כ ^ערי שון  קהילתיים סוציאליים לעובדים מקצועית לכתיבה סדנאות רא

שונות בקהילות מקצועים ולעובדים
ש שלב דו חי ^ י  הקהילתית״, ״בעבודה כתב^העת של המקצועית המערכת שנ

כתב^העת. להפקת בסיס יהוו בסדנאות ייכתבו אשר שמאמרים היא כשהכוונה

ס אד מ ש ד הו ם העובדים ציבוד הוזמן 1993 ב ם הסוציאליי  להשתתף הקהילתיי
מקצועית. לבתיבה בסדנאות

 המנהים בעקדונות לבם תשומת את למקד לעובדים לסייע היתה התבנית מסדת
 מהם להסיק יהיה שאפשר בדי אחריהם, לעקוב הראוי שמן ובתהליבים עבודתם את

נוספים. לעובדים להנחילם וכן מסקנות
 אחד עיון יום בין כחודש של בהפרש נערכו מרוכזים, ימים שלושה בנות הסדנאות

 משתתפים. ואחד עשרים חלק בהם נסלו .5^771993 שבין למשנהו,בתקופה
תת^קבוצות. בשלוש בסדנאות פעלו המשתתפים

 לקראת יכולתו לפי אחד כל הכותבים התקדמו המפגשים בין ובעיקר מפגש, מדי
המאמר. כתיבת



המקצועית. הכתיבה עקרונות
 מקצועיים. מאמרים הכנת לשם ביבליוגרפי ובחומר בספרייה השימוש למידת

המקצועי. המאמר לכתיבת ועד ראשונים מרעיונות בשלבים: ההתקדמות
ם ע עי צ מ א ^ תי ל ב ו שי אי ר ש ק ם קיו ך תו ם חי מנ ה די ^י ל ע ה ו לו לו כו ך לי ה ת  ה

םבכל שתתפי  למה ומעבר מעל היתה לנושא ההתמסרות מתת^הקבוצות. אחת המ
של^ המאמרים הכנת את שניתן,אפשר הייעוך מראש. ונצפה שהוגדר הם רי תקצי  1ו

ת מהם עי צו ק מ ה ב תי כ ל ה מ ב ב ם ג צי ה  בהודש שנערכהבאוניברסיסתבר^אילן ל
 משתתפים. 135 בפני 199^ פברואר

 בתהומים: בעיקר התמקדו המאמרים
 לאומית״. כמשימה עלייה ״קליסת

 השכונה״. בחיי תושבים ״השתתפות
קהילתית״. בעבודה ארגוניות ״תפיסות

בחוברת. ומפורסמים המערכת על^ידי אושרו שנקראו והעבודות המאמרים
 את המרכז יוספסל, גיורא ע״ש במכון המרוכזים מאמרים תקצירי כמה עדיין ישנם

הקהילתית״. ״בעבודה מערכת
 והכותבים, העובדים ציבור בקשת ולפי הסדנאות להן שזכו הרחב ההד בעקבות

 לקבל ההזדמנות להם ניתנה ובכך מאמרים, להגיש נוספים לכותבים המערכת אפשרה
בהכנתם. מקצועי סיוע

ם קווי מ  לחוברת הבסיס את ויהוו סופית ויערכו יעובדו אלה עבודות שגם אנו
הבאה.

 המורים מצד הן רבים, מאמצים הושקעו לעיל שתואר והפורמלי המכוון בתהליך
 לצורך בסדנאות. שהשתלמו הקהילתיים הסוציאליים העובדים מצד והן מהאקדמיה

 הקהילתית הסוציאלית העבודה מתהום מקצועית לכתיבה והבמה הסדנאות קיום
הדיו  יוספטל,בתי^הספר גיורא ע״ש המכון הבאים: המקצועיים הגורמים הברוי

 והיפה, אילן,ירושלים בר באר^שבע,תל^אביב, באוניברסיטאות סוציאלית לעבודה
והרווהה, העבודה במשרד קהילתית״ לעבודה הציבוריים^״השירות הגורמים וכן
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שתי״ל, העובדים באיגוד הקהילתיים העובדים/הסוציאליים מועצת  הסוציאליים,
המדבזהאדצילעזדה ללימודי המבון היהודית, הסובנות םו ההבדהלמתנ״סי ה, תו  הפי

עצמית.
הקהילתית״. ״בעבודה העת מפודסמיםבבתב והעבודות המאמדים

ם: מודים הבותבים  במיוהדלהבדיהמעדבתובעיקדלמדציםמנהי
ד פ ס ה ת בי ^ ק ד ו י ן דו ה א ד ״ לף סוציאלית, לעבודה ד סתבדאי בדסי  אתי

ד בנימין פדוב^ פ ס ה ת בי ^ ב גו  אתיבדסיסתבדאילף סוציאלית, לעבודה י
ספד יוסי פדופ^ ^ה ת בי ^ סן  אוניבדסיסתבדאילן. סוציאלית, לעבודה ק
 של המקצועי הידע מאגד להעשדת הן ותדמו ומדעיונותיהם מזמנם הסבו לא אשד

 אנו הקהילתיים. הסוציאליים עובדים קבוצות של המקצועי לקידום והן הפדופסיה
בעתיד. דומות לפעולות מודל תהיינה אלה סדנאות בי מקווים



ח תו ת פי היגו ת מנ מי קו  עולים בקרב מ
שוואה חדשים: ת עולים בין ה מו קו מ ם ב  מגורי

ם שוני

 שמשיאן סיגלית גולדל, ענת

מבוא

 עולי בקרב מקומית. מנהיגות בפיתוח שונות פעולה דרכי שתי בין נשווה זה במאמר
 גל רקע על בתחומה, הנמצא הקרוונים ובאתר פתח־תקוה העיר במרכז העמים חבר

וקשייו. מאפייניו האחרון, העלייה
 וסביבתו חייו על להשפיע אדם כל של ביכולתו מכירים הדמקורטיה עקרונות

 בקבלת פעילים שותפים להיות וקהילות קבוצות יחידים, של הבסיסית ובזכותם
(.1972 )רוס, חייהם לאיכות הקשורות ופעולות החלטות
 מנהיגות פיתוח הוא ביטוי לידי בא התושבים שיתוף עיקרון בהם הנושאים אחד
בקהילה. שונות יעד אוכלוסיות מקרב מקומית

 בצורה הפוטנציאליים בכוחותיהם להתשמש לתושבים עוזרת קהילתית עבודה
(.1993 )פרדס, בחייה מוגברת ומערובות לעצמאות הקהילה קידום תוך ביותר, יעילה

 רבות שנים במשך הקהילתית. העבודה של היעד מאוכלוסיות חלק הם עולים
 לרווחת קהילתיות ומסגרות תכניות בפיתוח בישראל הקהילתיים העובדים עסקו

 מיעדי אחד השונים. חייהם בתחומי החברתית קליטתם על להקל במטרה העולים,
 העולים בון קהילתית ומעורבות אחריות פיתוח הוא זה בתחום הקהילתית העבודה

(.1990 ובר, )קמינסקי הקולטת לחברה העולים ובין עצמם, לבין

והקליטה העלייה תהליך של כלליים מאפיינים

 בחיי קריטית מפנה נקודת זוהי משבר. שהוא כמאורע בספרות מוגדרים והגירה עלייה
(.1990 ובר, ומשפחתו)קמינסקי העולה

חדשים ולמצבים לקהילות ומעברם מושבם ממקום וקבוצות יחידים של עקירתם



 6̂) החברתיים התפקודים ובמערכת החיים בדפוסי ניכרת להפרעה גורמים
ז19^1 ט ^ ^ ז(.3,

שעמו המוכר חברתי מצב אחריו מותיר ארצו, את העוזב העולה  רגיל הוא לו,
 התנהגותי, וידע מנהגים עולם, תפיסות עמו נושא הוא לחיות. רגיל הוא ובו להתמודד

 מאחוריו משאיר הוא מוצאו. ארך את המאפיין החיים באורח קשורים ששורשיהם
שך אותם חברתיים, קשרים שפחה שונות מערכות עם שנים פיתחבמ  ,רחבה כמהמ

קהילה, ם,  לשינוי גורם חדשה לארך המעבר שירותים. ונותני מקצוע אנשי חברי
 תחושות מתעוררות מכך בסביבתרכתוצאה האדם של ההתמצאות ביכולת משמעותי

(.1990,ובר ובלבול)קמינסקי חרדה אונים, חוסר של
 בצורה ומאפייניו,המשפיעים העלייה תהליך על רבות נכתב המקצועית בספרות
 מציין הסוציולוגית, בגישתו (,195̂) אייזנשסדס הפרס. של חייו מערך על משמעותית

 מגורמי מהניתוק כתוצאה הנגרמת הפרס, של והחברתי האישי בביסחון הפגיעה את
דן משמעותם ושכנים, חברים היחיד,משפחה, של התמיכההנורמסיביים ב א ^ ה ב ח ר  ה

חברתיים. מבנים עם הקשר
א ממד מוסיפה (,1961) יוסף בר הי אלי. צי סו כו  הזהות אבדן את מדגישה פסי

 יכולת העצמי,חוסר הדימוי של העלייה,דיסאינסגרציה בתהליך הפרס של החברתית
הפרס. של החברתי בסססוס זמנית וירידה חברתיים תפקידים של מערכת למלא

א(1963)(3וז^פט0^ צ מו  בלתינמנעות הן כמהיגון,צער,עצב, רגשיות שתגובות ,
בזהות. הקשורים לשינויים ונלוות

)3^)ט לדעת  נפרד חברתיות^תרבותיות, מערכות שתי בין נמצא הפרס (,19^1(
 חוסר הן זה למצב האופייניות התופעות החדשה. במערכת נקלס וסרם אחת ממערכת
 ודאותוהיעדר למציאותוהתנהגותלא^מותאמתבגללחוסר ציפיות בין פער הרמוניה,

מידע
והקליסה: ההגירה בתהליך שלבים מספר מציגים (,1990)דותןושפירו

ה א( ^ צ ס ל א ^י א ה ב ל ב ש ל ש  ימים כמה בין ונמשך ההגירה לפני מה זמן המתחיל ^
 בראייה החדשה הארך את רואה הוא באופוריה, נמצא המהגר אחריה. חורשים למספר

 יותר סובים לחיים ציפיות עמו מביא הוא ומבסיח. ורוד נראה הכול אידיאלית.
סובה חברתית ולהשתלבות
 אחר במקום מזלו את ומחפש מולדתו את העוזב מהגר כי מציין (,1979)לבנברג

 ובמידה זר,שונה יהיה שהוא לכך מוכן יוסבו,אך והפיסיים החומריים שתנאיו מצפה
להגירתו. הראשונה בתקופה לפחות המארחת, בחברה ״שולי״ מסוימת

ב שלב ב( ל ש ^ ת ר קו ^  כמה עד חודשים כמה ונמשך ההגירה לאחר המופיע ת
 ומותח החרשה בסביבתו למגבלות מודע מהאידיאליזציה, מתפכח המהגר שנים

 של האידיאליזציה מתחילה לעתים החדשה. בארך הדברים רוב על מוגזמת ביקורת
המוצא ארך

ן ^



שך שלב ם באון-^נמ  כלפי שהופנה הכעס שנים. לכמה חודשים כמה בין הדי
ר החבדה חו א מ ר תי הו ש ה מ ל ש ך ר ע ב ר כי מ ר הג מ ה ה. מ פני ה ת ע ה פנ מו ת ס ל קו  ה
ופסיביות. אונים חוסר עצב, מופיעים גוברים. וגעגועיו

ב שלב ד( של ב ^ ת בו ל ת ש ה  ומתחיל המציאות עם להשלים המהגד לומד זה ה
 החדשה לארצו שייך להרגיש מתחיל הוא הקולסת. החברה עם חלקית להזדהות

עוסק למדות ה, תי שמודמתדבות שבחד מה של באינסגדציה חסרונו  ומה מוצאו ל
החדשה. מהתרבות לאמך שבחר

 חלק לעצמו ומאמך בוחן מזהה, המהגר השונים האינסראקציה תהליכי במהלך
ם,הנורמות ם ההתנהגות ודפוסי מהערכי  הךפוסים לצד הקולסת בחברה הקיימי

החדשה. זהותו את מעצב העולה זה בשלב הישנים.
 זו בעצמה התהליך את עובר מהגר ממהגרלמהגר.כל באורכם שונים אלו שלבים

שי.יש אחרת או ש משולבים להרגיש הממשיכים מהגרים ובקצבוהאי  חלקיתבלבד,וי
 ומתקשים במשבר נמצאים ההשתלבות,עדיין לשלב להגיע מצליחים שאינם מהם

המוצא. לארך שיבה כדי עד הקיים, המצב עם להתמודד
ת(1990) קמינסקיובר רו ק סו  בתהליך כי וסוברות העלייה קליסת תהליך את ,

 ומגיבים פועלים והסביבה העולה החדשה. הסביבה עם קשרים העולה יוצר הקליסה
ה כלפי אחד ל ^העו שני התנהגותו. את כך מתוך ומתאים משוב פועל,מקבל ה

 ואף זלזול בלגלוג, אליו ומגיבה כ״עולה״ אותו מגדירה הסביבה רבות פעמים
 תקופה תוך להפוך מהעולה התהליך,מצפה את תמיד מבינה שאינה החברה דחיה.
 מקורות לשני העולה זקוק בהדרגה, בתהליך ולהתקדם להצליח כדי לישראלי קצרה

ם והפגת ביסחון הזדהות, של מקור האחד עיקריים: תמיכה  יכולים שאותו מתחי
 המשדרת הקהילתית הסביבה הוא השני התמיכה עדתו.מקור בני בעיקר לו לספק

ה ותמיכה אמפתיה ב בי ס ה שי. מ מ פן או ב לו ת ע סיי מ תכוללת ו  תושבים הקהילתי
 פורמליים. שירותים העולה,ונותני של עדתו בני הם רובם או בארך,שחלקם וותיקים
 של השתלבותו מחד זה: את זה המשלימים תהליכים משני מורכב חדשה לארך המעבר
הקהילה. קליסתועל^ידי ומאידך בקהילה, המשפחה או הפרס העולה,

 ובמיוחד להתמודד העולים נדרשים אתם אלמנסים למספר להתייחס ברצוננו עתה
לישראל. מוצאם מארך במעבר העמים, חבר עולי

ם אורה א( לי ד ב ה ^ ס ^  התנהגות את מבין אינו העולה חיים. ובאורח בערכים ה
לו. מובנת אינה זו סביבתו,והתנהגותו

ת ב( ע די י אי ^ ה פ  העולה בעצמאות התפקוד,פוגמת רמות בכל פוגעת השפה ש
היוכדיומיות. פעולותיו במרבית לתלות ומביאה

ה ג( ליי ע ה ^ ס ^די ק פ  ,בן כגון:הורה, חברתיים תפקידים במילוי שינוי דורשת ה
ר מפרנס רהצעי הדו ב, ם תופס לרו א מקו ת ב רכזי של מ שפחתי,ב  הסתגלותו המ

 ויוצר המשפחתי האיזון את מפר זה מצב לעתים החדשה. לתרבות המהירה
להוריהם. הילדים בעללאשתו,ובין בין ומתחים קונפליקסים
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ם פרידת D סב^בההברת^ת ד( חברי ם, בי ת מקרו פוגע ם, מכרי  בתחושת ו
הרגשית. התמיכה ובזמינות השייכות

 שני העמים חבר שמוצאומארצות לאדם ^ ההברת^ת הסביבה תפיסת ה(
 מצומצם ומעגל האמיתי, הידידות מעגל הוא הקרוב, המעגל לחברה: התייחסות מעגלי
בו נותן הוא בהם קרובים חברים של מאוד  יותר רחב חברי מעגל נמצא אמון.מסבי

 קשורה הסביבה כלפי חשדנות של הבעיה בחשדנות. בעיקר מתאפיין כלפיו שהיחס
ם,דבר נושאים אותו הרגשי ובמסען העמים חבר בארצות באווירה  הגורם העולי
(1993 )ערן, ההתאקלמות תהליך את לעבב העשויים חברתיים מגעים למחסום

ר מול היהיד ו( מי ^א שלסון  העמים חבר עולי כי מציינים (1990) ושותפיה ה
 היחיד בין או המדינה לבין היחיד בין המתווכים וולנסריים, ארגונים בארצם הבירו לא

הן זרועות לבין שלסון,  בשאר כמו החברתי.בישראל בתחום והן הפוליסי בתחום ה
ולממשאתרצונותיו. זכויותיו על לעמוד ליחיד מסייעים כאלה ארגונים המערב ארצות

 על בעיקר למשסר היחיד של יחסו את העמיד העמים חבר בארצות החינוך מבנה
 אחר לחיפוש במקביל אבל סמכות, כלפי היתה הפרס של האוריינסציה הצייתנות.

 המערכת מן חזק ניכור חש והוא להשפיע ביכולתו שאין היחיד הרגיש האוסוריסה,
הפוליסית.

 רבות והתמחויות מקצועות כי למצוא ניתן התעסוקה בתחום D תעסוקה ז(
 במשק כלל קיימות אינן ובחלקן בארך נדירות העמים חבר בארצות מקובלות שהיו

 בארך קיים העולים.יתר^עלכן של התעסוקתית קליסתם על המקשה הישראלי,דבר
 הצורך את ומעלה הולמות תעסוקה אפשרויות על מגבלות המעמיד קשה, שוק מצב

 כירק^חלקקסן במאמרו מדגיש (19^9)חסון (.1993,)ערן מקצוע ובשינוי כהתפשרות
לו לפרופסיהמארך הזהה בתעסוקה נקלס המהגרים מן אי צאו,ו  מתנסה הרוב מו

המקצועי בסססוס בירידה
ת א רז לז ם כי ר ד ה ת ח של תהליך א ת תגלו ת ההס גו הי מנ ת ר צי אי הי ם לי עו  ה

 בקרב מקומית במנהיגות הדנים בישראל מחקרים מציג (1979) לבנברג מקומית
 קבוצת על מקובלים )פעילים( מנהיגים אותם אם כי מראים אלו מחקרים העולים.
 של החדשים הערכים להעברת הכרחיים תקשורת כצינורות הם משמשים אזי העולים,
 בין מתווכת מנהיגות מהווים אלה פעילים החברתית. ההשתתפות ולהרחבת החברה

ש לחברה העולים אוכלוסיית  על מתבססת המקומית המנהיגות כי לציין הקולסת.י
 סומנת היא זאת עם יחד אך יפות, פנים זו חבריה.לפעילות של וולנסרית פעילות
ת לא קשיים בתוכה סרי לונ תהוו לו הפעי ם. חקת אינה מעסי שו ת, חי  ודורשת רוו

 עולים בהתנדבות מדובר כאשר גדלה הבעייתיות רבים. ואנרגיה זמן השקעת מחבריה
 העוברים עולים מניע מה תמוה, לעיל. שהוזכרו הקליסה ומאפייני ההגירה משבר לאור

 וולנסרית לפעילות ולהירתם החופשי מזמנם לתרום ומפרך קשה כה קליסה תהליך
 כךי זו בדרך הבוחרים עולים ישנם כי ונראה להתנךבות, רבים מניעים ישנם כי מסתבר

החדשה. ובארך בחברה האישית קליסתם על להקל



 מעבודתם מתנדבים רצון לשביעות המביאים מניעים גורמים מציג (19S3)גדרון
 את מציג וקידום.יתר^על^כןגדרון אחריות עצמו, התפקיד הכרה, הישגים, והם:

 גם בה ומשתמש בשבר עובדים של רצון שביעות בדבר הרצברג שפיתח התיאוריה
רצוף לשביעות המביאים גורמים סוגי שני בין מבחין הוא מתנדבים. לעובדים בהקשר

ח המתבצעת( לעבודה הקשורים תובן)גורמים טרמי (1 תו ףפי  עם יחסים כגו
ת מקבלי ת,התעסקו שירו ביצוע בעבודהמעוררת ה  שימוש מתוף התפקיד עניין,

חברתית. והכרה המתנדב של ובמיומנויות בכישורים
ס1 (2 מ מי ר  פיתוח בגוף העבודה( מתבצעת בהן לנסיבות הנוגעים )גורמים רת1ו
 המלווה המקצועי מהצוות הבוונהוהדרבה וקבלת אחרים, מתנדבים עם חברות יחסי

בשסח. עבודתם במסגרת אותם
ם.לוי של ההסתגלות בתהליך מבריע תפקיד הקהילתית לעבודה  (,1979) העולי

 המודעות את התושבים בקרב להגביר שתבליתה מציין קהילתית, לעבודה בהגדרתו
 האפשר בבל לפתח מאמך מתוך מהקהילה, חלק מהיותם הנובעים ולצרבים לבעיות

בעיות. אותן עם עצמיים בבוחות להתמודד והבושר הנבונות את
( אי ס  בעיקר לספל הנאותה הדרך בי ומוספיה לוי דברי את מחזקת (1977קי

 ובעייתףובבך מקומו את להגדיר לו ולעזור האדם את לשתף היא הקליסה בבעיות
בחברה. יותר סוב לתפקד בידו לסייע

ת תי ל הי ק ה ה ד בו ע ה ל ש ה ד קי פ ת ס, בו סז ת ל א ך פו ה ל א  לפעילים העולים הו
ל ל כ ת א צגו ריי ש א ם בי ד תנ מ םו לי עי פ ת צו בו ק ר צו לי םו ל ר תגו ע בי ק ב ם פי ת שו  ה

 את לשפר לעצמם לעזור בדי אלא זבויות, לדרוש רק לא זאת העולים. אובלוסיית
 וולנסריות לפעילויות העולים קבוצות אצל פתיחות היווצרות כי לומר ניתן מצבם.
(.1979)לבנברג בחברה, התערות של הסופית למסרה מעבר שלב מהווה

ת תה^ך תרבו ^11ב הה ם ^ ה ^ ה0בן קן ת ^ ה ת ^ ב ^

 הבעייתיות את וכן קשייו את העלייה, גל מאפייני את תיאורסי באופן הצגנו עתה עד
 שתי נציג כעת הקהילתית. העבודה מתמודדת עמו אשר עולים התנדבות נושא סביב
 פיתוח היא בפנינו העומדת המסרה כאשר העולים, עם בעבודה שונות התערבות דרכי

ת מנהיגות  בעיקר נובעת ההתערבות דרך בחירת זו. אוכלוסייה בקרב מקומי
 תחילה הקרוונים. באתר מגורים העיר,לעומת במרכז מגורים הדיור: באופי מההבדלים

פתרדתקוה. בעיר המתגוררת העולים אוכלוסיית על כללית סקירה לתת ברצוננו
םכ ררי תגו המ תקו תח^ ם 22,000 בפ לי עו ה ם. מי ע ה ר ב ח ת צו ר א אי צ םיו לי  עו

קי מפוזרים חל רובם בכל  העולים בשכונות. האחר וחלקם המרכז באזור העיר,
סבתא, מורחבת: כמשפחה שכורות בדירות מתגוררים  שני ובממוצע אם אב, סבא,

.קשים צפיפות בתנאי חדרים 1.5^1בנות בדירות מתגוררים הם למשפחה. ילדים



ם,למדו הם לעיר שהגיעו העולים רוב ם16 גיל עד העמים בחבר אקדמאי די מו  לי
 בתחום מקצועות רכשו מהאקדמאים גבוה כשאחוז גבוהה, להשכלה והמשיכו כלליים,

והמדעים. הסכנולוגיה
ת70^ סיי לו כ או ל ל כ ל מ גי ד ע ה) ד בו ע ה ל גי ב א הי ת ר ג בו ה ם לי עו  והם (55 ה

ק שו םב  העבודה, לגיל מעבר 30^ מזדמנות. בעבודות אף ועוסקים העבודה מועסקי
מזדמנות. בעבודות עוסקים או נבדיהם על בשמירה זמנם את מעבירים

 רבים עולים הראשונה קליסתם בתקופת העולים את מעסיקים וצרבים בעיות הרבה
ת פונים דו ס מו ל בדי שונים ושירותים א ה ל הי ק  על ויקלו בידם יסייעו שאלה ב

ם במענים זובים העולים אין לרוב בי למצוא ניתן זאת עם קליסתם. מי  מתאי
ה לצורביהם, ע די אי ל ל ת שו ר ה ת דו ס מו ל א ם די חי בי ם ת י י נ פ ל ש ב ם ע פ א ל ת א ז  ו

השפעה כוח וללא הבולמים או המניעים הכוחות של מוקדמת
 בעלי תושבים של התארגנות יצירת של בדרך לפעול ניסינו הבעיה אבחון לאחר

 מסרת לצורכיהם. מתאימים מענים להשגת כוח קבוצת יהוו אשר צרכיםמשותפים
ם ההתארגנות לי עו ה ת א ך פו ה ל ה ת ת הסובלים יחידים מאוסף הי מ סוי מ ה עי ב  מ

 ,גורלם בקביעת שותפים להיות ויזמה,הנכונים רצון,מוסיבציה בעלי פעילים לקבוצת
חייהם. איכות ולשיפור בעיותיהם לפתרון לפעול ומסוגלים

 זו התערבות שלבי פעילים. קבוצות למקימי עבודה דגם מציגים (19S5) והדר כנען
זה דגם של הראשונים השלבים בשלושת נעזרנו

סז שלב לי עי פ ר תו אי ^ שון א  הקמת לקראת ראשוני בסיס יצירת של שלב זהו ר
 מודעות ויצירת האנשים איתור את הכוללת מסוימות, בעיות בעלי אנשים של קבוצה
 היחידה הקליסה, משרד לשירותי כניסה כדי תוך נעשה האיתור תהליך הבעיה לקיום

 העברית. השפה ללימוד ם( )שלב ואולפנים להתנדבות המדור עלייה, לקליסת
פעילים: לבחירת הקריסריונים

בארך שנתיים מינימום של שהייה א(
הבסיסית. העברית השפה ידיעת ב(
50 גיל עד ג(
בשכר^דירה(. או )שבבעלותם בדירות ומתגוררים מועסקים ד(
הערב בשעות מעבודה פנויים ה(

 צעירה, מקומית מנהיגות ליצור היתה אלו קריסריונים הצבת מאחורי שעמדה המסרה
 מעס ופנויים הראשוני הקליסה תהליך את שעברו וורבלית ויכולת השפעה כוח בעלת

17 נמצאו וכדומה. דירה עבודה, חיפוש כמו: בקליסה היוכדיוםהקשורות מדאגות



^ נע שגילם פוסנציאליים פעילים  )ממקצועות גבוהה השכלה רמת בעלי ,50^2בין
 חלקם העבודה, בשוק הועסקו מרביתם וכדומהך פיסיקה רפואה, מחשבים, ההנדסה,
 הפעילים רוב אצל זמניות. בעבורות וחלקם מוצאם בארך שרכשו המקצוע במסגרת

 העולים התנדבו ארצה הגעתם מרגע ההתנדבות, לנושא מודעות קיימת היתה
לארך. אחריהם שהגיעו נוספים עולים בקליסת סייעו וגם שונות במסגרות
 של ראשונית זהות המקבלת מגובשת קבוצה יצירת ניבושז D שני שלב

 כיוונים על והחליסה חוזה ערכה הקבוצה הקבוצה, של ראשון מיסוד נעשה קולקסיב.
 או פורשים מהפעילים חלק זה בשלב כי מציינים (19S5) והדר כנען משותפת לפעילות

 קרה זה תהליך אכן מקומם את תופסים ואחרים פעילותם היקף את מצמצמים
הפעילים. קבוצת בקרב

שי שלי שלבה מי ^ בדרךל פני ה ד סו מי ה ב  העלתה ותבנוןהפעילותז של
 העולים וצרכי בעיות עם להתמודדות מתאימה הכשרה בקבלת צורך הקבוצה
חלקים: 3̂ל חולקה שניתנה ההכשרה תכנית מהשסח.
ע הלק ד י ת י י נ ק ה ^ שלסוןוהחברה על לעולים בסיסי א די ה כ ת א ך,וז ר א  ב
הקולסת. בארך ביסחון להם להעניק

^ הלק  בשסח. מעשי באופן והתנסות תחום לוועדות חלוקה ב
ם, סי ק י י רו פ ע צו בי ו ן ו נ כ ת ת) ו עי ב ן רו ת פ ל ת ו י ו מנ ו מי םו לי כ ק ו ז חי ^ ^ ק ל  ה

ועודך פעיל תפקידי בצוות, עבודה תקשורת,
 בהעברת היתה ההתמקדות כאשר חודשים, כשלושה ארך התכנית של חלקא^

 עשייה. לצורך הקבוצה התגבשות לקראת וחיזוקים תמיכה ונתינת תיאורסי חומר
 תחום בוועדות מעשית בצורה הפעילים עבדו הבאים החודשים שלושת במסגרת

ם לי כ ם לי עי פ ה שו כ ר לו א ת לויו עי פ ך תו מ ש כ ך ך נו חי הו ק סו ע ת ה, ס לי ק אי ש בנו ( 
בעיות לפתרון ומיומנויות

 אצל קיימת היתה פעילים בתא הקבוצה גיבוש וסרם הקליסה קשיי עקב
 החלו ההתגבשות שלבי במסגרת ואכזבה. תסכול זרות, בלבול, של תחושה הפרסים
 על במעס והקלו נינוחה, ולאווירה לפתיחות תרמו אשר ידידות קשרי לפתח הפעילים

 השתייכות מסגרת היוותה הקבוצה לקבוצה הפעילים הגיעו שעמן הקשות התחושות
 בתכנים העיסוק מלבד משותפות בעיות והעלו בשבועיים פעם הגיעו שאליה

 בתחומים לזה זה סייעו שהפעילים בכך הדדית תמיכה נוצרה שהועברו הלימודיים
 לרכישת מוזלים מקומות על אינפורמציה מתן עבודה, ומקום דירה שונים.כמהמציאת

פריסיםועוד.
 לאחרים מעצמם לתרום וליכולתם הפעילים של למוסיבציה תרם הקבוצה גיבוש

 להתעלם לנו אל אך חברתית, תמיכה במסגרת הקבוצה תרומת את רבות הדגשנו
 במספר ביסוי לידי בא הדבר אינדיווידואלי באופן הפעילים של האישית מההתפתחות

תחומים:
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העצמי. הביסחון חיזוק א(
העצמי הדימוי העלאת ב(
משימות. וביצוע תכנון יכולת נ(
בקהילה. ומוסדות שירותים אנשי עם יחסים פיתוח ד(
בקהילה. בעיות עם התמודדות יכולת ה(
האישיות. ולבעיות לצדכים מעשיים פתדונות מציאת ו(

 מלא, באופן פעולה הפעילים שיתפו ההכשרה תקופת בכל כי לומר ניתן לסיכום,
 ובהתייעצויות, בדיונים השתתפו בהפעלות, חלק שהתקיימו,נסלו המפגשים לכל הניעו

החלסות. בקבלת והשפיעו ודעותיהם לרגשותיהם ביסוי נתנו וכמחכן
ם,יציאה ממקום מעבר עקב ארבעהפעילים נשרו הסדנאות סיום לקראת  מגורי

 גוף נשאר עדיין מהפעילים, חלק נשירת למרות נוספות. עבודה שעות וקבלת ללימודים
 אינפורמציה לזרימת צינור המהווה גוף העמים, חבר יוצאי אוכלוסיית את המייצג פעיל

 הפעילים מסוגלים שכיום לומר ניתן ומוסדותיה. לרשות התושבים בין דו^ססרית
רגון א ן, ו כנ ת ב ק ל ח ל סו  בקבלת שותפים להיות קהילתיים, תהליכים וביצוע לי

העמים. חבר העולים,יוצאי של השונים לצורכיהם מענים ונתינת החלסות

פעילים. איתור א.
^ ״המאפשר״ תפקיד ב. ^ י פ ^ ל פ1ע פ ע,1967ן)1^ י סי מ ^  את ומעודד מלווה (

הקהילה. למען התנדבותיות ליסולחלקבפעילויות הפעילים
תכנון תפקיד ג. ^ תכנן מ קונקרסיות. בעיות עם התמודדות לצורך פעולות ה
ע ד. צו חברתיות. תכניות מפעילה^בי
מדריכה^תמיכה ה. הכוונה יועצת,
ן ו. בי ^ ת כ תוו ומוסדותיה. הרשות לאנשי הפעילים מ

 הדיור אופי של הבעייתיות את המאפיינים כלליים קווים מספר להציג ברצוננו ראשית
בארך הקרוונים באתרי הזמני

 עולים לגבי והמשפחה היחיד במעגל משבר מהווה באתר למגורים המעבר תהליך
 סביבות משנים אנשים מעברים. של בשרשרת נוספת חוליה הוא זה מעבר חדשים

 לחיים ההסתגלות הדדית. הסתגלות באמצעות ידם על ומשתנים ופיסיות חברתיות
אנושיות. בעיות נוצרות נכשלת וכשזו קשיים, רוויית קרוונים באתר



 חברתית סביבה להזדהם. עשויה והחברתית הפיסית הסביבה - יתר־על־כן
 בעלת להיות נוטה היא ניזוקה כשהסביבה וסטיגמות. אפליה עוני, על־ידי מזוהמת
 בה, החיים לאנשים סביבה של אי־התאמה בה. המתפקדים על שליליות השלכות

(.1992 )קמינסקי, וחברתיים אישיים מצוקה למצבי וגורמת היוס־יום חיי על מקשה
 יש להתערב, הקהילתית העבודה בחרה בה הדרך את יותר מאוחר להבין בבואנו

קרוונים: באתרי דומיננטיים מאפיינים מספר להציג תחילה
 ידיעה חוסר ארעיות, של תחושה קיימת התושבים אצל המגורים: זמניות א.

ובכלל. באתר עתידם לגבי
 שכנים, סכסוכי התגברות בפרטיות, לפגיעה המביאה גבוהה: דיור צפיפות ב.
 מחייה שטח הוא הקרוון פנים כן, כמו הקרוונים. בשטח מוטורית בתנועה נוחות חוסר
 תוך בבעיות לעלייה המביא דבר הבסיסיים, לרהיטים בקושי המספיק ביותר קטן

בפרטיות. ופגיעה משפחתיות
 עולים הם הקרוונים באתרי התגוררת האוכלוסייה נמוך: עצמי דימוי ג.

 עוד יכלו לא כלכלית מצוקה בשל אך פרטית, בשכירות קודם שהתגוררו וותיקים
 בשטח נחשלות משפחות של ריכוז נוצר כך זול. לדיור לעבור ונאלצו בהוצאות לעמוד
 חברתיות תופעות עמו הביא ואשר קשים פיסיים בתנאים שאופין אחד, מחיה

 שלילית לתדמית וגורמת הזנחה נחיתות, משדרת הסביבה כי לומר ניתן בלתי־רצויות.
 המתגוררת האוכלוסייה בקרב נמוך עצמי לדימוי ומביאה הקרוונים תושבי כלפי

במקום.
 ומטרדים שיטפונות נוצרים החורף בעונת הקרוונים באתר )פיסיים(: מפגעים ד.

וכוי(. נחשים, )עכברים, והאזור הבנייה איכות בשל אחרים
 הבעייתיות ואת בכלל קרוונים באתרי החיים אופי את במעט שסקרנו לאחר
 החלה בו פתח־תקוה בעיר הקרוונים באתר נתמקד זו, חיים במסגרת הקשורה

כשנתיים. לפני ההתערבות
 אזור העיר, בדרוס־מזרח שיקום שכונות לשתי סמוך ממוקם הקרוונים אתר

 הארץ, ברחבי אחרים קרוונים לאתרי שבניגוד לציין ניתן זאת עם חלש. כאזור המוגדר
 האתר ציבורית. לתחבורה ונגיש העיר של שיפוטה בתחום נמצא הקרוונים אתר

 חבר מארצות עולים רובם בתי־אב, 400כ־ בו מתגוררים וחצי. כשנתיים לפני אוכלס
 40 למעט דיור. מחוסרי וישראליים צעירים זוגות משפחות( 60) האחר וחלקם העמים

 מתגוררים התושבים רוב ישראליות, משפחות 40 גרים בהם מ׳׳ר 68 בעלי קרוונים
 נפשות 4 בת למשפחה קרוונים 2וב־ נפשות 3 בת למשפחה מ״ר 23 בעלי בקרוונים

החיים. לאיכות תורמת ואינה רבה היא הצפיפות ומעלה.
 הבינוני מהמעמד הם העולים מרבית כי לומר ניתן והתעסוקה ההשכלה נושא לגבי

 כפיים, בעבודות החופשי בשוק מועסקים מתוכם 70% אקדמאית, השכלה בעלי רובם
על וחי מובטל הוא העולים של האחר חלקם קבועות. ולא מזדמנות בעבודות רובם
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הו ת,ז או ב צ  הישראלים אוכלוסיית האוכלוסייה.לעומתם של חלש היותר הנתח ק
מובסלים. מהם גבוה ואחוז נמוך ממעמרסוציואקונומי מגיעה

 היתה בקרוונים התערבותנו תחילת וותיקים. עולים מתגוררים באתר שציינו כפי
זה. במאמר נתמקר ובה העולים אוכלוסיית עם

 חובר לא האתר במקום. בסיסיים שירותים היו לאתר,לא התושבים כניסת עם
ר רעש עם להתמודד נאלצו והתושבים המרכזית החשמל לרשת עדיין אווי ם הו  וזי

 )טלפונים בנמצא היתה לא תקשורתית רשת חשמל. שסיפקו גנרטורים על^ידי שנגרמו
ם ובריאות חינוך,תרבות וציבוריים(,שירותי פרסיים קו מ ב רו  צרכים עור וכן חס
וכוי(. נאותה פיסית )דואר,תשתית אחרים

תן לאור לני ״ הנ ב צ מ א ה צו מ הל ס הי ע כ ל, כו ס ת ל ש ב צ מ ב ה סיי לו כ או ה ת  א
ך ס או ר. ס מ מ ב מון א אי ת,ללא בעיות עם פרסים של ו שיו  או התארגנות ניסיון אי

 הבלעדיים,בעור לצורכיו הועיל ללא לראוג ניסה פרס כלשהי.כל קהילתית ראייה
הכלל. נחלת היו הצרכים שרוב

 ומתוך צרכים ואיתור איסוף לאחר לשסח. הקהילתית העבודה נכנסה זה בשלב
 מבין התארגנות יצירת של התערבות בדרך הקהילתית העובדת בחרה המצב אבחון

ת מעורבות לצורך העולים מסר לה. קהי ת ההתארגנות ב צ בו ק ת הוו ל ה ת  לחץ הי
האוכלוסייה. לצורכי מענים ומתן לקהילה משאבים להשגת

 איש 60כ^ השתתפו בה תושבים אספת ערכנו ההתערבות תהליך בתחילת
 אוכלוסיית לרווחת מזמנם לתרום נכונות הראו אשר אנשים חמישה התנדבו ומתוכם
 השכלה בעלי ,30^30 בגילאי אלו תושבים בקהילה. החיים איכות ולשיפור העולים

 העיסוק לתחום הקרובים במקצועות החופשי בשוק עבדו מהם שלושה אקדמאית
 לא האתר תושבי היותם למרות מזדמנות. בעבודות עסקו האחרים ושני מוצאם בארץ
הקבוצה. התגבשות סרם השני את האחד הכירו

הסביבה, איכות חינוך,תרבות, פעילות: נושא עצמו על לקח מהנציגים אחד כל
 וניסו התושבים כלל אצל צרכים הנציגים איתרו מהפעילות כחלק וקהילה. דיור,רווחה

כן לאותם מתאימים מענים לתת ^ ר ת י ם. כי ר צ  שירותים אנשי עם פגישות נערכו ה
 וניסו שבטיפולם הנושאים בתחום השירותים אודות על אינפורמציה קיבלו בהם

קהילתיים. פרוייקטים עבור משאבים לגייס
 כשכונה והכרה להתייחסות הקרוונים אתר זו,זכה להתארגנות הודות כי לומר ניתן

 לזכותם לזקוף ניתן הפעילים עבודת במסגרת ומוסדותיה הרשות בקרב המניין מן
 ארגון הסביבה, איכות חודש בחגים, אירועים ארגון כמו: פרוייקטים וביצוע תכנון

 על הפעילים נטלו ואחרות אלו בפעילויות וכדו׳ הקיץ בחודשי לילדים חווייתית פעילות
 ותרמו מקצועיים גורמים עם פעולה שיתפו ומוטיבציה, יזמה, גילו רבה, אחריות עצמם

הקהילה מורל להרמת
ל הפעילים חמשת לסיכום, ל כ ב ר ק ב ה ר כ ה ל ה ת כ שז ת מי קו מ ת גו הי מנ ו ו  הי
כנציגיה. אותה ראו אשר העולים, אוכלוסיית
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 בין תיווך שירותים, אנשי עם קשר בללהיצירת זו מנהיגות שמילאה התפקידים
 השירותים אנשי בין דו^טטרית אינפורמציה לזרימת צינור שירותים, לאנשי תושבים

 לרווהת פרוייקטים וביצוע ותבנון הקהילה לצורבי מתאימים מענים נתינת והקהילה,
הקהילה.

 קבוצתי תהליך עברו הם הפעילים של המצומצם המטפר למרות בי לציין ברצוננו
ת תי בונ ש ת ד ב עו תו תי ל הי ק ת ד ב עו ווי לי ב ע בו ש ל ת ה א בו ר ע תנ שו פגי ה ר. ב ד ל ב  ל

הרוטית. השפה דוברת
 ועזרה לתמיבה מקור מטגרתהשתייבותהברתית, הפעילים עבור היוותה הקבוצה

 הקבוצה תרמה לבך מעבר אישיים לצרבים רלוונטית אינפורמציה וקבלת הדדית
שי אי פן או ב ת בו ה לבל ר ק ז הי הו ר צ י , מי צ ע ה ם נ הו ט ב ת א ה ת ל ע ה ל: עי  קשרים פ

ם םע שיי  עם קשרים פיתהה הקהילה, בקרב הפעילים לאהדת תרמה הקהילה, אי
 בלים והעניקה אישיים, צרפים אודות על רהבה אינפורמציה נתנה השירותים, אנשי

תבנון, בנושאים ומיומנויות ת,  שירותים עם עבודה תקשורת, דרבי במו:קבלתההלטו
ועוד

 דבשו הפעילים אינדוקטיבית^ בצורה הקבוצה למדה הקבוצתי התהליך במטגרת
מעשיים. פרוייקטים מתוך בלים

 תקופת במשך אנשים. המישה של גרעין נשאר הקבוצתית הפעילות בל לאורך
תפטו פעילים מטפר נשרו הפעילות ם אהרי בין לנשירה הטיבות מקומם. את ו ו  הי

 לטובות וציפייה קולקטיבית ואהריות מפעילות עייפות קבועה, עבודה השאר:מציאת
הנאה.

 לשמור רצון מתוך הפעילים, בשיתוף ענפה פעילות היתה בשנה במשך בי לומר ניתן
ם.לקראת על  לתקוף לנבון ומצאנו הקיימים הדלדלותבבוהות הלה השנה טוף הקיי

ה עי ב ה ת  ומיומנויות בלים להקנות מטרתה אשר טדנא בניית והיא אהרת בדרך א
המקומית. המנהיגות והיזוק קהילתית לפעילות

ם ת רנ ק ה

פעילים. איתור א.
תן ב. מ ת^ ר ש אפ בעיות. בפתרון לפעילים תמיבהוטיוע עידוד מ
צוג ג. ^יי ת ר הממטד. בפני התושבים מטנג
השירותים לאנשי תושבים בין תיווך ד
ק יועצת ה פו בה^טי רי די התנהגות דפוטי ולימוד לפעילים מידע מד  שימוש עלי

בהיקוינמודלינג(. הקהילתית בעובדת
קהילתיים. פרוייקטים של מתבננתומפעילה^תבנוןוהוצאה^לפועל ו.



 מטרה אותה למתן הפועלות עולים עם התערבות דרבי שתי להציג ניטינו זה במאמר
מקומית. פיתוהמגהיגות והיא

 עם העבודה מוצאן בגקודת שתות אך בעיקרן זהות ההתערבות דרבי בי לומר גיתן
 לפעילות רלוונטיים לטדגאמובגתבגושאים פעילים איתור מתוך יצאה בעיר העולים

 העבודה לעומתה בשטה. מעשית לפעילות הובילה טדנא אותה אשר קהילתית,
פי האתר ועד של מעשית בפעילות התמקדה בקרוונים  לתהומים,שעלו הלוקה על

 לימוד. במטגרתטדנאות הפעילים הועשרו דרך בברת צורביהאובלוטייה.אהר מתוך
המקרים. מן אהד בבל ההתערבות דרך בהירת את הנהו משתנים במה

ט א רי טגו ה ט קו ט
 שבורות מדירות המעבר של משבר מתוך נבעה הקרוונים באתר ההתערבות תהילת

 המגורים רמת זאת לעומת ירודים. פיטיים תנאים בעלת זמנית מגורים לשבונת בעיר
ך העולים של א ם ק ל ה תו רו בו ש ת רו די ב רו ר תגו ה ם ב רו ר. ת ו הי ה בו הג ת הי ר עי  ב

משלהם. דירות הצליהולרבוש

ההתערבות עתת ב
ם בשירותים מהטור קשים, פיטיים בתנאים אופין הקרוונים אתר םוצרבי טיי  בטי

 מרבית עם שהתמודדו פעילים בעיר למצוא היה ניתן זאת לעומת מומשו. שלא אהרים
ם הם ובעת מומשו הראשונים וצורביהם בארץ הקליטה קשיי  להיזוקים זקוקי

ותמיבה.

ה ג ת ת ק א ת צ טו ב צ ט
 שהביא דבר קשה, טוציואקונומי מצב על מורה הקרוונים באתר למגורים המעבר עצם

מי בקרב נמוך עצמי לדימוי אקונו ציו םהטו מצב ר^ הבעי טיי בלו  טוב העולים של האו
בארץ. המשתנה והמציאות הקליטה קשיי עם יעילה להתמודדות התורם יותר,דבר

בי ניתן שהוזברולעיל, התנאים בעקבות ת או ר  אתר אובלוטיית מאפייני ל
 הבעיליט ופעיליה. בעיר המתגוררת מהאובלוטייה שונה הפעילים ובתובם הקרוונים
ט תי תר,נזקקקולהבוונה הלשים היו בקרו  מימוש של אינטנטיבית ועבודה רבה יו

 מעשית לגישה נזקקו אלו פעילים האובלוטייה.לפיבך של ובטיטיים מיידיים צרבים
שרה היה ניתן צורביהם מילוי ולאהר התערבות של ומיידית הב ת ר מטג םב ק הז  ל

ם נוטפים בלים להם שהקנתה פורמלית ה היי ת בו אי ר פו שי ען מ ל ת, דו ד מו ת ה  ל
ם מד מע ^ ר עי ב ט לי עי ב ר היה ה ת קיו שלב ולא היות הז  הצרבים מימוש נמצאוב

 צורביהם למילוי לפנות למי ידעו קודם, התנדבותי רקע בעלי היו רובם הבטיטיים
ם והיו והקהילתיים האישיים ת זקוקי  והעשרה. ידע להם שתקנה למטגרתתמיבתי

קהילתם. בתוך מעשיים לפרוייקטים יצאו לאהר^מבן
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העולים, בקרב המקומית המנהיגות ועתיד ההתערבות הצלהת את לבהון בבואנו
 קשרים לפרט^התפתהו ומאידך לבלל, מהד תרמה הקהילתית שהפעילות לומר ניתן

 הולמים מענים בעיר^ניתנו והשירותים למוטדות הקהילה ובין עצמם לבין בינם
 ובבך הקולטת ההברה עם הקשר להיזוק בלים קיבלו העולים מהשטה, שעלו לצרבים
ה לא בעיר.השובה העולים בקהילת מעמדם את ביטטו ת הי ת הו  לפרט, התרומה פ

 והוותיקים העולים אובל^טיית בקרב האישי מעמדם בהיזוק ביטוי לידי באה אשר
שת  דימוים והעלאת אישיות בעיות עם להתמודדדות ומיומנויות בלים באהד,רבי

העצמי
שפיתוה אנו קהילתיות טוציאליות בעובדות  בקרב מקומית מנהיגות מאמינות,

 זאת בבלל, ובארץ בקהילה ההברתית קליטתם על להקל אפקטיבית דרך היא עולים
 הלך,היפוש שטרם ההגירה משבר עקב עולים, של התנדבותית בעבודה הקושי למרות

לפרנטתם. עבודה מקור במציאת מתמדת והתעטקות קבע דיור

ת רו קנ מ

 העברית. האוניברטיטה ירושלים: עלייה. קליטת (,1934)אייזנשטדט,ש.נ.
ה1990) מ. הבר,י.ופלג, אמיר,ה., י י ל ע ^ ע ד ט בעיות וקליטה (. ט,לק אתנרי  ו

הקליטה. משרד ירושלים: טקירותומאמריט^
 והרווהה, העבודה משרד ירושלים: קהילתית^ בעבודה ביווניטהדשיט (.1989)בר,נ.

.20^17,קהילתית לעבודה השירות
ר.)1961בר,י.)  תמיבההברתיותבתהליבי מערבות של תפקודן (.1984(.מתוך:ולפר,

ם טי דנ טו ט ל ש ת לו תג ט ה הו ליי ^ עולים ע ^ ת ד ו ב ע , ט ״ ל מ א ו ן ר י א י א צ ו  י
 היפה. טוציאלית,אוניברטיטת לעבודה ביה״ט

 (,3ורוותה,ה) הברה מעבודתם, מתנדבים של רצון לשביעות מקורות (.1983)גדרון,ב.
239^270.

^ עולי של מקוטמגוריט ובהירת דיור העדבת (.1989)ש. הטון, ה י ר ^ דפי ב ן ו  עי
והשיבון. הבינוי ישראל,משרד להקר ירושלים מבון הגדול.ירושלים: הגל

 .239^248 ו, ורווהה, ,הברהקבוצות״ למקימי עבודה .״דגם(1983)בנען,ר.והדר,ה.
מ.1979) לבנברג,מ רג, ב בנ ל ך: תו מ א. בו מ ^ ם לי עו ת ט לי ק תו לי א צי טו ה ד בו ע .) 

אוניברטיטתבר^אילן,רמת^גן, בישראלי ורווהה קליטה )עורבים(, מ. וקראוט,
.13^7עמי
דואיזור עיר בישראל, והקהילה השיתוף נושא לפיתוה משולבת גישה (.1979לוי,י.) , 

(2,)23^30.
תית (.1993) ערן,י ק טו תע ה ט ^992^9̂29 משנת העטיט הבר עולי של קלי

תעטוקתי. ולמידע לייעוץ התעטוקה,המרבז שירותי ירושלים:
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)פרדט,י ט בתי (.1993. דו קי ל ט לי עי ב ל ר ב  משרד מקומית^ירושלים: מנהיגות ט
 קהילתית. לעבודה השירות והרווהה, העבודה
ר.) טאי, ת.1977קי מ״ ע ג ג, תג ר קו ק ר א ל ה ט לי ק .)

ט של התערבות תדריך (.1992)קמיגטקי,ש^ תיי ל הי ק ט די ב קרווניט^ באתרי עו
 השירות וקהילתיים, אישיים לשירותים האגף והרווהה, העבודה משרד ירושלים:
קהילתית. לעבודה

ת לעבודה השירות היערבות (.1990)ובר,ג. קמיגטקי,ש. עלייה^ לקליטת קהילתי
 והרווהה. העבודה משרד והברתיים, אישיים לשירותים האגף ירושלים:

ט1972) מ. רוט, לקטמאמרי תי״. ל קהי ף תו שי  .11^3,3 קהילתית^ בעבודה (.״
^ (801̂ ) ^ (9( ( . )198) ^ ^ , ^ .3. ^ )4( ^8(30) 

.87^82(^,
(.7^9)(



מבוא

אזורית. מועצה של וטיפולה אהריותה שיפוטה, בתהום נמצא הקליטה אתר
 העירוני המרבז מזה. זה המרוהקים קטנים מושבים במה ממוקמים לאתר מטביב

ה15 של במרהק קטנה עיירה הוא ביותר הקרוב ר בו ה ת ה רי ד ט ה מ.  הציבורית ק״
.21:00 בשעה ומטתיימים ביום פעמים ארבע של נגישות מאפשרים
ת2,700ב^ דיור.באתר יהידות 1,130ב^ בולל האתר שו פ  עולים 70%ב^ מהן נ
הטרותריור. ישראליות משפהות 13 וב העמים הבר מארצות עולים 30% מאתיופיה,

 הבר עולי של לקליטה האתר תובנן בתהילה 1991 באוגוטט ההל האתר איבלוט
ה, טי םובעיקררו הר במשפהות המאופיינים העמי מאו ת. אובלט קטנו  האתר יותר,

גדולות. משפהות בעלי שהלקם מאתיופיה עולים של גרולה בקבוצה
 במטגרת הציבוריים השירותים מרבית את לטפק היא האזורית המועצה מדיניות

האתר.

הגורמיטהרומיננטייטהמעורפיט

האזורית למועצה גורמיטהבפופיט א
המנהלה. וצוות האתר מנהל ^
התעטוקה. שירות ^
שלוההשלמהלקתההינוך. ^
ת ^ רו שי לאזרה. ייעוץ שי״ל^

אהרות ממשלתיות לרשויות גורמיטהבפופיט ב
ת משרד ^ בז ר ^ ה ט לי ק הברתית. קליטה ה
ת ^ ת^רבז די הו תהי בנו עולים. שילוב הטו
D .נציגעמידר
ובללית. לאומית קופות^הולים: ^
משטרה. נקודת ^



ר ט מ ה

הקהילתיים. המשאבים לאי^מיצוי גורמים קליטה באתר טבטוביםבין^ארגוניים

ת פו ר ע מ ה ת י רי או ת פי ^ ל ע ה ה תו תי ה עי פ ה ת ג צ ה

האתר. של לקוי ולתפקוד תיאום להוטר גורמים בין^ארגונית בתקשורת קשיים
 במו: מקצועיים שונים.עובדים לארגונים השייבים עובדים 35̂ב פועלים באתר

 טמך^מקצועיות: מקצועיות.עובדות גננות,מורות,אהיות,רבוות טוציאליים, עובדים
 גינון,ניקיון בתהומי בלליים: בגן.עובדים שבונתיות,טייעות עובדות הונבותטומבות,

ותהווקה.
 ותלות טדר ביניהם שיש משתנים של במבלול מוגדרת מערבת (,1990)על^פיגויאל

 האלמנטים, תבונות באמצעות נקבע ביניהם,שאופיה אינטראקציה המקיימים הדדית,
וו. מאינטראקציה בתוצאה להשתנות נוטות ותבונות

 שהשלם אריטטו,הטוענת של בפילוטופיה מעוגנים המערבות תורת של רעיונותיה
טבוםהלקיו. מאשר יותר הוא

 גמישים הם המערבת שגבולות להטיק ניתן והשלבותיה ההגדרה על^פיבהינת
המתבונן של מבטו לנקורת בהתאם שונים פירושים ומאפשרים
 שונים תפקירים שבעלי משום בעיה, יוצרת בוו הגררהפתוהה קליטה באתר

 האם היא: הנשאלת המרבוית השאלה המערבת. גבולות את שונים, באופנים מגדירים
 ארגוניותי מערבות במה או אהת ארגונית מערבת הוא הקליטה אתר

מהנימוקים: אהת ארגונית במערבת הקליטה אתר את לראות ניתן
האתר. של המוגדרים הגיאוגרפיים בגבולות ניתנים השירותים בל .1
אהידה. מוגדרת אובלוטייה משרתים השירותים בל .2
השירותים בין תפקידים הלוקת קיימת 3
דו מנהל יש .4 קי תפ ש ^ ר ת אהת. ארגונית ביהידה האתר את לנהל א
ר השירותים בין ותלות קשר יש .5 פ ט ה ^ ת בי ב ה ר מו ה ^ ם ני שו  יבולה לא ה

 ובן אב ממהלת להתעלם יבולה לא הטוציאלית העובדת או מובה. מילד להתעלם
הלאה.

 לצפות יש אהת ארגונית מערבת הוא הקליטה שאתר וו הגדרה על^פי
 בלפי באתר הטוציאליים העובדים )יהט האם לשירותי יתייהטו השונים שהשירותים

 באל מהלקתההינוך(, בלפי ההינוך עובדי או האוורית, במועצה רווהה לשירותי הלשבה
שונות. ברמות שונים משאבים לקבל צריבים הם שממנה ארגונית טביבה

 והן הקליטה אתר בתוך הן הגורמים בל על ומקובל פשוט אינו המצב אולם,
מהוצהלו.



 על מבוטטת הקיימים והידע המידע זרימת בי נמצא באתר הדינמיקה בבהינת
 או העובדים של טוב ורצון הברות מקשרי נובעות בין^אישית,שתפוקותיה תקשורת

 והידע המידע להעברת מטודרתאהרת ארגונית מטגרת או להיפך.איןמיטוד,מנגנונים
השונים: השירותים בין

מטודרות. תקופתיות ישיבות אין ^
העובדים. עם עיון ימי או משוב מפגשי אין ^
הארגונים. בין מועברים ולא ביותר מועטים הדו״הותבבתב ^
 אהרים אמצעים בל נבנו או פותהו לא ^

נוצר: מבך בתוצאה
אישיים. ארגונייםובין להיבוביםבין המוביל אמון הוטר של מצב ^
ה^לעומת משאביה על הקהילה של בוללת ראייה הוטר ^ תי שו הול  ניתן זאת ו

ר לבל שונים תהליביתבנון ריבוי למצוא ^עבו קהילה. אותה ארגון
מענים. בפילויותבפיתוה יש ^
תהרותעלאובלוטייה ^
משאבים. בובוו ^
 של ומשולשים בפולים תהליבים עובר השונים לארגונים בפניותיו העולה ^

שירות. בל של השונות לדרישות עצמו להתאים וצריך וטיפול אינטיק,אבהון
שונים. לארגונים הקשור בטיפול רצף אין ^

 ארגונית מערבת של במרביבים עצמם רואים אינם האתר בתוך השונים השירותים
 ארגון של תת^מערבת שהיא נפרדת ארגונית מערבת הוא מהם אהד בל אלא אהת,
 לשירותי הלשבה של בתתמערבת עצמם רואים הטוציאליים בלומר,העובדים האם

ך,ובן של ההינוך,בתתמערבת עובדי במועצה רווהה  עובדי עם הלאה מהלקתההינו
ובדי. הקליטה הבריאות,

 בטביבה הפועלים ארגוני^משנה של אוטך הוא הקליטה שאתר לתפיטה הנימוקים
המערבות: גישת אהתעל^פי גיאוגרפית

י העובדים 1 נ רגו א די לי ע ם קי ט ע אם האם מו  במועצה מהלקות ̂ )ארגוני
ממשלה(. במשרדי או האזורית

האם. ארגוני מדיניות פי על תפקידם את מבצעים העובדים .2
 במנהל משאבים מבהינת ולא תפקודית מבהינה לא תלויים אינם העובדים .3

האם. בארגוני אלא האתר
 מהשייבות אלא הגיאוגרפיים מהגבולות נובעת אינה שלהם המקצועית הזהות .4

המקצועית.
ן .3 אי ר ת א ה ך תו ב ה בי ר ר הי ם מבהינת משמעות שום ל ה ם, בדי  בפופים העו

האם. ארגוני של להיררביה
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 בהתאם ארגונית בשייביםלמערבת עצמם רואים ברובם האתר בלומר,עובדי
 באשר הארגונית טביבתם באל היא העובדים, שאר אל ויהטם המקצועית. לבפיפותם

אהרת. מוגדרת ארגונית למערבת שייך מהעובדים אהד בל
 לפעול. השוק״ ״לבוהות לתת מעדיך והוא ברורה לא האזורית המועצה ראש עמדת

ל ב ד, ה א ד צ םלמערבתאהת בולם עובדיו,ומבהינתו הם הרשות עובדי מ בי  שיי
ה בראשה. עומד שהוא האזורית המועצה שהיא א רו א  העובדים את בבעיה הו

 אך ,בפופים,לבאורה,לרשות אמנם שפורמלית היצוניים גורמים על^ידי הממומנים
ב בהתאם ופועלים האם ארגוני עם מזדהים הם בפועל, צ מ ^ ם ת ו י נ די מ  היוצר ל
א שני מצד בשדה. קשיים ו ה  של הנטל וקיווה,שבבך במנהל האתר מנהל את מינה ^
 יהיו גם דבר,ובך לבל נפרדת ארגונית במערבת יתפקד והאתר בתפיו מעל יורד האתר
במערבת. רעשים פהות

ת המועצה ראש או ר ל ה צ רו ה די הי ב ק א ר ה א ל ה מנ  יטתובבו לא שהעולים ב
אהידה. מדיניות פי על יפעלו השירותים ובל במועצה,

ב צ מ ה ^ ן א ב ם ג ך  לרשות המהלקות,הבפופות מנהלי להלוטיך שונה בפועל א
באתר. השליטה על לוותר מובנים שאינם הזקים אנשים הם המקומית

מוצהרים נימוקים
טת נימוקים א. ם^קלי לוגיי או די בערך. עלייה אי
ל נימוקים ב ה מנ ^ ם עיי צו ק למומהיות תהליך ואין מקצוע איש הוא האתר מ
שלו.

ומעמד. שליטה בוה, של בלתי^מוצהרים נימוקים ג
 המועצה, ראש הוא ההלטות קבלת ידי על האתר את שמנהל שמי היא והתוצאה

 הדברים את טוך,ומביאים בלי ביניהם הלוקים האתר ומנהל המהלקות שראשי משום
אליולההלטה.

 תקשורת ביניהם המקיימים ארגוני^משנה של באוטך מנוהל האתר בפועל לטיבום,
 של רצונם שביעות להוטר האתר של לקוי בללי תפקוד היוצרים לקויים גומלין וקשרי

מאידך. מהדוהעולים העובדים
בי את מנהל אינו הוא אהד מוגדר:מצד לא ביום האתר מנהל של מקומו  האתר,

 אינו הוא בי הארגונים בין מתאם אינו הוא שני לו,ומצד מאפשרים לא ארגוני^האם
 במקום המנהלה בהפעלת הוא ביום עיטוקו התפקיד.בך,שעיקר משמעות את מבין

ותהזוקה(. )פקידות

 מאהר עצמם. לבין בינם קשר ללא לפעול יבולים אינם הקליטה באתר הארגונים
ונוגעות קולקטיביות הן עמן מתמודדים הארגונים שבל ההברתיות שהבעיות



 במשאבים המתבטאת אנרגיה של מתמדת בזרימה היוני צורך השונים,יש לשירותים
 ארגונים עם מתמיד משאתמתן מנהל ארגון בל ובדי.ואבן מקצועי מידע,ידע,ניטיון של

 שהארגונים (1990 גזיאל, )אצל בץוקאהן טענת את התואם מצב אהריםבטביבה.
שא על המתקיימות פתוהות מערבות הם ההברתיים  הטביבה עם מתמיד ומתן ידימ

הדירים. לגבולות מבעד וההוצה, פנימה אנרגיה של מתמדת זרימה בלומר,על^ידי
ב הבעיה תטבי  טביבתם ובין בינם בתקשורת מתקשים שהארגונים בך מתרבז

ם והמשא רבים במקומות הטומה האנרגיה של הזרימה ולבן  רבות פעמים ומתןמטתיי
ם ללא או בקונפליקט בתוצאה^הארגוני ת,ו צאו בתפקודם. מתקשים תו

תן טךני תיו הארגוני שהמבנה לראות בנו מו שו ת  התפתהו ותפוקותיו באתר,
עצמם. מתאימים והארגונים דרוש מה קובעת בטביבה.הטביבה לשינויים בהתאם

ק בשאתר ר ל ל ב ה ט לי ק שפהותמהבר ה ה בבמות העמים מ בו ה, טנ  האדם ק
של לראות היה ניתן מאתיופיה העלייה מותאם,בשהגיעה היה במקום ת  הטתגלו

 עם עבודה צוותי פרופורציונלי,נוצרו באופן גדל האדם ההדש,בוה למצב הארגונים
 ,יום במו,מעונות לאובלוטייהההדשה המותאמות הדשות תבניות צוותים,נוטפו ראשי

ךנוטך מועדוניות, טני ם, ם, של אולפני פו טופרמרקט נפתה קופתהולי טי הו ם,  במקו
יותר. גדולות לאבלטמשפהות מנת על למבנים קרוונים

ת1990)אצלגזיאל, וקאהן בץ שיו אנו ת בו ר ע מ ש ם ת ענ ט ב ו הז ש םגי קי הז מ ) 
ל ש ה ק מי דינ ת לו מג ת הו תו ם פ יי ו נ שי די לי ע ת בו מגי הן ה. ל די ת ג א ת מו ד ק מ  או

שלהן. המבנה לטבע ההדשות התשומות על^ידיהתרהבותוטיגול השינויים
 ותיאום פעולה שיתוך גם דורש המצב עצמו על ההוזר הקושי מתגלה באן גם אך

 הארגונים אך משאבים. הילופי העולים, התשת בפילויות, למנוע מנת על הארגונים בין
רבות: להיות יבולות האפשריות והטיבות הזה ההלק את מיישמים אינם

 פעולה שיתוך לעיקרון מטפיקלצורך^מתנגדים מודעים אינם ביישום, מתקשים
.ושליטה בוה איבוד איום,של הרדה, מתוך והתיאום

 העובדים מזה: זה שונים אבן שהארגונים לראות ניתן הקליטה באתר
ם בדי םעו אליי צי ש הטו א ר ל ש ט טו ט ט ה בנ מ ת ב א ל ה מנ ה ת,  העובדים צוות צוו

 טוציאלייםהבפופיםלר״צ ועובדים אתיופיה עולי תהום באתר.מרבזת הטוציאליים
תהום. ר״צומרבזת בין ההדרבהבהלוקה

 מומהיותו על^פי תהום על אהראי עובד להלוטין.בל שונה ההינוךההלוקה בתהום
העובדים. בין היררבי קשר ואין ובדי גננות קב״טית,רבזתהברתית,

ל ארגון. בבל שונה העבודה הלוקת שגם לראות ניתן מבאן צ א ^ ה מ דוג  העובדים ל
 קריטריונים: שני על^פי היא העבודה הטוציאלייםהלוקת

 העמים הבר באובלוטיית המטפלים עובדים 1
אתיופיה באובלוטייתיוצאי המטפלים עובדים

העומט פי על היא העובדים בין תהום,ההלוקה בבל .2
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 לבך הנלווים התפקידים מוגדר.בולל תהום על בלעדית ההינוךאהריות בתהום
הלאה. ובן העוזרת בטיוע גן על אהראית גננת בגון

 תהליבית היא העבודה הטוציאלי העובד אצל שונות העבודה ונורמות התרבות גם
 ופועלת ביצועית היא העבודה ההינוך הפרטני.בתהום בטיפול עקרונות על ומבוטטת

פרוייקטים. על^פי
 על מהמועצה, משאבים על האזורית, במועצה מעמד על ביניהם מתהרים הארגונים

המקצועית. גישתו על^פי אהד בל העולים בעיות פתרון
 גישת של נוטך בעיקרון (1990 גזיאל, בץוקאהן)אצל אצל ביטוי לידי בא זה מצב

 עבודה הלוקת של שונה מבנה שונה, טטטוט מבנה מערבת הפתוהות,שלבל המערבות
ה: שונ ת בו ר ת ת ב ר ע מ בל ל ה. שונ ת רפי אוג הגי ש רי פ  שונים, ערבי ומבנה נורמות ו

והיטטוריהשונה.
 אהרות עם בתהרות יותר גבוה במקום עצמה להציב משתדלת מערבת בל בן, במו

תוצריה. הפצת ועל משאבים על
 של הניטיון ולבן שונים ניהוליים טגנונות נמצא הקליטה, באתר הפועלים בארגונים

ם לגבי אוניברטלייםשיתפטו עקרונות להשתית האתר מנהל שלי ב ם^נ ל  אהר בזה בו
זה.

ם הגורמים ני רגו א ם פני ם ה ת ני רגו א ה ת הגו תנ ה ה ל ע ם עי פי ש מ ה ם תיי תניי ה  ה
אך בל את לנהל לבאורה האמור האתר שמנהל לראות והוץ^ארגונים,ניתן תר,  הא

 ועמם והתהזוקה, הגינון,הניקיון עובדי הם ישירות אליו היהידיםהבפופים האנשים
האתר. את לנהל קשה

ם והעטקת האתר של התקציב בנוטך, ת עובדים,עוברי קו הל מ ה רך תד רו שי  י
 תפקידו את להגדיר שינטה ובמקום התשומות. על שליטה לו אין שגם השונות,בך

 בתפקוד תלויים והצלהתו שתפקודו הש הוא בין^ארגוני במתאם לדוגמה: שונה, באופן
 הטלמה היוצר מצב בלפיהם, יותר נוקשה הופך ולבן,הוא האהרים. הארגונים והצלהת

במערבותהיהטיםהביןארגוניים.
באתר. מאוד והזק משמעותי ארגון היא הרווהה לשבת להלופין, או

וטמך^מקצועיים. מקצועיים עובדים 12פה למעלה של גדול מצוות הלשבהמורבבת
 פנימית מדיניות פי על לפעול לעובדים המאפשר גדול תקציב הוא הרווהה תקציב
ת תלות שלהם,עם הטי בהי מו  זאת עקב גבוהה נבונות ועם מהטביבה, בתקציבים נ

לתפקודם. אהריםההשובים משאבים על לוותר
קהאן)אצל אצל מתואר זה מצב  לניהול יעילה אהת דרך שאין (1990 גזיאל, בץו

ט העיקרון מקום את אוניברטליים. עקרונות אין ולבן תפו  העיקרון האוניברטליי
ה התניי תי.  גורמים של פונקציה היא ארגונים של פירושה,שהתנהגותם זו ההתניי

 להיות יבולים אלה תלויים בלתי גורמים בטביבה. הנמצאים בלתי^תלויים,
ת הוץ^ארגוניים^תלו או הובדי. טבנולוגי ם^גודל, םארגוניי בתשומות,במערבות פני
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ם שי קו בי ה ק שו או ם תי ר ש מ ש ה טיי לו ב או ה ג טו ב ת, לו ת ם, בי צי ק ת ב או ת רו ה א
וההיצעים.

^יבנבז

 רב^ממדיים רב^שלביים, דינמיים, הארגונים הפתוהות, המערבות תפיטת לפי
ורב^משתנים.

ם ת הגו תנ ה ת א ר בי ט מ ה ד ה א ם ר גו ן אי ר, מ לו  שאתר מבתיב בפועל והמצב ב
 לטיווגם בהתאם האם ארגוני של תת^מערבות שהם רבים מארגונים מורבב הקליטה

ל ע בן, ל ^ו עי צו ק מ  תיאום והוטר לקויה תקשורת של הבעיה עם להתמודד מנת ה
היהטיםהבין^ארגוניים. מתהום נובעת הנהוצה ההתערבות בין^ארגוניים

 אדנוני. בין פעולה ושיתוך תיאום

הבלי

בין^ארגונית. קהילתית גישה פיתוה תבנית
ני א רגו א ^ בין גוי הי ת צוו ת מ ק  בין^ארגונית תקשורת דפוטי שיבנה מודרך ה

ואנבית. אופקית
בין^ארגונייםמודרבים. קהילתיים פרוייקטים וביצוע תבנון ב.

תוך שי םו או  שהוא מאהר תקשורת דפוטי לבנות הבין^ארגונימהייב הפעולה התי
גומלין. קשרי פיתוה על מבוטט
צריך: ארגון בל פעולה ושיתוך לתיאום להגיע מנת על

בארגון עצמו את להביר א.
להגיע. רוצה הוא לאן לדעת D בלומר:

D בך. לשם לו הדרושים המשאבים מהם
לרשותו. עומדים הנ״ל המשאבים מבין אלו ^



לו. הטרים הדרושים המשאבים מבין אלו ^
 ומשאבים(. תבניות )מטרות, האהריםבטביבה הארגונים את להביר ב.
 בארגון לו התהומיםהייהודיים את להביר ג
אהרים. ארגונים עם לו המשותפים התהומים את להביר ד

בין^ארגוני. פעולה ושיתוך תיאום מוקד:
ה ט תרהקלי א ם ניתן ב תמאפייני ת של לראו בוזי תרי  למדיניות מעברממדיניו

ביזורית.
 מעטקות ולהימנע עצמאותם את לבצר נוטים הארצי במישור מרביתהארגונים

 בתפקודם פגיעה של במהיר גם שאפשר.פעמים במה עד אהרים ארגונים עם הלופין
מטרותיהם. ובהשגת

קרבארגוני ^בעי טדי בי די  במו: הארציים או הממשלתיים השירות הדברבאלי
תבלפי הקליטה,^עמידר,המרגישים משרד בו  מלמעלה המובתבת המדיניות מהוי

 איפשרה אך המדיניות בקביעת שותפה להיות היהודית,דרשה לעומתם,הטובנות
 העובדת באמצעות המדיניות הפעלת באופן רהב פעולה הופש המקומיות לרשות

ידם. על הממומנת
 מאפשרת המקומית הרשות ביזורית. היא המדיניות המקומית הקהילה ברמת
ה שיקול על^פי לפעול לארגונים ט לי ק ת ד ע בוו ת ע ב ק הנ ת ניו די מ ה ת ר טג מ ב ם ת ע  ד
משותפת.
 המהלקות באשר הרשות, של המשאבים הלוקת את בעיקר קובעת הקליטה ועדת

 הרפרנטים הממשלתיים מהמשרדים נוטפים משאבים משיגות בלל בדרך השונות
 נוטפים משאבים משיגה הברתיים לשירותים הלשבה )במו אהרים ומגורמים לתהומם
מהלקתההינוך( גם בנ״ל והרווהה,מהגיתנ^ומ^רנות העבודה ממשרד

טי לעודד היבולים תנאים קיום מאפשרת המקומית ברמה הביווריות ה הי תו  פי
הארגונים: בין הילופין

D בין שלהם הפיצול שמשמעות בך משותפת, אובלוטייה משרתים הארגונים 
תטיפול^בולט. והצורך הארגונים שביו ברצךוהמ

ם קרבת ^ עי ד מו ם ת או ה ש עו ת הו קו ל ה ת טיי לו ב או ל ם ה די ב עו םו ני ו רג א  ה
אלו. לצרבים הארגון בהתאמת יותר וגמישים לצורביהם

יותר. רבה היא האהרים לארגונים שיש המשלימים המשאבים עם ההיברות ^
 (.1993 ולב^שדה, )ערן שונים מארגונים עובדים בין אישית היברות קיימת ^

שיתוך הטוענים (1990) אצל מהוזק זה מצב שהתיאוםו
ידי על מלמעלה הנקבעת ממדיניות תזוזה של ההנהה על ארגונימבוטט הבין הפעולה

3^



 קבלת מבני פיתוה המצריך מצב הקהילתית. ברמה הנקבעת למדיניות ממשלה, גורמי
ם שהקני ש, תהד ה ההלטו תו שיםבפי  שירותים ופיתוה המקומי המדיני התהליך הד

הדשים
ה מ א ת ה ת ש ר תדו ביו טי טנ אינ ה הו ש הד ה ה מונ ת ת אטטרטגיות של ה קו  וטקטי

םהבין מתהום הטי  הטובנויות בין משאבים הילופי של פעילויות ובעיקר ארגוניים הי
בקהילה. השונות
 ברורות נטיות עם הזקים ארגונים של בקיומם באתר הוזבר,מדובר שבבר בפי

 זמנית בו מעורבים להיות הארגונים שעל משום להתאים צריך הפתרון ושליטה. לבוה
ניגוד. משום בהם שיש תהליבים בשני

 ארגונים עם ולהתהרות עצמאותם להגביר ייהודיותם, את לבצר שואפים מהד,הם
ם אהרים ע ן פי לי ה טי ה לי ט בנ ה ל ם ה לי ע ך, ד אי מ ם. בי א ש מ ל  אהרים ארגונים ע

ת בטביבתם מנ ל ם ע ה מ בל ק  אלו ארגונים בידי שיש להם, ההטרים משאבים ל
מטרותיהם. והשגת תפקודם לצורך והנהוצים

ה ל א פין לי ה טי ה רוי ה א ר ברובים מ דבמהי  לארגונים לשלם הארגון שעל תמי
בדאיותן לגבי לעצמו עושה ארגון שבל הזהיר בהשבון תלוי שמימושן הרי האהרים,
 באתר המצב את הולמות השנייה את האהת המשלימות תיאורטיות הגדרות שתי

הקליטה:
ם)(984) י ש ו ע ה בין בהגדרותיהם הבהנה , ל ךפעו תו  שי

ארגוני. בין ותיאום ארגוני בין

להם המיוהדות מטרותיהם את לאתר בדי משאבים נבנטיםלהילופי ארגונים בו מצב

בי^אר))וני תיאום

משותפות מטרות אהר קולקטיבי תיפוש תוך משאבים עוטקיםבתילופי הארגונים
לבולם.

ת0^ (1990)של הגדרתם ט ה י י ת מ ^ ^ ( ז ז ^ ^ ^  הבין^ארגוני. לתיאום ל
אוטונומיים ארגונים שני בין משלימים משאבים תילופי על וולונטרית הטבמה

משותפותו מטרות השגת לשם לבך הזקוקים יותר או
 ישיר מענה יתנו שיפיקו.התועלות התועלות מה לארגונים ברור להיות צריך א

 לעטיפה רק טובות ופילנטרופיות אידיאולוגיות ולבן,תועלות הארגוניים. לאינטרטים
ההיצונית.

39



ש לפן הדג מ ש ש ה הגדר  מטרותיהם השגת לשם בין^ארגוני פעולה בשיתוך ה
בה. באמצעות הארגוניות שו ם^ה שאבי פימ הילו

הבין את המרגישה ההגררה ב. ם או תי  המתקרם השלב את מבטאת ארגוני ה
 את ויבינו אמון,יראו יהטי ויגבשו עבודתם תהליך את יהלו שהארגונים יותר.לאהר
שיתוך הגלומות האפשרויות  היפוש של ליעד להגיע גם יהיה ניתן פעולה, בתהליבי

משותפים. מענים ובניית משותפות מטרות אהר קולקטיבי
םובזבותםלההליט של בעצמאותם המבירה ההגדרה ג. ך הארגוני אי תי, מ ם,  א

ך ועד לי ת ה ל ט בנ נ ן גו ר א ה בו ש ב צ מ ת א ט ב מ ני, גו ר א ן בי ה ר ש ק ב ך ת ת ש ה ל ה מ  ב
 בבוהםובזבותם ההברה בוהניים ולארגונים בנהיתות. ולא בוה מעמדת ההשתתפות

השובה. לההליט
שתאפשר: במתבונת להיות מתובנן הפרוייקטים אופי

ל לארגונים ביטוי א. ב ^ ם שוני די יובל פרוייקט ה  ארגון שבל אהר,בך ארגון עלי
 ,הינוך,רווהה בתהומי פרוייקטים לעבודתו)בלומר,יהיו ישירים ותועלות רווהים יפיק

ובדי(. דיור,בריאות הברה,
 משלימים במשאבים צורך של עיקרון תהייב להתערבות הפרוייקטים בהירת ב.

שונים מארגונים
שלא מתוך  ותהום ארגון בל של העצמאי בתפקודם הצורך את לבטל בוונה,

הדרוש. במקום יתממשרק התיאום
 לעבור לעובדים לאפשר מנת על בהדרבה ומלווה שנתית היא התבנית ג.

הפנמה. של משמעותיים תהליבים

היעילות הגברת .1
ט מתן בפילויות מניעת ^ ה הי ^ ם תי רו ישתפר. לתפוקות התשומות בין שי
הארגונים. בין משלימים במשאבים שימוש ^

 המועילות הגברת 2
יאפשר: תבנוןבוללני

מתואמות. משותפות מטרות הגדרת א
בוללת. ראייה מתוך העולים צורבי את ההולמים מענים פיתוה ב.

המשאבים מאגר פיתוה .3
ועוד. זמן,בטך,ידע,מידע,ניטיון בנה^אדם, של יותר טוב ניצול ^

הוץ גורמי מצד והן העולים מצד הן והלגיטימציה התמיבה הגברת 4
המתובננת. המדיניות להגשמת להץהזקה בקבוצת בין^ארגוני פורם 3
ההתמודדות ודרבי המשאבים של טינתזה בדי תוך יותר רבות הלופות בניית 6



 3^4ב^ של בין^ארגוני( פעולה ושיתוך התיאום עקרונות ביצועמודרך)על^פי .7
בקהילה. תפניות

העולים. רווהת לקידום תבניות יתמששו א.
בהמשך, גם העובדים והתנהגות עמדות ידע, של יותד טובה הפנמה יאפשדו ב.

הגישה פי על
ת העובדים של הרצון שביעות רמת 8 מ ר ^ תו ה פ םי בי טו ב ט ה רו בו י הנ ^ ה ל ע  ת

ת המוטיבציה בו אי ^ ה ל ע תעלה. לעולים המטופקים השירותים ת
יגברו. ומעמדו בוהו משאבים הילופי של בתהליך שישתתך ארגון 9

רון הערבת ת הבנובנל^ הי

ם של הפתרון ם השאוב אדגוניים, בק פעולה ושיתוך תיאו ם מתהו הטי  הי
 במערבות הארגונים וראיית בבלל המערבות תיאוריית על במהותו נשען הבין^ארגוניים
פתוהותבפרט.

 אפשרות בל לבן,אין מטבע אותו של צדדים שני מייצגים והטביבה בלומר,הארגון
 במידת מותנה והצלהתו הארגון קיום מזאת, השני.יתרה ללא האהד את להבין קיום

טביבתו. לבין בינו ההלימה
 שתי על נשענת הפתרון ליישום בבלי בין^ארגונית קהילתית גישה פיתוה תבנית
היהטיםהבין^ארגוניים. של והן המערבות של הן התיאוריות

רון ת תהפ העיוני הינ מב לבן, ם ו  השונים: המרביבים בין היטב ומשתלב מתאי
 והתיאוריות. המצופות התפוקות האתר,הארגונים,

ה תו תפי תבני ^ בין^ארגונית. קהילתית גישה הבלי
ם מערך הבנת מתוך הטי הי תו  לצורבי התבנית הותאמה הקליטה, באתר הבוו

פעולה״. שיתוך באמצעות ״תהרות הוא: שלה המרבזי והמטר המקום
 לנצל שיתוךפעולה.יש של מתוהבמת בשיטה ביצדלהתהרות ללמוד היא ההצעה

 הילופי באמצעות במשאבים הטרון של פערים בטביבה,לטגור הזדמנויות שיותר במה
בך: שהטרלארגון.ועל^ידי ממה לארגוךקה שיש ממה תן משאבים:

ה למרות בארגון מטרותיך את לממש תצליה א ה צל ה ^ ם בי א ש מ ר ט  שתוביל הו
להצטיינות.

הן את תרהיב ב. ^ ה ע שפ ה ה הו בו  יתרהבו שלך וההשפעה שבטיטהבוה משום ה
ההצלהה. משום והן

במקום. העדין היהטים למרקם תותאם הפעולה תבנית גם

4 )



 הצוות התהליך,אולם ולבקרת אטטרטגיה לקביעת בביר בין^ארגוני צוות יוקם
ל קהילתית עובדת יונההעל^ידי ע ^ ת ני צו הי ת צ ע  הנובעים היבובים למנוע מנת ביו

הזולת. של ואי^אמוןבאינטרטים ושליטה, בוה ממאבקי
ם ומתוך קד ת מ ב ל ש ב ש ה מ ר תפקידו הגדרת תובנה יותר מג ת א ה ל ה מנ ל  ש

בי^ארנוני. במתאם
 מנת על בין^ארגוניות עבודה קבוצות יקומו הבין^ארגוני הצוות הקמת לאהר מיד
 בשרה. תבניות וביצוע עשייה עם ארנוני הבין התיאום את לקשור

שית^הענייןמורבביותר: מבהינהמע
 השיווקי ההיבט א.

להרגיש: צורך יש
השונים. הארגונים של השונים לצרבים ישיר מענה הוא המוצע שהפתרון .1
לשלם. שייררשו מהמהירים גרולים להם הצפויים שהתועלותוהרווהים .2
א לו שיש היהטי היתרון את יאבד לא מהארגונים אהד שאך .3 ל א ^ ם ו י  ב

להיפךמעמרויתהזק.
האבהוני ההיבט ב.

 משיקות היותן הבעיות,עצם אופי את ולהבין מורעים להיות לארגונים לגרום
לעולים. התועלות שבהתמודדותבין^ארגוניתמבהינת והיתרונות השונים לארגונים

היישומי ההיבט ג.
 ובשיתוך בתיאום לעבור צורך שיש היריעה שבין הפער על לגשר לארגונים לעזור

בפועל. העקרונות את ליישם הנבונות לבין פעולה
 העוברת בלפי התנגדויות בתהילה היישומי: בשלב בעיקר הם הצפויים הקשיים
 ובהתמדה בהשקעה קושי השנקואהר^בך בלפי ואהד התבנית ההיצונית, הקהילתית

זמן לאורך
 משברים מעוררים אינם שבדרך^בלל צפויים קשיים נאמר,אלו שבבר בפי אולם,

עליהם. להתגבר ניתן שלא
 ההתמודדות בין^ארגוני.לצורך במתאם האתר מנהל תפקיד בניית הוא נוטך קושי

 הקושי ואז באתר תקין באופן והתקשורת היהטים מערך את לבנות צריך הקושי עם
פשוט. לא בבלל וזה זמן לאורך בתבנית ההתמדה את שיאפשר בבך לתועלת יהפך

 שיש האומרת לתפיטה קשורה שתים ובריאות רווהה,היגוך בשירותי האדם של תלותו
אהד. בטימפטוםטפציפי או אהת בבעיה בטיפול להתמהות

 בלפי הבוללמת הגישה והתפתהות ההברה, במדעי המערבות תיאוריית התפשטות
פעולה מצריבהשיתוך שתים בשירותים האדם של שתלותו הבהירו ברפואה, האדם



 לתחומי נוקשה מהיצמדות להשתחרר הנטייה גוברת כיום (.1983 )אלבק, ביניהם
(.Katan, 1984) השונים המקצועות שבין הפעולה שיתוף את ולהרחיב ההתמחות
 של הגבולות לפי מתחלקים האנושיים הצרכים כי שמתברר, ככול גוברת זו נטייה
השונים. העזר מקצועות

 מדגישות הארגוניות והתיאוריות עצמה. בזכות לעמוד יכולה אינה זו גישה אולם,
 תפקודי על להאפיל יכולים הם וכי חזקים הם הארגונים של ההתקיימות תפקודי כי

— המטרות. השגת
 יחסי בשינוי השאר בין כרוכה, ארגונים בין ותיאום פעולה שיתוף של פעילות כל

 ועל משאבים על לקוחות, על ארגונית, עצמאות על ובוויתור ביניהם הכוחות
טריטוריה.
 שתועיל ביו־ארגוניים קשרים ברמת לפעילות הארגונים את להניע מנת על ולכן,

 הפעולה ושיתוף התיאום תפיסת את שישרישו ומסגרות תכניות לפתח יש לצרכים, גם
לארגון. כתורמים

 לתת באה זה במאמר שהוצגה כפי בין־ארגונית קהילתית גישה פיתוח תכנית
לצרכים. בהתאם נוספים מענים לפתח מגמה מתוך אחד מענה

מקורות

 במערכת הביו־מקצועי המפגש למבוכת פתרון מקצועי רב צוות (.1983) ש. אלבק,
 .125-116 עמי יוני, ה, ורווחה, חברה רווחה, שירותי

 תל־אביב. אוניברסיטת רמות, בת־זמננו. מינהלית מחשבה (.1990)ח. גזיאל,
 לקט בסדרת ,35 מסי בינארגונית, קהילתית גישה פיתוח (.1993)ד. ולב־שדה, י. ערן,
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ה מ ד ק ה

ך העלייה לי ה ת ב ה כ רו כ ה ש חד ץ ר א רי וחברתי נפשי ל ק עי ה אפיונו ש ק, מו  הוא ע
ת כו ר ע מ ה ל כ מ ת קו ת תנ ה ה ב בי ס ה מ ד, ק פ ת הן ם המוכרת הפיסית ב ל עו מה  לו,

בעבר. הי הוא בו התרבותי
תרבות. הלם עובר העולה החדש, במקום
 יזוהה לא מהיר,שבסופו הסמעה תהליך שיעבור מהעולה מצפה הקולסת ההברה

בהברה. כזר
 ללמוד מעמדו, את מהרש לברר עליו שבו רסוציאליזציה, של תהליך עובר העולה
ם תפקידים תיי ר ב ה ם רי ש ק א צו מ ל ם, שי ד ת הדשים ה א מו צ ע ל ל סג ל  הנורמות, ו

ההדשה. ההברה של שפה( )כולל והסמלים הערכים
הם קשה במצב נמצאים לארץ העולים בנינוער הד. ת ניצבים במיו מני  בפני בוז

ההתבגרות. גיל ומשבר עלייה משבר משברים: שני
 קומוניקציה בקשיי נתקל גילו,אך בני של בקבוצה להשתלב מעוניין העולה הנער
הגיל. קבוצת של תת^התרבות עם היכרות מחוסר והן בשפה, שליטה מחוסר הנובעים

 הנוער בין הבין^תרבותיים והקונפליקטים הניכור בתופעות נתמקד זה במאמר
השונות. וההשלכות הוותיק, לנוער העולה

 הכתב על ולהעלות אתכם לשתף מגמה תוך וההתערבות ההתמודדויות של ניתוח
 עובדים מאוד שמעט קבוצה( )או תהום עם הקהילתית וההתערבות ההתנסות את

בכלל אם מתמודדים, קהילתיים
 ברעננה עירוני המקומי במישור אצלנו שהצטבר ניסיון סמך על מבוסס ההומר

 העוסק המקצועי לצוות ואתגר לעזר יהיו הדברים כי ותקוותי האחרונות, בשנתיים
ועוד( קהילתיים עלייה)עובדים קליטת בתחום



 זולתו, מצד לפעולה ציפיות הפועל ליחיד יש לקונפליקט:״כאשר הגדרות כמה יש
 מטרות יש ״כאשר מתמלאות״^ אינן אך מובנות שהן וייתכן מובנות, אינן והציפיות
קונפליקט״. יש טותרות הכרתיות

 בחייו עיקריים היבטים כלפי היחיד של הזרות הרגשת את הרחב במובנו המציין מונח
ההכרתיים.

 החמישים בשנות פסיכולוגית. תכונה מובנת, תכונה הוא קרלמרקסטועך״הניכור
 כלפי זרות של היחיד,והרגשה של חכרתיפסיכולוגי כמצב הניכור את זיהו והשישים

החברה״. של תרבותיות מטרות
 הפעולה כנושא עצמו את תופס אינו האדם שבו הניכוח״מצב את מאפיין פרום א׳

לו״. שמחוצה ככוחות התלוי מדולדל, כחפץ שכו,אלא וההשפעה הכוחות של

 האופייני התמצאות, וחוסר חרדה של ״מצב התרבות: הלם את מגדירה יוליהמירקסי
 חוויות מספר של תוצאה זה ממושכת, תקופה זרה כתרכות הנמצאים האנשים לרוב

 כלפי להתנהגותך ביחס הוודאות חוסר בגלל ובלתי^מוכרות. מאיימות מוזרות, חדשות,
אליך״. ובהתייחסות אחרים

 חברתי, תהליך הוא הקליטה למצב,שתהליך ער להיות צריך הקהילתי העובד
 בארץ הקולטים שני ומצד הנקלטים אחד מצד שונים. חברתיים גורמים בין המתרחש

היעד
 שלבי. רב^תחומיורב חברתי שינוי מחולל הגורמים שני בין המפגש
 הפועלים, הגורמים כל בין הגומלין יחסי על^ידי נקבע הממשי הקליטה תהליך
החדשה. החברתית המערכת את דבר של בסופו והמעצבים

 משותפים, למפגשים תנאים ביצירת לעודד,ולתמוך צריך הקהילתי העובד לכן
תיקים עולים B כפי פעולה. לשיתוף שיובילו וו iddles :מפחית ״השיתוף טוען 

זה״. לשלב מעבר להתפתח לקהילה ועוזר אינטרסים וניגודי קונפליקטים



הבע^ההבורבז^ת

והוותיק. העולה הנוער קבוצות בין הקיימת הבעיה את נתאר עתה
 חרשים בעולים המטפלות והמערכות החינוך מערבת של מפרסומים בירועלנו

 הנוער. קבוצות בין ואי^קשר ואלימות ניכור של תופעה ארצי,קיימת בהיקף
מהמערבתהבללית. הלק הוא ברעננה הנוער

 הרשים בעולים המטפלים בקהילה הספר,גורמים מבתי שנמסרו על^פיריווהים
 קבוצות בין המתפתהת המורה תופעה על מצביעים הרשים(, עולים ותיקים )תושבים

 מחריפה שלעתים מילולית ניכור,אי^קשר,אלימות בניתוק, ביטוי לירי והבאה הנוער
העולה מהנוער מוהלטת והתעלמות פיסית, לאלימות ער

 ופגיעה עצמם בבני^הנוער פגיעה היחסים, במערכת והחרפה להיררררות חשש קיים
הארוך. לטווה בהברה

ה בז צ ת להתערבות אותנו הוביל מ ררו םלהתמו  המציאות עם ולבריקתררכי
הקיימת.

ר הנוער בקבוצת להתמורררווקא בחרנו ח א מ ר- צ שנו ב צ מ ה ר או  זו וקבוצה ל
יותר. זמינה
 הנוער: תהושות את המבטאים ציטוטים להלן

ותיק ננער
 הבול״. את לנו לוהקים הם האלה, הרוסים את צריך ״מי

 קיבלו״. שלנו שההורים ממה יותר והטבות תנאים מקבלים ״הם
 בשבילםי״. להתאמץ צריך בכלל למה אלינו,אז להתחבר רוצים לא ״הם
הארץ״. את יעזבו שהם בטוה ״אני

עולה נוער
סא״. בכיתה אלי ״מתייחסים אלכי  כמו

אותנו״. אוהבים שלא מרגיש ״אני
 תרבות״ אין שלנו חושבים ״הם

 לנו״. לעזור מובנים לא בביתה ״הישראלים
מאור״. לנו קשה ולבן השפה את יורעים ״איננו

ההתערבות תהל^ך

 התהיות על אופרטיבי,ואצביע באופן הקהילתית ההתערבות תהליך את אביא עתה
היא בהתערבות, הררך בל לאורך אותנו המנחה המטרה באשר השונים, והניסיונות



 הנוער,לנסות קבוצות בין הקיימים והקונפליקטים הניכור תופעות להתמוררעם
 התופעה, את לצמצם מנת על יותר תקינים תקשורת וערצוי משותפים מפגשים ליצור
השונות. הקבוצות בין מתמשך פעולה לשיתוף בסיס וליצור

 טוען: שינוב כפי להיררררות יוביל ההברתי המצב בקונפליקט, נטפל ולא במירה
 למטרה האמצעי הופך וכך עצמה, מהיריבות יתר להתלהבות לגרום עלול ״קונפליקט

ולההרפתהתהרות,ערלהצרקהשלכלאמצעי״.
העיר. במרכז ומתגוררות כשנה בארץ נמצאות העולה הנוער קבוצות
העיר. במרכז מתגוררים הארץ ילרי —הוותיק הנוער קבוצות
ם 24 קבוצה בכל וותיק, עולה ייצוגיתנוער קבוצה נבהרה םבגילאי שתתפי  מ

בית^ספר. באותו הלומרים 16—14
מנו הכנה לאהר קיי  סרנאות במסגרת לבני^הנוער משותפים מפגשים מוקרמת,

״הבין^תרבותי״. בנושא:
הנוער: לבני איפשרנו לכן רבים ומכשולים קצרים יוצר התרבויות מפגש

תרבותיים להברלים רגישות ולפתה זה את זה להכיר א
 הישראלים בין התקשורת על המקשים הברליםבין^תרבותיים ולזהות לאתר ב.

ההרשים. .לעולים
 לתרבות ההסתגלות תהליך ועל העולים של התרבותי הרקע על מירע לרכוש ג

הישראלית. התרבות על יותר ולרעת הרשה
ת להתמוררות ומיומנויות כלים להקנות ר  הברלים עם יותר אפקטיבי

תרבותיים
הרריות. התנגרויותוהררות משברים, עם הירברות תהליך של תהילתו הווה הנוער

יותר. עמוקה להיכרות ובסיס הברתיים קשרים ליצירת בסיס נוצר
 פרוייקטים של ובעשייה בתכנון הנוער בני את המשלבות תכניות ערכנו בהמשך

 ומורטוריום אינטימיות עצמאות, ואפשרו העצמי בטהונם את הוקשהיזקו אר קטנים
ההתבגרות. לתקופת ההכרהים

 צורך קיים אלא משותפים, במפגשים רי שאין הניסיון, מלמר אופרטיבית מבהינה
ק להז ת להם ולאפשר העולה הנוער קבוצת את הכרהי  להתארגןבמסגרתהברתי

המיוהרים. לצרכים ומענה ביטוי הנותנת ומעוררת, תומכת
הנוער נפתה לכן  המתייהסת הנועו^העולה״.מסגרת ״קול העולה מוערוןלבני
 ההברתית,היזוק בקליטה ומסייעת וההכרתיים הפסיכולוגיים להיבטים מיוהר באופן

הכרתית. קבוצה העצמי,וגיבוש הביטהון
ם הזרמנות אצלנו יצר הנוער בני בקרב ההתערבות תהליך  טוב ואקלי

ו סביב תמיכה כקבוצת הורים קבוצות של להתארגנותם אנ ה בז םו רי ל הי ת עיו  ב
מעגל. סגירת רואים

שנוצר: התהליך את רואים הם כיצר המסכמים נוער בני של ציטוטים להלן



שאלות״, לשאול שצריך שהשתתפנולמרנו עוברות,במפגשים קבענו עכשיו ״ער
העולים״. בני^הנוער את יותר היום מכיר שאני מרגיש ״אני

השני״ את האהר יותר להכיר הררך זו כי נוספות, קבוצות להפגיש השוב ״לרעתי

 לישראלים״. יותר קרובה שאני מרגישה אני כיום סובה, יותר שלי ״ההרגשה
 המציאות״. את מעוותים היססריוסיפים כי למרתי ״במפגשים

במפגשים״. להמשיך השוב סוב, קשר שיהיה ״כרי
תופעת שינוי הל כי להוש ניתן כיום הנוער, תבני  נוצרו צומצמה, הניכור בעמרו

הקבוצות על הררי באופן המקלים הברתיים קשרים

 הנוער קבוצות בין ושיתוף להיבור תנאים יצירת עם להתמורר שלנו הניסיון סמך על
כי נראה  קשרים ביצירת יותר מעורבים להיות צריכים קהילתיים, כעוברים אנו לי,

ואהרים. נוער,מבוגרים קונפליקטים, ביניהן שיש קבוצות בין והיבור
 אשר עמוקים קשרים יצירת של תהליך ותהילת מעמיקה, להיכרות שמוביל מה זה
 מומלץ האוכלוסייה. בכלל להתמקר ואפשרות הברתי פעולה,שילוב לשיתוף יובילו
 רגם שתהווה איכותית קבוצה ההירברות, תהליך את שתוביל ייצוגית קבוצה לבהור

 בפני אותנו המציב מצב הקליטה. בתהליך מעורבים ולהיות האהרים, לבני^הנוער
ומעניינים. הרשים אתגרים
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 סדר על נמצא תושבים״. ״השתתפות כאן לו שאקרא כפי או תושבים״. ״שיתוף נושא
 לשינוי הביא השכונות והתחדשות שיקום פרוייקט רבות. שנים זה הציבורי היום

 ספקות העלה בד־בבד פועל. הוא בהן בשכונות והמעשית התיאורטית בתפיסה מהותי
המקצוע. אנשי של המעורבות ורמת הפעולה שיטת לגבי רבים

 .1979 שנת מאז זה לפרוייקט משתייכת אתא, בקריית הרקפות גבעת שכונת
 מחייבת זו עובדה .1994 שנת בסוף ממנו לצאת אמורה הממשלה החלטות ולאור

 בו לתהליך המשכיות ליצור מנת על השונים. והשירותים הרשות של מחודשת היערכות
השכונות. שיקום פרוייקט החל

 ומציע בשכונה. הקהילתי העובד של ראותו מנקודת זה נושא בוחן זה מאמר
 עם להתמודד המנסה תפיסה לעיל. שצוינו העובדות את בחשבון הלוקחת תפיסה
 תפיסה בקהילה. ארגון צורת כל הטבור בחבל אליו לקשור הממסד של החיוני הצורך

 במידת אוטונומיים עצמאיים, קהילתיים ארגונים הפעלת על־ידי קהילתי פיתוח של
 החברים השכונה תושבי של מטרות למימוש וכאמצעי עצמה כמגבירי האפשר.

 מחאה. ארגוני לחץ, ארגוני שותפות, ארגוני עצמית, לעזרה ארגונים - אלו בארגונים
 המושגים מובחרים במאמר (.Herbert Rubin & Rubin, 1986) משותף ייצור ארגוני

 קונקרטיות המלצות ומובאות ובהווה. בעבר התושבים מעורבות נסקרת השונים.
לפעילות.

יסוד מושגי

 כתכנית השבעים שנות בסוף החלה זו תכנית השכונות: והתחדשות שיקום פרוייקט
 ממשלת של משותפת תכנית זו במדינה. מצוקה שכונות 169 של וחברתי פיסי לשיקום
 הוועדה לים. מעבר הכספים וגיוס הקשר על האחראית היהודית, והסוכנות ישראל

 האחרונות שבשנים מוסיפה, (1993)שכונות שיקום בפרוייקט רפורמה וביצוע לבדיקה
השכונות שכונה. בכל שונה אופי המקבל שקט, יציאה בתהליך הפרוייקט נמצא
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 שאתן מכיוון ולא ותקציביות, מנהליות מהחלטות כתוצאה היציאה לשלב עוברות
השיקום. להמשך זקוקות

ג(989הפעולה)קדונד^ עקרונות
יחר. נם וחברתיים פיטיים במרכיבים לטפל יש א.
עצמה. בכוחות השכונה להתקדמות יביא קצרה בתקופה מאמץ ריכוז ב.
שביניהם לחזקים נם השכונה תושבי לכל משאבים הקצאת נ

נורלם. על אחריות תחושת לפיתוח כאמצעי החלטות בקבלת תושבים שיתוף ד.
 נוסף. ייעודי מנננון הקמת ללא הקיימים הנורמים בעזרת הפרוייקט ביצוע ה.

ת הוועדה שונים. במקומות שונים באופנים הונדרו הפרוייקט מטרות מי הבינלאו
כ̂ך אותן סיכמה ,1985 התכנית, להערכת

וחברתית. פיסית תשתית שיפור ידי על החיים איכות שיפור א
ולמבוגרים. לבניתוער לילדים, ובתעסוקה, בחינוך להישגים הזדמנויות קידום ב.
וסביבתם. חייהם על התושבים של השליטה חיזוק ג.
 השכונות תדמית שיפור ונטישה הדרדרות תהליכי והספקת השכונות ייצוב ד.
(1988,ושפירו )לירון

 מנציגי המורכבת הבין^מוסדית, הוועדה יושבת הפרוייקט בראש הפעולה: אופי
 להפעלה ההנחיות על האחראים נוספים וגופים הסוכנות השונים. הממשלה משרדי
 מקומי, היגוי צוות על^ידי הפרוייקט מופעל בשכונה התכניות. ואישור תקציב חלוקת

 הממשלה הרשות, מנציגי מורכב זה מסגנירצוות אחד או הרשות ראש עומד שבראשו
ם.לצוותועדותמשנה שבי  תרגום ובאחריותו בתחומה, אחת כל רבות,העוסקות והתו

אופרטיביות. לתכניות העקרונות

^ ת ו פ ת ת ^ ה ^ ל ו מ ^ ף ו ת י ^

חזן מטרתו על מראה ששמו בפרוייקט,עד כלכך מהותי זה נושא ו.  טוען (1988) ז
ר שמילים ת תיו תי כונ ש ה ת שו לי ת נ כוו מ ^ ה״ כונ ש ״ ת״, שו ד ח ת ה ״ ם״, קו שי ״ מו  כ

 השכונה עם אנושי.המזוהה קולקטיב בתושבים רואה הפרוייקט שבה. ליחידים מאשר
״שותף״,״משתתף״. להיות ומעוניין

 קשה אותו ההופכות משמעויות רבות. משמעויות בעל מושג הוא הציבור שיתוף
 שונים. תכנון ובסוגי שונות קבוצות שונות, מטרות לשרת יכול שיתוף ולהערכה. להשגה

( ן מ ^  מבטא להשתתפות.שיתוף שיתוף בין מבדילים (1988)(.לירוןושפירו1988צ
 התושבים את לערב אחרת או זו מסיבה המעוניין )״המשתתף״( הממסד פעולות את

סד קבלת בתהליך מ מ ה ת איי ר ב ף תו שי ה ת. טו ל ח ת אמצעי הוא ה הגו שינויהתנ  ל
איזון על ושמירה עוינות הניכור, הפחתת פעולה, שיתוף יותר שישיג שינוי התושבים.
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רת סמכויות להאציל רצון על מראה ״שיתוף״ במתח השימוש חברתי. קו  אףבבי
ה לשינוי אפשרות תוף תכופה שתף.ז ריהמ ריעל^י  שותפים של כניסה מאפשר תמי

קטן עיקר את ביריו משאיר אף חרשים, ח.  לשיתוף מטרות כמה מציין (.1980) הכו
 הניכור. תופעת צמצום להשפיע. אזרח של העקרונית הזכות מימוש מהןף כמה )נציין

 קבוצות של הפוליסי כוחן הנכרת מצבם. לשינוי ובכף לחינוכם כאמצעי אנשים שיתוף
שונות

 או לממסר הנענים התושבים פעולת את מבסאת זאת, לעומת השתתפות
 של סענתו את מרמשים (1988)ושפירו לירון בעצמם. בתהליף מעורבותם את היוזמים

 בא התושבים כוח ביוזמתם רק אפשרית תושבים ,שהשתתפות1946 אלינסקימשנת
רם המנוהלים בארגונים ביסוי לירי יותר  בסיס על יקום אשר ולמענם.ארנון עלי

 בקהילה הכוחות במאזן בשינוי הרוצים תושבים של וחזק אמיתי רצון מביע זה עיקרון
כף לשם להיאבק והמעוניינים

 התושב מעורבות מהות את יותר נכונה בצורה מביע ״השתתפות״ שהמונח נראה
 להשתתפות העיקרי מלאכותי,ושהכלי שאינו אמיתי באופן גורלו על אחריות ולקיחת

 הוא אמיתי ששיתוף סוענים (1988)ושפירו לירון התושבים. של עצמית התארגנות הוא
 ומציעים סמכויות בעל בגוף השפעה התושבים את המייצגים לאנשים יש שבו מצב

 על^מנת הממסר בכירי בקרב מהותי שינוי לבוא חייב זו בהצעה להערכה. קריטריונים
 התושבים על^ירי נוצרת זאת, לעומת השתתפות, הכוח. ביזור תוף אמיתי שיתוף שיושג

 בו ברגע וכר(. תקציבים מקצועיים, מעוברים )ייעוץ הממסר של מינימלית בהשפעה
 להשתתף הזכות ועיקרן זכויותיו על להיאבק ויוכל ומיומנויות רימירע הארגון יצבור

ם בתהליכי פי ת ת ש מ ה אזי ת, טו ל ח ה ת ל ב  העזרה עיקרון על אותו ינהלו בארגון ק
השונים. העירוניים בגורמים תלותם את למינימום ער יפחיתו ובכף העצמית,

תוף בממסר תלותם רמת את יקבעו ארגוניםאלה  ועצמה כוח צבירת בעצמם,
ה החברתית ההתארגנות השכונה. מתושבי ב ר ת עו ר מו ה מ ע א בי ה ל ה ל כו  יותר י
 זו בארגון יותר גרולה להשתתפות שתביא מקומית לנאמנות ובכף אחריות, ללקיחת

הממסר. עם תקשורת ערוצי פתיחת ותאפשר הארגון של היחסי כוחו את תגביר
 ששיתוף טוענת (1993) שכונות שיקום בפרוייקט רפורמה וביצוע הווערהלבריקה

א. ל מ פן או ב ע צ ב ת ה א ל ם בי ש שאר,מפני בין תו  מחויבות התושבים שהחלטות ה
 על יקומו אשר ארגונים תקציב. ממסגרות ומנותקות הווערההבין^מוסרית, באישור

תיולכו בסיס שתפתו ם מגופים עצמאי תקציב להשיג הה טיי ר פ ^ ם ני  ושאינם שו
שר בכף,לאפ שלהם. שונות החלטות ביצוע כאלה^ו



מה. ברבר המתגלם הכוח שיעור אבן^שושף מילון לפני עצמה
 החלטות המקבלים אלה בין תחרות מערבת שעצמה (Herbert,1986)טוען גיימסון

 או עם רצונו את להשיג ארם של היכולת היא עצמה מהחלטות המושפעים אלה לבין
בליהתנגרות.

תפטת  )גולומב, האנושית הנפש של בטיטי כיצר ניטשה הפילוסוף אצל עצמהנ
הרצון אינו הארם (1984 א  אוטונומיים ותרבות למוסר אומר הווי לעצמה. אל

 בעצמה המגבשת ויצירתית, חופשית לאישיות לעצמיות, הרצון היא העצמה ויצירתיים.
 הוא החיובית העצמה בעל הארם השגתם. למען עצמה מתוף והמופעלת ערכיה את

כף. על לאישור זקוק ואינו לעצמתו מורע אשר הארם
 ועל כוח או עצמה צבירת על מרברים אנו תושבים, השתתפות על כשאנומרברים

 התושבים. משתתפים בהם הארגונים אותם לבין הכוח בעלי בין מתמשף קונפליקט
 כסף, כגוף במשאבים להשתמש ביכולת יתבטא לעצמה המוחשי הביטוי הכוח, חסרי

 אחרים על שולט הוא בה יימררבמירה הפרט כוח פיסי וכוח השפעה,שליטה סטטוס,
 אם ארגון)ובמיוחר או ארם אין כי לקחת, צריף העצמה את קונפליקט בשעת וינצח

אחר. לגוף סמכויות עצמו רעת על שיעביר ביוקרטי( הוא
 הצלחות על^ירי ויעילותו חיותו את ולקרם לשמר מעוניין ארגון על^כף,כל בנוסף

 לשותפים סמכויות הארגוני.העברת הכשל הוא הגרול האפשר,וחששו ככל רבות
 ליצירת מביאה זו עוברה לכישלונות הסיכוי את מעלה ירע, ובעלי מומחים שאינם
התושבים בירי שנותר הכוח מעט את המנטרלים ופיקוח בקרה מנגנוני

 תביא לשני, אחר בסמיכות )התושבים( הרבים הפרטים שמגורי לשער ניתן
 צריכה זו, בסיסית השערה גרירא. שכונתיים נושאים סביב משותפים לאינטרסים

או התארגנויות לארגון להביא בי שי תמלוכרות  ,התושבים עצמת להגברת חברתיו
מהותי. חברתי לשינוי שתוביל

Herbert הקובע פוליטי כתהליף הקהילתית העבורה את מפרשים (,1986)ושותפיו 
 שוטף,השפעתם אשר,באופן אלו של כוחם הגברת תוף נושאים, ובאלו מה מחליט מי

ם נמוכה ה חיי ל ת עו ג הנו ת טו ל ח ה ל מה עבורה ע צ הבהע כ רו תכ תי ל הי  מקומית ק
הם לפעולה אנשים קבוצות ארגון באמצעות תפת. שו  העצמה שמקור מוסיפים מ

ם קהילתיות שלהתארגנויות העיקרי רי ב ח ה ת מו כ ב א הו ה ל א כ ם ש חי  שהםמצלי
 על^ירי גם עצמה מרוויחות הן שלהם. וההתמרה התלהבותם האנשים, מיומנויות לגייס,
 צעראחרצער בה השימוש עצם ירי על נצברת עצמה לבעיות תשומת^לב הסבת

ק פיתוח באמצעות סו עי ת, רעו  את לנתח ויכולת הצלחות אמיתיים, בצרכים מו
והפוליטית. החברתית הסביבה
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וזרקפות גבעת שכונת - דמוגרפיים מאפיינים

 נבדלות הגבעות שתי חלקי. באופן הבנוי ואדי וביניהן גבעות משתי מורכבת זו שכונה
 הם בה לגבעה התושבים השתייכות ובמידת הבינוי אופי האוכלוסייה. במאפייני ביניהן
שכונות. שיקום לפרוייקט השכונה צורפה 1979 בשנת גרים.

 גודל ;3,500 — משקי־בית מספר !13,000כ־ תושבים מספר אוכלוסייה: א.
3.71 — ממוצע משק־בית

.27.0 חיצוני: גיל ב.
האחרונה(. העלייה )ללא 11.0 השפלה: חציון ג.
שכירים. הם לעבודה מהיוצאים 90%כ־ בעבודה: מעמד ד.
• ובלתי־מקצועיים. מקצועיים עובדים 70%כ־ מהם משלח־יד: ה.
 מהדירות 34% והשישים! החמישים בשנות נבנו מהדירות 80%כ־ ובנוי: דיור ו.

דייריהן. בבעלות הן מהדירות 70% ודו־קומתיים! חד־קומתיים במבנים הן

1993-1979 השנים בין בשכונה תושבים שיתוף

 מוגדרות תקופות לשלוש בשכונה התושבים שיתוף את לחלק ניתן

1987-1979 א.
 המשאבים גדולות, היו הכוונות ובשכונה. בארץ הפרוייקט, תחילת שנות הן אלו שנים

 חברה הוקמה בשכונה מהירות. בתוצאות מעוניינים היו מקצוע אנשי והרבה רבים היו
 היו אלו בשנים המוצבות המטרות .1985 עד השיקום תכניות הופעלו שדרכה סוכנותית

 שיפוץ השכונה, חזות שיפור העיקריים: ההתערבות ומוקדי משימה מטרות בעיקר
הקיימים. ושיפור חדשים רווחה שירותי תכנון דיור, והרחבות

 עובד בליווי זה השכונה. לוועד יחסיות דמוקרטיות בחירות נערכו 1983 בשנת
 נציגי ובו ההיגוי, צוות החלטות. קבלת בתהליכי ושותף עצמה בעל גוף היווה קהילתי,

 זו. עובדה מכורח בקהילה רב כוח בעל גוף והיווה מאוד גדול תקציב ניהל התושבים,
 יום מעון לקשיש, יום מרכז שחייה, ברכת ספורט, מרכז עירוני, מתנ״ס הוקמו בשכונה

 הקהילה וצורכי מפלגתי פוליטי לגוף אותו הפכה הוועד שבידי העצמה ועוד. ויצ״ו
 העיקרי הכוח ומוקד והולכת, גדלה משמעות קיבלו אישיים אינטרסים הצדה. נדחקו

 דרישה כדי עד ואישיים פנימיים מוקדים בו והתערבו חיצוני)התושבים(, להיות חדל
שכר. לקבלת



1990-1987 ב
 ועד נבחר 1987וב^ פוזר שנוצרו הבעיות ולאור שנים ארבע בתפקידו כיהן השכונה ועד

 נתקל אף שותף הוועד פנויה. נשארה הקהילתי העובד משרת תקופה מאותה חדש
ר ח א ל ם,ו שיי ק ס ע מ א ל ת כניסת ב שנ ב ס ק רויי פ ל ש חד ל ה ם1989 מנ י סי מ  את ,

 המועמדים מיעוס מפאת צלח לא זה אף יחסיות, בחירות לערוף ניסיון תפקידו.נעשה
 מועמדים אותם מינוי על )הממשלתית( הבין^מוסדית הוועדה החליטה זו עובדה לאור

 הטוען —הנציגותית הדמוקרטיה בעיקרון הוועדה פגעה בכף השכונה. ועד לחברי
תושבים של נבחרת לנציגות

1997-1990 ג
 דפוסי קבע הוועד הפרוייקט. מנהל בהנחיית וחצי שנה במשף פעל הממונה הוועד

 פסיבית להשתתפות מעבר אל להתרומם הצליח לא אף השונות בוועדות עבודה,שותף
שיבות.סיבות שחיקה הכוונה חוסר הן אפשרויות בי  לתהליכי במחויבות מקצועית.

 הוועד חברי מצד מספקת מוטיבציה חוסר או המקצוע, אנשי אצל תושבים שיתוף
 ולהנחיית הפרוייקט למנהל קהילתי סוציאלי עובד הצטרף 1991 אוגוסט בחודש

 הקהילה צורכי עם מעמיקה היכרות פרסונלי,נעשתה רה^ארגון התבצע השכונה. ועד
 חדשה רוח לנשוב החלה זו בתקופה התערבות. תכניות ונקבעו השונים והמוסדות

 הממסד, ומצד הוועד הרי בקרב האיכפתיות חוסר תחושת זאת, אף,למרות בשכנוה.
 הביאו ,להתקדם היכולת מאי פנימי רצון שביעות וחוסר ובתקציב. במקום חוסר

.1992 בספטמבר הוועד להתפטרות
 השינוי. את יביא מה וכנה. אמיתית מקצועית למחשבה הביא זה כולל תהליף

 למידת לאחר ההחלטות. קבלת בתהליף תושבים להשתתפות חדשה תכנית נכתבה
הרצוי. השינוי את יביא אכן זה שמודל בתקווה הלקחים, והפקת העובדות

ס בניו גלגולה ס

 בין השותפות סיום. כאמור,לקראת נמצא הרקפות גבעת בשכונת השיקום פרוייקט
 לגיטימציה שקיבלה מחדש,לאחר עיצוב של רגיש בשלב נמצאת לממסד התושבים

 קרובות לעתים שנכפה הפעולה, שיתוף האם לבחון יש כיום רבות. שנים במשף חלקית
ם השיקום שתקציבי בעת גם יפה כוחו בקהילה, פעילות למימון כתנאי א רה ק פס  יי

 הממסד על^ידי ממונה ולעתים התושבים מקצת על^ידי נבחר השכונה,שלעתים ועד
צג העירוני מיי מי, קו שי ה ה או מ צ ע ד ק מו ה ו הו מ םו בי ש תו ה ת א ת מ א  להרחבת ב

החלטותי קבלת בתהליכי והשתתפות זכויות שירותים,
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ס שנבנה תהליף ונרקם הולף בקריית^אתא, הרקפות נבעת בשבונת סי ב ל  ע
 לאחר גם להימשף שאמור התהליף בבסיס עומר ההשתתפות אלו.עיקרון עוברות
מהפרוייקט. השבונה יציאת

בז ר מ ס מ ק ם ה בי ח תי תו ל הי ק

ם נפתה 1993 במארס שבי תו שבונהמרבז  הניסיון שנקרא״קהילטון״ קהילתי ב
 הוסר לאור נעלמות בוהבלשהו לצבור הצליהו שבבר מהקבוצות שרבות מראה שנרבש
 יציבות על המצביע מקום, הוא הקבוצה של המיירי לפעילותן.הצורף משלהן במקום

 לפעול תושבים קבוצות יובלו שבזה,שבו מרבו הקמת מתקיים. אינו וזה וביטהון
 .הקבוצה ומיסור יציבות לקראת משמעותי צער לחלוטין,מהווה עצמאי,במעט באופן

ה מהוו  ההשתתפות, עיקרון בסיס על המתארגנת תושבים קבוצת לבל בית המרבז
 לרשות המרבז עומר העיר.בנוסף תושבי על^ירימתנרבים, המופעלת תבנית ויוצרת

 השנייה, את האהת הקבוצות מזינות זו בצורה בקהילה, שונות מתנרבים קבוצות
 המרבז בקהילה. ביותר משמעותי בוח היוצרות מאור חיוביות אינטראקציות נוצרות
 ביריעה להבשירמתנרבים. מקצוע אנשי מעורר זה, מסוג תבניות ליצירת זרז מהווה

קיים. בבר איתן שבסיס
 ,טלוויזיה שולהנות,בורסאות, אינטימיות: המאפשר באופן ומרוהט בנוי המרבז

שרר,מטבה ויריאו, ה מ ספריי ה, שהקי מ ר, בז שבים מאו  הפועליםבמרבז ועור.התו
ושלמותו. ניקיונו על ושומרים אותו מטפהים

סביב שירות ליצירת המתארגנים אנשים של זו תופעה  להם, המציקה בעיה עצמי,
 הררית ותמיבה עזרה לזה זה מספקים אנשים גרולה. תנופה האחרונות בשנים קיבלה
קי תפקיר את בהחליפם ומעשית. רגשית ^ ^ ( ר עז ת ר ז עו  אחר בל ^.be Helper 1ה
א תועלת מקבל הו ש ב ם ג - ה ל פו ̂ iebermun לאחרים בעוזרו וגם מהאחר מקבל ב

(1982)ושותפיו
ת, תי פעהחבר תו ת קל״עב ר ב ע ה הל מ רוג א תן הי מנו ש רג ה תו ריו ח  השירות א

 עצמו למען עושה גם אלא השירות, מקבל רק אינו הצרבן באן הצרבן,אף אל המקצועי
ת(1989 והרווחה,קל״ע העבורה )משרר צו בו ק ת עו צ מ א ב ם לעזרה . שי אנ ת,  עצמי

 הם ברשויות, תלות של מצב לעומת באחרים! ואי^תלותם עצמאותם מצהיריםעל
החלטותיהם. את בעצמם מבצעים



 להקמת הנבונה הררף את צריביםללמור הקהילתיים, הסוציאליים העוברים אנו,
 ללמור ועלינו החברים בירי הן והיזמה השליטה הלגיטימיים. הקשיים למרות קל״ע

ה תרמ  האהריות נושא הוא נוסף קושי (1989,)שם לעשות. מה מאשר לעשות לא יו
 רצון על^פי יועץ רק הוא בשהעובר הקבוצה חברי על היא המקרים ברוב המקצועית.

 גורלם. על באחריות התושבים להשתתפות האיתן הבסיס הן קל״ע קבוצות הקבוצה.
 קבוצות הקמת שלו,ליזום ביותר האמיתית בצורה זה, עבורה מישור לפתה עלינו
ם בביתו התושב מצוקות סביב ףג א א,. ת הו רו או ל ע ו תי קו צו מ ב בי  תופעות ס

לו מפריע אליהן הממסר שהתייחסות שונות קהילתיות
 ארוף הוא העובר.התהליף מצר רבה סבלנות רורשת זה מסוג קבוצות הקמת

 משמעותית להיות יבולה הקהילה חיי על שבזו קבוצה של ההשפעה מירת אף יחסית,
 הספציפי בנושא לטיפול פורמליים ארגונים והקמת עמרות חוקים, שינוי ברי ער ביותר

 הקשיים חר^הוריות. משפחות של קל״ע קבוצת מתקיימת הרקפות, בשבונתגבעת
את עלו בהחלט קורם שציינתי ף, רףהתהלי  ויבולות המקצוע אנשי התעקשות לאו

 פי ועל עצמאי באופן ויזמו פעלו הם בו במצב הקבוצה את הקבוצה,העמירו חברי
ת בעיתונות בתבות במה לאחר בולו באזור ירועה הקבוצה צורביהם.  המקומי
 של המתקרמים בשלבים והם הזמן בל הולףוגרל הקבוצה חברי מספר והארצית

 ,בולה אתא החר^הוריתבקריית המשפחה מעמר קירום למען שונים פרוייקטים תבנון
 משפחות של המחוזי לווער הצרפותם לאחר בולו הצפון במחוז גם ולאחרונה

חר^הוריות

שבים,על להשתתפות חרש מורל פותח בשבתה  פותח המורל שבונה. וער בסיס תו
 תקופה בחיירבפתח אמיתית השתתפות לאורח להציע שיבול המורל שוהו בתקווה

 הוחלבביצוע 1994 בינואר ייחוריים. ותקציבים פרוייקס היגוי,מנהל צוות ללא חרשה
התבנית
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 התושבים של ביותר הבכירה כנציגות המוכר אוטונומי גוף היא השכונה מועצת
הו ם- בשיטת נבחרו בו חברים,שהחברים שבעים המונה ארגון בקהילה.ז רי מגז  ה

 הקהילה ברמת הלשות, אוכלוסיות ונציגי אישיים נציגים וארגונים. נוער,וערים עולים,
 בה המירה ולהערכת המדיניות יישום אהר מעקב קהילתית. מריניות לתכנון הגוף היא

ם ר בו ע ם בי ש תו ה כי ר צו ל ע ת נו עו ת כניו ת הברי הם ה  אלו הם המועצה תוכננו.
 ומביאים השונים, והגופים הממסד בפני השכונה תושבי את פעיל באופן המייצגים

ם תוך לשינוי המלצות עם בשכונה, לנעשה ראותם נקודת את בפניהם או  תי
בקהילה הקיימות השונות במערכות והתהשבות
בין מועצת תי ל הי ק אי שנ ה הוו מ ה נ כו ש  הפועלים הארגונים לבין התושבים ה

 לקביעת כשותפה התושבים! לפניות עיקרית ככתובת היא משמשת כן על בקהילה
שונות. ופעולות תכניות ומבצעת ביזמת השכונה! לקידום עדיפות סדר

ה עדו^ תי טלוויזי ל הי ק

 בנושא שתתמחה קבוצה להקמת לפעול ברורה,יש המודרניים בימינו הנושא חשיבות
 מעבר רחבות. להיות צריכות זו, קבוצה הקהילתי.מסרות המרכז מתוך ותפעל זה,

 מעמיקים בתחקירים לעסוק הקבוצה בשכונה,על הנעשה על שסח לביצועכתבות
ת ר ג ס מ ב ק ר ת ו הי ל ב י חי ו נ אי ת בו ת כ ה ר דו שי ם. בי ש תו ה ם ע מי ו םי ו עי ג מ ך  תו

 הכתבות הקרנת באמצעות העיר בחוצות השידור על דגש לשים יש הכבלים סלוויזיית
 פארקים, שכונתיים, )שווקים,דשאים בעיר שונים במקומות גדולים וידיאו במסכי
 וידיאו בספריות אלו סרטים להשאיל יהיה ניתן בנוסף וכר(. שירותים קניות, מרכזי

 יחוו אנשים שכונתית. ולפעילות מבתיהם התושבים ליציאת כאלה,יביאו אמצעים
ת להיווצר ויוכלו זרים, ועם מכריהם עם השידור חוויית את  איטראקציו

 אשר קהילתי לאירוע בצמוד זאת נעשה ביותר.אם ומועילות מעניינות פניםשכונתיות
כפול. להיות יכול הקהילתי הרווח תושבים, השתתפות על הדגש בו

^ים מועדון קהילתי נ

 העובד בהם —הקיימים המועדונים לסוג מתכוון קהילתי,אינני נשים מועדון באומרי
שים.לקבוצות לקבוצת לשבועיים אחת ועוגה קפה כוס עם הרצאה מארגן  אלו נ

 אחריות לוקחים אינם והם פסיבית, התושבים השתתפות משלהן,אך חיוביות מטרות
התהליך על

 הכשרה שעברו נשים ביזמת שהוקם אחר,מועדון נשים מועדון מופעל בשכונה
את קובעות הן —עליהן היא המועדון הפעלת על האחריות בקהילה פעילות להיות
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 ,השונים ולצורכיהן לנשים מתוודעות פנימיים, ערבים עורכות מרצים, מזמינות התכנית.
התכנית. את מכינות הן זה ועל^פי

 רבעון מידי הבר דמי המשלמות הברות, כמועדון פועל המועדון הפעולה: אופי
 השעות בין בבוקר ופעם 22.00-19.00 השעות בין בשבוע פעמיים מתקיימת הפעילות

דו12.00-09.00 חו  אם החברות. צורכי על^פי פעילות מייצר שהוא בכך המועדון של .יי
ם הן ע לו הי ת ם הרצאות, ה ו כי ם ההברות ביזמת אז ע פ ה ד ק ר ה ש  חוג בשבוע. י

 ייחודיות ובניסוגן.פעולות לנשים משותפים במועדון,ערבים עורך שהמתנ״ס התעמלות
וכר חג בערבי

 מדרבן גורם מהווה מקצוע, איש של מינימלית מעורבות עם שכזו, שפעילות נראה
 שבוע. מידי חברותיו מספר את מגדיל המועדון כזה. בארגון והשתתפות תכנון ליזמה.

 ליעדים רחבה עוד לפניהן בתהליך,והדרך ומרכזי פעיל חלק לוקחות המשתתפות
להשיג. ירצו אותם חדשים

לי העובד ספק^ד א ט טו ף ה בתהלי

 פיתוח של זה תהליך מתנהל שסביבו זה להיות חייב הקהילתי הסוציאלי העובד
תפקיד  משמעו מאפשר.מאפשר או יכולת״ ״מעניק הוא זו בגישה אפייני קהילתי.

 עידוד רוחם. מורת את לבסא לאנשים סיוע ידי על בעיות פתרון של תהליך על הקלה
 צמיחה מעודד העובד (.Retbnrnn,1985) המשותפות המסרות הדגשת תוך התארגנות

לכך. הדרושות שונות מיומנויות לימוד תוך התושבים, אצל יזמה של
ב העובד חיי תי ל הי ק  להאיצם ולא שלהם בקצב לצמוח לתהליכים לאפשר ה

 הדברים את להעלות עליו כאלה במקרים מתקדמים. אינם שהם מרגיש הוא כאשר
 לעשות ביותר הנכון הצעד מהו ולשקול אלסרנסיבות לבדוק האנשים, מודעות לרמת

 כאלו זמניות לבדו,הצלחות התהליך את ולקדם יזמה לקחת לעובד לו אל רגע. באותו
כולו. התהליך לכישלון יביאו

ת מומחה רבה. סבלות בעל להיות צריך הסוציאלי העובד צו תקבו חיי  גם בהנ
 פי על העובד מתמודד אתו העיקרי הקושי זה אולי בידיו. אינה בהן כשהשליסה

 למידה לאפשר עלינו לעשות, מה מאשר לעשות לא מה יותר ללמוד עלינו זו תפיסה
סת שלי בילול שיו ת מנויו שתמיו מו. האנשים ורכי הקי תן תאו רגנויו תא ו בה אנ ן  אי

 ,יותר סובים לחיים גשר לשמש אלה,עלינו ארגונים של הסף שומרי להיות צריכים
 ובין בינינו מסלולי ורב סיסרי דו גשר שכזה: בגשר ירצו אשר אנשים לאותם

עצמם. לבין ובינם השירותים לבין בינם התושבים.
 התערבות לעומת הבלתי^מכוונת ההתערבות את מייצגת כזו, עבודה תפיסת

א(1988) מכוונת.יורק מבי ען, של הגדרתו את , סו ה ^ ז  בלתימכוונת שבהתערבות ^ז
לעומת לספקם. כדי לעשות עליו ומה צרכיו מה בעצמו להחליס ללקוח העובד מאפשר



 לעזור בזו,יבולה שתפיסה לי נראה אלה. החלטות מחליט העובד בה מבוונת התערבות
ואפקטיבית. יעילה בצורה באן התהליבימשהוזברו של למימוש

 הנוגע בבל תושבים שיתוף בנושא והתפיסה המגמה שתוי חשיבות הועלתה זה, במאמר
ה ב ה ל הי ק ב ם ה חיי ם היא במהותה הקהילתית העבודה חיים. הם ל שי אנ  ארגון

 משותף אינסרס בסיס על שונות לקבוצות יחידים צירוף חייהם. על אחריות ללקיחת
Herbert (1986)ושותפיו

ש  יוזם אשר עובד אל ובח פרוייקטים מבצע,קבלן קהילתי מעובד העברתדג
 הקהילתיים העובדים של מיוחדת הבשרה דורשת ואולי קשה, אותם ומלווה תהליבים

 של לביצוע הדגש העברת שלהם. התפקודית בסביבה העובדים המקצוע אנשי ושל
 קבלת של תהליך מצריבה עצמם למען שיפעלו תושבים קבוצות ארגון אל פרוייקטים

הממסד. ושל במקום הקהילתית העבודה בצוות החלטות
 נבון אך אומנם, איטי לשינוי להביא יבולה הקהילה תושבי שהעצמת ספק, לי אין
אזי אחר צעד נבנית שעצמה אמרנו ואם בקהילה הבוהות מאזן של ואמיתי  רק צעד.
התושבים. בידי אשר העצמה מידת להגדלת יביאו נוספים וניסיונות הצלחות

ת רז קז ס

 .274—240 העוצמה״,עתן^ל״ב,עמ^ אל (.״הפיתויהניטשיאני1984גולומב,יעקב)
ם) היי ה שבונות (.״שיקום1988הזן, תו ני ה- ל הי ק  של הראות מנקודת אנתרופולוגי ב
 .298-286 ההברתי״,מגמות^ל״א,עמ^ העולם

שותהמבוונת1988אהרון) יורק,  ומדידתן: קהילתית בעבודה מבוונת והבלתי (.״הגי
 .44-35 עבד ,9 ממהקר״תברתורתתת^ ראשונים ממצאים

ת העבודה משרד ישראל. צו בו ק ע- ^ קל ה. ה רוו ה  .15-10 ,עמ^1989 עצמית^ לעזרת ו

 שיקום בפרוייקט רפורמה וביצוע לבדיקה הוועדה והשיבון. הבינוי משרד ישראל.
ס^ שבונות מסב ת ^ רו  1993 נובמבר ״

ש. רו, שפי ר.ו רון,  להערבה קריטריונים וניהול: בתבנון הציבור (.״שיתוף1988) לי
 .34—17(,עבד1השבונות״,תברתורתתת^ט) שיקום בפרוייקט ויישומם

שושן אבן מילון
 מטרךתוהישגים״, שבונות: שיקום בפרוייקט התושבים (.״שיתוף1988) צ^רצ^מן,ארזה

.362-342 מגמות^ל״א,עמ^
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ה ת טלוויזי תי ל הי שיתוף כלי - ק ם ל חי ר  אז
רמת־גן( - הגפן שכונת )דוגמה:

אידליץ* אורנה

תקציר

 הגפן בשכונת קהילתית טלוויזיה של הכלי באמצעות תושבים בשיתוף דן המאמר
 ״ערוצי הכבלים תחנת של הראשונים השידורים החלו ,1991 שנת במהלך ברמת־גן.

 הערוץ במסגרת תכניות לשדר הכבלים תחנת על הבזק, חוק לפי ברמת־גן. זהב״
 ואוכלוסייתה. העיר של הייחודיים ולצרכים לנושאים ביטוי נותנות אשר הקהילתי

 של הכשרתם את עצמה על לקחת החליטה ברמת־גן קהילתית לעבודה היחידה
 קהילות בתוך התקשורת את לשפר היתה המטרה זה. בכלי לשימוש התושבים
 בתכנית הייחוד השונות. העיר שכונות תושבי ובין הרשות לבין התשובים בין המגורים,

 )המדיה התקשורת תחום תחומים: משני מקצוע אנשי של עבודה בשילוב הוא זו
הקהילתית. הסוציאלית העבודה ותחום הטלוויזיונית(

 — במקביל שכונות בשתי פעילים להכשרת סדנאות שתי נערכו 1993 בשנת
 המשך קהילתי. מגזין קבוצה כל הפיקה בסיומן שיקמה. רמת ובשכונת הגפן בשכונת
 הקהילתיים הסוציאליים העובדים של וייעוץ בליווי ייעשה הקבוצות עם העבודה

 לאנשי להמליץ היתר, בין זה, מאמר של מטרתו קהילתית. לטלוויזיה והמדריכים
 לפעילות תושבים להבאת כאמצעי הזה והייחודי היצירתי בכלי להשתמש מקצוע

קהילתית.

ה ת סקיר תי ספרו

תושבים שיתוף א.
 השתתפות של האפשרות אבטחת הוא קהילה של חשוב תפקיד (,1973)ווארן על־פי

בקהילה זאת משימה בפני עומדות בעיות כמה במקום. התושבים של חברתית

ת ברצוני * חידה )מרכז סנדר אבי למר להודו ת לעבודה הי  יורק אהרון ולד״ר ברמת־גן( קהילתי
ת לעבודה )בית־הספר אלי צי ה פרוייקט בביצוע עזרתם על בר־אילן( באוניברסיטת סו  בעצה ז

תי הנחה אשר ינוב בנימין לפרופ׳ כן וכמו ובהדרכה, המאמר. בכתיבת או
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 מקבלים ממסדיים ארגונים כאשר הקהילתית האוטונומיה אבדן למשל, המודרנית
 הקהילה עם הזדהות הוסר עמה! והתייעצות קשר ללא לקהילה הנוגעות ההלטות

 נגישות חוסר קיים כן כמו הקהילה. לענייני האזרחים באדישות ביטוי לידי בא אשר
 הקשורות בעיות במיוחד — המקומי הקהילתי במישור לפתרון רבות בעיות של

ממנה. חלק היא שהקהילה יווגר הרחבה לחברה
 מקומיים השתתפות מוקדי מהתהוות כתוצאה להיחלש עשוייה הניכור תופעת

 בני^אדם בין חברתיים יחסים נרקמים שבהם השתייכות כמסגרת הן משמשים אלה
ת באותו המתגוררים צו בו ק כ הן רו  להטיבע אנשים מנסים לחץשבאמצעותן אזו

 ליצור עשויה שיתוף במסגרות אזרחים של מעורבותם שונים. ארגונים על חותמם
 פתוחים תקשורת קווי לפתח שונות, סוכנויות עובדי ובין בינם הדוקה קשרים מסכת

תרביניהם די ולהגביר יו  המשוגרעל^ידם למידע המשתתפים חשיפת את כף עלי
ף למלא גם אמורים המשתתפים תיוו רו שו דיגי מידע ולשמש תפקי רי  לכלל מעבי
(.1992,בא״י העובדים של הכללית )ההסתדרות האוכלוסייה

 מירב את בעיותיהם,להפעיל את לנתח הקהילה לאנשי סיוע של תהליך על^ידי
 לקהילות לסייע ניתן הקהילה, עם האזרח של יותר חזקה הזדהות ולקדם האוטונומיה

יעילות ביתר בעיותיהן עם להתמודד

התושבים שיתוף בהגברת הקהילתית התקשורת תפקידי ב.
 רגשות עם להתמודדות הכלים אחד המודרנית, בחברה מהווה, ההמונים תקשורת

 רדיו תחנות מקומית, עיתונות כוללת: מגורירהיא במקום האזרח של והניתוק הניכור
 הטלוויזיה הקהילתית. הטלוויזיה ואת קהילתיים ממוחשבים מידע מאגרי מקומיות,

 לבין בקהילה התושבים בין אודיחויזואלית בצורה התקשורת את משפרת הקהילתית
 את מרחיבה היא והעירונית השכונתית ברמה השירותים נותני לבין בינם וגם עצמם
 ליטול וזכותו לרווחתו הנוגעות החלטות לקבלת הנוגע בכל הפרט של השיתוף מושג
חי. הוא בא הסביבה פני בעיצוב חלק

כ1985בשנת ״ ח ם ז  טלוויזיה לאפשר שנועדה החוק הצעת את שיטרית מאיר י
שם קהילתיים שידורים לאפשר הרעיון את והעלה בכבלים  תיקון יזם כך חוקיים.ל

 תורשה בכבלים, טלוויזיה רשת מקומיתשברשותה רשות כל ״הבזק״,לפיו לחוק
ם. באמצעות מקומיים^קהילתיים שידורים דרכה להעביר תיי ל תקהי סדו  מוסד מו

פי על תי, ל הי מתנ״ס מרכז הוא החוק, ק  היא שפעילותו ציבורי מוסד וכל קהילתי,
 כגון: בתחומים התושבים ציבור למען עובדת היא רווח, למטרת אינה באזור,היא

 ,צרכן הגנת הסביבה, איכות רווחה,בריאות, אמנות,ספןרט, חינוך,מורשת, תרבות,
קהילתית. תקשורת או2ו לזולת ועזרה התנדבות טובה, אזרחות טיפול עלייה, קליטת



 ואמור האזור תושבי של חופשית להצטרפות פתוח מפלגה, מטעם פועל אתו המוסד
 זה כמובן,מוסד ציבורית, לביקורת ונתון ציבורית, הנהלה בידי מנוהל או תאגיד להיות
 קהילתיות תבגיות להפיק יבולת להציג חייב

(:1992 )פדה, רבים תפקידים הקהילתי לערוץ
ע הפצת (1 ד מי - ע ד הזדמנויות. שוויון הקהילה לתושבי המאפשר כוח הוא מי
בקהילה. שונות לאוכלוסיות המידע ואופן תבני את להתאים ניתן

 של והביטחון ההתמצאות הרגשת והגברת שמועות נטרול - עדכון (2
התושבים

 הופעה בכתיבה,ייעוץ,ארגון, - )מקומיים( אישיים כישרתות פיתוח (3
וכר בימוי,משחק צילום, אישית,

 ההשתייכות, תחושת הגברת ידי על - קהילתית ואווירה תרבות פיתוח (4
הקהילתית. והלכידות הגיבוש

מוי שיפור (5 ה של הדי ס פי ת - ה ל הי ק  ושל עצמם כלפי התושבים של בונה ה
שכנתה כלפי אחת קהילה

ת- הפעלה (6 תי ר ב  ומתן משא עצמו,באמצעות למען לפעילות הציבור גיוס ח
קונסטרוקטיבית. בביקורת ושימוש

 ובחו^ל בארץ הקהילתית הטלוויזיה בתחום ניסיונות של דוגמאות ג.

בארץ
ף הקהילתית הטלוויזיה בתחום בארץ הראשון הניסוי סו ב ל ח  השבעים שנות ה

 חצי כשכונה תוכננה דרכה, בראשית היתה השכונה בירושלים. יעקב נוה בשכונת
 כל עדיין בה היו לא שנים באותן ירושלים. עם ומסחר תעסוקה קשרי עם אוטונומית
 בין מפגשים עודד לא שלה הפיסי המבנה למגורים. בעיקר שימשה והיא השירותים,
ת עצמה השכונה התושבים קפ מו ה ת  העיר. ממרכז רחוקה ערביים, ביישובים הי

 הטרוגנית: היתה השכונה דמוגרפית מבחינה פיסי בידוד תחושת יצרו אלו עובדות
שלאהיו —מרוסיה עולים םמבוכרה שי םחד לי תעו שפחו מ ם, שי שי  חלקגדולמהםק

 שפונו רב^בעייתיות ומשפחות ישראלים, צעירים זוגות ובשכונות, בערים לחיות רגילים
השונות. הקבוצות בין לניתוק גרמה זו הטרוגניות העיר ממרכז מצוקה מאזורי

 בראשות בירושלים סוציאלית לעבודה הספר מבית וסטודנטים מורים של קבוצה
ת הם במסגרתו בירושלים. חדשות שכונות על מחקר ערכו (1978) א קו ד  ב

 התפקוד את לשפר מנת על מעורבויות של סדרה ויזמו בשכונות השייכות תחושת
 הדיירים של הראשון הגל לאחר שנתיים עשו שהם העמדות סקר במסגרת הקהילתי

 ומעורבות מודעות חוסר הקבוצות, בין זרות של תמונה עלתה לשכונה, שהגיעו
שלה הקבוצה אנשי עם בעיקר תקשרה אתנית קבוצה כל הקהילתית בפעילות
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שירותי בשירותים השימוש  בעקבות מועט, היה הקליטה ושירותי הפנאי העירומים,
 המצב לשינוי שנבחרה מהטכניקות אחת רצון. שביעות וחוטר לשירותים מודעות חוטר
קהילתית בטלוויזיה השימוש היתה

 שמרובר לזכור יש —בתהילה קשה היתה בכלי השימוש של וההבנה המורעות
תה רק בהן בשנים תפ  שתי הוקמו הטלוויזיונית במדיה השימוש בארץ ההללה

ש קבוצות מו שי ה ת א דו מ ל ר ש א או די ם עליהם הנושאים בכלי וי אי ש היונו בדו  ע
 מטרתם ועוד דתיים בוכרים, הדשים, עולים בקהילה: השונים ההשוביםלטקטורים

 ההקרנות בקהילה. מעורבות ולאפשר הקהילה לצורכי התושבים בין עניין לעורר היתה
 השכנים.לאחר התאטפו שבהם פרטיים בבתים והן השכונתי הקניות במרכז הן נעשו

 הווידיאו קבוצת והברי הקהילתיים העובדים בעזרת דיונים התנהלו ההקרנה
כ טך ם טי ר ט ב פו צ ל כו ש,200 ה  של השונים בשלבים מעורבים היו איש 150 וכ אי

ההפקה
 הברי בין קשרים נוצרו מעורבות היו לפרוייקט המשתתפים של התגובות

 כן לפני מעורבים היו שלא אנשים מבהינההברתית הטרוגנית היתה אשר הקבוצה,
 התהלהועירנות יצר הפרוייקט הפרוייקט. דרך מעורבים נעשו קהילתית בפעילות
ג אולם בקהילה. לדינמיות טיי מ םו מטכ טווין  להחליף בא לא בווידיאו שהשימוש לי

ם שיי אי םבין הטי למוטיבציה ומעורר קטליזטור הוא ישירים,אלא י
 עקבית בצורה לראשונה בארץ הופעלה טלוויזיה באמצעות הקהילתית התקשורת

 על בנויה הקיבוצית ההברה (,1985,)תמיר השמונים שנות הקיבוצי,בראשית בטקטור
ם. י חי ה מי חו ת ל כ ב ה רי ב ח ל ש א ל מ ף תו ך שי תו ה י נ י י נ ע ת א ל ה נ ל ה ר מו א א  הי

 מטיבות חייה. בניהול חבריה של מרבית למעורבות זקוקה היא ולכן ישירה דמוקרטיה
 הדלדלה הקיבוץ בתוך הפנימית התקשורת השנים במרוצת זו מעורבות נהלשה שונות

ההוץ. מן המונים לתקשורת ההשיפה גדלה מהד,ומאידך
 אליה שהגיעו הקיבוץ.לכןהמטקנה של החברתיים היטודות על מאיים זה תהליך

 טקרים מתוך באינפורמציה. טמונה המעורבות של שראשיתה היתה הקיבוצי בטקטור
ש התדירות שמבחינת עלה, קד מו ה מן הז ה ו ה,להאזנ שולטת לצפיי אה,  גם ולקרי

 השימוש הוא בהתמודדות הכלים אחד לכן בכיפה ההמונים תקשורת בקיבוץ
ץ בו קי ה די לי ע ת תי ל הי ק ה זי וי לו ט ה ב זי לווי ט תי צוו רו שי כ ה ת צי בו קי ה ה ע תנו  ב

 אותה ומשדרים בקיבוץ הפעילות את מתעדים אשר מהקיבוצים, גדול בחלק מקומיים
הקיבוץ לתושבי
 תחומים על מידע מטירת מטרות: כמה לכלי ארנון, תמיר של בטפרו שהוגדר כפי
חה ציבורי, לדיון נושאים העלאת הקיבוץ, בחיי שונים שי  הגברת אטפה,7הכנל

 הגאווה החברתי,הגברת המגע הגברת המעורבות, הגברת למען הפנימית התקשורת
 ,ליקויים חגים,בידור,חשיפת מטיבות הכנת העצמיים, התרבות חיי חיזוק המקומית,

והשכנים הטביבה עם הקשר והעמקת אומנותי וביטוי עצמי מימוש
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 הקהילתי הערוץ ופתיחת לתוקפו ״בזק״ חוק בניטת האחרונות,עם בשנתיים
 רשויות זה: בתחום לעשייה נוטפים נופים הצטרפו בבבלים, הטלוויזיה של בתחנות

 פעילים של קבוצות מפעילות והטפורט הנוער ומחלקות הרווחה, אגפי ררך מקומיות
 מבשירה המתנ״טים חברת נוער. של וקבוצות קשישים של קבוצות שבונתיים,

ת הנופים להשיג רוצים אשר ועור.המטרות פעילים של קבוצות מו  מאור הנ״לרו
שר  הבשרה עוברים הפעילים בפועל, הקיבוצית. התנועה על^ירי הוצבו למטרותא

הקהילתיים. בערוצים שישוררו בתבות להפקת בצוותים ועוברים בטרנאות

בהו^ל
 השבעים שנות בתחילת עור התחיל הקהילתית התקשורת בתחום הניטיון
 ומיוערים יותר מגוונים הקהילתית בטלוויזיה שניתנו השירותים הברית. בארצות

בארץ. בה ער התפתח מאשר יותר לשבבתאובלוטייהגרולה

(Prince,1977) דוגמאות במה להלן
 — מבתיהם לצאת יצטרבו שהאנשים מבלי קהילתיים ארגונים של ישיבות ניהול (1

 מתוחבמת תגובה מערבת ררך הריון מתנהל עליו הנושא על מהבית להגיב אפשרות עם
מהבית. המופעלת אינראקטיבית( )תקשורת

 הבשרה העוברות בקהילה מקופחות וקבוצות מיעוטים קבוצות של פיתוח (2
 פעילויות החינוך,מטפק איבות את מקרם זה באמצעי השימוש לטלוויזיה. בטרנאות

 זמנים בעיותיה בפתרון הקהילה את ומערב לעבריינות, באלטרנטיבה צעירים לאנשים
 אנגולים. פורטוגזים, פיליפינים, יפנים, השונות: האתניות לקבוצות מוקצבים מטוימים

 מבוונות להיות יבולות התבניות שונות. קרנות ירי על מתוקצבים הפרוייקטים
ת מו טוי מ ט עו מי ת צו בו ק  בקהילות מיעוט לקבוצות להתחבר ויבולות בקהילה ל

 להבין אפשר בקהילה. והרוב המיעוט בין ריאלוג לשמש יבולות התבניות ררבן אחרות
 נגישות יש אחר מביווןשלבל השונות. הקבוצות של השונות הראות נקורות את ררבן

 לאנשים לעזור ואפשר האנשים בין ההברלים את לרבך אפשר בבבלים, לטלוויזיה
המשותפות. לבעיותיהם פתרונות לחפש
 המורעות להגברת בבבלים בטלוויזיה להעזר יבולים ציבוריים ארגונים (3

 יבולות בשבונות שיקום תבניות ובתי^חולים! בריאות בגון:מרבזי שונים לנושאים
 התרבות החינוך בשבתות.משרר פיטיים להיבטים התושבים לב תשומת את להפנות

 מעוררים — מוזיאונים וצעירים. למבוגרים לימור תבניות להפיק יבול והטפורט
 עשו החירשים למען הפועלים ארגונים תערובות. הצגת ירי על אליהם להגיע מבקרים

 אתם תבניות^שנעשו בעקבות בקהילה והברה לחשיפה זבו קשישים לחירשים תבניות
לקשישים. חשוב שטיפקומירע ותבניות

ו2ז9 פרוייקט —צעירות נוער קבוצות קירום (4 י נ ב ^  של קבוצה הפעיל בורג (
יותר.הפרוייקט מבוגרים יועצים שני הוררבועלירי אשר 20—13 בגילאי נוער בני 50



ת נרם טפו תנו צו קבו של ת תעניינו ה  על חשיפה לקבל לבני^הנוער שפנו בקהילה ל
 שהפבו עצמם בני^הנוער על היתה הפרוייקט של ביותר החשובה ההשפעה פעילותם.

 משהו לעשות יבולים שהם לראשונה לבניתוערמהתיבוןוהוביחו יוקרתי מוערות למעין
של, של בקהילה למעורבות גרם ויצירתי.הפרוייקט חיובי ^הנוער-למ  בעקבות בני
 הקימו ואף אישי באופן מעורבים להיות הפבו הם מפגרים, ילרים על עשו שהם טרט

מפגרים. ילרים עם בניתוערמתנרביםלעבורה של קבוצה
 מלמר, (Sloan commission,1971) זה בנושא בניחיורק שנעשה הניטיון על מחקר
 הפקה להבטיח צריף בבבלים. לטלוויזיה הציבור ננישות על הנושא את לממן שחייבים
 צריבה הבתבות. של ההקרנה שעת במובן,חשובה יפול הנושא אחרת נמובות, בעלויות

 צריבה הזמן הקצאת הצופים. של השונות לקטגוריות השירור זמן בין הבחנה להיות
משורר. ראשון —מגיע ראשון של הבטיט על להיות
הקהילתית: לטלוויזיה האורבות טבנותמרבזיות משלוש להיזהר גם יש
האחרת. לרעה להתייחט מבלי רעה הבאת א
אובייקטיבית. לא רעה הצגת ב
 עלעצמו. להגן הזרמנות לו לתת מבלי אישית להתקפה ארם חשיפת ג

 תחום היא הקהילתית שהטלוויזיה ללמור ניתן לעיל, שהובאו הרוגמאות מתוף
הקהילה. לטובת רבים, בנושאים שימוש בו לעשות וניתן ומגוון רחב

הקהילתית בטלוויזיה הטוציאל^הקהילתי העובר של מקומו ר.
 תפקירי את בקהילה, התושבים שיתוף ומשמעות חשיבות את טקרנו בה ער

ם. התקשורת ל עו ב ץו ר א ב שו ע שנ ת נו ו טי הני ת א הו ףז תו שי ת ר ב הג ב ת תי ל הי ק  ה
 העובר לטייע יבול בתהליף,וביצר הקהילתית העבורה של מקומה מהי השאלה נשאלת

בקירוםהתהליף. הקהילתי הטוציאלי
 בתוף מקצועית התערבות ב״צורת הקהילתית העבורה את מגריר (1984) פרירמן

ם פורמלית חברתית מטגרת ףג ר צו ה ת ר מי ב רו ר ט ה ט בני מ ה ה, תונ תנ לי מ ר פו א ל  ו
רי שינויים ב ף תו ה. ת ב בי ט תו ר טג מ ה ת או שי אנ ב ר ק ם ב לי ב ת ק טפ  חברתיים א

 ער מטגרתולקירומה אותה של לטיפוקצורביה הקהילתית העבורה חותרת וארגוניים
משאביה״. במטגרת עצמאי לתפקיר

 ביורוקרט,מתבנן, מפתח, בישראל: הקהילתי לעובר תפקירים שבעה מזהה פרירמן
 הקהילתי הטוציאלי העובר תפקירי את להשוות מעניין ויועץ מפעיל,טנגור מתריע,
 הקהילתי לתפקיריםשהוגררועל^יריפרירמן.העובר הקהילתית הטלוויזיה בנושא

 עבורתו מקומיות ומערבות התושבים עם תבניות ופיתוח טיפול באבחון, מתמחה
 מאפשרות אלו עוברות הקהילה תושבי עם ובלתי^אמצעית מוגברת להיברות מביאה

(:1988 )בהם, הקהילתית הטלוויזיה בנושא הבאים התפקירים ביצוע את
ת (1 ת ל - ר ש פ א מ  עמרותיהם, אורות על בה שירונו ברי במה הקהילה לנציגי ה

הקהילה חלקי לבל נאמנות להיות צריבה לעובר לפתרון וררבים בעיותיהם
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ם זיהה לא שפרירמן חרש תפקיר זהו  הקהילתי. העובר של במטגרתהתפקירי
 הפעלת ירי הקהילה,על בבעיות ישיר בלתי באופן מטפל הקהילתי העובר זה בתפקיר

התושבים
ר (2 ב עו ה - ף ו תו מ  לבין בקהילה קבוצות בין קשר ביצירת עוזר הקהילתי ה

ריבף השירותיםעל  הצרבמם בין קשר היוצר קהילתי טרט מפקירים שהתושבים י
 בין מתווף הקהילתי העובר בן במו ביניהם. בהמשף גומלין לפעילות וטיבויים לשירות
ביגיהם. פעולה לשיתוף קווים יצירת ברי תוף הקהילה בתוף קבוצות

ה רהז  קטן,יי: שהוגררהעל^ירי בפי ״המפתה״ תפקיר הגררת על עונה התפקי
ם הפגת על^ירי קהילתית במטגרת שוגות קבוצות בין ״אינטגרציה  מתחי

מקומיות״. נורמות של מערבת וגיבוש תורעהלוקלית תגבור בין^קבוצתיים,
ר (3 ב עו ה ל- עי פ מ  בקהילה,להרחיב הבוח מבנה לשינוי פועל גם הקהילתי ה

 שיתופי באופן תתפקר שהקהילה ברי מצומצמת, לקבוצה מעבר הפעילים מעגל את
תר.טרט  קורם מעורבות היו שלא תושבים לקבוצות מאפשר קהילתי ורמוקרטייו

 ירי על נעשה זה תפקיר המקומית. במנהיגות להשתלב אף ובעתיר להשפיע להתבטא,
 זו הגררה קהילתיים והבשרתםבפעילים למנהיגות פוטנציאל בעלי תושבים איתור

שהוגררהעל^פיפרירמן. בפי המפעיל לתפקיר חרשה הגררה היא
ר- (4 גו נ סי שאומתן ״מקופחת״ קבוצה הבשרת ה  שינוי.הפקת להשיג ברי למ
 טינגור. בלי ומהווה חברתי לחץ ופרטומו,יוצרת הקהילה צורבי אורות על קהילתי טרט

פרירמן. של הטינגור תפקיר הגררת על עונה זה תפקיר
ר יועץ (5 ב עו ה ף- רי ר מ  במטגרת הפעילים את ולהרריף לייעץ יבול הקהילתי ו

 יבול בן במו והשירותים. הקהילה מבנה הקהילה, בצורבי הקשורים בנושאים הטרנא
שא פעולות לקיים הקהילתי העובר  בקהילה הקהילתית הטלוויזיה הטברהבנו

 של הרימוי שיפור למען העובר פועל זה בתפקיר השירותים. נותני בקרב לה ומחוצה
לה ומחוצה בתובה הקהילה

בו של הגררתהתפקיר על עונה זה תפקיר ש -^ ץ ע ^יו מן ר רי  הקהילתי העובר פ
ם רי שו מי שני ב על ץ — הקבוצתי^פונקציונלי במישור פו עו י הי הז ר ק מ  לפעילי ב

הממטרי ובמישור הקהילתית, התקשורת
- ם ו ב י ט ת ל תי ל הי ק ה ה זי י ו לו ט ה א ש בנו תי ל הי ק ה ר ב עו ה רי קי פ  קשורים ת

 הגישה ויועץ,ולבן מאפשר,מתווף,מפעיל,טינגור תפקיריםמרבזיים: חמישה במטגרת
מבוונת גישה היא הקהילתי העובר של

 הקהילתי התקשורת צוות ופעולת ההתארגנות ההקמה, תהליף את להבין מנת על
הטרנא. משתתפי ועל השבונה על נתונים להלן במטגרתהטרנא,יובאו
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הגפן שפוגת של וסביבתי רמוגרפי פרופיל א.
 בצפון, הלל אבא בררום, זיבוטיגסקי הרחובות בין רמת^גן בצפון שובגת הגפן שבוגת

 השבוגה בשבוגה. תושבים 12,000 הבול בסף במורח. והמבריל במערב ביאליק
 של המערבי החלק בין הברל ישגו בפועל התקוה. רחוב על^ירי חלקים לשגי מחולקת
 וצפופים יותר גבוהים בתים המערבי בחלק שוגה: בגייה המזרחי,אופי לחלקו השבוגה

ת רו ם.בחלק בבעלות הן ורובהרי רי ם הריי שג  בשבירות בלוקים במה המזרחיי
 מבוססים המערבי בחלק התושבים קומות. שלוש בעלי הם לרוב והבתים ציבורית

 בגושאים וטיפול התייחסות ביותר זובה המערבי המזרחי.הצר החלק מתושבי יותר
 הם בשבוגהשפעיליה קהילתית עמותה פעילות עקב זאת הרחוב, לחזות הקשורים

המערבי החלק תושבי
 יותר גבוה המזרחי בחלק בעור מאוזן רמוגרפי בפרופיל מאופיין המערבי החלק

הקשישים. אחוז
 השבוגה של המערבי בצר הממוקם לבית^ספר חולבים חלקיה ילריהשבוגהמשגי

 תרבותית ופעילות ומבוגרים לילרים חוגים וערבים בו קהילתי מרבז מעין ומהווה
 המזרחי בצרה גם קהילתי מרבז בהקמת הוחל 1993 בשגת העמותה. ירי הגערבתעל

השבוגה. חלקי שגי את לשרת אמור ואשר השבוגה של
אקרמאית. או השבלהתיבוגית בעלי ומעלה, ממערביגוגי ברובם השבוגה תושבי

קהילתית לסלוויזיה הסרגא משתתפי רקע ב.
2אותה וסיימו ,33 היה הסרגא בתחילת המשתתפים מספר  משתתפי רוב איש. 1

.50 גיל מעל במה ,בולל40—25 הגילאים בין הם הסרגא
 ובעלי החיים אמצע בשלב ביגוגי,רובם המשתתפים של מעמרםהסוציחאקוגומי

 משפחה קרובי הגרול לחלקם רירות, בעלי ותיקים, הם המשתתפים רוב משפחות.
 בשבוגה רב זמן בררף^בלל המעורים אגשים הגיעו בשבוגה.לסרגא טובים חברים או7ו

ם. ובעלי שריםחברתיי ה משתתפי רוב ק ר צ ב ם רי אג רג ס  השבוגה. של המערבי ה
 גשרו הם אף השבוגה של המזרחי מצרה גם משתתפים במה היו הסרגא בתחילת
בהמשף שיפורטו מסיבות

הגפן בשבתת הקהילתית ההתערבות תיאור

התארגוות א.
 לעבורה ביחירה הוחלט הקהילתית, הטלוויזיה תבוית לפועל להוציא מות על

ת,באגף  באמצעות שבוותי תקשורת צוות הפשרת רמתחק,על של הרווחה קהילתי
15 הטרואבללהב המריה מתחום ומרריף קהילתי עובר הועברהעל^ירי טרואאשר



בי ב ל ש ב ה. שו צי ה פוי ל ע ה ס ר פ ת ה אי,ו ב ל ש ב ם שי פג  על^ירי הצוות ליווי ועשה מ
למשףשוהווספת. בשבועיים פעם של והמרריףבתרירות הקהילתית העוברת

 ההורים וער השבווה, של הקהילתית העמותה של שיתופם בלל תהליףההתארגוות
שיווק התקיימה בו בית^הספר של  בבמה ועשה התבוית הסרוא,והוהלתבית^הספר.

ררבים:
שי א( או ם תע שו  אושים לגייס עלומות ההורים ווער הקהילתית העמותה פגי

רי אלו, קבוצות מתוף לתבויות עלי ם שלהברי אישי קשר יצירת ו ע ה צ בו ק  ה
בשבווה. התושבים

התבוית. על הסברים קבלת לצורף בשבווה השירותים אושי עם פגישות ב(
מורעותרהוב. ג(
התושבים של הרואר בתיבות איגרת הלוקת ר(
הקהילתי ובערוץ המקומית בעיתווות פרסום ה(
 ואפשרויות ויעריהתבוית מסרות על הסברים שבלל שבוותי הסברה ערב קיום ו(

הסרוא משתתפי של הפעולה
 ,קהילתית( לעבורה )השירות ירימשררהעבורהוהרווהה על ועשה התבוית מימון

 הציור התושבים. של סמלית השתתפות תוף גן(, הרווההברמת אגף )של ע.ל.ה. עמותת
 ירי על ציור ורבש ב׳ ובשלב ציור מהברותלהשברת א׳ בשלב הושבר ולצפייה לצילום

אגףהרווהה.

 ההתערבות מערי מסרות ב.
מסרות

 לבין התושבם בין עצמם, לבין הגפן שבוות תושבי בין התקשורת ושיפור ייעול (1
העירייה. רשויות לבין התושבים בין בשבווה, השירותים וותוי
הלקיה. שוי על הפוימיבשבווה הגיבוש היזוק (2
 פתרון למען פעולתם ועירור בקהילתם בועשה התושבים מעורבות הגברת (3

בעיותיה

מגרים

 אשר השבתה, חלקי משגי איש, 30-20 המתה שבתתי תקשורת צוות הקמת (1
 חורשים עשרה של תקופה לפחות יחר שיעברו 60—20 שבין הגיל קבוצות את מייצגים

הסרגא. גמר לאחר
 של הסרגא,בתרירות גמר לאחר גם להיפגש ימשיבו התקשורת צוות אגשי (2

 על עובר תמיר הוא שבו במצב יהיה הצוות המשףהעבורה. לצורף לשבותיים, אחת
לפחות. אחר סרס הפקת

7 )



א והפקת תחיקר לצורף (3 הסרג שי אג ם,  גוספים תושבים עם ישוחחו הסרסי
הסרסים. על תגובות ויקבלו

 מהשבוגה שירותים אגשי תחקיר לצורף ירואייגו או שיופקו,יופיעו בסרסים (4
העירייה. של הגיהולי ואגשיםמהררג

ת5 חו פ ל ם,יצפו המחוברים המבוגרים, השבוגה מתושבי 50% (  ברוב לבבלי
הקהילתי. בערוץ יוקרגו ואשר השבוגתי הצוות על^ירי שיופקו הסרסים

שיהסרגא (6 ם ובשלב ייזמו,במהלבה אג  או בשבוגה בעיות לפתרון ב׳,צערי
קהילתית פעילות

מהמשתתפים. 50% לפחות אצל לשבתה השייבות תחושת תגבר (7
 החלק לבעיות גם התייחסות תהיה בסרסים, והבעיות הגושאים בהעלאת (8

השבתה. של המזרחי

בסרגא תעבורה מהלף ג.
 עבורה לצוותי במהלבה התחלקו אשר אגשים בשלושים של קבוצה החלה הסרגא את

א משימתיים. הסרג ס, מתחום גושאים בללו תבגי מוי הסלוויזיה:תסרי בי ר,  תחקי
 בקבוצה עבורה הקהילתי: מהתחום ועריבה.גושאים ומצלמה צילום וריאיון,מוגחי

ם, הברת משימה, וצוות בי ר צ ה- ל הי ק  חברתיים תקשורת,יחסים שירותים,רפוסי ה
ף ועור ריהמררי שתהעל^י תהסרגאגע  הקהילתית והעוברת המריה מתחום הגחיי

ם העוברת בגוסףלבף,ג ת,  המשימות מילוי אחרי לפגישה פגישה גין עקבה הקהילתי
 מפגשים גערבו —גיבוש בעיות בהם שהיו צוותים של ובמקרה המשתתפים, ירי על

בבתים. אתם מיוחרים
 הרגיש המריה התהליף,איש בהרגשת הוא הקהילתי העובר מוקר בי להבחין גיתן

לי את ע ב שגי בין ה צי ק א ר ס ג אי ה ף ל ה מ ב ה. מ שי מ  גוצרתהפרייה הללו המקצוע ה
 את מפתח הקהילתי העובר המשותפת: העבורה של גוסף תוצר בבחיגת שהיא הררית
 לפתרון הבלי את המריהמלמר ואיש הקהילה צורבי עם להתמורר המשתתפים יבולת

 בעבורתובגון:שיחות אקספרסיביים בבלים משתמש הקהילתי העובר בן במו הבעיות.
ש,קשר וישיבות אישיות ק ומחוצה בקהילה גורמים עם צוותלגיבו שיוו  הבלי לה,
ש לקהילה  מסרה משמשים אשר איגססרומגסליים בבלים משתמש המריה ועור.אי

הקבוצה לחברי עצמה בפגי
 שאלוגים.השאלוגים סוגי שגי ירי על געשה אשר הערבה בתהליף לוותה הסרגא

 המחברת על^ירי והועברו יורק, אהרון ר״ר של בעזרתו המאמר מחברת ירי על פותחו
)ראהגספח!(.

א שאלון א( ת אי( )שלב שהועברבתחילתהסרג א ק ר ב ר ש  המשתתף, רקע א
 הרגשת ותחומיה, קהילתית בפעילות בשבוגה,עיסוק אחרים אגשים עם היברותו

 בשבוגה, בעיות לפתרון בשבוגה,ררבים המתרחש על ההשפעה השייבותלשבוגה,מירת
בי. שלב סיום עם שגית יועבר זה שאלון שירותים. לגותגי הפגייה ומירת

2



 שביעות מירת את ברק אשר אי( )שלב הסרגא בסיום שהועבר שאלוןמשוב ב(
 במהלףהסרגא. שימוש געשה בהם ומהבלים מתבגיהסרגא המשתתף רצון

הבאים. בסעיפים השאלוגיםיפורסו תוצאות

ועבורתהצוותיס ההשתתפות אהוז א.
מו סיי א רג ס ה ת  שגותרו המשתתפים מהמשתתפים. 42%גשרו בלומר —איש 21א

רי רבות עבורה מהמפגשים.שעות 80% בב וגבהו התמרה גילו בסרגא עלי שו קר  הו
ת וו איגסגסיבית עבורה עצמה. הסרגא לפגישות מעבר המשתתפים תהאה  הסיבות הי

מהסרגא. משתתפים במה לגשירת
שה משתתפי בגושאים גילו אשר מירתהעגיין פי על צוותים הסרגאהתהלקולהמי

ה לא על^ירם.גסיגו שהוצעו איו םב שי אג בל תי א צוות להב ש הגו ש מביוון ת היו  ל
םמועס מספר בהתקרמותתהליףהעבורה. רבה השפעה בעל הבין^אישיהוא שי  אג
בקבוצה. לעבור יבולת הוסר בגלל גפלסומהסרגא

שים—4 מגו התגבשו אשר הצוותים  5—2 בין מגו ובסיומה הסרגא, בתהילת לאג
ת אגשים. צוו ת ר בו ע ל ש א ש ף הגו לי ה ת ת ה ל צ ה ל ם יי בו ר מ ה ם אי ש הגו ר ה א א  הו

 בל והלאורף בתהום לתרום מה יש הקהילתי ולעובר הקהילתית, העבורהבסלוויויה
התהליף

 הקסגים המשימה בצוותי וגמצאשהעבורה משוב שאלון גברק הצוות גושאעבורת
תה המשימה בצוותי בן,האווירה מאור.במו יעילה היתה םהי  מאשר יותר סובה הקסגי

 בגשוא צוות עבורת של מתייהסלגושא (1985) תמיר ארגון הגרולה. בקבוצה האווירה
ם יהיה שהצוות רצוי מרבויבספרו.לרעתו,  וגיסיון משקל בעלי ות7מורבבמהברי

ם בי הםצרי ם בעלי להיות הברתי. תוהייבי שוגו  לעצמם לגבש עת באותה מיומגויות
ת בצוותים ואבן עבורה. ררבי םסבעי רי קתתפקי שההלו  שגסולהלק אלו בין התרה

 שגסולהלק אלו לבין התהקיר,הראיוגות, בתיבת הרעיוגותלתסריס, התובגי,בהעלאת
 מיגימום של ״קשה״ גרעין ליצור בותבשררוש תמיר ועריבה צילום הביצועי^סבגי:

ק6—5 של למקסימום וער הברים 3—2 ר ם. עי סיי מ ם רי ב ה היו םי ת ב בי ס ש ם רי ב  ה
עבורה. מעומס להשהק לא סיבוי יש בוה לגוף

ם הצוותים את תגברו אשר גוספים אגשים גייסגו ב׳, שלב לקראת מי  הקיי
והפהיתואתהשהיקה.



א פ. רג ס ב ע ר תי ש פי ר
 שביעות המשתתפים גילו הסרגא, בסיום למשתתפים שהועבר המשוב שאלון על^פי
ם בתהום ממירתהירע רצון הוהתבגי סי  בהם רבשרהבלים שהם קהילתיים הסלוו

שגובמהלףהסרגא שתמ  צפייה פרוגסליות, הרצאות מגווגים: היו הירע להעברת ה
ת צו קבו ם, קבוצה בסרסי מה, שי ם מ רי תפקי שהקי מ אה, מלי  וסימולציות.על^פי ב

ם את להוק שיש עלה, השאלון, שאיםהסבגיי  והם ותאורה צילום במו מירתהירעבגו
שלהסרגא. שלבבי הווקוב י

ת ש ק ת א ם צגי מיי ת בו ת ב ם ה לי ע ת שו ע ל רו ה ב א רג ס ה פי ת ת ש מ ש ם אי ש  הוו
 השבוגתית, העמותה ופעילות השבוגה תרמית הקהילה: את המעסיקים הגושאים

 ההגייה בבעיות סיפול השבוגתי, ביתרהספר במסגרת היגובי פרוייקס סקירת
מפעל עם ראיון בשבוגה, והבבישים ם, גי הבגיי צי פו שי םו רי א ק ס ה עי פג  הגעליים ג

לתושבים. מסרר גורם אשר בשבוגה

לקהילה הצוות הברי בין הקשר מירת ג.
 הסלוויויה בגושא לרעתו ההשובים היבסים מספר מציג (1985) תמיר ארגון

 צריף ואף הציבור מן הבאה יומה לבל פתוה להיות צריף ״הצוות לרוגמה: הקהילתית,
 לירי בסמבותשגמסרה לראות אין המעשית... לשיתופובעבורתו האפשר בבל להתור

 להעלות הציבור את לעורר צריף להתורלרו^סיסריות, צריף מוגופול, התקשורת צוות
 רם של מתמרת ורימה משלו... בוויריאובלי^תקשורתי ושיראה ללבו הקרובים גושאים

א הי ת ו צו ה ל א ש ר ת הערובה ה בגו א ת ה ה, ק הי ש פגי ב ה ר הי סי ע מ ב  והסתגרות ה
העיקרית״. ההמצתהמסרה שסופם

לאורף להישמר והייבים הקהילתית הסלוויויה של מאבגיהיסור הם אלו היבסים
ומן

א ביום צ מ ג פן הג ת ג בו ש ל ש ת ר שו ק ת ה ת של בשלב צוו  פגימי. גיבוש ראשוגי
ם(. שלהם הראשוגים הסרסים שי אג ת או מ פו ת ת ש ה בו ש ב) ר ע ב ה בוג ש ב רגו ק  הו

 התגובה התקשורת לצוות גקראולהצסרף והתושבים תעורות, הולקו הסרגא לבוגרי
 הצוותים לתגבור הצסרפו הרשים אגשים ומספר למרי אוהרת היתה הבללית

ש עם יהר הקיימים את,י  ולא הצוות לובורשהגושאיםלבתבותגקבעועל^יריהברי ו
תעםהקהילה. סריו קאתרההסי שלהו רהווי קו בג צהלו,ו םמהו שי אג רי על^י

תןללמור תגי סריו םלרו^סי  מסרר על בתבה בעקבות הבאים: מהמקרים גיצגי
שותהסרגא לאהת הגיעו בית^ההרושתלגעליים,  על שמעו אשר שבגים מספר מפגי

 הבתבה. לצורף רואייגו אלו בגושא.שבגים רעתם את להשמיע ובאו הבתבה הבגת
 את סיים הקהילתית העמותה ופעולת השבוגה תרמית על בתבה הפיק אשר הצוות

בעתיר. הקשר המשף לצורף העמותה יו״ר של הסלפון מספר גתיגת עם הבתבה
תלהערבה, אמות ספו רהגו  הבעיות את התקשורת צוות מייצג במה עף הן מי
תפי46% השבוגה של והמסרות ת ש מ בפעילות הסףגא לפגי עור הסרגאעסקו מ



 מייצגת אשר השכונתית העמותה במסגרת פעילים 21% מגוונים. בתחומים קהילתית
 וסוקרו בשכונה בעיות המהווים נושאים שלושה השכונה. של המערבי צדה את

 העיר. ראש עם מפגש במסגרת תושבים על־ידי הועלו בכתבות,
גורמים: ממספר נובע השכונה של המזרחי חלקה של הייצוג חוסר

 הפעילות המערבי. בצד כמו קהילתית התארגנות קיימת לא זה בחלק א(
 לסדנא בתחילה הצטרף חלקם אשר בודדים אנשים של מאמציהם על מתבססת
נשרו. ואחר־כך

 של מצב יצר הסדנא, במהלך השכונה של המזרחי בצדה קהילתי מרכז בניית ב(
השכונה. חלקי שני בין וניתוק תחרות קונפליקט,
 בבעיות. כה עד נתקלנו לא הקהילה, בתוך הצוות של הלגיטימציה בנושא

 בשכונה. המשקל בעלי הגורמים כל שותפו הסדנא הכנת בתהליך
 תחושת הקהילה, בחיי מעורבות הנושאים: בשאלון נבדקו הסדנא בתחילת

 הצוות חברי רוב הקהילה. בתוך החברתיים הקשרים ומספר וההזדהות, האחריות
 חברתיים קשרים הגדול לחלקם התהליך, בתחילת עוד לשכונה שייכות הרגישו

 לצפות יש בשכונה. המתרחש על רבה השפעה להם שיש הרגישו 40%־וב מסועפים,
הצוות. עבודת המשך עם יתחזקו אלו שמגמות

הקבוצתי־שכונתי־עירוני הפיתוח .1
 במיוחד יחסית, גבוהה השירותים לנותני הפנייה מידת היתה הסדנא תחילת לפני עוד

 בבעיות בטיפול הקשורים בתחומים ותברואה. הבית חזות לחינוך, הנוגעים בתחומים
 יותר. נמוך היה הפניות אחוז הסביבה( איכות הנדסה, ונוף, גנים )דרכים, כלל־שכונתיות

אלו. בתחומים התקשורת את שיפרה הסדנא
 תפקידים בעלי עם לראיונות צוותים מספר זקוקים היו הכתבות, הכנת לצורך

 בעלי לצילום העיר דובר של בהתנגדות הצוותים נתקלו מקרים במספר ברשות.
 בהמשך מקווים אנו תכתובת. ודרך בעל־פה בראיונות הושגו תגובות אך התפקידים,

 בשכונה, שינויים חלו הסדנא בתקופת הרשות. עם זה בתחום יותר רחב פעולה לשיתוף
 אינם אלו שינויים החדש. הקהילתי המרכז והקמת הפיסי הפיתוח בתחום בעיקר

 מואץ ופיתוח בחירות, שנת היתה שזו לעובדה אלא התכנית בהפעלת דווקא קשורים
רמת־גן. העיר בכל כך עקב חל

 ולהפקת לצילום ציוד לרכוש הרווחה באגף הוחלט הסדנא, של א׳ שלב בסיום
 ספק אין לתהליך. המצטרפת נוספת ושכונה השכונה את ישרתו אשר כתבות

 לרכוש חשיבה אף וישנה ותוצאותיו, התהליך בחשיבות הכרה על מעידה זו שהחלטה
לאולפן. עריכה ציוד בעתיד

 להתחיל מנת על הכתבות, הפקת קצב את להגביר מתוכנן הסדנא של ב׳ בשלב
 מספר הכולל עירוני מגזין במסגרת יתבצעו השידורים הקהילתי. הערוץ במסגרת לשדר

מערכת הקמת על־ידי תוגבר הקבוצה עצמאות זה. מדיה בתחום העוסקות שכונות

D



 ותחקירים נושאים לאשר יחיו ושתפקידיה הקהילתית, העובדת שתונחהעל־ידי
עריבה. תסריטי ולאשר צילום ימי להקצות הצוותים, לעבורת

 ביטוי לירי באו הגפן בשבונת קהילתית לטלוויזיה הסרנא עם העבורה בתהליך (1
 תרבות פיתוח חברתית, הפעלה מירע, הפצת הקהילתי: הערוץ של רבים תפקירים

הקהילה. של הרימוי ושיפור קהילתית ואווירה
שור, חמישה מתוך בארבעה השתלבה הקהילתית העוברת (2  תפקירים:איפ

תיווך,ייעוץ  שמדובר מכיוון ביטוי לידי בא לא הסינגור תפקיד והדרכה, הפעלה,
שה מקופחת שאינה קבוצה בעבודהעם הגי הממסד. די  גישה היתה בעבודה על־י

מכוונת.
םהיו (3 שבי ש הפקת שלבי בבל פעילים התו  עצמאות את להגביר הבתבות.י

חוץ. גורמי ועם הקהילה עם שלה הקשר את ולהרחיב הקבוצה
 רבה השקעה הרורש ואטרקטיבי יצירתי בלי הוא הקהילתית הטלוויזיה בלי (4

ד צ מ ה גי ר אנ ו מן תז ע ק ש ה ב הן םו י פי ס כ ם בי א ש מ ת א צ ק ה ב ת שו ר ה ת נ חי ב מ  הן
ם.יתרונו שתתפי  לעין,עוברה הנראות ומיידיות ברורות תפוקות בהשגת הוא המ

לפעילים. להפוך לבן קודם פעילים היו שלא אנשים המושבת
 פרק בתוך וממוקדת ברורה בצורה ובעיות נושאים בהצגת רב בוח זה לבלי (5

ש קצר זמן ת.י חסי  איום ליצור לא מנת על ואחראית מאוזנת בצורה בו להשתמש י
לביקורת הנתונים הגורמים מצד והתנגדות

שירו לתחומים זה בלי להרחיב ניתן םיב ם.בחינוך:מורי  נוער קבוצות נוספי
 אובלוסייה קבוצות ילוו הסיעוד מתחום אנשים הציבור: בבריאות ותלמידים^
ועוד. פעילותם את יציגו וולונטריים ארגונים הבריאות, בתחום שירות המקבלות
סייה קבוצות בין בגישור לעזור יכול הכלי ם, באוכלו די הו ם־י בי ר ע ^ 

םוכחעל־ידי ם־חילוניי  על הדדית ולעבודה להיכרות משותפות קבוצות הקמת דתיי
משותפות. בעיות

 הקהילתי, בערוץ תושבים מעורבות פיתוח למען הפעילות את להרחיב מנת על (2
הבאים: באמצעים לנקוט רצוי
D מקדב וקבוצות עירוניות שכונתיות, ברמות פעילים קבוצות הכשרת 

וכת. נכים קשישים, ספציפיות: יעד פונקציונליות אוכלוסיות
 וציוד הדרכה, משאבי שיספקו ביישובים קהילתיים תקשורת מוקדי הקמת ^

הפעילים. לקבוצות
D מי כוח־אדם הקצתא ת העבודה מתחו אלי ת הסוצי  ותחום הקהילתי

השונות. לקבוצות וייעוץ להכשרה התקשורת
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 קהילתית לטלוויזיה הסדנא למשתתף/ת
גפן בשכונת

רב, שלום

 לטלוויזיה הפרוייקט את מלווה ־גן מת בר הרווחה באגף קהילתית לעבודה היחידה
 את בשכונה, הקהילתית הפעילות את לבדוק במטרה מחקרית, בהערכה קהילתית
ופעילותם. המשתתפים על הסדנא השפעת ואת התפוקות

מן מבקשים אנו  בתחילת אלינו ולהחזירו ראש ובכובד בקפדנות השאלון את למלא מ
המפגש.

 חודשים וכמה הסדנא, בסיום מיד התוצאות את ולבדוק לחזור בכוונתנו יש
שלך. הטלפון ומספר כתובתך, שמך, את לרשום ממך מבקשים אנו לכן לאחר־מכן.

הפעולה. שיתוף על תודה

טנדר אבי
קהילתית לעבודה היחידה מרכז

אייליץ אורנה
קהילתית עובדת
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! ח פ ט נ

 לפעיל שאלקהערפה
 קהילתית לטלוויזיה פמטגרתהטרנא

ה ת נ ו כ ש

ת 1 א מן חז מ ד2ב  חבשבונחי2חנ
פח. נולדתי א.
 מילדותי ב
שנים. 10ל־ מעל נ.
שנים. 10מ־ פחות ד.

בחי לנוד שבאת לפני בשפונח נדו חאםחודיך .2
לפני. נדו א.
נדיםעבשיו. ב.
זח. ולא זח לא נ.
---------------------אחד,פדט ד

בן .3 חי שבונ םב שפחחחנדי מ בי שלךקדו לא.2חאםי
שלךי חטובים חחבדים נדים חיבן .4

בלחחבדיםבשבונח. א.
חדובבשבונח. ב.
חלקםבשבונח. נ.
חדובמחוץלשבונח. ד
לשבונח. מחוץ בולם ח.

ת .5 א ם א ד2ח שחי2חנ תאובדבי שבידו חב
בשבידותציבודית. א.
בשבידותפדטית. ב.
בדבישח. נ.

שלךי בבניין חשבניםחנדים את ח2חמביד2את תאם .6
מבידאתבולם. א.
מבידאתדובם. ב.
אחדים דק נ
תד ד םביו בי  אתחקדו
ח.2לאמביד ח.



ת .7 א ם א  חשבניםי מלבד חנדיםבשבונח, אחדים אנשים ח2חמביד2ח
ש.30יותדמ־ א. אי
ש.15ב־ ב אי
ש.10-5ב־ ב אי
לאמביד. ד

אלוי אנשים נילמשתייבים קבוצות לאיזח .8
-------------------- אנשים במח 30—20 נילאי א.
------------------- אנשים במח 40-30 נילאי ב.
------------------- אנשים במח 50-40 נילאי ב
------------,------- אנשים במח 60—50 נילאי ד
. ------------ אנשים במח ^60 נילאי ח

ת 9 א ם א שבונחי7חמביד2ח ח שבי ףתו לדי שלחבדיי ם די חאתחחו
חודים. 15יותדמ־ א.
חודים. 10ב־ ב.
חודים.5 נ.
לאמביד. ד.

ת .10 א ם א חשבונחי של מחצדחשני אנשים חמביד7ח
ח בין מתנודד אתח )אם ענ - ק לי א בי ל ח קו ת ח ב חו ם ביחס ד די  בין לאלחחנ

חתקוחלמבדיל.
ן י ב ם די נ ח ח ל א ל ס ח בי ח נ ע - ל י ד ב מ ח חו קו ת ח ב חו ד ן י ב ד ד ו נ ת מ ח ת א ם א

ביאליקוחתקוח.(
.10יותדמ־ א.
ש5ביןב ב  אי
לא אחד אף נ

שבונחיבן בפעילות ת7עוסק חנף חאם .11 לא.7קחילתיתציבודיתב
שבונח7עוסק חנף פעילות תחומי בן,באלו אם  חאחדונים חחודשים בששת תב

בול7חאינסנסביותי)את מידת ומחי אחת(. יותדמאפשדות לציין ח7חי

8 0



ףבנילחדף םחחינו  א.בתחו
)מעון,נן־ילדים(

 בבית־ חחינוף בתחום ב.
ובו׳( חודים )ועד ספד

 חשבונח ניקיון בתחום ב
 חפנאי פעילות בתחום ד.

 לילדלנועד
 חפנאי פעילות בתחום ח.

 למבונדים
 דווחתחקשישים בתחום ד
 עם פעילות בתחום ד

 חדשים עולים
 חבסיחות בתחום ח.

 וחביסחוןבשבונח
ת ס עדבי  במסנדתו
 במסנדתחעמותח י.

 חשבונתית
 בית־בנסת בוועד יא.
 באדנוןוולונסדיחפועל יב.

בשבונח)ויצ״ו,נעמ״ת,
ובו׳(

 במסנדתעמותחעידונית ינ.
 לאיבותחסביבח

__________אחד,פדס יד.

ת .12 א ם א שתתף2ח  או אחדתבבית־חספדנבעולים פנאי בפעילות או בחונים ת2חמ
לא.2בשבונחיבן אחד במועדון

תדידות. בף,באיזו אם 13
בחודש פעם א.
בשבועיים. פעם ב.
בשבוע. פעם נ

בשבוע. פעמיים ד

בבלל
לא

במידח
מועטת

במידת
מח

במידח
דבח

במידת
דבחמאוד



ד14 ע ת . ר א ת מ ת ב ו י נ ד  תלשבונתי7שייף מ
מאוד. דבת במידת א
דבת. במידת ב.
מעשת. במידת נ

בבלללא. ד.
ת15 א ת מ ב ד ע ש2.  לף׳ חשובים תנדיםבשבונתף שאנשים ת2תמדני

מאוד דבת במידת א.
דבת. במידת ב
מעשת. במידת נ.
בבלללא. ד

ת16 א ת מ ב ד ע מין7. א מ ל7ת ב ק ת ת ד צ ת ע ב בי שבונתי7ת שנדיםב שים יעזדתמאנ
מאוד דבת במידת א.
דבת. במידת ב.
מעשת במידת נ.
בבלללא. ד.

ת17 א ת מ ב ד ע ש2. תעלדבדיםתמתדחשיםבשבונתי2תשתנףמשפיע2תמדני
מאוד. דבת במידת א.
דבת. במידת ב
מעשת במידת נ

בבלללא. ד.
 ת:7את תאם אותף מספק אינו תאשפתבדחוב פינוי אם .18

מדבדעםנצינתעמותת. א
ם. ב. שבני מנסתלאדנןאתת
בעניין. שמישתוישפל עד מחבת נ
פתדוןבעצמף. למצוא מנסת ד
לאעושתדבד. 2ת
. ------------------- אחד ו

תי7את תאם בחצדתבית תתפוצץ מים צינוד .19
ת א. עדתבי תשבנים.7מדבדעםו
 פתדוןבעצמף למצוא מנסת ב
בעניין. שמישתויספל עד מחבת נ.
לאעושתדבד. ד.
- ------------------- אחד ת.
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האחרונה? השנה בחצי הבאים השירותים ני לנות פנית האם .20
כן/לא התברואה אגף א.
כן/לא לגני־ילדים המחלקה ב.
כן/לא דרכים מחלקת ג.
כן/לא ונוף גנים מחלקת ד.
כן/לא הדיור לתרבות המחלקה ה.
כן/לא העיר מהנדס אגף ו.
כן/לא גבעולים ־ספר בית מנהלת ז.
כן/לא הילדים בגן הגננת ח.

קהילתית? לטלוויזיה מהסדנא ציפיותך מהן



ט ^ ש ^ ט ה ל ר פ

 .  משפחה: ושם שם .1
_לידה: שנה 2

/ה. נשוי/אה, רווק/ה, משפחתי: מצב 3 נרוש/ה,אלמן
_ילדים: במה .4

 עיסוק: 5

העכורה מסגרה .6
/ת. א עצמאי
שביד/ה. ב.
. לא נ מועסק/ת

השכלה 2
 עיונית. בנדות
 מקצועית. בנדות
 מקצועי קודס

אוניברסיטאית.

̂ דהיוה 8
חילוני

מסורתי
דתי.

ידי השאלון ותחעל־ יץ נב׳ פ ורנהאידל  לעבודה היחידה קהילתית, עובדת - א
 בית־הספר —יורק אהרון ד״ר של ובייעוץ רמת־גן, עיריית הרווחה אגף קהילתית

ודה —סנדר אבי מר בר־איל̂ן אוניברסיטת סוציאלית, לעבודה ידהלעב יח זה  מרב
רמת־נן. עיריית הרווחה אנף קהילתית,

8^



א - משוב שאלון ת טלוויזיה סדנ תי היל  ק
הגפן שכונת

3 1 2. 4 5 מעניינת? היתה הסדנא האם .1
בכלל רבה במידה

לא מאוד מהתכנים רצונך שביעות מידת מהי .2
בסדנא? הקהילתיים

3 2 1 4 5

הידע ממידת רצונך שביעות מידת מהי .3
בטלוויזיה כתבות הפקת בתחום שרכשת

3 2 1 4 5 הקהילתית?

השימוש של היעילות מידת היתה מה .4
הבאים? בכלים

פרונטליות הרצאות

בסרטים צפייה

משימה קבוצת

במליאה קבוצה

וסימולציה תפקידים משחקי

5 4 3 1 2

5 4 3 2 1

5 8



 בקבוצה שנוצרה האווירה האם .5
לעשייה? תרמה הגדולה

5 4 3 2 1
בכלל רבה במידה

לא מאוד

---------י  בצוות שנוצרה האווירה האם .6
5 4 3 2 1

לעשייה? תרמה עבדת בו

ום האם .7  הסדנא נערכה בו המק
לפעילות? והתאים נעים היה

 הידע למידת הסדנא תרמה כמה עד .8
הבאים: בנושא שלך

---------------------------------- תסריט כתיבת
5 4 3 2 1

________________________________________________ריאיון עריכת
5 4 3 2 1

תחקיר עריכת

5 4 3 2 1

צילום

5 4 3 2 1

כתבות סוגי

5 4 3 2 1

תאורה

5 4 3 2 1

----------------------------------- עיתונאית אתיקה
5 4 3 2 1
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תי אבחון ל הי ח ק תו פי ת ו היגו שכונה מנ  ב
רוממה - חרדית

כהן מימי

מבוא

 בשכונה קהילתית מנהיגות בפיתוח שצברנו הרב הניסיון סמך על על־ידינו נבחר הנושא
 גווניהם על חרדים 80% )כיום שנים כמה מזה מואץ התחרדות בתהליך הנמצאת
השונים(.

 האוכלוסייה גווני מכל אותנטית קהילתית מנהיגות בו מודל פיתחנו זו בשכונה
אשכנזים. וחרדים ספרדים חרדים דתייס־לאומיים, מסורתיים, בקהילה:

 וגני חוגים דת, )שירותי השונים השירותים את מקבלים הלאומיים: הדתיים
׳' הסמוכה. משה קרית בשכונת ילדים(

ותיקה האוכלוסייה הס המסורתיים: הדתיים  ברובה בשכונה שנשארה הו
 שונות מצוות ומקיימת וחגים שבת השומרת אוכלוסייה זו ויותר. מבוגרים בגילאים

 בטלוויזיה וצופים נוסעים גם וחלקם בשבתות כדורגל למשחק הולכת זמנית ובו
. בשבת

 חרדים בלע״ז, צאנז׳ חסידות ליטאים, זרמים: מכמה מורבת החרדית האוכלוסייה
 על־ידי שנבתנה איתרי קריית קהילתית, לפעילות פתוחים יותר שהם אנגלו־סקסים

ותם בגלל כיום אולם בבניינים, טלוויזיה אנטנות הציבור שמראש אמריקנים  התחרד
ים נכנסה אתרי קריית גם  אלא טלוויזיה אין בה וגם השכונה של הארגוני לאקל

בודדים. קשישים של בבתים
 החינוכית הקהילתית העבודה של לידע מוסיף חרדים עם בעבודה זה מעניין ניסיון

בשכונה. דתית חברתית רגשיות בעלות מיוחדות אוכלוסיות עם
 בעלי בתושבים מאוכלסת היתה השכונה שנה, חמש־עשרה לפני עד השכונה: רקע

 ומזרח־אירופה: מזרחי ממוצא היתה ברובה ומטה. בינוניים סוציו־אקונומיים מאפיינים
, עולי  החמישים. שנות בתחילת שעלו רומניה עולי פרס, עולי עירק, עולי קורדיסטן

 והתמקדה דתי מסורתי גוון בעלת מגרוזיה שעלתה אוכלוסייה נוספה השבעים בשנות
 בתוך ומעורבות גיבוש הוכיחה זו אוכלוסייה עבורם. שהוקמו גדולים מבנים בארבעה
׳ס בתוך לפעילות תנופה ונתנה הקהילה ׳ דאז. המתנ
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,בעל דומיננטי יו״ר עם שכונה ועד בקהילה פעל שנים תשע לפני עד וד  סגנון מא
ותיקה הקהילתית המנהיגות של פעולה לדפוס בדומה לשתף נוטה שלא סמבותי  הו

י ל נה להעםמ ו וףפע ית לש יע ו ב י ג ו ל נה נת גהש ל למפ ר ו יהקש ״רה ו י ה , ים ל וש ר י ב  
ותה הם שגם בעירייה המחלקות יא בר וח י  נדרשות פעולות תוקצבו וכן מפלגה ה

היו״ר. התחזק כך ועל־יד
 פיסי כהמשך ״מטרסדורף״ חרדית שכונה נבנתה שנה מחמש־עשרה למעלה לפני

ל י במקב , וממה בר י בהראש ו ,הרח ג בהמ״ ו לרח י רפ ג ו פ ו יט  הדיוד רמת עקב טבע
וממה ובהבד נמ  בניסת של תלהיך החל ממילא, נמובים שהיו מחידיהדידות ובשל ה

 למטרסדורף. קרובים להיות כדי ברוממה, לדירות צעירים זוגות של חרדית אוכלוסייה
 כלכלית והמבוססת הוותיקה האכולוסייה של יציאתה מ״ר.עם 59—54 בגודל הדירות

 התהליך זאת ובכל החלשות המשפחות בידושלים,נשאדו החדשות לשכונות )יחסית(
,שאם היום המעניינת התופעה אלה, בימים שאת וביתר היום עד מתמשך הנ״ל יא  ה

ות יר ירהד  תושבים על־ידי לדירות הביקוש עקב יקר הוא כעת זול היה בעברמח
חרדים.

 השירותים נותני את מחייב לקהילה חדדי אופי בעלי תושבים של כניסה תהליך
 מחדש ולתכנן פעולתה אופי את לשנות קהילתית חינוכית החברתית העבודה ובעיקר

בקהילה הגופים של ההתערבות את
 חוגים פתיחת לנשים, חברתיות לפעולות חרדיות עובדות בקבלת צורך היה למשל,

וכדומה. בחרדים המתנ״ס הנהלת חיזוק לחרדים,

וא ן טב ו ראנץןנז לאבח

 הרוחנית המנהיגות סוגיית הקיימת. המנהיגות עם אמון בניית הרוחנית: המנהיגות
מיוחדת: והתייחסות רגישות מחייבת

 וספרדית. אשכנזית רבנות כגון: פורמלי ולא פורמלי פעיל כל עם נפגשתי
, . של גבאים בעליבתים נסת יכ .עם החרדי החינוך של בתי־ספר מנהליי בת י  העצמא

 בכלל. שכונה ופעילי במתנ״ס הנהלה חבר כל
דברים: שלושה קרו אלו במפגשים

יסתם עבודתם, דרך ואת האנשים את להכיר למדתי א  השכונה. לגבי תפ
הבין־קבוצתיות והבעיות קבוצות לתת החלוקה

ותה הפעילות על הרבנים מצד שבשתיקה הסכמה קיבלתי ב. נת אני א  מתכנ
לעתיד
 ואשר בשכונה( בסיורים שמעתי )עליהם בפוטנציה שכונה פעילי עם נפגשתי ג.
מתמיד. בקשר אתם נמצאת אני כיום



יםאלה י הרגשתי כמפגש ות יםא נ וה  האוכלוסייה על נמנת שאיני כיוון שהםכ
ותם ההררית. יתה והעמדה השדות א ןה  הלא־הרדית האוכלוסייה מצד גם לי למכה
 עם רק אלך שאגי השכו אשר כשכוגה משמעותי ייצוג וללא כמיעוס עצמה שראתה

הרדים. קרי ״ההוקים״
,כלא כיכולת אמון הוסר של היו ההשרות ההררים מצר ן שלי ,להכי  את הררית

 האם השאלה מאור.התעוררה השונים גווניהם על ההרריות הקכוצות של המורככוכת
דיפרנציאלי. כאופן שלהם האמיתיים לצרכים ולראוג לייצג אוכל

 ולאי־שיפוטיות למקצועיות רכה הערכה יש כי יודעת אני רטרוספקטיבית, כראייה
מצדי. אהר ורם על אהד ורם של העדפה והוסר שלי

והה ומכיוון ו ימ נ והמאפשר ורם שום עם שאי , לה י כקה י  את לנהל להם הרד
מפני. השש ללא עצמם, כינםלכין שלהם המאכקים

 המתנ״ס הנהלת הברי כי גיליתי האישיים והראיונות הראשוני האבהון במסגרת
.בשיהותהנ״ל ובקבלת בתכנון שותפים מרגישים אינם  שתי בפני העמידו הם ההלטות

תעוור. שהמנהלת או יתפסרו הם כי אפשריות:

י נ ו חדג

שכללה: עבודה תכנית הכנתי לוה ובקשר המצב אבהון ביצעתי הראשונים בשלבים
והמנהלת. ההנהלה הכרי כין נאותים תקשורת דרכי קכיעת 1
 ההנהלה הברי כל את מהייב תקנון המתנ״ס,בניית מנהלת ובהסכמת בתיאום .2

 לשם במתנ״ס המקצועי הצוות ואהריות בהנהלה העבודה יהסי מערכת את והמסביר
וקמה כך  שמונה מנתה אתי וכיהד ומסורתיים הרדים מנציגים שהורככה ועדה ה

. משתתפים
י כאופן .3 פ ו לא ו י והתאמת י נ כפ ו י יםשה נ ו יםש גמ ד ןמ ו נ יתק רת כ י יה  מעש

. וכיהד ואני הוועדה הכרי הקהילה וכא של וכסופו וסעיף סעיף כל על עכרנ  דכרה
 אישור קיבל והתקנון והערכות לבדיקה הארצית המתנ״סים הברת נציגת לאישור

המתנ״ס. הנהלת של סופי
 נושאי על ודוגמאות הרך הגיל לוועדת היו״ר תפקיד של מקצועי הומר הבאתי 4

 להשתייכות קשר כלי האוכלוסייה לכלל שירות הנותנים שונים כתהומים תפקיד
שלהם הדתית

,לא באוכלוסייה רק לטפל שרצה הרך לגיל יו״רהוועדה  דעתו את שינה ההררית
ולם ,א ית יס ת הכס א ד מ י ל .אנ ו ו רוצה תפקיד ןשהלהכ י י ית לצ ות ורהמשמע  תמ

ית י נתרא י יצג מכה י וכמ יד וספת דוגמה סקטוריאלית אוכלוסייה תפק  לפיתוה נ
 כלים אין המתנ״ס הנהלת שלהברי מצב מצאתי היכרות(, )לאהר שונה מוווית מנהיגות
מדיניות. כקוכעי תפקידם עם להתמודד הולמים



 ״המלשים״ ההנהלה מברי את למוק צריכה שאני הבנתי הנ״ל לתהליך במקביל
 בישיבות ולהתבטא להתמודד כלים להם ולתת המתנ״ס בהנהלת ההשפעה מבמינת
.לשם ובקבלת ות י השכונה וער במטנרת פעילים קבוצת התגבשה כך המלט  עלפ
ררישתם.

 שכונה ועד מעין המתנ״ס הנהלת ליד הרכבתי הכלל מן יוצא באופן תשכונה: ועד
ים הנהלת ממברי המורכב המלטות( מקבלים שבו לא־פורמלי)מטבמ וממבר  המתנ״ס

למתנ״ס. קשורים שלא פעילים
 בכל רנים אנו בהם קבועות, ישיבות במטגרת לשבוע אמת נפגשים אנמנו
ום בכלל. המתנ״ס ובהנהלת בשכונה העולים הנושאים  להם שניתנת הימיד ומהמק
 כקבוצה התגבשו לאט, לאט להם. נומ בפורום תסכולים ולהוציא להתבטא הורמנות

ים הצרכים את להביע שיכולה ות תקיפות ביתר האמיתי נ .התארג  היוותה וו מבעבר
יס ה1994בלתי־פורמליוב־ במעמד שהיתה ביקורת״ ל״ועדת בס ר מ ב  ביקורת ועדת נ

פורמלית.
 בלט ומתוכם העיררייה ובמוסדות בשכונה ומוניטין ביטמון.כלים רכשה הקבוצה

ממני. צמודה הדרכה שקיבל הועד יו״ר
 התפקיד את לקבל בשל והיה התפתה הוא הקבוצה של ובגיבוי שנה, של בתהליך

שליו״רהנהלתהמתנ״ס.
 מסיבות בקהילה מעשייה מנותק היה המתנ״ס בהנהלת הקיים היו״ר במקביל

 ההנהלה ומברי גומי וכמותמת ככלי בו השתמשה המנהלת שלו,ולכן אובייקטיביות
ענייניים. בדיונים גם בסמכות ולא באמריות לא שותפים אינם שהם הרגישו האמרים
 בין שהתקיימו בבהירות ומוניטין ביטמון,כלים רכשה הקבוצה הדגשתי שכבר כפי

 היו״ר הוועד,הודה מברי קבוצת עם שלי פעילות שנת המתנ״סלאמר הנהלת מברי
ד ובמקומו ע הוו ר ב מ ר מ ב בר לתפקיד נ מ ב בנו ״ס,ו תנ מ ה ת הל הנ ״ר  נבמר 1994יו
שנייה. לקדנציה

 בהנהלת הראוי למעמדה האוכלוסייה של האותנטית המנהיגות הגיעו וה בתהליך
בקהילה. והלא־פורמלית הפורמלית הפעילות בכל הממליט לגוף והפכה המתנ״ס

ם באופן רי ״ הויו ל ה הנ ר ״ כיו ק מו כ ם ר מ ב ה םו ת קו מו ת ה ם ע ש תי ב ש מ  הגיוני
 קרה כאן אך השכונה. בוועד הלא־פורמלית במסגרת פעילותם תתבטל לוועדות,

 להמשיך למצה שהקבוצה והוא לקראתו נערכתי מראש,ולא אותו צפיתי שלא תהליך
היום. עד והנמשך וכך המתנ״ס להנהלת במקביל השכונה ועד במסגרת ולמפגש



 ישיבה כל לקראת מוכנים להיות הקבוצה של אמיתי צורך על ותעתה להערכתי,
 כווער השירותים כלפי והן השכונה כלפי הן לפעול מופשיים שני ומצר המתנ״ס בהנהלת
המתנ״ס. את רק ולא כולה האוכלוסייה את המייצג השכונה

^ס: גיל מתג  היה לקהילה כניסתי עם מיר אתו שהתמוררתי הנושאים אמר תרךב
 טוטלית להפררה נמרצת תביעה היתה שכאן הרך לגיל למינוך בנוגע קשה בממלוקת

 מערכת של בשיקולים התערבות ואי אמרות מאוכלוסיות ההררים אוכלוסיית של
 המתנ״ס, בהנהלת המררי הנציג בנוסף ובגנים. במיומרבתלמורי־תורה העצמאי המינוך

 מה מררים, לא בילרים לספל מוכן ואינו מייצג אינו הוא כי המליס התיק על הממונה
 הורמנות ראיתי כאן צורק. ולא נכון לא היה מקצועית( )והלא המקצועית שלרעתי

 הרך הגיל אוכלוסיית את כמייצג שתפקירו התיק בעל אמריות של הנושא על לעבור
 ורם או מצוות שמירת הברלמירת ללא הסקסורים בכל לספל אותו ממייבת בשכונה

רתי:
 פיתום על אתו עברתי בראשון מישורים, בשני עבורה אסטרטגיית לי בניתי א.
ם כאמראי אישי לי כ ת קניי ה או ש הנו ל ע ה מונ מ עם אינסטרומנטליים ה ה ר עבו  ל

בכלל. העצמאי המינוך ומערכת המתנ״ס
 והן בכתב הן לרשויות שפנו הלאמררים ההורים את השני,ארגנתי במישור ב

 לבצע הצליה וכמעט ררש אותו המילוני,רבר הגן את לסגור לא למץ והפעילו טלפונית,
 שכונות לענייני העיר ראש יועץ עם ריברתי עצמי אני המתנ״ס. בהנהלת המררי הנציג
 כמות למרות הקיימת במתכונתו ומתפקר נשאר המילוני והגן שנקטתי בצערים שתמך

שבו. הקטנה הילרים
 עבורה ימסי בינינו נבנו ונשנות. בשימותמוורות לנו שהיו הרעות מילוקי אף על
 של הערך את למר הוא להערכתי הקהילתית( והעוברת הרך הגיל )יו״רוערת טובים
 הבא הרתיתרבר בהשתייכותו הברל ללא תפקיר לנושא שיש האוכלוסייה לכלל ראגה
המילוני. לגן גם כשהיו״ררואג אלה בימים ביטוי לירי

 ונאמנות מסירות באותה שלו האוכלוסייה ואת אותו שאייצג כך על סומך היו״ר
 אמונו את וציין מור שונות הלא־מררית.בהורמנויות לאוכלוסייה ועורתי שייצגתי כפי

 להבין למר וכך בשכונה התושבים של האמיתיים לצרכים ועניינית נייטרלית שעבורתי
בה והררךלהעור הקהילתי העובר של התפקיר את



 בפיתות נוספת מעניינת סוגיה ספורט: אולס בנושא פעולה שיתוף להשיג טסיון
 מקהילות מנהיגויותתרריותאשבנויות של משותפת תרריתמתייתסתלעבורה מנהיגות

לוו. וו ומנוגרות שונות
 עם שני ומצר התררית־ליסאית הקבוצה עם ריפרנציאלי באופן עברתי בה ער

אתרותבנפרר. קבוצות עם לתסירותבעל״ו.ובן המשתייכת הקבוצה
 בביווןהרתי מהותי שוני קיים אך גיאוגרפית בסמיבות מתגוררות הקבוצות שתי

ם ש בו בל ם. ת ל הי ק תל רו שי ם תני הנו ת רו ס מו ב הןו ת של ת־ספר״בי בבי ם. שפת  וב
ה יעקב״, פ ש ב ם רי מ לו ר כ מו כי נו תי ר ס סר העברית מו מו ״, ה מלכ ת בי ב״  תסירי ו

 הלכתית רותנית מנהיגות ישנה קבוצה ייריש.לכל היא הלימור שפת בלתי־מוכר
 צרביה לפי מהקבוצות אהת בל עם לעבור צורך ראיתי ולבן ועניין נושא בבל הקובעת

בנפרר.
 שסיפלובצרבים נשים ונציגות גברים נציגות הקמנו בה שנתיים של תקופה לאהר

 ,פיסיים נושאים מתמירים, —הפנאי לשעות לפעילותלבנים תקציב )במו שונים
יהר. לפעול הקבוצות שתי את להייב יובל משותף אינסרס שרק הבנתי ובר(. קייסנות

 פנוי מבנה היפשתי לתרבות( )ספורס הגוף בריאות ומשותף: מתאים נושא מצאתי
ת לשני לשמש שיכול רו מ לו בו ״ ה כ ל מ ת בי ״ ר פ ס ת־ בי ב ם ל או אי צ מ ם, ריי בו צי  ה

 ושני אותו לפתת תלש,יש הספורס נושא בעל״ו, לקהילת השייך תלמירותתסיריות,
 פגישה ובעל״רנקבעה יעקב״ ״בית הצררים של הסכמה הצרריםמעונייניםבו.השגתי

הקבוצות. בין אמון״ ״הוסר של הבעיה עם נשארתי בשברקע משותפת
 פעם לסירוגין תתקיים פגישה בשבל לשבועיים אהת להיפגש ההלסנו בינתיים

יעקב״. ״בית בבית־הספר ופעם בעל״ו קהילת אצל
 ממני מנעה בית־הספר,וקהילתבעל״ו מנהלת הגיעה לא הראשונה בפגישה כבר

שוה אליה להתקשר  הזה בעיתוי משמים שהכול וו סענה עם אני משמים. בסענה
 בגלל גם שהוא כפי העניין את להתמוררועובתי רציתי ולא יכולתי לא הוה ובשלב

 לפעילות מקום הוסר של קשה בעיה לה שיש שירעתי הגיעה,למרות לא שהמנהלת
 בי התברר אהרים.בריעבר במקומות אולמות לשבור נאלצת והיא שלה ספורסלילרות

 שהמוכירהסעתה והסבירה יותר מאותר שבוע לפגישה הגיעה בית־הספר מנהלת
ה התאריך את רשמה בסותהשהמוכירה מצרי המוער.אני ברישום מו  אני המרויקו

 לשימוש נתוץ מאור שהאולם העוברה למרות פעולת לשתף מלא רצון היה שלא מבינה
 למרות בנרון, אתי לרבר המנהלת סרתה לא היום שער היא ילריבית־הספר,והעוברה

 שני את להביא הצלהתי לא שבה רוגמה ואת אתרים. נושאים על שאנהנומרברות
רצונו. ולפי בנפרר יעבור ורם שבל הוא שהנבון מאור יהרוייתבן לעבור הצררים
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 בעבורה רגישות גמישות. של רבה מירה עם נכון ומתוכננת מאומצת בעבורה צורך יש
סיות אוכלו  הררים עם בעבורה.במיוהר השוב מרכיב הוא אמון שונות,יצירת עם

 על והבלתי־נראים הקטנים הניואנסים את ללמור הקהילתי העובר על אתם שבעבורה
 בפירוש הם שבמוצהר כיוון נראים )בלתי הקבוצות בין מפרירים ואשר השטה פני

 מפורשות פתוהיםלרבר הם לעומק ונכנסים כשמכירים ורק רב, רמיון על מרברים
 מסוימים ובמקרים קבוע באופן משותפים הברה או עבורה קשרי שאין ללמור )אפשר
נפררות. כקבוצות אליהם להתייהס יש לכן התנגרותך קיימת

ם אי תנ ה ר ה ת א ל ב ק א הו יין ענ ל ם מי ר ק מו שתיקהמהמנהיגות הסכמה ה  שב
שלנו. הקהילתית לפעילות בקהילה הרוהנית

 התנגרות להם היתה שבעבר הילוניים שירותים לקבל ויותר יותר מוכנים ההררים
 קהילת אולם, מתנגרים. לו שיהיו שאנהנויורעים הספורט אולם רוגמת לקבלתם, עוה

 בתהום הראשונה הסנונית תהיה כנראה והיא ההתנגרות עם בעל״וריהוקהלהתמורר
הנ״ל.

ף תו שי ת א ם צי רו םו קי קו םו ה ש ם שי רגי מ ם לי עי פ ה ה ט ש ב ם א ם ג תי כ ר ע ה  ל
 נראה שלכאורה העניינים ההלטותלקירום קיבלו אפילו לצורכיהם, המתבקש הפעולה

 לעתים קורה קבוצתית בין או רתית מבהינה ביניהם אינטרסים ניגור שאין
 רלוונטיות לא מסיבות מהליטהאהרת אישור לקבלת פונים הם אליה שהמנהיגות

שלעצמה בשטה, עצמו לעניין מיתכ טי ל לפיכך אךלגי פו טי ך ש מ ה ל ע תי ט ל ה  ה
בנפרר. קבוצה כל עם הקשר והמשך ריפרנציאלי

ך הנוספת המסקנה רי צ ס ״ תנ מ מו כ ת רו שי ש א ם ללמורלהערך הי ע ר עבו  ל
 המתנ״ס עם משותפת שפה מצא שטרם )רוגמתבית־הספרהאוורי( במקום שירותים
משותפת. לפעילות

 רבה במירה בשטה לפעול הופשיים יהיו הקהילתיים שהעוברים ממליצה אני לפיכך
 בקהילה, לפעול סמכותו את העובר ישאב ממנו הוץ־שכונתי מקצועי גוף תהתהררכת

 לעבור הקהילתי העובר יוכל העתירי,ובכך הקהילתי המינהל את גם שתהייב סמכות
 בראייה אלא אהרת או וו למסגרת כשייך שימוסגר מבלי הורמים כל עם

בכלל. והשירותים התושבים לטובת שכונתית כלל

ה מסורת היתה לא בה לשכונה הקהילתית שלהעוברת כניסתה עם  שלעבור
 האוכלוסייה לקראת השירותים והערכות הקהילתית שינויבתפיסה הל קהילתית

ההרשה.
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המתנ״ס. הנהלת הברי של ואהריות במעורבות מהותי שינוי הל ב
יהסות של צורך אותר .2 ית מקצועית התי  ובעקבות הסרוגות הכיפות לאוכלוסי

יה של לצרכים מענים שיתן עובר נכנס הקהילתי העובר המלצת  שקסנה וו אוכלוסי
שנכנסו. ההררים לעומת
ות 3 יסה בעקבות שנעשתה נוספת התפתה  פיתוה היא הקהילתי העובר של כנ

וקת של בבעיה שעסקו במספר( )שניים שכונתיים עוברים של שירות  וכן ריור מצ
ההררית. לאישה שירותים בפיתוה

ל נוסף כשנה לפני 4 ע ן ו ו י כא ״ס נ לתהמת נה לה י נ ו ל י לה י  ההברים רעת פע
ים והרתייכרהלאומיים. המסורתי

ן יהסי מערכת ובניית מצקועי קשר יצרה הקהילתית העוברת 5  ושיתוף אמו
 פעילים ועם בשכונה מאור הוק מעמר שלו יעקב״ ״בית בית־ספר עם בונה פעולה
אישי. בסיס על הוא עמם שהקשר בכלל הבריהווער ועם הנהלת הברי שאינם הררים
ורת תוכננה .6 יסנהבע י ילתית העוברת ק ״ הקה ב ק ע י ת י ב ״ האת ר יש ק  עם ש

השניים. בין קשר נוצר בעירייה. לנוער המהלקה
ו הנושאים קירום .7 יב י יםה ואהר ״ל נ  עם להתהיל הקהילתית העוברת את ה

ן  גווניה על ההררית המנהיגת הכרת ריוק, וביתר הקהילה אופי ולימור קהילתי אבהו
אינסרסים. של בסיס על פעולה שיתוף קשר ויצירת השונים

ן בניית תהליך .8  רבנים קרי הרוהנית( )המנהיגות הפורמלית המנהיגות עם אמו
הרוהנית. המנהיגות מן גיבוי המקבלים ופעילים

. שכונה כווער שפעלה פעילים קבוצת גיבוש 9 בנפררמהמתנ״ס
ית הנהלת עם עבורה .10 תקנון. ובניית הצוות המתנ״ס,הנהי
נסת11 כ ה ובה . יקסה י ו יתי בבתים שכונתי סקר ערכו )הם הנוער לבני פר  בהנהי

המתנ״ס(. של הנוער רכות ובהנהיית
וער אשר לרוממה הסמוכות בקריות הררים פעילות קבוצת גיבוש 12 ו  מתפקרתכ
שכונה
ת13 מ ק ה יבה לאיכות וערה . י שינויים שיצרה וערה וריכווה. הסב  0פיסי

וכוי. תאורה לאשפה, מבנים גינון,בניית כבישים, ויפות משמעותיים.
שכונה. לפעילות קורס שעוברת נשים של שכונתית מנהיגות גובשה .14
וערות בגיל לסיפול הרריות נשים וערות הוקמו .15 ו נשיםל . וערת הרך , ות  תרב

ים, וערתהג , ,סיפולבילרההריג ן שונים. בנושאים וסיפולכללשכונתי נשים עיתו
ו16 וקצ ים שאינם המורה ערות לילרי גן כיתות .ה  לגיל ההינוך למסורות מתקבל

ים ההררים במוסרות הרך ו  לברוק העיר ראש על־ירי להם הובסה בשכונה. האשכנ
וו. למסרה המתנ״ס מעל נוספת קומה לבניית אפשרות

ורה17 ית וער עם .בעב , קרי ים יש ותכב פ י ו ו יתכמ ושאתשת נ ב ו נ פל י וס ״  בעל
וכוי. תאורה תמרורים,



ה .18 אל ם מי  לאוכלוסייה בעל״ו בקריית רוממה מתנ״ס של שלוהה תפתה בי
ההררית.

ס 19 ״ תנ מ ה ת ל ה מנ ה ל א ם מי ם, את מסיימת בי  יכנס וכנראה עבורתהבמקו
המקום. לניהול הררי מנהל/ת לתפקיר

 אינסרס שבעלי לכך ונרמה נרוליםוקסנים, רבים בנושאים עסקה בפועל העשייה
 קשרי יצרו ובהצלהה שעברו הקשה ובהתמוררות לפעילות הצסרפו שונים בנושאים

פעולה. ושיתוף אמון



ם בי ד תנ שי מ אנ ע ו צו ק ה - מ ק ס  ע

ת תי ר ב ם ח כי ר ד ד ) ב עו עי ל צו ק מ ש ה ק ב מ  ה

ן בי ה ״ ל ל צ לנ ״ ב ו ר טו ת ת יו ( א ב ד תנ מ ה

חמיטובסקי טאובה
תקציר

ים מתנדבים פרו־חברתית. התנהגות המתעלת אנושית פעולה היא התנדבות ממלא  
ים לארגונים ובלתי־פורמלי. פורמלי סיוע, במערכות מרכזי תפקיד ים חברתי או ממלכתי  

ים רלוונטריים, ות שירותים לספק האמור בשילוב רב עניין נזקקות, לאוכלוסי  
. ים ים מורכב זה עניין מתנדב יע , ממנ ים י יס־ערכ י ג ו ול יא יד ים א יע וממנ  

Perimutter, ;Sieder & Kirshbaum, 1982 ;1980 , גידרון ;1977 )ינוב, מעשייס־תכליתיים.  
1984, 1990; Kirshenbaum, Morgan, 1983, 1992; Whitaker, 1980; Jaffe, 1983; Aves,

1970
 ניהול עד לאדם ישיר סיוע ממתן ומגוונים, שונים בתפקידים פועלים מתנדבים

 של משקלה עולה השבעים, משנות וכוי. פרוייקטים הפעלת התנדבותיים, ארגונים
 מתנדבים, והפעלת ניהול של חדש, עיסוק תחום מתפתח ובעולם, בארץ ההתנדבות.

 עדיין הם סוציאליים עובדים אך, (;Brudney, 1994) סוציאלית לעבודה בלעדי שאינו
 בקשר נמצאים או מתנדבים, מפעילים הם בתחום. ביותר הפעילים המקצוע בעלי
 להעדפה זוכה אינו מתנדבים עם העיסוק הציבוריות. וההנהלות הארגונים דרך עמם,

(.Schaier, 1993; Perimutter, 1990) המקצוע של האחרים לתחומים יחסית וליוקרה,
 מורכבת. עצמם ולמתנדבים ההתנדבות לנושא בו, והעוסקים המקצוע גישת
 עמדות מוצלחים(; ושאינם )מוצלחים ניסיונות חששות, ידע, חוסר בה חוברים

 עלולים אלו מיתוסים המעשית. ותרומתם המתנדבים לגבי וסטריאוטיפים, מיתוסים
 Schwarts & Heuser, 1980; Morgan, 1982)! בנושא מעיסוק להימנעות לגרום

1993 ,Perimutter, 1992; Ambrosiono.)

רקע
 חדשה. תופעה אינה הסוציאליים העובדים של הפעולה לשדה מתנדבים כניסת

 Wenocur) למקצוע הסוציאלית העבודה התגבשות לפני הרווחה בשדה פעלו מתנדבים
1993 ,Reisch, 1984; Heuser & Schwartz, 1980; Ambrosino & Anderson .)& העובדה
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 עמה גוררת ההתנדבות, התמקצעות בתהליך מקורה הסוציאלית העבודה שתחילת
 בכל שונים הדגשים המקבלים מורכבים, דחייה/קרבה יחסי בולטים ביניהן השפעות,

שרבולס בא פה,  פעולה תחום על לשמור המקצוע אנשי של המתמיד המאמץ תקו
בלעדי

ה לחזור התופעה,עלינו להבנת א מ ה ף סו ל  היססורי, באופן התשע־עשרה. א
(Chaan^Rerlmutter,1993) החברתית בעשייה (Dual) כפול תפקיד שיחקו מתנדבים

 Charity) פילנטרופיים ארגונים בתוך (Rriendiy visitors)ידידותיים״ כ״מבקרים
Organizations) ת לראות ניתן א ם ה  הפרטנית הטוציאלית לעבודה המקור ב

Casework).) ריצימונד כתבה עליהם (Richmond) ״ החשוב בספרה ,1917 בשנתSocial 
".Diagnosis

אנו  עבדו בהם אורבניים, באזורים Settlement HouseWorker רואים במקביל,
ם הם .(CommunityActivist) קהילתיים כפעילים רי מסנג םכ  לקהילותיהם פעלוג

 את בהם לראות ניתן במקומותיהם החברתית המדיניות על להשפיע ניסו ובפעילותם
הקהילתית. העבודה של המקור

 המנגנון אנשי היו בשבר העובדים פילנטרופיים, ארגונים באותם זו, בתקופה
שנתנו אז(Handmaiden) למתנדבים שירות המצומצם, ר ב ב ו  למורבבות רמזים היו ,

מתנדבים. ובין בשבר עובדים שבין היחסים
ת עיו ב תל עו ד מו ה ה ת על ש בל ע ב ד הי הו בנ ה ה קו מי ע ה בוו ח ר ת ה ת,ו תיו ר ב ח  ה

ם אינם פילנטרופיות במסגרות שמתנדבים ברור היה אלה, להתליבים  מספיקי
 בהן ארגוניות, במטגרות צורך היה מקיפים. חברתיים פתרונות וחיפוש להתמודדות

טוקטותהוטהתמהותט. שזה אנשיט יפעלו  רווחה שירותי של מערבת התפתחה עי
בתחום. לפעילות במחויבותה המדינה הברת על המבוססת ממלכתיים,

שלהם המקצוע אנשי בקרב התגבשה והתבסס, התפתח שהמקצוע ככל  האמונה,
 (.Johnson,1991) אנושיות מצוקות עם להתמודדות ובלעדיים טובים ופתרונות כלים

 הרפואית, הגישה את אימצו המקצוע אנשי של הגדול חלקם אלו, בשנים
 ופונה, סוציאלי עובד בין ישירות בהתערבויות להתמקד העדיפה אשר קלינית, פרטנית

(.Austin,1986) פנים אל פנים
 בניגוד החובבני,ועומדת לתחום כשייכת להיתפס ההתנדבות החלה במקביל,

 מתנדב שלעובד הגורס, המיתוס התפתח (.1976,)טורץ המקצוענות של היסוד לערכי
ר ש א מ ם רי שו כי ת חו פ ח, ר כ ה ב ש, ס לאיש י תו מי ע. קצו מ שלעבודה, נוסף ה  היה,

אין ם, מי ל ש מ אין ה ת ר מו ת תוס ש המי ם ערך. שמתנדבי ה, הי שי שלי ם ה פי צ מ ק  ר
ומסיבות. טיולים כמו חיצוניים, לתגמולים

בעת שונים, תפקידים למלא המשיכו מתנדבים אלו, מגמות למרות  ההיא אך,
ת1י0^0110ח 1990) המערכת לשולי נדחקו כאילו (1960—1920) ספרו שה תכן,  (.יי

 ומערכת המתנדבים על ולדווח לחקור מרבה לא הסוציאלית העבודה של המקצועית
לה היה ולא עצמה, שלה ההתמקצעות בתהליך עסוקה, שהיתה כיון אתם, העבודה



של ומכאן נוספים; עזרה גורמי בחקר ענייןרב  מתנדבים פעילות התמונה,לכאורה,
מצומצמת.

 ייצוגיים תפקידים מילאו הם המקצוע. לאנשי ובסיוע בהנהלות פעלו המתנדבים
 בתפקידים כמסייעים משניים, שירותים במתן עסקו וכן ציבור(, ויחסי כספים )איסוף

 של בתקופות השתנתה,לפרקים, זו תמונה והתמחות. ידע דורשים שוליים,שאינם
ת אסונות מלחמות, פ תקו ב ת הכללי המשבר סבעו שנו  לקחו בהן השלושים, של

רבה. ובהצלחה רבים, תפקידים עצמם על המתנדבים
 ומרכזי חשוב תפקיד למתנדבים היה המדינה, הקמת דומה.לפני התמונהבארץ

תן באחריות מ ל חד לאוכלוסיות החברתיים השירותים ע במיו קה. ע במצו ק ר  על
 על התבססה ההתנדבות בפעילות חלק בארץ היישוב שעבר החברתיים התהליכים

ת היהודיות: בקהילות ההתנדבות פעולת לו הי ק ב ת קנו ס ע ה ת ר סו מ חו מ״ ג ה, ק ד  צ
 שהתפתחו החברתיים, השירותים את שהקימו הם המתנדבים (.laffe,1983) היהודיות

 עובדים להכשרת המסגרות הקמת עם הממלכתיים. הרווחה לשירותי כף אחר והפכו
 מערכת לשולי המתנדבים הדחקת תהליך שוב הופיע ההתמקצעות, ותהליך סוציאליים

(.1986,)בן־מאיר הרווחה
 מחודשת פריחה היתה להתנדבות כאשר השבעים, בשנות שוב, השתנתה, זו תמונה

(Rejuvenation.) ה הממשלה עס מו ה ד במי אל,ו שר  הגיעו המקצוע, אנשי יותר, בי
 ניתנה וכך הממשלה, זרועות ידי על להינתן יכולים שלא שירותים שקיימים למסקנה,
 (.1978 )יורק, זה בנושא ההתעניינות וגברה התנדבותית לפעילות עדיפות

 המיוחסת החשיבות בעליית ביטוי לידי תהליך,שבא ובבריטניה,החל בארצות־הברית
 Barclay,1982; Miller, 1985); חברתית לפתרוןבעיות כגורם ובחלקה להתנדבות,

1983 ,Payne, 1986;1urem6^B0rn.)
ם: לי םמקבי כי או תהלי הבי ם, למיי עו םכלל־ כלכליי םו תיי ר חב ם, לוגיי או די  אי

 במערכותיה, המדינה של מעורבותה ברמת והתבטאו החברתית במדיניות לשינויים
ה ר כי מ ה מדינ ה ש ה, פ ק ש ה ב ם,ו תיי ר ב ח ם תי רו שי ת ק פ ס ה כי הלי ת  לשתף ומנסה ב

 Chaan,1994); חברתיים שירותים במתן נוספים כפורמליים ובלתי פורמליים גורמים
(Reische^Winocur, 1984;Perris, 1984; 1988,קטן

ה שיי םלע תפי שו ה ש פ חי ה מדינ ב ה א ש מ כ תפסו םנ דבי תנ מ ת. תי ר חב  ,אנושי ה
רה,ללא אידיאלי במצב לכאו ת. ת עלו א ה נ די מ ה ה א צ מ ה  שותפים המתנדבים ז

 הפעלת של הגבוהה העלות ולהורדת במשאבים מאוד,לחיסכון ורצויים פוטנציאליים
 של בדבריהם ביטויה את שמצאה .זו, אידיאלית ראייה החברתיים. השירותים

 בה ונעשה הוגדרה לא ההתנדבות המתנדבים. של בפועל מיכולתם חרגה פוליטיקאים,
(Rramer,1993)דיפוזי שימוש

 אפשרית בהעמדה בהפרזה, לעתים השלטונית,שהתבטאה המערכת של זו גישה
 של ולהעמדתם אלה של למצוקתם תרמה המקצוע, לאנשי כתחליף המתנדבים של

(.Payne,1986; Morgan,1982; Miller,1986) מאיים וכתחליף כיריבים המתנדבים
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 היתרונות כל את להם שיש משום רצויים, מאוד הם שמתנדבים טען (1983) יפה
שאינה מעורבות של  על מאיימת אינה ולכן ומאבק, אלימות על מבוססת אזרחים,

הפורמליות המערכות
 של חשיבותם את אנטי־פרופסיונליות,שהדגישו ברוחות השתלב הכלכלי הצורך

גבעולי, ;1992,)שרר הדה־קלסיפיקציה כגון תופעות הופעת הלא־פורמליים. סיוע גורמי
מקצועיות מיומנויות של בהיוניותן המעיטו בידע, הדמוקרטיזציה ומגמת (1993

 בו נקטו כאשר השמונה־עשרה במאה החל ״מתנדב״ במונח המודרני השימוש מקור
ס  השימוש הרחבת (.Cnaan, 1994) חירום בשעת לצבא אזרחים של מרצון לגביגיו

 מתוך הנעשית פעילות שהם: בטיטיים, מרכיבים הותירה שונות לסיטואציות במונה
ההברה. ולמען הזולת למען כספיות תמורה וללא הופשי רצון

 רחבה בצורה התנדבות במונח משתמשים בפוליטיקה, במדיה, היום־יומית, בשיחה
 התנדבותיים ביטויים עם הברתית התנהגות לבין התנדבות בין ערבוב וגורפת.יש

עצמאית( כפעילות או התנדבות כוונת מתוך ולא אהרת, פעילות של כהרהבה )הנעשית
 המורכבות עקב קלה, ולא השובה סוגיה היא והתהום ההתנדבות הגדרת

 השימוש הוא לכך הסיבות אהת ובספרות. במציאות מוצאים שאנו וההטרוגניות
 הצורך שונות חברתיות התנהגויות להגדרת ו״מתנדבים״ ״התנדבות״ במונהים הנפוץ

בא אורטי  את להבהיר מהרצון נובע והוא המתנדבים, מצד ולא החוקרים מצד התי
ההתנדבות. במלאכת העוסקים של צורך מתוך ולא קונספטואלית, הדברים

1980) Hacuscr^rSchwartz) ביטויים: שני בין מבחינים voluntarism המתייחס 
 שהוא השירותים מה המתנדב, מי על המדבר ^olunteerism ובין המופשטים, לעקרונות

(.Schwartz,1980) המתנרב עם העובדים המקצוע ואנשי נותן
1994) Smith) זו חלוקה לדבריו, המטרות התנדבות,על־פי לסוגי חלוקה הציע 

שא, התמודדות לצורך ניסיון היא ם שטחים נותרים אך עםהנו שראינ א ם, פפי  חו
מוחלטת. להפרדה ניתנים

שירותים לנתינת התנדבות .1
נושא. לקידום התנדבות 2
)הובי( אישית להנאה כפעילות התנדבות 3
העבודה/המקצוע/העיסוק. תחום לקידום התנדבות 4
פילנטרופיות. 5
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סיית ם אוכלו המתנדבי

 גידול חל מעורב, להיות והרצון החברתית לפעילות המודעות מהגברת כתוצאה
 שעות צמצום החיים, ברמת העלייה פעולותיהם. ובטווח המתנדבים באוכלוסיית

 וטווח המתנדבים אוכלוסיית לגידול הביאה לגימלאות, המוקדמת והפרישה העבודה
 Cnaan & winkei, ;1992 ערן, ;1975 וליס, פרס ;1994 צמח, ;1993 )גבולעי, פעולותיהם

1984 ,1992; Chambre.)
 לעבודה להצטרף מוכנים הציבור מכלל 30% כי נמצא (1992 )צמח, בסקר

 ארגון דרך פועל שליש מתוכם בהווה: בהתנדבות בפעילות עוסקים 21% בהתנדבות,
 הסקר ממצאי כלשהו. ארגון דרך שלא לנזקקים, ישירות פנו שלישים ושני כלשהו

 קבוצות בשתי המתנדבים, אחוז נשי. עיסוק היא שההתנדבות ההנחה את מפריכים
 וגברים ארגונים דרך יותר פועלות נשים הפעולה: במסגרות קיים ההבדל דומה; המין,

 העובדים מקרב הגיל. עם עולה בהתנדבות העיסוק מאורגנת. בדרך שלא יותר פועלים
+.61 בני הם 36%ו־ ,30—21 בני הם 12% בהתנדבות,

 13% ורק הנמוכות, ההכנסות מבעלי 23% הגבוהות, ההכנסות בעלי מקרב 26%
 פעילים הנמוכות ההכנסות בעלי מתוך בהתנדבות, עוסקים הממוצעת ההכנסה מבעלי
המבוגרים. הגילאים בעיקר

 המבוססות, השכבות בקרב יחסית נפוצה שההתנדבות להנחה, חיזוק כאן נמצא
זמן. או כסף משאבי בעלות
 יחסית גבוהה האשכנזים בקרב המזרח. לעדות אשכנזים בין הבדלים נמצאו לא
 בדרך שלא לפעול הנטייה - המזרח עדות ובקרב ארגונים דרך לפעול הנטייה

מאורגנת.
 מדווחת והרווחה העבודה משרד של להתנדבות היחידה הרווחה, שירותי במסגרת

 והיתר חד־פעמיים, במבצעים הפועלים 49,690 מהם מתנדבים, 114,000 על (1994)
המשרד. בתחומי פועלים

 לגייס שעליו המקצוע, בעל על כמעט. אדם, כל אצל קיים ההתנדבות פוטנציאל
 התנדבות לפעולת ממשית בכניסה להתעניין העשויה האוכלוסייה מי להגדיר מתנדבים,

וכיו״ב(. רקע השכלה, גיל, פי )על

ת מניעים להתנדבו

 לגורם מיוחדת חשיבות לייחס נוטות המקצועית בספרות המקובלות ההגדרות רוב
 לפעילות להיכנס האדם את המביא המכריע, הגורם הוא ספק שללא האלטרואיסטי,

אנו האנושית, ההתנהגות בהבנת שמעמיקים ככל אך, (;1988 )גידרון, התנדבותית



 בסיסיים, אנושיים צרכים והגשמת מילוי ובין ההתנדבות מעשה בין הקשר את מבתים
 הבחין סילס (.1988,גידרון ;8111^ 1957) וכח השתייכות עצמית,צמיחה, כגון:הגשמה

 היום, עצמית. ואריינסציה לזולת אוריינטציה התנדבותית: לפעילות מקורות שני בין
ומקובל. מובן הזה ההסבר

 של הצורך עולה ומורכב, מוסדי,בירוקרטי ויותר יותר להיות הופך העולם כאשר
 להגשים יכול לכך,שהאדם המודעות גוברת האהרונות בשנים משמעויות. להפש הפרט

לקהילה. וההשתייכות השייכות תחושת את ולחזק התנדבותית, בפעילות עצמו את
ת (1984) ^1111^ א ר בי ס פין. ההתנדבותית הפעילות ה תהחלי ריי או תי  על^ידי

 המתנדב המתנדב. התנהגות בהבנת ייחודי ממד מקבלים מושגים,^עלות^ו^תועלת^
פי נכנס ל ע ת, מ סוי מ ת תי בו ד תנ ה ת לו עי פ ה ציפייה לעזור,תוך רצונו ל קבלמענ  ל

ויכולותיו^עלות. זמנו,מרצו את להשקיע מוכן יהיה לכן משמעותי^תועלת.
א המאה סוף של המתנדב םהו שרי הוא הע דע כצרכן מתנהג בררן. מו  קפדן,

 הוא רבים, במובנים תנאים. מי,ובאלו עבור עושה, הוא מה לדעת רוצה הוא לזכויותיו
(1993,)גבעולי בשכר לעובד מאוד דומה

ם1988 הוכיחו)גידרון מחקרים עי מני ה כי  זהים אינם ההתנדבות להתחלת (,
 מצפה המתנדב )תחזוקה(. ההתנדבותית הפעולה של בהמשכיות התומכים למניעים

 הישגיות. ותחושת מעמד שייכות, רצון,עניין, עבורהשביעות ערך בעלי תגמולים לקבל
 מאפשר ומניעים(, סוציודמוגרפיים )מאפיינים המתנדבים על היום יודעים שאנו מה

האפשריים. המכשולים והבנת המנתדבים, להפעלת עקרונות מסגרת בניית

ה נ^קול^מ ל פי ה מו^נרבזמ ל

שיקולים: מערכת עומדת מתנדב, של שילובו את השוקל הסוציאלי העובד בפני
ט טערפיי לוגיי או בט^טא^רי ת הי לו עי פ  לשיתוף ביטוי מהווה התנדבותית -

 למקצוע גם משותפים אלו ערכים החברתית. הלכידות הגברת של בדרך האזחרים,
(.1992,)ערן הסוציאלית העבודה

ת בתקופה - פלפלייט היבטיט לו לד ד ה קיו צ קי ל  הכספיים המשאבים ש
 מהווים והמתנדבים משאבים, לגיוס מחויבים הסוציאליים העובדים הפורמליים,

1994 ,1982 וקופ, כסף)חביב שווי משאבים, תוספת
ק העובדה - ארגונית אפקטיביות חל כ אלי, צי ב הסו חוי מ ארגון,  במתן מה

 המתנדבים (.1988 )גידרון, השירותים מגוון להרחבת תורמים המתנדבים שירותים
הסוציאליים. העובדים בדרך^כלל, ממלאים, שאינם תפקידים ממלאים

ת המטרות השגת ל עו פ ת- ליו פו טי  נכון,עשוייה בתכנון תעשה המתנדבים,אם ת
ז1̂ 198̂) הטיפוליות המטרות השגת את ולאפשר הטיפול את לחזק .0ע11^



 העובדים לתפקידי במישרין הקשורות משימות ביצוע - העומט על הקלה
 להעברה, מתנות אלה משימות העבודה. עומס בשל מתמלאות אינן אשר הסוציאליים,

(.1986,מקצועי)גידרון לא איש על^ידי לביצוע
ם בי ד תנ מ ל ת- ר שו ק  אובלוטטת^ עם יחסים מערכת ויצירת הידברות, יכולת ת
ת א ת ו נ י עו ה לו א כ ד ח ו מי ת המקצועי אנשי ב א ם מ צ מיי  השלטונית. המערבת ה

^14 1986) וכמתווכים תקשורת כערוך לפעול יכולים המתנדבים  מתנדבים ^(.1^
לארנון אמינות מוסיפים הם הרחב^ לציבור תקשורת ערוך גם מהווים

 הסוציאליים העובדים של לפעולות ולמסימציה תמיכה להוסיף יכולים ובכך (,1994
המקצועית הפעילות את מרחיבים הם זה, במובן

ם ובקיאות נגישות בי ד תנ מ ל ת תפקידם הממלאים - הו קו הל ל ש ם ת ב בי ס  ב
 השוב מידע המקצוע לאנשי להוסיף יכולים הם ועמוקה ממושכת היכרות להיות עשויה

ת הו לז ת, לו כו  האוכלוסייה של ההברתימשפהתי ההקשר הבנת תוך צרכים, עלהי
מתאימה. טיפול תכנית לבניית מסייעים אלה גורמים הפונה.

בלתי^פורמליות, חברתיות רשתות והרחבת לחיזוק כערוך פועלים מתנדבים
ם על ה ש די ̂ 111^1̂) שלהם ההברתיות הרשתות את היהסים למערכת מוסיפים י

1980 ^1986; ^laa)̂
כי שכיח בספרות לארגונים. בירוקרטי לא ממד מוסיפים מתנדבים עון סי  ה

 ומרחיקים המקצוע, ואיש הפונה בין ניכור של מצבים במניעת מסייעים המתנדבים
(a^8^ 1980) יתר פורמליות של סכנה

 להקל, עשוי המתנדב רבים, במקרים לסיפול נדרש הסוציאלי העובד בה במציאות,
 בנתינה מאוד מעוניין בזמן.המתנדב,בדרך^כלל יותר האישי,הנינוח המגע את ולהוסיף

(.1992,)ערן והזדהות חמימות ספונסניות, פתיחות, עמו מביע הוא ישירים. ובקשרים

ט טתנדב^ט של ^ ב ד תנ ט ט ת!ג ד בו כ ו

ם, וולונטריים ממלכתיים חברתיים, שירותים מצויי  צורך של במצב כרגיל, כאחד,
ם ובחיפוש עלויות לצמצם שאבי ם,למילוי אחרמ ם מטרות נוטפי  הארגון.מתנדבי
ם שירותי ולכן זו, למטרח אידיאלי פוטנציאלי אנשוי כמשאב נראים טי  חרווחחמנ
חוק. פי על למלא נדרשים חם אותן חמשימות לביצוע מתנדבים תמיד לגייט

ם מתנדבים ח ח. ד חי א ת ר טג מ ב ם לי ע פו ם נ ת עובדים אי נו שו ת טיו לו כ או ם  ,ע
ת במטפרמטגרות, חמתנדבחפועל של חתופעח ומוכרת שונים, בחיקפים מני  בוז
 ערך בעלת ומתמשך,לעבודה קבוע באופן זמנם, הקדשת הוא המתנדבים לכל המשותף

(.1993,משימות קובך ;1993,)גבעולי לחברה



ת, הבחין ,1977 בשננת ת^הברי ארצו םב אליי צי טו םה בדי דהעו גו  בהמשך אי
) לאבחנתם קי צ ד רו גו רו פ או ל ל ם1977ש ת ל עו פ מי חו ת ב ת ריו טגו ק ע ב ר א ב  של (,
ישיר. שירות ומתן מינהל^טינגור מדיניותה עיצוב הרווחה: בשירותי מתנדבים

 ,לגבי(1986)ונידרון קטן משתמשים בה זו לאמך,היא ניתן אותה נוטפת, אבחנה
די שגרתיים,אדמיניטטרטיביים, תפקידים פארא^מקצועיים: עובדים תפקי ך,  תיוו

בפונים. וטיפול ישיר טיוע — שינוי
ב התנדבותית עבודה בין מבחין (1990) ינוב ד תנ מ - ת לי פו  במטופל המטפל טי

ב לחולים,ביקורי^ביתובח(,עבודה )עזרה ד תנ מ - ת לי הו ת,גיוט לעבודה מ  משרדי
ם או שדולתית התנדבותית עבודה ארגון, עבודת בטפים, בי ד תנ מ ת- מ ה  הפועלים לו
מטוים. לנושא הציבורית המודעות הגברת או מטוימות, בעיות לפתרון מדיניות לשינוי

 החברתיים, בשירותים ישיר טיפול בשירותי מתנדבים לבלול יש האם —השאלה
^0בדיון.ראה עדיין נמצאת ^ ^ ^ . ^ ל ^ ^ (1993.)

 להקמת הביאה (,1970) במצוקה נוער ובני לילדים הממשלה ראש בישראל,ועדת
שמטרתו(1972) המרבזלהתנדבות  הציבור מודעות את ולהגביר התנדבות לעודד ,

 לפעילות ותמיבה הברה לגיטימציה, המדינה נתנה בך, התנדבותית. לפעילות
ה על ההתנדבותית טו בי ק הו ק קו הי די  לעידוד ארגוניות מטגרות והקמת מתנדבים י

ההתנדבות.
 ההינוך, הביטהון,משרד משרד בישראל: הממשלה משרדי הקימו השבעים, בשנות

ה משרד טו בי טדל מו ה ה, ט קלי מי,ויותר ה ד לאו ר ש מ - ר ה או  ,והרווהה העבודה מ
 המשרד לפעילות הקשורות מוגדרות, תבליותיות לפעילויות מתנדבים של יהידות
(1993,)גבעולי

 שונה זו הפעלה מתבונת ההברתיים. השירותים רוב את מתנדבים מפעילים היום
 באו השינויים המדינה הקמת ואהרי לפני והתפתהו שקדמו המתנדבים, ארגוני מאופי

 עם ובמיוהד המקצוע^ אנשי עם ובקשר וטגנונה, צורתה ההתנדבות, בטוג ביטוי לידי
הטוציאליים. העובדים

 הברתיים, שירותים במתן בארך,במקומו השלישי המגזר גידול השמונים, בשנות
 המתנדבים של הלקם את גם העלו בשטההרווהה, ההתנדבותיים הארגונים וריבוי

 למפגש הוטיף^הזית^ מדיניות, קביעת המתנדבים, של זה תפקיד ארגוניהם. בהנהלות
ק באותו העובד המקצוע, איש בין הטעון טי ע מ ב ב ד תנ מ ה רגון,ו א  העובדים ה

שנוצר. ההדש המצב עם להתמודד נדרשו הטוציאליים



 הקווים את בארצות^הברית הטוציאליים העובדים איגוד קבע ,1977 בשנת
 המתנדבים. ובין הטוציאליים העובדים שבין היחטים מערבת לגבי המנחים והעקרונות

הטוציאליים. העובדים איגוד על^ידי בישראל, גם אומצו אלה עקרונות
 זה עיקדון מקצוע. אנשי במקום מתנדבים יועטקו לא העיקרון,בי היתר,נקבע בין

 המדיניות מתווי לבין בינם עימותים מעט ללא ומביא הטוציאליים העובדים את מנחה
הבלבליתשלהאדגוניםההבדתיים.

ט התארגן 1992 בשנת ליי א צי טו ט בדי עו ל ש א  הטוציאליים, העובדים באיגוד ת
 מעדבת עקדונות את להגדיד ניטה התא מתנדבים ובניהול בהבשדה העוטקים
 קידום המתנדבים: מפעיל של מעמדו המתנדב; ובין הטוציאלי העובד שבין היהטים

ם דו קי  עובד של מקומו ימלא לא שמתנדב העיקרון —ובן המקצועי מעמדו הידע,
טוציאליבשבד.

 בהם, לתלויים המתנדבים את להפוך הטוציאליים העובדים בקדב נטייה קיימת
 הם אותו ולתגמל המתנדב עבודת על לפקה להבשלה הזבות את בידם בשהםשומדים

המתנדב. יטייע למי ההחלטה והמומחיות,ואת הידע על השליטה את בידם מחזיקים
 נועד, או קשישים שהם במתנדבים, להשתמש נוטים טוציאליים עובדים
 נמנעים הם המקצועיים. העובדים על מאיימים מעשי,שאינם טיוע של בתפקידים

 להם מעניקה המקצועית שהטפדות בתחומים ולהפעילם דומיננטיים, מתנדבים מלגייט
(.aaa(0̂ 1992) מדיניות וקביעת טינגור רבה: חשיבות

 המונעים הקיימים, מהקשיים להתעלם שהועלו,ואחרים,אי^אפשר היתרונות אף על
המתנדבים. שבשילוב התועלת את לראות הטוציאליים מהעובדים לעתים

 את מעלה שונים, ידע ובטיט מניעים ציפיות, על^פי הפועלים מתנדבים, עם המפגש
השטבנת^ למי הבזה^ מי של לעימותז האפשרות
 קשיים עם מתמודד פעולתו.הוא תחום על ולשמור להגן נוטה הטוציאלי העובד

 ולאחר^מבן לתחום, להיבנט שלו במוטיבציה לפגוע העלולים ומעשיים, קונטפטואליים
 בתיהם להפריד ניתן תמיד ולא במבלול, מופיעים אלה קשיים המתנדב. בהפעלת —

 להבין לבן,בניטיון לצירופם. מעבר הוא מקשים גורמים במה הצטברות של משקלה
 שונים, מהיבטים הטיטואציה את לנתח עלינו ההבנות, ואי הקונפליקט מקורות את

ם שיי ק ה ת א בין ה ל ןו דו  עצמו, המקצוע איש העבודה,המתנדב, )טגנון ומקורם ל
עמם. התמודדות לאפשר בדי הארגונית(, המטגרת



מפריעים: לגורמים מטפר דוגמאות להלן
ט + פי טי או רי ט ט טו טי תו  אלו למתנדבים. והיחט ההתנדבות נושא את אופפים מי

ם מבריע באופן משפיעים ה תי מדו ם עלע בדי תוט בין הטוציאליים. שלהעו  המי
הרווחים:

 בשבר לעובד מאשר פהותבישורים בהברה יש למתנדב —
תו ד בו ע הובבנית. -

ן י א לעבודה. מהויבות לו -
המתנדבים. בעבודה תהלופהרבה קיימת —
הפנאי. לשעות בילו^תעטוקה מחפש המתנדב —
הומוגנית: קבוצה הם המתנדבים —

 יבולתבלבלית. בעלת נשים,אובלוטייה בעיקר מבוגרים, אנשים
תר העובד אלקבי צי פי המתנדבבפועל מדימוי מושפע הציבור, הטו ל  רצון ע

שך איטטיבלבד,בהמ ם למטורת אלטרו ש ל , ל  6̂) שמים ש
1980

^ המושג קיים באנגלית ^0 ל8 ו ז ל ז -  את לתקן המנטים לאלו השמור ^
 האינדיבי לגישה ^פראייר^,בניגוד של דימוי התפתה בהברההישראלית העולם

 1994) הקולקטיביות במחויבויות המזלזלת דואליטטית,
חששות +

מקצועי. לבוח^אדם בתחליף מתנדבים יועטקו פן חשש —
המטופלים. לאובלוטיית הניתנים השירותים ברמת פגיעה מפני חשש —
שלו. המקצועיות והמיומנויות הידע תוקף על וערעור רמה הורדת מפני חשש —
^(.oaaala)המקצועי התחום גבולות טשטוש מפני חשש —
פגיעה חשש — ת אתיות בנורמות מפני טיו בלו או על ה הגנ ת, דיו טו ת) טיו טי  ב

פגיעות(.
ח על תחרות + שפע ח חז  שלהמתנדב, שבפעולתו לעין הנראית התועלת - בו

 הפונה, עם הפעולה שיתוף להשגת תחרות של בתחושה המקצוע איש מעמידהאת
הטמבותי מקומו על ולשמירה

ש ההחלטה + אי ב ד מי ת א ל ה ר קו מ ם בי ד תנ מ ב ל ש  מניעי עצמו המקצוע ל
 והם רלוונטיים בלתי הטוציאלי לעובד לעתים, נראים, מתנדבים לשלב הארגון
זמן^. מהעיקר,וגוזלי ב^הנחתה^ובטטייה בעיניו נתפטים

 בפועל מיבולתם בהרבה גבוהות ציפיות המקצוע איש אצל קיימות רבות פעמים
ר דב ם, דבי תנ מ ר שלה תו אי עעל שפי ם המשימות, המ דבי תנ מ ב לו שי אל מבי  לא ו

ם, לתפקיד מתאימים וביו^ב. בעט זמן,אי^הבנות, בזבוז המוצהההתוצאהתטבולי
 הפועלת ארגונית, במערבת מתרחש הטוציאלי והעובד המתנדב בין המפגש +

ה מבנ ת, עקרונו םו בללי  תקשורתפורמליתובלתי^פורמלית, מדורג,מערבת על^פי
ובקרה פיקוח הטדרי



 ראשונית מחויבות רצונו,ללא על^פי זר,הפועל גוף הוא המתנדב זו מטגרת בתוך
 עם ובקשר עצמה, במשימה עניין על^פי לפעולה מגיע והוא ((.יש102̂^ 1990) לארגון
 נמצא, הטמך^מקצועי )העוד (1988 )גידרון, הארגון עם הזדהות מתוך ולא הלקוח,

בשבר(. מועטק והוא לארגון מחויבות לו המקצוע.יש איש של בצדו זה, לעניין
 לתפקיד,ובין זמנו בל את הארגון,המקדיש הטוציאלי,עובד העובד בין פער יש

 השוני מתוך מצומצמים. זמן ומטודר,בהיקפי מתמיד באופן אם גם המגיע, המתנדב,
 חפע^לות של וחתטדח רצף חשגת של חביעח לארגון.עולה המתנדב במחויבות

ע טו ת^קי תי  של תחושה במערבתהארגתית^ תפעול בעיזת יוצר הרצף ההתגדבז
הפעילות של מלא להמשך ודאות חוטר
 חדש גורם עובדיהם. ועל פעולותיהם על ולהגנה לטגירות נוטים הארגונים +

הטוציאלי, העובד 1992)תקין בלא לו שנראה מה על להתריע נוטה במערבת
לביקורתו היתית לא השיפה מפני עצמו על להגן ארגון,נוטה בעובד
 ונדרש דרבים, פרשת על רבים, עומד,במובנים הטוציאלית העבודה מקצוע +

ת 1a(0 ;1983^ 1992)לפעילותו בלעדי תחום להגדרת ט בנ ה .) ^  ההתנדבות, מומנט ^
 על שאלות מחריפה הטוציאלית, והעבודה ההתנדבות של המשותפת ההיטטוריה על

ועוד. אתיות נורמות אפקטיביות, תפוקות התמחות(, מול )פתיחות הגבולות קביעת
 למקצוע הקשורים ודילמות, פרדוקטיט להעלות עלולה לחשיפה השערים פתיחת

הטוציאלית. העבודה
 של תפקידים הממלאים המתנדבים העובדה,שרוב בשל גם מוחרף הקושי +

ם העובדים עם בשיתוף ישיר,עובדים טיפול עובדי .^ שון שלהקוהרא אליים^  הטוצי
ם המקצועיות דרפט בתחילת לעתים, נמצאים, אלו  קשיי עם ומתמודדי

 הפונים קשיי עם בהתמודדות ביותר עמוטים גם ומאידך,הם למקצוע; הטוציאליזציה
המערבת ודרישות

 ואינם ,מתנדב —טוציאלי עובד מפגש לגבי מובשרים אינם המדריבים,לרוב, גם
הטיטואציה. עם להתמודד למודרך לעזור יבולים

 ופועלים פורמלית, תהליביהבשרהוטוציאליזציה עוברים טוציאליים עובדים +
פי קוד תואר של תוקף על ך מובר, ש של מערבת אתי,ובתו ם.לאי תי  המקצוע עמי

 בתמיבה צורך לו מקצוע.יש בעלי של מטגרת בתוך מקצועית, קריירה לבניית ציפיות
מוניטין ובניית משוב קבלת לצורך עמיתים, של והברה
ם המתנדבים ובין המקצוע אנשי בין ^ קיימי שרלידע א טפ תיי מחו ט  חפדלי

 העשייה את שיעבבו חיבובים ליצור עלולים אלו הבדלים וציפיות^ מגיעיט
המשותפת.

 לעובד קושי מוטיפה המתנדבים, רבז באמצעות המורבבת, ההפעלה צורת +
 הטוציאלי העובד המתנדב. את בלעדית ומפעיל בוחר עצמו הוא שלא הטוציאלי,ביון

מופעי מפעיל חפעלחפמקוט משולש נוצר המתנדבים. רבז באמצעות לעבוד נדרש ו



 והן המתנדבים על^ידירבז הן מונחה המתנדב הדרבהבפולה: מערבת קיימת לעתים
תפקידים. מבצע הוא הטוציאלי,עבורו העובד על^ידי

ט פו טי

 מרבזיים: היבטים שלושה בעלת מורבבת תמונה ומבשולים, קשיים הועלו זה במאמר
ב. העובר קשיי המערבת, קשיי ד תנ מ ה שיו ק אליו צי טו ם, ה טי ר  שלמרות אנוגו

 רק ומטפקת. יעילה בצורה הרווהה, בשירותי מתנדבים לשלב ניתן אלה, מבשולים
^ עון ט ^ א ש הנו ת היו ל ת עו ד מו ך תו מ ת, תי או צי מ ה ק די של ראייה ומתוך ב  בוללת

 הנקודות את לנו ללקוה,למערבתולמתנדבעצמו,תבהיר ההתנדבות והשיבות תרומת
להימנע יש מהם היזוק,והמבשולים הדורשות

 העומד המענים מנוון את מרהיב מתנדבים שילוב הלקוהו של ראותו מנקודת -
שונות ובאיבויות בבמות לרשותו

להרהבת בדרך נתפט מתנדבים שילוב המערפת^ של ראותה מנקודת -
לפעול יבולים מתנדבים בנוטף, (.1983 )מדרון, ואיבותי במותי באופן השירות

ו1994)לארגון ועצמה לגיטימציה בבעלי^בריתהמוטיפים ,1. ) ך ^ ל ^
 ומשענת ההרבה להברה תקשורתי ובערוך בגדר פועלים מתנדבים זה, במובן

ההברתית. לעשייה
 מהווה במערבותרווהה השתלבותו המתנדב ת^תיד של ראותו מנקודת -
 עניין בעלת בעיניו הנראית מטרה ומבישוריו,למען מזמנו לתרום נבונותו של ביטוי

(.11^1984) ומשמעות ^ (
וידע. תבנון,מהשבה ארגוניים, משאבים דורשת מתנדבים עם עבודה

 פי על הרווהה,הייבלהעשות שירותי של מתנדבים,במערבות שילוב בי מניהים אנו
ומהייבים: ברורים פעולה עקרונות

מתנדבים מנהל או קשר,מפעיל איש יגובהעל^ידי המתנדב -
המתנדב. של האישיים למניעיו יתייהט המקצוע איש -

המתנדב. בישורי את והולמת אטרקטיבית תהיה המשימה -
שבון -  הבנת המתנדב,הבשרתו, הבנת בגון: הבטיטיים, התנאים יילקהובה

 ואינטגרציה המתנדב שבעבודת התועלת זיהוי משוב, לקליטתו,הדרבתו,מתן המערבת
הארגון. של הבלליות והתבניות עבודתו בין

 ויתייהט מובנת,ישמע בשפה וזמין,ישתמש נגיד זמן,יהיה יקדיש המקצוע איש -
הולם. תגמולים מערך ויבנה המתנדב, לפניות

תי,במידה תפקיד ימלאו מתנדבים שמעו  לשלב מופניט יהיו המקצוע ואנשי מ
אפשרי,אם: הדבר אותם.



ת יקבל הטוציאלי העובד - הו מ ת א ן בי י  ההתנדבותי והמעשה ההתנדבות ו
הזולת. למען בני^אדם התנהגות הברתית,המתעלת בתופעה

 הגישה ושינוי ומהשבות, אמונות קדומות, דעות עם יתמודד הטוציאלי העובד -
הצורך. לפי האישית

 המתנדבים לגיטימי,למשימות טיוע גורם הם בבך,שהמתנדבים הברה קיימת -
תהאדגון למען טיפול לתבניות ממשית תועלת יש תולמטדו הו  פועלים. הם בו הלקו

 ארגוניות, מערבות לקוהות, המעורבים: בל להשיג שיבולים הטפציפית לתרומה מודעות
 של השונה הייהודית בתרומה הברה וההברהבבלל. מקצועיים עובדים מתנדבים,

המקצוע. איש של בתרומתו מתהרה שאינה ללקוה, המתנדבים
ההתנדבות. למעשה לגיטימציה הנותנת מקצועית, פותההתפיטה -
 מנת על המקצועית, התרבות של והתפיטות, האמונות הערבים, מערבת נבדקה -

 העובד של הקודם האישי הניטיון השפעת ואת אישיות הציפיות את להבהיר
 אופי לגבי המתנדבים, בניטת של המשמעויות עם התמודד המקצועי העובד הטוציאלק

ברורים. גבולות וקביעת משותפים פעולה תהומי זיהוי טגנונה, העבודה,
ת. זוהי בי הבנה המתנדבים. מניעי את לזהות רבישתיבולת -  עטקההברתי
 תגמול תבנית בניית עליו,ובן המוטלת והמשימה המתנדב בין הלימה תאפשר זו הבנה

מתאימה
מתנדבים של וניהול להפעלה ייהודיות ומיומנויות ידע רבישת -
 מקצועיים, לעובדים מתנדבים בין הגומלין יהטי של המערבת הברת -

היבוך. ולנקודות אפשריים לקשיים ביהטיםאלו^מודעות הטמונים והמוקשים
שילוב. המאפשרים ארגוני ואקלים תשתית קיימים -

ת רג מקו

ם,1988בן^מאיר,ד.) שלי רו ^י שו ע ט ל הו הלפ אלל ר ש תפי תי רפו תנ ה ה ר עפו .)
ברטא. הוצאת

 משרד ירושלים: רווהה^ בשירותי לטתגרפיט משיטות קוב^ (.1993))עורך( ע. באנו,
והרווהה. העבודה

^993 טקר מול ^984 מתגרפיט^טקר על נתתיט השוואת (.1993))עורך( ע. מאנו,
 להתנדבות. והרווהה,היהידה העבודה משרד
 .15-12 מירעו^ט,עמ^ ומתנדבים. טוציאלית עבודה בין שותפות (.1993)גבעולי,צ.
ת (.1993) גבעולי,צ. שפ מ ת מ ת רפו תג ה טל מלי תג מ ט פי  ייעו^ שירות - מרפי

לאומי. לקשיש^המוטדלביטוה



תההתנדבות של האידיאולוגי הרקע (.1988) ב. גידרון, רבו תנ ה תוך:ה מ  בטרפז ,
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270-259 עבד
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63-51
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