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אין קשר לצפיפות היישוב וכמות התושבים בו 

אין קשר ברור לרמת המינוע ביישוב 
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 הגדרות מרובות לקהילה
(Hillery)  

גיאוגרפית 
חברתית 

תרבותית-פסיכולוגית 

 
(Warren) 

קשרים בין פרט לפרט או בין קבוצה לקבוצה בתוך הקהילה= קשרים אופקיים. 

קשרים בין פרטים או קבוצות בקהילה לבין ארגונים ארציים= קשרים אנכיים. 

 

 :סוגים 5 -קהילה היא הארגון של פונקציות חברתיות מ

ושירותיםחלוקה וצריכה של סחורות , השתתפות בייצור 

ערכים ודפוסי התנהגות, סוציאליזציה והעברה של ידע 

שליטה חברתית המקפידה שהתנהגות החברים הולמת את הנורמות הקהילתיות 

  השתתפות חברתית בפעילויות עם חברים אחרים 

  תמיכה הדדית בין חברי הקהילה בעתות של צורך 

 
(Rubin & Rubin) 

 ארגונים ומשפחות, קבוצות, קולקטיב של אנשים הכולל פרטים 

אינטרסים משותפים 

  אינטראקציה סדירה להגשמת אינטרסים משותפים באמצעים פורמליים 
 פורמליים-ובלתי

מידה של הזדהות בין חברי הקהילה כמשתייכים אל קולקטיב 



 "הקהילה הטובה"
  Warren  

יחסים ראשוניים 

  אוטונומיה 

 יכולת קיום(viability  ) 

 חלוקת הכוח 

 השתתפות 

  מידת המחויבות 

 מידת ההטרוגניות 

  מידת השליטה של השכונה 

 מידת הקונפליקט 



 כלים צרכניים לפעולה

בוחרים ברגליים בשירות יעיל ומוותרים על שירות לקוי 

 או שלא –משלמים ? 

 ריבוי תלונות משפיע -מתלוננים 

מדווחים 

דורשים פיצוי בתביעות קטנות 

 צ"נאמני תח –מבצעים אכיפה אזרחית 



 השפעה= ידע לקהילה 

אנשים יודעים מה הם צריכים 

 צ"לשאול גם את מי שלא משתמש כיום בתח –סקרים 

 פרסום והסברה –לדעת מה קיים ומה לא 

 תדירות, זמני נסיעה בהשוואה לרכב –מיפוי מצב קיים  ,

 .ועוד, צ"כיסוי גיאוגרפי של תח, נגישות למקומות תעסוקה

גם בבעיה וגם בפתרון, ליידע שאתה חלק מקהילה 

באפשרויות הפעולה, ליידע בזכויות 

לפרסם בתקשורת את המידע 

ליידע את הרשויות בבעיות 

לדעת להקשיב לצרכים 

לדעת להגדיר את הצרכים 



 השפעה= פעולה כקהילה 
כל פעולה של קהילה מתחילה ביוזמה של החברים בה 
פרסום  , כנסים, פייסבוק: להסברה בקהילה/התארגנות לפעולה כקהילה

 תקשורת, אירועים מגייסים, סקרים, (פלאיירים, מודעות)בשטח 
ולבחור כיצד לעשות זאת, כל אחד יכול לפעול  -מסר חשוב 
 

 :כלים משפיעים לפעולה
תקשורת 
לובי, הידברות עם רשויות 
 אירועים לקהל הרחב, צעדות, עצומות: נוכחות ציבורית ,

מבצעי  , השבתה, עצומות, חרם, הפגנות, עצרות, מיצגים
 .תלונות

 הדרך הטובה לדעת מה צריך   –שיתוף הציבור
 ואיך לפעול

תביעות 



 הדרך להצלחה עוברת תמיד בקהילה



 minutes.co.il@gmail.com15 
052-4722909 
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