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אחת מנקודות הכשל של ארגוני סיוע נעוצה בהמעטה בהערכת יכולת ההתארגנות
העצמית של האוכלוסייה הנפגעת ()Petterson1999:16
מחקרים על התמודדות קהילות במצבי אסון מעידים כי שימוש בפרקטיקה של העצמה
קהילתית תורם להצלחת שיקום הקהילות הנפגעות.
(.)Bishnu, & Okazaki 2005, Victoria 2003 ,Couto1989
בהתמודדות עם מצבי אסון בוויקטוריה באוסטרליה היוו הקהילות את העוגן המרכזי
לפעילות .שיתוף אנשי הקהילה וטיפוח יכולתם לשתף פעולה עם גורמי ממשל וסיוע היו
מפתח להצלחה.
()Buckle 2000
בשנת  2005נעקרו מבתיהן קהילות חוף עזה וצפון השומרון 82% .מהמשפחות העדיפו
להמשיך עם הקהילות אל הלא נודע מאשר לקבל דירה שכורה ,פיצוי ולבנות את חייהם
מחדש .הרכיב הקהילתי נמצא כרכיב קריטי ביכולת ההתמודדות והשיקום לאורך זמן.
(בן יוסף)2010 ,
בקייץ  2005היכתה סופת 'קטרינה' את העיר ניו אורלינס ואזורים רבים נוספים.
 מחקר מצא כי הרשתות החברתיות בקהילה היו הגורם המשפיע ביותר על התנהגותהאוכלוסייה בעת סופת קטרינה ,ניו אורלינס (Hurlbert et al. 2005) 2005
 שכונת 'המלכה מרי מוייאטנאם' השתקמה מהר יותר מרבות אחרות ,לא בזכות סיועממשלי יוצא דופן ולא בזכות מעמד סוציו-אקונומי משופר .מה שעשה את ההבדל היה
רמה גבוהה של הון חברתי בשכונה זו ביחס לאחרות ()Aldrich, 2012

• במחקר על נפגעי רעש אדמה בקובה (יפן) ובג'יג'ארט (הודו) נמצא כי" :בשתי
הקהילות ,למרות השוני התרבותי והסוציו-אקונומי הרב ,נמצא כי בכל שלבי תהליך
ההתמודדות עם האסון שיחקה הקהילה את התפקיד החשוב ביותר בין כל בעלי
העניין האחרים".
)(Nakagawa & Shaw 2004:18
• ב 2004 -התרחש צונאמי באזור טמיל נאדו (  (Tamil Naduבדרום מזרח הודו .מאות
כפרים נמחּו מעל פני האדמה ואלפי תושבים שחיו לאורך החוף נהרגו .בתוך שנה,
בכפרים קטנים מסוימים שנפגעו ,החלו דייגים לחזור למלאכתם ,נבנו בתים חדשים
וגויסה עזרה מארגונים מקומיים וזרים .לעומת זאת ,כפרים קטנים אחרים לא
התאוששו ולא זכו לעזרה .גם כאן ההבדל היה ביכולות הקהילתיות הגבוהות באותם
כפרים)Aldrich, 2012( .
• במחקר השוואתי בין שש קהילות שנחשפו לסכנת אסון אקולוגי באלסקה נמצאו
הבדלים דרמטיים ביכולתן להגיב .ההבדלים נובעים מהשוני ברמת המעורבות
והלכידות הקהילתית של הקהילות השונות.
))Flint and Luloff 2005:407
• המפתח להיערכות אפקטיבית של הרשויות טמון במיצוי ההון החברתי של ארגונים
אזרחיים הנהנים מאמון האוכלוסיות הפגיעות ביותר (.)Wisner 2002

טוב שכן קרוב מאח רחוק
מדוע אנשים זקוקים לקהילות בחרום ?
•
•
•
•
•
•

רציפות והתאמה – היכולת להתמודד בסביבה מוכרת
התארגנות – לסיוע מיידי ,לקיום שגרת חרום ,התאוששות/שיקום
תמיכה  -רשת בטחון ,תמיכה רגשית ( )peer group
מידע – על מה שקורה ומה שנדרש  ,כאן ועכשיו
משמעות ותקווה ,ערכים ונורמות,
מה 'הסיפור שלנו' ,מי 'הגיבורים שלנו?'
מנהיגות במרחב המידי

מי שותף? – תושבים ,סוחרים ,מתנ"ס ,בתי ספר ,תנועות נוער ,ועדי בתים,
מרפאות ,בנק ,מועדון קשישיים ,מועדון כושר ,מעונות יום ,מפעלים
עסקים ,שירותים מקומיים ,ארגונים אזרחיים...

רשות מקומית 'צוואר בקבוק' בעת חרום
•
•

צורך לתת מענה ל'שגרה' ו'חרום'
קצב קבלת החלטות מהיר,
החלטות קריטיות ובתנאי אי ודאות
שינוי בסוג המשימות ,היקף המשימות ,תפקידים,
תפקודים ,לוחות זמנים
המשך תפקוד בסביבה סוערת ,אי ודאות  ,קשיים
חיצוניים

•
•
•
•

ציפיות משרדי הממשלה
ציפיות התושבים
ציפיות עסקים
ציפיות ארגונים חברתיים

•
•

(וגם בשגרה) ...

רשות מקומית

מדוע רשות מקומית זקוקה לקהילות בחרום?
• הפחתת עומסים
– פתרונות מקומיים ,קיצור מעגלי תגובה ,הפצת מידע
• הגדלת משאבים
 יש לאנשי הקהילה מומחיות מקומית ,פעילים ומתנדבים ,הון אנושי וחברתימשאבים חומריים ,מוטיבציה ומשאבים נוספים
• העלאת החוסן  -עקרון ההפעלה
– מנגנונים קהילתיים מאפשרים הפעלת מניפה רחבה ,מבוססת על מיקוד
שליטה פנימי .הפעלת האוכלוסיה תורמת ליכולת ההתמודדות שלה.
• הם שם איתנו ובלעדינו
 רוב הפעילות בשלבי ההתמודדות ,שגרת החירום והשיקום נעשית ע"י גורמיםמקומיים .התעלמות מהם היא התעלמות מהמציאות.

מהי קהילה?
• בתמצית –
קהילה היא דפוס חברתי ,דרך של אנשים להתארגן ,לרקום מערכות
יחסים ,להרגיש שייכים ולפתח תחושת הזדהות ומשמעות משותפת
(סקירת הגדרות אצל :סדן  ,2010בן יוסף .)2010

• הביטוי 'קהילה' כמוסד חברתי משמש בשתי אפשרויות:
 אוכלוסיה החולקת מרחב מחיה גיאוגרפי משותף.אוכלוסיה בעלת מאפיין קריטי משותף (תרבות  /צורך) המתארגנת כקהילה.• הביטוי 'קהילה' משמש כאן להגדרת כל מה שהרשות המקומית תגדיר כקהילה
כולל:
 אוכלוסיה החולקת מרחב מחיה גיאוגרפי משותף ,המהווה שכונה ,רובע או כל תיחוםמינהלי אחר המוגדר ע"י הרשות המקומית
 אוכלוסיה בעלת מאפיין קריטי משותף ודפוסי התארגנות קהילתיים ,הנזקקת למענהיחודי בעת משבר וחרום.

מהי קהילה במשבר וחרום?
• פגיעה בנפש ורכוש (או קיום סיכון גבוה ומיידי לנפש ורכוש) המשפיעה על
מצב הקהילה ,בהיקף המחייב הערכות מיוחדת .זו יכולה להיות תוצר
מצטבר של ריבוי ארועים 'קטנים' או ארוע בודד בעל השפעה רחבה.
• קהילה כהזדמנות – תפקוד קהילתי מתאים מהווה 'מכפיל כח' לרשויות וארגוני
החרום ,תורם לתחושת חוסן ,מאפשר לגורמי הסיוע למקד פעילות במקומות
נדרשים.
• קהילה כבעיה  -חוסר היכולת של קהילה לתפקד במצב חרום עלול להוביל
לתופעות הבאות:
 פער ממשי ביכולת למילוי צרכים חומריים  /ארגוניים  /רגשיים אפאטיות -מה אכפת לי? ירידה בנכונות להתנדב ולפעול במסגרת הקהילתית 'הדבקה רגשית' שלילית ,ריבוי עצב ,כעס ,דאגה חוסר אמון בקהילה ובמנהיגות מה קורה? מה יהיה? תחושה רווחת של בלבול ,אי ודאות ,עמימות, -בשביל מי ובשביל מה? חוסר תכלית ותקווה

חוסן
– עמידות  -היכולת להמשך תפקוד למרות נסיונות שיבוש
 גמישות  -היכולת לחזור לתפקוד ואף להשתפר לאחר פגיעה.• פגיעה

• פגיעה ותיקון

• פגיעה וצמיחה

• היקף

נפגעי 'טראומה' (עפ"י להד  ,אתר משאבים):
10%סימני דחק ומצוקה מתמשכים
 20%יתפקדו מייד וללא קושי
 70%יתאוששו בהדרגה  -ייעוץ והכוונה יקצרו את
משך ההתאוששות

מה תורם לחוסן חברתי ,בשגרה ובחרום?

גישה 'טיפול' לעומת גישת ה'חוסן'
• טיפול – היכולת של ארגוני
החרום ומפעלים חיוניים
לתת מענים לצרכים
• חוסן – היכולת לייצור תנאים
המאפשרים לאנשים ,קבוצות
וארגונים לתת מענה
לצרכיהם ואף לסייע לאחרים.
'לעזור להם לעזור לעצמם'

מה תורם לחוסן חברתי ,בשגרה ובחרום?

הכל בראש  -גישה פסיכולוגית
•
•
•
•
•

גיבוש תמונת מצב אישית על המציאות
מתן משמעות להתמודדות,
אמונה ביכולת לשלוט במצב,
מחויבות לפעולה
תפיסת המצב כמאתגר יותר מאשר כמאיים.

מכאן ,עקרונות פעולה:
• עקרון ההפעלה
• גישת קמ"צ  -קירבה מידיות ציפיות
• 'סל אופציות' – גש"ר מאח"ד
(אנטונובסקי )Kobasa 1979 1979

מה תורם לחוסן חברתי ,בשגרה ובחרום?

אם לא נהיה תלויים זה בזה
נהיה תלויים זה לצד זה
גישה סוציולוגית

היכולת של רשת פרטים ,משפחות ,ארגונים
והתארגנויות ,חוצת מגזרים,
לקיים קשר טוב בינהם
לייצור יחסי גומלין מועילים
לאסוף ולהפיץ מידע ,לגייס משאבים,
לפעול למען מה שחשוב להם
להערך לקראת סיכונים ,להתמודד איתם
בהצלחה  ,לנהל תהליך שיקום מיטבי
ולהתארגן באופן מותאם יותר לעתיד.
( בן יוסף )Drabek 2010 , 2010

חוסן הקהילה בחרום – מדדים עיקריים
הנחיות מיגון ושגרת חיים
 -הכרה ופעולה

מיגון  -אמצעים

אמון במערכות :רשויות,
ארגוני הצלה ,ממשלה משק

משאבים כספיים
צרכי מחיה  -מזון ,מים,
חשמל ,דיור ,תחבורה
תמיכה חברתית

קשר למקום
נגישות למידע

משאבים
חומריים

התארגנות

קשרים
ותקשורת

משמעות

תפקיד פעיל  /התנדבות

תכלית ותקווה

נרטיב של הצלחה
אמון במנהיגות
ד"ר שי בן יוסף וסרן איה דולב

קהילה
בונים
מהלב

עקרונות לבניית חוסן
.1אחריות – לעצמי ,לאחרים ,למצב
.2מחוברות – חברות ,הקשבה ,להסתייע ולסייע
.3התאמה – מה המצב דורש ממני עכשיו?
.4חומר ורוח -

חוסן חברתי הוא תוצא ()Emergent property
של רשת השפעות גומלין בין רכיבי המערכת החברתית
•
•
•
•

ממשל – ממשל ,ארגוני ביצוע ממשליים ,מפעלים חיוניים.
עסקים ושירותים – מגזר עסקי
חברה אזרחית – מלכ"רים ,עמותות...,
קהילה – תיחום גיאוגרפי או עפ"י מאפיין משותף
התארגנויות (מתמשכות או ספונטניות),

תודה
Thanks

Shay Ben Yosef Ph.D. ד"ר שי בן יוסף
Navigating Complexity ניווט במורכבות
www.shayby.co.il
Shayby1@gmail.com

054-2112383

מנהיגות קהילתית במרחב עירוני
בשגרה ובחרום
הקואליציה הישראלית לטראומה
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הבסיס המוצע להערכות הקהילה לשעת חרום
הוא קבוצת פעילים וממלאי תפקידים מקומית
המתקבצת סביב 'ארגון עוגן' ,

הרעיון המרכזי :ניצול 'הנכסים' המקומיים בשגרה לחרום,
תוך התאמה מירבית לסביבה המקומית ולמוסדות הפועלים בעיר
זוהי מודולה פשוטה המאפשרת לקיים התארגנות קהילתית ,בעת
שגרה כבסיס ליצירת חוסן קהילתי בחרום.
מי שותף? – כל מי שנמצא במרחב הקהילתי ויכול לסייע/להסתייע בחרום:
תושבים ,סוחרים ,מתנ"ס ,בתי ספר ,תנועות נוער ,ועדי בתים,
מרפאות ,בנק ,מועדון קשישיים ,מועדון כושר ,מעונות יום ,מפעלים
עסקים ,שירותים מקומיים ,ארגונים אזרחיים...

עקרונות להתארגנות קהילתית לשעת חרום
.1

.2
.3
.4
.5

.6
.7

בונים על מה שיש – משתדלים לא להמציא ארגונים וממלאי תפקידים חדשים,
משתמשים במה שעובד בשגרה כדי להתכונן לחרום
קלילות – לא לקחת כמובן מאליו את הנכונות של אנשים להתגייס בשגרה למען
החרום .לעשות את המינימום הנדרש ולהתמיד בכך .לעשות מאמץ קטן בשגרה כדי
להשיג תוצאות משמעותיות בחרום.
התארגנות עצמית ממוסדת – במקום 'לארגן אותם' לתת להם את התנאים
להתארגן ולמצות את משאבי הקהילה ,תוך קביעת תפקידים ,נהלים וממשקי עבודה
מול גורמי העיר.
שילוביות מנצחת –  Collective Impactחוסן בחרום הוא תוצא של של עבודה
של אנשים וארגונים רבים .יצירת אג'נדה משותפת ,למידה משותפת ,סיוע הדדי
וממשקים מועילים ,הם המפתח לחוסן.
מידע וקישוריות – טיפוח היכולת של הקהילה לאסוף ,לעבד ולהפיץ מידע רלונטי
לאזרחים ולארגונים הקשורים עימה.
מרחב משותף ומקום לשונות  -יצירת מרחב קהילתי משותף תוך מתן התייחסות
ויחס ייחודי לכל קבוצה בקהילה.
מנהיגות – מנהיגות מועילה ,אפקטיבית ורלונטית ,עם ולמען .שילוב בין מנהיגות
מעשית ,רוחנית וחברתית.

מה הרעיון?
•
•
•
•
•
•

להשתמש בארגון עוגן (בי"ס ,מתנ"ס ,בית כנסת ) ...אשר ייתן תשתית פיזית
ואדמיניסטרטיבית לפעילות השולחן בשגרה ובחרום.
לאסוף יחד לצוות חרום קהילתי את כלל הארגונים וההתארגנויות הקיימים
בקהילה בשגרה (כגון :ועד שכונה ,מוסדות חינוך ,מרפאות ,מרכולים ,בתי כנסת,
בנק ,תנועות נוער ,מועדון קשישים ,עסקים)
לחבר את צוות החרום הקהילתי עם כלל הגורמים הפועלים באזור מטעם
הרשות המקומית.
להכין בשגרה נציגים מתוך צוות החרום הקהילתי שיפעלו אל מול מכלולי
מרכז ההפעלה הרשותי ובעלי תפקידים ברשות המקומית ,לפי הצורך.
בעת חרום ,מתאסף צוות החרום הקהילתי ומארגן את כלל הגורמים בקהילה,
להתמודדות מיטבית.
צוות החרום הקהילתי ,מהווה מרכז לגיוס ,השמה והפעלת מתנדבים לצרכים
בקהילה ובסביבתה.

פעילויות צוות חרום שכונתי בעת חרום ,לדוגמא:
•
•
•
•
•
•
•
•

מיגון – הפעלת מתנדבים לסיוע בהדרכה והתארגנות למשפחות ופרטים לאיתור
והכנת מרחבים מוגנים.
רציפות עסקית – סיוע לבעלי עסקים באזור לקיים אספקה סדירה של צרכי הקיום
לאוכלוסיה
תמיכה חברתית – יצירת נורמות של שכנות טובה וסיוע הדדי .התארגנות לצורך סיוע
נדרש לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ואנשים ב'מעגלי הפגיעה'.
מידע – איסוף והפצת מידע אשר יכול לסייע בהבניית תמונת מציאות ,בקרב
אוכלוסיית השכונה ,ברשות המקומית ואצל כלל ארגוני ההצלה והסיוע
הפעלת מתנדבים – הפעלת התושבים בסיוע לקיום שגרת החרום ,הגשת סיוע נדרש
לארגוני ההצלה והסיוע  ,ניתוב מתנדבים מהאיזור למשימות נדרשות בעיר ובאזור.
אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים – איתור והסיוע לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים
להתמודד עם המצב.
ילדים ונוער – קיום פעילויות מתאימות לילדים ונוער כולל סיוע בהתארגנות להורים
הממלאים תפקידים חיוניים.
סיוע בפתרון בעיות – מוקד מקומי לסיוע לבעיות המתעוררות עקב המצב.

פעילות להקמת צוותי החרום הקהילתיים
.1

מינוי רכז הערכות קהילתית רשותי ,מוצע מתוך העובדים הקהילתיים או מהאחראים על הפעלת מינהלים /
רבעים ושכונות.

.2

הגדרת תיחום 'קהילות'  /רובעים ,בהתאם למקובל ברשות בשגרה

.3

איתור 'ארגון עוגן' (מרכז קהילתי  /בית ספר  /בית כנסת ) ...בכל קהילה ומינוי ראש צוות החרום הקהילתי
מתוך ארגון זה .במידת האפשר ,מוצע לאפשר שימוש כפול במתקן המיועד לשמש מרכז השהיה או קליטה .אשר
ישמש בעת שגרת חרום כארגון עוגן מקומי.

.4

כל ראש צוות חרום הקהילתי עורך מיפוי 'בעלי עניין' הרלונטיים בתחומו כולל  :עסקים חיוניים ,שירותי
בריאות/רווחה/חינוך ,ארגונים חברתיים ,ועדים ,מנהיגות מקומית...

.5

נציגי הגורמים שאותרו נפגשים למפגש הקמה של חמש שעות בו מקבלים:
 תרחישי ייחוס עקרונות לחוסן הכרת הערכות הרשות המקומית לחרום המכלולים במרה"פ רשותי. -חלוקת תחומי אחריות בחרום וצוותי עבודה

 תרגול 'מקרים ותגובות' .6בטווח שלושה חודשים מכינים תיק צח"ש ובו נהלי הפעלה ,רשימות קשר ודגשים לתשומת לב מקומית בחרום.
 .7ובהמשך – משתתפים בתרגילים עירוניים ונפגשים אחת לחצי שנה לפחות.

פעילות ברמת הרשות המקומית
הכשרת ממלאי תפקידים במרכז ההפעלה לעבודה עם צוותי
.1
החרום הקהילתיים ,כולל שילוב בנהלי ההפעלה.
הכשרת ראשי צוותי החרום וביצוע הכשרות נוספות לפי
.2
דרישה .לפחות פעם בשנה יתקיים יום הדרכה לראשי צוותי החרום.
.3

שילוב צוותי החרום הקהילתיים בתרגילי הרשות המקומית .

 .1מיסוד יתר – ניסיון להעמיס על התארגנויות קהילתיות ובעלי תפקידים בחירום ,נהלים,
טפסים ,הכשרות ומטלות מיותרות בשגרה.
 .2תכנון יתר – ניסיון להכין "תכנית מגירה" למצבים אפשריים ,מלאה ומיותר.
 .3פוליטיזציה – רגישות פוליטית הדדית.
 .4אי התמדה – אם לאחר הקמת ההתארגנויות והכשרת בעלי תפקידים לא תהיה עבודת
תחזוקה שנתית סדורה ,עדיף לא לעשות את הפעולות האלו.
 .5משחקי אגו – התארגנויות רחבות משתתפים מזמינות משחקי כבוד מיותרים בין
ארגונים ופרטים ,וזה מתכון בדוק לטרפוד המהלך.

 .1הכנת הקהילה לחירום יכולה להיות הזדמנות לשיפור ממשקים בין הפעילים בשכונה

בשגרה.
 .2הפורום יכול להיות בסיס להתארגנות קהילתית לעניני שגרה ולצרכי 'חרום' מקומיים.
 .3איתור דמויות מנהיגות ,אשר לעיתים קשה לגייס אותם להתנדבות יומיומית בשכונה יכול
להיות מפתח להצלחה ,ואלי אף לגייסם לפעילות בימי שגרה.
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