
 יוסף-שי בןחוסן קהילתי 

 

 ?מהו חוסן קהילתי. 1

 

היכולת של קהילה לנקוט פעולה מכוונת לשיפור היכולת  -(Community Resilience) תיחוסן קהיל

חברתי או כלכלי ולהשפיע על מהלכיו , האישית והקולקטיבית של תושביה להגיב ביעילות על שנוי ביטחוני

  (. 2004משרד הרווחה , השירות לעבודה קהילתית). והשלכותיו על עתיד הקהילה

סך כל המאמצים של הקהילה לנקוט פעולה : " לד מגדיר חוסן קהילתי במונחי פעולהפ -  חוסן קהילתי

המשלבת את היכולת האישית והקולקטיבית של תושביה ומוסדותיה ומגיבה ביעילות על שינוי , מכוונת

גישת (. 2004פלד " )חברתי או כלכלי כדי להשפיע על מהלכו ועל השלכותיו העתידיות על הקהילה, בטחוני

' חב, מימשל)ורב מגזרית , וסן הקהילתי מניחה כי הצלחת השיקום היא פרי התמודדות רב מקצועיתהח

בן (.  2006זיגלמן ואחרים ,  2002בן נשר ואחרים )המשלבת ידע מקצועי וידע מקומי ( מגזר עסקי, אזרחית

או התאוששות  יכולת העמידה בפני אבדן פוטנציאלי"נשר ולהד מתארים חוסן בשני היבטים מרכזיים כ

 :דהיינו,  (2002בן נשר להד ושחם " )נזק לאחר התרחשותו/ מאבדן 

 .היכולת להקטין נזק של פגיעת ארוע חירום או מצב חירום בקהילה - עמידות. 1

 .היכולת של קהילה לחזור ולתפקד לאחר הפגיעה - התאוששות. 2
 

 

 

 מרכיבי החוסן. 2

 .החברה הרחבה)ורמת המקרו ( פרט ומשפחה )רמת המיקרו פרט וחוסן קהילתי משפיע ומושפע מחוסן ב

   :רמת הפרט והמשפחה. א   

 מסוגלות עצמית  •

 מיקוד שליטה פנימי או חיצוני •

 תחושת עקביות  •

 .בהירות ביחס לסביבה. 1 

 משאבים עצמיים מספקים. 2 

 .היכולת להבין ארוע ספציפי בהקשר רחב, משמעות . 3 

 

 . פיות חיוביותהיכולת לפתח צי -תקותיות  •

 . אתגר, שליטה, מחוייבות –מעורבות על בסיס  •



 רמת הקהילה. ב 

 .היכולת להקטין נזק הארוע –( Resistant) עמידות  •

 .היכולת להתאושש לאחר פגיעה –( Resiliant) התמודדות  •

 :שישה גורמים לשיפור החוסן הקהילתי •

 .תפיסת משמעות הארוע המסויים בהקשר רחב –רוח . 1

 .אמונה ביכולת התמודדות -סוגלות מ. 2

 .יכולת להתארגן ולתפקד למרות המצב  -אתגר . 3

 .מיקוד שליטה פנימי. 4

 .תחושת השתייכות ומחויבות –לכידות . 5

 חתירה ליעדים והפגנת סיבולת  –נחישות . 6

 

 רמת החברה הרחבה. ג

  התייחסות 

 .הארוע באמצעי התקשורת/ השתקפות המצב  -

 ( עסקי/ אזרחי / מגזר ממשלתי )וסיוע מתן תמיכה  -

  הצהרות ומעשים -מנהיגות. 

  התנדבות, ביטויי הזדהות -התגייסות ציבורית. 

 

 

 עקרונות לפיתוח חוסן קהילתי . 3

 .מיצוי מירבי ומיטבי של משאבי הקהילה  – התארגנות עצמית 

  –(    Bridging, Linking) מקום לשונות 

 .'מעגלי פגיעה שונים'אבחון והתמודדות עם . 1  

 .בקהילה( , ותק, תרבות , גילאים)לקבוצות שונות , מתן מרחב וכבוד ליחודיות. 2  

 . יצירת מרחב קהילתי משותף –(   Bonding)  מרחב לשותפות 

 .התערבות מוגבלת לתוצאות מתמשכות – קיימות 

 .עם ולמען, מנהיגות אפקטיבית  – מנהיגות      

 

 הפעולה לפיתוח חוסן קהילתימעגלי התכנון ו. 4

 . 'אמצעי מקשר וכו, מוקד הפעלה יישובי, ח"ציוד לשע, אמצעי מיגון, הכנת המרחב הפיזי –פיזי . א 

 .פ עם ארגוני חירום"שת, פורומים, צוותי משימה,  י"צח, הערכות ארגונית – ארגוני. ב 

 .ומועצה אזורית וגורמי סיוע נוספים    

 .ות יחסים המחזקת את החוסן הקהילתי ותומכת את המערך הארגוניבניית מערכ – רגשי. ג 

 .טיפוח ערכים נורמות אתיקה ומשמעות המהווים תשתית לקהילה בריאה – רוחני. ד 

 

 

 



 (Medicine Weel, , Owen 1997:139מודל  י "עפמעובד )–קהילות וארגונים , מרכיבי החוסן לפרטים.  5

להציב יעדים , לעשות את הדברים הנכונים הנדרשים. יעדים,  הצבת מטרות (אתגרים) – משימתיות .א

 .תחושת שליטה –. ולעמוד בהם

פעולה  .למצב מתן משמעות ותקווה. ערכים, חזון, תמונת עתיד רצוי, ראייה מערכתית כוללת – רוחניות .ב

 .עותתחושת משמ –. לממש ערכים ונורמות של הקהילה .מתוך הבנת ההקשר הרחב של המשימה הקונקרטית

 -להיות רגישים לאנשים . אכפתיות, שקיפות, הצמחה, תקשורת , מערכות יחסים( רגש) –אנושיות  .ג

 .תחושת ערבות הדדית –לתת תמיכה רגשית . לגיטימציה לביטוי רגשות, אכפתיות, דאגה, התעניינות כנה

פעילות , דברים נכון לעשות. אתיקה, גבולות, מנגנונים ותהליכי עבודה ליישום, ארגון/ניהול  –שיטתיות 
 .תחושת בטחון –. לכסות את כל הפינות, י תרגולות ונהלים"עפ

 
 

 

 עקרון הרציפות

1ואלון עמר
 .הרציפות תחוששמור על תל ומערכות פרטים של המאמץ את מתארים 

 :תחומים שבהם חשוב לשמור על תחושת הרציפות -הם מבחינים בארבעה תתי

, הבנת תהליכים ואירועים. על העולם ועל הכללים והחוקים החלים בו מה שאדם יודע: רציפות קוגניטיבית

 .כמו גם שמירה על שגרת יומיום,  הסקת מסקנות הגיוניות ויכולת ניתוח על פי שכל ישר

, בן זוג ואיש מקצוע, הורה, ילד: התפקידים שאותם אדם ממלא במהלך חייו: רציפות התפקוד והתפקיד

ל קביעות וקומפטנטיות הכוללים בין השאר גם את הפעולות והמיומנויות תפקידים הנוסכים בו תחושה ש

 .שהוא יודע ויכול לבצע

, חברים, יישוב, עבודה, משפחה: הרשתות החברתיות שאליהן אדם משתייך: אישית-רציפות חברתית ובין

 .מפלגה ועמיתים למקצוע ולתחביבים

: לקהילתו ולעם ישראל כולו, למשפחתו,  והאמונות של האדם בנוגע לעצמ :רציפות אישית היסטורית

התחושות  ,  הבריאות הגופנית, הכישרונות, הרגישויות"( מי אני)"הדימוי העצמי , העמדות, הערכים

כמו כן המידה שהוא חש את עצמו כמחוללם ;  (אופטימי או פסימי, שמח או עצוב)ותפיסתו את המזג שלו 

 .של דברים או כמגיב עליהם ונגרר על ידם

  כמו גם של המשפחה או )בדרך כלל תפיסות אלו עקיבות לאורך שנים ומאששות את תחושתו של הפרט

 .כי יש סדר ורצף והם מסוגלים לנבא את מחר( הקהילה
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