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קהילה פונקציונלית

משותף המייחד  " מאפיין קריטי"קהילה שלחבריה יש 
.  ומבחין את חברי הקהילה מהקהילה הרחבה

יכולת  , סטטוס, המאפיין הקריטי  יכול להיות  מגבלה
.  או כל אינטרס גשמי או רוחני

ההכרה בקהילה כקהילה פונקציונלית יכול להיות

הכרה בעובדה של צורך  –מחברי הקהילה עצמם 1.
משותף ורצון להיות קהילה  

גורם מקצועי או קהילתי  –הכרה של הסביבה 2.
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מאפיינים שכיחים

פיזור גיאוגרפי  .

צרכים דומים וייחודיים  .

בחלק מהנושאים נדרשים מענים ייחודיים.

  בחלק מהנושאים המענים יכולים וצריכים להיות
.  חלק ממערך אוניברסלי

סוגיות ונושאים משותפים לחברי הקהילה  .

 בחלק  )תרבות וערכים פנימיים של הקהילה
(.   מהקהילות
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בעיות וקשיים שכיחים  

 חלק קהילות  )בחלק מהקהילות -הדרה חברתית
(.מאד סגורות

 בחלק מהקהילות-בדידות של חברים  .

קושי בהתארגנות כקהילה.

ריחוק ממוקדי קבלת החלטות.

חוסר ברשת חברתית תומכת.

חוסר נגישות למידע ולשירותים  .

מיצוי זכויות-אי  .
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תפיסות וגישות
5

האדם  
והמשפחה  

במרכז

העצמה  
ושותפות  
אמיתית
בקבלת  
החלטות

גישת  
הזכויות  

השתלבות  
בחברה

ראייה  
מערכתית  
ואקולוגית איכות חיים  

אישית 
ומשפחתית  



מעגלי אבחון והתערבות  
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העצמה  

ומנהיגות 
חיים  

עצמאיים

שילוב 

והנגשה

משפחה גרעינית

ומורחבת

אנשי מקצוע  :קהילה

קהילת מגורים, שווים' קב

חברה כללית

סדר עדיפויות, עמדות 

אדם

מדיניות

חקיקה,משרדי ממשלה



חזון של קהילה פונקציונלית  
:  מתייחס ל

-שינוי שצריך להתחולל בחיי האנשים ובסביבה ב 

גישה למשאבים

מנהיגות  , פיתוח יכולות קהילתיות חדשות התארגנות

 מהדרה להכלה חברתית-השתלבות חברתית

  בניית קהילה תומכת הרותמת את משאביה ויכולותיה
.לטובת כל חבריה

 פיתוח מענים ושירותים מותאמים לקידום איכות
החיים של הפרט והמשפחה  
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עקרונות עבודה 

 בזכות ולא בחסד"–פרקטיקה של זכויות  "

 בין אנשי מקצוע וחברי  -שותפות ומעורבות
.הקהילה בכל שלבי העבודה

 פרקטיקה של העצמה  -אימוץ גישת הכוחות
מנהיגות מעורבת )משפחתית וקהילתית , אישית
(  ופעילה

  שיתוף של ארגונים ובין ארגונים

  רגישות לתרבות ולמאפיינים חברתיים של כל
קהילה פונקצינלית ומגדר
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התאמת מענים ותוכניות לצרכים אמתיים

  טיפול לצד מניעה

 פיתוח מענים על פני רצף התפתחותי

איגום משאבים

  רתימת משאבי הקהילה הרחבה על כל מגזריה
עסקי  /פרטי, התנדבותי, ציבורי, קהילתי-

ופוליטי
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המשך



מטרת פיתוח המודל  
המודל מהווה תשתית ליצירת שיתופי פעולה בין 
.  יחידות המשרד לבין השירות לעבודה קהילתית

 שילוב המומחיות של עבודה קהילתית עם
המומחיות הקיימת בשירותים ייעודיים יהיה מנוף  

מחוזית , משמעותי להובלת תהליכים ברמה ארצית
.  ומקומית

 שילוב ידע התנסותי של לקוחות עם ידע של אנשי
מקצוע

בניית שותפויות שונות

כל אלו יאפשרו פיתוח והפעלה של מענים חדשים  
,  ואיכותיים לשיפור איכות החיים האישית
.  המשפחתית והקהילתית של האוכלוסייה
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ולסיום

לרבקה עם פרישתה לגמלאות  

תודה  

על תקופת העבודה המשותפת  

על ההובלה של יישום המודל  

מיוחדת ונדירה   -ועל היותה היא 
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