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קהילתי חוסן פיתוח מדיניות ב': חלק

סנדר2  | אבי שוגרמן1  |  |  ברוך

מבוא

השנים בעשרים  הקהילתי  החוסן  בתחום עוסק קהילתית  לעבודה  השירות 
או התמודדות קהילתית לכידות של במושגים שימוש נעשה האחרונות. בעבר
שונות. בקהילות דומים אתגרים לתאר כדי ודאות ואי איום של מצבים עם
ב- מפורשת. בצורה קהילתי חוסן במונח השתמש השירות 2000 משנת החל

וסנדר,  היום (פלד עד שבשימוש קהילתי החוסן הגדרת השירות את 2003 ניסח
ובהחלטות  תקציב בסעיפי גם המונח את מוצאים אנו  2006 משנת .(2003

ממשלה.

והחוסן בכלל החוסן מושג של התיאורטי הרקע את נבהיר זה פרק בתחילת
המשרד בהחלטות המושג התפתחות את נציג בהמשך בפרט. הקהילתי
השונות את התוכניות נציג האחרון של הפרק הממשלה. בחלקו ובהחלטות
של השונות באוכלוסיות היעד הקהילתי החוסן את מנת לקדם על המופעלות

החברתיים. והשירותים הרווחה משרד

קהילתי' המושג 'חוסן תיאורטי: משמעות רקע 1
היכולת מתאר את המושג וההנדסה. הפיזיקה מתחומי החוסן הושאל מונח
.(Websters, 1970) כוח עליו שהופעל לאחר המקורית לצורתו לחזור חומר של

 Holling,) ב-1973. הולינג  היה אחר לתחום שימש שהמושג הראשונה הפעם
אקולוגי.  הנדסי לחוסן חוסן בין ההבדל את מציג החלוצית שלו 1973) בעבודה

במשרד.  ואישיים חברתיים לשירותים שבאגף קהילתית לעבודה השירות מנהל הוא שוגרמן ברוך  1

קהילתית. לעבודה בשירות קהילתי וחוסן אדם כוח לפיתוח ארצי מפקח הוא סנדר אבי 2

בעריכת הפרק. הסיוע על והכשרה תכנון למחקר מהאגף גורן הראל תודה לד"ר
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חוסן אקולוגי הוא היכולת של מערכת להגיע למצב יציב אחרי הפעלת מתח או 

שינויים כאשר המצב היציב החדש יכול להיות שונה מהמצב היציב הקודם. 

כיוון שהולינג התייחס לתחום של אקולוגיה הוא הביא כדוגמה את המעבר 

מיער אחרי שריפה לערבה. כפי שנראה בהמשך צורת התבוננות זו יכולה להיות 

רלוונטית לחוסן חברתי ולחוסן קהילתי.

בשנים האחרונות של המאה העשרים המושג המשיך להתפתח בתחום החברתי. 

מאמרים רבים מתייחסים לחוסן של ילדים וחוסן משפחתי. בנוסף, חוקרים 

החלו לבחון את מושג החוסן החברתי בהתייחס לשני תחומי מאקרו נוספים 

– חוסן סביבתי וחוסן כלכלי.

,Adger) בחן לעומק את היכולת של מושג החוסן להוות מושג  אדג'ר (2000 

משמעותי בתחום החברתי. הוא התחיל מהקשר בין חוסן חברתי לחוסן אקולוגי 

אך רוב המאמר דן במרכיבים של החוסן החברתי. הוא הבחין בין שלוש תגובות 

למצבי משבר או שינויים. כך התפתחה טיפולוגיה של תגובות הבוחנות חוסן. 

התגובה הראשונה מתארת חוסן כנקודה שבה ההתנגדות אינה משאירה את 

המערכת במצב יציב והיא נפגעת או נשברת. התגובה השנייה מציגה פגיעה 

זמנית בתפקוד המערכת אך המצב חוזר לאחר מכן לקדמותו. תיאור זה דומה 

מאוד לחוסן הנדסי. התגובה השלישית משקפת מצב בו המערכת עוברת למצב 

יציב אחר אחרי הפגיעה או המשבר בדומה לחוסן האקולוגי של הולינג.

אדג'ר מוצא את התלות במשאבים כאלמנט מרכזי בחוסן החברתי. הוא קושר 

קשר  כאן  לראות  אפשר  בהרחבה  אך  כלכליים,  ולמשאבים  לשוק  זו  תלות 

.(Kretzman & McNight, 1993) לתפיסת הנכסים של קרצמן ומקנייט

מעגלית  תפיסה  פיתחו   (Gunderson and Holling, 2002) והולינג  גונדרסן 

או ספירלית במחזורי התפתחות של מערכות הנעים על שלושה צירים כאשר 

אחד מהם הוא ציר החוסן. בספרם Panarchy הם מפרטים גם את ההיבטים 

החברתיים של המחזוריות ומאפיינים ארגונים וחברות בארבעת החלקים של 

המחזור. בתפיסה שלהם הצירים הנוספים המשמעותיים הם ציר המשאבים 

וציר הקישוריות. שני הצירים האלה רלוונטיים ביותר גם לרמה הקהילתית.

כאשר אנו מתייחסים לחוסן חברתי בתחום של הרווחה והשירותים החברתיים 

יש חשיבות להסתכלות על רמות שונות של חוסן חברתי כפי שיש רמות של 

שירותים. בספרות אנו מוצאים התייחסות לארבע רמות של חוסן: חוסן אישי 

 Werner & Smith, 1982; Garmezy, 1976; Luther, 2003; Masten, 2001;)
Ungar, 2005), חוסן משפחתי (Walsh, 1998; Lazarus, 2004), חוסן קהילתי 
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,Kimhi & Shamai) חקרו את הקשר בין  וחוסן חברתי. קמחי ושמאי (2004 

חוסן אישי לחוסן קהילתי ומצאו שיש קורולציה חיובית ביניהם. גם חוקרים 

אחרים מצאו קשר כזה (Obrist, Pfeiffer & Henley, 2010). חוקרים אחדים 
אפילו טוענים שההשפעה המשפחתית והקהילתית גבוהה יותר מהשפעתן של 

.(Martin-Breen & Andries, 2011) תכונות החוסן האישי

 Maguire) בין הראשונים שהתייחסו ספציפית לחוסן קהילתי היו מגווייר והייגן
Hagen, 2007 &). במאמר שסוקר את הספרות המחקרית בנושא הם מאפיינים 
את האלמנטים שתומכים בחוסן קהילתי. קצת אחריהם גם נוריס התייחסה 
פיתוח  ותקשורת,  מידע   - תחומים  ארבעה  המדגיש  במודל  קהילתי  לחוסן 

.(Norris et al., 2008) כלכלי, מסוגלות קהילתית והון חברתי

התייחסות השירות לעבודה קהילתית למושג 'חוסן קהילתי'  2
השירות לעבודה קהילתית נכנס אל תחום החוסן דרך מושג הלכידות הקהילתית 
בשנות התשעים, כאשר היום אנו יודעים שלכידות מהווה רק אחד היסודות של 
חוסן קהילתי. בשנות התשעים מיקד השירות את ההתערבות והפיתוח לשני 
תחומים: טרור ואי ודאות פוליטית, בעיקר של הישובים מעבר לקו הירוק (דבר 
שהתברר ב-2005 כתרחיש ריאלי בעל השפעה מכרעת בתהליך ההתנתקות). 
ליכולת  כמפתח  הקהילה  של  הלכידות  את  ראה  קהילתית  לעבודה  השירות 
ההתמודדות עם מצבים של טרור ואי ודאות פוליטית. בסוף שנות התשעים 
הורחבה פעילות השירות לקו התפר בעקבות ריבוי פיגועים בישובים. בתחילת 
המינוח  רשמית  הוצג  ולראשונה  הארץ  בצפון  השירות  פעל  האלפיים  שנות 
חוסן קהילתי במסגרת תוכנית שח"ק. תוך כדי הפעלת התוכנית בוצע מחקר 
לבדיקת היכולת של התוכנית לתרום לחיזוק החוסן הקהילתי. המחקר תרם 
שהפעילות  הבנו  אינסטרומנטלי.  לחוסן  מוטיבציוני  חוסן  בין  האבחנה  את 
צריכה להתרכז יותר בחיזוק החוסן המוטיבציוני, אם כי קל יותר להתייחס 

לחוסן אינסטרומנטלי, כמו מיגון פיזי ומשאבים כלכליים.

ב-2003, תוך כדי גיבוש תוכנית למרכזי חוסן קהילתי (ראה סעיף 3.1.2), גיבש 
"היכולת  היום:  עד  בשימוש  שנמצאת  קהילתי,  לחוסן  הגדרתו  את  השירות 
והקולקטיביות  היכולות האישיות  לשיפור  פעולה מכוונת  לנקוט  של קהילה 
של תושביה ומוסדותיה להגיב ביעילות על שינוי ביטחוני, חברתי או כלכלי 
ולהשפיע על מהלכו ועל השלכותיו העתידיות על הקהילה" (פלד וסנדר, 2003). 
 Maguire &) הגדרה זאת מתאימה לתפיסות של החוקרים מהעשור האחרון
פרואקטיבית  להן תפיסה  Hagen, 2007; Norris et al., 2008) אך מוסיפה 
של הקהילה. אנו מאמינים שרק קהילה אקטיבית יכולה ליצור חוסן קהילתי 
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לאורך זמן. תפיסה זאת מתיישבת היטב עם מושג "החוללות הקולקטיבית" 
(Sampson, Morenoff & Earls, 1999) שנוריס כוללת במודל שלה. השירות 
הפעילות  עם  יחד  קהילתי  לחוסן  וההגדרות  התפיסות  את  לשכלל  ממשיך 

בשטח שתתואר בהמשך.

בהמשך הפעילות ביקשנו ליצור מדד של חוסן קהילתי נתפס. כיוון שהתחלנו 
לראות את החוסן כמושג בין תחומי אשר יכול להתייחס לשינויים ומשברים 
בעזרת  השירות  בנה  וחברתיים)  כלכליים  טבע,  אסונות  (ביטחוניים,  שונים 
גנריים בכל  וד"ר סבינה לסיצה מדד המתייחס לאלמנטים  יוחנן פרס  פרופ' 
מצב משברי ברמה הקהילתית. בחנו שני ישובים בצפון שחוו משבר ביטחוני 
והוספנו את מצפה רמון שעד זמן עריכת המחקר לא חוותה משבר ביטחוני אך 
עברה משבר כלכלי תעסוקתי. מצאנו שהמדד יכול להתייחס להיבטים השונים 

של חוסן קהילתי. 

אנו  כן  כמו  שונים.  ממקורות  משוקלל  מדד  לבניית  שותף  השירות  כיום 
מפתחים מדדים ספציפיים לאוכלוסיות יעד של המשרד כגון זקנים ואנשים 
כגון  שונות  למסגרות  חוסן  מדדי  גם  בעתיד  לפתח  ומקווים  מוגבלויות  עם 

הדיור החוץ ביתי.

הבסיס המינהלי לעיסוק בחוסן קהילתי  3

ישובי יהודה, שומרון וקו התפר   3.1

המקומיות  ברשויות  ה-90,  שנות  מאמצע  פעל,  קהילתית  לעבודה  השרות 
(על  והמזרחי  המערבי  התפר  בקו  עשור,  אותו  בסוף  והחל  ושומרון,  ביהודה 
וחיזוק החוסן הקהילתי של האוכלוסיות  פי הגדרות פיקוד העורף), לשיפור 
והישובים הנמצאים במצבים של אי ודאות ומתח בטחוני וכלכלי מתמשך (לב, 

1996). באותן שנים קיבל השירות תקציב ייעודי לפעילויות אלה.

האינתיפאדה,  בתקופת  הביטחוניים  האירועים  בעקבות  ואילך,   2000 משנת 
הרחבנו והעמקנו את פעילותנו בתחום שיפור וחיזוק החוסן הקהילתי בישובים 
להערכות  הנחיות  פורסמו  עת  באותה  התפר.  קו  ובישובי  ושומרון  ביהודה 
לשיפור החוסן הקהילתי ברשויות המקומיות (משרד העבודה והרווחה, אפריל 
(פלד  קהילתי  חוסן  מרכזי  של  והפעלתם  הקמתם  את  יזם  והשירות   (2002

וסנדר, 2003).

קו עימות צפון  3.2

בקו העימות בצפון  ולחיזוק הלכידות הקהילתית התקיימו  פעולות לשיפור 
וכלכלי  ביטחוני  מתח  של  תקופות  ובמשך  מלבנון  צה"ל  יציאת  בעקבות 
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בעקבות החלטות ממשלה 1626 מיום - 17.5.2000, ו-207 מיום – 13.4.2003, 
לחיזוקם של יישובי קו העימות בצפון בתחום הכלכלי חברתי. פעולות אלה 
(פלד,  (שח"ק)  וחיזוק החוסן הקהילתי  לשיפור  התכנית  התבצעו במסגרת 
2000; משרד העבודה והרווחה, פברואר 2002). במסגרת תכנית שח"ק התקיים 

מחקר מקיף שעסק במרכיבי החוסן הקהילתי (בן נשר, להד ושחם, 2002).

 14.9.2006  - מיום   561 ממשלה  והחלטת  השנייה  לבנון  מלחמת  בעקבות 
ברשויות  קהילתית  לעבודה  השרות  פעל  הצפון"  ל"חיזוק  גם  שהתייחסה 

המקומיות לשיפור החוסן הקהילתי, ובכלל זה בישובים הערביים בצפון.

ישובי עוטף עזה  3.3

משרד הרווחה והשירותים החברתיים, באמצעות השרות לעבודה קהילתית, 
החוסן  חיזוק  בעניין  ממשלה,  להחלטות  בהתאם  עזה  עוטף  בישובי  פועל 
האזרחי לשדרות ולישובי עוטף עזה, שהתקבלו מאז ראשית האירועים באזור. 
ב-4.7.2004 התקבלה החלטת ממשלה מספר 2173 שקבעה סיוע מיוחד לשדרות 
וישובי עוטף עזה כולל בתחום החוסן הקהילתי. מאז ועד היום התקבלה סדרה 

של החלטות ממשלה נוספות באותו עניין.3

בהתאם להחלטות אלו עוסק השרות לעבודה קהילתית בשיפור וחיזוק החוסן 
הקהילתי בישובי עוטף עזה במשך כל התקופה האמורה. משנת 2006, השירות, 
הממשלה  ראש  משרד  עם  שותף  חברתיים,  לשירותים  המחלקות  באמצעות 
ומשרד הבריאות, בהקמה והפעלה של מרכזי חוסן (ראה סעיף 3.1.2) ברשויות 
המקומיות באזור עוטף עזה, בניהולה של הקואליציה הישראלית לטראומה. 
מרכזי החוסן מהווים נדבך חשוב ומרכזי בהתמודדות של הרשויות המקומיות 
ותושביהן במהלך שנים רבות של מציאות ביטחונית וכלכלית מורכבת. במהלך 
מבצע עופרת יצוקה ולאחריו סייעו מרכזי החוסן רבות ליכולת ההתמודדות 

של התושבים והקהילות במציאות חיים מורכבת זו.

הנ"ל,  הממשלה  להחלטות  בהתאם  קהילתית  לעבודה  השרות  פעל  בנוסף 
וליצירת מערכים של חוסן חברתי  וחירום  הנוגעות להיערכות למצבי משבר 
וקהילתי, באמצעות תוכניות ללכידות קהילתית, לרבות הקמה, הפעלה וגיבוש 
של צוותי חוסן וחירום ישוביים (צח"י) ושכונתיים (צח"ש) ופעילות קהילתית 

לאוכלוסיות רווחה.

החלטה מספר 561 מיום 14.9.2006; החלטה מספר 746 מיום 27.11.2006; החלטה מספר 2902 מיום   3

6.1.2008; החלטה מספר 4460 מיום 1.2.2009; החלטה מספר 1185  מיום 3.1.2010; החלטה מספר 
2664 מיום 2.1.11; החלטה מספר 2766 מיום 27.1.11; החלטה מספר 4059  מיום 1.1.12.
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תפיסת מעגלי הפעילות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים   3.4
בהערכות למצבי משבר וחירום

והשירותים החברתיים  הרווחה  גיבש משרד  לבנון השנייה  בעקבות מלחמת 
 ;2008 (וגשל,  וחירום  את תפיסת מעגלי הפעילות של המשרד במצבי משבר 
וגשל ומשעלי, 2009). במצבי משבר וחירום פועל המשרד בשלושה מעגלים של 

פעילות.

המעגל הראשון הוא מעגל החוסים, המופנים על-ידי המשרד לטיפול בסידור 
חוץ-ביתי מסוגים שונים ברחבי הארץ. למשרד יש אחריות ישירה לאוכלוסייה 
והן בתחום  והפיקוח,  זה, הן בתחום קביעת המדיניות, הסטנדרטים  במעגל 
הפעלת המסגרות, דאגה לביטחונם ושלומם של המטופלים, הבטחת האיכויות 

הטיפוליות ואיכות החיים במעונות.

המשרד,  של  ייעודו  שבתחום  האוכלוסיות  את  בתוכו  כולל  השני  המעגל 
ובעיקר  נזקקים,  של  שונים  סוגים  ובהן  המקומיות,  ברשויות  המתגוררות 
זקנים, אנשים עם פיגור או אוטיזם ונכים. המשרד אחראי למעגל זה בתחום 
קביעת המדיניות, הסטנדרטים והרגולציה, כאשר האחריות הישירה מוטלת 
על הרשויות המקומיות. עם זאת, המשרד רואה עצמו מסייע בפועל לרשויות 

חלשות בעיקר, המתקשות להתמודד עם האוכלוסייה.

חברתיים,  לשירותים  הנזקקות  אוכלוסיות,  בתוכו  כולל  השלישי  המעגל 
משפחות  וחרדה,  משבר  למצבי  שנקלעו  אוכלוסיות   – מהאירועים  כתוצאה 
מפאת  אשר  ואוכלוסיות  מושבם  מקום  את  לעזוב  ונאלצו  נהרסו  שבתיהן 
רחב,  בציבור  מדובר  מגוריהם.  עיר  את  לצאת  החליטו  הביטחוני  המצב 
היזקקות  של  למצב  ונקלע  ולתמיכה  לסיוע  נזקק  אינו  כתיקונם  שבימים 
לשירותים  כ"משרד  בתפקידו  הרווחה,  משרד  אחראי  זה  ציבור  לגבי  זמנית. 
ולפתח את  חברתיים", להבטיח את תחושת הביטחון, להכיל את המצוקות 

יכולת ההתמודדות עם המשבר הזמני. 

משרד הרווחה פיתח, במשך שנים רבות, את תפיסת החוסן היישובי והקהילתי, 
הגורסת, שחוסנה של קהילה בנוי על סך הכוחות הפועלים בה, שיש לארגנם 
ולהביאם לידי ביטוי. הסיוע הראשוני והחשוב ביותר יינתן, בעת משבר, על-

ידי התושבים עצמם, מתוך סך הכוחות המצויים ביישוב. כדי להבטיח איגום 
של הכוחות והבאתם לידי ביטוי, יש למפות את הקהילות השונות, להוציא 
מתוכן את הכוחות הדומיננטיים, לארגנם, להכשירם ולהפעילם בעת מצוקה. 
פעולה זו תיעשה בשעת שגרה ותביא את פירותיה לידי ביטוי בשעת המשבר. 
לחימה  בעת  מכריעות  שתוצאותיה  תושבים,  למען  תושבים  של  פעולה  זוהי 
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כוחות ההצלה החיצוניים  רעידות אדמה, בהם  כגון  נוספים,  ובעת משברים 
יגיעו רק אחרי זמן רב.

באמצעות   2009 שנת  עד  קהילתית  לעבודה  השרות  פעל  זו  תפיסה  פי  על 
מערך צוותי צח"י וצח"ש (ראה סעיף 3.1.1) ומרכזי חוסן קהילתי (ראה סעיף 
השונים.  הארץ  באזורי  השלישי  במעגל  הקהילתי  החוסן  את  וקידם   ,(3.1.2
הביטחון,  למשרד  החברתיים  והשירותים  הרווחה  משרד  הציע   2009 בשנת 
באמצעות השרות לעבודה קהילתית, להקים מערך ארצי לחוסן חברתי, כדי 
הוולונטריים ברמה  והארגונים  פעילות משרדי הממשלה  ולתכלל את  לתאם 
הארצית והמקומית, בתחום החוסן הקהילתי והחברתי, כחלק מההתמודדות 

עם מצבי משבר וחירום.

משנת 2010, במסגרת חלוקת אחריות מחודשת בין המשרד לבין רשות החירום 
והשני.  במעגל הראשון  החוסן הקהילתי  בקידום  הלאומית מתמקד המשרד 
הראשון  במעגל  הקהילתי  החוסן  לקידום  משרדיים  צוותים  מונו  כך  לשם 
המלצותיהם  את  שהגישו  קהילתית,  לעבודה  השרות  של  בריכוזו  והשני, 
2011). השולחן  וסנדר,  ויסברג  שוגרמן,   ;2011 וסנדר,  (פלד  להנהלת המשרד 
העגול היישובי (ראה סעיף 3.1.3) אמור להוביל את החוסן הקהילתי למעגל 

השני. שיטות התערבות למעגל הראשון נמצאות עדיין בפיתוח.

ביישובי עוטף עזה ובארבע מועצות אזוריות ביהודה ושומרון ממשיך השירות 
לעבודה קהילתית לפעול גם במעגל השלישי.

פעילות השירות לעבודה קהילתית ברשויות המקומיות  4
בו  ומוקדים  מישורים  בשני  מתקיימת  הקהילתי  החוסן  לחיזוק  הפעילות 
זמנית: המוקד הראשון הוא של הרשות המקומית, מחלקותיה, אנשי המקצוע 
העובדים בה, בשיתוף עם רשות החירום הלאומית (רח"ל), משרדי הממשלה, 

פיקוד העורף וארגוני החירום.

המוקד השני הוא ציבור התושבים – האוכלוסיה ברשויות. מוקד זה מתייחס 
לפעילויות עם תושבים בקהילה, פעילים ומתנדבים, אוכלוסיות בעלות צרכים 

מיוחדים (מעגל שני), ארגונים וולונטריים והקהילה העסקית.

התפיסה הייחודית של החוסן הקהילתי, שפיתח השירות לעבודה קהילתית, 
יש  אחת.  ובעונה  בעת  אלה  מוקדים  בשני  הפעילויות  שילוב  על  מתבססת 
להכשיר ולהכין אנשי מקצוע בראיה רב-תחומית ובין-ארגונית, לקראת עבודה 
במצבי אי ודאות, משבר וחירום, ובאותה עת לעבוד עם תושבים ואוכלוסיות 
בקהילה לזיהוי כוחות, יכולות והזדמנויות שיש לפתחם ולהעצימם כדי לחזק 

את חוסנן של הקהילות.
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שיטות התערבות   4.1

המשרד,  מחוזות  באמצעות  מיושמות  להלן  המפורטות  ההתערבות  שיטות 
ועו"ס קהילתיים ברשויות המקומיות  עו"ס  לשירותים חברתיים,  המחלקות 

ובישובים, ופעילים קהילתיים מקרב התושבים ביישובים.

צוותי חוסן וחירום ישובים (צח"י) ושכונתיים (צח"ש)   4.1.1 

כדי לסייע לרשויות המקומיות במועצות אזוריות ובישובים עירוניים להיערך 
ברמה הקהילתית לקראת התמודדות עם מצבי משבר וחירום פיתח השרות 
והמרכז  פקע"ר  מל"ח,  נוספים,  ממשלה  משרדי  בשיתוף  קהילתית,  לעבודה 
לשלטון מקומי, את תפיסת ההפעלה והפעולה של צוותי חוסן וחירום ישוביים 
משלבים  הצוותים   .(2004 פלד,  ('צח"ש'-  ושכונתיים   (2002 פלד,  ('צח"י'- 
קהילתית  להיערכות  ופעולות  מתנדבים,  פעילים  מקצוע,  אנשי  של  פעילות 

במצבי משבר וחירום. 

ובשכונות  הקהילתיים  בישובים  קהילתיים,  מפעילים  מורכבים  הצוותים 
במועצות המקומיות ובערים, המסייעים לתושבים ולאוכלוסיות בעלות צרכים 
מיוחדים להתמודד עם מצבי משבר וחירום, ומסייעים לעובדים הסוציאליים 
המקומית  ברשות  נוספים  מקצוע  ולאנשי  חברתיים  לשירותים  במחלקות 

בפעילותם עם תושבים ואוכלוסיות יעד שונות בקהילה.

תפקידי הצוותים במצבי משבר וחירום הם:

תיאום פעולות הסיוע הראשוני לנפגעים ולנזקקים - רפואי ופיזי.  £

ארגון וניהול התגובה המיידית לאירוע וטיפול במשבר.  £

תיאום שיתוף הפעולה עם הרשות המקומית ועם גורמים מחוץ לישוב.  £

הפעלת מערך מידע והסברה לציבור.  £

וגורמים  לייצגו כראוי בפני התקשורת  מינוי דובר מטעם הישוב על מנת   £

חיצוניים.

סיוע בתחום הלוגיסטי (הסעות, אמצעים, גיוס משאבים וכד').  £

הפעלת מוקד חירום ישובי.  £

מיפוי וזיהוי הנזקקים לסיוע ובעלי צרכים ייחודיים.  £

תיאום, ארגון וביצוע פעילות בתחום ההתנהגותי-חברתי ליחידים, משפחות   £

וקהילות.

תיאום, ייזום ו/או הפעלת תוכניות לחיזוק החוסן הקהילתי.  £

סיוע בתכנון, ייזום וביצוע פעולות השיקום.  £
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תרגילים  ועד  (מהרצאות  דרכים  במגוון  הכשרה  תהליך  עוברים  הצוותים 
מעשיים) שכולל את התחומים והנושאים הבאים:

מאפייני מצבי חירום ואסון, שלביהם והשפעותיהם על היחיד והקבוצה.  £

התנהגות יחידים וקבוצות במצבי לחץ ומשבר והתמודדות עם המצב.  £

מיפוי אוכלוסיות בסיכון.  £

ויצירת ממשקי עבודה כולל נהלי  (פנים וחוץ)  מיפוי גורמי סיוע ותמיכה   £

חבירה ושת"פ עם גורמי סיוע מחוץ לישוב/שכונה.

אחריותם/ ותחומי  חירום  באירוע  בטיפול  המעורבים  הגורמים  הכרת   £

סמכותם.

וחובות  זכויות  מתנדבים,  והפעלת  גיוס   - ופעילים  מתנדבים  הפעלת   £

המתנדב.

עבודת המטה ונהלי דיווח בעת אירוע.  £

הכנת תמונת מצב אוכלוסייה בחירום.  £

ביצוע הערכת מצב.  £

מידע לציבור, הסברה ודוברות.  £

סיוע לנפגעים - עקרונות הטיפול והסיוע.  £

התמודדות עם מצבי לחץ וזיהוי משאבי התמודדות.  £

נהלי אזעקה והפעלת מוקד חירום בישוב.  £

ניהול ישוב במצבי חירום מתמשכים (עד מצור/ניתוק).  £

עקרונות לפעילות קהילתית.  £

כמו כן פיתח השירות תכנית הכשרה ייחודית "לחוסן קהילתי ולהקמת צוותי 
 23 השתתפו  בתכנית  הערבית".  בחברה  (צח"ש)  שכונתיים  וחירום  חוסן 
מנהלי מחלקות לשירותים חברתיים, עובדים סוציאליים ועובדים סוציאליים 
קהילתיים מרשויות מקומיות מהחברה הערבית בצפון העוסקים בחיזוק החוסן 
הקהילתי ובפיתוח והקמת הצוותים הנ"ל. תכנית ההכשרה הייתה משותפת 
לשרות לעבודה קהילתית ולמפעם גליל מערבי (גוף הדרכה של משרד הפנים 
עובדים לשירותי  ידי ביה"ס המרכזי להכשרת  על  ובוצעה  לשלטון המקומי) 
הרווחה. בעקבות התכנית והייעוץ שנלווה לה הוקמו 18 צוותי צח"ש ברשויות 

בחברה הערבית, בהם פעלו כ-300 פעילים קהילתיים.

עד שנת 2009 הוקמו ופעלו 468 צוותי צח"י וצח"ש ב-72 רשויות מקומיות 
ביהודה ושומרון, בעוטף עזה, ובקו העימות בצפון. בצוותים הללו פעלו 4,784 
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פעילים קהילתיים. אחרי הקמת רשות החירום הלאומית (רח"ל) הוחלט ב-
2010 שהשירות לעבודה קהילתית יהיה אחראי ישיר להפעלה של הצח"י בתשע 

רשויות בלבד, באזור עוטף עזה, ביהודה ושומרון ובמועצה האזורית גולן.

צוותי צח"י וצח"ש ממשיכים להוות לבנת יסוד של החוסן הקהילתי ברמת 
הרשויות המקומיות בארץ. 

מרכזי חוסן קהילתי  4.1.2 

מרכזי חוסן קהילתי פועלים במועצות האזוריות ביהודה ושומרון: שומרון,  
בישובי  המקומיות  וברשויות  עציון,  וגוש  חברון  הר  דרום  בנימין,  מטה 
עוטף עזה: בשדרות ובמועצות האזוריות: שער הנגב, אשכול, שדות נגב וחוף 

אשקלון.

השותפים להקמת מרכזי החוסן ברשויות עוטף עזה הם: משרד הבריאות, משרד 
החברתיים,  והשירותים  הרווחה  משרד  ותיקים,  לאזרחים  המשרד  החינוך, 

הקואליציה הישראלית לטראומה והרשויות המקומיות.

מרכז החוסן הקהילתי הינו ארגון רב תחומי, המשלב אנשי מקצוע, פעילים 
ופעילויות  תכניות  ומפעיל  מפתח  יוזם,  המרכז  הקהילה.  מתוך  ומתנדבים 
לשיפור וחיזוק החוסן הקהילתי, לשיפור איכות החיים של תושבי הקהילה, 
וסיוע רב מקצועי במצבי  ולמתן שירותי תמיכה  לפיתוח קהילתי בר-קיימא 

משבר.

הפרט  מישור  פעילות:  מישורי  של  במגוון  פועלים  הקהילתי  החוסן  מרכזי 
והמשפחה, מישור הקבוצה והקהילה והמישור הקהילתי–כלכלי.

פעילויות ברמת הפרט והמשפחה

מצבי  עקב  התייחסות  הדורשים  ומשפחתיים  אישיים  מצבים  איתור   £

משבר.

מתן אפשרות לשיחה חופשית ולהתייחסות למצבי משבר לאנשים ולמשפחות   £

(מזכיר,  עבורן  ודמויות משמעותיות  אנשי מקצוע  עם  שחוו מצבי משבר, 
בעלי תפקידים בישוב וכד').

לבחינת  ייחודיים  צרכים  בעלי  לאנשים   (Reaching out) יישוג  פעילות   £

הצורך בתגבור המערך ההתנדבותי עבורם.

פעילויות ברמת הקבוצה והקהילה

קיום מפגשים קבוצתיים בישובים המושפעים ממצבי משבר למטרות של   £

מתן מידע, הסברה ודיבוב.
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הדרכה להורים ולילדים כיצד להתמודד עם המצב והשלכותיו.  £

קיום מפגשים עם מזכירויות הישובים ובעלי תפקידים בישובים למטרות   £

של: מתן מידע, הסברה, קבלת משוב, תכנון הפעילויות והפעלת מתנדבים.

הפעלה של מערך המתנדבים והפעילים בקהילה לסיוע באיתור אוכלוסיות   £

שנפגעו וזקוקות לסיוע ולתמיכה.

הפעלה של מערך הפעילים והמתנדבים בקהילה לחבירה עם בעלי צרכים   £

מיוחדים (מוכרים וחדשים) לסיוע ולתמיכה.

פיתוח מנהיגות קהילתית מקומית.  £

פיתוח צוותי משימה התנדבותיים להפעלת תכניות קהילתיות.  £

פיתוח רשתות תמיכה באמצעות התארגנויות מקומיות.  £

הכשרת אנשי מקצוע ובעלי תפקידים להתמודדות עם מצבי משבר וחירום   £

בגישת הכוחות והחוסן.

הקמה והפעלה של צוותי חוסן וחירום ישוביים ושכונתיים (צח"י וצח"ש).  £

פעילויות בתחום הקהילתי-כלכלי

בתחום הקהילתי–כלכלי האתגר הוא להגביר את חוסנן הכלכלי של קהילות. 
וליצירתיות  להתחדשות  חשיבות  יש  קהילתי  כלכלי  משבר  של  במצבים 
בשילוב עם ההון החברתי המקומי כדי למצוא מענה למשבר המקומי. החוסן 
הקהילתי–כלכלי יושג במידה ותתקיים עבודה עם אוכלוסיות פגיעות החיות 
נכסי  באמצעות  עניות  וקהילות  אוכלוסיות  חילוץ  ידי  על  וזאת  כרוני  בעוני 
ישימו דגש על  והפעילויות שיפותחו  והקהילה. התוכניות  ומשאבי המשפחה 
הנגשת הזדמנויות במרחב הכלכלי והתעסוקתי ועל הרחבת והגברת האחריות 

הקהילתית (דורון וסימיונביץ, 2012).

להלן פעילויות בתחום הקהילתי–כלכלי המתקיימות בקהילות המקומיות:

הנכסים  את  הכוללים  הקהילתי-כלכלי,  במישור  ופרופילים  מיפויים   £

הקהילתיים וההון החברתי של אותה קהילה בהקשרים הכלכליים.

איתור הפוטנציאל התעסוקתי והכלכלי של אוכלוסיות שונות.  £

הקהילה  של  החברתי  ההון  להגברת  חברתיות  רשתות  והפעלת  חיזוק   £

ולהגדלת חוסנה.

פיתוח וחיבור לשירותים מקדמים בעולם התעסוקה.  £

חיזוק האחריות הקהילתית לקידום תעסוקתי.  £

הנגשת הזדמנויות תעסוקתיות לקהילה.  £
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קידום ההון האנושי בקהילה: הכנה לחיי עבודה, הכשרה מקצועית, קידום   £

ושדרוג השכלתי ועוד. 

פיתוח ידע ומיומנויות לחיזוק כלכלת המשפחה.  £

עם  המתמודדות  עובדות  לנשים  תמיכה  מסגרות  ותחזוק  חיזוק  פיתוח,   £

סוגיית ריבוי תפקידים.

הפעלת פעילים ומתנדבים לתמיכה חברתית באנשים המעוניינים בשיפור   £

תעסוקתי.

שיתוף והפעלת הקהילה לקידום כלכלה מקומית (פלזנשטיין, 2008).  £

ויצירת  הקהילות  של  המשתנים  לצרכים  גמישות  תשתית  תכניות  בניית   £

שיתופי פעולה בין המגזר הממשלתי, הציבורי והעסקי לקידום הזדמנויות 
ותכניות כלכליות ותעסוקתית.

שולחן עגול ישובי  4.1.3 
משותף,  קריטי"  "מאפיין  יש  שלחבריה  קהילה  היא  פונקציונאלית  קהילה 
להיות  יכול  זה  קריטי  מאפיין  הרחבה.  מהקהילה  אותם  ומבחין  המייחד 
בדרך   .(2009 (סדן,  רוחני  או  גשמי  אינטרס  כל  או  יכולת  סטטוס,  מגבלה, 
כלל ענייננו במאפיינים המציבים את חברי הקבוצה הפונקציונאלית בעמדה 
עם  שלה  ההתמודדות  יכולת  מבחינת  הכללית  לאוכלוסיה  בהשוואה  נחותה 
מצב המשבר או החירום. קהילות פונקציונאליות, בהקשר של שירותי הרווחה, 
פועלות בשגרה במציאות המחייבת אותן להתמודד עם מצבים חברתיים של: 
הדרה, בדידות, ניכור, בושה, הסתרה, קשיים בהתארגנות קהילתית, מחסור 
נגישות  חוסר  החלטות,  קבלת  ממוקדי  ריחוק  תומכות,  חברתיות  ברשתות 

למידע וקשיים במיצוי זכויות (בשן, ויסברג, סטטמן וקמינסקי, 2009).

קהילות פונקציונאליות בשעת משבר וחירום: קהילות פונקציונאליות כגון 
זקנים, אנשים עם מוגבלויות ואפילו נשים, ניזוקות יותר מהשלכות של איומים 
ביטחוניים ומשינויים הנוצרים, במצבי חירום, בתנאים ובסביבתם התפקודית 

.(Norris et al., 2002; MacDonald, 2005)
היכולת התפקודית שגילו הקהילות הפונקציונאליות ברגיעה אינה עונה עוד 
קשיי  מהם,  הנדרשים  הקצרים  התגובה  זמני  בשל:  החירום,  מצב  לדרישות 
נגישות לשירותים חיוניים, מחסור במשאבים שונים, חוסר ביכולת לבצע פעולות 
ועזרה שקיימים  גורמי תמיכה  זמני) של  (גם אם  ואובדן  התגוננות בסיסיות 
בשגרה. סגירת מסגרות יום ושיבוש שגרת הפעילות וההרגלים, שמקנים לרבים 
מהם תחושת בטחון ושליטה, עלולה לגרום לקטיעת הרציפויות דבר העלול 

ליצור תחושות לחץ ודחק. 
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בשירותים  למחסור  יותר  מועדות  להיות  צפויות  הפונקציונאליות  הקהילות 
חיוניים כדוגמת מזון, מים, תרופות, טיפול אישי וסיעודי.  

לקהילה,  ההשתייכות  חווית  הפונקציונאלית:  הקהילה  של  החוסן  חיזוק 

עם  להתמודד  והקולקטיבית  האישית  היכולת  ותפיסת  ההדדית  התמיכה 
הקשיים היא חזות החוסן הקהילתי. העצמת חברי הקהילה וחיזוק הקשרים 
בין חברי הקהילה לבין עצמם, ובינם לבין הקהילה הרחבה שסביבם, יביאו 
ליצירת החוסן הקהילתי הרצוי. החוסן הקהילתי של קהילה מתבטא בקיומן 
ולתמוך  לסייע  וביכולת  הדדית  ובאחריות  במחויבות  חברתיות,  רשתות  של 

בקהילות ובאוכלוסיות הפונקציונאליות.

החברתיות  התמיכה  רשתות  הפעלת  היעד:  ולאוכלוסיות  לקהילות  מענה 

בקהילה, במצבי משבר וחירום יכולה לתת מענה לצרכים הקיומיים ולצרכי  
למחלקות  לאפשר  כך  וע"י  היעד,  וקהילות  באוכלוסיות  החברתית  התמיכה 
מקצועי  מענה  במתן  פעילותם  את  למקד  ולעו"סים,  חברתיים  לשירותים 
מיטבי לצרכים ייחודיים נוספים של אוכלוסיות יעד אלה. לשם כך יש חשיבות 
במעגל  הקהילתי  החוסן  פעילויות  את  שיתכלל  ישובי  עגול  שולחן  בהקמת 

השני (הקהילות הפונקציונאליות) ברשות המקומית.

מטרות פעילות השולחן העגול ברשות המקומית

תכלול העבודה עם אוכלוסיות וקהילות של אנשים זקנים ושל אנשים בעלי   £

מוגבלויות. 

הגורמים  כלל  של  המקומית  ברשות  קבע  פעילות  של  מסגרת  ליצור   £

המקצועיים והוולונטריים העובדים עם אוכלוסיות וקהילות היעד במעגל 
השני ברשות המקומית.

לתאם את כלל התכניות והפעילויות הקיימות לאוכלוסיות וקהילות היעד   £

במעגל השני: למפות את התכניות הקיימות ואת אוכלוסיות היעד הספציפיות 
הלוקחות בהן חלק, למפות את המשאבים של התכניות השונות - משאבי 
ושיתופי  גומלין  יחסי  ליצור מערכות של  כוח אדם ומשאבים תקציביים, 
פעולה בין התכניות ומפעיליהן, לרבות סיוע של תכנית אחת לאחרת במצבי 

משבר וחירום.

היעד  וקהילות  לאוכלוסיות  הנחוצות  חדשות  ופעילויות  תכניות  ליזום   £

במעגל השני ברשות המקומית: זיהוי פערים בין צרכי האוכלוסיות וקהילות 
משבר  במצבי  לרבות  שירותים,  אספקת  של  הרצוי  המצב  לבין  היעד 
וחירום. קיום דיונים מקצועיים לנוכח זיהוי הפערים במגמה ליצור מענים 
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רלבנטיים לאוכלוסיות וקהילות היעד. פיתוח תכניות ומענים לאוכלוסיות 

ציבוריים  וקהילות היעד בשיתוף אנשי מקצוע, משרדי ממשלה, ארגונים 

וולונטריים.

להיערך ולפתח מערך של סיוע ותמיכה לאוכלוסיות וקהילות היעד במעגל   £

השני במצבי משבר וחירום.

לתאם את הפעלת מרכיבי מערך הסיוע והתמיכה לאוכלוסיות וקהילות היעד   £

במעגל השני על ידי משתתפי השולחן, בהתרחש מצבי משבר וחירום.

מתכונת הפעילות

(1) שיטת העבודה

לשירותים  המחלקה  ידי  על  יתבצע  היישובי  העגול  השולחן  פעילות  תכלול 

ברשות  שותפים  מקצוע  אנשי  במחלקה,  המקצוע  אנשי  בשיתוף  חברתיים, 

המקומית, נציגים של עמותות וארגוני מגזר שלישי ונציגי הלקוחות וקהילות 

היעד. 

הפעלת  את  שתאפשר  הארגונית,  הפלטפורמה  וחירום  משבר  בתקופות 

'הקהילות  יהיו  המענים  ובאספקת  בהתמודדות  בפועל  שיעסוק  המערך 

התומכות' הפועלות ברשות המקומית.

פעילות השולחן העגול היישובי בשגרה תתקיים כדי לאפשר את היכולות של 

המענים  ליצירת  הארגונית  והתשתית  המסד  את  להוות  התומכות  הקהילות 

הרשות  לגודל  בהתאמה  האפשרות,  תבחן  וחירום.  משבר  במצבי  שיופעלו 

המקומית ומאפייניה, לפעול במתכונת של שולחן עגול אחד שיעסוק באוכלוסיות 

של אנשים זקנים, בעלי מוגבלויות מבוגרים וילדים בעלי מוגבלויות, או שלושה 

שולחנות מתמחים בהתאם לאוכלוסיות שצוינו לעיל.

(2) הרכב השולחן העגול היישובי

עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי/ת - מרכז השולחן, עו"סים מהמחלקה לשירותים 

ילדים,  ועם  מבוגרים  עם  והמוגבלויות  הזיקנה  בתחום  העובדים  חברתיים 

עובדים המפעילים את תכניות קהילה נגישה וקהילות תומכות, נציגי ביטוח 

לאומי, נציגי ארגונים וולונטריים ועמותות הפועלים עם אוכלוסיות וקהילות 

של אנשים זקנים ואנשים בעלי מוגבלויות (ובכלל זה האגודה למען הקשיש), 

נציג פקע"ר – קצין התנהגות אוכלוסיה, נציגי לקוחות ואוכלוסיות של קהילות 

היעד.
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כלים ומדדים   4.2

וליסיצה,  (פרס  נתפס  לחוסן קהילתי  מדד  פיתח  לעבודה קהילתית  השירות 

2008), היה שותף לפיתוח מדד לחוסן קהילתי במועצה האזורית מטה בנימין 

ארצי  קהילתי  לחוסן  מדד  לפיתוח  כיום  ושותף   (2008 וסורקראוט,  (ביליג 

(קבוצת המחקר המשותפת בנושא חוסן קהילתי, 2012).

מדד לחוסן קהילתי נתפס (פרס וליסיצה, 2008)  4.2.1 

המטרה העיקרית של המחקר הייתה לבנות כלי למדידת חוסן קהילתי נתפס. 

היו   (2004) המחקר  התחלת  בתקופת  אשר  ישובים,  שלושה  נבחרו  כך  לשם 

כלכלי,  איום   – רמון  מצפה  עליהם:  האיומים  מידת  מבחינת  מזה  זה  שונים 

קריית שמונה – איום כלכלי ואיום ביטחוני, כפר ורדים – ישוב מבוסס מבחינה 

כלכלית ולא נתון בסכנה ביטחונית.

המחקר שאף לבנות מדד חוסן קהילתי לגבי כל אחד מהישובים ובעזרתו:

-לבחון את מידת החוסן הקהילתי הנתפס בכל אחד משלושת הישובים

-לאתר נקודות עוצמה וחולשה יחסיות בתוך הישובים

-לבצע מדידה ראשונה, אשר עשויה להוות נקודת התחלה למדידות אפשריות 

חוזרות לאורך זמן.

מצב  עם  התמודדות  המוניצפלית,  לרשות  יחס  תחומים:  תשעה  בחן  המדד 

משבר  מצב  עם  התמודדות  תעסוקה,  צעירים,  לצרכי  מענה  ביטחוני,  חירום 

וקבוצות,  יחידים  בין  הדדיים  יחסים  וולונטרית,  קהילתית  פעילות  כלכלי, 

איכות חיים בישוב, יחס התושבים לישוב.

קהילתי.  חוסן  למדד  כרלוונטיים  התחומים  תשעת  כל  את  תיקף  המחקר 

בין  ההבדלים  את  המשקף  דירוג  נוצר  הרשויות  בשלוש  שנעשתה  במדידה 

חוזקות  על  המצביע  ייחודי  פרופיל  נוצר  כן  כמו  ברשויות.  הקהילתי  החוסן 

וחולשות שונות בין רשות לרשות למרות דמיון כללי ביניהן.

יתר  בתוך  התעסוקתי  והתחום  הכלכלי  התחום  של  חשיבותם  בלטה 

התחומים. 

יזם השרות לעבודה קהילתית,  (ליסיצה, 2009)  במהלך מבצע עופרת יצוקה 

בשיתוף עם פיקוד העורף, ביצוע של המדד לחוסן קהילתי נתפס בארבע רשויות 

מקומיות שהושפעו מהמבצע: אשקלון, באר שבע, אשדוד, שדרות.
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וסורקראוט,  (ביליג  בנימין  ישובי מטה  החוסן הקהילתי של  מדד   4.2.2 
(2008

מדד זה בחן את המשתנים של הון חברתי ויחס התושבים למקום מגוריהם 
(שביעות רצון ותחושה של התקשרות למקום) כמרכיבים של חוסן קהילתי. 
כמו כן המדד בדק משתני רקע של גודל היישוב, הוותק ביישוב, מספר הילדים 
וכד', ומשתני תפיסה ועמדות חשובים: תחושת סיכון, עמדה אידיאולוגית כלפי 
ביישובי  נערכה  הבדיקה  בעתיד.  בישוב  להישאר  והנטייה  בקרקע  היאחזות 

המועצה האזורית מטה בנימין.

הון   – קהילתי  חוסן  של  המוצעים  המרכיבים  ששלושת  מראים  הממצאים 
חברתי, שביעות רצון והתקשרות למקום קשורים זה לזה בקשר חיובי חזק. 

הם שימשו את החוקרות ליצירת מדד יחיד של חוסן קהילתי.

משתנים אלו נמצאו כקשורים גם למשתני הרקע ולמשתני התפיסה והעמדות. 
חיובי למשתני  כללי קשורים קשר  נמצאו באופן  ילדים  ומספר  ביישוב  ותק 
למשתני  שלילי  קשר  כקשור  נמצא  היישוב  שגודל  בעוד  הקהילתי,  החוסן 
החוסן. כך, ככל שהוותק בישוב היה ממושך יותר וככל שמספר הילדים היה 
גדול יותר ואילו גודל היישוב קטן יותר, כך היו ההערכות של משתני החוסן 
הקהילתי גבוהות יותר. (עמדה אידיאולוגית נמצאה קשורה בקשר חיובי רק 

למרכיב של הון חברתי.)

משתני החוסן היו כולם קשורים קשר שלילי לתחושת סיכון (ככל שההערכות 
לגביהם היו גבוהות יותר כך תחושת הסיכון דורגה כנמוכה יותר) וקשר חיובי 

חזק לנטייה להישאר ביישוב.

המחקר מדגיש, אם כן, מרכיבים חברתיים של חוסן קהילתי ואת החשיבות 
שלהם להערכת הסיכון במקום ולנטייה להישאר ביישוב למרות קיום סיכון 

בטחוני ידוע באזור זה.

כלי לבדיקת המוכנות של צוותי החוסן והחירום הישוביים (משרד   4.2.3 
הרווחה והשירותים החברתיים, 2009)

השירות פיתח, במסגרת מיזם התוצאות של המשרד, כלי הבודק את מוכנות 
תיק  מצב  הצוות,  ארגון  הבאים:  בתחומים  נעשית  הבדיקה  הצח"י.  צוותי 
החירום והציוד, התנסות במצבי משבר/חירום, תרגול אירועי משבר/חירום, 

הפצת מידע, הסברה והכשרה, קשר עם גורמים במועצה.

הכלי בודק את שביעות הרצון של אנשי המקצוע מפעילות הצוותים. פיתוח 
של  במשרד,  והכשרה  תכנון  למחקר  האגף  של  ובייעוץ  בשיתוף  נעשה  הכלי 
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מכון ברוקדייל, ושל מנהלי מחלקות לשירותים חברתיים ועובדים סוציאליים 
קהילתיים מהמוא"ז: אשכול, יואב ושער הנגב.

תדריך למיפוי רב מימדי של החוסן הקהילתי   4.2.4 

השירות לעבודה קהילתית פיתח תדריך למיפוי רב מימדי של החוסן הקהילתי 
הקהילתי  החוסן  לתפיסת  רקע  נותן  התדריך   .(2010 (רותם,  ליישוב/שכונה 
המערכתית והרב מימדית. הוא מציג את החשיבות של מיפוי החוסן הקהילתי 

ומפרט את העקרונות ואת תהליך המיפוי הנעשה יחד עם הקהילה.

ו/או  ליישוב/שכונה,  התוצרים של תהליך המיפוי הם "מפת חוסן קהילתי" 
"מפת חוסן" לקבוצה/קבוצות ייחודיות הכוללת:

אפיון מגמות בחוסן הקהילה: חברתיות, קהילתיות, כלכליות, תעסוקתיות,   -
ביטחוניות וכד'. 

הגדרה של תוצאות מערכתיות רצויות לשיפור החוסן הקהילתי.  -

אפיון של כיווני פעולה מעשיים לשיפור החוסן הקהילתי: תכניות ותהליכי   -
קהילתית  התארגנות  ותהליכי  קהילתי  פיתוח  ומשבר,  לחירום  היערכות 

לאורך זמן.

סדנה   ,2010 בשנת  קהילתית,  לעבודה  השרות  ביצע  זה  תדריך  להטמעת 
וזאת  תפקיד  ושותפי  קהילתיים  סוציאליים  עובדים  סוציאליים,  לעובדים 
במסגרת פעילותם של מרכזי החוסן ביישובי עוטף עזה, בשיתוף הקואליציה 

הישראלית לטראומה.

מדד לחוסן קהילתי ארצי (2011)  4.2.5 

קבוצת  של  לפעילותה   ,2010 משנת  החל  שותף,  קהילתית  לעבודה  השירות 
מחקר משותפת בתחום החוסן בריכוזן של אוניברסיטת בן גוריון ומכללת תל 
חי. קבוצת המחקר הבינתחומית, מורכבת מחוקרים מומחים בתחום החוסן 
והחוסן הקהילתי מתחומי הפסיכולוגיה, העבודה הסוציאלית, מדע המדינה 

ובריאות הציבור.

קבוצת המחקר מפתחת מדד חוסן קהילתי ארצי, המסתמך על מדדי החוסן 
סקירת  קיימים,  כלים  על  בהסתמך  נוספים.  ומדדים  לעיל  שנמנו  הקהילתי 

ספרות וידע של מומחים זוהו הנושאים למדד:

עזרה הדדית, שייכות למקום, אמונות וערכים, יחסי אמון, התמודדות הקהילה 
עם מצבי חירום, מעורבות קהילתית, מנהיגות פורמאלית של הרשות המקומית, 
מנהיגות קהילתית, מוכנות לחירום, יחסים בין קבוצות בקהילה, איכות חיים 

בישוב, הרגשת בטחון.
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קטנים  ישובים  בתשעה  הכלי  לבחינת  חלוץ  מחקר  התקיים   2011 במהלך 
ובינוניים בפריפריה, ממטולה בצפון ועד מצפה רמון בדרום. (להד, אהרונסון–

ומהימנות  מצוינת  פנימית  עקיבות  הראה  הכלי   .(2012 וכהן,  לייקין  דניאל, 
טובה. לאחר תקנון של משתני רקע נמצא קשר חלש מובהק עם חוסן אישי 
נתפס (מדד יחיד) וקשר חזק עם מדד יחיד לחוסן קהילתי נתפס המאשש את 

תוקפו.

אמון  החוסן:  על  המשפיעים  גורמים  ששה  ראשוני זוהו  גורמים  בניתוח 
למקום  חברתי קשר  אמון  חברתית,  לכידות  חברתית,  תמיכה  במנהיגות, 
עובדות  הזו  הנתונים טרם הסתיים ובעת  עיבוד  וקהילתית.  ומוכנות אישית 
שתי קבוצות מחקר על המשכו: קבוצה אחת מתקפת את המודל הראשוני על 
סט חדש של נתונים מישובים שונים מאלה שהשתתפו במחקר הראשון, כולל 
על  מתקדמים  סטטיסטיים  עיבודים  על  מבצעת  שניה  קבוצה  מעורב;  ישוב 

הנתונים שהתקבלו מתשעה הישובים הראשונים.

תורגם  הכלי  הארצית.  לרמה  הסקר  יורחב  הכלי  תיקוף  יסתיים  כאשר 
לאנגלית ולערבית. בנוסף, הוספה מודולה ייעודית לאוכלוסיות של אנשים עם 

מוגבלויות.

דוגמאות לקידום החוסן הקהילתי והטמעתו במצבי משבר   4.3

וצפון  קטיף  מגוש  שפונו  המתיישבים  של  הקהילתי  החוסן   4.3.1 
השומרון

משרד הרווחה והשירותים החברתיים שותף לעבודה עם המתיישבים שפונו 
מגוש קטיף וצפון השומרון החל משלב תכנון ההתנתקות ועד היום.

בשנת 2003, עוד בטרם קבלת ההחלטה על ההתנתקות, הקים השרות לעבודה 
ובמועצה  עזה  חוף  האזורית  במועצה  קהילתי  חוסן  מרכזי  שני  קהילתית 

האזורית שומרון, כחלק מפעילותו לקידום החוסן הקהילתי באותם אזורים.

רבה,  חשיבות  נודעה  הללו  הקהילתי  החוסן  מרכזי  של  ולפעילותם  לקיומם 
לאחר קבלת ההחלטה בדבר תכנית ההתנתקות, בסיוע למתיישבים באזורים 
שפונו להתמודד עם השבר שחוו, באמצעות חיזוק הלכידות הקהילתית והחוסן 
צמיחה  עם  בשילוב  הטראומה,  בעיבוד  הכרוכים  האתגרים  נוכח  הקהילתי 

והתחדשות הכרוכים בהתיישבות קבע חדשה ומחודשת.

בשנת 2004 יזם המשרד, על ידי השירות לעבודה קהילתית, הקמת צוות חוסן 
קהילתי שפעל במסגרת המועצה לביטחון לאומי וקבע את עקרונות ושיטות 
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קליטת  של  התכנון  תהליך  את  שהנחו  והקהילתיות  החברתיות  הפעילויות 

המתיישבים שעמדו להתפנות. במהלך שנת 2005 ועד לפינוי עצמו ייצג השרות 

לעבודה קהילתית את המשרד בצוות הבינמשרדי, בריכוז מנהלת סל"ע (כיום 

מנהלת תנופה), שעסק בהכנות לקראת הפינוי במישור החברתי–קהילתי.

בתקופת הפינוי, פעל המשרד באופן נרחב במתקני הקליטה הזמניים לסיוע 

חברתיים  שירותים  המשרד:  אגפי  שפונו.  ובקהילות  במשפחות  ולתמיכה 

ואישיים ותקון, ושרותי המשרד: עבודה קהילתית, ילד ונוער, פרט ומשפחה, נוער 

וצעירים, והשירות לזקן, הפעילו, באמצעות מחוזות המשרד, מערך של עובדים 

סוציאליים ועובדים סוציאליים קהילתיים במתקני הקליטה הזמניים.

ישראל  מדינת  הכירה  ההתנתקות,  תכנית  יישום  חוק  במסגרת   ,2005 בשנת 

בצורך ובחשיבות של הקמת התיישבות קהילתית חילופית עבור המתיישבים 

יועתקו  כי  החוק  במטרות  צוין  לחוק   1 בסעיף  הירוק.  הקו  לתחומי  שפונו 

אגודות שיתופיות התיישבותיות למקומות חילופיים. כמו כן, סעיף 85 לחוק 

להעתקה קהילתית ומאפשר למדינה להתקשר עם קבוצת מפונים  מתייחס 

זכאים, המונים עשרים משפחות ומעלה, או עם אגודה שיתופית, בהסכם שבו 

תוסדר העתקת מקום מגוריה של הקבוצה, במסגרת קהילתית אחת, ליישוב 

קולט קיים או חדש בתחומי ישראל.

הזמני  לדיור  שפונו  והקהילות  המשפחות  מעבר  בעקבות   ,2006 משנת  החל 

ברשויות המקומיות פועל המשרד באמצעות 25 עובדים סוציאליים (מתוכם 

8 תקנים של עובדים סוציאליים קהילתיים) במחלקות לשירותים חברתיים 

ב-17 רשויות מקומיות במישורי הפרט, המשפחה והקהילה.

להעצמת  שנועדו  מקצועיות  בהתערבויות  מסייעים  המקצועיים  הצוותים 

המשפחות והקהילות ולחיזוק חוסנן שנפגע כתוצאה ממשבר הפינוי, ומלווים 

את המשפחות ואת המנהיגויות הקהילתיות בתהליך המעבר הנוסף מהדיור 

הזמני לדיור הקבע.

השרות לעבודה קהילתית פועל במסגרת מתווה של תגבור הפעילות הקהילתית, 

וקליטת  הקבע,  לדיור  הזמני  מהדיור  המעבר  בעקבות  המשרד,  שאישר 

וצעירים  נוער  בני  ילדים,  ועם אוכלוסיות של  הפעילויות במישור המשפחתי 

במסגרת הפעילות השוטפת של המחלקות לשירותים חברתיים.

השירות לעבודה קהילתית קיבל בשנת 2008 את האחריות לליווי הקהילות 

במגוון  פועל  הקהילתיים,  הסוציאליים  העובדים  באמצעות  השירות,  שפונו. 

של התערבויות קהילתיות להעצמת המנהיגויות הקהילתיות בישובים ומסייע 
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להם ולקהילותיהם במעבר מחיים קהילתיים בדיור הזמני לחיים הקהילתיים 
בדיור הקבע.

יוסף,  (בן  מרכיבים  וכוללת  שפונו  הקהילות  את  לשקם  מכוונת  זו  פעילות 
:(2009

חומריים: מרחב מחיה אישי וציבורי.

ארגוניים: מוסדות הקהילה/יישוב, שירותי בריאות, חינוך ורווחה, שירותים 

מוניצפליים עסקים וארגונים וולונטריים, תעסוקה, שירותי דת.

הרשתות  הרחבת  בסביבה,  מערכות  ועם  במשפחה  יחסים  מערכות  רגשיים: 

החברתיות.

רוחניים: תקווה, ערכים, נורמות, אתגרים.

יש לציין שבמסגרת הסכמי ההעתקה הקהילתית עברו עד כה כ-400 משפחות 
ליישובי הקבע ובסה"כ מתוכננות לגור ביישובי קבע כ-2000 משפחות שפונו 

(כולל בני מקום).

שעוברת  הקהילה  בו  מצב  ליצור  נועדה  החברתי-קהילתי  השיקום  פעילות 
לישוב הקבע תתפקד כמסגרת תומכת ומסייעת לפרטים ולמשפחות המתגוררות 
בתוכה, ותוכל ליצור את המסגרות הארגוניות–הקהילתיות שיאפשרו זאת: ועדי 
בעלי תפקידים  עם  שונים  ועדות בתחומים  רוחנית–דתית,  מנהיגות  ישובים, 
מנהלת  עם  ובשיתוף  בתיאום  להיעשות  צריך  זה  ופעילים קהילתיים. מהלך 
תנופה, משרדי ממשלה, הרשות המקומית הקולטת, מחלקותיה ואנשי מקצוע 

מהתחומים: ההנדסיים, הפיזיים, החברתיים והקהילתיים.

במפוני  המוסמכות  הרשויות  טיפול  בנושא  הממלכתית  החקירה  ועדת  דו"ח 
השיקום  של  הרבה  החשיבות  את  הוא  אף  מציין  השומרון  וצפון  קטיף  גוש 
זה  בכלל  מפונות,  אוכלוסיות  בשיקום  שעסקו  "מחקרים   :(2010) הקהילתי 
שיקומם של מפוני חצי האי סיני, הראו כי שמירת השיוך לקהילה עשויה להקל 
בשלב  המקצועיים  הגורמים  של  העבודה  הנחת  לפיכך  השיקום.  תהליך  על 
ההערכות לקראת ההתנתקות יחסה חשיבות למימד הקהילתי בהקשר הפיזי, 

הארגוני, הרגשי והרוחני."

מבין מגוון ההתערבויות הקהילתיות לחיזוק החוסן הקהילתי של המתיישבים 
והקהילות שפונו ניתן לציין את ההתערבויות הבאות:

מיפוי קהילתי  -

פיתוח מנהיגות קהילתית  -
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ליווי מזכירויות הישובים ובעלי תפקידים  -

עבודה עם ועדות היגוי קהילתיות  -

עבודה עם המנהיגות הרוחנית והדתית  -

בניית חזון וזהות קהילתית   -

בינוי קהילתי  -

פיתוח תקשורת פנים ישובית   -

הקמת והפעלת תיאטרון קהילתי  -

הפעלת מעגלי שיח ודיון פנים ובין ישוביים  -

דיאלוג וגישור בין קבוצות ותת קהילות   -

תיעוד יישובי  -

פיתוח קהילתי–כלכלי–תעסוקתי  -

בניית שיתופי פעולה בין הקהילות והישובים המתחדשים לבין הישובים   -
הותיקים והרשות המקומית

הקמת מרכזים להנצחת הקהילות שהתקיימו בגוש קטיף      -

המתיישבים  עם  הקהילתי  החוסן  בתחום  בעבודה  המרכזיים  הדגשים 
והקהילות שפונו הם:

מיזוג בין קהילות קולטות ונקלטות ברמה היישובית והאזורית, בין השאר   -
על ידי הידוק הקשר בין מנהיגויות הישובים והקהילות המתחדשות לבין 

הישובים והתושבים הותיקים ומנהיגות הרשות המקומית.

בישובים  ותושבים  פעילים  והרוחניות,  הקהילתיות  המנהיגויות  חיזוק   -
במהלך ההתארגנות לבניית בתי הקבע.

ליישובי הקבע  והבינוי הקהילתי לקראת המעבר  סיוע בתהליכי הפיתוח   -
ובמהלך הקמתם.

סיוע לקידום היכולות הכלכליות והתעסוקתיות של הקהילות והמשפחות   -

הדרכה וייעוץ לרשויות המקומיות לליווי הקהילות.  -

החוסן הקהילתי של הקהילות שנפגעו באסון הכרמל  4.3.2 

אסון השריפה בכרמל פגע בקהילות שונות הסמוכות לאזור השריפה בדרגות 
שונות של חומרה, החל מאיום לפינוי ועד לנזק פיזי למספר יישובים הכולל 
המרקם  על  להשפיע  וממשיך  השפיע  האסון  ציבור.  ומבני  בתים  שריפת 
לנו  ברור  לו. מהספרות  כל אחת מהקהילות הסמוכות  הקהילתי-חברתי של 
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את  ומשנה  במערך הקהילתי  פוגעת  היא  אף   (near miss) פגיעה"  ש"כמעט 
בפרט.  ושונים)  (דומים  ולאיומים  בכלל  הקהילתיים  לחיים  ההתייחסות 
בקהילות בהן הפגיעה היא ממשית, ברכוש או בנפש, ברור שיש השפעה מכרעת 

על החיים הקהילתיים לאחר האסון (שוגרמן, 2010).

הייחודיים  למרכיבים  להתייחס  צריכה  האסון  לאחר  הקהילתית  הפעילות 
ובניית הקהילה.  ולמקום של מרכיבים אלה בשיקום  ולכוחות של הקהילה, 
התפיסה של נכסים קהילתיים (Kretzman & McKnight, 1993) תעזור בראיית 
תהליך השיקום כתהליך של בניית קהילה. תפיסה זו מדגישה את החשיבות 
ומשאבים  נכסים  של  כמאגר  אלא  צרכים  כרשימת  לא  הקהילה  ראיית  של 
- פרטיים, קבוצתיים, ארגוניים וקהילתיים. תפיסה זו רואה גם את הסביבה 
את  המדגישות  קהילתי  חוסן  של  הגישות  הקהילה.  של  כמשאב  הטבעית 
היצירתיות כדרך התמודדות עם משבר והצמיחה לאחר המשבר לרמות תפקוד 
 Kimhi &) גבוהות יותר מביאות לידי ביטוי שימוש מיטבי במשאבי הקהילה
Shamai, 2004; Brown & Kulig, 1996; Murray & Zautra, in press). גישות 
אלה מחזקות את היכולת של הקהילה ליצור פתרונות יצירתיים המשתמשים 

במשאביה הרבים כחלק מהמענה לצרכיה.

אין ספק שיערות הכרמל מהווים משאב של כל הקהילות הסמוכות להם. הנזק 
שנגרם להם מהשריפה יפגע גם בקהילות. תפיסת הנכסים תסייע לנו להתייחס 

לכך באופן הולם, כולל המוטיבציה לשותפות בשיקום היערות.

שותפות הקהילה:

בתוך תהליך השיקום, עיקרון שותפות הקהילה הוא חלק אינטגראלי מתפיסת 
החוסן הקהילתי. שותפות מלאה זו בתהליך, נועדה:

להבטיח מענים לצרכים האמיתיים של הקהילה  .1

והפעילים  ואחריות של התושבים, המתנדבים  ליצור מעורבות, מחויבות   .2
ליישום הפתרונות והמענים

ליצור שותפות אמיתית עם הגורמים המקצועיים  .3

לפתח יכולת שיקום עצמית ברמת השכונה והקהילה הייחודית  .4

תהליך של שותפות ושיח מבטא מערכת המבוססת על אמון ופתיחות המהווים 
בעצמם מרכיב בחוסן הקהילתי.

אופי המשבר והשלכותיו על אופני ההתערבות

התפיסה שעל בסיסה אנו מציעים את דרכי ההתערבויות (כפי שיפורטו בהמשך) 
מחזוריות  של  תפיסה  ומשבר.  צמיחה  של  מחזוריות  של  מודל  על  מתבססת 
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והולינג  גונדרסון  ע"י  כפי שהוצע  ואקולוגיים  כלכליים, חברתיים  במשברים 
לידי ביטוי במחזוריות הבאה: משבר,  (Gunderson & Holling, 2002) באה 

התפרקות, רה-ארגון והמשך ניצול משאבים לקראת מצב יציב מחודש.

קשרים  של  ופירוק  אנרגיה  של  שחרור  יש  משבר  לאחר  כי  ממחיש  המודל 
ולכן בשלב השחרור דרושים  באופן בו הם היו מאורגנים במערכות השונות 
כוחות מארגנים ותומכים מבחוץ לפרט ולקהילה. ככול שעובר הזמן ותהליך 
ההתארגנות מחדש מתקדם, התמיכה החיצונית הנדרשת פוחתת וההתארגנות 

העצמית גוברת. 

מהות ההתערבויות

הקהילות  לשיקום  התערבויות  התקיימו  לעיל  שהוצגה  לתפיסה  בהתאם 
שהתייחסו לשלושה שלבים – השלב המיידי, שלב ההתאוששות ושלב השיקום. 
והמשפחה,  הפרט  ברמת  התקיימו  ההתערבויות  היעד  אוכלוסיות  מבחינת 
וברמת הקהילה, על ידי עובדי המחלקה לשירותים חברתיים וסוכנויות נוספות 
בקהילה, בתכלול של מחוז צפון של המשרד. ההתערבויות הותאמו תרבותית 
לקהילות ולאוכלוסיות היעד השונות וניתנו באמצעות מטפלים ועובדים כשירי 

שפה ורגישי תרבות. 

הכרמל  חוף  במוא"ז  הצח"י  צוותי  פעלו  השריפה  שבזמן  המיידי  בשלב 
הצח"י  צוותי  אורד.  ימין  הנוער  וכפר  אורן  בית  חוד,  עין  הוד,  עין  בישובים 
פעלו כדי להתריע על פרוץ השריפה לתושבי הישוב, סיפקו אינפורמציה ביחס 
לדרכי הפינוי ולאפשרויות הדיור הזמני, דאגו לשמירה על הרכוש שנותר בבתי 
במהלך  השריפה  נזקי  בצמצום  חלק  ולקחו  הפינוי  לאחר  בישוב  התושבים 

התרחשותה.

גם בישובים טירת הכרמל  פעילות  והשיקום התבצעה  בשלב ההתאוששות 
ועוספיה בנוסף לישובי המוא"ז חוף הכרמל.

בבית אורן: הפעילות הקהילתית עסקה בהתמודדות עם השלכות המשבר על 
המרקם הקהילתי וסיוע בתהליכי השיקום הקהילתי בדיור הזמני ובהערכות 

הקהילתית של התכנון לבניית בתי הקבע.

זו בהתארגנות מחדש של  בעקבות המשבר הקהילה המקומית עסקה בשנה 
הועד המקומי - התקיימו בחירות, ומונו בעלי תפקידים חדשים. דגש מיוחד 

ניתן לאוכלוסיות במעגל השני – קשישים ואנשים בעלי צרכים מיוחדים.

המרקם  את  לשקם  כדי  וקהילתית  קבוצתית  פעילות  התקיימה  הוד:  בעין 
נפגעו  עם המשפחות שבתיהם  פעילות  כפר האמנים. מתקיימת  של  הייחודי 
כן  כמו  בישוב.  הקבע  לדיור  החזרה  לתכנון  זמני  בדיור  והנמצאות  ונשרפו 



| 614 |

מדיניות פיתוח חוסן קהילתי

ברשות  גורמים  עם  והקשר  ומתן  המשא  בתהליכי  למשפחות  ייעוץ  מתבצע 
המקומית ועם משרדי ממשלה רלבנטיים. כחלק מתהליך השיקום הקהילתי 
נעשתה פעילות גם בהקשר של פיתוח קהילתי–כלכלי שבאה לידי ביטוי בקיום 

סדנאות לבעלי עסקים קטנים שעסקיהם נפגעו עקב השריפה.

קשישים  השני:  במעגל  אוכלוסיות  עם  לעבודה  ניתנה  מיוחדת  לב  תשומת 
ומשפחות עם ילדים.

לעסקים קטנים  וסיוע  לשיקום קהילתי–כלכלי  פעילות  חוד: התקיימה  בעין 
ורענון ההכשרה  פעילות של הפקת לקחים  שנפגעו עקב השריפה. התקיימה 
של צוות הצח"י והתקיימה פעילות להקניית כלים ומיומנויות להתמודדות עם 

מצבי משבר להורים לילדים.

ולאפיוני  הערבית  לחברה  ובהתאמה  בהקשר  התקיימו  הפעילויות  כלל 
ההתמודדות הייחודיים לה במצבי משבר.

בכפר  הקהילתיים  ההיבטים  חיזוק  על  בפעילות  הדגש  הושם  אורד:  בימין 
הנוער הן מההיבט של חברי הסגל ומשפחותיהם והן מההיבט של העבודה עם 

בני הנוער חניכי הכפר.

עם  להתמודד  כדי  החניכים  הנוער  בני  משפחות  עם  עבודה  נעשתה  כן  כמו 
ההשלכות החברתיות והמשפחתיות בעקבות השרפה על מרקם היחסים בין 

בני הנוער למשפחותיהם.

ידי  על  התקיימה  השריפה  בעקבות  הקהילתית  הפעילות  הכרמל:  בטירת 
תכנית "משעול"4, שהחלה לפעול לאחר השריפה עם תושבי המתחם שהושפעו 
מהשריפה. במסגרת זאת התקיימה פעילות קבוצתית–קהילתית לעיבוד חוויות 

השריפה עם עולים ועם קשישים.

צוותי  להקמת  פעילים  וגיוס  לאיתור  קהילתית  פעילות  נערכה  בעוספיה: 
לחיזוק  וההתנדבות  הקהילתית  הפעילות  מעגלי  ולהרחבת  ביישוב,  צח"ש 
אוכלוסיות וקהילות במעגל השני, בדגש על קשישים, אנשים בעלי מוגבלויות 
ומשפחות בעוני. פעילות זו התקיימה תוך התאמה תרבותית לאפיונים ולדרכי 

ההתמודדות של החברה הרב תרבותית ביישוב.

תיאור תכנית 'משעול' מופיע בפרק "עבודה קהילתית" בסקירה זו, בסעיף המתייחס לפיתוח קהילתי   4

רב תרבותי.
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סיכום  5
כאשר  קהילתי  חוסן  של  בתחום  לעסוק  התחיל  קהילתית  לעבודה  השירות 
המושגים היו מוכרים למעטים בלבד והרלוונטיות למערכות רווחה ושירותים 
חברתיים היתה מובנת רק לקומץ משוגעים לדבר. בראשית העשור הקודם פיתח 
השירות לעבודה קהילתית את התפיסה הייחודית שלו למושג החוסן הקהילתי. 
כיום המושגים חדרו לשיח הלאומי של כלל הגורמים במגזרים השונים. בתוך 
המשרד התחום קיבל מעמד גבוה וראיה רוחבית לכלל האוכלוסיות והמסגרות 

שבהן עוסקים שירותי המשרד.

מחד,  הפכו,  קהילתי  חוסן  לפיתוח  השירות  של  ההתערבות  משיטות  חלק 
מצבי  עם  קהילות  של  ההתמודדות  בתחום  והעיקריות  המקובלות  לשיטות 
עדיין  נמצא  ומאידך, חלק אחר  ומרכזי החוסן),  (צח"י/צח"ש  ומשבר  חירום 
ושיטות  בחינה  נמצא בתהליך  היישובי  העגול  (השולחן  בהתפתחות מתמדת 

ההתערבות למעגל הראשון עדיין נמצאות בפיתוח).

האתגר הרציני ביותר לעתיד כרוך בפיתוח מדדים שונים שיצביעו על מגמת 
מתוקפים  למדדים  להגיע  הדרך  ארוכה  מגוונות.  בקהילות  הקהילתי  החוסן 
לכלל האוכלוסיות והמסגרות. אין ספק שהעבודה של העשור האחרון מהווה 
לפיתוח  העתידיות  ההתערבויות  את  לכוון  שיוכל  הזה  לפיתוח  רציני  בסיס 

החוסן הקהילתי.
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