
 

 למה לי קהילה?

 מטרות הפעולה:

 .החניכות יבחנו את כוחה ויתרונותיה של קהילה .1

 .החניכות יכירו סוגים שונים של קהילות בעולם .2

 .החניכות יבינו את ההבדלים בין קהילה, קבוצה והתאגדות .3

 חלוקת זמנים:

 דקות 10 משחק פתיחה

 דקות 25 הקהילה שלי

 דקות 30 קהילות בראי ההיסטוריה

 דקות 15 בוצה והתאגדותקהילה, ק

 דקות 10 סיכום -למה לי קהילת להט"ב?

 
 עזרים וציוד:

 קטעי קריאה על קהילות ברחבי העולם -נספח א'

 דגלי הקהילות -נספח ב'

 

  מהלך הפעולה:

חניכה מתנדבת עוצמת עיניים והמדריכה  נשחק במשחק תאום נפש: משחק פתיחה: .1

ת ההעדפה שלהן ואז החניכה שעצמה עיניים כותבת "מתוק או מלוח?" כולן כותבות א

כותבת גם. מי שכתבה העדפה שונה ממה שאמרה החניכה תסגור את המצלמה. לאחר 

החניכות יענו ולאחר מכן  -מכן המדריכה תכתוב משהו אחר, למשל: "קיץ או חורף?"

תענה החניכה שעצמה עיניים. ושוב, מי שאמרה תשובה שונה מהחניכה המתנדבת תסגור 

 תאומת הנפש. -למה, עד שנגיע למצב שיש רק חניכה אחת עם מצלמה דלוקהמצ

נפתח את הפעולה על קהילה ונדגיש את העובדה שקהילות מסוגים שונים )מקצועיות,  מדריכ.ה:ל

 יום שלנו.-גיאוגרפיות, תרבותיות, וכד'( הן חלק בלתי נפרד מחיי היום

קהילה יחשוב על משהו שמשותף להן וייצרו  החניכות יתחלקו לזוגות, כל זוג הקהילה שלי: .2

)תחביבים, אמונה, תחומי עניין, השקפה פוליטית וכו'(. החניכות יחשבו על שם  מדומיינת

 לקהילה שלהן, יציירו דגל ויכתבו המנון, יחליטו על ערכים עליהם מושתתת הקהילה.

 עליה. תספרומאת הקהילה לכל הקבוצה ו תציגומ, בסוףל

המטרה היא שהחניכות יבינו את ההגדרה של קהילה מבלי לקרוא את ההגדרה המילונית  למדריכ.ה:

 של המונח. החניכות יבינו מה משרתת הקהילה ולמה זה מספק וממלא להרגיש שייך.ת למשהו.



 

 אחרי כל ההצגות נשאל:

 האם היה קל למצוא משהו משותף? •

 אותם תחומי עניין עם אנשים?האם אתן מרגישות שיש משהו מחבר בליצור קהילה על בסיס  •

 איפה עוד בעולם ניתן לראות קהילות? •

 

 שחרמ -כל חניכה תקבל חומר קריאה על קהילה אחרת קהילות ברחבי העולם: .3

. הן ילמדו אותן ומכך יסיקו את )נספח א( ההיסטוריה ועד היום ומכל רחבי העולם

 האינטרסים והמשמעות של הקהילות השונות.

 לות, יצטרכו לחבר מבחן כניסה לקהילה שקיבלו.אחר שהחניכות למדו על הקהיל

למדריכ.ה: בצורה זו יבינו החניכות שלא כל אחד.ת יכול.ה להצטרף לכל קהילה, יש מאפיינים לכל 

 קהילה וכל קהילה משרתת מטרות שונות.

 :הקהילות

 קיבוץ בארץ ישראל ●

 להקת אריות ●

 קהילת השומרונים ●

 קהילת העבריים בדימונה ●

 ינדיאנים בצפון אמריקהקהילת הא ●

 שבט האקא באפריקה ●

 תמרה בפורטוגל ●

 קהילה לומדת וירטואלית ●

 בני הקריפונה ●

 חסידות סאטמר ●

 נשאל: 

האם יש סיבה ליצור "מבחן קבלה" לכל קהילה? למה לא כל אחד.ת יכול.ה להתקבל לכל  •

 קהילה?

 מאיפה לדעתכן נובע הצורך של אדם להיות חלק מקבוצה? •

 מת? )לאו דווקא להט"ב(לק מקהילה מסויהאם אתן מרגישות ח •

 האם אנחנו משתייכים ליותר מקהילה אחת? •

 

 . )נספח ב( קהילה, קבוצה והתאגדות מניחות את המונחים :קהילה, קבוצה והתאגדות .4

: אינטימיות, מחויבות, )נספח ג( הבאים ביםהיכן למקם כל אחד מהרכיעל הקבוצה להחליט 

, מפגש, מאפיינים משותפים, חברות, קשרים כלכליים, התמודדות עם קשיים, מטרה, אחווה

מרחב גאוגרפי משותף, הגדרת תפקידים ברורה, תחושת משמעות, תקשורת שוטפת, 

 ביקורת חברתית, היררכיה, פרטיות, אינטרס/צורך, יעילות/פונקציונליות

 

 



 

 שאל:נ

בהתאם למאפיינים ששמנו, נסו לחשוב על קבוצות, התאגדויות או קהילות שאתן חברות  •

 מה הפך אותן למשמעותיות עבורכן? יים שלכם.בהן בח

 ה? יהאם זיהיתן מאפיינים משותפים כששמעתן אחת את השני •

 מה הדימויים שעולים לכן בראש כאשר אנחנו מדברות על המונח "קהילה"? •

 האם כל התאגדות אנושית היא קהילה?  •

 

טרה כמשפחה מאוחדת ושלמה שנלחמת למ המציג קהילה POSE-קטע מנראה  סיכום: .5

 מסויימת חשובה.

במחאה בכנסייה הגדולה בניו יורק.  POSEבסרטון זה ניתן לראות את קהילת הלהט"ב הייחודית ב)

בתקופה זו, מגפת האיידס הייתה בשיאה והומואים וטרנסים.יות רבים נספו ממנה. תגובת הממשלה 

 לא נקטה באף צעד.(הייתה שיד האלוהים בדבר, וש"ההומואים האלה צריכים למות" ועל כן החברה 

 ות:אלשו

 מה הרגשות שעולים בכן מהסרטון? ●

את ההבדל בין קבוצה, קהילה והתאגדות, הוא לבחון את הארגון  לבחוןדוגמה מעניינת  ●

איגי. איגי מורכב מקבוצות בכל רחבי הארץ, ואפילו אנחנו המדריכות  -שכולנו חלק ממנו

, ועד עם עובדים חלק מאיזושהי קבוצה. מצד שני, אפשר לטעון שאיגי זו התאגדות )עמותה

ון שקהל היעד ( וכמובן שאיגי זאת גם קהילה מכיוינוךשל משרד הח מנהל, תוכניות עבודה

הוא קהילה, מחנכים לקהילה וגם הרבה אנשים שכבר לא בארגון מגיעים למצעדים עם 

חולצות של איגי, חוזרים להדריך שנים רבות אחרי שהיו חניכים. משמע ההפרדה אינה 

מוחלטת. התאגדות יכולה להיות קהילה, ובתוך קהילה יכולות להיות קבוצות והכל שזור זה 

 יה.ימשלושת הצורות יש מה ללמוד ולהפיק אחת מהשנ לכן לכל אחת בזה.

הדגש הוא לייצר  -הדגש הוא על מערכות יחסים, אינטימיות, תקשורת, בקהילה -בקבוצה ●

הדגש הוא על מאבק  -סדר יום, אלטרנטיבה חברתית, מגוון אנושי ומרחב פתוח, בהתאגדות

 ימת.וקידום אג'נדה למען מטרה כוללת מסו

סוגים, ומה שמחבר ביניהן זה עצם היותו של האדם יצור חברתי שזקוק  יש קהילות מכל מני ●

קציות כדי להתפתח וניתן לראות זאת עוד מימי קדם ובשלל מקומות ברחבי העולם אלאינטר

 וגם אצל יצורים חיים מלבד האדם.

זאת הזדמנות עבורנו לחשוב האם אנחנו כקהילה סתם אוסף של פרטים "להט"ב" או  ●

איזשהו אורח חיים קהילתי. הפעולה נותנת השראה לפוטנציאל של קהילה  שאנחנו מקיימים

וכיצד אפשר להתפתח מתוך הביחד. עלינו להמשיך ולשמר את הקהילה, שדורשת עבודה 

 מתמדת והתחדשות ואינה מובנת מאליה.

 

https://drive.google.com/file/d/1LO3jqmiI8WFLeNiHEmCnDZb8oxFIE9nK/view


 

 קהילות -נספח א'

 קיבוץ בארץ ישראל

, המבוססת על שאיפת ישראל מדינתול יישוב, לציונותייחודית ל שיתופית התיישבותקיבוץ הוא צורת 

בין בני האדם ושיתוף  שוויון - סוציאליסטיים ערכיםועל  ישראל ארץהציונות להתיישבות מחודשת ב

 לאותחקכלכלי ורעיוני. הקיבוץ הוא בדרך כלל יישוב קטן המונה מספר מאות תושבים, ופרנסתו מ

". הקבוצה קבוצהונתה בשם "ההתיישבות השיתופית כ השנייה העלייהבתקופת  .תעשייהומ

 העלייההמכונה "אם הקבוצות". ה"קיבוץ" הראשון הוקם בתקופת  'א דגניההראשונה הייתה 

באותה עת נקבעה התארגנות קיבוצית הכוללת לראשונה את כל הקיבוצים  .חרוד עין, בהשלישית

בארץ, וכי כל החלטה של האספה הכללית מחייבת את כל הקיבוצים באופן גורף. גישה זו עמדה 

בניגוד לרעיון ה"קבוצה" שקבעה לעצמה את אופן החיים השיתופים באופן עצמאי. כך למשל 

 בדגניה א' המשיכו בלינה המשפחתית. כשבקיבוצים הוחלט על לינה משותפת,

לקיבוץ ניתנו הגדרות רעיוניות ומשפטיות שונות. אחת מהן היא "אגודה להתיישבות שהיא יישוב נפרד 

המקיים חברה שיתופית של חבריו, המאורגנת על יסודות של בעלות הכלל על הקניין ומטרותיה 

 .והחינוך"עבודה עצמית, שווין ושיתוף בכל שטחי הייצור, הצריכה 

והמדינה  היישובהחברתית של  אליטהונחשבו ל ציונותחברי הקיבוצים שימשו מכשיר מרכזי למימוש ה

בראשיתה. הקיבוצים החלו כקהילות שדגלו בשיתוף גדול ברכוש, עקרון המוצג בחלק מספרות 

. אולם במהרה נתפלגו לפדרציות שנקראו תנועות והקימו ארגונים קואופרטיבים אוטופיההמחקר כ

נוספים בשל עקרונות פוליטיים הנוגעים לפרשנות השוויוניות ביישוב, השיווק לעומת זאת היה משותף 

יהם( ומושבים. לכל סוגי ההתיישבות העובדת השיתופית, קרי: קבוצות, קיבוצים )על כל הסתעפויות

למרות הפרשנות השונה לערך השוויון, התארגנויות אלו לא שינו את הערכים המוצהרים של חיים 

 בקהילה. משותף חינוךו קהילהב שיתופיים

 הגנהחברי קיבוצים שימשו בתפקידים מרכזיים ביישוב ובהנהגת המדינה ותרמו תרומה מרכזית ל

שבשל התמיכה העקרונית ברעיון הסוציאל דמוקראטי, הם יאיישו את עמוד השדרה  ח"פלמול

הכלכלי והחברתי של המדינה בשנותיה הראשונות, רבים מהם מצאו את דרכם להנהגת היישוב. 

, במיוחד בעשרות השנים הראשונות לקיומו. תרומה ל"צהלאחר קום המדינה תרמו חברי הקיבוצים ל

בים ליחידות קרביות, בטייסים ובאחוז מפקדים גבוה יחסית לאחוז חברי זו התבטאה במתגייסים הר

 ובני הקיבוצים באוכלוסייה.

הקיבוץ היה חוד החנית של המאמץ הציוני להקים מדינה יהודית בארץ ישראל. בתקופת היישוב 

תרומתו בתחומי ההתיישבות, הביטחון, העלייה, והקליטה הייתה מעל ומעבר למשקלו הדמוגרפי. 

שייתו החלוצית השתלבה באורח חייו השיתופי וזיכתה אותו ביוקרה עצומה. בזכותה הוא ניצב בראש ע

סולם האתוס היישובי. משקמה המדינה, היא נטלה על עצמה רבים מתפקידיו של הקיבוץ, יוקרתה 

של החלוציות התעמעמה ובד בבד חל כרסום במוטיבציה של חברי הקיבוץ להמשיך לשאת בנטל 

 הלאומיות. המשימות
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 להקת אריות

האריות חיים בלהקה ובכך הם שונים משאר החתוליים הגדולים, אך יש זכרים החיים מחוץ ללהקות 

 כי גורשו מהן.

יעיל למדי. תפקידם של הזכרים הוא להזדווג עם הנקבות, וכן  חברתי מדרגבלהקת האריות מתקיים 

להגן על הלהקה מפני איום חיצוני, אם מטורפים אחרים ואם מניסיון השתלטות של זכרים זרים על 

קה. תפקידן של הלביאות הוא לצוד את הטרף, וכן לגדל את הצאצאים ולדאוג לקיומם. האריה הלה

 .ותאהזכר רוב הזמן אינו מסייע לציד, אך הוא דרוש בציד טרף גדול, כגון 

כשרוב הלהקה מורכבת מלביאות  15פריטים כשהממוצע בלהקה הוא  37ל 4הלהקות נעות בין 

גורי האריה נולדים  -והשאר מאריות זכרים אשר יכולים להתרבות. כמה מהר לגדול ולהתפתח ?

קילוגרם ובשבועיים  1.65עיוורים ונשארים כך בשבוע הראשון של חייהם , נולדים במשקל ממוצע של 

גרם ביום, הגורים מתחילים ללכת כשבועיים מהלידה, תוך  106ונים של חייהם הם עולים כהראש

שבועות יכולים להתחיל לאכול אוכל  8כשלושה שבועות מתחילים לפתח הגורים שיני חלב ו בגיל 

מוצק. החיים בלהקה עוזרים ללביאה לשמור על גור האריה מטורפים ומאריות עוינים שלא חלק 

משפרות את סיכויו לשרוד לגדול ולהגיע לבגרות. ההרכב של להקת אריות המורכבת  מהלהקה ובכך

מרוב נקבות ומיעוט קטן של זכרי אלפא היכולים להרבות את הלביאות, עוזר למין בסיכויו להתרבות. 

הן בעלות אותו גודל פיזי כמו לביאות מבוגרות ואי אפשר  4גורי האריה ממשיכים לגדול ולביאות בגיל 

 בדיל ביניהן.לה

כאשר הגורים מגיעים לבגרות מינית, הזכרים שבהם מגורשים מהלהקה, ואילו הנקבות יכולות 

להישאר בה. זכרים צעירים שגורשו מהלהקה מוצאים עצמם מתאגדים יחדיו בדרכם החדשה, בדרך 

ש כלל מדובר באחים או בקרובי משפחה. מעתה ואילך הם חייבים לצוד כדי להתקיים, או להשתמ

בכוחם הרב כדי לגזול טרף שאחרים צדו. אם חברי הלהקה הצעירה לא ייפגעו באופן ממשי במהלך 

לנסות ולהבריח זכרים  –בין גיל ארבע לעשר, כאשר הם בשיא כוחם וכושרם  –השנים, הם יוכלו 

מבוגרים למדי מלהקה אחרת שבה ייתקלו. אם יצליחו, ישתלטו על הנקבות ויהרגו את גוריהן, וכך 

 שלהם. –יזרזו את לידתם של גורים חדשים 

במהלך השנים נתקלת הלהקה בניסיונות חוזרים ונשנים של זכרים אחרים להשתלט עליה, עד אשר 

פוריות או שאינן -צולחת ידם של הזרים והאריות הוותיקים מוצאים עצמם מגורשים. גם נקבות לא

 ן.מסוגלות עוד לצוד מגורשות מן הלהקה, בדרך כלל אל מות
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 קהילת השומרונים

השומרונים הינם שרידים לעם ישראל, צאצאי שבטי מנשה, אפרים ולוי. הפילוג בינם לבין אחיהם בני 

יהודה )היהודים( החל בתקופת עלי הכהן, ושיאו היה בתקופת מלכות ישראל ומלכות יהודה, כאשר 

ונשארו דבקים בהר השומרונים )אז מלכות ישראל( סירבו לקבל את ירושלים כמקום הנבחר, 

 גריזים כמקום הנבחר.

זהו למעשה ההבדל העיקרי בינם לבין אחיהם היהודים עד היום הזה. הקהילה השומרונית מונה 

נפש, חציים בהר גריזים, וחציים בחולון. מיעוט מספרם נובע מעצם דבקותם בארץ  750כיום כ 

ורדיפות מהשלטונות אשר  ספגה הקהילה השומרונית הפרעות 19 -ישראל. במהלך המאות ה 

 150שלטו בארץ ישראל, ולמרות זאת הם לא עזבו את הארץ. הדבר גרם לדילול מספרם עד כדי 

 נפש. 630 -עם שיפור מצבם הכלכלי והמדיני עלה מספרם לכ 20 -נפש בלבד.  רק במאה ה

 הדת השומרונית מבוססת על חמישה עיקרי אמונה:

  
 אל אחד. 
 משה. -נביא אחד 
 התורה. -אחד ספר קדוש 
 הר גריזים. -מקום נבחר אחד 
 יום נקם ושילם אשר הוא אחרית הימים. 

  

 שבט האקא באפריקה 

-ציידיםנמוכי קומה, החיים כחברת  -"פיגמים "נוודים שבט( הוא Aka people :אנגליתשבט אקא )ב

תאם . השבט נודד מדי שנה בין אזורי מחיה שונים, בהאפריקהומיושבים במספר מדינות ב לקטים

המשתנה של עונות השנה. הייחודיות של בני שבט האקא נובעת מהערכים הייחודים לשבט  אקליםל

מובהקת בשבט. בנוסף,  היררכיהוהיעדר  פרטי רכושוחלוקה בין בני השבט, היעדר  שיתופיותכגון, 

, ובחלוקת עבודה ייחודית בין מגדרית שוויוניותוהזוגי הייחודי של השבט מאופיין בהמבנה המשפחתי 

 בני הזוג.

דרך כלל, בשבט האקא אין חתונה, שלב הנישואין מתרחש עם המעבר של הזוג למגורים משותפים. ב

המעבר יתרחש עם הרצון של הזוג לילדים, אז יעבור הזוג לגור יחד עם משפחת האישה. לרוב גברים 

מאזור מסוים יינשאו עם נשים מאזור מסוים אחר, ממנו מקובל לשאת אישה. בני שבט האקא מאמינים 

יים של שילדיהם הם הערך המשמעותי ביותר בחייהם, בעיניהם, ילדים הם האנרגיה ומקור הח

 הקהילה כולה.
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 קהילת העבריים בדימונה

 African Hebrewהעבריים מדימונה, הנודעים גם בכינוי האפריקאים העבריים, או בשמם הרשמי 

Israelite Nation of Jerusalem (, הם תתירושליםמ ישראל בנישל  עבריתה אפריקאית)האומה ה-

איש בישראל. רוב  5,000-, ומונה כהברית מארצות אפריקאיםזעירה שמקורה מצאצאי  דתיתקבוצה 

 דימונהחבריה חיים בקהילה שיתופית בעיר 

ו מארחת מאות קרקע בדימונה. קהילה ז-רוב חברי הקבוצה חיים בקהילה שיתופית בשכונה צמודת

ל טבעוני המגישות אוכ מסעדות. לקהילה רשת טבעוניתמבקרים בשנה. הקהילה דוגלת בתזונה 

הפופולרי במיוחד בקרב  בגדים מפעל(, אותן מתפעלים חבריה. לקהילה גם סייטןו סויה)כגון מוצרי 

 .יתהבר ארצותאישים מהאליטה השחורה ב

)גבר אחד נושא כמה נשים( הם אחד מהדברים בו דוגלים בני קהילת העבריים,  פוליגמים נישואים

 ואורח חייהם מאופיין בקהילתיות ובעזרה הדדית רבה בין המשפחות.

חס של ראשי הקהילה למרות זאת פורסמו כמה סיפורים מפי יוצאי הקהילה, שבחרו לעזוב אותה על י

כלפיהם. הם סיפרו על השפלות, ניצול לרעה ומצב מחפיר שבעקבות כך בחרו לעזוב את הקהילה 

 ולצאת לחיים חדשים.

, כפי שהיא מפרשת אותה. העבריים בין החדשה הבריתו תורההקבוצה מבססת את אורח חייה על ה

ששלח האלוהים בשביל לשמור על צדקת  משיחיםבתור אחד משרשרת ה ישוהשאר גם רואים ב

כחלק  התלמודו הרבנית יהדותוהם דוחים את ה ל"חזישראל. בני הקבוצה אינם מקבלים את מסורת 

 להתגיירמהדת העברית האמיתית. מאז הגעתם לישראל, ראשי הקהילה עמדו על כך שאין ברצונם 

במקום אלו הייחודים לדת שלהם, למרות שטרם הגעתם הם  ההלכהולקבל על עצמם את חוקי 

 הבטיחו אחרת לרשויות בישראל.

בנוסף למועדים הנזכרים במקרא, הם חוגגים גם שני חגים נוספים. האחד באמצע מאי, המציין את 

שבאפריקה. השני בסוף פברואר ומטרתו  ליבריהשבאמריקה אל  הברית ארצותיציאת הקבוצה מ

, והם מסבירים כי למדו זאת שבתבכל  צמיםחיזוק הנתינה והאחדות בתוך הקהילה. בני הקהילה 

 חה אדמת הארץ אחת לשבע שנים., שעל פיה נשמיטהממצוות ה

לעומת הקהילה שלהם, הם  ישראל בניאינם הצאצאים האמיתיים של  יהודיםמלבד טענתם שה

, ולפי ה'מחקר' שלהם אף אחד מהלאומים ישמעאלהפלסטינים אינם צאצאים של -ערביםשה טוענים

א של העמים המקוריים שהתגוררו בארץ הקודש והם אף טוענים כי "ארץ ישראל היא באזור אינו צאצ

 חלק מיבשת אפריקה"
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 קהילות האינדיאנים בצפון אמריקה

( או האינדיאנים בארצות הברית Native Americans :אנגליתעמים ילידים בארצות הברית )ב

 [2]מיליון נפש 2.9-יותר מ 2010אשר מנה בשנת  אתני( הם מיעוט American Indians)באנגלית: 

והיא  שבטיםמורכבת מעשרות  אינדיאניםסיית ה(. אוכלוהברית ארצותמאוכלוסיית  1%-)כ

 האוכלוסייה הוותיקה ביותר ביבשת.

מיליון נפש במאות עמים ושבטים  10-מנו האינדיאנים, על פי הערכות שונות, כ אמריקה גילויבימי 

, עם תחילת ההתיישבות האירופאית 1620שונים לאורכה ולרוחבה של היבשת. החל משנת 

 .19-ה המאה, ועד סוף הצפונית אמריקהב

רבים מבני השבטים האינדיאנים עדיין שומרים על דתם הקדומה ומקיימים טקסי פולחן ואירועים 

דתיים מגוונים. המסורות האינדיאניות שונות משבט לשבט, אולם בעיקרון הן כוללות טקסי פולחן, 

תמש במגוון אמצעים טבעיים כגון: נוצות, ריקוד, שירה, תפילה ונגינה. בטקסים רבים נוהגים להש

-פרוות, פירות ופטריות. בין השאר משתמשים בצמחים מקודשים שונים להם סגולות רפואיות ופסיכו

. במסגרת החקיקה בקונגרס ישנו היתר מיוחד מרווהו טבק ,דטורה ,פיאוטהאקטיביות כגון: 

לצורך פולחן, האוסר עליהם למסור נוצות מעין אלה לאנשים שאינם  עיטלאינדיאנים לשימוש בנוצות 

קיים שילוב של האמונה המסורתית השבטית עם  רשומים כאינדיאנים. בקרב רבים מן השבטים

 .נוצריותמסורות 

הדת האינדיאנית קידשה את הטבע, הם האמינו כי על בני האדם לחיות בהרמוניה עם הטבע. הם 

" לות'ר סטנדינג בר אמר: "ליבו של אדם מתקשה כאשר הוא סוקראו לאדמתם "אמא". ראש שבט ה"

 מתרחק מן הטבע".

א דגלה באמונה כי ישנן נשמות בכל דבר בין אם , כלומר היאנימיסטיתהדת האינדיאנית הייתה 

בעצים, כוכבים, סלעים ועוד. דת זו בוססה על הרצון של מאמיניה לרצות את הרוחות )נשמות( הללו 

והגעה  עצמית פגיעהוהם עשו כך במספר דרכים אחד מהם הוא טקס ההתבגרות של נער שכלל צום, 

. מאופיין בניתוק היפנוטי מצבלמצב של טראנס )מצב תודעתי בלתי נורמלי, בין שינה לערות, ודומה ל

חלקי או מלא מהסביבה הפיזית( זאת על מנת לפגוש את חיית הנשמה שלו. דוגמה לטקס מסוג זה 

בנה גדול בעל עמוד במרכזו שסימל את השמש ובמהלכו הנערים נקרא "ריקוד השמש" והוא כלל מ

 נו.תולים את פטמותיהם ממ

 

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA#cite_note-2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99_%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99_%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%96%D7%94


 

 תמרה בפורטוגל

הוליסטי בדרום -אקולוגי כפרבינלאומית המתקיימת ב קהילה( היא Tamera :פורטוגזיתָתֵמָרה )ב

 .פורטוגל

קיימא המבוססים על תרבות של שלום עם -תיים, עצמאיים, בנימטרת הכפר להוות מודל לחיים קהיל

איש, מכנה את המקום "הילינג  170-מונה כובין בני אדם. הקהילה עצמה, ה החיים בעלי, עם סביבהה

כלומר, מערכת טבעית של ריפוי שמטרתה להוות "חממה של אמון" ומעבדה למחקר  –ביוטופ" 

 בשאלה "כיצד בני אדם יכולים לחיות ביחד ללא אלימות".

יזמה קהילת תמרה את פרויקט "כפר חקר לשלום במזרח התיכון" שבו יגורו יחד  2000בשנת 

אלימות, מתוך טענה שקהילה כזאת יכולה להוות מפתח -ואחרים בתרבות של אי פלסטינים ,יהודים

 ושומרון יהודהוב ישראלמי. ישראלים ופלסטיניים הצטרפו לפעילויות שונות של תמרה בלשלום עול

ובפורטוגל. בעקבות היוזמה התגבשה קבוצה ששאפה להקים את הכפר במזרח התיכון, אולם היוזמה 

לא יצאה אל הפועל. תמרה משתפת פעולה עם גורמים נוספים ברחבי העולם, מתוך כוונה ליצור רשת 

ת אחד המוקדים של קהילות שלום בנקודות אנרגטיות על פני כדור הארץ. כפר החקר לשלום יהווה א

 בתוך הרשת הזאת.

 

 קהילה לומדת וירטואלית

שעיקרה הוא פעילויות  וירטואלית קהילהקהילה לומדת וירטואלית, או קהילת לימוד וירטואלית היא 

משותף, של אנשים בעלי נושא או תחום עניין  קבוצה. קהילה לומדת וירטואלית מורכבת מלימודיות

. לעיתים באה קהילה מסוג זה כדי להמשיך את הלמידה לאחר מידעועיבוד  ידעהעוסקים בהחלפת 

קבוצתי  חינוכי, במטרה ליצור תהליך ביתסיוע לתלמידים שאין להם עזרה ב, תוך הספר ביתשעות 

 ידע.-ייתשל בנ

שלא היו אפשריות בתהליכי  הוראהדרכים חדשות ל מוריםקהילות לימוד וירטואליות מציעות ל

( אינטרנטתית, כיוון שהן משלבות בין הטכנולוגיה הווירטואלית המאפשרת אותה )ההוראה המסור

מתקדמים. בנוסף, בולטת בהן הקהילתיות. כמו כן, קהילות לימוד וירטואליות  חינוכייםלבין רעיונות 

, קשרים חברתיים ותהליכי שיתוף ידע, ההופכים אותן לקהילות אישיים בין קשריםמתאפיינות ב

לומדות. רק קהילות המשלבות את שלושת המאפיינים האחרונים ראויות להיקרא קהילות לימוד 

וירטואליות. דוגמה לקהילה לומדת בישראל, ניתן למצוא באתר "צפונט" המופעל על ידי משרד 

 החינוך )מחוז צפון(.

הקמת קהילות לימוד וירטואליות, נשענת על תאוריות שיתוף ומסורת תאורטית של מספר הוגים. 

מסוגלים לאמץ  ילדיםשטען כי באמצעות שיתוף פעולה עם השווים להם במעמד,  ה'פיאז אן'זביניהם: 

 הווארד, שהציע כי תהליך הלמידה הוא תהליך חברתי. בנוסף, גם ויגוצקי לבחדשות.  חשיבהדרכי 

 עמד על כך שאנשים שונים לומדים בדרכים שונות. מרובות אינטליגנציותעל שלו  תאוריהשב גארדנר
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 בני הקריפונה

 3המיסיונרית הילידית הברזילאית כבר כמעט בני הקריפונה עובדים עם גרינפיס ברזיל והמועצה 

שנים במאמצים להפסיק את בירוא היערות ואת הפלישות הבלתי חוקיות התופסות שטחים על חשבון 

 אדמותיהם המוגנות לפי חוק. 

באמצעות שילוב של ידע מסורתי ארוך טווח בשטחם, טכנולוגיה חדשה לניטור יערות והבנה מוצקה 

הקריפונה זוכים בחזרה בארצם הקדומה. כריתת היערות בשטח ילידי  – של זכויותיהם החוקיות

קריפונה הצטמצמה באופן משמעותי מאז שהילידים בקריפונה החלו במעקב אחר היערות, דיווחו על 

ממצאים לרשויות ודרשו צעדים משפטיים נגד פלישות וכריתת היערות. הצלחתם, בגיבוי גרינפיס 

היא גם סימן לגדילת הסולידריות העולמית בקרב העמים הילידים,  ,cimiועמותה ברזילאית בשם 

 מכיוון שהם נתונים לאיומים גדולים יותר ויותר עם הזמן. 

"אנו נלחמים נגד הרס השטח שלנו כבר זמן רב, ולכן אנו קוראים לרשויות לדחות ולדכא את הפשע 

ם, אנו מקווים שפעולות הלחימה נגד המאורגן המכשיל את יערנו; ואפילו בידיעה שיש בו עדיין פולשי

כריתת היערות ימשכו ושאנחנו נוכל לחיות בשלום, על פי המנהגים והמסורות שלנו", הסביר אדריאנו 

 קריפונה, מנהיג קהילת ילידי הקריפונה.

 חסידות סאטמר

 יואלשהוקמה על ידי הרב  חסידית חצר: סאטמאר( היא בחסידות המקובל באיותחסידות סאטֶמר )

 חסידות(. החצר היא ענף של רומניה)כיום ב טרנסילבניהשב מארה סאטו, בעיר 1905-ב טייטלבוים

, שם הפכה לאחת יורק ניושב וויליאמסבורגעבר מרכזה ל השנייה העולם מלחמת. לאחר סיגט

 משההראשון הנהיג את החסידות אחיינו, הרב  ר"אדמוהחסידויות הגדולות בעולם. אחרי מותו של ה

 אהרן(, היא התפצלה בין שניים מבניו, הרב 2006) ו"תשס. סמוך לפטירתו בשנת טייטלבוים

 , שחצרו בוויליאמסבורג.טייטלבוים לייב זלמן, והרב יואל קריית, שחצרו בטייטלבוים

 .ישראלול ציונותלהחסידות מתאפיינת בקנאות ובהתנגדות אידאולוגית 

אירעו לעם בהתאם לשיטתו של מייסדה, שראה בציונות שורש כל רע והגורם העיקרי לכל הצרות ש

ישראל במאה השנים האחרונות. כלשונו: "אם ניקח כל פירצות הדור, והעבירות המרובות הנעשות 

בכל העולם וישימו אותם בכף מאזניים אחת, ומדינה הציונית בכף מאזניים השני', תכריע ]המדינה[ 

תפות את הכל, שהוא השורש של אבי אבות הטומאה שבכל העולם כולו.". רבי יואל סבר שהשת

 .החמורות עברות שלושמפני שהיא כוללת  יעבור ואל יהרגבבחירות למדינה אסורה ב

ומציגים עצמם כשומר האידאולוגי של כלל הציבור החרדי. הם  ציונים אנטיחסידי סאטמר נחשבים כ

 .ישראל מדינתולמוסדות חרדיים אחרים שאינם מקבלים תקציבים מ החרדית עדהגדולי התורמים ל
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A9%D7%A1%22%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/2006
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F_%D7%98%D7%99%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F_%D7%98%D7%99%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F_%D7%98%D7%99%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F_%D7%98%D7%99%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%95%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%95%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%95%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9C%D7%9E%D7%9F_%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%91_%D7%98%D7%99%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9C%D7%9E%D7%9F_%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%91_%D7%98%D7%99%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9C%D7%9E%D7%9F_%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%91_%D7%98%D7%99%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9C%D7%9E%D7%9F_%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%91_%D7%98%D7%99%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9C%D7%9E%D7%9F_%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%91_%D7%98%D7%99%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%A8%D7%92_%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%99%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%A8%D7%92_%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%99%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%A8%D7%92_%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%99%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%A8%D7%92_%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%99%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%A8%D7%92_%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%99%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99_%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99_%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99_%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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 קהילה
 

 ספר אופנים:קהילה יכולה להיות מוגדרת במ

 

 קבוצת אנשים הגרים באזור גאוגרפי מסוים, תחת אותו שלטון. ❏

קבוצה חברתית בכל גודל, שחבריה חיים במקום מוגדר, חולקים  ❏

 ממשל משותף, והם בעלי מורשת תרבותית והיסטורית משותפת.

קבוצה של בני אדם בעלי עניינים משותפים )אינטרסים או דעות(,  ❏

 פות.הפריה הדדית והרגשת שות

קבוצה חברתית, דתית, מקצועית או אחרת, שחבריה הם בעלי עניין  ❏

 משותף 

קבוצת פרטים שיצרו קשרים חברתיים הפועלים בגבולות מסוימים,  ❏

 מקושרים למקום, ויש להם מאפיין רצון או עניין משותפים.

-האדם הוא יצור חברתי, השתייכות לקהילה היא צורך בסיסי של בני

 האדם. 

י בהגדרות הקהילה, המשותף לסוגי הקהילות הוא הרגשת למרות השונ

הזהות של חברי הקהילה, היוצרת תחושה שהאדם אינו לבד, ומכאן ניסיון 

ליצור סמלי זהות ייחודיים ) שפה, לבוש, סמלים, ערכים, נורמות ודפוסי 

 התנהגות(

 קהילות מורכבות מקבוצות שונות.



 

 קבוצה
 

ייחסות ביניהם מבחין אותם מכל קבוצה היא מספר אנשים שאופי ההת

האחרים". קבוצה יכולה להיווצר באופן ספונטני או מתוכנן, כאשר יווצרו 

אצל שלושה אנשים או יותר מרחב תפיסתי משותף וייצוג פנימי הדדי, 

 אליהם תילווה תלות הדדית, קשרים רגשיים ופעילות גומלין. 

 

הן הבדלים רבים, ועם כאשר בוחנים קבוצות שונות ניתן לראות שיש ביני

זאת יש להן גם מאפיינים משותפים המייחדים אותן כיישות חברתית. 

 לקבוצה הגדרות רבות:

 

קבוצה מתקיימת כאשר שני אנשים או יותר מגדירים עצמם כחברים  ❏

 בה, וקיומה מוכר על ידי לפחות אדם אחד אחר

קבוצה היא אוסף של פרטים בעלי קשרים זה עם זה ההופכים אותם  ❏

 לתלויים זה בזה באורח משמעותי

קבוצה היא מספר אנשים המתקשרים זה עם זה לרוב לפרק זמן  ❏

ממושך, ושמספרם נמוך מספיק כך שכל חבר בקבוצה יהיה מסוגל 

 לתקשר עם כל האחרים פנים אל פנים.

קבוצה היא יחידה חברתית המורכבת ממספר פרטים בעלי סטטוס  ❏

יותר, המחזיקים מערך של ים מוגדרים פחות או ויחסים תפקיד

ערכים ונורמות המווסתים את התנהגות החברים, לפחות בכל הנוגע 

 לקבוצה.



 

 התאגדות
בני אדם שהתקשרו אחד עם השני לשם קידומה של מטרה משותפת. 

התאגדות יכולה להיות צורה משפטית ומוכרת ע"י החוק בארץ ובעולם 

ת מוכרת ככזו. בהתאגדות מות על מנת להיוכיחידה עם זכויות וחובות מסוי

נשארים האינטרסים האישיים של המשתתפים נפרדים זה מזה. יחסי 

המשתתפים בהתאגדות הם ביסודם פורמליים וספציפיים והם מוצאים 

 ביטוי בהסכם הקובע ומפרט את הכללים שלפיהם ינהגו החברים. 

התפתחות האיגודים המקצועיים בעולם המערבי הופיעו על רקע התפתחות 

 התעשייה, ובקרב מעמד הפועלים. 

 

 סוגי התאגדות:

: מפלגה היא ארגון רשמי אשר בנוי ממוסדות פנימיים מפלגה ●

אשר קובעים את המצע הרעיוני ואת הפעילויות בשטח. מפלגות 

למען השפעה על אופי  כוחלשם השגת  בחירותמתמודדות ב

 המדינה.

מפלגתי -מפלגתי )או ארגון חוץ פרלמנטרי(: ארגון א-אארגון  ●

הוא ארגון אשר פועל למימוש רעיון, ארגון זה יכול לבצע פעולות 

 המוניות. עצרותעד  התרמותשונות ומגוונות, מ

הוא התאגדות ייחודית לשדה יחסי העבודה  עובדים ארגון ●

שמטרתו הגנה על זכויות עובדים וניהול משא ומתן קיבוצי 

י עבודה עם מעסיקים, לארגון עובדים כלים ייחודיים כמו והסכמ

-במקום העבודה, ארגון עובדים יכול להיות א שביתהלמשל 

 מפלגתי או קשור למפלגה מסוימת.

: ארגון של קבוצת אנשים שקם כדי לקדם את קהילתיארגון  ●

הקבוצה ואין לו מטרות רחבות יותר. למשל התארגנות שכונתית 

 ית.במרוכז לשם קבלת הנחה משמעות אוכללקניית 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%97_(%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C
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