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 תודות 

 

 , וההכוונה ר רוני קאופמן על הליווי"תודה לד

 ,על ההדרכה המקצועית והעידודתמה חלפין לתודה 

 ,על התמיכה והעזרה לאורך כל הדרך, היקראישי , גילתודה ל

 ,עמית ועדי על הסבלנות והאהבה האין סופית, תודה לילדי האהובים דביר

   .שיתפו אותי בחוויותיהםש" סינגור קהילתי"עובדי ומתנדבי ותודה מקרב לב ל



 תקציר
עבודתם של נערך מעט מחקר על , המורכבת מקבוצות תרבותיות ואתניות רבות, בישראל      

להעמיק את  יאעבודה זו השל ת ה אחמטר .ותרב תרבותיעם קהילות ארגונים לשינוי חברתי 

הם חלק מאוכלוסיות מודרות ש ,ןחבריהאלה עם קהילות שעבודתם של ארגונים דרכי ההבנה על 

מטרה . משתייכים לקבוצות שונות של מיעוט תרבותי, כלכלית –המתמודדות עם מצוקה חברתית 

לתרום ידע חדש וכלים יישומיים לראשי ארגונים קהילתיים לשנוי חברתי בעבודה זו היא  נוספת

 ,בחינת החסמיםבאמצעות מטרות אלה יושגו  .המעוניינים להפוך את ארגונם לארגון רב תרבותי

 ותתייחסבהרב תרבותית ארגון לשינוי חברתי הפועל בקהילה ודרכי ההתמודדות של הקשיים 

 .רב תרבותי בתוך הארגוןוקיום צוות עם קהילה רב תרבותית  ת הארגוןודעב :סוגיות תילש

    

 קבוצות של העצמית הזהות בשימור התומכת ערכית גישה המציין מושג הוא תרבותיות -רב      

 על מהן אחת של העדפה ללא, זו בצד זו תרבותית שוניות של הקיום בחשיבות הכרה תוך, שונות

 מן לבנות ניסיון ישנו תרבותיות הרב בגישת(. 9111, און-בר: ואילטוב שמאי) חברתה פני

 לגיטימציה לה ונותנת ההבדלים של קיומם את המכבדת הרמונית יצירה הללו התרבויות

(Leonetti, 1994.)  מכיוון שבמחקר הנוכחי הרב תרבותיות בארגון מתייחסת לסוגיות העוסקות

של ההגדרות , בעבודתו של הארגון עם קהילה רב תרבותית ובקיום צוות רב תרבותי בתוך הארגון

 .מתייחסות גם הן לסוגיות אלה, שאומצו במחקר על סמך סקירת הספרותארגון רב תרבותי 

      

. א: כארגון אשר" מוצלח"תרבותית הוגדר במחקר ארגון רב תרבותי  בעבודה עם קהילה רב     

 יחסי יוצר.ב .הקהילה  לאופי ההתערבותדרכי  את ומתאים פועל הוא בה היעד קהילת את מזהה

 מחבריה אחד לכל אישית התייחסות, הקהילה שיתוף באמצעות תרבותית הרב הקהילה עם אמון

שיתופי פעולה ביניהן על  ולבניית בקהילה הקבוצות בין המתח להפגת פועל. ג. השירות והנגשת

 .מנת לקדם שינוי חברתי עבור הקהילה כולה

       

הוגדרו במחקר , כדי שחברי הצוות בארגון שכזה יצליחו לעבוד עם הקהילה הרב תרבותית      

 זהויותיהםעם היכולת להכיר ולקבל אחרים שמופיעים . א: חבריוכנחוצים להבאים כישורים ה

השותפות והחלוקה הצודקת באמצעות כבוד לשוני , השוויון ערכי כן היכולת להקפיד על ו השונות

  .ולפיתוחהתרבותית -רגישות ביןלמידה של לפתיחות ומוכנות . ב.  וויתור על אחידות כפויה

     

של " הצלחתו"ל הבאים המאפיינים אומצורב תרבותי בארגון  צוותקיום בכל הקשור ל        

  ההעסקה תנאי, שווה השונות התרבותיות לקבוצות המשתייכים העובדים מספר. א: ארגוןה

  בו המתקיים הדיון, וכן לכולם ושווים פתוחים הארגון בתוך הניהול ותפקידי שווים

 נוצר בו ארגון. ב .העמיתים של אמת שותפות תוך דמוקרטי בהליך נעשים המתקבלות וההחלטות

  .וקוגניטיביים רגשיים מחסומים על התגברות תוך אמיתי דיאלוג

 

 



סניף לוד הארגון שנבחר לניתוח הוא  .(case study) המחקר התבצע בשיטת חקר מקרה         

הארגון . שפועל מראשיתו על בסיס רב תרבותי  advocacy.org.il"סנגור קהילתי"של עמותת 

לקבוצת ארגוני החברה האזרחית בה מתמקדים הארגונים בקריאת תיגר על המדיניות  ךמשתיי

במסגרת העבודה נלמדה עבודתו של . הרשמית של הממשלה ועוסקים בסנגור ובשינוי חברתי

, עובדים ומתנדבים, חברי צוות בארגון 99הארגון הנחקר באמצעות קיום ראיונות חצי מובנים של 

בו בתקופות שונות ובאמצעות ניתוח מסמכים ופרוטוקולים מעבודת יהודים וערבים שעבדו 

 . הארגון

     

עבודת הארגון עם : מתייחסים גם הם לשתי הסוגיות העיקריות שנבדקוהממצאים במחקר     

 .קהילה רב תרבותית וקיום צוות רב תרבותי בתוכו

ודרכי ההתמודדות  תרבותיתעבודתו של הארגון עם הקהילה הרב שנמצאו בהחסמים והקשיים 

   :הם, של הארגון בנושא

זיהוי והבנה של הסיבה המרכזית   –דרכי ההתערבות לאוכלוסיית היעד התאמת .א

השתייכותם לקבוצות : כלכליים –להימצאותם של חברי הקהילה בשוליים החברתיים 

  .שונות של מיעוט תרבותי או חיים בעוני

תוך והעצמתה  המתמודדת עם חיים בעוני אחת קהילה תפיסת הקהילה כ: דרך ההתמודדות

 .לכל אחת מהקבוצות בה התייחסות רגישת תרבות

שמצמצמת את פניותיה לנותני שירותים  יצירת יחסי אמון עם הקהילה הרב תרבותית .ב

 . בשל אכזבות העבר ובשל כך אינה מממשת את זכויותיה החברתיות כלכליות

, ן וכבוד הדדי עם הקהילה באמצעות בניית שותפות עימהיצירת  יחסי אמו: דרך ההתמודדות

והתייחסות ייחודית לצרכים של הקבוצות ושל  מהתרבויות השונותלאנשים הנגשת השירות 

 .הפרטים בתוכה

שמחליש את הקהילה ותורם  בקהילההתרבותיות השונות המתח בין הקבוצות  .ג

 .להתעלמות של קובעי המדיניות ממנה ומצרכיה

יצירת הזדמנויות למפגשים בין יחידים מהקבוצות השונות ועידוד שיתופי : דרך ההתמודדות

בקצב וביכולת שמתאימים , תפיםופעולה בין הקבוצות באמצעות עבודה על צרכים מש

 .לקהילה

 

ך הארגון ודרכי ההתמודדות של הארגון רב תרבותי בתוקיום צוות בהחסמים והקשיים שנמצאו  

 :הם, בנושא

מיהו הצוות המתאים ביותר לעבוד  – תח בין העסקת צוות מקצועי לצוות רב תרבותיהמ .א

צוות מקצועי המתמחה בעבודה : עם חברי הקהילה על שינוי חברתי באמצעות העצמתה

ואינו מתמחה קהילה או צוות שמייצג את הקבוצות השונות בעם קהילות ובשינוי חברתי 

 . בתחום

בהתאם , העסקת צוות המורכב גם מאנשי מקצוע וגם מנציגי הקהילות. 9: דרכי ההתמודדות

המשתייכים לקבוצות , ליווי והדרכת עובדים לא מקצועיים בתחום. 2. לדרישות התפקיד

 .   התרבויות המרכיבות את הקהילה



ימת ולשמור על פלורליזם בצוות שבתוכו קי להכיל ביטויים תרבותיים שונים היכולת .ב

 .תרבותיתשונות 

, הזהויות התרבותית השונות של חברי הצוות בכל הנוגע לשפהוכיבוד קבלה : דרך ההתמודדות

 . לחגים ולמנהגים, ללבוש

 . כתוצאה מחסמים בין תרבותיים שונותתרבויות בין עובדים מ יםמתח .ג

שוויון הזדמנויות בנושא  דומהאישית בעלי אידיאולוגיה חברי צוות בחירת . 9 :דרכי ההתמודדות

דרישות ברורות של  .2. אידיאולוגיה שתורמת לחיבור בין חברי הצוות, ושוויון במימוש זכויות

מצבים בהם המנהלים ב התערבות. 3. הארגון לעובדיו בכל הנוגע לעבודתם הרב תרבותית

 .תוך גילוי רגישות והבנה לקשיים קשיים בינאישייםמתעוררים 

 

וטיפוליות שונות של חברי הצוות כתוצאה מהשונות המקצועית גישות שירותיות  .ד

 .והתרבותית של חבריו

 .בהתאם לתפקידם הצוות לעבודה רגישת תרבותחברי כשרת ה :ההתמודדות ךדר

 

 

משפיעים על שלב בין הספרות שמובאת לבין הגורמים העיקריים שנמצאו כמבעבודה זו  הדיון      

התמודדות עם , המתח בין מקצועיות לרב תרבותיות: ביניהם, דרכי התמודדותו של הארגון

קונפליקטים ומתחים בין תרבותיים גורמים המעודדים שותפות בעבודה עם הקהילה הרב 

על ידי מתן  בהשלכות לפרקטיקהרעיונות למחקרים עתידיים ודן גם  מעלה פרק הדיון  .תרבותית

חברתי המעוניינים להפוך את ארגונם לארגון רב כלים יישומיים לראשי ארגונים קהילתיים לשנוי 

 . תרבותי
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 מבוא

 מטרת המחקר

שעובדים עם להעמיק את ההבנה על עבודתם של ארגונים לשינוי חברתי  ןת עבודה זו הומטר       

לתרום ידע חדש וכלים יישומיים לראשי ארגונים קהילתיים מוחלשות ו ותרב תרבותיקהילות 

ניתוח באמצעות קיום ראיונות ו. לשנוי חברתי המעוניינים להפוך את ארגונם לארגון רב תרבותי

החסמים ודרכי ההתמודדות של ארגון בכל הקשור לעבודה , פרוטוקולים ומסמכים נבחנו הקשיים

 . רב תרבותי בתוך הארגוןקיום צוות רב תרבותית ליעד  תעם קהיל

על דרכי התמודדותו של הארגון עם החסמים  על מנת לבחון את הגורמים המשפיעים       

צעות שיטת חקר מקרה פעילותו של ארגון קהילתי לשינוי באמ נבחנה, באופן אמפיריוהקשיים 

" סנגור קהילתי"עמותת סניף לוד של  ,חברתי הפועל מראשיתו על בסיס רב תרבותי

advocacy.org.il .  

  מבנה העבודה

של ארגון לשינוי חברתי העובד עם קהילה המורכבת החסמים ודרכי ההתמודדות , הקשיים      

התייחסות לשתי  בעזרתלאורך הפרקים השונים בעבודה זו מקבוצות תרבותיות שונות נבחנים 

  .רב תרבותי בתוך הארגוןוקיום צוות עבודה עם קהילה רב תרבותית : סוגיות

נוגע בשתי ושתת המחקר המהווה את התשתית התיאורטית והרעיונית עליה מ, הפרק הראשון      

: סוגיות אלו חולקו בפרק זה לשלושה חלקים. סוגיות העיקריות אליהן מתייחס המחקרה

מתייחס להתאמת ההתערבות לאוכלוסיית , העוסק בעבודה עם קהילה רב תרבותית, הראשון

 יחסים ביןשונים על השל דרכי העבודה של ארגונים  להשפעתןוליחסי הארגון עם הקהילה , היעד

כישורים הנדרשים מצוות העובד בארגון החלק השני העוסק ב .קבוצות מתרבויות שונות בקהילה

 יכולת להכיל ביטויים תרבותיים שוניםלשינוי חברתי הפועל בקהילה רב תרבותית מתייחס ל

החלק האחרון העוסק בקיום צוות בארגון . ולעבודה בגישה רגישת תרבות פלורליזם ולשמור על

 . י הפועל בקהילה רב תרבותית מתייחס להרכב הצוות וליחסים בין חבריולשינוי חברת

, כלי המחקר ,הליך המחקר, מחקרהת שיטהמתאר את המתודולוגיה מתייחס להפרק השני     

בפרק זה מתוארים גם בהרחבה  . ואופי הראיונות שעברו, משתתפי המחקר, עיבוד וניתוח הנתונים

שעלו במהלכו מקנחים את  סוגיות אתיותמגבלות המחקר ו. שלוהחזון הארגוני שדה המחקר ו

 .פרק זה

       

חלקים בהתאם לשתי הסוגיות בהן לק לשני ופרק זה ח. הפרק השלישי הוא פרק הממצאים    

בכל אחד מהחלקים ישנה התייחסות לדרכי התמודדותו של הארגון עם החסמים . עסק המחקר

מקיף וקרוב ככל שניתן לעבודתו של , מספק תיאור עשיר פרק זה .ועם הקשיים שזוהו בספרות

הפרק גם מסמן כיוונים אפשריים לזיהוי גורמים מרכזיים . הארגון עם הקהילה הרב תרבותית
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עם החסמים והקשיים העומדים בפניו בעבודתו עם המשפיעים על דרכי התמודדותו של הארגון 

 .ןדיוגורמים המתוארים בפרק ה, הקהילה הרב תרבותית

המשפיעים על דרכי התמודדותו של  מצביע על מספר גורמים, פרק הדיון, הפרק הרביעי      

התמודדות עם קונפליקטים ומתחים בין , המתח בין מקצועיות לרב תרבותיות: ביניהם, הארגון

 . תרבותיים גורמים המעודדים שותפות בעבודה עם הקהילה הרב תרבותית

כלים על ידי מתן  בהשלכות לפרקטיקהלמחקרים עתידיים ודן  הצעותגם  מעלה פרק הדיון 

יישומיים לראשי ארגונים קהילתיים לשנוי חברתי המעוניינים להפוך את ארגונם לארגון רב 

 . תרבותי

 ארגונים רב תרבותיים לשינוי חברתי

תי ארגון קהילקשיים ודרכי התמודדות של , חסמיםהמחקר המוצע מתמקד בתיאור וניתוח       

מורכבת מקבוצות ה, חברה הישראליתב. שפועל עם ולמען קהילה רב תרבותית נוי חברתיילש

המציאות הבין תרבותית רוויה בסטיגמות הדדיות המעכבות שינוי , תרבותיות ואתניות רבות

בכך בקרב הציבור למרות שבשנים האחרונות גוברת ההכרה (. 2119, שמר ובר גיא)חברתי 

ואילו הדיכוי התרבותי הוא זה שמחליש , ווקא מעשירים את החברהשהבדלים תרבותיים ד

את תרבותו שלו ומידת החשיפה שלו לתרבות של מגזרים אחרים מועטה  כל מגזר מכיר, אותה

 (. 2116, לב ארי ולרון)ביותר 

במציאות בישראל , בסובלנות ובפלורליזם, בניגוד לתפיסה התומכת בעידוד הזהויות השונות     

מתקיימת הוויה פלורליסטית המכירה בשוני בין קבוצות תרבותיות תוך שמירה על שוויון בין לא 

המנסות לשלוט זו בזו ונמנעות בדרך , המצב הישראלי הוא של ריבוי קבוצות תרבותיות. אנשים

בין היהודים לערבים במיוחד בקשר הקיים  ןמוקצמצב זה (. א 2111,פרי)כלל מפתיחות הדדית 

, (2119, ישי)מושתתים על בורות מוחלטת ה, םיהנמוכה ויחסניהם מידת ההכרות ביש בישראל

  . אמון בסיסי ובחשדנות-לוקים באי

יהודי של -צביונה הציוני)אידיאולוגיים מבניים ובגורמים הסיבות ליחסים אלה טמונות       

ודתיים , (ה הערביתביטחון המדינה לעומת זיקה לעם הפלסטיני ולאומ)פוליטיים , (מדינת ישראל

קיים שיתוף שבהם ישנו ניסיון לבמקרים (. 2118, אסדי -מסאלחה( )אסלאםיהדות לעומת )

 פילנתרופיה יהודית שחבריה מוכנים לפעול למען האחרמה שמתקיים הלכה למעשה הוא , פעולה

ותית המערכת הדמוקרטית בישראל אינה רב תרב(. 2119, בן אליעזר) ולא שיתוף אמיתי ושוויוני

המערכת  ,בעידן קפיטליסטי גלובלי ,בנוסף. (א 2111,פרי)והיא מקנה יתרון ללאומיות היהודית 

איננה מעודדת חיבור בין קבוצות של אנשים מתרבויות שונות ואף תורמת  בישראל הדמוקרטית

 .  כלכליים-הקבוצות בשוליים החברתייםברי הפרדה שתורמת להישארותם של ח, להפרדתם

החברה האזרחית היא המרחב שבו יכולים נחותי המעמד או  ,דן הקפיטליזם הגלובאליבעי      

ארגוני החברה "בתוך קבוצת (. 2119, רם)נחותי הזהות לבטא את מחאתם וליצור חלופות 

משתייכים , הגדולה מבין השתיים, לראשונה: ניתן להבחין בשתי קבוצות שונות" האזרחית

. בתחומים רבים ומגווניםופועלים היזומים על ידי אזרחים ים פוליטי -התנדבותיים אארגונים 
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כוללת ארגונים המתמקדים בקריאת תיגר על המדיניות הרשמית , הקטנה יותר, הקבוצה השנייה

 (. 2113, בר וכץ, גדרון)של הממשלה וארגונים העוסקים בסנגור ובשינוי חברתי 

ווים למעשה אופוזיציה לזרם המרכזי בחברה שינוי חברתי מהבסנגור וב ארגונים העוסקיםה       

(mainstream)  כן ו, הצעת חלופות רעיוניות וחברתיותוותפקידם הוא פיתוח ביקורת חברתית

יזום פעולות הקוראות תיגר על הסדר החברתי הקיים או על מוסדות חברתיים מרכזיים בחברה 

(Lofland,1996 .) פוליטיקה של "טה והם מייצגים שרובם קמו מתוך יוזמות מלמ, אלהלארגונים

ועוסקים במגוון רחב של נושאים שלא נידונו " פוליטיקה-תת"או ( grassroot politics" )מטה

הוא תפקיד זה . תפקיד נוסף ,(2119, בן אליעזר)כלל בעבר והפכו חלק אינטגראלי מהשיח הציבורי 

של קבוצות מיעוט לא מיוצגות הגברת הפלורליזם הדמוקרטי על ידי ייצוג של אינטרסים וערכים 

חברתי או פוליטי , מטרתם של ארגונים אלו להביא לידי שינוי אישי(. 2116, קאופמן וגדרון)

, ידי התאגדות של קבוצות אוכלוסייה מקופחות ושוליות למאבק לשינוי חברתי-על( 2111, יעקב)

 (. Cox, 1999)עדיפויות -להכרה בזהותן השונה ולשינוי סדרי, לשינוי חלוקתי

ארגוני הסנגור החברתי מייצגים את האפשרות לפעול על פי אמות מידה של צדק חברתי מבלי      

מטרתם של ארגונים אלה היא העצמתם של קבוצות אנשים מוחלשות (. 2111, סדן)להתפשר 

לקבוצות אלה לה  מאוד  וכדי להגיע למטרה זו עליהם להתחיל בסנגור שבאמצעותו הם מסייעים

למרות התפתחותם של ארגונים שמיועדים לסייע (. Rose & Black , 1985)את עצמן  לייצג

אחת הסוגיות איתה , לאוכלוסיות המוחלשות ביותר להתעצם ולשנות את המציאות בה הם חיים

מתמודדים חוקרים ופרקטיקנים של ארגונים לשינוי חברתי היא הקמת ופיתוח התארגנות לשינוי 

. מצוקה בכלל ובקרב קבוצות רב תרבותיות בקהילות מוחלשות בפרט חברתי בקרב אוכלוסיות

הוכחה לכך ניתן למצוא בעובדה שתושבי שכונות מצוקה ועיירות פיתוח הם חלק מקבוצות 

מספר (. 2116, קאופמן וגדרון)האוכלוסייה שלמען קידומן הוקם מספר מועט  יחסית של ארגונים 

בהן מתגוררים , תי ניתן למצוא בשכונות מצוקה מעורבותמועט עוד יותר של ארגונים לשינוי חבר

 .יחדיו אנשים ערבים ויהודים המשתייכים לקבוצות המודרות ממרכזי הכוח

נושאים שונים ומקומות גיאוגראפיים , חיבור בין קהילות שונות( 2112), קאופמןלדעתו של       

ני בין קבוצות אוכלוסייה מרקע שונים הוא משמעותי ויצירת שיתופי פעולה על בסיס קבוע וזמ

עדתי ותרבותי שונה מהווה אתגר חשוב העומד בפני ארגוני החברה האזרחית ובתוכה ,דתי , אתני

חברה "או " דו קיום"התומך באידיאולוגיית ( (Webster  ,1981. בפני ארגונים לשינוי חברתי

בין קהילות על ידי זיהוי שאידיאולוגיית דו קיום בנושא זכויות תאפשר לקרב  גורס ,"משותפת

תהליך זה יקרה  כאשר  .ביטויים ואמונות, צרכים משותפים ועבודה עליהם תוך גיוון של רעיונות

ארגוני החברה האזרחית יפנימו את חשיבות מימושה של השותפות והשוויוניות הלכה למעשה 

( 2111,כנאענה)השותפות והחלוקה הצודקת , ויפעלו בהתאם בכל הקשור להטמעת ערכי השוויון

 Jackson)וכן ייצגו את האינטרסים ואת התרומות של קבוצות שונות בתחומי עשייתם השונים 

&  Hardiman 1981). 

פועל לשינוי חברתי הארגון מתעוררים בעבודתו של  קשייםאילו חסמים והמחקר המוצע בוחן       

 . איתם שונות  וכיצד הוא מתמודד תותרבותיהמורכבת מקבוצות   בקהילה
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 בעיר לוד סנגור קהילתי עמותת : מקרה המבחן

רב עם קהילות ארגונים לשינוי חברתי עבודתם של על  יםמעט מחקר כובישראל נער      

משתייכת לקבוצת שנבחרה להיות מקרה מבחן במחקר זה " סנגור קהילתי"עמותת .  ותתרבותי

ארגוני החברה האזרחית בה מתמקדים הארגונים בקריאת תיגר על המדיניות הרשמית של 

המחקר הנוכחי מתמקד בסניף לוד הפועל בשכונת . הממשלה ועוסקים בסנגור ובשינוי חברתי

 ". רמת אשכול"

יהודים , יםבה חיים זה לצד זה תושבים ערב, מעורבת, לוד היא עיר פריפריאלית חברתית      

ממסמכים שונים המתארים את . ותיקים ועולים חדשים מאתיופיה ומברית המועצות לשעבר

 21%ו  ערבים 81%המורכבת מ " רמת אשכול"תושבי שכונת עבודתה של העמותה בלוד עולה ש

עם מצוקה חברתית  ותאוכלוסיות מודרות המתמודדהם חלק מ יהודים ותיקים ועולים מאתיופיה

ובעיקר בין הערבים לבין , המתגוררים בשכונה היהודיםלבין היחסים בין הערבים . כלכלית –

חשדנות ומעט שיתופי פעולה מתקיימים בין שתי ו ניכור, בריחוק מתאפיינים ,יוצאי אתיופיה

    .הקבוצות הללו

מושתת על ו, עובדים סוציאליים קהילתיים, שהוקמה ונוהלה על ידי אנשי מקצוע, העמותה     

פועלת לשינוי חברתי  פעילים ואנשי מקצוע, תפות בחזון חברתי ועשייה חברתית של מתנדביםשו

. באמצעות מימוש זכויות חברתיות ולהעצמת לקוחותיה הן ברמה הפרטנית והן ברמה הקהילתית

, מרכז קהילתי שבו עובדים ומתנדבים -"חנות הזכויות"ברמה הפרטנית מפעילה העמותה את 

מלווים אנשים ברמה הפרטנית לממש את זכויותיהם באמצעות חיזוק  ,הקהילהחלקם חברי 

ברמה הקהילתית מלווה העמותה קבוצות לשינוי . מודעותם לזכויותיהם החברתיות והכלכליות

 .(advocacy.org.il)) חברתי שמוקמות מתוך צרכיהן של הקבוצות השונות בקהילה

שתייכים לאוכלוסיית מיעוט תרבותי מגיעים אל קובעת כשאנשים המ( 2111), בוסטין        

עם קשיים ועם , מתוך חוסר יכולת להתמודד עם צרכים, השירותים החברתיים מתוך מצוקה

לא מקבלים אותם ולא מסייעים להם להתמודד עם הבעיות , ושם לא ממש מבינים אותם -בעיות 

 , Fabricant & Fisher) שרפבריקנט ופי. שהם מזהים ולפתח מענים להן תסכולם רב שבעתיים

טוענים שבקהילות עניות רבות אנשים חווים את השירותים המקומיים כאדישים  2002) 

 " חקר מקרה" נבחר לשמש כ העמותהסניף בלוד של ה  .ושיפוטיים ובוחרים להתנתק מהם

במחקר זה בשל דרך עבודתו עם תושבי שכונת מצוקה המורכבת מאנשים המשתייכים לקבוצות 

בחינת . (advocacy.org.il) לעבר שינוי חברתי םולקדמ םלהעצימבותיות שונות במטרה תר

המורכבת מקבוצות  קהילההקשיים ודרכי ההתמודדות של העמותה בעבודתה עם , החסמים

תרבותיות שונות ושהיחסים בין חבריה הנמצאים בשולי החברה מתאפיינים בניכור וחשדנות 

רב שעובדים עם קהילה בודתם של ארגונים לשינוי חברתי עעל ההבנה עשויים להעמיק את 

לתרום ידע חדש וכלים יישומיים לראשי ארגונים קהילתיים לשנוי חברתי המעוניינים ו תתרבותי

 .להפוך את ארגונם לארגון רב תרבותי
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 סקירת ספרות: פרק ראשון .א
 

עבודת הארגון עם : המחקרסוגיות העיקריות אליהן מתייחס הסקירת הספרות נוגעת בשתי       

סוגיות אלו חולקו בסקירה לשלושה . וקיום צוות רב תרבותי בתוך הארגון הקהילה הרב תרבותית

מתייחס להתאמת ההתערבות , העוסק בעבודה עם קהילה רב תרבותית, הראשון: חלקים

נים על שושל דרכי העבודה של ארגונים  להשפעתןוליחסי הארגון עם הקהילה , לאוכלוסיית היעד

כישורים הנדרשים מצוות החלק השני העוסק ב .יחסים בין קבוצות מתרבויות שונות בקהילהה

יכולת להכיל ביטויים העובד בארגון לשינוי חברתי הפועל בקהילה רב תרבותית מתייחס ל

החלק האחרון העוסק . ולעבודה בגישה רגישת תרבות פלורליזם ולשמור על תרבותיים שונים

ארגון לשינוי חברתי הפועל בקהילה רב תרבותית מתייחס להרכב הצוות וליחסים בקיום צוות ב

 . בין חבריו

ספרות מעולם העבודה הסוציאלית ובכללה גם , סקירת הספרות תתבסס על ספרות שירותית

 .ספרות העוסקת בארגונים לשינוי חברתיכן העבודה הקבוצתית והעבודה הקהילתית ו

 

  עבודה עם קהילה רב תרבותית : ראשון חלק. 1.א

 רשתות יצירת באמצעות חברתי הון בפיתוח רב סגולי משקל יש חברתי לשינוי לארגונים    

 התארגנות באמצעות בעיות ופתרון וקהילתית חברתית פעילות של נורמות טיפוח, חברתיות

 בעבודתם תפקידם את למלא יצליחו אלה שארגונים מנת על(. 2113, וכץ בר, גדרון) ומתן ומשא

 אלו קהילות עם אמון יחסי ליצור ליכולתם רבה חשיבות ישנה, פועלים הם בהן הקהילות עם

 הוא ארגוני יתרון שיש שלמי כך על מצביעה הארגוני האיגוף תיאורית (.2191, יוסף בן) ובתוכן

 שואף אותו החברתי השינוי להחלת שתתרום עוצמה, (2111, סדן) יותר רבה עוצמה בעל תמיד

 הקהילות עם לעבוד שמצליחים חברתי לשינוי לארגונים להיות עשוי ארגוני יתרון. לקדם הארגון

 בפני העומדות ונבדלות נפרדות ישויות מהווים אינם אלה שארגונים ההבנה מתוך פועלים הם בהן

 פעילותם לצורך ואשר, סביבותיהם עם באינטראקציות הנמצאות פתוחות מערכות הם אלא עצמן

, אלה ארגונים(. Thompson, 1967) אלה סביבות עם מתמידים בחילופין תלויים הם האפקטיבית

 את לשרת כדי קיימים, Stern ), 9111) משאביהם ועל לקבוצה המשתייכים חברים על המבוססים

 אנרגיות בין ותיאום מקצועיות מיומנויות יישום, משאבים של חילופין באמצעות האוכלוסייה

 הארגונים על, אפקטיביים להיות כדי(. MacNair, 1996) מוצרים או שירותים להספקת אנושיות

 אותה האוכלוסייה של לצרכים בהתאם אותה ולשנות הסביבה על להשפיע לשאוף חברתי לשינוי

 אמון יחסיי על שמבוססת עימה שותפות יצירת תוך, (2111, שטראוס; 9112, ינוב) משרתים הם

 .וקבלה
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של ארגון לשינוי חברתי בעבודתו עם קהילה " הצלחתו"במחקר זה אומצו המאפיינים הבאים ל    

 ההתערבות שיטות את ומתאים פועל הוא בה היעד קהילת את מזהה ארגון אשר .א: רב תרבותית

 באמצעות תרבותית הרב הקהילה עם אמון יחסי ארגון היוצר .ב(. 2111,סדן) הקהילה לאופי

( 2114, בוסטין) מחבריה אחד לכל אישית התייחסות, Ross & Lappin, 1967)) ההקהיל שיתוף

 בקהילה הקבוצות בין המתח להפגת הפועל ארגון .ג(. Cox & Ephross, 1989) השירות והנגשת

 ;Banks, 1997)ביניהן על מנת לקדם שינוי חברתי עבור הקהילה כולה  פעולה שיתופי ולבניית

Stone Hanley,1999 ; Banks & McGee Bank, 2001 .) 

 

 היעד לאוכלוסיית דרכי ההתערבות התאמת. 2.2.א 

 עם מתמודדים מחבריהן שרבים מוחלשות קהילות בקרב עובדים חברתי לשינוי ארגונים     

 הללו מהקהילות לאנשים לסייע הוא אלה ארגונים של תפקידם. כלכליות -חברתיות מצוקות

 הקהילתית ברמה חברתי לשינוי להביא כך ידי ועל בחברה הקיימים העדיפויות סדרי את לשנות

 בגישות לכך ובהתאם שונות יעד אוכלוסיות עם עובדים חברתי לשינוי ארגונים. האישית וברמה

 השינויים להשגת ביותר האפקטיביות העבודה שיטות את להתאים מנת על. שונות עבודה

 של העיקריים צרכיהם ומהם קהילות אותן מיהן להגדיר יש, לקהילות הנחוצים החברתיים

 מקצוע ושל חברתי לשינוי ארגונים של שונות מגישות נובעת הקהילות שהגדרת מכיוון. חבריהן

 .אלו מעולמות תובא זה בחלק הספרות, קהילתית והעבודה סוציאלית העבודה

 סביב או משותף קריטי מאפיין סביב, קהילתי בסיס על מתארגנים חברתי לשינוי ארגונים     

 בארגונים גם עובדים שחלקם, קהילתיים עובדים(. Fisher & Kling , 1994) גיאוגרפית קהילה

 מאד רחב למגוון מתייחסים והפונקציונאלי הגיאוגראפי המרחב בתוך העובדים, חברתי לשינוי

: ממוקדת שכונתית בגישה העובדים פועלים גיאוגרפי הוא הבסיס כאשר. יעד אוכלוסיות של

 על לענות כדי הכוחות את לרתום וניסיון המקומיות והבעיות המקומיים הצרכים וזיהוי אפיון

 הקהילתיים העובדים עוסקים  פונקציונאלי הוא הבסיס כאשר. הבעיות עם ולהתמודד הצרכים

 המסוים המשותף המכנה בעלת הקבוצה ורעב שונים מסוגים ומענים שירותים של ובבניה בתכנון

, היעד לקהל ביותר האפקטיבית ההתערבות שיטת את להתאים מנת על(. 2112, בוסטין)

 לקבוצות המשתייכים אנשים עם לעבוד בבואם, חברתי לשינוי תרבותיים הרב הארגונים

 בהן הקהילות חברי מתמודדים איתם העיקריים הקשיים מהם להבין צריכים, שונות תרבותיות

 לקבוצת ולהשתייכות בעוני לחיים אתייחס זה בחלק. החברתי השינוי נדרשן ובה פועלים הם

 .  החברתיים בשוליים חיים על כמשפיעים תרבותית מיעוט

 בחייהם והקשיים דלים משאבים על המסתמכים שלאנשים היא בעוני חיים של המשמעות     

 לתמוך חיצוניים משאבים ופחות היומיומיים לסידורים אופציות פחות יש, גדולים האישיים

 החיים אנשים של ברשותם הנמצאים הדלים למשאבים בנוסף(. 2111, אפשטיין) בתכניותיהם

 ובוחרים ושיפוטיים כאדישים המקומיים השירותים את חווים מהם רבים, עניות בקהילות

 בה למציאות לתרום עלול מהשירותים ניתוק .(Fabricant & Fisher , 2002)מהם  להתנתק
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 על לטובה שישפיע חברתי ששינוי ללא, שהם כפי נמשכים כלכליים – החברתיים בשוליים החיים

 .תרבותי מיעוט קבוצות בקרב גם מתרחש דומה מצב. יתרחש אלו אוכלוסיות

 תרבותית שונות הייתה ומתמיד שמאז פי על אף. שנים לאורך תרבויות רבת חברה היא ישראל     

 להתבוללות, במערב גם כמו, בישראל סוציאליים עובדים פעלו שנים לאורך, בארץ רחבה

 תרבותית הומוגניות של בחשיבותה אמונתם ומתוך השלטת לתרבות השתייכותם בשל תרבותית

 מיעוט לקבוצת המשתייכים קהילה של או/ו פרט של חיים של המשמעות(. Jaffe, 1995) בחברה

 להשפיע בלי בה ולהיטמע לערכיה להסתגל הרוב תרבות של הדרישה עם התמודדות היא תרבותי

 נורמות, המסורת, השפה לאימוץ הרוב תרבות של הדרישה. הרוב בתרבות לשינויים לגרום ובלי

 אדם שבני ציפייה משקפת שהיא משום, בעייתית היא ערכיה פי על ולהתיישרות ההתנהגות

 דרישה(. 2114, בוסטין) באמצעותה ומוגדרת שלהם המוצא בתרבות המושקעת זהותם על יוותרו

 עם להתמודד המיעוט לקבוצות לסייע שאמורים המקצוע אנשי של גם ובתוכם הרוב תרבות של זו

 למיעוט המשתייכים אנשים שחווים החברתית השייכות חוסר תחושת את מעצימה, מצוקותיהם

(. 2112, ויזל וקסן –אצל לב  9118 , סירא בן) ובדידות מצוקה תחושות נוצרות ובעקבותיה תרבותי

 המקומיים השירותים את לחוות תרבותי מיעוט מקבוצות לאנשים גם אלה גורמות תחושות

 לתרום עשוי מהשירותים ניתוק, זה במקרה גם. מהם ולהתנתק כלפיהם ושיפוטיים כאדישים

 על לטובה שישפיע חברתי ששינוי ללא, נמשכים שוויון ובאי בקיפוח החיים בה למציאות

 .יתרחש אלו אוכלוסיות

 כמו, שונה תרבותי ממוצא אנשים מתגוררים ובתוכן הטרוגניות הן מהקהילות שרבות מכיוון     

 עם עבודה הוא התמחותה שתחום, הקהילתית העבודה, אחיד לא הכלכלי שמצבם אנשים גם

 הייחודיים מאפיינים עם מאנשים שמורכבת ייחודית קהילה כאל קהילה לכל מתייחסת, קהילות

 ממפה ,לקהילה שמתאימה ההתערבות בשיטת בחירותו טרם, הקהילתי העובד. הקהילה לאותה

 והבעיות המחסומים, הקשיים בצד להצביע חייב האבחון. חברתי מצב בה אבחון ומבצע אותה

 זה אבחון. שלה התמיכה ומקורות משאבים, כוחות על גם, הקהילה חברי מתמודדים שאיתם

 מיפוי באמצעות(.  2111, סדן) האפשריים השינוי כיווני ולהערכת הקיים המצב להבנת חשוב

 חברתי לשינוי הארגון גם כמו, הקהילתי העובד יזהה הקיים בה החברתי המצב ואבחון הקהילה

 ההתערבות שיטת ואת קהילה אותה של המרכזיים הצרכים את, מסוימת בקהילה הפועל

 .ביותר לה התאימה

, שונים מאפיינים עם שונות קהילות בקרב פועלים חברתי לשינוי שארגונים עולה מהספרות     

 לקבוצת משתייכים שחבריהן וקהילות כלכלי -חברתי בעוני חיים שחבריהן קהילות גם ביניהן

 הקהילות חברי. אחרת בצורה המצוקה את חווים האנשים מהקהילות אחת בכל. תרבותי מיעוט

 כאדישים המקומיים השירותים את חווים, כלכליים – החברתיים בשוליים החיים, השונות

 את לגבש מנת על. חברתי לשינוי מסייע אינו זה מצב. מהם להתנתק ובוחרים כלפיהם ושיפוטיים

 על, פועל חברתי לשינוי תרבותי הרב הארגון איתה לקהילה ביותר המתאימות ההתערבות שיטות

 את לבחור מכן לאחר ורק החברתי מצבה של אבחון בה לבצע, הקהילה את תחילה למפות הארגון

 של העבודה להצלחת לתרום עשוי זה עבודה תהליך. לקהילה ביותר המתאימה ההתערבות שיטת

 .עימה אמון יחסי ולבניית הקהילה עם הארגון
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 פועל הוא בה הקהילה לבין חברתי לשינוי תרבותי הרב הארגון בין שנוצרת היחסים למערכת

 סקירת המשך תעסוק זו בסוגיה. לקדם הם שואפים אותו החברתי השינוי השגת על השפעה

 .הספרות

 

  קהילה - ארגון יחסי .1.2 .א

 יחסי בפיתוח הצורך לגבי דעים תמימי חברתי לשינוי שונים בארגונים ופעילים עובדים      

 מבוססים שיהיו גומלין יחסי, (2112, קאופמן) פועלים הם למענן והקהילות הארגונים בין הגומלין

 לארגונים הן החברתי השינוי מטרת להשגת חשובים הגומלין יחסי. ושיתוף פתיחות, אמון על

 החברתי השינוי את לקדם להצליח בכדי, הארגונים. פועלים הם בהן לקהילות והן חברתי לשינוי

 שחיים מהאנשים רבים, השני ומהצד, פועלים הם בהן הקהילות לתמיכת זקוקים, שואפים הם לו

 עם להתמודד מצליחים לא אשר, חלשים אנשים הם, חברתי לשינוי ארגונים פועלים בהן בקהילות

, יורק: 9113, רוזנפלד) הבסיסיים צרכיהם סיפוק את להבטיח מצליחים אינם, החיים אירועי

 של תמיכתם ללא חיים הם בה המציאות את לשנות מצליחים אינם, וכן( 9113,וקטן כרוזים

, לקרות החברתי לשינוי לגרום יצליחו והקהילות שהארגונים מנת על. חברתי לשינוי הארגונים

 יתקיימו אלה יחסים. ושותפות קבלה, אמון על מבוססים להיות צריכים ביניהם הגומלין יחסי

 לקהילה הארגון פעילות והנגשת מחבריה אחד לכל אישית התייחסות, הקהילה שיתוף באמצעות

 .פועל הוא בה תרבותית הרב

 ארגונים של נבחרים או ממונים נציגים אינם אשר, אנשים של ההשפעה דרך הוא שיתוף - שיתוף

. (Brager & Specht, 1973)  חייהם על שמשפיעות ותכניות מדיניות, החלטות על, שלטונות של או

 על השפעה בעלות בפעילויות עוסקים אשר וארגונים קבוצות, פרטים של מעורבות גם שיתוף הוא

 עובדים השתמשו שבו המינוח מסורתי באופן היה" שיתוף" המושג(. 9181, קטן) חייהם תנאי

 המושגים נוספו האחרונות בשנים. Participation האנגלית למילה כתרגום בעברית סוציאליים

 אך, (2113, וסדן מן'רצ'צ) השיתוף של הרצויה התוצאה את שמבטאים" שותפות"ו"  השתתפות"

 עם העובדים, קהילתיים עובדים שמפעילים האמצעים לתיאור המפתח מילת עדיין הוא השיתוף

, סדן) החלטות ובקבלת בתכניות אנשים משתפים הם – מטרותיהם את להשיג כדי, קהילות

2111.) 

, מיעוטים קבוצות או מהגרים קבוצות ובמיוחד, חלשות כקבוצות המוגדרות קבוצות שיתוף      

 הדימוי ולשיקום שלהן ההתמודדות יכולת לשיפור, להעצמתן במעלה ראשון כאמצעי נתפס

 את משתפים כאשר: עצמו את ומזין המחזק מעגלי באופן מתרחש זה תהליך. העצמי והכבוד

 שביעות כאשר, עולה שלהם הרצון שביעות רמת בתהליך אמיתי חלק נוטלים והם הלקוחות

 מענים מקבלים הם כאשר, שלהם הצרכים על יותר טובים מענים מקבלים הם עולה שלהם הרצון

, בוסטין) בעיותיהם עם להתמודד שלהם המוטיבציה רמת עולה שלהם הצרכים על יותר טובים

 כאשר רק. עימם בשיתוף אלא ובלעדיהם הלקוחות מעל להתנהל יכול אינו קהילתי ארגון(. 2112

 בכל אפקטיבית העבודה תהייה השינוי תהליך של הרבדים בכל ומקובלים מעורבים הלקוחות

 בידע בטוחים כה מקצוע מאנשי חלק, לעיתים(. Itzhaky & York, 1994) המטרות  להשגת הקשור
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 מקצוע אנשי. השירות מקבלי האזרחים של בדעותיהם גס שלבם עד, המקצועי ובמעמדם שלהם

 יש תמיד שלא, הפשוטה האמת את להסתיר כדי המקצועיות הילת מאחורי להסתתר נוטים אלו

 מחשש הציבור עם מעימות או, ציבורי מדיון חוששים הם אחת לא. לציבור ברורות תשובות להם

 וכמי, הדברים כל את לא אך, הדברים מן חלק שיודעים כמי עצמם קבלת. בורותם תיחשף שמא

 השירותים את מאד ומשפרת כשלים חוסכת הייתה, החלטות בקבלת הציבור לשיתוף שמחויבים

 בסדרי אותם מדרגת, ויעדיה צרכיה את מזהה הקהילה שבאמצעותו, משתף לתהליך(.  2111, סדן)

 תכנית את ומבצעת יעדיה ולהשגת צרכיה למילוי לפעול ויכולת נחישות, ביטחון מפתחת, עדיפויות

 מאמץ השקעת שמחייב ,זה משתף תהליך .Ross & Lappin ,1967))רבה  חשיבות, שלה הפעולה

 השירות שמקבלי הצרכים על מענה חיפוש ידי על הקהילה עם היחסים לשיפור השירות מצד

 חום מבטא, ההחלטות קבלת בתהליך מוקדם בשלב למשתמשים הקשבה ידי ועל מבטאים

 לשותפים השירות משתמשי את הופך כך ידי ועל  הקהילה כלפי השירותים נותני של ומחויבות

 בין האמון יחסי את מגבירים והמעורבות השותפות(.  Fabricant & Fisher , 2002)ולמעורבים 

 . פועל הוא בה הקהילה חברי לבין הארגון

 גם יתרחשו פועלים הם בה הקהילה כלפי חברתי לשינוי הארגונים בין האמון יחסי הגברת     

 בעל שהוא, השירות נותן על. השירות את שצורכים לאנשים אישית התייחסות באמצעות

 כפרטים ולהכירם ייחודיים אדם כבני הארגון ללקוחות להתייחס והסמכות ההכשרה, המיומנות

 לקוחותיהם עם השירותים נותני של המגע, לעיתים(. 2114, בוסטין) כסטריאוטיפים ולא

, מוצא ארץ כמו פונקציונאלי ממיין קריטריון פי על מתנהל תרבותי מיעוט לקבוצות המשתייכים

 אליה לקטגוריה ביחס הוא אלו מקבוצות השירות מבקש אל היחס. ילדים מספר או, עלייה שנת

 מתן מאפשר ואינו האדם של הייחודיות את מבטל הוא כי,  לפגוע כדי בו יש זה יחס. משתייך הוא

 מקבוצת לאדם השירות נותן בין שיח לדו אפשרי פתח נסגר זו התייחסות מתוך. לעצמיותו ביטוי

 נותן אליו שמתייחס ערוץ אותו או תדר באותו הוא גם ומתייחס מגיב והאחרון, התרבותי המיעוט

 (.שם, בוסטין) השירות

 היא חברתי לשינוי תרבותי הרב הארגון פועל בה הקהילה עם אמון יחסי  ליצירת נוספת דרך     

 הגיאוגרפי המיקום, הזמן מבחינת בקהילה הפועלות השונות לקבוצות השירות הנגשת באמצעות

 של לעבודה בהתייחסותה, (2111), בוסטין(. Cox & Ephross, 1989) השפה ומבחינת והפיזי

 פנייה המגביל משמעותי כמחסום השפה מחסום את ציינה, חדשים עולים עם חברתיים שירותים

 בשירותים העובדים. עזרה לקבלת חברתיים לשירותים תרבותי מיעוט מקובצות אנשים של

 השפה את מבינים שאינם פונים כך ומשום הפונים של שפתם את דוברים אינם החברתיים

 רבים שירותים, בישראל. הטיפול הנחיות את מבינים ואינם הנאמר את מבינים אינם השלטת

 אין אך, עברית דוברים שאינם פונים עבור מתרגמים או מגשרים בהעסקת עצמם לפטור נוטים

, תרבותי ידע בעצמם לרכוש וכן השפה דוברי מקצוע אנשי מלהעסיק השירות את לפטור בכך

 .קדומות ומדעות מסינון, מפרשנות נקי ואינו מדויק איננו כלל בדרך שהתרגום משום

 פועלים הם בהן הקהילות לבין חברתי לשינוי הארגונים בין גומלין שיחסי עולה מהספרות      

 לפעול חברתי לשינוי תרבותיים הרב הארגונים על ,כך לשם. החברתי השינוי להצלחת הכרחיים
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 יתאפשרו אלו יחסים. לקוחותיהם עם ושותפות קבלה, אמון על שמבוססים יחסים לבניית

  .השירות והנגשת הוא באשר אדם לכל אישית התייחסות, שיתוף באמצעות

 התרבותיות הקבוצות בין הגומלין יחסי הוא החברתי השינוי הצלחת על שמשפיע נוסף גורם

 .כעת לעסוק אבקש ובכך בקהילה השונות

 

 בקהילה שונות מתרבויות קבוצות בין יחסים.  3.  2 .א

 מהקהילות בחלק. שבה החברתית הלכידות בחוסר היא קהילה של ממוחלשותה חלק    

 חשדנות, בריחוק מתאפיינים הקבוצות חברי בין היחסים שונות תרבותיות מקבוצות המורכבות

 הקהילה של להיחלשותה ותורמים הקהילתית הלכידות רמת על משפיעים אלה יחסים. וניכור

 בין ביחסים וקשיים שהחסמים מכיוון. כלכליים -החברתיים בשוליים  ולהישארותה כולה

 הספרות, תרבותית רב קבוצתית בעבודה המתעוררים ולקשיים לחסמים דומים ובתוכן הקבוצות

 .אלו מעולמות תובא זה בחלק

 חוצות תחומיות רב סיוע רשתות לבניית וזרז מתווך גורם להיות יכולים חברתי לשינוי ארגונים    

 מתחזקים, קהילה בתוך המתקיימות, אלה סיוע רשתות באמצעות(. 2191, יוסף בן) מגזרים

 עם מוצלחת להתמודדות ואף והחברה הפרט לשגשוג תורם וזה בתוכה החברתיים הקשרים

 קבוצות זה לצד זה מתגוררים בהן בקהילות, לעיתים(.  2118, וסוקראוט ביליג) משברים

 משותף בסיס במציאת קושי נוצר, בפרט בקונפליקט אוכלוסיות ובקרב בכלל שונות מתרבויות

, האלו מקהילות בחלק. משמעותיים לשינויים שיביאו פעולה שיתופי ויקדם הפערים על שיגשר

 מנסות( 9118, ושמיר שגיא, מאוטנר) משאבים על ותחרות מר במאבק הנמצאות אתניות קבוצות

 הקבוצות בין וציבורי האישי השיח(. 2116, ולרון ארי לב) הדדית מפתיחות ונמנעות בזו זו לשלוט

 משקף, שונה תרבותי מטען המייצגות קבוצות של ואמוציות חרדות, רגישויות המבטא, הללו

 לב) הנבחרת הזהות על לשמירה והתנאים לזהות הזכות הגדרת, וחובות זכויות על מאבק למעשה

 הנם שונה תרבותי רקע בעלות קבוצות בין מהקהילות בחלק ההבדלים(. 2112, וקסן ויזל –

 ומחוזק שנים במשך בהדרגה נבנה אלה בקבוצות" הם"ו" אנחנו"ה מוטיב. ועמוקים מוחשיים

 מוטיב(. 2112, ויזל וקסן -אצל לב 9118, סירא בן) חברתי לחץ של ובחישוקים החינוך באמצעות

 ביניהן הפעולה בשיתופי ופוגם ביניהן הפערים את מעמיק, הקבוצות שבין ההבדלים את מחדד זה

 .החברתי השינוי להשגת שחיוניים

  באמצעות, מעודדים, מקופחות תרבותיות רב קהילות עם העובדים חברתי לשינוי ארגונים     

 על תקבלנה לא הן בו למצב להגיע מנת על אלה קבוצות של העצמתן את, תרבותיות לרב חינוך

 החברתי המבנה את להבין ותוכלנה היחסית נחיתותן לגבי החברה של הרחבה הגדרתה את עצמן

' אחרים' של התרבות והבנת, למידה, הכרה ידי על. שבו הקיפוח מנגנוני ואת משתייכות הן שאליו

 הדמוקרטיה מטרות  והטמעת ביקורתית חשיבה טיפוח לצד, (2111, וגוטמן  ברגר, ברמן)

 והם בקהילה השונות הקבוצות חברי בין והניכור הריחוק יפחתו, הזדמנויות שוויון של והעיקרון

 & Banks, 1997; Stone Hanley,1999 ; Banks)  בעתיד חברתי שינוי בעצמם להוביל יוכלו

McGee Bank, 2001 .) 
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 בקנה עולה תמיד לא עצמי האינטרס שונות תרבותיות מקבוצות המורכבת שבקהילה למרות     

 חברתי לשינוי בארגונים העובדים השטח ברמת עובדים, האחרים של האינטרסים עם אחד

 הקבוצות לכל שיסייעו ופתרונות משותפות סוגיות, משותף למאבק נקודות למצוא משתדלים

 עבודה לעודד ובכך( 2112, קאופמן" )אחת בסירה ולנוכ" של הפילוסופיה את להדגיש בקהילה

 המשותפת העבודה במסגרת. שונות תרבותיות לקבוצות המשתייכים הקהילה חברי של משותפת

 הטיות, קדומות דעות בוחנים, מזה זה השונים אדם בני של רחב מגוון הקהילה חברי מכירים

 (.Corey, 1990 ; Walsh, 1989) שונה זולת כלפי חיובי לשינוי ופתוחים וסטריאוטיפים

ההזדמנות למפגש בין אנשים מתרבויות עשויי לתרום ולמשתתפים ולהעשירם אך לצד זה      

לימודים נפרדים כבסיס לדיאלוג במחקרו העוסק ב( 2118) יינגולדר. עלולים להתעורר גם קשיים

יהודים וערבים  מפגשים שהתקיימו ביןהתעוררו בקשיים ש מתארפלורליסטי עתידי מיטבי 

 מפגשים רבות פעמים ארגנו ועמותות אקדמיים ארגונים האחרונים העשורים במהלך: בישראל

 או/ו תרבותיות-רב, פלורליסטיות באידיאולוגיות תמיכה מתוך, בישראל וערבים יהודים בין

 ,Allport) אלפורט של" המגע תיאוריות" על בהתבסס נערכו המפגשים .חברתי צדק של גישות

 יעילה דרך להיות עשוי שונות קבוצות חברי בין אופטימאליים בתנאים מפגש פיה על ,(1954

 המגע סיכויי את שיקדמו  המרכזיים התנאים. הקבוצות בין ועוינות סטריאוטיפיים להפחתת

 בין פעולה שיתוף של מצב יצירת, הנפגשות הקבוצות חברי בין שווה סטאטוס: הם החיובי

 היוצרים מפגשים, המפגשים של בקיומם ממסדית תמיכה, משותפת על מטרת לעבר הקבוצות

 וזהות עניין קטגוריות וכן במגע המשתתפים של מרצון השתתפות, הקבוצות בין אינטימיות

 שהמפגשים הייתה שהתקווה למרות(. Amir, 1969)  השונות מהקבוצות למשתתפים המשותפות

 חקר במהלך שנאספו ממצאים, וערבים יהודים בין חיוביות יחסים מערכות להבניית יובילו

 ;Moaz, 2000)הקבוצות  בין העוינות תחושת את החמירו המפגשים לעיתים כי מעידים המפגשים

Steinberg & Bar-On, 2002; Abu Nimer, 1999; Bekerman,2004).  

-הבין להיבט החשדני הפוליטי ההיבט בין ודיסוננס מתח נוצר לערבים יהודים בין רבים במפגשים

 השפיעו אלה מפגשים(. 2112, ופחיראלדין שטיינברג, שגיא) יותר הרבה חיובי להיות שיכול אישי

 ועוררו' אחרת'ה התרבותית לקבוצה בנוגע המשתתפים של וערכיהם עמדותיהם על כלל בדרך

 יינגולדראצל , 2112, ומיטלברג ארי-לב) מהצדדים אחד כל של ועמדות לזהויות הנוגעות שאלות

;   Zupnik, 2111) הבנה וחוסר דחייה, ניכור המקרים מן בחלק נוצרו זה תהליך כדי תוך(. 2118

-בין) וחברתיים( אישיים) פנימיים מתחים בעקבות שהתגברו( 9118, ברמן-ולפידות אשרת

 הייתה" המגע תיאורית" על המבוססים המפגשים את שליוו החוקרים מסקנת(. אישיים

 כוח ביחסי קבוצות פועלות שבתוכה פוליטית למציאות כך כל מתאימה אינה זו שתיאוריה

 ( .Moaz, 2000; Steinberg & Bar-On, 2002 ; Bekerman, 2004)אסימטריים 

 שונות תרבותיות מקבוצות המורכבת קהילה בכל להתקיים עשויים אסימטריים כוח יחסי     

ובה חיים יחדיו אנשים מקבוצות  מורכבת פוליטיתמציאות המתמודדת עם , בישראלגם  .ומגוונות

ים מפגששבה מתקיימים , במציאות הישראלית .שכאלויחסי כוח  מתקיימים, תרבותיות שונות

 אופטימאלייםה תנאיםה, חיים זה לצד זהשתכופים בין אנשים מקבוצות תרבותיות השונות 
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אינם  (Allport, 1954) בתיאורית המגע  ומלציםמשלמפגש בין אנשים מתרבויות שונות 

 את חמירעלולים לה הקבוצות בין אסימטריים כוח יחסי התנאים לצדקיום העדר . מתקיימים

 .ביניהן הפעולה שיתופי את להכשילו הקבוצות ביןהניכור והריחוק , העוינות תחושת

, בקהילה השונות התרבותיות הקבוצות בין השליליים היחסים העצמת של מצב למנוע מנת על    

 כל עוברת שבמהלכם הראשונים העבודה בשלבי בקהילה הקבוצות בין בהפרדה התומכים יש

 גליל-פלח) אחת לקבוצה מתאחדות הן ולאחריו בנפרד משמעותי תהליך מהקבוצות אחת

 אחת לכל נפרדים מרחבים ליצור שיש וגורס זו דעה מחזק( 2111), יונה(. 2112 וברגל קאושינסקי,

 את לבטא תרבותית קבוצה כל תוכל כזה באופן. ביניהן המשותף הדגשת תוך המשנה מתרבויות

 שלהם הייחודית התרבותית הזהות ושל חבריה של האישית הזהות של וחיזוק שמירה תוך עצמה

 את למצות, ולחוד ביחד, הקבוצה חברי יוכלו וכבוד לגיטימציה, קבלה ידי על ,וכך, כקבוצה

 (.2114, בוסטין) מהם השונים אחרים ולקבל שלהם והיכולות המשאבים

 היחסים, החברתי השינוי בתהליך החברתית הלכידות של חשיבותה שלמרות עולה מהספרות     

. משאבים על ותחרות במאבק מתאפיינים הקהילה את המרכיבות שונות מתרבויות קבוצות בין

, הכרה מעודדים, תרבותיות לרב חינוך באמצעות, חברתי לשינוי תרבותיים רב שארגונים למרות

 הדמוקרטיה מטרות  והטמעת ביקורתית חשיבה טיפוח לצד' אחרים' של התרבות והבנת, למידה

 גם וביניהן שונות תרבותיות מקבוצות המורכבות בקהילות, הזדמנויות שוויון של והעיקרון

 שיתופי קדםוי הפערים על שיגשר משותף בסיס במציאת קשיים  נוצרים, בקונפליקט אוכלוסיות

 הרב הארגונים מנסים, אלה קשיים עם להתמודד מנת על. חברתיים לשינויים שיביאו פעולה

 . ולחוד ביחד השונות הקבוצות חברי עם לעבוד חברתי לשינוי תרבותיים

על מנת שחברי הצוות בארגון לשינוי חברתי יצליחו לעבוד עם קהילה המורכבת מקבוצות שונות 

בנושא זה יעסוק החלק הבא בסקירת . עליהם להיות בעלי כישורים מתאימיםשל מיעוט תרבותי 

 .הספרות
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כישורים הנדרשים מצוות העובד בארגון : שניחלק . 1 .א
 לשינוי חברתי הפועל בקהילה רב תרבותית

 
מטרת העל הטיפוסית היא קידום  ובעלת שונות תרבותית עובד עם קהילה רב גוניתבארגון ש       

–רב ה יביטויאת שוויון והעל מנת לקדם את . קבוצתיות-קבוצתיות ובין, הבנה ועשייה אישיות

תוך הכרה בזהויות השונות של  מתקיימת זיקה אל משימות הארגוןה, בארגון שכזה תרבותיות

על מנת (. 2111, ץ ועמיתים"כ) ומתן אפשרות לביטוין של הזהויות השונות, הדמויות הפועלות

יש צורך בעובדים , מתאימים לצרכי הקבוצות השונותהמענים תרחש והארגון ייתן שמצב כזה י

הבאים כישורים ההוגדרו  וזעבודה ב .(2114 ,בוסטין) מיומנויות ויכולות תרבותיות, בעלי ידע

היכולת . א: לעבוד עם קהילה המורכבת מקבוצות תרבותיות שונות" שמצליח"כנחוצים לצוות 

כן היכולת להקפיד ו( 2111, ועמיתים ץ"כ)עם זהויותיהם השונות להכיר ולקבל אחרים שמופיעים 

 השותפות והחלוקה הצודקת באמצעות כבוד לשוני וויתור על אחידות כפויה , ערכי השוויוןעל 

 ולפיתוחהתרבותית -רגישות ביןלמידה של לפתיחות ומוכנות . ב).  2111,כנאענה  ; 2111 ,אליאור)

 .( 2119, שמר ובר גיא)

 

 ולשמור על יכולת להכיל ביטויים תרבותיים שוניםה. 2. 1 .א
 פלורליזם

 לשינוי תרבותיים רב ארגונים. עליה משפיעים ואף הכללית מהחברה מושפעים ארגונים       

 מהמושגים התרבותית לשונות התייחסותם ואת שלהם האידיאולוגיה את שואבים חברתי

 לשינוי תרבותיים רב בארגונים השאיפה. תרבותיות הרב את המתארים הכלליים החברתיים

 התוך שההתנהלות  היא תרבותיים רב ביטויים להכיל והיכולת לפלורליזם הנוגע בכל חברתי

 חירות תוך( Jackson & Hardiman ,1981) ומכבדת שוויונית, מחייבת בצורה תתקיים ארגונית

 אל התייחסות אלו שבארגונים היא השאיפה(. 2111, אליאור) שונות חיים בדרכי בבחירה מרבית

 תהיה עימו וההדברות( 9118, ושמיר שגיא, מאוטנר) בשוני והכרה כבוד על מושתתת תהיה האחר

 תפיסה מתוך, (2111, ששון-ובן דויטש) משותפות להבנות להגיע שאיפה ועל בו עניין על מבוססת

 קשר ללא זו לזהות מכבדת להתייחסות והזכות האתנית זהותו על לשמור הזכות אדם שלכל

 (. 2114,בוסטין) התרבותיים למאפייניה

 הגישה את ליישם  תרבותיים רב להיות המעוניינים חברתי לשינוי ארגונים של שאיפתם למרות   

 בין שקיים להבדל דוגמא. בקשיים נתקלת זו שאיפה  במציאות, בתיאוריה המוצגת תרבותית הרב

 בעבודה שמתמחה( 2119) סמוחה. ערבים יהודים בארגונים למצוא ניתן המציאות לבין התיאוריה

 של הכוללנית לדומיננטיות בהתאם פועלים רבים שבארגונים טוענת ערבים יהודים ארגונים עם

 ובהתאם תפיסתם פי על הישראלית החברה את בנו אשר הם היהודים, לפיה ,היהודי הרוב

 הרוב של לדומיננטיות דוגמא. מובס כמיעוט לחברה הצטרף הערבי המיעוט ואילו לצורכיהם

 השפה. זהות של ביטוי אף אלא לתקשורת אמצעי רק שאינה בשפה השימוש  היא היהודי

ץ "כ) העברית השפה היא ויהודים ערבים עובדים שבהם הארגונים של המכריע ברובם המשמשת

 מתקיימת לא או מתקיימת בהם הימים רוב. החופשה ימי היא נוספת דוגמא(. 2111, ועמיתים
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 פי על בהם, היהודים ובחגים בשבתות, ולפיו, היהודי הרוב פי על נקבעים אלו בארגונים  עבודה

 גישה המציג, (2111), כנאענה. אסורה בארגונים העבודה, שבתון יום מתקיים מדינה חוק

 עיצוב על להשפיע השואפים האזרחית החברה ארגוני של הפנימית ההתבוננות על ביקורתית

 לשינוי תרבותיים הרב הארגונים אותו לשינוי שמקביל מציע ופלורליזם שוויון תוך מדיניות

  עצמם את וישאלו פנימה בארגונם הנעשה את הארגונים ראשי יבחנו, לעודד מבקשים חברתי

 מתקיימת הצודקת והחלוקה השותפות האם, השוויון ערכי את מטמיעים שלהם בארגונים האם

 מצב"ב הכרה והאם אלה ועקרונות ערכים לפי פועלים באמת הם האם, שלהם הארגון בתוך גם

 (.2115, ושנהב יונה) לעידודם ואף בארגון שונות של לביטויים בסיס מהווים" תרבותי-הרב

 בדומה להתנהל שואפים חברתי לשינוי תרבותיים רב שארגונים לראות ניתן זה חלק לסיכום   

 מקבוצות אנשים של העצמית הזהות לשימור ולפעול לכבד יש לפיה תרבותית הרב לגישה

 אחת של העדפה וללא זו בצד זו תרבותית שונות של הקיום בחשיבות הכרה תוך, שונות תרבותיות

מכיוון שבקרב חברי הצוות המרכיבים את הארגון לשינוי חברתי קיימת  . חברתה פני על מהן

יש , שונות שעשויה להשפיע על עבודתם עם חברי הקהילה המורכבת מקבוצות תרבותיות שונות

 .להכשירם לעבודה רגשית תרבות ובזה יעסוק הסעיף הבא

 

 תרבות רגישת בגישה עבודה. 1. 1 .א
 

לאוכלוסיית  משתייכים חברתי לשינוי תרבותיים רב בארגונים העובדים צוות רבים מחברי     

 פערים קיימים עובדים הם בהן הקהילות את המרכיבים האנשים לבין וביניהם השולט הרוב

 שמבוססת שירותית שעבודה מכיוון. המטרות השגת ועל העבודה על מקשים שלעיתים תרבותיים

 של גם כמו, זו בעבודה הנחקר הארגון של מעבודתו נכבד חלק היא הסוציאלית העבודה מקצוע על

 ובספרות שירותית בספרות תעסוק זה בחלק הספרות סקירת, חברתי לשינוי נוספים ארגונים

 . הסוציאלית העבודה אודות

, סוציאליים עובדים ובכללם, חברתי לשינוי תרבותיים רב בארגונים העובדים צוות חברי     

 אנשי, לעיתים. שונות תרבותיות מקבוצות אנשים עם עובדים, ומתנדבים חברתי לשינוי מארגנים

 חיים בה במציאות בקיאים אינם, משלהם שונות תרבותיות מקבוצות אנשים עם העובדים מקצוע

 ,Ford) עליהם זו מציאות של השפעתה את הצורך די מכירים ואינם השירות מקבלי הפונים

Moore & Milner, 2005 .)לטפל ומוכנים" תרבותית מבחינה נעולים"  אלו מקצוע אנשי 

 מקצוע אנשי על .(Penderhughes, 1989) שלהם האישיים המושגים בסיס על רק במטופליהם

 לפתח עלולים הם ובעקבותיהם ולחצים קשיים להעמיס עלולה השונה עם העבודה, אחרים

 (.Green, 1999) וסטריאוטיפיזציה להשתנות הלקוח ביכולת אמונה חוסר, ריחוק של תגובות

הלקוחות . לקוחותיהם עם האפקטיבית התנהלות זו של חלק מאנשי המקצוע פוגמת בתקשורת

, אתנוצנטריות גישות להתפתח עלולות אותם ומכאן להבין יכולים לא מקצוע חשים שאנשי

 להחמיר רק ובכך, ללקוחות אפקטיביים מענים לתת יכולת חוסר גם כמו, ושוללות ביקורתיות

 מהבעיה חלק להיות עלולים המקצוע במצבים שכאלה אנשי. של הלקוחות מהחברה הניכור את
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 הקשיים עם להתמודד מנת על(. Winkelman, 1999) הלקוחות של לבעיותיהם מהפתרון חלק ולא

 גומלין יחסי וריבוי ומגוונות שונות תרבויות של בעולם ללקוחותיהם המקצוע אנשי בין שנוצרים

 המניעים ואת התרבויות בין ההבדלים את להכיר המקצוע אנשי על, אמצעים ובלתי ישירים

 כל, חשיבותה לאור, בנוסף(. 9111, ופוראס קולינס)  תרבות כל של השונות וההתנהגויות

 ומעצבת עליו משפיעה היא שבו ולאופן הלקוח של לתרבות להתייחס צריכה מקצועית התערבות

 המתאימים בכלים מצויד הוא מידה באיזו לבחון האחריות מוטלת השירות נותן ועל אותו

 היא זו התערבות(. 2114, בוסטין) שלפניו האדם של ואופניו תכונותיו את ההולמת להתערבות

 .הסוציאלית העבודה בעולם המתפתחת תרבות רגישת מגישה חלק

, בתיאוריה נכבד מקום מקבלת" התרבות רגישת הסוציאלית העבודה" האחרונים בעשורים      

 על המושתת, זו גישה .(Jaffe, 1998)הסוציאלית  העבודה ובמחקר במדיניות, בפרקטיקה

 העובד לבין הלקוח שבין התרבותיים להבדלים ומגיב רגיש טיפול במתן דוגלת, חברתי פלורליזם

 של ניסיונית בתכנית תרבותי בין מפגש שחקרה( 2114), דהאן(. Ben- David, 1998) הסוציאלי

 בעבודתה הביאה, סוציאלית לעבודה חרדיות נשים להכשרת בירושלים העברית האוניברסיטה

 אוכלוסיות ובקרב רחב כנושא תרבותית ברגישות במשולב או בנפרד הדנה מקצועית ספרות

 ;Axelsen, 1996; Butt, 1994; Burgest, 1989; Cheetham, 1982; Cox, 1983: ) מסוימות

Devore & Shlesinger, 1996; Dominelli, 1997; Ely & Denney, 1987; Ewalt, Freeman, 

Kirk & Poole, 1996;  1987; Pinderhughes, 1989; Jacob & Bowles, 1988; Pankhnia – 

Wimmer, Seale & Stokes, 1993; Sotomayer, 1976; Weaver, 1998 .)סקרה( שם), דהאן 

 למיומנויות מקצוע אנשי הכשרת  של השונים ובעקרונות בצורך העוסקת ספרות בעבודתה

 ; Durst, 1994;9115;  9112,  עזר בן;  9119, ובאק איזיקוביץ) . תרבותיות ובין תרבותיות

Green, 1995 ;Bochner,  ,1982; Shabtay, 1996 ;  Pearce & Giordani ,1982 ; 

McGoldrich, ; Sue & Sue ,1990  .) 

 חיובית קבלה הוא התרבות רגישת הסוציאלית העבודה של גישתה פי על העבודה מוקד      

 של הלקוחות שהן, התרבותיות הקבוצות של שאיפות תקוות, אמונות, ערכים, כוחות של ורגישה

 קבוצות עם העובדים סוציאליים עובדים של תפקידם, זו לגישה בהתאם  .הסוציאליים השירותים

 למען ולפעול הפונים לכיוון הרוב תרבות מכיוון – הרצף על לנוע הוא תרבותית רב בחברה מיעוט

 הערכים, התרבות את ללמוד היא הרצף על תנועה של משמעותה. לצרכיהם אפקטיביים מענים

 ולהתייחס התרבויות בין להבדלים מודעות לפתח, האחרת התרבותית הקבוצה של והנורמות

 בקרב לפעול יוכלו, הרוב לתרבות המשתייכים סוציאליים שעובדים כדי. כלגיטימיים אליהם

, תפקיד ציפיות, התנהגות, ערכים הכולל, אלו קבוצות אודות ידע לרכוש עליהם, מיעוט קבוצות

 לעבודה כבסיס תקשורת שתתאפשר כדי, בשפה בסיסית שליטה אף ואולי, ועבר היסטוריה

 גם לבחון שונות מתרבויות אנשים עם העובד הסוציאלי העובד על, בנוסף(. Chau, 1991) משותפת

 עובדים שעל ומיומנויות ידע של מערכת היא תרבותית יכולת. שלו התרבותיות היכולות מהן

 מיומנות. שונות מתרבויות לקוחות עם בהתערבויותיהם אפקטיביים להיות כדי לפתח סוציאליים

 חלק היא תרבותית יכולת. המקצועיים החיים במהלך והפנמה למידה של בתהליך נרכשת זו
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 של באתיקה בסיסיים רכיבים על נשענת והיא ואישיותיות מקצועיות מיומנויות של ממערך

 מתן, הלקוח כלפי ופתיחות סקרנות, תקשורתית רהיטות, מודעות, רגישות: הסוציאלית העבודה

 (.2114, בוסטין) העבודה כיווני בעיצוב שלו השותפות ולחשיבות לכוחותיו, חייו לניסיון כבוד

 שונות מתרבויות אנשים עם העובדים סוציאליים עובדים נדרשים להם התרבותיות היכולות     

  להבנת המודעות היא התרבותית הכשירות. שלהם" התרבותית כשירות"ה את בחינת גם כוללות

 פתיחות, מגיעים הם ממנה התרבותיות למערכות שקשורה העובדים של הערכים מערכת

 של התרבותיים המשאבים של וניצול לקוח הממוקד סיסטמתי למידה סגנון, תרבותיים להבדלים

 (.(Green, 1999 הלקוחות

 במציאות אך תאוצה וצוברת מתפתחת אמנם סוציאלית בעבודה התרבות רגישת הגישה      

 את לתת מצליחים אינם מיעוט לקבוצות שירות מתן על האמונים מהשירותים רבים הישראלית

 עולים של( בלבד 21%) הנמוכים באחוזים למצוא ניתן לכך הוכחה. אלה לקבוצות הנחוץ המענה

 שמתבטא בישראל הערבים של כלכלי -החברתי במצבם וכן עזרה לקבלת ופונים לעזרה הזקוקים

 לקו שמתחת לילדים גבוהים שיעורים, ממשלתיות בקצבאות תלות, גבוהים ואבטלה עוני בשיעורי

(. 2114, דיכטר) נוער בני בקרב גבוהים פשיעה ושיעורי הספר מבתי מוקדמת נשירה, העוני

 ושלמרות גדולים עדיין לקוחותיהם לקהל השירות נותני בין שהפערים לשער ניתן אלו מנתונים

 עם העובדים ארגונים של בעבודת שכיחה אינה התרבות רגישת הגישה, והתפשטותה קיומה

 . תרבותי ממיעוט קבוצות

 אנשים עם סוציאליים עובדים ובכללם מקצוע מאנשי חלק של שבעבודתם עולה מהספרות    

 להיות כדי. התרבותיים ומהפערים מהשוני הנובעים קשיים מתעוררים שונות מתרבויות

 האחריות מוטלת המקצוע אנשי על ,שונות מתרבויות לקוחות עם בהתערבויותיהם אפקטיביים

 התרבותית הכשירות את לבחון ומיומנויות וכן ידע פיתוח הכוללת תרבותית רב גישה לפתח

 מאנשים המורכבות בקהילות העובדים, חברתי לשינוי ארגונים על, בדומה לאנשי המקצוע. שלהם

, זו גישה ללמוד בהם שעובדים הצוות חברי את לעודד, תרבותי ממיעוט לקבוצות המשתייכים

 .פיה על ולעבוד בה להעמיק

העבודה של ארגונים לשינוי חברתי העובדים עם קהילות המורכבות מקבוצות תרבותיות שונות 

ובנושא , בכל הקשור להרכב הצוות וליחסים בין חבריו, מציבה אתגרים גם בעבודה התוך ארגונית

 . זה יעסוק החלק הבא בסקירת הספרות
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בארגון לשינוי קיום צוות רב תרבותי : חלק שלישי. 3 .א

 חברתי
 יצליח שונות תרבותיות מקבוצות המורכבות קהילה עם שעובד חברתי לשינוי שארגון מנת על      

. (2191, יוסף בן) פנימה בתוכו אמון יחסי ליצור ליכולתו רבה חשיבות ישנה, תפקידו את למלא

, אקראי אינו המשתתפים הרכב: מיוחדים אפיונים בתוכו קבוצתית הבין להדברות שכזה בארגון

, המעורבים בין תפקידים וחלוקת היררכיה יש כלל בדרך, עתיד גם לו וצפוי עבר יש ביניהם לקשר

 המאפיינים אומצו זה במחקר (.2111, ץ ועמיתים"כ)הארגוניות  המשימות של נוכחות קיימת וכן

הקשור להרכב  חברתי הפועל בקהילה רב תרבותית בכל לשינוי של ארגון" הצלחתו"ל הבאים

 העובדים מספר בו ארגון. א: לתפקידים אותם ממלאים חבריו וליחסים ביניהם, הצוות

 בתוך הניהול ותפקידי שווים ההעסקה תנאי, שווה השונות התרבותיות לקבוצות המשתייכים

 בהליך נעשים המתקבלות וההחלטות בו המתקיים הדיון, וכן לכולם ושווים פתוחים הארגון

 תוך אמיתי דיאלוג נוצר בו ארגון. ב(. 2111, כנאענה) העמיתים של אמת שותפות תוך דמוקרטי

 (. 2112, ויזל וקסן -לב) וקוגניטיביים רגשיים מחסומים על התגברות

תרבותי ובזה  רב ארגון של להצלחתו התורמים המאפיינים אחד הוא העובדים צוות של הרכבו

 . תעסוק המשך סקירת הספרות

 

  הצוות כבהר. 2.3.א

 קבוצות של העצמית הזהות בשימור התומכת ערכית גישה המציין מושג הוא תרבותיות -רב     

 על מהן אחת של העדפה ללא, זו בצד זו תרבותית שוניות של הקיום בחשיבות הכרה תוך, שונות

 ארגוניםבחזונם של  גם כמו, תרבותיות הרב בגישת(. 9111, און-בר: ואילטוב שמאי) חברתה פני

 הרמונית יצירה הללו התרבויות מן לבנות ניסיון ישנו, שונות מתרבויות מאנשים המורכבים

ואף רואה בהם  (Leonetti, 1994) לגיטימציה להם נותנת, ההבדלים של קיומם את המכבדת

 של שאחדותה גורסת תרבותיות הרב. (2116, לב ארי ולרון)כתורמים להעשרת הארגונים והחברה 

 שונות את מכבדים כאשר רק אפשרית האחידות, אדרבה. באחידותה תלוי אינה הטרוגנית חברה

 (.8 עמוד, 9188, יונה) שגשוגן את המאפשרים התנאים את ומבטיחים אותה המרכיבות הקהילות

  (2119), בדומה לחזונה של חברה רב תרבותית שמתוארת על ידי סבר, החזון של ארגון רב תרבותי

 אחת תרבות של הגמוניה עם, שונות תרבויות אל היררכית התייחסות אין בו אשר הוא ארגון

 העובדים שכזה יהיה מספר בארגון, בנוסף. ממנה ערך פחותות הנתפסות אחרות לעומת

 בתוך הניהול ותפקידי שווים ההעסקה תנאי, שווה השונות התרבותיות לקבוצות המשתייכים

   (.2111, כנאענה) לכולם ושווים פתוחים הארגון

התפקידים שממלאים חבריו , למרות חזונם של הארגונים הרב תרבותיים בדבר הרכב הצוות      

הסבר אפשרי לקושי . בפועל חלקם מתקשים במימוש חזון זה, ואי ההגמוניה של תרבות הרוב

במימוש החזון מתייחס למבנה הארגונים שבהם נוכחות משמעותית לאנשים המשתייכים 

שלו ,( 2111), כנעאנה. ערבים -גמא לכך ניתן למצוא בארגונים יהודיםדו. לתרבות הרוב השולט

, כנעאנה" )יהודית בחברה האזרחית –ניסיון של שני עשורים בתחום ארגוני השותפות הערבית "
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נוסדו על ידי , טוען שכל הארגונים בחברה האזרחית אשר מעסיקים יהודים וערבים( 55' עמ,שם 

הניצוץ והרעיון הראשוני , לדבריו. מקרים על ידי קרנות יהודיותיהודים והם נתמכים במרבית ה

שהובילו להקמת ארגונים אלה היו תמיד של יהודים והם  משליכים ומשפיעים על הגדרות 

 נתפסים השותפות ארגוני, הישראלית במציאות, על פי כנעאנה, בשל כך. הארגונים ועל זהותם

  .ערביים צוותים גם מעסיקים אשר, יהודיים כארגונים לרוב

 ארגוני לא הם החברתי השינוי ארגוני מרבית, כיום. למקצועיות מתייחס נוסף אפשרי הסבר       

 אשר ארגונים אלא הישיר העניין בעלי של קהילתי גיוס על מתבססים אשר" שורשיים" שטח

קאופמן ) כקריירה ובלובי חברתי בשינוי המתמחים בשכר מקצוע אנשי אותם ומובילים מנהיגים

עובדים סוציאליים מהווים קבוצה בולטת של אנשי מקצוע הפועלים במאבקים  (.2112, וגדרון

ומבטאים ( 2112, קאופמן ומנסבך)ציבוריים לקידום צדק חברתי במסגרת ארגונים לשינוי חברתי 

מכיוון שרוב העובדים (. ; Mizrahi, 2001 9118, כרוזים)בכך את שליחותם המקצועית 

ורק אחוזים נמוכים מכלל הסטודנטים המוכשרים  ים משתייכים לתרבות הרוב השולטהסוציאלי

גם , (2115, גל וייס ;9111 ,ועמית בן דוד)למקצועות אלה משתייכים לקבוצות מיעוט תרבותי 

בקרב הארגונים לשינוי חברתי השתלבותם של אנשי מקצוע שאינם משתייכים לקבוצות הרוב 

 (. 2114, ברדה)ית התרבותי השולט נמוכה יחס

ישנם . עוד הסבר לקושי במימוש החזון עשוי להיות הסבר הקשור להשתייכות התרבותית      

 מארץ לקוחות עם העובדים מיעוט מקבוצות סוציאליים ארגונים שמצדדים בטענה שלעובדים

 ההתנהגות בנורמות, בערכים, בציפיות בקיעים הם: אחרים עובדים פני על יתרון יש מוצאם

הלקוחות  עם הראשוני במגע אמון ליתר וזוכים" משלנו אחד"כ חיצונית מזוהים גם הם. ובגבולות

בארגונים אחרים מאמצים את הגישה  . ( ;  2114Rivera & Erlich, 1992; Kahn, 2000, בוסטין)

שטוענת שמכיוון שבכל מקרה אין עובדים קהילתיים יכולים להיות זהים בכל תכונותיהם  לאנשי 

ארגונים יעדיפו להעסיק עובדים בהתאם לזירה בה העבודה הקהילתית אמורה  ,קהילהה

, ארגון שממוקד בזהות מסוימת יעדיף להעסיק עובדים מתוך בעלי  אותה זהות, כך. להתבצע

ואילו ארגונים אחרים עשויים לחפש , בהנחה שיש להם ניסיון ישיר בשאלות שבהן מטפל הארגון

 ,Staples;  2111, סדן)על הסוגיה ולהתעקש פחות על המאפיין הקריטי עובדים שיודעים יותר 

2004.) 

בין אם ההסבר לקושי במימוש חזונם של ארגונים לשינוי חברתי העובדים עם קהילה        

 של המוחלט בפועל הרוב, מקצועי או תרבותי, המורכבת מקבוצות תרבותיות שונות הוא מבני

 כלכלי ממעמד גבוהה השכלה בעלי או/ו אשכנזים י חברתי הםאנשי המקצוע בארגונים לשינו

 ממוצע פרופיל .(2114, ברדה)עיירות  או משכונות שהגיעו אנשים לא מוחלט ובאופן, לפחות בינוני

 לערכים הקשור בכל לקוחותיהם לבין המקצוע אנשי בין פערים יוצר המקצוע אנשי של זה

פערים אלה מאמצים  עם להתמודד מנת על. (Vendenbroeck, 1999) חברתי ולמיקום תרבותיים

 עובדים" גם המכונים מקצועיים סמך עובדים עם העבודה גישת ארגונים לשינוי חברתי את 

 פאראפרסיונאלים של לקבוצה משתייכים אלה עובדים". מקומיים עובדים" או" שכונתיים

 עובדים המייחד. פורמאלית מקצועית הכשרה ללא ועובדים חיים הם בה הקהילה מתוך הבאים

 זו קירבה. חיים ודפוסי הערכים, המנטאליות,החיים אורח מבחינת למטופלים קירבתם הוא אלו
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 צמחו אלה עובדים. בה הפועלים השירותים לבין הקהילה בין קשר חוליית לשמש להם מאפשרת

, מאד אליה קרובים, בעיותיה עם מזדהים, לחבריה שווה סטאטוס בעלי הם, הקהילה מתוך

 (. 9189, יצחקי  ;9181, אתגר) טבעי קשר עמם ליצור ומסוגלים הלקוחות לצרכי רגישים

 המוצא קהילת עם, מקצועיים וסמך מקצועיים, עובדים עבודת של הבולטים יתרונותיה לצד     

 אפקטיבי תפקוד הוא הראשון האתגר. ואתגרים קשיים גם טמונים זו בעבודה, מגיעים הם ממנה

 העובדים חייבים, האחרת התרבותית השיטה להבנת מעבר: התרבויות בשתי או  העולמות בשני

 תרבות שכן, בשדה פועלים הם שמטעמה הדומיננטית התרבות עם ביעילות לתקשר יכולת לפתח

 איתו נוסף אתגר(. Velasquest et al., 1994) והשירותים המשאבים את מקצה אשר היא זו

 לקהילת מחויבותם בין הדילמה הוא שלהם המוצא קהילת עם העובדים עובדים מתמודדים

. אותם שמעסיקה הרוב לקהילת מחויבותם לבין עובדים הם ואיתה מגיעים הם ממנה המיעוט

 המיעוט בקהילת לשינוי דרישה: מזדהים אינם הם שעמו מסר בהעברת פעם לא נפתרת זו דילמה

 בפני בעיקר יםשעומד יםאתגר עוד(.  2119, גיא ובר שמר) להשתנות נדרש שאינו הממסד מול אל

 מתנדבים ועם פעילים עם בעבודתם םה שלהם המוצא בקהילת העובדים מקצועיים סמך עובדים

בעבודתם של העובדים הסמך מקצועיים עם הפעילים . יםהמקצועי יםובמעמדם מול העובד

 סמכות, סטאטוס, וותק, מעמד של רקע על מתחיםלעיתים  נוצרים, והמתנדבים חברי קהילתם

כלומר עובדים שקיבלו , יםבעבודתם של עובדים אלו מול עובדים מקצועי. פועלם על שכר וקבלת

מעמדם של העובדים הסמך . ותמעמדהנובעים מהבדלים בנוצרים מתחים ,  הסמכה מקצועית

ית הסולם מצאים לרוב בתחתעובדים אלו נ. יחס לעובדים מקצועייםלעיתים בנחות מקצועיים 

השכר וההשפעה על קבלת ההחלטות , הרלוונטית לתפקיד בהיררכיה הארגונית מבחינת ההשכלה

 (. 9189, יצחקי;  9181, אתגר)

  

שארגונים לשינוי חברתי העובדים עם קהילות רב  שנסקרה בחלק זה עולה מהספרות      

התפקידים אותם הוא , הצוותתרבותיות נתקלים בקשיים במימוש חזונם של בכל הקשור להרכב 

העובדים בארגונים אלה  המקצוע אנשי של ממלא והתרבות השולטת בהם ובפועל רובם

 עם בעבודתם של הארגונים הללו קשיים ליצור עובדה זו עלולה. השולט הרוב לתרבות משתייכים

, על מנת להתמודד עם קשיים אלו. איתן הם עובדים הקבוצות התרבותיות השונות בקהילות

 טמונים זה בפתרון גם אך, פאראפרסיונאלים עובדים של ההעסקה גישת את מאמצים ארגונים

 .  ואתגרים קשיים

מקצועית , להרכב הצוות ולתפקידים אותם ממלאים חבריו שביניהם קיימת שונות תרבותית

 .ובכך תעסוק המשך סקירת הספרות, ומעמדית השפעה על היחסים ביניהם
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 שונות מתרבויות צוות חברי בין יחסים. 1.3.א

 תרבותיות לקבוצות המשתייכים צוות מחברי מורכבים חברתי לשנוי תרבותיים רב ארגונים     

 אפשרי וקיום נבדלות מייצרת, בפרט שונות מתרבויות ובאנשים בכלל אדם בני בין שונות. שונות

 את לממש ויצליח אחת כיחידה יתפקד שהצוות מנת על(. 2111, ששון-ובן דויטש) מחלוקות של

 להתייחס ניתן. בתוכו המתעוררות מחלוקות עם להתמודד עליו, חברתי שינוי וליצור מטרותיו

 המפגש בה קבוצתית בעבודה תעסוק זה בחלק הספרות סקירת כן ועל קבוצה כאל הצוות לחברי

 .מרכזי הוא תרבותי הבין

 לה שיש, היסוד ובהנחות בערכים ועמוקה מהותית שונות עימה מביאה התרבותית השונות      

 שונות או/ו דמיון חוסר. הצוות עבודת על, שליליות או חיוביות, וממשיות מעשיות השפעות

 ירודה תקשורת, שליליות עמדות: כולל קבוצתי תפקוד של נמוכה לרמה להוביל עלולים בינאישית

 ופרספקטיבת ביצוע ולשפר בארגונים מועיל להיות עשוי מגוון, זאת עם. גבוהה תחלופה ורמת

 של גילויים ועם זהות של שאלות עם מתמודד ארגון כל(. 2112, שמעוני-תדמור) החלטות בקבלת

 אישיות -בין חלוקות מתקיימות ארגון שבכל העובדה בשל, בה הכרוך כל על, קבוצתית עוררות

 ונתפסות מוצהרות האלה מהחלוקות חלק. העבודה על השפעה להן שיש, שונות קבוצתיות -ובין

 עשויה אף בהן והתחשבות רלוונטיות כלא נתפסות אחרות חלוקות. ישירה רלוונטיות כבעלות

 משתייך הצוות בהם בארגונים(. Hancock &  Tyler , 2001) אפליה או בידול כיוצרת להיתפס

 התרבותיים המתחים את לשקף ואף להתעצם עשויות אלו חלוקות, שונות תרבותיות לקבוצות

 מודעים חברתי לשינוי בארגונים ומארגנים מנהיגים. יותר הרחבה בחברה הקיימות והבעיות

 בזהירות לפעול שיש ולכך מבפנים הארגון את להרוס המתחים ושל החלוקות של ליכולת

 (.2112, קאופמן) לבלימתם

 צוות ואל(  Cohen & Bailey, 1997) קטנה קבוצה כאל בארגונים לצוות להתייחס ניתן      

 שהמפגש קבוצה כאל, שונות מתרבויות מאנשים המורכב, חברתי לשינוי תרבותיים רב בארגונים

 במיוחד, הצדדים בין למפגש הזדמנות ביצירת די לא, כזו בקבוצה. מרכזי הוא בה תרבותי הבין

 כדי. רבות שנים במשך שנבנו ולאומיים אידיאולוגים, הסטורים קונפליקטים קיימים כאשר

 וקוגניטיביים רגשיים מחסומים על תחילה להתגבר יש, כזו בקבוצה אמיתי דיאלוג שייווצר

 למנחה קבוצתית בעבודה(. 2112  ,ויזל וקסן -לב) הדדית לפתיחות ניסיון כל להכשיל העלולים

 הוא תרבותי הבין המפגש בהן בקבוצות מנחים על שנערך במחקר. משמעותי תפקיד הקבוצה

 לשינוי תרבותיים רב בארגונים מנהלים של לתפקידם גם הרלוונטיים ממצאים אונמצ מרכזי

 היא לאחרים קבוצתיים מנחים בין המגע בהצלחת שנמצאו החשובים המשתנים אחד. חברתי

(. שם,  ויזל וקסן –לב . )אותה ולכבד תרבותית שונות לקבל נכונותם ,המנחים של הערכית הגישה

 למנהלים בדומה, אנשים של תרבותי ממגוון שמורכבות קבוצות עם שעובדים קבוצתיים מנחים

 הרלוונטיים התרבותיים הקודים את היטב להכיר צריכים, חברתי לשינוי תרבותיים רב בארגונים

 עשוי זו לצד זו תרבויות של המכובד שקיומן להאמין וכן המעורבות התרבותיות הקבוצות לכל

 (.9111, און-בר: ואילטוב שמאי) להחלישה ולא בצוות החברתית הלכידות את להעצים

, המנחה תרבותיות -בין בקבוצות, קטנות בקבוצות המסורתיים ההנחיה לתפקידי מעבר      

 בין מגשר, מודעת ולא מודעת בצורה, משמש, חברתי לשינוי תרבותי רב בארגון למנהל בדומה
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 ובין הקבוצה בתוך התרבויות-תת בין, לחברה הקבוצה בין מגשר הוא שבה הדרך. תרבותי

 מודל ומהווה חבריה ועל הקבוצה פעילות על מקרינה שלו התרבותי והרקע המקצועית תרבותו

 הוא הצוות בו הארגון המנהל של יכולתו, המנחה לתפקיד בדומה(. 2112, לב ויזל וקסן) לחיקוי

, קונפליקט בין לגשר, בתווך לעמוד תעוזה: תעוזה של האלמנט את גם לכלול צריכה, תרבותי בין

 והלוי המנחם) היחסים בהקצנת גם להסתיים שעלולים מפגשים לקיים ותעוזה בכאב לגעת תעוזה

 (.2112, ויזל-בתוך קסן וולב, 2112, ואילטוב שמאי; ויזל לב;  קסן;  בר–

 לשינוי תרבותיים רב בארגונים מנהלים של שתפקידם שנסקרה בחלק זה עולה מהספרות       

 בקבוצות קבוצתיים מנחים של לתפקידם ובמרכזיותם בחשיבותם ודומים משמעותיים חברתי

 לשאלות, שונות קבוצתיות -ובין אישיות -בין לחלוקות הקשור בכל בעיקר, תרבותיות בין

 של עמדתם. העבודה על השפעה להן ושיש להתעורר שעלולים ולקונפליקטים שמתעוררות

 שונות תרבויות ולכבד לקבל, ללמוד יכולתם מידת, תרבותי בבין בצוות לעבודה ביחס המנהלים

 תתפתח הארגוניים בחיים האם השאלה על ישפיעו קונפליקטים ובניהול בגישור מיומנותם וכן

 גמישות עם המפגש זה ובכלל  והקבוצה היחיד של החירות יתחזקו, ושוני הבדלים להכיל יכולת

 (.2111,ץ ועמיתים"כ)  ושוני

 

 

 סיכום

התייחסה לעבודתם של ארגונים רב תרבותיים לשינוי חברתי ביחס בעבודה זו סקירת הספרות     

סוגיות אלו . ורב תרבותיות בתוך הארגון עבודת הארגון עם הקהילה הרב תרבותית :שתי סוגיותל

כישורים הנדרשים מצוות העובד ,עבודה עם קהילה רב תרבותית: חולקו בסקירה לשלושה חלקים

 .לשינוי חברתי הפועל בקהילה רב תרבותית והצוות בארגון שכזה בארגון

מהספרות עולה שבכל אחד מהנושאים עבודתם של ארגונים רב תרבותיים לשינוי חברתי מלווה     

זיהוי אוכלוסיית : בין הקשיים והחסמים שעלו .בחסמים ובקשיים המציבים בפניהם אתגרים

עם הקהילה והיחסים בין הקבוצות התרבותיות השונות יחסי הארגון  ,היעד איתה עובד הארגון

שונים ולעבוד בגישה  ארגון להכיל ביטויים רב תרבותייםחברי הצוות בשל  םיכולת, בקהילה

 .והיחסים בין חבריוהרכב הצוות , רגישת תרבות

 

על דרכי התמודדותם של בישראל מסקירת הספרות עולה שעד היום לא נערכו מחקרים      

לשינוי חברתי עם קשיים וחסמים המתעוררים מעבודתם עם קהילה רב תרבותית ובזה  ארגונים

 :  שאלות המחקר שישאלו הן, לפיכך .יתמקד המחקר הנוכחי

במסגרת עבודתו של ארגון קהילתי לשינוי חברתי הפועל הקיימים חסמים והקשיים מהם ה. 9

רב שונות ול תותרבותימקבוצות המורכבת עבודה עם קהילה בכל הקשור ל רב תרבותית בקהילה

 ? תרבותיות בתוך הארגון
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  ? של הארגון עם קשיים וחסמים אלו ההתמודדות מהם דרכי . 2 

מהם האם הארגון הנחקר מתמודד עם אותם חסמים וקשיים שזוהו בספרות ועל מנת לבדוק 

 .לשאלות שזוהו נוסחו החסמים והקשיים, איתם ודרכי התמודדות

 

 :נשאלו השאלות הבאותסוגיית עבודת הארגון עם קהילה רב תרבותית ב

  האם הארגון רואה את הקהילה כקבוצה /מיהי אוכלוסיית היעד איתה עובד הארגון

אחת או כקבוצות תרבותיות שונות וכיצד משפיעה ראייתו את הקהילה על העבודה 

 ?עימה

  לקהילה מהם הגורמים המשפיעים על מערכת היחסים בין הארגון? 

 האם וכיצד משפיעה עבודת הארגון על היחסים בין הקבוצות בקהילה? 

 

 :הרב תרבותיות בתוך הארגון נשאלו השאלות הבאותסוגיית ב

  מהו הרכב הצוות בארגון רב תרבותי לשינוי חברתי ומהם השיקולים המשפיעים על

 ? בחירתו

 של הארגון להכיל מהי יכולתו / ?האם וכיצד מתקיים בארגון פלורליזם תרבותי

 ?ביטויים תרבותיים שונים וכיצד יכולת זו באה לידי ביטוי

 כיצד משפיעה הרב תרבותיות על היחסים בין חבריו? 

 האם וכיצד עבודה בגישה רגישת תרבות משפיעה על עבודתו של הארגון ? 

חקר "שנבדקו בשיטת  התשובות לשאלות המשנה שנשאלו מהווים את פרק הממצאים במחקר

 ."המקר
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 השיט: פרק שני .ב

 שיטת המחקר. 2.ב 

שיטה לארגון מידע ונתונים חברתיים  -  (case study)המחקר התבצע בשיטת חקר מקרה       

בשיטה זו  (. 9111, בן יהושע -צבר)בדרך המשמרת את האופי הייחודי של האובייקטים הנחקרים 

בהציגם אספקטים רבים ומגוונים אודות , נאספים באופן אינטנסיבי אוסף של נתונים עשירים

ולא , ים אותו באופן כוללנימאיר -מקרה מסוים ובהדגישם את ייחודיותו של המקרה ועם זאת

הנתונים הנאספים זורים אור על אודות חוויות אישיות . בהקשר למשתנים מבודדים אחרים

ואת ההקשר החברתי , סיפורי חיים, מביאים את ההיסטוריה של האירועים, ומשמעויותיהן

ת חקר המקרה מפענח את הפעולות וא(.  Platt, 1992)הפנימי והחיצוני בו נטוע המקרה 

ועל כן מאפשר לענות על שאלות המחקר , התהליכים האישיים והחברתיים בהקשריהם המגוונים

המחקר בגישה זו מאפשר הסתכלות קרובה . ולעמוד על השתנותם של תהליכים לאורך זמן

על אף שחקר מקרה הוא הסתכלות על . בתוככי זירת המחקר והבנתה כמכלול חברתי ותרבותי

לראייה רחבה וכוללנית בעת ביצוע  -הוא קורא כגישה, חקר לעומקומקרה ייחודי ספציפי הנ

 (.Yin 1989,)המחקר 

קבוצות , בשל היותו של חקר מקרה מתודולוגיה מערכתית הכוללת מספר רב של תת מערכות    

ישנה חשיבות מרבית בתכנון , (2112, יוסיפון)או חתכים  המאופיינים בשלל אפשרויות ונתונים 

 (.Yin, 1989)כבר משלביו הראשונים , לוהמחקר ובניהו

 

 הליך המחקר. 1.ב

את דרכי עבודתה ואת הנעשה , הרעיון לקיום המחקר עלה מהיכרותי העמוקה את העמותה      

בתחילה כמקימה וכמנהלת ולאחר מכן כמדריכה חיצונית של , בסניף הנחקר מעצם עבודתי בה

התייחסות לעניין ההכרות האישית ולהתמודדות עם סכנת  .סטודנטים לעבודה סוציאלית

 . נידונה בחלק העוסק במגבלות המחקר ההטיות

 .ההכנה למחקר לית הארגון לקיום המחקר החל שלב"לאחר קבלת ההסכמה ממנכ

,Yin     ( (1989 שמידת יכולת , טנטטיבית, פתח תיאוריה מוקדמתל "חקר מקרה"מליץ בשיטת

תיאורטי הבמטרה להרחיב את הידע . אחר מכן בעזרת המקרה הנחקרההסברה שלה נבחנת ל

 ותבססיעליה ש מסגרת אנליטית ראשוניתולפתח  להפיק מידע רלוונטי לתחומי המחקר, בנושא

על מנת להרחיב את הידע . ים רביםותיאורטי יםספרותי יםחומר יקראת איסוף הנתונים וניתוחם

אולוגיה המניעה אותו נפגשתי עם מקים הארגון ועם חזונו והאידי, בכל הנוגע להקמת הארגון

על בסיס סקירת הספרות והידע  .וכן קראתי פרסומים תיאורטיים וחומר ארכיוני לית שלו"המנכ

שיהווה כלי מכוון (9נספח מספר )שאלות  82פרוטוקול הכולל  יבנית שהיה קיים אצלי על הארגון

לוש מעובדות הארגון על מנת לבחון האם כשהפרוטוקול אושר ראיינתי ש. באיסוף הנתונים

 . השאלות מניבות תשובות העשויות לקדם את המחקר
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 כלי המחקר . 3.ב

ראיונות מובנים למחצה ונתונים ממסמכים ומפרסומים  כולליםבמחקר הנוכחי  כלי המחקר    

 .הקשורים לפעילותו של הארגון

כל  .יהודים וערבים, עובדים ומתנדבים 99ראיונות עומק מובנים למחצה נערכו עם  –ראיונות 

החלק  .נמשכו בין שעה וחצי לשעתייםו התקיימו במשך פגישה אחת ,פרט לאחד, הראיונות

 ,בחלק השני. הראשון של הראיון כלל שאלות כלליות ופתוחות בנוגע לחוויותיהם בעבודה בארגון

תועדו הראיונות . ך הראיוןנערכו בירורים ממוקדים לגבי נושאים שלא עלו במהל, המובנה יותר

 .בהקלטה ושוכתבו

החומרים הכתובים שנאספו ונותחו כוללים חומרים ארכיונים על הארגון  -ניתוח חומרים כתובים 

אתר העמותה : בין החומרים. אירועים שונים ומצבים שונים, ועל עבודתו מתקופות שונות

תיעוד הטיפול , חות עבודה תקופתייםדו, תכניות עבודה, פרוטוקולים ,תקנון העמותה ,באינטרנט

 .בצרכנים וחומרי פרסום ושיווק

 

 עיבוד וניתוח נתונים. 4.ב

החומרים שנאספו מוינו על פי קטגוריות . הפרוטוקול  עיבוד הנתונים נעשה בהמשך לשאלות     

נערכה שזוהו בספרות כמשמעותיות לעבודתם של ארגונים לשינוי חברתי עם קהילה רב תרבותית ו

השוואה בין קבוצת העובדים לבין קבוצת המתנדבים על מנת לבחון את מידת ואופן קיומם של 

ניתוח הנתונים היה . ביטויים רב תרבותיים בקרב כל אחת מהקבוצות על פי המשתנים שנבחרו

בין הממצאים שעלו מהשדה לבין ספרות המחקר נעשתה טריאנגולציה ו קוהרנטיושיטתי 

triangulation)) ,הצלבה. 

במחקר  ,(2112, יוסיפון) (בר הסתמכות) מהימנותהואת  (אמינות)תוקף העל מנת להגביר את       

תיעוד מלא ככל  ;שימוש במקורות שונים ובשיטות שונות לאיסוף נתונים: ננקטו הפעולות הבאות

פדה על הק; םבניה של מאגר נתוני ;קבועים( נהלים)שימוש בפרוטוקולים  ;האפשר של הנתונים

בין נתונים ממקורות שונים הצלבה : בעת ניתוח הנתונים" לך ושוב"פעילות  תוקף המבנה הכוללת

 .ביקורת מצדי כחוקרתוהתבוננות מתמדת כן ו

 

 משתתפי המחקר. 5.ב

עובדים בארגון ה - עובדים 1 :מרואיינים בחלוקה לשתי קבוצות 99אוכלוסיית המחקר כוללת      

 . אנשים העובדים ללא שכר בארגון  -מתנדבים  4ובשכר 

אחת מהם יוצאת אתיופיה ושלושה עובדים , ארבעה עובדים יהודייםואיינו העובדים רקבוצת ב     

אחת מתוכן סטודנטית לעבודה סוציאלית בתכנית הסבה שעברה הכשרה מעשית בארגון , ערבים

אותה סטודנטית . יםכחלק מצוות העובד, כמו שאר הסטודנטים לעבודה סוציאלית, ונחשבת
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בקבוצת המתנדבים רואיינו שני מתנדבים יהודים ושתי . הייתה בעבר ממקימות הסניף הנחקר

התייחסות לסיבות לגודל המדגם מפורטת בסעיף העוסק במגבלות המחקר . מתנדבות ערביות

 .בהמשך פרק זה

או בבתיהם של  חלקם בסניף העמותה ומקצתם במקום עבודתם, רוב הראיונות התקיימו בלוד   

בביתה של  דואח אחד בבית קפה בתל אביב, ראיון אחד התקיים בבית קפה בלוד. המרואיינים

נמשכו בין שעה וחצי ו התקיימו במשך פגישה אחת ,פרט לאחד, הראיונותכל  .מרואיינת ברמלה

 לפני תחילת. בשל אילוצים שהיו למרואיינתהתקיים במשך שתי פגישות ראיון אחד . לשעתיים

 .הובהר למרואיינים כי פרטיותם תישמר, הראיון

יהודים  -החלוקה לעובדים ומתנדבים: מאפייניהם של המרואיינים מפורטים בטבלה הבאה     

עבודה )תחומי ההשכלה ,התפקידים .וערבים נועדה להציג את הפערים שיש בין הקבוצות השונות

ומשך עבודתם ( בתוך לוד או מחוצה לה)מקום המגורים של המרואיינים , (סוציאלית כן או לא

מכיוון שהממצאים עוסקים בין השאר במתח שבין מקצועיות להשתייכות מצוינים  בארגון

 . תרבותית

 

 מאפייני המרואיינים: 2טבלה מספר 

משך עבודה  מגוריםמקום  השכלה תחום  תפקיד 

 בארגון

עובדים 

 יהודים

עבודה  - אקדמאית נוכחי מנהל

 סוציאלית

עבר לאחר )לוד 

 (תחילת העבודה

 כשנתיים

 –אקדמאית בעברמנהלת 

 פסיכולוגיה ארגונית

 כשלוש שנים מחוץ ללוד

 חנות  זכויות  מנהלת

 

עבודה  – אקדמאית

 סוציאלית

 כשלוש שנים מחוץ ללוד

קהילתית עובדת 

 לקהילה האתיופית

 כשנתיים לוד אקדמאית

עובדים 

 ערבים

מנהלת , מזכירה

משמרת בחנות 

 הזכויות

 .כחמש שנים לוד לא אקדמאית

עובדת קהילתית 

 לקהילה הערבית

 אקדמאית

 

 

 כשנתיים לוד

ממקימות  -בעבר

 .הסניף

סטודנטית -כיום

 לעבודה סוציאלית

עבודה  – אקדמאית

 סוציאלית

כ "בסה לשעברלוד 

 כשנתיים
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מתנדבים 

 יהודים

 כארבע שנים מחוץ ללוד אקדמאית  מתנדבת 

 כארבע שנים לוד אקדמאי מתנדב 

מתנדבים 

 ערבים

 כחמש שנים לוד לא אקדמאית  מתנדבת 

 מתנדבת 

 

 כארבע שנים לוד לא אקדמאית

 

 

  סניף לוד של עמותת סנגור קהילתי כשדה המחקר. 1.ב

אתר האינטרנט שלו , תיאור הארגון והחזון שלו מבוססים על הראיונות שהתקיימו

(advocacy.org.il), 2111, סדן) מסמכים הנמצאים בו ומאמרים שפורסמו על הארגוןMoshe 

Grodofsky,  2002 ;  ;  ;2119 ,(Torczyner. 

ינר וקבוצת 'ים טורצ'בבאר שבע על ידי פרופסור ג 9113עמותת סנגור קהילתי הוקמה ב       

כשנה לאחר מכן הוקם ". גוריון –בן "סטודנטים מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת 

בירושלים על ידי עובדת סוציאלית ברברה אפשטיין " הקטמונים"סניף של העמותה בשכונת 

 הוקם הסניף בלוד בו מתמקד מחקר זה 2115בשנת . לית העמותה"כהמשמשת מאז בתפקיד מנ

 .עובדת סוציאלית קהילתית יהודייה ועובדת ערבייה, על ידי

 .ובבאר אל סבע שכםב, ירדןב, בקנדהסניפים מקבילים הוקמו 

ידי -המודל הישראלי הוקם על בסיס הניסיון הפרקטי והמחקרי שנרכש במונטריאול ולווה על     

למימוש הזכויות החברתיות ולהעצמת לקוחותיה העמותה פועלת . בקנדה McGillסיטת אוניבר

בכל " סנגור קהילתי"עמותת ברמה הפרטנית מפעילה . הן ברמה הפרטנית והן ברמה הקהילתית

שבו עובדים ומתנדבים מסייעים ברמה האישית מרכז קהילתי  -"זכויותהחנות " אתסניפיה 

באמצעות חיזוק מודעותם  החברתיות והכלכליות זכויותיהםלממש את ( לקוחות)לצרכנים 

חנות ב"השירות  ב .כל אחד בהתאם לצרכיו, מתן כלים למימושם וליווים בתהליך, לזכויותיהם

מתרבויות שונות ועל ידי כך מתקיים מפגש  ,מתנדביםעובדים ו, ניתן על ידי חברי צוות" הזכויות

 .ת התורם להכרות ולהתקרבות ביניהםבלתי אמצעי בין אנשים מהתרבויות השונו

ברמה הקהילתית מלווה העמותה קבוצות תושבים לשינוי חברתי ולמאבקים במדיניות      

לתושבי באר  ועסיבין הדוגמאות לפועלה של העמותה ניתן לכלול . שמוקמות מתוך צרכי הקהילה

שבע להתנגד למדיניות בתי הספר אשר שללה השתתפות בטיולים וקבלת תעודות מילדים 

ע לתושבים בדיור ציבורי להתארגן בקבוצה וסי ,שהוריהם לא היו מסוגלים לשלם דמי שכלול

חוק זכויות הדייר בדיור " באמצעות חקיקת  למימוש זכויות הדיירים הציבוריים הפעלשהראשונה 

קב ושינוי מתווה מע, (advocacy.org.il)) "(זכויות רכישה) חוק הדיור הציבורי"ו ," "הציבורי

ם בלוד בגילאי טרום חובה ושינוי דרישה לפתיחת גני ילדים לילדים ערבי, תוכנית וויסקונסין

http://advocacy.org.il/
http://www.moch.gov.il/NR/rdonlyres/B01D8CEA-B2B8-41D4-9E51-9800F9738BEF/247/zhuyot_hadayar.pdf
http://www.moch.gov.il/NR/rdonlyres/B01D8CEA-B2B8-41D4-9E51-9800F9738BEF/247/zhuyot_hadayar.pdf
http://www.moch.gov.il/NR/rdonlyres/B01D8CEA-B2B8-41D4-9E51-9800F9738BEF/247/zhuyot_hadayar.pdf
http://www.moch.gov.il/NR/rdonlyres/B01D8CEA-B2B8-41D4-9E51-9800F9738BEF/247/zhuyot_hadayar.pdf
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התניית רישום לגנים בתשלומים שונים כולל ארנונה וחובות לעירייה וכן בנושא מדיניות הכללה 

 .גביית תשלומים מוקדמת בניגוד לחוק

בה חיים זה , מעורבת עיר היא, בה פועל סניף העמותה עליו התבסס המחקר הנוכחי ,העיר לוד     

. ותיקים ועולים חדשים מאתיופיה ומברית המועצות לשעבר יהודים, לצד זה תושבים ערבים

במשך שנים רבות זוהתה  .היא מתנהלת כפריפריה חברתית, למרות שלוד נמצאת במרכז הארץ

פועלת  2111החל משנת . אלימות והגירה שלילית,סמים , לוד כעיר חלשה המתמודדת עם עוני

בעיר לוד ועדה קרואה שמונתה על ידי משרד הפנים בעקבות ניהול לקוי של ראשי העיר שכיהנו 

 .ועדה זו היא הוועדה הקרואה השנייה שמונתה בעיר בתוך שבע שנים. בה

שאר  .תושבים ערבים 81%בה מתגוררים כ  מעורבתבלוד היא שכונה סניף השכונה בה פועל ה     

השכונה . ים מאתיופיה ועולים וותיקים ממדינות חבר העמיםתושבי בשכונה הם עולים חדש

היחסים בין . מוגדרת כשכונת מצוקה שמרבית תושביה משתייכים למעמד סוציו אקונומי נמוך

מאופיינים , ובעיקר בין התושבים יוצאי אתיופיה לתושבים הערבים, היהודים לערבים בשכונה

 היחסים, בקהילה השונות קבוצותהבין  תייםרות הפערים התרבולמ. ריחוק וחשדנות, בניכור

הארגון הנחקר מצליח לעבוד עם הקהילה בה , של התושבים בשולי החברה םוהימצאותביניהן 

 .הוא פועל

שאז התקיימו הראיונות  2111 - 2192מחקר זה מתייחס רק למה שנעשה בארגון  בין השנים 

 . האחרונים עם עובדים ומתנדבים שעדיין עבדו בארגון

 

  החזון הארגוני

מייסד העמותה החזון הארגוני של  עמותת סנגור קהילתי מבוסס על ראיונות שנערכו עם  

פרסומים על הארגון שצוינו בסעיף ומתוך  לית העמותה"והאידיאולוג שמאחוריה ועם מנכ

 .הקודם

גור על סנ, קנדה ובישראל  ולפיובעל בסיס הניסיון הפרקטי והמחקרי שנרכש החזון התגבש      

או " דו קיום"זכויות אדם מבוסס על העמדה האידיאולוגית שהאינטרס הציבורי הרחב הוא 

, פתיחות, שינוי יםמעודד או החברה המשותפת הדו קיום, לדברי המייסדים". חברה משותפת"

עמדות ונקודות מבט , קבלה וחיבור בין קבוצות החיות במתחם גיאוגרפי אחד ולהן מגוון ביטויים

החיבור בין  .ו ושונו על ידי הקבוצות השונות בהקשר התרבותי והחברתי בהם הם חייםשעוצב

קבוצות או בין תרבויות בקהילה ייווצר על ידי עבודה משותפת של שתי הקבוצות יחדיו כבר 

ברורה  ,סביב מטרה משמעותית, העבודה המשותפת תתרחש לאורך זמן. מהשלב הראשון

עבודה מעמיקה תיצור תהליך של העצמה והבנה של המבנה החברתי  .ומשותפת לקבוצות השונות

התהליך ילווה בקונפליקט לעיתים  .ושל התהליכים שהובילו למדיניות המשפיעה על קבוצות אלו

  .(ינר ואפשטיין'טורצ) ולכן חשוב להתייחס לאי ההתאמות הקיימות בין הקבוצות כבר מהתחלה
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חיזוק החברה האזרחית באמצעות בניית שלום בין קבוצות הארגון הוא מבוסס עליו הרעיון      

, 2119) שונות של אנשים מהשוליים החברתיים שאינם ממשים את זכויותיהם החברתיות

(Torczyner . החיים בקהילות רב , לסייע לאנשים מהשוליים החברתיים יאהתו של הארגון מטר

ת ביחידים או בקבוצות על ידי לעשות זא, תרבותיות ולא ממשים את זכויותיהם החברתיות

טיפוח מטרות משותפות בתהליך העצמה של היכולות של אותם אנשים ובתחושתם  שיש להם 

 advocacy.org.il) .) .מספיק כוח להשפיע על המדיניות הנוגעת להם

 

 סוגיות אתיותמגבלות המחקר ו. 1.ב

 סוגיות אתיות

. עבודתם בארגון מזווית ראייתם האישיתמרואיינים המשתתפים במחקר מתארים את ה      

חלקם מבקרים את הנעשה בארגון ומותחים ביקורת על ההחלטות המתקבלות בו ועל דרכי 

קטן וזהותם של המרואיינים עלולה  ,בעבר ובהווה, מכיוון שמספר חברי הצוות בארגון. העבודה

טחתי למרואיינים הב, להיחשף בקלות ומכיוון שחלק מהמרואיינים עדיין עובדים בארגון

שסודיותם תישמר ובכך נשמרה צנעת פרט והתאפשר להם להרגיש חופשיים ולומר את אשר על 

בפרק הממצאים ציינתי רק את המידע , על מנת להקשות על זיהוי המרואיינים, בנוסף. ליבם

בחלק מהמקומות  .מקום מגורים או השתייכות תרבותית, הרלוונטי לאותו ציטוט כמו תפקיד

יוצאים מן הכלל בהקשר . נתי רק את התפקיד בלי להתייחס לזמן בו השתייך המרואיין לארגוןציי

וזאת בשל , עובדת בארגון, המנהלת לשעבר וכן הילדה, זה היו המנהל הנוכחי של הארגון

לתפיסתם של המנהלים בארגון השפעה על התנהלותו בסוגיות השונות . המשמעות שבחשיפתם

שממלאת בארגון תפקידים שונים , חשיפתה של הילדה. חשוב לחשפםשנבחנו ולשם כך היה 

מסיבות . משמעותית להבנת הממצאים, ושנוכחותה בארגון משמעותית גם ליחסים עם הקהילה

 . אלה ביקשתי וקיבלתי את רשותם של המרואינים להחשף

 

לא הביעו , םשמודעים לקלות היחסית שבה ניתן לזהות, חשוב לציין בהקשר זה שכל המרואיינים

 .חשש מהאפשרות שיזוהו

 מגבלות המחקר 

שיטה לארגון מידע ונתונים חברתיים שלצד היותו " חקר מקרה"מחקר זה התבצע בשיטת      

אמצעי להערכה הוא מהווה , בדרך המשמרת את האופי הייחודי של האובייקטים הנחקרים

על מנת (. 2112, יסופון) מערכותהמביאה לתובנות שיש בצדן אפשרויות פוטנציאליות לשיפור 

 :שהמחקר הנוכחי יהווה אמצעי שכזה יש להתייחס גם למגבלות שנוצרו במהלכו

ראיונות בקרב  עובדים ומתנדבים בארגון בהווה ובעבר תוך  24בכוונתי היה לקיים  –המדגם  גודל

, איונות בלבדר 99בפועל התקיימו . הקפדה על מספר שווה של עובדים ומתנדבים יהודים וערבים

ראיונות עם מתנדבים בחלוקה שווה של  4מתוכם ארבעה יהודים ושלושה ערבים  ו, עם עובדים 1

שמספר העובדים הערבים שעבדו הפער בין התכנון לביצוע התרחש בשל העובדה . ערבים –יהודים 

ן בארגון בתפקידים משמעותיים קטן מהעובדים היהודים שעבדו בו והקושי לאתר את אלה שכ
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קיום ראיונות . שתי עובדות סוציאליות ערביות, בתקופות שונות, בארגון בלוד עבדו בעבר. עבדו בו

אך למרות ניסיונות חוזרים , עם עובדות אלו עשוי היה לתרום למחקר נקודות מבט מעניינות

 .לא עלה בידי לאתר אף אחת מהן, ונשנים

הן , משום שבארגון אין מתנדבים יהודיםמספר נמוך מהמתוכנן  מבחינת המתנדבים רואיינו    

בניתוח הראיונות עם המתנדבים . המתגוררים בקהילה, מתרבות הרוב והן מהקהילה האתיופית

היהודים עלה שעמדותיהם קרובות לאלו של צוות העובדים היהודים ובשל כך חשתי את תחושת 

  .והסתפקתי בראיונות שהתקיימו (Morse, 1989) (saturation)הרוויה 

השפיע על מידת  חלק נכבד מהמרואיינים ממשיכים לעבוד בארגון וייתכן שזה -מידת הפתיחות

 .  הפתיחות והביקורתיות שלהם

מכיוון שמספר קטן של מרואיינים מתגוררים בשכונה בה פועל הארגון הנחקר  – נציגות אותנטית

אין נציגות אותנטית ללקוחות מהקבוצות , ואלה משתייכים רק לקבוצה תרבותית אחת

מסיבה זו ייתכן שחלק מהממצאים שהתקבלו מהראיונות . התרבותיות האחרות שחיות בקהילה

 .חסרים

הקמתי חקר הנוכחי נובעות מהעובדה שאת הסניף הנחקר מגבלות נוספות שליוו את המ     

במסגרת עבודתי הדרכתי עובדים וסטודנטים והכשרתי . 2118וניהלתי מראשיתו ועד לסוף שנת 

המשכתי להדריך סטודנטים במקום ומילאתי תפקיד של  2192לאחר  עזיבתי ועד יוני . מתנדבים

, הראשונה: דה זו מעלה שתי מגבלות במחקרעוב .חברה בועדת ההיגוי המלווה את פעילות הסניף

המחקר האיכותני נותן דגש למיקומה של החוקרת בשדה המחקר  -השפעת הניסיון האישי

 ,Denzin & Lincoln)תפיסותיה ומאפייניה האישיים על המחקר , ערכיה, ולהשפעת עמדותיה

עלולה הייתה לגרום להטיית  חלקם היכרותי כחוקרת עם חלק גדול מהנחקרים והדרכת (.1994

המגבלה  .הראיון ולהדגשת נושאים שנחשבו על ידם כמתאימים לתפיסת עולמי בנושא הנחקר

המצופה ממני כחוקרת עלולה  האובייקטיביות השנייה שנוצרה עקב היכרותי את ארגון היא

הייתה להיפגם בשל העובדה שבמסגרת עבודתי הייתה לי השפעה על התפתחותם או אי 

 .חלק מהביטויים הרב תרבותיים שנבדקו  במחקר זהדכי ההתמודדות פתחותם של הת

נתונים לגבי כל אחד  תהשגב ציםמאמדרכי להתמודד עם מגבלות אלה הייתה דרך השקעת      

עושר  .ממקורות שונים ולבצע השוואות והצלבות מידע ממספר והנושאים הנחקרים מהגורמים

להתבונן בצורה רחבה יותר על  הסוגיות שנבחנו ולהתרחק ממה  הנתונים סייעה לי ולמרואיינים

  .שהם עשויים לתפוס כתפיסת עולמי

 הערות טכניות  

ובמונח זה . לתיאור הלקוחות המגיעים לחנות הזכויות' צרכנים'בארגון משתמשים במילה 

 .אשתמש בעבודה זו

 .הממצאים יתוארו בלשון עבר, 2111-2192מכיוון שהמחקר מתייחס לנעשה בארגון בין השנים 



31 
 

 ממצאים: פרק שלישי .ג
מבקש לפענח את הפעולות ואת התהליכים האישיים והחברתיים " חקר מקרה"מחקר בשיטת       

בהקשריהם המגוונים ומאפשר הסתכלות קרובה בתוככי זירת המחקר והבנתה כמכלול חברתי 

נים עשירים שמציגים אספקטים לשם כך נאספים באופן אינטנסיבי נתו(. Yin, 1989)ותרבותי 

מאירים אותו  -רבים ומגוונים אודות מקרה מסוים ובהדגישם את ייחודיותו של המקרה ועם זאת

, בהתאם לשיטת מחקר זו ) Platt, 1992)ולא בהקשר למשתנים מבודדים אחרים , באופן כוללני

ועם מתנדבים  הכוללים ראיונות עם עובדיםפרק זה כולל בתוכו ממצאים ממקורות שונים 

. פרסומים ודוחות, תוכניות עבודה: יהודים וערבים וכן מסמכים ופרוטוקולים של הארגון כגון

סוגיית ההתמודדות  :הממצאים יעסקו בשתי הסוגיות שעלו בסקירת הספרות ונבדקו במחקר זה

בעבודה עם קהילה המורכבת מקבוצות שונות של מיעוט ( קשיים ודרכי התמודדות, חסמים)

עם הצורך לקיים ארגון המורכב ( קשיים ודרכי התמודדות, חסמים)בותי וסוגיית ההתמודדות תר

בתחילת הפרק יוצגו ממצאים לגבי העבודה של הארגון עם הקהילה הרב . מצוות רב תרבותי

 .לגבי קיום הרב תרבותיות בתוך הארגוןובהמשכו הממצאים  תרבותית

פרק הממצאים אינו , למרות החלוקה שנעשתה בין העובדים למתנדבים בקיום הראיונות    

בפרק , לפיכך. מפריד בין הקבוצות וזה בשל אי מציאת הבדלים מהותיים שעלו מדבריהם

 .  הממצאים יוצגו ממצאים לגבי הסוגיות שנחקרו עם ציון תפקידי המרואיינים בלבד

 

 ם קהילה הרב תרבותית עבודת הארגון ע :ראשוןחלק . 2.ג

הנחקר בקשיים ובדרכי ההתמודדות של הארגון , הממצאים בחלק זה יעסקו בחסמים      

בעבודתו עם הקהילה המורכבת מקבוצות שונות של מיעוטים תרבותיים בה הוא פעל בין השנים 

להתאמת דרך ההתערבות  הקשיים והחסמים איתם התמודד הארגון מתייחסים.  2111-2192

ולהשפעת הארגון על שיפור היחסים בין הקבוצות קהילה לארגון ם בין היחסיל, כלוסיית היעדלאו

הממצאים מצביעים על כך שבארגון הנחקר הייתה מודעות לחשיבות יחסיו עם  . בקהילה

דרכי  .הושקעו מאמצים להתמודד עם החסמים ועם הקשיים שהתעוררוהקהילה ולשם כך 

ההתמודדות של הארגון הושפעו ממאפייניהם של הקבוצות התרבותיות השונות בקהילה 

 .וממערכות היחסים שהיו קיימות ביניהן

 

 התאמת דרכי ההתערבות לאוכלוסיית היעד.2.2.ג

תפיסת הארגון את הקהילה עימה הוא עובד משמעותית לבחירת שיטות העבודה בהן הוא        

הילה מורכבת מקבוצה אחת של אנשים החיים בשוליים החברתיים של השאלה האם הק. נקט

מדינת ישראל או האם הקהילה מורכבת מקבוצות תרבותיות שונות עם מאפיינים שונים וצרכים 
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בנושא זה הניב המחקר שני . שונים משפיעה על מטרות העבודה של הארגון ועל דרכי עבודתו

קהילה אחת אשון הוא שהארגון ראה בקהילה הממצא הר: ממצאים בהם ארחיב בהמשך הפרק

 אי מיצוי זכויותמחיים בעוני וכתוצאה משוליים החברתיים של מדינת ישראל ב שחבריה חיים

. בשל כך פעל הארגון להעצמת הקהילה. ולא בשל השתייכותם  לקבוצות מיעוט תרבותיות

לזכויותיהם  ילהשל חברי הקה מודעותםהארגון את זק יחבאמצעות הגישה רגישת התרבות 

הממצא השני בנושא זה הוא שהארגון העניק יחס שווה ללקוחותיו . החברתיות והכלכליות

אך התאים את אופן השירות לצרכיהם הייחודים של הצרכנים בלי קשר , מהתרבויות השונות

 .למוצאם התרבותי

 מטרה או אמצעי: גישה רגישת תרבות

שכונה בה ממוקם הארגון וממנה הגיעו רוב הצרכנים היא שכונה מעורבת בעלת רוב של ה     

עולים מאתיופיה וקשישים שעלו לישראל מברית , תושבים ערבים ומיעוט של תושבים יהודים

מהראיונות עלה שהיה קיים פער בין איך שחברי הקהילה ראו את . 11 -המועצות לשעבר בשנות ה 

חברי הקבוצות השונות . גון ראה אותם מבחינת השתייכות קהילתיתעצמם לבין איך שהאר

בקהילה לא ראו עצמם כמשתייכים לקהילה אחת וכתוצאה מכך היחסים בין הקבוצות השונות 

תושבת , כפי שהעידה מתנדבת בארגון, ניכור וחוסר שיתוף פעולה, בקהילה היו מאופיינים בריחוק

כמה הילדים , אני רואה את זה": ם הקהילה האתיופיתהשכונה ולאחריה עובדת לשעבר שעבדה ע

  (.מתנדבת ערבייה" )לא רוצים להיפגש איתם. מתרחקים מהם, האתיופים פוחדים מהילדים הערבים

לאתיופים הייתה התנגדות . אתיופים וערבים ביחד, ס"רצתה שנעשה קבוצת ילדים במתנ( אחת העובדות)היא "...

ס ניסה פעם להקים קבוצת ניסיון של ילדים אתיופים "מנהל המתנ. ויה שלילית מזההייתה להם חו. טוטאלית לגמרי

רק . הילדים חטפו מכות. ועל ההורים של הילדים( האתיופים)זרקו אבנים על הילדים . וערבים והייתה פה מלחמה

ילה עובדת לשעבר שעבדה עם הקה" )הם לא מוכנים לשמוע, שמעלים את הנושא נדלקת אצלם נורה אדומה

 (.האתיופית

שהמאפיין המרכזי שלה הוא כקהילה אחת  הארגון ראה את הקהילה, חברי הקהילהבשונה מ      

משתייכים לשוליים החברתיים של מדינת ישראל וכתוצאה מכך מתמודדים עם  חבריהשרוב 

אמנם משתייכים לקבוצות תרבותיות שונות אך  האנשים אל. חיים בעוני  ואי מיצוי זכויות

הסיבה למצוקתם החברתית ולאי מימוש הזכויות אלא העובדה שהם  יתההילא ייכות זו השת

הם . האנשים שחיים כאן הם כמו קש"  :סבירה עובדת בארגוןהכפי ש, חיים בקהילה גיאוגרפית ענייה

הכסף , םשני ההורים עובדי, גם מי שיש לו כסף... הם מיואשים. יש להם בעיות בסיסיות. טובעים בים ותופסים בקש

 (.עובדת" )עסוקים בבעיות מזון. הם כל הזמן בהלוואות. לא מספיק

משמעותו של הפער בין תפיסת הקהילה את עצמה לבין תפיסת הארגון אותה הוא בדרכי  העבודה 

 .המתאימות לעבודה בה ולמנדט שיש לארגון לפעול בה

: מוסברת מטרתו באינטרנטהמופיע בדף הבית של עמותת סנגור קהילתי במידע על הארגון      

כך שיוכלו להבטיח ולממש זכויותיהם החברתיות  במטרה להעצים אנשים וקהילות 9113סנגור קהילתי פועל משנת "
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תושבים , פעילות העמותה מתבצעת בשכונות ובאזורים שתושביהן סובלים מקשיים חברתיים וכלכליים... והכלכליות

, מתוך אמונה שידע הוא כוח. נחלשת -להשגת הזכויות המגיעות להם בדיןזיקתם לזיהוי ו, שבשל שגרת הקיום הקשה

ובנתינת כלים להתארגנות , העמותה מסייעת בהנגשת מידע לגבי זכויות חברתיות ואזרחיות והאמצעים למימושן

 (.advocacy.org.il) " עצמאית

מטרת עבודתנו בלוד היא להעצים את ": בדף המידע על הסניף בלוד מוסברת מטרת העבודה בלוד

שנפגעות לעיתים קרובות מכיוון , הפרטים ואת הקהילה דרך חיזוק מודעותם לזכויותיהם החברתיות והכלכליות

שמטרתו של הארגון היא  מדפי המידע עולה  .il/content/view/57/74/(advocacy.org.)" הממסד

דרך חיזוק מודעותם לזכויותיהם החברתיות העצמת האנשים והקהילות בהן הם חיים 

מכיוון . מטרת הארגון היא העצמת כלל האנשים המתגוררים בשכונות מצוקה .והכלכליות

הארגון משתמש , תרבותיות שונות שבשכונות אלה מתגוררים אנשים המשתייכים לקבוצות

 .בגישה רגישת התרבות כאמצעי למימוש מטרותיה

. מהראיונות עלה שהבנתם של חברי הצוות את מטרתו של הארגון דומה למטרתו המוצהרת      

המקום מנסה להבין את השוני התרבותי : "אחת המתנדבות הסבירה איך היא מבינה את מטרות הארגון

של , רוצים לקדם מאבק למען זכויות אזרח וזכויות חברתיות של אנשים שגרים בשכונה ...,בהיבטים שונים

אמנם מתאימים תוכנית מסוימת לקהילה . אבל אני לא יודעת אם לקרוא לזה משהו תרבותי, אוכלוסיות מוחלשות

 (.דבתמתנ" )אבל אני לא חושבת שזה שאין ועד בית זה עניין תרבותי, מסוימת כדי לקדם רעיון מסוים

קהילה שמתמודדת , חיזקו את תפיסתו של הארגון את הקהילה בה הוא פעל המתנדבתדבריה של 

חברתית ובשל כך מטרתו של הארגון הייתה העצמת כלל חברי –בעיקר עם מצוקה כלכלית 

מכיוון שהארגון לא יכול היה להתעלם מהעובדה . ללא קשר להשתייכותם התרבותית, הקהילה

גישה . הוא פעל בגישה רגישת תרבות, ועל מורכבת מקבוצות תרבותיות שונותשהקהילה בה הוא פ

 . זו היוותה למעשה את האמצעי שבו נוקט הארגון להשגת מטרותיו ולא את המטרה עצמה

 

 קשיים במתן שירות המתאים לקהילה

שאומר מסר , האופן שבו תפס הארגון את הקהילה מתבטא גם במסר המועבר ללקוחותיה      

מסר כזה ניתן לראות . שהארגון פתוח לכולם ונותן שירות ויחס שווה לכל הקבוצות בקהילה

, ערבית, עברית: בשלט התלוי בכניסה לעמותה ובו מופיע שם העמותה בארבע שפות שונות

השם באנגלית הוא בשל העובדה שהתורמים המרכזיים לסניף בלוד הם )אמהרית ואנגלית 

 (. ומהפדרציה הקנדיתמפדרציית ניו יורק 

http://advocacy.org.il/
http://advocacy.org.il/content/view/57/74/
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המסר שהארגון פתוח לכולם ונותן שירות ויחס שווה לכל האוכלוסיות הועבר גם בתחושת הקבלה 

כפי שהעידו עובדות יהודייה , המלאה של הלקוחות באשר הם ללא התייחסות למוצאם התרבותי

נותן , עוזר, נותן את הצרכים לכל מי שפונה, זה גוף שרואה את כולם בעין אחת" :וערבייה ומתנדבת ערבייה

 (. עובדת יהודייה" )זה היה משהו שמשנה את החיים לאנשים... מעצים, פתח לאנשים

 (.עובדת ערבייה)" קבלים כל שירות בלי אפליותמבאים מהקהילה הערבית והאתיופית ו"

כל בן אדם שמגיע . יהודי ותיק, אתיופי, לא משנה אם זה ערבי. שומעים, םעוזרי, מקבלים את כולם בלב רחב"... 

 (מתנדבת ערבייה")שומעים אותו מכל הלב, לחנות זכויות

לגבי קבלתו של הארגון את הצרכנים מהתרבויות ה תמימות דעים תעלמרואיינות מדברי ה

רך בה קיבלו אותם היחס השווה לצרכנים התבטא גם בד. השונות ואת היחס השווה לו הם זכו

העובדים והמתנדבים בני התרבויות השונות קיבלו לרוב את הצרכנים על פי סדר  .בחנות הזכויות

אם הגיע התור שלו "  :כפי שמעידה מתנדבת ערבייה בארגון, הגעתם ולא על פי שייכותם התרבותית

 (. מתנדבת ערבייה" )הוא נכנס

ון ושל חוסר העדפה של אדם מתרבות מסוימת הקבלה של כולם את כולם העבירה מסר של שווי

 . על פני תרבות אחרת ושל רצון לעזור לאנשים באשר הם

את , חברי הצוות בארגון חשבו שחלק גדול מהצרכנים בחנות הזכויות הכירו את הארגון       

עמדותיו לגבי טיפול של כולם בכולם ואת תפקידם של המתנדבים בו ושיתפו פעולה עם כל איש 

, מתנדבת ערבייה ועובדת יהודייה לשעבר. בלי להתייחס למוצאו התרבותי, ות שפנוי לקבלםצו

לאתיופים לא מפריע שמתנדבת : "ממוצא אתיופי תיארו את תחושותיהן לגבי קבלת הקהילה אותן

, תםזה היה לי מאד כיף להכיר או. מדברות על הבעיות שלהן, מספרות, הם באות. תעזור להם, ערביה תקבל אותם

 (. מתנדבת ערבייה" )לשמוע אותם

 (. עובדת לשעבר ממוצא אתיופי" )מי שהיה בתור, כל מי שפנה אלי, בחנות זכויות נתתי שירות לכולם"



34 
 

, על קבוצותיה השונות, מתיאורן של המרואיינות ניתן להסיק שהשירות שנתן הארגון לקהילה

 .ודרך התייחסותו אליה ענה על צרכיה של הקהילה

המודל של עבודה עם , בני התרבויות השונות, מהראיונות עלה למרות שלחלק מחברי הקהילה       

לחלק אחר מחבריה היו העדפות אחרות  , חברי צוות מתרבויות שונות על פי סדר הגעה התאימה

העדפותיהם של הצרכנים לגבי חבר הצוות שיעבוד איתם נבעה . לגבי חבר הצוות שיעבוד עימם

כפי שתיאר , הסיבה הראשונה היא הכרות מוקדמת של הצרכן עם איש הצוות: בותמכמה סי

אני חושב שזה בגלל שהן כבר התחילו עם . יש ערביות שעובדות עם הילדה והן רוצות לעבוד איתה" :מתנדב בארגון

כלל לא נוגע לי זה ב. זה לא נעים לפתוח כל פעם עם מישהו אחר ולספר לו את כל הסיפור, אני מבין את זה. מישהו

 (.מתנדב" )אישית

חלק מהצרכנים שהגיעו לקבל שירות בארגון ראו חשיבות  -הסיבה השנייה היא מקצועיות 

. יכול להיות שהם רואים גם עניין של מקצועיות": במומחיותו של חבר הצוות כפי שתיארו מתנדב ועובדת

 (.מתנדב" )הם רואים מישהו חדש לעומת ותיק

 (.עובדת" )לא הערבייה, דה המומחיתהם רוצים את היל"

ההעדפה זו . הסיבה השלישית שבגינה העדיפו צרכנים חבר צוות מסוים היא שייכות תרבותית

כפי שתיארה מנהלת לשעבר , התרחשה בעיקר בפעמים הראשונות שבהן הגיעו הצרכנים לארגון

, הוא לא ירגיש בנוח. תן לו את השירותאז הוא תמיד יעדיף שמישהו מהקהילה שלו יי, שמגיע צרכן חדש": בארגון

 של הצרכניםהעדפה זו . (מנהלת לשעבר) "הוא חושב שרק הם ידעו לתת לו  השירות, הוא לא יודע את השפה

ישנם צרכנים שאינם שולטים בעברית והסיוע המרבי עבורם . מנגישות שפתית בין השאר גם הנבע

 . היה בשפה בה הם מדברים

תפסו כמומחים מקצועיים רק את מי שהשתייך לתרבות הרוב ההגמוני  חלק מהצרכנים, לעיתים

יש " :עובדות בארגון התייחסה לתפיסה זו. ואז הם נמנעו מלעבוד עם חבר צוות מהתרבות שלהם

יש להם מחשבה שערביה ? מי את בכלל. להסתכל עלי, לא רוצים לענות לי, (מבט מושפל לרצפה)כאלה שיושבים ככה 

  (.עובדת ערבייה")יהודייה יותר משכילה. א מבינה כלוםעם כיסוי ראש ל

 (.  עובדת יהודייה" )הם לא מספיק סומכים על בעלי מקצוע משלהם. עם הערבים זה ידוע שהיהודים הם בעלי הידע" 

תפיסת המומחיות בקרב צרכנים אלה עשויה הייתה להשתנות כאשר הם התרשמו שאותו חבר 

פיתח ידע ואז העדפתם הייתה לעבוד עם חבר צוות , התרבותי שמשתייך לקבוצת המיעוט, צוות

עובדת בארגון שעובדת עם סטודנטית מהקהילה האתיופית . מומחה המשתייך למוצאם התרבותי

דיברנו על זה והיא . יש לי כאן סטודנטית אתיופית חזקה שיודעת אמהרית"  :שזכתה לאמון הקהילה מסבירה

אז פונים , בקהילה רואים שיש להם ידע וסומכים עליהם. יש כבר את הסמכות אמרה שבקהילה האתיופית לצעירים

 (.עובדת" )אליה ושואלים

מרמת מקצועיות או משייכות , בין אם העדפותיהם של הצרכנים נבעו מהכרות מוקדמת

באופן " :כפי  שהצהיר מנהל הארגון, הארגון מבחינתו אפשר חופש בחירה לצרכנים, תרבותית

 (.מנהל נוכחי" )אחד יכול לגשת לכל אחדכל , עקרוני

הארגון שראה בהפרדה בין הקבוצות בקהילה גורם שמחליש אותם , לצד חופש הבחירה       

באמצעות מנהלת משמרת בחנות , השתדל להפנות ,ותורם להישארותם בשוליים החברתיים
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שעל ידי הכרות ה צרכנים מתרבויות שונות למקבלי קהל מתרבויות שונות מתוך מחשב, הזכויות

אנחנו גם לא " :ועשייה משותפת הקרבה בין האנשים מהתרבויות השונות תגבר והמחסומים יפלו

אני לא מתייחסת לזה אלו הם , אפשר לזהות מישהו שלא רוצה. נותנים אפשרות לבחור מי יפנה לאיזה מתנדב

הוא מתרבות אחרת באופן מודע אני  כשמגיע צרכן אתיופי או ערבי והמתנדב... המתנדבים והם מי שמקבל היום

 (. עובדת" )אני מפנה, משחקת אותה ראש קטן

חברי ,  למרות שאיפתו של הארגון לקרב בין אנשים המשתייכים לקבוצות התרבותיות השונות 

מנהלת במקרים בהם , וכך. הצוות בארגון הקפידו לתת לצרכנים את המענה המתאים להם

שש של צרכן מהמפגש עם איש צוות מתרבות אחרת או בשל המשמרת בחנות הזכויות זיהתה ח

היא הקפידה להרגיע ולסייע , לצד העידוד לפנות לאותו איש צוות, חוסר ניסיונו של איש הצוות

 (.עובדת)אם אני רואה שיש מתח אני ניגשת ויושבת ביחד , כשאני אחראית משמרת" : בתהליך יצירת האמון

מנהלת  ,חבר צוות מתרבות אחרת יהיה בלתי נסבל עבור הצרכןגש עם פשהמ זיהובמקרים בהם  

בחנות הזכויות אפשרה לצרכנים מקהילה מסוימת לקבל שירות מחברי צוות מאותה  המשמרת

שיהיה לה . היא תקבל אותך, אנחנו אומרים לה תחכי, לפעמים אנחנו רואים מישהי מקהילה מסוימת": הקהילה

 (.עובדת" )קבלולפעמים לא מתעקשים שאחרים י. קל

הוא ראייתו של הארגון את הקהילה כאחת ושאיפתו לקרב בין חבריה לצד גמישות ורגישות ש

ובנושא זה , יצירת יחסי אמון בינו לבין הקהילהאפשרו  ,החבריהם האישיים של לצרכימגלה 

 .  יעסוק החלק הבא

 

 קהילה  -יחסי ארגון . 1.2.ג

חלק מהמצוקה החברתית קהילתית של הקהילה איתה עבד הארגון היא תחושת האכזבה      

תחושות אלו צמצמו . וחוסר האמון שהיא רוחשת לשירותים שונים האמורים להעניק לה שירות

את פנייתם של חברי הקהילה לאותם שירותים וכתוצאה מכך חלקם אינם מימשו את הזכויות 

יוכל היה לסייע לחברי הקהילה להתעצם באמצעות מימוש  על מנת שהארגון. המגיעות להם

 .היה ליצור עמם יחסי אמון והערכהעליו , כלכליות –זכויותיהם החברתיות 

הממצא הראשון הוא : בנושא זה העלה מחקר שלושה ממצאים שידונו בהרחבה בהמשך       

הממצא השני הוא שהארגון עודד את חברי .  חברי הקהילה בה הוא פעלאמון של זכה ב שהארגון 

ברמה הקהילתית וברמה , הקהילה להיות שותפים בהחלטות הנוגעות לחייהם ברמה הפרטנית

הממצא האחרון . היה פחות שיתוף פעולה של הקהילה, למרות שברמה הארגונית, הארגונית

השירות לאנשים מהתרבויות השונות בכל שהארגון השקיע מאמצים בהנגשת בנושא זה הוא 

  .לפרסומים על פעילויות ואירועים ולזמנים ומקומות מפגש, הקשור לתקשורת בעל פה
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 יחסי אמון

עדות לכך ניתן היה לראות בעלייתם . ניכר שהקהילה בה פועל הארגון הביעה אמון בעבודתו    

מעיון בדוחות סטטיסטים של . ההמתמדת של מספר האנשים המגיעים לחנות הזכויות מדי שנ

דוחות שמודדים ומתעדים את מספר האנשים שמגיעים לחנות הזכויות , הארגון בחודשים שונים

ניתן לראות שמספר הפעמים שאנשים טיפלו בענייניהם ביחד עם חבר , לטיפול בענייניהם השונים

אנשים יוצאי אתיופיה  פעמים הם 51 -מתוכם כ, פעמים בכל חודש 251צוות הוא קבוע ועומד על 

בהקשר זה חשוב לציין . שמספרם נמוך באופן משמעותי ממספר הערבים המתגוררים בשכונה

נתון . שאנשים הגיעו לחנות הזכויות כאשר הם רצו ללא צורך בקביעת תור או בהודעה מוקדמת

. תהנוסף שניתן לראות מעיון בדוחות הסטטיסטים הוא מספר האנשים שפותחים תיק חדש בעמו

 . אנשים חדשים מדי חודש 92מספר זה עמד על 

חיזוק להנחה זו התקבל . מנתונים אלה ניתן להניח שחברי הקהילה הביעו אמון בארגון     

חשבו שחברי הקהילה רואים בארגון מקום אליו , עובדים ומתנדבים, כל המרואיינים. מהראיונות

אמירות של כמה חברי צוות לגבי המשמעות  להלן. ניתן לפנות בניסיון לפתור קשיים שמתעוררים

כולם פונים , כולם מכירים מזה סנגור קהילתי וחנות זכויות. יש לו שם גדול בעיר... : "של הארגון עבור הקהילה

 (.מתנדבת ערבייה" )לתת להם כלים איך להתקדם בחיים שלהם, לקדם אותם, זה מקום שיכול לעזור לאנשים. ..אליו

אמרתי שזה ( בתקופה שבה היא עבדה)אז ... יודעים מה מגיע להם באים ומקבלים את כל החוקים אנשים שלא "... 

אין , נתקלים בבעיה. הם לא ידעו. מה לבקש, למי לפנות, בעיקר לעדה שלנו שלא מודעים שלום דבר, מחולל שינויים

" להם ועזר להם זה שינה הרבה אחרי שבאו וראו שהסנגור תרם. אין אוזן קשבת, אין למי לספר, להם למי לפנות

 (.עובדת לשעבר ממוצא אתיופי)

עובדת " )אפילו באים מערים אחרות, היום אנחנו עובדים גם מבחוץ.. ,בהתחלה היה רק בשביל הקהילה הזאת"...

 (.ערבייה

חשבו שהארגון היה , שחלקם מתגוררים בקהילה בה פועל הארגון, מהראיונות עלה שחברי הצוות

אחד הגורמים . ילה ושהקהילה ראתה בו כתובת לסיוע בהתמודדות עם קשייםמשמעותי לקה

 .שתרמו ליצירת יחסי אמון עם הקהילה היה השותפות עימה ובזה יעסקו המשך הממצאים

 

 השותפות עם הקהילה 

כפי שמצוין בדף הבית של , הארגון הנחקר ראה בשותפות עם הקהילה מרכיב חשוב בעבדותו      

המושתת על שותפות בחזון חברתי ועשייה חברתית של , העמותה היא ארגון לשינוי חברתי": רנטהעמותה באינט

והמניע בניית תהליכים של , המכוון להבטחה וקידום זכויות חברתיות וכלכליות, פעילים ואנשי מקצוע, מתנדבים

 .(advocacy.org.il) "ה חברהשתתפות אזרחית פעילה ומשפיעה למען 

לעבוד יחד עם סנגור קהילתי פתח את חנות הזכויות כדי ": וכפי שמודגש בדף המידע על הסניף בלוד

 "  לשינוי חברתי להלחם יחד איתםלמימוש זכויותיהם החברתיות ברמה הפרטנית וברמה הקהילתית וכדי התושבים 

((advocacy.org.il/content/view/57/74/. 

http://advocacy.org.il/
http://advocacy.org.il/content/view/57/74/
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כפי שתיארה מנהלת , חיזוק לעמדתו של הארגון ביחס לשותפות עם הקהילה עלה גם בראיונות

, של הקהילה אנחנו מקשיבים לצרכים. זה לא שאנחנו מחליטים להם. זו תפיסת העבודה שלנו": לשעבר בארגון

ההחלטות שלנו הם תוצר ישיר של מה . קודם כל זה בא משם... מקשיבים למה מטריד אותם ועל סמך זה מחליטים

  (.מנהלת לשעבר")שרוצים מאיתנו

ברמה הקהילתית וברמת קבלת , השותפות של הארגון עם הקהילה התבצעה ברמה הפרטנית

 .ההחלטות הארגונית

האדם שהגיע . רי הקהילה נעשה בעיקר בעבודה בחנות הזכויותהשותפות עם חב ברמה הפרטנית

באילו דרכים ובאיזה קצב בהתאם ליכולתו ולמידת , לחנות הזכויות בחר באיזה נושא לטפל

 . העצמתו

הארגון הקים ולווה קבוצות למימוש זכויות חברתיות ולשינוי חברתי   - ברמה הקהילתית

עם " :כפי שהעידה עובדת קהילתית שעבדה בעבר בארגון, בהתאם לצרכים שעלו מהקהילה

בעיקר , זה היה מאד קשה -ס"למשל המתנ. הבעיות שטיפלנו בהם עלו וצצו מתוך הקהילה. הקהילה יש שיתוף

  (.עובדת קהילתית לשעבר" )זה היה מהם, מהביוב היה קטסטרופה הסירחון. בתקופת החופשים

השותפות עם הקהילה אינה הסתכמה בהתייעצות עימה לגבי הנושאים הנבחרים אלא אפיינה  

כפי שתיארו אותה עובדת , הביצוע וההערכה, את שיטת העבודה לכל אורך שיטות ההתערבות

, גם אם לא היו ישיבות. יש עדכונים, וצות הם מעורביםבעבודה בקב : "שעבדה עם הקהילה ועובדת נוספת

 (.עובדת קהילתית לשעבר") התייעצתי על דברים דחופים, עדכנתי בטלפון

( עובדת קהילתית)' א. ס זה מאד בא לידי ביטוי"למשל במתנ...אך לא נעשה דברים לבד, אנחנו מניעים תהליכים"

עובדת " )תמיד זה היה בשיתוף הקבוצה. עשתה דברים מטעם עצמההיא באופן עקרוני לא . הייתה מאד חזקה בעניין

 (.  יהודייה

באמצעות השתתפותם של גם התבטאה ברמה הקהילתית השותפות של הארגון עם הקהילה       

מתנדבת . חברי צוות מהארגון באירועים פרטיים וקהילתיים של חברי הקבוצות השונות בקהילה

אנחנו ": התייחסו להשתתפותם באירועים של תושבי הקהילה יהודייה בארגון והמנהל הנוכחי

של . מדברים בינינו אם נלך לשבעה או חתונה מסוימת ואז מנסים להבין את הקודים התרבותיים של אותו טקס

 (.מתנדבת יהודייה"  )למימונה, לארוחת ראמאדן , הלכתי כמה פעמים לשבעה. ערבים או של אתיופים

להראות , להראות, חשוב להופיע. כ משתתפים בחגיגות"אנחנו בד, לה האתיופיתכשיש אירועים של הקהי"

  (.מנהל נוכחי" )היו אירועים שהיו מעט מאד יהודים לא אתיופים באירוע. סולידריות

המרואיינים עלה שלהשתתפותם של חברי צוות מהארגון באירועים של הקהילה הייתה מדברי 

שלא הייתה אופיינית ליחסים שהתקיימו בין חברי הקהילה  ,השתתפות זו. חשיבות בעיני הארגון

 .עשויים היו לתרום לחיזוק היחסים בין הארגון לבין חברי הקהילה, לבין נותני שירותים אחרים

בארגון נעשה בוועדת ההיגוי המקומית ובהנהלה  קבלת ההחלטות  -ברמת קבלת ההחלטות 

מהראיונות עלה שרמת . לה ומאנשי מקצועהארצית המורכבות מנציגי הקבוצות השונות בקהי

מנהלת לשעבר בארגון התייחסה . ההשתתפות של הקהילה בוועדה ובהנהלה הייתה מועטה

לא הצלחתי . אני לא מרגישה שהגעתי להישגים מספיקים, אני יכולה להגיד שבתחום של ועדת ההיגוי": לנושא

רציתי אנשים בוועדה שיהיה . להגדיל אותה, אנשים חדשיםהיו כל מיני ניסיונות להביא . לייצר את הנציגות המלאה

הם . אבל הם לא קבועים, אנשי הקהילה אמנם  מיוצגים ותמיד יש אנשים. להם מעורבות במקום וזה לא היה כאן
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עלה המנהלת לשעבר מדבריה של  (.מנהלת לשעבר" )קשה מאד להביא אותם, הם לא מגיעים , מתחלפים

 ם הנמוך שלהן בשל מספר ארגוןאת הסיפקה ההיגוי אינה  שהשתתפות הקהילה בוועדת

הן בשל חוסר הייצוג שלהם את הקבוצות בקהילה והן בשל אי קביעותם של , המשתתפים

אחת העובדות בארגון ניסתה להסביר מדוע חברי הקהילה אינם השתתפו בועדת  .המשתתפים

איך את רוצה שאנשים יהיו ... דיפות ראשונהשזה עבורם בע, יש להם דברים חשובים לחשוב עליהם ": היגוי

מדברי העובדת עלה שחברי הקהילה היו עסוקים (. עובדת ")שותפים בזה כשאין להם מה לאכול

 . בהישרדות בסיסית ולכן לא היו פנויים לעסוק במה שלא נגע להם באופן אישי

תמדתם של אי ה, דרכו של הארגון להתמודד עם מיעוט המשתתפים בועדת ההיגוי      

המשתתפים חברי הקהילה ואי ייצוגן של כל הקבוצות החיות בה הייתה על ידי המשך עבודה 

בקהילה והמשך חיזוק והעצמה של הקהילה כולה ושל הפרטים בה תוך ניסיון להבין את 

, להתחשב בכוחותיה וביכולות של חבריה ביחד ולחוד ולשפר את השירות הניתן לה, הקהילה

 .ילה חזקה תהיה יותר מעורבתמתוך תקווה שקה

שיתוף הקהילה והיחסים המתקיימים בינה לבין הארגון הושפעו גם ממידת הנגישות של הארגון 

 .ובזה יעסוק הסעיף הבא, לקהילה

 

  הנגשת פעילות הארגון לקהילה

חלק מהקשיים שהשפיעו על אי מימוש הזכויות של חברי הקהילה היו טמונים בחוסר ידע       

חוסר הידע נבע בין השאר גם מחוסר הנגישות של . לגבי הזכויות המגיעות להם והדרכים להשגתם

 .השירותים לקהילה שצרכה אותם

 נגישות שפתית 

רי שפות שונות שחלקם אינם שולטים הקהילה איתה עבד הארגון מורכבת מאנשים דוב        

שפעל עם , מהראיונות עלה שהארגון. מה שמקשה עליהם את מימוש הזכויות, בשפה העברית

הבין את חשיבות השימוש בשפה שבה נוח לאנשים להתבטא , הקהילה למימוש זכויותיהם

שהסבירו כפי , בתהליך זה ואת ההשפעה שיש בנגישות השפתית על היחסים בין הארגון לקהילה

אחד היתרונות הברורים עבורם שיש כאן שירות בכל השפות ולכן ": מנהלת בארגון לשעבר ומתנדבת יהודייה

זו אחריות שלנו לאפשר להם לקבל שירות בצורה . אנחנו לא רואים בזה כאחריות שלהם. הם אוהבים לבוא לפה

 (.מנהלת לשעבר")טובה

גם בשירות מסחרי אני יכולה למקסם את ? י לא מדברת את השפהאיך אני אתן שירות מקסימאלי בקהילה אם אנ"

עצם זה שתדברי עם האוכלוסייה שבתוכה את . השירות שאני אתן על ידי פניה לאנשים בקהילה שבה אני נמצאת

  (.מתנדבת יהודייה" )זה לכבד את האנשים, יושבת בשפות שרלוונטיות לגביה

בנוגע להנגשה השפתית של השירות שידר לקהילה כבוד מרואיינות עלה שתפיסת הארגון ה מדברי

בשפות שונות  (פליירים)שדר זה הועבר לחברי הקהילה גם באמצעות חלוקת מנשרים . וקבלה

 .בהם ניתן מידע על הפעילות של חנות הזכויות
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 חסמים בתקשורת בעל פה  

סטודנטים , יםעובד, למרות מאמצי הארגון להנגשת השפה באמצעות גיוס חברי צוות      

. היו מצבים בהם לא היו דוברי שפות בקבלת הקהל, דוברי השפות השכיחות בקהילה, ומתנדבים

. במצבים שכאלה פעלו חברי הצוות בדרכים יצירתיות למציאת פתרונות שיאפשרו הבנה הדדית

ות הזכויות בדרך כלל צרכן או צרכנית אחרת שנמצאים בחנ, אם אין דובר אמהרית": המנהל הנוכחי מדגים

גם מהקהילה , בדרך כלל האנשים באים עם שכן או בן משפחה שיתרגם להם. כך גם עם הערבים. יבואו לתרגם

פעם לא מצאתי אף אחד שיוכל . לפעמים הולכים לבניין השכן ומבקשים עזרה... האתיופיות וגם מהקהילה הערבית

 (.מנהל נוכחי") ונה וביקשתי עזרה בתרגוםהתקשרתי לשיחה האחר, אז לקחתי את הטלפון של הצרכן, לתרגם

, באמצעות מאמציהם של חברי הצוות למציאת פתרונות שיאפשרו תקשורת עם חברי הקהילה

שידר הארגון לאנשים שפנו אליו שהם חשובים לו ושהוא יעשה כל מאמץ  לתת להם את השירות 

 . שמתאים להם

ה שאינה שפתם הטבעית מושפעת גם מהראיונות עלה שיכולתם של אנשים לתקשר בשפ       

יש מקרים בהם האנשים לא יודעים ": מתנדבת יהודייה בארגון מסבירה. מהאווירה הנוצרת במפגש

הרבה פעמים אי ידיעת השפה נובעת ... לאט לאט הבנתי שהשפה זה לא העניין. עברית אבל המקרים הללו מעטים

ות שחלק נכבד מחברי הקהילה נולדו וגדלו מדברי המתנדבת עלה שלמר (. מתנדבת יהודייה")מלחץ

ולמרות שלרבים מהם אינטראקציות שונות עם , בישראל ואחרים חיים בה כבר שנים ארוכות

אי הצלחתם נובעת . אינם מצליחים לתקשר בעברית הם, לעיתים, אנשים שדוברים עברית

סיונות מתחושת אי הוודאות שבה הם נמצאים ומהני, ממעמדם הראשוני כמבקשי עזרה

ליחס של , במקרים כאלו לשפה הבלתי מילולית. הקודמים שלהם ממפגשים עם נותני שירותים

חבר הצוות ולאווירה הכללית השוררת בארגון הייתה משמעות רבה ביצירת אוירה מרגיעה 

... מדברים לאט ואז מבינים": כפי שתיארה אותה מתנדבת, שאפשרה ביטחון בשימוש בשפה העברית

אני לא .אני לא הם בשום צורה, אני עוד בן אדם שנמצא מהצד האחר, שון אני מצטיירת כמאוד בירוקרטבמפגש הרא

יש לי ידע אחר וברגע שמנסים לבודד מהבלגאן שיש מסביב מגלים שאפשר , אני לא נשמעת כמוהם, נראית כמוהם

האם אני ממשיכה להיות . ל גישהזה עניין ש...להבין ומסתבר שאנשים יודעים הרבה יותר ממה שנראה להם או לנו

אני מסבירה להם שאני לא ביטוח לאומי  . בדמות שהם חושבים שאני או שאני שוברת את זה והולכת למקום אחר

 (.מתנדבת יהודייה" )זה בסדר -ושאני לא הולכת לשום מקום עד שאתם לא מסיימים

ית שהתבצעה באמצעות המאמץ להקפיד על נגישות שפתית התרחש גם בעבודה הקהילת        

בקבוצות בהן . שהורכבו מחברי הקהילה בהתאם לצרכיה לשינוי חברתיהקמה וליווי של קבוצות 

הקבוצה התקיימה בשפה המתאימה , ת את השפה/הייתה רק אוכלוסייה אחת והמנחה דבר

 (.ערבייה ,עובדת לשעבר" )בקבוצה הערבית דיברנו בערבית": כפי שתיארה עובדת קהילתית לשעבר, לכולם

 ,מכיוון שהארגון עודד עבודה משותפת של אנשים המשתייכים לקבוצות תרבותיות שונות       

פעלה בתקופה שבה עבדו בארגון עובדות קהילתיות לאוכלוסייה הערבית ולאוכלוסייה האתיופית 

 אמהרית, ערבית: שפות שונותשלוש ימה בהעובדות והתקי תיונחתה על ידי שהשקבוצה מעורבת 

העובדות הקהילתיות .  הנחיית הקבוצה בצורה כזו הייתה לא פשוטה עבור המנחות .ועברית

היה כאן פרויקט שבו הייתה קבוצה ערבית ": שעבדו באותה התקופה סיפרו על ההנחיה הרב שפתית

גלל זה לא היה קל בעיקר ב. אז אני והעובדת הקהילתית האתיופית הנחנו ביחד. וקבוצה אתיופית שעבדו ביחד

 (.  ערבייה, עובדת קהילתית לשעבר" )דיברנו בשלוש שפות באותה קבוצה. התקשורת של השפה
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הייתי חייבת גם לתרגם את מה שהאתיופים . אני גם תרגמתי לעברית וגם לאמהרית. הקבוצה הייתה בשלוש שפות"

 (.    א אתיופיממוצ, עובדת קהילתית לשעבר" )זה היה תפקיד קשה. אמרו על מנת שהערבים לא יחשדו

, במקרים שבהם איש הצוות שליווה את הקבוצה אינו דבר את שפת האם של המשתתפים

שימשו , חברי הקבוצה ששולטים בשתי השפות, במקרים כאלה. הקבוצה התקיימה בעברית

 :הסבירה, ס"שגם השתתפה באחת הקבוצות שפעלה למען פתיחת המתנ, מתנדבת. כמתרגמים

, אנחנו יכולים לתרגם, אם יש מישהי שלא מבינה. אנחנו מדברים עברית( מנהל הארגון)' בקבוצה שמנחה עם א"

הארגון ראה בסיוע של חברי .  (מתנדבת ערבייה" )מה היא אומרת' להסביר לה מה אומרים ולהסביר לא

דרך . הקהילה בתרגום אמצעי להעצמת הקהילה ואמצעי שתרם לחיזוק הקשרים בין חבריה

חברי הקהילה זו למדו כלל חברי הקהילה שיכולתם להשתתף ולהשפיע אינה  הסיוע בתרגום של

כפי שתיארה אחת , תלויה בשליטה או באי שליטה בשפה זו או אחרת ושביכולתם להיעזר זה בזה

לא ערבית ולא אמהרית ואני מרגישה שאני לא חייבת לדעת הכול והם יכולים . אני דוברת רק עברית": העובדות

אני יכולה לפנות למישהו אחר ולבקש . אני יכולה לקחת צד אחורה, זה אפילו יתרון. ה הזאת בלעדילנהל את השיח

יש צרכנים אתיופים . אני נהנית מלבקש בוא לתרגם. אני מאד נהנית מזה שאני לא יודעת את השפה. בוא תעזור לי

זה . הם עושים את זה בשמחה. םהם נשארים פה אחרי התור שלהם ומתרגמי. קבועים שיודעים שהם צריכים לתרגם

 (. עובדת יהודייה" ) מאד חשוב לי

תפיסתה של המרואיינת  לגבי גיוס חברי הקהילה לסיוע בתרגום כדרך להעצמת הקהילה         

ולחיזוק הקשרים בין חבריה הייתה משותפת לרוב חברי הצוות שהשתמשו בדרכים דומות 

היו חברי צוות שהעובדה שהם אינם יכולים לתקשר לעיתים . אך לא לכולם ולא תמיד, בעבודתם

מנהלת בארגון לשעבר תיארה . עם חברי הקהילה באופן ישיר עוררה אצלם תחושת אי נוחות

שהנחתה קבוצה שהתנהלה , סטודנטית יהודייה לעבודה סוציאלית, סיטואציה בה חברת צוות

בשנה ": חברי הקבוצהחשה חוסר אונים ותחושת תסכול מאי היכולת לתקשר עם , בערבית

הקבוצה דיברה בינה לבין עצמה . הראשונה שהייתי כאן היה לי ויכוח ארוך עם סטודנטית שעבדה עם קבוצה ערבית

אני כל הזמן אמרתי שחלק מלהרגיש בנוח זה לדבר בשפה שלי . בערבית והיא לא יכלה לשאת את זה שהיא לא מבינה

את צריכה לבקש שיתרגמו . את צריכה להתאים את עצמך, עברית ואם יש מאה אחוז ערבים ואת היחידה שמדברת

 .(מנהלת לשעבר" )זה הלגיטימציה שיש לשפות זרות. לך

באמצעות , מדברי המרואיינת עלה שעמדת הארגון בנוגע לשפה המדוברת הייתה שעל הארגון

 .ולא להיפך, להתאים עצמו לצרכי הקהילה וליכולותיה, חברי הצוות

 בכתב חסמים בתקשורת 

סיכומי הפגישות והפרוטוקולים , בין אם הקבוצה התקיימה בעברית ובין אם בשפה אחרת      

( המנהלת היהודייה)' ס ס"פרוטוקולים של קבוצת המתנ" :כפי שתיארה עובדת בארגון. נכתבו בעברית

 (. עובדת ערביה" )הייתה מוציאה פרוטוקולים גם הם היו בעברית( עובדת קהילתית ערביה)' כשא. מוציאה בעברית

, שהארגון אינו הקפיד על הפצת הסיכומים והפרוטוקולים למשתתפי הקבוצותמהראיונות עלה 

מחלקים לפעמים לפעילים , סיכום פרוטוקול עם גורמי חוץ שכתובים בעברית."..: כפי שהעידו שתי עובדות

 (.עובדת" )רק המשכילים, הרוב לא קוראים עברית... קבוצהב

לא חילקתי , אחר כך הייתי עושה פרוטוקול לכאן. בהתחלה חילקתי פרוטוקולים אבל ראיתי שזה לא עניין אותם"

מדברי העובדת עלה שהארגון חשב שהפצת (.עובדת קהילתית לשעבר" )אבל הייתי מסכמת בקבוצה, להם

 . קפיד על כךהמעותי לקהילה ולכן אינו הפרוטוקולים אינו מש
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בכל הקשור לפרסומים על פעילויות הארגון , בניגוד לפרסום הפרוטוקולים בשפות שונות      

הייתה הקפדה על פרסום בשפות האם של הקבוצות להם הפעילות , ותוכניות לחברי הקהילה

יד על פרסומים בשפות הסיבה לכך שהארגון הקפ. בנוסף על הפרסום בעברית, הייתה מיועדת

שונות היא החשיבות שראה הארגון בעידוד הקהילה להשתתף באירועים ולצרוך שירותים 

כפי , כאמצעי לרכישת ידע ולהעצמה והדרך לעשות זאת הייתה על ידי הנגשת המידע לחבריה

עובדת ")ות אם רוצים להגיע לכולם צריך לפרסם בשפות שונ. זה היה חלק מהדיון ": שתיארה עובדת לשעבר

 (.לשעבר

 

 

 

 זמנים ומקומות מפגש 

הארגון גילה גמישות בהתאם למה , מהראיונות עלה שבכל הקשור לזמנים ולמקומות מפגש      

גמישות שהשתלבה עם תפיסתו של הארגון על כך , שהתאים למשתתפי הקבוצות השונות בקהילה

לשעבר בארגון התייחסה לזמנים מנהלת . איך ומתי, שקהילה יודעת היטב מה נכון עבורה

איפה נפגשים שמתאימים לקהילה , אנחנו עושים כאן התאמה גם לפי הזמנים וגם למקום" :ולמקומות המפגש

מפגשים . מפגשים עם נשים סביר להניח שיהיו בבוקר כי רוב הנשים לא עובדות. גברים או נשים -וגם לפי מי הקבוצה

ברור לנו שאי אפשר לקיים את המפגשים בשעות הערב , למשל ברמדאן, גיםמבחינת ח. מעורבים יהיו אחר הצהרים

ומדללים  אותם כי זה מאד , עושים את המפגשים או בשעות הבוקר או בשעות הצהריים. הארוחה, כי יש את האיפטר

 (.מנהלת לשעבר" )קשה להגיע בזמן הצום לפגישות

ות המפגש הייתה הכרחית להצלחת שהנגישות לזמנים ולמקומ עלה המנהלת לשעברמדבריה של 

היה חשוב , על מנת שהקבוצות השונות בקהילה יהיו שותפים בתוכניות. העבודה עם הקהילה

רצון שמבוסס על הידע שלה ועל המאפיינים התרבותיים , להתאים את המפגשים לרצון הקהילה

ה מלאה ומסר על ידי התאמה זו שידרה העמותה לקהילה קבל. שלה ביחד ושל כל קבוצה בנפרד

שאומר שעל מנת לממש זכויות ולהתחזק הקהילה אינה צריכה להשתנות ולהתאים את עצמה 

 . לתרבות הרוב השולט

 

 השפעת הארגון על שיפור היחסים בין הקבוצות בקהילה. 3.2.ג

הארגון ראה בחוסר הלכידות הקהילתית בקהילה המורכבת מקבוצות תרבותיות שונות גורם       

ופוגם ביכולתה לממש את זכויותיה  להתעלם ממנה ומצרכיהובעי המדיניות ק למקל עה

 פעריםאת ה םולצמצלקדם ולממש זכויות חברתיות הארגון האמין שעל מנת . החברתיות

עזרה הדדית ובניית לכידות , הכרותהחברתיים איתם מתמודדים חברי הקהילה יש לעודד 

האחד מצביע על כך שבניית היחסים : ם עיקרייםממצאיבנושא זה נמצאו במחקר שני . קהילתית

בין הקבוצות שונות בקהילה היווה אמצעי שבו פעל הארגון במטרה לממש זכויות חברתיות ולא 
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הממצא השני הוא שהקשרים הבין אנשים המשתייכים לקבוצות תרבותיות . מטרה בפני עצמה

 .ין קבוצתישונות התקיימו רק על בסיס חיבור אישי ולא על בסיס חיבור ב

 

 

   חסמים ביצירת לכידות קהילתית

כפי , הארגון הנחקר האמין שמרכיב חשוב בתהליך השינוי החברתי הוא לכידות קהילתית      

של אנשים לשנות  מאמץ משותףסנגור קהילתי מקדם . "..: שניתן ללמוד מדף הבית של הארגון באינטרנט

פועלת עמותת סנגור קהילתי לקידום , 9113 -ז הוקמה במא...  הדרהאי סובלנות ו, מדיניות המנציחה חוסר שוויון

תוך חיזוק הפרט  -וליצירת סולידריות קהילתית בשכונות מצוקה, לצמצום פערים, ולמימוש זכויות חברתיות

   (.advocacy.org.il) "לה  והקהי

חברי הצוות בארגון חיזקו בראיונות את חשיבותה של ההתאגדות המשותפת של חברי הקהילה 

מהמקום שאנשים  , זה היה תהליך..." :בארגוןלשעבר מנהלת  תיארהכפי ש, הבתהליך ההעצמה של

עד , אנחנו רק משלמים ולנו לא מגיע שום דבר, אף אחד לא סופר אותנו, זה המקום הזה, שבאו ואמרו ככה זה פה

אז , למקום שהם מבינים שהם יכולים לשנות את זה במובן שאם הם ידרשו ואם הם יתאגדו ואם הם יפעלו ביחד

 (.מנהלת לשעבר" )זה מאד חיזק את הקהילה. וזה מה שקרה. לא יוכלו להתעלם מהם עוד. יקשיבו להם

ילה בה פעל בקה, הסולידריות הקהילתית בתהליך השינוי החברתילמרות חשיבותה של       

, היחסים בין חברי הקבוצות השונות בקהילה התאפיינו בחשדנות. הארגון היא לא התקיימה

: כפי שתיארה עובדת בארגון, בעיקר מצידם של התושבים יוצאי אתיופיה, ניכור ואי שיתוף פעולה

מאד מפחדות . ותזה לא יקרה בקרוב כי האתיופיות מאד חשדני. החלום שלי הוא שתהיה קבוצת נשים משותפת" 

" החשדנות מאד גדולה מהצד של האתיופיות. מקללים אותן. נערים ערבים, זורקים עליהן ערבים. ללכת ברחוב

 (.עובדת)

חלחלו גם , הניכור והחשדנות שאפיינו את היחסים בין האנשים מהקבוצות השונות בקהילה

בעיקר בכל הקשור לתורים , לכותלי הארגון ועוררו חיכוכים וקונפליקטים בין חברי הקבוצות

אי אפשר להתעלם מזה "...  :מנהלת לשעבר בארגון התייחסה לקונפליקטים שנוצרו. בקבלת הקהל

למשל מריבות בתור של מי היה קודם זה משהו שאפשר . שהחשדנות קיימת עדיין והחשש קיים, שגם יש קונפליקטים

זה קורה . א מאמינים וכל אחד מנסה לדאוג לחברים שלוכי ל, לראות הרבה בין יוצאי אתיופיה לאוכלוסייה הערבית

אבל זה מובהק פה שזה קורה הרבה יותר בין הערביות לבין האתיופיות מאשר בין הערביות לבין עצמן או , בכל מקום

 (.מנהלת לשעבר" )בין האתיופיות לבין עצמן

ונות נקודתיים כמו על ידי פתר בתוכו הנוצרים סה להתמודד עם הקונפליקטיםינארגון ה      

ידי עידוד עבודה משותפת של אנשים מהקבוצות על , ובעיקר, אך גם, רישום ברשימת המתנה

השונות ברמה הבינאישית וברמה הקבוצתית והבלטת הצרכים הזהים שלהם על מנת שאלו 

יסייעו לקהילה כולה לממש את זכויותיה החברתיות ולצמצם את הפערים הקיימים בינה לבין 

 . החברה

 

 

http://advocacy.org.il/
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 קשרים ברמה הבינאישית

הקשרים הבינאישיים בין אנשים מקבוצות שונות בקהילה התקיימו בארגון הנחקר בשתי       

המעוצבת כמרחב , בחנות הזכויות. בין צרכנים המשתייכים לתרבויות השונות, האחת: רמות

נחשפו הצרכנים לעבודה המשותפת שהתקיימה בין צרכנים לחברי צוות , (open space)הפתוח 

מהתרבות האחרת ולעובדה שהקשיים איתם מתמודדים בני התרבויות השונות דומים לצרכים 

. בזמן ההמתנה לתורם ישבו הצרכנים מהתרבויות השונות יחדיו, בנוסף. איתם הם מתמודדים

 .לחברי הקהילה ותאימהות יחסים בדרך ובקצב שהתפתחהישיבה המשותפת יצרה מגע ואפשרה 

מתנדבת ערבייה ומנהלת לשעבר תיארו את היחסים שנוצרים בין יחידים מתרבויות שונות 

, הם פורצים את הפחד הזה . לפעמים הם מדברים אחד עם השני. הם יושבים אחד ליד השני, בקבלת קהל" :בארגון

לא משנה מה השפה שלנו ומה . סובלים מאותם קשיים, ווים אותן בעיותח. בעצם אנחנו אותו דבר...הם יכולים לדבר

 (.מתנדבת ערבייה" )אנחנו אותו דבר, בסופו של דבר, הדת שלנו

גם הנשים , גם ילדים יכולים לשחק ביחד. לפעמים יש כבר הכרויות, לפעמים זו תקשורת נחמדה. יש תקשורת"

זה כבר יוצר . אגפים וכל אחד יושב בצד אחר 2זה לא שיש כאן  ,קודם כל יושבים אחד ליד השני. יכולות לשאול

 (. מנהלת לשעבר" ).איזשהו מגע

מהראיונות עלה שההכרות בין אנשים מתרבויות שונות בתוך הארגון השפיעו על היחסים שנרקמו 

אחת הצרכניות הערביות שגרה שם ניגשה ואמרה . יש לנו צרכנית אתיופית שגרה בבנין של ערבים": גם מחוצה לו

, אז היא אמרה, (בבנין הזה כל אחד שם נורה משלו)את יודעת ששוברים לה את הנורה , אמרנו לה. שהיא שכנה שלה

סיטואציה שבה המפגש העובדת תיארה (. עובדת( " )עם השכנים)אני אדבר איתם , אבל אני אדאג לה, לא

קשר שהיה , בתוך הארגון בין שתי צרכניות מתרבויות שונות הוביל לתחילתו של קשר מחוצה לו

 .שונה מזה שהתקיים ביניהן לפני המפגש בארגון

הרמה השנייה שבה נוצרו קשרים בינאישיים בין אנשים מהקבוצות השונות בקהילה הייתה        

העובדה שחברי צוות מתרבות . ין חברי צוות מהתרבות האחרתבקשרים שנוצרו בין צרכנים לב

לשבירת , אחת עבדו עם צרכנים מתרבות אחרת איפשרה לשני הצדדים הזדמנות למפגש חיובי

עובדת לשעבר ממוצא ערבי תיארה את התייחסותם של התושבים . סטיגמות ולהתייחסות אחרת

הבאתי לכאן שני חברי כנסת , לכאן כעובדת בכנסת אחרי שהפסקתי לעבוד ובאתי" : יוצאי אתיופיה כלפיה

שני חברי הכנסת . היחס של הקהילה האתיופית כלפיי היה מאד חם. אחד אתיופי ואחד ערבי, מהשדולה נגד גזענות 

 (.ערבייה, עובדת לשעבר" )התפלאו על הקשר ועל היחס כלפי

ש עם צרכנים מהתרבות המפג, גם מהצד של חברי הצוות ובעיקר של אלה המתגוררים בשכונה

ו אריכפי שת, והכרה בכך שקיים דמיון בין הקבוצותשבירת סטיגמות , היכרות ההאחרת אפשר

גם אני . דעה קדומה( לצרכנים הערבים)יש להם "  :שתיהן ערביות תושבות השכונה, מתנדבתעובדת ו

. רתי את זה לגבי העובדים הזריםאני אמ. נתנו להם את כל הזכויות, חשבתי פעם ככה שמאז שהאתיופים באו לכאן

המעסיקים משלמים עליהם פחות וזה . הם לקחו את כל העבודה. מאז שהם באו המצב הכלכלי של הערבים מתדרדר

הם לא ידעו שהם נפלו . משכנתא. בגלל שלקחו דירות. זה אותה דעה של הצרכנים הערבים על האתיופים. פגע בנו

 (.עובדת ערבייה" )י שגם הם קורבנות שעבדו עליהםרק שנכנסתי ראית. שעבדו עליהם. בפח

לפעמים אני תוהה . יש לנו אותן מילים בשפה, מנהגים קרובים. עם העדה האתיופית יש לנו המון דברים משותפים" 

 (.מתנדבת ערבייה" )הם מאמינים באותם דברים כמונו. אם הם באמת יהודים
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נים עודדה את הרצון להעמקת ההכרות ההכרות הבינאישית שנוצרה בין חברי הצוות לצרכ

אני מדמיינת שפעם בחודש ": כפי שקיוותה אותה מתנדבת ערבייה, ולהרחבתה גם לרמה הקהילתית

. אוכל, שירים, סיפורים, מנהגים, שכל אחת תביא מהתרבות שלה. יהיה מפגש בין הנשים הערביות לנשים האתיופיות

, כדורסל, ריקוד.על פי תחומים, אני גם רואה חוגים לכל הילדים....תרלהכיר יו, ללמוד יותר, להיחשף אחת לשנייה

אולי זה ישבור את . ביום אחד אתם וביום אחר אתם -לא שתהיה חלוקה. שמי שרוצה שיצטרף -ציור, נגינה, קראטה

 (.מתנדבת ערבייה" ) הקרח בין שני המגזרים בשכונה הזאת

 

 

 קשרים ברמה הבין קבוצתית

אחת הדרכים בהן פעל הארגון למימוש זכויות חברתיות הוא הקמת וליווי קבוצות על פי        

מכיוון שחלק גדול מהצרכים היו משותפים לכלל האנשים שחברים בה . צרכים שעולים מהקהילה

משתתפי הקבוצות השתייכו לקבוצות התרבותיות , ומכיוון שהארגון צידד בשותפות עם הקהילה

ביוב , למשל בנושא תשתית , נעשו כמה פרויקטים... ": כפי שתיארה עובדת בארגון, ילההשונות בקה

גייסו פעילים והתחילו , מצאו בעיה משותפת לכל התרבויות, מצאו צורך. בביניים שבהם גרים גם ערבים וגם אתיופים

תשתיות הביוב מהראיונות עולה שהקבוצה שעבדה בנושא שיפור  (.עובדת" )לעבוד על איך לפתור אותם

אך מטרתה לא הייתה שיפור היחסים בין , הייתה מורכבת אמנם ממשתתפים מתרבויות שונות

חברי הקבוצות בקהילה אלא הטיפול הנקודתי במפגע תברואתי שפוגע בכל הדיירים המתגוררים 

המפגע התברואתי היווה בסיס לשיתוף פעולה נקודתי בלבד בין אנשים מקבוצות  .באותו מתחם

העובדת שעבדה עם קבוצה זו התייחסה להרכב הקבוצה . ות ולא נמשך לאחר מכןשונ

גם עם יהודים מברית , לא עבדתי רק עם ערבים אלא עם כולם, כשעבדתי בפרויקט של הביוב": ולמטרותיה

 גייסנו פעילים והתחלנו לעבוד על איך לפתור, מצאנו בעיה משותפת לכל התרבויות, היה צורך. המועצות לשעבר

 (. עובדת לשעבר" ) אבל אחרי שהסתיים הפרויקט הם לא חזרו יותר.... אותם

שיתוף פעולה נוסף שהתקיים בין אנשים מתרבויות שונות החיות בקהילה היה סביב מבצע      

ניקיון שכונתי שארגן הארגון ביחד עם התושבים בניסיון למחות מול העירייה על הקצאת 

כפי , למבצע זה הגיעו תושבים מכל הקבוצות ועבדו במשותף. משאבים נמוכה לניקיון השכונה

הביאו לנו . עבדנו ביחד. פעם עשינו מבצע ניקיון זבל בעיר וזרקנו ליד העירייה": שסיפרה אחת העובדות בארגון

נשים . ערבים ואתיופים, בחורים, ילדים: כולם באו... ניקינו, אספנו זבל. מי שאחראי על איכול הסביבה, שקים

גם במקרה המתואר שיתוף פעולה בין הקבוצות  (. עובדת" )מכל הגילאים. ילדות. רביות ואתיופיותע

 . השונות בקהילה סביב צורך משותף הצליח

בהם ניסה הארגון להקים קבוצות מעורבות סביב מה שהוא זיהה כצורך , במקרים אחרים      

בשכונה בה . ס"לפתיחת המתנכזו למשל הייתה הקבוצה . ההצלחה לא הייתה רבה, משותף

ס שכונתי ובשל קשייה הכלכליים של העירייה "מתגוררת הקהילה ישנו מבנה שבעבר שימש כמתנ

ס עבר לגופים שונים שאף אחד מהם לא הפעיל אותו כמרכז "ניהול המתנ.  2114הוא נסגר בשנת 

ניסה להקים , שזיהה את הצורך של חברי הקהילה במקום למפגש ולהעשרה, הארגון. קהילתי

קבוצה זו לא , למרות הצורך המשותף. ס לכולם"קבוצת פעילים מעורבת שיפעלו לפתיחת המתנ

היה ניסיון למאבק לפתיחת ": כפי שתיארה העובדת קהילתית לשעבר שליוותה את הקבוצה, צלחה

את המציאות האתיופים לא רצו לשנות . ניסינו להפגיש בין האתיופים לערבים. ס של כלל האוכלוסייה"המתנ
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הם לא רצו שהילדים שלהם . רק מפעיל מועדונית כמה פעמים בשבוע, ס לא פועל גם עבורם"הקיימת למרות שהמתנ

בשלב מסוים הרגשנו שזה לא יעבוד וצריך . זה חלק מהבעיות שעלו עם הקבוצה. יתערבבו עם הילדים הערבים

עלה שהקבוצה המשותפת לא צלחה  ת המרואיינמדבריה של   (.עובדת לשעבר" )להפריד בין הקבוצות

המשתפים יוצאי אתיופיה שסירבו לשתף פעולה עם המשתתפים בעיקר בשל התנגדותם של 

סירוב זה היה חלק מיחסי הניכור והחשדנות שאפיינו את הקשרים בין שתי הקבוצות . הערביים

יים בעוני הללו בקהילה ששתיהן ביחד וכל אחת לחוד הן קבוצות מוחלשות שמתמודדות עם ח

הבין שבכדי שיתקיימו שיתופי פעולה , שפעל בשותפות עם הקהילה, הארגון. כלכלי -חברתי 

לפיכך . קהילתיים בין הקבוצות השונות בקהילה יש תחילה להעצים כל אחת מהקבוצות בנפרד

כשכל קבוצה תחוש , לחזק כל אחת מהן בנפרד ובשלב מאוחר יותר, הוחלט להפריד בין הקבוצות

 .לנסות לעודד אותם לשתף פעולה, ק חזקה להשפיע על החלטות הנוגעות לחייהמספי

מכיוון שבחלק מהמקרים שיתופי פעולה של , למרות ההחלטה על עבודה בקבוצות הומוגניות       

הארגון שילב בין עבודה הומוגנית , אנשים מקבוצות תרבותיות שונות סביב צורך משותף הצליחו

ביטוי לשילוב זה ניתן היה לראות מעיון . אם לצרכים שעלו בקהילהלעבודה הטרוגנית בהת

שם מתוארות הקבוצות  2192בתכנית העבודה של הארגון בתחום העבודה הקהילתית משנת 

ויכולת הבעה בעברית  ר כתיבה וקריאהופישלקבוצת למידה : שאותן תכנן הארגון ללוות

המורכבת מתושבי השכונה הערביים ס "נמתקבוצה לקידום פתיחת , המיועדת לנשים אתיופיות

מיועדת לכלל האנשים המתמודדים עם קשיים  פתרונות דיור לאוכלוסיות עניותוקבוצה לקידום 

 .בדיור

 

לקשיים ולדרכי התמודדותו של , הממצאים העיקריים שהובאו בחלק זה מתייחסים לחסמים     

בעבודתו עם הקהילה המורכבת מקבוצות , סניף לוד של עמותת סנגור קהילתי, הארגון הנחקר

הממצאים בחלק הבא יעסקו בדרכי התמודדותו של . שונות של מיעוטים תרבותיים בה הוא פעל

  .הארגון עם הצורך לקיים ארגון המורכב מצוות רב תרבותי
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 קיום צוות רב תרבותי בתוך הארגון  : שניחלק . 1.ג

הנחקר עם בקשיים ובדרכי ההתמודדות של הארגון , הממצאים בחלק זה יעסקו בחסמים     

הקשיים והחסמים איתם התמודד הארגון . הצורך לקיים ארגון המורכב מצוות רב תרבותי

יכולתו להכיל ביטויים תרבותיים ל, מתייחסים להרכב הצוות והתפקידים אותם ממלאים חבריו

ה על פיתוח גישה רגישת תרבות ליחסים בין חבריו ולאופן שבו ההכשרה בארגון השפיע, שונים

הממצאים שיפורטו להלן מצביעים על כך שבארגון  .בעבודת הארגון עם הקהילה הרב תרבותית

הייתה מודעות לחשיבותה של הרב תרבותיות בתוכו ובשל כך הושקעו מאמצים להתמודד הנחקר 

ו מהקהילה והושפע דרכי ההתמודדות של הארגון השתנו. עם החסמים ועם הקשיים שהתעוררו

 .מגודלו ומהרכבו של הצוות ומתפיסותיו של המנהל, מהתקציב שעמד לרשותו, בה הוא פעל

 

 הרכב הצוות ותפקידיו 2.1.ג

הרכב הצוות והתפקידים אותם ממלאים חבריו הם בעלי משמעות בארגון רב תרבותי לשינוי       

לעובדה שאנשי העמותה ייצגו את המגוון התרבותי המאפיין את הקהילות אותן משרת . חברתי

בנושא זה הניב המחקר שלושה ממצאים מרכזיים שיוצגו (. 2111, בוסטין)חשיבות רבה , הארגון

הממצא הראשון הוא שהשאיפה של הארגון לגבי בחירת עובדים היה לשלב בין : משךבהרחבה בה

שאיפה זו לא תמיד התקיימה בשל  קושי בגיוס . מקצועיות ורב תרבותיות: פי שני עקרונות

הארגון נאלץ להתפשר , בהתאם לקושי, עובדים מתאימים ובשל קשיים תקציביים ועל כן לעיתים

א השני הוא שתפקידי הניהול והריכוז בארגון מולאו רק על ידי אנשי הממצ. על אחד מעקרונותיו

הממצא האחרון בנושא זה הוא שהארגון . מקצוע יהודים המשתייכים לתרבות הרוב השולט

 .השקיע מאמצים בהעצמתם של עובדים לא מקצועיים המשתייכים לקבוצת המיעוט התרבותי

 מקצועיות ורב תרבותיות

הארגון הנחקר ממוקם בשכונה שתושביה , ף המתאר את שדה המחקרכפי שהוצג בסעי      

אחת . המשתייכים לקבוצות שונות של מיעוט תרבותי מתמודדים עם מצוקה כלכלית חברתית

הסיבות למצוקה בה חיה הקהילה היא העובדה שהשירותים הניתנים לה לא היו מותאמים 

ת של הקבוצות בקהילה וכתוצאה מכך בין השאר בשל היעדר עובדים מאותן התרבויו, לתרבותם

העסקת עובדים מקצועיים מאותן התרבויות שמרכיבות את הקהילה . הם מיעטו להשתמש בהם

צרכיה ודרכי , מתחייבת מתוך תפיסה שעובד מאותה התרבות יבין טוב יותר את מאפייני הקהילה

בשל . יה תחזורההתערבות המתאימות לה ובכך הקהילה תתעצם ואמונתה בכוחותיה וביכולות

בתקופה . מקצועיות ורב תרבותיות: הארגון שאף להעסיק עובדים העונים על שני עקרונות, כך

הייתה עובדת קהילתית ": כפי שתיארה עובדת בארגון, מסוימת בחיי הארגון שאיפה זו התממשה

גם , מזכירה, הלתיועצת משפטית מנ,רכזת חנות זכויות, עובדת קהילתית לקהילה האתיופית, לקהילה הערבית

דבריה של העובדת מתייחסים לתקופה בארגון בה .  (עובדת" )היו פה נציגים מכל התרבויות.ערביה

השאיפה האידיאלית התקיימה ובארגון עבדו עובדים מקצועיים מהקבוצות התרבויות השונות 

בוצות בתקופה זו עבודתו של הארגון הייתה ענפה והוא הצליח ללוות ק. מהן מורכבת הקהילה
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היום כמובן קצת פחות אבל בשנים עברו :"... כפי שתיארה המנהלת לשעבר, שונות סביב נושאים שונים 

 (.מנהלת לשעבר...")היה באמת מגוון גדול במה שעבדנו

הסיבה : בתקופות אחרות בחיי הארגון שאיפה זו לא תמיד התקיימה משתי סיבות מרכזיות     

יאת עובדים מקצועיים מקבוצות המיעוט התרבותי שמהן הראשונה היא שהארגון התקשה במצ

השאיפה שלי שמנהלת חנות זכויות תהיה ערביה או : "כפי שתיארה אותה מנהלת, מורכבת הקהילה

לא הצלחתי ליישם את החזון . נאלצתי להתפשר. זה היה מחזק את המעמד של המקום כמקום רב תרבותי. אתיופית

 (. מנהלת קודמת" )ם דוברי ערבית או דוברי אמהריתלא פנו עובדים סוציאליי....שלי

הארגון התמודד עם חסרונם של עובדים מקצועיים המשתייכים לקבוצות התרבותיות מהן 

במקרים שבהם לא נמצאו , לדוגמא. על אחד מהעקרונות ותפשרעל ידי התמורכבת הקהילה 

חשיבותו של , הילהעובדים מקצועיים מקבוצת המיעוט התרבותי לעבודה קהילתית עם הק

לתפקידים של עובדים , המוצא התרבותי עלה על חשיבותה של ההכשרה המקצועית וכך

. קהילתיים התקבלו עובדים ערבים ועובדים יוצאי אתיופיה שאינם מתמחים בעבודה עם קהילות

העובדים , מכיוון שלידע המקצועי של העובדים חשיבות רבה להצלחת העבודה עם הקהילה

: על כך העידה עובדת קהילתית לשעבר. ו בהדרכה מקצועית במשך כל זמן עבודתםשנבחרו לו

אני באה , אני למשל לא עובדת סוציאלית. הייתה נכונות לקבל גם מישהי שלא באה מתחום העבודה הסוציאלית"

קהילתית  עובדת" )בגלל זה הייתה לי הדרכה קבועה . בתחומים אחרים, עבדתי בעמותות אחרות. מרקע חברתי בלוד

 (.לשעבר

עקרון , בהם לרמה המקצועית של העובדים ישנה חשיבות רבה, לתפקידי ניהול וריכוז בארגון

כל שלושת המנהלים שניהלו את הארגון מיום ואכן , המקצועיות קדם לעקרון הרב תרבותיות

 . היווסדו היו אנשי מקצוע מנוסים וכמוהם גם שלוש המנהלות בחנות הזכויות

הקיימים בתפיסות הנובעות הפערים רה בין עקרון המקצועיות לעיקרון הרב תרבותיות והבחי      

יצרו לעיתים חילוקי , המקצועית והתרבותית, להשתייכותם של חברי הצוות לכל אחת מהקבוצות

אחת העובדות התייחסה . ולדרכים בהם היא תבוצעבנושאים הקשורים למטרות התערבות  דעות

היה לי ויכוח על זה . רת הקבוצה היא לא רק ללמוד את העברית אלא גם לשבת ולדבר עלזהמט"  :לפערים שנוצרו

אמרתי . נראה לה מוזר לשבת במעגל ולדבר לפני ואחרי על זה. ככה זה יהיה וזהו, לא ויכוח כי קיבלתי החלטה. 'עם מ

אבל יש , ולקרוא הוא מצויןהרצון שלהם ללמוד לכתוב . לא ברליץ שבאים ללמוד שפות, לה שאנחנו לא בית ספר

להגיד שאני לא יודעת לעזור לילדה שלי , לצאת מהארון בעניין הזה. מקום לשבת ולדבר על מה המשמעות של זה

כ המון כוח "זה שיושבים ומדברים  על הקשיים נותן אח. או מישהי סיפרה שהילדה שלה לועגת לה, בשיעורי בית

למה הגעתי מלכתחילה . להתקדם, האפשרות לצאת מזה, ין עם הזהותכל העני. ומוטיבציה  לעשות עם זה משהו

אבל היא לא , מדהימה בהרבה דברים' מ....זה לא יהיה מוזר. לשתף, שיקשיבו להם, ואנשים רוצים לדבר. למצב הזה

 מהכרה של, מעבודה פה שנה, מלימודים, היא באה ממקום אחר והכלים המקצועיים שיש לי משנים של עבודה. ס"עו

 (.עובדת" )בשביל זה שכרו אותי, בסופו של דבר... זו החלטה מקצועית.הארגון והשילוב בין כולם

בנוגע  על כך שלשיקולים המקצועיים הייתה השפעה על קבלת ההחלטות ועידהדברי המרואיינת 

בנושאים הקשורים לדרכי היישום של ההתערבויות עם זאת מהראיונות עלה ש. למטרת הקבוצה

להכרות של חברי הצוות המשתייכים לקבוצה , ת בדרך שמתאימה לחברי הקהילההמקצועיו

התרבותית וללגיטימציה שיש להם בקהילה איתה הם עובדים הייתה השפעה על קבלת 

, אמרה להן בלי ילדים' אבל מ, אני לא הייתי עושה את זה:  " אותה מרואיינת התייחסה לכך. ההחלטות

מישהי באה עם ילד והלכה הביתה . וכך היה. מרה מי שבאה עם ילד הולכת הביתההיא א. והפלא ופלא אין ילדים



48 
 

לא , כאחרת מהקהילה, אבל אני , מבחינה מקצועית אני יודעת שנכון ללמוד בלי ילדים.... בשבוע אחרי היא באה בלי

 (. עובדת" )תסמכי עליי , אבל היא אמרה. אני לא הייתי מעיזה. יכולה להגיד את זה

מדברי המרואיינת עולה שלמרות הגישות השונות הנובעות מהפערים בין המקצועיות להשתייכות 

קבלת החלטות המבוססת על תקיים ביניהן כחברות באותו הצוות אפשר שיח שהה, התרבותית

 .כל פעם של מישהי שמייצגת עמדה אחרת, פשרות

ההשתייכות לעולמות מקצועיים ותרבותיים שונים , לצד השיח והפשרה שמתקיימים בארגון      

לפעמים היו ": אחת העובדות הקהילתיות  לשעבר התייחסה לנושא. יצרו לעיתים חילוקי דעות

הייתה ' לר. אף אחד לא ירצה להתנדב, אני אמרתי לה שאם זה יהיה ככה אף אחד לא יבוא. חילוקי דעות בינינו

אני מכירה את הצרכים , אני חיה כאן. היא לא יודעת מה הולך פה, היא לא באה מהשכונה. תפיסת עולם אחרת

היו דברים שהיא ניסתה לדבר . חשבה אחרת' ר. ניסיתי לדבר על עניינים שיעניינו אותם. מה הם צריכים, שלהם

אנשים . אבל היו התפרצויות, בשיחה , כדיהיא ניסתה להכניס את הנושא תוך ... אמרתי לה שהם לא יתקבלו, עליהם

את לא יכולה לבוא . אני חיה כאן אני יודעת. אני אומרת לה מהניסיון. היא צריכה קצת להקשיב לי. קמו והלכו

פה צריך לדבר . פה זה עולם אחר. את לא יכולה לעשות פה מה שיש שם, יותר מבוסס , יותר  מסודר, ממקום אחר

היא רואה את הצרכים של . היא תמיד ניסתה להביא את התכנון למקום שבו היא נמצאת .בשפה אחרת, בדרך אחרת

היא לא תמיד ניסתה להבין למה . מה הקושי, לא באמת מה שהם רוצים. הקהילה או את העולם שלהם בראיה שלה

לפעמים היא  ...אין דבר כזה לסרב, אין דבר כזה לא לבוא. היא תמיד התנגדה. למה הם מסרבים, הם לא רוצים 

אני , אני יודעת. אין לכן הרבה ידע במקצוע, אתן כאלה קטנות, היא שידרה שהיא יודעת הכל...הייתה מתפרצת עלינו

לא הצלחתי לקבל את התפיסה . זה מה שהרגשתי אז. אתן פחות טובות ממני.. אני יותר טובה מכן, בעלת מקצוע

בנוסף לפערים המקצועיים , לה שלעיתיםמדברי המרואיינת ע (.עובדת קהילתית לשעבר" )שלה

לתפיסתם את עצמם ואת האחרים וליחסי האנוש שלהם , לאישיות של חברי הצוות ,והתרבותיים

על קבלת ההחלטות בו ועל , בארגון השפעה על מערכות היחסים הנרקמים בין חברי הצוות הייתה

 . עבודתו עם הקהילה

ה התקיימה השאיפה לשלב בין מקצועיות לרב למרות שלכאור, מהראיונות עלה שלעיתים    

ההשתייכות התרבותית הרחבה אינה הספיקה להבנת מאפייניה התרבותיים של , תרבותיות

בתקופה בה עבדה עובדת סוציאלית ערבייה מאזור הצפון בתפקיד עובדת , כך למשל. הקהילה

התרבותיים היו פעמים שהיא לא לגמרי הבינה את הקודים , קהילתית לקהילה הערבית

כפי שתיארה עובדת בארגון שהשתתפה בקבוצה , המקובלים בקרב הקהילה הערבית בלוד

כל זוג היה . גברים ונשים, חילקה אותנו לזוגות' א. פעם היה תרגיל הפעלה" : בהנחייתה של אותה העובדת

למרות שהיא . תהיא באה מתרבות אחר? אני ואבו חליל בחדר. אמרתי לה מה את אומרת. צריך להיכנס לחדר

 (.עובדת ערבייה" )ערביה

הסיבה השנייה לכך שהאידיאל בהעסקת עובדים על פי העקרונות של מקצועיות ורב תרבותיות      

לא התקיים היה המצב הכלכלי של הארגון שחייב אותו לעיתים לצמצם את כוח האדם המועסק 

החלטה על הפסקת העסקתם התקבלה , בתקופה שבה התמודד הארגון עם מצב כלכלי שכזה. בו

של העובדים הקהילתיים בו ועל צמצום העבודה הקהילתית לתקופות בהן סטודנטים לעבודה 

ריכוז , התפקידים האחרים בארגון הכוללים את ניהולו. סוציאלית מבצעים בו הכשרה מעשית

ניהול מכיוון שתפקידי ה(. מתוך דוחות כוח אדם)חנות הזכויות ותפקיד המזכירה לא צומצמו 

בהחלטה על הרכבו המצומצם של הצוות בחר הארגון , בארגון דורשים מיומנויות מקצועיות

בחירה זו השפיעה על הרכבו הרב תרבותי של . בעיקרון המקצועיות על פני עיקרון הרב תרבותיות

אנחנו . זה ארגון שרוב העובדים שלו הם יהודים": כפי שתיאר מנהלו הנוכחי של הארגון, צוות העובדים
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גם בקרב הסטודנטים יש שתי סטודנטיות יהודיות ואחת . אשכנזים ועובדת ערבייה אחת, שני יהודים, שלושה עובדים

הנטייה היא לקבל בעיקר עובדים ...עבודה קהילתית, יש לארגון שלנו זהות חזקה של עבודה סוציאלית... ערביה

שזה תפקיד שאינו מחייב הכשרה , [המזכירה]כמו התפקיד של הילדה , ץ מתפקידים מסוימיםחו, סוציאליים

 ( .מנהל נוכחי" )מקצועית בעבודה סוציאלית

על מנת לאזן את עקרון הרב תרבותיות שנפגע בהפסקת העסקתם של העובדים הקהילתיים       

יסיון להרחיב את הצוות שהשתייכו לקבוצות המיעוט התרבותיות שמרכיבות את הקהילה ובנ

הוגדלו אחוזי העסקתה של המזכירה בארגון , האחת: פעל הארגון בשני דרכים, הרב תרבותי

הייתה דמות , שמשתייכת לקבוצה הערבית, המזכירה. שהיא גם תושבת השכונה בה פועל הארגון

לשעבר כפי שהעידה עובדת קהילתית , שמקובלת ואהודה גם על חברי הקבוצות האחרות בקהילה

מי שבא היא מקבלת ...בלי יוצא מהכלל, הילדה נותנת את כל המענים לכל מי שפונה": מקהילה האתיופית

עובדת מהקהילה ")הם אומרים שהיא מקשיבה לנו ומוכנה לעזור. גם הרבה אתיופים, מאד מעריכים אותה. בחיוך

 (. האתיופית

מיעוט עובדים מהקבוצות המרכיבות את הדרך השנייה בה פעל הארגון בניסיון להתמודד עם       

כפי שתיארה , מאמץ בגיוס סטודנטים ומתנדבים ערבים ויוצאי אתיופיההקהילה היא השקעת 

אז ברמת הסטודנטים אנחנו מבקשים כל הזמן , היום יש פחות עובדים מתרבויות שונות" : המנהלת הקודמת

שירות חברתי קהילתי המיועד לסטודנטים )ק"ם עם שחאנחנו עובדי, סטודנטים יוצאי אתיופיה, סטודנטים ערבים

 (. מנהלת לשעבר" )כדי לקבל סטודנטים יוצאי אתיופיה( עולים תמורת מלגה

 

 קשיים בעבודתם של חברי צוות המשתייכים לקהילה הגיאוגראפית 

היו גם קשיים כשהבולט , מהראיונות עלה שלצד היתרונות בהעסקת חברי צוות מהקהילה     

הוא הקושי איתו התמודדו חברי צוות המתגוררים בקהילה בשמירה על גבולות בין החלק שבהם 

אחת המתנדבות שמתגוררת בשכונה שבה פועל הארגון התייחסה . המקצועי לבין חלק האישי

דוגמא השכנה שלי באה אלי . כשיש עובדים או מתנדבים ערבים לפעמים קשה לשמור על גבולות: "לקושי זה

אם היו יותר . עכשיו אני מפנה אותן לסנגור, בהתחלה הסכמתי. שאני אמלא לה את הטפסים, זמןכל ה, הביתה

לפעמים הילדה . לא להמתין, לא לבוא. אנשים רוצים שהכול יהיה קל. אנשים בצוות מהאוכלוסייה שלנו היה בלגן

 . (מתנדבת תושבת השכונה" )לדברכשאני ראיתי אותו לא היה לי נעים . צריך להגיד שיבוא מחר. לא נעים לה, מקבלת

קשיים נוספים שהתקיימו היו הפערים שקיימים בין חברי צוות המשתייכים לקהילה      

הנושאים שבהם . ובעיקר המתנדבות שביניהם לבין אלו שלא, הגיאוגראפית שבה פועל הארגון

אליו ותחושת תחושת השייכות , הפערים בלטו במיוחד היו התייחסותם של חברי הצוות לארגון

פערים אלו הגבירו את השונות שהייתה הקיימת בין חברי הצוות והשפיעו על . המסוגלות שלהם

 . היחסים הנוצרים ביניהם

ההתייחסות של חברי הצוות המתגוררים בשכונה בה פועל הארגון ושעבור חלקם היכרותם     

, רגון היה מקום שעוזרעבורם הא. הייתה מהמקום האישי, עימו התחילה מהמקום של צרכנים

סנגור זה : "כפי שתיארו עובדת ומתנדבת שהתגוררו בשכונה, מסייע ותומך גם להם ברמה האישית

 (.עובדת תושבת השכונה" )לא מצפה לכלום. אפילו על חשבונה בלי לקבל, כמו אימא ערביה שנותנת כל מה שביכולתה
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אני , גם אם אין לי בעיה עם מוסד כלשהו, לא מרגישה טוב אם אני. יש לו פינה חמה בלב. סנגור בשבילי הוא הכול"

. זה הבית השני בחיים שלי. מקשיבים לי, שומעים אותי, יודעת שכשאני הולכת לשם אני שופכת את הלב  ועוזרים לי

, לחזור לעצמי, הייתה לי תקופה קשה והם העצימו אותי. אני במקום הזה בזכות הסנגור. תמך בי, זה מאד עזר לי

 (.מתנדבת תושבת השכונה" )בזכותם( בעבודה)אני פה . להמשיך בחיים, עמוד מחדש על הרגליםל

, פעל הארגון בשכונה בה ותגוררהאינם יהודים וערבים ש, בעיקר עובדים, עבור חברי צוות אחרים

המתייחס בעיקר לשינוי שהוא שואף , לא אישי, ממקום מרוחק יותר יתהההתייחסות לארגון הי

בשבילי מקום חשוב שעשה :" הל היהודינמהכפי שניתן להסיק מדבריהם של עובדת ערבייה ו, לחולל

 (.  עובדת ערבייה) "שינוי בשכונה הזאת

מנהל " )ת והכלכליותסנגור קהילתי הוא ארגון שנלחם ועוזר לאנשים להלחם בעצמם על זכויותיהם החברתיו"

 (.יהודי

התקיים בין חלק מחברי הצוות המתגוררים בקהילה לבין אלו שאינם הוא שפער נוסף      

 ןבשכונה והתחילו את דרכ וגוררשהת ותמהראיונות עלה שהמתנדב. לארגון תחושת השייכותב

חלק  ןשה ורגישהן לא הבו אך  התנדבואמנם  ןה. ןאת הארגון כאחר מה ורא ותבארגון כצרכני

הם עושים את הקבוצות " :להתרשם מדבריהןהיה כפי שניתן , הצוות המרכיב אותובלתי נפרד מ

 (.מתנדבות תושבת השכונה" )הם מנסים כמה שיותר לחבר את האנשים אחד לשני" "מפוצלות

כחלק , שהתגוררו בשכונה חשו שהן, כאשר המתנדבות התעצמהחוסר תחושת השייכות      

תחושת חוסר המסוגלות . כלכלי בו הן חיו -אינן מסוגלות לשנות את המצב החברתי , מהקהילה

. ווה הארגוןיבקבוצות שאותן ל, כחלק מחברי הקהילה, שתתפובלטה במיוחד כאשר המתנדבות ה

המתנדבות ראו את הארגון ובעיקר את חברי הצוות בו המשתייכים  ,בקהילהמהמקום של חברות 

תייחסו ההמתנדבות . םוכמי שמחזיק ביכולת לסייע לה םם בעבורכמי שנלח ,לתרבות הרוב

זה תורם שהמנחה "  "הם נלחמים בשבילנו":  ביחס ליכולותיהן כחלק מהקהילה ליכולותיו של הארגון

, אבל בעזרת הסנגור. אין לנו קול חזק, של הקבוצה הוא יהודי כי אנחנו מרגישים שבגלל שאנחנו אוכלוסייה מוחלשת

שומעים אותנו אחרת ומגיבים , מסתכלים עלינו אחרת, רואים אותנו אחרת, ודים שיש להם יותר השכלהנציגים יה

 (.מתנדבות תושבות השכונה" )לנו אחרת

באמצעות הדרכה והכוונה של  יההשתוארו בחלק זה  םייקשההדרך של הארגון להתמודד עם 

 .והעצמתם חברי הצוות

 

 התרבותיותהעצמת עובדים מקבוצות המיעוט 

על מנת לסייע לחברי צוות שאינם מקצועיים ומשתייכים לקבוצות המיעוט התרבותי להשתלב       

המתנדבים . השקיע הארגון מאמצים בהעצמתם דרך הכשרה וליווי, בהצלחה בעבודת הארגון

העצמת . בארגון קיבלו הכשרה וליווי במסגרת קבוצתית ובנוסף ליווי פרטני בהתאם לצרכיהם

פירוט על הליווי . בדים בארגון התרחשה גם היא בתהליך של הכשרה קבוצתית ובליווי אישי העו

 . ועל תהליכי ההכשרה ידונו בפרק העוסק בעבודה בגישה רגישת תרבות

דוגמא לעובדת שעברה תהליך ההעצמה בארגון היא הילדה שהחלה את דרכה בארגון כמזכירה      

היא , לאחר תהליך העצמה אישי ומקצועי שעברה, חקרוכמקבלת קהל ובתקופה בה נערך המ
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. מנהלת משמרת בחנות הזכויות ומדריכה מתנדבים וסטודנטים, בנוסף להיותה מזכירה, שימשה

קיבלתי מהמנהלות היהודיות שלי את " :הילדה תיארה את התנאים שסייעו לה בהתפתחותה המקצועית

לא התייחסו אלי רק כמו . קיבלתי את כל התמיכה. בללמוד, ודהבבעיות בעב, כל התמיכה והליווי בבעיות האישיות

מלמדת אותי להדריך , למשל, המנהלת עכשיו. הגעתי לתפקיד אחר, תמכו בי. לא. מזכירה ונתנו לי הוראות

 (תושבת השכונה, עובדת ערבייה, הילדה". )זה הישג גדול..... סטודנטים או להדריך מתנדבים

ההכלה והליווי שקיבלה בעבודתה בארגון סייעו לה להצליח , יכהשהתמעלה ילדה מדבריה של ה

הצלחתה זו תרמה לתחושת העצמה האישית שלה וכמי שמשתייכת . בעבודתה ולהתפתח בה

העצמתה האישית תרמה לתחושת העצמה הקהילתית של , צמחה ממנה והצליחה בתוכה, לקהילה

 . חברי הקהילה

כמייצגת עובדים , רכה של הארגון את עבודתה של הילדההתמיכה וההד, חשיבותם של הליווי     

אך מהראיונות עלה שלא , הוכיחו את עצמם, לא מקצועיים המשתייכים לקבוצת מיעוט בקהילה

כפי  ,כל העובדים המשתייכים לקבוצות המיעוט התרבותי  זכו לאותו יחס ולהשקעה כה רבה

היו דברים שמאד התקשיתי ": תרבותי שמתארת עובדת קהילתית לשעבר המשתייכת לקבוצת מיעוט

הביאו לי . לא היו מוכנים. ביקשתי שילמדו אותי לנסח מכתב. בחיים לא ניסחתי מכתב. למשל לנסח מכתב, בהם

לא היה מספיק מענה , לא הייתה תמיכה בעובדים. אמרו לי להסתכל על המכתב וכך לומדים, דוגמאות של מכתבים

מדברי (" . עובדת לשעבר)לא קיבלה מספיק ( קהילתית של קבוצה תרבותית אחרתעובדת )' גם מ. לעובדים בקהילה

כמו גם , עבודתה, העובדת עלה שלמרות שהיא איננה אשת מקצוע בתחום בו היא עבדה בארגון

, התבצעה ללא ליווי, עבודתה של מקבילתה שעבדה כעובדת קהילתית עם קבוצה תרבותית אחרת

הסבר שעשוי להסביר את ההבדל ביחס ובליווי שקיבלה . תמיכה והכלה של חלק מהמשימות

. הילדה לעומת שתי העובדות הקהילתיות הוא נקודת הפתיחה ממנה הגיעו העובדות הקהילתיות

שתי העובדות הקהילתיות השתייכו אמנם מבחינת מוצאן לקבוצת המיעוט התרבותי החי 

שתיהן היו , ובנוסף, פעל הארגוןאך שתיהן לא התגוררו בשכונה בה , בקהילה בה עבד הארגון

ובשל , בשל כך. בעלות תואר ראשון ועבדו בארגונים אחרים לפני השתלבותן בארגון הנחקר

כפי שהוזכר בחלק העוסק )העובדה שהן זכו להדרכה קבועה בכל הקשור לעבודתן עם הקהילה 

גון מהן היו שונות ייתכן שהציפיות של האר, (בבחירת עקרון הרב תרבותיות על עקרון המקצועיות

 . מאלו שצופו מהילדה שלה אין הכשרה אקדמית ואף לא ניסיון קודם בעבודה בארגונים

למרות השקעתו של הארגון בהעצמת עובדים לא מקצועיים המשתייכים לקבוצות המיעוט       

, התפתחותם המקצועית והתקדמותם של כלל העובדים בארגון הייתה תלויה בהם, התרבותי

כפי שתיארה אחת העובדות , ולא בהשתייכותם התרבותיתרצונם ובמידת השקעתם במידת 

העמותה עושה את . זה תלוי בו. למי שרוצה. לצוות כאן יש הזדמנות גדולה להתפתח מבחינה מקצועית": הערביות

 (. עובדת ערבייה" ) העבודה פה זה רק להתפתח ולהתקדם. מי שמעוניין יתפתח. שלה
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 ולשמור על יכולת להכיל ביטויים תרבותיים שוניםה. 1.1.ג
 פלורליזם

יכולתו של הארגון להכיל ביטויים תרבותיים שונים ולשמור על פלורליזם  באקלים הארגוני       

הצוות בארגון הנבחן היה מורכב . הם אחד המאפיינים של ארגון רב תרבותי לשינוי חברתי

גיליים , לאומיים, לשוניים, עדתיים, תרבותיים בממדיםמחברים אשר קיימת ביניהם שונות 

שבארגון על מנת . להשפיע על עבודתו של הצוותהייתה ליצור חסמים ו העשוישונות ש, ומיניים

החופש בזהות חשוב לאפשר את , יתקיים פלורליזם ועקרונות השוויון והשותפות יוטמעו בו

. שונות ובציון החגים והמנהגים בשימוש בשפות, חופש שמתבטא בלבוש, התרבותית של חבריו

הממצא העיקרי בחלק זה מצביע על כך שבארגון הנחקר הייתה קבלה של הזהויות התרבותית 

קבלה זו כיוונה את . לחגים ולמנהגים,ללבוש , השונות של חברי הצוות בכל הנוגע לשפה

 .ההתייחסות לשונות התרבותית ולייחודיות של כל חבר צוות בהתאם לתרבותו

 

 חסם בניהול יהודי של צוות רב תרבותי 

במשך כל שנות קיומו ניהלו אותו  , למרות הרכבו הרב תרבותי של הצוות בארגון הנחקר    

עובדה זו עלולה הייתה ליצור חסמים בנוגע לשימוש . יהודים המשתייכים לתרבות הרוב השולט

 .   ללבוש ולחגים ומנהגים, בשפה

השקיע , רבים מחבריה מתקשים בלתקשר בשפה העבריתשפעל בקהילה ש, הארגון -שפה 

מאמצים שעליהם הרחבתי בחלק העוסק ביחסי הארגון , מאמצים בהנגשת השפה ללקוחותיו

, למרות המאמצים האלה ולמרות שהצוות בארגון מורכב מאנשים דוברי שפות שונות. והקהילה

וכמוה השפה  בעברית נעשתה ,בעל פה ובכתב, בארגון מרבית התקשורתמהראיונות עלה ש

, ומתנדבת שרואיינה, מנהלת לשעבר בארגון. באמצעותה תיקשרו עם הגופים השונים מולם עבדו

השפה העברית היא שפת התקשורת של . אני מדברת עם העובדים בעברית: " התייחסו לשימוש בשפה בארגון

 (  יהודייה, ברמנהלת לשע..." )אבל יש המון פתיחות לדיבור בשפה האחרת, כולם עם כולם

מדברים בטלפון עם אנשים . בסופו של יום זה מקום בעברית עם הרבה ניסיון להיות רב שפתי אבל מקום בעברית..."

 (.מתנדבת יהודייה."..)הטפסים בעברית, שדוברים עברית

חברי צוות ולקוחות שדיברו בשפות , הרשמית המדוברת בארגון הייתה עברית השפהאף על פי ש

חברי הצוות . הרגישו בנוח לשוחח בניהם בשפת המוצא שלהם, יקר ערבית ואמהריתבע, שונות

קיבלו עובדה זו כמציאות קיימת שמתרחשת באופן טבעי במקום בו יש , שאינם דוברים שפות אלו

לפעמים בארוחת צהריים מדברים בערבית "... : כפי שתיארה אחת העובדות היהודיות, דוברי שפה אחרת

לפעמים אני יושבת עם צרכנית ועם מתנדבת ואני לא . וזה בסדר, זו חוויה חזקה. את מה שאומרים ואני לא מבינה

 דיברהעליה החזקה  החוויה (. עובדת יהודייה" )אני מקבלת את זה. וזה בסדר. מבינה מה שהן מדברות

, ההגמונירגילה להיות בעמדה של הרוב  היא, אשכנזייה, אישה יהודייה השבהיותהעובדת הייתה 

ן מוב ו היהשל להיות במיעוט אינמקום ה .מובן מאליואל כהתייחס לזה בעלת הפריווילגיות ול

אך שאיתן היא הייתה מוכנה , עבורה והפגיש אותה עם תחושות שאינן היו מוכרות לה ומאלי

 . להתמודד מעצם עבודתה בארגון שהוא רב תרבותי
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חברי הצוות היו רשאים . הנוגע לחופש הלבוש החופש התרבותי בארגון התקיים גם בכל -לבוש

הדבר התייחס בעיקר . לארגון בבגדים המאפיינים אותם ואת התרבות ממנה הם מגיעים להגיע

. לחברי צוות יהודים וערבים הלובשים לבוש מסורתי הכולל בתוכו כיסוי ראש ובגדים ארוכים

( ללא שרוולים)לל לבישת גופיות לגבי אופן לבושן של חברות צוות יהודיות לא מסורתיות הכו

פעם היה ": כפי שתיארה אחת העובדות היהודיות, ומכנסיים קצרים הדעות לא היו חד משמעויות

בו , במקרה זה, לדברי העובדת(. עובדת יהודייה" )ויכוח עם יערה ואלה על האם לבוא עם גופיות או לא

קבלה החלטה חד משמעית בארגון לא הת, התקיים דיון על החופש התרבותי למי ובאיזו מידה

החלטה , ההחלטה הייתה של חברות הצוות עצמן. המתירה או אוסרת על לבוש כזה או אחר

שנבעה בין השאר מהרצון לכבד את רגשות הקהילה בה הן עובדות וככל הנראה גם 

 .מהסוציאליזציה המקצועית שהן עברו בה גם ללבוש של העובד יש השפעה בעבודתו עם הקהילה

שיקול נוסף שהשפיע על החלטתן האישית של חברות הצוות בנוגע לאופן לבושן בעמותה הוא      

 עם בעבודה ,המקצועיים חייהןהלבוש ב לבין האישיים חייהןהלבוש ב בין עושותן שה הפרדהה

בקיץ אני מקפידה ":  כפי שתיארה מתנדבת יהודייה בארגון, מסורתית שברובה בקהילה אוכלוסייה

גם לא בא לי שטפחיי יהפכו למרכז , הקפדתי להתחשב בזה שהשכונה מסורתית. לא להגיע כמו שאני בתל אביב

  (. מתנדבת יהודייה") העניין 

בניגוד למה שתיארה המרואיינת לגבי ההפרדה באופן הלבוש בין חייה האישיים לחייה      

א עלתה כלל בקרב המרואיינות הערביות שחלקן אינן סוגיית הלבוש הפחות צנוע ל, המקצועיים

ייתכן שהסיבה לכך שהשאלה לא התעוררה אצלן היא שאופן הלבוש הצנוע של הנשים . מסורתיות

 .הערביות במרחב הציבורי מוטמע כחלק מתרבותן ולכן הוא אינו עולה כשאלה עבורן

 

ון הארגון עולה שבדומה לחוקי מעיון בתקנ,בכל הקשור לחגים ולמנהגים בחגים -חגים ומנהגים

התקנון קובע עוד שהעובדים . העובדים זכאים לקבוע את ימי חופשת החג על פי דתם, המדינה

הלא יהודיים בארגון רשאים להשוות את מספר ימי החג שלהם למספר ימי החג של הדת 

תיים התקנון בארגון מתייחס גם לימי צום ד. שלה מספר ימי החג הגדול ביותר, היהודית

בימים כאלה העובדים מסיימים את . המוכרים כצומות רשמיים של היהודים ושל הערבים

 .לא על חשבון חופשה,  94.31עבודתם בשעה 

, מהראיונות עלה שהארגון השתדל להתאים את פעילותו לצרכיהם הדתיים של עובדיו וכך      

מטלות שבאחריותם , אושרו להם ימי חופשה, בהתאם לבקשתם, בימים שלפני החגים הגדולים

בכל הנוגע לעבודתם של . הופחתו והישיבות המשותפות הותאמו ללוחות הזמנים שהתאימו להם

הדברים , משתייכים לתרבות שחבריה זכאים לימי חופשה בשל מוצאם שאינםחברי הצוות 

, בהם על פי חוק מדינה מתקיים יום שבתון, בשבתות ובחגים היהודים. מורכבים מעט יותר

. בימים אלו העובדים היהודים והעובדים שאינם יהודים לא עבדו, העבודה בארגון אסורה ולפיכך

אך רוב השירותים סגורים , איסור של המדינה לעבודבערבי חג ובימי חול המועד בהם אין 

היו העובדים הלא , וכמוהם גם משרדי הארגון שקבע שאלו הם ימי חופשה מרוכזים של עובדיו

כל . לגבי העובדים יש התחשבות מלאה" :כפי שתיארה מנהלת לשעבר בארגון, יהודים רשאים לעבוד

בחגים היהודים בכל זאת יש איזושהי . מעובד לעבוד ביום חג שלואין מצב שנדרוש . אחד מגיע לו חופשה בחגים שלו

בימים . התקנות של העמותהאלו הם  .פסח כולם לא עובדים, ראש השנה, יום כיפור, ימי השבתון. דומיננטיות
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כחלק מהתפיסה הזאת שזה לא מקום יהודי שסגור בכל החגים , האחרים אני כן מעודדת את העובדים להיות פה

 .(מנהלת לשעבר..." )אלא הוא עובד למען האחרים בימים שזה לא ימי חג שלהם ,היהודים

תפיסה שגורסת שהארגון , המנהלת לשעבר התייחסה בדבריה לתפיסה שעיצבה את דרך עבודתה

הוא לא מקום יהודי ושהשאיפה שלו היא להיות מקום שבו השותפות והשוויוניות יפעלו הלכה 

סיס לחופש הבחירה שניתן לעובדים הערבים בכל הנוגע לעבודתם תפיסה זו הייתה גם הב. למעשה

כמו גם ההחלטה לסגור את , ימים שבהם ניתן לעבוד על פי חוקי המדינה, בימי חג של היהודים

 . שערי העמותה בימי חגם המרכזיים של העובדים המוסלמים

תם של עמיתיהם למרות שהעובדים הלא יהודים בארגון לא חויבו לא לעבוד בימי חופש     

: כפי שתיארה אותה מנהלת לשעבר, רבים מהם בחרו בימים אלה כבימי חופשתם, היהודים

יש סוג של התאמה . לנצל גם את ימי החג והחופש, הרבה פעמים לעובדים הערבים נוח לא לעבוד בחגים של היהודים"

אבל זו התנהגות כל כך , א שייך לכולםהו, וגם שאני מנסה לשבור זאת ולהגיד זה מקום של כולם, לתרבות השולטת

המנהלת לשעבר עלה שחברי הצוות הלא דבריה של מ (.מנהלת לשעבר" )מושרשת שיש היסחפות לשם

התקשו להפנים את , למרות אמירות מפורשות של ההנהלה לגבי זהות הארגון, יהודים

תרבותי במדינת ייתכן שקושי זה נבע מניסיונם המתמיד של הקבוצות המיעוט ה. השוויוניות

 .ישראל להתאים עצמם לתרבות השולטת

תפיסת הארגון את זהותו הרב תרבותית התבטאה גם בשאיפתו לציין את החגים הגדולים      

כפי , לשתי התרבויות המרכזיות בקהילה על ידי התכנסות משותפת של הארגון עם הקהילה

בעיד אל אחדא תכננו להזמין את כל ...כוסיתבערב ראש השנה עשינו הרמת ": שתיאר מנהל הארגון הנוכחי

אז , ס רחוב שארגנו בכל יום חמישי"זה היה בתקופה של המתנ, לברך, יהודים וערבים ביחד, הפעילים והמתנדבים

אירועים שונים  שני  אריתהמנהל הנוכחי  (.מנהל נוכחי" )הפכנו את יום החמישי לפני העיד לחגיגה לכולם

למרות החשיבות בהתכנסות המשותפת לציון . ודים ושל הערביםבהם צוינו חגיהם של היה

שאיפה זו של אינה התקיימה באופן קבוע בשל העובדה שהתכנסות כזו דורשת השקעת , החגים

לא היו את , שהתמודד עם קשיים כלכליים, משאבים כספיים מעבר להשקעה השוטפת ולארגון

העדר המשאבים כאן ": חי התייחס לקושי זההמנהל הנוכ. המשאבים הדרושים לקיום מפגשים כאלה

יצא לעשות . הכסף לכיבוד יוצא מכיסינו, אם אנו עושים כאן קבלת פנים. זה קשה מאד לעשות אירוע. קצת מקשה

 (.מנהל נוכחי" )אבל לא כל כך הרבה, את זה כאן כמה פעמים

מדבריהם של  , למרות המאמצים שהשקיעו המנהלים בארגון להשוות לו זהות לא יהודית     

עלה שהם ראו בארגון מקום יהודי שמשלבים בו , עובדים ומתנדבים, חברי הצוות הערבים בארגון

עובדת " )אבל מקום יהודי, הוא מקום יהודי שעובד עם ערבים": כפי שהסבירו עובדת ומתנדבת, ערבים

 (.מתנדבת ערבייה" )ערבים( בין חברי הצוות)טוב שיש ביניהם (. "ערבייה

 

 חים בין תרבותייםמת

לצד ניסיונה של העמותה להיות רב תרבותית ולכבד את צרכיהם השונים של חברי הצוות בכל       

היו חגים או מנהגים בהם . השונות התרבותית יוצרה גם מתחים, הנוגע לחגים ולמנהגים בחגים

ים בשעות בו חברי הצוות המוסלמים צמ, כמו בחודש הרמאדאן, המתחים נפתרו בקלות יחסית

בתקופה זו הייתה התחשבות של . היום ומתכנסים לארוחות משפחתיות חגיגיות בשקיעת החמה
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כפי שתיארה , חברי הצוות היהודים בכל הקשור לארוחות משותפות ולשעות עבודה מותאמות

" לא עושים את כל הארוחות הגדולות, אוכלת בשקט במשרד' ברמאדאן ע:" ... מתנדבת ערבייה בארגון

 (. תנדבת ערבייהמ)

ההתחשבות ברגשות חברי הצוות הצמים חשובה אמנם ומכבדת אך אינה דרשה מאמצים        

בעיקר בשל העובדה שבמנהג זה אין כל קונפליקט בין , גדולים מדי מחברי הצוות היהודים

ההתחשבות במנהגיו של האחר , במנהגים שסביב קיומם עלול היה להתעורר קונפליקט. התרבויות

ערבי הקיים במדינת ישראל ואימת את חברי הצוות עם –דוגמא לקונפליקט יהודי .ורכבת יותר מ

אידיאולוגיים ולאומיים הוא יום העצמאות ליהודים שהוא גם יום הנכבה , רגשות היסטוריים

כרון יהזבו חל יום , אך ביום שלפניו, ביום זה הארגון סגור על פי חוקי המדינה. לערביי ישראל

שאלת החופש התרבותי והזהות , מערכות ישראל ולנפגעי פעולות איבה ובו מושמעת צפירהלחללי 

הארגון אפשר לחברי הצוות לבחור כיצד לנהוג ביום זה בכלל . התרבותית צפה ביתר שאת

ביום העצמאות תמיד פניתי לעובדים " :כפי שתיארה מנהלת לשעבר בארגון, ובצפירת הזיכרון בפרט

אני מודעת לזה שזה נושא רגיש וזה . ם שאם הם מרגישים לא נוח הם לא חייבים לעמוד בצפירההערבים ואמרתי לה

זה יום שמבטא את שיא הקונפליקט ולכן צריך לאפשר להם להביא לידי ביטוי את המקום האמיתי . מאד קשה להם

 (. מנהלת לשעבר)" יש פה כאלה וכאלה. שלהם ולא לדרוש מהם לישר קו איתנו ולהגיד אנחנו רב תרבותיים

חופש הבחירה שאפשר הארגון לחברי הצוות בכל הקשור להתנהגותם במצבים שאינם נוחים       

חופש . עבורם אפשר להם לבחון את עמדותיהם האישיות לגבי הסוגיות המעוררות קונפליקטים

רגון כפי שתיארה עובדת ערבייה בא, זה תרם לגיבוש זהותם האישית והלאומית של חברי הצוות 

לפני שעבדתי פה הייתי מתביישת ... פעם הזהות שלי כערבייה לא הייתה מגובשת" :ומיד אחריה עובדת יהודייה

בעצמאות הייתי מתביישת , כשהתחלתי לעבוד פה...הייתי שמה מטפחת כמו היהודיות. לדבר בערבית, לצאת

להרגיש נוח נתנה לי ( המנהלת לשעבר)היא .... היום אני מוכנה בקלות להגיד אני לא עומדת. מהיהודים והייתי עומדת

 (. עובדת ערבייה" )בזהות שלי ובשיקול שלי

עובדת ")ככה התמודדתי עם הדבר. אני השנה בחרתי לא לבוא. תמיד יש את העניין סביב יום העצמאות והצפירה"

 (.יהודייה

מדבריהן של העובדות  עלה שהתמודדותו של הארגון ביחס למתחים בין תרבותיים שהתעוררו 

ה אישית לעובדים שהתמודדו ברמה האישית  בהתאם למידת גיבוש הייתה מתן חופש בחיר

 .זהותם האישית והלאומית

 

 היחסים בין חברי הצוות. 3.1.ג

השונות התרבותית שהייתה קיימת בתוך הצוות עלולה הייתה ליצור חסמים בין תרבותיים       

במחקר נמצאו שלושה גורמים שסייעו לצוות . והם היו עלולים להשפיע על היחסים בין חבריו

הגורם הראשון הוא האידיאולוגיה  :להתגבר על חסמים אלו ואליהם אתייחס בהרחבה בהמשך

 ,שהיחסים הבינאישיים בין הפרטים בצוות נוצרו והתחזקו על בסיס חיבור אישילמרות  -הדומה 

האידיאולוגיה הדומה שהייתה קיימת אצל חברי הצוות תרמה להפגת המתחים ביניהם 

הגורם השני הוא דרישות ברורות שהציב הארגון לעובדיו בכל הנוגע לעבודתם הרב . ולהתקרבותם

הגורם . בותיות ולאידיאולוגיה שעמדה בבסיס תפיסות אלותרבותית בהתאם לתפיסותיו הרב תר
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הוא מנהל הארגון , שנמצא כמי שסייע לצוות להתגבר על חסמים בין תרבותייםהשלישי 

ההתמודדות עם קשיים שלתפיסותיו ולמיומנויותיו בניהול צוות רב תרבותי הייתה השפעה על 

 .בינאישיים שהתעוררו על רקע רב תרבותי

 

 אישית  משותפת כבסיס לחיבור  אידיאולוגיה

בארגון הנחקר הרכב הצוות ומספר חבריו השתנו , כפי שמתואר בפרק העוסק בהרכב הצוות       

חלקו הגדול של הצוות  . בתקופות שונות בחיי הארגון ובהתאם גם החיבור בין הפרטים בו

היו בעלי אידיאולוגיה אישית מגובשת בכל הנוגע לשוויון הזדמנויות , עובדים ומתנדבים,בארגון

לא . יש כאן אנשים שרואים רק בני אדם" :במימוש זכויות כפי שתיארה עובדת לשעבר בארגון ושוויון

יושבים כאן אנשים שערך זכויות האדם הוא ... דואגים לזכויות של האדם, זה בכנות, לא רואים דת, רואים צבעים

שום יחס מיוחד בגלל שהוא לא נראה לי שהאנשים שנמצאים כאן גם בחוץ יתייחסו לאדם כאדם בלי ...ערך עליון 

לא משנה לאיזה צד ולא מסתכלים על , חד צדדיות, אנשים שבאים עם דעות רדיקאליות... יהודי או אתיופי , ערבי

" אני צריכה להאמין שהאחר שווה לי ואני שווה לו, זה הבסיס. לא נראה לי שהיו שורדים כאן, הצד השני מקום שווה

אולוגיה האישית בנושא מיצוי הזכויות ושוויון ההזדמנויות ותחושת הדמיון באידי (. עובדת לשעבר) 

היוו גורמים שחיברו את חברי הצוות , השליחות ביחס לשינוי החברתי המתלווה לאידיאולוגיה זו

חיבור שתרם להפגת המתחים בין חבריו ולהתמודדות עם המורכבות שעלולה הייתה , לארגון

העובדים מאד אוהבים את ": אחת העובדות התייחסה לכך. להתעורר בעבודה בצוות רב תרבותי

אחת המתנדבות ממש הודתה לנו על כך שהיא ... הם מרגישים שהם עושים משהו גדול... קשורים אליה. העבודה

היא אמרה שהיא מרגישה שבהתנדבות בעמותה היא לא רק לומדת אלא גם עוזרת וזה נותן לה . מתנדבת אצלנו

את , באמצעות דברים שאמרה בתה לחברי הצוות, אותה עובדת תיארה  (.עובדת"...)הרגשה טובה

הבת שלי אמרה לכל ... :"החיבור שקיים בין חברי הצוות ואת היחסים הבינאישיים שנרקמים ביניהם

אני . מזה היא הכירה חברות טובות שהיא אוהבת, העובדים והמתנדבים שאני שמחה שאימא שלי עובדת איתכם

 (.עובדת" )כולם התרגשו... רים לאנשים ומתקדמים עוד יותראוהבת שאתם עוז

היחסים הבינאישיים , בנוסף לאידיאולוגיה האישית שהיוותה דבק שחיבר בין חברי הצוות       

כפי , בין היחידים בתוכו נוצרו והתחזקו על בסיס חיבור אישי ללא קשר לדמיון דתי או תרבותי

היא . עבדתי עם מישהי אתיופית שהייתה סטודנטית": ערבייה, רשהעידו מתנדבת ערבייה ועובדת לשעב

 (. מתנדבת ערבייה" )נעזרנו אחת בשנייה, אני שאלתי אותה, היא שאלה אותי. הייתה מאד נחמדה

עובדת ממוצא )' הקשר שלי עם א... אני לא הרגשתי אף פעם בקשר בין העובדים שיש הבדל בגלל שהדת שונה"

 (.ערבייה, עובדת לשעבר" )היינו באותה תחושה...חם היה ממקום מאד( אתיופי

 

 חסמים בין תרבותיים

, למרות התפיסה האידיאולוגית שחיברה בין חברי הצוות ולמרות היחסים האישיים שנוצרו       

המציאות המורכבת הקיימת ביחסי יהודים ערבים במדינת ישראל ובעיר לוד  חלחלו גם לארגון 

כפי , לתפיסה הארגונית של הארגון, במקרים אלו. ל הדינאמיקה בצוותוהשפיעה בין השאר גם ע

ה המקום מהווה בית עבור אוכלוסיות מגוונות לפי, שמופיע באתר העמותה

(advocacy.org.il/content/view/57/74/) ,משקל חשוב בבחירת אופן ההתמודדות עם 

http://advocacy.org.il/content/view/57/74/
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היה מצב שעובד ":  סיטואציה מורכבת שהתרחשה בארגון תיארה מנהלת לשעברה .המורכבות

האתיופי לא רצה שהעובדת הקהילתית הערבייה תבוא למפגש של הקבוצה האתיופית עם איזו נציגה של ארגון של 

. לא הסכים בשום פניםהוא ....  יוצאי אתיופיה ולי היה חשוב ששניהם יהיו שם  כדי להראות את האופי של הארגון

.  בסוף ביטלנו את הפגישה כי לא הייתי מוכנה לקבל את התנאי הזה כאילו זה יפגע בקהילה אם יבוא לפה עובד ערבי

עלה המנהלת מדבריה של  (. מנהלת לשעבר" )אז אל תבוא, זה מה שיש לו להציע ואם אתה לא רוצה. זה המקום

הרב תרבותיות ולאידיאולוגיה העומדת בבסיס היה מגובש בכל הנוגע לתפיסותיו שהארגון 

 .הוא הציב דרישות ברורות לעובדיו בכל הנוגע לעבודתם בהקשר הרב תרבותי, וככזה, התפיסות

התפיסה הרב תרבותית של הארגון פיתחה בקרב חברי צוות המשתייכים לקבוצות , לעיתים        

גון בנושאים הקשורים לקונפליקט שונות של מיעוט תרבותי ציפיות ביחס להתערבות של האר

שלא עלו בקנה אחד עם מטרותיו של הארגון ועם שיטות ,כשציפיות אלה . הבין תרבותי

לא  התממשו עלולים היו להיווצר מתחים ביחסים בין חברי הצוות כפי שתיארו , ההתערבות שלו

ירו והכדור נכנס לבית , םהיה מקרה שהיה סכסוך בין ערבי" :עובדת לשעבר ממוצא אתיופי ועובדת ערביה

אמרתי לצוות איך אנו עוזרים . פנו אלינו. המשפחה האתיופית הייתה בהיסטריה. של משפחה אתיופית ברוכת ילדים

זה , זה לא אנחנו, אי אפשר לפתור אותו, אמרו זה נושא מורכב( חברי הצוות)הם. אף אחד לא רצה לעזור לה? לה

שם הרגשתי . לא עשו כלום. לעשות משהו. ללוות אותה, להפנות אותה. ור לההיו יכולים לעז....המשטרה, העירייה

אין לי עם , שגם כשיש קושי אין לי למי לפנות, אני הרגשתי באיזה שהוא שלב...זה פוגע , חוסר אכפתיות, זלזול בעדה

 (. עובדת לשעבר ממוצא אתיופי" )מי לדבר

צריך . כולם כעסו. ס צלב קרס"היה מצויר על המתנ... נו אותיאולי לא הבי. פעם היה מקרה שכל הצוות כעס עליי"

זה או שהילדים . אני אמרתי שהם מגדילים את העניין מעל ומעבר. לבקש מהקהילה שלא יעשו את זה. לעשות משהו

אבל אתם עושים , אני לא בעד. או שהגרעין התורני עשה את זה כדי לסכסך בשכונה, עשו את זה בלי כוונת הלאומנות

אף . איך יכול להיות שאתם ככה מגיבים וברוב השכונות כתוב מוות לערבים ואף אחד לא מתייחס לזה. מזה סיפור

צריך לעשות משהו לשני , אם סנגור רב תרבותי. פעם לא עשיתם את זה נושא לישיבת צוות וצריך לעשות עם זה משהו

הם לא . עלינו לא מתייחסים. לכם אז מתייחסיםאם עושים משהו פוגע . אני מרגישה שיש בסנגור אפליה. הצדדים

  (. עובדת ערבייה)אולי לא הבינו אותי , אהבו את התגובה

בדוגמאות שתוארו חלק מחברות הצוות הרגישו לא בנוח להביע את עמדותיהן השונות בפני חברי 

הצוות האחרים מתוך חשש שהעמדות אותן הן מייצגות יעוררו תגובות שיפגמו ביחסים 

במקרים כאלה למנהל הארגון היה תפקיד משמעותי בזיהוי תחושת חוסר . אישיים בצוותהבינ

לעבדם , להביעם, הנוחות של חבר הצוות ולאחר מכן בסיוע לחבר הצוות להכיר ברגשותיו

המנהלת לשעבר התייחסה לתפקיד . ולהעבירם לשאר חברי הצוות באופן שישמור על שלמותו

כי זה , כי זה קשה, אנשים בוחרים לא לדבר על הכול. איזושהי צנזורה עצמיתיש "... :המנהל במצבים כאלו 

אני משתדלת בהדרכות שלי ובשיחות האישיות .... כי לא מכירים ולא מבינים את זה. כי יכעסו עלי, יעורר התנגדות

איפה , פהמה קשה לו , מה עובר עליו, איך הוא מרגיש ומה הוא מרגיש. עם העובדים מקום לבטא את הדברים

או אפילו , או במפגשים של הצוות בכל מיני,כ זה עולה בישיבות צוות "אח, הנקודות שלו ואז שזה עולה בינינו לפעמים

 (.מנהלת לשעבר" )זה לא קל. זה יכול לעבור, אחרי שאנחנו עיבדנו את זה. כ בין אחד לשני באופן פרטני"אח
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 הכשרת הצוות לעבודה רגישת תרבות. 4.1.ג

סטודנטים ומתנדבים  , הצוות המורחב בעמותת סנגור קהילתי היה מורכב מעובדים       

לשונות התרבותית היו השפעות . מתרבויות שונות שאמונים היו על מתן שירות לקהילה מגוונת

מכיוון שלחברי הצוות היו גישות . מעשיות וממשיות על עבודת הצוות ועל העבודה עם הקהילה

על מנת שיצליחו בעבודתם עם הקהילה הרב תרבותית חשוב היה , ות שונותשירותיות וטיפולי

הממצא הראשון הוא שההכשרה : בנושא זה נמצאו שני ממצאים שיורחבו בהמשך. להכשירם לכך

שניתנה למתנדבים מהקהילה שונה מההכשרה שניתנה לעובדים ולסטודנטים בתקופת 

מגודלו ומהרכבו של הצוות ומתפיסותיו  הממצא השני הוא שהכשרת הצוות הושפעה. התמחותם

 .של מנהל הארגון

הצוות המורחב בסניף לוד של עמותת סנגור קהילתי היה צוות הטרוגני כבר מראשיתו , כאמור      

מורכבות זו דרשה . השכלה וניסיון תעסוקתי,גיל, המאופיין בשונות בכל הקשור למוצא תרבותי

הן בחלק המקצועי והן בכל הקשור לרב , ות את הצוותהכשרות שונות לקבוצות השונות המרכיב

בחלק זה של פרק הממצאים אתייחס לתרומתה של הכשרת המתנדבים מהקהילה . תרבותיות

 .  העובדים בחנות הזכויות בעמותה

 תרומת ההכשרה של מתנדבים לפעילות בארגון רב תרבותי

מעיון ברישום ביטוח . ומתמשכת העבודה עם המתנדבים בארגון היא עבודה תהליכית       

חלק מהמתנדבים נשארו . למתנדבים ולפעילים עלה שבכל שנה גויסו והוכשרו מתנדבים חדשים

 . אחרים פרשו לאחר תקופות זמן שונות מסיבות מגוונות. בארגון והתנדבו שנים רבות

שבסופו הם  הכשרת המתנדבים לתפקיד מקבלי קהל בחנות הזכויות נעשתה בקורס פורמאלי      

כמו גם במסמך ( 2192)' קורס הכשרה למתנדבים'מעיון בתכנית . השתלבו בהדרגה בקבלת קהל

. עלה שהנושא העיקרי בקורס היה מימוש זכויות בהקשרים שונים( 2118)המסכם קורס אחר 

דרכי העבודה המקובלות בה ופיתוח המודעות , מהות העמותה והאידיאולוגיה עליה היא מבוססת

ת ביחס ליחסי עוזר נעזר וביחס לעבודה עם אנשים מתרבויות שונות שולבו בקורס אך העצמי

מהראיונות עלה שבקורס המתנדבים לא הרבו לעסוק . באופן מצומצם יחסית לנושא העיקרי

האחת היא שמהות העבודה : בדרכי עבודה עם אנשים מתרבויות שונות משלוש סיבות עיקריות

באמצעות מימוש זכויות החברתיות ולא באמצעות הרב תרבותיות  של הארגון הוא שינוי חברתי

המהות של העמותה ": כפי שתיארה עובדת בארגון, ולכן ההכשרה הייתה צריכה לעסוק בנושא זה

 הסיבה השנייה היא(. עובדת")המהות זה הזכויות החברתיות ופיתוח הקהילה ולא דו קיום. הוא לא דו קיום

בלתי נפרד מזהותו של הארגון וככזה לא היה צורך לחדד ולהדגיש שהרב תרבותיות הייתה חלק 

אני חושב שחברי הצוות כולו מרגישים שזה טבעי שהם " :כפי שהסביר מנהל הארגון הנוכחי, את הנושא

את אותן , את אותן האוכלוסיות, בארגון רואים את אותם אנשים מהקבוצות השונות. חלק מחברה רב תרבותית

לישית לכך שקורס ההכשרה למתנדבים לא הרבה הסיבה הש (.מנהל נוכחי...")גוןקבוצות בתוך האר

א תפיסתו של הארגון את הקהילה כבעלת הילעסוק בדרכי עבודה עם אנשים מתרבויות שונות 

מכיוון שהמתנדבים שהשתתפו בקורס היו . לצרכיה ולפתרונות הנכונים לה, הידע העיקרי לחייה

שיתוף נמדד גם "...: יותר מהארגון מהי המשמעות של רב תרבותיותהם ידעו טוב , חלק מהקהילה
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הם יודעים , הם חיים ביחד, הם יכולים ללמד אותנו את זה, לא צריך ללמד אותם את קבלת השונה. במי מלמד את מי

 (. עובדת יהודייה" )יותר טוב מאיתנו

כשרה למתנדבים כנושא בפני אף על פי שנושא הרב תרבויות לא קיבל מקום מרכזי בקורס הה       

עבודתו של הארגון עם אנשים המשתייכים לקבוצות תרבותיות שונות זכה להתייחסות  ,עצמו

בפני המשתתפים את מנחי הקורס תיארו הדרך הראשונה היא ש: במהלך קורס בכמה דרכים

 כפי שתיארה, מאפייניהם העיקריים של הקבוצות המרכיבות את הקהילה שצורכת את השירות

בקורס מתנדבים הסבירו קצת על העדה " : מתנדבת ערבייה שהשתתפה בקורס המתנדבים

הדמויות שהוצגו בתיאורי המקרה שהוצגו בקורס לצורך  היאעוד דרך  (.מתנדבת ערבייה")....האתיופית

דמויות אלה היו (. 2111)כפי שתוארו בסיכום קורס מתנדבים , למידה בנושא מיצוי הזכויות

המהוות את אוכלוסיית  נים דומים לאלה של האנשים המשתייכים לקבוצות השונותבעלות מאפיי

 :   כפי שניתן היה לראות משתי דוגמאות של תיאורי מקרה, היעד עימה עבד הארגון

ילדים נכנסנו לדיור ציבורי לדירה  4שנים כשהיו לנו  5-לפני כ, ילדים 1+נשואה  אני אשה, מילה'קוראים לי ג, שלום"

אנחנו מבקשים . ויח שכר מינימוםובעלי עובד ומר. מאז המשפחה גדלה והצפיפות היא בלתי נסבלת. חדרים 3של 

 ."לעבור לדירה יותר גדולה

בעלי ואני קנינו דירה והתחייבנו . ילדים 4יש לי , שנה 95-עליתי לארץ מאתיופיה לפני כ, קוראים לי מלישו, שלום"

אנו מבקשים עזרה . את כל הכסף החזרנו לבנק. למשכנתא אך לצערי לא הצלחנו לעמוד בתשלומים ומכרנו אותה 

 .(2111מתוך סיכום קורס מתנדבים "   )בדיור

ם לקבוצות התייחסות לעבודתו של הארגון עם אנשים המשתייכיהשלישית שבה הייתה דרך ה      

היו של המתנדבים לסיטואציות שונות ש תםהכנ תרבותיות שונות במהלך קורס המתנדבים הייתה

כפי שתיארו מתנדבים , עשויות להתרחש בעבודה עם הצרכנים בשל ההבדל או הדמיון התרבותי

זה סביב בקורס מתנדבים עסקנו ברב תרבותיות לא תחת כותרת של רב תרבותיות אך בהחלט נגעו ב" :בארגון

מרקע , כשמדברים עם מישהו שהוא מעדה אחרת. שצריך להיזהר בדברים שאומרים. מחשבה אחרת אצל אנשים

 (.מתנדב יהודי" )שצריך להיזהר, אחר ויש דברים שאתה לא יכול לגעת בזה

תהיה לא איעלב אם , גם אמרו לנו שאני כמתנדבת ערביה.... בקורס מתנדבים הסבירו קצת על העדה האתיופית" 

אם אנשים מתחברים . זה לא משהו אישי. זה קורה לכל אחד מהתחלה. מישהי מהקהל שלא תרצה שאני אעזור לה 

 (.מתנדבת ערבייה") הם מעדיפים לבוא אליו כל הזמן , למישהו

מעבר לתכנים הישירים והעקיפים שהועברו בקורס המתנדבים בנוגע לעבודתו הרב תרבותית        

נחשפו , מאנשים מתרבויות שונות לרוב מורכבשהיה מההשתתפות בקורס  עצםב, של הארגון

יחס שווה ומכבד תוך מתן עבודה עם כל הקבוצות בקהילה הארגון בדבר המסר של המשתתפים ל

שני יהודים , גבר אתיופי, בקורס הייתה אישה אתיופית"... :מתנדבת שהשתתפה בקורס תיארה. לכולם

 (.מתנדבת)...." ותיקים ושישה ערבים

מעיון בתכנית . בתום קורס המתנדבים השתלבו המתנדבים בהדרגה בעבודה בחנות הזכויות       

העבודה של חנות הזכויות נראה שליווי המתנדבים במהלך עבודתם בחנות הזכויות התקיים 

בליווי הפרטני עלו נושאים שהעסיקו את המתנדב היחיד בהתאם . באופן פרטני ובאופן קבוצתי

הליווי הקבוצתי התקיים . קצב התקדמותו ונושאים שבהם טיפל, יקומו ברצף המקצועילמ

שהתקיימו בתדירות של אחת לחודש ובהם עלו בעיקר נושאים בהם  מפגשי מתנדביםבאמצעות 

גם , בדומה לקורס הכשרת המתנדבים.  המתנדבים טיפלו וקשיים כלליים בהם הם נתקלו
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כפי שתיארה אחת , תיות אינו עלה כנושא בפני עצמובמפגשי המתנדבים נושא הרב תרבו

בדברים שצריך לשפר וקצת ברב , במפגשי מתנדבים נוגעים בעיקר דברים שנוגעים לקבלת קהל": המתנדבות

איך לקבל , לומדים מהטעויות שלנו. אך לא באותו כוח כמו דברים שקשורים לקבלת קהל, זה קצת נכנס -תרבותיות

מה . כשאנו מדברים על המגזר הערבי או היהודי, אבל גם עולים דברים, דברים טכניים. משהו למי לפנות אם יש, קהל

 (.מתנדבת..." )אך זה לא באותה מידה כמו הדברים הטכניים, מתאים לאלה או לאלה

מהראיונות עם המתנדבים עלה שתפיסתם את הצורך בהכשרה או בשיח ייחודי בנושא הרב      

של הארגון ביחס לעובדה שהרב תרבותיות היא חלק בלתי נפרד מזהותו  תפיסתו תרבותי תאם את

להלן התייחסותם של שני . וככזה לא היה צורך לחדד ולהדגיש את נושא הרב תרבותיות

לצורך להעלות את נושא הרב תרבותיות במפגשי , האחד יהודי והשנייה ערבייה, מתנדבים

האנשים בקבוצה הם שונים ולכן זה מובן . על רב תרבותיות אני לא חושב שהיה כאן מקום לדבר"  :המתנדבים

 (. מתנדב יהודי" )אין צורך להדגיש את הנושא, בעיניי זה מתקבל ככה. מאליו שזה רב תרבותיות

. יהודים, ערבים, לבנים, לא משנה אם הם שחורים. אנחנו פה כדי לעזור לאנשים. בסופו של דבר אנחנו בני אדם"

 (.מתנדבת ערבייה" )יהמבחינתי אין לי בע

 

 השפעת שינויים בארגון על הכשרת העובדים 

שכלל בתוכו עובדים בשכר וסטודנטים לעבודה סוציאלית , צוות העובדים בארגון הנחקר         

גיל וניסיון , בתקופת התמחותם היוו גם הם קבוצה הטרוגנית בכל הקשור למוצא תרבותי

כפי , יות שלו  הושפעו גם ממצבו הכלכלי של הארגוןהרכב הצוות ומידת ההטרוגנ. תעסוקתי

מהראיונות עלה שהכשרתו של הצוות בנושא הרב . שתואר  בפרק העוסק בהרכב הצוות בארגון

תרבותי השתנה בהתאם לשינוי שחל במספר חברי הצוות ובהרכבו ובהתאם לגישתו של מנהל 

ון ואת הארגון ניהלה מנהלת מגובתקופות בהן מספר חברי הצוות היה רב והרכבו : הארגון

התקיימו השתלמויות בנושא הרב תרבותי ובמפגשי הצוות היה , שהאמינה בגישה רגישת תרבות

עובדים מתרבויות . ניסיון להעשיר את הידע של העובדים במאפייני התרבויות השכיחות בקהילה

ר טוב יותר את שונות הציגו בפני הצוות כולו את מאפייני תרבותם ובכך סייעו לצוות להכי

כפי , לתת להם כלים לעבודה רגישת תרבות ולשפר את העבודה עם הצרכנים, התרבויות בקהילה

במסגרת ישיבות הצוות פעם אחת עובד סיפר על זקני העדה ועל התפקידים ": שתיארה מנהלת לשעבר בארגון

כל מיני . לנו הרצאה על הנכבה הייתה עובדת ערביה שעשתה. שלהם בתוך הקהילה ופעם דיברנו על העלייה מסודן

" גם ימי השתלמויות שהצעתי ללכת בנושא ערבים יהודים. סוגיות כאלה שנוגעות לתרבות וגם מרצים חיצוניים

הייתה שעל מנת לפתח כלים ומיומנויות לעבודה עם תפיסתה של אותה מנהלת  (.מנהלת לשעבר")

ל העובדים בנוגע לאותן התרבויות יש להעשיר את הידע התרבותי ש, אנשים מתרבויות שונות

אני בהחלט חושבת שההעשרה התרבותית " :המנהלת לשעבר התייחסה לתפיסה זו. באופן מתמיד

שהיו .זה מה שנותן את האפשרות להתמודד עם הסוגיות המורכבות לנו.והלמידה זה מה שנתן את הייחודיות שלנו

זה היה משהו מאד מרכזי . שהייתה כל הזמן גם רגישות וגם התכוונות לדברים האלה, שהייתה תפיסה כזאת, כלים

זה לא בא ממקום של עבודה קהילתית או של  זכויות אלא כל נושא שאני עוסקת זה . הנדה שלי ובאמונ'באג, מבחינתי

עם כלים שהתפתחו במשך , עם הניסיון הזה, זה גם קשור אלי כי אני באתי עם הידע הזה. ממקום של רב תרבותיות

 (. מנהלת לשעבר" )שנים מאד התאימו למקום ואפשרו
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בחיי הארגון שבהן היו פחות עובדים וגם מנהל אחר ניהל  מהראיונות עלה שבתקופות אחרות        

את הארגון ישיבות הצוות קיבלו גוון אחר ולא עסקו כמעט בנושא הרב תרבותי אלא בעיקר 

סטודנטית ערבייה לעבודה סוציאלית שהתמחתה בארגון בתקופה ,חברת צוות . בעבודה השוטפת

בישיבות צוות " : פרה על ישיבות הצוות בארגוןסי, שבו חברי הצוות מנו שלושה עובדים בשכר בלבד

תפיסתו של מנהל הארגון בנוגע לרב . (ערבייה, מתמחה" )לא דיברנו על רב תרבותיות אלא על נושאים שוטפים

יתה שהיותו של הארגון רב תרבותי היה ברור ומובן לכולם מעצם הבחירה בו כמקום תרבותיות הי

כיבוד השוני והערכתם של , י הצוות בנוגע לקבלת האחרהאידיאלים של חבר, לתפיסתו. העבודה

לפיתוח הכלים והמיומנויות לעבודה עם אנשים מתרבויות  ושונות הם אלו שתורמההתרבויות 

אני חושב שחלק מהרב תרבותיות זה איך אנחנו מתייחסים לתרבויות "  :המנהל התייחס לתפיסה זו. שונות

באמצעות , לבטא, אבל זה גם הערכים שאותם אנחנו מנסים להדגים. השונות ולאנשים שבאים מתרבויות שונות

של ההערכה של , של שוני, מתחילים מעמדה של קבלת האחר, כל אנשי הצוות, אני חושב שכולנו. ההתנהגות שלנו

 (.מנהל נוכחי" )התרבויות השונות

רות צוותיות מהראיונות עלה שבתקופות שבהן לא היו הכש, למרות תפיסותיו של המנהל      

ניתנה בארגון הכשרה לחברי צוות באמצעות הדרכות פרטניות על פי , בנושא הרב תרבותיות

סטודנטית ערבייה . הצורך האישי שלהם והשלב המקצועי והתפתחותי שבו הם נמצאים

בהדרכות הפרטניות "... : שהתמחתה בארגון מתארת את ההכשרה שעברה בנושא הרב תרבותיות

. ד עלי מול התרבות ממנה אני מגיעה ועליי מול אנשים מתרבויות אחרות איתם אני עובדתשוחחנו הרבה מא

זה היה . בהדרכות האלו הרגשתי שאני מעשירה את הידע שלי ומעמיקה את התפיסות שלי בכל הקשור לרב תרבותיות

ו ההומוגני ניתן היה ללמוד שייתכן שהרכבמדברי המתמחה  (.ערבייה, מתמחה" )לא של כולם, צורך שלי

ניסיונו והדינאמיקה בתוכו השפיעו גם הם על החשיבות שראה מנהל , גודלו, ברובו של הצוות

הארגון בכל הקשור להכשרת הצוות בנושא הרב תרבותיות ועל היכולת להכשרה קבוצתית בנושא 

 .זה בקרב צוות מצומצם

 סיכום

ני הארגון ביישום עקרון הרב בפרק זה הוצגו ממצאים על החסמים והקשיים שעמדו בפ        

תרבותיות הן בעבודתו עם קבוצות תרבותיות שונות בקהילה והן ברמה התוך ארגונית ודרכי 

שמטרתו העיקרית היא , הממצאים העיקריים מצביעים על כך שהארגון. התמודדותו איתם

 של מודעותםהעצמת הקהילה שחבריה משתייכים לשוליים החברתיים כלכליים דרך חיזוק 

חלק . פעל על פי עקרון המקצועיות של עבודה קהילתית מעצימה, ולמימושםלזכויותיהם חבריה 

מהמקצועיות היא התאמת דרכי ההתערבות לצרכיה ולדרכי פתרונה של הקהילה וכן עבודה 

מכיוון שהקהילה איתה עבד הארגון הנחקר מורכבת מקבוצות שונות של מיעוט . בשותפות עימה

לארגון חשוב היה לעבוד בשותפות עם הקהילה הוא השקיע מאמצים ביצירת תרבותי ומכיוון ש

לשם כך פעל הארגון להעסקת צוות מורחב . יחסים עימה המבוססים על אמון ועל כבוד הדדי

לשמירה על פלורליזם וקבלת , המורכב ממגוון הקבוצות התרבותיות המרכיבות את הקהילה

וכן להכשרת הצוות המורחב לעבודה בגישה רגישת השונות ועל יחסי קרבה בין חברי הצוות 

הארגון השקיע מאמצים בהנגשת השירות לקבוצות השונות בקהילה ולשיפור , כמו כן. תרבות

דרכי התמודדותו של הארגון עם החסמים והקשיים העומדים  .היחסים בין חברי קבוצות אלה

 .בפניו מעוררים כמה סוגיות שידונו בפרק הדיון
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 דיון: רביעיפרק . ד

שעובדים עם להעמיק את ההבנה על עבודתם של ארגונים לשינוי חברתי  היו עבודההמטרות          

נוי חברתי ילתרום ידע חדש וכלים יישומיים לראשי ארגונים קהילתיים לשו תרב תרבותיקהילה 

שיים קלצורך כך זוהו בספרות חסמים ו. המעוניינים להפוך את ארגונם לארגון רב תרבותי

דרכי ההתמודדות והפועל עם קבוצות מיעוט תרבותי  ארגון לשנוי חברתיהקיימים בעבודתו של 

המורכבת עם קהילה עבודתו של ארגון : עיקרייםמימדים יחסות לשני באמצעות התי איתם

חולקו סוגיות אלו בסקירה . הארגוןצוות רב תרבותיות בתוך שונות ו תורבותימקבוצות ת

כישורים הנדרשים מצוות העובד בארגון , העבודה עם קהילה רב תרבותית: לשלושה חלקים

 .לשינוי חברתי הפועל בקהילה רב תרבותית וצוות בארגון לשינוי חברתי הפועל בקהילה שכזו

נבחנו בעבודתו של הארגון שנבחר לשמש , הקשיים ודרכי ההתמודדות שזוהו בספרות,החסמים

 . קרה בוחן בעבודה זומ

הייתה מודעות לחשיבותה של הרב ממצאי המחקר מעידים על כך שבארגון הנחקר         

תרבותיות בעבודתו עם הקהילה ובתוכו ובשל כך הושקעו מאמצים להתמודד עם החסמים ועם 

במימד העוסק בעבודת הארגון עם הקהילה הרב תרבותית החסמים  .הקשיים שהתעוררו

ארגון ם בין היחסיל, להתאמת ההתערבות לאוכלוסיית היעד נמצאו  מתייחסיםוהקשיים ש

דרכי הממצאים מראים ש. ולהשפעת הארגון על שיפור היחסים בין הקבוצות בקהילהקהילה ל

ההתמודדות של הארגון הושפעו ממאפייניהם של הקבוצות התרבותיות השונות בקהילה 

 .וממערכות היחסים שהיו קיימות ביניהם

הממצאים מצביעים על כך  שהחסמים הארגון  רמת צוותרב תרבותיות בבמימד העוסק ב       

, התמודד הארגון מתייחסים להרכב הצוות והתפקידים אותם מילאו חבריו והקשיים איתם 

ליחסים בין חבריו ולאופן שבו ההכשרה בארגון , יכולתו להכיל ביטויים תרבותיים שוניםל

על פי  .רגישת תרבות בעבודת הארגון עם הקהילה הרב תרבותיתהשפיעה על פיתוח גישה 

מהתקציב , והושפעו מהקהילה בה הוא פעל דרכי ההתמודדות של הארגון השתנו, הממצאים

 .מגודלו ומהרכבו של הצוות ומתפיסותיו של המנהל, שעמד לרשותו

ח בין עקרון המת. 9: שלש מה ידונו בפרק זה, ממצאי המחקר מעלים סוגיות שונות       

מתחים בין התמודדות צוות הארגון עם קונפליקטים ו. 2. המקצועיות לעקרון הרב תרבותיות

גורמים המעודדים שותפות בעבודה עם הקהילה הרב . 3. תרבותיים בתוכו ובקהילה בה הוא פועל

 . תרבותית

 

 צוות מקצועי או צוות רב תרבותי. 2.ד

עובדים , שהוקם ונוהל על ידי אנשי מקצוע היא ארגון לשינוי חברתי "ילתיהסנגור ק"ת עמות      

פעילים , מושתת על שותפות בחזון חברתי ועשייה חברתית של מתנדביםו, סוציאליים קהילתיים

ומניע בניית תהליכים , מכוון להבטחה וקידום זכויות חברתיות וכלכליותהארגון . ואנשי מקצוע
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העמותה פועלת בשכונה . (advocacy.org.il) היפיעה למען חברשל השתתפות אזרחית פעילה ומש

חלקם עולים מאתיופיה והשאר עולים , הם יהודים 21%מתושביה הם ערבים ו 81%מעורבת אשר 

הרכבה הדמוגראפי של השכונה בה פועלת העמותה מעוררת . וותיקים מברית המועצות לשעבר

לחזק את המוטיבציה של , ם קהילה זואת השאלה מיהם האנשים המתאימים ביותר לעבוד ע

האם אלו הם אנשי , (2111, בוסטין) ארגוןלקחת חלק פעיל בתכניות השונות ולתת אמון ב חבריה

 כפי שטוענים, או האם (Rubin& Rubin, 2001)מקצוע המתמחים בשינוי חברתי כקריירה 

המקצוע אינם בקיאים נשי מכיוון שא, (Ford, Moore & Milner, 2005)מור ומילנר , פורד

במציאת בה חיים הפונים מקבלי השירות ואינם מכירים די הצורך את השפעתה של מציאות זו 

מי שהיה צריך לנהל , מור ומילנר, על פי פורד. חשוב שמי שעובד עם הקהילה ישתייך אליה, עליהם

 .את הארגון ולהוות את רוב צוות העובדים הם ערבים

היה  ,זכויות חברתיות וכלכליותשל להבטחה וקידום שפעל , שהארגון ממצאי המחקר מעלים      

מודע לחשיבות שיש בהעסקת עובדים מתרבויות המוצא של הקהילה ולכן שאף לשלב בין 

הארגון התקשה לגייס , למרות שאיפתו. העקרונות של מקצועיות לרב תרבותיות בבחירת עובדיו

חברי הקהילה ועל כן נאלץ להתפשר בכל פעם על אנשי מקצוע המשתייכים לתרבויות המוצא של 

בתפקידים שבהם הייתה חשיבות גדולה יותר למוצאו . עיקרון אחר בהתאם לדרישות התפקיד

תפקיד בו נדרש , כמו בתפקיד העובד הקהילתי או תפקיד המזכירה, התרבותי של איש המקצוע

על מנת . קרון המקצועיותהתפשר הארגון על עי, העובד לקשר ישיר ורציף עם חברי הקהילה

, שהעובדים הלא מקצועיים יצליחו לעבוד עם הקהילה באופן שיקדם אותה למימוש זכויותיה

.        הקפיד הארגון ללוות בהדרכות צמודות את העובדים שנבחרו על סמך מוצאם התרבותי

יסותיהם בהם הייתה חשיבות רבה יותר לתפ, בעיקר בתפקידי ניהול וריכוז, בתפקידים אחרים

למיומנויותיהם וליכולות הניהול שלהם על פני הקשר האישי עם , המקצועיות של אנשי המקצוע

בחירת העובדים הייתה תוך התפשרות על עיקרון הרב תרבותיות ולא על , חברי הקהילה

 . המקצועיות

עיות ממצאי המחקר מעלים שלמרות העובדה שבמידה שהיו מועמדים בעלי מיומנויות מקצו        

, עדיפותם לתפקידי הניהול הייתה ברורה, מתאימות שהשתייכו לתרבות המוצא של הקהילה

ממצא זה מעורר . כל תפקידי הניהול והריכוז בסניף הנחקר  מולאו על ידי יהודים, מיום היווסדו

את השאלה מהן הסיבות לכך שמועמדים בעלי מיומנויות מקצועיות מתאימות שמשתייכים 

שאלה זו מעוררת כמה שאלות שכל אחת מהן עשויה . של הקהילה לא נמצאו לתרבות המוצא

להיות הסיבה לכך שלא נמצאו מועמדים מתאימים לתפקידי הניהול שעונים על העקרונות של 

השאלות שמתעוררות מתייחסות גם לאנשי המקצוע המשתייכים . מקצועיות ורב תרבותיות

ד של אנשי המקצוע ניתן לשאול האם בשל העובדה מהצ. לקבוצות המיעוט התרבותי וגם לארגון

שמספר אנשי המקצוע המשתייכים לקבוצות מיעוט תרבותיות נמוך ביחס לאנשי המקצוע 

 היו ליםושיכהמשתייכים לקבוצת הרוב התרבותי השולט יצר מצב שבו אין מספיק אנשי המקצוע 

על פי דרוג העובדים  התואם לשכר הנקבע, ולם בארגוןששעד כמה השכר ? להשתלב בארגון

האם פרקטיקת המדיניות והתערבות המכוונת ? שפיע על בחירתם לעבוד בארגוןה, הסוציאליים

לשינוי חברתי שעל פיהן פעל הארגון ומצויות עדיין בשולי העשייה המקצועית של העובדים 

כים שפיעו על אי רצונם של העובדים המעטים יחסית המשתייה( 2116, גל-וייס)הסוציאליים 
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או שמא הייתה זו אוכלוסיית היעד שחייה  לקבוצות המיעוט התרבותיות להשתלב בעבודה בארגון

  .(2191, ולוין  קרמר נבו, גל-וייס)בעוני כלכלי וחברתי שהרחיקה אותם מעבודה בארגון 

 , ארגוני השותפותהאם כרבים מ. כיצד תפס את עצמו הארגוןמהצד של הארגון ניתן לשאול       

עד כמה היה משמעותי  ,(2111,כנאענה )אשר מעסיק גם צוות ערבי , יהודי ןנתפס כארגו הוא

בדומה לארגונים , לארגון שאנשים מקבוצות מיעוט תרבותי ישמשו בתפקידי ניהול והאם בארגון

הם כל עוד מיעוטים נכונות לקבל את ההייתה  ,אחרים בהם עובדים אנשים מתרבויות מיעוט

איפה וכמה השקיע הארגון , איךשאלות נוספות שמתעוררות הן (. 2111, כנאענה) אינם מנהלים

האם המקומות בהם התפרסמו המודעות על חיפוש , בחיפוש מועמדים שיענו על שני העקרונות

שליווה בהדרכה עובדים לא מיומנים , מועמדים היו נגישים למועמדים אלה ומדוע הארגון

 .            לא ליווה בהדרכה אנשים שאינם מיומנים בתפקידי ניהול, בתפקידים כמו עובדים קהילתיים

שאלה מהותית שמתעוררת מהעובדה שבתפקידי הניהול בארגון עיקרון המקצועיות קדם        

לעיקרון הרב תרבותיות היא האם עבור הארגון הנחקר הרב תרבותיות הייתה מטרה שנועדה 

ת או שהיא הייתה אמצעי להגברת האפקטיביות שלו על לקדם שוויון ביו אנשים מתרבויות שונו

הציפיות התרבותיות וההתנהלות של לקוחותיו , ידי התאמת השירות ומרכיביו לערכים

מהממצאים עולה שמטרתו של הארגון הייתה (. 2111, בוסטין)המשתייכים לתרבויות האחרות 

מכיוון . תיהם החברתיותהעצמת כלל האנשים המתגוררים בשכונות מצוקה דרך מימוש זכויו

הגברת  מרכזי שלהם את תפקידשהארגון משתייך לקבוצת הארגונים לשינוי חברתי הרואים כ

הפלורליזם הדמוקרטי על ידי ייצוג של אינטרסים וערכים של קבוצות מיעוט לא מיוצגות 

וטים לא בחר הארגון לעבוד בשכונה בה מתגוררים קבוצות שונות של מיע, (2116, קאופמן וגדרון)

על מנת להצליח בעבודתו עם . (2111, יעקב)חברתי ושינוי אישי מיוצגים וביחד איתם להביא ל

, השתמש הארגון בגישה הרב תרבותית ועל כן, האנשים המשתייכים לקבוצות תרבותיות שונות

 . ניתן להסיק מהממצאים שהרב תרבותיות היוותה אמצעי עבור הארגון הנבחן ולא מטרה

 

 מתחים בין תרבותייםודדות הצוות עם קונפליקטים והתמ. 1.ד

 בתוכו ובקהילה

מייצרת נבדלות וקיום אפשרי של , שונות בין בני אדם בכלל ובאנשים מתרבויות שונות בפרט      

כמו גם , השוני התרבותי בצוות המורחב בארגון הנחקר (.2111, ששון-דויטש ובן)מחלוקות 

מייצר אתגרים בעבודתו של הארגון הן ברמה הפנים ארגונית והן , בקהילה בה פועל הארגון

  .בעבודתו עם הקהילה

היו בעלי אידיאולוגיה אישית מגובשת , וכמוהם גם המתנדבים, רוב העובדים, בארגון הנחקר        

אידיאולוגיה שהייתה זהה לזו המוצהרת של , זכויות ושוויון ההזדמנויותבכל הנוגע למיצוי ה

את  םמצמצומפתח למשיכה בין אישית  והודמיון מה (2112), שמעוני-תדמורעל פי . הארגון

בקרב חברי הצוות המורחב הדמיון באידיאולוגיה , ואכן .המרחק הפסיכולוגי בין הדומים בקבוצה

היוו גורמים שחיברו את חברי הצוות , החברתי המתלווה אליהותחושת השליחות ביחס לשינוי 
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חיבורים שתרמו להפגת המתחים בין חבריו ולהתמודדות עם המורכבות , לארגון ואותם זה לזה

 .שמתעוררת בעבודה בצוות רב תרבותי

החיבורים  בין האנשים המשתייכים לקבוצות התרבותיות שונות לא , בקהילה בה פעל הארגון      

ובעיקר בין , היחסים בין האנשים מהקבוצות השונות בקהילה, ברמה הקבוצתית. ה חד מימדיהי

היו מאופיינים בתחושת ניכור , האנשים המשתייכים לקבוצה הערבית ולקבוצה האתיופית

הדמיון שהיה קיים בקשיים איתם חברי הקהילה התמודדו מעצם היותם חלק מתושבי . וחשדנות

מפתח למשיכה בין אישית  והולא הי, כלכליים –ם לשוליים החברתיים שכונת מצוקה המשתייכי

למרות מאמצי הארגון לעודד שיתופי פעולה בין . ניהםאת המרחק הפסיכולוגי בי ולא צמצם

סוגיות משותפות ופתרונות שיסייעו להדגיש , נקודות למאבק משותף ואמצהקבוצות השונות ול

העבודה הקהילתית סביב צרכים , (2112, קאופמן) "בסירה אחת םכול"את הפילוסופיה של 

נראה שהמציאות הישראלית שבתוכה חיה . קהילתיים משותפים לקבוצות השונות לא צלחה

, קבוצות תרבותיות בוהמצב הישראלי  .הקהילה ובתוכה פעל הארגון תרמה לאי ההצלחה

יחסים ב קצן אף יותרמו, (א 2111,פרי)ונמנעות בדרך כלל מפתיחות הדדית  נמצאות בקונפליקט

אמון בסיסי ובחשדנות שמקורם בגורמים -לוקים באי ניהםהיחסים בי. בין היהודים לערבים

ביטחון המדינה לעומת זיקה )פוליטיים , (יהודי של מדינת ישראל-צביונה הציוני)אידיאולוגיים 

מצבם  (.2118, אסדי -מסאלחה( )אסלאםיהדות לעומת )ודתיים , (לעם הפלסטיני ולאומה הערבית

כשכל צד חשב , כלכלי של חברי הקהילה העצים אף הוא החשדנות והניכור ביניהם -החברתי 

 . שלצד השני השפעה על החוסר שהיה קיים בחייהם

ברמה . על מנת להתמודד עם מערכת היחסים בין הקבוצות הללו פעל הארגון בכמה רמות       

סוג אחד של קבוצות התקיים סביב צרכים . םהקבוצתית ליווה הארגון קבוצות מסוגים שוני

כמו , נקודתיים שהיו משותפים ליחידים בקהילה מעצם המגורים בסביבה גיאוגראפית אחת

סוג אחר של קבוצות היה קבוצות הומוגניות סביב צרכיהם . הקבוצה שעסקה בביוב ובתשתיות

במהלכו עוברת כל אחת הפרדה בין הקבוצות שמתוך מחשבה ש, הייחודים של כל אחת מהקבוצות

קאושינסקי ,גליל -פלח)  לקבוצה אחת מכן לאיחודן לאחריוביל מהן תהליך משמעותי בנפרד 

  (.2112וברגל 

ברמה הבינאישית פעל הארגון ליצירת ולחיזוק קשרים בין אנשים מקבוצות שונות בקהילה       

על פי הגישה המכוונת כל חברי (. 9188, יורק)המכוונת והבלתי מכוונת : באמצעות שתי גישות

הצוות המורחב בחנות הזכויות המשתייכים לתרבויות שונות עבדו עם כל הצרכנים מכל 

על פי הגישה . שבירת דעות קדומות והתקרבות, דה המשותפת אפשרה היכרותהעבו. התרבויות

הבלתי מכוונת התקיים מפגש בלתי אמצעי בין הצרכנים מהתרבויות שונות מעצם השהות 

חשף את   (open space)האופן שבו חנות הזכויות בנויה. המשותפת תחת קורת גג אחת

לחברי צוות מהתרבות האחרת ולעובדה  הצרכנים לעבודה המשותפת שהתקיימה בין צרכנים

, בנוסף. שהקשיים איתם התמודדו בני התרבויות השונות היו דומים לצרכים איתם הם התמודדו

 התאימוהתפתחות יחסים בדרך ובקצב שהישיבה המשותפת זמן ההמתנה יצרה מגע ואפשרה 

מו גם בין הצרכנים ו בין הצרכנים לבין חברי הצוות כשנוצר הקשרים האישיים .לחברי הקהילה

 ,(Hammond & Sanders, 2002)שעל פי המונד וסנדרס   ,למעשה דיאלוגהיוו  ,לבין עצמם

דיאלוג . אישי שיש בו דמיון ושוני בו בזמן -הוא מעשה חברתי הבא לידי ביטוי במסגרת מפגש בין
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דות דם את יצירת ההון החברתי שהוא נכס המאפשר שגשוג לפרט ולחברה ואף להתמודיזה ק

 (.2118, ביליג וסוקראוט)מוצלחת עם משברים באמצעות קשרים חברתיים 

המציאות המורכבת הקיימת ביחסי יהודים ערבים במדינת ישראל ובעיר לוד  חלחלה גם        

למרות הדמיון באידיאולוגיה הקיים בין  (.2111, יעקב)לארגון והשפיעה על הדינאמיקה בצוות 

מממצאי . ייצרה אתגרים ניהוליים ולעיתים אף ליבתה קונפליקטיםהשונות התרבותית , חבריו

המחקר עולה שבמקרים בהם התעוררו אי הסכמות על דרכי עבודה עם הקהילה בשל תפיסות 

פעל בהתאם למטרה , החדות הארגונית אצלו ברורה ומגובשתש, הארגון, תרבותיות שונות

ברורות לעובדיו בכל הנוגע לעבודתם בהקשר  ציב דרישותוה( 2111, כנאענה )וליעדים הארגוניים 

 . הרב תרבותי

במצבים בהם התעוררו קשיים ברמה הבינאישית בין חברי צוות מתרבויות שונות בשל        

השקפות שונות ותפיסות מקצועיות שונות המתקשרות גם למוצאם התרבותי והקשיים חלחלו 

לבלימתם של המתחים כדי תפקיד משמעותי  למנהלי הארגון היה ,ליחסים הבינאישיים בין חבריו

בין העמדתם של המנהלים ביחס לעבודה בצוות  (.2112, קאופמן) שלא יהרסו את הארגון מבפנים 

לקבל ולכבד תרבויות שונות וכן מיומנותם בגישור ובניהול , מידת יכולתם ללמוד, תרבותי

ת להתמודד עם האתגרים הבין השפיעו על היכולת של הצוו( 2111, ועמיתים ץ"כ) קונפליקטים

 .תרבותיים שניצבים בפניו ושל הארגון להתמודד עם האתגרים שבעבודה עם קהילה רב תרבותית

 

גורמים המעודדים שותפות בעבודה עם הקהילה הרב . 3.ד

 תרבותית 

לארגונים לשינוי חברתי יש משקל סגולי רב בפיתוח הון חברתי באמצעות יצירת רשתות      

טיפוח נורמות של פעילות חברתית וקהילתית ופתרון בעיות באמצעות התארגנות , חברתיות

, הארגון הנחקר בעבודה זו פעל בקרב קהילה מוחלשת שחבריה(. 2113, בר וכץ, גדרון)ומשא ומתן 

חיים בשוליים החברתיים של מדינת ישראל , ת שונות של מיעוט תרבותיהמשתייכים לקבוצו

חלק . ומתמודדים עם מצוקות חברתיות וכלכליות הנובעות בין השאר גם מאי מימוש זכויות

המחסומים הניצבים בפניהם בפנייתם אל  מהסיבות לאי מימוש הזכויות של חברי הקהילה היו

מחסום , מחסום התרבות, הכוללים את מחסום השפהמחסומים , שירותים שאמורים לסייע להם

(. 2111, בוסטין)מחסום האמון ומחסום הנגישות , מחסום הידע, מחסום העמדות, ההתייחסות

לכך שהיחסים בין חברי הקהילה לבין השירותים שאמורים לסייע להם מחסומים אלו תורמים 

, בחשש, לחילופין, או,מות בדעות קדו, בהתנשאות, במצוקותיהם השונות התאפיינו בריחוק

להיות חלק מהבעיה ולא חלק מהפתרון לבעיותיהם ובכך נותני השירות הופכים  בניכור או בחרדה

 .(Winkelman, 1999)של הלקוחות 

קהילתי אינו יכול להתנהל מעל הלקוחות ובלעדיהם אלא לשינוי חברתי על בסיס ארגון        

ים ומקובלים בכל הרבדים של תהליך השינוי תהייה רק כאשר הלקוחות מעורב. בשיתוף עימם

, על מנת שזה יקרה. (Itzhaky & York, 1994)העבודה אפקטיבית בכל הקשור להשגת  המטרות 
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 .(2191, בן יוסף)ליצור יחסי אמון עם קהילות אלו של הארגונים ישנה חשיבות רבה ליכולתם 

קיימים כדי לשרת את פיסה שהם יחסים כאלו ייווצרו כאשר הארגונים יעבדו על פי הת

יישום מיומנויות מקצועיות ותיאום בין אנרגיות , האוכלוסייה באמצעות חילופין של משאבים

בהתאם לצרכים של האוכלוסייה  (MacNair, 1996)אנושיות להספקת שירותים או מוצרים 

סת על יחסיי רת שותפות עימה שמבוסיתוך יצ, (2111, שטראוס ;9112, ינוב)אותה הם משרתים 

זכה  הממצאים במחקר זה מצביעים על כך שלדעתם של המרואיינים הארגון , ואכן .אמון וקבלה

אמון זה נוצר בזכות המאמצים שהשקיע הארגון בצמצום . חברי הקהילה בה הוא פעלשל  נםאמוב

המחסומים הניצבים בפני הקהילה בעבודתו עימה בכל הקשור להנגשת השירות עבורה 

כל אלו יחדיו תרמו ונתרמו . והתייחסות אישית לכל אחד מחבריה מתוך גישה רגישת תרבות

מהשותפות הנבנית בין הארגון לקהילה בה הוא פועל ובכך התאפשרה העצמתה של הקהילה 

 .בדרכה לחולל שינוי חברתי 

השונות הנגשת השירות לקבוצות מציינים את  (Cox & Ephross, 1989)קוקס ואפרוס          

כתורמים לחיזוק המיקום הגיאוגרפי והפיזי ומבחינת השפה , הפועלות בקהילה מבחינת הזמן

מתוך תפיסה שהוא זה שנועד לשרת את , הארגון הנחקר, ואכן. יחסי האמון בין הארגון לקהילה

ניסה להתאים את עצמו לזמנים , הקהילה ולשם כך עליו להתאים את עצמו אליה ולא להיפך

המורכבת מקבוצות תרבותיות שונות , הנגשת השפה לקהילה. המפגש שנוחים לקהילה ולמקומות

היווה אתגר לארגון שניסה להתמודד איתו באמצעות השקעת מאמצים , שדוברות שפות שונות

למרות . הדוברים את מגוון השפות המדוברות בקהילה, עובדים ומתנדבים, בגיוס חברי צוות

קרים היה מי שהצליח לעבוד עם הקהילה בשפה הנוחה לה ואז לא בכל המ, המאמצים שהושקעו

לחברי הקהילה , במקרים כאלו. התנהלה התקשורת בעברית שזו השפה הדומיננטית בארגון

תפקיד שעשוי היה לתרום , היה תפקיד משמעותי בתרגום, המשתייכים לאותה קבוצה תרבותית

רה ולהתמודדות מוצלחת עם משברים ההון החברתי בקהילה ולאפשר שגשוג לפרט ולחבלפיתוח 

 .(2118, ביליג וסוקראוט)

המרואיינים במחקר סברו שחלק מאי הצלחתם של חברי הקהילה לתקשר בעברית למרות        

נבע ממעמדם , שחלק נכבד מהם נולדו וגדלו בישראל ואחרים חיים בה כבר שנים ארוכות

נמצאו ומהניסיונות הקודמים שלהם מתחושת אי הוודאות שבה הם , הראשוני כמבקשי עזרה

, המיומנות יבעל הםשבמקרים כאלו חברי הצוות המורחב בארגון . ממפגשים עם נותני שירותים

להכירם כפרטים ו בני אדם ייחודייםאל להתייחס ללקוחות הארגון כהקפידו ההכשרה והסמכות 

כיל ומכבד כלפי הלקוחות חברי הצוות אף הקפידו על יחס מ. (2114, בוסטין)ולא כסטריאוטיפים 

 .ועל יצירת אוירה מרגיעה שאפשרה ביטחון בשימוש בשפה העברית

למרות השוני התרבותי , היחס החם והמכיל של חברי הצוות והאווירה המאפשרת בארגון       

שהיא , הגישה. שעל פיה פעל הארגוןגישה רגישת התרבות הקיים בו ובקהילה נוצרו בזכות ה

 שאיפות של הקבוצות התרבותיותותקוות , אמונות, ערכים, גישה של כוחותקבלה חיובית ור

, הערכים והנורמות של הקבוצה התרבותית האחרת, התרבות תדילמ השונות מתגבשת באמצעות

בגישה . (Chau, 1991) ת אליהםלגיטימיהתייחסות ח מודעות להבדלים בין התרבויות וותיפ

 היכולת התרבותית שלמית של חברי הצוות את מידת רגישת התרבות ישנה חשיבות לבחינה עצ
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עובדים לפתח כדי להיות המערכת של ידע ומיומנויות שעל שהיא למעשה , כל אחד מהם

נרכשת בתהליך של למידה והיא  אפקטיביים בהתערבויותיהם עם לקוחות מתרבויות שונות

 (.2114, בוסטין) והפנמה במהלך החיים המקצועיים

פיתוח המודעות והבחינה העצמית של חברי הצוות המורחב בארגון  התרחשו , תהליך הלמידה     

. הכשרה לעבודה בגישה רגישת התרבות ופיתוח הגישה תוך כדי עבודה: בשתי דרכים עיקריות

לשתי . שניתנה לעובדים בוההכשרה לעבודה בגישה זו ניתנה למתנדבים בארגון בדרך שונה מזו 

בנוגע ( 2116)בשונה מעמדתם של לב ארי ולרון , הכשרה ניתנה בצורה מצומצמתהקבוצות ה

להכרח שבהכשרה המקצועית של נותני השירותים וקובעי המדיניות על מנת שיהיו בידיהם כוחות 

שעברו קורס הכשרה , המתנדבים. וכלים חינוכיים להניע שינוי חברתי בחברה רב תרבותית

נחשפו לגישה רגישת התרבות , במימוש זכויות בהקשרים שונים לעבודה בחנות הזכויות שעוסק

חיות ששונות את מאפייניהם העיקריים של הקבוצות ההמנחים אמנם תיארו . בצורה עקיפה

אך , והתייחסו למצבים שעלולים היו להתרחש במפגש בין תרבותי ת את השירותוצורכבקהילה ו

קו זה נמשך גם במפגשי המתנדבים שהתרחשו  .הדברים השתלבו תוך כדי העיסוק בנושא הזכויות

ללא , במפגשים אלו הנושאים שנדונו עסקו בעיקר בזכויות ובדרכי עבודה מומלצים. אחת לחודש

 . קשר לשוני התרבותי

, גם אם בצורה עקיפה, בשונה מהמתנדבים שעברו הכשרה הפורמאלית שכללה בתוכה     

העובדים בארגון בנושא זה לא הייתה קבועה הכשרתם של , התייחסות לגישה רגישת התרבות

והושפעה מגודלו ומהרכבו של הצוות ומתפיסותיו של מנהל הארגון לגבי חשיבות ההכשרה 

 . ותרומתה לעובדים

בין אם חברי הצוות המורחב עברו הכשרה פורמאלית לעבודה בגישה רגישת תרבות ובין אם       

א זה הייתה ההכשרה הבלתי פורמאלית ההכשרה המשמעותית ביותר בארגון בנוש, לא

הכשרה זו התרחשה מעצם העבודה המשותפת בצוות הכולל אנשים . שהתקיימה בארגון

מהאינטראקציה עם חברי הקהילה מהקבוצות השונות ומהשהות המשותפת , מתרבויות שונות

, נהמצב זה חיזק את יכולותיהם של חברי הצוות המורחב בארגון לגלות הב. של כולם יחדיו

 (.2113,קוטר ; 2111,לוי)כבוד וסבלנות  לעמדות של הזולת השונה מהם , רגישות

כמו גם מאמציו להנגשת השירות ולהתייחסות , הגישה רגישת התרבות על פיה פעל הארגון      

אישית וייחודית לכל אחד מלקוחותיו חיזק את יחסי האמון שנוצרו בין הארגון לקהילה ועימם 

באמצעות השותפות עם הקהילה שאף . הילה להיות שותפה לעבודת הארגוןאת רצונה של הק

 הוכבוד השיקום דימויללשיפור יכולת ההתמודדות שלה ו, ה של הקהילהלהעצמתהארגון לתרום 

השותפות של הארגון עם הקהילה הייתה בינונית וכללה , למרות חשיבותה(. 2112, בוסטין) העצמי

 ביצוע פעילות על ידי התושבים על פי הנחיות הארגון, ביםלרוב קבלת מידע או משוב מהתוש

למרות שהארגון שאף לרמת  (.9188, יצחקי) בידי הארגון הוא הכוחכשהתייעצות עם התושבים ו

שותפות גבוהה יותר בה חברי הקהילה ייקחו חלק בעיצוב מדיניות הארגון ובקבלת החלטות 

חברי הקבוצות , השתתפותם של התושבים, הקשורות לדרכי עבודתו ולנושאים בהם הוא יפעל

לא עקבית ולא , בועדת ההיגוי המקומית ובהנהלה הארצית הייתה מועטה, השונות בקהילה

שלמרות , ייתכן. סיפקה את הארגון שהשקיע מאמצים רבים בניסיונות לגייס נציגים מהקהילה



69 
 

דרך אי , הקהילה, קהילהשחברי הצוות שרואיינו האמינו שהארגון הצליח ליצור יחסי אמון עם ה

אך ייתכן גם ,  הביעה את אי אמונה המלא בעמותה, השתתפותה בועדת ההיגוי ובהנהלה הארצית

אינה רגילה הייתה להשתתף בקביעת מדיניות שנחשבת לדרגה , כקהילה מוחלשת, שהקהילה

ה ושהיא הייתה זקוקה לעוד זמן בתהליך ההעצמה שהיא עבר (שם, יצחקי)גבוהה של שיתוף 

על מנת להתמודד עם שתי ההשערות שאולי . (9111, סדן)ממצב פסיבי למצב אקטיבי מקהילה 

הארגון השקיע מאמצים בהבנת , השפיעו על חוסר השתתפותה של הקהילה ברמה גבוהה

התחשבות בכוחות וביכולת של חבריה ביחד ולחוד ובמאמצים בשיפור השירות מתוך , הקהילה

 .ר את יחסי הגומלין בינו לבין הקהילהתקווה שאלו יחזקו עוד יות

קשיים ודרכי התמודדות של ארגון לשינוי חברתי העובד עם קהילה , מחקר זה עסק בחסמים      

עבודתו של ארגון לשינוי חברתי : המורכבת מקבוצות שונות של מיעוט תרבותי ביחס לשתי סוגיות

הסתכלות . עם קהילה המורכבת מקבוצות תרבותיות שונות ורב תרבותיות בתוך הארגון

מעוררת סקרנות להמשיך , הן מתוך התיאוריה והן מתוך הממצאים, וגיות אלוביקורתית על ס

 . מכיווני חקירה נוספים, כמו גם שאלות נוספות, ולהעמיק בנושא זה ולברר את השאלות שנבדקו

 

 למחקרים עתידיים הצעות. 4.ד 

המחקר הנוכחי התמקד רובו ככולו בעובדים ובמתנדבים בארגון ולא בדק כלל את      

מחקר עתידי בקרב הקהילה עשוי להעשיר את הבנת . התייחסותה של הקהילה לסוגיות שנבדקו

. הדינאמיקה בין הארגון לקהילה ולעורר תשומת לב לפרטים שלא זכו להתייחסות במחקר הנוכחי

מחקר נוסף שמומלץ בהקשר זה הוא מחקר שבודק את ההבדל בין קבוצות המיעוט השונות 

 .של הארגון בהתייחסותם לפעילותו

מחקר עתידי נוסף שעשוי לחדד ולהעשיר את ההבנה של דרכי התמודדותם של ארגונים        

לשינוי חברתי עם חסמים וקשיים בעבודתם עם קהילות המורכבות מקבוצות שונות הוא מחקר 

שיבדוק האם וכיצד הסוגיות והתמודדויות שנמצאו במחקר הנוכחי מתבטאות גם בעבודתם של 

 . ם אחרים המתמודדים עם סוגיות דומותארגוני

הקשיים ודרכי , עוד מחקר שמומלץ לקיים בנושא הנוכחי הוא מחקר שיבדוק את החסמים        

התמודדותם של ארגונים לשינוי חברתי העובדים עם קהילות שמורכבות מקבוצות תרבותיות 

ת התנהלותם של ארגונים מחקר שכזה ירחיב עוד יותר את הבנ. שונות המשתייכות לאותו לאום

לשינוי חברתי העובדים עם קבוצות תרבותיות שונות ויאפשר מתן כלים יישומיים רחבים יותר 

 .למנהלי ולעובדי ארגונים אלה
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 לפרקטיקהמלצות ה.5.ד

הארגון הנחקר בעבודה זו נבחר לשמש מקרה מבחן בשל הצלחתו לעבוד עם קהילה המורכבת        

להלן המלצות , מתוך החלק התיאורטי ומתוך ממצאי המחקר. מקבוצות תרבותיות שונות

יישומיות למנהלי ארגונים לשינוי חברתי המעוניינים להצליח בעבודתם עם אנשים מקבוצות 

עבודה עם  קהילה רב : לצות יתייחסו לשתי הסוגיות שנבדקו במחקרההמ. תרבויות שונות

ההמלצות בסוגיה האחרונה יתייחסו להרכב הצוות בארגון . ורב תרבותיות בתוך הארגון תרבותית

 .שכזה ובכישורים הנדרשים מחבריו

 עבודה עם  קהילה רב תרבותית 

על , קהילה איתה הארגון עובדמכיוון שחלק מהשינוי החברתי תלוי במידת ההעצמה של ה     

הארגון לפעול להעצמת הקהילה המורכבת מקבוצות תרבותיות שונות באמצעות בניית שותפות 

 Ross & Lappin, 1967  Itzhaky & York, 1994 ; Fabricant;) עימה והגברת הלכידות הקהילתית

& Fisher , 2002 ;  2191, בן יוסף  ; 2111, סדן  ;2112, בוסטין.) 

בכל הקשור לקבלת החלטות על נושאי ,  על קבוצותיה השונות, שותפות עם הקהילה    

ברמה הקהילתית וברמה , ההתערבות ועל דרכי ההתערבות המתאימות לחבריה ברמה הפרטנית

יחסים . הארגונית תתקיים כאשר ישררו יחסים של אמון וכבוד הדדי בין הארגון לבין הקהילה

יהיה קשוב לצרכיה ויתאים את דרכי , גון יכיר את הקהילהשכאלה יתאפשרו כאשר האר

לכוחות וליכולות של הפרטים בתוכה ושל הקבוצות השונות המרכיבות , התערבותו להעדפות

 .( 2111, סדן  ; 2111, שטראוס ;9112, ינוב)אותה 

יחסים שכאלו יתאפשרו גם כאשר הארגון ינגיש את השירות שהוא נותן לחברי הקהילה       

לא יקטלג את חברי , ומאידך, בהתאם לצרכיהן של הקבוצות התרבותיות השונות בתוכה מחד

 (,Cox & Ephross הקבוצות השונות ויתייחס לכל אחד מהם כאל אדם עם צרכים ייחודיים

 . (2111 ,2114, בוסטין ; 1989

השותפות בין הארגון לקהילה ומערכת היחסים שתתקיים ביניהם תתרום בנוסף להעצמת       

כאשר חברי הקבוצות . גם לקירוב בין חברי הקבוצות השונות בתוכה, הפרטים והקבוצות בקהילה

,  הם יהיו פנויים לראות את האחר, השונות יחושו שהם מקבלים מענה לצרכיהם הייחודיים

ם המשותפים הקיימים ביניהם ולהבין ששיתופי פעולה בין הקבוצות השונות לזהות את המכני

 ,Corey, 1990 ; Walsh, 1989 ; 9111 Banks) .בקהילה הכרחיים כדי לשנות את החיים בשוליים

Stone Hanley,1999 ; Banks  & McGee Bank, 2001  ; 2112 וברגל קאושינסקי, גליל-פלח; 

 .(2111, יונה; 2114, בוסטין

הניכור והחשדנות הקיימים , דרך נוספת לקרב בין הקבוצות בקהילה ולהתגבר על המתחים       

ביניהן היא התארגנות אד הוק סביב צרכים מוגדרים המשותפים לאנשים המשתייכים לאותה 

 זה השונים אדם בני של רחב מגוון הקהילה חברי מכירים המשותפת העבודה במסגרת. קהילה
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 שונה זולת כלפי חיובי לשינוי ופתוחים וסטריאוטיפים הטיות, קדומות עותד בוחנים, מזה

 & Corey, 1990 ; Walsh, 1989  ; Fisher) שינוי דעות ועמדות והתקרבות, הזדמנות להיכרות

Kling , 1994  ; 2111, סדן ;2112, קאופמן; 2112, בוסטין.) 

 

 רב תרבותיות בתוך הארגון

על מנת שארגון לשינוי חברתי הפועל בקהילה המורכבת מקבוצות תרבותיות שונות יצליח       

לעבוד עם הקהילה תוך בניית שותפות עימה ויחסי אמון וכבוד הדדי צריכים להתקיים בתוכו 

 . כמה תנאים המתייחסים להרכב הצוות ולכישורים הנדרשים ממנו

    ;  2116 ,לב ארי ולרון)  ארגון שכזה להיות רב תרבותיעל הצוות ב, בנוגע להרכב הצוות      

בתפקידי מפתח חשוב שהארגון יעסיק אנשי מקצוע (.  ; Leonetti, 1994 2111, כנאענה

קאופמן  ;2112, קאופמן וגדרון ; ; Mizrahi, 2001 9118, כרוזים) שמתמחים בעבודה עם קהילות

למידת המקצועיות בבחירת אנשי המקצוע הללו צריך להיות משקל רב יותר  .(2112, ומנסבך

בתפקידים אחרים . למרות  היתרונות שטמונים בהשתייכות לקהילה, מאשר מוצאם התרבותי

עם העדפה , חשוב שהארגון יעסיק חברי צוות המשתייכים לקבוצות מהן מורכבת הקהילה

בתפקידים  ; Rivera & Erlich, 1992; Kahn, 2000).2114, בוסטין ) לאנשים המתגוררים בתוכה

אלה ישנה חשיבות  בליווי העובדים שאינם מקצועיים בעבודה עם קהילות באמצעות הדרכות 

בין אם חברי הצוות נבחרו על סמך יכולותיהם המקצועיות ובין על סמך . פרטניות צמודות

רבותי ושוויון בכל הקשור על הארגון לקיים בתוכו  פלורליזם ת, השתייכותם התרבותית

, און-בר: ואילטוב שמאי  (Jackson & Hardiman ,1981 ; לאפשרויות התעסוקה ולתנאי העבודה

 (. 2111, כנאענה   ;2119, סבר  ;9111

לשנות הארגון צריך לפעול לקידום מאמץ משותף , בנוגע לכישורים הנדרשים מחברי הצוות      

מתוך אידיאולוגיה מגובשת התומכת בשוויון  אי סובלנות והדרה, מדיניות המנציחה חוסר שוויון

 ;2111, ץ ועמיתים"כ  ;2111, כנאענה ; 2116 ,לב ארי ולרון ; 2111, אליאור) בין כל בני האדם

Leonetti, 1994  .)על הארגון לבחור את חברי הצוות כמי שמחזיקים בתפיסות , בהתאם לכך

אידיאולוגיות דומות לאלו של הארגון או כמי שיש להם פוטנציאל לפתח תפיסות אידיאולוגיות 

 .     סבלנות וסובלנות לאחר, כמו כן חבריי הצוות בארגון שכזה צריכים להיות בעלי פתיחות. שכאלו

על הארגון , סבלנות וסובלנות שנדרשת מחברי הצוות, על מנת לפתח את אותה פתיחות      

מערכות הם והמודעות להבנת מערכת הערכים שללהכשירם לעבודה רגישת תרבות ולפתח בקרבם 

סגנון למידה סיסטמתי הממוקד , פתיחות להבדלים תרבותיים, התרבותיות ממנה הם מגיעים

 2119, שמר ובר גיא  ;9111, ופוראס קולינס) של הלקוחות תרבותייםלקוח וניצול של המשאבים ה

 (. Chau, 1991 ; Jaffe, 1998 ; Green, 1999 ; Ford, Moore & Milner, 2005 ; 2114 ,בוסטין ;
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  7 ,-8הקהילתית  בעבודה  .רווחה בשירותי מקצועית סמך עבודה .( 1980 ) .ט ,אתגר

23-31. 

 

עיון  .תפיסות חברתיות בקרב פרחי הוראה יהודים ודרוזים. 9118. י, ברמן-ולפידות. צ, אשרת
 . 21 – 9, 5, ומחקר בהכשרת מורים

 

העצמה ושיתוף לקוחות לבין תפיסת אפקטיביות , הדרכה, הקשר בין ערכים". 2112. ע, בוסטין
, אילן-אוניברסיטת בר, "דוקטור לפילוסופיה"חיבור לשם  קבלת התואר . "בעבודה קהילתית

 .רמת גן

 

האגף , משרד הרווחה. מערכת הרווחה וקליטת העלייה: לנצל את ההזדמנות . 2114. ע, בוסטין
אגף , וינט ישראל'ג; השירות לעבודה קהילתית וקליטת עלייה , רותים חברתיים ואישייםלשי

 .ירושלים, לשילוב עולים

 

 .חשיבותה של רגישות תרבותית: תיווך לשוני ותרבותי של שירותים חברתיים. 2111. ע, בוסטין
 .99-9 .19הד האולפן החדש 

 

המרכז האוניברסיטאי . יישובי מטה בנימין החוסן הקהילתי של. 2118. ש, סורקאוט, מ, ביליג
, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, פ האזורי שומרון ובקעת הירדן"המו, אריאל שבשומרון

 .המדור לעבודה קהילתית, מועצה אזורית מטה בנימין, השירות לעבודה קהילתית

 

קווים לדמותה  ?לחברה אזרחית בישרא, מדוע לא התקיימה והאם קיימת. 2119. א, בן אליעזר
–אוניברסיטת בן ,כנס השנתי הרביעי לחקר המגזר העיסקיה, של החברה האזרחית בישראל

 .באר שבע ,גוריון

 

 ,חברה ורווחה. הניסיון הישראלי? האם עלינו ללמד רגישות תרבותית.  9111.ד, עמית, .ע, דוד-בן
 .235-244, 2', יט

 

חיבור . היבטים קהילתיים של שקום מפני גוש קטיף": יש פתרון לכל מתיישב" . 2191. ש, בן יוסף
 .רמת גן, אילן –אוניברסיטת בר , המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, לשם קבלת תואר שלישי
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 –תצורות בזהות הישראלית מנקודת ראות פסיכולוגית , בתוכנו' האחרים'על . 9111. ד, און -בר
 .גוריון בנגב -הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן: באר שבע. חברתית

 

. החלוקה לאנחנו והם כסטרוקטורה חברתית אוניברסאלית. 2111. ד, גוטמן, .מ, ברגר, .א, ברמן
 .21-1, (9) 5מקבץ 

 

 . 2114קיץ , מצד שני,  תעשיית השינוי החברתי  .2114, י, ברדה

             

 .אביב-תל, הקיבוץ המאוחד, המגזר השלישי בישראל. 2113', ח, כץ', מ, בר', ב, גדרון

 

תכנית ניסיונית של האוניברסיטה העברית בירושלים להכשרת : מפגש בין תרבותי. 2114. נ, דהאן
, האוניברסיטה העברית.חיבור לשם קבלת דוקטור לפילוסופיה . נשים חרדיות לעבודה סוציאלית

 . ירושלים

 

, ספרי חמד, תל אביב, בין אדם לעצמו ולזולתו -האחר. 2119, (עורכים. )מ, בן ששון, .ח, דויטש
 .ידיעות אחרונות

 

 . 42-31, 1, משטרה וחברה . יהודי-הסכסוך הערבי: פיצוי אידיאולוגי מסוכן. 2114. ש,דיכטר

 

 .289-241, 2, כה, חברה ורווחה. העבודה הסוציאלית בראי הביקורת.  2115. ע, גל-וייס

 

חברה . מסגרת מושגית לפעולתם של עובדים סוציאליים: פרקטיקה של מדיניות. 2116. ע, גל-וייס
 .411-445 ,4, כו, ורווחה

 

ניתוח שיח : בחיפוש אחר עבודה סוציאלית מודעת עוני.  2191. ל, לוין, .מ, קרמר נבו, .ע, גל-וייס
 .238-293,  2, ל, חברה ורווחה . של תיאור תפקיד

 . 8-3 ,5, פנים. ההסדר השלישי . 9118. י, יונה

 

חינוך בחברה רב (:עורכת)פרי . בתוך פ. אתגרים וקשיים: חינוך רב תרבותי בישראל. 2111. י, יונה
 . כרמל: ירושלים. פלורליזם ונקודות מפגש בין שסעים תרבותיים, תרבותיות

 .בבל, בתל אבי .רב תרבותיות מהי .2115. י, שנהב. י, יונה

 

בן -עורכת  נעמה צבר, מסורות וזרמים במחקר האיכותיבתוך   .חקר מקרה .2112, מ, יוסיפון
 .דביר: אור יהודה. יהושע
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, ט, חברה רווחה. הגישות המכוונות והבלתי מכוונות בעבודה קהילתית ומדידתן. 9188. א, יורק
35-44. 

 

. הקהילתית כתחום התמחות בעבודה סוציאליתהעבודה . 9113. י, וקטן, .י, כורזים, .א, יורק
 .משרד העבודה והרווחה ואיגוד העובדים הסוציאליים: ירושלים

 

 .הוצאת קדמון. גישת המערכות בעבודה סוציאלית. 9112. ב, ינוב

 
 .פלסטיני-דינאמיקות פנים ארגוניות בשדה המפגש היהודי: בין קונפליקט לדיאלוג. 2111, ל ,יעקב

 .912-86, 94, תאנליזה ארגוני
 

, סדרת פרסומים בעבודה קהילתית. מקור .בקהילה שכונתיים עובדים העסקת .1981 .ח, יצחקי
 .21-5' עמ . 4

 
 .א"אלכ: ירושלים. תדריך שיתוף תושבים לשלב קבלת החלטה.  9188. ח, יצחקי

 
 

, בישראל קווים לדמותה של החברה האזרחית? האם כולנו יחד או כל אחד לחוד. 2119. י, ישי
 .באר שבע ,גוריון–אוניברסיטת בן ,כנס השנתי הרביעי לחקר המגזר העיסקיה
 
 

 .939-924, 96,בטחון סוציאלי  .העובד הסוציאלי הישראלי כמתריע חברתי. 9118. י, כורזים
 
 

 . 61-55, 3פתחון פה , ערבית -דילמות בשותפות יהודית. 2111, ב, כנאענה 

 

. ש, שלבי,.מ, שטרנברג, .ק, שטיגליץ, .ר, רוזן, .י, פיורקו, .'ג, עסאלקה, .ג, ניימן, .מ, חלבי, .י,  ץ"כ
46-, (99) אנליזה ארגונית , על הדיאלוג בין פלסטינים ליהודים בזירה הארגונית הישראלית .2111

51. 

 

ודה קבוצתית בחברה רב עב. עבודה קבוצתית בחברה רב תרבותית.  2112.  ל, קסן , .ר, ויזל -לב 
 (.תל אביב, ויזל -לאה קסן ורחל לב: עורכות)  תרבותית

 

סוגיות . בין הלכה למעשה: תרבותיות במכללה להוראה -חינוך לרב. 2116, ד,לרון, ל, לב ארי
 .  5, חברתיות בישראל

 

. א, טנרמאו. מתוך מ. הרהורים על רב תרבותיות בישראל .9118. ר, ושמיר. א, שגיא. מ, מאוטנר
: אוניברסיטת תל אביב. רב תרבותיות במדינה דמוקראטית ויהודית, (עורכים)שמיר . שגיא ור

 .הוצאת רמות

 

מיקומם של מעמד : עמדות כלפי מדינת הרווחה בקרב ערבים בשיראל. 2118. ס,אסדי -מסאלחה
 . אוניברסיטת תל אביב: חיבור לשם קבלת תואר מוסמך .חברתי והשתייכות מקצועית
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: תל אביב. תיאוריה ופרקטיקה של פתרונות חברתיים אנושיים: העצמה ותכנון קהילתי. 9111. א, סדן
 .הקיבוץ המאוחד

 

 .הקיבוץ המאוחד: תל אביב .שיטות לשינוי חברתי -עבודה קהילתית.  2111.  א, סדן

 

. יער וז. א: בתוך. יהודים בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית-חסי ערביםי.  2119. ס, סומחה
 .האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל. מגמות בחברה הישראלית  ,(עורכים)שביט 

 

: גדיש. מסגרת מושגית לבחינת סוגיות של רב תרבותיות? בוללים או שוזרים . 2119, סבר ריטה
 . 54-45:  1בטאון לחינוך מבוגרים 

 
חשיבות התהליך : לפני שכולנו ביחד–והם אנחנו .  2112, ד, וברגל, פ , קאושינסקי, ר,גליל -פלח

לאה : עורכות, עבודה קבוצתית בחברה רב תרבותית. קבוצתי -בקבוצות נפרדות לפני מפגש בין
 . תל אביב, ויזל -קסן ורחל לב

 

פלורליזם ונקודות מפגש בין שסעים , חינוך בחברה רב תרבותיות -מבוא. א 2111. פ, פרי
פלורליזם ונקודות , חינוך בחברה רב תרבותיות(: עורכת. )פ, בתוך פרי. תרבותיים

 .כרמל: ירושלים. מפגש בין שסעים תרבותיים
 

 .דביר: אור יהודה,  מסורות וזרמים במחקר האיכותי. 2112. נ, צבר בן יהושע
 

הדרך :  פותהשתת(. עורכות)סדן . וא, מן'רצ'א צ: בתוך .רוח הדברים. 2113. א, סדן, .א, מן'רצ'צ
 .הקיבוץ המאוחד, קו אדום: תל אביב. שלך להשפיע

 
גם  -שתיל שבכתב. תפקידם של מארגנים חברתיים לשינוי חברתי בחברה. 2112. ר,קאופמן

 .93-1, (99)המארגן הקהילתי : שליחות וגם מקצוע
 
 

ונים מאפיינים ומגמות בהקמת ארג? מיסוד והתמחות המחאה.  2116. ב, גדרון, .ר, קאופמן
המרכז הישראלי לחקר המגזר , גוריון -אוניברסיטת בן: שבע-באר .לשינוי חברתי בישראל

 .השלישי
 
 

מקרה של   חקר: על הקשרן של החלטות ערכיות בעבודה סוציאלית. 2112. א, מנסבך, .ר, קאופמן
 .911-985 ,(2)ב "כ, חברה ורווחה. של עובד סוציאלי קהילתי" התרעה בשער

 

 .הוצאת פקר, אביב-תל,  מהדורת הזהב. לנצח נבנו. 9111. ג, פוראס, .ג,קולינס

 

: השירות לעבודה קהילתית, משרד העבודה והרווחה. שיתוף לקוחות הלכה ומעשה. 9181. י, קטן
 .ירושלים

 
 

 .קווי הנחיה לשותפות לפיתוחה של פרקטיקה עם ולמען אוכלוסיות מובסות. 9113. מ. י, רוזנפלד
 .236-225 (.3)ג "חברה ורווחה י
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חקר מקרה של  –לימודים נפרדים כבסיס לדיאלוג פלורליסטי עתידי מיטבי   . 2118. ר,ריינגולד
 .ת"מכון מופ, כתב עת ליוזמות , דפי יוזמה. מסלול ללימודי תעודת הוראה

 

. מבוא מושגי -שני פניה של החברה האזרחית ? מבדוק לתיקון או רפסודת הצלה. 2119. א, רם
כנס השנתי הרביעי לחקר המגזר ה, קווים לדמותה של החברה האזרחית בישראל

 .באר שבע ,גוריון–אוניברסיטת בן ,העיסקי
 
 

-האני האישי והאני הקולקטיבי במפגש בין . 2112. מ, ופחיראלדין. ש, שטיינברג, .ש, שגיא
ויזל -לב, .ל, קסן: בתוך. סדנאות מפגש של סטודנטים יהודים וערבים בישראל: קבוצתי

  .ברקאי ספרים: אביב-תל, תרבותית-עבודה קבוצתית בחברה רב, )עורכות)
 
 

היקשים והשלכות אפשריות על טיפול בעבודה  –פרדוקס הצורך בחידושים . 2111. ע, שטראוס
 .225-231, (2)כ  חברה ורווחה .סוציאלית

 

יחס של תלמידים ישראליים וקנדים : בין פלורליזם לשכפול תרבותי.  2112. ז, אילטוב, .ש, שמאי
עבודה קבוצתית בחברה  , )עורכות. )ר, ויזל-לב, .ל, קסן: בתוך. לתלמידים מהגרים מחבר העמים

 .ברקאי ספרים: אביב-תל. רב תרבותית

 

, 94, מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית.  גישור בין תרבותי בקהילה. 2119, א, בר גיא, א, שמר
969-915. 

 

משאבי . רבגוניות תרבותית והשלכותיה בקרב צוותי עבודה גלובליים.  2112, ט, שמעוני-תדמור
 . 911, ירחון: אנוש
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 מנחה לראיונות פרוטוקול: 2נספח 

 ביטויים רב תרבותיים בדרך התנהלות הארגון

 משותפיםאסטרטגיות לפעולה שמדגישות קדום אינטרסים 

 אוכלוסיית היעד

 ?מיהן התרבויות המרכיבות את הקהילה.9

 ?מהם המאפיינים של האנשים המשתייכים לקהילה.2

 ?מהם הצרכים של חברי הקהילה.3

 השתייכות לקבוצה מקופחת

 ?באילו קשיים נתקלים חברי הקהילה בניסיון למימוש צרכיהם.4

 ? האם ובאיזו מידה חברי הקהילה נתקלים בקשיים ביחס לאוכלוסייה שונה מהם.5

 ?האם חברי הקהילה מודעים לקשיים במימוש צרכיהם ביחס לאחרים.6

 ?כיצד חברי הקהילה מסבירים את הקשיים במימוש צרכיהם.1

 ?האם חברי הקהילה חשים מקופחים.8

 זיהוי אינטרסים משותפים

השונות המרכיבים את הקהילה מזהים מאפיינים דומים בקשיים איתם  האם חברי התרבויות.1

 ?מתמודדים חברים מתרבויות אחרות

 ?האם ישנה מדיניות מפלה כלפי חברי הקהילה על גווניה השונים.91

 ?האם הארגון פועל רק למען הקהילה בה הוא עובד.99

 אסטרטגיות לפעולה

 ?חברתי מהן הדרכים בהן פועל הארגון להשגת שינוי.92

 ?(מלמעלה ומלמטה)באיזו מידה פועל הארגון בכל אחת מהדרכים .93

 ?האם ישנה דרך פעולה אפקטיבית יותר מהאחרת.94

 ?לאיזו דרך פעולה הקהילה מתחברת יותר .95

 

 דינאמיקה תוך ארגונית שמדגישה למידה רב תרבותית
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 מאפייני העובדים בארגון

 ?מהם מאפייניהם של העובדים בארגון.96

 ?מהם השיקולים בבחירת עובדים לארגון.91

 ?התרבויות המרכיבות את הקהילה מכלהאם ובאיזה אופן ישנו ייצוג של עובדים .98

 הזדמנויות להתפתחות מקצועית

 ?האם ובאילו תפקידים מועסקים בארגון עובדים מתרבויות שונות.91

 ?באילו תפקידים עובדים מתרבויות שונות הועסקו בעבר.21

 ?  בקרב אילו עובדים ובאיזו מידה ישנה התפתחות מקצועית.29

 ?האם ישנו מעבר בין תפקידים בקרב עובדי הארגון.22

 ?מהם השיקולים בחירת מנהלים ורכזים בארגון.23

 תנאי ההעסקה

 ?מהם הקריטריונים לתנאי ההעסקה בארגון.24

 ?ים האם תנאי ההעסקה שווים לכול העובדים בהתאם לעמידתם בתנא.25

 ?באילו מקרים חורגים מתנאי ההעסקה שנקבעו.26

 תהליך קבלת ההחלטות

 ?כיצד מתבצע תהליך קבלת ההחלטות בארגון.21

 ?האם ובאיזה אופן העובדים בני התרבויות השונות משפיעים על קבלת ההחלטות בארגון.28

ארגון ובאילו באילו נושאים העובדים בני התרבויות השונות משפיעים על קבלת ההחלטות ב.21

 ?נושאים הם אינם משפיעים

 חופש תרבותי

במה חופש זה  ? האם העובדים מהתרבויות השונות חופשיים להופיע עם זהויותיהם השונות.31

 ?מתבטא

 ?מהי השפה המדוברת בארגון.39

 ?מהי השפה בה משתמשים עובדים מאותה התרבות  בארגון.32
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 הקשר עם הקהילה

 בניית יחסי אמון עם הקהילה 

 שפה מדוברת -נגישות שפתית

 ?האם וכיצד הארגון נגיש מבחינה שפתית לכל בני התרבויות השונות.33

 ?המדוברת בארגון עם בני התרבויות השונות( או השפות)מהי השפה .34

 ?  האם ומתי ישנם זמנים מוגדרים בהם יש דוברי שפות שונות.35

 ?יודעת על הימצאותם של דוברי שפות שונות בארגוןהאם וכיצד הקהילה .36

 ?כיצד מתמודד הארגון עם סיטואציה בה אין עובד דובר שפה אותה דובר הלקוח.31

 ?מי מנחה פגישות אלה? מתקיימות פגישות קבוצתיות( או שפות)באיזו שפה .38

 ?מתקיימות פגישות עם גורמים מחוץ לארגון( או שפות)באיזו שפה .31

 ? וכיצד חברי הקבוצות השונות מעורבים בבחירת השפה המדוברתהאם .41

האם ישנו שינוי במידת ובאופן השתתפותם של חברי הקבוצות השונות במפגשים בהתאם .49

 ?לשפה המדוברת בהם

 פרסומים של הארגון -נגישות שפתית

 ?מתפרסמים חומרים של הארגון( או שפות)באיזו שפה .42

 ?שפת הפרסוםמהם השיקולים בבחירת .43

 ?האם ובאיזה אופן חברי הקהילה מתעניינים בפרסומים של הארגון.44

 מקומות וזמני מפגשים

 ?היכן ומתי מתקיימים המפגשים של הארגון עם חברי הקהילה.45

 ?מהם השיקולים בבחירת הזמנים ומקומות המפגש.46

 ?האם ומדוע נעשה שינוי בזמני המפגשים עם הקהילה.41

 ?מפגשים מתאימים לחברי הקהילה על תרבויותיה השונותהאם זמני ה.48

האם ישנו שינוי במידת ובאופן השתתפותם של חברי הקבוצות השונות במפגשים בהתאם .41

 ?לזמנים ולמקומות המפגש איתם

 רגישות תרבותית בקרב העובדים

 ?כיצד מתבצעת חלוקת העבודה של העובדים והמתנדבים עם חברי הקהילה.51
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 ?העובדים בארגון דוברים את כל השפות המדוברות בקהילההאם .59

 ?האם העובדים בארגון עובדים עם כל קבוצות האוכלוסייה  בקהילה.52

 ?באילו מקרים עובד המשתייך לתרבות מסוימת עובד עם בני תרבות אחרת.53

 ?האם ובאילו מקרים עובדים מסרבים לעבוד עם בני תרבות אחרת.54

 ?ם חברי הקהילה מסרבים לעבוד עם עובד מסויםהאם ובאילו מקרי.55

 ?האם ובאילו אמצעים העובדים בארגון עוברים הכשרות בנושא הרב תרבותיות.56

 ?האם תהליך ההדרכה בארגון מדגיש את העיסוק ברב תרבותיות.51

 ?האם וכיצד החשיפה של העובדים לרב תרבותיות משפיעה על עבודתם.58

 

 צעות חינוך לרב תרבותיות ושותפות   פעילות להעצמת הקהילה באמ

 תהליך העצמת הקהילה

 ?האם וכיצד עוברת הקהילה תהליך העצמה.51

 ?תרבותית בני חברי התרבויות השונות בקהילה-כיצד מתבטאת ההכרות הבין.61

תרבותית בני חברי התרבויות השונות בקהילה משפיעה על -האם וכיצד ההכרות הבין.69

 ?העצמתה

תרבותית בני חברי התרבויות השונות בקהילה משפיעה על הבנתם -ההכרות הבין האם וכיצד.62

 ?את המבנה החברתי 

תרבותית בני חברי התרבויות השונות בקהילה משפיעה על הבנתם -האם וכיצד ההכרות הבין.63

 ?את תהליך קבלת ההחלטות 

משפיעה על הבנתם  תרבותית בני חברי התרבויות השונות בקהילה-האם וכיצד ההכרות הבין.64

 ?את הדרכים לשנות את המציאות הקיימת 

 השותפות עם הקהילה

 ?האם וכיצד מתבטאת השותפות בין הארגון לבין הקהילה .65

 ?האם וכיצד כל התרבויות המרכיבות את הקהילה שותפות בעבודתו של הארגון.66

 ?ם אלומהם השלבים בהם הקהילה שותפה בעבודת הארגון ומדוע דווקא בשלבי.61

 ?מהם השלבים בהם הקהילה אינה  שותפה בעבודת הארגון ומדוע דווקא בשלבים אלו.68
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 ?תופסת את השותפות עם הארגון(  קהל היעד של הארגון)כיצד הקהילה  הרב תרבותית.61

 ?כיצד הקהילה הרחבה תופסת את השותפות עם הארגון.11

 ?של הקהילה עם הארגון כיצד ארגונים ושירותים אחרים תופסים את השותפות.19

 

 קיום שיתופי פעולה בין אנשים מתרבויות שונות 

 יצירת מכנים משותפים

 ?מהם המכנים המשותפים המתקיימים בין חברי הקבוצות השונות בקהילה.12

 ?כיצד ועל ידי מי מזוהים המכנים המשותפים.13

קיום המכנים  כיצד באה לידי ביטוי קבלתם של חברי הקבוצות השונות בקהילה את.14

 ?המשותפים

 שיתופי פעולה בין הקבוצות השונות בקהילה

 ?האם וכיצד מתקיימים שיתופי פעולה בין הקבוצות השונות בקהילה.15

 ?האם וכיצד לא מתקיימים שיתופי פעולה בין הקבוצות השונות בקהילה.16

 ?באילו נושאים מתקיימים שיתופי פעולה בין הקבוצות השונות בקהילה.11

באילו שלבים מתקיימים שיתופי פעולה בין הקבוצות השונות בקהילה ובאילו שלבים לא .18

 ?ומדוע, מתקיימים

 ?מהם הגורמים המעודדים שיתופי פעולה בין הקבוצות השונות בקהילה.11

 ?מהם הגורמים הבולמים שיתופי פעולה בין הקבוצות השונות בקהילה.81

 ?ן לשיתופי הפעולה בקהילההאם וכיצד מתבטאת תרומתו של הארגו.89

 ?באילו מקרים מסתיימים שיתופי הפעולה בי הקבוצות השונות בארגון.82
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Summary 

      In Israel, which is made up of many ethnic and cultural groups, there 

hasn’t been much research on the work of social change organizations with 

multicultural communities. One goal of this work is to deepen the 

understanding of the work methods used by these organizations with 

communities whose members are part of marginalized populations, who cope 

with socioeconomic distress, and belong to different groups of cultural 

minorities. Another goal of this work is to contribute new knowledge and 

practical tools to leaders of social change and community organizations 

wishing to make their organization a multicultural organization. These goals 

will be achieved by examining the barriers, difficulties and coping strategies of 

social change organizations working in multicultural communities, by 

addressing two issues: the organization’s work with a multicultural community, 

and the existence of a multicultural team within the organization. 

Multiculturalism is a concept that involves valuing and supporting the 

preservation of self-identity groups, while recognizing the importance of 

various cultures existing side by side, without preferring one over the other 

(Shamai and Iltov: Bar - On, 1999). In the multicultural approach, there is an 

attempt to use these cultures to create harmony, while respecting and 

legitimizing the existence of differences (Leonetti, 1994). The current study 

looks at multicultural organizations as they relate to issues dealing with the 

organization's work with a multicultural community, and the existence of a 

multicultural team within the organization. Therefore, the definitions of 

Multicultural Organizations adopted in this study based on literature review 

also relate to these issues. 

When working with a multicultural community, the literature defines a 

“successful” multicultural organization as one that: a. Identifies the target 

community in which it operates, and adjusts the nature of its involvement to 

the community; b. Builds trust with the community by involving the whole 

community, giving personal attention to each of its members, and making the 

services accessible; c. Works to alleviate the tension between the groups in 



88 
 

the community, and builds partnerships to promote social change for the 

entire community. 

In such organizations, in order for the team members to work with the 

multicultural community, the following skills were considered necessary: a. 

The ability to recognize and accept others with different identities, and the 

ability to keep the values of equality, partnership, and just allocation by 

respecting differences and renouncing forced uniformity; b. Openness and 

willingness to learn and develop their cross - cultural sensitivity. 

Regarding the existence of a multicultural team in the organization, the 

following characteristics were said to be significant to the organization’s 

success: a. Equal number of workers belonging to the different cultural 

groups, equal employment conditions, management roles within the 

organization are open and equal for everyone, and the decisions are made 

democratically in a true partnership; b. The organization enables the creation 

of a genuine dialogue while overcoming emotional and cognitive barriers. 

 

The research was conducted using a case study. The organization 

selected for analysis is a branch of the non-profit organization "community 

advocacy" in Lod (advocacy.org.il), which has always been based on a 

multicultural concept. The organization belongs to a group of civic 

organizations that focus on challenging official government policy and 

engaging in advocacy and social change. The work of the organization was 

studied by using semi-structured interviews of 11 staff members in the 

organization- employees and volunteers, Jews and Arabs who worked there 

at different times; and by analyzing documents and protocols used by the 

organization. 

The research findings also relate to the two main issues that were 

examined: the organization's work with a multicultural community, and the 

existence of a multicultural team in it.  

The barriers and difficulties found in the work of the organization with the 

multicultural community, and the ways in which it dealt with them, are:  
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a. Matching the actions to the target population - identifying and 

understanding the main reason for the community members’ 

socioeconomic marginalization: they belong to different groups of cultural 

minorities, or living in poverty. 

Way of coping: perceiving the community as one community coping with 

poverty, and empowering it in a manner that’s culturally- sensitive to each 

group. 

b. Creating a trusting relationship with the multicultural community. These 

communities historically minimized their contact with service providers due 

to past disappointments, resulting in no implementation of their economic 

and social rights. 

Way of coping: building relations based on trust and mutual respect with 

the community, by partnering with members, making the services 

accessible for people of different cultures, and paying special attention to 

the needs of groups and individuals. 

c. The tension between the different cultural groups in the community 

weakens the community, and lets policy-makers ignore its needs. 

Way of coping: creating opportunities for meetings between individuals 

from the various groups, and encouraging the groups to collaborate by 

working on common needs, at whatever pace and scope they can. 

 

Barriers and difficulties found in the existence of a multicultural team 

within the organization, and the organization’s methods of coping, are: 

a. The tension between hiring a professional team and a multi-cultural team - 

who are the most appropriate staff members to work with community 

members on social change through empowerment: a professional team, 

specializing in community work and social change, or a team representing 

the various culutral groups in the community, but who is not specialized in 

the field. 

Ways of coping: 1. Employing a staff made up of professionals and also 

representatives of the communities, depending on job requirements. 2. 

Support and professional guidance for the non-professional workers who 

belong to cultural groups that make up the community. 
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b. Ability to accommodate for different cultural expressions, and to maintain 

pluralism in a team characterized by cultural diversity. 

Way of coping: acceptance and respect for different cultural identities of 

staff members with regard to language, clothes, holidays and customs. 

c. Tension between workers from different cultures as a result of cross-

cultural barriers. 

Ways of coping: 1. Selecting team members with similar personal 

ideologies regarding equal opportunities and equal rights, which contributes 

to the connection between the team members. 2. Clearly presenting the 

organization’s requirements regarding multicultural work. 3. Management 

intervention in situations where interpersonal difficulties arise, while 

showing sensitivity and understanding to these difficulties. 

d. Different therapeutic and service approaches of staff members, as a result 

of their professional and cultural differences. 

Way of coping: training team members in cultural sensitivity, as pertaining 

to their role. 

 

The discussion in this work combines conclusions from the literature, 

and the main factors found to influence the organization's ways of coping, 

including: tension between professionalism and multiculturalism, dealing with 

inter-cultural conflicts and tensions, and factors that encourage partnerships 

within the multicultural community. The discussion chapter presents ideas for 

future research, and discusses practical implications by providing practical 

tools for leaders of social change-oriented community organizations interested 

in making their organization more multicultural. 
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