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הגדרת האתגר – מיזם קואליציית היום שאחרי באופקים 
במטרה לתת מענה אסטרטגי לפערים החברתיים והכלכליים שהועצמו בישראל בעקבות מגיפת הקורונה, חברו קרן מנומדין,

תנועת אור, SFI, קרן קירש, האגף לתכנון ופיתוח הון אנושי ברשויות מקומיות במשרד הפנים ומרכז השלטון המקומי להקמת מיזם

"קואליציית היום שאחרי". 

זוהי יוזמה חדשנית ופורצת דרך, המפעילה פיילוט בשלוש רשויות מקומיות - טבריה, רהט ואופקים ע"י טיפוח קואליציות ציבוריות-

פרטיות במודל מימון משולב )Blended Finance Approach(, הכולל שותפות של גופים במגזר הציבורי, העסקי והחברתי. 

במהלך העבודה באופקים הוקמה ועדת היגוי המורכבת מבעלי תפקידים ברשות ומתושבי השכונות קיבוץ גלויות ומישור הגפן. הוועדה 

ערכה מיפוי ואיתור צרכים מקיף שהתבסס על מחקר אסטרטגי בשכונות, אשר סימן פערים חברתיים משמעותיים המייצרים אתגרים רבים 

בקהילה - אתגרים החייבים לקבל מענה חדשני ויצירתי.

היוזמות אשר יענו באופן היצירתי והטוב ביותר לאתגר, יזכו למענק או השקעה מהקואליצייה ויחלו לפעול בעיר

ר ג ת א ה
מציאת מענים חדשניים לפיתוח חוסן אישי-כלכלי-תעסוקתי

והחוסן הקהילתי בשכונות קיבוץ גלויות ומישור הגפן

*ניתן להציע יוזמה המשלבת מענה לאחת או יותר מהסוגיות המובאות במסמך זה
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רקע
שכונת קיבוץ גלויות הינה שכונה וותיקה בעיר אופקים, הממוקמת בצפון - מערב העיר, ומונה כ-300 בתי אב. השכונה נבחרה להיות 

מוקד הפעילות של 'קואליציית היום שאחרי' בעיר אופקים, ובה תחל פעילות בחודשים הקרובים. לצד שכונת קיבוץ גלויות, שוכנת שכונת 

מישור הגפן, שכונה גדולה יותר המונה כ-1,100 בתי אב. זוהי שכונה חדשה יותר, שנבנתה כ-20 שנה לאחר הקמת שכונת קיבוץ גלויות 

בסוף שנות ה-80 ומתגוררות בה יותר משפחות צעירות עם ילדים. לשכונות מאפיינים דומים, ושתיהן מדורגות באשכול סוציו-אקונומי 

נמוך. ליבת העשייה של 'קואליציית היום שאחרי' תתמקד בשכונת קיבוץ גלויות, אך מענים יינתנו גם לשכונת מישור הגפן, בזכות הקרבה 

והדמיון בין השכונות. 

בחודשים מרץ - אפריל 2022 נערך מחקר בקרב תושבי ותושבות קיבוץ גלויות. מטרת המחקר למפות את השכונה משלוש בחינות. האחת, 

הכרת המאפיינים הדמוגרפיים והאישיים של המתגוררים והמתגוררות בשכונה, כגון גיל, דת, מגדר, תעסוקה וכדומה. השנייה, בחינת 

החוסן השכונתי של התושבים ומידת מעורבותם החברתית בשכונה, והשלישית, בירור האתגרים החברתיים העיקריים המעסיקים את 

תושבי ותושבות השכונה. נוסף על כך, המחקר והשאלון נועדו לייצר שותפות ציבור - יצירת היכרות של התושבים והתושבות עם התהליך 

שיחל בקרוב בשכונתם, ורתימתם כשותפים משמעותיים בהגדרת האתגר בשכונה ובפתרונו.

תובנות מהמחקר - דמוגרפיה
בית בשכונה,  171 משקי  מייצגים  גברים. המשיבים  ו-37%  נשים  85, מהם 63%  עד   17 בגילאי  ותושבים  171 תושבות  ענו  על השאלון 

הכוללים 517 תושבים, מתוכם 184 ילדים עד גיל 18, 80 תושבים בגילאי 21-30, 129 תושבים בגילאי 31-50, ו-110 תושבים מעל גיל 51. 

הגיל הממוצע של המשיבים/ות הינו 47 שנים )41% הינם בני 51-85(, מחציתם תושבים ותיקים המתגוררים בשכונת קיבוץ גלויות מעל 

10 שנים, ורובם המכריע מתגוררים באופקים מעל 10 שנים. מרבית המשיבים )94%( מגדירים עצמם כיהודים, והיתר 4% מוסלמים ו-2% 

נוצרים. 46% מגדירים עצמם כחילונים, 33% מסורתיים, ו-14% דתיים.

 

עוד ניתן לראות מן המחקר מספר נתונים העוסקים בתעסוקה ובהכנסה של תושבי השכונה. רמת ההשכלה של מרבית המשיבים הינה 

השכלה יסודית ותיכונית, ומרביתם העידו כי הכנסת משק הבית בו הם מתגוררים היא הרבה מתחת לממוצע הארצי )17,711 ₪ ברוטו 

בחודש למשק בית(. כמו כן, 16% מהנשאלים במדגם העידו כי הם מובטלים, אחוז הגבוה פי ארבע מהממוצע הארצי, העומד על 4.1%. 

בנוגע  המועסקים  אלה  נשאלו  כאשר  ופנסיונרים.  סטודנטים  והיתר  בית,  כעקרות  עצמן  הגדירו   7% מועסקים,  הם  כי  העידו   64% רק 

לתחום התעסוקה שלהם, ניתן לסווג הרבה ממשלחי היד שצוינו ככאלה שנמצאים בסיכון גבוה או בינוני לעבור שינוי משמעותי בשנים 

הקרובות. מחקר התעסוקה, שנערך במעבדה לעתיד ישראל במסגרת ספרינט התעסוקה של 'מדינה למופת'  מצביע על תהליכי אוטומציה 

שמתרחשים ועוד עתידים להתעצם, שעשויים להעמיד בסיכון גבוה כמחצית מהמשרות הקיימות כיום, וכן לגרום לשינויים ולהיעלמות 

של חלקן. על פי דו"ח מקינזי משנת 2018, 375-75 מיליון איש יאלצו לשנות מקצוע עד 2030. מפעלי התעשיה בעתיד כבר לא יעסיקו 

כמויות גדולות של עובדים, ובמקביל להעלמות המשרות המסורתיות ייווצר צורך במשרות חדשות. כ-50% מהמשרות הנוכחיות בעולם 

צפויות לעבור תהליך אוטומציה, ובכ-60% מהמשרות ניתן לבצע אוטומציה לפחות לשליש מהעבודה, בייחוד במגזרים כגון: תחבורה, 

ייצור, שירות לקוחות,  
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פיננסים, בריאות וחקלאות.  באשר למצב בישראל, מחקר ספרינט התעסוקה מצא כי בשנת 2018 הועסקו בענפי התעשייה כ-11.2% מסך 

המועסקים במשק הישראלי. מועסקים אלה צפויים לחוות, על פי התחזיות, שינויים משמעותיים באופן ההעסקה ובכישורים הנדרשים 

מכל עובד לאור תהליך האוטומציה. המועסקים ידרשו למיומנויות גבוהות יותר ומועסקים שלא יצליחו לרכוש מיומנויות אלה, צפויים 

להיות בסיכון לאבד את עבודתם. על תושבים רבים המתגוררים בשכונת קיבוץ גלויות יהיה להתמודד עם השינויים הללו שעתידים לבוא, 

שישפיעו על תחום התעסוקה שלהם בשנים הקרובות.

למצבו התעסוקתי של הפרט השפעה מכרעת על איכות חייו, רווחתו הנפשית וחוסנו האישי. לצד הפן הכלכלי, 

שאין להמעיט בערכו, תעסוקה הינה מרכיב משמעותי בזהותם של בני האדם. היא מעניקה תחושת מסוגלות, 

שייכות, משמעות ומשמעותיות, ומייצרת עניין בחייו של הפרט. מדד החוסן הכלכלי-תעסוקתי של משקי הבית, 

הינו כלי שפותח במסגרת ספרינט יום העצמאות של מיזם 'מדינה למופת' על ידי ד"ר דנה הלר, יובל סמט ונירית 

בית, לפי מרכיבים של  דיגיטלי, להערכת החוסן הכלכלי-תעסוקתי של משקי  גדסי.  המדד מתבסס על שאלון 

חוסן כלכלי, כושר תעסוקתי וגמישות תעסוקתית. הוא מהווה עבור משקי הבית כלי להערכה שוטפת של המצב, 

מבעוד  מניעה  פעולות  נקיטת  ומאפשר  כלכלי-תעסוקתי,  סיכון  במצב  הימצאות  על  הצורך  במידת  המאותת 

מועד. עבור גורמי ממשל, רשויות ויוזמות בעלות אימפקט חברתי, המדד משמש ככלי לזיהוי אוכלוסייה הזקוקה 

להתערבות וכן מדד למידת ההשפעה של התערבויות שונות על אוכלוסיית היעד. מדד החוסן הכלכלי-תעסוקתי 

מצביע על שלושה רכיבים עיקריים, המייצרים תמונה כוללת של חוסן כלכלי-תעסוקתי. הראשון, כושר תעסוקתי, 

משמעו קיום התנאים שמאפשרים עבודה וביטחון בקיומה של התעסוקה, כלומר הורדת החשש מאובדן תעסוקה. 

הרכיב השני הינו חוסן כלכלי, והוא מתייחס לקיומה של הכנסה שוטפת המאפשרת עמידה בהוצאות השוטפות 

הינו  והאחרון  השלישי  הרכיב  ביטחון.  המעניק  הצורך,  לעת  מספק  חיסכון  יצירת  וכן  המשתכרים,  של  בחייהם 

גמישות תעסוקתית, כזאת המאפשרת שינוי תפקיד או תחום תעסוקה, ונכונות לשינוי שכזה, וכן הוא מתייחס 

המשתנות.   התפקיד  לדרישות  האדם  יכולות  את  ולהתאים  לזהות  והיכולת  פוטנציאליים,  למעסיקים  לנגישות 

חיזוק הרכיבים הללו, באמצעות פיתוח תשתיות, כלים ומנגנונים חדשניים, יוביל את תושבי השכונה להביא לידי 

וכישוריהם בכדי להבטיח להם ולמשפחותיהם חוסן אישי-כלכלי-תעסוקתי, ועל כן נבחר  יכולותיהם  ביטוי את 

אתגר חוסן אישי-כלכלי-תעסוקתי כאתגר משמעותי בשכונת קיבוץ גלויות.

גמישות תעסוקתיתחוסן כלכליכושר תעסוקתי

קיום תנאים מאפשרים לעבודה

יכולת לעבודה מרחוק

חשש מאובדן תעסוקה

קיום הכנסה שוטפת מעבודה

עמידה בהוצאות שוטפות

כרית ביטחון מספקת

גמישות לשינוי תפקיד / תחום

נגישות למעסיקים פוטנציאלים

מחויבות לעבודה ונכונות לשינוי

רכיבי מדד החוסן הכלכלי - תעסוקתי:

שיעור המועסקים בענף מכלל המועסקים במשק
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תובנות מהמחקר- חוסן קהילתי-שכונתי ומעורבות חברתית בשכונה

על מנת לבחון את החוסן השכונתי והמעורבות החברתית בשכונה, נעשה שימוש בשאלון שפותח על ידי המעבדה לעתיד ישראל של 

תנועת אור במסגרת ספרינט חוסן נפשי וקהילתי. חלקו הראשון של השאלון מבוסס על מדד החוסן הקהילתי 10CCRAM שפותח 

על ידי מרכז משאבים,  ועבר התאמה לבחינת החוסן הקהילתי ברמת השכונה. גורמי החוסן שנמדדו כללו מנהיגות, מוכנות לחירום, 

קשר למקום, אמון חברתי, יעילות קולקטיבית ומעורבות חברתית. ממצאי המחקר מצביעים על ציון ממוצע של 2.76, בסולם של 

1-5, במדידה הכוללת של החוסן השכונתי בשכונת קיבוץ גלויות. בהשוואה למחקר שנערך על ידי קמחי ועמיתיו ביוני 2018, ממוצע 

החוסן השכונתי באופקים דומה לממוצע החוסן הקהילתי בגליל העליון ונמוך ממוצע החוסן הקהילתי בשאר חלקי הארץ.  באשר 

למדד המעורבות החברתית, מרבית המשיבים )75%( העידו כי הם לוקחים חלק בפעילות בשכונה בתדירות נמוכה בלבד )פעם אחת 

בחודשיים האחרונים או בכלל לא(. הציון הממוצע במדד זה היה 1.8 בלבד, בסולם של 1-5. עם זאת, שליש מהמשיבים הביעו נכונות 

לפעול למען הקהילה, השכונה והעיר.

המחקר שנערך בשכונת קיבוץ גלויות העיד על חוסן קהילתי-שכונתי נמוך יחסית, וכן על מעורבות חברתית נמוכה בשכונה. 

את המושג חוסן קהילתי ניתן להגדיר בתור "היכולת של קהילה לנקוט פעולה מכוונת לשיפור היכולות האישיות והקולקטיביות 
של תושביה ומוסדותיה להגיב ביעילות על שינוי ביטחוני, חברתי או כלכלי; להשפיע על מהלכו ולהשפיע על השלכותיו העתידיות 

ביחס לקהילה".  חוסן קהילתי נמוך בא לידי ביטוי בפגיעה במרקם החברתי בשכונה, יחסים רעועים בין שכנים ופגיעה במרחב הפיזי 
בשכונה. מחקר החוסן הנפשי והקהילתי שנערך על ידי המעבדה לעתיד ישראל במסגרת ספרינט החוסן של 'מדינה למופת', יצר 

מיפוי של רכיבי החוסן הקהילתי, אותו ניתן לחלק לחמישה רכיבים:

מדד חוסן שכונתי

כלל המדגםגילאי 17-30גילאי 31-50גילאי 51-85

3.0
2.82.8

2.3

ממוצע

מדד מעורבות שכונתית

כלל המדגםגילאי 17-30גילאי 31-50גילאי 51-85

ממוצע

1.8

1.9

1.8

1.7

33%

שיעור הנכונות לפעול למען הקהילה, השכונה והעיר

שליש ממדגם התושבים

הביעו נכונות לתרום בשכונה

בקרב העונים / ות

30%

21%

20%

13%

9%

7%

5%

2%

2%

אין לי העדפה כרגע

ילדים ונוער

סביבה ועיצוב המרחב הציבורי

חינוך

תרבות

מנהיגות קהילתית

ארגון הצלה / הצלת חיים / ביטחון אישי

קשישים

תיאטרון קהילתי

56 משיבות/ים

מוכנות לחירום

פרוטוקולים מוכנים לחירום

צוותי מוכנות קהילתיים לחירום

כלכלה

כלכלה מקומית מקיימת

סביבה

מרחב פיזי מאפשר מפגש

נגישות

הליכתיות

קשר למקום וגאווה מקומית

מנהיגות

אמון במנהיגות

יכולת התארגנות

ייצוג המגוון בקרב הקהילה

ממלכתיות

שקיפות

קשרים חזקים עם הרשות המקומית
ארגונים במרחב וקהילות אחרות

לכידות חברתית

מנגנוני ערבות הדדית בשגרה

תמיכה ביולדות / מבוגרים / חולים

אחריות אישית ומעורבות חברתית

מסורות ואירועים מקדמי קהילה

פלורליזם
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הרכיב הראשון, מוכנות לחירום, משמעו קיומם של פרוטוקולים יעילים לעת חירום וצוותי מוכנות קהילתיים. הרכיב השני, סביבה, 

מתייחס למרחב הפיזי של התושבים, שעליו להיות נגיש, שמאפשר הליכתיות )שניתן לצעוד בו בקלות ובבטחה(, שיהיו בו נקודות 

המאפשרות מפגש, וכן שלתושבים יהיה קשר למקום וגאווה מקומית. הרכיב הרביעי עוסק בקיומה של כלכלה מקומית מקיימת 

)המתקשרת לאתגר התעסוקה מעלה(. החמישי עוסק בלכידות החברתית של תושבי המקום, כלומר קיומם של מנגנוני ערבות הדדית 

בעת שגרה, אחריות אישית, מעורבות חברתית, פלורליזם, ומסורות ואירועים המקדמים את הקהילה. הרכיב החמישי והאחרון הינו 

מנהיגות, והוא מתייחס לאמון התושבים במנהיגות המקומית, בין אם מדובר במובילי קהילה שונים, בפרלמנט השכונתי או ועד 

הבניין, וכן לשקיפות של מנהיגות שכזאת וייצוג של כלל הקהילה בתוכה. רכיב זה מתייחס גם ליכולת ההתארגנות של הקהילה, וכן 

לקשריה עם הרשות המקומית, עם ארגונים במרחב ועם קהילות נוספות.  על מנת לשפר את החוסן הקהילתי ולייצר קהילות חזקות, 

גובש האתגר שיש לפתור בכדי לעשות זאת:

תובנות מהמחקר - אתגרים חברתיים בשכונה

כחלק מתהליך של שותפות ציבור, נשאלו תושבי ותושבות השכונה מהו האתגר החברתי המשמעותי ביותר בשכונתם. מתוך 

כלל המשיבים, 41% בחרו בשיפור הנראות של השכונה ושל המרחב הציבורי; 17% התייחסו לנושא של טיפול בהתמכרויות בקרב 

המתגוררים בשכונה; 10% התייחסו לנושא של מניעת מצבי סיכון בקרב ילדים ונוער; 10% הצביעו על מחסור בתרבות ופנאי בשכונה 

ו-4% בחרו בשיפור תרבות הדיור.

41%

17%

10%

10%

7%

4%

4%

3%

3%

1%

שיפור נראות השכונה והמרחב הציבורי

טיפול בהתמכרויות

מניעת מצבי סיכון בקרב ילדים ונוער

מחסור בתרבות ופנאי בשכונה

הפגת בדידות בקרב קשישים

תרבות הדיור

שיפור תחושת המוגנות בשכונה

יחסי שכנות / אין יחסים חברתיים / שילוב חברתי

לא יודע / אין בעיה / הכול בסדר

הערכות מצבי חירום

כלל המדגם

157 משיבות/ים
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מיקוד ופירוט האתגר העיקרי –

פיתוח חוסן אישי וקהילתי בשכונת קיבוץ גלויות ומישור הגפן

פיתוח חוסן אישי - כלכלי - תעסוקתי 

מממצאי המחקר בשכונה עולה כי קיים חסם ממשי בתחום התעסוקה בקרב התושבים והתושבות וכי נדרש לאתר מענים חדשניים 

התורמים לפיתוח החוסן האישי - כלכלי – תעסוקתי עבורם. סוגיית התעסוקה הינה רכיב מרכזי בבניית החוסן האישי - שיפור 

בתחום זה מייצר הזדמנות לשיפור במצבו החברתי-כלכלי של הפרט. בהינתן קיומה של כלכלה מקומית מקיימת, השיפור במצבו של 

הפרט יחלחל אל הקהילה כולה ויחזק את חוסנה. 

מרכיבי אתגר התעסוקה:

 עידוד ופיתוח כלכלה מקומית

עידוד תעסוקה במרחב השכונתי וקידום יצירת מקורות הכנסה עצמאיים בקרב תושבי השכונה ועבורם

 יצירת מעטפת קהילתית בנושא התעסוקה

חיזוק תחושת המסוגלות והמשמעותיות באמצעות יצירת שותפות בקרב הקהילה בנושא התעסוקה

 בניית אקו-סיסטם ליזמים מקומיים

הענקת כלים ליזמות מקומית ויצירת מרחב משותף ותומך בנושאים אלה

פיתוח חוסן קהילתי - שיפור המרקם החברתי

האתגר העיקרי בשכונה הינו מידת החוסן הקהילתי-שכונתי הנמוך, העומד על ציון 2.8 מתוך 5. המדד הנמוך בא לידי ביטוי לעיתים, 

ביחסי שכנות מורכבים ובהשפעה על נראות המרחב הציבורי. עולה גם הצורך בחיזוק המנהיגות המקומית - שכונתית. יחד עם זאת, 

רבים מתושבי השכונה הביעו נכונות לפעול למען השכונה. מתוך הבנת חשיבות החוסן הקהילתי, עולה הצורך לחזק את החוסן 

הקהילתי ואת המרקם החברתי בשכונה, על כן נושא זה נבחר כאתגר מרכזי. הוחלט כי נדרש למצוא מענה חדשני לארבעת האתגרים 

העיקריים בשכונה:

מרכיבי אתגר החוסן הקהילתי:

 טיפוח המרקם החברתי

יצירת אחדות, ערבות הדדית והתנדבות בקרב תושבי השכונה

 יישוב סכסוכים קהילתיים

יצירת הסכמות בתוך השכונה, והתמודדות עם חילוקי דעות בין שכנים בדירות ובבתים סמוכים

 תשתית דיגיטלית עבור תושבי השכונה

פיתוח והטמעת תשתית, שתשמש ליצירת שיתופי פעולה ורתימת תושבי השכונה, ע"י הפעילים השכונתיים

 לקיחת אחריות על המרחב הציבורי בשכונה

עידוד התושבים לפעול למען הנראות של המרחב הציבורי והשטחים הפרטיים הפתוחים )שפ"פ(, טיפול במפגעים

ושמירה על הסביבה השכונתית.


