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המכון
נוסד הוא וחברה. אדם והתפתחות בגרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא

| בעזרתן אמריקה), יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הגיוינט במסגרת ופועל ב1974
ישראל. וממשלת בניויורק ברוקדייל קרן של

בשירותי חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
של הפעולה שיתוף להגביר הוא מיעדיו אחד בכללם. הסוציאליים והשירותים הבריאות
לבין מחקר ביו לגשר כדי בקהילה ופעילים ציבור עובדי והממשלה, מהאקדמיות מומחים

למעשה. הלכה מחקר מסקנות מימוש

דיון דפי
ומתמחים מקצוע אנשי של להתייחסותם ומתפרסמים המכון מצוות חברים עלידי נכתבים
המדיניות של בעיצובם המשתתפים ציבור, ונבחרי ציבור עובדי וההתנהגות, החברה במדעי

החברתיים. והשירותים

העשרת לשם לאומית חשיבות בעלות חברתיות לסוגיות לב תשומת להפנות היא הכוונה
החברתיים. והשירותים ההסדרים המדיניות, של לקידומם הציבורי הדיון

את ליצג כוונה וללא המחברים או המחבר של הם בדפים המוצגים והמסקנות המימצאים
למכון. הקשורים אחרים וגופים פרטים של או המכון של אלה
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מבוא

הגישה כי רווחה בשאלות העוסקים בקרב ההכרה התחזקה האחרונות בשנים

המרכזיות הבעיות אחת היא חברתיים וקשרים שירותים תעסוקה, של להזדמנויות
מלדאוג מנועים אחר או זה חסך בגלל אשר אנשים, אותם של רווחתם בהבטחת

י1* בהן אנשים, קבוצות אותן .למעשה, הזדמנויות לאותן מלאה לגישה בעצמם

3^~ באוכלוסיות הבסיסית הגדרתן להזדמנויות, גישה של יחסית נחיתות קיימת

להזדמנויות: גישה של בכשרים שהוא כל חסך או לקוי על מבוססת פגועות

השכלתיים חברתיים, חסכים וכן רגשיים, או מנטליים פיסיים, לקויים
פיסי לליקוי דוגמאות הן אלם או חרשות עוורון, תרבותיים. או כלכליים

הפרעה או שכלי פגור להזדמנויות. אדם של הגישה" "כשרי על ברורה שהשפעתו

>rv' ולהשתמש לגשת אדם על המקשות הבולטות המנטליות הפגיעות מן הן נפשית

באשר גם הדבר הוא כך כולה. החברה לרשות העומדות ההזדמנויות במגוון
או הראשית החברה בשולי העומדות חברתיות מקבוצות לאנשים השכלה, לחסרי

ישראל) של במונחיה חדשים (עולים אחרות מחברות עתה זה שהגיעו לאנשים

אין כאשר בחברה,במיוחד המקובלים וכללים בנוהגים ושליטה ידע חסרים ואשר

J? מנחיתות, סובלים ואחרים, אלה, כל שפתה. את כהלכה לדבר מסוגלים הם
.£■

שירותים תעסוקה, של הזדמנויות אל שלהם הגישה בכושר קבועה, או זמנית

הם אליהן בגישה קשיים אלא הזדמנויות של העדרן לא חברתיים. ויחסים
אוכלוסיות או פגועות אוכלוסיות אותן של החברתית הבעיה עיקר את שמציינים

אשר מפותחות בחברות כשמדובר במיוחד שונים, ובחםכים בלקויים המצטיינות

וכלכליות. חברתיות הזדמנויות של סבירה מערכת להעמיד הספיקו

 בחסר חלוקות או הפגועות האוכלוסיות רווחת של הבעייתיות הגדרת

של ארוכה היסטוריה לאחר באה להזדמנויות גישה של כבעיה  חלשות קבוצות

המקובלת התפיסה עצמן. ההזדמנויות של כהעדר הבעייתיות בהגדרת התמקדות

יש כי וגורסת גרסה בהווה, גם וחשובים רבים חסידים גם לה אשר בעבר,
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של בהספקתן רב עיסוק הולידה זו תפיסה בהזדמנויות. החסך את למלא

לאותן מיוחדים שרובם חדשים תעסוקה מקורות פיתוה דהיינו: ההזדמנויות,
ושוב חסרים, טהם במקומות שירותים מוסדות של בנייתם פגועות, אוכלוסיות

חברתיות מסגרות וביצירת הפגועות, לקבוצות מיוחד ביעור רוב פי על

אם הוא, הדגש למיניהם. קהילתיים ומרכזים מועדונים של בדמותם פורמליות
את שתפתור היא זו שתוספת הנחה מתוך הקיימות להזדמנויות תוספת על כן,
בהבטחת הוא זו בגישה העיקר יעד. אוכלוסיות אותן כל של הרווחה קשיי

לקבוצות גאוגרפית בקרבה דהיינו, פיסי, יד בהישג הזדמנויות של הנוכחות

לפחות אשר הזדמנויות ליצירת מכוון המאמץ אחרות, במלים כחלשות. המוגדרות

היעד. לאוכלוסיות נגישות יהיו גאוגרפית מבחינה

הקבוצות של גישתן את להבטיח כדי בה אין זו שמדיניות מסתבר אולם,

עבור המיועדות הזדמנויות טל עטיר מגוון אותו כל אל החלשות

והפרנסה, התעסוקה בתחום אם והשירותים, המסחר בתחום אם כולה, האוכלוסיה
עומד אינו הזדמנויות של זר, עושר אנשים. בין החברתיים היחסים בתחום ואם

הצע העדר משום בגישה, הקשיים משום החלשות הקבוצות של לרשותן מלא באופן

להשיגן ההזדמנויות, אל להגיע אלה לקבוצות המסייעים כלים של מספיק

העומדים החסך או הפגיעה בגלל זאת וכל אפקטיבי, באופן בהן ולהשתמש

ההתעסקות כי התברר כן כמו חלשה. כקבוצה אנשים אותם של הגדרתם כבסיס

קבוצות לאותן המיוחדים וחברה שירותים תעסוקה, של מתקנים בהקמת הרבה

סטיגמה הן בהן העיקריות אשר שליליות השפעות של רב שפע יצרה חלשות

גישה בהעדר יותר טמון הבעיה מוקד כי ההכרה לכשגברה ירודה. ואיכות

החברתי האתגר וצמח עלה עצמן, ההזדמנויות בהעדר ופחות להזדמנויות
לכך, במפורש המיועדים כלים ידי על קבוצות אותן של הגישה יכולת לשיפור

כלים של בנייתם ע"י אם ובין קיימים גישר. כלי של חיזוקם ידי על אם בין
חדשים.
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היה החלשות הקבוצות של הגישה יכולת שיפור של בכוון הראשון הצעד

(מה אליהן ולהפנייה הקיימות ההזדמנויות על מידע להפצת מסגרות בתחום
ו2)

 information and referral services באנגלית: שקרוי

נחותה גישה של בבסיסה העומדת העיקרית הבעיה כי היתה ההנחה עת באותה

מידע הפצת הוא הגישה לשיפור שדרוש כל הזדמנויות. על מידע בהעדר נעוצה

ואויישו הוקמו לכך בהתאם הצורך. בטקרה אליהן והפנייה ההזדמנויות על

בכמה שקרוי מה במתן או והפנייה מידע מתן משימתם שעיקר שכונתיים מתקנים

צויידו שונים רווחה במקצועות העוסקים גם לאזרח"31. "יעוץ ארצות

והפנייה. מידע הפצת של במשימות

לגבי במיוחד מספקת כבלתי הוכחה מידע העדר של ההנחה כאשר אולם,

שיפור של בכוון נוסף צעד נעשה ניכר, חסך או קשה פגיעה בעלות קבוצות
ושירות מידע הושטת של תפקידים או מסגרות הוקמו הזדמנויות. אל הגישה

המידע. מקורות אל בגישה קשיים על להתגבר מנת על rmn , (outreach )

מדובר כאשר אליהם, גם גישר. בעיות וישנן הזדמנויות הם אף המידע מקורות

אחר קושי גם נוסף אלה אל נחותים. גישה בכשרי מתבטאת שחולשתו בקבוצות

אליו המתייחסות ההזדמנויות מהן להגדיר "החלש" האדם יכולת באי הקשור

אולם זה. מעוות לתקן באה ההושטה שיטת למידע. זקוק הוא אליהן ואשר

ואילו החלשות לקבוצות יער שירותי בתחום כלל בדרך התרכזו ההושטה מאמצי

אלה. קבוצות של בסודם הוכנס לא כולה בחברה ההזדמנויות קשת של רונה
ובפיתוח והפנייה מידע מסגרות של בהפעלתן אינטנסיבית התנסות לאחר

של אלה סוגים שני כי ההכרה התגבשה צרכים, וזיהוי מידע להושטת זרועות
התברר הזמן במשך בהם. שתלו התקוות אחר מלאו לא הגישה לשיפור כלים

צרכיו לזיהוי הגיע האדם אם גם רבות, חלשות קבוצות בקרב כי ויותר יותר
מידע מקבל הוא אם גם אלה, צרכים לסיפוק המתייחסות ההזדמנויות ולזיהוי
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על מידע מקבל הוא אם אלה,וגם צרכים לסיפוק המתייחסות ההזדמנויות על

יעיל שימוש לעשות ביכולת קשיים קיימים אליהן, הופנה ואף ההזדמנויות
גישה. של כבעיה להגדרה ניתנים הם שאף קשיים אלו, בהזדמנויות ונמשך

להעניק שירותים נותן לשכנע באיהיכולת למשל, קשורים, אלה קשיים

ליצור באיהיכולת או תעסוקה לקבל וביעילות,באיהיכולת כהלכה שירותיו

החלשה, הקבוצה מן אדם אותו כאשר גם הזולת, עם חברתיים יחסים ולקיים
האינססרומנטלי ההבט רק לא לה יש להזדמנות גישה ההזדמנות. מול עומד

גם צורך יש אינפורמטיבי. ומרחק גאוגרפי מרחק על התגברות של הפשוט

אייכולת החברתיים, הכללים יהכרת א ופסיכולוגי. חברתי מרחק על להתגבר

בקיצור, ומוכרים. ידועים הם אם אלה,גם כללים עם נפשי באופן להתמודד

אנשים". בין "המשחק בתחום נחיתות על מדובר

של הגישה לשיפור שנועד נוסף כלי צמח אנשים" בין "המשחק בתחום

הברית בארצות .(advocacy) החברתית הפרקליטות והוא להזדמנויות חלשים

בתחום היתה חברתית ובטכנולוגיה כאידיאולוגיה הפרקליטות של תחילתה

השכונה. ברמת בעיקרו, פוליטי אופי לה גובש החלשות. האתניות הקבוצות

הקשורים בענינים קבוצות יצגו אישית ויכולת מקצועי ידע בעלי אנשים

פרקליטות מלאכת זאת היתה לא ומשאבים. הזדמנויות אל הגישה לשיפור

מידע באספקת היה מדובר חברתיפוליטי. צביון בעלת פעולה אלא משפטית

עסקו בעיקר אך ההחלטה, וצמתי הכוח מוקדי אל בהפניית ומקצועי, פוליטי
במשאבים. ולהשתמש ההזדמנויות את לנצל הקבוצה של היכולת בשיפור

החברתית הפרקליטות תופעת של למעבר עדים אנו האחרונות בשנים

אך ומתמיד, מאז מקיימת כולה החברה היחיד. של הרמה אל הקבוצתית מהרמה

משימתם שעיקר סוכניס  מקצועות של שלם צבא המודרני, בעידן במיוחד
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וחוקיים עסקיים בענינים כשמדובר בהזדמנויות. להשתמש יחידים בידי לסייע
לאחרונה שרק אלא בחסר. לוקה או כפגוע האוכלוסיה רוב את להגדיר ניתן
הקבוצות של לקשייהם גם כמענה הפרקליט או הסוכן תופעת את לראות החלו

הסוכנים, של שירותיהם עבור לשלם מסוגלות אינן רוב פי על אשר החלשות

מתנדבים האנשים, מתרבים לאחרונה אמנם למיניהם. המסחריים והפרקליטים

לוודא ומתאמצים להזדמנויות הגישה לשיפור העושים כאחד, משרות ונושאי
זה. בכווו מספיק נעשה לא עדייו כי נראה אולם בהן; השימוש הצלחת

המשרות מנושאי רבים הצרכים. מן חלק רק אקראי באופן ממלאים המתנדבים

אמנם ישנה המשרות נושאי כקרב הצרכים. קשת בכל זמן לאורך עוסקים אינם
נועד ולכך הציבוריים השירותים בתחום פרקליטות מאמץ על מתחזקת הדגשה

בלתימטופלים תחומים נשארים עדיין אך , מקרה" "מנהל החדש התואר בעיקר

הביןאישיים. היחסים ובעולם המסחרי בסקטור הזדמנויות של

פגועות קבוצות בני המעודדת המדיניות שמתפשטת ככל האחרונה, בעת

חברתית. בפרקליטות הצורך ממוסדות,גובר לשחררם או הקהילה" בתוך "להשאר

זקוקים החברה, של הרגילות המסגרות בתוך לחיות שנועדו אלה, אנשים

בקהילות הזדמנויות של מוצלח וניצול גישה לחזק שנועדה נמשכת לפרקליטות

מושג של התוכן, עולם את לברר רב עניו כן על יש לחיות. אמורים הם בהן

החברתית הפרקליטות פעולות אמורות שאותם הצרכים מהם החברתית. הפרקליטות
לדעת. פרקליט אותו צריך מה החברתי, הפרקליט של התכונות מהן למלא,

לפעול. עליו ארגונית מסגרת ובאיזו
בהבטחת הכרוכות המשימות מן חלק רק היא הפרקליטות מלאכת אולם

מבחינתן בקהילה סבירים חיים של ביסודם שהיא גישה להזדמנויות, הגישה

בני החלשות. הקבוצות של מבחינתן ובמיוחד האוכלוסיה קבוצות כל של
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אפשרות שאין כשם בלבד בפרקליטות להסתפק יכולים אינם החלשה הקבוצה

יהיו שהזדמנויות מנת על הושטתם. או שירותים אל ההפנייה כמלאכת להסתפק

ובמקום בהזדמנויות השימוש של שוטף בניהול צורר יש נמשכים תמיכה למשאבי

הצורך עולה לעיל האמור מכל מאין. יש הזדמנויות ליצור אף שצריך

לאפשר שעיקרם תפקידים של שלל בתוכה המגלמת כוללנית חברתית בטכנולוגיה

בחוברת מוצג זה בהקשר הקהילה". "בתוך חלשה קבוצה בני של תקינים חיים
בעת מתבונן של בדרך חקרתי אותה חדשה ארגונית מסגרת של ראשוני ניתוח זו

של יעד בקבוצת מתגדר להלן המתואר הארגון 1976'י4'. בשנת בארה"ב שהות

קשורות אותו המאפיינות התכונות מן ורבות שכלית, מוגבלות בעלי מבוגרים
של ניכר מרחב קיים עדיין אן היעד, קבוצת של לתכונותיה הדוק באופו

מעל אחרות. חלשות קבוצות של הצרכים לגבי משמעות בעלות עקרוניות תכונות
פיתוח של החשיבות על ללמד כדי להלן הנדונה בדוגמא יש כי לי נראה הכל,

להזדמנויות. הגישה קשיי על התגברות שעיקרה כוללנית חברתית טכנולוגיה

כאנגלית שמו אשר שכלית" מוגבלות בעלי של לקידומם ב"ארגון מדובר

Association for the Advancement of Mentally Handicapped (AAMH)

1974 בשלהי קם הארגון . "הארגון"^ בשם בקיצור אותו נכנה להלן אשר

פגם בעלי למבוגרים לאפשר ומטרתו שבניוגירזי, פרינסטון העיר באזור

ברוב פעיל סיוע מגיש הארגון בקהילה. סביר באופן להתקיים ומתון קל שכלי

הארגון. במסגרת "חברים" בשם הקרויים מבוגרים, אותם של חייהם שטחי

פגועי גם נמצאים ביניהם אך שכלי פיגור בעלי בעיקר אמנם כוללים החברים

בעלי של מבוטל לא אחוז ואף אחרות, נאורולוגיות הפרעות ובעלי מוח

חמור פיגור בעלי של צרכיהם את לשרת מתיימר הארגון אין נפשיות. הפרעות

בשכאלה. המטפלים למוסדות כאלטרנטיבה עצמו את מעמיד הוא ואין ועמוק
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בילדותו ושבע. עשרים בן מוח פגוע טל אביו אצל נולד הרעיון
בגיל לביתו נפלט אשר עד למפגרים במוסדות גלגולים הבו עבר ובנערותו

לחיים אפשרויות לבנו להכין וניסה עליו המוטל את עשה האב בגרות.

באיש התומכת קהילתית רשת כך לשם והקים הקהילה בתוך האפשר ככל עצמאיים

לא כי האב הביו מהרה עד האב.  אחד איש ידי על ומנוהלת  בבן  אחד

תחליף למצוא עליו וכי בבנו התומכת הרשת את ימים לאורך לנהל יוכל
התומכות קהילתיות רשתות של מערכת להקמת האב נרתם לכך אי ארגוני.

רשת בבניית האב של האישי הפסיון שכלי. פגם כעלי נוספים באנשים

לניסוח מעטה לא במידה תרמו העסקים בעולם ועברו לבנו תומכת קהילתית

פעולתו. כרי תוך הארגון עוצב לפיהם העקרונות

הסוכןהתומך
הסוכןהתומך, הוא הארגון בחבר התומכת הקהילתית הרשת של הפינה אבן

הסוכןהתומך .(support coordinator) התמיכה מתאם הארגון של בלשונו או

בידור, תעסוקה, חברים: מספר של העיקריים הצרכים לכל האחראי מקצועו הוא

תחבורה, שיכון, בית, משק ניהול קניות, רפואי, טיפול חברתיים, קשרים

חברים רכישת משפחה, בני הדרכת נפשיות, בעיות משפחה, יחמי כספים, עניני
הסוכןהתומך. של אחריותו תחומי הם ואחרים אלה כל משברים. ניהול חדשים,

מסייע הוא אחרים בתחומים ישיר. באופן הסוכןהתומך מטפל מהתחומים ברבים

ואחריו. השירות קבלת כדי תוך ובמעקב המתאים המומחה עם הקשר ביצירת

בשיפוי הקשורים התפקידים כל את לבצע כן, אם אמור, הסוכןהתומך

תפקירי את מקיים הוא בקהילה. ההזדמנויות אל שבאחריותו האנשים של הגישה

את בהגדירו 'כמושיט" משמש הוא זאת עם יחד אך וההפנייה המידע העברת
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כתפקיד כוחו עיקר אך המתאימים; הפתרונות את ובזהותו החבר של הצרכים

ובלעדיו בסיסי, הוא הפרקליט תפקיד מפגרים, טל זו בדוגמה הפרקליטות.

הגישה לשיפור בנוסף משמעותיים. אינם הגישה את לשפר המאמצים שאר כל

הנפשיות בבעיות גם לטפל לו המאפשרים בכישורים הסוכןהתומר מצוייר

לעמוד הארגון חבר להדרכת לדאוג אמור גם הוא המתעוררים. ובמשברים

לידע זקוקה טאינה ברמה הדרכה ותעסוקתיים, חברתיים,צרכניים בתפקידים

מיוחד. מקצועי

לבעלי בינו מבחין הסוכןהתומר שמעניק התמיכה של הכוללני טיבה

מאלה רבים כלשהן. מגבלות בעלי של בצרכיהם העוסקים אחרים תפקיד

של הצרכים ממעגל מסוים לקטע ורק אך אחראים עצמם את רואים האחרונים

הוא אין המעגל. לכל אחראי הסוכןהתומר זאת, לעומת לאחריותם. הנתון
מסתפק הוא אין בסוציאליזציה. גם אלא מקצועית בהכשרה ורק אך עוסק

עמדות שינוי להחדיר מבקש גם אלא החבר, של החברתיים כישוריו בפיתוח

כללי. באופן שכלי פגם בעלי וכלפי עצמו החבר כלפי בקהילה אנשים בקרב

החבר את רק לא אחריותם כתחום רואים כולו, הארגון יעמו הסוכןהתומך,

עסקים אנשי לעבודה, חבריו מעסיקיו, שכניו, משפחתו, בני את גם אלא עצמו

אחר אדם וכל טיפוליים מקצועות בעלי ושירותים, מוצרים לו המספקים

אותו של התומכת הרשת מן חלק להיות עשוי ובעמדותיו במעשיו אשר בקהילה,

חבר.

של קשת בתוכו מחבר האמור בארגון שצמח כפי הסוכןהתומר כי נראה

העסקן של תפקידיו יעי ("התומר") הסוציאלי העובד של מתפקידיו תפקידים,

נועד אשר המקומי הפוליטי העסקן של הלטנטים תפקידיו ("הסוכן"),כדוגמת
המקום אנשי של ואחרים כלכליים חברתיים בענינים ומביא מוציא גם להיות
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מבחינה כשיר הסוכןהתומך . גרידא פוליטיים בענינים לעסוק ולא

עם יחד אך אותם, לשרת ואף לאחריותו הנתון של צרכיו את להעריך מקצועית
הפסיכולוגי היועץ בירוקרטיים*. הליכים ידי על מוגבל הוא אין זאת

הרשמי. הרווחה ממסד של המקובלים מהכללים לחרוג מתקשים הסוציאלי והעובד

ארגונו, של עצמאותו ובזכות תפקידו הגדרת בזכות הסוכןהתומך, זאת, לעומת

פעם בכל ביותר רחב באופן דעת שיקול להפעיל יכול הוא בו במצב נמצא

משימה. השלמת מונע הבירוקרטי שהתהליך

האישי, המעגל החבר: חיי של המעגלים בשלושת מעורב הסוכןהתומך

מקצועות קיימים הראשונים המעגלים בשני הקהילתי. והמעגל המשפחתי המעגל

אשר  הציבורית האחות הסוציאלי, העובד היועץ,  הפרטניים השירותים

הסוכןהתומך. של תפקידיו לגיבוש טיפוס, כאבות כמודלים, לשמש יכולים
מקצועות מאותם באו לשירותיו הארגון שגייס הסוכניםהתומכים מן חלק ואמנם

אנשים בגיוס מדובר כאשר וביחוד הקהילתי, במעגל זאת, לעומת פרטניים.
של שילובו המאפשרים ברורים מודלים אין חבר, של התומכת לרשת בקהילה

ויצק מנסיונו הארגון למד הקהילתי במעגל והמשפחתי. האישי במעגל העיסוק

פועל בו הקהילתי במעגל להתמקד נמשיך זו בחוברת משלו. פעולה דפוסי
שימוש של הבעיתיות קיימת זה במעגל שבעיקר משום וזאת הסוכןהתומך,

הארגון משתקף זה, במעגל וכאן, הקהילה, בתוך המצויים במשאבים אפקטיבי
יועץ שתדלן יושר, מליץ מתווך, בהיותו וחשובה. חדשנית כמסגרת האמור

בלתי שורה השכלי הפגם בעל החבר למען לגייס הסוכןהתומך מסוגל ומבקר

נמצאים מהם רבים אשר ההזדמנויות, מירב לניצול ולהביא משאבים של נדלית

בלתינגישים אלה כל היו הסוכןהתומך של התערבותו עד אך בקהילה, בשפע

אנשים של ופעולותיהם עמדותיהם בשל והן הוא מגבלותיו בגלל הן לחבר,
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הסוכן שעל החשובים הכשרים כי הארגון, לאנשי התברר מהרה עד בקהילה.

הכושר הם הקהילתי, במעגל בעיקר עבודתו, לצורך לעצמו לרכוש התומר

החברתי והכושר הפוליטי

אולפנא. בבתי ללמדו וקשה שיעור לו איו וחברתי פוליטי כושר

את לשכנע עליו כאשר לו שעומדות הן הסוכןהתומר של האישיות תכונותיו
הבנת ושל חברתית תוקפנות של מסוימת למידה זקוק הוא להתגייס. הקהילה

ואבי הארגון מייסד אותם. המפעילים התמריצים ושל אנשים של מניעיהם

הסוכן פרש. ממנו העסקים מעולם אלו מתכונות הרבה עימו הביא הרעיון
לילדים במוסד וכמדריך כיועץ לכן קודם עסק הארגון של הראשון התומר

במסגרת לעבוד בואו עם אך חריגה, באוכלומיה והתנסה התמחה הוא מפגרים.

להפעיל כיצד ללמוד הוא כפניו העומד העיקרי האתגר כי גילה, האגודה .

מורה החברים. מן אחד כל של התומכת הרשת את המהווה "נורמלית" אוכלוסיה
רב נסיין בעבר רכשה היא גם שניה. כסוכנתתומכת לארגון הגיעה לשעבר

להכיר עליה כך לשם כי מצאה, בארגון לעבוד בבואה אך לפרט, ישיר בשירות

משאביה. את ולגייס לזהות וללמוד המקומית הקהילה של המבנה את היטב
בהם, גלומים שהיו כישורים לנצל האפשרות נוכח התרגשות מלאי היו שניהם

ומוטיבציה רבה רצון שביעות עימה שיש ובהצלחה, בתכליתיות זאת ולעשות

ולפעול. להמשיך
את לגייס כיצד נסיון כדי תוך למדו הראשונים הסוכניםהתומכים

מעולם זה של מעברו הארגון. מייסד של בהדרכתו זאת עשו הם הקהילה.

רוב פי על מתקיים המעבר נדיר. הוא החברתיים השירותים לעולם העסקים

שקשה גם מה בלבד, אחת תצפית של בסיס על להכליל אמנם קשה ההפוך. בכיוון
כדי בכך יש אולם זה, במקרה האישיות התכונות של חשיבותן את להעריך
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סוכניםתומכים. אחר מגייסיקהילה, אחר ולחפש לנסות יש היכן להצביע

עולם הוא שני מקור תמריצים. יתקיימו אם אחד, מקור הוא העסקים עולם

מאלה רחוקים אינם האישיות והתכונות הכישורים שבו עולם הפוליטיקה,
(עילם הקהילתי במעגל הסוכןהתומך של משימותיו את לבצע כדי הנחוצים,

ועולם העסקים עולם אם למשרות). נבחרים שאינם בנושרים מלא הפוליטיקה
להתאים שיש הוא העיקרי הלקח כי יתכן מועמדים, די יציגו לא הפוליטיקה
שיכללו כך החברתיים, השירותים במקצועות העוסקים של ההכשרה תוכניות את

למען משאביה לגיוס ובכלים הקהילה במכנה הקשורים נושאים של רבה מידה

בעצמם. זאת לעשות יכולים שאינם אלה

בקהילה מסייעים
לשיפור ביותר הרב הסיכוי כי הארגון סגל למד דרכו בתחלת כבר

עמדותיהם בשינוי הוא השכלית המוגבלות בעל החבר של חייו איכות

היא החבר של בכישוריו לשינוי האפשרות הקהילה. אנשי של והתנהגותם

של העיקרית חולשתם את להגדיר ניתן זה, ארגון של המיוחד במקרה מצומצמת.

מגל וכך, והתנהגות עמדות לשנות סיכוייהם מבחינת במוגבלים החברים

לשם בקהילה, שינוי בגרימת פעולתו עיקר את מגדיר עצמו את מצא הארגון
החבר על רק ולא הקהילה על לשינוי האחריות הטלת כדי תוך משאביה, גיוס

לחיזוק. הזקוק
"הטבעיות", התומכות ברשתות בהתערבות ורק אר מסתפק אינו הארגון

הסוכןהתומך, באמצעות הארגון ושכנים*19. ידידים משפחה, בני דהיינו,
בתחום מקצועם, בתחום למסייעים הקהילה מאנשי נוספים רבים להפוך מבקש

פעילותם. של הרגילה המסגרת בתוך החברתי, תפקידם ובתחום הכלכלי עיסוקם
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שכלית מבחינה המוגבל לאדם לסייע דרך למצוא מתבקש למשל, בנק, פקיד

בנק חשבון לקיים משמעותם, את להביו לעתים ואף במספרים בשימוש המתקשה

 הסוכן ידי על מתבקש במשרד או במפעל עבודה מנהל בהמחאות. להשתמש ואף

שכלית, מבחינה המוגבל עובד עם ביחסיו וסובלני סבלני רק לא להיות התומר

עובד של הניהול בדרכי חידושים ולחדש יצירתי להיות להשתדל גם אלא

בעבודה. תפקידיו מהות על הסבר של שונה לאופן הזקוק

והקשיים ההתנהגות דפוסי את הסוכןהתומר מציג בקהילה לשוסרים

חברי בין אישי קשר יוצר אף הוא שכלית, מוגבלות בעלי אנשים המציינים
תשומת ולהעניק לצורך מודעים השוטרים נעשים וכך השוטרים לבין הארגון

השוטר, הקהילה. בקרב החיים הארגון לחברי מלאהבנה וטיפול מיוחדת לב

בתפקידו ואפילו ומסייע, עוזר גם אלא הגנה תפקידי רק לא ממלא זו, בדרך

שכלית. מוגבלות בעלי של ההגנה לעניני מומחה נעשה הוא חברתי כמגן

הוא מסייעים לגיוס רבים מאמצים הארגון סגל עשה בו חשוב תחום

הארגון חבר של היכולת נבחנת שבו משוס במיוחד חשוב זה תחום המסחר. בתחום

 הסוכן משתדל לכך אי משקבית. וכמנהל כצרכן הקהילה חיי בתור להשתלב

חנויות, בעלי כגון: המסחר, בתחום שונים אנשים אל החבר את לקשור התומר

אוטובוסים, נהגי אל גם וכמובן למיניהם, אישיים שירותים נותני זבנים,
משתדל הסוכןהתומך המסחר. למרכזי ביתם בין הארגון חברי את המוליכים

חבר של התומכת הרשת בתוך להיכלל העשוי אלה, מאנשים אחד כל כי להבטיח,

ניתן כיצד וידע מגבלותיו, את יעריך החבר, את אישי באופן יכיר הארגון,
לחבר לסייע נקראים מכולת חנויות בעלי השוטפת. הפעילות במסגרת לו לסייע

עימם שיש משגים של לאפשרות לב מתאימים,לשים מזון סוגי לבחור הארגון

ובאופו הכספית, ליכולתו מעל שהם מוצרים לרכוש שלא לחבר להציע סיכון,
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במהלך להתעורר העשויים כלשהם, קשיים של לאפשרות ערים להיות כללי
איטי באופן החבר את מציג הסוכןהתומך בחנות. הארגון חבר של ביקורו
הוא המסחר. בתי בשאר וגם המכולת בחנויות גם ולזבנים, החנויות לבעלי

קשר עימם מקיים ואף לפתרונן, האפשרויות ואת הבעיות את בפניהם מציג
להדריכם מנת על קצר, ביקור ידי על ולעתים הטלפון באמצעות לעתים קבוע,

יסתבכו שהדברים בעת כי לרעת, חשוב החנויות ולבעלי לזבנים להם. ולסייע
הידיעה, גם לכך מסייעת כנגדם. לעזר ואחראי, כמומחה המוגדר מישהו, יהיה

בתחומו. אחד כל כמותם, העושים אנשים של מרשת חלק הם כי

בקהילה החי אדם, כל כמעט למעשה, נדלית. בלתי היא הדוגמאות רשימת

ארגון לחבר לסייע מועמד להיות עשוי חברתי, או מקצועי תפקיד בה וממלא

המשאבים את ניכר באופן להרחיב ניתן זו בדרך בו. התומכת ברשת ולהיכלל

שכלית. מוגבלות בעלי של החלשה קבוצה לרשות לעמוד העשויים האנושיים
לנגישים אותם לעשות הוא שנדרש מה וכל בקהילה הקיימים משאבים הם אלה כל

החלשה. הקבוצה בני עבור גם ולשמישים,

מטעמים רוב פי על נעשה אחרת או זו מוגבלות בעל לאדם הסיוע
הוא זה מאוד. ברורים וחברתיים פסיכולוגיים תמריצים בו ויש הומניטריים

המסייעים מן רבים בקרב גם הדבר וכך רכים מתנדבים של לפעולתם הבסיס

המקצועי האתגר של התמריץ כי התברר זה לארגון אולם האמור. בארגון לחברים

מסייעים בפני הפוטנציאלים. המסייעים מן לרבים נוסף משותף מכנה מהווה

למשימה המקצועי ונסיונם כישוריהם תפקידיהם. את ליישם האתגר ניצב רבים
סיפוקם. על באו לא לכן שקודם צרכים למלא ובכך מקרוב, הכירוה שלא חדשה

מפגרים. של בחשבונות לטיפול מומחה נעשה שהוא בכף אתגר רואה הבנק פקיד

מקצועי אתגר מוצא לכך, מתאימה והכנה המשימה הצגת לאחר עבודה, מנהל

אלה, למסייעים הרגילים. הניהול מדפוסי החורגים דפוסים עפ"י עובד בניהול
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שכלית מוגבלות לבעל הסיוע בעבודתם, רבה ירך כברת שעברו לאנשים נירווד

חדש. בתחום מקצועית להתפתחות הזדמנות הציב

ישנו בקהילה אחרים עסקים ולבעלי לסוחרים כי מצא הארגון סגל

מוכרים אלה שכלית. מוגבלות בעלי למבוגרים למסייעיס להפוך כלכלי תמריץ

מסוימת לקבוצה מכירותיהם את להגביר ויכולים וקירותיהם מוצריהם את

המסחר ביחסי למקובל מעבר סיוע ויעניקו מגדרם מעט יצאו אם באוכלוסיה

היותו ידי על ההופך, מקצוע לבעל או חנות לבעל רגילה. אוכלוסיה עם

בתוספת לזכות הסיכוי רב שכלית מוגבלות בעלי בלקוחות ל"מתמחה" מסייע,

אם לעיל. שצויינו האחרים לתמריצים בנוסף וזאת לפדיונו, מבוטלת לא

מגיעים בקהילה המצויות האחרות החלשות בקבוצות החברים מספרי את מצרפים

עסקים בעלי למספר נכבד כלכלי תמריץ לשמש העשוי למדי ניכר לקוחות למספר

את ולהפוך להתאמץ צורך אין החלשות הקבוצות של מבחינתן מקצועות. ובעלי

לשנות כדי מביניהם קטן בגרעין די למסייעים. והמקצועות העסקים בעלי כל

אלו. קבוצות של רווחתם את

ומתנדבים מסייעים בין ההבדל

כל הקהילה, אנשי של המקצועיות השגרתיות פעולותיהם על ההשענות

הארגון לרשות מעמידה לסיוע או לתמיכה עיקרי כמקור הוא, בתפקידו אחד

כאמור, המסורתי. המתנדב על ההישענות מן השונה באופן קהילה משאבי האמור

לחרוג נקראים הקהילה אנשי אין התנדבות, של השכיח בדפוס כמקובל שלא

במסגרת עזרתם את ולהושיט היומיומית, ומפעילותם הרגילים מתפקידיהם

בעיקר לסייע נקראים הם אין הרגילה. מסגרת שאינה אחרת או זו מוסדית

בענינים לעסוק מתבקשים הם ואין המתנדבים של כמעשיהם שלהם, הפנאי בשעות
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הקהילה אנשי הוא, נהפוך כישוריהם. עם הדוק קשר להם אין כלל בדרך אשר

הבעיה כאשר בעיקר כישוריהם, מירב את לנצל האמור הארגון ע"י נקראים

אלה. לכישורים אתגר מהווה ואף שגרתית אינה הניצבת

ישנן הרגילה הקהילתית במערכת מסייעים על הארגון של להישענותו ן

הסיוע של וההתפלגות כמות על ההשלכות ובעיקר לציון, הראויות השלכות כמה

אל הפוטנציאלי הסיוע את מרחיב הארגון ידי על שאומץ הדפוס הפוטנציאלי. 1

לסייע מנת על המקצועי מגדרם לצאת רב פנאי להם שאין מאד עסוקים אנשים

הומניטרי מעשה לעשות האפשרות את להם מעניק זה דפוס החלשה. הקבוצה לאיש

כך ירי על השוטפת. עבודתם ביצוע כדי תוך עבודתם מקום של כותליו בין
המשותף המכנה אשר בכירים ומנהלים פשוטים פועלים המסייעים לשורת נוספים

עקרות על ההתנדבות עיקר את לבנות צורך אין שוב פנאי. העדר הוא שלהם

במעשים הפנוי זמנן את שימלאו משימות אחר התרות הבינוני המעמד מן בית

כל תעסוקה. המחפשים גמלאים על רק להישען צורך אין ומשמעותיים. טובים

לסיפוק הכרחי סיועם אשר אלה ובמיוחד פוטנציאלית, למסייעת הופכת הקהילה

החלשה. הקבוצה בני של צרכיהם

אל הזמן במרוצת מתגלגלים שכלית מוגבלות בעלי מהמבוגרים רבים

בתעשיה, העובדים מן רבים בינוניתנמוכה. עד נמוכה הכנסה בעלי של שכונות

כצרכנים זו חלשה קבוצה בני עם יומיומי במגע הבאים ובשירותים במסחר

פוטנציאל הרחבת אלה. הכנסה מקבוצות הם חברתיים קשרים וכמקיימי כעובדים
משאבים של גדול מאגר לרתום אפשרויות פותחת זו אוכלוסיה שורות אל הסיוע

אחרות. חלשות קבוצות של ולרשותו זו חלשה קבוצה של לרשותה

המתנדב בין התמיכה פעולות בביצוע נוסף גאוגרפי הבדל גם קיים
קטן במספר מפעולותיהם רבות מרכזים המסורתים המתנדבים והמסייע. המסורתי
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ידי על מגוייסים הם לשם שירות, ומתקני מוסדות כלל בדרך מקומות, של

המתנדבים של מפעולותיהם שרבות היא התוצאה השונות. והסוכנויות הארגונים
קיימות ולא כולה הקהילה של מבחינתה לעין נראות שאינו כמעט מוצנעות,

ן ההתנדבות. מעשי של הדוגמה מן ללמוד בקהילה אחרים לאנשים רבות הזדמנויות
הקרויים אלה של פומבית חיובית התייחסות של הדוגמאות הן מעטות כך

י שכלית, מוגבלות בעלי אל ובודאי אחרת, או זו מוגבלות בעלי אל "נורמלים"

על בהשענות מדובר כאשר כך הדבר איו הקהילה. בתוך שגרתיים במצבים

ניתנת המסייע של תמיכתו האמור. הארגון ידי על שהוגדרו כפי מסייעים

ממלאי שאר וכל עובדים לקוחות,  שאחרים במקומות בפומבי, קרובות לעתים

לעצמם לסגל אף מכך, כתוצאה ואולי, ללמוד, בה, לצפות יכולים  תפקידים
כל, לעין גלויה שמוגבלותו לאדם, מסייע של תמיכתו דומה. התנהגות דפוס

הצעיר הדור חינוך על חשובות השלכות ולכך לחיקוי מקור לשמש בקלות יכולה

חלשות. לקבוצות הסיוע בנושא

מחוזיות ממשלתיות, סוכנויות של לשירותיהן נזקק האמור הארגון

משאבים לממשל ממשל. בשם כללי באופן להם נקרא אשר רבות, ומקומיות
חלשות קבוצות של השונים הצרכים במילוי הקשורים כוחאדם ומשאבי כספיים
של הגיוס מלאכת ובריאות. חינוך תעסוקה, שיכון, כגון: שונים בתחומים

מיוחד עניו בה ויש עצמו בפני פרק היא האמור הארגון ידי על הממשל משאבי

גיוס  כאן הנדון בהקשר ארה"ב. של והמוסדי הפוליטי למבנה בהקשר

יש אותם גם אשר פוטנציאלים מסייעים הממשל בפקידי הארגון ראה  מסייעים

והעמדת שכנוע פעולות באמצעות נתונה. חלשה בקבוצה התומכת לרשת לגייס
שמצאו ממשל אנשי ארגונם למען לגייס הארגון אנשי ידעו ותמריצים אתגרים

העת כל מתחוללים שכאלה דברים למקובל. ומעבר לדרוש מעבר לעשות לנכון
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מלאכת הנדון שבמקרה אלא ממשל וסוכנויות ארגונים בין היחסים בתחום

מסייעים, לגייס כולל ממאמץ לחלק הפכה ממשל אנשי של והגיוס השכנוע

תפקידים ממלאי להפוך הארגון של הנמיון גישה. מכשולי על להתגבר במטרה

פורמלית" "תמיכה בין המקובלת החלוקה על ערעור מצמיח למסייעים בקהילה

אינה מסייע של איהשתייכותו או השתייכותו פורמלית". בלתי ו"תמיכה

שמגדירה היא עצמה הפעולה התמיכה. סוגי שני בין להבחנה מידה אמת בהכרח

ממשל ואנשי מקצועות בעלי עסקים, נעלי אותם כל תמיכה. של פורמליותה

יש תפקיד אותו במסגרת אך תפקידם, בתוקף פורמלית תמיכה להעניק אמורים

הוא האמור הארגון בפני שעמד האתגר בלתיפורמלית. תמיכה להעניק בידם

של הגשתה עצם את לאפשר ובכך הבלתיפורמלית התמיכה של חלקה את להגביר

בל תנאי היא הבלתיפורמלית התמיכה שלפנינו בדוגמא הפורמלית. התמיכה

הפורמלית. בתמיכה השימוש רבים במקרים יתכן לא בלעדיו יעבור
בפני ובעיקר הארגון, אנשי בפני שעמד חשוב אתגר מקצועית, מבחינה

החברים של הצרכים את אופרטיבי באופן להגדיר היה התומכים, הסוכנים
ולהדריך הפוטנציאלים, המסייעים את לזהות בקהילה, אנשים של סיוע לפעולות

הארגון מאנשי דרש זה אתגר סיועם. את להעמיק כיצד המסייעים את במדוייק
החברים מן אחד כל של וצרכיו תכונותיו מכלול את רק לא בםדוייק ללמוד

נתונים קהילה אנשי בין האפשריות "העסקאות" את במפורט להכיר גם אלא

כללי. ידע של למונחים הפרטיקולרי הידע את לתרגם הזמן ובמשך חבר, לאותו

את ולהכיר ללמוד היה הארגון אנשי ניצבו שבפניו העיקרי האתגר

תפקידים, אנשים, של מדוייק "מיפוי" כעין לערוך הצורך עלה מיד הקהילה.

לגזור יהיה ניתן זה מיפוי תוצאות שמתוך מנת על זאת כל סוכנויות, עסקים,

עצמם את מצאו הארגון אנשי קהילתית. תמיכה של אישיות רשתות אותן את

מוגבלות בעלי מבוגרים של ההתנהגות בדפוסי רק לא מומחים להיות נדרשים
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תחומים הקהילה. של ובפוליטיקה בכלכלה בסוציולוגיה, גם אלא שכלית

הסוציאלית המקצוענות בשולי עמדו כר. שעד ואינפורמטיביים, דיסציפלינריים
הארגון. אנשי של וההתמודדות ההתענינות למרכז הפכו

כוללני טיפול בצד מגזרית התמחות

התפקיד בעל הסוכןהתומר היה בפרינסטון הארגון לקיום הראשון כשלב

מספר גם וכך גדל החברים מספר כאשר אולם התומכת. הקהילתית ברשת היחיד
לחלוקה מגמה נתגלתה הקהילה, בהפעלת ן ו נסי הצטבר ואף הסוכניםהתומכים,

אדם להועיד מקום יש כי נמצא התעסוקה. בתחום ובעיקר העבודה, של מסוימת

לחברי מתאימים תעסוקה מקומות לבנות או ליצור העיקרי שתפקידו מיוחד

סוכניםתומכים שעיקרו ארגוני מבנה שהצמיח הגרעין נזרע כר הארגון.
חברים, עשרות כמר. של החיים תחומי כל את כוללת מהם אחד כל טל שאחריותו

בקהילה משאבים של הגישה בשיפור העוסקים תחומיים" "מומחים מספר ולידם

מומחים . שכלית מוגבלות בעלי של המיוחדים ולצרכים לתנאים המתאימים

אל יצאו התהומיים המומחים והבידור. החינוך התעסוקה, בתחום קמו תחומיים

ליצור ביקש התעסוקה מומחה הארגון. לחברי הזדמנויות אחרי ותרו הקהילה

מסגרות להקים דרכים מצא ובידור לחינוך המומחה תעסוקה. הזדמנויות
הקיימות החינוכיות למערכות בצמוד כלל בדרך הארגון, לחברי חינוכיות

הזדמנויות בהם ומצא הקהילתיים והמרכזים המועדונים אל יצא וגם בקהילה

מהפעילות כחלק ואם נפרדות במסגרות אם הארגון, חברי ע"י לניצולם

השוטפת.

מקום מציאת רבה. עדיפות בעל כתחום הארגון ע"י נחשבת תעסוקה

בחברה לאינטגרציה פתח בארגון מסמלת זמן לאורך עליו ושמירה תעסוקה
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גם ישנם התעסוקה בתחום החבר. עצמאות של מסוימת למידה וסיכוי הרגילה

להדגמה תעסוקה תחום נבחר לכן המוגבלת(11). לאוכלוסיה רבים גישה קשיי

ממגזרי באחד הארגון סגל פועל כיצר בקצרה להבהיר מנת על זו בחוברת
ו

החברים. של הצרכים
העבודה מקומות את לסרוק היא לתעסוקה המומחה של הראשונה משימתו

של מפורטת הכרה בארגון. חברים או חבר של להעסקה אפשרויות ולאתר באזור

המצב בידיעת מדובר איו הכרחי. תנאי כן על הוא בקהילה התעסוקה עולם

המתאימים חדשים תפקידים יצירת של האפשרויות בהבנת גם אלא הקייס

הארגון. חברי של לנתוניהם
בשכנועמ מקורו הארגון לחברי שעמדו התעסוקה מהזדמנויות ניכר חלק

מתאימים תפקידים שייווצרו כר תפקידים חלוקת מחדש לערוך מעסיקים של

הומניטרי היה לא המעסיקים כפני שהוצב התמריץ שכלית. מוגבלות לבעלי

אנשים להעסיק אפשרות יצירת של הכלכלי התמריץ את גם כלל אלא בלבד

במסירות. פועלים או מתמידים אינם נורמלים" שאנשים בתפקידים מוגבלים

קלושים. אינטלקטואליים אתגרים בשל בעיקר

אל בדרך שכלית מבחינה המוגבל בפני העומדים הקשים המכשולים אחד

חברתיים כישורים בוחן הראיון קרובות לעתים הראיון. הוא תעסוקה מציאת

כן. אם הוא. הראיון עבודה. כישורי בוחן הוא מאשר יותר דיבור וכושר

המומחה של העיקריים מתפקידיו אחד ולכן התעסוקה בתחום ראשי גישר, קושי

ולהסכים הראיון על לוותר הפוטנציאל' המעסיק את לשכנע הוא לתעסוקה

המועמד. החבר של והחזקים החלשים הצדדים של ובכתב בעלפה תיאור לתחליף:

לתעסוקה המומחה לבצע. הארגון אמור אותם שירותים של שורה מוצעת למעסיק

המוגבל לאדם התאמתו מידת את במדויק ולבחון התפקיד את במפורט לנתח מציע
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מדוקדקת בחינה נערכת כללי, באופן מתאים נמצא שהתפקיד לאחר רק טכלית.

כן כמו עדיין. מועסק שאינו הארגון מחברי אחד של הספציפית התאמתו של

קושי. כל ללא העבודה ממקום החבר יסולק כשלון של במקרה כי הארגון מבטיח

והסוכן לתעסוקה המומחה באמצעות בעיקר עצמו, על מקבל הארגון

אחרים ועובדים עבודה מנהלי גם אלא עצמו המועמד את רק לא להכשיר התומך,
< של מוקדם די בשלב מצאו הארגון אנשי המועמד. עם בקשר לבוא שעשויים

של הצבתו בהצלחת מכריע תפקיד ועובדיםשותפים עבודה למנהלי כי פעילותם

המוגבל באדם לראות אלה עלולים מוקדמת הכשרה ללא בתעסוקה. הארגון חבר

מראש, יודרכו לא אם עבודה, מנהלי ואיום. פגע במחיצתם העובד שכלית

לקוי. ניהול כושר של כתוצאה יתפרש אדם אותו בהעסקת שכשלון לחשוש עלולים

ובכבוד בכבודם פגיעה במחיצתם שכזה אדם בהעסקת לראות עשויים עובדים
הסבלנות ואי הקדומות הדעות מצטרפות אלה כל ואל ממלאים. שהם העבודה

שכלית. מבחינה המוגבל את המאפיינות שגרתיות בלתי התנהגות צורות כלפי

הכשרה בפעולות הסוכןהתומר, בסיוע לתעסוקה, המומחה מתרכז אלה כל בשל

מכשולים להסיר היא המטרה הארגון. חבר עם אחת בכפיפה שיעברו מי כל של

האפשריים התמריצים כל הגשת כדי תוך כמסייעים, העובדים גיוס ידי על

הארגון. לאנשי האחריות מן חלק והעברת

הסוכן עם יחד פועל התעסוקה, מקום את המכין התעסוקה, מומחה

מירב את הסוכןהתומך נוטל מכן, לאחר ההעסקה. של הראשון בשלב התומך

הארגון. חבר של השונים הצרכים מגזרי בין הרציפות נשמרת בכך האחריות.

חבר עבור חדש תעסוקה מקום למציאת ליבו תשומת את מעביר התעסוקה מומחה

בעבודה. הראשונית הצבתו ולהבטחת אחר
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גאוגרפיים הבטים

הנט בעלות שאלות מספר מעוררת הקהילה של שוטף סיוע על ההשענות

לרשת כבסיס המשמש הגאוגרפי התחום מהו השאלה נשאלת ראשית גאוגרפי.
בשתי פעולה ידי על הבעיה את פתר בפרינסטון הארגון תומכת, קהילתית

ו

ובמסגרת פוליטי כמכשיר הארגון של הדואלי לאופיו במקביל גאוגרפיות, רמות

ובשיפור ציבוריים משאבים בגיוס מדובר כאשר אישי. צביון בעלת קהילתית

מדובר דנן במקרה הרחב. הגאוגרפי התחום נבחר שלטון מוסדות אל הגישה

עצמו, הארגון לפעולות גאוגרפי כבסיס שימשה הנפה (county) הנפה בתחום

לעומת . שכנו0 בנפה נוסף סניף להקים מתכננים (בעור נפתי כסניף שהתארגן

עשרות לכמה האחראי סוכןתומך באמצעות תומכת קהילתית רשת להקמת זאת,
מרסר בנפת גדולות ערים (אין ישוב של הצר הגאוגרפי התחום אומץ חברים,

ברמה בנפה). היחידה הבינונית (בעיר רובע של או פרינסטון) העיר שוכנת בה

הסוכן פועל בו המדויק התחום הגדרת של הבעיה מתעוררת הנמוכה הגאוגרפית
לטפל יכול שהסוכןהתומן החברים מספר הוא העיקרי הקריטריון האם התומך.

אשר הומוגני חברתיכלכלי אופי בעלי מגורים תחומי אלה יהיו האם בהם?

לשאלות דוגמאות הן אלה קהילתית? הזדהות של מסוימת מידה בהם מתקיימת

להן נמצאו לא לפעילותו הראשונים בשלבים אך מולן, עמד הארגון אשר

חותכות. תשובות

רשתות ,כי היתה הארגון של פעילותו בראשית כבר שהתגבשה מסקנה

מינימלית צפיפות ישנה בהם במקומות בהצלחה להקים ניתן תומכות קהילתיות
חנויות בנקים, שישנם במקום ופועלת צומחת תומכת רשת ואנשים. שירותים של

שקיימים במקום ובידור, ספורט ומתקני משטרה תחנות ספר, בתי כבסיות,
על ומפעילים ברחובות הולכים שאנשים במקום ומוניות, אוטובוסים שירותי

גם אלא בלילה רק לא גרים שאנשים כמקום הרבים, ברשות חברתית בקרה כך יד*
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ארה"ב, בנוסח פרווריים באזורים כפריים,ובמיוחד היום.באזורים במטך

מוגבלות בעלי מבוגרים עבור יעילה תומכת רשת של לבנייה קשיים נמצאו

מסייעים, של רשת לפיתוח מעטים נתונים ישנם בהם מקומות הם אלה שכלית.

העירונית, בשכונה זאת, לעומת שם. מעטים הפוטנציאליים המסייעים כי

רשתות לבניית נוח פוטנציאל קיים ושירותים, אנשים שמצטופפים במקום

הארגון. של היעד לקבוצת תמיכה

יכולתן מבחינת אחידה חזית מציגות העירוניות השכונות האם אולם,

במעוטי המאוכלסת שכונה האם היעד? בקבוצת קהילתית לתמיכה כבסיס לשמש

עול הדתי או האתני ההרכב האם אמידים? של לשכונה זה, בעניו דומה, הכנסה

ויכולת הקהילתית התמיכה פוטנציאל על להשפיע כדי בו יש האוכלוסיה

שעוסק מי כל את המעסיקות שאלות הן אלו כל סוכניםתומכים? ידי על גיוסו
משמעות בעלות שאלות אלה היו האמור לארגון אך הקהילה, מבנה בחקר

ההקצאה את להנחות כרי אלו לשאלות בתשובות יש אחד מצד אופרטיבית.

להיות עשויות שני, מצד תמיכה. רשתות לבניית מאמצים של הגאוגרפית

ועל הקהילה משאבי של הגיוס בדרכי הדיפרנציאליות על השלכות אלו לתשובות

בהם הקהילתיות לנסיבות בהתאם הםוכניםהתומכים של הדיפרנציאלית הכשרתם

הקהילתית התמיכה הפוטנציאל איפיון שעיקרן אלו, שאלות לפעול. אמורים הם

האקולוגיה חקר של אחר לסוג מובילות השונים, וברובעים בישובים הקיים

הצורניים בצדדים המקובלת להתמקדות בהשוואה ואזורים. ערים של החברתית

כאן עולה חברתייםכלכליים, מאפיינים ושאר אתניות דמוגרפיה, סטטוס, של

שירות של ויחסים ביןאישיים יחסים של חברתית אקולוגיה להציג הצורך

החלשות לקבוצות הקהילתית התמיכה של גרפית גאו בשונות המתבטאת אנושי

לשרת שתוכל קהילתית תמיכה של מפה לבנות בנסיון בעצם מדובר השונות.
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במוחם מגובשת היא אם בין זו, מעיו מפה למשל, למיניהם. החלטות מקבלי

עשויה מחקר, של כמוצר ממשית בצורה קיימת אם ובין החלטות מקבלי של

ששוחררו אלה כל של בקהילה ההשמה תהליך את ניכרת במידה לשפר היתה
לבחור להשתדל יכולים היו ההחלטות מקבלי האחרונות. השנים במהלך ממוסדות

של גבוהה רמה צפויה שבהם מגורים אזורי אותם את בקהילה ההשמה לצורר

נעדרי מגורים באזורי באיהצלחה להסתכן ולא קהילתי סיוע פוטנציאל

שכזה. פוטנציאל

כל הפוטנציאלי. הסיוע של המפה נוגעת מוסדות למשוחררי רק לא אך

נגישות קשיי להם ואשר הקהילה" "בתור ומתמיד מאז המתגוררים אנשים אותם

של נכונה מבחינה נשכרים לצאת יכולים אחר, או זה חסר או ליקוי בגלל

אם ביו במשאבים, ולהשתמש להגיע סיכוייהם את לשפר ובכך מגורים, אזור
אחר. או כזה סוכןתומך של להתערבותו זקוקים אינם אם וביו זקוקים הם

בדרך המתרכזת הקשישים באוכלוסית לראות ניתן זה לעקרון להענות דוגמה

לזכות יכולים הם בהם במקומות הערים של בליכן מרכזיות בשכונות כלל

מרוחקות בשכונות למצוי בהשוואה ולאנשים לשירותים יותר רבה בנגישות

. הערים שבשולי
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סיכום

שלו היעד וקבוצת משלו בנסיבות אמנם קם בפרינסטון המעוגן הארגון

המתגלים ועקרונות דפוסים מספר אך מטלה וצרכים תכונות בעלת היא

קבוצות של צרכיהם לסיפוק השלכות בעלי הם זה ארגון של ובפעילותו במבנהו

שלהן. הגישה כישורי של יחסית בנחיתות המצטיינות אחרות חלשות

כיסוי להבטיח שנועד עקרון האחריות, של הכוללניות הוא אחד עקרון

את מחייב הכוללניות עקרון גיסא. מאידך אישי, וטיפול גיסא, מחד ותאום,

לעסוק רק לא  התחומיים המומחים עם בשילוב הסוכןהתומך  הארגון סגל

מקצועי ארגוני כלי בכל להשתמש גם אלא היעד קבוצת של הצרכים תחומי בכל

הגישה את לשפר שמטרתם הכלים, כל ומשאבים. צרכים בין לגשר מנת על

סגל של הלגיטימי התחמושת מאוצר לחלק נחשבים ניצולם, מידת ואת למשאבים

בפרקליטות התגדרות אין והפנייה. מידע בהעברת הצטמצמות כאן אין הארגון.
התחומי. המומחה ושל הסוכןהתומך של נחלתם הם הגישה כלי כל כלבד. חברתית

כיום רווח ואף זו, בחוברת הדיון של מרכזי כציר המשמש שני עקרון

כל על כולה הקהילה על ההשענות עקרון הוא החברתיים, השירותים מן ברבים

המסחרי, המגזר של הכללתו והמסחריים. ההתנדבותיים הציבוריים, מרכיביה:

ראשית, ראשיים: טעמים שני ולכך הארגון סגל של מעיניו בראש עומדת

בטלים לעומתם אשר למכביר והזדמנויות משאבים גלומים המסחרי במגזר

הגישה הגברת ארה"ב. של בתנאיה במיוחד הציבורי, המגזר משאבי בששים

אשר הציבורי, למגזר בהזדקקות הצורך את מצמצמת המסחרי המגזר למשאבי

של מבחינתם שנית, גואה. ביקוש מול בהצע מחסור של בלחצים עומד לאחרונה

המסחרי המגזר בשירותי להשתמש היכולת השכלית, המוגבלות בעלי המבוגרים

מדובר כאשר עצמה בפני חשובה מטרה ה"נורמליזציה", למאמצי ביטוי היא
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וגם דומה, מטרה אחיות רבות חלשות לקבוצות גס אר זו. מעיו חלשה בקבוצה

המתאים. בכוון הצלחה מסמן המסחרי במגזר השימוש בהן

הארגון אצל הולידה המסחרי, המגזר על ובמיוחד הקהילה, על ההשענות

בני למען הקהילה משאבי לגייס שמבקש מי לכל רב עניו בעל פעולה דפוס

למסייעים בקהילה אנשים הפיכת על בנוי זה דפוס כלשהן. חלשות קבוצות

בדרך מוגש סיועם ואשר חלשה מקבוצה בארם התומכת הרשת במסגרת הפועלים

בקהילה אנשים של לגיוסם המנוף המסחרי. במגזר השוטפת מפעילותם כחלק כלל

אך ההומניטרי התמריץ קיים מעטים. אינם ואלה בתמריצים, טמון כמסייעים
המקצועי האתגר של התמריץ גם נוסף מבוטל.לאלה אינו הכלכלי התמריץ גם

חלשה. קבוצה של המיוחדים לצרכיה וכשרונות כישורים ליישם

המקצועית הפעילות במסגרת הקהילה אנשי של הסיוע על המושם הדגש

בתוך חלשות בקבוצות לתמיכה הפוטנציאל את ניכרת במידה מרחיב השוטפת

המסורתיים. ההתנדבות דפוסי באמצעות המגוייסת לתמיכה בהשוואה הקהילה,

חלק לקחת רבים לאנשים מאפשר השוטפת, הפעילות במסגרת הסיוע עקרון

הפוטנציאלית לתמיכה מצרף זה עקרון חלשות. קבוצות בני של התמיכה ברשתות

גאוגרפית מחויבות או (קרובים) משפחתית מחויבות להם שאיו אלה את גם

או (מתנדבים) חזקה הומניטרית מחויבות ידי על מונעים הם שאין (שכנים;),

שכנות מכל הבאים אלה, טובים. מעשים עשיית אחר לתור פנויה שעתם שאין

במלאכת העוסקים ידי על והתמריץ האתגר בפניהם כשמוצבים האוכלוסיה,
אותם בכל ניצבים ממילא שהם בכר הוא יתרונם יד. לתת מוכנים הגישור,

החלשה, הקבוצה איש זקוק לה המשאבים ממערכת חלק המהוים חיוניים, מקומות

בפתחם ניצבים אלה גישה. כשרי של בנחיתות השאר ביו מתבטאת שחולשתו האיש

הגישה. על להקל או להקשות ובידם כשוערים ההזדמנויות, של המשאבים, של
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רבים עבור כי נראה אלה. במשאבים ויעיל נוח שימוש לאפשר אי למנוע בידם

המאמץ למשאבים, לקויה בגישה מתבטא חולשתם שעיקר החלשות, הקבוצות מבני
בתוך חייהם על ניכרת במידה להקל עשוי הקהילה מגזרי בכל מסייעים לגייס

הקהילה.

מוגבלות בעלי של כקבוצה כלל בדרך נתפסת אינה הקשישים אוכלוסית

מן ברבים לראות ניתן בקהילה, למשאבים הגישה מבחינת אולם, בולטת.

ולהשתמש לגשת בקשיים מצטיינים רבים קשישים חלשה". "קבוצה הקשישים

קשיי כי נדמה לעתים בקהילה. המצויים והכלכליים החברתיים המשאבים בשלל

מרכזיותם קשישים. של החיים באיכות הירידה בבסיס שעומדים הם אלה גישה

הפעלת באמצעות הגישה לשיפור לב תשומת יתר כן על דורשת הגישה קשיי של

בפרינסטון, ארגון אותו נוהג בה הדרר כי נראה מתאימה. חברתית" "טכנולוגיה

בה יש הקשישים, מן בולט באופן שונה לכאורה אשר בקבוצה עוסק שהוא אף

זו, דרך קהילה, משאבי אל קשישים של הגישה את לשפר כיצד להצביע כדי

סוכןתומך, באמצעות הקהילה של השונים במגזרים מסייעים גיוס על הנשענת

בגופם, קשה באופן פגועים שאינם קשישים אותם לכל בעיקר לסייע יכולה

מסוימת מהידרדרות כתוצאה נפגמה חייהם איכות ואשר בנפשם, או בשכלם

למשאבים אלה קשישים של הגישה שיפור משאבים. אל שלהם הגישה בכשרי

סבירה. באיכות בקהילה לחיות יכולתם את יחזק
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