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 הקדמה  

 ? מה זו קהילה

ההגדרה "היבשה" לקהילה היא אוסף של אנשים שיש להם מכנה משותף, מטרות משותפות 

התוספת שתופסת לגבי ותחושת שותפות. אבל אם תשאלו אותי, זה הרי מגדיר גם קבוצות. ולכן, 

 נוצר מרחב שמעודד ומאפשר מערכות יחסים.   גם  קהילות היא מערכות היחסים. בקהילה

כמו מעבר מעניין מאוד של קהילות מהמרחב הפיזי לזה הדיגיטלי. בשנים האחרונות אנחנו רואים 

 החיים שלנו שעברו במידה רבה להתנהל אונליין, גם הקהילות צצות להן כפטריות לאחר הגשם. 

 בואו נבין אילו סוגים של קהילות קיימות. 

 

 סוגי קהילות 

 את הקהילות ניתן לחלק לכמה סוגים עיקריים: 

בין אנשי מקצוע שעוסקים בתחום מסוים. באנגלית  אשר מחברות  –קהילות מקצועיות  •

ויש להן כוח אדיר לקדם אנשים מקצועית, להביא  Communities of Practiceקוראים להן 

מנהלים  לחדשנות ולפתור בעיות. קהילות כאלה יכולות להתקיים בתוך ארגון (למשל 

ם (למשל מומחי הטרנספורמציה  בין ארגוני חברת הייטק), אואדמיניסטרטיביים ב

לאנשי  בית מקצועיקהילות כאלה הן ממש כמו הדיגיטלית של הרשויות המקומיות). 

אנחנו לומדים מצוין  – מבוססות על רעיון מקסים שנקרא למידה חברתית  הןמקצוע. 

ת כאן. תוכלו לקרוא עוד על קהילות מקצועיומניסיונם וסיפוריהם של חברינו למקצוע. 

 הנה כאן. . בתוך ארגונים  לקהילות אלה יש כוח אדיר בהעברת ושימור ידע

אלה קהילות שמחברות בין אנשים שמתעניינים בתחום מסוים. אלה  –קהילות עניין  •

צעיפים או בשלני גורמה. תכלס? תוכלו יכולים להיות חובבי כלבים, מטפחי עציצים, סורגי  

 –למצוא קהילה בכל תחום אפשרי. הקהילות האלה עונות על צורך מאוד בסיסי שלנו 

קהילות דיגיטליות רבות, בעיקר  לדבר עם אנשים שאוהבים משהו שגם אנחנו אוהבים. 

בפייסבוק, הן קהילות עניין. קהילות עניין יכולות גם לקום בתוך ארגונים. בשנים האחרונות  

 קמות לא מעט קהילות ספורט, מיינדפולנס ועוד, בעיקר בחברות הייטק. 

קהילות התמיכה הן אולי הקהילות בעלות המשמעות הגבוהה ביותר.  – קהילות תמיכה  •

שמקבלים זה מזה תמיכה, ומצד שני  קהילה של חולים  מצד אחד  ולות להיות אלה יכ
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מבוססות על משתמשים בכלי טכנולוגי מסוים שנעזרים זה בזה. בדרך כלל קהילות אלה 

 רצון וסיוע הדדי. 

אלה למעשה לא קהילות שאנחנו ממש מקימים או פותחים, כי הן   – קהילות גיאוגרפיות •

"שלוחה" דיגיטלית  ת. אבל אנחנו כן יכולים להקים להם מתהוות פיזית בצורה טבעי

המון תוכלו למצוא מערכות יחסים. שמאפשרת לאנשים להתעדכן, להתחבר, וכמובן לקיים 

 פ וכד'.  אקהילות של שכונות בפייסבוק, קהילות של בניינים בוואטס

כשמותגים הבחינו שקהילות זה קהילות מותג הן קהילות יחסית חדשות.   –קהילות מותג   •

הקים קהילות כאלה כדי לאפשר תקשורת ישירה עם משתמשים  דבר, הם התחילו ל-ה

תוכלו שימור ונאמנות לקוחות.  יאולקוחות. אחת המטרות הברורות של קהילות מותג ה

 לקרוא עוד על קהילות מותג, כאן.  

 .  בואו לכאן לקרוא עוד על האפשרויות מעוניינים להקים קהילה פנים ארגונית? 

יש עוד קהילה שמוזכרת לעיתים והיא קהילת שגרירי מותג. בחרתי שלא להכניס אותה לרשימה *

היא   –כי ביני לביני אני בכלל לא בטוחה שאפשר לקרוא לה קהילה. אחד המאפיינים של קהילה 

חברים עובדי מותג או ארגון, שנבחרו בקפידה כדי למתג את  וולנטרית. בקהילת שגרירי מותג

 הארגון. אי לכך, אני מתקשה לקרוא לה קהילה. אתם כמובן מוזמנים להחליט בעצמכם. 

 

 למה להקים קהילה?  

לשקול זו שאלת השאלות. אם התשובה שלכם היא "כי זה טרנדי ונראה טוב", אני מציעה לכם 

. אחר כך צריך גם  לא קלה. וזו רק ההתחלהרבה ועבודה כרוך בשוב. הקמת קהילה, ברוב המקרים, 

לנהל אותה. כך או כך, כשאנחנו מעוניינים להקים קהילה אנחנו צריכים לקחת בחשבון את  

היה לקהילה להעניק לחבריה, את הבידול שלה, את העולם מסביב  המניעים שלנו, את הערך שי

רים. כדי לענות על השאלה הזו בכנות, אני ממליצה לעשות כמה שלבים מקדימים.  ועוד לא מעט דב

למידת חומרים, מחקר קצר בקהילות מקבילות, חשיבה משותפת, ראיונות וסקרים. את השלבים 

 האלה תמצאו במדריך.  

אתם צריכים להקים קהילה כי המנהלים שלכם ביקשו מכם, זה סיפור אחר לגמרי. גם במקרה  אם 

בצע את השלבים המקדימים. זו עבודה ראשונית שעשויה לחסוך לכם הרבה אני ממליצה לזה 

 הקמת הקהילה. שלבי בואו נצלול לתוך עבודה ועוגמת נפש בהמשך. 
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