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ביחד זה לגמרי לא לבד
קהילות צעירים כאלטרנטיבה של סולידריות חברתית

לא בכדי זכו קהילות הצעירים לעניין הולך וגובר בשנים האחרונות, הן בקרב ממסדים ציבוריים 
חתרנית,  כמעט  ייחודית,  אלטרנטיבה  מייצגת  התופעה  וציבוריות.  פרטיות  קרנות  בקרב  והן 
הבטחה  להיות  עשויות  הצעירים  קהילות  הפרטי.  בעולמנו  להתכנס  שלנו  הגוברת  לנטייה 

למציאות ישראלית טובה יותר

שרה שדמי-וורטמן

שרה שדמי-ווטרמן היא מנהלת אגף צעירים וראש 
מנהיגות  לפיתוח  "שדמות"  במרכז  קהילה  תחום 

בקהילה במכללה האקדמית לחינוך אורנים
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ייחודיותן של קהילות הצעירים מבוססת על שני מאפיינים: מצד אחד, 

קבוצות חברים שנפגשים כדי לממש את הקשרים הטובים ביניהם, ומצד 

אחר, התאגדויות שהוקמו כדי לחתור להשגתה של מטרה חברתית משותפת 

ציור: חוה זילברשטיין
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ריבוי תחומי החיים המשותפים לחברי הקהילה משפיע על ממדי 

ההיכרות ביניהם. כך מאפשרת הקהילה היווצרות של קשרים המאופיינים 

בראשוניות של קרבה ובהיכרות מקיפה ודיפוזית
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קבוצות משניות נוצרו כדי להשיג מטרה מוגדרת; היחסים בין חברי 

הקבוצה הם ספציפיים ואמצעיים, ונועדו להגשמת המטרה שלשמה 

התקבצו יחדיו. לעומתן, קבוצות ראשוניות מאופיינות ביחסים קרובים, 

פנים אל פנים





לּו

ּוְכמֹו ֻתִּכי ָירֹק

ִׂשְמָחה ִלי ֲאַבֵּקׁש ְּבֶכֶלא-ֶשל-ַעְצִמי -

ִּבְׁשחֹור ִמְדָּבר ֲאֶׁשר ִמֶּמּנּו ָּבאִתי,

,ֶבן ַהִצָּיה ְלָׁשם ֲאִני הֹוֵלּוְב

ִקְרֵעי בְִּגֵדי ַחִּגי

                       ִיְהיּו ָאז ַּכָזָּהב,

ְוָכל ַקבְָּצן ָּבְרחֹוב אֹוִתי יֹאַהב.

ְוַהַחָּיט ַההּוא ּתֹוֵפר ַהִּנּגּוִנים

ֵמֶעֶצב ְמַׂשֵּמַח ֵלב ֱאנֹוׁש,

ַּגם הּוא ֲאַזי ִיְרֶצה ִּבְגִדי ִלְלּבׁש.


