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ציבור בעל ב שמדוברהיא ההנחה  לכולןהמשותף שהמושג קהילה טומן בחובו משמעויות רבות 

 המתבטאים. לקהילה יתרונות רבים אותהמהות העניין המאחד ל נוגעים ההבדליםעניין משותף ו

תחושת שייכות, הספקת צרכים פיזיים ליחיד, תמיכה רגשית, הדדיות ועוד. בעבר הקהילה ב

מושג נשחק. ה, אולם בעקבות העיור המואץ והעצמת הפרט, יהייתה המבנה החברתי הבסיס

לייצר  יזוםניסיון , תוך אינדיבידואליזם הקיצוניל כתגובה חוזרת והפופולריות של לאחרונה

  .קהילות

פך את הקהילה לחלק מהרציונל והש תכנוןהעולם פופולריות הקהילות באה לידי ביטוי גם ב

מבנה שהאמונה מקהילה נובע -שיבות התכנון מוטהח .המנחה יצירת סביבת חיים איכותית

הופעת קהילות וארגונים קהילתיים זאת, עם . חברתי זה יביא לכדי פעולות עירוניות רצויות

 יוצרת מציאות חדשה בפני המתכנן, בעיקר בחברות מורכבות מבחינה חברתית ותרבותית

את  המבטאתחדשה  זוויתמחקר זה מציע שימוש בקהילה כמנוע לשינוי חברתי. במטילות ספק ה

 קהילתית-חוץ מזוויתהאינדיבידואלים שלא שייכים לקהילה אך חיים בסמיכות לה. התבוננות 

  השפעות העירוניות של הקהילה.של מכלול העמוקה יותר ההבנה את ה מאפשרת

: קהילת בני עקיבא ות בעיירת הפיתוח ירוחםפועלהקהילות מאורגנות  תישבמתמקד המחקר 

ומבוסס בעיקר  שיטת המחקר הינה איכותנית(. "ליברלית"-דתיתה( וקהילת 'אפיקים' )תתורניה)

עם חברי תושבים )יחידים(, חברי הקהילות והרשות שנערכו  יונות עומק חצי מובניםאר 32על 

רשמי מהמוסדות השלטוניים  לצד הראיונות, נעשה שימוש במידע .2018בשנת המקומית, 

השיח בוצע בכלים הפרשניים לפי הפרדיגמה הפרשנית ית. ניתוח תווירטואלי מהמדיה החבר

 מנקודת מבט ביקורתית. 

 .בעיר משנות  את כללי המשחק ,קהילות ה'לוגו'בשם  שנכנה ,הקהילות החדשותשעולה המחקר מ

בעיר משנה את  ןאיכות חייהם ומאידך, נוכחות לשיפורמשתמשים בכוח הקבוצה  הןמחד, חברי

מאפשר ה. הקהילה צוברת כוח פוליטי וחברתי האחריםמערך הכוחות בין הקבוצה ליחידים 

 , על חשבון גורמיםהרעיונות ופעילויות המזוהות עם האידיאולוגיות והאינטרסים של קידום

מייצרת מצב הפוך ש הפריבילגילמושג נרדף לקבוצת הפכו קבוצות אלו  .קהילתיים-חוץ מקומיים

מרחב סגרגטיבי  נוצרמכבד את כלל תושביו, המרחב הטרוגני  יצרלבמקום  מזה שלשמו נועדה:

את בעלות הכוח והמשאבים להכתיב מן הקהילות הנשלט ע"י קבוצות אינטרס ומסוכסך 

 .העירונית כולה תוך דחיקת בעלי האינטרס שאינם בני הקהילות ניותימדה


