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אדירה לאור הצמיחה הדמוגרפית  בתנופה הקיבוצים נמצאים בשנים האחרונות 

. והשינויים באורחות החיים

הכרוכות בסוגיות  , בהחלטותנוטלים חלק , חיצוניים ופנימיים, רביםגורמים 

,  הציבורי והפרטיהמרחב , והיישובאופי התכנון , מורכבות של פיתוח מול שימור

.  המרחב הסובב ועוד

, במשך שנים רבות לא היה גורם תנועתי מרכזי שליווה תהליכים וסוגיות אלו

. והקיבוצים נאלצו להתמודד עמן ללא תמיכה רעיונית ומעשית משותפת

תחומי הכולל אנשי  רב חשיבה הוקם ביד טבנקין צוות , בעקבות הצורך מהשטח

. הקיבוציתמטה התנועה נציגי , נציגי מכוני המחקר, אומנות ורוח, אקדמיה, תכנון

צ"והתקמיזם יד טבנקין 



.הקיבוץתהליכי התכנון וההרחבה של לימוד הצרכים והאתגרים בשטח בעת 

אותם יהיה ניתן ליישם בתהליכי התכנון הפנימיים , הצעת פתרונות ותהליכי עבודה

במטרה לאפשר התמודדות מושכלת ומוסכמת עם פיתוח הקיבוץ תוך , של הקיבוץ

.משותפיםשמירה על עקרונות תכנוניים 

באמצעות דיון בסוגיות מקצועיות ובתהליכי , הפנימיים בקיבוציםחיזוק הכוחות 

. עבודה הקשורים בתפקידי ועדת התכנון

.  ועדות התכנון כסמכות מקצועית בהובלת תהליכים בקיבוץחיזוק הכלים לזיהוי 

מנחה לתכנון הקיבוץ המשתנה בהתאמה לטיפוסי קיבוצים עתידיים  גיבוש מסמך 
.  התובנות מהתהליךעל בסיס , שונים שעשויים להתפתח

מטרות המיזם



,  מיפוי ולימוד הצרכים-בעלי תפקידים בקיבוץ

תפקידם ומקומם ביחס לגורמים חיצוניים  
(.מוסדות תכנון, רשויות מקומיות, אדריכלים)

-קבלת ההחלטות בתוך הקיבוץתהליכי 

חשיבה תכנונית או תהליך  , אי שיתוף/שיתוף

קונפליקטים גלויים וסמויים ודרכי , מתגלגל

הקשר בין התהליך התכנוני והסוגיות  , ההתמודדות
.החברתיות בקיבוץ

עיון  קיום ימי -וכיווני התמודדות עקרוניות סוגיות 

,  מתכננים, חוקרים, מנהלי קהילות, לרכזי תכנון

.הקיבוציתחברי קיבוצים ונציגי התנועה 

תחומי עיסוק
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.  צ"למרכזי ועדות התכנון בכל קיבוצי התקהפצת שאלונים –הקיים המצב לימוד 

. שאלונים מלאים70-כהתקבלו 

ביקורת והרחבת השיח מעבר לפן התכנוני, הנחיה–הקמת צוות היגוי רחב 

מתמשךתהליך רב שנתי -ביצוע 

.הרחבעיון לקהל ימי •

.ביישוביםקבוצת למידה משותפת למרכזי ועדת תכנון הקמת •

תוך שיתוף פעולה עם , המידעלימוד וניתוח –ממצאים וגיבוש תובנות ניתוח 

.בהיבטים חברתיים ותכנוניים של הקיבוץ המשתנההעוסקים חוקרים 

נושאים : עקרונישלד מסמך –הקיבוץהצעת קווים מנחים ועקרונות לתכנון 

.שיש להתייחס אליהם בתכנון הקיבוץותהליכים 

.גוף ידע הכולל גם מחקרים נוספים–פרסום

שלבי ביצוע



סקר שטח בקרב רכזי ועדות תכנון1.

:ימי עיון2.

מגבלה או הזדמנות35א "תמ•

מקומן ותפקידן של ועדות התכנון•

שיתוף הציבור כתנאי להצלחת התכנון•

ריכוז מאגר כתובות של העוסקים בתכנון 3.

ומענה שוטף לשאלות ובקשות

שנערכה עד היוםהפעילות 
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(שיתופיים23-ומתחדשים 47מתוכם , לשאלוניםענו קיבוצים 70)

:בשני מישוריםממצאי הסקר מתמקדים 

תהליך התכנון בקיבוץ

ע וצרכי הקיבוץ"הקשר בין התב•

ההחלטותשיתוף הציבור בקבלת •

ועדת התכנון

תפקודה וסמכויותיה של ועדת התכנון•

ועדת התכנון ביצירת החזון התכנוני לטווח ארוךשל מקומה •

2013-2014, ממצאי סקר רכזי ועדות תכנון



ע המאושרת היא  "שהתבלמרות 

הגורם העיקרי המנחה ומסדיר את 

,  השיוך והפרצלציה, הפיתוח

רבים היא אינה עונה על  במקרים 

.  צורכי הקיבוץ בצורה מלאה

גדול מהקיבוצים עוסקים  חלק 

ע גם  "בקידום תיקונים לתב

במסגרת , לאחר שאושרה

עות מקומיות לשכונות או  "תב

.  למקטעים בתוך הקיבוץ

?תכנית האב וצרכי הקיבוץ, ע המאושרת"האם קיים קשר בין התב



?האם הציבור שותף בתהליכי התכנון

הציבור בהחלטות התכנוניות  שיתוף 

.  ובפיתוח הישוב מועט ולוקה בחסר

תהליך של יידוע  הנו הקיים התהליך 

ולא , הציבור בהחלטות שכבר נתקבלו

.  של שיתופו בקבלת החלטות חדשות

אינם מבקשים לקחת חלק החברים 

בתהליך ומתעניינים רק באזור  

.  המגורים שלהם

להגדיל  ועדת התכנון רצון מצד יש 

.הציבוריתאת רמת המעורבות 



?האם התכנון עונה על הצרכים19

נושאים  לביטוי מהווה כלי מוגבל ע"התב
.ועקרונייםמופשטים , ערכיים

יש צורך להשלים את התכנון הסטטוטורי  
. קהילתי–בתכנון פנימי 

נדרש דיון משלים על מנת  , כךלצורך 

להגדיר את החזון התכנוני הפנימי של  

הקיבוץ ואת ההסכמות הקהילתיות ביחס 

.לאופיו ולפיתוח העתידי בתחומו

.ע"התבלא נערכת תכנית אב טרם הכנת 

לא מתקיים שיתוף ציבור המלווה את  
.התכנון

השאלות המהותיות ביחס לאופיו של 
.הישוב לא נדונות

נוצר פער בין התכנון הסטטוטורי  
המתקדם לבין התהליכים החברתיים 

. והקהילתיים שאינם קיימים

ע"התבקושי ביישום 

קושי בגיבוש הסכמות פנימיות

.קושי באכיפת החלטות

תכנון  
סטטוטורי

ועדת תכנוןתכנון קהילתי



?מהם תפקידיה וסמכויותיה של  ועדת התכנון

. בכל הקיבוצים קיימת ועדת תכנון•

.למחצית מהרכזים רקע מקצועי•

החלטות  , הועדה כפופה להנהלת הקהילה•

.  משמעותיות מובאות לדיון באסיפה

במרבית הקיבוצים קיים תקנון או נוהל  •

.  המגדיר את תפקידי הועדה וסמכויותיה

ובחלק , בחלק מן הקיבוצים הועדה מייעצת•

.בעלת סמכויות החלטה

.לרוב הועדה נעזרת באדריכל חיצוני•

ברוב המקרים סמכויות ההחלטה של  •

הועדה הן בעניינים שוטפים בתחומי  

ע  "ולא בקידום התב, שטח המחנה בלבד
.ותכנון עתידי



בהכרח חלק מעבודתה של  אינו ארוך הטווח התכנון 

י צוות  "ולעיתים הוא מקודם ומנוסח ע, ועדת התכנון

.  המזכירות או הנהלת הקהילה, התכנון היישובי

מספיק ביטוי לחזון התכנוני כמזהה את אין 

את ייחודו של  לקיבוץ ומשמר המרכיבים הייחודיים 

:והקהילתי המקום הכפרי 

?מה תפקידה של ועדת התכנון ביצירת החזון התכנוני

מגוריםרכבים באזורי תנועת •

שימור•

ירוקעל צביון שמירה •

צנועעל אופי כפרי שמירה •

בניהדגמי מיעוט •

שטחים ציבוריים רצופים•



חברי הקיבוץ  מול •

הנהלות הקיבוץ  מול •

החיצונייםהמוסדות מול •

?הועדהבעבודת מהם האתגרים המרכזיים 



עבודה מול חברי הקיבוץ

הסכמות פנימיות על כיווני פיתוח  קבלת •

. והקצאת משאבים לצד אדישות הציבור

סוג חומרים  וקביעת נורמות בניה קביעת •

.  לגימור בניה ופיתוח

סמכות  מקבלים את הקיבוץ לא כל חברי •
.החלטותבאכיפת ויש קושי הועדה 

ובין  , לביתורצון החבר לנגישות בין הניגוד  •
.וכבישים לאחריםמדרכות הרצון להרחיק 

פרטית  בבניה חריגות בניה של חברים •
.והתמודדות עם בקשות חריגות

תכנון שנגזרים מחוקי הטמעת עקרונות •
.המדינה בקרב החברים

.שכניםסכסוכי , המגרשיםקביעת גבולות בין •



הקיבוץהנהלת עבודה מול 

-תקציב אין לוועדה •

ונושאים  מדיניות קובעת 

אך אין בסמכותה , לטיפול

להחליט על מקורות 

.תקציביים לביצוע

כפל תפקידים בין ועדות  •

שונות לצד בעיות  

תקשורת בין ממלאי  

.התפקידים השונים



עם  התמודדות •

דרישות מוסדות 
.תכנון חיצוניים

הסדרת נושא  •
.י"הקרקעות מול רמ

תקופת הזמן  •

הממושכת הנדרשת  

.ע"תבלשינוי 

.ידע מקצועיהיעדר •

עבודה מול מוסדות חיצוניים



?מדוע ועדת התכנון מתקשה לבסס את סמכותה

מתווה  הועדה לא -העתידי בין התכנון השוטף של הישוב לבין התכנון הפרדה •

הדבר  . נקודתייםאלא עוסקת בהיבטים , עתידייםמדיניות וכיווני התפתחות 
.את ועדת התכנון כגוף בעל סמכות בתכנון ופיתוח הישובמחליש 

.  ולכן היא נאלצת לקבל אישור הנהלה לכל פרויקט, לועדה אין תקציב משל עצמה•

מידת השפעתה של וועדת התכנון נגזרת במידה רבה מאופיו של רכז הועדה  •

או באדם בעל כוח  /במידה ומדובר באדם בעל ידע וניסיון מקצועי ו. העומד בראשה

.  תחומי העיסוק וההשפעה של ועדת התכנון מתרחבים, מול הנהלות הקיבוץ



?כיצד ניתן לחזק את ועדת התכנון

אחריות  
וסמכות

שטח –מרחב 
מבני  , המחנה

מעטפת, משק

, תכנון שוטף–זמן 
תכנון לטווח ארוך

תקציב

יוזמה והובלה

פיקוח ואכיפה

שיתוף הציבור

יכולת מקצועית

רקע מקצועי קודם

לימודים  
והשתלמויות

קשר עם ועדות  
תכנון אחרות

צ"קשר עם התק

מסגרת  
ארגונית

קביעת הרכב 
הועדה

הגדרת נהלי  
בחירה ומינוי

קביעת משך 
כהונה

קביעת נהלי  
, חברים–עבודה 
אדריכל, הנהלה

/ ע"תב/ תכנית אב
תקנון בנייה

יצירת אמון בועדה  

וביכולתה להוביל את  

תהליכי התכנון בקיבוץ

גיבוש חזון תכנוני  

פנימי והסכמות  

לאופי  ביחס קהילתיות 

ופיתוח עתידי של 

הקיבוץ

תכנית אב רב  

תחומית

הקיבוץ

הוועדה



ועדת  

תכנון

גופים 

מקצועיים

אחזקהנויאיכות סביבהבנין

הנהלה

גופים 

קהילתיים

אסיפת קיבוץ

מוסדות תכנון

אדריכל

צ"תק
גופים 

חיצוניים

ע"תכנית אב תב

קליטה

חברה

שינוי

גופים 

מנחים

?כיצד ניתן לחזק את ועדת התכנון

שימור



קהילת ידע–חיזוק ועדות התכנון 

יצירת תהליך למידה ודיון משותפים שיחזקו את ועדות התכנון כגורם מרכזי בעיצוב  

.  התכנון העתידי של הקיבוץ

ימי עיון וסדנאות–התמודדות בסוגיות עקרוניות וכיווני דיון 

חיזוק כוחות פנימיים והעלאת המודעות לצורך בתכנון , קיום שיח, איסוף ידע מהשטח
הסטטוטוריקהילתי משלים לתכנון –פנימי 

תכנית אב רב תחומית–בניית מסגרת תכנונית קהילתית 

כיוונים להמשך

קיבוץ כל ש, מסמך שלד הכולל את הנושאים שיש להתייחס אליהם בתכנון הקיבוץ

.יוצק לתוכו תוכן אישי

ע"תבלהכנה כמסמך מלווה מנחה בעת הכנת דרישה -התכנון חיבור למנהל •
בתפקידהלשינויים מענה -האגודה השיתופית החקלאית חיבור לתקנון •

.לסוגי קיבוצים חדשים שעשויים להתפתח בעתידמענה •

התכנוןי וממנהל "דרישות מרמסיוע לתנועה הקיבוצית להגדיר •



קהילת ידע ככלי לחיזוק ועדות התכנון–כיוונים להמשך 

חיזוק ועדת התכנון ככוח מקצועי פנימי•

למידה מעמיתים•

מפגש עם גורמים מקצועיים  •

מתן כלים לפיתוח דיאלוג משמעותי עם •

חברי הקיבוץ ומוסדותיו

מושכלת ומוסכמת עם פיתוח  התמודדות •

הקיבוץ תוך שמירה על עקרונות 

. תכנוניים משותפים



ימי עיון מוצעים–דיון בסוגיות עקרוניות 

תכנית אב רב תחומית כבסיס לתכנון וחיים בקיבוץ1.

בניית הסכמות קהילתיות וחזון תכנוני ארוך טווח•

שימור•

אדריכלות נוף•

תכנון בקיבוץ שיתופי לעומת קיבוץ מתחדש•

בניית אמון הציבור מול גופי התכנון בקיבוץ2.

קיום תהליכי שיתוף ציבור•

תקנון בניה יישובי•

בניית סמכות ועדת התכנון•

מבנה ארגוני של מערכת התכנון בקיבוץ3.

יחסי הגומלין בין ועדת התכנון והנהלות הקהילה•

ח"יחסי הגומלין בין הועד המקומי והאגש•

הרכב ועדת התכנון•

חוק התכנון והבניה•

תכנית אב  
רב תחומית

אמון  
הציבור

מבנה  
ארגוני



היענות גדולה מן השטח לפעילות המוצעת

.שהביעו רצון עז בהמשך הפעילות, ימי העיון משכו משתתפים רבים

פניות לקבלת מידע ויעוץ

דרישות לגבי , המלצות על חברות ניהול פרויקטים)בקשות למידע אינפורמטיבי 

,  הסגת הסכמות מהקהילה)לצד בקשות ליעוץ עקרוני ( 'מרחבים מוגנים וכד

(.הטמעת עקרונות בתקנון בניה יישובי

יצירת קשר ושיתוף מידע עצמאי בין המשתתפים

שונותהעברת מידע באופן ישיר בין המשתתפים בימי העיון בשאלות 

הצעות לנושאים לימי העיון הבאים

תגובות מן השטח לפעילות–צ"והתקמיזם יד טבנקין 



כדי לקדם את הקיבוץ צריך לשמור על הגוון  . וברגע שיהיה שיוך אז בכלל, הנוף של הקיבוץ הולך ונעלם"

על המכלול של הקיבוץ ולבנות חדש עם ישן ולא רק להעתיק  , על המבנים ההיסטורייםלשמור . והאופי

.  את הקיבוץשמזכירים אבל ישמרו גם על דפוסי חיים , בסוף תהיה הפרטה. ממושבים וקיבוציםהרחבות 

?  אם מורידים את זה מה יישאר

."אתה לא תמצא זכר מלבד מסעדה שפעם נקראה חדר האוכל

תודה רבה


