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 פיקיוויקימתוך אתר (. ר.ע)ארכיון ומוזיאון החאן חדרה 



 ?מי אנחנו
 

 

 

 

 

 

 ?אתר תיירות
 ?ילידים

 

 
 
 
 

 ?בית

 ?משפחה
 

 

 

 

 

 ?קהילה
 

 

 

 

 

 פיקיוויקיומתוך אתר  מהאיטרנטהתמונות נלקחו 



 

 ?התכנון הפיזי משפיע על חיי הקהילההאם 

 
 האדם  הינו חלק מסביבתו ונמצא במרכז•

 . שינויתהליך התכנון כחלק מיצירת  -
 ".מלמטה למעלה"תהליך  -
 

 תכנון ככלי חברתי –יצירת חוסן קהילתי •
 .השתתפותיתדמוקרטיה   -
 (.בתהליךמשליטה להבדיל )כלים ושיטות לניהול תהליך  -
 .קונפליקטיםניהול  -
 .האוכלוסיותוחיזוק הממשקים בין חיזוק החברה  -
 .יצירת משמעות משותפת - -
 .השגת מטרות משותפות -
 

 קהילה מנהלת את עצמה ומתכננת עבור עצמה
 

 

 

 

 

 



 

 :דוגמא

מיקום תוספת מגורים יחסית  •
 למגורים קיימים

 מרכז היישוב –מבני ציבור •

 אפשרויות לתנועה•

 
 

 

 

 

 



 

 :דוגמא

מיקום תוספת מגורים יחסית  •
 למגורים קיימים

 מרכז היישוב –מבני ציבור •

 אפשרויות לתנועה•
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 תכנון ויישום

 יצירת מערכת הסכמות רחבה  •
 .  חזון ואסטרטגיה מוסכמים –יצירת מצפן  -
 .משמעות מחודשת, ערכים משותפים -
 .אמנה, "(כללי משחק)" כללי התנהלות , מדיניות מוסכמת -
שגדלים השיתוף והשקיפות יכולת ההתמודדות עם קונפליקטים  ככל  -

 .משתפרת
 .גיבוי ציבורי -

 מסגרת ארגונית•
 פלטפורמה לשותפות ציבור ויוזמות  -
 שיתופי פעולה מתמשכים  -
 .ומתמשך של חיי הקהילה והפיתוח הפיזיניהול מושכל  -

 מחויבויות•
 .פ הכללים המוסכמים"ע" לשחק" -
 .מחויבות לאחריות משותפת  -



  

 

 

 

 תוצרי תכנון

מחויבות לחזון 
משותף ברמה  

האישית 
 והקהילתית

 מערכת הסכמות פיזיות
טיפול  , בניה, חניה)

,  בגבולות מגרשים
 ...(שטחים ציבוריים

מדיניות מוסכמת  
בכל תחומי החיים  

בפרספקטיבה  
 מקיימת

דפוסים ומסגרות  
עבודה לניהול  

 הקהילה והפיתוח
/ פלטפורמה ארגונית)

קהילתית לניהול 
המשאבים  
 (המשותפים

איכות  

 חיים

ניהול 
 מתמשך



אבחון התנאים הנדרשים ליישום ויצירתם הוא  
 חלק מהתהליך

 
 .  אמין ושוחר טוב –גורם מכנס •
 .מנהיגות •
 .יכולת הידברות עניינית •
 .אמון בין השותפים ובעלי העניין•
 .מחויבות•
 .לקיחת אחריות•
 .יצירת כלי ניהולי קבוע•
 .שקיפות•

 

 תנאים ליישום



 .מנהיגות –קבלת החלטה •
 

 ..מאין באנו ולאן אנו הולכים: כוונה•
 

התנועה , מועצה אזורית: גיוס שותפים אסטרטגיים•
 .  גופים שונים, הקיבוצית

 
 .בעלי מקצוע מתאימים •

 
ארגוני יעיל ומשתף שמאפשר  /יצירת מנגנון ניהולי•

 בדיקה ותיקון מתמשכים, התנהלות
 

 נקודות למחשבה -מה נדרש לעשות 



 תודה על ההקשבה
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