
 אתגרי התכנון במרחב הקיבוצי

17.6.2014 

 צאלה קרניאל' אדר

 2013-2014, ממצאי סקר רכזי ועדות תכנון



תפקידם ומקומם ביחס , מיפוי ולימוד הצרכים - התפקידים הרלבנטיים בקיבוץבעלי 

 (.מוסדות תכנון, רשויות מקומיות, אדריכלים)לגורמים חיצוניים 
 

חשיבה תכנונית או תהליך  , אי שיתוף/שיתוף - קבלת ההחלטות בתוך הקיבוץתהליכי 

הקשר בין התהליך התכנוני  , קונפליקטים גלויים וסמויים ודרכי ההתמודדות, מתגלגל

 .והסוגיות החברתיות בקיבוץ
 

קיום מספר ימי   – בסוגיות עקרוניות ובכיווני התמודדות ביחס לתכנון הקיבוץ כיוםדיון 

חברי קיבוצים ונציגי  , מתכננים, שיהיו פתוחים לחוקרים, 2014-2015עיון במהלך 

 .הקיבוציתהתנועה 
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 תחומי הפעילות 

 



 .הקיבוץתהליכי התכנון וההרחבה של לימוד הצרכים והאתגרים בשטח בעת 
  

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

במטרה לאפשר התמודדות מושכלת ומוסכמת עם פיתוח הקיבוץ תוך שמירה על עקרונות  

 .משותפיםתכנוניים 

 

באמצעות דיון בסוגיות מקצועיות ובתהליכי עבודה  , הפנימיים בקיבוציםחיזוק הכוחות 

 .  הקשורים בתפקידי ועדת התכנון

 

 .  הכלים הנחוצים לצורך חיזוק ועדות התכנון כסמכות מקצועית בהובלת תהליכים בקיבוץזיהוי 
 

מנחה לתכנון הקיבוץ המשתנה בהתאמה לטיפוסי קיבוצים עתידיים שונים  גיבוש מסמך 

 .  על בסיס הדיונים בימי העיון והתובנות שיעלו מהתהליך, שעשויים להתפתח
 

 .בסיום המחקרופרסומו מחקר אקדמי מלווה קיום 
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 מטרות 

 



 .  בשיתוף התנועה הקיבוצית  חוקרים ומתכננים –הפעילות מערך גיבוש 

הופצו שאלונים למרכזי ועדות התכנון בכל קיבוצי   2013באוקטובר  -הקיים המצב לימוד 

 .2014ניתוח השאלונים המלאים הושלם בינואר . שאלונים מלאים 50-התקבלו כ. צ"התק

 .השאלוניםבהתאם לתוצאות  –עדכון 

   מתמשךתהליך רב שנתי  -ביצוע 

 .הרחבעיון לקהל ימי •

 .ביישוביםקבוצת למידה משותפת למרכזי ועדת תכנון הקמת •

תוך שיתוף פעולה עם  , שיצטברלימוד וניתוח המידע  –תובנות מחקריות ויישומיות גיבוש 

 .בהיבטים חברתיים ותכנוניים של הקיבוץ המשתנההעוסקים חוקרים 

שיש נושאים ותהליכים : עקרונישלד מסמך  – הקיבוץהצעת קווים מנחים ועקרונות לתכנון 

 .להתייחס אליהם בתכנון הקיבוץ

 .גוף ידע הכולל גם מחקרים נוספים – פרסום
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 שלבי הפעילות 
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 2014מאי -2013דצמבר : תכנוןתמצית ממצאי שאלון רכזי 

 (שיתופיים 20-ומתחדשים  44מתוכם , קיבוצים שענו לשאלונים 64על בסיס )

  

 :ממצאי הסקר מתמקדים בסוגיות הבאות

 

 נתונים לגבי מצבו התכנוני של הקיבוץ ופעילות ועדת התכנון•

 ע המאושרת וצרכי הקיבוץ"הקשר בין התב•

 של התכנון לטווח ארוך בתהליכי קבלת ההחלטותמקומו •

 ההחלטותהציבור בקבלת שיתוף •

 וסמכויותיה של ועדת התכנוןתפקודה •

 ממצאים ראשוניים 
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 מצב תכנוני -ממצאים ראשוניים   

 

 .הסטטוטורינמצאים בשלבי הסיום של ההליך מרבית הקיבוצים •

 .ע"מרבית הקיבוצים לא הכינו תכנית אב רעיונית קודם להכנת התב•

 .  בקיבוציםהגורם העיקרי המנחה ומסדיר את הפיתוח היא ע "התב•

 .  ע המאושרת"על בסיס התבשיוך ופרצלציה המתחדשים עוסקים בקידום בקיבוצים •
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 ?הקיבוץתכנית האב וצרכי , ע המאושרת"בין התבהאם קיים קשר 
 

,  ע המאושרת היא הגורם העיקרי המנחה ומסדיר את הפיתוח בקיבוצים"שהתבלמרות 

 . במקרים רבים היא אינה עונה על צורכי הקיבוץ בצורה מלאה, השיוך והפרצלציה

 

במסגרת  , ע גם לאחר שאושרה"גדול מהקיבוצים עוסקים בקידום תיקונים לתבחלק 

 .  עות מקומיות לשכונות או למקטעים בתוך הקיבוץ"תב

 

 ?האם התכנון עונה על הצרכים –ממצאים ראשוניים 
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 ?האם התכנון עונה על הצרכים –ממצאים ראשוניים 

 
לביטוי  מהווה כלי מוגבל  ע"התב

 .ועקרונייםמופשטים , נושאים ערכיים
 

יש צורך להשלים את התכנון  

 .  קהילתי –הסטטוטורי 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
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 ?ההחלטותהתכנון ארוך הטווח בקבלת מה חלקו של 
 

ולעיתים הוא מקודם , בהכרח חלק מעבודתה של ועדת התכנוןאינו ארוך הטווח התכנון 

 .  המזכירות או הנהלת הקהילה, י צוות התכנון היישובי"ומנוסח ע

 

ע ומתוקף כך מתייחס להיבטים מוגבלים  "התכנוני מוטמע בדרך כלל בתקנון התבהחזון 

,  מגבלה על גודל שטחי מגורים והשירות, תנועה וחניה, כגון דגמי בתים, וניתנים לכימות

 . קומות ועוד' מס, חומרי גמר
 

 .  לקיבוץמספיק ביטוי לחזון התכנוני כמזהה את המרכיבים הייחודיים אין 

 

 חזון לפיתוח הישוב –ממצאים ראשוניים  

 

החזון התכנוני אינו מוטמע בתקנון הבנייה הפנימי 

באופן שישמר את ייחודו של המקום הכפרי 

, והקהילתי בהתייחס לתנועת רכבים באזורי מגורים

שמירה , שמירה על צביון ירוק, חיסכון במים, שימור

 . על אופי כפרי צנוע ומיעוט דגמי בניה



11 

 שיתוף הציבור בתכנון –ממצאים ראשוניים 

 

האם הציבור שותף בתהליכי  

 ?התכנון
 

הציבור בהחלטות שיתוף 

התכנוניות ובפיתוח הישוב מועט  

 . ולוקה בחסר

 

תהליך של הנו הקיים התהליך 

יידוע הציבור בהחלטות שכבר  

ולא של שיתופו בקבלת , נתקבלו

 .  החלטות חדשות

 

אינם מבקשים לקחת  החברים 

חלק בתהליך ומתעניינים רק 

 .  באזור המגורים שלהם

 

רצון מצד הועדות להגדיל את יש 

 .הציבוריתרמת המעורבות 
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 ועדת התכנון -ממצאים ראשוניים   

 

פורמלי ובלתי  )לכמחצית מהרכזים רקע מקצועי . בכל הקיבוצים קיימת ועדת תכנון•

 (.פורמלי

משמעותיות מובאות לדיון באסיפת  החלטות , הועדה כפופה להנהלת הקהילה•

 .  הקיבוץ

 .  הקיבוצים קיים תקנון או נוהל המגדיר את תפקידי הועדה וסמכויותיהבמרבית •

 .סמכויות החלטהובחלק בעלת , מן הקיבוצים הועדה מוגדרת כועדה מייעצתבחלק •

 .חיצונינעזרת באדריכל לרוב הועדה •

 

וסמכויותיה של  ועדת  מהם תפקידיה 

 ?התכנון
 

ברוב המקרים סמכויות ההחלטה של 

הועדה הן בעניינים שוטפים בתחומי  

ולא בקידום  ,  שטח המחנה בלבד

   .ע ותכנון עתידי"התב
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 :  מרכזיים בעבודת הועדהאתגרים  

 

 חברי הקיבוץ  מול •

 הנהלות הקיבוץ  מול •

 החיצונייםהמוסדות מול •

  

 ועדת התכנון –ממצאים ראשוניים 
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 הועדהאתגרים בעבודת  -ממצאים ראשוניים 

 :עבודה מול חברי הקיבוץ

 

 .  הסכמות פנימיות על כיווני פיתוח והקצאת משאבים לצד אדישות הציבורקבלת •

חברי הקיבוץ אינם מקבלים  . נורמות בניה ובקביעת סוג חומרים לגימור בניה ופיתוחקביעת •

 .הקהילהבאכיפת החלטות וקיים קושי כולם את סמכות הועדה 

ובין הרצון להרחיק ממגרשו  , הניגוד  הקיים בין רצון החבר לנגישות מכסימאלית לביתו•
 .מדרכות וכבישים לאחרים

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

 .תכנון שנגזרים מחוקי המדינה בקרב החבריםהטמעת עקרונות •

לצד , קביעת גבולות בין המגרשים במקרים בהם טרם הושלם תהליך השיוך והפרצלציה•
 .סכסוכי שכנים
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 אתגרים בעבודת הועדה –ממצאים ראשוניים 

 
 :עבודה מול הנהלות הקיבוץ

 

התאמת הדרישות והצרכים למקורות  •

כך שהיא  , לועדה אין תקציב. הכספיים

קובעת מדיניות ומחליטה על נושאים  

אך אין בסמכותה להחליט על  , לטיפול
 .מקורות תקציביים לביצוע

כפל תפקידים בין ועדות שונות לצד •

בעיות תקשורת בין ממלאי התפקידים  

 .השונים

הצורך לאזן בין הפיתוח העסקי  •

 .וקהילתי
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 :עבודה מול מוסדות חיצוניים

 

התמודדות עם דרישות  •

 .מוסדות תכנון חיצוניים

הסדרת נושא הקרקעות מול  •

 .י"רמ

תקופת הזמן הממושכת  •

 .ע"הנדרשת לשינוי תב

  

 :נושאים נוספים

 

צורך דחוף בשדרוג והחלפת  •

תשתיות ישנות לצד מחסור  

 .בתקציבים

 .היעדר ידע מקצועי•

 אתגרים בעבודת הועדה –ממצאים ראשוניים 
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 ?ועדת התכנון מתקשה לבסס את סמכותהמדוע  

 

הועדה   -ע "תבבין התכנון השוטף של הישוב לבין התכנון העתידי המכוון לאישור הפרדה •

אלא עוסקת בהיבטים נקודתיים  , כ לא מתווה מדיניות וכיווני התפתחות עתידיים לישוב"בד

עובדה זו מחלישה את ועדת התכנון כגוף בעל סמכות . כגון אישור תכניות לבניה פרטית

 .בתכנון ופיתוח הישוב

 .  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 העומד  •

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

 .  תחומי העיסוק וההשפעה של ועדת התכנון מתרחבים, הקיבוץ

 ועדת התכנון –ממצאים ראשוניים 
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 ימי עיון וסדנאות למידה –התמודדות דיון בסוגיות עקרוניות וכיווני 

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

 

 קהילת ידע –התכנון ועדות חיזוק 

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

 .  העתידי של הקיבוץ
 

 מסמך פנימי –בניית מסגרת תכנונית קהילתית 

 כיוונים להמשך 

 

כאשר כל קיבוץ  , 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 –כיוונים להמשך 

באמצעות   תהליך מחקרי מתמשך של המתרחש בשטח בכל הקשור לתכנון הקיבוץ

 .שתורכב מרכזי ועדות תכנון בקיבוצים( קבוצת לימוד)הקמת קהילת ידע 

 

 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 הקיבוץ תוך שמירה על לאפשר התמודדות •

 .  עקרונות תכנוניים משותפים

 בסיס לפרסומים מחקריים במהלך התהליך ובסיומו•
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