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 14.2.2016 סיכום יום עיון לרכזי תכנון, יד טבנקין

 

ביד טבנקין כלל, בנוסף להרצאתו של רפי  14.2.2016יום העיון לפורום רכזי התכנון שנערך בתאריך 
עשת מן הנעשה במדור הקרקעות בתנועה והרצאתו של איתמר בן דוד מהחברה להגנת הטבע בנושא 

קבוצות עבודה. קבוצות העבודה גובשו באופן עצמאי ע"י  4-הותמ"ל, חלק של דיון מרחב פתוח ב
 המשתתפים, אשר גם הגדירו בעצמם את הנושאים בהם דנו בכל קבוצה.

 

  

 

 בסיום הדיון הקבוצתי התקיים דיון מליאה בו הוצגו עיקרי הסוגיות שהועלו בקבוצות השונות. 

 

 

 

ת לפנות אלינו ויוכלו להציג רעיונות קבוצות המבקשות להמשיך בקידום הנושאים שנידונו מוזמנו
ויוזמות נוספים ביום העיון הבא שיתקיים במהלך חודש מאי. כמו כן, ניתן לשלוח הצעות לנושאים 
לדיון בימי העיון הבאים, מונחים והגדרות לצורך יצירת מילון מושגים משותף בנושא התכנון וכל 

 הצעה נוספת העולה בדעתכם.

 

עיקרי הנושאים כפי שהוצגו בדיון המליאה, ואת עיקרי הנושאים שנידונו הסיכום שלהלן מביא את 
 בקבוצות, בהתאם לאופן בו סוכמו ע"י המשתתפים.
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 :סיכום התובנות מחלקו השני של המרחב הפתוח

 הפן הקנייני

  ביאור מונחים שונים לאורך כל שלבי התהליך -מילון מושגים 

  האם קודם דיון ציבורי –הרכב ועדת התכנון 

 הקמת מודל תלת ממד של התכנון 

 

 הובלה פנימית מתוך הקיבוץ

  קבוצות שמאפשרות שיחה –לפתוח מרחב רב גילאי 

  יום מתאים, ארוחת בוקר, כיף –שיתוף ציבור 

 חזון 

 

 הנגשת שיתוף הציבור

  להראות שינויים שנעשו בעקבות השתתפות הציבור –ללמוד מהציבור 

  לראות שהציבור באמת מבין –לבוא עם חלופות 

 

 שיווי משקל בין צרכים כלכליים ורווחת הפרט

 תכנית אב עפ"י חזון החברים 

  בניית מנגנון ייצוג אותנטי ומגוון לקבלת קשת עמדות  –חלוקת תפקידים מאוזנת בוועדות
 מקצועיות ופרטיות

 

 מה שבנפשם

 ות, יעילות, תבונת הציבור, מתן אמון דמוקרטיה תכנונית דורשת מאמץ ואומץ, שקיפ
 בציבור, לפתוח מרחב פנים קיבוצי

 גיבוש תקנון לשיתוף 

 חוברת על השיתוף התכנוני 

 

  חוליה מקשרת בין הקיבוצים למערכת התכנון

 ש הרבה יכולות וידע אצל מתכננים ומובילים בתנועה הקיבוצית שלא מגיע לידי ביטוי י

 .ורבים הקיבוצים שמחפשים את דרכם בנושאבמעשה היום יומי בקיבוצים 

  ,לאסוף את החומר על ידי יצירת קבוצות עבודה לסוגיות השונות בנושאי התכנון הקיבוצי
תב"ע, מבני ציבור קיבוצי, בתי דירות בקיבוצים, פיתוח -למשל: זיקה בין הישוב לרגולציה

התואם את רוח הקיבוץ  הקבוצות יוכלו ליצור בעצם מסד נתונים רחב - ותכנון נופי ועוד
 .והזמן

  להפיץ בקיבוצים מעין "חוברת הדרכה" ומורה נבוכים לישובים ולוועדות התכנון בנושאי
 התכנון השונים ויסייע בכך שלא כל ישוב יידרש להמציא את הגלגל מחדש.
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  ון ויוזמותסכום די

 שיתוף ציבור הנושא:

 :עיקרי הנושאים שעלו

 האינטרסים.מי מגיע לדיונים? רק בעלי 

 מה רמת הפירוט בה נוגעים החברים? )רוחב כביש(

 דגשים לאבני דרך מהכנת השיתןף לסיכום תוצרים והחלטות לביצוע.

 

 : איך משתפים ציבור בדיון על תכנוןשם היוזמה

 

 )במשפט( הרעיון המרכזי

 יצירת תמונת פרויקט בהירה ועקבית עם עקרונות יסוד תוך הבהרת המגבלות התכנוניות

 והתקציביות.

 

 הגדרת התוצאה הרצויה )מה רוצים שיקרה ולמי(

 שביעות רצון מקסימלית של החברים

 

 מתי?(ועשה נ ה)מ שוןארהצעד ה

מצע התחלתי לדיון ושיתוף ציבור, המלצת ועדת תכנון, מצגת "ניהול פרויקט", שאלת מבנה ארגוני, 

 לו"ז ותקציב.

 

 שותפים

 

 טלפון e-mail תפקיד / ארגון שם

 
 יריב דאי

 yariv.dai7@gmail.com רכז ועדת תכנון
 

 
 נעם קשינובסקי

 noamk@huliot.co.il מנהל עסקי
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  ון ויוזמותסכום די

 

 שיווי משקל ואיזון בין צרכים כלכליים לרווחת הפרט והחברים בהליכי תכנון הנושא:

 

 :עיקרי הנושאים שעלו

 מפגעי תברואה ביחס לתושבים, היסטוריה והמשך.איך רואים את הקיבוץ של מחר? שיוך וכו', 

 ניתוח שווי קרקע בראיה כלכלית –תכנון שטחי משק במרכז המחנה 

מס' יח"ד ביחס לקו הכחול, הוצאת פונקציות משק מחוץ לתחום  –התרחבות בניה לגבולות המותרים 

 לטובת מגורים פנימה.

 חום?האם להוציא אל מחוץ לת –מוסדות ציבור )למשל חינוך( 

 סטטוס מבני ציבור בתב"ע שיוצאים מרשות הקיבוץ.

 כמייעצת, לא מחליטה או סטטוטורית. –סטטוס ועדת תכנון 

 כיצד? –שכונה מיוחדת למפונים זמנית, כעת מתפנה ויש לאכלס לחברי קיבוץ 

 

הליכי שיווי משקל ואיזון בין צרכים כלכליים והפיתוח העסקי בין רווחת הפרט והחברים ב: שם היוזמה

 תכנון

 

 )במשפט( הרעיון המרכזי

 תכנית האב כחזון כולל ל"קיבוץ של מחר"

 

 הגדרת התוצאה הרצויה )מה רוצים שיקרה ולמי(

חלוקת תפקודים מאוזנת ונכונה, שיווי משקל בין שטחים מניבים לבין שטחים לרווחת הציבור הקיבוצי 

 )קהילה(

 

 מתי?(ועשה נ ה)מ שוןארהצעד ה

ייצוג אותנטי ומגוון ככל האפשר על מנת לקבל קשת רחבה של עמדות ודעות, מקצועיות בניית מנגנון 

 וגם פרטיות.

מנגנון קבלת החלטות ומיסודו, על בסיס הנהגה של חבר קיבוץ שמסור לתהליך ולאחריות  בניית

 הנגזרת ממנו.
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 שותפים

 

 טלפון e-mail תפקיד / ארגון שם

 
 עמי

עין שמר ו. תכנון רכז 
 משק

shemer.com-ami@ein  

 
 אביהו

כפר בלום צוות תכנון 
 פ. עסקי קהילתי

  

 
 נעמית

  naamit@wachman.co.il ו. תכנון עין החורש

 
 רחל

סאסא אינטגרטורית 
 לתהליך תב"ע

rachelw@sasa.org.il  

 
 נפתלי

רכז ו. תכנון כפר 
 גליקסון

  

  zurim.org.il-mazkir@ein מזכיר עין צורים מוטי

  muka.cohen@gmail.com צור נתן מוקה כהן

 שירי
מ. משרד תכנון מעגן 

 מיכאל
shirik@mmm.org.il  

 
 דיון

  האם למקסם יח"ד או תעשיה בתקופת זמן קצובה? -שאלה 

קיום שיתוף פרטני מול ענפים ספציפיים לקראת רפורמה לצד חשיבה משותפת  -המלצה 

 וחשופה.

  כיצד לבנות ייצוג מלא במעגל מקבלי ההחלטות של כל תחומי השירות בקיבוץ  -שאלה

 )חינוך, קהילה, כלכלה וכו'(?

לשלב חתכי גיל נוספים בשיתוף הציבור )מילדים ועד גיל הזהב( עם התייחסות  -המלצה 

 רלוונטית לנושאים.

 הלימה בין חזונות בתחומים שונים )חינוך, קהילה, בניה( -המלצה 

קבוצת הובלה לשיתוף ציבור, מביאה רעיונות ושאלות ומציפה בבוקר/ערב תרבות  -ה המלצ

 אותן לקהילה. הקבוצה במרכז וסביבה צוותי עבודה מתמחים.

  איך תוחמים בזמן תהליכי שיתוף וקבלת החלטות? -דילמה 

 התייעצות עם קיבוצים נוספים שחווים תהליך דומה. -המלצה 

  וגרפית והשפעותיה.למידת הצמיחה הדמ -דילמה 

  היפוך התצורה של תכנית הקיבוץ מ"לב" משרת )ביה"ס, מבני ציבור וכו'( והיקף  -דילמה

טבעתי של מגורים לתצורה של "לב" מגורים והשירותים יוצאים אל השוליים, פריפריית 

 וגם התכתבות שטח אזרחי עם שטח המחנה, קו התפר.המחנה. 

  לגיטימית בתמהיל הקיבוצי? האם היא משנה את ערכי בניה רוויה )לגובה( האם  –דילמה

 הליבה של הקיבוץ, או אולי רק תצורה אדריכלית?

  

mailto:ami@ein-shemer.com
mailto:naamit@wachman.co.il
mailto:rachelw@sasa.org.il
mailto:mazkir@ein-zurim.org.il
mailto:muka.cohen@gmail.com
mailto:shirik@mmm.org.il
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  ון ויוזמותסכום די

 

 נטרול ההגמוניה של ההנהלה בניהול וקבלת החלטות תכנוניות. הנושא:

 

 :עיקרי הנושאים שעלו

  דיווח ולא ברמה המצב בפועל הוא שהשקיפות )כאשר זו מתקיימת( היא בעיקר ברמה של

 של שיתוף הציבור בתכנון.

 ."מצב זה מוביל ל"פשעים תכנוניים ובכיה לדורות 

 .ההנהלה מפחדת מהתנגדות )מכל סוג( ולכן אינה מעודדת אותה 

 .חובת הטלת הספק בתהליך התכנון וביכולות המתכנן גם כאשר אלו מקצועיים ביותר 

 

 ואומץדמוקרטיה תכנונית דורשת מאמץ : שם היוזמה

 

 )במשפט( הרעיון המרכזי

 שותפות מלאה של הציבור בגיבושה של תכנית אב רחבה.

 תהליכי קבלת החלטות.שקיפות כערך מרכזי, תוך כדי התמקדות בייעול והתייעלות של 

 

 הגדרת התוצאה הרצויה )מה רוצים שיקרה ולמי(

 אמון מלא ביכולתו של הציבור לתרום לתהליכי התכנון.

 נחוש ונחרץ להתנגדויות והתחשבות ותרומה ממשית לאווירת ותחושת המקום.עידוד ברור, 

 

 מתי?(ועשה נ ה)מ שוןארהצעד ה

 תקנון פנים קהילתי

 כיצד?" שיימסר למנהלי הקהילות ויו"ר ועדות התכנון. –ספר/חוברת "השיתוף התכנוני 

 

 שותפים

 

 טלפון e-mail תפקיד / ארגון שם

 
 יוסי וסיד

  yveissid@yahoo.com המעפיל ו. תכנון 

 
 

 


