
תכנון הקיבוץ בראייה  
 אסטרטגית

 2014אפעל  ר אורי וובר"ד



 תמונת עתיד רצויה

 גבוההקהילתיות רמת  

 
 פורמאלי בין האנשים-סביבה המעודדת קשר בלתי*

תכנון המעודד מפגש וקשר בין התושבים  *
 (ועוד, מרכזי שירות, שבילים, פים"שצ)

 מתקני מפגש ציבוריים זמינים ומתאימים*

 



תמונת עתיד רצויה

 ניהול עצמי

 
מערכת המנהלת בעצמה את מרבית  *

 ,  תחומי החיים החברתיים והמוניציפאליים

   ,  תרבות ופנאי  ,בריאות  ורווחה ,חינוך  

 שירותי קהילה עוד ,ציבוריותתשתיות    

-מרכז היישוב כמרחב ציבורי לניהול בלתי*
 פורמאלי ומתחם שירותי ציבור

 



 תמונת עתיד רצויה

 
 כפריתחזות 

 

 ,מרחב חיים המשופע בשטחים פתוחים*
 בניה בצפיפות נמוכה  

 , (ללא גדרות), בינוי מאופיין על ידי פשטות*

באופניים או ברכבים  , התנועה היא ברגל*
 (שבילים ומדרכות)חשמליים קטנים 



 תמונת עתיד רצויה

 היישובגודל  

 
-מספר התושבים צריך להבטיח המשכיות רב*

 אישית-דורית ולאפשר הכרות בין

כמו כן הוא צריך לאפשר סף כניסה לשירותים *
 השונים

השוטפת  כך שעלות התחזוקה מספר התושבים *
 המקום תהיה סבירהשל 



 האיומים

 -אלה נובעים בעיקר מ



 האיומים

 התפישה הליבראלית : האידיאולוגיה השולטת
 

כבסיס  , הפרט וזכויותיו כיחידת התייחסות בלעדית*
 לאורח חיים ולתפישה תכנונית  

 :  מוחלטת בין הפרטי לציבורי הפרדה *

 המקורי של הקיבוץ יצר שילוב בין המרחב  התכנון  -    

 הבתים נבנו באמצע הגן  , למרחב הפרטיהציבורי        

 (.  הכתם הצהוב)הפתוח ומחוברים בשבילים הציבורי        

 יש הפרדה מוחלטת בין השטחים הציבוריים  כיום  -   

 (קרקע נפרדים יעודי)פרטיים והשטחים        

עם גדרות   ופרבורהתכנון של ההרחבות מעודד סגירות *
כביש גישה רחב לכל בית ומקום לשתי חניות  , מפרידים

 (.  התנגדות סמויה לחניות שכונתיות)



האיומים

 כניסת השלטון לתחום הקיבוץ

 

דרישות לעודף בטיחות ככיסוי השלטונות נגד  *
 תביעות 

מערכת , (בעלות גבוהה)תקני בטיחות מחמירים *
דרישות )חינוך שבויה במערך תקני בטיחות 

לכל   -ויקרות  –תכנוניות מפורטות ומחייבות 
 ( מוסד חינוכי



 האיומים

 הפיכת היישוב לכפר שינה
 

חוקים מחמירים לתעסוקה ביישוב גם באזור המשקי  *
אזורי משק רבים עזובים ומוזנחים בגלל מגבלות  )

 (בעסקים המותרים

דרישה לרישיון עסק לכל פעילות  , בתוך הקיבוץ*
ערבי  , מועדון צעירים... כי היא בתשלום)חברתית 

 (ועוד, הרקדה

החוקים שאינם מאפשרים לשדרג את התשתיות ומבני *
 הציבור ביישוב הוותיק באמצעות הצמיחה הדמוגרפית

, סער)תהליך העיור הסוגר על הקיבוץ מכל הכוונים *
 ....(,עברון

*  



 הזדמנויות

 הקיבוץ חזר להיות אטרקטיבי ומושך משפחות צעירות*

 הדור השני חוזר הביתה ומשתלב בקיבוץ*

המדיניות הממלכתית הקובעת שיישוב כפרי צריך להיות  *
 (-)+משפחות  450

קהילתי  -הרצון של כלל הציבור לשמר על האופי הכפרי*
 של היישוב

 הכרה של רשויות התכנון בצורך בהרחבת היישוב הכפרי*

 אזור משקי רחב עם פוטנציאל פיתוח*



חולשות
העדר תפישה תכנונית קהילתית מגובשת של הנהגות  *

 (מקבלים את מה שמציעים להם)הקיבוצים 

מתכנני הרחבות ללא תפישה ייחודית לישוב הכפרי  *
 (משכפלים את התפישה הפרברית)

לעומת תשתיות  )תשתיות ישנות ביישוב הוותיק *
 (חדשניות בהרחבות

 מבני ציבור ומגרשי ציבור ישנים ולא מותאמים לצרכים*

 חוסר מקורות לשדרוג תשתיות ומבני ציבור*

 

 



חוזקות

מרכז הקיבוץ עם  , התשתית הקיימת עם הגן הפתוח*
 .מתקני הספורט והפנאי הרבים, השירותים הציבוריים

המורשת השיתופית שמהווה  בסיס איתן לשאיפה  *
 .לקהילתיות של היום

השאיפה והמאמץ להשקיע בחזות הכפרית של היישוב  *
 .גם בקרב התושבים החדשים –ולטפח אותו 



לסיכום

 לבואלרמת קהילתיות גבוהה צריכה הדרישה *

 .גם תכנוניתלביטוי   

צריך למצוא אלטרנטיבה לבתים מוקפים בגדר עם כביש רחב  *
 .לכל בית ושתי חנויות

מפגשים  , צריך לחזק את מרכז היישוב כלב החיים החברתיים*
 פורמאליים-בלתי

צריך למצוא דרכים למימון שדרוג התשתיות ומבני הציבור של  *
 הקיבוץ

את הגדרות העיסוקים המותרים באזורי תעסוקה   לגמשצריך *
הגדרה רחבה יותר של )לצד מתחמי המגורים של הקיבוץ 

 "(מבני משק"

צריך לאפשר תנאים לניהול עצמי של היישוב ולצמצם את *
 ,  התערבות הרגולטור באורחות החיים של הקהילה הקיבוצית



 לסיכום

 בקיצור  

,  כפריותאת הקיבוץ כמקום המעודד לתכנן *

אישיים ופחות  -וקשרים ביןקהילתיות 

להעמיד את פרטיות המשפחה כפרמטר  

 .מרכזי


