
בין פעולה מידית 
לתכנית 

אסטרטגית
בנווה פז

מאיה ורדי
אהוד וגנר

:תכנון עם הקהילה
רחל קלושח"פרופ

דר טל שמור



נווה פז על קצה המזלג

בעלי דירותעובדים במשרה מלאה

ומוכרת כחלק מפרויקט שיקום  70-השכונה הוקמה בשנות ה

. שכונות

תושבים5,300-השכונה מונה כיום כ

.  אינם ילידי ישראל75%: ומתוכם, הינם יהודים77%

דיווחו על קושי 
בהתניידות



התכנוניתבשפהבקיאים•

אכזבותלמודי•

להוציאהאפשרותלגביפאסימיים•

תוכניותלפועל

עסוקים•

אולי,תכניתתכינו"<<

...משהוממנהייצאאחדיום

"...יזיקלאגםיועיללאאם

לשתףונכונותגבוהמוטיבציה•

פעולה

וישימהקונקרטיתתכניתביקשה•

ובעלותהתושביםעםמיידילביצוע

נמוכה

אנחנו"<<

הצלחהצריכים

"...אחתראשונה

מפגשים ראשוניים בשכונה

מפגש עם העובדת הקהילתיתהפעיליםקבוצתעםמפגש



:הקהילהוביןביננוהעבודהויחסיהכחיחסילגבידילמות

עבודהלתהליךנרתמתשלאקהילה'עבורולאעם'מתכנניםכיצד•

?משותף

לצורךאותהמנצליםשאנושמרגישהקבוצהעםיחדעובדיםכיצד•

?שלנוההכשרה

:עצמוהשביליםמיפויפרויקטלגבידילמות

בנחיצותומאמיניםלאשאנחנופרויקטשנקדםראויהאם•

?ובישימותו

דילמות ולבטים בנוגע לקידום מיפוי של שבילים בשכונה



...  חזרה אל צוות הקורס

•Poor service for poor people–  האם יש בידינו את הכלים

?המקצועיים המתאימים

איך מגשרים בין הרצון לפעולה מידית של הקהילה ובין הרצון  •

?שלנו לבניית תכנית לטווח בינוני וארוך

?הממסדימהתכנוןומתנתקיםיצירתיתכנוןיוצריםאיך•

בין השטח לאקדמיה: תנועת מטוטלת



טווח קצר

תוצר מוחשי בעל נראות  

בשטח

פעולה מתוך רצון גם  

להתאים לתקציבי  

ותוכניות העירייה 

העובדת הקהילתית

טווח בינוני

:  'אבסטרקטי'תוצר 

אסטרטגיתתוכנית

רצון לפעול מתוך ניתוח 

של המצב הקיים

אנחנו

בעל תוצרים בשטח שיספק תחושת הצלחה, הוחלט על פרויקט נקודתי בטווח המידי•

הפרויקט יערער את התלות בעירייה וייצר רצון לשיתוף פעולה עם קבוצות מהטכניון  •

פיתוח של תכנית אסטרטגית שתהווה את התוצר לטווח הארוך•

יצירת תהליך עבודה משותף וביסוס אמון

מיתון פערים על ידי פעולה דואלית: מודל הפעולה בשכונה

תפיסתה  , תלות בעירייה

כמוצא יחיד לבעיות

מחסור , עסוקים מאוד

בזמן

אכזבה מהעירייה 

ומגופים אחרים שהם  

'אורחים לרגע'

פעילים





?  מהם התנאים להצלחה בשיתוף פעולה בין האקדמיה והקהילה

פעולה מתוך צרכים קיימים בשטח<<< רלוונטיות

צוות קהילתי מוטיבציוני<<<שחקנים משמעותיים בשכונה

'זמני קהילה'ל' זמני אקדמיה'הגמשת <<< המשכיות

גמישות לאור תנאים קיימים ושימוש בתוצרים ויזואליים  <<< יצירתיות
ככלי לעידוד דמיון תכנוני עתידי

?מה למדנו, לסיכום

?מה הלאה

? איך לבנות תכנית אסטרטגית

האם ? איך לאזן בין הכוחות השונים? את מי לערב? לאיזה טווח

האם אנחנו כסטודנטים  ? להתמקד בנושא אחד או נושאים שונים

?האם לערב גופים נוספים? מתאימים למשימה


