
תכנון עם הקהילה
בהנחיית

גייסט-סיוןטל שמור ויעל , רחל קלוש

ערב דיון

6.2.2014' יום ה
חדר מועצה2קומה סגובנין 

התכנסות17:00-17:15

הצגת הקורס17:30–17:15

הצגת הפרויקטים17:30-18:30

דיון בקורס                                             18:30-19:00

ובתוצריו

:השאלות על הפרק

מה המשמעות של התהליך הלימודי  

,  בקורס ותוצריו עבור התושבים

המקצוע והסטודנטים  , הארגונים

?עצמם

אסף קורן',פישילביץרוזי

,  מיכל שטטמן

, ענבל תמיר
ליבנת יפת
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נטלי מיקי, דפנה רוזנפלד, אנאייס סמעאן

ת   י ת ר ב ח ה ת  ש ר ה

יונתן חן, אלעד בסרגליק, אלכס לרנר

מכון טכנולוגי לישראל–הטכניון 

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים



כלים ואסטרטגיות לפעולה, מושגים: תכנון עם הקהילה
(הקורס בתמיכת המועצה להשכלה גבוהה במסגרת קורסים משלבי עשיה)

טל שמור, גייסט-יעל סיוון' אדר, רחל קלוש'פרופ: מנחים

הפקולטה  

לארכיטקטורה

ובינוי ערים



:ידעבסיסילקורס שלושה 

בניגוד  )קהילה עם של תכנון תאורייה•

כאמצעי התכנון -(  קהילהעבורלתכנון 

הסביבה ומנגנוני  , לתווך בין התושבים

.ייצורה

פיתוח  -קהילה לעבודה עם כלים •

משא ומתן  , אסטרטגיות לשינוי חברתי

עבודה עם פעילים , עם בעלי עניין שונים

.ותכנון מסנגר

בעבודת שטח עם  נסיון מעשי •

ארגון לשינוי חברתי על פרויקט  

.   תכנון המתמקד בקהילה

שיתהתנסות ולחוויה האידגש מיוחד ניתן ל



בין לימוד בכיתה לעבודת שטחשילוב 

תכנון ערים ואזורים , אדריכלות נוף, סטודנטים לארכיטקטורה•

סטודנטים4-3של עובדים בצוותים משולבים •

עובדים קהילתיים וארגוני שטח, בליווי פעילים חברתיים•

תוצרי הקורס כמסגרת לשינוי ולהעצמה של הקהילה•



הפרויקט

דיונים מבוססים 
על חומרי  

קריאה 
(רפרטים)

לימוד מתקדימים 

דיווח על החוויה  
האישית

(יומנים)

הרצאות אורח 

לימוד בכיתה



המוצר הסופי של  הפרויקט  

משמש את מטרות הארגון וניתן להשלימו במסגרת  

.  לוח הזמנים העומד לרשות הסטודנטים
מצגת של חומר ויזואלי בליווי פוסטרים ודפי מידע הם )

והתושבים  משמשים את הארגון -התוצר היעיל ביותר 

,  בפגישות עם מקבלי החלטותמטרות כאמצעי להצגת 

(  'גיוס כספים וכו, סדנאות עם תושבים

שלושה עקרונות מנחים בבחירת הפרויקט

( לא אליטה ייצוגית)קשר עם תושבים מקומיים 

מפגש בלתי אמצעי עם תושבים

(הגורם החשוב ביותר לשינוי התודעה אצל הסטודנטים)

המלווהישיר ומתמשך עם הארגון קשר 

מחויבות הדדית עםוסיכום תאום ציפיות 

(חוזה)השותפים הארגונים 



התוצר פתוח הפרויקט מכשולים  
והזדמנויות

הכרות עם 
הקהילה
והמקום

:בניית התוצר

עבודת השטח

תוך שיתוף  , הנבנה במהלך העבודהכל צוות סטודנטים פועל במסלול ייחודי 

.  פעולה בין הגורמים השונים הלוקחים חלק בתהליך

צוות  )גבולותיו והמסגרת הכללית שלו , הגדרת קהל היעד של הפרויקט•

(.  הסטודנטים עם נציגי הארגון

תהליך לימוד הכולל הכרות עם הקהילה והמקום וזיהוי מכשולים והזדמנויות  •

(בשיתוף נציגי הארגון והתושבים)

.הצגת התוצר לקהילה ולארגון•



תועלת הקורס  : השאלה לדיון

עבור 
המקצוע  

הגברת מודעות 
לשוויון וצדק חברתי 

מקום התכנון 
בארגונים לשינוי  

חברתי 

תיווך בין ארגונים  
לממסד

עבור 
הארגונים  

התהליך  

התוצר   

עבור 
הסטודנטים  

ערכים 

ידע וכלים 

מסלול מקצועי 


