
 נושא ההצעה 1

תוכנית מתאר כוללנית 

 גבעת עדה  –בנימינה 

 מתווה לשיתוף ציבור

 נבו-ענת ברקאי

 יועצת שיתוף ציבור
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 .הסוגיות והקונפליקטים, הרשותייםסיוע במיפוי וזיהוי הנתונים 

 .מתן משוב וליווי צוות התכנון

 .יצירת שפה משותפת בין נציגי הציבור לצוות התכנון והמועצה

 .הפריה הדדית והסתייעות בחשיבה ורעיונות של תושבים

 .יידוע שוטף ומתן אינפורמציה  

בניית הבסיס להמשך מעורבות התושבים בקידום נושאים  

 .מועצתיים

 

 

 

 מטרות השתתפות התושבים בתהליך התכנון
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 שיתוף

פעילות  

 יידוע מקוונת

 מתודיםכלים 
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 שיתוף

 מתודיםכלים 

 

 .אנשי רשות, ארגוני סביבה וחברה, פגישות אישיות עם נציגי קהילה

 מיקודעם קבוצות  SWOTסדנאות  

 .ח מצב קיים וקבלת משוב בנוגע לחזון"מפגש ציבורי רחב להצגת דו

מפגש ציבורי רחב לקבלת משוב מהתושבים לגבי סוגיות עיקריות   

 .  בתכנון הנבחר
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 מתודיםכלים 

 .סקר פעילות קהילתית מקוונת 

הזמנת ציבור רחב למפגשים באמצעות תקשורת 

 .אינטרנטית

באחריות  )באתר העירייה  פרוייקטהקמת דף  

 (    הרשות

סקר אינטרנטי בנושא תפיסות ציבור רחב לגבי 

 .וחולשות של הישוב חוזקות

סקר אינטרנטי בנוגע לסוגיות עיקריות תכנוניות  

 ( שלב גיבוש חלופות תכנון)

פעילות  

 מקוונת  
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 פרסום בשילוט עירוני

 פרסום בעיתונות מקומית

 פרסום במוקדים קהילתיים עירוניים 

 (ל באחריות הרשות"כל הכלים הנ)  

 כלים מתודיים

 יידוע
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 ,  עדה-מתאר בנימינה וגבעת. ת

 *    י אבני דרך "מתווה שיתוף ציבור עפ

 מתודה דרך אבני

 

תיעוד מצב קיים  

 וניתוחו

  פרטנייםמפגשים 

  סקר פעילות קהילתית מקוונות 

   בנושא עמדות הציבור בהתייחס לתוכנית המתארסקר אינטרנטי לציבור הרחב 

  בנימינה, עדה-גבעת, חברי מועצה, מתכננים: סדנאות עם ארבע קבוצות מיקוד 

   עירוניפתיחת דף פרויקט 

  קהילהפרסום בעיתונות מקומית ומרכזי 

חזון היישוב וגיבוש 

 רעיונית פרוגראמה 

 ח מצב קיים ובחירת חזון"ציבורי רחב להצגת דומפגש 

  העירוניתוצרי המפגש בדף הפרויקט פרסום 

הכנת חלופות   

 של הישוב תכנוניות

 בהתאם לדילמות תכנוניות  , סקר אינטרנטי לתושבים אשר ידרג עקרונות תכנון העברת

 .העולות מצוות התכנון

 פגישות פרטניות במידת הצורך  . 

גיבוש החלופה  

 נבחרת  
ציבורי רחב לקבלת משוב בנוגע לסוגיות עיקריות תכנוניות בחלופה הנבחרת מפגש.. 

טיוטת   גיבוש

 מסמכים סופיים
 מפגש ציבורי רחב 

 שיבוצועוובהתאם ייתכן " נושם"שיתוף הציבור הינו תהליך  תהליך* 

   י הצרכים בשטח"שינויים במתווה שיתוף הציבור עפ 
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 השתתפות
 קהילה

ה
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 מקומיות

 הקשבה
 שיתוף

 שיתופי פעולה

 שיחה 

ת
ויו

מנ
זד

ה
 

 רעיונות
עה בעלי עניין

שפ
ה

 הכללה 

 תחושת מקום משוב למידה

ים
רח

אז
 

 רעיונות

 יידוע
 כוח

 בעלי עניין

 ידע


