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 כפ"ס   מתווה לכנסי דיירים ומפגשי שיתוף ציבור

 בא גשים לעבודה חברתית במתחמי התחדשות עירונית כפר סדלמסמך:  ' בספח נ

 

 ולפי הצורך. נוהל לקידום תכניות התחדשות עירונית כפר סבאבהתאם להוראות חוק פינוי בינוי, 

דיירים הפרויקט    כנסי  בחיי  מהותיות  החלטות  לקבלת  קודם  הפחותמתקיימים  ראשון:  ולכל  טרם    כנס 

אחרי מתן המלצת ועדה מקומית להתקדמות עם הפרויקט והצגת חלופות    כנס שני;  מיםסכעל ה  ההחתמה

לועדה )המטרה: עדכון בפרטי התכנית שהוגשה  בוועדה המחוזיתלהפקדה דיון הלפני  כנס שלישיתכנוניות; 

רביעי  ;(המחוזית הוועדה    כנס  החלטת  תהליך  אחרי  על  הסבר  )המטרה:  להתנגדויות  להפקדה  המחוזית 

 אחרי מתן תוקף התכנית בוועדה המחוזית )המטרה: הסבר על המשך התהליך(.   כנס חמישי;  ההתנגדות(

ציבור שיתוף  הוועדה    מפגש  המלצת  מתן  אחרי  מתקיים  גובלים(  שכנים  עם  ובפרט  הרחב  הציבור  )עם 

 המקומית להתקדמות. בהובלת ובאחריות המינהלת להתחדשות עירונית ובסיוע היועץ החברתי. 

 סי דיירים ושיתופי ציבור נוספים בהתאם להתקדמות הפרויקט, לצרכי התושבים ולדרישת העירייה.  כנ

 

 דגשים להכנת וניהול כנסי דיירים ומפגשי שיתוף ציבור:  

 הנגשת המידע לציבור בצורה נהירה ופשוטה. •

והכנת תוכן המפגש  • ואיסוף תשובות מצוות    ריכוז  ואיסוף שאלות מהתושבים,  ריכוז  התכנון טרם  כולל 

   המפגש.

 פרסום באמצעים דיגיטליים ופיזיים לכלל התושבים.   •

 הנחיית המפגש.   •

 ניהול טכני של המפגש.   •

 כתיבת פרוטוקול, הפקת סיכום של תוצרי המפגש, והפצתו לכל הגורמים הרלוונטיים.  •

 הגשת דו"ח מסכם לממצאי שיתוף הציבור.  •

 

 במתחם . כנס דיירים: מפגש עם בעלי הזכויות 1

הודעה על קיום הכנס  של היועץ החברתי. וליווי בהנחיה , היזם ובאחריות הכנס מתקיים ביוזמת

שתתפו במידת האפשר  נציגים מהמינהלת יומועדו תשלח למינהלת מבעוד מועד ובתיאום עמה.  

 בכנס. 

יצירת ובניית קשר שוטף עם התושבים והנציגות. איסוף פרטי קשר )טלפונים, מיילים(. הכרות  :  הכנה

 עם המתחם, התושבים ועם השאלות והסוגיות העיקריות שמעסיקות אותם.  

 ימים לפני מועד הכינוס באמצעים דיגיטליים ובאמצעים פיזיים.    7ברורה ומסודרת לפחות    פרסום הודעה

 בוצות הווטס אפ של התושבים, סמסים, מיילים. : קפרסום דיגיטלי

   לכל הפחות, יש לתלות מודעות בכל כניסות הבתים במתחם.: פרסום פיזי

 פרסום הכנס יכלול טופס הרשמה שבו יוזמנו התושבים להעלות נושאים ושאלות. טופס הרשמה:

הכנת מצגת באחריות המתכנן והיועץ החברתי. איסוף השאלות מהתושבים בצורה    הכנת תוכן המפגש:

שיופיעו כחלק מהמצגת  מול צוות התכנון,  מסודרת בטבלה. הכנת מענה ותשובות לשאלות לפני המפגש  

 הכנת תוכן המפגש באחריות היזם והיועץ החברתי בשיתוף עם המינהלת. במהלך המפגש. 

 בהמשך מסמך זה. ניתן להשתמש בפרק "מהלך האירוע" ש :מהלך האירוע

https://ksaba.complot.co.il/archive
mailto:minhelet@ksaba.co.il
https://dreamweb.wpengine.com/ksnew/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/דגשים-לעבודה-חברתית-במתחמי-התחדשות-עירונית-כפר-סבא_מעודכן-24.11.21.pdf
https://dreamweb.wpengine.com/ksnew/promotingurenewalprogram-2/
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 אחריות  . כנס שיתוף ציבור רחב )"שכנים גובלים"( 2

כנס ביוזמת והובלת המינהלת להתחדשות עירונית,  

   שנועד להציג את התכנית המוצעת להתחדשות עירונית.

 

הכנת תוכן המפגש, ניהול הפרסום 

והפקת המפגש באחריות היזם והיועץ 

 החברתי. 

תיאום המועד והפקת הפרסומים  

 מטעם העירייה: המינהלת 

הפרסום .1 ועיצוב  לפורמט    נוסח  של בהתאם  המקובל 

 המינהלת למפגשי שיתוף ציבור.

 נוהל פרסום אירועים של העירייה 

למפגש:  הכנת .2 הרשמה  טלפון   טופס  כולל  אישיים  פרטים 

לצוות   נושאים, סוגיות ושאלותהזמנה לכתוב  ו/או מייל,  

 התכנון. 

 נוהל הכנת טופס מקוון של העירייה 

ימים לפני מועד   7הודעה ברורה ומסודרת לפחות    פרסום .3

הפרסום  פיזיים.  ואמצעים  דיגיטליים  באמצעים  הכינוס 

 יכלול את טופס ההרשמה.  

 ראו "אמצעי פרסום" בהמשך 

  הכנת תוכן המפגש: .4

הכנת בלת שאלות מהתושבים בצורה מסודרת בטבלה.  קא. 

ושילובן תשובות לשאלות עם צוות התכנון טרם המפגש 

 במצגת של המפגש.

ב. הכנת תוכן המפגש, מיקוד התכנים ומצגת עם החומרים 

 התכנונים. 

לשלוח   המצגת  למינהלת  יש  השאלות  את  רשימת  ואת 

 . המפגש לפני מהתושבים והתשובות  

 

היועץ היזם, המתכנן ו באחריות  

, בשיתוף המינהלת וצוות החברתי

 . ההנדסה

 

יופנו שאלות בנושאים עירוניים  

 לעירייה טרם המפגש.

 

 למשל, שירותי תמלול.   מתן מענה והכנת הנגשה לבעלי צרכים מיוחדים.   נגישות: .5

 

 אחריות  אמצעי פרסום 

פיזיות: .1 הבתיםבכל    מודעות  לוחות במתחם  כניסות   ,

 ברחובות הגובלים.   , מקומות מרכזייםיםמודעות עירוני

היזם אחראי על תליית המודעות 

 הפיזיות במתחם.  

באמצעות נציגויות דיירים, מערכת   הודעות סמס לתושבים: .2

קבוצות של היזם, הסמסים של העירייה, קבוצות ווטס אפ ) 

 .(קבוצות עירוניות לפי שכונות 

המינהלת אחראית על הפרסום 

באמצעים הדיגיטליים הזמינים 

 לעירייה. 

ות בעלי  היועץ החברתי: לקבוצ

 הנכסים של המתחם. 

בפייסבוק:   .3 תושבים פרסום  בקבוצות  העירוני,  בעמוד 

 .שונות

 בהתאם לצורך  המינהלת
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 המינהלת בהתאם לצורך  . ברשימות תפוצה ובמיילים .4

 היועץ החברתי: לבעלי הנכסים.

 

 אחריות  וסיכום  האירועמהלך  

למפגש המקוון   פרסום ושליחת הלינקאם הכנס דיגיטלי:   .1

 . שעות לפני המפגש לנרשמים 48 לפחות

 המינהלת   באחריות

מראש   .2 המפגש:וחלוקת  תיאום  במהלך  הנחייה,   תפקידים 

הצ'ט ניהול  פרוטוקול,  דיגיטלי  כתיבת  )איסוף   במפגש 

השאלות, העברתן או הצגתן בפני הדוברים בחלק הרלוונטי 

טכנית במפגש( תמיכה  למי   ,  למפגש  בהצטרפות  וסיוע 

 , הפקה וארגון המפגש. שצריך 

 : המינהלת והיועץ החברתי.  הנחייה

כתיבת פרוטוקול, ניהול הצ'ט 

בהתאם   טכנולוגית  אוותמיכה טכנית 

 :  לסוג המפגש

 היועץ החברתי   באחריות

המפגש: .3 המפגש    מסגרת  יתנהליבתחילת  המפגש  כיצד  הסבר  וסדר ינתן  המפגש  תכנית  הצגת   .

 הדוברים.  

ידי הצוות המקצועי, כולל שאלות  -יכלול הצגת הדברים על  החלק הראשוןבמידה והמפגש דיגיטלי,  

 שתושבים שלחו בטופס ההרשמה ומתן מענה לשאלות אלו.

 בחלק זה המיקורופונים של המשתתפים יהיו סוגרים.  

דיון פתוח: שאלות ותגובות. בחלק זה המיקרופונים יפתחו וכן האפשרות לשאול יתקיים  חלק שניב

 שאלות דרך הצ'ט.  

להוסיף דיונים   חשובאם המפגש כולל סוגיות לדיון בחלופות או בנושאים תכנוניים או אחרים, 

 . שיהיו הקבוצות פרבקבוצות דיון. אפשרי גם בפורמט דיגיטלי. צריך לדאוג למנחים לפי מס

 .. יש להקפיד ולוודא שהתושבים יוכלו להביע את דעתם באופנים השונים במהלך המפגש4

היזם אחראי להעביר למינהלת את תיעוד המפגש, פרוטוקול וסיכום המפגש,  סיכום ותיעוד:. 5

ומסמך שאלות ותשובות מסכם. מסמכים אלו יועלו לאתר המינהלת באתר מידע הנדסי עיריית כפר  

 סבא.  

מתן המלצות לתכנון בהתאם לניתוח החלופות  הגשת דו"ח מסכם לממצאי שיתוף הציבור:. 6

סי הדיירים ושיתופי הציבור. הצגת היתרונות והחסרונות של כל חלופה כפי שבאה לידי  וממצאי כנ

 ביטוי במפגשי שיתוף הציבור.  עמדות הציבור המרכזיות שבאו לידי ביטוי במפגשים. 
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