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 .1שקלול הערכים
להלן ממוצע שקלול הערכים של הועדה על בסיס השקלול של  17חברי צוות.
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ערכים לעבודת הצוות

הסבר

כפר דתי לאומי
כפר חקלאי
קהילה מגוונת ורב דורית
קהילתיות חזקה
מרחב פיסי אסטטי
קהילה תורמת
מקום חי

על בסיס "תורה ועבודה ,כולל אפשרות למוסדות חינוך דתי במקום
22.9%
שימור הציביון של המושב החקלאי
18.2%
קהילה המכילה מגוון של גילאים ,וקולות שונים החיים ביחד בהרמוניה 17.8%
על בסיס מרחבים ציבוריים המאפשרים מפגשים וגיבוש קהילתי
11.8%
מאפשר חיי פנאי ואיכות סביבה
11.0%
ואחרות
למטרות מקומיות ,אזוריות
10.0%
בו מתקיימת פעילות במהלך כל שעות היום ותעסוקה
8.4%

סה"כ

ממוצע

100%

 .2סוגיות הליבה
.2.1

צמצום הסוגיות

באירוע שיתוף הציבור יהיו שולחנות לכל אחד מהערכים .החברים ידונות על הסוגיות שיש בכל
ערך .לכן לא יכולים להיות יותר מ 4 -סוגיות לדיון בכל ערך.
יש סוגיות שאינן רלוונטיות ,כי יש עליהן אילוץ חיצוני שלא מאפשר החלטה של התושבים
יש להצטמצם לסוגיות שתהיה להן השפעה ישירה על תכנון התב"ע.
לאור זאת הוצע צמצום מ 35 -סוגיות ל 16 -סוגיות.
הפירוט בקובץ האקסל המצורף.

.2.2

תשובות אפשריות

כדי שהדיון יהיה ממוקד בשולחנות וגם כדי לאפשר לעוד חברים להביע דעתם ,גם אם לא
השתתפו בדיון ,הוצעו תשובות אפשריות לסוגיות.
רוב התשובות סגורות.
בהפסקה בין שני סבבי הדיון ,יוכלו החברים לתת תשובות לסוגיות ע"י סימון.
הפירוט בקובץ האקסל המצורף .

 .3הנחיה
לכל ערך יהיו לפחות שני מנחים מהצוות שיובילו את הדיון על סוגיות הליבה באותו ערך.
מנחה אחד ינחה את הדיון והמנחה השני יתעד את מה שעולה בדיון על נייר גדול ,כדי לאפשר
למשתתפים להתייחס.
המנחים צריכים ללמוד את הנושא שעליו הם אחראים ,את סוגיות הליבה ואת התשובות
האפשריות.
תפקיד המנחים להבהיר לוועדה לאן נוטה "רוח הציבור" בסוגיות הליבה שנדונות ,בערך עליו
הן אחראיות.
החלוקה של חברי הצוות לערכים:

ערך
 )1כפר דתי לאומי
 )2כפר חקלאי
 )3קהילה מגוונת ורב-דורית
 )4קהילתיות חזקה
 )5מרחב פיסי אסטטי

מנחים
יגאל זאבי ,שלמה ברנר ,רעות ימין
אושרי ויס ,דני רפפורט ,שי לוי
אבישי ויזר ,עמיחי קדרון ,ערן יעקבס ,עודד שיקלר ,שרה
צוקרמן
אורית ענבר ,ארנון רונד ,גדעון קלאר
הילה עיני ,נדב יעקבס ,רננה לרמן
אילנה שטיינר ,חגית מליק

 )6קהילה תורמת
 )7מקום חי

אמיר וייזר ,חזקי מלאכי ,איריס דינרמן

 .4לקראת המפגש הקרוב ביום ד' ה19.5.21 -
העלאת שאלות על סוגיות הליבה
קביעת מועד אירוע שיתוף הציבור – יום ששי בבוקר או בשעות הערב
דגשים להנחיה ותיעוד התכנים
סגירת כל ההיבטים הלוגיסטיים
שיווק המפגש – כדי להגיע להשתתפות משמעותית

רשמו :טובי ואילן

