
 צעד קדימה

במטרה לשפר את  , תהליך אסטרטגי מערכתי בגן יאשיה

 ביתנו ולחזק את הקשר שלנו אל המקום בו בחרנו לחיות

 חזון משותף
 

יישום  

 והטמעה

תכנית אב 

 יישובית



 עקרונות מעצבים לתהליך

כלל התושבים לקחת חלק עידוד  –תהליך משתף ומכבד 1.

צוותי עבודה ומפגשים בפורומים  , ולהשפיע באמצעות מרחב פתוח

 שונים

מבנה מוסכם ומוגדר מראש להשפעה   -תהליך דמוקרטי ומנוהל 2.

 וקבלת החלטות  

התהליך עצמו מהווה חלק מפיתוח הקהילה וככזה הינו   – סבלנות3.

 חשוב יותר מהתוצאה הסופית

 (גם מניסיונם של אחרים)ניתוח התנסות ולמידה , חקירה – סקרנות4.

 יצירתית וקלילה לאורך התהליך, שמירה על אוירה חיובית – כיף5.

 השנילמטרות ואחד כלפי , לתהליך – מחויבות6.
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 סדנאות לגיבוש החזון המשותף

התקיימו ביישוב  , 2015פברואר  -במהלך החודשים ינואר 

 תושבים 120בהשתתפות כ , סדנאות

להבין יחד את הייחודיות  , לגבש חזון קהילתי משותף -המטרה 

להסתכל בראי הדורות הבאים ולשאול מה יגרום לילדינו  , שלנו

 ?  להישאר כאן שמחים ומרוצים

כל התכנים והרעיונות שעלו בסדנאות תועדו במדויק ובאמצעות  

 מתודולוגיה של ניתוח תוכן קובצו הנושאים לפי קטגוריות

 קטגוריות ומהן ניסחנו את החזון המשותף   11הגענו ל 

 



 ?מה עשינו בסדנאות

 מפגשי היכרות בזוגות -חלק ראשון 

 ? הנסיבות שהביאו אותי לגור כאןמהן •

 ?  או קושי שעברתי בשנים שאני גר כאן ומה סייע לי להתמודדאתגר •

 ?ומה אני מגשים כאן? אני אוהב ביישובמה •

 ?כיצד נראה במיטבנו כישוב וכקהילה –חלק שני 

יאשיה במיטבה  -המשתתפים התבקשו לבחור תמונות המשקפות עבורם את גן•

 ולפרט בפני הקבוצה מהם הדברים שחשוב לשמר או לשנות  

 ?על מה לא אהיה מוכן להתפשר –חלק שלישי 

 כל אחד מהמשתתפים שיתף על מה לא יהיה מוכן להתפשר בחיים כאן•



 החזון המשותף שלנו
 

 סיכום תוצרי הסדנאות



 ?כיצד נראה במיטבנו

 קטגוריות   11

שימור 

הצביון  

 הכפרי

שילוב 

 בין דורי

שימור 

 סביבתי

 משילות

קהילה  

 יוזמת

רווחת  

 התושבים

קהילה  

חיובית 

 ורגועה

דור 

 ההמשך

קהילה  

מכבדת  

 ומעצימה

מקום  

שבטוח 

 לחיות בו

צמיחה  

 והמשכיות



 ?כיצד נראה במיטבנו

 קהילה מכבדת ומעצימה
 להיסטוריה ולמייסדים, כבוד למורשת•

 ולמקוםוסובלנות אחד לשני כבוד  -והשונה קבלת האחר •

כבוד והעצמה אחד , ליוזמה עסקית, לעשיה חברתית –הדדי פרגון •

 לשני

יכולת להרגיש חלק  –איזון בין ביחד לבין שמירה על פרטיות •

 מקהילה וגם כשבוחרים להתרחק ולהיות פחות מעורבים

 ויצירהבחירה , חופש ביטוי –ומרחב אישי חופש •

 

 



 ?כיצד נראה במיטבנו

 קהילה חיובית ורגועה
 ישרה והוגנת, התנהלות שקופה•

 שילוב ידיים בין המשקים להרחבה•

 שכנות טובה•

 וליחסיםלשיחה יש פה זמן  –פניות •

 עזרה הדדית•

 ערבות הדדית•

 

 



 ?כיצד נראה במיטבנו

 קהילה יוזמת
 לפתח את הקהילה בכוחות פנימיים –ליצור בעצמנו •

 קהילה שמשדרגת את עצמה -מקסום הפוטנציאל שלנו •

 תרומה לקהילה ותמיכה אקטיבית בקהילה ואחד בשני   –אישית אחריות •

 התנדבותרוח •

 באמצעות תקשורת ושיתוף פעולה( חברתית ועסקית)יזמות •

 'חינוך וכד, נוער, הובלה של פעילויות תרבות –קהילה חיי •

 שמסביבנומעורבות וחיבור לקהילות •
 



 ?כיצד נראה במיטבנו

 דורי-שילוב בין
 חיבור ושילוב בין מבוגרים לצעירים בקהילה•

 בצדלמבוגרים להרגיש שייכים ולא לאפשר •

נגישות ומערך של  , שרותי רפואה -מקום שאפשר להזדקן בו בכבוד •

 תמיכה בקשישים

 
 



 ?כיצד נראה במיטבנו

 שימור הצביון הכפרי
להקדיש מחשבה  , אכפתיות, מקרין תחושת בית –חזות המושב •

אסתטיקה ופונקציונאליות  . לשמור על ראשוניות ואופי חקלאי, ותכנון
 בחזות המושב

 כפרית אוירה , עצירת הזמן מבחינת חזות היישוב –טבע שמורת •

שימורו  , וגם. מעביר את הערכים שלנו, פעיל, גילאירב  –היישוב מרכז •

 כמקום כפרי ופתוח



 ?כיצד נראה במיטבנו

 שימור סביבתי
שנמשיך לשמוע את קולות התנים  " –שימור הטבע ובעלי החיים •

 "וחיות הבר שמסביבנו

 סביבה ירוקה•

 בחינוךלדעת לשמר ולשלב  –סביבתית תודעה •



 ?כיצד נראה במיטבנו

 רווחת התושבים
יזמות מקומי  מרכז , תעסוקהיצירת מרחב ליזמות ומגוון אפשרויות  –פיתוח עסקי •

 מיוחד משלנו

אפליקציה שתחבר בין מבוגרים שצריכים , למשל)שילוב בין צרכים של תושבים •

 (או אפליקציה של שיתוף בנסיעות, עזרה בעבודות שונות לבין נוער שמעוניין לעבוד

 שרותי בריאות•

 'הסעות וכו וואטסאפ, תחבורה ציבורית –הנגשת הסביבה החיצונית לנוער •
 



 ?כיצד נראה במיטבנו

 דור ההמשך
באמצעות   –מעורבות והגברת תחושת השייכות למקום , חינוך הנוער לפעילות•

 .גנים ועוד, תנועת הנוער

 נורמות התנהגות, למקוםשייכות , גאוות יחידה, פעילויות –בין הילדים חיבור •

 התנדבות וכבוד הדדי, פעילות להטמעת ערכים של סובלנות –נוער •

 סביבה רב גילאית וגם" ילדיםחברת "יצירת מרחב של •

 חינוך לאינטליגנציה קהילתית  •

 שנת שרות, חינוך לערכים, נתינה –נוער חזקה ופעילה תנועת •

 ספורט•

 



 ?כיצד נראה במיטבנו

 מקום שבטוח לחיות בו
 בטחון אישי  •

 שאפשר להסתובב חופשי ברחבי המושבלדעת •

 ע"פח•

 בטיחות בשטחי ציבור•

 בטיחות בדרכים•



 ?כיצד נראה במיטבנו

 צמיחה והמשכיות
פיתוח עתודות לבנייה   –לאפשר לדור ההמשך להישאר כאן •

 והתרחבות

 משפחות 450-500היישוב  ל הרחבת •

 לא להפוך להיות יישוב גדול וסואן, ומנגד•
 



 ?כיצד נראה במיטבנו

 משילות
בין דעות  מערכת לניהול חיי הקהילה המאפשרת איזון •

 שונים וצרכים 

,  למשל –ליישוב סכסוכים וקונפליקטים בין תושבים מנגנון •

 בוררות  גישור או 

 הציבורילאכפתיות והקפדה על הסדר חינוך •



 ?על מה לא נהיה מוכנים להתפשר

 שילוב ידיים בין המשקים להרחבה•

 'חינוך וכד, נוער, פעילויות תרבות –חיי קהילה •

 שילוב בין מבוגרים לצעירים בקהילה•

בחירה  , חופש ביטוי –חופש ומרחב אישי •

 ויצירה

 שכנות טובה•

 שלנוהצביון המקומי המיוחד •

 קולות התנים וחיות הבר שמסביבנו –הטבע •

 סביבה ירוקה•

תשתיות שיהרסו לנו את איכות הסביבה  •

 (למשל הגז)

 בטחון אישי•

 מרכז היישוב•

 

 : מה אסור שיהיה כאן

 שנאת חינם •

 אלימות  •

 שחיתות•

 עבריינות•

 



 צביון כפרי וחקלאי

 חיי קהילה פעילים

מעורבות  , חינוך הנוער לפעילות

 והגברת תחושת השייכות למקום

 דאגה לרווחת התושבים

 מה מאפיין אותנו

 מי אנחנו

 ערכי ליבה משותפים

 מעורבות

 איזון בין ביחד לבין חופש ומרחב אישי

 ישרה והוגנת, התנהלות שקופה

 שכנות טובה

מכבדת ומעצימה הפועלת להבטיח שגן יאשיה יהיה  , אנו קהילה יוזמת

תורמים לו ומקבלים  , מרגישים שייכות אליו, מקום שתושביו אוהבים אותו

חיי קהילה פעילים ורווחה כלכלית לצד  , ישוב עם איכות חיים גבוהה. ממנו

 מתן כבוד ומרחב אחד לשני וגם לסביבה

 החזון שלנו –גן יאשיה 

 שילוב בין דורי

 מקום שבטוח לחיות בו

 שימור הטבע ואיכות הסביבה

 כבוד למורשת
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 מפגש מרחב פתוח



 מפגש מרחב פתוח

 מטרות

את כלל התושבים לתהליך האסטרטגי  לחבר •
 ולעורר אנרגיה של חשיבה ועשיה

לחשוף את התושבים לחזון שגובש במהלך  •
 הסדנאות

לאפשר לכל תושב לבחור ולהשפיע בתחומים  •
 שחשובים לו

 והניסיון של התושבים' חוכמת החיים'ליישם את •



 מפגש מרחב פתוח

 תכנית
 הצגת  החזון והעלאת רעיונות לתכנית האסטרטגית: 1חלק 

רעיונות שהיה רוצה לקדם במסגרת התכנית   3כל משתתף רושם על גבי פתקיות •

 האסטרטגית

 הפסקה פעילה  : 2חלק 

 במהלך ההפסקה יעבוד צוות קטן על מיון הרעיונות לנושאים מרכזיים•

 מעגלי שיח: 3חלק 

 חשיפת הנושאים והשתבצות של המשתתפים למעגלי שיח לפי הנושאים שחשובים להם•

 בחלק זה יתקיימו שני סבבים כך שכל משתתף יוכל להשפיע על יותר מנושא אחד•

 סיכום במליאה: 4חלק 

 (  שתי דקות מקסימום)נציג של כל נושא מציג בקצרה •

 כל משתתף מתבקש לרשום על דף את שלושת הנושאים הכי חשובים   –תעדוף הנושאים •

 .'תודות וכו, הצגת צעדי ההמשך, סיכום הועד•



 1שלב  
 (15מרץ -ינואר)
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 יישובי מוסכם

 2שלב  

 (15יוני -אפריל)
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 3שלב  

 (15' ספט-יולי)

בניית תכנית  
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  4שלב  
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 (14' דצמ-'ספט)

למידת הנושא 

התארגנות  
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תהליך  

 העבודה



 צעדי ההמשך

 בעקבות המרחב הפתוח יוקם צוות האסטרטגיה1.

הצוות ימיין וינתח את הנושאים השונים ויבנה תכנית רב 2.

 שנתית

 אישור התכנית3.

באמצעות הועדות הקיימות והקמת צוותי משימה   –יישום 4.

 נוספים על פי הצורך


