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  אב בתכנית ציבור שיתוף

  יוסף בן שי ר"ד

 הקהילה, האדם לצרכי קיימא- ובת מיטבית סביבה ליצור שמטרתו חברתי מעשה הוא התכנון"

  "והחברה

  )תכנון בהליכי קהילתי-חברתי נספח לשילוב מדריךה מתוך(        

  משתף לתכנון עקרונות

 שיח. בה שותפה שהמערכת ככל מתקיימת מערכתית חשיבה – בחדר המערכת כללאסוף את  .1

 ככל. יותר טובה לתכנית יביא, מגזרים, התמחות תחומי, עמדות למגוון ביטוי המאפשר

 .ייטב כך העניין בעלי בין וישירה פתוחה חיובית תקשורת שתתקיים

 התכנון תהליך. 'האפס קו'מ מתחיל אינו תכנון – העתיד על יצירתית חשיבה לצד, לקיים הוקרה .2

 ולמידה הכרה כאן יש. המקומית ההיסטוריה ואת והקהילתיים הארגוניים הדפוסים את מכבד

 המורכבת התכנונית הגישה, ואילך מכאן. בעבר שהועילו פעולה ודפוסי הצלחות, מורשת של

 . העתיד על מפתיעות חשיבה דרכי ומזמינה לינארית לא התפתחות מניחה

 השתתפות המאפשרים מערכתיים חשיבה תהליכי משלבת אב תכנית – ממוקד פעל ,רחב חשוב .3

 .קריטיים בתחומים הממוקדים תכנון תהליכי לצד, העניין בעלי כלל של האפשר ככל רחבה

  . ייטב כך, לבצע שיצטרך זה הוא התכנון את המוביל שהגורם ככל – מלמטה הצומח תכנון .4

 ... במתנס זקנים רכז, המוגן הדיור מתחם, הבריאות שירותי, המקומית הרשות: לדוגמא כך

 לתכנן לא, המקום לאנשי ולסייע ללוות תפקידם מקצועיים יועצים -מקומיים בכוחות יצירה .5

 .המקצועי בהיבט לוותר מבלי' מקומי ידע 'בעלי יועצים לאתר היא השאיפה. במקומם

 מטרתם, הנדרשת התוצאה אינה והתוכנית מטרה אינו התכנון – יישומית גישהו אסטרטגי תכנון .6

 החשיבה. התנהלותם ודרכי מעשיהם על החלטות לקבל בשטח הגורמים לכלל לאפשר אלו של

 .התכנון שלבי כל את מלווה היישומית

 היבטים, כלכליים משאבים, הפיזי המרחב: יסודות מגוון תמשלב אב יתתכנ – מימדיות רב .7

  .ורחבות מתמידות גומלין השפעות אלו למימדים. וערכים יחסים מערכות ניהול, ארגוניים

 טובה סביבה לאפשר התכנון שמטרת הרי מוגבלים התכנון ואופק מרחב אם גם – קיימות .8

 אופטימאלי איזון לייצור היא התכנון מטרת זה במובן. רחוקות ולסביבות הבאים לדורות

 . ובעתיד עכשיו, סביבותיו לבין ובינו הנתון האקולוגי במרחב

  

  ?לשתף מדוע

 .והשתתפות דיווחיות, שקיפות, השתתפותית דמוקרטיה של מאתיקה חלקכ .1

 המבט נקודת הרחבת .2

 'מקומית 'במומחיות שימוש .3

 ליישום הנדרשת לקואליציה בסיס יצירת .4
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  ?נשתף מי את

, אזרחי: המגזרים שלושת(' העניין בעלי 'כלל את. 3    יהנה שאולי מי. 2      להפגע שעלול מי .1
      בהמשך להפריע שעלול מי. 4)   עסקי, ממשלי

  ?נשתף מתי

  .שלב לכל הפעולה שיטות התאמת תוך, השלבים בכל

  

  ?נשתף איך

   )דוידסוןעל פי  (העצמה, שותפות, התייעצות, מידע: ממשקים סוגי ארבע .1

  .אינטראקטיבית בדרך הרבים לחכמת ביטוי מאפשרות – גדולות קבוצות עם עבודה שיטות .1
 מרחב, עתיד חקר (עתיד) 'וכו חקר מסעות, עולמי קפה (הווה, )מוקיר חקר (עבר: לדוגמא כך

 )פתוח

  : מידע לאיסוף נוספות שיטות .2

  :האלה לשיקולים בהתאם המתאימה בשיטה לבחור יש

  .הנדרש המידע סוג -

  .האפשריים המידע מקורות -

  .המאבחנים לרשות העומדים, תקציב ושל אדם-כוח של, זמן של משאבים -

 .האבחון על הקהילה ועל תהליך ההתערבות השפעות -

 .כגון צנעת הפרט והימנעות מכשלי העצמה, אתיים שיקולים -

  .הקהילה לתרבות התאמת השיטה -
  

  

על שירות שקיבלו ועל תכניות שהוצגו , פה-בכתב או בעל,  קבלת חוות דעת מלקוחות- משוב   .א
  .לפניהם

  

  :המשוב יתרונות

  .אישית התנסות על מתבסס המידע •

  .לשיפור המלצות משולבות במידע •

  .הנבדק לנושא ישירות ונוגע ממוקד המידע •
  

  :חסרונות המשוב

  . הלקוחות של מייצג מדגם מהווים אינם המשיבים •

  .השירותים מצריכת שנמנעו האנשים של דעתם נבדקת לא •

  .השירות קבלת בתום המשוב את מבצעים •

  .אותם צרכו לא השאלון שממלאי שירותים על מידע לאסוף יכולת אין •
  

 לדיון) איש 8-12 כלל-בדרך (אנשים של קטנה קבוצה אוספים הזאת בשיטה - מיקוד קבוצת. ב

 מחקר – איכותי במחקר משמשת הזאת השיטה. המנחה ידי-על המוצגים נושאים על ספונטני

 דומה מיקוד קבוצות באמצעות מידע איסוף. תופעות של כללית הבנה לצורך מידע לאסוף שנועד
  .וההווה העבר להבנת והסברים רמזים המחפש, בלש של לעבודתו
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 קבוצות כך משום. מהם וללמוד לאנשים להקשיב המחקר ליוזמי מאפשרות המיקוד קבוצות
 כלשהי יעד קבוצת כיצד לדעת מעוניינים המחקר יוזמי שבהם למצבים מאוד מתאימות מיקוד

  . מסוימת בדרך מתנהגת היא ומדוע מסוים נושא תופסת

  

  :המיקוד קבוצת יתרונות

 ולבחון חדשות והשערות חדשים רעיונות להעלות מאפשר הוא. ומגוון עשיר הוא המתקבל המידע •
  .לעומק נושאים

  .ובשאלונים בסקרים משימוש יותר זולה היא מיקוד קבוצות הפעלת •

 קבוצת. היעד לאוכלוסיית הפעילים קבוצת בין ישירה תקשורת ליצור מאפשרת המיקוד קבוצת •
 עמדות את ולשנות אמתי באופן להם להקשיב, התושבים עם הקשר את לחזק מאפשרת המיקוד

  .הפעילים
  

  :המיקוד קבוצת חסרונות

  .הנחקרת האוכלוסייה של מייצג מדגם מהווים אינם המשתתפים •

  .בשאלונים השימוש מתהליך יותר מורכב, המידע ופירוש המידע ניתוח, המחקר ביצוע תהליך •
  

  :הן התהליך כשמטרות מיקוד בקבוצות להשתמש מומלץ

  .דיון מעמיק בשאלות ובהשערות •

  .חדשות ובעיות השערות, רעיונות העלאת •

  .סטטיסטיים ונתונים סקר ממצאי כגון, אחרות בדרכים שנאסף מידע הבנת •

  .המיקוד קבוצת אנשי מקרב לפעילות נוספים פעילים גיוס •
  

 התצפית של המרכזי היתרון. ושימושיו הקהילה של הפיזי המרחב להכרת מרכזי כלי - תצפיות. ג
 להטיות יביאו או התנהגותם את יפרשו שהנחקרים בלי, בשטח ישירות נאסף שהמידע בכך הוא

  . וכדומה זמן פערי, חברתית רצייה עקב הנוצרות

, הרגליהם על, הנצפים של התנהגותם על מידע לאסוף רוצים כאשר הזאת בשיטה להשתמש מומלץ
 הנצפים לעתים. אנשים בין ודינמיקה תקשורת על לעמוד רוצים וכאשר, החיצוניים מאפייניהם על

 שצופים יודע אינו שהנצפה לכך ברור יתרון יש. זאת יודעים אינם הם ולעתים בהם שצופים יודעים

 לא לעתים, זאת עם. באותנטיות ומתנהג התנהגותו את לשנות מנסה אינו הנצפה כזה במצב – בו

, כן-כמו. המחקר למטרות חיונית בתצפית מעורבותו כאשר למשל, ידיעתו ללא באדם לצפות ניתן
 כן אם אלא, זאת לעשות לא כדאי ולכן, אתיות שאלות מעוררת ידיעתם ללא אנשים על תצפית
  . המחקר בתוצאות לפגוע עלולה התצפית חשיפת

.  הנצפים התנהגות את להטות עלולה אך, ההתרחשות של מדויק תיאור מאפשרת חיצונית תצפית
. הנצפית ההתנהגות את פחות מטה ולכן, בהתרחשות פעיל חלק נוטל הצופה משתתפת תצפיתב

  .דיווחיו אמינות את מקטינה בתהליך הצופה של מעורבותו שני מצד

  

. שאלונים וסקרים משמשים בדרך כלל למחקר כמותי או למחקר תיאורי - שאלונים וסקרים. ד
והיא מחייבת ידע מוקדם , זוהי שיטה מובנית מאוד לאיסוף מידע, בניגוד לקבוצות מיקוד

ניסוח ; הנושאים לבדיקה; אוכלוסיית היעד של המחקר: והחלטות ברורות לגבי הנקודות האלה
  . השאלות באופן שיתאים לנשאלים 

 ורעיונות השערות ביצירת עוסקת ואינה קיימות השערות בבחינת מתמקדת הזאת המחקר שיטת
  . ומילוליות מספריות, כמותיות תשובות לקבל מאפשר זה מסוג מחקר. חדשים
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  :וסקרים שאלונים של היתרונות

  .היעד אוכלוסיית כלל על הממצאים את להכליל מאפשר מייצג במדגם השימוש •

  .ולנתחו המידע את לאסוף קל •

 של הרב מספרם בגלל, אחרות שיטות של האפקט מן יותר גדול המחקר של התדמיתי האפקט •
  .המרואיינים

  

  :וסקרים שאלונים של החסרונות

  .כמעט עולה איננו, מראש עליו חשבנו שלא, חדש מידע. שהוצגו לשאלות המוגבל מידע נאסף •

  .המחקר ביצוע על המקשה דבר, אנשים של רב מספר מצד פעולה שיתוף נדרש •

  .יחסית רב אדם-כוח ודורש מורכב המחקר ביצוע המקרים ברוב •
  

  אישיים ראיונות. ה

  
בדומה לשימוש בסקרים , לצורך איסוף מידע: אפשר להשתמש בראיונות אישיים לצרכים שונים

להבהרת ; בדומה לשימוש בקבוצות מיקוד, להבנה לעומק של תופעות; טלפוניים או בשאלוני דואר
  . עמדות שונות מזוויות אישיות

בעלי תפקידים ; מומחים מקצועיים; אוכלוסיית היעד של התכנית: המרואיינים יכולים להיות
  . תושבי הקהילה; מנהיגים מקומיים; עמיתים שהתמודדו עם הנושא בעבר; בקהילה

 באופן דווקא לאוו ניכר באופן המרואיין תשובות על רבות פעמים משפיע המראיין אישי בראיון
  .מודע

  
  :היתרון המרכזי של ראיונות אישיים

 התנהגות על מידע באמצעותם לאסוף יכול המראיין. ומגוון מקיף מידע מקור הם אישיים ראיונות •
 של גופו שפת את לפרש יכול מיומן מראיין. וכדומה התרבותית זהותו על, הופעתו על, המרואיין
  .הראיון במהלך אחרים משמעותיים וניואנסים פניו הבעות את, המרואיין

  

  : אישיים ראיונות של החסרונות

  .גבוהה עלותם •

  .טלפוניים מסקרים יותר רב זמן נמשכים הם •

  .המרואייין הטיית •
  

  מידע מסוכני מידע איסוף. ו

 בידי, אינטרנט באתרי מצוי הקהילה של וסוציואקונומיים דמוגרפיים מאפיינים על רב מידע
, השלישי המגזר של ארגונים, ממשלה ומשרדי מקומיות רשויות כגון, ופרטיות ציבוריות מערכות
 לסייע יכולות והכרתו הזה למידע גישה. רב מידע ואוגרים האוספים, ועיתונים פרסום משרדי
  . האוכלוסייה צורכי על להשפיע העשויים, וכלכליים חברתיים, דמוגרפיים שינויים לאתר

  :מידע לסוכני דוגמאות כמה להלן

 מספר על, בקהילה התושבים מספר על מעודכנים נתונים המקומיות לרשויות – מקומיות רשויות •
 ספר-לבתי רישום על, מגורים אזורי על, התושבים של הכלכלי מצבם על, הגילאים על, הילדים

 אפשר אם אך, מסודרת בצורה ונשמר נאסף הזה המידע מקומית רשות בכל לא. ועוד ילדים ולגני
  .שימוש בו לעשות מאוד כדאי
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 באיסוף מתמחים, לה ומחוצה בקהילה, רבים ומוסדות ארגונים– מידע ומעבדים האוספים גופים •
  . ואוניברסיטאות פרסום משרדי: כאלה לגופים דוגמאות. מחקרים מבצעים או ובניתוחו מידע

 ואוגרים אוספים בפרט לסטטיסטיקה המרכזית והלשכה בכלל הממשלה משרדי – ממשלה משרדי •
 .עיסוקם בתחומי מידע

 במקומונים והכתבים העורכים. הקהילה על רב מידע מכילים המקומיים העיתונים – מקומונים •
  .בקביעות אותה וחוקרים הקהילה את היטב מכירים

  .           רבים נושאים על רב מידע מכילים רבים אינטרנט אתרי – ממוחשבים מידע מקורות •
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