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 הקדמה

 
תהליך שיתוף הציבור שהתקיים במסגרת תכנית המתאר הכוללנית לעיר 

היחידה לעבודה  ) הרווחהואת אגפי צוות התכנון קריית גת כלל את 

דוברת ) הדוברותו( ר הועדה המקומית ואדריכל העיר"יו) ההנדסה, (קהילתית

 .  של העיריה( העיריה וסגניתה

 

שיטות ורמות שונות של שיתוף בתהליכי תכנון הוצגו בפני הגורמים  , גישות

נבחר ההליך שנמצא המתאים ביותר מתוך היכרות  השותפים ובסופו של דבר 

הכנת סקר צרכים ומפגשים פרטניים עם  , יידוע: ושעיקריועם תושבי העיר 

 .קבוצות מייצגות מקרב התושבים



 

        
                                                   

                       לו"ז 
                     2015                      

     
 

 פעולות

 נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי  יוני מאי 

        
: הכנות והנעת א שלב

 התהליך
       

        
פגישות עם אנשי 

מקצוע בתחומי הרשות 
 הרלוונטיים לתהליך

       

        

        אפיון תהליך השיתוף

        

גיבוש הסכמות על 
 המתווה

       

        
הציבור : יידוע ב שלב

 על התהליך
       

        
הכנת תכנים ליידוע 

 הציבור
       

        
אישור הרשות וראש 

  לתכניםנוןצוות התכ
       

        
פרסום והפצת התכנים 

באמצעים שונים 
)עיתונות מקומית, אתר 

דף הפייסבוק הרשות 
 (של הרשות

       

        
הכנת שאלון-: ג שלב

סקר לקבלת מידע 
באשר לעמדות 

הציבור בנושאים 
הרלוונטיים לתכנית 

 המתאר

       

        
הפצת הסקר  :ד שלב

בקרב קבוצות מיקוד 
 והציבור הכללי

       

קיום מפגשים פרטניים 
עם מגוון קבוצות 

מייצגות בקרב 
 התושבים

       

 תרשים גאנט                 שיתוף ציבור בתכנית המתאר: 



 

 
 
 

       

 
                         לו"ז

                       2015 
 פעולות

מרץ  אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי
2016 

        
 

: ניתוח שאלון ה שלב
הסקר והעברת 

הממצאים לגורמי 
 הרשות ולצוות התכנון 

 

       

        
הצגת : ו שלב

הממצאים בועדות 
 העבודה וההיגוי

       

        
קיום מפגש : ז שלב

תושבים כללי להצגת 
 החלופה הנבחרת

       

        
תיעוד : ח שלב

 התהליך
       

        הגשת דו"ח מסכם



נתונים כללים של  יידוע תהליך שיתוף ציבור

 משתתפי הסקר

 שאלון הסקר נתוני קבוצות המיקוד

 התכניתפרסום בעיתונות המקומית על דבר הכנתה של 

 מתארקצר על מהי תכנית והסבר      

 באתר העירייה" סקר מצב קיים"פרסום 
 



 קרית גת מתחדשת בשבילכם

 תושבים יקרים,

בימים אלו נכתבת עבור  העיר קרית גת תכנית מתאר כוללנית, הבוחנת 

ומציעה חלופות לתחומים הבאים: 

 הגדרת דפוסי הבינוי והפיתוח של כל העיר 

  2035 הגדרת חזון ותפיסה מנחה להתפתחות העיר לשנת היעד 

 )הצגת את מפת העיר העתידית )תשריט  

  התכנית כוללת הוראות )תקנון( הנוגעות להיקף ומאפייני השטחים בעיר

במגוון יעודים כגון: מגורים, שטחי ומבני ציבור, תעסוקה ומסחר, 

תשתיות ועוד, עוסקת בסוגיות של התחדשות עירונית ואיזון בין העיר 

הוותיקה ופרויקט כרמי גת וזאת בראייה של אורחות  חיי הקהילה 

 המתגוררת בעיר, צרכיה וכיווני התפתחות עתידיים. 

 

עיריית קרית גת מקדמת את המיזם בהובלת אגף ההנדסה והמחלקה 

 לעבודה קהילתית  באגף הרווחה.

התכנית תצטרך לקבל את אישור הועדות: המקומית והמחוזית וזאת 

 בהתאם ל"חוק התכנון והבנייה".

במהלך החודש הקרוב תועלה לאתר האינטרנט של הרשות סקירת העבודה 

שנעשתה עד כה לעיון. כמו כן נפנה לציבור הרחב ולקבוצות מיקוד הפועלות 

ברחבי העיר )פעילים, מתנדבים, אנשי חינוך, סטודנטים ועוד ( לצורך מילוי 

שאלונים לאיתור העדפות, איסוף דעות ויצירת ערוץ תקשורת משפיע. 

 

אנו קוראים לכם ציבור תושבי העיר לקחת חלק בעיצוב עתידה של העיר קרית 

גת ובשיפור איכות חיי תושבי העיר והבאים בשעריה . 

 

תודה על שיתוף הפעולה  

 

 

 

 נוסח המודעה שפורסמה בעיתונות המקומית



 תהליך שיתוף ציבור

 'שלב א

נתונים כללים של  יידוע

 משתתפי הסקר

 שאלון הסקר נתוני קבוצות המיקוד

750   מן השאלונים

 בנוכחותנוהועברו 

150  הופצו ונאספו

 מאוחר יותר

  900מתוך 

 :הנשאלים

 500  מהציבור

 הכללי

400   מקבוצות

 מיקוד

 נתוני הסקר



נתונים כללים של  יידוע תהליך שיתוף ציבור

 משתתפי הסקר

 שאלון הסקר נתוני קבוצות המיקוד

 ?  את מי שאלנו

 "קבוצות המיקוד"

  צעירים

שזה עתה  

השתחררו 

 ל "מצה

  משפחות

 צעירות

 

  חד

 הוריות

 

סוחרים 

חדשים עולים 

 וותיקים 

 

  עובדי

 רשות

 

מתנדבים

 פעילים/ 

 

  עובדי

חברות  

 עירוניות

 



נתונים כללים של  יידוע תהליך שיתוף ציבור

 משתתפי הסקר

 שאלון הסקר נתוני קבוצות המיקוד

 כללי מאפייני הנסקר

קבוצת גיל 

מין הנסקר 

מצב משפחתי 

  פרק הזמן בו הנך
 ?מתגורר בעיר

   באיזו שכונה הנך

 ?  מתגורר

 הינה  הדירה האם
 ?בבעלותך

 נמצא מקום  היכן
 ?  עבודתך

כיצד אתה  מתנייד? 

   היכן אתה עורך  את
   ?עיקר קניותייך

  היכן אתה נוהג
   ?לבלות

  כיצד היית מגדיר את
 ?(חילוני, דתי) עצמך

 השאלון



נתונים כללים של  יידוע תהליך שיתוף ציבור

 משתתפי הסקר

 שאלון הסקר נתוני קבוצות המיקוד

 "הקטגוריות"

 העירהמרכזיים איתם מתמודדת האתגרים 

 צרכי הציבור

 חברה וקהילה

 איכות סביבה

 תנועה ותחבורה

 בנייה ודיור

 נוף ושטחים  

 פתוחים

 מרחב ציבורי



 תהליך שיתוף ציבור

 'שלב א

נתונים כללים של  יידוע

 משתתפי הסקר

 השאלון נתוני קבוצות המיקוד

 בנייה ודיור

 דוגמא לשאלה בתחום הקטגוריה

 :  1-6אנא דרג את הנושאים הבאים לפי סדר חשיבותם  מ בנייה ודיור  בתחום             

                        הנו   הדרו 

 תוספת דירות  טנות לזוגות  עירים בעיר 

תוספת דירות גדולות ואיכותיות לתושבים המעוניינים לעבור דירה  

 בתוך העיר על מנת לשפר את איכות חייהם 

 דיור לגיל השלישי 

  שיפו  פיסי ומשיכת עס ים ומב רים–החייאת מרכז העיר  

  –התחדשות השכונות הותי ות )החורש, גלי סון, בני ישראל...(  

שיפור ושיפו  פיסי של בתים באמ עות פרוי טים של פינוי בינוי 

 38ותמ"א 

 בנייה לגובה בעיר     

 



 
 
 
 
 

  
 לתושבי העיר שאלון – 

      אנו עורכים שאלון-סקר בנושא צרכים והעדפות של תושבי העיר וזאת במסגרת הליך 

      שיתוף הציבור בתכנית המתאר החדשה המתוכננת בימים אלו לעיר.

 מנוסח בלשון זכר אך מופנה לשני המיניםהינו אנונימי והשאלון 

לפרט במקום המיועד לכך  , נא בכל שאלה עליך לסמן את התשובה הנכונה ביותר בעבורך 

 

 הנסקרמאפייני 

 ז / נ     מין הנסקר*

 

  ומעלה65 / 50-65 / 40-50/  30-40/  20-30    קבוצת גיל*

 

  /  נשוי +ילדים / חד-הורי / אחרנשוי / רווק מצב משפחתי *

כללי 

 *פרק הזמן בו הנך מתגורר בעיר?

  שנים10 שנים / מעל 5--10 שנים / 5עד 

 

 *באיזו שכונה הנך מתגורר? __________________.

 

 ___________?מתגורר בשכירות / אחר / עמידר /  בבעלותך*האם הדירה הינה

 

 *היכן נמצא מקום עבודתך?

  גת/ אחר___________תלא מועסק / בקריית גת / מחוץ לקריי

 

 *כיצד אתה  מתנייד?

 ברכב פרטי / בתחבורה ציבורית / אופניים / רגלית

 

 *היכן אתה עורך  את עיקר קניותייך?

 בעיר )בשכונת המגורים /  במרכז העיר / במרכזי הקניות / בשוק ( /  מחוץ לעיר

 

 *היכן אתה נוהג לבלות?

 בעיר )במסגרת קהילתית / אחרת( / מחוץ לעיר

 

 *כיצד היית מגדיר את עצמך?

             חילוני / מסורתי / דתי / חרדי 

 

 



 מה הם האתגרים המרכזיים איתם מתמודדת העיר

 

 

 - החשוב ביותר עבורך (1   ) 7- 1  לפי סדר חשיבותם  מ הנו  י  הב י אנא  דרג  את  .א

                        הנו   הדרו 

                בנייה ודיור   

                 ר י  יבור  

                 ברה ו הי ה    

                 נו ה ו  בורה  

                 ביבה 

                נו  ו   י    ו י  

                ה ר ב ה יבורי 

 

 

  1-6אנא דרג את הנושאים הבאים לפי סדר חשיבותם  מ  בנייה ודיור בתחום .ב

 

                        הנו   הדרו 

 תוספת דירות  טנות לזוגות  עירים בעיר 

תוספת דירות גדולות ואיכותיות לתושבים המעוניינים לעבור דירה  

 בתוך העיר על מנת לשפר את איכות חייהם 

 דיור לגיל השלישי 

  שיפו  פיסי ומשיכת עס ים ומב רים–החייאת מרכז העיר  

  –התחדשות השכונות הותי ות )החורש, גלי סון, בני ישראל...(  

שיפור ושיפו  פיסי של בתים באמ עות פרוי טים של פינוי בינוי 

 38ותמ"א 

 בנייה לגובה בעיר     

 



 

   1-4אנא דרג את הנושאים הבאים לפי סדר חשיבותם  מ   ר י  יבור בתחום .א

 

                        הנו   הדרו 

 תוספת מוסדות חינוך 

 תוספת מתנ"סים 

 תוספת בתי כנסת ומ וואות 

 הנגשת מוסדות ושטחי  יבור לבעלי מוגבלויות  

 

    1-3אנא דרג את הנושאים הבאים לפי סדר חשיבותם  מ    ברה ו הי ה בתחום .ב

 

                        הנו   הדרו 

 שמירה על אופיין המיוחד של השכונות השונות בעיר 

 פיתוח מרכזי תרבות )תיאטרון, ספריה, מרכז מוסי ה(   

 פיתוח מרכזי בילוי )בית  ולנוע, בתי  פה, פאבים, מועדונים( 

 

 1-4אנא דרג את הנושאים הבאים לפי סדר חשיבותם  מ    נו ה ו  בורה  בתחום .ג

 

                        הנו   הדרו 

 פתרונות תחבורה לכלי רכב פרטיים  

 עידוד שימוש באוטובוסים 

 הגברת תדירות הרכבות 

 שיפור הנגישות בין תחנת הרכבת למרכז העיר 

 



 1-2אנא דרג את הנושאים הבאים לפי סדר חשיבותם  מ    ביבה בתחום .א

 

                        הנו   הדרו 

 הפחתת זיהומים )רעש, אוויר, ריח, מים(  

 פיתוח בר  יימא )מחזור פסולת, בנייה ירו ה וכו'(  

 

 1-3אנא דרג את הנושאים הבאים לפי סדר חשיבותם  מ   נו  ו   י    ו י  בתחום .ב

 

                        הנו   הדרו 

  שלווה, עוזה ונועם –שי ום הנחלים העוברים בעיר  

 שמירה על מרחבים פתוחים 

  ירוי המובל בתחומי העיר 

 

  1-4אנא דרג את הנושאים הבאים לפי סדר חשיבותם  מ   ה ר ב ה יבורי בתחום .ג

 

                        הנו   הדרו 

 פיתוח שדרות  יבוריות 

 פיתוח מסלולי הליכה 

 פיתוח שבילי אופניים 

 פיתוח גנים  יבוריים בשכונות 

 



 

 מה הם החוסרים ברמה העירונית והשכונתית

 

  פונ  יות/שירותים/אחר  ה   ר     יו  ב רי     בר ה ה ירוני ?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

  פונ  יות/שירותים/אחר  ה   ר     יו  ב רי     בר ה ה  ונ י ?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

תודה רבה על שיתוף הפעולה! 
 

 

 

 



 תהליך שיתוף ציבור ממצאי הסקר

 מאפייני הנסקר

0%

10%

20%

30%

40%

 קבוצת גיל

18% 

22% 

31% 

16% 
13% 

 מצב משפחתי

41% 

59% 

 מגדר

 גברים

 נשים

 נשוי

24% 
 רווק

14% 
 ילדים+נשוי

28% 
 הורי -חד

16% 
 אחר

18% 



 תהליך שיתוף ציבור ממצאי הסקר

 כללי

2% 9% 

89% 

  5עד 
 שנים

5-10  
 שנים

  10מעל 
 שנים

פרק הזמן בו הנך 
 מתגורר בעיר

42% 

9% 13% 

36% 

מתגורר   עמידר בבעלותך
 בשכירות

מתגורר  
בדירת  
 ההורים

 היכן מקום עבודתך בעלות על דירה

 לא מועסקים מועסקים

81% 19% 

 בקרית גת
74% 

מחוץ  

 לקרית גת
26% 

 מובטלים
31% 

 פנסיונרים
69% 

 כיצד אתה מתנייד

 ברכב פרטי

44% 
בתחבורה  

 ציבורית

36% 

 באופניים

2% 
 רגלית

18% 



 תהליך שיתוף ציבור ממצאי הסקר

 היכן אתה נוהג לבלות

 מחוץ לעיר בעיר

32% 68% 

במסגרת  

 קהילתית
65% 

במסגרות  

 אחרות
35% 

 כיצד היית מגדיר את עצמך

 חילוני

27% 
 מסורתי

37% 
 דתי

31% 
 חרדי

5% 

 היכן אתה עורך את עיקר קניותך

 מחוץ לעיר בעיר

82% 18% 

 בשכונת המגורים
14% 

 במרכז העיר
 במרכזי קניות 12%

55% 

 בשוק

19% 



 תהליך שיתוף ציבור הסקר ממצאי

 האתגרים המרכזיים איתם מתמודדת העיר

בנייה 
 ודיור

חברה  
 וקהילה

צרכי  
 ציבור

תנועה  
 ותחבורה

המרחב  
 הציבורי

נוף 
ושטחים 
 פתוחים

 סביבה

34% 
25% 

17% 
11% 7% 4% 2% 

 החשיבות שמיחסים לנושאים הבאים



 תהליך שיתוף ציבור ממצאי הסקר

32% 
23% 

19% 
13% 11% 

2% 

 בנייה ודיורלהחשיבות שמיחסים 

תוספת 

דירות  

 קטנות

התחדשות  

השכונות 

 הותיקות

תוספת 

דירות  

 גדולות

החייאת 

 מרכז העיר
דיור  

לגיל  

 השלישי

בנייה  

  לגובה
תוספת 

מוסדות  

 חינוך

תוספת 

 סים"מתנ
הנגשת  

מוסדות  

ושטחי  

ציבור  

לבעלי  

 מגבלויות

תוספת 

בתי כנסת  

 ומקוואות

48% 

27% 

14% 11% 

 לצרכי ציבורהחשיבות שמיחסים 



 ממצאי הסקר
 

 תהליך שיתוף ציבור

66% 

19% 15% 

 וקהילהלחברה שמיחסים החשיבות 

פיתוח מרכזי  

 בילוי
שמירה על  

 אופי השכונות
פיתוח מרכזי  

 תרבות

שיפור  

הנגישות בין  

תחנת 

הרכבת 

 למרכז העיר

פתרונות 

תחבורה לכלי  

 רכב פרטיים

עידוד שימוש  

 באוטובוסים

הגברת  

תדירות  

  הרכבות

39% 

26% 25% 

10% 

 ותחבורהלתנועה חשיבות שמיחסים 



 תהליך שיתוף ציבור ממצאי הסקר

5% 
11% 

28% 

56% 

 למרחב הציבוריהחשיבות שמיחסים 

63% 

35% 

2% 

 96% פתוחיםושטחים  לנוףשמיחסים החשיבות 

4% 

 לסביבההחשיבות שמיחסים 



 תהליך שיתוף ציבור ממצאי המפגשים

מסקנות ממפגשים עם קבוצות  

 תושבים

 יש לתכנן פארקים ייחודיים

 חשוב לתת מענה במבנים 

 לגיל הרך

 יש להגדיל את ההיצע של 

 דירות קטנות וזולות

 חשוב להקצות שטחים 

 לחניית כלי רכב כבדים בשולי העיר

יש לדאוג לשדרוג 

 והחייאת מרכז העיר

יש לשמר את מרקם החיים  

בשכונות הוותיקות ולשדרג 

את המבנים הקיימים  

 והתשתיות

 יש לתכנן שבילי הליכה

 ואופניים  

 חשוב לייצר פתרונות חניה 

 בתחומי מגרשי 

 המגורים

יש חשיבות  

בחיבור מרכז העיר  

 עם מתחם הרכבת

 יש לפתח מקומות בילוי 

 לצעירים 



 נוסח הזמנה לכנס שיתוף ציבור כללי


