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 תודות

. העברית באוניברסיטהשל לימודים  שנים וחציבת חמש  תקופהא גם סיום סיומה של עבודה זו הו

אני רוצה להודות מאד לכל מי , בתום כתיבת עבודה זו המהווה את אות הסיום של התואר השני

 . י לאורך הדרךיעודדו והאמינו ביכולות, שליוו

אודה על תמיכתכם , ם של חריצות ומשמעותסמל לחיילהורי היקרים אשר מהווים עבורי דוגמא ו

: משפחתי האהובהל. לאורך הלימודים ובפרט בעת כתיבת התזה ועל עזרתכם הממשית המיוחדת

סופי האין  שהתמיכה והאמון, ליואלו שלי שנוכחותם בחיי היא מקור האושר והכח ,לנעם וצור

 .למת שום משימהבלעדיו לא היתה מוש, המאפשרהבסיס הם , והשותפות איתך בכל שלך

וליוותה אותי באופן  לעבודה זואת הרעיון  הגתהבלנקשטיין אשר -ר גלית כהן"לד תודה גדולה

, לבית הספר למדיניות ציבוריתתודה . צמוד ומקצועי לאורך כל הדרך בייעוץ והכוונה ככל שנדרשו

עם אנשים  ,אשר היווה עבורי מקום למפגש עם תכנים מגוונים שהרחיבו את אופקי וחשוב מכך

 .לימדו אותי רבותמגוונים שהשפיעו על חיי ו

 .הנותן ליעף כח, תודה לבורא עולם
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 תקציר

 בספרות נרחב בדיון נמצאות ציבור שיתוף של פרוצדורות כי נראה האחרונות השנים בחמישים

 של וכניסה התכנון על והביקורת התכנון מטרות של הרחבה יחד עם, עירוני בתכנון האקדמית

 להיות עשוי מחקר כי עולה הספרות מסקירת. בתכנון הציבור שיתוף של ואתיים חוקיים יםהיבט

 לא, זאת עם. הגבוהה בהשכלה לימודים תוכניות של בעיצוב ושינויים התפתחות על המשפיע גורם

 התכנון פרופסיית הספרות העוסקת בהתפתחות בחינת .גדולה השפעתו עוצמת כמה עד ברור

 יכולות, ציבור שיתוף של יכולות מצריך המתכנן של המקצועי תפקידו כי ראהמ, המתכנן ותפקיד

 . אחרים אישיים-בין וכישורים תקשורת

 פי על הנצפות בציפיות גם כמו הניתן לשיתוף ציבור המחקרית בכתיבה נרחבה מקוםהלאור 

 עוצילב והכלים הידע הפרופסיה ברכישת ניתנים כמה עד ברור לא, מתכנניםהמ המחקר

את המשקל הניתן במסגרת תכניות הלימודים  בוחןמחקר זה , לכן .ציבור שיתוף של פרקטיקות

בתוך  ,בתכנון עירוני להקניית תכנים וכלים לשיתוף ציבור בתהליך ההכשרה של מתכנני ערים

באמצעות בחינת  זאת. השאלה הכללית מה מידת הקשר בין מחקר והוראה בפרופסיה אקדמית

 ,תוף ציבור בשמונה מוסדות המציעים תכניות לימודים בתכנון עירונימקומם של תכני שי

 .הנחשבות בין הטובות בעולם

בדגש על נוכחותם , לגבי אופי תוכניות הלימוד בתכנון עירוני הידע להרחבת תורם הנוכחי המחקר

 ,שנבדקו עירוני בתכנון הלימוד בכל תכניות ממצאי המחקר מראים כי. של תכני שיתוף ציבור

 בין משתנה הנלמדים הנושאים מכלל בתחום העיסוק שיעור. ציבור שיתוף של תכנים קיימים

 בין הלימה יש אכן כי גם עולה זה ממחקר .בנושא עיסוק יש כי ספק אין אך, למוסד מוסד

הקשר הספציפי בין אנשי . הלימודים בתכניות הנלמדים הנושאים ובין במחקר המצויים הנושאים

באופן תכני שיתוף ציבור בתוכניות הלימוד יצא שלילי  נוכחותוף ציבור ובין סגל החוקרים שית

 .אך מהימנותו אינה ברורה דיה, מובהק
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 מבוא

מהו המשקל הניתן במסגרת תכניות הלימודים בתכנון עירוני שלפנינו מנסה לבחון  המחקר

זאת לאור המקום . להקניית תכנים וכלים לשיתוף ציבור בתהליך ההכשרה של מתכנני ערים

כמו גם , יהנרחב הניתן לשיתוף ציבור בשיח המחקרי והתיאורטי של פרופסיית התכנון העירונ

מתוך כך ננסה . כפי שאלו מצטיירים בספרות המחקרית, בתפקידים המצופים ממתכנן ערים

שאלה זו מייצגת שאלה כללית  .מה מידת הקשר בין מחקר והוראה בפרופסיה אקדמיתלהבין גם 

 .יותר בנוגע לקשר בין מחקר והוראה ומידת ההשפעה של מחקר על עיצובן של תכניות לימודים

בהיותו ביטוי דינמי  ,מהווה צורה של מעורבות אזרחית בקבלת החלטות מדיניות' ציבור שיתוף'

תמונת המצב . (3003, בלנאדרווקסמן )למתח הקיים בין דמוקרטיה ייצוגית ודמוקרטיה ישירה 

של ההשתתפות הפוליטית של אזרחים מחד ואמון הציבור במערכת , בעשרות השנים האחרונות

המעיד על חולשתה של , מלמדים על נתק הולך וגדל בין האזרחים לממשל, הפוליטית מאידך

במקביל ניתן לצפות בהתחזקות החברה האזרחית . (3003, בלנאדרווקסמן )הדמוקרטיה הייצוגית 

דמוקרטיות המצדדות במעורבותם של אזרחים בתהליכי קבלת החלטות והתבססות של נורמות 

(Zittel, 2007) . מעורבות האזרחים בתהליכי קבלת החלטות מצמיחה צורות אלטרנטיביות

 . צורות שונות של שיתוף ציבור, להשתתפות פוליטית וביניהם

נכללים מודלים שונים הנבדלים זה מזה במשמעויות שהם נותנים ' שיתוף ציבור'תחת הכותרת 

באילו שלבים יעורבו , יתוףמהי רמת הש, תשובות שונות לשאלות כמו מה מטרת התהליך. למושג

מעידות על משמעויות שונות המגולמות כולן , מי יוזם השיתוף ומי יהיו המשתתפים, האזרחים

יחד עם ההבנה כי משמעויות שונות כלולות , ברם. (Arnstein, 1969)' שיתוף ציבור'תחת הכותרת 

לית בה תהליכי שיתוף הציבור אניתן להצביע על מגמה אוניברס, תחת המונח שיתוף ציבור

תהליכים אלו נצפים במגוון תחומים . חודרים לשיח הציבורי ולפעילות המתנהלת בשדה הציבורי

מיזמי שיתוף דליברטיביים , של הציבורפעילות קהילתית ומקומית , כגון מעורבות הורים בחינוך

 .(3003, בלנאדרווקסמן )ושיתוף אזרחים בתכנון עירוני 

כאחת מפעולותיו , התכנון העירוני בגרסתו המודרנית קיים בעולם המערבי כבר שנים רבות

העירוני המודרני נועד  התכנון .(3981 ,אלתרמן ואחרים)י החשובות של השלטון המקומי והמרכז

זכויות ואינטרסים של גורמים , יםתוך שמירה על איזון בין צרכ, להסדיר את השימוש במקרקעין

מטרתו ליצור סביבה ותנאים המאפשרים לאנשים להשיג איכות , כמו כן. שונים בהווה ובעתיד

, ויזנטל-אפרתי)כלכליים וסביבתיים , חברתיים, תוך התחשבות באילוצים אישיים, חיים מרבית

' לטובת הציבור'ראשיתו היה כי ייעשה תמיד היסוד של התכנון העירוני מ. (3000, חנון-שושןו גנור

 .(3003, בלנאדרווקסמן )

החלה בערך בתחילת המאה העשרים , התכנון העירוני כמקצוע מוכר כניסתה של פרופסיית

(Stiftel, 2009) . את השינויים בפרופסיית התכנון העירוני במהלך שנות התפתחותה ניתן לזהות

ניתן , בפרט. הנושאים המעסיקים את הספרות התיאורטית והמחקרית בתחום בין השאר בבחינת

לענות על השאלה מהו המנסה , התכנון בתיאורייתרך השינויים לזהות התפתחויות בפרופסיה ד

בתיאוריה במהלך השנים מצביעים על שינויים בתפיסת התכנון העירוני  שינויים, על כן. תכנון טוב

 .(Frank, 2002; Klosterman, 2011)עצמו 
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ששאבה  (Dalton, 1986)בשנים הראשונות התבססה הפרופסיה על תיאוריית תכנון רציונאלית 

החל . (Krueckeberg, 1985)את עקרונותיה מהצמיחה ביישומי המדע בממשלה ובתעשייה 

צמחה והתחזקה טענה כי תכנון , משנות השישים של המאה העשרים ועוד יותר משנות השמונים

מהעת . מקיף ורציונאלי אינו בר מימוש באופן מעשי ואינו בר קיימא מבחינה טכנית ופוליטית

 ,Altshuler, 1965; Arnstein, 1969; Baum, 1983; Davidoff)ם מרכזיים מספר חוקרי, הזאת

1965; Elster, 1998; Forester, 1982; Habermas, 1984; Innes, 1996)   החלו לפרסם מגוון

 . כנוני עד אזהמציגים ביקורת על התכנון הרציונאלי ששלט בשיח הת, מאמרים פורצי דרך

כמעריך . המודלים השונים שהציגו חוקרים אלו מציגים את תפקיד המתכנן באופנים שונים

כקובע את ו (Davidoff, 1965)כמסנגר על צרכי הציבור , (Altshuler, 1965)האינטרס הציבורי 

ניתן לראות מודלים בהם , נוסף לכך. (Arnstein, 1969)חלוקת העוצמה בין האזרחים לבעלי הכח 

תפקיד המתכנן הוא למנוע השתלטות של בעלי כח וכן לדאוג לייצוג של נטולי העוצמה בפני 

 ,Baum)כמו כן מתואר תפקידו לשמש כשחקן פוליטי . (Forester, 1982)מקבלי ההחלטות 

לנהל תהליך של יצירת קונצנזוס על  (Habermas, 1984)לנהל את הפעולות התקשורתיות ; (1983

 .(Elster, 1998)ולאפשר דיון ציבורי שמביא להסכמות  (Innes, 1996)החלטות תכנוניות 

העוסקת במודלים של , מניתוח הספרות התיאורטית משנות השישים של המאה העשרים והלאה

ההוגים . עולה שיח מקצועי הפורץ את מסגרת הדיון המהותית המתמקדת בתוכן התכנון, תכנון

מוסיפים  ,(Altshuler, 1965; Arnstein, 1969; Davidoff, 1965) :דוגמת)המובילים שיח זה 

המתמקדים בהליכי התכנון ובאופן ביצועו ולא , לשיח התכנוני דיון נרחב בהיבטים פרוצדוראליים

ות ניתן לראות התרחב, בפרט. במהות התכנון כפי שהיה מקובל לעשות על פי המודל הרציונאלי

של עיסוק בסוגיות של שיתוף אזרחים והשתתפות דמוקרטית של הציבור בתהליכי התכנון 

 .העירוני

הוא שינוי  –המאמרים המעלים את שיתוף הציבור לשיח התכנוני מביאים לשינוי נוסף , בנוסף

היא הבניה מחדש של תפיסת , משמעות השינוי בתפיסת תפקיד המתכנן. בתפיסת המתכנן

סך הכישורים הנדרשים מצביע על כך ששיתוף . יומנויות אליהן הוא נדרשהכישורים והמ

 .האזרחים ועבודה תכנונית המשתפת את הציבור והקהילה הם חלק אימננטי בתהליך התכנוני

גם בדיון האקדמי המתמקד בתכניות , בנוסף לספרות התיאורטית העוסקת במהות התכנון

ייתיות במקום המרכזי שעדיין ניתן למודל הרציונלי מצביעים הכותבים על בע, הלימודים בתכנון

החדשות המתפתחות זאת במקום לפתח מודלים חלופיים המתחשבים ברוחות . בתכניות הלימוד

 ;Dalton, 2001)הבאות לידי ביטוי גם בספרות האקדמית של תחילת שנות האלפיים , בתחום

Frank, 2002). 

 לציירלא ניתן , מהספרות העוסקת בפרופסיית התכנון בכלל ובשיתוף הציבור בפרט, עם זאת

הן להבנת החשיבות של  ,תמונה ברורה על הידע והכלים שיש להקנות בעת לימודי התכנון העירוני

 .הן לביצוע פרקטיקות של שיתוף בתהליך התכנון, שיתוף הציבור
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ניתן במסגרת תכניות הלימודים בתכנון עירוני להקניית מחקר זה יבחן את המשקל ה, כאמור

תכנים וכלים לשיתוף ציבור בתהליך ההכשרה של מתכנני ערים בתוך השאלה הכללית מה מידת 

באמצעות בחינת מקומם של תכני שיתוף  זאת. בין מחקר והוראה בפרופסיה אקדמיתהקשר 

 .הנחשבות בין הטובות בעולם ,עירוניציבור בשמונה מוסדות המציעים תכניות לימודים בתכנון 

הפרק . של המחקר מהווה סקירת ספרות מקיפה המחולקת למספר ראשי פרקים החלק הראשון

בשאלה כיצד מתפתחות תכניות לימודים ומה משפיע על , הראשון יעסוק בהגדרת קוריקולום

סקור את י הפרק השני. כן יבחן הפרק את  השאלה האם יש קשר בין מחקר להוראה. עיצובן

, יעסוק בשיתוף ציבור הפרק השלישי. התפתחותה ההיסטוריתו פרופסיית התכנון העירוני

הרביעי יבחן את הפרק . בהיסטוריה שלו ובכניסתו והשפעתו על פרופסיית התכנון העירוני

השינויים לאורך הדרך בתפיסת המקצוע ותפקיד המתכנן כמו גם בתכניות הלימוד בתכנון עירוני 

 .מקומם של תכני שיתוף ציבור בתכניות הלימוד לבדגש ע

שאלת ; מטרת המחקר: יוקדש להצגת מערך המחקר שיכלול את הנושאים הבאים החלק השני

ומגבלות  תהליך איסוף הנתונים, הליך המחקר; אוכלוסיית המחקר; רהשערות המחק; המחקר

צאים בכל מוסד הוא יפתח בסקירת הממ. יוקדש להצגת הממצאים החלק השלישי. המחקר

בנוגע למקומו של שיתוף ציבור , במוסדות הממצאיםת סיכום והשוואלאחר מכן יוצג , בנפרד

כאן  .תוך מתן דגש על אלמנטים שונים בתוכן, ביחס למחקר בתחום ולתכניות הלימוד בתכנון

בחלק יתקיים דיון בממצאי המחקר ו, בחלק הרביעי .תהיה התייחסות גם להשערות המחקר

 .מחקרים עתידייםיוצעו מגבלותיו וידונו שוב , יסוכמו המסקנות הנובעות מהמחקר יהחמיש
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 סקירת ספרות: חלק א
 

 תכניות לימודים .3

נדרש בירור מהי תכנית לימודים , כדי לבחון את הקשר בין מחקר ותכניות לימודים

(curriculum) ,ם על הם הגורמים המשפיעיה ומ, כיצד נקבעים תכניה, כיצד היא מתפתחת

 .עיצובה

 ?מהו קוריקולום. 3.3

" קוריקולום"תכנית לימודים בעיקר תחת המונח התפתחות הספרות האקדמית מתייחסת ל

(curriculum .)סטארק ולטוקה . למונח קוריקולום כמושא מחקר הגדרות שונות(Stark & 

Lattuca, 1997) המתרחשים , קורסים פעילויות וניסויים, מגדירים קוריקולום כמגוון מונחים

 & Anderson)לדעתם של אנדרסון ורוגן . ת חזון המוסדבתקופת זמן מוגדרת ומבטאים א

Rogan, 2011) אלא הוא מבטא מערכות יחסים של , הקוריקולום אינו רק תוכן נושאי הסילבוס

מגדיר כי הקוריקולום כולל  (King, 2010)קינג . תכנים ומגמות שחשוב לכלול בתכנית הלימודים

הגדרה נוספת מחלקת . אופן התרחשות הלמידה ואופן קבלת הציון, את מספר הקורסים וסוגם

סט קורסים מהם הסטודנטים יכולים לבחור את נושאי , האחת: תי משמעויות לקוריקולוםבין ש

המשימות והחומרים המוצעים בקורס או , הלמידה, מכלול ההוראה, העניין שלהם והשנייה

 .(Kelly, 2004)תכנית 

, שהוצעולקוריקולום לצורך עבודה זו המתמקדת בתכניות לימודים נתייחס מתוך שלל ההגדרות 

זאת . פעולות ותהליכים המשפיעים על עיצוב תכנית הלימודים, לזו הרואה בו מכלול של פרטים

 ,Anderson & Rogan)בדומה לעולה מהגדרתם של אנדרסון ורוגן וכן מההגדרה השנייה של קלי 

2011; Kelly, 2004) . נעבור כעת לבחינה של הספרות המתייחסת להתפתחותן של תכניות

 .לימודים

 ? כיצד מתפתחת תכנית לימודים .3.3

, ממשלתיים, חברתיים, מתפתחת כתוצאה משינויים היסטוריים, כל תכנית לימודים אקדמאית

התפתחות של תכנית לימודים . (Grady, Rozas, & Bledsoe, 2010)כלכליים ואחרים , פוליטיים

מדובר בתהליך , על כן. שלהכשינוי , אינה ליניארית ובדרך כלל נעשית על בסיס תכנית קודמת

 (Anderson & Rogan, 2011)גן אנדרסון ורו. (King, 2010)המתרחש כל הזמן  ,של שינוי מעגלי

מציעים מודל המציג את ארבעת רכיבי עיצוב תכנית הלימודים וחמשת סוגי הגורמים שהם רואים 

 . כמשפיעים על התהליך
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 מודל רכיבי עיצוב תכניות והגורמים המשפיעים על העיצוב: 3וח ל

 

 

 

 

 

 

 ,Anderson & Rogan, 2011 p.69: מקור

מצייר מפה של חמשת הגורמים שיכולים להשפיע על עיצובה של תכנית , המודל של אנדרסון ורוגן

מופיע בשלושה  המדיניותגורם . תכניתולכן צריכים להילקח בחשבון בעת עיצוב או שינוי  לימודים

ברובד ארצי המתבטא , ברובד עולמי המתבטא בארגונים מקצועיים בין לאומיים: רבדים

 מההקשרתכנית הלימודים מושפעת גם . אוניברסיטאי –רובד מקומי בשלתיות ובהנחיות ממ

האוניברסיטאות משנות את פניהן במהירות לנוכח . בדגש על הסטודנטים והצוות המקומי

כך . סטודנטים ואנשי צוות ואקדמיה גם יחד; שינויים באופייה של הקהילה האוניברסיטאית

תדרוש הכללת לימודי שפה כחלק , של קבוצות מיעוטמוצאם של סטודנטים וצמיחה , לדוגמא

כלכלי ובמקורות המימון של האוניברסיטה ישפיעו על הגם שינויים במצב . מתכניות הלימודים

תקציב נמוך יכול להקטין את הבחירה ולגרום לסגירת קורסים , כך למשל. תכניות הלימודים

סף המשפיע על שינויים בתכניות מהוות גורם נו ציפיות ודרישות החברה. משתתפים מעוטי

וחייבת להתחשב במגמות החברתיות " מגדל השן"שאינה יכולה להישאר ב, הלימודים

נוסף לכך יושפע עיצוב . כמו גם בנורמות אתיות וחברתיות מקומיות, המתפתחות בסביבתה

. לימודיםשינויים טכנולוגיים הם בעלי השפעה רבה על עיצוב של תכניות . מטכנולוגיההתכנית גם 

פורומים מקוונים , סריקה של פריטי קריאה והנגשתם לסטודנטים כמו גם שימוש גובר במצגות

. השפיעו בצורה דרמתית על תכניות הלימוד ועיצובן, והתפתחויות טכנולוגיות רבות אחרות

לטענת . מהוות גם הן גורם המשפיע על עיצוב תכניות הלימודים מחקריות מגמות, לבסוף

ואסור לתכנים , המחקרים הנלמדים בתכניות לימודים חייבים להיות מעודכנים, הכותבים

 . הנלמדים להישאר בלתי מעודכנים במישור חיוני זה

גם את ארבעת  מציג בנוסף לגורמים, (Anderson & Rogan, 2011)מודל זה של אנדרסון ורוגן 

נדרשת הכרעה מי  החזוןברכיב . ביצוע והערכה, הכנה לפעולה, שהם חזון רכיבי עיצוב התכנית

גורמים העל ההחלטה להתקבל תוך התחשבות במגוון . הוא הבוגר האידיאלי של תכנית הלימודים

וודא שהעיצוב והתוכן של היא ל ההכנה לפעולהמטרתו של רכיב . על עיצוב התכנית המשפיעים

מתרחש הפיתוח של  הביצועברכיב . ישיגו את ציפיות החזון בצורה ישירה וממוקדת ,התכנית

זהו צעד חשוב שמטרתו לבחון מהי הדרך הנכונה ביותר ללמד על מנת לפתח , מבנה ותוכן התכנית

 ההערכהשלב  .את הסטודנטים בכיוון הרצוי כפי שנקבע ולהרוויח את תוצרי הלמידה המקווים

 טכנולוגיה

(Technology) 

 במחקר מגמות

(Research trends) 

 חברתיות ציפיות

(Societal 

expectations) 

 מקומי הקשר

(Local context) 

 מדיניות

(Policy) 

 הערכה

(Evaluation) 

 ביצוע/מסירה

(Delivery) 

 חזון

 (Vision) 

 לפעולה הכנה

(Operationalization) 

 השפעות
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כאשר בהתאם להערכה מתבצעים עדכונים לתכנית לפי , הינו תהליך מתמשך המתרחש כל הזמן

 .הצורך

. מדגישים כי המודל חייב להיות מעגלי ואינטגרטיבי (Anderson & Rogan, 2011)אנדרסון ורוגן 

הרכיבים אינם מתבצעים בהכרח כשלבים ליניאריים ועל מעצבי התכנית לזכור כי שינוי באחד 

הגורמים המשפיעים על עיצוב תכניות , בנוסף. הרכיבים חייב לגרור שינוי בכל מעגל העיצוב

 . יתים אף משפיעים אחד על השנייכולים להשפיע על כל רכיב בתהליך ולע, הלימודים

לאחר שהצגנו את המודל של אנדרסון ורוגן המסביר את התהליך המעגלי בו מתפתחת תכנית 

 .שינוי והתפתחות של תכניות לימודים, נפנה לסקירת הגורמים המשפיעים על עיצוב, לימודים

 הגורמים המשפיעים על עיצוב והתפתחות של תכניות לימודים 3.1

המוזכרים במודל של אנדרסון  ,תכנית לימודיםהמשפיעים על תהליך עיצוב  בהמשך לגורמים

ניתן למצוא בספרות גורמים רבים נוספים המשפיעים על  ,(Anderson & Rogan, 2011)ורוגן 

בספרות בולט מיון של הגורמים המשפיעים על שינוי בתכניות הלימודים . תכניותתהליך עיצוב 

כאשר שילוב שני ההיבטים יוצר את השינויים , לפי היותם גורמים חיצוניים או גורמים פנימיים

לגורמים חיצוניים יש עוצמה , ככלל. (King, 2010; Stark & Lattuca, 1997)בתכניות הלימודים 

מצא במחקרו כי לגורמים פנימיים השפעה רבה יותר ( שם)עם זאת קינג . רבה בארגונים ותכניות

ם נפתח בתיאור הגורמים הפנימיים המשפיעי. ביחס לגורמים חיצוניים, על עיצוב התכנית בפועל

 .על עיצוב תכניות לימודים

 גורמים פנימיים המשפיעים על עיצוב תכניות לימודים .3.1.3

המשפיעים על אופן עיצובה של , ארגוניים-תוך, ניתן לזהות מספר רב של גורמי השפעה פנימיים

 (King, 2010)לגבי חלק מן הגורמים בוצע מחקר . תכניות לימודים ועל שינויים המבוצעים בהן

גורמים אחרים מופיעים במקורות שונים . שבחן את עוצמת השפעתם על עיצוב תכניות לימודים

נפתח בהצגת הגורמים שעוצמת השפעתם . עוצמת השפעתם שלבספרות ללא בחינה מעמיקה 

 .ידועה ולאחר מכן יוצגו הגורמים שעוצמת השפעתם אינה מופיעה בספרות

 ,Edwards & Bates)בה מתקיימת התכנית  המקור פקולטתהגורם שנמצא כמשפיע ביותר הינו 

2011; King, 2010; Stark & Lattuca, 1997) .היא , הפקולטה היא ליבת הלימודים האקדמאיים

. (King, 2010)זו המבנה את התכניות והיא שדואגת לשמור על עקביות ואינטגרטיביות ביניהן 

 Crawford) חזון התכניתהגורם השני שנמצא משפיע במידה רבה על עיצוב תכניות הלימודים הינו 

& Deer, 1993; Grady et al., 2010; King, 2010) . גורמים נוספים שנמצאו משפיעים מאוד

הבוגרים והמינהל נמצאו כגורמים , טיםהסטודנ, לעומתם. הינם משאבי התכנית והדיסציפלינה

 .(King, 2010)בעלי השפעה נמוכה על עיצוב התכניות 

מוזכרים מספר גורמים , בנוסף לגורמים לגביהם קיים מידע על רמת ההשפעה שלהם, כאמור

קראופורד ודיר . אשר עוצמת השפעתם על עיצוב תכניות לימודים אינה מפורטת, נוספים
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(Crawford & Deer, 1993)  טענו כי מרצים נוהגים ללמד את המוכר להם ועל כן מבנה תכנית

בבניית תכניות יש התבססות על , נוסף לכך. יתבעבר הוא גורם משפיע על עיצוב התכנית הנוכח

גורמים משפיעים נוספים הינם . (Grady et al., 2010)הצלחות של התכנית או של בוגריה בשדה 

 & Anderson)' ההקשר המקומי'המכונה אצל אנדרסון ורוגן , אוכלוסיית היעד של המוסד

Rogan, 2011) . גורם השפעה נוסף הם אנשי אקדמיה חזקים במוסד(Edwards & Bates, 2011) 

 ,.Grady et al)ובפרט התרבות המחקרית במוסד המשפיעה על המרצים ודרכם על התכנית 

מזכירות גם את רוח המוסד הכללית כגורם  (Crawford & Deer, 1993)קראופורד ודיר . (2010

 .משפיע על עיצוב תכניות לימודים

 גורמים חיצוניים המשפיעים על עיצוב תכניות לימודים. 3.1.3

הגורם החיצוני שנמצא בספרות כמשפיע ביותר על עיצוב תכניות הלימודים הינו המעסיקים 

נמצאה , בנוסף. (Grady et al., 2010; King, 2010)ים או מקומות העבודה העתידיים הפוטנציאלי

כך למשל בתכנון עירוני נצפתה עלייה בלימודים . השפעה גם למגזר בו ישתלבו הסטודנטים בעתיד

גורם שני . (Guzzetta & Bollens, 2003)פיננסיים בתכניות הלימודים עקב לחץ של המגזר העסקי 

 ,Anderson & Rogan, 2011; King)וגיות משפיע מאוד הוא טכנולוגיה והתפתחויות טכנול

הופעתן המפורטת של כלל תכניות הלימוד  ;בתוך גורם זה נכלל האינטרנט. (2010

בשל , מהווה דוגמא לגורם משפיע על עיצוב התכניות, האוניברסיטאיות ברשת כשהן גלויות לכל

מעלים  (Edwards & Bates, 2011)אדוארד ובייטס . מוסדות אחריםהנגישות למידע מה נעשה ב

גורמים . את ההשערה שהגישה הנוחה לכלל התכניות באינטרנט יוצרת אחידות גדולה יותר ביניהן

: נוספים שנמצאו בספרות כמשפיעים מאד על עיצוב תכניות הלימודים הינם משאבי התכנית

בנוסף לכך חוקים פדראליים ומקומיים וכן דרישות ההכרה . משאבים ממשלתיים וציוד, מלגות

נמצאו אף הם כגורמים רבי השפעה על עיצוב תכניות לימודים , הפרופסיונאלי והרישוי בתארים

(King, 2010). 

: מופיעים בספרות מגוון גורמים נוספים, מעבר לגורמים לגביהם יש מידע על רמת ההשפעה

. (Anderson & Rogan, 2011; King, 2010)ובפרט נורמות אתיות וחברתיות , החברה בכללותה

שדה . (King, 2010)איגודים פרופסיונאליים וגורמים מממנים ותורמים לתכנית , הממשלה

שהוזכר לעיל כגורם השפעה פנימי בהיותו מפתח תרבות מחקרית מקומית וכן חוקרים , המחקר

אוניברסיטאיים -השפעה חיצוני גם בקשר עם מוסדות מחקר חוץ מהווים גורם, שהם גם מרצים

(Grady et al., 2010) .כך . השפעה נוספת נמצאה להלכי רוח של רעיונות כלליים בעולם

ון תחבורה ורווחה ללימודים בתכנ, הקומוניזם בזמנו מתואר כזרז הכניסה של נושאים כמו דיור

יבתם של ספרי לימוד מציין את כת (Klosterman, 2011)קלוסטרמן . (Stiftel, 2009)עירוני 

, המרכזות חומרי לימוד ומושכות את המרצים לבחור מתוך הקובץ המלוקט ובפרט מקראות

 .כמשפיעות אף הם באופן משמעותי על חומרי הלימוד שנבחרים לקורסים ולתכניות
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ון גורמים רבים ושונים משפיעים על עיצוב ופיתוח תכניות לימודים בתחום של תכנ, לסיכום

הגורמים הפנימיים . ארגוניים ומהם חיצוניים למוסד הלימודים-מהם פנימיים ותוך. עירוני

שנמצאו משפיעים ביותר הינם פקולטת המקור וחזון התכנית והגורמים החיצוניים המשפיעים 

 .ביותר הינם המעסיקים העתידיים והתפתחויות טכנולוגיות

כפי . פיע על עיצוב ושינוי בתכניות לימודיםכגורם מש המחקרבשתי קבוצות הגורמים מופיע 

עבודה זו מבקשת לבחון האם וכיצד הבולטות של נושא או הלך רוח מחקרי בספרות , שצוין כבר

תת הפרק הבא יסקור את . משפיעה על נוכחותו בתכניות הלימודים באותו התחום, האקדמאית

 .הקשר בין המחקר וההוראה

 ?ההאם יש קשר בין מחקר להורא. ..3

קשר זה אינו . שנים וכיום הוא נושא שנוי במחלוקת-הקשר בין המחקר להוראה נמצא בדיון רב

 ;Healey, 2005)משתנה בהתאם להקשר ואינו מובטח , סטאטי והוא מותנה בגורמים רבים

Leisyte et al., 2009) . ליסייט ואחרים(Leisyte et al., 2009)  מצביעים על חשיבות כפולה של

, ההוראה מאפשרת לחוקרים להיות בשיח עם עמיתים, ראשית. הקשר בין ההוראה למחקר

מבלי לבסס את מחקרם רק על רעיונות ומחשבות שלהם עצמם  ,לעיתים צעירים וביקורתיים

המהווים את הליבה , ם לקבל תפקידי הוראה באוניברסיטההיא מאפשרת לחוקרי, שנית. בלבד

 .האקדמי של התפקידים במוסד

שימנק . מודלים שונים מציעים דרך כיצד לראות את רמות הקשר השונות בין ההוראה והמחקר

מודל זה . מציגים מודל המתמקד בפן המוסדי של הקשר (Schimank & Winnes, 2000)ווינס 

ומם הפרדה מוחלטת של מחקר והוראה וקי, הראשונה. מציע שלוש רמות קשר אפשריות

. אז בלטה ברוסיה ובמזרח אירופה, שיטה החוזרת למאה השמונה עשרה, במוסדות שונים

אידיאל של אינטגרציה מוצלחת ביניהם כשני , מערכת יחסים הדדית בין מחקר להוראה, השנייה

הבחנה בין תפקידים ומקורות מימון של מחקר לעומת , השלישית. תפקידים של הפרופסיות

 .על אף ששניהם נשארים בתוך האוניברסיטה, מון של הוראהתפקידים ומקורות מי

המתמקד בעוצמת , מציגים מודל מקביל אך שונה (Ramsden & Moses, 1992)רמסדן ומוזס 

, הראשונה. גם מודל זה מחלק את הקשר לשלוש רמות שונות. הקשר בין ההוראה למחקר והיקפו

ברמה זו נטען כי מי שאינו חוקר . קשר חזק וסינרגטי בין הוראה למחקר ברמת האינדיבידואל

הוראה למחקר ברמת המוסד או קשר בין ה –אינטגרציה , השנייה. טוב לא יהיה מורה טוב

ברמה זו אנשי מחקר ואנשי הוראה יכולים להיות . הדיסציפלינה אך לא דווקא ברמת הפרט

יש המצביעים על כך שרמת הקשר בין , בנוסף. חוסר קשר מוחלט, השלישית. אנשים שונים

 ,Becher & Trowler, 2001; Healey)המחקר וההוראה משתנה ותלויה ברקע הדיסציפלינארי 

2005). 

 ניתן לזהות, מסקירת הגורמים המשפיעים על עיצוב ושינוי של תכניות לימודים בהשכלה הגבוהה

, עת הקשר עם מוסדות מחקר בכלל, כגורם חיצוני, ראשית. התייחסות למחקר בשני הקשרים

: אוניברסיטאי-בהקשר מחקרי הפנים, פנימיכגורם , שנית. יוצר השפעה על עיצוב התכניות
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נמצאו משפיעים , מרצים המושפעים מהתרבות המחקרית ומרצים החוקרים בעצמם את התחום

אן . (Edwards & Bates, 2011; Grady et al., 2010)על עיצוב ושינוי של תכניות לימודים 

וזאת דרך , מציינת כי עולם המחקר מעוניין להשפיע על הפרקטיקה (Forsyth, 2012)' פורסיית

קרי הסטודנטים ולכן עליו לשאוף להשפיע על תכניות , השפעה על עובדי העתיד בפרקטיקה

ת הגורמים מציינים כי על אף שהמחקר נכלל ברשימ (Grady et al., 2010)' גריידי ואח. הלימודים

פעמים רבות המחקר העדכני אינו מהווה , למעשה, המשפיעים על עיצוב ושינוי תכניות לימודים

משתמשים בו לעיתים כדי לכסות על , שיקול משמעותי בפיתוח תכניות הלימודים ואף גרוע מכך

 .(Clements, 2007) שהן המכריעות בפועל על עיצוב תכנית כלכליות ואחרות, החלטות פוליטיות

מהספרות עולה כי יש רמות שונות של קשר בין המחקר להוראה ודרכים שונות להגדירו , לסיכום

סקירת הספרות העלתה גם כי על אף שהמחקר הוא גורם המשפיע על עיצוב תכניות  .ולאמוד אותו

הוא לא בהכרח מהווה גורם משמעותי בתהליך ולעיתים אף מהווה כיסוי לשיקולים , לימודים

מחקר זה ינסה לבחון את הקשר בין הלכי הרוח האקדמיים במחקר ובספרות ובין . אחרים

 .ה ובתכניות הלימודים בתחום התכנון העירוניבהורא, הופעתם של הלכי רוח אלו

על מנת שנוכל לבחון את הקשר בין ההוראה למחקר בתחום הספציפי של שיתוף הציבור 

ואת  נבחן תחילה את המונח פרופסיה, כפי שמחקר זה מבקש לעשות, עירוניהתכנון פרופסיית הב

 .יית התכנון העירונישל פרופס ההיסטוריה לאחר מכן נרחיב עלככלל ו התכנון העירוני

 פרופסיית התכנון העירוני .6

 הגדרות 3.3

 פרופסיה. 3.3.3

ישנה הסכמה רווחת . נצפה בספרות מעל מאה שנה, כמושא מחקר' פרופסיה'המושג הסוציולוגי 

ומאפשר חלוקה לקבוצות מקצועיות , כי פרופסיה היא סוג של ארגון המבוסס על ידע של מומחים

 & Brint, 1994; Dent)הפרופסיה היא גם סטאטוס קטגורי , כמו כן. בחברה המודרנית המתועשת

Whitehead, 2002) . פרופסיות משולבת עם התפתחות העולם התעשייתיהההיסטוריה של ,

המושג פרופסיה מתאר ארגונים ואיגודים . התמחות מדעית וצמיחתה של ההשכלה הגבוהה

אחרים  הוההכשרה הספציפיים הנדרשים במדעי חברהשונה מהידע , זיקים ידע ייחודיהמח

(Abbott, 1988) .קהילה בעלת עניין : מאפיינים נוספים של פרופסיה העולים מהספרות הינם

מרחב חברתי וחוקי מוסכם והתארגנות , תחום בעל הכשרה מקצועית ייחודית, ופעולות משותפות

סיונאלי ומגבלות של לעיתים תמצא בפרופסיה אפשרות לחברות בארגון פרופ. סביב שיח אחיד

 ,Brooks, 1988; Dent & Whitehead)או תעודות רישוי  כמו מבחן הסמכה: הכניסה אליה

 .(3006, גדות; 2002
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 תכנון עירוני. 3.3.3

, כאחת מפעולותיו החשובות של השלטון המקומי והמרכזי, התכנון העירוני בגרסתו המודרנית

הוא נועד להסדיר את השימוש  .(3981, אחריםאלתרמן ו)  קיים בעולם המערבי כבר שנים רבות

. זכויות ואינטרסים של גורמים שונים בהווה ובעתיד, תוך שמירה על איזון בין צרכים, במקרקעין

במסגרת , מטרתו ליצור סביבה ותנאים המאפשרים לאנשים להשיג איכות חיים מרבית, כמו כן

אחד היסודות . (2000 ,ואחרים ויזנטל-אפרתי)כלכליים וסביבתיים , חברתיים, אילוצים אישיים

 .(3003, בלנאדרווקסמן )' לטובת הציבור'תו היה כי הוא ייעשה תמיד של התכנון העירוני מראשי

כנון העירוני כדיסציפלינה התפתחותה ההיסטורית של פרופסיית התנסקור את  הבאבפרק 

 .אקדמית

 התפתחות היסטורית של פרופסיית התכנון העירוני. 3.3

זיהה שלבים , יה מראשוני החוקרים את הפרופסיה כמושא מחקרישה (Wilensky, 1964) וילנסקי

דרך גיבוש , מפתיחת בית ספר ראשון להכשרה בתחום. המלמדים על התפתחותה של כל פרופסיה

הקמת ארגון פרופסיונאלי , הקמת ארגון פרופסיונאלי מקומי ראשון, אקדמית ראשונה תכנית

בחינת תהליך ההתפתחות . וכתיבת קוד אתי ראשוןקבלת רישיון חוקי ארצי ראשון , עולמי ראשון

אשר , נקודות הציון המרכזיות האלואלו מההיסטורי של פרופסיית התכנון העירוני תתמודד עם 

 .מוזכרות בספרות המחקרית בתחום

, את תהליך הפרופסיונליזציה של התכנון העירוני (Wilensky, 1964)בלוח להלן מציג וילנסקי 

 .אשר נתפסת וממוקמת לרוב כפרופסיה משיקה לתכנון העירוני, בהשוואה לאדריכלות

 The Process of Professionalization:  3לוח 

Formal 
Code of 
Ethics 

First 
State 

License 
Law 

First 
National 

Professional 
Association 

First Local 
Professional 
Association 

First 
University 
Program 

First 
Training 
School 

Became 
Full-Time 

Occupation 

 

1909 1897 1857 1815 1868 1865 18th cent. Architecture 

1948 1963 1917 1947 1909 1909 19th cent. 
City 

Planning 

 .Wilensky, 1964, p. 143: מקור

רופסיית התכנון העירוני החלה בפורמט מצומצם וניתן לזהותה בקורסים בודדים לידתה של פ

לימוד אלו רצו להרחיב  תכניות. נוף והנדסה-אדריכלות, הלימוד באדריכלות תכניותשהוכנסו ל

לאור דרישה ליצירת גישה מגובשת יותר , את תחום הפרקטיקה שלהם לכיוון של תכנון עירוני

אוניברסיטת ליברפול מוחזקת כזו שהציעה את הקורס . עיר המתועשתלבעיות האורבאניות של ה

, 3930, בגרמניה, 3931, פורצי דרך אחרים בתחום היו בפולין. 3901-הראשון בתכנון עירוני ב

 .(Stiftel, 2009) 3910, ובסנט פטרסבורג 3938-ב, באוניברסיטת הרווארד
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השנים המוקדמות אופיינו בפרופסיית עיצוב מסורתית ששאבה את עקרונותיה מהצמיחה 

הצמיחה בעשורים הראשונים , ככלל. (Krueckeberg, 1985)ביישומי המדע בממשלה ובתעשייה 

 ,Stiftel)בלבד  תכניותהיו בארצות הברית תשע  39.3-כאשר ב, של המאה העשרים היתה מועטה

יציאת פרופסיית התכנון מחוץ לגבולות צפון אמריקה ואירופה מתוארכת סביב שנות . (2009

פרופסיה . לימודים אוסטרליות תכניותהארבעים של המאה העשרים עם פרסומן של שתי 

' התכנון בקולג תכניתעת נפתחה , 3908מתוארכת לא לפני  ,הממוקדת בפיתוח ערים מבוסס תכנון

בשלב זה (. Ghana Kumasi College of Art, Science and Technology)קומאסי באמצע המאה -גאנה

 .התנועה הפרופסיונאלית של בתי הספר לתכנון הייתה קטנה ומוגבלת לערים המתועשות הגדולות

במקביל , מספר בתי הספר ומספר הסטודנטים המריא בשנות השישים ותחילת שנות השבעים

תארים שניים בתכנון עירוני  3000הוענקו כמעט  3910-ב. להרחבת טווח העיסוק של הפרופסיה

קורסים בתחומים , כמו כן. בקרוב לשישים וחמישה בתי ספר לתכנון עירוני בארצות הברית

ובשדה מדעי  עירונייםלימודים ו וצים בדיסציפלינות כמו גיאוגרפיהנושקים לתכנון נהיו נפ

ספר -בסוף שנות השבעים של המאה העשרים היו בתי. (Krueckeberg, 1985) בכלל החברה

 .(Brooks, 1988; Stiftel, 2009)לתכנון בכל היבשות והרישום אליהם כלל אלפי לומדים 

לתכנון עירוני בין  תכניותהצמיחה ברישום הסטודנטים ל ובוגרף  מציג, (Stiftel, 2009)סטיפל 

 :3006–3901השנים 

 1לפי סוג התואר, רישום הסטודנטים לבתי הספר לתכנוןבהצמיחה : 1לוח 

                                                             
1

הקו התחתון מציג את צמיחת תלמידי . הסטודנטים לתכנון בכל רמות התארים פרמהגרף להלן ניתן לראות צמיחה במס 
שם נקודת השיא היתה , הקו האמצעי מציג את הצמיחה בתלמידי הבוגר. תלמידים 3,000הגיעו לכ 3000אשר סביב שנת  ,הדוקטור

הקו . בלבד 3,000-יורד מספר תלמידי הבוגר לכ 3000כאשר סביב שנת , תלמידי בוגר 1,000ילת שנות התשעים ועמדה על כבתח
כאשר הקפיצה המשמעותית , אשר מספרם גבוה משמעותית משני התארים האחרים, העליון בתרשים מציג את תלמידי המאסטר

 .0,000כל מספרם גבוה מעט ועומד ע 3000סביב שנת . 0,000סביב שנות התשעים מביאה את מספר תלמידי המאסטר לכ

  Stiftel, 2009 p. 39:מקור
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בתכנון  תכניותמשנות השבעים של המאה הקודמת החלה צמיחה מהירה במהלכה התפתחו ה

ברם עד לתחילת המאה העשרים ואחת . שות כמו ברזילוהגיעו גם למדינות מתועשות חדעירוני 

 & Stiftel)אם בכלל , מעטות בלבד בתכנון עירוני תכניותעדיין היו מדינות רבות בהן היו 

Watson, 2004) . 001מצב זה השתנה במהירות בשנים האחרונות כאשר כיום יש לפחות 

, כמו כן .לימודים בתכנון עירוני בשמונים ושלוש מדינות שונות תכניותאוניברסיטאות המציעות 

: למשל)התפתחו ארגונים מקצועיים ,  כמתבקש בדינאמיקה של יצירת פרופסיה שהציג וילנסקי

American Institute of Certified Planners) ופותח קוד אתי (AICP, 2005). 

 3009נכון לשנת , בתכנון לפי יבשות תכניותפילוח ה: .לוח 

מספר בתי  יבשת
 ספר

אחוז בתי 
 הספר

אחוז 
 אוכלוסיה

 0..3 33.0 69 אפריקה

 ..60 39.3 363 אסיה

מרכז ודרום 
 אמריקה

31 ..9 8.6 

 30.9 39.0 368 אירופה

 0 39.1 309 צפון אמריקה

האוקיינוס 
 השקט

3. ..1 0.. 

 99.8% 300% 001 סך הכל

 Stiftel, Forsyth, Dalton, & Steiner, 2009: מקור

הפרק שסקר את התפתחותה ההיסטורית של הפרופסיה ניתן להבין את מרכזיותם של -מתת

עובדה זו . התארים השניים כמסלול הלימודים המשמעותי ביותר לרכישת מקצוע התכנון העירוני

סטר ללימוד תכנון עירוני וגם ממספרם הרב של הסטודנטים לתואר המא תכניותעולה גם ממספר 

עבודה , בשל מרכזיותם בפרופסיה. (Stiftel, 2009; Stiftel & Watson, 2004)שני בתכנון עירוני 

 .הלימוד לתואר שני בתכנון עירוני תכניותזו תתמקד בבחינת 

בשיתוף  לעסוקנפנה , של פרופסיית התכנון העירונית התפתחותה ההיסטורית לאחר שסקרנו א

הפרק , לכן. חוןמבקשת עבודה זו לב הלימוד בתכנון עירוני תכניותשאת נוכחותו ב נושא ,הציבור

של שיתוף הציבור  ואת הבולטותהיסטוריה שלו ה, א יסקור את המונח שיתוף הציבורהב

 .בפרופסיית התכנון העירוני

 תוף ציבורשי .1

 הגדרות. 1.3

לנגטון . שיתוףההמתייחסות לרבדים שונים בתהליך , זוכה להגדרות שונות" שיתוף ציבור"המונח 

" שיתוף הציבור"ומגדיר את המונח  (3998, בר ניר: בתוך, Langton)מתייחס לרובד פוליטי 
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 ".פעילויות בעלות תכלית בהן אנשים לוקחים חלק ביחס ליחידות הפוליטיות להן הם שייכים"כ

וטוען כי המונח שיתוף הציבור בא לבטא , מתייחס לרובד האינטרסים (Burby, 2003)ברבי 

המורכב מאינטרסים עסקיים ( ”iron triangle“" )משולש ברזל"ידי -שליטה בתהליך על

וקבוצות , נבחרי ציבור מקומיים ופקידים ממשלתיים ממונים, ואינטרסים של פיתוח מקומיים

מתייחסות לאפיון המשתתפים והנושאים  (3001, סדןומן 'רצ'צ)מן וסדן 'רצ'צ. וקהילות שכונתיות

תהליך שבו אנשים שאינם נבחרי ציבור או פקידים לוקחים חלק "ומגדירות שיתוף ציבור כ

הגדרה ". ים לחייהם ולמען השגת איכות חיים מרביתבקבלת ההחלטות ביחס לנושאים הנוגע

על . כאלה שיהיו מושפעים מתוצאותיו, נוספת עוסקת באפיונם של המשתתפים בתהליך השיתוף

, הקבוצות והאינטרסים, המעורבות בתהליך של כל הפרטים"משמעו , פיה שיתוף הציבור

, בר ניר: בתוך , Alexander" )הארגונים והקהילות אשר עשויים להיות מושפעים מתוצאתו

 .המדגישות פנים שונים של התהליך ומרכיביו" שיתוף ציבור"ישנן הגדרות רבות ל, אם כן. (3998

מן 'רצ'ושל צ (3998, ניר בר: בתוך  Alexander)זר בהגדרתם של אלכסנדר לצורך עבודה זו ניע

זאת משום שהגדרות אלו מתייחסות לעקרונות המרכזיים בהם . (3001, סדןומן 'רצ'צ)וסדן 

שאינם נבחרי , ארגונים וקהילות, קבוצות, נגדיר שיתוף ציבור כתהליך בו אנשים, על כן. נעסוק

לוקחים חלק בקבלת החלטות בנושאים הנוגעים לחייהם ואשר תוצאות , או פקידים ציבור

 .ההחלטות עשויות להשפיע על חייהם

 היסטוריה –שיתוף ציבור . 1.3

נצפית בתחומים רבים במדעי החברה עלייה בתפיסה , מאז שנות השישים של המאה העשרים

החוקרים . ת התהליך הדמוקרטיחלק מהגשמ, הרואה בתהליכי שיתוף ציבור בפעולות ממשל

מציינים מספר גורמים שהביאו להתפתחות דפוסים חדשים של השתתפות אזרחים בהכרעות 

 .הכרוכות בעיצוב מדיניות

מציינים שלוש התפתחויות שהובילו  (Klijn, Koppenjan, & Heffen, 2000)קופנין והפן , קליין

גורמי הממסד הבינו , ראשית: לעליה בתפיסת תהליכי שיתוף כחלק מהתהליך הדמוקרטי

ע הטלת וטו ומגבלות אחרות מצד שתמנ, שתהליכי שיתוף יכולים לסייע בהגדלת הלגיטימציה

משום כך התפתחותה והתחזקותה של החברה האזרחית . החברה האזרחית שכוחה הולך וגובר

נוצר צורך גובר בידע ומידע , שנית. הייתה גורם משמעותי בהעצמת תהליכים של שיתוף הציבור

רבים יעזור  גורמי הממסד הבינו ששיתוף שחקנים. הנמצאים מחוץ לממסד הממשלתי םיימקצוע

. ויתרום לעיצוב מדיניות מבוססת ידע עדכני ורחב ככל הניתן, להם באיסוף מידע רלוונטי

שיתוף הציבור היווה ניסיון למסמס את הניכור הפוליטי שהתעצם במישור הארצי , שלישית

 .מתוך מחשבה שתהליכי שיתוף מסוגלים לכך, והמקומי גם יחד

של אינטראקציה בין השלטון והאזרחים בשילוב  פרויקטים של שיתוף ציבור הם תולדה

הוא פעולה , בשונה מצורות אחרות של השתתפות פוליטית, שיתוף. אינטרסים של שני הצדדים

ומטרתו לפתח אפיקי נגישות אל מקבלי החלטות וליצור פורום לדיון פומבי שיאפשר " למעלה"מ

; (Klijn et al., 2000)יות ליחידים לבטא השקפות ואינטרסים ולקחת חלק בעיצוב המדינ
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(Kohler-Koch, 2008) . שיתוף הציבור מהווה צורה של מעורבות אזרחית בקבלת החלטות

והוא כלי המשמש את , יהשיתוף הציבור מהווה מימוש של ערכי הדמוקרט, בנוסף. מדיניות

 .(3003, בלנאדרווקסמן )הדמוקרטיה ההשתתפותית 

פותית שואפת להכליל בהליכים הדמוקרטיים מגוון שיטות ומהלכים הדמוקרטיה ההשתת

הליכי דמוקרטיה , בנוסף. היוצרים הרחבה של בסיס ההשתתפות הציבורי במערכות הפוליטיות

על תהליכי , השתתפותית מרחיבים את ההשפעה של הציבור בכלל ושל קבוצות מודרות בפרט

, סדןומן 'רצ'צ)וסדן  ןמ'רצ'צ. (Koch, 2008; Zittel, 2007-Kohler)קבלת החלטות ציבוריות 

 .רואות בתהליכי שיתוף ציבור מיסוד של דמוקרטיה השתתפותית (3001

 ות של שיתוף ציבור בתכנון עירוניהבולט. 1.1

בולט בעשורים האחרונים , כפרוצדורה הממסדת את הדמוקרטיה ההשתתפותית, ורשיתוף ציב

. (3001, סדןו מן'רצ'צ; 3003, בלנאדרו וקסמן; Zittel, 2007)גם בספרות העוסקת בתכנון העירוני 

עולם המחקר והאקדמיה זכתה גם ב, ההכרה בחשיבות שיתוף הקהילה בתהליכי קבלת החלטות

 .של פרופסיית התכנון העירוני לתמיכה ותאוצה רבה בעשורים האחרונים

חושפת עליה משמעותית והתרחבות של , התבוננות בשיח האקדמי בתחום התכנון העירוני

יש התמקדות בסוגים שונים של תכנון משתף , בפרט. העיסוק בהליך התכנון ולא במהות התכנון

התרחבות זו בולטת . חסות רחבה למקומה של האוכלוסייה בתהליך התכנוניאו דמוקרטי והתיי

הדנים  ,הכיוון הראשון הינו התרחבות השיח של הוגים בתחום התכנון: בעיקר בארבעה כיוונים

התרחבות המטרות של התכנון מעבר הוא  הכיוון השני. בשיתוף ציבור בפרטבהליכי התכנון ו

הוא בתחום הביקורת , ישי של התרחבות העיסוק בהליך התכנוןכיוון של. אדריכלי-לצורך הפיזי

כיוון רביעי הינו . אל כיוונים חברתיים ובייחוד ביקורת הנוגעת להליך התכנוני הנוטה על התכנון

נפתח בתיאור התרחבות השיח הדן . כניסה של שיתוף ציבור כחובה חוקית ואתית ברחבי העולם

 .ר בתהליךבהליכי התכנון ובפרט בשיתוף הציבו

הדנים בהליכי התכנון ובשיתוף ציבור , התרחבות השיח של הוגים בתחום התכנון .1.1.3

 בפרט

 ;Altshuler, 1965; Arnstein, 1969; Baum, 1983; Davidoff, 1965)מספר חוקרים מרכזיים 

Elster, 1998; Forester, 1982; Habermas, 1984; Innes, 1996) החלו לפרסם משנות השישים 

המהווים ביקורת על התכנון הרציונאלי השולט , של המאה העשרים מגוון מאמרים פורצי דרך

חוקרים אלו מציעים חלופות שונות אשר לראשונה מתמקדות באלמנטים . בשיח התכנוני עד אז

ניתן , בפרט. ון עצמופרוצדוראליים הקשורים בהליך התכנון ולא במהות המקצועית של התכנ

לראות דיון במעורבותם בתהליך התכנון של בעלי העניין והמושפעים מהתהליך ועיסוק 

 .בפרוצדורות של שיתוף

את הטענה  (Altshuler, 1965)העלה אלן אלטשולר , באמצע שנות השישים של המאה העשרים

. קיימא מבחינה טכנית ופוליטית-מימוש באופן מעשי ואינו בר-שתכנון מקיף ורציונאלי אינו בר
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, זאת משום שהתפקיד. המתכנן המקיף חסר את הלגיטימציה הבסיסית כמקצוען לנושא, לדבריו

דה טענתם היחי, לכן. הכוח והידע של המתכננים מוגבל ואינו מספיק על מנת לגבש תכנית כוללת

 ,Altshuler)של המתכננים ללגיטימיות תפקידם היא ביכולתם להעריך את האינטרס הציבורי 

1965). 

. היא גישת התכנון המסנגר, (Davidoff, 1965)ע פול דוידוף גישה חדשנית נוספת מצי, באותה עת

מאחר , על כן. דוידוף טען שהתכנון אינו באמת רציונאלי טהור והוא תמיד קשור ומושפע מערכים

על המתכנן להיות אחראי ללקוחותיו ולייצג את הערכים , ן לתכנן מעמדה של ניטרליותשלא נית

ליידע את הלקוח בסוגיות , עליו לאפיין ולהגדיר את הערכים הרלוונטיים לקהילה ולמקום. שלהם

על , בנוסף. פעולת הרשויות ותכניות אחרות העלולות להשפיע עליו, כמו זכויותיו התכנוניות

להבהיר ולבטא את רעיונותיהם ועליו להיות סנגור של הקבוצה , ללקוחותיו לארגן המתכנן לסייע

 .אותה הוא מייצג

מהו שיתוף מעלה את השאלה הבסיסית , יסוד שלההבמאמר  (Arnstein, 1969)שרי ארנסטיין 

המודד את עוצמתם של , כמענה לשאלה זו מציעה ארנסטיין מודל בדמות סולם שיתוף .ציבור

מודל זה מתמקד בחלוקת הכח בתהליך . האזרחים אל מול עוצמתם של גורמים אחרים בתהליך

מאמרה של ארנסטיין מחדד כיצד למונח פשוט כמו . (3003, בלנאדרווקסמן )קבלת ההחלטות 

מטקס השתתפותי ריק מתוכן מהותי  החל; ליצוק תוכן בעל משמעויות שונות שיתוף ציבור ניתן

סולם השיתוף של  .וכלה בהענקת עוצמה רבה עד בלעדית לאזרחים בתהליך קבלת החלטות

 .ארנסטיין כולל שמונה שלבים המייצגים את אפשרויות היקף שיתוף הציבור בתהליך ומשמעותו

 סולם השיתוף: 0לוח 

 רמות של שיתוף אזרחים

(Degrees of citizen power) 

 (Citizen control)ליטת האזרחים ש

 Delegated)האצלת עוצמה וסמכויות 
power) 

 (Partnership)שותפות 

 רמות של שיתוף לכאורה

(Degrees of tokenism) 

 (Placation)פיוס /רצייה

 (Consultation)היוועצות 

 (Informing)מתן מידע , יידוע

 אי ביזור עוצמה –חוסר השתתפות 

(Nonparticipation) 

 (Therapy)תרפיה /טיפול

 (Manipulation)מניפולציה /תמרון

 .Arnstein, 1969 :מקור

גישה לתכנון  (Forester, 1982)בתחילת שנות השמונים של המאה העשרים הציע פורסטר 

מטרת הגישה היא להגן על האזרח הקטן מפני בעלי הכח הפוליטי והכלכלי ומפני בעלי . פרוגרסיבי

ר אש, של מידע במערך התכנון' רעש'בעלי הכוח פועלים באופן קבוע ליצירת , לטענתו. אינטרסים
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בשימוש במונחים מקצועיים בדיונים אשר אינם ; בא לידי ביטוי בהתמקדות בנושאים לא חשובים

תפקיד המתכנן הפרוגרסיבי הוא לצפות את . במידע ועוד' הצפה'ב; בעיוות מסקנות; נהירים לכל

עליו , בנוסף. מתוך היכרותו עם המערכת התכנונית ודרכי פעולתה ,מהלכיהם של בעלי הכוח

הצגת עובדות וטיעונים , על ידי שאילת שאלות  ,ולהתנגד למהלכים לא רצויים לדעתו להתכונן

תוך ייצוג ודאגה לאזרחים נטולי , נגדיים והבאה לתשומת לב של העיוותים הקיימים במערכת

 .העוצמה בתוך מערכת התכנון

המצרף לשיח את , הוא הוגה נוסף בשנות השמונים של המאה העשרים, (Baum, 1983) באום

, על פי גישה זו. באום מציג את הדגם של המתכנן המעורב פוליטית. הרובד הפוליטי בתכנון

הוא לוקח על עצמו . המתכנן מודע להשלכות הפוליטיות של כל חלופה ולוקח אותן בחשבון

שחקנים חשובים שהתכניות המוצעות  משימות מעבר לחישוב נתונים ומנסה לשכנע

בנוסף הוא מקיים פגישות לא פורמאליות ומפגשים עם ציבור בכדי לשמוע את . אופטימאליות

 ,Altshuler, 1965; Davidoff)בדומה לקודמיו . חות"קולם ואין הוא מסתפק רק בהגשת דו

גישתו של באום יוצאת מנקודת ההנחה שלא ניתן לפעול במציאות באופן טהור ונטול , (1965

ך התכנון ולהתערב יש לפעול תוך מודעות למקומה של הפוליטיקה בתהלי ,מתוך כך. פניות

 .בהתאם

 (Habermas, 1984)גישה חדשה נוספת שהוצגה בסוף שנות השמונים הועלתה על ידי הברמס 

הפעולה . (Niemi, 2005)ממנה נגזר מודל התכנון התקשורתי , שתיאר את הפעולה התקשורתית

התקשורתית של הברמס עולה מתוך ביקורת על הניהול הרציונלי של תחומים רבים בספירה 

הוא מתמקד בכך שפעולות תקשורתיות ואסטרטגיות הן . הציבורית ובכללם התכנון העירוני

השאלה העיקרית העולה בנושא זה . המתרחשים במדיום לשוני, מנגנוני תיאום של אינטראקציות

 .שהיא גם מקור לאינטגרציה חברתיתפה משמשת כאמצעי להעברת מידע בלבד או היא האם הש

הברמס טוען כי התהליך התקשורתי הוא מקור לאינטגרציה חברתית ונועד להגיע למטרה 

מטרתו של מודל תכנון תקשורתי היא להגיע להסכמות , במקרה התכנוני. מסוימת ולשרת אותה

 .(Niemi, 2005) טעויות ושקרים, על ידי חשיפת חסמים

חיזקה את  ,(Innes, 1996)אינס  (Innes, 1996). בשנות התשעים הופיעו גישות נוספות לתכנון

כוללני והציעה מודל -ביקורתו של אלטשולר משנות השישים על חסרונותיו של המודל הרציונאלי

במודל . ניהול תהליך המוביל לקונצנזוס על התכנון הרצוי, כלומר, בניית קונצנזוס: חדש לתכנון

: מקיף תכנון, במישור הראשון: זה הדרך לתכנון עירוני צריכה לעבור בשני מישורים עיקריים

המתכנן קובע בצורה פשוטה וברורה עקרונות מסגרת כלליים אשר ינחו את העיר אך יהיו רחבים 

יש לאפשר דיון גלוי , בתוך המסגרת הכללית: תכנון תוך כדי משא ומתן, במישור השני. ככל שניתן

ם בכדי להגיע להסכמות שיטיבו בצורה מרבית ע, חסרי העוצמהכולל , הלוקח בחשבון את כולם

, מודל הקונצנזוס מהווה דמוקרטיזציה של תהליך התכנון. כל הקבוצות ולבסוף עם העיר כולה

בניית קונצנזוס היא , למעשה. באמצעות שיתוף מגוון נציגים ממגוון קבוצות ומגוון בעלי עניין

וכפי שביקש להציע , מיצוע של אינטרס הציבור כפי שנהגה על ידי תיאוריות שונות של תכנון

 .(Altshuler, 1965)ולר אלטש
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וססת על מודל הדמוקרטיה שמב, מהוה גישה נוספת( Deliberative planning)תכנון דיוני 

הדמוקרטיה הדיונית הוגדרה בסוף המאה הקודמת . (Elster, 1998)מזוהה עם אלסטר ודיונית ה

. (3008, גופרו שימן-גולדמן; Benhabib, 1996; Elster, 1998)באופנים שונים על ידי החוקרים 

המבוסס על , מההגדרות השונות עולה כי התהליך הדיוני הינו תהליך של פוליטיקה דמוקרטית

בנוסף מבוסס . הכולל מגוון משתתפים שהחלטות המדיניות משפיעות עליהם, ותו של הדיוןמרכזי

 ,Fuchs)התכנון הדיוני על מרכזיותו של המידע בתהליך וחשיבות שיתוף הפעולה בין הגורמים 

הכרעה פוליטית הנגזרת מתוך דיון במטרות וביעדים שמשתתפים בו , לפי הדגם הדיוני. (2003

וקסמן )שווים ורציונאליים היא הכרעה העשויה לזכות בלגיטימיות ציבורית , סוכנים חופשיים

  .(3003, בלנאדרו

המציגה מודלים חדשים לתכנון , שהוצגה לעיל מגמת הכתיבה הביקורתית והחדשנית בשנים אלו

 ACSPקיבלה חיזוק מסדרת אסיפות שקיימו ה, המבקשים להחליף את המודל הרציונלי המסורת

(Association Collegaite Schools of Planning )אסיפות אלו הוקדשו לבחינה . בשנות התשעים

 .(Klosterman, 2011)מדוקדקת של תיאוריות התכנון השונות 

מניתוח הספרות התיאורטית העוסקת במודלים של תכנון החל משנות השישים של המאה 

הוגים . עולה שיח מקצועי הפורץ את מסגרת הדיון המהותית המתמקדת בתוכן התכנון, העשרים

המתמקדים בהליכי התכנון , אלו מוסיפים לשיח התכנוני דיון נרחב בהיבטים פרוצדוראליים

ניתן לראות התרחבות של , בפרט. ת התכנון כמקובל במודל הרציונליובאופן ביצועו ולא במהו

 .עיסוק בסוגיות של שיתוף אזרחים והשתתפות דמוקרטית של הציבור בתהליכי התכנון העירוני

מטרות התכנון שהוגדרו באופן מצומצם עד לשנות השישים גם נראה כיצד , הבאבתת הפרק 

ת מקצועית המתמקדת בפן של התכנון הפיסי מתרחבות החל מאותה תקופה אל מעבר לתכלי

 .ית התכנון מקבלת אספקטים נוספיםוכיצד תכל

 אדריכלי-התרחבות המטרות של התכנון מעבר לצורך הפיזי. 1.1.3

, ובהתאם לתפיסת תיאורית התכנון על פי המודל הרציונאלי, עד לשנות השישים במאה העשרים

: למשל' ר. )בצדדים הפיזיים של התכנון מטרת התכנון הוגדרה באופן מצומצם והתמקדה

Dalton, 1986; Frank, 2002) .משנות השישים ויחד עם צמיחת הכתיבה הביקורתית על המודל 

 .ניתן לראות גם התרחבות במטרות של התכנון, הרציונלי לתכנון

שמהן ניתן ללמוד על התרחבות , רות שונותמניתוח הספרות המחקרית ניתן לזהות תשע מט

, לאחר עיון משווה במטרות המופיעות במקורות השונים. תכליתו של התכנון בעשורים האחרונים

מטרות המצביעות על הכללת תהליכי , האחת: אציע חלוקה לארבע קבוצות משנה של מטרות

, השלישית, ינוך הציבורמטרות הנוגעות לרבדים שונים של ח, השנייה, שיתוף ציבור בתכנון

בקהילה , מטרות הנוגעות לחיזוק התארגנות ציבורית, מטרות הנוגעות לערכים והרביעית

 .ובחברה
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ניתן . הן מטרות המצביעות על הכללת תהליכי שיתוף ציבור בתכנון, קבוצה ראשונה של מטרות

עוסקת  המטרה הראשונה. למצוא בספרות שלוש מטרות משנה מרכזיות השייכות לסוג זה

של  במקומן של קבוצות מוחלשות בתהליכי קבלת החלטות והיא נוגעת להגברת כוחם הפוליטי

זאת מתוך הבנה שיש . במסגרת תהליכים של שיתוף ציבור קבוצות אוכלוסיה חסרות השפעה

 המטרה השנייה עוסקת באיסוף. קבוצות שקולם לא ישמע ללא תהליך יזום שנועד לשתפם

בידי  המצוילגייס את המידע , מחד גיסא. כיוונית-ליך התכנון והיא דובתהוהעברה של מידע 

 ומאידך גיסא, הלקוחות ולוודא שהידע המקומי של האזרחים נלקח בחשבון בעת גיבוש החלטות

המטרה השלישית עוסקת ביצירת לגיטימציה ציבורית  .העברת מידע מהרשויות לאזרחים –

זאת משום שתיאורטית תהליך שיתוף . לפעולה ציבוריתגיוס והשגת לגיטימציה , כלומר, למהלך

תיחשבנה כלגיטימיות , תהיינה אשר תהיינה, הציבור אמור להביא לכך שתוצאותיו

 .וכדמוקרטיות

מעיון בספרות המחקרית עולה כי שלוש מטרות המשנה בקבוצת המטרות הנוגעות להכללת 

, ורנסקי).עות במקורות רבים בספרות זוכות לתמיכה רחבה ומופי, תהליכי שיתוף ציבור בתכנון

, לנאדרוב וקסמן; 1987 ,ואחרים אלתרמן; Innes & Booher, 2004; 3999, פלאוטו שחורי

3003). 

בקבוצה זו ניתן . הקבוצה השנייה של מטרות משנה בתכנון נוגעת למטרות של חינוך הציבור

שינוי עמדותיו , המטרה הראשונה והמקיפה ביותר היא חינוך הציבור. ת משנהלזהות שלוש מטרו

מבין מטרות . תוך שאיפה לטפח מעורבות חברתית ולקיחת אחריות ציבורית, ודפוסי פעולתו

מטרה זו היא שבולטת במיוחד בספרות המקצועית ויש שהגדילו לעשות והגדירו , המשנה השונות

 ,Buttom & Mattso)כאסכולה של מטרות ולא כמטרה בודדת , וןאת חינוך הציבור בתהליך התכנ

נוגעת לארגונים , מטרת המשנה השנייה בתוך אשכול המטרות הקשורות לחינוך הציבור. (1999

מטרת . לרצון לכונן שינוי במדיניות ובדפוסי הפעולה של ארגונים בירוקראטיים, כלומר –בתהליך 

המשנה השלישית והאחרונה בקבוצה זו היא פיתוח יכולת פיקוח של הממסד על התנהגותם של 

ת תופעות בלתי מבוקרות שיצמחו בקרב התושבים תחת האצטלה הדמוקרטית המשתתפים ובלימ

 .(3980, פרדסוקטן )

בקבוצה . הקבוצה השלישית של מטרות המרחיבות את תכלית התכנון מתמקדת בקידום ערכים

אחת מופיעה באופן רחב בספרות ונוגעת לקידום ערכי . זו ניתן לזהות שתי מטרות משנה

המצדדת בזכותם של אזרחים , מימוש התפיסה הבסיסית של חברה דמוקרטית, קרי, הדמוקרטיה

 ,Innes & Booher;3999, ואחרים ורנסקי)וקבוצות להשפיע על קבלת החלטות הנוגעות לרווחתם 

אשר מוזכרת אצל , ןהמטרה השנייה היא קידום צדק ושוויו. (1987, ואחרים אלתרמן; 2004

Innes & Booher (300.) ,כמטרה ערכית. 

מורכבת משתי , הקבוצה הרביעית והאחרונה של מטרות המצביעות על התרחבות תכלית התכנון

מטרת המשנה הראשונה . מטרות משנה הנוגעות לחיזוק ההתארגנות הציבורית בקהילה ובחברה

נת את החברה המודרנית על ידי סיוע מתמקדת בקהילה והיא צמצום תופעת הניכור המאפיי
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מטרת . (1999 ,ואחרים ורנסקי) ביצירה של קהילתיות או הדגשה של תחושת קהילתיות קיימת

 ,Innes & Booher)המשנה השנייה מתמקדת בחברה כולה והיא יצירת חברה אזרחית פעילה 

2004.) 

רונים התרחבות משמעותית של מגוון המטרות המהוות יחד ניתן לראות בעשורים האח, לסיכום

בולטות רבה נצפית למטרות הנוגעות להליכי התכנון , גם כאן. את תכלית התכנון העירוני החדש

על פני מטרות מקצועיות , ולמוטיבים של שיתוף בכל אחת מקבוצות המטרות שהוצגו לעיל

 .טהורות הנוגעות לליבת התכנון הפיזי עצמו

התרחבות הביקורת על התכנון לאפיקים חברתיים וצמיחה של שיח ביקורתי על מקומו . 1.1.1

 החסר של שיתוף הציבור בהליך התכנון

כי גם הביקורת על התכנון התרחבה ונוגעת רבות להיבטים  נראהלהלן שבתת הפרק 

. שיתוףפרוצדוראליים ובייחוד להיבטים הנוגעים לצורך לשתף את הציבור בתהליך ולמורכבות ה

נראה כי השיח על שיתוף ציבור בתכנון מהווה שיח ביקורתי רחב על הפעולה התכנונית , למעשה

 . עצמה

החל משנות השישים של , כפי שהצגנו בהרחבה בתת הפרק שהתמקד בשיח האקדמי בתכנון

 התכנון שהיה מקובל עד אז ועל אי להישמע קולות המדברים על כשלון התחילוהמאה העשרים 

מתוך נקודת ההנחה שהמודל  יצאהביקורת רבה . (3980, פרדסו קטן; 3999, יוסטמן)ות שבו היעיל

 . (Dalton, 1986; Frank, 2002:למשל)אינו מספק ואינו הולם , הרציונלי ששלט בכיפת התכנון

 הושמעה, כך שמאז ומעולם מקצוע התכנון נוסד על יסודות של דאגה לטובת הציבורבהתחשב ב

חוסר הסכמה סביב המונח . (3003, בלנאדרווקסמן ) ת בנוגע למילוי האינטרס הציבורימחלוק

העלו קשיים ביחס ליכולת של המתכננים  ,אינטרס הציבור והיכולת של המתכנן להעריך אותו

 . (Altshuler, 1965; Baum, 1983): למשל)כאנשי מקצוע לדאוג בצורה מיטבית לטובת הציבור 

מוצגת ביקורת על חשיבות הבנתם של המתכננים כי הם מוגבלים ביכולותיהם ועל כן , לאור זאת

אין כמעט סיכוי שיוכלו לבצע את עבודתם בצורה מיטבית ונשמעת קריאה כי עליהם להבין זאת 

המתכננים אינם מעוניינים מבקרים אחרים טענו כי . (Innes & Booher, 2004)ולפעול בהתאם 

לוותר על מעמדם כבעלי הדעה וקובעי המדיניות בתכנון משום שהם מפחדים שזה יפגע בכבוד 

 (Dalton, 1986)ובהערכה למקצוע התכנון 

ואינם מבטאים , שתהליכי התכנון אינם דמוקרטיים בפני עצמם הטוענתביקורת  הושמעה, בנוסף

הצלחת כי  שעלתה היאטענה אחרת . (3980, פרדסוקטן )כראוי את היותה של החברה דמוקרטית 

נדה שהם בוחרים 'על האגו המתכננים בפרקטיקההתהליך מבוססת על עצמתם של אנשי הממשל ו

 .(Alfasi, 2003)להוביל 

לשימוש בלתי ראוי בכלי התכנון לשם שמירת נכסי השכבות החזקות של  נגעה בפן אחרביקורת 

בשל שליטה לא מוצדקת של בעלי כח , (3999, יוסטמן)תוך קיפוח השכבות החלשות  ,הציבור
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כל זאת במיוחד לאור קיומם של משאבים מוגבלים ונוכח הידיעה . (Forester, 1982) ומשאבים

חוסר רגישות לתרבויות שונות טענה אחרת נגעה ל. חלוקה יהיו נפגעים ומקופחים שבכל

  .(Tauxe, 1995)ולמיעוטים וצרכיהם בעת התכנון 

מושמעת ביקורת רבה על תכניות הלימוד בתכנון עירוני ומתקיים דיון ער על המקום , ברובד אחר

 ;Brooks, 1988; Gunder & Fookes, 1997)של ההתנסות הפרקטית במסגרת לימודי המקצוע 

Kotval, 2003). 

ביקורת על התכנון מתמקדים בחולשת האלמנטים של נראה כי גם חלקים נרחבים מה, לסיכום

ולעיתים בכוונות זדון כאלה ואחרות אשר באוזלת ידם של המתכננים , שיתוף הציבור בתהליך

מהסקירה עולה כי העיסוק הרחב של . מונעות מתהליך התכנון להתבצע בצורה מיטבית ומשתפת

שהוצג במסגרת המודלים , בוראנשי התיאוריה וחוקרי התכנון העירוני בנושא שיתוף הצי

נפנה כעת . בולט גם כשיח ביקורתי על מקצוע התכנון, החדשים לתכנון המוצעים משנות השישים

 .להציג את מקומם של החוק והאתיקה בתחום שיתוף הציבור בתכנון עירוני

 .הכניסה של שיתוף הציבור כחובה חוקית ואתית. ..1.1

, ות המחייבות לשתף את הציבור בעת ביצוע תהליכי תכנוןברחבי העולם ישנן ארצ, ברמה החוקית

בארצות הברית ישנה חקיקה המכירה בצורך ליידע , כך למשל. בפורמט מצומצם או נרחב יותר

 Town and country)חוק התכנון בבריטניה . את הציבור על תכניות תכנון בכדי שיוכל להגיב

planning act, 1968) אך מדגיש את הצורך , אינו מציין במפורש את הצורך בשיתוף ציבור

חוק התכנון והבניה דורש להציג את הפרויקטים , באוסטרליה. במסירה ראויה של מידע לציבור

החוקים והתקנות בענייני תכנון באוסטרליה ממסדים ומגדירים מסגרות . המתוכננים לציבור

 .(3003, בלנאדרווקסמן )שלבים שונים שלו תגובה של הציבור לסדר היום התכנוני ב

דרישה בחוק  –הראשון . ללת שלושה אלמנטיםחובת השיתוף על פי החוק מצומצמת וכו, בישראל

חובת יידוע הציבור על תכניות  –השני . התכנון והבניה לייצוג הציבור בחלק ממוסדות התכנון

דבר המהווה את אחד מעיקרי , מתן האפשרות להביע התנגדות לתכניות התכנון –השלישי . תכנון

 (3960 ,ה"חוק התכנון והבניה תשכ)ההשתתפות החוקית של אזרחים בתהליכי תכנון בישראל 

(Baum, 1998 ;2000 ,ואחרים ויזנטל-אפרתי; 1987, ואחרים אלתרמן) . 

 American Institute of)ניתן לראות בקוד האתי של איגוד המתכננים האמריקאי , ברמה האתית

Certified Planners )בקוד האתי של . לפי הציבוראת עיגונה של החובה לשתף כחלק מהאחריות כ

מופיעה החובה האתית להשקיע בהבנת יחסי הגומלין בין החלטות תכנוניות ולא , AICPה

לתת מידע אמין ומלא לציבור בכל שלבי התכנון ולשתף את הציבור , להסתפק בראייה צרה

 ;AICP, 2005)בקבלת ההחלטות ובפרט קבוצות שחסרות השפעה או התארגנות פורמאלית 

Baum, 1998). ניתן לראות כיצד מקומו של שיתוף הציבור כרכיב אימננטי בתהליך , אם כן

 .התכנון העירוני ברחבי העולם הולך ותופס אופי מחייב ברמה החוקית וברמה האתית
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ר בתכנון עירוני ראינו כי שיתוף הציבו. הפרק האחרון סקר את נושא שיתוף הציבור בתכנון

מקבלים במה רחבה בין התיאוריות והמודלים המתפתחים בספרות , ועיסוק בהליך התכנון בכלל

בולט שיתוף הציבור בהיווצרותן של מטרות חדשות לתכנון כמו גם , בנוסף. בעשורים האחרונים

תכנן תוך דגש על הקושי בבלעדיות של המ, ביקורת על התכנון אשר מתרחבת לכיוונים נוספים

היבטים החוקיים בחינה של ה, כמו כן. כאיש מקצוע בקבלת החלטות תכנוניות מיטביות לבדו

לתכנון הצביעה על כניסה של היבטי שיתוף הציבור אל שדה התכנון העירוני והאתיים הנוגעים 

 .ברובד החוקי והאתי

בולטות הולכת  ניתן לומר באופן כללי כי מהספרות התיאורטית והמחקרית בתחום התכנון ניבטת

בתוך העיסוק הגובר בהליך , וגוברת של שיתוף הציבור והליכים דמוקרטיים השתתפותיים

ית השינויים בפרופסי השינויים בתפיסה המקצועית של המתכנן לאורייסקרו בפרק הבא  .התכנון

  .החוק והאתיקה שפורטו בפרק הקודם, הביקורת, תורהמט, התכנון בדגש על השיח

 נויים בתפיסת הפרופסיה לתכנון עירוניהתפתחות ושי .1

מהם התחומים הנכללים בתכנון ומה אינו ? מהי תכלית התכנון? מהי מהותו של התכנון העירוני

שאלות אלו ורבות אחרות היוו את ליבת הדיון לאורך התפתחות ? נכלל במסגרת התכנונית

נעבור , ופסיית התכנוןלאחר שסקרנו את מקומו של שיתוף הציבור והשפעתו על פר. הפרופסיה

תוך בחינת מרכזיותם , התפתחות והשינויים בתפיסת המהות של מקצוע התכנון העירונילבחינת ה

בפרק . של ההליכים התכנוניים ובפרט של תהליכי שיתוף הציבור בהתפתחות תפיסת הפרופסיה

וף ציבור אישיות ובפרט יכולות שית-את מקומן של יכולות בין, נסקור את תפקיד המתכנן זה

 .הלימוד בתכנון עירוני במהלך השנים תכניותהלימוד בתכנון ואת השינויים ב תכניותב

 כישורים ומיומנויות נדרשות: המתכנן העירוני. 3..

שלל  המעלים, בהרחבה שורת הוגים קלאסיים בספרות התכנונית הצגנופרק הסקירה הקודם ב

גישות אלו מתמקדות בהליך התכנון . המתכנןגישות חלופיות למודל התכנון הרציונאלי ולתפקיד 

ולא במהות המקצועית של התכנון עצמו ומציגות מודלים שונים בהם חלק מתפקידו של המתכנן 

 .הוא לשמש כמתווך בין הרשויות לאזרחים

; (Altshuler, 1965)המודלים השונים מציגים את תפקיד המתכנן כמעריך האינטרס הציבורי 

 ,Arnstein)וכקובע את חלוקת העוצמה בין האזרחים לבעלי הכח  (Davidoff, 1965)כמסנגר 

ניתן לראות מודלים בהם תפקיד המתכנן הוא למנוע השתלטות של בעלי כח , נוסף לכך. (1969

כמנהל ; (Baum, 1983)לשמש כשחקן פוליטי ; (Forester, 1982)ולקדם ייצוג של נטולי העוצמה 

ומאפשר  (Innes, 1996)וכמתכלל תהליך של קונצנזוס  (Habermas, 1984)הפעולה התקשורתית 

 .(Elster, 1998)דיון ציבורי והגעה להסכמות 

הבניה מחדש של תפיסת  השינוי שהוצע בשורת המודלים שנסקרו היאשל ות וימשמעאחת ה

מניתוח הספרות המקצועית ניתן , כלומר. תפקיד המתכנן והכישורים והמיומנויות להן הוא נדרש
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אשר , המודל הרציונלילהצביע על סל כישורים ומיומנויות הנדרשים ממתכנן בעידן שלאחר 

 .יסקרו כעת

היכולות ממשיכה לבלוט בספרות חשיבותן של , עד לשנות התשעים של המאה העשרים

יכולות כמותיות ניתוח מרחבי ושיטות מידע , כמו עיצוב פיסי, בתכנוןהמקצועיות המסורתיות 

 Carter, 1993; John)כמו גם ניתוח בעיות רציונאלי וקבלת החלטות ( GIS)גיאוגרפיות 

Friedmann, 1987; Friedmann, 1996; Kaufman & Simons, 1995) .בד בבד עם , ברם

ניתן לראות כיצד משנות השישים מתפתחת ומתרחבת תפיסה שונה לגבי הכישורים , אזכורים אלו

 .ת העשורים האחרוניםהנדרשים ממתכנן לאור המודלים החדשים המתפתחים בחמש

על המתכנן לדעת . המידע והידע של הספרות מצביעה על תפקידו של המתכנן ברובד, ראשית

לדעת להשתמש בידע וללמד אחרים כיצד , לסייע ביצירת ידע לתכנון מיטבי, להתמודד עם מידע

 .(Baum, 1997; Frank, 2002; Friedmann, 1987; Schon, 1987)ניתן לנצל ידע 

וביניהם יכולות תקשורת אישיים -פיתוח מגוון כישורים ביןמהספרות עולה קריאה רחבה ל, שנית

, כישורי עבודת צוות; כישורי גישור ומשא ומתן; מיומנויות ריכוך; יכולות רטוריות; בין אישית

על המתכנן להיות רגיש , בנוסף. וצתיתיכולות פתרון קונפליקטים ויכולות לנהל דינאמיקה קב

לדעת להניע אנשים ולהיות , לדעת להתמודד עם פוליטיקה ועם עמדות שונות, תרבותית ולשונית

 ;Dalton, 2001; Frank, 2002; Friedmann, 1996)בעל ניסיון בשיתוף גורמים שונים בתהליך 

Guzzetta & Bollens, 2003; Kotval, 2003; Myers & Banerjee, 2005; Schon, 1987; 

Tauxe, 1995). 

ידע כללי רחב ניתן לראות דרישה להרחבת בסיס הידע של המתכננים והפיכתם לבעלי , שלישית

 ;Gunder & Fookes, 1997)שאינו נשאר בפרספקטיבה צרה של הבינוי הפיזי  מקצועי-ורב

McLoughlin, 1994; Perloff, 1957) . מתודות שונות שיהיו כן מופיעה ציפייה כי המתכנן ירכוש

 . (Frank, 2006; Stiftel, 2009) שימושיות במצבים שונים של תכנון

בחשיבה ביקורתית על , נוסף לכך מוזכר הצורך בשליטה בהיסטוריה והתיאוריה של התכנון

 .(Friedmann, 1996; Seltzer & Ozawa, 2002)נתונים ובאתיקה מקצועית 

ה רחבה עולה דריש, מניתוח הספרות המחקרית העוסקת ביכולות המצופות ממתכננים, אם כן

כמו גם אזכורים לצורך לפתח מיומנויות שונות לניהול , אישיות-ומקיפה לפיתוח יכולות בין

סך הכישורים הנדרשים מצביע על כך ששיתוף פעולה , בנוסף. אישית עם האזרחים-תקשורת בין

 .י הם חלק אימננטי בתהליך התכנוןקשר ציבורי וקהילתעם האזרחים ועבודה בתוך ה  

לימוד בתכנון הממפים את תפיסת  תכניותונים נערכו מספר סקרים בקרב בוגרי בעשורים האחר

 ;Edwards & Bates, 2011; Guzzetta & Bollens, 2003)הבוגר לגבי התכנים הנחוצים לעבודתו 

Kaufman & Simons, 1995; Seltzer & Ozawa, 2002) .ניתן למצוא ביקורת על סקרי הבוגריםב 

הידע הנלמד אינו תואם את הדרישות בשטח והאתגרים המצפים  הטוענת כיהלימוד  תכניות
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סקרים אלו מחזקים את הדרישות שהוצגו בספרות המחקרית לגבי  .למתכנן בהמשך הקריירה

רת את המסקנה כי יכולות שיתוף ציבור ומיומנויות תקשו, ובפרט, היכולות הנדרשות ממתכננים

 .נדרשות לעבודת המתכנן

כישורים , בנוסף. היכולת לבצע שיתוף של הציבור מתבררת כחלק אינטגראלי לתהליך, לסיכום

תוצאות , כמו כן. אישיים ויכולות תקשורת שונות נדרשים מהמתכנן לאור סקירת הספרות-בין

מתחדד , זאתלאור . הסקרים מצביעות על הצורך במיומנויות שיתוף ותקשורת בעבודת המתכנן

הלימוד בתכנון עירוני מספקות מידע תיאורטי וכלים ומקנות  תכניותהצורך לבחון האם 

 .בתת הפרק הבא ננסה לבחון זאת. לתלמידיהן את הידע והמיומנויות הנדרשות

הלימוד בתכנון  תכניותב, ושיתוף הציבור כערך וכמיומנות אישיות-מקומן של יכולות בין. 3..

 עירוני

הוציא ( Association of Collegiate Schools of Planning's – ACSP's)הספר לתכנון  איגוד בתי

בעוגנים . לימודים בתכנון תכניתבשנות התשעים רשימה של שבעה עוגני מפתח לאורם יש לבנות 

 ,Edwards & Bates)אלה מתואר השדה כעוסק בשוויון ובפיתוח של שותפות עם מגוון ציבורים 

יש , הלימודים שהובאו בפרק הראשון תכניותלאור הממצאים על השפעה של איגודים על . (2011

 . הלימודים תכניתלשער שנראה מגמה של שילוב גבוה יותר של נושאי שיתוף ב

הלימודים  תכניותויות תקשורת בפרק הבא נבחן את מקומם של שיתוף הציבור ומיומנ-בתת

, בתחילה. זאת באמצעות סקירה של מאמרים עדכניים העוסקים בנושא בעשור האחרון, בתכנון

לאחר מכן נסקור את . הלימוד בשלושים השנים האחרונות תכניותנסקור בצורה כללית את 

רכזי הנושא דרך סקירת הספרות העוסקת בקורס תיאוריית התכנון המהווה קורס ליבה מ

 .הלימוד בתכנון ובקורסי הפרקטיקום בתכנון תכניותב

 הלימוד בתכנון בעשורים האחרונים תכניותשינויים ב. 1..

 תכניותערכו סקר מקיף שבחן את השינויים בליבת , (Edwards & Bates, 2011)אדווארד ובייטס 

במאמרן הן השוו את תוצאות . הלימוד בתכנון שנעשו בשלושים בתי הספר לתכנון בצפון אמריקה

בחינת . (Friedmann, 1996)הסקר שלהן לזה שערך פרידמן חמש עשרה שנים קודם לכן 

הלימודים כפי שעלו בשני הסקרים מצביעה על עלייה במגוון  תכניותהשינויים הכלליים באופי 

במקרים רבים נוסף קורס בפרקטיקת התכנון , כמו כן. הלימודים תכניתסוגי המתודות הנכללות ב

 & Edwards)ברוב הקורסים שנסקרו אצל אדוארד ובייטס  . ת התכנוןאו קורס על פרופסיי

Bates, 2011) בצד  התייחסות  ,ניתן לראות עיסוק במהות התכנון ובשאלה מיהו מתכנן

חדשני של קורסים העוסקים  ניתן לראות שילוב תכניותבכמה מה. לפוליטיקה ולאתיקה

יותר בתי ספר כיום מציעים קורס בפורמט של סטודיו , בנוסף. בתיאוריה ופרקטיקה גם יחד

 .יש קורס תיאורטי העוסק בכך, עשיגם באלו שלא מציעים סטודיו מ.  מעשי

חברה תיאורטי -מהסקר השני עולה כי מתפתחת מגמה של מעבר מלימוד של מדע, ככלל

לימוד פרקטיות יותר  תכניותהמעבר ל. (Edwards & Bates, 2011)רקטית יותר לדיסציפלינה פ
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מגובה בדיון רחב המתנהל בספרות על מערכת היחסים והמחלוקות בין אנשי הפרקטיקה לאנשי 

יה מאמינים כי הידע הוא הבסיס המספק יכולות אנשי האקדמ. האקדמיה לגבי מהות המקצוע

 & Edwards)ומעדיפים ידע תיאורטי והיסטורי על פני ניסיון מעשי  (Kotval, 2003)ומתודות 

Bates, 2011) .ולימוד " למעשה"תן לרכוש רק אנשי הפרקטיקה חושבים כי יש יכולות שני, מנגד

 .(Kotval, 2003)של תיאוריות בלבד לא יקנה אותן 

ניתן לראות הרחבה של תחומי הלימוד וסוגי הקורסים אל הרבה מעבר למה שבחן פרידמן , בנוסף

(Friedmann, 1996) .רבים דורשים לימודי , מבחינת תחומי הלימוד שנמצאו בסקרים

אדוארד ובייטס בחנו גם את פריטי הקריאה . GISסטטיסטיקה ומעטים בלבד דורשים קורס של 

גבוהה  אורבאני הוא נושא בעל בולטות-בחינה אשר העלתה כי ניתוח כלכלי . הנדרשים בקורסים

לרוב יש גם קורס על . וכמו כן פריטי קריאה רבים עוסקים במידע וידע וביכולות תקשורתיות

 .האספקט החוקי של התכנון וקורס על ההיסטוריה והתיאוריה של התכנון

  ,עם זאת. לא נמצאה התייחסות ספציפית לקורסים העוסקים בשיתוף ציבור ,בספרות שנסקרה

טומן בחובו התייחסות רבה יותר לתהליך  לימודים מעשית יותר ניתתכבר אל ניתן לשער כי המע

 .כפי שהוצג בסקירה, וממילא לשיתוף הציבור

במאמרה העוסק בחשיבותו הרבה של קורס  (Kotval, 2003)קוטבל , ביחס לקורס הפרקטיקום

ת מתארת כיצד יכולות מעשיות מאפשרו, הפרקטיקום המאפשר התנסות ממשית בעבודת התכנון

 קוטבל מתארת כיצד רכישת יכולות שיתוף הציבור. להקנות כלים ומיומנויות לשיתוף הציבור

 .היא אחת ממטרות קורס הפרקטיקום

 ,Klosterman, 1981, 1992, 2000) קלוסטרמן ביצע סדרת סקרים, ביחס לתיאוריית התכנון

ת ושינויים בקורס תיאוריית התכנון שהתרחשו במהלך שלושים השנים מגמו בהם נבחנו. (2011

תוצאות הסקר חשפו חמישה נושאים שהופיעו בכל הסקרים בשליש או יותר מקורסי . האחרונות

, אתיקה פרופסיונאלית, תכנון מסנגר, היסטוריית הפרופסיה: ואלו הם שנבדקותיאורית התכנון 

שלושה נושאים נוספים אשר . אל מול אלטרנטיבות אליתפוליטיקה והגישה הרציונ-יחסי חברה

הם מיומנויות תקשורתיות ויכולות של שיתוף ( 3009, 3000)עלו בשני סקרים מהעשור האחרון 

ניתן לומר כי כל שמונת הנושאים . ונושא המגדר, עיסוק בהצדקה לצורך בתכנון כמקצוע, פעולה

בשלושת העשורים האחרונים ועל כן מצביעים  הללו מהווים את ליבת לימודי תיאוריית התכנון

בה בעת קלוסטרמן מצביע . על הנושאים המעסיקים את מעצבי לימודי המקצוע של תכנון עירוני

על הירידה בנוכחותם של נושאים אחרים שהיו פופולאריים ביותר בסקרים הקודמים וביניהם 

 .ביקורת רדיקלית על התכנון ושיתוף אזרחים, תכנון כוללני

דנות אף הן בתיאוריית התכנון ומצביעות  (Dalton, 2001; Frank, 2002)פרנק ודלתון במאמריהן 

ח ותיפ על פניהלימודים למודל הרציונלי  תכניותעל בעייתיות במקום המרכזי שעדיין ניתן ב

בספרות האקדמית של תחילת שנות  מודלים חלופיים שיתאימו יותר לרוח השיתוף הנושבת

 .האלפיים
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המאמרים שעסקו בתכני הלימוד בתכנון מצביעים בעשורים האחרונים כי יש שמירה על , אם כן

אישית כרכיבים במסלולי ההכשרה של -מקומם של התכנון המסנגר ומיומנויות התקשורת הבין

 . י לעומת חלופותיחד עם דיון נרחב במהותו של התכנון ובמודל הרציונל, מתכננים

גם בבחינה של פריטי . נצפית מגמת ירידה, ביחס לשיתוף הציבור כנושא ספציפי בקורסים

המקום שניתן למאמר היסוד של שרי . ניתן לראות ירידה (Klosterman, 2011) הקריאה

 3919ת הקריאה בשנת מהקורסים שכללו אותו ברשימ %.3-ירד מ, (Arnstein, 1969)ארנסטיין 

 (Altshuler, 1965)מקומו של מאמר היסוד של אלטשולר . 3009מהקורסים בלבד בשנת  30%-ל

המאמר של דווידוף , לעומתם. 3009בלבד בשנת  31%ל 3919בשנת  0%.-מהופעה ב, אף יותרירד 

(Davidoff, 1965) 3919מהקורסים בשנת  08% -עם הופעות ב, נותר פופולארי ביותר ואף עלה 

 .3009בשנת  13% לעומת

הלימודים של התכנון העירוני לא ניתן לזהות מגמה  תכניותניתוח הספרות העוסקת במ, לסיכום

נושאים של מיומנויות תקשורת ותכנון על אף ש ,יחס למיקומו של שיתוף הציבור בהןברורה ב

 ככלל ניתן להצביע על מגמה של הפיכת מקצוע. מסנגר מופיעים יותר במאה העשרים ואחת

מה שיכול להצביע על התייחסות גוברת לחשיבות הליכי התכנון כפי , התכנון לפרקטי יותר

הלימוד בתכנון בדגש על קורס הליבה של  תכניותבבחינה של , עם זאת. שהוזכר בסקירת הספרות

ל שיתוף הציבור ניתן לראות מגמת ירידה בפופולאריות ש, תיאוריית התכנון וקורס הפרקטיקום

בוודאי בהשוואה לכמות העצומה של הספרות שנמצאה , לכן. סי ליבה אלוי בקורכנושא מרכז

נראה כי הימצאותו של שיתוף הציבור , עוסקת במודלים משתפים כפי שהוצג בפרקים הקודמים

 .הלימודים צר תכניותב

אדוארד ובייטס מציינים את חשיבות העדכון המתמיד של הקוריקולום על מנת לוודא כל הזמן 

עבודה זו תנסה . (Edwards & Bates, 2011)והכלים הנרכשים מותאמים למתכנני העתיד  שהידע

תואמים את השיח , הלימוד בתכנון בשנות האלפיים תכניותלבחון האם הכלים והידע שנרכשים ב

  .ב למודלים השתתפותיים ולשיתוף הציבור בתכנוןהתיאורטי אשר נותן מקום נרח
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 והשערות דעת מבנה: ב חלק

 המחקר מטרת .0.3

 בספרות נרחב בדיון נמצאות ציבור שיתוף של פרוצדורות כי נראה האחרונות השנים בחמישים

 התכנון על הביקורת התרחבות, התכנון מטרות של הרחבה גם כמו, עירוני בתכנון האקדמית

 מחקר כי עלה הספרות מסקירת. בתכנון הציבור שיתוף של ואתיים חוקיים יבטיםה של וכניסה

. הגבוהה בהשכלה לימודים תוכניות של בעיצוב ושינויים התפתחות על המשפיע גורם להיות עשוי

 .גדולה השפעתו עוצמת כמה עד ברור לא, זאת עם

 המתכנן של המקצועי ותפקיד כי נמצא, המתכנן ותפקיד התכנון פרופסיית התפתחות בבחינת

 למרות, ברם. אחרים אישיים-בין וכישורים תקשורת יכולות, ציבור שיתוף של יכולות מצריך

 העיסוק בכמות עליה, עירוני בתכנון הלימוד תוכניות בתוכן העוסקת בספרות מצאנו לא, ציפייתנו

 . מציבה התיאורטית המחקרית שהספרות לחזון בדומה, הציבור בשיתוף

 בתכנון הלימוד תוכניות בתוכן הציבור שיתוף של מקומו את לבחון היא זה מחקר של רתומט, לכן

 המחקרי השיח של השפעה יש האם ולהבין בתחום המחקרית בספרות שלו הבולטות לאור עירוני

 .בתחום ההוראה על

 ודהלימ תוכניות שבחינת הנחה מתוך, העירוני בתכנון הלימוד תוכניות בבחינת מתמקד זה מחקר

 התכנון בפרופסיית הציבור שיתוף של מקומו על תמונה קבלת שמאפשרות הדרכים אחת היא

 לימוד בתוכניות והסילבוסים עירוני לתכנון התוכניות תוכן בחינת באמצעות וזאת, העירוני

 המתמקד, מחקר של כזה סוג. העולם ברחבי אוניברסיטאות במספר, עירוני בתכנון מצטיינות

 הלימוד במסגרת להדגיש בוחרים המרציםש התכנים על חיוני מידע חושף ,יםהסילבוס בבחינת

 אצל הנלמד קליטת על אותנו ילמד לא, סילבוסים הבוחן, כזה שמחקר לציין למותר. וההכשרה

 .מקומו זה ואין עצמאי מחקר המצריך דבר, (Klosterman, 2011) הסטודנטים

 רהמחק תושאל. 0.3

 פי על הנצפות בציפיות גם כמו המחקרית בכתיבה נרחב םמקו יש ורציב לשיתוףלאור זאת ש

 עוצילב והכלים הידע הפרופסיה ברכישת ניתנים כמה עד ברור לא, מתכנניםהמ המחקר

 .ציבור שיתוף של פרקטיקות

 הכשרת בתהליך ציבור שיתוף של וכלים לתכנים יש משקל איזה לבחון תבקש המחקר שאלת

 במחקר הנעשה בין קשר קיים האם :העקרונית ההרחב לשאלה כביטוי זאת ?המתכננים

 ?הקשר טיב ומה וההוראה

 המחקר השערות. 0.1

 כתחום הציבור שיתוף את ,המוסד באתר שלהם בעמוד יציינו סגל אנשי שיותר ככל .א

 .הציבור שיתוף תכני של יותר גבוהה נראות הלימודים בתוכנית תהיה כך, שלהם מחקר
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 כי משערים אנו, דיה ברורה אינה מהותו אך, והוראה מחקר ןבי כלשהו קשר ונמצא מאחר: הסבר

 על השפעתו גם תגדל כך, שלהם מחקר כתחום הציבור שיתוף את יציגו סגל אנשי שיותר ככל

 .ציבור בשיתוף הקשורים תכנים יותר הלימודים בתוכניות נמצא, כן על. הלימודים תוכניות

 יותר בתוכנית שיהיו ככל, ולכן ורהציב בשיתוף עיסוק יותר ימצא מעשיים בקורסים .ב

 .הציבור בשיתוף העוסק המעשיים הקורסים מספר יגדל כך, מעשיים קורסים

, התכנון לתהליך השייכת פרוצדורה הוא הציבור ששיתוף היא זו השערה של היסוד הנחת: הסבר

 יתבפרופסי הלימודים, ככלל כי בסקירה הוצג, בנוסף. הספרות בסקירת באריכות שהוצג כפי

 עיסוק ימצא, מעשיים קורסים יותר שיהיו ככל כי נשער כן על. יותר מעשיים להיות נוטים התכנון

 .במסגרתם הציבור בשיתוף יותר רחב

 המחקר אוכלוסיית. ..0

 של מרכזיותו בשל זאת, שני תואר של ברמה עירוני תכנון של לימוד בתוכניות מתמקד זה מחקר

 ,.Stiftel et al) הספרות בסקירת שהוצג כפי, העירוני כנוןהת פרופסיית בלימודי השני התואר

 שהם כפי עירוני לתכנון בעולם הטובים הספר מבתי הורכבה שנבחרה המחקר אוכלוסיית. (2009

 של טיבם במדידת העוסקים עולמיים גופים ידי על שנערכו מקוונות רשימות בשתי מופיעים

 האוניברסיטאות עשרה אחת מתוך. 2העולם ברחבי הגבוהה בהשכלה ופקולטות לימודים תוכניות

 האוניברסיטאות בחירת. המחקר לצורך אוניברסיטאות שמונה נבחרו, אלו ברשימות המופיעות

 .מקוון באופן הנדרשים לנתונים הנגישות רמת לפי, כלומר, נוחות מדגם פי על התבצעה

 ושנבחר והתוכניות המוסדות רשימת: 6 לוח

 בעולם הטובות העירוני התכנון תוכניות את המדרגות רשימות בשתי ומיקומן

 מספר
 בדירוג מספר האוניברסיטה שם סידורי

 התוכנית שם האוניברסיטאות

1 Harvard tbc-4 plan-X 
Urban Planning and 

Design 

2 
Massachusetts 

Institute of Technology 
tbc-8 plan-1 city planning 

3 Cornell University tbc-7 plan-2 
city and regional 

planning 

4 
University of Illinois at 

Urbana-Champaign 
tbc-5 plan-5 

urban and regional 
planning 

5 
 University of Southern 

California 
tbc-1 plan-7 master of planning 

6 
 University of North 
Carolina, Chapel Hill 

tbc-10 plan-6 
city and regional 

planning 

7 
University of California, 

Los Angeles 
tbc-2 plan-9 urban planning 

                                                             
2

 planning/-regional-and-urban-in-programs-graduate-best-10-http://www.thebestcolleges.org/the 
The best colleges. 

http://www.planetizen.com/topschools The top schools for urban planning 

http://www.thebestcolleges.org/the-10-best-graduate-programs-in-urban-and-regional-planning/
http://www.planetizen.com/topschools
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8 
University of 
Pennsylvania 

 Tbc-3  plan-
10 

city and regional 
planning 

 

 המחקר מערך. 0.0

 החל התבצע האיסוף. שנבחרו המוסדות משמונת שנאספו הנתונים ניתוח על התבסס זה מחקר

 באתרי המופיעים והתוכניות הקורסים של הנתונים על והתבסס 3033 יולי ועד 3033 ברמנובמ

 התבצעה, ולסילבוסים לנתונים מקוונת בנגישות מחסור שהיה ככל. המוסדות של האינטרנט

 לגביהם הקורסים ולמרצי התוכניות לראשי אלקטרוני בדואר פנייה באמצעות נתונים של השלמה

 .מידע חסר

 עם מסכם שאלון נשלח, האלקטרוני הדואר ומתכתובות האינטרנט מאתרי הנתונים איסוף לאחר

 וידוא לבצע היתה השאלונים מטרת. עירוני לתכנון התוכנית לראש מוסד מכל הממצאים

 בתוכן נגעה שלא אחת תשובה למעט, בפועל. במוסדות המתרחש את משקפים שהממצאים

 תרם לא זה רכיב כן ועל להם שהצגנו צאיםלממ מהמוסדות התייחסות התקבלה לא, השאלות

 .למחקר

 הנתונים וניתוח איסוף .0.6

 :שונות ברמות נתונים נאספו מוסד כל לגבי

 הסילבוסים ושיעור, באתר הקורסים מכלל שלהם הסילבוס שהושג הקורסים מספר .1

 רבות שהשפיע, במחקר" ההשבה שיעור" את משקף הוא כי חשוב זה נתון. שנמצאו

 .בהמשך יורחב כך על, תהתוצאו על

 הסגל אנשי מכלל ושיעורם מחקר כתחום ציבור שיתוף שציינו הסגל אנשי מספר .2

 .במוסד עירוני לתכנון בתוכנית

 מכלל ושיעורם 3הקורס בתיאור מופיע ציבור שיתוף שנושא הקורסים מספר .3

 .המוסד של האינטרנט באתר מופיע שתיאורם בתוכנית הקורסים

 מכלל ושיעורם מהקורס חלק מהווה ציבור שיתוף שבהם הסילבוסים מספר .4

 ציבור בשיתוף שעסקו השיעורים מספר – בפרט, סילבוס נמצא שלהם הקורסים

 .קורס בכל ושיעורם ציבור בשיתוף שעסקו המאמרים ומספר קורס בכל

 פרקטיקום, (Workshop) סדנאות קורסי :בתוכנית המעשיים הקורסים מספר .5

(Practicum )וסטודיו (Studio) ,ושיעורם, הנלמד בחומר נכלל ציבור שיתוף בהם 

 .המעשיים הקורסים מכלל

 הנתונים איסוף תכני את המשקף תרשים: 1 לוח

                                                             
 זה נתון אך שונות ברמות ציבור בשיתוף העוסקים רבים קורסים וישנם מאחר למדי שמרני מדד זהו כי לציין חשוב 3

 .לרוב ותמציתי קצר שהינו הקורס יאורבת מוזכר אינו
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 :נוספים כלליים נתונים נאספו כן כמו

 .המוסד בתוך התוכנית מיקום, מתקיימת היא בו המוסד שם, התוכנית שם: המוסד רמת .1

 נקודות מספר, 4בתוכנית הזכות נקודות מספר, תבתוכני הקורסים מספר: התוכנית היקף .2

 .והתמחויות בחירה שהן זכות נקודות, חובה שהן זכות

 .שלו המייל כתובת, מעמדו, המרצה שם, תיאורו, הקורס שם: הקורס רמת .3

 

 Tהשערות המחקר ומבחן רגישות המחקר נותחו סטטיסטית באמצעות מבחני קורלציה ומבחני 

 .SPSS 31בתוכנת 

 למחקר שהוכנסו הנתונים ירתבח. 0.1

                                                             
 נקודת פר השיעור אורך מבחינת דומה שעתי ערך בעלות הן התוכניות בכל הזכות נקודות כי שוידאה בדיקה נערכה 4

 .דקות 60 על כלל ובדרך דקות 0-10. בין על עמד נקודה ערך המוסדות בכל. קרדיט

מספר אנשי סגל  
 בתוכנית

מספר אנשי סגל  
שציינו שיתוף ציבור 

 כתחום מחקר

שיעור אנשי סגל אלו  
 מכלל הסגל בתוכנית

מספר הקורסים  
בתוכנית שתיאורם  

מופיע באתר  
האינטרנט של  

 המוסד

מספר הקורסים 
שבתיאורם באתר  
 מופיע שיתוף ציבור

שיעור קורסים אלו  
מכלל הקורסים 
 שתיאורם באתר

מספר הקורסים  
בתוכנית שהושג  
 הסילבוס שלהם

מספר הקורסים בהם 
שיתוף ציבור נכלל 

 בחומר הנלמד

שיעור קורסים אלו  
מכלל הקורסים 

שהושג הסילבוס  
 שלהם

מספר הקורסים בהם  
שיתוף ציבור נכלל  

 בחומר הנלמד

מספר השיעורים  
בקורסים אלו 

העוסקים בשיתוף  
 ציבור

שיעור שיעורים אלו 
מכלל השיעורים  

 הנלמדים קורסים אלו

מספר הקורסים בהם  
שיתוף ציבור נכלל  

 בחומר הנלמד

מספר פרטי הקריאה 
העוסקים בשיתוף  
ציבור מכלל פרטי  
הקריאה בקורסים 

 אלו

שיעור פרטי קריאה 
אלו מכלל פרטי  

הקריאה המופיעים 
 בקורסים אלו

מספר הקורסים  
 המעשיים

מספר הקורסים 
המעשיים העוסקים 

 בשיתוף ציבור

שיעורם מכלל 
 הקורסים המעשיים
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 הנושאים שלל מתוך עירוני בתכנון ציבור שיתוף בנושאי העיסוק את לבודד היתה המחקר מטרת

 ושיעורים מאמרים, קורסים בחשבון נלקחו הלימודים תוכניות תוכן בחינת בעת, כן על. הנלמדים

 :כגון הספרות מסקירת כרלוונטיים שעלו במושגים שעסקו

Public participation, Citizen participation, Community participation, Participatory 

planning, Advocacy planning, Collaborative planning, Public involvement, 

Deliberative planning, Communicative planning, Consensus Planning. 

ccountability, An, Interdependence, Negotiatio: כגון מושגים הוכנסו לא, הדוגמא לשם

Inputesponsiveness, Rnclusion, Iegitimacy, L להתמקד היה שהרצון משום זאת. ועוד 

 או שיח-בדו הקשור מהלך לכל ולא ציבור שיתוף של לאלמנטים ישיר באופן הקשורים במושגים

 לעסוק רבות פעמים םיכולי כאלה מושגים. כללי באופן התכנון בתהליך אנושית אינטראקציה

 עיסוק לבטא דווקא ולאו וכדומה שונים מגזרים בין או לעירייה המתכנן בין יחסים במערכת

 .מחקרנו מושא שהוא, ציבור בשיתוף

 המחקר מגבלות .6

 ההשבה שיעור .6.3

 עם יחד, בעולם עירוני לתכנון תוכניות שמונה אודות מקוונים נתונים על התבסס זה מחקר

 בין שונות נתגלתה. לצורך בהתאם ,בתוכניות הקורסים מרצי עם לקטרוניא דואר תכתובות

 לדואר המרצים של ההשבה באחוזי וגם ברשת לצפייה נגיש שנמצא המידע ברמת התוכניות

 את משקפות המחקר תוצאות, כן על. הסילבוסים לקבלת בקשה עם אליהם שנשלח האלקטרוני

. (שהושגו הסילבוסים שיעור -כלומר) נאספוש התשובות של הכולל לשיעור בהתאם הממצאים

( שבתוכנית הקורסים כלל) כולה באוכלוסיה מדויקת בצורה הנעשה את לשקף שיכולתם מכאן

 .ההשבה שיעורי טבלת את לראות ניתן בהמשך. חלקית הינה

 וסירובם מרצים של מהצפוי נמוכה הענות בשל מהצפוי כמשמעותיים התבררו המגבלה מימדי

 את לצמצם מנת על, כן על. מלמדים הם אותם הקורסים של הסילבוסים את חולשלו לשתף

 :אופנים בשני ההשבה שיעור חּושב המגבלה השפעת

 מכלל שנמצא הסילבוסים אחוז את המשקף שמרני השבה שיעור: פשוט השבה שיעור .א

 .בתוכנית הקורסים

 את ישובלח שהוספנו לאחר התוצאה את המשקף השבה שיעור: משוקלל השבה שיעור .ב

 ציבור שיתוף ימצא לא גבוהה וודאות ברמת כי הערכנו כותרתם פי שעל הקורסים

 ספק לנו היה שלא קורסים ורק זהירות במשנה חּושב זה שיעור כי לציין חשוב. בתוכנם

 .ככאלה חושבו, ציבור שיתוף יכללו לא כי

 חישוב את כמתהמס טבלה לראות ניתן להלן. בהמשך רבות עוד תדון ההשבה שיעור מגבלת

 :המחקר לצורך ההשבה שיעורי
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 חישוב שיעורי ההשבה: 8לוח 

 קורסים' מס אוניברסיטה

 כולל

' מס

 סילבוסים

 שנמצאו

 שיעור

 השבה

 פשוט

 קורסים' מס

 לא שבוודאות

 שיתוף יכילו

 כותרתם פי על

 אחוז כ"סה

 המשוקלל ההשבה

 הקורסים כולל)

 פ"ע שהושמטו

 (כותרתם

Harvard 
13 .0 63% . 68% 

Massachusett
s Institute of 
Technology 

303 03 03% 1 01.9% 

Cornell 
University 

88 .3 .1.1% 0 01..% 

University of 
Illinois at 
Urbana-

Champaign 

00 31 .3.8% . .9% 

University of 
Southern 
California 

.1 31 10.3% 3 1..8% 

University of 
North 

Carolina, 
Chapel Hill 

08 39 00% 6 60.1% 

University of 
California, Los 

Angeles 

13 13 300% - 300% 

University of 
Pennsylvania 

03 30 18..% 6 00% 

 

 המחקר רגישות מבחן 6.3.3

 הציבור שיתוף של למיקומו הנוגעים המחקר לממצאי בזהירות להתייחס יש כי למדים אנו

 סטטיסטי ניתוח לאור מתחזקת המגבלה הבנת. ההשבה משיעור לנתקם ואין, הלימוד בתוכניות

 יותר נמצאו כך, יותר רבים סילבוסים שנמצאו ככל כי לראות ניתן ממנו, להלן שיוצג קורלציה של

הקשר בין שיעור ההשבה והמצאות שיתוף ציבור נמצא – כלומר. ציבור בשיתוף שעסקו קורסים

שבוחן את רציפות ההבדלים נמצא מובהק  Tם מבחן וג(. p=0.047)במתאם גבוה באופן מובהק 

(p=0.001.) לתוצאות ההשבה אחוזי בין לקשר הלב תשומת חשיבות מובנת מכאן. 

 ניתוח סטטיסטי מבחן רגישות המחקר: 9לוח 

 Tמבחן  קורלציה משתנים
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שיעור הסילבוסים שנמצאו 

שיעור & ( שיעור ההשבה)

הסילבוסים שבהם נמצאו 

 רתכני שיתוף ציבו

0.13.** 0.399* 

*p<0.01, **p<0.05 

 נוספות מגבלות. 6.3

 סילבוסים שבחן המחקר משקף מה. 6.3.3

 את לבחון בחר זה מחקר. הלימודים בתוכנית ציבור שיתוף של מקומו את לבחון שונות דרכים יש

 רהציבו שיתוף של מקומו על בדגש הלימודים תוכניות של בקוריקולום הציבור שיתוף של הנראות

 שדה על המחקר השפעת של יותר עקרונית לשאלה כביטוי זאת. הקורסים של בסילבוסים

 בו להכניס בחר שהמרצה מה את משקף סילבוס כי לזכור יש בתוצאות התבוננות בעת. ההוראה

 ניתן לא אשר דבר, (Klosterman, 2011) בשיעורים בפועל שנאמר מה את בהכרח משקף ואינו

 .זה מסוג במחקר לבחון

 שנבדקה הפירוט רמת .6.3.3

 רמות שבהם לקורסים שווה משקל ניתן הציבור בשיתוף העוסקים הקורסים אחוזי חישוב בעת

 באיסוף התבטא הקורסים בתוך הציבור בשיתוף העיסוק רמות פירוט. בנושא עיסוק של שונות

 זה רוטפי יוצג בהמשך. הציבור בשיתוף שעסקו קורס בכל הקריאה ופריטי השיעורים על המידע

  .הקריאה ובפרטי בשיעורים הציבור שיתוף נוכחות את המסכמת טבלה וכן
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 ממצאים: 'ג חלק

 מוסד בכל הממצאים פירוט .7

 (Harvard, Urban Planning and Design) אורבני ותכנון עיצוב, הרוורד. 3.1

 מאסטר תוכניות. לעיצוב הספר בבית ממוקמת בהרוורד אורבני ותכנון לעיצוב התוכנית 

 .עיצוב לימודי, נוף אדריכלות, אדריכלות: לעיצוב הספר בבית וספותנ

 התוכנית תיאור מתוך: 

Harvard’s Master in Urban Planning (MUP) degree program teaches students how to 
plan for the development, preservation, and enhancement of a productive, 
sustainable, and equitable built environment. Students are taught to understand, 
analyze, and influence the variety of forces – social, economic, political, legal, 
historical, ecological, cultural, and aesthetic, among others – shaping the built 
environment. Students learn to understand these forces through deep immersion in 
the histories and theories of urban planning and urbanism as profession and 
phenomenon; to analyze these forces through intelligent application of qualitative, 
quantitative, and visual methods; and to influence these forces through technical 
facility and creative interventions with implementing laws, institutions, markets, 
politics, and design. 

 בסך להשלים אורבני בתכנון מאסטר בתוכנית הסטודנטים על :והיקפה התוכנית מבנה 

 33, חובה סטודיו נקודות 36, חובה סיבקור נקודות 33, מתוכן. קרדיט נקודות 80 הכל

 נקודות 33, (ויישומיות כלכליות, אנליטיות מתודות) שונים מתודות בקורסי נקודות

 שכונתי פיתוח, ותיאוריה היסטוריה, סביבתי תכנון) מסלולים משישה באחד בהתמחות

 דותנקו שמונה, (ותחבורה תשתיות, אורבני ופיתוח ן"נדל, לאומי-בין תכנון, ושיכון

 .בחירה בקורסי והשאר בתזה נקודות 33, בחירה בסטודיו

 מופיע שתיאורם עירוני בתכנון קורסים 13 מתוך: הקורסים בתיאורי ציבור שיתוף 

 .ציבור לשיתוף הקשורים םמושגי הוזכרו מהתיאורים בשניים רק, באתר

 יעורש כן ועל, סילבוסים 0. ובדקנו השגנו באתר הקורסים 13 מתוך: ההשבה שיעור 

 .63% הינו שהושג הסילבוסים

 הקורסים 0. מתוך: שלהם הסילבוס שהושג בקורסים הציבור שיתוף של מקומו 

 שיתוף נכלל שלהם הלימוד שבחומר קורסים שבעה נמצאו, נבחן שלהם שהסילבוס

 הקשורים בנושאים שעסקו שיעורים היו בחמישה: אלו קורסים שבעה מתוך. ציבור

 הוקדשו עצמו הקורס בתוך. הקורס נושא היה זה מהם באחד רק כאשר, ציבור בשיתוף

 שיתוף האחרים הקורסים בארבעת. הציבור שיתוף של לנושא שיעורים .3 מתוך 33

 הקריאה פריטי מבחינת, כן כמו. בקורס מהשיעורים 33%–%. בין היווה הציבור

 הקריאה מפריטי 60%-כ, ציבור בשיתוף ומרכזי מובהק באופן שעסק בקורס, 5בקורס

                                                             
 .רשות לקריאת חובה קריאת בין הפרדה כלל נעשתה לא המחקר לאורך 5
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 פריטי, בהם הלימוד מנושאי חלק היווה ציבור ששיתוף הקורסים בשאר. בנושא עסקו

 .הקורס של הקריאה פריטי מכלל %.-כ בממוצע היוו ציבור בשיתוף שעסקו הקריאה

 ששיתוף שלושה נמצאו, החובה קורסי מתוך: החובה בקורסי הציבור שיתוף של מקומו 

 first semester core) הסטודיו קורס של סילבוסב. שלהם הלימוד בחומר נכלל הציבור

urban planning studio) על מידע לנו אין ולכן הקריאה ופריטי השיעורים תוכן מפורט לא 

 השני החובה קורס של בסילבוס. הקורס תוכן תיאורב מוזכר הציבור שיתוף אך, כך

(Urban Politics, Planning, and Development) ,33% מפריטי 0%-ו מהשיעורים 

 תיאוריהה קורס של בסילבוס. ציבור לשיתוף הקשורים בנושאים עוסקים הקריאה

 שיעור נמצא( History and Theory of Urban Interventions) התכנון של והיסטוריה

 . הציבור לשיתוף הקשורים בנושאים שעסקו 368 ךמתו מאמרים חמישהו 36 מתוך אחד

 קורס הינו התכנון תיאורית קורס :התכנון תיאוריית בקורס ציבור שיתוף של מקומו 

 .הקודם בסעיף כמפורט ציבור שיתוף תכני בו ונמצאו חובה

 קורס נמצא, מעשיים קורסים שני מתוך: המעשיים בקורסים ציבור שיתוף של מקומו 

 .לעיל התייחסנו אליו חובה סבקור המדובר. ציבור בשיתוף שעסק אחד סטודיו

 מחקר כתחום הציבור שיתוף את ציין אחד, סגל אנשי 6. מתוך :בתחום המחקר היקף 

 (.Hooper) שלו אישי

 Massachusetts Institute of) ערים תכנון, וסט'מסצ של הטכנולוגי המוסד. 3.1

city planning, Technology) 

 ב ערים בתכנון המאסטר תוכניתMIT- תוכניות. ותכנון לאדריכלות הספר בבית ממוקמת 

 התרבות האומנות מדעי, ותכנון אורבאניים מדעים: הן הספר בבית ספותנו מאסטר

 .הטכנולוגיה מדעי, ן"נדל פיתוח, אדריכלות, והטכנולוגיה

 התוכנית תיאור מתוך: 

The basic professional degree in the planning field is the Master in City Planning 
(MCP). The Department of Urban Studies and Planning provides graduate 
professional education for persons who will assume planning roles in public, private, 
and nonprofit agencies, firms, and international institutions, in the United States and 
abroad. It seeks to provide MCP students with the skills and specialized knowledge 
needed to fill traditional and emerging planning roles. The two-year MCP program 
emphasizes the mastery of the tools necessary for effective practice, and is therefore 
distinct from liberal arts programs in urban affairs. An intensive course of study 
stresses skills for policy analysis and institutional intervention. 

 בסך להשלים ערים בתכנון המאסטר בתוכנית הסטודנטים על: והיקפה התוכנית מבנה 

 מארבעה באחד לבחור עליהם כן כמו. חובה נקודות 33 מתוכן .קרדיט נקודות 330 הכל

 ופיתוח קהילה, שיכון, בהסבי ומדיניות תכנון, עיר ופיתוח עיצוב) תהתמחו מסלולי

 נוספות התמחויות משלוש אחת לבחור גם ניתן(. לאומיות בין פיתוח קבוצות, כלכלי

(cross-cutting:) ניותאאורב מידע שיטות, תחבורה ומדיניות תכנון (UIS )אזורי ותכנון. 
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 מופיע שתיאורם עירוני בתכנון קורסים 303 מתוך: הקורסים בתיאורי ציבור שיתוף 

 . ציבור לשיתוף המתקשרים מושגים הוזכרו מהתיאורים בשניים רק, באתר

 שיעור כן ועל, סילבוסים 03 ובדקנו השגנו באתר הקורסים 303 מתוך: ההשבה שיעור 

 .03% הינו שהושג הסילבוסים

 שהסילבוס יםהקורס 03 מתוך: הסילבוס שהושג בקורסים ציבור שיתוף של מקומו 

 עשרים מתוך. ציבור שיתוף נכלל שלהם הלימוד שבחומר קורסים 30 נמצאו, נבחן שלהם

, ציבור בשיתוף הקשורים בנושאים שעסקו שיעורים היו עשר-בשבעה: אלו קורסים

 שבשאר בעוד. אחריםה בקורסים מאשר יותר מרכזי מקום תפס זה מהם בשניים כאשר

 של המקום אלו קורסים בשני, 6.9% היה בנושא שעסקו השיעורים ממוצע הקורסים

 Institutional Design and Inclusive Urban": בקורס. יותר גדול היה ציבור שיתוף

Governance" שהם שיעורים 38 מתוך 9-ב נלמדו ציבור בשיתוף הקשורים נושאים 

 Engaging Community: Models & Methods for Designers and": בקורס. 13.3%

Planners" בקורס. 11.1% שהם, הציבור לשיתוף קשורים היו שיעורים 30 מתוך חמישה 

 פריטי .33 מתוך 8. כאשר בנושא קריאה לפריטי ביותר המשמעותי המשקל גם נמצא זה

 בסך בכלליות כאשר זאת. ציבור ףלשיתו הקשורים בנושאים עסקו ,18.1% שהם, קריאה

 ובממוצע, ציבור לשיתוף הקרובים בנושאים קריאה פריטי ובהם קורסים .3 נמצאו הכול

 הקריאה פריטי מכלל ציבור שיתוף בנושאי קריאה פריטי 6.3% נמצאו הקורסים בשאר

 . אלו בקורסים

 העוסק ספציפי קורס נמצא לא :התכנון תיאוריית בקורס ציבור שיתוף של מקומו 

 .התכנון בתיאורית

 ארבעה נמצאו, מעשיים קורסים 31 מתוך :המעשיים בקורסים ציבור שיתוף של מקומו 

. המרכזי הנושא אינו זה מהם אחד באף כאשר ציבור שיתוף של תכנים עם קורסים

 נמצאו, (Practicum: Community Growth and Land Use Planning) אחד סרובק

 ובהם קורסים שלושה נמצאו בנוסף(. 33%) נושאל שהוקדשו 31 מתוך שיעורים שלושה

. בנושא שיעור אף נמצא לא בהם גם כאשר, ציבור בשיתוף העוסקים יאהקר פריטי

 הקריאה מפריטי 1%) בנושא עסק אחד מאמר, digital city design  workshop בקורס

 פריט Housing studio: greenhouse residential neighborhood plan בקורס(. בקורס

 Practicum: linking urban ורסובק( בקורס הקריאה מפריטי %..3) בנושא עסק אחד

and national development goals in Puerto rico – 1.8%) בנושא מאמרים ארבעה 

 עסקו הקריאה מפריטי 1% של ממוצע הקורסים בשלושת(. בקורס הקריאה מפריטי

 .בנושא

 קורס נמצא, המעשיים לקורסים מעבר: החובה קורסי בשאר ציבור שיתוף של מקומו 

 Gatway: Planning" החובה בקורס. ציבור בשיתוף הקשורים נושאים שכלל אחד חובה

Action "בנושאים שעסקו מאמרים 11 מתוך שבעהו שיעורים 33 מתוך שלושה נמצאו 

 לפי חובה קורסי שהינם נוספים קורסים שני נמצאו כן כמו. הציבור לשיתוף הקשורים
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 Introduction to בקורס. רציבו בשיתוף הקשורים בנושאים שעסקו התמחות תחום

Environmental Policy and Planning מתוך שישהו שיעורים 36 מתוך שלושה נמצאו 

 :Making Sense" בקורס. הציבור בשיתוף הקשורים בנושאים שעסקו קריאה פריטי 69

Qualitative Methods for Designers & Planners" ו שיעורים 30 מתוך שניים נמצאו-

 .הציבור בשיתוף הקשורים בנושאים שעסקו קריאה פריטי 63 ךמתו שלושה

 אנשי 1. מתוך, ציבור בשיתוף העוסקים הקורסים ריבוי למרות: בתחום המחקר היקף 

 .מחקר כתחום הציבור שיתוף את ציין לא אחד אף, סגל

 (Cornell, City and Regional Planning) ואזורי עירוני תכנון, קורנל אוניברסיטת .1.1

 אומנות ותכנון, לאדריכלות' ית לתכנון עירוני ואזורי בקורנל ממוקמת בקולגהתוכנ .

, אומנות טהורה, אדריכלות נוף, תוכניות מאסטר נוספות בבית הספר הינן אדריכלות

 .ן"אומנות שימור היסטורי ולימודי נדל, גרפיקה ממוחשבת, אומנות שימושית

 מתוך תיאור התוכנית: 

The M.R.P. core curriculum provides each student with a foundation in planning and 
spatial theory, economics, and the tools of planning analysis — both qualitative and 
quantitative. The core devotes particular consideration to voice, participation, and 
politics. It includes subjects in law and international institutions, as well as workshops 
in that test theory in practice. M.R.P. students participate in intensive collaborative 
workshops; summer internships with government agencies, research institutions, and 
nongovernmental organizations (NGOs) in the U.S. and abroad; and internships in 
Europe with international institutions affiliated with the Cornell in Rome program. 

 ואזורי עירוני בתכנון המאסטר בתוכנית הסטודנטים על: והיקפה התוכנית מבנה 

 עליהם כן כמו. חובה בקורסי נקודות 10 מתוכן .קרדיט נקודות 60 לוהכ בסך להשלים

 לאומיים בין לימודים, סביבתי כנוןות ן"נדל) התמחות מסלולי משלושה באחד לבחור

 (.ואזורים קהילות-כלכלי ופיתוח תכנון, בתכנון

 מופיע שתיאורם עירוני בתכנון קורסים 88 מתוך: הקורסים בתיאורי ציבור שיתוף 

 . ציבור לשיתוף המתקשרים יםמושג הוזכרו מהתיאורים בשישה, באתר

 שיעור כן ועל, סילבוסים 3. ובדקנו השגנו באתר הקורסים 88 מתוך: ההשבה שיעור 

 .1.1%. הינו שהושג הסילבוסים

 שהסילבוס הקורסים 3. מתוך: הסילבוס שהושג בקורסים ציבור שיתוף של מקומו 

 מתוך .ציבור שיתוף נכלל שלהם הלימוד שבחומר קורסים ארבעה נמצאו, נבחן שלהם

 ףלשיתו הקרוב בנושא שיעורים 10 מתוך אחד שיעור נמצא בשלושה, אלו קורסים ארבעה

 בנושאים עסקו הקריאה מפריטי 6.1% של ממוצע כי נמצא יחד בארבעתם. ציבור

 . הציבור לשיתוף הקשורים

 ממספר לבחירה שניתן, במתודות קורס נמצא: החובה בקורסי ציבור שיתוף של מקומו 

 316 מתוך 31: שלו הקריאה בפריטי נכלל הציבור שיתוף שנושא ,במתודות חובה סיקור

 .הציבור לשיתוף הקרובים בנושאים עסקו קריאה פריטי
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 העוסקים הסמינרים לשני ביחס: התכנון תיאורית בקורס ציבור שיתוף של מקומו 

 קשוריםה חומרים כלל נמצאו לא ובשני הסילבוס נמצא לא לאחד, התכנון בתיאוריית

 .הציבור בשיתוף

 אחד קורס נמצא מעשיים קורסים 33 מתוך: המעשיים בקורסים ציבור שיתוף של מקומו 

 אותר ולא מאחר אך, (city and regional planning workshop) ציבור בשיתוף העוסק

 .לגביו מפורט מידע לנו אין הסילבוס

 מחקר כתחום ציבור שיתוף ציין אחד ,סגל אנשי 33 מתוך: בתחום המחקר היקף 

(Forester.) 

 

Champaign, -University of Illinois at Urbana) ואזורי אורבני תכנון, אילינוי אוניברסיטת ...1

Urban and Regional Planning) 

 לאומנות טהורה ושימושית' התכנית לתכנון אורבאני ואזורי באילינוי ממוקמת בקולג .

, אדריכלות נוף, הינן במקצועות של אדריכלות' לגתכניות מאסטר נוספות הנלמדות בקו

 .מוסיקה ותיאטרון, ריקוד, אומנות ועיצוב

 תכניתמתוך תיאור ה: 

The mission of the MUP program is to prepare students to become leading 
practitioners in the planning profession. The MUP program seeks to provide students 
with a deep intellectual grounding in specific knowledge areas and preparation in 
advanced skills and techniques of planning. The program has a strong intellectual 
focus, which is consistent with the continuation of some students to the PhD in 
planning and to academic or advanced research positions. 

 להשלים ואזורי אורבני בתכנון המאסטר תכניתב הסטודנטים על: והיקפה תכניתה מבנה 

 באחד התמחות נקודות 36, חובה בקורסי נקודות .3, מתוכן. קרדיט נקודות .6 הכל בסך

, גיאוגרפיות מידע טותושי ניתוח – GIS, חברתי לצדק קהילתי פיתוח) מסלולים מחמישה

 נקודות 36, (קיימא-בר ועיצוב פיתוח, ואזורי מקומי כלכלי פיתוח, תחבורה ותכנון ן"נדל

 .תזה או, סדנא או, שיא-בפרויקט נקודות שמונהו בחירה

 מופיע שתיאורם עירוני בתכנון קורסים 00 מתוך: הקורסים בתיאורי ציבור שיתוף 

 .ציבור לשיתוף המתקשרים שגיםמו והוזכר מהתיאורים בחמישה, באתר

 שיעור כן ועל, סילבוסים 31 ובדקנו השגנו באתר הקורסים 00 מתוך: ההשבה שיעור 

 .3.8%. הינו שהושג הסילבוסים

 שלהם שהסילבוס הקורסים 00 מתוך: סילבוס שהושג בקורסים ציבור שיתוף של מקומו 

 אחד בחירה בקורס .ורציב שיתוף נכלל שלהם הלימוד שבחומר קורסים 0 נמצאו, נבחן

"Public Involvement in Resource Management "הנושא את מהווה ציבור שיתוף 

 קריאה פריטי 30 מתוך 33-ו בנושא עוסקים( 36) השיעורים כל כאשר בקורס המרכזי

 ספרים שני כי לראות ניתן ספציפי באופן. הציבור לשיתוף הקשורים בנושאים נוגעים
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 יש, זה קורס מלבד. בקורס הקריאה חומר רוב את מהווים בורצי בשיתוף העוסקים

 מהחומר חלק מהווים ציבור בשיתוף הקשורים נושאים בהם נוספים קורסים ארבעה

 יש הקורסים בארבעת ובממוצע, לנושא נוגעים 10 מתוך שניים או שיעור כאשר. הנלמד

 .הקורסיםמ אחד לכל 6%-ל 0.0% שבין בטווח, לנושא הנוגעים מאמרים 3.0%

 אלו קורסים מתוך: התכנון תיאוריית ובקורס החובה בקורסי ציבור שיתוף של מקומו ,

 התכנון בתיאוריית העוסק הקורס זהו .רהציבו בשיתוף עוסק אחד חובה קורס

"Planning History and Theory ."מתוך שישהו השיעורים 10 מתוך שניים זה בקורס 

 . הציבור לשיתוף קשוריםה בנושאים עוסקים קריאה פריטי 9.

 קורס נמצא, מעשיים קורסים שבעה מתוך: המעשיים בקורסים ציבור שיתוף של מקומו 

 אותר ולא מאחר אך, (Community Development Workshop) ציבור בשיתוף העוסק אחד

 .לגביו מפורט מידע לנו אין הסילבוס

  כתחום הציבור שיתוף את ציינו שלושה – סגל אנשי .3 מתוך: בתחום המחקר היקף 

 (.Miraftab, Schneider, harwood. )מחקר

 .(University of Southern California, Master of Planning) תכנון, קליפורניה דרום. 0.1
 

 תכניות . תכנית המאסטר בתכנון בדרום קליפורניה ממוקמת בבית הספר לאדריכלות

 .כלות נוף ושימור אתרי מורשתאדרי, מאסטר נוספות בבית הספר הינן אדריכלות

 תכניתמתוך תיאור ה: 

The M.Pl. curriculum provides a core of knowledge underlying the key forms and 
applications of planning. This core sets the foundation for a wide choice of specific 
careers in the field and extends the relevance and value of graduate education over 
an extended period of time. A goal of the M.Pl. curriculum is to prepare planners to 
practice anywhere in the world. 

 8. הכל בסך להשלים בתכנון המאסטר תכניתב הסטודנטים על: והיקפה תכניתה מבנה 

 בקורסי נקודות 8, בסטודיו נקודות 8, חובה בקורסי ותנקוד 36 מתוכן .קרדיט נקודות

 קשורים שניים שמתוכם בחירה קורסי 36-ו ההתמחות בתחום ומתודולוגיה שער

 ועיצוב שימור, כלכלי פיתוח) התמחות מסלולי מחמש באחד לבחור עליהם. להתמחות

 תיותתש תכנון, קיימא-בר ן"נדל תכנון, וקהילתי חברתי תכנון, סביבתית בבנייה

 (.ותחבורה

 מופיע שתיאורם עירוני בתכנון קורסים 1. מתוך: הקורסים בתיאורי ציבור שיתוף 

 . ציבור לשיתוף המתקשרים מושגים הוזכרו מהתיאורים בשניים רק, באתר

 שיעור כן ועל, סילבוסים 31 ובדקנו השגנו באתר הקורסים 1. מתוך: ההשבה שיעור 

 .10.3% הינו שהושג הסילבוסים

 שהסילבוס הקורסים 31 מתוך: שלהם סילבוס שהושג בקורסים ציבור שיתוף של ומקומ 

, ראשית .ציבור שיתוף נכלל שלהם הלימוד שבחומר קורסים שישה נמצאו, נבחן שלהם

 שלו הסילבוס אך" Participatory Methods in Planning and Policy" בשם קורס ישנו
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כאשר  מרכזי נושא מהווה הציבור שיתוף בו קורס של סילבוס אותר מלבדו. אותר לא

 מתוך ואחד ציבור לשיתוף הקרובים בנושאים עוסקים שיעורים שמונה תוךמ שישה

 קורסים חמישה יש לכך נוסף. ציבור בשיתוף הקשור בנושא עוסק הקורס ספרי שלושה

-ל 6.6% בין נעה העיסוק רמת. ציבור בשיתוף הקשורים בנושאים גם העוסקים נוספים

 עוסקים אלו בקורסים הקריאה מפריטי 1.0%, ובנוסף אלו בקורסים מהשיעורים 3%..3

 .הציבור בשיתוף הקשורים בנושאים

 יש הציבור בשיתוף העוסקים הקורסים מתוך: החובה בקורסי ציבור שיתוף של מקומו 

 שיעורים שבעה תוךמ אחד" Intersectoral Leadership" בקורס .חובה קורסי שני

 בקורס. ציבור בשיתוף הקשורים בנושאים עוסקים הקריאה פריטי 30 תוךמ שנייםו

"Planning History and Urban Form "פריטי 36-מ שנייםו שיעורים 30 תוךמ אחד 

 .הציבור בשיתוף הקשורים בנושאים עוסקים קריאה

 לא התכנון של התיאוריה בקורס: התכנון תיאוריית בקורס ציבור שיתוף של מקומו 

 .מידע לגביו אין כן ועל בוססיל אותר

 אף נמצא לא, מעשיים קורסים שבעה מתוך: המעשיים בקורסים ציבור שיתוף של מקומו 

 .ציבור בשיתוף שעסק קורס

 מחקר כתחום הציבור שיתוף את ציין אחד, סגל אנשי 03 מתוך: בתחום המחקר היקף 

(Myers.) 

 University of North Carolina, Chapel) ואזורי עירוני תכנון, היל קפיטל, קרולינה צפון. 6.1

Hill, City and Regional Planning) 

 לאומנות ומדעים' תכנית המאסטר בתכנון עירוני ואזורי בצפון קרולינה ממוקמת בקולג .

 .גדול עם עשרות תכניות ובתוכו בית הספר לתכנון עירוני' זהו קולג

 תכניתמתוך תיאור ה: 

The objectives of the Master’s program are to prepare you for your first professional 
job and for a long-term career in planning. We believe that both aims can best be 
met by a program of study and simulated practice that combines theory and methods 
with substantive knowledge about planning, spatial development and public policy.  
The program is structured to provide:  1) a core of planning theory, urban theory and 
planning methods, 2) in-depth coverage of substantive knowledge, methods, 
techniques and institutions in an area of specialization, 3) elective courses to broaden 
or deepen knowledge and skills in particular areas of interest, and 4) application of 
knowledge and skills in a problem-solving workshop and Master’s Project. 

 להשלים ואזורי עירוני ןבתכנו המאסטר תכניתב הסטודנטים על: והיקפה תכניתה מבנה 

 תחומי מחמישה באחד 30, חובה בקורסי נקודות 30 מתוכן .קרדיט נקודות 03 הכל בסך

 מרחבי תכנון, סביבתי נוןותכ קרקעות, קהילה ופיתוח שיכון, כלכלי פיתוח) התמחות

 13 לפחות. מאסטר בפרויקט שלושהו בחירה בקורסי נקודות 38, (תחבורה תכנון, ן"ונדל

 .הפקולטה בתוך להילקח צריכות ותמהנקוד



45 
 

 מופיע שתיאורם עירוני בתכנון קורסים 08 מתוך: הקורסים בתיאורי ציבור שיתוף 

 . ציבור לשיתוף המתקשרים מושגים הוזכרו מהתיאורים בשניים רק, באתר

 שיעור כן ועל, סילבוסים 39 ובדקנו השגנו באתר הקורסים 08 מתוך: ההשבה שיעור 

 .00% הינו שהושג הסילבוסים

 שהסילבוס הקורסים 39 מתוך: הסילבוס שהושג בקורסים ציבור שיתוף של מקומו 

 מבין .ציבור שיתוף נכלל שלהם הלימוד שבחומר קורסים חמישה נמצאו, נבחן שלהם

 בארבעה. מרכזי מקום ניתן ציבור שיתוף לנושאי שבו קורס אף נמצא לא לעיל הקורסים

 כאשר, הציבור בשיתוף הקשורים בנושאים םהעוסקי שיעורים נמצאו מהקורסים

 השיעורים בחמשת נמצאו בנוסף. אלו בקורסים השיעורים מכלל 33.8% על עמד הממוצע

 מכלל 33.0% של בשיעור ציבור לשיתוך הקשורים בנושאים העוסקים קריאה פריטי

 .אלו בקורסים הקריאה פריטי

 הקורסים מתוך: התכנון תתיאוריי ובקורס החובה בקורסי ציבור שיתוף של מקומו 

 התכנון בתיאוריית קורסים שניהם, חובה קורסי שני נמצאו ציבור בשיתוף העוסקים

 שנייםו שיעורים 10 מתוך שישה נמצאו אחד התכנון תיאוריית בקורס, ('ב וחלק' א חלק)

 השני התכנון תיאוריית בקורס. ציבור שיתוף לנושא קשורים קריאה פריטי .0 מתוך

 הקשורים בנושאים שעסקו קריאה פריטי 3. מתוך שלושהו .3 מתוך אחד רשיעו נמצא

 .הציבור בשיתוף

 עוסק לא והוא אחד מעשי קורס נמצא: המעשיים בקורסים ציבור שיתוף של מקומו 

 .ציבור שיתוף בתכני

 מחקר כתחום הציבור שיתוף את ציין אחד, סגל אנשי 33 מתוך: בתחום המחקר היקף 

(Godschalk.) 

Urban University of California, Los Angeles ,) אורבני תכנון, לס'אנג לוס, קליפורניה .1.1
Planning) 

 

 תכניות . תכנית המאסטר בתכנון אורבני ממוקמת בבית הספר לעניינים ציבוריים

 .מאסטר נוספות בבית הספר הינן מדיניות ציבורית ורווחה חברתית

 תכניתמתוך תיאור ה: 

The UCLA Department of Urban Planning is at the intersection of unique academic, 
regional, geographic, and professional resources that creates a learning environment 
unlike any other. Los Angeles, one of the most culturally diverse and exciting urban 
settings in the world, serves as a unique laboratory for faculty and students to study 
and solve urban issues and problems. The world-class faculty in the department—
nationally and internationally recognized scholars and leaders in community 
development, environmental planning, housing, land development, regional and 
international development, transportation, and urban design—prepare master’s and 
doctoral degree students to address the social, economic, and spatial relationships 
that shape society. 
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 בסך להשלים אורבני בתכנון המאסטר תכניתב דנטיםהסטו על: והיקפה תכניתה מבנה 

 תחומי מחמישה באחד נקודות 30, חובה נקודות .3, מתוכן .קרדיט נקודות 13 לוהכ

 פיתוח, סביבתי וניתוח מדיניות, ופיתוח עיצוב, ושיכון קהילתית כלכלה פיתוח) התמחות

, מחקר בפרויקט יאש-נקודות שמונה וכן( ותכנון תחבורה מדיניות ,לאומי ובין אזורי

 .תזה או שבועי-דו מבחן, כולל קבוצתי פרויקט

 מופיע שתיאורם עירוני בתכנון קורסים 13 מתוך: הקורסים בתיאורי ציבור שיתוף 

 . ציבור לשיתוף המתקשרים מושגים הוזכרו מהתיאורים בשישה, באתר

 שיעור ןכ ועל, סילבוסים 13 ובדקנו השגנו באתר הקורסים 13 מתוך: ההשבה שיעור 

 .300% הינו שהושג הסילבוסים

 שהסילבוס הקורסים 13 מתוך: הסילבוס שהושג בקורסים ציבור שיתוף של מקומו 

 מתוכם .ציבור שיתוף נכלל שלהם הלימוד שבחומר קורסים 30 נמצאו, נבחן שלהם

 %.3 בממוצע, ציבור לשיתוף הקרובים בנושאים שעסקו שיעורים נמצאו קורסים שישהב

 שעסקו מאמרים נמצאו מהקורסים בעשרה. בנושא עסקו אלו בקורסים םמהשיעורי

 נגע אלו בקורסים מהמאמרים 1.3% בממוצע כאשר ציבור לשיתוף הקרובים בנושאים

 ,Community" הוא ביותר בולטים היו ציבור שיתוף של נושאים בו הקורס. לנושא

Research and Organizing "שאבנו עסקו מאמרים 66 מתוך 13 וב. 

 הקשורים נושאים ובו אחד חובה קורס נמצא :החובה בקורסי ציבור שיתוף של מקומו 

 Introduction To Historeis and Thoeries fo Urban" בקורס. ציבור בשיתוף

Planning "בנושא עסק 10-מ אחד מאמר. 

 העוסקים קורסים שני תכניתב: התכנון תיאוריית בקורס ציבור שיתוף של מקומו 

 נמצאו לא" Advanced Planning Theory and History" בקורס. התכנון ריתבתיאו

 Advanced Planning Theory and History" ובקורס ציבור לשיתוף הקשורים חומרים

II "לשיתוף הקשורים בנושאים שעסקו מאמרים 36 מתוך ארבעהו אחד שיעור נמצא 

 .ציבור

 והם מעשיים קורסים שני נמצאו כניתבת: המעשיים בקורסים ציבור שיתוף של מקומו 

 .ציבור שיתוף של תכנים מכילים לא

 כתחום הציבור שיתוף את ציין לא אחד אף סגל אנשי 10 מתוך: בתחום המחקר היקף 

 .מחקר

 

 University of Pennsylvania, City and Regional) ואזורי עירוני תכנון, פנסילבניה. 8.1
Planning) 

 

 תכניות מאסטר . ן עירוני ואזורי ממוקמת בבית הספר לעיצובתכנית המאסטר לתכנו

אומנות טהורה ושימור , עיצוב אורבני, אדריכלות נוף, נוספות בבית הספר הינן אדריכלות

 .היסטורי
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 תכניתמתוך תיאור ה: 

At PennPlanning, our approach is to give you the knowledge and especially the skills 
you will need to take on these challenges. Working with our sister graduate 
programs in PennDesign and elsewhere on the Penn campus, we will teach you the 
quantitative and digital skills you will need to analyze urban communities and to 
visualize alternative futures. You will learn how historical and institutional contexts 
shape planning practice, as well as how to work with community members to break 
bureaucratic logjams and think outside the box. You will learn how to create 
synergies between subfields, whether it is connecting real estate to affordable 
housing, transit-oriented development to urban design, or land use planning to 
community agriculture and public health. 

 להשלים ואזורי עירוני בתכנון המאסטר תכניתב הסטודנטים על: והיקפה תכניתה מבנה 

 וארבעה בחירה קורסי חמישה, חובה קורסי תשעה מתוכם .6קורסים 38 הכל בסך

, וקהילתי כלכלי פיתוח) תחומים חמישה מתוך שנבחר התמחות תחום פי על קורסים

 עיצוב, קיימא-ברת ותחבורה תשתיות תכנון, פרט-ציבור פיתוח, וקרקעות סביבתי תכנון

 (.  אורבני

 מופיע שתיאורם עירוני ןבתכנו קורסים 03 מתוך: הקורסים בתיאורי ציבור שיתוף 

 . ציבור לשיתוף המתקשרים מושגים הוזכרו בלבד אחד בתיאור, באתר

 שיעור כן ועל, סילבוסים 30 ובדקנו השגנו באתר הקורסים 03 מתוך: ההשבה שיעור 

 .%..18 הינו שהושג הסילבוסים

 הקורסים 30 מתוך: שלהם הסילבוס שהושג בקורסים ציבור שיתוף של מקומו 

 שיתוף נכלל שלהם הלימוד שבחומר קורסים ארבעה נמצאו, נבחן שלהם סשהסילבו

 כלומר, ציבור בשיתוף הקשורים בנושאים שעסקו שיעורים נמצאו מהם בשניים .ציבור

 שעסקו קריאה פריטי נמצאו מהם בשלושה. אלו בקורסים השיעורים מכלל 0% של סך

 עסקו אלו בקורסים יאההקר מפריטי 1.1% כאשר ציבור בשיתוף הקשורים בנושאים

 . בנושא

 מהקורסים אחד אף :התכנון תיאוריית ובקורס החובה בקורסי ציבור שיתוף של מקומו 

, כך על נוסף. חובה קורס אינו הציבור בשיתוף הקשורים בנושאים עוסקים שנמצאו

 . הושג לא התכנון תיאוריית קורס של הסילבוס

 אחד נמצא, מעשיים קורסים שבעה תוךמ :המעשיים בקורסים ציבור שיתוף של מקומו 

 מידע אין כן ועל הושג לא הסילבוס אך, (Public realm studio) ציבור בשיתוף העוסק

 .לגביו מפורט

 מחקר כתחום הציבור שיתוף את ציין אחד סגל אנשי 30 מתוך: בתחום המחקר היקף 

(Sokoloff.) 

 

                                                             
 קרדיט בנקודות הקורסים נספרים לא זה במוסד 6
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 המוסדות בכל הממצאים והשוואת סיכום .8

 הסגל של המחקר בתחומי המשתקפת ציבור שיתוף בנושא המחקר רמת .8.3

 

 אנשי הסגל במוסד ונוכחות שיתוף ציבור כתחום מחקר שלהם: 30לוח 

 אנשי מספר מוסד

 סגל

 סגל אנשי מספר

 שיתוף שציינו

 כתחום ציבור

 ושיעורם) מחקר

 (הסגל מכלל

 אנשי שמות

 הסגל

Harvard 
.6 3 (3.3%) Hooper 

Massachusetts 
Institute of 
Technology 

.1 0 (0%)  

Cornell 
University 

33 3 (..8%) Forester 

University of 
Illinois at 
Urbana-

Champaign 

3. 1 (33.0%) Miraftab 

Schneider, 

harwood 

University of 
Southern 
California 

03 3 (3.96%) Myers 

University of 
North 

Carolina, 
Chapel Hill 

33 3 (..0%) Godschalk 

University of 
California, Los 

Angeles 

10 0 (0%)  

University of 
Pennsylvania 

30 3 (.%) Sokoloff 

 

 על מצביע, הסגל אנשי של מחקר כתחום ציבור שיתוף של במקומו העוסקים הממצאים סיכום

 המחזיקה רכאש(. 33.0%–0%) שלהם מחקר תחום שזהו סגל אנשי של יחסית נמוכים אחוזים

 סגל אנשי שלושה) אילינוי היא ציבור שיתוף החוקרים סגל אנשי של הגבוה ובאחוז במספר

 סגל איש אף נמצא לא( לס'אנג לוס קליפורניה, MIT) מוסדות שבשני בעוד, (33.0% המהווים

 .הנושא את שחוקר

 בתכנון הלימודים תכניותב ציבור שיתוף של מקומו .8.3
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 קורסים ובסילבוסים בתוכניות הלימוד בתכנון עירוניהציבור ב ףשיתונוכחות : 33לוח 

 קורסים' מס מוסד

 שתיאורם

 באתר הופיע

 התכנית

 מספר

 הקורסים

 שהופיע

 בתיאורם

 ציבור שיתוף

 ושיעורים)

 מכלל

 (הקורסים

' מס

 הקורסים

 שהושג

 הסילבוס

 שלהם

 הסילבוסים מספר

 ציבור שיתוף בהם

 הנלמד בחומר נכלל

 מכלל ושיעורם)

 (הסילבוסים

Harvard 
13 3 (3.8%) .0 1 (30.0%) 

Massachusetts 
Institute of 
Technology 

303 3 (3.96%) 03 30 (18.0%) 

Cornell 
University 

88 6 (6.8%) .3 . (9.0%) 

University of 
Illinois at 
Urbana-

Champaign 

00 0 (9.3%) 31 0 (33.1%) 

University of 
Southern 
California 

.1 3 (..6%) 31 6 (.6.3%) 

University of 
North 

Carolina, 
Chapel Hill 

08 3 (1..%) 39 0 (31.3%) 

University of 
California, Los 

Angeles 

13 6 (8..%) 13 30 (33.3%) 

University of 
Pennsylvania 

03 3 (3.9%) 30 . (30%) 

 

 העובדה על מצביע בתכנון הלימודים בתכניות בורהצי שיתוף של למקומו הנוגעים הנתונים סיכום

 מדד אכן וזהו עצמם בקורסים המתרחש את נכונה משקפים אינם כנראה הקורסים שתיאורי

 ציבור שיתוף שנמצא הקורסים ושיעור בכמות משמעותיים הבדלים לאור זאת. ביותר שמרני

 פי על. בסילבוס בתוכנם יעהופ ציבור ששיתוף קורסים של בהרבה גדולה כמות לעומת, בתיאורם

 בקורנל הוא בשיתוף העוסקים ביותר הגבוה הקורסים מספר, בלבד הקורסים תיאורי

(. 9.3%) אילינו מחזיקה ביותר הגבוה הקורסים בשיעור(. אחד בכל 6) לס'אנג לוס ובקליפורניה

 שיעורה גם כמו בלבד התיאורים פי על ציבור בשיתוף העוסקים ביותר הנמוך הקורסים מספר

 (.3–3.9%) בפנסילבניה הינו ביותר הנמוך
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 שיתוף תכני מופיעים שלהם שבסילבוס קורסים 66 הכל בסך נמצאו יחד המוסדות בשמונת

 תכני עם הקורסים של שיעורם כאשר. מוסד בכל קורסים 30–. שבין בטווח הנעה בכמות, ציבור

 מספר. 6.3%.–9.0% בין ענ שלהם הסילבוס שהושג הקורסים מכלל מוסד בכל ציבור שיתוף

 הקורסים ושיעורMIT (30 )-ב נמצא הסילבוסים מכלל בשיתוף העוסק ביותר הגבוה הקורסים

 בקורנל נמצא ביותר הקטן הקורסים מספר(. 6.3%.) קליפורניה בדרום נמצא ביותר הגבוה

 מכלל ףבשיתו העוסקים ביותר הנמוך הקורסים בשיעור גם מחזיקה קורנל כאשר( .) ופנסילבניה

 (.9.0%) הסילבוסים

  בקורסים הציבור שיתוף פירוט .8.1

 

 פריטי קריאה ושיעורים העוסקים בשיתוף ציבור: 33לוח 

 קורסים אוניברסיטה

 הופיע בהם

 שיתוף

 ציבור

 קורסים

 ששיתוף

 היה ציבור

 מרכזי נושא

 בקורס

 בנושא שיעורים פירוט

 הקורסים בשאר

 מכלל ממוצע)

 השיעורים

 (אלו בקורסים

 קריאה יפריט

 בשאר בנושא

  הקורסים

 מכלל ממוצע)

 קריאה פריטי

 (אלו בקורסים

Harvard 

 השיעורים רוב 3 1

 מפריטי 60%ו

 הקריאה

.%-33% .% 

Massachuse
tts Institute 

of 
Technology 

 כשליש 3 30

, מהשיעורים

 מפריטי 18%

 הקריאה

6.9% 6.1% 

Cornell 
University 

. 0  1.1% 6.1% 

University 
of Illinois at 

Urbana-
Champaign 

 השיעורים כל 3 0

 מפריטי 80%ו

 הקריאה

1.1%-6.6% 3.0% 

University 
of Southern 

California 

6 3 10% 

 מהשיעורים

 מפריטי 11%ו

 הקריאה

6.6%-3..3% 1.0% 

University 
of North 
Carolina, 

0 0 - 33.8% 33.0% 
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Chapel Hill 
University 

of 
California, 

Los Angeles 

. 0 - 0% 1.1% 

University 
of 

Pennsylvani
a 

 מפריטי 1%. 3 30

 הקריאה

3.% 1.3% 

 

 העוסקים קריאה ופריטי שיעורים של הופעתם את המפרטים הנתונים סיכום מופיע לעיל בטבלה

 ציבור שיתוף בהם קורסים שני מתקיימים MIT-ב כי רואים אנו. הקורסים בתוך הציבור בשיתוף

 בין ביותר הגבוה הכללי הקורסים היצע בעל המוסד גם הוא MIT. בקורס מרכזי נושא אהו

(. קורסים שני) ציבור בשיתוף העוסקים קורסים של הגבוה המספר גם נמצא ובו, המוסדות

 שיתוף בו אחד קורס יש( הרוורד, אילינוי, קליפורניה דרום, פנסילבניה) נוספים מוסדות בארבעה

 אין( לס'אנג לוס-קליפורניה, קרולינה-צפון, קורנל) מוסדות בשלושה. מרכזי נושא הוא ציבור

 אחוזים יש ציבור בשיתוף עוסקים שנמצאו הקורסים בשאר. בו המרכזי הנושא שזהו קורס בכלל

 העוסקים( %.3–1%כ של בטווח) ושיעורים( 30%–1%כ של בטווח) קריאה פריטי של שונים

 .בנושא

עים לאנשי הסגל החוקרים שיתוף ציבור ולנוכחותם של תכני שיתוף לאחר הצגת הממצאים הנוג

 .נפנה לבחון את השערת המחקר שנגעה לאלמנטים אלו, ציבור בתכניות הלימוד בתכנון עירוני

 'א מחקר ממצאי השערת. ..8

, מחקר כתחום הציבור שיתוף את שיציינו סגל אנשי יותר שיהיו ככל כי שיערנו, ההשערות בפרק

 חלקי שני בין הקורלציה של סטטיסטית בדיקה. ציבור בשיתוף שיעסקו קורסים יותר אוימצ כך

 .(p=0.296) אך לא מובהק (31..0-במתאם של ) שלילי הינו ביניהם הקשר כי הראתה, ההשערה

 .(T=2.927, p=0.22)הבוחן את רציפות ההבדלים בין המשתנים שנבדקו יצא מובהק  Tמבחן 

 ף ציבור כתחום מחקר והופעת שיתוף ציבור בסילבוסיםקשר בין שיתו: 13לוח 

 Tמבחן  קורלציה משתנים

שיעור אנשי הסגל שחוקרים 

שיעור & שיתוף ציבור 

הסילבוסים שבהם נמצאו 

 תכני שיתוף ציבור

0..31 --3.931** 

*p<0.01, **p<0.05 
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יבור במוסד ובין לא נמצא מתאם חיובי בין שיעור חוקרי שיתוף הצ –השערה זו הופרכה , אם כן

לא ניתן להסיק כי קיים , מאחר והתוצאה אינה מובהקת, עם זאת. שיעור תכני שיתוף ציבור בו

 .קשר שלילי ן המשתניםבי

 התכנון ותיאורייתם מעשיים קורסי: רוחב מיקוד. 8.0

פרספקטיבה נוספת ממנה ניתן לבחון את ממצאי שיתוף הציבור בתוכניות הלימוד בתכנון היא 

 .רוחב של קורסים מעשיים וקורס תיאוריית התכנון בכל המוסדות שנבדקו בחינת

 תיאוריית קורס: נרחב לדיון שזוכים קורסים סוגי שני ישנם עירוני בתכנון העוסקת בספרות

 רבות נכתב, התכנון תיאוריית לקורס ביחס. הפרקטיקום קורס, וקורסים מעשיים ובפרט התכנון

 הכותבים. טוב תכנון מהו השאלה על לענות המיועדת ככזו נוןהתכ תיאוריית של חשיבותה על

 זו והיא עירוני בתכנון הלימודים בתכנית ומרכזי אינטגראלי חלק היא התיאוריה כי מציינים

 החלטות ומקבלים המציאות את בוחנים הם דרכם הכלים או הערכים סט את להם המקנה

 לראות הציפייה התכנון תיאוריית בקורס, כן אם. (Frank, 2002; Klosterman, 2011) תכנוניות

 .התכנון בפרופסיית המגמות את המשקפת מראה מעין מהיותו נובעת שיתוף של היבטים

 מקום מקבלים, בכלל מעשיים וקורסים הפרקטיקום קורס גם, התכנון תיאוריית קורס כמו

 מאפשרים שהם משום רבה חשיבות בעלי הם אלו קורסים. כנוןבת העוסקת בספרות ייחודי

 הנרכשות המיומנויות שאר בין. (Kotval, 2003) התכנון בעבודת מעשית התנסות העתיד למתכנני

 הציפייה עולה ומכאן ציבור שיתוף של ביכולות להתנסות מקום יש כי עולה, זה מסוג בקורסים

, אלו קורסים סוגי שני של וייחודם חשיבותם לאור(. שם) רציבו שיתוף תכני אלו בקורסים למצוא

 . במסגרתם העירוני בתכנון הציבור שיתוף של מקומו את ממוקד באופן ונבחן נעמיק זה בחלק

 התכנון תיאוריית קורס. 8.0.3

 ממצאים ביחס לקורסי תיאוריית התכנון: .3לוח 

 העוסקים קורסים אוניברסיטה

 התכנון בתיאוריית

 שיתוף לש מקומו

 בקורסים ציבור

Harvard 

 0, שיעורים 36-מ 3 3

 קריאה פריטי 368-מ

Massachusetts 
Institute of 
Technology 

0 - 

Cornell 
University 

 מוזכר לא 3

University of 
Illinois at 
Urbana-

Champaign 

 6ו שיעורים 10-מ 3 3

 קריאה פריטי 9.-מ
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University of 
Southern 
California 

 סילבוס הושג לא 3

University of 
North Carolina, 

Chapel Hill 

 1 כ"סה. בשניהם יש 3

 0ו שיעורים 01-מ

 קריאה פריטי -96מ

University of 
California, Los 

Angeles 

 3 מהם באחד יש 3

-מ .ו שיעורים -33מ

 קריאה פריטי 36

University of 
Pennsylvania 

 סילבוס אותר לא 3

 

 תכנים בו נמצאו, התכנון תיאוריית קורס של הסילבוס שאותר המוסדות בכל כי עולה המהטבל

, כזה קורס כלל אין בה( MIT) וסט'מסצ אוניברסיטת למעט זאת. ציבור בשיתוף הקשורים

 של שיעורם. ציבור שיתוף תכני הקורס סילבוס בתוכן מוזכרים לא בה, קורנל ואוניברסיטת

 ונלמד מוזכר הנושא כי מראים הממצאים אך לאחרת אחת מתכנית משתנה בקורסים אלו תכנים

 .שונים באופנים

 מעשיים בקורסים ציבור שיתוףנוכחות . 8.0.3

 ממצאים הנוגעים למקומו של שיתוף הציבור בקורסים המעשיים: 30לוח 

 כ"סה סטודיו סדנאות פרקטיקום מוסד
 קורסים
 מעשיים

 שיעורם)
 מכלל

 (הקורסים

 כ"סה
 קורסים

 עשייםמ
 הכוללים

 ציבור שיתוף

 של ופירוט הקורסים שמות
 ציבור שיתוף

Harvard 

0 0 3 3 (3.1%) 1 First semester core urban 
planning studio (30% מפריטי 

(הקריאה  

Massachu
setts 

Institute 
of 

Technolog
y 

 שיעורים 33% עם 3 קורס . (33.1%) 31 6 . 1
 :Practicum) בנושא

Community Growth and 
Land Use Planning) 

 1% של ממוצע עם קורסים 1
 בנושא קריאה פריטי

(1. Digital city design 
workshop 2. Housing 
studio: greenhouse 

residential neighborhood 
plan 3. Practicum: linking 
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urban and national 
development goals in 

Puerto rico) 

Cornell 
University 

0 33 0 33 (33.0%) 3 City and Regional Planning 
Workshop 

 סילבוס אותר לא

University 
of Illinois 

at Urbana-
Champaig

n 

0 6 3 1 (33.1%) 3 community development    
workshop 

 סילבוס אותר לא

University 
of 

Southern 
California 

 קורסים אין 0 (3.1%) 3 3 0 0

University 
of North 
Carolina, 

Chapel Hill 

 קורסים אין 0 (3.1%) 3 0 3 0

University 
of 

California, 
Los 

Angeles 

 קורסים אין 0 (3.8%) 3 3 0 0

University 
of 

Pennsylva
nia 

0 3 6 1 (31..%) 3 Public realm studio 
 

 סילבוס אותר לא

 

 במוסדות הנלמדים המעשיים הקורסים עורבשי מהותיים הבדלים רואים אנו לעיל מהטבלה

 מהווים המעשיים הקורסים( פנסילבניה, אילינוי, קורנל, MIT) מהמוסדות בחצי. כללי באופן

, קרולינה צפון, קליפורניה דרום, הרוורד) השני ובחצי, המוצעים מהקורסים 31%–33%

 . המוצעים מהקורסים 1%–3%כ רק מהווים הם( לס'אנג לוס קליפורניה

 לשאר( MIT) סט'מסצו בין להבחין ניתן, אלו בקורסים הציבור שיתוף של למקומו נוגעב

, (31) כולם מבין הגבוה שהוא בה הניתנים המעשיים הקורסים במספר גם בולטת MIT. המוסדות

 מעשי קורס יש המוסדות בשאר. ציבור שיתוף בתכני הנוגעים מעשיים קורסים ארבעה הכוללים

 .ציבור שיתוף בתכני הנוגע מעשי קורס בכלל שאין או אחד

נפנה לבחון את השערת המחקר , לאחר שהצגנו את ממצאי המחקר הנוגעים לקורסים המעשיים

 .הנוגעת לקורסים אלו

 'ב מחקר השערתממצאי . 8.6
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 יהיו כך, יותר רבים מעשיים קורסים בתכנית שימצאו ככל כי שיערנו המעשיים לקורסים בנוגע

 חיובי קשר בעלת נמצאה זו השערה. ציבור בשיתוף שיעסקו ייםמעש קורסים יותר

יצא אף הוא מובהק  Tומבחן , קורלציה שבדק במבחן( p=0.009) מובהק (0.8.0=מתאם)

(T=3.332, p=0.013) . 

 קשר בין קורסים מעשיים והמצאות תכני שיתוף ציבור בהם: 63לוח 

 Tמבחן  קורלציה משתנים

שיעור הקורסים המעשיים 

שיעור הסילבוסים &  וסדבמ

שבהם של קורסים מעשיים 

 נמצאו תכני שיתוף ציבור

0.8.0* 1.113** 

*p<0.01, **p<0.05 

יש קשר בין שיעור הקורסים המעשיים במוסד ובין שיעור , משמע, השערה זו אוששה, אם כן

 .הקורסים המעשיים שבתכניהם כלול שיתוף ציבור

 גבוה השבה שיעור עם תכניותב הממצאים: עומק מיקוד. 8.1

פרספקטיבה נוספת בה ניתן לבחון את הממצאים היא התייחסות מעמיקה למוסדות עם שיעור 

 יהיו קרובות התוצאות, יחסית הגבוה ההשבה שיעור בגלל כי היא המוצא נקודת. השבה גבוה

 .אלו לימוד בתכניות המתרחשת המציאות את לשקף יותר

.( 6.3 סעיף' ר) המשוקלל ההשבה שיעור בהן התכניות שתלשלו ממוקד באופן נתייחס זה בחלק

 צפון, השבה 68% עם( Harvard) הרוורד הינן זה בקריטריון שעומדות התכניות. 60% מעל הינו

 לס'אנג לוס-וקליפורניה השבה 60.1% עם( University of North Carolina, Chapel Hill) קרולינה

(lesUniversity of California, Los Ange )השבה %300 עם. 

 הנוגעים תכנים עם מהקורסים 30%–30%כ יש התכניות בשלושת כי לראות ניתן כללי באופן

 בשלושתם. אלו בתכניות ההשבה בשיעור הנכללים הקורסים לכלל בהתייחס, ציבור לשיתוף

 בקורסים, זאת לעומת. התכנון תיאוריית בקורס ציבור שיתוף לתכני התייחסות נמצאה

 בשני ואילו ציבור בשיתוף שנגע מעשי קורס בהרוורד רק, למצופה בניגוד, נמצא, המעשיים

 .ציבור שיתוף תכני נמצאו לא האחרים המוסדות

 המחקר באוכלוסיית המתרחש את יותר מדויק באופן ישקפו הללו המוסדות שלושת כי נשער אם

 מכילים מהקורסים כחמישית, עירוני בתכנון שני לתואר הלימוד בתכניות כי ולומר לסכם ניתן –

 ואין התכנון תיאוריית קורס במסגרת ציבור שיתוף לתכני התייחסות יש, ציבור שיתוף של תכנים

 שיתוף תחום של החוקרים שיעור, מנגד. המעשיים בקורסים ציבור לשיתוף מהותית התייחסות

 שעסקו הקורסים לשיעור בדיוק הפוך ביחס, 0%..–0% בין ונע נמוך היה אלו במוסדות הציבור

 סטטיסטית שנבחנה המגמה את משקף אולי זה נתון. המוסדות משלושת אחד בכל ציבור בשיתוף

 .והוראה מחקר בין שלילי קשר על והצביעה הראשונה המחקר בהשערת
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 דיון: ד חלק

 העירוני התכנון ופרופסיית ציבור שיתוף .9.3

 התיאורטית בספרות הציבור וףשית של בהופעתו עסקה זה מחקר של הספרות סקירת ליבת

 המתמקד וגובר הולך עיסוק יש האחרונים בעשורים כי ראינו .עירוני בתכנון העוסקת והמחקרית

 במודל כמקובל התכנון במהות רק ולא התכנון בהליך הקשורים פרוצדוראליים בהיבטים

 תתפותוהש אזרחים שיתוף של בסוגיות עיסוק של התרחבות על הצבענו ,בפרט. הרציונלי

 .העירוני התכנון בתהליכי ,הציבור של דמוקרטית

 התכנון להליכי הנוגעות מטרות בלטו העירוני התכנון במטרות שעסקה בספרות, כך על נוסף

 היבטיםב רבות העוסקת וגוברת הולכת ביקורת ראינו גם כן. שיתוף של ולמוטיבים

 התכנון בתהליך הציבור את שתףל לצורך הנוגעים להיבטים ובייחוד של התכנון פרוצדוראליים

 מהווה העירוני בתכנון ציבור שיתוף על השיח כי נראה, בביקורת מהעיסוק. השיתוף ולמורכבות

 ציבור בשיתוף עיסוק של התרחבות גם ראינו, לבסוף. התכנונית הפעולה לע רחב ביקורתי שיח

 .העירוני התכנון של והאתיים החוקיים בהיבטים

 הובילה, עירוני בתכנון העוסקת הספרות בתוך שונים בהיבטים ציבור בשיתוף העיסוק הרחבת

 הספרות סקירת. המתכננים הכשרת ובהליך הלימוד תכניותב יתבטא זה שיח כיצד לשאלה

 למיקוד והובילה השני התואר של מרכזיותו על הצביעה העירוני התכנון בפרופסיית שעסקה

 ברורה תמונה עלתה לא, התכנון פרופסייתב שעסקה מהספרות. זה לימודים במסלול המחקר

 נצפה, כללית. עירוני בתכנון הלימודים תכניותב ציבור שיתוף תכני של שילובם עוצמת לגבי

 ומיומנויות תקשורת מיומנויות של לימוד על דגש גם כמו, יותר מעשיות לימודים לתכניות מעבר

 .ציבור שיתוף של שאיםולנו לתכנים ספציפית התייחסות נמצאה לא אך, אישיות-בין

 בתכנון הלימודים תכניותב נוכחים ציבור בשיתוף הקשורים תכנים כיבבירור  עולה זה ממחקר

 תוצאות, הלימוד בתכני ציבור שיתוף על השיח של השפעה לזהות שניתן אף על, זאת עם. עירוני

 ידונו אשר המחקר של שונות מגבלות עקב וזאת היקפו לגבי תשובה מספקות אינן המחקר

 .בהמשך

 התכנון תיאוריית ובקורס המעשיים בקורסים ציבור שיתוף .9.3

 וכן בתכנון הלימודים תכניות בתוך המעשיים לקורסים ביחס בספרות למצוא ניתן מיוחד דגש

 תפקידם מודגש, הפרקטיקום קורס ובפרט המעשיים הקורסים לגבי. התכנון תיאוריית לקורס

 .ציבור לשיתוף וכלים יכולות, וביניהן פרקטיות מיומנויות בהקניית

 אלו קורסים שתופסים במקום מהותי פער הנוכחי מהמחקרעלה , המעשיים לקורסים ביחס

 כלל מתוך מעשיים קורסים 33%-כ היו מהמוסדות בחצי. השונים מוסדותתוכניות הלימוד בב

, בעתיד. כניתבת הקורסים מכלל מעשיים קורסים 3%-1%-כ רק השני ובחצי בתכנית הקורסים

 הקורסים שיעור פי על מתחלקת שהיא כפי, מוסדות קבוצת לכל האם לעומק לבחון צורך יש

 .זה עניינו של מחקר אינו זה אך, נוספים משותפים מאפיינים יש, זה בסעיף המעשיים
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 ארבעה נמצאו MIT אוניברסיטתב; המעשיים בקורסים ציבור שיתוף תכני של למציאותם ביחס

 נמצאו שלא או אחד קורס נמצא המוסדות בשאר. ציבור שיתוף בתכני שנגעו ייםמעש קורסים

 היצע של הכללי בהיקף נעוץ לכך וההסבר יתכן. ציבור שיתוף בתכני שנגעו מעשיים קורסים כלל

 .המוסדות משאר ניכר באופן גדול היה MIT-שב, הקורסים

 יםחיובי ונמצא המעשיים יםלקורס ביחס המחקר השערת את שבחנו Tומבחן  הקורלציה מבחן

 שיהיו ככל כי היתה המחקר השערת (.R=0.8.0 ,p=0.009 ;T=3.332, p=0.013) מובהק באופן

 .אוששה והיא, הציבור בשיתוף שיעסקו קורסים יותר בהם יהיה כך, מעשיים קורסים ותרי

 .פחות ברורה ציבור לשיתוף ביחס מהספרות העולה התמונה, התכנון תיאוריית לקורס ביחס

 או עשורים שני, עשור מלפני לימוד לתכניות ביחס ירידה במגמת נמצא כללי כנושא ציבור שיתוף

 שיתוף לנושא השייכים קלאסיים קריאה פריטי של בנוכחותם. (Klostermen, 2011) שלושה

 (Davidoff, 1965)דוידוף  של מאמרו בהופעת עליה נצפתה – למשל. שונות מגמות נראות, ציבור

 ,Altshuler, 1965; Arnstein)וארנסטיין  אלטשולר של הופעת מאמריהם אך, הלימודים ניותבתכ

 .ירידה במגמת נמצאה ( 1969

 חוסר על ומלמד הספרות מסקירת העולה הקו את ממשיך מחקרנו, התכנון לתיאוריית ביחס

 ממשיך חקרהמ. התכנון תיאוריית בקורסי ציבור שיתוף תכני נוכחות של המגמות לגבי בהירות

 כלשהו חלק מהווים ציבור שיתוף תכני כי מראה שהוא משום גם, כה עד בספרות הידוע את

 לאורך שנעשה השינוי על מידע נותן לא המחקר, זאת עם. התכנון בתיאוריית העוסקים מקורסים

 .התכנון תיאוריית בקורסי ציבור שיתוף תכני להמצאות ביחס זמן

 להוראה מחקר בין הקשר. 1.9

 בשני לימודים תכניות של עיצובם על המשפיע גורם מהווה המחקר כי עלה הספרות סקירתמ

 העובדה בשל, פנימי וכגורם חיצוניים מחקר מוסדות עם קשר באמצעות, חיצוני כגורם. כיוונים

 ובפרט וההוראה המחקר בין הקשר כי נראה מהספרות. בו מרצים גם הם במוסד שהחוקרים

 השפעה ישנה האם ברור ולא משמעית-חד בהכרח אינה ההוראה על רהמחק של ההשפעה מידת

 תכניות שינוי בעת בה להתלות אצטלה מהווה המחקר כי הטענה הועלתה אף בספרות. ישירה

 .הלימודים בתכניות לשינוי שהובילו אחרים לשיקולים כיסוי מהווה הוא למעשה כאשר, לימודים

 תכנית עיצוב על הרחב המחקרי השיח של השפעה יש כי נראה הנוכחי המחקר מממצאי

 מחקרי האקדמי בשיח בולטים אשר ,הציבור שיתוף תכני כי לראות ניתן, בפרט. הלימודים

 לבודד קשה, זאת עם. בתכנון הלימודים תכניותב גם מופיעים החלו, האחרונות השנים בעשרות

 הגורם מהו לדעת דרך אין. בו הנלמדת הלימודים תכנית על במוסד המחקר של ההשפעה את

 הלימוד תכניות אל, עירוני בתכנון ציבור כשיתוף, במחקר הבולטים תכנים להכנסת שהוביל

 .מסוים במוסד בתחום
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 ציבור שיתוף שחוקרים הסגל אנשי כמות בין קשר ימצא כי היתה המחקר השערת, ספציפי באופן

 קשר הניבה זו השערה של בדיקה. ציבור בשיתוף שיעסקו במוסד הקורסים מספר ובין במוסד

 ,T=-2.927) הראה קשר שלילי מובהק  Tמבחן, (p=0.296 ,-31..0= מתאם)אך לא מובהק שלילי 

p=0.022) .פחות נמצאו כך, ציבור שיתוף חקרו סגל אנשי שיותר ככלהתוצאה מראה כי  כלומר 

כך לא ניתן להסיק מ, לכן. אך היא אינה מובהקת, ציבור שיתוף בתכני שעסקו קורסים

חוקרי שיתוף ציבור מבין הסגל ונוכחות )שבוודאות אכן יש קשר שלילי בין המשתנים שנבדקו 

ברור  ,שלילי בין מחקר והוראהגם אם לא ניתן להצהיר על קשר , ברם(. ר בסילבוסיםשיתוף ציבו

ניתן לחשוב על . כפי שציפינו למצוא, קשר חיובי הקיים ביניהםכל מחקר זה לא מצביע על  כי

 .בין המחקר וההוראה בתכנון עירוני לחוסר הקשרר הסברים מספ

 אך. יםהמרצ ולא התוכניות ראשי הם ,ומה יהיו התכנים יילמדו קורסים לויא שקובע מייתכן ו

 אלו תכנים משלב לא המרצה, מתאפשר שזה קורסים באותם מדוע מסביר לא עדיין זה נימוק

 .יותר רבה טונומיהאו בו לו שיש נושא, הקריאה ובחומר בסילבוסים

דבר אשר עלה כגישה , והמחקר וההוראה נתפסים במידה רבה כעולמות מנותקים יתכן, ועוד זאת

 כמורהבעוד ש, חדשנית והגות מחשבה מפתח כחוקראיש הסגל . אפשרית גם בסקירת הספרות

, ללמד את הקייםה רבה יותר יאולי עם נטי ,שעברה בשנה שהכין הקורס את מלמדאולי  הוא

 מיידית שפיעעבודתו באקדמיה אינו מ של אחד מעגל כך נוצר מצב שבו. בוודאי אם הקורס מוצלח

 .השני המעגל על

 במקומות קשור להיות יכול, למידת הבולטות של שיתוף הציבור בתכנון עירוני אפשרי הסבר

, ודיםלימ תכניות עיצוב על ביותר משפיע שנמצא החיצוני הגורם. השפעה כגורמי עצמם העבודה

 לכך הסבר להציע יכול הספרות מסקירת שעלה זה נתון אולי. העתידיים התעסוקה מקומות הינו

 למעט, חובה כקורס שנלמד נושא ואינו הלימודים בתכניות ומובהק חזק נושא אינו ציבור ששיתוף

 שלמקומות היא והסיבה יתכן. התכנון תיאוריית קורס בתוך בתחום הנוגעים בודדים שיעורים

 והערכתם הכשרתם את, המתכננים של הידע את לקדם אינטרס כל אין העתידיים בודההע

 מקיומו להתעלם יותר ונח בפרקטיקה לביצוע מורכב נושא וזהו מאחר, הציבור שיתוף תחומיל

 .וחשיבותו

 בספרות מהמסקנות רבותהובילו ל לתכנון הספר בתי של בוגרים בקרב שנעשו שונים סקרים

 כי עלה הספרות מסקירת, ברם .הלימודים לתכניות ציבור שיתוף תכני הכנסת של לחשיבות ביחס

נתון זה יכול להסביר מדוע על . לימודים תכניות של עיצובם על נמוכה השפעה בעלי הם הבוגרים

 אין למסקנותיהם ביטוי ברור בתוכניות, אף שסקרים רבים בוצעו כחלק מחקר פרופסיית התכנון

 ,העובדה שלבוגרים השפעה נמוכה על עיצוב תוכניות כי יתכן, ם אחרותבמילי. הלימוד בתכנון

נמצא שיקוף משמעותי  לא, לתכני שיתוף ציבור הגבוהה הערכתם למרות מדוע להסביר היכול

 .שלהם בתוכניות הלימוד בתכנון

 יתכן. דווקא המצטיינים במוסדות להוראה המחקר בין בפערים נעוצה להיות יכולה נוספת סיבה

 שנבחנו המוסדות כמו, תכנון לימודי של שנים ארוכת היסטוריה ובעלי נחשבים מוסדות ווקאשד
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 אך. המסורתיות הלימודים בתכניות שינויים לערוך ויתקשו יותר שמרניים להיות יטו, במחקרנו

 בפרט ציבור ושיתוף) בהם המחקר תחומי ,לכן. המחקר בתחומי החלוצים את יהוו הם בבד בד

 בהם ציבור שיתוף של ומקומו) הלימוד תכניות תכני על ישיר באופן ישפיעו לא, (זה במחקר

השערה אחרת יכולה להיות שההשפעה של הנושאים הבולטים בספרות האקדמית  (.זה במקרה

היא ארוכת טווח יותר והשלכותיה ישתקפו בתוכן תוכניות הלימוד רק בעוד מספר שנים או 

  .עשורים
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 סיכום: ה חלק

 ותרומתו חקרהמ מסקנות .11

 השאלה .אותו שהניעו השאלות שתימספק כיוון ראשוני וחלקי של מענה ל הנוכחי המחקר

 גורם המחקר מהווה כמה ועד והאם והוראה מחקר בין הקשר מידת מה היתה והכללית הראשונה

 תכניות של הדוגמא דרך דנן במקרה נבדק זה כאשר נושא, לימודים תכניות עיצוב על משפיע

 המצויים הנושאים בין הלימה כלשהי יש אכן כי עולה זה ממחקר. עירוני תכנון בנושא לימודים

נמצאו  עירוני בתכנון הלימודים בתכניות. הלימודים תכניותב הנלמדים הנושאים ובין במחקר

 בין לקשר ביחס, זאת עם(. ציבור שיתוף תכני, במקרה דנן) האקדמית בספרות שבלטו גם תכנים

. רקשכל  הצביע עללא  זה מחקר, הלימוד תכניות ובין הספציפי במוסד סגלה אנשי של המחקר

אך זו לא היתה , מהספרות שעלתה מהציפייה הפוכה מגמה עלהתוצאה הסטטיסטית הצביעה אף 

 .מובהקת

 הלימודים תכניות בתוך ציבור שיתוף לתכני הניתן המשקל מהו לבדוק ביקשה השנייה השאלה

, האקדמי בשיח רבדים במגוון ציבור שיתוף תכני של הגדולה ולטותםב לאור זאת. עירוני בתכנון

 מספק לא ,בספרות האקדמית בתחום הקיים הידע. העירוני התכנון של, והמחקרי התיאורטי

. עירוני בתכנון הלימוד תכניותב ציבור שיתוף תכני של הספציפית נוכחותם על ברור ידעמ  

. ציבור שיתוף של תכנים קיימים עירוני בתכנון ודהלימ כל תכניותב כי עלה הנוכחי במחקר

 יש כי ספק אין אך, למוסד מוסד בין משתנה הנלמדים הנושאים מכלל בתחום העיסוק שיעור

  .בנושא עיסוק

, לגבי אופי תוכניות הלימוד בתכנון עירוני הידע באופן משמעותי להרחבת תורם הנוכחי המחקר

 פעמית וחד כללית תמונה מספק זה מחקר, זאת עם. ורבדגש על נוכחותם של תכני שיתוף ציב

 ההוראה תכני על המחקר השפעת ועל הלימוד בתכניות ציבור שיתוף תכני של הנוכחות על, בלבד

מגבלות המחקר מספקות כיוונים למחקרים חדשים המרחיבים את  .שונות מגבלות לו יש כן ועל

 .הידע בתחומים בו עסק המחקר הנוכחי

 עתידי למחקר והצעות רהמחק מגבלות .11

 של הראשונים בשלבים. ההשבה שיעור מגבלת היא ,חשובה במחקר שהוזכרה כבר בעבר מגבלה

השגת הסילבוסים  כי הנחה על התבססנו, המחקר ומערך המחקר שיטת בבניית ובפרט המחקר

 מורכב כנושא התבררה הסילבוסים של הנגישות, למעשה .של התוכניות תהיה פשוטה לביצוע

 וניתוח הממצאים הצגת לאורך, כן על. מהמשוער נמוכה היתה לבסוף שנמצאה ההשבה מתור

 התוצאות על משפיעים החלקיים שהנתונים הבנה מתוך ,המסקנותסייגנו את  התוצאות

סיפקו ו, שנאספו בהצלחה חשוב לציין כי המחקר מבוסס על נתונים רבים, עם כל זאת. שהתקבלו

גם אם לא ניתן להסיק כי הממצאים משקפים . ניות השונותתמונה רחבה על המתרחש בתוכ

הם נותנים תמונה ראשונית חשובה על נוכחותו של שיתוף , לאשורה בצורה מדויקת את המציאות

 . ציבור בתכנון העירוני
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 משנים נתונים בידינו אין. בלבד נקודתי באופן נערך זה מחקרש בכך קשורה אחרת מגבלה

 הלימוד בתכניות הציבור שיתוף נוכחות של הספציפי לנושא ביחס םקודמי עשורים או קודמות

? ציבור שיתוף בנושא בעיסוק ירידה או עליה יש לעבר ביחס האם יודעים איננו. עירוני בתכנון

 ללא אך, הנושא על כללית תמונה מהמחקר לקבל לנו מאפשר מחקר זה? כלל שינוי אין ושמא

 מחקר לקיים נציע, זאת לאור. עליה מצביע שהוא המגמה הימ לומר יכולת לנו אין השוואתי מידע

 הנוכחי במחקר שנבדקו הקריטריונים על שיישען אורך כמחקר שיבוצע, יותר או אחד המשך

 שיתוף תכני של למקומם ביחס המתפתחות המגמות על מהימנה תמונה יספק וכך זמן לאורך

 .עירוני בתכנון הלימוד בתכניות ציבור

 המחקר השפעת של בתחום זה במחקר שנצבר הידע את ולחדד להרחיב שיוכל סףנו עתידי מחקר

 בין משווה מחקר הוא, כעת שהתקבלה הנקודתית לתמונה מעבר הלימודים תכניות על

 על משפיע מחקר שבו באופן דיסציפלינות בין הבדלים יש כי עלה הספרות מסקירת. דיסציפלינות

, ועוד כאדריכלות, מקבילות בדיסציפלינות דומה מחקר של ביצוע, לכן. לימודים תכנית עיצוב

אפשרות נוספת  .נוספת משמעות הנוכחי המחקר ממצאי יקבלו דרכה משווה תמונה לתת יכול

, מחקרים אלו .לבצע מחקרים דומים גם בפרופסיות שונות ותחומי ידע אחרים לחלוטין היא

ס הידע האקדמי המבקש להשיב על יוכלו להרחיב את בסי, כשיצטרפו לתוצאות המחקר הנוכחי

 .בין מחקר להוראה הכללית שאלת הקשר

 וקורסי חובה קורסי בין ברורה הבחנה נערכה לא זה שבמחקר בעובדה קשורה נוספת מגבלה

 הקורס במסגרת חובה שהם קריאה פריטי בין הבחנו לא הקריאה לפריטי ביחס, בנוסף. בחירה

 חובהתופסים כהמוסדות השונים  מה הבחנה מאפשר אל המחקר מכך כתוצאה. רשות פריטי ובין

 מחקר לבצע נציע, לכן .בלבד למתעניינים המוצעים התכנים הם מה לעומת לדעת המתכנן על

 מדויקת תמונה תתקבל כך .ורשות חובה תכני בין הלימודים תכניות בתוך שיבחין יותר מעמיק

 .ציבור שיתוף של ניםתכ ללמוד הצורך את המוסדות תופסים שבו האופן על יותר

 רק לשקף יכולה סילבוסים של בחינהש בכך קשורה אחרת מגבלה, זה מחקר בתחילת שצוין כפי

 ונדונים שמוצגים תכנים וישנם יתכן. בפועל בשיעור שנאמר מה את בוחנת ואינה, בהם שהוצג מה

 בנושא יםמשל איכותני מחקר לבצע נציע, זאת לאור. בסילבוס ביטוי להם אין אך ,בקורסים

 מפתח גורמי עם עומק ראיונות על שיבוסס, עירוני בתכנון הלימוד תכניותב הציבור שיתוף

 מעמיק, סובייקטיבי מידע וייתן, בשיעורים תצפיות בצד עירוני בתכנון הלימודים תכניות בהבניית

 ניהעירו בתכנון לימוד כתחום הציבור שיתוף נושא את תופסים המוסדות שבו האופן על ומקיף

 .שלהם הלימוד בתכנית לדעתם תופס שהוא המקום ועל

מקום שניתן ללימוד ועיסוק בתכני המתמקדת במחקר זה מציע הצצה ראשונית , עם כל מגבלותיו

הוא מעלה כיווני חשיבה חדשים , נוסף לכך .פרופסיית התכנון העירוניהכשרה של שיתוף הציבור ב

שמש בסיס למחקרים נוספים ת וז עבודהתנו כי תקוו. בנוגע לשאלת הקשר בין המחקר להוראה

 .שירחיבו ויעמיקו את בסיס הידע האקדמי בתחומים חשובים אלו
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 נספחים

 המופיעים בעבודה זו רשימת לוחות: 3 נספח

 

 מודל רכיבי עיצוב תכניות והגורמים המשפיעים על העיצוב: 3וח ל 

  3לוח  :The Process of Professionalization 

  וג התוארלפי ס, רישום הסטודנטים לבתי הספר לתכנוןבהצמיחה : 1לוח  

  3009נכון לשנת , פילוח התכניות בתכנון לפי יבשות: .לוח 

  סולם השיתוף: 0לוח 

  את המדרגות רשימות בשתי שנבחרו ומיקומן והתוכניות המוסדות רשימת: 6לוח 

 בעולם הטובות העירוני התכנון תוכניות

 הנתונים איסוף תכני את המשקף תרשים: 1 לוח 

  חישוב שיעורי ההשבה: 8לוח 

 ניתוח סטטיסטי מבחן רגישות המחקר: 9וח ל 

  אנשי הסגל במוסד ונוכחות שיתוף ציבור כתחום מחקר שלהם: 30לוח 

  נוכחות שיתוף הציבור בקורסים ובסילבוסים בתוכניות הלימוד בתכנון עירוני :33לוח 

  פריטי קריאה ושיעורים העוסקים בשיתוף ציבור: 33לוח 

  ום מחקר והופעת שיתוף ציבור בסילבוסיםקשר בין שיתוף ציבור כתח: 31לוח 

  ממצאים ביחס לקורסי תיאוריית התכנון: .3לוח 

  ממצאים הנוגעים למקומו של שיתוף הציבור בקורסים המעשיים: 30לוח 

  קשר בין קורסים מעשיים והמצאות תכני שיתוף ציבור בהם: 36לוח 
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 ניתוח סטטיסטי של מבחן רגישות המחקר : 6נספח 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1  מספר הקורסים שהושג הסילבוס

 שלהם

36.88 8 19.253 6.807 

מספר הסילבוסים בהם שיתוף 

 ציבור נכלל בחומר הנלמד

8.25 8 5.946 2.102 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 ם שהושג הסילבוס מספר הקורסי

מספר הסילבוסים בהם & שלהם 

 שיתוף ציבור נכלל בחומר הנלמד

8 .714 .047 

Paired Samples Test 

 
Paired Differences 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1  מספר הקורסים שהושג הסילבוס

מספר הסילבוסים בהם  -שלהם 

 שיתוף ציבור נכלל בחומר הנלמד

28.625 15.574 5.506 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1  מספר הקורסים שהושג הסילבוס

מספר הסילבוסים בהם  -שלהם 

 שיתוף ציבור נכלל בחומר הנלמד

15.605 41.645 5.199 7 

Paired Samples Test 
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 Sig. (2-tailed) 

Pair 1  מספר הקורסים שהושג הסילבוס

מספר הסילבוסים בהם  -שלהם 

 שיתוף ציבור נכלל בחומר הנלמד

.001 

 

 'ניתוח סטטיסטי השערת מחקר א: 0נספח 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 צי_ףשיתו_שחוקרים_סגל_אנשי_שיעור

 בור

6.225 8 7.4980 2.6509 

צי_שיתןף_הכוללים_הסילבוסים_שיעור

 בור

23.700 8 12.2846 4.3433 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 צי_שיתוף_שחוקרים_סגל_אנשי_שיעור

& בור 

צי_שיתןף_הכוללים_הסילבוסים_שיעור

 בור

8 -.423 .296 

Paired Samples Test 

 
Paired Differences 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 צי_שיתוף_שחוקרים_סגל_אנשי_שיעור

 -בור 

צי_שיתןף_הכוללים_הסילבוסים_שיעור

 בור

-17.4750 16.8842 5.9695 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df 
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95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 צי_שיתוף_שחוקרים_סגל_אנשי_שיעור

 -בור 

צי_שיתןף_הכוללים_הסילבוסים_שיעור

 בור

-31.5905 -3.3595 -2.927 7 

Paired Samples Test 

 Sig. (2-tailed) 

Pair 1 צי_שיתוף_שחוקרים_סגל_אנשי_שיעור

 -בור 

צי_שיתןף_הכוללים_הסילבוסים_שיעור

 בור

.022 

 

 'ניתוח סטטיסטי השערת מחקר ב: 1 נספח

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 1.669 4.721 8 5.50 מעשיים_קורסים_מספר 

המכילים_מעשיים_קורסים_מספר

 ציבור_שיתוף_

.88 8 .991 .350 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 מעשיים _קורסים_מספר &

המכילים_מעשיים_קורסים_מספר

 ציבור_שיתוף_

8 .840 .009 

Paired Samples Test 

 Paired Differences 
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Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 מעשיים _קורסים_מספר- 

המכילים_מעשיים_קורסים_מספר

 ציבור_שיתוף_

4.625 3.926 1.388 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 מעשיים _קורסים_מספר- 

המכילים_מעשיים_קורסים_מספר

 ציבור_שיתוף_

1.343 7.907 3.332 7 

Paired Samples Test 

 Sig. (2-tailed) 

Pair 1 מעשיים _קורסים_מספר- 

המכילים_מעשיים_ורסיםק_מספר

 ציבור_שיתוף_

.013 

 

 


