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איך היינו רוצים שהמושבות בנימינה וגבעת עדה ייראו 
בשנים הבאות? מה היחס הנכון בין שימור המורשת וחיזוקה לבין המשך 

פיתוח המושבות? מה יאחד ומה יבדיל בין שתי המושבות, גבעת עדה 
ובנימינה? מה אנחנו רוצים להיות כשנהיה “גדולים”?  

את התשובות לשאלות האלה אנחנו לא רוצים להשאיר ליד המקרה, או ליוזמות וללחצים 
של בעלי עניין כאלה או אחרים. לא! את  התשובות אנחנו רוצים לגבש יחד, בתהליך 

משותף ומלא איתכם, תושבי המושבות. רק ביחד נחליט מי אנחנו ומה אנחנו ולאן אנחנו 
 רוצים להתקדם. 

לצורך כך החלטנו לצאת לדרך. המועצה ומינהל התכנון במשרד הפנים מקדמים 
בימים אלה תכנית מתאר כוללנית-סטאטוטורית לבנימינה-גבעת עדה, אשר תיצור את 

המסגרת התכנונית המיטבית לפיתוח המושבות בעשורים הבאים. במקביל, המועצה 
 מקדמת תוכנית אסטרטגית למושבות. 

במסגרת התוכניות, המתאר והאסטרטגית, נקבע את אופי ביתנו המשותף ויעדיו לטווח 
הארוך, נגדיר קווים מנחים לתוכניות אב לחינוך, קהילה וכלכלה, ונקבע מהם המיזמים 

 שיהוו מנועי צמיחה עבורנו.
כמו בכל דרך, גם לדרך שלנו יש נקודת מוצא, והיא עיצוב חזון המושבות בנימינה וגבעת 

עדה. חזון אשר ישמש כמצפן למגוון תחומי חיינו, לריכוז מאמצים ולהבטחת תוצאות. חזון 
קצר יחסית, ברור ובהיר, שיהיה מובן ומוסכם על כולנו ושיגדיר את תעודת הזהות שלנו 

בעתיד.  

לכן חשוב שכולנו נשתתף בעיצוב התהליכים. 
שנצבע ביחד, כל אחד על-פי גווניו, את התמונה העתידית של ביתנו המשותף.

איך נוכל לעשות זאת? בשני ערוצים מקבילים: 
1. באמצעות מפגשי שיתוף פתוחים לכלל הציבור, במסגרת תוכנית מתאר כוללנית-

 .AMCG סטאטוטורית למושבות, בהובלת חברת אביב
 .inQL 2. באמצעות כלי טכנולוגי ידידותי מאוד ופשוט לשימוש, שפותח על ידי חברת

על התהליך
להלן פירוט הערוצים ולוחות הזמנים להשתתפות בעיצוב 

התוכניות, המתאר והאסטרטגית, לגיבוש תמונת העתיד 
של בנימינה וגבעת עדה: 

 9.5.2015-1.5.2015
שיתוף ציבור וירטואלי לכלל הציבור - חזון המועצה. במסגרת זו אתם 

מוזמנים להיכנס לאתר המועצה או לדף הפייסבוק של המועצה, ללחוץ על 
הלינק  “חזון המועצה” ולהשפיע על החזון שהולך ונרקם. 

אפשר )ואף רצוי( לצרף תמונה שתמחיש את החזון של כל אחת ואחד מכם. 

5.5.2015
בשעה 18:00 - מפגש שיתוף ציבור - תוכנית המתאר - בחצר טפרברג, 

דרך רגבים, גבעת עדה )יימשך כ-3.5 שעות(. 

11.5.2015
בשעה 18:00 - מפגש שיתוף ציבור - תוכנית המתאר - באולם הספורט של 

 בי”ס אשכולות, רח’ המורה בנימינה )יימשך כ-3.5 שעות(. 
_________________________________________________
* שני המפגשים יתקיימו על פי גישת המרחב הפתוח )open space( אשר 
יונחה על ידי צוות שיתוף הציבור של תוכנית המתאר. במפגשים יתקיימו 

דיוני  עומק סביב “שולחנות עגולים” לגבי נקודות המפתח הנוגעות 
לאורח החיים במושבות.   

_________________________________________________

 נשמח להשתתפותכם הפעילה, תודה.

לוח הזמנים
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