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כלי מתוך ארגז הכלים להשתתפות אזרחית ואקטיביזם של צעירים וצעירות

פלייסמייקינג
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לכל אחד/אחת יש את הזכות 
לחיות במקום נהדר. חשוב מכך, 
לכל אחד/אחת יש את הזכות 
לתרום להפיכת המקום שבו 

הם/ן כבר חיים/ות לנהדר.

פרד קנט, מייסד ונשיא 
הפרויקט למרחבים ציבוריים

תקציר הכלי

מתי אשתמש 
בכלי?

מה תהיה 
התוצאה?

זירה: השתתפות קהילתית

 :)Place Making כלי זה הוא מדריך לפלייסמייקינג )הקרוי גם 'יצירת מקום' ובאנגלית

שימוש במקום ציבורי והפיכתו לבעל ערך לקהילה ולתושבים.

כאשר יש לי רעיון לפעילות מתמשכת או מיזם שעבורם נדרש שימוש במקום 

ציבורי בתחומי הקהילה; או כאשר אני מזהה מקום ציבורי שניתן לנצל ולהשתמש 

בו בצורה טובה יותר לטובת הקהילה והתושבים.

 

מקום ציבורי בתחום הקהילה, המשמש את הקהילה באופן משמעותי ונותן לה 

ערכים מוספים, כמו מקום מפגש קהילתי, מקום לאירועים קהילתיים, מיזם 

ירוק או תרבותי.

1

2

3

כשאתה פוסע ברחוב עירוני ומגלה שתלויים בו ציורים או קטעי שירה, כשאת שומעת 

על גינה קהילתית המשמשת את תושבי השכונה הסמוכה למפגשי שכנים, כשאתה 

שואל ספר לקריאה ללא עלות מספרייה פתוחה בשדרה העירונית, כשאת יושבת לנוח 

בפינה נעימה עם ספסלים וצל... מה המשותף לכל אלה? 

כל אלה הם צורות של פלייסמייקינג - שימוש במרחבים ציבוריים באזור המגורים 

והפיכתם למקומות המשרתים את הקהילה ונותנים לה ערך. פלייסמייקינג יכול להיות 

ניצול של משאב קיים של שטח ציבורי, ויכול להחיות אזורים ולהפוך אותם למרכזיים 

ולשוקקי חיים. 

פלייסמייקינג הוא הזדמנות לתת מענה לצרכים של הקהילה ולהביא לידי ביטוי את 

האיכויות של המקום ואת הערכים של הקהילה.

הכלי על רגל אחת
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משאבים עיקריים

רתימת תושבים 
לפלייסמייקינג 
שיתופי קהילתי

יצירת סביבה מאפשרת 
שתומכת במובילים/ות 

מקומיים/ות

שימוש במרחבים 
ציבוריים מקומיים

מקוםתהליך

אנשים

פלייסמייקינג מוצלח מתבסס על שלושה משאבים עיקריים: אנשים, תהליך ומקום.

בהמשך נפרט כיצד יש לרתום את האנשים הנכונים, למצוא את המקום הנכון ולנהל 

את התהליך באופן מיטבי, כדי להפיק את המרב מתהליך הפלייסמייקינג.

חשוב לדעת: רעיון הפלייסמייקינג הוא רחב וניתן למצוא מגוון גדול של דוגמאות, 

עבודות שנכתבו על הנושא ועצות ליצירת מקום מוצלח. הכלי המובא כאן הוא 

רק ‘טעימה’ ממגוון האפשרויות של איך ומה לעשות. 

לאורך הכלי ובנספח שבסופו יש קישורים רבים למקורות ולהרחבות. מומלץ 

לעיין בהם אם אתה מתכנן לעשות פלייסמייקינג.

איך יכול להיראות פלייסמייקינג בקהילה שלך?

להלן כיוונים לסוגים של פלייסמייקינג:

שימושים חדשים במתחמים ציבוריים, שאינם מנוצלים מספיק: לקיחת מתחם . 1

ציבורי קיים, חדש או ישן, והכנסת חיים לתוכו או התאמתו לשימוש או לשירות חדש. 
לדוגמה

גינה ציבורית, שכמעט 
אינה בשימוש ולהקים בה 
גינת כלבים, גן שעשועים 
או מקום מפגש קהילתי.

סלון קואופרטיבי משותף
מיקום: בניין כלל בירושלים

מבצע: אלה גיל; מוסללה 

יצירת סלון משותף לפעילות 
קהילתית במסדרון קואופרטיב
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אירועים קהילתיים קבועים: התאמה של מתחמים ציבוריים לשמש לאירועים . 2סוגי פלייסמייקינג

קהילתיים. האירועים משמשים לבניית קשרים קהילתיים חזקים, לפיתוח גאווה 

מקומית ואפשרות להיכרות בין השכנים. 

רמפה: מרחב רב-קהילתי
של תרבות ופנאי

מיקום: נווה שאנן, תל אביב 

מבצע: קוקלטיב אנייה בשיתוף 
תושבים ופעילים נוספים

צילום: קוקלטיב אנייה

גינה קהילתית
מיקום: רחובות

צילום: מתוך עמוד הפייסבוק 
“גינה קהילתית רחובותית - 

מעגל תומכים”

“שדרות מרקט” 

מיקום: רחבת עיריית שדרות 

יריד חקלאים, אומנים ויוצרים 

שווקים ומזון: שימוש במקום למפגש תושבים סביב שולחן אוכל משותף או בשוק, . 3

שבו יוכלו תושבים מהקהילה להציג את כישרונותיהם ותוצרתם. 

מיזמים ירוקים: אימוץ אדמות מקומיות ציבוריות שאינן בשימוש לצורכי גננות . 4

קהילתית, גינות נוי וגינות ירק או אפילו יער מאכל. 
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מיזמים יצירתיים קהילתיים: ניצול המרחב של מתחם ציבורי להצגת עבודות של . 5סוגי פלייסמייקינג

אומנים מקומיים או מיזמי אומנות קהילתיים. מיזמים יצירתיים לא רק מייפים את 

המרחב הציבורי ומעודדים את התושבים לבקר ולשהות בהם, אלא יכולים ממש לשנות 

את האווירה במרחב הציבורי וליצור זהות וגאווה מקומיים של התושבים עם המקום.

“ספר“ השירה 
מיקום: מרכז תל אביב 

צילום: יולי גורודינסקי

השירים של אורן עילם נכתבו 
על קירות חניון

מיזמים של שיתוף קהילתי: שימוש במרחב הציבורי כתשתית לשיתוף של מיומנויות . 6

ומשאבים בקהילה.
לדוגמה

מחסן שיתופי שבו התושבים 
יכולים לחלוק כלי עבודה, 
רב- כלים  או  חומרים 
פעמיים, נגרייה קהילתית, 
ספרייה קהילתית או מחסן 
ציבורית. בגינה  צעצועים 

טיפ טיפה
ואף  ללמוד  ורצוי  מותר 
להעתיק רעיונות מאחרים: 
פלייסמייקינג הוא לא נושא 
חדש בעולם. קיים ידע רב 
ללמוד  שאפשר  וניסיון 
ממנו. כדאי להכיר פתרונות 
שעובדים וללמוד מהצלחות 

ומטעויות של אחרים.

ספריה קהילתית
מיקום: בית הכרם

תכנון ועיצוב: שרון אברמסון

 DY Common :ניהול פרויקט
Planning

צילום: ים ויניולה

הקישורים הבאים יכולים להיות מקום טוב להתחיל בו את ההיכרות עם הרעיון 

ואיסוף רעיונות:

אנייה – מנבטה לסביבה עירונית	 

האם המקום הכי שנוא בת''א יהפוך לגינה הקהילתית התוססת במדינה?	 

ברחובות שלנו יש קסם מיוחד: להביא את האמנות אל השכונה	 

הסיפור המעניין של ספריית הרחוב	 

בסוף החוברת תמצאו קישורים והפניות לחומרים שנכתבו על פלייסמייקינג, מהם תוכל 

לקבל רעיונות וכלים נוספים לביצוע. חושבים להוביל תהליך פלייסמייקינג בקהילה 

שלך? המשיכו לקרוא ותבינו יותר על התפקיד שתידרשו לבצע...
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• 1 •
יוצאים לדרך: 

הוגים רעיון, מקימים 
צוות ומגבשים חזון

• 4 •
הרחבת מעגלי 

פעילים/ות ורתימת 
בעלי עניין

• 2 •
מיפוי ובחירת 

מקום 

• 3 •
תכנון

• 5 •
ביצוע המיזם 

ושיווקו

• 6 •
הערכת הביצוע, 
התאמות והמשך 

פעילות
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פלייסמייקינג: 
איך עושים את זה?

הוגים רעיון, מקימים צוות ומגבשים חזון

תחילתו של פרויקט פלייסמייקינג יכולה להיות בשתי דרכים מקבילות – ייתכן שנתקלת 

במתחם ש’עשה לך חשק’, דמיינת את הפוטנציאל של הדברים שאפשר לעשות במקום 

הזה עבור הקהילה; או שיש לך רעיון למיזם או פעילות שדורשים מקום לקיים אותם, 

עכשיו צריך למצוא מקום ולצאת לדרך.

כך או כך, הצעד הראשון צריך להיות לרתום סביבך קבוצה מובילה של אנשים שיהיו 

מעוניינים לפעול יחד איתך בפלייסמייקינג. דבר עם אנשים, שתף אותם ברעיונות שלך, 

מצא את אלה שרוצים להצטרף לצוות המוביל והזמן אותם לפגישה ראשונה. מומלץ 

לעיין בכלי לרתימת פעילים כדי ללמוד איך לעשות זאת.

מה מומלץ בפגישה הראשונה?

להגדיר חזון ומטרות: מה אתם כקבוצה רוצים בעצם לעשות כאן? מה הרעיון הכללי 	 

ומה המטרות )זכרי כי זו חשיבה ראשונית ועוד תוכלו לדייק את הרעיון בהמשך(. את 

מוזמנת לעיין בכלי לניסוח חזון, מטרות ויעדים כדי להבין טוב יותר מה אפשר לעשות.

להחליט במשותף על בעלי תפקידים: מוביל או מרכז לפרויקט, גזבר, אחראית על 	 

שיווק ותקשורת, אחראי על גיוס מתנדבים, ועוד.

להגדיר יחד מה יהיו דרכי העבודה שלכם: היכן תיפגשו, באיזו תדירות, איך תשמרו 	 

על קשר, איך תשתפו מידע )תיקייה משותפת בדרייב, למשל(.

לקבוע לוחות זמנים ראשוניים: מתי הפרויקט ‘יעמוד על הרגליים’ ורצוי גם כמה אבני 	 

דרך לראות שאתם מתקדמים.

1

יוצאים לדרך
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מיפוי

פלייסמייקינג: 
איך עושים את זה?

זיהוי ובחירת מקום

כאמור, לפעמים פרויקט פלייסמייקינג יכול להתחיל מכך שראית מקום ש’הדליק’ 

אותך. גם אם זה המצב ואתה וקבוצת המובילים שאספת איתך משוכנעים שזה 

המקום להמשיך אתו, כדאי לקיים את שלב המיפוי שיעזור לכם לוודא שזה אכן המקום 

המתאים ביותר למיזם שלכם. 

אם התהליך שלך התחיל מרעיון ולא מזיהוי מקום, שלב זה חשוב עוד יותר, שכן זה 

השלב שבו תאתר ביחד עם שותפיך מקומות מתאימים.

אז איפה עושים פלייסמייקינג? פלייסמייקינג יכול להיעשות במגוון מרחבים ציבוריים, 

שניתן להפוך אותם למקום משמעותי עבור הקהילה: פארק, גינה ציבורית, כיכר, אזור 

בקמפוס, מבנה ציבור, מרכז מסחרי שכונתי או עירוני, רחוב  או שוק.

מיפוי מקומות אפשריים: יחד עם הצוות המוביל בצעו מיפוי, סקירה והערכה של 

מרחבים ציבוריים אפשריים. בחנו יחד יתרונות, אתגרים, אפשרויות וצרכים שונים, 

שהמקום יכול לתת להם מענה. בסופו של תהליך המיפוי - החליטו על מקום ועל 

כיווני הפעולה הראשוניים.  

שלב המיפוי מבוסס על התבוננות והקשבה למקום ולמרקם החיים המתנהלים בו. 

מיפוי קשוב ומפורט בתחילת התהליך הוא שלב מפתח ליצירת מקום מוצלח. התבונן 

יחד עם שותפייך במה אנשים עושים או נמנעים מלעשות במקום. שאל את עצמך: 

מה יכול להפוך את המקום להצלחה או לכישלון, אילו פעילויות חסרות ואילו ניתן 

להוסיף. בעמוד הבא תמצא טופס, אשר ניתן להדפיס, המרכז את השאלות שיש 

לשאול בדרך לבחירת המקום המתאים ביותר לפלייסמייקינג.

אחרי שתבחן יחד עם השותפים את המקומות שבאים בחשבון, חישבו ביחד ובחרו 

מקום אחד שאתו תתקדמו.

 )PPS) Project For Public Space כלים נוספים למיפוי: הכלים הבאים פותחו על ידי

ותורגמו על ידי מרכז השל לקיימות בשותפות איתם:

כרטיסיות לתהליך המיפוי 	 

פעילות משחק מקום וראיונות רחוב 	 

ערכה למיפוי הפעילות הקיימת במקום	 

2

טיפ טיפה
עושים  לא  פלייסמייקינג 
מהכורסה. הפשילו שרוולים, 
צאו לשטח, בדקו אפשרויות 

שונות, דברו עם אנשים. 

לדוגמה
החלטת לפעול להקמת גינה 
קהילתית... בשלב זה בחן 
יחד עם השותפים שלך גינות 
ציבוריות, שטחים פתוחים 
מנוצלות  בלתי  וחלקות 
אחרות שבאות בחשבון. בחן 
היכן השטח גדול מספיק, 
איפה יש קרקע מתאימה 
לעיבוד, האם יש אספקת 

מים נגישה וכן הלאה.
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טופס למיפוי

ספירת הולכי רגל

מי משתמש?

מה השימושים 
העיקריים?

כיצד מגיעים 
אל המקום?

מפרט / תיאור 
המקום עצמו

יתרונות 
וחסרונות

שותפים 
מקומיים

טופס למיפוי מקומות אפשריים: 

הגעתם למקום שנראה לכם כמקום פוטנציאלי לפלייסמייקינג. עכשיו זה הזמן 

לבחון אותו. כדי לעשות זאת, מומלץ לשהות במקום לפחות חצי שעה.

כמה אנשים עברו במקום? ________   כמה אנשים שהו במקום? _________

גילאים ________  מגדר _____________ קבוצות / יחידים  ____________

איזה פעילויות מתקיימות במקום כיום? )למשל: בילוי עם הכלב, קריאת ספר, 

שיחת חברים( כמה פעילויות שונות מתקיימות במקום? ________________

________________________________________________________

האם יש נגישות ברגל / באופניים / בתחבורה ציבורית / ברכב? _______________

האם קל למצוא את המקום? האם הוא נוח להגעה?  ___________________

האם הוא נגיש לעגלות ילדים / כיסאות גלגלים? _______________________

האם יש מספיק תאורה 

לפעילות ערב?               כן / לא   

האם יש מספיק צל    

לפעילות בשעות היום?  כן / לא

שרטטו מפה קטנה של המקום: 

מה היתרונות של המקום? מה החוזקות שלו? ______________________

מה מייחד את המקום?  _____________________________________

מהן נקודות התורפה של המקום? ______________________________

איך תרתמו את החוזקות ואיך תתגברו על החולשות  של המקום דרך המיזם שלכם?     
________________________________________________________

האם יש עסקים או בעלי עניין אחרים שנוכחים במקום ויכולים לסייע במיזם? כיצד?

מה כבר קיים במקום ויכול לשמש אותנו? ____________________________

______________________________________________________

1

2

3

4

5

6

6

להורדה ולהדפסה
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עכשיו כשיש לך שותפים, חזון ומקום מתאים, 
הגיע הזמן לתרגם את החזון לתוכנית פעולה! 

תכנן ביחד עם שותפייך לצוות המוביל פעולות קצרות-טווח או שינויים קטנים 	 

שישפיעו מיד ויצרו התלהבות שתאפשר המשכיות.

אחר כך המשיכו לתוכניות ארוכות-טווח. 	 

על התוכנית לכלול התייחסות גם לרמה הפיזית וגם לרמת התוכן. איך נייצר מקום 	 

ואיזה תוכן נביא למקום, כדי לתת לו את המשמעות הנדרשת. 

 

חשוב לדעת: שלב קריטי שחייבים לעבור בדרך להקמת המיזם שלכם הוא 

קבלת אישורים מהרשויות. לא ניתן להשתמש במקום ציבורי ללא קבלת 

אישור מתאים מהרשות. 

אל תשכחו לברר איזה אישורים צריך להשיג, לכלול את השגתם בתוכנית 

העבודה שלכם ולהחליט מי האחראי לטיפול בכך. עם זאת, קבלת אישור 

יכולה לקחת זמן. אל תמתינו והמשיכו במקביל להתקדם עם המיזם!

 כדי ללמוד יותר איך לבנות תוכנית עבודה ראו את הכלי: תוכנית עבודה.

הרחבת מעגל השותפים וצירוף פעילים נוספים

התוכנית מוכנה. הצוות המוביל שגייסת בתחילת התהליך אמנם הכרחי כדי להתניע את 

הפרויקט, אבל כדי להפעיל את המקום רצוי לגייס שותפים ופעילים נוספים. כך המקום 

יוכל לפעול בצורה מוצלחת וגם תיהנו מיתרון נוסף – חיזוק הקהילה, בכך שאנשים רבים 

יהיו מעורבים בעשייה. 

המיפוי שעשית לבחירת המקום עשוי לסייע לך לזהות כישרונות, שותפים וחיבורים 

בקהילה. בכל קהילה ישנם אנשים או גופים שיכולים לספק עזרה מעשית או עצה לגבי 

המקום ופיתוח המיזם.  

ערוך רשימה של שותפים אפשריים, כדי לקבל תמונה ברורה יותר של האנשים/

ארגונים שאפשר לרתום לפרויקט. 

באפשרותכם בשלב זה גם להשתמש בכלי לניהול שותפויות שיסייע במיפוי שותפים 

אפשריים, רתימתם לפרויקט וניהול הקשר עמם.

תכנון

פלייסמייקינג: 
איך עושים את זה?

3

טיפ טיפה
מתחילים בקטן, בודקים מה 
מצליח ומשם מתקדמים. 
ביותר  הטובים  המקומות 
שינויים  עם  מתחילים 
לטווח הקצר, שאפשר לבחון 

ולהתאים לאורך שנים.

לדוגמה
נחזור לגינה הקהילתית: מי 
יכולים להיות שותפים? האם 
למתנ”ס יש גינה שאפשר 
לפתח? יש משתלה קרובה 
אתכם?  ‘לאמץ’  שתוכל 
גננים  שהם  תושבים  יש 

מקצועיים/חובבים?

טיפ טיפה
הכסף הוא לא העיקר. תמיד 
עלויות  לגבי  חששות  יש 
ומקורות מימון אבל אפשר 
לעשות הרבה במעט כסף. 
שיתוף תושבים ושותפים 
יסייע להורדת העלויות. רצוי 
להתחיל בהשקעה כספית 
הצלחה  שתייצר  קטנה, 
ותעודד גיוס כספים נוספים.

4

הרחבת מעגלי 
פעילים/ות 
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כאן תמצאו סוגים של שותפים שעשויים להיות רלוונטיים לפלייסמקינג וכדאי 

לכם לשקול לצרפם:

חברים ושכנים.	 

בעלי חנויות ועסקים מקומיים.	 

תושבים ותיקים בשכונה )מביאים פרספקטיבה, היסטוריה, חיבורים לשותפים נוספים(.	 

עמותות )הן כאלה שפועלות במקום והן ארציות(.	 

בתי ספר.	 

מוסדות מקומיים: ספרייה, מוזיאון וכדומה.	 

התארגנויות קהילתיות קיימות.	 

רשויות מקומיות.	 

איזה כייף! עכשיו הזמן לעבור מתכנונים למעשים!

צאו לשטח והקימו את הפרויקט שלכם בהתאם לתוכנית שכתבתם. בצעו אותה 

עם הקהילה וכל השותפים שהצלחתם לרתום. נסו להתחיל עם ‘ניצחונות מהירים’ 

)Quick Wins(, שיעודדו ויציגו מהר מה הצלחתם והשגתם.

ספרו את סיפור המיזם

לאחר התנסות ראשונית בביצוע, דאגו לספר על הפרויקט ולשווק אותו. נצלו זאת כדי 

לרתום עוד פעילים, לגייס משאבים ולתת השראה לקהילות נוספות.

כתבו ברשתות החברתיות, בלוחות מודעות, בניוזלטר מקומי, או הזמינו מקומון לכסות 

את האירוע, קבעו פגישה ברשות המקומית והציגו את העשייה שלכם, הפיצו את 

הסיפור לקהילות אחרות.

הנה כמה טיפים איך לעשות זאת:

זכור את האמרה המוכרת: מילה אחת שווה אלף מילים. כאן הדבר נכון במיוחד, 	 

השתמש בהרבה תמונות ובסרטונים קצרים במקום בתיאורים ארוכים.

השתמש בציטוטים קצרים של אנשים שלקחו חלק במיזם והם מספרים כיצד המיזם 	 

השפיע על הקהילה ועל איכות חייהם )למשל: “פתאום פגשתי את השכנים שלי”(.

השתמש במידע שצברתם מתהליך המשוב כדי להדגים על איזה צורך המיזם ענה 	 

וכיצד הוא ענה עליו )למשל: “המתחם היה מוזנח במשך שנים ועכשיו באופן קבוע 

יושבות בו משפחות עם ילדים קטנים”(.

רתימת בעלי עניין

טיפ טיפה
יכולות  מקומיות  רשויות 
חשובות.  שותפות  להיות 
כדאי לפנות לבעלי תפקידים 
ולסייע.  שיכולים להירתם 
רשות מקומית עשויה לסייע 
גם בהיבט של עזרה כספית 
לפרויקט וגם בהתגברות על 

מכשולים שונים.

טיפ טיפה
לכלול  עשוי  הזה  השלב 
עבודה מאתגרת. תוך כדי 
גם  תשכחו  אל  התהליך 
גיבוש  על  ולעבוד  להנות 
יהיה  כדי שלכולם  הצוות, 
חשק להמשיך ולפעול יחד.

לדוגמה
ב’ניצחונות  הכוונה  מה 
מהירים’? רוצים גינה עם 
עצי פרי? אין בעיה, אבל זה 
יכול לקחת כמה שנים עד 
שעמלכם יישא פרי )תרתי 
משמע!(. התחילו במקביל 
תבלין  ועשבי  ירקות  עם 
ויתנו  יותר  מהר  שיצמחו 

לכולם הרגשת הישג.

5

ביצוע המיזם 
ושיווקו
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הערכת הביצוע, התאמות והמשך הפעילות

ביצעת עם שותפיך את התוכנית, או חלק מרכזי ממנה? בצעו יחד הערכה של הפעילות 

שקיימתם וגם בחינה חוזרת של החזון לקראת המשך הפיתוח וההשקעה. שבו עם 

הצוות המוביל ושאלו את עצמכם: מה השגתם )תוצאות(? האם אתם מרוצים מהביצוע 

)תהליך(? מה עבד טוב )לשימור(? מה כדאי לעשות אחרת מכאן והלאה )לשיפור(?

ניתן להיעזר בכלי להערכה ומדידה כדי לקבל רעיונות כיצד לבחון ולהעריך את הישגיכם 

במיזם עד כה.

איך תדע אם יצרת מקום מוצלח?  

למקום מוצלח ישנן ארבע איכויות:

נגישות: מקומות מוצלחים הם נגישים ומקושרים למקומות חשובים בסביבה. למשל, . 1

אתם יורדים עם הכלב לפארק, נכנסים לקיוסק לקנות ארטיק, מתיישבים על ספסל 

בגינה ופוגשים שכן שנמצא עם הילדים שלו במגרש משחקים. אומרים שלום. משם, 

תוך שתי דקות, אתם מגיעים לדואר לאסוף חבילה וחוזרים דרך הפארק הביתה. הגינה 

הציבורית היא מעבר שמקשר בין פעילויות שונות ומאפשרת מפגשים אקראיים 

ושיחות בלתי מחייבות עם שכנים ומכרים. כל זה יוצר הון חברתי.

נוחות ותדמית: מקומות מוצלחים הם נעימים ונראים טוב. נעים לשהות במקום שיש . 2

בו ספסלים תקינים, צל, שהוא פתוח ושניתן לראות מהכניסה את המרחב כולו. מקום 

מוצלח הוא מקום נקי, מתוחזק, אסטטי ומשדר שמישהו מטפח אותו ושומר עליו. 

זהו מקום שגורם לנו נינוחות, ביטחון ורצון לשהות בו.

שימושים ופעילויות: מקומות מוצלחים מושכים אנשים רבים להשתתף בפעילויות. . 3

נפגוש למשל אנשים שינגנו, ישחקו שח או יפתחו שולחן להחתמה על עצומה. במקום 

מוצלח נראה מגוון גדול של אנשים צעירים ומבוגרים. חלקם מעיינים בעיתון, אחרים 

עושים פעילות גופנית, פיקניק קטן או מסיבת יום הולדת לילדים.

חיברות/חברתיות: אל מקומות מוצלחים אנשים ירצו להגיע שוב ושוב כיוון ששם . 4

הם פוגשים אנשים אחרים, שם מתרחשים דברים מעניינים, שם נמצא עם מי לדבר, 

נשמע רכילות או חדשות מעניינות על האזור.
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לאחר שהערכת עם השותפים את הצלחת המיזם עד כה, חשוב יחד עם הצוות ממשיכים לפעול

המוביל אילו שיפורים ברצונכם להטמיע, המשיכו ותכננו את המשך הפרויקט. אם 

צריך - עשו התאמות בחזון ובתוכנית העבודה. ההתנסות הראשונית תאפשר לכם 

גם להרחיב את שורות הפעילים ותיתן לכם רוח גבית מצד הקהילה להרחבת המיזם 

וליצירת תוכנית לטווח ארוך.  

הרחבת המיזם יכולה לקרות באופנים שונים, למשל:

הפיכת מתקנים או פעילויות זמניים לקבועים )למשל עגלת קפה שהייתה מוצבת שם 	 

רק לאירוע אחד יכולה להיות שם דרך קבע(.

הרחבת קהל היעד.	 

הגדלת מגוון השימושים, הפעילויות והתוכניות במקום.	 

קישורים נוספים:

 	 PPS לקריאה נוספת באנגלית אתר

 	Placemaking Chicago כלים פרקטיים נוספים באנגלית מתוך אתר

מדריך מפורט וחומר רקע של הקליניקה האורבנית באוניברסיטה העברית בירושלים	 

וידאו מתוך “תעשו מקום”, כנס מקצועי לפלייסמייקינג ישראלי בשנת 2018: 	 

הילה בר-נר, מתכננת ערים, חמש גישות לפלייסמייקינג – ניסיון מהארץ ומהעולם

תובנות מקורס פלייסמייקינג  - בלוג של עפרה פלמר גרנות	 

תיאור שימוש בכלי למיפוי של PPS: ‘משחק מקום’ - בלוג של עפרה פלמר גרנות	 
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טופס למיפוי

ספירת הולכי רגל

מי משתמש?

מה השימושים 
העיקריים?

כיצד מגיעים 
אל המקום?

מפרט / תיאור 
המקום עצמו

יתרונות 
וחסרונות

שותפים 
מקומיים

טופס למיפוי מקומות אפשריים: 

הגעתם למקום שנראה לכם כמקום פוטנציאלי לפלייסמייקינג. עכשיו זה הזמן 

לבחון אותו. כדי לעשות זאת, מומלץ לשהות במקום לפחות חצי שעה.

כמה אנשים עברו במקום? ________   כמה אנשים שהו במקום? _________

גילאים ________  מגדר _____________ קבוצות / יחידים  ____________

איזה פעילויות מתקיימות במקום כיום? )למשל: בילוי עם הכלב, קריאת ספר, 

שיחת חברים( כמה פעילויות שונות מתקיימות במקום? ________________

________________________________________________________

האם יש נגישות ברגל / באופניים / בתחבורה ציבורית / ברכב? _______________

האם קל למצוא את המקום? האם הוא נוח להגעה?  ___________________

האם הוא נגיש לעגלות ילדים / כיסאות גלגלים? _______________________

האם יש מספיק תאורה 

לפעילות ערב?               כן / לא   

האם יש מספיק צל    

לפעילות בשעות היום?  כן / לא

שרטטו מפה קטנה של המקום: 

מה היתרונות של המקום? מה החוזקות שלו? ______________________

מה מייחד את המקום?  _____________________________________

מהן נקודות התורפה של המקום? ______________________________

איך תרתמו את החוזקות ואיך תתגברו על החולשות  של המקום דרך המיזם שלכם?     
________________________________________________________

האם יש עסקים או בעלי עניין אחרים שנוכחים במקום ויכולים לסייע במיזם? כיצד?

מה כבר קיים במקום ויכול לשמש אותנו? ____________________________

______________________________________________________
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