
 "הקנבס הקהילתי" הוא כלי תכנון למוביל קהילות, לצוותי עבודה בתוך הקהילה ולשותפים שלהם.
 המטרה של הקנבס הקהילתי הוא לתת מבט על על הרעיון, צרכים, מטרות ושותפים של הקהילה ולאפשר בסיס לתכנון ובנייה של תהליך עבודה

 מי הם חברי הקהילה הנוכחים או הפוטנציאלים שלכם? מי הייתם רוצים שיהיה
 איתכם בקהילה שלכם ?

 על מה הקהילה שלכם?
 
 
 
 

 מה יכול להיות שם (מגניב אולי ?) לקהילה שלכם?

 מי האנשים שיכולים להוביל/לעזור/לפתח/לארגן/להנחות/להוביל/לעצב את תהליך פיתוח הקהילה?
 

 מה הסיפור/היסטוריה של הקהילה שלכם ואיך הוא נגיש לחברי
 הקהילה ?

 

 מה התהליך האורינטציה של מצטרפים חדשים לקהילה ?
 

 מה השער כניסה/קווים מנחים והסכמות עם חברי הקהילה ? (זיכרו אלו יכולים להיות דברים
 שמתעדכנים עם הזמן ומוסיפים נדבך על נדבך)

 

 איך את מקבלים בברכה (welcoming) מצטרפים חדשים לקהילה
 שלכם?

 איך ואיפה אנשים יכולים לשמוע על הקהילה?
 

 היכן נמצאים המקומות בהם יכולים חברי הקהילה להפגש (און-ליין ואופ-ליין) ומקומות
 מפגש קבועים

 

 מה הם צינורות ההתקשרות של הקהילה שלכם ? (און ליין ואוף ליין)
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 מה יכולה להיות הזהות הוויזואלית של הקהילה שלך ? (צורות, סמלים,
 צבעים)

 

 עם אלו ארגונים וחברות בסביבה שלך אתה יכול ליצור שיתופי פעולה
 

 אלו סוג אירועים/מפגשים/פעילויות הייתי רוצה לעשות בקהילה?
 
 

  מה הם הטקסים, החגיגות, המסורות, כינוסים שהיית רוצה להביא או ליצור בקהילה שלך (נקודות למחשבה - מהי התרבות הקהילתית שרוצים ליצור, מה בין כיף וכינוס לבין חוויה משמעותית והכרות אינטימית)

  צריכים, רצונות, יכולות וחלומות - אוסף של רעיונות מגבי דברים שניתן להעניק לחברי הקהילה (וזכור, תמיד יש קהילות שכנות שגם להן ניתן לתת :) - זאת ע"פ המודל "מי ככ"ה"
 כישורים  - מה הם חלק מהמיומנויות החשובות שדרושות לחברי הקהילה ?

 
 

 כלים / משאבים - מה הם הכלים (אופ-ליין ואון-ליין) שיכולים לעזור לחברי
 הקהילה שלך / וציין 5 משאבים מרכזיים שנגישים לקהילה (חלל מפגש/עבודה

  /זמן של אנשים עם כישורים מתאימים, תקציבים ציבוריים וכ"ו)
 

 מידע/ידע - איזה מידע וידע הרלוונטי עבור חברי הקהילה שלך? מה הם צריכים
 ורוצים לדעת?

 התנסות/קשרים - איזה התנסויות, וחיבורים חשוב שיהיו זמינים לחברי הקהילה
 שלך.

 

 השראה - מה ומי הם האנשים או הנושאים שיכולים לעורר השראה לחברי
 הקהילה שלך?

 

 הזדמנויות - איזה הזדמנויות תרצה ליצור לקהילה שלך או רלוונטיות עבורם ?
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