
:השותפות לקיימות אזורית
?כלי להטמעת קיימות

נעמי אפל





, 40%גידול דמוגרפי של 
שנה האחרונות30-ב

צורך בתשתיות והרחבת שירותים

תהליכי פיתוח 
וצמצום שטחים פתוחים

תמונת מצב



, הערכה למאפייני הסביבה
נוף טבע וחקלאות

רצון לשמר את האופי הכפרי

חתירה לפיתוח תוך  
שמירה על הסביבה

התושבים לא רוצים להיות  
מטרופולין אורבני



הבעיות רלוונטיות לרוב האזורים  
בארץ

= תכנון אזורי וראיה ארוכת טווח 
הכרח ולא המלצה



אזור

שותפות

קיימות



נכס משותף

אחריות משותפת

תחזוקה משותפת

מודל הבית  
המשותף





?מה נדרש:מרחב בר קיימא

קיימא שמנהיגות האזור -למרחב יש אסטרטגיה ברורה ומתעדכנת לפיתוח בר▪
מחוייבת ופועלת להשיגה

י עקרונות קיימות "החלטות משמעותיות במרחב מתקבלות לאחר דיאלוג ומונחות ע▪
מוסכמים בין בעלי העניין

ומטמיעות את עקרונות ושפת הקיימות , קהילות המרחב פועלות יחד למימוש החזון▪
בהחלטותיהן

אקולוגי של המרחב-חל שיפור מתמיד במצבו הסביבתי▪

לתפעול המרחב ותשתית לדיאלוג בין בעלי הענייןניהולי-ארגוניקיים מבנה ▪



זמנית  -שני כיווני פעולה בו



החשיבה והתכנון, השיח-1

עשייה ויישום-2

שתי דרכי פעולה



?איך:מרחב בר קיימא

שותפות

קיימות

אזוריות



?את מי חייבים כדי לצאת לדרך

השותפים



נבחרי ציבור

ממלאי תפקידים ברשויות

ארגונים סטטוטוריים

ארגוני תושבים

ארגוני חברה אזרחית

תושבים

הורים

קשישים

חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי

תנועות נוער

נקלטי התיישבות כפרית

סביבה
דת

אתני

אדריכלים ומתכננים

עיתונות ומדיה

ספורט ופנאי

אומנים

תיירנים

עסקים קטנים

סוחרים

תעשיינים

חקלאים

השותפים



ראשי השותפות

https://vimeo.com/147258201


השותפים= מיפוי בעלי העניין 







תחבורה  כלכלה אזורית
מקיימת

קיום משותף  
, של טבע

אדם, חקלאות



צוותי עבודה לפי נושא







תכנית כבסיס ליישום:התוצר



כולם שותפים:חותמים על האמנה



מפגש  
התנעה

מיקוד  
נושאי

אמנת  
השותפות

הקמת  
אשכול



פורומים לשיח ודיאלוג

ראשי מועצות▪

רפרנטים▪

מנהלי מחלקות חינוך▪

תחבורה מקיימת:צוות עבודה▪

חקלאות ואדם,טבע:צוות עבודה▪

כלכלה אזורית:צוות עבודה▪

יזמים קהילתיים▪



מה שקורה בשטח-ס'"תכל



הידרולוגי של נחל תנינים-שיקום אקו

-מועצות בנימינה, רמת הנדיב, יוזמה שהחלה מתושבים בשיתוף עם רשות ניקוז כרמל▪

גבעת עדה וגופים רבים נוספים

(זרקא-אסר'ג)ועד השפך ( מגידו)מהמעלה :תהליך תכנון השיקום▪

,  ג"רט, ס"הגנ, משרד החקלאות, רשות ניקוז:בעלי עניין40-צוות היגוי רחב הכולל כ▪

...תושבים , ועדות חקלאיות, מועצות, רשות המים, ט"חלה, ל"קק

דגש על בניית בסיס מידע מקיף על הנחל▪

קו וישוררתימה של בעלי העניין :סדנה מקצועית ויום עיון עם מומחים בינלאומיים▪

מושגי



בתי ספר לומדים ומתחברים  :פעילויות חינוכיות▪

לאורך הנחל

מיזמים קהילתיים▪

פסטיבל תנינים: נחלחובקיאירועים אזוריים ▪

הידרולוגי של נחל תנינים-שיקום אקו









פיילוט זבוב הפירות

שיתוף הקהילה במאמצי הדברת זבוב ▪
הפירות  

תנועות  , בשיתוף עם הוועדה החקלאית▪
מחלקות , החווה החקלאית, הנוער

החינוך
חלוקת מלכודות והסברה▪
ניטור ומעקב מחקרי▪



גינון בר קיימא באזור השותפות

גינוןצוותיהכשרת•

הישוביםחזותשיפור•

ביולוגימגווןתומךגינון•

נמוכהאחזקה•

קורסי גינה אורגנית לתושבים▪

מיזמים קהילתיים וחינוכיים▪





–תיירות הגשר הכחול 
זרקא-סר א'ג



קארפולחניית 



שבילי אופניים באזור



שבילי אופניים באזור



פורום חינוך מרחבי

חינוך לקיימות





www.tehudat-zehut.org



תהליכים מלמטה למעלה-ההיבט הקהילתי 



https://www.youtube.com/watch?v=PqwNGUwNpck&t=0s&list=PLYc3SiD0t-fuioWOG-OILzjp_mRCAa88_&index=2


:אשכול אזורי

פלטפורמה לעשיה אזורית•

איגום משאבים ותועלות כלכליות•

הטמעת נושאי הקיימות ברמה האזורית במסגרת האשכול•

י משרד הפנים"המנגנון מובנה ומתוקצב ע•

משותפות לאשכול אזורי:השלב הבא



הרחבה והעמקה, תחזוקה, ביצירה, השקעה מתמדת= שותפות •

שותפים מחוייבים ופועלים: דרושים•

'פירות נמוכים'קידום תהליכי עומק לצד פרויקטים •

הזדמנות פז לקידום תהליכים–הקהילה •

תהליכים ארוכי טווח: גיבוש תודעה אזורית, קידום קיימות, בניית שותפות•

תכנון קצר מועד', כיבוי שריפות'שגרה של , שינויים פרסונליים: עקב אכילס•

קונפליקטים הם הזדמנות•

מחשבות, תובנות, אתגרים



תודה על ההקשבה

www.hashutfut.org


