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?למה כאן| ייחודיות הפרויקט 
נכס לאומי•
מרחב פעילות ממוקד•
קהילה-אקדמיה-מודל נחל•



רוחות של שינוי
הנהגה מחויבת לחזון אזורי•
קריית שמונה  •
העיר מתפתחת•

?למה עכשיו| ייחודיות הפרויקט 



חזון  
זהות אזורית  ומטרות

2

עיר מחוז דומיננטית  
כפרי משגשגבמרחב 

1

אזוריאקוסיסטם
,  תיירות, תעשיה, חקלאות

חינוך ואקדמיה

אקולוגית מערכת 
עשירה ומגוונת

34

חוסן  
אזורי



עירונית ומקומית, אזוריתהנחלים בראייה 

ראיה מקומיתראיה עירוניתראיה אזורית



הפרויקטמרחב 

נחל עיון
כפר-מחולל קשר עיר

נחל עין זהב
מחולל צמיחה עירונית



אקולוגיה  
וסביבה

רן מולכו' אינג
משרד ליגמ



נחל עיון

נחל עין  
זהב

התעלה  
המערבית

שטחים פתוחים  
באגן

אקולוגיה וסביבה

רכיבי המערכת האקולוגית
ממשקים עם שימושי קרקע  

במרחב ההשפעה המיידי

נחל חקלאות

נחל עיר



פעולות לשיקום

התערבות מינימלית 

הרחבת הנחל נקודתית ושיקום 
המרחב הפתוח סביב הנחל

הרחבת רצועת החיץ  
פי צורך-על

שיקום חתך הנחל והוספת 
רצועת חיץ

יצירת תוואי חדש

נחל עיון

נחל 
עין זהב



נחל עיון
השבת תוואי הזרימה ההיסטורי



נחל עיון
חתך שיקום גדות הנחל

חתך מצב מוצע

חתך מצב קיים

בריכת
צד

נחל אלוביאלי 
בעמק החולה

נפתול נחל 
בתנוחה

מצע נחל אופייני 
לנחל עיון



נחל עין זהב
חתך שיקום וגדות הנחל

חתך מצב מוצע

חתך מצב קיים



נחל עין זהב
ביולוגית-קישוריות הידרו

חתך מצב קיים

חתך מצב מוצע



צירים אקולוגיים–קישוריות מרחבית •
ממשק אגרואקולוגי•
טיפול במוקדי זיהום•

אגני-שיקום אקו 



אזור ויסות•
השהיית נגר בטרסות מדרוניות•
בנייה משמרת נגר•

ניהול סיכוני שיטפונות
פתרונות מוצעים

ויסות נגר

טראסות



שימור קרקע
פתרונות מוצעים

עיבוד חקלאי בקווי גובה•
גידולי חיפוי בשטח חקלאי•
טיפול משמר בדרכים חקלאיות•

שימור קרקע

שימור דרכים  
חקלאיות



שביל  
ישראל

|   נחל עיון מוצע  
יוממות בין אזורי התעשייה

|  נחל עין זהב 
שדרה ירוקה בלב העיר

|   נחל עיון 
קריית שמונה–טיילות מטולה 

|   יובלי רכס רמים 
שבילי רוחב המחברים הר  
עיר ועמק

טיילות וקישוריות אזורית



תכנון עירוני  
מבוסס נחל

אינה בורנשטיין זיתוני
עיריית קריית שמונה



תכנון עירוני מבוסס נחל
הנחלים כסיפור  

וזהות המקום

הנחלים 
כמחולל  

התחדשות

הנחלים 
כמרחב לחיי 
עיר וקהילה

הנחלים כבסיס  
לשלד עירוני מתהווה

הנחלים כתשתית  
לרציפות וקישוריות

הנחל כמחולל  
שותפות אזורית



תכנון עירוני מבוסס נחל
הנחלים כזהות וסיפור המקום  

פארק  
הזהב

גבעת 
שחומית

חורשת  
ל"קק

רכס  
רמים פארק  

המטוס

גבעת שחומית

ל"פארק קקפארק הזהב



תכנון עירוני מבוסס נחל
הנחלים כזהות וסיפור המקום

כיכר המעיין| 



תכנון עירוני מבוסס נחל
הנחלים כזהות וסיפור המקום

כיכר המעיין| 



תכנון עירוני מבוסס נחל
הנחלים כמחולל להתחדשות

מחולל לתהליכי צמיחה  •
עירונית

התחדשות אזורי  •
התעשייה  

התחדשות אזורי מגורים•

התחדשות תעשיה

התחדשות מגורים



תכנון עירוני מבוסס נחל
| הנחלים כמחולל התחדשות 

התחדשות שפרינצק

התחדשות המרחב 
החינוכי וקהילתי

התחדשות מגורים



תכנון עירוני מבוסס נחל
| הנחלים כמחולל התחדשות 

אזור התעשיה הדרומי



תכנון עירוני מבוסס נחל
הנחלים כמרחב לחיי עיר וקהילה

אזורי קהילה לצד הנחל וחיבור  •
מוסדות חינוך

לנחל מצד " המבט"הפניית •
השימושים הסמוכים

יוזמות חברתיות לצד הנחל  •
פארק הזהב כמוקד לעשיה •

אזור לאירועים בקנה  , חברתית
מידה עירוני  



תכנון עירוני מבוסס נחל
|  הנחלים כמרחב לחיי עיר וקהילה 

פארק הזהב
מרכז מבקרים 
והדרכת טבע

ליוזמות מרחב 
קהילתיות

דנציגרבית ספר 
שותף לעשייה 
בפארק  

התחדשות 
מגורים 



תכנון עירוני מבוסס נחל
הנחלים כבסיס לשלד עירוני  

מתהווה

ארגון המרחב הבנוי  •
המתהווה בהתאם למרחב  

הנחל  



תכנון עירוני מבוסס נחל
הנחלים כבסיס לשלד עירוני  

מתהווה



תכנון עירוני מבוסס נחל
הנחלים כתשתית לרציפות  

וקישוריות
בין עוגנים כלכליים •
בין מרכזים עירוניים•
בין שכונות מרוחקות•
בין הר לעמק  •



תכנון עירוני מבוסס נחל
הנחלים כמחולל שותפות 

אזורית
מרחב הנחל כמעודד סינרגיה  •

בין העוגנים האזוריים



מרקם עירוני קיים

תכנון עירוני מבוסס נחל
הנחל בתהליך התכנון



שכונה בביצוע

תכנון עירוני מבוסס נחל
הנחל בתהליך התכנון



תכנון עתיד מזרח העיר

תכנון עירוני מבוסס נחל
הנחל בתהליך התכנון



חברה  
וקהילה

אילת שביט' פרופ
מכללה אקדמית תל חי

יקרו'אלעד קוז
ש"סים ק"רשת המתנ



מקבלי 
ההחלטות

קול אזרחי  
וידע מקומי

ידע  
מקצועי
ואקדמי

הצבת הידע המקומי  
בראש והקול האזרחי 

"פירמידת הידע"

פירמידת הידע
Richardson& Durose

(2016)

שותפות ארגונית יצירת מקום מדע קהילתישותפות חברתית

אקדמיה  

ניהול

ניהול ואחזקה משותפים של 
משאב הטבע סביבה פיסית

יצירת מקום וקבלת החלטות  
על הסביבה הפיזית

יצירת תרבות והשתתפות  
חברתית קהילתית חברה וקהילה

הנגשת מידע 
שותפות בתהליכי בקרה  

ומישוב

משמעות לתכנון משותף



תפיסת העבודה

קריית שמונה  
התהליךכמחוללת

ביסוס שותפויות בשלושה קני מידה

התבססות על מימוש  
פוטנציאל הנכסים 

שימוש  , באזור
בתשתיות הקיימות

הגברת הקול האזרחי 
דרך הנחלים ומשאבי  

הטבע 

לאורך שלושת פרקי זמן

היום שאחריתכנון וביצועגיבוש מתווהארציאזורימקומי

רצונות ושיתופי פעולה בשלושת קני המידה לאורך כל שלבי התהליך, צרכים, השמעת קול, שותפות ציבור



גיבוש מתווה 
הפרויקט

היום שאחרי
תחזוקה ומעקב 

13
תכנון הפרויקט וביצועו

ארגון קהילתי ויישום  , התוויית פעולה משותפת
פעולה 2

ארגון מוסדי שפועל עם התושבים דרך תהליכי שותפות ציבור

יצירת שותפויות

שולחנות עגולים עם  
בעלי עניין

בניית מתווה חברתי

מיפוי מצב קיים

איגוד קבוצות תושבים וקבוצות נושאיות  

לאיזורהקמת שותפויות בין עיר 

תכנון וביצוע פרויקטים חברתיים בשטח  

הרחבת מעגלי השתתפות

הערכת המשך

הרחבת שותפויות

אחזקה ושימור

גיוס משאבים  
נוספים

שותפות לאורך פרקי זמן



העיר קרית  
שמונה

האזור

בעלי עניין  
ברמה האזורית

בעלי עניין  
ברמה העירונית

בעלי עניין



מקיפה בזיקה  תכנית חינוכית 
ילדים ונוער -לנחל

ונרחבת סביב פעילות מגוונת 
כלל התושבים  -הנחל

שותפות ציבור בתהליך שיקום  
תושבים פעילים  -הנחל

כיווני פעולה מרכזיים

אירועים ותרבות

מדע קהילתי, טיולים, חקר, ספורט, חוגים

יוזמות קהילתיות, הנהגה צעירה, תנועות נוער

פלטפורמה  
מקוונת  

לשיתוף מידע  
חברתי סביב 

הנחל

תכנית בגני 
הילדים

תכנית חינוך 
סביבתי לבתי  

הספר  
היסודיים  

ש ובאגן  "בק
'ח-'כיתות א

תכנית אקטיביזם  
לגילאי התיכון

מדע  , תכנית חקר
וטכנולוגיה ביסודי ובתיכון

איגוד  
קבוצות  
נושאיות
וועדי  
/  בניינים

שכונות

מיפוי צרכים על ידי מתודות מגוונות

ליווי הכולל הדברות 
מעמיקה ויצירת  

מתווה פעולה עם 
הקבוצות נושאיות

פיתוח יזמות עסקית  
-חברתית

, מרכז השכרת אופנים
ספריה  , הוסטל

שיתופית וכדומה

פרויקטים קהילתיים 
לאורך הנחל



ממדי 
שיתוף

ה
רמה אזורית

יצירת דיאלוג של ניהול בשותפות  
תושבים באזור ובאשכול גליל מזרחי

רמה מקומית
יצירת קהילה עם אוריינטציה לנחל  

כמרחב ציבורי פתוח

רמה ארצית
מיתוג העיר והאזור בזיקה לנחלים וסביבתם

שותפויות בקני המידה משתנים



ממדי 
שיתוף

ה
סוגיה

רמה אזורית
יצירת דיאלוג של ניהול בשותפות  

תושבים באזור ובאשכול גליל מזרחי

רמה מקומית
יצירת קהילה עם אוריינטציה לנחל  

כמרחב ציבורי פתוח

רמה ארצית
מיתוג העיר והאזור בזיקה לנחלים וסביבתם

המרחבלצדהנחלשלהשכנים
הנגישהציבורי

מנגנון פעולה

ואפיוןמיפוי•
מעמיקההדברות-ממוקדתשותפות•
פרטיותעללשמירהאסטרטגיות•
הפרטילצדהנחללאורךהציבוריהמרחבפיתוח•

לשותפויות בקני המידה משתניםדוגמאות



רמה אזורית
יצירת דיאלוג של ניהול בשותפות  

תושבים באזור ובאשכול גליל מזרחי

רמה מקומית
יצירת קהילה עם אוריינטציה לנחל  

כמרחב ציבורי פתוח

רמה ארצית
מיתוג העיר והאזור בזיקה לנחלים וסביבתם

כעירשמונהקרייתשלהפוטנציאלמיצוי
האזורלכללאורבנייםשירותיםהמעניקה

אזוריותחברתיותיוזמותלטובתציבורמבניהשמשת
כמבניםהשתמשתם,הנחללאורךציבורמבנימיפוי•

האזורלכללשירותיםומעניקיםפעילהתרבותמעצבי
אזוריםפעולהשיתופייצירת•
ליוזמותקוראקול•

ממדי 
שיתוף

ה
סוגיה

מנגנון פעולה
לשותפויות בקני המידה משתניםדוגמאות



רמה אזורית
יצירת דיאלוג של ניהול בשותפות  

תושבים באזור ובאשכול גליל מזרחי

רמה מקומית
יצירת קהילה עם אוריינטציה לנחל  

כמרחב ציבורי פתוח

רמה ארצית
מיתוג העיר והאזור בזיקה לנחלים וסביבתם

ושערתיירותכעירהעירפוטנציאלמימוש
"מיםפלגיארץ"ל

תיירותמתווהשיצוראזוריכללתיירניםאיגודהקמת
אזורייםתרבותמרכיבישימורעלמבוסס,עירוני

תיירותעסקיבהקמתוסיועתושביםהכשרות-
עירונימורשתמוזאון-
מבקריםמרכז-
תושביםקבוצותי"עמנוהלאופנייםהשכרתמרכז-

ממדי 
שיתוף

ה
סוגיה

מנגנון פעולה
לשותפויות בקני מידה משתניםדוגמאות



אקדמיה

אילת שביט' פרופ
מכללת תל חי



חזון התוכנית האקדמית

שותפות הדדית  
ושיווניות בין 

המכללה לעיר 
וסביבתה

מודל ליחסי 
קהילה-אקדמיה

אימפקט
בר כימות

צמצום  
פערים 
חברתיים

תדמית 
העיר

טבע

הכללה
לטובת העתקה
בארץ ובעולם



מרכיבי התוכנית האקדמית

שותפות הדדית  
ושיווניות בין 

המכללה לעיר 
וסביבתה

מודל ליחסי 
קהילה-אקדמיה

אימפקט
בר כימות

צמצום  
פערים 
חברתיים

תדמית 
העיר

טבע

הכללה
לטובת העתקה
בארץ ובעולם

מחקר הערכה

מדע קהילתי

מעבדה  
לאקדמיה  

מערובת

הפניית המבט של  
, תל חי אל העיר
האזור והנחלים



דיאלוג הדדי ושיווני מתמשך בין נציגי
סגל מנהלי ותושבים, סגל אקדמי

הטמעת תרבות ארגונית ושפה משותפת של  •
מעורבות אקדמית

מחקרים ייבחרו ויבוצעו בשותפות עם הקהילה•

,  דוחות בזמן אמת–משוב משותף וביקורתי •
(מוניציפליים ואקדמיים)האקתונים וקולות קוראים 

-חוקרים ומוסדות בולטים כשותפים לטווח ארוך •
יעודדו יישום המודל במקומות נוספים

תחומית-פלטפורמה מחקרית רב|  המעבדה לאקדמיה מעורבת  

תושב 
העיר

תושבי העיר ובעלי עניין חברי סגל

ר"יו

ועדת היגוי



דוגמאות למדע קהילתי

השפעת האדם על  
כימית  -האיכות הפיזיקו
של מקורית מים

גיורא ריטבו' פרופ

ניטור מיני צומח נדירים
ר חגי  "ר דידי קפלן וד"ד

שמש

העצמה וחוסן קהילתיים  
תוך שיקום נחל עין זהב

מולי להד ואיתן  ' פרופ
שקד

מדד לאיכות
מי הנחלים

גדעון גל ועמיתים' דר

תקשורת קולית של  
ציפורים לאורך הנחלים

ר אורן קולודני  "ד
ועמיתים

נטיעת יער מאכל ככלי  
לבניית קהילה

ר ליאורה שאלתיאל  "ד
הרפז

ניטור ביולוגי בנחלים
יונתן יעקובי

מערכת חקלאית בת  
קיימא לאורך העיון

ר ליאורה שאלתיאל  "ד
הרפז

מחקר פעולה משותף  
לסטודנטים ואוכלוסיות  

מוחלשות בנחלים
ר איילה כהן"ד



הפניית המבט של המכללה אל העיר ונחליה

שנתי-חוגי ורב-מסלול הוראה רב

עבודה סוציאלית

חינוך

תזונה

מדעי הסביבה

שרותי אנושפסיכולוגיה

תחומיים-לימודים רב

מדעי החי

מדעי המים

,  תיאום ותכלול רעיוני
מתודולוגי ומעשי

פדגוגיה חדשנית והדגשת  
התרומה לקהילה



מחקר הערכה מלווה

1

2

קהלי יעד3בחינת ההשפעות של המיזם על 

שימוש בתוצאות ההערכה
לבנייה ותיקוף של מודל למקומות אחרים בארץ ובעולם

חברה קהילה-שותפות אקדמיהכלכלהסביבה



שאלות מחקר| מחקר הערכה מלווה

שינוי עמדות ביחס לעירשינוי עמדות ביחס לנחלים

שינוי במגוון הביולוגי איכות נתוני המדע הקהילתי

כדאיות כלכלית לשיקום הנחלים

ניסוח מודל בר העתקה 
למיזמים ולפרויקט כולו

,  התפתחות השותפות במרחבי הידע
ההסכמות והבעלות המשותפת, התיאום

חברה

סביבה

כלכלה

שותפות  
-אקדמיה

קהילה



הכנסות מול הוצאות
התקציב מאוזן–שנים 5כ לאורך "סה



כלכלה

יובל כרם גילה
KGC



2021-2025הוצאות מול הכנסות לשנת 



לטווח ארוךותחזוקמודל הכנסות 



מנופים 
כלכליים

מסחר פיתוח 
ותיירות  

בזיקה לנחל



תועלות כלכליות חברתיות  
וסביבתיות



ניהול הפרויקט

רן מולכו' אינג
ליגמ פרויקטים סביבתיים



חומש שני ואילךחומש ראשון

ניהול הפרויקט
הקמת איגוד נחלי  

מקורות הירדן

איגוד נחלי מקורות  
הירדן

רשות הניקוז

אגף נחלי עיון ועין  
זהב



אגף עין זהב 
ועיון

חומש שני ואילךחומש ראשון

ניהול הפרויקט
הקמת איגוד נחלי  

מקורות הירדן

הנהלה פעילהועד מנהל

איגוד נחלי מקורות  
הירדן

רשויות  
מקומיות

נציגי  
ממשלה

רשויות  
ממשלתיות

משרדי  
ממשלה

מנהלת  
פ"ושטנחלים 

גופים  
ציבוריים

רשויות  בעלי עניין
נציגי ציבוראקדמיהמקומיות

רשות הניקוז

אגף נחלי עיון ועין  
זהב



ביקורתיועץ משפטי כספים

חברה וקהילהביצוע  ותחזוקה פיתוח עסקי

ניהול תוכנית  
אקדמית

ניהול , הנדסה
ניהול תוכנית  אחזקה וניקיוןתכנון וביצוע

קהילתית

פיקוח על ביצוע

טבע עירוני

ניהול תוכנית  
חינוכית

שטחים פתוחים

פקחי נחל

דוברות והסברה

ראש אגף עין  
עיון-זהב

מדע סביבה 
ואקולוגיה

העסקה משותפת עם המועצות והעירייה

תשתיות קיימות של רשות הניקוז

רשות ניקוז  
ונחלים כנרת

'ניהול שלב א
עין זהב ועיון ברשות הניקוזאגף 



שותפים נוספים


