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ועדת היגוי  - 3כיווני פעולה אופרטיביים
27/07/21
מסמך רקע מקדים

רקע קצר
תכנית האב האזורית לגליל המערבי בהובלה משותפת של האגף הבכיר לתכנון במשרד השיכון
בראשותה של האדריכלית הראשית ורד סולומון ממן ,מחוז חיפה של המשרד ,מינהל תכנון – מחוז
צפון ,בראשותו של יו"ר הוועדה המחוזית אורי אילן ומתכנן המחוז יונתן ליטאנט כהן ,נציגי משרד
הפנים ונציגי אשכול גליל מערבי .בראש צוות התכנון הכולל  30יועצים מכ 16 -תחומים שונים,
עומדת אדריכלית דורית שפינט ממשרד גורדון אדריכלים יחד עם אמיתי הר לב מחברת מודוס ,רוית
ריכטר מחב' סיטילינק ויצחק פרוינד.
שיתוף בעלי עניין .התוכנית מתגבשת בתהליך שיתופי עמוק ,מקיף ורציף שכלל מאות פגישות עם
נציגי בעלי עניין רלוונטיים למרחב :משרדי ממשלה (הפנים ,הכלכלה ,התחבורה ,החקלאות,
התיירות ,החינוך ,הבריאות והרווחה) ,רשויות מקומיות (כל ראשי הרשויות וממלאי תפקידים)
ארגונים ,תאגידים ,עמותו ומוסדות .שיתוף בעלי העניין מהווה תשתית עמוקה לחיזוק שיתופי
הפעולה בין רשויות אשכול גליל מערבי לבין משרדי ממשלה וגופים נוספים ,באופן היוצר ערך משותף
לטובת כל הצדדים.
מרחב התכנון מתייחס לשטחים בים וביבשה
וכולל  2מועצות אזוריות 3 ,ערים 15 ,מועצות
מקומיות ומועצה תעשיתית אחת .הכללת
המרחב הימי בתוכנית היא הזדמנות להגדלת
העוגה באמצעות פעילות סביב משאב הים
שמהווה נכס משמעותי שטרם נוצל במלואו.
מרחב התכנון עשיר בנכסים מקומיים (טבעיים,
נופיים ,מורשתיים ,תרבותיים ,אנושיים ,שלד
הנחלים והים ועוד) המהווים את הבסיס לתכנון.
הוגדרו שלוש מטרות על שיישומן יביא לשגשוג מכליל ,מחובר לנכסים מקומיים ולמגמות
בינלאומיות.

ליצור מרחב חיים
אטרקטיבי
(מקום שטוב לחיות בו)

למנף ולשמר נכסי
טבע ,נוף ומורשת

לממש את יתרונות
האזוריות והשת"פ
המרחבי

התוכנית מכוונת יישום ,מתמקדת באינטגרציה בין בעלי עניין ובין נושאים ,תוך זיהוי הסוגיות בהן
בכוחה להביא ערך מוסף מוחשי.

בוועדת ההיגוי הקרובה (השלישית) יוצגו כיווני פעולה אופרטיביים (ב 3 -סלים מרכזיים) המבוססים
על תכלול הרעיונות שנולדו בפגישות העבודה הרבות עם בעלי העניין ,למשוב חברי וועדת ההיגוי.
זאת לקראת השלמת גיבוש התכנית והבאתה לדיון ולאימוץ באשכול ובוועדה המחוזית צפון.

כיווני פעולה
"סל" נחלים חוף וים
"המרחב הפתוח ,הנחלים ,החוף והים מוכרים כנכסים מרכזיים של האזור וכחלק חשוב באיכות
החיים" (מחזון התוכנית)
•
•

•

כיווני פעולה מרחביים ביחס לנחלים וסביבתם – לדוגמא :ניהול הנגר ומניעת סיכוני שטפונות,
חידוש עירוני מבוסס נחלים ,השבת מים לנחלי האיתן ועוד
כיווני פעולה מרחביים ביחס לחוף ולמרחב הימי – לדוגמא :שדרוג מעגנות כתשתית לקשר
הפיזי לים ,הקמת מרכז מו"פ (מחקר ופיתוח) וחינוך ימי ,השלמת תכנית אב לרצועת החוף,
תוספת חופי רחצה ועוד
כיווני פעולה תפקודיים  -שילוב הים והנחלים בסילבוס החינוכי ,חיבור קהילות נחל ,פיתוח
מערכת טיילות רציפה ומקושרת נחלים ים ,חיזוק מעורבות ומנהיגות מקומית ועוד

"סל" תפישת הפעלה אזורית
"הגליל המערבי הוא דוגמא ומופת למימוש רעיון האזוריות" (מחזון התוכנית)

•
•
•

חיזוק אשכול גליל מערבי וחיזוק שיתופי פעולה אזוריים ובינ-אזוריים
ניהול משאבים אזורי – אנרגיה , ,פסולת ,תחבורה ,תכנון אזורי ,מידע וכד'
תכלול פעילות של הרשויות המקומיות ליצירת ערך משותף ,סינרגיה וחסכון במשאבים
(רווחה ,בריאות ,חינוך ,איכות סביבה ,וכד')

"סל" הכלכלה האזורית
"הפעילות הכלכלית בגליל המערבי ממנפת את הנכסים המקומיים כמנועי צמיחה ויוצרת ערך
משותף המקרין מחוץ לאזור" (מחזון התוכנית)
•
•
•
•
•

חיזוק אפשרויות לתעסוקה איכותית– אקוסיסטם מד-טק ,חיבור חינוך והשכלה לתעסוקה,
הכשרת עובדים מנהלים ועוד
כלכלה מקומית מקיימת – העצמת עסקים קטנים ומקומיים
תיירות כמנוף כלכלי – פיתוח מוצר תיירותי וניהולו ( ,)DMOהגדלת לינות
העצמת החקלאות – כערך צביון ונוף ,עידוד ותמיכה בחקלאות מסורתית ,פיתוח חקלאות
מתקדמת ,ניצול שטחים באז"ת קיימים
מינוף תשתיות כערך כלכלי בו למרחב יתרון מובהק .ניהול וטיפול אינטגרטיבי בפסולת ,תחבורה
חכמה ושיתופית ,יצור אנרגיה מתחדשת וחתירה לעצמאות אנרגטית ועוד

כיווני פעולה אלו תורגמו לעשרות פרויקטים ,מיזמים ורעיונות שיתופיים שיתפרסו בכל הישובים
והמרחב .האשכול ,הרשויות וגורמים נוספים יוכלו להטמיע פרויקטים אלו לתוכניות העבודה שלהם
באופן שישלים ויחזק פעולות המקודמות על ידם באופן עצמאי.
רצ"ב רשימת פרויקטים אזוריים מוצעים וחזון התוכנית שגובש בשיתוף מגוון בעלי העניין במרחב

תכנית אב גליל מערבי – רשימת פרויקטים אזוריים מוצעים
חלוקה לפי נושאים

ים ונחלים
נחלים וסביבתם
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

הקמת מערך שבילי אופניים וטיול מהישובים אל הנחלים ובסביבת הנחלים כחלק ממערך אזורי
אינטגרטיבי
פיתוח פארקים לפעילות נופש באגן הגעתון המרכזי (עינות געתון) ולאורך הנעמן עד תל נפולאון
במזרח עכו
הסדרת מבואות גישה מסודרות ומזמינות לנחלים (כזיב ,בצת ,נעמן ,געתון)
פיתוח סביבת הנחלים בישובים עירוניים כמרחבים ציבוריים ופארקים
הכנת תכנית לשריון שטחים לאיגום  /החדרה וניהול נגר במעלה הנחלים
הכנת תכניות להגברת מעורבות ושיתוף קהילות שכנות לנחלים
הכנת תכניות חינוך  /למידה חוץ כיתתית והטמעת תכנים לתכניות לימוד
הכנת תכניות אב אגניות

חוף ים ומרחב ימי
.9
.10
.11
.12
.13
.14

הקמת מרכז חינוך ים-נחלים מחובר לאקדמיה ולמחקר (כולל מוזיאון ימי/אקווריום/מעבדות ימיות)
כולל שדה ניסויים ימי
הקמת חופי רחצה נוספים
השלמת ביצוע "שביל הים"
הקמת מרכז ספורט ימי משולב חינוך ופעילות נוער שישרת את כל בתי הספר באזור גליל מערבי
שדרוג המעגנות הקיימות בערי החוף לקשר פיזי עם הים
השלמת תכנית אב אזורית לחוף הים בדגש על חיבור תכניות קיימות

פרויקטים תפקודיים
 .15הקמת מנהלות  /שותפויות לניהול מוקדים ,מוצאי נחל וסביבות הנחלים לטיילות ,תיירות (מבואות,
חניונים ,הנגשה) חיבור קהילות לנחלים ועוד
 .16פיתוח והטמעת תכנית לימודים כלל אזורית בנושא ים ונחלים במערכת החינוך הפורמלית
 .17גיוס ורתימת גופי מחקר להפעלת מרכז חינוך ומחקר ימי

אזוריות
ניהול משאבים אזוריים
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24

התקנה משותפת של  PVעל גגות של מבני ציבור ,מגרשי ספורט וחניונים ציבוריים
התקנת משותפת של  PVעל גגות באזורי תעשיה
קמת מתקן אזורי לטיפול מתקדם בפסולת
הקמת (גוף) רובד תכנוני שיפעל תחת האשכול שיקשר בין המחוז לבין הוועדות המקומיות ,יזום
ויקדם תכנון אזורי נושאי ותגובה לתכנון ארצי  /מחוזי (התנגדויות ,עררים ,עתירות משותפות וכד')
הקמת רשות תחבורה אזורית וקידום מיזמים יחודיים לאזור :רכבל ,תחבורה חשמלית ציבורית
חכמה וכדומה
הקמת מערכת תחבורה ציבורית לפי דרישה
תכלול גיוס וניהול תרומות ותקציבים ממשלתיים  /קולות קוראים

 .25הקמת מחלקת רווחה אשכולית ,שיפור רצף מסגרות ושירותים ועוד
 .26מינוי רכז בריאות אזורי
 .27ניהול מתקני הספורט כמערכת אזורית
תכלול פעילות של הרשויות המקומיות
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35

הקמת מוקד  106אזורי
הקמת ארגון חקלאי אזורי
קידום תכנית אזורית להגנה משריפות
הכנת תכנית אב אזורית לחינוך ,ספורט (וספורט ימי) ,מוזיקה ותרבות
"גלגליל" – ניידת למיצוי זכויות
הקמת יחידה לקידום נוער באשכול
הקמת יחידה אזורית למענה לקולות קוראים ומכרזים
רשת מרפאות בקהילה – גיבוש מנגנונים לשילוב של מרפאות בקהילה בשיתוף עם קופות החולים

כלכלה אזורית
תעסוקה איכותית
.36
.37
.38
.39
.40

הקמת תכנית חינוכית להכשרת עובדים למקצועות מד-טק ,היי-טק ,פוד-טק
"צייד יזמים" להקמת מפעלים ושלוחות באזורי תעשיה קיימים לא ממומשים
ייזום פרויקט מרחבי עבודה משותפים אזוריים (דוגמת " )"WeWorkבמרכזי ישובים עירוניים
(עדיפות למרכזי ישובים עירוניים עתירי מסחר)
"נוער מתמחה"  -פיתוח תכנית לימודים הכוללת שעות לימוד ועבודת נוער (יומיים בשבוע אחה"צ)
במפעלים טכנולוגים ,בתי חולים וכד' לשילוב והעצמת המקצועות הטכנולוגים בחינוך הפורמאלי
הקמת מערכת השמה אזורית

כלכלה מקומית מקיימת
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48

הקמת ספר ספקים אזורי
הקמת "חממות" בישובים שונים ומסגרות העשרה והכשרה לחיבור וקידום עסקים קטנים
הקמת מוקדי מכירה אזוריים למוצרים מקומיים (שווקים ,בחיבור לשבילי טיולים וכד')
קידום פיתוח ושיווק מתחמי תעסוקה מאושרים על קרקע פרטית (חיבור בין בעל קרקע לבין בעל
עסק)
הקמת מגמת קולינריה וניהול תיירות ומלונאות במכללה האקדמית גליל מערבי
הקמת מרכזי כנסים משולבים בנקודות תצפית ייחודיות בישובים קטנים
הקמת מפעלים משפחתיים לנשים מהמגזר הערבי לאספקת ארוחות חמות לתלמידים
הקמת מיצבי אומנות במרחב הציבורי המקושרים לעסקים מקומיים וחיבורם לאפליקצית התיירות

תיירות כמנוף כלכלי
.49
.50
.51
.52
.53
.54

הקמת אפליקציה תיירות אזורית שאוספת מידע מהאוכלוסיה המקומית ומחברת בין נותני
השירותים לתייר ,כוללת מידע מתעדכן על אטרקציות תיירותיות ,מוקדי עניין ואמצעי הגעה
הכנת תכנית אזורית למוצר התיירותי 'גליל מערבי'
שיקום ושימור מוקדי היסטוריה ומורשת במרכזי הישובים הקטנים כחלק מרשת טיילות ותיירות
הקמת גוף ניהולי אזורי לניהול התיירות
אירגון אירועים כלל אזוריים – פסטיבלים (כדוגמת כפר ביקרתם או 'כאן זמאן')
פיתוח מערכת דרכים תיירותיות :שביל הגבול ,שביל ים לים ,דרך האקוודוקט ,שביל הים

 .55פיתוח פעילות של "משחקי מציאות רבודה" על בסיס נכסים מקומיים
העצמת החקלאות
.56
.57
.58
.59

קידום פרויקטים משותפים לחקלאות מתקדמת באזורי תעשיה קיימים ולא ממומשים
קידום מסגרת הדרכה לחקלאים והרחבתה לקהלי יעד חדשים
הרחבת מערכת הקולחין ושדרוגה תוך הנגשת מים מטופלים למושבים ולחקלאות במגזר הערבי
שילוב מגמות לימוד לחקלאות על בסיס חוות הנסיונות החקלאית

מינוף תשתיות כערך כלכלי
.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67

הרחבת מערך לטיפול וניהול אזורי של פסולת לרבות "פחים חכמים" ,ניהול נתיבי וזמני פינוי
אשפה ונסיעה של משאיות אשפה
"אשכול אנרגיה"  -הגשת בקשה לספק חשמל ללא אמצעי יצור
הקמת מתקן לטיפול בפסולת חקלאית
הקמת מערכת שבילי אופניים אזורית ,לרבות השכרה ,חניה וטעינה
פיתוח מערכת דרכים בין ישובית בעדיפות לחיבור למוקדי תעסוקה
שילוב הובלת סחורות מעסקים מקומיים במערך האוטובוסים הקיים
הפעלת קוי אוטובוס בשבת  /קווי תיירות ושאטלים למוקדי ענין
הפעלת מערך שאטלים למוקדי תעסוקה אזוריים

תמונת עתיד משולבת לגליל המערבי
הקדמה
כחלק מתהליך הכנת תכנית אב אזורית לגליל המערבי ,גובשה תמונת עתיד משולבת ,מתכלול חזונם של
למעלה ממאה בעלי עניין מגוניים שנפגשו יחד בסדרת מפגשים .החזון המשותף מנוסח בלשון הווה – עתיד
חיובית ,באופן ה"מצייר במילים" את תמונת העתיד הרצויה .מטבעו הוא מהווה "מגדלור" המסמן כיוון כללי
ומוחשי להתקדמות ,בכל אחת מששת סוגיות הליבה בהן עוסקת התכנית ,והוא אינו מכוון לכיווני פעולה
אופרטיביים ,אשר יוצעו בהמשך ,אלא מתאר כאמור את העתיד הרצוי.

אזוריות
הגליל המערבי הוא דוגמא ומופת למימוש רעיונות האזוריות .פאזל סינרגטי של קהילות ,רשויות ,אנשים
וארגונים המשתפים פעולה ,באופן המאגם משאבים ,יוצר תנאי סף לשירותים איכותיים ,מחזק את הזהות
האזורית ואת הרגשת השייכות והגאווה המקומית ,ואינו דוחק את החלשים לשוליים .המרחב הימי נתפס
כחלק בלתי נפרד מהגליל המערבי וכמשאב והזדמנות גדולים .שיתופי הפעולה באזור מבוססים על ראיה
אסטרטגית ,תרבות השואפת להסכמות וריבוי זוכים ,תוך כדי שמירת המגוון וחיזוק הייחודיות של כל מרכיבי
הפאזל .מימוש תפיסת האזוריות מאפשר צמיחה מכלילה כך שמירב האנשים נהנים מפירותיה ,צמצום
פערים ,ו חיזוק ועידוד שיתופי הפעולה בין המרחב העירוני לכפרי ובין יהודים למיעוטים באזור .האזור נשען
פחות ופחות על תמיכה ממשלתית לאור צמיחת כוחות ויוזמות מבפנים .לגליל המערבי מנהיגות אזורית חזקה
ומבוססת ,הפועלת כל העת למימוש אסטרטגיה ותהליכים אזוריים ולגיבוש תודעה אזורית .האזור שומר ומחזק
את הקשר האיכותי והמועיל עם מטרופולין חיפה באופן היוצר ערך משותף.
אשכול גליל מערבי ממשיך להתפתח ,מכיל את כלל הרשויות הנמצאות במרחב ,מקבל סמכויות נוספות
מהשלטון המרכזי ומהווה פלטפורמה (תשתית) מועילה להעמקת השותפות מתוך מחויבות ,אחריות ומעורבות
אזורית .האשכול ממנף נכסים ,חוזקות אזוריות ותכנון אזורי בסוגיות ליבה (כגון :תחבורה ,תעסוקה ,תיירות,
תרבות ,ניהול אגני ,טיפול במפגעים ,כלכלה וגיוס תקציבים ומשאבים) ,מקים מערכת דיגיטלית נגישה
ומתעדכנת של מידע ,ה כל תוך שיתופי פעולה עם אשכולות והתארגנויות נוספות במרחב .הגליל המערבי
הופך מפריפריה לגשר לשלום עם שכנינו מצפון.

פעילות כלכלית
הפעילות הכלכלית בגליל המערבי ממנפת את הנכסים המקומיים והחוזקות האזוריות ,כמנועי צמיחה,
בתחומים שזוהו כבעלי פוטנציאל ליצירת קפיצת מדרגה כלכלית .הפעילות האזורית יוצרת ערך משותף
המקרין אל מחוץ לאזור ,וממצבת אותו כמוביל לאומי ובינלאומי בענפים נבחרים .עיקר התעסוקה והמסחר
מתכנסים למרכזי הערים בחוף ובהר ,ומעודדים בכך עירוניות והליכתיות .אזורי תעסוקה קיימים מחוזקים
כמוקדים משותפים בניהול ובחלוקת הכנסות .מרכזי תעסוקה במרב הכפרי ,מותאמים למרחב ,אינם מתחרים
עם השירותים בעיר וממשיכים להוות מקור הכנס למועצות האזוריות.
תעשיות מאתגרות סביבתית מתכנסות לאזורי תעשייה משותפי ארנונה ,המשורתים היטב בתחבורה ציבורית.
התכנון והראייה האזוריים מאפשרים פריסה מושכלת של סוגי תעשיות ושימושים שונים .מרכזי התעסוקה
משתפים פעולה עם מוסדות אקדמיים ומעודדים חדשנות וקיימות .התעסוקה מגוונת ואיכותית ,ומציעה
ענפים ייחודיים לגליל המערבי המתמקדים במשאב הים ,בתעשייה מתקדמת ,בטכנולוגיה ,בחקלאות
ובתיירות .התעסוקה מותאמת למאפייני קהילות שונות במרחב ,מאפשרת לצעירים פיתוח והגשמה עצמית,
ועל כן מהווה שיקול חשוב בהחלטת צעירים רבים לעבור ולהשתכן בגליל או להישאר בו .הגליל ממשיך להציע
אקוסיסטם של מגוון הזדמנויות המחזקות את ההון האנושי ומאפשרות הטמעה של מגמות חדשות כגון עבודה
מרחוק.
החקלאות באזור מהווה מודל ודוגמה לניהול חקלאות מודרנית באזור מיושב ותיירותי ,תוך שימור ופיתוח
חקלאות הררית ומסורתית .השטחים החקלאים נתפסים כחלק משמעותי בצביון האזור .תוכניות חינוך

והשכלה גבוהה משלבות לימודי חקלאות על כל גווניה .החקלאות מייצרת הזדמנויות תעסוקה מגוונות
ואיכותיות ,ובין היתר מפתחת חקלאות ימית משגשגת (בהתאמה למגמות עולמיות) ,תעשיית פודטק,
ותהליכים חדשניים ברוח האגרו-טק .טכנולוגיות חדשות אומצו וצעירים שבים לעסוק בחקלאות (מסורתית,
טכנולוגית או תעשייתית ,לצד מחקר ופיתוח וחינוך הדור הצעיר בנושא) .תאגידים חקלאיים צומחים ותומכים
בחקלאות הערבית והמושבית ,משביחים ומתאימים אותן למאה ה ,21 -בצד שגשוג החקלאות המשפחתית,
ומהווים גשר בין אתגרי החקלאים שצצים לבין פיתוח פתרונות והטמעתם .האזור מעודד בפועל כלכלה
מקומית מקיימת ,עסקים קטנים ,רכש מקומי ,והפחתת צריכה עודפת ,כך שמרבית הכסף נשאר באזור.
תשתיות האזור מתקדמות ,מטמיעות טכנולוגיות חדשניות ( ,)BATהמשולבות יחד כך שהן חוסכות בשטח
ומנצלות יתרונות לגודל .הגליל המערבי עצמאי אנרגטית ומאופס פליטות והטמנת פסולת ,מוביל בהשגת יעדי
המדינה לאנרגיה ממקורות מתחדשים ,מהווה שדה ניסויים באתרים שהוגדרו לכך ,מקיים רשת מיקרו-גריד,
וכל המפעלים הגדולים מחוברים למערכת גז טבעי.
המוצר התיירותי אטרקטיבי וגמיש ,מקושר ומנוהל במשותף עם אזורים שכנים ,מותאם למגמות משתנות
ומבוסס על מגוון פעילויות ,לינה במקום ,והשארת התועלת הכלכלית באזור .המוקדים האזוריים (כגון בית
החולים בנהריה) חזקים ומחזקים את הקשר בין המרחב הכפרי לעירוני.

סביבה ומרחב פתוח
המרחב הפתוח ,הנחלים ,החוף והים מוכרים כנכסים מרכזיים של האזור וכחלק חשוב באיכות החיים.
נחלים ומסדרונות אקולוגיים מהווים רשת ירוקה כחולה ,פעילה ,מחברת ומקשרת אנשים וטבע .החורש
הטבעי משגשג וממשיך להציע שירותי מערכת לכלל הציבור ,ומחובר לתושבים החיים סביבו .תכנית המים
הצליחה להחזיר את המים לטבע ,ונחלי כזיב ,בצת וגעתון זורמים כל השנה .קיים פתרון מוסכם השומר על
הנחלים העוברים בתחום ובקרבת היישובים .קברניטי האזור ותושביו ,פועלים להגנה משותפת על שטחים
פתוחים ערכיים ,ועל אלו המשמשים לחקלאות ,תיירות ,אנרגיה ,תשתית ,נופש וספורט .הפיתוח בשטחים
אלו מתבצע באופן בר קיימא השומר ומקיים את ערכי הטבע ,הנוף והמורשת.
החקלאות ממשיכה להיות מרכיב משמעותי בנוף ,בצביון ,במחקר ,בתעסוקה ובביטחון המזון באזור .פיתוח
ובינוי מתכנסים ככל הניתן למרחב הבנוי ,ומתקדמים באופן השומר ככל הניתן על משאב הקרקע ומטמיעים
שיקולים והיבטים סביבתיים באופן מלא .חקלאות ימית ומיזמי אנרגיה מקודמים באיזון נכון ותוך שמירה על
ערכי טבע ונוף.
המרחב החופי נשמר פתוח ונגיש לציבור הרחב ,באופן המאפשר פעילויות נופש וספורט ממוקדות בחוף,
ושומר על הבחנה ברורה בין חוף עירוני לפתוח .מפגעים סביבתיים ונופיים מטופלים ומשוקמים כך שהם
הופכים לתשתית לפעילות אנושית לטובת תושבי ומבקרי האזור .רצועות וערוצי הנחלים נקיים מהזרמות ביוב,
וחופי הים אטרקטיביים ,נקיים ,מזמינים ומונגשים .הרשויות המקומיות והתושבים לוקחים אחריות ,מעורבים
ומובילים את שמירת הטבע והשטחים הפתוחים באזור.

נגישות תחבורה ותנועה
הגליל המערבי עבר מהפכה תחבורתית ,אותה מוביל ומתחזק האשכול ,מתוך ראיה אזורית והתאמת
המערכת למאפייני המרחב .רשת התחבורה הציבורית היא עצמאית ,רב אמצעית ,אפקטיבית ויעילה,
מגוונת ושיווניות ,משרתת היטב את האזור ,מכוונת שירותיות ויוצרת נגישות בין הישובים והמוקדים
באזור ומחוצה לו .תחנות הרכבת בערים ,מקשרות את הרשת האזורית לארצית .הרשת האזורית מחזקת
קשרים קיימים וחדשים בין מקומות ואנשים ,יוצרת מנופים להזדמנויות כלכליות ומחזקת נגישות חברתית.
מתח"מים נוספים פועלים בעכו מזרח ובנתיב השיירה ,ויחד עם המתח"מים האחרים ,מהווים מוקדי משיכה
המעודדים עירוניות והליכתיות .המתח"מים מחוברים היטב לרשת שבילי אופניים אזורית ליוממים .רשת
שבילי אופניים והליכה מחזקת את החיבוריות בין ישובים קרובים ואת הנגישות לאתרי טבע ונחלים.

התחבורה הציבורית זמינה לכולם ,יעילה ונקייה ,משתמשת בטכנולוגיה מתקדמת ,ומותאמת למגוון
משתמשים כולל תיירים ואנשים עם מוגבלויות .ביום יום ,התושבים בוחרים להתנייד באמצעי תחבורה
חלופיים ולהשאיר את הרכב בבית ,למרות שעדיין אפשר לנסוע בו בכבישים.
בינוי עירוני אינטנסיבי מפחית את תקני החנייה ובין הערים מקשרים נתיבי תחבורה ציבורית .דרכים ראשיות
החוצות יישובים ( )70 ,4הורדו בהיררכיה והפכו לרחובות עירוניים ,כביש  6מגיע עד לשלומי והצמתים שופרו
והפכו בטיחותיים יותר .נוצרת רשת היררכית של דרכים ביישובים ובניהם ,וכל פיתוח תשתית תחבורתית
נעשה בהתחשבות מלאה בנוף ,במערכות אקולוגיות ובעקרון של שוויון הזדמנויות .שיעור תאונות הדרכים
והקטל בדרכים פחת באופן משמעותי באמצעות שיפור תשתיות ,חינוך ושיפור תרבות הנסיעה .תחבורה
ציבורית אפקטיבית מסייעת בקליטת תושבים חדשים בהתאמה ליעדי המדינה.

המרחב הבנוי
המרחב הבנוי מתפתח תוך התכנסות פנימה וניצול יעיל של הקרקע .המרחב הבנוי הכפרי שומר על צביונו
ומאפשר מודלים שונים של צפיפויות .במרחב העירוני ,הצפיפות ועירוב השימושים עולים משמעותית,
תוך שימור וחיזוק המאפיינים הייחודיים של ערי החוף וההר .החיבורים לים בערי החוף והחיבורים להר
בערי ההר מתחזקים ומקבלים ביטוי פיסי בין היתר בדמות מעגנות ועורף חוף תומך .תהליכי התחדשות
עירונית חברתית מקודמים במרכזי הערים ובשכונות בהשקעה ציבורית משמעותית ,תוך יצירה וחיזוק של
קהילות עירוניות .הם יוצרים שכונות המתאפיינות באיכות עירונית גבוהה ובהליכתיות ,ויוצרים מקומות שטוב
לחיות בהם ,הקולטים את עיקר גידול האוכלוסייה .ממשק הבינוי והשטחים הפתוחים מתהדק ,כך שהטבע
והפתוח "נכנס" למרחב הבנוי ומחזק נגישות וזמינות לשטח פתוח.
תמהילי ודפוסי המגורים איכותיים ,מגוונים ומותאמים למאפיינים מקומיים ,ולאיכות החיים המבוקשת בכפר
ובעיר ולרב דוריות .מתפתחים פתרונות דיור חדשים (כגון :אפשרויות דיור לגיל השלישי ,דיור שיתופי ,שכירות
ארוכת טווח וכדומה) המותאמים לצרכים המשתנים .הרחבת הישובים באזור ההררי נעשית תוך שימור רוח
המקום ,בהסכמה עם היישובים ובדגם משמר איכות .הגליל המערבי מאפשר מנעד סוגי מגורים וצורות יישוב
ייחודיים לאזור ולהעצמת הייחודיות שלו .המרחב הכפרי מאפשר מגוון דפוסי מגורים .בכפרי ובערי המיעוטים
מועצמת המגמה של מעבר מבית לדירה ,ומתבססים דפוסי ופתרונות מגורים חדשים .הכל תוך שמירה על
אותנטיות ומסורות בינוי במרכזי הכפרים .קמה עיר ערבית גדולה ,חזקה ואיכותית במרחב ג'דיידה מכר.
הרחובות מפותחים כמרחב ציבורי מזמין ,נגיש ,מעניין ואיכותי ,שומרים על קנה מידה אנושי ומכוונים להולך
הרגל .מבני ושירותי הציבור נגישים ואיכותיים ,מפותחים בראייה אזורית ומחזקים מאוד את איכות החיים
באזור .פיתוח מלונאי מרוכז בעיקר בערים ,לאורך החוף ובמוקדים מתאימים לכך בגב ההר.

איכות חיים
הגליל המערבי (בין הר לים) מושך אנשים המחפשים מקום של איכות חיים אחרת ,זהות וקהילה .הוא הופך
לשער הצפוני של ישראל עם הפנים לים .בני האזור בוחרים להקים בו בית ומוצאים בו סביבת חיים מותאמת
לצרכיהם .אנשים מרגישים שייכות למקום ,זהות אזורית וגאווה מקומית .הגליל המערבי הוא מרחב המדגים
חיים וקיום משותף ,כשקהילות שונות שומרות על ייחודן ובד בבד תורמות ומפרות אחת את השנייה .הנכס
האזורי של רב תרבותיות מתממש כשאנשים נפגשים ,מכירים ובונים אמון ודיאלוג במגוון מקומות ,מרכזים
חדשים ובאמצעים המאפשרים חיבור.
מערכת הבריאות באזור משלבת פתרונות מותאמים למרחב פריפריאלי ,כגון :רפואה מקוונת ,רפואה בקהילה,
מרפאות מומחים משותפות ועוד ,והיא נגישה ואיכותית .שירותי חברה ותרבות נגישים בפריסה אזורית
מתמחה ,תוך שיתוף פעולה ואיגום משאבים .מתפתחות תכניות ייחודיות לטיפול בילדים וזקנים בסיכון.
תוחלת החיים של תושבי הגליל המערבי נמצאת במגמת עליה.

החינוך באזור הוא מהטובים הקיימים בישראל ,הוא נשען על הנכסים המקומיים ,בדגש על משאב הים .החינוך
הימי על כל היבטיו מקבל משנה חשיבות ומתחיל כבר בגיל צעיר .ענפי החקלאות ,השטחים הפתוחים,
התיירות ,התעשייה חדשנית והמגוון אנושי ,מהווים סלע הייסוד לקידום הון אנושי ולפיתוח כלכלי-חברתי.
מערכות החינוך מגדלות ילדים ונוער לאחריות ושייכות משותפת לאזור ,למעורבות סביבתית-חברתית
וחושפות אותם לאפשרויות תעסוקה חדשות .אוניברסיטה מתחדשת שקמה באזור ,ובצמידות לה – מרכז
מחקר ולימוד רב גילאי  -משרתת למעלה מ 10,000 -סטודנטים/יות מהארץ ומהעולם ,המתמחים במקצועות
הקשורים לענפי הים ,החקלאות ,התעשייה והתיירות ,הנתפסים כנכס חשוב לאזור.
הפערים החברתיים-כלכליים ממשיכים להצטמצם באופן מתמיד ומתמשך .אנשים מרגישים שייכות וחיבור
לאזור .המערכות החברתיות פועלות לחיזוק ושיפור הקשר בין קהילות שונות במרחב ,לחיזוק התודעה
האזורית ושיתופי הפעולה.

