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פורמט מצגות מצב קיים

ועדת היגוי  -3כיווני פעולה
27/07/21

1

צוות התכנון
ראש הצוות

לי רום כספי

אמיתי הר-לב

גורדון אדריכלים ומתכנני ערים
אדריכלות ותכנון ערים

 |MODUSאסטרטגיה
ומתודולוגיה ,חברה ותכנון משתף

מים וביוב

ירון גלר
הנדסה וניהול משאבי מים
בע"מ

2

דורית שפינט

תיירות

בנימין בר דוד

זאב טמקין

הידרולוגיה

מנחם זלוצקי

מיקי גבירצמן

עידית הוד

מלין מהנדסים

עידית הוד איכות
סביבה וקיימות

אנרגיה ותקשורת

אבי טיטלמן

יעוץ ,תכנון וקידום פרויקטים ניהול
פרויקט

אקולוגיה

תיק פרויקטים בע"מ

סביבה

יצחק פרוינד

רוית ריכטר

פרופ'
אבי פרבולוצקי

חקלאות

ד"ר לירון אמדור

אנדריא הנדסת
תנועה ותחבורה

סיטילינק
ניהול מתכלל

תכנון נוף

רות מעוז

אהרונה תגר

ברוידא-מעוז אדריכלות נוף

תנועה ותחבורה

אמנון שפירה אלבר אנדריא

ענת דינס

אופיר הילברט
תכנון תחבורה
וניידות מתקדמת

כלכלה

יובל ארבל

אלי כהן

שותפים לדרך

רשות הספנות והנמלים

חוות הנסיונות עכו

3

איימן
סייף

על מה נדבר היום?

2020
1
תכנון
התכנון

4

2
ניתוח
מצב קיים

2021
3
גיבוש
תמונת עתיד
ומטרות

4
פיתוח
כיווני פעולה
אופרטיביים

5
התכנית

 3מטרות העל

ליצור
מרחב חיים
אטרקטיבי

למנף ולשמר
נכסי טבע,
נוף ומורשת

לממש את
יתרונות האזוריות
והשת"פ המרחבי

(מקום שטוב לחיות בו)

שגשוג מכליל מחובר לנכסים מקומיים ולמגמות בינלאומיות
5

מהו מרחב התכנון ומה הוא מכיל?

 21רשויות

זרעית

 2מועצות אזוריות

3

שומרה

שתולה

מטה אשר ומעלה יוסף
נטועה

ערים

עראמשה

חניתה

אדמית

אבן
מנחם
גרנות
הגליל

עכו ,נהריה ומעלות-תרשיחא

15

גורן

אבירים

שלומי ,פסוטה ,חורפיש ,ירכא ,ג'דיידה-
מכר ,כפר יאסיף ,אבו סנאן,
ג'ת ,כפר ורדים ,מעיליא ,מזרעה ,בית ג'ן,
פקיעין ,כסרא-סמיע

1

צוריאל
חוסן

605k

אוכלוסיה
צומחת

בית ג'ן

530k

2040
מתאר

תפן

2040
 %גידול
ממוצע

כפר
ורדים

עין יעקב

כברי

נהריה

געתון

בן-עמי
שיח דנון

יאנוח-
ג'ת

עמקה
אשרת

כליל

גיתה

אבו-
סנאן

ירכא

435k

"גבול נושם"
משתנה בהתאם
לדיסיפלינה
2040
אסטרטגית

פקיעין כסרא
סמיע

430,000
דונם ביבשה

נתיב
השיירה

עברון
מזרעה
רגבה

בית
העמק

כפר
יאסיף

בר לב

 1/3אוכלוסיה
ערבית ודרוזית
למ"ס
2018

שמורה ימית

אזור ימי מיוחד

חוות
חקלאות
ימית

עכו

כרמיאל

300k

שבי
ציון

נס
לוחמי
עמים
הגטאות
בוסתן
שמרת הגליל

ג'וליס
טלאל

300,000
דונם בים

סער

נווה זיו

יחיעם

מועצה מקומית תעשייתית

מגדל תפן

6

מעלות
תרשיחא

מעונה

אזור
סלעי

גשר
הזיו

מנות

הילה
מעיליא

ג'וליס ,יאנוח -חורפיש

מצובה

לימן

עבדון

אלקוש

מועצות מקומיות

בצת

יערה

פסוטה
מתת

ראש
הנקרה

שלומי

אילון

שמורה ימית

אזור
סלעי

ג'דיידה מכר
עין
המפרץ

הטרוגניות אתנית,
תרבותית והון
אנושי מגוון
מנוף לניצול יתרונות
יחסיים ודוגמא
לרב-קיום

7

אילו נכסים יש במרחב?

שטחים פתוחים
נרחבים ומגוונים
ומופע פני שטח
ייחודי

אילו נכסים יש במרחב?

מעצבי הזהות של
המרחב

עין חרדלית

ראש הנקרה

חוף אכזיב

צילום :אמיר ירחי

נחל כזיב
צילום :עמית מנדלסון

מטעי זיתים
+500
מעלות תרשיחא

חקלאות במישור
צילום :אבירן אייזנר

 17ק"מ
8

טבלאות גידוד
צילום :אורית ברנע

0.00
נהריה

אילו נכסים יש במרחב?
שלד נחלים וים
סטרוקטורה תומכת איכות
חיים וצביון מקומי ,תיירות,
טיילות ,חיבור קהילות,
נגישות ושיויון הזדמנויות
נחל שעל
מעלות
תרשיחא

נהריה

נחל געתון

עכו

יסף
9

בית העמק

געתון

שעל

כזיב

בצת

במה אנחנו ממוקדים?

ערך מוסף

אינטגרציה

יישום

לא חוזרים על מה שכבר נעשה

בין בעלי עניין ובין דיסיפלינות

פרויקטים

6

10

מינוף כלכלי אזורי
29/6/21

מהם כיווני הפעולה?

ליצור
מרחב חיים
אטרקטיבי

לממש את
יתרונות האזוריות
והשת"פ המרחבי

למנף ולשמר
נכסי טבע,
נוף ומורשת

(מקום שטוב לחיות בו)

 7שאלות למיקוד הסלים
1

2

3

4

כיצד מייצרים
תפיסת הפעלה
אזורית?

איך מעודדים
מוביליות חברתית
וחוסן אזורי?

5

6

7

כיצד ניתן לקדם
שותפות כלכלית
אזורית?

איך מפתחים
עצמאות וחדשנות
בתשתיות?

כיצד משמרים
ומחזקים את
הזהות הנופית
ובטחון המזון?

איך מחברים
את האזור לנחלים,
לחוף ולים?

איך תופרים
לגליל מערבי
מוצר תיירותי
מובחן ומחבר?

11

מהם סלי כיווני הפעולה?

סל נחלים,
חוף וים

12

סל
האזוריות

סל הכלכלה
האזורית

מהם סלי כיווני הפעולה?
מורד הנעמן (עמית מנדלסון)

סל נחלים,
חוף וים
"המרחב הפתוח ,הנחלים ,החוף והים
מוכרים כנכסים מרכזיים של האזור
וכחלק חשוב באיכות החיים"
• כיווני פעולה מרחביים -בנחלים
ובסביבתם
• כיווני פעולה מרחביים -בחוף ובמרחב
הימי
• כיווני פעולה תפקודיים
13

מהם סלי כיווני הפעולה?
צילום :עידו מאירוביץ

סל נחלים,
חוף וים

סל
האזוריות

"הגליל המערבי הוא דוגמא ומופת למימוש רעיון
האזוריות"
•

חיזוק אשכול גליל מערבי וחיזוק שיתופי פעולה אזוריים ובינ-

אזוריים
•

ניהול משאבים אזורי

•

תכלול פעילות של הרשויות המקומיות ליצירת ערך משותף,
סינרגיה וחסכון במשאבים

14

מהם סלי כיווני הפעולה?

סל נחלים,
חוף וים

סל
האזוריות

סל הכלכלה
האזורית

"הפעילות הכלכלית בגליל המערבי ממנפת את
הנכסים המקומיים כמנועי צמיחה ויוצרת
ערך משותף המקרין מחוץ לאזור"

15

•

חיזוק אפשרויות לתעסוקה איכותית

•

כלכלה מקומית מקיימת

•

תיירות כמנוף כלכלי

•

העצמת החקלאות

•

מינוף תשתיות כערך כלכלי בו למרחב יש יתרון מובהק

מהם סלי כיווני הפעולה?

סל נחלים,
חוף וים

16

סל
האזוריות

סל הכלכלה
האזורית

סל נחלים ,חוף וים
מרחבי-
נחלים

תכנית הגנה
מנזקי שטפונות

חיבור קהילות נחל

הנחלים במרחב
הפתוח כרשת
טיילות רציפה

מרחבי-
חוף וים

חידוש עירוני
מבוסס נחלים

השלמת תכנית אב
אזורית לרצועת
החוף
תוספת חופי
רחצה

תפקודי
הפיכת הקולחין
למשאב משותף
17

תכנית השבת
מים לטבע

הקמת מרכז
מו"פ אקדמי ימי

פיתוח תשתית
תיירות וספורט
ימי וחופי
שדרוג מעגנות
כתשתית לקשר
הפיזי לים

קידום תוכניות
אב אגניות רב
רובדיות

שילוב הים
בסילבוס
החינוכי

קידום הקמת
מנהלות באזורי
מיקוד בנחלים

דוגמאות לפרויקטים בסל נחלים ,חוף וים
.9

הקמת מרכז חינוך ים-נחלים מחובר
לאקדמיה ולמחקר (כולל מוזיאון
ימי/אקווריום/מעבדות ימיות) כולל שדה
ניסויים ימי

 .10הקמת חופי רחצה נוספים
 .11השלמת ביצוע "שביל הים"

 .12הקמת מרכז ספורט ימי משולב
חינוך ופעילות נוער שישרת את
כל בתי הספר באזור גליל מערבי
 .13שדרוג המעגנות הקיימות בערי החוף לקשר
פיזי עם הים
 .14השלמת תכנית אב אזורית לחוף הים בדגש
על חיבור תכניות קיימות
 .15הקמת מנהלות  /שותפויות לניהול מוקדים,
מוצאי נחל וסביבות הנחלים לטיילות ,תיירות,
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

18

דוגמאות לפרויקטים בסל נחלים ,חוף וים
.1

הקמת מערך שבילי אופניים וטיול מהישובים
אל הנחלים ובסביבת הנחלים כחלק ממערך
אזורי אינטגרטיבי

.2

פיתוח פארקים לפעילות נופש באגן הגעתון
המרכזי (עינות געתון) ולאורך הנעמן עד תל
נפולאון במזרח עכו

.3

הסדרת מבואות גישה מסודרות ומזמינות
לנחלים (כזיב ,בצת ,נעמן ,געתון)

.4

פיתוח סביבת הנחלים בישובים עירוניים
כמרחבים ציבוריים ופארקים

.5

הכנת תכנית לשריון שטחים לאיגום /

החדרה וניהול נגר במעלה הנחלים
.6

הכנת תכניות להגברת מעורבות ושיתוף
קהילות שכנות לנחלים

 .7הכנת תכניות ללמידה חוץ
כיתתית
.8

הכנת תכניות אב אגניות
מרחב לימוד חוץ כיתתי באירלנד

19

דוגמאות לפרויקטים בסל נחלים ,חוף וים
 .1הקמת מערך שבילי אופניים
וטיול מהישובים אל הנחלים
ובסביבת הנחלים כחלק ממערך
אזורי אינטגרטיבי
.2

פיתוח פארקים לפעילות נופש באגן הגעתון
המרכזי (עינות געתון) ולאורך הנעמן עד תל
נפולאון במזרח עכו

.3

הסדרת מבואות גישה מסודרות ומזמינות
לנחלים (כזיב ,בצת ,נעמן ,געתון)

.4

פיתוח סביבת הנחלים בישובים עירוניים
כמרחבים ציבוריים ופארקים

.5

הכנת תכנית לשריון שטחים לאיגום /
החדרה וניהול נגר במעלה הנחלים

.6

הכנת תכניות להגברת מעורבות ושיתוף
קהילות שכנות לנחלים

.7

הכנת תכניות חינוך  /למידה חוץ כיתתית

.8

הכנת תכניות אב אגניות

מתקן התפלה :הזרמת מים לנחל יסף
הסמוך כפיצוי סביבתי

חצרות יסף :מתחם פנאי ונופש

לוחמי
הגטאות

פיתוח בריכת רחצה בחצרות יסף
כחלק ממתחם פנאי ונופש

20

בוסתן הגליל

שיקום האקוודוקט
 +טיילת עליונה/תחתונה

הסדרת מערכת שבילי הולכי רגל
ואופניים ודרכי גישה מוצלות
ונגישות

הזרמת מים והשבת המהלך
המורכב של הנחל לצד
הסדרת הממשק עם החקלאות

דוגמאות לפרויקטים בסל נחלים ,חוף וים
.1

הקמת מערך שבילי אופניים וטיול מהישובים
אל הנחלים ובסביבת הנחלים כחלק ממערך
אזורי אינטגרטיבי

.2

פיתוח פארקים לפעילות נופש באגן הגעתון
המרכזי (עינות געתון) ולאורך הנעמן עד תל
נפולאון במזרח עכו

גורן
פארק גורן

 .3הסדרת מבואות גישה מסודרות
ומזמינות לנחלים (כזיב ,בצת,
נעמן ,געתון)
.4

פיתוח סביבת הנחלים בישובים עירוניים
כמרחבים ציבוריים ופארקים

.5

הכנת תכנית לשריון שטחים לאיגום /
החדרה וניהול נגר במעלה הנחלים

.6

הכנת תכניות להגברת מעורבות ושיתוף
קהילות שכנות לנחלים

.7

הכנת תכניות חינוך  /למידה חוץ כיתתית

.8

הכנת תכניות אב אגניות

21

מצפה
הילה
מעלות
תרשיחא

מעיליא

כיווני פעולה בסל האזוריות
חיזוק
אשכול
ושת"פ

ניהול
משאבים
אזורי

העצמת האשכול
כרובד תכנוני

הצטרפות רשויות
לאשכול

חיזוק שת"פ עם
אשכולות אחרים

חיזוק שת"פ עם
משרדים וגופים

אשכול מתכנן
ניהול משק
אנרגיה אזורי

האשכול כרשות
תחבורה אזורית

האשכול כמקדם
כלכלה אזורית

תכלול רווחה אזורי

תכלול איכות סביבה
אזורי

פעולות
תכלול

22

תכלול חינוך
אזורי

ניהול השקעות
יצירת בסיס
נתונים אזורי
משותף

תכלול משאבי כלל
המגזרים במרחב

האשכול כמוביל בריאות
אזורי

דוגמאות לפרויקטים בסל האזוריות
 .18התקנה משותפת של  PVעל
גגות ציבוריים
 .19התקנת משותפת של  PVעל
גגות באזורי תעשיה
 .20הקמת מתקן אזורי לטיפול מתקדם בפסולת
 .21הקמת גוף תכנוני תחת האשכול שיקשר בין
המחוז לוועדות המקומיות ,יזום ויקדם תכנון
אזורי ותגובה לתכנון ארצי  /מחוזי
 .22הקמת רשות תחבורה אזורית וקידום מיזמים
יחודיים לאזור

מטרה 1
הפחתת פליטות מייצור ו/או
שימוש באנרגיה מתחדשת

מטרה 2
התייעלות אנרגטית
בגליל מערבי

יעד 2030

יעדים 2030

מטרה 3
גליל מערבי –
הפיילוט הארצי
יעדים

מונעאותאי דלק מימניים
פיילוט לרכב
-2022
עסקיים ו/
למתחמים
הקמת מרכזי אנרגיה
הקמת  320מגוו"ט•תחנות
מרכז מו"פ לטכנולוגיות חדשניות
הקמתגבוהה
-2025חשמל
תעשייתיים בעלי צריכת
כוח מאנרגיה מתחדשת,
עלחשמל
והעברת
לייצור
חדשנות טכנולוגית
הנשענים
• הקמת מיקרו-גרידים
מתוכם  120מגוו"ט על גגות
גריד לאספקת
לבחינת מיקרו-
-2025
חשמליים
פיילוט לרכבים
עירוניות
• הקמת תשתיות טעינה
מבני ציבור מסחר ותעסוקה
מימניים עם האשכול
דלק בשיתוף
מקומית
חשמלתאי
ולרכבים המונעים בעזרת
• לפחות  80%ממכשירי החשמל בדירוג אנרגטי B – A

 .23הקמת מערכת תחב"צ לפי דרישה

 .24תכלול 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
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אזור הגליל המערבי,
החשמל זול ואמין והאוויר צח ונקי

דוגמאות לפרויקטים בסל האזוריות
 .18התקנה משותפת של  PVעל גגות ציבוריים
 .19התקנת משותפת של  PVעל גגות באזורי
תעשיה

 .20הקמת מתקן אזורי לטיפול
מתקדם בפסולת
 .21הקמת גוף תכנוני תחת האשכול שיקשר בין
המחוז לוועדות המקומיות ,יזום ויקדם תכנון
אזורי ותגובה לתכנון ארצי  /מחוזי
 .22הקמת רשות תחבורה אזורית וקידום מיזמים
יחודיים לאזור
 .23הקמת מערכת תחב"צ לפי דרישה

 .24תכלול גיוס וניהול תרומות ותקציבים
ממשלתיים  /קולות קוראים
 .25הקמת מחלקת רווחה אשכולית ,שיפור רצף

• לאשכול תשתית קיימת לניהול פסולת
• עד  2040יווצרו בגליל מערבי כ 4.5 -מיליון טון פסולת
• קיבולת ההטמנה באתר עברון מתקרבת למיצוי
מדיניות הג"ס
()2030
מצב קיים
54%
22%
מיחזור
27%
0
השבה
19%
78%
הטמנה
היעד:
 0%הטמנה
נדרש לטפל (מיון ,מיחזור ,השבה) ב-

 600טון /יום
להבטחת כלכליות נדרש
מינימום  1,000טון/יום
(עוד  240,000נפש מישובי הסביבה)

נהריה

אתר עברון

עכו

מסגרות ושירותים ועוד
 .26מינוי רכז בריאות אזורי
 .27ניהול מתקני הספורט כמערכת אזורית
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פוטנציאל להגדלת העוגה -מתקן שישרת גם
רשויות  /אשכולות אחרים

אתר טיפול
חדש

דוגמאות לפרויקטים בסל האזוריות
 .18התקנה משותפת של  PVעל גגות ציבוריים
 .19התקנת משותפת של  PVעל גגות באזורי
תעשיה
 .20הקמת מתקן אזורי לטיפול מתקדם בפסולת
 .21הקמת גוף תכנוני תחת האשכול שיקשר בין
המחוז לוועדות המקומיות ,יזום ויקדם תכנון
אזורי ותגובה לתכנון ארצי  /מחוזי
 .22הקמת רשות תחבורה אזורית וקידום מיזמים
יחודיים לאזור

 .23הקמת מערכת תחב"צ לפי
דרישה
 .24תכלול 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
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דוגמאות לפרויקטים בסל האזוריות
 .28הקמת מוקד  106אזורי
 .29הקמת ארגון חקלאי אזורי
 .30קידום תכנית אזורית להגנה משריפות
 .31הכנת תכנית אב אזורית לחינוך ,ספורט
(וספורט ימי) ,מוזיקה ותרבות

המוקד האשכולי

" .32גלגליל" – ניידת למיצוי זכויות

איגום משאבים
וטיפול כולל בפניות

 .33הקמת יחידה לקידום נוער באשכול
 .34הקמת יחידה אזורית למענה לקולות קוראים
ומכרזים
 .35רשת מרפאות בקהילה – גיבוש מנגנונים

לשילוב של מרפאות בקהילה בשיתוף עם
קופות החולים

צילום :עוז אביטל
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דוגמאות לפרויקטים בסל האזוריות
 .28הקמת מוקד  106אזורי
 .29הקמת ארגון חקלאי אזורי
 .30קידום תכנית אזורית להגנה משריפות
 .31הכנת תכנית אב אזורית לחינוך ,ספורט
(וספורט ימי) ,מוזיקה ותרבות

" .32גלגליל" – ניידת למיצוי זכויות
 .33הקמת יחידה לקידום נוער באשכול
 .34הקמת יחידה אזורית למענה לקולות קוראים
ומכרזים
 .35רשת מרפאות בקהילה – גיבוש מנגנונים

לשילוב של מרפאות בקהילה בשיתוף עם
קופות החולים

ניידת מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים יוזמת המשרד לשיוויון חברתי ובזק אונליין
(צילום :בזק אונליין)
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כיווני פעולה בסל הכלכלה האזורית
חיזוק אפשרויות
לתעסוקה איכותית

כלכלה מקומית
מקיימת

התאמת ענפי
התעסוקה
לאוכלוסיה

עצמאות
אנרגטית

פיתוח "אזור
חכם"

הטמעת בריאות
דיגיטלית בקהילה

28

תיירות כמנוף
כלכלי

אקוסיסטם
מד-טק

חיבור חינוך
והשכלה לנכסים
המקומיים

הכשרת עובדים
לתעשיות
מתקדמות

שילוב פתרונות
מתקדמים
בתחב"צ

העצמת
החקלאות

מינוף תשתיות
כערך כלכלי

חיזוק והשלמת רשת
אזורית לדרכים
ותנועות רכות

ארגון גג תיירותי
()DMO
תכלול וקידום
החקלאות
המסורתית

טיפול בכל זרמי
הפסולת באזור עד
 0הטמנה

כלכלה מקומית
מקיימת

חיזוק תעסוקת
נשים

חקלאות מתוחכמת ככלי
למימוש שטחי תעשיה
מאושרים

תכנית הגנה מנזקי
שטפונות

ועוד...

כיווני פעולה בסל הכלכלה האזורית
 .36הכשרת עובדים
למקצועות מד-טק ,היי-
טק ,פוד-טק

ירכא

" .37צייד יזמים" להקמת מפעלים
 .38מרחבי עבודה משותפים אזוריים
(דוגמת " )"WeWorkבמרכזי
ישובים עירוניים
" .39נוער מתמחה" -שילוב הנוער
בעבודה במפעלים טכנולוגיים
כחלק מתכנית הלימודים
 .40הקמת מערכת השמה אזורית
 .41הקמת ספר ספקים אזורי
 .42הקמת "חממות" ומסגרות
העשרה והכשרה לקידום עסקים
קטנים
 .43הקמת מוקדי מכירה אזוריים
למוצרים מקומיים (שווקים,
בחיבור לשבילי טיולים וכד')

תכנון
מתחם תעסוקה /
חממות הכשרה
בשטחי מדינה ( 40דונם)

שיתוף פעולה של האשכול ,אוניברסיטת חיפה ומעסיקים להכשרה והשמה של
 1,000עובדים מהאזור
 140דונם
מאושרים למוסד
אוניברסיטאי

ומי הבא?

 .44קידום פיתוח ושיווק מתחמי
תעסוקה מאושרים על קרקע
פרטית
 .45הקמת מגמות קולינריה וניהול
תיירות במכללה האקדמית גליל
מערבי
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אזור תעסוקה
משולש בן-
עמי

מעלות תרשיחא

כיווני פעולה בסל הכלכלה האזורית
 .36הכשרת עובדים למקצועות מד-
טק ,היי-טק ,פוד-טק
" .37צייד יזמים" להקמת מפעלים

 .38מרחבי עבודה משותפים אזוריים
(דוגמת " )"WeWorkבמרכזי
ישובים עירוניים

" .39נוער מתמחה" -שילוב
הנוער בעבודה במפעלים
טכנולוגיים כחלק
מתכנית הלימודים
 .40הקמת מערכת השמה אזורית
 .41הקמת ספר ספקים אזורי
 .42הקמת "חממות" ומסגרות
העשרה והכשרה לקידום עסקים
קטנים
 .43הקמת מוקדי מכירה אזוריים
למוצרים מקומיים (שווקים,
בחיבור לשבילי טיולים וכד')
 .44קידום פיתוח ושיווק מתחמי
תעסוקה מאושרים על קרקע
פרטית
 .45הקמת מגמות קולינריה וניהול
תיירות במכללה האקדמית גליל
מערבי
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פרויקט "תעשיידע" בפארק תעשיות נ.ע.מ
(נגב מזרחי)
תמונות מתוך אתר הפארק https://park-noam.org.il/ -

כיווני פעולה בסל הכלכלה האזורית
 .36הכשרת עובדים למקצועות מד-
טק ,היי-טק ,פוד-טק
" .37צייד יזמים" להקמת מפעלים
 .38מרחבי עבודה משותפים אזוריים
(דוגמת " )"WeWorkבמרכזי
ישובים עירוניים
" .39נוער מתמחה" -שילוב הנוער
בעבודה במפעלים טכנולוגיים
כחלק מתכנית הלימודים
 .40הקמת מערכת השמה אזורית

 .41הקמת ספר ספקים אזורי
 .42הקמת "חממות" ומסגרות
העשרה והכשרה לקידום עסקים
קטנים
 .43הקמת מוקדי מכירה אזוריים
למוצרים מקומיים (שווקים,
בחיבור לשבילי טיולים וכד')
 .44קידום פיתוח ושיווק מתחמי
תעסוקה מאושרים על קרקע
פרטית
 .45הקמת מגמות קולינריה וניהול
תיירות במכללה האקדמית גליל
מערבי

תמריץ  5נקודות זכות במכרזים
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כיווני פעולה בסל הכלכלה האזורית
 .46הקמת מרכזי כנסים משולבים
בנקודות תצפית ייחודיות בישובים
קטנים
 .47הקמת מפעלים משפחתיים
לנשים מהמגזר הערבי לאספקת
ארוחות לתלמידים
 .48הקמת מיצבי אומנות המקושרים
לעסקים מקומיים ולאפליקצית
תיירות

 .49הכנת תכנית אזורית
למוצר התיירותי "גליל
מערבי"
 .50הקמת גוף ניהולי אזורי לניהול
התיירות
 .51הקמת אפליקציית תיירות אזורית
אינטגרטיבית
 .52שיקום ושימור מוקדי היסטוריה
ומורשת במרכזי הישובים הקטנים
כחלק מרשת טיילות ותיירות
 .53אירגון אירועים כלל אזוריים –
פסטיבלים (כדוגמת כפר ביקרתם
או 'כאן זמאן')
 .54פיתוח מערכת דרכים תיירותיות
 .55פיתוח פעילות "משחקי מציאות
רבודה" ע"ב נכסים מקומיים
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כיווני פעולה בסל הכלכלה האזורית
 .46הקמת מרכזי כנסים משולבים
בנקודות תצפית ייחודיות בישובים
קטנים
 .47הקמת מפעלים משפחתיים
לנשים מהמגזר הערבי לאספקת
ארוחות לתלמידים
 .48הקמת מיצבי אומנות המקושרים
לעסקים מקומיים ולאפליקצית
תיירות
 .49הכנת תכנית אזורית למוצר
התיירותי "גליל מערבי"

✓ אטרקציות
✓ אפשרויות לינה
✓ הסעדה

 .50הקמת גוף ניהולי אזורי לניהול
התיירות

✓ דרכי גישה וחניונים

 .51הקמת אפליקציית
תיירות אזורית
אינטגרטיבית

✓ תכנון מסלולי טיול

 .52שיקום ושימור מוקדי היסטוריה
ומורשת במרכזי הישובים הקטנים
כחלק מרשת טיילות ותיירות
 .53אירגון אירועים כלל אזוריים –
פסטיבלים (כדוגמת כפר ביקרתם
או 'כאן זמאן')
 .54פיתוח מערכת דרכים תיירותיות
 .55פיתוח פעילות "משחקי מציאות
רבודה" ע"ב נכסים מקומיים
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✓ אפשרויות הגעה בתחב"צ

כיווני פעולה בסל הכלכלה האזורית
.56קידום פרויקטים של
חקלאות מתקדמת באזורי
תעשיה קיימים לא
ממומשים
 .57קידום מסגרת הדרכה לחקלאים
והרחבתה לקהלי יעד חדשים
 .58הרחבת מערכת הקולחין והנגשת
מים מטופלים לחקלאות ישובי ההר
והמגזר הערבי

יישוב
1
2
3
4
5
6
7
8

גורן
שלומי
תפן (אז"ת)
כסרא
סמיע+פקיעין
לבון
קיבוץ כברי
קיבוץ אילון
מעלות תרשיחא

שם אז"ת
אזור תעשיות גליל
דורה
תפן
אזור תעשיה כסרא-
סמיע פקיעין
גני תעשיה לבון
קיבוץ כברי
קיבוץ אילון
שטח מתארי צמוד
לתרשיחא

גורן

1

6
מעלות
תרשיחא

 .60הרחבת מערך לטיפול וניהול אזורי
של פסולת לרבות "פחים חכמים",
ניהול נתיבי וזמני פינוי אשפה
ונסיעה של משאיות אשפה

 .62הקמת מתקן לטיפול בפסולת
חקלאית

אילון

7

קיבוץ כברי

 .59שילוב מגמות לימוד לחקלאות על
בסיס חוות הנסיונות החקלאית

" .61אשכול אנרגיה"  -הגשת בקשה
לספק חשמל ללא אמצעי יצור

שלומי

2

כסרא סמיע פקיעין

4

לבון

5

8

נהריה

3
תפן
עכו

מתוך מצגת של קיבוץ גן שמואל וגרנות
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כיווני פעולה בסל הכלכלה האזורית
 .56קידום פרויקטים של חקלאות
מתקדמת באזורי תעשיה קיימים לא
ממומשים
 .57קידום מסגרת הדרכה לחקלאים
והרחבתה לקהלי יעד חדשים
 .58הרחבת מערכת הקולחין והנגשת
מים מטופלים לחקלאות ישובי ההר
והמגזר הערבי
 .59שילוב מגמות לימוד לחקלאות על
בסיס חוות הנסיונות החקלאית
 .60הרחבת מערך לטיפול וניהול אזורי
של פסולת לרבות "פחים חכמים",
ניהול נתיבי וזמני פינוי אשפה
ונסיעה של משאיות אשפה

".61אשכול אנרגיה"  -הגשת
בקשה לספק חשמל ללא
אמצעי יצור
 .62הקמת מתקן לטיפול בפסולת
חקלאית
 .63הקמת מערכת שבילי אופניים
אזורית ,לרבות השכרה ,חניה
וטעינה

ועוד....
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תודה شكبل
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