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שיקום אגני של נחל עין זהב ונחל עיון
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?למה כאן| ייחודיות הפרויקט 
נכס לאומי•
מרחב פעילות ממוקד•
קהילה-אקדמיה-מודל נחל•
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רוחות של שינוי
הנהגה מחויבת לחזון אזורי•
דימוי העיר•
נחל מנחה בינוי•

?למה עכשיו| ייחודיות הפרויקט 

קריית שמונה 
הלב העירוני 

של האגן

רכס נפתלי
הריאה הטבעית

של האגן עמק החולה
חקלאית-הריאה הכפרית

של האגן

עיון ונחל עין זהבנחל
עורקי האזור כולו



:  החזון
חוסן 
אזורי

זהות אזורית 

2

עיר מחוז דומיננטית 
כפרי משגשגבמרחב 

1

אקוסיסטם אזורי
,  תיירות, תעשיה, חקלאות

חינוך ואקדמיה

אקולוגית  מערכת 
עשירה ומגוונת

34

חוסן 
אזורי



עירוני ומקומי, אזוריאימפקט : החזון

ראיה מקומיתראיה עירוניתראיה אזורית



היבטים 
אגניים
מרים בן שלום
ליגמ פרויקטים סביבתיים



התוכנית האגנית

:מרחב הפרויקט כולל את
אגן נחל עין זהב•
אגן נחל עין בתחומי ישראל•
חלק מאגן התעלה המערבית של הירדן•

מערבי של אגן הירדן  -אגן משנה צפון
העליון והכנרת



אקדמיה חברה  אקולוגיה
וקהילה

נוף ומורשת כלכלהמים וסביבה

התוכנית האגנית

האגן
העיר

מתווה לפעולה(  3מטרות             (  2בעיות וצרכים           ( 1



התוכנית האגנית

האגן
העיר



אקולוגיה  
ואקוהידרולוגיה

נחל עיון

נחל עין זהב

התעלה  
המערבית

שטחים 
פתוחים



אקולוגיה  
ואקוהידרולוגיה

פרוגרמה לשיקום אקוהידרולוגי  
:של ערוצי הנחלים



אקולוגיה  
ואקוהידרולוגיה

:נחל עיון
השבת תוואי הזרימה ההיסטורי

ושיקום אקוהידרולוגי

חתך מצב מוצע



מים וסביבה

ניהול סיכוני הצפות
טיפול במוקדי זיהום

שימור קרקע
ממשק חקלאי משמר קרקע  

ותומך נחל



טיילות וקישוריות אזורית

פיתוח מערך טיילות אזורית על  
בסיס ערוצי הנחלים

חיזוק  –קריית שמונה במרכז 
מעמדה ותפקודה כעיר מחוז



טיילות וקישוריות אזורית



תכנון עירוני 
מבוסס נחל

אינה בורשטיין זיתוני
מתכננת העיר 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



נחל עין זהב
שיקום חתך וגדות הנחל

חתך מצב מוצע

חתך מצב קיים
פלישות

הסדרות



נחל עין זהב
גשרים לכל אורך הנחל

חתך מצב קיים

חתך מצב מוצע



תכנון עירוני מבוסס נחל
הנחלים כזהות וסיפור המקום

פארק  
הזהב

גבעת 
שחומית

חורשת  
ל"קק

רכס 
רמים פארק  

המטוס

ל"חורשת קקפארק הזהב



תכנון עירוני מבוסס נחל
הנחלים כזהות וסיפור המקום

כיכר המעיין| 

מרחב  
לתושבים  
ומבקרים

הזמנה  
אל הנחל

סמל  
לעיר



תכנון עירוני מבוסס נחל
הנחלים כזהות וסיפור המקום

כיכר המעיין| 



תכנון עירוני מבוסס נחל
| הנחלים כמרחב לחיי עיר וקהילה 

פארק הזהב
מוזאון ומרכז  

והדרכת מבקרים 
טבע

ליוזמות מרחב 
קהילתיות

דנציגרבית ספר 
שותף לעשייה  
בפארק  

התחדשות  
מגורים  



נחלים כמרחב לחיי עיר וקהילה| תכנון עירוני מבוסס נחל 

יצירת חזית נחל למבני  ●
הציבור לצד הנחל

מרחב הנחל כתשתית  ●
לפעילות קהילתית

גיבוש מודל מסחרי  ●
להשמשת מבני ציבור

מרכז
העיר



| תכנון עירוני מבוסס נחל 
הנחל כהתרחשות עירונית והחייאת המרחב הציבורי



תכנון עירוני מבוסס נחל
הנחלים כמחולל להתחדשות

אטרקטיביות המקום  
לתהליכי התחדשות עירונית

פינוי מקום לנחל והפניית  
המבט כלפיו

התחדשות תעשיה

התחדשות מגורים

רכבת. ת



תכנון עירוני מבוסס נחל
| הנחלים כמחולל התחדשות 

התחדשות שפרינצק

התחדשות המרחב  
החינוכי וקהילתי

התחדשות מגורים

מוקד תרבות ותיירות  
ארצי ובינלאומי, אזורי 



תכנון עירוני מבוסס נחל
| הנחלים כמחולל התחדשות 

אזור התעשיה הדרומי
התחדשות  

האזור

מרחב בילוי  
אזורי

קרבה לתחנת  
למגורים  , הרכבת

ותעשיה

שימושים  
חדשים לצד 

הנחל



תכנון עירוני מבוסס נחל
הנחלים כבסיס לשלד עירוני 

מתהווה

חקלאות לצד 
שימושים תעשייתיים  

ואקדמיה פעילה

ארגון המרחב הבנוי  
המתהווה בהתאם  

למרחב הנחל  



3
כיכר המעיין: השער הצפוני

פיאצה עירונית  . שחרור ראש הנביעה
בליבה מעיין טבעי, אינטנסיבית

פארק חורף אקסטנסיבי
וויסות נגר ופארק שכונתי בחיבור בין העיר  

והכפר
נחל עונתי: קומפלקס עירוני

פ אינטנסיבי"נוכחות טבע עירוני בשצ

אינטימי-פארק שכונתי: חצר הנחל
השבת הנחל לציבור והפיכתו לחצר שכונתית  

משותפת

ביאליק' רח: תמחברשדרה
עצים ושילוט, רחוב משולב

הנחל הקהילתי
פיתוח מרחב הנחל כתשתית לפעילות חוץ קהילתית

התחדשות ותיירות, חינוך: מוקד עירוני
נוכח  , נחל כבסיס להתחדשות עירונית

חיבור למרכז העיר, בהתרחשות העירונית

הפארק העירוני: פארק הזהב
מעטפת של פארק  , ליבת טבע פראי

נופש ופנאי, מורשת

מורשת והתחדשות עירונית, טבע עירוני
פארק שכונתי , שיקום טחנת הקמח, ניהול נגר

ומעבר בין המבואה הדרומית לפארק הזהב

עיר תחתית: השער הדרומי
נחל טבעי בלב אזור בילוי ופעילות עירונית 

חזית נחל  , פיתוח אינטנסיבי, שוקקת
(waterfront)

מרכז פודטק אזורי
מפגש של  : ת"הנחל כריאה ירוקה וטבעית של אז

אקדמיה ותעשייה, חינוך, טבע

טיילת שכונתית
פ אקסטנסיבי שכונתי וחיבור לקמפוס תל חי"שצ

פארק מעטפת בין העיר לעמק : נחל עיון
פארק ליניארי טבעי ואקסטנסיבי הכולל שביל  
יוממות לאורך התוואי המחודש של נחל עיון

מחרוזת שטחים  : "נחל עין זהב
"פתוחים

ציר ליניארי ציבורי ופתוח המחבר בין 
,  ציר יוממות: השטחים הפתוחים של העיר

פנאי ונופש

שכונתי

קהילתי

עירוני

אזורי

1

2

5

1

6

2
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מרכז
העיר

הנחלים כתשתית לרציפות וקישוריות| תכנון עירוני מבוסס נחל 



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



מקיפה בזיקה  תכנית חינוכית 
ילדים ונוער  -לנחל

-ונרחבת סביב הנחלפעילות מגוונת 
כלל התושבים  

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
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•
מעמיקההידברות–ממוקדתשותפות•
פרטיותעללשמירהאסטרטגיות•
הפרטילצדהנחללאורךהציבוריהמרחבפיתוח•

דוגמאות לשותפויות בקני המידה משתנים



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
דוגמאות לשותפויות בקני המידה משתנים



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
דוגמאות לשותפויות בקני מידה משתנים



אקדמיה

אילת שביט' פרופ
מכללת תל חי



שותפות ייחודית–אקדמיה 

:המטרה
שותפות הדדית  
ושוויוניות בין  
המכללה לעיר  

וסביבתה

:תוצר
מודל ליחסי  

קהילה-אקדמיה

אימפקט
בר כימות

צמצום  
פערים  
חברתיים

תדמית 
העיר

טבע

הכללה
לטובת העתקה
בארץ ובעולם

: כלי
מדע קהילתי

:כלי
מעבדה לאקדמיה  

מעורבת

:כלי
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



מעבדה לאקדמיה מעורבת ומדע קהילתי–אקדמיה 

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 מבט המכללה אל  –אקדמיה 
סביבתה הקרובה

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



כלכלה  
וניהול

יובל כרם גילה
KGC



תועלות כלכליות חברתיות  
וסביבתיות



מודל הכנסות ותחזוקה לטווח ארוך
מסחר ויוזמות  

עסקית

תיירות

פיתוח עסקי  
בשטחי עירייה



ניהול הפרויקט

הקמת איגוד נחלי מקורות הירדן: 'שלב באגף ייעודי ברשות הניקוז: 'שלב א



מימוש הפרויקט

אינה בורשטיין זיתוני
מתכננת העיר קריית שמונה



קול  
קורא  

יד 
הנדיב

נוצרה שותפות  
ומוטיבציה  

לתהליך משותף

תוכנית  
,  הוליסטית

מקיפה ורב 
רובדית

לא זכינו בקול  
אך נותרה  , הקורא

הכוונה לממש את  
התוכנית

: האתגר
"עיר נחלים"מימוש תכנית –מחזון לפעולה 

מחזון לפעולה



ערוצי מימוש פעילים

-חברתיארגוני
קהילתי

שיתוף  
ציבור

תכנון 
וביצוע

גיוס  
משאבים



התקבל לתהליך אסטרטגי ייחודי במסגרתו  " עיר נחלים"פרויקט 
אנו מקבלים ייעוץ ומתודות עבודה לקידום האתגר של מימוש  

"  מקום"לתהליך שותפים עתודות צפון ומיזם ". עיר נחלים"
.במעוז

ארגון עתודות צפון הינו שיתוף פעולה של אגף עתודות לישראל במשרד ראש 
.ארגון מעוז וקרן ראסל ברי, הממשלה

ארגוני



המטרה

ברמה פנים ארגונית ואזורית  , יצירת תשתית ארגונית בת קיימא
"עיר הנחלים"הקמה ותחזוקה שוטפת של המיזם , לטובת ניהול

ארגוני



יצירת הצלחה במרחב אחד תהווה את :הנחת יסוד
הבסיס למימוש התוכנית במלואה

יש לבחור פיילוט אחד מתוך התוכנית להתנסות בהשגת היעדים הבאים
גיוס משאבים ותקציבים להתנעה•
יצירת חלוקה תפקידים ותחומי אחריות לביצוע ותחזוקה•
גיוס ורתימת הציבור•
ביצוע בפועל של הצלחות נקודתיות•
מדידה והערכה של האימפקט של הפעולות שיבוצעו•

ארגוני



קריטריונים לבחירת הפיילוט

ארגוני

תועלות  ישימות
כלכליות

תועלות  
סביבתיות

תועלות  
קהילתיות

תכנונית

רגולטורית

פוליטית

תקציבית
תפעולית

יזמות
תעסוקה

תיירות

פיתוח כלכלי

שיקום נחליםהגדלת הכנסות

שיטפונות

ניהול נגר

ערכי טבע

שימור קרקע

התחדשות
פנאי ונופש

אחריות אזורית

פ בין קהילות"שת



השער הדרומי: הפיילוט הנבחר



התחדשות תעשייתית
,  גלריות, בתי מלאכה, שפת נחל

תיירות, פאבים, מסעדות

התחדשות מגורים
שכונת מגורים 
סמוכה למוקדי  

משיכה ועניין

מתחם חיבור 
הנחלים

חיבור נחל עיון ועין 
יצירת מרחב , זהב

פנאי ונופש, תיירותי

ל"פארק קק
טבע עירוני כמוקד  

,  אטרקטיבי לפנאי
איכות חיים ותיירות

רכבת  
ישראל

מסוף 
מטענים

אימפקט: השער הדרומי



בעלי נכסים פרטיים
נכונות של בעלי הנכסים 

תכנון של השטח  -להסדרה ורה
לאור חידוש חוזים מול המנהל

ל"פארק קק
ע בימים  "קידום תב

ל  "אלו ונכונות של קק
להקצאת משאבים 

נוספים לפיתוח  
הפארק רכבת  

ישראל

מסוף 
מטענים

הזדמנויות קיימות: השער הדרומי

תשתיות לאומיות
צוות פעיל לתכנון 

מסילת הרכבת סמוך 
לנחל

התחדשות מגורים
עניין ממשלתי בהתחדשות  

קיום . עירונית בפריפריה
היתכנות , שטחים חומים

לשימושים סחירים

ביצוע
פיילוט מפגש הנחלים  

תוכנית אסטרטגיתמתקציבי משרד החקלאות
תוכנית אסטרטגית  

להתחדשות תעשייתית



-חברתי
קהילתי

,  ט"מרכז לימודי שדה החלה,  עמותת קסמי טבע ונוף,  אגף חינוך קהילה והסברה רשות הכינרת
,  סים"רשת המתנ, המרכז האקדמי לנוער גליליום, אקדמיה בכיכר המכללה האקדמית תל חי

, אגף חינוך עירית קרית שמונה, מחלקת סביבה עירית קרית שמונה, ב יחדיו"מנהלות הרובעים מוט
.סטודנטים, מכינות, תנועות הנוער,   מוסדות החינוך

שותפים לעשייה הקהילתית  
חינוכית בעיר

מהלכים בתהליכי ההגשמה  
של עיר הנחלים בתחומי  
החינוך המתקיימים כיום

תוצרים מתוכננים לשנה  
הקרובה

חינוך  פורום 
סביבתי

הידוק שיתופי פעולה  
,  יצירת חדשים, קיימים

בניית פלטפורמות  
לשיתוף ושקיפות

זירת  ועדת היגוי 
חינוך

איגום משאבים  
ממגוון השותפים  

חוברת מערכים  
ומתודות לפעילות 
בנחל לפי חלוקה  

לגילאים 

מיפוי מרחבי  
-למידה בעיר

, הנגשה לתלמידים
מים  , שירותים
ותשתיות

תיעוד הפעילות  
של כלל הגופים  

יצירת  : והמוסדות
חוברת תיעוד  

לוח  , סרטון, שנתית
אירועים ופעילות

מיצוב תכנית חינוכית  
ספירלית מגן ועד גיל 
שירות סביב הנחלים



שיתוף  
ציבור

פלטפורמת  
"תובנות"



ברמה המעשית
תהליך סטטוטורי להכרזת הנחלים•

(משרד החקלאות)2020" האצת תשתיות"תקציב •

הטמעת עקרונות התכנון בצוות תכנון שכונת  •
ל"יובלים ובצוות תכנון חורשת קק

תכנון 
וביצוע



'תוכנית שלב ג: אזור התעשייה הדרומי

'תוכנית שלב א: אזור התעשייה הדרומי

'תוכנית שלב ב: אזור התעשייה הדרומי

תכנון 
וביצוע

נחל עין זהב: 2020האצת תשתיות 
שיקום תעלת הנחל באזור התעשייה הדרומי



תכנון 
וביצוע

נחל עין זהב: 2020האצת תשתיות 
שיקום תעלת הנחל באזור התעשייה הדרומי



תכנון 
וביצוע

בעבודה', שלב א: אזור התעשייה הדרומילפני ביצוע–אזור התעשייה הדרומי 

נחל עין זהב: 2020האצת תשתיות 



תכנון 
וביצוע

מצב מתוכנן: גשר רחוב אחד העםמצב קיים: גשר רחוב אחד העם

נחל עין זהב: 2020האצת תשתיות 
החלפת מעבירי מים בגשרים



תכנון 
וביצוע

גשר רחוב אחד העם בביצועמצב קיים: רחוב ביאליק

נחל עין זהב: 2020האצת תשתיות 
החלפת מעבירי מים בגשרים



תכנון 
וביצוע

נחל עין זהב: 2020האצת תשתיות 
וויסות נגר



תכנון 
וביצוע

נחל עין זהב: 2020האצת תשתיות 
וויסות נגר



תכנון 
וביצוע

נחל עין זהב: 2020האצת תשתיות 
וויסות נגר

תוך כדי ביצועטרום ביצוע



תכנון 
וביצוע

נחל עין זהב: 2020האצת תשתיות 
וויסות נגר

טרום ביצוע

תוך כדי ביצוע



תכנון 
וביצוע

נחל עין זהב: 2020האצת תשתיות 
וויסות נגר

כחלק מתהליך התכנון  
והביצוע של הפרויקט 

,  נעשית עבודת מתנדבים
הכוללת חישוף עדין באזור  

, טחנת הקמח העתיקה
העתקת צמחייה וטיפול  

בצמחים פולשים



תודה



שותפים


