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 המפגש מבנה 

 הכרות •

 קיימות בפורום גיזו –פתיחה  •

מהי תפיסת עולמי לגבי קיימות במרחב? מה מניע אותי? מה גורם לי  –סבב שיתוף  •

 צרכים שאני מזהה? ידע וגופים שחשוב לי להכיר? לרצות לצאת לפעולה?

 סיכום •

 
 

 סבב שיתוף. משתתפים שיתפו בתפיסת עולמם והגורמים המניעים אותם בתחום:  

. להחזיר את בין האדם והטבע דו קיוםמעונין לקדם תפיסה של  עומר, נווה שלום. ➢

במרחב, להנות מהנכסים הטבעיים הטבע לטבע ולאפשר לאדם למצוא את עצמו 

 . ולשמר אותם

 היסטוריה וארכיאולוגיה. צורך להכיר את הנכסים ולהנגישםלהכיר אתרים  כמו כן,

 לציבור. 



 
 

 
 

מתוך כך שאנו חיים במרחב מיוער ביערות קק"ל. חשיבות   בועז לזר, אשתאול. ➢

. קק"ל כגוף מאוד משמעותי במרחב, יש צורך להבין  ההבנה של הפעולות של קק"ל

 את פעולותיו ולהיות מעורבים ומחוברים לעשיה שלהם.

. ביסוס פלטפורמות לחיבור בין  קידום בריאות חוצה יישובים תמר נוב, תרום. ➢

גופנית משמעותית. רואה צורך משמעותי לשביל מחבר בין  יישובים תוך פעילות

יישובים. מסלולי רכיבה מסודרים ובטוחים בין יישובים. מסלולי ריצה והליכה  

 מוסדרים ומסמלי מרחקים. 

שמירת טבע. קידום נושאי  האזור כריאה ירוקה של מרכז הארץ.יובל קיש, נחשון.  ➢

להתקדם בטיפול בנושאים אלה  מיחזור ואנרגיה מתחדשת. מרגיש שהאזור צריך

ורואה צורך לקדם הסברה ופלטפורמות ליישום תפיסות סביבתיות ירוקות )כגון  

 מעבר לרכבי הסעות חשמליים(. 

קידום תוכנית הפרדת פסולת ביישובים. כגון, טיפול מקומי בפסולת   לוי עזיז. ➢

ים לטובת אורגנית היוצר חיסכון משמעותי בפינוי פסולת, תקציבים שיחזרו לתושב

 הקהילה. 

. שתילה והסברה חינוכית בנושאי טבע בדגש, קידום נושאי טבע נעמה, מסילת ציון. ➢

)כדוגמת  פרחי בר ובעלי חיים. מעונינת לקדם פרויקטי שתילה והסברה מגוונים

 .הפרויקט המקומי שכבר נעשה במסילת ציון, בו נזרעו פרחי בר בשטחים הפתוחים(

. אכיפה של המועצה בעבירות של פסולת בנין ופסולת חקלאיתדורש  גיורא, גיזו. ➢

המועצה בולטת בעדרה בתחום והמרחב פגוע. אינו מעונין בתיירות פנים  

 אינטנסיבית, באזור.

כאזור פריחת מציע להדגיש את הייחוד של האזור  בועז מלמד, יחידה סביבתית. ➢

 על מנת לקדם תיירות ולמתג. הרקפות

הסביבתית נתנה סקירה קצרה על העשייה החינוכית של היחידה והציע את  ניצה מהיחידה 
האפשרות לחיבורים לפרויקטים קיימים. בתי ספר ירוקים, יער מאכל בנחשון, באר המושבים,  

 שביל היוצא מכפר אוריה. 
בועז מהיחידה הסביבתית עדכן לגבי פקחים שנכנסו לעבודה לאחרונה, ויפעלו גם בתחום  

 האכיפה.
  



 
 

 
 

 
 –צרכי למידה שעלו 

  )יגיעו למפגש הבא( פגישה עם נציגי קקל ורשות ניקוז
 סיורים בשטח )יתקיימו במסגרת "נעים להכיר"(.  

 
 

 עידית אלחסיד, סילבי גרבי ואורית גולן. צוות הקמה וליווי של הפורום. 
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 מנהל אגף שירות ואסטרטגיה. סיון כהן טופל
 מחלקת וועדי יישובים מנהלת . ליאורה יפרח

 רכזת מחלקת וועדי יישובים . ענבל בן שלום
 יושבי ראש יישובי הפורום 

 


