
 
 

 
 

 הציבורשותפות מסמך חזון ומדיניות 

 :חזון

ערכי הטבע,  ה עלשמירהרשות פועלת לחיזוק השותפות עם הציבור לשם העצמת ה

עם   ים,  תוך פיתוח תחושת שייכות והזדהות של האזרחישראל הנוף והמורשת בארץ

 ובדגש על העצמת החיבור של עם ישראל לארצו. ם אלוערכי

 

 :הסבר לחזון

לפיתוח כן לשמירה ו של ארץ ישראל ערכי הטבע, הנוף והמורשת בידי הרשות הופקדו רוב 

 דורות הבאים.ליום והבר קיימא לטובת הכלל 

של הידע  יםהמשאב, רט"ג רואה בשילוב המקייםניהול השימור והבהתאם לעקרונות 

 ,המשאב האנושי והמקצועי שלה יחד עם ורוח ההתנדבות  , השיתוף הקהילתיהציבורי

 החזון .נוסחה מיטבית להשגת 

ולא רק  ,הצורך בקשר של האדם לערכי הטבע, לנוף הארץ ולמורשתה הוא ערך בפני עצמו

. החיבור המיוחד של עם ישראל לארץ ישראל לאורך אלפי שנות היסטוריה אמצעי לשמירתם

תיקים אותם מנהלת הרשות ועל בא לידי הביטוי המוחשי ביותר בחלק מאתרי המורשת הע

 הרשות לפתחם ולהעצימם.

בתהליך שיתוף הציבור נפגשים הצרכים והתשומות של כל קהילה וקהילה בהתאם 

בין הקהילה לבין וליצירת זיקה קהילתית הזהות ה חיזוקל ,היתולתרבותה, אמונתה ויכול

  אחדת. מתייחסים אליה ומתוך רב תרבותיות מקיימת ומה הטבע, הנוף ,המורשת

 

 :מדיניות

רואה בהם והרשות תקיים תרבות ארגונית המשתפת את מחזיקי העניין בקרב הציבור, 

תוך שימוש במגוון כלים העומדים לרשותה   ,שותפים ברמות שונות להשגת מטרותיה

הרשות תשאף למירב שיתופי הפעולה עם  והכרה במקצועיות ובאחריות של עובדיה.

 קהילות, ארגונים ויחידים בהתאם ליכולת ולשייכות.



 
 

 
 

 :ניותימדעיקרי ה

 עליהם מופקדת הרשות.והתקנות החוקים ף ציבור חיוני לשמירה על הערכים, שיתו .1

 במגוון הקשרים רחב ביותר. –הציבור מורכב מקהילות, ארגונים ויחידים  .2

כל גוף המזדהה עם מטרותיה ומוכן לפעול במשותף הרשות תשתף פעולה עם  .3

 בצורה מחברת תוך שמירה על חוק ואתיקה.

  .שיתוף הציבור הינו תחום מקצועי ויש לפתחו בהתאם .4

רט"ג תטמיע את תהליכי שיתוף הציבור בתרבות הארגונית שלה, תעדכן את שפת  .5

 הניהול ותכיל את עקרון שיתוף הציבור כערך יסוד ארגוני. 

הכשרת עובדים: הרשות תכשיר עובדים בכל הדרגות והתחומים לקידום תהליכי  .6

 שיתוף ציבור. 

 קבוצות פעילים ומתנדביםקהילות, הרשות תקים מערך התנדבות להפעלת  .7

הקהלים והקהילות השונות: הרשות תמפה מחזיקי  הרשות תפעל לחיזוק הקשר עם .8

סמוכות קהילות  ,בגניםמשתמשים בשמורות וה :הםיניב ,עניין בקרב הציבור

, בעלי עניין )כמו מטיילים, רוכבי אופניים, מטפסים וכד'( קהילות נושא  גיאוגרפית,

ארגוני החברה כוחות הביטחון, , (תנועות נוער ,סטודנטים חינוכי )תלמידים,

 ציבור העובדים והגמלאים.חברי מועדון המנויים, גופים ממשלתיים,  האזרחית, 

   מתעניינים ברשת,

שימור והמסרה, יורחבו תהליכי שיתוף ציבור בהליכי תכנון ופיתוח, ניטור ומדע,  .9

.  לצורך כך הרשות במידתיות ראויה -הדרכה והסברה ובמעורבות בעשייה בשטח

תבנה תכנית פעולה כיצד לנהל שטח/אתר בשיתוף הציבור, ובכלל זה מיפוי מחזיקי 

 העניין,  הדרכה והכשרה.

י עניין שונים, ליצירת אמון הדדי בין מחזיקי מחזיקהדברות עם תפתח מנגנוני  הרשות .10

אנשי המקצוע והארגון בכללותו. שיתוף הציבור יתבצע באמצעות בין עניין בציבור ל

בהם אמצעי תקשורת ושיח כגון פרסום ותקשורת המונים, רשת,  ,מגוון כלים

נות(, הדיינות היוועצות וקבלת מידע )שימוע, דפי משוב, שאלונים, סקרים, ראיו

ושיתוף בקבלת החלטות )קבוצות מיקוד, סיורי שטח, שולחנות עגולים, סדנאות 

 תכנון(

במידע, בחזון הוא שקיפות לשיתוף שיתוף.  הבסיס את מידתיות התגדיר  הרשות .11

ומדיניות, בעמדות הרשות מול נושאים שעולים ובנהלי העבודה. כל אלו, במידת 

 האפשר, יפורסמו לציבור. 

   .התנהלותה. לשפורהרשות תהיה בשיג ושיח מול הציבור  .12

 אחריותה.והרשות תשמור על סמכויותיה בכל התהליך הזה  .13



 
 

 
 

 

 שיתוף הציבור מדיניות  נושא המסמך 

 שרון גולן הרשקוביץ, חטיבת קהל וקהילה מחבר המסמך

 2014פברואר  תאריך 

 2015מרץ  תאריך עדכון

  אשכול נושאי 

 כלל השמורות והגנים-ארצי  התאמה לשמורות 

מיפוי קהלים מחזיקי עניין: קבוצות מתנדבים, קהילות פעילות,  GIS-רלוונטיות ל

 יותנטוורשויות מקומיות רל

 יועץ נושאי 
מיכל וימר לוריא, מנכ"לית העמותה לקידום תיירות אקולוגית 

 בישראל

  ספרות
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