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הקדמה

אגף חינוך וקהילה

רשות הטבע והגנים פועלת מזה שנים רבות בשיתוף עם קהילות .הקשר בין שמורות טבע וגנים לאומיים
שבניהול רט"ג ,לבין הציבור בכלל ולבין 'המקומיים' הגרים בסמיכות להם בפרט ,הוא קשר ארוך טווח ובעל
השפעה הדדית .עם השנים עולה ההשפעה של הציבור על הסביבה ,הן בשל גידול האוכלוסין ומיעוט השטחים
הערכיים ,והן בשל עליה במודעות של הציבור לנושאי שמירת טבע וסביבה והרצון לקחת חלק ,להשפיע .על
מנת לשמור לאורך זמן על ערכי הטבע והמורשת ,אנו זקוקים לציבור כשותף.

מטרת החוברת
הצגת חזון ומדיניות ,מסגרת ומודל לפעילות רשות הטבע והגנים בשיתוף קהילות
סמוכות לשמורות וגנים ,והצעת ארגז כלים לביצוע איכותי ומקצועי
כיצד נוצר מודל מפתח הקס"ם?
המודל הוא תוצר של עבודת צוות ,של העוסקים והעוסקות בתחום הקהילה ברשות הטבע והגנים מזה שנים.
השנה התכנסנו לקורס להרחבת הלמידה וההתמקצעות בעבודת רשות הטבע והגנים עם קהילות גיאוגרפיות,
בהנחיית מרכז השל .לקורס היו כמה מאפיינים מרכזיים :למידת תכנים והרחבת ידע מאנשי מקצוע בעולם
הקהילה וההתנדבות ולמידת עמיתים פנים ארגונית המבוססת על ניסיון המשתתפים.
מודל זה מצטרף למודל 'מקומי בטבע' למנהיגות נוער וצעירים בתחומי שמירת טבע ומורשת שנכתב
ב  2015וגם הוא תוצר של למידת עמיתות מצוותי החינוך וההסברה ,ומבוסס על הניסיון והחוויה של הצוות.
הכלים שיצרנו יחד במסגרת תכנית 'מקומי בטבע' ומתאימים לעבודה עם קהילה מוטמעים בחוברת זו.

החוברת מיועדת לכם ,העוסקים בקהילה במרחבים:
מנהלי המרחבים ,המובילים את שיתוף ציבור התושבים והקהילות במרחב שלכם ,מנהלי מרכזי החינוך
וההסברה ורכזי הקהילה .לכם חלק חשוב במיפוי ה 'שחקנים" בקהילה ,בביסוס הקשרים עמה ,ביצירת
שיתופי פעולה ובכתיבת תכניות עבודה בהתאם ליעדי המרחב.

לחוברת שני חלקים:
חלק א'  -בו יוצגו התיאוריה ,הרציונל לעשייה הקהילתית והשותפים הקיימים מתוך עובדי הרשות ומקרב
הקהילה.
חלק ב'  -בו יוצגו כלים מעשיים לבניית תכנית קהילתית ולהוצאתה אל הפועל.
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שיתוף קהילות הסמוכות לאתרי רשות הטבע והגנים
מסמך זה מהווה את הבסיס התיאורטי והמעשי לעבודת רשות הטבע והגנים בזירה הקהילתית.
לרט"ג עשייה של שנים ארוכות בשיתוף גורמים שונים בקהילות הסמוכות לאתרים ,ע"י מנהלי השטח וצוותי
החינוך והקהילה .במשך השנים הצטבר ניסיון רב והתקיימו תכניות רבות וקשרים בין הקהילות לבין האתרים
הסמוכים אליהן.
בשנים האחרונות הוביל אגף חינוך וקהילה תהליכים רבים למיצוב והתמקצעות התחום ,הן בעבודה פנים
ארגונית והן בהרחבת שיתופי פעולה עם גופים עמיתים.
להלן עיקרי התהליכים שהובילו לכתיבת מסמך זה:
בשנת  2014הסתיים תהליך ארוך במהלכו נוסחו מסמכי חזון ומדיניות לתחומים שונים בהם עוסקת הרשות,
בהם שיתוף הציבור וחינוך וקהילה.
באותה שנה ,נכתבה תכנית ' מקומי בטבע' – תכנית המיועדת לבני נוער וצעירים במסגרתה הם לומדים,
עושים ומרחיבים מעגלים בקהילה .חשיבות התוכנית היא בהיותה פלטפורמה מובנית ,בפרישה ארצית ועם
סל כלים לביצוע .יותר מכך ,בהיבט הפנים ארגוני התכנית היוותה איגום של הניסיון ,הרעיונות והיוזמה של
נשות המקצוע בתחום החינוך והקהילה ובסיס ללמידה פנים ארגונית.
בהמשך התקיימה הכשרה מקצועית בה השתתפו כעשרים וחמישה עובדי רט"ג העוסקים בשיתוף קהילה,
מהמרחבים ,מהמחוזות ומהמטה .ההכשרה הונחתה ע"י מרכז השל ואחד מהתוצרים שלה הוא מודל מפתח
הקס"ם שיוצג במסמך זה.
בעקבות חידוד הצרכים לעבודה בשיתוף קהילה והמעבר מעבודה עם קהלי יעד לעבודה קהילתית ,ועקב
הצורך לרכז ולנהל את קשרי הקהילה ,עלה הצורך לדייק ולהגדיר מה מצופה מרכזי הקהילה .צורך זה הביא
לכתיבת הגדרת תפקיד מעודכנת ל"רכז קהילה" במחו"ה ,ולהקצאת משאבים לקליטת רכזי קהילה נוספים
במחוזות השונים.
אנו בעיצומו של תהליך ,בימים אלה אנו עוסקים בהנעת תהליך למיפוי צרכי ההתנדבות ברט"ג ,ולתכנון
מערך התנדבות מקצועי שייתן מענה לצרכי רט"ג המגוונים (וגם למניעי הקהילה והמתנדבים) .זאת מתוך
הכרה בכך שהתנדבות ועשייה חברתית וסביבתית יכולות להשתלב בקידום מטרות רט"ג בשמירה על הטבע,
המורשת והנוף.
לפנינו אתגרים נוספים ,בהם הרחבת מעגלי ההתנדבות וההשתתפות החברתית והעלאת מספר השותפים
מתוך הארגון והכשרתם לעבודה בתחום הקהילה ,בעיקר מנהלי שטח -מנהלי מרחבים ,פקחים ומנהלי
אתרים.
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נשות ואנשי החינוך והקהילה שלנו
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עמיתות מקומי בטבע ,גן לאומי חוף השרון2015 ,

נשות ואנשי החינוך והקהילה שלנו
הכשרת רכזי קהילה ,גן לאומי אפק2016 ,

הכשרת רכזי קהילה ,גן לאומי אפק2016 ,
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חזון רשות הטבע והגנים לשיתוף הציבור ,כפי שאושר בשנת  2015ע"י מליאת הרשות:
"הרשות פועלת לחיזוק השותפות עם הציבור לשם העצמת השמירה על ערכי הטבע ,הנוף והמורשת בארץ
ישראל ,תוך פיתוח תחושת שייכות והזדהות של כלל האזרחים והתושבים עם ערכים אלו ובתוך כך ,גם
העצמת החיבור של עם ישראל לארצו".
משפט חזון זה ממצב את מקומו של האדם כשותף מרכזי לרשות הטבע והגנים בשמירת ערכי הטבע ,הנוף
והמורשת .נציין כי המילה "הציבור" מתייחסת להגדרה רחבה מאד .הציבור מורכב מפרטים ומקהלי יעד.
ישנו קהל יעד נושאי (למשל ,הצפרים בישראל) וישנו קהל יעד גיאוגרפי – אזרחים העובדים בסמיכות
לשמורות וגנים ,או המתגוררים בקהילות סמוכות אליהם.
על מנת לחדד את ההבחנה הנ"ל ,ולתת מענה מקצועי ומיטבי ככל האפשר לשני קהלי היעד שהוזכרו ,הוגדר
חזון ייעודי לתחום החינוך והקהילה ( ,)2014המתמקד בשיתוף הקהילה הגיאוגרפית:
"קהילות הסמוכות לשמורות וגנים שותפות בשמירת טבע ,נוף ומורשת .אנשי חינוך ,תלמידים ,בני נוער,
חיילים ומבוגרים מקהילות אלו בפרט ,ומרחבי הארץ בכלל ,מעורבים ושומרים על סביבתם הטבעית
ומורשתם התרבותית ,תומכים בפעולות הרשות ומתנהגים בשמורות הטבע ,בגנים הלאומיים ובאשר ילכו
בדרך ארץ".
שמורות הטבע והגנים הלאומיים מכילים בתוכם מגוון רחב של ערכי טבע ,נוף ומורשת .לצידם -תושבים
וקהילות החיים בסמיכות לערכים אלה .מכאן ,ששיתוף הקהילות הסמוכות בעבודת רט"ג הינו חלק מהותי
בעבודת המרחב .בניהול המרחב ,יש להחליט מיהן הקהילות שראוי ונדרש לעבוד איתן ,ומהם אופי והיקף
העבודה המיטבי עם כל אחת מהן על מנת לקדם שמירת טבע ומורשת.
לרט"ג אחריות מתוקף חוק על שמירת ערכי טבע נוף ומורשת בישראל .היא פועלת במגוון כלים לממש
אחריותה זו ,ביניהם תכנון ,אכיפה ופיקוח ,ניטור ומחקר ,חינוך והסברה ,הדרכה וייזום פעילויות ערכיות
באתרים ,פיתוח וקידום קשרים ארוכי טווח עם קהילות ועוד.
השאיפה שלנו היא לקהילה אקטיבית ,שמכירה את הסביבה הקרובה ,מודעת לאתגרי שמירת הטבע והמורשת
עימם אנו מתמודדים ושותפה פעילה להשגתם .לשם כך וכחלק מתהליך שיתוף התושבים בקהילות הסמוכות
לאתרים ,עלינו לשתף אותם בידע שקיים אצלנו ,להקשיב לצרכים שלהם ,ללמוד מהידע שקיים אצלם ולעודד
אותם להיות שותפים לנו בעשייה.
העשייה של הקהילה ,בין אם בהתנדבות ובין אם בהשתתפות חברתית ,מקדמת את כוחה של החברה ככלל
ושל האדם כפרט ,להיות שותף פעיל בעיצוב פני החברה והסביבה בישראל ,על בסיס רצונות וצרכים
מקומיים ,ולאור ערכים אוניברסאליים .לרצון ולצורך לעודד את הקהילה לקחת חלק פעיל בעיצוב פני
החברה ישנם שותפים רבים בקרב גופים ממשלתיים ,ארגונים ועמותות .אלה הם השותפים שלנו בעבודה
בסביבה הקהילתית.
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קיימות :sustainability

סביבה
חברה

כלכלה

שלושה עקרונות מרכזיים לקיימות (הוצגו ע"י שחר כהנוביץ ,מרכז השל):
1.ללמוד לחיות מה'ריבית' של הטבע ,מבלי לדלדל את ה 'קרן' .למלא אחר צרכי דור זה שלא על חשבון
הדורות הבאים.
2.אורח חיים הוגן המקדם שוויון הזדמנויות ,סובלנות ושלום.
		
3.השקפת עולם דמוקרטית אופטימית ,ששמה במרכז את כבוד האדם וחירותו ,מתוך הבנה עמוקה
שכולנו חלק ממארג החיים המזין ומקיים את כל היצורים על פני כדור הארץ.

נחלת הכלל:
כינוי לסוג מיוחד של נכסים שאינם בבעלות פרטית ובו זמנית שייכים לכולם ,כמו המערכות האקולוגיות,
חוף הים ,האוויר ,מי התהום ,הרחוב ,התנ"ך והאינטרנט .המאפיין המרכזי של נחלת הכלל הוא הנגישות
החופשית שלה לכולם .השימוש לעיתים קרובות הוא בחינם ,הנגישות לנכסים אלה הינה זכות חברתית
דמוקרטית ,והשמירה עליהם מהווה תנאי הכרחי לאיכות חיים עבור כלל האוכלוסייה .רשות הטבע והגנים
אחראית מתוקף חוק לשמור על ערכי הטבע ,הנוף והמורשת שהם נחלת הכלל.

קהילה:
התארגנות עצמית הכוללת התארגנויות ,זיקה משותפת לערכים ולמשאבים חומריים ,יחסים אישיים
ומתמשכים בין אנשים וקבוצות ,המהווה מוקד להזדהות ומשמעות (בן יוסף .)2010

קהל יעד:
מרכיב בתוך קהילה ,קבוצה בעלת מאפיין קריטי משותף .למשל בני נוער ,חיילים ,גמלאים ,תלמידי
בית ספר.
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המשך מושגים מרכזיים

קהילה כזירה :הקהילה היא זירת העבודה שלנו .תפקידנו להכיר ,למפות ולפעול בשיתוף הגורמים
הקיימים בה .זאת בניגוד ל'קהילה כמטרה'  -יצירת הקהילתיות כמטרה היא לרוב המניע של גורמים מתוך
הקהילה עצמה.
התנדבות :תרומת זמן ,שירות ,מומחיות ,ידע ,יוקרה ו/או מערכת קשרים ע"י אדם הפועל למען הזולת
והחברה ,מתוך רצון חופשי ,ללא קבלת תמורה כספית ,לפחות למשך פרק הזמן לגביו התחייב המתנדב,
באופן ישיר או עקיף ,למען אנשים מוכרים (למעט בני משפחה) ו/או בלתי-מוכרים ,לארגונים ,למוסדות
ולתנועות ,לקהילה ו/או לסביבה( .מתוך "אמנת ההתנדבות" של המועצה הלאומית להתנדבות).
השתתפות חברתית :מכילה את תפיסת ההתנדבות הקלאסית ומרחיבה אותה .אין מדובר רק בסיוע
לנזקק אלא גם בפעולות שאדם עושה במסגרת קבוצות ההשתייכות שלו ,מתוך דאגה לאינטרסים משותפים.
(מתוך מסמך מדיניות  /משרד רוה"מ).
רצף המעורבות החברתית (ליאורה ארנון ,ג'וינט ישראל אשלים):
התארגנויות
בלתי פורמאליות
לשינוי חברתי

התנדבות למען
האחר  /הסביבה

השתתפות
חברתית

ערנות
לסובב

התנדבות סביבתית :צורת התנהגות פרו סביבתית המאפשרת לאנשים להשתתף בפעילות אזרחית
מודעת ואקטיבית שיש לה השפעות אקולוגיות והיא מקדמת פתרון של בעיות סביבתיות.
(הגדרה של .)arakou et al' 2001
מוצעת חלוקה לשתי קטגוריות:
1.התנדבות למען שמירת טבע וסביבה ושיקומם ,כולל :פעולות שימור ושיקום ,מדע אזרחי (איסוף
נתונים ,עיבוד נתונים ותכנון) ,תיירות התנדבותית וחינוך סביבתי.
2.אקטיביזם וסינגור סביבתי ,כולל :שיתוף ציבור בתהליכי תכנון ושימור סביבה ,התנגדות פעילה נגד
פגיעה בסביבה בהווה ובעתיד.
(מתוך 'התנדבות סביבתית'  -סקירת ספרות של הג'וינט )2015
כל המערכת בחדר :מתוך המצגת של שי בן יוסףWeisbrod, M. & Janoff, S. (2007) .
מיפוי הכולל את כלל מחזיקי העניין שעשויים להיות שותפים בתכנית הקהילה ,לפי ראשי התיבות.
ALL the system ARE IN the same room
Authority
מוסמכים להחליט
Resources
מחזיקי משאבים
Expertise
מומחים
Information
מקורות מידע
)Need (affected population
					
מושפעים (קהל היעד)
Legitimacy suppliers
חשוב שיתמכו
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פעולות בגישה קהילתית
להלן מספר עקרונות שארגון המעוניין בשיתוף ציבור ובפעילות בגישה קהילתית צריך לקחת בחשבון ולפעול
על פיהם :אחריות ומחויבות לתהליך ,נכונות ומוכנות לשפר ולהתאים תוך כדי תהליך ,מיצוי ופיתוח משאבי
הקהילה ומתן מקום ליוזמה ,תכנון יעיל וממוקד בתוצאות ,שקיפות ,הוגנות וכנות ,רציפות ועקביות ,מטרות
מאוזנות ,הנגשה וזמינות ,תקשורת והידברות ,הדדיות ,קיימות ,טיפוח מנהיגות מקומית.
מעגלי הקהילה מבוסס על ארבעה יסודות המשלימים זה את זה ,משפיעים זה על זה ויוצרים את תופעת
הקהילה (בן יוסף .)2010
בן יוסף מציג את ארבעת היסודות הללו במעגלים:

 .4משאבים חומריים
 .3התארגנויות
 .2מערכות יחסים
(קשרים ותקשורת)
 .1תרבות
(ערכים ,רגשות,
אמונות ,הסיפור המקומי)

.4
.3

.2
.1

4
3
2
1

משאבים חומריים :המרחב הציבורי ,תשתית פיזית ,נכסים משותפים ,טכנולוגיה ,מצב כלכלי		 .
הממד הסביבתי הוא גורם מזמן רחב ונח ליצירת תחושת אחריות משותפת בקהילה.
התארגנויות :מוסדות ,נהלים  -פורמלי ולא פורמלי (מגזר עסקי /ממשלתי /חברתי) ,דפוסי מנהיגות
קהילתית (סוגי מנהיגים :רוחני /מעשי /חברתי) .מעגל זה מאפשר הישרדות ,הסתגלות והשפעה 		
על הסביבה החברתית ,הכלכלית והפיזית.
		
מערכות יחסים :מחוברות ,אמון ,הון חברתי ,רשתות חברתיות ,תמיכה ,מאבקים ,רמת אמון,
לכידות ,אכפתיות ,מחויבות.
תרבות :משמעות הקהילה כמכלול לחבריה לסביבתה .זהות ,אמונות ,נורמות ,מורשת ,בטחון		 ,
חזון ,חלום ,הסיפור המקומי .הקהילה כמרחב למשמעות וזהות ,להכרה בערכם וייחודם של פרטים
וקבוצות בתוכה.
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הצורך
באופן טבעי ישנו קשר בין קהילה ובין אתר הסמוך אליה .לכך יש השפעה על יכולתה של רשות הטבע והגנים
לשמור על המקום לאורך זמן .הקשר יכול להיות חיובי ,שלילי או התעלמות הדדית – וגם לכך יש השפעה.
הצורך בשיתוף גורמים מובילים בקהילה בשמירת טבע ומורשת נובע משני מניעים מרכזיים:
מניע מעשי – כך ניתן להגדיל את העשייה בשטח ואת העברת המסרים למעגלים נוספים בציבור.
מניע ערכי – רט"ג היא רשות הפועלת מתוקף חוק וערכי הטבע ,המורשת והנוף שהופקדו באחריותה הינם
נחלת הכלל ,כלומר שייכים לציבור ,ועל כן יש לשתפו בשמירה עליהם.
בשנים האחרונות הולכת ומתחזקת מגמה של עליה במעורבות הציבור בכלל ,ובקהילות גיאוגרפיות בפרט,
בתכנון וניהול ,כתוצאה מירידה באמון הציבור כלפי המדינה ומוסדותיה ,התחזקות החברה האזרחית
ופתיחת מסגרות סטאטוטוריות חדשות למעורבות ציבורית .שיתוף ציבור הוא אחד מהעקרונות בפיתוח
וניהול בר – קיימא ,וככל שהתחום הולך ומתפתח כך גדלה בקרב הציבור והמוסדות המודעות לכך.
בתכנון תהליכי שיתוף ציבור יש להתייחס למניעים של רשות הטבע והגנים בכלל ,ושל העובד הנדרש לשיתוף
בפרט ,כמו גם למניעים של מחזיקי העניין השונים בקהילה בכלל ,ושל המתנדב /האדם המעורב בתהליך
בפרט.
הרשות מפעילה מגוון תכניות לשיתוף הקהילה :תכניות ארוכות טווח לתלמידי בתי הספר ,תכנית מתנדבי
'גן קהילה' להדרכת מבקרים מזדמנים  ,תכניות 'מקומי בטבע' למנהיגות נוער וצעירים ,תכניות ארוכות טווח
לבסיסי צה"ל ,שילוב תלמידים במסגרת תכנית משרד החינוך להתפתחות אישית ומעורבות חברתית באתרי
רט"ג ,התנדבות משפחות ,הפעלת מתנדבים מהקהילה ועוד.
חלק גדול מהתכניות נוצרו בעקבות צורך שעלה מהקהילה ,חלקן בשל צרכים שהעלו עובדי רט"ג .השאיפה
היא לנהל את הקשר ,לייצר תכנית המגדירה שותפים פוטנציאליים לכל גן או שמורה ,ולמפות קהלי יעד עמם
תמוקד הפעילות ,כך שמעגלים רחבים ככל האפשר יוכלו להשתתף בה .בנוסף ,יש לשאוף לאיגום משאבים
כך שהתכניות תהינה ברות-קיימא ומשמעותיות.

הנחות עבודה
•
•
•
•

•
•

כדי להגיע למסה קריטית של אנשים שמסרי רט"ג יגיעו אליהם ,לא ניתן להסתפק בעובדי הארגון,
יש צורך בשיתוף גורמים בציבור.
ישנן התארגנויות רבות בקהילה שעלינו להכיר וללמוד לשתף איתן פעולה בתכניות שלנו :רשויות
מקומיות ,בתי ספר ,עמותות וארגונים חברתיים ,בני נוער ,התארגנויות שאינן רשמיות ,גמלאים ועוד.
לקהילות גיאוגרפיות ,הסמוכות לגנים לאומיים ושמורות טבע יש השפעה על האתרים הסמוכים.
לשותפים הפוטנציאלים בקהילה יש מניעים שונים שאיתורם ומתן מענה להם יחזק את התכניות
שלנו .לדוגמה ,מניע יכול להיות מתן תוכן נוסף לפעילות קיימת ,מניע אישי של קירבה ואהבה
לטבע ולמורשת וכו'.
לשותפים פוטנציאלים שונים יש השפעה שונה על הקהילה .יש להכיר את המצאי ,אך לא כל
שותף פוטנציאלי הופך לשותף בפועל ,והשותפויות הן במנעד רחב של היקף ומעורבות.
התייחסות למגזרים ולמאפיינים הייחודיים לכל קהילה הינה תנאי הכרחי להצלחה :הקהילות
שונות זו מזו ,המודל מציג שלבי עבודה מרכזיים ואולם בכל פניה לקהילה יש להתאים את התכנית
לצרכיה ולמאפייניה היחודיים.
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מנעד השיתוף
קיימות רמות שונות של שיתוף קהילה .כשעוסקים בשיתוף קהילה יש צורך להיות מודעים למגבלות ולדעת
להגדיר גם גבולות :את מי משתפים (מחזיקי עניין שהוגדרו רלוונטיים) ,מתי משתפים (לא כל הזמן ,רק
כשיש מניע ברור לשני הצדדים ,כשהשיתוף מייעל ולא מעכב) ובמה משתפים (לא בכל דבר ,ישנם תחומים
בהם אנשי המקצוע שלנו צריכים לפעול לבדם ,מתוקף מקצועיותם ,סמכותם ותפקידם).
להלן דוגמא לרמות שונות של שיתוף קהילה .אין בהן משום קביעת מידתיות ראויה ,ועלינו לדעת להשתמש
במנעד הרמות המוצעות ,על פי הצרכים והנסיבות.
•

שיתוף במידע ושקיפות  -זוהי הרמה הבסיסית ביותר .לדוגמא ,העברת מידע לציבור באמצעי
התקשורת השונים ,לגבי עמדות רט"ג ומדיניותה ,במכלול התחומים המקצועיים עליהם היא מופקדת.

•

שיתוף בעשייה הרט"גית באופן חד פעמי  -רמה שיתופית המאפשרת "הצצה" לפעילות הרט"גית.
לדוגמא ,התנדבות ליום אחד לפעילות ממשק.

•

שיתוף בעשייה הרט"גית כחלק מתהליך חינוכי מתמשך  -עשייה בשטח כחלק מתהליך למידה רב
שנתי של תלמידים /נוער ,בקהילות הסמוכות לאתרים .לדוגמא ,קבוצות של תלמידים מחבללים
שבילי טיול בשמורות בעלות עומס מבקרים גבוה ,עוקרים צמחים פולשים וכד'.

•

מתנדבים  -הפועלים בהנחיה וליווי ע"י עובד רט"ג .מתנדבים אלה הם לרוב תושבים מקהילה
הסמוכה גיאוגרפית לאתר בו הם מתנדבים.

•

הכשרת קבוצות פעילים  -מהקהילה ,אנשים בעלי יוזמה ורצון להתנדב במיזמים שלהם .למשל,
קבוצת פעילים שרט"ג מכשירה להדרכה ,והם מדריכים את תושבי הקהילה שלהם .במקרה זה
ההנחיה היא של רט"ג ,ההפעלה עצמאית או ע"י הרשות המקומית.

•

שיתוף בהליכי תכנון  -השיתוף נעשה בעיקר עם רשויות מקומיות ,סביב סוגיות שונות של
תכנון /הליכי הכרזה.
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תכניות לעבודת רט"ג בקהילה
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

תכניות חינוכיות ארוכות טווח בבתי ספר – תכניות בהן ישנה סדרה של מפגשים בין מדריך 		
לכיתה ,בד"כ במהלך מספר שנים ברצף .במהלך המפגשים התלמידים מכירים את סוגיות שמירת
הטבע והמורשת באתר הקרוב אליהם ,לכל תכנית יש היבטים של עשייה תורמת בשטח השמורה/
הגן הלאומי .העשייה הינה לרוב נגזרת מתיקי הממשק של השמורות /הגנים.
הנחיית קבוצות מנהיגות בבתי ספר – תלמידים בבתי"ס יסודיים או בחטיבות ביניים ,כחלק 		
מתכנית חינוכית ארוכת טווח .עיקר העשייה שלהם הוא בהדרכה והעברת המסרים הלאה בתוך
הקהילות שלהם.
'מקומי בטבע'  -קבוצות נוער וצעירים בעלי פוטנציאל למנהיגות בהן גם תנועות נוער ומכינות
קדם צבאיות .הנחייה של משתתפי הקבוצה להכרות עם האתר הקרוב אליהם ,עם כללי שמירת
הטבע ,שיתופם בפעילות ממשק ובפעילות הסברה והדרכה לקהלי יעד נוספים בקהילתם.
התכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית של משרד החינוך  -עפ"י הנחיית משרד החינוך,
על כל תלמיד לצבור שעות מעורבות חברתית מעבר לשעות הלימודים ובמכסה מוגדרת .במסגרת
המעורבות החברתית שלהם ניתן לשלב תלמידים בעבודות ממשק באתרים ,או לחילופין להקנות
להם ידע ומיומנות להעברת פעילויות הדרכה בתחומי שמירת הטבע והמורשת בקרב קהלי יעד
בקהילה ,כמו קבוצות המנהיגות.
תכניות ארוכות טווח עם בסיסי צה"ל – חיילי הבסיס לוקחים אחריות על שמורה/גן לאומי 		
הסמוכים לבסיסם ,ולעתים אף נמצאים בתוך שטח הבסיס.
		
קבוצות פעילים – קבוצות של אנשים המגלים עניין באחד מתחומי העשייה של הרשות,
		
שבאמצעות שיתופם בסוגיות רט"גיות בתחום הם הופכים לשותפים לדרך ,יודעים על מה
להסתכל בשטח ולמי לדווח ,מעלים רעיונות לשיפור וייעול ויוזמים עשייה.
מתנדבים בודדים  -למשל ,בעלי מקצוע נדרשים מתחומי הגינון ,אקולוגיה ,תחזוקה ,המתנדבים
באופן סדור באתרים.
מתנדבי 'גן קהילה'  -הפעלת קבוצות מתנדבים בהדרכה באתרים קולטי קהל בתשלום ,כאשר
ההדרכה של המתנדבים מיועדת למבקרים אקראיים ,הזוכים להדרכה קצרה ללא תשלום ובכך
להעצמת חווית הביקור.
התנדבות משפחתית  -התנדבות משותפת של לפחות שני דורות בני משפחה אחת השותפים
בעשיה .למשל ,הורים וילדים או סבים ונכדים .זהו תחום שמועצם בתקופה האחרונה היות והוא
מאפשר לבני המשפחה לקחת חלק פעיל ומועיל בקהילה ,ולצד חיזוק הלכידות המשפחתית.
התנדבות אפיזודית  -תחום זה של התנדבות ללא התחייבות לטוח ארוך נמצא במגמת עליה 		
משמעותית בשנים האחרונות .ארגונים ,בתי ספר וחברות מסחריות הפונים בבקשה להגיע ליום
עבודה אחד בלבד בשטח .מאפשר לציבור הרחב להיחשף ולקחת חלק בעשייה של הרשות ,ויש
לכך חשיבות גבוהה ,בעיקר מבחינה תדמיתית.
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תכנים
בכל אחת מתכניות הקהילה יש לתת את הדעת על התכנים המשולבים .התכנים הם מתחומי שמירת טבע
נוף ומורשת המתייחסים לכל מעגל ניהול המשאב ,תוך מתן דגש על היכולת של אנשים בקהילה לעשות
ולהשפיע ,וכן הקניית מיומנויות נדרשות לעשייה ,עפ"י הצורך.

המשאב

התנגשות
ערכים

מעגל
ניהול המשאב

פתרונות של
רט"ג ושלי

הבעיה
הנוצרת
לטבע
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המשך תכנים
נושא על

המשאב:
המגוון הביולוגי
והמורשתי

פירוט תכנים

התאמה
לתכנית מקומית,
לקהילה

מצאי חי ,צומח ,נוף ,מורשת תרבות בהווה ובעבר בשטח,
אדם בהווה – מנהיגות מקומית ,גיבורי תרבות מקומיים,
נופי תרבות

פיתוח מקומות מגורים לאדם לעומת שמירת שטחים
התנגשות בין
פתוחים ובתי גידול מגוונים
ערכים :בין צרכי
אדם וצרכי שמירת ערך הטיילות ורצון המטייל לחוות מקרוב ולגעת בטבע,
טבע ,נוף ,ומורשת לעומת ערכי שמירה על בתי גידול לא מופרים ע"י אדם.
הגנה על גידולים חקלאיים ,לעומת שמירה על חיות הבר,
בשמורה  /בגן
כולל אלו הנחשבות "מזיקות" בעיני החקלאים.
הלאומי
ערכי פנאי ונופש בחוף הים בעיקר בקיץ ,לעומת הצורך
בשמירה על אתרי ההטלה והקינון של צבות הים באותה
עונה
בעיות שמירת טבע מינים בסכנת הכחדה
צמצום בתי גידול
ומורשת מרכזיות
ונדליזם לעתיקות וערכי מורשת
בשמורה
מינים פולשים /מתפרצים
הפתרון של רט"ג:
כלים לניהול
שמירת טבע

פיתוח ,פיקוח ואכיפה ,חינוך והסברה ,שיתוף ציבור,
קידום השתתפות חברתית ,התנדבות ,תכנון ,חקיקה,
ניטור ,ניהול מבקרים בשטח ,שימור ארכיאולוגי

הפתרון שלי:
כל אחד יכול
לקחת אחריות,
החברה יכולה
לשנות

התנהגות אישית נכונה  -כללי שנ"ה טובה,
דיווח,
השתתפות בפעולות בשטח בהנחיה רט"גית
העברת המסר הלאה

14

מודל מפתח הקס"ם
לשיתוף קהילות הסמוכות לאתרי רט"ג

אגף חינוך וקהילה

קס"ם :קהילה סובבת מקום .התייחסות לקהילות הסמוכות לאתרי רט"ג
תמצית המודל
קהילות הסמוכות לאתרי רט"ג ,בהן מגוון של התארגנויות וקהלי יעד ,מכירות את מסרי רט"ג ושותפות
בשמירת הטבע הנוף והמורשת במידה העונה על צרכי רט"ג ועל צרכי הקהילה .

מטרת המודל :
הצגת תהליך סדור ,מובנה ומקצועי לעבודת רט"ג בקרב קהילות סמוכות לשמורות ולגנים.
פירוט:
יצירת מסגרת עבודה סדורה לתחום הקהילה ברט"ג
איגום מידע שבעל פה הנמצא אצל אנשי השטח לכדי תורת עבודה
יצירת שפה משותפת לעוסקים בתחום הקהילה ברט"ג ,ושימוש בה הלכה למעשה
מתן כלים לעובדי רט"ג לניהול העבודה עם קהילות סמוכות באופן מקצועי יותר

מודל מפתח הקס"ם
מודל העבודה מציג שישה שלבים מרכזיים .אלה הם שלבי עבודה תיאורטיים ,ובמציאות התהליכים לא
בהכרח מתקיימים לפי הסדר המוצג במודל .על מנת לעבוד עם המודל ,צריך שתתבצע חשיבה מחודשת
באופן קבוע על כל אחד ואחד מהשלבים :לשוב ולחדד את המטרות שהוגדרו ,להגדיל את מעגלי השותפים
ולפתח תכניות עם קהלי יעד נוספים.

שלבים מרכזיים
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

מיפוי פנים-ארגוני להגדרת השטח ומטרות
מיפוי מחזיקי עניין ושותפים
זיהוי מטרות וצרכים משותפים
בנית תכנית עבודה משותפת
ביצוע בגישה קהילתית תוך העצמת הקהילה
למידה אישית וארגונית
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אגף חינוך וקהילה

מפתח הקס"ם

קהילה סובבת מקום

מודל עבודה

קהילה
מיפוי מחזיקי עניין ושותפים

רשות הטבע והגנים
מיפוי פנים ארגוני
להגדרת שטח ומטרות

זיהוי מטרות
וצרכים משותפים

ביצוע בגישה קהילתית תוך
העצמת הקהילה

למידה אישית וארגונית

בניית תכנית עבודה
משותפת
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מודל מפתח הקס"ם

אגף חינוך וקהילה

שלבי העבודה ועיקרי הכלים והנתונים שיש לאסוף בכל אחד מהשלבים
 .1מיפוי פנים ארגוני להגדרת שטח ומטרות
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0הגדרת צוות חשיבה  /צוות מוביל הכולל את מנהל המרחב ,מנהל השטח ואנשי מקצוע נוספים
0איתור תיק האתר או תיק אפיון שטח
0אפיון חוזקות ,חולשות ,איומים והזדמנויות למעורבות קהילתית
0ניתוח פעילויות קיימות וקודמות עם הציבור (קהל ,קהילה)
0הטמעה בתכנית עבודה שנתית אצל כל בעלי התפקידים הרלוונטיים
0הגדרת הגורם המרכז את התכנית ואחראי ליישומה ,אליו מעבירים כולם מידע
0הגדרת תשתית ארגונית לביצוע
0קביעת פגישות שוטפות
0יצירת רשימת תפוצה שתעודכן באופן שוטף

 .2מיפוי מחזיקי עניין ושותפים
0
0
0
0
0
0
0

0פתיחת מפה לאיתור מחזיקי עניין סביב השטח שהוגדר
0מיפוי מעגלי הקהילה :משאבים חומריים ,התארגנויות ,מערכות יחסים ,תרבות ,מסורות מקומיות
0מיפוי שותפים פוטנציאלים :בעלי תפקידים ,דמויות מפתח ,סוכני שינוי
0קביעת פגישות עם ארגונים וגופים עמיתים הפועלים בקהילה
0איסוף מידע באמצעות שאלונים וסקרים ,תצפיות ו'שולחנות עגולים' (במידת הצורך)
0השתתפות באירועים קהילתיים
0למידה ואיתור מידע דרך רשתות חברתיות

 .3זיהוי מטרות וצרכים משותפים
0
0
0
0
0

0הגדרת שותפים מתוך הארגון ומחוצה לו
0כינוס וניהול ועדת היגוי במידת הצורך ,כולל כתיבת פרוטוקול
0ניסוח מטרות הדדיות בצורה אותנטית ללא ביטול מטרות שאינן משותפות
0תיעוד ושיתוף בסיכומי הפגישות גם את מי שלא הגיע אליהן
0הזמנת שותפים פוטנציאלים נוספים להצטרפות בכל שלב
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המשך מודל מפתח הקס"ם

אגף חינוך וקהילה

 .4בניית תכנית עבודה משותפת
0
0
0
0
0
0
0
0

0בנית טבלת תכנית עבודה שנתית לניהול התכנית
0בנית תכניות עבודה מותאמות לקהלי היעד בקהילה :תכניות ארוכות טווח לבתי ספר ,תכניות 'מקומי
בטבע' לנוער וצעירים ,תכניות להתנדבות משפחות ,תכניות ארוכות טווח לבסיסי צה"ל ועוד
0הגדרת מנעד השיתוף והגבולות
0פרסום 'קול קורא' ליוזמות בקהילה
0יצירת מפגשים בין קהלי יעד ובין קהילות
0שיתוף הקהילה באופן פעיל ועידוד התנדבות באירועים בהובלת רט"ג
0קביעת ימי שיא והזמנת אנשי מפתח חשובים מהקהילה
0בנייה ואיגום תקציב לפעילות ממקורות שונים ברט"ג ובקהילה

 .5ביצוע בגישה קהילתית
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0גיוס מנחים מתאימים מקרב הקהילה
0כינוס צוות היגוי אחת לרבעון ופירוט תאריכים ונושאים לדיון
0עידוד אקטיביזם משמעותי ,הכולל פעילות ועשייה באתר ובקהילה
0העצמה ביחס לקהילות אחרות ויצירת גאווה מקומית
0יצירת מסורות מעצבות זהות של הקהילה למקום בשיתוף הקהילה
0הערכה והוקרה לעושים במלאכה
0שימוש בכלי התקשורת של רט"ג ושל שותפים :פייסבוק ,עיתונים מקומיים ,ניוזלטר ועוד
0טיפוח מנהיגות מקומית
0ביצוע הערכה מעצבת ומסכמת

 .6למידה אישית וארגונית
0
0
0
0
0

0השתתפות בהכשרות בתחומי קהילה והתנדבות בתוך רט"ג ומחוצה לה
0קביעת פגישות להנחיה אישית ע"י מנהלת תחום קהילה ואנשי המקצוע במחוזות
0התייעצות בקבוצות עמיתים ושיתוף
0תיעוד ,כתיבת תכניות ברורות ומפורטות ,כולל משוב ורעיונות נוספים
0שימוש בספרות מקצועית
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כלים מעשיים לתכנון ולביצוע

אגף חינוך וקהילה

א .מיפוי פעילויות קיימות וקודמות בקהילה
על מנת שנוכל ללמוד מניסיון העבר ,עלינו להכיר אותו .מהם הקשרים שהיו בעבר בין רט"ג לבין הקהילה?
מהם הניסיונות המוצלחים ומי היה מעורב בהם? מהם הניסיונות הכושלים ומהן הסיבות לכך? ברשות
הטבע והגנים ,כבכל ארגון אחר ,ישנה תחלופה של בעלי תפקידים .במיוחד כשמדובר בקשר עם קהילה
קיימת במרחב ,חשוב להכיר ולהשתמש בידע ובניסיון שכבר קיימים ונצברו בארגון.
להלן טבלת בסיס למיפוי פעילות עבר/קיימת בקהילה:

ניסיונות שהצליחו

שותפים

הגורמים להצלחות

תכניות לעתיד

ניסיונות שהופסקו
או לא צלחו

שותפים

תורפות

תכניות לעתיד
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המשך כלים מעשיים לתכנון ולביצוע

אגף חינוך וקהילה

ב .מיפוי שותפים פוטנציאלים בקהילה
הטבלה משמשת לשלב המיפוי הראשוני כדי לאתר שותפים ,ולאחר מכן לשלב בנית התכנית כדי לוודא
שהיא עונה על הצרכים של כל השותפים .כמו כן ,יש לחזור ולבחון אותה במהלך ביצוע התכנית כדי לאתר
צרכים משתנים ולהעריך האם התכנית עדיין עונה על צרכי השותפים.
מיפוי שותפים פוטנציאלים יסייע בידנו לאתר בשלב הראשון את כלל מחזיקי העניין ,ובהמשך ישמש בסיס
להחלטה על מידת שילובם בתהליך .מי יהיו השותפים לתהליך? מי יקדמו את התהליך? מי עלולים לעכבו?
מי יושפעו מהתהליך? להשתתפות הקהילה יש מנעד אפשרויות רחב מאוד .השותפים אינם שווים ועלינו
להגדיר את רמת השתתפותם החל מידיעה ,שותפות בביצוע ,שותפות בהחלטות .הדברים צריכים להיות
שקופים וברורים גם לשותפים עצמם ,כחלק מתיאום הציפיות המקדים.

20
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שותפים פוטנציאלים בקהילה

שם

תפקיד

דוא"ל

רשות מקומית

טלפון מניעים:
מניעי
תפקיד,
מניעים
אישיים

רשימת מחזיקי עניין זו נועדה לסייע לכם למיפוי גורמים בקהילה ואיתור שותפים פוטנציאלים

מחזיקי עניין

אגף חינוך

אגף רווחה ושירותים חברתיים

אגפים נוספים ברשות המקומית
(שפ"ע ,דוברות)

רכז נוער /רכז התנדבות אגף
חינוך /רכז של"ח יישובי

יחידה סביבתית

רכז תרבות ,אירועים קהילתיים

מתנ"ס

בתי ספר
(מנהלים/ות ורכזי/ות מעורבות
חברתית)

אתגרים
צפויים

פרויקטים
קיימים
בעלי זיקה
לרט"ג

פוטנציאל
לשת"פ,
פרויקט
משותף

הערות
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שותפים פוטנציאלים בקהילה

שם

תפקיד

דוא"ל

מגזר עסקי

מגזר ציבורי

טלפון מניעים:
מניעי
תפקיד,
מניעים
אישיים

רשימת מחזיקי עניין זו נועדה לסייע לכם למיפוי גורמים בקהילה ואיתור שותפים פוטנציאלים

מחזיקי עניין

רכז/ת חינוך וקהילה מחוזי,
המשרד להגנת הסביבה
רשות ניקוז

מוסדות שכנים לגן  /שמורה

משטרה

צה"ל

עסקים קטנים מקומיים

חברות גדולות להן
פעילות מקומית

עסקים בעלי זיקה לסביבה

עסקים בעלי מודעות לאחריות
תאגידית

אתגרים
צפויים

פרויקטים
קיימים
בעלי זיקה
לרט"ג

פוטנציאל
לשת"פ,
פרויקט
משותף

הערות
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שותפים פוטנציאלים בקהילה
שם

תפקיד

דוא"ל

חברה אזרחית

טלפון מניעים:
מניעי
תפקיד,
מניעים
אישיים

רשימת מחזיקי עניין זו נועדה לסייע לכם למיפוי גורמים בקהילה ואיתור שותפים פוטנציאלים

מחזיקי עניין

חלה"ט /מל"ש ,חוגי סיירות

עמותות מקומיות

תנועות וארגוני נוער

מוסדות אקדמיים

עמותות בקהילה וקיבוצים עירוניים

מרכזי קיימות

מכינות קדם צבאיות /מכינות
לבוגרי צבא

ועדי שכונות
ארגוני מתנדבים

ג'וינט (אשל  /אשלים  /התנדבות)...

מרכזי צעירים ,מרכזי נעורים

קק"ל

קבוצות של תושבים פעילים
(גינות קהילתיות ,תושבים שלקחו
חלק במאבק סביבתי כלשהו)

אתגרים
צפויים

פרויקטים
קיימים
בעלי זיקה
לרט"ג

פוטנציאל הערות
לשת"פ,
פרויקט
משותף

המשך כלים מעשיים לתכנון ולביצוע

אגף חינוך וקהילה

ג .מיפוי שותפים ומניעים ברשות הטבע והגנים
גם בקרב עובדי רט"ג ישנם שותפים פוטנציאלים רבים ולהם מגוון מניעים .חשיבה על הדברים מראש
עשויה להגדיל את מספר השותפים מחד ,ולמקד את האנרגיה בשותפים שיש להם הרצון והיכולת לקידום
התכנית מאידך.

שותפים מתוך רט"ג
יש לפרט כמה שיותר
עובדים שותפים מתוך
הארגון

מניעים
מניעי תפקיד,
מניעים אישיים

אתגרים צפויים
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המשך כלים מעשיים לתכנון ולביצוע

אגף חינוך וקהילה

ד .טבלת עבודה שנתית לניהול תכנית קהילה
הנחת העבודה היא שתכנית קהילה אינה מתבצעת בהכרח באותו סדר עבודה בכל מקום .המודל ישמש
לנו בסיס לתכנון העבודה ,אך עבור כל תכנית ועבור כל קהל יעד ,על המנהל/ת לפרוט את הכתוב במודל
למשימות מעשיות .תכנון מפורט יסייע גם בהגדרת היקף העבודה הנדרש בהתייחס לאמצעים העומדים
לרשות המנהל/ת.

25

26

חודשים

דוגמא
למשימות
שנשבץ
בגרף
העבודה

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

ינואר

מועדים
כלליים
של
המחוה/
מרחב

השתלמות
דו יומית
מרחב

קשרים קהילתיים

העמקת קשרים עם
השותפים ויצירת
קשרים חדשים:
פגישות ,ועדות היגוי,
טלפונים ,השתתפות
באירועים ,דוא"ל
בחגים

פגישות ניהול
עבודה  -התכנית
ובקרה
'שוטף'

ריכוז
התכנית,
מעקב
תקציבים,
תיעוד,
הערכה

קהל
יעד1

פירוט
מפגשי
הנחיה
לקהל
היעד,
הוקרה

פירוט
העשייה של
קהל היעד:
התנדבות
בעמדות
מידע,
ממשק צומח,
העברת מסר
וכו'

טבלה שנתית לניהול תכנית קהילה
צוות
הנחיה
והדרכה
רט"גי
גיוס,
הכשרה,
ליווי
והנחיה
של הצוות
המוביל

פגישות
עם אנשי
רט"ג:
ממ"ר,
מנהל
שטח,
אנשי
מקצוע,
צוות
מוביל.
פגישות
עם
שותפים,
צוות
היגוי

קהל
יעד 2

פירוט
מפגשי
הנחיה
לקהל
היעד

פירוט
העשייה
של קהל
היעד:
התנדבות
בעמדות
מידע,
ממשק
צומח,
העברת
מסר וכו'

פורומים
פנימיים,
מפגשי
עמיתים
ברט"ג
ומחוץ לה,
הכשרות

למידה
נראות
והעצמה אישית
קהילתית וארגונית

חיבורים
בין קהלי
היעד
ליצירת
קהילה,
אירועי
שיא,
העברת
כתבות
לניוזלטר,
לעיתון
מקומי,
צילום
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חודשים

דוגמא
למשימות
שנשבץ
בגרף
העבודה

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

מועדים
כלליים
של
המחוה/
מרחב

עמדות
מידע
והכוונה
בעונת
הפריחה

אירועי
פסח

קשרים קהילתיים

העמקת קשרים עם
השותפים ויצירת
קשרים חדשים:
פגישות ,ועדות היגוי,
טלפונים ,השתתפות
באירועים ,דוא"ל
בחגים

פגישות
עבודה -
'שוטף'

ניהול
התכנית
ובקרה

ריכוז
התכנית,
מעקב
תקציבים,
תיעוד,
הערכה

קהל
יעד1

פירוט
מפגשי
הנחיה
לקהל
היעד,
הוקרה

פירוט
העשייה של
קהל היעד:
התנדבות
בעמדות
מידע,
ממשק צומח,
העברת מסר
וכו'

טבלה שנתית לניהול תכנית קהילה
צוות
הנחיה
והדרכה
רט"גי
גיוס,
הכשרה,
ליווי
והנחיה
של
הצוות
המוביל

פגישות עם
אנשי רט"ג:
ממ"ר ,מנהל
שטח ,אנשי
מקצוע,
צוות מוביל.
פגישות עם
שותפים,
צוות
היגוי

הטמעה
בתכנית
עבודה
לשנה"ע
הקרובה,
אצל כל
הרלונטיים
ברט"ג

קהל
יעד 2

פירוט
מפגשי
הנחיה
לקהל
היעד

פירוט
העשייה
של קהל
היעד:
התנדבות
בעמדות
מידע,
ממשק
צומח,
העברת
מסר וכו'

נראות
והעצמה
קהילתית

חיבורים בין
קהלי היעד
ליצירת
קהילה,
אירועי
שיא,
העברת
כתבות
לניוזלטר,
לעיתון
מקומי,
צילום

למידה
אישית
וארגונית

פורומים
פנימיים,
מפגשי
עמיתים
ברט"ג
ומחוץ לה,
הכשרות
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חודשים

דוגמא
למשימות
שנשבץ
בגרף
העבודה

יוני

יולי

אוגוסט

מועדים
כלליים
של
המחוה/
מרחב

עמדות
מידע
והכוונה
'בין
הזמנים'

קשרים קהילתיים

העמקת קשרים עם
השותפים ויצירת
קשרים חדשים:
פגישות ,ועדות היגוי,
טלפונים ,השתתפות
באירועים ,דוא"ל
בחגים

פגישות
עבודה -
'שוטף'

ניהול
התכנית
ובקרה

ריכוז
התכנית,
מעקב
תקציבים,
תיעוד,
הערכה

קהל
יעד1

פירוט
מפגשי
הנחיה
לקהל
היעד,
הוקרה

פירוט
העשייה של
קהל היעד:
התנדבות
בעמדות
מידע ,ממשק
צומח,
העברת מסר
וכו'

טבלה שנתית לניהול תכנית קהילה
צוות
הנחיה
והדרכה
רט"גי
גיוס,
הכשרה,
ליווי
והנחיה
של
הצוות
המוביל

פגישות עם
אנשי רט"ג:
ממ"ר ,מנהל
שטח ,אנשי
מקצוע,
צוות מוביל.
פגישות עם
שותפים,
צוות
היגוי

קהל
יעד 2

פירוט
מפגשי
הנחיה
לקהל
היעד

פירוט
העשייה
של קהל
היעד:
התנדבות
בעמדות
מידע,
ממשק
צומח,
העברת
מסר וכו'

נראות
והעצמה
קהילתית

חיבורים בין
קהלי היעד
ליצירת
קהילה,
אירועי
שיא,
העברת
כתבות
לניוזלטר,
לעיתון
מקומי,
צילום

למידה
אישית
וארגונית

פורומים
פנימיים,
מפגשי
עמיתים
ברט"ג
ומחוץ לה,
הכשרות

מקורות

אגף חינוך וקהילה

ספרים (חולקו למחו"ת):
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כולל הקומדיה של נחלת הכלל  -שותפות במרחב ,שיתוף הציבור
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