
 יעדים ן, מטרות וחזו - פארק הזהב

בעלת מחויבות גבוהה, התגבשה קבוצת פעילים מקרב תושבי העיר והאזור  בשנה האחרונה רקע:
הקבוצה מבקשת להביא אל העיריה הצעה לחזון מטרות ויעדים זהב.  נחל עיןושיקום  שימורל

תומכים ומלווים את הקבוצה . המסמךלפארק, ומבקשת להמשיך ולסייע גם בטווח הארוך במימוש 
 ,המכללה האקדמית תל חי, "קסמי טבע ונוף", עמותת ת קרית שמונהיבעירי תיתהסביב היחידה
 .החברה להגנת הטבעו כנרתניקוז רשות 

 

על  ,השוכנים בו הנדירים המיניםמגוון ו נופיו הפראייםעל , נחל עין זהבפארק  :וןחז
ריאה ירוקה יתקיים כ, על המורשת ההיסטורית שהוא חושףווהפנאי,  מרחב הנופש

 קרית שמונה לתושבייזמן הפארק  .ישראלאף עיר בב ושאין כדוגמתייחודי ואוצר טבע 
 מקצועיבאופן  חזקותהם יכל אחד מו ,ותיירות ך, חינוטבע :שרותים מרכזייםשלושה 

   .עם גורם אחראי ברור

 

 :מטרות

באמצעות ממשק המתחשב הפארק יתוחזק שטח  :ובריאות האקלוגי, טבע שרותיסיפוק  .א
. המתקיים בלב העיר הפראיהטבעי ווהפולשים ובנוף  המקומייםבאיכות המים, במינים 

כגון ריסוסים, כריתה או  –פעילות תחזוקה עירונית תכנון עתידי לפארק וכן כל לפיכך כל 
 ת קרית שמונה.  יתתואם מראש עם היחידה הסביבתית בעירי – הסדרת גישה

, ינקו סדירבאופן  בנחל יטיילוותושביה  עירילדי ה :מורשתקהילה ו, ךחינו שרותיסיפוק  .ב
ערכים של חיבור לעיר, שתטמיע בהם  קבלו הדרכהוי, ליו ועל העיר שסביבוילמדו עאותו, 

הדרכה ת והיחידה הסביבתית תפתח תוכנישם כך, . להחינוך המדעיוחיזוק  אחריות אישית
תל חי, מכללת עמותת קסמי טבע ונוף, בשיתוף  לגנים, בתי הספר ובעלי צרכים מיוחדים

 כנרת. ניקוז רשות והחברה להגנת הטבע 
פארק הזהב יוכר ברמה הארצית כמוקד משיכה תיירותי,  :וכלכלה תיירות שרותיסיפוק  .ג

סדר אליו יגיעו מטיילים כדי לפגוש במציאות האקולוגית הייחודית של קרית שמונה. יו
 ברורהאכיפה תתקיים ופסטיבלים של טבע יתקיימו בו סימון שבילים ארצי, מסלול בנחל 

 . בנחל איכות סביבהשל 

 

 : , האקולוגיה והבריאותלמימוש מטרות שרותי הטבעיעדים 

. ובקרבת המים במרחב הג'ונגל וריסוסים איסור גורף על שימוש בחומרי הדברההחלטה על  •
השימוש בהדברה כימית פוגע קשות במגוון הביולוגי, ובבתי גידול לחים הפגיעה קשה פי 

שאריות חומרי הדברה כמה עקב חלחול חומרי ההדברה למים. מחקרים רבים מצאו כי 
בבריאות התושבים. אחד עלולות לפגוע מגיעות בסופו של דבר גם לברזי המים בבית ו
ידוע כמסרטן ונאסר לשימוש , ראונדאפהמחומרי הריסוס הפופולריים ביותר בישראל, 

 ., ולפיכך יש להמנע ממנו גם בפארקבמקומות רבים בעולם

 ,צע בעונות המתאימות לפי מחזור חיי הצמחעבודת הכיסוח והגיזום תתב :כיסוח וגיזום •
בעקבות על מנת לאפשר קיום בר קיימא לצומח בפארק תוך שמירה על נגישותו למבקרים. 

 יש לבצע , ולכןעלולה להיות הרסנית ה עם ציוד מכני כבדכי עבודלהדגיש יש סכנות העבר 
מקצועי,  סביבתי בצמוד לייעוץ ,ברמת דיוק גבוההו את עבודת הגיזום הכיסוח בזהירות

 .ובאחריות היחידה הסביבתית

טיפול במינים פולשים: לצערנו מיני צמחים רבים בפארק הזהב הינם מינים "פולשים"  •
הטיפול באותם . במקום שהובאו על ידי האדם וכעת פוגעים במערכת האקולוגית הרגישה

האחריות  ברמות שונות, החל מעקירה וכלה במניעת התפשטות. יעשהמינים הפולשים 
 לבניה ומימוש התוכנית לטיפול היא של היחידה הסביבתית בעירייה. 



בפארק הזהב ניתן לחזות בשריד מ"יער הגדות" שכיסה בעבר  קום בית הגידול המקורי:שי •
משמר בית גידול "הג'ונגל",  אצלנו חלקים נרחבים בעמק לאורך הנחלים. יער זה, המכונה

קריית שמונה אשר , ומצויים בו מינים נדירים של חי וצומח (נשיר צפוני לח)בית גידול  נדיר
שתילת מיניים המוצע הוא הטיפול  היא העיר היחידה בישראל בה ניתן למצוא אותם!

, אשר תקבל באחריות היחידה הסביבתית בעיריהנמצא תכנון מסדרון אקולוגי, וו מקומיים
 . ממכללת תל חי מדעיייעוץ 

כיום ברור הערך התרבותי והרפואי של המגוון הביולוגי,  :העשרת המגוון הביולוגי בנחל •
שמירה על . הטיפול יכלול בתי גידול מגוונים בנחל עצמועידוד ל באמצעותוזה יתרחש 

טבעי  יצירת אפיק זרימהבכל מקרום שניתן בריכות לאורך הנחל, שתילת צמחי מים וה
  . סגורות בתעלותזרימת המים  במקום

 : מורשתהקהילה וההחינוך, יעדים למימוש מטרות 

, ככלי לחיבור למורשת העיר להכרות עם הנחל הדרכהתוכניות וביצוע בניית תוך חודשיים,  •
ולעידוד גאווה מקומית. עבור מגוון גילאים )מהגן ועד יב', כולל מערכים מיוחדים לבעלי 

ועל העברתם הם צרכים מיוחדים( יבנו תוכניות הדרכה מקצועיות. האחראים על התוכניות 
לים הפעיורשות כנרת, מכללה האקדמית תל חי, ההם "עמותת קסמי טבע ונוף", לילדים 

  (.תושבים פעילים ,םיטנמרצים, סטודהחברתיים ב"קבוצת שומרי הנחל" )

נחל, ככלי לחיבור מעשי בין הילד לסביבתו, ב נקיוןבניית תוכנית פעילות של תוך חודש,  •
אחריות האחריות, שמירת טבע וחיבור לעיר ולמורשת. תוך חינוך לערכים של עבודה, 

 תל חי. ומרצים מסטודנטים לקסמי טבע ונוף" ו"עמותת ל שייךלבניה ומימוש התוכנית 

של נחל איכותי בנחל, הרואה במחקר מדעי  הדרכה מדעיתבניית תוכנית חודשים,  3תוך  •
והידע עין זהב כלי להעצמת הלומד )ילד ומבוגר כאחד( ואמצעי לפרסום אוצרות הטבע 

הידע את  ,בשטח, את הידע המצוי בקרב התושביםהנתונים שבעיר. התוכנית תתעד את 
 שייכתהאחריות לבניית התוכנית . תהליך קבלת ההחלטות לגבי הנתוניםהמדעי וגם את 

תל חי מוסטודנטים  אקדמיים במסגרת "אקדמיה בכיכר", למרציםלמומחים מקומיים לצד 
  כנרת.  ניקוז ולרשות

 

 : התיירות והכלכלהיעדים למימוש מטרות 

"פסטיבל נחל עין זהב" לתושבי העיר, בו תשתלב של  תוך חצי שנה, ארגון רב משתתפים •
שעות, לאורך כל שעות היום והערב,  48העשייה החינוכית עם זו המדעית, ולמשך 

את הלמידה וההנאה מן הנחל. יחד לחגוג  ומדענים מכל הארץ יוזמנו כל תושבי העיר
ות כל הגופים המוזכרים למעלה יקחו חלק פעיל בתכנון וביצוע הפסטיבל, והאחרי

 "אקדמיה בכיכר", לביצוע תיהיה חלק מקורס ייעודי של המכללה האקדמית תל חי
 .   ורשות ניקוז כנרת

תוכנית לסימון נחל עין זהב והנגשתו במסגרת מפת סימון שבילים הגשת תוך שנה  •
 החברה להגנת הטבע.אחריות לביצוע של הארצית. 

, ויגויסו נאמני קיימותתחום קבוצת שומרי פארק הזהב תתרחב גם ל חודשיםתוך  •
. תעודהחולצות, כובעים ויעברו קורס ייעודי, יקבלו אליהם עוד תושבים. חברי הקבוצה 

ובמיוחד בשעות ובימים שהפקחים הרגילים לא עובדים  –106למוקד ידווחו הנאמנים 
ויעלו רעיונות בפני העירייה על  על הפרת כללי הנקיון, הדלקת האש והשקט בפארק -

 . הגברת והעמקת הקיימות והתיירות בעיר

 

 בהצלחה לכולנו!


