
  
  
  

  רמת הגולן, נמרוד, בקתה בערפלמ –דוגמא של לילך וגיא אשתר 
   – )GSTC (קריטריונים העולמיים לתיירות בת קיימאהיישום ל

  עבור המדריך לתיירן האקולוגי
  

  עמותת תיירות אקולוגית ובת קיימא ישראלבהוצאת 
  

  

במסמך (אנא העתיקו לכאן מתוך רשימת הקריטריונים העולמיים ; הקטגוריה והקריטריון הנבחר
  .שבחרתם לפרטקריטריון קטגוריה והאת ה, )המצורף

  כלכלי/חברתי. ב  שם הקטגוריה
  קהילה פיתוח 1.ב  שם הקריטריון

כולל שלבים , מימוש הקריטריוןלאו איכותיים /כמותיים ו אנא רשמו יעדים ? להגיעשאפתםלמה  ;יעדים
  מתוכננים להשגת היעדים

  :פיתוח ותמיכה ביוזמות חברתיות אזוריות למען מוגבלי יכולת  1' יעד מס
מבוצע מדי (תמיכה שנתית בקייטנות אזוריות לילדים עם מוגבלויות  .1

  .)שנה
 חוות –בהקמה ( אתר תיירות חדש שעובדיו בעלי מוגבלויות הקמת .2

 .)תומר
תמיכה והקמה של גן ילדים משותף לילדים בחינוך הרגיל ובחינוך  .3

 .)היעד בוצע(המיוחד 
 )היעד בוצע( בבית ספר רגיל PDDהקמת כיתת שיתוף לילדי   .4
אנשי מקצוע על התנהלות עם ילדים /מוסדות חינוך/הרצאות בבתי ספר .5

  ) שנים10מבוצע במשך  (.לקויות קשותבעלי 
 היוצרים מודעות ומהווים מקור למימון –פקת מוצרים תומכי קהילות מיוחדות ה  2' יעד מס

  הפעילות
  :תמיכה אישית במשפחות חדשות בצפון בעלות צרכים מיוחדים  3' יעד מס

  נתינת אינפורמציה טלפונית  .1
לטיפול באזור מפגש עם המשפחה ובחינת האפשרויות ברלוונטיות  .2

 .בלקויות
  ם האזוריים ותמיכה בקליטתםיסיוע בהכרות עם הגורמים הרלוונטי .3

  ? מדוע בחרתם ליישם את הקריטריון;מניע
המפגש עם . נולד אוטיסט, תומר, בננו השני, אנו הורים לארבעה ילדים

עד לידתו היינו עסוקים בחיים .  בעיקר בהיבט החברתי. האקולוגיה נולד ממנו
תה חברת ילי הי וגיא היה קבלן שבנה בעיקר בתי עץ, רבניים הקצבייםהאו

, הרווחנו כסף, חיים מצליחים, חיים אקטיביים, חיינו במרכז. תקשורת פוליטית
  . אבל הוא לא היה החלום שלנו, הגשמנו את החלום

  

  
תה ילפנינו הי, האבחון של תומר קרה לאחר שגרנו כבר חצי שנה בנמרוד

שאר בצפון יכז ולקבל את כל הטיפולים המתאימים או להבררה לחזור למר
שאר ולרתום יבחרנו לה. ולהקים את כל מה שלא היה עבור ילדים אוטיסטים

בלי תנאים כדי להקים ולפתח , לנתינה מוחלטת, את העסק שלנו, את עצמנו
, לשמחתנו. ומוסדות המטפלים בילידים עם לקויות קשות-םיניוארג-תוכניות

 חשוב היה .ו וגם סייעו נענ-  ליוזמות שלנומו משרד החינוך נרתהמועצות וגם
  .  פתרון לילד שלנותהווהיה ולא רק י לכלל האוכלוסתתאיםשכל יוזמה לנו 

  
עשיית   שלמטרההיתה לה יכל בקתה שנבנתה ה ובקתות בערפל נבנו באהבה

, לשמחתנו.  עבור פרויקטים לילדים ובוגרים עם לקויות קשותרווח כספי
 לא רק שידינו - ומתוך הנתינה צמחה ברכה גדולה, ציאות עולה על כל דמיוןהמ

שעוד לא , לדרך וגם יצרנו דרך המקום קבוצת חברים לחיים, עמוסות עבודה
  . אמרה את המילה האחרונה בנושא תיירות אקולוגית
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 חוות שהנה, "חוות תומר"תהליכי תכנון מתקדמים של באנחנו נמצאים , כרגע
ביוב אקולוגי , בניה חפורה -  שלא רק שתבנה באופן אקולוגי, וגיתנופש אקול

אנו . שרוב עובדי החווה יהיו אנשים עם מוגבלויות,  אלא- ואנרגיות חלופיות
כי דרכו הבנו שהדרך להגן על , ברי מזל להיות הורים בכלל ושל תומר בפרט

בין , אדםבין בני , לשמר אותה ולדאוג לדורות הבאים מתחילה בבית, הסביבה
בנויה על בסיס של נתינה , חברה אקולוגית. אלו שיש להם ובין אלו שאין להם

   .באשר הם, הדדית בין בני אדם
   ?הפעולות בהן נקטתם למימוש הקריטריון/השיטות/ דרכי הפעולהמה היו; דרכי הפעולה
  "מבקתה בערפל" תרומת כסף מתוך רווחי  1' דרך פעולה מס
  קיימיםחברתיים למען פרויקטים ל "בחו  כסףסגיו  2' דרך פעולה מס
  שמאוחר יותר יועברו לרשויות ציבוריים פרטיים  בעצמנו מוסדותהקמה  3' דרך פעולה מס
  )על התווית מוזכרת היותו ילד מיוחד ותרומתו לעסקנו(יין תומר   4' דרך פעולה מס

    תמונה להמחשה

כוח , מינימום כוח אדם, פשטות בביצוע:  דוגמאות?ושיטה ז/מדוע בחרתם דווקא בדרך פעולה; יתרונות
ניתן ליישום מיידי ללא , באמצעים זמינים ובעלות נמוכה, נדרשת מינימום תחזוקה, אדם בלתי מיומן

  . 'אישורים מיוחדים וכיוצב
  מהירות ביצוע: מימון פרטי של מערכת חברתית מאפשר  1' יתרון מס
   אין צורך להתפשר–שלמות הבצוע   2' יתרון מס
  מיעוט של חסמים בירוקרטים   3' יתרון מס
רב זמן , הוצאה כספית גבוהה: דוגמאות? שיטה זו/מהם הקשיים שביישום דרך פעולה; חסרונות
    'ם רבים ומורכבים וכיוצב בירוקרטיםומהלכיאו /ויאומים ת, ליישום

  נחנו קרי א–נטל כספי על מקורות מימון מצומצמים   1' חסרון מס
במידת , כולל( עלויות ישירות ועקיפות? שיטה זו/מהם ההוצאות הכרוכות ביישום דרך פעולה; עלויות
  )נתונים כמותיים בטבלה או גרף, האפשר
  עשרות אלפי שקלים–עלות משוערת של תמיכה שנתית בפרויקטים חברתיים   1' עלות מס
   אלפי שקלים מאות–הקמת גנים ומוסדות חינוך פרטיים   2' עלות מס
  ליוני שקליםי מ–חוות תומר    3' עלות מס

או /חברתיות ו, ניתן להתייחס לתועלות כלכליות? מה יצא לכם מזה; תועלות ביישום הקריטריון
עסקים , תושבים מקומיים; כגון(למגוון בעלי עניין , ישירות או עקיפות, לטווח קצר או ארוך, סביבתיות
לתועלות כלכליות מומלץ להוסיף נתונים ). אקדמיה, רשויות מקומיות, הארגוני סביבה וחבר, מקומיים

טיפול בפסולת ,  במים ואנרגיהכתוצאה מפעילות של חסכון, חודשי או שנתי, ח"מספריים של חסכון בש
  .את הנתונים ניתן להציג בטבלה או בגרף. 'וכיוצב

  אזורפעילויות חדשים ונזקקים ב/ארגונים/הקמת מוסדות  1' מסתועלת 
   עובדים בחודש30 בתקופות השיא עד כ –יצירת מקומות עבודה נוספים   2' מסתועלת 
 איך –היות דוגמה חיובית למשפחות נוספות בעלי ילדים עם צרכים מיוחדים    3'  מסתועלת

  ..ך ולבנות את החלום האישי תוך נתינה לחברהאיך להמשיו, לתרום ולהתרם
ציבורי ,  להיות מהמגזר הממשלתיעשויהתמריץ ? ם נעזרתם בתמריציםהא; ליישום הקריטריוןתמריצים 
  .צ"יחס/שיווקימתן עדיפות באישורים או סיוע כגון , או שווה ערך, כלכלי, או פרטי

  נו בתחום זה אין תמריצים להערכת– לא נעזרנו בתמריצים  1' תמריץ מס
יש לרשום את הלינק הספציפי שבו  - קישורים באינטרנט? מידע נעזרתםבאילו מקורות; מקורות מידע
שם ,  יש לרשום את שם הספר–ספרות מודפסת.  לא רק הדומיין של אתר האינטרנט–המידע נמצא 

  .   מקום ושנת ההוצאה, שם ההוצאה, המחבר
 על מנת לבקר ולאסוף ידע על –מערבי /חוף מזרחי/ב" ארה-ל "נסיעות לחו  1' מקור מס

פעילות שנערכה במשך . לי לקויות קשותמוסדות חברתיים המטפלים בבע
באיתור המקומות הרלוונטים הסתייענו  בנציגי הפדרציה היהודית ניו , שנתיים

ב בעלי עניין "ובמספר תושבי ארה, הקונסוליה הישראלית בניו יורק, יורק
  .בדבר
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  :ספרות מקצועית מגוונת  2' מקור מס
  1991, ניו יורק, יםספריית הפועל, קתרין מוריס, השמיעי קולך אוטיזם .1
 1998,בוסטון,ספריית פועלים, אוטה פרת, פשר החידה, אוטיזים .2
 1996, תל אביב, ריקובר'צ,אברהם שליו, המרפא הפרוותי .3
תל , ספרית הפועלים, אווראד.מרגרט פ,כיצד ללמד ילדים אוטיסטים .4

 1979,אביב
קרית , "אח"הוצאת , טסה דאלי,קארוךיין קייס ,תרפיה באומנות .5

  1993, ביאליק
   :אתרי אינטרנט בתחום  3' מקור מס

1. www.lovaas.com  
2. www.son-rise.org  
3. www.teacch.com  
4. www.autismsocietycanada.ca/index_e.html 
5. www.autism-society.org   
6. www.beitissie.org.il  

   ליצירת קשרפרטים
  לילך וגיא אשתר  שם מלא

  בקתה בערפל  ארגון/שם העסק
  12406, צפון רמת הגולן, ל נמרוד"נח  כתובת
   04-6984218  או נייד/טלפון ו

  050-5323483  נייד
  04-6984218  פקס

  daniela_lil@hotmail.com  דואר אלקטרוני
   http://www.bikta.net  אתר אינטרנט

  - Skypeכתובת 
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