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1 ©ישראל ובת קיימא כל הזכויות שמורות לתיירות אקולוגית 

  
    Global Sustainable Tourism Criteria – העולמיים לתיירות בת קיימא הקריטריונים

  

  
  :הקריטריונים העולמיים מתחלקים לארבעה קטגוריות

 הדגמת ניהול יעיל לאורך זמן - ימאניהול בר קי. א
  . ר ההשפעות השליליותומזעו הקהילה המקומית עבור ות והכלכלייות החברתהתועלות  מקסום-כלכלי / חברתי . ב
 מקסום התועלות למורשת התרבותית ומזעור ההשפעות השליליות  - תרבותיתמורשת  .ג
 תמקסום תועלות לסביבה ומזעור השפעות שליליו - סביבה. ד
  

  :פירוט הקטגוריות
  ניהול בר קיימא. א
  יתמערכת ניהול. 1.א

ייחסת תוהמ, מ בה החברה פועלת"התואמת למציאות והקנ, החברה הטמיעה מערכת לניהול בר קיימא וארוך טווח
  .בריאות ובטיחות, שוויון, תרבות, חברה, לנושאי סביבה

  
  התאמה משפטית . 2.א

כאלו המתייחסים , בין היתר, כולל(הבינלאומיים הרלוונטיים או /והמקומיים  פ כל החוקים והתקנות"החברה פועלת ע
  ). עבודה וסביבה, בטיחות, להיבטים של בריאות

  

   עובדיםת הדרכ.3.א
יים בריאות,  תרבותיים-חברתיים , יישומים סביבתייםניהולב יו לגבי תפקיד תקופתיתהדרכהצוות העובדים מקבל כל 

  . ייםובטיחות
  

  עות רצון של לקוחות שבי.4.א
   .הנדרשמתבצעות במידת  נותמתקופעולות לקוחות השביעות רצון נמדדת 

  

   שיווק מדויק.5.א
או /משקפים באופן אמין ומדויק את המוצר ו(ממה שהעסק יכול לספק יותר אינם מבטיחים מדויקים וחומרי קידום הנם 
  . )י העסק"השירות המוצע ע

  

  : תשתיות עיצוב והקמה של מבנים ו.6.א
  ;  המקומית המורשתאו/ודרישות הסביבה והאזור המוגן ל מותאם :אזוריות. 1.6.א
הערכת , עיצוב, קוםיממבחינת ,  המקומיתתרבותיתאו ה/ נותן כבוד למורשת הטבעית ו:קוםיעיצוב ומ .2.6.א
  ; רכישת קרקעקניין ווכן זכויות  שפעהה
  ; של בנייה בת קיימארלוונטיים עושה שימוש בעקרונות  :בת קיימאבנייה  .3.6.א
  .  גישה לאנשים עם צרכים מיוחדיםמספק :צרכים מיוחדים גישה. 4.6.א

  

  
  הסברה. 7.א

התנהגות הסבר לגבי  כמו גם ,התרבות המקומית והמורשת התרבותית, והסבר אודות הסביבה הטבעיתמידע לגבי 
  .  העסק ללקוחותיםמסופק - רשת תרבותאתרי מוו" תרבויות חיות", אזורים טבעייםב בעת ביקור הולמת

  
  כלכלי / חברתי . ב
  פיתוח קהילה. 1.ב

יוזמות בתחום , בין השאר, כולל, פיתוח קהילתילמען חברתיות ותשתיתיות  ביוזמות , באופן פעיל,תהחברה תומכ
  . בריאות ותברואה, חינוךה

  

  ת תעסוקה מקומי.2.ב
  . פי הצורךהם ל ניתנת להכשרה/הדרכה. הולעמדות ניבכולל ,  בחברהתושבי האזור מועסקים

  

  סחר הוגן .3.ב
   . במידת האפשר על ידי העסקיםסחר הוגן נרכששל  ויםמקומישירותים ומוצרים 

  

   יזמים מקומיים.4.ב
, טבעהעל  מבוססיםה, ברי קיימא מוצרים לפתח ולמכוריזמים מקומיים קטנים את האמצעים להחברה מציעה 

  . )'וכו, מוצרים חקלאיים,  ואמנותמנותואחפצי , כולל אוכל ושתייה( האזור שלתרבות ההיסטוריה וה
  

http://www.sustainabletourismcriteria.org/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=188


                             
        )ר"ע (ישראלובת קיימא תיירות אקולוגית                  

   4אלכסנדר ינאי ' רח: מען למכתבים WWW.ECOTOURISM-ISRAEL.COM  03.5603643 . פקס+.טל 75יהודה הלוי ' רח
 62382תל אביב  INFO@ECOTOURISM-ISRAEL.COM 054.9989922נייד             65796תל אביב 
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  מקומיותקהילות . 5.ב
  .  ושיתוף פעולה עם הקהילהה בהסכממקומיות פותחקהילות בקוד התנהגות עבור פעילויות 

  

  ניצול. 6.ב
  .  מינילרבות ניצול, בעיקר של ילדים ובני נוער, החברה יישמה מדיניות נגד ניצול מסחרי

  

   העסקה הוגנת.7.ב
  . תוך איסור העסקת ילדים, עמדות ניהולבכולל , ומיעוטים מקומייםנשים נת הוגצורה  במעסיקההחברה 

  

  עובדיםהגנת . 8.ב
  .  למחייתםשכרהמקבלים  ,של עובדיםאו הלאומית /ובינלאומית המשפטית מכובדת הגנתם ה

  

  שירותים בסיסיים. 9.ב
  . שכנות לקהילות, או תברואה, אנרגיה, כמו מים, בסיסייםהשירותים ה את אספקת נותמסכת החברה לא יופעילו

  
  תרבותית מורשת  .ג
  קוד התנהגות . 1.ג

על מנת , בעלי רגישות תרבותית או היסטוריתתרים באהנחיות או קוד התנהגות עבור ביקורים פועלת על פי החברה 
  . ביקור ולמקסם הנאההלמזער את ההשפעה על 

  

  חפצי אומנות היסטוריים. 2.ג
  . מותר על פי חוקכפי שמלבד , יםאו מוצג, נסחרים, יםאינן נמכרים ארכיאולוגיו חפצי אומנות היסטוריים

  

  הגנה על אתרים. 3.ג
 מגביל נוואי, ים ורוחניים חשובים מקומייםתרבותי, ים ארכיאולוגי,יםהיסטורינכסים ואתרים  ה על להגנםהעסק תור

  . תושבים מקומיים אליהם שלהגישה את 
  

  ) incorporation of culture( יתתרבותהשתלבות . 4.ג
, עיצובה, מסגרת התפעולב,  המקומיתאו המורשת התרבותית/ואדריכלות ה, אמנותמהאלמנטים משתמש בהעסק 
  . תוך כיבוד זכויות הקניין הרוחני של קהילות מקומיות;  של העסקאו בחנויות/ו, אוכלה, הקישוט

  
  סביבה. ד
   משאבים שימור. 1.ד
מוצרי ייצור , מזוןה, בתחום הבניין ידידותיים לסביבה  נותנת עדיפות למוצריםרכשהמדיניות : מדיניות רכש .1.1.ד
   . צריכההו
  .  בהם השימושתדרכים להפחתפועל למציאת  והעסק ציוד קבוע ומתכלהרכישת נמדדת :  מוצרי צריכה.2.1.ד
תוך ,  הכוללת הצריכהתצעדים להפחתננקטים  ויהמקורותמצוינים , אנרגיהנמדדת צריכת ה: אנרגיה צריכת .3.1.ד

  . שימוש מרבי באנרגיה חלופית
 .  הכוללתצריכהננקטים להפחתת העדים צ ומצוינים מקורותיה, המים תצריכנמדדת : מים צריכת .4.1.ד
  

  
  צמצום זיהום . 2.ד
 הפליטה םו לצמצמיושמים ונהלים י העסק"הנשלטים על המקורות  חממה מכיפליטת גזנמדדת  : חממהיגז. 1.2.ד

  . מיאקליאיזון דרך להשגת וקיזוזה כ
   .מטופלים ביעילות ונעשה בהם שימוש חוזר היכן שניתןמים אפורים ו שפכים :שפכים. 2.2.ד
 פסולתר ומזעצורך ל יעדים כמותיים הכוללת ,פסולת מוצקהמיושמת תוכנית לניהול  :ניהול פסולתלתוכנית . 3.2.ד

  . למחזרהשימוש חוזר או שלא ניתן לעשות בה 
בריכה וכן חומרי חיטוי ל, צבעים, לרבות חומרי הדברה, חומרים מזיקיםבהשימוש צמצום  :חומרים מזיקים. 4.2.ד

  . יםכימיניהול הולם של השימוש בחומרים ו; בחומרים חלופיים בלתי מזיקים,  שימוש רב ככל האפשר;חומרי ניקוי
 המדלדלות אוזון תרכובות, בלייה, נגר עילי, אור, ם זיהום רעשו שיטות לצמצם העסק מייש:אחריםמזהמים . 5.2.ד

   . וחומרים המזהמים את האוויר והקרקע
  

  מערכות אקולוגיות ונופים , שימור מגוון ביולוגי. 3.ד
פעילות מ כחלק ,עולםבנסחרות או ות מכרנ ,גותמוצ, נצרכות, ניצודות רק מן הברחיות בר מיני  :חיות ברמיני . 1.3.ד

  . בר קיימא הוא כי השימוש בהםמבטיחה חוקית ה
צריכות  מינים של חיות בר מוגנות . חוקיותפעילויותעבור למעט ,  אין להחזיק חיות בשבי:בשביחיות בר . 2.3.ד

  . טיפול שלהםכראוי לצורך השיכון והמצוידים ים לכך ומורשהרק על ידי אלו להיות מוחזקות 
  



                             
        )ר"ע (ישראלובת קיימא תיירות אקולוגית                  

   4אלכסנדר ינאי ' רח: מען למכתבים WWW.ECOTOURISM-ISRAEL.COM  03.5603643 . פקס+.טל 75יהודה הלוי ' רח
 62382תל אביב  INFO@ECOTOURISM-ISRAEL.COM 054.9989922נייד             65796תל אביב 

  

3 ©ישראל ובת קיימא כל הזכויות שמורות לתיירות אקולוגית 

  
 של החדירה תעיצעדים למננוקט  ומקומיים לצורך פיתוח ושיקום נופימינים בהעסק משתמש  :אדריכלות נוף. 3.3.ד

  .  פולשיםמינים
מוגנים באזורי טבע לרבות תמיכה , ם לתמיכה בשימור המגוון הביולוגיהעסק תור: שימור מגוון ביולוגי. 4.3.ד

  . ל ערך גבוההואזורים עם מגוון ביולוגי בע
בר אינן יוצרות השפעה שלילית על החיוניות של אינטראקציות עם חיות  ה:אינטראקציות עם חיות בר. 5.3.ד

  . ןמת וכפיצוי מוצעת תרומה לניהול שימורמשוק, תממוזערה למערכת הטבעית וכל הפרע; אוכלוסיות בר
  
  


