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  שעלו בהתייחסות לשטחים הפתוחים גישות  .1

לגבי האפשרות  במסגרת המפגש העלו התושבים גישות שוות לגבי השימוש בשטחים פתוחים,

לשלב שימושים שוים וכן גישות שוות לגבי היהול הדרש בשטחים הפתוחים. מטבע הדברים, 

גישות מרכזיות   3 ותהדעות היו מגווות ועלו גם גישות סותרות. מיתוח הדברים עולה כי קיימ

שעו בין אי שימוש ועד דעות לפיהן דרש  –ביחס למידת ואופן השימוש הדרש בשטחים הפתוחים  

  שימוש רחב יותר, תוך שילוב שימושים. כמו כן עלו לדיון גם סוגיות הקשורות במיקום הרצוי של 

בין השיים. שילוב  מוקד הפעילות: ביישוב עצמו, בממשק בין היישוב לשטחים הפתוחים או לשלב

 יאורתרמות פיתוח שוות. להלן  9בין הגישות שהוצגו למיקומים הרצויים יוצר מטריצה הכוללת 

לשטחים  עםממשק ולפעילויות בתוך היישובים הגישות השוות ליחסי הגומלין האפשריים בין 

  : הפתוחים

מידת השימוש 

  איפה 

  הגישה השמרית:

  מעט אם בכלל 

  הזהירה:הגישה 

  ע"פ כושר שיאה 

  הגישה המעשית:

  הגדלת הפעילות הכלכלית 

  בכלל היישוב כולל חלות    מיקום בליבה/כיסה  סגירת היישובים למטיילים   ביישוב עצמו 

  להגדיל את האטרקציות   פיתוח אטרקציות קיימות   מחוץ לגדר    ממשק יישוב /שטח הפתוח  

  שילוב בין כל מה שיתן   יצירת השלמת שירותים   רק איפה שיש אפשרות   שילוב בין היישוב והממשק 

  

  הלן פירוט הגישות השוות שעלו בדיון: ל

  הגישה השמרית   .א

ישוב. תחום הלוכן    לכיסה של מטיילים לשטחים הפתוחיםאת אלה המתגדים  גישה זו מייצגת  

 לאות שלידם ודורכים על שדה זרוע. אפילו אשי המושב לא תמיד מעריכים את החק  ם,לדיד

 לאפשר לתיירים להסתובב  ןאיולכן  לא בהכרח יודעים את להתהג בשטחהרבה אשים 

טעתם היא רואים איך תיירות וחקלאות הולכים ביחד.  לא    ציגי גישה זוחקלאיים.  הבשטחים  

אחרים.  בהם שימושיםהמדיה לא מסכימה שעשה ו תהאדמות החקלאיות יתו לחקלאוש

שמירה על החקלאות היא זו שתביא . וצריך לחזק את החקלאות לשמור על צביון חקלאיצריך 

צריך  הים חוףלמשל כמו לייצר חקלאות באזורים שבהם אי אפשר רק . ל האזורעלשמירה 

 תיירות.  פתחל

י יתקצב את פיתוח השבילים והתשתית התיירות משאלות כמו: מעלים בין השאר  וז גישהמייצגי 

 לזה. תקציבאין האזורית למועצה כאשר  –ותם בעתיד תחזק אימי ו

  

  הגישה הזהירה   .ב

 שמירה  בין פעילות תיירותית ואטרקציות לביןפימי  הקופליקט  התומכים בגישה זו מדגישים את ה

 - לדוגמהכל שה יש יותר ויותר תיירות שמזיקה לאזור.  הם מציגים מצב קיים בו    על השטח הפתוח.

באזור  או הפעילות התיירותית הלא מוסדרת  בי ציוןהתדרדרות בערכי טבע בשמורת בי ציון 

עיקר   המצב הזה מחייב עבודה משותפת של הרשות והישובים.אזור דיר ביופיו בארץ.  שהוא  החוף,  

  :גבי כושר השיאה של השטחן להשאלות שעולות ה



זה יכול לגרום להרבה זק כי זה  שיגיעו למרחב המועצה, ריך לשאול כמה אשים אחו רוציםצ"

  . "שטח קטן. אסור להפריז ביזמות. אולי מסים למשוך כמות גדולה מדי

ולהתמקד   מיוים מוכיםצריך לדבר על    .תיירותהיקפים גדולים של  אי אפשר להכיל  על פי גישה זו  

לא  האזורשכמויות גדולות של אשים,  ת ולא לכוון לשימושים שיביאוקיימוב הקשוריםעסקים ב

אך בתוך הישובים  גם ירוקים שיתו ערך מוסף של קיימותעסקים פתח ל . אפשריכול להכיל אותם

לצרכיי  ,ה מיוריתבצור ובמבואות  להתמקדות צריכה הפעיל. עיקר מיון מוךבצריך להיות זה 

. התיירות בשטחים פתוחים צריכה להיות השכרת אופיים או הקמת בית קפה ושירותים ציבוריים

על  -בלבד, ללא כלי רכב ממועים כמו טרקטורוים אופיים לרוכבי הולכי רגל ובעיקר מיועדת ל

  מת לשמור על צביון המקום. 

  

  הגישה המעשית  .ג

  :זו המשלבת, ושית המבוקרת: הגישה המע2-גישה זו חלקה ל

  הגישה המעשית המבוקרת  

סביבה   הכלי לשימור הסביבה. המועצה איה אי בודד בים. אגישה זו טועת שהשימוש בתיירות הו

ת ולכן צריך לכוון אכפיל את עצמה והיא צריכה לטייל איפה שהוא. צפויה להיש אוכלוסייה ש

. צריך להישען על טבעת הטיילות ולהפוך את כל המרזבה השייה התיירות בשטחים הפתוחים

  לסטרל פארק של אזור המרכז. 

ישם מעט חקלאים , שבה כיום גישה זו איה רואה שום יתרון יחסי לחקלאות באזור המועצה

י על האופי. אם הדבר הוא בלתי מע אז כדא תומרשש -בתיירות כעף חקלאי  יש יתרוןפעילים. 

, כמו חקלאי כתחביבלעיבוד  קטות חלקותמתן אפשרות להשכרת  ת כמועילויות עסקיולפתח פ

  באירופה. מבחיתם, כל שטח ציבורי שאין מאחוריו יזמות לא יוכל להתקיים. 

התוות את כללי  צריך ל ,על כןכללים וים שרוב האשים מצייתים להמצדדים בגישה זו טוע

כל מקום מה רצוי ביש לבחון קודתית  לסימוים ולשילוט. עם זאתההתהגות בכל מקום ולדאוג 

  .לכל אזור ולפתח אסטרטגיה המותאמת לו

. גישה זו מתבססת על ולא בתוכם הישובים בשוליתתקיים יחד עם זאת, הם מעדיפים שהפעילות 

מציעים הקמת . קיימים אליהם יש גישה גם מתוך הישובים וגם מהשוליים שלהםכמה אתרים 

ליד השמורה בבי  - שיאפשרו גישות אל השטחים הפתוחים ,מגרשי חיה במקומות הרלווטיים

  ציון, ליד ויגייט, ליד ארסוף. 

אמצעים המתאימים: לחשוב איך ליצור שבילים שימשכו את הקהל שיהיה   פתחגישה זו מעויית ל

ומקומות : רגל, אופיים מעה לסוגים השוים של טיילות ולתתהשבילים ולא על השדות רק על 

לתת גם אבל  ל סוגי הגישותמעה לכלתת  ךצריטרקטורוים. עודיים בהם תתאפשר גם תועת יי

כללים מה מותר לעשות והיכן. ע"פ תפישה זו יש להשלים ולתת מעה לרצוות קיימים כגון: 

  שבילים לאופי כביש, מעה לאשים שרוצים לרכב או לרוץ בשעות החשיכה. 

  

   



  הגישה המשלבת גם את היישוב 

הישוב עצמו הוא מוקד עף רווחי ושיכולה להיות    הכוללת גם אטרקציותחקלאות  גישה זו גורסת ש

כל דבר שהוא תיירותי. שטח פתוח שמגדרים אותו ולא מתחזקים   הגישה גורסת שש לחזקמשיכה.  

. זה דורש כסף ולכן  ך זמןלשמרו לאור  אותו הופך לשטח הפקר. בלי גורם אחראי וכסף בלתי אפשרי

צימר בבית. חקלאות תיירותית. פארק פיסול דברים כאלה.  לאפשר יזמות באזורים האלה:צריך 

מטרת היזמות היא להכיס את הכסף שיאפשר תחזוקת השטחים הפתוחים המקים את 

 האטרקציה. 

ועדה להקים  . צריך  תכית כלכלית כלשהיאבד בבד עם  לבוא    על פי גישה זו כל פיתוח תיירותי צריך

שתתעסק בתיירות כפרית לראות את הפוטציאל של כל ישוב וישוב ואז אפשר ליצור יזמויות. 

  . תחזוקה ושימור של השטחים הפתוחיםאפשר לגבות סכום מסוים לצורך  ללוה היוזמותמ

גישה זו מכוות למפות את כל האתרים שאפשר לשווק ברמת היישוב וברמת השטחים הפתוחים. 

  א לראות רק אתרי טבע אלא גם אתרים שחבויים בתוך הישובים. ל

, שמספק תוצרת טרייה לערים סביב. חקלאות בת קיימאפתח את המועצה כמרכז של לשאוף ליש 

או למקם   באזור של געש ושפיים  למכירת התוצרת. אפשר לקיים שוק כזה  שוק איכרים  ליזום  אפשר

במקביל הגדרה של משהו מיימליסטי שחקלאי יכול לעשות  במבואה ממה יוצאים שבילי טיול.

  כמו קטיף עצמי. והוא גם חלק מהתשתית הכללית.  -צמוד לשדה שלו 

  

  סיכום:  .ד

  יתוח האסטרטגיות השוות מראה: 

  פעילויות כלכליות.כולן גורסות שיש לקוט בזהירות ובצורה מבוקרת גם אם מייצרים  .1

כולן חוששות מהרס ומפגיעה בשטחים הפתוחים וגם מפגיעה באיכות החיים של התושבים  .2

 בעקבות פעילות תיירותי איטסיבית. 

גם השמרים ביותר מביים שבמידה ומערך שטחים אלה מוהל ומבוקר, ויתן לייצר כלים  .3

 הפעילויות הכלכליות. אז יש טעם בפיתוח מסוים של ו אמיתיים למיעת מטרדים

מצד שי, אלה שמצדדים בפיתוח כלכלי ותיירותי מבקשים לייצר גם הם מגוים שוים  .4

 לשמירת איכות החיים הכוללת של התושבים. 

תיירותי של השטחים תלויה ביכולת היהול וצריכה להיות -המסקה העולה שרמת הפיתוח הכלכלי

  זהירה, מותאמת לכול אזור וישוב.

   



  ושאים וספים שלו בדיון   .2

ריכוז  להלן .הכוללית תכיתמסגרת הלתת להם מעה ב ושאים וספים שישעלו במהלך הדיון 

  הושאים:

 הגדרת החיץ בין העיר ליישובי המועצה  

 יתית הכוללית    יש להתייחס בתכהחיץ בין העיר לבין יישובי המועצה כמו אופי    להגדרתבתוכ

  ותקבע  שתביא להגבלה של הפיתוח העירוי לתיה. צריכה לצאת אמירהבמקרה בין כפר טר 

 למוסדות התכון. שצריך לגבש ולדאוג שתחלחל  זו מדייותאיך העיר מסתיימת. 

 י סיפוח לעריםטבעי  ה. המרחב צריך לדאוג שיישובי המועצה יכולים להגן על עצמם מפ

יש להתייחס באופן פרטי לתכון  הוא זה שיאפשר שמירה על הישובים הכפריים.חקלאי וה

סכה שתיה גלל רצועה בין תיה לכפר טר, לא רק בגלל המטרד של גובה הבתים, אלא ב

 תספח את כפר טר. 

 התמודדות עם א"ם רעה  

צריכה להגדיר את המתאר צריכה להיות סימביוזה בין תכית המתאר לתוכית הא"ם. תוכית 

והמועצה על    המתאר  על מת שאת הפתרוות המשותפים תתווה תוכיתכית הא"מ  ורצוותיה מת

 יישוביה.

 היבטים ופיים ואקולוגיים

תכית המתאר צריכה להציע כלים לראות במרחב הזה גם מסדרון אקולוגי. תכית המתאר צריכה 

  . מסדרון הפולג, שמירה על מרחבים ערכיים כמו למשל חוף הים או  שמירה על בתי גידול וחיזוקםל

 הרחבת הטבעת הירוקה 

ליצור את על כן  מבקשים ,ע"י הצוות לא כוללת את כפר טר ובית יהושע וצגשה מערך הטיילות

 חל פולג. מרחב ילות לא"מ א, שמקשר בין החיבור הזה

 יהול השטחים הפתוחים

  .וכחי כעזובה ושקודם כל את הקצת שקיים צריך לתחזקה שעלתה הגדירה את המצב הטע

פעמיים פרצו וכיום אין בה פריחה.  "גבעת הפרחים"תה ישבעבר הי –שמורת בי ציון כדוגמה 

שים אי אפשר לטייל כתוצאה מפעילות של קבלים של רט"ג. כיום כבר כמה  במקום שריפות

 .ולפתוח לציבור המקום להציל את צריך הכיסה מוגבלת.ו בכל השבילים

 ו שהם הם אלה שדואגים לשמ קדם ארסוף תושביצריך להיות הדבר  , אבלירה על השטחטע

 אחריות של המועצה ולא של בודדים. 

   יהול יות כגן ופתוחים יש למועצה שותף שהוא הרט"ג. כל המצוק מוגדר בתה  שטחיםהלגביכ

להגן על השטחים הפתוחים זה גם לדרוש  אותו.רשות הטבע והגים לא מהלת בפועל,  .לאומי

 שהמדיה תשים את הכסף ותעשה את תפקידה. 

 גר העילי,לגבי שטחים מוצפיםי והגדלת הה    -  התמודדות עם הפיתוח העירוחייבת לתת המדי

 מעים לושאים אלה במסגרת תהליכי התכון שלה בערים סביב.

  חלצריך למצוא איזון בין פעילות חקלאית ל -סביב הפולג כשמדברים על מאזן בין פעילות .

 חקלאית לטיילות וצד אחד לא ממלא את תפקידו אחו בבעיה. 



 יהול ככלי עזר בת ית והצעה לדרךון הצי –כון ע ראש צוות התכשיתוף פעולה בין צוות התכ

סוכם כי תוגש .  צעת מתווה ליהול השטחים הפתוחיםהשל המועצה לצורך    קיימותהלמחלקת  

 .ע"י מחלקת הקיימות לצוות התכון טיוטה

  וע ישוספים עסקים פרטיים הקמתלמ ית.  בלב השטחים הפתוחיםכמו חוות רו 

  

  

  

 

 


