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 תכנית מתאר כוללנית חוף השרון

 מפגש שיתוף ציבור בנושא התיירות

 

 . כפגישת זום 15:33-ל 13:03בין  33.9.3333המפגש נערך בתאריך 

 אורלי הדס , סוזן רובינשטיין, הדס גנות דותן: אזוריתהמועצה ה נכחו מטעם

 מתן כתריאל: מנהל התכנון האגף לתכנון מקומימטעם 

 מיכל ליכטנשטיין, הלן גוטובסקי, טובי אלפנדרי, דלית גסול, אילן איזן: צוות התכנוןנכחו מ

 :משתתפים

  שפייםקיבוץ  –עדי רוזנטל 

  רשפון מושב, חנותא –נעמי עשת 

  חמי געשמתחם מנהלת  -שרויט מיכל 

  יקוםקיבוץ , מרכז משק –רן רותם 

  רשפוןמושב , טיספא ספיר -ציונה בן חיים 

  ארסוף קדם, הגלריה הירוקה –דני מנהיים 

  געשקיבוץ  –יוחאי 

  געשקיבוץ  –אוריאל אבני 

 :פתיחה

 תפקידה, היקפה, הכוללנית התוכנית על קצר רקע נתן, הצוות ראש, איזן אילן' אדר .1

 . הכנתה והליך

סקרה את עיקרי ניתוח מצב קיים , יועצת התיירות של התוכנית, ר דלית גסול"ד .3

התשתית התיירותית הקיימת , בהיבטים התיירותיים מבחינת המאפיינים האזוריים

  :של צוות תכנית המתארתיירות ה עקרונות פיתוח ונסקרכמו כן . ופוטנציאל הפיתוח

 בשטחים, ביישובים ( כפרית ותיירות חקלאית תיירות) תיירות עסקי פיתוח עידוד 

 . לשימור ובמבנים, צמודי דופן לישובים

 בייעודי ונופש תיירות שימושי לפריסת וכללים עקרונות תציעההמתאר  תכנית 

 . והשפעתם על הסביבה גודלם ,היקפם בחינת תוך רלוונטים קרקע

 

הטקסט 
 שלך כאן



 

 :שאלות מנחות לדיון

 כיצד ניתן לעודד פיתוח עסקי תיירות במועצה? 

 באילו סוג של עסקי תיירות קיים פוטנציאל גבוה? 

  התיירותית במרחב החוויהכיצד ניתן להשלים את ? 

 

 

 : התייחסות המשתתפים

 פעילויות חסרות . לקבוצות באזורמשלימה  יש ביקוש לפעילותoutdoor,  טיולים מאורגנים

 .'פעילויות תוכן כמו חוות תבלינים וכו ,באזורשבילי אופנים , לקבוצות פעילויות , אזורב

  בגעשמלונאי  \תיירותיחסר אכסון . 

 אנשים  -ז כרמלים"מציעים לקיים משהו בסגנון בתים פתוחים כמו שקיים במוא

 . ועוברים בין הבתים שמציעים שרותים שוניםז "שמסתובבים ברחבי המוא

  וגישות הוליסטיות כגוןמתבקש לפתח במרחב המועצה פעילות תיירותית בדגש על קיימות - 

מודעות , פעילויות בנושא אוכל בריאות, מנטאלי, רגשי, איזון פיזי, ריפוי על ידי כוחות הטבע

 . 'גופנית וכו

 ולצמצם פגיעה , יש צורך בגוף מפקח על השטחים הפתוחים על מנת לצמצם נזק לחקלאים

 . (למשל ריסון של רכבי שטח)בטבע 

  ן של חוף היםבנושא הניקיושתכנית המתאר תעסוק גם מבקשים. 

 כמו למשל רכיבה על סוסים, יש גם תיירות חקלאית שלא קשורה בהכרח להספקת מזון ,

 . לפתח אותהשתכנית המתאר תאפשר מעוניינים . וכדומה לגידול חקלאי כתחביב חלקות

 שיתאם את הפעילות , שייצג את התיירנים, חסר גוף כגון עמותת תיירות שהמועצה תפעיל

 –פסטיבל אביב ועוד , שיארגן פעילויות כגון בתים פתוחים, שיאגם תקציבים, התיירותית

 .ת שמתאימה לאופי המועצה ותמשוך לכאן מבקריםפעילו

  (. תושבי הערים מסביבבקרב  בעיקר)לנפוש קרוב לבית  ,יש ביקוש ליציאה לטיול קצר מועד

יש מקומות עם . ולאפשר הקמת תשתיות התומכות בכך צריכה לתמוך בכך המתארתכנית 

צריך למקם אתרי . חורשת אקליפטוסים דרומית לשפיים :כמו למשל, פוטנציאל לקמפינג

תשתית תומכת כמו צרכנייה )קמפינג במקומות צמודי דופן כדי שגם הישוב יוכל להנות מזה 

גמה נהדרת לתשתית תיירותית חדשה שהעלתה את הפעילות אגמון חפר דו (.למשל

 .התיירותית בצורה משמעותית מאד

  יותר מדי מטיילים העלולים לפגוע בחקלאות מכניסה שלקיים חשש . 

 דומה כמו באודים פרויקטרצוי . פארק יקום יכול להיות מנוצל הרבה יותר טוב לתיירות .

לתיירות בחוף הים של געש  רחיבולינה כפרית מאושרת שיכולה להשלים את הפעילות וליצור 

 .ושפיים

 לתיירות טבע וחיות בר פוטנציאל גבוהז "במוא קיים ((wild life tourism .שתכנית מבקשים 

 . המתאר תבחן אפשרות לקידום תיירות מסוג זה



 

 אבל זה לא מונע פיתוח , השטחים הפתוחים לא צריכים להיות הפארק של המטרופולין

 -יקוםופסי הרכבת לפולג של השטח שבין הלמ. ובמקומות ספציפיים תיירות באופן נקודתי

 . ותשתיות לרווחת המטיילים לו כניסה מסודרת מבחינת תחבורה שתהיה

  שימושים משולבים  מבקשים לאפשר בתכנית המתאר. רוך בחדרי מלוןאהמחסור בטווח צפוי

 .שטחי תיירותכמו בתי קפה ובקיבוצים להגדיל את  במושבים

 חוקיים המועצה לא יכולה לפרסם  לאהרבה עסקים קיימים בגלל ש אורלי הדס העירה כי

 . ולעזור בקידום שלהם אותם

  

 : יועצת התיירות, סיכום של דלית גסול

 אחרותה והערים מועצות אזוריותפעולה שיתוף  ולבחון בראיה מרחבית, חשוב לשמוע תובנות 

 . במרחב

  בהינתן ניהול וסנכרון ניתן לקבל ערכים . יזמות לבין ניהול ותפעולתכנון והפרדה בין יש ליצור

וסנכרון וק ניהול שיו. בה כי תיירות זו מכירת חוויהזאת אמירה חשו. גבוהים יותרכלכליים 

 . כנית הכוללניתואינם תלויים בת, שניתן לעשות כבר היוםאלו דברים  בין עסקים

 ןיעוסקת בקני הכוללנית אינהכנית ותה . 

  תיבחן האם . גם בחוף השרוןלאכסון יש ביקוש . מכפיל כלכלי חשובמהווה אכסון תיירותי

  . לתוספת שטחי אכסון תיירותי במועצהקיימת האפשרות 

  להיות  יםחייבש, בעלי פוטנציאל לביקורעדינים  תיירותיים משאביםבשטחים הפתוחים יש

 . וברורים כללי ביקור מוסדרים ותוך הגדרתמנוהל באופן אבל רק  יםמפותח

 לא " תשתיות הינן לכאורה( פיתוח נקודות חן, מצפורים, שבילים)לנופש בחיק הטבע  תשתיות

  חשוב להשקיע בתשתיות מסוג זה שכן. הרבה כסף לאורך זמן -דורשות תחזוקה  - "מניבות

לאנשים  ט"נבאזור ביקוש לתשתיות חוף השרון הוא . ליזום תיירות מניבה מסייעות הן 

כגון בתי  ם אבל צורכים שירותים נוספיםינמגיעים לתשתיות בחהמבקרים . שחיים בסביבה

 . מסעדות וכדומה, קפה

  וף נשענות על דמי חבר ובאזורים כמו ח, כשלו באזורים רבים -ניהול ועמותות תיירותלגבי

 ות במועצה או בחברה כלכלית שתאגםמחלקת תיירב צורךיש . שרון זה לא מחזיק מעמד

 . קורס תיירנים, םאירועיקיום . תקציבים לשיווק ולעזרה ליזמים

 כי משתתפים המעוניינים להעביר רעיונות או הצעות נוספות יעבירו מסמך לטובי, סוכם 

(ovialfandari@gmail.comT) 
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