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אפיקי פעולה למרכז המועצות האזוריות

1. מבוא
במסגרת התהליך האסטרטגי של המועצות האזוריות בישראל 
הגדירו המועצות את חזונן במספר כיוונים מרכזיים: קידום וחיזוק 
המרחב הכפרי בישראל ומימוש הפוטנציאל החקלאי של מדינת 
ישראל. לצד הפיתוח הקהילתי והמוניציפאלי בישובים ובאזור, 
הצהירו המועצות האזוריות כי הן רואות במרכז אחריותן את 
ניהול השטחים הפתוחים ויפעלו באחריות ובמקצועיות למציאת 
האיזון הנכון בין שימור המרחבים הירוקים לפיתוח ההתיישבות 

הכפרית של מדינת ישראל.

תכנון וניהול השטחים הפתוחים ברמה אזורית ובהובלת המועצות 
האזוריות הם אבן הפינה לפיתוחו ושמירתו של המרחב הכפרי. 
מעבר לכך, בשנים האחרונות, לאור ההכרה בחשיבותם של 
השטחים הפתוחים כמשאב, ניכר צורך בגיבוש כלים חדשים 

ויצירתיים לשמירה עליהם. 

מתוך החזון ולנוכח המגמות האחרונות, יזם וקידם מרכז המועצות 
האזוריות את הכנת המדריך לתכנון וניהול שטחים פתוחים 

למועצות האזוריות אשר מטרותיו המרכזיות הן:

קידום שמירת השטחים הפתוחים, חקלאיים כטבעיים, במרחב . 1
הכפרי בישראל באמצעות הרחבת מעגלי שותפים ברמת 
האזור וברמה הארצית. וכן כיצירת בסיס תומך למועצות 
 האזוריות בכל הארץ כמובילות תכנון וניהול שטחים פתוחים 

במרחב שבסמכותן;
חיזוק עקרונות הקיימות בתכנון וניהול אזורי של השטחים . 2

הפתוחים במרחב הכפרי;
מימוש הערך הסביבתי המשולב של חקלאות וטבע, ותמיכה . 3

וסיוע למועצה האזורית ליכולתה לביסוס כוחה ולמעמדה לתכנן 
ולנהל את שטחיה הפתוחים. 

המדריך מיישם בעקרונותיו את עקרונות הפעולה שהתווה מרכז 
המועצות האזוריות בתהליך האסטרטגי שלו. ועל כן, לצד ארגז 
הכלים לתכנון וניהול שטחים פתוחים למועצות האזוריות, המדריך 
מתווה מספר אפיקי פעולה מרכזיים שיקודמו ע"י מרכז המועצות 
 האזוריות ויסייעו למיצוב מרכז המועצות האזוריות כמכרז 

מידע ותמיכה:
אפיק פעולה - ידע ומידע - מרכז מידע הדרכה וליווי מקצועי 	 

המיועד ראשית כל למועצות האזוריות, ושנית, כמרכז ידע ארצי 
בתחומים שונים הקשורים למרחב הכפרי. מטרת אפיק פעולה 

זה הוא להבנות תוכן למרכז הידע.
אפיק פעולה - קשרי ממשל - מרכז אסטרטגי יוזם, מוביל 	 

ומעצב מדיניות לקידום ופיתוח המרחב הכפרי, תוך קידום, 
הרחבה וחיזוק שתופי הפעולה עם משרדי הממשלה והגופים 
הרלוונטיים. מטרת אפיק פעולה זה להתוות את המסגרת 

התומכת של מרכז הידע והתמיכה.
אפיק פעולה - יישום ושותפיות - מרכז אקטיבי הפועל לקידום 	 

השטחים הפתוחים בנושאים מרכזיים הנמצאים על סדר היום. 
מטרת אפיק פעולה זה לסייע בהתווית רשת עבודה ופרויקטים 

אופרטיביים להטמעת הנושאים המרכזיים. 
כל אפיק פעולה יכלול מספר כלים. הכלים יסווגו לפי השלב הרצוי 
ליישומם : הטווח המיידי, הביניים,  וארוך טווח, לצד תהליך הטמעת 

המדריך לתכנון וניהול שטחים פתוחים במועצות האזוריות.

מרכז מידע ותמיכה

קשרי ממשל יישום ושותפויותידע ומידע
כלים לטווח:

מיידי	 
ביניים	 
ארוך	 

כלים לטווח:
מיידי	 
ביניים	 
ארוך	 

כלים לטווח:
מיידי	 
ביניים	 
ארוך	 
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2. פירוט הכלים המוצעים בכל אפיק פעולה, בכל שלב

אפיק פעולה - ידע ומידע:
טווח מיידי: 

הקמת מערך יעיל לתקשורת והעברת מידע מפעילות נציגי 	 
ממ"א בגופים ובוועדות השונות

הקמת פורום מקצועי לועדות חקלאיות ו/או לחקלאים צעירים	 

טווח ביניים:
סביבה 	  חקלאות,  בנושאי  למומחים  מידע  מאגר   הקמת 

ושטחים פתוחים
הקמת מאגר מידע לגיוס קרנות והכרת אופן הפנייה לקרנות 	 

טווח ארוך:
שדרוג התשתית האינטרנטית של מרכז הידע	 
מערך מידע ארצי לניטור ערכי טבע )ריכוז מידע שמתקבל 	 

מהמועצות האזוריות(

אפיק פעולה – קשרי ממשל:
טווח מיידי:

חיזוק הלובי ומעורבות במשרדי הממשלה באמצעות יצירת 	 
חומרים והעברת מסרים בנושא השטחים הפתוחים: כתיבת 

מסמכי עמדה, השתתפות בפאנל, וכיו"ב.
מעורבות ממ"א בקרן שטחים פתוחים – גיבוש קריטריונים 	 

לבחירת פרויקטים לתכנון וניהול שטחים הפתוחים העונים 
במידה המיטבית לצרכיהם של המועצות האזוריות.

מעורבות ממ"א בתכנון ובפיתוח המקודם ע"י גופים ממשלתיים 	 
שונים )רט"ג, קק"ל, רשות ניקוז, חברות תשתית וכד'( בשטחי 

המועצות האזוריות. 

טווח בינוני:
קידום קבלת התראות תכנוניות ממנהל התכנון לפרויקטים 	 

לתשתיות לאומיות ותכניות פיתוח עירוני בעלות השפעה על 
המרחב הכפרי.

טווח ארוך:
קידום נושא פיקוח ואכיפה במרחב הכפרי.	 
בנושא שטחים פתוחים, כדוגמת 	  קידום מדיניות ארצית 

 קביעת דרגות ארנונה שונות בשטחים חקלאיים ביחס לרמת 
הפעילות בהם.

אפיק פעילות – יישום ושותפויות:
טווח קצר - ארוך:

מעקב ובקרה להטמעת המדריך לתכנון וניהול שטחים פתוחים 	 
במועצות אזוריות לרבות קביעת מדדים.

מעורבות ממ"א בתכנון ובפיתוח המקודם ע"י גופים ממשלתיים 	 
שונים )רט"ג, קק"ל, רשות ניקוז, חברות תשתית וכד'( בשטחי 

המועצות האזוריות. 

טווח ביניים - ארוך:
קידום תכניות לחינוך ולחקלאות	 
בנושאי 	  הסברה  ופעילויות  חינוכיות  תכניות   קידום 

השטחים הפתוחים
קידום הסברה והעצמת ידע לעובדי המועצות אזוריות	 

אפיקי הפעולה והכלים הנכללים בהם יוצגו לדיון ולאישור בפני 
חברי מרכז המועצות האזוריות, ויהוו נדבך במדריך לתכנון וניהול 

שטחים פתוחים למועצות האזוריות.


