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המדריך לתכנון וניהול השטחים 

הפתוחים למועצות האזוריות

 

  1
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מעורבות בעלי תפקידים ובעלי עניין 

בהכנת המדריך לתכנון וניהול השטחים הפתוחים למועצות 

האזוריות

תלוי  האזוריות  המועצות  בשטחי  פתוחים  שטחים  של  אפקטיבי  וניהול  תכנון 

מנת  על  על כן,  יתר  שיעמדו לרשותן.  ומסונכרנים  איכותיים  בכלים  רבה  במידה 

השטח הפתוח,  וניהול  בתכנון  תכליתי  הרב  הניהול  גישת  את  להטמיע 

מתחייבת מערכת של הסכמות אזוריות בין הגורמים השונים, אשר ניתן להיערך 

נוסף  אורך התהליך.  לכל  כל הגורמים,  של  רציפה  הידברות  באמצעות  רק  אליה 

 ,grass root מהשטח ונדרשה  שצמחה  יוזמה  הינה  המדריך  והכנת  היות  לכך, 

עלתה עוד יותר החשיבות לתמוך ולבסס את הפרויקט עד כמה שניתן עם הגורמים 

המעורבים בתכנון וניהול השטחים הפתוחים בכל הרמות, תוך תשומת לב מרכזית 

לבעלי העניין ברמה המקומית והאזורית.

בעלי  של  ומעורבות  בשיתוף  רבה  חשיבות  רואה  האזוריות  המועצות  מרכז 

צוות  עבודת  בתהליך  כי  שאף  לכך  ובהתאם  עניין שונים,  ובעלי  תפקידים 

השיתופיות  עיקרון  פתוחים  שטחים  וניהול  לתכנון  המדריך  להכנת  התכנון 

והרחבת המעגלים בקהילה המקומית ובין בעלי עניין באזור וברמה הארצית  - 

יהיה לעיקרון מנחה ומוביל.

החל  המדריך -  הכנת  לתהליך  שותפים  היו  שונים  עניין  בעלי  בהתאם לכך, 

מהשלבים הראשונים של סקירת ולימוד המצב הקיים וכלה בגיבוש כיווני הפעולה 

ובחירת הכלים ליישום במועצות האזוריות.  

תהליך שיתוף בעלי העניין שהתקיים במסגרת המדריך כלל:

שטחים א. וניהול  לתכנון  למדריך  היגוי  ועדת  הגורן –  פורום  מפגשי 

בזירת  ומעורבים  הפועלים  שונים  עניין   בעלי  המשלבת  פתוחים 

השטחים הפתוחים;
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פגישות עם בעלי תפקידים מהמועצות האזוריות; ב.

פגישות עם בעלי עניין מגופים וארגונים שונים; ג.

סדנת פיתוח והערכת כלים עם בעלי תפקידים מהמועצות האזוריות; ד.

סדנת פיתוח והערכת הכלים עם פורום מקצועי של מרכז המועצות ה.

האזוריות. 

שיתוף הפעולה שנוצר בין צוות התכנון ובעלי העניין השונים ובייחוד נציגי פורום 

הגורן היה משמעותי בתרומתו בתהליך הכנת המדריך וכלל: סיוע ביצירת בסיס 

הידע והרקע למדריך, השתלבות ממשית בכתיבת המדריך של הגופים כגון: משרד 

החקלאות, המשרד להגנת הסביבה ורט"ג,  העברת התייחסויות לנדבכי המדריך 

השונים לכל אורך שלבי העבודה, וכן סיוע במימון הכנת המדריך.

בעלי  ומעורבות  משיתוף  שעלו  המרכזיות  התובנות  את  מציג  להלן  המסמך 

למרכז  סייעו  התובנות  הכנת המדריך.  בתהליך  שונים  עניין  ובעלי  התפקידים 

המועצות האזוריות ובתוך כך לצוות התכנון בבחירת הכלים הנדרשים והחשובים 

ביותר בתרומתם לתכנון וניהול השטחים הפתוחים במועצות האזוריות ופיתוחם, 

ממצאי  יוצגו  המועצות האזוריות. בנוסף,  לאפיון  המתודולוגיה  לגיבוש  גם  כמו 

הסקר לדירוג והערכת הכלים שהתקיים במסגרת הסדנאות וכן סיכומי הישיבות. 

וסייע  הנדרשים  הכלים  וגיבוש  לפיתוח  תרם  לתהליך  העניין  בעלי  שיתוף 

במועצות  ויישום  למימוש  ביותר  המתאימים  הכלים  של  מושכלת  לבחירה 

האזוריות, זאת לאור היכרותם עם המועצות האזוריות ומאפייניהן הייחודיים לה, 

כיום  הפתוחים  השטחים  וניהול  בתכנון  הקיימים  והחסמים  החוסרים  הבנת 

ואיתור הכלים לפתרונם, כמו גם בהצפת הסוגיות והאתגרים עימם המדריך נדרש 

בתכנון  המעורבים  הגורמים  ברתימת  סייע  התהליך  מלבד זאת,  להתמודד. 

והניהול השטחים הפתוחים לתהליך והגדיר פלטפורמה רחבה ליצירת שיתופי 

פעולה בין הגורמים השונים. 
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ובעלי  התפקידים  בעלי  עם  שנערכו  המפגשים  כל  מפורטים  שלהלן  בטבלה 

העניין השונים. 

ויצורפו  הנוכחית  בטיוטא  נכללים  אינם  הישיבות  סיכומי  לרבות  נספחי המסמך, 

למסמך הסופי.

ש  ג פ מ

מס'

תאריךשםתפקידגוף/ארגון

מועצה אזורית 1
מגידו

מתאמת מרחב 
ביוספרי

11.12.13הגר ראובני

המשרד להגנת 8
הסביבה

23.12.13עודד נצראקולוג מחוז דרום

מועצה אזורית 5
משגב  

יו"ר מועצה אזורית 
לשעבר

25.12.13ארז קייזלר

מרכז 6
המועצות 
האזוריות

2.1.14ישראל נדיבי מנכ"ל

המשרד להגנת 7
הסביבה

מנהלת אגף תכנון 
ובניה

2.1.14איריס האן

משרד 
החקלאות 

ופיתוח הכפר, 
האגף לתכנון 

כפרי אזורי, 
הרשות לתכנון

משרד 
אדריכלים אג 

אייזן

סגן בכיר למנהל 
הרשות לתכנון, 

מנהלת אגף תכנון 
כפרי אזורי 

עורכי התכנית 
הלאומית 

לחקלאות ולכפר

ד"ר רותי פרום 
אריכא, חגית 

ברנר, רענן 
אמויאל

אד' אילן אייזן ,ד"ר 
לירון אמדור, 
אמיתי שטרן

5.1.14

משרד 4
החקלאות 

ופיתוח הכפר, 
אגף 

אגרו-אקולוגיה

– מנהלת אגף  
– יועץ מדעי באגף 

ענת לוינגרט
גדעון טופורוב

5.1.14

מועצה אזורית 9
רמת הגולן

ראש המועצה 
מנהל יחידת 

שטחים פתוחים 
  GIS  מנהלת תחום

אלי מלכה,
קובי גביש
 יעל מזרחי

21.1.14
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מועצה אזורית 10
שער הנגב

ראש המועצה 
ומנהל מנהלת 
פארק שקמה

29.1.14אלון שוסטר

ראש המכוןמכון דש"א3
מנהלת תחום 
תכנון ומחקר
מנהל יחידת 

הסקרים

יואב שגיא, 
ענת 

הורוביץ-הראל 
אורי רמון

29.1.14

החברה 11
להגנת הטבע

23.2.14אלון רוטשילדרכז מגוון ביולוגי

המארג 2
פרוייקט 
מערכות 

אקולוגיות 
ורווחת האדם 

– הערכה 
לאומית

יושבי ראש ומנהלת 
פרוייקט מערכות 

אקולוגיות ורווחת 
האדם 

פרופ' ערן 
פייטלסון פרופ' 

אוריאל ספריאל - 
קרן קלס  

26.2.2014

מועצה אזורית 12
בני שמעון

- ראש המועצה 
ומרכזת תהליך 

אסטרטגי בממ"א 
– מנהל היחידה 
לפיתוח כלכלי

סיגל מורן 
דרור קרוואני

8.4.14

מועצה אזורית 13
לב השרון 
ונתניה

29.4.14אביב אבישראקולוגית

משרד 14
החקלאות 

ופיתוח הכפר

מנהל תחום תכנון 
אזורי

11.5.14רענן אמויאל

משרד 15
החקלאות 

ופיתוח הכפר

מנהל תחום פיתוח 
תיירות חקלאית

11.5.14שי דותן

מועצות 16
אזוריות: בני 

שמעון, 
מרחבים, 
שדות נגב

רכז ועדה חקלאית 
משותפת 

21.5.14אלי מוגראבי

מרכז חקלאי 17
העמק

8.6.14איתם בירגררכז ועדת משק

ש  ג פ מ

מס'

תאריךשםתפקידגוף/ארגון
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מפגשי פורום הגורן – ועדת היגוי למדריך לתכנון וניהול א.

שטחים פתוחים

הקמת צוות היגוי שיפעל באופן קבוע וילווה את המדריך לאורך כל שלביו נקבעה 

בקהילה  מעגלים  והרחבת  שיתופיות  בתכנית –  המנחה  לעיקרון  בהתאם 

המקומית ובין בעלי עניין באזור וברמה הארצית. 

האזוריות  למועצות  פתוחים  שטחים  וניהול  לתכנון  המדריך  הכנת  בהתאם לכך, 

לוותה ע"י פורום הגורן שכלל ייצוג של כלל הגופים במרחב הכפרי לאורך כל 

מועצה אזורית 18
עמק הירדן

8.6.14רון יצחקירכז ועדה חקלאית

אחראית תחום רמת הנדיב19
מחקר, מרכזת 

פרויקטים

ליאת הדר, 
נעמי אפל

8.6.14

 האיגוד 20
החקלאי 

26.6.14דודו קוכמןיו"ר

אגודת רם 21
שותפות 

חקלאית) 
בכפר הרי"ף

15.7.14מיכאלמנהל

מועצה אזורית 22
שפיר

רכז שטחים 
פתוחים

15.7.14מושקו רום

מ.א רמת 23
הגולן

מ.א חבל 
איילות 

מנהל יחידת 
שטחים פתוחים

מנהל יחידה 
אזורית לאיכות 

הסביבה

קובי גביש

אסף אדמון

23.7.14

ש  ג פ מ

מס'

תאריךשםתפקידגוף/ארגון
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הפעולה  תכנית  במסגרת  מראש  הוגדר  הפורום  ותפקיד  הרכב  שלבי העבודה. 

לתכנון וניהול השטחים הפתוחים למועצות האזוריות, ראה פירוט בהמשך. 

כל שלב,  סיום  לקראת  העבודה  תוצרי  את  הגורן  פורום  בפני  הציג  התכנון  צוות 

המפגשים  במסגרת  הפורום  נציגי  עם  משותפת  ולחשיבה  לדיון  סוגיות  העלה 

והנגיש את תוצרי העבודה בכל שלב לקבלת התייחסות. תוצרי העבודה היו זמינים 

לחברי הפורום (וכן לציבור הרחב) דרך אתר האינטרנט – ניהול השטחים הפתוחים 

של מרכז המועצות האזוריות. 

להלן מוצגים הרכב פורום הגורן תפקידיה, כפי שנקבע בתכנית הפעול להכנת 

המדריך:

�

בתכנית הפעולה לתכנון וניהול השטחים הפתוחים למועצות האזוריות נקבע:
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סדר יומה של הגורן יכלול :

השתתפות בגיבוש המדריך לתכנון וניהול שטחים פתוחים ▪

במועצות האזוריות 

דיון בסוגיות שיועלו על ידי חברי הפורום, הסקת מסקנות, והתווית ▪

פעולות בסוגיות שיועלו ע"י הפורום

לימוד והעשרה של הפורום על ידי מומחים והחלפת ידע וניסיון▪

שיתוף מעגל רחב של ציבור ובעלי עניין - באחריות הנציגים השונים ▪

להציג את התכנית והתוצרים בתוך הארגונים כדי ליצור מסגרת 

חשיבה מקיפה ככל האפשר ולהביא הערות ותובנות לשיתוף הפורום 

ודרך  יומו  סדר  את  קובע  הוא  הכנת המדריך.  תהליך  מראשית  פעל  הגורן  פורום 

כל  השגת  לאחר  גם  תימשך  הגורן  פעילות  התוכנית הכוללת.  בתהליך  מעורבותו 

תוצריו הראשונים של התהליך (כמוגדר בלו"ז הפרויקט). הגורן מתכנס למפגשים 

ולצורך  הפיילוט  של  הדרך  לאבני  בהתאמה  בתקופת הפרויקט,  ולסדנאות  יומיים 

מתן משובים והנחייה לשאר מרכיבי התוכנית הכוללת. 

יו"ר הגורן הם ד"ר מטי הרכבי - יו"ר ועדת סביבה ממ"א ורמא"ז יואב, ועמיר ריטוב 

ומתואמות ע"י  מבוצעות  הגורן  פעולות  לב השרון.  תכנון ממ"א ורמא"ז  ועדת  יו"ר 

אוריאל בן חיים מנהל תחום חקלאות, קיימות וסביבה בממ"א. 

שיתוף הפעולה של צוות התכנון ונציגי פורום הגורן היה משמעותי בתרומתו 

בתהליך הכנת המדריך וכלל: סיוע ביצירת בסיס הידע והרקע למדריך, השתלבות 

להגנת  המשרד  משרד החקלאות,  הגופים כגון:  של  המדריך  בכתיבת  ממשית 

השונים  המפגשים  בנוסף לכך,  הכנת המדריך.  במימון  סיוע  וכן  הסביבה ורט"ג, 

במועצות  הפתוחים  השטחים  וניהול  בתכנון  המרכזיות  הסוגיות  בהגדרת  סייעו 

אשר המדריך ינסה להתמודד עימן באמצעות כלים שונים, גם ברמה של המועצות 

הדיונים  במסגרת  כמו כן,  המועצות האזוריות.  מרכז  ברמת  וגם  האזוריות 
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לכיווני  לכלים ו/או  רעיונות  והוצעו  הקיימים  החוסרים  על  הצביעו  המשתתפים 

הגורן  פורום  חברי  האתגרים השונים.  עם  בהתמודדות  לסייע  יוכלו  אשר  פעולה 

לקחו גם חלק במילוי השאלונים להערכה ודירוג הכלים למועצות האזוריות.

כל המצגות וסיכומי ישיבות פורום הגורן מצורפים ומופיעים באתר לניהול שטחים 

הישיבות  סיכומי   ./http://moazot-green.com :קישור להלן פתוחים – ראה/י 

מצורפים גם בנספח מס' 1. 
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מפגשים עם בעלי תפקידים מהמועצות האזוריותב.

במהלך הכנת המדריך לתכנון וניהול שטחים פתוחים למועצות האזוריות, לאורך 

אזוריות  ממועצות  רבים  תפקידי  בעלי  עם  התכנון  נפגשצוות  שלבי העבודה,  כל 

שונות. המפגשים התקיימו במסגרת פגישות אישיות וכן במסגרת הסדנא לפיתוח 

בעלי  של  רחב  מגוון  עם  התקיימו  המפגשים  למועצות האזוריות.  כלים  והערכת 

יחידות כלכליות,  מנהלי  ראשי מועצות,  אזוריות שונות, כגון:  ממועצות  תפקידים 

מהנדסי ועדות תכנון מקומיות, רכזי יחידות סביבה וקיימות, רכזי שטחים פתוחים, 

ערך  התכנון  צוות  מרחב ביוספרי, וכיו"ב. בנוסף,  מתאמת  ועדות חקלאיות,  רכזי 

סדרה של מפגשים עם נציגי מרכז המועצות האזוריות. 

מרכז המועצות האזוריות ובתוך כך צוות התכנון רואים חשיבות רבה בשיתוף 

ומעורבות של בעלי תפקידים מהמועצות האזוריות בתהליך הכנת המדריך, לאור 

החוסרים  הבנת  הייחודיים לה.  ומאפייניה  האזורית  המועצה  עם  היכרותם 

והחסמים הקיימים ואיתור הכלים לפתרונם, סייעה לבחירה מושכלת של הכלים 

המועצות  מרכז  ברמת  וכן  האזוריות  במועצות  ויישום  למימוש  ביותר  המתאימים 

החוסרים  על  הצביעו  התפקידים  בעלי  המפגשים  במסגרת  כמו כן,  האזוריות. 

דיון  התקיים  השטחים הפתוחים,  עם  המועצות  בהתמודדות  הקיימים  וחסמים 

במועצות  כיום  שימוש  נעשה  בהם  הכלים  של  וחסרונותיהם  יתרונותיהם  לגבי 

השונות, והוצעו רעיונות לכלים ו/או לכיווני פעולה אשר יוכלו לסייע בהתמודדות 

המועצות עם האתגרים השונים. 

מפגש נוסף התקיים עם בעלי תפקידים מהמועצות האזוריות במטרה לבחון את 

וכיווני  הכלים  ובחירת  האזוריות  המועצות  לאפיון  שגובשה  המתודולוגיה 

הפעולה. תובנות המפגש לא נכללות במסמך להלן, ויוצגו במסמך הסופי.

נספח מס' 2 כולל את סיכומי הישיבות שהתקיימו במהלך הכנת המדריך עם בעלי 

תפקידים שונים מהמועצות האזוריות.

והיו  המפגשים  במסגרת  שעלו  מרכזיות  ותובנות  סוגיות  מוצגות  להלן 

הפעולה  לכיווני  הובילו  מהסוגיות  חלק  הכנת המדריך.  בתהליך  משמעותיות 

ולכלים הנדרשים להטמעה ויישום במועצות האזוריות ובמרכז המועצות האזוריות, 
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הסדנאות  במסגרת  שעלו  ההטמעה עצמו. (התובנות  לתהליך  התייחסו  וחלק 

מוצגות  כלים  והערכת  לפיתוח  האזוריות  המועצות  ולמרכז  האזוריות  למוצעות 

בסעיפים ד' וה', בהמשך).

צורך • יהיה  הכלים  יישום  לצורך  כלים ישימים.  לתת  צריך  המדריך 

אל  דברים  להוציא  שיוכל  במועצה  הארגוני  המבנה  בהתאמת 

הפועל.  

הנגשת "ארגז הכלים" למועצות צריכה להיעשות בצורה חיובית •

שתאפשר רתימת המועצות באופן וולונטרי ולא כדרישה מלמעלה. 

מנהיגותם  המועצה לנושא.  ראשי  את  לרתום  גדולה  חשיבות  יש 

חשובה ביותר לקידום בפועל של התוכניות. 

חשובה הסברה בנושא חשיבות שמירת השטחים הפתוחים על מנת •

ההרחבות  תושבי  בין  בשטח  נוצרים  שכבר  קונפליקטים  להפחית 

לחקלאיים. 
הדרכים להתמודד עם נושא ההגנה על השטחים מרובות ונעות בין •

עידוד לפעולות חיוביות וסנקציות כלכליות, אלו מהווים מנוף לטיפול 

בין  בנושאים סביבתיים.  המועצה  של  המעורבות  ולהגברת  בבעיות 

את  למצוא  יש  רבים נוספים.  כלים  קיימים  האלה  הקצוות  שני 

הכלים המתאימים לכל מועצה. 

ויש • למועצות  לחלחל  צריך  אשר  טווח  ארוך  בתהליך  מדובר 

להסתכל עליו ככזה ולגייס את המשאבים והתמריצים החיובים (לא 

רק שליליים).  

כל • רווחת  את  ימקסם  אשר  רשויות  בין  פעולה  שיתוף  לקדם 

התושבים באזור. 

המועצה • כל  עבור  הפתוחים  השטחים  בסיווג  חשיבות  ישנה 

יהיה לפתח.  ניתן  בהם  שטחים  לבין  שימור  מוצג  בהם  לשטחים 

ייעוד  להם  יוקנה  באם  רק  תתקבל  הפתוחים  השטחים  על  שמירה 

בתכנית ותתקיים בהם פעילות.  
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ביכולות פיקוח. • וחוסר  משאבים  מחסור  של  בעיה  קיימת  כיום 

שהמועצות  מנת  על  משמעותי  באופן  להשתנות  יצטרך  זה  מנגנון 

יוכלו לשמור ולטפח את השטחים הפתוחים. ישנם יתרונות בהפרדת 

הסמכויות, אולם חשוב לפעול לשיפור התיאום ושיתופי הפעולה 

מודלים  המדריך  במסגרת  לייצר  רצוי  מעבר לכך,  בין הארגונים. 

לשיתופי פעולה בין הגורמים המפקחים וכן מנגנוני פיקוח שיהיו 

חוצי גבולות.  

תפקיד המועצה נשחק גם הוא ויש לראות כיצד ניתן למנף את נושא •

השטחים הפתוחים גם על מנת להגן עליהם וגם על מנת לחזק את 

השטחים  ללא  קיום  זכות  אין  למועצות  תפקיד המועצות. 

הפתוחים.  
הכלי התכנוני יכול לעזור מאוד למועצות מאוימות במרכז הארץ. •
שהתושבים • חשוב  ההתיישבות והחקלאות.  בין  לקשור  חייבים 

יבינו שהישוב הוא אינו רק הבתים שבו, אלא גם השטחים הפתוחים 

ובכלל זה החקלאות. ל"חיי קהילה" יש ערכים שלא תמיד ניתן לכמת 

שחשוב  מסר  זהו  השטחים הפתוחים.  נושא  זה  מהם  ואחד  אותם 

להעביר. 

לבין • הפיתוח  לחצי  בין  איזון  יתקבל  כי  סבור  המועצה  ראש 

השטחים הפתוחים, רק כאשר הקהילה המקומית תראה חשיבות 

בשמירת השטחים הפתוחים ותירתם לכך. 

מנגנון סטטוטורי מקנה ביטחון למנהיגי המועצה במימוש היעדים •

האסטרטגיים וחזונה. 

חיבור ושיתוף בעלי אינטרס הינו תהליך הכרחי ביצירת התכנית.  •

הטמעה ארגונית נדרשת כחלק מתהליך העבודה, גם במועצה וגם •

מול הגופים המעורבים. נדרש שינוי המבנה הארגוני במערך ניהול 

יש  של המועצה....  השוטפת  מהעבודה  כחלק  השטחים הפתוחים, 

למועצה  שמגיעה  תכנית  כל  במסגרתו  אשר  ארגוני  מנגנון  ליצור 
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לשטחים  היחידה  דרך  תעבור  בשטחים הפתוחים,  שעניינה 

הפתוחים. 

אחת הדילמות שעלתה היא האם האחריות הניהולית על השטחים •

המחזיקים  והארגונים  הרשויות  לפי  להיות  צריכה  הפתוחים 

תחת  תתקיים  המרחב  שפעילות  תפקודי  הגיון  נמצא  בקרקעות. 

ישות אחת. 

החיבור בין תושבי המגזר הכפרי לבין הקרקע מחזק את הזיקה •

תושבי  כי  חשיבות  יש  והוא הכרחי.  הפתוחים  ולשטחים  לקרקע 

במקום מגוריהם,  לקרקע  הקשורות  בעבודות  יעסקו  הכפרי  המגזר 

ויש לעודד מגמה זו. 

יתרונה של המנהלת לשטחים פתוחים בולט בהשגת השיתופיות •

בין בעלי העניין והירתמותם למימוש מטרות ויעדי התכנית.  

ולא • הוצאה  מקור  בעיקר  הם  הפתוחים  השטחים  כי  להבין  יש 

הכנסה, ומי שזוכה להנאה מהם אלו בעיקר המבקרים.  

על • בשמירה  ביותר  חשוב  מרכיב  מהווים  החקלאיים  השטחים 

השטחים הפתוחים. 

כנגד • בעמידה  שמסייע  וקשיח  עמיד  כלי  מהווה  המתאר  תכנית 

לחצים ואיומים על השטחים הפתוחים. רק התכנית הסטטוטורית 

מעניקה את הכלים המתאימים, היות ולהסכמות עם גורמים שונים 

ומגנה  מעגנת  הסטטוטורית  שהתכנית  בעוד  זאת  תוקף מוגבל,  יש 

עליהן לאורך זמן ממושך. 

לתפקידן • באשר  המועצות  של  הקהל  דעת  בשינוי  חשיבות 

כאחראיות על שמירת השטים הפתוחים. 

משמעות • כי  המועצות  בקרב  המודעות  את  ולהעלות  להבהיר  יש 

ניהול השטחים הפתוחים -  ניהול האיזונים בשטחים הפתוחים, ולא 

פיתוח בשטחים אלו. 
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•

מפגשים עם בעלי עניין שוניםג.

נפגש  למועצות האזוריות,  פתוחים  שטחים  וניהול  לתכנון  המדריך  הכנת  במהלך 

צוות התכנון עם גורמים רבים המעורבים בתכנון והניהול של השטחים הפתוחים 

המשרד  במשרד החקלאות,  תפקידים  בעלי  הארצית והאזורית, ביניהם:  ברמה 

הקשורים  שונים  בתחומים  ומומחים  תפקידים  בעלי  להגנת הסביבה, רט"ג, 

והאיגוד  החקלאי  המגזר  נציגי  וארגונים ירוקים,  עמותות  לשטחים הפתוחים, 

החקלאי, ועוד. 

השטחים  וניהול  בתכנון  המרכזיות  הסוגיות  בהגדרת  סייעו  השונים  המפגשים 

הפתוחים במועצות האזוריות וברמה הארצית אשר המדריך ינסה להתמודד עימן 

באמצעות כלים שונים. כמו כן, במסגרת המפגשים הנציגים הצביעו על החוסרים 

הוצעו  השטחים הפתוחים,  עם  בהתמודדות  כיום  האזוריות  במועצות  הקיימים 

האתגרים  עם  בהתמודדות  לסייע  יוכלו  אשר  פעולה  לכיווני  לכלים ו/או  רעיונות 

השונים וכן הוצעו מסלולים אפשריים לשיתופי פעולה בעתיד. 

נספח מס' 2 כולל את כל סיכומי הישיבות שהתקיימו במהלך הכנת המדריך.

והיו  המפגשים  במסגרת  שעלו  מרכזיות  ותובנות  סוגיות  מוצגות  להלן 

הפעולה  לכיווני  הובילו  מהסוגיות  חלק  הכנת המדריך.  בתהליך  משמעותיות 

ולכלים הנדרשים להטמעה ויישום במועצות האזוריות ובמרכז המועצות האזוריות, 

וחלק התייחסו לתהליך ההטמעה עצמו.

המפתחות • אחד  הוא עירוני. לכן,  ישראל  של  שהעתיד  הבנה  יש 

והמועצה האזורית.  העיר  בין  הממשק  הוא  לתכנון  החשובים 

צריך  על קרקע.  מאבק  של  מסוגיות  הנובע  מתח  ביניהם  יש  כיום, 

העירוני  המרחב  נציגי  נציגי המוצעות,  בין  לייצר "שולחן עגול" 

את  בעצם  המשרת  במרחב הזה,  לדון  מנת  על  והגופים הירוקים, 

כולם. 
האזוריות • במועצות  האקולוגית  המערכת  שירותי  בגישת  שימוש 

יכולה לסייע למועצות להכוונת השימור והפיתוח בתחומן. 
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שאינם • חקלאיים  שטחים  לנהל  כיצד  למועצות  כלים  לתת  יש 

מעובדים (בין אם עיבודם הופסק או בין אם לא עובדו אף פעם). 
אסור להסתכל על מיזמים בתחום החקלאות תומכת סביבה בראייה •

שליליות  השלכות  יוצרות  זה  מסוג  פעילויות  לעיתים  חד ערכית. 

במקומות אחרים ולעיתים העלויות של זה מושתות על הצרכן. 
מעבר • ברשויות מקומיות,  אקולוג  לשילוב  עד כה,  העולה  ככל 

לתרומה הממשית בהיבטים האקולוגיים ישנה השפעה משמעותית 

גם בהיבט הכלכלי וגם בהיבט התכנוני. 

כלים • בהבניית  חשיבות  יש  ומימוש המטרות,  יישום  לצורך 

אופרטיביים וארוכי טווח.. 

האזורית • המועצה  של  תפקידה  מה  מחדש  להגדיר  צורך  קיים 

המועצה ליישובים,  בין  הגומלין  יחסי  לרבות  בעידוד החקלאות, 

ובהתאם לכך להתאים את הכלים במדריך. יש לפעול לשינוי תודעתי 

ולשיפור תדמיתי של החקלאות והחקלאיים בישראל. 
כתובת • מהוות  שהן  היות  הועדות החקלאיות,  בחיזוק  חשיבות  יש 

וערוץ התקשורת המרכזי בין החקלאים למועצה. 
בשמירתם • ומסייעת  חשובה  הפתוחים  לשטחים  התושבים  זיקת 

חשיבות  את  להציג  יש  ולהגברת הזיקה.  לחיזוק  לפעול  וחיוני 

הנוצר  הניתוק  ולצמצום  לגישור  ככלי  במסגרת המדריך,  החינוך, 

בין תושבי הישובים הכפריים לשטחים החקלאיים. 
לועדה המשותפת יתרונות רבים ובראשן היתרון לגודל. התאגדות •

משמעותי יותר,  מעמד  להם  מקנים  עליה  האמונה  והועדה  זו 

ובהתאם כך גם ההתיחסות הניתנת להם במשרדי הממשלה וגופים 

שנים. 
כגורם • בתיירות  חשיבות  רואה  הכפר  ופיתוח  החקלאות  משרד 

מרכזי בשמירת החקלאות בישראל. התיירות מהווה מקור פרנסה 

משלים לפעילות החקלאית, ולכן המשרד מעודד פיתוח בהיבט זה. 
ניתן • אולם  בהיבט התכנוני,  גם  התיירות  לנושא  להתייחס  יש 

לשלבה במסגרת תכנית רחבה יותר שאינה עוסקת רק בתיירות.  
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יצירת תרבות חקלאית יכולה לסייע בקידום התיירות החקלאית. •

השטחים  ניקיון  שמירת  שיאפשרו  פתרונות  לספק  המועצה  על 

החקלאיים. תיירות חקלאית יכולה גם לשפר את תדמית המועצה.
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סדנת פיתוח והערכת כלים למועצות האזוריות ד.

סדנת פיתוח והערכת כלים למועצות האזוריות התקיימה במסגרת שלב ב' של 

הכלים  בחירת  לצורך  ודירוגם  הכלים  של  בבחינה  התמקד  זה  שלב  העבודה. 

מרכז  במסגרת המדריך.  שיכללו  האזוריות  למועצות  ביותר  והחשובים  הנדרשים 

המועצות  בשיתוף  חשיבות  ראו  התכנון  צוות  כך  ובתוך  האזוריות  המועצות 

האזוריות ובעלי התפקידים העוסקים בתכנון וניהול השטחים הפתוחים לבחירת 

הכלים הנדרשים בתחומם, ועל כן החליט לקיים סדנא ייעודית שמטרתה פיתוח 

והערכת הכלים למועצות האזוריות. 

משתתפי הסדנא ייצגו מגוון רחב של בעלי תפקידים במועצות אזוריות שונות, 

לרבות: ראשי מועצות וסגני ראשי מועצות, מהנדסי ועדה מקומית לתכנון ובניה, 

מרחב  מתאמת  תחום חקלאות,  אחראי  רכזי קיימות,  סביבתיות  יחידות  מנהלי 

ביוספרי, ועוד.. 

סוגיות  להכנת המדריך,  הערכית  והתפישה  הרקע  הסדנא הוצגו:  במסגרת 

בקבוצות  שונים  בכלים  דיון  נערך  מנסה להתמודד.  המדריך  עימן  מרכזיות 

מצומצמות, ולאחריו הוצגו התובנות שהתקבלו מקבוצות הדיון. בנוסף לכך, ניתנה 

והמשתתפים  במסגרת המדריך)  נבחנו  לכלים נוספים/אחרים (שלא  התייחסות 

לקחו חלק במילוי סקרים (שאלונים) להערכה ודירוג הכלים השונים. 
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ומשמעותית  חיונית  היתה  השונות  מהמועצות  תפקידי  בעלי  של  תרומתם 

בהדגשת  גם  כמו  ובעיות המרכזיות,  החוסרים  בזיהוי  וסייעה  לתהליך 

מאפייניהן הייחודיים ושונותן של המועצות זו מזו בכלל, ובהתמודדות עם סוגיות 

מרכזיות בתכנון וניהול השטחים הפתוחים בפרט. נוכחנו ללמוד כי אף כי מערך 

הטיפול בשטחים הפתוחים במועצות האזוריות פועל תחת מסגרת פעולה אחידה 

ומוגדרת, בהתאם לסמכויות הניתנות מתוקף החוק, עולה כי כל מועצה נערכת 

בהתאם  שונים  וכלים  פעולה  כיווני  ובוחרת  ארגונית  מבחינה  שונה  באופן 

לצרכיה וליעדיה.    
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לתכנון  השונים  לכלים  באשר  הסדנא  במסגרת  שהתקבלו  המרכזיות  התובנות 

נעשתה  לא  בשלב זה,  מובאות להלן.  האזוריות  במועצות  פתוחים  שטחים  וניהול 

הפרדה בין תובנות כלליות המתייחסות לסוגיות מהותיות של השטחים הפתוחים 

התובנות  אופרטיביות ו/או נקודתיות.  יותר  לסוגיות  שהמתייחסות  תובנות  לבין 

מוצגות לפי הסוגיות המרכזיות הבאות:

בנושא שינוי הנרטיב הציוני והשיח הציבורי הועלו התובנות הבאות: 

ציונות סביבתית - שינוי הנרטיב הציוני   •

יעד • לקהל  הרלוונטיים  מנושאי "סביבה"  הציבורי -  השיח  שינוי 

מצומצם, לשפה הפונה לקהל הרחב

השטחים הפתוחים כנכס של המועצות האזוריות •

החדרת ערכים וגיבוש 'דור חושב' במסגרת פעילויות חינוכיות•

השתלבות בתהליך המיתוג וההסברה של מרכז המועצות האזוריות•
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כאן המקום להדגיש את הסוגיה המהותית והערכית בדבר חשיבותם של השטחים 

של  לחשיבותה  באשר  גורפת  הסכמה  נמצאת  הסדנא  משתתפי  מבין  הפתוחים. 

המקומי  הציבור  בעיני  הפתוחים  השטחים  של  מעמדם  לחיזוק  כבסיס  זו  סוגיה 

הארצי  במערך  חשיבותם  את  להטמיע  נדרש  ראשית  בישראל בכללותו.  והציבור 

ובנרטיב הציוני, ובכלל זה לקשור את החקלאות ואת החקלאים כמובילי השמירה 

הפתוחים  לשטחים  בהתייחסות  שינוי  נדרש  השטחים הפתוחים.. שנית,  על 

הציבור  רוב  פי  על  נתפס  הפתוחים  השטחים  של  הטיפוח  כיום  מבחינת הציבור. 

המועצות  נציגי  הרבה יותר.  ואקוטיות  חשובות  סוגיות  שיש  בעוד  כ"מותרות" 

ותוך  המושגים  שפת  שינוי  תוך  לציבור הרחב,  הנגשתם  באמצעות  כי  סבורים 

הקניית בסיס תודעתי לכדאיות הכוללת שבשמירת השטחים הפתוחים, ניתן יהיה 

כלים  באמצעות  יבוצע  ההתהליך  עיקר  בתפישה אליהם.  משמעותי  שינוי  לחולל 

חינוכיים ישירות מול התושבים, וכלים הסברתיים במסגרת תהליכים כלל ארציים, 

דוגמת תהליך המיתוג של המרחב הכפרי שמקדם היום מרכז המועצות האזוריות. 

השטחים  וניהול  בתכנון  המעורבים  הגורמים  בין  פעולה  שיתופי  בנושא 

הפתוחים הועלו התובנות הבאות: 

חשיבות עליונה לצורך בשיתופי פעולה לשיפור מערך ניהול השטחים •

הפתוחים ולייעולו 

חינוך • בתחומים שונים: תכנון, חקלאות,  רצויים  הפעולה  שיתופי 

וכיו"ב

מקור לאיגום תקציבים•

אזוריות • מועצות  בין  כגורם מתווך/מגשר  המקומי  השלטון  מרכז 

ורשויות בכלל

כשותפים • בעלי עניין,  וגורמים  גופים  לאיתור  ידע  במרכז  הצורך 

ועד  והחקלאים  מהתושבים  השטחים הפתוחים,  וניהול  לתכנון 

משרדי ממשלה וגופי תשתית

שיתוף הפעולה תלוי בנכונות של המועצה האזורית•
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כל המשתתפים רואים חשיבות עליונה בפעולה באמצעות שיתופי פעולה עם בעלי 

הכוחות  את  ליעל  יותר  הגדול  הפוטנציאל  לאור  בתחומים שונים,  שונים  עניין 

עניין  לבעלי  באשר  הקיים  הידע  ארגון  לקידום היעדים.  המנותבים  והמשאבים 

ושותפים פוטנציאלים בכל תחום יכול לסייע לקידום השגת שתופי הפעולה. יחד 

עם זאת, שתוף הפעולה נתון מאוד לנכונות ראש המועצה. 

מרכז  עם  פעולה  בשיתוף  חשיבות  רואה  האזוריות  המועצות  מרכז  על כן,  יתר 

השלטון המקומי לצורך הגברת שיתופי הפעולה בין המרחבים העירוניים למרחבים 

הכפריים.

בנושא שינוי תקציבים ומקורות מימון אפשריים הועלו התובנות הבאות: 

הפתוחים • השטחים  וטיפוח  לניהול  מצומצמים  משאבים  הקצאת 

במועצות האזוריות, ומחסור במקורות מימון. 

נדרש למצוא דרכים לאיגום משאבים מתוך המועצה•

הוספת סעיף בתקציב המועצה המיועד לשטחים הפתוחים•

גביית ארנונה מתשתיות לאומיות בשטח המועצה•

גבייה מהתושבים עבור שמירת השטחים הפתוחים  - לא מומלץ•

בבעיתיות הנושא, • דיון  נערך  חנייה -  כניסה /  ממבקרים -  גבייה 

מבחינה חברתית וציבורית

כל המשתתפים רואים נחיצות במציאת כלים כלכליים שיסיעעו למועצות האזוריות 

הוא  הנושא  עם זאת,  בשטחים הפתוחים.יחד  לטיפול  המימון  מקורות  בהרחבת 

אפשרת  לבחון  הוצע  בתחום זה.  כלים  יישום  לגבי  מחלוקת  וישנה  ביותר  מורכב 

לגביית ארנונה מתשתיות לאומיות שעוברות בשטחים הפתוחים של המועצה.

בנושא התכנוני הועלו התובנות הבאות: 
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השמורים • והאזורים  הפיתוח  אזורי  לזיהוי  במועצות  צורך  קיים 

ולהתמודדות  לתכנון  לקבלת החלטות,  כבסיס  הפתוחים  בשטחים 

עם קונפליקטים ופרויקטים עתידיים 

תכנית • וליצירת  הפתוחים  לשטחים  תכנוני  כמנגנון  אב –  תכנית 

עבודה לכל אגפי המועצה וכן בסיס לתכנית סטטוטורית (נושא שנוי 

במחלוקת)

ישנו יתרון בולט להכנת תכנית מרחבית רב נושאית•

פורום פיתוח – כמנגנון ראשוני לניהול ותכנון השטחים הפתוחים•

סקרי טבע ונוף - הן כבסיס לתכנון והן ככלי לקבלת החלטות•

עם  ההתמודדות  מבחינת  מהותי  נושא  מהווה  התכנון  נושא  המשתתפים  לכלל 

השטחים הפתוחים. בכל המועצות עולה הצורך בגיבוש תכנית או מדיניות תכנונית 

לכל הפחות, שתיצור הבחנה בין השטחים הפתוחים הראויים והחשובים לשימור 

לבין השטחים פתוחים בעלי ערכיות/רגישות נמוכה יותר בהם, בהתאם לאילוצים 

עם  התמודדות  ולצורך  החלטות  לקבלת  כבסיס  יוכוון הפיתוח,  השונים  ולצרכים 

כלי  מהווה  אזורית  למועצה  פתוחים  לשטחים  אב  תכנית  קונפליקטים עתידיים. 

הקשורים  התחומים  לכל  התייחסות  ותכלול  תכנונית זו,  מדיניות  לעיגון  יעיל 

לשטחים הפתוחים במועצה. קידומה במסלול הסטטוטורי הוא אפשרי וזמין, אך לא 

ולא  תחומית  רב  תכנית  ליצירת  עדיפות  ישנה  כי  כן צוין,  לכל המועצות.  מתאים 

ייעודית לנושא מסויים. 

סקרי טבע ונוף, מעבר לכך שהם חשובים ביותר כבסיס לתכנון שטחים פתוחים, 

מהווים כלי חשוב וחיוני בפני עצמו לקבלת החלטות במועצות האזוריות. 

מבחינה ניהולית, ישנם מנגנונים שונים לקביעת מדיניות התכנון והסדרת שטחי 

בהתאם  לצורך כך,  סטטוטורי  מעמד  לה  שאין  מסגרת  גם  להגדיר  ניתן  המועצה. 

להעדפות ולצרכים של המועצה, דוגמת פורום פיתוח.

בנושא חקלאות ותפקיד החקלאים כשומרי השטחים הפתוחים הועלו התובנות 

הבאות:
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לחקלאים תפקיד חשוב בשמירת השטחים הפתוחים ויש להסתייע •

בהם כגורם פיקוח ואכיפה 

קידום חקלאות תומכת סביבה•

ישנו קושי בטיפול בשטחים מוברים•

העברת זכויות העיבוד בשטחים החקלאיים - נושא מורכב ובעייתי•

במועצות  הפתוחים  השטחים  מסך  ניכר  חלק  מהווים  החקלאיים  השטחים   

האזוריות ועל פי רוב רמת ההגנה הסטטוטורית עליהם היא מצומצמת בלבד, ועל 

וניהול  לתכנון  המדריך  בבסיס  לחצי הפיתוח.  עיקר  אלו  בשטחים  מזוהים  כן 

החקלאים  של  ותרומתם  בחשיבותם  הרואה  התפישה  עומדת  פתוחים  שטחים 

כמובילי השמירה על השטחים הפתוחים ובהזדמנות הקיימת להסתייע בהם לשם 

של  חשיבותם  בדבר  הציבורי  ולשיח  הציוני  לנרטיב  זו  סוגיה  לקשור  ויש  כך, 

הגברת  לשם  בחקלאים  להסתייע  מוצע  ברמה היישומית,  השטחים הפתוחים. 

שטחים  עם  להתמודד  נאלצות  המועצות  כמו כן,  הפיקוח והאכיפה.  משאבי 

חקלאיים שאינם מעובדים (מוברים) וקיים קושי רב בכך. העברת הזכויות העיבוד 

והפתרון  ובעיתית  מורכבת  סוגיה  מהווה  חיצוניות  לחברות  החקלאיים  בשטחים 

המיוחל לא ימצא באמצעות כיוון זה. קידום חקלאות תומכת סביבה במועצות הוא 

בפני  התושבים  עם  ולקונפליקטים  הפתוחים  לשטחים  תרומתו  ומוסכמת  חיוני 

נציגי המועצות.

בנושא מינוי תפקיד בנושא שטחים פתוחים במועצה הועלו התובנות הבאות: 

מינוי תפקיד המרכז את נושא הטיפול בשטחים הפתוחים הינו חשוב, •

אך במרבית המועצות מתאים ליישום רק בטווח הארוך. 

נדרש קיומו של תהליך מקדים במועצה בנושא השטחים הפתוחים.•

השטחים • חשיבות  בנושא  המועצה  עובדי  בהכשרת  רבה  חשיבות 

הפתוחים והכלים לתכנונם וניהולם

השטחים • וניהול  בתכנון  שיסייע  מידע במועצה,  מערך  הטמעת 

הפתוחים, בתמיכה של ממ"א ובשת"פ עם גורמים נוספים.
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ההנדסה • באגף  מקצועי (דוגמת אקולוג)  תפקיד  בעל  הטמעת 

במועצה

המועצה  של  ההתמודדות  מערך  שיפור  שמטרתו  התהליך  את  להטמיע  מנת  על 

לפעול  וכיצד  האם  לבחור  יכולה  המועצה  השטחים הפתוחים,  וניהול  בתכנון 

באמצעות ביצוע שינויים במערך הארגוני שלה ו/או עם כח העובדים שלה. ראשית, 

הוסכם כי על מנת לקדם את התהליך חשוב מאוד לבצע תהליך הכשרה של עובדי 

המועצה, מהלך אשר יסייע גם ברתימתם לתהליך. כמו כן, חשוב להקנות את הידע 

המועצות  מרכז  לתחומים אלו.  מידע  מערך  הטמעת  באמצעות  המועצה  לעובדי 

האזוריות יוכל לסייע במהלך זה.

שינויים ארגוניים דוגמת: מינוי תפקיד המרכז את הטיפול בשטחים הפתוחים ו/או 

הטמעת מומחה בתחום השטחים הפתוחים באחד מאגפי המועצה הם אפשריים, 

אולם מצריכים במקרים רבים יישום של כלים אחרים או מודעות ברמה גבוהה יותר 

רק  לוונטיים  להיות  עשויים  הם  המועצות  מן  בחלק  ועל כן,  כתנאי להפעלתם, 

לטווח הארוך יותר. 

הועלו  פתוחים  ושטחים  סביבה  בנושאי  מקומיים  גורמים  מול  פעילות  בנושא 

התובנות הבאות: 

שיפור הממשק בין התושבים והישובים לבין המועצה •

חיזוק מעמד היחידות הסביבתיות / ועדות איכות סביבה•

ומיסוד • הפתוחים  השטחים  בנושאי  הישובים  רכזי  תפקיד  מיסוד 

הקשר בין הועדה/היחידה לרכזים.

במסגרת הדיון הודגשה חשיבות הקשרים בין התושבים והישובים למועצה, ובתוך 

עם  העבודה  ויחסי  הפתוחים  השטחים  בנושאי  הישובים  רכזי  תפקיד  חיזוק  כך 

את  לחזק  חשוב  הסביבתית במועצה. במקביל,  היחידה  או  ועדת איכ"ס 

היחידות/ועדות הסביבתיות בתוך המועצות עצמן, כיוון שאלו מהוות הגוף המרכזי 

המתמודד עם השטחים הפתוחים.
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בנושא חקיקה מוניציפאלית הועלו התובנות הבאות: 

לניהול • ויעיל  טוב  כאמצעי  מוניצפאליים  עזר  בחוקי  התמקדות 

השטחים הפתוחים 

קידום חוקי עזר כלליים למועצות האזוריות, בהובלת מרכז המועצות •

כיום ע"י  המקודם  סביבתי לדוגמא",  עזר  האזוריות (דוגמת "חוק 

ממ"א)

חקיקה ככלי עזר ליישום כלים שונים לתכנון וניהול שטחים פתוחים. •

המקומית  של החוק/התקנה  ההתאמה  מידת  לבחון  יש  בהתאם 

לכלים המיושמים במועצה.

אולם  השטחים הפתוחים,  לניהול  ויעיל  טוב  אמצעי  ומהווה  חיונית  היא  חקיקה 

עזר  חוקי  לקידום  מהלך  מוביל  כיום ממ"א  ברמה המוניצפאלית.  שתישאר  מוטב 

תהליכי  בזירוז  יסייע  זה  מהלך  ולהטמיע אצלן.  לאמץ  יכולות  שהמועצות  לדגמא 

יישום והטמעת החוקים במועצות. ישנם יחסי גומלין בין החקיקה המקומית לבין 

יתר הכלים לתכנון וניהול השטחים הפתוחים המיושמים במועצה ועל כן צריכה 

להיות התאמה הביניהם. 

בנושא חיזוק מעמד השטחים פתוחים בשיח הציבורי הועלו התובנות הבאות: 

פנים מועצתי: 

חינוך לקיימות, סביבה וחקלאות – יצירת דור חושב, טיפוח הסביבה •

הקרובה כבסיס

של המועצה, • העבודה  בדפוסי  גישת "שירותי המערכת"  הטמעת 

במסגרות החינוכיות, בשיח הקהילתי, באופן נגיש לציבור הרחב.

עם • הקהילה  לחיבור  פעילויות  ויצירת  הציבור  עם  הדיאלוג  הגברת 

השטחים הפתוחים
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בין המועצות: 

ניטור ארצי שנתי של הנכסים הטבעיים בכל מועצה ופרסום הנתונים •

לציבור.

יצירת מרכז ידע ארצי העוסק בתכנון וניהול השטחים הפתוחים•

חיזוק מעמד השטחים הפתוחים בשיח הציבורי צריך להיערך בשני מישורים: ברמה 

המקומית - בתוך המועצה וברמה הארצית בין המועצות. ברמה המקומית, חשוב 

לטפח את ערכי הקיימות, הסביבה והחקלאות באמצעות כלים חינוכיים ופעילויות 

האקולוגית  המערכת  שירותי  גישת  על המועצה.  העבודה  בדפוסי  וכן  קהילתיות, 

התועלת  לאור  הציבור  בעיני  הפתוחים  השטחים  מעמד  בחיזוק  לסייע  יכולה 

לייצר  חשוב  הארצית –  ברמה  האנושי בכללותו.  למערך  הרבה  ותרומתה 

פלטפורמה שתשקף את פרי עמלן של המועצות בנושא השטחים הפתוחים, תעקוב 

וניהול  לתכנון  הקשורות  בסוגיות  מידע  ותספק  הטבעיים ומצבם,  הנכסים  אחר 

השטחים הפתוחים, תוך הבאת דוגמאות ממועצות שונות.

בנושא תיירות פנאי ונופש בשטחים הפתוחים הועלו התובנות הבאות: 

• (Agro-Tourism) עידוד וקידום תיירות מבוססת חקלאות

פיצוי לחקלאים הנפגעים מהתיירות החקלאית•

פיתוח תשתיות תומכות תיירות בשטחים הפתוחים – שבילי הליכה, •

מרכזי  עצירה ומנוחה,  מקומות  שבילי אופניים, שילוט, מצפורים, 

מידע, חניוני לילה, הנגשת אתרי מורשת ומוקדי עניין.

השטחים  ושמירת  בטיפוח  התיירות  של  והתלות  החשיבות  מובנת  ראשית, 

הפתוחים. בתוך כך, מוסכמת החשיבות לעידוד וקידום התיירות מבוססת חקלאות, 

ולשם כך ישנה חשיבות במתן אפשרות לתמרץ/לפצות חקלאים הנפגעים מסוג זה 

תשתיות  בפיתוח  ולסייע  לעודד  האזוריות  המועצות  על  מעבר לכך,  של תיירות. 

תומכות תיירות בשטחים הפתוחים מסוגים שונים.
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תובנות אלו, יחד עם שאלוני הערכה ודירוג הכלים, שיוצגו בהמשך, סייעו והכווינו 

וניהול  לתכנון  ביותר  והחשובים  הנדרשים  הכלים  בבחירת  התכנון  צוות  את 

השטחים הפתוחים במועצות האזוריות ובפיתוח שלהם במסגרת המדריך.

סקרים להערכה ופיתוח הכלים למועצות האזוריות – ממצאים 

ותובנות מרכזיות

נדבך משמעותי מהסדנא כלל הערכה ודירוג של הכלים השונים המוצעים לתכנון 

וניהול שטחים פתוחים במועצות האזוריות ע"י בעלי תפקידים שונים מהמועצות, 

באמצעות שאלונים (סקרים). השאלונים הוצגו בפני פורום הגורן והיו זמינים גם 

למועצות האזוריות, לציבור הרחב ובעלי עניין נוספים, דרך אתר האינטרנט 'ניהול 

השטחים הפתוחים'. 

שאלון לדוגמא מוצג כנספח  מס' 3 למסמך. 

השאלונים כללו תיאור קצר לכל כלי והמשתתפים נתבקשו לבצע הערכה ודירוג 

(מ- 1- ל-5) באשר למידת הישימות שלו, טווח הישימות (קצר-ארוך), והערכת מידת 

תרומתו לערכים הבאים: חקלאות, טבע ונוף, תושבי המועצה ולציבור הרחב לפי 

דירוג בין 1-5,  כנ"ל– עבור כל כלי בנפרד.

הסקרים נותחו ועובדו באופן הבא:

ניתוח פרטני לכל כלי בנפרד ודירוג יחסי בתוך משפחת/סוג הכלי. -

מספר 
כלי

שם 
הכלי

ישימות תיאור
(תנאי 

סף)

טווח 
יישום

תרומה 
לחקלאות

תרומה 
לטבע 
ולנוף 

תרומה 
לתושבי 
המועצה

תרומה 
לציבור 
הרחב

הערות/ 
תנאים 
למימוש

(1-5)(1-5)(1-5)(1-5)קצר/ארוך(1-5)

סוג כלי
1

2
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ניתוח כלל הכלים הנבחנים -

חשוב לציין, כי בהתאם לתהליך הבחינה הראשוני, מידת הישימות היוותה תנאי 

סף לכלי – 3 ומעלה. וכן, כי ניתן משקל חשוב לכלים המוערכים כבעלי פוטנציאל 

לתרום לחקלאות.

ממצאי הסקרים המוצגים להלן כוללים:

לתרומתם 1. לתנאי הסף,  ביחס  כלל הכלים,  של  השוואתי  ניתוח 

לחקלאות ולדירוגם הכללי. 

ניתוח השוואתי של הכלים לפי סוג הכלי 2.

תובנות כלליות מניתוח הסקרים 3.

המלצות לכלים ולהטעמת תהליכי תכנון וניהול השטחים הפתוחים 4.

במועצות האזוריות 

לחקלאות  לתרומתם  לתנאי הסף,  ביחס  כלל הכלים,  של  השוואתי  1.ניתוח 

ולדירוגם המשוקלל

ממצאי הסקרים מוצגים בטבלה ובתרשים להלן. הניתוח כולל הערכת הישימות 

והדירוג הכללי לכל כלי, כאשר הישימות מהווה תנאי סף. הכלים בטבלה מס' 1 

מציגים את דירוג הכלים לפי מידת הישימות של הכלי (מהגבוה ביותר אל הנמוך 

ביותר) ומיון נוסף (ומשני בחשיבותו) לפי הדירוג הכללי (מהדירוג גבוה אל הנמוך). 

כלים שלא עברו את תנאי הסף לא נכללים בתרשים למטה.

טבלה מס' 1 – הערכת הכלים לפי מידת ישימותם ודירוגם הכללי.

דירוג כלליישימותכלי

4.521.1טיפוח ואימוץ תכניות חינוכיות

4.520הטמעת מערכת מידע

4.321.5קידום חקלאות תומכת סביבה

4.2521.1תכנית אב

4.220.7הגדלת מודעות של קהילות מקומיות

4.218.8הבלטת ערכים נופיים באזורים מושכי קהל

420.1הגברת שתופי פעולה 

419.9הגברת שתופי פעולה עם המו"פ
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419.8הכנת תכניות לתיירות פנאי ונופש

3.920.5הוספת סעיף יעודי

3.920.4יצירת מסלולי תיירות כפרית חקלאית

3.919.3חיזוק הועדה לאיכות הסביבה

3.918.6מידע תכנוני זמין

3.918.2פיתוח מערכת לא ממונעת

3.819.5גיבוש שפה עיצובית למועצה

3.819.2שקיפות ודיאלוג עם הציבור

3.818.9מנהלת/ועדה משותפת

3.720.3עידוד מחקר

3.719.7פעולות שיקום אקולוגי

3.717.6זיהוי ומיפוי קונפליקטים

3.619.7הרחבת המערך הניהול הישומי

3.618.9אירועי בילוי וטיפוח בטבע

3.618.7תקנות עזר

3.519.3שיפור ממשק טבע יישוב

3.518.6גיבוש מדיניות אקולוגית

3.419.3טיפוח שטחים פתוחים לתיירות

3.419הבנית שירותי המערכת בעבודה

3.418.6הכנת תכנית למרחב החקלאי

3.418.3תמיכה בקבוצות מקומיות

3.417דיאלוג ציבורי

3.318.3זיהוי תועלות כלכליות

3.317.7תיעוד ושימור מבנים וחלקות

3.317.6יצירת מעברים לבע"ח

3.219.6תכנית מתאר מקומית

3.218.6שיתוף החקלאים בניטור

3.218תכנית מתאר מחוזית חלקית

3.216.4הערכה אקולוגית אזורית

3.118.6הקמת מרכז תוכן מקומי

317.5הטמעה בשלב קליטה קהילתית

315.4מינוי תפקיד במועצה

2.819.3הכרזה על נוף לשימור

2.717.4שמירה על מאזן הנכסים הסביבתיים

2.618מנגנונים בינלאומיים

2.617.3שילוב אקולוג במועצה

דירוג כלליישימותכלי
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תרשים מס' 1 – דירוג הכלים לפי מידת הישימות (מעל 3) ולפי דירוגם הכללי. 

  

על מנת לבחון מהם הכלים בעלי פוטנציאל התרומה המירבית ביותר לחקלאות, 

נערך תהליך מיון נוסף מתוך רשימת הכלים הנ"ל, לכלים המוערכים כבעלי תרומה 

בינונית-גבוהה ומעלה לחקלאות. ראה טבלה מס' 2 ותרשים מס' 2 להלן.

טבלה מס' 2 – הערכת הכלים לפי מידת ישימותם, תרומתם לחקלאות ודירוגם 

הכללי.

2.412.3עמותה

2.314.4שימוש בקרקע לתקופה מוגבלת

2.114.9ריכוז אזורי חקלאות תעשיתית

2.111.9העברת זכויות עיבוד

דירוג כלליישימותכלי

הערכה ודירוג הכלים לפי תנאי סף
טיפוח ואימוץ תכניות חינוכיות

תכנית אב
 הגברת שתופי פעולה
הוספת סעיף יעודי
מידע תכנוני זמין

שקיפות ודיאלוג עם הציבור
פעולות שיקום אקולוגי

אירועי בילוי וטיפוח בטבע
גיבוש מדיניות אקולוגית

הכנת תכנית למרחב החקלאי
זיהוי תועלות כלכליות
תכנית מתאר מקומית

הערכה אקולוגית אזורית
מינוי תפקיד במועצה

0 7.5 15 22.5

ישימות דירוג כללי

דירוג כלליחקלאותישימותכלי

4.53.720הטמעת מערכת מידע

4.53.521.1טיפוח ואימוץ תכניות חינוכיות

4.34.321.5קידום חקלאות תומכת סביבה

4.253.921.1תכנית אב

4.23.620.7הגדת מודעות של קהילות מקומיות

4.2318.8הבטלת ערכים נופיים באזורים מושכי קהל
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תרשים מס' 2 – כלים בעלי תרומה לחקלאות, על בסיס הערכת ישימות

44.519.9הגברת שתופי פעולה עם המו"פ

43.620.1הגברת שתופי פעולה 

43.419.8הכנת תכניות לתיירות פנאי ונופש

3.93.820.5הוספת סעיף יעודי

3.93.720.4יצירת מסלולי תיירות כפרית חקלאית

3.93.519.3חיזוק הועדה לאיכות הסביבה

3.93.318.6מידע תכנוני זמין

3.92.618.2פיתוח מערכת לא ממונעת

3.83.519.5גיבוש שפה עיצובית למועצה

3.83.318.9מנהלת/ועדה משותפת

3.83.219.2שקיפות ודיאלוג עם הציבור

3.74.320.3עידוד מחקר

3.74.117.6זיהוי ומיפוי קונפליקטים

3.73.219.7פעולות שיקום אקולוגי

3.63.819.7הרחבת המערך הניהול הישומי

3.63.418.7תקנות עזר

3.63.218.9אירועי בילוי וטיפוח בטבע

3.53.519.3שיפור ממשק טבע יישוב

3.53.318.6גיבוש מדיניות אקולוגית

דירוג כלליחקלאותישימותכלי
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2.   ניתוח השוואתי לפי סוג הכלי

להלן מוצג ניתוח תמציתי של ממצאי הסקר לפי תחומי הכלים.

מידע  מערכת  והטמעת  אב  תכנית  וההכרה  התכנון  המדיניות  כלי  בתחום 

יעיל  ככלי  מוערכת  תכנית אב,  והחשובים ביותר.  הישימים  הכלים  מהווים 

ומשמעותי יותר מתכנית סטטוטורית, אף כי ההזדמנות לקדם אותה גם במסלול 

כבר  הוטמעה  והיא  אלמנטרי  ככלי  מוערכת  מידע  מערכת  אינה נשללת.  זה 

הפערים  לצמצום  יסייע  מוצע שממ"א  בהתאם לכך,  מן המועצות.  בחלק 

וליצירת אחידות בין המועצות באמצעות הטמעת מערכת מידע בכל המועצות. 

מנגנונים בינלאומיים מהווה כלי יכיל, אך בעל ישימות נמוכה שאינה עוברת 

את תנאי הסף. ריכוז מבני חקלאות תעשיתית מקבל דירוג נמוך ביותר.

 כלים בעלי תרומה לחקלאות - על בסיס הערכת ישימות
הטמעת מערכת מידע

קידום חקלאות תומכת סביבה
הגדת מודעות של קהילות מקומיות
הגברת שתופי פעולה עם המו"פ

הכנת תכניות לתיירות פנאי ונופש
יצירת מסלולי תיירות כפרית חקלאית

מידע תכנוני זמין
גיבוש שפה עיצובית למועצה
שקיפות ודיאלוג עם הציבור
זיהוי ומיפוי קונפליקטים

הרחבת המערך הניהול הישומי
אירועי בילוי וטיפוח בטבע
גיבוש מדיניות אקולוגית

0 10 20 30 40

ישימות חקלאות דירוג כללי
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בתחום הניהול הכלים המייצרים שיתופי פעולה הם כלי חשובים ובעלי ישימות טיו

ולא  הקיים  הארגוני  המערך  על  לשמור  עדיפות  ישנה  כמו כן,  ותרומה גדולה. 

העיבוד  זכויות  העברת  תפקידים נוספים.  בעלי  למנות  חדשות ו/או  ועדות  להקים 

סוגיה  היא  חיצונית  לחברות 

מורכבת ובעיתית ביותר ולכן קבלה 

דירוג נמוך. 

דירוג כלליישימותכלי

4.2521.1תכנית אב

3.219.6תכנית מתאר מקומית

3.218תכנית מתאר מחוזית חלקית

2.618מנגנונים בינלאומיים

3.918.2פיתוח מערכת לא ממונעת

4.520הטמעת מערכת מידע

2.114.9ריכוז אזורי חקלאות תעשיתית
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חשיבות  מקבל  הפתוחים  השטחים  לטיפול  ייעודי  סעיף  הקמת  בתחום הכלכלי, 

רבה, אם כי רצוי לפתחו באופן שיהיה ניתן ליישום בטווח הקצר/המיידי. בהמשך 

במסגרת  שיכללו  פיסקליים  כלים  פותחו  שהתקבלו במסגרתה,  ולתובנות  לסדנא 

המדריך הייעודי - היבטים כלכליים ותפעוליים למועצות האזוריות. זיהוי התועלות 

הכלכליות, כלי המתקשר גם לגישת שירותי המערכת והטמעתה בדפוסי העבודה 

של המועצה, הוא כלי מהותי, אך צויין כי יהיה קשה מאוד ליישום. 

פיתוח נופי והדגשת רוח המקום, כל הכלים בהיבט זה הטומנים בחובם רציונל 

שנראה  בעוד  מבחינת הישימות,  בלבד  נמוכים  ערכים  מקבלים  נוף  שימור  של 

בבירור כי כלים אופרטיביים מקבלים 

עדיפות גבוהה יותר. 

דירוג כלליישימותכלי

420.1הגברת שתופי פעולה 

315.4מינוי תפקיד במועצה

3.818.9מנהלת/ועדה משותפת

2.412.3עמותה

3.619.7הרחבת המערך הניהול הישומי

2.111.9העברת זכויות עיבוד

דירוג כלליישימותכלי

3.318.3זיהוי תועלות כלכליות

3.920.5הוספת סעיף יעודי
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מוערכת  זו  במשפחה  הנמנית  הכלים  קבוצת  כי  מובחן  מידע לתכנון,  איסוף 

כבעלת פוטנציאל גבוהה יחסית בתרומתה לסביבה - טבע ונוף גם ביחס למשפחות 

כלים אחרות. זיהוי ומיפוי הקונפליקטים ועידוד מחקרים מוערכים ככלים הישימים 

ביותר.

חשוב  ומשמעותית ביותר.  מהותית  היא  מוניצפאלית  חקיקה  חקיקה ורגולציה, 

לבחון כיצד ניתן להפעיל כלי זה גם לקידום החקלאות במועצה. 

דירוג כלליישימותכלי

2.819.3הכרזה על נוף לשימור

הבלטת ערכים נופיים באזורים מושכי 
4.218.8קהל

3.819.5גיבוש שפה עיצובית למועצה

3.317.7תיעוד ושימור מבנים וחלקות

דירוג כלליישימותכלי

3.717.6זיהוי ומיפוי קונפליקטים

3.419הבנית שירותי המערכת בעבודה

3.720.3עידוד מחקר

3.216.4הערכה אקולוגית אזורית

דירוג כלליישימותכלי

3.618.7תקנות עזר

2.314.4שימוש בקרקע לתקופה מוגבלת
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בתחום החקלאות, כל הכלים הנבחנים בתחום זה מוערכים כבעלי ישימות גבוהה 

או בינונית גבוהה. קידום חקלאות תומכת סביבה הוא אחד הכלים המשמעותיים 

ביותר וזכה לדירוג כללי גבוה במיוחד, גם אל מול כלים בתחומים שונים. הגברת 

שיתופי פעולה עם המו"פ האזורי הוא מנגנון חשוב גם כן ומוטמע כבר בחלק מן 

המועצות.

בתחום החינוך, החברה והקהילה, נבחנו כלים רבים. מוסכם לכל, כי על מנת 

וקהילתיים בתהליך,  חינוכיים  חברתיים  כלים  לשלב  יש  הרצויים  ליעדים  להגיע 

השטחים הפתוחים.  לשמירת  הקהילה  של  והמעורבות  המודעות  הגדלת  לצורך 

הכלי בעל הישימות הגבוהה ביותר ובעל הדירוג הגבוה ביותר מבין כלל הכלים 

נוסף  כלי  השטחים הפתוחים.  לשמירת  חינוכיות  תכניות  של  ואימוץ  טיפוח  הוא 

שזכה להערכה גבוהה הוא הגדלת המודעות של קהילות מקומיות. מרבית הכלים 

מוערכים  אולם  בינונית גבוהה,  בינונית –  ישימות  כבעלי  הוערכו  זה  בתחום 

כמשמעותיים יותר בתרומה לסביבה מאשר לחקלאות. יחד עם זאת, קבוצת כלים 

זו יכולה לסייע מאוד גם בקידום יעדי החקלאות של המועצה והגברת המודעות 

בדבר חשיבותם. כמו כן, חלק מהכלים הינם כלים זמינים ופשוטים יחסית למימוש 

דירוג כלליישימותכלי

3.418.6הכנת תכנית למרחב החקלאי

3.218.6שיתוף החקלאים בניטור

419.9הגברת שתופי פעולה עם המו"פ

4.321.5קידום חקלאות תומכת סביבה

  37

חקלאות

0

5.5

11

16.5

22

הכנת תכנית למרחב החקלאי קידום חקלאות תומכת סביבה

ישימות דירוג כללי



טא
טיו

ויישום, זאת בניגוד להערכת המשתתפים כי טווח יישומם ממושך. המדריך ינחה 

את שלבי העבודה לישום הכלים הנ"ל באופן שיאפשר קיצור של משך יישומם.

 

לטבע  התרומה  עם  יותר  מזדהים  הכלים  מרבית  הסביבה והאקולוגיה,  בתחום 

ולנוף מאשר פוטנציאל תרומתם לחקלאות. חיזוק הועדה לאיכות הסביבה (או ו/או 

הכלים  מבין  יותר  גבוה  מדורגות  אקולוגי  לשיקום  ופעולות  היחידה הסביבתית) 

בתחום זה. שמירה על מאזן הנכסים הסביבתיים במועצה מייצג תפישה חדישה 

ובטווח  נמוך  ישימות  פוטנציאל  כבעל  מוערך  הוא  אולם  מהותית וחשובה,  יותר 

של  יישום  הכולל  מקדים  תהליך  נדרש  זה  בתחום  הכלים  מן  לחלק  יישום ארוך. 

חינוך חברה וקהילה
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טיפוח ואימוץ תכניות חינוכיות הקמת מרכז תוכן מקומי אירועי בילוי וטיפוח בטבע

ישימות דירוג כללי

דירוג כלליישימותכלי

4.521.1טיפוח ואימוץ תכניות חינוכיות

4.220.7הגדת מודעות של קהילות מקומיות

3.819.2שקיפות ודיאלוג עם הציבור

33.2הטמעה בשלב קליטה קהילתית

3.118.6הקמת מרכז תוכן מקומי

3.418.3תמיכה בקבוצות מקומיות

3.918.6מידע תכנוני זמין

3.417דיאלוג ציבורי

3.618.9אירועי בילוי וטיפוח בטבע

3.519.3שיפור ממשק טבע יישוב
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ליישם  מנת  על  הטבע במועצה,  ושמירת  הסביבה  בתחום  מהותיים  כלים  מספר 

כלים מורכבים יותר.  

 

תרומה  פוטנציאל  כבעלי  מזוהים  הכלים  הפנאי והנופש,  התיירות  בתחום 

לקהילה המקומית ולציבור הרחב. הכנת תכניות לתיירות קבלה את הדירוג הגבוה 

ביותר ואף צויין כי היא צריכה להוות תנאי מקדים לביצוע חלק מהכלים האחרים. 

התיירות  ופיתוח  קידום  בין  ישירה  זיקה  מזהים  לא  הנציגים  כי  מהסקר עולה, 

להדגיש  המדריך  ועל  סוגיה חשובה,  זו  לתיירות החקלאית.  הפתוחים  בשטחים 

ולחזק היבט זה. 

דירוג כלליישימותכלי

3.518.6גיבוש מדיניות אקולוגית

3.317.6יצירת מעברים לבע"ח

3.719.7פעולות שיקום אקולוגי

2.617.3שילוב אקולוג במועצה

3.919.3חיזוק הועדה לאיכות הסביבה

2.717.4שמירה על מאזן הנכסים הסביבתיים
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3.תובנות מניתוח הכלים

מיוחסות  חלקן  ומסקנות נוספות,  תובנות  עלו  הסקרים  ועיבוד  ניתוח  במסגרת 

הן  המרכזיות  התובנות  לסוגיות עקרוניות.  מתייחסות  וחלקם  פרטניים  לכלים 

כדלקמן:

תובנות עקרוניות א.

במרבית הכלים, התרומה הפוטנציאלית לחקלאות מוערכת כנמוכה -

או בינונית, בעוד שבפועל כלים רבים בעלי פוטנציאל לסייע לקידום 

החקלאות במועצה, כדוגמת הקמת ועדה חקלאית משותפת, תכנית 

אב ועוד.  

להקים - ולא  הקיים  הארגוני  המערך  על  לשמור  עדיפות  ישנה 

זו  הערה  תפקידים נוספים.  בעלי  למנות  חדשות ו/או  ועדות/יחידות 

נובעת לאור הקשיים בגיוס המשאבים והתקציבים הנדרשים לטובת 

ביצוע שינויים אלו, ולאור כך שבמקרים רבים נדרש תהליך מקדים על 

מנת ששינויים אלו יזוהו כבעלי תועלת למועצה. 

טווח היישום של הכלים לעתים מוערך כבינוני או ארוך, גם כאשר -

היישום יכול להיות מיידי, על כן המדריך יסייע למועצות האזוריות 

והפשוט  המהיר  באופן  הכלים  ויישום  לביצוע  הנחיות  באמצעות 

ביותר.  

ישנם כלים אשר מוערכים ככלים בסיסיים להתנהלות של המועצות -

האזוריות, ובחלק מן המועצות נעשה בהם שימוש כבר היום. מומלץ 

לקלוט  האזוריות  למועצות  יסייע  האזוריות  המועצות  מרכז  כי 

דירוג כלליישימותכלי

419.8הכנת תכניות לתיירות פנאי ונופש

3.419.3טיפוח שטחים פתוחים לתיירות

3.920.4יצירת מסלולי תיירות כפרית חקלאית
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ולהטמיע כלים אלו, על מנת להביא לצמצום הפערים בנושאים/כלים 

השטחים  וניהול  בתכנון  התנהלות  שתתאפשר  כך  הקריטיים 

מערכת  הטמעת  כדוגמת  ככל הניתן,  ברמה אחידה,  הפתוחים 

המידע גיאוגרפית. 

יש לציין מהם הכלים המהווים תנאי לביצוע כלים אחרים. -

כלים - פני  על  יותר  אופרטיביים  שהם  לכלים  עדיפות  ניתנה 

נראית  שלהם  שהישימות  כיוון  פחות מוכרים,  קונספטואליים ו/או 

פשוטה ומהירה יותר. המדריך יסייע בפישוט הכלים הפחות מוכרים 

ובקביעת הנחיות שיסייעו ביישומם.  

של - יישומם  מידת  בהערכת  משמעותית  הינה  הכלי  הפעלת  עלות 

הכלים במועצה.  

המלצות פרטניות – כלים נוספים ב.

מהמועצות  התפקידים  לבעלי  אפשרות  ניתנה  השאלונים  במסגרת 

האזוריות להציע כלים נוספים. להלן מוצגים כמה  מן הרעיונות המרכזיים 

תכנון  הטמעה  תהליכי  ולקידום  נוספים  כלים  לפיתוח  כבסיס  שהוצעו 

וניהול השטחים הפתוחים במועצות האזוריות:

והטמעתה - חיוניות  לאומיות  תשתית  לריכוז  ארצית  תכנית  הכנת 

בשטחים הפתוחים במועצה האזורית.

יש להגן על שטח לשימור ו/או אזור בעל רגישות אקולוגית ע"י מתן -

לגוף  העברה  או  אחר  עיבוד  או  לשימור  הקרקע  למחזיקי  עידוד 

משמר. 

ניטור ארצי שנתי של הנכסים הטבעיים בכל מועצה ופרסום הנתונים -

לציבור.

פגישות של צוות ארצי של ממ"א או גוף שיקבע לכך עם מטה של כל -

מועצה לתכנון הצעדים בכל מועצה בשנים הבאות. 
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ממצאי  במועצות האזוריות,  הקיימים  החוסרים  מיפוי  לאור  לציין כי,  יש 

נוספים  כלים  שולבו  במהלך הסדנאות,  שהתקבלו  והתובנות  השאלונים 

הכנת המדריך.  במסגרת  שהתקיים  הכלים  של  והערכה  הבחינה  בתהליך 

התייחסות לכלים אלה איננה נכללת מסמך זה. 
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ב. סדנא לפיתוח והערכת מרכז המועצות האזוריות

האזוריות  המועצות  מרכז  של  מקצועי  לפורום  כלים  והערכת  פיתוח  סדנת 

הכלים  של  בבחינה  התמקד  זה  שלב  של העבודה.  שלב ב'  במסגרת  התקיימה 

למרכז  ביותר  והחשובים  הנדרשים  הפעולה  וכיווני  הכלים  בחירת  לצורך  ודירוגם 

חשיבות  ראה  התכנון  צוות  במסגרת המדריך.  בנספח  שיכללו  מועצות האזוריות, 

בשיתוף מרכז המועצות האזוריות לבחירת הכלים וכיווני הפעולה הנדרשים, ועל כן 

מועצות  למרכז  הכלים  והערכת  פיתוח  שמטרתה  ייעודית  סדנא  לקיים  החליט 

האזוריות. 

אזוריות שונות,  במועצות  תפקידים  בעלי  של  מגוון  ייצגו  הסדנא  משתתפי 

ויחסי ציבור  מתחום הכלכלה, דוברות  לרבות: ראשי מועצות, יו"ר המרכז, נציגים 

ועוד. 

סוגיות  להכנת המדריך,  הערכית  והתפישה  הרקע  הסדנא הוצגו:  במסגרת 

מרכזיות עימן המדריך מנסה להתמודד. נערך דיון בכלים שונים ובכיווני הפעולה 

הנדרשים לקידום ע"י מרכז המועצות האזוריות.

למרכז  המיועדים  לכלים  הערכה  שבוצעה  האופן  באותו  נעשתה  הכלים  הערכת 

המועצות האזוריות – ע"י שאלון הערכה. ניתן להבחין כי השאלון מתייחס לכיווני 

מוצג  השאלון  ויותר אופרטיביים.  ייעודים (נקודתיים)  כלים  לצד  כלליים  פעולה 

כנספח מס' 4 למסמך זה.

במסגרת סדנא זו הושם דגש על כך שיש לבחור את כיווני הפעולה שיהוו לערך 

מוסף עבור כלל המועצות האזוריות בישראל, ולא על כלים שכל מועצה אזורית 

של  לתפקידו  באשר  מכרעת  סוגייה  נדונה  כמו כן,  בזכות עצמה.  ליישם  יכולה 

המרכז ביחס המועצות האזוריות ומול משרדי הממשלה וגופים שונים. סוגיה זו 

המרכז  של  עדיפויות  סדרי  קביעת  עם  יחד  לה  ובהתאם  ביותר  משמעותית  הינה 

יבחרו בהמשך כיווני הפעולה המרכזיים אותם יקדם המרכז. 

המועצות  מרכז  שיקדם  לפעולה  ההמלצות  את  ירכז  התכנון  צוות  כי  הוסכם 

הנהלת המרכז.  אישור  לידי  יובאו  אלו  המלצות  נספח ייעודי.  במסגרת  האזוריות 
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כמו כן, יש חשיבות כי כיווני הפעולה של המרכז והאמצעים שיינקטו בהתאם יהיו 

ידועים למועצות האזוריות.

המועצות  למרכז  הסדנא  במסגרת  שעלו  המרכזיות  התובנות  מוצגות  להלן 

האזוריות: 

חשיבות שיתופי פעולה בין המועצות והרשויות המקומיות – מיסוד •

מנגנון לגישור וממשק משותף עם מרכז השלטון המקומי 

הקמת מרכז ידע לתכנון וניהול שטחים פתוחים•

הקריטריונים • בגיבוש  מעורבות  פתוחים –  שטחים  לשמירת  הקרן 

לבחינת פרויקטים

תהליך הסברה ומיתוג ארצי של המרחב הכפרי והשטחים הפתוחים •

– בטווח המיידי.

מרכז המועצות האזוריות כגורם יוזם, תומך, מסייע ומגשר למועצות •

האזוריות בתכנון וניהול השטחים הפתוחים.

עוד צויין כי יש לערוך הבחנה בין התרומה לתושבים לבין התרומה למועצה.

להלן מובאים עיקרי ממצאי השאלונים למרכז המועצות האזוריות וכוללים הצגת 

הכלים וכיווני הפעולה המומלצים ביותר ע"י הפורום המקצועי של מרכז המועצות 

האזוריות:

בתחום מדיניות תכנון והכרה, הכלים שקבלו דירוג גבוה הם כלים בעלי ישימות 

בממסד  הפעילות  חיזוק  בטווח הקצר:  או  מיידית  זמינות  בעלי  ולרוב  גבוהה 

הפוליטי, התראות תכנוניות למרכז המועצות האזוריות. הקמת מרכז ידע שיעמוד 

לרשות המועצות החל מקודם כבר בימים אלו ומוצע להמשיך לפתחו גם בהמשך. 

עמדה  מסמך  ויצירת  האזוריות  במועצות  מערכת ממ"ג  הטמעת  ליווי  קידום 

למדיניות התכנונית של ממ"א היו שנויים במחלוקת.

החשוב  המנגנון  כי  עולה  וניהול התכנון,  הפתוחים  השטחים  ניהול  בתחום 

גם  באופן דומה,  בקונפליקטים שונים.  לטיפול  מומחים  מאגר  יצירת  הוא  ביותר 

מימון  ומקורות  קרנות  וגיוס  באיתור  שיסייע  מאגר  ליצור  יש  בתחום הכלכלי, 

אפשריים לתחומים שונים. המרכז רואה חשיבות במעורבתו בקרן לשטחים פתוחים 
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באמצעות השפעתו על הקריטריונים לבחירת פרויקטים. המרכז לא רואה מתוקף 

ישיר  באופן  מעבירה  שהקרן  הכספים  על  בבקרה  מעורבותו  נדרשת  כי  תפקידו 

השטחים  לטיפוח  המיועדים  התקציבים  להעברת  מהלך  קידום  למועצות.  

הפתוחים במועצות מול משרד הפנים והמשרד להגנת הסביבה הינו חשוב ביותר. 

יחד עם זאת, קידום מהלך לזכות להפעלת פקח סביבי במועצה, גם עבור מועצות 

קטנות יותר, נמצא משמעותי רק עבור חלק מהנציגים.

ניהול המידע הארצי על בסיס הדיווח והניטור המתקיים במועצות האזוריות הינו 

חשוב ויכול לתרום לניטור מעקב ובקרה של השטחים הפתוחים ברמה הארצית. 

כמו כן, ניתן להיעזר במאגר המומחים שהוזכר לעיל בהערכת ניתוח נתוני הניטור. 

לצורך מעקב אחר הטמעת המדריך במועצות האזוריות מוסכם כי יהיה צורך לפתח 

מדדי הערכה מותאמים ליעדים שיקבעו.

חקיקה  לקידום  פעולה  שתופי  ביצירת  רבה  חשיבות  נמצא  בהיבט החקיקתי, 

עם  בשיתוף  בעיקר  על "הזכות לעבד",  המגינים  חוקים  הכפרי -  במגזר  התומכת 

משרד החקלאות. בהיבט זה מודגש כי מקום המרכז הוא להיות שותף לתהליכים 

מסוג אלו אך לא להובילם. בנוסף לכך, צויין כי יש לנקוט משנה זהירות בקידום 

חוקים, היות ואלו יכולים לעתים להיות בעלי השפעות שליליות על המרחב הכפרי. 

בתחום החקלאות, המרכז רואה חשיבות רבה בפעילות להטמעת חקלאות תומכת 

סביבה, ועל כן פועל לשם כך במסגרתו תחום פעילותו.  

בתחום החינוך וההסברה, ממ"א רואה חשיבות עליונה בהגברת המודעות באשר 

בישראל  ולציבור  הכפרי  המרחב  לתושבי  הפתוחים  השטחים  שמירת  לחשיבות 

בכללותו. ועל כן רואה בקידום תכניות הלימוד ובתהליך הההסברה ומיתוג הארצי 

למרחב הכפרי אמצעי מוביל ליישום מטרה זו כבר בטווח המיידי. לשם יישום כלים 

שעניינם  שונים  גופים  ועם  החינוך  משרד  עם  פעולה  בשיתוף  לפעול  רצוי  אלו 

בקידום שמירת השטחים הפתוחים.

קידום מדיניות תיירות מבוססת שטחים פתוחים וחקלאות בשיתוף משרד התיירות 

וגורמים רלוונטים מקבל חשיבות גבוהה גם כן.

תובנות נוספות:
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בהתאם לקביעת סדרי העדיפויות של המרכז, תישקל העסקת מתכנן -

ובמעקב  הארציים  התכנון  תהליכי  עם  בהתמודדות  יסייע  אשר 

ובקרה אחר תהליכי התכנון ברמה האזורית. 

חלק ניכר מהכלים חשוב לקדם באמצעות שיתופי פעולה עם גופים -

משרד הפנים,  לשלטון מקומי, רט"ג, קק"ל,  המרכז  שונים, ביניהם, 

משרד החקלאות, רמ"י  משרד התיירות,  להגנת הסביבה,  המשרד 

איגודי  ארגונים חקלאיים,  משרד החינוך,  לשטחים פתוחים,  והקרן 

ערים לאיכות הסביבה ועוד. 

השטחים - שמירת  לנושא  המודעות  לקידום  אדירה  חשיבות  קיימת 

רבים  רתימתם למהלך,  ללא  עובדי המועצות.  עבור  גם  הפתוחים 

מהכלים עלולים להפוך ללא ישימים. 

גישת שירותי המערכת האקולוגית היא גישה חשובה ביותר בתהליך -

ההטמעה של תהליכי תכנון וניהול השטחים הפתוחים. רצוי להוביל 

הטמעתה באמצעות פורומים שונים ובמסגרת כלים שונים כתפישה 

כללית.  

יש ליצור פורום של הועדות החקלאיות.-
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