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חלק רביעי //
מדריכים נלווים ונספחים



נספחים4

מדריכים נלווים
מדריך לניהול שטחים פתוחים בהיבט הכלכלי – תפעולי 

במסגרת של מועצה אזורית
פרופ' עזרא סדן ורות לובנטל – סדן לובנטל

מטרת המדריך בהיבט הכלכלי–התפעולי היא להצביע על 
היבטים כלכליים, כספיים ופיסקאליים הכרוכים בהפעלת 
הכלים הנדרשים במהלך יישומה של מדיניות לטיפוח 
השטחים הפתוחים, אחרי שזו נקבעה. בנוסף, המדריך 
עוסק בהרחבה בנושא התארגנות )תיאגוד( לטיפוח שטחים 

פתוחים במועצות האזוריות.

מדריך ממשק שטחים פתוחים בראיה אקולוגית במועצות 
אזוריות

אקולוג דותן רותם, רשות הטבע והגנים

מדריך זה מתמקד בהכלת שיקולים אקולוגיים והיבטים 
של שימור מגוון ביולוגי בעת הכנת תכנית לניהול שטחים 
פתוחים במועצה האזורית. באופן מיטבי, על–מנת לנהל 
שטחים אלו או חלקים מהם מומלץ להכין תכנית המגדירה 
מטרה עקרונית וכללית ומטרות מעשיות, ופורטת את 
מימושן עד לאחרון הפרטים. מסמך זה מהווה מורה נבוכים 
לבחירת כלים לניהול השטחים הפתוחים במועצות האזוריות 
מתוך שיקולי מגוון ביולוגי, שירותי מערכת אקולוגית 
ושיקולים אקולוגיים –. המסמך כולל הנחיות להכנה ויישום 
של תכניות לניהול שטחים פתוחים –תכנית ממשק, וכן 

מובאות דוגמאות ליישום תכניות אלו.

מדריך ניטור השטחים הפתוחים במועצות האזוריות
אקולוג דותן רותם, רשות הטבע והגנים

המסמך מגדיר את כלי הניטור ומבקש להציע דרכים ושיטות 
היכולות לסייע לכל הרמות הניהוליות והחברתיות במועצה 
אזורית נתונה. החל מראש המועצה וכלה באחרון התושבים 
בקבלת נתונים על איכות השטחים הפתוחים במועצה אותה 
הוא מנהל ובהשוואה למועצות שכנות, ואף בפרישה ארצית. 
ריכוז הנתונים וניתוחם יהווה בסיס לתכנון ולקבלת החלטות 
אם בשיטות של שיתוף ציבור ואם בתהליכים תכנוניים 

כוללים ואף בניהול יומיומי.

מדריך שיקום בתי גידול בשטחים פתוחים 
במועצות אזוריות

אקולוג ואדריכל נוף ליאב שלם ופרופ' אביטל גזית

מסמך זה מוגש כאחד מהכלים העומדים לרשותו של ראש 
מועצה כמנהל של שטחים פתוחים ברחבי המועצה האזורית 
שתחת אחריותו. המסמך מציג את הרציונל לשיקום של 
שטחים מופרים, זיהויים, אפשרויות השיקום והשחזור של 

בתי גידול ושיתופי פעולה עם בעלי עניין.

מדריך לחקלאות תומכת סביבה
 אוריאל בן חיים – מרכז המועצות האזוריות 

וד"ר אריק רוזנפלד – אקולוג

סביבה  קידום חקלאות תומכת  הינה  מטרת המדריך 
במרחב המועצה האזורית. המדריך מעמיד מגוון כלי ממשק 
יכול לסייע  לקידום חקלאות תומכת סביבה שיישומם 
לקידום חקלאות תומכת סביבה ברמת החקלאי, המושב, 
 המרחב, המועצה כולה, או התאגדות חקלאית של מספר 

רשויות מקומיות.

פרק ד' כולל שני נדבכים עיקריים: מדריכים נלווים ונספחים. 
שני נדבכים אלו על כל מרכיביהם מעמידים חומרי רקע ותוכן 
נוספים ותומכים בתהליך יישום המדריך במועצות האזוריות: 
החל מהשלב הראשוני של גיבוש החזון והמדיניות למועצה 
בנושא השטחים הפתוחים ועד ליישום בפועל בתחומי 
פעילות מרכזיים. המדריכים הנלווים והנספחים השונים 

נכללים באתר המדריך.

חלק זה מורכב מחמישה מדריכים ייעודים המרחיבים 
כלים משמעותיים במדריך המרכזי.  ומפרטים מספר 
המדריכים הם בנושאים הבאים: היבטים כלכליים ותפעוליים 
בראיה  פתוחים  האזוריות, ממשק שטחים  במועצות 
אקולוגית, ניטור משולב, שיקום בתי גידול בשטחים פתוחים 
 חקלאות תומכת סביבה. להלן תיאור קצר של כל אחד 

מן המדריכים:
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נספחים
נדבך הנספחים – הנדבך השני במדריך המקנה חומרי רקע 
ותוכן נוספים התומכים בתהליך יישום המדריך במועצות 
האזוריות: החל מהשלב הראשוני של גיבוש החזון והמדיניות 
למועצה בנושא השטחים הפתוחים ועד ליישום בפועל 
של הכלים בתחומי פעילות מרכזיים במועצה. תחומי 
הפעילות הם לא ברמת המועצה בלבד, אלא מהווים חלק 
 ממהלך ארצי כולל המקודם ע"י מרכז המועצות האזוריות. 

חלק מהנספחים הינם תוצרי תהליך הכנת המדריך.

דו"ח לימוד המצב הקיים )דו"ח שלב א'(: 
דו"ח זה הוכן בשלב הראשון של הכנת המדריך ומטרתו לימוד 
הצרכים של המועצות האזוריות והבנת המגמות המתהוות, 
בארץ ובעולם, לצורך יצירת ארגז הכלים למדריך וגיבוש 
שלבי העבודה וההטמעה במועצה. דו"ח זה כולל סקירה 
של המצב הקיים ומגמות מתהוות במועצות האזוריות 
בתחומים מרכזיים וביניהם: חקלאות, חברה, תכנון וכן 
השוואה למנגנונים בינלאומיים לשמירת השטחים הפתוחים. 
דו"ח לימוד המצב הקיים יכול לשמש כרקע ולהוות בסיס 
מקצועי לתחילת תהליך העבודה, כמו גם לסייע בשלב אפיון 

צרכי המועצה ושאיפותיה.

נספח מעורבות בעלי עניין ובעלי תפקידים: 
דו"ח זה הוכן במסגרת תהליך הכנת המדריך ומציג את 
המהלכים השונים בהם היו מעורבים ושותפים בעלי עניין 
ובעלי תפקידים מגוונים ממועצות אזוריות, משרדי ממשלה, 
גופי סמך ונוספים. תהליכים אלו נועדו לצורך לימוד והיכרות 
הצרכים והמגמות במועצות בהיבטים שונים של השטחים 
הפתוחים ובבחירת הכלים המתאימים ביותר. וכן, על מנת 
להתאים את הכלים למדיניות וחזון משרדי הממשלה והגופים 
הירוקים לתהליך. המסמך מציג שורה של תובנות שעלו 
במסגרת העבודה אשר היוו בסיס לגיבוש המתודולוגיה 
במדריך, וסייעו לזיהוי הסוגיות המהותיות ביותר לבעלי 
התפקידים במועצות אשר לפיהם הותאם וגובש ארגז הכלים 
במדריך. כמו כן, קיום מהלכים של שיתוף הציבור מהווה 
גשר לקידום שותפויות עם כלל בעלי העניין במרחב הכפרי.

מאגר הכלים הרחב )ממשק עם כלים נוספים(: 
מאגר הכלים מתייחס למגוון רחב של כלים שנבחנו במסגרת 
הכנת המדריך בתחומים שונים וכולל תיאור תמציתי של כל 
אחד מהם. כלים אלו אותרו בתהליך הלימוד בשלב הראשון 
של התכנית, נבחנו ודורגו ע"י צוות עורכי המדריך וכן ע"י 

בעלי תפקידים מהמועצות האזוריות. 
במידת הצורך, ניתן לעשות שימוש גם במאגר הכלים הרחב 
לצורך הרחבת תמהיל הכלים למועצה ו/או מידה והכלים 

במדריך אינם רלוונטיים לצרכי המועצה. 

המלצות לאפיקי פעולה למרכז המועצות האזוריות: 
נספח זה כולל כיווני פעולה מרכזיים שמרכז המועצות 
האזוריות מקדם כחלק ממהלך ארצי כולל לקידום שמירת 
השטחים הפתוחים, לצד ארגז הכלים לתכנון וניהול שטחים 
פתוחים למועצות האזוריות. אפיקי הפעילות מתמקדים 
ויישום  ומידע, קשרי ממשלה,  ידע  בשלושה תחומים: 
ושותפויות. קידום אפיקי פעולה אלו יסייע למיצוב מרכז 

המועצות האזוריות כמרכז ידע ותמיכה מוביל בתחומו. 
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נספחים4

להלן מוצגים שאלוני הערכה ייעודים לתחומים הבאים: 
חקלאות, תיירות פנאי ונופש, סביבה וקיימות, וחברה וקהילה 
)חינוך(. שאלון הערכה לתחום האקולוגי נכלל בתיק הכלי 

לניהול אקולוגי.

שאלוני הערכה מורכבים:
שאלון לאפיון המועצה בתחום הפעילות המסוים. 1
 טבלת התאמת כלים לפי מאפייני המועצה . 2

בתחום הפעילות.
סיכום כלים מומלצים למועצה בהתאם לאפיון . 3

המועצה )בשלב הראשון(.

שאלוני הערכה ייעודיים לבחירת כלים

שאלוני הערכה ייעודיים:

   חקלאות

סל הכלים המלא לחיזוק החקלאות כולל 12 כלים:
סקר עיבוד חקלאיא. 
זיהוי ומיפוי קונפליקטים בשטחים הפתוחיםב. 
שימוש במערכת מידע לניהול שטחים פתוחיםג. 
הכנת תכנית מרחבית כוללת לשטחים הפתוחיםד. 
אמנה חקלאית כפריתה. 
אימוץ והטמעת חוק עזר לחקלאותו. 
קידום חקלאות תומכת סביבהז. 
הגברת שתוף פעולה עם המו"פח. 
מיסוד התאגדות/הקמת ועדה חקלאית משותפתט. 
חיזוק מערך פיקוח ואכיפהי. 
חיזוק הועדה החקלאיתיא. 
שילוב ניטור בדפוסי העבודה של המועצהיב. 
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על מנת למצוא מה הכלים המתאימים למצב המועצה 
שלכם – אנא ענו על השאלות שבטבלה:

כן/לא שאלות להערכת נושא החקלאות במועצה

האם ענף החקלאות מהווה מקור תעסוקה משמעותי במועצה?כללי
כן: יא, ז, ו, ד,ט

האם ישובי המועצה הם ישובים בעלי אופי חקלאי? 
כן: ד, ה, ח

האם היקף השטחים החקלאיים גבוה ביחס לסה"כ השטחים הפתוחים במועצה?
כן: ד, ג

האם פעילות חקלאית תעשייתית נפוצה במועצה? 
כן: ד, ו, ז

האם היקף השטחים החקלאיים שאינו מעובד גדול יחסית?
כן: ט, יא

האם למועצה ויישוביה יש זיקה ייחודית/היסטורית לפעילות החקלאית?
כן: ד, ה

האם המועצה מושפעת מלחצי פיתוח ואיומים שונים על השטחים החקלאיים?
כן: ד, ה, ב

האם למועצה/הועדה החקלאית יש קשר רציף ותדיר עם הקהילה החקלאית?ניהול המרחב החקלאי
כן: ט, ד, ג / לא: יא, ב, א 

האם קיימים נהלי עבודה סדירים בין המועצה לחקלאים?
כן: ט, ד, ב / לא: יא

האם קיימת במועצה/ועדה חקלאית תכנית עבודה לתכנון וניהול המרחב 
החקלאי, לרבות מערך מעקב ובקרה )תכנון מול ביצוע, חיתוכי מצב(?

כן: ד / לא: ט, יא, ו, ד

האם למועצה/הועדה החקלאית מדיניות סדורה לתכנון וניהול המרחב החקלאי?
לא: ט, יא, ה

האם למועצה/הועדה החקלאית יש קשר רציף ותדיר עם המחוז?
לא: ט, ד

האם למועצה קיים מסד נתונים לגבי הגידולים החקלאיים וההיקפים שלהם 
בשטחי המועצה )סקירה, ניתוח, מיפוי(?

כן: ד, ג / לא: א, ב

האם במועצה נערך לימוד כולל של השטחים הפתוחים וערכי טבע והנוף 
הנכללים בהם  )סקירה, ניתוח, מיפוי(?

כן: ז, ד

האם מתקבלות תלונות רבות מהציבור בגין הפעילות החקלאית בשטחי ממשק חקלאות וסביבה
המועצה: פסולת חקלאית, הדברות, ריסוסים?

כן: י, ז, ו, ד, ה

האם נוצרים מטרדים סביבתיים עקב הפעילות החקלאית?
כן: י, ז, ו, ד, ה

האם ישנם נהלים סדירים לפעילות החקלאית בשטחי המועצה?
לא: יא, י, ה

האם לחקלאי המועצה יש זיקה לשטחים הפתוחים ותפישת אחריות לשמירתם? 
האם החקלאים מעורבים/לוקחים חלק בשמירת השטחים הפתוחים במועצה?

כן: י, ה

האם התפישה המעודדת חקלאות מקיימת נמצאת בסדר היום של המועצה 
ו/או הועדה החקלאית ובפעילותה? 

כן: ד / לא: ה, ו, ז

האם מתקיימים שתופי פעולה ו/או התארגנויות בין החקלאים במועצה ו/או יעילות ורווחיות
עם חקלאים מרשויות נוספות )שיווק, שיתופי ידע?..(?

כן: ט, י, ד / לא: י, יא, ד

האם קיים דור המשך משמעותי במגזר החקלאי במועצה?עידוד וליווי דור המשך
כן: ד / לא: ט, יא, ה

האם יש פעילות לעידוד וליווי דור המשך במועצה?
לא: ט, יא, ה
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נספחים4

שאלוני הערכה ייעודיים:

   תיירות פנאי ונופש

סל הכלים המלא לטיפוח תיירות, פנאי ונופש בעלי זיקה 
לחקלאות ולשטחים הפתוחים כולל 17 כלים:

סקר ערכי טבע ונוףא. 
זיהוי ומיפוי קונפליקטים בשטחים הפתוחיםב. 
לימוד ואפיון רוח המקוםג. 
שילוב ניטור בדפוסי העבודה של המועצהד. 
הכרזה על נופים ואתרים לשימורה. 
הכנת תכנית מרחבית כוללת לשטחים פתוחים ו. 
פיתוח תשתיות תומכות פנאי ונופשז. 
קידום תיירות מבוססת חקלאותח. 
טיפוח ופיתוח מוקדי משיכה לפעילויות פנאי ונופשט. 
מיסוד התאגדויות/הקמת ועדות משותפות בנושאי י. 

תיירות פנאי ונופש
גיבוש שפה עיצובית אחידה למועצהיא. 
חיזוק מערך הפיקוח והאכיפהיב. 
חיזוק ועדת תיירות//תרבות/פנאי ונופש/שימוריג. 
אימוץ והטמעת חוק עזריד. 
הקמת מרכז ידע ותוכן מקומיטו. 
אירועי טיפוח ובילוי בטבעטז. 
חיזוק קשרי מועצה בנושאי תיירות פנאי ונופשיז. 
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כן/לא שאלות להערכת נושא תיירות פנאי ונופש במועצה

 האם התיירות מהווה כיום מקור תעסוקה משמעותי במועצה? כללי
כן: ו, ז, ח, ט, י, יב, טו, טז / לא: יג, ג, ו, ז, ט

 האם ישובי המועצה הם ישובים בעלי אופי חקלאי? 
כן: ו, ח 

האם מוקדי ותשתית התיירות מרוכזים בישובים? 
כן: ב, ז / לא: טו

האם התיירות מתמקדת בשטחים הפתוחים ו/או החקלאיים? 
כן: ב, ח, יא, ט, ז, יב

האם ישנם נושאים ייחודיים המזוהים רק עם המועצה? 
כן: א, ג, ה, ו, יא / לא: א, ה

האם במועצה מצויים אתרים/מכלולי נוף לשימור מתוקף תכניות? 
כן: יא, ד / לא: ה, ו

האם תשתיות דרכים מרכזיות עוברות בתחום המועצה? 
כן: ט, יא, ז / לא: ט

האם הערכים הנופיים של המועצה מהווים מוקד משיכה לתיירים ומבקרים? 
כן: ב, ה, ו, ז, ט, יא

האם במועצה יש עומס של מבקרים בשטחים הפתוחים? 
כן: ב, ד, יב, ב

האם במועצה חלים איומים ולחצים על השטחים הפתוחים השונים, לרבות 
על אתרים תיירותיים/ אזורי פנאי ונופש? 

כן: ד, ה, ו, ב

קידום ופיתוח מערך 
תיירות פנאי ונופש 

במועצה

האם למועצה/אגף תיירות פנאי ונופש יש קשר רציף ותדיר עם קהילת התיירנים?
לא: ו, י ,יג, יז

האם קיימים נהלי עבודה סדירים בין המועצה לתיירנים/בעלי עסקי התיירות במועצה?
כן: ו / לא: ו, י, יג, יד

האם קיימת במועצה/ אגף תיירות פנאי ונופש מדיניות סדורה לקידום ופיתוח 
התיירות פנאי ונופש במועצה, לרבות מערך מעקב ובקרה? 

כן: י, ו / לא: יב, ו

האם המועצה מעוניינת בחיזוק ההיצע התיירותי ומשיכת מבקרים נוספים?
כן ג, ו, ז, ח, ט, יא, טו ,טז

האם המועצה רוצה להיות מעורבת יותר בפיתוח יוזמות תיירותיות? 
כן: ו, י, יג

האם במועצה נעשה תהליך לבחינת הפוטנציאל התיירותי? 
כן: ו / לא: א, ,ב, ג ,ו

האם במועצה נערך לימוד כולל של השטחים הפתוחים וערכי טבע והנוף 
הנכללים בהם )סקירה, ניתוח, מיפוי(? 

כן: ו / לא: א, ,ב, ג

 ממשק תיירות,
פנאי ונופש וסביבה

האם מתקבלות תלונות רבות מהציבור בגין הפעילות של המבקרים בשטחי 
המועצה? פסולת, רעש, נזק לשטחים הפתוחים.

כן: ו, יב ,יד, ב

האם נוצרים מטרדים סביבתיים עקב הפעילויות של המבקרים בשטחים 
הפתוחים )רעש, לכלוך וכיו"ב(?

כן: יב ,יד, ב

האם מצויים נהלים סדירים במועצה לגבי אופן השימוש של התושבים 
והמבקרים בשטחים הפתוחים?

לא: יד, יב

 עידוד יזמות 
תיירות מקומית

האם המועצה מעוניינת בהגברת יזמות מקומית בתיירות בתחומה?
כן: י, יג, יז

על מנת למצוא מה הכלים המתאימים למצב המועצה שלכם 
– אנא ענו על השאלות שבטבלה:
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נספחים4

שאלוני הערכה ייעודיים:

   סביבה וקיימות

סל הכלים המלא לחיזוק הסביבה והקיימות באזור כולל  
18 כלים:

סקר ערכי טבע ונוף א. 
שימוש במערכת מידע לניהול שטחים פתוחיםב. 
שילוב ניטור בדפוסי העבודה של המועצהג. 
זיהוי ומיפוי קונפליקטים בשטחים הפתוחיםד. 
לימוד ואפיון רוח המקוםה. 
אימוץ/קידום חוק עזרו. 
הכנת תכנית מרחבית כוללת לשטחים הפתוחיםז. 
הכרזה על נופים ואתרים לשימור ח. 
הקמת סעיף תקציבי ייעודי לשטחים פתוחים במועצהט. 
פיתוח תשתיות לתיירות פנאי ונופש )חיזוק הזיקה של י. 

תושבים לשטחים הפתוחים(
ניהול אקולוגי יא. 
הקמת מערך ניטור אזרחייב. 
חיזוק ועדת סביבה/יחידה סביבתיתיג. 
חיזוק מערך הפיקוח והאכיפהיד. 
 חיזוק קשרי מועצה – ישובים בנושאי סביבה טו. 

ושטחים פתוחים
בנושאי טז.  ועדות משותפות   מיסוד התאגדות/הקמת 

סביבה/שטחים פתוחים
קידום חקלאות תומכת סביבהיז. 
גיבוש שפה עיצובית אחידה למועצהיח. 
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כן/לא שאלות להערכת נושא סביבה וקיימות במועצה

האם במועצה מצויים ערכי טבע/מכלולי נוף לשימור מתוקף תכניות?כללי
כן: ג, יט, יא

האם השטחים הפתוחים מהווים גורם משיכה לתיירים ומבקרים?
כן: ט, יא, ח, טז, ז, י, ג, יט / לא: ה, י, יט

האם חלים איומים ולחצי פיתוח על השטחים הפתוחים במועצה?
כן: ג, ז, ח, ב, ד, יא

השטחים  וניהול  ן  תכנו
הפתוחים 

האם למועצה/יחידה סביבתית יש קשר רציף ותדיר עם הישובים בנושאי סביבה?
לא: טו, יג, יב, ז, טז

האם קיימת במועצה/יחידה סביבתית מדיניות סדורה לקידום וטיפוח 
השטחים הפתוחים במועצה, לרבות מערך מעקב ובקרה?

כן: ז, ג, ב, יא / לא: יג, א, טז, יח, ב ,ג ז, יא

האם היחידה הסביבתית מצליחה להתמודד עם מרבית המטרדים הסביבתיים?
לא: ו, יב, יג, יד, יח, ד, ג, טז, טו, ז, יא

האם המועצה מעורבת בועדות התכנון בתכניות פיתוח המקודמות בתחומי 
שטחים הפתוחים במועצה?

כן: ב, ג, א, ז, ח / לא: יג, טו, טז, א, ב

האם המועצה רוצה לפעול לחיזוק מעמד השטחים הפתוחים בתחומה?
כן: ט, ח, ז, יא, יג, טז

האם במועצה נערך לימוד כולל של השטחים הפתוחים וערכי טבע והנוף 
הנכללים בהם )סקירה, ניתוח, מיפוי(?

כן: ב, ג, ז, יא / לא: א, ד, ה, יא

ממשק סביבה– חקלאות, 
תיירות פנאי ונופש וקהילה 

האם מתקבלות תלונות רבות מהציבור בגין מטרדים סביבתיים בשטחי המועצה?
כן: ו, יב, יד, טו, יג ,ז, ד, ג

האם מתקבלות תלונות רבות מהציבור בגין הפעילות של המבקרים בשטחי 
המועצה: רעש, לכלוך, נזקים?

כן: ו, יב, יד, טו, יג, ז, ד, ג

האם מתקבלות תלונות רבות מהציבור בגין הפעילות החקלאית בשטחי 
המועצה: פסולת חקלאית, הדברות, ריסוסים?

כן: ו, יב, יד, טו, יג, ז, ד, יח

האם מצויים מטרדים סביבתיים רבים בשטחי המועצה?
כן: ו, יב, יד, יג, ז, ד, יח, יא

האם מצויים נהלים סדירים במועצה לגבי אופן השימוש של התושבים 
והמבקרים בשטחים הפתוחים?

לא: ו, ז, יד

האם ישנם נהלים סדירים לפעילות החקלאית בשטחי המועצה?
לא: ו, יד, יג, טז, טו

האם קיימים שיתופי פעולה בטיפול במטרדים סביבתיים בשטחים הפתוחים יעילות ורווחיות
ו/או לטיפוחם בין המועצה לרשויות אחרות ו/או גורמים שונים?

לא: יד, טז

האם המועצה מעוניינת לפעול לפיצוי סביבתי לאחר פיתוח?
כן: יח, יג, ט

פתוחים  שטחים  טיפוח 
במועצה אזורית

האם המועצה רוצה לפעול למיתוג והבלטת הערכים הייחודיים בתחומה 
למשיכת תושבים ומבקרים?

כן: ה, ז, ח, ט, י, יא, יט, יח

האם המועצה מעורבת/רוצה לפעול לקידום פעילויות לטיפוח/תחזוק שטחים פתוחים?
כן: ג, ט, י, יא, יב, יד, ו, טז, יג, יט

האם תושבי המועצה עושים שימוש בשטחים הפתוחים?
כן: ב, ח, ט, י, יא, יח ,יב / לא: ה, ט, י, יא, טו, יט, יג, טז

האם המועצה מעוניינת בהגברת השימוש והזיקה אל השטחים הפתוחים בתחומה?
כן: ה, ט, י, יא, טו, יט, יג, טז / לא: ז, יב

*כפי שצויין לעיל, יוצג שאלון ייעודי לכלים האקולוגיים במסגרת המדריך: תכנית לניהול שטח וניטור.

על מנת למצוא מה הכלים המתאימים למצב המועצה שלכם 
– אנא ענו על השאלות שבטבלה:
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נספחים4

שאלוני הערכה ייעודיים:

   חברה וקהילה )חינוך(

סל הכלים המלא לטיפוח חוסן ומעורבות של החברה 
והקהילה בקידום המורשת החקלאית והשמירה על השטח 

הפתוח באזור כולל 16 כלים:
אמנה חקלאית כפריתא. 
זיהוי ומיפוי קונפליקטים בשטחים הפתוחיםב. 
הקמת מנגנון לגישור קונפליקטים במועצהג. 
אימוץ וטיפוח תכניות חינוכיותד. 
גיבוש שפה עיצובית אחידה במועצהה. 
חיזוק קשרי מועצה – ישובים בנושאי סביבה ושטחים פתוחיםו. 
לימוד ואפיון רוח המקוםז. 
שקיפות וזמינות מידעח. 
הקמת מערך לניטור אזרחיט. 
תמיכה בקבוצות מקומיות בשמירה על שטחים פתוחיםי. 
הכשרת עובדי המועצהיא. 
הקמת מרכז ידע ותוכן מקומי יב. 
מפגשי דיאלוגיג. 
אירועי טיפוח ובילוי בטבעיד. 
הגדלת מודעות של קהילות מקומיות לטבע ולקיחת טו. 

חלק פעיל
הטמעה בשלב קליטה קהילתיתטז. 
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כן/לא שאלות להערכת נושא חברה וקהילה )חינוך(

האם במסגרות החינוך הפורמאליות והבלתי פורמאליות במועצה עוסקים כללי
בנושאי הקיימות, חקלאות וסביבה?

כן: יב, טו / לא: ד

האם חלים איומים ולחצי פיתוח על השטחים הפתוחים במועצה?
כן: ח, י, יג, טו, ב

האם המועצה מאופיינת בישובים בעלי אופי חקלאי?
כן: טז, יג, יד, יב, א

האם במועצה מתקיימים שינויים דמוגרפיים משמעותיים?
כן: טז, יג, יב, טו, יד, ד, ז, א

הטמעת תפישת חשיבות 
שמירת השטחים 

הפתוחים בפעילות 
המועצה 

 האם למועצה/יחידה סביבתית/אגף חינוך וקהילה יש קשר רציף ותדיר 
עם הישובים בנושאי סביבה, קיימות וחקלאות?

לא: יא, ד, יב, יג, ח, יד, טו, ו

האם קיימת במועצה/ יחידה חינוך סביבתי תכנית עבודה סדורה להעלאת 
מודעות של תושבי המועצה והקהילות השונות לשמירת השטחים הפתוחים, 

לרבות מעקב ובקרה?
לא: ד, ח, י, יב, יג, יד, טו, ט, ו, 

האם עובדי המועצה מטמיעים בפעילות השוטפת עקרונות קיימות?
לא: יא, יג, ח, טז

האם התפישה המעודדת סביבה מקיימת, שמירה על שירותי המערכת 
האקולוגיים נמצאת בסדר היום של המועצה ובפעילותה?

לא: ד, יא, ח, יג

האם המועצה רוצה לקחת חלק משמעותי יותר בשמירת וטיפוח השטחים 
הפתוחים בתחומה?

כן: ח, יג, יא, ו, ז

ממשק קהילה – סביבה, 
חקלאות, תיירות  פנאי 

ונופש

האם מתקבלות תלונות רבות מהציבור בגין מטרדים סביבתיים ומטרדים 
מפעילות פנאי ונופש בשטחי המועצה?

כן: יב, יג, יד, טו, טז, ט, ב, ג

האם קיימים מתחים בין קבוצות או קהילות שונות במועצה?
כן: טז, יב, יג, ג, ב, ו

האם המועצה רוצה לעודד את המעורבות הקהילתית בשמירת וטיפוח 
השטחים הפתוחים ו/או ערכי טבע?

כן: ד, יד, טו, ט, ז, ו, ה, א, י

האם לחקלאי המועצה יש זיקה לשטחים הפתוחים ותפישת אחריות 
לשמירתם? האם החקלאים מעורבים/לוקחים חלק בשמירת השטחים 

הפתוחים במועצה?
כן: י, יג, טז / לא: א, ו

האם המועצה מעוניינת בהגברת השימוש והזיקה אל השטחים הפתוחים 
בתחומה?

כן: יד, יב, טו, ד, ה, ו, ז, ט

האם התושבים מעורבים בתהליכי תכנון וניהול השטחים הפתוחים במועצה 
באופן רציף ותדיר?

לא: ח, יב, יג, ו

האם המועצה מעוניינת לחזק/ליצור תחושת שייכות וגאווה?
כן: טו, יד, טז, ה, ז

על מנת למצוא מה הכלים המתאימים למצב המועצה 
שלכם – אנא ענו על השאלות שבטבלה:
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