
חברה סביבהתיירותחקלאותתיאורשם הכלי
וקהילה

מסגרת מדיניות ותכנון לשטחים הפתוחים לא סטטוטורית, ממנה תכנית אב
נגזרים כיווני הפעולה. התכנית כוללת מרכיבים תכנוניים בהיבטים 

רבים לרבות, חקלאות, טבע ונוף, תיירות ועוד.

√√√√

תכנית מתאר 
מקומית

הכנת תכנית מתאר בעלת מעמד סטטוטורי לכל השטחים 
הפתוחים בתחום המועצה הכוללת הנחיות ומגבלות בשטחים 
הפתוחים. התכנית כוללת מרכיבים תכנוניים בהיבטים רבים 

לרבות, חקלאות, טבע ונוף, תיירות ועוד.

√√√√

הגברת מעורבות 
בתהליכי תכנון 

ובקבלת החלטות 

הסדרת פעילות קבועה למעורבות בהליכי התכנון ברמות שונות 
והגברת מעורבות בדיונים תכנוניים ובקבלת החלטות, בהתאם 

לתכנית.

√

פיתוח מערך 
נגישות לא ממונעת 
לשטחים הפתוחים 
ורשת בין הישובים

יצירת מערך שבילים לתנועה לא ממונעת הנשען בעיקר על דרכים 
חקלאיות והכשרת חניונים

√√√

הטמעת מערכת 
ממ"ג במועצה 

האזורית

תהליך הטמעת מערכת מידע גיאוגרפית לצורכי מעקב ובקרה, 
תכנון, קבלת החלטות ואיסוף מידע במועצות האזוריות וכן לצורך 

בדיקות תכנוניות, נופיות ועוד.

√√√

הקצאה לשטחים 
המיועדים לריכוז 
מבנים חקלאיים 

הכוונת הפעילות החקלאית האינטנסיבית וריכוז הפעילות 
במתחמים מוגדרים

√√  

תכנית מתאר 
מחוזית חלקית

תכנית מתאר סטטוטורית ליחידה גיאוגרפית, לרוב משותפת 
למספר רשויות/גופים. התכנית כוללת מרכיבים תכנוניים בהיבטים 

רבים לרבות, חקלאות, טבע ונוף, תיירות ועוד.

√√√√

מנגנונים 
בינלאומיים

אימוץ מנגנון מרחבי בינלאומי לשמירה על השטחים הפתוחים 
ויישומו במועצה בהתאם למאפייניה. השטח מקבל מעמד 

בינלאומי, אבל אין לו מעמד סטטוטורי. 

√√√ √ 

 הגברת שיתופי 
פעולה לניהול 
השט"פים עם 

גורמים המעורבים 
ו/או בעלי עניין 

הסדרת/מיסוד מסגרות/ממשק לשיתופי פעולה לשמירה על 
שטחים פתוחים עם הצרכני השטחים, המחזיקים בפועל או 
האחראיים להם. כדוגמה מודל פלמחים של החברה להגנת 
הטבע, לשיתוף בניהול עם מערכת הבטחון. בין היתר חיזוק 

שיתופי פעולה עם הועדות המקומיות/ישוביות.

√√√√

מינוי תפקיד בתוך 
המועצה

הוספת תקן/ הרחבת סמכויות לנושא התכנון והניהול של 
השטחים הפתוחים במועצה

√√√√

מנהלת/ ועדה 
מרחבית משותפת

הקמת מסגרת חיצונית לניהול משותף ליחידה גיאוגרפית רבת 
שותפים ובעלי עניין או הקמת ועדה מרחבית משותפת לקידום 

נושאי- דוגמת ועדה לחקלאות

√√√

הקמת עמותה 
אזורית/ הוספת 

מטרות לעמותות 
קיימות 

מטרות העמותה לתכנון וניהול שטחים פתוחים או היבטים אחרים 
להם זיקה לשטחים הפתוחים. 

√√√√

הרחבת מערך 
הפיקוח והאכיפה

√√הרחבת סמכויות הפיקוח והאכיפה וכח אדם

העברת זכויות 
עיבוד בשטחים 
חקלאיים לחברות

העברת זכויות העיבוד החקלאי לחברה פרטית המבוססת על 
הסכמות עם החקלאים, והשתתפות בהכנסות. המועצה יכולה 

לסייע/ לעודד העברת השטחים הנטושים/מוברים לחברות מסוג 
זה.

√



זיהוי תועלות 
כלכליות בשטחים 
הפתוחים ושירותי 
המערכת והפנמת 

ערכן בתהליכי 
קבלת החלטות 

 זיהוי תועלות ושירותים נוספים שהשטחים הפתוחים השונים 
והנהנים מתועלות אלו. ביצוע הערכה כלכלית ולא כלכלית של 

תועלות ושירותים עקיפים אלו ששטחי המועצה מספקים לנהנים 
השונים ובניית תוכנית להפנמת ערכים עקיפים אלו בתהליכי 

קבלת החלטות במועצה, במנגנונים הכלכליים והמנהליים – לשם 
גביית תשלום עבור שירותים ותועלות אלו  והגדלת הכנסות 

המועצה. 

√√√√

הוספת 'סעיף' עבור 
תכנון, ניהול וטיפוח 

שטחים פתוחים 
בתקציב המועצה.

קידום העברת תקציבים מוסדרת לשטחים הפתוחים ברשויות 
המקומיות - מול משרד הפנים, משרד האוצר והמשרד להגנת 

הסביבה. 

√√√

הכרזה על נוף 
לשימור

 ניתן להכריז/להגדיר יחידת שטח בה הנוף מיועד לשימור (נוף 
מסוגים שונים). זאת באמצעות תכנית/מערך הסכמות של 

התושבים או באמצעות יצירת הגדרה חדשה למועצה לשימור 
אתרים.

√√√√

הבלטת 
(שדרוג/פיתוח) 

הערכים הנופיים 
באזורים 

אינטנסיביים –
מושכי קהל ונקודות 

עניין

הבלטת ערכים כגון: אגנים חזותיים, נקודות תצפית וקווי מבט 
מרכזיים, פיתוח מצפורים ומפרצי חנייה לאורך הדרכים, פיתוח 

פארקים ושמירת שטחים טבעיים ייחודיים, עצים בוגרים, מבנים 
היסטוריים ואתרים ארכיאולוגיים, פינות מרגוע וצל, ושיפור 

ההנגשה אליהם

√√√

גיבוש שפה עיצובית 
למועצה ויישומה 

יצירת/הבלטת רוח המקום באמצעות: חומרים, תיחום, שילוט 
הכוונה והסברה, שערי כניסה ונקודות ציון וכיו"ב. למשל יצירת 

זהות חקלאית והעשרת ערכי הנוף באמצעות נטיעות עצים לאורך 
הדרכים, גדרות חיות ועוד

√√√

תיעוד ושימור 
מבנים היסטוריים 
ו/או חלקות עיבוד 

היסטוריות

השמשת מבנים חקלאיים היסטוריים ושימור הסביבה החקלאית 
שלהם

√√√

ניטור טיפול באתרי 
פסולת בניין 

פיראטית 

פיתוח כלי פשוט לבחינת מידת השינוי בטיפול בפסולת בניין 
פיראטית. מחייב בניית תכנית ממשק תואמת

√

ביצוע סקרים 
תקופתיים 

 ביצוע סקרים תקופתיים למדידת מודעות הציבור, עמדותיו 
ופעילותו לשמירת השטחים הפתוחים.

√√

ניטור אזרחי - 
איסוף מידע 

ותצפיות מתושבים 
בשטחים הפתוחים 

(פיתוח ושכלול 
מנגנון של מוקד 

עירוני) 

הטמע מערכת מידע במועצות שתאפשר איסוף והעברת מידע 
עדכני מהשטחים הפתוחים באמצעות תושבי המועצה 

והפעילים בשטחים אלו.  עבור ערכי טבע ושל מפגעים/מטרדים 
שונים בתחומי המועצה.מערכת פשוטה ואחידה המתבססת על 
הטלפונים הניידים וכוללת צילום התצפית/המפגע כולל נקודת 

ציון, והעברה למוקד המועצה. המידע יועבר לטיפול באגפי 
המועצה הרלוונטיים ולמערך הפיקוח בהתאם. מוצע כי 

התצפיות על ערכי הטבע ירוכזו במועצה ויועלו במתכונת 
קבועה באתר המועצה.יצירת מידע מקומי ומעקב אחריו.  

במידה וניתן יהיה, כדאי לסנכרן את העברת המידע על 
המפגעים בין כל הפקחים המצויים בתחומי המועצה (מגופים 

שונים) 

√√
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ניטור עומסי 
מבקרים בשטחים 

הפתוחים

ניטור מספרי מבקרים המבקרים בשטחים הפתוחים של 
המועצה האזורית ומידת השפעתם על מדדים שונים כמו 

הכנסות, הותרת פסולת, הוצאות תפעוליות, סוג השימוש 
בשטח, מהיכן הגיעו המבקרים. כלי מעין זה סיע במוד שיווק 
של המועצה בהיבטים תירותיים והן בהיבטים תפעוליים של 

השטחים הפתוחים. קיים מוצר מדף הנסמך על טלפונים 
סלולריים.

√√√

ניטור טיפול 
בפסולת חקלאית 

אורגנית ולא 
אורגנית

פיתוח כלי פשוט לבחינת מידת השינוי בטיפול בפסולת לא 
אורגנית חקלאית. מחייב בניית תכנית ממשק תואמת

√√

ניטור ערכי טבע 
ייחודיים למועצה - 

מיני הדגל של 
המועצה

בחירה של 3-5 ערכי טבע לכל מועצה בארץ ובניית תכנית 
ניטור לבחינת מצב האוכלוסיה של המינים. לחלק מהמינים 

ניתן לבנות תכניות לשיקום, לאישוש ולהבלטתם של המינים 
כחלק מ'גאוות יחידה' של המועצה.

√

ניטור מידת 
הנגיעות של 

המועצה במינים 
פולשים

סקר של המינים הפולשים בשטחים הפתוחים במועצה ומידת 
'נגיעותה'. בנית תכנית למיגור מינים אלו וניטור מידת 

ההצלחה של התכנית. 

√

זיהוי ומיפוי 
קונפליקטים קיימים.

 סקירה ומיפוי של קונפליקטים בתחומים שונים במועצה שיש 
להם זיקה לשטחים הפתוחים

√√√√

הבנית נושא  
ושירותי המערכת 
בדפוסי העבודה  

וכרקע לתכנון 

תפישה מערכתית המסייעת בלימוד המצב הקיים, זיהוי 
קונפליקטים קבלת החלטות ומציאת פתרונות. כבסיס לכל תכנית 

רוחבית/אזורית במועצה

√√√

√√עידוד יוזמות מחקר בשטחים הפתוחיםעידוד מחקר

דירוג המועצות לפי 
מידת ההפרעה 

האקולוגית 
והקישוריות בין 

המועצות 

שכבת רקע שתציג אזורי סיכון אקולוגיים על בסיס ניתוח מידת 
ההפרעה שלהם ואזורי קישוריות חשובים בין המועצות, כבסיס 

לקבלת החלטות תכנוניות. 

√

הוספת תקנות עזר 
למועצה האזורית 

בנושא שמירת 
שטחים פתוחים 

שימוש במנגנון בקביעת תקנות עזר של המועצות האזוריות 
להגברת הפיקוח והאכיפה בשטחים הפתוחים, גם בהיבט של 

התנהגות בשטחים פתוחים.

√√√

שימוש בקרקע 
לתקופה 

מוגדרת/מוגבלת 
ע"י הרשות 
המקומית

שימור ושיקום מגוון ביולוגי וערכי טבע ונוף רגישים באמצעות 
מנגנון של שותפות או השאלה לתקופת זמן מוגבלת וידועה 

מראש, שבהמהלכה מקיימים פעולות לעידוד המגוון הביולוגי 
ומיתוג.

√

הכנת תכניות 
למרחב החקלאי

במסגרת התכניות האגנים החקלאיים שונים יסווגו לפי חשיבות/ 
רגישות ומיפויים

√√

שיתוף החקלאים 
בתכניות ניטור של 
השטחים הפתוחים

 שיתוף החקלאיים במסגרות ניטור שונות לצורך קבלת החלטות
 והקצאת משאבים ביחס לשטחים הפתוחים, דוגמת: נזקי

 חקלאות' תצפיות בע"ח וצומח, ועוד.

√√

הגברת שת"פ עם 
המו"פ החקלאי 

האזורי

חיזוק שיתופי הפעולה בין המועצה לבין המו"פ החקלאי האזורי. 
המרכז יכול לשמש גם לפעולות נוספות, לדוגמא פעילויות 

חברתיות- חינוכיות.

√√√
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קידום תיירות 
תומכת סביבה

גיוס משאבים, הגברת מודעות  והקנית ידע בתחום חקלאות 
משמרת סביבה, בכלים שונים להטמעת חקלאות תומכת סביבה - 

לדוגמא: מערך הכשרות לחקלאים הפועלים במועצה ולבעלי 
תפקידים במועצה (ועדות חקלאיות וועדות סביבה) בנושא 

חקלאות משמרת/תומכת סביבה

√√

טיפוח ואימוץ 
תכניות לימוד 

והסברה ייחודיות

הגברת המודעות ושילוב תכנים לשמירת שטחים פתוחים 
במסגרות החינוך הפורמאליות והא-פורמאליות, לרבות פעילויות 

בשטח –אימוץ יוזמות חינוכיות קיימות במסגרת תל"ן ומסגרות 
נוספות, כגון: תכנית לחינוך סביבה וחקלאות ב"ש, ילדים מובילים 

שינוי, הכדור בידינו, רשת מרכזי קיימות. 

√√√

הגדלת מודעות של 
קהילות מקומיות 
לטבע בסביבתן 
הקרובה ולקיחת 

חלק פעיל בשמירה 
עליו

יצירת גאווה מקומית ע"י הקהילה באמצעות שיקום או אימוץ 
וטיפוח של אתרי טבע/ שטחים פתוחים/ אתרי מורשת. למשל 

באמצעות מודל קהילה משמרת טבע של חהל"ט.

√√

שקיפות ודיאלוג עם 
הציבור

תהליכי קבלת החלטות תכנוניות בגופים הסטטוטוריים במועצה 
בשקיפות מירבית שכוללת: ישיבות פתוחות בנוכחות ציבור, דיווח 

תקופתי בערוצי התקשורת במועצה על קבלת החלטות, שימוש 
בסקרים לקבלת חוו"ד מהציבור לפני קבלת החלטות

√√√√

הטמעה בשלב 
קליטה קהילתית, 

כחלק מההתחייבות 
למגורים בישוב 
הכפרי/ ההרחבות

הצפת הערך של השטחים הטבעיים והחקלאיים חלק מיחודו של 
האזור בתהליכי השיווק והקליטה של משפחות ותושבים חדשים 

לאזור ויצירת מחוייבות לכבד ולשמור המשך קיומם.

√√√

הקמת מרכז ידע 
ותוכן מקומי - מרכז 
סביבה וחקלאות

ייצור עוגן בקהילה להעברת מידע להתנהגות בדחיפה. המרכז גם 
מהווה מקום שאליו מגיעים כדי להתחבר לתרבות של טיפוח 

השטח הפתוח והשטחים החקלאיים

√√√

הקמת מרכז חינוכי 
חקלאי – "חווה 

חקלאית"

הקמת חווה חקלאית עם פעילויות מוסדרות לתושבי המועצה 
ולמבקרים (תושבי האזור, לרבות ערים סמוכות).

√√

תמיכה בקבוצות 
מקומיות בשמירה 
על שטחים פתוחים

תמיכה וסיוע לקבוצות והתארגנויות מקומיות המקדמות פעילות 
בנושא של שמירת השטחים הפתוחים ואיכות הסביבה. למשל 

באמצעות הקמת מערך לניהול ותפעול פעילי איכות סביבה ברמת 
המועצה והישובים שכולל שיפור והרחבת הפעילות, סדנאות, 

ישיבות ועוד.

√√

מידע תכנוני זמין 
באתר המועצה + 

מידע בדחיפה 

 כלי שקיפות, הדוחף מידע במייל/ רשת חברתית (למשל 
newsletter, טוויטר)

√√

√√√מפגשי דיאלוג על סוגיות טבע-חקלאות במוועצה או ברשת דיאולוג ציבורי

אירועי טיפוח ובילוי 
בטבע קבועים

√√אירועים המזמינים תושבים לטבע ולעשייה למענו

שיפור ממשק 
טבע-ישוב

 שיתוף פעולה עם הרשות להפחתת זיהום אור, ריסוס, גינון 
במינים מקומיים

√

גיבוש מדיניות לגבי 
שמירת ערכים 

אקולוגיים 

 המועצה תקבע מדיניות אקולוגית שתנחה את  הפעילות 
 האקולוגית במועצה ותהווה בסיס לתכנון ולקבלת החלטות.

 ותתייחס לשמירת ערכים מינים אנדמיים ומינים נכחדים,
מסדרונות אקולוגיים וכיו"ב.

√

חברה סביבהתיירותחקלאותתיאורשם הכלי
וקהילה

http://www.uru.org.il/discussions


יצירת מעברים 
לבע"ח וקישוריות

יצירת מעברים לבע"ח בין השטחים הטבעיים והחקלאיים במועצה 
וכן בחיבור עם מועצות גובלות – פתרונות במקרים של גידור, 

חצית כבישים וכיו"ב

√

פעולות שיקום 
באזורים/אתרים 
רגישים בתחומי 

המועצה

איתור אזורים רגישים וביצוע פעולות שיקום בתחום. רצוי לשקם 
באמצעות צמחיה מקומית. למשל בשטחים פתוחים היוצרים/ 
משלימים מסדרונות אקולוגיים, לרבול ימי ניקיון יזומים וכיו"ב

√

שילוב אקולוג 
במועצה 

שילוב תקן חדש ליעוץ אקולוגי והגדרת מפרט יעדים משימות 
לנושא.

√

חיזוק הועדה 
לאיכות סביבה 

במועצה לפי החוק

חיזוק מעמדה של הועדה באמצעות מיסוד/הגברת הפעילות 
במועצה, ושיפור הידע.

√

שמירה על מאזן 
הנכסים הסביבתיים 

במועצה - תכנית 
נכסים

תכניות ניהול "ספר חשבונאות" לנכסים הסביבתיים במועצה. כולל 
ניטור ומאזן ובניית תוכנית לפיצוי, ולאיזון מחדש של נכסים 

סביבתיים, במידה ונפגעו. הניהול בדומה לניהול ספרים חשבונאי 
(כספי) של המועצה. המטרה היא שבספר הנכסים הסביבתיים 

המועצה תשאר מאוזנת ולא תהיה במינוס, וזאת ע"י פעולות 
מתאימות

√

הכנת תכניות 
לתיירות ופנאי

פיתוח מדיניות לתיירות, פנאי ונופש במסגר תכניות וקביעת 
מוקדי פיתוח וכיווני פעולה

√

טיפוח שטחים 
פתוחים במסגרת 

פיתוח תיירותי 

√√למשל הקמת מתחם תיירות ירוקה

יצירת מסלולי 
וחבילות תיירות 
כפריות-חקלאיות

יצירת מארזי תיירות בתחום החקלאות הכפרית המוצעות לסוגי 
מבקרים שונים, תיירות פנים המתבססת על החקלאות המקומית

√√

חברה סביבהתיירותחקלאותתיאורשם הכלי
וקהילה


