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  "מגוונוף הארץ"השמירה על 
  

תחומית על הטבע -עקרונות מנחים וכלים לשמירה רב, מדיניות
  והנוף בשטחים הפתוחים 

  
  יואב  שגיא

  

  
  :מבוא והגדרת מושגים

. דמות נוף הארץ בשמירה על –י "עבודה זו עוסקת בשמירה על הטבע והנוף של א
 )ר"נ" (דמות הנוף הרצויה"  הגדרה של שבמרכזה תפיסה רעיוניתהעבודה מציעה  

להכוונת הכללים " מצפן" שישמש כהחזון  –אשר אמורה להוות יעד להשגה 
, שיקום וטיפוח של הטבע והנוף בכלל ושל השטחים הפתוחים, והדרכים לשמירה

מן התפיסה הרעיונית והגדרת החזון . בפרט, בהם נשמרים מרבית ערכי הטבע והנוף
 אמצעים -לתכנון ולניהול השטחים הפתוחים ו ות מנחיםעקרונ - ומדיניות נגזרים  
  . בהם יש לנקוט כדי ליישם את התפיסה ולהגשים את החזוןוכלים

  
, העבודה עוסקת בכל אלה ואולם כחלק מהתפיסה וכדי להגיע לשפה מובנת יש

  :להגדיר מספר מושגי יסוד, ראשית
את כל התחומים " נוף"ג  בעבודה זו ועל פי התפיסה המוצגת בה מכיל המוש– "נוף" 

מדובר בכל ההיבטים .  בשטחושאינו נראהוההיבטים המקבלים ביטוי נראה 
") חוסר תרבותו "…או (ביוטים ובכלל זה השפעת האדם ותרבותו -הביוטים והא

מהווה את המסגרת הרחבה ביותר , אם כן, "נוף"המושג . שיש להם ביטוי בשטח
למעשה מייתרת הגדרה זו את הצורך . (הלתיאור יחידת שטח על ערכיה ותכונותי

, "נוף ומורשת, טבע: "לחזור שוב ושוב על צרוף המילים שאנו מרבים להשתמש בו
השימוש החוזר בצרוף המילים איננו . כולל את כל אלה ואף יותר מכך" נוף"שכן ה

בא אלא משום שהמושג נוף ניתפס בדרך כלל בניגוד למשמעותו על פי התפיסה 
  ). הנוף הנראה–במשמעותו החזותית , דה זוהמוצגת בעבו

  
 יחידת שטח בעלת אפיון וייחוד המתאפיינת ברמה גבוהה יחסית של - יחידת נוף

, תכונות שולטות בהגדרת יחידת נוף הן המסלע. הומוגניות בתכונותיה הנופיות
הביטוי וההשפעה של התרבות האנושית ופעילות האדם , החי, הצומח, הקרקע

  .זות הנוףלדורותיו וח
  
  

  מגוונוף הארץ 
מגוונוף הארץ הוא מארג . המכלול הרחב של תכונות הנוף והמופע שלהן בארץ

מגוון הנוף .  ופסיפס המורכב ממגוון יחידות הנוף שלכל אחת מהן אפיון וייחוד
אך הוא מהווה גם ערך יסוד , את כלל התכונות של כל יחידות הנוף, לכן, מבטא

על של השמירה על הנוף -רה על מגוונוף הארץ היא מטרתהשמי. העומד בפני עצמו
  . בכלל ועל השטחים הפתוחים בפרט

  
  
 היא תבנית הנוף בה באים לביטוי הערכים הייחודיים  -) ר"נ" (דמות הנוף הרצויה"

והמאפיינים של כל שטח ובדרך זו נשמרים בצורה מיטבית המגוון הביולוגי והמגוון 
  .הנופי של יחידת השטח

היא גם איננה בהכרח דמות .  איננה בהכרח זו הקיימת היום"ת הנוף הרצויהדמו"
הנוף שהייתה בעבר או זו שתושג עקב שימור והקפאה של המצב הקיים במגמה 

מטפחת , דמות הנוף הרצויה היא זו המשמרת". לתת לטבע לעשות את שלו"
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לכשעצמה ומשקמת את ערכי הטבע והנוף ואת דמותה האופיינית של יחידת הנוף 
דמות הנוף אמורה . ואת מקומה כמרכיב במארג הכללי הקובע את דמות נוף הארץ

את השפעת האדם על , לקפל בתוכה בצורה מושכלת את ערכי הטבע הבסיסיים
קביעתה צריכה . עיצובם ואת התוצאות של השילוב בין הטבע והשפעת האדם

המכירים אותה בצורה  להיזון מתדמית הנוף כפי שהיא מצטיירת היום בעיני אלה 
, דמות שמתבססת לא רק על המצב היום אלא על שילוב של הקיים. מעמיקה

ועל זיכרון היסטורי כפי שהוא משתקף מזיכרון ממשי ומהזיכרון , הפוטנציאל
  . הקולקטיבי המופיע במקורות בכתב ובעל פה

 הנוף דמות הנוף הרצויה שאליה יש לשאוף להגיע תוגדר על סמך ניתוח מעמיק של
  .של הנוף ששלט כאן בעבר ושל השינויים שהתחוללו בנוף, הקיים

דמות הנוף הרצויה תקבע גם על פי צרכי ההווה והצרכים העתידיים שהשטח אמור 
היא תתבסס על הבנת התהליכים של התפתחות הנוף ועל תפיסת הנוף . לספק

 לתכנון ולניהול על פי הגדרת דמות הנוף הרצויה ייקבעו הדרכים. שתוגדר במדיניות
  .    השטח אשר יאפשרו השגתה

        
  

  רקע ומטרות, רציונאל
  ? לשם מה-שמירת שטחים פתוחים 

י נתברכה במגוון עשיר של ערכי טבע ונוף ושל ערכי מורשת היסטורית ותרבותית "א
הבינוי והפיתוח המודרני המסיבי והאינטנסיבי המאפיין את . הטבועים בנופיה
וממדיה הקטנים של המדינה מסכנים ערכים אלה ועלולים , יםהעשורים האחרונ

נוף ומורשת רבים כבר נכחדו לבלי שוב מן העולם ואחרים , ערכי טבע. למחקם כליל
מינים שנכחדו מן העולם עקב יבוש -כך מספר מינים ותתי. נעלמו מן הארץ ואזוריה

כך נוף , ידויכך חציו הדרומי של ים המלח שיבש והפך לאוסף בריכות א, החולה
החולות ורכסי הכורכר הקבורים תחת ערי גוש דן וכך ערכים ונופים רבים אחרים 

מטבע הדברים שרדו . שונו לבלי הכר או נמצאים בסכנה של פגיעה וחיסול, שחוסלו
 השטחים –בשטחים הפתוחים , הנוף והמורשת התרבותית רובם ככולם, ערכי הטבע

  . תיות טרם השתלט עליהםשהפיתוח האינטנסיבי של בינוי ותש
  

: יעדים ותפקודיםהשטחים הפתוחים נחוצים כדי להבטיח שורה ארוכה וחשובה של 
קיומם של כל מיני החי בראש ובראשונה הם נחוצים כדי להבטיח את המשך 

בלא שטחים . שהתפתח במהלך האבולוציה, המינים הביולוגי- מגוון–והצומח 
, יוכל מגוון המינים הקיים להמשיך להתקייםשיספקו בתי גידול גדולים דיים לא 

שהשמירה על מיני החי והצומח , מכאן. ומין שאבד מן העולם איננו ניתן להשבה
הינה חובה הן מהבחינה המוסרית והן משום התועלת הידועה או הפוטנציאלית 

  .  הצפונה בכל יצור חי
  

פיין את הארץ  המאהשמירה על הנוף החזותיהשטחים הפתוחים חשובים גם לצורך 
אתרים כמו גם תצורות צומח , נופים:  הטבועים בוההיסטוריה והתרבותועל סממני 

החיבור בין . הספרות והשירה כה מיטיבים לתאר, ובעלי חיים שהמספר התנכי
בשירה ובפרוזה ובין קיומם של סממנים אלה בנוף עצמו הוא חלק , התיאור במסורת

אם לא יוותרו . תה ואת מורשת תושביהמן התרבות המאפיינת הארץ ואת מורש
אם לא נוכל אנו ולא יוכלו הבאים אחרינו לחוות גם את , סממנים אלה בנוף עצמו

  . חשיבות של התרבות-הנוף עצמו ואת הקשר בינו ובין המורשת יאבד חלק רב
  

הנוף החזותי וסממני המורשת ההיסטורית והתרבותית , ערכי הטבע: כל אלה
 ערך בפני עצמו בו נתברכה – "מגוונוף הארץ"לים במושג  הטבועים בנוף מקופ

הארץ אשר לא ניתן לקיימו אלא אם ישמרו שטחים פתוחים רחבים בהם מתקיימים 
  .ונשמרים ערכים אלה
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בהם חודרים מי :  חשובים לאיכות חיינותפקידים סביבתייםלשטחים הפתוחים גם 

 הם תורמים לאיכות האוויר ;הגשמים אל מאגרי מי התהום המספקים מים לצרכינו
  .ולצמצום מטרדים סביבתיים ולהפחתת רעשים אם הם מנוהלים כהלכה

  
הם המספקים לציבור מרחב :  חשוביםייעודים חברתייםויש לשטחים הפתוחים גם 

 מצרך שהביקוש לו עולה ככל שמתמעטים המרחבים – לבילוי בחיק הטבעפתוח 
שטחים פתוחים טבעיים ; בים עירונייםוככל שהאוכלוסייה הולכת ומצטופפת בישו

 בין ישובים עירוניים ומאפשרים לשמור על כאזורי חיץושטחי חקלאות המשמשים 
שטחים פתוחים טבעיים וחקלאיים בקרבת הערים ;  אופיו וייחודו של כל ישוב

 כשיקום כעתודות קרקע לצרכים סביבתיים וגם לימוד ומחקרמשמשים גם  לצורכי 
לצורכי רווחה כגון טיפוח פארקים לשימוש הציבור , ים שנהרסואקולוגי של נופ

  .ולצרכים אחרים שעשויים להידרש בעתיד
 

כל הצרכים הללו בצרוף הידיעה שהשטחים הפתוחים הולכים ומצטמצמים וכבר 
מחייבים שמירה , היום ממדיהם קטנים מכדי לענות בצורה מספקת על תפקידם

ולתנו לשמור על שטחים פתוחים תחרוץ יכ. קפדנית על כל שטח פתוח אפשרי
 הצלחה או כשלון בשמירה על השטחים ."דמותה של הארץ"לשבט או לחסד את 

הפתוחים יקבעו לא רק את דמותה הפיסית של המדינה אלא גם את דמותה 
אם נשכיל לשמור על השטחים הפתוחים תשמר דמותה הפיסית . החברתית

תאבד , ינה כולה מעטה של בטון ואספלט תלבש המד–אם לאו . הייחודית של הארץ
את דמותה ואת אופייה הייחודיים ותהפוך לעיר אחת גדולה אחידה ומכוערת שאת 

עיר ללא סביבה טבעית -מדינת, נופיה וערכיה מחליפים בתים כבישים וקניונים
  .ומרחב פתוח שאיכות הסביבה בה ירודה והחיים בה בלתי נסבלים

איכות סביבה ירודה ואיכות חיים , דר מרחב פתוחהניסיון והמחקר מלמדים שהע
  . נמוכה מעודדים פשיעה ופוגעים באיכות החברה

  
     

  ? כיצד–שמירה על דמותה של הארץ 
כל אחד מן התפקודים הסביבתיים והחברתיים של השטחים הפתוחים הינו ערך 

 מידה לכל תפקוד ולכל מרכיב בתפקוד ניתן וצריך להגדיר אמות. העומד בפני עצמו
לצורך הערכת החשיבות ולאיתור השטחים בהם ערך זה בא לידי ביטוי ) קריטריונים(

בהתאם יש לקבוע עקרונות וכללים מנחים לתכנון וניהול . וכאלה בהם הוא מאוים
השטחים ולפתח כלים שיבטיחו את השמירה על הערכים ואת האפשרות למילוי 

  .תפקודם
,  עבודה כזו עוסקת בתחום נושאי מוגדרכל. עבודות נושאיות אכן עוסקות בכך

מאתרת את האזורים הגיאוגרפיים בהם הנושא מקבל ביטוי , מגדירה את חשיבותו
ומציעה עקרונות מנחים לתכנון וכלים לניהול , או מציעה כללים לאיתור האזורים

כך ניתן . השטחים הפתוחים כדי להבטיח מענה לשמירה על ערכי התחום המוגדר
צרכים והיעודים הנחוצים כדי להבטיח את הצרכים הסביבתיים להגדיר את ה

  .החברתיים ואת השטחים הדרושים לשמירה על ערכי הטבע
השטחים , שכן, העיסוק בכל תחום כשלעצמו הוא חשוב וחיוני אך אין בו די

השטחים "גם . הפתוחים ברובם אמורים לענות על מגוון רחב של צרכים ותפקודים
שטחי , פארקים, גם יערות, את שמורות הטבע והגנים הלאומייםהכוללים  "המוגנים

חקלאות וגם אתרים מוגדרים מיועדים באמצעות חקיקה או תכנון לשמור על 
. ערכים מסוימים או למלא תפקיד מוגדר משמשים במקביל גם לתפקודים נוספים

השטחים הפתוחים שאינם מוגנים ומיועדים לתפקוד מוגדר חשופים עוד יותר 
  .יבוי יעודים ותפקודיםלר
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קיים כבר היום מחסור קיצוני , בשל מיעוט השטח וריבוי הצרכים לשימושי קרקע
גודלה של כל פיסת שטח . שילך ויגדל בהיקף השטחים פתוחים הנחוצים לכל תפקוד

פתוח כשלעצמה גם הוא לרוב קטן מכדי לענות על הצרכים והתפקודים הנושאיים 
 מעלה את ערכם של השטחים הפתוחים גם אם במצבם מצוקה זו. שהיא באה למלא

הנוכחי אין הם עונים בצורה מיטבית על תפקודים נושאיים מוגדרים של שטחים 
יש לשמור גם על שטחים אלה אם כתוספת שבאה לפצות על המחסור . פתוחים

במרחב פתוח ואם כשטחים שניתן יהיה בעתיד לשנות את ייעודם ולנהלם בדרך 
: זו הןכדוגמאות להסבה ש. ענה ראוי גם לצרכים נושאיים פרטנייםשתאפשר מתן מ

י שינוי יעוד ושיקום אקולוגי של שטחים פתוחים "הרחבה של שטחים טבעיים ע
  .חקלאיים ויצירת פארקים לשימוש הציבור בשטחים חקלאיים

למרבית התחומים הנושאיים הקובעים את עקרונות השמירה על , זאת ועוד
אשר , הניתן לביטוי באמצעות תשריט על מפה,  מימד גיאוגרפיהשטחים הפתוחים

  . מגדיר את השטחים הערכיים שיש לשמרם להבטחת קיומו של אותו מרכיב
תחומית למרחב הכולל ולפוטנציאל -התייחסות נושאית בלבד בלא התייחסות בין

של המרחב שניתן וצריך לשמרו ) פרגמנטציה(הגלום בו עלולה להביא לקיטוע 
 שטחים שאינם מוגנים מפני שימושים –" חורים"הקטוע ייצור במרחב . חפתו

שלו הנובע משילוב התחומים כמו " אינטגריטי"ב, שעלולים לפגוע במרחב הפתוח
  .גם מכל תחום כשלעצמו

 ערך חשוב ביותר מטעמים - רציפות השטחים הפתוחים -קיטוע כזה יפגע ב
  .חזותיים וחברתיים, אקולוגיים

  
לתכנון וניהול שטחים פתוחים בדרך , ה זו היא להציע עקרונות מנחיםמטרת עבוד

שתתן מענה למגוון הרחב של התפקודים הסביבתיים והחברתיים שהם צריכים 
למלא בטווח המיידי ובטווח הארוך ולהציע דרכים לשילוב התחומים הנושאיים 

, יב נושאימכלול שיענה על הצורך לתת ביטוי נאות ומספק לכל מרכ. למכלול אחד
תחומי ולצורך לשמור על מרחב גדול ככל הניתן של -אך  יתייחס גם לשילוב הבין

כך שהתוצאה הסופית של השמירה על השטחים הפתוחים תיצור , שטחים פתוחים
מכלול אשר את אחד . מכלול שערכו יעלה על סך צרוף מרכיביו הנושאיים

עבודה תציע גם תחומים בהם יש ה ".הרמוניה נופית" ממאפייניו אני מציע להגדיר כ
  .  לקבוע עקרונות לניהול השטחים וכלים ליישומם

  
  

  :עקרונות מנחים לתכנון שטחים פתוחים
שטחים פתוחים "כל השטחים שאינם מבונים בבינוי אינטנסיבי יוגדרו כ  . א

  ")השטחים הפתוחים" :להלן ("הראויים לשימור
ף לשמור על כל שטח פתוח יש לשאונוכח המחסור החמור בשטחים פתוחים 

בכל שטח יקבעו המרכיבים הנושאיים והכוללניים המחייבים שימור . אפשרי
והכלים התכנוניים והמנהליים שינחו את תכנונם , ובהתאם יקבעו הכללים

תשריט : ואת ניהולם בדרך שתאפשר ותקל על מילוי ייעודם ובכלל אלה
, ארגוניים, לים כלכלייםייעודי קרקע והוראות לתכנון השימור והפיתוח כ

יש לציין כי . ניהול מקרקעין בדרך שתיתן תשובה לכלל הצרכים, חקיקה
מגמה למתן מעמד מוגן לכל השטחים הפתוחים מקבלת ביטוי ראשוני כבר 

 הנמצאת בהכנה נותנת ביוטי למגמה זו במערך 35א "תמ, 31א "בתמ
  .   המרקמים השמורים הנכללים בה

  
  : של השטחים הפתוחים יקבע על פי העקרונות הבאיםייעודם התכנוני  . ב

  .)BIODIVERSITY(הביוטי -שמירה על המגוון .1
יוגדרו ויוערכו החשיבות והרגישות של כל שטח פתוח לשמירה על מינים 

מינים ועל תצורות ביוטיות ובתי גידול אופייניים וייחודיים -על מגוון, נדירים
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ה על רצף שטחים פתוחים בין בתי וכערך בפני עצמו כמו גם חשיבות השמיר
הגדול  ותקבע מידת החיוניות של השטחים הפתוחים לשמירה על מגוון 

  .המינים
  

שטחים ערכיים ורגישים בהיבט הביוטי יוגדרו בדרגת השימור הגבוהה ביותר  
  .  וינקטו כל הצעדים התכנוניים והניהוליים הנדרשים לשמירתם

  
  )LANDSCAPEDIVERSITY" (מגוונוף הארץ"שמירה על  .2

  
השמירה על מגוונוף הארץ מחייבת שמירה על המאפיינים המייחדים כל 

השמירה על המאפיינים של כל יחידת נוף צריכה להיעשות בלא . יחידת נוף
קשר ליופיים כפי שהוא משתקף מראיה סובייקטיבית כזו או אחרת או 

וח של שמירה וטיפ. לערכם בתחומים הפרטניים של שמירת הטבע והנוף
היבטים אלה חשובה לכשעצמה ויכולה להיעשות כל עוד אין סתירה בינה 

יש לציין כי חלק ניכר . ( הנוף-הביוטי ומגוון-לבין העקרונות שמירת המגוון
מהיבטים הנושאיים מקבלים בהכרח ביטוי כחלק מהאפיון והייחוד של 

  ).יחידת הנוף
  
  .התכנון יחול על כל השטח הפתוח. 3

ן וקביעת עקרונות הניהול צריכים לחול על כל השטח הפתוח תהליך התכנו
רמות השימור השיקום . ולא רק על השטחים בעלי ערכיות גבוהה או ייחוד

  .הטיפוח והפיתוח יקבעו על פי ערכיות השטח ורגישותו
  
  מהלך התכנון. 4

לצורך הכנת הבסיס וחומר הרקע לתכנון ולקביעת מדיניות הניהול של 
,  נתונים על המצאי והפוטנציאל של משאבי הטבע והנוףהשטח יש לאסוף

להגדיר את יחידות הנוף על : להעריך את חשיבותם ואת רגישותם לשינויים
לאסוף נתונים על המצאי ; פי התכונות המאפיינות ומייחדות כל אחת מהן

הקיים בשטח בתחומים השונים ולהעריך את הפוטנציאל הנופי של השטח 
  ; )ם העצמי והמכוון של מרכיבי תכונות ומצאי שנפגעויכולת השיקו: קרי(

לבצע ניתוח והערכה של חשיבות פרטי המצאי הקיימים והפוטנציאליים 
לשמירה על מאפייני הנוף ולקבוע  בהתאם את רמות החשיבות של המצאי 
והפוטנציאל המבטאים את התכונה ואת רגישותם לשינויים ביעוד השטח 

  .ובניהולו
  
  .  כלי להכוונת התכנון–) ר"נ( הרצויה דמות הנוף. 5

לצורך קביעת מדיניות השימור והפיתוח וייעודי השטח ברוח עקרון השמירה 
על המגוון הביוטי ומגוון הנוף יש להגדיר לכל יחידה על בסיס המידע ותהליך 

        ).ר"נ" (דמות הנוף הרצויה"ההערכה את 
ך וישמש כמצפן להכוונה  שיאיר את הדרר"נ -דמות הנוף הרצויה תהיה ה

  . והנחיה של התכנון והניהול של השטחים הפתוחים ושל השימוש בהם
ההיסטוריים והפוטנציאלים שבגינם יש לשמור על , כל התחומים הקיימים

השטחים הפתוחים  צריכים לקבל ביטוי אנטגרטיבי ומובנה בהגדרת דמות 
  . הנוף הרצויה

על ועליה לקבל ביטוי -ת כמטרתהביוטי מוגדר-החובה לשמור על המגוון
הנוף -עקרון השמירה על מגוון. מובנה ומחייב בתהליך קביעת הנוף הרצוי

כמו גם השמירה על המורשת ההיסטורית והתרבותית הטבועה בנוף בנויים 
תפקודי . וצריכים לקבל ביטוי בתהליך הגדרתו' ר"נ'-גם הם בבסיס רעיון ה

 התהום ושמירת חייצים למניעת הסביבה ובהם שמירת אזורי החדרה למי
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מטרדים עולים בקנה אחד עם מטרות השמירה על השטחים הפתוחים 
התפקודים החברתיים של השטחים . ר" נ-וישתלבו בנקל בהגדרת ה 

ר וחלקם כמו פיתוח אינטנסיבי "הפתוחים חלקם תואמים את הגדרת הנ
ה לשמירת לצורכי תיירות ונופש ובילוי בחיק הטבע עלולים לעמוד בסתיר

או להתאים להגדרה על פי אופיים ומדדי , המגוון הביוטי ומגוון הנוף
, ההיסטוריה, המצאי, ר על בסיס תכונות הנוף"נ-הגדרת ה. הרגישות שיקבעו

הפוטנציאל ודרגות הרגישות צריכים להוות כלי לבחינה של שימוש בשטח 
קיימא -תוח ברשיקום ופי, טיפוח, לכל תפקוד ובכלל זה לקביעת רמות שימור
ר "נ-פעילות המסייעת להשגת ה: שכולם צריכים לענות על ההגדרה הבאה
  . ובכל מקרה איננה עומדת בסתירה להשגתו

  

  
  כלים ואמצעים ליישום המדיניות . ג

השמירה על שטחים פתוחים וערכיהם מחייבת שימוש בשורה של כלים ואמצעים 
שימוש בשטחים פתוחים , ושיקוםניהול ושימוש בשטחים שיאפשרו שמירה , לתכנון

כל אחד מהתחומים דורש עבודה פרטנית . וניהולם על פי כללי המדיניות שיקבעו
שתציע מדיניות וכלים שיסייעו לעמוד בכללי השמירה על השטחים הפתוחים 

שיקום וניהול , טיפוח, הכלים יכולים לכלול הנחיות לפעילות שימור. וערכיהם
כמו גם תמריצים כלכליים חיוביים , ערכי טבע ונוףוהגבלות על פיתוח המסכן 

  .ושליליים שיעודדו את קיום מדיניות השמירה על שטחים פתוחים
  : בין השאר מוצעים הכלים והאמצעים הבאים

ייעודי קרקע והוראות תכנית ,  תשריטים–תכנון פיסי סטאטוטורי  •
  התואמות              

  .םאת מדיניות השמירה על השטחים הפתוחי
 תמריצים שליליים לפעילויות העומדות בסתירה כלים כלכליים •

. למדיניות ותמריצים חיוביים לפעולות העולות בקנה אחד עם כללי המדיניות
ובכלל זה שיטת מיסוי שתבנה על בסיס המדיניות ותיתן יתרון לגורמים 

סיוע להמשך קיום חקלאות בשטחים ; השומרים ומטפחים שטחים פתוחים
י הבטחת מים בעיקר מושבים והוזלת השימוש "מרם כחקלאיים עשחשוב לש

  ;  בהובלתם ובטפול בהם , י סיוע באגירתם"בהם ע
כולל מדיניות ניהול המקרקעין שתסייע להשגת כלל ניהול מקרקעין  •

קביעה מחייבת ובלתי : תפקודי השטחים הפתוחים והשמירה עליהם ובכלל אלה
סיוע , מוש  בהם על פי התכנון הארצימתפשרת של יעוד שטחים פתוחים והשי

לרכישה ולהעברה של שטחים המיועדים לשימור לניהול הרשויות המוסמכות 
פיתוח מנגנונים יעילים ומחייבים ; לטיפול בשטחים הפתוחים בהתאם לייעודם

  . לניוד זכויות בהתאם לייעודי הקרקע על פי חשיבותו הסביבתית והחברתית
יניות ותאפשר נקיטת האמצעים והכלים   שתגבה את כללי המדחקיקה •

  .הנדרשים
הוראות התכנית וכללי החוק וניהול ,  יעילה וקפדנית של תכניותאכיפה •

  . המקרקעין שיקבעו
 בעלות סמכות לניהול השטחים מערכות ארגוניות מינהליות הקמת •

  .הפתוחים על פי המדיניות שתקבע ויישום המדיניות
יבור ומקבלי ההחלטות לחשיבות הצוהגברת מודעות  הסברה, חינוך •

  . השמירה על השטחים הפתוחים ולכללי המדיניות


