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מצב קיים-נתחיל מהסוף

2017ז בתחום שטחים פתוחים "פעילות מוא

(100%)ז "מוא54

(30%)אב תוכניות16

(55%)בפעילות ויישום 30

24, 45%
7, 13%

18, 33%
5, 9%

אין פעילות פעילות התחלתית יישום חלקי יישום



מצב קיים-נתחיל מהסוף

תחום שיפוט-פעילות בשטחים פתוחים

שטח המדינה

22,072(ר"קמ)

18,761ז"שטח מוא

3,311אחרשטח 

6,257שטח בתוכניות אב

8,511שטח בפעילות

15%

46%

39%

שטח אחר

שטח ללא פעילות שטחים פתוחים

שטח בפעילות שטחים פתוחים



מצוקת הדיור-כאוס תכנוני

מגורים  לפיתוחאיומים ולחצי פיתוח •

בשטחים הפתוחיםותשתיות 

לשינויים מנהליים משמעותיים  כוחות הפועלים •

במערכת השלטון המקומי ובחלוקת המשאבים

!!אצלנו, הפתרון למצוקת הדיור



האזוריותחזון מרכז המועצות 

של              המועצות האזוריות רואות בקידום אורח החיים כפרי המושתת על ערכים 

.את בסיס קיומן המוסרי והערכי, 

המבטא את הקשר לאדמה ויפעלו רואות , המועצות האזוריות ויישוביהן

.לפתח ולנצל את מלוא הפוטנציאל החקלאי של מדינת ישראל, בכדי להרחיב

, לצד הפיתוח הקהילתי והמוניציפאלי בישובים ובאזור

באופן שמתאים לתפיסת עולמו  , ולתיירים

.ולאופיו של המרחב הכפרי



המדריך לשטחים פתוחים

:מטרת העל של המדריך

יישומיים  " ארגז כלים"יצירת 

,  וניהול השטחים הפתוחיםלתכנון 

,  ברמה אזורית ובהובלת המועצות האזוריות

כאבן הפינה לפיתוחו ושמירתו  

.המרחב הכפרישל 



משלהמועצה אופי לכל 



מידהחליפה לפי 



!שפה פשוטה



מתודולוגיה ברורה

אסטרטגי/יעודיבחירת מסלול פעולה                                           1.

אפיון המועצה                                                    סדנאות2.

בחירת כלי עבודה ליישום התהליך                       תיקי כלי3.

התווית תוכנית פעולה                                        תוכנית עבודה   4.

רב שנתית            



כלי ליבה-כלים יישומיים

וחקלאותנוף,טבעסקרי

עלומובנהשיטתימידעאיסוף

שבמועצההפתוחיםהשטחים

,נוף,טבעערכי:שוניםבתחומים

,ב"וכיוחקלאיתפעילות,מורשת

וניהוללתכנוןסביבתיכרקע

.הפתוחיםהשטחים



כלי ליבה-כלים יישומיים

ומאפיניוהמקוםרוחזיהוי

פרטיםזיהויבאמצעות,המועצהשלהייחודיתהמקומיתהזהותגדרת

המרכיבים,התרבותיתאוהטבעית,הבנויהבסביבהואלמנטים

.בההשוררתוהאווירהצביונה,המועצהדמותעלומשפיעים



כלי ליבה-כלים יישומיים

הדדיםבחינת שימושים -זיהוי ומיפוי קונפליקטים

בחינת יחסי הגומלין בין אתרים ופעילויות שונות בשטחים הפתוחים  

.וקונפליקטיםבמועצה במטרה לזהות היתכנות לקיום הדדי 



יעודייםמדריכים -כלים יישומיים



בני שמעון

האיכותייםהשטחים•

המועצהבתחומיהפתוחים

בלתיפגיעהלהפגעעלולים

מבינויכתוצאה,הפיכה

בנפחימושכלובלתימפוזר

.יחסית,קטניםבנייה

תכניתגיבושמחייבזהמצב•

,הפתוחיםלשטחיםברורה

הפיתוחאתתכווןאשר

אלובשטחיםוהבנייה

כוללתלמדיניותבהתאם

ייחודםשמירתאתותבטיח

.ורציפותםהנופי



מציגה כלים למימוש התפיסה  התכנית מחדשת בכך שהיא 

בגנים לאומיים ושטחי היערות  , שאין די בשמורות טבע

הסיבה לכך . נוף ומורשת, הקיימים בכדי לשמר ערכי טבע

ולפעולות המתבצעות מחוץ לשטחים  היא שלתהליכים 

(  יערות גנים לאומיים ושמורות טבע)השמורים סטטוטורית 

.  יש השפעה ישירה על המתחולל בתוך השטחים השמורים

,  התכנית תיתן מענה להגנה על השטחים הפתוחים

רציפותם ואופיים תוך קביעת רמות הפיתוח האפשריות  

קביעת הנחיות למעבר  , בהם לצרכי חקלאות סביבה ונופש

.  המיםהקמת מערכות תשתית וסוגיית , קווי תשתית

גולן



מגידוביוספרימרחב 

המושגניצבביוספרימרחבשלהרעיוןבמרכז

חלקהוא,האדםלפיו,"קיימאברפיתוח"

לשלבניסיוןנעשהולכן,האקולוגיתמהמערכת

שאינוומושכלזהירפיתוחעםטבעמשאבישימור

להתקייםניסיוןזהו.הטבעייםהמשאביםאתמכלה

עלהארוךלטווחבהםלפגועמבליהטבעממשאבי

.אלובמשאביםתכליתי-רבשימוששיעשהכךידי

:הביוספריהמרחבמהתנהלותתמורות

רוחעלשמירההמאפשרתאזוריתזהותהגדרת•

פתוחיםשטחים,חקלאות)ומאפייניוהמקום

.(תושביםמעורבות,

.לפתחוכמהאיפההחלטותלקבלתמנגנון•

החלטותבקבלתתושביםשותפותקידום•

.חייהםלאורחותהנוגעות
17



לב השרון

והעלאתהנגשה-וטיילותתיירותתשתיותפיתוח

מנגנוןמהווההפתוחיםהשטחיםלערכיהמודעות

הזדמנויותיצירתלצד.ארוךלטווחעליהםלשמירה

.שונותעסקיות-כלכליות

לצורךהחקלאיבשטחוסביבהנוףהיבטיחיזוק

הכפריהמרחב,הפתוחיםהשטחיםאיכויותהעשרת

.בכפרוהחיים

חשיבותבעלכלכליכענףהפעילההחקלאותחיזוק

השטחיםעללשמירהוככליולאומיתמקומית

.המקומייםהפתוחים



מגמות התכנון מהוות איום על המרחב הכפרי
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צפיפות
ברוטו  

ד לדונם"יח

מספר יחידות 
דיור

היקף בדונם
פ"שטמתוכם 

וחקלאי

23,000~  1.330,000~ ל"וד

3243,49485,601~ ל"תמ
-מלמעלה
90%

לבינוי  * יעד
2040

 ~31,500,000
אלף  520-כ**

דונם
הרוב

לתכנון  * יעד 
2040

ד "יחמיליון2.6
לפי המועצה הלאומית  )

(לכלכלה

אלף900-כ** 
דונם

מאות אלפי 
דונם

מתוכננות ומאושרותל"וותמל "תכניות וד

יעד של משרד האוצר  * 
לפי ממוצע תכניות קיימות-הערכה **

ב

ב



עידוד תחנות כוח פרטיות ומאגרי גז בשטחים החקלאיים



ועדות גבולות
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דוגמאות של הגנת סטטוטורית על שטחים פתוחים 

שמורות וגנים לאומיים–8א "תמ

ויעוריערות –22א "תמ

2/9מ"בתמרגישות נופית תשריט

 35א"בתממסדרונות אקולוגיים

 מטרופולינייםפארקים

 פתוחיםתכניות אב לשטחים?

??ומה עם השטחים החקלאיים 



השטחים הפתוחים כמארג



מספקות  תכניות אב לשטחים פתוחים 

ערכיות שטחים  : מידע עבור תחומים כגון

היבטי  , חקלאי, נופי, אקלוגיבהיבט 

תיירות ומהוות שכבת בסיס למרחב  

התכנון

המתבססת על המידע  תכנית כוללנית 

היא כלי של תכנית אב לשטחים פתוחים 

',  על געת'על שטחיסטטוטורי להגנה 

25מול לחצי פיתוח  סדרי עדיפויות ולקביעת 

להגנה על המרחב הפתוח' ככלי'תכנית כוללנית 



אז מה דרוש
נושאיםלשלושההתייחסותדורשהכפריבמרחבתכנון1.

:מרכזיים

(חקלאייםשטחיםכולל)פתוחיםושטחיםאקולוגיהא-

המקוםרוח-ב

ומורשתנוף-ג

עלהמקובלאקולוגילסקרבסיסיסטנדרטקביעת1.

התכנוןרשויות

סקריםלביצועמוסכמתמתודולוגיההבניית2.

לתכנוןכבסיססקריםשללביצועסטטוטוריחיוב3.

כוללניותתוכניות
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