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מטרת העבודה והנחות יסוד
א.

מבוא

לשטחים פתוחים מסוגים שונים – יערות נטע אדם ,חורש טבעי ,שטחים חקלאיים ,שטחי
בתה טבעיים – ערכיות שונה בהקשרים שונים :אקולוגיה ,נוף ,מורשת ועוד .אחד השירותים
החשובים אותם מעניקים השטחים הפתוחים הינו תשתית לנופש בחיק הטבע (להלן :נב"ט) – סיור
וטיול ,שהיה בחניוני יום ,וכדומה .ניתן להניח כי כפי שלשטחים פתוחים מסוגים שונים ישנה רמה
שונה של ערכיות אקולוגית ,נופית וכו' – כך גם ערכם בהקשר של שירותי נב"ט משתנה .עד עתה לא
היה קיים כלי מגובש ומפורט לבדיקה של הערך של שירותי נב"ט מסוגים שונים ,דבר שהקשה על
הטמעתו של שיקול זה בסקרי טבע ונוף ,וכן בשיקולי תכנון וניהול שטחים פתוחים.
מטרתה של העבודה המוצגת בזה הינה לפתח שיטה לאמדן הערך של שירותי נב"ט בשטחים
פתוחים מסוגים שונים ,ויישומה בשני אזורים נבחרים :צפון הרי ירושלים והגלבוע.
העבודה יכולה לשמש את מקבלי ההחלטות ומנהלי השטחים הפתוחים במספר אופנים:


זיהוי המרחבים ותאי השטח החשובים ביותר בחינת שימושי הנב"ט הקיימים או
פוטנציאל הפיתוח לשימושי נב"ט.



זיהוי מרחבים בהם כדאי למקד את משאבי הפיתוח של תשתיות נב"ט בשטח
הפתוח.

 זיהוי מרחבים שיש להגן עליהם מפני בינוי או שינוי של השימושים באופן שלא
יאפשר להשתמש בהם לנב"ט בעתיד.
המתודולוגיה המפורטת במסמך אמורה ,בין היתר ,לשמש לכתיבת פרק על ערכיות לנופש של
שטחים פתוחים בסקרי טבע ונוף הנערכים במקומות שונים בארץ .יש לאמר כי מסמך זה מתייחס
לפרק אחד מתוך מכלול הפרקים של סקרי טבע ונוף .בנוסף לנושאי נופש ,מתייחסים סקרי טבע ונוף
גם לערכים אקולוגיים ,נופיים ,היסטוריים ועוד .יש לקרוא את כל פרקי הסקרים כמכלול אחד.
פרק זה מציג את הנחות היסוד שעמדו בבסיס העבודה .הפרקים הבאים יציגו במפורט את
המתודולוגיה ,ויישומה על שני חקרי מקרה – צפון הרי ירושלים והגלבוע .כנספח מובאת סקירת
ספרות בדבר מדדים להערכת ומיפוי ערכיות נופש בשטחים פתוחים ,כפי שבוצעו במחקרים במקומות
שונים בעולם; סקירת הספרות שימשה רקע לעבודה והמתודולוגיה המוצעת נשענת על ממצאים
והמלצות שעלו מספרות המחקר.
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ב.

רקע והגדרות

בספרות מקובלת אבחנה בין  3רמות היררכיה בהקשר של פעילויות בזמן החופשי :פנאי ,נופש
ותיירות.
 .1פנאי  – leisureזמן העומד לרשותו של אדם ושאיננו מוקדש לעבודה או למחויבויות כלשהן.
 .2נופש  – recreationבילוי זמן תוך יציאה מהבית .הנופש מוכל בתוך הפנאי ,כלומר כחלק מהפנאי
ניתן לעשות נופש ,אבל יש גם סוגים אחרים של פעילויות פנאי.
 .3תיירות  – tourismבילוי זמן הכרוך ביציאה מהבית ליותר מ 24-שעות ,או במרחק מינימאלי
מסוים .התיירות מוכלת בתוך נופש.
העבודה הנוכחית מתמקדת בנופש ,כהגדרתו לעיל ,וספציפית – בנופש בחיק הטבע (נב"ט -
.)outdoor recreation
בספרות מקובלת ההבחנה בין שני סוגים של שימושי נופש:
 .1שהיה ושימוש בחניונים  - passive recreationמתאפיינים בכך שלאורך מרבית הפעילות
האנשים/מבקרים שוהים במקום אחד .נופש מסוג זה מאופיין כנופש נינוח ,עם מיעוט פעילויות,
ותנועה באזור מצומצם יחסית.
 .2נופש פעיל  - active recreationמתאפיין בכך שהוא כולל פעילות פיסית ,כגון ספורט ,טיול ,רכיבה
על אופניים ,וכדומה .נופשים העוסקים בנופש פעיל זזים מאתר לאתר במהלך פעילות הנופש ,או
שהם נמצאים באתר אחד אך עוסקים בפעילות גופנית אינטנסיבית (למשל טיפוס מצוקים).
העבודה המוצגת בזה תתייחס לשני הסוגים של שימושי הנופש.
הגדרה על פי סוגי שימושים ולא לפי סוגי משתמשים שימושית יותר במסגרת העבודה ,מכיוון
שמשתמש אחד יכול לעסוק בשימושים שונים בזמנים שונים או אף באותו ביקור :לעיתים לשהות
בחניון ולעיתים לעסוק בנופש פעיל ,במינונים שונים .לפיכך נכון יותר להבחין בין סוגי שימושים ולא
בין סוגי משתמשים.
מושג מפתח בתכנון וניהול שטחי נופש בחיק הטבע הינו "אפשורות" ,שהינו תרגום לעברית
של המונח האנגלי  facilitiesוכולל את מגוון המתקנים והתשתיות המאפשרים את עריכת הנופש
בשטח ומסייעים לו ,כגון מרכזי מבקרים ,אזורי חניית רכבים ,שולחנות פיקניק ,חדרי נוחיות ,ברזיות,
שבילים ,שילוט ועוד .יש לחדד ולאמר כי האפשורות הן מתקנים שהוקמו במיוחד בכדי לסייע
לביקורים ולנופש .יש להבחין בינן לבין גורמים טבעיים או תרבותיים (למשל אתרי ארכיאולוגיה)
המצויים בשטח ומהווים גורמי משיכה ,אך לא הוקמו במיוחד לשירות הנופשים.
אחד מהמתקנים והתשתיות המרכזיים בכל הנוגע לנופש בחיק הטבע הינו החניון .ניתן
להבחין בין חניון יום – המיועד לשהיה במהלך היום ,אך לא ללינת שטח; וחניון לילה – המאפשר
לינת שטח וכולל מתקנים ותשתיות הנחוצים בכדי לתמוך ולסייע ללינת שטח.
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ערכיות של שטח מבחינת נופש תוגדר כחשיבותו היחסית עבור פעילויות שונות של בילוי זמן
תוך יציאה מהבית .הערכיות תוגדר כמצרף של מדדים הלוקחים בחשבון את מצאי מאפייני השטח
(טבעיים ומעשה ידי אדם) ,דפוסי השימושי הנוכחיים בו למטרות נופש ,ותפיסות נורמטיביות לגבי
השימוש המתאים בו ,כפי שבאות לידי ביטוי בתכניות ומסמכי ממשק שונים.
ג.

מטרת העבודה
לפתח מתודולוגיה להגדרת ערכיות של שטחים פתוחים לפעילויות ושימושי נב"ט ,כמסד נתונים
לקבלת החלטות מושכלת בנוגע לתכנון וניהול השטחים הפתוחים .זאת ,ע"י שילוב של הצגת
המצאי בפועל (כמות תשתיות הנב"ט והערכת מספר השוהים והנופשים בהן) ,יחד עם הערכה
נוספת של פוטנציאל המשיכה והקליטה (שאינו ממומש בהכרח) של נופשים בשטחים הפתוחים.

ביסוד העבודה עומדת ההבחנה בין בניית מסד נתונים כרקע לקבלת החלטות בעניין שטחים
פתוחים (התחום שבו עוסקים סקרי טבע ונוף) לבין התכנון עצמו .ההבחנה הזאת ,שיש בה תמיד
תחום אפור ,קשה במיוחד בתחום הנב"ט .העבודה עוסקת בעיקר ביצירת רקע ומסד נתונים לקבלת
החלטות .לצורך הדיון התכנוני היריעה צריכה להיות רחבה יותר ולכלול שיקולים נוספים.
הניתוח נועד לסייע למנהלי השטח ולמתכננים בקבלת החלטות על פיתוח ושימור:
 .1סיוע באיזור ) (zoningשטח וייעוד שטחים לפיתוח ושימור.
 .2קביעת סדרי עדיפות לפיתוח שטח לרווחת הנופשים.
 .3הרחבת בסיס המידע הקיים כיום בסקרי טבע ונוף (קרקע ,ערכי טבע ,ערכי מורשת ,תשתיות)
והוספת שכבה המתייחסת לנושאי נב"ט.
הניתוח נערך על ידי שילוב שתי נקודות מבט :הצגת כמות התשתיות והערכת מספר הנופשים
בהן בפועל ,יחד עם ניתוח פוטנציאל המשיכה ,שנעשה הן מנקודת מבט תכנונית והן מנקודת מבטו
של המבקר במרחב – כלומר מה הם הגורמים המשפיעים על ההחלטות של המבקר היכן לנפוש
ולשהות והיכן ניתן יהיה לאפשר/לתכנן תשתיות מתאימות נוספות לשם כך.
ד.

גורמים המשפיעים על הערכיות לנב"ט

ישנם גורמים רבים המשפיעים על יצירת ערכיות לנב"ט .זיהוי בסיסי של הגורמים הללו נערך
על בסיס סקירת ספרות מהעולם (ראו נספח לעבודה זו) ,כמו גם סיעור מוחות בועדת ההיגוי של
העבודה ,ושיחות עם מנהלי שטח באזורים שנבחרו כחקרי המקרה.
פרק זה מציג בקצרה את הגורמים העיקריים שזוהו כמשפיעים על ערכיות שטחים פתוחים
בהקשר של נופש .מדדים המפרטים את הגורמים הללו באופן הניתן לכימות ומיפוי מוצגים בפרק
הבא .בכל התייחסות לגורמים הללו ,יש לתת את הדעת על מידת הדינאמיות שלהם; לדוגמא – אתרי
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מים הינם גורם קבוע יחסית (אם כי יש שינויים ,אבל בטווח זמן ארוך) .לעומת זאת – תחושת ביטחון
הינה גורם דינמי ביותר ,המשתנה בהתאם לתנאים פוליטיים ומקומיים.
 .1גורמים שמשפיעים על ערכיות לנב"ט באופן ישיר:
 .1.1תשתיות ומתקנים שונים (אפשורות (facilities -בהם נערך שימוש כחלק מנופש בשטח
הפתוח – חניוני יום ,דרכי נוף ,שבילי טיול ואופניים ,שילוט ,מתקני משחק לילדים ועוד.
 .1.2קרבה למרכזי אוכלוסייה – מיקום השטח בסמוך ליישובים ,גודל האוכלוסיה ביישובים
הסמוכים (ערים גדולות לעומת יישובים קטנים יותר או יישובים כפריים) ,אתרים הצמודים
ליישובים ,שיכולים לשמש לנופש יומיומי.
 .1.3נגישות:
.1.3.1כבישים ודרכים – תוך התייחסות לנפח התנועה העוברת בהם ואפשרויות הגישה מהם
לשטח הפתוח (ישנם כבישים מרכזיים המעבירים תנועה רבה ,אבל בלתי אפשרי לרדת
מהם אל שטחים פתוחים סמוכים ,ולכן אי אפשר לראות בהם אמצעי נגישות לשטח
הפתוח)
 .1.3.2העדר חסמים ,כגון גדרות (סביב יישוב או סביב האתר) ,טופוגרפיה קשה ,תשתיות
חוסמות (כבישים סואנים ,מסילות ברזל).
9

 .1.4תחושת בטחון ובטיחות
 .2גורמים נוספים היוצרים משיכה לנב"ט במרחב כלשהו:
 .2.1נקודות/מתחמים המשמשים עוגן שמושך אליו מבקרים .בעיקר מדובר באתרי מים ,ואתרי
טבע עונתי (פריחה ,נדידת ציפורים וכדומה) ,תצפיות לנופים מרהיבים ,וכן אתרים
ארכיאולוגיים ואתרי הנצחה מרכזיים.
 .2.2צמחיה יוצרת צל ,שמהווה תשתית לפיתוח חניונים ומתקנים לנופשים.
 .2.3ערכיות נופית-ויזואלית – נוף ייחודי ,טופוגרפיה .מהווים תשתית לפעילות נב"ט ,בפרט
לטיולים.
בנוגע לחלק מהגורמים הללו יש מידע חד משמעי המראה שהם יוצרים משיכה לנב"ט; בנוגע
לגורמים אחרים המידע פחות חד משמעי .המדד יתרכז בגורמי משיכה ברורים:
א)
ב)
ג)
ד)

אתרי מים
אתרי טבע עונתי
נקודות תצפית ,נופים מרהיבים
צמחיית צל
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 2.4מידע – פעולות של פרסום ,הסברה ומיתוג תיירותי של אזורים מוגדרים .נושא זה הינו דינמי
מאוד ,ונתון בידיו של מתכנן  /מנהל השטח ,ולכן ,על אף שישנם אתרים שמקובעים בתודעה
הציבורית כמוקדי נב"ט ,לעת עתה עבודה זו לא תתמקד בנושא זה.
 .3השימוש בפועל של נופשים בשטח – זהו נתון המשמש לבקרה על ניתוח פוטנציאל ערכיות
הנב"ט .כלומר לאחר שיעשה ניתוח הערכיות ,בהתאם לגורמים שפורטו לעיל ,תיערך השוואה
לנתוני הביקורים בפועל .השאיפה היא כי במרבית המקרים תהיה התאמה בין ניתוח הפוטנציאל
לשימוש בפועל .במקרים של אי-התאמה יוצג הסבר לכך ,שיכול לשמש גם כחלק מתחילת תהליך
התכנון (איך ניתן להביא לכך שיהיו יותר מבקרים במקומות שיש בהם פוטנציאל נב"ט גבוה).
 .4תכניות מתאר ותפיסות של תכנון וממשק
זהו כלי עבודה שצריך לעמוד לנגד עיני מקבל ההחלטות ,ומשפיע גם על הערכיות
הפוטנציאלית  /העתידית לנב"ט .מרכיב זה כולל את הגורמים הבאים:
 .4.1תכניות מתאריות מאושרות שמייעדות תאי שטח לביקורים ולנופש ,למשל תכניות ליערות
או לגנים לאומיים ,לעומת תאי שטח אחרים שאינם מיועדים לביקורים ולנופש (חלק
משמורות הטבע ,שטחים חקלאיים מעובדים וכדומה).
 .4.2תכניות אב או תכניות רעיוניות ,וכן תפיסות תכנוניות מוסכמות של מנהלי השטח (גם אם
לא עוגנו במסמך כתוב) ,המייעדות אזורים מסוימים לביקורים ולנופש לעומת אזורים
אחרים .בין היתר מדובר בתכניות אב לממשק יערות של קק"ל.
מידע זה חשוב כרקע להכוונת פיתוח השטח; בבואו לייעד אזורים חדשים לפיתוח תשתיות
נב"ט  ,היה רצוי שיהיה בפני המתכנן מידע על תפיסות תכנוניות שנקבעו לגבי האזור על ידי אחרים.
השאלה עד כמה הגורמים הללו משפיעים על ערכיות השטח עבור הנופש בו (למשל -האם המבקר
והמטייל מודע לכך כי הוא נמצא בשטחים המיועדים ליער או לחילופין לשמורת טבע) הינה שאלה
פתוחה; ועם זאת ,חשוב לתת מידע בדבר היעודים המתאריים ותפיסות הממשק בידי המשתמש
בסקר ,בפרט בידי מנהלי השטחים הפתוחים ומתכננים.
ה.

שילוב הגורמים לכדי מדד ערכיות נב"ט מצרפי

הגורמים השונים שפורטו צריכים להיות מצורפים לכדי מדד מצרפי המסווג שטחים שונים
בהתאם לערכיותם לנב"ט  .צירוף הגורמים יחד יעשה בכלי ממ"ג ,לאחר ייחוס משקלות שונים
לגורמים השונים ,כמפורט בפרק הבא.

מדדים לכימות ולמיפוי
בכדי להביא לכך שניתן יהיה למפות את הגורמים שמשפיעים על ערכיות נב"ט מבחינת
התפרוסת המרחבית-גיאוגרפית שלהם ,יש לייצר לכל אחד מהם מדדים כמותיים אותם ניתן למפות.
פרק זה נועד לפרט את המדדים ,ואת מקורות המידע על הגורמים השונים .את המידע
שבפרק זה ניתן ליישם על אזורים שונים בארץ ,והוא מהווה ,למעשה ,את תמצית המתודולוגיה
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לאמדן ערכיות שירותי נופש בשטחים הפתוחים .הגורמים יפורטו בהתאם לסדר הדברים שהוצג בפרק
הקודם.
יש לאמר כי המתודולוגיה המוצעת מבוססת על שיטה "א-פריורית" – כלומר איסוף של
נתונים קיימים ,מיפוי ,כימות והערכה שלהם .לאחר יישום ראשונית של השיטה הא-פריורית יש
להתייעץ עם אנשי שטח כדי לבדוק האם ממצאי השיטה תואמים את המציאות ,ולערוך תיקונים
והתאמות ככל הנדרש .במקרה שבעקבות התייעצות עם איש שטח נערך שינוי במפות – יצוינו
השינויים במפורש בסקר ,וכן הסיבות לשינוי.

א.

גורמים שמשפיעים על ערכיות לנב"ט באופן ישיר
מתקנים לשירות מבקרים ונופשים
כללי :האפשורות ) (facilitiesהעיקריות בשטחים הפתוחים שיש להן משמעות עבור מבקרים

ונופשים ,הן:
•

חניוני יום ,הכוללים מגוון רחב של מתקנים ושירותים – מתקני משחק ,אזורי ישיבה,
חדרי נוחיות ,חניוני רכב ,שילוט ,ועוד.

•

שבילים ודרכי נוף – שבילי טיול ,שבילי אופניים ,ודרכי נוף לרכבי שטח ולכל סוגי
הרכבים.

א 1.חניוני יום
מתודולוגיה לניתוח ערכיות :יש לערוך (או לקבל) מיפוי של כל חניוני היום בשטח הסקר .יש
לאסוף מידע על האפשורות הקיימות בכל אחד מהחניונים.
לדוגמא :לקק"ל ישנו מיפוי של חניוני היום בהרי ירושלים (שכבת ממ"ג)  .עבור כל חניון
מפורט מידע מתאר מהסוגים הבאים:
1

•

מאפיינים :גודל ,נגישות (קשה  /קלה  /נגישות למוגבלים).

•

מתקנים :מתקני פיקניק ,מגרש חניה ,מתקני צליה ,מתקני משחק ,חדרי נוחיות ,ברזיה,
מסעדה ,חניון לילה ,שבילים מסומנים ,תצפית ,מרכז מידע.

•

אתרים נלווים :אנדרטה ,אתר ארכיאולוגי.

 1בעת כתיבת דו"ח זה נמצאות שכבות החניונים של קק"ל בעריכה ,הכוללת בין היתר גם שינוי במרכיבי המידע
הנאסף על כל חניון וחניון .בכל עבודת ניתוח יש לקבל מאנשי הממ"ג של קק"ל את שכבות המידע העדכניות ביותר.
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הנחת היסוד לניתוח הערכיות הינה כי ככל שיש יותר תשתיות בחניון -כך ערכיותו לנב"ט
גבוהה יותר (הנחת יסוד זו אומתה אל מול נתוני נופשים בחניוני יום של קק"ל בהרי ירושלים ,ונמצא
כי היא נכונה עבור כ 85%-מהמקרים ,ראו פירוט בהמשך פרק זה).
המתודולוגיה למדידת הערכיות כוללת שני שלבים:
שלב א :קידוד התשתיות הקיימות בקוד מספרי ,תחת ההנחות הבאות :ככל שהחניון גדול
יותר ערכו לנב"ט גדול יותר; ככל שהוא נגיש יותר ערכו גבוה יותר; ככל שהוא מתאים ליותר אנשים
(למשל כולל חניה לאוטובוסים נוסף על חניה לרכב פרטי) כך ערכו גבוה יותר; כשיש בו מתקנים
מיוחדים או אתרים נלווים – ערכו גדול יותר.

12
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דוגמאות:
ציון 0
נגישות

ציון 1
נגישות קשה

2

ציון 2

ציון 3

נגישות קלה

מונגש לבעלי
מוגבלויות

חניה

אין אזור חניה
לרכב

יש אזור חניה לרכב יש אזור חניה לרכב
פרטי ולאוטובוסים
פרטי

מתקני משחק

אין מתקנים

יש מתקנים

הטבל ה בעמוד הבא מציגה את כל מאפייני החניונים המופיעים בבסיס המידע של קק"ל
והקודים שמיוחסים להם( .3בבסיס המידע של קק"ל המאפיינים מופיעים באנגלית; באיור מוצגים
המאפיינים בעברית וכן הקוד באנגלית בבסיס המידע של קק"ל).
לרשימת המאפיינים בטבלה של קק"ל הוספנו מאפיין נוסף – נגישות – כאשר חניון צמוד
לכביש (הירידה מהכביש הינה ישירות לחניון) קיבל את הדירוג  3וחניון רחוק את הדירוג .1

13

2

לחניונים.

הגדרת מידת הקושי של הנגישות הינה בהתאם להגדרה של קק"ל ,כפי שהיא מופיעה בבסיס המידע הנוגע

 3הטבלה מבוססת על מרכיבי המידע הקיימים בקק"ל ,המרכיבים הללו עוברים כיום עדכון.
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איור  : 1המתקנים בחניוני קק"ל -ומדרג הערכיות שנקבע להם
מאפיין החניון
קידוד קק"ל *

מתקני
מתקני צליה משחקים

נגישות אזורית אזור פיקניק נגישות לאתר חניה
נגישות

מיקום סמוך
לכביש;3 -
מיקום מרוחק
מדרג
לערכיות נופש מכביש0-

מים
חדרי נוחיות (ברזיה)

water_namerestroom_n active_rec barbeque parking_na access_nam picnic

אין;0-
אין;0-יש-
אין;0-
יש ;1 -אין -קשה;1-קלה;1 -אוטובוסים -יש ;1 -אין -מתקן
משחקים 1-רטובים1-
0
;2למוגבלים2 3-
0

מסעדה

חניון לילה

שביל מסומן תצפית

marked_patovernight restrant

מרכז מידע הנצחה

אתר
ארכיאולוגי

archeology memorial info_cente lookout

יש ;1 -אין -יש ;1 -אין -יש ;1 -אין -יש ;1 -אין -יש ;1 -אין -יש ;1 -אין -יש ;1 -אין-
0
0
0
0
0
0
אין ;0-יש0 1-

* הקידוד בבסיס המידע של קק"ל הינו באנגלית ,לפי מילות הקוד הרשומות

1
4
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שלב ב :לאחר הדירוג של כל אחד מהחניונים יסוכמו הציונים לכדי ציון אחד לכל חניון,
והציונים יחולקו לחמישונים .החניונים שקבלו את הציונים הגבוהים יותר יהיו בערכיות המירבית
והחניונים שקבלו את הציונים הנמוכים ביותר יהיו בערכיות נמוכה ,כמפורט להלן .יערך מיפוי של
רמות הערכיות באמצעות מנעד צבעים על גבי מפה.
מוצע כי לאחר ניתוח פרטני של החניונים תיערך פגישה עם מנהלי השטח לזיהוי מצרף של
חניונים ואתרים נוספים ,המהווים מכלול נב"ט אותו ניתן לסמן כתא שטח מוכלל.
מדד הערכיות המוצע:
המדד יקבע בהתאם לציונים המצרפיים שהתקבלו לכל חניון ,בחלוקה לחמישונים – בכל
חמישון יהיו חמישית מהחניונים .לשם דוגמא – אם בסך הכל בתחום הסקר יש  55חניונים ,הם
יחולקו לחמש קבוצות כאשר בכל קבוצה יהיו  11חניונים .החלוקה לקבוצות תתבצע על פי הציונים
המצרפיים של כל אחד מהחניונים ,כאשר בקבוצה אחת יהיו  11החניונים עם הציונים הנמוכים
ביותר ,בקבוצה השניה  11החניונים עם הציונים הבאים בתור וכך הלאה ,עד הקבוצה החמישית שבה
יהיו  11החניונים עם הציונים הגבוהים ביותר .החניונים עם הציונים בחמישון העליון יסווגו בערכיות
מירבית; החניונים בחמישון השני -בערכיות גבוהה מאוד; החניונים בחמישון השלישי -בערכיות
גבוהה; החניונים בחמישון הרביעי -בערכיות בינונית; והחניונים בחמישון החמישי – בערכיות
נמוכה.4
מקורות המידע :שכבות ממ"ג של קרן קימת לישראל בנוגע לחניוני יום באזור הסקר ,טבלאות
המצורפות לשכבות הממ"ג בנוגע למאפיינים ולמתקנים המצויים בכל חניון.

א 2.שבילים ודרכי נוף
מתודולוגיה לניתוח ערכיות :יש לערוך (או לקבל) מיפוי של כל השבילים ודרכי הנוף בשטח
הסקר .יש לאסוף מידע על מאפייני השבילים – התאמתם לתנועה מסוגים שונים (הליכה ברגל;
אופניים; רכבי שטח; כל רכב).
יש לתת את הדעת לכך כי לעיתים קרובות ישנם בשטח דרכים ושבילים רבים שאינם
מיועדים על ידי מנהלי השטח לתנועת נופשים ,למשל דרכים חקלאיות ,דרכים שהוקמו לצרכי ביטחון
או ניהול ותחזוקת השטח (דרכי יער) .לעיתים הדרכים הללו משמשות בפועל גם תנועת נופשים ,אך הן
אינן מיועדות לכך ואינן מותאמות לכך מבחינת התכנון ,התחזוקה ומערכים נלווים (כגון ביטוח

 4במפות הנושאיות המצורפות בדו"ח זה מופיעה חלוקה ל 4-רמות רגישות .במפה המצרפית ישנה חלוקה ל5-
רמות .בעבודות עתידיות תהיה חלוקה ל 5-מפות רגישות בכל המפות.
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המטיילים) ולכן ,ככלל ,לא יכללו בניתוח של מערך שבילי הנופש האזורי .יכללו בניתוח רק שבילים
ודרכים המנוהלים עבור מבקרים ונופשים ,על ידי הגוף שמנהל את השטח.
סוגי הדרכים והשבילים בשטח הינם:
•

דרכי קהל עבירות לכל סוגי הרכבים

•

דרכי קהל עבירות לרכב שטח בלבד

•

שבילי אופניים מסומנים

• שבילי הליכה מסומנים  -מוצע לאתר את שבילי ההליכה המרכזיים שבהם הולכים
מרבית המטיילים (למשל שביל ההליכה המרכזי המשמש קבוצות תלמידים לטיול היורד
מרום הגלבוע אל העמק שמתחתיו).
יש לערוך מפה אינפורמטיבית המסווגת את הדרכים והשבילים השונים הקיימים בשטח לפי
סוגי משתמשים .מומלץ להשתמש במפה זו בסימונים הגרפיים המקובלים בקק"ל לייצוג של שבילים,
שבילי אופניים ודרכי נוף מסוגים שונים.
במפות יסומנו רק השבילים והדרכים המרכזיות בהם משתמשים מרבית המטיילים בשטח.
במקומות שונים ישנם שבילי הליכה רבים שאינם משמשים בפועל מטיילים רבים ,אם בגלל דרגת
הקושי של הטיול בהם ,או מסיבות אחרות .שבילים אלו לא יסומנו במפות.
כמו כן יש לשים לב לכך כי לעיתים השכבות שמתקבלות מגורמים שונים כוללות שבילים
מתוכננים שטרם הוקמו שיש להוריד אותם מהמיפוי.
מדד הערכיות המוצע:
כל השבילים והדרכים ידורגו בערכיות מירבית .זאת מפני שמדד ערכיות הנב"ט מוטה
בעיקרו לטובת נופשים שוהים ומבטא פחות את הצרכים של נופשים פעילים ומטיילים .סימון של
שבילי אופניים ושבילי הליכה בערכיות מירבית מסייע להבליט תשתיות אלו ובכך לאזן את
המתודולוגיה גם לטובת נופשים פעילים .ללא סימון כזה של שבילי מטיילים ושבילי הליכה -יתכן כי
הם לא יבואו לידי ביטוי כלל במפת הנופש המצרפית ,ומידע חשוב זה לא יבוא לידי ביטוי.
בעבודות עתידיות ,ובהתאם למאפייני אזור הסקר ,ניתן לבחון ולשקול סימון שונה של
ערכיות של שבילים ודרכים מסוגים שונים ,למשל :דרך קהל עבירה לכל סוגי רכבים -ערכיות
מירבית; דרך קהל עבירה לרכב שטח בלבד ,שבילי הליכה מסומנים ושבילי אופניים מסומנים –
ערכיות גבוהה מאוד.
ראוי לציין כי דרכי נוף עבירות לכל סוגי הרכבים שולבו גם בשכבת הנגישות (סעיף ג 1.להלן)
וכך הן זכו להדגשה של ערכיותן במפה המצרפית.
בנוסף למפת הערכיות יש לצרף מפה אינפורמטיבית המציגה את סוגי הדרכים והשבילים
השונים ,ללא ייחוס ערכיות שונה לשבילים /דרכים מסוגים שונים.
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ראוי לציין כי אם יש אפשרות למצוא נתונים על השימוש בפועל של נופשים בדרכים
והשבילים ראוי לדייק את המדרג בהתאם למידע ,כך שדרכים ושבילים שבהם השימוש גדול יותר –
יקבלו ערכיות גבוהה יותר.
מקורות המידע :החברה להגנת הטבע -מיפוי של שבילי טיול ודרכים לרכב בשטחים פתוחים;
קק"ל -מיפוי של דרכי קהל ,שבילי טיול ושבילי אופניים בתחזוקה של קק"ל .שביל ישראל לאופניים.

קרבה למרכזי אוכלוסייה
כללי :כפי שנמצא בספרות ,כלל שאתר ביקור קרוב למרכזי אוכלוסיה ,וככל שהאוכלוסיה
הסמוכה גדולה יותר – כך פוטנציאל הביקורים בו גדול יותר ,כלומר גדלה הערכיות שלו לנב"ט.
בהקשר זה ראוי להפעיל שיקול דעת ,מכיוון שישנם אזורים בהם הנופש הינו "יוממי"
והקרבה למרכזי אוכלוסיה הינה חשובה (למשל הרי ירושלים) ,לעומת אזורים אחרים שבהם מרבית
המבקרים מגיעים ממרחק גדול יחסית (למשל הגלבוע) ובו המרכיב של קרבה למרכזי אוכלוסיה חשוב
פחות.
מתודולוגיה לניתוח ערכיות:
המתודולוגיה המוצעת כוללת את השלבים הבאים:
שלב א – יחידות ניתוח :מוצע מיפוי המבוסס על רשת בעלת יחידות זהות בכל מרחב הסקר.
מוצע כי הרשת תבוסס על משבצות בגודל  0.5קמ"ר.
שלב ב – טווח שירות :מקובל בספרות כי טווח שירות יומיומי של יערות הינו  5ק"מ (פלאוט,
ואחרים .)2015 ,הכוונה בטווח שירות יומיומי הינו טווח מיידי המאפשר לאדם לערוך צעדה ביער ,על
בסיס יומי.
שלב ג – חישוב גודל האוכלוסיה בטווח השירות :עבור כל יחידה של  0.5קמ"ר תחושב כמות
האוכלוסיה המתגוררת ברדיוס שירות של  5ק"מ .תתקבל טבלה עם ערכים שונים.
נתוני האוכלוסיה ילקחו מהלמ"ס ,והם מתייחסים לאזורים סטטיסטיים – יחידת השטח
הקטנה ביותר עבורה אוספת הלמ"ס נתוני אוכלוסיה .בזכות ההתייחסות ליחידת שטח קטנה יחסית
נמנע מצב אפשרי שבו "נגיעה" בקצה של עיר גדולה תקפיץ את כמות האוכלוסיה המיוחסת לתא שטח
מסוים ,באופן שאיננו מוצדק.
שכבת המיפוי של האזורים הסטטיסטיים לקוחה משכבות מיפוי של הלמ"ס (שכבה 50400
אזורים סטטיסטיים מפקד  – 2008מקטלוג שכבות הממ"ג של הלמ"ס).
חלוקה למדרג ערכיות :את הערכים שהתקבלו יש לחלק ל 5-חמישונים – בכל חמישון יהיו
חמישית מתאי השטח .לשם דוגמא – אם בסך הכל בתחום הסקר יש  100תאי שטח שגודלם 0.5
קמ"ר ,הם יחולקו לחמש קבוצות כאשר בכל קבוצה יהיו  20תאי שטח .החלוקה לקבוצות תתבצע על
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פי כמות האוכלוסיה הסמוכה לכל אחד מתאי השטח ,כאשר בקבוצה הראשונה יהיו  20תאי השטח
עם כמות האוכלוסיה הנמוכה ביותר ,בקבוצה השניה  20תאי השטח עם סמיכות לכמות האוכלוסיה
הבאה בתור וכך הלאה ,עד הקבוצה החמישית שבה יהיו  20תאי השטח הסמוכים לאוכלוסיה הרבה
ביותר .תאי השטח בחמישון הנמוך ביותר יהיו בערכיות נמוכה .בחמישון השני – בערכיות בינונית.
בחמישון השלישי – בערכיות גבוהה .בחמישון הרביעי – בערכיות גבוהה מאוד .ובחמישון החמישי –
בערכיות מירבית.
בשכבה זו – הפוליגונים בעלי המשמעות הינם אלו בערכיות מירבית ,המציינים את האזורים
שהינם בקרבה מידית לריכוזי התעסוקה במרחב .ניתן למפות גם את האזורים המרוחקים יותר ,על פי
מדרג ערכיות ,אך יש תחושה שזה חסר משמעות למעשה ,וכי יש להתייחס רק לתאי השטח בערכיות
המירבית .לפיכך אזורים אחרים הושמטו מהמפה.
ראוי לציין כי אזורי סקר שונים ממוקמים בקרבה לאוכלוסיה בגודל אחר (למשל הרי
ירושלים הממוקמים בקרבה למטרופולינים של ירושלים וכן של גוש דן לעומת הגלבוע הסמוך לערים
קטנות ויישובים כפריים); בדברי ההסבר למרחבי סקר שונים יש לציין את גודל האוכלוסיה הסמוך
לאזור ,וכן את העובדה כי המדד הינו "פנימי" /אזורי (ולא ארצי); כלומר מתייחס לערכיות של תאי
שטח שונים ביחס לגודל האוכלוסיה האזורית בתוך מרחב הסקר ,ולא בהתייחס לכלל האוכלוסיה
בארץ .במבוא להצגת מרחבי סקר שונים יש לציין את תפקידם בהקשר של נופש במבט כלל ארצי.
בעבודות הבאות ניתן לבחון ולשקול הכנסה של מקדם כלשהו שייקח בחשבון את ההבדלים ,בקנה
המידה הארצי ,בין אזורים שונים בארץ .למשל – סקר הנערך באזור הסמוך לערים גדולות במרכז
הארץ ,לעומת סקר הנערך באזור פריפריאלי המרוחק ממרכזי האוכלוסיה (גלבוע ,גולן וכו').
מקורות מידע :הלמ"ס  -שכבת ממ"ג עם נתוני אוכלוסיה במרחב הסקר בחלוקה לאזורים
סטטיסטיים .אזור סטטיסטי הינו תא השטח הקטן ביותר שהלמ"ס מפרסמת נתונים עבורו .הנתונים
מתפרסמים בהקשר של מפקד האוכלוסין ,הנערך אחת ל 12-שנים – כלומר לעיתים לא ניתן יהיה
להשיג נתונים מעודכנים; אך מכיוון שהכוונה הינה להציג נתונים יחסיים ולא אבסולוטיים – נראה כי
בסיס נתונים זה נותן מידע ברמת דיוק סבירה (מידי שנה מפורסמים נתוני אוכלוסיה עבור ערים
שלמות ,מה שכאמור לא מתאים לניתוח שנערך כאן).
הערה :נדרש לבדוק את המפות מול איש שטח כדי לוודא שהן משקפות את המציאות ,וכן
לבחון האם עיקר הנופשים מגיעים מהיישובים באזור או מגיעים ממקומות מרוחקים יותר .במקרה
שבו עיקר הנופשים מגיעים מיישובים מרוחקים יחסית – השכבה של קרבה למרכזי אוכלוסיה תוכנס
למפה המצרפית במשקל נמוך יחסית למשקלה באזורים בהם עיקר הנופשים מגיעים מיישובים
סמוכים .ראו ביתר פירוט בפרק העוסק במפה המצרפית ,בהמשך המסמך.
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נגישות
כללי :ההתייחסות למרכיב הנגישות הינה משני היבטים – גורמים התורמים לנגישות טובה
יותר אל האתר; וגורמים המונעים נגישות אל האתר (חסמים) .הגורמים העיקריים המשפרים את
הנגישות לאתר הינם כבישים ודרכים אזוריות; מהספרות עולה כי נופשים (בפרט נופשים-שוהים ,לא-
פעילים) אינם נוהגים להתרחק למרחק רב מדרך הגישה לרכב ,ולכן ישנו מרחב של נופש (קיים או
פוטנציאלי) סביב דרכים המזרימות תנועה לאזור .גורמים המונעים נגישות הינם ,בין היתר ,גדרות
(למשל גדר היקפית סביב יישוב המונעת יציאה של התושבים לשטחים הפתוחים בקרבתו); טופוגרפיה
קשה; ועוד .כבישים יכולים להוות מצד אחד גורם המגדיל את הנגישות לשטח הפתוח ומאידך – גורם
חוסם ,במיוחד דרכים בינעירוניות סואנות.
מרכיב הנגישות מתייחס כאן לנגישות אזורית ,כלומר לנגישות אל תא השטח מאזורים שונים
במרחב .הנגישות הפנימית בתוך אתר הנופש מקבלת התייחסות כאחד ממאפייני החניונים (סעיף א1.
לעיל).
ג 1.כבישים ודרכים
כללי :יש להתייחס למדרג הדרך (דרך בינעירונית ,אזורית ,מקומית וכו') לנפח התנועה,
ולאפשרויות הגישה מהדרך לשטח הפתוח :ישנם כבישים שאין אפשרות לרדת מהם אל השטחים
הפתוחים הסמוכים (למשל דרכים בינעירוניות מהירות ,או דרכים העוברות בטופוגרפיה קשה).
לעומתם יש דרכים מקומיות "המזמינות" ירידה ונסיעה אל אתרי נב"ט בשוליהן.
בישראל נהוגים מספר מדרגים לדרכים בינעירוניות .למשל ,תמ"א  3מבחינה בין דרך מהירה,
דרך פרברית מהירה ,דרך ראשית ,דרך אזורית ודרך מקומית .לעומת זאת בשיטת המספור של
הכבישים הבינעירוניים מבחינים בין  3סוגים של כבישים :כבישים ארציים – ממוספרים בספרה אחת
או שתי ספרות; כבישים אזוריים – ממוספרים ב 3-ספרות; כבישים מקומיים – ממוספרים ב4-
ספרות .נתייחס למדרג שיטת המספור ,שהוא נגיש יחסית לבדיקה ומיפוי.
בדרך כלל ,מדרכים ארציות (ממוספרות בספרה אחת או שתי ספרות) אין אפשרות לרדת אל
השוליים ולגשת אל השטחים הפתוחים .הדרכים הללו אומנם מביאות מבקרים אל האזור ,אך לא
ניתן להתייחס אליהן כאל אמצעי נגישות לשטח .למעשה הן מהוות חסם לנגישות לשטח (קשה לחצות
אותן כדי לעבור משני צידי השטח הפתוח; ראה סעיף ג 2.להלן).
ראוי עם זאת לציין שיש ערך לחשיפה של אתרים מדרכים מהירות ,גם אם אין נגישות
מיידים אליהם מהדרך .ככל שהעוברים בדרך יחשפו לאתרים בשוליה ,הם עשויים בהמשך לחפש את
הדרכים המקומיות באמצעותן ניתן להגיע לאתרים הללו.
מחלק מהדרכים האזוריות (ממוספרות ב 3-ספרות) ניתן לרדת אל השטחים הפתוחים
(בעיקר מהדרכים הותיקות יותר) ,וכך גם ממרבית הדרכים המקומיות ( 4ספרות) .לפיכך מוצע
להתייחס לדרכים אזוריות מקומיות כמקדמות נגישות לשטח; בנוגע לדרכים אזוריות – יש לבחון כל
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דרך לגופה ,בסיוע אנשי שטח ,כדי לזהות את הדרכים שמהוות עורק סביבו קיים מרחב של נופש (פעיל
או פוטנציאלי).
ערוץ נגישות חשוב נוסף הינו דרכי נוף עבירות לכל רכב – מדובר בדרך כלל בדרכי שטח ,לא
כולן סלולות באספלט ,אך הן ברמת פיתוח ותחזוקה גבוהה מספיק בכדי לאפשר מעבר בהן לכל סוגי
הרכבים .דרכים כאלו מבוצעות במקומות שונים על ידי קק"ל .ככל שקיימות דרכים כאלו במרחב
הסקר יש להכניס אותן כחלק מהדרכים הממופות במפת הנגישות.
מתודולוגיה לניתוח ערכיות:
שלב א – יחידות ניתוח :מוצע מיפוי המבוסס על רשת בעלת יחידות זהות בכל מרחב הסקר.
הרשת תבוסס על משבצות בגודל  0.5קמ"ר.
שלב ב – חישוב מרחקים מדרכים מקומיות :עבור כל משבצת ברשת יחושב המרחק הקצר
ביותר ממרכז המשבצת אל דרך בינעירונית-מקומית.
חלוקה למדרג ערכיות :את ערכי המרחקים שיתקבלו יש לחלק ל 5-חמישונים – בכל חמישון
יהיו חמישית מתאי השטח .לשם דוגמא – אם בסך הכל בתחום הסקר יש  100תאי שטח שגודלם 0.5
קמ"ר ,הם יחולקו לחמש קבוצות כאשר בכל קבוצה יהיו  20תאי שטח .החלוקה לקבוצות תתבצע על
פי המרחק בין מרכז תא השטח אל דרך סמוכה ,כאשר בקבוצה הראשונה יהיו  20תאי השטח בהם
המרחק אל דרך הינו הגדול ביותר (כלומר הנגישות מדרכים נמוכה ביותר) ,בקבוצה השניה  20תאי
השטח בהן המרחק הינו קצר מעט יותר וכך הלאה ,עד הקבוצה החמישית שבה יהיו  20תאי השטח
בהם המרחק הינו הקצר ביותר לדרכים .תאי השטח בקבוצה הראשונה יהיו בערכיות נמוכה .בקבוצה
השניה – בערכיות בינונית .בקבוצה השלישית – בערכיות גבוהה .בקבוצה הרביעית – בערכיות גבוהה
מאוד .ובקבוצה החמישית – בערכיות מירבית.
מקורות מידע :שכבת רשת הדרכים במדרג על פי דרגת שירות (מקור – מרכז מיפוי ישראל),
מיפוי דרכי שטח עבירות לכל רכב מקק"ל .יש לבחון אל מול איש שטח אלו הן הדרכים שמהן ניתן
לרדת בקלות לשוליים .לעיתים אין זה תואם את דרגת השירות הפורמאלית של הדרך.

ג 2.חסמי נגישות
כללי :גורמים החוסמים את הנגישות לשטח יכולים להיות טבעיים – למשל טופוגרפיה
תלולה ,נחל רחב יחסית ומלא מים ,צמחיה עבותה; או מעשה ידי אדם  -כגון גדרות (סביב יישוב,
שטחים חקלאיים או סביב האתר) ,כבישים ארציים סואנים ,מסילת ברזל ,גדר ההפרדה וכיוצא בזה.
ראוי לציין כי חלק מהגורמים המהווים חסם יכולים להוות גם מקור משיכה – למשל טופוגרפיה
תלולה יכולה לייצר נופים מרהיבים ומושכים ,וכן אפשרויות לטיול אתגרי; כבישים מסייעים לנגישות
לאזור עבור מבקרים; וכולי.
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מתודולוגיה לניתוח ערכיות:
הגורמים היכולים לחסום נגישות לשטחים הפתוחים הינם מגוונים .לפיכך מוצע להתחיל את
המיפוי בראיון עם איש שטח או מומחה שבו יוצגו שאלות בדבר נוכחותם של סוגים שונים של חסמים
בשטח ,והמידה שבה הם חוסמים את הנגישות או מקשים עליה .בהתאם לממצאי הראיון יאספו
נתונים משכבות מיפוי שונות (למשל שכבת טופוגרפיה ,שכבת כבישים) ותוכן מפה .ראוי לקחת
בחשבון היבטים של דינאמיות – עד כמה ניתן להסיר את החסם.
מדד הערכיות המוצע:
החסמים יסומנו בסימון יעודי (קו או פוליגון אדום) .ניתן להפריד בין שני סוגים של חסמים:


חסמים המהווים תאי שטח – טופוגרפיה תלולה (מעל  15%שיפוע).

 חסמים קווים – גדרות ,כבישים וכדומה.
במפה המצרפית יש לכלול את החסמים "בערך שלילי" .בפועל -לא ניתן להכניס שכבה בערך
שלילי ,אלא יש להגדיל "מלאכותית" את ערכם של תאי השטח שבהם אין חסמים .השכבה תצורף
למפה המצרפית כך שתאי שטח שיש בהם חסמים יחושבו כבעלי ערכיות נמוכה ,כאשר כל שאר תאי
השטח יחושבו כאילו הם בעלי ערכיות גבוהה .כך למעשה ניתן להוסיף  2דרגות ערכיות לכל תאי
השטח שאין בהם חסמים ,כך שהערכיות המצרפית שלהם תשופר ביחס לתאי השטח שיש בהם
חסמים.
מקורות המידע :ראיונות עם מומחים ואנשי שטח ,שכבות מיפוי שונות מתוך סקר טבע ונוף
של מכון דש"א (למשל טופוגרפיה) או מקורות אחרים (למשל כבישים).
הערה:
חלק מהגורמים המהווים חסם לנגישות מהווים מצד שני גם גורם משיכה לשטח .לדוגמא –
הטופוגרפיה התלולה של מצוק הארבל מהווה מצד אחד חסם נגישות אליו ומצד שני – גורם משיכה
למטיילים המעוניינים באתגר הטיפוס ובחשיפה לנוף המרהיב.
כאשר נוצרים "קונפליקטים" מסוג זה יש להפעיל שיקול דעת ,בסיוע אנשי שטח ,ולגבש
החלטה האם המרכיב משפיע יותר לכיוון של משיכה למרחב או של חסימת הנגישות ,ובהתאם לכך
לסמן אותו במפה המצרפית .כך ניתן להימנע ממצב שבו ההיבט המושך מבטל את ההיבט החוסם וכך
מרכיבי שטח חשו בים ,כגון מצוקים תלולים ,מקבלים ציון בינוני במפה המצרפית ,ציון שאיננו מבטא
את המשמעות האמיתית שלהם בשטח.
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תחושת בטחון ובטיחות
כללי :מתוך הספרות עולה כי הגורמים הבאים הינם בעלי חשיבות בהקשר של יצירת תחושת
סיכון באתרי נופש:
סיכוני ביטחון:
•

מלחמה

•

טרור

•

אי יציבות פוליטית

• פשע
סיכוני בטיחות:
•

אסונות טבע

•

מחלות מקומיות והיגיינה

•

תאונות ,כולל תאונות דרכים

• פציעה הקשורה לתוואי השטח ,ספורט אתגרי וכיוצא בזה
יש לקחת בחשבון גורם כגון חוסר הכרות עם השטח שיכול לפגוע בתחושת הביטחון של
המטייל ,ולהוות חסם להנאה מהביקור והנופש בשטח.
בכדי לערוך ניתוח של תחושת הביטחון והבטיחות עבור נופשים בתחום הסקר ,יש לאסוף
מידע על הגורמים הללו והתפרוסת המרחבית שלהם.
מתודולוגיה לניתוח ערכיות :ככל הנראה אין מקור מידע הממפה באופן שיטתי את הגורמים
המשפיעים על תחושת ביטחון ובטיחות בשטחים הפתוחים בישראל .לפיכך מוצע להסתמך כאן על
ראיונות עם מומחים ואנשי שטח .במהלך הראיונות יש לבחון את כל אחד מגורמי הסיכון לביטחון
ובטיחות ולשאול את השאלות הבאות:
•

האם הגורם בא לידי ביטוי במקומות מסוימים במרחב הסקר? אם כן – באלו מקומות?

•

מה הם הביטויים של הגורם בשטח .לדוגמא – סיכון מתאונות יכול לבוא לידי ביטוי
בכביש עמוס תחבורה הסמוך לשטחים פתוחים המושכים מבקרים ,או אזור של מערות
ובורות (למשל מערות לוזית בשפלת יהודה שבו נהרגו מספר מטיילים) .סיכון מפציעה
יכול להתבטא בקרבה למצוק תלול .סיכון של מלחמה או טרור – יכול להיות קשור
לקרבה לקו הגבול וכיוצא בזה.

• מה הוא המרחב הגיאוגרפי שבו הסיכון מורגש .לדוגמא יתכן כי במרחק קילומטר מקו
הגבול ישנה לנופשים תחושת סיכון ,אך במרחק של  10ק"מ מקו הגבול תחושת הסיכון
אינה מורגשת.
על פי ממצאי הראיונות תיערך שכבה של גורמי סיכון בשטח.
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מדד הערכיות המוצע:
גורמי סיכון ,ככל שימצאו במרחב הסקר ,יסומנו בסימון יעודי (קו או פוליגון אדום) .גודל
הפוליגון יקבע בהתאם למרחק שבו הסיכון מורגש.
במפה המצרפית יש לכלול את האזורים בהם יש גורמי סיכון "בערך שלילי" .בפועל -לא ניתן
להכניס שכבה בערך שלילי ,אלא יש להגדיל "מלאכותית" את ערכם של תאי השטח שבהם אין גורמי
סיכון .השכבה תצורף למפה המצרפית כך שתאי שטח שיש בהם גורמי סיכון יחושבו כבעלי ערכיות
נמוכה ,כאשר כל שאר תאי השטח יחושבו כאילו הם בעלי ערכיות גבוהה בשכבה זו .כך למעשה ניתן
להוסיף  2דרגות ערכיות לכל תאי השטח שאין בהם גורמי סיכון ,כך שהערכיות המצרפית שלהם
תשופר ביחס לתאי השטח שיש בהם גורמי סיכון.
מקורות המידע :ראיונות עם מומחים ואנשי שטח.
הערות:
המתודולוגיה המוצעת מתבססת על מיטב שיפוט דעתם (הסובייקטיבי לעיתים) של מומחים
ואנשי שטח .כמיטב היכולת מומלץ לנסות לערוך סקרי נופשים שיאפשרו לזהות אזורים הנתפסים
ככאלו הכוללים סיכוני ביטחון או בטיחות ,ולבסס את המיפוי על הסקרים הללו.
ב.

23

גורמים נוספים היוצרים משיכה לנב"ט במרחב
נקודות /מתחמי עוגן המושכים מבקרים
כללי :על בסיס סקירת הספרות וניסיונם של אנשי המקצוע החברים בועדת ההיגוי ,זוהו

סוגים של אתרים המושכים מבקרים רבים :אתרי מים ,אתרי טבע עונתי (פריחה ,נדידת ציפורים
וכדומה) ,נקודות תצפית ונוף; ובחלק מהמקרים אתרי הנצחה או אתרים ארכיאולוגיים מרשימים
במיוחד .האתרים יסומנו לאחר דיון עם מנהלי השטח שבו יובהר שמדובר באתרים מעניינים ומושכים
עבור הציבור הרחב ,ולא עבור אנשי מקצוע.
מתודולוגיה לניתוח ערכיות :סקרי טבע ונוף של מכון דש"א ,תכניות אב לממשק יערות קק"ל,
ומקורות נוספים ,כוללים איתור ואפיון של אתרים מסוגים שונים :הידרולוגיים (מעיינות) ,בוטניים,
ארכיאולוגיים ,היסטוריים ,גיאולוגיים/גיאומורפולוגיים ,הנצחה ,נוף /תצפית ועוד .במסגרת מיפוי
ערכיות לנב"ט תינתן התייחסות רק לאתרים הידרולוגיים בהם יש שפיעת מים (אלא אם כן יש סביב
המעיין תשתית אטרקטיבית כגון נקבה ,בית חווה וכדומה; לדוגמא עין חרת ,מעיין חרב בשולי
מבשרת ציון); אתרים בוטניים  /אתרי בעלי חיים המתאפיינים בפריחה צבעונית ומרשימה או נוכחות
בעלי חיים שנתפסים כמרשימים ולא מאיימים (למשל נדידת ציפורים); ונקודות תצפית לנופים
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מרשימים .במקרים מיוחדים תינתן התייחסות גם לאתרים ארכיאולוגיים שיש בהם עניין עבור
מבקרים רבים ,ואתרי הנצחה מרכזיים.
טבלת סקרי טבע ונוף כוללת ניתוח של ערכיות האתרים ,בדרך כלל על פי ערכם המקצועי
(ארכיאולוגי ,אקולוגי וכו' – לפי העניין) .במפת הערכיות לנופש יש לזהות את ערכם של האתרים עבור
המבקר והנופש שאיננו בהכרח איש מקצוע .יש למפות את האתרים האטרקטיביים ביותר לקהל
הרחב – למשל מרבדי פריחת כלניות או פרחים עונתיים נפוצים אחרים ,שיתכן שאינם בעלי ערכיות
אקולוגית מירבית (למשל אינם נדירים) אבל ערכם עבור נופשים ומטיילים גבוה מאוד .זיהוי האתרים
המושכים מבקרים רבים יערך על בסיס התייעצות עם מנהלי השטח.
לאחר מיפוי ראשוני של האתרים חשוב להתייעץ עם איש שטח בכדי לזהות אתרים חשובים
נוספים (מבחינת נב"ט) שלא נכללו בניתוח ,ולחילופין – אתרים שנראים חשובים אך בפועל לא
מושכים מבקרים .יש לציין כי הדירוג בטבלאות הסקר נערך מבחינה מקצועית; לדוגמא החשיבות
הבוטנית של האתר מבחינה אקולוגית .ההתייחסות איננה על פי מדד של יופי ויזואלי ,אפשרות לרחוץ
במעיין וכיוצא בזה פרמטרים המשפיעים על הנופש .לפיכך – לאחר עריכת דירוג ראשוני בהתאם
לאפיון שבסקר ,מוצע להתייעץ עם מומחה המכיר את השטח בכדי לבדוק התאמה לנב"ט של האתרים
שזוהו.
מדד הערכיות המוצע :כל האתרים יסומנו בערכיות מירבית.
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מקורות המידע :טבלת ניתוח אתרים מתוך סקרי טבע ונוף של מכון דש"א ,שכבות תכניות
האב לממשק יער :שכבה נקודתית  /פוליגונלית של ערכי טבע ובתי גידול ייחודיים ,שכבה נקודתית /
פוליגונלית של מורשת ותצורות נוף ייחודיות (במידה וקיימת) ,מידע ממומחים (מנהלי השטח).

צמחיה יוצרת צל
כללי :בכל הקשור לשהיה ושימוש בחניונים – יש חשיבות רבה לעצים וצמחיה יוצרת צל
שמתחתיה ניתן לשהות ,במיוחד בעונות החמות .בנוגע לסוגים אחרים של צמחיה – אין בספרות ,או
על פי ניסיונם של אנשי מקצוע ,העדפה חד משמעית עבור הנופשים.
מתודולוגיה לניתוח ערכיות :הערכיות תיוחס לתאי שטח לפי סוג הצמחיה נמצא בהם .מכיוון
שמעבר לחשיבות החד משמעית של צמחיית צל עבור הנופשים-השוהים – לא נמצאו העדפות חד
משמעיות בספרות ,סוגים אחרים של צמחיה לא ידורגו במדד.
מדד הערכיות המוצע:
•

יער גבוה (מעל  6מטר) ,בוגר – ערכיות מירבית

•

כל שאר סוגי הצמחיה – ערכיות נמוכה
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מקורות המידע :שכבת תצורות צומח שכלולה במסגרת סקרי טבע ונוף של מכון דש"א ,שכבת
תצורות צומח יערניות מתכנית אב לממשק יער של קק"ל (במידה ויש).

ערכיות נופית-ויזואלית
כללי :נוף ייחודי ,הקשור בעיקר בתצפיות ומבטים למרחק וטופוגרפיה מוגבהת יחסית לשאר
השטח ,מהווה מקור משיכה לפעילות נב"ט ,בדגש על מטיילים.
מתודולוגיה לניתוח ערכיות :במסגרת סקרי טבע ונוף של מכון דש"א נערכת מפה של ערכיות
נופית .המפה נערכת על פי מתודולוגיה שחלקה סובייקטיבית .מוצע כי אחת השכבות במפת ערכיות
הנב"ט תהיה מפת הערכיות הנופית כפי שהיא נערכת במסגרת סקרי הטבע והנוף של מכון דש"א.
ראוי לציין כי מכיוון שנושא הערכיות הנופית הינו סובייקטיבי במידה רבה ,ראוי ורצוי היה
לבחון אותו במהלך משתף ,למשל באמצעות סקר ,בכדי לאסוף מידע מציבור רחב ככל הניתן .למהלך
כזה יש עלויות גבוהות ,ולפיכך בדרך כלל הוא אינו ישים במסגרת סקרי הנוף .במקרים בהם ניתן
לעשות זאת -יש להעדיף לערוך את מיפוי הערכיות הנופית במסגרת מהלך משתף ,למשל על בסיס
סקר בקרב המטיילים.
מדד הערכיות המוצע :דירוג בהתאם למפת הערכיות הנופית שבסקר טבע ונוף.
מקורות מידע :מפת הערכיות הנופית הנערכת במסגרת סקרי טבע ונוף של מכון דש"א.
הערה :יש לקחת בחשבון כי מפת הערכיות הנופית בסקרי מכון דש"א נערכת על ידי אנשי
מקצוע .מכיוון שמדובר בנושא סובייקטיבי במידה רבה ,היה רצוי לערוך שכבה זו בשיתוף ציבור
המבקרים בשטח .ככל שניתן ,יש לנסות לערוך סקר בקרב המטיילים כבסיס להכנת מפת הערכיות
הנופית.

שימוש בפועל של נופשים בשטח
כללי :יש חשיבות להצגת הנתונים על שימוש בפועל של נופשים בשטח ,אם כי יש לסייג
ולאמר שלעיתים נתוני השימוש הנוכחי אינם בהכרח משקפים את פוטנציאל הנגשת השטח למטרות
נב"ט.
במקומות ובמקרים בהם יש נתונים על כמות הנופשים ,או שניתן למדוד בהם את כמות
הנופשים והמטיילים בפועל בצורה טובה ,ייעשה שימוש בנתונים אלה .נתונים על כמות נופשים ניתן
לאסוף באמצעות ספירות של נופשים בימים בהם יש תנועה ערה של נופשים (בשבתות ובחגים בעונת
האביב והקיץ) .בדרך כלל נספרים כלי הרכב באזורי החניה ,ומהם מסיקים על כמות הנופשים .שיטה
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נוספת לאיסוף נתונים בדבר כמות הנופשים הינה באמצעות איכון טלפונים סלולריים .שיטה זו
מאפשרת לבדוק גם את דפוסי התפרוסת של הנופשים בשטח הפתוח.
במקרים רבים לא קיימים נתונים בדבר כמויות ותפרוסת הנופשים ,קשה להשיג נתונים
כאלו ,או שהם ישנם בצורה חלקית בלבד .יש לציין כי איסוף נתונים על כמות הנופשים הינו יקר
יחסית ,ויש לערוך אותו בצורה שיטתית ולאורך זמן בכדי לקבל תוצאות שימושיות .במקרים בהם
אין נתונים על כמות הנופשים ,יש להסתמך על הערכה המבוססת על ניסיונם של מנהלי השטח
(ראיונות).
מתודולוגיה לניתוח ערכיות :במקרה שקיימים נתונים כמותיים – יערך מיפוי שלהם .בדרך
כלל הנתונים יהיו קשורים לנקודות מוגדרות (למשל לחניונים בהם נאספו הנתונים ,או לשבילי טיול /
אופניים) ולפיכך יופיעו במפה נקודות עם מדרג מתאים.
לשם דוגמא ,במקרה של הרי ירושלים ישנם נתונים בדבר כמויות הנופשים בכל אחד
מהחניונים לאורך כעשור .מפת השימוש בפועל דומה למפת חניוני היום (סעיף א 1.לעיל) – מופיעות
בה כל הנקודות שבהן יש חניוני יום .עם זאת ,הערכיות של כל חניון במפת השימוש בפועל תיגזר
מכמות הנופשים שנספרה בו ,ולא מרמת התשתיות הקיימת בו.
מדד הערכיות המוצע :במקרה שבו יש נתונים על כמות הנופשים  -כמויות הנופשים יחולקו
לחמישונים ,כך שהחניונים שבהם כמות המבקרים שנספרה הינה בחמישון התחתון ידורגו בערכיות
נמוכה; חניונים שבהם כמות המבקרים שנספרה הינה בחמישון השני ידורגו בערכיות בינונית;
חניונים שבהם כמות המבקרים שנספרה הינה בחמישון השלישי ידורגו בערכיות גבוהה; חניונים
שבה ם כמות המבקרים שנספרה הינה בחמישון הרביעי ידורגו בערכיות גבוהה מאוד; וחניונים שבהם
כמות המבקרים שנספרה הינה בחמישון החמישי ידורגו בערכיות מירבית.
יש לציין כי בחלק מהמקומות ישנם חניונים שבהם לא נספרו נופשים כלל (לא היו נופשים
בזמן הספירות) .כאשר ישנה כמות משמעותית של חניונים מסוג זה הם ידורגו בערכיות נמוכה ,כאשר
יתר החניונים ,בהם היו נופשים בזמן הספירות ,יחולקו לארבע דרגות וביניהם תדורג הערכיות
בהתאם למתודולוגיה שפורטה לעיל .בכל דרגה יהיו רבע מהתצפיות; הדרגה החמישית ,הנמוכה
ביותר ,תכלול את החניונים בהם לא נספרו נופשים בכלל.
במקרה שבו אין כלל נתונים כמותיים על השימוש בפועל בחניונים – יש להסתמך על הערכות
של איש שטח ,ולסמן את ערכיות החניונים לפי המלצותיו.
במסגרת המסמך הנוכחי נלקח המדד של כמות הנופשים בפועל בחשבון כחלק מהמפה
המצרפית ,אך במשקל נמוך יחסית לשכבות אחרות .זאת בכדי ליישם את התפיסה על פיה זהו מדד
חשוב ,אך חלקי ,מפני שאינו מבטא את פוטנציאל השימוש לנופש בשטח (שבא לידי ביטוי במאפיינים
אחרים של השטח כגון נגישות ,קרבה לאוכלוסיה ,צמחיית צל וכו').
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הערות :מיפוי של נתוני נופשים הינו חלק מהנתונים שראוי שיעמדו בפני מתכנן  /מנהל
השטח .ניתן להכניס אותם כחלק משקלול הערכיות הכוללת של השטח ,וניתן להעמיד אותם בצד
כנתון נפרד.
יש לערוך השוואה בין מיפוי החניונים על פי התשתיות והמתקנים שבהם (סעיף א )1.לבין
מיפוי כמות הנופשים .במקרה של חוסר התאמה יערך בירור מול מומחים ואנשי שטח שיאפשר
להחליט אם לתקן את המיפוי בהתאם.
ראוי לציין כי במקרים מסוימים ניתן יהיה לקבל החלטה שלא להתאים בין מיפוי הערכיות
לבין נתוני הביקור בשטח ,כאשר המיפוי נתפס כמיפוי הפוטנציאל לשימושי נב"ט ולאו דווקא מיפוי
של המצב הקיים (למשל כאשר יש חסמים למימוש הפוטנציאל שניתן להניח כי הם זמניים ואפשר
להסיר אותם) .מוצע כי במקרים אלו יסומן הדבר במפה בצורה מפורשת (למשל באמצעות קו קונטור
מסביב לתא השטח) ויכתב הסבר במסמכי הסקר.

תכניות מתאר ותפיסות של תכנון וממשק
ט 1.תכניות מתאר
כללי :תוכן מפה של תכניות מתאריות מאושרות המייעדות תאי שטח לנב"ט – תכניות
ליערות ,ולגנים לאומיים .בנוסף לכך ימופו תאי שטח שאינם מיועדים לביקורים ולנופש על פי תכניות
מאושרות – שמורות טבע ,שטחים חקלאיים ,שטחי יישובים.
יש לציין כי במקרים מסוימים הניהול של השטחים אינו תואם את המצב הסטטוטורי .לשם
דוגמא ,בגלבוע יש פסיפס של שמורות טבע ויערות ,כאשר ניהול השטח מתקיים על בסיס הסכמי
ניהול בין רט"ג וקק"ל ולאו דווקא על פי המצב הסטטוטורי .כאשר ישנו מצב כזה ,ראוי להציג זה בצד
זה את המצב הסטטוטורי הרשמי ,וכן את הניהול הממשי שיתבטא במפת תפיסות התכנון והממשק
(הסעיף הבא).
מדרג הערכיות המוצע:
יערות ,גנים לאומיים – ערכיות מירבית
שטח פתוח אחר (למשל שטחים המיועדים ל"נוף כפרי פתוח") – ערכיות גבוהה
שטחים חקלאיים ,שטח אש לא פעיל – ערכיות בינונית
שטח אש פעיל – ערכיות נמוכה
בכל הנוגע לשמורות טבע :מדרג הערכיות צריך להיגזר מאופי השמורה ומטרות ניהול
השמורה .ישנן שמורות שסגורות לקהל ואז יש לדרג אותן בערכיות נמוכה .לעומת זאת ישנן שמורות
המנוהלות במטרה לקלוט ביקורים ופעילויות נופש ,ואז מתאים לדרג אותן בערכיות גבוהה מאוד .יש
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לבדוק את תיקי הממשק של שמורות הטבע ,ככל שישנם ,כדי לראות האם השמורה מיועדת ,בנוסף
לתפקידיה האקולוגיים ,גם לשימושי נופש ,ובהתאם לכך לקבוע את הערכיות לנופש של השמורה.
במקרה של התנגשות בין יעודים שונים – למשל שמורת טבע שהיא גם שטח אש פעיל – יגבר
היעוד עם הערכיות הנמוכה יותר (בדוגמא לעיל – הערכיות תהיה נמוכה).
מקורות המידע :תכניות מתאר ארציות (תמ"א  ,8תמ"א  ;)22תכניות מתאר מחוזיות (לעניין
"נוף כפרי פתוח" ויעודי קרקע דומים); שכבות סקרי טבע ונוף לעניין מיפוי שטחים חקלאיים
מעובדים; תמ"א  35לעניין שטחי אש; תכניות מפורטות ליערות ,שמורות טבע וגנים לאומיים – כאשר
הן קיימות ומדייקות את תכניות המתאר הארציות .ראיונות עם אנשי שטח לזיהוי שטחי אש פעילים
 /לא פעילים ,ומידת ההתאמה של היעודים הסטטוטוריים לניהול השטח בפועל.

ט 2.תפיסות של תכנון וממשק
כללי :תוכן מפה הכוללת תפיסות תכנוניות המוסכמות על מנהלי השטח ,בדבר אזורים
המתאימים יותר או פחות לנב"ט .ניתן להיעזר לשם כך בתכניות אב ותוכניות לממשק יער ,תכניות
רעיוניות או שיחות עם מנהלי השטח.
יש להתייחס להסכמי ניהול השטח – ככל שקיימים הסכמים על פיהם גן לאומי או שמורה
מנוהלים כיער או להיפך ,יש לקבוע את רמת הערכיות לנופש בהתאם .יש להתייחס לשטחים ככל
הניתן בהתאם לאופי הניהול שלהם בפועל .מידע על הסכמי ניהול ניתן לקבל בשיחות עם מנהלי
השטח.
מדרג הערכיות המוצע :ערכיות מירבית – תאי שטח המיועדים לביקורים ולנופש על פי תפיסה
התכנונית; ערכיות נמוכה – תאי שטח הסגורים למבקרים לפי תפיסה תכנונית.

המפה המצרפית – משקלות יחסיים של הגורמים
זוהו  9גורמים עיקריים המשפיעים על ערכיות לנב"ט ,חלקם מחולקים למספר תת-גורמים –
סה"כ  12מרכיבים שיש לבחון ולמפות.
יש צורך להכין מפה מצרפית של כל הגורמים הללו ,כמפת הערכיות לנב"ט.
יחידת המיפוי של המפה המצרפית תבוסס על רשת של תאי שטח שווים בגודל  0.5קמ"ר.
הטבלה הבאה מציגה הצעה למשקלות של השכבות השונות במפה המצרפית.
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משקל במפה הערות
מצרפית

שכבה

גורמים שמשפיעים על ערכיות לנב"ט באופן ישיר
א 1.חניוני יום

10%

א 2.שבילים ודרכי נוף

10%

ב .קרבה למרכזי אוכלוסיה

10%

ג 1.נגישות-כבישים ודרכים

10%

ג 2.חסמי נגישות

10%

השכבה תשולב במפה המצרפית כך שתאי השטח
שבהם יש חסמים יחושבו בערכיות נמוכה ותאי
השטח שבהם אין חסמים יחושבו בערכיות גבוהה

ד .תחושת בטחון ובטיחות

10%

השכבה תשולב במפה המצרפית כך שתאי השטח
שבהם יש חסמים יחושבו בערכיות נמוכה ותאי
השטח שבהם אין חסמים יחושבו בערכיות גבוהה

במקרים בהם מרבית הנופשים מגיעים לאזור
ממקומות מרוחקים – המשקל של גורם זה יהיה
.5%

גורמים נוספים היוצרים משיכה לנב"ט במרחב
ה .נקודות /מתחמי עוגן

10%

ו .צמחיה יוצרת צל

10%

ז .ערכיות נופית-ויזואלית

5%

במקרה שמיפוי הערכיות מבוסס על סקרים
והערכות של מבקרים בשטח ,ניתן לשקול להעלות
את משקל המרכיב ל.10%-

שימוש בפועל של נופשים בשטח
ח .שימוש נופשים

5%

ט 1.תכניות מתאר

5%

ט 2.תפיסות של תכנון וממשק

5%

תכנון וממשק

סה"כ

100%
שיקולים בקביעת המשקל היחסי של שכבות:

 .1גורמים המשפיעים על משיכה ,והינם קבועים יחסית יקבלו משקל של .10%
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 .2שימוש בפועל של נופשים אמנם משקף את המצב הקיים ,אך לא את פוטנציאל המשיכה של
המרחב (יתכן כי כיום לא נופשים בשטח אך לאחר ביצוע שינוי פשוט ,כמו הסרת גדר ,ניתן יהיה
להביא יותר נופשים לאזור) .כמו כן כמות הנופשים איננה אחד הגורמים המרכזיים על פיהם
המבקר קובע האם לנפוש במקום או לא .לפיכך נקבע משקל של  5%לגורם זה.
 .3ערכיות ויזואלית הינה גורם סובייקטיבי ,ואיננה מרכיב חד משמעי במשיכה למרחבי נופש .לפיכך
נקבע לה משקל של  5%בלבד.
 .4תכניות מתאר ותפיסות ממשקיות הינן גורמים מרכזיים בשיקול הדעת של המתכנן ומנהל
המרחב אבל בדרך כלל לא קיימים בתודעה של הנופש בשטח .לפיכך ניתן משקל  5%לגורם זה.
 .5לאחר ביצוע המפות יערך שיקול דעת ,בסיוע אנשי שטח ,עד כמה המפות משקפות את המציאות
של תפרוסת הנב"ט בשטח הסקר ובמידת הצורך המפות יתוקנו בכדי ליצור התאמה טובה ככל
הניתן למגמות במציאות.
 .6לאחר הכנת המפה המצרפית יש לזהות מכלולי נב"ט מרכזיים במרחב הסקר ,בסיוע אנשי שטח.

מכלולי נב"ט
על בסיס המפה המצרפית ,ובשיחות עם אנשי שטח ,יסומנו מכלולי הנב"ט המרכזיים במרחב הסקר.
מכלולי הנב"ט הינם תאי שטח המהווים יחידה אחת ,מבחינת התפקוד והתפיסה של הנופש .הם בדרך
כלל מורכבים ממספר אתרים (אתרי טבע או אתרי ביקור) הקשורים זה בזה בתשתיות נופש (שבילים,
דרכי נוף) ומלווים בחניוני יום המתאימים לקליטת הנופשים .מכלולי הנב"ט מהווים תמצית של
ניתוח ערכיות הנב"ט כפי שפורט בפרקי המסמך.
מכלולי הנב"ט יסומנו על גבי המפה המצרפית כתאי שטח עם קונטור וסימון מקווקו; לכל מכלול
נב"ט יינתן מספר וכן תיאור מילולי של מאפייניו ומרכיביו.
הפרקים הבאים מציגים יישום של המתודולוגיה שפורטה בשני חקרי מקרה – הרי ירושלים והגלבוע.
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חקר מקרה  :1ערכיות נב"ט בהרי ירושלים
סקר טבע ונוף בצפון הרי ירושלים נערך במהלך  .2014גבולות אזור הסקר הם :גדר ההפרדה
בצפון; אבו גוש – קריית יערים במזרח; רמת רזיאל וכסלון בדרום; מסילת ציון ואשתאול במערב.
אזור הסקר עצמו כולל בעיקר יישובים כפריים ,אבל הוא סמוך לירושלים (כ 9-ק"מ מגבולו
מזרחי) וכך למטרופולין תל אביב (כ 20-ק"מ מגבולו המערבי).
הסמיכות למרכזי אוכלוסיה היא אחד הגורמים לערכיות המרחב מבחינת נב"ט .תפקידו של
האזור בהקשר של נופש הינו לספק אזורי ביקור על בסיס יומי לתושבי הערים הסמוכות (בית שמש,
מבשרת צי ון ,ירושלים) והיישובים הכפריים ,וכן נופש בטווח נגישות קרוב לתושבי ערי גוש דן
ויישובים סמוכים אחרים.
במרחב הרי ירושלים ישנם מאות חניוני יום ,ברמות שונות של פעילות .אתר מרכזי הינו אתר
הסטף (מחוץ לאזור הסקר ,ממערב לו) .גורמי המשיכה לאזור הינם יערות ,מעיינות ,אתרים
ארכיאולוגיים ואתרי הנצחה.
במרחב הסקר ישנה טופוגרפיה מורכבת ,כולל מתלולים חדים .עם זאת נראה כי הטופוגרפיה
איננה מהווה חסם לפעילות הנב"ט ,ובחלק מהמקרים היא אף מהווה גורם משיכה – לשם דוגמא,
האתר הפופולרי סטף נמצא בטופוגרפיה תלולה.
ניתן להבחין במרחב הסקר בשני אזורים כלליים מבחינת ערכיות נב"ט :בצפון – אזור הסגור
למבקרים  ,שבו יש שטח אש פעיל וכן אזור שמבחינת התפיסה התכנונית אמור להיות ללא פעילות
אינטנסיבית .דרום ומרכז המרחב :אזור עם משיכה בינונית לביקורים ,פרט למוקדים ומכלולים
המורכבים מחניונים ,שבילי אופניים והליכה ,אתרי עניין ואזורים הסמוכים לדרכים ,וליישובים,
כמפורט בפרק זה.

א .גורמים שמשפיעים על ערכיות לנב"ט באופן ישיר
מתקנים לשירות מבקרים ונופשים
א 1.חניוני יום
בתחום הסקר  54חניוני יום .מתוכם  3מוגדרים ע"י קק"ל כאינטנסיביים 4 ,מוגדרים
"גדולים" ,והיתר מוגדרים בינוניים או קטנים .מרבית החניונים אינם מציעים למבקר תשתיות נב"ט
כגון חדרי נוחיות או ברזיות .לעומתם ישנם חניונים רבים הכוללים אתרי הנצחה ,נקודות תצפית
ושבילים מסומנים.
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התקבלה שכבת ממ"ג של חניוני היום בתחום הסקר מקק"ל .השכבה מלווה בטבלה שבה
מתוארים המאפיינים השונים של כל אחד מהחניונים ,כגון גודל ,נגישות ,מתקנים הקיימים בו ועוד.
כל אחד מהמאפיינים קודדו בהתאם למפורט בפרק "הצעה למדדים לכימות ומיפוי".
המפה הבאה מציגה את סיווג ערכיות החניונים באזור הסקר ,בהתאם לרמת התשתיות
שבחניונים .ניתן לראות כי החניונים מפוזרים במרחב בסמיכות לדרכים ונחלים ,אבל אין דפוס ברור
לתפרוסת של רמת האינטנסיביות של החניונים .לאורך כביש  395בין אשתאול לרמת רזיאל ישנם
מספר חניונים בהם מתקנים בדרגת אינטנסיביות גבוהה יחסית (סומנו בערכיות מירבית).
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א 2.שבילים ודרכי קהל
במרחב הסקר דרכי נופש רבות – שבילי הליכה ,אופניים ודרכים לרכב שטח ולכל רכב .ניתן
להתרשם כי הדרכים עוקבות אחרי הטופוגרפיה ,בקו כללי מזרח-מערב ,לעיתים בערוצי נחלים
ולעיתים על מדרונות וקווי רכס.
שכבות ממ"ג של שבילי הליכה ,שבילי אופניים ,דרכים לרכבי שטח ודרכים עבירות לכל רכב
התקבלו מקק"ל ומהחברה להגנת הטבע .השכבות מוינו ודויקו על ידי אנשי השטח בקק"ל כך
שמופיעים בהם השבילים המסומנים ודרכי הקהל העיקריים הקיימים בשטח .יש לציין כי השבילים
המופיעים במפות הם השבילים העיקריים המשמשים את מירב המבקרים ,וכי ישנם בשטח שבילים
נוספים ,פופולריים פחות.
המפה המוצגת הינה מפת מידע נושאית המציגה דרכי קהל ושבילים מסומנים מסוגים
שונים :שבילי הליכה ,אופניים ,דרכים לרכבי שטח ודרכים לכל רכב.
מבחינת הערכיות הוחלט כי כל השבילים והדרכים יסומנו בערכיות מירבית מכיוון שהם
מהווים מתקנים מרכזיים המשרתים את המבקרים באזור .המפה המוצגת איננה לפיכך מפת ערכיות
אלא מפה אינפורמטיבית ,שמטרתה לתת מידע על סוגי הדרכים והשבילים במרחב.
המפה הבאה מציגה את השבילים המסומנים ודרכי הקהל באזור הסקר.
34
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קרבה למרכזי אוכלוסייה
המפה הבאה מציגה את הערכיות של תאי השטח בתחום הסקר בהקשר של קרבה
לאוכלוסיה .ניתן לראות את האזורים במזרח מרחב הסקר הקרובים לירושלים.
יש לציין כי האזור הסמוך לבית שמש (בפינה הדרומית-מערבית של המפה) מאופיין במצב
הנוכחי כאזור מופר ופגוע ,הכולל בין היתר מחצבות פעילות רבות .העיר בית שמש מופרדת משטח זה
על ידי אזור תעשיה ,כבישים ומסילת ברזל ,נחלים מזוהמים ,ומכשולים נוספים .מכיוון שהאוכלוסיה
בבית שמש הינה בעיקרה דתית ,נגישות לשטחים פתוחים צריכה להיות רגלית (בגלל האיסור על
נסיעה בימי הפנאי העיקריים – שבתות וחגים) .מכיוון שבמקרה זה הנגישות הרגלית לשטח הפתוח
מוגבלת מאוד ,האזור לא סומן במפה.
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נגישות
ג 1.כבישים ודרכים
משיחה עם אנשי השטח של קק"ל עלה כי ממרבית הדרכים הבינעירוניות במרחב הסקר (פרט
לדרך מס'  )1ניתן לרדת לשוליי ם ולגשת לשטח הפתוח ,ואכן מטיילים ונופשים עושים כך .לפיכך
המיפוי התייחס לכל הדרכים הבינעירוניות במרחב הסקר ,פרט לדרך מס' .1
המפה הבאה מציגה את הערכיות של תאי השטח בתחום הסקר בהקשר של נגישות לכבישים
ודרכים .ניתן לראות את "מסדרונות הנגישות" לאורך שלוש דרכים מקומיות ,שכיוונן מזרח-מערב.
יש לאמר כי מרבית החניונים במרחב סמוכים לדרכים הללו.
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ג 2.חסמי נגישות
נערכה שיחה עם איש השטח של קק"ל (גידי בשן) בכדי לזהות חסמי נגישות באזור הסקר.
מהשיחה עלו הדברים הבאים:
טופוגרפיה  -הרי ירושלים מאופיינים באזורים רבים של טופוגרפיה תלולה ,אך ככל הנראה
הטופוגרפיה איננה מהווה חסם ,מכיוון שגם חניונים הנמצאים במקומות בהם הטופוגרפיה תלולה
(למשל סטף) הינם פופולאריים .לפיכך נושא הטופוגרפיה לא נכנס למיפוי החסמים.
דרכים ומסילות ברזל – דרך מס'  1מהווה חסם ,וסומנה בקו אדום במפה .מסילת הברזל
בנחל שורק מהווה חסם (ממוקמת מדרום למרחב הסקר) .מסילת הברזל הנמצאת בהקמה לא תהווה
חסם מכיוון שמרביתה עוברת במנהרות .אזורי עבודות ההקמה הנוכחיות מהוות חסם ,אבל הוא
אמור להתבטל עם סיום העבודות.
גדרות – סביב חלק מהיישובים הכפריים יש גדר .סביב השטחים החקלאיים יש גדר .הגדרות
סומנו בקו אדום במפה.
בשני מקומות הוקמו מעברים אקולוגיים מעל הכבישים ,ומהווים "שבירה" של החסם,
לפחות עבור אוכלוסיות טבעיות .לעת עתה המדיניות הינה שלא לאפשר מעבר מטיילים במעברים
האקולוגיים הללו ולפיכך הם לא סומנו במפות .ככל שיהיה שינוי עתידי שיאפשר מעבר להולכי רגל
ו/או רוכבי אופניים במעברים האקולוגיים הללו – ראוי לסמן אותם במפות בהתאם.
המפה הבאה מציגה את חסמי הנגישות העיקריים לנב"ט בתחום הסקר.
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תחושת בטחון ובטיחות
מ שיחה עם איש השטח של קק"ל (גידי בשן) עלה כי במרחב הסקר לא ניתן לאתר אזורים
הנתפסים כפחות בטוחים מאחרים .אמנם כאשר המצב הביטחוני אינו יציב -חלה ירידה בכמות
המבקרים ,אך הדבר נכון לגבי כל מרחב הסקר .חניונים הסמוכים לגדר ההפרדה אינם פחות
פופולאריים מחניונים המרוחקים ממנה.
לאור זאת ,לא נערכה מפה של נושא בטחון ובטיחות.
ב .גורמים נוספים היוצרים משיכה לנב"ט במרחב
נקודות /מתחמי עוגן המושכים מבקרים
האתרים העיקריים בהרי ירושלים הם מעינות ,תצפיות וכן אתרי הנצחה ואתרים
ארכיאולוגיים בעלי חשיבות רבה במיוחד .האתרים זוהו על בסיס טבלת אתרי עניין בסקר טבע ונוף
של מכון דש"א ,ודויקו על בסיס שיחות עם אנשי שטח .האתרים סומנו לאחר דיון עם מנהלי השטח
שבו הובהר שמדובר באתרים מעניינים ומושכים עבור הציבור הרחב ,ולא עבור אנשי מקצוע .ניתן
להתרשם כי במרחב סקר הרי ירושלים יש כ 10-אתרי עניין המהווים גורם משיכה למבקרים ונופשים.
42

צמחיה יוצרת צל
מקור הנתונים :שכבת ממ"ג מסקר מכון דש"א – צמחיה יוצרת צל .מרבית אזור הסקר ,פרט
לצפון האזור ,מאופיין בצמחיה יוצרת צל המתאימה לנופש של שהיה בחניונים.
ערכיות נופית-ויזואלית
מקור המידע הינו מפת הערכיות הנופית הנערכת במסגרת סקרי טבע ונוף של מכון דש"א.
ניתן להתרשם כי האזורים בעלי הערכיות הויזואלית הגבוהה ביותר הם בצפון המרחב וכן בתא שטח
באזור המערבי במפגש בין נחל החמישה לנחל יתלה .דווקא אזורים אלו אינם מפותחים לקליטת
נופשים ,אין אליהם נגישות טובה ואין בהם צמחיה יוצרת צל ,וגם לפי תפיסות ניהול וממשק (יוצגו
להלן) הם לא מיועדים למבקרים ולנופשים.
מפות הערכיות לנב"ט בהתייחס למתחמי עוגן המושכים מבקרים ,צמחיה יוצרת צל וערכיות
נופית-ויזואלית מוצגות בעמודים הבאים.
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שימוש בפועל של נופשים בשטח
בהרי ירושלים נאספו על ידי קק"ל נתונים בדבר כמויות הנופשים בחניונים השונים לאורך
כעשור .ראוי לציין כי הספירות נערכו בימי שיא בלבד (למשל בחגים וסופי שבוע בקיץ) ולא באופן
רציף לאורך כל השנה ,וכי הן מתייחסות למספר מכוניות ולא למספר אנשים נופשים.
נערך סיכום של סה"כ מספר המכוניות שנספרו לאורך עשור לכל חניון ,ונערך סיווג ערכיות
בהאם למתודולוגיה שפורטה בפרק הקודם.
נבחנה ההתאמה בין מיפוי ערכיות החניונים על פי התשתיות שבהם (המפה הראשונה בפרק
זה) לבין מיפוי הערכיות בהתאם לשימוש בפועל .יש לציין כי ב 84%-מהחניונים קיימת התאמה בין
כמות התשתיות בחניון וספירות הנופשים בחניון – כלומר בחניונים שבהם יש יותר תשתיות יש גם
יותר נופשים.
מפת הערכיות לפי שימוש בפועל מוצגת בעמוד הבא .גם במפה זו ניתן לראות ריכוז של
חניונים בערכיות גבוהה לאורך דרך  395בין אשתאול לרמת רזיאל.
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תכניות מתאר ותפיסות של תכנון וממשק
ט 1.תכניות מתאר
מקורות הנתונים :תמ"א  ,22תכניות מפורטות ליערות (במקרה של אי התאמה לתמ"א -נערך
המיפוי על פי התכניות המפורטות) ,תמ"א  ,8מיפוי של שטחים חקלאיים מעובדים שנערך במסקרת
סקר מכון דש"א .ניתן להתרשם כי מרבית האזור מיועדת ליערות או גנים לאומיים ,שהינם יעודי
הקרקע שמטרתם לספק שירותי נב"ט לאוכלוסיה ,ולפיכך סומנו במפה בערכיות מירבית.

ט 2.תפיסות של תכנון וממשק
מקור הנתונים הינו תכניות אב לממשק יער הקדושים ,מתוכן זוהו תאי השטח המיועדים
למבקרים ולנופשים (דורגו בערכיות מירבית); וכן שיחות עם מנהלי השטח מטעם קק"ל (חנוך צורף
וגידי בשן) ,בהן זוהו אזורים שלפי תפיסת קק"ל בתיאום עם רט"ג אינם מיועדים לביקורים ולנופש,
בגלל ערכי טבע ייחודיים (אזורים אלו סומנו בערכיות נמוכה מבחינת נב"ט).
ניתן לראות כי השטחים המיועדים על פי תפיסת הממשק לביקורים ולנופש הינם בדרום
מרחב הסקר ,בסמוך לדרך  395ונחל כסלון .בצפון האזור יש תא שטח שאינו מיועד לביקורים ולנופש,
חלקו הינו שטח אש.
מפות הערכיות בהתייחס לתכניות מתאר ולתפיסות של תכנון וממשק מוצגות בעמודים
הבאים.
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ג .המפה המצרפית
הוכנה מפה מצרפית בהתאם למתודולוגיה שפורטה בפרק הקודם בדו"ח זה .על גבי המפה
המצרפית מסומנים (בקונטור אדום) מכלולי נב"ט עיקריים ,כמפורט להלן.
ד .מכלולי נב"ט
 .1הר הרוח -נטף
המכלול כולל מערכת דרכי נוף באיכות טובה ,מספר חניונים הסמוכים לדרכים ,חוות עיזים,
שבילי טיול פופולריים.
 .2הפורצים
אנדרטת הפורצים – חניון צמוד לדרך מס'  1ואתר מורשת מרכזי .מכלול המספק מידע על
מלחמת העצמאות .מוקד יציאה לטיולים ברגל ,אופניים ורכב .נקודת תצפית בקרבת מקום איננה
נגישה כרגע.
 .3שיירות – מסרק
מכלול נב"ט הכולל חניוני יום ,אתרי מורשת מלחמת העצמאות (משלטים ברמת נגישות
גבוהה) ,שמורת טבע ,מוקד יציאה לטיולים ,חניון לילה .מכלול המשרת קבוצות תלמידים רבות.
 .4שער הגיא
המכלול מהווה מבואה להרי ירושלים .כולל אתר היסטורי – חאן שער הגיא ,ודרכים בעלות
ערכי מורשת :הדרך לירושלים ודרך בורמה .במקום חניון יום וחניון לילה .כמו כן מתוכנן במקום
שביל עולי רגל.
 .5נחל כסלון – יער הקדושים
מכלול הכולל נחל ,דרך נוף לאורך הנחל ,חניונים ,תצפיות נוף ,דרכי אופניים והליכה וכן אתר
מורשת וזיכרון לשואה .מערת בני ברית הינה האתר המרכזי להנצחת השואה במכלול זה.
 .6תל כסלון
מכלול הכולל :אתר עתיקות – העיר כסלון; שלושה מעיינות; חניון גדול; כניסה למערכת
שבילי טיול.
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 .7מגילת האש
מכלול הכולל אתר מורשת (אנדרטה לשואה והתקומה) ,חניון גדול ,שבילי טיול ואופניים,
אתרי פריחה ,יער מורשת יהדות תימן.
 .8יער החמישה – הר אדר
חניוני יום ,מכלול אומנות  -שביל פיסול ביער ,מורשת מלחמת העצמאות – אתרי קרבות
ובית קברות של חללי מלחמת העצמאות .קטע מהדרך לירושלים .המכלול משרת את תושבי הר אדר
וכן תיירים מהמלונות הסמוכים (מעלה החמישה ,קריית ענבים).
 .9יער נווה אילן – חרבת מצד
מכלול הכולל נקודות תצפית ,מערכת דרכים ,חניונים ,אתר עתיקות – חורבת מצד (תחנה
בדרך הרומית לירושלים) ,קטעים מהדרך הרומית לירושלים ,אומנות – פיסול ביער ,נקודת יציאה
לטיולי רכבי שטח.
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חקר מקרה  :2ערכיות נב"ט בגלבוע
סקר טבע ונוף לגלבוע נערך על ידי מכון דש"א במהלך שנת  .2014תחום הסקר כולל את
הגלבוע וכן את השטחים החקלאיים של יישובי חבל תענ"ך.
במבט ארצי – הגלבוע מושך אליו נופשים המגיעים מכל רחבי הארץ .מרבית המבקרים
מגיעים מאזורים מרוחקים יחסית ,ולאו דווקא מהיישובים הסמוכים ,שהינם קטנים יחסית (בית
שאן ,עפולה ויישובים כפריים).
הנופשים בגלבוע מתחלקים למספר סוגים כלליים:
 .1מבקרים המגיעים ספציפית כדי לראות את אירוס הגלבוע – זהו גורם משיכה מרכזי
לגלבוע .עונת הפריחה הינה פברואר-מרץ.
 .2נופשי שהיה (פיקניק) ,המגיעים מכל הארץ ,לאו דווקא מיישובי האזור.
 .3מטיילים – תלמידי בית ספר המשתמשים בשביל מרכזי היורד מרום הגלבוע לעמק
חרוד; תנועות נוער; משתתפי צעדת הגלבוע (כ 20,000-איש).
 .4רוכבי אופניים ורכבי שטח – בגלבוע יש מספר מסלולים לרכיבת אופניים וכן דרכים בהם
משתמשים רכבי שטח רבים.
הנופש באזור הגלבוע הינו עונתי -מרבית המבקרים מגיעים בחורף ,בין אוקטובר ליום
העצמאות .בקיץ האזור חם מדי לנב"ט.
בגלבוע יש פסיפס של שטחי יער ושטחי שמורות טבע-גנים לאומיים .ניהול השטח בגלבוע
מתבצע במשותף בין רט"ג וקק"ל על בסיס הסכמי ניהול .חניוני נב"ט נמצאים ביערות ובשמורות
טבע.
א.

גורמים שמשפיעים על ערכיות לנב"ט באופן ישיר
מתקנים ושירותים עבור מבקרים ונופשים
א 1.חניוני יום

במרחב הגלבוע כ 13-חניוני יום .סיווג החניונים על פי מגוון ורמת השירות בהם נערך על פי
נתונים שהתקבלו מקק"ל ,בהתאם למתודולוגיה שהוצגה בפרקים קודמים בעבודה זו.
מכיוון שחלק חשוב מנקודות העוגן בעלות העניין בגלבוע משולבות בחניוני יום – למשל
נקודות תצפית – הוחלט במקרה זה (ובהתאם להמלצת איש השטח מטעם קק"ל) לאחד בין מפת
החניונים ומפת אתרי העניין.
המפה הבאה מציגה את סיווג ערכיות החניונים ואתרי העניין באזור הגלבוע .ניתן להתרשם
כי החניונים מרוכזים לאורך דרך נוף הגלבוע ,ויש בהם מגוון משתנה של מתקנים ורמות שירות
שונות .החניונים והאתרים מרוכזים באזור הצפון-מערבי של הגלבוע.
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א 2.שבילים ודרכי קהל
הגלבוע הינו אזור אהוב לטיולי אופניים :סינגל רום הגלבוע הוא שביל מעגלי של  40ק"מ,
מתחבר לשביל מורדות הגלבוע ,מושכן חזק הפעיל בעיקר בחורף.
דרך הרכב היחידה למעשה באזור הינה דרך נוף הגלבוע ,העוברת ברום הרכס בכיוון כללי
צפון-מערב לדרום-מזרח .לאחרונה ערכה קק"ל כריתה של עצים שהביאה לפתיחת מבטים אל הנוף
לאורך הדרך .ניתן לרדת בקלות מהדרך אל השטח הפתוח מסביב ,ומרבית החניונים הם לאורך הדרך.
דרכי עפר לאופנועי שטח ורכבי שטח הן מושכן משמעותי בגלבוע .יש במרחב דרכי עפר
שאפשר לנסוע בהן ברכב (למשל דרך עפר מגן נר עד נחל בזק) ,אבל הן לא מוגדרות כדרכים קולטות
קהל וקק"ל איננה מתחזקת אותן וגם לא מבטחת את הנוסעים לאורכן .לאור העובדה כי דרכים אלו
אינן מנוהלות עבור נופשים ומבקרים ,ולמעשה השימוש בהן נוגד את המדיניות של מנהלי השטח – הן
לא הוכנסו למפות .כמו כן לא הוכנסו למפות דרכים חקלאיות ,שאמורות לשמש למיכון חקלאי ואינן
מותאמות לקליטת נופשים ומטיילים (אם כי בחלק מהמקרים משמשות לכך בפועל).
שביל ההליכה המרכזי בגלבוע הינו שביל הטיול המשמש תלמידי בתי ספר וקבוצות מאורגנות
אחרות לירידה רגלית מרום הגלבוע אל העמק באזור בית אלפא .בנוסף לשביל זה קיימים בגלבוע
שבילי הליכה רבים ,אבל אין בהם בדרך כלל מטיילים רבים ולכן לא סומנו במפה .יש לציין כי
השבילים המופיעים במפות הם השבילים העיקריים המשמשים את מירב המבקרים ,וכי ישנם בשטח
שבילים נוספים ,פופולריים פחות ,שאינם מסומנים במפות.
המפה הבאה מציגה את השבילים ודרכי הנוף באזור הסקר .מקור הנתונים הינן שכבות מידע
שהועברו מקק"ל .השכבות מוינו ודויקו על ידי אנשי השטח בקק"ל כך שמופיעים בהם השבילים
ודרכי הנוף העיקריים הקיימים בשטח .מדובר במפה אינפורמטיבית המציגה את סוגי השבילים
השונים .לכל השבילים והדרכים יוחסה ערכיות מירבית וכך שולבו הדברים במפה המצרפית.
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קרבה למרכזי אוכלוסייה
המיפוי נערך בהתאם למתודולוגיה שהוצגה בפרקים הקודמים .ראוי לציין כי המרכיב של
קרבה למרכזי אוכלוסיה פחות חשוב בהקשר של הגלבוע (בודאי בהשוואה להרי ירושלים) כתוצאה
משני גורמים:
 .1המיעוט היחסי של האוכלוסיה ביישובים באזור – הערים הסמוכות הן עפולה (44,000
תושבים) ובית שאן ( 17,000תושבים) ומרבית היישובים במרחב הם כפריים.
 .2מרבית המבקרים בגלבוע אינם מתגוררים באזור אלא מגיעים ממקומות מרוחקים יותר,
כאשר פריחת אירוס הגלבוע הינה גורם משיכה מרכזי.
המפה המוצגת הינה ,לפיכך ,בגדר מפה אינפורמטיבית שיכולה לשמש כרקע עתידי לתכנון
יערות קהילתיים (בסמוך לאזורי מגורים) ,אך היא פחות חשובה בהקשר של הערכיות הקיימת לנב"ט
במקום .לאור זאת ,השכבה חושבה במשקל של  5%בלבד במפה המצרפית.

58

דר' לירון אמדור
רחוב אילת  7חיפה 3229806

תכנון-חקלאות-כלכלה-סביבה
052-4337298

amdurliron@gmail.com

5
9

דר' לירון אמדור
רחוב אילת  7חיפה 3229806

תכנון-חקלאות-כלכלה-סביבה
052-4337298

amdurliron@gmail.com

נגישות
ג 1.כבישים ודרכים
הדרך המרכזית באזור הסקר הינה דרך נוף הגלבוע .זוהי דרך העוברת לאורך רום הרכס
וניתן לרדת משוליה כדי להגיע לשטחים פתוחים סמוכים .מרבית חניוני הנב"ט מצויים לאורך הדרך.
דרך נוספת ,במרכז האזור ,הינה הדרך היורדת מאזור מעלה גלבוע לבית אלפא .דרך זו עוברת
בטופוגרפיה תלולה וקשה מאוד לרדת לשוליה בגלל הטופוגרפיה .לפיכך היא לא נכנסה למיפוי.
ישנן דרכים נוספות במרחב הסקר ,במורדות הגלבוע ,אזור יישובי התענ"ך .סביב הדרכים
הללו אין כיום חניוני נב"ט וגם לא ערכי נוף או מוקדי עניין אחרים המצדיקים פיתוח חניונים .אף על
פי כן הן סומנו במפות בהיותן כלי נגישות מרכזי למרחב ,וכעין "מרחב חיפוש" לפיתוח עתידי של
חניונים ,ככל שיידרש וימצא מתאים.
המפה הבאה מציגה את הערכיות של תאי השטח בתחום הסקר בהקשר של נגישות לכבישים
ודרכים.
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ג 2.חסמי נגישות
חסם נגישות עיקרי לשטחים פתוחים בגלבוע הוא הטופוגרפיה שבמקומות רבים הינה תלולה
ומקשה על הנגישות לשטח .יש לציין כי שבילי טיול מסוימים ,למשל בשמורת דרום מזרח הגלבוע,
הינם באזורים עם טופוגרפיה תלולה.
חסם נוסף הינו גדר המערכת.
חסם נוסף הינו הכרות פחות טובה עם השטח ,לחלק מהמטיילים אין הכרות טובה עם
אזורים במורדות הגלבוע ,שמהווה חסם לשימוש בשטח למטרות נופש.
המפה הבאה מציגה את חסמי הנגישות העיקריים לנב"ט בתחום הסקר.
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תחושת בטחון ובטיחות
עד הקמת גדר ההפרדה ב 2005-היו בעיות ביטחון בגלבוע .מאז  2005הגלבוע נתפס כמקום
בטוח ,ואין אזורים שנתפסים ככאלו שיש בהם בעיות ביטחון .מרבית החניונים רחוקים מגדר
ההפרדה ,אבל גם ליד הגדר יש תחושת ביטחון (מקור הנתונים :שיחה עם גיל עצמון ,מנהל השטח
מטעם קק"ל ,דצמבר .)2015
לאור זאת ,לא נערכה מפה של נושא בטחון ובטיחות.
ב.

גורמים נוספים היוצרים משיכה לנב"ט במרחב
נקודות /מתחמי עוגן המושכים מבקרים

מקור הנתונים הינו טבלת האתרים מסקר מכון דש"א ,מתוכה מוינו (בסיוע אנשי שטח)
האתרים שדורגו כבעלי ערכיות מירבית ,בקטגוריות :פריחה (אירוס הגלבוע) ותצפיות וכן אתרי
הנצחה ואתרים ארכיאולוגיים בעלי חשיבות רבה במיוחד (אין בגלבוע מעיינות) .האתרים סומנו
לאחר דיון עם מנהלי השטח שבו הובהר שמדובר באתרים מעניינים ומושכים עבור הציבור הרחב ,ולא
עבור אנשי מקצוע.
אתרי הפריחה של אירוס הגלבוע הם גורם המשיכה העיקרי לאזור .שני מוקדי הפריחה
העיקריים הינם בשמורת הר ברקן ובסמוך למוסד מלכישוע .האוכלוסייה בהר ברקן הרבה יותר
רגישה לשנות בצורת מהאוכלוסייה באזור מלכישוע ,ולכן ככל הנראה חלה קריסה של האוכלוסייה
בשנים האחרונות ,בעקבות רצף של כמה שנות בצורת .אזור מלכישוע איננו ערוך לקליטת המבקרים
המגיעים לראות את האירוסים ,מבחינת תשתיות תחבורה ,חניה ,חניוני יום וכדומה.
במרחב נקודות תצפית רבות ,מרביתן משולבות עם חניוני נב"ט :חניון כתף שאול ,תצפית
חידו ,חניון ויניה כהן ,אנדרטת השבעה סמוך להר שאול ,חניון ברקן (כולל מגדל) ,חניון אבינדב (חליל
הרוח) .חלק גדול מהמצפורים הינם באחריות קק"ל ומנוהלים במשולב עם החניונים .הם מוזכרים
בהקשר של מתחמי עוגן המושכים מבקרים בכדי להבליט את היותם אתר ייחודי ובעל עניין מבחינת
המבקר.
אין מעיינות ברום הגלבוע ,עין יזרעאל במורדות הגלבוע הינו מחוץ לתחום הסקר ,בחרנו
לסמן אותו במפה ,בגלל חשיבותו במרחב.
תל יזרעאל למרגלות הגלבוע הינו אתר ארכיאולוגי חשוב וכן נקודת תצפית המושכת מבקרים
רבים (יש במקום חניון נב"ט).
ספורט אתגרי – מזה עשרות שנים יש בגלבוע אתר של מצנחי רחיפה .מנהלי השטח (קק"ל)
טרם גבשו מדיניות בנוגע לאתר זה ,האם לטפח סוג כזה של ספורט אתגרי או לנסות למנוע אותו,
ולפיכך האתר לא סומן לעת עתה במפה .לספורט אתגרי יש משמעויות בנושאי ביטוח ובטיחות
מטיילים שיש לקחת בחשבון.
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לאור העובדה כי חלק גדול מאתרי העניין משולבים עם חניונים -הוחלט לאחד בין מפת
החניונים למפת אתרי העניין (ראו בתחילת הפרק ,בסעיף א.)1.

צמחיה יוצרת צל
מקור הנתונים :שכבת ממ"ג מסקר מכון דש"א – צמחיה יוצרת צל .ניתן להתרשם כי
הצמחיה יוצרת הצל מרוכזת בעיקר ברום הגלבוע ,ואילו במורדות הצמחיה הינה עשבונית .באזור
המערבי של הסקר – שטחים חקלאיים ובהם צמחיה חקלאית.

ערכיות נופית-ויזואלית
מקור המידע הינו מפת הערכיות הנופית הנערכת במסגרת סקרי טבע ונוף של מכון דש"א.
ניתן להתרשם כי האזורים בעלי הערכיות הנופית הגבוהה ביותר הינם במדרונות ההר.
מפות הערכיות לנב"ט בהתייחס למתחמי עוגן המושכים מבקרים ,צמחיה יוצרת צל וערכיות
נופית-ויזואלית מוצגות בעמודים הבאים.
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שימוש בפועל של נופשים בשטח
אין נתונים כמותיים על מספר המבקרים בחניוני הגלבוע (אין ספירות נופשים) .בשיחה עם
מנהל השטח מטעם קק"ל (גיל עצמון ,דצמבר  ,)2015זוהו החניונים האהובים ביותר על נופשים:
נורית ,הר שאול ,כתף שאול ,ברקן ,האירוסים ,חניון אבינדב .חניון ויניה כהן בעל משיכה בינונית.
חניון תל יזרעאל נמצא למרגלות הגלבוע ומושך מבקרים כל השנה.
מפת השימוש בפועל של נופשים דומה למפת החניונים מבחינה זו שמופו בה כל הנקודות בהן
יש חניונים  ,כאשר הערכיות מיוחסת לחניונים על פי מידת המשיכה שלהם לנופשים בפועל (ולא על פי
רמת המתקנים שבהם ,שנותחה במפה הקודמת) .ניתן להתרשם כי מרבית החניונים הפופולריים הינם
גם אלו שיש בהם תשתיות מגוונות וברמת שירות גבוהה.
מפת הערכיות לפי שימוש בפועל מוצגת בעמוד הבא.
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תכניות מתאר ותפיסות של תכנון וממשק
ט 1.תכניות מתאר
בגלבוע יש פסיפס של שטחי יער ושטחי שמורות טבע-גנים לאומיים .במקומות מסוימים
שטחים של יער נטע אדם מוגדרים סטטוטורית כשטחי שמורות וגנים ,ובמקומות אחרים שטחי חורש
טבעי מוגדרים סטטוטורית כשטחי יער המנוהלים על ידי קק"ל .ניהול השטח בגלבוע מתבצע במשותף
בין רט"ג וקק"ל על בסיס הסכמי ניהול .בין היתר ,לפי הסכמי ניהול -קק"ל מנהלת כריתה וחניונים
בשטחי גן לאומי ,ורט"ג מנהלת שטחים שבתמ"א  22במקומות בהם מדובר במובלעות ברצף שמורות
(מזרח הגלבוע).
לדברי אנשי השטח מקק"ל ,תכניות המתאר הארציות (תמ"א  ,22תמ"א  )8אינן משקפות את
הניהול הממשי של השטחים הפתוחים בגלבוע.
תכנית מקומית ליערות הגלבוע קודמה בעבר על ידי קק"ל בתיאום עם רט"ג ,בין היתר
במטרה להתאים את המצב התכנוני לניהול השטח בפועל .התכנית נדחתה בועדה המחוזית ,ככל
הנראה על רקע התייחסות לתאי השטח של פריחת אירוס הגלבוע.
מעיון בתיק הממשק של שמורות הגלבוע (פדרמן ,ואחרים )2014 ,עולה כי אחת מהמטרות של
שמורות הגלבוע (אמנם בסדר חשיבות נמוך יחסית) הינה :קליטת קהל בדגש על תיירות אקולוגית
("שומרת טבע") בשמורת הגלבוע; ואילו בשמורת הגלבוע המזרחי ושמורת נחל בזק – קליטת
מטיילים רגליים בלבד.
לאור זאת – תסומן שמורת הגלבוע בערכיות גבוהה מאוד בהקשר של נופש ,ואילו שמורת
הגלבוע המזרחי שמורת נחל בזק – בערכיות גבוהה בלבד.
ט 2.תפיסות של תכנון וממשק
שמורת טבע דרום-מזרח הגלבוע מנוהלת שלא למטרת ביקורים ונופש .תפיסת הניהול הינה
כי מבקרים יגיעו למספר שבילי הליכה מסומנים כאשר יתרת השטח תנוהל ללא ביקורים.
מפות הערכיות בהתייחס לתכניות מתאר (תכניות מתאר ארציות) ולתפיסות של תכנון
וממשק מוצגות בעמודים הבאים.
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ג.

המפה המצרפית

הוכנה מפה מצרפית בהתאם למתודולוגיה שפורטה בפרק הקודם בדו"ח זה.
במפה המצרפית ניתן להתרשם ממוקד הנב"ט בצד הצפון-מערבי של הר הגלבוע .באזור זה
יערות רבים (גם מבחינת צורת הצמחיה – עצים נותני צל – וגם מבחינת ההגדרה הסטטוטורית) ,וכן
חניונים בעלי ביקוש גבוה .המפה נבדקה אל מול אנשי השטח של קק"ל ונמצא שהיא תואמת את
פעילות הנב"ט המרחבית במציאות.
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ד.

מכלולי נב"ט
 .1עין יזרעאל

מכלול הכניסה המערבית לגלבוע ,הכולל שני מעיינות ,גן לאומי ,נחל ששוקם בעזרת צמחיה
(נחל נבות) ,שביל הליכה לאורך הנחל ,חניון יום (חניון נורית) ,מסלולי אופניים ,אתר ספורט אתגרי
 ,pump truckאתר ספורט אתגרי סקי הגלבוע ,אתר ארכיאולוגי מרכזי (תל יזרעאל) ,מסעדה ומלונית,
חוות תבלינים ,בית עלמין היסטורי (גדעונה).
 .2הר שאול – כתף שאול
מכלול הכולל :אנדרטה (אנדרטת השבעה) ,תצפית לנוף ,דרך נוף 2 ,חניוני יום ,חניון רכב,
חניון לילה מתוכנן .מגוון פעילויות ספורט :רחיפה ,טיולי אופניים (אופני שטח ואופני כביש)" .שביל
התנ"ך" – שביל הליכה שלאורכו פסוקי תנ"ך ונקודות בהן ניתן לשמוע הנחיות קוליות.
 .3שער הזהב והעמק הנעלם
צומת שבילים וחניון מרכזי .מסלול הליכה מרכזי אל העמק הנעלם.
 .4הר ברקן
שמורת טבע מרכזית ואתר פריחת אירוסים .נוף פנורמי.
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 .5מרגלות הגלבוע
אזור הסמוך לבית אלפא וחפציבה .כולל גן יפני ,אתר עתיקות (בית כנסת) ,אתר מורשת –
בית העלמין של בית אלפא .מחצבת שיש משוקמת – מחצבה מראשית תקופת ההתיישבות ,שבה נערך
שימור של כלי חציבה ישנים .אתר התיישבות – תל יוסף הישנה.
 .6הסרפנטינות
שבילי אופניים והליכה מתפתלים מרום הגלבוע אל חפציבה.
 .7נחל יצפור
מסלול הליכה רגלי פופולרי ,מתאים לילדים ,מתחיל בחניון ברום הגלבוע ויורד אל עין מודע
(עין מודע נמצאת מחוץ לתחום הסקר ,המכלול המסומן מסתיים במכלאות בקר באמצע הדרך) .כולל
נחל אכזב.
 .8אבינדב
מכלול ברום הגלבוע ,כולל חניון פופולרי ,אתר טורבינות רוח (מתוכנן לכלול מרכז מבקרים),
אתר אנרגיה שאובה (בבניה) ,אנדרטה ,תצפית וחניון לילה.
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 .9הר מלכישוע
אתרים ארכיאולוגיים (למשל חרבת נר) ,אתרי פריחת אירוסים ,יער נטע אדם ,שבילי
אופניים ,דרכים לרכבי שטח ,ודרכי נוף עבירות לכל רכב.
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נספח :סקירת ספרות – מדדי ערכיות לנופש בשטחים פתוחים
א.

מבוא

מטרתה של סקירת ספרות זו היא לזהות כלים מקובלים למיפוי של נופש בשטחים פתוחים.
זאת בכדי שנוכל לבסס את מתודולוגיית הניתוח בה נשתמש על כלים המקובלים בספרות המחקר.
בכדי למפות את הערכיות לנופש  ,יש להבין את הגורמים וסיבות למשיכה של מבקרים
לשטחים פתוחים בעלי מאפיינים מסוימים.
כפועל יוצא מכך ,ערוכה סקירת הספרות באופן הבא :תחילה נסקור את מאפייני השטח
שנמצא בספרות שיש להם השפעה על ערכיות לנב"ט .נסקור את הדרכים המקובלות לאמוד את
ערכיות השטח באמצעות סקרי מבקרים והערכות מומחים.
לאחר מכן נסקור את האופנים בהם נהוג למפות את תאי השטח על פי התאמתם  /ערכיותם
לנב"ט .יבדקו שאלות מתודולוגיות כגון יחידת השטח לניתוח ושיטות למדידת פרמטרים שונים.
נסיים בדוגמא נבחרת של מיפוי ערכיות נב"ט; דוגמאות נוספות למיפוי שכזה מופיעות בסיום הנספח.
ב.

מאפייני שטח שיש להם השפעה על ערכיות לנב"ט
ישנן שתי קטגוריות כלליות של גורמי השפעה על משיכה לנב"ט ( ,Leeואחרים;2010 ,

 ,Casado-Arzuagaואחרים:)2014 ,
 .1גורמים נתונים של האתר – גורמים הקיימים באתר ללא פיתוח אנושי מכוון :גורמים
טבעיים -אקלים ,אקולוגיה ,משאבי טבע ,מורשת ואתרים .וכן גורמים אזוריים כגון
קרבה למרכזי אוכלוסיה ונגישות.
 .2תשתיות שפותחו עבור תיירים – גורמים "מלאכותיים" שהוספו לאתר בכדי להפוך אותו
לנוח ומתאים יותר לקליטת תיירים .אנחנו נכלול בגורמים הללו גם את נושא צפיפות
המבקרים באתר – שהיא בדרך כלל פועל יוצא של תשתיות שפותחו בו.
המטרה של התיירים היא ליהנות מהמאפיינים הטבעיים של האתר ,אבל הם נזקקים
לתשתיות כדי ליהנות מהביקור ( ,Leeואחרים .)2010 ,גורמים נוספים שיש להם השפעה על שביעות
רצון מאתר ביקור הינם חברתיים (למשל כמות המבקרים במקום) ,וכן מאפיינים סובייקטיביים של
הנופשים עצמם ( ,Fleishmanואחרים .)2009 ,ראוי לציין כי באופן כללי משיכה לאתר נב"ט או
שביעות רצון ממנו הינם דבר סובייקטיבי ,הקשור לציפיות מהאתר ועד כמה מאפייניו למעשה
תואמים את הציפיות ממנו ( ,Fleishmanואחרים.)2009 ,
נסקור את הממצאים שעלו ממחקרים שונים בדבר הגורמים הללו .בכל אחד מהנושאים
סודרו הגורמים השונים בסדר חשיבות – מגורמים המוזכרים במחקרים רבים ,לכאלו המוזכרים
פחות.
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מאפיינים טבעיים
 .1תכסית הצמחיה – אנשים מעדיפים נוף ירוק ,צמחיה מתוחזקת ומגוונת ,יערות מטופלים
על פני יערות טבעיים ,פתוחים ולא צפופים מדי (גסול ,ואחרים .)2013 ,נופי יערות
מועדפים על פני בתה ,טרשים וחולות (גסול ,ואחרים ,Akhbasmda ;2013 ,ואחרים,
 ,Sen ;2014ואחרים ,Kurdoglu ;2014 ,ואחרים ,de Aranzabal ;2010 ,ואחרים;2009 ,
 ,C. Scottואחרים .)2013 ,יערות רחבי עלים מועדפים על פני יערות מחטניים
( ,Termansenואחרים .)2013 ,צמחיה יוצרת צל הינה מרכיב חשוב בשביעות הרצון של
מבקרים מאתר נב"ט ( ,Fleishmanואחרים .)2009 ,אנשים מעדיפים נוף לא מיושב ולא
מפותח ,שמרגיש "טבעי" ,וכן ביקור בשמורות טבע ( ,Shechterואחרים,Steinitz ;1981 ,
ואחרים ;2005 ,בקר ,ואחרים ;2007 ,גסול ,ואחרים ,Akhbasmda ;2013 ,ואחרים,
 ,Casado-Arzuaga ;2014ואחרים .)2014 ,נופשים לא אוהבים לראות נוף אורבני צפוף,
או פיתוח תיירותי-מסחרי אינטנסיבי ( ,Senואחרים .)Steinitz, 1990 ;2014 ,אנשים
אוהבים לראות צמחים פורחים ועצים מקומיים ,כמו גם בעלי חיים מסוימים – ציפורים,
פרפרים ואיילות ( ,Koniakואחרים.)2011 ,
 .2מורפולוגיה וטופוגרפיה ( ,Shechter ;Steinitz, 1990ואחרים,Akhbasmda ;1981 ,
ואחרים– )2014 ,הרים מהווים נוף המושך נופשים ( ,Senואחרים,Akhbasmda ;2014 ,
ואחרים ,Kurdoglu ;2014 ,ואחרים ,de Aranzabal ;2010 ,ואחריםCasado- ;2009 ,
 ,Arzuagaואחרים ,Termansen ;2014 ,ואחרים ,)2013 ,ובמקומות מסוימים גם עמקים
( ,Kurdogluואחרים.)2010 ,
 .3נוף ייחודי ,תצפית נוף – אנשים מעדיפים לבקר במקומות בהם יש תצפיות הפתוחות
למרחק ,נוף ייחודי ,נוף היוצר תחושת מסתורין ,מורשת והיסטוריה ,בעל מורכבות ומגוון
( ,Shechterואחרים ,Babaie-Kafaky ;Steinitz, 1990 ;1981 ,ואחרים)2009 ,
( ,Kurdogluואחרים ,Lee ;2010 ,ואחרים ,de Aranzabal ;2010 ,ואחרים)2009 ,
( ,Koniakואחרים .)2011 ,ראוי לציין מחקר אחר מצא קשר חלש בלבד בין ערכים
אסתטיים וכמות הנופשים – רק ב 7%-משטח המחקר נמצאה חפיפה בין אזורים של
ערכים אסתטיים חשובים ושימושי נב"ט ( ,Casado-Arzuagaואחרים.)2014 ,
 .4מים – אנשים מעדיפים קרבה לחוף הים ,אגמים ,נחלים ,מעיינות (;Steinitz, 1990
 ,Steinitzואחרים ;2005 ,גסול ,ואחרים ,Akhbasmda ;2013 ,ואחרים,Sen ;2014 ,
ואחרים ,Babaie-Kafaky ;2014 ,ואחרים ,de Aranzabal ;2009 ,ואחרים;2009 ,
 ,Casado-Arzuagaואחרים ,Termansen ;2014 ,ואחרים .)2013 ,בשני מחקרים דווקא
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לא נמצא קשר בין נב"ט למרכיבי מים – יתכן מכיוון שמדובר בהם באזורים בהם נופי
המים נפוצים מאוד ואינם מהווים אטרקציה ( ,Neupaneואחרים,C. Scott ;2007 ,
ואחרים.)2013 ,
 .5שימושי קרקע – אנשים מעדיפים נופש בשטחי יער או שטחים טבעיים ,מעוניינים פחות
בנופש בשטחים חקלאיים ( ,Shechterואחרים ,Pouta ;1981 ,ואחרים;2006 ,
 ,Akhbasmdaואחרים ,Sotomayor ;2014 ,ואחרים.)2014 ,
 .6אתרי ביקור – אתרים היסטוריים מרכזיים ,או אתרים גיאולוגיים בהם יש עניין לקהל
הרחב משפיעים על משיכת נופשים ( ,Akhbasmdaואחרים ,Kurdoglu ;2014 ,ואחרים,
 ,Lee ;2010ואחרים .)2010 ,למשל – ביער ביריה  -מצודת ביריה מהווה גורם משיכה
(בקר ,ואחרים .)2007 ,במקומות אחרים – קברי צדיקים (גסול ,ואחרים .)2013 ,אתרים
פחות מרכזיים – משפיעים פחות על משיכת נופשים ( ,Kurdogluואחרים .)2010 ,קוניאק
וחוב' מצאו שלאתרים ארכיאולוגיים השפעה בינונית בלבד על משיכת מבקרים
( ,Koniakואחרים.)2011 ,
 .7אקלים – טמפרטורה חמימה ( 16-25מעלות צליוס) מתאימה ביותר לנב"ט .טמפרטורה
קרה יותר או חמה יותר – פחות מתאימה .כמות בינונית של משקעים ( 500-1,250מ"מ
בשנה) מתאימה ביותר לנב"ט ,פחות משקעים ,או יותר משקעים – מפחיתים את
ההתאמה ( ,Akhbasmdaואחרים ,Lee ;2014 ,ואחרים ,de Aranzabal ;2010 ,ואחרים,
.)2009
 .8גודל האתר  /היער – ככל שגדול יותר -מושך יותר נופשים ;(Bateman, et al., 2002
).Termansen, et al., 2013
מאפיינים אזוריים
 .1קרבה למרכזי אוכלוסיה  -ככל שאזור הנב"ט קרוב למרכזי אוכלוסיה כך מבקרים בו
יותר (Steinitz, 1990; Shechter, et al., 1981; Bateman, et al., 2002; Sen, et al.,
).2014; Termansen, et al., 2013; Neupane, et al., 2007; C. Scott, et al., 2013
במחקרים שנערכו בישראל נמצא כי אנשים נוסעים כ 50-דקות נסיעה בממוצע לאתר
נב"ט .במחקר שנערך ביער ביריה נמצא כי קרוב למחצית המבקרים הגיעו ממרחק
העולה על  100ק"מ .יתכן כי במונחים המקובלים בעולם מדובר בנסיעה קצרה (גסול,
ואחרים .)2013 ,כטווח שירות יומיומי – ניתן לקחת מרחק של עד  5ק"מ בין מקום
המגורים והיער ,כאשר לצרכי עידוד פעילות גופנית מומלץ כי היער יהיה במרחק של
הליכה מהבית (פלאוט ,ואחרים .)2015 ,ככל שהאוכלוסיה בטווח השירות של יער גדולה
יותר – כך ערכיותו לנב"ט גבוהה יותר (פלאוט ,ואחרים .)2015 ,ניתן למדוד את המרחק
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הממשי של אתר למוקדי אוכלוסיה באמצעות נתוני ממ"ג על רשת הדרכים ,המאפשרים
חישוב של זמן הנסיעה לאתר ( ,Batemanואחרים .)2002 ,שיטה למדידת אוכלוסיית
הביקוש :קביעת רדיוס רלוונטי סביב כל תא שטח ברשת ,וחישוב כמות האוכלוסיה
המתגוררת ברדיוס זה ( ,Neupaneואחרים.)2007 ,
 .2נגישות – ככל שהנגישות לאתר טובה יותר (דרכים ,צמתים) כך יש ביקוש גבוה יותר
לנופש באתר ( ,Shechterואחרים ,Bateman ;1981 ,ואחרים,Akhbasmda ;2002 ,
ואחרים ,Sen ;2014 ,ואחרים ,C. Scott ;2014 ,ואחרים .)2013 ,יש חשיבות לנגישות אל
האתר ,אבל גם לנגישות בתוך האתר ( ,Leeואחרים .)2010 ,ישנה חשיבות לדרכי שטח
בהקשר זה – ככל שיש באזור יותר דרכי שטח עבירות לרכב – כך הערכיות שלו לנב"ט
גדלה וכמויות הנופשים בו גדלות .יש לבחון בהקשר זה את הרמה של הדרך – בחלוקה
למספר רמות (דרכים אזוריות ,מקומיות ,דרכי עפר וכדומה) ( ,Neupaneואחרים.)2007 ,
 .3מאפייני האוכלוסיה – חברתיים ,כלכליים ודמוגרפיים .ככל שהאוכלוסיה מבוססת יותר
כלכלית – כך היא יוצאת יותר לנופש ( ,Senואחרים ,Termansen ;2014 ,ואחרים,
.)2013
 .4זמינות התחליפים – כאשר יש אתרים תחליפיים רבים בסביבה ,שמציעים אותם
מאפיינים ותשתיות נופש ,הערך של האתר הספציפי יורד ).(Sen, et al., 2014
אפשורות ) (facilitiesומאפייני שימוש בשטח
 .1מתקני פיקניק ,מסלולי הליכה ,דרכים לרכבי שטח ,מתקני משחק לילדים ,שירותי
הסעדה ,חדרי נוחיות ,מתקני צליה ,חניון לרכב ,חניון לילה ואכסון תיירותי (באתרים
מרוחקים) ,מרכז מבקרים ושירותי מידע – לכל אלו השפעה על משיכת מבקרים
( ,Shechterואחרים ;1981 ,בקר ,ואחרים ;2007 ,גסול ,ואחרים ,Lee ;2013 ,ואחרים,
 ,de Aranzabal ;2010ואחרים ,Casado-Arzuaga ;2009 ,ואחרים,Termansen ;2014 ,
ואחרים .)2013 ,בכל הנוגע לתיירות קיים כלל ש"היצע יוצר ביקוש" .כאשר במקום
מסוים יש היצע טוב של תשתיות נופש – המבקרים יגיעו למקום זה (דלית גסול ,דברים
בע"פ פברואר  .)2015המבקרים שוהים מרבית הזמן בסמוך לחניון הרכב ,בחניוני
הפיקניק ,אזורי מתקני המשחק או שבילי האופניים – וכמעט ולא יוצאים לאזורים בהם
אין מתקני נופש מוסדרים (גסול ,ואחרים .)Bateman, 2009 ;2013 ,קיום תשתיות של
שבילים סלולים ,מגרשי ספורט ומתקני משחק הינם תנאי לקידום ומיתוג היער כמקום
לנופש פעיל (פלאוט ,ואחרים . )2015 ,עם זאת ,מחקר שנערך בקנדה מצא כי ישנם ערכי
נב"ט גבוהים גם במקומות שבהם אין תשתיות נופש – למשל קמפינג באזורים לא
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מוסדרים; ומאידך – מתוך  500חניונים מוסדרים במרחב שנבדק ,ישנה נוכחות
משמעותית של מבקרים ב 10-בלבד ( ,Neupaneואחרים.)2007 ,
 .2צפיפות משתמשים – הממצאים בספרות בנוגע להשפעה של צפיפות על שביעות הרצון
מאתר ביקור מעורבים :בחלק מהמחקרים נמצא שצפיפות משפיעה לרעה על שביעות
הרצון מאתר; באחרים לא נמצא קשר ) .(Fleishman, et al., 2009במחקרים מסוימים
נמצא שאנשים מעדיפים צפיפות בינונית של נופשים אחרים בקרבתם ,אך לא צפיפות
גבוהה מאוד; עד נקודה מסוימת בסולם הצפיפות – אנשים רואים בה גורם חיובי,
וכאשר היא עוברת נקודה זו – היא מהווה גורם שלילי .בנוגע לנופש של שהיה – אנשים
מעדיפים רמות גבוהות יותר של פרטיות ,כאשר בנוגע לנופש פעיל – אנשים יכולים לסבול
צפיפות רבה יותר ( ,Shechterואחרים ;1981 ,גסול ,ואחרים .)2013 ,את הבדיקה מה היא
רמת הצפיפות האופטימלית ניתן לערוך באמצעות סקרי מבקרים.
מטרדים ורמת אחזקה
מרכיב בשביעות הרצון מאתר נב"ט  ,שאיננו זוכה להתייחסות נרחבת בספרות ,הינם מטרדים
מסוגים שונים – לכלוך ,רעש ,או מגבלות על נגישות למקומות מעניינים (גדרות ,טופוגרפיה ,או ריחוק
של האתר מדרך או מאזור החניה) .צפיפות משתמשים ,ועומסים על תשתיות נופש (למשל משך זמן
ארוך של חיפוש חניה באתר) גם הם סוג של מטרד .במחקר שנערך ביערות קק"ל בתחילת שנות ה-
 2000נמצא כי משך זמן חיפוש חניה ,מספר שולחנות פיקניק פנויים ואיכות ואחזקה של שולחנות
הפיקניק הינם הגורמים החשובים ביותר המשפיעים על שביעות הרצון מאתר נב"ט (,Fleishman
ואחרים.)2009 ,
ביטחון ובטיחות
מחקרים רבים מצביעים על כך שביטחון ובטיחות הינם שיקולים מרכזיים במערך ההחלטות
של מבקרים ונופשים ( ,Fleishmanואחרים .)2009 ,נופשים נמנעים מלבקר באזורים הנתפסים
כמסוכנים ) .)Young-Sun, 2005( (Yang, et al., 2014סוגי הסיכונים מהם חוששים תיירים הם:
מלחמה ,טרור ,אי יציבות פוליטית ופשע (גורמים המוגדרים כסיכוני ביטחון); וכן אסונות טבע,
מחלות מקומיות והיגיינה ,תאונות דרכים ותאונות אחרות ,פציעה כתוצאה מספורט (גורמים
המוגדרים כסיכוני בטיחות) ( ,Yangואחרים .(Outi, et al., 2011) )2014 ,עבור רוכבי אופניים – ככל
שיש באזור פחות תנועת כלי רכב שעלולים לפגוע באופניים – כך הוא נחשב בטוח יותר (Cheng-Fei,
).2014
הדגש בספרות הינו על התפיסה של המבקרים את רמת הביטחון והבטיחות בשטח; זאת
מתוך הבנה שכמעט בלתי אפשרי למדוד ולכמת את הסיכון הממשי באזור מסוים ,וגם לא משנה
מבחינת המתכנן ,מכיוון שהתפיסה של התייר היא מה שמכתיב את ההתנהגות שלו ( ,Yangואחרים,
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 .)2014הסיכון הנתפס הינה תופעה סובייקטיבית ,וקשורה רק בחלקה למאפייני השטח .גורמים
נוספים המשפיעים על הסיכון הנתפס הינם הניסיון האישי הקודם עם אירועים מסוכנים ,וכן מסרים
חיצוניים כגון סיקור תקשורתי ( ,Yangואחרים.)2014 ,
ראוי גם לציין כי חלק מהתיירים מחפשים דווקא מקומות מסוכנים ,וחופשות עם מרכיב של
סיכון – למשל כאלו העוסקים בספורט אתגרי או מחפשי הרפתקאות ( ,Yangואחרים .)2014 ,כלומר
סיכון יכול להוות גם גורם חיובי ומושך מבחינת נופש ותיירות.
מימד נוסף הינו המימד הדינאמי של נושא הביטחון .במקומות שונים בעולם נמצא שהתיירות
מתאוששת במהירות לאחר סיומו של קונפליקט והחזרת היציבות הפוליטית ).(Young-Sun, 2005
ג.

אפיון הנופשים
הנופשים אינם מהווים מקשה אחת וניתן לזהות בתוכם קבוצות עם צרכים שונים ,ומשיכה

ברמות שונות לגורמי טבע ,נוף ,תשתיות נופש וכו' ( ,de Aranzabalואחרים.)2009 ,
בספרות מקובלת אבחנה בין שני סוגים כלליים של ביקור בשטחים פתוחים ,על פי העדפת
הפעילות של המבקרים ( ,Shechterואחרים ;1981 ,בקר ,ואחרים ;2007 ,גסול ,ואחרים;2013 ,
 ,Koniakואחרים:)2011 ,
 .1נופש של שהיה  -פיקניק ,מנוחה בחיק הטבע ,חוויה חברתית ,לינת שטח.
 .2נופש פעיל – טיולי הליכה ,רכיבת אופניים ,ספורט אתגרי וכיוצא בזה .יערות ופארקים
הם מרחבים פוטנציאליים לקידום אורח חיים פעיל ובריא .לאחרונה עורכת קק"ל
תהליך של תכנון יערות במטרה לעודד ספורט ופעילות גופנית ,ולמתג את היערות
כמקומות לנופש פעיל (פלאוט ,ואחרים.)2015 ,
בבדיקות שנערכו בעבר נמצא כי מרבית הנופשים ביערות מעדיפים נופש של שהיה ללא
אתגרים או הפעלות מיוחדות (בקר ,ואחרים ,)2007 ,וכי הם שמים דגש על פעילות חברתית בפיקניק,
מסיבות והופעות ,ללא פעילות אקטיבית רבה (גסול ,ואחרים .)2013 ,בשנים האחרונות חל גידול
בביקוש לנופש פעיל ,בעיקר עבור קבוצות מאורגנות (גסול ,ואחרים.)2013 ,
אבחנה אחרת שנמצאה בספרות הינה בין תיירי מורשת ,המחפשים נופים ייחודיים ,אתרי
מורשת ותרבות ,מטבח מקומי-ייחודי וכן נופש פעיל; לבין תיירים אחרים המעוניינים בחופשה נינוחה
במחיר מתאים ,ללא העדפות מיוחדות לאתר הנופש עצמו ( ,de Aranzabalואחרים.)2009 ,
לסוגים שונים של מבקרים "דרישות" שונות מהשטח – בכל הנוגע למאפייני צמחיה,
טופוגרפיה ,מתקנים ,מיקום וכדומה .למשל נמצא ששיפוע גבוה איננו מתאים לנופש של שהיה אבל
דווקא יוצר משיכה לנופש פעיל ( ,Shechterואחרים ,Akhbasmda ;1981 ,ואחרים .)2014 ,לנופש של
שהיה עדיף מפנה דרומי חמים; לנופש פעיל עדיף מפנה צפוני קריר ( ,Shechterואחרים.)1981 ,
אזורים עם צמחיה דלילה יחסית מתאימים לנופש פעיל ,ואזורים עם עצים – לנופש של שהיה
( ,Shechter ;Steinitz, 1990ואחרים ,Kurdoglu ;1981 ,ואחרים.)2010 ,
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קוניאק וחוב' מצאו כי המטיילים מעדיפים נופי גריגה פתוחים ,ואילו מבקרים למטרת
פיקניק מעדיפים נופי יערות בצד נופי גריגה .נופי חורש סבוך לא היו אהודים על אף קבוצה (,Koniak
ואחרים.)2011 ,
כלומר  -אנשים המעוניינים בנופש של שהיה יגיעו למקומות בעלי מאפיינים מסוימים ,ואילו
אנשים המעוניינים בנופש פעיל מחפשים מאפייני שטח אחרים.
ד.

שיטות לאומדן ערכיות :סקרי מבקרים והערכות מומחים

יש להיזהר משימוש "אוטומטי" במאפייני שטח כמגלמים את הערך לנב"ט; יש לבחון את
התפיסות של המשתמשים בפועל את מאפייני השטח הללו ,במקומות ספציפיים ועבור אוכלוסיות
מבקרים רלוונטיות ( ,Casado-Arzuagaואחרים.)2014 ,
בכדי לאמת את השפעתם של גורמים שונים (כפי שפורטו לעיל) על משיכה לנב"ט במקומות
ספציפיים ,יש לא סוף נתונים על דפוסי השימוש האמיתיים בשטח .בספרות מקובלות שתי שיטות
מרכזיות לאיסוף נתונים כאלו :סקרי מבקרים והערכות מומחים.
סקרי מבקרים
סקרי מבקרים נערכים בשני אופנים:
א.

מדידת כמות המבקרים באתרים שונים ,באמצעים כגון שאלונים ,איכון סלולרי,
 GPSוטכנולוגיות נוספות .לאחר מדידת כמות המבקרים ניתן להצליב נתונים
אלו עם נתונים על מאפייני השטח וכך למצוא את הגורמים המביאים למשיכה
של מבקרים לאתר מסוים על פני אחר ).(UNEP, 2014

ב.

שאלונים למבקרים באתרים ,שמטרתם לבדוק את ההעדפות שלהם למאפייני
שטח שונים ,תשתיות נופש וכדומה ( ,Shechterואחרים,de Aranzabal ;1981 ,
ואחרים ,Casado-Arzuaga ;2009 ,ואחרים ,Termansen ;2014 ,ואחרים,
 .)2013היתרון -הנשאל נמצא בשטח אליו הוא מתבקש להתייחס ,ויכול
להתייחס למאפייניו באופן ישיר .שאלונים בדבר העדפות הציבור למאפייני שטח
שונים ניתן לערוך גם מחוץ לאתר הביקור ,למשל באמצעות תמונות ,או תיאור
מילולי (פחות מועדף) ( ,Koniakואחרים.)2011 ,

כמות המשתתפים בסקרי מבקרים משתנה בין כ 500-ועד כ 40,000-אלף (,Termansen
ואחרים.)2013 ,
השאלונים למבקרים כוללים בדרך כלל בדיקה של העדפות שלהם למאפייני נוף טבעיים
לסוגי נופים ,שאלות בדבר מרחק הנסיעה לאתר הנב"ט ,מאפיינים אישיים ועוד .לדוגמא ,במחקר
שנערך באזור כפרי בספרד הוצג למרואיינים שאלון שכלל ארבעה פרקים ( ,de Aranzabalואחרים,
::)2009
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א .מאפייניהם הדמוגרפיים ומאפייני הביקור (פעם ראשונה באזור? כמה פעמים ביקר בו
בעבר? מה משך הביקור – לילות שמתכנן לישון באזור? וכו').
ב .הצגה של  30מאפייני נוף ,כאשר המבקר מתבקש להצביע על כל מאפייני הנוף שמהווים
עבורו גורם משיכה לאזור.
ג .הצגה של גורמים נוספים שיכולים להשפיע על המשיכה לאזור – ביקור קרובים ,פעילות
מקצועית ,פעילויות תרבות ,ספורט ,בריאות ,מאכלים ייחודיים ,עלות החופשה וכו' –
כאשר המרואיין מתבקש לבחור את כל הגורמים שהשפיעו על הביקור שלו.
ד .שאלות בדבר פעילויות הנב"ט בהם ישתתף הנופש :דייג ,צייד ,פיקניק ,צילום ,טיול וכו'.
ניתוח השאלון נערך בשיטה של ניתוח אשכולות ) (cluster analysisכך שזוהו מסך כל
המרוא יינים קבוצות של נופשים בעלי מאפיינים משותפים .תשובות הנופשים הוצלבו עם מאפייני
השטח לזיהוי תאי השטח בהם הערכיות לנב"ט גדולה יותר.
הערכות מומחים
עריכת סקרי מבקרים הינה מורכבת ויקרה .לפיכך לעיתים אוספים מידע בשיטה של הערכת
מומחים" .הערכת מומחים" הינה שיטת מחקר המבוססת על מצרף של תשובות מצד מומחים
רלוונטיים ,מידע על האופנים שבהם התשובות נוסחו (הנחות ,הגדרות) ,ומידע מסייע על המומחים
עצמם (מאפיינים ,ניסיון בתחום וכו') ( ,Neupaneואחרים.)2007 ,

84

המגבלות של השיטה – לא מודדים את המצב בשטח ,אלא נעזרים בהערכות בלבד ,של קבוצה
קטנה יחסית של מומחים .אף על פי כן ,השיטה מקובלת בספרות ומשמשת במדדי ערכיות לנב"ט
רבים ( ,Kurdogluואחרים ,Neupane ;2010 ,ואחרים ,Babaie-Kafaky ;2007 ,ואחרים,Lee ;2009 ,
ואחרים.)2010 ,
המומחים צריכים להיות רלוונטיים לתחום– יערנים ,מומחי תיירות ,אדריכלי נוף ,מתכננים,
נציגי רשויות וכדומה .לעיתים נעזרים במומחים שמכירים את השטח היטב ,כמו היערנים או
התיירנים המקומיים ( ,Neupaneואחרים ,Lee ;2007 ,ואחרים ;)2010 ,במקרים אחרים נעזרים
במומחים לנושאי נב"ט ,אך לא בהכרח כאלה שמכירים ספציפית את השטח – אז נעזרים במפות,
תצלומים ,קטעי וידאו וכדומה בכדי להמחיש את מאפייני השטח למומחים ( ,Kurdogluואחרים,
.)2010
קבוצת המומחים שאותה מתשאלים לא חייבת להיות גדולה – קבוצה של  10-50מומחים
מקובלת בספרות ( ,Neupaneואחרים ,Kurdoglu ;2007 ,ואחרים ,Lee ;2010 ,ואחרים.)2010 ,
לדוגמא ,במחקר של ( ,Kurdogluואחרים )2010 ,הועברו שאלונים ל 45-מומחים מתחום
יערנות ,אדריכלות נוף ,גיאולוגיה ,הנדסה אזרחית ,חקלאות ,ונב"ט .בשאלונים המומחים התבקשו
להתייחס לרשימה של שימושי קרקע ,תצורות צומח ,מורפולוגיה ואלמנטים בנויים שונים לערך
הנב"ט באזור ,ולדרג את תרומתו של כל מרכיב מהרשימה עבור נב"ט במדרג מ -1( 1-5לא תורם; -5
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תורם מאוד) .הטבלה הבאה מפרטת את המרכיבים עליהם נשאלו המומחים; טבלה זו יכולה לשמש
כנקודת מוצא ו"השראה" לפיתוח שאלון דומה במקומות אחרים.
שימושי קרקע ותצורות צומח

מורפולוגיה

מבנים ואלמנטים בנויים

יער רחבי עלים

נחלים

בתי תפילה

יער מחטני

הרים

גשרים היסטוריים

יער מעורב

מצוקים

דרכים היסטוריות

אזורי מרעה

עמקים

תשתיות נופש

יישובים כפריים

בתי קברות

רמה גבוהה plateau

מזרקות ובריכות מים

שטחים חקלאיים מעובדים

מבנים ארכיאולוגיים
והיסטוריים

חורש ושיחיה
איור  :2פירוט המרכיבים מתוך המחקר ( ,Kurdogluואחרים )2010 ,שנבדקו בהקשר של השפעה על הנוף

הערכת מומחים יכולה לשמש גם בכדי לאמוד את כמות הנופשים והתפרוסת במרחב ,במקרה
שאין נתונים על הנושא .למשל ,במחקר שנערך בקנדה ,נשאלו  11יערנים מקומיים בדבר דפוסי
השימוש בשטח מצד נופשים .עבור כל אחד מתאי השטח במחקר ,התבקש היערן להעריך את הכמות
הממוצעת של נופשים בשבוע ,את המועד העיקרי שבו מגיעים נופשים (סופ"ש ,ימי חול ,כל הזמן) ואת
סוגי פעילויות הנב"ט הנפוצים ( ,Neupaneואחרים.)2007 ,
ה.

יחידת הניתוח
במרבית הדוגמאות בספרות– יחידת הניתוח למיפוי של ערכיות לנב"ט היא רשת של תאי

שטח בעלי גודל זהה ( ,Shechterואחרים ,Steinitz ;1981 ,ואחרים ,Neupane ;2005 ,ואחרים;2007 ,
 ,Casado-Arzuagaואחרים ,de Aranzabal ;2014 ,ואחרים .)2009 ,במחקר שנערך בספרד נבחרו
כיחידת הניתוח תחומי השיפוט של רשויות מקומיות ,ותחומי שמורות טבע ( ,de Aranzabalואחרים,
.)2009
ו.

פירוק למרכיבים – והרכבה למפה מסכמת

בחלק מהמקרים נערך מיפוי נפרד של כל אחד מהמרכיבים המשפיעים על משיכה לנב"ט,
ולסיכום העבודה נערכת מפה משולבת של ערכיות כוללת לנב"ט.
לדוגמא ( ,Akhbasmdaואחרים )2014 ,ערכו מפות נפרדות של נושאים כגון גובה ,מפנה,
שימושי קרקע ,ניקוז ,צמחיה ,בעלי חיים ,גיאולוגיה ייחודית ,מרכיבים היסטוריים ותרבותיים,
משקעים ,טמפרטורה ,מרכיבי מים (נהרות) ,ונגישות – כאשר לכל נושא הוערכה מידת התאמתו
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לנב"ט באמצעות ראיונות עם מומחים .לסיכום "הורכבו" כל המפות לכדי מפה אחת של ערכיות
מוכללת לנב"ט.
במחקר שנערך ביערות באירן נערכו מפות של כל אחת מתכונות השטח (מקורות מים,
טופוגרפיה ,שימושי קרקע וכו') ולאחר מכן מפות של ההתאמה של כל אחת מתכונות השטח לנב"ט,
גם כאן על בסיס הערכות מומחים .לסיכום העבודה נערכה מפה מסכמת של השפעת כל הגורמים
בתאי השטח על משיכת נופשים ( ,Babaie-Kafakyואחרים.)2009 ,
ז.

דוגמא :ניתוח ערכיות נב"ט באזור כפרי בספרד

הניתוח נערך בשלושה שלבים ):.(de Aranzabal, et al., 2009
א.

ניתוח מאפייני הנוף :יחידת הניתוח שנבחרה היא רשת של תאי שטח זהים בגודל 1 X 1
ק"מ .יחידת ניתוח זו היתה היחידה הבסיסית ,ומאוחר יותר נערך ניתוח ברמה מקבצית,
על פי גבולות שיפוט של רשויות מקומיות ,וגבולות של שמורות טבע .נבדקו ונותחו 30
מרכיבים שונים של הנוף ,שניתן להניח כי יש להם השפעה על פעילויות נופש :סוגים
שונים של עיבודים חקלאיים; אחו; שיחיה; סוגים שונים של יערות; בעלי חיים
מיוחדים; מאפיינים גיאומורפולוגיים; מרכיבי מים מסוגים שונים .לכל תא שטח נקבע
וקטור של מאפיינים המשקף את אחוז השטח בתוכו המכיל את כל אחד ממאפייני הנוף
שנבדקו – למשל  %היער מתא השטח % ,האגמים % ,הנוף ההררי וכו' ( 30פרמטרים לכל
תא שטח).

ב.

ניתוח העדפות נופשים :באמצעות שאלונים לנופשים באזור ( 700משיבים) נבדקו אלו מ-
 30מאפייני הנוף שפורטו מהווים גורם משיכה לאזור (ניתן היה לבחור יותר מגורם אחד,
כלומר הנופשים התבקשו למנות את כל מאפייני הנוף המהווים גורמי משיכה עבורם).
נערך ניתוח אשכולות ) (cluster analysisובאמצעותו זוהו שתי קבוצות של תיירים על פי
מאפייניהם והעדפותיהם :תיירי מורשת-כפרית ,המחפשים נופש פעיל ורואים חשיבות
במאפייני נוף כגון יערות ,הרים ,מאכלים מקומיים ,מאפייני אקלים ייחודיים ומרכיבי
מים; ותיירים "כלליים" ,המחפשים נופש של שהיה ומייחסים פחות חשיבות למאפיינים
הייחודיים של הנוף.

ג.

ניתוח הביקוש למאפייני הנוף על ידי התיירים :העדפות הנופשים "הורכבו" על מאפייני
תאי השטח וכך הוכנו מפות ערכיות השטח לנב"ט .ההרכבה בוצעה באמצעות "הכפלה"
של הביקוש מצד התיירים לאלמנט נופי מסוים  Xשיעור הנוכחות של האלמנט בתא
השטח הנבדק .הערכים המספריים של ציוני הביקוש לנב"ט בתאי השטח השונים חולקו
ל 3-רמות – ביקוש גבוה ,בינוני ונמוך .הוכנה מפה נפרדת לכל אחד משני סוגי הנופשים –
תיירי מורשת-כפרית ותיירנים "כלליים".
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איור  : 3מפות ערכיות לנופש  -בהפרדה בין סוגי תיירים :תיירי מורשת כפרית ותיירים
"כלליים" .מקור ,de Aranzabal( :ואחרים)2009 ,

עבודת המחקר ,הניתוח וסקרי הנופשים שהוצגה בדוגמא זו הינה מפורטת ומורכבת ,וניתן
להניח כי לא יהיה אפשרי לבצע אותה במרבית ניתוחי הערכיות לנב"ט .עם זאת ,ניתן ללמוד ולאמץ
חלקים מתוכה ,כדוגמה שיש לשאוף אליה.
ח.

דוגמאות למיפוי ערכיות לנב"ט

 .1מחקר שנערך בחבל הבאסקים בספרד ) .(Casado-Arzuaga, et al., 2014המחקר חילק את
ניתוח ערכיות הנב"ט לשני פרמטרים :ההזדמנויות לנופש ) – (recreation opportunitiesמימד
המתייחס לתשתיות נופש כגון שבילים ,שבילי אופניים ,אתרי טיפוס ,וחניונים; ופוטנציאל הנופש
) (recreation potentialהמתייחס למאפייני השטח כגון מרכיבי מים ,קרבה לחוף הים ,שמורות
טבע ,ו"טבעיות" של הנוף .שתי המפות צורפו יחד למפת "אספקת נופש"

(recreation

).provision
המפות נערכו בתחילה באופן תיאורטי ,על פי הערכים שיוחסו למרכיבים שונים של תאי השטח
על ידי עורכי המחקר ,ולאחר מכן תוקפו על ידי סקרי מבקרים ב 25-אתרים במרחב (סה"כ נשאלו
כ 500-מבקרים) .נמצא שתאי השטח שיוחסו להם ערכיות גבוהה במפות אכן היו אלו בהם ביקרו
יותר מבקרים.
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איור  : 4ניתוח ערכיות הנוף בהתייחס לשני מרכיבי-על :הזדמנויות לנופש (תשתיות) ופוטנציאל הנופש (מאפיינים
טבעיים של השטח) שני המרכיבים צורפו יחד למפת "אספקת הנופש" .מקור ,Casado-Arzuaga( :ואחרים)2014 ,
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 .2מחקר שנערך ביערות של אלברטה ,קנדה ) (Neupane, et al., 2007השתמש בהערכות של יערנים
מקומיים בכדי לדרג את ערכיות תאי השטח לנופש .היערנים התבקשו להתייחס לתאי שטח בגודל
 25קמ"ר כל אחד ולהעריך עבור כל אחד מהם כמה נופשים שוהים בו במהלך שבוע ממוצע ,האם
הנופשים מגיעים בעיקר בסופ"ש או בימי חול ,ומה הן הפעילויות אותן הם עורכים .המידע על
כמות הנופשים רוכז למפה.
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איור  : 5מפה של ערכיות לנופש המתבססת על כמויות הנופשים על פי אומדן מומחים (יערנים מקומיים).
מקור ,Neupane( :ואחרים)2007 ,
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 .3מחקר שנערך בפארק הכרמל ( ,Shechterואחרים .)1981 ,הניתוח מתבסס על שאלונים של
מבקרים בשטח ,באמצעותם זיהו את הגורמים לערכיות עבור פעילויות פיקניק וטיולי הליכה.
הגורמים שזוהו כבעלי השפעה מובהקת :שיפוע ,גובה ,מפנה ,שימושי קרקע ,ונגישות .גורמים אלו
מופו בשטח הפארק וכך זוהו תאי השטח המתאימים יותר  /פחות לפעילויות נב"ט.
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איור  : 6מיפוי ערכי נב"ט בפארק הכרמל .מקור Shechter :וחוב' 1981
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 .4ניתוח של האטרקטיביות של יערות באנגליה לנב"ט באמצעות שיטת אומדן עלויות הנסיעה
( ,Batemanואחרים .)2002 ,הפרמטרים שנותחו הם גודל האוכלוסיה בערים סמוכות ומרחקי
הנסיעה לתאי שטח שונים בתחום היער ,על בסיס רשת הדרכים הקיימת .הבדיקה נערכה עבור
אתר מסוים ,ובאמצעות מודל ממוחשב הרחיבו את מסקנותיה לכדי מיפוי של כלל היערות
במרחב גיאוגרפי מסוים .הערכיות לנופש מוצגת בערכים כספיים – מה השווי של כמות הביקורים
הצפויה בכל אחד מתאי השטח.
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2002

איור  : 7מיפוי הערכים של נופש ביערות באנגליה  -ערכים כספיים לפי שיטת "נכונות לשלם" .מקור Bateman :וחוב'

 .5ניתוח של הערך הכלכלי לנב"ט של יערות בדנמרק .הניתוח התבסס על סקר כלל ארצי של דפוסי
נופש בשטחים פתוחים ,שכלל  40,000נסקרים .על בסיס מאפיינים כגון קרבה למרכזי אוכלוסיה,
גודל האוכלוסיה הסמוכה ,הכנסת האוכלוסיה ,וכן מאפייני תאי השטח כגון גודל היער,
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טופוגרפיה ,קרבה לחוף הים ,סוג הצמחיה (רחבי עלים או מחטניים) ותשתיות קיימות (מגרש
חניה) חושב הערך הכלכלי של תאי שטח שונים לנב"ט ( ,Termansenואחרים.)2013 ,
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)2013

איור : 8ניתוח הערך הכלכלי לנופש של יערות בדנמרק .מקור ,Termansen( :ואחרים,
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 .6ניתוח שנערך על ידי קארל שטייניץ במסגרת תכנון העיר לה פאז ,מקסיקו (Steinitz, et al.,
) .2005המפה מאתרת את השטחים המתאימים ביותר לנב"ט ,בהתייחס לפרמטרים של קרבה
לחוף הים ,האפשרות להביט אל הנוף ,וקיום סביבה טבעית .הניתוח שימש להערכת חלופות
פיתוח שונות לעיר.
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איור  : 9מיפוי ערכי נופש באזור לה פאז מקסיקו .מקורSteinitz et al. 2005 :
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 .7ניתוח של התאמה לנב"ט של אזור מיוער בטורקיה ( ,Akhbasmdaואחרים .)2014 ,הניתוח
התבסס על ראיונות עם מומחים בדבר ההתאמה לנב"ט של מגוון רחב של פרמטרים :גובה ,מפנה,
שימושי קרקע ,ניקוז ,צמחיה ,בעלי חיים ,גיאולוגיה ייחודית ,מרכיבים היסטוריים ותרבותיים,
משקעים ,טמפרטורה ,מרכיבי מים (נהרות) ,ונגישות .לכל נושא הוכנה מפה נפרדת של מידת
ההתאמה לנב"ט ,ולבסוף הוכנה מפה מסכמת.
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איור  : 10מיפוי התאמה לנופש של אזור מיוער בטורקיה .מקור(Akhbasmda, et al., 2014):
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