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תקציר
אחד השירותים החשובים אותם מעניקים השטחים הפתוחים הוא תשתית לשירותי פנאי ונופש בחיק
הטבע – סיור וטיול ,שהיה בחניוני יום ,וכדומה .בשנים האחרונות עורכות רשויות מקומיות רבות תכניות
ופרויקטים לשיקום וטיפוח של השטחים הפתוחים .מטרתו של המחקר הנוכחי הינה פיתוח כלי לאמדן
הערך הכלכלי של שירותי פנאי ונופש בשטחים פתוחים מסוגים שונים ,והאפשרות להשתמש בכלי הזה
לצורך תכנון נכון יותר של סביבת יישובים עירוניים וכפריים ,בפרט בהקשר של חיזוק הקשר בין טיפוח
שטחים פתוחים וקידום הכלכלה המקומית ,המתבססת בין היתר על תיירות כפרית .היבט נוסף שנבחן
במחקר הינו הקשר בין שיקום אקולוגי ומשיכת נופשים – עד כמה ערכים אקולוגיים ומגוון ביולוגי מהווים
בסיס למשיכה של תיירים ומבקרים לאזור מסוים.
המחקר נערך באמצעות חקר מקרה של שש מועצות אזוריות נבחרות ,שהינן מובילות בתחום שימור
ושיקום ערכי שטחים פתוחים והנגשתם לקהל הרחב .בנוסף נערך חקר מקרה מפורט במועצה האזורית
לב השרון ,הממוקמת במרכז הארץ (סמוך לנתניה) ,ליד ריכוזי אוכלוסיה היוצרים ביקוש לנופש בשטחים
הפתוחים.
נמצא כי המועצות האזוריות מקדמות מיזמים מגוונים בשטחים הפתוחים :טיילות ,שבילי אופניים ,נקודות
תצפית נוף ,שילוט ,שיקום נחלים ובריכות חורף ,ועוד .בכל אחת מהמועצות האזוריות שנבדקו פועלים
בממוצע כ 200-מיזמים של תיירות כפרית כשהתחומים העיקריים הינם חדרי אירוח (כ22%-
מהמיזמים) ,הסעדה ( )20%ומסחר תיירותי ( .)20%חלק מהמיזמים הללו קשורים בערכי השטחים
הפתוחים ,כגון :חופי ים וכינרת ,תיירות חקלאית ,מרכזי מבקרים באתרים ארכיאולוגיים ועוד.
מתוך המועצות האזוריות שנבדקו ,המועצות האזוריות הפריפריאליות עוסקות באופן פעיל בקידום
התיירות ,אם באמצעות הפעלת עמותת תיירות ,פרסום למיזמים תיירותיים באתר האינטרנט של
המועצה ,הפצת מפת תיירות מרחבית ועוד .לעומת זאת ,המועצות האזוריות במרכז הארץ כמעט ואינן
עוסקות בשי ווק התיירות הכפרית .זאת למרות שהן סמוכות למרכזי האוכלוסיה ,דבר התורם לביקוש
גדול לשירותי נופש ופנאי ,ולערך הגדול של השטחים הפתוחים המעטים שנותרו במרחב ,שאיננו בא
לידי ביטוי בכלכלה המקומית.
בכדי לבחון ביתר פירוט את הנעשה במועצות האזוריות במרכז הארץ ,נערך חקר מקרה מפורט במועצה
אזורית לב השרון .מועצה אזורית זו ערכה בשנים האחרונות מיזמים רבים בשטחים הפתוחים כגון שביל
אופניים ,שיקום בריכת חורף ושיקום שולי מטעים .המחקר כלל איסוף נתונים על עלות ההקמה
והתחזוקה של מיזמים בשטחים הפתוחים ,וסקר שטח בקרב מפעילי תיירות במרחב ובקרב מבקרים
בשטחים הפתוחים בדבר ההשפעה של השטחים הפתוחים על משיכה לעסקים מקומיים .נמצא כי עלות
התחזוקה של המיזמים בשטחים הפתוחים היא כ ₪ 100,000-בשנה.
בסקר מפעילי התיירות נמצא כי יותר ממחצית הלקוחות הינם מתושבי האזור ( ,)56%ומרביתם ()89%
הינם בודדים ומשפחות ולא קבוצות מאורגנות .בכ 45%-מהעסקים קולטים בין  300-1,000לקוחות
בחודש ,וכ 67%-מהלקוחות מוציאים עד  ₪ 100בביקור .מרבית מפעילי התיירות אמרו כי הפרויקטים
שבוצעו על ידי המועצה האזורית בשטחים הפתוחים אינם מביאים לקוחות לעסק שלהם.
בסקר המבקרים בשטחים הפתוחים נמצא כי  76%מגיעים מיישובי המוא"ז או ממקומות הסמוכים עד
 10ק"מ לאתר .עבור  44%זהו הביקור הראשון באתר 39% ,ביקרו במקום פעם או פעמיים לפני כן.
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מבחינת הגורמים המושכים לאתרי טבע :הגורם החשוב ביותר הינו אזורי צל; והגורם הכי פחות חשוב
הוא קיום מסעדות ,חנויות וגלריות .ההוצאה הממוצעת למשפחה ביום הביקור היא כ / ₪ 27-ליום63% .
מהמרואיינים לא הוציאו כסף כלל ביום הביקור .למיטב בדיקתנו בקרו באתר במהלך עונת האביב כולה
(העונה המרכזית לביקור בשטחים פתוחים) כ 110-משפחות .מכאן שהתרומה של האתר עבור הכלכלה
המקומית הינה כ ₪ 3,000-בשנה בלבד.
החסמים העיקריים שנמצאו ל"תרגום" של פוטנציאל התרומה של טיפוח השטחים הפתוחים לכלכלה
המקומית הינם :קושי בשיתוף פעולה בין הגורמים המנהלים שטחים פתוחים (רט"ג ,קק"ל ,המועצות
האזוריות) ליצירת שיווק תיירותי משותף; העדר סמיכות גיאוגרפית בין השטחים הפתוחים ומיזמים
תיירותיים; העדר הסדרה של חלק מעסקי התיירות המקומיים; העדר תקציבים ברשויות המקומיות
לטובת שיווק תיירותי; והעדר חשיבה מתכללת בשלב התכנון ,המתמקד לעיתים בטיפוח השטחים
הפתוחים אבל לא יוצר את ההקשר לכלכלה המקומית.
קיימות הינה תפיסה המורכבת מחיבור מיטבי ככל הניתן של שלושה עולמות :כלכלה ,סביבה וחברה.
תמורה כלכלית לטיפוח השטחים הפתוחים הינה מניע להמשכיות ,אחזקת ותחזוקת הפרויקטים לאורך
זמן .במחקר זה ניסינו לחפש את הקשרים בין פרויקטים שמטרתם טיפוח האקולוגיה בשטחים פתוחים
לבין חיזוק הכלכלה המקומית ,שבתורה תורמת לקידום חברתי של הקהילות .נמצא כי ישנם חסמים
משמעותיים המונעים כיום מימוש של התועלות משטחים פתוחים כחלק מהכלכלה המקומית .שילוב
שיקולים כלכליים וחברתיים בתכנון וניהול השטחים הפתוחים ,והגדרת המטרות באופן רחב המתייחס
לצרכים סביבתיים ,חברתיים וכלכליים גם יחד ,יכול לתרום לקידום הפרויקטים באופן שייצור הלימה בין
מכלול היעדים.
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הרקע למחקר
לשטחים פתוחים מסוגים שונים – יערות נטע אדם ,חורש טבעי ,שטחים חקלאיים ,שטחי בתה טבעיים –
ערכיות בהקשרים שונים :אקולוגיה ,נוף ,מורשת ועוד .אחד השירותים החשובים אותם מעניקים
השטחים הפתוחים הינו תשתית שירותי פנאי ונופש בחיק הטבע – סיור וטיול ,שהיה בחניוני יום,
וכדומה.
בשנים האחרונות עורכות רשויות מקומיות רבות תכניות ופרויקטים לשיקום וטיפוח של השטחים
הפתוחים .המועצות האזוריות ,שבתחום שיפוטן נמצאים כ 85%-משטח המדינה ,מובילות תהליכים אלו,
במגוון קני-מידה ומטרות" .המדריך לניהול שטחים פתוחים" הוכן ופורסם על ידי מרכז המועצות
האזוריות בשנת  ,2015ומסייע למועצות האזוריות לתכנן ולנהל את השטחים הפתוחים בתחומן .גורמי
מימון לפרויקטים לשיקום וטיפוח שטחים פתוחים הינם ,בין היתר ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
(במסגרת התכנית לפיתוח הכפר ומסגרות אחרות) ,הקרן לשמירה על שטחים פתוחים ברשות מקרקעי
ישראל ,קרן קימת ,רשות הטבע והגנים וגורמים נוספים.
מטרתו של המחקר הנוכחי הינו לערוך אומדן של הערך של שירותי פנאי ונופש בשטחים פתוחים .זאת
באמצעות ניתוח עלות-תועלת של פרויקטים לטיפוח השטחים הפתוחים בשש מועצות אזוריות נבחרות,
שהינן מובילות הן בתחום שימור ושיקום ערכי שטחים פתוחים והנגשתם לקהל הרחב ,והן בנוגע לקידום
תיירות כפרית.
מתוך ששת המועצות האזוריות שנבחנו ,נערך חקר מקרה ממוקד במועצה האזורית לב השרון,
הממוקמת במרכז הארץ ,בסמיכות לנתניה .בשנים האחרונות ערכה המועצה האזורית לב השרון מגוון
פרויקטים בשטחים הפתוחים :שיקום אקולוגי של שטחי חקלאות ,שיקום בריכת חורף ,פיתוח שבילי
אופניים ועוד .מיקומה של המועצה האזורית בסמוך לריכוזי אוכלוסיה גדולים הינו המניע לבחירתה כחקר
מקרה מפורט במחקר הנוכחי.
יש עניין לנתח את התרומה הכלכלית של פרויקטים בשטחים הפתוחים ,שכן עלות הפרויקטים הינה
משמעותית ,וקיימת חשיבות למקבל ההחלטות ,כמו גם האזרח מהשורה ,לבחון את משמעות המדיניות
שנקבעה וההשקעה הציבורית בהם .יתר על כן ,תמורה כלכלית לטיפוח השטחים הפתוחים הינה מניע
להמשכיות ,אחזקת ותחזוקת הפרויקטים לאורך זמן .אמדן של התמורה הכלכלית איננו עניין של מה
בכך ,שכן השימוש בשטחים הפתוחים נערך בדרך כלל בחינם ,ללא תשלום דמי כניסה או גביה אחרת.
נדרשים כאן כלי מחקר עקיפים ,כגון סקרים ואומדנים ,כפי שיפורטו במחקר שלפנינו.
ראוי להזכיר כי לשטחים פתוחים יש ערך כלכלי בתחומים נוספים ,מעבר לנושא של תיירות ונופש ,כגון
תרומה לשיפור איכות החיים של התושבים הסמוכים ולפיכך כמחוללי פעילות כלכלית ופריון תעסוקתי; או
מיצוב תדמיתי של השכונה ,היישוב או המרחב ,שגם לו יש ביטוי בביקושים ובערכי הנדל"ן במקום.
היבט נוסף שנבחן במחקר הינו הקשר בין שיקום אקולוגי ומשיכת נופשים .בישראל ,לאורך שנים רבות,
טיפוח אזורים לטובת נופש בחיק הטבע התקיים במקביל לאזורי שימור של ערכי טבע .נופש בחיק הטבע
פותח ביערות קק"ל ,ובפארקים מטרופוליניים ועירוניים ,כאשר הנוף מבוסס על יערות נטע אדם (בהם
ניטעו בדרך כלל עצי צל ממינים שונים) מדשאות (צמחיה שאיננה מהמגוון הביולוגי המקומי) ומתקנים
אינטנסיביים כגון מגרשי חניה ,חניוני יום ,מתקני משחק ,מתקני ספורט ועוד .לעומתם ,בשמורות טבע
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הודגשו תפקידי שמירת ערכי הטבע ופחות קליטת נופשים (אם כי בחלק משמעותי מהן יש קליטת קהל
בהיקף משתנה ,ובעיקר לפעילויות כגון טיול רגלי).
לאור העליה בצפיפות ה אוכלוסיה ,ונדירות משאב הקרקע בישראל ,הולך ועולה הצורך לשלב בין צרכים
שונים בשטחים הפתוחים .בין היתר מדובר גם בשילוב בין פעילויות נופש בחיק הטבע לבין שיקום
אקולוגי ושימור מגוון מינים .כאן עולות לדיון השאלות הבאות :האם ערכי טבע "יכולים לחיות" לצד
נופשים ,כך שהמבקרים לא יפגעו בהם? ועד כמה מהווים ערכי טבע גורמי משיכה לנופשים ,במיוחד
עבור חלק ניכר מהנופשים הישראלים שהורגלו במרכיבים שאינם מקומיים כגון מדשאות ,עצי אקליפטוס
וצמחיה גננית אחרת? המחקר הנוכחי יעסוק ,בין היתר ,בבירור השאלה השניה.

מטרות המחקר
-

לפתח כלי לאמדן הערך הכלכלי של שירותי פנאי ונופש בשטחים פתוחים מסוגים שונים,
והאפשרות להשתמש בכלי הזה לצורך תכנון נכון יותר של סביבת יישובים עירוניים וכפריים,
תכנון מרחבי וכלל-לאומי.

בהמשך להנחיות מלווה המחקר מטעם מרכז המועצות האזוריות ,חודדו מטרות המחקר ועודכנו לכדי
המטרות הבאות:
-

עריכת ניתוח עלות  /תועלת של השקעה בשיקום שטחים פתוחים ,בהיבט של נופש ,תיירות,
כלכלה מקומית ,חשיפה והכרות עם המרחב הכפרי.
בחינת השילוב בין נופש בחיק הטבע ושיקום אקולוגי .עד כמה מהווים ערכי טבע ואזורי שיקום
אקולוגי תשתית למשיכת נופשים?

מבנה דו"ח המחקר
דו"ח המחקר מורכב משלושה חלקים:
חלק א :סקירת ספרות – סקירת ממצאים מדעיים בהקשר של ניתוח עלות  /תועלת של השקעה בשיקום
שטחים פתוחים בהיבט של נופש וכלכלה מקומית; ושיקום אקולוגי כגורם משיכה לנופש בחיק הטבע.
חלק ב :חקרי מקרה במועצות אזוריות נבחרות .תוצג בחינה של  6מועצות אזוריות ,כולן רשויות
המובילות בטיפוח וקידום השטחים הפתוחים בתחומן .חלקן גם מובילות בקידום תיירות כפרית.
חלק ב :חקר מקרה מפורט – בדיקה של הקשר בין טיפוח שטחים פתוחים וכלכלה מקומית ,שנערך
כחקר מקרה מפורט ,כולל סקרי שטח ,במועצה האזורית לב השרון.

חלק א :סקירת ספרות
ניתוח עלות  /תועלת של השקעה בשיקום שטחים פתוחים ,בהיבט של נופש וכלכלה מקומית
שיקום אקולוגי מוגדר כתהליך סיוע להתאוששות של מערכת אקולוגית הסובלת מנזקים או הרס
( .)Benayas et al., 2009לשיקום האקולוגי יש תפקיד מרכזי בשמירת המינים ,ההון הטבעי ושיפור
הבריאות האנושית  -הן מבחינה חומרית והן מבחינה תרבותית .רעיון השיקום האקולוגי צבר פופולריות
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בשנים האחרונות במיוחד בצפון אמריקה ,באוסטרליה ,בדרום אפריקה וגם בחלקים מסוימים של אירופה
( .)Clewell et al.,2006מטרת התהליך הינה שיחזור ושיפור הפונקציונליות של המערכת האקולוגית,
הן כמערכת משולבת בתוך שטחים חקלאיים והן כמערכת שלובה בשמורת טבע .בנוסף ,שיקום
המערכת האקולוגית תומך בהתאוששות מגוון המינים באתר וחיזוק שירותי המערכת לטובת האדם כגון
מניעת סחף קרקע ,שיפור איכות מי תהום ,שירותי האבקה ,הפחתת רעש וכו' (Benayas et al.,
) .(Wortley et al., 2013) 2009בשיקום אקולוגי קיימת חשיבות ודאגה לא רק לאתרים טבעיים ,אלא
גם למערכות אקולוגיות השלובות בסביבה בה אנשים חיים ,מגדלים מזון ומשתמשים במשאבים טבעיים
(.)Aronsona et al., 2006
שיקום אקולוגי הוא תהליך הדורש פעולות ומשאבים רבים ,ולפיכך יש הצדקה לבחון את התועלות שבו
גם מנקודת מבט כלכלית .אמנם ,ישנם אקולוגים הדוחים את הפרגמטיזם הכלכלי וטוענים כי לא ניתן
לשים תג מחיר על הטבע ( ,)Clewell and Aronson , 2006אך כאשר מדובר במימון ציבורי ,בנוסף
לתרומות אקולוגיות  ,צריך וניתן לקחת בחשבון מטרות נוספות כגון פיתוח כלכלי וחברתי ,יצירת מקומות
עבודה ותיירות.
ההשפעות הכלכליות המיוחסות לשיקום אקולוגי כוללות השפעות לטווח ארוך כגון עליית ערכי נדל"ן,
עליית ההכנסות ממיסים מקומיים ,גידול בהכנסות הקשורות לתיירות ופנאי ,וירידה בהוצאות הקשורות
לשיפור שירותי המערכת; והשפעות לטווח קצר הכוללות תוספת מקומות עבודה והכנסות ישירות מאתר
השיקום ( .)BenDor et al., 2015הבעיות המרכזיות בהגנה על המגוון הביולוגי העולמי היא היעדר
מימון ,והתחושה הנפוצה בעיני הקהילות המקומיות כי שימור אקולוגי הינו מכשול בפני פיתוח כלכלי
( .)Siikama et al., 2015ניתוחי עלות-תועלת סטנדרטיים נוטים להראות כי פרויקטים של שיקום
אקולוגי לרוב אינם משתלמים מבחינה כלכלית .הסיבה לכך היא כי ניתן משקל רב יותר ליתרונות
הנוכחיים של הפרויקט מאשר ליתרונותיו העתידיים ,שיתבטאו לאורך זמן (.)Rashid, 2004
תיירות מבוססת טבע נחשבת לאפשרות ליצירת הכנסות ותמיכה ציבורית בשימור המגוון הביולוגי .היא
עשויה לספק תמיכה פוליטית עבור פעולות שימור ולספק הזדמנויות חברתיות להתנסות ולחשיפה למגוון
ביולוגי ( .)Hudson and Lee, 2010לשם דוגמא ,בשנת  ,2006בארצות הברית בלבד ,השתתפו 71
מיליון איש בפעילויות תצפית על חיות בר ,פעילות שתרומתה לכלכלה הארצית מוערכת בכ45.7 -
מיליארד דולרים ,ששולמו לטובת ציוד נלווה והוצאות נסיעה ) .(Poudel et al., 2017כמות האנשים
שמשתתפים בפעילויות מסוג זה והנכונות שלהם לשלם גדלה בכל שנה ) .(O’Donnell, 2016מחקר
נוסף שנערך בארצות הברית הראה כי תרומתם הכלכלית של פעילויות כגון רכיבת אופניים ,טיולים
בשבילי הליכה מוסדרים ,מחנאות ופעילויות אחרות של נופש בחיק הטבע תורמות לכלכלת המדינה כ-
 590מיליארד דולר ומקיימות כ 5-מיליון מקומות עבודה ).(Southwick et al., 2009
האתגר העיקרי בשילוב שיקולים חברתיים וכלכליים בתהליך תכנון ובחירת פרויקטים לשיקום אקולוגי
הוא כיצד להעריך את ההשפעות הכלכליות והחברתיות שלהם .שיטות מבוססות-שוק הן בדרך כלל לא
ישימות משום שרוב הערכים האקולוגיים אינם נסחרים בשווקים .מכון דש"א הכין בעבר עבודה שמטרתה
לבחון את האפשרות לשלב הערכות כלכליות כמותיות של שטחים פתוחים במסגרת הליכי קבלת
החלטות תכנוניות בישראל (רוזנטל ,ואחרים .)2009 ,במסגרת העבודה זוהתה הבעיה של אמדן כמותי
של הערך של שטחים פתוחים ,בשל העובדה כי בדרך כלל דווקא הערכים המשמעותיים יותר של
שטחים פתוחים אינם ניתנים לכימות ,מכיוון שאינם נסחרים בשוק .הערכים הללו הם :ערכי הנוף,
הערכים לפעילויות פנאי ,מורשת תרבותית ,ומגוון המינים המתקיימים בשטח .מגבלות נוספות קשורות
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במתן מענה לשאלות – הערך עבור מי? (עבור האדם או עבור הטבע והמערכת האקולוגית? עבור
שכבות מסוימות בחברה או אחרות?); ואלו ערכים? (אקולוגיה ,תרבות ומורשת ,ערכי הנוף הויזואלי
ועוד).
לערכים אקולוגיים יש ערך שימוש (למשל נופש בחיק הטבע) או ערך שאינו תלוי בשימוש (למשל שימור
מין בסכנת הכחדה לדורות הבאים) .ככלל ניתן לחלק את שיטות ההערכה הכלכלית לשיטות של העדפה
נגלית ושיטות של העדפה מוצהרת .שיטות של העדפה נגלית משתמשות בהתנהגות נצפית כדי להעריך
את נכונותו של אדם לשלם עבור מוצרים או שירותים סביבתיים.
שתי השיטות העיקריות בגישה זו הן שיטת התמחור ההדוני ושיטת עלויות הנסיעה .שיטת התמחור
ההדוני משתמשת במוצרים הנמכרים בשוק ,כגון קרקע או יחידות דיור ,כדי לקבוע את ההשפעה
הכלכלית של קרבה לערכי טבע ,למשל על מחירי דירות .שיטת עלויות הנסיעה משתמשת בהערכה של
הוצאות הנסיעה וזמן הנסיעה בכדי לאמוד את הערך התיירותי של נופש בחיק הטבע .שימוש בשיטת
עלויות נסיעה לבחינת עלות-תועלת של פעולות שיקום אקולוגי בוצע בישראל במסגרת פרויקט שיקום
נחל עיון ,ובסופו ניתן היה להגיע למסקנה כי הפרויקט השתלם כלכלית (.)Ghermandi, 2017
בנוסף ,נמדדות הוצאות על שירותים ומוצרים תיירותיים כגון מכירת כרטיסי כניסה לאתרים ( Currie et
 . )al., 2009הכפלת ההוצאות הממוצעות ביום הביקור במספר הביקורים החזויים (המתקבל ,למשל,
מנתוני רשתות חברתיות) מאפשרת אמדן של סך ערכו הכלכלי של אתר טבע ()Sonter et al., 2016
( .)Wood et al., 2013עם זאת חשוב לציין כי ניתוח ההוצאות הישירות אינו כולל את ערך השימוש
העקיף של האתר (למשל ,שירותי המערכת האקולוגית וערכים עתידיים) וערכי קיום או "אי-שימוש",
למשל קיום המגוון הביולוגי ,ערכים אסוציאטיביים ואסתטיים ).(Wood and Glasson, 2005
שיטות של העדפה מוצהרת מתבססות על הצהרותיהם של אנשים בדבר נכונותם לשלם עבור ערכי
טבע .אלו כוללות הערכות מותנות ,ניסויי בחירה ושימוש בנתונים היפותטיים ,בדרך כלל מסקרים ,על
מנת להעריך את נכונותם של אנשים לשלם בעד מוצרים ציבוריים ,כולל ערכים אקולוגיים ( Iftekhar et
 .)al., 2016גישות אלו מתייחסות גם לערכים העקיפים וערכי הקיום של האתר.
גישת שירותי המערכת האקולוגית הינה כלי מקובל במתן הערכה כלכלית לתוצאות מאמצי השיקום
האקולוגי ((TEEB, 2010) (Polizzia et al., 2015) (Garciaa et al., 2016) )Kail et al., 2015
( .)Kourtis and Tsihrintzis, 2017( )Katz-Gerro and Orenstein, 2015עם זאת ,מעטים
המחקרים העוסקים בבחינת העלות והתועלת של שיקום אקולוגי ).(Nesshoever et al., 2011
המחקרים המעטים שבוצעו בנושא ,התמקדו בעיקר בבחינת עלות ההשקעה בשיקום האקולוגי ,או
בהיקף מעורבות הקהילה בפרויקט (.)Wortley et al., 2013

שיקום אקולוגי כגורם משיכה לנופש בחיק הטבע
בשנים האחרונות קיימת מודעות גוברת לחשיבותם של שטחים טבעיים וחצי-טבעיים לשימוש אנושי .יחד
עם המודעות לתועלות הסביבתיות ושירותי המערכת ,גוברת גם המודעות ולביקוש לפעילויות פנאי
בטבע .תיירות מבוססת טבע נמצאת במגמת גידול בעולם (.)Siikama et al., 2015
וילסון ( )1984טען שלבני האדם נטייה מולדת להתמקד בחיים ,בתהליכים ובסביבות טבעיות; מכאן
האטרקטיביות של אתרים בהם יש נוכחות למגוון הביולוגי .מחקרים הראו כי אתרים בעליי ערכי מגוון
ביולוגי גבוהים יותר הם יעדים תיירותיים פופולריים יותר (Naidoo et al., ( )Siikama et al., 2015
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 .)Gray, 2007( )2011מספר המבקרים באתרי הטבע עולה בהתאמה למספר בתי הגידול ולמספר
המינים בסכנת הכחדה שנמצאים בהם ) .)Peterson et al., 2008( (Siikama et al., 2015עוד גורם
שנמצא כמשפיע על משיכת מבקרים לאתר הוא מצבו הסטטוטורי  -להגדרה של אתר כשמורת טבע
השפעה גדולה יותר על מספר המבקרים בו מאשר הגדרתו כאתר מורשת ושמורה ביוספרית ( Reinius
 .)and Fredman, 2007תוצאות מחקרים בישראל ובעולם הראו כי קיים גם קשר בין שיקום אקולוגי של
מערכות מים ומשיכת מבקרים :המבקרים מגיבים בחיוב (הן מבחינת ביקורים באתר והן מבחינת נכונות
תשלום על שימוש באתר) ,על הגדלת זרימת המים ושיפור אסתטי של שמורת טבע המבוססת על מים
(.)Akron et al., 2017( )Junker and Buchecker, 2008
המגוון הביולוגי יכול לבוא לידי ביטוי ברמות שונות ,כולל נופים ,בתי גידול ,מינים ועוד ,ולא תמיד אנשים
מגיבים לכל מרכיבי המגוון הביולוגי באותו אופן ) .(Siikama et al., 2015לדוגמא ,מחקר שבוצע
בישראל מצא כי המבקרים מתעניינים במגוון גבוה של נופים ,עצים ופרחים ,אך אין כך הדבר לגביי
חרקים וזוחלים (.)Becker and Choresh, 2007
מחקרים רבים בחנו את העדפות הקהל למאפיינים שונים של שטחים טבעיים ( Aminzadeh and
Sonter et ( )Junker and Buchecker, 2008( ,)Tahvanainen et al., 2001( ,)Ghorashi, 2007
 .)Garms et al., 2017( )Marquesa et al., 2017( )al., 2016לדוגמא ,מחקר שבוצע בישראל גילה
כי מבקרים מעדיפים לטייל בגריגה הפתוחה בהשוואה לשיחייה הצפופה או ליער האורנים .לעומת זאת,
למטרת פיקניקים העדיפו המבקרים את הגריגה ואת יער האורנים .כמו כן נמצא כי הציבור נוטה להעדיף
נוף טבעי-מקומי ( .)Koniak et al., 2011גם במחקר שבחן העדפות מבקרים באתרים שעברו שיקום
אקולוגי נמצא כי המבקרים מעדיפים נוף מקומי (.)Junker and Buchecker, 2008
מחקרים מראים כי השימוש של מבקרים באתרים שעברו שיקום אקולוגי תלוי במאפייני האתר וסביבתו
הקרובה (מגוון מינים ,כיסוי יער ,איכות מים וכו') ,ובמתקני הנופש הקיימים באתר (שבילים ,אתרי
קמפינג וכו') ( .)Koniak et al., 2011שעור הביקורים מושפע מפיזור מאפייני הנוף והמתקנים במרחב,
וכן בשינויי הנוף העונתיים (.)Sonter et al., 2016
עמדות סביבתיות נמצאו כמשפיעות על מידת המוטיבציה ואופי הביקורים באתרי טבע .נמצא כי אנשים
בעלי עמדות סביבתיות נוטים להיות בעלי מוטיבציה ומחויבות גבוהה יותר לטבע ,ונמשכים לאתרי טבע
בעקבות הערכים ומאפייני הנוף שבהם .מאידך ,אנשים שאינם מחזיקים בעמדות סביבתיות ,נמשכים
לאתרים בהם ישנם מתקני ספורט ופנאי ,וכן להתכנסויות כגון ירידי אמנות ואוכל ( Marquesa et al.,
 .)2017בעוד השיקום האקולוגי של מערכות אקולוגיות הוא מטרה ברורה עבור מתכנני הפרויקט ,לא
תמיד הציבור יראה את ההשפעות כחיוביות מבחינה אסתטית או תיירותית ( .)Koniak et al., 2011יש
לבחון את העדפות קהל היעד טרם תכנון פרויקט השיקום ואף לקחת בחשבון כי העדפות המבקרים
יכולות להיות תלויות ואף משתנות לאורך עונות השנה.
לאור העובדה כי השטחים הפתוחים בעולם ,ובעיקר בישראל ,מצטמצמים ואיתם גדל ניצול משאבי
הטבע ,יש חשיבות לשיקום וטיפוח מערכות אקולוגיות רב-תפקודיות .השילוב בין התועלות והשירותים
השונים שמספק האתר מורכב ואינו טריוויאלי .ניהול של מערכות אקולוגיות המיועדות לספק תועלות
אקולוגיות ,חברתיות וכלכליות מסובך ומחייב שילוב של גישות שונות ,מחקרים ומדדים ייחודיים לניתוח
וניהול (.)Koniak et al., 2011

12

חלק ב :חקרי מקרה במועצות אזוריות נבחרות
בכדי לבחון את העלות/תועלת של טיפוח השטחים הפתוחים ,ובפרט את השפעתו על הכלכלה
המקומית ,נערכו שישה חקרי מקרה משווים במועצות אזוריות אחרות .נבחרו שש מועצות אזוריות
המובילות בטיפוח שטחים פתוחים ,חלקן גם מובילות בקידום תיירות כפרית .המועצות האזוריות נבחרו
כך שהן מייצגות אזורים שונים בישראל ,בצפון הארץ ,מרכזה ודרומה.
המועצות האזוריות שנבחנו הן:
-

מועצה אזורית גולן
מועצה אזורית חוף הכרמל
מועצה אזורית עמק חפר
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית מטה יהודה
מועצה אזורית רמת הנגב

שיטת המחקר
עבור כל אחת מהמועצות האזוריות בוצעו הבדיקות הבאות:
בדיקת רקע בנושאים:
 נתונים כלליים על מיקום גיאוגרפי ,שטח שיפוט ,מספר תושבים וכו'. אפיון תשתיות התיירות בחיק הטבע וטיפוח השטחים הפתוחים. אפיון עסקי תיירות מקומיים – ניתוח כמותי של מספר המיזמים הקיימים ,ותחומי הפעולה; תיאורשל המיזמים העיקריים.
 אפיון הקידום והשיווק של השטחים הפתוחים ושל מיזמי תיירות מקומיים על ידי הרשותהמקומית ,והאם ועד כמה מקדמת הרשות המקומית את הקישור בין השטחים הפתוחים
והכלכלה המקומית.
בדיקת הרקע התבצעה באמצעות ריכוז וניתוח חומרים מתוך אתרי האינטרנט של המועצות האזוריות,
אתרי אינטרנט המקדמים מיזמי תיירות ,וחומרי רקע על השטחים הפתוחים ממאגר המידע של מכון
דש"א.
ראיונות עם רכזי התיירות ברשויות המקומיות בנושאים:
 אפיון תשתיות הנופש הקיימות בשטחים הפתוחים ומדיניות פיתוח עתידית מדיניות הרשות המקומית בנוגע לתיירות הכפרית היחס הקיים או הרצוי בין עסקים תיירותיים-כלכליים לבין תשתיות נופש ציבוריות בשטחיםהפתוחים
 מדיניות השיווק של הרשות המקומית בנוגע למיזמים בשטחים הפתוחים ,מיזמי תיירות עסקייםוהקשר בין השניים
 חסמים לקידום הקישוריות בין מיזמים בשטחים הפתוחים לבין עסקים כלכליים מקומיים ,וסיפוריהצלחה
13

להלן יוצג ניתוח של הממצאים .פירוט הממצאים עבור המועצות האזוריות השונות מוצג בנספחים לדו"ח
זה .כמו כן מוצג בהמשך הדו"ח חקר מקרה מפורט במועצה האזורית לב השרון.
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ממצאים
נתונים כלליים
הטבלה הבאה מציגה נתונים כלליים בדבר המועצות האזוריות בחקרי המקרה שנבדקו (פירוט מאפייני
המועצות האזוריות – בנספח :)3
שם המועצה האזורית
מועצה אזורית גולן
מועצה אזורית חוף
כרמל
מועצה אזורית לב
השרון
מועצה אזורית עמק
חפר
מועצה אזורית מטה
יהודה
מועצה אזורית רמת
הנגב

מיקום גיאוגרפי
רמת הגולן ,בין החרמון
בצפון לחמת גדר
בדרום
בין מורדות הכרמל
וחוף הים ,חיפה בצפון
וחדרה בדרום
ממזרח לנתניה ,מדרום
למוא"ז עמק חפר
ומצפון למוא"ז דרום
השרון
מישור החוף ,מדרום
לחדרה ומצפון לנתניה
וכפר יונה
בהרי ירושלים ,בין
ירושלים במזרח
לשפלת יהודה במערב
בצפון-מערב הנגב,
מדרום לבאר שבע
וממערב לערבה

שטח שיפוט (דונם)
 1,100,000דונם

מספר תושבים
 17,600תושבים

 190,000דונם

 29,000תושבים

 56,720דונם

 22,700תושבים

 130,000דונם

 40,000תושבים

 250,000דונם

 36,000תושבים

 4,200,000דונם

 6,000תושבים

המועצות האזוריות נבחרו על פי פיזור גיאוגרפי ,כך שאחת הינה בפריפריה הצפונית הרחוקה (גולן),
אחת צפונית אך סמוכה יחסית למרכז (חוף כרמל) ,שתיים באזור המרכז (עמק חפר ולב השרון) ,אחת
בהרי ירושלים ,סמוכה לאזור המרכז (מטה יהודה) ואחת בפריפריה הדרומית הרחוקה (רמת הנגב).
ניתן להתרשם מהמנעד הרחב של גודל שטח השיפוט בין המועצות האזוריות שנבחרו ,בין  57,000דונם
בלבד (לב השרון) ועד  4.2מיליון דונם (רמת הנגב ,המועצה האזורית הגדולה בישראל).
כמו כן ניתן להתרשם מהמנעד הרחב בגודל האוכלוסיה ,בין  40,000תושבים (עמק חפר) ל6,000-
תושבים בלבד (רמת הנגב).

אפיון תשתיות התיירות בחיק הטבע וטיפוח השטחים הפתוחים
הטבלה הבאה מציגה בתמצית את תשתיות התיירות בשטחים הפתוחים במועצות האזוריות (פירוט
האתרים – בנספח  .)3הטבלה מציגה את אפיון אתרי הנופש העיקריים .כמו כן מציינת הטבלה מיזמים
עיקריים בשטחים הפתוחים שקודמו על ידי המועצות האזוריות בשנים האחרונות ,בהשקעת תקציבים,
פיתוח תשתיות נופש בחיק הטבע ,קידום ופרסום ועוד.
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שם המועצה
האזורית

אפיון אתרי הנופש בשטחים פתוחים

מועצה אזורית
גולן

אתרים ייחודיים :החרמון ,חמת גדר,
חופי הכנרת והירדן :פארק הירדן ,נמל עין
גב ,חוף גולן
שמורות טבע ברמת הגולן
חופי ים לאורך רצועת חוף הכרמל ,חלקם
שמורות טבע.
גן לאומי הר הכרמל ,מרחב ביוספרי
הכרמל ,שמורת נחל מערות ,גן לאומי
קיסריה
צפרות מעגן מיכאל
מרבית השטחים הפתוחים הינם חקלאיים.

מועצה אזורית
עמק חפר

חופי ים (בית ינאי ,נעורים ,מכמורת),
חלקם גנים לאומיים
נחל אלכסנדר
פארק השרון
יערות הכוללים חניונים ופארקים -פארק
עדולם ,פארק בריטניה ,פארק עצמאות
ארצות הברית ,פארק רבין ,פארק קנדה,
יער הקדושים ועוד.
אתר סטף  -שחזור נופי תרבות טרסות,
מסלול הליכה פופולארי בהר איתן.
שמורת מערת הנטיפים.
נופי מדבר ,ארץ המכתשים ,שמורות טבע
גדולות.
דרך הבשמים  -ערי מדבר בנגב – אתר
מורשת עולמי המוכר ע"י אונסקו

מועצה אזורית
חוף כרמל

מועצה אזורית
לב השרון

מועצה אזורית
מטה יהודה

מועצה אזורית
רמת הנגב

מיזמים ציבוריים בשטחים הפתוחים
שקודמו על ידי המוא"ז בשנים
האחרונות
טיילות ושבילי אופניים ( 40ק"מ),
נקודות נוף ,תצפיות ושילוט; פארק
וולקני אביטל" ,שביל הגולן"
שביל חוף הכרמל ,שביל הרכס
בעתלית ,ניקוי חופים

שיקום בריכת חורף ליד עין שריד,
שביל אופניים "דרך הלב" ,חקלאות
תומכת סביבה
שיקום נחל אלכסנדר ופיתוח 7
פארקים לאורכו
מסלול אופניים שביל בית יצחק
אגמון חפר -צפרות
שבילי אופניים (כ 100-ק"מ מוסדרים),
מירוץ תנ"ך – תש"ח

שביל ישראל ושביל אופניים לאורך
דרך הבשמים" ,שביל הר הנגב" ,כ-
 300ק"מ שבילי אופנים שנסללו כחלק
מתשתיות שביל ישראל לאופניים,
שביל

ניתן להתרשם מהמגוון הרחב של אתרים בשטחים הפתוחים במועצות האזוריות :חופי הים התיכון ,חופי
הכנרת ,יערות ,נופי מדבר ,אתרים ארכיאולוגיים ,נחלים ,אתרי הנצחה ,אתרים נקודתיים-ייחודיים ועוד.
כמו כן ניתן להתרשם מההשקעה של המועצות האזוריות בקידום מיזמים שונים לטיפוח השטחים
הפתוחים ,עיקרם שבילי טיול ואופניים ,וכן שיקום נחלים ובריכות חורף ,פיתוח פארקים בשטחים
הפתוחים ,אתרים נקודתיים ייחודיים לנושאי צפרות או תופעות וולקניות ועוד.
במועצות האזוריות שנבדקו ישנן תכניות להמשך פיתוח תשתיות הנופש בשטחים הפתוחים ,כמפורט
בטבלה הבאה:
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שם המועצה
האזורית
מועצה אזורית
גולן

מועצה אזורית
חוף כרמל
מועצה אזורית
לב השרון
מועצה אזורית
עמק חפר
מועצה אזורית
מטה יהודה
מועצה אזורית
רמת הנגב

תכניות להמשך פיתוח תשתיות נופש בשטחים הפתוחים
פיתוח טיילות ושבילי אופניים שיחברו בין ישובים בגולן ולייצר מוקדי טיילות
לשימוש התושבים ולשימוש תיירותי
עמק הבוסתנים -הנגשת מעין "עין מוקש" למטיילים ושיקום של בוסטנים צ'רקסים
עתיקים
הנגשה ושיקום אתר רוג'ום אל-הירי (כיום בשטח אש)
הקמת תחנת מידע בפתחת נחל אורן
המשך פיתוח סביב בריכת החורף
פיתוח תיירותי בחופי הרחצה המופעלים ע"י זכיינים
פיתוח תיירותי במוקדים לאורך נחל אלכסנדר ,מתחמים תיירותיים קטנים
הרחבת אגמון חפר לבריכות דגים סמוכות
פיתוח שביל מטה יהודה שיתבסס על שבילי טיולים מסומנים וקיימים
שבילי הליכה מעגליים בסמוך למקומות לינה

אפיון עסקי תיירות מקומיים
הטבלה והאיור הבאים מציגים בתמצית את אפיון עסקי התיירות הכפרית במועצות האזוריות שנבדקו.
שם
מואז

מספר
עסקי
תיירות
כפרית
סה"כ

גולן
חוף
הכרמל
מטה
יהודה
לב
השרון
עמק
חפר
הר הנגב
ממוצע

מתוכם:

מסחר נופש רכיבת תיירות בעלי
מרכז
הסעדה חדרי
אירוח* מבקרים ,תיירותי פעיל אופניים חקלאית חיים
וסוסים
מוזיאון

אחר

258
234

25
67

116
45

7
2

31
61

27
29

7
7

24
11

3
2

18
10

272

60

50

11

60

36

6

41

2

6

39

12

2

8

5

4

1

0

0

7

195

45

11

3

64

13

11

18

4

26

202
200
סה"כ

27

45

5

25

41

6

27

3

23

236

269

36

246

150

38

121

14

90
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* מוצגים מספר העסקים ולא מספר החדרים .במרבית המקרים מדובר בחדרי אירוח אינדיבידואליים
("צימרים").

עסקי תיירות כפרית במוא"ז שנבדקו

הסעדה
20%

אחר
8%

בעלי חיים
1%

תיירות חקלאית
10%

רכיבת אופניים
וסוסים
3%

נופש פעיל
13%

חדרי אירוח
22%

מסחר תיירותי
20%
מרכז מבקרים,
מוזיאון
3%

בממוצע ישנם כ 200-עסקי תיירות כפרית קטנים בכל אחת מהמועצות (לב השרון חריגה עם כ 39-עסקי
תיירות כפרית בלבד) .כמות עסקי התיירות בין המועצות האזוריות דומה (פרט למוא"ז לב השרון) על אף
המנעד הרחב בגודל שטח השיפוט או בכמות האוכלוסיה המתגוררת בשטחי המועצות האזוריות.
מאפייני המועצה האזורית קשורים ומשפיעים על סוגי העסקים המתפתחים בה .כך למשל שיעור חדרי
האירוח מכלל הפעילות התיירותית גבוה במיוחד בגולן ,שהוא רחוק ממרכז הארץ ויש בו אטרקציות
כלליות ועונתיות .לעומת זאת במועצות האזוריות במרכז הארץ עיקר המיזמים התיירותיים הם מתחום
ההסעדה או המסחר התיירותי ,מיזמים המתאימים למבקרי יום.
הפעילות התיירותיות העיקריות הן :חדרי אירוח ( 22%מכלל עסקי התיירות ב 6-המועצות האזוריות
שנבדקו) ,מסחר תיירותי ( 20%מעסקי התיירות) והסעדה ( .)20%במועצות האזוריות במרכז הארץ (לב
השרון ועמק חפר) ישנם מעט חדרי אירוח ביחס למועצות אזוריות אחרות.
הטבלה הבאה מציגה את אתרי התיירות העסקיים המרכזיים במועצות האזוריות שנבדקו .בחלק
משמעותי מהמקרים מדובר באתרים בשטחים הפתוחים שפותחו גם לצרכים עסקיים ,תוך הישענות על
ערכי הטבע ,החקלאות הארכיאולוגיה או ערכים אחרים של השטחים הפתוחים.
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שם המועצה
האזורית

אתרי תיירות עסקיים עיקריים

מועצה אזורית
גולן

מרכז אומנות תרבות ובילוי בצומת
וואסט ,מרכז מבקרים קסם הגולן ,יער
האיילים ,קשת יונתן ,חי-טל ,החוויה
הדרוזית בגולן
כפר האומנים עין הוד ,סדנאות האומנים
עין כרמל ,קניון דרך הים בעתלית
מרכז מסחרי בצומת בני דרור

מועצה אזורית
חוף כרמל
מועצה אזורית
לב השרון
מועצה אזורית
עמק חפר
מועצה אזורית
מטה יהודה
מועצה אזורית
רמת הנגב

מרכזים מסחריים ,הכוללים גם מסחר
תיירותי ,בצמתים מרכזיות בסמוך לדרך
 2ו.4-
פסטיבל אוכל כפרי במטה יהודה,
גלריות אומנים בעזוז

אתרי תיירות עסקיים הנשענים על
ערכי שטחים פתוחים -טבע ,חקלאות,
ארכיאולוגיה ועוד
חוף גולן ,נמל עין גב ,בוסתן בראשית-
קטיף עצמי.
חוף נווה ים ,חוף דור ,נמל קיסריה ,בת
שלמה -המושבה הותיקה
עסקים מקומיים קטנים הקשורים
בחקלאות
חוף נעורים ,חוף מכמורת ,מסחר
תיירותי במבני מורשת ההתיישבות
בבית יצחק ובגבעת חיים איחוד ,שוק
איכרים ברחבת בית המועצה האזורית
דרך היין – מצרף יקבים מקומיים,
פסטיבל היין מטה יהודה
דרן היין -מצרף חוות בודדים חקלאיות.

ניתן לראות כי חלק מהמועצות האזוריות השכילו לבסס את הקישור בין ערכי השטחים הפתוחים
והכלכלה המקומית ,באמצעות פיתוח מגוון עסקי תיירות בסמוך לאתרי טבע (בעיקר חופי ים) ,אתרים
ארכיאולוגיים (נמל קיסריה) ,חקלאות (קטיף עצמי ,שוק איכרים ,דרכי יין) ,והתיישבות (מושבות ומושבים
ותיקים).
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אפיון הקידום והשיווק של השטחים הפתוחים ,של מיזמי תיירות מקומיים ,ושל הקשר בין השניים על ידי
הרשות המקומית
הטבלה הבאה מציגה בתמצית את אמצעי הקידום של מיזמי נופש ותיירות כפרית במועצות האזוריות
שנבדקו.
עמותת תיירות/
מחלקת תיירות
במועצה

פרסום למיזמים
ציבוריים בשטחים
הפתוחים באתר
המוא"ז

פרסום לעסקי תיירות
כפרית באתר המוא"ז

 =1יש =0
אין

 =1קיימת
 = 0לא קיימת

 =1יש  =0אין

 =1יש  =0אין

 =1יש  =0אין

1
1
1
0
0
1

1
1
1
0
0
1

1
1
1
0
0
1

1
1
1
0
1
0

1
1
1
0
0
1

עמוד
תיירותי
באתר מוא"ז

גולן
חוף הכרמל
מטה יהודה
לב השרון
עמק חפר
רמת הנגב

מפת תיירות

ניתן לראות כי כל המועצות האזוריות הפריפריאליות ,וכן מוא"ז מטה יהודה ,מקדמות את התיירות
הכפרית באמצעות עמותת תיירות או מחלקת תיירות ברשות המקומית ,באמצעות דפים ייעודיים באתר
האינטרנט של המועצה האזורית ,ומפת תיירות .הפרסום הינו לעסקי התיירות הכפרית כמו גם למיזמים
שונים שהמועצה האזורית מקדמת בשטחים הפתוחים.
אמצעים נוספים בהם מסתייעות מועצות אזוריות לקידום התיירות הן תכנית אב לתיירות (גולן ,מטה
יהודה) ,אתרי אינטרנט ייעודיים ("שישי בגולן" ברמת הגולן" ,הלב הירוק תיירות מטה יהודה",
 gosharonבעמק חפר ,אתר שהופעל עד  ,)2015אתרים הכוללים תוכנות ניווט המסייעות למבקרים
להגיע למוקדי התיירות במרחב (מטה יהודה) ,מרכז מידע תיירותי טלפוני ופנים-אל-פנים הפועל חמישה
ימים בשבוע (גולן) ,עמודי פייסבוק (מטה יהודה); קורסים והכשרה מקצועית לפיתוח וקידום התיירות
הכפרית ומיזמי חקלאות (מטה יהודה ,חוף כרמל ,עמק חפר ,רמת נגב); פסטיבלים ואירועי תיירות.
בחלק מהמועצות האזוריות הרשות המקומית ועמותת התיירות מפרסמות רק חלק קטן מעסקי התיירות
הפעילים במרחב (למשל בחוף כרמל עמותת התיירות מפרסמת כ 22%-מהעסקים הפעילים בלבד).
לעומת זאת שתי המועצות האזוריות מאזור המרכז (עמק חפר ולב השרון) אינן מקדמות את התיירות
בשטחים הפתוחים וגם לא את עסקי התיירות ביישובים .עמק חפר היתה חברה עד שנת  2015בעמותת
תיירות אזורית שהפסיקה לפעול מאז .באתר האינטרנט של המועצה יש אזכור של מיזמים ציבוריים
בשטחים הפתוחים כגון נחל אלכסנדר ,אבל אין מפת תיירות המסייעת למטייל להגיע אליהם ולבקר
בהם .כל זאת ,על אף ששתי המועצות האזוריות הללו פעילות מאוד בטיפוח השטחים הפתוחים
והנגשתם לביקורי הקהל הרחב ,ועל אף שפעילים בהן עסקים רבים של תיירות כפרית לגווניה.

20

במועצה האזורית רמת הנגב קיים מצב הפוך – שיווק מצליח של עסקי תיירות כלכליים ,והעדר
התייחסות לאתרים בשטחים הפתוחים .זאת מפני שפחות מ 3%-מהשטחים הפתוחים במוא"ז מנוהלים
על ידי הרשות המקומית (היתרה הינם שמורות טבע או שטחי אש) .ראוי לציין כי שמורות הטבע וגנים
לאומיים במרחב רמת הגנב הינם מרכיב עיקרי בין גורמי המשיכה של האזור ,ויש בהם שבילי טיול
פופולריים .יתכן כי שיתוף פעולה בין כל גורמי התיירות וקליטת הקהל במרחב היה יכול לייצר ערך מוסף
הן מבחינת ניהול השטחים הפתוחים והן מבחינת חיזוק הכלכלה המקומית.

חסמים
בראיונות עם נציגי מחלקות התיירות במועצות האזוריות עלו החסמים הבאים לחיזוק הקשר בין שטחים
פתוחים וכלכלה מקומית:
-

-

-

-

חסמים הנובעים מרגישות השטחים הפתוחים והאתרים הקיימים באזור ,המביאים בין היתר
להעדר סמיכות גיאוגרפית בין שטחים פתוחים ומוקדים עסקיים .מתוך רצון להגן על ערכי
השטחים הפתוחים ,נמנע בינוי של אתרים תיירותיים-עסקיים בסמוך לאתרים בשטח הפתוח.
במקומות בהם ישנם יישובים הסמוכים לאתרים בשטחים הפתוחים – ניתן לפתח את המוקדים
הכלכליים באותם יישובים או בצמידות דופן אליהם.
חלק מהאתרים בשטחים הפתוחים מנוהלים על ידי רשויות אחרות (רשות הטבע והגנים ,קרן
קימת לישראל) ולעיתים יש קשיים בשיתוף פעולה בין הרשות המקומית לרשויות הארציות הללו
בכל הנוגע לשיווק תיירותי משותף .בפרט – רשויות המנהלות שטחים פתוחים נמנעות מלשווק
עסקים תיירותיים בכלכלה המקומית.
העדר הסדרה של עסקי תיירות מקומיים .מגבלות רגולטיביות וכלכליות (למשל עלויות עסקה
גבוהות מול רמ"י) מביאים לעיתים לפעילות לא מוסדרת של חלק מהעסקים התיירותיים.
הרשויות המקומיות אינן יכולות לסייע בשיווק של עסקים שאינם מוסדרים .ישנן רשויות התומכות
בעסקים הנמצאים בתהליך הסדרה גם לפני שהתהליך הושלם.
תעדוף מצד הרשויות המקומיות של פיתוח תשתיות נוספות בשטחים הפתוחים על פני שיווק של
תשתיות או עסקים קיימים; העדר תקציבים ברשויות המקומיות לשיווק תיירותי.
התנגדות של תושבים לפיתוח תיירותי בסמוך למקום המגורים.
באזורי ביקוש יש העדפה בפיתוח למגורים ,וקושי לאתר שטחי פיתוח לטובת תיירות.
חסם תדמיתי לאתרים מדבריים – הציבור מעדיף אתרים "ירוקים".
נגישות קשה לחלק מהאתרים בשטחים הפתוחים.

סיפורי הצלחה
בראיונות עם נציגי מחלקות התיירות במועצות האזוריות שנבדקו הוזכרו מספר סיפורי הצלחה שתרמו
לחיזוק הקשר בין שטחים פתוחים וכלכלה מקומית:
-

הפארק הוולקני באורטל ,רמת הגולן .שיקום של מחצבה לא פעילה לאתר תיירותי שמסייע גם
בקידום התיירות ביישובים הסמוכים (אורטל ,עין זיוון ,מרום גולן).
21

-

אתר קיסריה אשר עבר פיתוח מקיף לפני כ 15-שנים .פיתוח התשתיות בקיסריה הביא למינוף
העסקים באזור.

-

יקבי מטה יהודה ,תשתית שהתפתחה והתגבשה במשך  20שנה כמוצר של תיירות חקלאית,
יצרה ופיתחה את העסקים הקטנים שצמחו סביבה ,כמוצר משלים.
אגמון חפר ומצפור ויקר בעמק חפר תרמו לעסקים מקומיים ביישובים סמוכים .יתכן כי גם
לשיקום נחל אלכסנדר ופיתוח הטיילות לאורכו יש תפקיד בעידוד עסקים תיירותיים במרחב.
"דרך הבשמים" וטיפוח האתרים הארכיאולוגיים לאורכה הביאו לצמיחה של התיירות ברמת
הגנב.

חלק ג :חקר מקרה מפורט :נופש בשטחים פתוחים בלב השרון
במסגרת המחקר נערך חקר מקרה מפורט של נופש בשטחים הפתוחים במועצה אזורית לב השרון.
המועצה האזורית לב השרון נמצאת במרכז הארץ ,לא רחוק מנתניה (איור  .)1מועצה אזורית זו פועלת
רבות בשנים האחרונות לקידום פרויקטים שונים בשטחים הפתוחים .הפעילות הרבה בשטחים הפתוחים
והקרבה למוקדי אוכלוסיה שיכולים להוות תשתית לתיירות כפרית הביאה לבחירה של מקום זה כחקר
מקרה מפורט במסגרת המחקר.

חדר
ה

מוא"ז לב
השרון

נתני
ה

מטרופולי
ן תל

איור  : 1מיקום מועצה אזורית לב השרון במרחב
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שטח המועצה האזורית לב השרון  56,720דונם ומתגוררים בה  22,700תושבים (הלמ"ס.)2014 ,
במועצה האזורית  18יישובים .שטחים פתוחים מהווים כ 80%-משטח השיפוט של המועצה ,מתוכם:
גידולי שדה 21,560 -דונם; מטעים 15,590 -דונם; פתוח אחר 7,270 -דונם; ויער וחורש 760 -דונם
(הלמ"ס.)2014 ,
המועצה האזורית לב השרון ממוקמת על גבעות חמרה מתונות במרכז השרון ,בין אגני הנחלים פולג
ואלכסנדר .עוברים בה מסדרונות אקולוגיים בעלי חשיבות אזורית וארצית .בשטחים הפתוחים במועצה
האזורית ישנם מגוון רחב של אתרים ומבנים היסטוריים ,רובם חקלאיים ,ונוף המשלב בינוי כפרי,
פרדסים ,מטעים וגידולי שדה ,המשקף במידה רבה את הנוף ההתיישבותי-חקלאי של קום המדינה
באזור השרון .בשטחים הפתוחים קיימת הזדמנות לשיקום מערכות אקולוגיות ,שנכחדו מאזורים אחרים
בשרון :אלוני השרון ,בריכות חורף ,ומוקדי פריחה (לרמן תכנון עיר ואזור( )2017 ,מכון דש"א.)2012 ,
למועצה האזורית לב השרון גבול שיפוט מורכב ,כאשר יישובים עירוניים רבים (כפר יונה ,תל מונד,
פרדסיה ,קדימה-צורן ,אבל יהודה ,טירה ,קלנסוואה) גובלים בתחום השיפוט ,וחלקם אף מהווים כעין
"מובלעת" בתוך שטחי המועצה האזורית (איור  .)2המועצה האזורית נגישה לכל חלקי הארץ כפועל יוצא
של סמיכותה לצירים הראשיים :דרכים מספר  6 ,4 ,2ו ,57-וכן תחנת הרכבת בית יהושע .כל זאת מחדד
את תפקידה של מוא"ז לב השרון באספקה של שירותי נופש בחיק הטבע לאוכלוסיה העירונית
והפרברית הסמוכה.
המועצה האזורית לב השרון חרטה על דגלה את נושא הקיימות ושמירה על שטחים פתוחים .תכנית
אסטרטגית לפיתוח בר קיימא הוכנה בשנת  .2009סקר טבע ונוף לשטחי המועצה הוכן על ידי מכון
דש"א בשנת  .2012תכנית אב לתכנון וניהול השטחים הפתוחים במוא"ז לב השרון הוכנה במהלך
 .2016-2017פרויקטים של חקלאות תומכת סביבה ,שיקום בריכת חורף ופיתוח שבילי הליכה ורכיבת
אופניים ברחבי המועצה פותחו בעשור האחרון ,והם הבסיס לנופש בשטחים הפתוחים במרחב.
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איור  :2שטח השיפוט ויישובי המועצה האזורית לב השרון

המועצה האזורית לב השרון מעוניינת בפיתוח הנופש והתיירות בשטחים הפתוחים .פיתוח מערך פנאי
ונופש בשטחים הפתוחים הינו פרק מרכזי בתכנית האב לשטחים פתוחים של המועצה (לרמן תכנון עיר
ואזור .)2017 ,תשתית פעילות הפנאי והנופש מורכבת בתכנית ממכלולי פנאי ונופש המרכזים בתחומם
את מרבית הפעילות והפיתוח התיירותי בשטחים הפתוחים ,ומערכת שבילים שלאורכה אתרי טבע ,נוף
ומורשת נוספים הראויים לטיפוח והמלצות לעידוד יוזמות מקומיות של פעילות פנאי בעלת אופי חקלאי.
במסגרת הכנת תכנית האב לשטחים פתוחים נמצא כי למועצה האזורית לב השרון פוטנציאל רב בתחום
הפנאי והתיירות המקומית ,שאיננו ממומש נכון להיום .כמו כן הוסכם כי האופן המיטבי ליצירת זיקה בין
התושבים לשטחים הפתוחים הינו פיתוח תחום הפנאי והנופש .הומלץ בתכנית כי בשלב הראשון יש
לפתח את השטחים הפתוחים באופן המתמקד בצרכיהם של תושבי המועצה ויוצר תשתית לפעילות פנאי
אטרקטיבית עבורם ,ובמקביל לבסס שיתופי פעולה אזוריים כך שבשלב הבא ניתן יהיה לממש פיתוח
נרחב של תשתיות פנאי ותיירות שקהל היעד שלהן הוא כלל תושבי השרון.
המרכיבים הראשיים של פעילות הנופש בתכנית האב לשטחים הפתוחים בלב השרון הם :שבילי טיול
ורכיבת אופניים" :דרך הלב" ו"שביל המוביל" (יוזמה לפיתוח שביל חווייתי לאורך רצועת המוביל הארצי),
המסדרון האקולוגי אותו מפתחת המועצה במסגרת פרויקט חקלאות תומכת סביבה בין עין ורד לעין
שריד ,ובריכת החורף ליד עין שריד המהווה לב התכנית המוצעת.
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איור  :3מערך הפנאי והנופש  -תשריט מנחה מתוך תכנית אב לתכנון ולניהול השטחים הפתוחים במוא"ז לב השרון (לרמן אדריכלים,
)2017

המחקר הנוכחי מתרכז בבדיקה של שלושה פרויקטים בשטחים הפתוחים במועצה אזורית לב השרון,
שמומשו בשנים  ,2012-2017וממוקמים באזור גיאוגרפי מוגדר :המרחב הסמוך לעין שריד ,עין ורד ויער
קדימה .הפרויקטים הינם :חקלאות תומכת סביבה ,שיקום בריכת החורף ושביל הליכה ואופניים "דרך
הלב" .הפרויקטים סמוכים ליער קדימה ,המהווה אף הוא מוקד נופש בתחום המועצה האזורית לב
השרון.
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חקלאות תומכת סביבה
"חקלאות תומכת סביבה" הינה תכנית לשינוי ההתנהלות החקלאית להתנהלות מקיימת וסביבתית,
שנערכה בשנים  2012-2015במימון משרד החקלאות ומימון משלים של המשרד להגנת הסביבה
והמועצה האזורית לב השרון .בהיגוי הפרויקט השתתפו רשות הטבע והגנים ומרכז המועצות האזוריות,
והוא נערך בשיתוף פעולה של חקלאי המועצה האזורית לב השרון .פעילויות התכנית התרכזו באזור
שבין עין שריד לעין ורד ,שזוהה כמסדרון אקולוגי בסקר טבע ונוף שנערך במועצה האזורית (מכון דש"א,
.)2012
בין הפעולות שנערכו בפרויקט :פינוי פסולת (כולל אסבסט) משולי שדות חקלאיים ,עקירת מינים פולשים,
הפחתת ריסוסים ומעבר להדברה משולבת באמצעות מלכודות לזבוב הפירות והדברת מכרסמים
באמצעות תנשמות ,זריעה של צמחי בר מקומיים בשולי שדות ובין שורות במטעים ,שתילת עצי בר
ממינים מקומיים ,ועוד .הפרויקט כלל תכנית חינוכית במסגרתה אספו התלמידים זרעי בר ,וכן בלוטים
של אלונים מקומיים ,שהונבטו ונשתלו בשטחים הפתוחים; נערכו מבצעי ניקיון בשטחים הפתוחים;
פעילויות במרכזי יום לקשיש; ועוד .כמו כן לוותה התכנית במערך ניטור של חרקים ,מאביקים ,זוחלים
וקיפודים.
עיקר המטרה של הפרויקט היתה שיקום אקולוגי של שטחי החקלאות .עם זאת ,כתוצאה מהעובדה
שהפעילויות כללו גם זריעה של צמחי בר פורחים ,היוו ומהווים שטחי הפרויקט מוקד משיכה לנופשים
ומבקרים מהאזור ,במיוחד בחודשי פריחת האביב .במהלך הפרויקט שולטו האזורים ונסללו בהם מסלולי
הליכה לטובת קהל המבקרים.

איור  :5זריעת צמחי בר בין שורות במטע ,במסגרת פרויקט "חקלאות תומכת סביבה" במוא"ז לב השרון
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בריכת
החורף

איור  :6מיקום השטחים בפרויקט חקלאות תומכת סביבה ,ובריכת החורף

בריכת החורף בעין שריד
פרויקט שהוקם בתא שטח בין עין שריד ועין ורד בשנים  ,2014-2015במימון הקרן לשמירה על שטחים
פתוחים והמועצה האזורית לב השרון .במקום היתה מחפורת לא מוסדרת .השטח שוקם באמצעות פינוי
פסולת ,וחפירת  3בריכות המתמלאות במי הגשמים בחורף .מסביב לבריכות נזרעו צמחי בר ונשתלו
עצים ממינים מקומיים .האתר כולל שבילי טיול ,ושלטים המסבירים על ערכי הטבע במקום .באזור
הסמוך לבריכה המרכזית נערכת פעילות הסברה בסיוע מתנדבים מתלמידי בתי הספר התיכוניים באזור.
עיקר פעילות הנופש במקום הינה בחודשי הפריחה באביב.

איור  :7בריכת החורף בתקופת פריחת האביב
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שביל אופניים והליכה "דרך הלב"
מערכת שבילים המחברת את היישובים במועצה האזורית ,מוסדות החינוך ואתרים ייחודיים (מבנים
היסטוריים ,אתרים ארכיאולוגיים ,נחלים ,יערות ועוד) ,וכן את הרשויות הסמוכות .מסלולי השבילים
עוברים בשטחים החקלאיים והפתוחים ברחבי המועצה האזורית ,והינם מסומנים ומשולטים .לאורך
השבילים נערכות צעדות וימי הליכה לתושבי המועצה האזורית ,לחשיפה והכרות עם אתרים היסטוריים,
אתרי טבע ,חקלאות וכפריות .תושבי המועצה האזורית שותפים בפיתוח הדרך ואתריה ,החל משלב
התכנון ועד שלב הביצוע.
תכנית האב למערכת השבילים הוכנה ואושרה ב .2006-בשנים האחרונות הוקמו בפועל שני קטעים:
 .1שביל קטע א' -מנורדיה עד עין ורד כולל חיבור לנתניה ופרדסיה.
 .2שביל קטע ב' -מעין שריד ליעבץ.
הפרויקט ממומן על ידי משרד החקלאות ,משרד התיירות והמועצה האזורית לב השרון.

איור  :8רוכבים על שביל האופניים "דרך הלב"
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איור  :9שילוט על "דרך הלב"

אזורי פעילות חקלאות
תומכת סביבה

בריכת החורף

"דרך הלב"

איור  :10מיפוי "דרך הלב" ,בריכת החורף ואזורי פעילות "חקלאות תומכת סביבה"

שיטת המחקר
במסגרת הפרויקט נערך ניתוח של הגורמים הבאים:
-

עלות הפרויקטים בשטחים הפתוחים במועצה האזורית לב השרון ,כולל השקעה ראשונית
ותחזוקה שוטפת.
תועלות מהפרויקטים בשטחים הפתוחים:
29





הערכת כמות המבקרים.
אפיון המבקרים ,תדירות הביקור ,הפעילויות במהלך יום הביקור.
התרומה לכלכלה המקומית ,בפרט לעסקי תיירות מקומיים כתוצאה מתנועת המבקרים
בפרויקטים.

עלויות
עלויות הפרויקטים רוכזו מתוך דוחות כספיים של הפרויקטים ,וכן בשיחות עם נציגי היחידה הסביבתית
של המועצה האזורית לב השרון .העלויות נותחו וחולקו בין עלויות הקמה לבין עלויות תחזוקה שוטפת.

תועלות
הערכת התועלות מהפרויקטים בשטחים הפתוחים נערכה בשני מערכי מחקר:
 .1סקר בקרב מפעילי עסקי תיירות במועצה האזורית לב השרון וביישובים העירוניים במרחב.
 .2סקר בקרב הנופשים והמבקרים בשטחים הפתוחים במועצה האזורית לב השרון ,באזור בו
מרוכזים הפרויקטים ומוקדי העניין העיקריים (בסמוך לבריכת החורף).
שיטת העבודה
סקר מפעילי התיירות במרחב כלל שני חלקים :ריכוז בסיס מידע בדבר עסקי התיירות הפעילים במרחב;
והפצת שאלון בקרב מפעילי התיירות.
ריכוז בסיס מידע – עסקי התיירות במרחב
רוכזו שמות ופרטי קשר של מפעילי תיירות ביישובי המועצה האזורית לב השרון ,וכן ביישובים העירוניים-
פרבריים הסמוכים אליה :קדימה-צורן ,אבן יהודה ,פרדסיה ,כפר יונה ,תל מונד.
פרטי העסקים רוכזו מהמקורות הבאים :אתרי אינטרנט של המפעילים ,אתרים מרוכזים כגון דפי זהב,
וראיונות עם נציגי המועצה האזורית לב השרון .רוכזו עסקים מהתחומים :מזון (מסעדות ,בתי קפה,
גלידריות) ,מרכזי מבקרים ,לינה תיירותית ,בריכות שחיה ,משתלות ,רכיבת סוסים ואופניים ,וגלריות
ומסחר תיירותי.
סה"כ אותרו  39מפעילים תיירותיים במועצה האזורית לב השרון ,ו 35-מפעילים תיירותיים ביישובים
הסמוכים .יש לציין כי יתכן שחלק מהעסקים שאותרו אינם פעילים יותר.
הפצת שאלון בקרב מפעילי התיירות
בחודשים ספטמבר-נובמבר  2016הופץ שאלון למפעילי התיירות שאותרו .נערכה פניה ראשונית
באמצעות מייל ,אליה צורף שאלון .כשבוע לאחר מכן נערכה פניה טלפונית לכל מפעילי התיירות .כמו כן
נערך סיור במרחב במהלך אוקטובר  ,2016במהלכו נערך ניסיון לראיין מפעילי תיירות פנים אל פנים.
שיעור ההיענות היה נמוך –  9מפעילי תיירות הסכימו להשתתף בסקר ,מתוך  74מפעילי תיירות במרחב
( .)12%יתכן כי ההיענות הנמוכה קשורה ,בין היתר ,למצב הבלתי מוסדר של חלק מהעסקים.
מבנה השאלון
השאלון כלל שאלות בדבר אופי בית העסק; כמות ותמהיל הלקוחות; הערכת המפעיל בדבר חשיבות
מאפייני השטחים הפתוחים במשיכת מבקרים לאזור השרון; הכרות של המפעיל ולקוחותיו עם
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הפרויקטים השונים בשטחים הפתוחים בלב השרון; הערכת המפעיל בדבר תרומתם הכלכלית של
הפרויקטים למשיכת לקוחות לבית העסק; ופרטים אישיים של המרואיין.
השאלון מובא בנספח .1

סקר בקרב נופשים בשטחים הפתוחים
שיטת העבודה
נערך סקר בקרב מבקרים ונופשים באתר בריכת החורף הסמוך לעין שריד .אתר זה הינו אתר הביקור
המרכזי בשטחים הפתוחים בלב השרון .הוא גם סמוך לפרויקטים נוספים בשטחים הפתוחים :חלקות
השיקום של פרויקט "חקלאות תומכת סביבה" נמצאות בסמוך לאתר ,ומקטע מ"דרך הלב" גובל בו .יער
קדימה ,מוקד נופש מרחבי נוסף ,גובל באתר ממערב.
הסקר נערך במהלך מרץ-מאי  ,2017בתקופת הפריחה האביבית ,שהיא התקופה המרכזית המושכת
מבקרים לאתר .סוקרים נכחו באתר בימי שישי ושבת ,וכן בחג הפסח (בימי החג וחול המועד) .נערך
ניסיון לראיין את מרבית המבקרים באתר .בנוסף נערכה ספירה של מכוניות באזור החניה העיקרי
הסמוך לאתר (שטח עפר בכניסה ליער קדימה ,בסמוך לכניסה לאתר בריכת החורף).
אוכלוסיית הסקר
סה"כ נאספו  105שאלונים ב 18-ימי סקר (כ 6-שאלונים ליום סקר) .שיעור ההיענות של הנופשים היה
גבוה ,אך כמות המבקרים באתר לא היתה גדולה .לתחושתם של הסוקרים – רואיינו כמעט כל המבקרים
שהגיעו לאתר ,כאשר כל שאלון משקף משפחה  /קבוצת נופשים אחת .האיור הבא מציג את התפלגות
המרואיינים לאורך תקופת עריכת הסקר.

מספר מרואיינים
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איור  : 11מספר המרואיינים בסקר נופשים בבריכת החורף -התפלגות לאורך תקופת עריכת הסקר
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מבנה השאלון
השאלון כלל שאלות בדבר הרקע לביקור באתר; תדירות הביקור באתר ובאתרי טבע בכלל; חשיבותם
של נושאים שונים בבחירת אתר ביקור; מרכיבים שיכולים לתרום או לפגוע בהנאה מהביקור באתר
בריכת החורף; הקשר בין ערכי טבע והנאה מביקור באתר נופש; ההוצאות בעת הביקור ופעילויות
נוספות שנערכו ביום הביקור; ופרטים אישיים של המרואיין.
השאלון מובא בנספח .2

ממצאים
עלויות
עלויות הקמת ותחזוקת הפרויקטים בשטחים הפתוחים מוצגות בטבלה הבאה (מקור הנתונים :היחידה
הסביבתית במוא"ז לב השרון).
טבלה  : 1עלויות הקמה ותחזוקה של פרויקטים בשטחים הפתוחים במוא"ז לב השרון .מקור הנתונים :היחידה הסביבתית מוא"ז לב השרון

פרויקט
עלות הקמה -חד
פעמית
פירוט עלויות ההקמה

הערות
עלויות שוטפות -עלות
לשנה
פירוט עלויות תחזוקה
שוטפת
מספר ימי עבודה
שנתיים לתחזוקה

בריכת החורף
₪ 1,137,000

חקלאות תומכת סביבה
₪ 342,000

דרך הלב
₪ 1,360,000

בדיקות ויעוץ קרקע,
שיקום הצומח ,תכנון,
עבודות הקמה ,שיקום
נופי ואקולוגי ,יועצי
בטיחות ,חיבורי מים,
שמירה ,שילוט וביטחון
נדרשים ₪ 374,000
להשלמת הפרויקט
₪ 96,000

יעוץ וניהול ,חינוך וימי
עיון ,שתילים ,ציוד
והשקיה ,שילוט ,ניטור

תכנית אב ,תכנון
מפורט ,תשתיות,
הנדסה ופיתוח ,פיקוח
ושילוט ,מבואות ,אבני
סימון

-

-

₪ 36,000

₪ 12,000

עקירת מינים פולשים,
עקירת מינים פולשים,
דילול מינים מקומיים,
דילול מינים מקומיים,
ניקיון ,זריעה ,כיסוח,
ניקיון ,זריעה ,כיסוח,
השקיה ותיקון ונדליזם
השקיה ותיקון ונדליזם
כ 180-יום בשנה ( 3-4כ 25-יום בשנה (3-4
עובדים *  52ימי עבודה עובדים *  7ימי עבודה
בשנה)
בשנה)

זריעה וכיסוח צמחיה

לפי צורך

סך עלויות ההשקעה בהקמת הפרויקטים בשטחים הפתוחים בלב השרון הינה קרוב ל 3-מיליון .₪
עלויות התחזוקה השנתיות של הפרויקטים הינן קרוב ל .₪ 150,000-שביל ההליכה והאופניים "דרך
הלב" הינו הפרויקט היקר ביותר מבחינת עלויות ההקמה ,אך הזול ביותר מבחינת עלויות התחזוקה
השוטפת .עלות התחזוקה השוטפת של פרויקט בריכת החורף גבוהה יחסית ,ומתקרבת ל₪ 100,000-
בשנה.
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אומדן התועלות
סקר מפעילי תיירות
ממצאים מתוך בסיס המידע
מתוך בסיס המידע שרוכז על מכלול עסקי התיירות במרחב ניתן ללמוד על מספר מאפיינים מרכזיים של
הפעילות התיירותית :תחומי הפעילות ,היישובים בהם מרוכזים מפעילי תיירות ,עסקים מקומיים לעומת
סניפי רשתות ,פעילות בשבתות (נושא חשוב לשם קישור לאתרים בשטחים הפתוחים ,שעיקר הביקורים
בהם הוא בשבתות).
התפלגות תחומי הפעילות של מפעילי התיירות במרחב
האיור הבא מציג את התפלגות תחומי הפעילות של מפעילי התיירות במוא"ז לב השרון ,ובמרחב כולו
(כולל יישובים עירוניים סמוכים).

בתיירות במוא"ז לב השרון
תחומי הפעילות
רכיבת אופניים
וסוסים
3%
הסעדה
32%

לינה כפרית
5%
בריכה
10%

מסחר תיירותי
13%

מרכז מבקרים
20%

משתלה
17%
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תחומי הפעילות בתיירות במרחב (כולל יישובים
סמוכים למוא"ז לב השרון)
רכיבת אופניים
וסוסים
1%

לינה כפרית
7%
בריכה
7%

מסחר תיירותי
7%

הסעדה
53%

משתלה
12%

מרכז מבקרים
13%

איור  :12ממצאי המחקר -התפלגות תחומי הפעילות התיירותית במוא"ז לב השרון ובמרחב (כולל יישובים עירוניים סמוכים)

עיקר פעילות התיירות במרחב הינה בתחום ההסעדה – מסעדות ,בתי קפה וגלידריות .פעילויות חשובות
נוספות ,בעיקר במוא"ז לב השרון עצמה ,הינם מרכזי מבקרים ומשתלות .ראוי לציין את מיעוט מפעילי
התיירות העוסקים בהפעלת שירותי רכיבה (חוות סוסים ,טיולי אופניים וכיוצא בזה) ,בייחוד על רקע
הדגש הניתן על ידי המועצה האזורית לב השרון לפיתוח שבילי טיול ורכיבה בשטחים הפתוחים .כיום
פועלת במרחב חוות סוסים אחת ,ולמיטב בדיקתנו אין עסקים כלכליים הקשורים לרכיבת אופניים.
היישובים בהם מרוכזת הפעילות התיירותית
האיור הבא מציג את מספר מפעילי התיירות ביישובי המועצה האזורית לב השרון .ניתן לראות כי
ביישובים עין ורד וצור משה מספר מפעילי התיירות הינו הגבוה ביותר ( 5עסקי תיירות בכל יישוב).
ביישובים הבאים אין ,למיטב בדיקתנו ,עסקי תיירות כלל :גנות הדר ,כפר יעבץ ,עזריאל ,פורת ,שער
אפרים ,עין שריד והישוב הקהילתי יע"פ .ראוי לציין כי "דרך הלב" עוברת בסמוך לחלק מהיישובים הללו
(יע"פ ,כפר יעבץ ,עזריאל ,פורת ,עין שריד) -שאין בהם עסקים תיירותיים.
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6
5
4
3
2
1
0
חרות

בני דרור נורדיה

משמרת כפר הס תנובות

גאולים ניצני עוז

ינוב

צור משה עין ורד

איור  :13ממצאי המחקר -מספר מפעילי התיירות ביישובי מוא"ז לב השרון

עסקים מקומיים או סניפי רשתות
עסקים קטנים בבעלות תושבי האזור הינם הלב הפועם של הכלכלה המקומית .האיור הבא מציג את
היחס בין סניפי רשתות לעסקים מקומיים במרחב לב השרון (כולל היישובים העירוניים הסמוכים למוא"ז
לב השרון) .ניתן לראות כי  81%מעסקי התיירות הינם בבעלות מקומית.
סניפי
רשתות
19%

מקומיים
81%
איור  :14ממצאי המחקר -עסקים מקומיים לעומת רשתות ,מרחב לב השרון

פעילות בשבתות
עיקר הביקורים בשטחים הפתוחים במרחב מתבצע בשבת .האיור הבא מציג את פעילות עסקי התיירות
במרחב בשבת .ניתן לראות כי פחות ממחצית מעסקי התיירות במרחב פועלים בשבת ,עובדה המגבילה
את היכולת ליצר קישור בינם לבין האתרים בשטחים הפתוחים וקהל המבקרים בהם.
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פועל
בשבת
45%

לא פועל
בשבת
55%

איור  : 15ממצאי המחקר -פעילות בשבת של עסקי תיירות במרחב

ממצאים מתוך שאלון למפעילי תיירות
הממצאים הבאים הינם מתוך השאלון שהועבר למפעילי תיירות במרחב .כאמור ,שיעור ההיענות היה
קטן והתקבלו רק  9שאלונים מלאים .לאור זאת ,יש לקחת את הממצאים בזהירות הראויה.
אפיון המרואיינים
גיל ממוצע .52 :מין 56% :נשים .מרואיין אחד בלבד בעל השכלה אקדמית 4 ,בעלי השכלה על תיכונית-
לא אקדמית ,ו 3-בעלי השכלה תיכונית בלבד.
אפיון העסקים וקהל הלקוחות
עיקר הלקוחות בעסקי התיירות מגיעים מיישובי השרון ( ,)56%כאשר יתרת הלקוחות ( )46%מגיעים
מישובים מחוץ לאזור השרון .מרבית הלקוחות ( )89%הינם בודדים ומשפחות ,ורק  11%הינם קבוצות
מאורגנות.
כמות הלקוחות הינה עד  2,000לקוחות בחודש ,כאשר כמחצית העסקים קולטים בין  300ל1,000-
לקוחות בחודש בלבד.
עבור שליש מהעסקים – העונה עם תנועת הלקוחות הגדולה הינה החורף .עבור  22%מהעסקים אין
עונתיות בתנועת הלקוחות .עבור  11%בלבד – האביב היא העונה הבוערת.
בשני-שליש מהעסקים ההוצאה הממוצעת ללקוח הינה עד  ₪ 100בלבד ,ורק ב 11%-מהעסקים
ההוצאה ללקוח עולה על .₪ 200
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[שם
קטגוריה]
לקוחות;
[אחוז]

כמות לקוחות בחודש
[שם
קטגוריה]
לקוחות;
[אחוז]

עונה עם כמות לקוחות גדולה

אביב
11%

[שם
קטגוריה]
לקוחות;
[אחוז]

קיץ
22%

[שם
קטגוריה]
לקוחות;
[אחוז]

סתיו
11%

אין עונתיות
22%

חורף
34%

הוצאה ממוצעת ללקוח

מעל
₪ 200
11%
₪ 100-200
22%
עד ₪ 100
67%

איור  :16אפיון לקוחות -מפעילי תיירות במרחב לב השרון (ממצאי שאלון)

חשיבות מאפייני השטחים הפתוחים בהחלטת לקוחות על ביקור באזור
מפעילי התיירות נשאלו עד כמה להערכתם חשובים נושאים שונים ללקוח בעת החלטה על ביקור
במרחב לב השרון .הנושא שנתפס כבעל החשיבות הגבוהה ביותר הינו הנוף החקלאי והאוירה הכפרית
(ציון ממוצע  -5 ;4.8חשוב מאוד -1 ,לא חשוב) .הנושא שנתפס כבעל החשיבות הנמוכה ביותר הינו בתי
עסק ומסעדות (ציון ממוצע  .)2.2טיול ורכיבת אופניים נתפסים כבעלי חשיבות בינונית בלבד (ציון ממוצע
 .) 3.6פעילות במשקים חקלאיים וקניה של מוצרים חקלאיים ישירות מהמשק נתפסים כבעלי חשיבות
גבוהה (ציון ממוצע  4.3ו.)4.0-
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איור  :17חשיבות נתפסת של נושאים שונים בעת החלטה על ביקור במרחב לב השרון

עד כמה להערכת חשובים הנושאים הבאים ללקוח בעת
ההחלטה על ביקור במרחב לב השרון?
(-5חשוב מאוד -1 ,לא חשוב)
הנוף החקלאי והאוירה הכפרית

4.8

אטרקציות בטבע

4.4

פעילויות במשקים חקלאיים

4.3

קניה ישירה של מוצרים חקלאיים

4.0

טיול ורכיבת אופניים

3.6

בתי עסק ומסעדות

2.2
6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

פרויקטים בשטחים הפתוחים ומשיכת מבקרים לעסק ולמרחב
מפעילי התיירות שרואיינו מכירים כולם את פרויקט "בריכת החורף" .שני שליש מתוכם מכירים גם את
פרויקט "דרך הלב" .את "חקלאות תומכת סביבה" מכירים רק  2מרואיינים.
מפעילי התיירות נשאלו האם שמעו את לקוחותיהם מזכירים את הפרויקטים בשטחים הפתוחים במרחב.
לדברי מפעילי התיירות שרואיינו ,לעיתים נדירות בלבד מזכירים הלקוחות את הפרויקטים בשטחים
הפתוחים .רק  3מפעילי תיירות ספרו כי לקוחותיהם הזכירו את פרויקט בריכת החורף או את דרך הלב,
ואף מפעיל לא שמע לקוחות מזכירים את פרויקט חקלאות תומכת סביבה.
בתשובה לשאלה "האם הפרויקטים בשטחים הפתוחים מביאים מבקרים למרחב השרון" – נשמעו דעות
מגוונות ,חלק ממפעילי התיירות אמרו שכן והאחרים שלא .לעומת זאת ,בתשובה לשאלה "האם
הפרויקטים בשטחים הפתוחים מביאים לקוחות לעסק שלך?" ענו  8מתוך  9המרואיינים שהפרויקטים
לא מביאים לקוחות לבית העסק שלהם.
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איור  :18הכרות מפעילי התיירות ולקוחותיהם עם פרויקטים בשטחים הפתוחים בלב השרון

הכרות מפעילי תיירות עם פרויקטים
בשטחים הפתוחים בלב השרון
בריכת החורף

9

דרך הלב -אופניים

6

חקלאות תומכת סביבה

2

8

10

4

6

0

2

מספר מפעילי תיירות המכירים את הפרויקט

הכרות לקוחות עם פרויקטים
בשטחים הפתוחים בלב השרון

3

דרך הלב -אופניים

3

בריכת חורף

חקלאות תומכת סביבה

0

מספר מפעילי תיירות שאמרו שלקוחותיהם הזכירו את הפרויקט
3.5

3

2.5

2

1.5

0.5

1

39

0

איור  :19השפעת הפרויקטים בשטחים הפתוחים על משיכת מבקרים

האם הפרויקטים מושכים מבקרים למרחב?
2

לא יודע

2

בכלל לא
במידה מעטה

1
2

במידה מסוימת

2

במידה רבה
במידה רבה מאוד

0
2

0

1

מספר מפעילי תיירות שאמרו שהפרויקטים מושכים מבקרים למרחב

האם הפרויקטים מביאים מבקרים לבית העסק שלך?
בכלל לא

8

0

במידה מעטה

0

במידה מסוימת
במידה רבה

1

במידה רבה מאוד

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

מספר מפעילי תיירות שאמרו שהפרויקטים מביאים /לא מביאים לקוחות לבית העסק שלהם
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כיצד לחזק את התרומה של הפרויקטים בשטחים הפתוחים לעסקי תיירות מקומיים?
מפעילי התיירות נשאלו כיצד ניתן לחזק את התרומה של הפרויקטים בשטחים הפתוחים לעסקי התיירות
המקומיים .הוצגה שאלה פתוחה ,הטבלה הבאה מביאה את ההצעות של מפעילי התיירות כפי שנאמרו
על ידם.
טבלה  :2תשובות מפעילי תיירות במרחב לב השרון לשאלה :כיצד לדעתך ניתן לשפר את התרומה של פרויקטים בשטחים הפתוחים
למשיכת לקוחות לבית העסק שלך?

להעצים ולשווק את "דרך הלב"
המועצה צריכה לפרסם את עסקי התיירות במרחב
אם הייתי מקבל רישיון עסק הייתי מקים מבנה מסודר עם מזגן ,ואנשים היו באים
המועצה צריכה להשקיע בשיווק האטרקציות באזור כולל העסקים הפרטיים ולא רק הפרויקטים שלה כך שמבקרים
יבואו למספר פעילויות באזור
צריך להיות פרסומים לאטרקציות באזור עם רעיונות איפה אפשר לאכול בקרבת מקום.
לא רואה איך ניתן לשלב את העסק עם הפרויקטים של המועצה
לא חושבת שהעסק שלנו מתקשר עם המבקרים של הפרויקטים
מרבית הדברים נוגעים לצורך לחזק את מאמצי השיווק של עסקי התיירות המקומיים ,וליצירת קישור בין
הפרויקטים בשטחים הפתוחים לבין עסקי התיירות המקומיים במרחב.

סקר בקרב נופשים בשטחים הפתוחים
אומדן כמות המבקרים
הפרויקטים בשטחים הפתוחים במוא"ז לב השרון פתוחים לקהל ללא תשלום .במצב כזה מטבע הדברים
יש קושי לאמוד את כמות המבקרים בפרויקטים .שיטה מקובלת במצבים כאלו הינה ספירה של כמות
המכוניות באזורי חניה הסמוכים לאתר .במהלך אביב  2017נערכה ספירת מכוניות באזור החניה הסמוך
לבריכת החורף ,אך הסתבר כי זוהי שיטה לא מתאימה לאמדן כמות המבקרים ,מכיוון שחלק משמעותי
מהמבקרים באתר הינם תושבי היישובים בסביבה ומגיעים למקום ברגל או ברכיבה על אופניים.
התייחסות למספר כלי הרכב בחניון תביא לאמדן נמוך ומוטעה של כמות המבקרים (לשם דוגמא ,ביום
שישי  17למרץ  2017נספרו באזור החניה  3מכוניות בלבד במהלך כל היום ,ולעומת זאת – רואיינו 11
מבקרים באתר ,כאשר כל אחד מהם מייצג משפחה  /קבוצה של כ 3-4-מבקרים).
אמדן מתאים יותר הינו התייחסות לכמות האנשים שרואיינו .לתחושתם של המראיינים ,רואיינו מרבית
המבקרים שהגיעו לשטח ביום הריאיון ,כאשר כל מרואיין מייצג משפחה  /קבוצת מבקרים אחת .לפי
ממצאי השאלון -המבקרים באתר מגיעים בממוצע בקבוצה המונה  3.32משתתפים .בהנחה שאכן
רואיינו נציגים של כל קבוצות המבקרים באתר – מדובר בממוצע בכ 20-מבקרים ביום ,בסופי השבוע
ובחגים (ניתן להניח כי בימי חול הכמות קטנה יותר).
ראוי לציין כי לתחושת נציגי המועצה האזורית ,וכן מהערות אקראיות מצד מבקרים באתר ,עולה כי
תנועת המבקרים באביב  2017קטנה יחסית לציפיות ולתנועה שהיתה באתר שנה קודם (באביב .)2016
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ממצאים מתוך השאלון לנופשים
אפיון המבקרים
הטבלה והאיורים הבאים מציגים את אפיון המבקרים באתר .הגיל הממוצע של המרואיינים הינו ,40
היחס בין גברים ונשים שווה ,גודל משק הבית  3.2נפשות (בהשוואה לגודל משק בית ממוצע בישראל –
 3.32נפשות) ,ומספר הילדים  1.24ילדים (בהשוואה ל 2.33-ילדים למשק בית בכלל האוכלוסיה) .ל-
 95%מהמרואיינים השכלה על תיכונית ואקדמית (בהשוואה ל 48%-באוכלוסיה הכללית) ,ול 78%-מהם
הכנסה ממוצעת או מעל הממוצע.
 31%מהמרואיינים מתגוררים ביישובי מוא"ז לב השרון 45% ,מהם – ביישובים המרוחקים עד  10ק"מ
מהאתר ,ו – 24%-ביישובים מרוחקים יותר.
טבלה  :3מאפייני הנופשים שרואיינו במחקר – גיל ,מין ,גודל משק בית ומספר ילדים

גיל ממוצע

40

מין – אשה

50%

גודל משק בית ממוצע

 3.2נפשות

מספר ילדים ממוצע למשק
בית

1.24

איור  :20מאפייני הנופשים שרואיינו במחקר  -השכלה והכנסה
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איור  :21מאפייני הנופשים שרואיינו במחקר  -מקום מגורים

אפיון הביקורים באתר
המבקרים באתר מגיעים בממוצע בקבוצות בנות  3.32אנשים ,מתוכם  1.3ילדים.
קרוב למחצית מהמרואיינים ביקרו באתר בפעם הראשונה 17% .מבקרים באתר יותר מפעם בחודש.
 84%מהמרואיינים מתגוררים בשרון .עבור  9%בלבד – הביקור באתר היה הגורם שהביא אותם לשרון.
המרואיינים נוהגים לבקר באתרי טבע רבים 69% :מהמרואיינים ביקרו באתרי טבע למעלה מ 5-פעמים
בשנה האחרונה 30% ,בקרו באתרי טבע פעם או פעמיים בשנה האחרונה ,ורק  1%מהמרואיינים לא
בקרו באתרי טבע אחרים בשנה האחרונה.

איור  :22אפיון הביקורים באתר  -תשובות מרואיינים בסקר

כמה פעמים ביקרת באתר זה בשנתיים האחרונות (מאז אביב ?)2015
[]CELLRANGE

אף פעם ,זה הביקור הראשון שלי באתר

[]CELLRANGE

פעם או פעמיים בשנה האחרונה

[]CELLRANGE

פעם או פעמיים בחודש

[]CELLRANGE
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5

יותר מפעם בשבוע
0

האם הביקור באתר בו אנו נמצאים היה הגורם שהביא אותך להגיע למרחב
השרון?
[]CELLRANGE

100

לא ,אני מתגורר בשרון

80

[]CELLRANGE

כן

[]CELLRANGE

לא ,באתי במטרה לבקר במקום אחר ,ו"על הדרך"
ביקרתי גם באתר הזה

40
60
מספר תשובות

0

20

כמה פעמים ביקרת באתרי טבע בשנה האחרונה?
[]CELLRANGE

יותר מ 5-פעמים בשנה האחרונה.

[]CELLRANGE

פעם או פעמיים בשנה האחרונה.

[]CELLRANGE
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אף פעם ,זה הביקור הראשון שלי באתר טבע השנה.
0

מספר תשובות

גורמי המשיכה לאתרים בשטחים הפתוחים
גורמי המשיכה לאתר בריכת החורף הם (בסדר חשיבות יורד) :האפשרות לטייל בשטח או לרכב על
אופניים ( 42%מהמרואיינים); האפשרות ליהנות מרוגע ,שקט ושלווה ( 36%מהמרואיינים); הפריחה
האביבית (  ;)36%המים והפעילויות הקשורות בהם (  ;)23%האפשרות ללמוד על תהליכים טבעיים,
בסיוע מתנדבים ושלטי הסבר (.)5%
שלושת הגורמים החשובים ביותר למרואיינים ,בעת ההחלטה על ביקור באתר או אזור כלשהו הם
(בסדר חשיבות יורד) :אזורי צל ,מראה ותחושה טבעית ,ואוירה כפרית ,שקט ורוגע .לעומת זאת,
המרואיינים מיחסים הכי פחות חשיבות לגורמים :מסעדות ,חנויות וגלריות ולקרבה לבית.
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איור  :23גורמי המשיכה לאתרי ביקור בכלל ולאתר בריכת החורף בפרט  -תשובות מרואיינים

עד כמה חשובים לך הדברים הבאים בעת ההחלטה על ביקור באתר או אזור
כלשהו?
4.2

אזורי צל ,למשל עצים שיוצרים צל

4.2

מראה ותחושה טבעית ככל האפשר
אוירה כפרית ,שקט ורוגע

4.0

ערכי טבע מיוחדים (כגון פריחה ,ציפורים)

3.9

אפשרויות לטיול ורכיבת אופניים

3.7

התאמה לילדים  /אפשרות לפעילות עם ילדים

3.2

קרבה לבית (עד  20דקות נסיעה)

2.8

מסעדות ,חנויות וגלריות

2.0
4.5

3.5

4.0

3.0

2.0

2.5

1.0

1.5

0.5

0.0

ציון ממוצע

מתוך הגורמים הבאים ,אנא סמן את הגורם העיקרי שמשך אותך לבקר היום
באתר בריכת החורף
(ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)

[]CELLRANGE

האפשרות לטייל בשטח או לרכב על אופניים

[]CELLRANGE

האפשרות ליהנות מרוגע ,שקט ושלוה

[]CELLRANGE

הפריחה האביבית

[]CELLRANGE

המים ,ופעילויות הקשורות בהם
האפשרות ללמוד על תהליכים טבעיים ,בסיוע מתנדבים
ושלטי הסבר

[]CELLRANGE
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תוספות ושינויים באתר
המרואיינים נשאלו האם תוספת של מרכיבים שונים לאתר יכולה לתרום או לפגוע בהנאה ממנו .נבחרו
גורמים שיכולים להשפיע על מידת "הטבעיות" של האתר (שיקוף של המגוון הביולוגי המקומי) כגון
מדשאות (צמחים שאינם ממינים מקומיים) או עצי אקליפטוס ואורנים (עצי צל ממינים שאינם אופייניים
לאזור); וכן גורמים המשפיעים על מידת "האינטנסיביות" של הנופש באתר ,כגון מתקני משחק לילדים
ומתקני ספורט כגון מגרש כדורסל ומתקני כושר.
עצים (איקליפטוסים ואורנים) ומדשאות נתפסים על ידי המבקרים כמרכיבים שיכולים לתרום לאתר.
 73%מהמרואיינים אמרו כי עצים יכולים לתרום או לתרום רבות לאתר;  8%בלבד אמרו כי עצים יכולים
לפגוע 51% .מהמרואיינים אמרו כי מדשאות יכולות לתרום או לתרום רבות לאתר;  28%אמרו כי
מדשאות יכולות לפגוע או לפגוע רבות.
מתקני משחק לילדים נתפסים כמרכיבים שלא יכולים לתרום לאתר ,וגם לא לפגוע ( 30%מהתשובות).
 20%מהמרואיינים אמרו כי מתקני משחק לילדים יכולים לפגוע רבות בהנאה מהאתר 10% ,אמרו כי
הם יכולים לתרום רבות להנאה מהאתר.
מתקני ספורט נתפסים כמרכיבים שיכולים לפגוע באתר 62% .מהמרואיינים אמרו כי מתקני ספורט
יכולים לפגוע או לפגוע רבות באתר.
איור  :24השפעה נתפסת של תוספת מרכיבים לאתר – תשובות מרואיינים

האם תוספת המרכיבים הבאים היתה יכולה לתרום או לפגוע בהנאתך מהאתר:
עצים ,למשל אקליפטוסים או אורנים
[]CELLRANGE

יכול לתרום רבות

[]CELLRANGE

יכול לתרום

[]CELLRANGE

לא לתרום ולא לפגוע

[]CELLRANGE

יכול לפגוע
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יכול לפגוע רבות
0

האם תוספת המרכיבים הבאים היתה יכולה לתרום או לפגוע בהנאתך מהאתר:
מדשאות
[]CELLRANGE

יכול לתרום רבות

[]CELLRANGE

יכול לתרום

[]CELLRANGE

לא לתרום ולא לפגוע

[]CELLRANGE

יכול לפגוע
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יכול לפגוע רבות
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האם תוספת המרכיבים הבאים היתה יכולה לתרום או לפגוע בהנאתך מהאתר:
מתקני משחק לילדים

[]CELLRANGE

יכול לתרום רבות

[]CELLRANGE

יכול לתרום

[]CELLRANGE

לא לתרום ולא לפגוע

[]CELLRANGE

יכול לפגוע

[]CELLRANGE
35

30

25

יכול לפגוע רבות
20

10

15

מספר תשובות

47

5

0

האם תוספת המרכיבים הבאים היתה יכולה לתרום או לפגוע בהנאתך מהאתר:
מתקני ספורט ,למשל מגרש כדורסל או מתקני כושר
[]CELLRANGE

יכול לתרום רבות

[]CELLRANGE

יכול לתרום

[]CELLRANGE

לא לתרום ולא לפגוע

[]CELLRANGE

יכול לפגוע

[]CELLRANGE
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מרואיינים שציינו כי מרכיבים שונים יפגעו בהנאה מהאתר – התבקשו לנמק מדוע המרכיב יפגע (שאלה
פתוחה) .הטבלה הבאה מרכזת את תשובות המרואיינים .הנימוקים העיקריים הינם פגיעה בטבעיות של
האתר ,ומשיכת מבקרים רבים שיכולים לפגוע בשלווה של המקום.
טבלה  :4נימוקי מרואיינים  -מדוע תוספת מדשאות ,מתקני ספורט או מתקני משחק לילדים יכולים לפגוע בהנאה מהאתר

דברים לא טבעיים לא נחוצים כאן
כשאנחנו יוצאים לטבע ,נשמח לראות טבע ולא מגרשי ספורט
יהרוס את הסביבה הטבעית ואנשים יגיעו מסיבות אחרות
הורס את הטבע והשלווה
אפשר לשים את המתקנים באזור שלולית החורף שגם ככה לא טבעית
כי הבאת מתקנים למקום של טבע פוגע בו ,צריך להפריד
חבל להרוס את הנוף הטבעי
לא צריך את הבלאגן הזה
זה לא פוגע בי ,פשוט לא רלוונטי לי
בשביל מה??
מתקני ספורט יביאו רעש
יהרוס את הנוף הטבעי
לפגוע באותנטיות של המקום ולהביא קהל מרעיש שיפגע ברוגע והשלווה
לא חושב שצריך לקשט את המקום בפלסטיקים
הורס שטחי טבע
עלול לפגוע בשקט וכן בטבע עצמו ובחיים בו
יכול לתרום בתנאי שלא במרכז האתר
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היחס בין ערכי טבע ונופש
לפני המרואיינים הוצגו מספר אמירות בדבר היחס בין ערכי טבע (כגון פריחה באביב ,ציפורים נודדות,
בעלי חיים וצמחים מיוחדים ונדירים) לבין נופש .המרואיינים התבקשו להביע את הסכמתם או אי-
הסכמתם לאמירות ,כאשר הציון נע בין  5ל -5( 1-ל"מסכים מאוד";  - 3ל"מסכים ולא מסכים"; " -1מאוד
לא מסכים").
ככלל ישנה הסכמה עם האמירה "ערכי טבע באתר תורמים להנאה ,מכיוון שיש דברים להתבונן בהם
ולחוות אותם" (ציון ממוצע  .)4.4האמירה "ערכי טבע באתר תורמים להנאה ,כי יש תחושה שעצם
הביקור באתר תורם לשימור הטבע" זכתה ל"מסכים-ולא מסכים" (ציון ממוצע  .)3.6ואילו האמירות
"מעולם לא חשבתי על ערכי טבע בהקשר של בחירת אתר ביקור" ו"ערכי טבע באתר יכולים לפגוע
בהנאה ,מכיוון שעלולה להיות חשיפה לדברים מסוכנים או לא נעימים כמו נחשים ,קוצים או עקיצות
דבורים" לא זכו להסכמה (ציון ממוצע  2.1ו 1.7-בהתאם).

אמירות בדבר נופש וערכי טבע
ערכי טבע באתר תורמים להנאה ,מכיוון שיש דברים להתבונן
בהם ולחוות אותם

4.4

ערכי טבע באתר תורמים להנאה ,כי יש תחושה שעצם הביקור
באתר תורם לשימור הטבע

3.6

מעולם לא חשבתי על ערכי טבע בהקשר של בחירת אתר ביקור

2.1

ערכי טבע באתר יכולים לפגוע בהנאה ,מכיוון שעלולה להיות
חשיפה לדברים מסוכנים או לא נעימים כמו נחשים ,קוצים או
עקיצות דבורים
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השפעות כלכליות של נופש בשטחים הפתוחים
בכדי ללמוד על ההשפעות הכלכליות הכלליות של הנופש בשטחים הפתוחים נשאלו המרואיינים על
פעילויות נוספות שהם מתכננים לערוך במרחב ביום הביקור ועל ההוצאות שהם הוציאו (או מתכננים
להוציא) ביום הביקור.
 64%מהמרואיינים אינם מתכננים פעילויות נוספות ביום הביקור ,מעבר לביקור באתר בריכת החורף.
 15%מרואיינים מתכננים פעילות הליכה ,אופניים או רכיבה על סוסים (רק לרכיבה על סוסים יש
משמעות כלכלית) 20% .מהמרואיינים בלבד מתכננים פעילות בעל משמעות כלכלית מובהקת כגון
ביקור במסעדה /בית קפה ( ,)14%ביקור בגלריה או חנות ( ,)4%או ביקור במשק חקלאי וקניית תוצרת
משק (.)2%
 63%מהמרואיינים לא הוציאו כסף כלל ביום הביקור .ההוצאה הממוצעת למשפחה ביום הביקור הינה
 ₪ 26.4בלבד (עבור כל המרואיינים ,כולל אלו שלא הוציאו כסף כלל) .סעיפי ההוצאה העיקריים הינם:
מזון במסעדות ובתי קפה ( ₪ 16.5בממוצע למשפחה); ופרטי מזון לדרך כגון ארטיק או חטיף (₪ 5.9
למשפחה).
איור  :25ניתוח המשמעות הכלכלית – תשובות מרואיינים

אלו פעילויות נוסף לביקור באתר ערכת  /אתה מתכנן לערוך באזור היום?
(ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)
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לא מתכנן פעילות נוספת היום
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[]CELLRANGE

ביקור במסעדה /בית קפה

[]CELLRANGE

80

70

60

50

40

30

ביקור בגלריה  /חנות לתכשיטים  /מתנות  /משתלה

[]CELLRANGE

ביקור במשק חקלאי ו/או קניה של תוצרת המשק

[]CELLRANGE

אחר

20

0

10

מספר תשובות
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הוצאה ממוצעת במהלך יום הביקור (כולל לפני ואחרי הביקור באתר)
מזון במסעדות /בתי קפה

16.5

פרטי מזון לדרך ,כגון ארטיק ,חטיף

5.9

תוצרת חקלאית ,צמחים ממשתלות

2.2
1.0

אחר

0.8

כרטיסי כניסה לאתרים ,השתתפות בפעילות
קניית מתנות ,אומנות ,מזכרות

0.0
18.0

16.0

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

ש"ח ,הוצאה ממוצעת לביקור
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0.0

דיון
תועלת מנופש בחיק הטבע עבור הכלכלה המקומית
ככלל ,ישנה במועצות האזוריות שנבדקו תשתית טובה של כלכלה מקומית המתבססת על תיירות –
בממוצע פועלים בכל מועצה אזורית כ 200-מיזמים תיירותיים .מחקר המקרה של לב השרון עולה כי
חלק משמעותי של המיזמים התיירותיים הינם אכן מיזמים של תושבי המקום (ולא סניפי רשתות) .פיתוח
מוקדי משיכה בשטחים הפתוחים יכול לתרום להכנסות העסקים התיירותיים הללו ,ולכלכלה המקומית.
מחקר המקרה בלב השרון עולה כי המבקרים בשטחים הפתוחים בלב השרון מאופיינים כבעלי השכלה
גבוהה מהממוצע והכנסה ממוצעת וגבוהה מהממוצע .גם כאן יש פוטנציאל למימוש כלכלי של האתרים
והפרויקטים שפותחו בשטחים הפתוחים.
אף על פי כן ,מתוך ממצאי המחקר עולה כי לעת עתה יש חסמים משמעותיים ל"תרגום" של פוטנציאל
התרומה של טיפוח השטחים הפתוחים לכלכלה המקומית .בין היתר:
.1

.2

.3

.4

גורמים מבניים – אי התאמה בין תמהיל השירותים התיירותיים באזור לבין היצע תשתיות הנופש
שפותח.
א .העדר עסקי תיירות מקומיים המתבססים על תנועה במרחב ,כגון חוות סוסים ,מרכזי
השכרת אופניים ,טיולים מאורגנים .זאת בניגוד להשקעה הרבה בפיתוח מערך דרכי
טיול ורכיבה באזור ("דרך הלב") .עיקר העסקים במרחב הינם באופי "נייח" (בעיקר
הסעדה) ולא "נייד".
ב .עיקר העסקים המקומיים לא פועלים בשבתות .עיקר תנועת המבקרים בשטחים
הפתוחים הינה בשבתות וחגים ,ויש קושי לממש אותה להכנסות של עסקים שאינם
פועלים בשבת.
גורמים תכנוניים – אי התאמה בין פריסת תשתיות הנופש בחיק הטבע לבין מיקום עסקי תיירות
במרחב .לשם דוגמא" :דרך הלב" במועצה האזורית לב השרון עוברת בסמוך ליישובים שאין
בהם עסקי תיירות (יע"פ ,כפר-יעבץ ,עזריאל ,פורת ועין שריד) .המוקד התיירותי במוא"ז לב
השרון ,מבחינת קיומם של מפעילי תיירות מקומיים-קטנים ,הינו דווקא באזור הצפוני יותר,
ביישובים צור משה ,ינוב ,גאולים ,ניצני עוז ותנובות.
גורמי שיווק  -לתחושת מפעילי התיירות במרחב ,לעת עתה אין שיווק מתאים של תשתיות
התיירות :לא של הפרויקטים שפותחו בשטחים הפתוחים ,לא של עסקי התיירות המקומיים ולא
של קישור בין אלו לאלו.
מאפייני הביקורים ,ודימוי האתר:
א .תנועת המבקרים בפרויקטים בשטחים הפתוחים איננה גדולה – כ 20-איש ביום
בממוצע ,בסופי השבוע ובחגים (ניתן להניח כי בימות חול התנועה נמוכה יותר).
ב .מרבית המבקרים מתגוררים בשרון ,ביישובי המועצה האזורית או ביישובים המרוחקים
עד  10ק"מ מהאתר .הם אינם מתכננים פעילות כלשהי נוסף על הביקור באתר ,ואינם
מוציאים כסף כלל במהלך יום הביקור.
ניתן לאמר כי האתרים בשטחים הפתוחים בלב השרון נתפסים כמושכנים מקומיים ,עבור
התושבים באזור ,והביקור בהם נתפס כחלק מפעילות יומיומית ולאו דווקא כפעילות תיירותית.
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לתפיסה זו השפעה על חוסר היכולת "לתרגם" את תנועת המבקרים להכנסות לכלכלה
המקומית.
 .5העדפות הנופשים :למרבית המבקרים באתר אין עניין בביקור במסעדות ,חנויות וגלריות .הם
מעוניינים בטיול ,ערכי טבע ,מראה ותחושה טבעיים ,פעילויות שאין להן משמעות כלכלית ישירה.
ראוי לציין כי רק עם חלק מהגורמים הללו ניתן להתמודד באופן פעיל .שיווק מתאים יותר של האתר
ועסקי תיירות מקומיים ,ויצירת קישור שווקי בניהם ,יכול להביא לתרומה טובה יותר של הפרויקטים
בשטחים הפתוחים עבור הכלכלה המקומית; תכנון מתאים יותר של הפרויקטים בשטחים הפתוחים ,כך
שהם יהיו סמוכים לאזורים בהם מרוכ זים עסקי תיירות מקומיים ,גם הוא יכול לתרום לחיזוק התועלות
הכלכליות מהפרויקטים .אפשרות נוספת לפעולה של הרשות הינה עידוד הקמתם של עסקים מקומיים
הבנויים על תנועה במרחב ,כגון חוות סוסים ,השכרת אופניים או טיול אופניים ,עסקים שיכולים להנות
באופן מיטבי בדרכי אופניים ושבילי ההליכה שהרשות מקימה.
עם זאת ,ניתן להניח שחלק חשוב מהנופשים בשטחים הפתוחים ימשיכו להיות כאלו שבאו כדי לחוות
את הטבע ,השקט והשלווה ,ולפיכך ההוצאות התיירותיות שלהם לא יהיו גדולות .ניתן להניח כי זהו קהל
יעד המעדיף לחוות ערכי טבע ,ומתרחק מעסקי תיירות ,ולפיכך "התועלת" הכלכלית ממנו תהיה
מוגבלת.

השילוב בין נופש בחיק הטבע ושיקום אקולוגי
ממצאי המחקר מראים כי הנופשים באתר בריכת החורף בלב השרון רואים בערכי טבע גורם משיכה
מרכזי לביקור .הם מבקרים באתרי טבע לעיתים מזומנות; מראה ותחושה טבעית ,עצי צל ,וערכי טבע
מיוחדים כגון פריחה אביבית או ציפורים הינם גורמים חשובים עבורם בעת קבלת החלטה על ביקור
באתר כלשהו .מרבית המבקרים באתר התנגדו לתוספת מתקני משחק לילדים או מתקני ספורט,
הנתפסים כגורמים הפוגעים בתחושה הטבעית במקום.
גם בקרב מפעילי התיירות באזור יש הסכמה כי הנוף החקלאי ,האווירה הכפרית ואטרקציות בטבע הם
גורמי המשיכה המרכזיים עבור הלקוחות בעת ההחלטה על ביקור במרחב השרון.
עם זאת ,חשוב לציין כי עיקר המשיכה של בריכת החורף כרוכה באפשרויות התנועה (טיול ורכיבת
אופניים) והנאה מרוגע ,שקט ושלווה .לימוד תהליכים טבעיים (בסיוע מתנדבים ושלטי הסבר) הינו גורם
משיכה שולי עבור המבקרים במקום .תוספת של מרכיבי צמחיה שאינה מקומית או אופיינית למגוון
הביולוגי האזורי (מדשאות ,אקליפטוסים ואורנים) נתפס על ידי המבקרים כחיובי ותורם להנאה מהאתר.
לסיכום ניתן לאמר כי תוצאות הסקר מראות על משיכה של נופשים למאפייני טבע ותחושת טבע באתר,
אבל המודעות למגוון ביולוגי-מקומי ,למשל למאפיינים של צמחיה מקומית לעומת אחרת ,איננה גבוהה.
ראוי לציין כי מסקנות הסקר נוגעות למבקרים באתר בריכת החורף ,ולא ניתן להסיק מהן מסקנות על
האוכלוסיה הכללית; זאת מפני שקיים כאן גורם של "בחירה עצמית" :ניתן להניח כי אדם הבוחר לבקר
באתר טבע כמו בריכת החורף הוא כזה המעדיף אתרי טבע; אילו היה הסקר נערך באתרי נופש אחרים
(למשל באתרים אינטנסיביים יותר) ניתן להניח כי התשובות היו אחרות.
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סיכום ומסקנות
קיימות הינה תפיסה המורכבת מחיבור מיטבי ככל הניתן של שלושה עולמות :כלכלה ,סביבה וחברה.
במחקר זה ניסינו לחפש את הקשרים בין פרויקטים שמטרתם טיפוח האקולוגיה בשטחים פתוחים לבין
חיזוק הכלכלה המקומית ,שבתורה תורמת לקידום חברתי של הקהילות המקומיות .לעת עתה נמצא כי
לא תמיד יש הלימה בין הביקוש לנופש בחיק הטבע  -קהל הנופשים המגיע לשטחים הפתוחים; ההיצע –
העסקים התיירותיים המקומיים; והרגולציה – אנשי המועצה האזורית .אי-ההלימה הינה במיקום
הגיאוגרפי (הפרויקטים בשטחים הפתוחים הינם בדרום שטח השיפוט ,כאשר העסקים המקומיים הינם
בעיקר ביישובים הצפוניים) ,הזמנים (מבקרים שמגיעים בעיקר בשבת ,ועסקים שאינם פתוחים בשבת),
ועוד.
הרשות המקומית משקיעה משאבים רבים בפיתוח פרויקטים בשטחים הפתוחים ,התורמים רבות
לאקולוגיה וערכים סביבתיים נוספים" .גיוס" של הפרויקטים הללו גם לטובת הכלכלה המקומית יכול היה
לתרום לקיימות שלהם לאורך זמן.
ראוי להזכיר כי בנוסף לערכים ותרומות עבור פנאי ונופש ,לשטחים פתוחים יש תועלות חשובות נוספות,
בעלות ערך כלכלי ,בנושאים כגון שיפור איכות החיים ,התורמת לפעילות הכלכלית ופריון התעסוקה,
שיפור בערכי נדל"ן סמוכים ועוד .נדרש לבצע סקרים חברתיים וכלכליים טרם-תכנון ,להגדיר את
המטרות לפעילויות באופן רחב ,המתייחס לצרכים סביבתיים ,חברתיים וכלכליים גם יחד ,ולקדם את
הפרויקטים באופן שייצור הלימה בין מכלול היעדים.
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נספח  :1שאלון למפעיל תיירות במוא"ז לב השרון ויישובי הסביבה
סקר למפעילי אירוח וביקור – מרחב השרון
שאלון זה הינו חלק ממחקר אודות נופש ותיירות בשטחים פתוחים במרחב השרון .המחקר נערך על ידי
קבוצת חוקרים מאוניברסיטת תל אביב ,בתמיכת קרן מפעל הפיס .שותפים לפרויקט מועצה אזורית לב
השרון ומרכז המועצות האזוריות.
כחלק מהמחקר אנו פונים לבעלים ומפעילי עסקים של אירוח וביקור במרחב – מסעדות ,משתלות ,לינה
כפרית ,חנויות וגלריות וכדומה .נודה לך אם תסכימ/י להקדיש מספר דקות מזמנך למילוי השאלון.
התשובות ישמרו באנונימיות ,והנתונים ישמשו לצרכי הסקר בלבד .השאלון כתוב בלשון זכר ופונה לנשים
וגברים כאחד.
בתודה מראש ,דר' לירון אמדור ונעה עציון ,עורכות הסקר.
 .1רקע על בית העסק שלך
 1.1מה הן הפעילויות שבית העסק מציע (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת):
ד .ביקור במשק חקלאי ומכירת תוצרת המשק

א .הסעדה ומכירת מזון
ב .משתלה

ה .מכירת דברי אומנות ,תכשיטים ,מתנות

ג .לינה תיירותית

ו .רכיבת סוסים או אופניים

ז .אחר ,פר ט_______________________________________________ :
 1.2מתי הוקם בית העסק? בשנת _________
 1.3האם בית העסק פועל בשבתות?

כן  /לא

 1.4מהיכן מגיעים עיקר הלקוחות? (אנא סמן את התשובה המתאימה ביותר)
א .מהישוב בו בית העסק ממוקם
ב .מיישובים סמוכים (יישובי המועצה האזורית לב השרון ,ויישובים בסביבה כגון אבן יהודה,
פרדסיה ,תל מונד)
ג .מנתניה
ד .מיישובים מרוחקים יותר
 1.5עיקר הלקוחות הינם (אנא סמן את התשובה המתאימה ביותר):
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א .בודדים ,זוגות ,משפחות
ב .קבוצות מאורגנות
ג .אירועים לקבוצות גדולות

 1.6אם תוכל להעריך מה היא כמות הלקוחות הממוצעת בחודש?
א .עד  300לקוחות בחודש
ב 300-1,000 .לקוחות בחודש
ג 2,000-1,000 .לקוחות בחודש
ד .יותר מ 2,000-לקוחות בחודש
 1.7האם כמות הלקוחות החודשית משתנה לאורך השנה? כן  /לא
אם כן ,אנא סמן את העונה שבה כמות הלקוחות היא הגבוהה ביותר:
א .אביב

ב .קיץ

ד .חורף

ג .סתיו

 1.8אם תוכל להעריך את ההוצאה הממוצעת שלקוח מוציא בבית העסק?
א .עד  ₪ 100ללקוח ב ₪ 100-200 .ללקוח ג .מעל  ₪ 200ללקוח
 .2השטחים הפתוחים ותיירות במרחב
עד כמה להערכתך חשובים הנושאים הבאים ללקוח בעת ההחלטה על ביקור במרחב לב השרון (אנא
סמן בעיגול את התשובה המתאימה ביותר):
לא

הנוף החקלאי והאוירה הכפרית

במידה במידה

חשוב

מעטה

בינונית

1

2

3

חשוב

4

חשוב

לא

מאוד

יודע

5

6

אתר טבעי עם ערכים מיוחדים
(פריחה ,שלוליות בחורף,

1

2

3

4

5

6

ציפורים)
אפשרויות לטיול ורכיבת אופניים

1

2
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3

4

5

6

מסעדות ,חנויות וגלריות
פעילויות במשקים חקלאיים
(קטיף ,חליבה)
אפשרויות לקניית מוצרים
חקלאיים ישירות מהחקלאי

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

 .3תיירות בשטחים הפתוחים במרחב לב השרון
 3.1המועצה האזורית לב השרון קידמה בשנים האחרונות פרויקטים בשטחים הפתוחים ,המוצגים
בתמונות הבאות .האם שמעת על הפרויקטים הללו? אנא סמן את הפרויקטים עליהם שמעת (ניתן לסמן
יותר מתשובה אחת):
א .חקלאות תומכת סביבה – פרחי בר בשולי שדות תות ליד עין שריד ,ובפרדסים סמוך לעזריאל
ב .בריכת חורף וזריעת פרחי בר בסמוך לעין שריד
ג" .דרך הלב" -מסלול אופניים בין יער קדימה וכפר יעבץ
ד .לא שמעתי על אף אחד מהפרויקטים

איור  : 27חקלאות תומכת סביבה

איור  : 26שביל אופניים דרך הלב
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איור  : 28בריכת החורף

 3.2האם שמעת לקוחות שלך מזכירים את הפרויקטים הללו? אנא סמן בטבלה הבאה בהתייחס לכל
אחד מהפרויקטים:
הפרויקט

הוזכר

הוזכר לעיתים

מעולם לא

לעיתים

רחוקות

הוזכר

קרובות
חקלאות תומכת סביבה

3

2

1

בריכת החורף

3

2

1

שביל אופניים דרך הלב

3

2

1

 3.4האם להערכתך הפרויקטים הללו מושכים מבקרים למרחב לב השרון?
א .כן ,במידה רבה מאוד

ב .כן ,במידה רבה

ד .במידה מעטה

ה .בכלל לא

ג .במידה מסוימת

 3.5האם להערכתך הפרויקטים הללו מביאים לקוחות לבית העסק שלך? פרויקט "חקלאות תומכת
סביבה" פותח בשנת  ,2014והפרויקטים "שלולית החורף" ו"דרך הלב" בשנת  .2015אנא נסה להעריך
אם חלה עליה בכמות המבקרים בבית העסק בתקופה זו ,והאם ניתן לייחס אותה לפרויקטים הללו.
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א .כן ,במידה רבה מאוד

ב .כן ,במידה רבה

ד .במידה מעטה

ה .בכלל לא

ג .במידה מסוימת

 3.6אם הפרויקטים מסייעים למשיכת לקוחות לבית העסק שלך ,האם תוכל להעריך את כמות הלקוחות
הנוספת:
ב .תוספת של 10-25%

א .תוספת של עד 10%

ג .תוספת של יותר מ25%-

ד .הפרויקט לא מסייע למשיכת לקוחות.
 3.7כיצד לדעתך ניתן לשפר את התרומה שלפרויקטים בשטחים הפתוחים למשיכת לקוחות לבית העסק
שלך?
___________________________________________________________________
 3.8האם שמעת לקוחות שלך מזכירים אתרים אחרים של נופש בחיק הטבע במרחב השרון שבהם הם
אם כן ,אלו אתרים__________________________________ :

ביקרו? כן  /לא

 3.9אם תוכל להפנות אותנו לבעל עסק של אירוח וביקור במרחב ,אותו כדאי לראיין במחקר:
שם העסק והבעלים ____________________ :פרטי קשר_______________________ :

 .4פרטים אישיים
 4.1גיל _________
 4.2מין

גבר  /אשה

 4.3השכלה:

א .תיכונית

למילוי על ידי הסוקר:

ב .על תיכונית ,לא אקדמית

ג .אקדמית
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תאריך מילוי שאלון _________ :קוד שאלון ______ :תשובה טלפונית  /מענה לסקר (הקף
בעיגול)
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נספח  :2שאלון למבקר בבריכת החורף ,מוא"ז לב השרון
סקר למבקרים בשטחים הפתוחים – מרחב לב השרון – בריכת החורף
שאלון זה הינו חלק ממחקר אודות פנאי ונופש בשטחים פתוחים במרחב השרון .המחקר נערך על ידי
חוקרים מאוניברסיטת תל אביב ,בתמיכת קרן מפעל הפיס .שותפים לפרויקט מועצה אזורית לב השרון
ומרכז המועצות האזוריות.
השאלון עוסק בהיבטים שונים של הביקור באתר בו ביקרת היום ובמרחב השרון בכלל .נודה לך אם
תסכימ/י להקדיש מספר דקות מזמנך למילוי השאלון .התשובות ישמרו באנונימיות ,והנתונים ישמשו
לצרכי הסקר בלבד .השאלון כתוב בלשון זכר ופונה לנשים וגברים כאחד.
בתודה מראש ,דר' לירון אמדור ונעה עציון ,עורכות הסקר.
רקע על הביקור באתר
בשאלות הבאות  -אנא הקף בעיגול את התשובה המתאימה.
 .1כמה פעמים ביקרת באתר זה בשנתיים האחרונות (מאז אביב ?)2015
א.

אף פעם ,זה הביקור הראשון שלי באתר.

ב.

פעם או פעמיים בשנה האחרונה.

ג.

פעם או פעמיים בחודש.

ד.

יותר מפעם בשבוע.

 .2מתוך הגורמים הבאים ,מהו הגורם העיקרי שמשך אותך לבקר היום באתר (ניתן לסמן יותר מתשובה
אחת):
א.

הפריחה האביבית

ב.

המים ,ופעילויות הקשורות בהם

ג.

האפשרות לטייל בשטח או לרכב על אופניים

ד.

האפשרות ליהנות מרוגע ,שקט ושלווה

ה.

האפשרות ללמוד על תהליכים טבעיים ,בסיוע מתנדבים ושלטי הסבר

ו.

אחר_____________________________________________ :

 .3כמה אנשים יצאו איתך לטיול? (כולל אותך) ___ מתוכם :כמה ילדים ____
 .4אלו פעילויות ,נוסף לביקור באתר ,ערכת  /אתה מתכנן לערוך באזור היום (ניתן לסמן יותר מתשובה
אחת):
א .טיול רגלי

 /אופניים  /סוסים
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ב .ביקור במסעדה /בית קפה
ג .ביקור במשק חקלאי ו/או קניה של תוצרת המשק
ד .ביקור בגלריה  /חנות לתכשיטים  /מתנות  /משתלה
ה .אחר ,פרט_______________________________________________ :
ו .לא מתכנן פעילויות נוספות היום
 .5השרון מוגדר במחקר זה כאזור שבין חדרה לרעננה .האם הביקור באתר בו אנו נמצאים היה הגורם
שהביא אותך להגיע למרחב השרון?
א .כן
ב .לא ,באתי במטרה לבקר במקום אחר ,ו"על הדרך" ביקרתי גם באתר הזה
ג .לא ,אני מתגורר בשרון
תיירות ופנאי בטבע
אתרי טבע הינם ,למשל ,שמורת טבע ,יערות וחורשים ,אזורי פריחה ,נחלים ,מעיינות וכדומה.
 .6כמה פעמים ביקרת באתרי טבע בשנה האחרונה?
א.

אף פעם ,זה הביקור הראשון שלי באתר טבע השנה.

ב.

פעם או פעמיים בשנה האחרונה.

ג.

יותר מ 5-פעמים בשנה האחרונה.

 .7עד כמה חשובים לך הדברים הבאים בעת ההחלטה על ביקור באתר או אזור כלשהו (אנא סמן בעיגול
את התשובה המתאימה ביותר):
לא
חשוב

במידה
מעטה

במידה
בינונית

חשוב

חשוב
מאוד

קרבה לבית (עד  20דקות נסיעה)

1

2

3

4

5

מראה ותחושה טבעית ככל האפשר

1

2

3

4

5

אזורי צל ,למשל עצים שיוצרים צל

1

2

3

4

5

ערכי טבע מיוחדים (כגון פריחה,
ציפורים)

1

2

3

4

5

אפשרויות לטיול ורכיבת אופניים

1

2

3

4

5

מסעדות ,חנויות וגלריות

1

2

3

4

5

אפשרות לפעילות עם ילדים

1

2

3

4

5

אוירה כפרית ,שקט ורוגע

1

2

3

4

5

62

63

 .8האם תוספת המרכיבים הבאים היו יכולים לתרום או לפגוע בהנאתך מהביקור באתר בו ביקרת היום:
מרכיב

יכול
לפגוע
רבות

יכול
לפגוע

לא
לתרום
ולא לפגוע

יכול
לתרום

יכול
לתרום
רבות

תוספת מדשאות

1

2

3

4

5

תוספת מתקני משחק לילדים

1

2

3

4

5

תוספת עצים ,למשל אקליפטוסים או
אורנים

1

2

3

4

5

מתקני ספורט ,למשל מגרש כדורסל או
מתקני כושר

1

2

3

4

5

 .9אם סימנת מרכיבים שאתה חושב שיכולים לפגוע בהנאתך מהאתר ,אנא נמק מדוע הם יכולים לפגוע:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 .10השאלה הבאה עוסקת בערכי טבע כגון פריחה באביב ,ציפורים נודדות ,בעלי חיים וצמחים מיוחדים
ונדירים .אנא סמן את מידת הסכמתך עם האמירות הבאות:
מאוד

אמירה

לא
מסכים

לא
מסכים

מסכים
ולא

מסכים

מסכים

מסכים
מאוד

מעולם לא חשבתי על ערכי טבע בהקשר של בחירת אתר
לביקור

1

2

3

4

5

ערכי טבע תורמים להנאה מהאתר ,מכיוון שיש דברים
להתבונן בהם ולחוות אותם

1

2

3

4

5

ערכי טבע באתר תורמים להנאה ,כי יש תחושה שעצם
הביקור באתר תורם לשימור הטבע

1

2

3

4

5

ערכי טבע באתר יכולים לפגוע בהנאה ,מכיוון שעלולה
להיות חשיפה לדברים מסוכנים או לא נעימים כמו נחשים,
קוצים או עקיצות דבורים

1
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2

3

4

5
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הוצאות בעת הביקור
 .11על מנת לקבל אומדן על תרומתם הכלכלית של השטחים הפתוחים בשרון ,ברצוננו לשאול אותך לגבי
ההוצאות שהוצאת במהלך הביקור.
אם טרם סיימת את הביקור ,אנא רשום גם הוצאות שאתה צופה שעוד יהיו בביקור הנוכחי.
 ₪שהוצאו /

סעיף הוצאה

מתוכננים בביקור
הנוכחי
מזון במסעדות /בתי קפה
פרטי מזון לדרך ,כגון ארטיק ,חטיף ,קפה
קניית מתנות ,אומנות ,מזכרות
תוצרת חקלאית ,צמחים ממשתלות
כרטיסי כניסה לאתרים ,השתתפות בפעילות
אחר ,פרט_________________________________ :

פרטים אישיים
 .12גיל ________
 .13מקום מגורים __________
 .14מין

גבר  /אשה

 .15כמה נפשות יש במשק הבית שלך? ____ נפשות ,מתוכן _____ ילדים
 .16גילאי הילדים____, _____, ____, ____, ____, ____, ____, _____ :

 .17השכלה:

א .תיכונית

ב .על תיכונית ,לא אקדמית

ג .אקדמית

 .18השכר הממוצע בישראל הוא  ₪ 9,347בחודש (ברוטו) .הכנסתך היא:
א .מתחת לממוצע

ב .ממוצעת

ג .גבוהה מהממוצע

למילוי על ידי הסוקר:
קוד שאלון ______ :תאריך מילוי שאלון _________ :שעה_________ :
מקום מילוי השאלון ______________________ :מילוי עצמי  /ראיון על ידי הסוקר (הקף
בעיגול)
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נספח  :3סקירת מיזמים בשטחים הפתוחים והתיירות המקומית בחמש מועצות אזוריות
נבחרות
מועצה אזורית גולן
נתונים כללים
חבל ארץ התיישבותי ,חקלאי ותיירותי המשתרע מחמת גדר בדרום )-150 ( ,מטר מתחת לפני הים ,עד
החרמון שבצפון ,ברום  2,224מטר מעל פני הים .באזור פרושים  32יישובים כפריים ,מתוכם  9קיבוצים,
 18מושבים ו 5-ישובים קהילתיים .הפרש הגבהים בחבל ארץ זה יוצר מגוון נופים ייחודי הכולל את נחלי
ומעיינות הגולן ,שמורות טבע מגוונות עם מגוון עשיר של חי וצומח ,הרי געש רדומים ,קניוני בזלת,
אתרים ארכיאולוגיים וחופי צפון מזרח הכנרת .בגולן נמצאים אתרי תיירות מטוילים מאוד ,ביניהם -אתר
החרמון ,חופי הכנרת ,פארק הירדן ,שמורת הבניאס ,פארק וולקני גולן ועוד.
חקלאות ותיירות כפרית מהווים את ענפי הפרנסה המרכזיים של תושבי הגולן .המועצה הציבה את
הפיתוח הכלכלי כיעד אסטרטגי לעשור הקרוב ומגבשת תכניות אסטרטגיות לעוגנים הכלכליים שנבחרו
להוביל את הפיתוח הכלכלי של האזור  -חקלאות חדשנית ועתירת ידע ,מחקר ופיתוח ,אקדמיה ,תיירות,
תעשייה מתקדמת ועוד.
שטח שיפוט 1,100,000 :דונם.
מספר תושבים 17,600 :תושבים.
מיקום גיאוגרפי :מועצה אזורית גולן ממוקמת בצפון מזרח מדינת ישראל ,ממזרח לכנרת .מהחרמון
בצפון ועד הירמוך בדרום ,ומקווי שביתת הנשק עם סוריה במזרח ועד עמק הירדן ,הכנרת ונהר הירדן
במערב.
אפיון המצב -תשתיות תיירות בחיק הטבע ועסקי תיירות מקומיים
תשתיות נופש בחיק הטבע:
 1.1.1מוקדים ותשתיות עיקריות:
במועצה האזורית גולן מספר מוקדים של נופש בחיק הטבע ,חלקם ייחודיים ברמה הארצית ומושכים
מבקרים מכל רחבי הארץ .תשתיות הנופש בחיק הטבע ומוקדי הנופש העיקריים הינם:


טיילות ושבילי אופניים בגולן :בשנים האחרונות סללה מועצה אזורית גולן  35ק"מ של טיילת
ושביל אופניים ,על מנת לחבר בין יישובי דרום הגולן .הטיילת עוברת בחלקה גם מעל מצוקי
הכנרת ,מאפשרת גישה להולכים ולרוכבי האופניים לאתרים תיירותיים כמו נחל אל על ,המפל
הלבן והמפל השחור ,עין פיק ,טיילת מצוקי האון ,אמפי גולן ומאגר בני ישראל .רצף השבילים
עובר מרמת מגשימים ,דרך חיספין ,נוב ,אבנ"י אית"ן ,אליעד ,בני יהודה ,נאות גולן ואפיק .מקטע
נוסף עובר מעין פיק לכפר חרוב ,ומתחבר לטיילת מבוא חמה .ומקטע נוסף באורך חמישה ק"מ
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מחיספין לנטור .ביישוב חד נס נסללה הטיילת הנופית שאורכה כ 8-ק"מ ותשמש את תושבי חד
נס והמטיילים שנופשים בצימרים ביישוב .בצפון הגולן מתוכנן להיבנות שביל אופניים מעלה
חרמון ,כיוזמה משותפת של המועצה המקומית מג'דל שאמס והמועצה האזורית גולן .השביל
ישרת את תושבי המקום והתיירים הפוקדים את ציר העלייה לחרמון והצימרים באזור .השביל
יעודד ויאפשר פעילות רכיבת אופניים והליכה לאורך הנופים המרהיבים של מורדות החרמון ,הרי
הגליל ועמק החולה .אורך הציר כשלושה ק"מ ,חלקו עובר בשטח העירוני במג'דל שאמס ומשם
ממשיך בשטח הפתוח ,עד לכניסה לנמרוד ולנווה אטי"ב .הפיתוח יכלול נקודות עצירה ותצפית
על הנוף.



אתר החרמון :אתר הסקי היחיד בישראל ,השוכן על השלוחות הדרומיות של הר החרמון
ומשתרע על שטח של כ 2,432-דונם ,בגובה  2,040 -1,600מטר מעל פני הים .האתר מופעל
על ידי חברי מושב נווה אטי"ב ופועל כל השנה .במשך החורף משמשים מורדות ההרים
המושלגים לגלישה בסקי ובסנובורד .בנוסף ,המבקרים מגיעים על מנת לצפות ולטייל בשלג,
לעלות ברכבל ולבלות במתקני הספורט השונים באתר :מזחלות שלג ומגלשות הרים .לרשות
המבקרים באתר מערך מזנונים ,כולל מזנון כשר וחנויות לרכישת ציוד חורף וסקי .במהלך חודשי
הקיץ מציע האתר מגוון פעילויות הכולל רכבל ,סיורי קיץ מודרכים הכוללים היכרות עם החי
והצומח באזור ,סיור והסברים בגבעות הקרב שעל הר החרמון ,גלישה במזחלות ,גלישה באבובי
קיץ ונהיגה ברכבי קרטינג.



חמת גדר :אתר מרחצאות מרפא ונופש השוכן בעמק הירמוך בגובה של כ 150-מ' מתחת לפני
הים .באתר נובעים ארבעה מעיינות חמים עשירים במינרלים ובו גם ספא ,מסעדה ופינות חי
לתנינאים ולעופות.



פארק הירדן :משתרע על שטח של כ 1,000-דונם בחלקה הצפוני של הכנרת בצד האפיק
המזרחי של הירדן ,מעט לפני כניסתו לכנרת .באתר מדשאות רחבות ידיים ושולחנות לפיקניק,
מי שתייה ,מקלחות ושירותים ,אזור קמפינג ,מתקני שעשועים לילדים ,מזנון ,מסלולי טיול
מסומנים ואתר עתיקות -בית ציידא וטחנות הקמח -חורבת בטיחה.



נמל עין גב :נמצא בקיבוץ עין-גב ,לחופה המזרחי של הכנרת .המקום מהווה מקום בילוי לכל
המשפחה ובו אטרקציות שונות.



חוף גולן :חוף גולן הנו חוף ציבורי באחריות איגוד ערים כינרת ,אשר נמצא בחזית מתחם
פארק המים "לונה גל" וכולל גם את קטע  13שמדרום לחוף דוגית ותל הדר .בחוף
אטרקציות שונות ,חורשת אקליפטוס וחוף רחצה מוכרז.
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פארק וולקני אביטל :הפארק מצוי בתוך מחצבת טוף ישנה במורדות הר אביטל .בעת החציבה
במקום התגלו על קירות המחצבה תופעות וולקניות ייחודיות המלמדות על ההיסטוריה הגעשית
שעבר האזור .המחצבה שוקמה בידי המועצה האזורית גולן ,הקרן לשיקום מחצבות והחמ"ת
והיא מהווה אתר של סיור העוסק בהרי געש .בפארק דגמים של הרי געש ,דגם של הרי הגעש
אביטל ובנטל ותופעות וולקניות על קירות המחצבה .במקום עמדות שמע ושילוט .בערב מתקיים
בפארק מיצג אורות ובמקום אמפיתיאטרון לאירועים והופעות.

 1.1.2אתרים ושמורות טבע:
בנוסף למוקדי הנופש העיקריים ,בגולן שמורות טבע ואתרי טבע רבים הקולטים קהל ,ברמת פעילות
ומידת משיכה שונות :אתרים אלו כוללים בין היתר שמורות טבע ,גנים לאומיים ,אתרי עתיקות
ומוזיאונים ,ואתרים אחרים בשטחים הפתוחים ,כמפורט להלן:
 שמורות טבע :שמורת החרמון ,שמורת טבע מפל הבניאס (החרמון) ,שמורת יהודיה ,גן לאומי
מבצר נמרוד ,שמורת טבע גמלא ,שמורת יער אודם ,שמורת טבע נחל גילבון ,שמורת טבע
בנחלי מורדות הגולן ,שמורת נחל רחום ,שמורת הר שיפון ,שמורת רכס בשנית ,שמורת
סוסיתא ,שמורת טבע ברכת סינדיאנה ,שמורת עינות פחם ,שמורת אחו חספיה ,שמורת אחילוף
החורן ,שמורת נחל אל על ,שמורת נחל מיצר ,שמורת נחל שוח ועין נוטרה ,שמורת נחל חמדל
ועין גונן ,שמורת נחל עורבים ,שמורת המג'רסה.
 גנים לאומיים :גן לאומי סוסיתא ,גן לאומי כורסי.
 עתיקות ומוזיאונים :פארק קצרין העתיקה ,מוזיאון עתיקות הגולן ,בית הכנסת הקדום-עין
קשתות ,עין נשוט דיר עזיז-קשת.


אתרים אחרים בשטחים הפתוחים :הר אביטל והר בנטל ,נחל סער ,יער מבוא חמה ,פארק
עורבים עין וואסט ,עין פית ,בריכת אורחה ,נחל חזורי ,עין פיק ,מצפה גולני (תל פאר) –
אנדרטה.

עסקי תיירות מקומיים במועצה האזורית גולן:
 1.2.1מוקדי נופש תיירותי
במועצה אזורית גולן מספר מרכזי נופש שבהם מרוכזים עסקים תיירותיים מסוגים שונים:
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וואסט  -מרכז אמנות תרבות ובילוי :המרכז הוקם על ידי המועצה אזורית גולן על שרידי מבנים
של בסיס צבאי נטוש בצומת האמיר .במתחם :חנות תבלינים ,גלריה של אמני האזור ,סטודיו
המציע סדנאות קדרות וחנות לכלי חימר ,מסעדות ובית קפה ומרכז מבקרים של יקב בזלת
הגולן .בחגים ,בימי שישי ובחופשות מתקיימים במרכז וואסט על רחבת הדשא אירועים שונים:
קבלת שבת ,הופעות של אמנים ,פסטיבלים ייחודיים ועוד.



חוף גולן :החוף ממוקם במזרח הכנרת .בחוף לינת אוהלים לקבוצות ובתי ספר ,פארק חבלים,
רכיבה על סוסים ,אופני הרים ורכבי שטח ,סדנאות מקצועיות להנחיית קבוצות והישרדות בטבע,
אטרקציות ימיות -סקי מים ,סקי בננה ,טיולי קיאקים ,אופנועי ים ופארק מים עם מגלשות מים,
מסלולי אבובים ,בריכת שחיה אולימפית ,בריכות ומתקנים לילדים.



נמל עין גב :במזרח הכנרת .בנמל :מסעדת דגים ,הפלגות ,סיור רכבת מודרך בקיבוץ ,סדנא
לבניית צעצועי עץ ומשחקייה ,קבלת שבת מוסיקלית ,הופעת קרקס בימי שבת בחודש יולי
בטיילת ,חניון סוסיתא -חניון קמפינג במפרץ הצפוני לקיבוץ ,בית העוגנים -מוזיאון לתולדות
הדיג בכנרת ,חנות מתנות וציוד ומרכז מבקרים.



מרכז מבקרים קסם הגולן :מרכז מבקרים במרכז הגולן ,כשני קילומטר מזרחית לקצרין.
המתחם משלב בין אטרקציות שונות כגון סרט ייחודי ,המציג את הגולן ומוקרן על מסך של 180
מעלות ,מיצג אורקולי על הגולן ודגם טופוגרפי תלת מימדי .במתחם נמצאת גם מבשלת הגולן
הממוקמת במסעדה ומציעה לאורחי מרכז המבקרים הדרכות ,סיורים וטעימות.



יער האיילים :יער האיילים ממוקם בלב יער אודם וניתן לטייל

בתוכו להאכיל וללטף את

האיילים .בנוסף ,באתר פינות משחק ואטרקציות לילדים-רכיבה על פוני ,פינת ליטוף ,משחקייה,
שולחנות מוצלים לפיקניק ,שירותים ,אתר קמפינג מסודר וחנייה.


קשת יהונתן :מרכז אתגרים וקייטרינג בקשת .המרכז פרוס על שטח גדול המאפשר לארח
ולהפעיל קבוצות שונות ,רבות משתתפים ,בו זמנית .במקום :אוהלים גדולים ,מחצלות ומזרונים
ללינת שטח ולאירועים ,שירותים ומקלחות ,בבקתת עץ כפרית ,מתקני  O.D.Tלסדנאות גיבוש
ואתגר ,ארוחות ,הדרכות וייעוץ טיולים.



חי-טל :פארק חי בקיבוץ אורטל ובו מגוון רב של בעלי חיים בתוך חורש אורנים טבעי .בנוסף
לבעלי החיים ,באתר אטרקציות כמו מיני-גולף ,מטווח חץ וקשת ,פינת יצירה ,מתחם ערסלים
צבעוני ודומינו ענק.



בוסתן בראשית בגולן :אתר אטרקציות וקטיף עצמי בעין זיוון .במתחם  100דונם של פירות
העונה לקטיף עצמי -דובדבן מתוק ,דובדבן חמוץ ,פטל ,אוסנה ,חזרזר ,אגס אסייני ,נקטרינות,
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אפרסקים ,תפוחים ,ענבים ותאנים .פעילויות נוספות -מתחם חבלים אתגרי ,פינת חי ,עולם
האגדות ,רכיבה על סוסי פוני ,מתחמי מזון ,סיור בעגלה רתומה לטרקטור ,פינת יצירה ,מתחם
טרקטורונים וקארטינג לילדים ,בית קפה ,פינות ישיבה ,שולחנות פיקניק וערסלים.


החוויה הדרוזית בגולן :האתר ממוקם בכניסה צפונית בין ברכת רם למג'דל שמס ,בלב מטעי
התפוחים ,למרגלות החרמון" .החוויה הדרוזית" מציעה מגוון רחב של אטרקציות ,ברוח המקום,
כגון :הדרכות וסיורים לקבוצות ויחידים ע"י מומחה למזרחנות ,אוכל דרוזי אותנטי ,דבש טבעי
ומוצרי בריאות נוספים ,קטיף דובדבנים ותפוחים עצמי ,משתלה של פרחי נוי וכדים ,משחקיה
לילדים והשכרת אופניים.

 1.2.2מפעילי תיירות ועסקים תיירותיים פרטניים
במועצה האזורית גולן כ 260-עסקים תיירותיים ,בתחומים שונים כמפורט בטבלה ובאיור להלן
(מקור :אתר האינטרנט של המועצה האזורית גולן; סקירת אתרי תיירות עסקיים).
טבלה  :5מספר מפעילי התיירות במוא"ז גולן

מספר מפעילי תיירות במוא"ז גולן
כמות
תחום
116
לינה כפרית
31
מסחר תיירותי
27
נופש פעיל
25
הסעדה
24
תיירות חקלאית
10
משתלה
8
ספא
7
מרכז מבקרים
7
רכיבת אופניים וסוסים
3
בעלי חיים
258
סה"כ
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איור  : 29תחומרי הפעילות התיירות במוא"ז גולן

תחומי הפעילות בתיירות מוא"ז גולן
מרכז מבקרים
3%
משתלה
4%

הסעדה
10%

תיירות חקלאית
9%
נופש פעיל
10%
בעלי חיים
1%

מסחר תיירותי
12%

רכיבת אופניים וסוסים
3%

ספא
3%
לינה כפרית
45%

ניתן לראות כי עיקר העסקים התיירותיים במוא"ז גולן הינם מתחום הלינה הכפרית (כ 140-חדרי
אירוח כפריים ,כ 45%-מכלל מפעילי התיירות במרחב) .הדבר מתבקש לאור המיקום הפריפריאלי
של המרחב ,והצורך של מבקרים מאזורים אחרים בארץ ללון במקום .תחומי פעילות עיקריים נוספים
הינם מסחר תיירותי ( 12%ממפעילי התיירות במרחב) ,הסעדה ( )10%ונופש פעיל – הכולל
פעילויות כגון סקי ,חופי רחצה ,ספורט אתגרי ,טרקטורונים וכו' (.)10%
אפיון קידום נופש בחיק הטבע על ידי הרשות המקומית
למועצה אזורית גולן אתר אינטרנט (קישור לאתר של המועצה האזורית גולן) המכיל קישור לדף עם
מידע מקיף בנושא תיירות בתחומה וכולל מסלולי טיול ,אטרקציות ,מסעדות ,חדרי אירוח ולינת שטח
(קישור לאתר תיירות גולן) .מועצה אזורית גולן ערכה תכנית אב (לא סטטוטורית) לתיירות במועצה
האזורית ,שאומצה על ידי הועדה המחוזית מחוז צפון.
מרכז שיווק עיקרי נוסף של התיירות בגולן הינו האתר "שישי בגולן" שהינו המהדורה המקוונת של
עיתון "שישי בגולן" – עיתון קצרין ,ישובי הגולן והגליל המזרחי ובנוסף הינו פורטל עסקים ,חדשות
ומידע של רמת הגולן .באתר זה ישנו פרסום למגוון עסקים תיירותיים במרחב ,וכן מפת תיירות
(קישור למפת תיירות גולן) .במפה מסומנים אתרים ציבוריים כגון :שביל הגולן ,ישובים ,אתרי טבע,
אתרי פריחה ,תחנות מידע ,חניונים ,אתרים ארכאולוגים ,שמורות טבע וגנים לאומיים ונקודות
תצפית .בנוסף ,מופיעים במפה עסקיי תיירות פרטיים כגון :מקומות לינה ואירוח כפרי ,מסעדות,
השכרת אופניים ,קייאקים ,חוות רכיבה ,קטיף עצמי ,ספא ,יקבים ובתי בד.
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למועצה אגף תיירות עצמאי המוביל לקידום הגולן כפארק תיירות ונופש מתקדם .פעילותו כוללת:
פיתוח אתרים ואטרקציות תיירותיות בגולן ,פיתוח תיירות הספורט -שבילי אופניים וריצה ,הפקת
חומר פרסומי תיירותי ,יחסי ציבור ופרסום לאתרי התיירות בגולן ,שיווק ,סיורי עיתונאים ,סיורי
סוכנים מהמגזרים השונים ,השתתפות בתערוכות תיירות ,קיום קורסים והשתלמויות לתיירני הגולן
בנושאים הקשורים לענף התיירות והפקת אירועים ופסטיבלים לאורך השנה.
מרכז המידע תיירות גולן הוא חלק מאגף תיירות של מועצה אזורית גולן ,ותפקידו לספק למבקרים
בגולן את כל המידע התיירותי לו הם זקוקים .שירות זה ניתן באמצעות הטלפון ,אתר האינטרנט או
במרכז המידע .מלבד ייעוץ והכוונה ,מחולקת מפת הגולן ללא תשלום.
מרבית מפעילי התיירות במרחב ( 88%ממפעילי התיירות שאיתרנו) משווקים על ידי הרשות
המקומית ,ומפורסמים באתר האינטרנט של הרשות.
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איור : 30מפת תיירות גולן .מקור :אתר "שישי בגולן".
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מועצה אזורית חוף הכרמל
נתונים כללים
מועצה אזורית הממוקמת ברובה באזור שבין מורדות הר הכרמל והים התיכון .המועצה גובלת מצפון
בחיפה וטירת כרמל ,מדרום בחדרה וממזרח בבנימינה ,פרדס חנה-כרכור והמועצות האזוריות מגידו
ואלונה .שטח השיפוט של המועצה כולל חלק מפארק הכרמל וכן כ 40 -ק"מ של חוף ים מפורץ ובעל אופי
מיוחד .המועצה האזורית שומרת על אופי כפרי שקט עם שטחים פתוחים ירוקים .בשטח המועצה
נמצאים  27ישובים (מתוכם 8 :קיבוצים 10 ,מושבים ,שני ישובים עירוניים/קהילתיים ,המושבה בת
שלמה ,כפר האמנים עין הוד ,כפר הנוער מאיר שפיה והכפר הערבי עין חוד) והתעסוקה והבסיס הכלכלי
העיקרי בה הינו :חקלאות ,תיירות ותעשייה בקיבוצים.
אזור חוף הכרמל מחולק לאורכו ע"י שלושה רכסי כורכר שנוצרו בתקופות שונות כתוצאה מנסיגת הים
ופלישתו לאזור החוף .בין רכסי הכורכר האלה נמצאים עמקים פורים הנקראים אבוס או מרזבה על שם
צורתם הצרה והמאורכת .את העמקים האלה חוצים לרוחבם נחלים ,שברובם הם נחלי אכזב.
שטח שיפוט :כ 190 -אלף דונם.
מספר תושבים :כ 29 -אלף תושבים.
מיקום גיאוגרפי :גבולות המועצה במערב לאורך החוף מכפר גלים בצפון ועד קיסריה בדרום ואילו במזרח
מקיבוץ בית אורן במרומי הכרמל ועד בת שלמה בדרום מזרח.
אפיון המצב -תשתיות תיירות בחיק הטבע ועסקי תיירות מקומיים
תשתיות נופש בחיק הטבע
 1.1.1מוקדים ותשתיות עיקריות:
במועצה האזורית חוף הכרמל מספר מוקדים של נופש בחיק הטבע ,חלקם ייחודיים ברמה הארצית
ומושכים מבקרים מכל רחבי הארץ .תשתיות הנופש בחיק הטבע ומוקדי הנופש העיקריים הינם:


רצועת חוף הכרמל :רצועת החוף המשתרעת בין הכרמל לים ,מראש הכרמל בצפון עד לאפיק
נחל תנינים בדרום .רצועה זו ארוכה (כ 30 -ק"מ) וצרה (רוחבה המרבי כ 2 -ק"מ) ,ובעלת נופים
מגוונים :רכס כורכר ,חופי ים חוליים וסלעיים עם טבלאות גידוד ,ביצות ואתרי עתיקות .הודות
למגוון הנופים והאתרים ,יש באזור מספר גדול של שמורות טבע יחסית לשטחו המצומצם וחופים
מוכרזים נגישים לציבור הרחב.
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-

שמורת חוף גלים :השמורה משתרעת בצמוד וממערב לכביש החוף ,בין שפך נחל אורן
בדרום לחופי טירת כרמל בצפון .השמורה כוללת רצועת חוף צרה וארוכה ,המשמשת
כאתר הטלה לצבי ים ,רכס כורכר מצומצם בעורף החוף ואתרי עתיקות.

-

חוף עתלית :חוף לא מוסדר אשר הוכרז כשמורת טבע ימית .רצועת החוף משתרעת
מתל מגדים בצפון ועד מבצר עתלית בדרום.

-

חוף נווה ים :שמורת חוף וים נווה ים משתרעת ברצועת החוף בין אי תמנון (מול קיבוץ
נווה ים) ואי מלח (דרומית למבצר עתלית) .מדובר על רצועת חוף כורכרית עשירה
בטבלאות גידוד ,כולל נקיקים ומערות תת-ימיות ואף מספר איים קטנים ,שהעיקריים
בהם הם אי מלח ואי תמנון .חלקו הדרומי של החוף כולל כקילומטר של חוף פתוח
ורצועה צרה של כ 150-מ' חוף מוכרז.

-

חוף דור הבונים :ייחודו של החוף בטופוגרפיה הטבעית שיצרה שני מפרצים חוליים
וארבעה איים בים .כיום רובו של החוף נכלל בתחום שמורת טבע .רשות הטבע והגנים
הכשירה מסלול הליכה החוצה את השמורה לאורכה .מלבד המפרץ הדרומי אין בתחום
השמורה חופים מוכרזים נוספים ,אולם מרבית החופים פתוחים לקהל .שטח הים מול
שמורת החוף הוכרז אף הוא כשמורת טבע ,שמורת ים דור-הבונים .זוהי כיום השמורה
הימית הגדולה בישראל.

-

חוף האקוודוקט :חוף הרחצה של קיסריה .חוף מוכרז לצד אמות מים עתיקות.

-

שמורת חוף מעגן מיכאל :השמורה משתרעת ברצועת חוף צרה וארוכה ,בין שפך נחל
תנינים בדרום לשפך נחל דליה בצפון .החוף ברובו חולי ,ותחום במזרח בשטחי בריכות
הדגים של הקיבוצים מעגן מיכאל ומעיין צבי .מול חוף מעגן מיכאל נמצאים שני איים ,אי
היונים ואי נוסף ללא שם ,הנכללים בשמורת איי חוף דור ומעגן מיכאל .הנגישות לחוף
מוגבלת ואין בו שירותים למטיילים.

 שביל חוף הכרמל :המיזם החל מיוזמה של מנהלי בתי הספר ואגף החינוך במועצה ונועד לקדם
חינוך לערכי הקיימות והשייכות לחוף הכרמל .המטרה העיקרית של השביל לחזק את ההכרות
ותחושת השייכות של ילדי חוף הכרמל וכלל הקהילה ,זאת תוך יצירת חוויות למידה חדשניות
לילדי המועצה .במסגרת המיזם ילדי חוף הכרמל סימנו שביל סובב חוף הכרמל שאורכו כ100 -
ק"מ המחולק למקטעים של  8-10ק"מ המכילים את כלל יישובי המועצה.
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 שביל הרכס בעתלית :על רכס הכורכר עליו נבנתה המושבה נחנך 'שביל הרכס' המיועד לחשוף
את אוצרות הטבע הנוף והמורשת של עתלית וסביבתה.
 גן לאומי הר הכרמל :גן לאומי הר הכרמל הוא מצבור של חורשות ,חניונים ומסלולי טיולים
שונים ומגוונים המשתרעים על פני רכס הרים המפריד בין מישור החוף ועמק יזרעאל .הגן
הלאומי משתרע בחלק ניכר של הר הכרמל וגבולותיו בשטחי המוא"ז חוף הכרמל הינם :בית
אורן בצפון ,כפר צבי סיטרין במערב ,קו בית אורן ניר עציון במזרח וקו עין הוד-עין חוד בדרום.
הפארק יוצר מרחב רציף של שטחים פתוחים מן הגדולים שבישראל.
 שמורת טבע נחל מערות :נחל מערות מתחיל באזור הכפר הדרוזי דליית אל כרמל ונשפך לים
התיכון מדרום לקיבוץ נווה ים .בחלקו התחתון של הנחל ,בסמוך לפתח שיוצא מרכס הכרמל
התגלו במערות שרידי התיישבות של האדם הקדמון ,והאתר הוכרז בשנת  2012כאתר מורשת
עולמית .בנחל מערות יש שלושה שבילי הליכה מעגליים .הקצר והקל שבהם מוביל למערות
האדם הקדמון ,והוא היחיד שהכניסה אליו כרוכה בתשלום ומתקיימות בו הדרכות ע"י צוות
השמורה .שביל קצר נוסף מוביל לתצפית "מצוק האצבע" ,הוא מיועד למיטיבי לכת ומשלב
תצפיות יפות לעבר מצוקי הנחל וחוף הים .השביל השלישי והארוך מקיף את השמורה והוא
בדגש בוטני .מלבד שבילי הליכה ,באתר הוסדרו חנייה ,מי שתייה ושירותים רטובים.
 גן לאומי קיסריה :גן לאומי ובו שרידי העיר המפוארת שבנה הורדוס .במקום הוסדרו שבילי
הליכה ,חנייה ,מי שתייה ושירותים רטובים .אתר זה הינו אחד מהגנים הלאומיים בהם כמות
המבקרים היא הרבה ביותר ,כולל גם מסעדות ,גלריות ,מועדון צלילה ,מיצג "מסע בזמן" ועוד.
בתיאטרון הרומאי נערכות מדי פעם הופעות גדולות ,שהכניסה אליהן בנפרד מהביקור הרגיל בגן
הלאומי.


פארק הצפרות של מעגן מיכאל :פארק הצפרות ממוקם בבריכות הדרומיות של מעגן מיכאל,
הנושקות לנחל תנינים ולחוף הים .אזור זה מוכר מזה שנים רבות כאתר צפרות מהמעניינים
בישראל ,ובעל חשיבות בינלאומית ,במיוחד עבור נדידת עופות גדה ומים .כיום מתבצעים סיורים
רבים בבריכות הדגים ולאורך הנחל והחוף ,חלקם סיורי תצפית ,חלקם סיורי קבלת שבת ,וחלקם
סיורי צפרות נטו הכוללים טיבוע ציפורים ,תצפית והרצאת מומחה .בתי ספר רבים מגיעים
לפעילויות מודרכות בנושאי צפרות מים ונחלים ,ותלמידי תיכון עורכים כאן סיורי ביודע וביוטופ
לבגרות.
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 .1.1.2אתרים ושמורות טבע:
בנוסף למוקדי הנופש העיקריים ,בחוף הכרמל שמורות טבע ואתרי טבע רבים הקולטים קהל ,ברמת
פעילות ומידת משיכה שונות .אתרים אלו כוללים בין היתר שמורות טבע ,גנים לאומיים ,אתרי
עתיקות ומוזיאונים ,ואתרים אחרים בשטחים הפתוחים ,כמפורט להלן:
 שמורות טבע :שמורת נחל חרובים ,שמורת טבע נחל תנינים ,שמורת חורבת קרתא ,שמורת
חורבת דרכמון ,שמורת כורכרי חוף הכרמל ,שמורת עתלית שמורת טוף כרם מהר"ל ,שמורת
שפך נחל דליה ,שמורת ביצת נחל דליה ושמורת בריכת תמסח.
 גנים לאומיים :גן לאומי תל דור.
 עתיקות ומוזיאונים :מחנה המעפילים עתלית ,מוזיאון יאנקו דדה בעין הוד ,מוזיאון המזגגה
בנחשולים ,מוזיאוני ראלי בקיסריה ,מוזיאון אוצרות קיסריה ,מוזאון בית חנה סנש בשדות ים
ועתלית ים -הכפר הנאוליתי.
 אתרים אחרים בשטחים הפתוחים:
שמורה ביוספרית הר הכרמל :בשנת  ,1997הוכרז ע"י אונסקו המרחב הביוספרי הראשון
בישראל באזור הר הכרמל וחוף הכרמל .שטחו של המרחב הוא  266,600דונם והוא כולל
בנוסף לפארק הכרמל ו היישובים שעל הכרמל (לא כולל את העיר חיפה) גם את רצועת החוף
והחלק הדרומי של הכרמל .מרחב ביוספרי הוא אזור שבו חיים אנשים כחלק בלתי נפרד
מהמערכת האקולוגית שסביבם .הוא כולל אזורים רגישים ואת המרחב הסובב אותם ,על
הפעילות האנושית וההתיישבותית שבו .באזור כזה מתקיימת שמירה על נופים ,מערכות
אקולוגיות ,מגוון מינים ומשאבי טבע ,אך במקביל מתקיים בו גם פיתוח בר-קיימא בכל תחומי
החיים :כלכלה ותעסוקה ,חקלאות ,תשתיות ,תיירות ,שירותים קהילתיים ,קהילה ודמוגרפיה.
בין המטרות והעקרונות שהוגדרו למרחב הביוספרי בכרמל ,קיים גם ההיבט התיירותי והוא
שימור של טבע הכרמל תוך קיום פיתוח פעילות כלכלית ופעילות נופש בכרמל .כיום ,המרחב
הביוספרי כרמל אינו מנוהל כמרחב ביוספרי ,ואין מנהלת למרחב הביוספרי בגבולותיו המוכרזים.
יחד עם זאת ,ניהול שטחי פארק הכרמל ושמורות הטבע באזור על ידי רשות הטבע והגנים
מאופיינים בפעולות התואמות ממשק מרחב ביוספרי .תיירות מהווה עוגן כלכלי משמעותי
במרחב וכן אתגר מרכזי בניהול המבקרים אל מול מטרות של שימור .התיירות במרחב מנוהלת
על ידי מגוון של גופים וארגונים .באזור פועלות שתי עמותות תיירות -חיפה וכרמלים .קק"ל ורט"ג
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מנהלות את התיירות בשטחי הגנים הלאומיים ,היערות ושמורות הטבע (מתוך "הניסיון הישראלי
בתכנון מרחבים ביוספריים" ,מנהל התכנון.)2009 ,


יער חוף הכרמל :יער חוף הכרמל מכסה את המורדות המערביים של הכרמל ,בין כפר הנוער
מאיר שפיה בדרום ונחל מערות בצפון .במרחב עצי חורש המשתלבים ביער הנטוע ,חניונים,
תצפיות ,דרכי נוף ,שבילי הליכה למטיילים ושבילי אופניים.

עסקי תיירות מקומיים במועצה האזורית חוף הכרמל:
 1.2.1מוקדי נופש תיירותי:


חוף נווה ים :חוף מוכרז הכולל מקלחות ,שירותים ,מסעדה ופארק מים בצמוד לו.



חוף דור :חוף מוכרז עם שטחים מוצלים ,אתר אטרקציות לילדים ,שירותים ומלתחות,
מסעדות ,כפר נופש וחניה.



קיסריה העתיקה :בתחומי העיר העתיקה הוקמו שרותי תיירות ונופש  -מסעדות ,גלריות,
חוף רחצה ,מועדון צלילה ובסמוך  -מועדון גולף.



בת שלמה המושבה העתיקה :מושבת ראשונים זעירה שנשמרה היטב לצד כרמים ויערות.
בתחום המושבה פועלים מספר עסקים תיירותיים (הבולט שבהם הוא משק שוורצמן-
מחלבה ותיקה עם חנות המציעה את תוצרי המשק) ,ובכניסה לרחוב נמצא מגרש חנייה
למבקרים.



כפר האמנים עין הוד :עין הוד הוא כפר האמנים היחיד בישראל ,ואחד מקבוצה קטנה של
כפרים ייחודיים בעולם .בעין הוד מספר מוסדות ציבוריים :אמפיתיאטרון שבו מתקיימים
מופעי מוסיקה מיוחדים; מוזיאון ינקו–דאדא המציג תערוכת קבע של יצירות מרסל ינקו,
תעודות על חייו ופועלו ותולדות הקמת עין הוד ככפר אמנים ,וכן תערוכות מתחלפות של
אמנים עכשוויים ,ומרכז יצירה; "בית גרטרוד קראוס" המכיל את הארכיון המקומי ובו גם
מוצגות יצירות של אמני הכפר שהלכו לעולמם -הבית מארח קונצרטים קאמריים ,מופעים
קטנים ,הצגות ומדי פעם מתקיימות בו הרצאות בנושאי אמנות; בגלריה הציבורית ,גלרית
אמני עין הוד מוצגות תערוכות קבוצתיות ותערוכות יחיד מתחלפות שבהן ,לצד אמני הכפר,
מציגים גם אמנים מוזמנים ממקומות שונים בארץ ובעולם .לגלריה אוסף מגוון של יצירות
למכירה ,ואגף מיוחד המוקדש לאומנויות שבו ניתן לרכוש תכשיטים ,יצירות קרמיקה וזכוכית,
חפצי יודאיקה מעוצבים ועוד .אמני עין הוד מציגים את יצירותיהם גם בסדנאותיהם ובחללי
תצוגה פרטיים קטנים הנגישים לציבור.
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סדנאות האומנים עין כרמל :במקום כ 40 -אומנים מתחומים מגוונים :פיסול בעיסת נייר,
ניפוח זכוכית  ,נפחות ברזל ,פיסול באבן ,תכשיטנות ,עיצוב בגדים ,נגרות ,קדרות ,רעיונאים,
שיפוץ רהיטים ,בונה מזרקות ,בונה כינורות ,בונה קשתות ,עיצוב תאורה ,מטפלים ומורים,
שלכל אחד סדנה ברוח ייחודית.



חצר היוצרים :מתחם בנמל קיסריה המהווה נקודת מפגש בין אומנים מתחומים שונים:
צורפות מסורתית ומודרנית ,עבודות זכוכית ,אומנות פסיפס ,תכשיטנות ועוד.



קניון דרך הים בעתלית :בין החנויות בקניון ניתן למצוא חנות למוצרי גלישה ,מאפייה ,חנות
סלולר ,קופת חולים ועוד בתי קפה ומגוון מסעדות .בין השאר בימי שישי מופעלים במקום
דוכני פרחים ,דוכני מאכלי בוטיק ,דוכני גבינות ,דגים ועוד.

 1.2.2מפעילי תיירות ועסקים תיירותיים פרטניים
במועצה האזורית חוף הכרמל פועלים כ 234-עסקים תיירותיים ,בתחומים שונים כמפורט בטבלה
ובאיור להלן (מקור :אתר האינטרנט של המועצה האזורית חוף הכרמל; סקירת אתרי תיירות
עסקיים).
טבלה  :6מספר מפעילי התיירות במוא"ז חוף הכרמל

מספר מפעילי תיירות במוא"ז חוף
הכרמל
כמות
תחום
הסעדה
68
מרכז מבקרים
61
משתלה
45
מסחר תיירותי
29
ספא
11
כפרית
לינה
6
רכיבת אופניים וסוסים
6
בעלי חיים
4
נופש פעיל
2
תיירות חקלאית
2
234
סה"כ
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איור  : 31תחומרי הפעילות התיירות במוא"ז חוף הכרמל

תחומי הפעילות בתיירות מוא"ז חוף הכרמל
תיירות חקלאית
5%
הסעדה
29%

נופש פעיל
12%
בעלי חיים
1%
רכיבת אופניים
וסוסים
3%
לינה כפרית
19%

מרכז מבקרים
1%
משתלה
2%
ספא
2%

מסחר תיירותי
26%

ניתן לראות כי עיקר העסקים התיירותיים במוא"ז חוף הכרמל הינם מתחום ההסעדה והמסחר
התיירותי ( 68ו 61-בתי עסק בהתאמה) .ניתן לייחס זאת לכפר האומנים עין הוד ולמרכזי הגלריות
שנמצאים בשטח המועצה .תחומי פעילות עיקריים נוספים בשטח המועצה הינם לינה כפרית (19%
ממפעילי התיירות במרחב) ונופש פעיל -הכולל פעילויות ספורט אתגרי ,טיולי ג'יפים פארקים
אתגריים וכו' (.)12%
אפיון קידום נופש בחיק הטבע על ידי הרשות המקומית
למועצה אזורית חוף הכרמל אתר אינטרנט (קישור לאתר של המועצה האזורית חוף הכרמל) המכיל
קישור לשלוש מפות תיירותיות:


מפה אזורית :במפה מסומנים אתרים ציבוריים כגון :גנים לאומיים ושמורות טבע ,ישובים
וכבישים .בנוסף ,מופיעים במפה עסקיי תיירות פרטיים כגון :מסעדות ובתי קפה ,אתרי לינה,
אומנות מקומית ,תיירות חקלאית ועוד (קישור למפה אזורית).



מפת תיירות :המפה מציגה מידע רב יותר מהמפה האזורית בנוגע לאתרים ציבוריים ותיירותיים.
מסומנים בה אתרים ציבוריים כגון :גנים לאומיים ושמורות טבע ,יערות קק"ל ,אתרים
ארכאולוגיים ,חניוני לילה ,אנדרטאות ושביל חוף הכרמל .בנוסף ,מופיעים במפה עסקיי תיירות
פרטיים כגון :בתי מלון ,חצר משק ,טיולי ג'יפים ,צלילה ,פארק דיג ,מרכזי קניות ובתי בד (קישור
למפת תיירות).
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מפת שבילי אופניים וטיול :המפה אינה מכילה מידע בנוגע לאתרים תיירותיים .במפה מסומנים
שבילי אופניים וטיול ברמות קושי שונות ואתרים ציבוריים בלבד כגון :גנים לאומיים ושמורות
טבע ,עתיקות ,תצפיות ,חניונים ,יערות קק"ל ואתרי פריחה (מפת שבילי אופניים וטיול).

גורם מרכזי בשיווק התיירות בחוף כרמל הינה עמותת תיירות כרמלים .תפקידה העיקרי של עמותת
התיירות כרמלים להתוות מדיניות ואסטרטגיה אזורית והיא הינה יחידה נפרדת ועצמאית מאגפי מוא"ז
חוף הכרמל .העמותה פועלת במרחב שבין חיפה לחדרה והיא כוללת בתחומה ,מלבד מוא"ז חוף
הכרמל 7 ,רשויות מקומיות נוספות שבינהן בנימינה ,זכרון יעקב ,אלונה ,ג'סר א זרקא ופרדיס (קישור
לאתר עמותת תיירות כרמלים).
העמותה פועלת לקידום האזור ופרסומו ברמה הארצית ,בסיוע לפיתוח תשתיות תיירות ובשיפור חווית
התייר .תפקידי העמותה מתמקדים ב:הגשת פרויקטים אזוריים וקבלת תקציבים ממשרד החקלאות,
משרד הגנת הסביבה ועוד ,השתתפות וליווי הצוות המקצועי של תכנית האב ותכניות אזוריות ,הגשת
יזמים ל"חממת תיירות" (המופקדת על פיתוח עסקים חדשים וסיוע לקיימים) ,שיווק עסקי התיירות
באמצעות תקציבי משרד התיירות ,חשיפת האזור מול עיתונאים וסוכני תיירות ופרסומו במדיות השונות,
ליווי והפקת סיורים למקבלי החלטות ואורחים חשובים ,קיום הדרכות והכשרות מקצועיות במימון משרד
התיירות והחקלאות ,סיוע להכנת פרוגרמות למרכזי מבקרים וסיוע לשיקום חזות האזור ע"י בינוי ושילוט
במימון החברה הממשלתית לתיירות.
מרבית מפעילי התיירות במרחב אינם משווקים על ידי הרשות המקומית ועמותת התיירות; רק 22%
ממפעילי התיירות שאיתרנו מפורסמים באתרי האינטרנט של הרשות המקומית ועמותת התיירות .שאר
העסקים התיירותיים אותרו על ידינו באמצעות אתרי נופש ארציים כגון  easyו-וקופון.+
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מועצה אזורית מטה יהודה
נתונים כלליים
מועצה אזורית מטה יהודה היא המועצה האזורית היחידה במחוז ירושלים ,ושטחה משתרע מירושלים
במזרח לכיוון השפלה במערב .במרכז שטחי המועצה האזורית מטה יהודה עובר הכביש המרכזי (כביש
 )1מירושלים לתל אביב ובשטח המועצה פארקים ויערות רבים.
אוכלוסיית מוא"ז מטה יהודה כוללת בתוכה מגוון רב של תושבים שהגיעו ממדינות רבות מכל רחבי
העולם .כדי לשמור על המורשת שהובאה מארצות המוצא הוחלט להשקיע משאבים רבים בשימור
הפולקלור ,השירה ,הלבוש והאוכל המיוחד לכל עדה ועדה .המועצה מאגדת בתוכה  57יישובים
(המועצה האזורית בעלת מספר היישובים הגדול ביותר בישראל) ,הכוללים  39מושבים 8 ,קיבוצים7 ,
יישובים קהילתיים 2 ,יישובים ערביים ,חוות חקלאיות ,יישוב יהודי-ערבי משותף ומנזרים.
שטח שיפוט :כ 250 -אלף דונם.
מספר תושבים :כ 36 -אלף תושבים.
מיקום גיאוגרפי :המועצה האזורית גובלת בירושלים ,מבשרת ציון ,קרית יערים ,אבו גוש ,הר אדר ,בית
שמש ,מועצה אזורית מטה בנימין ,מועצה אזורית גזר ,מועצה אזורית יואב ,מועצה אזורית גוש עציון.

אפיון המצב -תשתיות תיירות בחיק הטבע ועסקי תיירות מקומיים
תשתיות נופש בחיק הטבע:
 3.1.2מוקדים ותשתיות עיקריות:
במועצה האזורית מטה יהודה מספר מוקדים של נופש בחיק הטבע ,שעיקרם פארקים ויערות קולטי
קהל .תשתיות הנופש בחיק הטבע ומוקדי הנופש העיקריים הינם:
פארק עדולם :פארק המשתרע על פני כ 50,000-דונם המשלב טבע ,חקלאות ואתרים היסטוריים.
קק"ל הסדירה בפארק שבילי הליכה ושבילי אופניים לרוכבים מיומנים ,ושבילים לכל המשפחה .בצירי
התנועה הסלולים יכולים מטיילים להגיע במכונית פרטית לאתרים המרכזיים.
אתרי עניין בפארק :הגן הארכיאולוגי ,חורבת עתרי ,חורבת בורגין ,תל עדולם ,אתר האלות
האטלנטיות ,חורש עדולם ,חורבת מדרס ,שבילי אופניים.
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פארק בריטניה :פארק בריטניה הוא חבל ארץ בעל ערך רב מבחינה נופית ומבחינת ערכי הטבע
והעבר שבו .קק"ל מפתחת את הפארק שגודלו כ 40,000-דונם ,במטרה לאפשר לאדם לבלות בו,
אך גם כדי לשמר את הערכים שהוא מייצג .לשם כך הוגדרו בפארק ארבעה אזורים:
החלק היערני -יער משואה ,בצפון הפארק ,משתרע על פני כ 16,000-דונם .באזור הזה פיתחה
קק"ל את מרבית החניונים לקליטת קהל.
ליבת הפארק -זהו חלק הפארק השוכן בסביבות עיי כידון .מרחב זה מאופיין בחורש טבעי
ובבוסתנים והוא נועד לשימור ולטיולים ברגל .
אזור הבוסתנים -השוכן במערב הפארק ,נועד בעיקר לשימור וללימוד תרבות החקלאות המסורתית.
הפיתוח בחלק זה הוא מזערי.
רמת אבישור -זהו האזור הגבוה בפארק .החלק הדרומי של הרמה ,המכוסה בחורש טבעי מפותח,
נועד בעיקרו לשימור ולטיולים ברגל .לאורך הרכס הזה סללה קק"ל את דרך הפארק ,שאורכה כ20-
ק"מ ,עבירה לכל רכב.
אתרי עניין בפארק :תל עזקה ,חורבת שקלון ,מצפה משואה ,תל גודד ועיי כידון.
פארק עצמאות ארצות הברית :הפארק משתרע על פני כ 30-אלף דונם בשיפולים הדרום-מערביים
של הרי יהודה .בצפון הפארק נמצאים רכס הר יעלה ושמורת נחל שורק ובדרומו רכס סנסן .אתרי
עניין בפארק :אנדרטה לזכר הנספים במעבורת החלל צ'לנג'ר ,אנדרטה לזכר אילן רמון ,בית היערן,
מערת שורק ,הר יערן ,הר יעלה ושרידי כנסיה ביזנטית.
פארק יצחק רבין :הפארק משתרע על פני כ 15,000-דונם באזור שער הגיא ,ובו שטחי יערות
מגוונים ואתרים היסטוריים וארכיאולוגיים .קק"ל הכשירה ברחבי הפארק דרכי עפר המתאימות
לנסיעה ברכב פרטי ,מצפורים וחניוני נופש.
אתרי עניין בפארק :דרך בורמה ,עין סוסין ,מעלה התאנים ,הסרפנטינות ,מצפור בורמה ,מצפור שער
הגיא ,חניון המח"ל ,שלוחת משלטים ,הגן היפני ,המצד התורכי בחורבת חרסיס וחאן שער הגיא.
פארק קנדה  /פארק איילון :פארק רחב ידיים המשתרע על כ 12-אלף דונם ,המשלב נופי בוסתנים,
מעיינות ,בארות ,אתרי עתיקות ,תצפיות נוף ופריחות עונתיות .בפארק יש מגוון שירותים למטיילים
הכולל :שבילי טיול ,חניוני מטיילים הכוללים שולחנות פיקניק ,שירותים רטובים ,נקודות מים ,מתקני
משחק ,חורשות ועוד .חברת "שביל נט" הפיקה מפת מסלולי אופניים בפארק ,שמתאימה גם לטיולים
רגליים בשטח.
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אתרי עניין בפארק :כנסיית אמאוס ,בית מרחץ רומאי ,בארות אמאוס ,אגם פארק קנדה ,מעיין
התמרים ,נחל המעיינות ,עין עקד ,חורבת עקד ,גבעת המצפור ,מוצב הלגיון הירדני ,רכס התותחנים,
עינות איילון ,תל איילון ,בית הקשתות ,דרך בורמה הירדנית ,עין פרופיל ונבי איוב.
יער צרעה -הנשיא :ביער צמחייה טבעית ,אתרים ארכיאולוגיים ,פסלים ,נקודות תצפית וחניונים
רבים .שתי דרכי אורך המתאימות לכל רכב חוצות אותו וביניהן דרכי קישור לפינות נידחות.
אתרי עניין ביער :דרך הפסלים ,שביל נוף רכס צרעה ,תל צרעה ומצפה צרעה.
יער הקדושים :יער הקדושים נטוע בשתי גדותיו של נחל כסלון .ביער ניטעו שישה מיליון עצים לזכר
קורבנות השואה ,ובתחומיו פזורות פינות הנצחה רבות .בנוסף,

קק"ל הכשירה במקום רחבת

התכנסות גדולה  ,שולחנות פיקניק ושבילים מסודרים להולכי רגל ורוכבי אופניים.
אתרי עניין ביער :אנדרטת האש ,מערת הקדושים ,אנדרטת הזיכרון לאנה פרנק ופריחות עונתיות.
סטף :אתר סטף ממוקם במדרונות תלולים הצופים לנחל שורק ,מערבית לירושלים .מאז שנת 1985
משחזרת קק"ל את הנוף והתרבות של החקלאות ההררית המסורתית ,שאפיינה את האזור במשך מאות שנים ,יחד
עם שבילי הליכה באתר .מי שני המעיינות שנובעים במקום (עין סטף ועין בכורה) זורמים לבריכות אגירה; משם
בתעלות השקיה המים מועברים למדרגות חקלאיות ,בהן מגדלים עצי בוסתן ,כאשר הערוגות החקלאיות
מושכרות לתושבי ירושלים לגידול תצרוכת חקלאית .שתי משפחות מתגוררות באתר מטעם קק"ל
ושומרות עליו (אזור המגורים סגור למבקרים).
באתר מגרשי חנייה ,בית קפה ,תחנת מידע של קק"ל (פעילה בשבתות בלבד) ,שירותים רטובים,
נקודת מים ומסעדה.
שבילי אופניים :ברחבי המועצה האזורית מטה יהודה פזורים מסלולי אופניים בדרגות קושי שונות
שכוללים מעל ל 100-ק"מ של סינגלים .בין המסלולים הפופולריים ביותר נמצאים המסלול בהר איתן
(מסלול מעגלי קל שאורכו כ 8-ק"מ ומתאים לכל המשפחה) ,המסלול בפארק עצמאות ארה"ב
(מתחנת המידע בנס הרים לכיוון הר יעלה) ,המסלול בפארק איילון -קנדה (מסלול לאורך  21ק"מ
הסובב את הפארק מכל עבריו( ,המסלולים ביער עמינדב (משפחתי ,בינוני ואתגרי לאורך  8ק"מ,
 4.5ק"מ ו 20-ק"מ בהתאמה) וסינגל עדולם בפארק עדולם שהינו אחד השבילים הפופולריים בארץ.
 23ק"מ מקיפים את פארק עדולם וחוצים אותו מצפון לדרום ,ולאחרונה נוספו  16ק"מ שחוצים את
הפארק ממערב למזרח .השביל החדש נקרא "שביל קנים" על שם חורבת קנים שהשביל עובר
בקרבתה ,והוא מחבר את גבעת ישעיהו לתל עדולם ולחורבת בורגין.
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עמק האלה (גבעות בית שמש) :גבעות עשירות בשרידי עתיקות ,בוסתנים ותצפיות נוף .בגן הלאומי
(הנמצא בתהליכי תכנון ואישור) ,נכללים האתרים הארכיאולוגיים :חורבת בית נטיף חורבת קייאפה
וחורבת קולד.
הר צובה :אחד ההרים היפים והמרשימים בהרי ירושלים .צורתו היא של כיפה עגולה המתנשאת
לגובה כ 30 -מ' מעל לסביבתה הקרובה .בהר נמצאים שרידי יישוב מתקופות קדומות ,אך עיקר
העניין בשרידים צלבניים.
אתרי עניין באתר :שרידי מצודת בלמונט ,עין צובה ,תל צובה ומערת יוחנן המטביל.
אתר לאומי הקסטל :הר מעוז (הקסטל) הוא הר בולט בצמוד ומדרום לכביש הראשי בין ת"א
וירושלים .ביוני  1980הוכרז הקסטל כאתר לאומי ,ותחזוקתו נמסרה לרשות הגנים הלאומיים
שפיתחה במקום אתר הנצחה לקרבות הדרך לירושלים ,מצפור ואנדרטה לקרבות חטיבת פלמ"ח
"הראל" .באתר הוסדרו שבילי הליכה ,חנייה ,שולחנות פיקניק ,מי שתייה ושירותים רטובים.
 .3.1.3אתרים ושמורות טבע:
בנוסף למוקדי הנופש העיקריים ,במטה יהודה שמורות טבע ואתרי טבע רבים הקולטים קהל ,ברמת
פעילות ומידת משיכה שונות .אתרים אלו כוללים בין היתר שמורות טבע ,גנים לאומיים ,אתרי
עתיקות ומוזיאונים ,ואתרים אחרים בשטחים הפתוחים ,כמפורט להלן:


שמורת מערת שורק  -מערת הנטיפים :השמורה משתרעת סביב מערת נטיפים שנחשפה
בשנת  1968במהלך עבודות במחצבת הר-טוב .המערה עשירה במגוון רחב של נטיפים וזקיפים
ונחשבת לאחת ממערות הנטיפים היפות ביותר .באזור השמורה נכללים חלק משטחי המחצבות
הסמוכים ,וכן שטחי יער אורנים וחורש טבעי .בשל ייחודה ורגישותה של המערה ,הוסדר בה
שביל הליכה מוגבה והתנועה אפשרית רק בו ,במסגרת סיורים מודרכים .מלבד זאת הוסדרו
בשמורה שבילי הליכה ,חנייה ,מי שתייה ושירותים רטובים.

 שמורות טבע נוספות :נחל קטלב ,שמורת נחל שורק ,שמורת סנסן ,שמורת כפירה ,שמורת הר
גיורא ,שמורת מערת התאומים ,שמורת חורש עדולם ,שמורת הר טייסים ,שמורת המסרק,
שמורת שיטה מלבינה בעמק האלה ושמורת נחל דולב.
 גנים לאומיים :גן לאומי בית עיטאב ,גן לאומי הרי יהודה ,גן לאומי עין חמד ,אתר לאומי ח'אן
ומצודת דרכים בשער הגיא.
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 עתיקות ,אתרים היסטוריים ומוזיאונים :המושבה הר-טוב ליד בית שמש ,מוזיאון אמאוס
בפארק קנדה ,מוזיאון מעלה החמישה ,בית ילין ,תחנת רכבת בר גיורא צפונית לבר גיורא ,יד
לשריון בלטרון ,תל בטש בסמוך לצרעה ,חורבת שוכה וחורבת חנות ליד מטע ,באר לימון בישעי
ותל מקנה סמוך לרבדים.
 אתרי דת :מנזר לטרון -מנזר השתקנים ,מנזר בית ג'מאל ,מנזר דיר רפאת בסמוך לצרעה ומנזר
יוחנן המטביל בספיר.
 אתרים אחרים בשטחים הפתוחים:
גבעת הרקפות ליד מושב טל שחר ,עיינות וחניון דקלים בסמוך לבית שמש ,עין לאמור בכסלון,
נחל תמנה ליד רבדים ,עין אשקף בספיר ,נחל מאיר ונחל נחשון ,עין יואל במבוא ביתר ,עין מטע
ועין תנור סמוך למטע ,מערות לוזית בסמוך ללוזית ותל שוכה-גבעת התורמוסים.
עסקי תיירות מקומיים במועצה האזורית מטה יהודה:
 .3.1.3מוקדי נופש תיירותי:


פסטיבל אוכל כפרי במטה יהודה :הפסטיבל מתקיים מידי שנה ,החל משנת ,2000
במהלך  5סופי שבוע בחודשי החורף ,ביוזמת המועצה האזורית מטה יהודה ומחלקת
תיירות .הפסטיבל מתרחש בו בזמן בעשרות אתרים וישובים באזור המועצה ,ומאפשר
ליהנות מחוויות גסטרונומיות שונות ומגוון רחב של פעילויות ,ביניהן :בתים פתוחים בהם
האורחים מוזמנים לטעום אוכל ממטבחים שונים ,סיורים וטעימות ביקבים ומבשלות בירה,
מפגשים קולינאריים לצד סדנאות בישול ,אירועי אמנים מארחים המציגים עבודות אמנות
וחפצי נוי ,סדנאות אמנים ,מופעי מוזיקה ושווקי איכרים בהם נמכרת תוצרת חקלאית
מקומית לצד מגוון מאכלי עדות ביתיים ,אומנות ,קרמיקה ועבודות בעץ ,יינות מקומיים,
עוגות ,שוקולד בוטיק ,שמני זית ,יינות בוטיק ,גבינות ,זיתים ,ועוד .הפסטיבל נותן ביטוי
למגוון של מטבחים ביתיים איכותיים ,חושף מסורות קולינאריות עדתיות ועונתיות ומסייע
בפיתוח אפיקי פרנסה לתושבי האזור.
"דרך היין" :לאזור מטה יהודה יתרונות אקלים וקרקע המאפשרים ייצור יין איכותי .עשרות
היקבים ברחבי המועצה האזורית מטה יהודה הפכו בעשור האחרון לשם דבר בתעשיית היין
הישראלית ותרמו ליצירת תיירות יין בתחומי המועצה .היקבים הם חלק בלתי נפרד
מהמקום בו הוקמו ומההיסטוריה שלו ,ומלבד היינות שהם מייצרים ,הם הפכו למקור פרנסה
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ועוגן תיירותי עבור האזור כולו .סביב ״דרך היין״ (דרך העוברת דרך יקבי האזור) התפתחה
בשנים האחרונות תרבות עשירה ומסורת של אירוח ביתי אותנטי ,אומנות ,אתרי לינה
ואטרקציות שונות .משנת  1998הושקעו מאמצים גדולים להעלאת "דרך היין" למודעות
הציבורית באמצעות הפקת פסטיבלי יין ואירועים ייחודיים ,אותם הובילו הייננים ,בעזרת
שותפות  ,2000המועצה ועמותת התיירות .כתוצאה ממאמצים אילו פרצה דרך היין לתודעה
של חובבי היין ,הבילויים והטיולים בארץ .השילוב של מורשת ,טבע ,מוזיקה ,אוכל
ואטרקציות ,שעוטף ומשלים את היקבים אשר מייצרים יין איכותי ,ששווקו בסדרת אירועים
תקשורתיים גדולים ובעבודת שיווק מרובה ,יצרו מוצר שמושך תיירות פנים במספרים
גדולים (קישור למפת "דרך היין").
פסטיבל היין של מטה יהודה :פסטיבל היין במועצה מתקיים מידי שנה משנת 1998
במהלך סופי השבוע של חודש נובמבר .בדומה ליוזמת "דרך היין" ,גם את הפסטיבל
מובילה המועצה האזורית מטה יהודה יחד עם חקלאי ויינני היישובים ,בשיתוף מחלקת
התיירות .במהלך ימי הפסטיבל מוצעות למבקרים פעילויות שונות ביקבי האזור כגון:
סיורים מודרכים שמקיימת מחלקת התיירות של המועצה האזורית מטה יהודה ומדריכים
פרטיים ,טעימות יין ,מפגשי יינן ,חוויות קולינריות ומוזיקליות ועוד.
 .2.2.2מפעילי תיירות ועסקים תיירותיים פרטניים
במועצה האזורית מטה יהודה פועלים כ 272-עסקים תיירותיים ,בתחומים שונים כמפורט בטבלה
ובאיור להלן (מקור :אתר האינטרנט של תיירות מטה יהודה; סקירת אתרי תיירות עסקיים).
טבלה  :7מספר מפעילי התיירות במוא"ז מטה יהודה

מספר מפעילי תיירות במוא"ז מטה יהודה
כמות
תחום
מסחר תיירותי
60
הסעדה
60
לינה כפרית
50
תיירות חקלאית
41
נופש פעיל
36
מרכז מבקרים
11
רכיבת אופניים וסוסים
6
ספא
5
משתלה
2
בעלי חיים
2
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סה"כ

273

איור  : 32תחומרי הפעילות התיירות במוא"ז מטה יהודה

תחומי הפעילות בתיירות מוא"ז מטה יהודה
מסחר תיירותי
22%

מרכז מבקרים
4%

משתלה בעלי חיים
1%
1%
רכיבת אופניים וסוסים
2%
לינה כפרית
18%

הסעדה
22%

נופש פעיל
13%
תיירות חקלאית
15%

ספא
2%

ניתן לראות כי עיקר העסקים התיירותיים במוא"ז מטה יהודה הינם מתחום ההסעדה והמסחר
התיירותי ( 60בתי עסק בכל אחד מן התחומים ,שכל תחום מהווה  22%מכלל מפעילי התיירות
במרחב) .על אף חלקם הגדול של עסקי ההסעדה והמסחר התיירותי מכלל מפעילי התיירות במרחב,
מדובר לרוב בעסקים קטנים שעובדים בעיקר בסופי שבוע או באירועים מיוחדים .בשנים האחרונות
התפתחו באזור יוזמות תיירותיות קטנות ואישיות ,רובן ממוקמות בבתי המגורים של היזמים ,חלקן
בחצר הבית או בסמוך לו .מחצית מכלל עסקי ההסעדה פועלים רק בתיאום מראש ,וכך גם 60%
מכלל מפעילי המסחר התיירותי .אופיים העונתי של עסקים אלו התפתח כתוצאה מפסטיבלים
ואירועים שמתקיימים במהלך השנה כגון פסטיבל האוכל ,פסטיבל היין ,פסטיבל הבירה ,הפנינג
איכות סביבה ,אירועי תיירות בחגים ,אומנים מארחים ,מרוצי אופניים ,צעדות עממיות ועוד.
תחומי פעילות עיקריים נוספים בשטח המועצה הינם לינה כפרית

( 18%ממפעילי התיירות

במרחב) ,תיירות חקלאית ( 15%ממפעילי התיירות במרחב) הכוללת בעיקר יקבים ( 11%ממפעילי
התיירות במרחב) ונופש פעיל ( 13%ממפעילי התיירות במרחב) .לצידה של החקלאות המסורתית
בתחומי המועצה ,התפתחה בשנים האחרונות החקלאות התיירותית והכפרית הכוללת את "דרך
היין" ,חוות צאן ,בתי בד ועוד .מלבד היינות המיוצרים ביקבי יהודה ,היקבים הפכו למקור פרנסה
ועוגן תיירותי עבור האזור כולו .המועצה האזורית מטה יהודה מקדמת ומפתחת פעילות תיירות
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חקלאית ,מלווה את היזמים ,היישובים והחקלאים ,תוך קידום נושאים חקלאיים ומפעילה קורסים
והכשרה מקצועית לפיתוח וקידום היזמים.
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אפיון קידום נופש בחיק הטבע על ידי הרשות המקומית
למועצה האזורית מטה יהודה אתר אינטרנט בכתובת  http://m-yehuda.org.ilשבו מפת תיירות
(קישור למפת תיירות מוא"ז מטה יהודה) .המפה מציגה מידע רב בנוגע לאתרים ציבוריים
ותיירותיים.

מסומנים בה אתרים ציבוריים כגון :גנים לאומיים ושמורות טבע ,יערות/חורשות,

מצפורים ,מערות ואתרים היסטוריים/ארכאולוגיים .בנוסף ,מופיעים במפה עסקיי תיירות פרטיים כגון:
יקבים ,בתי בד ,מסעדות ומחלבות/חוות עיזים.
המועצה האזורית מטה יהודה החליטה ,כחלק מתהליך אסטרטגי לפיתוח התיירות ,לחזק את
מחלקת התיירות של המועצה ולפרוש מעמותת התיירות האזורית ,אולם במקביל היא בחרה לחזק
את קשרי העבודה עם מט"י האזורי .כיום ,מחלקת התיירות של המועצה אחראית על ייזום ופיתוח
בתחומי התיירות והחקלאות במטה יהודה ,ותחומי האחריות שלה הם:
-

קידום ופיתוח פעילות תיירות חקלאית.

-

ליווי היזמים ,המיזמים והיישובים.

-

ליווי החקלאים וקידום נושאים חקלאיים.

-

הגדלת מקורות המים המושבים לחקלאים (מי קולחין מטוהרים).

-

ליווי רישום המשבצת החקלאית של היישובים החקלאיים.

-

ליווי ואישור מעבר תשתיות בשטח המועצה.

-

הפעלת קורסים והכשרה מקצועית לפיתוח וקידום היזמים.

-

קיום פסטיבלים ואירועי תיירות במועצה.

ביוזמת המוע צה האזורית מטה יהודה עלה לאוויר אתר האינטרנט של 'הלב הירוק תיירות מטה
יהודה' בכתובת  , http://tour-yehuda.org.ilכולל גרסה ייחודית באפליקציית 'מטה יהודה' לטלפונים
החכמים .האתר מבוסס על מפה אינטראקטיבית ,כולל קישורים לניווט לכל אתר תיירותי באמצעות
תוכנת  WAZEוכולל אייקונים מעוצבים עם קישוריות לכרטיסי עסק של כלל אתרי התיירות במועצה.
כחלק ממיצוב מרחב מטה יהודה על מפת התיירות של ישראל כריאה ירוקה ומוקד תיירות נופש
ופנאי ,הושם באתר דגש מיוחד על כ 30-מסלולי טיולים ברחבי המועצה ,תוך פירוט רב על כל אתר
ואתר ובליווי צילומים .האתר מחולק לקטגוריות ותחומי עניין (יקבי יין ,מבשלות בירה ,אוכל ,מסלולי
טיולים ,אמנים ,לינה ועוד) ולפי חלוקה גאוגרפית-אזורית המאפשרת לתיירנים להמליץ על אתרים
נוספים בסביבה ,ול תיירים והמטיילים במטה יהודה להיחשף למגוון האטרקציות והאפשרויות הקיימות
בכל ישוב ואזור במועצה .רוב מפעילי התיירות במרחב מפורסמים דרך האתר ורק  9%מבתי העסק
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שאותרו ,אינם מפורסמים בו .לצד האתר פועל עמוד הפייסבוק "הלב הירוק תיירות מטה יהודה" ובו
כ 14-אלף חברים המקבלים עדכונים שוטפים על הנעשה בתחומי תיירות.
אתר האינטרנט פּותח כחלק ממדיניות המועצה המקדמת ומפתחת פעילות תיירות חקלאית ומלווה
את היזמים ביישובים תוך קידום נושאים חקלאיים .כחלק ממדיניות זו מפעילה המועצה קורסים
והכשרה מקצועית לפיתוח וקידום התיירות הכפרית ומיזמי חקלאות .תהליך זה החל עם אישורה של
תכנית האב לתיירות שאפשרה לקברניטי המועצה להוביל מדיניות תכנון שעל פי עקרונותיה מאושרות
תכניות מפורטות לשימושים תיירותיים בזיקה חקלאית במרחב מטה יהודה .תכנית האב פותחת בפני
התושבים אפשרויות רבות לפרנסה חלופית ומעודדת את פעילותם של עשרות יקבים ,מבשלות בירה,
בתי בד ,צימרים ,עסקי הסעדה ,אומנות ,מחלבות ומכוני ספא ברחבי המועצה .לתוכנית השלכות
רבות על עתידה של המועצה ותאפשר לכל בעל נחלה המחזיק ב 2.5-דונם ליצור יזמות תיירותית
בשטח של עד  500מטר באמצעות הקמת יקב ,בית בד ,צימרים ,הסעדה ,אומנות ,מחלבה ,ספא וכל
עיבוד של תוצרת חקלאית.

מועצה אזורית עמק חפר
נתונים כללים
המועצה האזורית עמק חפר ממוקמת במישור החוף ,בחלקו הצפוני של אזור השרון ,בין הערים חדרה
בצפון ונתניה וכפר יונה בדרום .על אף מיקומה המרכזי ,נותרה המועצה בעלת אופי התיישבות חקלאי
כפרי המשלבת בנופה טבע ,כפר וחקלאות .המועצה הוקמה בשנת  1940והיא הוותיקה מבין המועצות
האזוריות בארץ .בשטח המועצה יש  45יישובים ( 27מושבים 8 ,קיבוצים ו 7-יישובים קהילתיים) .לאורך
שפת הים משתרע חוף מצוקי של רכס הכורכר המערבי ואזור החולות פורץ אותו בקטעים שונים ,בעיקר
בשפכי הנחלים .מזרחית לאזור החולות משתרע אזור של אדמת חמרה ,המתחלף לאדמת טרה רוסה
לרגלי הרי השומרון.
שטח שיפוט 130,000 :דונם.
מספר תושבים 40,000 :תושבים.
מיקום גיאוגרפי :המועצה שוכנת במישור החוף שלאורך הים התיכון ,בחלקו הצפוני של אזור השרון.
גבולה הצפוני -חדרה ,אליכין ומוא"ז מנשה ,בדרום -נתניה ,מוא"ז לב השרון וכפר יונה ובמזרח" -הקו
הירוק".
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אפיון המצב -תשתיות תיירות בחיק הטבע ועסקי תיירות מקומיים
תשתיות נופש בחיק הטבע:
 1.1.1מוקדים ותשתיות עיקריות:
במועצה האזורית עמק חפר מספר מוקדים של נופש בחיק הטבע .תשתיות הנופש בחיק הטבע ומוקדי
הנופש העיקריים הינם:


חוף בית ינאי :חוף בית ינאי הוא אחד מחופי הרחצה היפים בשרון והוא הינו חלק מהגן הלאומי
נחל אלכסנדר .במקום יש אתר רחצה מוסדר ,ובקרבתו מספר פינות עניין למטיילים הכוללים את
המזח הישן אשר נבנה בשנת  1938למעגן ספינות מעפילים.



חוף נעורים (חוף מצוקי ים) :כאן שרד המופע הטבעי של מצוק הכורכר ,הנושק לרצועת חוף ים
סלעית .בעונת הקיץ זהו חוף רחצה מוסדר שבו גם פאב-מסעדה.



חוף מכמורת :רצועת חוף רחבה עם חול לבן ונקי .החוף הינו חוף רחצה מוכרז עם שירותי
הצלה ,חדרי נוחיות ,מקלחות ציבוריות ומסעדה.



נחל אלכסנדר :נחל הזורם מהרי השומרון ועד לים התיכון בקרבת מכמורת .במורד הנחל ,קטע
של  4ק"מ בין כביש מס'  4לשפך בים ,משתרע הגן הלאומי נחל אלכסנדר ,הכולל יחידות נוף
מגוונות -נחל איתן עם אוכלוסיית צבים ייחודית ,חולות מיוצבים ונודדים ,רכס כורכר וחוף ים ,כמו
גם אתרים היסטוריים .לאורך נחל אלכסנדר פותחו  7פארקים (פארק נחל שכם ,תל קקון ,פארק
קדם ,פארק גבעת חיים ,קטע נחל לדוגמא ,פארק צבי הנחל ,גן לאומי נחל אלכסנדר ושפך נחל
אלכסנדר) ובהם מבקרים כ 10,000-נופשים ביום שיא .בקטע האמצעי של נחל אלכסנדר ,בין
בורגתה לכביש מספר  ,4הנחל זורם לאורך  11קילומטרים בין שדות חקלאיים .מוקד הבילוי
שפותח במקום הוא פארק קדם והמנהלה לשיקום הנחל הקימה במקום חניונים בצל עצי בוסתן
ונוי .הפארק משתרע משני צדי הנחל וגדותיו מחוברים בגשרים איריים .קטע הנחל לדוגמה,
מצפון לקיבוץ מעברות ,הוא מוקד המשיכה הגדול ביותר בנחל אלכסנדר .הוא נקרא גם "פארק
איטליה" ,לציון תרומתה של קק"ל -איטליה למקום .בקטע ,המשתרע לאורך  750מטרים,
התבצעו פעולות של שיקום ופיתוח נופי ,ובמקום מדשאה רחבת ידיים ,חניונים ,פינות ישיבה
וצמחייה נטועה .מפארק איטליה לפארק צבי הנחל נסלל שביל להולכי רגל ולרוכבי אופניים
שאורכו  2.7ק"מ וב צד השביל הוצבו פינות משחק לילדים ופינות ישיבה והוקמו פינות נוי.
המסלול מסתיים באטרקציה המרכזית בנחל אלכסנדר -גשר הצבים בפארק צבי הנחל המשמש
כנקודת תצפית על אוכלוסיית הצב הרך של נחל אלכסנדר .בפארק מגדל תצפית ,גינת נוי
ומתקני שעשועים לילדים.
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שביל בית יצחק -מסלול אופניים :שביל מרכזי באורך של כ 6-ק"מ לאורך נחל אביחיל ,ממנו
מסתעפים שבילים לישובים השונים ,ועד לשביל נחל אלכסנדר .השביל מתחבר לנחל אלכסנדר
בקרבת קטע נחל לדוגמא  ,ויתחבר לשביל נחל דרומי המתוכנן ,ומשם בשביל הנחל המרכזי
לאורך הנחל .מערכת השבילים כוללת ארבעה שבילי רוחב המחברים בין יישובי עמק חפר
ומוסדות הציבור לבין השביל לאורך הנחל .מערכת השבילים מיועדת לפנאי ונופש ,ולתנועה
יומיומית של התושבים אל מוסדות הציבור ,אזורי התעסוקה ובין היישובים.



אגמון חפר :אתר צפרות עם מגוון עופות מים וצמחייה נדירה אשר הוקם ביוזמת רשות ניקוז
ונחלים שרון .הפארק בן  300דונמים וממוקם בשטח ששימש את בריכות הדגים של קיבוץ עין
החורש ,סמוך לנחל אלכסנדר .במקום שבילי הליכה ומסתורי צפרות.



פארק השרון :הפארק גובל בגן לאומי נחל אלכסנדר .הפארק משמר ייחודיות נוף וערכי טבע
שהתקיימו בעבר בשרון  -חוף ים ,מפרצים ,רכסי כורכר ,דיונות חול ,שרידי ביצות ויער פארק של
חרוב ,אלון תבור ואלת מסטיק .הפארק מציע מגוון של פעילויות :טיול ,ספורט ופיקניק ולצרכי
לימוד ומחקר  -בתי גידול בשפע.



שמורת ביתן אהרון ובית הראשונים :רכס כורכר קשה ,ובו צמחייה טבעית ומערות קברים
רבות .באתר שביל קצר וקל ברכס הכורכר של השרון ,המשמר את נופי העבר של האזור.
במקום מגרש חנייה ,מסעדה ושירותים בבית הראשונים הסמוך -אתר ההתיישבות הראשון
בעמק חפר ,במבנה מסוף המאה ה ,19-בו פועל כיום מוזיאון.



גן לאומי קקון :גבעת קקון מתנשאת לגובה  52מטר מעל פני הים וצופה על הסביבה ,ממוקמת
על צומת דרכים חשוב בדרך הים לקיסריה .בראש הגבעה ניצב מבצר צלבני וסביבו שרידי
ביצורים מהתקופה הממלוכית .במקום נטוע יער צעיר של קק"ל ובין הבוסתנים מתקני פיקניק.



תל חפר -תל אפשר :התל מצוי בשוליה הצפוניים של פרצת נחל אלכסנדר ,ברכס הכורכר מצפון
לקיבוץ מעברות ,לצד צומת חפר .שטחו מעל  40דונם והוא הגדול והחשוב מבין האתרים
הקדומים בעמק חפר.

 1.1.2אתרים נוספים:
בנוסף למוקדי הנופש העיקריים ,בעמק חפר אתרי טבע נוספים הקולטים קהל ,ברמת פעילות ומידת
משיכה שונות :אתרים אלו כוללים בין היתר אתרי עתיקות ומוזיאונים ,ואתרים אחרים בשטחים
הפתוחים ,כמפורט להלן:
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 עתיקות ומוזיאונים :חורבת בורגתה מזרחית לכפר יונה ,ח'רבת סמארה מצפון לנחל אלכסנדר,
תל אשקף בשולי נחל אלכסנדר ,תל גירית בחוף מכמורת ,בית הגדודים באביחיל ,גלריית
באקובה בבית יצחק  ,פארק הפסלים של יגאל תומרקין בבורגתה ,מוזיאון האופניים בחרב לאת
ובית טֶ ֶרזין -מוזיאון ואתר הנצחה השוכן בקיבוץ גבעת חיים איחוד.
 אתרים אחרים בשטחים הפתוחים:
חבצלת השרון :שמורת טבע מוצעת הכוללת רצועת חוף ומצוק כורכר .אין באתר שירותים למטיילים,
אולם צפונית לו נמצא חוף רחצה מוסדר בתשלום  -חוף נעורים.
גן לאומי חוף נעורים :גן לאומי מוצע של מצוקי כורכר זקופים מעל לים ,ולמרגלותיהם חוף רחצה
מוסדר .בחוף מצוקי ים (חוף נעורים)  -חוף רחצה בתשלום עם חנייה ,תחנת הצלה ,מרכז גלישה וגן
אירועים .בשטח הגן הלאומי עצמו אין שירותים למטיילים.
גן לאומי אביחיל :גן לאומי מוצע הכולל אזור חולות מיוצבים עם צומח אופייני .הגישה לאתר חופשית
ואין בו שירותים למטיילים מלבד שביל מסומן.
מצפור ויקר :מרפסת מוצלת גדולה המתנשאת מעל מאגר משמר השרון ,אחד ממאגרי המים שבנתה
קק"ל בעמק חפר .מסביב למאגר ניטעה גינת נוי ובגינה עובר שביל נגיש שעולה ומטפס אל המצפור.
חוות הנוי :החווה נוסדה כתחנה לאקלום צמחי תרבות ע"י משרד החקלאות .שטח הגן הוא כ 46 -דונם
ויש בו כאלף צמחי נוי שונים.הפעילות בגן מתמקדת בשני תחומים :העשרת גן הנוי הישראלי ויצירת
מרכז למידה לתרבות גננית ולאיכות סביבה .הגן עומד לרשות הציבור לביקור ,להתבוננות וללימודי
הגינון והנוי של הארגון לגננות ולנוף בישראל.
עסקי תיירות מקומיים במועצה האזורית עמק חפר:
 1.2.1מוקדי נופש תיירותי
במועצה אזורית עמק חפר מספר מרכזי נופש שבהם מרוכזים עסקים תיירותיים מסוגים שונים:
 חוף נעורים :במקום פועלים מרכז גלישה ומסעדה ואילו מעל למצוק נמצא מתקן נופש משטרתי.


חוף מכמורת :חוף מכמורת הינו חוף רחצה מוכרז עם שירותים ומקלחות ציבוריות ,ספורט
חופים ,קיאקים ,מתקני משחקים לילדים ,פינות צל ובר-מסעדה .בחוף ממוקם המרכז הארצי
להצלת צבי ים המקיים פעילויות וסיורים בתשלום.



מושב בית יצחק :במושב הנמצא מזרחית לצומת נתניה-צפון על כביש החוף ,הפכו בשנים
האחרונות בניינים ישנים כגון לולים ובתי אריזה לחנויות מעוצבות ,מעדניות או סטודיו לאמנות.
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המושב מציע למבקרים מסע קניות בסביבה כפרית בחצרות אחוריות ובמבנים חקלאיים שעברו
הסבה.


גבעת חיים איחוד :בקיבוץ מתחם ובו חנויות יד שניה ,מוזיאון לימי ראשית הקיבוץ ,חנות בגדי
מעצבים וגלריית הקיבוץ לאמנות ישראלית.



שוק האיכרים :בכל יום שישי מתקיים שוק מקומי לתוצרת העמק בחניון מבנה המועצה סמוך
לצומת רופין .בשוק ניתן לרכוש תוצרת מקומית ישירות מהחקלאים כגון -ירקות ,פירות ,פרחים,
צמחי בית ,דבש ,יין ,לחמים ומאפים ,מוצרי חלב ועוד.



מתחם בית חרות :המתחם ממוקם בכניסה למושב בית חרות ,מעוצב באווירה כפרית ומציע
מגוון רחב של חנויות בוטיק ייחודיות כגון בגדים תכשיטים ,משקפיים ,אופניים ,תאורה ,ריהוט
עכשווי ווינטג'.

 1.2.2מפעילי תיירות ועסקים תיירותיים פרטניים
במועצה האזורית עמק חפר כ 195-עסקים תיירותיים ,בתחומים שונים כמפורט בטבלה ובאיור להלן
(מקור :סקירת אתרי תיירות עסקיים).
טבלה  :8מספר מפעילי התיירות במוא"ז עמק חפר

מספר מפעילי תיירות במוא"ז עמק חפר
כמות
תחום
מסחר תיירותי
64
הסעדה
45
תיירות חקלאית
18
ספא
17
נופש פעיל
13
לינה כפרית
11
רכיבת אופניים וסוסים
11
משתלה
9
בעלי חיים
4
מרכז מבקרים
3
195
סה"כ
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איור  : 33תחומרי הפעילות התיירות במוא"ז עמק חפר

תחומי הפעילות בתיירות מוא"ז עמק חפר
מרכז מבקרים
1%
מסחר תיירותי
33%

בעלי חיים
2%
משתלה
 4%רכיבת אופניים וסוסים
6%
לינה כפרית
6%
נופש פעיל
7%
ספא
9%

תיירות חקלאית
9%

הסעדה
23%

ניתן לראות כי עיקר העסקים התיירותיים במוא"ז עמק חפר הינם מתחום המסחר התיירותי (כ 64-בתי
עסק שהם כ 33%-מכלל מפעילי התיירות במרחב) .ריבוי בתי העסק בתחום זה יכול להיות מוסבר
כתוצאה ממרכזי הקניות השונים בתחומי המועצה ומתחמי הקניות במושבים המאפשרים את קיומם של
חנויות בוטיק בתחומי המזון ,יין ,ביגוד ועיצוב הבית .כמו כן ניתן להסביר זאת בכך שהמועצה האזורית
עמק חפר ממוקמת בסמוך למרכז הארץ ,וכך שירותי לינה תיירותית הינם פחות נדרשים .עיקר
המבקרים הינם מבקרי יום שאינם לנים במקום .תחומי פעילות עיקריים נוספים הינם הסעדה (23%
ממפעילי התיירות במרחב) ,תיירות חקלאית ( 9%ממפעילי התיירות במרחב) ,נופש פעיל ( 7%ממפעילי
התיירות במרחב) וספא -הכולל קליניקות לטיפולים הוליסטיים ( 9%ממפעילי התיירות במרחב) .מקומות
ללינה כפרית ( 6%ממפעילי התיירות במרחב) מתרכזים ברובם באזור החוף.
אפיון קידום נופש בחיק הטבע על ידי הרשות המקומית
למועצה אזורית עמק חפר אתר אינטרנט (קישור לאתר המועצה האזורית עמק חפר) המכיל מפה עם
גבולות המועצה בלבד (קישור למפת המועצה) .תחת לשונית "תיירות" באתר מופיע מידע תמציתי על
חוות הנוי ,נחל אלכסנדר ,אתרים ,שמורות וחופי רחצה בתחומי המועצה .תחת אותה לשונית מופיע
קישור לאתר אינטרנט לנושא תיירות ובתי עסק בשרון ועמק חפר שהופעל ע"י עמותת תיירות השרון
שהפסיקה את פעילותה בשנת ( 2015קישור לאתר גו-שרון) .העמותה פעלה במסגרת עמותת מט"י
נתניה והוקמה בסיוע מועצה אזורית עמק חפר ,משרד התיירות ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר .אתר
האינטרנט מכיל מידע תיירותי רב בנושאים :מסלולי טיול ,אתרי טיול ומורשת ,תיירות חקלאית,
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אטרקציות וספורט ,פינוקים וספא ,אירוח ולינות ,גלריות אמנים ,מסעדות ובתי קפה ,שירותים נלווים
ותיירות אקולוגית .עם זאת ,האתר לא עודכן לאחר הפסקת פעילות העמותה.
נכון להיום ,אין למועצה אגף תיירות והיא אינה עובדת עם עמותת תיירות חיצונית .מפעילי התיירות
במרחב משווקים ברשתות החברתיות ובאתרים פרטיים שונים כגון עמק חפר-כל האטרקציות בעמק,
 -what's upעסקים וקהילה בעמק חפר.
לסיכום ,אזור מוא"ז עמק חפר הינו מקום בעל ייחוד לאורך מישור החוף ואזור השרון .מרחב זה מגוון
בנופו וכולל את חופי הים התיכון ,שלל אתרי טבע קטנים ונופים חקלאיים.
ניתן למצוא באזור עסקים קטנים רבים ומשקים חקלאיים המוכרים ישירות את התוצרת שלהם לתושבי
הסביבה ולכל מי שמבקר באזור .סיבות אפשריות לפיתוח התיירותי הן הקרבה לריכוזים העירוניים
הגדולים במישור החוף ובשפלה ולכבישים  ,2,4ו 6-שדרכם עוברת מרבית תנועת המטיילים והנוסעים
מצפון הארץ לדרומה ולהיפך .בנוסף ,שיקום נחל אלכסנדר ,הפרסים והפרסום לו זכה בארץ ובעולם ,יצר
עוגן מרכזי ,וביקוש רב לבילוי וטיול לאורך הנחל ,במסלולי ההליכה והאופניים ובפארקים שפותחו לאורכו.
הקמת אתרי צפרות כדוגמת אגמון חפר תרמו גם כן בהנגשת אתרי טבע ובילוי בקרבת מרכז הארץ.
עם זאת יש לציין שבניגוד להשקעה הרבה בפיתוח תשתיות נופש בחיק הטבע ,ולביקוש הגדול לשירותי
נופש במרחב ,הרשות המקומית איננה מקדמת כיום באופן פעיל את עסקי התיירות או את הביקור
בשטחים הפתוחים .התרומה של תשתיות הנופש בחיק הטבע לכלכלה המקומית איננה מקודמת על ידי
הרשות המקומית.
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מועצה אזורית רמת הנגב
נתונים כללים:
מועצה אזורית רמת נגב היא המועצה הגדולה ביותר בארץ ומשתרעת על למעלה מ 22%-משטח מדינת
ישראל .שטח המועצה מאופיין בהיקף רחב של שטחי אש ושמורות טבע (למעלה מ 75%משטח
המוא"ז) ,ריחוק ממרכזי אוכלוסין ופיזורם הרחב של יישובים בתחומה .בתוך שטח השיפוט של המוא"ז
רמת נגב מתקיימות עוד שלוש רשויות מקומיות נוספות ,כמובלעות בשטח השיפוט :מועצה אזורית נווה
מדבר (של תושבי הפזורה הבדואית בנגב) ,מועצה מקומית מצפה רמון ומועצה מקומית ירוחם.
בשטחי המועצה  20יישובים מוכרים ,בהם  4קיבוצים 2 ,מושבים 7 ,יישובים קהילתיים ושיכון משפחות
אחד בבסיס חל האוויר .בנוסף ,בשטח המועצה מיזם התיישבותי שהוקם בעידודה של המועצה" -דרך
היין" הכולל  23חוות חקלאיות (התישבויות בודדים אגרו-תיירותיות) הממוקמות בסמוך לצירים הראשיים
מרחק של ק"מ בודד מרשת התשתיות העוברת לאורך הכבישים .רעיון החוות נולד ביוזמת מוא"ז רמת
הנגב ומנהל מקרקעי ישראל והתכנית מוסדרת בשנים האחרונות בוועדות התכנון השונות .מטרת
התכנית הינה ליצר רצף התיישבותי לאורך כבישי הר הנגב לשמירה על קרקעות ולפיתוח חקלאי
ותיירותי לאורכם של הצירים .כל החוות עוסקות בחקלאות כגון כרמי יין וזיתים לשמן ועד גידולים של
תוכים ,עיזים לחלב ,יונים ותבלינים .במרבית החוות יש יוזמות תיירותיות כמו יקבים ,צימרים ,ארוחות
וגלריות.
בשל ריחוקם של היישובים ומספר התושבים הקטן יחסית ,התפתחה ביישובי המועצה תרבות קהילתית
מפותחת הכוללת חגים משותפים ,אירועי תרבות ,טיולים משותפים ,חוגים לכל הגילאים ,עזרה הדדית
ויצירה משותפת בכל תחומי החיים.
שטח שיפוט 4.2 :מיליון דונם.
מספר תושבים :כ 6,000 -תושבים.
מיקום גיאוגרפי :המועצה ממוקמת מצומת הנגב בצפון עד לנחל פארן בדרום ,מכביש מספר  10במערב
(לאורך הגבול עם מצרים) עד למכתש הגדול במזרח ,המועצה גובלת במזרח במועצה אזורית הערבה
התיכונה ,בדרום במועצה אזורית חבל אילות ,במערב בגבול ישראל-מצרים ובצפון במועצה אזורית בני
שמעון ובמועצה אזורית אשכול.
אפיון המצב -תשתיות תיירות בחיק הטבע ועסקי תיירות מקומיים
תשתיות נופש בחיק הטבע:
מוקדים ותשתיות עיקריות:
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במועצה האזורית רמת נגב שפע עצום של נופי בראשית מרהיבים ,כשגולת הכותרת היא ארץ
המכתשים -תופעה ייחודית כלל עולמית .עוד באזור ,מגוון של בעלי חיים וצמחייה מדברית נדירה ,בתוך
שמורות טבע הגדולות בארץ .כל אלה מתווספים לעשרות אתרי הטיול במרחב ,ביניהם דרכי הבשמים,
הערים הנבטיות ,שלל אתרים ארכיאולוגיים ואתרי מורשת ועשרות חוות בודדים המציעות כרמים ויקבים,
תבלינים ,עדרי צאן ומחלבות עיזים .מזג האוויר הייחודי של האזור מתאים במיוחד לטיולים במשך כל
חודשי השנה .בנוסף על כך ,האקלים המדברי היבש והצח ,כמו גם העננות המועטה ,הופכים את האזור
לאתר אסטרונומי מבוקש .תשתיות הנופש בחיק הטבע ומוקדי הנופש העיקריים הינם:
שמורת מצוק הצינים :שמורת טבע מצוק הצינים נמצאת בקצה רמת עבדת שבהר הנגב והיא השמורה
השלישית בגודלה בישראל.
בשמורה תצפיות נוף רבות וביניהן :גן לאומי אחוזת קבר בן גוריון ,מצפור עין מעריף ,הר צרור ,חוד עקב
וראש מעלה דבשון.
מוקדי העניין המרכזיים בשמורה הינם :גן לאומי עין עבדת ,עין עקב תחתון ,עין שביב ,עין זיק ,גן לאומי
אחוזת קבר בן גוריון ,מצד צין ,בקעת ארדון ובקעת מחמל ,הר ארדון ,עין סהרונים ,עין ארדון ,הר בוקר
ודרום רכס חתירה.
בתחום השמורה עוברים שבילי הליכה רבים וקיימים בה מספר חניוני לילה ,מרביתם ללא מי שתייה
וחדרי נוחיות  .חניון בארות ,במזרח מכתש רמון ,הוא החניון המוסדר היחיד בשמורה כולל מי שתייה,
מקלחות ,שירותים רטובים ואפשרות ללינה במאהל גדול.
שמורת הר הנגב :שמורת הטבע הגדולה בישראל ,כוללת את הר הנגב הגבוה ,מערב מכתש רמון וחלק
ניכר של הרי דרום הנגב .מוקדי העניין העיקריים בשמורה:
-

מכתש רמון :המכתש האירוזי הגדול בעולם ובו כמה אתרים מעניינים כגון קיר האמוניטים והמנסרה.
חלקו המערבי נכלל בתחום השמורה.

-

בורות לוץ :רי כוז בורות מים עתיקים ,עצי אלה אטלנטית עתיקים ואתר פריחה עונתית בהר הנגב
הגבוה .לנוחות המטיילים יש באתר חניון יום ולילה וסביבו כמה שבילי טיולים.

-

בור חמת :בור מים עתיק ומסלול הליכה קצר.

-

קניון עדה :נקיק צר במצוקים שמדרום לנחל פארן.

בשטח השמורה מסלולי הליכה מרובים וחניוני לילה .ברוב החניונים הללו אין מים ושירותים (אם כי בחגי
סוכות ופסח ,בשנים האחרונות ,חלקם מאוישים ע"י רשות הטבע והגנים כולל מי שתייה).
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שמורת טבע המכתש הגדול :המכתש הגדול הוא השני בגודלו במכתשי הארץ (אחרי מכתש רמון).
הנחל המנקז אותו הוא נחל חתירה ,גבולות המכתש הם רכס הרי חתירה במערב ורכס הר כרבולת
במזרח ובדרום בו עובר שביל ישראל.
במכתש הגדול ישנם מוקדי עניין המושכים אליהם מטיילים רבים בכל שנה וביניהם :התצפית מהר אבנון,
חניון "חולות צבעוניים" ,אתר החול המבורזל ,מסלולי טיול "סנפיר קטן" ו"סנפיר גדול" ,עין ירקעם ודרך
ג'יפים החוצה את המכתש.
דרך הבשמים :דרך הבשמים שהובילה מדרום חצי-האי ערב אל חופי הים התיכון הייתה אחת מדרכי
המסחר המשמעותיות והידועות ביותר בעת העתיקה" .דרך הבשמים  -ערי מדבר בנגב" הוא השם
הקיבוצי שניתן על ידי ארגון אונסק"ו לארבע ערים נבטיות בנגב ,עת הוכרזו בשנת  2005כאתר מורשת
עולמית .יחד עם ארבעת הערים -עבדת ,חלוצה ,שבטה וממשית (האחרונה לא נמצאת בתחומי המוא"ז
רמת נגב) ,נכללו בהכרזה מספר מצודות וחאנים ,אבני דרך ,קטעים מדרכים עתיקות ,עדויות לשימוש
חקלאי שנהג בנגב ושרידים נוספים .דרך זאת שבה עובר שביל ישראל ,הוסדרה גם לרוכבי אופניים.
הערים הנבטיות עבדת ,שבטה וחלוצה ,אשר נמצאות בתחומי המוא"ז רמת נגב ,הם גנים לאומיים עם
שרידים ארכאולוגים מרשימים .עם זאת ,רק בגן הלאומי עבדת ישנם שירותי מטיילים מפותחים כגון
חנות מידע ,מזכרות וספרות למטיילים ,מזנון ומרכז הדרכה.
קיבוץ שדה בוקר :הקיבוץ נמצא כ 30-קילומטר צפונית למכתש רמון ונודע בין השאר כמקום מגוריו של
דוד בן-גוריון בשנותיו האחרונות .צריף בן-גוריון הינו אתר מורשת הנמצא בקיבוץ ומהווה אתר תיירות
המושך אליו מבקרים רבים וכולל חדרי תצוגה ,שולחנות פעילות ממוחשבים ,מיצג אור קולי וסיורים.
בסמוך לצריף פועלים חנות יד שניה ,בית קפה וחנות מזכרות ומוצרים תוצרת מקומית.
 .1.1.2אתרים ושמורות טבע:
בנוסף למוקדי הנופש העיקריים ,ברמת נגב שמורות טבע ואתרי טבע רבים הקולטים קהל ,ברמת
פעילות ומידת משיכה שונות :אתרים אלו כוללים בין היתר שמורות טבע ,גנים לאומיים ,אתרי עתיקות
ומוזיאונים ואתרים אחרים בשטחים הפתוחים ,כמפורט להלן:


שמורות טבע :שמורת חולות נחל סכר ,שמורת חולות עגור ,שמורת חלמוניות רמת בוקר,
שמורת חלמוניות ירוחם ,שמורת איריס ירוחם ,שמורת מצלעות המכתש הגדול ושמורת חולות
משאבים.



גנים לאומיים :גן לאומי שבטה ,גן לאומי ניצנה ,גן לאומי חלוצה ,גן לאומי גן הפסלים ,גן לאומי
עין עבדת וגן לאומי עבדת.



עתיקות ומוזיאונים :רחובות בנגב ,ה"עיר האבודה" ברכס חלוקים והמוזיאון הארכאולוגי ניצנה.
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אתרים אחרים בשטחים הפתוחים :פארק גולדה ,פארק בארותיים ,חניון הרועה ,מצפור ליפא
גל ,מצפה חגי ,חמוקי ניצנה ,חולות שונרה ,נחל מסעד ,נחל שועלים ונחל חוורים.

עסקי תיירות מקומיים במועצה האזורית רמת נגב:
מוקדי נופש תיירותי
במועצה אזורית רמת נגב מספר מרכזי נופש שבהם מרוכזים עסקים תיירותיים מסוגים שונים:
דרך היין :דרך היין היא למעשה רצף התיישבותי ברמת הנגב .מצומת משאבי שדה ועד למצפה רמון
ישנו רצף של נקודות התיישבותיות ,של משפחות בודדות שהקימו חוות חקלאיות .הפרויקט של המועצה
האזורית רמת נגב ביחד עם מנהל מקרקעי ישראל ,הסוכנות היהודית ובתאום עם הגופים הירוקים
(רשות הטבע והגנים והקק"ל) שסייעו לאתר את החוות ,ועזרו בהכנת התשתיות (קישור למפת דרך
היין) .מסלול דרך היין מתפצל לשלושה מסלוליים עיקריים :נתיב צפוני לכיוון צאלים ,מערבי הממשיך
לניצנה וקדש ברנע ונתיב דרומי לכיוון מצפה רמון .המסלול עובר דרך יקבים מקומיים ו  23חוות בודדים
אגרו-תיירותיות שעוסקות בענפי חקלאות שונים כגון :מטעים ,גפנים ויקבים ,תבלינים וצמחי מרפא ,כרמי
זיתים לייצור שמן וקוסמטיקה וחוות עיזים .בחוות אלו מגוון שירותי תיירות וביניהם :הדרכות וסיורים,
חנויות עם תוצרי החווה ותוצרת מקומית ,מסעדות ,חאן מדברי ובקתות אירוח.
עזוז :ישוב קהילתי קטן הממוקם על גבעה הצופה אל נחל בארותיים ונחל עזוז ,בנגב המערבי בפתחת
סיני .עזוז נמצאת בלב אזור עשיר היסטוריה ועתיקות מתקופות קדומות עד התקופה הטורקית
והבריטית .בישוב המבודד ריכוז גדול של סטודיו-אמנים עם גלריות וסדנאות אמן שונות .בנוסף ,בישוב
תיירות חקלאית המתבססת על דיר עיזים אורגני ,מסעדות ,גוון רחב של צימרים וחדרי אירוח וחאן
מדברי ייחודי המציע אירוח מדברי ,טיולי גמלים ,אופניים או טיולים רגליים.
 .1.2.2מפעילי תיירות ועסקים תיירותיים פרטניים
במועצה האזורית רמת נגב כ 202-עסקים תיירותיים ,בתחומים שונים כמפורט בטבלה ובאיור להלן
(מקור :אתר האינטרנט של המועצה האזורית רמת נגב; אתר  gonegevהמנוהל ע"י הרשות לפיתוח
הנגב ,אתר תיירות הר הנגב וסקירת אתרי תיירות עסקיים).
טבלה  :9מספר מפעילי התיירות במוא"ז רמת נגב

מספר מפעילי תיירות במוא"ז רמת נגב
כמות
תחום
לינה כפרית
45
נופש פעיל
41
הסעדה
27
103

תיירות חקלאית
מסחר תיירותי
ספא
רכיבת אופניים
מרכז מבקרים
משתלה
בעלי חיים
סה"כ

27
25
21
6
5
2
3
202

איור  : 34תחומי הפעילות התיירות במוא"ז רמת נגב

תחומי הפעילות בתיירות מוא"ז רמת נגב
בעלי חיים
2%
לינה כפרית
22%

משתלה מרכז מבקרים
1%
3%
רכיבת אופניים
3%
ספא
11%
מסחר תיירותי
12%

נופש פעיל
20%
תיירות חקלאית
13%
הסעדה
13%

ניתן לראות כי עיקר העסקים התיירותיים במוא"ז רמת נגב הינם מתחום הלינה הכפרית (כ 45-חדרי
אירוח כפריים ,כ 22%-מכלל מפעילי התיירות במרחב) .הדבר מתבקש לאור המיקום הפריפריאלי של
המרחב ,והצורך של מבקרים מאזורים אחרים בארץ ללון במקום .תחומי פעילות עיקריים נוספים הינם
נופש פעיל ( 20%ממפעילי התיירות במרחב) הכולל הדרכות טיולים מסוגים שונים ,אירוח בדואי מסורתי
הכולל רכיבת גמלים ,סדנאות אמן ועוד ,תיירות חקלאית ( )13%והסעדה ( .)13%הדבר נובע ממספרן
הרב של התיישבויות בודדים אגרו-תיירותיות שקמו בתחומה של המועצה המפעילים כרמים ויקבים,
עדרי צאן ומחלבות עיזים.
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אפיון קידום נופש בחיק הטבע על ידי הרשות המקומית
למועצה אזורית רמת נגב אתר אינטרנט (קישור לאתר האינטרנט של המוא"ז רמת נגב) המכיל מידע
על אתרי תיירות ועסקים ברחבי המועצה (קישור לאינדקס העסקים של רמת נגב) וקישור לאתר חיצוני
של תיירות בהר הנגב (קישור לאתר האינטרנט תיירות הר הנגב) .באתר תיירות הר הנגב מידע תיירותי
נרחב בשטחי המוא"ז רמת נגב ומחוץ לה במצפה רמון .המידע כולל :לוח אירועים ופעילויות ,מסלולי
הליכה ,מקומות לינה ,אוכל ,פעילויות ומידע כללי למטייל ומפת חיפוש אינטראקטיבית הכוללת את בתי
העסק המפורטים באתר (קישור למפת החיפוש האינטראקטיבית באתר תיירות הר הנגב)57% .
ממפעילי התיירות במרחב שאותרו ,מפורסמים באתר זה .שאר עסקי התיירות במרחב אותרו דרך אתר
 gonegevהנוהל ע"י הרשות לפיתוח הנגב ,אתר תיירות הר הנגב וסקירת אתרי תיירות עסקיים.
תיירות הר הנגב עוסקת במספר משימות אזוריות:
-

שיווק וקידום מרחב הר הנגב בארץ ובעולם.

-

פרסום שוטף של הפעילויות התיירותיות המתקיימות ביזור.

-

הנגשת המידע לתיירים מהארץ ומהעולם ,באמצעות חומרים מודפסים ושימוש במדיה
הדיגיטלית.

-

חשיפת אזור הר הנגב בקרב עיתונאים מהארץ ומהעולם.

-

ליוויי יזמים חדשים הפועלים במרחב באמצעות חממת התיירות ועידוד יצירת שיתופי פעולה
ביניהם.

-

עריכת קורסי הכשרה לתיירנים בנושאים שונים ,מדי שנה.

-

קידום ושיפור התשתיות התיירותיות הציבוריות במרחב.

-

הגשת "קולות קוראים" וגיוס תקציבים למטרות תמיכה ומימוש של מיזמים חדשים.

-

ייזום וליווי של סיורי מעצבי דעת קהל באזור.

בשני העשורים האחרונים ,הורחבו מאד שירותי התיירות המדברית העומדים לרשות אורחי רמת נגב,
וכיום ניתן למצוא במרחב למעלה מאלף חדרי אירוח במגוון רמות ואיכות ,עשרות אטרקציות ואתרי ביקור
המותאמים למגוון רחב של פלחי קהל ,וכמובן עשרות מסעדות ,בתי קפה ושירותי קייטרינג והסעדה,
המספקים מזון בכל המרחב
לסיכום ,אזור רמת הנגב מצטיין בנקודות משיכה לתיירים :הערים העתיקות עבדת ,שבטה ,ניצנה
וחלוצה ,המכתשים ,הנוף המדברי וההררי ,דרכים ושבילים אשר הוכנו במיוחד למטיילים וכן 23
התיישבויות בודדים אגרו-תיירותיות שקמו בתחומה של המועצה .כל אלה נותנים יתרון גדול לאזור
מבחינה תיירותית.
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ניתן למצוא באזור עסקים רבים ומגוונים העוסקים במתן שירות למטיילי שטח כגון הדרכת טיולים
וקייטרינג ושירותים נוספים לנופשים כגון נופש פעיל בחוות חקלאיות ,לינה כפרית בסגנון מדברי,
מסעדות ,סדנאות אמנים וספא.

106

ביבליוגרפיה
.2014 , הלמ"ס:  ירושלים.2014 , פרופיל המועצה האזורית לב השרון.2013 .הלמ"ס
 ללא. תכנית אב לתכנון וניהול שטחים פתוחים מועצה אזורית לב השרון.2017 .לרמן תכנון עיר ואזור
.2017 , מועצה אזורית לב השרון: מקום
 אוקטובר26 : [צוטט.2016 ] [מקוון. מועצה אזורית עמק חפר. חקלאות.2016 .מוא"ז עמק חפר
.http://www.hefer.org.il/haklaut_page ].2016
.2012 , מכון דש"א:  תל אביב. נוף ומורשת האדם, סקר טבע: לב השרון.2012 .מכון דש"א
. תל אביב, מכון דש"א, אמדן הערך הכלכלי של שטחים פתוחים.2009 . יהושע נחום, גדי,רוזנטל

References
Akron Ariel, A. G. (2017). Interbasin water transfer for the rehabilitation of a transboundary
Mediterranean stream: An economic analysis. Journal of Environmental Management,
202, 276-286.
Aminzadeh, B., Ghorashi, S. (2007). Scenic landscape quality and recreational activities in natural
forest parks. Iran. Int. J. Environ, 1, 5–13.
Aronsona James, A. F. (2006). Ecological restoration: A new frontier for nature conservation and
economics. Journal for nature conservation, 14.3, 135-139.
Becker, N. C. (2007). Economic valuation of nature recreation: estimating the biria forest value
using the Travel Cost Method. Forest, 9, 27–34.
Benayas José M. Rey, A. C. (2009). Enhancement of biodiversity and ecosystem services by
ecological restoration: a meta-analysis. Science, 1121–1124.
BenDor Todd K., A. L. (2015). Defining and evaluating the ecological restoration. Restoration
Ecology, 1-11.
Clewell Andre , James Aronson . (2006). Motivations for the restoration of ecosystems.
Conservation Biology, 20.2 , 420-428.
Currie Bianca, S. J. (2009). Cost–benefit analysis of alien vegetation clearing for water yield and
tourism in a mountain catchment in the Western Cape of South Africa. Ecological
Economics, 68.10, 2574-2579.
Garciaa X., L. C. (2016). Is river rehabilitation economically viable in water-scarce basins?
Environmental Science & Policy, 61, 154-164.
Garms Mareike, P. F. (2017). Travel motives of German tourists in the Scandinavian mountains:
the case of Fulufjället National Park. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism,
17.3, 239-258.
107

Gray, L. W. (2007). The relationships between net primary productivity, human population density
and species conservation. J Biogeogr, 34, 201–212.
Hudson Kim, D. L. (2010). Biodiversity and Tourism: A valuable relationship. Social
Alternatives, 29.3 , 39.
Iftekhar Md Sayed, M. P. (2016). How economics can further the success of ecological restoration.
Conservation Biology, 1-9.
Junker Berit, M. B. (2008). Aesthetic preferences versus ecological objectives in river restorations.
Landscape and urban planning, 85.3, 141-154.
Junker, B. B. (2008). Aesthetic preferences versus ecological objectives in river restorations.
Landscape Urban Plan, 85, 141–154.
Kail Jochem, K. B. (2015). The effect of river restoration on fish, macroinvertebrates and aquatic
macrophytes: a meta-analysis. Ecological Indicators, 58, 311-321.
Katz-Gerro Tally, D. O. (2015). Environmental tastes, opinions and behaviors: social sciences in
the service of cultural ecosystem service assessment. Ecology and Society, 20.3.
Koniak Gili, E. S.-M. (2011). Recreation as an ecosystem service in open landscapes in the
Mediterranean region in Israel: Public preferences. ISRAEL JOURNAL OF ECOLOGY
& EVOLUTION, 57, 151–171.
Kourtis M. Ioannis M., V. A. (2017). Economic Valuation of Ecosystem Services Provided by the
Restoration of an Irrigation Canal to a Riparian Corridor. Environmental Processes, 4,
749–769.
Marquesa Catarina, E. R. (2017). Modelling preferences for nature-based recreation activities.
Leisure Studies, 36, 89–107.
Naidoo Robin, L. C.-H. (2011). Effect of biodiversity on economic beneﬁts from communal lands
in Namibia. Appl Ecol, 48, 310–316.
Nesshoever, C. A., Blignaut, J., Eppink, F., Vakrou, A., & Wittmer, H. (2011). Investing in
ecological infrastructure. In: TEEB- The economics of ecosystems and biodiversity for
national and international policy makers. Earthscan, 1-37.
Neuvonen M, P. E. (2010). Visits to national parks: effects of park characteristics and spatial
demand. J Nat Conserv, 18, 224–229 .
O’Donnell, M. (2016). Is willingness to pay for non-consumptive wildlife watchingfalling?
Evidence from three rounds of the national survey offishing, hunting, andwildlifeassociated recreation. Human Dimensions of Wildlife.
Peterson M. Nils, V. H. (2008). Evaluating Household-Level Relationships between
Environmental Views and Outdoor Recreation: The Teton Valley Cas. Leisure Sciences,
30, 293–305.
Polizzia Cecilia, M. S. (2015). s ecosystem restoration worth the effort? The rehabilitation of a
Finnish river affects recreational ecosystem services. Ecosystem services, 14, 158-169.
108

Poudel Jagdish, I. A. (2017). Economic contributions of wildlife watching recreation expenditures
(2006& 2011) across the U.S. south: An input-output analysis. Journal of Outdoor
Recreation and Tourism, 17, 93-99.
Rashid, S. U. (2004). Intergenerational cost–benefit analysis and marine ecosystemrestoration.
FISH and FISHERIES, 5, 329–343.
Reinius Sandra Wall, P. F. (2007). Protected areas as attractions. Annals of tourism research, 34.4,
839-854.
Siikama Pirkko, K. K. (2015). Biodiversity attracts visitors to national parks. Biodivers Conserv,
24.10, 2521-2534.
Sonter J. Laura, K. B. (2016). Spatial and Temporal Dynamics and Value of Nature-Based
Recreation,Estimated via Social Media. PLOS ONE, 11.9, e0162372.
Southwick Rob, J. B. (2009). The economic contributions of human-powered outdoor recreation to
the US economy. Tourism Economics, 4, 709-733.
Tahvanainen, L. T. (2001). Forest management and public perceptions—visual versus verbal
information. Landscape Urban Plan, 53(1–4), 53–70.
TEEB. (2010). The Economics of Ecosystemes and Biodiversity. The Ecological and Economic
Foundations, Earthscan, London and Washington.
Wood A. Spencer, A. D. (2013). Using social media to quantify nature-based tourism and
recreation. Scientific reports, 3, srep02976.
Wood David, J. G. (2005). Giving the environment a voice: the transformational potential of
valuing tourism in sensitive natural environments: the case of the Ningaloo coastal region,
Western Australia. Planning, Practice & Research, 20.4, 391-407.
Wortley Liana, J.-M. H. (2013). Evaluating Ecological Restoration Success: A Review.
Restoration Ecology, 21.5, 537–543.

109

