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 .1מבוא
השטחים הפתוחים בישראל בכלל ,והגליל העליון בפרט ,נמצאים במרכזו של קונפליקט מתמשך נוכח משאב
הקרקע ההולך ומצטמצם .מגוון בתי הגידול בעמק מהווים מוקד משיכה למגוון ביולוגי עשיר ונקודת מפגש חשובה
לפאונה ופלורה משלוש יבשות שונות .אדמת העמקים העשירה מהווה קרקע פורייה לגידולים חקלאיים ומקור
פרנסה חשוב לישובים ,וריבוי מקורות המים מהווים אבן שואבת לרבבות ישראלים מטיילים ונופשים בנחלי
מקורות הירדן שבגליל העליון .ריבוי המטיילים ברחבי המועצה תורם לכלכלת המרחב ,אך גם טומן בחובו
פוטנציאל לפגיעה ונזק למ ערכות טבעיות ,הידרולוגיות ,חקלאיות ולאיכות החיים של תושבי האזור .זאת בפרט
לאור השינויים המשמעותיים במשק המים במרחב בשנים האחרונות .בניסיון לענות על כלל הצרכים יזמו המועצה
האזורית הגליל העליון ,מרכז המועצות האזוריות ,רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע את הכנת המסמך
הנוכחי .מטרת העבודה היא להצביע על מודל ניהול המאזן בין השפעת המטיילים ,התשתית החקלאית,
והתפקודים האקולוגים של אקוסיסטמת עמק החולה .העבודה מתייחסת לכל מרחב העמק ,ומתמקדת במקטע
של כ 13 -ק"מ" ,התעלה המזרחית" של הירדן .תא השטח תחום בין גשר להבות מצפון ומצד עתרת בדרום (מפה
.)1
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 .2מטרת הפרויקט
לאורך תהליך הפרויקט הועלו על ידי בעלי העניין מטרות שונות לניהול מרחב התעלה המזרחית ,חלקן משלימות
וחלקן שונות זו מזו .בכדי לקדם את העבודה בצורה הטובה והיעילה ביותר נערך דיון משתף במטרות וגובשה
מטרה מתכללת המקובלת על כל בעלי העניין .להלן יוצגו המטרות השונות שנבחנו בפרויקט והמטרה המתכללת
שגובשה.
מטרות הפרויקט כפי שהוגדרו על ידי "קול קורא להטמעת שיקולי המגוון הביולוגי במעוצות אזוריות" (נובמבר
 )2017הן:
•

"הטמעת שיקולי המגוון הביולוגי בניהול ובתכנון שטחים פתוחים במועצה אזורית".

מטרות הפרויקט כפי שהוגדרו ב"קול קורא" להכנת העבודה ,שפורסם על ידי המועצה האזורית גליל עליון
בספטמבר :2018
•

בנייה של כלים ניהוליים אפקטיביים לניהול תא השטח בהיבטים שונים :קליטת קהל ,אשפה,
שילוט בניהול השטח וכו' עבור המועצה".

מבירור ראשוני של צוות הפרויקט מול מזמיני העבודה עלה כי ניתן ורצוי להרחיב את מטרות הפרויקט ,ובהתאם
פורטו המטרות הבאות בהצעת העבודה שאושרה על ידי המועצה האזורית (אוקטובר:)2018
הכנת מסמך מדיניות והמלצות תפעוליות לכלים אפקטיביים לניהול נחלים ואתרי טבע קולטי קהל
בנחלים שבמועצה האזורית הגליל העליון .המסמך יתייחס לאמצעים שונים שיאפשרו למועצה
האזורית לווסת ולנהל את תנועת המטיילים ,לצמצם את השפעתם הסביבתית ועם זאת לשמור על
תרומתם לכלכלת האזור וחשיפתו הציבורית.
במסגרת מיפוי עמדות בעלי עניין במרחב ,בסדרת ראיונות ומפגשים שנערכו במסגרת הפרויקט בחודשים נובמבר
2018

–

יוני

2019

(פרק

,)7

זוהו

מגוון

העמדות

הבאות

בנוגע

למטרות

העבודה:

החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים:
•

חיזוק חשיבותה ותפקודה של התעלה המזרחית מבחינת תפקודיה האקולוגיים ,כחלק מהמערך
המצומצם של גופי מים פתוחים הקיימים בגליל העליון.

•

בחינת הדרכים בהן ניתן להגדיל את התפקוד האקולוגי של התעלה.

•

בחינת האפשרויות והדרכים לניהול הקהל על גדות התעלה ללא פגיעה בחי ובצומח הקיימים במקום.
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מחלקת התיירות במועצה האזורית גליל עליון:

•

יצירת עוגן תיירותי לשהיית יום וללינת אוהלים :הגדלה משמעותית בהיצע ובמגוון הפעילויות ומוקדי המשיכה
("האטרקציות") המוצעות ,במטרה להאריך את משך הבילוי לאורך התעלה עבור משפחות עם ילדים.

•

לייצר מודל כלכלי מאוזן ,כשההכנסה מהסדרת המבקרים בתעלה תכסה את עלויות תחזוקת תשתיות
המטיילים והאכיפה ,וגם תייצר הכנסה נוספת להשקעה בתשתיות מבקרים נוספות לאורך התעלה.

האגף המוניציפאלי במועצה האזורית:
•

הגדרת אזורים לשיקום אקולוגי של התעלה ומניעת פגיעה בערכים אקולוגיים.

•

הורדת עומס מבקרים מהאזורים המנוהלים בצפון המועצה.

•

הגברת אכיפה כנגד פעילות לא מתואמת כגון מסיבות ואירועים ללא רישיון.

נציגי החקלאים:
•

הקטנת הקונפליקט והפגיעה האפשרית בין מטיילים וחקלאים במרחב.

רשות הניקוז:
•

שמירה וחיזוק אפשרות העברת ספיקת שיטפונות בתעלה המזרחית.

קק"ל:
•

חיזוק קליטת מבקרים בשטחים הפתוחים.

לצד בעלי העניין שרואיינו בעבודה ,יש לציין את רשות מקרקעי ישראל ומוסדות התכנון שמהווים גם הם שחקן
מרכזי שביכולתו לקדם או לבלום יוזמות שימור או פיתוח.
בהמשך למטרות שהוצגו לעיל ,ולאחר ועדות היגוי שהתקיימו במאי ובאוגוסט  ,2019מוצגות להלן
מטרות הפרויקט :בניית מודל ניהולי שיענה על הצרכים הבאים:
 .1הגדלת כושר הנשיאה של התעלה למינים בסכנת הכחדה במרחב התעלה.
 .2שיפור תפקודה של התעלה כחלק ממסדרון אקולוגי יבש ואקווטי במרחב.
 .3שיפור תפקודה האקולוגי של התעלה וסיוע בהגדלת "תפקודי הנחל" שלה.
 .4ניהול נגר המים בראיה אגנית.
 .5מענה לצרכי הטיילות והנופש של מגוון קהלים ,תוך שמירה על חווית ביקור איכותית ובכפוף לכך שלא
יפגעו המטרות הסביבתיות.
Page
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 .6הגדלת מספר המבקרים בתעלת הירדן המזרחית ,תוך הורדת עומסי מבקרים משטחים בעלי ערכיות
אקולוגית גבוהה בצפון המועצה ובכפוף לכך שלא יפגעו המטרות הסביבתיות.

 .7איזון עלות תועלת עבור המועצה ותושבי המרחב ,בין מגוון צרכים מקומיים :חיזוק תפקודים אקולוגיים,
והגדלת ההכנסות לתושבים העוסקים בתיירות ,ללא פגיעה בתושבים העוסקים בחקלאות.

 .3שיטת העבודה ומבנה הדו"ח
הדו"ח בנוי מהפרקים הבאים:
אפיון ומיפוי מרחב תעלת הירדן ויובליו בגליל העליון בהיבטי אקולוגיה (פרק )4
מטרת הפרק הינה למפות את הערכיות האקולוגית במרחב ,לאתר ציר לקישוריות אקולוגית מרחבית ,ולאפיין
אזורים בעלי פוטנציאל שיקום אקולוגי (בתוך ומחוץ למים) לאורך התעלה.
הניתוח האקולוגי נערך באמצעות:
•

ריכוז ,מיפוי וניתוח נתוני תצפיות מסקרים קיימים

•

ניתוח רציפות שטחים פתוחים וחסמים

•

ריכוז הממצאים לכדי ניתוח ערכיות אקולוגית למקטעים שונים של תעלת הירדן

סקירת ספרות מישראל ומהעולם בנושא ניהול התיירות בתאי שטח בעלי ערכיות סביבתית (פרק )5
מטרת הסקירה הינה להבין ולפרט את המסגרת הכללית ועקרונות לניהול מבקרים בשטחים פתוחים ,ולזהות
כלים שנוסו בהצלחה בעולם ובישראל ,כבסיס לדיון בכלים המתאימים ביותר לניהול המבקרים בתעלת הירדן
המזרחית.
הסקירה התבססה על:
•

אתרי אינטרנט של פארקים לאומיים בקנדה וארה״ב שבהם התמודדו עם בעיות של עומס מבקרים
ופגיעה בערכי טבע ותרבות ,וזיהוי כלי ניהול המבקרים שיושמו בהם.

•

שיחות עם מדריכי טיולים לצורך קבלת רקע על גישות שונות לניהול קהל.

•

ראיונות עם מנהלי שטחים פתוחים בישראל שמנוהלים תחת מודלים שונים של קליטת קהל וריכוז
הניסיון בישראל בתחום זה.

•

ספרות אקדמית בנושא.

אפיון ומיפוי מרחב תעלת הירדן ויובליו בגליל העליון בהיבטי תיירות (פרק )6
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מטרת הפרק הינה ניתוח התיירות במרחב בהיבט גיאוגרפי ,קרי ,אלו אתרים מושכי קהל יש במרחב? ניתוח כזה
מאפשר לזהות מקומות שמהם מגיעים מטיילים למרחב התעלה; כמו גם לזהות אתרים חלופיים אליהם אפשר

להפנות מבקרים מאזור התעלה החוצה ,כאשר נוצרים עומסים באזורי התעלה; האם ואלו תוכניות מתאר קיימות
מאפשרות לפתח אתרים מושכי קהל ותשתיות קולטות קהל נוספות.
האפיון נערך באמצעות הפעולות הבאות:
•

בדיקה סטטוטורית וזיהוי תו כניות המתאר העיקריות התומכות ומאפשרות פעילויות נופש בחיק הטבע
במרחב.

•

מיפוי של אתרי התיירות הקיימים במרחב ,אפיונם תוך הבחנה בין אתרי תיירות אינטנסיביים ואתרי טבע
אקסטנסיביים ,וצפיפות האתרים המעידה באופן עקיף על כמות המבקרים באזורים שונים במרחב.

אפיון עמדות בעלי עניין (פרק )7
מטרת הפרק הינה להבין את הצרכים והרצונות של גורמים שונים במועצה ,ושל בעלי עניין אחרים במרחב .ישנם
בעלי עניין רבים הנוגעים לתכנון וניהול המבקרים במרחב תעלת הירדן המזרחית .בין היתר :נציגי האגף
המוניציפאלי ואיכות הסביבה במועצה האזורית ,נציגי אגף התיירות ,רשות הטבע והגנים ,החברה להגנת הטבע,
נציגי החקלאים במרחב ,רשות הניקוז ,קק"ל ,ועוד.
במהלך נובמבר  – 2018יוני  2019נערכה סדרה של מפגשים וסיורים עם בעלי העניין השונים ,במהלכם נבדקו
הרצונות והצרכים של כל אחד מהם באשר לניהול המבקרים במרחב ,כמוצג בפרק.
עקרונות אקולוגים להגדלת כושר הנשיאה של השטח למגוון ביולוגי (פרק )8
פרק זה בנוי בהתאם למודל מרכזי לניהול קהל במרחבים רגישים אקולוגית ,כפי שנלמד בסקירת הספרות .שלבי
המודל יושמו על מרחב התעלה המזרחית :הגדרת בסיס העבודה – מה רוצים להשיג? תוך ניסוח מטרות ברורות
וכמיתות ,שנית ן לאמוד את הצלחתן; הגדרת התנאים הרצויים מבחינה אקולוגית וחברתית ,תוך התייחסות ,בין
היתר ,למצב המערכות האקולוגיות ,ולקיבולות מבקרים רצויות ומאוזנות; החלטה על האסטרטגיה הניהולית ועל
הכלים הניהוליים למימושה – כלים שיפורטו בשני פרקי העבודה הבאים ,בהתייחס למטרות אקולוגיות ולניהול
קהל המבקרים; ולבסוף – כלים המלווים את הביצוע ומאפשרים בחינת השפעות והתאמות נדרשות.
עקרונות וכלים לניהול המרחב בהיבטים אקולוגיים (פרק )9
מטרת הפרק היא לזהות כלים שיאפשרו לשפר את הערכיות האקולוגית של התעלה בכך שתאפשר קישוריות
אקולוגית עבור מינים חשובים ,לשפר את תפקוד בתי הגידול שלאורך התעלה ,וכל זאת ,תוך קליטת קהל מיטבית

Page

11

– כזו שמאפשרת לקהל להנות אך ללא פגיעה ,או עם פגיעה מינימלית ,בתפקודה האקולוגי .הפרק בנוי משלושה
חלקים :דיון באתגרים האקולוגים במרחב התעלה כפי שמשתקף מעיניהם של ארבעה מיני דגל :אמנון הגליל,

בינית ארוכת ראש ,חפף ישראלי ,ולוטרה; זיהוי פתרונות שניתן להטמיע במסגרת תוכניות שונות במרחב התעלה;
וזיהוי כלים שיקומיים ותפעוליים לניהול המרחב השקט בהיבטים אקולוגים ,ובהיבטי תחזוקה של המרחב הפעיל,
שיבטיחו את צמצום השפעת השוליים של המרחב הפעיל על המרחב השקט.
עקרונות וכלים לניהול המרחב בהיבטי נופש (פרק )10
בפרק זה יבואו לידי ביטוי הכלים לניהול מבקרים במרחבים רגישים ,כפי שנלמדו בסקירת הספרות ,ויזוהו הכלים
הרלוונטיים ביותר למרחב התעלה המזרחית בגליל העליון .הכלים הינם מתחום החקיקה והאכיפה ,האיזור ,פיתוח
תשתיות ,הסברה וחינוך ,תחזוקה ועוד.

 .4אפיון ומיפוי מרחב תעלת הירדן בהיבטי אקולוגיה
מטרת הפרק הינה למפות את הערכיות האקולוגית במרחב ,לאתר ציר לקישוריות אקולוגית מרחבית ,ולאפיין
אזורים בעלי פוטנציאל שיקום אקולוגי (בתוך ומחוץ למים) לאורך התעלה.
 4.1רקע כללי
עמק החולה תחום ממזרח ע"י מדרונות הבזלת של רמת הגולן ,וממערב ע"י רכס הרי נפתלי .הגבול הדרומי הינו
רמת כורזים והגבול הצפוני הינו קו הגבול עם לבנון ומרגלות הר החרמון .עמק החולה מהווה את מרכז אגן ההיקוות
של הירדן העליון המתנקז לכנרת .החרמון הוא ספק המים העיקרי לשלושת הנחלים :הדן ,הבניאס והחצבני ,אשר
מהווים שלושתם את המקור המרכזי לנהר הירדן .כחלק מפעולות הניקוז של הביצות בשנות החמישים של המאה
ה ,20-הוזרם הירדן בשתי תעלות – המזרחית והמערבית ,העוברות בשני צידי העמק .התעלה המזרחית מהווה
את ער וץ הזרימה המרכזי של הירדן ואילו בתעלה המערבית הספיקה נמוכה יותר .אל תעלה זו נכנסו בעבר מי
בריכות דגים וקולחים ממט"ש קריית שמונה ואילו כיום מוזרמים בתעלה מי ירדן ומי מעיינות הנובעים לאורכה
(כגון ,עין זהב ועין תאו) .אל התעלה המזרחית מתנקזים הנחלים ממזרח :נחל קליל ,נחל עורבים וממערב נחל
דישון .בנוסף ,לאורך הדופן המזרחית של העמק ,קיימת סדרה של מעיינות הנובעים לאורך השברים הגיאולוגים
בקו המגע בין רמת הגולן לעמק החולה ,מי המעיינות הזורמים בקטע שמדרום לקיבוץ גונן ועד מצפון לגשר הפקק,
נאספים יחד עם זרימות השטח אל תעלת הביטחון הזורמת לאורך כביש גונן-גדות (כביש  )918ונשפכת אל הירדן
מצפון לגשר הפקק ,אל תעלה זו מתנקזים גם נחלי הגולן ממזרח  -חמדל ,שוח וג'ילבון (רייכמן ועמיתיו.)2014 ,
 4.2שטחים מוגנים
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שני גופי מים מרכזיים קיימים בעמק והם :שמורת החולה והאגמון .שמורת החולה הינה שמורת הטבע הראשונה
שהוכרזה בארץ ,הוקמה באזור הצפון מערבי של אגם החולה ,על קרקעות האגם ההיסטורי .בתחילה הוכרזה

השמורה על שטח של  4300דונם ,אך עקב מחסור במים צומצם השטח ל 3180-דונם בלבד .האגמון הינו גוף מים
רדוד מלאכותי שהוצף בשנת  1994ע"י קק"ל ,כחלק מפרויקט שיקום של אדמות העמק הבא לתת מענה לבעיות
שנוצרו בשטחי הביצות לשעבר (שריפות ,שקיעת קרקע והצפות ,שטיפת חנקות לכנרת) .הוצף שטח של כ1100-
דונם ונחפרה מחדש מערכת תעלות במטרה לאפשר שמירה על מפלס מי התהום בשטחים החקלאיים ושחזור
ערוץ הירדן הישן (הירדן המשוחזר) המהווה ספק מים באיכות גבוהה לאגמון .בנוסף ,קיימים גופי מים טבעיים
קטנים במעיינות הדופן המזרחית של העמק ,שרובם מוגנים בשמורות טבע (מצפון לדרום); שמורת עין אלה (אחו
גונן) ,שמורת עין גונן ,עין דבשה (טחונת א-דרבשייה) ושמורת עין א-תינה ואל-פג'ר .בעמק החולה גופי מים
מלאכותיים נוספים כמו :בריכות דגים ,מאגרי מים ומאגרי קולחים (רייכמן ועמיתיו( )2014 ,מפה .)2
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 4.3החי והצומח
עמק החולה מהווה נקודת מפגש לחי וצומח שמקורו בשלוש יבשות :אסיה ,אירופה ואפריקה .מפגש זה יחד עם
התנאים השוררים בעמק ,ריבוי מקורות המים ,מגוון בתי-הגידול והשטחים הפתוחים (שטחים מעובדים ושטחי
בור) ,הינם המקור לעושר הרב של החי והצומח שניתן למצוא בעמק (יש לסייג את התצפיות המובאות מטה שהינן
מוטות לטובת האזורים המוגנים המנוטרים בקביעות ,ודרכי רכב).
 4.3.1הצומח
הצמחייה המאפיינת כיום את שטחי החולה שונה מהצמחייה ששלטה בשטחי העמק טרם הייבוש .שטחי
החקלאות התופסים כיום את מרבית השטח דוחקים את הצומח הטבעי אל שטחים הממוקדים לאורך ערוצי
הנחלים ,ואגמון ובשמורת החולה ,וכן לאורך שולי העמק .בשמורת החולה השתמרה חלק מצמחיית האגם
והביצות ,מהמינים הבולטים קנה מצוי ,שנית גדולה וגומא הפפירוס .בשפכי הנחלים מהגולן לכיוון העמק נפוץ
מאוד שיח אברהם ,ואילו במקורות הירדן ניתן למצוא מגוון מינים כגון :פטל קדוש ,שנית גדולה ,ערבה מחודדת,
דולב מזרחי ,מילה סורית ,גפן היין ,חלביב יווני וסוגים שונים של שרכים (רייכמן ועמיתיו .)2014 ,לאורך תעלת
הירדן המזרחית נפוץ הקנה המצוי ,מיני עצים נטועים כמו איקליפטוס המקור ורחבי-עלים שונים שניטעו ע"י
הקק"ל .נמצאו לאורכה מס' קטן (בהשוואה לנחלי האזור) של מיני צמחים נדירים ובסכנת הכחדה והם :קרנן
טבול ,לוענית גדולת -עלים ,ארכובית מחודדת ,ורוניקת החולה ושחליים גבוהים (רשימת מיני הצמחים בסכנת
הכחדה ועל סף איום עפ"י :שמידע ופולק ;2007 ,שמידע ועמיתיו( )2011 ,מפה  ,3טבלה .)1
 4.3.2החי
דגים – במערכת הירדן העליונה ידועים  15מיני דגים מקומיים ו 5-מינים פולשים .חלק מהמינים מקורם ממזרח
אפריקה (אמנונים והשפמנון המצוי) ,מהאזור הממוזג (ביניות ולבנונים) ואחרים מאזור הודו ומזרח אסיה (עגלסת
הירדן) .כמו כן ,קיימים באזור מינים שהובאו ע"י האדם כמו :גמבוזיה ,הקרפיון והפורל ,יתכן וחלקם חדרו למקורות
המים הטבעיים מענף גידול הדגים (ארצי ועמיתיה ;2018 ,רייכמן ועמיתיו.)2014 ,
בשנים  2017-2018נערך סקר דגים מנחלי הירדן ע"י ירון קרוטמן עבור רט"ג ,בשתי תחנות דיגום בתעלה
המזרחית; בחלק הצפוני של התעלה – מדרום לגשר להבות הבשן ,ובחלק הדרומי של התעלה – מזרחית לחולתה.
נצפו בסה"כ  9מיני דגים :אמנון הגליל ,אמנון מצוי ,בינית גדולת-קשקשים ,חפף ישראלי ,יבלסת מצויה ,לבנון
ליסנר ושפמנון מצוי הינם מינים בסיכון נמוך והגמבוזיה ואמנון המכלוא שהינם מינים פולשים (דרגות הסיכון
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להכחדה לפי :דולב ופרבולוצקי( )2002 ,מפה .)4

זוחלים ודו-חיים – עמק החולה עשיר במיני זוחלים ודו-חיים ,ישנה אוכלוסייה של הצב הרך (מין בסכנת הכחדה
חמורה) בשמורת החולה ,אוכלוסיית הסלמנדרה המצויה (מין בסכנת הכחדה) בתל-דן מהווה את האוכלוסייה
הגדולה ביותר בארץ ,והמין עגולשון שחור-הגחון (מין בסכנת הכחדה חמורה) התגלה מחדש בשמורת החולה
בשנת  2011לאחר שהוכרז רשמית כמין נכחד בעקבות ייבוש ביצות החולה (רייכמן ועמיתיו ;2014 ,דרגות הסיכון
להכחדה לפי :דולב ופרבולוצקי( )2002 ,מפה  ,5מפה  .)6מעט מאוד תצפיות על מיני זוחלים ודו-חיים דווחו
בתעלה המזרח ית בשנה האחרונה .עיקר תצפיות של בע"ח מרוכזות בשמורות הטבע בשל מאמץ הדיגום הרב
שמתקיים ע"י פקחים ואקולוגים ,ואינן מעידות על העדר מיני דו-חיים לאורך התעלה המזרחית.
עופות – התנאים השוררים בעמק יחד עם מיקומו על ציר נדידה ראשי של עופות נודדים לאורך בקע הירדן ,מביא
לעושר רב מאוד של מיני עופות .קיים שפע רב של עופות מים ,דורסים וציפורי שיר נודדים ברוב גופי המים בעמק
ובשדות החקלאיים .לאורך התעלה המזרחית נטועים עצים המשמשים לעמדות תצפית עבור עופות דורסים
נודדים ויציבים כמו עיט צפרדעים ועיט שמש ,מיני הזרונים ,ותצפיות רבות של דאה שחורת-כתף ,מין שהיה מזדמן
נדיר בארץ וכיום מקנן בעמק החולה .בנוסף משמשים לעמדות תצפית וציד של מיני שלדגים כמו פרפור עקוד
ושלדג לבן -חזה .עוד נפוצה לאורך התעלה הדררה ,מין פולש שכנראה מנצל את עצי האיקליפטוסים לקינון .בגוף
המים ניתן לראות עופות מים נפוצים כמו :אגמית מצויה וסופית ובסבך הגדות ציפורי שיר כמו :פשוש ,תפר,
דוחלים וסיבכיים למיניהם בעונות הנדידה (טבלה  ,2מפה .)7
יונקים  -מיני היונקים הבולטים בעמק הם חזיר הבר והתן הזהוב מינים שמתפרצים בשנים האחרונות ואף מסבים
נזק לחקלאות; והצבי ארץ-ישראלי (מין שעתידו בסכנה) שמופיע בעיקר באזורי השוליים של העמק .מיני יונקים
הקשורים לבתי -גידול לחים הינם חתול הביצות (מין שעתידו בסכנה) ,הלוטרה (מין בסכנת הכחדה חמורה)
שמספרם עלה בשנים האחרונות והנוטריה שנפוצה מאוד לאורך כל תעלות המים בעמק והינה מין פולש שיובא
מדרום אמריקה .תצפיות של היחמור הפרסי (מין בסכנת הכחדה חמורה) מרוכזות בעיקר בשמורת החולה
ובחורשת טל שם מתרבות אוכלוסיות בשבי ,אך ישנו תיעוד ממשדר שנושא פרט ששוחרר בגליל העליון ועבר דרך
נחל דישון לעמק החולה (אורון ,בע"פ; רייכמן ועמיתיו ;2014 ,דרגות הסיכון להכחדה לפי :דולב ופרבולוצקי,
( )2002מפה .)8
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מפה  3מיני צמחים נדירים ובסכנת הכחדה בעמק החולה בשנים ( 2000-2019מתוך מאגר הנתונים של רט"ג).

טבלה 1מיני צמחים נדירים ובסכנת הכחדה בעמק החולה בשנים ( 2000-2019מתוך מאגר הנתונים של רט"ג)
מס' במפה שם עברי

שם מדעי

דרגת סיכון
CR -בסכנת הכחדה

1

אברנית הנשר

Pteridium aquilinum

חמורה

2

אירוס נצרתי

Iris bismarckiana

EN -בסכנת הכחדה

3

אירוס ענף

Iris pseudacorus

חמורה

4

ארכובית מחודדת

Persicaria acuminata

NT -על סף איום

5

ארכובית צמירה

Persicaria lanigera

EN -בסכנת הכחדה

6

ברוש מצוי

Cupressus sempervirens

VU -עתידו בסכנה

7

גומא אזמלני

Cyperus nitidus

חמורה

8

גומא הפפירוס

Cyperus papyrus

EN -בסכנת הכחדה

9

גומא שופע

Cyperus dives

NT -על סף איום

10

געדת הביצות

Teucrium scordium

VU -עתידו בסכנה

11

גפית הביצה

Thelypteris palustris

חמורה

12

דבקה אפורה

Galium canum

RR -נדיר מאוד

13

דבקת הנחלים

Galium rivale

VU -עתידו בסכנה

CR -בסכנת הכחדה

CR -בסכנת הכחדה

CR -בסכנת הכחדה
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מס' במפה שם עברי
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שם מדעי

דרגת סיכון

14

דו-שן משולש

Bidens tripartita

EN -בסכנת הכחדה

15

דוגון ירושלמי

Lachnophyllum noaeanum

VU -עתידו בסכנה

16

דולב מזרחי

Platanus orientalis

VU -עתידו בסכנה

17

הדס מצוי

Myrtus communis

EN -בסכנת הכחדה

18

ורד צידוני

Rosa phoenicia

EN -בסכנת הכחדה

19

ורוניקת החולה

Veronica lysimachioides

EN -בסכנת הכחדה

20

זון רב-פרחים

Lolium multiflorum

RR -נדיר מאוד

21

חומעת החוף

Rumex maritimus

RR -נדיר מאוד

22

חלביב יווני

Periploca graeca

EN -בסכנת הכחדה

23

חלבלוב שעיר

Euphorbia hirsuta

EN -בסכנת הכחדה

24

חמשן זוחל

Potentilla reptans

EN -בסכנת הכחדה

25

טופח ארך-עמוד

Lathyrus gorgonei

VU -עתידו בסכנה

26

ישרוע מאוגד

Hemarthria altissima

VU -עתידו בסכנה

27

כריך חד

Carex acutiformis

VU -עתידו בסכנה

28

כרכום גיירדו

Crocus aleppicus

EN -בסכנת הכחדה

29

לוענית גדולת-עלים

Scrophularia macrophylla

VU -עתידו בסכנה

30

מילה סורית

Fraxinus angustifolia

NT -על סף איום

שם מדעי

דרגת סיכון

מס' במפה שם עברי
31

מכבד הביצות

Cladium mariscus

NT -על סף איום

32

נהרונית מסולסלת

Potamogeton crispus

VU -עתידו בסכנה

33

נהרונית קרומית

Potamogeton berchtoldii

NT -על סף איום

34

נופר צהוב

Nuphar lutea

חמורה

35

נסמנית קיפחת

Urochloa mutica

VU -עתידו בסכנה

36

נענע המים

Mentha aquatica

VU -עתידו בסכנה

37

סוף צר-עלים

Typha angustifolia

RR -נדיר מאוד

38

סחלב נקוד

Orchis punctulata

VU -עתידו בסכנה

39

סחלב ריחני

Orchis coriophora

EN -בסכנת הכחדה

40

ספלילה מצויה

Hydrocotyle ranunculoides

RR -נדיר מאוד

41

סרפד חולה

Urtica kioviensis

VU -עתידו בסכנה

42

ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum

VU -עתידו בסכנה

43

פרע מנוקב

Hypericum perforatum

VU -עתידו בסכנה

44

פרע ריחני

Hypericum hircinum

חמורה

45

פשטה שרועה

Bacopa monnieri

RR -נדיר מאוד

46

קדד הקרקפות

Astragalus oocephalus

EX -נכחד

CR -בסכנת הכחדה

CR -בסכנת הכחדה
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שם מדעי

דרגת סיכון

מס' במפה שם עברי
47

קוצן גיירדו

Cirsium gaillardotii

VU -עתידו בסכנה

48

קחוון קטום-מוצים

Anthemis amblyolepis

חמורה

49

קרנן טבול

Ceratophyllum submersum

VU -עתידו בסכנה

50

רקפת יוונית

Cyclamen coum

VU -עתידו בסכנה

51

שבטבט ענף

Equisetum ramosissimum

RR -נדיר מאוד

52

שוש קירח

Glycyrrhiza glabra

NT -על סף איום

53

שחליים גבוהים

Lepidium latifolium

VU -עתידו בסכנה

54

שחליים שרועים

Lepidium aucheri

VU -עתידו בסכנה

CR -בסכנת הכחדה
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מפה  4תצפיות מיני דגים בעמק החולה בשנים ( 2018-2019מתוך מאגר הנתונים של רט"ג)

מפה  5תצפיות מיני דו-חיים בעמק החולה בשנים ( 2018-2019מתוך מאגר הנתונים של רט"ג)
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מפה  6תצפיות מיני זוחלים בעמק החולה בשנים ( 2018-2019מתוך מאגר הנתונים של רט"ג)
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מפה  7תצפיות מיני עופות בסיכון (בישראל) ומינים פולשים בעמק החולה בשנים ( 2018-2019מתוך מאגר
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הנתונים של רט"ג).

טבלה  :2מיני עופות בסיכון (בישראל) ומינים פולשים בעמק החולה בשנים ( 2018-2019מתוך מאגר הנתונים
של רט"ג)
מס'

שם עברי

שם מדעי

דרגת סיכון

1

ברווז משויש

Marmaronetta angustirostris

CR -בסכנת הכחדה חמורה

2

נחליאלי צהוב

Motacilla flava

CR -בסכנת הכחדה חמורה

3

עיטם לבן-זנב

Haliaeetus albicilla

CR -בסכנת הכחדה חמורה

4

צולל ביצות

Aythya nyroca

CR -בסכנת הכחדה חמורה

5

קנית אירופית

Acrocephalus arundinaceus

CR -בסכנת הכחדה חמורה

במפה

שדמית

אדומת-
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6

כנף

Glareola pratincola

CR -בסכנת הכחדה חמורה

7

שחף צהוב-רגל

Larus cachinnanus/michahellis

CR -בסכנת הכחדה חמורה

8

בז אדום

Falco naumanni

EN -בסכנת הכחדה

9

עורב שחור

Corvus corax

EN -בסכנת הכחדה

10

נשר

Gyps fulvus

VU -עתידו בסכנה

11

עיט שמש

Aquila heliacal

VU -עתידו בסכנה

12

פרנקולין

Francolinus francolinus

VU -עתידו בסכנה

13

קורמורן גמד

Phalacrocorax pygmeus

VU -עתידו בסכנה

14

רחם

Neophron percnopterus

VU -עתידו בסכנה

15

שרקרק מצוי

Merops apiaster

VU -עתידו בסכנה

16

זרון שדות

Circus macrourus

NT -בסיכון נמוך

17

אנפה אפורה

Ardea cinerea

RE -נכחד באזורנו

18

בז נודד

Falco peregrinus

RE -נכחד באזורנו

19

דיה שחורה

Milvus migrans

RE -נכחד באזורנו

20

זרון סוף

Circus aeruginosus

RE -נכחד באזורנו

21

טבלן מצויץ

Podiceps cristatus

RE -נכחד באזורנו

22

מרומית שחורה

Chlidonias niger

RE -נכחד באזורנו

23

עזנייה שחורה

Aegypius monachus

RE -נכחד באזורנו

24

עיט צפרדעים

Aquila clanga

RE -נכחד באזורנו

25

צחראש לבן

Oxyura leucocephala

RE -נכחד באזורנו

26

דאה שחורת-כתף

Elanus caeruleus

NA -לא הוערך

דררה
27

אלכסנדרונית

Psittacula eupatria

מין פולש

28

דררה מצויה

Psittacula krameri

מין פולש

29

מיינה מצויה

Acridotheres tristis

מין פולש

27
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מפה  8תצפיות מיני יונקים בסיכון בעמק החולה בשנים ( 2018-2019מתוך מאגר הנתונים של רט"ג).
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מפה  : 9תצפיות בלוטרות (מתוך מאגר הנתונים של רט"ג)

 4.4קישוריות מרחבית וערכיות אקולוגית
עמק החולה הינו יחידה נופית המחברת בין הגליל המזרחי לרמת הגולן ,מרכז העמק שבין נאות מרדכי בצפון
ליסוד המעלה בדרום מהווה את ציר המעבר המרכזי בכיוון מזרח-מערב .במקום מתקיימת בעיקר חקלאות גד"ש
וממוקמים בו האתר אגמון החולה ,שמורת החולה ותוכנית להצפת שטחים נוספים (תכנית החולה ב'.)2011 ,
ישנו קיטוע משמעותי במערב העמק ע"י כביש  90ובמזרח העמק ע"י כביש  .918בנוסף עמק החולה מחורץ
בתעלות ונחלים אשר מהווים לעיתים מחסום עבור מיני בע"ח יבשתיים ותנועתם מרוכזת על מעברים וגשרים
מעל התעלות והנחלים .תעלות הירדן שזורמות לאורך העמק (המזרחית ,המערבית והאפיק המשוחזר) מהוות
מסדרון אקולוגי עבור מיני בע"ח מימיים בציר צפון – דרום .מסדרון זה מחבר בין הנחלים הצפוניים (הדן ,הבניאס
והחצבני) לאורך תעלות הירדן אל הכנרת ,אליהן מתנקזות תעלות המים הרבות ונחלי הגולן ממזרח .לאורך
התעלה המזרחית יש מס' חיבורים עיקריים עם הנחלים והתעלות במזרח (מצפון לדרום) :נחל קליל ,נחל עורבים,
תעלת להבות-הבשן ,תעלת גונן  1ו ,2-ותעלת הביטחון (המנקזת את מעיינות הדופן המזרחיים) ,ותעלת הירדן
ה מערבית (במערב) .חיבורים אלו הכרחיים עבור קיומן של אוכלוסיות בע"ח מימיים .מתקנים מלאכותיים רבים
שנבנו בנחלים בעמק מהווים חסמים עבור החי במים (חסמים הידרוביולוגיים) ,ופוגמים בקישוריות הנחל .חסמים
כאלו מאפשרים מעבר מים בערוץ ,אך מפריעים או חוסמים מעבר בעלי-חיים מימיים .בשנת  2018התקיים סקר
אשר תיעד את כל החסמים ההידרוביולוגים המלאכותי ים בערוצים בנחלי הצפון (ממקורות הירדן ועד לירדן
ההררי) ,לאורך התעלה המזרחית ,בין גשר להבות הבשן לגשר הפקק אותרו  8חסמים שרובם הינם מעביר מים
צינורי מתחת לדרך חקלאית וסכרים (ארצי ועמיתיה( )2018 ,עיבוד המפה מטה ,מפה מקורית בנספח  .)20פירוט
החסמים ההידרוביולוגים שאותרו לאורך התעלה המזרחית (ארצי ועמיתיה:)2018 ,
 – 29נחל קליל תעלה מזרחית – צינור תחת דרך חקלאית
 – 28נחל קליל תעלה מזרחית – מפל לצרכי מדידה
 – 30נחל עורבים תעלה מזרחית – צינור תחת דרך חקלאית
 – 254סכר בולדרים וחומת ברזל תעלה מזרחית – סכר
 – 216תעלת גונן  1אל התעלה המזרחית – צינור מתחת לדרך חקלאית
 – 34תעלה נוטרה  1תעלה מזרחית – בוקס וקלאפות תחת דרך חקלאית
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 – 36חיבור תעלה מאספת עם תעלה מזרחית – בוקס וקלאפות תחת דרך חקלאית
 – 180סכר הבולדרים תעלת הירדן – סכר הטייה

 – 253כק"מ במורד גשר הפקק הירדן ההררי – סכר הירדן ומקטע התעלה המשוקם (נפתולים).
המפות בעמודים הבאים מציגות ניתוח של רצף השטחים הפתוחים במרחב התעלה וכן הצעה לאיתור מסדרון
אקולוגי יבשתי ומסדרונות אקולוגיים אקווטיים במרחב התעלה.

מפה  10חסמים הידרוביולוגים לאורך התעלה המזרחית .עיבוד מתוך ארצי ועמיתיה.2018 ,
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מפה  .10מסדרון אקולוגי יבשתי ואקווטי מוצע בתעלה.
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מפה  .11רצף שטחים פתוחים .ניתן לראות את חשיבות ניהול הקהל לאורך התעלה המזרחית המהווה טריז
לינארי מפותח בליבה הרציפה של עמק החולה

 4.5ערכיות אקולוגית
בסקר רגישות ערוצים לפעולות ניקוז שנערך ב 2007-באגן ניקוז כנרת ,הוגדרה תעלת הירדן המזרחית לכל אורכה
בערכיות אקולוגית גבוהה (מפה  21בנספח) .הערכיות האקולוגית בסקר זה נקבעה על פי המדדים הבאים :זרימת
מים (מאיתן עד אכזב) ,צמחיה הידרופילית ,מיני צמחים אדומים ונדירים ,נוכחות מיקרו-מקרו פאונה הידרופילית,
רוחב רצועת חיץ ותפקודה כמסדרון אקולוגי ,ערכיות נופית (סבר .)2010 ,במסגרת העבודה הנוכחית מוצעת
ערכיות אקולוגית פוטנציאלית במקטעי תעלת הירדן המזרחית ,המתבססת על פוטנציאל בית הגידול (ולא על
ערכיות בפועל במצב הקיים) ,באזורי מפגשי הנחלים עם התעלה ,שצפויים להיות אזורי כניסת סחף שבאופן טבעי
מכילים פוטנציאל למגוון ביולוגי גבוה יותר (מפה .)12

מפה  12אזורים בעלי ערכיות אקולוגית פוטנציאלית (מוצעת) בתוך התווי הרטוב בתעלה המזרחית .חיבורי
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הנחלים ,תעלת גונן  1ו ) 2-שמנקזות את עין גונן ואחו גונן) ותעלות שמנקזות את מעיינות הדופן (תעלת הביטחון)
מהווים אזורים בעלי פוטנציאל למורכבות אקולוגית גבוהה.

 .5אפיון ומיפוי מרחב תעלת הירדן בהיבטי תיירות
המטרה של הפרק הינה ניתוח התיירות במרחב בהיבט גיאוגרפי ,פוטנציאל הפיתוח והשפעותיו .בין היתר יבדקו
הנושאים הבאים :האם ואלו תוכניות מתאר קיימות מאפשרות לפתח אתרים מושכי קהל ותשתיות קולטות קהל,
ועוגנים כלכליים-תיירותיים .אלו אתרים מושכי קהל יש במרחב ,מה מאפייניהם וצפיפותם .ניתוח כזה מאפשר
לזהות מקומות שמהם מגיעים מטיילים למ רחב התעלה; כמו גם לזהות אתרים חלופיים אליהם אפשר להפנות
מבקרים מאזור התעלה החוצה ,כאשר נוצרים עומסים באזורי התעלה.
בנוסף יוצגו ענפי החקלאות הקיימים במרחב ,בכדי לבדוק סינרגיה אפשרית עם תיירות (למשל פיתוח תיירות
חקלאית) או השפעות שליליות אפשריות של תנועת המבקרים על החקלאות הגובלת.
5.1

תוכניות מתאר

על המרחב חלות תוכניות המתאר הבאות:
•

תמ"א  – 1 /35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה ,לפיתוח ולשימור – אזור התכנון נמצא במרקם
שמור משולב ומכלול נופי.

•

תמ"א  – 22תכנית מתאר ארצית ליער וייעור – אזור התכנון בייעוד "נטיעות בגדות נחלים" (שטח בצידי
נחלים ,המיועד לנטיעת עצים ושיחים תוך שמירת המאפיינים הטבעיים של השטח).

•

תמ"א /34ב – 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים – אזור התכנון מסומן" :עורק ראשי בתחום
נחל".

•

תמ"מ  – 9 /2תכנית מתאר מחוזית צפון – קובעת ייעודי קרקע והנחיות סביבתיות לפיתוח בר-קיימא .אזור
התעלה בתוך אזור חקלאי  /נוף פתוח .בחלק הדרומי של התעלה יער נטע אדם מוצע.

•

תכנית מתאר מקומית חלקית ג 8923/אדמות החולה .הבסיס הסטטוטורי להצפה של אגמון החולה,
ליצירה של אזור מרכזי "פארק נופש ותיירות" והגדלה של השטחים החקלאיים מצפון ומדרום לאזור המרכזי
כאזורי חקלאות (על אדמת הכבול) .תכנית זו מייעדת את התעלה המזרחית ל"אזור נופש ברצועת ניקוז".

•

תכנית מתאר מקומית חלקית ג -17379/עמק החולה – שמירת המשאבים הטבעיים ופיתוח נופש.
התעלה המזרחית היא אזור "נטיעות על גדות נחלים" שהשימושים המותרים בו :שטח ציבורי פתוח ומיועד
לפעילו ת נופש יום ברצועת נחל ו/או ניקוז .בגדות ערוצי המים יותרו ייעור ונטיעות של צמחיית נחלים לאורך
הגדות ועצי צל וחורש בעורף .ישולב ממשק של סילוק מינים פולשים .בנוסף יותרו :מתקנים ומשטחים
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לפיקניק ,שבילי ירידה למים ,גשרים להולכי רגל ,שבילי טיול ,שבילי אופניים ,גידור ושילוט ,שטחים ומתקנים
לרחצה ,שייט לא ממונע ודיג ,1דרכי גישה וחניה לכלי רכב ,וכל שירות אחר הנדרש להפעלתם.
המפות הבאות מציגות את תמ"מ  9 / 2וכן תוכניות מפורטות במרחב הפרויקט.

מפה .13תכנית מתאר מחוזית 9 /2
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 1בנוגע לממשק דיג :מדובר בסוגיה משמעותית בהקשר של שימור מגוון ביולוגי .התייחסות לניהול ממשק הדייג מובאת
בהמשך העבודה.
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מפה .14קומפלציית תכניות מפורטות ג 8923/ו -ג17379/

5.2

תפרוסת אתרי תיירות במרחב
המפה הבאה מציגה את מוקדי העניין במרחב לסוגיהם השונים .ניתן להתרשם כי ב"מעטפת" המרחב,
בעיקר מדרום ,מזרח ומצפון לאזור הפרויקט ,מרוכזים אתרי טיילות וביקור רבים .לעומת זאת תוואי התעלה
הינו מרחב "שקט" כמעט ללא אטרקציות סביבו ,פרט לאזור הסמוך לאגמון החולה ,ואזור דרומי יותר ,סמוך
ליסוד המעלה ,שבו תחילת מסלול הליכה  /אופניים.

מפה  .15מפת מוקדי עניין .מתוך סקר שביצעה חברת ליגם2018 .
המפה הבאה מציגה את אתרי התיירות (אתרים אינטנסיביים) ומוקדי העניין (אתרי טבע אקסטנסיביים) במרחב.
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ניתן להתרשם מהמוקד המרכזי של יסוד המעלה ,המקרין על אזור דרום התעלה ,ממערב .בצפון התעלה ישנו
מוקד קטן יותר ,בגונן ,המקרין על התעלה מכיוון מזרח.
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מפה  .16ניתוח מוקדי עניין וצפיפות אתרי תיירות

ראוי לציין כי התעלה על שתי גדותיה מהווה ,באופן פוטנציאלי ,רצועת נופש חופי ארוכה ומשמעותית .אורך
התעלה בקטע הדרומי ,בין גשר הפקק למפגש התעלות ,הינו כ 3.5-קמ' ,ובהתייחס לשתי הגדות – מדובר בכ-
7,000מ' רצועת חוף פוטנציאלית .זאת בהשוואה ,למשל ,לחופי הכנרת ,שהינם באורך הנע בין  320מ' ל1,700-
מ' לכל היותר (טבלה .)3
טבלה  :3אורך אזור נופש חופי  -תעלת הירדן המזרחית וחופי כנרת
חוף

אורך מ'

הערות

תעלת הירדן המזרחית בין גשר
הפקק למפגש התעלות

 7,000מ'

 3.5קמ' אורך *  2גדות

חופי כנרת (נתוני תמ"א  13/13לחופי כנרת ,דו"ח מצב קיים :)2011
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חוף גופרה

 1,700מ'

חוף ברניקי

 1,670מ'

חוף שקמים

 1,300מ'

חוף דוגית-דוגא

 1,235מ'

חוף צינברי

 1,170מ'

חוף צאלון

 1,130מ'

חוף שיזף -רותם

 1,050מ'

חוף אמנון

 920מ'

חוף כינר

 800מ'

חוף חלוקים

 714מ'

חוף גולן

 550מ'

חוף סוסיתא

 550מ'

חוף לבנון

 430מ'

חוף כורסי

 340מ'

חוף חוקוק

 320מ'

5.3

תיירות וחקלאות

המפה הבאה מציגה את תפרוסת ענפי החקלאות במרחב .ניתן להתרשם כי הענף העיקרי הינו גידולי שדה ,פרט
לתא שטח לא גדול הסמוך לאגמון החולה שבו יש מטעים ממזרח וממערב לתעלה .ככלל ,יש קושי לפתח תיירות
חקלאית סביב גידולי שדה (בניגוד למשל למטעים וירקות שסביבם אפשר לפתח קטיף עצמי או שוק איכרים).
גידולי שדה יכולים להיות חשופים לפגיעות מצד מבקרים – למשל נהיגה בשדות תוך רמיסת תוצרת חקלאית,
שריפות שמקורן בהבערת אש על ידי נופשים ,השלכת פסולת וכדומה .המבקרים גם הם עלולים להיות חשופים
לפגיעה מצד פעולות עיבוד חקלאי של גידולי שדה :בעיקר מעבר של כלים כבדים שעלולים לפגוע בהולכי רגל או
רוכבי אופניים ,במיוחד כאשר מטיילים משתמשים בדרכים חקלאיות להליכה ורכיבה .ישנה גם אפשרות לחשיפה
לחומרי הדברה מהאוויר או מריסוס קרקעי ,אם כי בגידולי שדה (בניגוד למטעים) פעולות ההדברה הינן בהיקף
נמוך יחסית ,ומתבצעות בימים ספורים בלבד במהלך השנה.
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מפה  .17ענפי חקלאות במרחב התעלה המזרחית
המפה הבאה מציגה את המרחק בין שפת התעלה לקצה השטח החקלאי ,בכדי לבחון את האפשרות לייצר חייצים
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והפרדות בין אזורי השהיה של הנופשים לבין השטחים החקלאיים ,ומניעת קונפליקטים או פגיעה הדדית .האזורים
בהם המרחק גדול יחסית הינם בצפון התעלה ובדרום התעלה.
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מפה  .18המרחק בין התעלה לפני שפת השטח החקלאי.

 .6אפיון עמדות בעלי עניין
מטרת הפרק הינה להבין את הצרכים והרצונות של גורמים שונים במערכת המוניציפאלית ושל בעלי עניין אחרים
במרחב תעלת הירדן .יש לציין כי העמדות מגוונות ולעיתים סותרות; מטרתו של הפרק היא להציג את מגוון
ה עמדות ,לעת עתה ללא שיפוט או ביקורת ,כמצע לדיון ועיצוב פתרון שיענה באופן מושכל על מרבית הרצונות,
תוך הצעת פשרות בנושאים ומקומות נדרשים.
יוצגו העמדות של :נציגי רט"ג וחל"ט ,נציגי האגף המוניציפאלי ואיכות הסביבה במועצה האזורית ,נציגי אגף
התיירות ,נציגי החקלאים במרחב ,רשות הניקוז ,קק"ל .המידע מבוסס על סדרת פגישות וסיורים שנערכו בנובמבר
 – 2018יוני  ,2019כפי שמפורט להלן עבור כל אחד מבעלי העניין.
נציגי רט"ג וחל"ט

6.1

המידע מבוסס על מפגש עם אקולוגים של רט"ג וחל"ט (יפעת ארצי ,עמית דולב ,אלון רוטשילד) שנערך ב.6.6.19
•

בעשורים האחרונים עמק החולה מתייבש .בשנות ה 50היו בעמק  50,000דונם שטח של "פני מים".
היום מדובר בכ 7000 -דונם של גופי מים בלבד .גופי המים היציבים( :א)שמורת החולה( ,ב)אזורי מקורות
הירדן (דן ובניאס)( ,ג) המדגים של צומת הגומא  -בשל העובדה שמדובר בעתודות מים לחקלאות ,אין
גביית תשלום על המים מה שהופך את המדגים לענף רווחי .במדגי להבות הבשן נגבה תשלום על המים
וזו אחת הסיבות שהביאו לסגירת המדגים( ,ד) אגמון החולה  -תפקוד אקולוגי מדורדר ,שלולית רדודה.
גם הגופים החקלאיים המנוהלים הינם בעלי משמעות אקולוגית .כלומר -החשיבות האקולוגית של
התעלה היא קודם כל בתוספת פני מים עם תפקודים אקולוגים.

•

התעלה המזרחית מנותקת ממקורות מים אחרים .דג מהתעלה לא יכול "לטפס החוצה" ויש צורך לקשר
את התעלה לכיוון אחו גונן והשמורה המוצעת .לשם כך מוצעים מספר פתרונות:
 oתעלת הבטחון -פרויקט שמתוכנן ע"י ליגם וינוהל ע"י המועצה .התעלה מרכזת את מעיינות
הדופן .רוחבה של התעלה נגזר מספיקות החורף המשמעותיות שהיא מעבירה .זרימת הבסיס
הקיצית נמצאת בתחתית הערוץ.
 oלשיפור קישוריות יש לחבר גם את נחל כליל ועורבים מצפון ללהבות .בנחל דישון הקישוריות
טובה.
 oלבדוק אפשרות לייצר קישוריות באמצעות תעלות שמירת מפלס.
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 oתכנון ההידרולוגיה בעמק .כיום מפנים את רוב המים מהירדן לתעלה המזרחית ,וכל שאר תעלות
הירדן מקבלות ספיקות נמוכות .ההיגיון גורס כי עדיף להשהות נגר במעלה (באזור מדגי להבות
הבשן) ,נוסף על הרעיון להשהיית הנגר באזור מפגש התעלות .נדרש תכנון הידרולוגי.
•

לבדיקה מול המועצה האזורית :קידום פארק בגוש בריכות הדגים בלהבות הבשן .המקום נמצא מרחק
הליכה מהתעלה המזרחית ,וניתן ליצור בו מוקד עניין כחלק מהאזור האינטנסיבי :צפרות ,דיג ,שיט
בשטח.

•

מיני דגל דרכם יש לבחון את ההצעות לשיקום :לוטרה ,חפף הנחלים ,אמנון הגליל ,בינית ארוכת ראש
(ראו דיון ופירוט בפרק .)9

•

בכל הנוגע לשילוב התיירות יש לשקול בזהירות הגדלה של היקף האטרקציות התיירותיות באזור ,ובמיוחד
לה ימנע מהצעת אטרקציות נוספות באזור הליבה האקולוגי .יש לשמור על אזורים לא נגישים כחלק
מתהליך האיזור של המרחב.

6.2

תיירות

המידע מבוסס על ראיון עם כושי (מאיר) לוי ,מנכ"ל החברה הכלכלית וממונה על נושא תיירות במועצה אזורית
גליל עליון  14.3.19ועל חומרים שהועברו על ידו.
•

אתרי הטיילות בגליל עליון קולטים כ  2,700,000מבקרים בשנה .מתוכם ,כ  100,000איש בלבד מבקרים
בתעלה המזרחית בכל שנה 200,000 .נוספים מבקרים באתר ה"אינדיפארק" הממוקם באזור מפגש
התעלות .מטרת העל לתכנית ניהול מבקרים בתעלה המזרחית כפי שמוגדרת ע"י אגף התיירות ,הינה
לווסת ביקושים במרחב ,להוריד את העומס מהנחלים הצפוניים ,ולהסיתם לאזור התעלה המזרחית .החזון
התיירותי כולל בנוסף גם שיקום אקולוגי פיזי של הצד המערבי של התעלה ,תוך שמירה על התפקוד הניקוזי.

•

קליטת הקהל בתעלה צריכה לכלול את הרכיבים הבאים:
 oיצירת עוגן תיירותי לשהיית יום .הגדלה משמעותית בהיצע ובמגוון הפעילויות ומוקדי המשיכה
("האטרקציות") המוצעות ,במטרה להאריך את משך הבילוי לאורך התעלה עבור משפחות עם
ילדים .חניוני היום יכללו פיתוח מינימלי שיכלול בנוסף לתוספת אטרקציות ,גם מניעת כניסת
רכבים ,הוספת מתקני משחק והסדרת תשתיות מבקרים (שולחנות פיקניק ,מתקני צליה,
שירותים ,פחים וכיו"ב) .מצב קיים :לאחרונה הושלמה הסדרתם של שני חניוני יום" :חניון דישון"
באזור גשר הפקק ,ו"חניון להבות" באזור גשר להבות .מצב רצוי :הנגשה של כל הגדה המזרחית
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וחלק מהגדה המערבית לקליטת קהל.
 oמענה לביקוש עתידי של כ  5000-מקומות ללינת אוהלים.

מצב קיים :לינה לאורך התעלה מתאפשרת רק בחניון הלילה של ה"אינדי פארק" .אין אכיפה
כנגד לינת אוהלים לא מוסדרת .מצב מוצע( -א) הפעלת חניון לילה "גשר הפקק" ,עבור 1000
אוהלים נוספים .מצב סטטוטורי :מאושר בתב"ע( .ב) חניון לילה "גשר להבות" ,עבור 1000
אוהלים נוספים .מצב סטטוטורי :לקראת השלמת תכנון תב"ע והוצאת היתר .אכיפת איסור
הלינה לאורך כל התעלה.
•

צפי הוצאות (שיקום אקוהידרולוגי של התעלה והנגשתה למבקרים) נעה בין  3ל 5-מיליון שקלים/ק"מ
תעלה .כיום ,המועצה מוציאה כ  2מיליון ש"ח בשנה על ניקיון ואכיפה במקטע הנחל שבין כפר בלום
ומפגש התעלות (כ  12ק"מ).

•

צפי הכנסות המטרה היא לייצר מודל כלכלי מאוזן ,כשההכנסה מהסדרת המבקרים בתעלה תכסה את עלויות
תחזוקת תשתיות המטיילים והאכיפה ,וגם תיווצר הכנסה נוספת להשקעה בתשתיות מבקרים נוספות לאורך
התעלה .ציר ההכנסה העיקרי הינו מהסדרת אזורי חניה בתשלום .על מנת לקדם הכנסות למועצה מהמבקרים
בשטחי התעלה ,המועצה מקדמת חוק עזר עירוני שיסדיר את גביית התשלום עבור חניה באזור .המהלך יושלם
עד אפריל  .2019תחת חישוב של  400רכבים החונים לאורך  120ימים בשנה ,צפי הכנסות (בניכוי הוצאות
ואחזקה) הוא כ 1,440,000 -ש"ח בשנה.
6.3

אגף מוניציפלי

המידע מבוסס על סיור עם גבי חותם ממונה אכיפה המועצה האזורית גליל עליון ( ,)17.12.18ומספר פגישות עם
רונן פלר ,מהאגף לאיכות הסביבה ואסף לנגלבן ראש האגף המוניציפלי ,מועצה אזורית גליל עליון.
•

בשטח השיפוט של מוא"ז גליל עליון  280ק"מ גדות נחלים.

•

תנועת המטיילים באזור צפון המועצה (אזור כפר בלום וצפונה) מנוהלת ע"י המועצה .הניהול בא לידי ביטוי
בהכשרת אזורי חנייה (מפגש הנחלים ,חניון האקליפטוס ,חניון גשר יוסף ,חניון גשר להבות ועוד) ,מתן שירותי
איסוף אשפה ,סגירת אתרים "מלאים" (שמגרשי החנייה בהם מלאים) כך שלא יכנסו אליהם מבקרים נוספים,
אכיפת איסורים שונים כגון איסור שיט קייאקים באזורים מסוימים ,איסור הדלקת אש ,איסור קיום מסיבות
ללא רישיון.

•

במקטעים המנוהלים לאורך הנחלים ,המדי ניות היא לפתח גדה אחת ,ולהשאיר גדה שנייה בלתי מפותחת,
שבה לא מבוצעת אכיפה כנגד הדלקת אש או אכיפה בכלל.

•

המטרות של התכנית הנוכחית כפי שהוגדרו ע"י האגף:
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 oהורדת עומס מבקרים מהאזורים המנוהלים בצפון המועצה.
 oהגדרת אזורים לשיקום אקולוגי של התעלה ומניעת פגיעה בערכים אקולוגים.

 oהגברת אכיפה כנגד פעילות לא מתואמת כגון מסיבות ואירועים ללא רישיון.
•

במועצה קיימת חקיקת עזר "שמירת הסדר ,הניקיון והבטיחות בגנים ובנהרות" שמסדיר גביית תשלום כניסה
לאתרים ,אוסר על פגיעה בחי והצומח  ,אוסר כניסה לשטח מגודר ,איסור השלכת פסולת ,איסור מכוחו ניתן
לאסור הדלקת אש ,הרחקת כלבים וממנה נאמני ניקיון .בימים אלה מתוקן החוק שיאפשר לכלול גם גביית
תשלום בגין חניה בשטחים הפתוחים.
חקלאות

6.4

המידע המובא מבוסס על שתי פגישות שנערכו עם עופר ברנע ,מנכ"ל החברה החקלאית במועצה אזורית גליל
עליון (.)14.3.19 ,25.2.19
קיימות מספר נקודות חיכוך בין חקלאות לתיירות החולקות את מרחב התעלה:
•

מרבית שטחו של עמק החולה משמש לחקלאות מסוגים שונים המהווה את הגורם המרכזי הקובע את
נוף העמק .חקלאות העמק מתבססת על גד"ש ,מטעי נשירים ,פרדסים ,זיתים ובריכות דגים ,ואילו
השוליים מ שמשים כשטחים למרעה של בקר .תעלת הירדן המזרחית גובלת בעיקר עם שטחי גד"ש
ומעט מטעים (רייכמן ועמיתיו( )2014 ,מפה .)17

•

באזורים רבים לאורך התעלה ,החקלאות מגיעה כמעט עד לשפת המים.

•

קיימים קונפליקטים רבים בין השימוש החקלאי לשימוש מטיילים:
 oזכות הדרך .משיכת מטיילים תגרום לתחרות על הדרך החקלאית.
 oהגדלת נגישות השטח לרכבי שטח וטרקטורונים הפוגעים בשטח החקלאי.
 oפגיעה ברצף הריסוס בשטח כתוצאה מנוכחות אנשים מחד ,ופגיעה במבקרים כתוצאה משאיפת
חומרי ריסוס מאידך.
 oטיפוח הנחל ויצירת משארי שדה עלול להוות נקודה לכניסת צומח רודרלי לשטחים החקלאים
 oפסולת מכל הסוגים מושלכת לשטחים החקלאיים.
 oאנשים עושים את צרכיהם בשטח החקלאי והדבר מושך בעלי חיים למקום.
 oגניבות תוצרת וציוד חקלאי.
 oסכנת שריפות באזורים המותרם להדלקת אש.

•

פתרונות אפשריים :גידור ,יצירת כבישי רוחב נוספים ,חלוקת הדרך הראשית באמצעות שערים ומניעת
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גישת מבקרים למרכז השטח ,שימוש בעצים גבוהים לחייץ כנגד ריסוסים.

רשות ניקוז

6.5

המידע המובא מבוסס על פגישה וסיור בשטח עם מהנדס הרשות אושרי ילוז והמפקח גיא קולר.
•

רשות הניקוז רואה את הערך המרכזי של התעלה כחלק ממערך ניהול הנגר באגן ההיקוות.

•

הרשות משקמת את התעלה באמצעות פתרונות אקו-הידרולוגים .לאחרונה הושלם השיקום בחניון
דישון ,במהלך  2019השיקום ימשך במימון משרד התיירות לכיוון צפון.2

•

תחזוקת התעלה מוגבלת לפעולות בקרת צומח באמצעות גיזום וכיסוח הצמחייה בגדות התעלה
פעמיים בשנה ,פינוי סחף וטיפול בשבר של הגדות.

•

כל האזורים החקלאים שממזרח לתעלה מוגדרים כפשט הצפה .הרשות מפעילה רשת של קלפות
(צינורות חד כיוונים) .פתרון הנדסי לניקוז השטחים החקלאים.
קק״ל

6.6

המידע המובא מבוסס על ראיון שנערך עם אפי נעים מנהל אגמון החולה ( )13.2.19ועל שיחת טלפון עם אפי
()2.4.19
•

קק"ל תומכת ותשמח לתמוך בכל פיתוח התואם להוראות תכנית יערות החולה.

•

ישנן שתי תכניות מכוחן קק"ל פועלת" .1 :אדמות החולה – תכנית ג( "8923/מאושרת מדצמבר ,)1999
תכנית זו היא הבסיס הסטטוטורי להצפה של אגמון החולה ,וליצירה של אזור מרכזי "פארק נופש
ותיירות" .קק"ל מבקשים לעדכן את התב"ע מאחר שיש מספר שינויים שרוצים לעשות לגבי החלק
התיירותי שטרם מוצה ,לדוגמא :ייעוד שטח באזור "נוטרה" לתיירות ונופש שטרם מומש .2 .תכנית מתאר
מקומית חלקית ג -17379/עמק החולה – שמירת המשאבים הטבעיים ופיתוח נופש (מאושרת משנת
 )2015בתכנית זו התעלה המזרחית היא אזור "נטיעות בגדות נחלים".
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 2יש לציין שלמרות שהשיקום משתייך לעולם התוכן של פתרונות מבוססי טבע ,יצירת שיקום בשטח קולט קהל
מונע שיקום מלא של המערכת האקולוגית.

 .7סקירת ספרות -ניהול מבקרים בשטחים פתוחים בארץ ובעולם
פרק זה סוקר את סוגי התיירות והתיירים באתרי טבע ,מגדיר כושר נשיאה תיירותי ככלי אסטרטגי לקביעת יעדים
לניהול מבקרים באתרי טבע ,סוקר אסטרטגיות לניהול קהל מבקרים ומציג כלי ניהול תוך שימוש בדוגמאות
מהארץ ומהעולם .כלי הניהול המפורטים בפרק זה נאספו ממספר מקורות :א .אתרי אינטרנט של פארקים לאומיים
גדולים בקנדה וארה״ב שבהם התמודדו עם בעיות של עומס מבקרים ופגיעה בערכי טבע ותרבות; ב .שיחות עם
מדריכי טיולים המטיילים בעולם לצורך קבלת רקע על גישות שונות לניהול קהל; ג .ראיונות עם מנהלי גנים
לאומיים ופארקים בישראל שמנוהלים תחת מודלים שונים של קליטת קהל; ד .ספרות אקדמית בנושא.
7.1

תיירות ותיירים

על מנת לעמוד על אופן ניהול המבקרים באתרים דומים ,נדון תחילה בסוגי תיירות וסוגי תיירים .התיירות באזור
הנחלים בצפון הארץ מורכבת בעיקר מתיירות פנים – תנועה של מטיילים ונופשים אזרחי המדינה בתחומי
המדינה .ישנם מספר גורמים שמאיצים את הגידול בתיירות ובהם :א .גידול באוכלוסיית המדינה ,ב .גידול במשך
הזמן הפנוי בגלל מעבר לשבוע עבודה בן חמישה ימים ,חובת מתן חופשות לעובדים ויציאה לגמלאות ,ג .עלייה
ברמת החיים והנגישות (הכלכלית) ועמה עליה גם בכמות הרכבים הפרטיים המאפשרים הגעה לאתרי נופש
מרוחקים ,ד .שיפור ברמה ובתדירות התחבורה הציבורית המאפשרות הנגשת אתרים למטיילים.
קצב הצמיחה המהיר של התיירות בישראל יוצר הן הזדמנויות והן איומים עבור הסביבה הטבעית והחברתית.
ברמה הכלכלי ת מספקת התיירות הזדמנויות לפיתוח עסקי ומקור פרנסה עבור תיירנים ורשויות מקומיות .מצד
שני ,התיירות עלולה לגרום לצפיפות ,מפגעי רעש ואשפה בשטחים הפתוחים וכפועל יוצא ,גם להגבלת הנגישות
של הציבור למשאבי הטבע והנוף (בפרט כאשר מגבילים את הכניסה לאתרי טבע ,כפועל יוצא של עומסי
מבקרים) .ברמה האקולוגית התיירות עשויה להוביל לצמצום המגוון הביולוגי ולפגיעה בבתי הגידול הטבעיים כמו
למשל באיכות המים בנחלים.
על מנת להפחית את הגורמים הפוגעים בטבע ובערכים תרבותיים יש לפתח תיירות באופן זהיר ,מתחשב ,אקולוגי
ובר קיימא.
תיירות בת-קיימא – תיירות באתרי תיירות אינטנסיביים יחסית ,שעם זאת מקיימת מודעות ואחריות לסביבה
הטבעית והתרבותית ,הן מצד מקים ומפעיל אתר התיירות והן מצד התייר .תיירות בת קיימא מחויבת לפעול
לצמצום ההשפעה על הסביבה הטבעית ועל התרבות המקומית ,בד בבד עם העצמה חברתית וכלכלית של האזור
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בו נמצא אתר התיירות .במילים אחרות ,תיירות המשתמשת באופן מושכל ואחראי במשאביה הטבעיים (בעלי

חיים ,צמחיה ,גופי מים) והתרבותיים (אנשים ,אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים) ,כך שהפוטנציאל הכלכלי של
המשאבים נשמר לאורך זמן ולדורות הבאים.
תיירות אקולוגית מושג המתייחס בעיקר לביקורים באתרי טבע ,באופי ביקור אקסטנסיבי יחסית (בניגוד לאתרי
תיירות אינטנסיביים) .המונח 'תיירות אקולוגית' נטבע בשנת  1983על ידי האדריכל ,פעיל הסביבה ויועץ התיירות
המקסיקני  .Hector Ceballos-Lascurainלמונח מספר הגדרות" :תיירות אחראית באזורים טבעיים ,השומרת על
הסביבה ומשפרת את רווחת התושבים המקומיים" (הגדרה של האגודה העולמית לתיירות אקולוגית
(' .)https://ecotourism.orgהאיגוד העולמי לשימור טבע' ( )https://www.iucn.orgמגדיר תיירות אקולוגית
כ" :תיור וביקור אחראי (מבחינה סביבתית) ,באזורים טבעיים ,למטרות הנאה והערכה של הטבע (וכל מרכיב
תרבותי נוסף ,מהעבר וההווה) באופן המקדם שימור ,ממזער השפעה שלילית של מבקרים ויוצר הזדמנויות
למעורבות פעילה ומתגמלת כלכלית-חברתית של התושבים המקומיים" .לתיירות האקולוגית מספר מטרות.1 :
שימור הגנה וטיפוח הסביבה  .2שיפור רווחה כלכלית ותרבותית של הקהילה  .3העצמה והעשרת חווית המבקר
 . 4רווחיות עסקית וכדאיות כלכלית( .מתוך אתר העמותה לתיירות אקולוגית בישראל http://www.ecotourism-

.)israel.com/WhatIsH.htm
תיירות הפנים בישראל ניתנת לסיווג (בין היתר) על ידי המאפיינים הבאים:
א .תיירות קבוצות – תיירות הקבוצות מורכבת מקבוצות של ועדים וחברות מסחריות ,בתי ספר ,גמלאים,
מועדוני חברים וכדומה .המאפיינים העיקריים הם הזמנה מראש של מקומות לינה ,הסעדה ואטרקציות
ותנועה מרוכזת באוטובוסים .זמן ביקור :לאורך כל השנה.
ב .תיירות משפחות – תיירות המשפחות מורכבת בדרך כלל ממשפחה אחת או יותר ,הנוסעות ברכב פרטי.
תיירות המשפחות אופיינית לסופי שבוע ולחופשים במערכת החינוך (חגי ישראל והחופש הגדול).
למשפחות מטיילות יש גמישות בינונית ובדרך כלל יסגרו מראש מקום לינה.
ג .תיירים בודדים וזוגות – התייר הבודד מאופיין בגמישות מרבית הן באמצעי התחבורה והן במקומות הלינה
והמזון.
מספר מחקרים נערכו בישראל בשנים האחרונות במטרה לאפיין את התיירים הישראלים ,את מטרות הביקור
וצרכי המבקרים .לדוגמא ,במחקר של קליאוט וקורמן ( )2002בנושא תיירות ונופש בחניונים ביערות קק״ל נמצא
שרוב הנופשים הם ילידי הארץ .הנופשים מכירים את החניונים וחוזרים אליהם פעמים רבות .רוב הנופשים מגיעים
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לחניון לשם עריכת פיקניק ,שהות בחיק הטבע ומנוחה .המבקרים היו רוצים לראות יותר מתקני נוחיות ,יותר
ברזים למי שתיה ויותר פחים וניקיון של השטח מפסולת .כמו כן היה עניין בפיתוח אזור ללינת שטח.

בפרויקט ״חיים  LIFEלירדן – אדם וטבע״ (רפופורט ובן יוסף )2009 ,נאספו נתונים על אתרי הנופש והתיירות
הרבים במרחב המועצה האזורית הגליל העליון ובניהם :בתי מלון ,פארקים ,ספורט מים ,מסעדות ,מכלולי תיירות
וצימרים .מניתו ח הנתונים עלו מספר עובדות לגבי המבקרים באזור :א .קיים ביקוש גבוה בחודשים יולי ,אוגוסט
וספטמבר וביקוש נמוך בחודשי החורף נובמבר עד פברואר .ב .אחוז המשפחות המבקרות גבוה מהמבקרים
הבודדים ושניהם גבוהים מאחוז המבקרים בקבוצות .ג .מרבית האתרים מתבססים על תיירות פנים בלבד;
התיירות הנכנסת מהווה פחות מ 15%-מכלל התיירות באזור .ד .הלכלוך באתרי הביקור הוא הגורם העיקרי
שהפריע למבקרים .ה .השפעות המטיילים על השטחים הפתוחים הבלתי מוסדרים באות ידי ביטוי בתחומים
שונים כגון :רעש ,עשן ,חניות ,סיכוני בטיחות וביטוח ,אשפה ,נזקים לחקלאות ,פקקי תנועה .ז .קיים מחסור
בהיתרים לחניוני לילה ורישיונות ליזמויות כגון בתי קפה קטנים ודוכנים עונתיים .עורכי המחקר הסיקו כי ניתן
להשתמש ב״סוכני משנה״ כמורי דרך ,מדריכי טיולים ,רט״ג וקק״ל להעברת מסרים סביבתיים וכן דרך פעילויות
חינוכיות מתמשכות במערכת החינוך הבלתי פורמאלית כגון חוגי סיירות ,מכינות קד״צ ,מתנדבי סביבה ועוד.
במחקר על טיפוח שטחים פתוחים ותרומתם לכלכלה המקומית במועצות אזוריות (אמדור )2018 ,בוצע בין היתר
גם סקר מבקרים בשטחים פתוחים במועצה האזורית לב השרון (אתרים שהכניסה אליהם ללא תשלום :בריכת
חורף ושבילי אופנים) .מסקר זה עלה א .עיקר המבקרים והמטיילים מגיעים מיישובים בסביבת האתר (56%
מיישובי השרון) והשאר מישובים מחוץ לשרון ( .)46%ב .מרבית המטיילים  89%הם משפחות ובודדים ורק 11%
קבוצות מאורגנות .ג .עיקר הפעילות התיירותית מתקיימת בשבתות .ד .למבקרים היה חשוב שיהיו אזורי צל,
אוירה טבעית וכפרית והם חיפשו שקט ורוגע .ה .מרבית המבקרים לא הביעו עניין בביקור במסעדות חנויות או
גלריות .ההעדפה הייתה לטיול בחיק הטבע.
7.2

שיטות וכלים לניהול מבקרים

על מנת להתמודד עם האתגרים של קליטת המבקרים באתרים מחד ,והשמירה על ערכי הטבע והתרבות מאידך,
פותחו כלים שונים להגדרת מטרות ויעדים ,לניהול מבקרים וליצירת איזון בין מטיילים ושמירת טבע.
 7.2.1כושר נשיאה תיירותי
כושר נשיאה הינו כלי מקובל לניהול וקבלת החלטות בכל מה שנוגע להגנה על משאבי טבע ותרבות בשטחים
הקולטים קהל.
ההגדרה של כושר נשיאה תיירותי ( )carrying capacityהינה היכולת של שטח מסוים לקיים פעילויות נוספות ללא
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פגיעה משמעותית במשאביו ואיכויותיו .במילים אחרות ,כושר נשיאה תיירותי היא היכולת של אתר תיירותי להכיל
כמות מבקרים מסוימת בזמן נתון מבלי לפגוע באיכויותיו ובחוויית המבקרים ( .)Manning & Anderson, 2012כושר

הנשיאה מנסה לקבוע "כמה מבקרים הם יותר מדי?" לדוגמא ,כמה מבקרים יכולים להצטופף על גדת נחל הירדן
מבלי לפגוע בחוויה של נופש בחיק הטבע? עומס המבקרים בשטח הוא בעל משמעות ניהולית מרכזית ,הן
לשמירת המשאבים והן לחוויית הביקור .השפעת מבקרים על מבקרים אחרים עשויה להתרחש כאשר התנהגות
של מבקר אחד מתנגשת במטרות ורצונות של מבקר או קבוצת מבקרים אחרים; למשל ,שימוש באותם משאבים
(אזור לינה) ,שבילים משותפים להליכה ,רוכבי אופנים ורוכבי סוסים ,תחושת צפיפות ,לכלוך ורעש (מטרני,
 .)2018ובהקשר הזה חשוב לציין שוב שכושר הנשיאה הוא סובייקטיבי ואינדיבידואלי ,ומשתנה מאדם אחד לאחר.
יתכן גם שאותו אדם יושפע אחרת מלחץ מבקרים זהה בהתאם לחוויה לה ציפה.
הערכה של כושר הנשיאה משתנה מאתר לאתר ,כך שעבור כל אתר יש לקבוע מהו סף ההשפעה שלאחריה
תגרם פגיעה .כדי שניתן יהיה להשתמש בכושר הנשיאה כמכשיר אסטרטגי לניהול אתר יש צורך בבקרה על
מספר המבקרים ,ניתוח איכויות האתר וניתוח של האסטרטגיות שניתן לבצע על מנת להגדיל את כושר הנשיאה
של האתר או להגביל את כמות המבקרים .הערכת כושר הנשיאה של האתר היא רק אחד המשתנים שיש לקחת
בחשבון במערך הניהול של אתר.
 7.2.2כושר נשיאה אקולוגי בהיבט של קליטת מבקרים
כושר נשיאה אקולוגי מתייחס ליכולת של שטח מסוים לקיים את צרכיהם של כמות מסוימת של צמחים ובעלי
חיים .בהקשר האנושי מושג זה מתייחס ליכולת של שטח לשאת מטיילים עד לסף הנזק עבור המערכת הטבעית.
יש לציין שעבור כל יצור יש כושר נשיאה שונה .קרי ,צבי ארץ ישראלי וקרפדה מצויה יגיבו באופן שונה ללחץ
מבקרים זהה .למעשה אפילו הצבי הארץ ישראלי עצמו יגיב באופן שונה ללחץ מבקרים זהה בעונות שונות של
השנה ואף בשעות שונות של היום ,ייתכן שזכרים יושפעו באופן שונה מנקבות ,וצעירים יושפעו באופן שונה
ממבוגרים .בדומה לכך יש כושר נשיאה שונה לכל צמח ,בעל חיים ואפילו לפרמטרים א-ביוטיים במערכת
האקולוגית כמו אופי מקווה המים ,וסוג הקרקע .בפועל כושר נשיאה הוא מדד דיפוזי ומופשט וקשה מאוד למדידה
כמותית .למרות הקושי המובנה להקיש מכושר נשיאה של פרמטר אחד לאחר ,מדידת כושר הנשיאה של פרמטר
מפתח ,או פרמטר המהווה גורם מגביל במערכת ,נותנים אינדיקציה לכושר הנשיאה הכללי של האתר (ראו דיון
במינים אינדיקטורים במרחב התעלה המזרחית ,בפרק .)9
ההשפעות המרכזיות של מטיילים על הסביבה בשטחים פתוחים הן :השפעה על הקרקע (בליה ,דחיסה וצמצום
מינרלים) ,על הצומח ובעלי החיים באמצעות השפעה ישירה (שינוי בשפע ובעושר המינים ושינוי בהרכב החברה),
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והשפעה עקיפה באמצעות פגיעה בבתי הגידול ,הפרעה לפעילות והשפעה של בעלי חיים מלווי אדם ,על אוויר
(זיהום אוויר  ,רעש ואור) ועל מים (הכנסת מינים פולשים וזיהום בכימיקלים) .המקומות הפגיעים ביותר ע״י

מבקרים הם אלו שבהם נמצאים מבקרים רבים :נקודות משיכה מרכזיות ,שבילים וסביבתם ,חניוני יום וחניוני
לילה ,מגרשי חניה ,מרכזי מבקרים (.)Manning & Anderson, 2012
מחקרים שנערכו בארץ הראו קשר בין כמות המטיילים בתא שטח לבין פגיעה בחי ובצומח .הפגיעה באה לידי
ביטוי בירידה במספר בעלי החיים בשטח ,ירידה במגוון המינים ,ירידה במגוון הצומח ,שחיקת קרקע ,יצירת
שבילים חדשים ועוד .בדו"ח של נאוה סבר על השפעת הליכת מטיילים במים בנחל חרמון (נאוה סבר)2012 ,
נסקרו הן הצומח והן החי בנחל באזור שבו מטיילים הולכים בתוך הערוץ ונמצא כי המערכת האקולוגית נפגעת
כתוצאה מפעילות המבקרים .מבקרי גדת הנחל פוגעים בעיקר בצורות החיים האופייניות לגדות כגון חישת קנים
ומטפסים ומורידים את אחוז הכיסוי של הצומח בגדה .בנוסף ,ההולכים במים גורמים לפגיעה באיכות בית הגידול
מפני שתדירות הרחפת הסדימנט עולה על קצב יכולת הסילוק של הסדימנט מאברי הנשימה של פרוקי הרגליים.
7.3

אסטרטגיות לניהול מבקרים

על מנת לאזן בין הפגיעה במשאבים הטבעיים ,הנאת מבקרים ,הרצון להגדיל הכנסות ע"י הגדלת כמות המבקרים
והפגיעה בהנאה של המבקרים כתוצאה מצפיפות -נהוג להפעיל מנגנונים לניהול מבקרים באתרים.
הנחת היסוד בבסיס כל מסגרות הניהול הינה שהביקור בהם מביא לשינוי בלתי נמנע במשאבים ועל מסגרת
הניהול לקבוע את גבולות השינוי המקובלים .מסגרת הניהול מאפשרת למנהלי האתר להעריך את השימושים
האנושיים והשפעתם ומספקת למנהל כלים להגדרת התנאים וההתנהגות הרצויה.
בעבר ,אסטרטגיות הניהול התבססו בעיקר על כושר הנשיאה של האתר ,ובחנו מהו מספר המבקרים המקסימלי
שהאתר מסוגל לשאת בזמן נתון .היום הדגש של מסגרות הניהול נע בין קיבולת המשאבים וכמות שימושי הנופש
לבין דגש על השגת תנאים רצויים .בשנים האחרונות החלו מנהלי אתרים וארגונים שמנהלים פארקים לשאול
שאלות חדשות ,לא רק ״כמה הם יותר מדי?״ אלא ״מהי רמת ההשפעה המתקבלת על הדעת וכיצד נשיג אותה?״
(מטרני .)2018 ,ארגונים כגון רשות הפארקים ורשות היערות בארה״ב אימצו תכניות שהדגש שלהן הוא "ניהול
שימושי מבקרים"  .)VUM( Visitor Use Managementתכניות אלה פותחו כדי לייצר הזדמנויות נופש למבקרים,
להעריך את השימושים האנושיים ואת השפעתם ,לספק למנהלים הגדרות לתנאים המתקבלים על הדעת ,ולזהות
אסטרטגיות ניהוליות כדי להשיג את התנאים הרצויים מבחינה אקולוגית וחברתית .מנגנוני הניהול צריכים לזהות
את המטרות והאילוצים של האתר ,להגדיר אמות מידה וקריטריונים כמותיים ומדידים ולבצע ניטור באמצעים
נוחים באתר (מטרני.)Marion 2016 ,2018 ,
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תכניות הניהול )Limits of Acceptable Change (LAC). Visitor Experience and Resource Protection (VERP

מופעלות על ידי מחלקות לניהול יערות ופארקים לאומיים בארה״ב .לתכניות ארבעה שלבים עיקריים )1( :הגדרת

הבסיס לעבודה ,היעדים ותכנית עבודה להשגתם )2( .הגדרת התנאים הרצויים מבחינה אקולוגית וחברתית ואת
דרכי הפעולה שישיגו וישמרו את התנאים הרצויים הללו )3( .החלטה מהי האסטרטגיה הניהולית ומהם הכלים
הניהוליים להשגת האסטרטגיה )4( .יישום כלי הניהול ובחינת השפעתם וביצוע התאמות במידה ויש צורך
(.)Marion, 2016
 Manning & Andersonמציעים ארבע אסטרטגיות לניהול מבקרים באתרי טבע (:)Manning & Anderson, 2012
האסטרטגיות מחולקות לאסטרטגיות לניהול קהל ואסטרטגיות לניהול אתר .בחירת האסטרטגיה נעשית לאחר
בחינה של האתר והבנה מה צריך לתקן ועל איזה צורך צריך לענות .אסטרטגית הניהול יכולה להשתנות כתלות
בתוצאות.
אסטרטגיות לניהול האתר:
• הגדלת היצע הפעילות ואפשרויות הנופש – הרחבת משך הזמן או אזור הביקור במטרה לפזר את הקהל
ע ל פני זמן ארוך יותר או שטח גדול יותר ,הזמנה לבקר במקומות קרובים נוספים ,הגדלת ההיצע של אזורי
לינה בגבול האתר ולא בתוכו.
•

הגדלת עמידות המשאבים והתשתיות באתר – הוספת מתקנים ,הגדרת אזורים מיוחדים להבערת אש
(תוך מיגון מתאים) ,בניית שבילים מרחפים מעל אזורים רגישים ,הוספה של מצעים לשבילים כדי לחזק
אותם ,וכדומה.

אסטרטגיות לניהול הקהל:
• הגבלת השימוש באתר  -צמצום הזמן שניתן לבקר במקום ,סגירה של שבילים לצורך שיקום ,סגירה של
אזורי קמפינג לצורך שיק ום ,הגדרה של אזורים לשימושים מיוחדים (אזור להולכי רגל בלבד לעומת אזור
שבו מותר לרכב על סוסים או לרכב על אופנים) ,צמצום השימוש לאזורים באתר שהם מספיק עמידים
ומניעה של שימוש באזורים רגישים ,צמצום תשתיות לקליטת קהל.
•

הפחתת ההשפעה השלילית של השימוש באתר  -ע"י שינוי ההתנהגות של המבקרים באתר בדרך של
הסברה ,הדרכות ,שכנוע .המבקרים מתבקשים ״לא להשאיר עקבות ()Leave No Trace״ כלומר ,לא
להשאיר דבר כאשר מטיילים או נופשים באתר .הפחתת ההשפעה השלילית נעשית גם בדרכים של
חוקים ואכיפה למשל בנוגע לאי האכלת בעלי החיים ,איסוף אשפה ,איסור על הבערת אש ,איסור על
כריתת עצים ועוד.
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אחרי שנבחרה האסטרטגיה לניהול יש לבחון עבור כל אתר את הנושאים המשמעותיים והרלוונטיים ביותר עבורו
בקשר של מענה לצורכי המבקרים ,המשאבים הקיימים בו והניהול ,ולאפשר לצוות המקומי המנהל את המקום
לבצע ניטור בדרכים ובכלים פשוטים וזולים (מטרני.)2018 ,
7.4

כלים לניהול מבקרים

עבור כ ל אחת מאסטרטגיות הניהול שפורטו נבנו כלים לניהול בשטח .הבחירה בכלים השונים נעשית בהתאם
לאפיון האתר .ניהול המבקרים באתר יכול להיעשות ע"י שימוש באחת או יותר משש האפשרויות המוצגות כאן:
• תקנות וחוקים – חוקים ותקנות המקובלים בתחום של ניהול מבקרים הם :הגבלה על גודל הקבוצות,
איסור על הכנסת בעלי חיים ,הקצאת מקומות מוגבלים ללינה ,הגבלות על מה מותר ומה אסור לעשות
באזורי לינה ומגבלות על הבערת אש .מחקרים מראים שמבקרים רבים אינם מודעים לתקנות המסדירות
את השימוש באתרים ולכן נדרש ממנהלי האתרים להפיץ את המידע ולדאוג שהמסרים יועברו למבקרים
(.)Manning & Anderson, 2012
• אכיפה ופיקוח – שימוש בפקחים או אנשי אכיפה אחרים (משטרה וכו׳) שמטרתם לאכוף חוקים ותקנות
שקשורים לשמירה על הסדר והטבע באתרי התיירות .אצל מנהלי אתרים קיים חוסר נוחות בביצוע
פעולות אכיפה כנגד מבקרים שבאו להנות באתר מפני שיש לאכיפה דימוי שלילי הן על האתר והן על
הארגון והמנהל (מטרני .)2016 ,עם זאת ,מחקרים שבדקו את הנושא מצאו שפקחים בפארקים נתפסים
אצל המבקרים כדבר חיובי וכמקור מידע ,בעל סמכות שפועל לטובתם (.)Manning & Anderson, 2012
• איזור –  zoningחלוקה לאזורים של שימושים שונים .בחלוקה לאזורים ניתן להשיג כמה מטרות :א.
שמירה על אזורים רגישים ע״י צמצום כמות המבקרים בהם ומצד שני הגדרה של אזורים שמסוגלים
לקלוט הרבה קהל .לדוגמא ,באזורים המשמשים ללינה מוצאים בדרך כלל פגיעה בשטח .אחת הדרכים
לצמצם את שטח הלינה היא לרכז את התשתיו ת (מים ,חדרי נוחיות) באזור מוגדר שרבים רוצים להיות
קרובים אליו כמו אזור המטבח ,הבערת אש ,נוחיות וכו׳ ( .)Marion, 2016ב .ניתן להגדיר אזור שמהווה
חיץ ( )bufferבין האטרקציה שמושכת מבקרים לבין המבקרים .למשל ,מרחק שסירות צריכות לשמור
ממפל ( .)Manning & Anderson, 2012ג .ע״י חלוקה לאזורים ניתן להפריד בין שימושי נופש שונים
שעלולים להפריע אחד לשני .למשל ,אזור שבו ניתן להשמיע מוזיקה ואזור שאסור או שביל להולכי רגל
ושביל אחר לרוכבי אופנים.
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• מגבלות על השימוש באתר  -הקצבת זמן או שטח – הכלים לקביעת מגבלות או הקצבה של זמן שימוש
באתר הם :א .הזמנות מראש – מבקרים חייבים להזמין מקום מראש או לקבל אישור לפני הגעתם ב.

מחיר – מבקרים חייבים לשלם עבור כניסה לאתר .מחיר ככלי לניהול מהווה סנן יעיל מפני שיש מבקרים
שלא מעוניינים או לא יכולים לשלם את המחיר הנדרש .ג .כניסה לפי כל הקודם זוכה – מחייב את
המבקרים לעמוד בתור כדי להיכנס והכניסה אפשרית רק עד שממלאים את המכסה שנקבעה .ד .נגישות
מוגבלת  /הפעלת שירותי הסעה  -באתרים רבים מופעלים שירותי הסעה למבקרים ,המונעים את הצורך
בכניסה לאזו ר ברכב פרטי .בחלק מהפארקים הלאומיים בארה"ב הנגישות לפארק הינה באמצעות שאטל
בלבד ,אי ן אפשרות להיכנס ברכב פרטי .לעיתים השאטל הינו חינם .באתרים קטנים יותר האתר סגור
לכלי רכב אבל ניתן להיכנס אליו ברגל ,באופניים או בכלים ממונעים (קלאב קאר) שניתן לשכור בכניסה
לאתר .ה .הגבלה של מספר המבקרים – האתר קובע כמות מוגבלת של מבקרים שמעבר אליה האתר
נסגר .יש לציין כי במקומות רבים הביקור בשטחים טבעיים נתפס כזכות אזרחית וחלק מחובת המדינה
כלפי אזרחיה .לכן הגבלות על שימוש באתר נחשבות בדרך כלל לכלי האחרון לניהול מבקרים באתר
(.)Marion, 2016
•

פיתוח תשתיות ,עיצוב האתר ותחזוקה – כלים אלה מיועדים לשמור על משאבי הטבע והתרבות
באתרים .לדוגמא :מצעים על שבילים ,סימון שבילים בצורה ברורה כדי שמטיילים לא ירדו מהשביל,
חסימות באזורים רגישים ,עיצוב השטח כך שחלקו מוסתר מאזורים אחרים ,מיקום אזורי לינה באזורים
פחות רגישים ,הוספת מתקנים במקומות שבהם רוצים לרכז מבקרים ,שימור מבנים ,חיזוק צמחיה
טבעית ע״י נטיעות.

• מידע ,הסברה וחינוך – כלים אלו מיועדים ליידע את המבקרים על פוטנציאל השפעתם ועל דרכי
ההתנהגות הרצויות באתר .כלים של הסברה וחינוך כוללים אתר אינטרנט שיש בו מידע לגבי האתר ודרכי
התנהגות רצויו ת ,דפי מידע ,שלטים ותכניות חינוכיות .מידע בדבר עומסים באתר האינטרנט בזמן אמת
יכול לצמצם הגעה לפארק מצד מבקרים שאינם מעוניינים לבקר באתר עמוס .מהספרות עולה כי היתרון
של כלי הסברה וחינוך הינו בכך שהם נתפסים באופן חיובי ע״י המבקרים והסיכוי להפנמת המסר לטווח
זמן ארוך הינו גדול .בנוסף ,כלים אלו מצמצמים את חוסר הנוחות בביצוע פעולות אכיפה כנגד מבקרים
שבאו להנות באתר .מנהלי שטחים פתוחים רואים בהסברה וחינוך דרך לצמצם את ההשפעות השליליות
וסיוע לשימור ארוך טווח של האתר ושל התנהגויות מבקרים רצויות .יתרון נוסף הוא העלויות הנמוכות
של כלים אלה .החיסרון של כלי הסברה וחינוך הוא שלא תמיד הוכחה יעילותם לצמצם השפעות שליליות
(מטרני.)2016 ,
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7.5

דוגמאות מהעולם

פרק זה מציג דוגמאות לכלים לניהול מבקרים שיושמו בהצלחה באתרי טבע שונים בעולם.
 7.5.1פארק לאומי אכדיה ארה"ב:
https://www.nps.gov/acad/index.htm

פארק שגודלו כ 200-קמ"ר נמצא על אי בשם  Mount Desertבחוף הצפון מזרחי של ארה"ב במדינת מיין
(מרחק של כ 420-קילומטר מהעיר בוסטון) .העיירה הגדולה באי נקראת  Bar Harborובה עשרות בתי מלון
וחדרי אירוח מסוגים שונים .בפארק יערות ,חופים מפורצים ,אגמים וצוקי גרניט .מגוון גדול של נופים ובעלי
חיים .מבקרים בפארק כ 3.3-מיליון אנשים בשנה ואפשר לטייל בו ברגל (כ 200-ק"מ של מסלולים שונים),
באופנים (כ 70-ק"מ של מסלולים) ,ברכב ,לטפס על צוקים ( 7פסגות) לשוט בסירה או בקיאק ולדוג
לובסטרים.
הפארק נחשב לאחד מעשרת הפארקים המתויירים בארה"ב .רוב המבקרים מגיעים בחודשי הקיץ .בחורף,
חלקים גדולים מהאתר סגורים וחלקים אחרים מכוסים שלג וניתן לגלוש בהם ( .)cross countryלפארק יש 6
מרכזי מבקרים 4 ,אזורים לקמפינג.
כמות המבקרים העצומה במקום הביאה לפגיעה בשבילי הטיול ,בקרקע ובצומח ,בבעלי החיים ולהתנהגות
כללית לא רצויה של המטיילים .הנהלת הפארק החליטה על האמצעים הבאים לניהול קהל:
 .1מידע הסברה וחינוך :מתנדבים פקדו את הפארק והסבירו למבקרים כיצד ניתן להקטין את ההשפעה של
הטיול שלהם על הפארק .לא לר דת משבילים ,לא לשחרר את הכלבים ,להשתמש רק בעצים לשריפה
שנ יתנים בפארק (לא להביא מהבית) ועוד .המידע הופץ בצורת פוסטר גם לעסקים בקרבת הפארק,
במרכזי המבקרים ובתחנות ההסעה הציבוריות.
 .2הסברה :אתר האינטרנט של הפארק מזהיר בעמוד הראשי מפני עומס מבקרים בחודשי הקיץ ומציין
שהדרך לאתר נסגרת עשרות פעמים לפרקי זמן של בין רבע שעה לשעה וחצי עקב עומס על הכביש.
בנוסף ,אתר האינטרנט מציע למבקרים לתכנן תכנית חלופית אליה ניתן ללכת אם הפארק עמוס מדי.
בנוסף ,אתר האינטרנט מציע למבקרים שהגיעו וגילו שהחניון מלא להשתמש בחניונים שאינם בצמידות
לפארק ולהשתמש ב אוטובוס ,אופנים או סירה ,כדי להגיע לאתר ,אבל בכל מקרה לא להחנות במקום
אסור .על מנת להימנע מעיכובים מיותרים אתר האינטרנט ממליץ על נקיטה בפעולות הבאות :א .הזמנת
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כרטיסי כניסה מראש באינטרנט והדפסת השובר .ב .הגעה לאתר ללא הרכב הפרטי ע"י שימוש בשירותי

הסעות של אוטובוס תיירים שמעלה ומוריד במסלולים קבועים בעשרות נקודות ביקור ותצפית .האוטובוס
הוא בחינם.
 .3פיתוח שבילי טיול :על מנת למנוע ירידה משבילי ההליכה האתר הציב במספר שבילים חבלים שמסמנים
את גבול שביל ההליכה .המטרה הייתה לעודד את המבקרים שלא לרדת מהשבילים ובבדיקה הסתבר
שהמבקרים יישמו את הנושא גם בשבילים שבהם לא היה חבל.
 7.5.2פארק לאומי באנף בקנדהBanff National Park :
באנף  -שמורת טבע גדולה מאוד בהרי הרוקי הקנדיים (כ 6,600-קמ"ר) .בעיירה מרחצאות חמים ( Banff Hot

 )Springורכבל שעולה לתצפית גבוהה ( 2,281מטר) על כל האזור (.)Sulphur Mt. Gondola
 ./https://www.banfflakelouise.comעל מנת לנהל את עומס המבקרים באתר ,כ 5-מיליון מבקרים בשנה,
נוקט הפארק הלאומי באנף בשיטות ניהול שונות וביניהן:
 .1מידע ,הסברה וחינוך  :בפארק הלאומי ממוקמת העיירה באנף .העיירה מנהלת אתר אינטרנט ייעודי
לנושא החניה בפארק .באתר מוצגים כל אזורי החניה והוא מתעדכן בזמן אמת עם מספר החניות
הפנויותhttp://banff.ca/index.aspx?NID=93 .

 .2אכיפה ופיקוח :פקחים אחראים על אכיפת חוקי החניה בפארק וסביבתו.
 .3הגבלות על השימוש בפארק  -הנהלת הפארק מפעילה שירות שאטלים שרק באמצעותו ניתן להגיע
לאתרים המרכזיים ברחבי הפארק .באתר האינטרנט  BanffNowיש פירוט של כל הדרכים להימנע מעומס
ויש קובץ עם פירוט השאטלים:
https://www.pc.gc.ca/banffnow?_ga=2.45474276.1724729579.1548841729119389280.1547449090

לאתר נוסף הקרוב לפארק באנף ,אגם אוהרה  ,Lake O'Haraאי אפשר להגיע עם הרכב ,אלא רק באמצעות
אוטובוס  School Busקטן שיוצא פעמיים ביום בקיץ .מכירת המקומות על האוטובוסים נפתחת בתאריך מסוים
דרך אתר האינטרנט של רשות הפארקים ,ומספר הכרטיסים לכל העונה מוגבל (מייל מיובל שפירא – גלמונד
מסעות גיאוגרפיים בע"מ).
 .4הגבלות על הביקור בפארק  -הקצבת זמן הביקור :כרטיסי הכניסה לאתר הינם לשעת ביקור ספציפית -
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יש מגבלה לכמה אנשים יכולים להיכנס בכל חלון זמן נתון .הרוכשים מקבלים בנוסף לכרטיס העלייה
להר ( )Uploadגם כרטיס ירידה ( )Downloadעם שעה נקובה .הקצבת כרטיסי כניסה :לאזורים

המבוקשים ביותר ,האתר מפרסם כמות מוגבלת של כרטיסי כניסה לאתר 20 ,אלף בעונה .אין כניסה של
מבקרים מעבר לכמות הזו.
 7.5.3פארק מואיר Muir Woods National Monument -
https://www.nps.gov/muwo/index.htm

שמורה ליד סן פרנסיסקו ,ארה"ב ,בגודל של כ 2,400-דונם המכילה עצי  Redwoodגדולים .פופולרית בגלל
קרבתה לעיר ומהווה מקום לטיולי יום .ב 2017ביקרו באתר מיליון מבקרים.
 .1הגבלות באתר – מניעת גישה ברכב פרטי וחובת רישום מראש :לאחר תהליך שנמשך משנת  2014ועד
ינואר  2018הוחלט לסגור את השמורה לכניסת רכבים פרטים ולחייב רישום מראש .המטרה הייתה לנהל
את העומס של מבקרים במקום .כל מבקר שמגיע לאתר חייב להזמין מראש מקום חניה לרכב או להזמין
הסעה (שאטל)/https://gomuirwoods.com .
 .2מידע :המידע לגבי סגירת הפארק לרכבים פרטיים הופץ בכלי התקשורת המקומיים ,מלונות ומרכזי תיירות.
 .3הגבלות באתר – הוצאת רישיונות לקיום אירועים :בגלל העומס והרעש הרב שיצרו המבקרים הנהלת
הפארק החליטה שכל אירוע שיש בו מעל ל 50-אנשים חייב לקבל אישור מראש .יש אפשרות לקיים חתונות,
צילומים ואירועי ספורט בפארק אבל עבור כולם נדרש לשלוח  10ימים מראש בקשה לאישור קיום האירוע.
 7.5.4אגם טאהו – Lake Tahoe Basin Mgt Unit
https://www.fs.usda.gov/ltbmu

אגם טאהו נמצא בין קליפורניה לנבאדה בארה"ב בגובה  1,899מטר מעל פני הים ,עומקו  501מטרים היקפו
כ 100-ק"מ .האגם ידוע ביופיו הרב ובמים הנקיים שלו .האגם וחופיו משמשים כמקום נופש ,סביב האגם
פארקים רבים לטיולים ואתרי קמפינג .בין הפעילויות ניתן למנות :טיולים רגליים ,טיולי אופנים ,טיולים על רכבי
שטח ,טיולי סוסים ,דייג ,סירות מכל הסוגים ,סקי מים ,סקי שלג .הפעילות מתקיימת בקיץ ובחורף .בתקופת
הקיץ כ 250-אלף מבקרים באגם ./https://tahoe.usgs.gov .מחלקת היערות של ארה"ב מנהלת חלק גדול
מהאתר .הכלים בהם מנהלים את המבקרים באגם:
 .1איזור - zoning :האתר מחולק לאזורים שבכל אחד מהם מותרים רק חלק מהשימושים :לדוגמא :אזור
לפיקניקים ליד המים לעומת אזורים שמיועדים לרחצה בלבד ללא הבערת אש .אזורים ללינת לילה ואזורים
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לשהיית יום .אזורים מוגדרים לפי סוג הספורט הימי המותר וכו' .החלוקה לאזורים נעשתה על פי ניתוח
של חוזקת המקום לשאת את פעילות המבקרים .באזורים פחות רגישים מותרות פעילויות שהשפעתן
קשה יותר על האתר כמו לינת לילה ,הבערת אש .באזורים רגישים הפעילויות הללו מוגבלות .כמו כן,

החלוקה לאזורים לפי סוג הפעילות הימית מונעת התנגשות רצונות שונים של מבקרים שונים .פעילות
ממונעת מופרדת מפעילות ללא מנוע ,פעילות קבוצות מופרדת מפעילות בודדים וכו׳.
 .2הגבלות על שימוש באתר  -רישיונות גישה :באזורים המוגדרים טבעיים ( )wildernessחייבים לקבל רישיון
על מנת להיכנס לשטח (אזורים אלה ללא כבישים ,הגישה אליהם רק ברגל).
 .3הסברה וחינוך :באזורים המוגדרים טבעיים חלות תקנות מיוחדות שמיועדות למי שמבקר במקום.
התקנות מועברות למבקרים באתר האינטרנט של הפארק ,בשילוט ובדפי מידע .לדוגמא :הסברה לגבי
תכנית  Leave No Traceעל מנת שהמבקרים לא ישאירו אחרים ״טביעת רגל״ וייקחו איתם את כל
הפסולת ,לא יפגעו בבעלי חיים ,לא יגרמו לשריפות ,לא ירדו מהשבילים ועוד.
 7.5.5נהר הקולורדו – גראנד קניון ארה״ב
Colorado River Grand Canyon National Park
https://www.nps.gov/grca/index.htm

נהר הקולורדו זורם במרכז הגרנד קניון במדינת אריזונה בארה״ב .הפארק הוא אחד מאתרי הטבע הידועים בעולם
והוכרז ע״י אונסק״ו כאתר מורשת עולמית .הפארק משתרע על שטח של  4,926קמ״ר והנהר זורם לאורך 446
ק״מ .בפארק מבקרים כ 6-מיליון תיירים בשנה .בקיץ קיים עומס על אזורי החניה והאתר מנהל את העומס ע״י
שאטלים חינם מאזורים מרוחקים יותר ומהעיירות שבהם לנים מבקרים .אחד הנושאים שבהם מטפל הפארק הוא
עומס סירות הראפטינג על הנהר .הנהלת הפארק מצאה שעומס המבקרים והסירות פוגע באתר מבחינה
היסטורית וגיאולוגית וגם גורם לחיכוך בין סוגי מבקרים שונים .יש מספר חברות המפעילות טיולים בסירות לאורך
הנהר שאורכים מספר ימים (עד  30ימים) .בלילות הסירות עוגנות באזורים מוגדרים לאורך הנחל .הפארק הגדיר
מהי כמות המבקרים המיטבית מבחינתו ,כמה מקומות לינה אפשריים בשטח וכיצד לשפר את איכות הביקור של
התיירים במקום .הדרכים שבהן מנהל האתר את עומס המבקרים בסירות הן:
 .1איזור  :הפארק קבע אזורים שבהן הסירות והמטיילים עוצרים ללינת לילה .כמו כן ,נקבעו אזורים בהם
ישוטו סירות ממונעות ואזורים בהם ישוטו סירות לא ממונעות .בנוסף ,הפארק קבע אזורים מסוימים
כרגישים ומגביל את הגישה לאזורים אלה ,הן מקבוצות והן מיחידים.
 .2הגבלות על שימוש באתר  -הגרלת מכסות :נקבעו מכסות שמחולקות בהגרלה עבור מי שרוצה להגיע
באופן עצמאי בסירה (ללא קשר למפעילים המסחריים במקום).
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 .3הגבלות על מספר המבקרים באתר  :הפארק מגביל את כמות המטיילים שנמצאים בנהר בכל זמן,
הפארק מגביל את כמות הסירות ששטות בנהר ואת כמות המטיילים שנשארים ללון באזורי הקמפינג.

הכמות השנתית של התיירים השטים בנהר שנקבעה היא בערך  25,000איש .הפארק מאפשר לאדם
לצאת רק פעם אחת בשנה לשייט כדי לאפשר לכמה שיותר אנשים להנות מהחוויה.
 .4אכיפה :לפארק פקחים שאחראים על אכיפת ההגבלות.
 7.5.6פארק ויאז׳ורס Voyageurs National Park -
https://www.nps.gov/voya/index.htm

פארק לאומי במדינת מינסוטה בארה״ב על גבול קנדה .הפארק משתרע על שטח של  883קמ״ר מהם  38%מים,
בארבעה אגמים גדולים ועוד כמה קטנים יותר .מבקרים בפארק כ 250-אלף מבקרים בשנה בעיקר בחודשי הקיץ
לפעילויות דיג ,חתירה בקאנו ,שיט בסירות ,שחיה וטיולים .המעבר בין האגמים השונים ששייכים לפארק מתבצע
ב סירות בלבד .הנהלת הפארק הציבה את איכות המים ושמירה על בתי הגידול הימיים בראש סדרי העדיפויות.
בבדיקות שבוצעו בפארק ע״י חוקרים ימיים התגלה שתנועת המבקרים בין האגמים מביאה להרס של בתי הגידול
המימיים בעיקר בגלל כניסה של פולשים ומינים שלא שייכים לאזור שגורמים למחלות ולהרס של בתי הגידול
הטבעיים .פולשים אלה (סרטנים וצדפות בעיקר) מתפשטים במהירות באגמים וגורמים לעקה בקרב המינים
הטבעיים .בנוסף ,הפארק זיהה זיהומי מים שנובעים מדליפות של שמן מהסירות ופגיעה בגדות האגם כתוצאה
מעגינת סירות ולינה של מבקרים ( .)Manning & Anderson, 2012הפארק ניסח כללים לשמירה על בתי הגידול:
https://www.nps.gov/voya/learn/management/superintendents-compendium.htm

בנוסף,

מחלקת

שמירת משאבי הטבע של מינסוטה מפרסמת הנחיות בנוגע לפעולות למניעת התפשטות של זנים פולשים:
https://www.dnr.state.mn.us/invasives/ais/index.html

להלן מספר דוגמאות לכלים לניהול האתר על מנת למזער את הפגיעה בבתי הגידול הימיים:
 .1הגבלות על שימוש באתר :בחלק מהאגמים חל איסור על הכנסה של כלי שייט פרטיים (שהמבקרים
מביאים איתם מהבית) .באגמים אלה הפארק מספק כלי שייט תמורת תשלום סמלי .כמו כן ,חל איסור
על פיתיונות של בעלי חיים בדיג.
 .2הסברה וחינוך :הפארק מדגיש את החשיבות של אי הכנסת זנים פולשים לשטח הפארק .הבקשה נוסחה
בצורה :״אל תתנו טרמפ לפולשים הימיים״ ! . Help stop Aquatic Hitchhikersוהופצה בקרב המבקרים
באתר ,מבקשי רישיונות הדיג ,מקומות הלינה ואתרי האינטרנט.
 7.5.7פארק פאלמס Plumas-Eureka State Park -
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https://www.parks.ca.gov/?page_id=507

פארק של מדינת קליפורניה שנמצא בתוך אזור של מכרות זהב ומספר את הסיפור ההיסטורי של תקופת הבהלה
לזהב במאה ה . 19-בפארק מסלולי טיול ,מוזיאון היסטורי שממוקם במבנה היסטורי שהיה שייך לכורים במכרות,
אזור לדייג (בקיץ) ואזורי קמפינג .באתר מגוון גדול של בעלי חיים .האתר פתוח כל השנה אבל אזור הקמפינג פתוח
רק בתקופת האביב והקיץ.
ניהול האתר מבוסס על הכלים הבאים:
 .1הגבלות על שימוש באתר  -רישיונות לקמפינג :על מנת להזמין אזור לאוהל יש לפנות לאתר ההזמנות
הכללי לקמפינג בקליפורניה ולבחור את האתר ואת המיקום המדויק לאוהל .ההזמנה מראש מיועדת כדי
לווסת עומס על האתר בעיקר בעונת הקיץ.
/https://www.reservecalifornia.com/CaliforniaWebHome
 .2מידע וחינוך :לגבי הבערת אש וכריתת עצים  -באתר האינטרנט יש בקשה להשתמש רק בעצים
המסופקים ע״י אתרי הקמפינג במקום ,לא להגיע לאתר עם עצים ממקור אחר ולא להשתמש בכלי חיתוך
וכריתה כדי לכרות עצים מקומיים.
אתר זה הוא חלק מרשת הפארקים של מדינת קליפורניה אשר בשנת  2015החליטו בה על מדיניות חדשה לניהול
כל הפארקים במדינה .בתכנית מפורטת שהוציאו הם מפרטים מספר עקרונות שאותם הם רוצים לחזק בפארקים
ואת האמצעים להשיג עקרונות אלה .בין השאר התכנית עוסקת ב :הגנה על משאבי טבע ותרבות ,פיתוח אמצעי
ניהול ,שירות טוב יותר למבקרים וקשר טוב יותר עם המבקרים והתושבים .בין אמצעי הניהול שנקבעו לאחר
תהליך של  4שנים:
 .1חיזוק החוויה החיובית בפארקים ע״י הצבה של יותר אמצעי תשלום אוטומטיים ובניה של מערכת
אינטרנט לניהול הזמנות.
 .2חיזוק הקשר עם התושבים כך שפיתוח של אתרים חדשים יעשה במשותף איתם תוך הבנת צרכיהם.
 .3חיזוק נושא החינוך דרך למידה חוץ כיתתית .שיתוף בין הפארקים ,בתי הספר והמורים.
)http://parksforward.com/site/uploads/PFI%20Recommendations_Final_012915%20(00278207xA1C15
%20(1).pdf

7.6

דוגמאות מישראל

 7.6.1פארק המעיינות
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פגישה עם אסנת בצר רוזנשטיין – מנהלת מחלקת התיירות מועצה אזורית עמק המעיינות ביום 22.1.2019
פארק המעיינות הוא פארק נופש וטיול שכולל את עין שוקק ,עין מודע ונחל הקיבוצים במועצה האזורית ״עמק

המעיינות״ .בעבר הגישה למעיינות הייתה חופשית ואלפי מבקרים פגעו בחי ,בצומח ובסביבה .המועצה האזורית
יחד עם רשות ניקוז ירדן דרומי ,רשות הטבע והגנים וקק״ל חברו יחד על מנת להקים את הפארק .אזור המעיינות
נסגר בגדר היקפית ובשערים בדרכים החקלאיות ,שעות הפעילות הוגבלו לשעות היום בלבד (עד  7בערב בקיץ),
בשטח הפארק נסללו דרכים באורך  15ק״מ שבהם ניתן ללכת ברגל ,לרכב באופנים או לנסוע ברכבים חשמליים.
הכניסה לפארק הוסדרה ,הוקמה חניה גדולה ומבואה הכוללת חנות ונוחיות והמעיינות נוקו והוסדרו.
מהתייעצות שנערכה עם נציגי רט"ג במסגרת העבודה הנוכחית ( 6יוני  )2019עולה כי לתהליך הניהול של פארק
המעיינות ישנה תרומה אקולוגית .אמנם עוד אין נתונים מפורטים ,שכן הניטור מתבצע כעת ,אך בשמורת הטבע
בנחל הקיבוצים ,שמתופעלת בשיתוף עם המועצה האזורית ,יש שיפור .פחות קהל מגיע לאזורים הסגורים ,השטח
נקי יותר ,פחות רכבים ,ונמנעת כניסה בלילה .יש פחות חתולים בשטח ,ופחות שריפות.
לפארק המעיינות מגיעים מדי שנה כ 400-אלף מבקרים מתוכם כ 100-אלף משכירים רכבים חשמליים .הכלים
בהם מנהלים את הפארק:
 .1איזור :בחלק מהפארק מותרת נסיעת כלי רכב חשמליים ובחלקו אסורה (הפארק כולו סגור לכניסת כלי
רכב ממונעים) .כמו כן מסלולי הליכה במים מותרים רק באזור אחד המוגדר לכך .פיקניקים ואזורים למנגל
מוגבלים רק לשני מקומות (נחל הקיבוצים ועין מודע) והגישה אליהם רגלית מאזור החניה .בנחל
הקיבוצים קיים אזור גדול ובו ברכות מסודרות לרחצה ,אזור לפיקניק עם שולחנות מסודרים ,פחי אשפה
גדולים ,מתקנים לאיסוף פחם.
 .2חיזוק תשתיות :הפארק הסדיר את חניי ת הכניסה המרכזית ,הקים מרכז מבקרים כולל חדרי נוחיות,
העמיד לרשות המבקרים אמצעי ניידות בתוך הפארק (אופנים ,רכבים חשמליים ושאטל) .ובימים עמוסים
של חול המועד וחגי תשרי מוצבים באזורי הפיקניק תאי נוחיות ניידים.
 .3הגבלות על השימוש בפארק  -הגבלת נגישות ברכב :בפארק סגרו בשערים את כל הכניסות לאזור
הפארק מכל הכיוונים וחסמו בבולדרים כניסות שנפרצו לאזור הסגור.
 .4אכיפה ופיקוח  :הפארק הציב מצלמות אבטחה באזורים המרכזיים על מנת לנטר את התנהגות
המבקרים .הפארק מחזיק פקחים בשכר שעובדים בפארק על מנת לפקח על התנהגות נאותה.
 .5תקנות וחוקים  :המועצה האזורית פועלת להתקנת תקנות עזר עירוניות שיתנו אפשרות לפקחים לתת
דוחו"ת.
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 7.6.2אגמון החולה
פגישה עם אפי נעים ,מנהל קק״ל באגמון החולה 13.2.2019

פארק טבע וצפרות במרכז עמק החולה .האתר ממוקם במרכז השבר הסורי-אפריקאי שמהווה אחד מצירי נדידת
הציפורים החשוב ים בעולם .בכל עונת נדידה (סתיו ואביב) חולפות בישראל למעלה מחצי מיליארד ציפורים
נודדות .אלפים מהן נשארות בחורף באגמון החולה .באתר ניתן לסייר ברכבים חשמליים ,אופנים או סיורים
מודרכים בעגלת מסתור ואין בו כניסה לרכבים.
בשנת  2018ביקרו באגמון החולה  424אלף מבקרים .באחת השבתות של חורף  2019ביקרו באתר 8,400
מבקרים .האתר מנוהל ע״י קק״ל ומהווה את פרויקט הדגל שלהם .למעלה משני מיליון ש"ח מושקעים בעלויות
תחזוקה באתר בכל שנה (כולל טיפול בתעלות המים ,הפעלת כלים כבדים ועוד) .כמיליון ש"ח לפרויקט העגורים.
ומאתיים אלף שקלים לפעולות ניטור שונות .האמצעים לניהול קהל המופעלים באגמון החולה:
 .1פיתוח תשתיות ,תחזוקה של האתר :האתר מציע למבקרים מגוון של פעילויות ושל אמצעי ניידות בתוך
האתר (שסגור לכלי רכב) .אופנים ,רכבים חשמליים ,אופנים לקבוצות ,עגלות מסתור והליכה ברגל .כמו
כן ,האתר מק יים פעילויות סיור מיוחדות מוקדם בבוקר ובלילה למבקרים שנרשמו מראש לסיורים .שעות
ביקור ארוכות מונעות לחץ של מבקרים.
 .2איזור :האתר גדול מאוד ומחולק לאזורים שונים – אזורים לצפייה בעופות ובציפורים ,אזורים לפיקניק ,גן
בוטני ,אזורים למנוחה ועוד.
 .3הגבלות על שימוש באתר  -זמן הביקור :הביקור באגמון החולה אינו מוגבל בזמן למרבית המבקרים.
ההגבלה בזמן רק למבקרים שבחרו לשכור כלי רכב כלשהו .כל שאר המבקרים יכולים לשהות באתר בכל
שעות הפעילות.
 7.6.3חורשת טל
סיור עם דודו פרו מנהל הגן הלאומי ביום 3.2.2019
חורשת טל היא גן לאומי מהראשונים בארץ .מאתיים אלף מבקרים בפארק בשנה ,בעיקר בעונת הקיץ יולי אוגוסט
שבו האתר מלא לגמרי בשבתות ( 1500מבקרים ביום) בחגי ישראל ובחגי המוסלמים .כדי להתמודד עם עומס
המבקרים ננקטו מספר פעולות:
 .1איזור :הגן מחולק לשלושה חלקים עיקריים :גן לאומי  -שטח מרכזי קולט קהל שבו ניתן לנפוש ,להבעיר
אש ולטייל .כולל כניסה לתעלות מים ובריכת מים גדולה מאוד שממלאים רק בקיץ .שמורת טבע אלון
תבור ושמורת טבע סחלבים ,שבהן קיימות המגבלות החלות על שמורות טבע.

64
Page

 .2הגבלות על שימוש באתר  -גביית תשלום בכניסה :הכניסה בתשלום ( 40שקלים למבוגר) .התשלום
מהווה סנן לחלק מהמבקרים שלא מעוניינים לשלם .בנוסף לתשלום עבור כניסת יום יש תשלום נוסף
עבור לינת לילה.
 .3פיתוח תשתיות ,עיצוב האתר ותחזוקה :בפעולה מיוחדת נסקרו עצי האלון שנמצאים בתוך השטח
הקולט קהל בגן הלאומי ונעשו פעולות להגנה עליהם כולל גידור ,הצבת עמודים תומכים ,סילוק בטון
שהונח בתוך גזעים חלולים ,שילוט ועוד .מתחת לעצים אלה אין מקומות ישיבה למבקרים.
 .4הגבלות על שימוש באתר  -הגבלת כניסת מבקרים לאזורים הערכיים ביותר :שמורת טבע עצי אלון תבור
– כ 200-דונם מתוך הגן הלאומי הוכרזו שמורת טבע לאלונים .בשטח כ 240-עצי אלון תבור גדולים ומאוד
מרשימים חלקם בני  500שנה ויותר .לשמורה זו אין כניסת מבקרים .לשטח זה הובא יחמור פרסי והוא
מתרבה באופן טבעי כך שכיום חיים כ 70-פרטים בשטח ,זכרים ונקבות .ליחמורים יש מעבר גם לשמורת
הסחלבים.
 .5פיתוח תשתיות עיצוב האתר ותחזוקה – במקרה של חורשת טל מדובר דווקא על הימנעות מפיתוח
תשתיות קולטות /מושכות קהל  :בצמוד לגן הלאומי (דרום מזרח) קיימת שמורת טבע סחלבים בשטח
של כ 100-דונם .בשמורה מיני סחלבים שונים ,חלקם נדירים שניתן למצוא רק שם .השמורה גובלת
בבריכות הדגים של קיבוץ דן .שמורה זו אינה מוסדרת ,אינה כוללת שבילי הליכה ,הכניסה אליה אינה
משולטת ולמעשה רק מתי מעט (עד  100מבקרים בשנה) פוקדים את המקום .הכניסה למקום אינה
כרוכה בתשלום.
 .6מידע ,הסברה וחינוך  :מבקרי היום מגיעים לשער הכניסה בתשלום ומקבלים דפדפת עם הסבר והנחיה
לגבי מקום החניה ל רכבים וכללי התנהגות .החניה רחוקה מאזורי הישיבה לפיקניק כ 500-מטרים .אזור
החניה והפיקניק משולטים .המידע לגבי מותר ואסור בשמורה מוצג בשלטים גדולים בשפות עברית
וערבית.
 .7הגבלות על שימוש באתר :הגן הלאומי קבע קיבולת לאתר ל 1,500-מבקרים בלבד ליום .בנוסף ,באתר
אסור להפעיל מוזיקה ,אסור להיכנס עם בקבוקי זכוכית ואסור להביא בעלי חיים ללינת לילה.
 .8הגבלות על שימוש באתר  -הזמנת מקומות מראש ללינה :לינה באתר אפשרית בהזמנה מראש באתר
האינטרנט .מערכת ההזמנות מוגבלת ל 1000 -מבקרים באוהלים ו 500-מבקרים במבנים הקיימים
בשטח ומיועדים ללינה.
 .9אכיפה ופיקוח  :בימי שיא (יום העצמאות ,ופסח למשל) הגן שוכר שוטרים בשכר לצורך שמירה על הסדר
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והביטחון.

 7.6.4נחל השופט
פגישה עם הגר ראובני מתאמת המרחב הביוספרי מגידו ביום 20.2.19
נחל השופט הוא חלק מהמרחב הביוספרי של רמת מנשה .האזור כולל גבעות נמוכות ,יערות נטע אדם ויערות
טבעיים של אלון תבור ,מרחבים פתוחים ושטחים חקלאיים ,מעיינות ונחלים .קק״ל יחד עם המועצה האזורית
מגידו הכריזו על חלק ניכר מהאזור כמרחב ביוספרי .השטח כולל כ 84-אלף דונם ותכליתו שיתוף התושבים
והרשות המקומית בשימור ערכי הטבע ,הנוף והמורשת לצד ההתיישבות הקיימת במקום .המרחב הביוספרי זכה
בשנת  2011בהכרה של אונסק״ו.
קק״ל הכשירה בשנת  2007בנחל השופט שביל מונגש לעגלות .המטרה הייתה הנגשה של נחל השופט והסדרת
הגישה אליו עם רכב .ההצלחה הייתה גדולה מאוד .אלפים פוקדים את הנחל מדי סוף שבוע וחגים .תנועת
המטיילים עברה ועדיין עוברת דרך יוקנעם המושבה וקיבוץ הזורע תוך הפרעה לתושבים .בנוסף ,ג'יפים וכלי רכב
אחרים שנוסעים בשטח פוגעים בשטחים חקלאיים ויוצרים מטרד רעש ובטיחות רב .הכלים בהם מנהלים את
אזור נחל השופט הם:
 .1הגבלות על שימוש באתר  -חסימת נגישות לכלי רכב מדרכים צדדיות :המועצה חסמה בכל מקום
אפשרי גישות לאתר שלא בדרך הראשית .כמו כן כל השערים של הקיבוץ נסגרים כדי לא לאפשר תנועת
רכבי שטח .חסימות אלה מגבילות רק חלקית את כניסת כלי הרכב לשטחים החקלאיים המתויירים ,ויש
תחושה בקרב תושבים כי נדרשת פעילות אכיפה נוספת .לאחרונה המועצה יזמה תכנית חדשה שבה
מרחב נחל השופט ייסגר לכניסת כלי רכב ותתאפשר תנועה רגלית ואופנים בלבד.
 .2מידע הסברה וחינוך :בימי שבת וחג מוצבת תחנת מידע בכניסה ליקנעם שמכוונת את הנוסעים לכניסה
הקרובה לקיבוץ הזורע .קיבוץ הזורע מציב אדם נוסף שמונע מאנשים את הכניסה לקיבוץ ומבקש לנסוע
הלאה לכניסה לנחל.
 .3פיתוח תשתיות ,עיצוב האתר ותחזוקה  -פיתוח אלטרנטיבות :בתכנית חדשה המועצה האזורית
מבקשת להקים חניונים ומבואות לקליטת קהל ,להסדיר דרכים שלא דרך הישובים ולפתח טיילות נוספת
לצורך גיוון .המועצה יוצרת את האפשרויות החדשות דרך שיתופי פעולה עם הגורמים האחראים בשטח:
קק"ל ורשות ניקוז קישון.
7.7

תיירות לצד חקלאות חקרי מקרה  -נחל אלכסנדר ונחל שקמה
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במחקר שערך מכון דש"א לגבי ממשק דרכים ושבילי מטיילים בשטחים חקלאיים (האן ,אמדור ,געש ורמון,
 )2014נבחנו ההיבטים השונים הנובעים מהממשק בין שבילי מטיילים לבין פעילות חקלאית והוצעו מספר

דרכים למיתון הקונפליקטים בכדי לאפשר שימוש רב תכליתי בשטח החקלאי הפתוח .המחקר מציג מספר
המלצות להקמת שבילי טיול בשטחים חקלאים :א .שיתוף כל בעלי העניין לצורך תכנון והקמה של שבילי
הטיול בשטח החקלאי כולל החקלאים והציבור הרחב .ב .הגדרת מערך האחריות בין החקלאים ,לרשויות
והמטיילים כולל הסדרת זכויות המעבר בקרקע ,ביטוח ,פינוי אשפה ותחזוקת השביל .ג .הסדרת מנגנון לפיצוי
החקלאים במקרה של פגיעה בתוצרת חקלאית .ד .תכנון השביל באופן שלא יפגע בחקלאים .ה .יצירת מערך
של שבילים שמקושרים זה לזה וליישובים הקרובים אליהם כולל שירותי תיירות .ו .יש להגביל כניסת רכבים
לסוגיהם אל השביל ובעיקר רכבי שטח .ז .יש ליצור הפרדה בין המטיילים לשטח החקלאי ע"י הפרדה
מפלסית ,צמחיה ,בולדרים ,ואמצעים נוספים שאינם יוצרים קיטוע לבעלי חיים .ח .יש לשקול את השילוב בין
דרך המיועדת לכלים חקלאיים לשבילי ההליכה והרכיבה ובמידה וניתן ליצר הפרדה כלשהי ביניהם .ט .יש
לדאוג לתחזוקה שוטפת של השבילים כולל פינוי אשפה ע"י הרשויות.
להלן יסקרו שני אתרים ,נחל אלכסנדר ונחל שקמה המהווים דוגמא לממשק בין נחלים מוסדרים ,שבילי טיול
ושטחים חקלאיים.
 7.7.1נחל אלכסנדר
שיחה עם אלדד שלם ,לשעבר סגן ראש המועצה האזורית עמק חפר ביום .24.3.19
פרויקט שיקום נחל אלכסנדר החל כבר בשנות התשעים ועסק בעיקר בהפסקת הזרמת מי שפכים לנחל ושיקום
אוכלוסיית הצב הרך .במשך השנים ,מנהלת שהוקמה ואיגדה את רשות הנחל והניקוז ,קק"ל ,המשרד להגנת
הסביבה והמועצה פתחה את הנחל במקטעים .קטע מרכזי ומושך קהל נמצא בין קיבוץ מעברות לכפר ויתקין
ומכונה "נחל לדוגמא" .בקטע זה נסלל שביל להולכי רגל ואופנים ,ניטעו עצי פרי ,הוסדרו פינות ישיבה והוסדר
פארק וגן משחקים באזור גשר הצבים.
קונפליקטים עם החקלאים :במשך שנים המועצה ניסתה לקדם תכנית מתאר לפיתוח לאורך הנחל .בתכנית זו
היו אמורים החקלאים לקבל זכויות לבניה כגון :חניוני לילה ,מסעדות ,אתרי תיירות ועוד .כלומר ,היה כאן ניסיון
להעניק לחקלאים ,הנפגעים מתנועת המטיילים ,אפשרות גם להנות ולהרוויח מהמבקרים .תכנית זו לא הצליחה
להגיע להסכמות במוסד ות התכנון ובסופו של דבר בוטלה .כתוצאה מכך היה צורך לתת לחקלאים פתרונות
אחרים .המועצה ,בשילוב עם רשות הניקוז גידרה את השטחים הקרובים לשבילי הטיול והאופנים .הגידור כלל
גדרות לאורך שטחים רגישים (בעיקר מטעים של פירות) ,שתילה של שיחים קוצניים על גבול החלקות ,תחזוקה
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של דרכים ,בולדרים לחסימת דרכים ושערים בכניסה לדרכים חקלאיות .פרויקט הגידור לא הסתיים וכל הזמן
מגיעות למועצה בקשות מהחקלאים לגידור נוסף.

בתכניות חדשות יותר של המועצה ,מצפור משמר השרון ואגמון חפר ,נעשו פעולות רבות לשיתוף ציבור .כל
הגורמים שהיו בעלי עניין בשטח היו מעורבים בתהליך התכנון :רשות ניקוז ,קק"ל ,חקלאים (דרך אגודות חקלאיות
של הקיבוצים והמושבים) ,המועצה .במסגרת המימון שהתקבל מקק"ל ורשות הניקוז הופנו חלק מהכספים
לתחזוקה של שבילים והפרדה בין שטחים חקלאיים לשבילי הטיול.
ניהול מבקרים :השטח המכונה "נחל לדוגמא" מהווה את האזור העיקרי של קליטת קהל .העומס במקום גדול
מאוד ,אלפי מבקרים בשבתות .המועצה לא מחזיקה חברת שמירה או פקחים .ישנו ג'יפ אחד שעושה סיורים
לאורך הנחל .המועצה מפנה מהמקום אשפה ומס דרת את הדרכים והחניונים בעלות של עשרות אלפי שקלים
בשנה .ניהול ה ממשק בין המבקרים לבין צבי הנחל נעשה בדרך של שלטי הסברה ומידע .המועצה עשתה מהלך
של הכשרת חניונים על מנת לגבות עליהם תשלום .רמ"י תבעו את המועצה על הפיכת שטח חקלאי לחניה ללא
שינוי ייעוד .המועצה הפסידה בבית המשפט ונאלצה לשלם לרמ"י וכן הפסידה את הכסף שהושקע בהקמת
החניונים.
 7.7.2נחל שקמה
שיחה עם חיים חרמוני ,רכז חקלאות אזורי מועצה אזורית שער הנגב ,ביום 25.3.19
פרויקט מרחב שקמה והקמת שביל נחל שקמה החל עם תכנון וביצוע של תכנית האב לשימור השטחים במרחב
נחל שקמה (תכנית מתאר מחוזית חלקית ,מאושרת משנת  .)2012לפרויקט הוקמה מנהלת שבה חברים רשות
ניקוז שקמה-בשור ,הרשויות המקומיות שער הנגב ,חוף אשקלון ,לכיש ,שפיר ,מרחבים ,בני שמעון ושדרות,
החברה להגנת הטבע ,קק"ל ועמותת התיירות האזורית .המטרה הייתה לקדם תהליכי שימור לשטחים של מרחב
נחל שקמה יחד עם פתיחתו לטובת הציבור הרחב ,פיתוח יזמויות מקומיות וחינוך לשמירת הטבע .במסגרת
התכנית הוסדר שביל טיול לאורך כ 60-ק"מ ושוקמו אתרים לאורך המסלול .בנוסף ,הוקם אתר אינטרנט ובו מידע
נרחב לגבי מסלולי טיול ,פעילויות חינוכיות ופעילויות קהילתיות במרחב הנחל /http://www.mshikma.co.il
ניהול מבקרים :מרבית המבקרים המגיעים לטיול במרחב שקמה מגיעים בעונת החורף ,אז המקום פורח ונעים
לטיול .רבים מהמבקרים הם תושבי האזור .בעונת החורף מתקיים מזה מספר שנים פסטיבל "דרום אדום" המושך
אליו עשרות אלפי מטיילים בשבתות בחודש פברואר .בתקופה זו המועצה נעזרת במשטרת ישראל על מנת לכוון
את התנועה.
קונפליקטים עם החקלאים :נציגי החקלאים היו שותפים לתהליך של פיתוח מרחב שקמה וגילו גמישות בכל הנוגע
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למעבר מטיילים בקרבת שטחים חקלאיים ,על מנת לאפשר פתיחה של השטחים לציבור הרחב .מאז השלמת
הפרויקט ישנם יותר מטיילים שעוברים בשבילים הקרובים לשטחים חקלאיים ומספר הגניבות של תוצרת חקלאית

גדל ,בעיקר ממטעי אבוקדו ופרדסים של פרי הדר .כמו כן ,מטיילים משאירים בשטח פסולת וגידולי השדה נפגעים
ממעבר של רכבי שטח (טרקטורונים ואופנועים) .המענה של מנהלת הפרויקט לפגיעה בחקלאים היא בעיקר
בחסימה של דרכים וגידור במקומות שאפשר .המימון לתחזוקה ולהקמה של גדרות וחסימות מגיע בעיקר מהקרן
לשמירה על השטחים הפתוחים (רמ"י).
7.8

סיכום

ניהול מבקרים הוא תהליך שדורש קבלת החלטות לשם יצירת איזון בין המטרה של שמירת משאבי טבע ותרבות
לבין שביעות רצון המבקרים.
בפרק זה הצגנו את המושג כושר נשיאה ואת הקשר שלו לניהול אתרי תיירות .הצגנו אסטרטגיות לניהול מבקרים
והבאנו דוגמאות לכלי ניהול שונים שנוסו בארה״ב ,קנדה וישראל במידות שונות של הצלחה או אפקטיביות .כלי
ניהול אלה מתייחסים בחלקם לניהול האתר וחלקם לניהול המבקרים .רבים מכלי הניהול עושים זאת בצורה
עקיפה ,כגון הסברה וחינוך ,לצד ריכוז תשתיות באזורי קולטי קהל ,וצמצום השירותים באזורים המיועדים לטיול
בלבד .מסתמן כי נעשה שימוש מצומצם ,בכלי ניהול ישירים של הגבלות ואכיפה.
בשלבים הבאים בעבודה יבחנו הכלים שזוהו בעולם ובמקומות אחרים בישראל ומידת התאמתם לניהול המבקרים
בתעלת הירדן המזרחית ,תוך התייחסות לפרמטרים כגון :עמדות בעלי העניין באזור ,התאמה פיסית ,תקציבית
ורגולטיבית למועצה האזורית גליל עליון ,מה נדרש בכדי להפעיל את הכלים ועוד.

 .8מודלים ועקרונות לשמירה אקולוגית וניהול הקהל במרחב
במסגרת עבודה זו ,בחרנו לאמץ את מודל ניהול המבקרים שפותח על ידי המחלקה המשותפת לניהול מבקרים
) (Interagency Visitor Use Management Councilבארה״ב .מודל הניהול מורכב מארבעה שלבים (איור :)1
 .1הגדרת הבסיס לעבודה ,הבנה מה רוצים להשיג ובניית תכנית :איך להגיע לתוצאה הרצויה.
 .2הגדרת התנאים הרצויים מבחינה אקולוגית וחברתית ואיך להשיג ולשמר את התנאים הרצויים הללו.
 .3החלטה על האסטרטגיה הניהולית ועל הכלים הניהוליים להשגת האסטרטגיה.
 .4יישום כלי הניהול ,בחינת השפעתם וביצוע התאמות במידה ויש צורך.
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איור  :1מודל  Visitor Use Management frameworkמקורMarion, 2016 :
8.1

שלב  :1הגדרת הבסיס לעבודה :מה רוצים להשיג?

הגדרת בסיס העבודה הנוכחית הוצגה בפרק  2בדו"ח הנוכחי ,שבו הוצגו מטרות הפרויקט ,שגובשו בתהליך של
בירור ודיאלוג עם כל בעלי העניין.
8.2

שלב  :2הגדרת התנאים הרצויים מבחינה אקולוגית וחברתית

.2א התנאים הרצויים מבחינה אקולוגית
תחת כותרת זו נדרש לאתר אזורים שיוגדרו "מרחב שקט" שבו פעילות המבקרים תהיה מתונה ,והמרחב ישוקם
לטובת טיפוח ערכים אקולוגיים ,ושמירה על הפעילות החקלאית הסובבת .זאת לעומת אזורים אחרים שבהם
תרוכז פעילות הנופש האינטנסיבית .המפה הבאה מציגה את תפרוסת האזורים השקטים לעומת אזורים
אינטנסיביים ,שהוגדרה בעבודה הנוכחית על בסיס הבדיקות האקולוגיות שנערכו בעבודה זו ,שיחות עם בעלי
עניין ,בחינת תוכניות שנערכו במרחב ועבודות שנערכו על ידי המועצה האזורית.
המלצתנו היא לתכנן אזורים שקטים לטובת שיקום אקולוגי באזור שבמרכז התעלה (מדרום לחניון להבות ומצפון
למפגש התעלות) ,וכן את האזור הדרומי לגשר הפקק .חיבורי הנחלים והתעלות במרחב (גשר להבות עד גשר
הפקק) יוגדרו כאזורים בעלי פוטנציאל אקולוגי לשיקום .אמנם באזור שמדרום לגשר הפקק מתקיימת פעילות
שייט בנחל ,אך ניתן לקבוע לה כללי פעילות כך שהיא לא תפגע בהגדרת המרחב כמרחב שקט.
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במרחב השקט שבמרכז התעלה תתאפשר תנועת מבקרים רגלית ,או באופניים ,למטרות טיול או תצפית טבע,
וזאת בגדה המזרחית בלבד .הגדה המערבית ,הנושקת לאגמון החולה ,הינה חלק מאזור השיקום האקולוגי של
האגמון ותהיה סגורה לציבור הרחב ,בהתאם לתפיסות של מנהלי השטחים הפתוחים במרחב זה.
ראוי לציין כי במרחב הכללי ,מחוץ לאזור העבודה הנוכחית ,ישנם נחלים נוספים הראויים להיבחן לשם התאמתם
להגדרה של מרחב שקט .למשל :נחל קליל ונחל עורבים הזורמים לתעלה מצפון לגשר להבות.
פעילות הנופש האינטנסיבית תרוכז בצפון התעלה ,סביב חניון להבות; וכן בדרום התעלה ,בין גשר הפקק ומפגש
התעלות ,האזור הכולל את חניון דישון.
הנמקת האיזור המוצע:
במבט של קישוריות מרחבית (יבשתית) ,אזור מרכז התעלה מקשר בין השמורות המזרחיות (עין אלה ,אחו גונן,
עין גונן ,ואדי אל חמדי) למרחב אגמון החולה ,לרבות אזור המתוכנן (רעיונית) להצפה מצפון למפגש התעלות.
אמנם ,באזור מרכז התעלה נערכו מעט מאוד תצפיות בערכי טבע ,ולכן ישנן מעט עדויות המבססות קביעה של
הערכיות האקולוגית באזור זה .גם סקרי הדגים שנערכו בעבר התמקדו במעלה ובמורד התעלה ולא במרכזה.

ההמלצה על מרכז התעלה כאזור שקט קשורה בעיקר להיבטים של קישוריות מרחבית ,כמו גם היות מרחב זה
מרוחק יחסית מהדרכים האזוריות ,ולעת ע תה לא נערכו בו תכניות לפיתוח אינטנסיבי של תשתיות פנאי ונופש.
מצד שני ,בדרום התעלה ליד גשר הפקק ,ובצפון התעלה ליד להבות הבשן ,הוגדרו אזורים לנופש פעיל בתכניות
מתאר ,והחניונים נמצאים כיום בפיתוח על ידי המועצה האזורית .כיום יש חניון לילה ושני חניוני יום באזור מפגש
התעלות (אינדיפארק וחניון יום נחל דישון) ובאזור גשר להבות יש חניון יום וחניון הלילה בתכנון .תחת עקרון ריכוז
תשתיות הגיוני למקם את אזורי הנופש הפעיל סביב לאזורי הלינה .אזורים אלה גם נגישים לרכב (גשרים להבות,
יסוד המעלה והפקק) ,ואילו מרכז התעלה הרבה פחות נגיש לרכב.

המפה הבאה מציגה את האיזור המוצע .הפוליגונים במפה הם אילוסטרטיביים ,וכוונתם להתייחס רק לתעלה
ולשוליה .המרחב הכללי הסובב את התעלה הינו מרחב חקלאי פעיל ,ואין כוונה לפגוע בפעילות החקלאית .מוצע
לתכנן את ניהול המרחב כך שהמבקרים יופרדו ככל הניתן מהשטחים החקלאיים ,כך שלא תיווצר פגיעה
בחקלאות מצד המבקרים ולא יתרחשו תאונות או פגיעות אחרות במבקרים כתוצאה מהפעילות החקלאית
השגרתית.
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אזור שקט

נופש
אינטנסיבי
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מפה  : 19הצעה לאיזור :אזורים שקטים לשיקום אקולוגי לעומת אזורים לנופש אינטנסיבי

.2ב התנאים הרצויים מבחינה חברתית
הפרמטר העיקרי המשפיע על התנאים החברתיים במרחב התעלה הוא קיבולת המבקרים שבהתייחס אליה
יתוכננו תשתיות קליטת הקהל .כמות מבקרים גדולה מדי יכולה להביא לעומסים ולפגוע בחוויית הנופש בחיק
הטבע .מאידך  -ישנם צרכים אחרים שמביאים לרצון להגדיל את כמות המבקרים בתעלה ,במיוחד הרצון לאזן את
עומסי המבקרים מול אתרים אחרים במרחב ,ולקלוט "עודפי" מבקרים מאזורים אחרים ,רגישים יותר.
בקביעת קיבולת המבקרים הרצויה מוצע להתייחס ליעדים:
✓ שמירה על חוויית ביקור איכותית; המשמעות היא הגבלת הקיבולת ,בכדי לשמור על תחושת המרחב,
השקט והביקור במקום המאופיין כטבעי ולא עמוס.
✓ הורדת עומסי מבקרים משטחי צפון המועצה ,והפניית המטיילים אל אזור התעלה המזרחית; המשמעות
היא ניסיון להגדיל את קיבולת המבקרים ,תוך שמירה שלא לפגוע בחוויית המבקר.
✓ איזון עלות תועלת עבור המועצה; המשמעות כאן אינה חד משמעית :הגדלת קיבולת המבקרים תתרום
להכנסות ,אך מצד שני גם לעלויות התחזוקה של המרחב .נדרש למצוא את הקיבולת שתאזן ותשיא את
התועלת מול העלות.
במצב הקיים ,קיבולת המבקרים בתעלה המזרחית היא כ 100,000-מבקרים בשנה ב 100-ימי שיא ,שהם כ-
 1,000נופשים ביום שיא ,או כ 300-משפחות ביום שיא (בהנחה של  3.2איש למשק בית ,בהתאם לגודל משק
הבית הממוצע בישראל).
מה היא קיבולת המבקרים הרצויה?
נציג ארבעה יעדי קיבולת אפשריים:
 )1לפי בדיקות של מחלקת תיירות במועצה האזורית ,אם קיבולת המבקרים תעלה ל 400 -משפחות ביום
שיא ,מספר ימי השיא בשנה יעלה ל 120 -יום ,ויגבו דמי חניה מכל המבקרים ,צפי ההכנסות נטו השנתי
מהביקורים בתעלה יהיה  1.5מ'  .₪הכנסות בסדר גודל כזה יוכלו לאזן את העלויות של תחזוקת המרחב.
מדובר בעליה של כ 70%-בכמות המבקרים ביחס למצב הקיים :קיבולת של כ 1,700-נופשים ביום שיא,
כ 170,000-מבקרים בשנה.
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 )2כיום בתכנון לביצ וע שני חניוני לילה בסמוך לתעלה ,כאשר בכל אחד מהם מתוכננים כ 1,000 -אוהלים,
כלומר קיבולת של  2,000משפחות ביום שיא ,שהם כ 6,400-נופשים ביום שיא כ 770,000-מבקרים
בשנה.
 )3בתכנון חופי מקובל כי מרחב בגודל  15מ"ר לאדם ביום שיא ,מספק תחושת מרחב מספקת ,ומונע
תחושת עומס (זו ,למשל ,הנחת התכנון בתמ"א  13 / 13חופי כנרת ,דו"ח מצב קיים  .)2011אורך
התעלה בין גשר הפקק למפגש התעלות הינו כ 3,500-מ' .המרווח בין התעלה והשטחים החקלאיים
המעובדים הינו כ 50-מ' מכל גדה של התעלה .כפי שהוצע לעיל – ניתן לתכנן ולהשתמש לנופש חופי
בשתי גדות התעלה ,סה"כ כ 350דונם .עם זאת ,אנו מניחים כי לא כל המרחב ישמש כשטחי נופש חופי,
אלא יכללו בו שימושים נוספים ,כגון דרכים מקומיות ,חניוני רכב ,חניוני לילה ,חדרי נוחיות ותשתיות
דומות ,וכן שטחים שיוגדרו לשימור טבעי ללא נופש .לפיכך נחשב שטחים לנופש חופי נטו בגודל של 175
דונם ( 175,000מ"ר) .ניתן להכיל בשטחים הללו ,לפי הקצאה של  15מ"ר לאדם ,כ 11,700-נופשים
ביום שיא (כ 3,600-משפחות) ,שהם כ 1.4-מיליון נופשים בשנה.
 )4יעדי מחלקת תיירות במועצה האזורית הינם להקים לאורך התעלה חניונים בהיקף כולל של כ5,000 -
אוהלים .המשמעות הינה כ 16,000 -נופשים ביום שיא (בהנחה של כ 3.2נופשים לאוהל ,לפי ממוצע
גודל משק הבית בישראל).
כפי שניתן לראות ,היעדים מסודרים בסדר עולה מהקיבולת הקטנה לגדולה .ניתן לראות כי בעליה סבירה של
כ 70%בכמות הנופשים ,תוך הסדרת תשתיות הנופש וגביית דמי חניה מהנופשים ,אפשר לממש את היעד של
איזון עלות -תועלת ,כך שהתשלום של הנופשים יכסה את ההוצאות הצפויות של תחזוקת השטח על ידי צוות
המועצה האזורית.
החניונים הנמצאים כיום בתכנון לביצוע יכולים להעלות את קיבולת הנופשים במרחב פי  6.5ביחס למצב הקיים.
עם זאת ,בהשוואה לסטנדרטים מקובלים בתכנון נופש חופי ,ניתן לומר כי מרחב התעלה הינו גדול ויכול לקלוט
כמות נופשים גדולה (ניתן אפילו להגדיל את אפשרויות לינת השטח ,עד כ 3,600 -אוהלים) .עם זאת ,יעדי מחלקת
התיירות ,כ 5,000-אוהלים במרחב התעלה ,נראים מוגזמים ,ועלולים לפגוע בחוויית הנופש (בהנחה שימומשו
כולם ויגיעו לקיבולת מלאה).
יש לציין כי מתוכננים כעת על ידי המועצה שני חניונים – אחד בצפון התעלה באזור להבות הבשן ואחד בדרום
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התעלה באזור גשר הפקק .מכיוון שהאזור הדרומי ,בין גשר הפקק למפגש תעלות הינו גדול יחסית ,מוצע לרכז

את פעילות התיירות האינטנסיבית באזור זה ,ולתכנן כאן חניון גדול יחסית; ובאזור להבות הבשן ,שבו שטח החוף
קטן יחסית ורגיש יותר – לתכנן חניון קטן יותר עם קיבולת מצומצמת יחסית.
לסיכום -מוצע לעת עתה לאמץ את קיבולת הנופשים המוצעת על בסיס קיבולת החניונים הנמצאים כיום בביצוע,
קיבולת של כ 6,400-נופשים ביום שיא ,המהווה הגדלה משמעותית ביחס למצב הקיים .ככל שהיעדים יתממשו
והפרויקטים הנוכחיים ינחלו הצלחה ,ניתן להמשיך להגדיל את קיבולת הנופשים באזור שבין גשר הפקק ומפגש
תעלות ,עד כ 3,600-משפחות ,בדגש על קליטת מירב קיבולת הנופשים באזור הדרומי ,בין גשר הפקק ומפגש
תעלות .קיבולת גדולה יותר נראית מוגזמת ,ועלולה לפגוע בחוויית הנופש.
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8.3

שלב  :3החלטה על האסטרטגיה הניהולית ועל הכלים הניהוליים למימושה

.3א החלטה על האסטרטגיה הניהולית
בסקר הספרות שנערך במסגרת עבודה זו זוהו ארבע אסטרטגיות עיקריות לניהול אתר נופש בחיק הטבע:
✓ הגבלת השימוש באתר  -צמצום הזמן שניתן לבקר באתר (עונות שנה ,שעות ביום) ,סגירה של אזורים
לביקורי קהל ,הגדרה של אזורים לשימושים מיוחדים ואיסור על שימושים אחרים.
✓ הגדלת היצע הפעילות ואפשרויות הנופש  -הרחבת האזורים הגיאוגרפיים המותרים או נגישים לביקור,
ו/או הגדלת משך הזמן בו האתר פעיל ופתוח לקהל ,במטרה לפזר את הקהל על פני זמן ארוך יותר או
שטח גדול יותר .כלי נוסף תחת קטגוריה זו הינו פיתוח רשת מרחבית של אתרי ביקור ,המקושרים ביניהם,
כך שכאשר יש עומס באתר מסוים ניתן להפנות את הקהל לאתרים סמוכים אחרים שבהם העומס קטן
יותר.
✓ שינוי התנהגות של מבקרים – קביעת כללים להתנהגות המבקרים ,כך שהתנהגויות מזיקות יצומצמו או
ימנעו כליל ,ולעומת זאת יהיו תמריצים ועידוד להתנהגויות רצויות .ניתן להפעיל את האסטרטגיה
באמצעות חוקים ואכיפה ,אבל גם בדרך "רכה" של הסברה ,שכנוע ומתן תמריצים.
✓ הגדלת עמידות המשאבים באתר – כך שהוא יוכל לקלוט מבקרים נוספים תוך צמצום ההשפעות
השליליות שלהם .בין היתר מדובר בהוספת מתקנים (למשל חדרי נוחיות ,או מגרשי חניה מוסדרים),
מיגון אזורים מוגדרים להבערת אש ,בניית שבילים מרחפים מעל אזורים רגישים ,הוספה של מצעים
לשבילים כדי לחזק אותם ,הפרדה בין שבילי טיול ואזורים רגישים כגון שטחים חקלאיים או שטחים
לשיקום אקולוגי ועוד.
בכל תכנית רצוי לשלב כלים מארבעת האסטרטגיות הללו ,ועם זאת יש תועלת במתן דגש על אסטרטגיות מסוימות
לעומת אחרות.
האיור הבא עורך בחינה של האסטרטגיות למול יעדי העבודה .ניתן לראות כי אסטרטגיה של שינוי התנהגות
המבקרים עונה על מירב היעדים ,וראוי לפיכך לקדם אסטרטגיה זו בכל הכלים הניהוליים במרחב התעלה
המזרחית.
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איור  :2בחינת השפעת אסטרטגיות על יעדי ניהול מבקרים בתעלה הצפונית  -הערכה איכותנית
עם זאת ,ראוי לזכור כי מרחב התעלה המזרחית זוהה על ידי המועצה האזורית כמרחב בעל רגישות נמוכה יחסית
בהשוואה לאזור הנחלים בצפון המועצה האזורית ,ויש רצון למשוך מבקרים מנחלי הצפון אל התעלה המזרחית.
לאור זאת נראה שהאסטרטגיה המובילה הינה הגדלת היצע הפעילות ואפשרות הנופש בתעלה המזרחית
(באזורים שזוהו כמתאימים לפעילות נופש אינטנסיבית) ,תוך הגדלת עמידות המשאבים באתר .במרכז התעלה,
באזור הרגיש ,יש לפעול לפי אסטרטגיה של הגבלת השימוש ,ושינוי התנהגות המבקרים .צמצום התנהגויות
שליליות צריך לקרות בכל מרחב התעלה ,אך יש להקפיד במיוחד באזור הרגיש במרכזה.
אסטרטגיית ניהול המבקרים המוצעת הינה לפיכך:
שינוי התנהגות המבקרים בתעלה המזרחית ,תוך הגדלת עמידות המשאבים באתר והגבלת השימוש בחלק
המרכזי של התעלה ,סמוך לאגמון החולה ,שיאפשר שימור ושיקום אקולוגי כמטרה מרכזית של ניהול המרחב
וכחלק מהגדלת היצע אפשרויות הנופש בדרום ובצפון התעלה.
.3ב זיהוי כלים ניהוליים למימוש האסטרטגיה
הכלים לניהול המרחב בהיבטים אקולוגיים ובהיבטי נופש מפורטים בפרקים  9ו 10-בהמשך הדו"ח.
עם זאת ,כבר בשלב זה ניתן לזהות את הגורם שמומלץ כי ינהל את המרחב בהיבטי אקולוגיה ותיירות .כפי שפורט
בעבודה ,לניהול מבקרים במרחב התעלה המזרחית שותפים ובעלי עניין רבים ,בעלי תפקידים במועצה האזורית
ובארגונים שמחוץ לה ,שיש לתכלל את מגוון מטרותיהם ולהביא לידי תיאום את הכלים העומדים לרשותם
בהסדרת המרחב.
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מומלץ כי הגורם המנהל יהיה האגף המוניציפאלי במועצה האזורית גליל עליון ,שכן הוא יכול לייצר את התכלול
המתאים בין מגוון בעלי העניין ,ולכוון את המרחב ליעדים מוסכמים ומימוש כלים מתאימים ,כולל חקיקה ואכיפה,
כך שישמרו ערכים אקולוגיים כמו גם חוויית המבקרים במרחב.
8.4

שלב  :4ביצוע ,בחינת השפעות והתאמות נדרשות

מוצע לתכנן ולבצע את ניהול המבקרים במרחב כתהליך דינאמי הכולל למידה והערכות לשינויים ושיפורים .מוצע
לערוך מפגשים תקופתיים עם בעלי העניין במרחב ,כולל החקלאים והתיירנים המקומיים ,שמטרתם להיערך
לעונת הנופש ולימי שיא ,לקבל משוב על ביצוע תכנית ניהול המבקרים ,רעיונות לשיפור התפעול ,ולשיפור הקשר
בין התעלה לאתרי תיירות מרחביים .מוצע לקיים קבוצות ברשתות החברתיות ,לדיון והעברת מידע בין בעלי העניין
במרחב ,שיאפשרו גם הן לקבל משוב ולשפר את תהליכי ניהול המבקרים.

 .9הנחיות וכלים לניהול המרחב בהיבטים אקולוגיים
התעלה המזר חית היא גוף מים עמוק רחב ותפעולי שנחפר במקור במטרה לסייע בניקוז עמק החולה ולהוליך את
מי הירדן באופן היעיל ביותר דרך עמק החולה אל מורד הירדן ההררי .התעלה נמוכה מסביבתה ,ובדרכה אוספת
את ספיקות נחלי הגליל והגולן ,מעיינות הדופן ותעלת הירדן המערבית (מפה .)1תפקידה של התעלה הוא להוליך
ספיקות תכן ושיטפונות חורפיים ולמנוע הצפה ופגיעה בחקלאות העמק .תפקידה המשני של התעלה הוא טיילות
ונופש .ככל שגודל האוכלוסייה בישראל ,לצד ההכנסה הפנויה ורמת המינוע עולים (למ"ס )2018 ,גובר העומס
על המערכות הטבעיות בנחלי הצפון ,ואנשים רבים יותר מגיעים לנפוש באזור התעלה .ערכיותה האקולוגית של
התעלה היא נגזרת ישירה של מטרות אלו כפי שהוגדרו ע"י הגופים האמונים על תחזוקתה והיא נמוכה באופן
יחסי לגופי המים שסביבה ,הטבעיים והמלאכותיים כאחד .מטרת הפרק הנוכחי היא לזהות כלים שיאפשרו לשפר
את הערכיות האקולוגית של התעלה בכך שתאפשר קישוריות אקולוגית עבור מינים חשובים ,לשפר את תפקוד
בתי הגידול שלאורך התעלה ,וכל זאת ,תוך קליטת קהל מיטבית – כזו שמאפשרת לקהל להנות אך ללא פגיעה,
או עם פגיעה מינימלית ,בתפקודה האקולוגי .הפרק נחלק לשלשה חלקים :בחלק הראשון דנו בקצרה באתגרים
האקולוגים במרחב התעלה כפי שמשתקף מעיניהם של ארבעה מיני דגל .בחלק השני הצבענו על פתרונות
שניתן להטמיע במסגרת תכניות שונות החולשות על מרחב התעלה .בחלק השלישי והאחרון דנו בהיבטים
אקולוגים שיקומיים ותפעוליים לניהול המרחב השקט ,ובהיבטי תחזוקה של המרחב הפעיל ,שיבטיחו את צמצום
הש פעת השוליים של המרחב הפעיל על המרחב השקט .הכותבים מאמינים שבאמצעות התייחסות אקולוגית
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להיבטים של תכנון ,תחזוקה ,וניהול משאבים ניתן לשפר את תפקודה האקולוגי של התעלה ,להגדיל את כושר

הנשיאה שלה למגוון ביולוגי ולשפר את הקישוריות המרחבית של העמק כולו .כל זאת תוך יצירת עוגן לתיירות
אקולוגית בתחום התעלה ועמידה ביעדי קליטת הקהל שהוצבו ע"י המועצה.

 9.1אתגרים אקולוגים בתחום התעלה
האיום האקולוגי העיקרי על המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי בעמק ,הוא העלמות בתי הגידול הלחים
ממרחב העמק כתוצאה מהתרחבות שטחים מבונים ,תעשייתיים וחקלאיים .1עד לאמצע המאה ה 20-עמק
החולה היה משופע בבתי גידול לחים .עשרות מעיינות דופן שנבעו על קווי השבר המזרחי והמערבי והתנקזו
לנחלי איתן גדולים שזרמו לעמק יצרו אגם רדוד ושטחי ביצות ששטחם נאמד בכ 60 -קמ"ר בעונות הרטובות.2
הגידול העצום באוכלוסיית האדם בארץ ישראל (פי  16ביחס לראשית המאה) ,ובעקבותיו הגידול בשטחי חקלאות
השלחין (פי  )130והמטעים (פי 3)4-התאפשר בזכות תפיסה וניצול של מקורות מים אלה ,וטיובם לחקלאות.
באמצע המאה ה ,20-כ  85%משטח המים בבתי הגידול הלחים נוקז ויובש ,והמים שזרמו בעבר במעיינות ובנחלים
נתפסו לצרכי שתייה וחקלאות .4הנחלים תועלו ויושרו ("הוסדרו") ,תפקודי הנחל שלהם אבדו ,ושטחים חקלאיים
הוקמו בתחום פשטי ההצפה  .חקלאות המדגה שהוקמה ליד הביצות והנחלים שיובשו ,החליפה (באופן חלקי)
את בתי הגידול הלחים הטבעיים שנעלמו ,והיוותה מפלט למינים של בתי גידול לחים ששטחי המחיה שלהם
נעלמו .5אך ענף המדגה ניצב בפני אתגרים רגולטורים המאיימים על המשך קיומו (הורדה מכסי המגן על היבוא
שפתחו את השוק הישראלי ליבוא דגים מתחרה ,תיקון  27לחוק המים אשר הביא לעלייה דראסטית במחירי המים,
והרפורמה במי הפלט .)6הצורך לגיוס השקעות לטובת ענף מדשדש ,במציאות של חוסר וודאות לגבי מחירי המים
העתידים דוחף מדגים רבים לסף הפסד וסגירה .7מאז שנות ה  80קיימת ירידה משמעותית בהיקף גידול הדגים
בעמק .מ  13,000דונם בשנות ה 80-ל  1000דונם בלבד היום .2בשנים האחרונות הופסק גידול הדגים בבריכות
עמיר ,דפנה ,כפר גלעדי ,צומת הגומא (חלקי) ,ולאחרונה גם בקיבוץ "להבות הבשן" בסמוך לתעלה מצפון מזרח
(מידע בע”פ ,עמית דולב .)2019 ,חלק מהבריכות שחדלו לתפקד נותרו נטושות (בריכות כפר סאלד למשל) ,וחלקן
עבר הסבה לשימושים חקל איים אחרים .לסיכום ,צמצום פני המים בעמק החולה הישראלי היה תהליך הדרגתי.
עד שנות ה 90-אבדו מקורות מים טבעיים ,ומאז שנות ה  80חלה ירידה גם במקווי מים חקלאיים מנוהלים .מסיבה
זו גובר הצורך לנהל את בתי הגידול האקווטיים שנותרו ביעילות ובשום שכל ,באופן שיאפשר את המשך קיומה
של המערכת האקולוגית הייחודית של עמק החולה.
במטרה לדייק את ההמלצות שלנו (חלקים ב' ו-ג') ,הוחלט ע"י צוות אקולוגים 8להתמקד במספר מיני דגל המייצגים
מנעד של צרכים אקולוגים.
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 )1אינדיקטור מס'  ,1אמנון הגליל ()Sarotherodon galilaeus

מין ממשפחת האמנונים ,אנדמי למערכת האקולוגית של הכנרת והירדן .חי באזורי זרימה איטית .האמנון
אוכל כל ניזון מאצות (פרידיניום) ,זואובנטוס ורקב .המין מתרבה באזורי מצע קשה (שורשים ,אבנים ,סלעים
שקועים) ,נמנה עם קבוצת דוגרי הפה ומקיים זוגיות מונוגמית בעונת הרבייה בסתיו .ההטלה מתבצעת בדרך
כלל באזורים רדודים (עד  10מ') והדגיגים מוצאים מקלט באזורי צומח הגדה הרדודים  .9,10אמנון הגליל לא
נודד למטרות רבייה ,אך זקוק למקלט תרמי בעונת החורף .האמנון מתקשה בשחייה נגד זרם חזק ,אינו
מסוגל לעבור מכשולים ,ואפילו מפלים מהווים חסם בלתי עביר עבורו .9לאמנון תפקיד חשוב בשמירת האיזון
האקולוגי באגם הכנרת (רעיית אצות) ,ועל כן אגף הדיג ורשות המים מפעילים פרויקט אכלוס של דגיגים
לכנרת בהיקף משמעותי .11השנה ,2019 ,אוכלסו כמיליון דגיגים בגודל ביניים (יפעת ארצי .2019 , ,מידע
בע”פ) .האמנון מהווה סמן ביולוגי למורכבות בית גידול ,ולחסימה חלקית של הקישוריות האקווטית ע"י
חסמים הידרו ביולוגים.
 )2אינדיקטור מס'  ,2בינית ארוכת ראש ()Barbus longiceps
מין ממשפחת הקרפיונאים המוגבל בתפוצתו לסוריה וישראל ,מצוי על פי רוב במקווי מים גדולים כמו הכנרת
והירדן .טורף הניזון מחסרי חוליות ודגיגים קטנים אותם הוא מאתר על הקרקעית בעזרת הבינים שבצדי פיו.
ביניות מאכלסות בתי גידול אגמים ,ומתקשות במעבר מעל מכשולים .בסתיו ובעונת החורף הביניות נודדות
במעלה הנחלים ומטילות בגומות המתכסות בחול ואבנים קטנות .9,10הבינית מהווה סמן ביולוגי לקישוריות
אקווטית בין אגם הכנרת ונחלי הגליל .רמת הסיכון האזורית של המין טרם נקבעה ,אך אוכלוסיותיה פחתו
בשנים האחרונות כתוצאה מרצף שנים שחונות שפגעו ברציפות המים בנחלים המובילים לכנרת וביכולתם
של פרטים להתכנס באתרי הרבייה בנחלים הגבוהים (מנחם גורן .2019 ,מידע בע”פ).
 )3אינדיקטור מס'  ,3חפף ישראלי (-)Capoeta damascina
מין ממשפחת הקרפיונים המוגבל בתפוצתו לסוריה וישראל .בישראל מאכלס את מערכת הכנרת והירדן
ומספר נחלי חוף .מותאם לתנאי זרימה מהירה ומסוגל לעלות מפלי מים גבוהים ( 1.5מ') ,לעבור בתעלות
צרות ולהשתמש בסולמות דגים ,9,10ולכן מהווה סמן ביולוגי לחסימה מלאה של הקישוריות האקווטית ע"י
חסמים הידרו ביולוגים .החפף ניזון מאצות אותן הוא מגרד מאבנים שקועות ,וטורף בעלי חיים מזדמנים .עם
הגשמים הראשונים נודד החפף אל אתרי הטלה בנחלי אכזב שהתמלאו .הנקבה מטילה בגומה חפורה
ומכסה אותן בחול וחצץ.10
לאורך התעלה המזרחית ישנם מספר חיבורים עם הנחלים והתעלות ממזרח (מצפון לדרום) :נחל קליל ,נחל
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עורבים ,תעלת להבות-הבשן ,תעלת גונן  1ו( 2-המנקזות את נחל סימבטיון) ,ותעלת הביטחון (המנקזת את
מעיינות הדופן המזרחיים ,ואת נחלי פרש ,חמדל ,שוח והג'ילבון) ,וממערב :את נחל דישון ותעלת הירדן המערבית

(מפה  .) 1חיבורים אלו הכרחיים עבור קיומן של אוכלוסיות בע"ח מימיים .אך בפועל ,התעלה המזרחית שהיא
גוף מים לינארי עמוק ונמוך מסביבתו מותאמת לקליטת מים בלבד ומנותקת הידרולוגית מגופי מים טבעיים
ומלאכותיים בליבת העמק .רציפות אקווטית הינה גורם מפתח המשפיע על נוכחות דגים בערוץ (ובעקיפין גם על
אוכלוסיית הלוטרות) .מיני דגים נעים במעלה ובמורד הנחל לצורך מילוי צרכים ביולוגים כמו רבייה ,חיפוש מזון או
מסתור ,אימון וחיפוש מקלט תרמי בחורף .9חסם הידרו ביולוגי הינו גורם טבעי או מלאכותי שחוסם מעבר חפשי
של מים ובעלי חיים בערוץ .מחקרים מצביעים על השפעה של חסמים אלו גם על אוכלוסיות של צמחי מים טבולים,
חסרי חוליות גדולים ואצות .9בשנת  2018התקיים סקר שתיעד את כל החסמים ההידרוביולוגים המלאכותיים
בערוצים בנחלי הצפון (ממקורות הירדן ועד לירדן ההררי) .לאורך התעלה המזרחית ,בין גשר להבות הבשן לגשר
הפקק אותרו  8חסמים שרובם הינם מעבירי מים צינורי מתחת לדרך חקלאית וסכרים( 9מפה .)20
בשנים  2018-2017נערך סקר דגים בשתי תחנות דיגום בתעלה המזרחית ,בחלקה הצפוני (מדרום לגשר להבות
הבשן) ,ובחלקה הדרומי ,מזרחית לחולתה .12אמנון הגליל  ,חפף ישראלי ובינית (גדולת-קשקשים) נצפו בשתי
הנקודות (מפה .)4
 )4אינדיקטור מס'  ,4לוטרה (: )Lutra lutra
הלוטרה היא יונק פעיל לילה ממשפחת הסמוריים .ישראל מהווה קצה גבול תפוצה דרומי של המין.
אוכלוסיותיה ,שהגיעו בעבר עד לאגן השורק ,הלכו והצטמצמו בעשורים האחרונים והיום הן מוגבלות למערכת
הכנר ת והירדן .ביבשות המוצא שלה ,אירופה ואסיה ,היא מוגדרת כמין שעתידו בסכנה .ובישראל היא מגיעה
לסף סכנת הכחדה חמורה .בהיותה טורף העל בבתי הגידול הלחים בישראל ,נוכחותה במערכת האקולוגית
מהווה סמן חשוב לבריאות המערכת ולמגוון הביולוגי בה .שני גורמים מרכזיים מגבילים את תפוצתן של
הלוטרות( :א) נוכחות של דגים בגודל מתאים (בינוני) .מסקרים עולה כי נוכחותן של לוטרות בשפכי נחלים
גדולה יותר ,ייתכן שהדבר קשור לריבוי דגים באזורים עשירים בנוטריינטים 13ו (ב)קישוריות יבשתית .פעמים
רבות הלוטרות נעות בין מקווי מים טבעיים או מלאכותיים דווקא לאורך צירים יבשתיים המהווים הדרך הקצרה
ביותר ממקור מים אחד למשנהו .למרות שלוטרות משתמשות היטב במעברי מים מותאמים ,לעיתים קרובות
מידי פרטים נמצאים דרוסים לאורך כבישים .לאורך כביש  918נדרסו בין השנים  8 2009-2013לוטרות 14וב-
 6 2018לוטרות נוספות .15מסקר הלוטרות האחרון (שחל )2018 ,עולה כי קיימת אוכלוסייה יציבה בנחלי עמק
החולה ,סביב הכינרת ,ובנחלים הנשפכים אליה מצפון .בסקר התגלו ממצאים שעשויים להעיד על הימצאות
לוטרות באתרים חדשים ודרומיים יותר :שפך נחל תבור ,מדרום לנחל תבור (דריסה) ,עיינות חסידה (חמדיה)
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ובסמוך לישוב "גשר" .ממצאים אלו עשויים להעיד על התפשטות האוכלוסייה לאורך חלקיו הדרומיים של
הירדן המשמש כנתיב מעבר והתפשטות מרכזי של הלוטרות דרומה ומערבה .לאורך השנים התקיימה

אוכלוסייה רציפה של לוטרות בבריכות הדגים של להבות הבשן בקצה הצפוני של התעלה ,אך הללו נמצאות
כיום בתהליך של נטישה .לוטרות נצפו באופן אפיזודי בנקודות שונות לאורך התעלה (מפה  ;9תצפיות תימ"י).
מחקר שעקב אחר פעילות הלוטרות בשמורת הבניאס ,לא מצא הבדלים בנפח פעילות של הלוטרות בחלקות
מעקב בשמורה הסגורה (בה אין פעילות אדם במהלך היום) והשמורה הפתוחה לקהל במהלך היום .16
לסיכום .האתגרים האקולוגים המרכזיים במרחב התעלה המזרחית הינם:
.I

ירידה חדה בשטח פני המים וצמצום שטח בתי הגידול הלחים (הטבעיים והמלאכותיים) בעמק,
כתוצאה מייבוש ותפיסה של מקורות המים ,רצף שנים שחונות וסגירת מדגים.

.II

קיטוע הרציפות האקווטית בין מערכת הירדן לכנרת ובין גופי המים בתוך עמק החולה כתוצאה
מהסדרה ותיעול של גופי המים ,והצבת מחסמים הידרו-ביולוגים.

.III

קיטוע מרחבי (יבשתי) כתוצאה מתשתיות תחבורה אורכיות ,ובעיקר כביש  918וכביש .90

.IV

פיתוח אזורי שפכי נחלים שהינם בעלי פוטנציאל גבוה לשיקום כמקור למינים לנחל כולו.

.V

מורכבות מבנית נמוכה* של הנחלים והתעלות כתוצאה מהסרה ארוכת שנים ,יצירת חתך טרפזי פשוט
ומוסדר של התעלה ,ואופן ניהול הצומח ע"י רשות הניקוז.

.VI

עומס מבקרים הולך וגדל במקורות המים.

*מורכבות מבנית גבוהה יש בנחל שבו אזורי זרימה מהירה ,לצד אזורים אגמיים .עומק מספק ,לצד אזורים רדודים.
אזורי בוץ רדודים ,לצד אזורים אבניים או חוליים ושטחי צמחיה טבולה ומזדקרת .מורכבות מבנית תוביל למורכבות
ביולוגית וגיוון של מקורות המזון ,והנישות האקולוגיות .אלו הן אבני הבניין של מערכת אקולוגית מגוונת ,מתפקדת
וחסינה.
יש לציין שבמרחב העמק קיימים איומים נוספים ,ובראשם ירידה מתמשכת באיכות המים ,בעיקר כתוצאה
משימוש בדשנים כימיים ואורגאניים ,חומרי הדברה והשקיה במי קולחים הנשטפים לנחל בנגר עילי או בתת
הקרקע ,רעייה של בקר בקרבת נחלים ומכלאות בהן מרוכזים העדרים שהינם מקור נוסף למזהמים הנשטפים
מאגני המשנה ודפנות העמק במורד אל הערוץ המרכזי של הירדן ,עומס של סירות וקיאקים לאורך הנחלים פוגעת
גם היא בקרקעית הנחל ובצומח גדה ,גידור עודף ועוד .1העבודה הנוכחית לא תעסוק באיומים אלה.

 9.2עקרונות אקולוגיים לתכנון במרחב התעלה:
בימים אלה מקודמות מספר תוכניות הנוגעות למרחב התעלה ובראשן ,תכנית האב שמקדמת המועצה עם חברת
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'ליגם' .להלן מובאת התייחסות קצרה להיבטים האקולוגים של התוכניות השונות .נמליץ שהמועצה תטמיע את

העקרונות המוצעים בתכניות הרלוונטיות ובתכנית האב .יש לציין שההתייחסויות שלנו הינן עקרוניות ואינן
מחליפות שיתוף אקולוג או התייעצות עם רשות הטבע והגנים.
 )1תכנית לשיקום תעלת הבטחון
לאורך הדופן המזרחית של העמק ,קיימת סדרה של עשרות מעיינות הנובעים לאורך השברים הגיאולוגים בקו
המגע בין רמת הגולן לעמק החולה .רובם הגדול נתפס ומימיהם מנוצלים בשטחי העמק ומחוצה לו .עד ליבוש
האגם התקיים בסביבת המעיינות ובנקודת המפגש עם שטחי הביצה הריכוז הגדול והמגוון ביותר של צמחיית
מים בישראל .בעקבות הניקוז של העמק ,נעלמו מרבית בתי הגידול הללו ,מגוון צמחי המים נפגע מאוד וחלק
מהמינים אף נכחד מהארץ .17מי המעיינות הזורמים בקטע שמדרום לקיבוץ גונן ועד מצפון לגשר הפקק ,נאסף
יחד עם זרימות השטח ונחלי מזרח הגולן (פרש ,חמדל ,שוח והג'ילבון) אל תעלת הביטחון שאורכה כ 8300
מ' .1,2,18התעלה זורמת לאורך כביש גונן-גדות (כביש  )918ונשפכת אל הירדן מצפון לגשר הפקק .תפקידה,
למנוע הצפות של שטחי גד"ש במזרח העמק .כתוצאה מכך נפגעים הן קשרי הרוחב בין מעיינות הדופן
המזרחיים ,והן הקישוריות בינם לבין התעלה המזרחית ,בואך עמק החולה .חידוש הקשר בין מעיינות הדופן
אל ליבת העמק חיונית להישרדותם של שני מיני דגים אנדמיים (שתחום תפוצתם מוגבל למערכת הירדן
והכנרת) הנמצאים בסכנת הכחדה :לבנונית הגולן ובינון נמרי .1עוד במעיינות טמפרטורה קבועה של 21
מעלות ,ובעבר הם היוו מקלט תרמי ואתר רבייה חשוב לדגים ממוצא טרופי ,כמו אמנון הגליל ,שנדדו אליהם
בחורף . 1למרות ערכיותם הגבוהה ,מעיינות הדופן עצמם סובלים מקיטוע הידרוביולוגי חמור ,ולאורכם נסקרו
לא פחות מ  55חסמים שונים.9
נמליץ :
 oהאזור בו נשפכת תעלת הבטחון לתעלה המזרחית היום ,הוגדר כ'שטח פעיל' במסגרת המתווה
הנוכחי ,ומתוכננות בו תשתיות לקליטת קהל .לכן מומלץ להשיג את תעלת הביטחון ממקומה הנוכחי
אל דרום לגשר הפקק (לאזור ה"שקט") .כמו כן יש לשקם את תפקודיה הנחליים .ויש להתייחס
לנקודת החיבור בינה לבין התעלה כאל מוצא נחל ערכי .
o

יש לשאוף לאספקת מים קבועה ומפלס יציב בתעלה.

 oלפעול לחיבור מחודש של מעיינות הדופן אל התעלה המזרחית באמצעות שינוי מפלסים.
 oליצור אזורי אל געת בתחום המעיינות שאינם מנוהלים.
 oלמנוע לינה במעיינות ולאורך תעלת הבטחון
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 oלצמצם את חציית התעלה ע"י רכבי שטח.

 oלבצע שיקום אקו-הידרולוגי בתעלה (מיתון גדות והוספת חתך מורכב) .במטרה ליצור שטח מים גדול
יותר מוצע להגביה את הקרקעית ולשפע את גדות התעלה באופן שיאפשר לשחזר (ולו רק לכיוון
מזרח) ,את דלתת מעיינות הדופן העתיקה.
 oמאחר ולאזור היסטוריה בוטנית מפוארת ,להערכתי ,בהינתן תנאי חתך טבעי ומורכב ,ממשק
תחזוקה אקולוגי של צומח גדות ,ניתן להביא לעליה מהירה במגוון המינים לאורכה (ע"ע סעיף "ניהול
צומח" להנחיות מפורטות).
 oמומלץ לנטוע עצים מקומיים (מילה סורית ,ערבה מחודדת ,דולב מזרחי) ובכל מקרה לא מומלץ לגנן
באמצעות עצי אקליפטוס מאחר והם מונעים נביטה של צומח.19

 )2פרוגרמת "מפגש התעלות"
התעלה המזרחית מנותקת מנתיבי מים לכיוון מערב ,אל ליבת העמק (האגמון והשמורה) .תכנית החולה ב'
18

(גיורא שחם וחובריו ,20)2011 ,והפרוגרמה שהוצגה ע"י חברת "ליגם"

מציעות לפתור חלק מהבעיה

באמצעות יצירת גוף מים במפגש התעלות (המזרחית והמערבית) .תכנית זו מעשירה את העמק בגופי מים
נוספים ,מגדילה את המורכבות המבנית ,ומשחזרת נופים אגמיים וביצתיים שהפכו לנדירים .גם התכנון
המחודש לתעלה ז' שדרכה יעברו המים מהאגמון להצפה החדשה מנצל היטב את ה"קלינים" שבשדות
המהווים שטח חקלאי בעל עם פריון נמוך ,מאחר והם נמצאים מחוץ לגבולות השקיית הקו-נוע .הדבר יאפשר
יצירת תעלת נחל עם נפתולים בחתך מורכב .גם בהיבט של טיילות ונופש התכנית משיגה את המטרות של
הגדלת הי צע הפעילות בתחום הפעיל של התעלה ,כמו חוף רחצה ,שיט ודיג בתחום התעלה המזרחית .נמליץ
לקדם את התכנית כחלק ממערך קליטת קהל משותף של רט"ג ,קק"ל והמועצה.

 )3בריכות הדגים בלהבות הבשן
הבריכות של קיבוץ להבות הבשן נמצאות במיקום אסטרטגי ונגיש בצמוד לדופן הצפון מזרחית של התעלה.
הבריכות מהוות חלק בלתי נפרד מבתי הגידול הלחים במרחב התעלה .במקום נצפו עופות מים רבים
ואוכלוסיית הלוטרות אף מתחזקת במקום תחנת סימון קבועה למדי13,14מפה  .)9נכון לאוגוסט  2019גידול
הדגים בבריכות הדרומיות הופסק והן נמצאות בתהליך של שינוי ייעוד לטובת הצבת תאים פוטו-וולטאים.
שלוש הבריכות הצפון מערביות ,הסמוכות לתעלה ,לכביש  ,977לחניון יום להבות ולאזור בו עתיד להיות מוקם
חניון הלילה ,הושארו במצבן הטבעי ,והשנה אף שימשו לאכלוס דגים עבור עופות נודדים (יפעת ארצי.2019 ,
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מידע בעל פה) .נמליץ לפעול יחד עם הגורמים הרלוונטיים על מנת להפוך את שלושת הבריכות הללו לאתר
נופש פעיל הכולל פעילות יום כגון דיג ,שיט ,וטיול ,באופן שיבטיח את המשך קיומה של המערכת

האקולוגית במקום .אין מניעה שהבריכות ישמשו במקביל להמשך גידול דגים או לאגירת מים ,כל זמן שנשמר
מפלס מספק כל השנה .יש לציין שבמקום גרעין מקרב תושבי הקיבוץ המעוניין לקדם תכנון שכזה בשיתוף
המועצה .שמירה על שטח פני המים באזור העמק קריטי להמשך תפקודה של המערכת האקולוגית בכלל
העמק ,הסובל מתפיסה ,ייבוש והטיה של מקורות המים הטבעיים שבו .הפניית קהל לאזור הבריכות יוכל
לתת מענ ה הן להיבטים האקולוגים ,והן להיבטים התיירותיים ליצור מוקד עניין נוסף במרחב באופן שיהפוך
את מרחב התעלה לאטרקציה תיירותית בפני עצמה לאורך כל השנה ,תוך הורדת העומס מאתרים קולטי קהל
בצפון המועצה.

בריכת להבות הבשן הסמוכה לתעלה המזרחית .מימין :מבט ממזרח למערב (אוגוסט  ,19צילום :אביב אבישר).
משמאל :התעלה המזרחית מסומנת בכתום .מיקום הבריכות בעיגול כחול.
 )4טיפול בשפכי הנחלים לתעלה המזרחית-
ככלל ,אזור שפכי הנחלים מהווה בית גידול עשיר וחשוב .בשל מפגש שני נחלים בעלי אופי ואיכות מים שונה,
ובגלל הסעת נוטריינטים מו גברת המגדילה את המזון הזמין ,מתקבל ,בדרך כלל ,בית גידול מורכב ועשיר.
פעמים ,בית גידול זה מהווה אתר לאימון דגיגים צעירים שיוצאים ממנו אל הנחל בבגרותם ומעשירים את כל
המרחב (יפעת ארצי .2019 ,מידע בע”פ) .לכן שפכי נחלים זקוקים להגנה מיוחדת .אל התעלה המזרחית
מתנ קזים מספר נחלים ותעלות עם ספיקות ואיכויות מים משתנות ,לרוב נגר חקלאי מעורבב במי מעיינות:
מצפון לדרום :נחל קליל (זורם בתעלה ומקיים זרימת בסיס רוב חדשי השנה) ,נחל עורבים (זרימה חורפית
בלבד) ,הירדינון (זרימת בסיס לאורך השנה) ותעלת להבות הבשן( 2מפה  .)1בימים אלה המועצה והחברה
הכלכלית מקדמות הי תר לביצוע חניון לילה באזור שפכי הנחלים הללו .מומלץ לוודא שתחום התכנון יכלול
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חיץ צמחי של  50מ' לפחות בין הנחל לבין שולי האזור הפעיל .מדרום מתנקזות לתעלה תעלות גונן  1ו2-
המנקזות את מי נחל סימבטיון .21איכות המים בתעלות הללו גבוהה באופן יחסי ,ומומלץ להגן עליהן .בהמשך

ממערב ,נשפך נחל דישון (זרימה חורפית) .במקום שוקם נפתול נחל וחניון יום קולט קהל .עוד דרומה קיים
מפגש התעלות ומצפון לגשר הפקק נשפכת תעלת הביטחון .נמליץ שבאזור שפכי הנחלים יאסר הדיג,
ובמטרה לשמור על שלמות הגדה והצומח תיאסר כניסה למים ,וישמר חיץ צמחי ברדיוס של כ  50מ' סביב
לאזור השפך.

 )5הצעה לפרויקט :קישור התעלה המזרחית לליבת העמק
התעלה המזרחית הינה גוף מים לינארי עמוק ונמוך מסביבתו .מסיבה זו התעלה מנותקת הידרולוגית מגופי
מים טבעיים ומלאכותיים בליבת העמק .נמליץ לאתר תוואי נחל עתיק (נחל טורה ,הירדן ההיסטורי) או תעלה
תפעולית קיימת (תעלה ז') ולשחזר את תפקודיו .באופן זה תחודש הקישוריות לכיוון מערב.

 )6מניעת דריסות לאורך כביש 918
כביש  918הינו דרך בין עירונית שאורכה  26ק"מ ,דו נתיבית חד מסלולית ובעלת נפח תנועה נמוך .בשנים
 2013-2009היו  8דריסות של לוטרות לאורך הכביש ,14וב 2018היו  6דריסות נוספות .15מבדיקות שערכה
רשות הטבע והגנים ,עולה כי הוספ ת מדפי בטון בשולי מעביר המים ליצירת מעבר יבש של בעלי חיים בתוך
המעבר ,מצמצמת את היקף הדריסות באופן משמעותי .קיימים  4מוקדי פעילות של לוטרות (וחתולי ביצה)
בקרבת הכביש:
(א) בניאס -מאז הותקנו מעברים יבשים אין דריסות במקטע זה.
(ב) בריכות כפר סאלד -יש להתקין גדר מנתבת בשולי הכביש המזרחי ע"מ להוביל למעביר המים ולמנוע
תנועה של לוטרות אל הכביש ,לפתוח צמחיה בתעלות לאורך הכביש ע"מ לעודד תנועת לוטרות לכיוון מעביר
המים במורד ,ולשלט עבור נהגים הנוסעים במהירות בכביש זה.
(ג) מדגה להבות הבשן -יש להתקין מדף יבש בגשרון נחל עורבים .יש לכסח צמחיה במעביר מים חסום
בכניסה המזרחית למדגה ("קליל דרום") .בשני המקרים מומלץ להתקין גדר מנתבת לאורך צדי הכביש.
(ד) שמורת דבשה ,עין תינה ,ומוצא תעלת הביטחון -יש להתקין מדפים יבשים בגשרון עין תינה ולדאוג
לכיסוח צומח ופתיחת מעברים חסומים ולהתקין גדר מנתבת משני ציד הכביש.
(הנחיות מפורטות ניתן למצוא בארצי וסיני)2017 ,
נמליץ שהמועצה תפנה לנציג נת"י ותבחן טיפול מידי בהתקנת מדפים יבשים וגידור מנתב ,ותפעל לביצוע
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עבודת התחזוקה הנדרשת פעמיים בעונה.

 )7הסרת חסמים הידרוביולוגים
נמליץ שהמועצה תפעל מול הגופים הרלוונטיים (חקלאים ,רשות המים) להסרת החסמים ההידרוביולוגים
לאורך התעלה המזרחית .האפשרויות השונות לשיפור המצב הקיים מפורטות במסמך של ארצי .2018 ,בכל
מקרה יש לפעול להוספת סולמות דגים (המשמשות חלק מהמינים) באופן מידי.

 9.3ניהול מבקרים בתעלה המזרחית:
 9.3.1רקע
במסגרת העבודה הנוכחית בוצעה סקירת ספרות מקיפה על אמצעים שונים לניהול מבקרים בארץ ובעולם.22
מסקנתנו הייתה שבאמצעות כלי "איזור" (חלוק ת שימושים במרחב) וניהול מותאם ,ניתן לענות על האתגרים
והיעדים שעוצבו במסגרת הפרויקט הנוכחי.
נמליץ על חלוקה מרחבית של השטח לשלושה ייעודים( :א) "פעיל"  365ימים בשנה (ב) "פעיל עתודה" -לעונות
השיא ו(-ג) "שקט" -למגוון ביולוגי וטיילות .לכל ייעוד מטרות שונות ,וסט נפרד של שימושים מותרים והנחיות
תפעול שיפורטו בהמשך הפרק .להלן גבולות מוצעים מצפון לדרום (מפה  20מטה):
•

מתחם "פעיל צפוני" ,שתחילתו בחניון יום/לילה להבות ( 200מ' מדרום לשפך נחל קליל) ,ועד
צפונית לתעלת להבות (כ  1.2ק"מ כל גדה) .בתחום המקטע המוצע נמצא שפך נחל "עורבים" .יש
להגן עליו מדיג וכניסה למים באמצעות חיץ צמחי צפוף כמפורט בסעיף  4בחלק ב'.

•

מתחם "פעיל עתודה " -בעונות השיא ,ועל פי הצורך יפתח מתחם דרומי יותר ,מצפון לתעלת להבות
ועד ל  100מ' צפונית לאזור תעלת גונן( 1קילומטר נוסף).

•

מתחם "שקט צפוני" -אורכו כ 6.3 -ק"מ .ישמש לטיילות רגלית/אופנים בשעות האור.

•

מתחם "פעיל דרומי" ,מגשר יסוד המעלה דרומה עד לגשר הפקק .אורך המקטע כ  3.7ק"מ כל גדה.
מקטע ארוך זה יחולק לשלשה מתחמים (מצפון לדרום) לינה "אקסטנסיבית" ,אזור פעילות יום ואזור
לינה "אינטנסיבי" .בתחום המקטע נמצאים שפכי התעלה המערבית ,תעלת גינוסר ,תעלת יסוד
המעלה ,נחל דישון ותעלת הביטחון .כולן בעלות פוטנציאל אקולוגי גבוה וראויות להגנה.

•

"מתחם שקט -מצד עתרת" -מגשר הפקק ועד שמורת טבע "פארק הירדן" .כ  3.2ק"מ.

מאחר והעבודה הוגדרה כמתווה רעיוני בלבד ,גבולות המתחמים ואורכם המדויק גמישים ונתונים לשינוי ,אך
נמליץ להישען על המתווה המוצע.
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מפה  .19איזור התעלה המזרחית

 9.3.2הסיבות בגינן המלצנו על שימוש בכלי 'איזור' במתווה הנוכחי הינן:
 .1צמצום ומרכוז השטח באחזקה גבוהה.
באזורים קולטי קהל ניתנים לציבור שירותים שונים כגון ניקיון ,תחזוקת כביש ,תחזוקת ריהוט ,מניעת
שריפות ,כבאות והצלה ,אכיפה ופיקוח ועוד ,הדורשים משאבים רבים .היום המועצה נותנת את שירותיה
על שטח של כ  15ק"מ (מחניון להבות ועד שמורת "פארק הירדן") .ככל שהקהל מתפרס על שטח ארוך
יותר ונגיש פח ות ,רמת המשאבים הנדרשת לתחזוקה גבוהה יותר ,ואיכות השירותים הניתנים נמוכה
יותר .על פי המתווה המוצע ,הגדרת שטחי ליבה לטיילות בלבד ,וצמצום השימושים המותרים בהם,
יצמצמו בהתאמה גם את השטחים בתחזוקה אינטנסיבית ל  6ק"מ בלבד .הדבר צפוי להוריד את עלויות
התפעול ולהעלות את איכות השירות למבקרים.
 .2הפחתת קונפליקט עם החקלאות
צמצום אזורי קליטת הקהל ומרכוזם בשולי התעלה יפחית את הקונפליקט בין חקלאות לתיירות (ע"ע
חקרי מקרה בסעיף " -5.7תיירות לצד חקלאות" .)22ההפרדה המוצעת מאפשרת ממשק חקלאי חופשי
במרבית השטח ,ללא צורך בהתחשבות בציבור שלן ומבלה בסמוך .במפה  5ניתן לראות שבאזורי המתחם
הפעיל הצפוני קיים חיץ של  150מ' לפחות באחת מגדות התעלה ,ובמתחם הפעיל הדרומי קיים חיץ של
כ 100 -מ' בשתי הגדות .כמו כן ,באזורים הללו ישנם עצים בוגרים המספקים צל נוסף להגנה.
 .3קרבה לצירי תחבורה
האזורים ה"פעילים" נגישים לצירי תחבורה ראשיים (כביש  977מצפון; כביש  918וגשר יסוד המעלה
מדרום) .הנגישות הגבוהה תאפשר יצירת הסדרי תנועה ,תקל על תחזוקה ממונעת ,ותגדיל את הנגישות
לרכב הצלה (מפה .)1
 .4נגישות הגדות
בגדה המערבית של התעלה המזרחית באזור שהוגדר כ"מתחם שקט" אסורה כיום כניסה לרכב (למעט
רכב חקלאי) .השטח סגור בשערים המונעים נגישות לליבת העמק בואך האגמון .ב"אזורים הפעילים"
לעומת זאת ,קיימת נגישות לשתי הגדות.
 .5חיבור לדופן פעילה
במעטפת של אזורים ה"פעילים" כבר קיימים אזורי נופש פעיל אתרי טיילות (מפה  .)16גם בתחום
התעלה במקטעים אלו קיימים חניוני יום ("להבות ו"-דישון") ,מתחם האינדי-פארק ,מתחם תיירות
(לרבות מסלולי טיול מסומנים) באזור יסוד המעלה ושני חניוני לילה בתהליכי תכנון מתקדמים ("גשר
Page

89

להבות" ,ו"גשר הפקק") .מרכז התעלה לעומת זאת ,הינו מרחב "שקט" כמעט ללא אטרקציות .פיתוח
צמוד דופן הינו עקרון חשוב בשמירה על ערכיות אקולוגית מחד ,ונוחות המבקר מאידך.

 .6רציפות אקולוגית
המתחם השקט הצפוני מהווה חוליה ברצף שטחים פתוחים בציר מזרח – מערב ,ממורדות הגולן ועד
לעמק החולה :ממזרח (מעיינות הדופן ,אחו גונן ,עין גונן ,עין תינה ועין פאג'ר) וממערב (האגמון
והשמורה) .המתחם השקט הדרומי מתחבר לשמורת "פארק הירדן" מדרום .חיוניות השמירה על רצף
שטחים פתוחים מוסברת בהרחבה בחלק א' בפרק הנוכחי (מפות .)8,7,1
 .7הגנה על שפכי הנחלים
אמנם ,המתווה המוצע אינו אופטימלי וכולל מספר לא מבוטל של שפכי תעלות ונחלים ,בעלי פוטנציאל
לשיקום ,באזורים הפעילים (אזור פעיל צפוני :נחל עורבים ,להבות .אזור עתודה :נחל קומראן ,אזור פעיל
דרומי :תעלות גינוסר והבטחון) .יחד עם זאת ,באמצעות התייחסות מתאימה (חלק ב' סעיף  ,)4ניתן יהיה
להגן ולשמור על שפכי הנחלים גם בתחום מתחמים אלה.
המתחם

9.3.3

הפעיל

יעדים:
 )1יצירת עוגן תיירותי בתחום התעלה המזרחית ,והארכת משך הביקור ,באמצעות הגדלה בהיצע ובמגוון
הפעילויות ומוקדי המשיכה ("האטרקציות") המוצעות לאורכה.
 )2הגדלת היצע לינות השטח במרחב גליל עליון
 )3שמירה על חווית ביקור איכותית ומגוונת של מבקרים מסוגים שונים
אמצעים:
ניהול קהל:
•

הגדלת עמידות המשאבים במתחם :חיזוק והתאמה של הדרכים ,מיגון אזורי כניסה למים מסחף וארוזיה
של הגדה ,בניית שבילים מרחפים מעל אזורים רגישים באזור הגדות ,הגדרת אזורים מיוחדים להבערת
אש ומיגונם בהתאם ,הוספה של מצעים לשבילי משנה על מנת למנוע את סחיפתם וכיו"ב.

•

מניעת זיהום אור :תכנון התאורה יעשה על ידי מתכנן תאורה (ולא ע"י מהנדס חשמל) ובהתייעצות עם
רשות הטבע והגנים או החברה להגנת הטבע .כדאי להפנות לכאן https://tevabiz.org.il/tool/light-
pollution/

•

סניטציה :מאחר וכמות הפסולת האורגנית תקבע באופן ישיר את הרכב המינים במרחב התעלה
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(ובישובים הסמוכים) יש להשתמש אך ורק בפחים חסיני נבירה .יש לתכנן מערך ניקיון גמיש ,המותאם
לעונות השיא (כ -100ימים בשנה )1ו"שגרה".

•

רעש  :מאחר והמטרה היא לצופף את הקהל לשטח קטן יחסית ,ומשום שהנאה ממוזיקה בטבע בכלל
ומסוגי מוזיקה מסוימים בפרט היא סובייקטיבית ,נמליץ לאסור על השמעת מוזיקה ,לפחות בחלק
מהמתחמים (אזורי לינה אקסטנסיבי /מתחם פעיל צפוני).

•

דיג מנוהל :יש להכשיר עמדות דיג מוסדרות במורד הנחל (למניעת סחף קרסים לאזור רחצה) .יש הגביל
את הדיג לחכות יד(מקל) בלבד ,ולאסור (ולאכוף) כנגד דיג רשת ,מערכי חכות ,מלכודות ,ודיג מסירה ,כמו
כן יש לאסור על שימוש בפיתיונות חיים שאינם ממינים מקומיים.

•

גינון :נמליץ שלא לבצע שתילות של אקליפטוסים לאורך התעלה .אקליפטוס הינו מין פולש בגדות נחלים.
הוא מעקר את הקרקע תחתיו וסביבו ופוגע באיכות המים.23

•

מתחם לינה אקסטנסיבי :נמליץ להקצות מתחם לינת שטח באזור הצפוני ,בסמוך למתחם השקט .מתחם
זה יהיה לינה דליל יותר ,המותאם לנופשים בעלי רצון להתחבר לטבע .באזור זה לא יותרו והבערת אש.
באזור זה ניתן להוסיף עמדות לתצפית בציפורים ,ולגנן את התעלה באמצעות מינים צופני קיץ (מיני
נחלים) המושכים מגוון ביולוגי.

•

איסור על שחרור כלבים ומחנאות בתוך המים הינה גורפת לכלל המתחמים.

 9.3.4המתחם השקט
יעדים:
 )1יצירת עוגן אקולוגי במרחב התעלה באופן שיגדיל את המגוון הביולוגי ,תוך יצירת רצף שטחים יבשתי
ואקווטי בציר מזרח מערב.
 )2יצירת עוגן תיירותי ומוקד עניין בתחום התעלה ,כך שחווית הטיול כולה תתמלא במרחב התעלה המזרחית
(טיילות יום ,נופש פעיל ,ולינת שטח) באופן שיוריד את העומס מהשמורות הצפוניות.
אמצעים:
ניהול קהל:
•

תיחום בזמן ובמרחב -בכניסות וביציאות מהמרחבים השקטים יוצבו שערים המונעים כניסת רכב (למעט
רכב חקלאי) ויאפשרו כניסה ברגל ,באופנים או ברכב גולף בלבד .המתחמים יפתחו בכל יום בשעות
הבוקר ,ויסגרו חצי שעה לפני השקיעה.

Page

91

•

איסורים :כניסה ברכב ממונע ,הדלקת אש ,השמעת מוזיקה ,דיג ,כניסת כלבים.

•

במקום תוסדר מערכת שבילים ,מרפסות מעל המים ,שילוט על החי והצומח ,אזורי פיקניק בהם יותקנו
פחים חסיני נבירה ומערך ניקיון מוגבר.

•

אזורי כניסה למים יוגבלו למתחמים נקודתיים בשולי המתחם השקט (שטח של  50מ' "חוף" על כל ק"מ)
מיקומי הכניסה למים יונגשו ויחוסנו כנגד ארוזיה של הגדה.

•

לא יתאפשר פיתוח הכולל בנייה ,למעט הצבת תאי שירותים בתקופות השיא.

•

לא יעשה כל שימוש בתאורה לאורך כל המקטע.

•

הפחים במקום יהיו חסיני נבירה.

•

מומלץ לאסור לחלוטין על מסיבות במתחם .במידה וזו גזירה שהמועצה בשום אופן לא יכולה לעמוד בה,
יש להגבילן לשלוש מסיבות בשנה מחוץ לעונת הרבייה (מרץ -יולי כולל).

•

אין מניעה לאפשר שיט באבוב או קיאק בתעלה ,כל זמן שמוגדרת נקודת יציאה מסודרת ,חסינה ומחייבת
מהמים.

מגוון ביולוגי:
•

יש להכניס מורכבות מבנית בחתך הטרפזי של התעלה באמצעות הוספת נפתולים ,מיתון גדות והוספת
אגני השהייה בשולי התעלה .גופי מים עונתיים לצד התעלה עתידים למשוך עופות הניזונים בחגורת
הבוץ .על גדות חשופות יקננו שרקרקים ולבני חזה ובמים הרדודים יתרבו דגים וחסרי חוליות .מומלץ
להוסיף מחסות לצפייה בציפורים ושילוט ייעודי.

•

יש לשקול היטב לפני ביצוע שיקום צמחי בגדות הנחל .לאחרונה פשט מין פולש של נמלה (נמלת האש
הקטנה) ,שנשיכתה מכאיבה ,ממקור של משתלות באזור .בהינתן חתך מורכב וגדה מתונה ותחזוקה
שוטפת (ע"ע סעיף ניהול צומח) ,סביר שמגוון המינים ישתקם באופן ספונטני.

•

טיפול בדגירות יתושים יעשה על פי הצורך ,על פי חוק המדבירים ובאמצעות  BTIבלבד.

ניהול הצומח:
רשוי ות הניקוז בישראל פועלות מתוקף שלושה חוקים עיקריים :חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח –
 ;1957חוק המים ,התשי"ט –  ;1959וחוק רשויות נחלים ומעיינות ,התשכ"ה –  .1965חוקים אלו מגדירים את
סמכויות רשויות הניקוז ורשויות הנחלים הן בקביעת תוואי הנחל ,הסדרתו וניקוזו ,והן בסילוק מפגעי תברואה
ושמירה על ערכי הטבע והנוף שבתחומי הנחל וסביבתו .רשות ניקוז יכולה לבצע את תפקידי רשות הנחל – כולם
או מקצתם ,עפ"י הנחיית השר הממונה .החלק הראשון ,העוסק בקביעת תוואי הנחלים ,הסדרתם וניקוזם –
מבוצע עד היום בכל רשויות הניקוז ,אולם החלק העוסק בשמירת הטבע והנוף קיבל התייחסות משנית בסדר
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העדיפויות עד לשנים האחרונות כשהמגמה החלה להשתנות .במחקר שהוזמן ע"י רשות ניקוז כנרת (,)2006
נבדקה השפעת ממשק צומח הגדה (כיסוח מלא ,צפיפות צומח בינונית וגבוהה) על יכולת ההולכה של התעלות,

ויכולתן להתמודד עם ספיקות שטפוניות 24יכולת ההולכה נמדדה באמצעות יצירה גלי גאות במספר תעלות
בממשק השונים .מתוצאות הניסוי עולה כי:
•

מצבי הצומח לא השפיעו על מהירות הזרימה שנמדדו ,לרבות מצבים של סבך קנה וגומא צפוף .התקדמות
גל ההרטבה הואטה ,וקצב הצטברות נפח המים בתעלה עלה עם צפיפות הצומח ,אם כי "לא באופן דרמטי".

•

נמצא שערכו של מקדם מנינג (מהירות זרימה) ,שהיה כאמור גבוה כבר בשלב ה"מכוסח" ,ירד כאשר
הצמחייה הייתה בשלב ה"-בינוני" ועלה בשלב בו הגיעה הצמחייה למצב "צפוף וגבוה" .תוצאה זו צפויה שכן
החספוס הגבוה שמאפיין את קרקעית התעלה החשופה יורד עם התפתחות הכיסוי העשבוני הראשון.

במחקר מקביל נבדקה השפעת ממשק התחזוקה בתעלה על המגוון ביולוגי בחמש קבוצות טקסונומיות :צמחים,
חסרי חוליות ,עופות ,יונקים יבשתיים ועטלפים .25בוצעה השוואה בין( :א) תעלות בהן הצומח מכוסח ביסודיות
בתכיפות של פעם -פעמיים בשנה  -מה שמעודד התפתחות של חברת צומח עשבונית (לעיתים בשילוב של כיסוי
גומא או קנה נמוך)( ,ב) תעלות ברמת טיפול בינונית ,בהן הקנה המצוי הינו המין השליט ,ו(ג) תעלות ללא טיפול,
בהן שולטים בעיקר עצים בוגרים .מתוצאות הניסוי עולה כי:
•

המסקנה החשובה ביותר שעלתה מהניסוי הינה שבכל אחד מטיפוסי התעלות שנבדקו נתקבל הרכב חברה
ייחודי ,שכלל מינים שלא נמצאו בטיפוסי תעלות אחרים .תופעה זו חזרה על עצמה בכל הקבוצות פרט
ליונקים 38% .ממיני העופות ,ו 43%ממיני הצמחים היו אובליגטוריים (ספציפיים) לטיפוס צומח (תחזוקת
צומח) יחיד .מכאן ,שלאופן הטיפול בתעלה יש השפעה חזקה ביותר על המגוון הביולוגי בתעלה.

•

עושר המינים היה גבוה יותר בטיפוסי תעלה שכללו עצים בוגרים (ללא תחזוקה) .ושפע העופות הרב ביותר
נמצא בתעלות בהן מורכבות הצומח הייתה הגבוהה ביותר (עצים ,שיחים וצומח עשבוני) ,ומדד התחזוקה
בינוני (כיסוח אחד או שנים כל שנה) .תעלה הקנה הצפוף הייתה הדלה ביותר במינים.

•

מסקנות המחקר עולות בקנה אחד עם הספרות ומצביעות על כך שעלייה בביומסת הצומח מעבר לסף של
 30%תתבטא בהפחתה משמעותית של מהירות הזרימה (עד  90%פחות) ,תעודד שקיעת סדימנט וחומרים
אורגנים שמקורם במעלה ,ותיצור בית גידול עשיר בחומר אורגני נרקב שבתורו גורם לספיקות חמצן נמוכות,
ומעודד יצירת מטבוליטים רעילים (ומסריחים) כגון מימן גופרתי ואמוניה.

נמליץ:
•

ממחקר זה (וממחקרים רבים נוספים) עולה כי מורכבות טיפוסי הצומח (עצים בוגרים ,עשבוני גבוה ,עשבוני
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נמוך וחישות קנים פזורות) תבטיח מורכבות מבנית ועלייה מהירה במגוון הביולוגי .על כן נמליץ על ממשק
תחזוקה משתנה לאורך התעלה:

 oבאזורים שהוגדרו כ"אזורים פעילים" נמליץ לבצע ממשקי כיסוח אחת לשנה (ברוב השטח).
במובלעות קטנות ,באזורים שיוגדרו כאזורים בהם אין כניסה למים ,ובאזור הפעיל עם לינה
אקסטנסיבית ניתן להפחית את התחזוקה ולבצע כיסוח אחת לשנתיים.
 oבאזורים שהוגדרו כ"אזורים שקטים" נמליץ לבצע ממשקי כיסוח אחת לשנתיים.
•

בכל מקרה יש לדחות את עונת הכיסוח לחודש אוגוסט -אוקטובר ,לאחר תום עונת הקינון של הציפורים.

•

מאחר ועונת הפריחה של צומח נחלים מסתיימת בחודש אוקטובר ,באזורים עשירים במיני צומח נחלים יש
לדחות את הכיסוח ככל הניתן לאוקטובר.

•

יש לוודא שאחוז הכיסוי של צומח טבול ומזדקר לא יעלה על .25,2630%

 .5הנחיות לטיפול במינים פולשים:
במרחב התעלה קיימים מיני צומח פולשני הדוחקים צמחיה מקומית:
•

קיקיון מצוי ,ודטורה נטויית פרי -הטיפול המומלץ הוא עקירה של הפרטים הצעירים וטיפול בגלייפוסט
(שמות מסחריים :טייפון או ראונדאפ) בעונת הסתיו כנגד הפרטים הבוגרים .יש להקפיד על טיפול
בהזרקה (קיקיון) ומריחה זהירה(דטורה) ולא בריסוס בגלל הקרבה למקורות מים.

•

פיטולקה אמריקאית -טיפול באמצעות גלייפוסט בהזרקה/מריחה זהירה.

ההנחיות לקוחות מתוך הספר "הצמחים הפולשים בישראל "2010 ,מאת ז'אן מארק דופור דרור .27הזמין

ברשת3

או מאתר  TEVABIZשל החברה להגנת הטבע 4המתעדכן תדיר -באתרים הללו ניתן למצוא הנחיות מפורטות
ומינים נוספים בהם כדאי לטפל.
ככלל ,מידע רב ערך ,ומפרטים מתעדכנים לניהול קהל ניתן למצוא באתר החברה להגנת הטבע לעסקים
השומרים

על

המגוון

הביולוגי

טבעhttps://tevabiz.org.il/toolbox:BIZ

/

לסיכום -בעתיד ,לאחר יישום המתווה המוצע ,התעלה תראה ותנוהל אחרת .יש לציין שסקר שנערך בקרב 301
תושבים החיים באזור הגובל בנחלי איתן במרחב נמצא כי 60% :מהתושבים מוכנים לשנות הרגלים מזיקים,
 25%מוכנים לשלם מיסים לתחזוקת נחלים 78% ,הצהירו שאינם מוטרדים מסגירת גישה חופשית לנחלים (7%
טוענים שאין צורך בשינוי הרגלים ו 4%נוספים מסרבים לכל הגבלה) .1נראה שהציבור המקומי אכן מוכן לשינוי
שהינו כורח המציאות.
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.10הנחיות וכלים לניהול המרחב בהיבטי נופש
להלן יפורטו מערך הכלים העומדים לרשות המועצה האזורית בהקשר של ניהול המרחב בהיבטי נופש .מערך
הכלים יכלול מגוון כלים :חוקי עזר ,תקצוב ,כוח אדם ,תכניות מתאר ותכניות אחרות לסוגיהן ,הסברה ,וכלים
נוספים.
בפרק סקירת הספרות הוצגו שישה כלים עיקריים לניהול מבקרים באתרי טבע:
 .1תקנות וחוקים
 .2מידע הסברה וחינוך
 .3פיתוח תשתיות ,עיצוב האתר ותחזוקה
 .4הגבלת קיבולת ונגישות
 .5איזור ותכנון מתארי
 .6אכיפה ופיקוח
להלן יוצעו רעיונות ליישום קונקרטי של הכלים הללו במרחב התעלה המזרחית .בפירוט הכלים נתייחס לכל ארבע
האסטרטגיות שהוצגו לעיל ,ונתאים כלים שונים למימוש כל אחת מהאסטרטגיות.
ראוי לתת את הדעת לכך כי ניתן ליישם כלים מסוימים בעונות  /ימי שיא בלבד .לדוגמא :הפעלת חניוני רכב או
לינה מוסדרים בין פסח לסוכות בלבד ,ואילו בעונת החורף ,שבה צפויים מעט מבקרים ,לאפשר לינת שטח
חופשית וללא תשלום .כך ניתן לממש את היעד "מתן מענה לצרכי הטיילות והנופש של מגוון קהלים" ,ולא למנוע
כליל את האפשרות לנופש "חופשי" בשטח ,אלא לכוון אותו לעונות העמוסות פחות.
 10.1תקנות וחוקים
מוצע לקבוע את ההתנהגויות הבאות כאסורות במרחב התעלה המזרחית ,ולקדם חוקי עזר ונהלים שיאפשרו
לאכוף נגדן:
-

התנהגויות האסורות במרחב התעלה כולו :הכנסת חפצים למים ,דיג באמצעות מלכודות ,רשתות ,מערכי
חכות ,או דיג מסירה.

-

התנהגויות ה אסורות במרכז התעלה :כניסת רכבים ,הבערת אש ,לינת שטח ,השמעת מוזיקה ,תאורה
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לאחר שעות החשיכה.

-

התנהגויות שיותרו רק באזורים מוגדרים בתחום אזור הנופש האינטנסיבי :הבערת אש באזורים שיוסדרו
לכך וימוגנו מאש ,לינת שטח בחניונים מוסדרים ,השמעת מוזיקה רק באירועים מורשים ובעוצמה
שתותר  ,דיג בחכה בעמדות דיג מוסדרות ,בין היתר כדי למנוע פגיעה של הציבור מקרסים.

במועצה האזורית גליל עליון קיים "חוק עזר לגליל העליון (שמירת הסדר ,הניקיון והבטיחות בגנים ובנהרות),
התשנ"ג " 1992מתוקפו ניתן לאכוף את מרבית האיסורים שפורטו לעיל .החוק אוסר על התנהגויות מסוגים שונים,
אלא במקומות ובזמנים שהותרו לכך ,ומהווה בסיס חוקי לעקרונות של איזור כמפורט במסמך הנוכחי .הטבלה
הבאה מציגה את קביעות החוק והמשמעות התכנונית הנגזרת מכך.
טבלה  : 4התנהגויות אסורות על פי חוק עזר לגליל העליון (שמירת הסדר ,הניקיון והבטיחות בגנים ובנהרות),
התשנ"ג1992והמשמעות התכנונית
קביעות החוק

משמעות תכנונית

איסור על כניסה לנהר אלא בימים ובשעות שהותרו יכולת להגביל את שעות הפעילות בסביבת התעלה,
לשם כך.

ובפרט ב"אזור השקט" שבו מומלץ לאפשר פעילות
בשעות היום בלבד.

איסור על דריכה או טיפוס על צמחיה ,גדר ,שער .יכול לאכוף איסור כניסה למקומות המוקפים בגדר
איסור כניסה למקום גדור.

(האזור השקט ,דרכים חקלאיות סמוכות שמומלץ
לסגור אותן לתנועת הציבור הרחב).

איסור על הקמת אוהלים ,סוכות או מבנים אלא יכולת לאכוף נגד לינות שטח לא מוסדרות ,וריכוז לינת
במקומות שיועדו לכך ושיש בהם שירותים היגייניים

השטח בחניונים מוסדרים המצוידים בתשתיות
מתאימות

איסור על כניסה ברכב או חניה פרט למקומות יכולת לאכוף נגד כניסת רכבים ,וחניה לא מוסדרת,
מאושרים ומסומנים

וריכוז חניית הרכב בחניונים מוסדרים

איסור על משחקים ועל רחצה ,פרט לסוגי משחקים ריכוז פעילות אנושית אינטנסיבית כגון משחקי ספורט
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ולמקומות המותרים לכך

או רחצה במים במקומות שיוגדרו לשם כך

איסור על הפרעה

מאפשר מניעת השמעת מוסיקה ,או רעש במרחב
כולו או במקומות מוגדרים

איסור על חגיגות אלא על פי היתר בכתב

מאפשר למנוע אירועים מסוגים שונים ,למשל
אירועים הכרוכים ברעש ,קבוצות גדולות מאוד של
אנשים ועוד .חובה על תיאום מראש של עריכת
אירועים

איסור על שייט פרט לתנאים ומקומות מוגדרים

יתכן שניתן להשתמש בכך לצורך הגבלת דייג מסירות

אפשרות לגבות דמי כניסה לאתר מים

אפשרות לגביית דמי כניסה למרחב התעלה

איסור זריקת אשפה ,לרבות מרכב
איסור הבערת אש פרט למקומות מותרים

אפשרות לקבוע מקומות מוגדרים להבערת אש ,כולל
שימוש במתקני צליה (מנגל) ואיסור על הבערת אש
במקומות אחרים

כלבים מותרים רק כשהם קשורים ,בהשגחה ועם ניתן ליישם את ההמלצה האקולוגית על איסור שחרור
מחסום פה

כלבים במרחב ,כולל באזורי הנופש הפעיל

נושאים שאין החוק הקיים מטפל בהם ,ושרצוי להסדיר אותם חוקית (בחוקי עזר אחרים):
•

גביית תשלום על חניה ועל לינת שטח (קמפינג) במקומות מוסדרים.

•

הסדרת נושא הדייג בתעלה.

•

מניעת הכנסת חפצים למים.

•

מניעת תאורה לא מוסדרת.

•

הרחבת האיסור על כניסה למקומות סגורים גם למקומות שאינם מוקפים גדר  /שערים .לפי ההמלצות
הנוכחיות יש להגביל כניסה למרחב השקט ולמרחבים החקלאיים הגובלים בתעלה ,אך רצוי שלא לעשות
זאת באמצעות גדרות ,הן מפני שלגדרות משמעות אקולוגית של קיטוע קישוריות ,והן מפני שלהקמת
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גדרות במרחב גדול כל כך עלויות נכבדות .אמצעים אחרים להפרדה הינם סלעים ,הפרדה מפלסית
וצמחיה .יש להביא למצב כי אמצעים כאלו יוכרו בחוק כאמצעים שאסור לעבור דרכם.

כפי שניתן להתרשם – למרבית הנושאים הנדרשים להסדרה במרחב התעלה המזרחית ישנה התייחסות בחוק
העזר הקיים במועצה האזורית .עם זאת ,החוק הנוכחי איננו מאפשר אכיפה באמצעות קנסות .ניתן לאכוף את
הקבוע בו רק באמצעות פניה למערכת המשפט – תהליך מסורבל .המועצה האזורית בודקת כיום אפשרות לתקן
את החוק כך שניתן יהיה לאכוף את הקבוע בו באמצעות קנסות.
נושא נוסף שאיננו מוסדר בחוק הקיים הינו היכולת לגבות תשלום עבור חניה מוסדרת באתר ועבור לינת שטח.
החוק הקיים אמנם מאפשר גביית תשלום עבור כניסה לאתר מים ,אך גביה עבור שירותי חניה או לינת שטח הינה
מקובלת יותר ,ומאפשרת לפטור מתשלום להולכי רגל או מבקרים המגיעים למקום בתחבורה ציבורית ,ובכך לעודד
את השימוש באמצעי תחבורה חליפיים.
בנוגע למטרדי רעש – במיוחד כאלו הנובעים מ"מסיבות טבע" הנערכות במרכז התעלה ,באזור שהוגדר בעבודה
הנוכחית כ"אזור שקט" .בשיחות עם נציגי המועצה האזורית נאמר כי יש עדיפות למיקום המסיבות באזור זה מפני
שהוא רחוק יחסית מהיישובים ,ומיקום המסיבות בסמיכות ליישובים יכול ליצור מטרדי רעש משמעותיים .עם זאת
יש לתת את הדעת לכך כי גם במיקום הנוכחי יוצרות המסיבות מטרדי רעש למתגוררים ביישובים ,שכן הרעש
מגיע למרחקים גדולים .יש לשקול האם ניתן להפסיק את קיומן של המסיבות או להגביל השמעת מוזיקה בשעות
מסוימות (בלילה) או בעוצמה מסוימת .יש לומר כי בתכניות מתאר הנערכו בשנים האחרונות לגני אירועים
מוטמעות הנחיות ברורות להשמעת מוזיקה בשטחי חוץ ,וניתן ללמוד מהן ולשקול ליישם תקנות דומות גם עבור
"מסיבות טבע".
במקביל לעדכון החקיקה ,יש ליידע את הציבור בכל דרך אפשרית בנוגע לכללי המותר והאסור במרחב – באמצעות
שילוט מתאים באתר ,באתר האינטרנט של המועצה האזורית ,דרך עמותות התיירות ומפעילי התיירות.
 10.2הגדרת קיבולת ונגישות
יש לקבוע באופן ברור ומוגדר מה היא הקיבולת המקסימאלית באתר .ניתן לקבוע קיבולת מקסימאלית באופן
דיפרנציאלי לחלקים שונים באתר (למשל לחלק האינטנסיבי לעומת החלק השקט ,שבו הקיבולת תהיה נמוכה
יותר) .יש לקבל החלט ה שכאשר האתר מתמלא לא מכניסים יותר מבקרים ,ולקבוע אמצעים למניעת כניסה של
מבקרים מעבר לקיבולת שהוגדרה.
קיבולת השיא המוצעת לאתר הינה של  2,000משפחות ביום שיא ,שהם כ 6,400-נופשים ביום שיא .זאת
בהתאם לתכניות המקודמות כיום על ידי המועצה האזורית (ראו פרק  8.2לעיל) ,בשני מוקדי קליטת הקהל -להבות
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הבשן וגשר הפקק .יש לציין כי מדובר בקיבולת הגדולה פי כמה וכמה מהקיים כיום ,אך בכפוף לפיתוח תשתיות
קליטת קהל מתאימות ,וסגירת האזורים המוגדרים כ"אזורים שקטים" – ניתן לקלוט אותה ללא תחושה של עומס

מבחינת המבקרים או פגיעה משמעותי ת באקולוגיה .עם זאת יש להדגיש שקיבולת מבקרים כזו תלויה במימוש
מלא של כל המלצות המסמך ,כולל אלו הצפויות להתממש בטווח בינוני וארוך.
בשלב הקצר ,מומלץ לאמץ קיבולת המגדילה בכ 70%-את כמות המבקרים ביחס למצב הקיים :קיבולת של כ-
 1,700נופשים ביום שיא ,כ 170,000-מבקרים בשנה .על פי חישובי המועצה האזורית קיבולת כזו ,בכפוף ליכולת
לגבות תשלום על חניית רכבי ם ולינת שטח ,תביא לאיזון בין הכנסות המועצה מהתיירות לבין ההוצאות הנדרשות
על קליטת קהל .נראה כי ניתן להסתפק בקיבולת זו לתקופת פיילוט ,בכפוף לכך שניתן יהיה ליישם את ההמלצות
המיועדות לטווח הקצר.
הדרך העיקרית לשמור על קיבולת האתר הינה באמצעות תכנון תשתיות קליטת קהל ,ואכיפה נגד שימושים
"פיראטיים" .לשם דוגמא :הכשרת חניות מוסדרות לרכבים בכמות מסוימת ,ואכיפה נגד מי שחונה מחוץ לחניה
המוסדרת .בדומה לכך – הכשרת חניוני לילה עם כמות מוגדרת של אוהלים ,ואכיפה נגד מי שישן מחוץ לחניון.
יש לתכנן מראש את כמות המקומות בחניוני הרכב ובחניוני הלילה כך שיתאימו לקיבולת השטח ,בהנחה שבכל
מכונית  /אוהל יהיו בממוצע כ 3-מבקרים.
בכדי לאפשר הגבלה של הקיבולת יש להגדיר בצורה ברורה מספר מוגבל של נקודות כניסה לאתר (כניסה אחת
או שתיים) כאשר כניסות אחרות יחסמו לתנועת כלי רכב .כמו כן יש למנוע כניסת כלי רכב לאזור שהוגדר כאזור
שקט.
בכדי לצמצם את הצורך או האפשרות לחנות או ללון באופן בלתי מוסדר – מומלץ לאפשר להזמין מראש מקום
חניה ו/או קמפינג בימי שיא .כך ניתן גם להתריע מראש על מצב של תפוסה מלאה ולהפנות מטיילים לאתרים
חלופיים.
יש לתת את הדעת על הגבלת הפעילות לא רק במרחב אלא גם בזמן :ככלל מומלץ כי באזורים השקטים לא
תתאפשר פעילות אנושית בשעות החשיכה (אחרי  19:00בקיץ ואחרי  16:00בחורף) .מוצע כי יקבעו במרחב
שלטים האוסרים על כניסה למרחב לאחר השעות הללו ,וכי יערכו שני סיורי פקחים במרחב (האחד מיד עם שעת
סגירת המרחב ,והשני כשעתיים לאחר מכן) כדי להרחיק מהמקום מטיילים.
בקביעת הקיבולות יש לתת את הדעת על העונתיות המובנית בענף התיירות .ישנן עונות שיא וימי שיא שבהם
המרחב צריך להתנהל אחרת מאשר בעונות וימי שפל .למשל :בימי שיא יש לפתוח את מרבית השטח לתנועת
קהל ,לחזק תשתיות וכח אדם לתחזוקה ופיקוח ,ולגבות תשלום עבור כל השירותים הניתנים באתר .לעומת זאת,

Page

99

בימי שפל ניתן לצמצם את האזורים והתשתיות הפתוחים לקהל (למשל לסגור חלק מאזורי החניה או לינת שטח),

לצמצם את כח האדם הפועל במרחב ,ולאפשר לינת שטח או חניית רכב ללא תשלום באזורים שיוגדרו .ראו ביתר
פירוט בפרק תשתיות ותחזוקה להלן.
נושא נוסף הינו הגבלה על קיום אירועים .יש לקבוע כי אירועים מעל  50איש ידרשו לאישור מראש מול המועצה
האזורית ,ולא יתאפשרו ב ימי שיא .ניתן גם לגבות אגרה על קיום אירוע ,שתממן את עלויות התחזוקה הנוספות
כתוצאה מפעילות מרוכזת של אנשים רבים .הצורך באישור אירועים מול המועצה האזורית מעוגן בחוק עזר לגליל
העליון (שמירת הסדר ,הניקיון והבטיחות בגנים ובנהרות) ,התשנ"ג .1992יש לקבוע נהלים מתאימים שיאפשרו
למנוע מסיבות באזורים המוגדרים "שקטים"; להגביל את מספר המסיבות באזורי הנופש הפעיל (מוצע כי תהיינה
עד  3מסיבות המוניות בשנה) ולמנוע מסיבות בימי שיא; להגביל את שעות קיום המסיבה ,או את עוצמת הרעש
הנגרם במהלכה .להסדיר באמצעות חוק עזר את האפשרות לפיזור /מתן קנסות לאירועים לא מוסדרים .הנהלים
צריכים להיות נגישים לציבור ,כך שעורך מסיבה העומדת בכללים יוכל להוציא אישור בקלות .לדוגמא ,ניתן לייצר
דף אינטרנט שבו ניתן לתאם מסיבה בתאריכים על פי יומן המופיע בדף ,וכן לשלם ולהנפיק אישור לעריכת
המסיבה.
מבחינה ארגונית יש להסדיר חוק עזר ומערכת גביה המאפשרים גביית תשלום על חניה מוסדרת וקנסות על חניה
לא מוסדרת.
יש להסדיר אפשרות להזמין מראש מקום חניה וקמפינג דרך אתר האינטרנט של המוא"ז /עמותת תיירות.
ככלל -אכיפה נדרשת בעיקר בימי שיא ,ויש להיערך לכך מראש מבחינה ארגונית .ידרשו תקציבים לתוספת
משרות  /שעות עבודה בהקשר של אכיפה ,אך ניתן להניח כי ניתן לממן זאת באמצעות דמי הגביה עבור החניה
שתוסדר באתר.
התחזוקה והתפעול הנדרש לאתר תלויים בהכנסות משני מקורות עיקריים :דמי חניה ודמי לינה בחניון שיוסדר
לשם כך .התשלום שיגבה מיועד לאפשר תחזוקה נאותה של תשתיות כגון חדרי נוחיות ,פינוי אשפה ,מים ,תאורה,
מתקני פיקניק ומשחק וכדומה .כמו כן הוא מיועד לאפשר את מנגנוני ההסברה ,המידע והאכיפה שידרשו לצורך
שיפור חוויית המבקר במרחב.
עם זאת ,ישנו בציבור רצון וצורך לאפשר נגישות לאתרי טבע וגם לאוכלוסיות מעוטות יכולת שאין באפשרותן
לשלם דמי כניסה .החברה להגנת הטבע ,כארגון ציבורי ,מחויבת לאפשר נגישות לאתרים ללא תשלום ,בתנאים
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מוגדרים .מוצע לפיכך לאפשר כניסה לאתר ללא תשלום בשני מנגנונים:
-

כניסה ברגל או באופניים לאתר ,על בסיס הליכה /רכיבת אופניים מיישובים סמוכים ,או הגעה בתחבורה
ציבורית ,תהיה ללא תשלום ,וזאת כל השנה ,כולל בימי שיא .גביית תשלום תהיה רק לחניית רכב  /חניון

לילה .יש לציין כי כיום אין נגישות של ממש למרחב בתחבורה ציבורית (לגשר הפקק אין קו תחבורה
ציבורית כלל; ללהבות הבשן יש אוטובוס מתחנה מרכזית קריית שמונה ,המגיע לקיבוץ אך לא סמוך
לתעלה המזרחית) .בשלבים עתידיים ,ככל שתגדל כמות המבקרים באתר ,יתכן שראוי לשקול ליזום קו
תחבורה ציבורית ,או שאטל בעונות השיא ,שיאפשר הגעה לאתר שלא באמצעות רכבים פרטיים.
-

לינת שטח בחניון המוסדר תתאפשר ללא תשלום בימי השפל התיירותי (נובמבר-פברואר ,במהלך ימות
השבוע – לא בסופי שבוע או חגים) .בצורה זו ניתן יהיה למתן את העונתיות של תנועת התיירים במרחב,
ולייצר אפשרות לבקר במרחב התעלה למגוון קהלים וקבוצות אוכלוסייה.

 10.3פיתוח תשתיות ותחזוקה
המפתח לניהול המרחב הינו תכנון ריאלי וסביר של קיבולת האתר ,והקמת תשתיות שיאפשרו לקלוט קיבולת זו
בצורה מתאימה ונאותה .ניתן להבחין בשני מצבים:
-

קיבולת ממוצעת (על פי שנת הפעילות כולה).

-

קיבולת שיא – בימים העמוסים ביותר במבקרים (סופי שבוע בקיץ ,חגים כגון פסח ,יום העצמאות,
שבועות ,חגי תשרי).

ככלל נהוג לפתח תשתי ות המאפשרות קליטה של קיבולת ממוצעת מוגדרת ,כאשר בנוסף ישנה היערכות ייעודית
לימי שיא ,שבהם יש צורך לתגבר את מערכי כח האדם (פינוי פסולת ,הכוונה והדרכה ,אכיפה) ולהכשיר תשתיות
נוספות (לפתוח לחניה אזו רים שסגורים בימים רגילים ,להציב תאי נוחיות ניידים וכדומה) .זאת מפני שהכשרת
תשתיות לקליטת קיבולת השיא של האתר – משמעותה הכשרה נרחבת מאוד של תשתיות ,על כל המשמעות
הסביבתית הכרוכה בדבר ,כאשר בפועל במרבית השנה הן תעמודנה ללא שימוש.
בתכנון האזור הפעיל הסמוך לגשר הפקק מוצע לחלק את המרחב למקטעים ,שחלקם יתופעלו כאזורי נופש פעיל
רק בימי שיא .מוצע כי האזורים הקרובים לגשר הפקק ישמשו לפעילות נופש בכל השנה ,ואילו אזורים הסמוכים
יותר למפגש התעלות והאזור השקט ישמשו לנופש רק בימי שיא .למשל :אפשר לסגור חניוני רכב באזורים
הסמוכים למפגש תעלות במרבית ימי השנה ,ולפתוח אותם לחניית רכב רק בימי שיא .מכיוון שמדובר במרחב
גדול ( 3.5ק"מ לאורך התעלה) ,סגירה של חלקו במרבית ימי השנה תקל על התפעול וניהול המרחב.
האיור הבא מציג תשתיות עיקריות שמומלץ לפתח באזורים המיועדים לשימושי נופש אינטנסיבי ,וכן שירותי
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תחזוקה נדרשים כגון פינוי פסולת תדיר ,שחשוב הן מהיבט תיירותי והן מהיבט של שמירת טבע (סניטציה).

איור  :3תשתיות ותחזוקה נדרשים במרחב

התב"ע הקיימת ג 17379 /מאפשרת הקמת חניוני יום לאורך התעלה ,וחניוני לילה בלהבות ובגשר הפקק .עם
זאת נדרש לערוך תכנית פיתוח לאישור ועדה מקומית כתנאי לפיתוח תשתיות ביקור יום לאורך התעלה ,ותכניות
מפורטות כתנאי לפיתוח חניוני הלילה והמוקדים האינטנסיביים בלהבות הבשן ובגשר הפקק.
לאור זאת ,בכדי לקדם שיפור אקולוגי ממשי במרחב בלוח זמנים קצר ,מוצעת השלביות הבאה:
שלב א :צמצום הנגישות לרכב לאזור השקט ולשטחים החקלאיים במרחב התעלה.
-

סגירה באמצעות שערים של "הדרך הלבנה" לאורך התעלה במקומות שהוגדרו בעבודה זו כ"מרחב
שקט" (מצפון למפגש התעלות ,ודרומית לחניונים המתוכננים בסמוך לגשר להבות; מפה  .)19אזור זה
יהיה נגיש ברכב לפקחי המועצה האזורית בלבד .יש לשמור על נגישות לגדה המזרחית עבור הולכי רגל
ורוכבי אופניים בלבד.

-

סגירה באמצעות שערים של הנגישות לרכב מהדרכים האזוריות  918ו 977-אל התעלה ,פרט לשני
מקומות שיוגדרו לכך בסמוך לגשר הפקק ולגשר להבות .הדרכים החקלאיות יהיו נגישות רק לחקלאי
המרחב ולפקחים של המועצה האזורית.

שלב ב :פיתוח התשתיות במרחבי הנופש הפעיל
-

לקדם את התכניות הנדרשות על פי ג 17379 /לשם קבלת היתרי בניה ,והקמה בפועל ,של חניוני יום
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ולילה מוסדרים בחלקים שהוגדרו לנופש פעיל.
-

לקדם את התכניות הנדרשות לשם הקמת הסדרי תחבורה בטיחותיים לאזורי הנופש הפעיל ממערכת
הדרכים האזורית.

-

חיזוק ההפרדות בין השטחים החקלאיים במרחב הסובב את התעלה לבין אזורי הנופש הסמוכים לתעלה
(ראו פירוט להלן).

-

לפעול למימוש זכיינות להפעלה כלכלית של חניוני לילה.

-

להתארג ן מבחינת כח אדם ותשתיות מתאימות להדרכה ,גביית תשלום ,תחזוקה ופינוי פסולת ,בעיקר
בימי שיא.

תשומת לב מיוחדת נדרש לתת ליצירת הפרדות בין השטחים החקלאיים במרחב הסובב את התעלה לבין אזורי
הנופש הסמוכים לתעלה .הפרדה מסוימת נוצרת מעצם תמהיל הגידולים החקלאיים באזור ,שמרכז בעיקר
בגידולי שדה חורפיים ,כאשר תנועת המבקרים הינה בעיקר בקיץ .עם זאת ישנם במקום גם פרדסים ומטעים
אחרים ,וצפויה תנועת מטיילים מסוימת גם בחודשי החורף ,כך שנדרש לנהל באופן מושכל את הממשק בין
חקלאות ומטיילים.
ההפרדות נדרשות כדי למנוע פגיעה במבקרים והמטיילים מצד הפעילות החקלאית השגרתית (למשל תאונות
מול כלים חקלאיים ,חשיפה למי קולחין או ריסוסים) ולמנוע פגיעה בחקלאות מצד המבקרים והמטיילים (נסיעה
על שטחים חקלאיים ,השלכת פסולת ,גניבת תוצרת וציוד חקלאי) .את ההפרדות מוצע לבצע באמצעים שאינם
יוצרים קיטוע מבחינה אקולוגית ומשתלבים בנוף ,כגון :הפרדה מפלסית ,שאיננה מאפשרת לכלי רכב של הנופים
לעבור לשטחים החקלאיים; סוללות עפר ,סלעים ובולדרים ,רצועות צמחיה סבוכות.
ככל הניתן יש להביא למצב שאין שילוב שימושים בדרכים במרחב ,ודרכים חקלאיות משמשות רק לצרכים
החקלאיים לעומת דרכי נופש המשמשות למטיילים ,הולכי רגל ורוכבי אופניים; זאת בכדי למנוע מצבים של
תאונות בין מטיילים וכלים חקלאיים.
כאמור ,כבר בשלב הראשון יש לייצר הפרדה ,באמצעות שערים שיסגרו את הדרכים החקלאיות הניצבות למערכת
הדרכים האזורית ,וימנעו מעבר של מטיילים ממערכת הדרכים האזורית (כבישים  918ו )977אל התעלה ,פרט
לכניסות מוגדרות שיוסדרו לשם כך .פעולה זו ,שאינה כרוכה בתקציבים משמעותיים ,יכולה לשפר רבות את ניהול
המרחב ,וצמצום החשיפה של שטחים חקלאיים לתנועת מבקרים ומטיילים.
בנוגע לפעולות אחרות ,תקציבי ההקמה של התשתיות צפויים להיות נכבדים ,וניתן להניח כי פיתוח התשתית
יעשה בתקציב ציבורי .ניתן לבחון תפעול של חלק מהתשתיות (למשל חניוני לילה) על ידי יזמים פרטיים.
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בכל הנוגע לעריכת תכניות פיתוח או תכניות מפורטות יש לשתף ולקבל הסכמות מבעלי הזכויות בקרקע.
בקרקעות מדינה ,במיוחד במשבצות חקלאיות ,יש להגיע להסכמות מול רמ"י.

 10.4איזור ותכנון מתארי
הסכימה שהוצגה לעיל ,המחלקת את התעלה לאזורים שקטים ואזורי פעילות אינטנסיביים ,יכולה להוות בסיס
לאיזור ותכנון המרחב .בכדי לממש אותה יש לתכנן ולהקים תשתיות בהתאם לסכימה – מתקנים המאפשרים
חסימת הכניסה לכלי רכב לאזורים השקטים ,וכן הגבלת הפעילות בשעות מסוימות; ולעומת זאת תשתית למגוון
פעילויות נופש אינטנסיבי באזורים שמיועדים לכך .בנוסף לכך חשוב שסכימת האיזור תפורסם ותוצג לציבור –
בשילוט מתאים ,באתר האינטרנט של המועצה האזורית ומקומות רלוונטיים נוספים.
הטבלה הבאה מציגה מספר כלים רלוונטיים לצורך מימוש עקרונות האיזור של המרחב:

איור  :4כלים למימוש איזור המרחב
התב"ע הקיימת באזורים המיועדים על פי העבודה הנוכחית לנופש אינטנסיבי הינה ג( 17379 /מאושרת מ-
 .) 2015לפי תכנית זו ,בצמידות לתעלה במקום המוגדר ביעוד קרקע "נטיעות בגדות נחלים" מותרות דרכי גישה
וחניה לרכבים לאורך התעלה המזרחית ,חניוני יום (פיקניק) ושטחים ומתקנים לרחצה .תנאי למתן היתרי בניה
לפי התכנית לשימושים הללו הינו הכנת תכנית פיתוח שתאושר על ידי הועדה המקומית בתיאום עם רשות הניקוז.
יש לערוך תכנית כזו בכדי לאפשר הסדרה של תשתיות כגון אזורי חניה או רחצה מוסדרים באזורים שזוהו לנופש
אינטנסיבי .לפי התב"ע מותרת הקמת גדר בין אזורי הנופש לאורך התעלה לבין השטחים החקלאיים.
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ברצועות הסמוכות לתעלה ממזרח וממערב מוגדר בתב"ע יעוד קרקע "יער נטע אדם קיים" .ביעוד קרקע זה אין
אפשרות לפי התכנית להקים דרכי גישה וחניה לרכבים ,או חניוני יום ,אבל מותרות תצפיות ,פינות ישיבה ומתקני
משחקים .כלומר לפי התב"ע יש להצמיד את חניוני הרכב אל התעלה.

נדרש לבחון בתכנית פיתוח מפורטת האם הרצועה המיועדת לפי תב"ע "לנטיעות בגדות נחלים" ומאפשרת
הקמת חניוני רכב אכן מספיקה לכמות הרכבים על פי הקיבולת המיועדת באתר ,ובתפרוסת מתאימה (למשל:
האם נוצרת רצועה שכל כולה תשמש לחניה ,ומה המשמעות לחוויית הנופש במקום) .יתכן כי יסתבר שנדרשת
הכנת תב"ע חדשה בכדי לאפשר מקבצי חניה במקומות מוגדרים ,לעומת אזורים שבהם לא תתאפשר חניה.
בלהבות הבשן ובגשר הפקק קובעת תכנית ג 17379 /מוקדים לשירותי נופש ותיירות ,המיועדים להוות חניון
קמפינג ,חניון יום או מערך כניסה לשמורה .בשני המקומות מדובר בשני מוקדים :בלהבות הבשן מדובר במוקד
ממערב לתעלה ובסמוך לכביש ( 977היכן שמוקם כיום חניון לילה) ומוקד נוסף במרכז בריכות הדגים .ובגשר
הפקק מדובר במוקד אחד מצפון-מערב לדרך ( 918מיועד לחניון לילה) ומוקד נוסף מדרום מזרח לדרך (מיועד
למערך כניסה לשמורת ג'ילבון) .בלהבות הבשן מתירה התכנית להקים מבנים בהיקף של עד  250מ"ר ,ובגשר
הפקק עד  500מ"ר.
תכנית ג 17379/מחייבת עריכת תכנית מפורטת (אחרת) למוקדים לשירותי נופש ותיירות .יש לערוך תכניות
מפורטות אלו כחלק מניהול המבקרים במרחב.
מימוש תכ נית הניהול תלוי במידה רבה בצמצום מספר כניסות הרכב ממערכת הכבישים האזורית למרחב
התעלה .מוצע כי ,ככל הניתן ,תהיה כניסה אחת לרכב באזור גשר הפקק ,וכניסה אחת לרכב באזור להבות הבשן.
תידרש הכנת תכנית תחבורה להסדרת הכניסה לרכבים ,בהינתן כמות המבקרים הצפויה וריכוזה בכניסה אחת
מוגדרת .יש לבחון האם תידרש תכנית מפורטת סטטוטורית להסדרת הכניסה ,או שניתן להתבסס על התב"ע
הקיימת ולערוך תכנון לביצוע בלבד .יש לתאם את התכנית עם משרד התחבורה.
 10.5מידע הסברה וחינוך
יש לתת מידע לציבור בשלושה נושאים עיקריים:
✓ מידע על האתר :איזה פעילויות יש בו ,מה הם המתקנים הקיימים בו ,האם יש אזורים מוגדרים לפעילויות
שונות ,היכן לקנות כרטיסים /תשלום חניה /הזמנת מקום בחניון ומה העלויות .זהו מידע "סטטי"
הרלוונטי לתקופות ארוכות ,ומשתנה לעיתים רחוקות.
✓ מידע על כללי התנהגות :מה מותר ומה אסור ,מה מותר במקומות מסוימים ואסור באחרים ,מידע על
עונשים קבועים בחוק במקרה של הפרת הכללים .גם מידע זה הוא "סטטי" ומשתנה לעיתים רחוקות.
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✓ מידע בדבר עומסים והצעת פעילויות אלטרנטיביות .זהו מידע דינאמי ,המתעדכן תדיר .מוצע לבחון הקמת
מערכת דינאמית המאפשרת דיווח על עומסים בזמן אמת באתר עצמו ,עם אפשרות הפניה למערכת
אזורית ובה נתונים על עומסים במרחב כולו .מערכת כזו חיונית במיוחד בימי שיא.

האיור הבא מציג תחומים ונושאים בהם מוצע להעביר מידע לציבור כחלק מניהול המבקרים בתעלה
המזרחית.

איור  :5נושאים ותחומים בהם מוצע להעביר מידע לציבור
מרכיב שני הוא בחירת הפלטפורמה המתאימה להעברת המידע לציבור .מידע "סטטי" הקבוע לאורך זמן ניתן
להעביר באמצעות אתרי אינטרנט (של המועצה האזורית  /עמותת תיירות) או שילוט קבוע באתר עצמו .בכל
הנוגע למידע דינאמי ,רצוי לבחון האם ניתן לקיים מערכת ייעודית לנושא זה כאפליקציה לטלפון נייד ,ו/או בשילוט
דרכים דינאמי ברחבי האזור ,המפנה מבקרים לאתרים בהם הקיבולת לא מוצתה ,תוך הרחקה מאתרים עמוסים.
תפקיד חשוב יכול להיות גם למרכז מבקרים ומדריכים בשטח; ככל שהעלויות של הפעלת מדריכים ייעודיים הינן
גבוהות ,ניתן לבחון האם אנשי תחזוקה  /אכיפה יוכלו לפעול גם כמדריכים היכולים לתת למבקרים מידע על
תשתיות הנופש באתר ,מה מותר ומה אסור וכדומה.
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איור  :6כלים להסברה והעברת מידע לציבור
בכדי להפעיל את כלי ההסברה יש לפתח מערכת שיתופי פעולה עם בעלי העניין התיירותי במרחב :רשויות
מקומיות גובלות (יסוד המעלה ,קריית שמונה ,ועוד); רשות הטבע והגנים; קרן קימת; עמותות תיירות ועוד .זאת
בכדי לייצר מערכת עבודה משותפת שתוכל לנהל את מכלול המבקרים והאתרים במרחב .יש לפתח חומרי הסברה
ומידע באתרי אינטרנט רלוונטיים ,ובמידת האפשר – מערכת דינאמית לניהול מבקרים בימי שיא .יש לבחון ולפתח
את האפשרות של מכירת כרטיסים לחניוני יום  /לילה מראש .יש לבחון את האפשרות להפעיל מרכז הסברה /
מדריכים בימי שיא.
העלות התקציבית הנדרשת איננה גבוהה ביחס לתועלת בניהול מותאם יותר של הפעילות במרחב.
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איור  :7מה נדרש ארגונית ותקציבית בכדי להפעיל את כלי ההסברה והחינוך
נקודות לתשומת הלב:
א.

הניסיון בארץ מורה כי הסדרת שימושי הנופש באתרים בשטחים הפתוחים נתקל בהתנגדות ,עד כדי לפניה
לבתי משפט (פארק המעיינות).
לפיכך -יש צורך ללוות את תהליך ההסדרה בתהליך הסברה :הנמקת הצורך להסדיר את הנופש באתר ,מה
היתרונות לנופשים עצמם ולמרחב כולו (שיפור חוויית המבקר ,שמירה על ערכים אקולוגיים ,שמירה על
המים ,וכו').
מוצע לבצע את ההסברה בסיוע ארגונים בעלי קשרי ציבור מבוססים כגון החברה להגנת הטבע ,וכן להסתייע
ברשתות חברתיות ,כתבות תקשורת ,סרטונים ,ובכל אמצעי אפשרי.
בנוסף חשוב לשמור על שיתוף הציבור המקומי ,במיוחד החקלאים העובדים בקרבה לתעלה ומפעילי התיירות
במרחב סמוך .מוצע לשתף את החקלאים והתיירנים בתכנון מערך הנופש ,ובנוסף לערוך מפגשים תקופתיים
שמטרתם להיערך לעונת הנופש ,לקבל רעיונות לשיפור התפעול ,ולשיפור הקשר בין התעלה לאתרי תיירות
מרחביים.

ב.

אחת המטרות של הפרויקט היא הורדת עומסי מבקרים בנחלי הצפון .כדי לממש זאת נדרש לייצר קישור בין
נחלי הצפון לאתרי התעלה .למשל :לפתח מערכת מידע והסברה אזורית ,שתפנה את עודפי המבקרים מנחלי
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הצפון אל התעלה  -שילוט בדרכים  /התראות בנייד שמצביעות על עומסים בצפון וגם מציעות חלופה באזור
התעלה המזרחית

 10.6אכיפה ופיקוח
ניתן להפעיל אמצעי אכיפה מרחוק ,למשל באמצעות מצלמות ,באזורים שבהם צפוי מיעוט מטיילים .במרחב
הנופש האינטנסיבי תידרש אכי פה באמצעות פקחים ,ויש להיערך לכך לפני ימי שיא .יש לבחון כיצד ניתן לתגבר
את הפיקוח בימי שיא ,ולהקטין אותו מחוץ לעונה.
כחלק מנושא האכיפה והפיקוח יש לבדוק את כל הנושא של שירותי הצלה .מכיוון שמדובר באתר מים ,יתכן כי
יש חובה חוקית להפעיל שירותי הצלה במקום או למנוע כניסת מבקרים למים (ולו רק באמצעות שילוט מתריע)
במקומות שאין בהם שירותי הצלה .יש לבדוק את הנושא מבחינה משפטית ולפעול בהתאם לכך.
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 .11סיכום ,טבלת הטמעה וטבלת עלויות
 11.1ריכוז הכלים
הטבלה להלן מסכמת את ההמלצות ומפרטת אותם לכדי כלים יישומיים בהתייחס לטווח היישום.
טווחי יישום מוצעים:
מידי – בשנה הקרובה; קצר – עד שנתיים מפרסום תכנית הניהול; בינוני – עד חמש שנים מפרסום תכנית הניהול; ארוך – יותר מחמש שנים.

טבלה  :5ריכוז כלי הניהול המוצעים וטווח היישום
נושא

המלצה

אזור

כלי

גיאוגרפי

הנדרש

הרגולציה תשתית נדרשת ליישום הסברה והטמעה
ואכיפה

טווח
יישום

נושאים לטיפול מידי
תקנות וחוקים

חקיקת עזר לגביית תשלום על חניה ולינת מרחב

חקיקת עזר ,תכנית אמצעים

שטח מוסדרת .לינה וחניה ללא תשלום הנופש

בינוי לחניוני רכב תשלום :עמדות כניסה פרסום

יתאפשרו בימי שפל מוגדרים

הפעיל

ותכנית
לחניוני
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במקומות
התב"ע

לגביית שילוט

מתאר מאוישות ו/או עמדות האינטרנט
לילה תשלום
בהם ו/או

אלקטרוניות המועצה,

שירות

באתר ,מיידי
באתר
של
דרך

דיגיטלי עמותות

תיירות

הנוכחית ("פנגו") .פקחי אכיפה ומפעילי

תיירות.

נושא

המלצה

תקנות וחוקים

חקיקת עזר לאכיפה באמצעות קנסות

תקנות וחוקים

אזור

כלי

גיאוגרפי

הנדרש

הרגולציה תשתית נדרשת ליישום הסברה והטמעה
ואכיפה

טווח
יישום

לא מאפשרת זאת נגד חניה /קמפינג לא יפורסמו גם ימי
(ראו בהמשך)

השפל בהם לא

מוסדרים

יגבה תשלום
כל
המרחב

חקיקת עזר ,קביעת פקחי אכיפה ומערך שילוט
גובה

הקנס גביית

ואמצעים לגביה

באתר ,מיידי

קנסות פרסום

(באינטרנט)

באתר

האינטרנט

של

המועצה,

דרך
תיירות

עמותות

ומפעילי תיירות
פיתוח נוהל :איסור על השמעת מוזיקה המרחב

חוק עזר המאפשר אין צורך

שילוט

באתר ,מיידי

במרחב השקט ,ובמרחב הפעיל -איסור השקט

אכיפה נגד רעש

פרסום

באתר

באמצעות קנסות

האינטרנט

פרט

במסגרת

אירועים

ובעוצמות שיוגדרו
פיתוח
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ותחזוקה

מתואמים והמרחב
הפעיל

תשתיות סגירת הנגישות לרכב מהדרכים האזוריות השטחים
פרט לשני מקומות שיוגדרו

החקלאיים

של

המוא"ז
אין צורך

הקמת
הדרכים

שערים

על הסבר

החקלאיות כתבות
חברתיות

באמצעות מיידי
ורשתות
על

המלצה

נושא

אזור

כלי

גיאוגרפי

הנדרש

הסמוכים

הרגולציה תשתית נדרשת ליישום הסברה והטמעה
ואכיפה

יישום

הניצבות לדרך  918ו -חשיבות

לתעלה

טווח

977

סגירת

השטחים
החקלאיים

פיתוח

תשתיות סגירת המרחב השקט לכלי רכב באמצעות המרחב

ותחזוקה

שערים על הדרך הלבנה

פיקוח ואכיפה

סגירת שערי המרחב השקט להולכי רגל המרחב

אין צורך

הקמת שערים

השקט

הסבר

באמצעות מיידי

כתבות
חברתיות

ורשתות
על

החשיבות
האקולוגית
סגירת

של
המרחב

השקט

אחרי שעות החשיכה

השקט

אין צורך

הקמת שערים להולכי שילוט

באתר מיידי

רגל שניתן לסגור אותם המתריע על סגירת
אחרי החשיכה; עריכת המרחב
סיורי

פקחים
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להרחקת מטיילים

בערב החשיכה

לאחר

נושא

פיתוח
ותחזוקה

המלצה

אזור

כלי

גיאוגרפי

הנדרש

ואכיפה

אין צורך

אין צורך

תשתיות במרחב השקט -הצבת חדרי נוחיות יבילים המרחב

הרגולציה תשתית נדרשת ליישום הסברה והטמעה

טווח
יישום

אין צורך

מיידי

בימי שיא ,ובמרחב הנופש הפעיל -כפתרון השקט
ביניים עד הקמת חדרי נוחיות קבועים
בחניוני יום

פיתוח
ותחזוקה

תשתיות כיסוח צמחיה בתעלה יתבצע אחרי אוגוסט התעלה

אין צורך

אין צורך

אין צורך

מיידי

וככל הניתן באוקטובר .אחוז כיסוי צומח המזרחית
טבול ומזדקר לא יעלה על  .30%במרחב
השקט -כיסוח צמחיה בתעלה אחת
לשנתיים

פיתוח
ותחזוקה
פיתוח
ותחזוקה

תשתיות הדברת יתושים על פי חוק המדבירים כל
ובאמצעות BTIבלבד
תשתיות הוספת סולמות דגים בתעלה המזרחית

אין צורך

אין צורך

אין צורך

מיידי

המרחב
התעלה
המזרחית

אין צורך

הוספת סולמות דגים

איך צורך

מיידי
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נושא

מידע,

המלצה

אזור

כלי

גיאוגרפי

הנדרש

ואכיפה

אין צורך

תכנית הניהול הנוכחית באתר

הסברה חיזוק קשרי ציבור ,מידע על הכוונה כל

וחינוך

הרגולציה תשתית נדרשת ליישום הסברה והטמעה

טווח
יישום

האינטרנט מיידי

להסדיר את הנופש באתר והנמקת הצורך ,המרחב

של המוא"ז ,כתבות

קבלת משוב מהציבור ,תכנון משותף

בעיתונות ,רשתות
חברתיות.

מידע,

הסברה שיתוף הציבור המקומי ,רשויות גובלות ,כל

וחינוך

עריכת ערבי שיתוף מיידי

אין צורך

ציבור,

ארגונים בעלי עניין ,חשיפת תכנית הניהול המרחב

מפגשים

ותיאום עם רשויות
גובלות

וארגונים

בעלי עניין
אכיפה ופיקוח

בחינת הצורך בשירותי הצלה

מרחב

בהתאם

הנופש

הקיים

הפעיל

לחוק שילוט מתריע באזורים שילוט מתריע
בהם אין שירותי הצלה

מיידי
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נושא

המלצה

אזור

כלי

גיאוגרפי

הנדרש

איזור ותכנון מתארי עריכת תכנית פיתוח למערך התנועה ,מרחב
החניה ,5הרחצה וחניוני היום במקטע הנופש
הדרומי,

בהתאם

לקיבולת

מבקרים הפעיל

הרגולציה תשתית נדרשת ליישום הסברה והטמעה
ואכיפה

תכנית בינוי
בסיס
ג.17379/

טווח
יישום

על הערה :בחינה במסגרת אין צורך

מיידי

תב"ע תכנית הפיתוח האם
האזור המוגדר לדרכי

שנקבעה .שמירת חייץ צמחי של  50מ'

גישה וחניה בג17379/

סביב שפכי נחלים

מייצר מרחב איכותי או
שמא נדרש שינוי תב"ע
לטובת
החניה

ריכוז

אזורי

במתחמים

מוגדרים

לטיפול בטווח קצר:
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 5לתשו מת הלב :במקומות בהם ניסו רשויות מקומיות להקים מערכי חניה מוסדרים בשטחים חקלאיים ללא תכנית מתאר מתאימה – הן נתבעו על ידי רמ"י .ראו הניסיון של
מועצה אזורית עמק חפר סביב נחל אלכסנדר .לפיכך יש לפעול במסלול הסטטוטורי המוסדר בנושא זה.

נושא

פיתוח
ותחזוקה

המלצה

אזור

כלי

גיאוגרפי

הנדרש

ואכיפה

אין צורך

תכנית פיתוח ,תכנון שילוט באתר -מפת קצר

תשתיות פיתוח תשתיות נופש לאורך התעלה :מרחב
הקמת חניוני יום ,חניוני רכב ,מתקני הנופש
פסולת (פחים חסיני נבירה) ,תאורה הפעיל בין
מותאמת ,חדרי נוחיות ,אזורים ממוגנים גשר
להבערת אש ,ברזיות ,אמצעי חסימה של הפקק
כניסת רכבים למים ,אזורים בהם לא למפגש
תתאפשר כניסת מטיילים מים לעומת תעלות
אזורים שיתוכננו לרחצה ,מובלעות בהן
כיסוח צמחיית מים יתבצע אחת לשנתיים
בלבד ,הפרדות בין השטחים החקלאיים
לבין אזורי הנופש הסמוכים לתעלה.
הגדלת עמידות המשאבים :חיזוק והתאמה
של הדרכים ,מיגון אזורי כניסה למים
מסחף וארוזיה של הגדה ,בניית שבילים
מרחפים מעל אזורים רגישים בגדות,
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הוספת מצעים לשבילי משנה על מנת
למנוע סחיפה

הרגולציה תשתית נדרשת ליישום הסברה והטמעה

לביצוע

טווח
יישום

מתקני הנופש

נושא

פיתוח
ותחזוקה

המלצה

אזור

כלי

גיאוגרפי

הנדרש

ואכיפה

אין צורך

הצבת

תשתיות סניטציה -מערך פינוי פסולת מותאם כל
עונתית

הרגולציה תשתית נדרשת ליישום הסברה והטמעה

המרחב

טווח
יישום

פחים

חסיני הסברה

נבירה

פסולת

למניעת קצר
במרחב,

נימוקים אקולוגיים
פיתוח
ותחזוקה

תשתיות במרחב הנופש הפעיל -כיסוח צמחיה מרחב

אין צורך

תכנית ביצוע ממשק אין צורך

בתעלה אחת לשנה ,פרט למובלעות בהן הנופש

כיסוח שתזהה מובלעות

הפעיל

לכיסוח אחת לשנתיים

הכיסוח יהיה אחת לשנתיים

קצר

בלבד
פיתוח
ותחזוקה

תשתיות טיפול במיני פולשים בהתאם להמלצות כל
סעיף  5בפרק 9

אין צורך

המרחב

גיוס כח אדם ותקציבים אין צורך
לטובת טיפול במינים
פולשים

פיתוח
ותחזוקה

תשתיות התקנת מדפים יבשים וגידור מנתב דרך 918

אין צורך

למניעת דריסת לוטרות לאורך דרך ,918

קצר

התקנת מדפים יבשים אין צורך
וגידור מנתב

תחזוקה פעמיים בעונה
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מידע,
וחינוך

הסברה הכנה ופרסום מפות האזור ,כללי מותר כל
ואסור ,פעילויות באתר ,אזורים ללא כניסת המרחב

חוק עזר לאכיפה סיורי פקחים למניעת פרסום
באמצעות קנסות

כניסה לשטחים סגורים באתר,

בשלטים קצר
במפות

נושא

המלצה

הרגולציה תשתית נדרשת ליישום הסברה והטמעה

אזור

כלי

גיאוגרפי

הנדרש

ואכיפה

טווח
יישום

מבקרים (שטחים חקלאיים) ,אזורים עם

מודפסות שיחולקו

כניסה מוגבלת (האזור השקט) ,אזורי נופש

בחניוני

הלילה,

פעיל ומוקדי נופש (חניוני לילה) ,מתקנים

באתר

בכל אזור ,שעות פעילות ,עלויות חניה

של המוא"ז .שילוט
מתריע

האינטרנט

בכניסה

לאזורים שקטים
אכיפה ופיקוח

פיקוח באמצעות מצלמות בשגרה

אכיפה ופיקוח

תגבור מערך הפקחים בימי שיא

כל

חוקי

המרחב

המאפשרים אכיפה בנקודות
על

עזר הצבת

בסיס

מצולם

מצלמות באתר

מידע למשל

נבחרות ,של
ליד

האינטרנט קצר
המועצה,

שערי שילוט באתר בדבר

המרחב

השקט ,פיקוח

הדרכים

החקלאיות מצלמות

שנסגרו

מהמערכת

באמצעות

האזורית

Page

118

כל

חוקי

המרחב

המאפשרים

עזר שכירת פקחים נוספים הסברה
מתן בימי

שיא

בדבר קצר

בהתאם התנהגויות אסורות
בשילוט,

אתר

נושא

המלצה

אזור

כלי

גיאוגרפי

הנדרש

הרגולציה תשתית נדרשת ליישום הסברה והטמעה
ואכיפה

קנסות להתנהגויות לקיבולות
המתוכננות

אסורות

טווח
יישום

של

המבקרים אינטרנט
המוא"ז וכו'

נושאים ליישום בטווח הבינוני
תקנות וחוקים

קביעת נהלים לרישוי אירועים מעל  50מרחב

חוק העזר הקיים רישוי מסיבות פשוט דף
הגבלת ונגיש (אתר האינטרנט האינטרנט

באתר בינוני

איש .איסור אירועים במרחב השקט ,הנופש

מאפשר

הגבלת מספר האירועים בשנה במרחב הפעיל

קיום מסיבות .יש של המוא"ז) ,אכיפה על המועצה המאפשר

הפעיל ,בתאריכים שאינם בימי שיא,

לחוקק

בכפוף להגבלת עוצמת רעש ומגבלות

המאפשר

אכיפה

נוספות שיקבעו

באמצעות

קנס/

חברתיות ,ושילוט

מסיבה

באתר בדבר הצורך

שאינה מורשית או

ברישוי

מסיבות.

פועלת באופן שאינו

פניה

מכוונת

תואם לנוהל

לגורמים

שערכו

הפסקת

חוק ידי פקחים

רישוי

של

כתבות,

בעבר
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באתר.

מסיבות.
רשתות

מסיבות

אזור

כלי

נושא

המלצה

גיאוגרפי

הנדרש

תקנות וחוקים

קביעת נהלים בנוגע לעוצמות רעש כל
מותרות במסיבות טבע ,הפסקת מסיבות המרחב,
בהן הרעש עולה על העוצמה שתוגדר

ובפרט
אזורים

הרגולציה תשתית נדרשת ליישום הסברה והטמעה
ואכיפה

טווח
יישום

נוהל ברור ושקוף ,רישוי מסיבות פשוט פרסום נוהל עוצמת בינוני
עורכי

מסיבות ונגיש (אתר האינטרנט רעש כחלק מרישוי

יחתמו עליו כחלק של המוא"ז) ,שימוש מסיבות
מרישוי מסיבות

לנופש

בכלי

מדידת

רעש,

אכיפה על ידי פקחים

פעיל
תקנות וחוקים

השלמת חקיקת עזר :הסדרת דייג (ראו כל

חקיקת עזר

להלן) מניעת הכנסת חפצים למים ,מניעת המרחב
תאורה לא מוסדרת,

איסור

פקחי אכיפה ומערך שילוט
גביית

כניסה

קנסות פרסום

(באינטרנט)

למקומות סגורים ללא גדר
תקנות וחוקים

הסדרת הדייג :איסור דייג בשפכי נחלים ,כל
הגבלת הדייג לחכות בלבד ,בעמדות דייג המרחב
מוסדרות בלבד במורד הנחל

באתר ,בינוני
באתר

האינטרנט

של

המועצה,
חוק עזר מתאים

הקמת

עמדות

דייג שילוט באתר של בינוני

במורד התעלה (סמוך האזורים האסורים
לגשר הפקק)

לדייג

והמיועדים

לדייג ,סימון במפות
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איזור,

הסברה

נושא

המלצה

הרגולציה תשתית נדרשת ליישום הסברה והטמעה

אזור

כלי

גיאוגרפי

הנדרש

ואכיפה

אין צורך

תכנית

טווח
יישום

באתר

האינטרנט

של המוא"ז
פיתוח
ותחזוקה

תשתיות הקמת חניון לילה ומוקד נופש פעיל כולל גשר
מרכז מידע ,מזנון ,השכרת אופניים ,חניון הפקק

בהתאם

לילה ,מתקני משחק ,ספורט ,אזורי שכשוך

ג17379/

מפורטת שילוט באתר -מפת בינוני
לתב"ע מתקני הנופש

באזורים שיוגדרו בתכנית פיתוח /תכנית
מפורטת
פיתוח
ותחזוקה

תשתיות מניעת זיהום אור ,בעיקר בחניוני הלילה ,כל

אין צורך

תכנון תאורה על ידי מתכנן תאורה המרחב

תכנון וביצוע מתאים הסברה
של התאורה

ובהתייעצות עם רט"ג וחל"ט

למניעת בינוני

זיהום אור כחלק
מכללי עשה ואל
תעשה

פיתוח
ותחזוקה

תשתיות שיקום תעלת הביטחון -מניעת כניסת מעיינות
מבקרים למעיינות הדופן המזרחית ,חציית בדופן
התעלה על ידי רכבים ,אמצעים למניעת המזרחית
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לינת שטח

של עמק
החולה,

לבדיקה

תכנון

לביצוע

של שילוט

במקום בינוני?

שערים או מחסומים האוסר על כניסה,
אחרים; הפרדות לאורך הסברה

ממוקדת

תעלת הביטחון ,תיאום ברשתות חברתיות

נושא

פיתוח
ותחזוקה

המלצה

אזור

כלי

גיאוגרפי

הנדרש

ואכיפה

ממזרח

מול

לדרך 918

בקרקע

תשתיות הסרת חסמים הידרו ביולוגיים לאורך התעלה
התעלה המזרחית

הרגולציה תשתית נדרשת ליישום הסברה והטמעה

אין צורך

המזרחית

טווח
יישום

בעלי

התקנת

הזכויות לקבוצות מטיילים
במעיינות
תשתיות אין צורך

בינוני?

בהתאם למסמך של
ארצי  ,2018בתיאום
עם החקלאים ,רשות
הניקוז ורשות המים

פיתוח

תשתיות תגבור מערך פינוי הפסולת בימי שיא

ותחזוקה

כל

אין צורך

המרחב,

באמצעות חברות כח אין

בינוני

אדם

ובפרט
הנופש
הפעיל
פיתוח
ותחזוקה

תשתיות להתייעץ עם אקולוג לפני גינון להימנע כל
מנטיעת אקליפטוסים

המרחב

אין צורך

התייעצות עם אקולוג

אין צורך

בינוני
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נושא

פיתוח
ותחזוקה

המלצה

אזור

כלי

גיאוגרפי

הנדרש

ואכיפה

אין צורך

תכנית פיתוח בהתאם שילוט

תשתיות תשתיות קליטת מטיילים במרחב השקט -המרחב

הרגולציה תשתית נדרשת ליישום הסברה והטמעה

מערכת שבילים ,מרפסות מעל המים ,השקט-

יישום

לתב"ע ג.8923 /

להסברה בינוני

בדבר מותר ואסור,

שילוט הסבר על חי וצומח ,אזורי פיקניק בגדה

הצורך

לזרוק

עם פחים חסיני נבירה ,מערך ניקיון מוגבר ,המזרחית

פסולת

בפחים

אזורים מוגבלים לכניסה למים .לא יעשה של

בלבד ,וכן מידע על

שימוש בתאורה

טווח

והצומח

התעלה

החי

בלבד.

והשיקום האקולוגי

הגדה
המערבית
תהיה
סגורה
למטיילים
איזור ותכנון מתארי תכנון מערך הכניסה התחבורתי מהדרך גשר
האזורית

הפקק

תכנון ביצוע מערך תיאום
כניסה

בטיחותי התחבורה
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מהמערכת
האזורית,
קיבולת

מול

משרד שילוט מכוון מהדרך בינוני
האזורית
הכניסות

בהינתן
הרכבים

המוסדרות

אל

נושא

המלצה

אזור

כלי

גיאוגרפי

הנדרש

הרגולציה תשתית נדרשת ליישום הסברה והטמעה

הצפויה.

ואכיפה

טווח
יישום

יתכן

שתידרש תב"ע
איזור ותכנון מתארי עריכת תכנית מפורטת למוקד נופש גשר
ותיירות גשר הפקק

הפקק

תכנית מפורטת על
בסיס

בינוני

תב"ע

ג.17379/
מידע,
וחינוך

הסברה קישור עם אתרים נוספים במרחב ,הפניה כל

אין צורך

תיאום

עם

אתרים באמצעות

אתר בינוני

לאתרים חלופיים כאשר האתר מתמלא; המרחב

אחרים במרחב ,בפרט האינטרנט

הפניית מבקרים מנחלי הצפון לאתרי

אתרים שיש בהם חניוני המועצה,

התעלה

יום ולילה ,ועם רשויות ניווט .שילוט בנחלי
גובלות וארגונים בעלי הצפון
עניין תיירותי במרחב

של
תוכנות

המפנה

מבקרים

לאתרי

התעלה

במקרה

של עומס בצפון
נושאים לטיפול בטווח הארוך
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נושא

פיתוח
ותחזוקה

המלצה

אזור

כלי

גיאוגרפי

הנדרש

ואכיפה

אין צורך

לבחון

תשתיות שיקום אקו-הידרולוגי בתעלת הביטחון תעלה
ומעיינות הדופן -מיתון גדות וחתך מורכב ,בדופן

הרגולציה תשתית נדרשת ליישום הסברה והטמעה

יישום
האם

נדרשת אתר האינטרנט של ארוך

תב"ע; תיאום מול רשות המוא"ז,

נטיעות .העברת חיבור התעלה מדרום המזרחית

הניקוז

לגשר הפקק לאזור שהוגדר כמתחם שקט .של עמק

בקרקע

טווח

ובעלי

כתבות

זכויות בעיתונות

חיבור מחודש של המעיינות אל התעלה החולה,
המזרחית באמצעות שינוי מפלסים

ממזרח
לדרך 918

פיתוח
ותחזוקה

תשתיות קידום ליישום של תכנית החולה ב' ליצירת מפגש
גוף מים במפגש התעלות

אין צורך

התעלות

קידום תב"ע ,תיאום עם אין

ארוך

בעלי הזכויות בקרקע,
רשויות וארגונים בעלי
עניין

פיתוח
ותחזוקה

תשתיות קישור התעלה המזרחית לליבת העמק המרחב

אין צורך

לבחינה האם נדרשת אין

באמצעות שחזור תפקודי תוואי נחל עתיק השקט

תב"ע או ניתן לקדם

או תעלה ז'

באמצעות חוק המים

ארוך
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נושא

פיתוח
ותחזוקה

המלצה

אזור

כלי

גיאוגרפי
תשתיות במרחב השקט -הכנסת מורכבות מבנית המרחב

הרגולציה תשתית נדרשת ליישום הסברה והטמעה

טווח

הנדרש

ואכיפה

יישום

אין צורך

לבחינה אם נדרשת אין

ארוך

בחתך התעלה ,נפתולים ,מיתון גדות ואגני השקט

תב"ע ,בתיאום עם בעלי

השיה

הזכויות בקרקע ,רשויות
גובלות וארגונים בעלי
עניין

פיתוח
ותחזוקה

תשתיות הפיכת בריכות הדגים בלהבות הבשן בריכות
לאתר נופש פעיל הכולל פעילות יום

אין צורך

מוקד נופש במקום זה קידום
בתב"ע

וחשיפת ארוך

ג /אתר הנופש לציבור

דגים

מוסדר

להבות

 .17379להכין תכנית הרחב לאחר מימוש

הבשן

מפורטת למוקד נופש,
תיאום עם להבות הבשן

מידע,

הסברה מידע מתעדכן בדבר עומס באתר ,התראה מרחב

וחינוך

נופש

כשקרוב לקיבולת מלאה

פעיל

אין צורך

פלטפורמה מתעדכנת ,אתר אינטרנט של ארוך
קישור למערכות ניווט

מוא"ז,

מערכות

ניווט ,שילוט דרכים
דינאמי
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נושא

מידע,
וחינוך

המלצה

אזור

כלי

גיאוגרפי

הנדרש

הסברה אפשרות להזמנה מראש של מקומות להבות
חניה /קמפינג בימי שיא

הרגולציה תשתית נדרשת ליישום הסברה והטמעה
ואכיפה

יישום

חוק עזר המאפשר אתר

וגשר

אינטרנט הסברה באמצעות ארוך

גביית תשלום על המאפשר

הפקק

חניה ולינת שטח

כל

לא נדרש

הזמנה אתר האינטרנט של

מראש של מקום חניה /המוא"ז,
לינת

שטח;

ומספור

מידע,
וחינוך

תכנית

משטחי על

מפורטת הפעלת

המרחב
(מרכז

המרכז על בסיס תב"ע בימי שיא

המידע

ג.17379 /

באזור
הנופש
הפעיל אך
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ייתן מידע
גם

על

חשיבות

ההזמנה מראש

שתאפשר

ימוקם

כתבות

סימון ורשתות חברתיות

החניה /לינת שטח
הסברה הפעלת מרכז מידע בימי שיא

טווח

מדריכים ארוך

הקמת בשכר /מתנדבים

נושא

המלצה

אזור

כלי

גיאוגרפי

הנדרש

האזור
השקט)

הרגולציה תשתית נדרשת ליישום הסברה והטמעה
ואכיפה

טווח
יישום
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 11.2הערכת עלויות
הטבלה הבאה מפרטת הערכת עלויות למימוש של הכלים המוצעים:
טבלה  :6הערכת עלויות כלי הניהול המוצעים
טווח

נושא

המלצה

תקנות וחוקים

חקיקת עזר לגביית תשלום על מיידי

הערכת עלות

יישום

חניה ולינת שטח מוסדרת .לינה
וחניה ללא תשלום יתאפשרו
בימי שפל מוגדרים
תקנות וחוקים

 ₪ 50,000לייעוץ משפטי

חקיקת עזר לאכיפה באמצעות מיידי
קנסות

תקנות וחוקים

נוהל :איסור על השמעת מוזיקה מיידי

ללא עלות נוספת -נוהל של

במרחב השקט ,ובמרחב הפעיל-

המוא"ז

איסור פרט במסגרת אירועים
מתואמים ובעוצמות שיוגדרו
פיתוח
ותחזוקה

תשתיות סגירת הנגישות לרכב מהדרכים מיידי
האזוריות פרט לשני מקומות
שיוגדרו

פיתוח
ותחזוקה

תשתיות סגירת המרחב השקט לכלי רכב מיידי
באמצעות שערים על הדרך
הלבנה

כ ₪ 3,000-לשער * 20
שערים = ₪ 60,000
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נושא

טווח

המלצה

הערכת עלות

יישום
פיתוח
ותחזוקה

תשתיות סגירת שערי המרחב השקט מיידי
להולכי רגל אחרי שעות החשיכה

 1שעת עבודת פקח * 100
 ₪לשעה *  365ימים =
 ₪ 36,500לשנה

פיתוח
ותחזוקה

תשתיות במרחב השקט -הצבת חדרי מיידי

 ₪ 250ליום לחדר נוחיות *

נוחיות יבילים בימי שיא ,ובמרחב

 20חדרי נוחיות *  100ימי

הנופש הפעיל -כפתרון ביניים עד

שיא =  ₪ 500,000בשנה

הקמת חדרי נוחיות קבועים
בחניוני יום
פיתוח
ותחזוקה

תשתיות כיסוח צמחיה בתעלה יתבצע מיידי
אחרי

אוגוסט

וככל

הניתן

ללא עלות נוספת -כחלק
מפעילות רשות הניקוז

באוקטובר .אחוז כיסוי צומח
טבול ומזדקר לא יעלה על .30%
במרחב השקט -כיסוח צמחיה
בתעלה אחת לשנתיים
פיתוח
ותחזוקה
פיתוח
ותחזוקה
מידע,
וחינוך

תשתיות הדברת יתושים על פי חוק מיידי
המדבירים ובאמצעות BTIבלבד
תשתיות הוספת סולמות דגים בתעלה מיידי

ללא עלות נוספת -כחלק
מפעילות רשות הניקוז
יושלם

המזרחית
הסברה חיזוק קשרי ציבור ,מידע על מיידי
הכוונה להסדיר את הנופש
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באתר והנמקת הצורך ,קבלת
משוב מהציבור ,תכנון משותף

 ₪ 50,000לדוברות והפקת
חומר פרסומי

נושא

טווח

המלצה

הערכת עלות

יישום
מידע,

הסברה שיתוף הציבור המקומי ,רשויות מיידי

וחינוך

אכיפה ופיקוח

ללא עלות נוספת -כחלק

גובלות ,ארגונים בעלי עניין,

מהפעילות השוטפת של

חשיפת תכנית הניהול

המוא"ז

בחינת הצורך בשירותי הצלה

מיידי

להשלמה

לאחר

בחינת

הצורך
איזור ותכנון מתארי עריכת תכנית פיתוח למערך מיידי
התנועה,

החניה,6

הרחצה

 50,000לתכנון ואדריכלות
נוף

וחניוני היום במקטע הדרומי,
בהתאם

לקיבולת

מבקרים

שנקבעה .שמירת חייץ צמחי של
 50מ' סביב שפכי נחלים
פיתוח
ותחזוקה

תשתיות פיתוח תשתיות נופש לאורך קצר
התעלה בין גשר הפקק למפגש

כ 2-מיליון ( ₪אומדן חברת
ליגם)

תעלות :חניוני יום ,חניוני רכב,
מתקני פסולת (פחים חסיני
נבירה) ,תאורה מותאמת ,חדרי
נוחיות ,אזורים ממוגנים להבערת
אש ,ברזיות ,אמצעי חסימה של
כניסת רכבים למים .קביעת
אזורים בהם לא תתאפשר כניסת
מטיילים למים ,לעומת אזורים
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 6לתשומת הלב :במקומות בהם נ יסו רשויות מקומיות להקים מערכי חניה מוסדרים בשטחים חקלאיים ללא תכנית מתאר
מתאימה – הן נתבעו על ידי רמ"י .ראו הניסיון של מועצה אזורית עמק חפר סביב נחל אלכסנדר .לפיכך יש לפעול במסלול
הסטטוטורי המוסדר בנושא זה.

נושא

טווח

המלצה

הערכת עלות

יישום
שיתוכננו לרחצה ,קביעת אזורי
מובלעות בהן כיסוח צמחיית מים
יתבצע אחת לשנתיים בלבד,
יצירת הפרדות בין השטחים
החקלאיים לבין אזורי הנופש
הסמוכים לתעלה
פיתוח
ותחזוקה

תשתיות מערך פינוי פסולת מותאם קצר
עונתית

 / ₪ 6,000שנה לקמ' שביל
*  3.5קמ' בין גשר הפקק
ומפגש תעלות *  2גדות =
₪ 42,000

פיתוח
ותחזוקה

תשתיות במרחב הנופש הפעיל -כיסוח קצר
צמחיה בתעלה אחת לשנה ,פרט

ללא עלות נוספת -כחלק
מפעילות רשות הניקוז

למובלעות בהן הכיסוח יהיה
אחת לשנתיים
פיתוח
ותחזוקה
פיתוח
ותחזוקה

תשתיות טיפול במינים פולשים בהתאם קצר

אביב -להשלמה

להמלצות סעיף  5בפרק 9
תשתיות התקנת מדפים יבשים וגידור קצר

אביב -להשלמה

מנתב למניעת דריסת לוטרות
לאורך דרך  ,918תחזוקה פעמיים
בעונה

מידע,

Page

132

וחינוך

הסברה הכנה ופרסום מפות האיזור ,כללי קצר
מותר ואסור ,פעילויות באתר-
המתקנים

הקיימים,

שעות

₪ 20,000

נושא

טווח

המלצה

הערכת עלות

יישום
הפעילות ,עלויות חניה .בעמוד
אינטרנט ,שילוט באתר ,מפות
מודפסות למבקרים.
אכיפה ופיקוח

פיקוח

באמצעות

מצלמות קצר

בשגרה

 ₪ 250למצלמה * 10
מצלמות = .₪ 2,500
איוש חדר בקרה 1 :פקח *
 ₪ 70לשעת עבודה* 10
שעות עבודה ביום * 100
ימי שיא =  ₪ 70,000בשנה

קצר

 2פקחים *  ₪ 100לשעה

אכיפה ופיקוח

תגבור מערך הפקחים בימי שיא

תקנות וחוקים

קביעת נהלים לרישוי אירועים בינוני

ללא עלות נוספת -נוהל של

מעל  50איש .איסור אירועים

המוא"ז

לפקח (עם רכב) * 10שעות
עבודה ביום*  100ימי שיא =
 ₪ 200,000בשנה

במרחב השקט ,הגבלת מספר
האירועים בשנה במרחב הפעיל,
בתאריכים שאינם בימי שיא,
בכפוף להגבלת עוצמת רעש
ומגבלות נוספות שיקבעו
תקנות

וחוקים ,קביעת נהלים בנוגע לעוצמות בינוני

Page

133

פיקוח ואכיפה

 ₪ 100לשעת עבודה * 5

רעש מותרות במסיבות טבע,

שעות עבודה *  10מסיבות

הפסקת מסיבות בהן הרעש

בשנה =  ₪ 5,000בשנה

המלצה

נושא

טווח

הערכת עלות

יישום
עולה על העוצמה שתוגדר (פקח
ללווי מסיבות מורשות)
תקנות וחוקים

השלמת חקיקת עזר :הסדרת בינוני

 ₪ 50,000ללווי משפטי

דייג (ראו להלן) מניעת הכנסת
חפצים למים ,מניעת תאורה לא
מוסדרת ,איסור כניסה למקומות
סגורים ללא גדר
פיתוח
ותחזוקה

תשתיות הקמת חניון לילה סמוך לגשר בינוני
הפקק :הקמת מוקדי נופש פעיל

כ 7-מיליון ( ₪אומדן חברת
ליגם)

כולל מרכז מידע ,מזנון ,השכרת
אופניים ,חניון לילה ,מתקני
משחק ,ספורט ,אזורי שכשוך,
מניעת זיהום אור
פיתוח
ותחזוקה

תשתיות שיקום תעלת הביטחון -מניעת בינוני

להשלמה

כניסת מבקרים למעיינות הדופן
המזרחית ,חציית התעלה על ידי
רכבים ,אמצעים למניעת לינת
שטח

פיתוח
ותחזוקה
פיתוח
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ותחזוקה

תשתיות הסרת חסמים הידרו ביולוגיים בינוני

להשלמה

לאורך התעלה המזרחית
תשתיות חוו"ד אקולוג בנושאי גינון

בינוני

 10,000לחוו"ד אקולוג

נושא

טווח

המלצה

הערכת עלות

יישום
פיתוח
ותחזוקה

תשתיות תשתיות קליטת מטיילים במרחב בינוני
השקט-

מערכת

שבילים,

 20מיליון ( ₪אומדן מתוך
תכנית החולה ב)

מרפסות מעל המים ,שילוט
הסבר על חי וצומח ,אזורי פיקניק
עם פחים חסיני נבירה ,מערך
ניקיון מוגבר ,אזורים מוגבלים
לכניסה למים .לא יעשה שימוש
בתאורה
מידע,
וחינוך

הסברה קישור

עם

אתרים

נוספים בינוני

 ₪ 50,000להקמה והפעלת

במרחב ,הפניה לאתרים חלופיים

מערכות

כאשר האתר מתמלא; הפניית

אזוריות

ניהול

תיירים

מבקרים מנחלי הצפון לאתרי
התעלה
איזור ותכנון מתארי תכנון מערך הכניסה התחבורתי בינוני
מהדרך האזורית
איזור ותכנון מתארי עריכת תכנית מפורטת למוקדי בינוני
נופש ותיירות גשר הפקק
פיתוח
ותחזוקה

תשתיות שיקום אקו-הידרולוגי בתעלת ארוך
הביטחון ומעיינות הדופן -מיתון
גדות וחתך מורכב ,נטיעות,
העברת חיבור התעלה מדרום
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לגשר הפקק לאזור שהוגדר
כמתחם שקט חיבור מחודש של

100,000

₪

לתכנון

תחבורה
 ₪ 200,000לתכנון ואישור
תב"ע
להשלמה

נושא

טווח

המלצה

הערכת עלות

יישום
המעיינות אל התעלה המזרחית
באמצעות שינוי מפלסים
פיתוח
ותחזוקה

תשתיות קידום ליישום של תכנית החולה ארוך
ב' ליצירת גוף מים במפגש

 77מיליון ( ₪אומדן מתוך
תכנית החולה ב)

התעלות
פיתוח
ותחזוקה

תשתיות קישור התעלה המזרחית לליבת ארוך

להשלמה

העמק באמצעות שחזור תפקודי
תוואי נחל עתיק או תעלה ז'

פיתוח
ותחזוקה

תשתיות במרחב

השקט-

הכנסת ארוך

 17מיליון ( ₪חברת ליגם)

מורכבות מבנית בחתך התעלה,
נפתולים ,מיתון גדות ואגני השיה

פיתוח
ותחזוקה

תשתיות הפיכת בריכות הדגים בלהבות ארוך

להשלמה

הבשן לאתר נופש פעיל הכולל
פעילות יום

מידע,
וחינוך

הסברה מידע מתעדכן בדבר עומס ארוך
באתר,

התראה

כשקרוב

20,000

₪

למערכת

ממוחשבת

לקיבולת מלאה
מידע,
וחינוך
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מידע,
וחינוך

הסברה אפשרות להזמנה מראש של ארוך
מקומות חניה /קמפינג בימי שיא
הסברה הפעלת מרכז מידע בימי שיא

 ₪ 10,000לפיתוח מערכת
ממוחשבת

ארוך

 ₪ 70לשעת עבודה מדריך*
 8שעות ביום *  2מדריכים *

נושא

המלצה

טווח

הערכת עלות

יישום
 100ימי שיא = ₪ 112,000
שנה
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 11.3הצעה לפיילוט
בטווח המיידי (שנה מסיום תכנית הניהול) מוצע ליישם את ההמלצות הבאות שהינן הכרחיות לשיקום אקולוגי
של המרחב ,לקידום ניהול המבקרים ויצירת סדר וכללי פעילות מוגדרים ,ואינן כרוכות בפעולות מורכבות או יקרות
במיוחד:
-

לקבוע בשלב ראשון ,קיבולת מקסימום של  1,700נופשים ביום שיא ,בשני מוקדי הביקור בתעלה –
להבות הבשן וגשר הפקק.

-

סגירה של נקודות מרכזיות במרחב לצורך הכוונת תנועת המבקרים:
-

הקמת שערים על "הדרך הלבנה" בצפון ובדרום "המרחב השקט" כך תימנע כניסת רכבים של
מבקרים לאזור השקט ,תוך שמירה על אפשרות התנועה של פקחי המועצה והחקלאים .המרחב
השקט יהיה פתוח להולכי רגל ורוכבי אופניים בשעות היום בלבד ,והשערים יסגרו לתנועה רגלית
בשעות החשיכה.

-

הקמת שערים על גבי דרכים חקלאיות הניצבות לדרך  918ודרך  ,977כך שתימנע כניסת רכבים
של מבקרים לשטחים החקלאיים במטרה להגיע לתעלה ,תוך שמירה על אפשרות התנועה של
החקלאים .תנועת המבקרים תנותב לכניסה מוגדרת באזור גשר הפקק ובאזור חניון להבות.

-

הצבת חדרי נוחיות יבילים בימי שיא; במרחב הנופש הפעיל – כפתרון זמני עד הקמת חדרי נוחיות קבועים
בחניוני היום; ובמרחב השקט – כתשתית תומכת בימי שיא בלבד (לא תהיה בניה קבועה במרחב השקט).

-

הצבת סולמות דגים בתעלה המזרחית.

-

חקיקת עזר שמאפשרת גביית תשלום על חניית רכב ,ואכיפה באמצעות קנסות נגד חניה באזורים לא
מוסדרים; וחקיקת עזר שתאפשר אכיפת חוק עזר לגליל העליון (שמירת הסדר ,הניקיון והבטיחות בגנים
ובנהרות) ,התשנ"ג 1992באמצעות קנסות .בין היתר ,קביעת נוהל איסור על השמעת מוסיקה במרחב
השקט ,ורק במסגרת אירועים מורשים במרחב הנופש הפעיל ,ואכיפה באמצעות קנסות.

-

בחינת הצורך בשירותי הצלה בתעלה ,ושילוט מתריע בהתאם לחוק.

-

עריכת תכנית פיתוח ותכנית מפורטות למערכי תנועה וחניה ,חניוני יום ,חניוני לילה ומוקדי נופש באזור
גשר הפקק בהתאם להוראות תכניות המתאר הקיימות במרחב .אישור תכניות מפורטות למוקדי נופש
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צפוי לקחת  2-3שנים ,ועם זאת כדאי להתחיל בהכנתן במיידי.
-

יישום ממשקי כיסוח צמחיה והדברה יתושים בהתאם להנחיות האקולוגיות (ראו פרק .)9

-

הסברה לציבור בדבר אמצעי ניהול המבקרים ,האיזור המוצע ,הצורך בהם ,ובקשה לשיתוף פעולה.
ההסברה תתבצע באתר האינטרנט של המועצה האזורית ,כתבות בעיתונות מקומות וארצית ,פרסומים
ברשתות חברתיות ,ושילוט באתר עצמו.

-

חיזוק קשרי ציבור ,שיתוף ציבור תושבי המועצה האזורית ,רשויות גובלות ,ארגוני בעלי עניין ,חשיפת
תכנית הניהול והתכניות הנגזרות ממנה ,קבלת משוב ועדכונים.
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