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* * ?? מהו מהוב יוספריב יוספרימרחב מרחב . . 22

15.1.2007הביוספרי  תמר דיין והוצגה בערב ההשקה של המרחב ' פרופי "פרק זה מבוסס על מצגת שהוכנה ע* 
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 שכבת החיים המקיפה את כדור הארץ–הביוספרה  
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בקצב הנוכחי של פיתוח א נו צפויים לאבד כמחצית ממספר המינים על פני 
! כל מין שני עתיד להיכחד, דהיינו,  כדור הארץ
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??מה מעניק לנו המגוון הביולוגימה מעניק לנו המגוון הביולוגי

שירותי 

מערכת

שירותי 

מערכת

 שאנו נושמים האוירהרכב ואיכות 

פוריות ה קרקע לרגלינ ו 

איכות המים בב תי גידול לחים

משאבים

לאדם

משאבים

לאדם

המזו ן שאנו אוכלים

האבקת גידולים חקלאיים 

תרופו ת ושאר חומרי טבע 

,  תיירות

נופש וכלכלה 

,  תיירות

נופש וכלכלה 

נופש

הנאה אסתטית 

עיצוב  זיקה בין האדם לארצו 
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 מטרת ם להתמודד ע ם אחד האת גרים ה גדולים  ביוספרייםמרחבים 
: ביותר הניצבים ב פני הא נושות

כיצד לשמר את המגוון הביולוגי ומערכות אקולוגיות 
מתפקדות ובה בעת לענות לצרכים החומריים ולרצונות של 

?אוכלוסייה עולמית הולכת וגדלה

תוכנית האדם והביוספרה של אונסקותוכנית האדם והביוספרה של אונסקו

UNESCO
Man and the Biosphere

Program
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ביוספריותביוספריותתפקידיהן של שמורות תפקידיהן של שמורות 

פיתוח משולב סביבה

שימור מגוון ביולוגי

תמיכה לוגיסטית במחקר 
וניטור
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 כוללים תכנון מרחבי ובו שימושי אדם ברמות שונות של ביוספריי םמרחבים 
קיימא -אינטנסיביות ומאפשרים  קידום  פיתוח בר
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 הוא ביוספרייםהמיוחד במרחבים 
וניהולם חייב להיות , המימד האנושי

פתוח ומתאים א ת עצמו לצרכי האדם 
בעולם משתנה 
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??ביוספריותביוספריותמי מרוויח משמורות מי מרוויח משמורות 

החברה האנושית•

חברות מקומיות •

דייגים, יערנים, חקלאים•

מדענים•

מקבלי החלטות ברשויות  רלוונטיות•
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קריטריו נים הגדרה 

: מתחלק לשלושה אזוריםהביוספריהמרחב 

Core 
area אזור 

הגלעין 

שטח שמור אשר צריך לאפשר את קיומם של 
אוכלוסיות המינים המאפיינים את המערכת 

המטרה החשובה . האקולוגית שהמרחב מייצג
ביותר של הגלעין הינה לאפשר את המשך 

שטח זה חייב . המנגנונים הטבעיים ומגוון המינים
. ידי תוכנית סטטוטורית-להיות מוגן על

ידי רמת ההפרה -שטח המאופיין על
.הנמוכה ביותר

 של יחידות נוף בתא שטח מקסימליקיום 
).יער, אחו פתוח, לדוגמא נחל(

.מגוון של מינים ביולוגיים

Buffer 
zone – 

אזור החיץ 

נועד לבלום הפרעות מבחוץ  ובכך ל הבטיח   
בא זור זה   . את ה הגנה על הגלעי ן ה שמ ור

מתקיים  ש ימור ברמ ה מוגדרת ומתאפ שרות   
מספר פעילויות  בתנאי  ש א ינן פוגעות ב אז ור  

ה יי ש ום  ק שור  לאופי   של  כל מרחב   .  הגלעין
ואינו מוגדר מרא ש 

עדיפות לאזורים  הגובלים  א ו ע וטפים  
. את  אזורי  הגלעי ן

 בין  אזורי   ח ייץעדיפות לא זורים   שי הוו  
גלעין ל שט חים  ב הם ק יימות  ת ש תיות   

. בעלות רמת  פיתוח  אינטנסיבי ת
אזור  שנ יתן ל קיים  בו  ש ימור כל ש הי 

Transition 
area-   אז ור

המעבר 

שט ח  ש בו הנצבר מ ה שטח ים המ וגנים בגלעין   
וסבי בתו מנוצלים ל ש ימו ש  התו ש בי ם המקומ יים   

כלומר , ב שימו ש  מו שכל במ ש א בים הטב עיים 
כל ה ש ימו ש ים  הק יימים  ב אזור   . קיימא -פיתוח בר 

 קי ימים גם  בא זור  זה  אול ם כא ן י ש  פית וח   החי יץ
ופעילו ת זו   , ופעילות כלכלית  של  התו ש בי ם

מאפ שרת למע ש ה  א ת  המ שך  קיום  המערכת   
הטבעית  ב שט ח ה ש מור וא ת המ שך  קיומ ה  של   

. הקה ילה  האנו ש ית

. רמת ההפרה  הגבו הה  ביותר  ב שטח 
אזור  ש הכי  ק ש ה לק יים  בו רמת  ש ימור  

. כלש הי
אזור  בו מת קיימו ת פעולות  ברמה  

. אינטנסיבית
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קריטריו נים הגדרה 

: מתחלק לשלושה אזוריםהביוספריהמרחב 

Buffer 
zone – 

אזור החיץ 

נועד לבלום הפרעות מבחוץ  ובכך ל הבטיח   
בא זור זה   . את ה הגנה על הגלעי ן ה שמ ור

מתקיים  ש ימור ברמ ה מוגדרת ומתאפ שרות   
מספר פעילויות  בתנאי  ש א ינן פוגעות ב אז ור  

ה יי ש ום  ק שור  לאופי   של  כל מרחב   .  הגלעין
ואינו מוגדר מרא ש 

עדיפות לאזורים  הגובלים  א ו ע וטפים  
. את  אזורי  הגלעי ן

 בין  אזורי   ח ייץעדיפות לא זורים   שי הוו  
גלעין ל שט חים  ב הם ק יימות  ת ש תיות   

. בעלות רמת  פיתוח  אינטנסיבי ת
אזור  שנ יתן ל קיים  בו  ש ימור כל ש הי 
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קריטריו נים הגדרה 

: מתחלק לשלושה אזוריםהביוספריהמרחב 

Transition 
area-   אז ור

המעבר 

שט ח  ש בו הנצבר מ ה שטח ים המ וגנים בגלעין   
וסבי בתו מנוצלים ל ש ימו ש  התו ש בי ם המקומ יים   

כלומר , ב שימו ש  מו שכל במ ש א בים הטב עיים 
כל ה ש ימו ש ים  הק יימים  ב אזור   . קיימא -פיתוח בר 

 קי ימים גם  בא זור  זה  אול ם כא ן י ש  פית וח   החי יץ
ופעילו ת זו   , ופעילות כלכלית  של  התו ש בי ם

מאפ שרת למע ש ה  א ת  המ שך  קיום  המערכת   
הטבעית  ב שט ח ה ש מור וא ת המ שך  קיומ ה  של   

. הקה ילה  האנו ש ית

. רמת ההפרה  הגבו הה  ביותר  ב שטח 
אזור  ש הכי  ק ש ה לק יים  בו רמת  ש ימור  

. כלש הי
אזור  בו מת קיימו ת פעולות  ברמה  

. אינטנסיבית
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ה מרחב הסובב ה מרחב הסובב . . 44
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 כפרי – חקלאי –בעל אופי טבעי , המרחב הסובב הינו מרחב ירוק ופתוח
.האוצר בתוכו מגוון רחב של ערכי טבע ונוף

:ייחודו הנופי של האזור בשלושה נושאים עיקריים

.ביחידת שטח קטנה יחסית,  באזור זה מגוון נופי רב::מגוון נופימגוון נופי
 מגוון זה הופך את השטח למעניין ואטרקטיבי עבור אוכלוסיית מטיילים 

.רחבה
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וכמעט בלתי מופרת , ירוקה, השטח מהווה חטיבת נוף רחבה :רצף שטח פתוח
).רציפה(

.ומגמת הפיתוח בסביבותיו, זאת למרות צירי התנועה הסואנים התוחמים אותו
.לרצף השטח הפתוח ערך נופי רב

ומהווה חלק , הנוף החקלאי הנשקף לעינינו היום :יחסי אדם וטבע לאורך ההיסטוריה
, הינו למעשה תוצר של יחסי האדם והטבע, בלתי נפרד מדמותו ואופיו של האזור

.בשל כך הוא אוצר בתוכו ערכי מורשת נופים והיסטוריים רבים. לאורך ההיסטוריה
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1
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שטחי מרעה
ראשי 
נחלים 

גב 
ההר

+  יער ה זורע 
עמק ה ש לום 

.יער
ע מק .מ

יער מגיד ו 

שטחי העמק

 בהתאם לרמת חשיבות תאי ודרוגוהצעת צוות תיירות ושטחים פתוחים לחלוקת המרחב 
השטח
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ה מרחב האנושי ה מרחב האנושי . . 55
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: : הפרוגרמההפרוגרמהתהליך העבודה לגיבוש תהליך העבודה לגיבוש 

גיבוש צוותי העבודה בתהליך הציבורי סביב 
נושאים עיקריים

גיבוש ערכי ליבה

:מפגשים בצוותים 

לימוד החומר הקיים והדילמות שאובחנו

גיבוש הסכמות והחלטות כדפי עמדה לצוות 
התכנון

,  המתכנניםי''עבדיקת מסמכי הצוותים 
תוספות והצעות למדיניות איזור  ,עידכון

ראשונית 
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:: בנושא בנושאפרוגר מהפרוגר מה
    דמוגרפיה ופית וח קה ילתי     דמוגרפיה ופית וח קה ילתי 
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רקע כללירקע כללי

צפ ו י ים לעבור / יישוב ים העוברים13 – תושבים המתגוררים ב 10,000 –במועצה כי ום כ 
. שינו י ים ארג ונ יים  ומבני ים

עד ) נתוני אכלוס ותוכניות סטטוטוריות, 35א "הנחיות תמ(פ תחזיות האכלוס של המועצה "ע
' הכפלה של מס ( תושבים נוס פים10,000 – צפ וי ים להת ו וסף למועצה כ  2027שנת 

). התושבים הנוכחי

:לתחזית זו השפעה רבה על אופי החיים הקהילתיים במועצה לאור העובדה ש

שיתופ י  /לא יהיו בהכרח מרקע חקלאי מתושבי המועצה הצפויים בעתיד 50% –כ 

או מח ו יבות   /  לא יהיו בהכרח בעלי ניס י ו ן מתושבי המועצה הצפויים בעתיד 50% –כ 
.  א ידיאל/אישי ת למסגרת ח יים קה ילתי ת מבוססת ערכים

 גבוה ה   לאוכלוס ייה החדשה שתגיע למרחב יהי ו צ יפ יו ת לקבלת רמת חיים ושי רות ים
. ולא בהכרח לנתינה הדדית מעצמה לקהילה



24

2007-2027צפי הגידול של אוכלוסיית המועצה בשנים 

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

2005 2010 2015 2020 2025 2030
מס 'תושבים

ים
שב

תו

הנחות העבודה

. חמי שה מ יי ש ו בי המ ו עצה  ימצ ו את פוטנ ציאל הגידול  שלהם ב ע שור הקר וב

.  מי י שו ב י המו עצה  י וכלו לגדול מ עבר לע ש ור הקרו ב7

חס לכך בכל הקש ור לנ ו שא בחלק מהי י ש וב ים לא הוגדר עדיי ן תחום חיפו ש להרחבה עת ידית ו י ש להתי י
. האיזור

  להרחבת היי שו ב  וי ש  בחלק מהי י ש וב ים הוגדר במסגרת תוכנית מתאר פארק רמת מנשה תחום חיפו ש
.  האיז ורלבחו ן אז ור זה בהתי יחס לנו שא 
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דילמות ו סוגיות עיקריות דילמות ו סוגיות עיקריות 

 אופי וצורת הרחבת היישובים אופי וצורת הרחבת היישובים1.1.

 היקף וסוג האוכלוסייה העתידית היקף וסוג האוכלוסייה העתידית2.2.

האמצעים הנדרשים למשיכת אוכלוסיית יעדהאמצעים הנדרשים למשיכת אוכלוסיית יעד. . 33
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עיקרי ההסכמות  של צוות העבודה עיקרי ההסכמות  של צוות העבודה 
צמיחה דמ וגרפ ית 

בתאום עם המועצה ולא לאפשר ליזם , יש לאפשר לישוב ים להחליט על עתידם בהרחבות
.או כל גורם אחר להוביל את תהליך ההרחבות/ו

.ותוספת האוכלוסייה תתבסס על ההרחבות בישובים הקיימים, אי ן להקים יש ובים  חדשים

כך שסך האוכלוסייה במועצה , 35א "פוטנצ יאל הג ידול המכסימל י יה יה בהתאם לתמ
).מספר גולמי (18,000-יעמוד על כ

קהילה יצ יבה מבחינ ה רב דורית  גידול האוכלוסייה בישובים ובמועצה יהיה בראייה של 
. וקצב ג ידול מדור גת

 המרחב יש להקים אזור תעסוקה הת ואם לדרישו ת,  במקביל לגידול האוכל וסי יה
. הביוספרי

פית וח קה ילתי 

 תוך ד גש על ערכי מחויבות שייכות ושילוב התושבים הישובי תפית וח הקה ילה ברמה 
.החדשים עם קהילת האם

 תוך דגש על יציר ת שפה משותפת של תושבי האזור –  ישוב יהתפישת המ ועצה כקהילת  
. ובמקביל לתמיכה בהתנהלות הישובים לכיוון עצמאי

.ל''הנ היעדים פית וח מנ גנונ ים למימ וש
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יישוב שהגיע לקיבולת התכנונית 
35א "פ תמ"המקסימלית ע

יישוב שטרם הגיע לקיבולת התכנונית 
35א "פ תמ"המקסימלית ע

שטח חיפוש להרחבת הישובים

גבול משבצת

גבולות השטח הבנוי בישובים והרחבות מתוכננותגבולות השטח הבנוי בישובים והרחבות מתוכננות
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2006 מגיד ו   2027 מגיד ו   2027 ללא הגירה מגיד ו  

לאור התפלגות הגילאים הצפויה של אוכלוסייה המועצה כיום דגשים רצויים בפיתוח הקהילתי 
)עם וללא הגירה פנימית ליישובים(2027ובשנת 

הרחבה  ו הערכ ות של 
מו סד ות הח ינ ו ך  

נקיטת 
אמצע ים  
להשארת 
אוכל וס י ית  
המתבגרי ם  

במקום  

פ יתוח  מקור ות תעס וקה 

הרחבת  פע יל ות התרב ות 
הפנא י 

מתן פתר ונ ות  
תעס וקה , די ו ר

וח ברה  
לאוכלו ס י יה  
המב וגרת

עם הגירה 
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 בניה וקצב אכלוס –הנחיות ועקרונות לפיתוח 

קצב ואו פי אכל וס 

ד "י ח 110 –ממוצע של כ  -  ד חדשות"יחיש להוב יל לכניסה הדרגת ית  ומבוקרת של 
. בשנה בכלל המועצה

 לבחינת היקף והרכב האוכלוסייה בכלל יישובי המועצהלפתח מנגנ ון בקרה ותא וםיש 

כניסת אוכלוס ייה  צעירה לי ישוב ים ולספק מקום מגור ים  / מנת לעודד השארות על 
   מהמבנים ביישוב ים לאוכלוס י יה צעירה10% –לאוכלוס ייה  המבוגרת  יש להקצות כ 

. על שטח קרקע קטן בעלות נמוכה) ר שטח בנוי" מ100 עד 50(ד קטנה "יחכלומר 

יש לעודד בניה מודולארי ת המאפשרת כניסה של משפחות צעירו ת הצפ וי ות   
.להתרחב בעתיד
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 בניה וקצב אכלוס–הנחיות ועקרונות לפיתוח 

. המאפי ינת את ההרחבות הקהילתיות כי וםהפרבריתי ש להי מנע  מצ ורת הבינ ו י 

מ רחב ים  ,  בגדל ים ש ונ י ם  ובצ ור ה שתעו דד פ ית וח מ ש קי עזרי ש לי צ ור מגוו ן רחב  של חלקת המגורים
.  ט י פ וח א ופ י  ו צב י ו ן חקלאי  מקומ י, יר וק ים

 ב י ן  שכ ונ ות  ההרחב ה  ואז ור י  לה וב יל לתכנ ון  מב ני  צ יב ור מ של ב המאפ שר אינטגרצ יה  ו שתוףיש 
המגו ר ים ה ו ות יקים  

   של מב ני ה צי ב ורומ ודולר ילתכנו ן רב תכליתי  יש לשא ו ף 

מתוך הכ ו ונ ה   ( המ וע צה האזורית מגי דובמרחבי ש לע ודד כניסה של ת ו שב ים המע ונ יי נים לע ב וד 
"). ש ינה" למנוע  פ יתו ח של  י יש וב י 

שמט רתה להקנות לדי יר י ה מבנה  ו סב יבת ו  ,   בני יה  יר וקה ה ינה ב נ י יה חכמה– י ש לע ודד בני יה יר וקה
תוך  צמצ ום  ההש פעה ה סב יבת ית הכוללת של תהליך הבנ י יה  , איכ ות ח י ים  וס ב יבה ב ר יאה  י ותר

ת י  הבנ י י ה ה יר וקה ע ו סקת בש ילו ב הה י בט ים ה סב יבת י ים כחלק אינ טגראלי  ושגר.וה ש ימ וש  במבנ ה
.  בש יקול י התכנ ו ן  והב יצ וע  של פר ו יקט י בנ י יה
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 היבטים כלכליים תעסוקתיים –הנחיות ועקרונות לפיתוח 

ידי שותפות כלכלית בין - עליש ליצ ור עבור האוכלוס י יה החדשה אינטרס כלכלי מקומי

.תושבים חדשים וותיקים

 להגביר את  -  יש לי צ ור הזדמנוי ות  לכניסת ה תושב ים החדשים  כשותפ ים באמצע י ה יצ ור

.אים בפרטמידת מעורבותם בשותפות הכלכלית והתעסוקתית בכלל ובאמצעי היצור החקל

 התושבים יש לשנות  באמצעות הסדר ים מנהלי ים  וח וקים א ת מידת ו יכולת השות פו ת של
. החדשים

פיתוח  (יש לעודד י וזמו ת תעסוקת י ות חדשות ברחבי המועצה באמצעים לא חקלאיים

).  הרחבת מקורות התעסוקה ביישובים, העסקים הקטנים ביישובים
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:: בנושא בנושאפרוגר מהפרוגר מה
    שירותים קהילתי ים     שירותים קהילתי ים 
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פרוגרמת שירותי ציבורפרוגרמת שירותי ציבור
רקע כללי ונקודות מוצא

:תכנון רמות לשלוש מתייחסת הפרוגרמה: תכנו ן רמות

 למועצה השייך הבודד היישוב ברמת הנדרשים השירותים את הכוללת ייש ובית רמה

.האזורית

 כלל את ומשרתים המועצה ידי-על הניתנים השירותים את הכוללת בסיס ית אזורית רמה

.המועצה יישובי

  בגדר  אינם אשר המועצה ידי-על הניתנים השירותים את הכוללת מורחבת אזורית רמה

 לאפשר מהרצון נגזרים אלא במועצה ציבור שירותי של בסיסי לקיום הכרחיים שירותים

.הביוספרי במרחב הקהילתי הפיתוח דרישות על העונה ייחודי, נוסף פיתוח

. הציבוריים השירותים מערכות של תפקודי בשילוב התומכת גישה–  התכנו ן גישת 
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דילמות וסוגיות עיקריות דילמות וסוגיות עיקריות 

 בפעילות חינוכית  בפעילות חינוכית הביוספריהביוספריהחדרת תכני המרחב החדרת תכני המרחב 1.1.

קהילתיתקהילתית, , תרבותיתתרבותית, , ))פורמליתפורמלית--פורמלית ובלתיפורמלית ובלתי((

חלוקת האחריות בין המועצה לבין היישוביםחלוקת האחריות בין המועצה לבין היישובים2.2.

פיתוח יצירה תרבותיתפיתוח יצירה תרבותית3.3.
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כווני פעולה מוצעים לפיתוח הקהילתי כווני פעולה מוצעים לפיתוח הקהילתי 

  --א א 

שיזור השירותים 
הקהילתיים כחלק 

אינטגרלי של המרחב 
.הביוספרי

 

    --ב ב 

שותפ ות ב ין המ ועצה לבי ן  
הי ישוב ים בפי תו ח ומת ן  

  .שירות ים קהילת י ים

האחריות לשירותים ולמקומם 
היא חלק אינטגרלי של המרחב 
ומבוססת על תהליך דינאמי של 

הסכמות והתחדשותן לאורך 
. הזמן
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עקרונות התכנון עקרונות התכנון 
:הביוספריהשירותים הקהילתיים הינם חלק אינטגרלי של קיום והתנהלות של המרחב 

– השירותים הקהילתיים מבטאים את הייחודיות של המרחב הביוספרי מגידו1.

צביון כפרי•

קיימא-מחייבות לחיים ולפיתוח בר,  הומניזם–בסיס ערכי •

מורשת חברתית והיסטורית•

התאמת הסטנדטים הפיזיים ואיכותיים לערכים המוסכמים •

היישוב והמרחב, איזונים באחריות בין הפרט2.

.איזון ביחס בין ריכוז ופיזור של פריסת השירותים במרחב3.

 ייחוד של האזורי–מועצתי /שירותים הניתנים על בסיס מרחבי•

 ייחוד של היישוב–שירותים הניתנים על בסיס יישובי •

 פונקציונאלי ללא קשר עם הביוספרה –שירותים הניתנים על בסיס חיצוני •

).כגון בית חולים(
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::תפקיד השירותים הקהילתיים במרחב ביוספריתפקיד השירותים הקהילתיים במרחב ביוספרי
פיתוח וניהול המרחב הביוספרי, פיתוח הבסיס האנושי לקיום

 במושגים ותכנים לאיזון שבין צרכי אדם וצרכי הטבע היום הקניית ידע והבנה

.ובעתד

 והבנת הסוגיות האקטואליות שמחייבות הסכמות ציבוריותיצירת המצע ללימוד

 ליצירת ההסכמותמתן הזדמנויות לדיונים ציבוריים

, כגון הרחבות יישובים או פיתוח תעסוקה,  חברתייםמתן כלים לפיתוח תהליכים

.בהתאם לערכים מוסכמים

.  מתואמים לתושבים בהיקף ובאיכויות המוסכמותמתן שירותים

- של המהות ושל הערכים של המרחב הביוספרי בחיי יוםמתן הזדמנויות לביטוי

.יום וביצירה תרבותית
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יעד ים אופרטיביים לבניית התשתית לחינוך ביוספרי במגידויעד ים אופרטיביים לבניית התשתית לחינוך ביוספרי במגידו

 בקרב צוותי החינוך וההוריםהביוספריהטמעת הערכים והמחויבות למרחב 
.דרכי עבודה ומתודות, ערכים,  מושגי יסוד-ס ובגנים "יצירת שפה ובסיס מידע משותף למורים ולצוותי העובדים בבתיה

קשור , מגוון, מתפתח תמידית, מרכז ממוחשב, מאגר ידע שישרת את בתי הספר והגנים/מרכז ידע/פיתוח מרכז הדרכה
. לאקדמיה ולניסיון בעולם

 הן בתוך כל מסגרת -הגננות והעובדים , השתלמויות ורכישת מיומנויות לצוותי המורים, פיתוח וביסוס מערכת הכשרות
.והן משותפת למסגרות השונות

צוות לפיתוח העיסוק בערכים ותכנים של מרחב•
. ר יכוז  הצו ות על  יד י דמ ות מ וב ילה במסג רת. הביו ספרה 

.מיתוג המהלך כיוקרתי•
תיעוד•
 משיקותפורמליותקשר עם מערכות •

קשר עם מערכות 
 משיקותפורמליות

יצירת שפה ובסיס הטמעת ערכים 
מידע משותף

/ פיתוח מרכז הדרכה
מאגר ידע/ מרכז ידע

, ביסוס מערכת הכשרות
השתלמויות ורכישת 

מיומנויות

מיתוג המרחב 
והמהלך להכרתו

תיעוד
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אתגריםאתגרים

 לאזור אשר אינה בהכרח בעלת מודעות והכרה לערכי טבע קלי טה של אוכלוס יי ה חדשה
. והמורשת  של מ גידו

. ומדיניות  משרד  החינוךהפורמא לים עם  כלל התכנים הב יוספרישילוב תכני המרחב  

.   הורים ויישוביםפיתוח דרכי מעורבות

. יישובים, הורים, )א גף החינוך(המוע צה ,  בין פורום ניהול ה מרחבחלוקת תפק ידים

 ותו כניות לימ וד מול פיתוח מק ומי מומ חיות" יי בוא"

 לגידול  צפוי של או כלוסיית האזור התאמת תשתיות פיזיות

,   מוסדות להשכלה גבוהה: יצירת קשר ונקודות ממשק עם חיבורים עם מערכות אחרות
. ספרייה, )עתידי(מרכז אקד מי 
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תוספת נדרשת של מוסדות לציבורתוספת נדרשת של מוסדות לציבור

-בית ספר על
יסוד 

 תלמידים 40 תלמידים או 30בהתאם למספר התלמידים בכיתה  ( דונם45 דונם או 70 -ס " ביה1 או 2
).בהתאמה

מבנה יישובי 
קהילתי 

.הקהילה לצרכי מתקנים קיימים היישובים בכל
הוספת פונקציות על מנת שיענו /יש לבחון את מידת הניצולת בכל המבנים ואת הצורך בחילוקם מחדש

תחנה לבריאות /ספריה מרפאה, מועדון קהילתי, מועדון נוער, משרדי היישוב: לשימושים הבאים
.פורמליתמרכז מקומי לפעילות בלתי , המשפחה
.יישוב בכל דונם 1.5 – כ של שטח על מבנה הסבת/הוספת הצורך במידה

רמה 
אזורית

 תלמידים 40 תלמידים או 30בהתאם למספר התלמידים בכיתה ( דונם 36 דונם או 72 -ס   " ביה2או  1בית ספר יסודי
).בהתאמה

.הספר בית לשטח מחוץ אוטובוסים לחניית לדאוג יש. ר" מ500 – כ של קהילתי אגף ישולב ספר בית בכל

רמה 
אזורית 
מורחבת

ידע , מרכז מידע
והדרכה לנושא 

הביוספרי 

.קרקע דונם 10 –כ . ספציפית פר וגרמהפ "ע: שטח 
. ואוטובוסים פרטי לרכב חניה לשטחי וצמוד ציבורית לתחבורה גבוהה נגישות בעל אזור: מיקום 

גני ילדים
3-6גילאי 

.כיתות 28
.  דונם42

.ניתן במידת הצורך ניתן לרכז כיתת גן אחת לשני יישובים סמוכים. בתוך היישובים: מיקום 
.בית כנסת:  מבנה לשילוב

רמת 
היישוב

פעוטונים  
ומעונות יום 

0-3גילאי 

. כיתות44
. דונם44

.בנגישות מיטבית לאוכלוסייה השרות. בסמוך לאזורי המגורים, בתוך היישובים

תוספת נדרש ת מתקןרמה



41

 בנושא בנושאפרוגר מהפרוגר מה
    כלכלה ותעסוקה     כלכלה ותעסוקה 



42

::נושאים עיקריים להתייחסותנושאים עיקריים להתייחסות
 במרחבתפרוסת

מידת העצמאות התעסוקתית

סוג שימושי הקרקע

הכוונת תמהיל ההכנסות העתידי

:מישורי ההתייחסות

רווחת הפרט

רווחת הכלל

התאמת הנושא ים  הכלכלים  והתעס וקתי ים  -רווחת הסוב ב  
.   יכ ולת ניה ול ו  וק יד ומ וה ב י וס פר י לערכי המ רחב 
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החל ום/החזון

הצרכים /היעדים הערכים
פית וח כלכלי  
ותעסוקת י של 

המרחב 

המשאב הפ יז י 
קרקעות מבני ם  (

ומ וקד י תעס וקה  
)פע ילי ם

המשאב האנ ו ש י 

,  קה ילה,פרט ים 
מו דע ות

היתרון המ קו מי  : 

מ ותג , אזו ר אטרקטי ב י
בי ו ספ ר י 

 תרגום לאסטרטגיה כלכלית תרגום לאסטרטגיה כלכלית––במרחב הביוספר י  במרחב הביוספר י  " " משולש הנ יה ול משולש הנ יה ול  " "

8
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הפרוגרמההפרוגרמהעקרונות עקרונות 

מגוו ן תעסוק ות פיתוח של 

. ברמה האזורי ת" משק מעורב"תפיסת התעסוקה העתידית כסוג מודרני של 

קרבה ליוקנעם , 6קרבה לכביש   (שימוש בי תרונ ות  ו יי חוד י ות מקומי ים כמנ וף  צמי חה 

, ביוספרי מותג כמרחב –בעתיד , מיקום באזור בעל ערכיות גבוה של נוף ומורשת, וחיפה

).קרבה וזמינות של משאבי אנוש ברמה גבוהה

המשמר את מאזן המועצה הנ וכח י " קו מינימום "שמירה על 

 יעבדו מחוץ 20-30% - יעד רצוי כ –  מזעור היוממות אל מחוץ ל גבול ות המועצה

למועצה 

  הגברת שיעור ההשתתפ ות בכ וח העבודה

.תעס וקה למלאכה ואחסנה/העלאת  היחס בי ן שטחי  תעשי יה
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מושב , יוצאי עיר( בעלת רקע התיישבותי הטרוגני ושונה מהאוכלוסייה הנוכחית 
)' ל וכו''חו, כפר , קיבוץ,

רקע ער כי שונה מהקיים 

הרגלי צריכה ונתינה שונים 

.ציפיות גבוהות מרמת השירותים

.הרגלי תעסוקה ויוממות שונים

:הנחות עבודה 
: מהאוכלוסייה תהיה חדשה ובכלל זה 50% קרוב ל-אפיון האוכלוסייה  

יש להניח כי יתרחש מעבר הדרגתי ממאפייני אוכלוסיית קיבוצים : התהליך החזוי  
) כולל האוכלוסייה בקיבוצים שבהליכי שינוי" ( אוכלוסיה במגזר הכפרי "למאפייני 
:בכלל זה 

 יגדל שיעור האקדמאים•
משרות עתירות ידע ולחליפין , תגבר הדרישה למשרות ניהול•

.פרנסה שנייה בעלת גוון שונה
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הערכת היקפי מועסקים והתפלגותם הענפית

:מגמות
עלי יה באח וז המ ועסק ים בתע ש ייה  על כל צ ורותיה •

ירידה באחו ז המו עסק ים ב שיר ות הצי ב ורי •

הכפלת אחוז המו עסקים ב עסק ים קטנים •

20072027

10,000-20,000כ אוכלוסיית המועצה"סה

3,100100%9,600100%כ  "סה

45015%5005%חקלאות ותעסוקות תומכות חקלאות 

75024%1,60017%שירותים ציבוריים וקהילתיים

35011%2,00021%עסקים קטנים

155050%5,50057%תעשיה

ענף

אחוזיעד מועסקים אחוז היקף מועסקי ם נוכחי 

ירידה יחס ית באחוז הע וסק ים בחקלאות •

ירידה בה יקף הי ומ מות  •
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משמעויות מקומיות

הסדרת סטטוס הפעילות הלא חקלאית במושבים

בחינה מחודשת של הסטטוס התכנוני בקיבוצים  ובכלל זה שימושים לא 
חקלאיים שאינם מצויים באזורי תעסוקה מיועדים לכך בקיבוצים 

ח במושבים לבין אלו בקיבוצים''מניעת קיטוב בין אפשרויות הפיתוח לפל

וש קביעת קריטריונים וספי כניסה לסוגי העסקים המותרים בישובים תוך שימ
.במפתחות שיגובשו בהמשך התהליך הביוספרי
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מקורות התעסוקה המתוכננים

חקלאות

)cottage industry(עסקים קטנ ים ב יתי ים 

תעש יה 

מסחר ומלאכה

) כולל ה וראה וחי נוך(עב ודה במגזר הצי ב ורי 

ש ירות י תי ירות 

:אזורי חיפוש למיקום מוקדי התעסוקה העתידיים 

)וסלאםמב וא כרמל (אזורי תעס וקה המתוכננ ים 

אזורי תעס וקה הק יי מים ב י י ש וב ים

ני צול  זכו י ות ממו מ שות לתעסו קה ב יי ש ו בים 

ח "פלמימ ו ש זכ ו יות 

.מוקד ים לפיתוח תי ירות חקלאית באז ורים  יי ע ודים
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הביוספרימשמעות לגבי איזור המרחב 

הפיתוח הכלכלי ובמיוחד התעשייתי צריך מעבר
, להיות תחום כמעט בלעדית באזור זה

עוברות , שבו  קיימים היישובים
התשתיות ומתקיימת בו כבר היום עיקר 

. הפעילות הכלכלית

.  כפי שפורטו לעילמותרות מגוון תעסוקות
לא יותרו תעסוקות או פיתוח הפוגעים באיכות הסביבה מעבר 

.לתקנים המקובלים של המשרד לאיכות הסביבה

 הקמת ).ושנקבעו כרצויות באזור החיץ ( תיירות וחקלאות פיתוח מוגבל תחת מגבלות חיץ 
ורק לצרכים , מתקני קבע תישקל לאור קריטריונים מחמירים

. מוגדרים מראש לנדרשים לקיום פעילות חקלאית או תיירותיות

ולכן הכניסה , לא תותר כל הקמה של מבני קבע. ניטור ופיקוחמניעת פיתוח ליבה
.לאזורים אלה תהיה בעלת אופי יומי או זמני

תעסוקות מותרותכללי
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מוקדם ככל האפשר בעזרת  ( .שימוש במיקום והשייכות למרחב ביוספרי כמנוף
). פרסום ושיווק, מאמצי מיתוג

כאל , עוד לפני בואו של המפעל הראשון,  שלנוהתייחסות  אל אזורי התעשייה
". פארק תעשיות ביוספרי"

והצוות ממליץ למועצה להקים ללא ,  ככאלהיש לקדם בדעת הקהל את מיצובנו
.תחומי מתאים לפעולה בכיוון זה-צוות רב/שהיות יחידה

.  שייקלטו באזורי התעשייהבחינת  הסיוע הכלכלי לתעשיות

שתהיה מתואמת ואולי חלק , לאזורי התעשייה" מעטפת ניהולית"בניית 
ואשר תטפל הן בהיבטים הכלכליים והן בהיבטים , מההנהלה של המרחב הביוספרי

. המשפטיים של סיוע כזה

בהקשר של המרחב הביוספרי תהיה המועצה האזורית עצמה הגוף שיספק חלק 
מהמעטפת הנדרשת

– דרכים לעידוד וטיפוח התעשייה
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פרוגר מה פרוגר מה 
בנושא תיירות  בנושא תיירות          
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דילמות ו סוגיות עיקריות דילמות ו סוגיות עיקריות 

הגדרת אזורי הגדרת אזורי : : דרכי הניהול של ענף התיירות במרחב דרכי הניהול של ענף התיירות במרחב ..11
מותרים ומזמנים לתיירות לסוגיה השונים אל מול מותרים ומזמנים לתיירות לסוגיה השונים אל מול 

..סגירת אזורים לכניסת תיירותסגירת אזורים לכניסת תיירות

סוגי התיירות לפיתוח במרחב המאפשרים פיתוח סוגי התיירות לפיתוח במרחב המאפשרים פיתוח ..22
..הביוספריהביוספרימושכל ומשלם לרעיון המרחב מושכל ומשלם לרעיון המרחב , , זהירזהיר

היקפי הפעילות התיירותית הרצויים במרחב היקפי הפעילות התיירותית הרצויים במרחב ..33



53

:: מגי דו מגי דוהביוספרי הביוספרי נקודות המוצא לפיתוח התיירו ת במרחב נקודות המוצא לפיתוח התיירו ת במרחב 

איזון בין השמירה על נכסי הטבע במרחב ובין פעילות התווית הדרך למציאת 
אורך חייו ואיכות חייו באזור , פעילותו,  והמשך קיומוהאדם

.  שבשטחים הפתוחיםהתיירות במרחב תשען ברובה על משאבי הטבע

 לאזור ולראותכם יש ליצור קשר חיובי והמשכי עם התיירים הפוטנציאלים
".  שגרירי המרחב"כ

הפיקוח והתחזוקה ,  למימון עלויות הפיתוחצורך בפיתוח כלים ואמצעיםקיים 
. של השטח

אם כי , התיירות נתפסת כמקור תעסוקה ופרנסה פוטנציאלי לתושבי המועצה
.מקור פרנסה משני ולא עיקרי
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סוגי ה פעילות ה מוצעתסוגי ה פעילות ה מוצעת
:סיכום סוגי הפעילות העיקריים המוצעים במרחב

 -תי ירו ת חקלאית  
פעיל ות מבו סס ת  

מרחב פתוח 

תי ירו ת חקלאית  
מבוסס ת מבנים 

תשתית  . פעילות מינורית
.קיימת לפעי לויות נוספות

פעילות שתושתת על חשיפת 
:  מוקדי החק לאות לקהל הר חב 

גידול  , גידול י שדה, בתי בד
יקב ים  , מדגה, דבורים ודבש

,  מטעים ופרדס ים, ומחלבות
קטיף , צאן ובקר, חממות
. מרכזי מח קר ופיתוח, עצמי

.אזור המעבר

, תקופתית, פעילות ענפהטייל ות בטבע 
מבחינת  (לא מוגבלת 

וללא ) כמות ואזורי ביקור
תשלום

פעילות באזורים מוגדרים 
פעילות המגבילה את מספר  

המבקרים 
פעילות כרוכה בתשלום  

). לפחות בחלק מהאתרי ם(

 וככל ה ניתן  החי יץבאזורי 
באזורים המאפשרים קרבה  

וקשר עין לאזורי הגלעין  
באמצעות נוף ונקודות (

).תצפית
מוקדי יציאה  חניונ ים  

ופעילות תומכת תתקיים  
באזורי המעבר בסמוך 

.  החי יץלאזורי 

שירותים ה נדרשים  להסד רה  
ואכיפת הפעילות לרבות שערי  

.  עמדות כנ יס ה והדרכ ה, כני סה
מסחר ת יירות י ומוקדי מידע  

נלווים התואמים את צרכ י  
המבקרים ב לבד ואשר אינו 

באזורי (ר " מ100עולה על 
המעבר הקרובי ם לאזורי  

).החי יץ

יער הזורע   (2
)ועמק השלום

שטחי   (7
) המרעה

יער משמר  (2
 נקודות –העמק 

תצפית הפונות 
)לעמק

)  יער מגידו (6

סוג הפע ילו ת  
התי ירו תי ת  

תאי שטח אמצעים מות רים  לפי תוח מיקום מוצע במרחב מצב מוצע מצב קיים 
מוצעים  לפי תוח 

אזורי החיץ והמעבר 
במבנים פרי קים ייעודיים  

להקמ ה בזמן  האירוע 
או בתי /ו. ולפרוק אחריו

.רשת במיד ה ויאושרו

מבנים ח קלאיים ומבני עזר  
סמוכים קיימים ב תוך  
היישובים אשר יעברו 
שדרוג ושינוי בהתאם 

: לפעילות המו צעת
שרותי מ זון וחנו ת , הסברה

. לממכר  תוצר ת חקלאית
מוזיאולוגיה

חיוב בהכנ ת סקר מקדי ם 
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תי ירו ת  
תרבו ת  

ואומנות 
מבוסס ת  
מבנים

פעילות  (קיימת תשתית במר חב 
מוזיאונים , וסדנאות אומנים

) קיימ ים

. הגדלה ופיתוח של תי ירות זו
,  באמצעות שדרוג המצאי הקיי ם

הגברת המודעות ופיתוח אתרים  
: תומכים 

מוזיאון : מוזיאונים מקומיים 
מוזיאון ,  בהזורעויפלריד

.   לארכיאולוגיה בגלעד
.פיתוח מרכז לסד נאות אומנים

הגדרת מסלול בהתאם ל סדנאות 
.אומנים

משתנה בין המבנים  .אזורי מעבר
יב חן . ומאפייניהם השוני ם

בפרוט בהתאם לסוגי  
מאפייניהם  , הפעילות

והגדרות המרחב 

) גב ההר (4

תי ירו ת  
מורשת

תשתית איכותיות וי יחודית  לפיתוח  
. תיירות מסוג זה במר חב

ניצול של כשל יש מהפוטנציאל  
. האפשרי הקיי ם היום

. הגדלה ופיתוח של תי ירות זו
,  באמצעות שדרוג המצאי הקיי ם

הגברת המודעות ופיתוח אתרים  
: תומכים 

 הכפלה פי שלוש –תל מגידו 
. המבקר ים' של מס

 פינוי הצבא והפיכת  –  וערה'ג
.האזור לאתר מורשת מבוסס

. תל יוקנעם
. ח"מערת הפלמ

אנדרטה לנופלי  התנועה  
. הקיבוצית

 גלעין מורשת–תל מגידו 

משתנה בין המבנים  .   החייץאזור 
יב חן . ומאפייניהם השוני ם

בפרוט בהתאם לסוגי  
מאפייניהם  , הפעילות

. והגדרות המרחב

רצף מתקנים  
ארכיאולוגיים  

–
יער משמר  (5

)העמק
 6 –תל מגידו 

) יער מגידו(

סוג הפע ילו ת  
התי ירו תי ת  

מיקום מוצע  מצב מוצע מצב קיים 
במרחב

תאי שטח אמצעים מות רים  לפי תוח 
מוצעים  
לפי תוח 

סוגי ה פעילות ה מוצעתסוגי ה פעילות ה מוצעת
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פעילות קיימת  תי ירו ת ספו רט 
הכוללת הן פעילות  
עממית והן פעילות 

מוטורית 

שדרוג הפעילות  העממית 
.הקי ימת

איסור פעילות מוטורית  
למע ט  )  וט רקטורונ יםפים'גי(

.באזורי המעבר
הפעלת וחיבור הפעילות עם  

תשתית האכסון המוצעת 
).קשר פיזי ותפעולי(באזור 

פעילות ספורט רגל י       
)  טיול ים,  נווט ים, ריצה(

. והמעברהחי יץבאזורי 
פעילות ספורט רכוב  

 -)   סוס ים, אופניים(
. והמעברהחי יץבאזורי 

בסי ס יצ יאה לסוגי  
 –הפעילויות השונות 

.באזור המעבר

שירותים ה נדרשים  
להסדר ה ואכיפת הפעילות  

,  לרבות שערי כ ני סה
.  עמדות כניס ה והדרכ ה
מסחר ת יירות י נלווה  

התואם את צרכי  
. המבקרים ב לבד

מסלולי ה לי כה  
ורכיבה אופניי ם  

שטחי   (7 -וסוסים 
) המרעה

מסלולי ר כיב ה על  
יער   (5 –אופניים 

)משמר העמק

תי ירו ת תרב ות  
ואומנות מבוסס ת  

ארועים 

,  פסטיבל ב טבע
ארועים

במבנים פריק ים  ייעודי ים  חיץ ומעבראירועי ם , פסטיבל ב טבע
להקמה בזמן האירוע 

. ולפרוק אחריו

פעילות מפגש 
ערבי  -תרבויות יהודי 

) יער מגידו (6 –

סוג הפע ילו ת  
התי ירו תי ת  

תאי שטח מוצעים  אמצעים מות רים  לפי תוח מיקום מוצע במרחב מצב מוצע מצב קיים 
לפי תוח 

סוגי ה פעילות ה מוצעתסוגי ה פעילות ה מוצעת
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)   מתקני תשתית ו הס דרים מנהליים(אמצעים נדרשים 
.קביעת מסלולי טיול מוגדרים

.הפעלת מערך תחזוקה וניקיון

. מניעת כניסה של פעילות מוטורית לאזורים מוגדרים

א שר ימנע כניסה ) תיירותי' שאטל'(בחינת הצורך בפיתוח מערך תחבורתי תומך תיירות 
.אנושיתבלתי מבוקרת של רכבים לאזורים אשר יוגדרו כרגישים מבחינה סביבתית ו

קבוצות , יםפיתוח מוקדי לינה המאפשרים אכלוס של קבוצות מאורגנות כמו ועדי עובד
. ל ובתי ספר"מחו

הסדרה והכוונה של אתרי מנגל 

דות הקצאת שטחים לפעילות מסחרית תומכת תיירות הן בשטחי ישובים והן בנקו
אסטרטגיות 

.הקמת גוף מנחה ומכוון לפיתוח התיירות החקלאית

הקמת מרכז תיירותי משולב עם אומנות
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: :  צוות צוותפרוגר מתפרוגר מת
    תשתיות     תשתיות 
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השתלבות צירי התנועה הקיימים במערך הפיתוח 1.
האזורי

נגישות בין הישובים2.

תשתיות של המועצה3.

)כחתחנת (פיתוח תשתיות לאומיות בשטח המועצה 4.

התמודדות עם מעבר תשתיות לאומיות בשטח המועצה 5.

דילמות וסוגיו ת עיקריות דילמות וסוגיו ת עיקריות : : תשתיות מקומיות ולאומיות   תשתיות מקומיות ולאומיות   
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מהיותו משיק לאזורנו ושעתיד להיות מפגע רעש עצום בהשפעתו על , התנגדות מוחלטת ליוזמהל במגידו"ת בינ"שד
היישובים 

שטחי פעילות ותיירות 
והכנ יסות אליהם

שליטה וויסות כניסת רכב, הסדרה
חניונים לרכב פרטי בכניסות לאזורי הטיול והתיירות 

עיבוי הכניסות הרשמיות לפארק
קופות לגביית תשלום למבקרים 

הקמת מערך הסעה 
ציבורית

מערך זה יכול להיות ממומן מתוך אגרת (במטרה להקטין את הצורך בשימוש ברכבים פרטיים 
).ה בתחומי המועצהנסועה שתוטל על בעלי רכבים פרטיים והערכה תעלה עם עליה בהיקף הנסיע

כבישים פנימיי ם 
ביישובים

.   הצמדת אד ריכל נוף לכל  תהליך  תכנון
. כיס וח ולא  רי סוס ,  טיפול  שולי ים שאינו  מזהם

כבישים מקומיי ם בין 
ישובי המועצה 

שמירתם ככבישים נופיים
הימנעות מהפיכתם למהירים
.כיסוח ולא ריסוס, טיפול שוליים שאי נו מזהם
שמירתם ככבישים פנימיים

.התחשבות בנוף וטיפול אקוס טי מול הישוביםכבישים אזוריים וארציים 

הוספת דרכי שירות לשימוש כלים חקלאיים

עיקר הה נחיות נושא

 עיקריות עיקריותפרוגרמתיותפרוגרמתיות הנחיות  הנחיות ––תחבורה תחבורה 
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 לצידי הדרכיםמערך שבילי אופנ י יםהקמת  

.   של השטחים הגובלים לדרךמקסימליתשמירה 

.  אל השטחים הגובלים לדרכיםמניעה ככל הניתן של יר ידת רכבים

.  תוך התחשבות מיוחדת במעברים לאופניים והולכי רגלשיפ ור הצמת ים

.  על כללי התנהגות במרחב באמצעות פקחים בעלי סמכויות שיטורהקמת מערך פיקוח

 בכפוף לסוגי הדרך  למען בטיחות הנסיעה ושמירה על ערכים הגדרת מגבלת מהיר ות

.אקולוגים

, ל"תה, דרך א רץ, ץ"מע, רכבת: בתאום בין הרשויות והחברות השונות, איח וד קו וי  תשתי ות

.'וכוחברות סלולאריות , בזק, חברת חשמל

עקרונות פיתוח עיקרייםעקרונות פיתוח עיקריים    --תחבורה תחבורה 
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. תמיכה בהפרדה ובמחזור  אשפה על כל סוגיהפסולת
 ברמת היישוב והתושב ומיחזורומעבר להפרדה מלאה , צמצום נפח האשפה  המפונה מהמועצ ה

. ומכירתו כרפד לרפתות, י המועצה" עתמיכה בריסוק גזם מרוכז

.והקמת מפעל הזרמת הקולחים מתשלובת הקישון לאזור ההרמאמץ לקיצור תהליך תכנון קולחים 
.תכנון חקלאי והכשרת שטחים מתאימים לשימוש בקולחים

.ראשונהגיוס משאבים לתכנון מפורט והקמת המפעל האזורי ביישובי ההר בעדיפות ביוב
. ביטול המתקנים המקומיים ומפגעיהם

.ריכוז שפכי כל היישובים בחמישה מתקנים אזוריים
השתלבות בפרויקט האזורי לקולחים 

. ועמידה בכללים ובהנחיות בפרט במפעלי תעשייה ורפתותאכיפה בנושא איכות השפכים

.מי ביוב פעילות אנושית אחרת,  באזור מפני זיהום על ידי ריסוסיםהגנה על מ קורות המים הקיימיםמים
. בתחום רדיוס המגן של הקידוחים והמעיינותמניעת ריסוס חקלאי

שימוש בצנרת ביוב אטומה למניעת , מניעת גלישות ביוב, הרחקת מתקני טיפול בשפכים ממקורות מים
.הגברת האמינות של מתקני שאיבת הביוב למניעת גלישות, דליפות

עיקר ה הנחיותנושא

 עיקריות עיקריותפרוגרמתיותפרוגרמתיות  הנחיות   הנחיות --ביוב וקולחים ביוב וקולחים , , מיםמים
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חשמל 
תקשרות

.הצמדת אדריכל נוף לתהליך תכנון קווי חשמל ותקשורת
לאיחוד תשתיותשאיפה 

 במרכז השטח הירוק161  במקביל לקו 400התנגדות להעברת קו : 400קו 
. בשולי שטחה, בתחום מועצה אזורית מגידו, המלצה ל העברת הקו בחלופה דרומית: 400קו 

לשם הגדלת אפשרויות התעסוקה מהבית,  כולל גלעד יישובי המועצהלכלנתונים בפס רחב דרישה לתקשורת 
. קטנות במקום מיעוט גדולותסלולריותתמיכה בריבוי אנטנות 

עיקר ה הנחיותנושא

))המשךהמשך(( עיקריות  עיקריות פרוגרמתיותפרוגרמתיות  הנחיות   הנחיות --ביוב וקולחין ביוב וקולחין , , מיםמים
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הביוס פרי משמעות לגבי איז ור המרחב 

:תחבורה

כןכן במגבלות נופיותלאבריכות אגירה

כןכן במגבלותלאמערכת הולכת מים מקומית

כןכן במגבלותלאמערכת הולכת מים אזורית

כן במגבלות תוך השארת -)תפיסת מים(מקורות מים עיליים 
מים לטבע

כן

כןכן במגבלותלא, מעיינות)קידוח ומעיינות(מקורות מים תת קרקעיים 

:תשתיות מים וביוב

דרך /שבילי הולכי רגל/שבילי אופניים/דרכי עפר
חקלאית ודרכי שרות לרכב חקלאי/נופית

כןכן בתנאיםלא

כןלאלאארציים/מקומיים/כבישים אזוריים

מעברחיץ גלעין
מיקום במרחב הפונ קציה 



65 כןכן  בצמוד למעברלאאנטנה סלולרית

כןכן במגבלותלאש"תחמ

כן? לא 400קווי מתח גבוה 

כן?לא161קווי מתח גבוה 

:חשמל

:ביוב

כןלאלאמכון טיהור , חמצון, בריכות שקוע

כןלאלאנקודות איסוף פסולת חקלאית 

כןלאלאנקודות איסוף פסולת מקומית

:פסולת

כןלאלאמפעל מרכזי לניצול קולחין

: קולחין
כןבמגבלות חמורות, כןלאמערכת הולכת ביוב

כןלאלאש אזורי"מט

מעברחיץגלעין 
מיקום במרחבהפונקציה 

הביוס פרי משמעות לגבי איז ור המרחב 
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פרוגר מה פרוגר מה 
בנושא חקלאות בנושא חקלאות         
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.  דונם184,000סך כל שטח המועצה הינו כ 

 ).70%(  ד ונם  130000מתוך כלל שטח זה סך השטחים החקלאיים מה ווה כ 

: נתוני מו צא

 דונם50,000: שטח ים חקלאים בעמ ק דונם80,000: על גב ההר

:החלוקה הענפית הקי ימת

  דונם 9,500  –גיד ולים  ומטעים  

  דונם 68,000       -ש  ''גדשטחי 

 דונם 51,000      –שטחי מרעה 

 דונם 1,500 –שטחים חקלאיים א חרים  

 המו צעת מתיי חסת בנפרד לשני האזורים הבונים את  המרחב הפרוגרמה
והעמק, ההר: הביוס פרי
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דילמות ו סוגיות עיקריות דילמות ו סוגיות עיקריות 

החקלאות כערך   החקלאות כערך   1.1.

תמהיל  השימושיםתמהיל  השימושים2.2.

חקלאות משמרתחקלאות משמרת3.3.

מים מושביםמים מושבים4.4.

גידולים פוטנציאלייםגידולים פוטנציאליים5.5.

תיחום שטחי מרעהתיחום שטחי מרעה6.6.

איזון בין שימושים חקלאיים ושימור הסביבה הטבעית איזון בין שימושים חקלאיים ושימור הסביבה הטבעית 7.7.

איזון בין המערכת האקולוגית  הקיימת ובין פעילות  הב קראיזון בין המערכת האקולוגית  הקיימת ובין פעילות  הב קר8.8.
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נ ו    המוצעת מתבססת על אימ וץ התכנית של  מ שרד החקלאות כמודל שי וחל בתכנוהפרוגרמה
.  ב שטח י המ וע צההבי וספריומ ימ ו ש ו כחלק מתהליך בנ י ית המרחב 

בנ יית תהליך לאימ וץ  ופית וח ש יט ות חקלאי ות מש מרות קרקע  ומ ים 

כ וללת המשמרת  " בראיה"בכל מרחב ה שטח ) ב שיל ו ב  שיט ות(ניה ול  של הסבי בה החקלאית 
. מ שפרת ומ ע שירה את הסביבה, משא בים

.העמדת תוכנית לחיז וק החקלאות הצמח ית ברמת מנ שה

מ שמרת ו בו נת קרקע עיד וד מעבר ל ש יט ות עי ב ודים וגיד ולים חקלאי ים  שי ו ביל ו לנ יה ול סב יבה 

עמ ידות במ בחן כלכלי 

מתפתח עם  פ יתו ח המשא ב ים פיתוח מ ודולארי 

. הע יב וד ה נדרשפיתוח כלים לי י ש ום 

פיתוח ידע  והטמ עתו ב מערכת החינוך 

פיתוח תי ירות חקלאית 

מינ הל , משרד הח קלאות: (לפ יתו ח החקלאות  ועצ ירת ס ח יפת הקרקעגיוס כל הש ותפים האפשרי ים 
,  צ"מע,משרד הגנת הסב י ב ה, ל"קק, רש ות המ י ם, רש ות הנ יק וז, מש רד הא וצ ר,מקרקעי  ישראל
) משק ים  וחקלא ים, מוע צה אז ור ית

:הפרוגרמהעקרונות 

.  .   לאזור ההר לאזור ההרפרוגרמהפרוגרמה
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:תכנו ן בהתאם לשיפ ועים. 1

.  ייועדו למרעה ות י ירות14%שטחים בעלי שיפ וע מעל 

) בכפוף למפנה ומשטר הרוח ות. ( ייעודו  למטע14%-5%שטחים בעלי שיפ וע 

.  שיפוע י ישארו שטח י ג ידול י שדה בעיבוד משמר5%שטחים עד 

 :השימוש בקרקע. 2

.  מהשטח המעובד יש להפנות למרעה ותי ירות27% -כ

.ש בעיבוד משמר" ישמר כ שטח גד20% -כ

. יוסב לגיד ול מטעים52% -כ

. התכנו ן  י ימשך ברזולוצ יה  גבוהה  י ותר כדי לתכנן  יח יד ות  יצ ור כלכליות

גיד ולים  פוטנצ יאל יים . 3

הפרוגרמה עיקרי - לאזור ההר פרוגרמה

. שקד איכותי, ש וק  מתפתח,   חלופת יב וא-ש קד, יב וא,  ש וק מתפתח-זית ל שמ ן 

, גידול ים אורגני ים, ר ימ ו ן,  יתרון  יחסי-אבוקד ו 

תבלינ ים

. קו ב ו, צ בר: גידולים מ י וחדים כגון 
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מים . 4

.ק מים לממש חקלאות בהר" מליו ן מ3.5-נדרשים כ

תכנו ן המרעה/ דרישות המרעה. 5

. תכנו ן והרחבת המרעה מחדש

. שטחי נופש  וקיט. 6

בח ינת צרכ ים ואלטרנטיבות במ יו חד על רקע טופוגרפ י  , הביוספר יפית וח במסגרת ה פארק 
כנ יסת מטילים לשטח וה פרדה בין הת י ירו ת  , נטיעו ת לאטת הזרימות, כדוגמת אפ יקי נחל ים

. והחקלאות למנ יעת חיכ וך

 :צעדים י יש ומי ים אפשרי ים

תמיכה כספית  שהיקפה ייקבע בהתאמה להיקף השטח שבהסכם1.

או מתקנים נדרשים לקיום התכנית/תמיכה בעלויות חומרים רצויים ו2.

תמיכה לקניית ציוד ייעודי3.

תמיכה בשינוי ייעוד הקרקע במידה ויידרש4.

.הבטחת מסגרת הבעלות על קרקע שבשינוי ייעוד5.

בחינוך ובמחקר, תמיכה בהדרכה6.
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:פעולות נדרשו ת לקידום הת וכנ ית
  ש יתוף פע ולה  והסכמות של כל הגורמ ים ב שטח

 פע ולה בכלל המערכות ידע והטמעת  שיט ותהגדלת ה
.. מתקנים הכרחיים,  התאמת ייעוד י קרקע,  רכישת צ י וד מתאים–  פניית מ שאב יםה

. פיתוח ש יט ות חקלאי ות ב שטח פתוח לוקח מספר ע ונ ות–זמן  

מנגנונ ים מו צעים לנ יהול  ובי צ וע
הרשו י ות הש ונ ות (בין החקלאים ו ב ין כל הגורמים המע ורב ים ב שטח ) הסכם(חתימת אמנה 

.לפי  מספר עקרונ ות מנח ים) וה שלטו ן
). פלטפורמת עבודה(בנ יית תכנית מתאימה לנ יהול הסב י בה בהסכמת כל הגורמים 

. התאמה וש יפור, י י שום רצ יף ב מרחב ו בזמ ן תוך למ ידה
.תמיכה כספית לחקלאי כתמריץ לבי צ וע  עד לביס וס הש יט ות

. למצטרפים להסכם) 'הקלות ש ונ ות וכד, שי נו י י  יי ע וד,  בתקצוב פע ול ות י יע ודי ות(העדפה 
י רש ות  שי מור קרק ע אז ורית כחלק ממערך הנ יהול  ש ל המרחב "   עהתוכנחיתניה ול 

.  הבי וספרי
חלק בלתי נפרד מהתכנית יכלול תהליך חי נוכ י  
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  עיקרי המלצות ה פי תו ח באזור העמקעיקרי המלצות ה פי תו ח באזור העמק

ת  המ בט  הנופית כפרית אימוץ רעיון התמיכה בחקלאות הע מק הן  מנקודת ה מבט  החקלאית והן מנקוד
: תיירותית ובכך

 תוך עידוד גידולים המוצעים כגידולים בעלי ערכיות התרת הפעילות  החקלאית  על כל גווניה 
.  נוספת ברמ ה  הסביבתית

 הכללת שטחי ה עמ ק במסגרת התוכנית ה מו צעת  לשטחים הח קלאיים שבגב ההר

. החלת כללי החקלאות ה משמרת  על  שטחי  הע מק  בכל הקשור לחו מרי הדברה

   לכיוון  ע מק אימוץ  עקרונ ות ט יפוח  ציר הדרך תוך  הקפדה  על ש מירת  קוו י ה מבט מהכביש 
. יזרעאל ומניעה ככל האפשר של הפרת קווי מבט 

.  מטיילים רוכבי סוסים ורוכבי אופניים בין העמק וההר ח ' 'בע שמירה  על אפשרות  מ עבר

פרט ל נקודות    ( הימנע ות   מבנייה  לצרכי  מסחר לאורך צידו  של הכביש הפ ונה לע מק 
ותחת זאת איתור אזורי חיפוש סביב דופן הישובים ) צמודות דופן שייבחנו בהמשך  התכנון 

.שממערב  לכביש

 תוך שאיפה למק מם  באז ורי חיפוש הגבלות על מבנים חקלאיים  בשטחים  ממזרח לכביש
.  ברדיוס סביב הישובים הקיימים 

)  וכו,קטיף פרחים, סיור, ה דגמה  ( התרת פעילות  תיירותית  חקלאית  סביב נושאים מ וגדרים
. או  הבסיס הלוגיסטי יהיה בישובים שממערב לכביש/בשטחים מ מזרח  כאשר בסיס האם  ו
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אזור המעבר   החייץ אזורי  הפונקציה

כן כן בתנאי  צמוד דופן תו ך בקרה ו תנאים  חממ ה 

כן בית רשת     תוך ת נאים ובקרה–כן 

כן מנ הרה עביר ה  תוך תנאים ובקר ה -  כן

כן לא בית אריזה 

כן מתבן   לא

כן לא סככת כלים

כן תא ניהול ובקר ה    תוך תנאים ובקר ה-כן 

כן לא רפת 

כן לא מפטמ ה 

כן לא דיר 

כן לא לול

כן לא רדיה מכון 

כן לא אורווה

כן מבנ ה לטיפול בבעלי חיים  בתנאים ובקר ה –כן 

כן לא גידול דגים במבנים  ( מדגה אינטנסיבי 
) מקורים 

הביוס פרי משמעות לגבי איז ור המרחב 

מבנים חקלאיים
מבני משק ויצור חקלאי

מבני אחסון אריזה ומיון

ח"מבנים לגידול בע
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עקרונות נוס פים לפ ית וח 

פעילות חקלאית 
*ביישובים

להמשיך  ולקיים את מכלול 
הפעילויות החקלאיות המצויות 

כיום בתחומי הישובים ואף 
להרחיבם באם יתעורר צורך 

. בכך

.הקפדה על הכללים הנוכחיים בתחום הסביבתי
תוספת פעילות חקלאית בתוך היישובים בדפנות 

י התוכנית "היישובים בשטחים המיועדים לכך ע
.המקומית

בצמידות ) טכנולוגיה/מיכון" (חכמה"תעסוקה חקלאית 
.התעשיהאו כחלק מאזורי 

פיתוח ענף תיירותי חקלאי תיירות חקלאית
הנשען על טכסים וחגים ועל 

הדגמה  , פיתוח מוקדים ללימוד
ושיתוף המבקר בחוויות 

קטיף (הפעילות  החקלאית 
).זריעה פינות חי ועוד, עצמי

 פעילות תיירותית חקלאית -) אזור המעבר(ביישובים 
כדוגמת בתי המבוססת על  פונקציות חקלאיות  מבונות 

. רפתות לולים ומבנים אחרים, מלאכה
אזור  (פעילות תיירותית חקלאית מבוססת מרחב פתוח

תבוצע  בשטחים ' וכוסיורים , קטיף,טיולים) : והחייץהמעבר 
.חקלאיים מעובדים כגון מטעים ושדות

עקרונות לפיתוח ומיקום במרחבהמצב המוצענושא

 ראו פרק העוס ק בנ ושא כלכלה–פעיל ות לא חקלאית ב י י ש וב ים * 
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בפרוגרמהבפרוגרמהריכוז נושאים בולטים שכלולים ריכוז נושאים בולטים שכלולים . . 66
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נושאים עיקרייםנושאים עיקריים

דמוגרפ יה לפי תו ח קהילת י 
)35א "יכולת ההתאמה להנחיית תמ( של הישובים הדמוגרפיסף הגידול 

 קה ילתי ים שרותים

. תכנון פיתוח מערכת חינוך בתקנים ייחודיים  

.הדרכתי אזורי סביב נושא הביוספרה/מחקרי/  פיתוח מרכז אקדמי

 של המרחבאינטגרלי הקהילתיים כחלק השרותים  שיזור 
 

כלכלה ותעסוקה 
 כמותג המעניק ערך למיקום תעסוקה ולעבודה בתעסוקה על כל הביוספריבניית המרחב 
.גווניה באזור

 תי ירו ת 
ויסות תנועת כלי רכב במרחב  

או מגבילה /  חלוקת המרחב לאזורי פעולות תיירות מכוונת ו
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ריכוז נושאים מרכזייםריכוז נושאים מרכזיים

תשתי ות 

 .400שינוי תוואי מעבר קו •
.קידום הקמת מפעל הזרמת הקולחים מתשלובת הקישון לאזור ההר

).ממערכת הכבישים המקומית .( מניעת קישור תחבורתי של המועצה מערבה•

חקלאות 

 כפרויקט חלוץ לתכנית משרד החקלאות לעידוד חקלאות הביוספריהפיכת המרחב •
משמרת

•
לוט השגת אמנה משותפת לכל בעלי העניין ולמשרדי הממשלה שתאפשר קידום פיי

. זה
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תודה  על תשומת הלב 




