
 מאפיינים עיקריים מאפיינים עיקריים––מצב קיים מצב קיים : :  תיירות ושטחים פתוחים תיירות ושטחים פתוחים4.44.4

)כמילי ון בש נה (מספר רב של מבקרים

מאי   – מהמבקר ים מג יעים אל האזור במהלך החודשים פברואר  % 80 - כ- עונתיות
). חודשי הפריחה(

.של האזור" כושר הנשיאה"כמות המבקרים בעונות השיא עולה על 

הפ יקוח הקי ים מבוסס במ ידה רבה על יוזמה  התנדבותית של  (העדר פיקוח ואכיפה
)התושבים

ידי המטייל ים- בגין ההוצאות  הישירות והעקיפות הנגרמות עלהעדר גביה ותשלום

שטח ים פתו חים 
תי ירו ת  ו



 מאפיינים עיקריים מאפיינים עיקריים––מצב קיים מצב קיים : :  תיירות ושטחים פתוחים תיירות ושטחים פתוחים4.44.4

.אטרקציות טבעיותסוגי התיירות 

 70,000 –הבולט בין הא תרים תל מגידו כ (היסטוריה ומורשת 
) מבקרים בממ וצע בשנה

ספורט  , אירועי תרבות, אומ נים, מ וזיאונים: אטרקציות יזומות 
. ועוד

) בתכנון(תיירות חקלאית באזור העמק 

 ברמה של אירוח כפרי 100 חדרים מתוכם רק 350 – כ –לינה 

).   מוקדים קטנים4כ "סה( שירותי מסחר מצו מצ מים –מסחר 

)   פסטיבלים(הפעלת אירועי תרבות וספורט יזומים 

שטח ים פתו חים 
תי ירו ת  ו



 מאפיינים עיקריים מאפיינים עיקריים––מצב קיים מצב קיים : :  תיירות ושטחים פתוחים תיירות ושטחים פתוחים4.44.4

 - העדר הכנסה משמעותית לאזור מהפעילות התיירותיתמקורות הכנסה
מערכת התיירות הקיימת אינה גובה תשלום עבור השימוש 

. במקום

מרבית  , בשל קירבתו היחסית של האזור למרכזי אוכלוסייה
 הנוהגים לשהות מספר מצומצם של המבקרים הינם יומ מים

. שהות באזור ולחזור לביתם

ההכנסה המקומית מתיירות מבוססת בעיקרה על יוזמות 
.פרטיות העוסקות במסחר ואטרקציות יזומות

השלכות 
סביבתיות

  הפעילות התיירותיות האינטנסיבית גורמת לנזקים סביבתיים 
עומס על תשתיות קיימות מעבר לקיבולת , לכל וך: רבים

פעילות אסורה ולא , העדר שבילי הולכי רגל, האפשרית
.מבוקרת של רכבי שטח

 הצמידות בי ן אתרי  – פגיעה באיכות החי ים של התושבים
התיירות ואזורי המגורים גורמ ים  בתקופות העומס לפגיעה 

לעומסי תנועה  , באיכות החיים  ופרטיות התושבים המקומיים
בכבישי המועצה וב חני ונים המי ועדים לחניית מטייל ים

שטח ים פתו חים 
תי ירו ת  ו
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כניסה  לפ ארק 
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השופט

רמות 
מנשה

דליה

מגידו
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תי ירו ת  ו



מגמותמגמות: :  תיירות ושטחים פתוחים תיירות ושטחים פתוחים4.44.4

ואינה עומדת , הנה מצומ צמת יח סית, היקף הפעילות הכלכלית תיירותית הקיימת באזור•
.ביחס ישיר להוצאה הנגר מת לרשויות הרלבנטיות הפועלות באזור

 זאת  המבקרים ה צפוי ים להגיע לאזור בשנ ים הקרובות ילך וי גדלניתן להניח כ י היקף •
:כתוצאה מ

מודעות  , פ יתוח סביבתי, כתוצאה מפיתוח ארכיאולו גי(  עליה מתמדת בצריכת התיירות•
) עלייה בהיקף שעות הפנאי וברמת החיים, ציבור ית

' וכואמצעי ניווט , טרקטורונים , 4X4רכבי  –" תיירותיםאמצעים "עלייה ושכלול ב •

הנמצאים במרחק של כשעה נסיעה ממוקדי  , הגידול בב יקוש למקומות ב חיק הטבע•
הנו בע מהעלייה המתמדת ברמת החיים של  , נמ צא בקו ברור של  גידול, אוכלוסייה

. ו מהגיד ול הקיים באוכלוסיה מאידך, האוכלוסייה מחד

. של התושבים בישראל המי נועהגידול ברמת •

עתיד לשפר את הנגישות של תושבי המרכז ושל תושבי  , 6המשך הסלילה של כביש •
.  חיפה והצ פון לאזור

בכ וחו לה גדיל  את הביקוש לאזורי , מגדרה ועד חדרה, המשך האורבניזציה של המרח ב•
. וטבעי–נופש יומ י באזורים בעלי אופי כפר י  

שטח ים פתו חים 
תי ירו ת  ו



הפוטנציאלהפוטנציאל  ––מגמות מגמות : :  תיירות ושטחים פתוחים תיירות ושטחים פתוחים4.44.4

 אלף איש בשנת 70 -לכאשר הגיע (בולטת כיום בעיקר באתר תל מגידו , ל"תיירות מחו•

). 1999 -השיא 

 אשר חלקם הנו יוממים וחלקם שוהים בתשתית בסיו רי אופני י םקבוצות של מטיילים •

. האכסון הכפרי הקיימת באזור

. הכפרי-בארוח נופשים •

 השוכנים בתשתית האכסון הקיימת באירוח הכפרי וכ ן באכסניות הפועלות טיולי בתי ספר•

. באזור

.  בפעילויות המתקיימות ביערותתנועות הנוער•

 המשתמשת בתשתית המסחרית הקיימת לאורך הכבישים הראשיים תנועה עוברת•

ובתשתית , בשלוש המשאלות בקיבוץ הזורע, ב צומת אליקים, ובמושבה-ביוקנעם (

).  המסחרית הפועלת באזור צומת מגידו

. בתקופת הפריחהמטיילים המסי ירים באזור •

ומבקרים במהלך שהותם באתרים כגון , או נופשים בא זור היערות/מטיילים המסי ירים ו•

…ח  ועוד" הפלמ-במערת, המוזיאון בהזורע

שטח ים פתו חים 
תי ירו ת  ו



דילמות וסוגיות עיקריותדילמות וסוגיות עיקריות: :  תיירות ושטחים פתוחים תיירות ושטחים פתוחים4.44.4

סוגיות לדיוןהנושא

היקפי ויסות  .1
התיירות הרצויים 

רל ו ונט י י ים  תשלום דמי כנ יסה לאז ור י הב יק וש במועד ים י''ע
 דמי כני סה י''ע שיתוף המבקר ים בהוצא ות התחז וקה 
הפעלת ס י ור ים במסל ול ים חד כי ו ונ י ים 

 לב יק ור ב ימ י שיא מקס ימ ל י ותקביעת מכס ות 
הפעלת העדפה לט י ול ים מ וזמנ ים מראש 

 י צ ירת מערכת  י'' עי צ ירת מ וקד י המתנה לצ ורך  ו י ס ות התנועה 
.מסל ול י ס י ו ר  וביק ו ר לס וג י הטי י ל ים השו נים

אי התערב ות בתי יר ות הנכנסת לגבול ו ת המו עצה 

ויסות ובקרה על . 2
אופי הפעילות 

התיירותית

. איס ו ר תנועת רכבי שטח במסלול ים ח ו רגים ואכ יפה 

ע ל פע י ל ו י ות  לא   " קנסות "פע ול ות ה עדפה לס וג י ת י יר ות   והטלת  
מו עדפ ות

פית וח  מ ינ ור י של התייר ות באזור ללא מתן דגש על פיתוח ת י יר ות י   
אינטנסיב י 

שטח ים פתו חים 
תי ירו ת  ו



סוגיות לדיוןהנושא

מידת הפיתוח . 3
התיירותי של האזור

שדרוג של אתרי התיירות באזור והפיכת התיירות לענף 
מרכזי בכלכלת המועצה האזורית מגיד ו 

פיתוח מינור י של התיירות באזור ללא מתן דגש על פיתוח 
תיירותי אינטנסיבי 

מידת החשיפה . 4
של המטיילים למקום

סלילת כבישים והכוונה לכל אתרי הטבע והנוף , שילוט
במועצה 

של " עצמאי"מתן אפשרויות לגילוי , אי התערבות
שמירה על אנונימי ות האזור, המטיילים

דילמות וסוגיות עיקריותדילמות וסוגיות עיקריות: :  תיירות ושטחים פתוחים תיירות ושטחים פתוחים4.44.4
שטח ים פתו חים 

תי ירו ת  ו
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שטח ים פתו חים 
תי ירו ת  ו

.הצ ורך בחינ וך סב יבתי מתבטא בחריפ ו ת בזוהמה של נחל השופט•
נדרשות מגבלות בתנועת והתנהגות המטיילים•

פורום חינוכי מורחב

בעיית קהל האלפים שמגיע לקיבוץ•
יש לסגור שטחים לרכב ממונע •
יש לבצע פיילוט על קטע ממזרח לכביש דליה•
4X4שמירת השטחים מרכבי •
  לנק י ו ןהקמת גופ י בי צ וע בח ורשות •
תרגום כמות המטיילים למימון שיאפשר טיפול באשפה •
צריך להפוך חלק מהמטיילים לשותפים •
קביעת א זור ים מ י וחד ים לרכיבה . לחזק אמצע י אכ יפה  ומנ י עה •
.לכוון את הנסיעה באזור על דרכים סלולות •
.פית וח מ סל ול י רכ יבת א ופנ י ים•
י צ ירת גוף מפקח מתושבי הסב יבה •

גלעד

דליה. נדרשת הגדרת והפרדת אזורים לט י ול  ואז ור י מג ור ים•

היש וב בו עלה  הנושא
הנושא

 דילמ ות  ונ ושאים שעלו במפג שי שיתוף ה צ יב ור  דילמ ות  ונ ושאים שעלו במפג שי שיתוף ה צ יב ור -- ת י יר ות  ושטחים פת וח ים    ת י יר ות  ושטחים פת וח ים   4.44.4



.אי ן מ ה לדבר על מל ונאות משום הצפ י פות במק ום•
לסביבהדילמת הנזקים הגדולים שגורמת תנועת המטיילים הבלתי מבוקרת ליערות ו•
'וכ ו,  אכ יפה, הצעה לסג ור את הפארק כאזור לכניס ה בתשלום כול ל פ יק וח •

הזורע

התיירות הממונעת מזיקה ומפריעה•
יש למצ וא מנגנוני  ו י ס ות •

רמות מנשה

. הנושא יצא מכלל של יטה–יש כי ום ע ודף תי יר ות  •
.יש ישובים שלא רוצים תיירות אצלם•
.בעד תיירות כתחליף לתעשייה•
.מס הארנונה מכביד על החשיבה להקמת צימרים•

עין העמק

 .האינטרס שיגיע ו כמ ה שי ותר אנשים •
צריך לפתח שוק של תוצרת אנשים לאורחים•
. למנ וע  הרס לאזור.התי יר ות צר יכ ה לה י ות מ ינ ור ית •
חייבים פיקוח ושילוט עם הסברים על הצמחייה •
.רוצ ים  שקט. לא רו צ ים אזור מ ו צף בתי יר ים •
יש למנו ע את נושא הטרקטורונ ים •

רמת השופט

היש וב בו עלה  הנושא
הנושא

שטח ים פתו חים 
תי ירו ת  ו

 דילמ ות  ונ ושאים שעלו במפג שי שיתוף ה צ יב ור  דילמ ות  ונ ושאים שעלו במפג שי שיתוף ה צ יב ור -- ת י יר ות  ושטחים פת וח ים    ת י יר ות  ושטחים פת וח ים   4.44.4



פגיעה בערכי הטבע , לכלוך (שומרים על אז ור י הת י יר ות מנזק י המבקריםכיצד •
)והנוף וכדומה

יוקנעם המושבה•

יש לי צ ור כלל ים לת י יר ות  •
 יש להפ וך את המים במק ום לאתר ביק ו ר•

מדרך עוז•

 6יש לשלב תייר ות עם כביש מס •
 )400לד וגמא גבעה ( יש לשלט את האזור למט י יל ים •
התי יר ות פ וגעת בבקר ובסביבה •
יש לבנות תשתית תיירותית ספונטאנית ולא מודרכת •
.צריך לשמור גם על איזון עם חיות הבר . פית וח ת י יר ות חק לא ית•

עין השופט

הנושאים הלל ו הם נושאים אזור י ים  . כדאי לפתח את ספורט הנ י ו וט  והרכ יבה •
  י ה יה מ ע ורב בתחומ ים הלל ו הביוספר יוכדא י שהמרחב 

יש להסדיר נושא הרכבים והתיירות העוברים דרך הקיבוץ•
הנושא הבעייתי . מעוניינים שיגיעו תיירים אולם זה דורש תשתית שתאפשר זאת •

 הדרכים שלא מספקותביותר הן 
חשוב שתהיה גישה להר געש•

משמר העמק

היש וב בו עלה  הנושא
הנושא

שטח ים פתו חים 
תי ירו ת  ו

 דילמ ות  ונ ושאים שעלו במפג שי שיתוף ה צ יב ור  דילמ ות  ונ ושאים שעלו במפג שי שיתוף ה צ יב ור -- ת י יר ות  ושטחים פת וח ים    ת י יר ות  ושטחים פת וח ים   4.44.4


