
אב לשטחים פתוחים תכנית 
אשרבחבל 

17.1.19| 1אבן דרך -היגוי ועדת 



על סדר היום
העבודהתהליך•

:בנושאיםהקייםהמצבסקרהצגת•
נוף•
ונחליםהידרולוגיה•
אקולוגיה•
חקלאות•
סביבתייםמפגעים•
ואכיפהניהול•
סטטוטוריקה•
תיירות•

התייחסויות•



חזון ומטרותתהליך העבודה סקר מצב  
קיים

עקרונות תכנון 
וחלופות  

לניהול

פיתוח חלופה נבחרת 
ותשריט

אבן 
1דרך 

אבן 
2דרך 

אבן 
3דרך 

אבן 
4דרך 

תכנית עבודה יישומית 
פרויקטים לקידום

אבן 
5דרך 



:וסקירתםהשטחיםמיפוי
סטטוטוריקה•

נוף•

אקולוגיה•

נחלים•

חקלאות•

...ועוד•

:עמדותסקר
ותושביםבמועצותתפקידיםבעלי–פנים•

בעלי עניין נוספים  –חוץ•
רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי , ל"קק, ג"רט)

..(  ועוד

הפתוחיםהשטחיםשלהניהולאופןלמידת•

המצב הקייםסקר-1אבן דרך 



קיימא•

העתיקותרשות•

אזוריותלמועצותהמרכז•

סמוכותרשויות•

מערביגלילעריםאיגוד•

מערביגלילניקוזרשות•

היםחזיתמתכנן–אייזןאילן•

עמדותסקר -1אבן דרך 

מערביגלילאשכול•

אשרמטה.א.מ•

אשרחבלמרחביתועדה•

המזרעמ.מ•

ג"רט•

ל"קק•

הטבעלהגנתהחברה•

החקלאותמשרד•

הסביבהלהגנתהמשרד•



המצב הקייםסקר-1אבן דרך 



:מקומיותרשויות

(דונם212,150)אשרמטהא.מ

(דונם980)מזרעהמ.מ

33:אשרבחבליישוביםמספר

34,580:תושביםכ"סה

דונם217,275-כ:התוכניתשטחכ"סה

סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

חבל אשר–מרחב התכנון 



ג"רט–שטחים מוגנים 

ל"יער בניהול קק

שטח בנוי מוערך
(יישובים ותעשייה)

שטחים חקלאיים

אחר

סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

חבל אשר–מרחב התכנון 

9%

21%

14%

42%

14%



מופע פסולת אסבסט  
בדרכים חקלאיות

ביצות נעמן

שריפת פסולת

סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

נוף
חטיבות נוף

מורדות הגליל  
המערבי

עמק עכו

מישור חוף הגליל  
המערבי

רצועת חוף הגליל



מופע פסולת אסבסט  
בדרכים חקלאיות

ביצות נעמן

שריפת פסולת

סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

נוף

מישור חוף הגליל מערבימורדות הגליל המערבי
שטח הררי וטבעי ברובו•
גדולות וישובים שמורות טבע •

.  קטנים
ותשתיות  , כגון מחצבותמפגעים•
המעידים  , מבצרים ושרידי ישוב•

ההתיישבות המוקדמתעל 

בתווך שבין הרי  רצועה חקלאית•
. הגליל המערבי למישור החוף

החקלאות ברוב השטח מורכבת  •
למעט בחלקו הדרומי  , ממטעים

. גידולי שדהבו ניתן למצוא 



ביצות נעמן

שריפת פסולת

סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

נוף

חוף הגליל המערביעמק עכו
נוף חקלאי פתוח•
רבה באופי החקלאותהטרוגניות•
ותשתיות  , כגון מחצבותמפגעים•
המעידים  , מבצרים ושרידי ישוב•

ההתיישבות המוקדמתעל 

אחד מקטעי החוף הייחודיים  •
בחופי ישראל   

איים המאוכלסים על ידי מגוון  •
ציפורים בסמוך לקו החוף

היסטורי  , עושר טבעי•
וארכיאולוגי



מופע פסולת אסבסט  
בדרכים חקלאיות

ביצות נעמן

שריפת פסולת

סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

נוף
נושאי ליבה

את המאפיינת ההטרוגניות הנופית שמירה על •
וכן על רצף השטחים הפתוחים  המועצות שטח 

י שימור ופיתוח מושכל"במרחב ע

בשטח התכנית על מרחב ירוק משמעותי התווית •
בסיס זיהוי הזדמנויות בשטח



–הרריאזור
הנחליםמעלה

העמקביתנחל

שרךחניתה

שעל

תמרהכבול

נעמןהסוכנות.ת

יסףנחל

אבליים

רגלי ההר  
ושטחים חקלאיים

שפלת החוף

סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

הידרולוגיה ונחלים
מערכת הנחלים

בצתנחל

כזיבנחל

חילזוןנחל

געתוןנחל



מופע פסולת אסבסט  
בדרכים חקלאיות

ביצות נעמן

שריפת פסולת

סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

הידרולוגיה ונחלים
הנחלים הראשיים

הגעתוןנחל נחל כזיבנחל בצת

נחל חילזון יחיעםנחל 



מופע פסולת אסבסט  
בדרכים חקלאיות

ביצות נעמן

שריפת פסולת

בעיות ניקוז  
וסחף

מקטעי נחלים 
מאוימים



מופע פסולת אסבסט  
בדרכים חקלאיות

ביצות נעמן

שריפת פסולת

סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

הידרולוגיה ונחלים
נושאי ליבה

זורמיםואינםהוסדרוהנחלים–במרחבהנחליםנוכחות•
בסיסוזרימותבנחליםמיםמיעוט.שלהםהטבעיבמופע
כזיבונחלבצתנחל,הנעמןנחל,הגעתוןנחל-נמוכות

המישוריבשטחקרקעסחיפת-וקרקעמיםשימורממשק•
.ההריםלמרגלות

השטחיםעםקונפליקט.המועצהבלבהינםההצפהשטחי•
החקלאיים

כתעלהמוסדרהנחלעיר-כפרממשק-הגעתוןנחל•
למובלהופךלנהריהבכניסתו,חקלאותלשטחידופןצמודת

נחל כזיברבותלהצפותגורםשם,מרוצףבטון



מופע פסולת אסבסט  
בדרכים חקלאיות

ביצות נעמן

שריפת פסולת

סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

אקולוגיה
בתי גידול

(מעיינות,נחלים)בתי גידול לחים

חולות חוף הים

רכס הכורכר

קרסטיותמערות 

(גיטהצוקי )מצוקי גיר 

תיכוני מפותח וותיק-חורש ים

טבלאות גידוד

בית גידול ימי

מגוון גבוה של בתי גידול



מופע פסולת אסבסט  
בדרכים חקלאיות

ביצות נעמן

שריפת פסולת

סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

אקולוגיה
צירים אקולוגים

שטח פתוח שאינו נתון לשינויים תדירים במרחב  •
.ומחבר בין שני אזורים טבעייםובזמן 

קיום של  שטחם של הצירים האקולוגיים מאפשר •
של מגוון רחב של  מחזורי חיים שלמים ומעבר

.אורגניזמים

ציר אקולוגי ברצף השטחים החקלאיים בליבת  •
התכנית



מופע פסולת אסבסט  
בדרכים חקלאיות

ביצות נעמן

שריפת פסולת

סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

אקולוגיה
הערכה אקולוגית ראשונית של המרחב



מופע פסולת אסבסט  
בדרכים חקלאיות

ביצות נעמן

שריפת פסולת

סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

אקולוגיה
נושאי ליבה

י "מנגד מאוים ע, זוהה כשטח לשימור–חוף הים •
פוטנציאל פיתוח

לאורך ליבת  רצף השטחים החקלאיים חשיבות •
מרחב התכנית

בתי גידול לחים בסכנת היעלמות•

מכר לעבר עכודיידה'מגמבט 



סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

חקלאות

שכבות ממשרד החקלאות*

מקרא

מטה אשר ומזרעה

נחל ראשי

שכבות ממשרד החקלאות*חלקות חקלאיות

42%

השטחים  
החקלאיים  

-כ

אבוקדו

זית

גידול בשטח  
פתוח

בננה

ש"גד

מטעים שונים

לא מעובד
אפרסמון

אחר



.קיימת מגמה של מעבר למטעים. ש"גדעיקר הגידולים הינם •

.  שולי הישוביםדירים ועוד ממוקמים לרב ב, רפתות, לולים•

.שטחים הפתוחים ובסמיכות לנחליםמבנים חקלאיים ב

המתאפיין  , מזרחי -ממוקמים לרב באזור הצפוןהמרעהשטחי •

. שמורות טבע וגנים לאומיים, ל"בשטחי חורש ויערות של קק

לאורכו של , בעיקר בחלקה הדרומי של המועצותבריכות דגים •

. נחל נעמן

שכבות ממשרד החקלאות*שכבות ממשרד החקלאות*שכבות ממשרד החקלאות*שכבות ממשרד החקלאות*שכבות ממשרד החקלאות*שכבות ממשרד החקלאות*

מקרא

מטה אשר ומזרעה

יישובים 

!Éלולים

!Éמבני בע"ח

מאגרים ובריכות דגים

שטחי מרעה

חלקות חקלאיות

סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

חקלאות



.קיימת מגמה של מעבר למטעים. ש"גדעיקר הגידולים הינם •

.  שולי הישוביםדירים ועוד ממוקמים לרב ב, רפתות, לולים•

.שטחים הפתוחים ובסמיכות לנחליםמבנים חקלאיים ב

המתאפיין  , מזרחי -ממוקמים לרב באזור הצפוןהמרעהשטחי •

. שמורות טבע וגנים לאומיים, ל"בשטחי חורש ויערות של קק

לאורכו של , בעיקר בחלקה הדרומי של המועצותבריכות דגים •

. נחל נעמן

שכבות ממשרד החקלאות*שכבות ממשרד החקלאות*שכבות ממשרד החקלאות*שכבות ממשרד החקלאות*שכבות ממשרד החקלאות*שכבות ממשרד החקלאות*

מקרא

מטה אשר ומזרעה

יישובים 

!Éלולים

!Éמבני בע"ח

מאגרים ובריכות דגים

שטחי מרעה

חלקות חקלאיות

סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

חקלאות



.קיימת מגמה של מעבר למטעים. ש"גדעיקר הגידולים הינם •

.  שולי הישוביםדירים ועוד ממוקמים לרב ב, רפתות, לולים•

.שטחים הפתוחים ובסמיכות לנחליםמבנים חקלאיים ב

המתאפיין  , מזרחי -ממוקמים לרב באזור הצפוןהמרעהשטחי •

. שמורות טבע וגנים לאומיים, ל"בשטחי חורש ויערות של קק

לאורכו של , בעיקר בחלקה הדרומי של המועצותבריכות דגים •

. נחל נעמן

שכבות ממשרד החקלאות*שכבות ממשרד החקלאות*שכבות ממשרד החקלאות*שכבות ממשרד החקלאות*שכבות ממשרד החקלאות*שכבות ממשרד החקלאות*

מקרא

מטה אשר ומזרעה

יישובים 

!Éלולים

!Éמבני בע"ח

מאגרים ובריכות דגים

שטחי מרעה

חלקות חקלאיות

סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

חקלאות



.קיימת מגמה של מעבר למטעים. ש"גדעיקר הגידולים הינם •

.  שולי הישוביםדירים ועוד ממוקמים לרב ב, רפתות, לולים•

.שטחים הפתוחים ובסמיכות לנחליםמבנים חקלאיים ב

המתאפיין  , מזרחי -ממוקמים לרב באזור הצפוןהמרעהשטחי •

. שמורות טבע וגנים לאומיים, ל"בשטחי חורש ויערות של קק

לאורכו של , בעיקר בחלקה הדרומי של המועצותבריכות דגים •

. נחל נעמן

שכבות ממשרד החקלאות*שכבות ממשרד החקלאות*שכבות ממשרד החקלאות*שכבות ממשרד החקלאות*שכבות ממשרד החקלאות*שכבות ממשרד החקלאות*

מקרא

מטה אשר ומזרעה

יישובים 

!Éלולים

!Éמבני בע"ח

מאגרים ובריכות דגים

שטחי מרעה

חלקות חקלאיות

סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

חקלאות



שכבות ממשרד החקלאות*

מיזמים ותכניות המכרסמים מהשטחים הפתוחים  –תכניות פיתוח בשטחים החקלאיים 1.

.במרחב ובעיקר מהשטחים החקלאיים

קיימת דרישה להרחבת נחלות אך לא קיימת חלופת  –מחסור בשטחים החקלאיים 2.

. קרקע במרחב

אך קיימת  , רב המבנים ממוקמים בשולי הישובים–ח בשטחים הפתוחים "מבני בע3.

כיום המבנים מפוזרים במרחב ולא  . בשטחים הפתוחיםמגמה של העתקה והקמת לולים 

.  ידוע על תכניות לריכוזם בשטחים הפתוחים

עלול לייצר קונפליקט עם מטיילים ולהשפיע על תפקוד  , בעיקר אבוקדו–גידור מטעים 4.

.המרחב החקלאי כמסדרון אקולוגי

סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

חקלאות
נושאי ליבה



סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

סטטוטוריקה

1/ 35א "תמ

אזור , צפון מזרח–מרקם שמור משולב 
הררי

מעטפת לרצועת החוף  –מרקם חופי 

עמק עכו ומישור חוף הגליל–מרקם כפרי 

בשוליים הסמוכים לערים–מרקם עירוני 

מקרא

מטה אשר ומזרעה

מרקמים

מרקם עירוני

מרקם כפרי

מרקם חופי

מרקם שמור משולב

מרקם שמור ארצי



מקרא

מטה אשר ומזרעה

ישוב עירוני

ישוב כפרי

/קהילתי ישוב כפרי

אזור תעסוקה מרחבי

אזור תעשיה 

מוקד תעסוקה אזורי

שמורת טבע

גן לאומי

יער נטע אדם קיים

יער נטע אדם מוצע

יער טבעי לשימור

יער טבעי לטיפוח

/נוף כפרי פתוח אזור חקלאי

שטח לאתר כרייה וחציבה

כריה וחציבה החופף לשטח מוגן

שטח ישוב כפרי משולב בשטח פתוח

מקרא

מטה אשר ומזרעה

)4( שטח חשוף למטרדים

)5( שטח בעל חדירות גבוהה למשקעים

כנרת

)1( שטח מוגן מפיתוח

)2( שטח לפיתוח מותנה

)3( שטח לפיתוח שימוש קרקע מוגדר

)6( שטח ללא הגבלות סביבתיות

סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

סטטוטוריקה
9/ 2מ"תמ



סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

סטטוטוריקה
מ"ותמאות"תמ–תשתיות 

כבישים ומסילות רכבת1.

מחצבות2.

אתרי טיפול בפסולת3.

תשתיות נוספות קיימות במרחב4.

פוטוולטאימתקן •

מאגרי מים•

ועוד•

מקרא

מטה אשר ומזרעה

אתרי פסולת-תמ"א 61&

אתר כרייה וחציבה

אתר לתכנון עתידי

תחום מגבלות

בית סוהר מתוכנן - תמ"א 42"

אזור תעשייה&

קו מתח עליון

דרך מהירה

דרך פרברית מהירה

דרך ראשית

דרך אזורית

מסילת רכבת מוצעת

מסילת רכבת קיימת

טורבינות רוח בינוניות



סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

סטטוטוריקה
קומפילציית תכניות מאושרות

הרחבות-שטחי קיבוצים ומושבים 1.

שטחים חקלאים ומבני משק2.

אזורי תעשייה ותעסוקה3.

פנאי ונופש, אזורי תיירות4.

שטחים מוגנים5.

תשתיות6.

חבל אשרב"לתומתוך אתר הועדה המרחבית *



סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

סטטוטוריקה
קומפילציית תכניות מאושרות

859כביש 

חניון תיירות  
ונופש אכזיב

מתחם תיירות  
ונופש בחוף בצת

1031ל"תמ
הרחבה צפונית  

מזרעה

–א / 17תתל 
85כביש 

אזור מרכזי  
ח"לגידול בע

1042/ ל"תמ
עכו מזרח

הרחבות-שטחי קיבוצים ומושבים 1.

שטחים חקלאים ומבני משק2.

אזורי תעשייה ותעסוקה3.

פנאי ונופש, אזורי תיירות4.

תשתיות5.

שטחים מוגנים6.

חבל אשרב"לתומתוך אתר הועדה המרחבית *



סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

סטטוטוריקה
תכניות מפורטות לשטחים מוגנים

ט נחל בצת.ש•
ט ראש הנקרה.ש•
ל חוף ראש הנקרה.ג•
ט נחל כזיב.ש•
ל מונפור.ג•
ט הנחל יחיעם.ש•
...ועוד•

יער שומרה•
יער חניתה•
יער כברי•
יער יחיעם•
בדרום•
יער שגב•
...ועוד•

מקרא

שמורת טבע מוצעת

שמורת טבע מופקדת

שמורת טבע מאושרת/מוכרזת

יערות קק"ל

מאושר

מוצע



סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

סטטוטוריקה
תכניות מפורטות לשטחים מוגנים

ט נחל בצת.ש•
ט ראש הנקרה.ש•
ל חוף ראש הנקרה.ג•
ט נחל כזיב.ש•
ל מונפור.ג•
ט הנחל יחיעם.ש•
...ועוד•

יער שומרה•
יער חניתה•
יער כברי•
יער יחיעם•
בדרום•
יער שגב•
...ועוד•

מקרא

שמורת טבע מוצעת

שמורת טבע מופקדת

שמורת טבע מאושרת/מוכרזת

יערות קק"ל

מאושר

מוצע



סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

סטטוטוריקה
תכניות עיקריות בתכנון בשטחים הפתוחים

מקרא

מטה אשר ומזרעה

דרכים מוצעות-תמ"א 1

 הפרדה מפלסתית 55 א חצרות יסף

תתל 65-א - תחמש אבליים

 מאגר קולחין שלומי

 אשרת דיור מיוחד 

 מתקן לטיפול בפסולת חקלאית כפר מסריק

הרחבת פארק תעשיה בר לב 

 מתחם תיירות בבוסתן הגליל 

 גשר הזיו תוספת יחד

 תחנת כח קטנה כפר מסריק 

 שכנות מגורים יערית בשלומי

שכונה מזרחית שייח דנון 

 קיבוץ עין המפרץ הצרחת שטחים

 קיבוץ סער 

מתחם סער

כליל כפר חקלאי אקולוגי

תיירות ראש הנקרה

מושב בצת מתקן הנדסי

תיירות ונופש אזור כברי

תת"ל 09-מתקן התפלה גליל מערבי

תמ"ל 9501 - טנטור נדבך מערב

תמל 8501 - טנטור נדבך מזרח 

תמא 23-1-א אחסון גפ"מ

הרחבת מחצבת אשרת

תשתיות לאומיות
מ"אתר לאחסון גפ•
מתקן התפלה•
וכביש אזורי  6כביש •

חדש

תשתיות ותעשייה  
הרחבת מחצבת אשרת•
ת בר לב.הרחבת א•
מסריקכפר כחתחנת •
שלומיקולחיןמאגר •

תיירות פנאי ונופש
כברי•
ראש הנקרה•
בוסתן הגליל•

הרחבות רשויות סמוכות
גדידה מכר•
מתחם סער•
שכנות יערית בשלומי•

הרחבות ופיתוח בישובים
.הסדרת הישוב כליל ועוד, אשרת, שייח דנון, עין המפרץ•

וכביש אורך בכברית .א–יוזמות בשלבים ראשוניים 
85שיתחבר לכביש מילואותעוקף אזור 



סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

סטטוטוריקה
נושאי ליבה

ריבוי תכניות פיתוח להרחבות רשויות סמוכות ותשתיות לאומיות ואזוריות 1.

התכניות מרוכזות  (.  לים"ותתלים"תמ)בשטחים הפתוחים במרחב חבל אשר 

.                                                           בעיקר באזור העמק ומישור חוף הגליל

.נדרשת מדיניות לשמירה על השטחים הפתוחים והחקלאיים בחבל אשר

.                     בתחום התכניתתכניות ויוזמות להרחבות יישובים מקודמות 2.

.נדרשת הכוונה לאזורי הרחבה ופיתוח מתאימים במרחב

במרחב  . ריבוי של שטחים מוגניםאזור ההר ורצועת החוף מתאפיינים ב3.

ל  "י קק"מקודמות תכניות מפורטות ליצירת רצף שטחים פתוחים מוגנים ע

.  ג"ורט



מפגעי פסולת  •

.מטרדי רעש ואבק מפעילות מחצבות•

מטרדים  מפעילות מפעלים  •

זיהום נחלים ושטחים פתוחים•

אסבסט פריך•

מפגעי מזיקים   •

.שפני הסלע ועוד, זבוב החול, יתושים

עם לבנון מפגעים נופיים סביבתיים בגבול הצפוני •

מפגעי זיהום אור•

סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

מטרדים ומפגעים 
סביבתיים

מקרא

מטה אשר ומזרעה

נחל ראשי

אזור תעשייה=!

!Wמחצבת אשרת

!Vאתר עם אסבסט

!Vאתר עם אסבסט תחת התשתיות

!eמפגעי פסולת

!eמפגעי שפכים

1tמוקדי יתושים



תכנית אב לחזית הים + מ רצועת חוף "ק13ניקיון חופים 2011-2017, פרויקט פינוי אסבסט פריך בגליל המערבי

פרויקט הפרדת פסולת במקור  

רטוב בכל יישובי  /לזרמים יבש

.מועצה אזורית מטה אשר

לשמירה  מילופרימיזם חקלאות ידידותית לסביבה בשיתוף של המשרד להגנת הסביבה וחברת 
על מגוון ביולוגי בשטחים החקלאיים

סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

סביבתייםמיזמים 



אך מתקיימות גם פעולות יזומות, בעיקרמגיבמנגנון פיקוח •

במשרה חלקית, מצומצם של פקחים' מס•

בשטחים הפתוחיםריבוי גורמים ובעלי עניין •

חינוך  , שיתופי הפעולה הם בעיקר בתחום פיקוח אכיפה•
.וקהילה

סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

פיקוח ואכיפהניהול 

לא קיים מנגנון ניהול לכלל השטחים הפתוחים במרחב  
ניהול המרחב הפתוח מתמקד באזור החוף



תכנית האב יכולה להוות  -גבולותחוצימפגעים סביבתיים 1.

בין היתר , פלטפורמה לקידום שיתופי פעולה עם רשויות סמוכות

.בנוגע לטיפול במטרדים סביבתיים בראייה אזורית

בשלב אבסבטמתן התייחסות לאזורים עם מפגעי –מפגעי אסבסט 2.

.איתור אזורים לפיתוח

ריבוי גופים ובעליי עניין  –העדר מנגנון ניהול לשטחים הפתוחים 3.

ניהול  . מסויימיםתוך קיום שיתופי פעולה במישורים , הפועלים במרחב

המרחב הפתוח מתמקד באזור החוף ולא קיים מגנון ניהולי לכלל 

.השטחים הפתוחים בראייה אזורית

מופע פסולת אסבסט  
בדרכים חקלאיות

ביצות נעמן

שריפת פסולת

סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

סביבה
נושאי ליבה

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qJr4_3q2fMdXFM&tbnid=bD_mflxBMcjmyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%98%D7%91%D7%A2_%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%90%D7%A4%D7%A7&ei=NVPAUcTsCYzs0gXI_oGADA&psig=AFQjCNGFybwOZ5pHV0FwEZGRgCTCaOGDrg&ust=1371645021092850


ביצות נעמן

שריפת פסולת

סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

תיירות
אתרי תיירות בשטח התכנית

מעיינות  
ונחלים

פארקים 
וחניונים

אתרי מורשת  
והיסטוריה

151017

שבילי טיול אזוריים
מחבר יישובים–שביל אשר •

(אשכול גליל מערבי)פארק האופניים  •

שביל ים אל ים•



מופע פסולת אסבסט  
בדרכים חקלאיות

ביצות נעמן

שריפת פסולת

סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

תיירות
תכניות תיירותיות קיימות ועתידיות

היםאב לחזית תכנית •

אשר  מטהלתיירותלתיירותאבתכנית•
(2008)

שיקום  –תכנית פיתוח ושימור במזרעה •
היסטורייםאתרים 

גשר תלוי בין פארק גורן ומבצר  •
מונפורט  



מופע פסולת אסבסט  
בדרכים חקלאיות

ביצות נעמן

שריפת פסולת

סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

תיירות
גופים תיירותיים

מערביאשכול גליל •

מערביעמותת התיירות גליל •

הגלילאוצרות •

מערביגליל זמן •

Go Galilee–הרשות לפיתוח הגליל •

רקסים'והצמותג לכפרים הדרוזים –כפר ביקרתם •



מופע פסולת אסבסט  
בדרכים חקלאיות

ביצות נעמן

שריפת פסולת

סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

תיירות
נושאי ליבה

המרחב הציבורי לתושביםהנגשת•

לקהל  והנגשתםאתרים תיירותיים פיתוח •
לתחזוקת  תכניתהמטיילים חייב להיכלל עם 

מוציאה  א מטה אשר .כיום מ. האתרים
לניקיון ותחזוקה  בשנה ח "שכמיליון וחצי 

.בחופיה

התיירותית המתמקדת בערכי  הפעילות •
אך מצביעה על , המורשת הינה מינורית

לפיתוח אשר יכול  פוטנציאל משמעותי 
.להגדיל את הביקוש

אתרי עתיקות בשטחים חקלאיים  •



מופע פסולת אסבסט  
בדרכים חקלאיות

ביצות נעמן

שריפת פסולת

סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

סוגיות נוספות

–במרחב שיתופי פעולה יצירת •
היא מטעם אשכול רשויות גליל  התכנית 

על  נוספות ואחראי המכיל מועצות , מערבי
פרויקטים אזוריים



סיכום נושאי הליבה
סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

נוף
ההטרוגניות הנופית  שמירה על •

המאפיינת את שטח המועצות וכן על 
י  "רצף השטחים הפתוחים במרחב ע

שימור ופיתוח מושכל

בשטח  מרחב ירוק משמעותי התווית •
התכנית על בסיס זיהוי הזדמנויות  

בשטח

הידרולוגיה ונחלים
הנחלים–במרחבהנחליםנוכחות•

הטבעיבמופעזורמיםואינםהוסדרו
וזרימותבנחליםמיםמיעוט.שלהם
נמוכותבסיס

המישוריבשטחקרקעסחיפת•
.ההריםלמרגלות

.המועצהבלבהינםההצפהשטחי•
החקלאייםהשטחיםעםקונפליקט

עיר-כפרממשק-הגעתוןנחל•
דופןצמודתכתעלהמוסדרהנחל

לנהריהבכניסתו,חקלאותלשטחי
גורםשם,מרוצףבטוןלמובלהופך

רבותלהצפות

אקולוגיה
,לשימורכשטחזוהה–היםחוף•

פיתוחפוטנציאלי"עמאויםמנגד

החקלאייםהשטחיםרצףחשיבות•
התכניתמרחבליבתלאורך

היעלמותבסכנתלחיםגידולבתי•

חקלאות
בשטחים החקלאיים  תכניות פיתוח •

מחסור בשטחים החקלאיים  •

בשטחים הפתוחים   ח "מבני בע•

ממשק בין שטחים חקלאיים לבין •
מטיילים במרחב

סביבה
גבולותחוצימפגעים סביבתיים •

מפגעי אסבסט•

העדר מנגנון ניהול לשטחים  •
הפתוחים  



סיכום נושאי הליבה
סקירת המצב הקיים-1אבן דרך 

סטטוטוריקה
ריבוי תכניות פיתוח להרחבות  •

רשויות סמוכות ותשתיות לאומיות  
בשטחים הפתוחים ואזוריות

לים"תמ)במרחב חבל אשר 
התכניות מרוכזות בעיקר  (.  לים"ותת

.  באזור העמק ומישור חוף הגליל

להרחבות  תכניות ויוזמות מקודמות •
. בתחום התכניתיישובים 

ההר ורצועת החוף מתאפיינים  אזור •
במרחב  . בריבוי של שטחים מוגנים

ליצירת  מקודמות תכניות מפורטות 
י  "רצף שטחים פתוחים מוגנים ע

.  ג"ורטל "קק



......התייחסויות


