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מבוא
תוכנית האב לשטחים פתוחים בחבל אשר הינה יוזמה משותפת של מועצה אזורית מטה ואשר ,מועצה
מקומית מזרעה ואשכול רשויות גליל מערבי.
בין שלל התוכניות לפיתוח הנרקמות ומקודמות היום במרחב ,התוכנית מבקשת לשים את הזרקור על
השטחים הפתוחים – הטבעיים והחקלאיים ,ולגבש מדיניות לשימור ערכיהם הייחודיים :ערכים סביבתיים,
ערכים חברתיים וכלכליים .מרחב חבל אשר הינו מרחב ייחודי ומאוד הטרוגני .השטחים הפתוחים ,הטבעיים
והחקלאיים ,הנפרשים ממורדות הגליל המערבי ועד לחוף הים ,מקיימים שלל ערכים ותצורות נוף.
התוכנית מגובשת בימים אלה תוך שיתוף פעולה בין גורמי התכנון ,הסביבה והתיירות של הרשויות
המקומיות יחד עם נציגי ציבור ,ארגוני סביבה וגופים ממשלתיים ואזרחיים נוספים הפועלים במרחב.
התוכנית תהווה מסגרת תכנונית לקידום יוזמות במרחב למען שימור צביונו כמרחב כפרי חקלאי בגליל
המערבי וכן ריאה ירוקה של הגליל המערבי כולו.

4

טיוטה לעיון

דבר מנכ"לית אשכול רשויות גליל מערבי
אשכול רשויות גליל מערבי ,האשכול הראשון בישראל ,פועל כבר מעל לעשור לביסוס התפיסה האזורית
ולהרחבת תחומי הפעילות המשותפים של הרשויות החברות בו ,זאת במטרה לפתח את האזור ולשפר את
איכות החיים של כלל תושבי הגליל המערבי.
תכנית האב לשטחים הפתוחים בחבל אשר (מטה אשר ומזרעה) ,נועדה לסייע בהגנה על אותם שטחים
ערכיים ,שלהם חשיבות אקולוגית ,נופית וסביבתית גבוהה .התכנית שואפת למצוא את הדרך לשמור על
צביונו הכפרי-חקלאי של החבל ונכסיו התיירותיים ,וכן על הריאות הירוקות של הגליל המערבי לרווחת
תושביו (תושבים ,חקלאים ועוד) ,תוך ניצול הסינרגיה הנובעת משיתוף הפעולה בין הרשויות ובמקביל
לפיתוח הכלכלי של האזור.
הדו"ח המוצג בפניכם הינו דו"ח המסכם עבודה של שנתיים ,בהן נבדקו חלופות רבות .דו"ח זה נשען על
ניתוחים אקולוגיים וסביבתיים ,ראיונות שבוצעו עם אנשי מקצוע במרחב וכן שיתוף ציבור רחב היקף ,אשר
כלל נציגים מכל ישובי החבל ובעלי עניין שונים.
בשיתוף עם הוועדה המחוזית לתכנון ובניה צפון ,נכתבה תכנית האב לשטחים פתוחים של חבל אשר כך
שתוכל לשמש כלי עבודה משמעותי בידי וועדות מקומיות ,מרחביות ומחוזיות ,ויש בכך חידוש צופה פני
עתיד ובשורה אמיתית לדורות הבאים.
אני רוצה להודות בראש ובראשונה ליו"ר הוועדה המרחבית חבל אשר וראש המועצה האזורית מטה אשר,
מר משה דוידוביץ' ,על הובלת תכנית האב .תודה גם לראש המועצה המקומית מזרעה מר פואד עווד שהינו
שותף מלא .תודה לשותפינו במינהל התכנון ורשות מקרקעי ישראל וכן לכל מי שנטל חלק ותרם מזמנו
וניסיונו להעמקת ההבנה של הנושא ולקידום התכנית בניהולו של מתכנן האשכול מר יפתח לנדאו.

בברכה,
יעל רון
מנכ"לית אשכול רשויות גליל מערבי
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חזון תוכנית האב לשטחים הפתוחים בחבל אשר
חבל אשר הינו אזור ייחודי בגליל המערבי המשלב את מורדות הרי הגליל ,חוף הים ועמק חקלאי מעובד.
נחלי הגליל המערבי אשר נפרשים לכל אורך המרחב ,שוזרים את תבניות הנוף הייחודיות והמגוונות ממזרח
למערב.
השטחים הפתוחים בחבל אשר מבטאים נופים וערכי טבע המאפיינים את חבל הארץ הים תיכוני ,המקיים
מגוון ביולוגי עשיר ומינים אנדמים .השטחים החקלאיים מהווים רכיב משמעותי בזהות המרחב והקהילה
המקומית ,ובמערך השטחים הפתוחים.
השטחים הפתוחים בחבל אשר יהוו מרחב ירוק איכותי המספק ריאות ירוקות ומגוון שירותי מערכת לתושבי
המועצות ולתושבי הערים השכנות.
המועצות ,בשיתוף היישובים והתושבים ,יפעלו להגנה על שטחים פתוחים ערכיים להם חשיבות אקולוגית,
נופית וסביבתית ,תוך ממשק מקיים בין השטחים החקלאיים ומערכות טבעיות סמוכות .תכנון וניהול
השטחים הפתוחים במרחב יעשו בצורה מושכלת ,תוך ראיה אזורית ,בת קיימא ,המתחשבת בערכי המקום
וכושר נשיאתו ,על מנת לשמור על צביון המרחב עבור דור ההווה ודור העתיד.
השטחים הפתוחים ימשיכו להוות מרחב המחבר בין הקהילות המקומיות ותומך בפעילות החינוכית
והקהילתית.
השטחים הפתוחים יהוו עוגן לפעילות התיירותית במרחב ,אשר תתקיים בד בבד עם שימור ערכי נוף ,טבע
ומורשת.
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מטרות התוכנית

1

מטרות

יעדים

שמירה על ערכי הטבע ,נוף ומורשת

סיווג השטחים הפתוחים בחבל אשר ,וזיהוי שטחים

בשטחים הפתוחים  -החקלאיים
והטבעיים.

ערכיים לשימור.
הגדרת מדיניות לממשק בין שטחים חקלאיים מעובדים
לשטחים הטבעיים הסמוכים להם (חקלאות תומכת
סביבה).
הגדרת מדיניות להנגשה של אתרי תיירות במרחב
וניהול מבקרים.
גיבוש מנגנון ניהולי לשטחים הפתוחים
הגברת המודעות בקרב תושבי המועצות לשמירה
וטיפוח השטחים הפתוחים

2

הכוונת הפיתוח העתידי באופן
מושכל ,המתחשב בערכי השטחים
הפתוחים ובצרכי הפיתוח במרחב
לטובת הדורות הבאים.

3

סיווג השטחים בחבל אשר ואיתור אזורי חיפוש לפיתוח
והגדרת עקרונות לפיתוח ובינוי עתידי.
הגדרת מדיניות לאופי התרחבות היישובים ולממשק בין
השטחים הפתוחים לבין השטחים המבונים העתידיים

תכנון וניהול ברמה אזורית תוך שיתוף

הגברת שיתוף הפעולה בין מועצה אזורית מטה אשר

פעולה וראייה לטווח הארוך.

לבין מועצה מקומית מזרעה בשמירה וניהול השטחים
הפתוחים
הגברת שיתוף הפעולה בין המועצות לבין רשויות שכנות
וגופים נוספים
הגברת שיתוף הפעולה בין אגפי המועצות
רתימת הקהילות המקומיות לנושא השטחים הפתוחים.
גיבוש מנגנון לניהול השטחים הפתוחים בחבל אשר.
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תפישה תכנונית
חבל אשר הינו מרחב כפרי בגליל המערבי אשר השטחים הפתוחים מהווים כ 85%-מכלל שטחו .שטחים
אלה הינם מגוונים ומכילים ערכי טבע ונוף רבים .המרחב מורכב מארבע תבניות נוף שונות וייחודיות בהן
שטחים פתוחים בתצורות שונות – טבעיות וחקלאיות .תבניות הנוף במרחב הינן :מורדות הגליל המערבי,
מישור חוף הגליל המערבי ,עמק עכו וחוף הים ,אשר הרציפות שלהן נותנת למרחב את ייחודיותו.
שטחי החקלאות מהווים כ 42%-מכלל
השטח הפתוח במרחב כאשר השטח
החקלאי בעמק מהווה שטח פתוח
משמעותי בו עובר מסדרון אקולוגי מצפון
לדרום (מסדרון בעל חשיבות גבוהה בשל

מישור חוף
הגליל המערבי

מורדות הגליל
המערבי

שלומי

הקיטוע של רצועת החוף).
במרחב חבל אשר נפרשים ערוצי נחלים
רבים מצפון לדרום ,הזורמים ממזרח
למערב ומחברים את השטחים הפתוחים

נהריה

מההר דרך העמק החקלאי אל הים.
הנחלים הינם נחלים משמעותיים ברמה
ארצית ולשלושה מהם (כזיב ,געתון ונעמן)
קיימת תוכנית מים מאושרת .יחד עם
הדרכים הלאומיות במרחב אלה יוצרים שתי
וערב של צירי תנועה וטיול התחומים את
השטחים הפתוחים הנצפים לאורכם ואלה
מבטאים את צביון המרחב הכפרי חקלאי.

חוף
הים
ג'דיידה
מכר

עכו

כיום ,מרחב חבל אשר הינו מרחב "הסובל"
מקיטוע של שטחים פתוחים בעיקר
חקלאיים ,הן ע"י תשתיות לאומיות
הנפרשות במרחב והן ע"י התרחבות הערים
הסמוכות .שטחים אלה מהווים את מקור
הפרנסה של תושבי המרחב הכפרי כמו גם
מהווים מרכיב מרכזי בצביון המרחב.
בנוסף ,אלה מהווים ריאה ירוקה לתושבי
הערים הסמוכות ההולכות ומצטופפות ובכך
גובר הצורך בשימור המרחב הפתוח הסמוך
להן ,כך שיוכלו להינות מאיכות חיים מטיבה
בגליל המערבי.
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עקרונות התכנון
 .1שימור תבניות הנוף (מורדות הרי הגליל,
מישור חוף הגליל ,חוף הים ,עמק עכו)

 .3שימור שטחים פתוחים טבעיים שאינם
מוגנים (כגון חוף הים שטחי בתה ,גבעות
כורכר וחמרה ועוד)
 .4שמירה על הרצף והקישוריות בין שטחים
פתוחים ערכיים
 .5שטחים חקלאיים כאמצעי לשימור
שטחים פתוחים
 .6חיזוק הזיקה של הקהילה המקומית
כאמצעי לשימור השטחים הפתוחים
 .7חיזוק הזיקה בין המרחבים האורבניים
לשטחים הפתוחים בחבל אשר .המרחב

 .2ביסוס התפקיד של עורקי הנחלים
כשטחים פתוחים המחברים מזרח
מערב ,הר וים
יישוב
כפרי

בין הכפר לעיר כמרחב פתוח המהווה
מבואה למרחב הכפרי ומאפשר מפגש
בין קהילות
 .8תכנון וניהול בראיה אזורית (איגום
משאבים) ,תוך התייחסות לנקודת

נחל

נקודת עניין

הממשק עם רשויות שכנות
 .9תכנון על בסיס רמת הערכיות של
השטחים הפתוחים

יישוב
כפרי
שטח חקלאי
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תשריט והנחיות התוכנית
השטחים הפתוחים בחבל אשר מחולקים לשטחים חקלאיים ושטחים טבעיים .כ 42%-מהשטחים הפתוחים
במרחב הינם שטחים חקלאיים אשר רובם ממוקמים בעמק (מישור חוף הגליל המערבי ועמק עכו) .כמו כן,
במרחב חבל אשר ישנם שטחים טבעיים משמעותיים וערכיים שאינם מוגנים סטטוטורית ,בינהם  :חוף הים
והשטחים הפתוחים בין נחל יחיעם לנחל געתון במזרח חבל אשר.
התוכנית מסווגת את השטחים הפתוחים בחבל אשר לשטחים חקלאיים ,שטחים טבעיים ושטחים פתוחים
לצד הנחלים.
שטח חקלאי

שטח טבעי

חוף הים

שטח חקלאי –
הנחיות מיוחדות

הררי

שטח פתוח לשימור
קישוריות אקולוגית

נחל

שטח חקלאי

ציר תנועה
ראשי
שטח טבעי לשימור
תחום נחל

בנוסף ,התוכנית מגדירה " 7מרחבי נחלים" .מטרת מרחבים אלה לשמר את רצף השטחים הפתוחים לצד
הנחלים על מנת להעצים את נוכחות הנחלים במרחב .מרחב הנחל יתפקד כישות אחת ,יקשור את מוקדי
העניין לצד הנחלים יחד עם היישובים הסמוכים לנחל ,לחיזוק הזיקה המקומית אל הנחל.
שטח חקלאי

שטח טבעי

חוף הים

הררי
עיר

ממשק עיר
 -כפר

מוקד עניין

מרחב נחל
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יישוב

טיוטה לעיון
שטחים חקלאיים
כפי שהוזכר קודם ,השטחים החקלאיים במרחב מהווים מרכיב משמעותי .היות ונכון לכתיבת תוכנית זו עדיין
לא התבצע סקר טבע ונוף על כלל מרחב חבל אשר ,שטחים אלה סווגו בעיקרם על בסיס הערכת החשיבות
הנופית שלהם במרחב .הסיווג המוצע לשטחים החקלאיים מוסיף על התוכנית למבנים חקלאיים של משרד
החקלאות (ג ,)21904/שכן תוכנית זו מתבססת על מפת רגישות סביבתית של תממ  ,9/ 2בה רזולוציית
הסיווג של שטחים אלה היא נמוכה יותר .השטחים החקלאיים סווגו ל:2-
 .1שטח לשימור נוף חקלאי פתוח – שימור חווית המרחב הכפרי והמרחב הפתוח לצידי דרכים ראשיות
ונחלים
 .2שטח חקלאי – שטח לעיבוד חקלאי על כל סוגיו.
סימון נוסף המתווסף על סיווג זה הוא:
 .3שטח פתוח לשימור קישוריות אקולוגית – סימון המסדרון האקולוגי החוצה את מרחב חבל אשר
מצפון לדרום.
שטחים טבעיים
שטחים טבעיים משמעותיים במרחב חבל אשר אשר היום אינם מוגנים סטטוטורית .שטחים אלה הינם
שטחים חשובים לשימור החי והצומח הטבעי וכן מרחבי טבע עבור תושבי המרחב .שטחים אלה סומנו בצורה
שונה עבור שטחים טבעיים בחוף הים ושטחים טבעיים באזור ההר.
תחום נחל
מרחב חבל אשר מכיל ערוצי נחלים רבים אשר לרוב זורמים בתצורה טבעית במעלה אך עוברים הסדרה
ויישור במורד .סימון "תחום נחל" מתייחס לשטחים הפתוחים לצד הנחלים אשר הינם בעלי השפעה על
הנחל מבחינה ניקוזית ,אקולוגית ונופית.
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טיוטה לעיון
תשריט התוכנית – צפון
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טיוטה לעיון

תשריט התוכנית  -דרום

13

טיוטה לעיון
הנחיות התוכנית
הגדרות
שטחים פתוחים

כל השטחים הפתוחים שמחוץ לקו הכחול של היישובים – מחוץ לשטח הבנוי של
היישובים .שטחים אלה כוללים שטחים חקלאיים ,שטחים טבעיים ,שטחי יערות ושמורות
וכן שטחים מפותחים ובנויים שאינם בתחום היישובים.

שטחים חקלאיים

שטחים חוץ יישוביים המעובדים ומשמשים לפעילות חקלאית

שטחים טבעיים

שטחים שאינם מעובדים ומשמרים את תצורת הצומח הטבעית לאזור

מסדרונות אקולוגיים

שטח פתוח שאינו נתון לשינויים תדירים במרחב ובזמן ומחבר בין אזורי ליבה (תאי שטח
טבעיים המוגנים כשמורת טבע ויערות) .שטחם של המסדרונות האקולוגיים מאפשר קיום
של מחזורי חיים שלמים ומעבר של מגוון רחב של אורגניזמים .לשמירה על רצף תנועה של
בעלי חיים חשיבות גבוהה כדי לשמר את המגוון הביולוגי והמגוון הגנטי במרחב המועצה.

צוואר בקבוק של
מסדרון אקולוגי
()Bottleneck

מרחב במסדרון האקולוגי בו מעבר בעלי חיים עלולות להיות בעייתי עקב היצרות המסדרון
למשל בין אזורים בנויים או בחציית תשתיות קוויות למשל כבישים (מעבר הכרחי) .איתור
צוואר בקבוק משתנה בהתאם למאפייני בעלי החיים שעוברים בו.

תיירות חקלאית

תיירות הנשענת על הפעילות החקלאית בגליל המערבי .קידום תיירות חקלאית יכול
להיעשות דרך :דרכים להולכי רגל ולרכבים לשטחים החקלאיים ולאתרים ייחודיים בהם,
עריכת קטיף עצמי ואירועים/סיורים חקלאיים נוספים לקהל הפתוח.

תיירות טבע ,נוף
ומורשת

תיירות הנשענת על ערכי הטבע והנוף  .קידום תיירות טבע ונוף יכול להיעשות דרך :פיתוח
שבילי הליכה בשטחים הפתוחים ,סימון נקודות תצפית ,הנגשה של אתרי ארכיאולוגיה
ומורשת מקומית ,חיבור אתרים פנים יישוביים לשבילים בשטחים הפתוחים.
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טיוטה לעיון
סיווג השטחים הפתוחים
 .1שטח לשימור נוף חקלאי פתוח
סימון בתשריט
התוכנית
גישת התכנון

עקרונות מפתח

שימור חווית המרחב הכפרי-חקלאי הפתוח וההטרוגניות הנופית ,הבאה לידי
ביטוי ברצף תבניות הנוף במרחב – מורדות הרי הגליל ,מישור חוף הגליל המערבי,
חוף הים ועמק עכו .שטחים חקלאיים בעלי נצפות גבוהה מכבישים ומצירי
הנחלים במרחב ישמרו פתוחים.
•
•
•

שימור חווית המרחב הכפרי-חקלאי
שימור רצף תבניות הנוף
שימור הזיקה והגישה לשטחים הפתוחים של הקהילה המקומית

הנחיות
נושא
חקלאות

הנחיה
ממשק חקלאי

שטח פתוח לעיבוד חקלאי
יש להעדיף גידולים חקלאיים המשמרים את הנוף
הפתוח :פלחה ,גדש ,מטעים
מומלץ לקדם פעילות חקלאות תומכת סביבה עפ"י
המלצות המסמך "חקלאות תומכת מגוון ביולוגי במטעי
האבוקדו של חברת מילופרי" ()2019

טיילות ותיירות
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מבנים חקלאיים

הבינוי החקלאי יהיה כזה המשתלב במרחב החקלאי
הפתוח – חממות ,בתי רשת ומחסן /סככה קטנים ,ובתנאי
שלא נמצאו חלופות להקמתם בייעוד "שטח חקלאי"
(בהתאם להגדרתם בתוכנית למבנים חקלאיים ג.)21904/
מומלץ להרחיק מבנים אלו ככל הניתן מציר הנחל ו/או
ציר כביש ראשי.

ממשק נחל
חקלאות

ראה הנחיות לממשק נחל-חקלאות באזור "תחום נחל"

זיקה לשטחים
הפתוחים

יש לשמור על מעבר טיילות חופשי באזורים אלו ,ללא
קיטועים והפרות בדרך
מומלץ לייצר שבילי טיול בפיתוח אקסטנסיבי
המאפשרים רציפות טיילית לאורך שטחים פתוחים וכן
לחבר בין היישובים ובינם לבין השטחים הפתוחים

אופי הפעילות
התיירותית

מומלץ לקדם מיזמי תיירות חקלאית ותיירות טבע נוף
ומורשת באזור זה ,כאשר הקמתם תהיה בצמידות דופן
ליישוב.

טיוטה לעיון
טיילות וממשק עם
דרכים חקלאיות

כל יוזמה לטיולי יום ושבילים בשטחים החקלאיים ,תיבחן
בשיתוף מלא ובהסכמה של בעלי הזכויות בקרקע
החקלאית ,תוך יצירת אמצעים להגנה על השטחים
החקלאיים מפגיעות וגניבות ,ולשמירה על בטיחות
המטיילים .התוכניות יכללו בחינה של הסדרי התנועה
הנדרשים לשילוב בין הפעילות החקלאית לפעילות
התיירותית .מומלץ להיעזר במסמך "ממשק דרכים
ושבילי מטיילים בשטחים חקלאיים" (.)2014

 .2שטח חקלאי
סימון בתשריט
התוכנית
גישת התכנון
עקרונות מפתח

שטחים פתוחים לעיבוד חקלאי
•

שימור שטחים המיועדים לעיבוד חקלאי ואופי המרחב הכפרי

הנחיות
נושא
חקלאות

הנחיה
ממשק חקלאי

שטח פתוח לעיבוד חקלאי על כל סוגיו
מומלץ לקדם פעילות חקלאות תומכת סביבה ע"פ
המלצות המסמך "חקלאות תומכת מגוון ביולוגי במטעי
האבוקדו של חברת מילופרי" ()2020

מבנים חקלאיים

ככל הניתן יש להקים את המבנים החקלאיים בצמידות
דופן לבינוי קיים ולא בלב השטח הפתוח תוך התייחסות
לממשק עם ערכי טבע ונוף בשטחים הפתוחים הסמוכים
מומלץ להרחיק מבנים אלו ככל הניתן מציר הנחל ו/או ציר
כביש ראשי.

ממשק נחל
חקלאות

ראה הנחיות לממשק נחל-חקלאות באזור "תחום נחל"

 .3שטח פתוח לשימור רצף אקולוגי (מסדרון אקולוגי)
סימון בתשריט
התוכנית
גישת התכנון

עקרונות מפתח
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מרחב חבל אשר הינו ברובו מרחב חקלאי רציף המקיים ערכי טבע .שטחים
חקלאיים אלה ,בהם עובר מסדרון אקולוגי ושטחים ערכיים לשמירת טבע ,ישמרו
פתוחים ככל הניתן.
•
•

שמירת רצף השטחים הפתוחים
יצירת ממשק טבע -חקלאות מקיים

טיוטה לעיון
הנחיות
נושא
חקלאות

שמירת טבע
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הנחיה
ממשק חקלאי

בשטחים בהם עובר מסדרון אקולוגי יש חשיבות גבוהה
לשמירת הרציפות והקישוריות .מומלץ להמנע מכל
קיטוע או חסימה של שטחים אלה

מבנים חקלאיים

אין להקים מבנים חקלאיים בשטח זה שאינם בתי
צמיחה/רשת ,חממה ,מחסן או סככה חקלאית .אלה יוקמו
בתנאי שלא נמצאו חלופות להקמתם בייעוד "שטח
חקלאי" .הקמת הנ"ל תהיה בצמידות דופן לבינוי קיים
ובצורה שאינה מהווה פגיעה סביבתית ונופית ואינה
מהווה חסימה למסדרון אקולוגי.
בשטחים החופפים צווארי בקבוק של מסדרונות
אקולוגים (כמסומן בתשריט ) לא תותר הקמת מבנים
חקלאיים כלל

צמצום השפעות
שוליים

בשטחים אלה יש לפעול לצמצום השפעות השוליים ,כגון
זיהום אור ,רעש ,פסולת אורגנית ,ריסוס זיהום וכו' ,של
שימושי הקרקע הסמוכים במרחב .מומלץ להיעזר
במסמך "מפרידים בין הפיתוח לפתוח  -הנחיות לדופן
'ידידותית' לטבע עבור תשתיות ובינוי" (מרץ )2016

רציפות השטחים
הפתוחים

יש להמנע מקיטוע של שטחים פתוחים אלה ע"י בינוי,
תשתיות וכדומה.
במידה ולא נמצאו חלופות ליוזמות פיתוח שאינן בשטח
המסדרון יש להסדיר מעברים בטוחים לבעלי חיים
לחציית התשתיות ,כגון מעברים תת קרקעיים .מומלץ
להיעזר במסמך "קיטוע בתי גידול על ידי תשתיות
תחבורה" (אוגוסט )2012

גידור

ככל הניתן ,מומלץ להמנע מגידור בשטחים אלה וביחוד
בשטחים החופפים צוואר בקבוק אקולוגי .מומלץ להיעזר
במסמך "השפעת גידור על שטחים פתוחים
מדיניות והמלצות לפעולה" 2014 ,

טיוטה לעיון
 .4שטחים טבעיים לשימור
סימון בתשריט
התוכנית
(חוף הים)
גישת התכנון

עקרונות מפתח

שטחים אלה הינם שטחים טבעיים משמעותיים במרחב ללא הגנה סטטוטורית.
שטחים אלה הינם בעלי חשיבות גבוהה לשימור ערכי טבע ולהטרוגניות הנופית
וישמרו בתצורתם הטבעית .השטחים הטבעיים בחבל אשר מצויים בעיקר במרחב
הטבעי בין נחל געתון לנחל יחיעם ובחוף הים.
•
•

שימור ערכי הטבע וההטרוגניות הנופית
שימור הזיקה והגישה של הקהילה המקומית לשטחים טבעיים פתוחים

הנחיות
נושא

הנחיה

כללי

שימור השטח כשטח טבעי ,ללא פיתוח (בינוי ,תשתיות
וכדומה) ,ללא הכשרה חקלאית חדשה וללא הפרה של
הצומח הטבעי ,תוך שמירה על הרצף הפתוח שהוא
מקיים

שמירת ערכי טבע
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אזור ההר

אזורים שונים בחבל אשר המקיימים מערכות אקולוגיות
יבשתיות טבעיות וכוללים טיפוסי צומח של חורש ,שיחיה
ובתה .במטרה לשמרם ככאלה ,יש להימנע מכל התערבות
בשטח זה ,ומכאן :לצמצם גידור בשטחים אלו ואת
השפעות השוליים של שימושי הקרקע הסמוכים במרחב
(זיהום אור ,רעש ,פסולת אורגנית ,ריסוס זיהום וכו').
מומלץ להיעזר במסמך "מפרידים בין הפיתוח לפתוח -
הנחיות לדופן 'ידידותית' לטבע עבור תשתיות ובינוי" (מרץ
)2016

אזור החוף

רצועות טבעיות לאורך חוף הים ,המקיימות מערכות
אקולוגיות ייחודיות המצויות בסכנת הכחדה נוכח צמצום
וקיטוע בשטחם .שטחים אלה מקיימים תצורות צומח של
בתה ובתה עשבונית ומרחבים חשופים הסמוכים לחוף.
במטרה לשמרם ככאלה ,יש להימנע מכל התערבות
בשטח זה ,ומכאן :לצמצם גידור בשטחים אלו ואת
השפעות השוליים של שימושי הקרקע הסמוכים במרחב
(זיהום אור ,רעש ,פסולת אורגנית ,ריסוס זיהום וכו').
מומלץ להיעזר במסמך "מפרידים בין הפיתוח לפתוח -
הנחיות לדופן 'ידידותית' לטבע עבור תשתיות ובינוי" (מרץ
.)2016
כל יוזמה לפיתוח בשטחים אלו תיבחן לאור המלצות
וממצאי ערכי טבע ונוף בסקר "חוף הגליל המערבי  -סקר,
ניתוח והערכה של טבע ,נוף ומורשת האדם " (אוקטובר,
)2019

טיוטה לעיון
שפכי נחלים

בשפכי הנחלים מערכת אקולוגית מורכבת בה מפגש
אורגניזמים של מי הנחל ומי הים המלוחים .שטחים אלה
בעלי ערכיות רבה לשימור.

פעילות קהילתית
וחינוכית

מומלץ לקדם פעילויות חינוכיות וחברתיות בשטחים אלה
להגברת המודעות לשמירת שטחים אלה והגברת הזיקה
בין תושבי המרחב לטבע ,לצד תוכניות מתמשכות לפיתוח
מנהיגות סביבתית  .כדוגמת היער הנדיב (סמוך לבנימינה)
מומלץ לקדם פעולות שיקום ושימור.
ניתן לבחון שילוב של פיתוח אקסטנסיבי של חניוני יום.
כל יוזמה בשטחים אלו תיבחן לאור המלצות וממצאי
ערכי טבע ונוף "חוף הגליל המערבי  -סקר ,ניתוח והערכה
של טבע ,נוף ומורשת האדם " (אוקטובר)2019 ,

שיקום אזורים
מופרים

 .5תחום נחל
סימון
בתשריט
התוכנית
גישת התכנון

עקרונות
מפתח

מרחב חבל אשר מכיל ערוצי נחלים רבים אשר לרוב זורמים בתצורה טבעית במעלה אך
עוברים הס דרה ויישור במורד .השטחים הפתוחים סביב הנחלים הינם בעלי השפעה על
הנחל ותפקודו הניקוזי ,האקולוגי והנופי.
מבחינה אקולוגית ,ערוצי הנחלים וגדותיהם מקיימים בית גידול למינים הידר-פיליים
(אוהבי מים) והמגוון הביולוגי בהם שונה מהשטחים סביבם .ישנה חשיבות לשמירה על
חייץ ( )buffer-zoneבינים לבין השטחים סביב כדי למזער את ההשפעות עליהם ,להגדיל
את רצועת הצומח הטבעי לאורכם ולשמרם כצירי תנועה.
שטחים סמוכים לערוץ הנחל ( 100מ' לצד נחל ראשי ו 50-מ' לצד נחל משני) ישמרו
פתוחים לשם הגנה על ערוץ הנחל ותפקודו.
•
•
•

הגנה על ערוץ הנחל ותפקודו
תחום הנחל כשטח פתוח לציבור המאפשר רצף טיילי
קידום פעולות של שיקום נחלים והשבת חתך אקו-הידרולוגי

הנחיות
נושא

הנחיה

שיקום נחלים

מומלץ לקדם פעולות לשיקום נחלים :החזרת הנחלים לתוואי טבעי ושיקום
אקולוגי ונופי.העדפת קיומו של הנחל במופע פתוח וככל הניתן טבעי לכל
אורכו תוך שמירה על גדות טבעיות ורחבות ככל הניתן .במידה וניתן מומלץ
לשקול להרחיב א ת תחום הנחל בתכנון מפורט או לגבולות "מרחב נחל" ,כפי
שמוגדר בתוכנית זו.

חקלאות
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ממשק
חקלאי

בתחום הנחל לא יותר בינוי מכל סוג .בנוסף ,רצוי להפחית את השימוש
בחומרי הדברה ,לקדם חקלאות משמרת קרקע ונגר ולקדם טיפול במיגור
מיני צומח פולשים ממקור חקלאי (לדוגמא :צמחיית כיסוי בין שורות
המטעים ,הדברה משולבת ,משוכות חיות ,כתמים ומשארים טבעיים וכו').

טיוטה לעיון
לפעולות אלו השפעה משמעותית על איכות המים בנחלים ועל תפיסת
המרחב.
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רצף הידרו-
ביולוגי

שמירה על רצף זרימה בערוצי הנחלים על ידי קידום פתרונות ניקוזיים
והידראוליים מבוססי טבע ושאינן יוצרים מדרגות בערוץ הזרימה .שמירה על
רצף צומח ומניעה של חסמים בגדות הנחל לכל אורכו .חתך לדוגמא:

רצף טיילי
לאורך
הנחלים

מתן אפשרות להליכה רציפה לאורך הנחל ,מתן מעבר חופשי נגיש ורציף
לאורכו ואליו ,המשכיות המבט דרך הנחל.
כל יוזמה לטיולי יום ושבילים בסמיכות לשטחים החקלאיים ,תיבחן בשיתוף
מלא ובהסכמה של בעלי העניין תוך יצירת אמצעים להגנה על השטחים
החקלאיים מפגיעות וגניבות ,ולשמירה על בטיחות המטיילים .התוכניות
יכללו בחינה של הסדרי התנועה הנדרשים לשילוב בין הפעילות החקלאית
לפעילות התיירותית .מומלץ להיעזר במסמך "ממשק דרכים ושבילי מטיילים
בשטחים חקלאיים" ()2014

ממשק בינוי

בשטחים מבונים בהם עובר הנחל יש להעדיף שימושים בעלי זיקה לנחל,
שילוב הנחל במערך השטחים הפתוחים של הישוב ,תוך שמירת תפקודי
הניקוז .שמירת הרציפות לאורך הנחל ושמירת מבטים וצירים לכיוון הנחל,
עדיפות לשימושים המיועדים לציבור הרחב.

גידור

גידור בתחום הנחל ,שאינו חופף לרצועת הנחל הסטטוטורית ,ימוקם רחוק
ככל הניתן מגדות הנחל ,בקצה השטח המעובד .תוכנית לפיתוח תיירותי
בתחום הנחל תציג את הגידור המוצע ואמצעים לשמירה על המערכת
האקולוגית והחקלאית.

טיוטה לעיון
 .6אתרים חשובים לשמירת טבע
סימון בתשריט
התוכנית
גישת התכנון
עקרונות מפתח

אתרים ידועים המקיימים מגוון ביולוגי גבוה ( )hot-spotוהם בעלי חשיבות ארצית
לקידום פעולות של שמירת טבע ושיקום
•
•
•
•

שימור האופי הייחודי של האתר
קידום פעולות לשימור המגוון הביולוגי
מניעת פיתוח על האתר או בקרבתו
בחינת אתרים מתאימים לשילוב כמוקדי תיירות אקסטנסיביים

הנחיות
נושא
שימור בתי הגידול
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הנחיה
בתי גידול לחים
ומימיים

בתי גידול רגישים לזיהומים סביבתיים ,לשינוי במשק
המים ולחדירה של מינים פולשים .פעולות במרחב
אתרים אלו יעשו תוך בחינה השפעות מרחביות אלו
ובהתייעצות איש מקצוע מתחום האקולוגיה המתמחה
בבתי גידול לחים.

קרקעות קלות
(חמרה ,כורכר
וחולות)

בתי גידול ייחודיים למרחב החוף והמרזבה המקיימים מיני
צומח ייחודיים .נדרש להגן על אזורים אלו מפני פיתוח
והכשרה לפעילות חקלאית או פנאי ונופש .כל יוזמה
בשטחים אלו תיבחן לאור המלצות וממצאי ערכי טבע
ונוף בסקר "חוף הגליל המערבי  -סקר ,ניתוח והערכה של
טבע ,נוף ומורשת האדם " (אוקטובר)2019 ,

שפכי נחלים

אזורים בהם מפגש בין מי הנחל לבין מי הים המלוחים
וצפויים לקיים מגוון ביולוגי ייחודי  .נדרש להגן על אזורים
אלו מפני יוזמות לפיתוח.

קרקעות כבדות

רוב המרחב החקלאי בו מתקיימים מינים צומח אדומים
ונדירים .מומלץ לקדם פעולות לשיקום ושימור המגוון
הביולוגי (ממשק אגרו-אקולוגי) ופעולות לשימור קרקע
ונגר ,כפי שמוצעות במסמך "חקלאות תומכת מגוון ביולוגי
במטעי האבוקדו של חברת מילופרי" (.)2020

טיוטה לעיון
מרחבי נחל
תשריט מרחבי נחל  -צפון
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טיוטה לעיון
תשריט מרחבי נחל -דרום
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טיוטה לעיון
סימון בתשריט
הנלווה
מרחב הנחל הכולל מגוון של שטחים פתוחים ,חקלאיים וטבעיים ,נקודות עניין
וסמוך ליישובים .מרחב הנחל שוזר יחד את מרכיבי השטח לכדי סיפור אחד
מהמעלה ועד שפכו בים.

גישת התכנון

הנחיות
נושא

הנחיה

רציפות וקישוריות
לאורך הנחל

שמירת רציפות השטח הפתוח ממעלה הנחלים ועד
לשפכם בים .מומלץ לייצר ציר הליכה רציף לכל אורך
הנחל.
קישוריות בין
מוקדים

ממשק חקלאי

ממשק הנחל עם
היישוב  /שטח בנוי

שמירת השטח החקלאי הסמוך לציר הנחל כשטח פתוח
ללא יוזמות בינוי  ,על מנת לשמור על חווית הטיילות
במרחב פתוח
ממשק הנחל
הזורם בשטח
הפתוח לצד
היישוב

מומלץ לייצר ממשק מזמין בין היישובים לנחל .כאשר
הפעילות האנושית לצד הנחל נתמכת על ידיו (מבחינה
נופית ,וחוויתית) ,ולהמנע מהפיכת הנחל ל"חצר אחורית")

ממשק הנחל
הזורם בשטח בנוי
ביישוב

מומלץ לייצר חזית נחל לצד השטח הבנוי ,כאשר הנחל
זורם במופע פתוח (ולא במובל סגור) ומהווה מוקד עניין
במרחב הבנוי ,ובכך תומך את הפעילות
העסקית/קהילתית במרחב.

מיתוג

מומלץ ליצור מיתוג אחיד למרחבי הנחלים ולמוקדי העניין
בכל מרחב נחל.

ממשק עיר כפר
(סימון -

נחל-עיר-כפר

מומלץ לטפח את מרחב הנחל בנקודת הממשק בין העיר
לכפר למטרת פנאי ונופש עבור הקהילות העירוניות
וקהילות המרחב הכפרי.

שבילים מחברים

מומלץ לייצר שבילי טיול/גישה להליכה ברגל/אופניים
בין המרחב הכפרי לעירוני בפיתוח אקסטנסיבי

)

תכנון מפורט של
מרחבי הנחל
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יצירת קישוריות בין מוקדי העניין הקיימים (המפורטים
בכל אחד ממרחבי הנחלים) ע"י יצירת שבילים בפיתוח
אקסטנסיבי

מומלץ לקדם תכנון מפורט לכל אחד ממרחבי הנחל
המסומנים על בסיס הערכה נופית ואקולוגית של
השטחים הפתוחים במרחב הנחל .למידע וייעוץ בנושא
הרחבת רצועות נחל וטיפוחן בשטחים חקלאיים ניתן
לפנות לאגף לשימור קרקע במשרד החקלאות.

טיוטה לעיון
 .1מרחבי נחל ברמה אזורית
.1.1

מרחב נחל כזיב

מהלך מרחב
הנחל
הנחל הארוך ביותר במרחב הגליל העליון המערבי ,איתן בחלקו והוא מקיים
אוכלוסיות בעלי חיים של בתי גידול לחים (דגים ,דו-חיים ,חסרי חוליות) .סביב
הנחל מצוקי גיר מרשימים ומרחבי חורש ים -תיכוני המשמר את נופי האזור.
נוף -מרחב נחל כזיב הינו חלק בלתי נפרד מרוח ודימוי המקום של הגליל
המערבי .הנחל ומדרונותיו עוטי החורש ,מהווים אבן שואבת למטיילים מכל
רחבי האזור ,הארץ ,וכן תיירים ומטיילים מחו"ל .בתחומי הנחל אתרים בעלי
ערך ארכאולוגי ונופי מהראשונים במעלה ,אשר הבולט מבינהם הוא מבצר
המונפורט ,וכן גן לאומי אכזיב.

אפיון

מוקדי עניין

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

שביל ים אל ים
מעיינות נחל כזיב-עין זיו ,עין טמיר ,עין חרדלית
גן לאומי מונפורט
תל עבדון
חורבת מנות
גבעת חמודות
אנדרטת המעפילים ויד לי"ד
גן לאומי אכזיב
שפך הנחל אל חוף הים התיכון

הנחיות
פרטניות
למרחב הנחל

•

תכנית המים המתייחסת לשמורת נחל כזיב (עין זיו ועין חרדלית) מבקשת
להקצות מים לנחל על ידי שחרור מי מעיינות בכמות של כ 810-מלמ"ק.

יישובים
גובלים

לימן ,גשר הזיו

שותפים
נוספים

רט"ג ,מ.א .מעלה יוסף ,רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי

.1.2

מרחב נחל געתון

מהלך מרחב
הנחל

אפיון
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נחל בעל זרימה חורפית בלבד החוצה מגוון יחידות גיאוגרפיות :חורש טבעי
במעלה ,מרחב חקלאי במרכז ושטחה העירוני של נהריה לפני מוצאו לים.
באזורי החורש הגבוהים נוכחות מיני צמחים נדירים וייחודיים.

טיוטה לעיון
תחום מרחב הנחל כולל בתוכו גם את מרחב מעיינות כברי ותל כברי ,אשר
מהווים מכלול ארכאולוגי בעל חשיבות ממעלה ראשונה ,בשל כך שהוא היווה
את אחת מהערים החשובות בישראל בעת העתיקה ,ומהמעיינות התחילה את
מהלכה אמת המים אל עכו בתקופות עבר.
בתחומי הנחל מספר שבילי טיול ,לרגל ורכב ,ובשל כך נגישותו של הנחל אל
הציבור היא גבוהה ,והנחל מהווה מוקד נופש וטיילות פופולרי ברמה האזורית.
מוקדי עניין

.1
.2
.3
.4
.5

חורבת געתון (סורסוק) ,ועין געתון
אתר שיירת יחיעם
עינות כברי
תל כברי
ממשק כפר עיר (נהריה)

הנחיות
פרטניות
למרחב הנחל

•

תכנית המים בנחל המתייחסת למעיינות הגעתון מבקשת לבצע שחרור
חלקי של מעיינות הגעתון
מומלץ לשלב את בית ספר מקיף גליל מערבי בפעילות לצד הנחל
מומלץ לקדם פורום תושבים (כליל ,יחיעם ,עמקה ,שיח דנון וגעתון)
לשיקום וטיפוח המרחב הפתוח בינהם ומרחב נחל הגעתון
מומלץ לשמור על רציפות השטח הפתוח לאורך הנחל בדגש על השטח
הפתוח בין בן עמי לנתיב השיירה
מומלץ לטפח את נקודת הממשק עם נהריה לצד הנחל ולקיים פעילויות
קהילתיות וחינוכיות לתושבי חבל אשר ונהריה

•
•
•
•
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יישובים
גובלים

געתון ,בן עמי ,נתיב השיירה ,עברון ,כברי

שותפים
נוספים

קק"ל ,עיריית נהריה ,רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי

טיוטה לעיון
.1.3

מרחב נחל חילזון נעמן

מהלך מרחב
הנחל

אפיון

נחל נעמן הינו נחל איתן וייחודי בשל עושר המינים המתקיימים בו ,איכויות
המים וכיוון זרימתו (מדרום לצפון) .הנחל זורם במרחב עמק עכו ומקיים בתי
גידול ייחודיים לאורכו :מעיינות ,אחו לח ,ביצות ומלחה בשפכו לים .הנחל
מקיים שדרה ירוקה בלב המרחב החקלאי .נוף-הנחל מהווה קו ירוק בלב
הפסיפס החקלאי של עמק עכו.
נחל חילזון הינו אכזב המנקז את הרי הגליל התחתון המרכזי וזורם דרך המרחב
החקלאי עד הים כאר נחל הנעמן נשפך אליו .מרחב הנחל מהווה קו בנופו
החקלאי של עמק עכו ,וכולל בתוכו מגוון נופי חקלאות וגופי מים ,המהווים
חלק בלתי נפרד מדימוי ורוח המקום וקיבוצי האזור.

מוקדי עניין

.1
.2
.3
.4
.5

בריכות אפק
עין נמפית
שמורת טבע כרי נעמן
מלחת שפך הנעמן
ממשק כפר עיר (עכו ,קרית ביאליק)

הנחיות
פרטניות
למרחב הנחל

•
•

מומלץ לייצר רצף טיילי לאורך נחל נעמן עד לשפכו בעכו
מומלץ לשמר את נופי המים (בריכות הדגים) לצד נחל הנעמן .מומלץ
לתמוך את פעילות המדגה בשימושים אלטרנטיביים כגון תיירות (לדוגמא
– אגמון חפר ,להשמשה מחדש של בריכות דגים שאינן בשימוש למטרות
תיירות) או לחלופין להקים מדגה אינטנסיבי (בצמידות דופן ליישוב)
בשילוב עם בריכות הדגים הפתוחות כבריכות ריאה.
מומלץ לקדם פעילות שילוב של תיירות אקולוגית לצד הנחל
מומלץ להעדיף שימושים ויוזמות לצד הנחל הנהנות מהנחל כנוף וכמרחב
פתוח
תכנית המים מבקשת להשיב לנחל זרימה בדומה להידרוגרף ההיסטורי,
זאת על ידי צמצום ההפקה באגן הנעמן למען קליחה טבעית ממעיינות
אפק שימשיכו בזרימה אל הנחל ,בנפח של כ 4,000-מ"ק

•
•
•
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יישובים גובלים

יסעור ,אחיהוד ,אפק ,כפר מסריק ,עין המפרץ

שותפים
נוספים

רט"ג ,קרית ביאליק ,עכו ,רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי

 .2מרחבי נחל ברמה מקומית

.2.1

מרחב נחל חניתה ונחל בצת

מהלך הנחל

אפיון

28

נחל בצת הינו נחל אכזב ,הצפוני בנחלי ישראל הזורמים לים התיכון .בנחל
מ וזרמים מים באופן יזום במטרה לשמרו כבית גידול לח ואתר טיילות .במרחב
הנחל אתרים היסטוריים וארכאולוגיים ,וטחנות קמח ,פריחות עונתיות וריבוי
מערות ,אשר הבולטת מבינהן היא מערת שרך אשר בה שוכנים עטלפים
המוגדרים מינים בסכנת הכחדה .מעלה הנחל זורם בין מדרונות תלולים ומצוקי
גיר מרשימים .בתחומי מרחב הנחל שבילי טיול פופולריים ,המהווים מוקד נופש
וטיילות למטיילים מכל רחבי הארץ.

מוקדי עניין

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

מערת קשת
רכס סולם
יער חניתה
גבעת הצבעונים
ראש הנקרה
חוף הים
ממשק עיר כפר (שלומי)

הנחיות
פרטניות
למרחב הנחל

.1

תכנית המים מבקשת להקצות מים לטבע בשמורת נחל בצת ע"י צמצום
הפקת ,להגברת השפיעה כך שיגיע לנחל נפח בהיקף של כ 500-מ"ק.
הפסקת הזרמת מים בצורה יזומה ע"י צינור.

יישובים
גובלים

אילון ,אדמית ,מצובה ,בצת ,לימן ,ראש הנקרה

שותפים
נוספים

רט"ג ,קק"ל ,מ.א .מעלה יוסף ,מ.מ .שלומי ,רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי

טיוטה לעיון
.2.2

מרחב נחל שעל

מהלך הנחל

אפיון

נחל אכזב המקיים חורש ים-תיכוני עשיר ,מעיין וחורבה.
נוף -נחל אכזב ומדרונות עוטי חורש ים תיכוני מפותח .בתחומי מרחב הנחל
אתרים ארכאולוגיים ,מעיין (עין שעל) ,וכן שביל טיול מסומן .מרחב הנחל מהווה
דוגמא מייצגת לנופו הירוק ועוטה החורש של הגליל המערבי.

יישובים
גובלים

גשר הזיו ,סער

שותפים
נוספים

רט"ג ,עיריית נהריה ,רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי

.2.3

מרחב נחל יחיעם ונחל בית העמק

מהלך מרחב
הנחל

אפיון

29

נחל בית העמק הינו נחל אכזב ומנקז אליו את נחל יחיעם .נחל יחיעם
ומד רונותיו כוללים בתוכם חורש ים תיכוני מפותח וכן שביל טיול פופולרי
המחבר בין יחיעם לכליל .במעלה נחל בית העמק מצוקים גירניים המהווים
מרחב לקינון עופות דורסים ולאורכו מעיין ,מערות נטיפים ובורות קרסטיים.
נחל בית העמק מערבית לכביש  70חתור בעמק חקלאי מגוון ,ומשם עובר
בשטחה הבנוי של מזרעה (ומהווה חלק בלתי נפרד מרוח ודימוי המקום שלה),
עד שלבסוף מתנקז אל הים התיכון בסמוך לשבי ציון.
הנחל כולל בתוכו אתרים ארכאולוגיים ,אשר הבולט מבינהם היא גשר אמת
המים העתיקה העוברת מעל הנחל בגשר מרשים בתחומי מזרעה.
מבצר יחיעם
חוף הים

מוקדי עניין

.1
.2

יישובים
גובלים

יחיעם ,כליל ,עמקה ,נתיב השיירה ,שייח דנון ,מזרעה ,שבי ציון

שותפים
נוספים

רט"ג ,רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי

טיוטה לעיון

.2.4

מרחב נחל יסף

מהלך הנחל

אפיון

30

נחל אכזב במרחב החקלאי המשמש עורק ניקוז לזרימות החזקות המאיימות
על השטחים החקלאיים .מרחב הנחל כולל בתוכו אתרים היסטוריים
וארכאולוגיים ,אשר הבולט מבינהם הוא גשר אמת המים לעכו ,הנצפית היטב
מכביש .4
אקוודוקט
מוזיאון לוחמי הגטאות
חצרות יסף (עתיד להפוך לחניון יום)
חוף הים

מוקדי עניין

.1
.2
.3
.4

יישובים גובלים

שמרת ,בוסתן הגליל ,לוחמי הגטאות

שותפים
נוספים

רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי

טיוטה לעיון
הפניות למסמכים משלימים
חקלאות תומכת מגוון ביולוגי במטעי האבוקדו של חברת מילופרי – דוח מסכם ,מאי  – 2020קישור למסמך
ממשק דרכים ושבילי מטיילים בשטחים חקלאיים – דו"ח סופי ,מאי  – 2014קישור למסמך
מפרידים בין הפיתוח לפתוח  -הנחיות לדופן 'ידידותית' לטבע עבור תשתיות ובינוי ,מרץ  – 2016קישור
למסמך
חוף הגליל המערבי  -סקר ,ניתוח והערכה של טבע ,נוף ומורשת האדם  -דו"ח סופי ,אוקטובר– 2019 ,
קישור למסמך
השפעת גידור על שטחים פתוחים מדיניות והמלצות לפעולה – 2014 ,קישור למסמך
קיטוע בתי גידול על ידי תשתיות תחבורה ,אוגוסט  – 2012קישור למסמך
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מנגנון הניהול
רקע
בתהליך הכנת תכנית האב גובשו חזון ומדיניות אזורית לשטחים הפתוחים במרחב המועצות מטה אשר
ומזרעה .על מנת ליישם את תכנית האב ב"יום שאחרי" סיום הכנתה ,נדרש מנגנון ניהולי עבור השטחים
הפתוחים.
היות והתכנית אינה סטטוטורית ,המנגנון הניהולי יסייע בהתמודדות מושכלת עם נושאים הנוגעים לפיתוח
ושימור השטחים הפתוחים באמצעות הכלי התכנוני שגובש והוסכם (תשריט ומסמך הנחיות) .המנגנון יפעל
במגוון ערוצים נוספים לחיזוק השמירה על השטחים הפתוחים ,ביניהם :ביסוס הקשר עם הציבור והרשויות
השכנות במרחב בנושא השטחים הפתוחים ,תיאום בין הגורמים השונים ,ייזום פרוייקטים לשיקום שטחים
פתוחים ,שיקום נופי ,תיירות וטיילות ועוד (ראו פירוט להלן).
במרחב השטחים הפתוחים בחבל אשר פועלים בעלי עניין מרובים ומגוונים:
•

•
•
•
•
•

גופים מוניציפאליים ואזוריים במרחב התכנון :המועצות (ומחלקותיהן השונות) ,אשכול גליל מערבי ,איגוד
ערים לאיכות הסביבה והוועדה המרחבית לתו"ב .חשוב לציין כי ,בתוך המועצות קיימים מגוון אגפים
ויחידות להם זיקה לשטחים הפתוחים בהקשרים שונים.
רשויות סמוכות למרחב התכנון :נהריה ,עכו ,ג'דיידה מכר ,שלומי ,מוא"ז מעלה יוסף וכו׳.
החקלאים וגופי החקלאות במרחב הם בעלי זיקה ישירה לשטחים החקלאים ,המהווים חלק בלתי נפרד
מהשטחים הפתוחים.
גופים ירוקים ,כמו ,קק"ל ,רט"ג ,חלה"ט ,ארגוני סביבה ציבוריים מקומיים וארציים.
משרדי ממשלה ויחידות סמך ,כמו :מנהל התכנון ,רשות ניקוז ונחלים ,משרד החקלאות ,משרד הבינוי
והשיכון ,משרד התחבורה ועוד.
צה"ל ומשרד הביטחון ,במיוחד באיזורים הקרובים לקו הגבול ,בסביבת בסיס צה"ל ואתרי התארגנות
בזמני שגרה וחירום.

יצירת מנגנון ניהולי תוכל לשפר את התיאום בין הגורמים השונים ,לקדם שיתופי פעולה פנימיים וחיצוניים
ולהוביל יוזמות ברמה המקומית והאזורית בשטחים הפתוחים בהתאם למדיניות תוכנית האב.
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מרכיבי מנגנון הניהול
• ועדת שטחים פתוחים (רחבה  +מצומצמת)
• רכז שטחים פתוחים
• נוהל לבחינת תוכניות בשטחים הפתוחים
ועדת שטחים פתוחים
הוועדה לשטחים פתוחים בחבל אשר תהווה גוף מרכז של התיאומים השונים הנדרשים לצורך ההתנהלות,
הפיתוח והשימור בשטחים הפתוחים במרחב ,כפורום לליבון צרכים ובעיות ,קבלת החלטות ,קידום יוזמות
ופיקוח וניטור של ביצוען.
הוועדה לא תחליף או תבטל סמכויות של גופים שונים ,כפי שנקבעו בחוק .נושאים הקשורים בשינוי השימוש
בקרקע בשטחים הפתוחים בחבל אשר ,שאינם תואמים את המוסכם במסגרת תכנית האב לשטחים פתוחים,
יועברו לחוות דעת של הוועדה לשטחים פתוחים ,אשר תגיש את המלצותיה לגוף הרגולטורי הרלוונטי.
לטובת ייעול מנגנון הניהול ומתוך שאיפה שמנגנון זה יהיה פעיל וזמין למענה מהיר לכל סוגיה או תכנית אשר
דורשת התייחסות בהתאם להנחיות התכנית ,הוחלט על פיצול הוועדה והקמת שתי וועדות (רחבה
ומצומצמת) אשר תוכלנה לספק מענה לסוגיות ולהיבטים השונים הנוגעים לשטחים הפתוחים.

ועדת שטחים פתוחים (רחבה):
מטרתה לדון במיזמים ופרויקטים שמתוכננים בשטחים הפתוחים ולקדם מיזמים לשימור ולטיפוח השטחים
הפותחים .הועדה הינה גוף מגיב ליוזמות אך גם גוף יוזם אשר מוביל ומתכלל פעילויות ופרויקטים בשטח.
הוועדה הרחבה תתכנס אחת לרבעון לדון בנושאי תכנון עקרוניים ,גיבוש מדינות ,עדכונים לגבי הפעילות
השוטפת ,ודיונים ממוקדים בתכניות גדולות ומורכבות.
תחומי אחריות:
 oדיון בתוכניות רלוונטיות שעלו לדיון מתוך הועדה המצומצמת
 oגיבוש הסכמות בין השחקנים השונים במרחב
 oהצעה לועדת משנה מחוזית  /קבלת סמכויות מתוך האשכול
 oהעלאת מסמכי רלוונטים לאתר האשכול/מועצות
 oתיאום בין מחלקות ואגפי הרשויות השונות ,היישובים במרחב ,נציגי ציבור וגופים ציבוריים.
 oעידון מסמכי התכנית בהתאם למנגנון העדכון השוטף.
הרכב הועדה:
 oרכז שטחים פתוחים
 oנציג ועדה לתו"ב
 oנציג אשכול
 oנציגי הנדסה מזרעה+מטה אשר
 oנציג חכ"ל
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 oרשות ניקוז ונחלים
 oרט"ג
 oקק"ל
 oועדה מחוזית
 oמשרדי ממשלה :חקלאות ,הגנת הסביבה ,תיירות ,ביטחון ועוד.
 oנציגי חקלאים
 oנציגי ציבור וארגונים אזרחיים :קיימא ,החברה להגנת הטבע וכו'
 oאיגוד ערים לאיכות סביבה
 oנציגי יוזמי התוכניות הרלוונטיות

ועדת שטחים פתוחים (מצומצמת):
מטרתה דיון ובחינת בקשות להיתר ותכניות המקודמות בשטחים הפתוחים ,וגיבוש המלצה לוועדה
המרחבית לתו"ב ו/או העלת הנושא לסדר היום של הוועדה הרחבה.
הוועדה מבוססת על צוות מצומצם שדן בנושאים רלוונטים הנוגעים לשטחים הפתוחים בחבל אשר –
תוכניות מוצעות ומעקב אחר הפרויקטים המקודמים בשטח.
תחומי אחריות:
 oגיבוש חוות דעת של גורמי פנים/חוץ לקידום התוכנית.
 oעבודת הכנה של רכז שטחים פתוחים +נציג הועדה לתו"ב.
 oריכוז תוכניות (קבצים רלוונטים מהיזם/תוכניות רלוונטיות) ושליחת חומרים לגורמים הרלוונטים.
 oהוועדה המצומצמת תתכנס באופן שוטף (אחת לשבועיים/אחת לחודש) ,בתכניות ובקשות להיתרים
לבנייה אשר נוגעות לשטחים הפתוחים ותעביר במידת הצורך את המלצותיה והערותיה לוועדה
לתו"ב.
 oהטעמת התכנית בכלל אגפי המועצה ,חיבור היחידות השונות הפועלות במרחב ,ועדכון על הפעילות
לציבור הרחב.
 oסיוע בגיבוש סדר היום לדיונים בוועדה הרחבה ,הזמנת השותפים ,ופרסום סיכומים הפגישות.
 oמעקב שוטף אחר היוזמות המקודמות בשטח ,סיוע לקידום יוזמות חדשות ,בקרה ודיווח אחת לרבעון
לוועדה הרחבה.
במידה ועל סדר היום של הוועדה מתקיים דיון על תוכנית מורכבת אשר מתפרשת על שטח נרחב ,כוללת
כמה רשויות ,או בתחום האחראיות של גופים חיצוניים כגון :רט"ג ,קק"ל וכו' הוועדה המצומצמת תבדוק האם
יש צורך להמליץ על קיום דיון נוסף בוועדה הרחבה ולהזמין את הנציגים של הארגונים הרלוונטים.
הרכב הועדה:
 oרכז שטחים פתוחים
 oנציג ועדה לתו"ב
 oנציג אשכול
 oנציגי הנדסה מזרעה+מטה אשר
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רכז שטחים פתוחים
הרכז ינהל את כלל הפעילות של ועדת שטחים פתוחים ויהיה אחראי לשת"פ מול נציגי המועצה ,ועדת תכנון
ובניה ומול נציגי הארגונים השונים והציבור הרחב .הרכז ימונה מתוך מוא"ז מטה אשר.
תחומי אחריות:
•

הובלת פעילות הוועדה לשטחים פתוחים
תיאום פגישות וסיכומם ,הכנה וריכוז חומר מקצועי לדיון ,הכנה וריכוז חומר מקצועי לדיון ,הכנה
וריכוז חומר מקצועי לדיון.

•

קשר שוטף מול הוועדה לתכנון ובנייה
רכז שטחים פתוחים יחד עם נציג הוועדה לתכנון ובנייה ידונו בנ"ל ויהיו אחראים על הקשר מול
מהנדס המועצה ,בודקת התכניות המפורטות ובודקת ההיתרים לתכניות בשטחים פתוחים ,ויחליטו
אילו תכניות ובקשות צריכות להידון בוועדה לשטחים הפתוחים.

•

קשר שוטף מול נציגי הוועדה הרחבה לשטחים פתוחים
הרכז ידאג לתאם פגישות שוטפות עם נציגי הוועדה השונים ,בהתאם לתוכניות והנושאים השונים
הנמצאים על סדר היום.

•

עריכת שיתופי ציבור ומתן מענה לפניות ציבור
פרסום החומרים באתרי הבית של הרשויות עם מידע לציבור בנושא המנהלת והצוותים ,עריכת
שיתופי ציבור לתכניות ופרויקטים גדולים ,עריכת סקרים תקופתיים ,מענה שוטף לפניות.

•

קידום פרויקטים מועצתיים לטובת השטחים הפתוחים
עבודה מול נציגי הרשויות לקידום וניסוח פרויקטים חדשים ,גיוס משאבים לטובת פרויקטים
משמעותיים ,עירוב הקהילה והציבור בפרויקטים ,פרסום ,שיווק ויחצנות של הפעילויות.

נוהל לבחינת תכניות בשטחים פתוחים
הנוהל משמש ככלי מנחה אשר נועד לשרת את חברי הוועדה לשטחים פתוחים לבחינה ובדיקת יוזמות,
תוכניות והי תרים החלים בשטחים הפתוחים ,בהתאם למדיניות תוכנית האב .נוהל זה הוא חלק ממנגנון
הניהול והעבודה של הוועדה לשטחים פתוחים ,אשר נועד לסייע לוועדה לגבש את המלצותיה בדו"ח מסודר
עבור הוועדה לתכנון ולבנייה.
במסגרת הנוהל כל תוכנית או בקשה להיתר החלים בשטחים הפתוחים ועלה הצורך לדון בהם במסגרת
הוועדה ,ייבחנו בהתאם לנושאים הבאים:
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•

סוג הפרויקט המוצע :תשתיות ,מיזמי תיירות ,אנרגיה מתחדשת ,חקלאות ועוד.

•

מידת התאמה להמלצות והנחיות תכנית האב.

•

מידת התאמה לרגישות וערכיות השטחים הפתוחים.

טיוטה לעיון
•

תשתיות נוספות נלוות לפרויקט ומשמעותן.

בסופו של התהליך תגבש הוועדה לשטחים פתוחים המלצה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה האם לקדם את
התכנית  /לקדם בתנאים או בשינויים ,או לחילופין המלצה שלא לתמוך בתכנית .הועדה תפרסם המלצותיה
לציבור.
תהליך העבודה :מנגנון מגיב
•

רמה מקומית
 .1כל תוכנית ובקשה להיתר שתגיע לוועדה המקומית לתכנון ובנייה ויש לה זיקה לשטחים הפתוחים
במרחב (חלה בשטחים הפתוחים או בצמידות אליהם) ,תיבחן ע"י רכז השטחים הפתוחים ביחד עם
נציג הועדה המקומית לתכנון ובנייה אשר ימונה לנושא.
 .2בחינת הנ"ל תיעשה בהתאם לנוהל העבודה* ,על פיו יומלץ האם יש צורך לעלות את התוכנית לסדר
היום של ועדת השטחים הפתוחים לטובת גיבוש המלצות בנושא.
 .3דיון בוועדה לשטחים פתוחים:
בשלב הראשוני כל תכנית או בקשה להיתר שיש לה זיקה לשטחים הפתוחים (נמצאת בשטחים
הפתוחים או נמצאת בצמידות דופן לשטחים הפתוחים) תיבחן ע"י רכז הוועדה ונציג הועדה לתכנון
ובנייה ,במידה שיוחלט על קידום דיון בוועדה לשטחים פתוחים ,התוכנית תכנס לסדר של הוועדה
המצומצמת אשר תקבע אם יש צורך לזמן נציגים מארגונים רלוונטים ולעלות את התכנית לסדר
היום של הוועדה הרחבה ,או לגבש במהלך הדיון את המלצותיהם בהתאם לתכנית האב .את
ההמלצות יגישו ע"פ לוח הזמנים שיקבע לוועדה המקומית לתכנון ובנייה ו/או לוועדה המחוזית –
מחוז צפון.
 .4שיתוף ציבור:
מרגע קבלת התכנית ,יפעל הרכז לפרסם וליידע את הציבור הרחב על הדיון בתכנית ובמידת הצורך
לקיים תהליך מהיר של שיתוף ציבור מקומי .יש לבחון האם נדרש תהליך שיתוף ציבור ובאיזו מתכונת
(רחב או מצומצם ,בשיתוף נציגי היישובים/קהילות הרלוונטיים).
 .5באחריות רכז השטחים הפתוחים לפרסם את ההמלצות לציבור הרחב.
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•

רמה ארצית  /מחוזית

במקרים רבים יוזמות ותכניות אשר מקודמות על שטחים פתוחים מגיעות "מלמעלה" ולמעשה מקודמות
ברמה הארצית ע"י וועדות כמו הוותמ"ל ,ות"ל וכו' ומבקרים מסויימים ישנם יזמים אשר פונים באופן ישיר
לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ו"עוקפים" את הוועדה המקומית ,לאור זאת ,נועד המנגנון להגיב על תכניות
אלו בהתאם להנחיות ולהסכמות שגובשו במסגרת תכנית האב.
 .1באחריות הרכז לשטחים פתוחים להיות בקשר שוטף עם גורמי התכנון ולעקוב אחר הפרסומים ,סדרי
יום וההחלטות השונות אשר מקודמות בגופי התכנון ברמה הארצית והמחוזית.
 .2על רכז השטחים הפתוחים להביא נושאים רלוונטיים לסדר היום של הועדה לשטחים פתוחים .הועדה
תגבש נייר עמדה ביחס לנ"ל בשיתוף ובתיאום עם נציגי הציבור וראש המועצה וישלח לגורמי התכנון
הרלוונטיים.
במידה ומדובר בתוכנית אשר מרכיביה או חלק ממרכיביה סותרים את המדיניות הגובשה בתוכנית האב
לשטחים פתוחים ,הוועדה יכולה להמליץ לקיים דיון במליאות המועצות (מטה אשר +מזרעה) ו/או במליאת
הוועדה לתו"ב חבל אשר בנושא .במקביל ,רכז השטחים הפתוחים יביא לידיעת התושבים את הנושא ובמידת
הצורך יפנה גם לגורמים נוספים.
תהליך העבודה :מנגנון יוזם
במסגרת פעילותה תשמש הוועדה גם כגוף פרו -אקטיבי אשר יפעל ליזום ולקידום פרויקטים ופעולות
שמטרתם חיזוק השמירה על השטחים הפתוחים .פרויקטים אלו יכולים להיות קהילתיים ,חינוכיים ופיסיים
הרעיונות ליוזמות יכולים להגיע מהשטח ,מהמועצות או בהמלצת חברי הוועדה.
בנוסף ,הוועדה תפעל לגיוס ואיגום משאבים .דיוני הוועדה יעסקו גם בהגשת בקשות לקולות קוראים
ממשלתיים רלוונטיים כגון הקרן לשטחים פתוחים ,הקרן לשמירה על הניקיון וכו' ותיזום פניות לקרנות
פילנטרופיות אשר עשויות להביע עניין בפרויקט מסוים.
מוצע כי מדי שנה הוועדה תגדיר יעדים לביצוע ותבחר פרויקט דגל אחד ומספר מיזמים בהתאם ליכולתה,
אשר יקודמו במסגרת תוכנית העבודה השנתית.
בנוסף ,רכז שטחים פתוחים יקדם יוזמות במרחבי הנחל ויפעל להקמת פורומים על בסיס מרחבי התכנון
ליוזמות הרלוונטיות ,כפי שמופיע בחלק " התארגנות על בסיס מרחבי תכנון ומרחבי נחל".
פעולות נדרשות להקמת מנגנון הניהול
•

מינוי רכז שטחים פתוחים  -אחראי על העבודה השוטפת של ועדת שטחים פתוחים .הגורם הניהולי
של כל מערך השטחים הפתוחים ,הנחלים והחופים במרחב .הרכז יפעל תחת היחידה הסביבתית,
של המועצה האזורית מטה אשר ובתיאום מלא מול המעוצה המקומית מזרעה ואשכול גליל מערבי
 oלטובת קידום תפקיד זה ,נדרש תקן ייעודי עבור רכז השטחים הפתוחים שיפעל בתחום
המועצות ויישם את ניהול השטחים הפתוחים ויקדם מדיניות אזורית עבורם .יש לבחון את
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רוחב המשרה עבור תפקיד זה ,ניתן להתחיל מחצי משרה ולהרחיב את הפעילות למשרה
מלאה בהמשך.
•

פרסום בדבר הקמת הוועדה כגוף וולונטרי ( -למעט רכז שטחים פתוחים שירכז את פעילות הצוות)
לציבור הרחב באמצעות :ניוזלטרים ,פרסומים ברשתות החברתיות ,עיתונות מקומיות וכו'.
 oבחירה ומינוי של נציגי הוועדה ,פרסום פרטי הקשר של רכז שטחים פתוחים לטובת קבלת
פניות ציבור.

•

מינוי רפרנט מוועדת התכנון והבנייה  -אשר יחד עם הרכז לשטחים פתוחים יעברו על הבקשות
והתכניות הרלוונטיות החלות בשטחים פתוחים הנמצאות על שולחן הועדה המקומית לתכנון ובניה.

•

בניית תכנית עבודה שנתית  -קביעה וזימון של ישיבות חודשיות ופרסום סדרי יום לחברי הוועדה
ומוזמנים נוספים לקראת כל מפגש עבודה.

•
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הצגת התוכנית למליאת המועצה.

לו"ז מוצע להפעלת המנגנון
בלוח גאנט שלהלן מפורטות הפעולות הנדרשות ולוח הזמנים להפעלת המנגנון הניהולי:
אוק20-
סגירה ואישור
התוכנית

הגשת התכנית
לצוות העבודה

דצמ20-
מפגש שיתוף ציבור
(מקוון)

אפריל20-
פגישת ועדת היגוי
לאישור התוכנית

יוני21-

אוג 21 -

אוק21-

דצב21-

המצומצם
הצגת התכנית בפני
מליאות הרשויות
המקומיות
הצגת התכנית
לוועדה המחוזית
מחוז צפון
תיאומים מול רמ"י
רכז/ת שטחים
פתוחים
ועדת שטחים
פתוחים מצומצמת

מינוי רכז שטחים
פתוחים והכרזה על
המינוי

ישיבה ראשונה של
הרכז/ת עם נציג
הועדה לתו"ב
הקמת ועדת
שטחים פתוחים
מצומצמת ופגישה
 1ו2-
ניסוח הצעת
החלטה :נוהל דו-
מועצתי לבדיקת
תכניות והיתרים

גיבוש פורומים על
בסיס מרחבי תכנון
 /מרחבי נחל
פגישה 3

אישור הנוהל
המועצתי

פגישה 4-5

פגישה 7-6

טיוטה לעיון
אוק20-
ועדת שטחים
פתוחים רחבה
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דצמ20-

אפריל20-

יוני21-
הקמת ועדת
שטחים פתוחים
רחבה
הצגת התכנית
בפני
מחלקות/אגפים
המועצות ומינוי
נציג לנושא
השטחים הפתוחים
מכל אגף רלוונטי
במועצה
הכנת תכנית
עבודה לוועדת
שטחים פתוחים
לשנת 2022 -2021

אוג 21 -

דיון  – 1הצגת
תכנית עבודה

אוק21-

דצב21-

דיון 2

טיוטה לעיון
התארגנות על בסיס מרחבי תכנון ומרחבי נחל
מפה מלווה בעמ' 31

מרחב תכנון/נחל
3

חוף כפרי

4

עמק עכו

אפיון

שותפים

דגשים ניהוליים

• שטחים חקלאיים לצד חוף ים

יישובי החוף :ראש

• הסדרת קו המגע בין קו החוף לשטחים הפתוחים

כשטח טבעי
• שפכי הנחלים

הנקרה ,לימן ,גשר הזיו,
שבי ציון ,בוסתן הגליל

הסמוכים לו
• מערך פיקוח ואכיפה בהתאם לחופי "הדגל הכחול" –

• גבולות מוניציפליים

רט"ג
עכו ונהריה

דוגמאות מחופים בארץ
• שיתופי פעולה לקיום רצועת חוף רציפה ,וטיפול

• ריאה ירוקה של תושבי המרחב,

יישובי העמק :אפק,

בנקודות הממשק
מרחב נחל נעמן

עבור תושבי חבל אשר ועבור

מרחב נחל חילזון

תושבי הערים הסובבות.
• אזור בעל רגישות גבוהה ליוזמות

המפרץ ,אחיהוד ,יסעור
רט"ג,

פיתוח
• המרחב מושפע מהמרקמים

רשות הניקוז
עכו

מומלץ להעזר במסמך "שותפויות אזוריות בארץ
ובעולם  -מבנה ,מנגנונים ועקרונות פעולה" ,שותפות

קרית ביאליק

לקיימות אזורית 2017

העירוניים סביבו  -זיהום מאזורי
התעשיה ,זיהום מהכבישים ,ציפוף.
חשובות גבוהה לשימורו כמרחב
פתוח להבטחת איכות החיים
לתושבים סביבו
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כפר מסריק ,עין

• גיבוש מתווה ניהולי פרטני למרחב עמק עכו,
להתמודדות עם יוזמות הפיתוח במרחב
• גיבוש פורום רשויות עבור מרחב נחל נעמן יחד עם
רט"ג ,קק"ל ורשות הניקוז לקידום המלצות התוכנית.

טיוטה לעיון
שטח טבעי בין נחל געתון

• שטח טבעי וערכי שכיום אינו מוגן

יישובי המרחב :געתון,

• הקמת פורום תושבים של היישובים הסובבים מרחב זה

2

לנחל יחיעם

• ניהול נגר -הקמת מערך וויסות
לנחל הגעתון במעלה האגן

כליל ,יחיעם ,עמקה,
שיח' דנון
קק"ל

לפיתוח מנהיגות סביבתית והגנה על המרחב.
• מערך תיירות אזורי עם הרשויות ממזרח :יאנוח ג'ת,
כפר ורדים ,מעלות תרשיחא ,מעלה יוסף

רט"ג

• יצירת מנגנון ליישום מערך ניהול הנגר ומנגנון פיצוי
לשטחים חקלאיים

5

חקלאות מישור חוף הגליל

• אזור בעל ערכי טבע ונוף רבים
לתושבי המרחב ובעל פוטנציאל

יישובי וחקלאי המרחב
נהריה

• איגוד חקלאי עמק הקורן תחת מיתוג אזורי חקלאי
 oבהמשך למיזם של מילופרי לחקלאות תומכת

טיילי – מעבר בין רצף תבניות
הנוף בחבל אשר.

רט"ג (מסדרון אקולוגי)

1

מורדות הגליל המערבי

• ריאה ירוקה של תושבי המרחב,
עבור תושבי חבל אשר ועבור
תושבי הערים הסובבות.

סביבה ניתן לקדם מיתוג אקולוגי לתוצרת
האזורית – קישור למסמך
• גיבוש מתווה ניהולי פרטני למרחב עמק הקורן,
להתמודדות עם יוזמות הפיתוח במרחב

• אזור בעל רגישות גבוהה ליוזמות
פיתוח
• יוזמות יישוביות לתיירות כפרית
• ריבוי של שטחים מוגנים

יישובי המרחב :מצובה,
אילון ,חניתה ,אדמית,
עראמשה
מעלה יוסף
רט"ג
קק"ל
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• גיבוש פורום תיירותי של יישובי המרחב גיבוש מיתוג
אזורי לתיירות הכפרית – (דוגמא מאשכול בית הכרם
לחיזוק מערך התיירות – קישור לדף)

טיוטה לעיון

התארגנות על בסיס מרחבי תכנון – חלוקה למרחבים
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טיוטה לעיון

עדכון למסמכי התוכנית
יש לבחון ובמידת הצורך לעדכן את מסמכי התוכנית ,על בסיס מגמות הפיתוח והצרכים החדשים העולים
במהלך הזמן .מנגנון העדכון לתוכנית יפעל כל  4שנים על מנת לדייק את גבולות סיווג השטחים המוצע
וההנחיות לגבי כל סימון.
שלב ראשון והכרחי לעדכון התוכנית הינו עדכון התוכנית בהתאם לממצאי סקר טבע ונוף .על מנת להעריך
את ערכי השטחים הפתוחים הן מבחינה נופית והן מבחינה אקולוגית בצורה מדויקת יותר מומלץ לערוך סקר
טבע ונוף במרחב חבל אשר ולקדם דיוק של המסדרונות האקולוגים לרמה המקומית .בהתאם לממצאי
הסקר יהיה לעדכן את סיווג השטחים שקבעה התוכנית.
•

עדכון סיווג השטחים החקלאיים יעשה לאור ממצאי הסקר שיספקו ניתוח מפורט יותר של רמת
הנצפות ,הערכיות הנופית וערכם האקולוגי.

•
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אתרים לשימור ערכי טבע – עדכון הסימון בהתאם לאתרים חדשים שימצאו

טיוטה לעיון

נספח  | 1עקרונות לבחינת יוזמות לפיתוח ,בראיית השמירה על השטחים
הפתוחים
נושא
יוזמות לפיתוח
בשטחים הפתוחים
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הנחיה
•

כל תוכנית לפיתוח בשטחים הפתוחים תבחן קודם כל היתכנות לפיתוח
בתוך הקו הכחול  /כתם הפיתוח של היישוב

•

במידה ולא נמצא שטח מתאים או זמין בגבולות הקו הכחול ,הפיתוח יהיה
ככל הניתן בצמידות דופן לבינוי קיים או לתוכנית מאושרת ,בהתאם
להנחיות ולסיווג השטחים שנקבע בתוכנית האב לשטחים הפתוחים

•

במידה ולא נמצא שטח בצמידות דופן לתוכנית מאושרת תבחנה הקמת
היוזמה על חשבון מבנים קיימים בשטחים פתוחים והרחבתם  /השמשתם.
בעדיפות לשטחים שאינם בסיווג "שטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות".

•

כל תוכנית לפיתוח תבדוק היתכנות לאיחוד היוזמה עם יוזמות מתוכננות
של יישובים נוספים במרחב

•

כל תוכנית לפיתוח תציג ככל הניתן חיבור לתשתיות קיימות

•

כל תוכנית לפיתוח תציג סקר מקדים שיכלול את ההיבטים הבאים,
ואמצעים לטיפול בסוגיות מרכזיות:
o

חוות דעת נופית ,אקולוגית והידרולוגית של ערכי השטחים
הפתוחים במרחב התוכנית

o

זיהוי מפגעים פוטנציאלים ודרכים להתמודדות

o

צמצום השפעות שוליים (מסמך לדוגמא :מפרידים בין
הפיתוח לפתוח  -הנחיות לדופן 'ידידותית' לטבע עבור
תשתיות ובינוי – )2016 ,קישור למסמך

•

בשטחים הסמוכים לשטח המסומן כ"תחום נחל" ,התוכנית המוצעת
תתייחס לממשק עם הנחל ,ליצירת חזית לנחל והכשרת שטחים לטובת
הקהילה/הציבור בסמיכות אליו

•

התוכנית תציג אמצעים חזותיי ם להשתלבות בנוף ושימוש בחומרים
טבעיים

•

התוכנית תציג התייחסות ,ובמידת האפשר והצורך ,חיבור לשבילי טיול
במרחב והצללה

