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 מבוא 

תוכנית אב לשטחים פתוחים בעמק הירדן מתווה את מדיניות התכנון והניהול של השטחים הפתוחים במועצה 
 האזורית עמק הירדן. 

השטחים הפתוחים בעמק הירדן, הטבעיים והחקלאיים, חשובים ביותר בהתוויה של צביון המועצה כמועצה 
חקלאית, כנכסי טבע לאומי והעצמה של מרחב הכנרת ואלה מקיימים ערכים סביבתיים, חברתיים וכלכליים  

 רבים.  

ה והן מצד השטחים האורבניים  כיום ישנם יוזמות רבות לפיתוח על גבי שטחים אלה, הן מצד המועצה ויישובי
הסמוכים. מטרת התוכנית הינה להתוות את מדיניות השימור של שטחים אלה, על מנת לשמר את ערכיהם ואופי  

 המרחב ככלל.  

התוכנית נערכה בשיתוף פעולה של המועצה יחד עם נציגי ציבור וארגונים נוספים הפועלים בשטח, ליצירת 
 ף למרחב.  הסכמות וגיבוש חזון אזורי משות

      



 טיוטה לעיון 

5 

 

 

בעמק תוכנית האב לשטחים הפתוחים חזון 
 הירדן

משמעותיים בסיפור תולדות  הינם נופי הכנרת ומרחב עמק הירדן 
הכנרת   – טבעיים ייחודיים  םארץ ישראל בעבר ובהווה, ובעלי ערכי

נשקף מההרים סביב הכנרת. הוחופיה, הירדן ונוף המדרונות 
בעלי ייחודיות וערך גבוה הן עבור תושבי המועצה  הינם שטחים אלה 

 והן עבור כלל תושבי מדינת ישראל.

השטחים החקלאיים מהווים גורמי מפתח בשמירה על השטחים  
הפתוחים ובעיצוב רוח המקום. השטחים החקלאיים ימשיכו להוות 

מקום, תוך מתן אפשרות מקור עיסוק, פרנסה וגאווה לתושבי ה
לפיתוח חקלאי בר קיימא בהתאם לתנאים הטכנולוגיים  

 המתקדמים. 

ניהול השטחים הפתוחים במרחב ייעשה תוך חתירה מתמדת לאיזון 
בין שימור לבין פיתוח, תפיסה התומכת בערכי הקיימות ומבטיחה 
 שמירה על ערכי המקום ועל איכות החיים בעבור הדורות הבאים.

, יפעלו מתוך אחריות משותפת למען תושביהד עם המועצה יח
 שמירה והגנה על השטחים הפתוחים וערכי הטבע, הנוף והמורשת.

השטחים הפתוחים יהוו בסיס לפעילות חינוכית ומעורבות קהילתית  
מתוכם תצמח אחווה ומחויבות כלפי המרחבים ובעמק הירדן 

  . הפתוחים
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 כנית ו מטרות הת

 טבע נוף ומורשת –פתוחים במועצה שמירה על ערכי השטחים ה .1
 ונהר הירדן חופי הכנרת   -נכסי טבע לאומיים בשטחי המועצה  שמירה והגנה על .2
שמירה על האופי החקלאי של מרחב המועצה.  שמירה על החקלאות כערך נופי, היסטורי וקיומי  .3

 )כלכלי(. 
 ותושבי המועצה כלפי השטחים הפתוחים.   חיזוק המחויבות של ישובי .4
 חיזוק שיתופי הפעולה בין הגופים הפועלים במרחב .5
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 תפישה תכנונית 
 עקרונות התכנון

 הכנרת ונהר הירדן  –שימור והדגשת הייחודיות והערכיות של נכסי טבע ברמה לאומית  .1
 מרחב המועצה כמייצג את נוף התרבות של ראשית ההתיישבות הכפרית החקלאית בישראל שימור  .2
 על מסדרונות אקולוגים שכוללים את ציר הנדידה הבינלאומי  שמירה .3
ביטוי תכנוני למכלולי הנוף המקובצים  עפ"י "סיפורים" ומיוצגים ע"י מעטפת המכלול לפי תמ"א  מתן  .4

35 /1 
 שימור והדגשה של הערכים הנופיים והסביבתיים של השטחים הפתוחים וחיזוק תפקודם האקולוגי. .5
 שטחים פתוחים טבעיים.  הבטחת רציפות וקישוריות .6
 שמירת תפקוד הנחלים כעורקי ניקוז והגנה על הנחלים, כיחידה נופית משמעותית וכמסדרון אקולוגי.   .7
 הנגשת השטחים הטבעיים לציבור תוך שמירה על ערכי טבע ונוף. .8
 נופיות והסביבתיות של השטחים החקלאיים. כלכליות תכנון עפ"י מדרג האיכויות ה .9

 חיבוריות וקישוריות של מערכות טיילות ודרכים לתנועת מטיילים ותושבים במרחב.   .10
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 אפיון ותפקוד   –חלוקה למרחבי תכנון 

ב הפתוחים  המועצההשטחים  הנופי    מרחב  הטבעי,  הערך  את  מבטאים  אשר  שונים  מקומיים  סיפורים  מכילים 
תכנון   מרחבי  לחמישה  חולק  המועצה  מרחב  המקום.  של  הלאומית  ברמה  והן  המקומית  ברמה  הן  וההיסטורי, 

המרחב של  שונים  סיפורים  אחד  המספרים  ב  ותפקודם  הפתוחים  השטחים  את  לאפיין  היא  החלוקה  מטרת   .
 :   שאלה ישמרו וילקחו בחשבון בתכנון עתידי של המרחבממרחבי התכנון כך 

 

 צפון המועצה

 מורדות פוריה מורדות הגולן

 הלב החקלאי

 רמת סירין
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 הלב החקלאי   .1
המרחב מכיל את רב יישובי המועצה השטחים הפתוחים הם ברובם חקלאיים. מרחב זה נותן ביטי לנופי  

בירידה אל הכנרת. תבנית הנוף היא של שטחים חקלאיים לצד חופי  7677המועצה כפי שנצפים מכביש 
 הכנרת. 

ת הקטגוריה "נופי  : "דגניה ובקעת כנרות" הנמצא תח   1/  35מכלול נוף על פי תמ"א     במרחב זה מוגדר
המהווים ביטוי לאידיאולוגיה של ימי ראשית ההתיישבות, ולתפיסת התכנון המרחבי  ראשית ההתיישבות"  

לשמירה  ראויים  והם  הארץ  בתולדות  משמעותי  דרך  ציון  הם  אלה  נופים  המדינה.  הקמת  את  שליוו 
את הכנרת. האזור מיושב   בקעת כנרות היא חלקה הדרומי של "ארץ כנרות", הבקעות המקיפות  ולטיפוח.

בו הוקמה דגניה   –משחר ההיסטוריה, וכן מהווה פרק חשוב בתולדות ההתיישבות החדשה בארץ ישראל  
 א' )אם הקבוצות והקיבוצים(, וכן המושבה כנרת.

 

 תפקוד נושא

 מרחב חקלאי המייצג את נופי המועצה. חקלאות לצד הכנרת חקלאות

חשיבות 
 אקולוגית

, מיעוט בשטחים טבעיים  ות האקולוגים העוברים במרחב החקלאיחשיבות למסדרונ
 מוגנים

 7677, 90כביש  –מעבר מרכזי לתיירים בכנרת כ י תנועהציר תיירות  
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 מורדות פוריה .2

אזור זה מהווה את השער למועצה, קו הממשק עם העיר טבריה, ומאופיין בפסיפס של חקלאות מסורתית  
וחישות קנים.  לצד שטחים טבעיים.   נופים של צמחיה מגוונת  מבטים   ממרחב זהחופי הכנרת מציגים 

 מרשימים לכיוון הכנרת ומורדותיה המערביים של רמת הגולן.  
" הנמצא תחת הקטגוריה "נופי  נופי יבניאל וכדורי: "  1/  35ל פי תמ"א  במרחב זה מוגדר  מכלול נוף ע

 . הנוף הייחודי לאזור זה נקבע ע"י סלע הבזלת המאפיין את האזורבו  ראשית ההתיישבות"
 

 תפקוד נושא

 . שטח פתוח בין עיר לכפר למועצה המערבי השער כללי

 מסורתית ושטחים טבעיים פסיפס חקלאות  –תבנית נוף ייחודית  חקלאות

אזור טיילות המקשר בין קהילות המועצה לקהילות טבריה ומאפשר רצף טיילי מגוון   תיירות  
 למבקרים 

 

 צפון המועצה .3
כולל מגוון של נופים טבעיים וחקלאיים וכן את חופיה הצפוניים של הכנרת    המרחב הצפוני של המועצה  

  מבטא סיפורים שונים הן מבחינה נופית והן מבחינה חווייתיתומצוקיו המרשימים של נחל עמוד. המרחב 
מורדות רמת    –המרחב יכול להתחלק לשלושה סיפורים שונים  ומושך מטיילים רבים לאורך כל השנה.  

 דות המזרחיים של הגליל התחתון הירדן ההררי.  כורזים, מור
נופים  " הנמצא תחת הקטגוריה "מכלול דרך הבשורה: "  1/  35מכלול נוף על פי תמ"א     במרחב זה מוגדר

 מתקיים מפגש תכוף של האדם וסביבתו.  בה ",לאורך דרכים עתיקות ובנות זמננו
 

 תפקוד נושא

 האתרים התיירותיים במרחבהחקלאות מהווה מרכיב בנופי  חקלאות
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חשיבות 
 אקולוגית

 שטח פתוח טבעי משמעותי מבחינה אקולוגית

המרחב מורכב ממגוון סיפורים המושכים מטיילים רבים. שביל ישראל עובר במרחב.  תיירות  
 חלי המרחב כגבולות מבדילים בין מאפייני הנוף נ

 
 מורדות הגולן .4

  92המזרחי של המועצה כולל את מורדות הגולן ואת חופי הכנרת המזרחיים. במרחב עובר כביש  המרחב  
  - רצועה צרה וייחודית המחברת בין שתי יחידות טבעיות מנוגדות  ציר תחבורה ארצי.  המרחב מקיים    –

ת נוף  נוצרת תבניהחקלאות  יחד עם  מורדות הגולן התלולים והבזלתיים לבין ימת הכנרת הכחולה, כאשר  
תחת קטגוריית "מופעי נוף   "מורדות הגולן  : "1/35במרחב זה מוגדר מכלול נוף על פי תמ"א    ייחודית.

 .  יחודיים", המבטאים מקומות בעלי נוף דרמטי ויוצא דופן
 

 תפקוד נושא

 חופי הכנרת. -שטחי חקלאות-החקלאות כחלק מציר נופי מורדות הגולן  חקלאות

חשיבות 
 אקולוגית

 טבע פראי של מגוון  ל מצוקיים לצד בתי גידול לחים, המקיימים בתי גידו

  תיירות פנאי ונופש לחופי הכנרת  תיירות  
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 רמת סירין .5
שבילי טיול, שרידים  . במרחב  מקיים רצף שטחים פתוחים הן חקלאיים והן טבעיים, ללא יישוביםהמרחב  

, ללא והמבט למרחקיםהפתוחים    לאזור. חווית המרחביםארכיאולוגים ומעיינות שמושכים מטיילים רבים  
   .למרחבייחודית  הינה הפרות,

 

 תפקוד נושא

 אזור פתוח נרחב, עיבור חקלאי לצד שטחים טבעיים. ללא התיישבות.   כללי

חשיבות 
 אקולוגית

 חשיבות אקולוגית גבוהה. רצף שטחים פתוחים משמעותי  
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 תשריט והנחיות התוכנית 
 הגדרות

מרחב שעבורו הוגדרו אופי ותפקוד, על בסיס פרמטרים נופיים, אקולוגיים   תכנון מרחב
 וחברתיים, במסגרת התפיסה התכנונית לשטחים הפתוחים במועצה 

תאי שטח פתוח שאינו נתון לשינויים תדירים במרחב ובזמן ומחבר בין אזורי ליבה ) מסדרונות אקולוגים 
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  

 ( 2019מכון דש"א , השכבה נוצרה ע"י )  הביולוגי והמגוון הגנטי במרחב המועצה.

דרון  צוואר בקבוק למס 
 אקולוגי 

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. 

מקיימים ערכים   השטחים החקלאיים. ופיתוח חקלאי בודלעיהמיועדים שטחים  שטחים חקלאיים 
 סביבתיים, כלכליים וחברתיים ומהווים מרכיב מרכזי בצביון המרחב. 

אלה הינם שטחים שטחים פתוחים לא מבונים וללא הכשרה חקלאית. שטחים  שטחים טבעיים 
. המרחבומבקרי חשובים לשימור החי והצומח הטבעי וכן מרחבי טבע עבור תושבי 

השטחים הטבעיים אליהם מתייחסת תוכנית זו, הינם שטחים טבעיים ללא הגנה  
 סטטוטורית.  

בתי צמיחה ומבני  מבנים המשמשים לגידול ועיבוד התוצרת החקלאית בינהם,  מבנים חקלאיים
. התוכנית מטמיעה את מדיניות  עזר לתשומות ולטיפול בתוצרת לאחר קטיף

למבנים חקלאיים , וכמובן כפופה לתוכנית הסטטוטורית  משרד החקלאות בנוגע
מתבססת על מפת רגישות סביבתית של    , אך יש לציין שהתוכנית הנ"ל21904ג/

, ותוכנית האב  , בה רזולוציית הסיווג של שטחים אלה היא נמוכה יותר9/ 2מ " תמ
מוסיפה עקרונות להקמת המבנים החקלאיים מתוך ראיית השטחים הפתוחים  

 צה.  במוע

. קידום תיירות חקלאית יכול עמק הירדןתיירות הנשענת על הפעילות החקלאית ב תיירות חקלאית
להיעשות דרך: דרכים להולכי רגל ולרכבים לשטחים החקלאיים ולאתרים ייחודיים  

 בהם, עריכת קטיף עצמי ואירועים/סיורים חקלאיים נוספים לקהל הפתוח
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 סיווג השטחים הפתוחים 

 מוטה שימור נוף חקלאי פתוח שטח  .1

שטחים הנותנים ביטוי לנופים החשובים לשימור כנותנים ביטוי למגוון תבנית הנוף   הגדרה 

   . במועצה 

גבוהה ונצפים מצירי תנועה ראשיים.  שטחים אלה הינם שטחים בעלי ערכיות נופית  גישת התכנון 

שטחים . ונוף(סקר טבע  ממצאיבשטחים אלה מתקיימים ערכים אקולוגים מקומיים )ע"פ 

חקלאות במופע פתוח על מנת לשמר את צביון המרחב החקלאי ונופי   אלה יקיימו

  התרבות, ללא הפרות נופיות.

 הנחיה  תת נושא  נושא 

 העדפה לחקלאות במופע פתוח, פלחה שדות, מטעים.  ממשק חקלאי   חקלאות

)ללא בינוי,   מומלץ לשמר את האזור כפתוח ללא הפרות נופיות מבנים חקלאיים 

 ללא תשתיות, וללא מבנים חקלאיים שאינם בתי צמיחה(  

ככלל, ובמידה ולא נמצאו חלופות לפיתוח בסימון "שטח    

ככל  החקלאיים הנ"ל מומלץ להרחיק את המבניםחקלאי", 

 הניתן מדרכים לכלי רכב ושבילי טיול.   

"הלב החקלאי": מומלץ לעודד הקמת מיזמים  תכנון במרחב מיזמי תיירות חקלאית טיילות ותיירות 

לתיירות חקלאית ביישובי המרחב, להעשרת החוויה התיירותית 

 לצד חופי הכינרת.  

שבילי טיול וחיבור בין   

 קהילות המועצה  

מומלץ לשמר גישה מיישובי המועצה למרחב הפתוח, וכן חיבור  

 בין יישובי המועצה באמצעות שבילי טיול אקסטנסיביים  

מומלץ לשמר את המעבר החופשי  מורדות פוריה: תכנון במרחב   

כשטחים פתוחים   ,לירדןטחים הפתוחים בין טבריה דרך הש

מרחב  המציעים אזורי פנאי ונופש אקסטנסיביים ל"צריכת"

 .  , הן עבור הקהילה העירונית והכפריתפתוח
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 שטח חקלאי .2

 שטח לעיבוד חקלאי    הגדרה 

 אקסטנסיבית ואינטנסיבית  –שטחים המקיימים את הפעילות החקלאית על כל סוגיה  גישת התכנון 

 הנחיה  תת נושא  נושא 

 על כל סוגיו שטחים המיועדים לעיבוד חקלאי ממשק חקלאי   חקלאות

 
 ( וצווארי בקבוק יםי)מסדרונות אקולוג לרצף אקולוגילשימור שטח  .3

 שטחים המקיימים אזורים חשובים למעבר בעלי חיים )מסדרונות אקולוגים(  הגדרה 

  ערכי הטבעתפקודם המרחבי ו אתשמר על מנת ל  ישמרו פתוחיםשטחים אלה  גישת התכנון 

   .מתקיימים בוה

 הנחיה  תת נושא  נושא 

  חקלאות במופע פתוח, פלחה שדות, מטעיםמומלץ לשמור על    אקולוגי-אגרוממשק  חקלאות

שמירה על   , לדוגמא:אקולוגי-ולקדם בשטחים אלה ממשק אגרו

ומשארים  שדות ישול השארת ,חקלאיים מגווניםגידולים 

  ,(טבעיים שאינם מעובדים בשולי השדהשטחים ) טבעיים

   המגוון הביולוגי לשימור

מומלץ לא להקים מבנים חקלאיים בשטח זה שאינם בתי  מבנים חקלאיים 

 , מחסן או סככה חקלאית.  , בתי רשת(תו )חממ צמיחה

מבנים חקלאים שאינם בתי צמיחה, מחסן או סככה חקלאית,   

לשטח זה. אלה  יוקמו בצמידות דופן לאחר בחינת חלופות מחוץ 

שיצמצם את השפעתם המרחבית על תפקוד  יוקמו באופן 
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מניעת  , צמצום תאורה,הפעילות האנושית)הסתרת  המסדרון 

 .  (מהודוכ זליגת חומרים מזהמים

צווארי בקבוק של מסדרונות אקולוגים   שטחים פתוחים המהווים כללי צוואר בקבוק

 לאל פתוחים ככל הניתן, ישארו )כפי שמסומנים בתשריט(

ותוך צמצום הגידור באופן שלא יחסום את  מבנים חקלאיים

 . המעבר

 תשתיות חציית

 אורכיות

באזורים  90כביש  לאורךמומלץ למקם מעבר עילי או תחתי  

 על מנת לשמר את מעבר בעלי החיים   מסדרון אקולוגיהחוצים 

שמירת טבע 

וצמצום 

 השפעות שוליים 

יש לפעול לצמצום השפעות השוליים, כגון זיהום אור, רעש,  

 במרחב.פסולת אורגנית, ריסוס זיהום וכו', של שימושי הקרקע 

מעבר חיות  ככל הניתן גידור בשטחים אלה יהיה כזה המאפשר  גידור  

על פי הנחיות מסמך "השפעת  . מומלץ לפעול על פי הנחיותבר

מדיניות והמלצות לפעולה" )רותם  -גידור על שטחים פתוחים 

להתאים את סוג הגדר, תקופת הגידור ואופן הצבתה  ו (2014

מסמך  עקרונות לבעל החיים המזיק אותו רוצים להרחיק, על פי 

"ארגז כלים להתמודדות עם נזקי בעלי חיים בחקלאות" )רשות 

 (. 2019הטבע והגנים, 

תוואי המסדרון 

 האקולוגי 

ניתן לבחון שינויים על פי צורך באופן המשמר את תפקוד   

המסדרון הנוכחי ועל מימדיו . בכל שינוי או עדכון יש לשלב את  

 רשות הטבע והגנים ובעלי העניין הרלוונטים  

 

 

 שטחים טבעיים לשימור  .4
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, תשתיות ופיתוח אינטנסיבי אחר וללא הכשרה חקלאית ינויבשטח טבעי פתוח, ללא  הגדרה 

 חדשה. 

 

ובנוסף תורמים להטרוגניות כות אקולוגית רשטחים אלה הינם חשובים ביותר לשימור מע גישת התכנון 

הנופית. שטחים אלה הינם "הטבע הקרוב לבית" עבור תושבי המועצה ועל כן להם ערכים  

   חברתיים גבוהים גם כן. 

 בתוכניות סטטוטוריות ומנוהלים ע"י המועצה.   שטחים טבעיים אלה כיום אינם מוגנים

 הנחיה  תת נושא  נושא 

שטחים אלה ישמרו שטחים טבעיים בעלי מופע טבעי וצומח   כללי

 מקומי. 

שמירת טבע 

ורציפות שטחים  

 פתוחים 

להימנע גידור   ש לשמור על רציפותם של שטחים אלה, ומכךי 

 .  בשטחים אלו

, כגון  של השטחים הבנויים ם השפעות השולייםוצמציש לפעול ל

וכן לצמצם את השפעות השוליים של השטחים   זיהום אור, רעש

 . , ריסוס וכו'חקלאיתפסולת החקלאיים כגון השלכת 

מומלץ לקדם פעולות שיקום ושימור נוף טבעי באזורים   שיקום אזורים מופרים  

המופרים. ניתן לבחון שילוב של פיתוח אקסטנסיבי של חניוני יום  

 ושבילים. 

התיירות תשתלב במרחב הטבעי, ותשאף לפיתוח אקסטנסיבי   תיירות וטיילות 

 ככל הניתן. 

אופי התיירות יעצים ערכים מקומיים ויתרום לחיבוריות  

וקישוריות לצירי טיול קיימים, היישובים ומוקדים נוספים  

 במרחב.
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; מכון  2019כל יוזמה תיבחן לאור ערכי סקר טבע ונוף )ליגמ, 

 (  2012דש"א, 

יש לשמר את החיבוריות והמעבר החופשי  מתוך היישובים אל  מקומית קהילה  

השטחים הטבעיים ולהעביר את חשיבותם כחיץ בין השטחים  

 הבנויים לפתוחים  

כחלק מהתהליך להגדלת תקן הנחלות )בשיתוף משרד    חקלאות

החקלאות ורמ"י(, הכשרה של שטחים טבעיים כשטחים  

הועדה החקלאית והועדה  חקלאיים תבחן באופן מפורט בשיתוף

 לשטחים פתוחים. 

טרם הכשרה של שטח טבעי כשטח חקלאי מומלץ לבחון 

חלופות על מנת לשמר שטחים אלה. מומלץ לבחון פיתוח של 

 אזורי אגרוטק באזורים המסומנים כ"שטח חקלאי".   
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 תחום נחל  .5

 מנחל משניטר מ  50-מטר מנחל ראשי ו 100) שטחים פתוחים לצד נחלים  הגדרה 

שטחים אלה ישמרו פתוחים לשם הגנה על ערוץ הנחל  ,  1בהתאם להמלצות תמ"א  גישת התכנון
 ותפקודו. 

 הנחיה תת נושא  נושא

ממשק נחל  
 חקלאות

רצוי להפחית את השימוש בחומרי הדברה, לקדם חקלאות  
משמרת קרקע ונגר ולקדם טיפול במיגור מיני צומח פולשים 

 ממקור חקלאי.

המגע בין החקלאות  קו  
 לרצועת הנחל 

מומלץ לטפח את קו המגע של השטח החקלאי עם רצועת 
 הנחל.

בתחום הנחל יותרו מיזמי תיירות בעלי אופי אקסטנסיבית   טיילות ותיירות 
בלבד, תוך הגדרת אזורים להנגשה ואזורים שיוותרו שמורים. יש  

להתייחס לכושר הנשיאה של השטח ושמירה על ממשק שאינו  
 מהווה הפרעה לפעילות החקלאית.

ממשק אקולוגי 
 והידרולוגי 

לא תותר הקמת גידור ברצועת הנחל הסטטוטורית )כפי   גידור 
  (1"א שהוגדרה בתמ

גידור בתחום הנחל, שאינו חופף לרצועת הנחל הסטטוטורית,   
ימוקם רחוק ככל הניתן מגדות הנחל, בקצה השטח המעובד,  

הנחיות הגידור של השטח החקלאי עצמו. תוך הקפדה על  
תוכנית לפיתוח תיירותי בתחום הנחל תציג את הגידור המוצע 

 ואמצעים לשמירה על המערכת האקולוגית והחקלאית.
  



 

 דרום  -התוכנית  תשריט

 



 

 צפון  –תשריט התוכנית 
 



 

 מסמכים משלימים

 2019טבע ונוף משלים במרחב המועצה האזורית עמק הירדן, ליגמ פרויקטים סביבתיים, סקר 

 2012יבנאל , מכון דש"א ,  –סקר טבע ונוף מורדות כנרת  

 2014, דותן רותם, השפעת גידור על שטחים פתוחים מדיניות והמלצות לפעולה

 2019, רשות הטבע והגנים, "ארגז כלים" להתמודדות עם נזקי חקלאות
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 מנגנון הניהול 
 רקע

בתהליך הכנת תכנית האב גובשו חזון ומדיניות אזורית לשטחים הפתוחים במרחב המועצה. על מנת ליישם את 

 תכנית האב ב"יום שאחרי" סיום הכנתה, נדרש מנגנון ניהולי עבור השטחים הפתוחים.  

בליבם    השטחים הפתוחים במועצה האזורית עמק הירדן הינם נכס חשוב מאוד של המועצה. שטחים אלה עומדים

הפועלים   שונים  אינטרסים  בעלי  ע"י  ומושפעים  במועצה  לפיתוח  והרצון  הצורך  בעת  העולים  קונפליקטים  של 

אינה  והתכנית  היות  הפתוחים.   השטחים  ניהול  על  אחריות  לקחת  המועצה  את  מחייבת  זו  עובדה  במרחב. 

 .  רמנגנון ניהולי יסייע בהתמודדות עם לחצי הפיתוח וצרכי השימו סטטוטורית, 

נבחן השינוי הארגוני הנדרש, המשאבים   חלופהעבור כל    במהלך התהחיל הוצגו חלופות לגיבוש מנגנוני הניהול.

במסגרת ה  ליישומ הציבורית  המעורבות  שלושת    הומידת  למעשה,  חלופה.  שבכל  והחסרונות  היתרונות  וכן 

 ם הפתוחים. לניהול ושמירה על השטחי  מדרגות שונות ברמת המחויבותהמנגנונים מהווים  

הנוהל המחייב,  צוות העבודה שבחן את המנגנונים שהוצעו החליט כי המועצה תאמץ בשלב התחלתי את יישום  

 וועדה פנים מועצתית לשטחים פתוחים.  אשר ינוהל ע"י

במסגרת פרק זה הוצעו אפשרויות במסגרתן תוכל וועדת השטחים הפתוחים להפוך גם לגוף יוזם בהמשך הדרך,  

 ף המגיב לתכניות בשטחים הפתוחים. ולא רק לגו 

לשמירה, מחוייבות וניהול משותף של  אמנה ציבורית  בישום מנגנון הניהול מוצע  לקדם מהלך של  כשלב ראשון

 השטחים הפתוחים.  

האמנה תכלול בתוכה את חזון המועצה ואת עקרונות המדיניות לפיתוח ושימור בשנים הבאות. האמנה היא 

לאמץ הלכה למעשה את קווי   -יחד עם הישובים    - המועצה, ובסופה תתחייב המועצה   של  הצהרת כוונותבעצם  

 המדיניות שנוסחו.

. המהלך מראה על הצהרת כוונות ליישום תכנית האבאמנה היא המהלך הראשוני שהמועצה תוכל לבצע  

ווה הצהרה מול  עליה יכול להישען הציבור בדרישתו לשיתוף, שקיפות ומעורבות בתהליכי התכנון. האמנה מה

המשך  לקדם  שיוכל  מסמך  וכן  הפתוחים  השטחים  לנושא  המועצה  מחויבות  על  המועצה  ותושבי  הציבור 

 תהליך במקרה של שינוי אירגוני. 
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 המוצע מרכיבי מנגנון הניהול 

 להלן מפורטים הכלים המוצעים לניהול השטחים הפתוחים במרחב המועצה.  

געים לשטחים הפתוחים: כלי לבחינת תכניות על השטחים הפתוחים הכלים נותנים מענה להיבטים השונים הנו

אפשרויות  של  התוויה  וכן  הניהול  לאופן  המלצות  החקלאיים,  בשטחים  השינויים  על  ובקרה  למעקב  ואפשרות 

 לפעולה כגוף המקדם יוזמות על השטחים הפתוחים. 

מועצתיתועדת רשות    –  ועדת שטחים פתוחים • ו  פנים  במועצה  תפקידים  מבעלי  מקצוע מהמורכבת  אנשי 

הוק: וועדה -בוועדה המקומית לתו"ב )המהנדס ו/או ו בודקי תכניות(. ניתן יהיה לשלב נציגי גופים חיצוניים אד

 חקלאית, קק"ל, רט"ג, משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה. 

פתוחים ומהוות סתירה לתכנית האב. מטרת הוועדה הינה בדיקת תכניות ובקשות להיתר החלות בשטחים ה

בנוסף, ייזום פרויקטים לשמירה והתווית כיווני פיתוח בשטחים הפתוחים ומעקב אחרי יוזמות פיתוח בשטחים  

 הפתוחים. 

 הועדה הינה גוף מגיב ליוזמות הצומחות בשטח וכן גוף יוזם אשר מוביל ומתכלל פעילויות ופרוייקטים בשטח.

ל את כלל הפעילות של ועדת שטחים פתוחים ויהיה אחראי לשת"פ מול ועדת תכנון ינה   –  רכז שטחים פתוחים •

 ובניה ומול נציגי הארגונים השונים והציבור הרחב.  תפקיד בשכר בחלקיות משרה. 

הפתוחים • בשטחים  תוכניות  לבחינת  מחייב  והיתרים,    -   נוהל  תוכניות  יוזמות,  ובדיקת  לבחינה  מנחה  כלי 

, בהתאם למדיניות תוכנית האב. נוהל זה יוטמע בעבודת הועדה המקומית לתכנון החלים בשטחים הפתוחים

 ובניה. יישומו יהיה חלק מתפקידי הרכז.   

נוהל זה נועד לאפשר מעקב אחר השינויים    –  נוהל עדכון ומעקב אחר שינויים בשטחים החקלאיים במועצה  •

שינוי בסוגי העיבודים החקלאיים. הנוהל  בשימושי הקרקע בשטחים החקלאיים, במסגרתו יידרש עידכון על 

הרכז.   מתפקידי  חלק  יהיה  יישומו  החקלאית.  הועדה  בעבודת  ציבורית  יוטמע  מחוייבות אמנה  לשמירה, 

האמנה תכלול בתוכה את חזון המועצה ואת עקרונות המדיניות    -וניהול משותף של השטחים הפתוחים  

  - של המועצה, ובסופה תתחייב המועצה    הרת כוונותהצלפיתוח ושימור בשנים הבאות. האמנה היא בעצם  

 לאמץ הלכה למעשה את קווי המדיניות שנוסחו. -יחד עם הישובים 
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 פעולות נדרשות להקמת מנגנון ניהול 

   הנוהל המחייב.הכלי המרכזי בידי מנגנון הניהול יהיה  

 מינוי רכז שטחים פתוחים .1

 הגורם הניהולי של כל מערך השטחים הפתוחים.   אחראי על העבודה השוטפת של ועדת שטחים פתוחים.

לטובת קידום תפקיד זה, נדרש תקן ייעודי עבור רכז. יש לבחון את רוחב המשרה עבור תפקיד זה, ניתן להתחיל  
 מחצי משרה ולהרחיב את הפעילות למשרה מלאה בהמשך במידת הצורך.

  תחומי אחריות  
 תיאום פגישות, סיכומן ופירסומן, הכנה וריכוז חומר מקצועי לדיון.  -הובלת פעילות הוועדה לשטחים פתוחים  •

מינוי רפרנט מוועדת התכנון והבנייה שיעסוק יחד עם רכז השטחים    -קשר שוטף מול הוועדה לתכנון ובנייה  •

שולחן הועדה המקומית  הפתוחים בבדיקת הבקשות והתכניות החלות בשטחים פתוחים הנמצאות על 

לתכנון ובניה. בהמשך לבדיקת התכנית יוחלט אילו תכניות ובקשות צריכות להידון במסגרת הוועדה  

 לשטחים הפתוחים. 

 מעקב ועידכון בנוגע לשטחים החקלאיים במועצה. –קשר שוטף מול הוועדה החקלאית  •

עם מידע לציבור בנושא פעילות  ניהול דף אינטרנט -עריכת שיתופי ציבור ומתן מענה לפניות ציבור  •

הוועדה, עריכת שיתופי ציבור לתכניות ופרויקטים גדולים, עריכת סקרים תקופתיים, מענה שוטף לפניות. 

 נדרש שיתוף פעולה ותיאום עם מחלקת הדוברות לצורך פרסום ושקיפות.

ים משמעותיים, עירוב  גיוס משאבים לטובת פרויקט  -קידום פרויקטים מועצתיים לטובת השטחים הפתוחים  •

 הקהילה והציבור בפרויקטים, פרסום, שיווק ויח"צ של הפעילויות. 

 כתיבת אמנה מועצתית לשמירה וניהול משותף של השטחים הפתוחים .2

אמנה היא המהלך הראשוני שהמועצה תוכל לבצע ליישום תכנית האב. המהלך מראה על הצהרת כוונות 

יתוף, שקיפות ומעורבות בתהליכי התכנון. האמנה מהווה הצהרה מול  עליה יכול להישען הציבור בדרישתו לש

המשך  לקדם  שיוכל  מסמך  וכן  הפתוחים  השטחים  לנושא  המועצה  מחויבות  על  המועצה  ותושבי  הציבור 

 תהליך במקרה של שינוי אירגוני. 

 כתיבה ואישור נוהל מחייב לבחינת תכניות בשטחים הפתוחים. .3

ים המעורבים בתכנון בשטחים הפתוחים. הנוהל יעגן חובה של שיתוף הציבור כתיבת נוהל מחייב עבור הגורמ

ויכוון את התכנון להתייחסות לתכנית האב לשטחים הפתוחים.   ונציגיו בכל תכנון חדש בשטחים הפתוחים 
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הנוהל יוצר מחויבות רשמית לביצוע הליך תכנון שקוף ונאמן לתכנית האב לשטחים פתוחים וכן מגדיל את 

 ות הציבורית ומבסס תהליך יידוע לבעלי העניין. המעורב

מטרת הנוהל היא להטמיע בעבודת הועדה המקומית לתכנון ובניה מנגנון של בחינת תכניות ובקשות להיתר  

 בהתאם למידע, לתשריט ולהנחיות תכנית האב לשטחים הפתוחים.  

 נו בהתאם לנושאים הבאים:כל תוכנית או בקשה להיתר החלים בשטחים הפתוחים ייבח 1במסגרת הנוהל 

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

 מידת התאמה להמלצות והנחיות תכנית האב.  •

 תשתיות נוספות נלוות לפרויקט ומשמעותן, כולל תחומי השפעה שלהן.. •

 מידת השינוי ביחס למצב הקיים  •

 תכנית האב ותשריט הרגישות הנופית סביבתית של סקר ערכי הטבע והנוףמיפוי התכנית על רקע תשריט  •

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.  

 בה ואישור נוהל עדכון ומעקב אחר שינויים בשטחים החקלאייםכתי .4

הנוהל יעגן חובה של עידכון בשינוי סוגי הגידולים בשטחים החקלאיים במועצה )גד"ש / מטעים(. שינוי בסוגי  

 הגידולים מביא איתו שינויים בנוף ובנצפות, וכן באפשרות של מעבר בע"ח בשטח. 

עדה החקלאית מנגנון של עידכון סטטוס השטחים החקלאיים, המהווים  מטרת הנוהל היא להטמיע בעבודת הו

 חלק משמעותי בשטחים הפתוחים במועצה.

 הקמת וועדת שטחים פתוחים  .5

 המורכבת מבעלי תפקידים במועצה.   פנים מועצתיתלשם יישום הנוהל תוקם ועדה 

תפקיד הועדה יהיה לבחון תכניות פיתוח ויוזמות ולקבל החלטות בהתבסס על תכנית האב לשטחים הפתוחים 

 ושיקולים מקצועיים אחרים, כחלק בלתי נפרד מהנוהל המוצע. 

 
 מצורף נוהל מחייב לדוגמא, כנספח.  1
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לציבור הרחב באמצעות ניוזלטרים, פרסומים ברשתות   2יש לפרסם את דבר הקמת הוועדה כגוף וולונטרי 
קומיות וכו'. יש לערוך בחירה ומינוי של נציגי הוועדה, וכן פרסום פרטי הקשר של רכז  החברתיות, עיתונות מ

 שטחים פתוחים לטובת קבלת פניות ציבור. 

 הרכב הוועדה 

 נציגי מחלקת הנדסה  •

 נציג מחלקת תברואה / איכות סביבה  •

 נציג וועדה חקלאית •

 נציג ועדה לתו"ב  •

 נציגי ציבור   •

 רכז שטחים פתוחים   •

הוק: וועדה חקלאית, קק"ל, רט"ג, משרד החקלאות והמשרד  -ניתן יהיה לשלב נציגי גופים חיצוניים אד •

 להגנת הסביבה. 

הוועדה לשטחים הפתוחים לא תחליף או תבטל סמכויות של גופים שונים, כפי שנקבעו בחוק. נושאים הקשורים  

צה האזורית עמק הירדן, שאינם תואמים את המוסכם במסגרת  בשינוי השימוש בקרקע בשטחים הפתוחים במוע

תכנית האב לשטחים פתוחים, יועברו לחוות דעת של הוועדה לשטחים פתוחים, אשר תגיש את המלצותיה לגוף 

 הרגולטורי הרלוונטי.  

 תחומי אחריות 

בוש המלצה  דיון ובחינת בקשות להיתר ותכניות המקודמות בשטחים הפתוחים, וגי –במישור התכנוני  •

 לועדה המרחבית לתו"ב.  

זימון גורמים חיצוניים לפי הצורך. ייזום פרויקטים בנושאים שונים, גיוס משאבים ומילוי קולות קוראים למימון   •

 פעולות על השטחים הפתוחים. קידום פרויקטים/ גיבוש המלצות לתוכניות המקודמות במרחב.

 רחב בפלטפורמה אינטרנטית. פרסום סיכומי פגישות והמלצות הועדה לציבור ה •

 

 תהליך העבודה: מנגנון מגיב 

 רמה מקומית 

 
 למעט רכז שטחים פתוחים שירכז את פעילות הצוות  2
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כל תוכנית ובקשה להיתר שתגיע לוועדה המקומית לתכנון ובנייה ויש לה זיקה לשטחים הפתוחים במרחב  .1

הועדה   נציג  עם  ביחד  הפתוחים  השטחים  רכז  ע"י  תיבחן  אליהם(,  בצמידות  או  הפתוחים  בשטחים  )חלה 

 המקומית לתכנון ובנייה אשר ימונה לנושא. 

פיו יומלץ האם יש צורך לעלות את התוכנית לסדר היום של    בחינת הנ"ל תיעשה בהתאם לנוהל המחייב, על .2

 ועדת השטחים הפתוחים לטובת גיבוש המלצות בנושא. 

 דיון בוועדה לשטחים פתוחים: .3

יגבשו   בוועדה לשטחים פתוחים, התוכנית תכנס לסדר היום ובמהלך הדיון  דיון  במידה שיוחלט על קידום 

ויגישו אותן ע"פ לוח הזמנים שיקבע. במקביל יפעל    חברי הוועדה את המלצותיהם בהתאם לתכנית האב, 

הרכז לפרסם וליידע את הציבור הרחב על הדיון בתכנית ובמידת הצורך לקיים תהליך מהיר של שיתוף ציבור  

מקומי. כל מקרה לגופו, יש לבחון האם נדרש תהליך שיתוף ציבור ובאיזו מתכונת )רחב או מצומצם, בשיתוף 

 קהילות הרלוונטים(. נציגי היישובים/

 באחריות רכז השטחים הפתוחים לפרסם את ההמלצות לציבור הרחב.  .4

 

 רמה ארצית / מחוזית  

במקרים רבים יוזמות ותכניות רבות אשר מקודמות על שטחים פתוחים מגיעות "מלמעלה" ולמעשה מקודמות  

וכו' וע"י הוועדה המחוזית במחוז צפון. לאור זאת, נועד המנגנון   ברמה הארצית ע"י  וועדות כמו הוותמ"ל, הוות"ל

 להגיב על תכניות אלו בהתאם להנחיות ולהסכמות שגובשו במסגרת תכנית האב.  

יום   .1 הפרסומים, סדרי  ולעקוב אחר  גורמי התכנון  באחריות הרכז לשטחים פתוחים להיות בקשר שוטף עם 

 נון ברמה הארצית והמחוזית.וההחלטות השונות אשר מקודמות בגופי התכ

על רכז השטחים הפתוחים להביא נושאים רלוונטים לסדר היום של הועדה לשטחים פתוחים. הועדה תגבש  .2

 נייר עמדה ביחס לנ"ל בשיתוף ובתיאום עם נציגי הציבור וראש המועצה וישלח לגורמי התכנון הרלוונטים.  

ממרכיב .3 או חלק  מרכיביה  בתוכנית אשר  ומדובר  בתוכנית האב  במידה  המדיניות שגובשה  סותרים את  יה 

השטחים  רכז  במקביל,  בנושא.  המועצה  במליאת  דיון  לקיים  להמליץ  יכולה  הוועדה  פתוחים,  לשטחים 

 הפתוחים יביא לידיעת התושבים את הנושא ובמידת הצורך יפנה גם לגורמים נוספים.  



 טיוטה לעיון 

29 

 

 מוצע : מנגנון יוזם –תהליך העבודה 

אקטיבי אשר יפעל ליזום ולקדום פרויקטים ופעולות שמטרתם -הוועדה גם כגוף פרובמסגרת פעילותה תשמש 

חיזוק השמירה על השטחים הפתוחים. פרויקטים אלו יכולים להיות קהילתיים, חינוכיים ופיסיים. הרעיונות  

 ליוזמות יכולים להגיע מהשטח, מהמועצה או בהמלצת חברי הוועדה. 

ום משאבים. דיוני הוועדה יעסקו גם בהגשת בקשות לקולות קוראים ממשלתיים בנוסף, הוועדה תפעל לגיוס ואיג

רלוונטים כגון הקרן לשטחים פתוחים, הקרן לשמירה על הניקיון וכו' ותיזום פניות לקרנות פילנטרופיות אשר  

 עשויות להביע עניין בפרוייקט מסויים.

ט דגל אחד ומספר מיזמים בהתאם ליכולתה,  מוצע כי מדי שנה הוועדה תגדיר יעדים לביצוע ותבחר פרוייק

 אשר יקודמו במסגרת תוכנית העבודה השנתית.  
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 נוהל מועצתי מחייב – 1נספח מס' 

 

 01מספר הנוהל:   מועצה אזורית עמק הירדן 

 תחום: תכנון ובנייה 

 :    בתוקף מתאריך 

 מעמד הנוהל: נספח מחייב לתכנית האב לשטחים פתוחים 

 כותב הנוהל: אורבניקס בע"מ  שטחים פתוחים נושא הנוהל:  

 מאשר הנוהל: מליאת הועדה המקומית לתו"ב 

 

 בדיקה ראשונית וסינון של תכניות ובקשות להיתר    – יישום תכנית האב לשטחים פתוחים  

   :מטרת הנוהל  .1

המועצה   במרחב  הפתוחים  החלות בשטחים  להיתר  ובקשות  תכניות  וסינון של  לבדיקה ראשונית  מנגנון  יצירת 

 האזורית עמק הירדן.  

 

 : המנגנון המוצע ותפקידו .2

המנגנון המוצע הינו הקמת "וועדת שטחים פתוחים" פנימית )פנים מועצתי( מצומצמת אשר תכלול אנשי מקצוע 

 הנדס או מי מטעמו ובודקי תכניות( ונציג מהיחידה הסביבתית לאיכות הסביבה.  מתוך הוועדה המקומית )המ 

החלים בשטחים הפתוחים )כהגדרתם בתכנית האב( ותמליץ לוועדה   3הוועדה תבחן כל תכנית או בקשה להיתר 

 המקומית לתו"ב האם לקדם התכנית/הבקשה ובאלו תנאים. 

 הוועדה תהיה בעלת מעמד של יועץ למהנדס המועצה ולוועדה המקומית.   •

 הוועדה תתכנס בתדירות של אחת לרבעון או לפי הצורך, בתאום עם מהנדס המועצה.    •

הוועדה תזמן לדיונים נציגים של גופים חיצוניים כמו: רט"ג, חלה"ט, רשות ניקוז, משרד החקלאות ועוד,  •

 לפי הצורך.  

 
 מיזמים / תכניות / בקשות הן ביזמת המועצה והן ביזמת ישובים ויזמים אחרים.   3
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המועצה   • למהנדס  יועבר  להיתר  תכנית/מיזם/בקשה  לכל  ביחס  הוועדה  של  המלצות  הכולל  סיכום 

 ויפורסם לציבור הרחב. 

 

 אופן הגשת מסמכים לוועדת שטחים פתוחים:   .3

 כל מיזם / תכנית / בקשה להיתר יוגשו לוועדה באופן הבא: 

ו ✓ תרומתו  וכדומה(,  תיירות  בינוי,  )תשתיות,  המוצע  הפרויקט  ועל  תיאור  הסביבה  על  השפעתו 

 השימושים הגובלים.

מידת השינוי ביחס למצב הקיים והסיבות להגשת הבקשה בהתאם לעקרונות הפיתוח שהוצגו  ✓

 בתכנית האב. 

תשתיות נלוות נדרשות הן בשלב ההקמה והן בשלב התפעול, תחומי ההשפעה שלהן והתאמת   ✓

 להגדרות תכנית האב לפי סיווגי השטחים. 

רקע תכניות רלוונטיות וכן על גבי תשריט תכנית האב ותשריט הרגישות הנופית   מיפוי התכנית על ✓

 סביבתית של סקר ערכי הטבע והנוף.

 מסמכים אלה לא יחליפו את הליך הגשת תכנית מפורטת ו/או בקשה להיתר הנדרשת לפי חוק התו"ב. 

 

 מיסוד / הקמה ומשך ההפעלה:  .4

וועדת שטחים פתוחים תוקם עם אישור הצעת ההחלטה ע"י מליאת המועצה  / מליאת הועדה המקומית לתו"ב  

 עמק הירדן. 

 .  מהנדס המועצה וצוותו יפעלו ליישום נוהל זה

 נוהל זה יפורסם באתר המועצה. 

 

 
 


