משרדהפנים –מינהלמחוזירושלים
לשכתהתכנוןהמחוזית

תכנית אב לפיתוח ושיווק תיירות מטה יהודה

מלצר -איגרא -כהן ,אדריכלים
תכנית הלב הירוק -אישור 18.11.12

עמוד עמוד  1מתוך
מתוך 802

ועדת ההיגוי
מליאת הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

ועדת העבודה
משה דדון

ראש המועצה האזורית מטה יהודה

נמרוד יפה

ס /ראש המועצה ,ראש אגף פיתוח פיזי ,מוא"ז מטה יהודה

חגית טרופוינסקי

מהנדסת המועצה האזורית מטה יהודה

משה סוויסה

מנהל מחלקת תיירות וחקלאות המועצה האזורית מטה יהודה

ניסן גלבוע

סגן מהנדסת הועדה המועצה האזורית מטה יהודה

דלית זילבר

הממונה על מחוז ירושלים ומתכננת המחוז ,משרד הפנים

שירה תלמי

רפרנטית ,לשכת התכנון מחוז ירושלים

ירון ארגז

אגף תכנון ,משרד התיירות

שלומי שקד

עמותת התיירות 'יואב-יהודה'

רותי פרום אריכא

סמנכ"ל בכיר ,הרשות לתכנון ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר

חגית ברנר

הרשות לתכנון ,משרד החקלאות ופתוח הכפר

צפניה שאולקר

מנהל מחוז דרום ,משרד החקלאות ופתוח הכפר

יהודית חלימי

ס/מנהל מחוז דרום ,משרד החקלאות ופתוח הכפר

שי דותן

הרשות לתכנון ,משרד החקלאות ופתוח הכפר

אבי בן צור

מתכנן סביבתי ,מחוז ירושלים ,המשרד להגנת הסביבה

עמליה אברמוביץ

מתכננת מחוז ירושלים מנהל מקרקעי ישראל

אייל רוסו

מנהל מקרקעי ישראל

חנוך צורף

מנהל אזור ההר ,קק"ל

מנחם פריד

מנהל מרחב ,רשות הטבע והגנים

צוות ליווי והנחיה
נמרוד יפה

ס /ראש המועצה ,ראש אגף פיתוח פיזי ,מוא"ז מטה יהודה

חגית טרופוינסקי

מהנדסת המועצה האזורית מטה יהודה

משה סוויסה

מנהל מחלקת תיירות וחקלאות המועצה האזורית מטה יהודה
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צוות התכנון
זאב טמקין  ,תיק פרויקטים

ניהול צוות התכנון ,מתכנן ערים ותיירות

ארי כהן

אדריכל ראשי

דבי חוברס דהאן

תכנון וניהול התכנון

אבי לינדנבאום

אדריכל

אבי קורנס

יועץ שיווק ומיתוג

יוסי עופר

מתכנן חברתי

עמליה רימלט

מתכננת חברתית

אביעד שר שלום

יועץ שילוט תיירותי

גל אברהם ,מדבא מדידות והנדסה בע"מ יועץ מחשוב GIS
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תקציר מנהלים
הקדמה
בברכו את בנו יהודה מאחל לו יעקב שפע רוחני וגשמי – את המנהיגות ,המשפט ואת כל טוב הארץ :

" ...חַ כְ לִ ילִ י עֵ ינַיִ ם ִמיָּיִ ן ּולְ בֶ ן ִשנַיִ ם מֵ חָּ לָּב"
בראשית ,לג ,ז-יב

מטה יהודה השוכנת בתחום נחלת שבט יהודה ,שהתברכה בנכסים גשמיים ותרבותיים וכשופעת
תנובה חקלאית של יין וחלב.

חזון התוכנית
מיצוב מרחב מטה יהודה על מפת התיירות של ישראל כ"לב הירוק" ,מוקד תיירות ,נופש ופנאי של
המרחב הבין  -מטרופוליני ירושלים – תל אביב .התיירות תשמש מנוף לחיזוק כלכלי ,כלי לשימור
השטחים הפתוחים והפעילות החקלאית ומקור להגדרת זהות ושייכות של תושבי היישובים הכפריים.

מטרות התוכנית


לשמר ולהעצים את נכסיה התיירותיים של מטה יהודה ,ובראשם את השטחים הפתוחים
האיכותיים ,תוך מיצוי היתרונות לשילוב בין התיירות ,החקלאות והסביבה.



לצור מנוף לפיתוח בר קיימא של הישובים הכפריים באמצעות פיתוח תיירות כפרית ותיירות
חקלאית בתחומם .



התווית מדיניות הפיתוח התיירותי ביישובים ובמרחב הכפרי במטה יהודה בכפוף למדיניות התכנון
הארצית והמחוזית.



פיתוח התיירות תוך שמירה על המאפיינים ,המורשת והאיכויות של הישוב הכפרי תוך הדגשת
החקלאות והשתלבותה במרחב הכפרי.



העמקת תודעת הציבור בדבר מקומם המרכזי של הרי יהודה ,חשיבותם הלאומית והתרבותית,
ייחודם ויפי נופיהם כאזור לבילוי ונופש ולמוצר התיירותי האזורי באמצעות מיתוג ,שיווק ושילוט
התיירות במרחב מטה יהודה.
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א .עקרונות לפיתוח תיירותי בר קיימא למרחב המוא"ז מטה יהודה
תפישת הפיתוח התיירותי בר הקיימא במטה יהודה התעצבה תוך חקירה וניתוח של ההיצע התיירותי
הקיים ,מגמות ה ביקוש ,זיהוי ההזדמנויות והחסמים לפיתוח המוצר התיירותי .לגיבוש של תפישת
הפיתוח התיירותי תרמו תושבים ,תיירנים ומקבלי ההחלטות במועצה האזורית מטה יהודה ,סקרים
ומחקרי שוק בקרב קהלי יעד ומארגני תיירות.
עקרונות "פיתוח בר קיימא" עומדים בבסיס תפישת הפיתוח של מרחב מטה יהודה בכלל והפיתוח
התיירותי ,הנשען על משאבי הטבע והמורשת ,בפרט .יצירת מערכת יחסי גומלין סינרגטיים ארוכי
טווח ,בין שימור ערכי הסביבה ,רגישות חברתית וצמיחה כלכלית.
הנכסים הטבעיים והנופיים הם מוקדי המשיכה וקולטי הקהל המובילים למטרות נופש ופנאי ,יעד
למיליוני מבקרים .השטחים הפתוחים משמשים כרקע הטבעי להתפתחותו של המוצר התיירותי של
מטה יהודה .אי לכך ,שימור המרחבים הפתוחים ,טיפוח תשתיות הטיילות והנופש ואבטחת אחזקתם
המתמשכת ,הם המצע לפיתוח התיירות במרחב.
בעת שרוב השטחים הפתוחים מוגנים ע"י התכניות הסטטוטוריות מפני פיתוח ,עיקר שימושי התיירות
יכוונו לתחום הישובים הכפריים במטה יהודה 52 ,הישובים הכפריים במועצה ממגזרים שונים,
מושבים ,קיבוצים ,מושבים שי תופיים ,ישובים קהילתיים וכפרים ערביים ,בהם גרות קהילות היוצרות
פסיפס אתני מגוון ועוסקות במגוון תעסוקות כפריות -חקלאיות -תיירותיות.
המרחב הכפרי ככלל יטופח כמרחב איכותי ואטרקטיבי ,בו יוכלו לשגשג יוזמות תיירותיות ,תחת
מסגרת סטטוטורית מרסנת ובה בעת מאפשרת את הפיתוח .מדיניות התכנון המוצעת מתווה את
שי מושי התיירות המותרים ,היקפם ופרישתם המרחבית בהתאמה לאופי היישוב ומבנהו ותוך
התחשבות בכושר הנשיאה החברתי -תרבותי ,הפיזי והסביבתי.
על אף התשתית הנרחבת לקליטת קהל לביקורים יומיים (אתרי ביקור ,חניוני נופש ,מסלולי טיול) ,ניכר
מחסור בשירותי תיירות כדוגמת הסעדה ושירותי דרך .התשתית התיירותית של האזור כוללת מתקני
אכסון תיירותיים ברמה עממית ואטרקציות תיירותיות ספורות שהוקמו בישובים השיתופיים .לצידם,
ללא יד מכוונת ,התפתחה במטה יהודה תעשיית תיירות המורכבת מעסקים קטנים ובינוניים ,ביניהם
זוהו מספר יזמויות בולטות – עיבוד וייצור תוצרת חקלאית (יקבים ,חוות צאן ,בתי בד וכד') ושירותי
תיירות הנלווים להם ,סדנאות אומנים ובעלי מלאכה עליהם נשענים אירועי התיירות ושירותי הסעדה
ביתיים המבוססים על המטבח האתני.
היזמות הכפרית משגשגת חרף העדרן של תשתית סטטוטורית המסדירה את הבניה ורישוי העסק או
מדיניות פיסקאלית שתומכת בפיתוח .כתוצאה מכך ,המוצר התיירותי של מטה יהודה ,ברובו ,אינו
מוסדר.
תנאי חיוני לפיתוח בר קיימא של התיירות במטה יהודה הוא גיבוש מדיניות תכנון מוסכמת על כלל
הגופים המוסמכים שתאפשר הסדרת פיתוח קיים וניהול מיטבי של הפיתוח התיירותי העתידי.
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ב .הפיתוח והמיתוג תיירותי
תכנית אב לפיתוח התיירות במטה יהודה שמה לה למטרה לפעול להעמקת תודעת הציבור בדבר
מקומם המרכזי של הרי יהודה ,חשיבותם הלאומית והתרבותית ,ייחודם ויפי נופיהם והפוטנציאל
הגלום בהם כאזור לבילוי ונופש ,ובמקביל למצות את היתרונות לשילוב בין התיירות ,הכפר ,החקלאות
והסביבה .מימושן של מטרות אלו יבוא לידי ביטוי ע"י מיתוגה התיירותי של מוא"ז מטה יהודה כ"לב
הירוק" של ישראל ושיווק המוצר התיירותי הייחודי לה.
ברמה האזורית ,פיתוח המרחב הכפרי ישלים את הפיתוח התיירותי המואץ בתחומי העיר ירושלים
ויאפשר השלמה הדדית של התיירות העירונית והתיירות הכפרית.
במהלך העבודה נוצרו שתי תפישות תכנון כוללניות .בשלבי התכנון המוקדמים נבחנה האפשרות
לאפיין ולכוון את הפיתוח התיירותי של מטה יהודה על פי חלוקה לאזורים גיאו תיירותיים ,נמצא כי
ניתן ל הבחין בין תתי האזורים מבחינת היצע השירותים התיירותיים שהתפתחו בהם .עם התקדמות
התכנון והשלמת הניתוח הפרוגרמתי נולדה תפישת תכנון נושאית המבוססת על הנכסים התיירותיים
המקומיים והמובחנים של מטה יהודה :משאבי הטבע והנוף ,היקבים ונוף הכרמים ,האתרים
המקראיים ,המערות הרבות ,קבוצת האומנים והאמנים בחבל עדולם ,שוחרי הסביבה והאקולוגיה,
רוכבי האופניים ועוד.
לאחר תהליך של מיון ,סיווג וקיבוץ של המוצרים התיירותיים השונים ,ולאור ההעדפות והביקושים

שנסקרו בשוק התיירות המקומי ובקרב התיירנים עצמם ,נבחרו ארבע החלופות  :ארץ היין ,ארץ
המערות ,ארץ המלכים והלב הירוק.
כל אחת מן החלופות פרושה בכל מרחב המועצה ויחד הופכות את מטה יהודה למכלול תיירותי מגוון
ועשיר.
מבין חלופות הפיתוח והמיתוג השונות שהוצעו נבחרה הצעת "הלב הירוק" כחלופת התכנון המועדפת
וכמותג המטריה .ה"לב הירוק" מציב את משאבי הטבע והנוף כמובילי הפיתוח והמיתוג התיירותי ,הוא
מגלם ומכיל את מגוון הסגולות והערכים של התיירות במטה יהודה :


מטה יהודה כ"לב" הגיאוגרפי של ישראל ,התווך הבין מטרופוליני .תיירות ,פנאי ונופש בהישג
יד ובטווח נגיש.



המימד האנושי – החום ,הלבביות ,סיפור ההתיישבות ,והפסיפס האתני והלאומי.



הירוק – במובנו הפיזי החורש הטבעי ,היערות הנטועים ,השטחים החקלאיים המעובדים,
הטרסות החקלאיות העתיקות ובמטען הערכי שהוא נושא -שמירה על ערכי הסביבה ,פיתוח
בר קיימא ,תיירות ברוח במקום.

ה"לב הירוק" משמש כ"מותג מטריה" לערכים הגלומים בחלופות הנוספות שנבחנו – "ארץ היין"" ,ארץ
המלכים" ו"ארץ המערות" .אלו מוצעים כתתי מותגים לתמיכה במוצרים תיירותיים נבחרים.
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ג .הנכסים הטבעיים  -השטחים הפתוחים
ערכי הנוף ,הטבע והמורשת מכונסים במרחב מטה יהודה בעצמה גבוהה  -אולי הגבוהה ביותר בארץ.
מיקומו המרכזי של חבל ארץ זה וסמיכותו למרכזי האוכלוסייה הגדולים במדינה ,לצד ערכיותו
הגבוהה  -מקנים לו את מעמדו כאזור חיץ חיוני בין-מטרופוליני וכמרחב נופש ברמה הארצית.
מרחב הרי יהודה" ,הלב הירוק" של ישראל ,מהווה מעין פארק מרחבי ,הגדול מסוגו .מרחב הלב הירוק
ואתריו מייצגים את נופי הארץ ומורשתה במיטבם ,שטח שמור ובעל תשתיות טיילות ,נופש ופעילות
ספורטיבית לטובת תושביו ומבקריו כאחד ,חלון ראווה מרכזי של מדינת ישראל לבאים בשערי
ירושלים.
ההגנה הקפדנית על השטחים הפתוחים ואוצרותיהם ,מעוגנת בתכניות סטטוטוריות ברמה הארצית,
המחוזית והמקומית .תכנית אב לתיירות מאמצת תפישה זו ומבטיחה את יישומה .התוכנית הופכת
את מה שנתפש כמגבלת פיתוח מחמירה ,למנוף ולהזדמנות.
תפישת הפיתוח ה"לב הירוק" נשענת על ערכיותם של השטחים הפתוחים כמוקדי המשיכה וקולטי
הקהל המובילים למטרות נופש ופנאי ,יעד למיליוני ביקורים מידי שנה,ובאופן מתבקש ,מחויבת
להגנתם .לצ דם ,השטחים החקלאיים הינם תשתית לפעילויות נופש ותיירות .התרומה של השטחים
החקלאיים לפעילויות נופש ופנאי היא בצורה ישירה ,על ידי שהייה בפועל בשטח הפתוח ,או על ידי
שימוש עקיף – ההנאה הבאה מחוויית הצפייה בנוף .התיירות הכפרית לא תתקיים ללא החקלאות
התומכת בה.
לסיכום ,השטחים הפתוחים משמשים כרקע הטבעי להתפתחותו של המוצר התיירותי של מטה יהודה.
תפישת ה"לב הירוק" מנתבת את עיקר הפיתוח התיירותי לתחום הישובים הכפריים.
בשטחים שמחוץ לתחום פיתוח הישובים מוצע פיתוח מבוקר של שימושי פנאי ותיירות שתומך את
המותג התיירותי של מטה יהודה ומועצם על ידו .אתרים ומסלולים מוגדרים וקבועים ,יציגו את נכסי
המרחב לציבור הרחב וישמשו כ"עוגנים" לפיתוח התיירותי בישובים.

השטחים הפתוחים  -מדיניות התכנון הסטטוטורי
מדיניות הפיתוח התיירותי המוצעת למטה יהודה נשענת על מדיניות התכנון הארצית והמחוזית.
מדיניות התכנון הקבועה בעיקרה בתמ"א  ,35תכנית המתאר הארצית לבניה ,לפיתוח ולשימור ,עושה
הבחנה מרחבית ברורה בין שטחים מאפשרי-פיתוח לבין שטחים מוטי-שימור ,ומבטאת את עקרונות
התכנון ,ע"י מרקמים (.)Textures
רוב שטחה של מטה יהודה ,ובפרט הליבה השמורה ,מוגדר מרקם שמור משולב ,המאחד ברצף ערכי
טבע ,חקלאות ,נוף ,התיישבות ומורשת ,ומתאפיין ברגישותו הסביבתית  -נופית הגבוהה .באזור שפלת
יהודה ,משולבים מרקם כפרי ,מכלול נופי (באזור לטרון) ומרקם שמור משולב.
מרקם שמור משולב מיועד להשיג שימור ושילוב מרבי של הערכים המאפיינים אותו (ערכי טבע,
חקלאות ,נוף ,התיישבות ומורשת) ,ובהתאם ,בתחומו מכוון לפיתוח מוגבל במרכז הארץ ופיתוח זהיר
באזורי הפריפריה .התמ"א מפרטת הוראות מיוחדות באשר לתוספת שטח לפיתוח ,תוספת שטח לבינוי,
הגדרות צמודות דופן וכדומה.
הלב הירוק – תכנית אב לפיתוח ושיווק תיירות  -מטה יהודה

עמוד  11מתוך 802

המרקם הכפרי ,אליו יכוון פיתוח יישובים כפריים ,לרבות שטחי תעסוקה ,שטחים חקלאיים ושטחים
לתיירות ,ובלבד שלא ייפגע אופיו הכפרי-חקלאי הכולל ויישמר ,ככל האפשר ,רצף שטחים פתוחים
וחקלאיים .התמ"א אינה מפרטת כללים מפורטים לנושא התיירות במרחב הכפרי.
ברמה הארצית חלות על אזור זה גם הוראות מתמ"א  –88יער וייעור ,תמ"א  -2שמורות טבע וגנים
לאומיים ,ותמ"אות נוספות אחרות.
מסמכי הרקע לתמ"מ ( 30/1המופקדת) הינם המקור העדכני ביותר בו מפורטת בקווים כלליים מדיניות
פיתוח התיירות במטה יהודה .התכנית ברמה המחוזית מפרטת את הוראות תמ"א  35ומייעדת שטחים
נוספים לשמורות טבע ושמורות נוף ,מגדירה מעברים אקולוגיים; אזור חקלאי ,נופי וכו'.
השטחים הפתוחים מסווגים למרקמים ולייעודים אותם ניתנים לדרוג ע"פ ערכיותם:
משטחי "אל געת"  -שמורות טבע ,שמורות נוף ,חורש טבעי ויער נטע אדם ,דרך אזורים בעלי ערך נופי
 שטחי נוף כפרי פתוח ,נופי חקלאי ואזור נחל וסביבותיו ,וכלה בשטחים ,בייעודי קרקע מגוונים,שזוהו כ בעלי רגישות סביבתית ונופית נמוכה כדוגמת שטחים מופרים ,שולי אזור תעשיה ,מחצבות
נטושות וכד'.
באם קיימת התשתית הסטטוטורית ,בשטחים הפתוחים ,בהתאם לסיווגיהם השונים ,יכולים להתפתח
פעילויות ושימושי תיירות משלימים כגון אירועים ופעי לות לילית ,תשתיות ללינת שטח ,שירותי נופש
בסיסיים ,ואף אטרקציות נופש בחיק הטבע.
תמ"מ  30 /1המופקדת מבחינה ונוקטת גישה זהירה בכל הקשור לפיתוח מחוץ לתחומי אזורי פיתוח,
תכנית אב לתיירות נשענת על תפישת התמ"מ בהתייחסה לשטחים הפתוחים ומחדדת את משמעויותיה
בהיבט התיירותי:


בייעודים שמורת טבע ,גן לאומי ויער – ייעודים "מוגנים" מפיתוח מתוקפן של תמ"א  88ותמ"א ,2
בהם מתאפשר פיתוח נקודתי של תשתיות נופש ופנאי ע"י הגופים המנהלים את השטחים הפתוחים
על בסיס תכניות מפורטות.



בייעוד "חקלאי נופי" מוגדר בתמ"מ  30 /1כאזור בעל ערכי נוף מיוחדים ,מתאפשרים שימושי
חקלאות ,רעיה ,מתקנים פתוחים לנופש בחיק הטבע ,דרכים ומערכות תשתית .תכנית האב
לתיירות ,בהכירה בערך התיירותי של "אזור נופי כפרי"  ,מבקשת להגן עליו מפיתוח יתר.



בייעוד "אזור חקלאי  /נוף כפרי פתוח" -ניתן לפתח מתקנים פתוחים לנופש בחיק הטבע באופי
התואם את אופי הנוף הכפרי הפתוח .תכנית אב לתיירות מייעדת את השטחים שאינם בתחום
הליבה השמורה ובתחום חבל עדולם ,המיועד למרחב ביוספרה ,לאזור חיפוש למתקני נופש
ותיירות בחיק הטבע כדוגמת אמפיתאטרון לאירועי תרבות בחיק הטבע .



בייעוד "נחל וסביבותיו" מותרים שימושי פנאי ונופש ,שירותי תיירות והסעדה כחלק מתכנית
לשימור ושיקום הנחל .בתכנית אב לתיירות -יתאפשר פיתוח שימושי תיירות באזורים שמחוץ
לליבה השמורה וברצף לפיתוח קיים.
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ד .עיקרי הפיתוח המרחבי
הפיתוח התיירותי המוצע במרחב מטה יהודה תואם את המסגרות הסטטוטוריות ,תומך את המותג
התיירותי של מטה יהודה ומועצם על ידו .פרויקטי חלוץ נבחרים הם שיובילו את הפיתוח האזורי
וישמשו המנוף לנביטת היזמות הכפרית ולביסוס המוצר התיירותי של מטה יהודה.
במרחב מטה יהודה קיימות תשתיות נופש ציבוריות מפותחות המושכות מיליוני מבקרים יוממים בשנה
לאזור מטה יהודה ,אלא שתרומתם הישירה של מבקרים אלו לכלכלת האזור זניחה .הפיתוח המרחבי
נועד להניב תרומה ישירה לכלכלת האזור וליצור הזדמנויות תעסוקה ופרנסה לתושבי מטה יהודה.
עיקרי הפיתוח המרחבי הם:
 .1עיקרו של הפיתוח התיירותי מכוון לתחום הישובים הכפריים .הפיתוח המרחבי המוצע ממוקד
במימוש מטרות העל של תכנית אב לתיירות ועומד בהלימה למדיניות הסטטוטורית הארצית
והמחוזית.
 .8במטה יהודה קיים פוטנציאל לא מבוטל של תכניות סטטוטוריות מאושרות לפיתוח תיירותי
ביישובים ובסמוך להם שלא מומשו .מומלץ לקדם את מימושן תוך בחינת התוכניות ועדכונן
בהתאם למסגרת המוצעת בתכנית זו .תכנית המציעה פיתוח תיירותי תתבסס על פרוגרמה
תיירותית (ראו פרק  ) 3.5.3ותובא לאישור הרשויות המוסמכות.
.3

המרחב התיירותי ה"לב הירוק" יוגדר בתודעת המבקר באמצעות שערי כניסה ,מוקדי תיירות
ושילוט תיירותי .מתחמי שערי הכניסה ומוקדי התיירות ישמשו חלון הראוה לתיירות מטה יהודה.
התוכנית מזהה את האתרים המתאימים ומציעה פרוגרמה לפיתוח האתר .לשם מיון האתרים
הוגדרו דרישות הסף הבאות:


ה"שער" או המוקד ישמש אתר ביקור עומד בפני עצמו  -נושא סיפור /ערך  /תצפית נוף.



ה"שער" או המוקד יהווה "כוכב" נקודת מוצא למסלולי טיול מרובים ככל האפשר.



יאופיין בנגישות טובה לרכב וחנייה.

 נקודת מפגש ,מידע ,התארגנות ואוריינטציה לקבוצות.


אתר בו חלה תכנית מאושרת המאפשרת לפתח שירותי דרך למטיילים .



בעל פוטנציאל לפיתוח מיזם עסקי בעל תרומה אזורית -כדוגמא :הצגה ומכירה של מבחר
תוצרת האזור (יינות ,גבינות צאן ,אמנויות ,מלאכות ועוד) וכן ,שירותי דרך למבקרים.

 .4פרויקטי "עוגן" הם פרויקטים שתחום השפעתם מכיל את מרחב המועצה האזורית ,ואשר בכוחם
להניע את פיתוח המוצר התיירותי ,לחולל שינוי בתפישת מרחב מטה יהודה כמרחב תיירותי ,לבסס
ולהטמיע את המותג התיירותי ה"לב הירוק" ואת מותגי המשנה  -ארץ המלכים ,ארץ המערות
וארץ היין ,וליצור תועלות חיצוניות נוספות ,חומריות ושאינן מוחשיות .הפרויקטים המוצעים הם:


תפישת הפיתוח "הלב הירוק" נשענת על ערכיותם של השטחים הפתוחים ובאופן טבעי מחויבת
להגנתם .תחת בסיס סטטוטורי מאושר ,בשטחים הפתוחים ,בהתאם לסיווגיהם השונים,
יכולים להתפתח פעילויות ושימושי תיירות משלימים כגון מוקדי יער ,אירועים ופעילות לילית,
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תשתיות ללינת שטח ,שירותי נופש בסיסיים ,ואף אטרקציות נופש בחיק הטבע כדוגמת :מגרש
גולף ,מנחת טיסנים ,יער מפוסל ,אמפיתאטרון ל אירועי תרבות בחיק הטבע וכד'.


במטה יהודה ,היא "ארץ המלכים" ,פרושים בה שפע של אתרים ארכיאולוגיים ו"מקומות"
בהם נולדו אחדים מהסיפורים הפופולאריים ביותר בתנ"ך – דוד וגוליית ,שמשון ודלילה ,מסע
ארון הברית ועוד .אתרים אלו זוהו כעוגנים למשיכת קהלי יעד כדוגמת התיירות המאורגנת
לסוגיה וקבוצות ממערכת החינוך .מוצע לפתח קבוצה נבחרת של אתרי מורשת מקראיים
לקליטת קהל ,וכן ,לפתח מצפורי נוף-תרבות הצופים על המרחבים בהם התרחשו הספורים
המקראיים המרכזיים  -עמק האלה ,עמק צרעה ועמק איילון .הפניית משאבים ציבוריים
לפיתוח אתרי המורשת תישקל מול יכולתה לתמוך בייזום תיירותי משלים (אירוח תנכ"י,
טיולי גמלים ,מיצג אור תנכ"י ,פסטיבל התנ"ך ועוד) .בפיתוח תיירותי ציבורי מוצע לשלב
חשיבה כלכלית יזמית שתסייע בניהול האתר באחזקתו השוטפת ,ובמתן שירותי תיירות
בסיסיים לקהל המבקרים.



מטה יהודה מתייחדת בריבוי ובמגוון של מערות  -מערות טבעיות (נטיפים) ,מערות מסתור
ומערות לצורכי מגורים ,מחיה וקבורה (מערות הפעמון) .הכרה ב" -ארץ המערות והמסתור"
כאתר מורשת עולמי ע"י אונסק"ו עשויה למצב את מערות עדולם ובית גוברין כיעד ביקור
לתיירות נכנס ת .מומלץ לתת בידי הועדה הישראלית למורשת עולמית את הכלים והתמיכה
הנדרשת לקבלת ההכרה .המערות הן הבסיס לפיתוח "ארץ המערות" –מרחב של מסתורין,
הרפתקה ואתגר ,על בסיסו יפותחו חווית ואירועים ייחודיים – מחנה קיץ במערות ,פסטיבל
אורות/צלילים במערות ,בתחום פיתוח ישובים כפריים ניתן לפתח חדרי אירוח /מלון מערות,
מסעדת המערה (אם יותר ,חצוב בסלע ,בשולי הישוב).



בין המוצרים התיירותיים של מטה יהודה בולטים תוצריה של תעשיית עיבוד התוצרת
החקלאית ,של היקבים ,מגבנות הצאן ,בתי הבד ,מבשלות הבירה ויצרני התבלינים והשמנים
הארומטיים .היין הוא אחד המוצרים המובחנים של מטה יהודה .כ 30 -היקבים שהוקמו
באזור הובילו להתחדשות תבנית הנוף החקלאי כבימי קדם .מורשת ייצור היין טבועה במרחב
בדמותם של הגתות העתיקות ,המנזרים יצרני יין ,היקבים והכרמים .מוצע לתמוך בפיתוח
מטה יהודה כ"-ארץ היין" ע"י איתור מיקום מרכזי להקמת מרכז מבקרים של כלל יקבי
האזור ,העובד בקונספט של יום ושל לילה ומשלב אירוח של יין וגבינות בייצור מקומי ,לעודד
ולתמוך בהקמת יקבים במרחב מטה יהודה ,ובמקביל לקיים במרחב סיורים ,אירועי תרבות
ואוכל ופעילויות במצאי האתרים הקשורים בתרבות היין  -גתות עתיקות ,מנזרים ויקבים.



במקרים יוצאים מן הכלל ,ובתנאי וצפויה תועלת אזורית בפיתוחם ,יישקלו לגופם מיזמים
תיירותיים ייחודיים ,במידה והם קשורים באתר מסוים או בתנאים מיוחדים כדוגמת פיתוח
מוקד תיירות בתחנת רכבת השורק ,מבנה היסטורי לשימור על גדת נחל שורק ,ובמידה והם
נסמכים על תכנית קיימת ומאושרת לשימושי תיירות ,כדוגמת מיני ישראל ,מערת הנטיפים.
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"הלב הירוק" – תכנית הפיתוח התיירותי

ה.

מדיניות התכנון

מתוך צורך לחיזוק ההתיישבות הכפרית ולעודד את התפתחותה של התיירות הכפרית במטה יהודה,
מוצע לגוון את התעסוקות הנלוות לחקלאות ,בדגש על אלו המשתלבות עם המשק החקלאי המשפחתי
והנושאות אופי כפרי מובהק ,תוך העדפתן על פני תעסוקות לא חקלאיות אחרות ,שאינן טיפוסיות
למרחב הכפרי בלבד.
הנחת היסוד הינה שכל הישוב יוכל להמשיך ולקיים פעילות חקלאית מגוונת מבלי ליצור קונפליקטים
מובנים אשר יאיימו או יגבילו פעילות חקלאית.
אח ד התוצרים הראשיים של תכנית האב לתיירות ופיתוח כפרי במטה יהודה הינו מסמך מדיניות תכנון
התיירות שעקרונותיו גובשו בעזרת שותפי התכנית – לשכת התכנון המחוזית ,המועצה האזורית מטה
יהודה ,משרד החקלאות ופתוח הכפר ,משרד התיירות ,קק"ל ורט"ג ,מנהל מקרקעי ישראל ואומצו ע"י
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה (ראו נספח א' -החלטת הועדה המחוזית מיום .)8.2.11
מדיניות זו הינה צעד בדרך להגשמת יעדי התכנון ארוך הטווח לפיתוח התיירות במטה יהודה ובה ניתנת
התייחסות ליעדי ביניים וכן אמצעים וכלים שונים המרכיבים את התהליך להוצאת חזון המקום
ותושביו מן הכוח אל הפועל .מסמך מדיניות התכנון מציג יעדים רצויים ,היגדים של מדיניות מומלצת
ותבחינים להנחיית החלטות שוטפות.
התוכנית יוצרת מסגרת מדיניות מאפשרת ובת קיימא ,ששומרת ,מחד גיסא ,על תפישת התכנון
הארצית והמחוזית ,ומאידך גיסא ,פורצת דרך להסדרה ולעידוד היזמות הכפרית באמצעות הגשה
ואישור תכניות מפורטות לשימושים תיירותיים בישובים הכפריים התואמים את מטרות תכנית האב.
מדיניות התכנון המוצעת (ראו פרק  )3מתייחסת להיבטים הבאים של הפיתוח תיירותי בתחום
הישובים הכפריים:
א.

עידוד היזמות הכפרית על מנת לחזק את החקלאות והמרחב הכפרי ולסייע בשמירת השטחים
הפתוחים.

ב.

לאפשר את הפיתוח של שימושי יזמות כפרית בת קיימא במשק המשפחתי תוך מתן עדיפות
לשילוב שימושים תיירותיים בזיקה לפעילות החקלאית.

ג.

לאפשר ייזום משותף ופיתוח של שימושי תיירות וחקלאות תיירותית בקרקע המשותפת
במושבים ובקיבוצים.

ד.

דנה בהתרת שימושי תיירות בישובים קהילתיים ובהרחבות קהילתיות בעלות מאפיינים
תיירותיים.

ה.

שימושים אלו ישולבו במסגרת האופי הכפרי של היישובים תוך הפרעה מינימאלית לשימושי
המגורים והחקלאות המתקיימים ביישובים ושמירה על השטחים החקלאים ,השטחים
הפתוחים ,הנוף ,ההיסטוריה והמורשת ובהתאם למדיניות התכנון הארצית והמחוזית.

ו.

עידוד ראייה כוללת ברמה אזורית ויישובית.

ה .2עיקרי המדיניות
א.

מדיניות התכנון התיירות הכפרית נוצרה בהסכמה בין כל הגורמים השותפים לפיתוח המרחב
הכפרי ,המועצה האזורית מטה יהודה ,לשכת התכנון המחוזית במשרד הפנים ,משרד החקלאות
ופיתוח הכפר ,משרד התיירות ומנהל מקרקעי ישראל.

ב.

מדיניות התכנון מבקשת לאפשר את התפתחותה של התיירות הכפרית במטה יהודה ,בהתאם
למדיניות התכנון הארצית והמחוזית ,עד לעדכונה ואישורה של תכנית המתאר המקומית למטה
יהודה.

ג.

עידוד של פיתוח תיירות כפרית בראייה כוללת ברמת היישוב והאזור.

ד.

מדיניות התכנון תאפשר ייזום ופיתוח שימושי תיירות כפרית בנחלה או בשטחי ייזום משותפים
באמצעות הגשת תכנית נקודתית לאישור הועדה המחוזית .הוצאת היתר בניה כפופה לאישורה של
תכנית מפורטת.

ה.

הפיתוח התיירותי של מטה יהודה כרוך בשמירה על השטחים הפתוחים כיון שהם המשאב טבח
חשוב והמשאב התיירותי המרכזי של מטה יהודה .לכן ,מכוון פיתוח התיירותי לתחום הישובים
הכפריים בלבד.

ו.

עידוד שימושים התומכים בהתחדשות ובחיזוק החקלאות במרחב מטה יהודה ומתמרצים את
הפעילות החקלאית ואת השמירה על הקרקע החקלאית.

ז.

מדיניות זו תאפשר פיתוח תיירותי המשתלב ותואם את צביון הישוב ואת אורח החיים של תושביו,
ותבטיח שמירה על איכות החיים בישוב הכפרי ,מניעת הפרעה לשימושי המגורים והחקלאות
בישוב ,ושמירה על השטחים החקלאים והסביבה הטבעית.

ח.

במטרה להבטיח פיתוח זהיר ומבוקר ,מוצע מנגנון לניטור אחר מכלול השפעותיו של הפיתוח על
היישוב הכפרי וסביבתו .במסגרת מדיניות זו תוגבל מנת הפיתוח המותרת בנחלה לכדי  350מ"ר
בלבד ,הפיתוח בשטחי ייזום משותפים יוגבל ל 10 -דונם בלבד ,וסך כל הפיתוח ביישוב כולו עד
להיקף של  15%מפוטנציאל הפיתוח המותר במסגרת מסמך המדיניות.
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ו.

כלים לתמיכה בתיירות

ו .2.הכוונת המוצר התיירותי
במטה יהודה נגלית תעשיה גדולה של יזמויות עסקיות קטנות ,ובכללה מיזמים תיירותיים -חקלאיים
מבוססים וייחודיים לאזור .הכוונת המוצר התיירותי של מטה יהודה מתבססת על היזמות הקיימת אך
עיצובו ועתידו נתון בידיהם של יזמי התיירות .עם זאת ,בידי הרשות לכוון ולעודד מגמות .המוצר
התיירותי הקיים אינו שלם ונדרש להשלימו:


ביצירת תשתית מוצרית שתתאים ככל הניתן לפלח המאורגן וגם לפלח חבורות המשפחות
(אתרי ביקור ,שירותי הסעדה ).



השאיפה הכלכלית תיירותית :להביא תיירות ללינת לילה אחד או יותר ( )stay putלאזור .לשם
יצירת המוטיבציה ללינה במרחב מטה יהודה בסמיכות למוקדי האוכלוסין של ישראל ,חיוני
פיתוח מוצר תיירותי לילי  -חווית ביקור  /אירועי ערב .מומלץ לפתח מוצרים דו תכליתיים:
משמשים ביום שוק מאורגן ובלילה בעיקר פלח משפחות.



האכסון המלונאי -לשם מימוש פוטנציאל הכלכלי הטמון במיליוני ביקורים יוממים בשנה
1

במטה יהודה יש ליצור היצע מקומות לינה .כמוצר משלים למלונאות העירונית בירושלים
ולמלונאות העממית שהתפתחה בישובים השיתופיים במטה יהודה ,מוצע להתמקד בפיתוח

מתקני אירוח איכותיים או ייחודיים כגון מלוניות בוטיק כפריות ,יחידות אירוח כפריות
מוכוונות לקהלי היעד של מטה יהודה (קבוצות משפחות ,צרכני גורמה ,שוחרי סביבה) ,חניוני
לילה משודרגים .

ו .1.שיווק ומיתוג תיירותי
מטרותיו של השיווק התיירותי הן לבסס את תדמיתו של מרחב מטה יהודה כיעד תיירות ,לפתח
ולהגדיל את תנועת המבקרים באזור במטרה להגדיל את התרומה לכלכלת האזור משירותי תיירות
בצורת הכנסות והזדמנויות תעסוקה.
סקרים שנערכו בראשית תהליך התכנון הבהירו כי בעיני הצרכן ,השם המוניציפאלי "מטה יהודה" אינו
מוכר דיו ואינו מזוהה עם מוצר תיירותי כלשהו .עד היום הייתה מוא"ז מטה יהודה חלק ממרחב
התיירות נרחב מאוד המשתרע בין ירושלים לאשקלון ,לאזור לא גובשה תפיסה תיירותית ,ניהול ותכנון
כוללניים.
המטריה השיווקית סופקה ע"י עמותת יואב יהודה אשר בשיתוף עם הפורומים המקצועיים השונים
ארגנה ,מדי שנה ,מספר אירועי תרבות ופנאי  -פסטיבלי יין ואוכל ,אומנויות במה ,אמנות שימושית
ואירועי ספורט עממי.

 1ראו נספח ד' -היחס בין תיירות עירונית ותיירות כפרית במחוז ירושלים
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האסטרטגיה השיווקית המוצעת מספקת מתווה כללי להנחיית מקבלי ההחלטות בעבודתם ,ולהעמיד
לרשותם ידע רלוונטי וכלי עבודה שישמשו אותם בתהליכי קבלת ההחלטות.
אסטרטגיה השיווקית המוצעת מנצלת את המשאבים הנתונים ביעילות מכסימלית להשגת תוצאה
מיטבית ,ומתייחסת לגורמים הבאים:


קהלים – פילוח ואפיון צרכני התיירות הפוטנציאליים.



מוצר  -יצירת מוצר תיירותי ומיתוגו בהתייחס לקהלי היעד.



תקשורת  -בחינת עלות  /תועלת של פרסום באמצעי המדיה השונים.



מכירות וקידום מכירות – גיבוש טקטיקות לקידום מכירות.

המיתוג הינו האריזה המתווכת בין צרכן היעד של האזור והמוצר התיירותי .מיתוג הינו לא רק הבחנה
טכנית פונטית בין אזור לאזור אלא מכלול אסוציאציות ותפיסות שאנו רוצים לצרוב במוחו של צרכן
היעד .המיתוג נועד לסייע לתקשורת להעביר את המסר ולדחוף צרכנים לפעולה אל עבר האזור ומוצריו.
לפיכך מיתוג הינו חלק בלתי נפרד מתמהיל השיווק.

ו .3.שילוט ומידע תיירותי
למערכת שילוט תיירותי שלוש מטרות שונות ומשלימות האחת את השנייה :בידול ,מיצוב ומיתוג
מרחב מטה יהודה כמרחב תיירותי .מידע ופרסום של אתרים ושירותי תיירות ,אוריינטציה והכוונת
המבקר באזור .מענה למטרות אלה ניתן לתת באמצעים רבים שמערכת השילוט היא רק אחת מהם.
מערכת השילוט התיירותי בשטח איננה יכולה להוות תחליף למערכת מידע  ,מבוססת על ההנחה שאת
עיקר המידע התיירותי מקבל המבקר לפני כניסתו לאזור באמצעים דיגיטאליים זמינים וחינמיים.
מערכת השילוט המוצעת מתווספת למערכת השילוט התיירותי הכלל ארצי הקיימת בשטח המועצה
האזורית .המערכת המוצעת תואמה עם תפישת הפיתוח התיירותי של תכנית האב .

ו .4.מערך ארגוני
בתחום התיירות במטה יהודה קיימת תשתית ארגונית רחבה אך מבוזרת הפועלת לקידום התיירות
באזור ולתמיכה ביזמות .תשתית זו אינה נהירה ונגישה ליזמים עצמם .המערך הארגוני מורכב מגופים
המייצגים מגזרים שונים (ציבורי ,פרטי ושותפויות ציבורי -פרטי) .חלוקת התפקידים בין הגורמים
השונים אינה יעילה ובפעילויות השונות מטפלים במקביל מספר גופים.
המועצה האזורית מטה יהודה העמידה תשתית ארגונית וקהילתית לתמיכה בתיירות  -האגף לפיתוח
כלכלי וחקלאי והמחלקה לתיירות וחקלאות.
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לאור זאת הומלץ על ארגון המערך הארגוני וחלוקת משימות ברורה בין הגופים השותפים לו  .להלן
המלצותינו:
.1

להפקיד בידי גוף מוסכם אחד ,האגף לפיתוח במוא"ז ,את יישומה של מדיניות פיתוח התיירות
למטה יהודה ,את תיאום הפעילות של כל הגופים ,איגום המידע על פעילות תיירותית באזור
ועבודה ישירה מול יזמים ,משקיעים ומסגרות תמיכה ממשלתיות.

.8

העצמה והתמחות של כל גורם בקידום וטיפול בתחום מסוים .יצירת פעולה מתואמת ביניהם
והכוונת היזמים לגורם הנכון תייעל את השירות ליזמים.

.3

תיאום ,ניהול ויישום מדיניות התיירות האזורית – לכשתתאשר מדיניות פיתוח תיירות מוסכמת,
יש לפעול ליישומה ע"י כל הגורמים המעורבים .בהתאם ,יש להגיב לצרכים חדשים שעולים מן
השטח ,לשפוט אותם אל מול המדיניות הקיימ ת ובמידת הנדרש להציע אמצעים עדכניים
לפתרונם .הגוף המרכז והמתאם את התיירות האזורית יבטיח שמירה על קווי המדיניות ויישומה.

.4

לצורך הובלת תהליך מיתוג העל של מטה יהודה והוצאה לפועל של תכניות הפעולה הנגזרות
ממנו ,יש צורך למנות רפרנט אזורי ,שותף לגוף המרכז ,שיהיה אחראי נושא .כדי להעצים את
המותג האזורי ואת התועלת ליזמים .הגורם יספק ייעוץ ליזמים בנושא התמיכה במותג האזורי,
השתלבות במערך השיווק האזורי וכד'.

.5

שותפות בין המגזר הציבורי לפרטי תגדיל את המעורבות ,האחריות והנגישות של יזמים לגוף
המתאם ותאפשר את יצירת הרשת החב רתית של בין יצרני השירותים התיירותיים לגורמים
אחרים בקהילה וברשויות.

הלב הירוק – תכנית אב לפיתוח ושיווק תיירות  -מטה יהודה

עמוד  80מתוך 802

 . 2תיירות מרחב מטה יהודה  -ממצאים עיקריים
.2.2

משאבי התיירות

השטחים הפתוחים
עיקר הביקוש לביקור במטה יהודה נשען על המשאבים הטבעיים -היערות ,הגנים הלאומיים והאתרים
ההיסטוריים המושכים מיליוני ביקורים בשנה .רובם של המבקרים מגיעים מהמרכזים המטרופולינים
ירושלים ות"א.
הפתוחים
השטחים
למספר סוגים:

נחלקים

שטחים "מוגנים" בעלי מעמד
סטטוטורי כגון שמורה ,גן לאומי,
יער ורצועת נחל .עיקר השטחים
מנוהלים ע"י רט"ג וקק"ל  ,חלקם
ע"י רשות הניקוז.
השטחים החקלאיים המעובדים,
בהם בולטים כרמי היין זוכים
להתחדשות ,והפכו לתבנית נוף
האזור.

תשתיות טיילות מפותחות
באזור מטה יהודה פזורים שפע
אתרי ביקור ארכיאולוגיים
והיסטוריים ,גנים לאומיים,
מערות לסוגיהן -טבעיות ,מסתור
ופעמון.
קושר ביניהם מערך של שבילי
טיול להולכי רגל ,לרוכבי אופניים
ולרכב ממונע וכן דרכי נוף
נהדרות .הבולטים מבניהם:
שביל ישראל
שביל האופניים מים אל י-ם
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דרך הפסלים ביער צרעה
דרכים היסטוריות -דרכי עולי הרגל ,דרך בורמה ודרך דיפנבייקר
דרכי נוף (כביש .) 323 325 ,321 ,395

"ארץ המערות והמסתור"

במטה יהודה קיים ריבוי
ובמגוון של מערות -מערות
טבעיות (נטיפים) ,מערות
מסתור ומערות לצורכי
מגורים ,מחיה וקבורה
(מערות הפעמון).

המוצר התיירותי
במטה

יהודה

מתגלה

תעשיה גדולה של יזמויות
עסקיות קטנות ,ובכללה
תיירות כפרית ,המשגשגת
חרף העדר מדיניות ותכניות
מפורטות המסדירות את
הבנייה.
תיירותיים
מיזמים
ייחודיים לאזור הם 82
היקבים ,שעודדו את
התחדשות גידול ענבי היין
באזור ,כ 80 -עוסקים
בעיבוד תוצרת חקלאית –
מחלבות ,בתי בד ,יצרני
בירה ,הפקת תירוש.
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ריבוי אתרים ,דרכים וסיפורי מורשת תרבות
מרחב מטה יהודה מתאפיין ברצף התיישבותי שנמשך אלפי שנים .אתרים רבים מוזכרים עוד במקורות
ושלובים בסיפוריהם של מנהיגי המקרא יהושע ,שמשון ודוד ,אחרים נטועים בתקומת המדינה –
פריצת הדרך לירושלים וסיפורה הטרגי של שיירת הל"ה .מופו אתרים ודרכים המדגימים את מורשתו
התרבותית של מרחב יהודה:
הברית
ארון
מסע
מרחבי הפעולה של מנהיגים
מקראיים  -שמשון הגיבור,
דוד וגוליית,
מערות
דרכי
ספורי
פריצת
לטרון,

המסתור
הרגל
עולי
קוממיות
הדרך אל העיר -
דרך בורמה ,דרך

דיפנבייקר ,הקסטל ועוד.
בעקבות הל"ה  -מהרטוב
לגבעת הקרב .

.2.1

מצב סטטוטורי

מסמכי תמ"מ  30/1הינם המקור העדכני ביותר ללימוד מדיניות התכנון במחוז כשנושא הפיתוח
התיירותי של מטה יהודה מפורט בקווים כלליים .התוויית מדיניות פיתוח זו נגזרת הן מן הרמה
הארצית (תמ"א  – 35ישראל  )8080והן מן הרמה המקומית הנחשפת לעין יותר ויותר ,ככל שרמת
הפירוט התכנונית גדלה.
מרחב מטה יהודה נתפש כ"ליבה הירוקה הלאומית" ,פארק נופש ופנאי שמור ובעל תשתיות נופש
לטובת האוכלוסיות הגדולות המתגוררות בקרבתו .יישומה של תפיסה זו מחייב שמירה קפדנית על
נכסי השטחים הפתוחים .ואכן ,תכניות המתאר לרמותיהן השונות מקיימות הגנה סטטוטורית זו
באדיקות רבה.
תמ"א  , 35בהגדרותיה למרקם שמור משולב ,ולנגזר מכך (תוספת שטח לפיתוח ,תוספת שטח לבינוי,
הגדרות צמודות דופן וכדומה); למכלולי נוף ,רצועות נחל ,שטחי יער וייעור ,שמורות וגנים לאומיים.
ברמה הארצית חלות על אזור זה גם הוראות מתמ"א  ,88תמ"א  2ותמ"אות נוספות אחרות.
ברמה המחוזית ,תמ"מ ( 30/ 1המופקדת) ,מפרטת יותר ומייעדת שטחים נוספים לשמורות טבע
ושמורות נוף ,מגדירה מעברים אקולוגיים; אזור חקלאי ,נופי וכו'.
תכניות מקומיות רבות מגדירות שימושי קרקע תיירותיים הן בתחומי היישובים והן בסמיכות להם.
ככלל בתכניות אלה מוגדרו ת מגבלות הפיתוח מחוץ לגבולות היישובים ועיקר הפיתוח מכוון אל
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תחומם .תכניות מעטות בלבד ,מגדירות שימושים מותרים לפעילות לא חקלאית באוריינטציה
תיירותית בתחומי המושבים בכלל ובחלקות א' בנחלות בפרט .רבות מהתכניות לא מימשו את ייעודן
התיירותי.

.2.3

מדיניות פיתוח התיירות

עיקרי מדיניות הפיתוח נאספו ונלמדו מתוך מסמכים ,דו"חות ,החלטות ,תכניות ,מאמרים 2ומפגשים
עם נציגי הגופים הרלוונטיים .באופן כללי ,נמצא כי הגורמים השונים אינם תמימי דעים באשר לפיתוח
התיירותי של המרחב:


לממסד הממלכתי-ציבורי אין מדיניות מתואמת לגבי הפעילות הלא חקלאית במרחב
הכפרי בכלל ובמשק החקלאי בפרט .3על אף שהממסד מכיר בעובדה כי החקלאות אינה
יכולה לשמש כבסיס הכלכלי העיקרי של אוכלוסיית הכפר ,עדיין מזוהה הכפר עם
החקלאות ,מדיניות הפיתוח הכפרי נשענת על תשתית חוקית שנבנתה לאור תפישה זו.



מנהל מקרקעי ישראל ,הגדיר תנאים למימוש שימושי תעסוקה לא חקלאית בנחלה
ובמתחמי תעסוקה יישוביים ,בתנאי וקיימת זמינות תכנונית (ראו נספח ו').



במהלך השנים מתחזקת תפישת מערכת התכנון כי יש לנקוט באמצעי זהירות לגבי
התפתחות העסקים בישובים חקלאיים ,הן בתחום הנחלה והן באזורי תעסוקה יישוביים.



ב מדיניות הכוללת של משרד התיירות נמצאה העדפה לפיתוח התיירות הכפרית בגליל
ובנגב ,שיוצרת נחיתות למטה יהודה.

.2.4



משרד התיירות תומך בעמותות תיירות של מרחבים גיאו תיירותיים גדולים ,עמותת
התיירות יואב יהודה אינה מטפלת במטה יהודה כאזור נבדל מבחינה תיירותית ,ניהול או
תכנון .הדבר משפיע על מיצוב ומיתוג המועצה בתודעת הצרכנים.



המועצה האזורית מטה יהודה פועלת לפיתוח התיירות במטה יהודה במטרה לחזק כלכלית
את היישובים הכפריים ולשמור על השטחים הפתוחים .בכוונת המועצה להניע מהלך
תכנוני וסטטוטורי נרחב להסדרת שימושי היזמות הכפרית בתחומה.

מיתוג ושיווק

בסקרי שוק שנערכו עלה כי מרחב מטה יהודה אינו "מותג" ,ולא כל שכן ,שם בעל הקשר תיירותי.
מטה יהודה נתפש כשם בעייתי ו"מאובק" ,מזוהה בטעות עם יהודה ושומרון ,התנחלויות ודתיים .יתרה
מכך ,מידת החיבור והזיהוי של מגוון היישובים והאטרקציות באזור ,לשם המועצה ,הינו נמוך ביותר.
ממצא המעודד לחשוב כי מידת הסיכון בשינוי שם האזור ,או "אריזתו" מחדש  -הינה נמוכה.

"2יחידות הקיט היקפן ותפרושתן" ,של תלמה דוכן7002 ,
 3יזמות עסקית עצמית במשק המשפחתי ותרומתה לפיתוח החקלאות והישוב הכפרי ,מיכאל סופר ולביאה אפלבאום7002 ,
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בשטח ניתן היה למצוא שמות תיירותיים מגוונים:
הרי יהודה ,הרי ירושלים ,ארץ /דרך היין ,ארץ /דרך התנ"ך ,דרכי עולי הרגל או "הדרך אל העיר" ,דרך
בורמה /עצמאות ,עמק השקד ,ארץ אלף המערות.
תיאורי המשתתפים את האזור ,כולל הטיולים שערכו בו והחוויות שצברו ,מלמדים כי האזור כאזור,
טרם מיצה את מלוא הפוטנציאל הגלום בו .נכון להיום ,מדובר מבחינת הצרכן ,בצבר בלתי תלוי של
יישובים ואטרקציות ,נטולי כל קו מקשר ,חזון אחד או חיבור לחוויה אחת כוללת.
יחד עם זאת ,כחוויות בודדות ,מדובר בסל רחב ,המציע :נוף אטרקטיבי (חו"ל ישראלי) ,מזג אוויר
נעים ,מסלולי הליכה ,רכיבת שטח ,מערות ,מסלולי הליכה במים ורחצה במעיינות ,אתרים בעלי ערך
היסטורי  -תנ"כי ,יקבים ואטרקציות לילדים.
הקרבה ה גדולה לתל אביב ,הופכת את האזור למתאים לטיולי יום ,כולל אפילו גיחות ספונטאניות.
יתרון המהווה למעשה את אבן הנגף של האזור ,ככל שמדובר בטיולי  OVER NIGHTשל תושבי גוש
דן והמרכז .בשלב זה אף אחד מקהלי המחקר ,לא מצא סיבה נתפסת להישאר ללון באזור.
דרך הפעולה התבהרה למן השלב הראשון בעבודה  -מטה יהודה זקוקה לרעיון וסיפור שיבראו אותה
מחדש ברמה המותגית.

.2.5

מערך ארגוני

מוא"ז מטה יהודה זיהתה את הצורך במתן מענה לצרכי התיירות והיזמות האזורית והקימה באופן
וולונטרי את האגף לפיתוח כלכלי וחקלאי ובמסגרתו את המחלקה לתיירות ולחקלאות.
בסיוע המועצה הוקמו במטה יהודה מספר פורומים מקצועיים המייצגים למעשה תיירנים ומוצרים
תיירותיים ,הפועלים כל אחת בתחומו לקידום התחום אותו הם מובילים.
אמנם קיימת תשתית ארגונית רחבה העוסקת התומכת ומעודדת את התיירות במטה יהודה ,המערך
הארגוני נשען על גופים שונים המייצגים מגוון מגזרים (ציבורי ,פרטי ושותפות ציבורי -פרטי) בהם:
אגף לפיתוח כלכלי וחקלאי ,חממת התיירות ,עמותת התיירות יואב -יהודה שותפות  , 8000מט"י קרית
גת ומט"י בנימין.
ריבוי הגורמים בעלי עניין בקידום התיירות יוצר אמנם תשתית רחבה לתמיכה ביזמים ,אך ההתנהלות
מולה אינה נהירה ונגישה ליזמים עצמם .כפי שעלה ,בין היתר ,במפגש שתוף הציבור.4
בסקירה והניתוח שנערכו נמצא כי אין חלוקת תפקידים ברורה בין הגורמים השונים ובפעילויות
השונות מטפלים גורמים שונים .לדוגמא ,בארגון אירועי התיירות עוסקים המחלקה לתיירות

4במפגש שיתוף ציבור שהתקיים ב –  89.18.09עלה  ..." :הצורך בממסגרת ניהול אזורית של מערך
התיירות ב מועצה המהווה מרכז ידע ומידע ומנצל יתרונות לגודל" .היזמים אינם יודעים למי לפנות,
איזה גורם מטפל באיזה נושא – חוסר הבהירות הזה מצריך מציאת פתרון הולם ,שיסדיר את המערך
הארגוני וימנע בזבוז משאבים".
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וחקלא ות ,עמותת התיירות יואב יהודה וגם הפורומים המקצועיים ,כל אחד בתחומו (אמני האלה
בארגון אירועי אמנות ו"רוכבי שמשון" בארגון כנס בנושא תיירות האופניים) .ואילו הפקת קורסים
והכשרה מקצועית – מבוצעת על ידי המחלקה לתיירות וחקלאות של המועצה האזורית ,מט"י ,חממת
התיירות ועמותת התיירות יואב יהודה.
לאור זאת מוצע רה ארגון של המערך התומך בתיירות ,שעיקרו  -ריכוז הפעילות הרלוונטית בידי גורם
מתאם אחד שנשען על שותפות בין המגזר הציבורי והמגזר הפרטי באחריות ובמימון.

.2.4

עמדות הציבור ביחס לפיתוח התיירותי

בעלי העניין עימם נפגש נו במהלך העבודה הגדירו מגוון רחב של אילוצים המשפיעים על יכולתם להרחיב
את סל התיירות האזורי ולגוון את קהל המבקרים באזור .האתגרים הבולטים שהוגדרו שייכים למספר
תחומים:


הגדלת תמהיל הפעילויות התיירותיות  -הרחבת שירותי הסעדה לסוגיהם הן עבור
יחידים והן עבור קב וצות ,כולל מחסור במקומות כשרים .הגדלה וגיוון היצע הלינה המוצר
הקיים גורם לקיצור משך שהות מבקרים באזור.



מיצוי הפוטנציאל של אתרי טבע ,מורשת והיסטוריה בהם משופע האזור.



הסרת חסמים מנהליים/סטטוטוריים להסדרת עסקים תיירותיים :בעלי העניין מבטאים
עמדה ברורה לגבי הסדרת הפעילות העסקית במסגרת החוק.



ניהול התיירות בראיה המתמקדת במטה יהודה :כיום מהווה מטה יהודה חלק ממרחב
התיירות רחב מאוד המשתרע עד אשקלון בדרום מערב .לאזור מטה יהודה אין תפיסה
תיירותית ,ניהול ותכנון כוללניים וכתוצאה מכך לשטח המועצה אין ייחוד ותיחום ברורים
בתודעת המבקרים במרחב .הדבר פוגע באינטרס או ברצון של המבקרים לרכז את
הפעילות התיירותית שלהם בשטח המועצה.



סיוע ליזמים :יזמים רבים נזקקים לסיוע בהכשרה ,ייעוץ ולווי עסקי ,הנגשת מימון,
רישות .רבים הדגישו את הצורך בסיוע בשיווק ובחשיפה שעמם קשה ליזם הבודד
להתמודד עצמאית.



יחסי גומלין בין התיירות ליישוב :שדרוג חזות הישובים והתשתיות (כבישים פנימיים
וכבישי גישה ,חניה ,שילוט) כך שיתאמו לצרכים של פעילות תיירותית .בישובים
מסורתיים נדרשת הפעילות התיירותית להתאים מבחינת אופייה ומיקומה לאורחות
החיים של בני המקום  .הסדרת תקנות ברמת ישוב שיבטיחו מיתון מטרדים שיוצרת
הפעילות התיירותית.



רישות :לדעת יזמים רבים יצירת "חבילות" פעילות ומסלולים מהווים מפתח לפיתוח
התיירות האזורית ולהרחבת מספר המבקרים באזור .פוטנציאל הרישות השוטף בין
מיזמים ,שירותי אירוח ואתרים ,ובין עסקים ופעילויות במסגרת אירועים ופסטיבלים לא
ממצה עצמו ,ונשען לא מעט על יוזמות אינדיווידואליות.
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 . 1חלופות פיתוח ומיתוג תיירותי
.1.2

מעורבות הציבור בהכנת תכנית האב לתיירות

תהליך הכנת תכנית האב ,לווה לכל אורכו במהלך של מעורבות בעלי עניין .במסגרת זו התקיימו מגוון
מפגשים ופעילויות ,שתוצריהם מוטמעים בפרקיה השונים של התוכנית המוצגת במסמך זה .במסגרת
הנוכחית יוצגו תהליך המעורבות ,בעלי העניין ותפוקות התהליך ששולבו בתוצרי התכנון.

 .1.2.2תקציר התהליך
תהליך המעורבות כלל את הפעילויות הבאות:


מפגשים עם בעלי עניין :במסגרת שלב האפיון התקיימו כ  80מפגשים עם בעלי עניין שונים
במטרה למפות את בעלי העניין והנושאים העומדים על סדר היום הציבורי .בין בעלי
העניין ניתן למנות הנהגות ישובים ,יזמים ,מנהלי עסקים בתחום התיירות ,אנשי שיווק
וארגון ,ארגונים ירוקים ,ארגונים כלכלים-חקלאיים ועוד .כן נערכו מפגשים עם נציגי כל
הפורומים הפועלים במועצה.



סיעור מוחות תכנוני :מפגש עם אנשי ונשות מקצוע מובילים ופעילים בתחום התיירות
במועצה .הוזמנו אישית כ  80משתתפים לדיון בסוגיות המפתח בהן תעסוק התוכנית.



מפגש ציבורי מועצתי :התקיים עם סיום שלב האפיון בהשתתפות כ  150תושבים ,יזמים,
הנהגות ישובים ,חקלאים ומגוון בעלי עניין בתחום הפיתוח התיירותי .המפגש כלל דיון
במליאה ובקבוצות קטנות ,להגדרת דגשים תחומיים בפיתוח התוכנית.



סקר שאלונים :הופץ בין כלל יישובי המועצה .נועד לאתר עמדות ,העדפות ,צרכים,
חסמים וכלי סיוע הנדרשים על ידי הישובים לצורך פיתוח תיירותי ברמת הפרט והישוב.



קבוצת עבודה :בה השתתפו כ  15מתושבי המועצה כולם בעלי עניין בפיתוח תיירותי.
הקבוצה דנה בהיבטים של מיתוג ,השלכות קהילתיות של פיתוח התיירות והתמקדה
בנושא של מערכות התמיכה בפיתוח וניהול מערך התיירות .לאורך סדרת המפגשים
שקיימה הקבוצה הוגדר סל כלים ופרויקטים בנושא זה.



במסגרת פיילוט עדולם :נערכו שני מפגשים לדיונים ממוקדים .הראשון עם מזכירי יישובי
הפיילוט בעדולם והשני עם מזכירי יישובים שיתופיים



מפגש ציבורי מסכם :להצגת התוכנית ,יתקיים בסוף דצמבר .8010
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איור  - 1תהליך המעורבות בהתאמה לשלבים השונים של הכנת התוכנית

 ראיונות עם כ 04-בעלי עניין
 מפגש עם פורום האומנים
 מפגש עם פורום מלונאים
 שאלון הנהגות יישובים
 שאלון יזמים

 סיעור מוחות תכנוני

 004קהילתיות
השלכות
עבודה –
קבוצת
מיתוג – ,כ-
ציבורי פתוח
מפגש

פיתוח התיירות ומערכות תמיכה בעסקים
של
משתתפים
 מפגש עם מזכירי יישובי הפיילוט בעדולם
 מפגש עם מזכירי יישובים שיתופיים

מפגש ציבורי מתוכנן
 הצגת בתכנית האב ודיון פתוח
 הזיקות בין התיירן והיישוב
למותג "הלב הירוק"

 .1.2.1תשומות לתהליך התכנון
א .סוגיות ואתגרים לפיתוח התיירות
בעלי העניין הגדירו מגוון רחב של אילוצים המשפיעים על היכולת להרחיב את סל התיירות האזורי
ולגוון את קהל המבקרים באזור:


הגדלת תמהיל הפעילויות התיירותיות  -הרחבת שירותי הסעדה לסוגיהם הן עבור
יחידים והן עבור קבוצות ,כולל מחסור במקומות כשרים ובמקומות שעובדים במהלך
השבוע .הגדלה וגיוון היצע הלינה המוצר הקיים גורם לקיצור משך שהות מבקרים באזור.



מיצוי הפוטנציאל של אתרי ט בע ,מורשת והיסטוריה בהם משופע האזור .בדגש על הנגשת
האתרים ,שילוט ,פרסום והכללה במסלולי סיור וטיול.



הסרת חסמים מנהליים/סטטוטוריים להסדרת עסקים תיירותיים :בעלי העניין מבטאים
עמדה ברורה לגבי הסדרת הפעילות העסקית במסגרת החוק.
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ניהול התיירות בראיה המתמקדת במטה יהודה :כיום מהווה מטה יהודה חלק ממרחב
התיירות רחב מאוד המשתרע עד אשקלון בדרום מערב .לאזור מטה יהודה אין תפיסה
תיירותית ,ניהול ותכנון כוללניים וכתוצאה מכך לשטח המועצה אין ייחוד ותיחום ברורים
בתודעת המבקרים במרחב .הדבר פוגע באינטרס או ברצון של המבקרים לרכז את
הפעילות התיירותית שלהם בשטח המועצה.



סיוע ליזמים :יזמים רבים נזקקים לסיוע בהכשרה ,ייעוץ ולווי עסקי ,הנגשת מימון,
רישות בין יזמים .רבים הדגישו את הצורך בסיוע בשיווק ובחשיפה שעמם קשה ליזם
הבודד להתמודד עצמאית.



הסדרת יחסי גומלין בין התיירות ליישוב :שדרוג חזות הישובים והתשתיות (כבישים
פנימיים וכבישי גישה ,חניה ,שילוט) כך שיתאמו לצרכים של פעילות תיירותית .בישובים
מסורתיים נדרשת הפעילות התיירותית להתאים מבחינת אופייה ומיקומה לאורחות
החיים של בני המקום .הסדרת תקנות ברמת ישוב שיבטיחו מיתון מטרדים שיוצרת
הפעילות התיירותית .במסגרת העבודה גובשו המלצות למנגנוני הסדרה – להלן.



רישות :לדעת יזמים רבים יצירת "חבילות" פעילות ומסלולים מהווים מפתח לפיתוח
התיירות האזורית ולהרחבת מספר המבקרים באזור .פוטנציאל הרישות השוטף בין
מיזמים ,שירותי אירוח ואתרים ,ובין עסקים ופעילויות במסגרת אירועים ופסטיבלים לא
ממצה עצמו ,ונשען לא מעט על יוזמות אינדיווידואליות.

מתוך אלו נדונו במסגרת המפגשים עם בעלי העניין וסקר שאלונים לוועדי יישובים ויזמים שתי סוגיות
מרכזיות:

 .1.2.3מערכות תמיכה בפיתוח התיירות
מסקר היישובים עולה כי הנהגות מרבית היישובים זקוקים לסיוע כמעט בכל התחומים – מימון ,פיתוח
תשתיות וחזות ,איתור מיזמים וסיוע בתכנון ובגיבוש תפיסה יישובית של פיתוח תיירותי .חלק
מהישובים ציינו הזדקקות לסיוע בשיווק תיירותי של האזור.
תחומי סיוע נדרשים
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

18
15
13

13

איתור מיזמים

סיוע בהכנת תוכניות

6

מימון
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הדיונים עם בעלי העניין הציפו את הצורך במערכות תמיכה ליזמות ועסקים ,בקידום תהליכי תכנון
ופיתוח ,בניהול מערך התיירות האזורי ,ובמערך שיווק פרסום ויחסי ציבור.

.1.2.4

יחסי הגומלין בין התיירות לחיי היומיום ביישובים

עיקר הפיתוח התיירותי הקיים והצפוי הנו בתוך היישובים .במהלך הדיונים עלו מספר נושאים
שיתרמו ,להערכת בעלי העניין לצמצום המטרדים והחיכוכים הפוטנציאלים בין התיירות למגורים:


מטרדים – הפעילות התיירותית יוצרת היום ויש חשש שתיצור בעתיד מטרדי רעש ,צפיפות על
כבישים פנימיים ,לחץ על מקומות חניה בישוב ואף חסימת כבישים .כבר כיום רבים המקרים של
קבוצות מבקרים המגיעות לאתרים בישובים ומשאירות אחריהן לכלוך ופסולת.



תשתיות יישוביות – יש צורך להשתמש ככל האפשר בתשתיות קיימות ,ולשדרגן עבור פעילות
התיירותית .מדובר על תשתיות ניקוז ,חניה ,כבישים ,שילוט.



רגולציה ותכנון של יזמויות תיירותיות בישובים :יש חשיבות להסדרה סטטוטורית ופרוגרמאתית
של העסקים התיירותיים בתוך הישובים ,מתוך תפיסת תכנון כוללת .בניית הסכמות בין ועד
האגודה לוועד המקומי הוא בסיס להכנת תכניות יישוביות מוסכמות .תכניות אלו יגדירו ויגבילו
את היקף וסוג העסקים התיירותיים שניתן לפתח ואת ההנחיות למיקומם – תוך יצירת מנגנון
שיבטיח שוויון בין בעלי נחלות .פיתוח יזמויות תיירותיות בישובים צריך להיות בהתאם להנחיות
מוסדות התכנון .יש מקום לשקול מתן תימרוץ לעסקים שמשמרים את הצביון של הישובים.
בנוסף יש להבטיח אכיפה על פעילויות עסקים תיירותיים באמצעות חוקי העזר של המועצה
ובאמצעות המנגנ ון של רישוי עסקים .אלו הם כלים חשובים בהבטחת איכות החיים של
התושבים בישובים בהם פועלים עסקים בתחום התיירות.



ניגודי אינטרסים  :זוהו שני ממשקים של ניגודי אינטרסים בין קבוצות אוכלוסייה – הראשון בין
בעלי נחלות לתושבים כאשר לראשונים משאבים פיזיים הנגזרים מאופי הבניה ומגודל המגרש
והמאפשרים פיתוח עסקים תיירותיים בעוד האחרונים שמים דגש על איכות החיים הפרברית
בישוב ,רק חלקם מתעניינים בפיתוח יזמויות תיירותיות ,ואופי הבניה בהרחבה יוצר הגבלה על
פיתוח יזמויות כאלו .הממשק השני הוא בין חקלאים לתיירנים כאשר במקרים מסוימים יוצרת
כל פעילות מטרדים המפריעים לקיום הפעילות האחרת.



מטרדים חיצוניים  :הוזכרו מספר סוגי מיזמים בעלי פוטנציאל לפגוע בחיי היום יום בכפר
ובפיתוח עסקי תיירות קטנים בישובים .אלו כוללים מיזמים גדולים המקודמים על ידי האגודות
בתוך הישובים ,יזמויות חקלאיות הממוקמות בגבול הישוב (כמו פארק בקר) ומפגעים אזוריים
ברמת המועצה הפוגעים במשיכת תיירות לישובים ולאזור.



פיתוח כלכלי  -תיירותי מקומי :לתיירות פוטנציאל חשוב לתרום לפיתוח הכלכלי ברמת הפרט
וברמת הישוב .חשיבות הפיתוח התיירותי הוא ביצירת מקורות פרנסה מקומיים – בתוך הישובים
עצמם .לישובים חשוב למשוך מבקרים לפעילות שיהיה בה גם היבט כלכלי .בנוסף יכולים
החקלאים לשלב מכירת תוצרת חקלאית למבקרים המגיעים לישובים.
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מתוך סקר השאלונים שהועבר בקרב ועדי יישובים עולה כי הנהגות היישובים סבורות כי לתיירות
השפעות חיוביות על חיי הכפר והקהילה – כל המשיבים סבורים כי התיירות משפרת את דימוי היישוב
ורבים סבורים כי היא יוצרת הזדמנויות תעסוקה ופרנסה ותורמת לטיפוח חזותו .רק מיעוט ציינו את
ההשפעות השליליות – מתחים בין תושבים וקונפליקטים בין שימושים (ראו תרשים להלן)

השפעת התיירות על הכפר והקהילה
25

21

20
15

15
15
10

5
5

2
0

0
יוצרת הזדמנויות
פרנסה ותעסוקה

תורמת לשיפור
התדמית של הישוב

תורמת לפיתוח חזות
היישוב

יוצרת מתחים בין
תושבים

ב .כיווני פעולה

יוצרת קונפליקטים
עם פעילויות אחרות
בישוב

מגדילה פערים בין
התושבים

בעלי העניי ן הצביעו על מספר כיווני פעולה ,שהוטמעו בתכנית ומפורטים בפרקים הרלבנטיים .להלן עיקרי הדברים.
הקמת מערך תמיכה משולב הכולל:

סוג

הצעות/רעיונות

יזמות ועסקים



מערכת סיוע ליזמים לכל אורך תהליך הקמת וניהול העסק
 oגיבוש מדריך ליזם  -מסלול קידום יזמויות חדשות
 oייעוץ עסקי ,ייתכנות סטטוטורית ,הפניה למקורות מימון
 oמינוי בעל תפקיד במועצה שיסייע ליזמים ובעלי עסקים בהתמודדות
מול המוסדות בקבלת אישורים ,היתרים וכיו"ב והפניה לגורמי תמיכה
קיימים (מט"י ,חממה תיירותי וכיו"ב)

תהליכי
ופיתוח

תכנון 

קידום תכניות יישוביות

ניהול

מערך 

קביעת נורמות ,מעין "תו תקן" המבטיח עמידה בסטנדרטים וביטוי לערכים

אזורי

הייחודיים של האזור בעסקי התיירות השונים .אחד המרכיבים חייב להיות
התחייבות של העסק לאחריות אזורית ולא רק הסתכלות על העסק עצמו
(למשל דגש על שימוש במוצרים מקומיים במסעדות האזור) .מחייב מערכת
של הדרכה והכשרה לבעלי העסקים


רישות בין יזמים  -חשיפה הדדית של עסקי התיירות ליזמים באזור על מנת
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ליצור היכרות ושיתופי פעולה – באמצעות סיורים  +הכשרות  +פורום
אינטרנטי וכד'

שיווק ,פרסום 
ויחסי ציבור


יצירת מותג על לאזור שיבוא לידי ביטוי גם ברמת העסק
יצירת פלטפורמות מידע משותפות ונגישות
 oהכנת ערכת מידע – על חבילות ,מוצרים ,מחירים ,תמונות
 oהפקות מפות מידע משותפות.
 oהקמת מרכז מידע בשילוב מרכז מכירות לתוצרת מקומית
 oאספקת מידע באמצעים אלקטרונים – מפה אינטראקטיבית ,מערכות
סלולאריות וכיו"ב
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.1.1

חלופות הפיתוח המוצעות

במהלך העבודה נוצרו שתי תפישות תכנון כוללניות .בשלבי התכנון המוקדמים נבחנה האפשרות
לאפיין ולכוון את הפיתוח התיירותי של מטה יהודה על פי חלוקה לאזורים גיאו תיירותיים ,נמצא כי
ניתן ל הבחין בין תתי האזורים מבחינת היצע השירותים התיירותיים שהתפתחו בהם .עם התקדמות
התכנון והשלמת הניתוח הפרוגרמתי נולדה תפישת תכנון נושאית המבוססת על הנכסים התיירותיים
המקומיים והמובחנים של מטה יהודה :משאבי הטבע והנוף ,היקבים ונוף הכרמים ,האתרים
המקראיים ,המערות הרבות ,קבוצת האומנים והאמנים בחבל עדולם ,שוחרי הסביבה והאקולוגיה,
רוכבי האופניים ועוד.
לאחר תהליך של מיון ,סיווג וקיבוץ של המוצרים התיירותיים השונים ,ולאור ההעדפות והביקושים
שנסקרו בשוק התיירות המקומי ובקרב התיירנים עצמם ,נבחרו ארבע חלופות :ארץ היין ,ארץ
המערות ,ארץ המלכים והלב הירוק.
כל אחת מן החלופות פרושה בכל מרחב המועצה ויחד הופכות את מטה יהודה למכלול תיירותי מגוון
ועשיר.

 .1.1.2חלופה נבחרת "הלב הירוק"
מבין חלופות הפיתוח והמיתוג השונות שהוצעו נבחרה הצעת "הלב הירוק" כחלופת התכנון המועדפת
וכמותג המטריה .ה"לב הירוק" מציב את משאבי הטבע והנוף כמובילי הפיתוח והמיתוג התיירותי ,הוא
מגלם ומכיל את מגוון הסגולות והערכים של התיירות במטה יהודה :


מטה יהודה כ"לב" הגיאוגרפי של ישראל ,התווך שבין המטרופולינים .תיירות ,פנאי ונופש
בהישג יד ובטווח נגיש.



המימד האנושי – החום ,הלבביות ,סיפור ההתיישבות ,והפסיפס האתני והלאומי.



הירוק – במובנו הפיזי החורש הטבעי ,היערות הנטועים ,השטחים החקלאיים המעובדים,
הטרסות החקלאיות העתיקות ובמטען הערכי שהוא נושא -שמירה על ערכי הסביבה ,פיתוח
בר קיימא ,תיירות ברוח במקום.

ה"לב הירוק" משמש כ"מותג מטריה" לערכים הגלומים בחלופות הנוספות שנבחנו – "ארץ היין"" ,ארץ
המלכים" ו"א רץ המערות" .אלו מוצעים כתתי מותגים לתמיכה במוצרים תיירותיים נבחרים.

 .1.1.1עוגנים תיירותיים
הניתוח הגיאו -תיירותי של מטה יהודה שנגזר מתמונת המצאי ונבחן במהלך תהליך המיתוג האזורי
רואה באזור מרחב אחד המכיל מספר "סיפורים " תיירותיים – הלב הירוק ,ארץ המלכים ,ארץ היין,
וארץ המערות ,ועוד סיפורי משנה
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אותם ניתן לאפיין ב"מוצר תיירותי"  ,בקהלי יעד ובפוטנציאל לפיתוח פרויקטים תיירותיים בעלי
הקשר מקומי .ההתוויה המרכזית של הפיתוח התיירותי הרצוי היא תמיכה במותג התיירותי האזורי.
פרויקטים ציבוריים ופרטיים שיתמכו את המותג האזורי ישפרו את יחס עלות-תועלת ,ההשקעה בהם
עשויה להניב רווח יותר גדול .הסינרגיה הצפויה בין פרויקטים "תומכי מותג" גבוהה שכן הם יוצרים
הנרטיב של האזור ומשלימים את המוצר התיירותי .את ההשקעה הציבורית ,גם אם היא צנועה ,נכון
יהיה לכוון לתשתיות ,פעילויות ומסגרות תמי כה שיחזקו את מותג העל ,בהתאם ,פרויקטים פרטיים
"תומכי מותג" ייהנו מ"מטריה" שיווקית וכלכלית.

 .1.1.3קריטריונים לפרישת פרויקטי "עוגן" תיירותיים במטה יהודה
פרויקטי "עוגן" הם פרויקטים שבכוחם להניע את מיתוג מרחב מטה יהודה כמרחב תיירותי ה"לב
הירוק" ואת פיתוח המוצר התיירותי וליצור תועלות חיצוניות נוספות ,חומריות ולא מוחשיות כאחד.
להלן הפרויקטים התיירותיים המוצעים התומכים את תפישת הפיתוח של מטה יהודה ואשר עשויים
להוות "עוגנים" לפיתוח תיירותי אזורי .הפרויקטים מגוונים ,עוסקים בנושאים שונים רמת ההתערבות
הציבורית משתנה ,כמו גם התקציב הנדרש להקמתם והפעלתם.
הקריטריונים המוצעים לבחירת פרויקטים אלו ולפרישתם הם:
פרויקטים תומכי מותג וערכיו -פרויקטים תומכי מיתוג יועדפו ,זאת מכיוון שהפרויקטים האלה
חושפים את "הסיפור" הנמצא בלב חווית התייר .דיון בנושא המותג האזורי ,שנערך במסגרת הדיונים עם
הציבור ,הניב מגוון רחב של הצעות :מותג מבוסס מאפיינים גיאוגרפיים (לב המדינה ,קרובים לבית ,שער
ירושלים ,ארץ המערות) ,מותג אקולוגי/סביבתי (שער לחוויה הירוקה ,הלב הירוק ,מותג הדומה ל"דרום
אדום") מותג קולינארי (ארץ המטעמים ,טבע  +אוכל ,אכול ושאטו) ומותג בעל אופי תנ"כי (יהודה ארץ
התנ"ך ,שמש בגבעון,ארץ התנ"ך).
פרויקטים שקשורים באתר מסוים או בתנאים המיוחדים של השטח  -פרויקט "אותנטי"
הקשור בטריטוריה מסוימת ,מופעל ע"י בני המקום ,פרויקטים שנשענים על אתר או פעילות קיימת,
מחזקים ומעבים אותם ,פרויקט המשלים אשכול פעילות באזור רלוונטי.
פרויקטים שאינם ניתנים למימוש בתחום הישוב הכפרי או צמוד דופן אליו  -פרויקט
שעלול לפגום באיכות החיים של תושבי הישוב לדוגמא  ,פרויקט תיירותי שמושך קהלים גדולים שלא
ניתן למקמו בתחום ישוב כפרי.
פרויקטים זמינים -מקודמים ע"י שותפים אסטרטגיים ,בעלי תוכניות (מאושרות או בהכנה) לשמושי
תיירות ,מתוקצבים או בגיוס תקציב.
פרויקטים שתחזוקתם מובטחת – מיזמים בעלי כושר מימון להקמה והיתכנות כלכלית טובה.
פרויקטים שתורמים לשיקום שטחים מופרים – פרויקטים המוצעים בתחום שטחים מופרים
כדוגמת מחצבות או מטמנות לא פעילות ,מעזבות ועוד .דוגמא מעניינת לפרויקט מסוג זה הוא " נחל בטון
" פרויקט אמנות סביבתית וקהילתית בתוואי נחל שניזוק מפעילות מחצבה סמוכה ויצר מסלול סיור
וחשיפה לדרגות שונות של זיהום ,ניקוי והתערבות אמנותית בתוואי נחל עציונה.
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 .1.1.4המלצות לפיתוח "תומך מותג"
חלופת

מאפיינים

הפיתוח

תיירותיים

קהל

התמחות

יעד

מיזמים /עוגנים מוצעים
שילוט תיירותי " -שערים" ,שילוט/
סמלול דרכים תיירותיות ושבילי
אופניים
אתרי צפרות (פארק צרעה ,לטרון)

הליבה השמורה
של ישראל
דרכי נוף
ארץ המעיינות

הלב
הירוק

מרחב דו קיום

פיתוח שימושי נופש וחניוני לילה
(בחאן שער הגיא ,צומת גבעת ישעיהו,
מצפה משואה ,יד קנדי ,בהתאם
לתכנית מאושרת).

קיימות וטבע
פעילות
אתגרית

נופש

טבע
ואתגר

אמנות ,מלאכה אכסון תיירותי
תיירות
חוויתי
ואקולוגיה
עממית
טיולי משפחות חקלאות
ואתגר

תיירותית

מורשת התיישבותית  -חקלאית-
מעיינות הנקבה" ,מרעה ותיירות"
אכסון תיירותי -אקולוגי /חוויתי (חניון
קמפינג משודרג ,אכסניה משפחתית)
מיזמי קיימות – מרכז אקולוגי
בינלאומי  ,יער מפוסל ,כפר אומנות
אקולוגי (קיים) ,חקלאות תיירותית,
תיירות נווה שלום (קיים)

גן משחקים בין-
מטרופוליני

סיורי /סדנאות אקולוגיה – אנרגיה,
מחזור ,גידול אורגני ,בתי מלאכה
בחומרים טבעיים ,נחל בטון
מרכז מבקרים של כלל יקבי האזור,
העובד בקונספט של יום ושל לילה
ומשלב אירוח של יין וגבינות בייצור
מקומי.

אירועי גורמה

תיירות
גורמה
ואנינות

חינוך

פיתוח ורישות אתרי ה"מלכים"  -תל

תיירות

בטש ,תל עזקה ,חרבת קאיפה ,תל בית

תיירות יין

ארץ היין

יין וכרמים

ארץ

נופי תנ"ך

אטרקציות

המלכים

זיקה לירושלים

תיירותיות

יקבים ,יקבים תיירותיים
מלוניות בוטיק /ספא
אירועי/סיורי יין – המנזרים ,מורשת
היין  ,יקבים ,אירועי תרבות ויין
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המלך שירותי
דרך
והדרכה
לירושלים
בעקבות גיבורים לתיירות
– מתנ"ך ועד מאורגנת

דרך מורשת

פלמ"ח

שמש ,תל שוכה

סיור
ותיור

מצפורי "נוף-תרבות" (עמק האלה,
עמק צרעה ועמק איילון)

תיירות
עממית

דרכים תיירותיות " -דרך מלכי יהודה"
הקושרת בין אתרים מקראיים" ,דרך
המלך" מסלול תיור ועליה לרגל.
אתרים ודרכים לציון מורשת
ההתיישבות הציונית (דרך בורמה ,דרך
הל"ה ,דרך המשלטים)
אטרקציית מורשת עממית -פארק
תנ"ך מרחבי מיצגים הממחישים את
סיפורי התנ"ך במקום התרחשותם /
מוזיאון היהדות /הכפר התנכ"י (קיים
ביד השמונה)
אטרקציות עתירות שטח פתוח–
אמפיתיאטרון ,מנחת מטוסים קלים/
טיסנאות ,עיר פרחים ,פארק מוטורי
"ירוק" ,כפר גולף.
אירועים /סיורים -פסטיבל התנ"ך,
אירועי "עלייה לרגל"  ,טיולי גמלים/
חמורים בארץ המלכים

מיזמים
חינוכיים

ארץ
המערות

מיתוס ,מסתור
אירוח קבוצות
ומסתורין
מאורגנות
ארץ פרא /ספר
בתי מלאכה,
הרפתקה ואתגר
סדנאות אומן,
גלריות

אתר מורשת עולמית "ארץ המערות
והמסתור"
חינוך
סיור
ותיור
תיירות
עממית

אירועי לילה במערות
שווקי אוכל מקומי ,הכוללים מאכלי
עדות מקומיות (שוק עדות) ,אשר
יפעלו ביום ובלילה.
מרכז אומנים ומלאכות
מלון /מסעדה מערות
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 . 3מדיניות תיירות כפרית חקלאית ליישובים הכפריים
.3.2

מדיניות תכנון קיימת לנושא התיירות בתחום יישוב הכפרי
 .3.2.2מדיניות התכנון הארצית

מדיניות התכנון הקבועה בעיקרה בתמ"א  - 35תכנית המתאר הארצית לבניה ,לפיתוח ולשימור ,אינה
קובעת כללים מפורטים לנושא התיירות במרחב הכפרי ,אך רואה חשיבות בטיפוח המרחב הכפרי-
חקלאי כרקמה מאוזנת של מגורים וייצור חקלאי ,כערך נופי -סביבתי וכחלק ממורשת ההתיישבות.
תמ"א  21תכנית המתאר הארצית לתיירות שינוי מס' ( 2מלונאות) מתווה את מדיניות התכנון לפיתוח
המלונאות בישראל באזורי הארץ השונים תוך הגנה על השטחים הפתוחים המהווים מרכיב חשוב
בתשתית התיירותית ובהתייחס למרקמים שהוגדרו בתמ"א .35
במסגרת הדיונים בהם נדונה התוכנית הוחלט שנושא התיירות הכפרית יקודם כשינוי נפרד לתמ"א.
תמ"א  18/1קובעת בין היתר ,את התנאים לאישור תכנית למלונאות בתחום יישובים כפריים בתנאים
ובהיקף מוגדר (עד  100יח"א ובלבד שהיקף יחידות הקיט אינו עולה על  ,) 400בהתאם לסוג המרקם בו
הם מצויים.
רוב שטחה של המועצה האזורית מטה יהודה כלולה במרקם שמור משולב ואליה מכוונות הוראות ס"ק
 5.3.8.3ו. 55.3.3 -

5.3.8

5.3.3

5

מוסד תכנון יחליט על הפקדתה של תכנית למלונאות בישוב כפרי בהתקיים כל התנאים הבאים:

היקף יחידות האירוח לאכסון מלונאי באותו ישוב לא יעלה על .100
.1
היקף יחידות הקיט (צימרים) בתכנית מאושרת בישוב אינו עולה על .400
.8
במרקם שמור משולב לא יותר אכסון מלונאי.
.3
על אף האמור בסעיף  5.3.8לעיל ,במחוז הצפון ובנפת באר שבע ניתן יהיה לחרוג מהקבוע בס"ק  1-3לעיל ,ובשאר המחוזות,
למעט מחוז המרכז ,ניתן יהיה לחרוג מהקבוע בס"ק  8ו  3 -לעיל ,בתנאים הבאים:
הוגש למוסד תכנון מסמך המפרט את קיבולת יחידות האירוח הקיימות והמתוכננות בישוב ובסביבתו ,ואת השפעת
.1
התוספת המבוקשת של האכסון המלונאי שבתכנית.
שקל מוסד התכנון את מאפייני הישוב ,את הצרכים התיירותיים באזור ואת השיקולים הכלכליים והשתכנע כי יש מקום
.8
לאשר את תוספת יחידות האירוח שבתכנית לאחר שבחן את כלל המידע שהובא בפניו.

.3
.4
.5
.1

שקל מוסד התכנון את השפעת התכנית על חוסנם של ישובים עירוניים סמוכים.
אין בפיתוח המוצע משום פגיעה בערכי טבע ונוף והוא משתלב באופיו הכפרי של האזור.
נימק מוסד התכנון את החלטתו.
התקבל אישור המועצה הארצית או ועדת המשנה שלה ,למעט ביחס לתכנית מקומית במחוז הצפון או בנפת באר-שבע
החורגת מהקבוע בסעיף  5.3.8ס"ק ".8

בנוסף מפרטת תמ"א  18/1את המדדים לתכנון מפורט של אכסון מלונאי .בישוב כפרי במרקם שמור משולב ,באם תותר הקמת מתקן
אכסון מלונאי ,צפיפותו המרבית לא תעלה על  2-18יחידות לדונם ועל גובה מעבר ל  8קומות.
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.3.2.1

מדיניות תכנון מחוזית

מתוך תמ"מ  :2/31שימושים מותרים בתחום פיתוח ישוב כפרי:
"מגורים ,מוסדות ציבור ,עיבוד חקלאי ,מבני משק חקלאי ,תעסוקה לא חקלאית על פי תכנית מקומית
שאושרה לצורך זה ,שירותי תיירות ,אכסון תיירותי כפרי ,שטחים פתוחים ומתקני ספורט ונופש,
שירותי מסחר נלווים לישוב ,דיור מוגן וכן הבטחת התשתיות הנדרשות לפעילותם התקינה של
שימושים אלה".
בנוסף ,קובעת התמ"מ את התנאים לאישור שירותי תיירות ,לרבות פעילות תיירותית בדגש על חקלאות
באזור חקלאי נופי ,אזור חקלאי/נוף כפרי פתוח ואזור נחל וסביבותיו .התנאים מבדילים בין תחום
הליבה השמורה לאזורים אחרים.

.3.2.3

מדיניות המחוז כפי שבאה לידי ביטוי בתכניות מקומיות

מאושרות
תכניות מקומיות רבות מגדירות שימושי קרקע הן בתחומי היישובים והן בסמיכות להם .ככלל בתכניות
אלה מוגדרות מגבלות הפיתוח מחוץ לגבולות היישובים ועיקר הפיתוח מכוון אל תחומם .תכניות
מעטות בלבד ,מגדירות שימושים מותרים לפעילות לא חקלאית באוריינטציה תיירותית בתחומי
המושבים בכלל ובחלקות א' בנחלות בפרט.
ניתן לסכם ולומר כי כמשתקף מרוח התכניות לחבל ארץ זה ,מירב המיזמים התיירותיים העתידים
להתפתח במרחב מטה יהודה ,ימוקמו בתחומי היישובים ו/או באתרים צמודי דופן להם ,ומיעוטם
באתרים מרכזיים באזור.
תכנית אב זו מכילה מספר "שכבות" המתמקדות בהיבטים ארגוניים ,כלכליים ,שיווקיים ופיזיים של
פיתוח תיירות במטה יהודה .בעזרתם ניתן יהא לקבע פרוגרמות תיירותיות למקבצי יישובים ו/או
ל"צירי יישובים" תוך שימת דגש לאופייניים שביניהם .הפרוגרמה התיירותית תהווה את הבסיס
לתכנון סטטוטורי עתידי במסגרתו יקבעו מגוון שימושי תיירות מותרים ,אשר יאפשרו יוזמה כפרית הן
בתחומי הנחלות ,והן פיתוח תומך תיירות בתחומי היישובים .פרוגרמות אלה יקבעו בין היתר בהתחשב
בדגם הישוב ,במיקומו במרחב ובמבנה החברתי הקהילתי – מושבים ,קיבוצים ויישובים אחרים
לסוגיהם.

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים 6מוצאת חשיבות רבה בהסדרת נושא שימושי תיירות
במרחב מטה יהודה וגיבוש קריטריונים מוסכמים ברמת המדיניות ,כבר עתה .למדיניות מוסכמת
חשיבות רבה ,שכן בכוחה לאפשר למגוון פעילויות תיירותיות להתקיים במרחב ,בצורה יזומה וחוקית
עד למועד אישור תכניות המתאר השונות .בהסתמך על עקרונות אלה ניתן יהא לאפשר מגוון פעילויות
ברמת המשק הביתי והרכוש המשותף בין אם באמצעות תכניות יישוביות ,נקודתיות ,תקנוניות או כל
שילוב שלהן ובלבד שהרגולציה תוכיח עצמה כבר בטווח הקצר ככלי מאפשר ליוזמות התואמות
למדיניות המוצעת לבוא לעולם.
 6ראו סכום דיון
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משאבי המשיכה של חבל ארץ זה הינם העוגנים הגדולים ,פרויקטים ציבוריים מטבעם .היזמות
הפרטית נשענת על משאבי משיכה אלה ויוצרת מוצרי תיירות מתמחים .לעיתים ,ריבוי היזמויות
הפרטיות (יקבים לדוגמא) הופכות את המגוון עצמו למשאב משיכה  ,היוצר מוצרי תיירת נלווים.
מאפייני הפרוגרמות למקבצי ישובים יפותחו ,בין היתר ,על סמך קרבתם למשאבי משיכה אלה.
ניתן להגדיר את התיירות הכפרית כפעילות עסקית זעירה במרחב הכפרי ,הקשורה לחקלאות ולמרחב
הכפרי -חקלאי כפעילות נלווית ומשלימה לחקלאות .התיירות הכפרית מאופיינת בעסקים קטנים
המנוהלים ברובם על ידי בעלי נחלות במושבים או חברי קיבוצים ויישובים קהילתיים קטנים במרחב
הכפרי.
בשלב זה ,תיירות כפרית במטה יהודה אינה מתמקדת באכסון מלונאי (צימרים) ,פלח תיירותי אשר
מתקיים במחוזות אחרים .עסקי התיירות הכפרית המתפתחים יאפשרו מחד ,לתת מענה לביקושים
לתיירות באזור ,ללינה כפרית  ,לבילוי בשעות הפנאי ,ללימוד על החקלאות ועל אופן הגידול החקלאי
ולטיול בחיק הטבע ,ומאידך ולשמר את האופי החקלאי והמרחב הפתוח .בנוסף לשמירה על האופי
החקלאי והמרחבים הפתוחים ,הערכים המוספים של התיירות לאזור הינם רבים :פיתוח חקלאות לשם
תיירות ,תועלות כלכליות וחברתיות ,התפתחות מגוון תעסוקות ומקורות פרנסה במרחב הכפרי
ושמירה על צביונו הכפרי.
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.3.1

התיירות הכפרית במרחב מטה יהודה
 .3.1.2הישובים הכפריים במטה יהודה

תחום המועצה האזורית מטה יהודה משתרע על מרחב ברמת רגישות סביבתית גבוהה ביותר ,בעל
תכנון מרחבי לשמירת השטחים הפתוחים ולפתוח בר קיימא של הישובים ,בדרום מטה יהודה אזורי
פריפריה הממוקמים בגבול קו עימות.
מרבית יישובי מטה יהודה הוקמו בתוואי שטח הרריים או גבעות  ,בהם לא ניתן היה לספק חלקות
חקלאיות גדולות ורציפות .ברבים מיישובי מטה יהודה חלקות א' קטנות מאוד ביחס לאזורי הארץ
האחרים – בין  1.5-4דונם .בחלקה א' ממוקמים בין היתר מבני לול ישנים.
משרד החקלאות מבצע עבודת סקר לאיתור שטחים במטה יהודה במטרה להגדיל את שטחי הנחלות
(לכ –  40דונם) ולהשוות את גודלן למועצות אזוריות אחרות.
במהלך שלושת העשורים האחרונים התרחש שינוי ניכר בכלכלת הישובים החקלאיים במטה יהודה
ובצביונם  -היקף העיסוק של המתיישבים בחקלאות דעך באופן משמעותי יותר מאזורי הפריפריה
(מכסות ביצים הועתקו לגליל ,את הקרקע החקלאית מעבדת אגודת הפלחה) .במטה יהודה ישנם
ישובים השומרים על אורח חיים חקלאי ולצדם ישובים אחרים ,המשמרים צביון חיים כפרי ,בהם
התפתח בעשורים האחרונים מגוון של תעסוקות כפריות.
המגמות בעיבוד החקלאי משתנות על פני אזורים גיאוגרפים שונים בישראל .באזור הדרום וירושלים
חלו תנודות בהיקף השטח המעובד ,משנת  1995ועד  8001נצפתה ירידה בהיקף של  .15%החל משנה זו
היפוך חד של המגמה שנצפתה בעשורים הקודמים .מנטישת החקלאות והפיכתם של שטחים חקלאיים
לשטחי בור ,להתחדשות וטיפוח השטחים החקלאיים ,בעיקר ע"י האגודה החקלאית המשותפת /
אגודת הפלחה .נטיעת כרמי גפן יין ,כרמי זיתים ושקדים .היקף השטח המעובד הוכפל  . X7בהתאם
משגשגים ענפי עיבוד תוצרת חקלאית (הפקת שמן זית ,יין ,בירה ,תירוש).
היקף השטח המעובד במטה יהודה בשנת ( 8001עפ" נתוני למ"ס ) היה כ  34,400-ד' כשעיקרו גדולי שדה
וירקות ,כ 85%-מהשטחים – כרמים ונשירים .ב( 8010 -כפי שנמסרו ע"י האגף לפתוח כלכלי) מגיע
היקף השטחים המעובדים לכדי  810,000ד' ,מתוכם  130,000גידולי שדה וירקות 5,0000 ,ד' פרחים ו-
 28,000ד' מטעים וכרמי יין.
אזור מטה יהודה הוא השני בגודלו במספר המטילות בארץ .ברחבי מטה יהודה ישנן  530,123מטילות
לפי מקום הגידול .במספר ישובים יש מספיק מטילות כדי להקים חוות לולים בתוך הישוב עצמו,
ובנוסף ישנם ישובים שניתן לאחד מכסות ולהקים חוות משותפות.
במסגרת הרפורמה בענף הלול הוצע לפנות את לולי המטילות מאזור המגורים ,ולרכז לולים באזורים
חקלאיים מסוג חקלאי א' ,סמוך לאזורים מסוג חקלאי/נוף כפרי פתוח ,או בתחום לפיתוח ישוב כפרי
הרחק ממקומות רגישים מבחינה נופית ,אקולוגית ,סביבתית ומאזורי נחל וסביבותיו על פי היעודים
בתמ"מ  ,1/30או להקים חוות לולים באזורי התעסוקה או בסמוך להם .
פינוי הלולים מחלקות א' יותיר שטח איכותי ,סמוך למגורי המתיישב ,בעל תשתיות שניתן לנצלן.
בשטח זה ניתן יהיה לממש זכויות למגורים ושימושים משלימי חקלאות .השטחים המתפנים מלולים
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בישובים הכפריים מגוונים מבחינת הגדרתם התכנונית והקניינית .לדוגמא ,שטחים משקיים משותפים,
המתפנים מלולים ,יוכלו לשמש לצרכים שונים של הקהילה – שימושים חקלאיים חלופיים ובכללם
עיבוד תוצרת חקלאית ,יוזמות תיירות כפרית ,מבני ציבור והרחבות למגורים.
במקביל לגיבושה של מדיניות תכנון מוסכמת יש לעודד בישובים הכפריים את המודעות הסביבתית
לטיפוח פני הכפר וסביבותיו ולתת לה ביטוי נופי  -חזותי ו/או סטטוטורי (באמצעות תכנית מפורטת).
תכנית כזו תכלול התייחסות לנצפות ,טיפוח סביבתי ,שילוט ,הסדרת דרכים ,חניות ,מדרכות,
פינוי/שיקום מבני משק ריקים ומוזנחים ועוד.
במסגרת מהלך ארצי לפינוי מבני לולים לא פעילים ומבני אסבסט ,ניתן יהיה למנף תהליך כולל לשיפור
איכות החיי והחזות ביישובים הכפריים במטה יהודה.
יישובי מטה יהודה עונים על רבים מהקריטריונים להגדרת "מושב תיירותי" ע"פ המדיניות הארצית של
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד התיירות .ב"הגדרה עצמית" של הישובים הכפריים במטה
יהודה ככפרי תיירות ,ניתן יהיה לגייס תמיכה במהלכי תכנון ובפרויקטים לפיתוח תיירותי וליצור את
התנאים לשגשוג התיירות כפרית -חקלאית.

.3.1.1

תמונת מצב סטטוטורית

מסקירת המצב הקיים בתחום התיירות במטה יהודה עלו התובנות הבאות :


במטה יהודה מתגלה תעשיית תיירות גדולה למדי של יזמויות עסקיות קטנות ובינוניות ,בכללה
יזמות תיירותית ,המשגשגת חרף העדר מדיניות פיתוח מתואמת ותכניות מפורטות המסדירות את
הבנייה.



המוצר התיירותי של מטה יהודה ,ברובו ,אינו מוסדר סטטוטורית.



תשתיות תיירות מפותחות  -בקיבוצים ובמושבים שיתופיים ,בהם רמת ההתארגנות גבוהה יותר,
ניתן למצוא את המיזמים התיירותיים הגדולים – מלונאות ואטרקציות ,עם תהליך ההפרטה
שעוברים הקיבוצים ,ניתן לזהות צמיחה של מיזמים תיירותיים פרטיים .במושבים – היזמות היא
בקנה מידה פרטי -משפחתי כדוגמת אירוח כפרי ,סדנאות אומן ,הסעדה ביתית וכד' .



במושבים בהם קיימת זמינות סטטוטורית למיזמים תיירותיים משותפים (כדוגמת תכניות
מאושרות לאכסון תיירותי במושבים אורה ,עמינדב ,בית זית ,נס הרים ,רמת רזיאל ,אשתאול,
מבוא ביתר ,נחושה ,גבעת יערים) זוהו חסמים ארגוניים וחברתיים אשר מנעו את מימושה עד כה
(חוסר יציבות של ועדי האגודה החקלאית ,רתיעה משותפות ,רמת התארגנות נמוכה ,חשש מסיכון
כלכלי).



בשלושה מושבים קיימות תכניות מאושרות לשימושים לא חקלאיים (פל"ח) בנחלות– כפר אוריה,
נחם ואורה (בצלפון -התכנית נתונה לפרשנות) ,רמת המימוש צנועה למעט במושב אורה שם
התפתחו שימושים לא חקלאיים מגוונים הן בתחום חלקות המגורים בנחלות (חקלאי ב' וחקלאי ב'
מיוחד) שגלשו לשימושים חורגים בקרקע חקלאית.
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יחידות אירוח כפרי -ל 85-מושבים תכניות מאושרות המאפשרות פיתוח  8יחידות אירוח בתחום
המגורים בנחלה .על אף הזמינות הסטטוטורית מספר הצימרים בתחום מטה יהודה הוא זניח.
החסמים אפשריים – כלכליים (תשלומי מינהל ,יחידת י צור שאינה עומדת בפני עצמה ,רמות ביקוש
נמוכות) ,ארגוניים (המערך התיירותי חסר -שיווק ,מכירה ,שירותים תומכים).



בין יתר השימושים המותרים בתחום פיתוח ישוב כפרי (תממ  )1/30מצויים שימושים תיירותיים:
תעסוקה לא חקלאית ע"פ תכנית מקומית שאושרה לצורך זה ,שירותי תיירות ,אכסון תיירותי
כפרי ,שטחים פתוחים ומתקני ספורט ונופש .בתכנית מקומית ניתן לאשר עד  100חדרי אירוח
ליישוב (בית מלון כפרי ,כפר נופש).

.3.3

מדיניות פיתוח תיירות כפרית בת-קיימא במשק המשפחתי
.3.3.2

עיקרי מדיניות התכנון

קרקע חקלאית ,שהוחכרה למתיישב במסגרת של נחלה ,נועדה לאפשר ייצור מוצרים חקלאיים ,והקמת
מבנים ומתקנים הדרושים למגורי המתיישבים ולצרכיהם האחרים ,וכן לצרכי הייצור החקלאי.7
בהתבסס על הגדרה זו ,ומתוך צורך לחיזוק ההתיישבות הכפרית ולעודד את התפתחותה של התיירות
הכפרית במטה יהודה ,מוצע לגוון את התעסוקות הנלוות לחקלאות ,בדגש על אלו המשתלבות עם
המשק החקלאי המשפחתי והנושאות אופי כפרי מובהק ,תוך העדפתן על פני תעסוקות לא חקלאיות
אחרות ,שאינן מוטות כפר.
הנחת היסוד הינה שכל הישוב יוכל להמשיך ולקיים פעילות חקלאית מגוונת מבלי ליצור
קונפליקטים מובנים אשר יאיימו או יגבילו פעילות חקלאית.

עיקרי מדיניות תכנון התיירות הכפרית במטה יהודה
א.

מדיניות התכנון התיירות הכפרית נוצרה בהסכמה בין כל הגורמים השותפים לפיתוח המרחב
הכפרי ,המועצה האזורית מטה יהודה ,לשכת התכנון המחוזית במשרד הפנים ,משרד
החקלאות ופיתוח הכפר  ,משרד התיירות ומנהל מקרקעי ישראל.

ב.

מדיניות התכנון מבקשת לאפשר את התפתחותה של התיירות הכפרית במטה יהודה ,בהתאם
למדיניות התכנון הארצית והמחוזית ,עד לעדכונה ואישורה של תכנית המתאר המקומית
למטה יהודה.

ג.

7

עידוד של פיתוח תיירות כפרית בראייה כוללת ברמת היישוב והאזור.

מתוך החלטה מס'  1של מועצת מקרקעי ישראל – .1915
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ד.

מדיניות התכנון תאפשר ייזום ופיתוח שימושי תיירות כפרית בנחלה או בשטחי ייזום
משותפים באמצעות הגשת תכנית נקודתית לאישור הועדה המחוזית .הוצאת היתר בניה
כפופה לאישורה של תכנית מפורטת.

ה.

הפיתוח התיירותי של מטה יהודה כרוך בשמירה על השטחים הפתוחים כיון שהם המשאב
טבח חשוב והמשאב התיירותי המרכזי של מטה יהודה .לכן ,מכוון פיתוח התיירותי לתחום
הישובים הכפריים בלבד.

ו.

עידוד שימושים התומכים בהתחדשות ובחיזוק החקלאות במרחב מטה יהודה ומתמרצים את
הפעילות החקלאית ואת השמירה על הקרקע החקלאית.

ז.

מדיניות זו תאפשר פיתוח תיירותי המשתלב ותואם את צביון הישוב ואת אורח החיים של
תושביו ,ותבטיח שמירה על איכות החיים בישוב הכפרי ,מניעת הפרעה לשימושי המגורים
והחקלאות בישוב ,ושמירה על השטחים החקלאים והסביבה הטבעית.

ח.

במטרה להבטיח פיתוח זהיר ומבוקר ,מוצע מנגנון לניטור אחר מכלול השפעותיו של הפיתוח
על היישוב הכפרי וסביבתו .במסגרת מדיניות זו ,בשלב  Iתוגבל מנת הפיתוח המותרת בהגשת
תכנית נקודתית :בנחלה ,לכדי  350מ"ר בלבד ,הפיתוח בשטחי ייזום משותפים יוגבל ל10 -
דונם בלבד ,וסך כל הפיתוח ביישוב כולו עד להיקף של  15%מפוטנציאל הפיתוח המותר
במסגרת מסמך המדיניות.

 .3.3.1טיפולוגיה של הפיתוח התיירותי בישובים הכפריים במטה יהודה
ניתן להגדיר שני מודלים לפיתוח תיירותי בישובים הכפריים :
 .1ישוב תיירותי :רבים מהתושבים יוזמים ומפתחים במגמה תיירותית ברמות התארגנות שונות
כאשר הנהגת הישוב מחזיקה במדיניות לעידוד התיירות הכפרית .
 .8יזמות כפרית ע"י פרטים  -מיזמי תיירות כפרית בודדים בתחום ישוב קיים ללא מעורבות של
הישוב .בישוב זה מתקיימים חיים משותפים בין אלה העוסקים בתיירות לאלה שאינם חפצים בכך.
ייתכן ועם הגידול במספר היזמויות התיירותיות ישנה הישוב את מדיניותו ויהפוך ליישוב תיירותי.
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איור  -1מגוון הטיפוסים של חלקות במושבי מטה יהודה

 .3.3.3שימושי יזמות כפרית במשק המשפחתי (חלקה א' בנחלה)
מעבר לשימושים המותרים מתוקפן של תכניות מאושרות ,מומלץ לאשר בחלקה א' שבישוב הכפרי,
שימושי יזמות כפרית ,כמפורט להלן:

קבוצה מס'  : 2שימושים חקלאיים
גידולים חקלאיים לסוגיהם לרבות חממות ובתי צמיחה לסוגיהם (כולל מחסנים ,מבני שירות וסככות),
גידול בע"ח והשימושים החקלאיים המותרים מתוקף תכניות מאושרות.

קבוצה מס  : 1שימושים בזיקה לפעילות חקלאית
א .עיבוד תוצרת חקלאית
מבנים ,מתקנים ומפעלים המשמשים לטיפול ועיבוד תוצרת חקלאית ,כפעילות משלימה לפעילות
החקלאית.
לדוגמא :יקב ,בית בד ,מחלבה ,מבשלה ,מגבנה ,יבוש תבלינים ,שמנים ארומטיים ,ריבות ,פירות
מיובשים ,מיצים ,תמציות וכד' .הכול בכפוף לתנאים סביבתיים שייקבעו ע"י הגופים המוסמכים.
מבנה קטן יכול שיכלול משרד ושירותים ,מרכז מבקרים וחנות ממכר.
לגבי מיקומו של מבנה  /מתקן זה והיקף שטחים :ראו "טבלה מסכמת . "1
ב .חקלאות תיירותית
תיירות זו כוללת פתיחת המשק החקלאי לביקורי קהל .מדובר בפעילות חקלאית לכל דבר ,אשר
נלווה לה היצע תיירותי כגון :רדיית דבש במכוורת ,גידול פירות אקזוטיים ,משתלה לריבוי ייחורים
וגידול צמחים ,גידול קקטוסים וצמחים מיוחדים ,גידול תבלינים וצמחי מרפא ,שיתוף המבקרים
בקטיף פרי או פרחים וכד'.
קליטת המבקרים תיעשה ב"מרכז מבקרים" ,שיכלול שטחי התכנסות ,תצוגה ומכירה ,שירותים
ומחסן .לגבי מיקומו של מבנה  /מתקן זה והיקף שטחים ראו "טבלה מסכמת . "1
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ג .גידול בעלי חיים מיוחדים
כמוקד למשיכת מבקרים :ציפורים ,דגי נוי ,זוחלים ,סוסים וכד' ,פינות חי .קליטת המבקרים
יכולה להיעשות במרכז מבקרים.

קבוצה מס  : 3תיירות כפרית
מבנים ומתקנים לשימושים תיירותיים ,המשתלבים כפעילות נוספת במשק החקלאי .מדובר על עסקים
קטנים המנוהלים ע"י המתיישב ,באווירה כפרית שקטה ובמגע עם טבע ,מסורת ומנהגים אתניים,
כדלקמן:
א.

חדרי אירוח –עד  10חדרים לנחלה כמות והיקף בינוי ייקבעו בתכנית מפורטת ,בהתאם להנחיות
משרד התיירות (התקנים הפיזיים לתכנון וסיווג מתקני אכסון תיירותי).,

ב.

חדרי אירוח יוקמו בצמוד לבית המגורים ,או במבנה נפרד בתחום שטח המגורים.

ג.

שירותי בילוי ונופש לגיוון שהות האורחים במקום  -כדוגמת ספא ,חדר התכנסות ,חדר כושר,

הסעדה ומכירה של תוצרת ,שעיקרה בזיקה לפעילות החקלאית של הישוב.

קבוצה מס  : 4עסקים ומקצועות "תומכי תיירות":
מבנה המשמש את עיסוקו של המתיישב בעסקים קטנים ויזמויות שהן "תומכות תיירות" כגון :גלריות
וסדנאות אומן ,חנויות מלאכת יד ומזכרות ,עסקים המבוססים על מלאכות בית כגון קייטרינג ,אפיה,
ייצור מוצרי מזון ביתיים ,טיפול וריפוי טבעי כגון :רפלקסולוגיה ,הילינג ,יוגה ועוד.
שירותים אלו יוקמו בצמוד לבית המגורים ,או במבנה נפרד בתחום שטח המגורים.
לא יותרו שימושים שאינם תואמים את הרשימה שלעיל ו/או אינם עולים בקנה אחד עם המשך
הפעילות החקלאית בנחלה ובישוב בכלל.
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איור  -3מה ניתן לפתח?

טבלה  - 2שימושים תיירותיים מוצעים בתחום חלקה א' והיקפם
קטגוריה

השימוש
(בכל

מקרה

עפ"י

היקף מותר בתחום חלקה א'
תכנית בנחלה ()1

מאושרת)
"תומכי פעילות חקלאית"

(.1א) עיבוד תוצרת חקלאית

מבנה עד
שירות) (.)8

 350מ"ר (עיקרי+

(.1ב.ג ).חקלאות תיירותית מרכז מבקרים עד  150מ"ר כולל
חנות לממכר תוצרת המקום
וגידול בע"ח מיוחדים
בשטח עד  50מ"ר.
"תיירות כפרית"

.3א חדרי אירוח

.3ב שירותי פנאי ונופש

הכמות וגודל היחידה יקבעו
בתכנית מפורטת ,על פי הנחיות
משרד התיירות ,בתחום אזור
המגורים בלבד.
עד  150מ"ר,
המגורים בלבד.

בתחום

אזור

.3ג הסעדה ומכירה של תוצרת עד  150מ"ר כולל חנות בשטח עד
לפעילות  50מ"ר ( . )8בתחום אזור המגורים
בזיקה
שעיקרה
בלבד.
החקלאית של הישוב
 .4עסקים ומקצועות תומכי עד  50מ"ר .בתחום אזור המגורים
תיירות
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הבהרות לטבלה :1
( )1עד  8.5דונם מראש חלקה או בתנאים מיוחדים כמפורט בסעיף  3.3.4ב.
( )8לחלופין ניתן לציין כי יקב קטן הינו לייצור של עד כ 30,000 -בקבוקים וכי מסעדה תאפשר
הסעדה של עד  20סועדים.

איור  - 4היקף הפיתוח המותר במשק המשפחתי

 351מ"ר
מירבי
(עיקרי+שרות)

.3.3.4

הנחיות לעריכת תכנית נקודתית ליזמות כפרית בנחלה

א .כללי


כדי לממש את אפשרויות הפיתוח שמקנה מסגרת מדיניות התכנון ,יידרש יזם תיירות כפרית להגיש
תכנית נקודתית.



מורשה להגשת תכנית ליזמות כפרית במשק המשפחתי בעל זכויות בנחלה המתגורר בנחלה דרך
קבע.



יותרו שינוים במגבלות גובה מבנים ,קווי בניין וכד' בהתאם למגבלות לעיל ,וזאת במטרה לאפשר
גמישות בשימוש במבנים חקלאיים קיימים שאושרו כחוק ,אך אינם תואמים בגובהם וממוקמים
בקווי הבניין הקבועים בתמ"מ .30 /1



הוספת שימושי תיירות כפרית תאושר במגבלות השתלבות ביישוב ובאופיו הכפרי ובשמירה על
שלוות המגורים ביישוב הכפרי ,תוך הפרעה מינימאלית לתושבים ,לאחר בחינת היקף התנועה,
החנייה והרעש הצפויים מהמיזם והגבלת שעות הפעילות בו.



הפיתוח התיירותי המוצע ישולב בתשתיות קיימות (מאושרות תכנונית) ,הימנעות ככל הניתן
מפריצת דרכים חדשות.



אכיפה של שימושים ללא היתר -עריכת מסמך מדיניות לשימושי תיירות כפרית איננה באה לעודד
ולהכשיר שימושים חורגים הקיימים ללא היתר כשימושי תיירות חוקיים.
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כחלק מהכנת תכניות לתיירות כפרית יהיה על הרשות המקומית להכין רשימה של שימושים
הקיימים ללא היתר ולהביא לאכיפה ולמיצוי הליכים משפטיים כנגד הבנייה והשימושים הבלתי
חוקיים .הוועדה המחוזית תדון בתכנית המבקשת להכשיר עברת בנייה בהתאם להנחיות היועמ"ש
והחלטת הוועדה המחוזית בנושא.



מן הראוי לציין כי אין כל חובה על מוסד תכנון להפקיד או לאשר תכנית גם אם היא עומדת בכל
הוראות המדיניות האמורה לעיל וכמובן שאין הכוונה ברשימת הפעילויות התיירותיות להלן,
אישור גורף לאפשרות תכ נון של כל מגוון הפעילויות ,או למתן אישור למספר רב של תכניות של
אותה פעילות תיירותית ביישוב אחד .כל פעילות מבוקשת תיבחן לגופו של עניין  ,ותישקל על ידי
מוסד התכנון.



יובהר כי הוועדה ,בבואה לדון בתכניות מפורטות תבחן את היקף הזכויות גם בהקשר להפרעה
אפשרית לח לקות הסמוכות ,לאופי היישוב ,נצפות ועוד .מיצוי היקף זה יתאפשר רק במידה והוא
עולה בקנה אחד עם מטרות העל של התכנית.

ב .עיקרי הוראות התוכנית :
2

יובטח כי חלקת המגורים תשתמש למיצוי יח"ד המותרות ע"פ מי/800/ב ,או ע"פ מדיניות תכנון
ארצית ומחוזית שונה( .לדוגמא :יח"ד נוספת בתחום הנחלה ,בכפוף ללוח  8בתמ"א .)35

1

השטח המותר לפיתוח שימושי יזמות כפרית (קב'  )8,3,4בנחלה  -הינו תחום שטח המגורים,
ושטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות אשר יחד לא יעלו על  8.5דונם מראש החלקה ,כאשר פרישת
השימושים השונים בנחלה בשלב  ,Iבכפוף למפורט לעיל( .ראו טבלה .)8

3

ניתן להתיר ,בכפוף לתנאים ,שימושים תומכי פעילות חקלאית (קב'  )8במבנה ,הקיים כדין ,גם אם
חלק מהמבנה חורג או צמוד דופן לתחום השטח המותר ועד ל 3 -ד' מראש החלקה.

4

סה"כ השטחים המותרים לכל שימושי היזמות הכפרית בנחלה ,לא כולל שימושים חקלאיים ,לא
יעלה על  350מ"ר מירבי (עיקרי +שרות).

5

השימושים בהם עוסקת התוכנית:
א .שימושים מקבוצה מס'  - 1שימושים חקלאיים יותרו בעיקר בשטח החקלאי בנחלה
וכן בשטח המגורים בנחלה ובתנאי שעומדים בתנאים סביבתיים ואחרים.
ב .שימושים מקבוצה מס' – 8שימושים תומכי חקלאות  ,ניתן יהיה להתיר הקמת
שימושים אלו בתחום השטח מתוך חלקה א' הכולל את חלקות המגורים והחלקה
החקלאית הרצופה לה עד  8.5דונם .הפעילות לעיבוד תוצרת חקלאית בנחלות ,הינה
למתקנים/מבנים בקנה מידה משפחתי ולא לפעילות תעשייתית.
ג .קבוצות שימושים מס'  3ו ,4-שימושי תיירות כפרית ימוקמו באזור המגורים בנחלה
וזאת בנוסף לשימוש "מגורים" (כפוף למצוין בסעיף  4לעיל).

4

היקף השימושים המותרים ופרישתם בתחום חלקה א' בנחלה בשלב ( Iראו טבלה  8לעיל):
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א .מגורים -בהתאם לתכנית מאושרת.
ב .באותם מקרים בהם שטחה של חלקה א' כולה קטן מ 1.1-דונם ,תותר בה בניית מבנים
למגורים ותיירות בהיקף עד  50%בנייה (לא כולל מבנים חקלאיים המשמשים את קבוצה
 )1ועד  40%תכסית (הכוללת את כלל המבנים בחלקה) .באזור המגורים יותרו שימושים 8-
 4ובאזור החקלאי ,אם קיים ,יותרו שימושים .1,8
ג .באותם מקרים בהם שטחה של חלקה א' כולה נע בין  1.1ל 8.5-דונם ,תותר בה בניית
מבנים למגורים ותיירות בהיקפים הבאים :מגורים ע"פ תכנית מאושרת  350 +מ"ר
לשימושי תיירות כפרית .התכסית לכלל המבנים בחלקה ,לא יעלה על ( 40%באזור
המגורים יותרו שימושים  8,3,4ובאזור החקלאי בנחלה ,אם קיים ,יותרו שימושים 1,8
בלבד.
ד .בחלקה א' ששטחה גדול מ 8.5-דונם ,יותרו שימושי תיירות כפרית בתחום השטח
המותר לפיתוח עד  8.5ד' מראש חלקה) .היקף הבנייה למגורים ע"פ תכנית מאושרת
(מ.י 800.ב או תכנית המעדכנת אותה) ,היקף הבניה לשימושי תיירות כפרית עד  350מ"ר.
התכסית לא יעלה על ( 35%הכולל את כלל המבנים בחלקה) .באזור המגורים יותרו
שימושים  8-4ובאזור החקלאי יותרו שימושים  1,8בכפוף לתנאים.
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טבלה  - 2פרישת השימושים בחלקה א' ביישוב הכפרי  -שלב I
אחוזי בניה

גודל
חלקה א'

(לא כולל מבנים

כולה

חקלאיים בקבוצה )2

עד
1.1דונם

עד  50%לכלל היקף
בינוי

תכסית
מירבי
(כולל
מבנים

פרישת השימושים בחלקה א'
בתחום שטח המגורים

חקלאיים)

עד
8.5דונם

40%

מגורים (ע"פ
תכנית
מאושרת)

היקף בניה למגורים
ע"פ תכנית מאושרת+
40%
 350מ"ר (מירבי)
לשימושי תיירות

גדול מ-
 8.5דונם

 350מ"ר (מירבי)
לשימושי תיירות
כפרית

35%

 8,3,4בלבד

קב' שימושים 8 ,1

מגורים (ע"פ
תכנית
מאושרת)

קב' שימושים 8,3,4
וקב' שמושים 1
בכפוף לתנאים
סביבתיים

מגורים (ע"פ
תכנית

עד  8.5מראש חלקה -
קב' שימושים  , 8,3,4קב' שימושים 1,8

כפרית

היקף בניה למגורים
ע"פ תכנית מאושרת+

קב' שימושים

בתחום השטח
החקלאי

מאושרת)
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ג .הוראות להכנת תכנית נקודתית


תנאי להיתר בניה להקמת מבנה ,יהיה הגשת תכנית בינוי לכל שטח חלקה א' .בבקשה להיתר בנייה
יש לסמן את כל המבנים בסביבה ,במרחק של  30מטר לפחות מחוץ לגבול התכנית ,ולציין את
השימוש בהם.



תכנית מפורטת נקודתית ,בהתאם לתכנית האב ,תציג את כלל הבינוי הקיים בנחלה תוך פירוט
השימושים ,המפגעים והעבירות בחלקה במידה וקיימים .תנאי לאישור תכנית יהיה טיפול בעבירות
הבניה בתחום החלקה/החלקות.



ע"ג התכנית יסומן תחום השטח המותר –  8.5ד' מראש חלקה.



השטח החקלאי בנחלה בו מבוקש היתר לשימוש "תומך פעילות חקלאית" (קב'  )8יוגדר כ"שטח
חקלאי עם הוראות מיוחדות".



הוראות לגבי מבנים חקלאיים הקיימים לפי דין ,גם אם חלק מהמבנה חורג מן השטח המותר או
גובל בו ,ניתן להסב לשימוש אחר ובלבד שנכללים בזכויות המצוינות לעיל.



תכנית נקודתית תכלול הוראות להסדרת הפעילות ומגבלות תפעוליות כנדרש ע"י מוסד התכנון,
בהתאם למדיניות המועצה והישוב ,ועל פי דרישות הגופים המוסמכים.



התכנית תכלול גם הסרת מפגעים סביבתיים כגון אסבסט והתייחסות וטיפול בנושאים סביבתיים
ותכנוניים ביניהם הבטחת תשתיות מים ושפכים התואמים פתרונות תנועה וחניה ,הגבלת מפלס
הרעש התואמת סביבת מגורים בישוב כפרי ,איכות אוויר ופתרונות לטיפול בפסולת מוצקה.



בקשה להיתר תכלול ,בין היתר ,תכנית גינון לרבות הסתרה נופית ומענה אקוסטי לפעילות
המבוקשת.



התוכנית תציג פתרונות תנועה וחנייה בתחום החלקה .חניה בשטח החקלאי תתאפשר בכפוף
להוראות תכנית בלבד .לחניית אוטובוסים יש להעדיף חניה מרכזית בישוב ומפרץ הורדה סמוך.



להוראות התוכנית יוספו הסעיפים הבאים:
א .היתר בניה לשימושים הכלולים בקבוצות מס'  3 ,8ו 4 -יינתן רק לבעל זכויות בנחלה
המתגורר בנחלה דרך קבע.
ב .לשם קבלת היתרי בנייה מכוח תכנית זו נדרשות חוו"ד משרדי הממשלה הבאים או מי
שהוסמך על ידם :חוו"ד משרד הבריאות בנושא מתן פתרון מים וביוב ,חוו"ד המשרד
להגנ ת הסביבה בדבר מניעת מטרדים לשימושים רגישים סמוכים ,חוו"ד משרד התחבורה
בדבר כושר הנשיאה של המערכת התחבורתית והתקנת מקומות חניה כנדרש ,חוו"ד משרד
החקלאות בדבר שמירה על מרחקי הצבה בין השימושים השונים ובמידה והבקשה היא
לאכסון תיירותי  -חוו"ד משרד התיירות בדבר התאמה לתקנים הפיסיים לתכנון.
ג .לא יינתן היתר בנייה לשימושים שנוספו מכוח תוכנית זו ,במידה ובהתאם לחוו"ד משרד
החקלאות והמשרד להגנת הסביבה (כמפורט בסעיף ב' לעיל) השימושים הנ"ל יהוו מטרד
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חזותי ,מטרד בריאותי ,מטרד בטיחותי ,רעש ,אבק וכד' לשימושים העיקריים בנחלה
(מגורים ו/או פעילות חקלאית).

ד .הנחיות למנגנון ניטור ובקרה
עצם הכנתן של תכניות מפורטות במסגרת מדיניות התכנון מחייבת הפעלת מנגנון ניטור אחר פעילות
המיזמים המשפחתיים שבישובים .מועד הניטור יהא לעת אישור תכניות נקודתיות ואשר מימושם
ימצה שעור נתון מפוטנציאל הזכויות שבתכנית אב זו בכל אחד מיישובי מטה יהודה.
הוצאת היתרי בניה כפופה לאישור תכניות מפורטות לשימושים המוצעים בתכנית אב זו.
לאחר אישור תכניות נקודתיות בהיקף של  15%מסך כל פוטנציאל הבנייה לשימושים המותרים ע"פ
מדיניות תכנית אב זו בכל אחד מיישובי המועצה  ,לא יאושרו תכניות נוספות אלא לאחר דיווח לוועדה
המחוזית בדבר ממצאי הניטור.
 15%מסך כל פוטנציאל הבניה לשימושים מותרים ע"פ מדיניות זו ,משמעו ,בממוצע ובהנחה של חלקות
א' גדולות ,מימוש של כ 3000-מ"ר .לדוגמא ,תמהיל אפשרי המשקף היקף פיתוח אפשרי בקיבולת בניה
שכזו ,הוא כ 5-בתי בד ,יקבים ומגבנות בוטיק ,וכ 10-צימרים ושירותים נלווים.
תכנית המוצעת מעבר לסף המותר במסגרת מדיניות זו תחוייב בהכנת פרוגרמה תיירותית (ע"פ הנחיות
פרק  )1.4הכולל סקירה של הפיתוח התיירותי הקיים בישוב ובוחן את מכלול השפעותיו על היישוב
הכפרי וסביבתו .המסמך יובא לאישור ועד הישוב והועדה המקומית לתכנון ולבניה.
דיווח לוועדה המחוזית בדבר ממצאי הניטור ,הינו תנאי להמשך מימושה של התכנית.
המלצות הניטור/בקרה יכול שיעצבו/יעדכנו את היקפי הזכויות המומלצות בתכנית אב זו .ע"פ החלטת
הוועדה המחוזית ,המשך מימושן יכול שיחויב בהכנת תכנית כוללת לישוב שתכלול הוראות מפורטות
אשר תחלפנה את הנחיות תכנית אב זו.
לסיכום :תכנית אב זו מגדירה כללים לאישור תכניות נקודתיות לנחלות עד למועד שבו אושרה בניה
בהיקף המחייב ניטור/בקרה אשר יבחן את התנאים להמשך פיתוח תיירותי בישוב.

.3.3.5

שלביות הפיתוח בנחלות

במטרה ליצור כלי לניהול ,הסברה ועידוד היזמות הכפרית בתחום הנחלות ,מוצע לאפשר פיתוח
תיירותי מדורג במספר שלבים:
שלב I
בכפוף להגשת תכנית נקודתית ואישורה ,מוצע לאפשר בכל נחלה סל שימושים תומכי חקלאות ,וכן,
אירוח כפרי ושירותי תיירות הנשענים על בית המגורים ,בהיקף מירבי של  350מ"ר (עיקרי  +שירות)
לנחלה ,הכל בכפוף לתנאים המפורטים במסמך המדיניות.
שלב II
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שלב ניטור -לאחר  15%מימוש והגשת תכניות נקודתיות לתיירות כפרית בנחלות.
מעבר לסף זה נדרשת הכנת פרוגרמה תיירותית כוללת לישוב להתווית המשך פיתוח התיירות הכפרית
בנחלות.
שלב III
בחינה של תמהיל השימושים המותרים בנחלה ,היקפם ופרישתם תיערך במסגרת תכנון יישובי

כולל.

שלבIV
בחינת סל השימושים המתייחס לסביבת הישובים ולשטחים הפתוחים במסגרת תכנית מתאר מקומית
אזורית למטה יהודה.

הלב הירוק – תכנית אב לפיתוח ושיווק תיירות  -מטה יהודה

עמוד  53מתוך 802

.3.4

מדיניות פיתוח משלים של תיירות כפרית בקרקעות משותפות

 יזמות משותפת.3.4.2

כללי

למושבים ולישובים שיתופיים ,ישנו יתרון יחסי בהימצאות קרקע אגודה משותפת ,שפיתוח בה יוכל
לאפשר תעסוקה מקומית גם למי שאינו בעל נחלה ,ואף לתת פתרון לתעסוקות שאינן מותרות בנחלות,
או שמיקומן בנחלה עלול ליצור מטרדים הפוגעים באיכות החיים .בפיתוח בקרקע משותפת ,עשוי
להתקיים "איחוד כוחות" של תיירנים ובעלי יוזמות תעסוקתיות אחרות בישוב( .ע"פ נייר עמדה של
משרד החקלאות ופיתוח הכפר).
המתחמים המשותפים הם חטיבות קרקע גדולות בתחום הפיתוח של היישוב הכפרי (בתוך הקו הכחול)
בבעלות /הסדר חכירה של האגודה החקלאית.
בישובים בהם קיימים שטחים המיועדים בתכנית מאושרת לשימושי תיירות או נופש ופנאי ,יש לשקול
את מימושם והוספת שמושי תיירות כפרית או חקלאות תיירותית על השימוש המאושר.
במסגרת מדיניות פיתוח התיירות בשלב  Iשל הפיתוח האזורי ,ניתן יהיה לייעד לשימושי התיירות
הכפרית לסוגיה ,קרקע שלא תעלה בהיקפה על  21ד' באמצעות הגשת תכנית נקודתית.
בהתאם לשטחו של מגרש המתאים להקמת מתקן מלונאות כפרי בהיקף של  100יח"א.

השימושים המותרים במתחמים המשותפים:
א.

שימושי תיירות כפרית ושימושים תומכי פעילות חקלאית
היקף הבניה הכולל יקבע ע"פ פרוגרמה תיירותית .עדיפות לשימוש על פי הסדר שלהלן:
.1

שימושי תיירות כפרית משלימים לנחלה

-

מתקני אכסון תיירותי בהתאם להוראות תמ"א  ,1/18מלוניות ,חניוני לילה משולבים.

-

מיזמים כלכליים פרטיים  /משותפים – שירותי ואתרי תיירות ,שהם עסקים קטנים
היכולים להיות מופעלים ע"י יזמים מקומיים פרטיים ,או כשותפות של חברי האגודה,
כדוגמת :מסעדות ,בתי קפה ,גלריות אומנים ,חנויות ממכר תוצרת מקומית ומקומות
בילוי.

-

אתרי ביקור יום בתחומי הישוב – דוגמת פינת חי ,אתרי מים וטבע מקומיים ,פעילות
רוחנית וחווייתית ,אטרקציות ,פסטיבלים שונים" ,שוקי איכרים" ופעילויות נוספות שאינן
בתחומי הנחלות.

שימושים תומכי פעילות חקלאית ,המותרים באזור החקלאי בנחלה :מתקני עבוד
.8
תוצרת חקלאית ושימושי חקלאות תיירותית וגידול בע"ח מיוחדים ,בהיקף גדול מהמותר
בנחלה (כגון יקב גדול מ 300 -מ').
הלב הירוק – תכנית אב לפיתוח ושיווק תיירות  -מטה יהודה

עמוד  54מתוך 802

.3

בתנאים מיוחדים ,שמושי תיירות כפרית המותרים בשטח המגורים בנחלה :חדרי

אירוח ,שירותי בילוי ונופש ,הסעדה ומכירת תוצרת בזיקה לפעילות החקלאית של הישוב,
עסקים ומקצועות תומכי תיירות ,אך ורק במידה ונבחנה חלופה זו ושוכנע מוסד תכנון כי
אינה ניתנת כלל למימוש בנחלה (כגון בחלקה א קטנה).

ב.

פיתוח תשתיות תיירותיות

שיפור והרחבת התשתית התיירותית של הישוב ושירותים נלווים למבקרים ,מעבר למוצע בתחום
הנחלות ,ובמקביל  -טיפוח ושדרוג חזות הכפר ושירותיו ,לשיפור הדימוי הכולל של הישוב ולרווחת
התושבים והמבקרים .לדוגמא:
-

מתקני ספורט ונופש  -בריכת שחיה ,ספא ,חדר כושר ,מגרשי טניס/כדורסל /החלקת
גלגיליות וכו'.

-

שירותי ציבור פתוחים לתיירים – בית כנסת ,גני שעשועים.

-

גינון שצ"פים ושולי דרכים.

-

הסדרת דרכים פנימיות ,מדרכות וחניות.

-

שילוט אחיד מכוון לאתרי האירוח.

-

פיתוח במרחב הפתוח והחקלאי הסמוך – התוויה ,שילוט וסימון של שבילי אופניים וטיול,
טיפוח פינות חמד סמוכות כאתרי פיקניקים מסודרים ועוד.

.3.4.1

הנחיות לעריכת פרוגרמה תיירותית

כרקע להכנתה של תכנית נקודתית לתיירות כפרית בשטחים המשותפים ,נדרשת ,לצרכי ניטור הפעילות
הנגזרת ממדיניות תכנון זו הכנת פרוגרמה תיירותית לישוב .לאחר מיצוי של  15%מהיקף הפיתוח
המותר וכדי לאפשר את המשך הפיתוח והיזמות הכפרית ,או לחילופין לעת הגשת תכנית מתאר
יישובית שעוסקת בין היתר גם בתיירות כפרית .הפרוגרמה תוכן ע"פ ההנחיות המפורטות בסעיף 3.5.3
"פרוגרמה תיירותית".
פרוגרמה תיירותית תובא לאישור ע"י וועד הישוב וע"י מוסדות התכנון.
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.3.4.3

שלביות פיתוח תיירות כפרית בקרקעות המשותפות

במסגרת מדיניות זו ,מתוך כוונה לאמוד ולנהל בזהירות את השפעות הפיתוח על הישוב הכפרי
ותושביו ,מוצע לנקוט באסטרטגיה ,דומה לזו המוצעת לנחלות ,המתווה את שלביות הפיתוח של
שימושי תיירות כפרית על קרקעות משותפות:
שלב I
תנאי לקידום פיתוח תומך תיירות ו/או תעסוקה אחרת במתחמים משותפים ,מחוץ לחלקות א',
יהיה הכנת פרוגרמה תיירותית כוללת לישוב כמפורט בסעיף .1.4.1
שלב II
הכנת תכנית נקודתית מפורטת למתחם (עד  10ד') והגשתה לאישור היישוב והרשויות המוסמכות.
תכנית זו תקבע תנאים והגבלות על היקפים ,לשם מניעת מטרדים סביבתיים .בכפוף להגשת תכנית
נקודתית ואישורה ,מוצע לאשר סל שימושים כמפורט בסעיפים א' ו-ב' לעיל ועל פי סדר עדיפות
לפיתוח ,בשטח שאינו עולה על  10דונם .
שלב III
במסגרת הכנת תכנית מתאר כוללת ליישוב ניתן יהיה לבחון את השימושים התיירותיים המותרים,
את השטח המיועד לפיתוח תיירותי ,היקף הפיתוח ופרישתו .שיכנס לתוקפו עם אישורה של תכנית
המתאר.
שלב IV
הכנת תכנית מתאר אזורית תאפשר בחינת סל השימושים התיירותיים המתייחס לסביבת הישובים
ולשטחים הפתוחים.
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.3.5

הנחיות לבחינת ייעודי קרקע ושמושים תיירותיים בתכנית

המתאר מקומית לישוב כפרי

 .3.5.2כללי


הפיתוח התיירותי המוצע יכונס לתחום השטח הבנוי של הישוב הכפרי במסגרת הקו הכחול של
היישוב.



הבניה תהה נמוכה ובעלת אופי כפרי ותשתלב בסביבה הבנויה והטבעית.



תפקיד התכנית להגדיר ע"פ פרוגרמה תיירותית את קיבולת הפתוח התיירותי בישוב – ביחס ליתר
השימושים המותרים בישוב ,ביחס לתשתיות הנדרשות ולהשפעות הסביבתיות של הפיתוח.



התכנית תציע מנגנון לניטור השפעות הפיתוח.

תכנית מקומית כוללת ,החלה על תחום הישוב כולו  ,תהייה חייבת בהוראות הבאות:
א.

הוראות ביחס למבנים חקלאיים ומבני משק שחדלו לשמש לחקלאות וקביעת תנאים להסבתם /
הריסתם ופינויים מהשטח.

ב.

התכנית תבטיח שמירה על אופיו הכפרי של הישוב בהתייחס לגובה מבנים ,צפיפות ,היקף שטחי ציבור
ושטחים פתוחים.

ג.

התכנית לא תאושר טרם אישור תכנית ביוב ע"י משרד הבריאות.

ד.

תכנית מקומית המוסיפה שטח לפיתוח תתייחס ככל הניתן למניעת מטרדים סביבתיים בכפוף לכל דין.

ה.

תכניות ומסמכי בינוי המציגים את אופן הפריסה של מלוא פוטנציאל יח"ד האפשריות ע"פ תמ"א 35
ו/או כל תכנית אחרת ו/או החלטות ממ"י הרלוונטית לנושא זה ,בנוסף לכל השימושים התיירותיים
המוצעים בתכנית החדשה.

ו.

כל הוראה והנחיה להכנת תכנית מקומית כמוגדר בתמ"מ  30/ 1ובתמ"א .18/1

ישובים כפריים הגובלים בשטח פתוח:
א.

ע"פ הוראות תממ  - 30 /1תכנית מקומית המציעה בניה חדשה והגובלת בשטח הפתוח לסוגיו תחויב
במסמך עיצוב מפורט המראה את היחס בין הבינוי המוצע בתכנית לבין השחים הפתוחים הגובלים
ותתייחס להשלכות ההדדיות ביניהם.

ב.

המסמך יכלול ניתוח השפעת התכנית המקומית על ערכי טבע ,נוף ומורשת בשטחים הסמוכים ,שילוב
הבינוי המוצע בסביבה לרבות מידת הנצפות שלו מהשטחים הפתוחים באזור והצעות לשיקום נופי
בעקבות הפיתוח המוצע.
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ג.

רשאית הועדה המחוזית לפטור תכנית מהכנת מסמך עיצוב אם מצאה כי היקפה או היקף הבינוי
המוצע אינו מצדיק הכנת מסמך זה.

.3.5.1

שימושי תיירות כפרית מותרים

השימושים התיירותיים המותרים בתחום הישוב הכפרי ע"פ תמ"מ  31 /2הם :
שמושים תומכי חקלאות -עיבוד תוצרת חקלאית ,חקלאות תיירותית ,שימושי תיירות כפרית ,שירותי
תיירות ,אכסון תיירותי כפרי ,שטחים פתוחים ומתקני נופש וספורט ,והבטחת תשתיות נדרשות
לפעילותם התקינה של שמושים אלה.

בתחום הנחלות
שימושים התואמים את מסמך מדיניות התכנון.

בשטחים משותפים
שמושים המותרים בשטחים המשותפים הם שימושי תיירות כפרית ושמושים תומכי פעילות חקלאית .
סדר העדיפות לשימוש בקרקע הנו כדלקמן:
 .1שימושים תיירותיים שאינם מותרים בנחלה :


מתקני אכסון תיירותי בהתאם להוראות תמ"א  ,1/18מלוניות ,חניוני לילה משולבים.



מיזמים כלכליים פרטיים  /משותפים – שירותי ואתרי תיירות ,שהם עסקים קטנים היכולים להיות
מופעלים ע"י יזמים מקומיים פרטיים ,או כשותפות של חברי האגודה ,כדוגמת :מסעדות ,בתי
קפה ,גלריות אומנים ,חנויות ממכר תוצרת מקומית ומקומות בילוי.



אתרי ביקור יום בתחומי הישוב – דוגמת פינת חי ,אתרי מים וטבע מקומיים ,פעילות רוחנית
וחווייתית ,אטרקציות ,פסטיבלים שונים" ,שוקי איכרים" ופעילויות נוספות שאינן בתחומי
הנחלות.
 .8שימושים תומכי פעילות חקלאית המותרים בנחלה בהיקף גבוה מהמותר בנחלה במסגרת
מדיניות התכנון:

מתקני עבוד תוצרת חקלאית ,שימושי חקלאות תיירותית וגידול בע"ח מיוחדים בשטח העולה על 350
מ"ר ע"פ הפרמטרים של משרד החקלאות (כגון יקב בעל מרכז מבקרים ,מגבנה וכד').
.3

שמושים המותרים בשטח המגורים בנחלה :

שימושים מותרים ע"פ מסמך מדיניות התכנון (חדרי אירוח ,שירותי בילוי ונופש ,הסעדה ומכירת
תוצרת בזיקה לפעילות החקלאית של הישוב ,עסקים ומקצועות תומכי תיירות) .במידה ונבחנה חלופה
זו ושוכנע מוסד תכנון כי אינה ניתנת למימוש בנחלה (כגון נחלות קטנות מ 1 -ד') .היקפם הכולל של
שימושים אלה יקבע על בסיס פרוגרמה תיירותית (ראו סעיף  3לעיל).
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.3.5.3

פרוגרמה תיירותית

טרם הגשת תכנית מקומית לישוב כפרי שעניינה תיירות כפרית  ,יוגש למוסד תכנון מסמך פרוגרמתי –
תיירותי המפרט את הנושאים הבאים:
א.

הצגת תפישת היישוב בנושא פיתוח שימושי תיירות כפרית כאחד הכלים לפיתוח בר קיימא של
הישוב.

ב.

סקירת הפיתוח התיירותי הכפרי הקיים בישוב ובסביבתו ,מוקדי המשיכה ומכלולי תיור
הסמוכים ליישוב ,ניתוח השפעת התוספת המוצעת על הפיתוח התיירותי האזורי והיישובי.
לדוגמא :באם מוצע אכסון מלונאי תפורט קיבולת יחידות האירוח הקיימות והמתוכננות
בישוב ובסביבתו .ואת השפעת התוספת המבוקשת של האכסון המלונאי שבתכנית .וזאת
בהתאם לתמ"א  18שינוי .1

ג.

ניתוח היתכנות כלכלית של הפיתוח התיירותי המוצע והיקפיו.

ד.

סקירת אופיו הכפרי של הישוב בהתייחס לאופן פריסתן של חלקות א' במושב וגודלן ,גובה
מבנים ,צפיפות ,תכסית והיקף שטחים פתוחים ,גיבוש הנחיות לבינוי ועיצוב להשתלבות
הפיתוח המוצע באופיו הכפרי של הישוב.

ה.

ניתוח השפעת התכנית המקומית על ערכי טבע ,נוף ומורשת בשטחים הסמוכים והצעת הנחיות
להשתלבות הבינוי המוצע בסביבה הטבעית תוך הימנעות מפגיעה בערכי טבע נוף תרבות
ומורשת ,לרבות מידת הנצפות שלו מהשטחים הפתוחים הסמוכים.

ו.

בחינת כושר הנשיאה של התשתיות הקיימות וניתוח השלכותיה של הרחבת התשתיות
הנדרשות כתוצאה מהפיתוח המוצע ,ובפרט ביוב ,תנועה וחניה.

ז.

דרכי טיפול במזעור מטרדים סביבתיים שכרוכים בפיתוח התיירותי המוצע.
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.3.4

הישובים השיתופיים

למבנהו הארגוני של הישוב הכפרי ישנה השפעה על התפתחות התיירות הכפרית ,ובכללה ,האכסון
התיירותי ,בתחומו .כמו במחוז צפון ובמחוז דרום  ,כך במחוז ירושלים  ,בקיבוצים ובמושבים
שיתופיים ,בהם רמת ההתארגנות גבוהה יותר ,ניתן למצוא את המיזמים התיירותיים הגדולים – בתי
מלון ,בתי הארחה ואטרקציות תיירותיות ,בעוד שבמושבים ובישובים הקהילתיים לא הוקמו בתי מלון
(על אף קיומן של תכניות מאושרות) ,אך התפתחו יחידות הקיט ושירותי תיירות מגוונים בקנה מידה
משפחתי ובהיקף מוגבל.
מיזמים תיירותיים ייחודיים לאזור ומשותפים לכלל הישובים הכפריים הם מפעלים לעיבוד תוצרת
חקלאית כגון :יקבים ,מחלבות ,בתי בד ,יצרני בירה ,תירוש.

.3.4.2


תמצית סקירת מצב קיים  -פיתוח תיירותי בישובים השיתופיים

במטה יהודה  5מושבי שיתופיים ו 2-קיבוצים ,המרוכזים באזור ההר ושפלת יהודה.

 ברוב הישובים השיתופים הוקם מתקן אכסון תיירותי כלשהו( .בית מלון/כפר נופש /אירוח
כפרי /חניוניי קמפינג ).


בישובים השיתופיים הוקמו שבעה יקבים ,שירותי הסעדה (לרוב ,פעילים בסופי שבוע בלבד),

בישובים השיתופיים עיקר האטרקציות התיירותיות של מטה יהודה כדוגמת קיפצובה ,גן תנ"כי,
חוות סוסים ,כפר אקולוגי ,ושירותים מיוחדים -פנסיון לכלבים ,חניון הלילה נתיבלה ועוד.


התיירות החקלאית והמסחר התיירותי התפתחו בהיקף זניח.

 בסה"כ משתקפת רמת מימוש גבוהה עד כדי מיצוי של הקרקעות המשותפות ע"י מגוון
תעסוקות ושימושים סחירים.


במפגש שתוף הציבור שהוקדש לישובים השיתופיים במוא"ז מטה יהודה ,עלה כי  ,על אף

שמרבים הישובים מצויים במהלך של שיוך דירות ,נציגי הישובים הצביעו על כך שהישוב השיתופי
מצוי בתהליך שינוי במבנה הישוב השיתופי ואין ביכולתם להעריך את השפעתו על פיתוח עתידי.
ולאור זאת לא מצאו מקום לדון בעת הזו בנושא יחידות הקיט בתחום אזור המגורים.

.3.4.1

הכוונת הפיתוח התיירותי בישובים השיתופיים במטה יהודה

מוצע כי בישובים השיתופיים ניתן יהיה לפתח את התשתיות התיירותיות הדורשות יכולת לאגם
משאבים ,לרכז קרקעות /נכסים ולהקצותם למיזם תיירותי וכן ,יכולת ארגונית וכלכלית ליזום פרויקט
תיירותי.
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לשם מימוש פוטנציאל הכלכלי הטמון במיליוני ביקורים יוממי ים בשנה במטה יהודה יש ליצור היצע
מקומות לינה .כמוצר משלים למלונאות העירונית בירושלים ולמלונאות העממית שהתפתחה בישובים
השיתופיים במטה יהודה ,מוצע להתמקד בפיתוח מתקני אירוח איכותיים או ייחודיים כגון מלוניות
בוטיק כפריות ,מתקני אירוח כפריים מוכוונים לקהלי היעד של מטה יהודה (קבוצות משפחות ,צרכני
גורמה ,שוחרי סביבה) ,חניוני לילה משודרגים.
בניתוח תמונת המצב הצביעה התוכנית על מחסור בשירותים תיירותיים בכלל ומענה לתיירות
המאורגנת בפרט .בכוחם של הישובים השיתופיים להעמיד לרשות התיירים והנופשים הפוקדים את
האזור את המבנים המשותפים – חדר האוכל להסעדת תיירות מאורגנת ,לחשוף את הקיבוץ כאתר
מורשת תרבות חיה של החברה השיתופית ,מבנים ציבוריים אחרים כאתרי ביקור וכד' .כמו כן ,מוצע
לאפשר תכנונם של מתחמים מסחריים-תיירותיים בהיקפים מצומצמים ,שיועדו למטרות כגון :מכירת
מוצרי חקלאות ותעשיה המיוצרים במקום (חנות מפעל) וכשימוש נילווה לפיתוח תיירותי.
לצד זאת ,כפי שניתן ללמוד מקיבוצי מחוז הצפון ,המסמנים מגמות עתידות בתכנון ופיתוח התיירות
הכפרית בתחום הקיבוץ ,אחת התופעות שהחלו להתגבש בקיבוצים בצפון ,ובאות לידי ביטוי בתכניות
מתאר מקומיות לישובים אלה ,היא שבמסגרת תכניות לשיוך דירות מיועד שטח הקיבוץ הוותיק
לחלוקה ליחידות דיור ,וביחידות המשויכות או בסמיכות להן מותר להקים יחידות קיט ולשייך אותן
לדייר ספציפי ,וזאת כחלק מאחוזי הבניה למגורים.
הוראות מסוג זה מצויות בכמעט כל תכניות המתאר החדשות של קיבוצי הגליל העליון ובחלק ניכר
מהתכניות החדשות לקיבוצי מטה אשר .מספר יחידות הקיט המותר בהתאם להוראות אלה נע ,ברוב
המקרים ,בין  50לבין  180יחידות .כאשר יחידות קיט מוצמדות בהוראות ליחידות דיור המיועדות
לשיוך ,השימוש במכסת יחידות הקיט מיועד לתושבי הקיבוץ הוותיקים ,והקמת יחידות קיט בהרחבות
המיועדות לשיווק – אינה מתאפשרת.
כאמור ,הישובים השיתופיים במוא"ז מטה יהודה ,רובם ככולם ,מצויים בתהליך שינוי במבנה הישוב
השיתופי וחלוקת הנכסים .נציגי הישובים לא מצאו מקום לדון בעת הזו בנושא יחידות הקיט בתחום
אזור המגורים.
עם זאת ,מאחר ותכנית האב נדרשת להיות רלוונטית לאופק קיומה (כעשור) ,ייתכן ויש לאמץ
מדיניות המאפשרת פיתוח יחידות קיט בתחום המגורים בקיבוץ שנערך וגיבש הסכמה יישובית
בנושא.

.3.4.3

הכנת תכנית לשימושים תיירותיים בישובים השיתופיים

במסגרת מדיניות התכנון ,מוצע לאפשר הגשת תכנית נקודתית לשימושי תיירות כפרית במתכונת של
פיתוח תיירותי בקרקעות המשותפות – יזמות משותפת (ראו פרק .) 3.4
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 .3.2פיתוח תיירותי בישובים קהילתיים
במטה יהודה מספר ישובים קהילתיים -שריגים ליאון ,נטף ,גיזו וגבעות עדן ,המתוכנן במתכונת של
ישוב קהילתי תיירותי .צור הדסה ומוצא עלית (ארזה) מוגדרים כישובים פרבריים.
התכניות הסטטוטוריות בישובים הקהילתיים אינן מייעדות בתחומן יעודי קרקע תיירותיים ואינן
מאפשרות שימושים תיירותיים למעט תכנית גבעות עדן המתירה פיתוח יזמות עסקית בבית המגורים
(מתוך מניין שטחים עיקריים) וכן אזור תעסוקה מיוחד.
הישובים הקהילתיים הם חלק ממארג הקהילות של מטה יהודה .חלקם אדישים לנושא התיירות.
שונה בהתייחסותו לתיירות ,הישוב שריגים לי און .שריגים ,יחד עם ג .ישעיהו וצפרירים ,מהווים בית
לפעילות של תיירנים רבים ,רובם אומנים ואמנים .ריכוז כזה של בעלי עניין בפיתוח תיירותי הניב את
אירועי התיירות בחבל עדולם – אירועי "בתים פתוחים" ,פסטיבל האור ,פסטיבל התנ"ך  ,פסטיבל היין
ועוד.
תכנית האב לתיירות מציעה ליצור את הבסיס הסטטוטורי לפעילותם של האומנים והאמנים הפעילים
בישובים אלו ,בפרט ,כאשר זו נדרשת לצורך רישוי העסק.
מוצע ,בדומה לתוכנית גבעות עדן (מ.י  ) 990שבמחוז ירושלים ,ראש פינה (ג ,2100 /ג )10190/וכפר
הוורדים (ג ,11142/ג )9223/שבמחוז הצפון ,להתיר שימושים תיירותיים ויזמיים בתחום אזור
המגורים בתנאים הבאים:


ביחידת מגורים ,בה דר האדם העוסק בתיירות ובתחומים התומכים בתיירות ,יותר שימוש משני
למטרות פעילות תיירות ובלבד שהיקף הפעילות ואופייה לא יבואו לידי ביטוי מחוץ למבנה
המגורים ובכלל זה התקנת שילוט מסחרי ,יוגדרו תנאים למניעת מטרדים סביבתיים ולהסדרת
נושא התנועה והחניה.



שטחים המשמשים לשי מושים תיירותיים ויזמיים יחושבו במניין סך כל השטחים העיקריים
המותרים.



כל שימוש זולת מגורים יותר ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה.
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 .3.8פיתוח תיירותי בהרחבות קהילתיות
ברוב יישובי מטה יהודה פותחו הרחבות קהילתיות בהן נקלטה אוכלוסייה מעורבת של בני מושבים
ואוכלוסייה שהיגרה למרחב הכפרי.
מדיניות מוצעת – ביישובים כפריים "מוטי תיירות" בהם גרים ,בין אם ביישוב ובין אם בהרחבה
הקהילתית ,תיירנים ועוסקים במקצועות תומכי תיירות ,לאשר יצירת הבסיס הסטטוטורי לפעילותם
של האומנים והאמנים הפעילים בישובים אלו ,בפרט ,כאשר זו נדרשת לצורך רישוי העסק.
מוצע ,בדומה למדיניות המוצעת לישובים קהילתיים( ,פרק  )1.1להתיר שימושים תיירותיים ויזמיים
בתחום אזור המגורים בתנאים הבאים:


ביחידת מגורים ,בה דר האדם העוסק בתיירות ובתחומים התומכים בתיירות ,יותר שימוש משני
למטרות פעילות תיירות ובלבד שהיקף הפעילות ואופייה לא יבואו לידי ביטוי מחוץ למבנה
המגורים ובכלל זה התקנת שילוט מסחרי ,יוגדרו תנאים למניעת מטרדים סביבתיים ולהסדרת
נושא התנועה והחניה.



שטחים המשמשים לשימושים תיירותיים ויזמיים יחושבו במניין סך כל השטחים העיקריים
המותרים.

כל שימוש זולת מגורים יותר ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה.
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 . 4הכוונת הפיתוח התיירותי
 .4.2שערים ומוקדי תיירות
במטרה להגדיר ולסמן את המרחב של מטה יהודה כ"לב הירוק" של ישראל ,בשלב ראשון מופו  5שערי
כניסה ו 5 -מוקדים שיתחמו את המרחב התיירותי וישמשו חלון הראוה לתיירות מטה יהודה.
לשם מיון האתרים שנמצאו מתאימים הוגדרו דרישות הסף הבאות:


ה"שער" או המוקד ישמש אתר ביקור עומד בפני עצמו  -נושא סיפור /ערך  /תצפית נוף.



ה"שער" או המוקד יהווה "כוכב" נקודת מוצא למסלולי טיול מרובים ככל האפשר.



יאופיין בנגישות טובה לרכב וחנייה.



נקודת מפגש ,מידע ,התארגנות ואוריינטציה לקבוצות.



אתר בו חלה תכנית מאושרת המאפשרת לפתח שירותי דרך למטיילים .



בעל פוטנציאל לפיתוח מיזם עסקי בעל תרומה אזורית -כדוגמא :הצגה ומכירה של מבחר
תוצרת האזור (יינות ,גבינות צאן ,אמנויות ,מלאכות ועוד) וכן ,שירותי דרך למבקרים
האזורי.

נוסף על אלו ,לאורך צירי הדרכים הראשיות ,מופו נקודות ציון ,הסמוכות לגבול שטח השיפוט של
המועצה האזורית ,בהן מוצע להציב שילוט תיירותי "הלב הירוק" שמטרתו לציין את הכניסה למרחב
התיירותי של מטה יהודה( .ראו פרק .)1.3.1

 .4.2.2פרוגרמה לפיתוח בשער /מוקד תיירותי
נקודת ציון  -כדי לבשר על הכניסה או השהות בתחום ה"לב הירוק" או למשוך את המבקר לעצור
באתרים אלה ולהתחבר למערכת ההכוונה והמידע התיירותי ,מוצע להוסיף לכל האתרים אלמנט פיסי
בולט מאוד וייחודי ,מעין דגל שאינו מתנפנף ,על גבי עמוד הנראה מרחוק ,אך ללא כל טקסט או רמז
לתוכן השער  /מוקד( .ראו פירוט בפרק  1שילוט ומידע תיירותי).
מקום מפגש – יאותר שטח התארגנות ,נגיש לרכב וצופה על הסביבה .באמצעות פיתוח אקסטנסיבי
(כקבוצת עצים מצלים ,לדוגמא) ימשוך את המטיילים.
מידע ומכירה של המוצר התיירותי – הישענות על עסק קיים (כדוגמת תחנת תדלוק) או הקמת מיזם
עסקי המשמש בין היתר כתחנת מידע תיירותי ויכול שבו יוצג ויימכר מבחר תוצרת האזור.
מרכז מבקרים  -בשערים /מוקדים המרכזיים בסמוך למערכת הדרכים הארצית אשר בהם קיימת
תשתית סטטוטורית מאושרת מוצע לשלב או להקים מרכז מבקרים אזורי או נושאי בזיקה למותגים
התיירותיים של האזור :יין ותוצרת חקלאית ,אמנויות ומלאכות ,היסטוריה ומורשת או טבע
ואקולוגיה .מרכז המבקרים יכול לכלול את השימושים והשירותים הבאים:
הלב הירוק – תכנית אב לפיתוח ושיווק תיירות  -מטה יהודה

עמוד  14מתוך 802

-

לשכת מידע והדרכה למטיילים ,הזמנה ומכירת שירותי תיירות (לינה ,הסעדה ,הדרכה ,סיורים
וכד').

-

מסחר תיירותי -תצוג ה ומכירה של מבחר תוצרת האזור (יינות ,גבינות צאן ,אמנויות ,מלאכות,
מזכרות ועוד) .

-

שירותי הסעדה – רצוי ויתבססו על תוצרת האזור (אוכל אתני ,יינות ,בירות) .

-

שירותי דרך למבקרים (שירותים ציבוריים ,חניון ,מיכלי אשפה).

-

חלל לסדנאות  -אמנות ומלאכה  /קיימות ואקולוגיה /ייצור ועיבוד חקלאי.

-

אמצעי מולטימדיה  /חדר הקרנה להצגת הנכסים התיירותיים של מטה יהודה.

-

משרדים ושטחי שירות (אחזקה ,שמירה וניקיון).

-

הערכה לשטח המבנה כ 250 -מ"ר.

-

רחבה מוצלת לאירועי תרבות ומכירה – יריד /שוק כפרי /סדנא .

-

ניתן לשקול שמושים נוספים המשתלבים בפעילות התיירותית ומשלימים אותה.

" .4.2.1שערים"
אותרו מספר שערי כניסה למרחב הלב הירוק  ,מהם הומלץ ,בשלב ראשון ,על פיתוחם של השערים
הבאים:8


שער לטרון – שער הכניסה המרכזי למטה יהודה ועוגן לפיתוח מוקד תיירותי משמעותי,
ממוקם על דרך המלך לירושלים ,בסמוך למחלף בין שתי דרכים מרכזיות ( 2ו ,)3-מפגש ראשון
עם מטה יהודה למגיעים ממטרופולין מרכז ומיתר אזורי הארץ .בסביבת מנזר השתקנים,
אחד המונומנטים בנוף התרבות של מטה יהודה ,התפתח אשכול תיירותי של אתרי ביקור,
אטרקציות ושירותי דרך  -ביניהם מיני ישראל ,אתר ההנצחה יד לשריון ,המרכז לצפרות ומרכז
מסחרי קטן .מרחב לטרון אותר כבעל פוטנציאל להמשך פיתוח זהיר של אטרקציות נופש
בחיק הטבע.



שער שורק –שער כניסה מערבי למטיילים (ברכב ,באופניים וברגל) לשביל טיול לאורך השורק
בואכה עמק צרעה ,ממוקם מדרום לטל שחר בסמוך לבסיס יסודות .בכניסה ,בסמוך לצומת,
ממוקמת תחנת נחל שורק  -מבנה תחנת הרכבת ההיסטורי שהוקם לשימוש הרכבת החיג'אזית
בזמן מלחמת העולם הראשונה .מבנה התחנה הוחכר לידי מנהלת הנחלים שורק לכיש
שבכוונתה לפתחו כמוקד תיירות לצד נחל שורק .מוקדי ביקור סמוכים :תל בטש ,מצבת
זיכרון לחללי מלחמת העולם הראשונה ,שבילי טיול ומושב טל שחר בו התפתחו יזמויות
תיירותיות מגוונות.

 8ראו נספח ב' -כרטיסי מידע אוות השערים והמוקדים.
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שער עדולם – מדרום לצומת נחושה בואכה בית גוברין ,מוצע כשער הכניסה הדרומי לחבל
עדולם ולתחום המוא"ז מטה יהודה.



שער הר איתן /הסטף – אתר הסטף יושב על כביש  , 395כביש רוחב אזורי מבית שמש
לירושלים הנחשב בעיני רבים לאחד הכבישים הנופיים היפים ביותר בארץ .מהווה שער כניסה
למטה יהודה לבאים ממבשרת ציון ומדרום ירושלים .באתר שפותח ע"י קק"ל והוכשר
לקליטת מטיילים זה נקודת תצפית מרהיב ה על ירושלים והרי יהודה והוא מהווה נקודת מוצא
למסלולי טיול ורכיבה מגוונים ,ביניהם שביל ישראל.



שער צור הדסה /מבוא ביתר -שער הכניסה המזרחי למרחב מטה יהודה הינו על תוואי כביש
 , 329בתווך בין צור הדסה למבוא ביתר מספר צמתים אותן ניתן לפתח כ"שער" .בסביבה
הסמוכה  ,עין קובי ופארק בגין על מגוון אתריו.

בשלב שני ,עם התקדמות הפיתוח האזורי ובהקשר לפיתוח תיירותי מקומי ,מוצע לשקול פיתוח
בשערים נוספים כדוגמת :


שער לוזית



שער גפן ותירוש



שער אורה



שער ההר בבית נקופה

 .4.2.3מוקדי תיירות /מתחמי תיירות יישוביים
המוקדים הם אתרים סמ וכים לצמתי דרכים ראשיות בתוככי שטחה של מטה יהודה ,בעלי פוטנציאל
סטטוטורי לפיתוח מרכז התיירות האזורי של מטה יהודה או מרכז מבקרים "נושאי" לאתרי טבע
ופעילות אקולוגית ,לאתרים ומסלולים בזיקה למורשת המקראית וההיסטורית של מטה יהודה,
לתוצרתו החקלאית של האזור (יין ,בירה ,מוצרי צאן ועוד) ,למלאכות ולאומנויות .בשלב ראשון של
הפיתוח האזורי הומלץ לקדם את המוקדים הבאים:


מוקד שער הגיא – מחלף שער הגיא ,ממוקם על כביש  1בקילומטר ה –  35מתל אביב ,מהווה צומת
אזורי מרכזי ושער כניסה שני מכביש  1לשפלת יהודה ועדולם .בשער הגיא מצויה הכניסה
המערבית לפארק יצחק רבין ,מבנה ה"ח'אן" -פונדק הדרכים העות'ומני ,שהיה נטוש שנים רבות,
שוקם על ידי הקרן קיימת לישראל ומתוכנן לשמש כמרכז מידע למבקרים בפארק רבין .בפארק
מצויים אתרי מורשת קר בות תש"ח ,כמו דרך בורמה והמשלטים בשמורת המסרק ,אתרים
ארכיאולוגיים המהווים עדות לרצף ההיסטורי של התיישבות היהודית במקום מאז ימי המקרא.
תכנית תקפה במתחם  -מי383/ב' -חאן שער הגיא – תכנית מפורטת למרכז מבקרים .חשוב לציין
את החלטת הממשלה מיום  30.10.8011לשלים את פיתוח האתר כמרכז מבקרים ע"ש השר רחבעם
גנדי והנגישות אליו  .כמוקד תיירות חלופי ,עד לזמינות של מתחם שער הגיא ,מוצע שימוש במתחם
תחנת הדלק "דרך בורמה".

הלב הירוק – תכנית אב לפיתוח ושיווק תיירות  -מטה יהודה

עמוד  11מתוך 802



מוקד צומת שמשון  -מדרום לצומת הוכנה תכנית למתחם שירותי דרך ותיירות  ,מי/350/י 1תוכנית
מפורטת למרכז מסחרי ומוסדות בצומת שמשון (בהפקדה) .הכוללת שטחי בניה מרביים משוערים:
מוסדות –  2,000מ"ר ,מסחר –  12,000מ"ר.



מוקד שער האלה – מד רום לצומת מתחם הצופה על עמק האלה בעל תכניות מתאר מפורטות
מאושרות למלונאות ולשירותי דרך .תממ  3/1צומת האלה – פונדק צומת האלה.



מוקד ההר בבר גיורא -צומת בר גיורא ממוקם בפרוזדור ירושלים ליד הקילומטר ה 8-בכביש 321
מצומת צור הדסה לצומת עין כרם ,במקום הוקמה תחנת מידע של קרן קיימת לישראל המשולבת
עם קפה ־ מסעדה בשם "בר בהר" .המקום משמש כמרכז למטיילים ונקודת מוצא למספר מסלולי
טיול מהיפים באזור :שביל נחל קטלב שבתחילתו מעיין "עין גיורא" ,ובקצהו בניין תחנת הרכבת
בר גיורא ,נחל דולב ונחל מערה שבמורדותיו מערת התאומים .אכסניית נוער בבר גיורא ומרכז
שדה ויער בנס הרים הם מבנים קיימים בעלי פוטנציאל תיירותי .בישובים בר גיורא ונס הרים
הסמוכים תכניות מאושרות למלונאות ולמבני נופש (מי 303/מי/303/א).



מוקד עין כרם /מחנה בית זית -מוקד תיירות פוטנציאלי במתחם /בצמידות למחנה צבאי נטוש/
ביס אזורי  .מיקום המתחם בעל איכויות נדירות המתאימות לפיתוח תיירותי  -בסמיכות לצומת
כרם המהוה מבואה חשובה למטה יהודה ,על דרך נופית נהדרת שמשמשת בין היתר ,ציר תנועה
תיירותי ,ובשער הכניסה לעמק מוצא ,על נכסיו הטבעיים .המתחם הינו בעל פוטנציאל לפיתוח
תיירותי בין אם מוקד לתיירות היין של מטה יהודה ובין אם אכסון תיירותי יוקרתי (כדוגמת מלון
מרגוע)  .כיום אין היתכנות סטטוטורית או קניינית לפיתוח תיירותי .תמ"מ  1/30ייעדה את שטח
המחנה ל"מוסד מטרופוליני" ברמה הארצית /המטרופוליני .אכסון מלונאי מותר ובלבד שהוא
עומד בזיקה ישירה לפעילות המוסד ומשרת אותו .לשם פיתוח המתחם כמוקד תיירותי עשוי
להידרש תיקון לתכנית המתאר המחוזית.



מוקד שורש /שואבה  -על אם הדרך לירושלים ובמבואה ל 3-ישובים תיירותיים (שורש שואבה
ובית מאיר) ,יקבים ואזור טיול חבוי (הר כרמילה) התפתח מתחם שירותי דרך (תחנת דלק ,שירותי
הסעדה ,ומסחר תיירותי) .עם פיתוח מחלף שורש ,ניתן יהיה לממש בסביבתו המשך פיתוח
תיירותי שיתרום לפיתוח האזורי (יין ,טבע) .מומלץ לכוון המשך פיתוח בתחום המתחם ,ובזיקה
לפיתוח תיירותי בישובים הסמוכים.

בנוסף ,זוהו מתחמי תיירות יישוביים המוצעים בזאת כחלוצי הפיתוח האזורי .ביישובים ובשטחים
בהם מתקיימים שימושים מאושרים לתיירות ,לעיבוד תוצרת חקלאית ולפעילות כלכלית אחרת בזיקה
לתיירות ה"לב הירוק" ואשר ממוקמים בסמיכות לצירי תנועה מרכזיים:


מתחמי תיירות פוטנציאליים זוהו בישובים צובה ,בית נקופה ,עג'ור ,נתיב הל"ה וגבעת
ישעיהו  .פיתוחם יתבסס על ייזום בקרקע המשותפת של היישוב או בקרקע צמודת דופן
לתחום הפיתוח של הישוב .באם היישוב מעוניין ,ניתן להוסיף ולהרחיב בהם שימושי תיירות,
חקלאות -תיירותית או תומכי תיירות ,הכל בהתאם למטרות תכנית האב.



צומת נחשון ומסילת ציון – בתחנות התדלוק או בצמוד להן ניתן לבחון פיתוח מוסף של
שירותי דרך ומידע למבקרים.
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 .4.1עוגנים לפיתוח התיירות
פרויקטי "עוגן" הם פרויקטים שתחום השפעתם מכיל את מרחב המועצה האזורית ,ואשר בכוחם להניע
את פיתוח המוצר התיירותי ,לחולל שינוי בתפישת מרחב מטה יהודה כמרחב תיירותי ,לבסס ולהטמיע
את המותג התיירותי ה"לב הירוק" ואת מותגי המשנה  -ארץ המלכים ,ארץ המערות וארץ היין ,וליצור
תועלות נוספות ,חומריות ,חברתיות ונוספות.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מוביל ומנחה לפיתוח עוגנים  ,מיזמים של פיתוח נופי וסביבתי שנועדו
לק דם את פיתוח המרחב הכפרי ,לשמר את מורשת הכפר ולחשוף אותה לציבור הרחב ,לקדם פיתוח בר
קימא ,לחזק את הקשר בין הסביבה והישובים במרחב הכפרי הפתוח ולעודד פיתוח תיירותי המשתלב
בחקלאות ובמרחב הכפרי .בין עוגני פיתוח ,שמטרתם לעודד את היזמות הכפרית ,יכללו  :מרכזי
מב קרים אזוריים ויישוביים ,מוקדי ביקור ,שבילי הליכה ורכיבה על אופניים ,חניוני לילה ואתרים
לשימור מורשת החקלאות והקהילה הכפרית.
הניתוח הגיאו-תיירותי של מטה יהודה מציע לראות באזור מרחב אחד המכיל מספר "סיפורים"
תיירותיים – הלב הירוק ,ארץ המלכים ,ארץ היין וארץ המערות .אותם ניתן לאפיין ע"י מוצרים
תיירותיים ,קהלי יעד וכ פוטנציאל לפיתוח פרויקטים תיירותיים בעלי הקשר מקומי .ההתוויה המרכזית
של הפיתוח התיירותי הרצוי היא תמיכה במותג התיירותי האזורי ותרומה לכלכת האזור.
פרויקטים ציבוריים ופרטיים שיתמכו את המותג האזורי ישפרו את יחס עלות-תועלת ,ההשקעה בהם
עשויה להניב רווח יותר גדול .הסינרגיה הצפויה בין פרויקטים "תומכי מותג" גבוהה שכן הם היוצרים
את הנרטיב של האזור ומשלימים את המוצר התיירותי.
את ההשקעה הציבורית ,גם אם היא צנועה ,נכון יהיה לכוון לתשתיות ,פעילויות ומסגרות תמיכה
שיחזקו את מותג העל  .כדי להבטיח את אחזקתם המתמשכת של האתרים מומלץ לאמץ גישה יזמית
בניהול משאבים ת יירותיים ע"י גופים ציבוריים (במוקדי קהל בפארקים ,באתרי מורשת וארכיאולוגיה,
באירועים ציבוריים וכד').
יזמות כפרית (של אכסון תיירותי ,שירותי תיירות ואטרקציות) ומיזמים "תומכי מותג" ייהנו מ"מטריה"
שיווקית וכלכלית שיוצר הפיתוח המרחבי.

הערכים לפיהם נבחנו ונבחרו העוגנים הם :


פרויקטים תומכי מותג וערכיו



פרויקטים שנטועים בהקשר המקומי  -קשורים באתר מסוים או בתנאים המיוחדים לאזור



פרויקטים שאינם ניתנים למימוש בתחום הישוב הכפרי או צמוד דופן אליו



פרויקטים זמינים בעלי בסיס סטטוטורי ,תקציבי וציבורי



פרויקטים שתחזוקתם מובטחת



פרויקטים שתורמים לשיקום שטחים מופרים
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חשוב לציין כי במטה יהודה קיים פוטנציאל לא מבוטל של תכניות סטטוטוריות מאושרות לפיתוח
תיירותי ביישובים ובסמוך להם שלא מומשו .מומלץ לקדם את מימושן תוך בחינת התוכניות ועדכונן
בהתאם למסגרת המוצעת בתכנית זו .תכנית המציעה פיתוח תיירותי תתבסס על פרוגרמה תיירותית
(ראו פרק  ) 3.4.2ותובא לאישור הרשויות המוסמכות.

במטה יהודה שפע היצ ע של אתרים ,מוקדי ביקור ,פינות חמד ,אתרי טבע ,תצפיות נוף מרהיבות ועוד.
נוסף להם רעיונות ויוזמות שהגו תושבי מטה יהודה .כדי לכוון את מקבל ההחלטות לתיעדוף ולהקצאת
משאבים ,מויינו שלל האתרים והמיזמים וסווגו תחת חלופות הפיתוח של מטה יהודה  :הלב הירוק,
ארץ המלכים ,ארץ היין וארץ המערות.
בפרק זה רוכז המידע אודות העוגנים שנמצאו בעלי פוטנציאל גבוה למנף ולמתג את תיירות מטה
יהודה ,ולעודד את היזמות הכפרית בתוך הישובים.

.4.1.2

ארץ המלכים

א .מצפורי נוף-תרבות
העצמתם של סיפורי התנ"ך הידועים שהתרחשו במרחב זה :כיבוש הארץ ע"י יהושע ,חייו ומותו של
שמשון  ,קרב דוד בגוליית ,המרדף של שאול אחר דוד ,מסע ארון הברית ,ע"י פיתוח תלים מקראיים
המציגים את הסיפור והקמת מצפורי נוף -תרבות הצופים על אזור ההתרחשות של האירוע המקראי.
הפרוגרמה הראשונית הינה צנועה -הקמת רחבות תצפית שתשרתנה את קהלי היעד ללימוד מורשת
האזור -קבוצות מע' החינוך ,תיירות מאורגנת וכד'.
לצורך כך מוצע פיתוח אקסטנסיבי של סככה ,ספסלי ישיבה  ,שילוט הסבר ,המחשה.

עמק האלה
בשל מקומו ומבנהו של עמק האלה שימש העמק צומת דרכים חשוב מהשפלה להרי יהודה ,לירושלים,
לבית לחם ולחברון כבר בתקופת המקרא .לאורך התקופות ,וכבר בימי התנחלות השבטים הוקמו סביבו
ערים כעזקה ,כשוכה וכעדולם .במקרא מתוארים מספר קרבות שהתרחשו בעמק בימי התנחלות
השבטים בין הפלשתים ובין עם ישראל שישב בהרי יהודה .בעמק התרחש גם הקרב הידוע בין דוד
ַַאספּו פְ לִ ְש ִתים ֶאתַ -מחֲ נֵיהֶ ם ל ִַמלְ חָ ָמה
וגוליית ,אשר הכריע את המלחמה בין ישראל לפלישתיםַ " :וי ְ
יהּודה ַויַחֲ נּו בֵ יןׂ-שוֹכה ּובֵ ין-עֲזֵ ָקה בְ אֶ פֶ ס ַד ִמים .וְ ָשאּול וְ ִאיש-י ְִׂש ָר ֵאל נ ֶֶא ְספּו וַ יַחֲ נּו
ָ
ֵָאספּו שכה אֲ שֶ ר לִ
וַ י ְ
וַיְקלַע וַ יְַך ֶאת
בְ עֵ מֶ ק הָ אֵ לָה ַויַעַ ְרכּו ִמלְ חָ מָ ה לִ ְק ַראת פְ לִ ְש ִתים ַ ..ו ִי ְשלַח ָדוִ ד אֶ ת יָד ֹו ֶאל הַ כֶלִ י ַוי ִַקח ִמ ָשם ֶאבֶ ן ַ
ָארצָ ה( "..שמואל א' יז') בראש תל עזקה מוצבת כיום
הַ פְ לִ ְש ִתי אֶ ל ִמצְ ח ֹו ו ִַת ְטבַ ע הָ אֶ בֶ ן בְ ִמצְ ח ֹו ַו ִיפֹל עַ ל פָ נָיו ְ
אנדרטה ,המורכבת מרצף של שלטים המכילים ציטוטים מן המקורות ומתארים את הקרב.
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עניין נוסף בעמק האלה הוא מסלול המסע של ארון הברית בדרך לירושלים .ארון הברית ליווה את בני
ישראל בנדודיהם במדבר כשבתוכו שכנו לבטח ,מוגנים ושמורים ,לוחות הברית שניתנו בהר סיני .כאשר
נלחמו בני ישראל בפלישתים הובא ארון הברית ממשכנו הזמני בשילה לשדה הקרב על מנת לרומם את
רוחם של הלוחמים .בני ישראל נחלו כשלון במלחמה וא רון הברית נלקח בשבי ,אולם כאשר הביאו אותו
הפלישתים למחנה שלהם פסל דגון ,האל המקומי ,נפל אפיים ארצה והם השיבו אותו לבני ישראל
בתוספת מנחת פיצוי .מכאן ואליך החל מסע ארוך ומפותל של הובלת הארון בדרך לירושלים .מסע הארון
יִׂשאּו
החל בסביבות ראש העין עבור בעמק האלה ובבית שמש "ּובֵ ית ֶש ֶמש ,ק ְֹצ ִרים ְק ִצירִ -ח ִטים בָ עֵ ֶמק; וַ ְ
אֶ ת-עֵ ינֵיהֶ םַ ,ו ִי ְראּו אֶ ת-הָ ָארוֹןַ ,וי ְִׂש ְמחּו ,לִ ְראוֹת" (שמ"א ו') והסתיים בקריית יערים שם נמסר למשמרת
בבית אבינדב .בחלוף השנים העביר אותו דוד המלך לירושלים ושלמה קבע את מקומו בבית המקדש.
גורלו של ארון הברית לאחר חורבן בית ראשון אינו ידוע .לפי אחת המסורות הוא נגנז על ידי ירמיהו
הנביא ,לפי מסורת אחרת גלה עם העם לבבל.
מקצת האירועים הקשורים במרדף דוד ושאול מתרחשים בעמק .לאחר נצחונו הניסי של דוד על גוליית
הוא זוכה לתהילה ומעורר עליו את קנאתו של שאול המלך הקם עליו להורגו .מכאן ואילך מתנהלת בין
השניים מערכת יחסים קיצונית של שנאה  -אהבה אשר במהלכה שאול רודף את דוד ,דוד בורח מפניו
ולבסוף מתהפכות היוצרות הרודף הופך נרדף .קטעים מן המרדף המתואר ספר שמואל א' מתרחשים
ברחבי עמק האלה -בתחילה נמלט דוד מפני שאול לגת (כנראה תל גודד) אחר כך מסתתר דוד במערה
בעדולם ומשם הוא נמלט למדבר.

עמק איילון
העמק הממוקם בין הרי ירושלים ממזרח לגבעות השפלה ,שימש לאורך הדורות זירה לקרבות רבים בשל
חשיבותו האסטרטגית כציר תנועה מרכזי.
אחד הקרבות הידועים שהתרחשו בעמק הוא קרב יהושע במלכי הכנעני  -במהלך כיבושי צבא יהושע,
הערימו עליו הגבעונים והתחזו לבני עם אחר בכוונה לכרות עמו ברית .כאשר נודע על כך לחמשת מלכי
הכנעני ,הם התארגנו לכיבוש גבעון הבוגדנית .הגבעונים פנו לבעל בריתם יהושע לעזרה .במהלך המלחמה
הכה יהושע את הכנענים עד בוא הערב ,ואז פנה אל ה' בבקשה לדחות את בוא הלילה על מנת שיוכל
להשלים את הניצחון "ָאז ְי ַדבֵ ר ְיהוֹשֻׁ עַ ַ ..ויֹאמֶ ר לְ עֵ ינֵי ִי ְׂש ָראֵ ל ֶש ֶמש ְב ִג ְבעוֹן דוֹם וְ י ֵָרחַ ְבעֵ ֶמק ַאיָלוֹן ..וַ ַי ֲעמֹד
הַ שֶ מֶ ש בַ חֲ צִ י הַ שָ מַ יִם וְ ֹלא ָאץ לָבוֹא כְ יוֹם ָת ִמים  "...נס המאורות אפשר ליהושע ללכוד את המלכים
המובסים ולקבור אותם תחת גל אבנים .בצפון עמק איילון נמצאים ריכוזים של סלעי צור שקיבלו את
הכינוי "אבני חמשת המלכים".
העמק היווה גם את גזרת הקרב והניצחון הגדול של יהודה המכבי על היוונים בקרב אמאוס בשנת 115
לפנה"ס – המחנה המבוצר של הצבא היווני שכן בעמק איילון ,ואילו מפקדת צבא המורדים החשמונאים
בראשות יהודה המכבי שכנה במצפה – כנראה נבי סמואל של ימינו.
הצבא היווני שידע היכן ממוקם מחנה המורדים ,יצא למתקפה על צבא החשמונאים .כאשר נודע על כך
ליהודה המכבי הוא ניצל את היעדרותו של חלק גדול מן הצבא ,על מנת להכות במחנה .לאחר מארב לילי
הכה צבאו של יהודה המכבי ביוונים שוק על ירך .בינתיים ,חזרו הלוחמים שתכננו להתקיף את המורדים
במצפה לאחר שהגיעו לשם ומצאו להפתעתם מחנה נטוש .כאשר ראו היוונים את שהתרחש במחנה שלהם
בהעדרם ,נחרדו ונפוצו לכל עבר ללא מאבק.
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בקרבת מקום מצוי מנזר לטרון – המסורת הנוצרית מזהה את האתר כמקום הולדתו של הגנב הטוב -
אחד משני הגנבים שנצלבו לצד ישו .הגנב חזר בו מחטאיו ובתמורה הבטיח לו ישו מקום בגן עדן .גנב
בלטינית  Latronisומכאן כנראה מקור השם.

עמק צרעה
בתחומי עמק צרעה המשתרע בשפלת יהודה ,נמצאים יער הנשיא ,אתרים ארכיאולוגים ,דרך הפסלים,
דרכי נוף תצפיות וחניוני נופש.
בעמק צרעה התרחש בשנת  1100לפנה"ס ,הסיפור המקראי המרתק אודות חייו ומותו הטראגיים של
שמשון .צרעה מוזכרת כבר בסיפור לידתו הפלאית של שמשון להוריו – מנוח ואשתו העקרה "וַיְ ִהי ִאיש
ּושמ ֹו מָ נוֹחַ  "..המשך הפסוק מתאר כיצד נגלה מלאך ה' אל מנוח ואתו ובישר
אֶ חָ ד ִמצָ ְרעָ ה ִמ ִמ ְשפַ חַ ת הַ ָדנִיְ ,
להם כי הבן שיוולד להם יהיה נזיר וכי הוא עתיד להושיע את עם ישראל מדי הפלישתים ששלטו בארץ
באותה תקופה .בהמשך מתואר כיצד פוגש שמשון אישה פלישתית מתמנה –  5קמ' מערבית לתל צרעה,
ומבקש לשאתה לאישהַ " .וי ֵֶרד ִש ְמשוֹן ִת ְמנָתָ ה ַוי ְַרא ִא ָשה בְ ִת ְמנ ָָתה ִמ ְבנוֹת פְ לִ ְש ִתים" בדרכו צולחת עליו
רוח ה' והוא משסע אריה בקלות רבה  " -כְ שַ סַ ע הַ ְג ִדי "..".במהלך משתה החתונה מתגלע סכסוך בין
שמשון לפלישתים ,במסגרתו הוא מכה  30פלשתים ומבעיר אש בשדותיהם באמצעות שילוח  300שועלים
אשר לפידים בוערים קשורים לזנבותיהם .כנקמה הפלישתים מעלים באש את אשתו ואת אביה.
אנשי יהודה מסגירים לפלישתים את מקום מחבואו של שמשון במורדות הרי יהודה ,משום שמעלליו
מסכנים אותם .שמשון מצליח להכות בפלשתים בעזרת לחי של חמור והורג  1,000איש .בהמשך מתאהב
שמשון בדלילה מנחל ׂשורק .הפלשתים מציעים לה כסף רב אם תפתה אותו כדי לגלות את סוד כוחו.
לאחר הצקות חוזרות ונשנות ,חושף בפניה שמשון את סוד כוחו וגבורתו -שער ראשו .היא גוזזת את שער
ראשו של שמשון ובכך כוחו סר מעליו והוא נאסר על ידי הפלשתים .הם מנקרים את עיניו ומביאים אותו
לבית הכלא בעזה .בעזה מושפל שמשון ומשמש טוחן בבית האסורים כאשר הוא כבול בשלשלאות.
כשהפלשתים חוגגים את ניצחונם במקדש דגון שבעזה ,הוא פונה לה' בבקשה אחרונה – להשיב לו את
כוחו כדי לנקום בפלישתים " ַויֹאמֶ ר ִש ְמשוֹן ָתמוֹת נַפְ ִשי עִ ם-פְ לִ ְש ִתים "..הוא ממוטט את המקדש במו ידיו
וברגע מותו גורם למותם של אלפי פלשתים.
לאחרונה נבנו בתל צרעה ציוני קברים המיוחסים לשמשון ומנוח אביו " ַוי ְִק ְברּו אוֹת ֹו בֵ ין צָ ְרעָ ה ּובֵ ין
אֶ ְש ָתאֹל ,בְ ֶקבֶ ר מָ נוֹחַ ָאבִ יו"..
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ב .אתרי המלכים  -התלים המקראיים
תל עזקה
התל מצוי בקרבת מושב זכריה ,בתחומי פארק בריטניה .באתר שרידי העיר המקראית עזקה " -זָ נֹחַ עֲדֻׁ לָם
ּוׂשדֹתֶ יהָ עֲזֵ ָקה ּובְ נֹתֶ יהָ ַ ,ויַחֲ נּו ִמבְ אֵ ר שֶ בַ ע עַ ד גֵיא ִהנֹם( "..נחמיה יא' ל') .בחפירות באתר
וְ חַ צְ ֵריהֶ ם לָכִ יש ְ
נחשפו שרידי העיר -חומות ומגדלים ,חותמות "למלך" ,וממצאים נוספים .כמו כן התגלו באתר מערכות
מסתור מתקופת מרד בר כוכבא .לאתר משמעות רבה גם בהקשר התנ"כי של סיפור דוד וגלית.
באתר שני מוקדי עניין מרכזיים - 1 :תצפית מראש התל – 8 .מערכות מסתור לא מוסדרות לביקור
במדרון הצפון מזרחי.
ההערכה השימורית :9הסדרת האתר בשני רבדים
 – 1פסגת התל :התקנת סוככים ,שלטי תצפית ושילוט המתייחס לסיפור המקראי.
 – 8מערכות מסתור :הסדרה ,שימור ,שילוט הכוונה ,סימון מסלולים בטיחותיים.
זמינות לפיתוח לביקורי קהל :גבוהה מאוד.

חרבת קאיפה – (מבצר האלה)
אתר ארכיאולוגי מתקופת הברזל והתקופה ההלניסטית בין הערים העתיקות שכה ועזקה .באתר שרידי
עיר מבוצרת וחזקה ,כנראה מתקופת בית שני .בחפירות באתר נמצא החרס הקדום ביותר הכתוב בשפה
העברית.
הערכה שימורית :פיתוח פעילות נופש ופנאי על-ידי טיפול לייצוב שרידי קירות ומבנים ,סימון ושילוט
הסבר לאלמנטים ייחודיים והכשרת מסלול ביקור.
זמינות לפיתוח לביקורי קהל :בינונית – הגישה לאתר קשה ,והחפירה והפיתוח מצריכים השקעה לא
מבוטלת .גם הממצא ברמת עניין שאינה גבוהה במיוחד לציבור הרחב.
האתר מצוי בתחום גבול ההרחבה של בית שמש אולם בעל פוטנציאל אדיר לפיתוח אזורי .מומלץ לפתוח
האתר בראיה כללית אזורית ,כחוליה מקשרת במסלול בין אתרים בסביבה.

תל בטש
שרידי ישוב עתיק שהיה בשימוש כבר בתקופת הברונזה .תל בטש מזוהה עם העיר המקראית תמנה
הנזכרת בסיפור המקראי על יהודה ותמר " ַויֻׁגַד לְ תָ מָ ר לֵאמֹר ִהנֵה חָ ִמיְך ֹעלֶה ִת ְמ ָנ ָתה ָלגֹז צֹאנ ֹו "
(בראשית ,לח' יג') .בספר שופטים מופיעה תמנה כעיר פלשתית בסיפורו של שמשון .לא רחוק מן התל ,על
גדתו המזרחית של נחל שורק התגלו שרידי כביש רומי ומספר תלוליות הקרויות "תלוליות בטש"

 9המידע מבוסס על כרטיסי אתר שהוכנו ע"י רשות העתיקות במסגרת תממ 03 /1לאתרים ארכאולוגיים נברחרים במחוז ירושלים
ויהודה.
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הערכה שימורית לאתר :במצבו הנוכחי האתר מסוכן בטיחותית ומשום כך לא ניתן לפתוח אותו ללא
תהליך תכנון שימור ושיקום .יש צורך בתכנון שבילי גישה ,הסדרת מגרש חניה למבקרים ,ושילוט הנחיה
והסבר ויצירת רחבות ותצפיות אל המרחב.
המלצת תכנית אב לתיירות :מטרת תכנית הפיתוח היא חשיפת התל על ערכיו הארכיאולוגיים וסביבתו
הנופית ,כחלק ממערך מוקדי עניין לאורך נחל שורק .בפיתוח אתר תל בטש /תמנה המקראי יש כדי
להעצים את ההקשר ההיסטורי תרבותי של מטה יהודה ולחזק את המותג "ארץ המלכים"  .פיתוחו של
האתר לקליטת מבקרים בלב עמק צרעה בסמוך לדרך טיול חדשה ולשער כניסה חדש למטיילים תמשוך
מבקרים לאזור  .ישנה נכונות של רשות נחל וניקוז השורק לפתחו כמוקד ביקור סמוך לנחל.

תל בית שמש
תל קדום ממערב לבית שמש של ימינו המזוהה עם העיר המקראית בית שמש אשר הוקמה כבר בתקופה
הכנענית הקדומה  .שם העיר מרמז כנראה על הפולחן לאל השמש .בחפירות נמצאו שרידי סדנת ברזל
קדומה המעידה על תעשיית המתכות בעיר .העיר מוזכרת לראשונה בספר בראשיתַ " :ו ְי ִהי הַ גו ָֹרל לְ ַמ ֵטה
הּודה...וְ נָסַ ב הַ גְ בּול...וְ י ַָרד בֵ ית שֶ מֶ ש וְ עָ בַ ר ִת ְמנָה( "..יהושע טו',י').
בְ נֵי ְי ָ
הערכה שימורית לאתר :ידוע שיש בכוונת רשות הגנים הלאומיים לפתח אתר זה כגן לאומי .דרושות
עבודות שימור וייצוב .טיפול בממצאי החפירות.
זמינות לפיתוח לביקורי קהל :טובה מאוד .נגישות קלה ,קרוב למוקדי ישוב ,ממצאים מעניינים
ואטרקטיביים .המלצות תכנית אב לתיירות :אתר בעל ממצאים יוצאי דופן ,קשור במסלול ארון הברית.
ביכולתו לחזק את רצף התלים המקראיים באזור.

תל שכה
ש ֹו ֹכה המוזכרות בתנ"ך ,בהקשר של מלחמת דוד וגוליית.
בתל שכה ,בעמק האלה שרידי העיר המקראית ֹ
ַַאספּו פְ לִ ְש ִתים ַויַחֲ נּו בֵ יןׂ-ש ֹוכֹה ּובֵ ין-עֲזֵ ָקה ,בְ אֶ פֶ ס ַד ִמים( "..שמואל א ,י"ז,א'-ב') העיר שכה מופיעה
" ַוי ְ
במפת מידבא .כיום ,ידוע התל בעיקר בשל הריכוז המרשים של פריחת התורמוסים בשלהי החורף מדי
שנה.
הערכה שימורית :על פי דעת הצוות יש לבצע טיפול בסיסי ייצובי שימורי בממצאי האתר ולהניחו במצב
זה ,ללא פיתוח מסיבי .חפירה בתל ,למרות הפוטנציאל המדעי הגבוה ,אינה מומלצת ,אלא אם מדובר
במשלחת ממומנת היטב שמסוגלת לממן גם את שימור ,הסדרת והצגת האתר על ממצאיו באופן מלא.יש
לבצע סקר אדריכלי שימורי להבהרת המכלולים ושלבי הבניה ,ייצוב קירות ,ניקוי בורות ומתקנים.
זמינות לפיתוח לביקורי קהל :גבוהה .האתר ידוע ומבוקש על ידי מטיילים בעיקר באביב בגלל ריכוז
התורמוסים .הגישה אליו נוחה למדי ויש ממנו תצפית יפה לכל הכוונים.
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תל עדולם
בתל הנמצא בתחומי פארק עדולם ,שרידי הישוב המקראי עדולם ,אשר מוזכר בתנ"ך במספר הזדמנויות.
האתר מזוהה ליד חורבות הכפר הערבי  - Aid-el-Maהמזכיר בשמו את השם של האתר המקראי .באתר
שרידי בורות מים ,עתיקות ומערות.

ג.

מורשת ההתיישבות והציונות  -אתרים וצירים היסטוריים

בית קברות קריית ענבים  -בית קברות צבאי היסטורי בו קבורים חללי מלחמת העצמאות וחלוצים,
חברי הקיבוץ .משנת תש"ח ואילך נטמנו בו גם חללי ארגון ההגנה ,הפלמ"ח וצה"ל אשר נפלו בקרבות
על פריצת הדרך לירושלים .באתר אנדרטה לזכרם של נופלי חטיבת הראל במלחמת העצמאות.
חאן כפר אוריה  -מבנה הסטורי עתיק בלב מושב כפר אוריה שהוקם ב 1225כחווה חקלאית .בראשית
המאה ה ,80נקנה המבנה ואדמות המושב בידי אנשי העלייה הראשונה והשנייה לצורך רכישת ניסיון
חקלאי .במלחמת השחרור הוצבה במקום עמדת הגנה.
שרידי המושבה הר טוב  -שרידי המושבה העברית הר-טוב שנוסדה ע"י "חובבי ציון" מבולגריה ב.1295
במאורעות תרפ"ט נאלצו התושבים לנטוש את המושבה לאחר שהועלתה באש ונבזזה על ידי הפורעים.
בהמשך חזרו חלק מן המשפחות להר-טוב והקימו משק חקלאי חדש .במלחמת העצמאות לאחר מצור
ממושך פונתה המושבה .כיום שוכנים במקום בית הספר האזורי ומשרדי המוא"ז .במקום שרידים
ממושבת הראשונים :בית ה מיסיונרים בו התיישבו ראשוני המושבה ,כמה בתי אבן ,מעצרת זעתר,
כבשני סיד ,מוזיאון הר-טוב ,טחנת הקמח ובית קברות.
תל ארזה -מוצא  -מתחם ארזה הוקם ב  1983במטרה לשמש מרכז רפואי ובית הבראה לחלוצים.
במקום נטעו במקום עצים על ידי בנימין זאב הרצל ונשיאי ישראל .בשנות השמונים הוסב המקום
מרכז כנסים והשתלמויות .אופיו האדריכלי הייחודי של הבניין הראשי "הבית הלבן" הביא להכרזתו
כ"מבנה לשימור" .מאז שנות ה ,90לאחר הפרטת נכסי ההסתדרות עומד המקום בשיממונו.
דרך בורמה -דרך עפר שנפרצה במהלך מלחמת העצמאות על מנת לאפשר מעבר לכוחות צבא ישראלים
ולשיירות אספקה מאזור קיבוץ חולדה לירושלים הנצורה ,מאחר שהכביש מהשפלה לירושלים נחסם
בלטרון ובשער הגיא על ידי כוחות ערביים.
דרך המשלטים (דיפנביקר)  -דרך עפר בין שער הגיא לנווה אילן שנפרצה על ידי הקרן הקיימת לישראל
בסוף שנת  .1925הדרך עוברת על "רכס המשלטים" ומקשרת בין משלטי מלחמת השחרור שהגנו על
קטע הכביש בתש"ח .בחלקה היא עוברת על תוואי דרך רומית .בצד הדרך רוכזו מספר אבני מיל מן
הדרך הרומית שעלתה מאמאוס לירושלים .בצידי הדרך פזורים שלטי הסבר אודות משלטי הדרך,
תנועת השיירות לירושלים ושלדי משוריינים מתקופת מלחמת השחרור.
דרך מסע הל"ה  -מסע בעקבות מחלקת ההר שמנתה  35חיילים מן הפלמ"ח ומהחי"ש ,שיצאה
במלחמת העצמאות מאזור השפלה ,כדי לסייע לגוש עציון הנצור ולתגבר אותו בלוחמים ובאספקה.
המחלקה התגלתה בדרכה ובעקבות כך כותרה על ידי המוני ערבים מהסביבה וכל לוחמיה נפלו בקרב .
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ד .תחנות הרכבת ההיסטורית לאורך נחל שורק
לאורך תוואי הרכבת ,במסלול הקו החוצה את מרחב מטה יהודה בואכה ירושלים ,מבני תחנות
ומתקנים מהתקופה העותומאנית .מיקומן של התחנות לאורך תוואי הנחל ובצירי טיול ורכיבת
אופניים מהיפים באזור יכולות לשמש עוגן לפיתוח תיירותי כדוגמת שירותי הסעדה לרווחת המטיילים
באזור.
תחנת בר גיורא
תחנת הרכבת ההיסטורית בבר גיורא שמשה את הרכבת החל משנות התשעים של המאה ה .19נחל
קטלב הזורם בסמוך שימש למילוי דודי הקיטור של הרכבות שעצרו בתחנה בזמן השלטון העות'מני
ובתקופת המנדט הבריטי .התחנה שמשה כתחנה תפעולית גם לאחר שרכבות הקיטור הוחלפו ברכבות
דיזל עד שבשנת  , 1994ירדה מהפסים הרכבת האחרונה שיצאה מירושלים ,בסמוך לתחנת בר גיורא,
בשל תחזוקה לקויה של המסילה .בכך הקיץ הקץ על פעולתה של הרכבת עד לשנת  ,8001אז חודשה
תנועתה בקו ההיסטורי ,אם כי ללא עצירה בתחנת בר גיורא.
במתחם התחנה מצויים מבנים משתי תקופות -למרגלות המסילה ,במעבה הסבך ישנם המבנים
העות'מנים ,ובצדי המסילה נמצא המבנה המנדטורי הבולט יותר .בסמוך לתחנה ישנם גם שני
פילבוקסים ששמשו את החיילים הבריטים בהגנה על מסילת הרכבת.
התחנה משמשת כתחנה תפעולית קטנה של רכבת ישראל כחלק מהקו המחודש לירושלים .בתחנה
הוקם מבנה שליטה ובקרה בקרבת התחנה ההיסטורית ,ובצמוד לה הונחה מסילה כפולה שבה הרכבות
בקו ירושלים-בית שמש יכולות לבצע מפגש רכבות.
תחנת בר -גיורא ,נמצאת בתחומי שמורת טבע נחל שורק והגן הלאומי נחל רפאים ונחל קטלב.
בסמיכות למסלולי טיול מבוקשים בהם עוברים אלפי מטיילים בשנה .במבני התחנה מבקשים לטפל
תושבים מהמושב בר גיורא .ניתן לשקול זהיר של מתחם התחנה לרווחת המבקרים בשמורה ,מתואם
עם גורמי ניהול השמורה.

תחנת נחל שורק (יסודות)
תחנת נחל שורק הוקמה לשימוש הרכבת החיג'אזית בזמן מלחמת העולם הראשונה ,כחלק מהמאמץ
המלחמתי של הצבא הטורקי .גג הרעפים שלה פוצץ בשלהי תקופת המנדט ,והוחלף בגג בטון שטוח,
ואולם תחריט שם התחנה התורכי נותר על כנו.
מבנה התחנה ההיסטורי ממוקם בסמוך לאפיק נחל שורק על צירי טיול ורכיבה על אופניים .ליד תחנת
הרכבת נמצא טל בטש המקראי ומצבה שהקימו הבריטים לחיילים הודים ולפועלים מצרים שנפלו
במקום במלחמת העולם הראשונה.
רשות הניקוז של נחל שורק חכרה את מבנה התחנה ההיסטורי ושוקלת לשקמו ולהפוך אותו למרכז
המבקרים של נחל שורק למתחם התחנה הוכנו תיק תיעוד ופרוגרמה תיירותית.
איכותו של הנכס ומורשתו  ,מיקומו של המתחם בשער הכניסה למטה יהודה ובסמיכות לאתרים
מגונים מעידים על הפוטנציאל שלו לשמש יעד ביקור תיירותי לכשעצמו ,ולספק שירותי תיירות
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למבקרים באזור .המועצה לשימור מבנים ואתרים בשיתוף פעולה עם המועצה האזורית מטה יהודה
ורשות נחל שורק מתכננים מיזמי שימור ופיתוח תיירותי בתחנת נחל שורק (וואדי סרר) .

.4.1.1

ארץ המערות

במטה יהודה היצע מערות מגוון ושמור היטב .מערות קרסטיות טבעיות ,מערות חצובות ובהן עדות
למורשת תרבותית -מגורים ומחייה ,מסתור וקבורה.

חורבת מדרס
שרידי יישובים חקלאיים קדומים מתקופת הברזל ועד התקופה הרומית .באתר חורבות בתים ,מערכות
קבורה ומערכות מסתור ,מערות פעמון ,מתקני קולומבריה חצובים בסלע ופירמידת קבורה יחידה בסוגה
בישראל .בחפירות בשנת  8010התגלו שרידי כנסיה מפוארת  -גילופי אבן ושיש ,אבנים מסותתות ורצפות
פסיפס בשלל צורות וצבעים .בקרבת הכנסייה נחצבה מערת קבורה ,בה משערים ,נקבר זכריה הנביא.
הערכה שימורית :ייצוב שרידי מבנים ,שיקום מערות הקבורה הסובלות מוונדליזם קשה .סרוג וגדור
פתחי מערות וחללים תת קרקעיים .הסדרת שבילים .הסרת צמחיה וחפירה מסביב לפירמידה .מערות
מסתור – סימון נתיבים ,התקנת 'עיני חתול'.
יש לבצע תכנון כולל להסדרת ו/או פיתוח האתר מתוך ראיה אזורית כוללת.
זמינות לפיתוח לביקורי קהל :גבוהה .האתר ממוקם בשמורת טבע על אם הדרך בית שמש – בית גוברין,
סמוך למושב צפרירים .הוא בעל גישה נוחה ,מבוקש על-ידי מטיילים וקיים בו ממצא ייחודי ומגוון.
גורמים אלה יחד עם ההשחתה המכוונת במערות הקבורה ,מחייבים הסדרה ופיתוח מיידיים על כל
המשתמע מכך.

חורבת עתרי
שרידי כפר יהודי המדגימים את חיי הכפר בימי הבית השני .באתר מערת תבליטים ,ארבעה מקוואות
טהרה ומערכות מסתור מסועפות מימי מרד בר כוכבא.
חשיבות האתר נובעת מן העובדה שהוא כמעט ולא נושב בתקופות מאוחרות ומבנים ומתקנים חצובים
מימי הבית השני וימי מרד בר-כוכבא נותרו במצבם הקדום ,כמעט ללא שינוי.
לאחרונה בוצע באתר שחזור חלקי של קומפלקס המבנים עלי ידי הקק"ל.

חורבת בורגין
שרידי כפר ערבי על גבי שרידי כפר יהודי מתקופת בית שני .באתר שרידים מימי מרד בר כוכבא-
ביצורים ,מערכת מסתור ומערות קבורה ,גלוסקמאות ,בורות מים ומתקנים חקלאיים .במקום גם
"מערת העמוד" – מערה אשר בה שני עמודים חצובים בסגנון יווני .באתר תצפית על חבל עדולם.
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הערכה שימורית :ייצוב ,שימור ,הסדרה והכשרה לביקורי קהל .סורגים לפתחים עליונים ,שילוט
והכוונה .ייצוב המבנים למניעת התדרדרות ופינוי מפולות להבהרת המכלול .נדרשת בדיקה הנדסית של
המערות ,לאיתור מקומות המועדים לקריסה.
זמינות לפיתוח לביקורי קהל :בינונית בגלל הגישה ,המיקום ,התפרושת הרחבה וההשקעה הכספית
הניכרת הנדרשת לחפירה והסדרה.

תל גודד
שרידים מתקופת המקרא ומן התקופה הרומית -חומה בעלת ארבעה שערים ,אבני מיל ,שרידי אמת מים
שסיפקה לעיר מי מעיינות מהרי חברון ועוד .למרגלות התל מערות מסתור בתקופת מרד בר כוכבא.
בתחום האתר גם 'באר רסק'  -באר מים עמוקה אשר מאגר מי התהום שלה כבר יבש ,אולם דופנותיה
הבנויות נשתמרו היטב.

מערות לוזית
מערות לוזית בשפלת יהודה הן סדרה של מערות פעמון המחוברות ביניהן ויוצרות אולמות וחללי ענק.
המערות הן מעשה ידי אדם ,חצובות בסלע וצורתן פעמון ,בחלקן ממוטטות ללא תקרה וחלקן
בהשתמרות מלאה .המערות שימשו כמחצבות להפקת אבן גיר ככל הנראה מהלך המאות ה10 – 2 -
לסה"נ ,זאת על-פי עדות של צלבים וכתובות בערבית שחרותים על חלק מדפנות המערות .בשלב מאוחר
יותר שונה יעודן של המערות ונחצבו בהן כוכי קולומבריה .הירידה אל המערות אפשרית ברגל או
באמצעות סנפלינג.

מערת התאומים
מערה קארסטית בשולי נחל המערה .המערה הכוללת חלל גדול ועוד מספר מערות קטנות המתפצלות מן
החלל המרכזי .במערה נטיפים וזקיפים רבים .בחפירות ארכיאולוגיות באתר נמצא מטמון של מטבעות
זהב וכסף מימי בר כוכבא .המערה סגורה למבקרים בימות החורף ,על מנת להגן על אוכלוסיית העטלפים
המתקיימת בה.

מערת שמשון
מערה קארסטית גדולה אשר הירי דה אליה נעשית באמצעות מדרגות עתיקות שנחצבו כנראה על ידי
נזירים ביזנטיים שהתגוררו בה .במערה ובסביבתה שרידים של תרבות אדם קדומה  -קירות אבן ,בריכה
לאגירת מים וגרם מדרגות חצובות בסלע .במערה שוכנים כיום עטלפים ממינים שונים.

מערת הנטיפים
מערת הנטיפים ,הקרויה ג ם מערת שורק ,היא לבה של שמורת טבע המוקדשת לזכרו של אבשלום שוהם.
השמורה ממוקמת במורדותיהם המערביים של הרי יהודה בסמוך לבית שמש.
הלב הירוק – תכנית אב לפיתוח ושיווק תיירות  -מטה יהודה

עמוד  22מתוך 802

מערת שורק נחשבת אחת ממערות הנטיפים המרשימות בעולם .במערה זוהו נטיפים וזקיפים שגילם 300
אלף שנים לפחות .המערה היא אתר תיירות וטבע מהמובילים במרחב מטה יהודה.

.4.1.3

"הלב הירוק"

א .חקלאות ההר ומעיינות הניקבה
החקלאות המסורתית בימי קדם נאלצה להתמודד עם מספר אתגרים– מחסור בקרקע ראויה לעיבוד,
סחף קרקע ,מחסור במים בחודשי היובש ומעיינות קטנים הממוקמים במדרונות.
על מנת להתמודד עם הבעיות הללו התפת חה באזור ההר חקלאות המדרגות .חקלאות זו שתפתחה כבר
בתקופת בית ראשון ונמשכה עד התקופה הערבית ,כוללת מספר אלמנטים מרכזיים:
המעיין – מעיינות הרי יהודה הם ברובם מעיינות שכבה .הקדמונים חצבו נקבות אופקיות במגע בין
שכבות הסלע כדי להגדיל את ספיקת המעיין .ברוב המקרים למעיינות בהרי יהודה נלוות נקבות להולכת
המים ולוויסות הזרימה ובריכות לאגירת המים.
המדרגה ,הטראסה – קיר זקוף ומאחוריו מילוי אדמה .הקיר קרוי רום המדרגה והשטח האופקי נקרא
שלח המדרגה (מכאן כנראה מקור השם שלחין) .הקיר מונע סחיפת אדמה ,צובר מאחוריו קרקע ,מקטין
את הנגר העילי ומגביר את החלחול.
גדרות אבן – גדרות האבן שמשו לתיחום החלקות ולהגדרת בעלויות קרקע וכן להגנה מפני רעיה .בחלק
מן המקרים על גבי הגדרות הונחו משוכות קוצים יבשים כדי למנוע כניסת עדרים.
שומרות – השומרות מבני אבן אשר מעליהם נבנתה סוכת עץ ובד ,שמשו למגורי החקלאים בעונת
העבודה וכן כמחסן לאחסנת ציוד ותוצרת חקלאית.
דוגמא לאתר בו פותחו כל המרכיבים הוא אתר הסטף ממערב למושב אבן ספיר ,משמר ומשחזר חקלאות
הר מסורתית וקדומה .בשנות השמונים החלה קרן קיימת לישראל לשקם ולשחזר את מערכת המדרגות
החקלאיות .במסגרת הפרויקט נחפרו ונחשפו שני מעיינות שכבה שספקו מים לכפר  -עין סטף ועין
ביכ ורה ,התעלות שיצאו מהם ,ובריכות האגירה .בנוסף ,הונהג באתר מיזם בשם "בוסתנוף" במסגרתו
שוכרים תושבי ירושלים חלקות קרקע לעיבוד עצמי .החקלאות שיש בחלקות אלו הן  -חקלאות שלחין.
מופו מספר אתרים בהם נשתמרה תבנית הנוף החקלאי ,אותם מומלץ יש להמשיך ולטפח ולהביא
למודעות המבקרים באזור:


הר חרת  -גן לאומי בצדי כביש ירושלים תל אביב בקרבת מחלף הראל .בתחומיו נובע עין חרת,
מעיין נקב ה עם בריכת איגום שמימיו שימשו להשקיית הטרסות החקלאיות שמתחתיו .באתר
גם חורבת חרת – שרידי בית חווה שמשמה הערבי ח`רבת אל חורית נגזר שמו של ההר "חרת".
מדי שנה בחוה"מ סוכות מקיימת הקק"ל פסטיבל מסיק זיתים אשר במהלכו מוזמן הקהל
לטייל ברחבי ההר ולהתנסות בחוויית המסיק.
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יער עמינדב  -יער עמינדב משתרע על פני כ 2,000-דונם .היער מצטרף אל החורש הטבעי וביחד
הם יוצרים כאן את השטח המשמעותי הפתוח הגדול ביותר שעומד לרשות תושבי ירושלים.
במעבה היער מצויים מעיינות שכבה רבים ,והוא מהווה דוגמה יפה לחקלאות מסורתית –
בתחומיו טראסות חקלאיות מהיפות בארץ ,שרידי בוסתנים  ,גתות ובתי בד וכבשני סיד.
בתחומו שביל המעיינות (ראו בהמשך).



שמורת נחל דולב  -השמורה נמצאת במערב הרי ירושלים .בשמורה שרידי יישובים חקלאיים
קדומים ,הממוקמים בסמיכות למעיינות ,מערות וטרסות חקלאיות שהיוו חלק ממערך
הבוסתנים של חקלאי האזור בתקופות קדומות יותר.

ב .המעיינות
בתחום מטה יהודה מצויים מעיינות רבים ,על פי רוב מעיינות שכבה .חלק ניכר מן החקלאות הקדומה
בארץ ישראל ,ובעיקר באזור ההר ,התבסס על מעיינות  -בריכת אגירה סכורה הייתה אוספת את המים
שנבעו מהמעיין .כאשר פתחו את הסכר ,תעלות השקיה הזרימו את המים לשטח החקלאי באמצעות כח
הכבידה .שיטה זו מכונה במקורות מעיין גנים " -מַ עְ יַן ַגנִים ְב ֵאר ַמיִם חַ יִים וְ נֹזְ לִ ים ִמן לְ בָ נוֹן( "..שיר
השירים ד' ט"ו) .המעיינות בתחום מטה יהודה מושכים אליהם מטיילים רבים ,מספר אתרים פותחו ע"י
רט"ג וקק"ל כדוגמת עין ביכורה (בסטף) והגן הלאומי עין חמד.

מופו מספר אתרים אותם מוצע לפתח ולטפח ,יחד עם רט"ג ,קק"ל והישובים הסמוכים ,כאתרי ביקור
וכעוגנים להמשך פיתוח הטיילות במרחב מטה יהודה:


עין לימון  -מעיין שכבה יציב בנחל כסלון בסמוך לכפר הערבי עין רפא .מי המעין נובעים בשני
מוקדים מבסיס מצוק אל תוך מערה קארסטית קטנה ומשם זורמים בתוך תעלה מקורה לבריכת
אגירה בנויה אבני גזית ומחופה בטון ,המשמשת להשקיית חלקות חקלאיות ועדרים מן הכפרים
הסמוכים .הבריכה של ימינו בנויה בתוך בריכה אגירה רומית גדולה יותר אשר גודלה מעיד
כנראה על ספיקה גבוהה בהרבה מזו הנוכחית .הנקבה והבריכה מתוארכות לתקופה הרומית.
תושבי עין רפא הביעו עניין בפיתוח וטיפוח המעיין ובפיתוח של שירותים למבקרים הרבים
במעיין.



עין צובה  -מדרום ולרגלי אתר צובה ,באזור המטעים של קיבוץ צובה אשר אמון על שימורו,
תחזוקתו והפעלתו .המעיין הוא בעל שלושה מוקדי נביעה שמימיהם מובלים אל חדר איגום
ומשם מוזרמים בנקבה ארוכה אל בריכת איגום .תעלות חצובות מובילות את המים אל מאגר
שנחשף לאחרונה ולשדות .מבנה המעיין הוא כנראה מהתקופה הרומית וניכרים בו שלבי בניה
ותיקונים רבים.
הערכה שימורית:

התיקונים שנעשו בחומרים צמנטיים הביאו להתפוררות אבן ,סדיקה

והתגבשות מלחים על פני הקירות .יש צורך בהסרת כל ההתערבויות הצמנטיות בהקדם האפשרי
והחלפתם בחומרים מתאימים שאינם מזיקים לאבן .פסי הברזל סובלים מחלודה מתקדמת.
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תקרת הבטון סובלת מהתפוררות ויכולה להיות מסוכנת .יש צורך בסקר אדריכלי הנדסי כדי
להבהיר את יציבות המבנה ,מרכיביו ושלבי התפתחותו כבסיס לטיפול.
זמינות לפיתוח לביקורי קהל :גבוהה מאוד .האתר קטן מוקף מטעים ,בקרבה מיידית למוקדי
עניין נוספים שמופעלים גם הם על ידי הקיבוץ .ההשתמרות הטובה ,הנביעה הפעילה ,האפשרות
להיכנס למערכת המים ,הנוף ,והאפשרות להסדרה ופיתוח ללא חפירה הופכים את הזמינות
לגבוהה מאוד.
הזמינות לפיתוח המקום גבוהה מאוד ונובעת מההשתמרות הגבוהה ,האפשרות להיכנס למערכת
המים ,המיקום והקרבה למוקדי עניין נוספים.



שביל המעיינות ביער עמינדב
בלב יער עמינדב הוא פינת חמד רטובה וירוקה בכל ימות השנה .מעיינות ובריכות אגירה ,עצי
בוסתן ,שרידי חקלאות מסורתי ,בתי בד וחלונות נוף פזורים לאורכו .תחילתו של השביל בחורבת
סעדים  -שמור ת טבע של אלות ואלונים עתיקים ובתוכה שרידי קבר שיח שהוקם על חורבות
מבנה ביזנטי .בהמשך השביל שרשרת מעיינות קטנים:
עיינות עמינדב  -שני מעיינות הנובעים במרחק של כ 150 -מטרים זה מזה .הטרסות כאן הינן
מהמושלמות שבהרי יהודה.
עיינות עוזי  -שני מעיינות הנובעים זה בצד זה כאשר אחד המעיינות נובע כל ימות השנה ,והוא
מזרים את מימיו לבריכה נאה .במהלך השנים התפתחה בצדי המעיין צמחיה של חופי נחלים:
קנה ,סוף ופטל.
עין תמר  -מעיין קטן ונחמד המוקדש לזכרה של תמר נתן ,שנספתה בטיול בחו"ל והיא בת .81
המעיין נובע מתוך גומה לתוך ב ריכה מהתקופה הביזנטית .חלקים מהטיח המקורי עודם מצפים
את דופנות הבריכה .ניתן להבחין באחת מדפנות בריכת המעיין בחללים עגולים קטנים ,החצובים
בה .נראה כי הבריכה שימשה בתקופה הביזנטית לגידול דגים.
עין חנדק  -בסמוך למושב אבן ספיר .באתר המעין מספר נקבות עמוקות ומעניינות ומערכת
ייחודית של חקלאות שלחין ובוסתנים – מן המעין מוזרמים במערכת נקבות באורך של כ 100 -מ'
אל החלקות .במורד האפיק נמצא "הכותל הקטן" – קיר סכר ברוחב של  40מ' ובגובה של  10מ'
הבנוי אבני ענק מסותתות .הקיר הוקם במטרה לעצור את סחף הקרקע .בצידי האפיק מספר
שומרות עתיקות .עין חנדק הוא אתר טיול מרכזי בהרי יהודה והוא בעל ערך ארכיאולוגי בשילוב
מכלול נופי ואקולוגי ייחודי .האתר בעל פוטנציאל רב למרות ההזנחה השוררת בו.
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ג .אטרקציות נופש ותיירות בחיק הטבע

 .2פארק נחל שורק מטה יהודה
תכנית אב לנחל שורק הוכנה עבור המנהלת לשיקום נחל שורק בסוף שנות ה .90 -בתכנית הוצע מוקד
פארק מים העמק צרעה .הפרויקט דורש בחינה מחודשת והתאמה למותג האזורי.
באזור מטה יהודה ,מבית שמש ומערבה ,זורם נחל שורק בנוף גבעות השפלה אל עבר מאגרי צרעה
(הקיימים ומתוכננים) המשמשים כמאגרי קולחים לשימוש חקלאי .כאן ממוקם גם מתקן הטיהור של
בית שמש העומד לפני הפעלתו.
מאגר למי שיטפונות  -מאגר פלאי ,מתוכנן בקרבת מאגרי צרעה והוא מיועד עפ"י התכנית לאגור את מי
שי טפונות נחל פלאי ולשמש בחלקו גם כמוקד מים לדיג ושיט .מכאן ועד למאגר הראל (מרחק של כ -
 3ק"מ) יזרמו בנחל ,ויסוחררו מי קולחין מטוהרים ברמה שניונית או שלישונית ,בהתאם לסוג הפעילות
באפיק ודרישת המשרדים הרלוונטיים .התוואי הקיים של הנחל עובר במחצבות חלוקים פעילות.
בתוכנית להעתיק את תוואי הנחל אל מעבר למחצבות אלו על מנת שניתן יהיה לסיים את החציבה
ולהפוך את המחצבות למאגרים נוספים.

מוקד אזורי לפעילויות פנאי ונופש הנשען על המים בנחל ובאגמים ,כמו גם על שטחי החקלאות
והשטחים הפתוחים שמסביב לו יכול ל הפוך את האזור למוקד משיכה מטרופוליני רב חשיבות .המוקד
נמצא בתכנון פרטני מתקדם והוא כולל פיתוח פארק סביב המאגרים ופוטנציאל לפארק מוטורי
בקרבת הישוב טל  -שחר.

פיתוח ושיקום אפיק נחל שורק בקטע טל שחר
התכנית אב לנחל שורק הציעה בשלב ראשון ביצוע מבואה בכניסה לנחל מכיוון כביש  ,3כולל הדגשה
נופית של הכניסה למושב והתקנת שילוט הפניה למוקדי התיירות במתחם.
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שיקום אקולוגי ופיתוח נופי של גדת הנחל ברמה שתאפשר קיום בית גידול לח .פיתוח טיילת
הכוללת שביל ,נקודות תצפית וחורשות לאורך הנחל .בניית גשר הולכי רגל לצדו השני של הנחל
וחיבור השבילים לתל בטש הסמוך.



פיתוח מוקדי תיירות בחורשת האקליפטוס בקצהו המערבי של טל שחר ,כולל מבנה להשכרת
אופניים ,חוות סוסים ,מסעדה וכיוב' .סלילת שביל המחבר את החורשה לטיילת הנחל.



פיתוח מוקד תיירותי בגבול הדרום  -מזרחי של קטע הנחל ,בקרבת מאגר טל שחר .הפיתוח
המתוכנן כולל חניון ,חורשת פיקניק ומתקני נופש פעיל.

 .1אזור לטרון שבעמק איילון
שער הכניסה הראשי למרחב התיירותי מטה יהודה מכיוון מטרופולין מרכז ,על רקע השטחים
החקלאיים המעובדים ,התפתח אשכול של פעילות תיירותית – מיני ישראל ,יד לשריון ,מרכבות
לטרון ,מרכז מסחרי קטן ובו ,בין היתר ,חנות לממכר יינות המנזר ושירותי אופניים ,אתר העתיקות
אמאוס ופארק קנדה .גם בתחום הישובים השוכנים בעמק ומנזר השתקנים מתקיימת פעילות
תיירותית מגוונת (אירוח ,יקב ,הסעדה ,ועוד) .
הפעילות הקיימת אינה מצליחה להרכיב "מוצר תיירותי" קוהרנטי שביכולתו לקלוט מאסה
קריטית של מבקרים וליצור אפקט מכפיל .לשם חיזוק המוצר התיירותי מוצע לעבות אותו בפעילות
נוספת .מחלף לטרון מופה כ"שער " הראשי למרחב התיירותי של מטה יהודה .כדי לתמוך בחוויית
הביקור של התייר ,מוצע להקים מרכז מידע תיירותי ו/או שילוט תיירותי להכוונת המבקרים .כל
זאת תוך שמירה על רצועה נופית לאורך כביש  1ושמירה ככל הניתן על הנוף החקלאי נופי של
האזור.
להלן סקירת פרויקטים שהוצעו ע"י גורמים שונים במרחב לטרון:
 מגרש גולף – בהתבסס על זמינות של מים מושבים באזור ,מוצע בסביבת נחשון מתקן
גולף הכולל ומגרש גולף של  12גומות מצריך שטח של מעל  100דונם .בנוסף למגרש הגולף יש
מתקנים נלווים כמו מלתחות ,חנות גולף ,הנהלה ,קפיטריה ,מחסן לעגלות גולף ,חניון לכלי
רכב .מיזם מסוג זה מצריך עבודות אדריכלות נוף מוגברות והוא מתאים לכל סוג של שטח
מבחינה טופוגרפית עם עבודות עפר מסוימות .אכסון מלונאי לקהל היעד הרלוונטי ניתן
להקים בצמידות דופן לנחשון.
" עיר הפרחים" – הקמה על שטח חקלאי בסדר גודל הנע בין  30-50דונם .כבר משם
הפרויקט ניתן להבין את המתכונת החקלאית שלו .תכנית זו אמורה להוות חלק ממתחם
תיירותי כולל באזור עמק איילון כאשר פרויקט אחת מזין את השני .פרויקט זה כולל משטחי
פריחה מפוארים על שטחים גדולים ,מכלולי פריחה ים תיכונית עולמית ,גנים המשלבים את
נושא המים ,מרכז לתערוכות פרחים בינלאומיות וקונגרסים בנושא פרחים ,מרכזי הדרכה,
מרכז מבקרים ,קניון פרחים ומרכז אומנות לפרחים.
 מוזיאון התחבורה הלאומי – לטרון – מטרות :הקמת מוזיאון לאומי פתוח לאמצעי
תחבורה שיכלול אוסף של כלי רכב ואמצעי תחבורה המייצגים את תולדות והתפתחות
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התחבורה בישראל – הקמה של "מוזיאונע" .מוזיאון זה יקום על של כ  10-15דונם והוא
מיועד לכל סוג של קהל מבקרים בכל שכבות האוכלוסייה ולכל שכבות הגילאים .המוזיאון
יהיה מורכב משני חלקים :תצוגה בשטח פתוח (עם אפשרות לסגירה) ומרכז ממבקרים.

 .3אתרי צפרות
המועצה האזורית מטה יהודה מתברכת במגוון רחב של בתי גידול -נחלים ,שדות חקלאיים מעובדים,
בוסתני פירות ,חורש ים תיכוני ,בתות ויערות אורנים ובמערבה חולף מעליה ציר הנדידה המערבי של
הציפורים .ההיצע הרחב תורם לעושר ולמגוון הרב של מיני הציפורים החיות בתחומי המועצה -ציפורי
שיר ,ציפורים נודדות ,דורסים ,עופות ביצה ועוד.
נחל שורק  -האקולוגיה של נחל שורק היא אקולוגיה של בית גידול לח – מים זורמים ,וצומח סבוך
וצפוף .משום כך מהווה נחל שורק אבן שואבת למגוון עשיר ולמספר רב של ציפורים .תכנית טיפוח
הצפרות בנחל שורק תפתח את תחום הצפרות ותקרב אותו אל הציבור.
התכנית מציעה לטפח את חלקו המערבי של נחל שורק כמרכז אורניתולוגי .כולל סקירה ומיפוי של
המצאי הזואולוגי והבוטני הקיים ,שיקום אקולוגי של בית הגידול ,פיתוח סדרת נקודות אשר בחלקן
תתאפשר תצפית של מבקרים על מגוון העופות ,ובחלקן ישמשו בית גידול טבעי לא מופרע לרווחת
הציפורים והקמת מערך חינוכי סביב נושא הצפרות בנחל – חוגי צפרות ,פעילות בית ספרית וכד'.

המרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים בלטרון  -האתר שוכן בעמק איילון ,באתר "יד לשריון".
המרכז ,הוקם ביוזמה משותפת של אוניברסיטת תל אביב והחברה הגנת הטבע ,ממוקם בלב לבו של
ציר הנדידה המערבי של הציפורים .המרכז עוסק במחקר ,פיתוח ובתכניות חינוכיות וסביבתיות
כדוגמת "הציפו רים הנודדות אינן יודעות גבולות" ,ככלי חינוכי התורם לתהליך השלום באזורנו.
בין היתר עוסק בפיתוח תיירות טבע ( ,)Eco-tourismבעיקר בתחום הצפרות .בשיתוף עם מרכז הצפרות
הישראלי ,קידומה של רשת ארצית של מרכזי צפרות .בעתיד צפוי המרכז להתרחב ולכלול אודיטוריום,
מכון מחקר ומוזיאון אקטיבי.

 .4מרכז אקולוגי בינלאומי
יוזמה של שי זכאי ,אמנית בינלאומית הפועלת בעדולם .מציעה להקים מרכז לאמנות ולתרבות עם
חשיבה סביבתית ולאירוח תיירות בינלאומית .הרעיון מתבסס על מודלים מוצלחים הקיימים בחו"ל
בתוספת ניסיון עשיר ומחקר של המרכז לצילום ואמנות אקולוגית בשריגים .מטרתו פיתוח ערוץ
תיירותי מרכזי למטה יהודה ,המתמקד בנכסי הטבע הקיימים ,ומפתח בדרכים יצירתיות חשיבה
סביבתית ,קשרי גומלין בין תרבות וקיימות ומקדם תיירות אקולוגית .הגברת התיירות לאזור על בסיס
השילוב בין חשיבה רב תחומית ,מודרנית ,ומורשת הסביבה ,חינוך סביבתי באמצעות אמנות ,בדרכים
לא שגרתיות .התכנים המוצעים למרכז הם:
אמנות אקולוגית  -באמצעות כל המדיות האמנותיות -צילום ,שירה ,מחול ,וידיאו ,תיאטרון ,מיצב.
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סביבה  -אקולוגיה ,מלאכות קדומות ,צמחי מרפא ,מרפאים מסורתיים ,פרמאקלצ'ר ,ביוקלצ'ר,
ארכיאולוגיה ,גיאולוגיה ,זואולוגיה.
מכון מחקר ותגובה לסוגיות סביבתיות -כנסים מקצועיים בקשר בין אמנות ומדע ,בין אקולוגיה
לפמיניזם למשל .מפגשי קהל ואמנים ,מחקר משותף סביב סוגיה סביבתית כגון שיקום ,שימור ,העלאת
מודעות ,הרצאות ,סדנאות אמן ,שיתופי פעולה עם חקלאי האזור ,ועם היערנים באזור ,פרויקטים
משולבים אמן -אקולוג וסדנאות המשולבות בין אנשי המקצוע השונים .מחקרים יישומיים בגינה,
פיסול צמחי וביולוגי ,ספרייה ממוקדת ומקצועית בתחום האמנות האקולוגית ,ובניית ארכיון אמנים
אקולוגים .הפעלת העמותה -הפורום לאמנות אקולוגית ,ויצירת שיתופי פעולה עם הארגונים הירוקים
והתרבותיים באזור.
אירוח  -מתחלף של אקולוגים ואמנים אקולוגים בין לאומיים ויצירת פרויקטים משותפים ביניהם.
תערוכות ,השתלבות בפרויקטים קיימים,
טיילות  -יצירת מסלולי אהבה לסביבה ברחבי המועצה ,הדרכת סיורים אזוריים דרך עיניים של אמנים
ואקולוגים ,וסטודנטים משני התחומים .יצירת שיתופי פעולה עם מרכזים מוצלחים דומים בעולם.
איתורים לבחינה מול מוא"ז מטה יהודה ,קק"ל ורט"ג -מתחם לטרון ,מרכז שדה בנס הרים ,מחצבות
נטושות בדופן השטח הפתוח ,מבנים צי בוריים קיימים ללא שימוש (שריגים ,עין רפא ,ק .ענבים ,שער
הגיא ,תחנות הרכבת העות'מנית ) שטחי נופש מי.800

.4.1.4

ארץ היין

בין המוצרים התיירותיים של מטה יהודה בולטים תוצריה האיכותיים של תעשיית עיבוד התוצרת
החקלאית  -היקבים ,מגבנות הצאן ,בתי הבד ,מבשלות הבירה ויצרני התבלינים והשמנים
הארומטיים .אלו יוצרים את התשתית להמשך הפיתוח התיירותי של מרחב מטה יהודה כ"-ארץ היין".

יקבי "ארץ היין"
היין הוא אחד המוצרים המובחנים של מטה יהודה .מורשת ייצור היין טבועה במרחב בדמותם של
הגתות העתיקות ,המנזרים יצרני יין ,היקבים והכרמים .כ 30 -היקבים שהוקמו באזור הובילו
להתחדשות תבנית הנוף החקלאי כבימי קדם .עיקר מאמצי המועצה האזורית יתמקדו בעידוד ותמיכה
ארגונית ביקבים הקיימים וסיוע להקמת יקבים ויקבים תיירותיים בפרט ,במרחב מטה יהודה.
ובמקביל ,לקיים במרחב אירועי תרבות ואוכל ,סיורים ופעילויות במצאי האתרים הקשורים בתרבות
היין  -גתות עתיקות ,מנזרים ויקבים.
מרכז המבקרים של "ארץ היין" – רבים מיקבי האזור אינם פתוחים למבקרים מטעמים שונים ,ע"י
איתור מיקום מרכזי להקמת מרכז מקברים של כלל יקבי האזור ,העובד בקונספט של יום ושל לילה
ומשלב אירוח של יין וגבינות בייצור מקומי .מרכז מבקרים ישווק את המותג התיירותי ,ייצור את
הזיקה האזורית בין היקבים ,ובעיקר ,יחשוף את תוצרתם למבקרים במרחב התיירותי.
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יקב תיירותי במושב השיתופי שורש – הקמת יקב תיירותי נוסף ,שתומך את המותג "ארץ היין"
בסמיכות לתחום הפיתוח של המושב ,הנהנה מצמידות לכרמי היין והנוף המרהיב ,ונשען על תנועת
המבקרים באזור ובדרך לירושלים והמתארחים ביישובי ההר של מטה יהודה.

חוות מרעה חקלאיות תיירותיות
"חוות הרועים" של מטה יהודה ותוצרתן הן מוצר חקלאי -תיירותי המייחד את האזור ,הן בעלות
מוניטין רב שנים שהפכו להיות חלק מתבנית הנוף והמורשת החקלאית של האזור ופועלות תחת ממשק
התחזוקה של השטחים הפתוחים (בפיקוח של רשויות קק"ל ורט"ג).
תכנית האב ממליצה לפתח מתווה סטטוטורי וניהולי מוסכם על גורמי ניהול השטחים הפתוחים ,בעלי
הקרקע וועדות התכנון ,להמשך הפעילות החקלאית והתיירותית( ראו נספח ט') .תוך הגנה על השטחים
הפתוחים האיכותיים של מטה יהודה ,שהם הם המוצר התיירותי המוביל של מטה יהודה.

.4.1.5

יוזמות תושבים לשילוב במסגרת תכנית אב לתיירות

רעיונות נוספים לפיתוח מיזמים ופרויקטים תיירותיים שעלו במסגרת המפגשים עם הציבור .על
רקע המוצר התיירותי הקיים התבקשו המשתתפים להציע פרויקטים אזוריים עתידיים שיתבססו
על המשאבים הקיימים במרחב מטה יהודה – תרבות ומורשת ,טבע נוף וארכיאולוגיה ,חקלאות.
נקודות עיקריות שעלו בדיון:
 שמירה על ערכים קיימים – שימור האותנטיות של האזור ופיתוח כבוד הדדי וסובלנות דרך
טיפוח מגוון המסורות האתניות של קבוצות אוכלוסייה שונות.
 חיבור אמיתי למרחב הפיזי והאנושי של המועצה על האיכויות והמשאבים הייחודיים שיש בו.
 שמירה על אופי המוצר התיירותי הקיים -עידוד יזמויות בקנה מידה צנוע ואנושי.
רשימת הפרויקטים המוצעת שגיבשה הקבוצה כוללת:

פרויקטים מבוססי תרבות/אתניות
.1

אתר/מוזיאון היסטורי הרטוב

.8

קורס מספרי סיפורי תרבות

.3

מוזיאון וארכיב תרבות מרוקו

.4

בית מורשת וזיכרון ליהדות תימן

פרויקטים בזיקה לחקלאות
.5

חוות תבלין ושמנים ארומאטיים

.1

חקלאות שבעת המינים בת קיימא
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.2

ייצור מוצרי בריאות וקוסמטיקה על בסיס יין

פרויקטים מבוססי טבע /נוף /מורשת בנויה
.2

שילוב אומנות וטבע – גן פסלים

.9

עין לימון – פיתוח תיירותי עין רפא

.10

פרויקטים לתיירות צליינית (כגון מסלול יוחנן המטביל)

אחר
.11

 – RESORTמיזם גולף עמק איילון

.18

עידוד והכשרת הדור הצעיר ליזמות תיירותית

.13

פרויקט לילי במיני ישראל
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 . 5מ יתוג ושיווק
אסטרטגיה שיווקית

.5.2

גיבוש וניסוח עקרונות של אסטרטגיה שיווקית הם תנאי הכרחי לניהול יעיל של השיווק.
מטרת פרק האסטרטגיה השיווקית המובא להלן היא לספק מתווה כללי להנחיית מקבלי ההחלטות
בעבודתם ,ולהעמיד לרשותם ידע רלוונטי וכלי עבודה שישמשו אותם בתהליכי קבלת ההחלטות.
אסטרטגיה שיווקית מוצלחת המנצלת את המשאבים הנתונים ביעילות מכסימלית להשגת תוצאה
מיטבית ,צריכה להתייחס למספר גורמים:


קהלים – פילוח ואפיון צרכני התיירות הפוטנציאליים



מוצר  -יצירת מוצר תיירותי ומיתוגו בהתייחס לקהלי היעד



תקשורת  -בחינת עלות  /תועלת של פרסום באמצעי המדיה השונים



מכירות וקידום מכירות – גיבוש טקטיקות לקידום מכירות

.5.2.2

קהלים

ההיצע התיירותי בתחום המועצה האזורית מטה יהודה מאופיין במגוון גדול הפונה לסוגי קבלים רבים
ועונה על טווח רחב של ציפיות .על מנת לענות באופן הטוב ביותר על הצפיות של התייר  ,יש לפלח את
הקהלים לפי סוגים ולשווק את האזור בצורה ממוקדת ככל הניתן.

.5.2.1

תיעדוף קהלים

לאחר ניתוח מעמיק של קהלי התיירות הפוטנציאליים ולאחר בחינת הרגלי התיור שלהם ואפיונם
באמצעות שאלונים ,סקרים וניתוחים סטטיסטיים  ,מומלץ להתייחס אל הקהלים הבאים כאל קהלי
מטרה ראשיים:


משפחות וחבורות משפחות.



שוק מאורגן של ועדים ,ארגונים ,בני גיל זהב ומתנ"סים.



שוק מאורגן של תלמידי בתי ספר.

קהלי מטרה נוספים:


תיירות נכנסת :תגלית ,פרוטסטנטים, fly&drive ,יהודים בביקורים חוזרים



זוגות בכלל וזוגות צעירים בפרט



קהל דתי
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.5.1
.5.1.2

אפיון תיירותי של קהלים למיקוד
משפחות וחבורות משפחות

בעשור האחרון הולכת ותופסת תאוצה התופעה של קבוצות משפחות המתארגנות באופן וולונטרי לבילוי
משותף בחופשות ובסופי שבוע .מדובר בכ 100,000 -בתי אב המהווים  40%מכלל בתי האב בישראל
ובסך הכל במעל ל 8-מיליון נפש .הקבוצות הללו ה ן על פי רוב יציבות וותיקות 14% -מן הקבוצות
מטיילות יחדיו לאורך תקופה העולה על  5שנים.
בתוך קבוצת חבורת המשפחות ניתן להבחין בין שתי תתי קבוצות  -קבוצות חברים לעומת קבוצות
המתארגנות דרך מוסדות החינוך של הילדים (גנים ובתי ספר).
הקבוצה הראשונה מונה בדרך כלל  4-1משפחות של חברים ותיקים ,בעלי הכרות רבת שנים .היוזמה
ליציאה לטיול ותכנון הטיול נעשים על פי רוב במשותף ובאופן ספונטני .הטיולים שלהם כוללים על פי
רוב לינה מחוץ לבית.
הקבוצה השנייה של המשפחות המטיילות מתבססת על ההכרות דרך מוסדות החינוך של הילדים ,והיא
מתג בשת בדרך כלל ביוזמת נמספר הורים פעילים כגון ועד הכיתה ,אשר מרכזים את הטיולים מבחינת
מועד ,תכנון מסלול ,גיוס מדריך וכד' .בטיולים הללו משתתפות מעל ל  10משפחות ,והם בדרך כלל
טיולים בני יום אחד.
טיולי המשפחות מעניקים למשתתפים חוויה ייחודית הנשענת במהותה על ההיבט החברתי ,כאשר
הילדים נהנים מן השהייה בחברת בני גילם ואילו ההורים נהנים מההווי החברתי ומתעסוקה לילדים.
בצד היתרונות של הטיול המשותף ישנם גם חסרונות לשהייה בחברה ,כגון העדר אינטימיות משפחתית,
הידרשות לפשרות וויתורים וכד'.

.5.1.1

אפיון דפוסי התיור של קבוצות המשפחות

כאמור ,המאפיינים המרכזיים של טיולי קבוצות המשפחות הם הדגש הניתן לילדים ולהווי החברתי .מן
המאפיינים הללו נגזרות הצפיות של הקבוצות מן הטיול:


רתיעה מאתרי בילוי המוניים כגון פסטיבלים וכד'.



רתיעה מאתרי בילוי ולינה יקרים.



העדפת מתחמי לינה אינטימיים המספקים נוחות בסיסית כגון שירותים ,מים זורמים
וחשמל.



האתרים האטרקטיביים הם מסלולי מים ,חופי רחצה ומסלולי פעילות .
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מסקר הבוחן את הרגלי התיור של הקבוצות הללו עולים מס' ממצאים:
קבוצות המשפחות נפגשות לטיול משותף  1פעמים בשנה ,כלומר  3.1טיולים בשנה .מעל ל 30%מקבוצות
המשפחות מטיילות בתדירות של אחת לחודש או יותר.
ברבים מן המקרים’ דפוס הטיול של קבוצות המשפחות כולל לינה מחוץ לבית .הרוב המכריע  ,למעלה
מ 20%לנים בבתי מלון בצימרים באכסניות ובבתי ספר שדה ,היתר לנים בשטח באוהלים ובאתרי
קמפינג מוסדרים.
דפוסי צריכת שירותי הסעדה מתפלגים באופן הבא –  85%אוכלים במסעדות במשך הטיול35% ,
מצטיידים באוכל מהבית ו 40%הנותרים משלבים בין השניים.
הרוב המכריע של קבוצות המשפחות נוהג לשלב בטיול כניסה לאתרים בתשלום ,ואילו מיעוטם11% ,
בלבד ,מדווחים כי הם לא נוהגים להיכנס כלל לאתרים בתשלום או עושים זאת לעתים רחוקות בלבד.

.5.1.3

השוק המאורגן

בתוך קהל השוק המאורגן אנו מבחינים בין שני סוגים – גמלאים וועדי עובדים:

א.

פלח הגמלאים המאורגן

שלא כפי שניתן לצפות ,פלח הגמלאים כולל קבוצות גיל מגוונות ולא רק בני  15ומעלה .כיום ישנם
גמלאים צעירים ,בני  45ומעלה שיצאו לפנסיה מוקדמת ממערכת הביטחון על שלל סניפיה ,ממערכת
החינוך וכו' .פלח הגמלאים מונה מעל מיליון איש רלוונטיים וכ  200אלף איש מעל גיל .15
בישראל של שנות האלפיים פלח הגמלאים מצוי בגידול מתמיד (בכל שנה נוספים יותר מאשר נגרעים).
אופי החיים ואיכות החיים כיום ,מאפשרים לגמלאים צריכה מוגברת של תיירות ונופש ,כיחידים או
במסגרת קבוצתית ,משום שלרובם יש את הזמן פנוי ואת היכולת הכלכלית לצרוך נופש וביקור באתרי
תיירות.

ב.

דפוסי התיור של פלח הגמלאים

כאמור ,לפלח הגמלאים יש את היכולת הכלכלית ואת הפנאי לטייל גם באמצע השבוע .הגמלאים נוהגים
לטייל במסגרת ארגוני גמלאים ,מועדונים ומתנ"סים .משך הטיול של הגמלאים (כמחצית מבני ה15-
ומעלה) הוא ארוך יחסית ( 4.5ימים) 1.2 ,פעמים בשנה בממוצע .במסגרת הטיול מרבים הגמלאים לבקר
באתרים היסטוריים וארכיאולוגיים וכן לנפוש באתרים בעלי אוריינטציה בריאותית .
החיסרון הגדול המאפיין את דפוסי התיור של הגמלאים הוא ההרגל לצרוך שירותי תיירות במחירים
נמוכים.
החסמים העשויים למנוע מפלח הגמלאים לצאת לטיול ולנופש ,קשורים בתפיסה העצמית של המצב
הבריאותי ו/או המצב הכלכלי ,בתפיסתם את מוקדי התיירות כלא מתאימים מבחינת רעש ,מזון וסוג
הפעילות וכן בהעדר פרטנרים ליציאה.
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ועדי עובדים וארגונים

ג.

פלח ועדי העובדים והארגונים מונה  8.5מיליון איש שהם מרבית העובדים בישראל .פלח זה מהווה את
הכוח המניע של תעשיית תיירות הפנים בישראל.
בתוך פלח ועדי העובדים אנו מבחינים בשני פלחי משנה בהתאם לגובה ההכנסה:


ארגונים ,חברות ומקומות עבודה בעלי הכנסה גבוהה  ,עימם נמנים חברות היי טק ,חברות
ביטוח ,משרדי ראיית חשבון ועריכת דין ,הפלח הפיננסי וכד'



ארגונים ,חברות ,ומוסדות בעלי הכנסה ממוצעת ונמוכה דוגמת גופים מוניציפליים ,מערכת
החינוך ,חברות ייצור תעשייתיות ,מוסדות ממשלתיים ,מוסדות ציבור וכד'

דפוסי התיור של ועדי העובדים והארגונים

ד.

רמת ההשתכרות בשני תתי הפלחים האמורים מכתיב את התקצוב היומי לעובד ובהתאם לכך את דפוסי
הנופש .התקצוב היומי לעובד כולל לינה ,תחבורה ,תשלום עבור הדרכה ותשלום עבור כניסות לאתרים,
נע בין  150ל .₪ 1000
הזמנות הנופשים והטיולים של הפלח מתבצעות דרך משרדי נסיעות ,באמצעות אדם מתוך הארגון
הנושא באחריות לתחום הנופש ,התיירות והטיולים.
בנוסף למשרדי הנסיעות הגדולים ,פועלים בתחום גם מורי דרך רבים המצויים בקשר ישיר עם קבוצות
רבות והם משמשים כגורם המקצועי בקביעת יעדי הנופש ,מרחבי הטיול ,וגיבוש התוכנית המלאה .ניתן
לאפיין התמחות של משרדים שונים בתת הפלחים השונים של פלח רחב זה .כך למשל נמצא משרדים
הפועלים בעיקר בקרב חברות וארגונים בעלי תקציב גבוה ,בעוד משרדים אחרים פעילים בעיקר בקרב
בעלי תקציב נמוך ובינוני .הקישור לפלח זה נעשה דרך אנשי קידום מכירות מקצועיים הפועלים בקרב
מארגני תיירות.

ה.

תיירות חינוכית

בפלח מוסדות החינוך אנו מתייחסים לתלמידי בתיה ספר היסודיים ,חטיבות הביניים והתיכונים .להלן
טבלת מספרי התלמידים במערכת החינוך בישראל:

מוסד חינוכי

שנת תש"ע

שנת תשע"א

גני ילדים ציבוריים

322,881

390,085

בתי ספר יסודי

223,180

221,112

חטיבת ביניים

859,242

852,254

חטיבות עליונות

314,820

315,221
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בתי ספר יסודיים
בבתי הספר היסודיים -כתה א' עד כתה ו'  -לומדים בשנת הלימודים תשע"א כ 900,000תלמידים
המהווים את הפלח הגדול ביותר במערכת החינוך .פלח זה נמצא בגידול מתמיד ,בשל הריבוי הטבעי
החיובי במדינת ישראל.
למרות גודלו היחסי של הפלח ,מדובר בפלח קשה מאד למימוש בתחום התיירות והטיולים משום
שבכיתות א' – ג' הילדים צעירים מדי לטיולי יום מלא ,ובד"כ יוצאים ליום טיול אחד בשנה ולעוד מספר
סיורים לימודיים קצרים בני שעתיים עד  4שעות .החל מכיתה ד' יוצאים התלמידים לטיולים בני יום,
וכיתות ו' רבות כבר יוצאות לטיול בן יומיים .בשל מיקומה של מטה יהודה בסמיכות למרכז הארץ
ולמוסדות חינוך רבים ,ניתן בהחלט לממש את ביקורי ילדי כיתות ד' עד ו' ,כחלק מתוכנית הלימודים
שלהם על ארץ ישראל ומדינת ישראל.
מומלץ להתעדכן באופן סדיר ב תוכנית הלימודים של משרד החינוך ,ולאתר את החלק הרלבנטי באזור
עבור כל שכבת גיל ,בהתאם לידע הכללי ולחומר הנלמד בכיתה.

חטיבות ביניים
מספר תלמידי חטיבות הביניים מכתה ז' עד כתה ח' ,עומד בשנת הלימודים תשע"א על 810,000
תלמידים .בדרך כלל כיתות ז' -ח' יוצאות לטיול שנתי בן יומיים ,ולעוד שני סיורים לימודיים בני יום.
כיתות ט' כבר נוטות לצאת לטיול שנתי בן  8-3ימים ,ולעוד שני ימי סיור לימודי במהלך השנה .קבוצות
גיל אלה הינן קהל יעד רלבנטי מאד לאזור מכיוון שבגילאים אלה לומדים רבות על הגיאוגרפיה של א"י
ומתחילים לרכוש אוריינטציה גיאוגרפית של א"י.

בתי ספר תיכוניים
תלמידי בתי הספר התיכוניים מונים בשנת הלימודים תשע"א כ  .320,000תיירות תלמידי התיכון מהווה
את המנוע המרכזי של תעשיית התיירות החינוכית.
בפועל מטיילות בעיקר כיתות י' וכיתות יא' ,מכיוון שהטיול השנתי של כיתות יב' אינו טיול למטרות
לימודיות ,אלא למטרת הנאה והתפרקות מעומס בחינות הבגרות .כיתות יב' מטיילות בטיול השנתי
בעיקר לאזור אילת ,ובמקרים מסוימים לאזור הכנרת ורמת הגולן .בשנים האחרונות מתפתחת מסורת
של "מסע ישראלי" עבור תלמידי יב'  ,במקביל למסע לפולין.
כאמור ,עיקר הפעילות מתקיים בכיתות י' ו -יא' .בכיתות אלה יוצאים התלמידים לטיול שנתי בן 3-4
ימים  -כיתות י' מטיילות לאזור מדבר יהודה ואילו כיתות יא' יוצאות לנגב או לגולן.
בנוסף לטיול השנתי ,יוצאים התלמידים לסיורים לימודיים פעמיים בשנה.
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.5.3

המוצר התיירותי

בהתאם לניתוח הקהלים מומלץ לפתח תשתית מוצרית ממוקדת ככל הניתן עבור פלח הארגונים וועדי
העובדים ועבור פלח חבורות המשפחות.
מינוף האזור צריך להיעשות בדרך של שימוש ופיתוח האספקטים הייחודיים הקיימים בו (היקבים,
המערות ,סיפורי התנ"ך וכד').

א .המתכון להצלחה
המתכון

להצלחה

מורכב

נוף,

ממספר

רכיבים:

מסלול

יפה
החברותא

מזג אוויר

אטרקציות
לילדים  -מים ,סולמות ,חבלים וכד'.
למבוגרים -

ירידים,

תכנים ,עניין

מסעדות,

הופעות וכד'

ב .מה ישאיר אותם אצלנו?
השאיפה הכלכלית  -תיירותית העיקרית היא להביא תיירות ( )stay putלאזור ,כלומר לעודד לינה
באזור .לשם כך יש לפתח "מוצרי לילה" .רצוי לפתח מוצרים דו תכליתיים אשר משמשים את השוק
המאורגן במשך היום ובלילה בעיקר את פלח המשפחות.

מן המחקר שערכנו עולה כי בני ה 41-55 -יישארו ללינת לילה באזור ,באם יפותחו באזור פעילויות
ואטרקציות ליליות כגון ערבי שירה ,חזיונות אור קוליים ,סיורי יקבים הכוללים ארוחת ערב וכד' .על
מנת לעודד אותם ללון באזור עלינו להציע להם פעילות לילית מחד ,ומקומות לינה התואמים את
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ציפיותיהם מאידך .בגילאים הללו ,לרבים מבניהם חשובה נוחות השינה והאירוח ,עם העדפה לצימר
מפנק.
לבני ה ,35-45 -הקנאים יותר לשעות השינה שלהם (המועטות ממילא) ושל ילדיהם ,חשובה יותר
פעילות "הבוקר שאחרי" .עבורם יש לבנות סל פעילויות בעלות כדאיות כלכלית גבוהה ,אשר יקשור בין
הימים ויעודד שהיה ממושכת .סל הפעילויות יכלול היצע מגוון של אטרקציות לילדים ,פעילויות לילה,
וחוויות ייחודיות המשלבות הנאה עם ערך מוסף ברמת ההעשרה והידע .

ג .פעילויות ,אטרקציות ואתרי ביקור
פעילויות אופייניות לדוגמא:


פעילויות בנוסח "מחפשים את המטמון" ,המשלבות אלמנטים של ידע ,העשרה ,תחרות
וחברותא.



טיולי לילה לאור עששיות ,כולל הדרכה.



שילוב בנקודות אסטרטגיות באזור ,מסכי טריוויה המתייחסים לאינפורמציה הרלוונטית
למקום .מעבר לאלמנט החינוכי המעשיר ,הרי שקיים פה גם אלמנט תחרותי ומתגמל.

אתרים ואטרקציות לדוגמא


שווקי אוכל מקומי ,הכוללים מאכלי עדות מקומיות (שוק עדות) ויפעלו ביום ובלילה.



מרכז מבקרים של כלל יקבי האזור ,העובד בקונספט של יום ושל לילה ומשלב אירוח של יין
וגבינות בייצור מקומי.



הופעות לילה במערות.



פיתוח אמפיתיאטרון מקומי שיוכל להוות חלופה לאמפיתיאטרון בקיסריה.



מיצגים הממחישים את סיפורי התנ"ך והמורשת.

באופן כללי ,השאיפה היא כי המבקרים יעזבו עם "טעם של עוד" ועם תחושה שטרם מיצו את היצע
החוויות והאטרקציות שהאזור מציע ,תחושה שתעודד אותם לשוב אליו גם בחופשה הבאה או בסוף
השבוע הבא.

ד .לינה
מעבר לרמת התכנים ,הרי שחובה לפתח ולהציע תשתיות שונות ומגוונות ללינה באזור .משמע ,לא רק
צימרים קלאסיים ,אלא גם מענה למחפשים לינה ברמה טובה (בין שק שינה לצימר) משולבת בערך
חברתי  -סוג של "קמפינג משוכלל" ,המציע לינת טבע ייחודית ,אשר לא קיימת כיום כמעט בישראל.
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יש מקום לבחון מיזמי לינה ביערות קק"ל.
אתרי הלינה המיועדים לקהל הליבה (קבוצות משפחות) חייבים במסה הקריטית של  5יחידות עד . 10

ה .מיסלול
את האתרים והאטרקציות (הקיימים והעתידיים) ,יש להעלות על מסלולים נושאיים ממותגים.
המסלולים יכולים לחפוף ולהכיל נושאים שאינם בליבת המותג כמו אקולוגיה ,אומנות ,עדות ועוד.
המסלולים יכולים להיות מוצעים בדרכי גילוי שונות:

.5.4
א.



ברגל



ברכב 4*4



ברכב משפחתי



ברכבת תיירותית



באופניים

תקשורת

פרסום

הגישה לפרסום הינה לא פעם כגלגל הצלה מהיר לפתרון בעיות/מצוקות בתפוסה.
על פי רוב הפרסום הוא מכוון מכירה .לעיתים נדירות מושקע מאמץ בבניית תדמית "נקיה" מהצעת
מכר.
לא ניתן לצפות מפרסום מתון/דל תקציב להיות אפקטיבי ,כאשר המותג אינו מוכר ואינו בנוי תדמיתית.
לא סביר שתהיה העדפה וקניה של מוצר לא מוכר .משום כך יש להפנות תקציב סביר לפרסום רב שנתי
לבניית התדמית למותג ה"לב הירוק" ולהגברת המודעות אליו .הפרסום ,לאורך  3שנים לפחות ,יהיה
בעל מסר עקבי ויתבצע בעיתויים דומים.
המסר מרכזי "STAY PUT” :ב"לב הירוק"
עידוד צריכת חופשה (לא נופש) באזור וצריכת האטרקציות ,הנוף ,הרוגע ,הטיולים שמציע האזור( .טרנד
עולמי המוכר במונח )SLOW TOURISM
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יחסי ציבור

ב.

בשונה מפרסום ,יחסי ציבור הינם ערוץ תקשורת המייצר תקשורת "אובייקטיבית" .במונחי עלות -
תועלת ,יחסי הציבור מהווים צינור יעיל להעברת מידע.
מטבע הדברים ,תחום התיירות הנו עונתי .לפיכך לא מוצע להשקיע ביחסי ציבור באופן שוטף לאורך כל
השנה אלא בפרקי זמן מדודים.
מומלץ לבצע שני גלי יחסי ציבור:
-

גל מרכזי לקראת סוכות ותחילת החורף (חודשיים)

-

גל משני ביוני/יולי לתמיכה בפעילויות קיץ בכלל ובפעילויות ללילות הקיץ בפרט.

(עלות ריטיינר של חברה מהטובות בתחום ,כ $8000-לחודש .ניתן להשיג יח"צ טובים גם ב $1500
לחודש).

אירועים

ג.

לעריכת אירועים תיירותיים דוגמת פסטיבלים ,שווקים והופעות יש מספר יתרונות:


הגברת את המודעות הציבורית לאזור.



הנעת צריכת התיירות והשהיה באזור



תמיכה בתדמית.

את האירועים כדאי לערוך בחורף (אוקטובר-נובמבר) ובקיץ.
נושאים לדוגמה:


חקלאות ,יין ,גורמה ,מאכלי עמים



אקולוגיה  ,הוליזם



טיולי שטח



טיולי אופניים



אירועי מוזיקה



בעקבות גיבורים :תנ"ך ומורשת.



פסיפס אתני ,עדות
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ד.

מדיה כתובה

להלן ניתוח של מדיות כתובות בקהלי מטרה רלוונטיים :רוכבי אופניים ,נופשים בצימרים ,וקבוצות של
משפחות.
המדיה המועדפת היא מדיה הנותנת כיסוי מוחלט טוב ,עוצמתה היחסית בפלח גבוהה ומחיריה זולים.

פרופיל מדיה של חובבי אופניים (שיעור כיסוי בפלח):
שיעור כיסוי בפלח אינדקס
גלובס

4.0%

188

The Marker

6.3%

118

ישראל היום

83.3%

102

ישראל פוסט

2.1%

182

ידיעות אחרונות ספורט

13.2%

112

מעריב ספורט

5.3%

112

בשבע

2.4%

181

מקור ראשון

4.1%

188

במחנה

3.4%

154

לוח פוקוס

4.5%

141

אוטו

4.8%

132

בלייזר

1.3%

144

דרך האוכל

4.1%

110

הורים וילדים

3.3%

113

טבע הדברים

8.5%

183

נשיונל ג'אוגרפיק

5.5%

182

מסע אחר

3.5%

115

לוי יצחק

1.4%

132

Traveler

4.1%

188

ארץ וטבע

8.4%

182
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מפתח
שיעור כיסוי בפלח  -ה  %מתוך הפלח שנחשף למדיה
אינדקס  -עוצמת המדיה בפלח לעומת כלל האוכלוסייה

מדיות אשר נותנות כיסוי רחב בפלח אם כי ללא יתרון בייצוג בו:


ידיעות אחרונות אמצע שבוע – 32%



ידיעות אחרונות סוף שבוע – 42%



מעריב אמצע שבוע – 15%



מעריב סוף שבוע – 80%

פרופיל מדיה של פלח קבוצות חברים היוצאים יחד לחופשה:

שיעור
בפלח
ידיעות
שבוע

אחרונות

כיסויאינדקס

אמצע43%

180

ישראל היום

24%

114

גלובס

4.3%

138

ישראל פוסט

1.9%

115

מקור ראשון

8.1%

138

ידיעות אחרונות סוף שבוע 51.2%

110

מעריב סוף שבוע

81.3%

109

בשבע

2.9%

189

מסלול ידיעות

14.9%

134

במחנה

3.5%

151

לאשה

13.3%

112

לוח פוקוס

4.4%

135

פנאי פלוס

10.0%

188
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רייטינג

5.2%

112

אוטו

4.1%

151

בלייזר

2.2%

122

דרך האוכל

5.8%

132

נשיונל ג'אוגרפיק

5.2%

131

מחירון לוי יצחק

1.2%

142

Traveker

1.5%

125

פרופיל מדיה של פלח צרכני הצימרים ובתי הארחה:

שיעור
בפלח

כיסויאינדקס

הארץ

9.2%

133

The Marker

7.9%

141

מקור ראשון

8.3%

149

בשבע

2.1%

138

בלייזר

4.2%

109

GO

1.2%

111

דרך האוכל

4.1%

102

הגה

1.3%

138

טבע הדברים

8.5%

188

נשיונל ג'אוגרפיק

5.3%

184

מסע אחר

3.2%

183

מסע עולמי

1.2%

111

מוטו

0.9%

189

קוסמופוליטן

1.2%

148
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ברמה המוחלטת החשיפה הרחבה ביותר בפלח היא ל:
•

ידיעות אחרונות אמצע שבוע 38.5% -

•

ידיעות אחרונות סוף שבוע – 43%

•

מעריב סוף שבוע – 12.2%

•

ישראל היום – 19%

ב הינתן תקציב מועט ,האופציה הכדאית לפרסום במדיה מודפסת היא משלבת בין :


ישראל היום -כמדיום רחב

•

גלובס או כלכליסט  -לפלח הגבוה

•

מקור ראשון  -לפלח הדתי

•

פנאי  - +כמדיום רחב (בעיקר לפרסום אירועים)

•

אוטו

•

בלייזר

•

דרך האוכל

•

נשיונל ג'אוגרפיק

•

מחירון לוי יצחק

•

Traveler

•

מדיות נישה משלימות

•

אינטרנט
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.5.5
א.

שיווק באינטרנט

רקע כללי

השיווק האינטרנטי נמצא בגידול מתמיד בעשור האחרון ,ובעיקר בשנים האחרונות .החשיפה
ה אינטנסיבית של הצרכן למדיום האינטרנטי ,והעובדה שהוא מהווה מקור מרכזי לקבלת מידע ,לסקירת
היצע תיירותי ,להשוואת מחירים ולקבלת ההחלטות בנושא חופשות ונופש ,הופכת אותו לכלי מרכזי
בתמהיל השיווק והפרסום.

שימושים קבועים באינטרנט לפי גיל ,תוצאות סקר -
נוסח השאלה :באיזה מהשימושים הבאים אתה משתמש באינטרנט באופן קבוע /בדרך כלל ?

לקרוא חדשות ,עיתון או מגזין המופיע באינטרנט
להוריד תוכנות או קבצים
לצפות בקטעי וידיאו באינטרנט
לביצוע פעולות בנקאיות או פיננסיות
להתכתב בתוכנות מסרים מידיים
לקנייה או הזמנת מוצרים ושירותים
למשחקים
להאזין לתחנות רדיו באמצעות האינטרנט
להשתתף בפורומים או בקבוצות דיון
לבצע שיחות קוליות ,כמו בטלפון ,דרך האינטרנט
להעלות תמונות או סרטוני וידאו בכדי לשתף אחרים
לקרוא או לכתוב בלוגים
להתכתב עם אחרים בתוכנות צ'ט
לצורך הכרויות

 %מכלל
המשתתפים
87.5
70.2
70.1
63.7
55.2
54.6
51.6
41.8
37.1
32.9
31.5
25.1
23.1
16.0

 %ממבוגרים
 %מנוער
(גילאי ( )13-17גילאי )+18
89.3
76.0
68.5
81.9
68.7
79.3
71.8
10.2
50.5
86.3
59.5
22.8
48.0
74.7
42.5
36.9
35.5
48.3
33.0
32.7
29.9
41.9
22.8
40.5
22.7
25.9
16.8
11.0

לחיפוש מידע או נתונים בתחומים שונים -מזה:
להרחבת ידע כללי ,מידע כללי

94.9
81.5
55.9

91.4
70.3
26.1

95.4
83.1
60.2

מידע על חברות
נתונים פיננסים כמו מניות שערי מטבע חוץ וכו'
נתוני מחקר או סטטיסטיקה
מידע על ספורט
חיפוש מידע בתחומים אחרים

36.3
35.2
29.8
29.1
56.5

22.6
11.6
19.0
32.0
59.7

38.3
38.7
31.4
28.7
56.1

מידע על טיולים
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שימושים קבועים באינטרנט לפי "כובד שימוש":

גולשים
קלים*

גולשים
גולשים
בינוניים** כבדים***

לקרוא חדשות ,עיתון או מגזין המופיע באינטרנט
להוריד תוכנות או קבצים
לצפות בקטעי וידיאו באינטרנט
לביצוע פעולות בנקאיות או פיננסיות
להתכתב בתוכנות מסרים מידיים
לקנייה או הזמנת מוצרים ושירותים
למשחקים
להאזין לתחנות רדיו באמצעות האינטרנט
להשתתף בפורומים או בקבוצות דיון
לבצע שיחות קוליות ,כמו בטלפון ,דרך האינטרנט
להעלות תמונות או סרטוני וידאו בכדי לשתף אחרים
לקרוא או לכתוב בלוגים
להתכתב עם אחרים בתוכנות צ'ט
לצורך הכרויות

84.8
52.2
60.8
63.1
31.3
43.0
46.7
29.7
22.3
20.7
26.2
13.2
16.2
11.3

84.5
61.8
64.2
61.6
48.1
54.9
41.1
40.5
27.3
24.6
24.7
21.7
15.2
10.1

91.8
81.0
77.4
67.9
63.6
60.7
57.0
47.5
47.3
40.5
36.3
28.9
30.1
20.4

לחיפוש מידע או נתונים בתחומים שונים -מזה:
להרחבת ידע כללי ,מידע כללי

95.1
73.8
57.9

95.0
81.2
56.2

95.8
85.6
56.8

מידע על חברות
נתונים פיננסים כמו מניות שערי מטבע חוץ וכו'
נתוני מחקר או סטטיסטיקה
מידע על ספורט
חיפוש מידע בתחומים אחרים

26.1
22.3
21.4
27.7
45.7

33.3
32.4
31.6
21.8
56.4

41.9
39.9
34.2
35.4
57.1

מידע על טיולים

* גולשים  0-4שעות בשבוע.
** גולשים  5-10שעות בשבוע.
*** גולשים מעל  10שעות בשבוע.
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אתר אינטרנט

ב.

יש להקים אתר אינטרנט תיירותי שאינו חלק מאתר המועצה או עמותת תיירות רחבה.
על מנת לבחון את יעילותו של האתר ,יש לנהל אותו ולעדכן אותו מדי יום.
קיימות דרכים בדוקות לבחון את יעילות האתר  -מספר כניסות הגולשים ,מספר הדפים הנצפים ,ומשך
השהות הממוצע לגולש .פרמטרים אלה יבהירו לנו את מידת הצלחתו של האתר.
על מנת לבחון את יעילות האתר ,על מנהל השיווק לנהל את האתר ,ולשלוט בממשק הניהול (ממשק
האדמיניסטרציה) לקבלת מידע מדויק אודות הפרמטרים האמורים .את השליטה בממשק הניהול ניתן
לקבל מחברת האינטרנט המקימה את האתר.
באופן כללי ,השיווק ברשת האינטרנט מתבצע בשתי דרכים עיקריות (ישנן דרכים נוספות ,אך הן
מצריכות ידע מקצועי רב ,אנשי מקצוע העוסקים במלאכה יומיום ,והן מתאימות בעיקר למוצרי צריכה,
ולעיצוב דעת קהל).

הדרכים המרכזיות לשיווק ברשת

ג.
1

רכישת מילות מפתח

שיטה זו מקפיצה את האתר ל"מרכז העניינים" ,כך שהוא מופיע מיידית לעיני הגולשים במקומות
הראשונים במנועי החיפוש ,בהם נקנו מילות החיפוש .השיטה מבוססת על הצורך של הגולשים במציאת
מידע .כשהגולש מחפש מידע במנוע חיפוש ,הוא מקליד מילת חיפוש ( .דוגמאות למילות חיפוש
רלבנטיות לקנייה עבור "הלב הירוק" :עמק האלה ,דרך בורמה ,לטרון ,טיול לירושלים ,דוד ,דוד
וגוליית) ברגע שעשה זאת ,תיפתח אל מול עיניו רשימת אתרים ארוכה ,המכילה לעיתים מאות ואלפי
אתרים ,בהם נזכרת המילה המבוקשת .על מנת שאתר הלב הירוק יהיה בין עשרת האתרים הראשונים
שיופיעו ,יש לקנות את מילת המפתח הנ"ל בכסף!!! ניתן ורצוי לרכוש מילות מפתח במנועי החיפוש
הגדולים המוכרים לכולם  . YAHOO,NANA, YNET, WALLA , MSN ,GOOGLE -עלות מילות
חיפוש היא יקרה מאד ולכן יש לבחור אותן בתשומת לב.

8

רכישת באנרים באתרים מובילים

הבאנרים הם פרסומות המופיעות לעיני הגולש ללא כל שליטה  -כאשר הגולש מבלה את זמנו באתר
מסוים ,למשל קורא חדשות ב ,YNET -צצה לפתע פרסומת בצורת באנר של חברת אל-על המציעה
מבצע לבודפשט במחיר מיוחד .אם הקורא מעוניין בפרסומת ,עליו להקיש על הבאנר עם הסמן .הבאנר
מקושר לאתר הרלבנטי (במקרה של דוגמה זו ,לאתר אל-על) ומעביר את הגולש לאתר זה באופן מידי.
באנרים באתרי מפתח עולים כסף רב ,וכמובן שיש להחליט עליהם באופן מושכל ,ובתקופות הרלבנטיות.
ברשימת הפורטלים המובילים והמבוקרים ביותר בישראל נוכל למצוא אתWALLA, ,YNET, MSN :
 NRG ,TAPUZ, GOOGLE, NANAועוד מספר אתרי מפתח בהם מבקרים הגולשים פעמים רבות.
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האתרים המועדפים בביקור על ידי משתמשי האינטרנט:

 %מכלל
המשתתפים*
וואלה
גוגלgmail /
ynet
נענע10
פייסבוק

 / MSNהוטמייל
תפוז
ONE
nrg
מקושרים
בנק פועלים
yahoo
ספורט 5
גלובס
זאפ
youtube
דה מרקר
start
הארץ
ויקיפדיה
אחר**
לא זוכר/לא יודע

45.3
40.1
37.6
14.2
8.9
8.6
7.4
6.4
5.5
3.8
3.5
3.2
2.7
2.4
2.2
2.2
2.1
2.1
2.0
2.0
51.1
0.5

 %ממבוגרים
 %מנוער
(גילאי ( )13-17גילאי )+18
65.4
39.9
11.8
24.0
12.8
8.2
4.8
8.2
1.1
8.6
0.0
0.9
3.7
0.0
0.5
7.9
0.0
0.0
0.0
3.6
50.8
0.0

42.2
40.1
41.5
12.8
8.3
8.7
7.8
6.1
6.1
3.1
4.0
3.6
2.6
2.8
2.5
1.4
2.4
2.4
2.3
1.8
51.1
0.6

האתרים הפופולאריים ביותר בתחום התיירות הינם –  YNETתיירות WEEKEND, ZIMMER,
 ,TAPUZ TRIP ,TZOFITהדקה ה ,HOTELS ,90-ועוד שפע אתרים קטנים יותר ופחות מוכרים כגון
תיירות  ,TOURGUIDE ,8000וחברות התיירות הפרטיות הרבות בשוק.
על מנת לפרסם אתר אינטרנט חדש ,רצוי לשלב את שתי השיטות המוצעות לעיל ,בתמהיל נכון ,בהתאם
לתקציב קיים.
בנוסף ,קיימים מספר ספרי חובה המוכרים לשוק מארגני התיירות כמדריך כללי של אתרי התיירות
בישראל .מדריך מוכר כזה הינו "מדריך צופית לתיירות בישראל" ,המוכר כיום כ"תנ"ך" של סוכני
הנסיעות ,המבקשים מידע מקיף,זמין ,מהיר ואמין על אתרי תיירות שונים.
עמוד בצופית יחד עם עמוד באתר האינטרנט של צופית הינו בהחלט מהלך קידום מכירות הכרחי בשוק
המאורגן ,והדבר ניתן לביצוע במחירים סבירים מאד.
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סיכום

ד.

חיוני להעלות לאוויר אתר אינטרנט מכובד במספר שפות (לפחות עברית ,אנגלית ,רוסית) .על האתר
להיות מושך ,עתיר תמונות וגירויים .האתר חייב לספק חוויה לגולש.
על האתר להיות מותאם לצורכי המבקר הבודד ולצורכי הקבוצות גם יחד .את אתר האינטרנט יש לשווק
ברשת באמצעות תוכנית פרסום מקצועית ,נגזרת של תקציב הפרסום למדיה האינטרנטית.
חובה לקיים ניהול יומיומי של האתר ,לשווק אותו ברשת ,לדלות ממנו נתוני גלישה יומיים ושבועיים,
וכמובן לענות על בסיס יומיומי לדוא"ל של הגולשים.
אתר מנוהל ,ה מעודכן תדירות ,הינו אתר מזמין ,נעים ,יעיל ונוח לגולשים!! יש לזכור את העובדה
שתחום זה מתפתח בקדחתנות ,ולכן מה שעושים היום ,עלול להיות ארכאי ולא יעיל תוך שנה  -שנתיים.
מסיבה זו יש לבצע עבודה טובה ,יפה ומושכת קהל .חובה להשקיע בתמונות ,ברמת הכתיבה ,ובנוחות
ה גלישה באתר .חשוב מאד לעצב מבחינה גראפית אתר ידידותי למשתמש!!

תקציב

ה.
•

אינטרנט קידומים  20-100-אלף ₪

•

אינטרנט פרסום₪ 400000 -

•

מדיה כתובה₪ 300000 -

זהו התקציב ההכרחי /המינימלי ליצירת התחלה של בולטות ועליה על המפה.
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.5.4
א.

מכירות וקידום מכירות

מבנה ארגוני של השיווק והמכירות

אזור המבקש למצב עצמו כמותג תיירות על מפת התיירות של ישראל ,מחויב בהקמת מערך שיווקי
מקצועי המתייחס לטווח הקצר ,הבינוני והארוך גם יחד.
כאזור מוטה פעילות קבוצות של אמצע השבוע ,קיימת רגישות גבוהה לפעילות מול השוק המאורגן,
ומכאן מתחייב יחס רציני ומקצועי כלפי שוק זה.
כפועל יוצא מהנחות יסוד אלה יש לומר ,שהאזור ישען במידה רבה על איכות המכירות הישירות שלו,
קרי על עבודה מול סוכני נסיעות ,ארגונים ,וגופים גדולים .השפעת שוק הבודדים הישיר –  F.I.T.הינה
בעיתויים ספציפיים של סופי שבוע ,קיץ וחגים.

קידום מכירות כללי

ב.

עבודת קידום המכירות ,חייבת להתבצע כל הזמן ,לאורך כל השבוע .מקדם המכירות חייב להכיר היטב
את השוק ,ולהבין את הדינמיקה שלו .על מנת ליצור קשר אמין וממושך עם שוק התיירות ,רצוי שקידום
המכירות יתבצע באופן אישי ומקצועי גם יחד .חשיבות רבה נודעת לקשר האישי המתמשך של מקדם
המכירות עם האזור .כך נוצר זיהוי בשוק בין האזור ,ובין אדם המקדם את מכירותיו .המימד האישי
חשוב ביותר ,ויש משמעות גדולה לרציפות אנושית בתפקיד קידום המכירות.
על מקדם המכירות לזהות מה כוחו של כל סוכן  /ארגון בשוק ,לנתח ולהבין את הפוטנציאל שלו ,ומכך
לגזור תוכנית עבודה ,קרי – קיים יחס ישר בין חשיבותו של סוכן  /מארגן טיולים ,לבין מספר הביקורים
והפגישות במשרדו ,אליהם יש לשאוף.

להלן הנוסחה הרצויה בקידום מכירות פעיל ויעיל
•

זיהוי מדויק של  80הלקוחות הפוטנציאליים של האזור ,וביקור במשרדיהם אחת לשבועיים
לפחות.

•

זיהוי  80הלקוחות הבאים בסדר הגודל ,וביקור במשרדיהם אחת לחודשיים לפחות.

•

זיהוי יתר הלקוחות הקיימים ,הרחבת הפוטנציאל ללקוחות חדשים ,וניסיון להגיע אליהם
לפחות אחת ל 3 -חודשים ,למטרת ריענון ,ושמירה על קשר.

•

את המידע המקצועי יספק מנהל השיווק ,כיוון שהוא מבצע מעקב מתמיד אחר לקוחות האתר.
עליו לערוך אבחון זה לכלל מאגר הלקוחות ,ולספק את המידע הנ"ל בהקדם למקדם
המכירות!!!

•

ההיגיון העומד בבסיס קביעה זו גורס ,כי לקוחות גדולים הינם בעלי פוטנציאל שיווק החיוני
לקידומו של האזור ולכן יש הקשר לעמוד בקשר איתם באופן שוטף .בנוסף ,אצל הלקוחות
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הגדולים (סוכני נסיעות ומארגני טיולים) היקף העבודה היומיומית גדול מאד ,ובכל יום נכנסות
הצעות מחיר חדשות לטיפול .במהלך הזמן ,שבין ביקור לביקור של איש המכירות ,נכנסות
בקשות חדשות אל המשרד ,ויש סבירות גבוהה לקבלת הזמנות חדשות!
•

לשם ביצוע מעקב מס ודר אחר ביקורים ופגישות אצל סוכני נסיעות ומארגני טיולים ,על מקדם
המכירות להגיש דו"ח חודשי מסודר ,ובו דיווח אודות כל פגישותיו ותוצאותיהן .כך ,מנהל
השיווק יכול לבדוק את מצב קידום המכירות ,ביחס ישיר למאגר הלקוחות של האתר .יש
לבדוק חפיפה והתאמה בין דו"ח קידום המכירות לבין צורכי האזור .לשם כך נבנתה טבלת
מעקב ביקורים ,ובה יש להשתמש בדיווח החודשי.

ג.

קידום מכירות מול השוק המאורגן

על מנת להביא עבודה לאזור ,על בסיס המוצר הקיים כיום ,יש לבצע עבודת קידום מכירות אינטנסיבית
בקרב מארגני טיולים וסוכני נסיעות ,המביאים טיולי ם לאזור זה ,ולמרחב כולו ,או שהינם פעילים
בקרב מגזרים בעלי ייתכנות הגעה גבוהה לאזור זה.

עבודת קידום המכירות ,הינה פעילות מקצועית ,שתכליתה הבאת המידע אודות שלל המוצרים אל
דלתם של הלקוחות הפוטנציאליים ,תוך סיוע לאנשי המקצוע בבניית הטיול  /נופש  /אירוע  /יום כיף /
וכו' .איש הקד"מ חייב לבוא משוק מקצועי זה ,עם ניסיון מוכח בתחום ,ועם רקע והכרות מעולה של
השוק המאורגן בישראל.
השוק המאורגן בישראל מניע חלק נכבד מאד מסך התיירות בארץ ,והוא מתמקד במספר פלחים ,מתוך
אלה שנסקרו לעיל (בפרק הסגמנטציה).
בארץ פעילים כמה מאות משרדי נסיעות ומארגני טיולים ,הפזורים בכל רחבי הארץ.
בנוסף אליהם קיימות עוד כמה מאות חברות הפקה וארגון אירועים וטיולים בהיקף קטן יותר ,ולצד
אלה פועלים גם רבים ממורי הדרך העצמאיים כמארגני תיירות וטיולים לכל דבר ועניין .סה"כ יש
בישראל קרוב ל 2,000 -מורי דרך בעלי רישיון ,מתוכם פעילים כ 8,000 -מורי דרך בתחום ההדרכה
הפעילה ,וביניהם יש כ 1,800 -מורי דרך "כבדים" המתפרנסים מהתחום באופן רציני ,ומייצרים עבודה
רבה באופן עצמאי .בקרב אלה ,יש לקחת בחשבון גם כ 500 -בעלי רכב אשכול ,שהינו רכב שרד תיירותי
מקצועי ,הדורש רישיו ן נהיגה ברכב ציבורי ,ורישיון מורה דרך (זהו רכב תיירותי פרטי ,לקבוצות קטנות
ומשפחות) .מן הסתם תיירים המשתמשים באמצעי כזה ,שייכים למעמד בעלי האמצעים.
על מנת להצליח ולהתמודד עם שלל גורמי השוק המאורגן ,ולהגיע אליהם כנדרש ,מובן ,כי יש להעסיק
מקדם מכירות מקצועי  ,הבקיא בשוק זה ,מכיר את כל משרדי הנסיעות וסוכני התיירות ,מכיר את
המדיות הרלבנטיות להגעה אל ציבור מקצועי זה ,ויודע כיצד לדבר עם מארגני התיירות ומורי הדרך
בשפתם .שלב המכירה עצמו ,יתבצע במקביל לקד"מ אינטנסיבי מול כלל השוק המאורגן ,וזאת על מנת
"לעלות על המפה" של אזורי התיירות בישראל.
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הצלחת המכירות הישירות מותנית במספר גורמים מהותיים:
• קיומו של מוצר ראוי במרחב ,שיש לו ביקושים.
• איכות מוצר ,ואיכות השירות הנלווה אליו.
• מחיר מתאים לכל סגמנט ,ועמלה ראויה (השוק המאורגן מתפרנס מהעמלה הזו).
• איש מכירות מיומן ומקצועי ,היודע לתת שירות לגורמי התיירות.
• על האתרים ,מוטלת החובה לגבות את מקדם המכירות באופן מלא ,ולאפשר לו מרווח מחירים כולל
עמלות סוכנים כמקובל ,לצד שירות מקצועי.
• עמלות הסוכנים ומפעילי התיירות נעות בין  80% - 10%ממחירי החלון של כל מוצר ומוצר.

ד.

מערך השיווק

מבנה מומלץ
מנהל שיווק מקצועי ,הפועל בכפיפות מלאה למנהל התיירות במועצה.
בכפוף למנהל השיווק יש להפעיל מערך קידום מכירות מקצועי הפועל בשוק המאורגן על פלחיו השונים.

הגדרת תפקיד מנהל השיווק
• אחראי לשיווקו המתמיד של האזור בכל האמצעים העומדים לרשותו ,ובהתאם לתקציב השיווק.
הפעלת חשיבה שיווקית ,בניית מוצרי התיירות של האתר .מיצוב האזור כיעד תיירותי מוביל ,והובלת
תהליך מיתוג.
•אחראי לקביעת יעדים שיווקיים ומכירתיים לאזור לאורך השנה ,תוך הפעלת תוכנית רב שנתית.
•אחראי להפעלת אנשי המכירות/קד"מ ,פעילות ומבצעי קד"מ ,פרסום ויח"צ.
•אחראי לניהול שוטף של מאגרי לקוחות (פרטיים וקבוצות מכל סוג).
•אחראי למידע ולניתוח סטטיסטי של מבקרים באזור ,על פי פילוחים שונים ,לטובת בניית מסד נתונים
מועיל.
•אחראי להנחלת תרבות השירות באזור ,תוך תיאום עם מנהלי האתרים.

תכונות וכישורים נדרשים למנהל שיווק:
• הופעה מכובדת ופרזנטציה איכותית.
• יכולת ביטוי גבוהה בשפה מכובדת.
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• מודעות גבוהה למתן שירות.
• יוזמה ויכולת אישית להנעת תהליכים שיווקיים.
• ניסיון במערכות שיווק מקצועיות (של חברות וגופים).
• הבנה של שוק התיירות בארץ על פלחיו וסוגי הקהל שלו.
• אמינות ,אחריות אישית גבוהה ,ומקצועיות ללא פשרות.
• ניסיון מוכח בעבודת שיווק /מכירות /פרסום ו/או יח"צ.
• רצוי מאד שיהיה /תהיה מקושר/ת היטב בענף התיירות (אופיו של הענף מכתיב זאת).

תכונות וכישורים נדרשים למקדם המכירות
• הכרת שוק התיירות בארץ על בוריו (שמות הסוכנים ,מיקו מם ,מערכת הארגונים הגדולים
ומקומותיהם ,הכרת אנשי מפתח בתחום התיירות ובתחום המכירות לתיירות).
• ניסיון מוכח של לפחות שנתיים במכירות וקידום מכירות.
• מגורים באזור המרכז.
• ייצוגיות ,פרזנטציה טובה ,ושפה מכובדת.
• אמינות אחריות אישית גבוהה ,ומקצועיות ללא פשרות.
• יכולת לחשיבה ופתרונות יצירתיים.
• השכלה רלבנטית לתחום התיירות.

תגמול מקדם המכירות
• יש לקחת בחשבון שכר בסיס סביר  +הוצאות תחבורה וטלפון ,ועל אלה להוסיף בונוס עבור הצלחה
בהבאת השוק המאורגן ,וזאת על פי קביעת יעדים מכירות ועמידה בהם.
• יש לקבוע יעדים ריאליים לביקורי קבוצות ,ולתגמל את המוכרן בבונוס על בסיס הצלחה במכירות.
• שכר בסיס ריאלי יכול לנוע בין –  ₪ 1,000 – 4,000לחודש  +רכב או הוצאות נסיעה מלאות.
• בונוסים צריכות להיות בסך  5% - 1%מסך הפעילות הכלכלית שהביא לאזור ,או מראש לקבוע סכום
בונוס אם יגיע לרף מסוים ,ולתת הבונוס הדיפרנציאלי על סמך הצלחה בלבד.
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.5.2

מיתוג

מיתוג אזור מהווה דרך להעברת סיפור ולחוויית המקום .המותג משמש ככלי עזר עבור התייר לפיתוח
ציפיות כלפי מקום ,כך יכול התייר הפוטנציאלי לקבל החלטה האם לבקר במקום .המיתוג מאפשר
בניית מוניטין .מיתוג מקומות ,בדומה למיתוג חברות ,פועל באופן המבטא את רוח המקום ומספק
השראה .על תושבי המקום לקחת חלק בתהליך המיתוג .מאפייני המקום יוצרים את זהותו המבודלת –
תרבות ,מסורת ,היסטוריה ,אומנות ,אנשים ,יכולות ,כישורים ,כלכלה ,תיירות ,טבע ,אקולוגיה,
אירועים ,מקומות ייחודיים .על המותג 'לחיות' עם תושבי האזור 'בשלום' .בידול וזיהוי המוצר על פני
מתחריו ישמש ליצירת עדיפות בנתח שוק /פרמיה במחיר.
בתהליך מיתוג יש להגדיר חזון למקום .ישנה חשיבות לתחזוקת מותג לאורך זמן .על מותג להיות
ספציפי באשר לתוכן שברצונו למכור ולקהל היעד אליו הוא מעוניין לפנות ויחד עם זאת עליו להתאים
לקהלי מטרה רבים.
תדמית המותג מושתת על מה שהצרכן תופס שהוא מקבל מהמותג .למשווק ולקברניטי האזור ,יש
יכולת לשלוט ולכוון את תפיסותיו של הצרכן את המותג.
המיתוג הינו האריזה המתווכת בין צרכן היעד של האזור והמוצר התיירותי.
מיתוג הינו לא רק הבחנה טכנית פונטית בין אזור לאזור אלא מכלול אסוציאציות ותפיסות שאנו רוצים
לצרוב במוחו של צרכן היעד.
המיתוג נועד לסייע לתקשורת להעביר את המסר ולדחוף צרכנים לפעולה אל עבר האזור ומוצריו.
לפיכך מיתוג הינו חלק בלתי נפרד מתמהיל השיווק.
שלושת רכיבי המותג (הרגליים האסטרטגיות עליהן מושתת המותג) הם:


קרוב



ירוק



עשיר בתוכן איכותי

רעיון/הבטחת המותג )מה שאנחנו רוצים שיאמינו שהמותג מייצג)
כל חופשה היא סיפור חדש
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הסיבות להאמין:
 נכסים תיירותיים של האזור :יקבים ,מגבנות ,מערות ,סיפורי תנ"ך גדולים המיוחסים לאזור
(יהושוע ,דוד וגוליית ,שאול ,שמשון ודלילה) ,דרכי מלכים.
 פחות מחצי שעה מגוש דן ומירושלים
 ברגע שנכנסים לאזור הנוף משתנה ומיד מקבלים ירוק בעיניים /שפע של יערות וכו'

(:Foot printתביעת הרגל היחודית של המותג )
Means

Is

(ביטוי התכונות בעולם התוכן של המותג)

(אישיות)

מוצרים תיירותיים עם תוכן.

איכותי

קרוב (קרבה פיזית ואמוציונאלית)

טוב לב

סביבה נקייה

מתקדם

טביעת הרגל צריכה להיות ייחודית ,שונה ממתחרים ,רלוונטית ,אמינה ועמידה לאורך זמן.
" " Isמייצג את אישיות המותג ,כלומר מה היו אומרים עליו אם היה הופך לבן אנוש וזאת מנקודת
המבט של אוהביו.
"  " meansהביטוי של התכונה בעולם התוכן האמיתי בו חי ופועל המותג.
לדוגמא :מול התכונה האנושית "אדם איכותי" עומדת הכוונה למוצר תיירותי עשיר בתוכן.

סיכום מהות המותג:
מי אנחנו?
המיצוב – "הלב הירוק" -אופציה מעניינת ואטרקטיבית לחופשה
רכיבי המותג:
קרוב ,ירוק ,תוכן איכותי
Brand Idea
כל חופשה היא סיפור חדש
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ערכי המותגFoot Print /
איכותי ,טוב לב ,מתקדם
כדי להעמיק את רעיון המותג המלצנו על קידום מספר מוצרים תחת מותג העל "הלב הירוק":

ה.



דרך היין-תת מותג לכל מה שקשור ליין ,מזון וגורמה



דרך המלכים-תת מותג לכל מה שקשור לסיפורי תנ"ך ומורשת



ארץ המערות-תת מותג לכל מה שקשור לטבע ואטרקציות

הלוגו
הבנייה הויזואלית של הלוגו
הלוגו בנוי בשלשה שלבים על פי תתי המותגים היוצרים יחד לב " -הלב הירוק".
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 . 4שילוט ומידע תיירותי
 .4.2מערכת השילוט התיירותי ומטרותיה
למערכת שילוט תיירותי  3מטרות שונות זו מזו ומשלימות האחת את השניה .מענה למטרות אלה ניתן
לתת באמצעים רבים שמערכת השילוט היא רק אחת מהם .לא ניתן לצפות ממערכת השילוט לתת מענה
מלא לכל המטרות .יש לתכנן את מערכת השילוט כך שתכלול את  3המרכיבים באופן מיטבי.
בהגדרת המטרות להלן קובצו מספר נושאים שונים ,אשר האופן בו הם באים לידי ביטוי במערכת
השילוט דומה מאוד ולכן אין טעם מעשי להפריד ביניהם.

מטרה

מערכות משלימות

משמעות לתכנון מערכת השילוט

בידול ,מיצוב ,שילוט אחיד בתוך אזור המותג ושונה שימוש בשפת המותג בפרסומים ,בכלי
אחרים.

התאמה

ל"שפת תקשורת אחרים ובעיקר
נוספים של תקשורת חזותית.

מיתוג.

מאזורים
המותג"

מידע  /פרסום

השלט צריך למשוך תשומת לב לקיומו פרסום ברשת ,פרסומי נייר של כל אתרי
של האתר ,לספק מידע טכני על האתר האזור זמינים לחלוקה בכל אתר מאויש.
(טלפון ,שעות פעילות )..
שלטי פרסום לכלל אתרי האזור באתרים
הכללת מירב המידע האפשרי בשלט חשובים באזור
(בהתאמה לסוג השלט ומיקומו) עלול שלטי פרסום למקבצי אתרים בכניסה
לגרום לעלויות גבוהות ולזיהום שילוטי .לישוב

אוריינטציה  /סיוע במציאת הדרך אל האתר.
הכוונה

באמצעים

מפות אינטראקטיביות ברשת ,מאפשרות

יצירת רצף של שילוט מהמיקום בו חיפוש ע"פ נושא וע"פ מיקום.
מופיע השלט לראשונה על מערכת קבצי קול להורדה למכשיר אישי
הדרכים ועד ליעד
שלטי מפות באתרים חשובים

המערכת מבוססת על ההנחה שאת עיקר המידע התיירותי מקבל המבקר לפני כניסתו לאזור באמצעים
דיגיטאלי ים .אמצעים דיגיטאליים אלה ,אמצעים דיגיטאליים נוספים וכן מידע ב hard copyיהיו
זמינים לכל מבקר כתשתית חינמית עם כניסתו לאזור ,בשער או במוקד הראשון שיפגוש בדרכו.
מערכת השילוט התיירותי בשטח איננה יכולה להוות תחליף למערכת מידע.
מערכת השילוט המוצעת מתווספת למער כת השילוט התיירותי הכלל ארצי הקיימת בשטח המועצה
האזורית .לא ניתן ולהערכתנו אף לא רצוי לנסות ולשנותה .המערכת המשלימה נובעת מתפישת הפיתוח
התיירותי של תכנית האב והיא כוללת  3מרכיבים עיקריים:
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 .2מיתוג הדרכים

 .1ציון שער כניסה  /מוקד פיתוח

 .3מידע והכוונה בתוך הישובים

כדי שמרכיבי מערכת השילוט יהיו בהירים למבקר ,וניתן יהיה להשיג את יעדיה יש חשיבות גדולה
מאוד להסרה מוחלטת ומלאה של כל השילוט הקיים בשטח שאיננו תואם למערכת ,ובעיקר לאכיפה
מוקפדת למניעת הצבת שילוט "זמני" ופיראטי בסופי שבוע.

חמת  /מעצ
פיראטי
לשבתות

שבילים
קקל

פיראטי מתחזה
קבוע

.4.2.2

מצוי ואפשרי

עיקר השילוט התיירותי הקיים בתחום המועצה האזורית מטה יהודה הוא שילוט חום שהוצב על ידי
החברה הממשלתית לתיירות בכניסה לאתרי תיירות ולישובים שבהם ישנם אתרי ביקור ושירותי
תיירות .בכניסה לישוב מותרת הצבת שני שלטים חומים מתחת לשלט שם הישוב הלבן .בישובים רבים
מספר זה אינו מספיק וקיימות תוספת של שילוט פירטי.
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כדי ליצור מיתוג אזורי (הלב הירוק – תיירות בחבל מטה יהודה) רצוי ליצור נבדלות גם בשילוט לאורך
הכבישים כחלק מ"שפה" עיצובית של הדרך .אלא שעל פי חוק השילוט לא יתקין אדם שלט הנראה
לעיני מי שנוהג בדרך בין-עירונית .חוק השילוט איננו חל על השילוט החום של מעצ  /חמת שהוא
"תמרור" ג  32בלוח התמרורים.
בחלק קטן מהישובים קיימת מערכת שילוט הכוונה פנימית לפל"ח הכוללת גם הכוונה לאתרי ושירותי
תיירות .מערכת זאת בדרך כלל חלקית ולא עדכנית נכונה ליום הקמתה בתוספת שינויים שאינם
מתאימים לעיצוב המקורי.
בתחומי המועצה האזורית ,כמו גם בשאר חלקי הארץ  ,לא מסומנים נתיבי תיירות .לא ניתן לסמן
נתיבים תיירותים כגון דרך המערות ,דרך המלכים או דרך היין ,באמצעות אחד מתמרורי משרד
התחבורה וממילא לא ניתן להתקין שלטים אחרים.
בתחום המועצה האזורית לא קיימים אתרי תיירות המהווים "מחולל תנועה גדול" כהגדרת משרד
התחבורה (למעט מערת הנטיפים) ולכן ההכוונה לאתרי התיירות שמחוץ לישובים היא בפניה האחרונה
לאתר ולא קודם .הנראות התיירותית של האתרים המהותיים למותג שנבחר (תלי השפלה ,המערות,
השטחים הפתוחים) ,מועטה ביותר.

.4.2.1

כלים אפשריים שאינם בשימוש

ניתן למשוך תשומת לב למוצר התיירותי של מטה יהודה באמצעים שאינם "שלט" על פי הגדרתו בחוק
השילוט" :שלט" – כל דבר שיש בו הודעה לרבים בדרך של כתב ,דפוס ,הדבקה ,הצגה ,הארה ,צביעה,
חריטה וכיוצא באלה לרבות כל מיתקן הנושא את ההודעה והמשמש לצורך זה בלבד;
החוק מאפשר לרשות המקומית ,באישור הועדה המחוזית ,להתיר הצבה של  5סוגי שילוט בדרכים
בינעירוניות ,שניים מבינהם עשויים לשמש לצורך הבלטת נתיבי התיירות המוצעים בתכנית האב
לתיירות.
הוראה על מציאותו של מקום קדוש או מקודש ,אתר לאומי או היסטורי ,אתר זיכרון והנצחה,
.1
גן לאומי או שמורת טבע; ניתן לשלט את כל התילים לאורך ציר המלכים ,את כל המערות לאורך דרך
המערות וכיוב' .על פי התקנות לחו ק שלט ניתן לאשר שלט כזה גם אם יש בצורתו או בתכנו משום
סטיה קלה מהקבוע בדוגמה (ג .)32
הודעה של רשות מקומית הקשורה בכניסה לתחום הרשות; ניתן להשתמש בשלט זה כדי
.8
להציג את הלוגו .

 .4.1עקרונות לתכנון שילוט במטה יהודה
.4.1.2
1.1

מיתוג

לוגו תיירות מטה יהודה יצורף לכל שלט הפניה לאתר תיירות או לישוב שבו יש שירותי

תיירות .מוצע לעצב את הלוגו כ"אביזר" שניתן להרכיב כדגל בראש עמוד תמרור (שלט חום) או לחברו
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לעמודי התאורה הנמצאים במרבית הצמתים .קלות הפירוק של מתקן כזה מחייבת ייצורו מחומר לא
מתכתי למניעת גניבות .יש לבחון משפטית את הצורך בתיאום הנושא עם מע"צ שכן הסיכוי להסכמתם
נמוך מאוד ,להערכתי גם הסיכוי שיפגעו בשלטים כאלה נמוך מאוד.
1.8

כדי ליצור נבדלות לדרכים התיירותיות מוצע ליצור "שפת דרך" נבדלת באמצעים שאינם

שלטים .ראוי לחשוב על פיתוח נופי ייחודי לצמתי הכניסה לישובים ולאתרי התיירות ,הכולל גינון
ואלמנט פיתוח בולט שאיננו כולל כיתוב .לדוגמא דקל וושינגטוניה ואבן "מייל רומית" .תקציב קטן
יחסית .אינו דורש אישורים .מחייב חיבור מים.
1.3

אירועים" :חלק מהותי מיצירת מודעות למותג הוא קיומם של פסטיבלים קבועים .יצירת

אווירה "חגיגית" בעת פסטיבל עשויה לתרום לחיזוק המותג .מוצע להפוך את כל עמודי התאורה
בצמתים שלאורך הדרכים התיירותיות לנושאי "באנרים" שיוצבו במקום לקראת הפסטיבל ויוסרו מיד
עם סיומו .הבנר איננו מוגדר כשלט ,והרשות המקומית יכולה לתת אישור להתקנתו כפי שהיא מציבה
דגלים לקראת יום העצמאות.

.4.1.1

מידע

מידע כלל אזורי :מוצע להציב שלטי מידע תיירותי כללי באתרי תיירות גדולים בעיקר לאורך
8.1
דרכי הכניסה לשטח המועצה האזורית .עיצוב השלט צריך להיות בשפת המוצר של המותג התיירותי.
המידע על השלט יהיה ניתן לעדכון בקלות מבלי להזדקק להחלפת השלט כולו .מוצע שלא להציב
שלטים כאלה באתרים חדשים (מפרץ חניה מיוחד וכיבו') בגלל העלות הגבוהה של יצירת "שער
תיירותי" ותחזוקתו ,ובעיקר בגלל האטרקטיביות הנמוכה שלו כסיבה לעצירת הרכב .דוגמאות
לאתרים מוצעים להצבת השלטים :מיני ישראל ,יד לשריון ,מערת הנטיפים ,הכניסות לפארק בריטניה,
בר בהר ,הסטף.
מידע ישובי :מוצע להציב בכל הישובים התיירותיים שלט מידע תיירותי בכניסה לישוב .לא
8.8
ניתן להתעלם מצרכי השילוט של עסקים לא תיירותיים וחשוב מאוד ליצור הפרדה בין עסקים כאלה
(מוסך  ,חנות ,אתר שירות) לבין העסקים התיירותיים .שלט מידע תיירותי יכול להשתלב בשילוט
הכוונה תיירותי ,בעיקר בישובים שבהם מספר צמתים מצומצם.
עקרון ההשלמה :המידע התיירותי בשילוט יהיה משלים למידע למבקר באמצעים אחרים .לא
8.3
יתאפשר שימוש בתשתית השילוט הציבורית ללא פרסום קבוע באמצעי מידע כוללניים אחרים (אתר
האינטרנט של מחלקת התיירות ,פרסומים ומפות נייר וכיוב').

.4.1.3
3.1

הכוונה

מפות תיירות אזוריות :מוצע להציב מתקני מפות תיירות באתרי התיירות הגדולים שבהם

יוצבו שלטי מידע .המפה תכלול מידע קבוע בלבד :אתרי תיירות ציבוריים וגדולים ,מסלולי תיירות
וכיוב' .שלט המפה יהיה משלים למפת ניר מפורטת יותר שתחולק במקום .להערכתנו ניתן להגיע למצב
שבו הדפסת המפה תמומן מפרסום תיירותי בגב המפה ,וכך ניתן יהיה לחלק כמות בלתי מוגבלת של
מפות ללא עלו ציבורית .כדי למנוע זילות המפה המודפסת בעותקים רבים מוצע לאפשר משיכה של
מפה בודדת ממתקן חלוקה הצמוד למפת השלט.
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מפות תיירות מקומיות :מוצע שלא להציב שלטי מפות של הישוב בכניסה לישובים .הניווט
3.8
בישוב כפרי בעזרת מפה (מהזיכרון) קשה ביותר בהעדר שמות לרחובות וצמתים מוסדרים .הדפסת
מפות ניר עדכניות של הישובים עם שמות שירותי התיירות המשתנים באופן דינמי היא משימה לא
סבירה.

שילוט הכוונה מקומי :מוצע להתקין שילוט הכוונה לשירותי תיירות בכל הישובים .המאמץ
3.3
ליצור בידול חזותי לשפת המותג של המועצה האזורית ,מייתר את הצורך לעצב לכל ישוב שפת שילוט
משלו .שפת שילוט אחידה ופשוט ה ,המותאמת לשפת המותג הכללי ,תוזיל מאוד את עלות הקמת
מערכת שילוט הכוונה מקומי .שילוט הכוונה שהוא גם שילוט מידע חייב להופיע בכל צומת בתוך הישוב
הכפרי.
מסלולי תיירות :מסלולי התיירות יודגשו על מפות התיירות לחלוקה .כיוון שעיקר המאמץ
3.4
בנושא הכוונה מיועד למשפחות הנוסעות ברכב פרטי (שהרי קבוצות מודרכות יודעות דרכן מראש) מוצע
להשקיע משאבים ביצירת מדריך קולי לנסיעה במסלולים התיירותיים ,ובהם גם המלצות לסטיה
ממסלולים אלה לתוך הישובים והאתרים .המדריך הקולי יוכן בפורמט  MP3שאותו ניתן יהיה להוריד
מאתר האינטרנט ובאמצע ות הטלפון הסלולרי וניתן יהיה להפעילו הן באופן ידני באמצעות המפה ,והן
באופן אוטמטי על ידי אות ה  GPSלמבקרים הרבים המצוידים בטלפון מתאים .ניתן יהיה לעדכן את
הקבצים בהתאם לצורך .המדריך הקולי יכול לשמש גם לצורך הדרכת תוכן בתוך אתרים פתוחים
ב"לב הירוק".

.4.1.4

ניהול תחזוקה ואכיפה

אין דבר אנטי תיירותי יותר מאשר שלט לא עדכני .מבקר שיגיע לשירות תיירותי שאיננו קיים על סמך
שלט קיים ,יצא מהמקום עם דימוי שלילי של כל "המותג" .אתרים שנסגרים אינם נוטים לדאוג להסרת
השלטים שלהקמתם דאגו באסרטיביות.
הכמות המוגבלת של מידע שניתן למסור בשלט מחייבת הערכה קבועה של סדרי עדיפות ופעולה על
פיה :הורדה או החלפה של שילוט ,שינוי מקום בשלט וכיוב
ככל שמערכת השילוט מורכבת יותר ,יפה יותר ויעילה יותר היא מחייבת מנגנון תחזוקה מרכזי וקבוע
לטיפול בשלטים שהתבלו או פג תוקפם ,להסרת שילוט פיראטי.

 .4.3אבי טיפוס לעיצוב
.4.3.2

ציון "שער כניסה" " /מוקד פיתוח"

בתכנית האב לתיירות מתוכננים שערי כניסה ומוקדי תיירות כמפורט בפרק .4

הלב הירוק – תכנית אב לפיתוח ושיווק תיירות  -מטה יהודה

עמוד  111מתוך 802

כדי למשוך את המבקר לעצור באתרים אלה ,ולהתחבר למערכת ההכוונה והמידע התיירותי ,מוצע
להוסיף לכל האתרים אלמנט פיסי בולט מאוד וייחודי ,מעין דגל שאינו מתנפנף ,על גבי עמוד הנראה
מרחוק ,אך ללא כל טקסט או רמז לתוכן השער  /מוקד.
הכוונה היא להציב את העמודים בכניסה למתחמים בנויים בלב השטח הפתוח ,בדומה לעמודי הציון
של תחנות דלק שמודיעים למרחוק על קיומו של שירות נדרש וגם מסייעים למיתוג שלו .דוגמא ייחודית
ב ארץ לשימוש בשלט לוגו גדול כזה הוא סמל חטיבת גולני בכניסה למתחם שבצומת גולני .מוצע
להשתמש בעמודים אלה במסורה ולהציבם רק במוקדים ובשערים בנויים ,ולא כאלמנט המבשר פיתוח
עתידי ,כדי לא לפגוע באמינות המסר ובעוצמתו.

שערים  /מוקדים תיירותיים קיימים ,בהם נדרש לשלב אלמנט כבר עתה:
•

לטרון – בסמוך למתחם יד לשריון

•

צומת סטף

•

בר בהר

שערים  /מוקדים עתידיים בהם ראוי לשקול הצבת אלמנט כזה בעתיד:
•

בכניסה לשביל השורק ליד בסיס יסודות (תחנת הרכבת העות'מנית)

•

בחאן שער הגיא

•

בצומת אשתאול

•

בצומת האלה  /צומת גבעת ישעיהו

שערי כניסה שאותרו לצורך הצבת אלמנט פיסי לציון שער הכניסה למרחב התיירותי הם :
לוזית  ,גפן  ,תירוש ,נחושה ,בית נקופה ואורה.
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קיימת נטי יה להציב שלטי מידע והתמצאות (מפות) גדולים באתרים כאלה ,להערכתנו אין כל טעם
בהקמת אלמנטים אלה ,מסיבות רבות שהעיקריות בהן הן:
• לרב המבקרים קשה מאוד "לזכור" מפה שראו בשלט ולנווט על סמך הזיכרון .המבקרים ינווטו בעזרת
אמצעי ניווט ברכב או בעזרת מפה מודפסת.
• עלות השלטים האלה גבוהה מאוד .בתקציב זה ניתן להדפיס עשרות אלפי מפות מודפסות ולאפשר
הורדה של אפליקציית מידע עדכניות לטלפונים סלולאריים ולמכשירי ניווט דיגיטאליים (.)GPS
• השלטים אינם ניתנים לעדכון .הם מתיישנים ובדרך כלל לא מוסרים מהשטח כאשר אינם רלבנטיים
עוד ומממשיכים להוות מפגע ויזואלי.
• בהעדר תחזוקה ,השלטים דוהים ,נופלים ברוח ועיצובם הופך מיושן.
מוצע לוודא שבכל אתר תיירות בתחום המועצה האזורית ניתן יהיה לקבל מפת תיירות עדכנית הכוללת
את כל המידע התיירותי הרלבנטי .רצוי להדפיס את המפה במהדורות קטנות כדי שניתן יהיה לעדכן
אותן בתדירות גדולה יחסית .יצירת גרפיקה איכותית למפה הראשונית צריכה להיכלל בשלב הראשון
של מימוש תכנית השיווק .עדכון המידע במפות ,הדפסתן וחלוקתן יכול להיות מופרט לזכיין תמורת
התחייבות לרכישת שטחי פרסום .כל עסק תיירותי שייכלל במערכת השיווק הציבורית (שמערכת
השילוט היא חלק ממנה) יישא בתשלום שנתי שיזכה אותו בהופעה קבועה במפת התיירות.

.4.3.1

מיתוג הדרכים

 .1אביזר מיתוג
הלוגו הנבחר לתיירות מטה יהודה צריך ללוות את כל מערכת התקשורת
החזותית של המידע וההתמצאות שמערכת השילוט בשטח היא רק חלק
ממנה .הלוגו צריך להופיע על כל הפרסומים ,ניירות מכתבים וכיוב' וגם
על השלטים .כדי להתגבר על חוסר הנכונות של משרד התחבורה
להשתמש בסמלים ייחודיים בתוך שילוט הדרכים ,מוצע לעצב את הלוגו
כ"אביזר" שניתן להרכיב כדגל בראש עמוד תמרור (שלט חום) או לחברו
לעמודי התאורה הנמצאים במרבית הצמתים.
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סדרי עדיפות לביצוע:
בראש עמודי שילוט הכוללים שילוט חום

•

על גבי שאר עמודי השילוט בצמתי כניסה לישובים שבהם שירותי תיירות ולאתרי התיירות
•
שמחוץ ליישובים
על גבי עמודי תאורה בשאר הצמתים בתחום המועצה

•

.8

שפת דרך
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מוצע למתג את הדרכים התיירותיות בשטח המועצה האזורית על ידי יצירת "שפת דרך" נבדלת
באמצעים שאינם שלטים .ראוי לחשוב על פיתוח נופי ייחודי לצמתי הכניסה לישובים ,לאתרי התיירות,
ולירידה לדרכי הטיולים.
לדוגמא נטיעה של דקל וושינגטוניה או ברוש ולידו "אבן מייל רומית" שעליה חרוט לוגו התיירות.
פיתוח אלמנט כזה נמצא בסמכותה המלאה של המועצה האזורית .תקציב ההקמה קטן יחסית .אלמנט
גינוני יחייב תחזוקה כולל השקיית אקלום בשנים ראשונות.
כדי ליצו ר שפת דרך איכותית ולהימנע מזיהום שילוטי ומסר לא נהיר ,מוצע לנקות את הדרך
מאלמנטים קיימים מיותרים :בשטחים הפתוחים בארץ בכלל וב"ליבה השמורה" של מטה יהודה
בפרט ,הוצבו לפני מספר שנים מאות פסלי "ציפורים" על ידי הקק"ל .ציפורים אלה מהוות "זיהום"
שילוטי של השטחים הפתוחים ,ולהערכתי סותרות את מהות המוצר התיירותי שמנסה תכנית האב
להגדיר .למיטב ידיעתי הוצבו הציפורים ללא היתר בניה וללא אישור ועדת שילוט כנדרש בחוק .מוצע
לפעול במשותף עם הקרן הקיימת להסרת הציפורים משולי הדרכים בשטח המועצה האזורית מטה
יהודה.

 .3מפגש מסלולי טיול עם כבישים
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אחד המוצרים הייחודיים שמציעה תכנית האב לתיירות מטה יהודה היא שבילי טיול הנותנים משמעות
תיירותית ל"לב השמור"
ציון מפגשים אלה בשלטים חומים סטנדרטיים אינו מאפשר להבליט את הייחודיות של מסלולים אלה
ואת העובדה שהם חלק ממהות תיירותית אחת.
בע ולם בכלל ,ובאירופה שממנה לקוחה שיטת התמרור הישראלית ,ידועים סימוני חציה של מסלולים
משמעותיים בסמליים ייחודיים ,לדוגמא  Santiago de compostelaבספרד ,צרפת ופורטוגל.

אם וכאשר יושלם מיתוג הדרכים התיירותיות באמצעות "אלמנט מיתוג" ובאמצעות "שפת דרך"
ומסלולי הט יול המוצעים בתכנית יהפכו לגורם משמעותי במותג התיירותי של מטה יהודה ,מוצע לנסות
לקדם את שילוט מפגשי הדרכים והשבילים בתמרור מיוחד כ"פיילוט" בשיתוף משרד התיירות ומשרד
התחבורה.

.4.3.3

מידע תיירותי והכוונה בתוך הישובים

בניגוד למרחב השטחים הפתוחים ולכבישים הבינעירוניים החוצים אותו ,בתוך הישובים מוצע לסייע
לעסקים להחצין את נוכחותם במרחב הציבורי .להחצנה זאת יתרון ברור לעסקים עצמם אך גם
חשיבות ציבורית גדולה .היא מסייעת להפוך את הישוב ל"מרחב שוטטות" שאליו מוזמנים המבקרים
להיכנס גם אם לא באו מצויידים במידע מוקדם על השירות שאותו ניתן לצרוך בישוב .שוטטות כזאת
מאריכה את השהות בישוב ומתאימה למטרות תכנית האב לתיירות.
בישובים הכפריים במטה יהודה קיימות פעילויות לא חקלאיות תיירותיות רבות ופעילויות שאינן
תיירותיות (מוסך ,חנות ,כלביה) .מצד אחד לא ניתן להתעלם מצרכי השילוט של עסקים לא תיירותיים
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אלה ויש חשיבות גדולה להסיר את השילוט הקיים כדי ליצור חזית אסטטית בישוב ,ומצד שני חשוב
מאוד ליצור הפרדה בין עסקים כאלה לבין העסקים התיירותיים.
ראוי לוודא שכל העסקים בישוב נכללים במערכת השילוט היישובית ולהבהיר לבעלי העסקים שכל
שילוט אחר יוסר.
כדי ל חזק את לכידות המותג התיירותי ,ראוי ליצור "שפה" עיצובית אחידה לשילוט כל הישובים
בתחום המועצה האזורית ולאפשר בתוך השפה "ניבים" מקומיים המאפשרים להדגיש את הייחודיות
של כל ישוב בנפרד בתוך המסגרת הכללית של שלטי המועצה האזורית.
3.1

מידע :מוצע להציב בכניסה לכל הישובים התיירותיים שלט מידע של כל העסקים קולטי הקהל

בישוב .השלט יוצב בשער הישוב ,מחוץ לתחום הדרך הבינעירונית.
שלט המידע צריך לכלול מסגרות בגודל אחיד ,שבהם יכול כל בעל עסק להביא לידי ביטוי את מהות
העסק ולתת מידע טכני כמו כתובת ,מספר טלפון ושעות פתיחה .חשוב לעצב את השלט באופן שיאפשר
עדכון קל.
הכוונה :מוצע להציב שלטי הכוונה לעסקים בכל הצמתים בישוב .כאמור יש להבחין באמצעות
3.8
העיצוב בין עסקים תיירותיים לעסקים אחרים.

זיהוי :מוצע להגדיר קווים מנחים לעיצוב שילוט העסק התיירותי בכניסה לנחלה .קווים
3.3
מנחים אל ה צריכים להיות גמישים מספיק כדי לאפשר לבעל העסק להבליט את סגנונו וייחודיותו ויחד
עם זאת למנוע תחושה של תחרות על גודל ובוטות השילוט כפי שכבר ניתן לזהות במספר ישובים עתירי
עסקים ,במיוחד אלה שאינם תיירותיים ,כמו אורה ועמינדב.
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שלט זיהוי על פי הנחיות עיצוביות – בית הילל
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 .2המלצות ליישום
 .2.2קידום וניהול הפיתוח תיירותי
במסגרת תוכנית האב לתיירות נוצר כלי סטטוטורי שסולל את הדרך ליזמות תיירותית מוסדרת
ומהווה אמצעי לניהול המרחב בטווח הזמן הבינוני עד להכנת תכניות מתאר מקומיות מעודכנות
שיסדירו ויעגנו את הפיתוח התיירותי תחת תפישה תכנונית כוללת.
מסגרת המדיניות דורשת מהמועצה האזורית לנהל מעקב אחר התוכניות הנקודתיות המאושרות
במסגרתה ,לנטר את עוצמת הפיתוח התיירותי וללמוד את השלכותיו.
בסיס המידע הגיאוגרפי של תכנית אב לתיירות עשוי לשרת את ניהול התיירות במרחב במידה והמידע
ייאסף ויעודכן באופן שוטף על רקע מפת התיירות של המועצה האזורית.
תוכנית האב ממליצה ,בשלב ההתנעה ,לבחור מבין העוגנים שאותרו כ 4 -פרויקטים מובילים ,אחד מכל
חלופת פיתוח ,שתומכים את מותג המטריה התיירותי "הלב הירוק" ואת המותגים הנושאיים .לגייס
להם משאבים ממקורות שונים ולפתחם כתשתית לצמיחתה של התיירות במטה יהודה.

 .2.1תכנית יישום לשילוט תיירותי
.2.1.2

ניהול תחזוקה ואכיפה
ככל שמערכת השילוט מורכבת יותר ,יפה יותר ויעילה יותר היא מחייבת
מנגנון תחזוקה מרכזי וקבוע לטיפול בשלטים שהתבלו או פג תוקפם ,להסרת
שילוט פיראטי ,ולהתקנה של שילוט אירועים זמני .לשם כך מוצע לנקוט
בפעולות הבאות:

•מינוי אחראי שילוט במועצה האזורית והגדרת תפקידים וסמכויות
•הקצאת תקציב הקמה ותקציב תחזוקה
• חקיקת חוק עזר עירוני לשילוט הכולל סמכות לגבית אגרת שילוט ,הסרת
שילוט לא מוסדר וכיוב'.
• הקמת ועדת היתרים במועצה האזורית כהגדרתה ב חוק הדרכים (שילוט),
תשכ"ו1911-
•הגדרת נוהל פניה למועצה להצבת שילוט זמני לאירועים
• הקמה של מערך טכני או התקשרות עם גורם חיצוני לצורך תחזוקת
השילוט ,הסרה של שילוט פיראטי והתקנה והסרה של שילוט אירועים רשמי.
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.2.1.1

תכנון מערכתי של שילוט ההכוונה החום

משרד התיירות באמצעות החברה הממשלתית לתיירות ,מתקין שילוט הכוונה תיירותי חום על כבישים
בינעירוניים בהתאם להנחיות משרד התחבורה שעל ביצוען ממונה החברה הלאומית לדרכים:
• כל אתר תיירות ציבורי שאינו נמצא בתוך ישוב זכאי לקבל שלט הכוונה חום בפניה האחרונה
במימון משרד התיירות.
•אתר תיירות שהוא מחולל תנועה גדול יכול להפוך לחלק מיעדי התנועה האזוריים ולהיות
משולט מספר צמתים אחורה ,בהתאם לגודלו (לדוגמא מערת הנטיפים).
•שירותי תיירות עסקיים  /פרטיים זכאים לקבל שלט במימון עצמי "על בסיס מקום פנוי"
בצומת הכניסה לישוב .שירותי תיירות עסקיים מחוץ לישובים זכאים לקבל שלט הכוונה
במימון עצמי.
החברה הממשלתית לתיירות איננה יוזמת עוד תכנון שילוט חום ,אלא נענית ליוזמות העולות מן
השטח .היום יוזמות אלה אינן מנוהלות וכך אתרים קטנים בעלי מוטיבציה מקבלים שילוט עודף
(לדוגמא אנדרטת מחל בכביש מספר  )1ואתרים חשובים ללא "אבא" אינם קיימים על הכבישים
(לדוגמא תל בית שמש).
מוצע להכין תכנית כוללת לשילוט חום בתחום המועצה האזורית ,על פי הנחיות משרד התיירות ומשרד
התחבורה ,להשוות אותה למציאות הקיימת בשטח ,ולפנות אל החמ"ת בבקשה להשלמות ואף להסרת
שלטים מיותרים.
התכנית תכלול את כל אתרי התיירות הצי בוריים שמחוץ לישובים ותיתן דגש מיוחד לאתרי טבע בלב
השמור ,תלים מקראיים ומערות קולטות קהל .שירותי תיירות בתוך הישובים ישולטו בפיקטוגרמות
בלבד ,למעט יקבים שיקבלו דגש מיוחד על פי תכנית האב לתיירות וישולטו בשמם .שירותי תיירות
יקבלו מענה שיווקי יעיל במערכת המשלימה לשילוט הדרכים (כאמור ,לפני הגעה לאזור ,באמצעים
חינמיים שיחולקו בשערים ובמוקדים) ובמערכת השילוט הפנימית בישובים.
הנחיות משרד התחבורה מאפשרות לסמן כניסה לשטח מוגדר באמצעות שלט מסוג ג  .3אפשרות זאת
מומשה במספר קטן מאוד של שטחים טבעיים שדרכים ארציות חוצות אותם כגון מכתש רמון .מוצע
לכלול בתכנית מספר רב ככל הניתן של שלטים כאלה בכניסה לשטחים שמורים מסוגים שונים ,כדי
להגדיל את תחושת הלב הירוק :פארק בריטניה ,פארק ארה"ב ,גן לאומי הרי יהודה ועוד.
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 .2.3המלצות ארגוניות
הגופים המעורבים

.2.3.2

במרחב המועצה האזורית מטה יהודה פועלים גופים רבים הפועלים בדרכים ובכלים שונים לקידום
התיירות .ה"שחקנים" המעורבים משתייכים למגזרים שונים:
מגזר ציבורי
 המועצה האזורית מטה יהודה – אגף הפיתוח והמחלקה לתיירות וחקלאות ויתר אגפי
המועצה.
 חממת התיירות
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 מט"י קריית גת
 גורמי התכנון והבניה  -הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,לשכת התכנון המחוזית
ירושלים.

מגזר פרטי
 פורומים מקצועיים – מלונאים ,ייננים ,אמנים ,רוכבי אופניים ,בישול אתני
 ועדת התיירות במועצה האזורית מטה יהודה – מייצגת תיירנים ,נציגי ציבור.

שותפות ציבורי  -פרטי
 מנהלת התיירות בעמותת התיירות יואב יהודה
 פורום שותפות  ,8000ישראל 15
 החממה החברתית עסקית

פעילות הגורמים השונים תוארה בדו"ח מצב קיים .
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.2.3.1

מבנה ארגוני מוצע

אנו רואים חשיבות גבוהה ביותר לארגון וחלוקת תפקידים במערך התומך בתיירות  .להלן המלצותינו:
 .1להפקיד בידי גוף מוסכם אחד ,הבנוי על שותפות בין המגזר הציבורי והמגזר הפרטי ,מחזיק
ומיישם את מדיניות פיתוח התיירות למטה יהודה ,את תיאום הפעילות של כל הגופים ,איגום
המידע על פעילות תיירותית באזור ועבודה ישירה מול יזמים ,משקיעים ומסגרות תמיכה
ממשלתיות.
 .8על מנת להבהיר את חלוקת התפקידים בין השחקנים וכדי לאגם משאבים ולנצל באופן יעיל
את המשאבים הקיימים ,מוצעת העצמה והתמחות של כל גורם בקידום וטיפול בתחום מסוים.
יצירת פעולה מתואמת ביניהם והכוונת היזמים לגורם הנכון תייעל את השירות ליזמים.
 .3תיאום ,ניהול ויישום מדיניות התיירות האזורית – לכשתתאשר מדיניות פיתוח תיירות
מוסכמת ,יש לפעול ליישומה ע"י כל הגורמים המעורבים .בהתאם ,יש להגיב לצרכים חדשים
שעולים מן השטח ,לשפוט אותם אל מול המדיניות הקיימת ובמידת הנדרש להציע אמצעים
עדכניים לפתרונם .הגוף המרכז והמתאם את התיירות האזורית יבטיח שמירה על קווי המדיניות
ויישומה.
 .4לצורך הובלת תהליך מיתוג העל של מטה יהודה והוצאה לפועל של תכניות הפעולה הנגזרות
ממנו ,יש צורך למנות רפרנט אזורי ,שותף לגוף המרכז ,שיהיה אחראי נושא .כדי להעצים את
המותג האזורי ואת התועלת ליזמים .הגורם יספק ייעוץ ליזמים בנושא התמיכה במותג האזורי,
השתלבות במערך השיווק האזורי וכד'.
 .5שותפות בין המגזר הציבורי לפרטי תגדיל את המעורבות ,האחריות והנגישות של יזמים לגוף
המתאם ותאפשר את יצירת הרשת החברתית של בין יצרני השירותים התיירותיים לגורמים
אחרים בקהילה וברשויות.
 .1טיפוח שיתוף פעולה בין אגפי המועצה -
 במועצה האזורית מטה יהודה מתבצעת עשייה נרחבת ופורה בתחומים שונים ומגוונים.
מחלקות המועצה השונות יוזמות ומפעילות אירועים אזוריים בהיקף נרחב בתחומים ספורט,
תרבות ,חברה וקהילה ועוד.
 במסגרת פעילותם של האגפים השונים נערכים פסטיבלים אזוריים ,כנסים ,תחרויות
ס פורט ,מופעי תרבות וכד' .אירועים אלה אמנם אינם אירועים תיירותיים במהותם וחלקם
מיועד לתושבי המועצה בלבד ,אולם הם נושאים אופי תיירותי מובהק של פעילות פנאי
ומשום מתאימים להשתלב בתפיסה התיירותית המתגבשת.
 מוצע לרתום את האירועים הללו לטובת הרחבת המגוון התיירותי שמציעה המועצה,
לבנות אותם באופן שיתאימו גם למבקרים המגיעים מחוץ לתחומי המועצה ולמנף אותם
כאירועי תיירות תומכי מותג וערכיו.
 לצורך כך יש לייצר מסגרות לשיח משותף ולהתעדכנות שוטפת בין מחלקות המועצה
השונות .במסגרות אלה תעודכן מח' התיירות בפעילות המחלקות השונות ובאירועים שהן
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יוזמות ותתבצע חשיבה משותפת כיצד ניתן להתאימם גם לתיירים המגיעים מחוץ לתחום
מועצה.

תרשים המערך הארגוני המוצע

מחלקת תיירות וחקלאות
מועצה אזורית מטה יהודה
עמותת התיירות יואב יהודה
שולחן עגול לקידום התיירות
שותפות מגזר ציבורי ועסקי

מט" י
ועדה מתאמת

חממת התיירות
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מנהל השיווק

קידום תשתיות תיירות
(תכנון ,ביצוע)

מיתוג על והשתלבות העסק

שיווק ומכירה

תמיכה וליווי היזם

המבנה הארגוני המוצע מדגיש את הצורך בדמות מרכזית האחראית על נושא התיירות במתחם האזורי
של מטה יהודה  .אנו מציעים את משה סוויסה כראש המחלקה לתיירות וחקלאות במועצה האזורית
כמי שעומד בראש המבנה הארגוני ולרכז תחת אחריותו את הפעילות בנושא תיירות במרחב.
הגופים הפועלים בעצמאות לא מתואמת במרחב :חממת התיירות ,עמותת התיירות יואב – יהודה,
משרד החקלאות ומט"י ירוכזו תחת ועדה מתאמת אחת ,על מנת שהפעילות הכוללת בנושא תיירות
כגון ,קידום תשתיות תיירות ,קורסים והכשרת כ"א ,שיווק ומיתוג ,מענקים וסיוע כלכלי ,יפעלו
בתיאום על מנת להשיג את היעילות המרבית בעבודת השטח של כל הגופים.
בנוסף אנו מציעים פורום של "שולחן עגול" שיקדם את שיתוף הפעולה בין המגזרים השונים :ציבורי,
עסקי ושלישי .פורום זה יוכל לתרום לקידום יוזמות חדשות הנוגעות לכל תחומי החיים בזכות שיתוף
הפעולה שבין המגזרים.
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.2.3.3

מבנה מומלץ למערך השיווק

מומלץ בחום לשכור שירותי מנהל שיווק מקצועי ,הפועל בכפיפות מלאה למנהל התיירות במועצה.
בכפוף למנהל השיווק יש להפעיל מערך קידום מכירות מקצועי הפועל בשוק המאורגן על פלחיו השונים.

מנהל השיווק -הגדרת תפקיד
• אחראי לשיווקו המתמיד של האזור בכל האמצעים העומדים לרשותו ,ובהתאם לתקציב השיווק.
הפעלת חשיבה שיווקית ,בניית מוצרי התיירות של האתר .מיצוב האזור כיעד תיירותי מוביל ,והובלת
תהליך מיתוג.
• אחראי לקביעת יעדים שיווקיים ומכירתיים לאזור לאורך השנה ,תוך הפעלת תוכנית רב שנתית.
• אחראי להפעלת אנשי המכירות/קד"מ ,פעילות ומבצעי קד"מ ,פרסום ויח"צ.
• אחראי לניהול שוטף של מאגרי לקוחות (פרטיים וקבוצות מכל סוג).
• אחראי למידע ולניתוח סטטיסטי של מבקרים באזור ,על פי פילוחים שונים ,לטובת בניית מסד נתונים
מועיל.
• אחראי להנחלת תרבות השירות באזור ,תוך תיאום עם מנהלי האתרים.

 .2.4הסדרת יחסי הגומלין בין תיירנים לתושבים ביישובים
פיתוח יזמות כפרית ביישובי המועצה מגלם משמעויות חיוביות רבות עבור הישוב והקהילה – חיזוק
הצביון הכפרי ,יצירה וגיוון מקורות פרנסה ,שיפור חזות הישוב ,שדרוג תשתיות קיימות ,חיזוק הזיקה
של התושבים למקום מגוריהם ,צריכה של מוצרים מתוצרת מקומית ועוד.
בצד זאת ,הפיתוח התיירותי עלול לגרור השפעות לוואי כגון ,מטרדים סביבתיים ,עומסים על תשתיות
הישוב ועוד.
כדי לאפשר שגשוג מבוקר של הפעילות התיירותית ולצמצם את ההפרעה לאורח החיים הכפרי
ולאיכויותיו מוצעים בזאת מספר דרכי פעולה.

.2.4.2

טיפוח אחריות סביבתית – קהילתית בקרב התיירנים

המפתח לדו קיום מוצלח ופורה בין התיירנים לקהילה הוא הטמעת נורמות של אחריות סביבתית
והתחשבות בחיי הקהילה בפיתוח ובהפעלת המיזם התיירותי.
מן האחריות הזו משתמעת החובה המוטלת על התיירן להתאים את הפעילות התיירותית ואת מיקומה
לאורחות החיים של בני המקום ולמאפייני היישוב ולוודא כי בהפעלת העסק אין משום גרימת נזק או
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יצירת הפרעה כל שהיא עבורם( .יש מקום לשקול מתן תמרוץ לעסקים שמשמרים את הצביון של
הישובים)
ניתן לעודד את תמיכת התושבים בפעילות התיירותית באמצעות טיפוח שותפות ומחויבות הדדית בין
היזם לתושבים ,למשל על ידי יידוע התושבים בתועלות האישית או הקהילתיות העשויות לצמוח להם
מקרבת העסק למקום מגוריהם – יצירת מקומות תעסוקה ,רכישת מוצרים מתוצרת מקומית ,מתן
הנחות לתושבים וכד'.
החלת עקרון "המזהם משלם" – משמעותו של עקרון "המזהם משלם" השאול מן השיח האקולוגי,
היא השתת האחריות לתיקון נזקים שנגרמו כתוצאה מהפעלת העסק ,על בעל העסק .בנוסף לכך ,ניתן
לפתח מנגנון שיפעל לפיצוי התושבים על אי נעימות שעשויה להיגרם להם כתוצאה מהפעלת העסק.
פיצוי כזה יכול להיות פרויקט כלשהו התורם לרווחת התושבים והקהילה ,לחזות הישוב וכ'

.2.4.1

רגולציה ותכנון של יזמויות תיירותיות בישובים

קיימת חשיבות רבה להסדרה חוקית של העסקים התיירותיים בתוך הישובים ,מתוך תפיסת תכנון
כוללת .יש להכין תכניות יישוביות המבוססות על הסכמות בין ועדי האגודה לועדים המקומיים על מנת
להגדיר את מדיניות פיתוח העסקים התיירותיים בישוב ,את סוג העסקים התיירותיים שניתן לפתח,
את היקפם ואת ההנחיות למיקומם .פיתוח יזמויות תיירותיות בישובים צריך להתבצע בהתאם
להנחיות מוסדות התכנון.
חוקי העזר של המועצה ומנגנון רישוי העסקים הם כלים חשובים בהבטחת איכות החיים של התושבים,
ומשום כך יש לוודא אכיפתם על הפעילות התיירותית בתוך הישובים.
עקרון העדפת הכלל – בראש סדר העדיפויות בתהליך הרישוי ובמתן אישורי ההפעלה תעמוד טובת
הכלל והם ישרתו בראש ובראשונה את האינטרס של הישוב ושל כלל התושבים ,עוד לפני האינטרס של
היזם הפרטי.

.2.4.3

מנגנוני הסדרה

בנוסף להטמעת נורמות האחריות הקהילתית ולרגולציה של היזמות התיירותית בישובים ,מוצע לפתח
מנגנוני הסדרה לממשק בין התיירן לקהילה:

א.

מסגרות הידברות

מומלץ לקיים מסגרות הידברות תקופתיות דוגמת כנסים והתוועדויות במטרה לגבש הסכמות
משותפות הנוגעות לפעילות התיירותית .מסגרות אלה יכולות להתבצע ברמה היישובית או ברמה
המועצתית .במקרה האחרון הן תכלולנה את ועדי הישובים ,התיירנים ונציגי המועצה.
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תקנון הפעלת מיזמי תיירות בתחום הישובים
על מנת להסדיר את היחסים בין התיירנים הקהילה ולמתן מטרדים שמקורם בפעילות התיירותית,
מוצע לנסח תקנון מנחה .תקנון זה יכול להתגבש ברמה היישובית או המועצתית .ניתן לשקול מתן תוקף
סטטוטורי לתקנון בהתאם לרצונם של הנוגעים בדבר.
התקנון יגדיר את הפעילויות המותרות והאסורות הנוגעות להפעלת העסק ,כאשר התפיסה המנחה
בניסוחו תהיה הגנה על רווחת התושבים תוך השתה מינימאלית של מגבלות על הפעלת העסק.
התקנון יכלול בן היתר:


חיוב הסדרה חוקית של כלל העסקים התיירותיים הפועלים בתחום הישוב



הגדרת שעות הפעילות בעסק



הגדרת עוצמות הרעש המותרות ,לפי שעות היממה



הגבלה על יצירת מפגעי ריח



הגבלת היקפי התנועה המותרים לפעילויות התיירות בתוך תחומי היישוב ומציאת

דרכי גישה חיצוניות במידת האפשר

ב.



הגדרת והגבלת אזורי החניה העומדים לרשות המבקרים בעסק


הישוב

הגדרת אופי הבניה המותר למבנה העסק על מנת למנוע פגיעה בחזות הכללית של

אמנת תיירנים – תושבים  -חקלאים

בנוסף לתקנון ,מוצעת כתיבת אמנה סביבתית – חברתית ,ברמה היישובית או המועצתית .אמנה זו
תהווה מסמך עקרונות והצהרות על פיהם יפעלו היזמים והקהילה .האמנה תכלול התייחסות ליחסי
הגומלין בין הפעילות החקלאית ופעילויות המגורים לפעילות התיירותית ותגדיר דפוסי התנהלות
שיתרמו לצמצום מטרדים הדדיים.
ג.

ועדה ייעודית להסדרת יחסי התיירנים והקהילה

בכדי לצמצם את החיכוכים הצפויים להתגלע בין התיירנים לכלל התושבים ,מוצעת הקמת ועדת גישור
ייעודית ,האמונה על הסדרת יחסי התיירנים והתושבים .בהתאם לתפיסה הכלל אזורית של מיזמי
התיירות בתחום המוא"ז ,ניתן למנות ועדה כזאת ברמה האזורית מערכתית .הגוף יכלול נציגות של
התיירנים הפועלים בתחום המועצה ,נציגות של תושבי המועצה ונציגים מן המועצה כולל נציגי
המחלקה לשירותים חברתיים (האמונים על מלאכת הגישור) וועדת איכות סביבה מועצתית .הועדה
תעסוק בהסדרה עקרונית של יחסי התיירנים עם התושבים ובפתרון בעיות אד הוק שהתגלעו .
ד.

כלים הסברתיים

כתיבה הפצה של חומרי הסברה ומידע בנושא הפעילות התיירותית ,כללי התנהלות לצמצום מטרדים
הדדיים ברמה היישובית .
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 .2.5כלי תמיכה ביזם
כלי תמיכה מוצעים

תחום
יזמות ועסקים

 .1מינוי בעל תפקיד במועצה שיסייע ליזמים ובעלי עסקים בהתמודדות
מול המוסדות בקבלת אישורים ,היתרים וכיו"ב והפניה לגורמי תמיכה
קיימים (מט"י ,חממה תיירותי וכיו"ב)
 .8השלמה ,עריכה והפקת "המדריך ליזם התיירות ," 10הפצתו ליזמים.
 .3הפנייה לגורמי תמיכה קיימים -ייעוץ עסקי ,הכשרה מקצועית ,הפניה
למקורות מימון.

תהליכי

תכנון קידום תכניות יישוביות וסיוע בהכנת תכניות נקודתיות לפיתוח תיירותי

ופיתוח
מערך
ניהול
התיירות האזורי

בישובים.
 .1עידוד השתלבות העסק התיירותי במערך האזורי  -יצירת
סולידאריות ומחויבות בין היזמים לתמיכה במוצר התיירותי הקיים,
קביעת "תו תקן" המבטיח עמידה בסטנדרטים ,ומתן ביטוי לערכים
הייחודיים של האזור בעסקי התיירות השונים .מחייב מערכת של ליווי,
הדרכה והכשרה לבעלי העסקים.
 .8רישות בין יזמים  -חשיפה הדדית של עסקי התיירות ליזמים באזור
על מנת ליצור היכרות ושיתופי פעולה – באמצעות סיורים  +הכשרות +
פורום אינטרנטי וכד'.
 .3סיוע לבעלי עסקי תיירות במיתון קונפליקטים עם תושבים – פיתוח
מנגנון להסדרת יחסי הגומלין בין תיירנים לתושבים ביישובים.

שיווק ,פרסום
ויחסי ציבור

 .4יצירת מותג על למטה יהודה שיבוא לידי ביטוי גם ברמת העסק.
 .5יצירת פלטפורמות מידע משותפות ונגישות לקהלי היעד:


הקמת מרכז מידע בשילוב מרכז מכירות לתוצרת מקומית

הכנת ערכת מידע – על חבילות ,מוצרים ,מחירים ,תמונות וכד'.


הפקות מפות מידע משותפות.



אספקת מידע באמצעים אלקטרונים – אתר אינטרנט ,מפה

אינטראקטיבית ,מערכות סלולאריות וכיו"ב.

רא נספח ב'
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שילוט תיירותי

סוג השלט

כמות
מיידית

כמות
להשלמה

הארות

4

עיצוב וייצור

אביזר מיתוג

כ 800

כ 1000

לבחון
עיצוב מוצר יש
את
וייצור של משפטית
אלמנט זול הצורך בתיאום

שפת דרך

כ 50

כ 800

ציון שער 3 /
מוקד

אך אלגנטי

חסמים

הנושא עם מע"צ
הסיכוי
שכן
להסכמתם נמוך
מאוד ,להערכתי
הסיכוי
גם
שיפעלו להסרת
אלמנט כזה הוא
נמוך מאוד.

אב
תכנון
טיפוס על ידי
אדריכל נוף
והתאמתו
לכל צומת
בנפרד על ידי
עובדי
המועצה.

מפגש
מסלולי טיול
עם כבישם

את
להעלות
הנושא בפגישה
משרד
מול
התיירות ומשרד
התחבורה

שילוט מידע  80ישובים 40
תיירותיים ישובים
הכוונה
נוספים
וזיהוי בתוך
יישוב כפרי
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חקיקת חוקי עזר
כללית
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העיצוב לכל לנושא במועצה
לפני
האזורית
ישוב
תחילת ביצוע.
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נספח ב'  -המדריך ליזם תיירות כפרית

דברי פתיחה
דברי ראש המועצה האזורית מטה יהודה

הקדמה
מדריך זה ישמש "מורה נבוכים" ליזמים בראשית דרכם בכל ההיבטים של הקמת עסק תיירותי.
המדריך מכיל מידע על הגופים הציבוריים שמספקים תמיכה וליווי ליזמות ו/או אחראים לתהליך
הרישוי וההיתר להפעלת העסק.

 .2מדיניות תכנון התיירות הכפרית במטה יהודה
א .בנחלה
לשלב חלקים רלוונטיים ממסמך המדיניות פרק  3.3מדיניות פיתוח תיירות כפרית בת-קיימא במשק
המשפחתי.

ב .בשטחים משותפים
לשלב חלקים רלוונטיים ממסמך המדיניות ,פרק  3.4מדיניות פיתוח משלים של תיירות כפרית
בקרקעות משותפות . -
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 .1הגורמים המעורבים בקידום התיירות במטה יהודה
א.

המחלקה לתיירות וחקלאות ,המועצה האזורית מטה יהודה

במסגרת פעילות האגף לפיתוח כלכלי במועצה האזורית מטה יהודה ,הוקמה המחלקה לתיירות
וחקלאות האמונה על הפיתוח הכלכלי של הישובים הכפריים .תחומי אחריות המחלקה הם:
.1

קידום ופיתוח פעילות תיירות חקלאית.

.8

ליווי היזמים ,המיזמים והיישובים.

.3

ליווי החקלאים וקידום נושאים חקלאיים.

.4

הגדלת מקורות המים במושבים לחקלאים (מי קולחין מטוהרים).

.5

ליווי רישום המשבצת החקלאית של הישובים החקלאיים.

.1

ליווי ואישור מעבר תשתיות בשטח המועצה.

.2

הפעלת קורסים והכשרה מקצועית לפיתוח וקידום היזמים.

.2

ארגון ותמיכה בפסטיבלים ואירועי תיירות במועצה.

ליצירת קשר – בטל 08-9900233 .או בדוא"ל alizam@m-yehuda.org.il
נמרוד (נימי) יפה  -מנהל האגף לפיתוח ומ"מ ראש המועצה
משה סוויסה – מנהל מחלקת תיירות וחקלאות

ב.

חממת התיירות יואב  -יהודה

חממות התיירות הן מרכזי חונכות ויעוץ ליזמי תיירות שמפעיל משרד התיירות .תפקידן של החממות
הוא לסייע ליזמים להקים או להרחיב עסקים קטנים ובינוניים בתחום התיירות ,במטרה לגוון
ולהעשיר את המוצר התיירותי הישראלי ובמטרה ליצור מקורות תעסוקה והכנסה חליפיים באזורי
הפריפריה .חממת התיירות מאפשרות ליזמים פרטיים קטנים לקבל ייעוץ מקצועי בתחומים הבאים:


הכנת תכנית עסקית ובדיקת כדאיות



יעוץ שיווקי ,תפעולי ,כדאיות כלכלית



חונכות וליווי בהקמת העסק

היזם משתתף ברבע התשלום ליועץ המקצועי .סיוע במימון לפרויקטים ניתן מקרנות מיוחדות
שהועמדו למטרה זו ע"י הרשויות והבנקים .
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מערכת חממות התיירות פועלת במשולב עם משרד החקלאות ,מרכזי טיפוח יזמות (מט"י) של הרשות
לעסקים קטנים של משרד התמ"ת ,היחידות לפיתוח כלכלי (יחפ"כ) של הרשות המקומית ,ועמותות
התיירות האזוריות.
רכז החממה  -מר שלומי שקד
ליצירת קשר – בטל 02-2500201 .או בדוא"ל tour@yoav.org.il
הפנייה לחממת התיירות נעשית באמצעות טופס המופיע באתר משרד התיירות:
http://www.tourism.gov.il/GOVheb/Ministry+of+Tourism/Forms/hamamot+applicati
on.htm

ג.

עמותת התיירות יואב – יהודה

עמותת יואב יהודה פועלת במרחב הכפרי של מטה יהודה ,יואב  ,באר טוביה ,גבעת ברנר ,גזר ,חבל
יבנה ,חבל מודיעין ,שפיר ,חוף אשקלון ,לכיש ,נחל שורק ומזכרת בתיה.
מרכזת את כל אתרי התיירות הפועלים במרחב ,אתרי לינה (מלונות ,אירוח כפרי) ,אטרקציות ,יקבים
ומועדוני יין ,חוות גבינה ,שמן ,מסעדות וגני אירועים ,יערות ,גנים ושמורות טבע ,מוזיאונים ומרכזי
מבקרים ,גלריות וסדנאות אמנים.
העמותה פועלת בסיוע :משרדי הממשלה (התיירות ,התרבות והספורט ,המדע והטכנולוגיה ,החינוך,
החקלאות ,הגנת הסביבה) ,הסוכנות היהודית – שותפות  ,8000הארגונים הירוקים – (רשות הטבע
והגנים וקרן קימת לישראל ,),המועצות האזוריות ,חממת תיירות אזורית וחסויות מסחריות.
תחומי פעילות העמותה:


שיווק – פרסום ,מכירה ,יחסי ציבור



הכשרת כוח אדם – קורסים ,סיורים



עידוד אירועים – (פסטיבלים ,חגים)



חממת תיירות – ייעוץ ייזום ופיתוח



קשר עם גורמים ציבוריים ומקצועיים

את הפניות אל עמותת התיירות יואב יהודה מרכז מר שלומי שקד
ליצירת קשר – בטל 02-2500201 .או בדוא"ל tour@yoav.org.il
אתרwww.touryoav.org.il :
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ד.

מ.ט.ע – .מרכז טיפוח עסקים קרית גת

מרכז טיפוח עסקים קריית גת פועל במרחב הכפרי האזורי מאז  1994בשירות הרשויות המקומיות
קריית גת ,לכיש ,שפיר ,מטה יהודה ,יואב ,באר טוביה ,קריית מלאכי ומרחבים.
המ.ט.ע הוא מוסד ציבורי על אזורי (עמותה רשומה) ללא כוונות רווח ארגון על אזורי שמטרתו קידום
וטיפוח עסקים מכלל האזור ומינוף היתרונות בשיתופי פעולה .המרכז לטיפוח עסקים (מ.ט.ע) קריית גת
מסייע ליזמים בתחומי היתרון היחסי שלו בהיותו תחנת יעוץ אחת למגוון תחומים בכל שלב במחזור
החיים של המיזם העסקי .ליזמים בעלי עסקים ומפעלים קטנים -ביסוס וייעול הניהול העסקי ,הפיננסי
והערכות השיווקית .ליזמים בראשית הדרך  -סיוע בהקמת עסקים חדשים והקניית המיומנויות
הדרושות בניהול עסקי.
נושאי הסיוע:
.1
עסקית.

בחינת כדאיות והיתכנות הרעיון העסקי .ייעוץ עסקי ,כלכלי ,שיווקי  -הכנת תוכנית

.8

סדנאות הדרכה בנושאי היזמות ,ניהול עסק ,שיווק ,התנהלות פיננסית ,עריכת תוכנית

הבראה לעסק בקשיים ועוד.
.3

ליווי וחונכות עסקית ע"י אנשי מקצוע.

.4

קידום עסקים לייצוא ( ייעוץ ,מימון ,קישור לחו"ל).

.5

הסדרת מקורות מימון הפנייה לקרנות ,להלוואות ולמשקיעים -המרכז יסייע בבחירת

אפיק המימון המתאים לך ולעסקך ובהכנת תוכנית מימון אשר מהווה תנאי מקדים לקבלת
האשראי ובפנייה למגוון מקורות אשראי.
.1

חשוב לציין כי נתוני ההלוואות המופיעים להלן משתנים מעת לעת ,על היזם לבדוק את

הנתונים המתאימים בעת הפנייה לקבלת הלוואה ובעת קבלת ההלוואה.קורסים וסדנאות -
מ.ט.ע .קריית גת מקיים באופן שוטף קורסים וסדנאות ליזמים ובעלי עסקים במטרה ,לסייע
לבעלי העסקים ע"י הענקת כלים מעשיים לשיפור המיומנויות בתחומי הניהול העסקי ,ניהול
פיננסי ,שיווקי ועוד .תוכניות הלימוד מתאפיינות בגישה מעשית יישומית ,המבטאת את
ניסיוננו הרב בליווי ובייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים בתעשייה,חקלאות ,מסחר ושירותים.
המרצים הינם מומחים אקדמיים בעלי ניסיון רב מהשטח המשמשים בפועל כיועצים וחונכים
לעסקים.
.2

קישור ומידע בין עסקים.

.2

מאגרי מידע ממוחשבים.

מרכז טיפוח עסקים קרית גת
לשם  1קרית גת ,ת.ד 2131 .מיקוד 28524
טלפון  1-200-200-105 ,02-1224431פקס 02-1215952
דוא"לinfo@mataqg.org.il :
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ה.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

כניסתן של פעילויות לא חקלאיות למשק החקלאי הינה תוצר של חיפוש מקורות פרנסה משלימים לענף
החקלאות שמתקשה לספק פרנסה בלעדית ,במיוחד במשק המשפחתי .העיסוק בתיירות מאפשר את
המשך הפעילות החקלאית ,בהיותו עונתי וממוקד בקהל יעד שמעוניין בסימביוזה שבין הכפר,
החקלאות והסביבה.
התיירות החקלאית הינה אחד הענפים בתחום התיירות בכפר .מדובר בענף המבוסס בעיקר על הפעילות
החקלאית עצמה .למשל :סיורי קטיף ,סיורי שדות ,חוויות במשק החקלאי ,בעלי חיים ,ממכר תוצרת
חקלאית המיוצרת במשק עצמו ,סיורים במגבנות וביקבים וכדומה.
לשם התאמת המשק החקלאי לתיירות על החקלאי להשקיע בנגישות ,חניות ושירותים ,שילוט והכוונה.
האגף עוסק בליווי יוזמות בתחום התיירות החקלאית ועידוד פיתוח תשתיות לשם התאמת הישובים
הכפריים לקליטת תיירות כפרית וחקלאית.
באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ניתנת במה להצגת אטרקציות התיירות החקלאית
קיימות בארץ.
לפנות לשי דותן  ,shadot@moag.gov.ilטלפון03-9425528 :
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 .3הנחיות לפתיחת עסק
הדרך לפתיחת עסק חדש היא ארוכה ורבת שלבים .מדריך זה מפרט את עקרי השלבים והתנאים
הדרושים להסדרת העסק כחוק ,כמפורט בחוק רישוי עסקים התשכ"ח ( .)1912חשוב לדעת כי מעת לעת
חלים שינויים ומתבצעות תוספות לחוק .ניתן להסתייע במחלקה לרישוי עסקים של המוא"ז לקבלת
הנחיות ומידע .להלן מובאים עקרי השלבים בדרך להקמת עסק חדש .מומלץ לעיין בהם ולפעול על
פיהם.

א .רישיון עסק
מהו רישיון עסק
רישיון לניהול עסק הינו האישור הניתן על ידי הרשות המקומית לבעלים לפתיחתו ולניהולו של העסק,
זאת בהתאם לתנאים ,לחוקים ,לתקנות ולצווים הקיימים מכוח חוק רישוי עסקים.
חשוב לדעת כי התהליך לקבלת רישיון עסק מתמשך תקופה ארוכה ,מאחר שהדבר כרוך בקבלת
אישורים והסכמות של גורמים רבים .בדרך כלל ,השגת אישורם של הגורמים השונים לפתיחת העסק
מותנית בביצוע של מספר דרישות על מנת להתאים את העסק המבוקש לתקנות.
חשוב לדעת כי אי ביצוע הדרישות עלול להוביל לסירוב לבקשת מתן הרישיון ,ואף לנקיטת הליכים
משפטיים.

מדוע חייבים ברישיון לניהול עסק?
לחוק רישוי עסקים מס' מטרות מרכזיות:


הגנה על איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים – באחריות המשרד

לאיכות הסביבה.


מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני מעשי שוד או התפרצות -באחריות

משטרת ישראל.


שמירה על בטיחות הנמצאים במקום העסק או בסביבתו – באחריות משרד העבודה.

מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מים בחומרי הדברה ,בדשנים או

בתרופות – באחריות משרד החקלאות באמצעות נציגו  -הרופא הווטרינר.


שמירה על בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים  -באחריות משרד הבריאות



קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ולשירותי כבאות – באחריות הרשות המקומית.
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למי נחוץ רישיון העסק
חוק רישוי עסקים התשכ"ח ( )1912קובע ,כי כ 90 -סוגי עסקים הם עסקים "טעוני רישוי" ,כלומר
הפעלתם.
לצורך
לרישיון
זקוקים
עסקים אלה צריכים לעמוד בתנאים מסוימים אשת מטרתם היא הגנה על שלום הציבור .את הרישיון
נותנת רשות הרישוי ,שהיא בדרך כלל הרשות המקומית.
כ 50 -סוגי עסקים טעונים גם אישור של המשטרה המהווה "רשות מאשרת" ,כתנאי לקבלת הרישיון
מאת רשות הרישוי .בקטגוריה זו נכללים ,בין היתר ,עסקים בהם מתרכז קהל רב .
פירוט מדויק של העסקים טעוני הרישוי מופיעים בצו רישוי עסקים וניתן לעיין בו במשרדי המחלקה
לרישוי עסקים.
ניהול עסק מכל סוג שהוא חייב להיות במקום  /מבנה שקיבל היתר בניה לשימוש העסק .משום כך
נדרשת התאמה בין היתר הבניה שהמקום קיבל לבין השימוש בפועל.
במטה יהודה קיימים עסקים רבים הפועלים במבנים חקלאיים לשעבר ,אשר השימוש בהם נועד
לשימושים חקלאיים בלבד .על מנת שמבנים כאלה יוכלו לקבל רישיון עסק ,על בעלי העסקים לפעול
מול הועדה לתכנון ובניה לקבלת אישור לשינוי יעוד או לשימו ש חורג .רק לאחר קבלת אישור הועדה
לתכנון ובניה ניתן יהיה לקדם את קבלת רישיון עסק.

מומלץ


לבדוק במחלקה לרישוי עסקים אם העסק אותו אתם רוצים לפתוח הוא טעון רישוי

וחייב ברישיון עסק ,זאת על מנת להימנע מהוצאות מיותרות.
לבדוק בוועדה לתכנון ובניה או במחלקה לרישוי עסקים האם לעסק אותו אתם רוצים

לפתוח יש היתר בניה לשימוש המבוקש.


שינויים בעסק  -חשוב לדעת כי לא רק בית עסק חדש טעון רישוי חייב ברישיון ,אלא

כל שינוי בבית העסק חייב בהגשת בקשה חדשה .להלן עיקרי השינויים החייבים בהגשת
בקשה חדשה:


תוספת או צמצום שטח העסק.



שינויים פנימיים וחיצוניים בתכנית העסק.



שינוי בבעלות כגון תוספת שותף ,יציאת שותף ,העברת בעלות.



חיסול העסק – חובת דיווח למחלקה לרישוי עסקים.

נושאים נוספים החייבים ברישיון
ישנם מקרים נוספים בהם נדרשת הוצאת רישיון עסק ,לדוגמה ביצוע אירועים חד פעמיים במבנה סגור
או תחת כיפת השמיים ,הפעלת מחנות נוער הכוללים לינה בשטח ,קייטנות וכו' .לפני כל תכנון אירוע
בתוך הישוב או מחוצה לו ,כדאי לבדוק במחלקה לרישוי האם נדרשת הוצאת רישיון עסק.
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תהליך הוצאת רישיון עסק
תהליך הוצאת רישיון עסק הינו ארוך ,מורכב ,ומחייב בדיקות ודרישות רבות העולות כסף רב .מומלץ
שלא לעשות כל צעד משמעותי ,כולל שינויים בעסק ,לפני בדיקה במחלקה לרישוי עסקים האם ניתן
יהיה להוציא רישיון עסק בכתובת ובהיקף המסוימים.

הגשת בקשה לקבלת רישיון עסק
לבקשה לקבלת רישיון עסק יש לצרף את המסמכים הבאים:
 .4טופס בקשה לרישיון עסק (ניתן לקבלו במשרדי האגף).
 .5טופס בקשה לפתיחת ההליך מול כל גורמי הרישוי במקביל.
 .1צילום חוזה שכירות או בעלות על הנכס.
 .2מפת גוש וחלקה בקנה מידה  1:1850המציינת בצורה בולטת את מיקום העסק.

במידה והעסק הינו חברה או תאגיד יש לפעול כדלקמן:
 .1יש לצרף צילום תעודה מרשם החברות ,עם תדפיס שאילתה מלאה על החברה או התאגיד
וכתובת המשרד הרשום במשרדי רשם החברות .תעודה זו חייבת להיות מעודכנת ליום הגשת
הבקשה.
(עדכון התעודה נעשה במשרדי רשם החברות ,רח' יפו  - 92מרכז כלל ,ירושלים).
 .8יש להמציא אישור מרשם החברות ובו מפורטים שמות מנהלי החברה ,כתובותיהם ומספרי
תעודות הזהות שברשותם (שאילתה מלאה).
 .3אם לעסק נקבעה חובת רישוי לפי חיקוק אחר  -יש להמציא את אישור הרשות שנקבעה באותו
חיקוק.
(משרד התחבורה ,משרד הבריאות ,משרד המדע וטכנולוגיה ומשרד התרבות והספורט).
במידה שמדובר בייצור מזון יש להביא תכניות מאושרות ע''י שירות המזון במשרד הבריאות.
 .4במידה שהעסק דורש מתקן למניעת זרימה חוזרת (מז''ח) ,יש להביא אישור ממתקין מוסמך
או פטור מלשכת הבריאות המחוזית.
 .5במידה שקיימת חוות דעת מקדמית ,יש לצרפה לבקשה.

על מנת להתחיל בתהליך לקבלת רישיון עסק ,יש לפעול כדלקמן:
למלא באו פן אישי או באמצעות ייפוי כוח בקשה לקבלת רישיון עסק .במשרדי

המחלקה לרישוי עסקים .ודאו כי יש בידכם את פרטי בעל העסק .או במקרה של רישום
תאגיד ,את השם המלא של התאגיד (כולל מספר ת"ז או מספר חברה מלא) ורשימת בעלים.
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להגיש תכנית מפורטת לעסק .פרטים לגבי התוכניות ומספרן יתואמו עם המחלקה

לרישוי עסקים

יהודה.

לקבל הפנייה לתשלום האגרה ולבצע את התשלום במשרדי מחלקת הגבייה במטה

הפניית הבקשה לנותני האישור /גורמי הרישוי
כל עסק חייב בקבלת אישור על ידי הגורמים השונים .עם הגשת הבקשה ,תשלום האגרה והגשת
תוכניות העסק ,החומר יו עבר לקבלת חוות דעתם של גורמי הרישוי השונים (הועדה לתכנון ובניה,
שירותי הכבאות ,משטרת ישראל ,משרד הבריאות ,משרד העבודה ,איכות הסביבה ,משרד החקלאות).
הפניית המסמכים לגורמים המאשרים תעשה על ידי המחלקה לרישוי עסקים ,זאת בהתאם לסוג
העסק.
הערה :הבקשה ותוכניות יועברו לנותני האישור רק ולאחר קבלת אישור הוועדה לתכנון ובניה.

אישור או דחיית הבקשה לקבלת רישיון עסק
המחלקה לרישוי עסקים תודיע לבעל העסק על החלטת הגורמים השונים לגבי מתן או אי מתן האישור,
או לגבי התנאים הנדרשים על מנת שהמחלקה תוכל להנפיק רישיון עסק .אם גורם מסוים החליט
לדחות הבקשה או להתנותה בשינויים כל שהם ,תתקבל על כך הודעה מן המחלקה לרישוי עסקים .
במקרה כזה על בעלי העסק למלא אחר הדרישות ולדווח לגורמים הרלוונטיים ולמחלקה לרישוי
עסקים עם השלמתם.

הוצאת רישיון
עם קבלת כל האישורים הנחוצים ,יונפק לבעל העסק רישיון עסק .זאת בהתאם לתקופה המאושרת –
המותנית בסוג העסק -החוק קבע רישיונות תקופתיים (לשנה ,לשלוש ולחמש שנים) ולצמיתות (עד
להודעה חדשה).
שים לב – אם עברו מעל  10יום ממועד הגשת הבקשה וטרם קיבלת התייחסות (ביקור של אחד מנותני
האישור או מכתבים כל שהם) ,פנה למחלקה לקבלת הסבר.

חידוש רישיונות תקופתיים
על בעל העסק לבדוק את מועד פקיעת הרישיון כמצוין בגוף הרישיון.
המחלקה לרישוי עסקים תיזום פניה לנותני האישור לכל העסקים החייבים בחידוש רישיון תקופתי,
כ –  3חודשים טרם פקיעת הרישיון .על כל פנים ,כדאי לפנות למחלקה לקראת מועד פקיעת הרישיון,
זאת על מנת לבדוק את מועד קבלת הרישיון המתחדש ,ולוודא כי תנאי הרישיון לא השתנו.
במידה שאחד מנותני האישור סירב לבקשת מתן הרישיון ,הודעה על כך תועבר מיידית לבעל העסק.
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הרישיון יימסר רק לאחר תשלום האגרה וקבלת הצהרה של בעל העסק כי לא חלו שינויים מהותיים
בעסק.

היתר בניה

ב.
מהו היתר בניה?

היתר הבניה הוא האישור החוקי הניתן מטעם הועדה המקומית לתכנון ובניה לצורך ביצוע עבודות בניה
הטעונות היתר .בהיתר הבניה באים לידי ביטוי זכויות הבניה שנקבעו בתכנית המתאר .והנחיות הועדה
המקומית .ההיתר יינתן רק לאחר אישור הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית ולאחר מילוי
הדרישות וביצוע התשלומים הנדרשים.
הליך קבלת היתר בנייה הנו בדרך כלל ארוך ומסורבל .הכרת התהליך מראש עשויה לסייע למבקש
ההיתר לייעל ולזרז את התהליך.

מתי דרוש היתר בניה?
כל פעולת בניה או הריסה או התווית דרך ,מחייבת קבלת היתר מהועדה המקומית ,אף אם מדובר
בבניה זמנית .המקרה היחיד בו אין חובה לקבל היתר הנו שינוי פנימי בדירה ,ובתנאי שהשינוי לא
משנה את שטח הדירה או את חזיתות המבנה ,לא פוגע באלמנטים קונסטרוקטיביים או צנרת
משותפת ,וכן אינו משנה את השימוש בדירה.

תהליך קבלת היתר בניה:
הבקשה לקבלת היתר בניה תהיה ערוכה בהתאם לזכויות הבניה במקרקעין ,כמפורט בדף המידע
שהתקבל מהוועדה המקומית לתכנון ובניה .מסמכי הבקשה יאוגדו וימסרו בתיקיה הוורודה המיועדת
לכך.
הבקשה תכלול את המסמכים הבאים:
.1

הבקשה לקבלת היתר בניה בשני עותקים ,חתומים על ידי הגורמים הבאים (ניתן

להוריד את טופס הבקשה מאתר המועצה) :


המבקש ובעלי הנכס.



עורכי התכנית – במקום המיועד בתכנית לחתימתם.



ועד האגודה וועד מקומי (אם צריך).



הג"א.
לאחר דיון בוועדה
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בזק.



מנהל מקרקעי ישראל – במידה והמקרקעין הינם בבעלות המנהל.

במידה שהחלקה  /מגרש רשומים בבעלות משותפת של מספר בעלים ,יש לוודא חתימתם של כל
הבעלים הרשומים על הסכמתם לתכנית.
.8

מפת מדידה טופוגרפית  /מצבית מעודכנת לחצי השנה האחרונה.

נסח המקרקעין מעודכן לחצי שנה אחרונה( ,במידה שהחותם אינו הבעל הרשום ,יש
.3
לצרף ייפוי כוח מאושר על יד עורך דין המסמיך את החותם) .אם הנכנס הינו בבעלות המנהל
יש להחתים את המנהל על גבי התכנית.
.4

צילום תעודות מקצועיות של עורכי התכנית.

תכנית פיתוח השטח הכוללת – גדרות ,מיקום פילר חשמל ,מיקום ומפרט חניות,
.5
מיקום פח אשפה וכד'.
.1

אישור מכון מוכר לבדיקת התאמה לתקן.

.2

אישורים אחרים נדרשים – לפי מהות הבקשה.

.2

פיקדון על חשבון אגרת הבניה להיתר בשיעור של  80%מהאגרה.

לאחר בדיקה ראשונית של התכנית יימסר למבקש ריכוז הדרישות ,התוספות והתיקונים המבוקשים
בתכנית כתנאי לאישורה.
שימו לב-
 .1אם קיים חוב בגין היטל השבחה לא יינתן היתר בניה (נוהל קבלת אישור  /חישוב היטל
השבחה מובא להלן).
 .8במגרש הנמצא בשטח חלקה גדולה והמחולק על פי תכנית בנין עיר ,לא יינתן היתר בניה כל עוד
לא תוגש לוועדה בקשה לחלוקת החלקה.
 .3עם קבלת היתר בניה כדין ,על מקבל ההיתר לפעול על פי תנאי ההיתר .כמו כן עליו לדאוג טרם
התחלת הבניה לס ימון מתווה המבנה על ידי סימון של מודד מוסמך ,ודיווח לוועדה כנדרש בתנאי
ההיתר ובתקנות הבניה.

ג .טופס 4
מהו טופס ?4
טופס  4הינו אישור שנותנת הרשות המקומית באמצעות המהנדס שלה ,לפיו מבנה מסוים עבר בדיקה
והוא כשיר לחיבור לתשתיות מים ,חשמל ,טלפון וכבלים .אישור זה הוא למעשה היתר אכלוס.
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לשם קבלת טופס  4יש להגיש תכנית שינויים ולקבל אישור הוועדה.
תהליך הוצאת טופס 4
לשם קבלת אישור טופס  4יש לקבל בוועדה טפסי בקשה לאישור (אפשרי גם טלפונית) .לאחר מילוי כל
התנאים בטופסי הבקשה ובנספחיהם ,יונפק למבקש טופס  4המקנה זכות לחיבור המבנה לרשת
החשמל ,המים והטלפון.
עבור שינויים שבוצעו בתקופת הביניים ושאינם תואמים את ההיתר ,יש להגיש בקשת היתר לשינויים
לשם לקבלת אישור הועדה ,זאת במידה שהשינויים מותרים על פי חוק.
מבנה שנבנה שלא על פי היתר הבניה לא יהיה זכאי להתחבר לרשת החשמל ,כל עוד לא קיבל את
אישורה של הועדה לגבי טופס .4
מבנה שנבנה ללא אישור או בחריגה מתנאי ההיתר או התקנות ,לא יהיה זכאי לקבלת טופס .4

ד.

היטל השבחה

מהו היטל השבחה?
היטל השבחה הוא תשלום חובה הנדרש מבעל מקרקעין או מחוכר לדורות ,אשר שווי המקרקעין
שלו עלה בשל אישור תוכנית בניין עיר ,אישור הקלה או אישור שימוש חורג .היטל ההשבחה מיועד
להגשים רעיון של צדק חברתי שלפיו ראוי כי מי שנהנה מרווח כספי בשל פעילות נורמטיבית של
רשויות התכנון ישתף את הציבור בהנאתו זו בדרך של תשלום היטל המשתלם לאותה רשות תכנון.
הליך קבלת אישור וחישוב שיעור ההיטל
היטל השבחה ישולם לכל המאוחר ,בעת מימוש זכויות במקרקעין כגון הוצאת היתר בניה או מכירה.
לחישוב היטל השבחה יש לפנות בכתב לוועדה ולהמציא את הפרטים והמסמכים להלן:
בקשה חתומ ה על ידי המבקש  ,פרטים מלאים של המבקש (שם ,מס' זיהוי וכתובת)
.1
ומהות הבקשה.
.8

נסח רישום מעודכן ליום הגשת הבקשה (במקרה של נכס בבעלות המנהל יש להמציא

חוזה חכירה או הסכם פיתוח).
חוזה רכישה – במידה והנכס בגינו מבוקש ההיטל אינו רשום על שם בעל הנכס בנסח
.3
הרישום (או ייפוי כוח הבעלים).
.4

במקרה של בניה עצמית למגורי בעל הנכס ,ניתן להגיש בקשה לפטור מהיטל השבחה.

(ובלבד שהוא רשום בלשכת רישום המקרקעין כבעל החלקה) ,במקרה כזה יש לצרף תצהיר
בניה עצמית למגורים ,מאומת על ידי עו"ד .הזכאות לפטור תיבדק על פי הוראות הדין החל.
.5

העברת מקרק עין בין קרובים ,ללא תמורה פטורה מתשלום היטל השבחה .במקרה

כזה יש לצרף בנוסף למסמכים לעיל ,תצהירים המאמתים את העברת הזכויות ללא תמורה בין
הקרובים ,מאומתים כדין על ידי עו"ד .
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שומת היטל השבחה תימסר למבקש בתוך  30יום מיום הגשת הבקשה והמסמכים

.1

האמורים לוועדה.

מידע שימושי

ה.

להלן רשימת הכתובות והטלפונים של המשרדים השונים וכן הדרישות המהוות תנאי לקבלת חתימה:
הג"א
תנאים לחתימת הג"א:
הגשת  8תכניות בקשה להיתר צבועות ,הגשת תכנית ממ"ד (הכוללת סימון המידות) – בקנה מידה
 + 150חתך ממ"ד – סימון מסגרות ותכנית חשמל.


הגשת תכנית קונסטרוקציה הכוללת את פריסת הברזל סביב הקירות.



פרטי ריתום פינות ,פרטי דלת וחלון.

לפנות אל :משרדי הג"א  -מחנה קצין העיר ירושלים ,רח' הלל  ,82טל' .08-5192111
בזק
תנאים לחתימת בזק :הגשת עותקי תכניות בקשה להיתר (מומלץ למיין בתכנית מיקום התשתית של
מערכת התקשורת)
לפנות אל :מר צחי טובול ,בזק ירושלים ,הצבי  15ירושלים.
חברת חשמל
תנאים להזמנת חיבור חשמל (תחילת הבניה) :הגשת תכנית מאושרת (כולל היתר בנייה) לחברת
החשמל 8 ,עותקים לפחות עם הפניה של הועדה המקומית ,לפי אזור מגורים.
לפנות אל :משרדי חברת החשמל בירושלים או בבית שמש.

ליצירת קשר  -ועדה מקומית לתכנון ובניה מטה יהודה
קבלת קהל :ביום ב' מהשעה  02:30עד השעה  ,11:00ביום ה' מהשעה  02:30עד השעה .15:00
כתובתנו :מרכז אזורי הרטוב ,ד"נ שמשון 99200
טלפונים ,08-9900210 ,08-9900942/1 :פקס:
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 .4כלי התמיכה ביזם התיירות
א .ייעוץ וליווי מקצועי
מהי תכנית עסקית?
תכנית עסקית היא כלי תכנוני המלווה את בעל העסק לצורך בניה ארוכת טווח של העסק ,בחינת
הכדאיות של המרכיבים העסקיים השונים ותכנון האסטרטגיה העסקית והשיווקית להמשך.
למרות היתרון שיש לאנשי מקצוע בתחום ,ישנם בהחלט חלקים נרחבים של התכנית אותם יכול כל
אחד לכתוב עבור העסק שלו .

התכנית העסקית תכלול את הפרקים הבאים:
.1

תקציר מנהלים  -סקירה תמציתית של התכנית העסקית

.8

תיאור הרעיון העסקי  -תיאור העסק ,המוצר שהוא מייצר או השירות אותו הוא

מספק ,וכיצד הוא מותאם לצרכי השוק.
תיאור המוצר או השירות  -פרטים אודות התמחיר ,עלויות היצור ,והשוואה למוצרים
.3
מתחרים.
.4

סקירת השוק – פרטים אודות קהל היעד ,גדלו ,הרגלי הצריכה שלו ,הפרישה

הגיאוגרפית שלו וכד' וכן תיאור של הענף ברמת מאקרו – גודל הענף ,שרשרת האספקה וכד'.
סקירת המתחרים  -תיאור המתחרים העיקריים והמוצר או השירות אותו הם
.5
מספקים.
.1

שיווק ומכירות  -תיאור אסטרטגיית השיווק ,פירוט היעדים השיווקיים ותחזית

המכירות ,פירוט האמצעים העיקריים למשיכת לקוחות ,תמהיל השיווק ,תקציב הפרסום.
.2

תפעול וכוח אדם  -הסבר על מבנה הארגון ,מצבת כ"א ,עלויות שכר חודשיות ושנתיות

לעובדים ולמנהלים.
.2

תחזית כלכלית  -דו"חות הקשורים להתנהלות הפיננסית החזויה של העסק  -תחזית

רווח והפסד ,דו"ח תזרים מזומנים ,דו"ח מקורות ושימושים ,ניתוח נקודת איזון ,ניתוח
רגישויות (מחיר ,כמות וכד') וכיוב'.
נספחים -מסמכים התומכים את הנאמר בתכנית העסקית  -תעודות הסמכה והשכלה,
.9
הסכמים ואישורים רלוונטיים כמו הסכם שכירות לעסק ,הסכם שותפות ,רישיון עסק ,אישור
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יבואן מורשה אישורי רשויות המס וכו' .ניתן להציג גם מסמכים נוספים דוגמת התכנון
האדריכלי של פנים העסק ,דוגמאות פרסום ,תמונות של מוצרים ומכתבי המלצה מלקוחות.

ב .תמיכה כלכלית
המועצה האזורית – במועצה מתוכננת מערכת לתמיכה כלכלית ביזם בצורה של הלוואות ,מענקים
וקרנות שמימונם יגיע מהמדינה ומגורמים פרטיים כתרומות .על מנת לקבל מענק או תמיכה כלכלית יש
לעמוד בסדרת תנאים ודרישות שיקבעו על ידי ועדה מיוחדת שתוקם במועצה.
מ.ט.ע -.מסייע לעסקים וליז מים בקבלת מימון מסובסד מול כל הקרנות הרלוונטיות וביניהן :קרן
בערבות מדינה ,קרן קורת ,האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית ,קרן נס  ,קרן  ,TIPSקרן נתן.
לעיתים המרכז לטיפוח עסקים מפנה עסקים ויזמים חזרה לבנק לאחר עריכת בדיקת היתכנות כלכלית
או הכנת תוכנית עסקית .מט"י מציעה ליזם כלי תמיכה שווי ערך כספי  -ייעוץ ,חונכות עסקית ,
רישות ,פלטפורמת שיווק וכיו"ב.

ג .שיווק ופרסום
אירועים ופסטיבלים אזוריים
אירועי התיירות האזוריים הנערכים לאורך כל השנה ,מציעים לתייר פעילות בנושא נבחר כגון יין ,תנ"ך
וכד' ומאגדים בתוכם מס' עסקים בעלי נגיעה בתחום .אירועי תרבות אלה זוכים לחשיפה תקשורתית
ברמה ארצית ויוצרים פלטפורמה לעסקים הקטנים שאחרת לא יכלו להגיע אליה .אירועים אלה ,לבד
מכך שהם מאפשרים לבית העסק במה לחשיפה בקנה מידה גדול ,מסייעים גם למיצוב האזור כאזור
משופע בהיצע תיירותי עשיר ובאטרקציות מגוונות .בשנת  8010נערכו בתחום המוא"ז אירועים רבים
ומגוונים ,בהם נטלו חלק אנשים מתושבי המועצה ומחוצה לה .דוגמה לאירועים כאלה הם פסטיבל
התנ"ך ,פסטיבל אוכל כפרי  ,פסטיבל כובשי הזית והשמן.
שיווק באמצעות אתר האינטרנט על עמותת יואב יהודה
אתר האינטרנט הפופולרי של עמותת התיירות יואב יהודה ,נועד לשרת את התיירים בתכנון חופשתם
באזור .האתר מאפשר חשיפה ממוקדת בפני קהל התיירים  ,ומשום כך יעילות הפרסום בו גבוהה.
האתר מציע פרסום בפורמט בולט בעלות נמוכה או רישום ברשימת העסקים הערוכה לפי נושאים ,כולל
שם העסק ,אופי הפעילות ומספר הטלפון בעסק.
טלפון למידע : 08-8502240,פקס02-2500218 :
דוא"ל: tour@yoav.org.il
ד"נ שקמים ,מיקוד 79835
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שיווק באמצעות אתר האינטרנט של משרד החקלאות ופתוח הכפר
האתר פועל מ 8002 -ומארח את ה"תיירון" – עלון אלקטרוני לענייני תיירות חקלאית בהפקת משרד
החקלאות ופיתוח הכפר ,רשות התכנון ושה"מ .בתיירון ניתן למצוא טיפים לתיירן החקלאות ,מידע
רלוונטי וכן סקירה מעודכנת של הנעשה בתחום .העלון נותן במה לאטרקציות ולאירועים בתחום
התיירות החקלאית ומאפשר חשיפה בפני ציבור רחב של תיירים ומטיילים.
כתובת האתר http://www.moag.gov.il/agri
לצורך הפרסום בעלון ,אטרקציות של תיירות חקלאית נדרשות להירשם במאגר המידע בכתובת :
http://www.moag.gov.il/agri/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/maagar
_atr/agriculturetourism.htm
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נספח ג' -כרטיסי מידע לשערים/מוקדים
שער לטרון
תיאור

שער הכניסה המרכזי למטה יהודה ,חולש על דרך המלך לירושלים ,למגיעים ממטרופולין
מרכז ומיתר אזורי הארץ .עמק איילון ,המהווה את הגבול הצפוני של שפלת יהודה .העמק
הרוגע והפסטוראלי טומן בחובו סיפורי קרבות בעלי משמעות רבה בתולדות עם ישראל
(כבוש הארץ ע"י יהושע ,מלחמות החשמונאים ,מלחמת העצמאות).

מסלולי
טיול

דרך בורמה ,פארק קנדה ,מסלולי רכיבה על אופניים בעמק איילון ובשפלת יהודה

אתרי
ביקור

בסמוך למחלף שוכנים מנזר השתקנים ,תל המצודה הצלבנית ,אתר ההנצחה יד לשריון,
האטרקציה מיני ישראל ,מנזר אמאוס ופארק קנדה.

שירותי
דרך

בצמוד למחלף הוקמו תחנת דלק ו"כפרייה" ובה שירותי הסעדה ושירותים לרוכבי
האופניים ,חנות ממכר ליינות מנזר לטרון ,אולם אירועים והסעדה הצופה לנוף עמק איילון.

נגישות
לרכב

נוחה אם כי מורכבת להתמצאות .במתחם הכפרייה ויד לשריון פזורים מספר חניונים
פתוחים לכלי רכב פרטיים ואוטובוסים.

זמינות
לפיתוח

באתר מאושרות  3תכניות מפורטות – מ.י  541לתחנת תדלוק ,מ.י  115לשירותי מסעדה
וכפריה ו -מ.י811 .א לאתר יד לשריון הכוללת מבנה בן  500מר' למסחר /בית קפה /מסעדה
(תנאי להיתר בניה הוא הריסת קומה שניה קיימת)  .מוצע להכין פרוגרמה לפיתוח האתר
כשער למטה יהודה ,תוך בחינת האפשרות להשתלב במבנים הקיימים.

נראות

ניתן לאפיין את סביבת המחלף כבעלת נראות ורגישות נופית גבוהות.

שער שורק
תיאור

שער כניסה מערבי למטיילים (ברכב ,באופניים וברגל) לשביל טיול לאורך השורק בואכה
עמק צרעה ,ממוקם מדרום לטל שחר בסמוך לבסיס יסודות .בכניסה ,בסמוך לצומת,
ממוקמת תחנ ת נחל שורק (יסודות) מבנה תחנת הרכבת ההיסטורי שהוקם לשימוש
הרכבת החיג'אזית בזמן מלחמת העולם הראשונה .מבנה התחנה הוחכר לידי מנהלת
הנחלים שורק לכיש שבכוונתה לפתחו כמוקד תיירות ומרכז יציאה לטיולים בסביבת
נחל שורק.

מסלולי
טיול

דרכים חקלאיות אורך נחל שורק ועמק צרעה

אתרי

תחנת נחל שורק (יסודות) מבנה תחנת הרכבת ההיסטורי שהוקם לשימוש הרכבת
החיג'אזית בזמן מלחמת העולם הראשונה .תל בטש (אתר ארכאולוגי רב שכבתי) ,מצבת
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ביקור

זיכרון לחללי מלחמת העולם הראשונה ,מושב טל שחר בו התפתחו יזמויות תיירותיות
מגוונות

שירותי
דרך

בכניסה למושב טל שחר שירתי תדלוק וחנות נוחות.

נגישות
לרכב

הגישה מכביש  3אינה ישירה .יש להכנס דרך חניית הבסיס הצבאי ומתחת לגשר הרכבת.
יש צורך בהכוונה ברורה ובעתיד לבחון דרך גישה מהכניסה לטל שחר.

זמינות
לפיתוח

מעורבות רשות נחל וניקוז שורק לכיש במספר פרוייקטים שעיקרם הקמת תשתיות נופש
ופנאי באזור זה של השורק ,מזמנת אפשרות לפיתוח שער הכניסה והסדרת כניסת
המטיילים למרחב מטה ליהודה.

נראות

דורשת בחינה והסדרה.

פוטנציאל
תיירותי

מבנה תחנת הרכבת הוא מבנה לשימור ,המתחם בעל פוטנציאל לשמש מוזיאון היסטורי
ומוקד תיירותי ברמה גבוהה (מסעדת שף ,חנות גבינות ויין וכד') .
מוצע לכוון את פיתוח האתר ,המוחכר ע"י רשות נחל וניקוז ,כעוגן תיירותי וכמבואת
טיול במרחב מטה יהודה.

שער עדולם
תיאור

צומת גבעת ישעיהו ,בתווך שבין הישובים התיירותיים של עדולם ,בין פארק עדולם
לפארק בריטניה ,מוצע אזור הצומת כשער הכניסה הדרומי לחבל עדולם ולתחום
המוא"ז מטה יהודה.

מסלולי
טיול

מסלולי טיול בפארק עדולם ,פארק ברטניה ,סינגלים לרוכבי אופניים

אתרי ביקור

חרבת עתרי ,חברת בורגין ,תל עזקה ,גבעת התורמוסים ,אתרי שמורת עדולם ,מערות
לוזית ,בית גוברין ,שמורת שיטה מלבינה ,נחל בטון ,גן ארכאולוגי במרכז קק"ל ועוד
בישובים שריגים ,ג .ישעיהו וצפרירים ריכוז של עסקים תיירותיים -גלריות ,יקבים
והסעדה ביתית (בזמן אירועים תיירותיים או בתיאום בראש ).

שירותי דרך

תחנת תדלוק וחנות נוחות בצומת האלה

נגישות

נוחה אך אין חניה מוסדרת או אפשרות לעצירה בשולי הדרך.

לרכב
זמינות
לפיתוח

כיום מרחב הצומת אינו מפותח לצרכים תיירותיים .נדרשת פרוגרמה לפיתוח מרחב
הצומת בתיאום עם קק"ל והישובים.

נראות

טובה מכל עברי הצומת .חסר שילוט הכוונה תיירותי.
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צומת גבעת ישעיהו ממוקמת בלב מרחב תיירותי משגשג ותפקידה לשרת את הישובים
הן ביצירת הכוונה מסודרת לפעילות הקבועה והעונתית המתקיימת בו ,כמו כן ניתן
לפתח בסמוך לה מתחם לקיום אירועי תיירות סדירים (כדוגמת שוק כפרי/תיירותי).

פוטנציאל
תיירותי

שער צור הדסה /מבוא ביתר
שער הכניסה המזרחי למרחב מטה יהודה הינו על תוואי כביש  . 329בתווך בין צור הדסה

תיאור

למבוא ביתר מספר צמתים אותן ניתן לפתח כ"שער".
בסביבה הסמוכה  ,עין קובי ופארק בגין על מגוון אתריו.

אתרי
ביקור

שירותי דרך במבואה המזרחית לצור הדסה תחת דלק ומרכז מסחרי קטן.
נוחה .כיום אין חניה מוסדרת או אפשרות לעצירה בשולי הדרך לאורך הכביש.

נגישות
לרכב
זמינות
לפיתוח

ייתכן ובמסגרת תכנון המקב"ת ניתן ליעד שטח למתחם שירותי הסעדה ,מסחר ושירותי
תיירות בסמוך לכביש .329

נראות

בשלב זה לא אותר מיקום קונקרטי ,יש לבחון באופן מפורט בשטח.

שער הסטף
תיאור

כביש  395הוא כביש רוחב אזורי (ממערב למזרח) מבית שמש לירושלים .הכביש מקשר בין
כביש  32צומת אשתאול לכביש  ,321בצומת כרם .כביש זה נחשב בעיני רבים לאחד
הכבישים הנופיים היפים ביותר בארץ .פסגת הר איתן (222מ') מהוות נקודת תצפית טובה
על ירושלים והרי יהודה.

מסלולי
טיול

שביל ישראל ,עין סטף ,הר איתן ,עין ביכורה ,שביל השומרות ,הר חרת ,נחל צובה

אתרי
ביקור

אתר הסטף משמר ומשחזר חקלאות הר מסורתית וקדומה להרי יהודה .חקלאות השלחין
במקום התקיימה בעיקר ממימיהם של שני מעיינות שכבה ,עין סטף (עין אל-בלד) ועין
ביכורה (עין א-שרקיה).
חוות "הר איתן"-חוות גדול לעדר עזים במרעה טבעי ומחלבן מייצרים גבינות שונות במערה
ותוך שימוש בשיטות עתיקות ,כמו כן נמצאים בחווה שטחי חקלאות ירקות אורגניים וכרם
זיתים.

שירותי

בית קפה  -מסעדה חלבית "קפה סטף" .חניון נופש ומתקני כושר .
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דרך
נגישות
לרכב

הנגישות ברכב טובה ,חניה מרווחת לכלי רכב וגם לאוטובוסים מתפקד כמתחם התארגנות.

זמינות
לפיתוח

לאתר הסטף הוכנה תוכנית מ.י 139 .שמטרתה לייעד את האתר לנופש ולתיירות ולהכשירו
לביקור קהל וכן להכשיר את השטח כאזור חקלאות הר מסורתית .האתר מפותח דיו וקולט
קהל רב.

נראות
ונצפות

מיקום המתחם על גבעה מעל מפלס הדרך מאפשר תצפית טובה לאזור.

מוקד שער הגיא
תיאור

מחלף שער הגיא ,ממוקם על כביש  1בקילומטר ה –  35מתל אביב ,מהווה צומת אזורי
ופתח כניסה צר מהשפלה אל הרי ירושלים .היסטוריה של האתר – דרך ההיסטורית
לירושלים ,צפונית לשער הגיא התגלו שרידים של דרך רומית בין השפלה לבין ירושלים.
שרידים ממנה נראים ב"דרך דיפנבקר" ,שתחילתה צפונית ל"שער הגיא" והיא מגיעה עד
לישוב נווה אילן" .סוראיה פאשה" ,מושל ירושלים ,בנה ,בשנת  ,1210שורה של מגדלי
שמירה בצד הדרך המובילה מיפו לירושלים .מגדל השמירה בשער הגיא נבנה צפונית
לצומת ,מעל לתחנת הדלק הקיימת היום  .מושלה של ירושלים ,בנה כאן ,בשנת  ,1223את
פונדק הדרכים הח'אן ,דרומית מהצומת ושרידיו נראים במקום עד היום .במזרח ישנה
תחנת משטרה בריטית נטושה.

מסלולי

המחלף מאפשר גישה למספר צירי טיול בעלי מטען היסטורי" .דרך עולי הרגל" ,דרך בורמה

טיול

ושביל דיפנבייקר ולמסלולי אופניים נבחרים (שביל רכס משלטים  ,80Kשביל יער אשתאול)

אתרי
ביקור

בשער הגיא מצויה הכניסה המערבית לפארק יצחק רבין ,מבנה ה"ח'אן" -פונדק הדרכים
העות'ומני ,שהיה נטוש שנים רבות ,שוקם על ידי הקרן קיימת לישראל ובעתיד יהיה בו
מרכז מידע למבקרים בפארק רבין .בפארק מצויים אתרי מורשת קרבות תש"ח ,כמו דרך
בורמה והמשלטים בשמורת המסרק ,אתרים ארכיאולוגיים המהווים עדות לרצף
ההיסטורי של התיישבות היהודית במקום מאז ימי המקרא .במסלולי הפארק אפשר
להבחין בשרידי דרך רומית ,מבנים ביזאנטיים ועות'מאנים

שירותי
דרך

תחנת דלק וחנות נוחות המשרתים את היוצאים מירושלים והרי יהודה

נגישות
לרכב

אינה אופטימלית -מחלף שער הגיא אינו שלם ,אין אפשרות חציה לרכב בתחום המחלף
(לבדיקה) ,כיום הכניסה למתחם החאן אינה מוסדרת .החנייה לרכב באזור המחלף
מאולתרת.

זמינות

חאן שער הגיא בעל תכנית מאושרת שהוכנה ע"י קק"ל למרכז מבקרים ושירותי הסעדה (
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לפיתוח

מי383/ב' )-בסה"כ  1332מ"ר .ניתן יהיה להשמיש את הח'אן לקליטת מבקרים לכשימומש
פתרון תחבורתי במסגרת שדרוג כביש .32

נראות

מצויינת ,המבנה יושב על אם הדרך.

פוטנציאל מוקד טיילות ונופש בחיק הטבע  ,מרכז מבקרים הכולל מידע והמחשה על הנכסים
הטבעיים של מטה יהודה ,הסעדה על בסיס חקלאות מקומית ,ולצידו מידע על פעילות,
תיירותי
אירועים ושירותי התיירות של מטה יהודה.

מוקד צומת שמשון
תיאור

בצומת זו מתחיל כביש  44הממשיך לכיוון מחלף חולון ,בצומת עובר גם כביש 32
המחבר בין בית גוברין לשער הגיא ולכיוון ירושלים .טרם סלילת כביש  ,1כדרך הראשית
מיפו לירושלים דרך שער הגיא.

מסלולי
טיול

שביל ישראל ,פארק רבין ,דרך הפסלים ביער צרעה.

אתרי ביקור יקבים באזור ,קבר שמשון ,שמורת הטייסים ,שרידי המושבה הר טוב.
שירותי דרך

תחנת דלק ,מסעדת "פינתי" ,קיוסק ,בסמוך ,מסעדת תבלין.

נגישות
לרכב

מיקום מרכזי במטה י הודה ,העצירה אפשרית במתחם תחנת הדלק ובחניון מאולר
בצומת.

זמינות
לפיתוח

לשטח מדרום לצומת שמשון מדרום לצומת קיימת תכנית מאושרת מי/350/י 1תוכנית
מפורטת למרכז מסחרי ומוסדות בצומת שמשון .הכוללת שטחי בניה מרביים משוערים:
מוסדות –  2,000מ"ר .מסחר –  12,000מ"ר.

נראות

הצומת אינה ניראית למרחוק.

פוטנציאל
תיירותי

מיקומה המרכזי של צומת זו הוא שמאפשר את פיתוחה התיירותי כמתחם שירותי דרך
ומוקד תיירות אזורי בו תוצג ותימכר תוצרת האזור (יין ,בירה ,גבינות צאן ,חפצי
אומנות ומלאכה ועוד)  .יש לסייג כי מוקד תיירות יידרש לפעול ,בהתאם לדפוסי הביקור
של המטיילים ,בסופי שבוע ובחגים.
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מוקד צומת האלה
תיאור

צומת הממוקמת בטבורו של עמק האלה מחברת בין כביש  32וכביש  ,325מצויה לקראת
פיתוח עתידי במסגרת תכנית כביש  39לירושלים.

מסלולי
טיול

מסלולי פארק ברטניה ,פארק עדולם ,ושמורת שיטה מלבינה שביל עדולם לאופניים,
מצפון לצומת  -שביל ישראל.

אתרי
ביקור

האזור עשיר באתרי מורשת עם ישראל מתקופת המקרא ועד לתקופה הרומית המאוחרת
(ח' קאיפה ,תל עזקה ,תל שוכו ,מדרס ,בורגין ,מערות עדולם ועוד) ,אתרי טבע כגון
שמורת שיטה מלבינה ,גבעת התורמוסים ,נחל האלה .מדרום לצומת בתחום מתחם
קק"ל הוקמה תצוגה לממצאים ארכיאולוגיים של חקלאות עתיקה.

שירותי
דרך

הוקמה חוות צוק המציעה גבינות צאן.

נגישות

הנגישות ברכב טובה כולל חניה /מתחם התארגנות

בצומת האלה קיים מתחם מסחרי הכולל תחנת דלק וחנות נוחות  ,yellowבסמוך לצומת

לרכב
זמינות
לפיתוח

בתחום הצומת קיים מתחם מלונאות מאושר ע"פ תכנית מ.י . 325 .המבנה בעל
פוטנציאל תיירותי ,מופעל מאז  1922בשימוש חורג כבית אבות סיעודי.

נראות

מיקום המתחם על גבעה מעל מפלס הדרך מאפשר תצפית טובה לאזור.

פוטנציאל
תיירותי

מרכז המבקרים של "ארץ המלכים" הכולל אמצעי המחשה וירטואליים לקרב דוד
וגולית  ,גישה למידע על האתרים והסיפורים המקראיים ,יציאה לסיורי חמורים /סוסים
 ,מקום לסדנאות אומנות ברוח התנך ,ממכר מוצרים תיירותים.

מוקד בר גיורא
תיאור

צומת בר גיורא ממוקם בפרוזדור ירושלים ליד הקילומטר ה 8-בכביש  321מצומת צור
הדסה לצומת עין כרם ,בנוף ההררי של הרי יהודה הוקם ע"י קק"ל מרכז מידע
למטיילים המשולבת ב קפה ־ מסעדה בשם "בר בהר" .המקום משמש כמרכז למטיילים
ונקודת מוצא למספר מסלולי טיול מהיפים באזור.

מסלולי
טיול

שמורת נחל שורק ,שביל נחל קטלב שבתחילתו מעיין "עין גיורא" ,ובקצהו בניין תחנת
הרכבת בר גיורא ,נחל דולב ונחל מערה שבמורדותיו מערת התאומים ,פארק עצמאות
ארה"ב ,.שביל טיול מונגש לבעלי מוגבלויות.

אתרי
ביקור

מערת השורק ,מערת התאומים ,עין קובי

שירותי דרך קפה מסעדה "בר בהר" מציע שירותי דרך לרוכבי האופניים ותחנת מידע.
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נגישות
לרכב

טובה ,חניה מוסדרת (בהיקף צנוע).

זמינות
לפיתוח

בסמוך לצומת פותח מוקד היער שבמסגרתו הוקמו מוקד מידע ומסעדה .תשתיות הנופש
במקום מפותחות.

נראות

סבירה ,אנו נראה מכביש צור הדסה -ירושלים.

פוטנציאל
תיירותי

אכסנית נוער בבר גיורא ומרכז שדה ויער בנס הרים הם מבנים קיימים (ע"פ תכניות
מאושרות למלונאות ולמבני נופש (מי 303/מי/303/א) ).בעלי פוטנציאל לפיתוח תיירותי
יזום ע"י הישוב ו/או קק"ל.
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נספח ד' -מסלולים ואתרי מורשת במרחב מטה יהודה
 .2.2מסלולים בעקבות סיפורי התנ"ך
.2.2.2

יהושע בעקבות מלכי הדרום

המצודה הצלבנית בלטרון ,ממנה נשקף העמק הרחב המפריד בין מורדות הרי יהודה לגבעות השפלה
ונחל איילון המנקז אותו .בעת העתיקה היווה עמק זה מקום גישה בין השפלה להרים .המקום היווה גם
את מקום הקרב שבין יהושע למלכי האמורי – עמק איילון ומשפטו המפורסם של יהושע "שמש בגבעון
דום וירח בעמק איילון".

.2.2.1

בין צרעה לאשתאול – בעקבות שמשון

אתרים במטה יהודה הקשורים בתולדות שמשון :תל צרעה ,אשתאול ,מערת שמשון ,קבר דן

סיפור הולדתו של שמשון היה כרוך בנס שכן אישה עקרה קיבלה את הבשורה על כך שתלד בקיום
שלושה ת נאים :איסור על שתיית יין וכל מוצרי גפן ,איסור על מגע עם טומאה וכן האיסור על גזירת
שיער .מקום קבורתו של שמשון הוא בין אשתאול לצרעה ,המקום עצמו אינו מוגדר וסבורים שמקום
הקבורה הוא באחת מן המערות הרבות שהיו פזורות באזור זה ושימשו לקבורה בעת העתיקה.
שמשון התפ רסם בזכות כוחו הפיזי והרפתקאותיו עם נשים .שמשון משנה את דפוסי התנהגותו כאשר
הוא פוגש את דלילה ומתאהב בה .דלילה מסגירה את שמשון לפלישתים ומניעה לא ידוע ממש .שמשון
הורס את מקדש הפלישתים בכוחו הרב ובעזרת ה'.
קבר דן  -על מותו של דן  -כמו גם על מותם של שאר בני יעקב (פרט ליוסף)  -אין המקרא מספר דבר:
לא מתי מתו ,ולא היכן נקברו .לפי מסורת הנזכרת בספר הישר ,דן ,בנם של יעקב ובלהה ,נקבר באזור
שבין צרעה לאשתאול :שתי ערים אלו נמצאות בנחלת שבט דן שבדרום (יהושע יט  ,)41לפני עליית שבט
דן צפונה (שופטים יח) .מבנה לצד כביש נחשון  -רמלה ,ממערב לצומת שמשון ,זוהה בשנות השמונים
של המאה ה  80 -כקברו של דן ,אך זיהוי זה מוטל בספק .עד אז היה הקבר מיוחס לשייח' ע'רוב  -שמו
הערבי של שמשון המקראי ,בן שבט דן.
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וַיִׂשאּו
ָאביהּו ְ
על מות שמשון מספר המקרא בהרחבה תוך ציון מקום קבורתוַ " :וי ְֵרדּו ֶאחָ יו וְ כָל בֵ ית ִ
ָאביו" (שופטים טז  .)31זיהוי קברו באזור זה
אֹת ֹו ַו ַיעֲלּו וַ י ְִקבְ רּו אוֹת ֹו בֵ ין צָ ְרעָ ה ּובֵ ין ֶא ְש ָתאֹל בְ ֶקבֶ ר מָ נוֹחַ ִ
מתבסס גם על פרשנות לפסוק "...בְ מַ חֲ נֵה ָדן בֵ ין צָ ְרעָ ה ּובֵ ין ֶא ְש ָתאֹל" (שופטים יג  - )85מחנה דן הוא
מקום מנוחתו (קברו) של דן.

נראה שהמסורת המזהה את המקום כקבר דן מבוססת
על נחלתו המקורית של שבט דן טרם עלייתו צפונה
(שופטים יח) ,שהייתה כאמור באזור צרעה ואשתאול.
לפי המסורת ,יום פטירת דן הוא ט' באלול ,וביום זה
נוהגים לקיים הילולה גדולה ליד הקבר .יש הפוקדים
את הקבר גם בליל ראש חודש ובאמצע החודש .על
קברו של דן מבקשים פרנסה ,בריאות ,פוריות וזיווג.
בסמוך למבנה יש פינה להדלקת נרות .לפי מסורת
אחרת ,נמצא קבר דן בנחלתו הצפונית ,באזור הכפר
דנה שבעמק יזרעאל ,מזרחית להר תבור.

.2.2.3

בעקבות דוד הנער  -קרב דוד וגוליית

אתרי קרב דוד גולית :עזקה -עמק האלה -שוכה
מבצר האלה -חורבת קאיפא -מבנה עיר מבוצרת תקופה הישראלית

הקרב בין דוד וגוליית נערך בעמק האלה ,בין תל עזקה ותל שוכה .הפלישתים שישבו במישור החוף
הדרומי ניסו להתפשט לכיוון מזרח אל רצועת ההר המרכזית ,וצבא שאול ניסה לחוסמם באזור עמק
ה אלה .הפלישתים נערכו לקרב בין שוכה לעזקה ,על הגבעות שמדרום לעמק האלה .בני ישראל נאספו
בעמק עצמו אך ההתארגנות לקרב הייתה בגבעות שבצפון עמק האלה .גוליית נבחר כנציג של
הפלישתים לקרב הביניים (קרב המוכרע על ידי נציג מכל צד) ,דוד הגיע לבקר את אחיו בשדה הקרב
ושמע את נאומו של גוליית המנסה להטיל מורא על בני ישראל במילים ומחליט להתמודד מול גוליית
כאשר הוא בוחר בכלי הנשק שבהם הוא שולט ולא בכלי נשק קונבנציונאליים לאותה תקופה (קלע דוד).
בקרב כמובן מנצח דוד בעזרת ה' ,וצבא בני ישראל מנצל את מות גוליית להדיפת הפלישתים בחזרה
11
לערי שלטונם.

 11מתוך "לטייל עם התנ"ך – מסלולי טיולים בעקבות סיפורי התנ"ך" ,גליה דורון ,בהוצאת כנרת בית הוצאה לאור.
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אתרי עמק האלה

א

תל עזקה

ב

נחל האלה

ג

תל שוכו

ד

מערת עדולם

ה

חרבת קאיפה (מבצר

האלה)

ו

אביעזר

ז

תל צפית

בזכות מיקומו של העמק ומבנהו ,הוא שימש כצומת דרכים חשוב מהשפלה להרי יהודה ,לירושלים,
לבית לחם ולחברון ,בדומה לעמק שורק ולעמק איילון .על כן ,העמק היה מיושב לאורך התקופות ,וכבר
בימי התנחלות השבטים הוקמו סביבו ערים כעזקה ,כשוכה וכעדולם.
במקרא מתוארים מספר קרבות שהתרחשו בעמק בימי התנחלות השבטים בין הפלשתים ובין עם
ישראל שישב בהרי יהודה .הקרב המוכר ביותר ,קרב עמק האלה ,התרחש לפי המקרא ב 1010-לפנה"ס,
ומתואר בספר שמואל א' .בקרב זה התרחש העימות הנודע בין דוד וגוליית:
יהּודה ַויַחֲ נּו בֵ יןׂ-שוֹכה ּובֵ ין-עֲזֵ ָקה ְב ֶאפֶס
ָ
ֵָאספּו שכה אֲ שֶ ר לִ
ַַאספּו פְ לִ ְש ִתים אֶ ת-מַ חֲ נֵיהֶ ם ל ִַמלְ חָ מָ ה ַוי ְ
ַוי ְ
ַד ִמים .וְ שָ אּול וְ ִאיש-י ְִׂש ָראֵ ל נֶאֶ ְספּו ַויַחֲ נּו בְ עֵ מֶ ק הָ אֵ לָה ַו ַי ַע ְרכּו ִמלְ חָ מָ ה לִ ְק ַראת פְ לִ ְש ִתים .שמואל א' יז א-
ב.
ככל הנראה ,דרך עמק זה עלה נבוכדנאצר מלך בבל בדרכו לכבוש את ירושלים בימי בית ראשון .בימי
בית שני שכנה במזרח העמק עיר מחוז .בתקופה הרומית שכן במזרח העמק היישוב הרומי "בית
לתפא" ,ששימש כמרכז מנהלי ומקום חניה לעולי הרגל לירושלים ולחברון .היישוב שכן על אם הדרך
שסללו הרומאים מירושלים לבית גוברין ואשר עברה בעמק .במקום מצויים שרידים בודדים מתקופה
זו.

עזקה
על פי המתואר בתנ"ך ,עזקה (כיום תל עזקה או תל זכריה  -בערבית :תל זכאריה) הייתה עיר בשפלת
יהודה .המקום הקרוי כיום "תל עזקה" הוא תל המצוי על אם הדרך המובילה מעמק האלה לכיוון
דרום ,בחלקו הצפוני של פארק בריטניה ,דרומית למושב זכריה.
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במסגרת חפירות ארכיאולוגיות שניהלו פרדריק בליס ורוברט מקאליסטר בשנים  ,1292-1900נחשפו
בתל שרידי חומות ומגדלים המיוחסים לעיר עזקה ,חותמות "למלך" ,וממצאים נוספים .כמו כן התגלו
באתר מערכות מסתור מתקופת מרד בר כוכבא.
העיר מוזכרת לראשונה בספר יהושע כאחת מערי האמורי שנכבשו על ידי יהושע ,לאחר שצבא העיר
הושמד בברד .בהמשך ניתנה העיר לשבט יהודה .בספר שמואל מסופר על כוחות הפלשתים שנאספו
בעזיקה ,ועל הקרב בין דוד לגוליית שנערך שם .העיר עזקה נהרסה בעת הכיבוש הבבלי של ממלכת
יהודה קודם לנפילת ירושלים ,והייתה אחת הערים אשר שוקמו במהלך שיבת ציון בתקופת נחמיה :זָ נֹחַ
ּוׂשדֹתֶ יהָ עֲזֵ ָקה ּובְ נֹתֶ יהָ  ,וַ יַחֲ נּו ִמבְ אֵ ר ֶשבַ ע עַ ד גֵיא ִהנֹם – .נחמיה ,י"א30 ,
עֲדֻׁ לָם וְ חַ צְ ֵריהֶ ם לָכִ יש ְ
העיר מוזכרת ב"מכתבי לכיש"" :כי אל משואות לכיש אנחנו שומרים ככל האותות אשר נתן אדוני ,כי לא
נראה את עזקה" -מכתבי לכיש ,חרס מס ' 4

על־פי הארכיאולוג יגאל ידין הכוונה בביטוי "אל משואות לכיש" הוא "על" משואות לכיש :כלומר
משמר העיר מדווח כי המשואות בעזקה ,העיר הסמוכה  -כבו ,וכי נבוכדנצר מלך בבל כבש את העיר,
וכל שנותר למגני לכיש לעשות הוא להוסיף ולהתבצר בעירם.

תל שוכה
ש ֹו ֹכ ה (גם :שוכו ,שכה במקרא ,וסוכו בלשון חז"ל ) הוא שמן של כמה ערים המוזכרות בתנ"ך ,בספרות
ֹ
חז"ל ,ובמקורות נוספים .אחת הערים בהר חברון ,בתל הכפול הידוע כח'רבת שוויקא ,והשנייה ,הידועה
יותר ,בעמק האלה .בנוסף ,מזכיר המקרא ערים בשם זה בעמק חפר ובמקומות נוספים.
בקרב בין דוד לבין גלית ,חנה צבא ישראל בשוכו שבעמק האלה .אנטיגנוס איש סוכו ,המוזכר בפרקי
אבות ,גר ככל הנראה בסוכו שבהר חברון .אוסביוס מזכיר מקום בשם סוכו בין בית גוברין לבין
ירושלים ,והעיר מופיעה במפת מידבא .כיום ,שוכה בעמק האלה היא גבעה הידועה בשל פריחת
התורמוסים בשלהי החורף מדי שנה.
העיר שוכה מופיעה בחותמות "למלך" כאחד מארבעה מקומות המופיעים בשורה השנייה של
החותמות :חברון ,זיף ,ממשת ושוכה .חותמות למלך הן הטבעות על ידיות קנקנים ,מתקופת הברזל א'.
ההשערה המקובלת היא כי מדובר בארבעת המחוזות העיקריים של מלכות חזקיהו ,שאגר מזון לקראת
התקפה אפשרית על הממלכה .בסביבת התל עצמו נמצאו  13חותמות למלך.
סוכו מוזכרת בתנ"ך מספר פעמים:
כאחד מישובי נחלת שבט יהודה  -בַ ְשפֵ לָה ֶא ְש ָתאוֹל וְ צָ ְרעָ ה ,וְ ַא ְשנָה .לד וְ זָ נוֹחַ וְ עֵ ין ַגנִיםַ ,תפּוחַ וְ הָ עֵ ינָם.
ַארבַ ע-עֶ ְׂש ֵרה ,וְ חַ ְצ ֵריהֶ ן(.ספר
י ְַרמּותַ ,ועֲדֻׁ לָםׂ ,ש ֹוכֹהַ ,ועֲזֵ ָקה .וְ שַ ע ֲַר ִיםַ ,וע ֲִדיתַ יִ ם ,וְ הַ גְ ֵד ָרהּ ,וגְ ֵדר ָֹתיִם :עָ ִרים ְ
יהושע ,ט"ו ,ל"ג-ל"ו)
ֵָאספּוׂ ,שֹכֹה אֲ ֶשר
ַַאספּו פְ לִ ְש ִתים ֶאתַ -מחֲ נֵיהֶ ם ,ל ִַמלְ חָ ָמהַ ,וי ְ
קרב דוד וגוליית התנהל בסמוך לה ַ -וי ְ
יהּודה; ַויַחֲ נּו בֵ יןׂ-ש ֹוכֹה ּובֵ ין-עֲזֵ ָקה ,בְ אֶ פֶ ס ַד ִמים .וְ שָ אּול וְ ִאיש-י ְִׂש ָר ֵאל נ ֶֶא ְספּו ,וַ יַחֲ נּו ְבעֵ ֶמק הָ ֵאלָה;
ָ
לִ
ַויַעַ ְרכּו ִמלְ חָ מָ ה ,לִ ְק ַראת פְ לִ ְש ִתים( .שמואל א ,י"ז,א'-ב')
ע"פ אזכורים נוספים במקרא ,לשוכו המקראית איתורים משוערים אחרים (בהרי שכם ובעמק חפר).
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.2.2.4

מרדף דוד ושאול – מערות המסתור

אתרי הבריחה משאול :גת תל גודד /תל צפית ,חורבת עדולם.

שאול רודף אחרי דוד ולבסוף הופך הרודף לנרדף .מקצב האירועים מתרחש בין עדולם לגת הפלישתית.
לאורך המרדף מתפרשת מערכת היחסים הסבוכה שבין דוד ושאול.
ָאדם לֵאמֹרִ :הנֵה ָדוִ ד ְמבַ ֵקש ָרעָ תֶ ָך?"ַ" .אחֲ ֵרי ִמי יָצָ א ֶמלְֶך י ְִׂש ָר ֵאל?"ַ" .אחֲ ֵרי ִמי
ת־דבְ ֵרי ָ
"לָמָ ה ִת ְשמַ ע אֶ ִ
אַ ָתה ר ֵֹדף? ַאחֲ ֵרי ֶכלֶב מֵ ת! ַא ֲח ֵרי פַ ְרעֹש אֶ חָ ד!"" .צַ ִדיק אַ ָתה ִמ ֶמנִי ...וְ עַ ָתה ִהנֵה י ַָדעְ ִתי כִ י ָמֹלְך ִת ְמֹלוְך
12
וְ ָקמָ ה בְ י ְָדָך מַ ְמ ֶלכֶת י ְִׂש ָראֵ ל".
לאחר ברי חתו של דוד לגת הוא ממשיך לכיוון עדולם  " ....וילך דוד משם וימלט אל מערת עדלם וישמעו
אחיו וכל בית אביו וירדו אליו שמה"  .13אל דוד מצטרפות שתי קבוצות תומכים בעדולם" :ויצטרפו
אליו כל איש מצוק וכל איש אשר לו נשא וכל איש מר נפש ויהי עליהם לשר ויהיו עימו כארבע מאות
איש" 14.אין לנו מידע לגבי מעשיו של דוד במערה בעדולם .בהמשך נדודיו במדבר מסופרים מספר
15
סיפורים על היתקלויותיו במערות עם שאול ואנשיו.

חורבת עדולם

תל עדולם
חורבת עדולם (ח'ירבת א-שיח' מד'כור) מזוהה עם עדולם המקראית ,שנמנתה עם  31מלכי כנען שהיכה
יהושע .עדולם שכנה סמוך לארץ פלשתים ולכן דוד ,כאשר נמלט מפני המלך שאול ,מצא מקלט במערת
עדולם .עדולם חולשת על הדרך החשובה שעוברת בנחל האלה .בתקופה הביזנטית שכן באתר יישוב

 12ספר שמואל א' ,כ"ג ,י"ח.

 13שם ,כב ,א'.
 14שם ,ב'
15מתוך "לטייל עם התנ"ך – מסלולי טיולים בעקבות סיפורי התנ"ך" ,גליה דורון ,בהוצאת כנרת בית הוצאה לאור.
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נוצרי .האתר מצוי ליד חורבות הכפר הערבי  - Aid-el-Maשם שמשמר את צליל השם המקראי  .התל
מצוי דרומית למושב אדרת ,על גבעה בגובה  439מטר מעל פני הים .באתר שרידי בורות מים ,עתיקות
ומערות .התל העתיק נכלל כיום בפארק עדולם.

שני אתרים ארכיאולוגיים מזוהים עם העיר הפלישתית גת:
תל גודד  -שרידי יישוב קדום שמזוהה עם העיר המקראית מורשת גת ,עירו של מיכה הנביא .באזור
התל ובמורדותיו חצובות מערות רבות ,ביניהן מערכת מסתור מסועפת .למרגלות התל ,לא הרחק
מהכביש ,עוברים שרידי האמה ש הוליכה מים ממעיינות הרי חברון לבית גוברין .מראש תל גודד ,שהוא
הנקודה הגבוהה ביותר בפארק בריטניה ( 392מ') ,יש תצפית מרהיבה.
תל צפית  -התל מזוהה עם העיר גת ,אחת מחמשת סרני פלישתים הנזכרים במקרא .גת ידועה בעיקר
כמקום הולדתו של גוליית ,שבו העניק אכיש ,מלך גת ,לדוד מקלט כאשר נמלט משאול המלך .גת היא
אחת מ 15 -הערים שביצר המלך רחבעם .הארכיאולוגיים הבריטיים ,בליס ומקליסטר ,חפרו בתל
בשנת  , 1299מטעמה של הקרן הבריטית לחקירת ארץ ישראל .הם גילו כאן ממצאים מימי הבית
הראשון ,כגון שתי משקולות ועליהן כתובות עבריות" :נצף" ו"שקל".
בתקופה הצלבנית נודעה לתל צפית חשיבות רבה .בשנת  1148בנו הצלבנים מבצר בשם "בלנש גארד"
(המשמר הלבן) בראש הגבעה .מבצר זה הצטרף למבצרים שנבנו בבית גוברין וביבנה כדי ליצור מערך
מבוצר אל מול אשקלון ,שנותרה בשליטת המצרים הפטימים עד לשנת  .1153המצביא האיובי צלאח א-
דין כבש את המבצר מידי הצלבנים בשנת  1122והרסו.
לראש התל מוליך שביל קצר ותלול .כדאי להחנות את הרכב על יד הבאר הצמודה לנחל האלה .יש
לחצות את הערוץ הרדוד של הנחל ולהעפיל בשביל לראש התל .האבנים המוטלות בשטח הן שרידים
מהכפר הערבי תל א-צאפי.
מראש התל ,המתנשא לגובה של  813מטרים מעל פני הים ,נפרשת תצפית מרהיבה לכל העברים :הרי
יהודה במזרח ,גבעות שפלת יהודה בצפון ובדרום ומישור החוף הדרומי במערב.

.2.2.5

ממלכת בית דוד?

מבצר האלה (חרבת קייאפה)
אתר ארכיאולוגי מתקופת הברזל והתקופה ההלניסטית ,השוכן על גבעה כק"מ מצפון-מזרח לצומת
האלה ,בין הערים העתיקות שכה ועזקה .האתר נחפר בשנים  8009 - 8002על ידי הארכאולוגים יוסף
גרפינקל וסער גנור( .ראו הרחבה בדו"ח סקירת מצב קיים).
מבצר האלה היא עיר גבול בין ממלכת יהודה ממזרח וממלכת גת הפלשתית ממערב .העיר הקדומה
מוקפת חומה של  200מטר ושטחה כ  83 -דונם .רוחב החומה הוא ארבעה מטרים והיא בנויה מאבני
גוויל ענקיות לא מעובדות (אבנים קיקלופיות) שחלקן שוקלות ארבעה עד חמישה טון .חלק בולט נוסף
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מהביצורים הוא שער מסיבי ובו ארבעה תאים .חלקו העליון של השער מפואר ונבנה מאבני גזית
מסותתות.
בשנת  8002התגלה באתר מבצר האלה אוסטרקון המתוארך למאה העשירית לפנה"ס ,הנושא כתובת
בכתב עברי עתיק .הכתובת הכתובה על גבי חרס בצורת טרפז באורך של  11.5ס"מ וברוחב של  15ס"מ,
פוענחה בתחילת שנת  8010בידי פרופ' גרשון גליל ,מהחוג למקרא באוניברסיטת חיפה ,והיא נחשבת
לכתובת העברית הקדומה ביותר[ .]1הטקסט עוסק בעניינים חברתיים ומתייחס לאלמנות וליתומים,
וכולל מילים ופעלים אופייניים לשפה העברית.
הממצאים שהתגלו באתר מצביעים על כך שהמבצר משויך לממלכת יהודה :האוסטרקון הכתוב עברית,
היעדר עצמות חזירים ודמיון של המכלול הקרמי לשכבות מקבילות באתרים בממלכת יהודה.
האתר ממוקם בתחום הפיתוח של העיר בית שמש.

תצלום אוויר של חורבת קאייפה

16

16

מקור התמונה http://en.wikipedia.org/wiki/File:Qeiyafa_city_wall1.jpg
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.2.2.2

מסעות ארון הברית

אתרים  -גת – תל שמש  -קרית יערים – עיר דוד

מרגע הילקחו על ידי הפלישתים ועד החזרתו לבית שמש והעברתו לקריית יערים ובסופו של דבר
לירושלים .תל בית שמש ,משם המקום ניתן ללמוד כי המקום היה מקודש לאל השמש הכנעני ,בתל
עצמו אין כמעט ממצאים ארכיאולוגיים הנראים לעין למרות שהוא נחפר כמה פעמים .כאשר חזר
הארון לבית שמש נאמר בתנ"ך שבני המקום שמחו לשובו אך נענשו על ידי האל .בכתובים אין הסבר
לעונשם ,אך קיימות כמה פרשנויות לכך .מבית שמש נמשך מסעו של הארון לקריית יערים לאורך אפיק
נחל כיסלון.
בכפר אבו גוש נמצאת כנסיה צלבנית במרכז הכפר שהוקמה במקורה על ידי מסדר ההוספיטלרים
במאה ה –  ,18מבנה זה שרד מאות שנים .אנשי המנזר הבנדיקטיני קיבלו את הזכות לשפץ את המבנה
ולהקים לידו מנזר .הכנסייה בנויה על בריכה מהתקופה הרומית שבה נובע מעיין .בנוסף לכנסיה זו
ישנה עוד כנסיה בכפר,כנסיה על ראש הגבעה המכונה "גבירתינו של ארון הברית" שעל פי המסורת שם
הוצב הארון .בראש הכנסייה ניצב פסל המראה את מריה ניצבת על בסיס דמוי ארון הברית .הכנסייה
והמנזר נבנו ב –  1984על ידי מסדר נזירות צרפתיות .כיום הכנסייה ידועה בעיקר בגלל אירועי המוזיקה
המתקיימים בה.
בתקופת המקרא הייתה קריית יערים אחת מערי החיווים שכרתו ברית עם יהושע .המקום גם מכונה
גם "בעלת" על שם פולחן הבעל  .העיר שכנה על הגבול בין יהודה ובנימין ויושבה מחדש על ידי שבי ציון.
בכל תקופת השהות של הארון בקרית יערים לא ידוע דבר על היותו מרכז פולחני כפי שהיה בימי עלי
בשילה .החלטתו של דוד להעלות את הארון לירושלים הינה החלטה בעלת משמעות פוליטית ולא רק
דתית ,שכן המלך ה חדש נזקק לכל סממני התמיכה האלוהית ולמוקד פולחן מלכד של ממש שייתן תוקף
למלכותו ולבירתו.

.2.2.5.2

תל קריית יערים

המקום זוהה החל בתקופה הביזנטית עם קריית יערים העתיקה ,אליה הובא ארון הברית לאחר
ששוחרר משבי הפלשתים:
ַוי ְִשלְ חּוַ ,מלְ ָאכִ ים ,אֶ ל-יו ְֹשבֵ י ִק ְריַת-יְעָ ִרים ,לֵאמֹר :הֵ ִשבּו ְפלִ ְש ִתיםֶ ,את-אֲ רוֹן ְיה ָוהְ --רדּו ,הַ עֲלּו אֹת ֹו
אֲ לֵיכֶם; ַו ָיבֹאּו ַאנְשֵ י ִק ְריַת יְעָ ִרים ַ ,ו ַיעֲלּו אֶ ת-אֲ רוֹן ְיה ָוהַ ,וי ִָבאּו אֹתוֶֹ ,אל-בֵ ית אֲ ִבינ ָָדב בַ גִ ְבעָ ה; וְ ֶאת-
אֶ לְ עָ זָ ר בְ נ ֹו ִק ְדשּו ,לִ ְשמֹר אֶ ת-אֲ רוֹן ְיהוָה ; ַו ְי ִהיִ ,מיוֹם שֶ בֶ ת הָ ָארוֹן ְב ִק ְריַת יְעָ ִריםַ ,ו ִי ְרבּו הַ י ִָמים ,וַיִ ְהיּו
עֶ ְׂש ִרים שָ נָה; ַו ִינָהּו ָכל-בֵ ית י ְִׂש ָראֵ לַ ,אחֲ ֵרי ְיה ָוה"
–שמואל א' ,פרק ו'  ,81פרק ז' 1-2
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סיפור זה קידש את המקום לנוצרים ,ובתקופה הביזנטית הוקמה כנסייה על התל ,אולם היא נהרסה
בעת כיבוש הארץ בידי הפרסים בשנת  .114באמצע המאה ה  2 -הוקמה הכנסייה מחדש ,אך היא הייתה
קטנה וצנועה מקודמתה ,והיא נהרסה באופן סופי בראשית המאה ה  11 -וקיומה נשכח.
ב  1141 -עבר השטח עליו שוכן כיום הכפר אבו גוש לידי
ההוספיטלרים ,ואלה הקימו כנסייה אחרת ,כ  400-מטר ממזרח
לכנסיית גבירתינו של ארון הברית .כנסייה זו הידועה כיום ככנסייה
הצלבנית במנזר הבנדיקטיני באבו גוש ,הייתה בשימוש עד  ,1122ושוב
מסוף המאה ה  14 -עת הוקם בה המנזר .שרידים ראשונים של
הכנסייה הביזנטית על תל גבעת יערים התגלו במאה ה  ,19 -והכומר
וחוקר המקרא האמריקאי ,אדוארד רובינסון ,חידש את המסורת
לפיה התל מזוהה עם קריית יערים המקראית .הוויכוחים אודות
הסוגיה נמשכו עד שהתגלו שרידים נוספים בתחילת המאה ה 80 -
ומאז קיימת הסכמה כי התל הוא ככל הנראה היישוב במקראי.

 .2.1תקופת בית שני – התקופה הרומית
אתרים  :חרבת עטרי  -חרבת בורגין – חרבת מדרס  -קק"ל תצוגת כלים חקלאיים  -בית נטיף

.2.1.2

חורבת חוח -עתרי

חורבת עתרי שוכנת על גבעה הנישאת לגובה  401מ' מעל פני הים .המקום מעניק תצפית ושליטה על
הסביבה הקרובה .במקום היה כפר טיפוסי בי מי בית שני שנחשף ע"י ד"ר בועז זיסו ואמיר גנור מרשות
העתיקות ומתאפיין בריבוי מקוואות ומבנה ציבורי גדול ששימש כנראה כבית תפילה לפני חורבן בית
שני .ריבוי הגתות מלמד על הענף הכלכלי החשוב של התקופה ההיא – גידול גפנים ליין במדרונות
ובעמקים שמסביב .ממצאי האתר חושפים מקורות פרנסה נוספים ,מתקן הקולומבריום לגידול יונים
והפקת דשן ,ממצא משקולות הנול והפלך לטוויה ואריגים.

באתר התגלה חרס שנשא את השם "עתרי" .החרס הינו חלק מתעודה ששימשה כקבלה ליצוא חקלאי,
השם תואם לאיזכור הישוב "כפר אתרא" שנהרס ונשרף תחת המצביא של הלגיון הרומאי החמישי.
(למסלול מפורט נא ראה עלון נתיבי לכת – חרבת עתרי).
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תרשים לשיחזור חורבת עתרי

.2.1.1

חורבת בורגין

הארכיאולוגים בועז זיסו ואמיר גנור מרשות העתיקות זיהו את בורגין עם כפר ביש ,יישוב שנזכר
ב"מלחמות היהודים" ,ספרו של יוסף בן מתתיהו .כפר ביש ,עיירה גדולה ומבוצרת ,נכנעה ללגיון הרומי
החמישי בעת מסעו באזור .בחפירה ארכיאולוגית בחורבה התגלו שרידי ביצורים ,חללים תת קרקעיים
ששימשו כמערכות מסתור ,מערות קבורה ,חללי אחסון ,בורות מים ,מתקנים חקלאיים ושרידים של
מבני מגורים.

מרחבת החניה עולה שביל לדרום-מזרח בין טרסות חקלאיות ושבילים עתיקים .חורש טבעי ,בין טרסות
ושבילים עתיקים .השביל עובר בחורבת פטום ( ,)1עובר דרך מבנה בעל שתי קשתות וממשיך במעלה
המדרון ל"מערת העמוד" ( .) 8מעבר צר ובו מדרגות מוביל לתוך מערת קבורה מרשימה ,חצובה בסלע.
בדפנות המערה חצובים מקמרים ,ובכל א חד מהם חצובה שוקת שכוסתה בלוחות אבן ,שלא נמצאו.
במרכז החדר ניצבים שני עמודים חצובים בסגנון יוני .שודדי עתיקות פגעו באחד מהם ,שזכה לשיקום.
חזית הכותרות מעוטרת במדליונים שבכל אחד מהם חרוט צלב .על פי אופי המערה ועיטוריה ניתן
לשייכה לתקופה הביזנטית.

מעט מערבה נמצא מערת קבורה מימי בית שני ( .)3זוהי מערה גדולה ,הכוללת גרם מדרגות רחב ,חצר,
חדר מבוא שתקרתו קרסה וחדר קבורה .בצדו הדרומי של גרם המדרגות יש בריכת אגירה קטנה,
המזוהה כמקווה טהרה וממולה מערת קולומבריום בשלבי חפירה .בדפנות חדר הקבורה חצובים כוכי
קבורה ,שנ סגרו בלוחות אבן .בצדו הצפוני של הפתח חצוב בור מעוגל חצוב ששימש לליקוט העצמות.

.2.1.3

חורבת מדרס

חורבת מדרס .בחורבת מדרס (ח'ירבת דורסיה) נמצאים שרידי יישוב קדום בשטח העולה על  850דונם.
בשטח התגלו יותר מ 50-מערות ובורות מים תת-קרקעיים .היישוב באתר התקיים מהתקופה
ההלניסטית (מאה  8לפנה"ס) עד התקופה הביזנטית (מאות  1-5לספירה) .בין אתרי החורבה החשובים:
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מערכת מסתור ,מצבה ייחודית בדמות פירמידה קטומה ,שגובהה כיום  3.5מטרים ,מערות קבורה
ומערת קולומבריום

 .2.3התיישבות עברית – כפר אוריה ,הרטוב ,ק .ענבים ,כפרי עבודה ומעברות
.2.3.2

המושבה הרטוב

הר  -טוב הייתה מושבה בגבול השפלה והרי ירושלים ,ליד בית שמש של ימינו.
בשנת  , 1223רכש המיסיון האנגלי בירושלים בראשות המומר מוזס פרידלנדר  5950דונם מאדמות הכפר
ערטוף .בעקבות גל ההגירה בשנת  1228נותרו משפחות יהודיות רבות ללא אמצעי מחייה .המיסיון
החל יט לנצל את מצוקתם וליישב אותם בערטוף ,בתקווה שעם הזמן יוכלו לשכנע אותם להמיר את
דתם.
בסוף  1223עלו לערטוף  84משפחות .על  -פי דיווח המיסיון ,רק שלוש משפחות התנצרו .שאר
המשפחות קיימו אורח חיים יהודי .הם התפללו בבית כנסת אך נאלצו לפי החוזה להאזין למיסת הטפה
שבועית.
תנאי המחיה היו קשים ,עקב מחסור בקרקע ואדמת טרשים דלה .בתחילה גרו התושבים בצריף עץ
ארוך שחולק במחיצות ולאחר מכן נבנה בית אבן גדול.
היישוב היהודי החרים את מושבת המיסיון וכינה אותה "מושבת המסיתים" .נחום סוקולוב כתב
בספרו "ארץ חמדה"" :שם תקעו המסיתים את יתדם וילכדו בחרמם מספר אנשים עברים .חלילה לנו
להביא בחשבון את המקום הזה ,כי לא לנו הוא".
התלהבות המיסיון דעכה כשנוכחו שרק יהודים מעטים המירו את דתם .גם לחץ דעת הקהל על
המתיישבים החלה להשפיע ,ולקראת  1221התרוקן המקום מיושביו .בשנת  1293הציע המיסיון את
המקום למכירה.
בתחילת שנות התשעים של המאה ה  19 -התעוררה בין יהודי בולגריה שאיפה לעלות לציון .שליחיה של
אגודה בשם "אגודת אחים ליישוב ארץ ישראל" הגיעו בראשית שנת  1295לארץ ישראל ,והאדמה
בערטוף הוצעה להם .לאחר משא ומתן עם המיסיון נרכש המקום .בדצמבר  ,1295נר שביעי של חנוכה
א' בטבת תרנ"ו עלו למקום ראשוני המתיישבים והתיישבו בבית המיסיון .נקבע שמתוך שישים
המשפחות שנרשמו בבולגריה יעלו בשלב ראשון שתים עשרה משפחות ,כמניין שנים עשר השבטים.
לאחר מספר שנים הציע אליעזר בן יהודה לשנות את שם המושבה להר  -טוב הדומה בצליל לשם הערבי
ערטוף.
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תנאי המחיה היו קשים ביותר .הפאשה הטורקי של ירושלים הוציא צו לסילוק המתיישבים ורק לאחר
התערבות אלברט ענתבי ויוסף נבון בוטלה הפקודה ,לאחר שהוכח שהיהודים הבולגרים הם אזרחים
עות'מאניים נאמנים.
השנים הראשונות היו קשות ביותר .המשפחות הצטופפו בבית המיסיון ,חיו בעיקר בחצר המשותפת
ודיברו לדינו .הם חיו במעין קומונה והתחתנו ביניהם .כמעט ולא היה קשר עם שאר היישוב והם לא
קבלו כל עזרה מהברון רוטשילד .החקלאות הייתה דלה והם התפרנסו מייצור גבינות מחלב צאן ,עצירת
שמן אזוב (זעתר) ,ייבוש פרחים לייצוא ועוד.
בשנת  1910חלה התפתחות מפתיעה בהר  -טוב .הנדבן יצחק גולדברג קנה שליש מאדמת המקום והקים
חווה חקלאית .הכסף שנתקבל יועד לקניית חלקם של המשפחות שנשארו בבולגריה .החווה גם סיפקה
מקומות עבודה למתיישבים .בעזרת הלוואה מיק"א ,פותחו אמצעי ייצור נוספים כמו טחנת קמח ,בית
בד וכבשני סיד.
מלחמת העולם הראשונה עיכבה את התפתחות המושבה אבל לאחר מכן חלה התפתחות ניכרת
במושבה .לאחר  85שנות מגורים בבית המיסיון הוחל בבניית בתים והמושבה התבססה מבחינה
כלכלית .נבנו בית כנסת ומרפאה ונסלל כביש משער הגיא .כן הוקמה מחצבה שהתפתחה אחר כך
למחצבת שמשון.
התפתחות המושבה נקטעה בחטף ב  84 -באוגוסט  .1989עד אז היה היחס עם הערבים המקומיים תקין,
והמושבה לא הייתה מאורגנת להגנה .בלילה נודע כי ערביי הכפר דיר אבאן הסמוך (כיום נמצא במקומו
המושב מחסיה) מתכוננים להתקפה .התושבים התרכזו בבית אבן אחד .הערבים תקפו ושרפו את חוות
גולדברג .ניסיונות הערבים להתקרב לבניין נהדפו .עם בוקר הוחלט לפנות את המושבה .במסע מהיר
הלכו התושבים לתחנת הרכבת הסמוכה והתבצרו בה .כאשר הגיעה הרכבת מירושלים עלו עליה וראו
דרך החלונות את מושבתם עולה באש.
התושבים פונו לתל אביב .חלקם נשארו בעיר ,וחלקם התיישבו באבן יהודה .המושבה שוקמה ובשנת
 1930חזרו אליה חלק מהמשפחות .המושבה החלה להתפתח שוב .ב  1941 -הוקם לידה בית חרושת
למלט שמשון.
מאורעות  1939 - 1931עברו בשקט יחסי .המושבה הוקפה בגדר תיל ובמקום הייתה כיתת תגבור של
ההגנה .בנין המשטרה מדגם טגארט תרם אף הוא לביטחון בסביבה.
כבר מתחילת מלחמת העצמאות הייתה הר  -טוב במצור.
ב  80-בדצמבר  1942הותקף טנדר נוטרים בדרכו להר  -טוב ושלושת נוסעיו נהרגו .מאז התנהלה
התחבורה להר  -טוב בשיירות מאובטחות של כלי רכב מוגנים בשכבת שריון קלה.
מהרטוב יצאה מחלקת הל"ה לדרכה האחרונה.
ב  12 -במרץ  1942אירע אסון שיירת הר  -טוב .שיירה הצליחה להביא אספקה להר  -טוב .בדרך חזרה
לירושלים הותקפו על ידי מאות ערבים מכוחותיו של עבד אל  -קאדר אל  -חוסייני .שני משוריינים
נלכדו ושאר השיירה הצליחה לחזור להר  -טוב .בקרב נספו אחד עשר ממגני השיירה.
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למחרת הקרב הותקף ופוצץ בית החרושת "שמשון".
ב  88-במרץ  1942נערכה התקפה כבדה על המושבה .המגנים ושתי מחלקות של חטיבת גבעתי הצליחו
להדוף את התוקפים ולגרום להם אבידות כבדות.
עם התקרב הפינוי הבריטי הוחלט על פינוי הר  -טוב .האסון בנפילת גוש עציון תרם גם הוא להחלטה זו.
המשימה הוטלה על כוח מגדוד  58גבעתי בפיקודו של שלמה להט (צ'יץ') .הכוח יצא מכפר אוריה במסע
לילי להר  -טוב .התושבים הביעו בתחילה את התנגדותם לפינוי אבל קיבלו את הדין .הם השחיתו את
הציוד והרגו את בעלי החיים ובלילה שבין ה  15 -ל  11 -במאי  1942יצאו במסע לילי מאובטח והגיעו
לכפר אוריה עם שחר.
המושבה לא הוקמה מחדש .על אדמותיה הוקמו מושב נחם ואזור התעשייה של בית שמש.
מהמושבה הישנה נותרו שרידים בודדים ,כמו בית המיסיון ,בית הקברות ומספר בתי אבן ,שבאחד
מהם מוזיאון קטן לתולדות הר  -טוב .לידו הוקמה יד למייסדי הר  -טוב .המושבה הוכרזה כאתר
לשימור של המועצה לשימור אתרים.

.2.3.1

כפר אוריה

כפר אוריה הוא מושב בשפלת יהודה ליד העיר בית שמש השייך למועצה אזורית מטה יהודה.
היישוב נוסד לראשונה בשנת  1918בקרקע שנקנתה מיהודי ביאליסטוק .במקום נמצא חאן שהתגוררו
בו פועלי ההכשרה הח קלאית ובהם א .ד .גורדון .מבנה החאן נותר עד היום בלב היישוב .היישוב נחרב
במאורעות תרפ"ט.
שמו ניתן לו בעקבות דמיון הצלילים לשמה של "חירבת כפרוריה" ,חורבה הממוקמת מדרום  -מערב
למושב ,ובה גת חצובה ,רצפת פסיפס ומערות קבורה .משמעות השם בערבית הוא "חורבת כפיר
האריות" .כאן ,על פי מסורת מקומית ,שיסע שמשון את האריה בדרכו להוריו בתמנה.
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היישוב הוקם מחדש על חורבות היישוב הישן ב  1944 -אך נהרס במלחמת העצמאות .ב  1949הוקם
היישוב מחדש ככפר עבודה ומאוחר יותר הוכר כמושב עובדים.

.2.3.3

קריית ענבים

קריית ענבים הוא הקיבוץ הראשון שנוסד בארץ ישראל באזור ההר .מתיישבים ראשונים הגיעו כבר
בשנת  ,1912אך המקום נעזב .בשנת  1980נרכשו קרקעות מהאפנדי של אבו גוש .הכפר אבו גוש נקרא
באותה עת (ועד שנת  )1942בשם 'קריית אל  -ענאב' ,ומכאן ההשראה לשמו של הקיבוץ .מאוחר יותר,
עקב התנאים הטופוגרפיים ,עברו המתיישבים מעט צפונה ,למיקומו הנוכחי של הקיבוץ .קריית ענבים
נוסדה על אדמות ִדילְ ב כאלפיים דונם באזור עין חמד על כביש ירושלים .האדמות נרכשו בשנים – 1913
 1914מהאפנדי של אבו גוש על ידי "החברה להכשרת היישוב" בראשות ד"ר רופין .למקום נשלחו
בתחילה אנשי עליה השנייה אשר נאלצו לעזוב
בשנת  1980עברה האדמה לרשות "הקרן הקיימת לישראל" ובשנה זו עלו לכאן חברי "קואופרטיב ארץ
ישראל" .לקבוצה הקטנה צורפו פועלים ותיקים שתפקידם היה להדריך את החדשים .הם נקראו "דילב
א" וכעבור זמן קצר הוחלף השם לקריית ענבים.
מפרלוקי ,וקבוצת "למתנדבים
ֵ
הקואופרטיב היה איחוד שתי קבוצות מאוקראינה" :ארץ ישראל",
בעם" מקמניץ  -פודולסק .ששת החלוצים הראשונים (ביניהם בחורה אחת) נשלחו על ידי האספה
המייסדת עם הנחיות ברורות המשקפות את רוחה של הקבוצה:
"עלינו לייסד את היישוב שלנו בקרבת מרכז תרבותי ,אנו רוצים לשלב תרבות העיר עם חיי טבע
שבכפר ,זה בלתי אפשרי אם נהיה על אי מבודד.
רצוי לנו משק מעורב ,פלחה אינה מאפשרת חיי עבודה ורוח .אנו נוסעים לארץ ישראל לא בכדי לרדת
במובן התרבותי אלא בכדי לספק את צרכינו מרובי הגוונים"
חברי המשלחת יצאו לארץ על סיפון האוניה רוסלאן – הראשונה שהפליגה מאודסה לארץ לאחר
מלחמת העולם הראשונה  -יחד עם  132עולים אחרים.
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יהודה לביטוב ,אברהם ליכטרוב (בן-נריה) ,זיתה גולשטיין ,שלום קאושנסקי ,והאחים עזריה ואברהם
ברכר (קריתי) הסתדרו בדילב והחלו בהקמת יישוב קבע .עם זרם העלייה השלישית הגיעו קבוצות דילב
נוספות :ב ,ג ,ד ,ה ובשלב מסוים הגיעו עד  800חברים  -מה שהפך את הקיבוץ לריכוז הפועלים הגדול
ביותר בארץ.
קבוצות אלו התגוררו בקיבוץ באופן זמני והן עברו מאוחר יותר וייסדו יישובים אחרים.
עשר השנים הראשונות היו קשות ביותר ,ההתיישבות בהר הייתה ניסיון ראשון רצוף כישלונות .הקושי
העיקרי היה מצוקת המים .בתכנון המוקדם היו אמורים לקבל מים ממעין דילב הסמוך אולם התברר
חיש מהר כי אין זה מעיין של ממש ועם תום החורף פוסקת אספקתו .המתיישבים נאלצו להביא מים
מבור מרוחק או לקנותם משכניהם בבית נקופה ולהובילם בחביות על גבי חמור או עגלה.
קושי נוסף היה ההתמודדות עם המצב הביטחוני .בהיותה יישוב עברי בודד מוקף כפרים ערביים בכל
תקופה של מתיחות היה מוקד להתקפות 1981 .נחפרו חפירות הגנה ראשונות מהצריפים ועד לבנין
האבן היחיד  -הרפת .במאורעות  1989נהרסו חולדה ,הרטוב וכפר אוריה .ב  1931 -כבר היו ניסיונות
חדירה למשק הוקמו עמדות על המזבח ,בסנטוריום ועל הקריה.
עוד גורם עמו נאלצו החברים להתמודד היה בעיות בריאות קשות ואף תמותה בעיקר בקרב הילדים.
המים ששתו התבררו כנושאי חיידקים ,תנאי מגורים בלתי הולמים ותנאים סניטאריים ירודים,
העבודה הקשה כל אלו נתנ ו אותותיהם .חברים שחלו במחלות קשות עזבו לאזורים חמים יותר וחזרו
רק לאחר תקופה שהבריאו.
גם הגורמים המיישבים הביעו ספקות באשר לעתיד היישוב ,והמוסדות התכוונו לפרק את היישוב
ולהעביר את החברים לקיבוץ בעמק .ההנחה הייתה שבהרים מסוגלים לחיות רק חקלאים ערבים .ב -
 1980החליטה ועדת הראורגניזציה של ההנהלה הציונית לצמצם את תמיכת ההסתדרות הציונית
בהתיישבות השיתופית בהר .ככל הנראה בזכות התערבותם של רופין ואטינגר המשיכה הקרן הקיימת
לתמוך באנשי קריית ענבים שלא איבדו תקווה.
הם החלו לתכנן את ענפי המשק .הוחלט על גידול ירקות ,הקמת לול ,רפת ,מכוורת .הכשירו שטחי
פלחה ,כרמים ועצי פרי .הייתה זו מן תחנה ניסיונית להתיישבות בהר.
מנהיגי התנועה הציונית ראו בקיבוץ קריית ענבים משק חקלאי ראשון באזור מיני רבים ,אשר יספק
לתושבי ירושלים תוצרת חקלאית מחד וגם יהווה חוליה חשובה בשרשרת יישובים עבריים נוספים
שיקומו סביב העיר.
במהרה התברר כי ישנו ביקוש רב לחלב טרי ומוצריו .בשנים  1983 - 1988נרכשו פרות וענף הרפת החל
להניב הכנסות .ב  1982 -בעקבות רכישת פרות מהולנד הייתה תפוקת קריית ענבים לגבוהה בארץ
והתחולל מהפך כלכלי – מהפסד לרווח נקי .עד שנת  1984התוצ רת שווקה דרך "המשביר" .בשנה זו
התארגנו חברים יחד עם מוצא ועטרות והוחלט על הקמת קואופרטיב ליצרני חלב במחוז ירושלים בשם
"המחלבה המשותפת של משקי העובדים".
ב  1985 -הוקמו בירושלים  -לראשונה בארץ מזנוני זיכיון ייחודיים למכירת חלב שתייה ותוצרת
חקלאית בשם "תנובתנו" ובמהלך השנים  1982 - 1981הצטרפו לתאגיד הארצי החדש והפכו ל"תנובה
ירושלים".
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בשנת  1940הועלתה לראשונה הצעה להקמת בית מרגוע בקיבוץ .פונו כמה בתים במשק ,סודרו מטבח
ושירותים ובמשך שני חודשי הקיץ התארחו בקרית ענבים כ  300 -אורחים .הענף החדש זכה להצלחה
רבה.
הוק מו גם בתי מלאכה תחילה רק לצורכי המשק אך עם תוספת מיכון וכוח אדם מקצועי החלו לייצר
גם למכירה .כמו כן הוקמו ענפי שרות נוספים :מכבסה ,מתפרה ,סנדלרייה.
תפקידה של קריית ענבים במלחמת השחרור הוא פרק חשוב בתולדות המדינה .מיקומה הגיאוגרפי
הנחבא בין ההרים ועם זאת בק רבת העיר על אם הדרך לירושלים אפשר ללוחמי הפלמ"ח להשתמש בה
כבסיס אמונים מרכזי וכנקודת מוצא לקרבות שהתרחשו באזור ,לרבים מהם היא גם מקום מנוחתם
האחרון.
ב  85 -במאי  1942התקיפו כוחות הלגיון הירדני את קריית ענבים והגיעו עד לגדרות היישוב .לאחר קרב
קשה נבלם הלגיון כקילומטר מצפון ליישוב ושם נקבע קו הגבול עד למלחמת ששת הימים.
לאחר הקמת המדינה החל פיתוח מזורז של הקיבוץ .נוספו אדמות חקלאיות ,הוקמה רשת השקיה
המחוברת לקווי המים הארציים ,נבנו לולים ורפתות מודרניים והוכנסו מיכון ואוטומציה.
הקיבוץ בשנת  8005הופרט ועבר למודל רשת ביטחון.

.2.3.4

מעברות

ב , 1950 -כמענה מיידי וארעי לקליטת גלי העלייה יוזם לוי אשכול ,גזבר הסוכנות היהודית ,את הקמת
המעברה  -ישוב "מעבר" שישרת את העולים עד אשר להיקלטות קבע בחברה הישראלית .המעברות
היוו ,בין היתר ,גם מכשיר לביצוע עקרון פיזור האוכלוסין.
בחודש מאי  1950הופיעה בעיתוני הארץ מלה חדשה  -מעברה.
ב  83 -במאי  1950נמסר ב'דבר'' :הוקמה "המעברה" הראשונה
לעולים שיעסקו בעבודות ייעור  ---בהרי ירושלים ,על מורדותיה
של כסלון הדרומית' .יומיים לאחר מכן פנה העיתון 'ידיעות
אחרונות' לקוראיו :עליכם ללמוד מלה חדשה " -מעברה" ,כי
בשבועות ובחודשים הקרובים תשמעו הרבה מאוד עליה
באסיפות ובעיתונים.
מעברת כסלון היא המעברה הראשונה שהוקמה במדינת ישראל .
המעברות נבנו בן-לילה מחומרי בנייה קלים ,שמהם בנו מבנים ארעיים  :תחילה אוהלים ,לאחר
מכן בדונים ,ובשלב הבא באו במקומם פחונים וצריפונים .לשון ההקטנה  -בדון ,פחון ,צריפון  -לא
באה לציין חיבה יתרה לסוג זה של דיור ,אלא העידה על ממדיו ,שהיו דחוקים להפליא (שטחו של
צריפון לא עלה על  15 - 10מ"ר).
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הטעמים לבחירת צורת דיור זו למגורים ארעיים באה הן בשל מחסור באמצעים כספיים לבניית
מבני קבע ,וה ן בשל האפשרות להקים במהירות רבה אלפי מבנים ,בלי השקעה מוקדמת בתכנון
ובהכשרת שטח.
ב צד יחידות המגורים ה'קלות' הוקמו צריפי עץ ,שרוכזו בהם השירותים במקום  :גני-ילדים ,בתי-
תינוקות ,בתי-ספר ,מרפאה ,צרכניה ,לשכת-עבודה ,בית-כנסת ועוד.

.2.3.5

כפרי העבודה

בשנת  ,1950ביוזמתו של יוסף וייץ ,מנהל הקרן הקיימת לישראל ,החלה הקמתם של ישובים כפריים
מסוג חדש ,אשר כונו 'כפרי עבודה' .ישובים אלה הוקמו באזורי ההר ,שהיה צורך ליישבם מטעמים
ביטחוניים ולאומיים ,אך היה בהם מחסור באדמה חקלאית להקמת משקים .תוכנן שהעולים יועסקו
בשנים הראשונות על ידי הקרן הקיימת בסלילת דרכים ,בהכשרת קרקע ובייעור .המתיישבים יתקיימו
בתחילה משכר העבודה .ככל שיוכשרו שטחי קרקע מתאימים ,יוחל בפיתוח ענפי חקלאות :מטעים,
ירקות ומשק החי .בהדרגה יהפכו כפרי העבודה למושבים חקלאיים המתקיימים מהכנסות המשק
החקלאי .הקמת כפרי העבודה אפשרה לגורמים המיישבים להקים ישובים בעלות נמוכה יותר.
הממשלה והסוכנות היהודית השקיעו רק בבניית מגורים ובהקמת שירותים אלמנטאריים למתיישבים,
בעוד שהקרן הקיימת דאגה לקיומם של המתי ישבים באמצעות עבודות יזומות בקנה מידה גדול.
במשך  3שנים הוקמו למעלה מעשרים כפ רי עבודה בעיקר בגליל ובהרי ירושלים .הכפרים אוכלסו על
ידי עולים מעדות המזרח .תחילה היה האחריות לטיפול בכפרים בידי המחלקה להתיישבות והקרן
הקיימת .לאחר תקופת ניסיון קצרה הוקמה רשות מיוחדת ,בראשות יוסף וייץ ,אשר טיפלה בעשרת
כפרי העבודה בגליל העליון .
דרכם של ה מתיישבים בכפרי העבודה לא הייתה קלה .תנאי החיים והעבודה היו קשים מאוד.
המתיי שבים היו ברובם חסרי ניסיון בעבודה פיזית והתקשו להסתגל לעבודה המפרכת של הכנת
הקרקע והנטיעה בשטחים סלעיים .שכר העבודה ,ששילמה הקרן הקיימת ,הספיק בדוחק לקיום
המשפחות מרובות-הילדים ,ורבים מהמתיישבים נטשו את הכפרים ועברו לגור במקומות ישוב נוחים
יותר .העוזבים הוחלפו בעולים אחרים וממדי התחלופה של המתיישבים היו גדולים .עם זאת ,בהדרגה
הוכשרו שטחי קרקע גדולים למדי וברוב הכפרים נוצר בסיס להתיישבות .הכפרים חזרו לטיפולה של
המחלקה להתיישבות והפכו מושבים לכל דבר ,כאשר תכנית המשק הותאמה לתנאי המקום :לכל
מתיישב ניתנה חלקת מטע וכן פותח ענף הלול שבמשך הזמן תפס מקום מרכזי במשקים .כפרים
אחדים ,שבהם לא נוצרו תנאי התיישבות מתאימים פונו.
בשנים  1953-1950הוקמו  81כפרי עבודה .ביניהם 10 ,באזור הרי יהודה :אשתאול ,מסילת-ציון,
שואבה ,בר-גיורא ,זנוח ,ישעי ,מחסיה ,עגור ,תעוז ותרום.
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 .2.4דרכי העצמאות
ערב מלחמת העצמאות גרו בירושלים כ  100,000 -תושבים יהודים לעומת כ  15,000 -תושבים ערבים.
העיר הייתה מוקפת מכל עבריה יישובים ערביים שחלשו על דרכי הגישה אליה מכיוון מזרח ,צפון
ודרום .בגלל מיקומה הגיאוגרפי ,המוצא היחיד של ירושלים לאזור רצועת החוף העברית היה הכביש
שהתפתל ממערב לעיר בין ההרים בואכה באב אל ואד (שער הגיא) ומשם המשיך דרך חולדה לתל אביב
וליישובים היהודיים בשפלת החוף .כביש זה עבר דרך כפרים ערביים שהפריעו לתחבורה היהודית
העוברת בו ,בייחוד בקטע שבין באב אל ואד ועד הכניסה לעיר.
היישובים במרחב שמחוץ לעיר נמצאו מבודדים בתוך סביבה ערבית .ביניהם נווה יעקב ועטרות בצפון
העיר ,רמת רחל ויישובי גוש עציון בדרומה ,הרטוב ,קריית ענבים ,מוצא עילית ,נחלת יצחק (עין חמד)
ומעלה החמישה במערבה וכן ,סדום וצפון ים המלח במזרחה.
בחודש מארס  1942נחסם עורק תחבורה יחידי זה ,ועמו נחסמה גם האפשרות להביא הספקה ,מזון,
ציוד ,חומרי רפואה ,נשק ותחמושת לירושלים  -העיר הושמה במצור .בנוסף הותקפו והופגזו שכונות
העיר יומם וליל.
במהלך אפריל ,מאי ויוני  1942תוכננו ובוצעו מספר מבצעים צבאיים גדולים בדרך אל העיר במטרה
לפרוץ את המצור עליה ולחברה לשפלה העברית (המבצעים "נחשון"" ,הראל" "מכבי"" ,בן נון"
ו"יורם") .במבצעים אלה נכבשו משלטים לאורך הדרך לירושלים ,והוסר האיום הערבי על הדרך.

בחודש יוני ,תוך כדי הקרבות ,אותרה דרך חלופית שהוכשרה להעברת שיירות מזון והספקה לירושלים
 -הלא היא "דרך בורמה" .בכך הוסר חלקית ,בחודש יולי ,המצור על ירושלים לאחר כשבעה שבועות.

.2.4.2

שער הגיא

שער הגיא הוא פתח כניסה צר מהשפלה אל הרי ירושלים ,ממוקם על כביש  1בקילומטר ה –  35מתל
אביב בסמוך למחלף שער הגיא.
שער הגיא הוא תרגום של שמו הערבי של המקום "באב אל וואד".
במלחמת העצמאות – כבר במאורעות ( )1939 – 1931גילו הערבים כי הם יכולים לפגוע בתחבורה
היהודית לירושלים באמצעות הנחת מכשולי אבנים על הכביש הצר ,אשר לא ניתן לרדת ממנו לצדדים
ובו בזמן להמטיר על ה מכוניות ונוסעיהם אבנים וכדורי נשק .השלטונות הבריטיים ,אשר ניסו לשים קץ
לדבר הקימו תחנת נוטרים לשמירה על הכביש ב"נחלת יצחק" – היום שכונה ממערב ממעוז ציון ותחנת
משטרה בריטית במוצא .לאחר החלטת החלוקה ,בנובמבר  ,1942הועלתה היוזמה לחסום את הכביש
שוב .ואכן ,הכנו פיות הערביות הצליחו לגרום נזק לשיירות הנוסעים והאספקה שעלו לירושלים .במקום
זה מתפתל הכביש בעמק בין רכסים לאורך שישה קילומטרים והוא אידיאלי להצבת מארבים .בסופו
של דבר ,למרות קרבות קשים על העלאת שיירות ההספקה לירושלים הנצורה ועל אף שנכבשו אחדים
מהמשלטים ששלטו על הדרך כמו הקסטל והמסרק ,נשארה הדרך לירושלים חסומה לתנועה יהודית.
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כאשר אזור שער הגיא נכבש על ידי הפלמ"ח ונותר המשכה של הדרך ,קטע הכביש העובר ליד לטרון,
בשליטת הערבים .כדי לעקוף את האזור השתמש הכוח הישראלי בדרך בורמה ומאוחר יותר נסלל
"כביש הגבורה" שהוא כיום חלקו המזרחי של כביש  .44רק לאחר מלחמת ששת הימים ,שבה נכבשה
סביבת לטרון עם אזור יהודה ושומרון על ידי צה"ל הדרך לירושלים חזרה לעבור דרך לטרון.
לאורך הדרך פזורים שרידים של משוריינים שנפגעו בקרובות שיירות ההספקה לירושלים במלחמת
השחרור.

.2.4.1

דרך בורמה

דרך בורמה הישראלית ,היוותה את קנה הנשימה של ירושלים הנצורה בתקופת מלחמת העצמאות.
זוהי דרך עוקפת ששימשה כמעבר לכוחות צבא ישראלים ואספקה מאזור קיבוץ חולדה לירושלים .דרך
בורמה נסללה כדרך עפר במהלך מלחמת העצמאות מאחר שהכביש מהשפלה לירושלים נחסם בלטרון
ובשער הג יא .הדרך נקראה על שם בורמה ההיסטורית המקורית ,שהייתה ציר אספקה בין בורמה לסין
במלחמת סין – יפן השנייה.
המצור על ירושלים – במהלך החלק הראשון של מלחמת העצמאות (מ –  89בנובמבר  1942עד  15במאי
 )1942הצליחו הכוחות הערבים המקומיים להשתלט על גבעות שחלשו על כביש הגישה לירושלים משער
הגיא ועד הקסטל וירו על כלי רכב ישראלים שניסו לעבור בכביש ,שהיה עורק התחבורה היחיד שקישר
את ירושלים ומישור החוף .למעשה ,הם הטילו מצור על היישוב היהודי בירושלים .השיירות לירושלים
שהכילו נשק ומזון ספגו אבדות כבדות ,ובמקרים רבים אף לא הצליחו להגיע ליעדן .במהלך מבצעי
נחשון ,הראל ומכבי נתפסו הכפרים הערביים בתווך שבין שער הגיא וירושלים והדרך נפתחה לכל
אורכה .תחנת המשטרה בלטרון הייתה תפוסה בתקופה זו על ידי כוחות בריטיים.
ב –  15במאי  1942נטשו הבריטים את תחנת המשטרה בלטרון וזו נתפסה על ידי כוחות פלמ"ח הראל,
לאחר שהועברה שיירת אספקה נסוגו כוחות הפלמ"ח ושבו ועלו למשטרה בלילה הבא .אולם בליל ה –
 12במאי נתפסה המשטרה על ידי כוחות הלגיון ,שפלשו מירדן .מנקודה זו ואילך נכשלו כל ניסיונות
הצד הישראלי לתפיסת הנקודה השולטת על הציר לירושלים.
הצורך ההולך וגובר באספקה חדשה של ציוד לחימה ומזון בחלקים היהודים של ירושלים החלישו
מאוד את החזית היהודית בעיר ,היה חשש גדול שירושלים כולה תיפול לידי הלגיון הירדני" .פקק
לטרון" מנע אפשרות להעביר ציוד ונשק לעיר ונוצר צורך דחוף בדרך נסתרת עוקפת.
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פריצת דרך בורמה
ב –  81במאי  1942הוחלט על מציאת דרך עוקפת נסתרת.
לא ברור מי מצא את קטע המעבר שדרכו תיסלל לימים דרך בורמה ,הגרסה הרווחת מספרת על שלושה
לוחמי הגדוד השישי של חטיבת פלמ"ח – הראל ,אריה טפר ,יאיר מונדלק ושלמה בן שלום ששהו
בקיבוץ קריית ענבים והיו חייבים לרדת לשפלה ,בליל ה –  81במאי הם ניווטו מדרך סאריס (שורש) ועד
חולדה ,הם עשו זאת ברגל ובחשיכה וכך לא התגלו על ידי שוכני הכפרים שבדרך.
ב –  85במאי התרחשה התבוסה הגדולה במבצע בן נון א' ,לכיבוש לטרון .כלקח מפעולה כושלת זו
הוחלט לכבוש את הכפרים בית ג'יז ובית סוסין ,פעולה שהסתיימה בהצלחה ב –  81במאי .כך נפתחה
אפשרות לעבור בדרך מקרית ענבים ועד חולדה באמצעות ג'יפים.
בלילה שבין ה –  89במאי וה –  30במאי יצאו  11חברי פלמ"ח וביניהם שלמה שמיר מפקד חטיבה ,2
שהיה מהנדס במקצועו ,וסיירי הפלמ"ח עמוס חורב וגבריאל רפפורט ("גברוש") בג'יפ מכיוון חולדה
במטרה לבדוק אם ניתן להגיע עד אחרי שער הגיא בתוואי היוצא מדיר מוחסיין והאם ניתן להרחיבו
עבור תנועת משאיות .ג'יפ שני יצא לסיור מקרית ענבים ,ללא תיאום מראש ,ובו אליהו סלע (המכונה
"רעננה") ,קצין המבצעים של הראל .להפתעתם הרבה נפגשו שני צוותי הפלמ"ח כאשר אלו שבאו
ממערב נמצאים בתחילת עליה גדולה ואילו אלו שבאו ממזרח נמצאים בסופה .למעשה 2 ,ק"מ (ארבעה
ק"מ לכל כיוון ,כלומר ממערב :מדיר מוחסיין ועד העלייה וממזרח :מבית מחסיר ועד העלייה) מתוך
 10הק"מ של הדרך ,כל הקטע היה עביר לג'יפים ללא קושי מיוחד למעט קטע העלייה של  8ק"מ.
בינתיים כדי לא לאבד זמן ,נשלחה שיירת ג'יפים נושאי תחמושת וקמח מתל אביב ומולה יצאו משאיות
ריקות מירושלים .כלי הרכב הגיעו עד להיכן שיכלו ובפער ביניהם סחבו סבלים את האספקה על גבם,
צינור שהותקן במקביל שימש להעברת דלק .במשך שמונה ימים הועברה אספקה ,שכללה מצרכי מזון
ודלק על ידי סבלים ,פרדות וגמלים כשבמקביל מתבצעות עבודות הנדסיות לפריצת וסלילת הדרך.
לאחר גילוי המעבר החלו חיל מהנדסים ועובדים מסולל בונה להכשיר את הדרך ,בגלל מחסור בציוד
חפרו אף בידיים חשופות .חלק ממאמצי הפריצה נעשו באמצעות חומרי נפץ ,דבר שגרר הפגזות
ארטילריות לעבר הפורצים וחייב את הכוחות הישראלים לאבטח את העבודות .בעבודות הפריצה
והסלילה נעשה גם שימוש בציוד מכני הנדסי דוגמת דחפורים ומדחסים כדי להכשיר את הדרך
במהירות המרבית .בשלב הראשון הדרך הייתה עדין קשה למעבר והתבצעה בעזרת כלי רכב מתאימים,
אך בהמשך המלחמה שופצה הדרך .על העלייה הונחו רשתות כדי לאפשר מעבר משאיות והיו משאיות
שנדחפו באמצעות טרקטור בעלייה.
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שיירת המשאיות הראשונה עברה בדרך ב –  10ביוני  1942ובכך למעשה ביטלה את חשיבותו של "פקק
לטרון" ושיחררה את ירושלים מהמצור .יממה לאחר מכן נכנסה לתוקפה ההפוגה הראשונה .לפי
ההסכם נמנעו פעולות סלילה של דרכים חדשות וכמו כן נאסרה הובלת תחמושת לירושלים .ב – 14
ביוני אישר האו"ם את קיומה של דרך בורמה .אולם נציגי האו"ם לא ידעו שהדרך אינה מגיעה רק עד
שער הגיא אלא עוקפת את שער הגיא וממשיכה עד בית מחסיר .לפיכך ,התאפשרה הובלת מזון דרך
נקודת הביקורת של האו"ם בשער הגיא ללא מפריע והובלת תחמושת נעשתה בדרך שעקפה את שער
הגיא והתחברה אל הכביש הראשי בבית מחסיר.
באוקטובר  1942נכבש הרכס שמדרום לדרך בורמה ,במבצע ההר ,דבר שאפשר את סלילת "כביש
הגבורה" (בתוואי כביש  44מצומת נחשון לצומת שמשון וכביש  32עד שער הגיא) ,דרך זו שימשה ככביש
הראשי לירושלים עד .1912
למעשה שימשה דרך בורמה באופן פעיל כחצי שנה בלבד ,אך היא הצילה את העיר ירושלים וחסכה
הקזת דם בניסיונות החוזרים ונשנים לכיבוש לטרון.

.2.4.3

דרך דיפנבייקר

היא דרך עפר בין שער הגיא לנווה אילן ,על הרכס המקביל לתוואי כביש ירושלים תל אביב ,בשטח
פארק רבין.
הדרך נפרצה על ידי הקרן הקיימת לישראל בשנת  ,1925בסיוע משלחת ציונית מקנדה ונקראה על שמו
של ראש ממשלת קנדה לשעבר ,ג'ון דיפנבייקר ,ידיד ישראל ,אשר נחלץ באותה שנה לעזרת מדינת
ישראל כאשר ת בע ,יזם ודחף חקיקה בפרלמנט הקנדי שתתנגד באופן מפורש להחלטת האו"ם
שהשוותה את הציונות לגזענות ,ההחלטה עברה פה אחד וקנדה התנגדה להחלטה במליאת האו"ם.
הדרך עוברת על "רכס המשלטים" ומקרת בין
משלטי מלחמת השחרור שהגנו על קטע הכביש
בתש"ח .בחלקה היא עוברת על תוואי דרך
רומית ומלווה את ערוץ נחל אילן .בצד הדרך
רוכזו מספר אבני מיל מהדרך הרומית שעלתה
מאמאוס לירושלים.
בצידי הדרך פזורים שלטי הסבר אודות משלטי
הדרך ,תנועת השיירות לירושלים ושלדי
משוריינים מתקופת מלחמת השחרור .כמו כן ניתן לערוך ממנה תצפית מערבה ,לכיוון השפלה ,צפונה
לכיוון נטף והרי בנימין ,מזרחה אל הקסטל ושמורת המסרק ודרומה אל שואבה ,שער הגיא ורכס
השיירות.
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.2.4.4

הקסטל

גבעה על קצה הר מעוז ,מעל כביש ( 1כביש תל אביב – ירושלים) ,בשטחה של מבשרת ציון.
מקור השם "קסטל" במילה הרומית "קסטלום" ( )Castellumאשר משמעותה מצודה (המדובר בצורת
הקטנה של המילה  ,Castraשפירושה מחנה צבאי) ,המתייחסת למצודה שהרומאים בנו במקום
לשמירה על הדרך לירושלים .במקום שרידי מבצר צלבני שנקרא באותה תקופה "קאסטלום בלוואר"
(בצרפתית " - "Castellum Belvoirמבצר יפה נוף) .השם הרומי השתמר גם בשמו של הכפר הערבי אל

 קסטל ומשלט ה"קסטל" שנכבשו במלחמת העצמאות.בתקופת מלחמת העצמאות שימש המשלט "קו חסימה"
בדרך לירושלים ,והיווה נקודת שליטה על הדרך מן
השפלה לעיר הבירה .קרבות קשים וסיפורי גבורה
כרוכים במאבק השליטה שהתקיים במקום .בשנת 1942
הייתה על ראש גבעה זו עמדה ערבית ,שחלשה על הדרך
לירושלים ואיימה לנתק את העיר משאר היישוב בארץ.
בחודש מרץ התקבלה החלטה לכבוש את הקסטל בכל
מחיר ,ולאחר קרבות קשים ,שהובלו על ידי מרדכי גזית,
רצופי אבידות לכוחות ההגנה והפלמ"ח ,ולאחר שבאחד הקרבות נהרג מפקד מחוז ירושלים של הכוחות
הערביים ,עבד אל-קאדר אל-חוסייני ,ניתנה פקודת נסיגה .ב  9 -באפריל יצאה שוב פלוגת פלמ"ח
לכבוש את הקסטל ויהי מה ,אך להפתעתה מצאה אותו ריק ,משום שהלוחמים עזבו אותו כדי לקחת
חלק בהלוויית מפקדם ולוחמי הפלמ"ח השתלטו על הקסטל.

האתר הוא גן לאומי ובשטחו יש יד זיכרון לחללי הקרב על הקסטל (כולל אנדרטה שעוצבה בשנת 1920
על ידי יצחק ימין) ,תבליט של האזור ויד זיכרון למשוריינים שניסו לפרוץ את הדרך לירושלים .הקסטל
הוכרז כאתר לשימור של המועצה לשימור אתרים.

.2.4.5

האנדרטה לזכר פורצי הדרך לירושלים

לצד הדרך נמצאת גם האנדרטה לזכר פורצי הדרך לירושלים ,מעל בסיס בטון המעוטר בכתובת "למען
ציון לא אחשה ולמען ירושלים לא אשקוט" מזדקרים שישה מוטות כסופים המעוצבים בדמות אצבעות
המצביעות לכיוון ירושלים ומסמלים את הפריצה אל העיר במלחמת העצמאות.
הלוחמים במלחמת העצמאות עשו שימוש קבע בשם באב אל
ואד ,בהתכתבות הצבאית בפקודות ,במברקים ,בהוראות
בפרסומים וגם במפות סומן המקום בעברית "באב אל ואד".
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בפי מלווי השיירות ,שספגו אבדות רבות בדרך לירושלים ,נתנו למקום כינויים אחרים לגמרי " :שער
האימים" או "שער הגהנום".
בשער הגיא מצויה הכניסה המערבית לפארק יצחק רבין ,הנקרא על שם ראש הממשלה יצחק רבין,
שהיה מפקד חטיבת הראל של הפלמ"ח במלחמת השחרור .אחד מתפקידיה החשובים היה להגן על
הדרך מהשפלה לירושלים באזור שער הגיא .בפארק מצויים אתרי מורשת קרבות תש"ח ,כמו דרך
בורמה ,המשלטים ודרך דיפנבייקר.

.2.4.4

בית הקברות הצבאי ואנדרטת הראל בקיבוץ קריית ענבים

אנדרטה ה ממוקמת בקצהו הצפוני של בית הקברות של קיבוץ קריית ענבים .אנדרטה לזכרם של נופלי
חטיבת הראל במלחמת העצמאות .האנדרטה היא מגדל רבוע ,שבראשו מוצג סמל הפלמ"ח ומעליו שם
החטיב ה .בתחתית המגדל מצוי חדר הנצחה (הנעול בדרך כלל) .בחזיתה של האנדרטה ,מעל פתחו של
חדר ההנצחה ,נחקקה כתובת זו:

"ללוחמי פלמ"ח הראל שחרפו נפשם למות למען ירושלים יהודה והנגב במלחמת שחרור ישראל"
על חזית האנדרטה ,משני צדדיו של הפתח לחדר
ההנצחה ,נחקק הסמל של חרב שזורה בענף זית (סמל
זה מוכר כיום כסיכת מ"מ).
האנדרטה תוכננה על ידי האמן מנחם שמי; בנו אהרן
שמי (שכינויו היה ג'ימי) ,מאנשי חטיבת הראל ,נפל
בקרב במשלט המשותף (במקום בו שוכנת כיום העיר
בית שמש) ונטמן בבית הקברות .האנדרטה נחנכה
בשנת .1951
בכניסה לבית הקברות נקב עו בשנות התשעים (במסגרת הקמת פארק יצחק רבין במבואות ירושלים)
שלטים המתארים את הקמתו ואת הקמת האנדרטה לנופלי חטיבת הראל.

.2.4.2

אנדרטת ארץ הצבי

"איך נפלו גיבורים" ,מילות אתוס אלו חרוטות על מצבת פח המעוצבת כגווילי ספר תורה .אנדרטה זו
הוקמה לזכרו של ישראל שפירא על חורבות מוצב הסנטוריום שברכס מעלה החמישה.
מוצב הסנטוריום היה עמדה קדמית של קריית ענבים מול גבעת הרדאר במלחמת השחרור .לאחר נפילת
הרדאר ב –  81במאי ,1942 ,נשלח כוח מקריית ענבים לחזק את העמדה ולחפות על הנסוגים ,שהתקדמו
בוואדי שמתחתיה .כוח שריון ירדני ,שהתקדם ל כיוון מעלה החמישה ,פתח באש תותחים .המגנים,
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שראו שהעמדה פגיעה ,ירדו למחסה .המפקד ,ישראל שפירא (זוזיה) ז"ל ,שנשאר לכוון את האש ,נהרג
17
מפגיעה שחדרה את הבטון .בינתיים נבלמה התקפת הלגיון בציר הרדאר – מעלה החמישה.

.2.4.8

אנדרטת מח"ל

בשנת  1993נחנכה בחניון דרך בורמה שבפארק רבין אנדרטה לחיילי מח"ל שנפלו במלחמת העצמאות.
האנדרטה שוכנת בלב חורשה ,כחצי קילומטר דרומית-מזרחית למחלף שער הגיא .במרכזה פסל
המורכב מהאותיות מ' ,ח' ול' ,הערוכות בחצי עיגול.
סביב הפסל קיר ובו רשימה של הנופלים לפי ארץ
מוצאם וכן תמונות סמלי חילות צה"ל .במקום קבוע
שלט הנצחה אודות המח"ל ,ושלט נוסף המביא את
דבריו של יצחק רבין בשנת תשל"ז" :הם באו אלינו
בשעה שנזקקנו להם ביותר ,באותם ימים קשים

 .2.5מסלולים ואתרי הנצרות
 .2.5.2בעקבות יוחנן המטביל
א.

מנזר יוחנן במדבר

מנזר יוחנן במדבר (בערבית דיר אל  -חביס קרי מנזר ההתבודדות) הינו מנזר מרשים הממוקם על צלע
ההר לרגלי הגדה המערבית של נחל שורק ,אל מול הסטף ,בסמוך למושב אבן ספיר .המנזר קרוי על שמו
של יוחנן המטביל שהוא מהדמויות החשובות והנערצות ביותר במסורת הנוצרית .ע"פ הברית החדשה
אלישבע אמו של יוחנן הייתה בת דודתה של מרים אם ישו ,ואילו אביו זכריה היה בן למשפחת כוהנים
מיוחסת ממשמר אביה  .יוחנן העלה על נס את רעיון ההיטהרות ודאג להטביל את מאמיניו (בניהם גם

 17מתוך אתר האינטרנט http://agenda.nana10.co.il/123/forum/343839מתאריך 83.5.8010
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ישו) בנהר הירדן ,ובשל כך זכה לכינוי "המטביל" .בהתאם למסורת הנוצרית נולד יוחנן בכפר עין כרם
כחמישה ק"מ מערבית למנזר יוחנן במדבר .בצעירותו נהג יוחנן להתבודד בהרים ומזונו כלל חגבים
ודבש טבעי .בהתאם לאחת הסברות ,באזור זה נהג יוחנן להתבודד ובשל כך נוסד המנזר במקום .מנזר
יוחנן בהרים הוקם בשנת  1988ע"י נזירים מהמסדר הפרנציסקאני הקתולי והוא תחום בחומת אבן.
בתחומי המנזר מערה קטנה שבה ע"פ אחת המסורות הסתירה אלישבע את יוחנן מפני חייליו של
הורדוס  .האגדה מספרת כי המלך הורדוס שמע משלושה אסטרולוגים בני המזרח כי ביהודה ייוולד
בקרוב מלך היהודים (שלא מצאצאיו) ,ובשל כך ציווה להרוג את כל הילדים שייוולדו ביהודה .סיפור
דומה מתייחס להולדתו של ישו ולסיבת הנדודים שנכפתה על משפחתו בכדי להצילו מרוע הגזרה.
בסמוך למערה נובע מעיין קטן" ,עין חביס" שפירושו מקום ההתבודדות .עד לשנת  8003השכיר המסדר
הפרנציסקאני את המקום לידי נזירים יוונים  -קתולים אולם בשנה זו חזר המנזר לידי הפרנציסקאנים
תוך מאבק שהגיע עד לכותלי בית המשפט.
עד שנת  8003נחכר המנזר על ידי הנוצרים היוונים אורתודוקסים אך הם אולצו לעזוב ,את מקומם
תפסו בעלי המקום  -המסדר הפרנציסקאני ,והיום נמצאים בו שמונה נזירים מתנדבים.
כבר לפני  80שנה החלו נזירי המקום לייצר יין לצריכה עצמית .בכל ליטר יין שמים  400גרם דבש ו -
 18אחוז אלכוהול ומשאירים אותו לתסוס בחבית עץ במשך שנה .את הדבש מייצרים במנזר ואת המים
שואבים מהמעיין הנובע מתחת למערה שלידו
.

ב.

כנסיית יוחנן בהרים

היא כנסייה נוצרית קתולית השוכנת במעלה הגבעה בצפונה של
שכונת עין כרם שבירושלים .הכנסייה מכונה "יוחנן בהרים" על
מנת להבדילה מ"מנזר יוחנן במדבר" ונקראת על שמו של יוחנן
המטביל ,אשר על פי המסורת הנוצרית נולד במבנה שהיה
ממוקם במקום בו נבנתה הכנסייה.
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ג.

עין צובה – מערת יוחנן המטביל

זהו למעשה בור מים חצוב ,גדול מאוד ואחד המשוכללים מסוגו ,ששינה את תפקודו לאורך השנים.
בימי בית ראשון שימש הבור לאגירת מים לצרכים חקלאיים ולתעשיית כלי חרס .לאחר חורבן בית
ראשון וחידוש היישוב היהודי במקום לאחר שיבת ציון שינה הבור את תפקודו והפך למקווה טהרה.
לצורך התאמתו למקווה טהרה הוגבהה רצפת הבור .במאה הרביעית לספירה הפך המקום למקום עליה
לרגל ופולחן ליוחנן המטביל ,ועל קירותיו נחרתו ציורים הקשורים ליוחנן או לנצרות .עם כיבוש האזור
על ידי המוסלמים ננטש המקום והפך ל"מזבלה" לחקלאי האזור .מאז שנת  8000מתבצעות במקום
חפירות על ידי ד"ר שמעון גיבסון ואוניברסיטת צפון קרוליינה .בשנת  8004נחשף המקום לציבור ויש
המבקשים לראות בו את המקום שבו נהג יוחנן המטביל להטביל את הנוהים אחריו .המקום זכה לכינוי
"מערת יוחנן המטביל" אף כי אין זו מערה אלא בור מים חצוב .המקום נמצא במטעי קיבוץ צובה.

ד.

כנסיית הביקור

היא כנסייה הנמצאת בשכונת עין כרם בירושלים .הכנסייה מוקדשת לביקור המתואר בבשורה על פי
לוקס – ביקורה של מרים ,אם ישו אצל אלישבע ,אם יוחנן המטביל ,כששתיהן היו הרות .הכנסייה
ניצבת במקום בו עמד בית הקיץ של זכריה ואלישבע ,הוריו של יוחנן .כמו כן ,על פי האמונה הנוצרית,
בכנסייה ניצבת האבן שעל פי המסורת הסתירה את אלישבע ואת יוחנן
התינוק ,בזמן טבח התמימים ,כאשר חיפשו אותו חייליו של הורדוס על פי
פקודתו להרוג את כל הילדים מתחת לגיל שנתיים שנולדו בבית לחם
ובסביבתה.
מתחם הכנסייה מוקף משלושת עבריו במתחם מנזר גורני ,המכונה גם
"המוסקוביה" .השטח נרכש על ידי המסדר הפרנציסקאני הקתולי בשנת
 1129מתוך כוונה להקים מחדש באתר כנסייה ,אולם המימון לבניית
הכנסייה וההיתר לשיקומה הושג רק באמצע המאה ה  ,19 -בעקבות לחץ
של מעצמות אירופה על השלטון העות'מאני.

הלב הירוק – תכנית אב לפיתוח ושיווק תיירות  -מטה יהודה

עמוד  122מתוך 802

 .2.5.1התיישבות נוצרית בארץ הקודש
שרידי מצודות וחוות צלבניות -לטרון ,עין חמד ,צובה ,הכנסיה הצלבנית אבו גוש
מנזרים – לטרון ,בית ג'ימאל ,דיר אל רפאת

מנזר לטרון
מנזר לטרון הידוע גם בשם "מנזר השתקנים" ,נבנה בשנת  1290ע"י מסדר הטראפיסטים (זרם של
המסדר הבנדיקטי הקתולי) ,וזהו מנזרם היחיד בארץ ישראל .אורח החיים במנזר מתבסס על פשטות
והרמוניה עם הטבע וכן על נדר השתיקה שגזרו על עצמם נזיריו ,ומכאן שמו "מנזר השתקנים".
על פי המסורת הנוצרית במעמד בו נצלב ישו ,נצלבו משני צידיו גם שני גנבים :הגנב הטוב והגנב הרע.
הכינוי ה"גנב הטוב" ניתן לאחד הגנבים מאחר והלה חזר בתשובה במהלך צליבתו .על פי מסורת נוצרית
מאוחרת שוכן מנזר לטרון במקום הולדתו של "הגנב הטוב" ,שכן לתפיסתם השם לטרון נגזר מהמילה
הלטינית  LATRONIUSשמשמעותה גנב .למעשה מקורו של השם בשיבוש השם הערבי של שרידי
המבצר הצלבני העתיק לה-טוֹרוֹן דה-שבלייה ("מצודת הפרשים") השוכן במרומי הגבעה מעל למנזר
וידוע כיום בשם מבצר לטרון .מבצר צלבני זה הוקם בשנת
 1138לספירה על ידי מסדר הטמפלרים ,ונכבש בשנת 1122
ע"י הערבים בראשותו של צאלח א-דין .בפי הערבים נודע
המבצר והכפר הערבי שהוקם על שרידיו בשם 'אל-עטרון',
שם ששובש על ידי עולי הרגל בדורות הקודמים לשם לטרון
ומכאן המסורת המוטעית ,כי זהו מקום הולדתו של "הגנב
הטוב" .הכפר הערבי לטרון ששכן במרומי הגבעה ניטש
במהלך מלחמת העצמאות בשנת  .1942במחצית השנייה של
המאה ה  19 -פעלה במקום אכסניית דרכים בשם "מלון המכבים" .האכסניה משמשת כיום כמבנה
המשק בחצר 'מנזר השתקנים' .פרנסתם העיקרית של חברי מנזר לטרון מתבססת בעיקר על ייצור יין
ושמן זית אותם ניתן לרכוש גם במקום.

עין חמד
בהיעדר מחקר או סקר ארכיאולוגי יסודי של האתר אין כל מידע על ההיסטוריה של עין חמד עד
לתקופה הצלבנית .שליטי ממלכת ירושלים בנו מצודות
לאורך הדרך לירושלים על מנת לשלוט על חופש התנועה
לירושלים ולאפשר מעבר בטוח לצליינים בדרכם לעיר
הקודש .בסמוך למעיינות הנובעים בהרי יהודה נבנו חוות
חקלאיות לניצול המים להשקיה.
המבנה הצלבני  -בגדה הצפונית של אפיק הערוץ נמצאים
שרידים מרשימים של מבנה צלבני שגודלו  30על  40מטר
שקיר החזית שלו הפונה לכוון דרום מתנשא לגובה 18
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מטר .המבנה בנוי מאבנים מקומיות חלקן מסותתות בשוליהן .למבנה מספר שערים ובו שני אולמות
מרווחים שתקרתם מקומרת .המבנה ידוע בשם "אקווה בלה" ובערבית דיר אל בנאת (בעברית :מנזר
הבנות)
בשנת  1924הגיע לארץ החוקר הבריטי דניס פרינגל המתמחה בתקופה הצלבנית וערך סקר של מספר
אתרים מהתקופה ובהם "אקווה בלה"  -בשנת  .1221על פי ניתוח התוכנית האדריכלית של המבנה
ובהסתמך על הדמיון למבנים צלבניים אחרים שנמצאו בארץ ,הגיעו החוקרים למסקנה כי המבנה הוא
חווה חקלאית מבוצרת ששמרה על מקורות המים באתר -חיזוק לסברה זו הוא בית בד הנמצא בחצר
המבנה .מיקומה של עין חמד על אם הדרך לירושלים מעלה את האפשרות ששימשה גם מקלט לעולי
רגל בדרכם אל ירושלים ואולי כבית הבראה לפצועים ,חולים ומבוגרים כן מוסיף הסקר וקובע כי
המבנה המבוצר נבנה בתקופת מלכותו של המלך הצלבני פולק מאנז'ו בין השנים  1110 - 1140תקופה
בה נבנו גם המבצרים בצובה ובאמאוס .במקום לא נמצאו שרידים למבני דת וככל הנראה לא הייתה
למקום חשיבות דתית  -למרות המשתמע משמו הערבי.
חשיבותה המועטה של אקווה בלה משתקפת בעובדה כי אין כמעט תיעוד צלבני המתייחס למקום.
המבצר מוזכר במסמך המציע מכירה של מספר נכסים של מסדר ההוספיטלרים וביניהם מוזכר עסקה
למכירת "א קווה בלה" לדוכס הונגריה .המבנה הצלבני גובל בצידו הדרומי בשמורת טבע ובית קברות
מוסלמי.

צובה – בלמונט
בתל צובה שרידי מצודה צלבנית שנקראה "בלמונט" (ההר היפה) ,הכוללים חומה חיצונית עם חפיר
שער ומגדל ,חומה פנימית עם מספר שערים ,מנהרת מילוט ,כנסייה ,בורות מים ועוד.

מנזר בית ג'ימאל (ג'מאל)
מנזר בית ג'ימאל הוא מנזר קתולי שנבנה על שרידי כנסיה ביזאנטית בשנת  .1221המנזר הוקם על ידי
כומר איטלקי קתולי מהפטריארכיה הלטינית .המנזר שייך כיום למסדר הסלסיאנים.
המסורת המקומית רואה במקום את מקום קבורתו של הקדוש
סטפאנוס ,הנחשב לנוצרי הראשון שמת על קידוש דתו .סטפאנוס
היה אחד משבעת השמשים בקהילת הנוצרים הראשונה .כשעמד
לפני מותו ,נגלה לסטפאנוס ,על  -פי האמונה הנוצרית ,ישו
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כשהוא עומד לצדו של אלוהים .כשנרגם באבנים ,זעק סטפאנוס "אדוני ישוע ,קבל את רוחי!" ,ובנוסף
לכך ביקש סטפאנוס כי אלוהים יסלח לרוצחיו  -סמל לאצילות נפשו.
כמו  -כן מזהה המסורת המקומית במקום את מקום קבורתו של רבן גמליאל הראשון ,נכדו של הלל
הזקן ,שהיה נשיא הסנהדרין .רבן גמליאל חשוב לנוצרים מאחר והיה גם מורו ורבו של פאולוס הקדוש,
לפני שזה הפך לנוצרי ,וכמו  -כן מאמינים הנוצרים כי הוא עמד לימינו של סטפאנוס הקדוש בזמן
משפטו של זה .קיימת סברה כי השם בית ג'ימאל (שמשמעותו בערבי "בית היופי") נובע מהשם גמליאל.
במנזר ניתן לבקר בשרידי הכנסייה הביזנטית ובחדר המעוצב כבית כנסת ,ובו תנ"ך בעברית ,ומנורה עם
שבעה קנים ,כמסר של ידידות לעם היהודי.
בשנת  1922נבנה לצד מנזר בית ג'ימאל מנזר חדש לקהילת "האחיות מבית לחם" .במקום חיות
כשלושים נזירות בנות לאומים שונים ,החיות חיי התבודדות ושתיקה .ניתן לבקר במקום כדי
ולהתרשם מאולם התפילה ,בו לכל נזירה יש תא נפרד משלה.

מנזר דיר א-ראפאת
באמצע המאה ה  19 -עברה תקופה קשה על אזור הכפר הערבי א  -ראפאת .תושבי הכפר לא הצליחו
לעמוד בתשלומי המיסים לשלטון התורכי ,ולכן ביקשו למכור את אדמותיהם .הפטריארכיה הלטינית
ביקשה לקנות את הקרקעות ,והתורכים הסכימו ,בתנאי שיתחייבו לעסוק בחינוך בלבד ולא
במיסיונריות .ואכן ,במקום הוקם בית ספר ומחסה לילדים יתומים .גם היום משמש המקום כבית ספר
יסודי לילדים המגיעים מרמלה ולוד.
הכנסייה במקום מוקדשת לרג'ינה פלסטינה ) (Regina Palestinaמלכת
הארץ ,היא מריה אמו של ישו .על קירות הכנסייה מצוירים מלאכים
המחזיקים סרטים עליהם כתוב המשפט "שלום לך מרים" ב  343 -שפות.
הסיפור הוא :כשנבנה המנזר ,שלח הפטריארך מירושלים בקשה לבישופים
מרחבי העולם לשלוח את הברכה בשפתם .בקשה זו הניבה  400ברכות ,אך
הצייר שצייר את הברכות על קירות הכנסייה נפטר כשהגיע לברכה ה .343 -
על גג הכנסייה מוצב פסל ברונזה של מרים ,שנוצק באיטליה.

מנזר האחיות ציון עין כרם
מנזר זה מצוי מחוץ לתחום המועצה המקומית מטה יהודה,
אך הוא נושק למסלול הצליינות והביקור בו מומלץ .בנוסף
לאתר זה ,יש מנזרים נוספים ומעיין המומלצים לביקור
בשכונת עין כרם .מנזר האחיות ציון שוכן בחצר קסומה בעין
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כרם ,ובו גינת נוי מטופחת מאד ,וכן קפלת תפילה ,מנזר ,בית הארחה ,מוזיאון קטן ובית קברות.
המקום נרכש באמצע המאה ה  19 -על ידי אלפונס רטיסבון ,יהודי עשיר משטרסבורג שבחבל אלזס
בצרפת ,שזכה להתגלות דתית יוצאת דופן אשר בעקבותיה התנצר והפך לכומר ישועי .רסטיבון רכש את
המקום עבור יתומות נוצריות  -מארוניות מלבנון ,ש הוריהן נטבחו בידי פורעים דרוזים .על אחזקת
המקום הופקד 'מסדר האחיות ציון' הקתולי שהקימו אלפונס ואחיו תיאודור מספר שנים קודם לכן,
ועד היום פועלות בו כשבע נזירות "שתקניות" ועוד מספר נזירות "רגילות" המשתייכות למסדר .המבנה
הראשון שהוקם במתחם היה בית היתומות ,המשמש כיום למגורי הנזירות .כמה שנים לאחר מכן
הוקמה בצמוד למבנה זה קפלת תפילה קטנה ,וכן בית אבן חד קומתי ,ששימש את רטיסבון עצמו למשך
יום בשבוע .ברבות השנים עבר המקום תהפוכות רבות :היתומות עזבו או הצטרפו לצוות הנזירות ,ובית
היתומות הפך לבית ספר נוצרי עבור ילדי הכפר עין כרם .לאחר כיבוש הכפר ב  1942 -ונטישת תושביו
הערבים ,נסגר בית הספר ,והמבנה הפך לבית הארחה ,הפעיל עד היום .בשולי המתחם ישנו בית קברות
קטן וצנוע ,בו קבורות נזירות מקומיות ,וכן ידידי המנזר בני דתות ולאומים שונים .בפינת בית הקברות
נמצא קברו של רטיסבון עצמו ,שביקש להיקבר בצניעות במתחם שהקים בעין כרם .בין חומות ירושלים
העתיקה שוכן מנזר נוסף על שם האחיות ציון שהקים רטיסבון בשנת .1255
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נספח ד'  -היחס בין התיירות הכפרית לתיירות העירונית במחוז
ירושלים
הישובים העירוניים במחוז ירושלים הם ירושלים ובית שמש .ביניהם ,ירושלים היא מוקד העל של
התיירות במדינת ישראל ,נכנסת ומקומית ,לבו של המותג התיירותי " ארץ הקודש" .המוצר התיירותי
הכפרי של מטה יהודה משלים את המוצר התיירותי ירושלים.
.1

בירושלים קיים מחסור אקוטי בחדרי מלון .העדר היצע מהווה איום לתיירות נכנסת.

(ע"פ משרד התיירות):
חוזר מנכ"ל משרד התיירות  13/09מצביע על מחסור חמור של  1000חדרי מלון

בירושלים.


נייר עמדה של משרד התיירות מיום ה 81.10.10 -התריע שר התיירות כי מחסור

בחדרי אירוח במלונות מהווה איום לתיירות הנכנסת ,ועלול לפגוע בביקושים ובתדמית של
ישראל כ יעד תיירות מודרני ואיכותי ולגרום נזק לתעשיה .ובאשר למחסור החמור בחדרי מלון
בירושלים ,מגבש המשרד תכנית תמריצים.


במפת אזורי הפיתוח של משרד התיירות מוגדר אזור ההר שבתחום מטה יהודה

כאזור פיתוח למלונות ,ואילו כל מטה יהודה כאזור פיתוח למלוניות ולאטרקציות.
מוצע כי אזור מטה יהודה יהווה "עורף תיירותי" לירושלים אשר מעבר להיותו מוצר

תיירות כפרית משלים לתיירות העירונית ,יספק גם חדרי מלון ואירוח כפרי לקליטת
הביקושים הגולשים מהעיר .אם לא ימצא מענה בסביבת העיר ,בהתאם לבדיקות שונות
שהמשרד התיירות ערך נמצא כי בהיעדר מקום לינה בעיר או בסביבתה עלול להיגרם מצב בו
תייר יבחר שלא להגיע כלל לארץ .


על מנת שלא להימצא במצב של תחרות עם מלונאות בירושלים קבעה תמ"א 18/1

(תוקף  ) 8010בין היתר ,כי מתקני אכסון מלונאי בישובים הכפריים של מטה יהודה לא יעלו על
 100חדרים.
ירושלים כורעת תחת נטל של תיירות יוממת( .מתוך העבודה "חווית התייר
.8
בירושלים").
מטה יהודה מציעה חוויה אלטרנטיבית לתיירות היוממת ביקור בשטחים הפתוחים

האיכותיים ,באתרים היסטוריים ,וליהנות מהתיירות הכפרית המתפתחת -יקבים ,בתי בד,
סדנאות אומן ,אוכל אתני ועוד .הפיתוח התיירותי המוצע במטה יהודה הוא בתבנית ובקנה
מידה של תיירות כפרית.
.3

בית שמש ,לעת עתה ,אינה מוגדרת כיעד תיירותי.



ב ית שמש אינה מצויה במפת אזורי הפיתוח לתיירות של משרד התיירות ואו יעד

למיזמי תיירות של ממ"י.
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בית שמש היא עיר בת מחוז בה מתגוררים כ 29,000 -איש .בתחום השיפוט המורחב

של העיר  -מתוכננת תוספת של  40אלף יחידות דיור .סה"כ היקף אוכלוסיה מתוכנן לשנת
 850 – 8080אלף תושבים .החל משנות ה 90-של המאה ה 80-החלה הגירה של אוכלוסיה
חרדית ובשנת  8009כשליש מתושבי בית שמש הם חרדים.
ענף התיירות באם יתפתח בבית שמש יוכל להתבסס ,בין היתר ,על שני אתרים

מקראיים חשובים המצויים בתחומה .ויוכל לפנות לקהל יעד דתי -חרדי שייהנה משירותיה של
העיר.


הפיתוח התיירותי המוצע במטה יהודה אינו מתחרה בבית שמש ,המוצר התיירותי

של שני האזורים פונה לפלחי שוק שונים .האתרים המקראיים בתחום בית שמש ,חרבת קאיפה
ותל בי ת שמש יוכלו ליהנות מהתעניינות מחודשת במסגרת המיתוג התיירותי של מטה יהודה,
והמטריה השיווקית הנלווית כ"ארץ המלכים".
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נספח ה' -תחזית הפיתוח של התיירות הכפרית במטה יהודה
 .1ניתוח השוואתי רמות מימוש במטה יהודה ובמחוז צפון
.1.1

יחידות אירוח

במטה יהודה ,קיימות תכניות מאושרות ל 83 -מושבים המאפשרות פיתוח  8יחידות קיט ,ב8 -
מהמושבים מותרת הקמת  4יחידות קיט בנחלה  .ההיצע התכנוני ליחידות קיט הקיים במטה יהודה
הוא כ  8500 -יחידות  .ע"פ המידע שנאסף עבור תכנית אב למטה יהודה הוקמו  55יחידות אירוח
בנחלות .בסה"כ הגיע המימוש של ההיצע הסטטוטורי לכדי .8.8%
לצורך ניתוח השוואתי  ,נתייחס לרמות מימוש של תכניות מאושרות לתיירות הכפרית במחוז צפון,
מאחר והנחנו כי רמת הפיתוח התיירותי בצפון ,שעודד ע" תמריצים ממשלתיים והסרת חסמים או
אילוצים תכנוניים ,יכולה לסמן את הסף העליון לרמת מימוש ריאלית.
כאשר מבודדים את מחוז הצפון ,בו מרוכזות  91%מיחידות האירוח הכפרי ובו ניתנו תמריצים מרביים
לפיתוח התיירות הכפרית:
מכ 35,000 -יחידות הקיט המתוכננות המאושרות בתכניות מתאר למחוז הצפון הוקמו  5,402יחידות
אחוזי מימוש מגיעים לכדי  15%בלבד.
בבחינת תפרוסת יחידות הקיט הקיימות על פי ישובים ,נמצא כי ישנם  15ישובים עתירי יחידות קיט
(לפחות  20יח' קיט בישוב) .מתוכם ,ישוב אחד בלבד מיצה את מלוא הפוטנציאל התכנוני שלו (מושב
רמות) .עדיין ,בישובים אלו קיים פוטנציאל תכנוני של מאות יחידות קיט בתוכניות המאושרות.
לפי הסקר שבוצע ב ,)18(8002 -ממוצע יחידות קיט למפעיל עומד על  3.15יחידות ,לרבות בישובים בהם
התוכניות המקומיות מתירות רק  8יחידות קיט למגרש .מכאן ניתן ללמוד כי יש יתרון למספר יחידות
למפעיל ,הן בהיבט השיווקי (מספר משפחות המטיילות יחד ומעוניינות להתארח במתחם אחד) והן
בהיבט התפעולי והעסקי (יתרון לגודל)(.)19
.1.1

הסעדה

בהנחה שמסעדה "בודדת" (שאינה שייכת לרשת) ,מגיעה למחזור של כמיליון עד מיליון וחצי  ₪לשנה,
דרושה מסעדה לכל  30צימרים ,לפי החישוב שלהלן:
בהנחה של  30%תפוסה ,כלומר  110ימים בשנה ו 3.1 -אורחים לצימר ממוצע ,מתקבלים 391
מתארחים לצימר בשנה .בהנחה של קנייה של כ ₪ 50 -לאדם במסעדה ,מתקבלים  ₪ 80,000לצימר.
אולם סביר להניח שאורחי .שאורחי הצימרים מהווים כ 50% -מאורחי המסעדה (ישנם גם יוממים
ותושבי האזור) ,מכאן שיש צורך במסעדה לכל כ 31 -צימרים.

] [1דוכן תלמה，דצמבר 7002
] [2הלמ"ס 4，באפריל 7002
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 .1מסקנה
כיון שתעשיית התיירות הכפרית במושבי מטה יהודה נמצאת בחיתוליה ,הרי שמימוש של  10%מתוך
פוטנציאל התכנון במהלך  10שנים הינו בתחום התחזית הגבוהה.
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נספח ו' -מדיניות ניהול מקרקעין בנושא תעסוקה לא חקלאית
בישובים הכפריים
א .2כללי
מועצת מנהל מקרקעי ישראל 20הייתה הגורם הממסדי הראשון ששינה את מדיניותו כלפי המגזר הכפרי
כתוצאה מהמשבר הכלכלי של שנות ה 20 -בהתיישבות הכפרית והשינויים שחלו בעקבותיו בדפוסי
התעסוקה בישובים הכפריים.
בהחלטה מס'  1של מועצת המנהל מיום  , 12.5.15אשר אושרה ע"י הממשלה בהחלטה מס'  429מיום
 ,83.5.15נקבע כי "קרק ע חקלאית תימסר בדרך של חכירה בלבד ליצור מוצרים חקלאיים ולהקמת
מבנים ומתקנים הדרושים למגורי המתיישבים ולצרכיהם האחרים וכן לצרכי הייצור החקלאי .כן נקבע
כי "יעודה ושימושה של קרקע חקלאית לא ישונה על ידי הרשויות המוסמכות לכל יעוד או שימוש אחר
אלא במקרים יוצאים מן הכלל".
ב  1922 -שינה מנהל מקרקעי ישראל את מדיניותו לגבי יעודה של הנחלה החקלאית והחליט לאפשר
פיתוח העסקים הקטנים והלא-חקלאיים בנחלות ,שעד לאותו מועד שימשו לחקלאות ולמגורי החקלאי
בלבד.
ההחלטה הראשונה בנושא זה (החלטה  )320נתנה אפשרות להקמת יחידות קיט בחלקה א' של הנחלה.
הכללים חלו על כל הישובים המאוגדים בארץ ,ואפשרו הקמתן של שתי יחידות קיט בשטח כולל של עד
 20מ"ר ,ובנפרד ממבנה המגורים ,ובלבד שיחידות הקיט לא ימנעו בניית יחידת מגורים לבן ממשיך,
תתקבל המלצת משרד התיירות והשימוש יהיה תואם לתכנית מתאר מקומית שחלה עליו.
לאחריה התווספו סדרת ההחלטות של מועצת מנהל מקרקעי ישראל:
החלטות  292 ,220 ,255 ,153 ,585 ,401 ,320ו  1101 -לעניין יחידות קיט בנחלות.
החלטות  998 ,924 ,914 ,211 ,239 ,212 ,185 ,101 ,431לעניין מדיניות ההנחות בדמי חכירה .
החלטות  1113 ,1094 ,1028 ,949 ,250 ,212 ,441לעניין שימושים לא חקלאיים במשבצות ישובים
חקלאיים.
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יחידות קיט תפרוסתן ,היקפן וההסדרים שהביאו להתפתחותן ,תלמה דוכן ,דצמבר .8002
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א .1עדכון מדיניות מנהל מקרקעי ישראל בנושא שימושים לא חקלאיים בחלקת
מגורים
ועדת הבר שמונתה ע"י היועץ המשפטי לממשלה בעקבות המחלוקת הציבורית שעוררה החלטה ,929
התבקשה להסדיר את זכויות החקלאים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים .המלצות ועדת הבר
אומצו ע"י ממשלת ישראל בינואר .8002
הועדה הציבה את המטרות הבאות:


חיזוק וביסוס זכויות החוכר החקלאי בחלקת המגורים.



פישוט הליכים וצמצום המגע הנדרש בין החוכר החקלאי ומנהל מקרקעי ישראל.



שימוש יעיל יותר בקרקע ובתשתיות הקיימות וזאת בכפוף להוראות התכנוניות העדכניות.



הסדרת הפעילות הבלתי חקלאית בחלקת המגורים.

הועדה מוצאת לנכון להבהיר כי אלמלא המלצות ועדת קדמון ,אשר המליצה בשנת  1994לאפשר
שימושים לתעסוקה לא חקלאית בשטח חלקת המגורים במושבים ,אישורן של המלצות אלה על ידי
ה מועצה הארצית לתכנון ובניה ,הממשלה ומועצת מקרקעי ישראל ,והמציאות שנוצרה בשטח כתוצאה
מכך ,נכון היה לצמצם ,ככל הניתן ,את השימושים לתעסוקה לא חקלאית בשטח חלקת המגורים.
הועדה דנה בזכויות החקלאים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים תוך התייחסות להיבטים הבאים:
מתן אפשרות להתחדשות חברתית ופיזית של הישובים החקלאיים  -הירידה
.1
בהתבססות על החקלאות כמקור פרנסה עיקרי ,גורמות לבעיה דמוגרפית בישובים החקלאיים.
תמונת המצב בישובים היא יכולת הפיתוח הפיזית נמוכה ותשתיות ברמה ירודה יחסית.
שימור ופיתוח המרחב העירוני וצמצום תופעת הפרבור  -מתוך שאיפה לאפשר את
.8
המשך פיתוחם של הישובים החקלאיים מחד ,ומאידך לצמצם בהוצאת מוקדי תעסוקה ומגורים
"איכותיים" אל מחוץ למרחב העירוני.
חלוקה הוגנת של נכסי המדינה -לקבוע תמורה שתשקף איזון נכון בין האינטרס
.3
הציבורי לבין הזכויות הקיימות (גם אם בהיקף מצומצם יותר) לחקלאים בחלקת המגורים.
ובכלל ,הועדה ראתה חשיבות עליונה בהתאמתן המלאה של ההמלצות לכללים הקבועים בתכניות
סטטוטוריות (בכל הרמות :הארצית ,המחוזית והמקומית) החלות על ישובים חקלאיים.
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א .3החלטה  – 2212שמוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים בנחלה
בעקבות המלצות ועדת הבר התקבלה החלטה  1101מיום  ,82.3.02המבטלת את כל ההחלטות הקודמות
ככל שלא בוטלו עוד קודם לכן ,וכוללת את יחידות הקיט במניין השימושים לתעסוקה לא  -חקלאית
בנחלה .השטח המבונה הכולל לתעסוקה לא חקלאית לא יעלה על  500מ"ר בחלקת המגורים וזאת אף
אם מ וסדות התכנון אישרו זכויות העולות על סך שטח זה .מכסת השטח המבונה כוללת שימושי פל"ח
שאושרו גם מחוץ לחלקת המגורים לפני אישורה של החלטה זו.
המנהל מתיר לבעל זכויות בנחלה לקיים בחלקת המגורים של נחלתו שימוש למטרת תעסוקה לא
חקלאית בתנאים המפורטים להלן:


(סעיף " )8.1זכויות הבניה לתעסוקה לא חקלאית יישארו תמיד חלק בלתי נפרד מהנחלה".

( סעיף " ) 8.8השימושים לתעסוקה לא חקלאית אושרו בתכנית תקפה או בהיתר תקף לשימוש
חורג".


(סעיף " )8.3המבונה הכולל לתעסוקה לא חקלאית לא יעלה על  500מ"ר וזאת אף אם מוסדות

התכנון אישרו זכויות בניה מעבר לשטח זה".


(סעיף " )8.4מכסת השטח המבונה המרבי המותר ,כמפורט בסעיף  8.3לעיל ,תכלול גם שימושי

תעסוקה לא חקלאית מחוץ לחלקת המגורים שאושרו כדין לבעל הנחלה לפני מועד אישור החלטה
זו".


(סעיף " )8.5המבנה המיועד לתעסוקה לא חקלאית ימוקם אך ורק בחלקת המגורים .החל

ממועד אישור החלטה זו ,המנהל לא יתיר הקמת מבנה לתעסוקה לא חקלאית ו/או שימוש במבנה
קיים למטרה זו בשטח שהוא מחוץ לחלקת המגורים".


(סעיף " ) 8.2השימוש לתעסוקה לא חקלאית יכול להיעשות במבנה קיים ע"י הסבת השימוש בו

או בהקמת מבנה חדש".
ההחלטה קובעת את גובה דמי חכירה וכן כי הנחות אזורי עדיפות לא יחולו על תשלומים עבור תעסוקה
לא  -חקלאית ,למעט תשלום דמי חכירה מהוונים עבור מבני קיט כפרי.
כנגד החלטה זו הוגשה עתירה והיא תלויה ועומדת בבג"ץ .עד לקבלת הכרעת הדין ,מנהל מקרקעי
ישראל פועל כיום תחת הוראות מעבר (החלטה .)25521

21

החלטה 255

החלטה  255משמשת כיום כהוראת מעבר באשר לפיתוח ישובים כפריים .ההחלטה מגדירה תנאים למסירת קרקע למטרת
שימוש שאינו חקלאי " /מפעל" בנחלות:
שימוש לא חקלאי בחלקת המגורים יותר על פי תכנית בניין ערים מאושרת או כשימוש חורג במבנה משקי קיים .ההחלטה
מבחינה בין הסבת מבנים חקלאיים קיימים לבניית מבנים חדשים ,וכן בין החלקות ,על פי גודלן ,בהיקף הבנייה לשימוש לא
חקלאי כמפורט להלן:
סעיף  - 9גודל שטח הבניה לשימוש למפעל 21יהיה:
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א .4החלטה  -2114החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים
ההחלטה מיום  1/18/10עוסקת בהקמת אזורי תעסוקה יישוביים המיועדים בתכנית תקפה למטרת
תעשיה ,מלאכה ,אחסנה ,מסחר ,משרדים ,תיירות ונופש ,תחנות דלק או לשימוש כלכלי אחר .השטח
המרבי שיתאפשר שינוי ייעודו לתעסוקה ,בישוב חקלאי במרכז הארץ – עד  10דונם נטו ,ובישוב חקלאי
באזור עדיפות לאומית ב' וביישובי מרחב התפר -עד  20דונם נטו (להלן השטח המרבי).
האגודה החקלאית תחזיק לפחות ב  81% -בזכויות הבאות :בהון המניות בתאגיד ,בזכות למנות
מנהלים בתאגיד ובזכות לרווחים מהתאגיד .בהחלטה מוגדרים תנאי ההחכרה (כולל התרת שימוש
חורג) ודמי השימוש בהרשאות לשימוש זמני על פי השיעור הנהוג לאותו יעוד באזור בו מצוי הישוב,
עפ"י מפת אזורי העדיפות הלאומית.
לסכום ,סדרת ההחלטות שנסקרה לעיל משקפת שינוי במדיניות המנהל ,הנובע מן ההכרה שאין
אפ שרות לקיים מגזר כפרי המתבסס באופן מלא על חקלאות ,וכי כדי לתמוך במערך המוניציפאלי של
המרחב הכפרי ,יש להזרים למגזר הכפרי תוספת של מתיישבים שלא יעסקו בחקלאות.
החלטות המנהל מאפשרות הן תוספת תעסוקות לא  -חקלאיות בנחלת המתיישב הכפרי ,והן שינוי יעוד
הקרקע במשבצו ת החקלאיות ,שבעבר הוקדשו לחקלאות בלבד ,לשימושים מגוונים – מגורים,
תעסוקה ,תיירות ואירוח.
על פי תפיסת המנהל ,יחידות הקיט בנחלות ועסקים קטנים לתיירות ,הן חלק מהשטח המיועד
למגורים ,ולא נדרש שינוי יעוד לתיירות ונופש כדי לקיימן .שינוי היעוד נועד להקמת אכסון מלונאי
אחר – מלונות ,בתי הארחה ,כפרי נופש וכן שירותים נלווים לתיירות בהיקפים גדולים.

א .5העדר תאימות של מערכות מדיניות הפיתוח התיירותי
ככלל ,נמצא כי מדיניות התכנון ,מדיניות פיתוח הכפר ,פיתוח התיירות ומדיניות המקרקעין בישובים
כפריים אינן מתואמות באופן מלא.

א)
ב)

במבנה חקלאי קיים המוסב למטרה הנ"ל  -עד  500מ"ר ברוטו.
במבנה חדש שיוקם למטרה הנ"ל  -עד  300מ"ר ברוטו (שטחים קיימים לשימוש
לעיל ,יובאו בחשבון לצורך זה) .

למפעל ,אם קיימים לפי ס"ק א'

המבנים יהיו בני קומה אחת .גובה תקרת המבנה לא יעלה על  8.20מ' .במקרה של גג משופע ,לא יעלה גובה הגמלון על 5.80
אחסנה מעל תקרת המבנה ,יותר משרד שרות בתוך המבנה ,עד  50מ"ר.
מ' .לא תותר קומת בינים ,למעט גלריית
סעיף  - 21הגבלות:
בנחלה ששטח חלקה א' שלה הנו עד  1100מ"ר לא תותר כל בניה לשימוש למפעל.
21

בנחלה ששטח חלקה א' שלה הנו בין  1100מ"ר ל –  3000מ"ר תותר בניה לכל השימושים בהיקף כולל של  %40משטח החלקה
המותר בבניה ,ובכל מקרה לא יותר מ  1800 -מ"ר שטח מבונה.
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למעשה אפשרויות הפיתוח בהתיישבות הכפרית נתונות לשלוש מערכות של מדיניות:22
.1

מדיניות שר החקלאות שבסמכותו לקבוע את מספר הנחלות וגודל משבצת הקרקע של

יישוב חקלאי; והוא מתווה ומיישם את מדיניות פיתוח הכפר.
מדיניות הקרקע של מועצת מקרקעי ישראל הקובעת תנאים להקצאת קרקע למגורים
.8
בנחלות חקלאיות  ,משקי עזר ובשכונות "ההרחבה" של היישוב הכפרי ואת השימושים
המוקנים בהם.
מדיניות התכנון על פי חוק התכנון והבנייה ,הקובעת את התנאים לאישור תכניות
.3
בנייה ופיתוח בכל הרמות :תכנית המתאר הארצית ,תכנית המתאר המחוזית ,תכנית מתאר
מקומית ,תכנית מפורטת ואישור בקשה להיתר בנייה.
מדיניות תכנון התיירות המוצעת ,מתווה אופק ומסגרת כוללת לפיתוח שימושי תיירות כפרית וחקלאות
בישובים הכפריים.
חשוב להבהיר ולסייג
כיום ,קיימת אי תאימות בין מדיניות מנהל מקרקעי ישראל ומדיניות התכנון החלה על ישובים כפריים
המוצעת להלן.
תכניות סטטוטורי ות שתוגשנה לאישור רשויות התכנון ,גם אם הותאמו למדיניות המוצעת ,תיבחנה
בכפוף למדיניות מנהל מקרקעי ישראל המשתנה מעת לעת 23ובכפוף להסכמת משרד החקלאות ופיתוח
הכפר.

א 4.החלטת בג"ץ בנושא זכויות בעלי נחלה חקלאית
(מתוך אתר מנהל מקרקעי ישראל  www.mmi.gov.ilתאריך פרסום)23/4/1122 :

בתאריך ה  9.1.8011נתן בג"ץ פסק דין בעניין תשע עתירות שהוגשו בשנים  8002-8009כנגד שתי
החלטות שקיבלה מועצת מקרקעי ישראל :האחת קובעת את זכויות בעלי נחלה בחלקת המגורים
במושב ובקיבוץ ( )929והשניה מסדירה שימושי תעסוקה לא חקלאית בחלקה זו )1101( ,אשר טרם
יושמו עד היום לאור העתירות שהוגשו.

כפי שציינה המדינה בתגובתה ,נועדה החלטה  929להביא לקיצו מצב שבו על פי חוזי החכירה ,גם
השטחים המיועדים למגורים הוכפפו לחובת השבת הקרקע למנהל עם שינוי יעודה ,דבר שגרר אי ודאות
בקרב בעלי הנחלות באשר למקום מגוריהם.

 22תמ'א  35ותהליכי הקליטה בהתיישבות  -חומר רקע להרצאתו של עו'ד גדעון ויתקון 80.1.8009 -
ראו נספח א -מדיניות המקרקעין בנושא תעסוקה לא חקלאית בישובים כפריים
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במסגרת העתירות הועלו טענות מכיוונים שונים ואף מנוגדים .האגודה לצדק חלוקתי ,פורום הערים
העצמאיות ואח' טענו ,בין היתר ,כי החלטות  929ו 1101-פוגעות בצדק החלוקתי ,מעניקות הטבה
כספית בלתי מידתית וגורמות לפגיעה בל תי הפיכה במגזר העירוני על ידי כך שעסקים רבים
ואוכלוסייה חזקה יוצאת מן הערים .מכיוון ההתיישבות החקלאית נטען כי החלטות אלה מצמצמות
מידי ופוגעת בזכויות מוקנות של המתיישבים תוך הפליה בין המגזר העירוני למגזר החקלאי.

בעקבות דחיית מרבית הטענות שהועלו בעתירות ,ניתן יהיה לפעול ליישום החלטות אלה .משמעות
הדבר כי המתיישבים החקלאיים יוכלו לעגן את זכויותיהם בחלקת המגורים ,לפצל מגרשי מגורים
מהנחלה במושב ולשייך מגרשי מגורים בקיבוץ בהתאם לתנאים הקבועים בהחלטה.

החלטה ( 929עודכנה בהחלטה  ,)1155מאפשרת למתיישב במושב לעגן את זכויותיו בחלקת המגורים
בתשלום מופחת ואף להעביר זכויותיו במגרשים אשר יפוצלו מחלקת המגורים .גודלה של חלקת
המגורים יהיה עד  8.5דונם עם היקף בנייה בסיסי של  325מ"ר תמורתם יידרש המתיישב לשלם למנהל
תשלום של  3.25%מערך חלקת המגורים בלבד .תשלום זה יאפשר למתיישב לנצל את השטח הנ"ל ללא
קשר לרצף בין דורי בנחלה .בנוסף ,המתיישב יהיה רשאי לרכוש את מלוא הזכויות למגורים בחלקת
המגורים תמורת השלמה לתשלום של  33%מערכה של חלקת המגורים .רכישה כאמור תאפשר פיצול
מגרשי מגורים ללא תשלום נוסף ובלבד שיחידת דיור אחת תישאר תמיד צמודה לנחלה.

אף בקיבוץ יתאפשר עיגון זכויות החברים במגרשי המגורים .בהתאם להחלטה ,הקיבוץ יוכל לרכוש
חלקת מגורים שתוגדר מתוך שטח המחנה של הקיבוץ המשמש למגורים בפועל ואשר מתוכה ישויכו
מגרשי מגורים לחברי הקיבוץ .לאחר הצטרפות הקיבוץ להסדר המוצע תמורת תשלום של  3.25%מערך
חלקת המגורים בקיבוץ ,יתאפשר שיוך מגרשי מגורים לחברים במועד הקובע .שיוך מגרשי מגורים
לחברים חדשים מתוך חלקת המגורים והעברת זכויות על ידי חברים במועד הקובע יתאפשר תמורת
השלמה ל 33% -מערך המגרש .לעניין המועד הקובע ,בית המשפט קיבל את טענת הקיבוצים וקבע כי
יש לקבוע את "המועד הקובע" למועד אישורה של החלטה  929החדשה ( )82.3.02ולא ליום  8.9.03כפי
שנקבע בהחלטה.

בית המשפט אף אישר את החלטת מועצה  1101אשר מסדירה את הפעילות הלא חקלאית בחלקת
המגורים במושב .בהחלטת המועצה נקבעו הוראות אשר מטרתן לצמצם את הפעילות הלא חקלאית
בנחלות על ידי הגבלת השטח בו ניתן לבצע את הפעילות הלא חקלאית .לצד זה ,נקבעו בהחלטה
הוראות מיטיבות אשר נועדו לעודד הסדרת שימושי עבר שלא הוסדרו עד אותו מועד .כאמור ,בית
המשפט קבע ,כי יש לבטל את הסעיף בהחלטה ( )5המאפשר את השכרת התעסוקה הלא חקלאית לצד
ג'.
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יצוין כי הצטרפות להסדרים הקבועים בהחלטה  929תאפשר חתימת חוזה חכירה לדורות ביחס
לחלקת המגורים במושב ומגרשי המגורים המשויכים בקיבוץ מבלי שיכללו בחוזים אלה הוראות בדבר
השבת הקרקע למנהל בעת שינוי יעודה .עוד יצוין כי אין בהחלטות אלה לגרוע מחובת המתיישבים
להמשיך בעיבוד החקלאי של הקרקע.

למעשה ,בפסק דינו  ,קיבל בית המשפט את עמדת המדינה כמעט במלואה בקובעו כי ההסדר שנקבע
בהחלטות אלה  ,על מרבית היבטיו ",מאזן ונותן משקל הולם למציאות המורכבת ,לעבר וגם להווה,
להתיישבות החקלאית וגם להתיישבות העירו נית ,למאמץ שהושקע ולתמורה שראוי שתינתן בגינו,
לשינוי וגם להתחדשות" .פסק הדין מאשרר את עמדת המדינה כי החלטות אלה הינן סבירות ומידתיות
ונותנות משקל ראוי למכלול השיקולים .כמו כן נקבע ,כי הליך קבלת ההחלטות היה מעמיק ,התבסס
על התשתית העובדתית הרלוונטית ושיתף את כלל הגורמים הרלוונטיים .בית המשפט קבע ,כי ההסדר
שבהחלטות מכיר מצד אחד בתמורות ובשינויים שחלו בשנים האחרונות בקיבוצים ובמושבים ,אך בד
בבד שומר על האופי החקלאי של ישובים אלו ושומר על משטר הנחלה .כאמור ,בשני היבטים
נקודתיים בלבד של ההחלטות התערב בית המשפט .האחד נוגע לתעסוקה הלא חקלאית במושב – בית
המשפט קיבל את עמדת המדינה אשר התירה את התעסוקה הלא חקלאית ,על הבלמים והאיזונים
שנקבעו בהחלטה ,עם זאת קבע כי בניגוד לקבוע בהחלטה לא תותר השכרה לצד ג' של תעסוקה זו על
ידי החקלאי .ההיבט השני בו התערב בית המשפט ,הינו סוגיית המועד הקובע להגדרת זכויות הקיבוץ
אשר נקבע ליום קבלת החלטת  929הנוכחית ולא ,כפי שנקבע בהחלטה ,ליום קבלת החלטת 929
המקורית אשר לא אושרה בשעתו.

נספח ז'  -הדגמת היקפי בינוי מירביים עד לניטור

* מימוש של  21%מסך הזכויות ליזמות תיירות משפחתית
** מימוש של כ 85%-מ 10%-בניה על שטח של  80ד'
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נספח ח'  -יחידות קיט בישובים שיתופיים
מאז משבר חובות הקיבוצים והמושבים שפקד את ההתיישבות המאוגדת במחצית הראשונה של שנות
ה , 20-עוברת ההתיישבות הכפרית ,ובעיקר זו המאוגדת ,שינויים רבים .הליך השינוי החל באופן
ספונטני וכמ ענה למצוקה כלכלית ,אולם כתוצאה ממנו חלו שינויים גם בהסדרים משפטיים ,תכנוניים
ומנהליים שאפשרו את המשך השינוי ,תמכו בו או העמיקו אותו.
פיתוח יחידות הקיט החל באמצע שנות ה 20 -של המאה הקודמת .יחידות הקיט הראשונות הוקמו כדי
לגוון את התעסוקה החקלאית תוך הסבתם של מבנים קיימים במשקים או בקיבוצים ליחידות קיט,
ומתוך מטרה להציע אכסון ברמת מחירים עממית לנופשים.24

המבנה הארגוני כגורם משפיע בהתפתחות יחידות הקיט

למבנה הארגוני של הישוב הכפרי הייתה השפעה על התפתחות יחידות הקיט בו .הן במחוז צפון והן
במחוז דרום ,קמו מלוניות ,בתי מלון ,בתי הארחה או כפרי נופש בדרך כלל בקיבוצים ,בעוד
שבמושבים ובישובים הקהילתיים כמעט ואין בתי מלון ,אך בהם נמצאות רוב יחידות הקיט.
עם זאת צוין ,כי קיימים קיבוצים שיש בהם יחידות קיט (מתחת ל 80 -יחידות אירוח)  ,לעיתים
מופעלים ע"י מספר מפעילים שונים.
אחת התופעות שהחלו להתגבש בקיבוצים בצפון ,ובאות לידי ביטוי בתכניות מתאר מקומיות לישובים
אלה ,היא שבמסגרת תכניות לשיוך דירות מיועד שטח הקיבוץ הוותיק לחלוקה ליחידות דיור,
וביחידות המשויכות או בסמיכות להן מותר להקים יחידות קיט ולשייך אותן לדייר ספציפי ,וזאת
כחלק מאחוזי הבניה למגורים.
הוראות מסוג זה מצויות בכמעט כל תכניות המתאר החדשות של קיבוצי הגליל העליון ובחלק ניכר
מהתכניות החדשות לקיבוצי מטה אשר .מספר יחידות הקיט המותר בהתאם להוראות אלה נע ,ברוב
המקרים ,בין  50לבין  180יחידות .כאשר יחידות קיט מוצמדות בהוראות ליחידות דיור המיועדות
לשיוך ,השימוש במכסת יחידות הקיט מיועד לתושבי הקיבוץ הותיקים ,והקמת יחידות קיט בהרחבות
המיועדות לשיווק  -נאסרת .יוצא דופן הוא קיבוץ מעין ברוך ,שמאפשר יחידות קיט גם במגרשי
ההרחבה.

 24מתוך עבודתה של תלמה דוכן " ,יחידות קיט :תפרוסתן ,היקפן וההסדרים שהביאו להתפתחותן
"(דצמבר )8002
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מקרה בוחן – קיבוצים במועצה האזורית הגליל העליון
במועצה האזורית הגליל העליון ,המורכבת כולה מ 89 -קיבוצים העוברים הליך של שיוך דירות ,הוכנו
תכניות מתאר חדשות .תכניות המתאר החדשות בכל הישובים ,למעט הישובים הבאים ,דן ,הגושרים,
סאסא ,עמיר ,צבעון וקדרים כבר מאושרות ,ויש בהן התייחסות לשימושים לא-חקלאיים בתחום
המגורים הוותיק של הקיבוץ.
ב 18 -מ 83 -הישובים במועצה שלהם תכניות חדשות מאושרות ,מותרות יחידות קיט (משויכות) באזור
המגורים ,היקף השטחים ליחידות הקיט כלול בכל הקיבוצים האלה באחוזי הבניה למגורים
ולשימושים נלווים להם.
התכניות מאופיינות במיעוט הגבלות על יחידות הקיט ,אולם כל התכניות כפופות לתקנים הפיזיים של
משרד התיירות .ברוב הישובים יחידות הקיט נפרדות ממבני המגורים ,אולם חלק מהתכניות מאפשרות
צמידות עם כניסה נפרדת .כאשר נקבע גודל יחידת הקיט הוא עומד על  40-45מ"ר.
בכל הישובים שבהם התכנית מאפשרת יחידות קיט ,למעט מעיין ברוך ,הן מותרות רק בחלק הקיבוצי
והן אינן מיועדות להרחבה הקהילתית.

הלב הירוק – תכנית אב לפיתוח ושיווק תיירות  -מטה יהודה

עמוד  805מתוך 802

נספח ט' – מרעה ותיירות
ככלל ,השטחים הפתוחים האיכותיים של מטה יהודה הם המוצר התיירותי המוביל של מטה יהודה.
ה תכנית שומרת ומגנה עליהם מפני פיתוח תיירותי בלתי מבוקר" .חוות הרועים" של מטה יהודה הן
מוצר תיירותי המייחד את האזור ,הן בעלות מוניטין רב שנים ,והפכו להיות חלק ומתבנית הנוף
והמורשת החקלאית של האזור.
תכנית אב לתיירות רואה בחוות המרעה ותיירות ,מעבר להיותם מקור פרנסה לחקלאים ,גורם התורם
לתיירות במטה יהודה באופן הבא:
 סיוע במיתוג התיירותי של מטה יהודה (ירוק -חקלאי -תנכ"י) וחיזוק התדמית של המרחב
הכפרי.


פיתוח חוויה תיירותית ייחודית הנשענת על ערכי טבע ונוף ועל הפעילות החקלאית .מספקת

שירותים

לתיירות היוממת בשטחים הפתוחים (אטרקציה חקלאית ,הסעדה ,ממכר תוצרת

חקלאית)
 תרומה לממשק השטחים הפתוחים -רעייה נכונה המכלה את הצמחייה הנמוכה והענפים
התחתונים היא אמצעי למניעת סכנת התלקחות ,ולצמצום מספר השריפות ועוצמתן .הרעייה היא
אמצעי לשימור נופי היער והחורש ויצירה של נוף רצוי  -היא מדללת את הצומח הסבוך ,ויוצרת "קו
רעייה" שמקל על התנועה ביער ,הרעייה תורמת לשימור מגוון צומח ובתי גידול ,לדוגמא ,מעודדת
צמיחה של גאופיטים .נוכחות הרועים והעדר מסייעת לשמירת השטח כנגד פולשים ומניעת עבירות
על חוקי שמירת הטבע (כריתה ,קטיף ,ציד וכד)

 .1תמונת המצב
 במטה יהודה פעילות מספר חוות צאן ותיקות  -חוות הר איתן  ,הר רוח ,חוות הצוק ,חוות
היערן ,חוות שמשון ושביל עיזים .רובן ככולן ,אינן מוסדרות סטטוטורית ומצויות בהליכי תכנון.


שטחי מרעה הנדרשים לחוות רועים בת כ 300-ראשי צאן היא  3000דונם .היצע שטחי המרעה

במטה יהודה הוא כ 50,000 -דונם ,בהתאם ליכולת הנשיאה שלהם הוגדרה קיבולת מירבית של 10-
 15עדרי צאן ברחבי מטה יהודה.


עדר בן  300ראש מהווה "יחידת ייצור כלכלית" .משפחה בודדת (ללא עובדי חוץ) יכולה

להתפרנס מייצור וממכר מוצרי חלב ומשירותי תיירות נלווים לפעילות החקלאית.

 .1תשתית סטטוטורית
תמ"א  - 88הפעולות המותרות ביער ע"פ סעיף  13א " ביער יותרו הפעולות הדרושות לקיומו לפיתוחו
לשיקומו לשמירתו ולשי מושו כאזור נופר ותיירות בחיק הטבע  ...וכמו כן ,שימוש חקלאי ורעיה
המותרים ע"פ כל דין .הכל בהתאם להוראות תכנית זו" .ובס"ק  13ה "ביער טבעי לטיפוח וביער טבעי
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לשימור ,המשמש כדין למרעה ,תותרנה פעולות טיפוח שתעודדנה את המרעה .פעולות אלה תעשינה
במשותף ע"י קק"ל ושר החקלאות או נציגו.
תממ  1/30המופקדת -סעיף " 1.81שירותי תיירות"  -יהיה זה בסמכות הועדה המחוזית לאשר תוכנית
לשירותי תיירות ,לרבות פעילות תיירותית בדגש על חקלאות ,באזור חקלאי נופי ,אזור חקלאי /נוף
כפרי פתוח ואזור נחל וסביבותיו ,בכפוף לתכנית מקומית ובתנאים הבאים:


מיקום שירותי התיירות בתחום הישובים או צמוד דופן להם.

רשאית הועדה המחוזית לאשר שירותי תיירות ,אף אם אינם בתחום הישובים או

צמוד דופן להם לאחר שבחנה את הבקשה על רקע חלופות שהוגשו ועל בסיס ניתוח השטח
בתחום התוכנית ובסביבתה והשתכנעה שלא ניתן למקמם בתוך הישובים או צמוד גופן להם
ו/או בצמידות למערכות תשתית קיימות ,ובתנאי שמיקומם אינו בתחום הליבה השמורה.


התבססות על דרכים ומערכות תשתית קימות.



תותר הקמת מבנה בשטח שלא יעלה על  300מ"ר מרבי מעל לפני הקרקע ובגובה של

קומה אחת .לא תותר הקמת מקבצי מבנים מסוג זה ולא יותר במבנה שימוש ל אכסון.
מי 800 /תכנית מתאר מקומית למטה יהודה  -מתירה בתי גידול לצאן ומרעה באזור

חקלאי א' ובאזור חקלאי ב'.

 .3האילוצים
המגבלות הסטטוטוריות החלות על השטחים הפתוחים במטה יהודה אינן מאפשרות הקמת מבנים
חקלאיים בתחומם ובוודאי שאינן מאפשרות לרועה להתגורר בסמוך לתחום המחייה של העדר ולמצות
את הפוטנציאל הגלום בגידול זה ובכללו שירותי תיירות נלווים.

 .4המלצות
תנאי הכרחי הוא שהגופים המנהלים את השטחים הפתוחים קרי ,קק"ל ,רט"ג וממ"י ,בשיתוף עם
גופים בעלי עניין כדוגמת משרדת החקלאות ופתוח הכפר ,יקבלו החלטה  ,בראיה ארצית כוללת,
לפעול לקידום נושא זה.
כדי לשמר את תחום המרעה והתיירות כמוצר החקלאי – תיירותי בעל מוניטין וייחודי למטה יהודה.
תכנית האב ממליצה לגבש הסכמה ולהביאה ליישום סטטוטורי:


בתיאום בין ממ"י ,משרד החקלאות ,קק"ל ,רט"ג והרשות המקומית ,ימופו חטיבות

הקרקע המיועדות למרעה במטה יהודה .יוגדרו יכולת הנשיאה של הקרקעות והחלוקה לעדרי
עיזים/כבשים.
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ע"פ קריטריונים מוסכמים ועמידה במבחן רגישות סביבתית -נופית,

יאותרו

המיקומים האופטימאליים לחוות מרעה ותיירות ראשית בתחום הישובים הכפריים או צמוד
דופן להם ו/או בצמידות למערכות תשתית קיימות .ובאיתור אחר רק במידה שלא ניתן למקמם
במקומות אלה.
תוכן תכנית מפורטת ל"מרעה ותיירות" בה יקבעו האיתורים ,השימושים והפעילויות

המותרות ,היקף הבינוי ועיצובו וכן מנגנון לני טור התוכנית והשפעותיה על השטחים הפתוחים.


מרעה ותיירות המתקיימים מחוץ לתחומי פיתוח של ישוב כפרי ו/או המשבצת

החקלאית יש להסדיר את ההיבט הקנייני ע"י הגוף הציבורי המנהל את השטח (רט"ג ,קק"ל
או ממ"י) :
.1

פיתוח אתרי מרעה ותיירות ע"י הגוף המנהל.

.8

ניהול מכרז לבחירת הרועים שיחכרו של השטח.

.3

החכרת מבני משק הצאן לתקופות קצובות המותנות בפעילות חקלאית – תיירותית

מוכחת.
מתן היתרי רעיה בו מוגדר השטח בו מותרת הרעייה ,התקופות בהן מותרת הרעייה
.4
וכן תנאים אחרים.
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