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 גזבר המועצה -דני עייק 
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 מינהל מקרקעי ישראל - פנינה קופלוביץ

 , מחוז צפוןמשרד התמ"ת - איסר דובדבני
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ת למועצה האזורי 0202התכנית האסטרטגית לשנת  הוכנה  ,במהלך השנה האחרונה

 עמק יזרעאל.

עמוס  שותו של אדריכלאבר יםמקצועיצוות מתכננים ידי -על נערכההתכנית 

 יס.יברנד

קידים תושבי המועצה, בעלי תפהיגוי רחב הכולל את ה צוות ואת עריכת התכנית ליו

 וגורמים נוספים., נציגי משרדי ממשלה במועצה האזורית עמק יזרעאל

תכנית עבודה  יםומציע 0202עצה לשנת את מדיניות המו יםמתוותוצרי התהליך 

הניצבים לפתחנו האתגרים המשמעותיים  לטובת הערכות מיטבית בפנייישומית 

 בשנים הבאות.

 

לצוות התכנון על שקדנותו ורצינותו, לתושבי המועצה שנטלו חלק  מלוא ההערכה

 דום הפרויקט.יקבלעובדי המועצה שסייעו ובתהליך התכנון 

תכנית  הםשבלעדיעל מתן המשאבים ולחטיבה להתיישבות למשרד החקלאות תודה 

 אל הפועל. תתה יוצאילא הי זו 

לדוד בריל, מנהל היחידה האסטרטגית במועצה, על ריכוז הפרויקט והובלתו  תודה

 בתאום עם כל הגורמים. 

 

 והאזור כולו. עמק יזרעאלתושבי לטובת המעשי ביישומה  מבחנה של התכנית יהיה

 

 

 ,בהצלחה

       

 אייל בצר

 ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל

 עידו דורי

 סגן ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל
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 תודות

 

 משרד יזרעאל, עמק האזורית המועצה ידי על וממומנת מקודמת האסטרטגית התכנית

 התכנית. לליווי היגוי ועדת הקימו אשר היהודית, שבסוכנות להתיישבות והחטיבה החקלאות

 ה מודה למשרד החקלאות ולחטיבה להתיישבות על המימון והתמיכה בהכנת התכניתהמועצ

 .ולוועדת ההיגוי שליוותה את התכנית

דרשה תיאומים, איסוף חומר, קבלת מידע ועיבודו בכל למועצה  הכנת התכנית האסטרטגית

ות אשר שיתפו פעולה עם צו התחומים. עבודה זו דרשה גם שיתוף פעולה מצד גורמים רבים

 . התכנון וסייעו במהלך העבודה

העבודה אשר ליוו את  ,אייל בצרראש המועצה תודה מיוחדת לחברי ועדת העבודה שבראשה 

תודה מיוחדת לעידו דורי על ההערות  .בגיבוש התכנית יםופעיל יםמלא פיםשותו , והיבאופן צמוד

 ליווה את התכנית.שולדודי בריל  המועילות לאורך כל הדרך

 ,לתכנון ובניה יזרעאלים, הוועדה המועצה האזוריתועובדי מנהלי לצוות המועצה, לחדת תודה מיו

מנהלת אגף החינוך, קק"ל, משרד עמותת התיירות, מנכ"ל מפעלי העמק, מנכ"ל יובלי העמק, 

 החקלאות והחטיבה להתיישבות בסוכנות היהודית.
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 עניינים תוכן
 עמ'  
 6 תקציר   
     

 09  לתכנון בסיסו רקע  א' חלק

 00 מבוא   1 

 00 מהות העבודה  0.0 
 00 וןההיבטים עליהם תתבסס הגדרת החז  0.3 
 02 תהליך התכנון  0.2 
 00 שיתוף הציבור   3
 06 נתונים כלליים   2
 06 סטוריה מורשת ושימור אתריםיה   0
 06 39-לפנה"ס ועד למאה ה 07-עמק יזרעאל מהמאה ה  0.0 
 05 העמק והתפתחות המזרח התיכון  0.3 
 08 ישובים -שבות וציונות בעמק ישנות התי 099  0.2 
 00 אתרי מורשת  0.0 
 39 המועצה בהקשר האזורי והארצי   7
 33 יישובי המועצה   6

 26 היתחזית אוכלוסי   5
עקרונות מנחים והנחות בסיס לביצוע תחזית אוכלוסייה לעמק יזרעאל   5.0 

 3929לשנת 
26 

 25 ומצב קיים 27קיבולת מקסימאלית לפי תמ"א   5.3 
 28 י לגודל אוכלוסייה לפי שנים וסוגי ישוביםצפ  5.2 
 09 מוסדות ושירותי ציבור וחינוך   8
 00 ערכי טבע ונוף ושטחים פתוחים   0

 07 איכות הסביבה   09
 07 יחידה סביבתית  09.0 
 07 מטרדים קיימים ועתידיים  09.3 
 06 אמצעים להפחתת מטרדים  09.2 
 05 תיירות פנאי ונופש   00
 05 מרחב התיירות -מועצה אזורית עמק יזרעאל   00.0 
 70 שירותי ומתקני תיירות בתחומי היישובים ,אתרי  00.3 
 77 שירותי ומתקני תיירות מחוץ לתחומי הישובים ,אתרי  00.2 
 66 סיכום ההיצע והביקוש התיירותי  00.0 
 65 תיירותימצב סטטוטורי   00.7 
 60 תכניות פיתוח ויוזמות חדשות בתיירות  00.6 
 59 אבחון המצב הקיים ומגמותיו  00.5 
 50 פוטנציאלים  00.8 
 57 ות מאושרות בעלות מרכיב תיירותירשימת תכניות מפורט  00.0 
 80 פיתוח כלכלי   03
 80 מבוא  03.0 
 80 מדד כלכלי וחברתי  03.3 
 00 השכלה  03.2 
 02 תעסוקה  03.0 
 08 מסחר ומשרדים  03.7 
 00 תעשייה  03.6 
 093 בינוי  03.5 
 090 ביטציהמודל גר -עוצמה כלכלית   03.8 
 097 נדל"ן ותכנון קרקע  03.0 
 096 תקציב המועצה  03.09 
 098 שאלון -תעשיה  יסקר מועסקים באזור -נספח   03.00 
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 090 חקלאות   02
 090 מאפייני החקלאות הקיימת  02.0 
 090 מועסקים בחקלאות  02.3 
 009 פדיון  02.2 
 009 צריכת מים  02.0 
 000 מערכת התנועה וכבישים   00
 000 מבוא  00.0 
 003 כבישים ארציים  00.3 
 003 עהנפחי תנו 00.3.0  
 006 תאונות דרכים 00.3.3  
 005 פקקי תנועה 00.3.2  
 005 תחבורה ציבורית  00.2 
 005 רכבת העמק 00.2.0  
 008 רק"ל )רכבת קלה( 00.2.3  
 000 רכבת כבדה 00.2.2  

 033 רחובות ביישובים  00.0 
 032 שבילי אופניים  00.7 
 030 סיכום  00.6 
 037 הישובים פיתוח וגבולות מחוזיות ארציות, מתאר תכניות - ניתוח סטטוטורי   07
 036 תכניות מתאר ארציות  07.0 
 027 (06.8.97)מאושרת,  0/3תכנית מתאר מחוזית   07.3 
 025 תכניות מתאר מקומיות  07.2 
 020 היתרי בניה   06
 003 0טופס    05
 000 יוזמות תכנוניות מהותיות במועצה   08
     

 007 התכנית  'ב חלק

 006 המועצה חזון   00
 006 מטרות   39
 005 התפיסה האסטרטגית   30
 008 מדיניות פיתוחתשריט    33
 079 עיקרי המלצות התכנית   32
 078  תכנית עבודה יישומית   30
     

 060 מדיניות ודגשי פיתוח - פירוט התכנית  'ג חלק

 059 קהילה, אוכלוסייה ושירותי ציבור   37
 080 פרוגרמה לשירותי ציבור   36
 080 דיור   35
 000 חקלאות   38
 336 כלכלה ותעסוקה   30
 320 החברה הכלכלית   29
 302 קציב המועצהת   20
 373 מסחר   23
 376 מערכת התנועה   22
 352 סביבה   20
 358 תיירות   27

 309   נספחים

 300 סיכום כנס ראשון לשיתוף הציבור   26
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 תקציר

 העבודה מהות .0

 קיים, מצב ניתוח בסיס על יזרעאל, עמק האזורית ההמועצ של והיעדים המטרות הגדרת

  עבודה תכנית והכנת ,3909 בשנת שגובש המועצה וחזון התושבים רצונות מגמות, חיזוי

 לטווח המועצה פיתוח את להתוות אמורה זו תכנית הבאות. השנים 39-ל למועצה יישומית

 ופעולותיה. להחלטותיה בסיס ולהיות ארוך

 התכנון ותהליך עקר .3

 והחטיבה החקלאות משרד יזרעאל, עמק האזורית המועצה ידי על ומומנה קודמה התכנית

 התכנית על התכנית. לליווי רחבה יהיגו ועדת הקימו אשר היהודית, שבסוכנות להתיישבות

 ותחילת 3903 בשנת הוכנה התכנית .ברנדייס עמוס אדר' בראשות תחומי רב תכנון צוות עבד

  חודשים. 03-כ בן מוסדר תכנון בתהליך 3902 שנת

 התכנית, קרונותע את המועצה איפיון בסיס על הגדירה 3929 לשנת האסטרטגית התכנית

 הרבים האתגרים לנוכח לחזקם,ו ניםשו בתחומים פייניהמא על לשמור המאפשר באופן

 בנושאים עמדה ניירות הוכנו התכנית הכנת במסגרת ויישוביה. המועצה בפני העומדים

 התנועה, מערכת כלכלי, חופיתו תעסוקה ,דיור חקלאות, ציבור, מוסדות אוכלוסייה, הבאים:

 אחת תכנית לידי התחומים כל בין אינטגרציה בוצעה מכן לאחר הסביבה. ואיכות תיירות

 תהכולל לחומשים(, )מחולקת שנה 39-ל עבודה תכנית גם כוללים התכנית מסמכי כוללנית.
  לקידום. פיזיים ופרויקטים ולקידום לטיפול נושאים שוטפות, פעולות

 הציבור שיתוף .2

 בתאריך התקיים ראשון כנס הציבור. לשיתוף כנסים שני התקיימו התכנית מהכנת כחלק

 שונים, לאיםגיב משתתפים 079-כ בו והשתתפו יזרעאל עמק במכללת התקיים הכנס .32.0.03

 ניתוח הוצגו בכנס התכנון. וצוות מועצה עובדי במועצה, הקשורים וארגונים גופים נציגי

 בקבוצות דיונים התקיימו לדיון. מרכזיות וסוגיות התכנית הכנת מטרות הקיים, המצב

 איכות וחקלאות, כלכלה ותשתיות, תחבורה תיירות, אוכלוסייה,ו קהילה הבאים: בנושאים

  .הכנס בסוף התקיימה אשר במליאה הוצגו הדברים עיקרי וקיימות. בההסבי

 עמק האקדמית מכללהב התקיים הכנס .39.2.02 בתאריך התקיים הציבור לשיתוף שני כנס

 ניתוח תמצית התכנון, ךתהלי העבודה, מהות הוצגו בכנס אנשים. 69-כ בו והשתתפו יזרעאל

 תיאור התכנית, ומטרות המועצה חזון הציבור, לשיתוף ראשון כנס סיכום ותמצית קיים מצב

 עיקרי לפיתוח, ועקרונות לשימור עקרונות - האסטרטגית התפיסה היזרעאלית", "הרוח

 למטרות בהתאם השונים בנושאים יםעואמצ יעדים המדיניות, המלצות עיקרי התכנית,

 חלופות היישובים, גודל סוגיית כגון) בתכנית מרכזיים נושאים של פירוט ו,שהוגדר

 50 כביש לתוספת חלופות העמק, חקלאי מרכז ע"י שהוגדרו דגשים היישובים, להרחבות

 העבודה בשלבי התכנון תוצרי הועלו כן כמו .(במועצה תיירות פיתוח מדיניות ותשריט

 המועצה. של האינטרנט לאתרי השונים

 קיים מצב ניתוח יתתמצ .0

-כ כיום מונה והיא בארץ הגדולות המועצות אחת הינה יזרעאל עמק האזורית המועצה
 ללא תחזית, פי על הארצי. לממוצע ביחס גבוה השנתי הגידול קצב תושבים. 26,999

 20 כוללת המועצה .3929 בשנת תושבים 72,999-כ המועצה תמנה אסטרטגית, התערבות

  משפחות. ושיכון מיעוטים יישובי 3 קהילתיים, יישובים 5 קיבוצים, 00 מושבים, 07 ,ישובים

 יישובי חקלאי. שטח הינם דונם 379,999 ומתוכם דונם 229,999-כ הינו המועצה שטח

 העיקריים הציבור מוסדות מרכזי משני מרוחקים וחלקם נרחב שטח פני על פרוסים המועצה

 המועצה ידי על חלקם - רובדי-דו במערך יתניםנ הציבור שירותי והמועצה. נהלל - שבמועצה

 הישובים. ידי על וחלקם
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 יח"ד 06,999 -כ הינה המועצה ביישובי התכנונית תקיבולה 0/3 ותמ"מ 27 תמ"א פי על

 בחלק דיור. יחידות 8579-כ קיימות בפועל מפורטות. בתכניות מאושרות 03,299 -כ ומתוכן

 הבאות. בשנים הרחבות ייעשו ובחלקם חבות,הר האחרונות בשנים נעשו שוביםמהי גדול

 סטורים,יה וחברתיים, קהילתיים מאפיינים, של וייחודי מורכב מארג וליישוביה למועצה

 ההקשר את מציגים אשר רבים מורשת אתרי נמצאים המועצה בתחום וכו'. סביבתיים

 השטחים הפתוחים, השטחים היקף המועצה. של מיקומה חשיבות ואת ההיסטורי

 ההתיישבות "ערש כמו נוספים ערכים בעלי שהם הנרחבים המעובדים קלאייםהח

 הגדול המגוון פתוח, ירוק ושטח כפרי נוף לקרקע, אדם שבין חברתיים ערכים החקלאית",

  כפרית. ואווירה חיים איכות מעניקים החיים בעלי ופעילות

 סוכני ובקרב הכללי הציבור בתודעת תיירותי כמותג ממוצב אינו יזרעאל עמק זאת למרות

 0-מ ליותר מעבר מסדרון משמש העמק המאורגן. בשוק אחרים החלטות ומקבלי תיירות
  אחרים. יעד לאזורי בדרכם בשנה, תיירים מיליון

 יישובי בין והקישוריות הארצי הצירים מערך על ברובו נשען במועצה התחבורה מערך

 נוסעים עתירת ציבורית תחבורה תמערכ חסרים במועצה אלו. צירים על מתבססת המועצה

  הישובים. בין שיקשרו אופניים שבילי ומערכת היישובים בין ציבורית תחבורה

 גבוהים במועצה השכר ורמת בתעסוקה ההשתתפות שיעור ההשכלה, רמת המינוע, רמת

 המועסקים ומספר תעסוקה אזורי מספר נמצאים במועצה בארץ. אחרים למקומות ביחס

 תעסוקה במועצה חסרה זאת לעומת למועצה. מחוץ מגיעים רובם .6999-כ הינו בתעשייה

 גבוהה. השתכרות ומאפשרת התילאוכלוסי שמתאימה

 המועצה חזון .7

 :ומהווה בסיס לתכנית האסטרטגית 3909חזון זה גובש על ידי המועצה האזורית בשנת   

 נתן אלתרמן ...."         "זוהי ארצי ושדותיה, זהו עמק יזרעאל

 על שמירה תוך והתחדשות, צמיחה בפיתוח, מובילה יזרעאל עמק האזורית ועצההמ 

 של הטבע ונכסי תרבותית - ההיסטורית המורשת על קהילתי, - כפרי - החקלאי הצביון

 ולאומית. חינוכית חברתית, שליחות מתוך האזור

 ,יבה,הסב איכות תרבות, חינוך, קידום ומעודדים מטפחים ותושביה, יישוביה המועצה 

 לתושב ומאפשרים הישוב את המחזקים חיים, ואיכות ציבוריות תשתיות חקלאות,

 ואמונתו. דרכו פי על עצמו לממש

 אחרות. לרשויות חיקוי ומודל לתושביה גאווה ומקור בית מהווה המועצה 

 התכנית מטרות .6

 :ות בוהמקום הטוב בארץ לחי -ועצה המטרות נועדו להבטיח איכות חיים מצוינת לתושבי המ  

חיזוק מגוון הישובים הכפריים והחוסן הקהילתי שלהם תוך שמירה על ייחודם ותפקודם  .א
 יחד כקהילה מגובשת.

" רוח העמק וערכי ה"קהילה היזרעאליתבראש סדר העדיפויות, תוך שמירה על  החינוך .ב
רובדי )מועצה ויישובים(, -ומצוינות בשירותי ציבור, תרבות, נוער וספורט, במערך דו

 יסה נגישה ומאוזנת.בפר

פיתוח החקלאות כערך, כמרכיב מרכזי באיכות החיים במועצה וכמקור תעסוקה רווחי  .ג
 לתושבים.

 וחיזוק הבסיס הכלכלי אשר יאפשר יצירת מגוון אפשרויות תעסוקה בתחום המועצה .ד
 תפקוד טוב של המועצה והישובים.

הנסיעה של התושבים  יצירת מערכת תנועה היררכית, יעילה ובטוחה המקצרת את זמני .ה
 בתחבורה ציבורית, ברכב פרטי, באופניים וברגל, והמבטיחה נגישות טובה לישובים ומהם.
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קידום אורח חיים מקיים המבטיח שמירה על משאבי הסביבה, הנוף והשטחים הפתוחים  .ו
 ומניעת מטרדים.

 פיתוח התיירות במועצה באופן החושף את ערכיה המיוחדים ומהווה מקור פרנסה. .ז

  היזרעאלית" הרוח - העמק "רוח .5

 התנהגות באופי המתבטאים ארץ, ודרך חיים אורח אלא ","מוחשי דבר איננה זו "רוח"

 לדוגמה: הינם "היזרעאלית "הרוח מרכיבי .יזרעאל עמק תושבי את המאפיינת ואווירה

 לזולת עזרה קהילתיות, שייכות, תחושת לאדמה, קשר המקום, גאוות הארץ, אהבת

 ושאיפה להישגים חינוך אחריות, אכפתיות, מיוחדים, אנוש קשרי הדדית, וערבות

 לצבא גבוה גיוס אחוז התנדבות, נוער, בתנועת פעילות טובה, לאזרחות חינוך למצוינות,

 משותפים חג ואירועי חגיגות משותפת, וספורט תרבות פעילות משמעותיים, בתפקידים

 ועוד.

  האסטרטגית סההתפי .8

 עקרונות השימור .א

    יש לשמור עליה במועצה האזורית עמק יזרעאל וביישוביה הינה מצוינת.  איכות החיים
 ולטפח אותה.

 ;תמהיל יישובים מגוון ;: קהילה מגובשתמאפיינים בסיסיים ייחודיים שוביהייללמועצה ו •

שירותי ציבור וחינוך ברמה גבוהה לכל  ;הון אנושי ;" וערכים שורשייםיזרעאלית"רוח 

 ;כפריות הקרובה לעיר ;הזדמנויות תעסוקה מגוונות במועצה ובסביבתה ;םמעגלי החיי

 יש לשמור על ייחודיות זו ולטפח אותה.ואיכות סביבה גבוהה.  ;חקלאות משגשגת

: היחלשות הקהילה מגמות שונות )שחלקן כבר קיימות( ועלולות לפגוע בחיים במועצה •

יכת ישובים לפרברי שינה סמי הפ ;היחלשות המגזר החקלאי והכפרי ;ו"הדבק המקשר"

החלטות  ;חד דוריות של יישובים ;קושי באספקת שירותי ציבור ברמה גבוהה ;עירוניים

יש לתת מענה אסטרטגי לאיומים ותשתיות ארציות חדשות.  ;ממ"י ומוסדות התכנון
 ולטפל בנושאים נקודתיים באופן שוטף.

 עקרונות הפיתוח .ב

    נדרש שימור הקיים ופיתוח נקודתית מהפכותהמקום הזה הוא מצוין. לא נדרשו . - 

Evolution not Revolution. 

    רווחה  ;קשישים ;נוער  ;: חינוךחלק ניכר מהפעילות הנדרשת הינה בתחומים לא פיזיים; 

 ועוד.  ;תכנון ;בעלויות וחזקה על הקרקע ;תרבות ;ספורט

    ומים שונים: מרכזי שירותי : ישפרו את איכות החיים בתחפרויקטים פיזיים נקודתיים

 ;שבילי אופניים ;חניוני "חנה וסע" ;תחנות רכבת ;כבישים ;מסחר ;תעסוקה ;ציבור

 וסביבה.  ;תיירות ;חקלאות

    במנות  ;צריכה להיעשות תוך תכנון פרטני של כל ישוב לפי רצונותיו הרחבת הישובים

מתן מגוון פתרונות דיור  תוך בחינת דגמי מגורים שונים לשם ;פיתוח קטנות לאורך זמן
 למעגלי החיים בו. 

  התכנית עיקרי .0

 הרחבה בשלבים, שמירה על המגוון  - חיזוק ופיתוח הישובים ושמירה על כפריותם וייחודם
התכנית מציעה גידול של  .על הקרקע והייחוד, דגמי מגורים חדשים ופתרון בעיות חזקה

הגדלת  .27בהתאם לתמ"א  רבותבאופן מדורג, במנות קטנות, במשך שנים  הישובים
לחזרת בנים, להורים ומגורים  תהיה ב"עיבוי פנימי" ותיתן מענה 27הישובים מעבר לתמ"א 

ימנע "זחילה" והגדלה בלתי מבוקרת של הישובים על חשבון שטחים העיבוי הפנימי  .זמניים
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דורש אישור נושא זה  .פתוחים ויאפשר מימוש איטי על פני שנים רבות, לפי רצון כל תושב
 בדרג ארצי.

 עיבוד של הקרקע החקלאית, שמירה  - פיתוח החקלאות ושמירה על מרחב המועצה הירוק
על השטחים הפתוחים, עידוד השקעה והתייעלות בהליך הגידול ו/או הייצור, חינוך חקלאי 

 וטכנולוגי, הגדלת רווחיות וגמישות הענף, חיזוק מרכז חקלאי העמק ותקצובו.

מתושבי המועצה, אלא מרכיב מרכזי של  09%-נה רק אינטרס ופרנסה של כהחקלאות אינ
רצף שטחים פתוחים, נוף, פסטורליה, אוירה  -מתושבי המועצה  099%איכות החיים של 

 כפרית וניתוק מהעיר.

 תתי אזורים ודגשי פיתוח -  
 ,52 ,69 כביש לאורך ישי, רמת ועד מעפולה מחברת המוצעת העמק שדרת - העמק שדרת    

 טיילת נופית, שדרה עם רחוב באמצעות והישובים, התעסוקה המוסדות, מרכזי בין ,57

 ,3999 שגיא תעסוקה אזורי ציבור, מוסדות מרכזי יחוזקו העמק בשדרת אופניים. ושביל
 ושחק. העמק מפעלי

 הסוללים ליד ותעסוקה קלה רכבת תחנות מסחר, תעסוקה, עם משני אזרחי מרכז - צפון

 יר.זרז או
 ברוך. ואגם מגידו תעסוקה אזור ,50 ציר וסע, חנה רכבת, תחנות - דרום
 התבור. אלון תעשיה אזור וחיזוק המועצה למרכז נגישות - מזרח

 וכפר תקווה יפעת ,מתחם המועצה והמכללה, נהלל - חיזוק מרכזי מוסדות מרכזיים קיימים. 

 סוקה ומסחר, בצומת הסוללים או מוסדות ציבור, תע - פיתוח מרכז אזרחי צפוני משני חדש
 יש לבחון לעומק מיקום זה. בצומת נהלל. לחילופין מרכז מוסדות ציבור משני בשמשית.

 50, כביש מס' 57, כביש מס' 52, כביש מס' 67שדרוג כבישים מס'  - שדרוג כבישים קיימים ,
כביש שישודרג  שבילי אופניים יסללו לצד כל -. יקבע עקרון מחייב 66וכביש  533כביש מס' 

 או כביש חדש שייסלל.

 חיבור אחוזת ברק למועצה, חיבור בין היוגב ליפעת, חיבור בין שמשית,  - תוספת כבישים
 50לאורך רכבת העמק, כביש  50כביש  חלופות: 2קיימות  - 50גבעת אלה ותמרת. כביש מס' 

 . 50עד לכפר ברוך, וחלופה ללא כביש 

 קבע על פי תרשים זרימה תנועתי לבחינת חיבור הסדרת צמתים תי - שדרוג צמתים
היישובים למערך הארצי. צמתים לשדרוג: ציפורי, גבעת אלה, תמרת, נהלל, גבת, יפעת, 

 שריד, כפר ברוך, גיניגר והיוגב.

 רכבת העמק לאורך התוואי ההיסטורי ורכבת קלה סלילת  - תוספת מסילת ברזל/רכבת קלה
 .50לאורך כביש 

 הקמת חניוני חנה וסע צמוד לתחנות רכבת )כפר  - ת וחניוני "חנה וסע"תחנות רכבת חדשו
(, צמוד לתחנות רק"ל )שפרעם/עדי, ביר אל מכסור, צומת המוביל, יהושע, כפר ברוך, עפולה

 הסוללים, ציפורי( והקמת חניון חנה וסע סמוך לצומת נהלל.

 נים/מוקדים ארציים מכלולים/עוגפיתוח ו/או שידרוג  - פיתוח מוקדי תיירות ראשיים
גן לאומי בית שערים, גן לאומי ציפורי, הר תבור, אלוני אבא ובית לחם  -ובינלאומיים 

 גזית.-עין דור -כפר ברוך/היוגב, פארק תיירותי-הגלילית, פארק צפרות נחל קישון

 נחל ציפורי, נחל הקישון ונחל תבור. - שיקום נחלים ופיתוח לפנאי ולנופש לאורכם 

 33ובתמ"א  8אזורים המוגדרים בתמ"א  - ות, יערות ושטחים פתוחיםטיפוח שמור. 

 סיכום .09

 וליישוביה למועצה .מוגבל ופיתוח הקיים של שימור מציעה למועצה אסטרטגיתה התכנית

 יאפשר התכנית יישום .םעליה לשמור ויש מצוינת החיים איכותו ייחודיים מאפיינים יש

 לאיכות והתורמים לתושבים החשובים נושאיםל מענה ולתת הקיימות האיכויות את לשמר

 .זמן לאורך במועצה החיים
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  א' חלק

 

 לתכנון הבסיסו רקעה
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 מבוא .0
 

 מהות העבודה 0.0
 

 קיים, מצב ניתוח בסיס על יזרעאל, מקע האזורית המועצה של והיעדים המטרות הגדרת

 עבודה תכנית והכנת ,3909 בשנת שגובש המועצה וחזון התושבים רצונות מגמות, חיזוי

  הבאות. השנים 39-ל למועצה יישומית

 

 ההיבטים עליהם תתבסס הגדרת החזון  0.3
 

 המועצה: של הייחודיים מאפייניה .א

 שנות 099 -ו התיכון המזרח התפתחות דרך המקרא, מימי ורשתומ מסורת •

 וציונות. התיישבות

 יישובי קהילתיים, ישובים קיבוצים, במושבים, :ותושבים ישובים של מגוון •

 ומוסדות. משפחות שיכון מיעוטים,

 לאחר". ו"נתינה קהילתית" ב"לכידות המתבטאים חברתיים ערכים בעלת אוכלוסייה •

 גובלות. מקומיות רשויות 36 עם עצום, שטח פני על מרחבי פיזור •

 ותרבות. חינוך שירותי קהילתיים, שירותים לש רחב מגוון •

 בארץ. מהיפים ונוף טבע ערכי •

 פורה. במרחב ומגוונת מתקדמת חקלאות •

 הסובבות הערים על התבססות תוך המועצה, בשטח מגוונים ותעסוקה תעשיה •

 חיפה. ומטרופולין

 בלבד. חלקית ממומש ראש תיירותי פוטנציאל •

 ולגליל. חיפה למטרופולין (,6 )כביש הארץ למרכז טובה תחבורתית נגישות •

 

 וההתיישבותי: הכפרי במגזר ותרחישים מגמות .ב

 קהילתי. וישוב מושב קיבוץ, - ההתיישבותי המבנה עתיד •

 בעלי ועל הישובים על המשפיעות ישראל מקרקעי מנהל והחלטות ארציות תכניות •

 הנחלות.

 ישראל במדינת החיים באיכות כמוביל ההתיישבותי המרחב של מעמדו צורבי •

 הצפופה.

 .בחקלאות השתנות מגמות •

 .וקהילתיים חברתיים ערכים - חברתיות מגמות •

 הקהילתיות. את ומחזקת שירותים כמספקת המועצה חשיבות •

 הישוב. מוסדות לבין המועצה בין התפקידים חלוקת •
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 הציבור: שיתוף .ג

 בעתיד. במועצה החיים לגבי )מגוון( שונים תושבים שמציירים העתיד תמונת •

 .וצרכים בעיות מיפוי •

 ותושבים. ישובים של אינטרסים מיפוי •

 .מהציבור והצעות רעיונות •

 

 מוחות: וסיעור יצירתית חשיבה .ד

 ואיכות מקום גאוות יחוד, על לשמור המועצה יכולה כיצד - המועצה חודיותיי •

 ומיתוגה. חהלפיתו המסייעים דופן יוצאת

 והתמחויות האזורי המערך בתוך וגדולה מגוונת אזורית מועצה של העתיד תמונת •

 שלה.

 חקלאות תיירות, סביבה, איכות )פרבריות(, בישובים חיים איכות - פיתוח דגשי •

 שירותי וחברתי, קהילתי פיתוח ותעסוקתי, כלכלי פיתוח פתוחים, שטחים ושימור

 אלה. בין ילובש ו/או נוספים תחומים ציבור,

 עבודה. כדי תוך שיעלו ומחשבות רעיונות •
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 תהליך התכנון 0.2

 
 

  תכנית ותוצרים -התכנית האסטרטגית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רצונות הציבור ניתוח מגמות והשלכותיהן קייםניתוח מצב 

 חזון המועצה

 מסמכי מדיניות נושאיים

 קהילה ואוכלוסיה; ישובים ושירותי ציבור; דיור;

מערך התנועה חקלאות; תעשיה ותעסוקה; מסחר; 
 .; תיירות; וסביבהוהתחבורה

 תשריט התכנית

 האסטרטגית

 התפיסה האסטרטגית

 . עקרונות השימור0

 . עקרונות הפיתוח3

 פירוט המטרות

 . יעדים0

 . אמצעים למימוש3

 תכנית עבודה יישומית

 . דגשים לפעילות שוטפת/נושאים לטיפול ולקידום/פרויקטים פיזיים לקידום.0

 . סדרי עדיפות ולוח זמנים.3

 . גורמים אחראיים לקידום.2

 .. חסמים וצווארי בקבוק0
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 שיתוף הציבור .3
 

 הכנת במסגרת הציבור שיתוף כנס יזרעאל עמק האזורית המועצה ידי-על נערך 32.0.03 בתאריך

 בהכנת המשולב הציבור שיתוף מתהליך כחלק נערך הכנס למועצה. האסטרטגית התכנית

 התכנית.

 בגילאים משתתפים 079-כ בו והשתתפו למועצה הסמוכה יזרעאל עמק במכללת התקיים הכנס

 וצוות מועצה עובדי  במועצה, הקשורים שונים וארגונים גופים נציגי המועצה, מיישובי שונים

 התקיימו לדיון. מרכזיות וסוגיות התכנית הכנת מטרות הקיים, המצב ניתוח הוצגו בכנס התכנון.

 כלכלה ותשתיות, תחבורה תיירות, ואוכלוסייה, קהילה הבאים: בנושאים בקבוצות דיונים

 וקיימות. הסביבה איכות וחקלאות,

 אזורי, הקשר ומורשת, היסטוריה :כגון בתחומים קיימים נתונים כלל הקיים המצב ניתוח

 מוסדות אוכלוסייה, ותחזית תכנונית קיבולת פיתוח, דמוגרפיה, מאפיינים, - יישובים

 ונופש, פנאי תיירות חקלאות, ונוף, טבע וערכי פתוחים שטחים וחינוך, ציבור ושירותי

 והחלטות מגמות ,ותחבורה תנועה מערך ומטרדים, הסביבה איכות תקציבים, כלכלי, פיתוח

 פיתוח גבולות ומחוזית, ארציות סטאטוטוריות תכניות ניתוח אב, תכניות הארצית, ברמה

 ועוד. במועצה תכנוניות יוזמות בניה, גמר תעודות בניה, היתרי הישובים,

 קבוצה בכל מראש. רשמהובה בחירתם פי על קבוצות 7-ל המשתתפים חולקו זו הצגה לאחר

 ניתנה משתתף לכל נושא. באותו מנחות שאלות 7-5-כ והוצגו אחד בנושא דיון התקיים

 התכנון צוות ידי על נרשמו המשתתפים הערות וכד'. רעיונות הערות, להציג הזדמנות

 ראשי ידי על הדיונים ותוצרי סיכומים הוצגו בקבוצות הדיונים בתום הצוותים. וראשי

  הצוותים.

 :(32.0.03) הציבור לשיתוף הראשון בכנס שעלו הנושאים עיקרי

 רב בנים, החזרת ונגישות, המועצה שירותי ביזור ",יזרעאליות" - וקהילה היאוכלוסי •

 כפרי. צביון על ושמירה  דוריות

 המבוגר, ולדור הצעיר לדור שיתאימו גבוהה ברמה תעסוקה מקומות - וחקלאות כלכלה •

 חקלאות מוטת והשכלה חקלאי טק-היי בקדמה, קדותהתמ בחקלאות, השקעה

 מתקדמת.

 קידום הנכנסת, התיירות נפח הגדלת תיירות, עוגני הקמת תיירותי, מיתוג - תיירות •

 .ותיירנים מועצות בין פעולה שיתופי המועצה, ע"י סטטוטורי וליווי יזמויות

 פיתוח נגישות, מקומיים, כבישים פיתוח ארציים, כבישים שדרוג - ותשתיות תחבורה •

 ולרוכבי רגל להולכי פתרונות ,והירוק( הנוף על לשמירה ניסיון )תוך תשתיות וניהול

 לפסולת. פתרונות זמינה, ציבורית תחבורה אופנים,

 שטחים על והגנה ניהול החקלאות, ועידוד תמיכה שימור, - וקיימות הסביבה איכות •

 סביבתי. וחינוך סביבתי חזון בפסולת, טיפול איומים, מפני פתוחים
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 מכללהב התקיים הכנס .39.2.02 בתאריך המועצה ידי-על התקיים הציבור לשיתוף שני כנס

 תהליך העבודה, מהות והוצג בכנס אנשים. 69-כ בו והשתתפו יזרעאל עמק האקדמית

 המועצה חזון הציבור, לשיתוף ראשון כנס סיכום ותמצית קיים מצב ניתוח תמצית התכנון,

 לשימור עקרונות - האסטרטגית התפיסה היזרעאלית", "הרוח תיאור התכנית, ומטרות

 בנושאים יםעואמצ יעדים ,המדיניות המלצות עיקרי ,התכנית עיקרי לפיתוח, ועקרונות

 גודל סוגיית כגון בתכנית מרכזיים נושאים של פירוט שהוגדרו, למטרות בהתאם השונים

 חלופות העמק, חקלאי מרכז ע"י שהוגדרו גשיםד היישובים, להרחבות חלופות היישובים,

  במועצה. תיירות פיתוח מדיניות ותשריט 50 כביש לתוספת

 : (39.2.02) הציבור לשיתוף השני בכנס בדיון משתתפים שהעלו הנושאים עיקרי

על מנת  משתנה. שהדור כיוון הבודדים לישובים העזרה היא ביותר החשובה הנקודה •
המועצה חייבת להשקיע משאבים בשלושה תחומים: תעסוקה, להשאיר את הדור הצעיר 

ולא כרפורמות  "להיעשות בירושלים"עיקר העבודה של המועצה צריכה  דיור וחינוך.
 החלטות, חוקים ומדיניות. - במועצה. שינוי מדיניות ממשלתית

 במחירי דירה לשכור מנת על מספיק אינו ששכרם כיוון לעובדים מגורים מקום אין •

 העניין. לב הינו השגה בר דיור יהודים. שהעובדים אף על השוק

 הנהלת המועצה צריכה להטמיע את המסקנות מפילוח זה. מאוד. יפה האזורים חלוקת •
המועצה לא יכולה והגידול הדמוגרפי לא סביר כיוון שיש צוואר בקבוק בנושא התעסוקה 

מדינת ישראל כיוון  שלדומה לזה המועצה צריכה לחזור לקצב הצמיחה  להשפיע עליו.
הרחבה מאסיבית מידי  שבחלק מהמקומות רמת השירות נפגעת כתוצאה מהגידול הגבוה.

 תפגע באיכות החיים, השירותים והיקף התעסוקה.

 אך עליהן להשפיע רק שניתן פעולות לבין המועצה פעולות בין ברורה הפרדה לייצר יש •

פיתוח ״מוצרים״ שונים בנושא ורך ביש צ אין מספיק מעורבים בשיתוף ציבור. לבצע. לא
כולל תכנון ומימון היוזמות הללו למשל על ידי , שונים םשיתאימו לגילאיכך המגורים 

B.O.T. 

 נושא זה צריך להיות יעד עיקרי. ?לעמק לחזור מהעמק לצעירים גורמים איך לחשוב יש •
 צריך להגדיר את האופטימום ולא את המקסימום בנושא הצמיחה הדמוגרפית.

יש הבדל בין שטחים פתוחים לבין שטחי  בהן. נוגעים שלא האזורים איפה להגדיר חשוב •
 חקלאות וצריך להתייחס אליהם בנפרד.

חסר מרכז גדול באזור הצפוני  פתוחים. בשטחים חמורה פגיעה לעמק. אסון הוא 50 כביש •
חבות די ההר -הרחבת ישובים  מרכז ספורט ושירותים. שיכלול אזור נהלל ותמרתל סמוך

על חשבון שטחים פתוחים. כנ״ל  שנעשות הרחבותבלהתמקד בפינוי בינוי ולא יש מוצו. 
כבישים מחברים  הגידול הדמוגרפי ימחק את העמק. .3999לגבי אזורי תעשייה כמו שגיא 

 מסלולים. 0לפתוח את הכביש ל  -עפולה  -טבעון  רעיון טוב שצריך לקדם. -בין ישובים 
ננגסים.  -גבולות המועצה  דוק שוב לא הגיוני על בסיס הרוחב הקיים.לב -רוחב הרצועה 

 צריך לתקוע נעצים / עוגנים.

 החינוך. דרך אותה להטמיע צריכה המועצה היזרעאלית. הרוח את ימחק מוגבר גידול •
צפופים גם  -כן. קיבוצים  -לצופף מושבים  סלאמס. לייצר לא להיזהר יש - רוויה בניה
דגש על יש לשים  רכבת פוגעת פחות מכביש. -עה בשטחים פתוחים מבחינת פגי ככה.

ירה על שמ אזור תעסוקה בסוללים כפי שהומלץ.מקובל  מקומות בילוי ואטקרציות.
 להיזהר מהאינטרס הנדל״ני.החקלאות צריכה להיות מוטו. יש 

 הפתוחים והשטחים הירוקה הריאה זו - לפנינו אמרה 27 שתמ"א מאוד ברור קול עולה •

 .העמק את שיחצו מתשתיות דאגה החשובים.
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 נתונים כללים .2
 

 קישון מועצות שתי אוחדו כאשר 0089-ב מוניציפאלי מעמד קיבלה האזורית המועצה

 מרץ, נתוני )לפי 27,999-כ כיום מונה והיא בארץ הגדולות צותהמוע אחת זוהי ויזרעאל.

 0.0% והיה גבוה הינו הלמ"ס פי על השנתי הגידול קצב דיור. יחידות 8579-וכ תושבים (3903

 פי על (.0.8%) הארצי לממוצע ביחס גבוה זה קצב .(3909 )למ"ס, 2.5%-כו (3990 )למ"ס,

 .3929 בשנת תושבים 72,999-כ המועצה תמנה אסטרטגית, התערבות ללא ,תחזית

 יישובי 3 קהילתיים, יישובים 5 וצים,קיב 07 מושבים, 00 שמהם ישובים 20 כוללת המועצה

 2.0% יהודים, 00.7% (:3909) למ"ס נתוני לפי אוכלוסייה הרכב .משפחות ושיכון מיעוטים

 ואוכלוסייה ערבים, לא נוצרים כוללת זו אוכלוסיה הלמ"ס פי )על אחרים 0.6%-ו מיעוטים

 .5 הינה במועצה מותאמתה כלכלית-חברתיתה רמהה .דת( סיווג ללא

-כ הינו המעובד החקלאי השטח ומתוכם ,דונם 222,999 -כ הינו המועצה שיפוט םתחו

 .דונם 379,999
 

 היסטוריה מורשת ושימור אתרים .0
 

 39-לפנה"ס ועד למאה ה 07-עמק יזרעאל מהמאה ה 0.0
 

 פשריא הדורות כל שבמשך השומרון הרי לבין הגליל ריה בין "מסדרון" הינו יזרעאל עמק

 בו נבנושו הדרך על ששלט תבור הר של לצידו שוכן הוא ולחיילים. לסוחרים נוח מעבר

 מפורסמים: קרבות יזרעאל בעמק התחוללו הדורות כל במשך מצודות.

  בכנענים. נלחם תחותמס פרעה - הספירה לפני 07-ה במאה •

 ומלחמת במדין גדעון מלחמת בכנענים, ודבורה ברק מלחמת - השופטים בתקופת •

 בפלישתים. שאול

 מונגולים. נגד ממלוכים - 02-ה במאה •

 לתורכים. נפוליאון בין קרב - 08-ה במאה •

 לתורכים. הבריטים בין קרב - הראשונה העולם במלחמת •

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

 

 גליל גרשון ד"ר שופטים, ספר התנ"ך, עולם מקור:       
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 העמק והתפתחות המזרח התיכון 0.3

 
 צרפתי,-טורקי סכסוך בעקבות ומכה. ינהלמד מדמשק רגל לעולי יועדה חיג'אז מסילת

 לבנון(. דרך עברו אחרים )נתיבים התיכון לים חדש נתיב חיפשה העותמנית הקיסרות

 של העיקרי המסילה קו של שלוחה היה שאן, לבית חיפה בין 0090-ב שנחנך החדש הקו

 הראשיים הכבישים הירדן. עבר ואת יזרעאל עמק את חצה והוא החיג'אזית, הרכבת

 התפתחו השנים ולאורך החיג'אזית הרכבת מסילת קו בעקבות פותחו יזרעאל עמקב

 עפולה, הרכבת. לתוואי בסמוך שהיה שאן בית-עפולה כביש לדוגמה כך .לאורכם ישובים

 נצרת, לכוון דרכים התפתחו וממנה חשובה לצומת הפכה רכבת תחנת בה שהוקמה

 08 הקו לאורך היו 09-ה בשנות טבריה.ול וירושלים( לשכם )וממנה ג'נין מגידו, חיפה,

 לעפולה. מזרחית הרכבת גשר פיצוץ לאחר 0008-ב לפעול הפסיק הרכבת קו תחנות.

 הרכבת. קו עם ישיר בקשר קשורים לאורכם והישובים יזרעאל בעמק הדרכים התפתחות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 יזרעאל עמק אזורית מועצה לדמותו, קוים יזרעאל עמק ומרק, אפשטיין מבל, מקור:         
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 חיפה. בנמל צולם - (29-ה משנות )ציור לעירק חיפה בין הנפט קו      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ישובים -שנות התיישבות וציונות בעמק  099 0.2
 

 בארץ: מהוותיקים ישובים נמצאים המועצה בתחום

 .0000 בשנת הוקם במועצה, הראשון הקיבוץ - מרחביה •

 והשלישית השנייה העלייה אנשי ע"י 0030-ב הוקם בארץ. הראשון העובדים מושב - נהלל •

 בדגניה. הכשרה שעברו

 מושבים. 8 -ו קיבוצים 5 - 39 -ה המאה של 39 -ה בשנות הוקמו ישובים 07 •

 .09 -ה בשנות הוקמו ישובים 0 -ו ,29-ה בשנות הוקמו ישובים 2 •

 הגלילית לחם בית -0008 -ב למושבים והפכו הגרמנים הטמפלרים ע"י הוקמו ישובים 3 •

 (.0095) אבא ואלוני (0096)

 והסביבה. העמק בני ביוזמת 0080-ב הוקם - בארץ הראשון הקהילתי הישוב - תמרת •

 .3998-ב אושרה שלו המתאר תכנית - הפנים משרד ידי-על לאחרונה הוכר חמירה סוואעד •

 0090-קרון הרכבת החיג'זית שנחנכה ב
 צולם בתחנת רכבת העמק

תחנת הרכבת ההסטורית "קו מסילת העמק", 
 כפר יהושע
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 אתרי מורשת 0.0

 מורשת: אתרי של רב מספר נמצא המועצה בתחום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תחנת רכבת -כפר יהושע 

 תחנת הרכבת -כפר יהושע 
 "קו מסילת העמק" 

 הסליק. -נהלל 
  0002-0005פעל בין השנים 

  www.sliq.org.ilמקור: 

 בית העם -בית לחם הגלילית 

תחנת השידור בגבת  -תחנת שרה 
קישרה בין נציגות היישוב 

 0020למוסדות בחו"ל ופעלה בין 
 0002-ל

 וגבעות שייך אבריקבית זייד 
 פסל השומר הראשון

 תלמידים בבי"ס בנהלל
 מקור: ויקיפדיה

תלמידים בבי"ס בנהלל, מקור: 
 בית העם -בית לחם הגלילית  ויקיפדיה
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 והארצי המועצה בהקשר האזורי 7
 

 והיא וההתיישבות, החקלאות ערש הינה יזרעאל עמק האזורית המועצה הישראלית בתודעה

 המרכז בין מעבר אזור מהווה המועצה שטח ים.ופתוח יםחקלאי יםשטח של רצף בעלת

 והירדן. הים ובין שאן ובית חיפה בין לגליל,

 

  גבולה ןביל יזרעאל( )עמק המועצה של גיאוגרפיה גבולה בין חלקית התאמה קיימת

 מועצות ערים, 36 -ול בנויים לאזורים "נגטיב" מהווה היא כן כמו .שלה מוניציפאלי

 אף כמעט(ש) נראה אבל ,יישוביה את מכירים המועצה תושבי מסביבה. ואזוריות מקומיות

  גבולה. את מכיר לא אחד

 

 מישור - גליל יהודי: טריטוריאלי רצף ליצירת חיונית הייתה יזרעאל, בעמק התיישבותה

  '.N' צורת היא זה רצף שיצר הגיאומטרית הצורה הפנימית. השפלה - החוף

 

      N' 'רוטברד ערן ,0020-0026 פיל ועדת - יזרעאל בעמק ומיקומו ההתיישבותי 

 

 

  ,מקור: עמק יזרעאל קוים לדמותו, מועצה אזורית עמק יזרעאל
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 בשטח לזיהוי ניתן ולא מורכב מוניציפאלי גבול

 

 

 הגיאוגרפי למרחב המועצה של הגבולות בין זהות אין 
 

 גובלות מקומיות רשויות 
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 יישובי המועצה 6
 

 ישובים 5 מושבים, 00 קיבוצים, 07 מהם ישובים, 20 ישנם יזרעאל עמק האזורית במועצה

 27,999-כ 3903 בשנת מונה האוכלוסייה .משפחות ושיכון מיעוטים שובייי 3 ,קהילתיים

 .ובישיבות נוער כפר תקווה, פרבכ נוספים תושבים 869-וכ תושבים

 

 ישוב סוג לפי 3903 בשנת תושבים מס'

 

 
  יעקב תקוות וישיבת עמיאל נווה ישיבות נהלל, ויצו הנוער כפר תקווה, כפר אחרים: *            

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 משק גודל אחוז תושבים מס' ישובים מס' ישוב סוג

 בית

 2.88 20.0 00,098 07 קיבוצים

 2.2 35.5 0,009 00 מושבים

 0.66 27.2 03,638 5 קהילתיים

 7.00 2.7 0,372 3 מיעוטים

 - 3.0 863 7 * אחרים

 2.60 099 27,560  סה"כ

 3903מקור: מועצה אזורית עמק יזרעאל, 
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 52755 מס. דרכים בעיקר הארציים, הצירים לאורך המועצה יישובי

 
 

 הקיבוצים 07
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 המושבים 00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 קהילתיים ישובים 5
 
 
 
 מיעוטים ישובי 3
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 ישוב סוג לכל שונות טיפולוגיות
 

 יישובי מיעוטים 3

 ישובים קהילתיים 5

 קיבוצים 07

 מושבים 00

 צרכים שונים. מכתיביםמגוון של סוגי התיישבות 
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 המועצה יישובי 20
 (3903, )על פי אינפורמציה שהתקבלה מהמועצה והועדה המקומית

 

 מס' ישוב שם ישוב סוגי

 תושבים

 בתי מספר

 אב

 יחסי בית משק גודל

 3.88 202 0020 עדשים תל 0 מושבים
 2.96 230 0022 יהושע כפר 3

 0.95 329 026 אבא אלוני 2

 0.53 002 009 יעקב שרה 0

 2.76 326 807 נהלל 7

 0.96 390 833 ציפורי 6

 2.36 320 507 הגלילית לחם בית 5

 2.80 002 508 מרחביה 8
 2.05 009 680 היוגב 0

 2.08 390 677 שערים בית 09

 2.08 003 067 בלפוריה 00

 2.90 000 005 ברוך כפר 03

 2.57 67 377 גדעון כפר 02

 תקווה( כפר )כולל 0.06 02 030 זייד בית 00
 יישובים

 קהילתיים

 0.82 770 3506 שמשית 0

 2.00 066 0035 ברק אחוזת 3

 7.70 228 0092 הושעיה 2

 0.56 255 0809 אלה גבעת 0

 0.65 280 0566 עדי 7

 0.00 257 0700 תמרת 6

 0.50 395 063 הגליל אלון 5
 2.7 223 0070 מרחביה 0 קיבוצים

 3.57 260 0903 שריד 3
 2.96 230 0990 עין דור 2
 2.00 380 030 יפעת 0
 2.20 376 880 הסוללים 7
 3.03 307 878 מזרע 6

 3.90 253 500 גבת 5

 3.08 326 500 גזית 8

 2.37 309 687 גיניגר 0

 2.00 300 650 אלונים 09

 2.80 003 750 חנתון 00

03 
 3.0 370 775 כפר החורש

 2.80 030 086 הרדוף 02

 2.30 035 005 דוד רמת 00

 3.06 007 223 דברת 07

 יישובי

 מיעוטים

 7.00 058 0986 זבדה מנשיה 0
 7.82 30 065 חמירה סוואעד 3

 3.86 70 083 יהודית מחנה 0 משפחות שיכון

 27030   סה"כ

 

0280 

 

 

 

 ..2.272.27  --גודל משק בית ממוצע ארצי גודל משק בית ממוצע ארצי 

ה מזדקנת, או שתוכננה ה מזדקנת, או שתוכננה ייוכננה הרחבה, או שהאוכלוסיוכננה הרחבה, או שהאוכלוסיבישובים שבהם לא תבישובים שבהם לא תקיים קיים גודל משק בית נמוך גודל משק בית נמוך 
 הרחבה ועדיין לא בוצעה.הרחבה ועדיין לא בוצעה.
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 ישוב סוג לפי האוכלוסייה גודל
 

 
 
 

שמשית רכים גבוהים. חריגים בקבוצה זו גודל האוכלוסייה בישובים הקהילתיים דומה והע •
 )גבוה( ומחנה יהודית )נמוך(.

 ההתפלגות של גודל האוכלוסייה במושבים ובקיבוצים דומה. •
 

 ית המועצה.יהמספרים מעל העמודות מבטאים אחוז מסה"כ אוכלוס
 
 גודל האוכלוסייה -יישובי המועצה  02
 

 
 

 2תושבים( הינם ישובים קהילתיים. השאר:  0999הישובים הגדולים )מעל  03מתוך  •
 קיבוצים, מושב ויישוב מיעוטים.

 תושבים(. 3506 -הישוב הגדול ביותר שמשית )כ •

 (. 032 -הקטן ביותר בית זייד )כ •

 תושבים לישוב.  900בממוצע •
 

 3903מועצה, מעודכנים לחודש מרץ * על פי נתונים מה
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 מספר בתי אב -יישובי המועצה  20

 

 
 

 בתי אב(. 770 -הישוב הגדול ביותר שמשית )כ •

 בתי אב(.  02 -הקטן ביותר בית זייד )כ •

 בתי אב לישוב.  240-בממוצע כ •
 

 הישובים הגדולים הינם ישובים קהילתיים. השאר קיבוצים ושני מושבים
 

 3900מועצה, מעודכנים לחודש ספטמבר * על פי נתונים מה
 

 מספר בתי אב לפי סוג ישוב
 

 
 

 ישובים מעל לממוצע: •

 ישובים קהילתיים 6 •

 קיבוצים 8 •

 מושבים 3 •
 

 3900* על פי נתונים מהמועצה, מעודכנים לחודש ספטמבר 
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 גודל משק בית לפי סוג ישוב
 

 
 

מעל לממוצע של והוא (, 7.00) ביישובי המיעוטים גודל משק בית ממוצע הינו הגבוה ביותר •
 (.0.56( וגבוה מהממוצע הארצי של יישובי מיעוטים )7.70יישובי מיעוטים כפריים בישראל )

או , דבר המצביע על אוכלוסייה צעירה יחסית (0.66) ממוצע גבוההבישובים הקהילתיים  •
 בהושעיה(.)דתית אוכלוסייה 

נובע מכך והוא ( 2.27מוצע הארצי )נמוך מהמ( 2.98)גודל משק בית ממוצע בקיבוצים  •
 הזדקנות אוכלוסייה. או שבחלקם לא נעשו הרחבות 

נובע מכך  , והוא(2.27( גבוה מעט מהממוצע מהארצי )2.77)גודל משק בית ממוצע במושבים  •
 משיבה חלקית של בנים.גם שבחלקם נעשו הרחבות וכנראה 

 ניתוח.הישוב בית זייד כולל את כפר תקוה ולכן איננו נכלל ב •
 
 
 גודל משק בית -יישובי המועצה  20
 

 
 

 (.7.00בישוב מנשיה זבדה )קיים מירבי משק בית גודל  •

 (.3.90בישוב גבת )קיים מינימלי משק בית גודל  •

 מבוגרת.אוכלוסייה הבחלקם  ישובים גודל משק בית קטן מאוד )גבת וכפר החורש(. 3-ב •

 ולכן איננו נכלל בניתוח.הישוב בית זייד כולל את אוכלוסיית כפר תקוה  •
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 חלוקה לקבוצות גיל -יישובי המועצה  20
 

 

 

שדה יעקב, שמשית, הושעיה,  -( 09%)מעל  9-05אחוז גבוה של בני  ישובים הם בעלי 00 •
 חמירה, נהלל, ציפורי, אלוני אבא אלון הגליל ואחוזת ברק.-זבדה, סוואעד-הרדוף, מנשיה

אלונים, שריד, גזית, גיניגר, גבת,  -( 39-37%-)כ 9-05בני  אחוז נמוך שלהם בעלי ישובים  00 •
 מתוכם קיבוצים. 0 -דברת, יפעת, היוגב, כפר החורש, מזרע וגבעת אלה 

 מחנה יהודית איננו נכלל בניתוח. •
 
 
 מגמות גידול -יישובי המועצה  20

 ת המועצהיאוכלוסי ,3903-ל 0082בין  ,שנה 29-במשך קרוב לניתוח נתוני האוכלוסיה מראה ש
 . נתונים אלה מוצגים בגרף הבא:3.0גדלה פי 

 

 
 

 (.3909,)למ"ס 2.5%היה  3909של האוכלוסייה במועצה בשנת שנתי הגידול האחוז 
 .(3909,)למ"ס 0.0% היה 3909בשנת  ישראל תכלל אוכלוסיישל שנתי הגידול האחוז 

 
 , למ"ס - 3998מקורות: נתונים עד שנת 

 מועצהה -3903ת נתוני שנ            
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 מגמות גידול לפי סוג ישוב
 
 

 .ביחס למושבים, קיבוצים ויישובי מיעוטים גידול גבוההקצב  בישובים הקהילתיים •

גודל האוכלוסייה בקיבוצים יהיה גבוה מגודל  3900 בשנתעל פי תחזית ניצול תב"עות  •
 האוכלוסייה בישובים הקהילתיים.

 
 , למ"ס - 3998ת שנ: נתונים עד ותמקור             

 מועצהה -3903 נתוני שנת                         
 
 

 לפי סוג ישובישובים יח"ד בקיבולת 

 

 

 .82%-כ - 27ות ביחס לתמ"א אחוז ניצול בתכניות מפורטות מאושר •

 .66%-אחוז ניצול בפועל ביחס לתכניות מפורטות מאושרות כ •

 גבוהים. 27בישובים קהילתיים, בקיבוצים וביישובי מיעוטים אחוזי הניצול ביחס לתמ"א  •

-ו 39%, 30%נמוך ) 27במושבים בלפוריה, כפר גדעון ומרחביה אחוז הניצול ביחס לתמ"א  •
 ( .בהתאמה 39%

ם הקהילתיים תמרת וגבעת אלה הקיבולת הינה על פי תכניות מאושרות )אושרו בישובי •
 (.27לפני תמ"א 

 
 3903מקור: מועצה אזורית עמק יזרעאל, 

מכסה מכסה  סוג ישובסוג ישוב
 מאושרתמאושרת
  2727לפי תמ"א לפי תמ"א 
 0/30/3או תמ"מ או תמ"מ 

יח"ד יח"ד 
בתכניות בתכניות 
מפורטות מפורטות 
 מאושרותמאושרות

 יח"ד בפועליח"ד בפועל
)בשטח מעל )בשטח מעל 

 מ"ר(מ"ר(  7777

יתרת יח"ד יתרת יח"ד 
בתכניות בתכניות 
מפורטות מפורטות 
 מאושרותמאושרות

יתרת מכסה על פי יתרת מכסה על פי 
  0/30/3או תמ"מ או תמ"מ   2727א  א  תמ"תמ"

 ללא תכנית מפורטתללא תכנית מפורטת
 )מכסה לתכנון()מכסה לתכנון(

 009 0269 2279 0509 7599 קיבוציםקיבוצים

 0707 602 3053 2067 0509 מושביםמושבים

ישובים ישובים 
 קהילתייםקהילתיים

0805 0687 3656 3990 063 

יישובי יישובי 
 מיעוטיםמיעוטים

539 539 320 080 - 

 3605 0702 8525 02389 07055 סה"כסה"כ
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  קיבולת הישובים
 )על פי אינפורמציה שהתקבלה מהמועצה והועדה המקומית(

 

 
 
 
 

מכסה  הישוב סוג ישוב
 מאושרת

לפי תמ"א 
27 

או תמ"מ 
0/3 

יח"ד בתכנית 
ת מפורט

מאושרת 
 )אחוז ניצול(

 יח"ד בפועל
3903 

)בשטח 
 77מעל 

 מ"ר(

יתרת 
יח"ד 

בתכנית 
מפורטת 
 מאושרת

יתרת 
מכסה על 
פי תמ"א 

ללא  27
תכנית 
 מפורטת

 9 086 300 (099%) 099 099 אלונים 0 קיבוצים

 00 089 370 (06%) 020 079 גבת 3

 59 00 326 (89%) 389 279 גזית 2

 003 58 309 (53%) 388 099 גיניגר 0

 070 80 007 (75%) 000 279 דברת 7

 20 89 326 (09%) 206 279 הסוללים 6

 86 09 030 (86%) 300 299 הרדוף 5

 097 60 020 (67%) 007 299 חנתון 8

 59 06 380 (80%) 289 079 יפעת 0

 89 097 067 (55%) 359 279 כפר החורש 09

 9 097 307 (099%) 099 099 מזרע 00

 85 -00 223 (58%)202 099 מרחביה 03

 9 036 230 (099%) 079 079 עין דור 02

 60 38 292 (82%) 220 099 שריד 00

 095 006 035 (60%) 302 279 רמת דוד 07

יישובי 
 מיעוטים

 9 009 309 (099%) 639 639 מנשיה זבדה 0

 9 50 30 (099%) 099 099 חמירה סוואעד 3
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 27והקיבולת גבוהה מזו שבתמ"א  27אושרו לפני אישור תמ"א  אלהתמרת גבעת לישובים ת המתאר ותכני. 

  דורות. 2-יח"ד ל 2יח"ד בנחלות. הפוטנציאל גדול יותר כשמתאפשרות  3במושבים יהיו  27על פי תמ"א 

 6.3.3.0סעיף  27יח"ד לפי תמ"א  699-רחיבה את הישוב לבישוב הושעיה מ (3903)אושרה למתן תוקף,  02086ג/ ניתתכ . 

 

 מכסה מאושרת הישוב וג ישובס
 27לפי תמ"א 
 0/3או תמ"מ 

יח"ד בתכנית 
מפורטת 

מאושרת )אחוז 
 ניצול(

 יח"ד בפועל
)בשטח  3903
 מ"ר( 77מעל 

יתרת 
יח"ד 

בתכנית 
מפורטת 
 מאושרת

יתרת מכסה 
על פי תמ"א 

ללא  27
תכנית 
 מפורטת

 00 05 320 (87%) 376 299 אלוני אבא 0 מושבים

 2- 9 02 02 09 בית זייד 3

בית לחם  2
 הגלילית

299 326 (50%) 300 33 60 

 73 098 009 (87%) 308 279 בית שערים 0

 379 -05 005 (30%) 099 279 בלפוריה 7

 026 03 053 (66%) 360 099 היוגב 6

 23 002 037 (00%) 208 279 כפר ברוך 5

 309 3 78 (39%) 69 299 כפר גדעון 8

 023 06 353 (50%) 208 079 כפר יהושע 0

 338 -70 056 (39%) 033 279 מרחביה 09

 82 075 309 (83%) 265 079 נהלל 00

 027 30 086 (60%) 307 279 ציפורי 03

 63 090 080 (83%) 388 279 שדה יעקב 02

 09 -6 206 (58%) 209 099 תל עדשים 00

ישובים 
 קהילתיים

 30 300 000 (05%) 509 520 אחוזת ברק 0

 - 060 080 (099%) 279 279 אלון הגליל 3

 27לפי תמ"א  799 גבעת אלה 2
 (*יח"ד 826)

826  255 070 - 

 27לפי תמ"א  729 הושעיה 0
 -)נעשה שינוי ל

699*) 

699 (099%)  290 300 - 

 029 85 282 (58%) 059 699 עדי 7

 27לפי תמ"א  799 תמרת 6
-)נעשה שינוי ל

 (*יח"ד 883

523  7079 
 בתכנית בהכנה 

252 790 - 

 8  382 770 (00%) 825 807 שמשית 5
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 גבולות פיתוח הישובים לפי תכניות מקומיות ומפורטות מאושרות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הרחבות הישובים
 :1ועצהנתוני מחלקת ישובים במ, 3909-3939צפי לתוספת יח"ד לשנים 

 

 
 

 תוספת יח"ד בישובים איננה הומוגנית והיא משתנה ע"פ רצף השנים. 
 עזיבה, בנים חוזרים, קצב אכלוס מהיר/איטי. -ייתכנו שינויים שישפיעו על קצב הגידול 

                                                           
מתוך מצגת צפי גידול אוכלוסיית מ.א. עמק יזרעאל והגידול הצפוי באוכלוסיית התלמידים  1

 .3900אסטרטגיות,  לנגלבן, 3909-3939חובה( בין השנים רום וילדי הגן )חובה וט

 

 ( ( 8888%%דונם )דונם )  0567905679--ככ  --שטח ישוב שטח ישוב         

 ((0303%%דונם )דונם )  30593059--ככ  --שטחי הרחבות שטחי הרחבות         

 דונםדונם  3903939039--ככ  --סה"כ שטח סה"כ שטח         
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 - גבולות פיתוח הישובים לפי תכניות מקומיות ומפורטות מאושרות
 י ושטח הרחבהושטח מגורים בנ

 
 ושטח בנוי לשטח חלוקה עם בישובים "המחנה" שטח את יגיםמצ שבטבלה הנתונים

 שטחים של גיטציהדי פי על נעשה והוא )ברוטו( מקורב שלהלן השטחים חישוב הרחבות.

    . 3903 לשנת עד שאושרו הישובים בתכניות לבנייה המיועדים
 

בנוי שטח  שם ישוב
  - בישוב
 )דונם(

 שטח הרחבה
 )דונם(

 סה"כ
 )דונם(

 060 025 230 אאלוני אב
 00  00 בית זייד

 287 87 299 בית לחם הגלילית
 239 58 300 בית שערים

 072 63 200 בלפוריה
 553  553 היוגב

 005 07 270 כפר ברוך
 237  237 כפר גדעון

 080 073 226 כפר יהושע
 096 55 238 מרחביה

 509 300 000 נהלל
 530 002 738 ציפורי

 059 60 090 שדה יעקב
 672 085 066 תל עדשים

 090  090 אחוזת ברק
 062 039 202 אלון הגליל
 600 05 706 גבעת אלה

 0982  0982 הושעיה
 085 55 000 עדי

 682  682 תמרת
 735  735 שמשית
 036  036 אלונים

 502 89 502 גבת
 550 79 530 גזית

 728 093 025 גיניגר
 780 058 092 דברת

 072  072 הסוללים
 020  020 הרדוף
 082  082 חנתון
 033 00 855 יפעת

 205  205 כפר החורש
 838 056 673 מזרע

 635 039 795 מרחביה
 680 78 632 עין דור

 009 005 362 שריד
 009 53 268 רמת דוד

 203 072 320 מנשיה זבדה
 02  02 חמירהסוואעד 

 39,039 3,059 05,679 סה"כ
 

 (.88%דונם ) 05679-כ -בנוי י ישוב סה"כ שטח    
 (03%דונם ) 3059 -כ שטחי הרחבות כ"סה    
 דונם. 39039-סה"כ שטח כ    
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 אוכלוסייה תחזית .5
 

 רן חקלאי ע"י  נההוכתחזית האוכלוסייה 
 

 3929יצוע תחזית אוכלוסייה לעמק יזרעאל לשנת והנחות בסיס לבמנחים עקרונות   5.0
 

קיבולת מאושרת ברמה  -)פרט לשמשית  0/3או לפי תמ"מ  27תמ"א  -קיבולת מרבית  •
וגבעת אלה שבה תכנית  0/3אך תואמת את תמ"מ  27 ,מקומית גדולה מזו של תמ"א

 (.27מקומית אושרה לפני אישור תמ"א 

מרמה כלכלית חברתית גבוהה, שירות טוב  האזור הוא אטרקטיבי, בין היתר כתוצאה •
לתושב ברמה המוניציפאלית, ונגישות טובה למרכז הארץ, לכן תהיה אליו הגירה 

 חיובית.

שיוך הבתים בקיבוצים, הרחבות הקיבוצים ובמושבים יצרו מצב בו הבעלות על יח"ד  •
תממש הדיור הוא מוצר סחיר ותוספת היצע הקרקע לבניה ת -הדיור בידי משקי הבית 

 עפ"י תנאי השוק.

, כל הקיבולת של הישובים 3929שנה, עד  08הנחת הבסיס היא כי בטווח של  •
 הקהילתיים, המושבים והקיבוצים, תתממש.

 בשנה. 2% - גידול התואם את אופי האוכלוסייה הישובים הכפריים יגדלו לפי קצב •

גרות של תחול ירידה הדרגתית וליניארית בגודל משק בית כתוצאה מתהליך התב •
 האוכלוסייה ושינוי מגמות כלל ארצי. 

o והוא ירד ליניארית  0.6 -הוא כ 3903 -גודל משק בית ממוצע בישובים קהילתיים ב
 .3929בשנת   0.2 -עד ל

o  והוא ירד ליניארית עד  2.6הוא  3903גודל משק בית ממוצע במושבים ובקיבוצים ב
 .3929בשנת   2.3

 אלף. 07 -הוא כ  27מספר יח"ד מרבי על פי תמ"א  •

 .8,966 - 3909מספר יח"ד קיים בשנת  •

 מיצוי פוטנציאל יח"ד הדיור משתנה לפי סוג היישוב: •

 
 מושבים וקיבוצים      

o  מהתוספת האפשרית כיוון שלא בכל  09%מקדם המימוש הוא  - 3939עד שנת
 היישובים מוסדרים נושאי הבעלות על הנכסים.

o  מסך התוספת  69% -ר התוספת האפשרית תתממש ית - 3929ל  3939בין שנת
 האפשרית.

 
 ישובים קהילתיים      
o  מהתוספת האפשרית וזאת מכיוון  67%מקדם המימוש הוא  - 3939עד שנת

 שהבעלות מוסדרת מלכתחילה ולכן אין חסמים למימוש הבנייה.
o  מסך התוספת  27% -תתממש יתר התוספת האפשרית  - 3929 -ל 3939בין שנת

 האפשרית. 
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 ומצב קיים 27קיבולת מקסימאלית לפי תמ"א   5.3
 

 מושבים                                                             קיבוצים
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יח"ד. 807 מאפשרת 0/3 מיח"ד בלבד אך תמ" 779מאפשרת  27תמ"א  -שמשית 
 .הנחה: הישוב יעבור תהליך של ציפוף והתחדשות בעתיד
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 :צפי לגודל אוכלוסייה לפי שנים  5.2

 

ואנו מניחים כי התוספת  3929ו  3939תחזית האוכלוסייה בוצעה לשתי נקודות זמן,  •
  -ו 3903-3939ת מהתקופות:  השנתית של יחידות הדיור תהיה ליניארית במהלך כל אח

3939-3929. 

 להלן צפי האוכלוסייה:  •
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :צפי לגודל אוכלוסייה לפי שנים וסוגי ישובים
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 3929השתנות גודל האוכלוסייה עד שנת 
 

 . 3929ועד  0060את השתנות גודל האוכלוסייה בכלל המועצה בין השנים  הגרף הבא מתאר

  הייתה ירידה מתונה בגודל האוכלוסייה. בשנים אלה לא הוקמו  0053-ל 0060בין השנים

 ישובים חדשים במועצה וייתכן שהירידה נבעה מעזיבה וממעבר לעיר ומתמותה טבעית. 

  הייתה עלייה מתונה ונראה שעלייה זו נבעה מגידול טבעי בלבד.  0082-ל 0053בין השנים 

  ולה מאוד בגודל האוכלוסייה במועצה. אוכלוסיית הייתה עלייה תל 3903-ל 0082בין השנים

בשנים אלה. העלייה הגדולה נבעה מהקמת ישובים חדשים )רובם  3.0המועצה גדלה פי 

 ישובים קהילתיים( ומביצוע הרחבות בשנים האחרונות.

  תחזית האוכלוסייה שנעשתה על סמך הנחות שונות שפורטו לעיל מציגה עלייה תלולה עד

 . 3929עד לשנת  79%-תחזית זו האוכלוסייה תגדל בכ . לפי3929לשנת 

 

-, ו3937, 3939שנים . מספר התושבים בהגרף משלב נתונים של האוכלוסייה ממקורות שונים

 0082, 0053, 0060בשנים התקבלו מהמועצה.  3903נתוני שנת ה, ינלקח מתחזית האוכלוסי 3929

והנתונים מתבססים על  ית לסטטיסטיקהנערכו מפקדי אוכלוסייה ע"י הלשכה המרכז 0007 -ו

 המועצה. לגביאבל לא קיימים נתוני  0005נעשה גם בשנת  יהמפקד אוכלוסי. מפקדים אלה

 

 
 
 
 

 מקורות:
 , אוכלוסייהמפקדי  - למ"ס - 0007, 0082, 0053, 0060נתוני השנים 

 מועצה, ה - 3903 שנת נתוני
 , רן חקלאיסייהאוכלותחזית  - 3929, 3937, 3939השנים נתוני 
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 מוסדות ושירותי ציבור וחינוך .8
 
סל  -קיימים שירותים ייחודיים למועצה , והיצע מגוון של מוסדות ציבורמועצה קיים ב

ידי המועצה, מערכת חינוך ברמה גבוהה מאוד, פעילות חברה, -שירותים רחב מאוד הניתן על

 :ציבור מוסדות מספר להלן יום".-רבים ומגוונים, מרכז "סב תרבות, ספורט ופנאי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פורמאלי לא חינוך תרבות,  ספורט, חינוך, בתחומי מגוונתו רבה פעילות מתקיימת במועצה

 למען ותפעיל  רב, קהל שמושכים פסטיבלים בחגים, קהילתית פעילות ונוער, ילדים בקרב

ועוד. אתגרים כמו עמותות

 מרכז הדרכה מחלקת נוער וצעירים

 ציבור מתחם המועצה ומוסדות מכללת עמק יזרעאל

 אולם ספורט

 בית אומנויות סב יום
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 ותרבות חינוך פעילות

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מוקדים -מוסדות ציבור 

 
 ייקור השירותים באזור המועצה ובנהלל. -עיקריים  מוקדי ציבור 3-מוסדות הציבור מרוכזים ב

 תלמידים. 5799-כ בגלל מרחקי נסיעה ארוכים יחסית מהישובים שבקצוות. מדי יום מוסעים
 

 מקור: מצגת מחלקת תרבות, מוא"ז עמק יזרעאלמקור: מצגת מחלקת תרבות, מוא"ז עמק יזרעאל

 חינוך סביבתי חינוך סביבתי 
 מקור: מצגת טקס חניכת נחל צבימקור: מצגת טקס חניכת נחל צבי

 ח' באליפות המדינה ח' באליפות המדינה --זכיית ילדות ז'זכיית ילדות ז'  --מועדון כדורסלמועדון כדורסל
 לבןלבן--מקור: מצגת עמותת ספורט כחולמקור: מצגת עמותת ספורט כחול
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 פריסת בתי ספר על יסודיים

 
ובין  52לאורך דרך מס' נמצאים בתי ספר תיכוניים. רוב בתי הספר  6במועצה קיימים 

 ארוכים יחסית.אל בתי הספר מהישובים שבקצוות נסיעה המזרע לאלונים. מרחקי 

 
 פריסת בתי ספר יסודיים

  
    

מרחקי מרחקי . 5555--וו  5252בתי הספר לאורך דרכים מס' בתי הספר לאורך דרכים מס' בתי ספר יסודיים. רוב בתי ספר יסודיים. רוב   0303במועצה קיימים במועצה קיימים 

 ארוכים יחסית. ארוכים יחסית. מהישובים שבקצוות אל בתי הספר מהישובים שבקצוות אל בתי הספר נסיעה נסיעה הה
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 גידול במספר התלמידים -מוסדות חינוך 
 

 
 

, ביטוי להרחבות שנעשו בין  3909-ל 3990בסה"כ מספר התלמידים בין  6%-גידול של כ •
 .3909-ל 3995

)על פי תכנית אסטרטגית לחנוך( גבוה מהממוצע  52.60% 3990אחוז זכאות לבגרות בשנת  •
 (3990)לפי למ"ס,  60.3% -הארצי  

אחוז הזכאות הגבוה לבגרות, השקעה גבוהה בחינוך ואכלוס כיתות שאינו מירבי מראה על  •
 רמת חינוך גבוהה.

 
 חלוקה בין המועצה לישובים -שירותי ציבור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שירותי חינוך יסודי ועל יסודי, גני ילדים )חלק(  - מועצהשירותים מרכזיים המוענקים על ידי ה

ליווי ביטוח תלמידים, מרכז פיתוח סגלי הוראה, ליווי צוותי חינוך )כולל גילאי הגן והגיל הרך(, 

 ספריה אזורית, מערך הסעות ועוד.קצין ביקור סדיר, והשתתפות בפעילות נוער, 

(, 9-2גני ילדים )חלק(, שירותי חינוך לגיל הרך ) - שירותים מרכזיים המוענקים על ידי הישובים

הנהגות בית ספריות, איש קשר לפעילות חינוך בלתי פורמאלית, פעילות נוער והעמדת מבנה 

 לפעילות, ספריות יישוביות )כפופות לספריה האזורית( ועוד.
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 נוף ושטחים פתוחיםערכי טבע,  .0
 

 הגדול במדינה.שהוא " "שצ"פמהווה "ריאה ירוקה" בקנה מידה גדול מאוד ועמק יזרעאל 

גנים לאומיים, שמורות טבע מוכרזות, שטחים פתוחים נרחבים, בתחום המועצה קיימים 

 23,799-וכ 8 דונם לפי סיווג בתמ"א 28,999-. כוף, יערות ושטחים חקלאיים נרחביםשמורות נ

 .33 בתמ"אלפי סיווג 

  יםחקלאי יםשטח הינם דונם 379,999-כ ,המועצה של דונם 229,999 -כ של שטח מתוך

 ההתישבות "ערש כמו נוספים ערכים בעלי הם הנרחבים החקלאיים השטחים .מעובדים

 פתוח. ירוק ושטח כפרי נוף לקרקע, אדם שבין חברתיים ערכים החקלאית",

 ,הסמוריים( ממשפחת ים)טורפ דלקים גיריות, ערה: בע"ח פעילות קיימת הפתוחים בשטחים

 על נמצא העמק איזור וכו'. ומאביקים חרקים זוחלים וגם מכרסמים ותנים, שועלים חזירים,

 ועד עגורים( שקנאים, )חסידות, ממש של מלהקות בו לצפות וניתן העופות, של הנדידה צירי

 וחורפות תחולפו שיר וציפורי שלכים( זרונים, שונים, עיטים עקבים, )דיות, חורפים דורסים

 מאד. עשיר במגוון

 כפרית חוויה מעניקים החיים בעלי ופעילות הגדול המגוון הפתוחים, השטחים היקף

 פסטוראלית.

 יזרעאל בעמק פתוחים שטחים מגוון

 

 
 
 מאגר ברוך 

 גבעות שיח' אבריק 
 וגן לאומי בית שערים

 נחל יפתחאל

 נחל ציפורי

 תל שמרון -בע שמורת ט
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 איכות הסביבה .09
 

  יבתיתיחידה סב  09.0
 תפקידיה: ביןו 'מרג אל בוסתן האזורית למועצה משותפתש סביבתית יחידה ישנה במועצה

 ובגני ספר בבתי סביבתי וחינוך לימוד תכניות הפעלת - סביבתי וחינוך לימוד תכניות (0

 ירוק. תקן תו לקבלת הספר בתי של מעבר ילדים,

 בה.הסבי ואיכות מחזור הסביבה, איכות בתחומי מודעות הגברת (3

 בישובים. סביבה איכות ועדות וליווי הקמה (2

 .הסביבה ואיכות שימור בנושא יישוביות יוזמות והכוונת סיוע (0

 

  - המועצה ע"י תברואה שירותי

 שתיה מי על פיקוח אשפה, מיכלי ותיקון רכישת בע"ח, פגרי על פיקוח אשפה, וסילוק איסוף

 טאטוא לכלבים, חיסונים אתי,תברו פיקוח ציבור, במוסדות מזיקים הדברת ובריכות,

 ריקות. וסוללות בקבוקים עיתונים, קרטונים, פינוי גזם, ופינוי רחובות

 

 תכניות: מספר הוכנו במועצה - תכניות

 תכנית הסביבה להגנת המשרד עם יחד מקדמת המועצה - בפסולת לטיפול אב תכנית .0

 (.וכד' חקלאית גזם, מוצקה, )ביתית, סוגיה כל על בפסולת לטיפול

 התכנית יבש. ופס רטוב פס - זרמים לשני ביתית פסולת הפרדת - פסולת הפרדת תכנית .3

 בקיבוצים. הטמעה ובשלבי (8) ליישובים התאמה בשלבי נמצאת

 .קיימא בר לפיתוח אב תכנית הוכנה .2

 ורשות רט"ג הטבע, להגנת החברה קק"ל, עם בשותפות רבה עבודה קיימת - פעולה שיתופי

 . העתיקות

 .ישוב כל ידי על לישובים הצמודים שטחים קידום פרויקט - םישובי

 ותשתיות( סביבה איכות מאגף ומידע ארציות תכניות פי )על ועתידיים קיימים מטרדים 09.3

 וחלקם )גיניגר( אמיקו שריד, גמל לדוגמא: כמו הישובים בתוך חלקם - מזהמים מפעלים •

 ועוד. פזקר חשמל, חברת כמו שייהתע באזורי

 שימוש נעשה במפעל ממשחטות. שמגיעים פסדים ומעבד מנצל המפעל - פסדים מפעל •

 להיווצר עלולים ריחות ריחות. למנוע כדי גיבויים כולל מתקדמות, בטכנולוגיות

 .כמטרד נתפס אינו המפעל תקלה. של במקרה לדוגמה כמו מסוימים במקרים

 ובמפעל סנפרוסט במפעל תנובה, מחלבות לדוגמה: מפעלים במספר נמצא - אמוניה •

 שחק(. התעשייה )באזור קירור

 פסדי למפעל סמוך טון( 09,999) גפ"מ לאחסון אתר מתוכנן - )גפ"מ( מעובה פחמימני גז •

 אחסון אתר להקמת מתנגדת המועצה עורכים(. ועדת )בדיוני ד' 23 תמ"א פי על העמק

 לגפ"מ.

 )בהכנה(. ב' 00 תמ"א לפי בעמק רכבת לתוואי סמוך למלט יתחרס לכריית מוצע אתר •
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 ורעש דוד רמת התעופה משדה רעש עיקריים: מטרדים שני קיימים - רעש מטרדי •

 וכד'(. זיקוקים באוויר, )יריות אירועים בעת מיעוטים מיישובי

 שבהם אתרים - פתוחים ובשטחים חורשות בתוך נחלים, לאורך פסולת שלכתה אתרי •

 קצה פתרונות אין שבהם ביישובים שמקורם ופסדים( פרטית )בנין, פסולת מושלכת

 לפסולת.

 ריחות. למנוע כדי שעות 53 תוך נעשה מחזור - )עפולה( פסולת סילוק אתר •

 ריח. בעיית יש ולעיתים טיהור מכוני 5 קיימים - מט"שים •

 ציפורי. נחל לאורך קל זיהום קיים - ביוב •

 אבל תהום. מי של זיהום בעיית קיימת לא ולכן אקוויפר אין - תהום ומי קרקע זיהום •

 הקרקע. של לזיהום רגישות קיימת

 הישובים. בתוך וכלבים עדרים ליווי כלבי תקיפת - כלבים תקיפת •

 התעשיה באזור מתח קווי וריכוז וחקלאיים פתוחים בשטחים גבוה מתח קווי מעבר •

 .חזותי מטרד מהוים התבור אלון

 
 
 
 
 
 
 
 

 המטרדים להפחתת אמצעים 09.2
 

 מיזמים מים, משאבי פיתוח מו"פ, באזור, החקלאות בפיתוח עוסקת - העמק חקלאי מרכז

 ועוד. החקלאות בתחום

 (,89-ה בשנות 09-כ לעומת כיום ריסוסים 0-)כ בעונה הריסוסים מספר הקטנת - הדברה

 הדברה: על מבוססות שאינן ושיטות ביבהלס ידידותיים בחומרים שימוש

 צמחים. מחלות ונגד מזיקים נגד עשבים •

 ספציפית. בבעיה שמטפלים ממוקדים בקוטלים שימוש •

 תועלת. עלות ובדיקת הנזק ושיעור כמות בדיקת - ניטור •

 התרבות. למנוע כדי חרקים בלבול מלכודות כגון סביבתיות טכנולוגיות •

 הצמח. של הקליטה יכולת את תעבור שלא כך הכמות הקטנת - מינרלי דשן •

  .קומפוסטכזבל/ לשדות עוברים כיום מהפרש 59-89 % -כ - חיים מבעלי פרש

 למועצה. מחוץ רטוב חומר גם ייובא בעתיד

 : וראיונות מידע  פי על
 20.7.03   המועצה ראש - בצר אייל
 30.09.03 ,20.7.03  העמק חקלאי מרכז מנהל - שחר בן משה
 .ותברואה סביבה איכות אגף מנהל - האלי אסף

 .3909 ולישוב, לתושב המועצה של והתקציבים השירותים סל
 היוגב אפרת,-לביא יעל

אתר  פסדים לאחסון 
 קווי מתח גבוה א.ת. שחק מפעל פסדי העמק /ד'23גפ"מ לפי תמ"א 
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 תיירות פנאי ונופש .00
 

 מרחב התיירות -מועצה אזורית עמק יזרעאל  00.0

 ל את העמק עצמו, ואיזורים שכנים:רעאל כול'אגן' התיירות של עמק יז

o )רמות מנשה )מ"א מגידו 

o רכס הכרמל 

o  נצרת -רכס מגדל העמק 

o רכס הגלבוע ועמק חרוד 

o רמות יששכר וגליל תחתון דרומי 

פסטוראלי, ללא משאבי/גופי מים עיליים ראויים לציון, ללא -למעט נצרת, זהו 'אגן' תיירות כפרי

בר ראוי לציון, אבל משאבי מורשת וצליינות ברמה בינלאומית, -חי דרמות גיאומורפולוגיות, ללא

אביב מוקדם, ושפע מסלולי טיול רגלי -יערות גדולים למנגלים, הבזקי פריחה מרבדיים בסוף החורף

 ורכיבת אופניים.

 ק"מ )כחצי שעה(. 29טווחי הנסיעה ב'אגן' התיירותי הזה לא עולים על 

והעמק עצמו, אינם ממוצבים בתודעת הציבור כמותג תיירותי. 'אגן' התיירות של עמק יזרעאל, 

 בים, כל אחד, באופן ברור ונירחב.לעומת זאת, הכרמל, הגלבוע ונצרת ממוצ

תיירותי בעיקר לתושבי המרחב עצמו, חיפה  יעד קצה'אגן' התיירות של עמק יזרעאל מהווה 

יום בחיק הטבע, היער והכפר: רוב והקריות, ואדי ערה והשרון הצפוני, ובעיקר לטיולי ובילויי 

)יחידים, זוגות, משפחות וחבורות(, אחוז גבוה יחסית של  .F.I.Tהביקוש הזה הינו מהשוק העצמאי 

בני מיעוטים, רובו בסופי שבוע, חגים, מועדים וחופשות, רובו מתמקם באתרים ללא דמי כניסה, 

 ניח.עור הלינות באיזור, כמובן, זפידיון נמוך מאד למבקר, שי

לתנועה תיירותית מאסיבית ממרכז הארץ  מסדרון מעבר'אגן' התיירות של עמק יזרעאל מהווה 

לגליל, עמק המעיינות, סובב כינרת וגולן. תנועה זו עוצרת ב'אגן' התיירות של עמק יזרעאל 

(, צומת מגידו, יקנעם, צומת אלונים, רמת ישי, עפולה, צומת מזרע, שער הגלבוע ועוד) לשירותי דרך

וחלק ממנה עוצר לביקור אחד, קצר יחסית, באתרים מובילים )תל מגידו, בית שערים, תל יזרעאל, 

בית אלפא, נצרת(. רוב הביקוש לאתרי הביקור המובילים הינו מהשוק המאורגן )קבוצות 

באוטובוסים(, אחוז גבוה יחסית של צליינים מחו"ל, רובו בימי חול, רובו משלם דמי כניסה וקונה 

 זניח.  -ון, משקאות ומזכרות, פידיון נמוך למבקר, שיעור הלינות באיזור מתיירות המעבר מז
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ב'אגן' התיירות )אלפי תיירים( בטבלה שלהלן סידרי גודל של נפחי התנועה והביקושים התיירותיים 

 )אין נתונים סטאטיסטיים לגבי רוב הפרמטרים(: 3903של עמק יזרעאל, על בסיס הערכות לשנת 

 ור ב'אגן'איז
עמק 

 יזרעאל
רמות 
 מנשה

רכס 
 הכרמל

הרי 
 נצרת

הגלבוע 
 חרוד -

גליל 
 תחתון

סה"כ 
 ב'אגן'

 אלפי תיירים בשנה תיירות יעד קצה

 20211 111 511 111 751 511 251 פנים שוק עצמאי

 10151 151 251 51 251 211 251 פנים מאורגן

 51 1 1 51 1 1 1 ניכנסת מאורגן

 30411 251 751 211 10111 711 511 סה"כ יעד קצה

               תיירות מעבר

 10511 511 511 51 411 511 10511 פנים שוק עצמאי

 10111 511 511 111 211 511 10111 פנים מאורגן

 20111 10511 311 10751 1 10751 10751 ניכנסת מאורגן

 40511 20511 10311 10911 611 20751 40251 סה"כ מעבר

 30711 611 10111 151 10151 10111 10751 פנים שוק עצמאיסה"כ 

 20151 651 751 151 451 711 10251 סה"כ פנים מאורגן

 20151 10511 311 10811 1 10751 10751 סה"כ ניכנסת מאורגן

 70911 20751 20151 20111 10611 30451 40751 סה"כ נפח תיירות בשנה

 

מסכמת, נערך קיזוז בגין חפיפות )אותם תיירים העוברים בתיירות מעבר, בעמודה השמאלית, ה

 ביותר מאיזור אחד ב'אגן'(. 

מיליון תיירים בשנה, כרבע מזה תיירות ניכנסת,  8-מהטבלה ניתן לאבחן שה'אגן' מושך ומעביר כ

 כמחצית שוק מאורגן ומחצית שוק עצמאי.

מיליון תיירים בשנה, אבל  7-ב לקרו -איזור עמק יזרעאל עצמו מושך ומעביר הנפח הגדול ביותר 

תיירות מעבר לאיזורי  מהם רק כעשירית תיירות יעד קצה, ורובה ככולה ללא לינה, והרוב הגדול

 יעד אחרים.

עמק יזרעאל,  מקדם הסינרגיה הכלכלית ביחסי הגומלין בין האיזורים השונים ב'אגן' התיירות של

ין רמות מנשה לבין עמק יזרעאל, נמוכה ואולי התרומה התיירותית המוספת ב -נמוך מאד; לדוגמא 

אפילו שלילית, וכך גם יחסי הגומלין עם הכרמל, נצרת, הגלבוע וגליל תחתון. ובכל זאת זה 'אגן' 

אחד מבחינת תפיסת מרחב האפשרויות בתודעת התייר העצמאי והסוכן, דפוסי תנועה, שירותי 

 דרך וביקור אתרים.
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 מועצה אזורית עמק יזרעאל –אזורי התייחסות 

 צפון המועצה

 המועצה רבמע
 מזרח המועצה

 עפולה

 מגדל העמק

נצרת

 תת



 תעשייה ובאזורי אתרי שירותי ומתקני תיירות ביישובים  00.3
 

 אתרי, שירותי ומתקני תיירות בישובים
 

 

 

 

 

 

 טיולי שטח באופניים

 

 

 טיפולים הוליסטים
 

 

 

 

 

 

 יקב ייצור דבש ומכירה
 

 

 

 

 

 

 גלריות לאומנות אסאדו בר
 

 

 

 

 

 

 רפת תיירותית יניםחוות תבל
 

 

 

 

 

 

 טיולי שטח בג'יפים צימרים



 קריית טבעון

 רמת ישי
 מנשית זבידה 

 תמרת 

 אלונים 

 אלוני אבא 

 בית לחם הגלילית 

 וףהרד 

 עדי 

 כעביה צפון

 כעביה טבאש

 חג'אג'רה

 זרזיר

 הסוללים 

 שמשית 

 גבעת אלה 

 כפר החורש 

 ציפורי 

 הושעיה 

 סוואעד חמירה 

בסמת 

 טבעון

 נופית

 ף אום ראשדכחיל

 שפרעם

 ראס עלי

 ביר

 מכסור-אל

רומת 

 הייב

 נצרת

 יפיע

 
 

 

 חנתון 

 אלון הגליל 

 שמורת אלוני אבא 

 
 יער הסוללים    

 
  גן לאומי ציפורי 

 
 תל שימרון 

 גוש אלונים  

 כנסיית מעלול/ 
 כתובת השבת 

 אתר אשכול 

   רעאלבצפון המועצה האיזורית עמק יזהיצע תיירותי 

 

 

 מקרא:

 חקלאות תיירותית

 גלריות0 סדנאות0 מלאכת מחשבת

 מסחר תיירותי/חקלאי

 הוליסטיקה וטיפולים

 מפעלי בוטיק

 ספורט ואתגר

 אקולוגיה וסביבה

 אטרקציה

 היסטוריה ומורשת

 הסעדה והסבה

שמורות טבע0 גנים לאומיים0 טבע0 
 נוף וארכיאולוגיה

 תיירות תעשייתית/תעשייה תיירותית

 סוןאיכ
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 נהלל 

 נצרת

 בית שערים 

 רמת דוד 

 שריד 

 גבת 

 יפעת 
 כפר יהושע 

 כפר ברוך 

 היוגב 

 מזרע 

 כפר גדעון 

 עפולה

 מגדל העמק

 רמת ישי

מנחת 

 מגידו

 

 

 שדה יעקב 

 

 

 

 גניגר 

 

 בית זייד  כפר תקווה 

 בית שערים 

 מאגר כפר ברוך  בלפוריה 

במערב המועצה האיזורית עמק היצע תיירותי 

   רעאליז

 

 מקרא:

 חקלאות תיירותית

 גלריות0 סדנאות0 מלאכת מחשבת

 מסחר תיירותי/חקלאי

 הוליסטיקה וטיפולים

 מפעלי בוטיק

 ספורט ואתגר

 אקולוגיה וסביבה

 אטרקציה

 היסטוריה ומורשת

 הסעדה והסבה

שמורות טבע0 גנים לאומיים0 טבע0 
 נוף וארכיאולוגיה

 תיירות תעשייתית/תעשייה תיירותית

 סוןאיכ
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   במזרח המועצה האיזורית עמק יזרעאלהיצע תיירותי 

 

 )מרחביה )קיבוץ 

 )מרחביה )מושב 

 

 דברת 

 א.ת. אלון תבור 

 בלפוריה 

 תל עדשים  עין דור 

 

 גזית 

 אכסאל 

 אחוזת ברק 

         גבעת המורה 

 מחנה ישראל 

 מקרא:

 חקלאות תיירותית

 גלריות0 סדנאות0 מלאכת מחשבת

 חקלאימסחר תיירותי/

 הוליסטיקה וטיפולים

 מפעלי בוטיק

 ספורט ואתגר

 אקולוגיה וסביבה

 אטרקציה

 היסטוריה ומורשת

 הסעדה והסבה

שמורות טבע0 גנים לאומיים0 טבע0 נוף 
 וארכיאולוגיה

 תיירות תעשייתית/תעשייה תיירותית

 איכסון
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 אתרי שירותי ומתקני תיירות מחוץ לתחומי היישובים 00.2

 וארכיאולוגיה לאומיים, טבע, נוף שמורות טבע, גנים

 הטמפלרים שהתגוררו באזורעל ידי מרו נשתשם, ער אלונישל י כאלף דונם - אלוני אבא 

שימוש לטובת מיזם  הטורקים, שנהגו לכרות עצי אלון ברחבי הארץ ולעשות בהםמפני 

 ת.הרכב

 מרכזית אשר שימשה כעיר תקופה הרומית מהציפורי העתיקה שרידי העיר  - ציפורי

רובע , קרקעי-מפעל מים תת, תיאטרון רומיאתר כוללים פסיפסים, מבצר, , שרידי הבגליל

 ד ועוד.המגורים מתקופת המשנה והתלמו

 מלבד )נקרופוליס( 'מתיםלעיר ישוב יהודי מתקופת המשנה והתלמוד לצד ' - בית שערים ;

 .פסל אלכסנדר זייד וקבר שייח' איבריקמערות קבורה, 

 המקום הצפוני ביותר בארץ ; התל הינו ל עמק יזרעאלעיר כנענית שחלשה ע - מרוןיתל ש

 .בו גדלים עצי שיטה המלבינה

 לפני יבוש עמק יזרעאל.מנופי הביצות  - בלפוריה 

 גוש אלונים. 

 .עין דור 

  .גבעת המורה 

 .שער העמקים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גוש אלונים

 ציפורי

 תל שימרון

 בלפוריה
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  )בונקרים בריטים ששימשו לאיחסון תחמושת, וחורשת  -חורשת סלובניה )הבונקרים

 .יםפיקניק

 .חורשת שריד 

 .אתר פריחת כלניות בכניסה למנחת מגידו 

  תקופה העותומאניתבטחנת קמח דו קומתית שנבנתה  -טחנת הנזירים. 

 .שרידי מסילת רכבת העמק 

 :מעיינות 

o עינות ציפורי 
o עין יבקע 
o עין יודן 
o עין שור 
o עין היוגב 
o עין עדעד 
o עינות דורך 
o עין קציר 

o עין גדעון 
o עין עדשים 
o עין שדוד 
o  בידיהעין 
o עין שני 
o עין תמרת 
o באר אבא 
o עינות פחרים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מגידופריחה במנחת  חורשת סלובניה

 עין עדעד טחנת הנזירים
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  ומקובל שזוהי עין דור הקדומה .מתוארך לתקופה הישראלית  -חרבת צפצפות.  

 מחילות  .הקנים 5במקום נמצאה חריטה של מנורת  ם.מערות מגורי - טירת אל חראיב

 .מסתור

  שרידי מבנה הבנוי אבני גזית -חרבת אלף. 

  יישוב יהודי, מהתקופה הרומית, ועד הכיבוש הערבי.  -טרבנת חרבת 

   המאה החמישית לפסה"נמנזכר כנחלה צלבנית של הר תבור  -חרבת קרה. 

  :תלים 

o תל יצחקיה 
o תל קשיש 
o תל ריסים 
o תל רעלה 
o תל שור 
o  תל עגול 

o תל חנתון 
o תל שם 
o תל שדוד 
o חרבת פחרים 
o  חרבת ליד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תל קשיש

 חרבת צפצפות

 חרבת טרבנת

 חרבת קרה
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 הניסיון לא הצליח והמבנה נמסר . 0037 קם בשנתידי משק חקלאי שהושר - מחנה ישראל

קו צינור הנפט שעבר מעיראק  לנוטרים ממשטרת היישובים העבריים אשר שמרו על

 לנמל חיפה

 מבנה קבורה מהתקופה הרומית -בכניסה ליפעת  קבר רומי. 

  חניון ותצפית לשדות נהלל. -ג'בל מוסא 

 יש המזהים את המקום עם נהלל  .0008ש ביולי כפר שננטשימשה   -כנסית מעלול

  המקראית. 

 וקם במטרה לשמור על השטחים החקלאיים ושטחי המרעה שסביבו. ה - מצפה סנדו  

  של יישוב  תחום שבתשרידי כתובת בעברית שכנראה סימנה את  -כתובת שבת, בתמרת

  עתיק.

 RIZE -  .כדורים פורחים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ג'בל מוסא כנסית מעלול

 קבר רומי מחנה ישראל
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 עשייה/חקלאות/מיםמשאבי ייצור: ת

 .מחלבת תנובה 

  אתר אשכול. -מקורות 

 .מאגר כפר ברוך 

 .מנחת מגידו 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מנחת מגידו

 מקורות תנובה
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 מסלולי טיול,  אופניים ודרכי נוף

 מסלולים לפי מפות סימון שבילים:

מספר 
 במפה

אורך  שם
 )ק"מ(

מספר  
 במפה

אורך  שם
 )ק"מ(

 3 הר ידעיה 3867  09 נחל רכש 3505

 3 55-ממצפה ריש לקיש ל 3865  3 תל רכש, חרבת טחבית 3508

 0 תל ציפורי לצומת המוביל 3860  3 נחל תבור עילי 3500

 3 מערת רבי יהודה נשיא 3859  7 כפר קיש לנחל תבור 3570

 2 צומת ציפורי להר צמרת 3857  7 נחל תבור 3573

 2 נצרת, עין תמרת נהלל 3856  7 קיבוץ גזית לנחל תבור 3560

 2 תמרת, גבעת תמרת 3855  7 גבעת המורה 3503

 6 נחל ציפורי עד עין יבקע 3802  7 משהד לתל ציפורי 3863

 67 סה"כ
 

 הליכה נמוך ביחס לגודל המועצה.האורך מסלולי 

 

 מסלולי אופניים: 

אורך  שם
 )ק"מ(

 38 בלפוריה -כפר יהושע 
 29 שביל ישראל לאופניים

 06 דרך נוף ציפורי
 36 טבאש -אלון הגילי -בית לחם -ובב חג'ג'רה ס

 37 סינגל אלון הגליל
 03 סובב שמשית

 09 סובב גבעת אלה
 60 יערות כפר החורש

 00 מרחביה
 300 סה"כ

 

 דרך נוף:

אורך  שם
 )ק"מ(

 06 ציפורי
 

 579 -ועתידים להוסיף כ 'מסלולי אורך ורוחב שיזינו רוכבים אל 'שביל ישראל לאופנייםמתוכננים 

 ק"מ של מסלולים.

השביל מתבסס על מסלולי . לסיור וטיול בתחומי המועצה, נמצא בתהליכי תיכנון 'שביל יזרעאל'

דרכו   .חוצה את העמק ועובר במוקדי היסטוריה, מורשת, יישובים, קהילות ועוד ,טיול קיימים

ניתן ללמוד על היסטורית העמק וייחודו. 
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 מקרא:

 מסלול רגלי
 

 מסלול אופנים
 

 מסלול רכוב/דרך נוף
 

 שביל ישראל
 

 שביל ישראל לאופניים
 

 גבול המועצה
 

 ול,  אופניים ודרכי נוף מסלולי טי

 צפון המועצה האזורית עמק יזרעאל  
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 מקרא:

 מסלול רגלי
 

 יםמסלול אופנ
 

 מסלול רכוב/דרך נוף
 

 שביל ישראל
 

 שביל ישראל לאופניים
 

 גבול המועצה
 

 מסלולי טיול,  אופניים ודרכי נוף 

 מערב המועצה האזורית עמק יזרעאל  
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 מקרא:

 מסלול רגלי

 

 מסלול אופנים

 

 מסלול רכוב/דרך נוף

 

 שביל ישראל

 

 שביל ישראל לאופניים

 

 גבול המועצה

 

 יים ודרכי נוף מסלולי טיול,  אופנ
 מזרח המועצה האזורית עמק יזרעאל  
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 מפת שבילי אופניים מתוכננים בשטחים הפתוחים בפיתוח החמ"ת

גבול המועצה האיזורית עמק 
 יזרעאל
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 סיכום ההיצע והביקוש התיירותי 00.0

 

 אתרי ביקור יום:     

 סיווג
מספר 
 אתרים

מספר ביקורים 
 בשנה

פדיון אומדן 
בשנה           

 ללא מע"מ()₪ 

 2,399,999 029,999 05 חקלאות תיירותית
 3,099,999 29,999 03 גלריות, סדנאות, מלאכת מחשבת

 03,899,999 389,999 30 מסחר תיירותי/חקלאי
 2,299,999 39,999 36 הוליסטיקה וטיפולים

 099,999 39,999 2 מפעלי בוטיק
 599,999 39,999 09 ספורט ואתגר

 099,999 09,999 2 אקולוגיה וסביבה
 699,999 0,999 2 אטרקציות

 0,699,999 009,999 00 היסטוריה ומורשת
 00,299,999 369,999 26 הסעדה והסבה

שמורות טבע, גנים לאומיים, טבע, נוף 
 וארכיאולוגיה

00 269,999 0,099,999 

 699,999 09,999 0 משאבי ייצור: תעשייה/חקלאות/מים

 03,399,999 0,200,999 339 סה"כ
 

 איכסון:

 וגסיו
מספר 
 אתרים

מספר 
 יחידות

מספר 
 מיטות*

פדיון אומדן 
ללא )₪ בשנה 

 מע"מ(

 7,099,999 389 039 0 מלון
 0,599,999 023 32 0 אכסניה

 9 9 9 9 כפר נופש
 0,899,999 83 30 0 מלונית

 399,999 399 9 0 חניון קמפינג משולב
 9 9 9 9 אורחן

 9 9 9 9 לינת שטח/חניון
 03,799,999 795 000 08 ימרים(יחידות אירוח )צ

0  202 33 סה"כ ,390 33,099,999 
 

 39% -במלונות וביחידות האירוח הכפריות, כ 29% -* שיעור תפוסת מיטות ממוצעת של כ* 
 באתרי לינת שטח. 09% -באכסניות וכ

 

האתרים והעסקים הקיימים בעמק יזרעאל, חברים בעמותת התיירות  300יירות מתוך אתרי ועיסקי ת 006
 מגידו. ולמועצה האזוריתעמק יזרעאל  למועצה האזוריתהמשותפת 
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 מצב סטטוטורי תיירותי 00.7

 50זורית עמק יזרעאל מלבד תכניות לשטחי יער, שמורות טבע וגנים לאומיים, קיימות בתחומי המועצה הא

תכניות מפורטות מאושרות )רשימה מצורפת בנספחים(, הכוללות ייעודים תיירותיים או בעלי אופי תיירותי; 

 בקיבוצים והשאר בישובים הקהילתיים וביישובי המיעוטים. 39מתוכן תב"עות של מושבים,  26

מ"ר לאכסון והשאר לעסקים  009,999 -מ"ר, מתוכם כ 569,999 -זכויות הבינוי התיירותי הפוטנציאלי כ

חקלאית,  -גלריות אומנים, הסבה, מסחר תיירותי, אירועים, שירותי דרך, תיירות -תיירותיים מסוגים שונים 

 הוליסטיקה, אטרקציות ועוד.

מחציתם בישובים  .יחידות קיימות( 207 -יחידות איכסון )בהשוואה לכ 09,999 -על פי התוכניות ניתן להקים כ

בקיבוצים והשאר במושבים; פוטנציאל מספר העסקים התיירותיים  29% -ילתיים וביישובי המיעוטים כהקה

 שאינם איכסון נאמד באלפים.

-( ניתן ללמוד כי השטח הבנוי בענף האכסון, מסתכם בכ3903מניתוח דוח חיובי הארנונה של המועצה )לשנת 

 ת המתאר לאכסון תיירותי.מזכויות הבניה המאושרות בתוכניו 3% -כ .מ"ר 09,299

מ"ר, אך מדוח הארנונה לא ניתן להסיק  007,999 -סתכם בכמבענפי המסחר, משרדים ושירותים השטח הבנוי 

 היקף השטח הבנוי לעסקים התיירותיים מתוך אלה. מהו

 דונם שטחי שמורות טבע וגנים לאומיים 25,609 -בנוסף קיימים בתחומי המועצה כ

חי יערות קק"ל, המהווים שטחי פעילות פנאי ונופש בחיק הטבע קרוב, חופשי ובטוח דונם שט 23,799 -וכ 

 לתושבי המועצה ולתיירות פנים מטרופולין חיפה ואזור המרכז )גוש דן(.

מינהל מקרקעי ישראל, עסקים רבים כגון: גלריות, מטפלים  ידי-עלבשל דמי היוון גבוהים הנדרשים לתשלום 

עמק יזרעאל, פועלים  במועצה האזוריתועיסקי תיירות קטנים נוספים הקיימים  הוליסטיים, הסעדה ואתרי

 ללא הסדרה סטאטוטורית )ייעוד קרקע מתאים, היתר בניה ורישיון עסק(.

 

הסתייגות/חשש של רוב הקהילות הכפריות לפגיעת תיירות פנים בתוך היישובים באיכות החיים של בשל 

מדינה לשמירה על שטחים חקלאיים ופתוחים, היעדר משאבי תיירות התושבים בשילוב מדיניות המועצה וה

'מולדים' בעלי כוח משיכה גדול וחולשה יזמית כללית באזור, רמת היזמות מוגבלת מאוד, ורוב הייעודים 

 והתכליות התיירותיים בתב"עות המאושרות נשארים בלתי ממומשים.
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איכסון

אחר

שמורות טבע

יערות קק"ל

יחידות אירוח

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

מושב קיבוץ אחר

יחידות אירוח

 ישוב קהילתי/

 ישוב מיעוטים
 מושב קיבוץ

 פילוח מספר יחידות האכסון בתב"עות מאושרות, על פי סוג היישוב

 סוג

 יישוב 

   

 מספר 

 יחידות

 פילוח ייעודי תיירות מאושרים במועצה האזורית עמק יזרעאל

  95% -איכסון 

 ;23% -אחר 

גלריות, הסבה, 

תיירות חקלאית, 

עיבוד תוצרת 

חקלאית, מסחר 

 תי,תיירו

 .הוליסטיקה וכו'

 9% -גנים לאומים ושמורות טבע 

 4% -יערות קק"ל 

3235  

2303  

9320  
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 ת של רט"ג להרחבת הגן הלאומי בית שעריםתכנית רעיוני

 אתר הנצחה לאומי –פסל אלכסנדר זייד 

 תכניות פיתוח ויוזמות חדשות בתיירות 00.6

 פרויקטים בשלב תכנון רעיוני בעמק יזרעאל: 7ח "הובאו לידיעת עורך הדו

 מסלול טבעתי לרכיבת אופניים )אימון/כושר( על הסוללה במאגר כפר ברוך. .0

 לכסנדר זייד )רשות הטבע והגנים(.הרחבת גן לאומי בית שערים ושילוב אתר ההנצחה הלאומי של א .3

 רעיון לפיתוח פארק צפרות באיזור פשט ההצפה של נחל הקישון ליד מאגר כפר ברוך )רשות הניקוז(. .2

 מרכז תיירותי למלאכות אומן ביער הרדוף, עמותת חירם. .0

 רעיון לאומגה מהמגדל במגדל העמק ליער בלפור. .7

 

ממת התיירות בעמקים' )באמצעות עמותת התיירות( לסיוע מספר היזמויות הפרטיות בתיירות, המופנות ל'ח

'חונכות עיסקית' במסלול משרד   09 -בנוסף, ישנן כ .3900בשנת  5 -כ -בייעוץ והכנת תכניות עסקיות 

 התעשייה המסחר, אך לא ניתן לפלח מהם את מספר החונכויות העוסקות בתיירות.
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 אבחון המצב הקיים ומגמותיו 00.5

 
היצע התיירות בעמק מתבסס על מצאי לא מזהיר: גן לאומי בית שערים, תחנת רכבת היסטורית כפר יהושע, 

מסעדות מוזיאון ההתיישבות ביפעת, שירותי דרך צומת אלונים ומזרע, חוות התבלינים בבית לחם הגלילית, 

קצת חקלאות גלריות, דתיים חלשים במשקי הקיבוצים והמושבים )לינה כפרית ועשרות עסקים נקוכפריות, 

 טיפולי פינוק הוליסטיים/מיני ספא(.   -תיירותית, קצת הסעדה, קצת מסחר תיירותי וקצת 'טיפנוקים' 

 אין בעמק מתקני אכסון ייחודיים כפי שקיימים כמעט בכל אזור כפרי אחר בארץ!

( דלים: אין חוף ים, אין מעיינות, אין פלגי inherent tourism resources' )ה'מולדיםהמשאבים התיירותיים 

/פולקלור מים, אין אגם, אין מצוקים, פסגות ומפלים, אין משאבי עתיקות/היסטוריה

אינם מציגים  היישובים הבדואיםגם  ואין אתרי עליה לרגל. ,דרמטיים אתני/מדע/אדריכלות/טכנולוגיה וכו'

 משיכה משמעותי.תרבות אתנית בעלת פוטנציאל 

מרחב המועצה מתאפיין בשטחי חקלאות רציפים המספקים למטיילים ולתושבים אווירה כפרית ונוף 

 פסטוראלי פתוח.

קבלי החלטות עמק יזרעאל אינו ממוצב כמותג תיירותי בתודעת הציבור הכללי ובקרב סוכני תיירות ומ

 אחרים בשוק המאורגן.

יליון תיירים בשנה, בדרכם לאזורי יעד אחרים, ורובם עוברים בו מ 0-ליותר מ מסדרון מעברהעמק משמש 

בהלוך ובחזור, עוצרים להתרעננות בשירותי דרך וחלק קטן מהם מבקר באחד מאתרי התיירות  -פעמיים 

 בעמק, בעיקר אתרי מורשת ציבוריים )גנים לאומיים וכו'(. תיירות המסדרון:

 איננה נשארת ללון. 

 קרמשאירה פדיון נמוך למב. 

 מתרכזת בצירים ארציים ובאתרים מובילים ויוצרת עומסים גדולים בשעות שיא. 

 איננה מחוללת תעסוקה משמעותית. 

 .איננה חוזרת לביקור ייעודי באזור בעקבות ההתרשמות מהביקור הקצר או העצירה החטופה במעבר 

 

ם נשארים ללון(, רובם תיירות , לפחות חצי מיליון תיירים בשנה, רובם יוממים )אינכיעד קצההעמק מושך, 

יחידים,  -קבוצות המזמינות מראש, ומחציתם שוק עצמאי  -פנים מאזורים סמוכים, מחציתם שוק מאורגן 

 זוגות ומשפחות מזדמנים, בעיקר לטיולי ובילויי יום בחיק המורשת, הטבע, היער והכפר. תיירות היעד קצה:

 לינות בשנה( 099,999-בחלקה נשארת ללון )כ. 

 משאירה פדיון בינוני למבקר. 

 מתבזרת למאות אתרי ועיסקי תיירות, לרבות זעירים ומבודדים. 

 מחוללת תעסוקה משמעותית. 

 נוטה לביקורים חוזרים. 
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 : מסקנות

 קצה אינה מספקת )בעיית כוח המשיכה והריתוק והמיתוג של האיזור(.-תיירות היעד 

 אינו מספק. -תיירות המעבר  שיעור הלנים מקרב תיירות היעד קצה ובוודאי מקרב 

  הפדיון מתייר אינו מספק )חולשת הגירויים/פיתויים בהיצע התיירותי וחולשת כוח הקניה של קהלי

 השירות המגיעים לאיזור(.

  בלתי מספק. -משך השהות קצר 

 

)גנים  אתרים ציבוריים 

לאומיים, שמורות טבע, 

יערות, אתרי הנצחה 

 ומורשת וכו'(

)הסעדה,  ייםאתרים ועסקים פרט

איכסון, מסחר תיירותי, חקלאות 

תיירותית, מפעלי בוטיק, 

 הוליסטיקה, סדנאות וכו'(

ביקוש )מבקרים/לנים בשנה( 

 הערכות בסדרי גודל

799,999 099,999 

 05,999,999 06,999,999 ללא מע"מ בשנה()₪ פדיון 

 73 23 ללא מע"מ(₪ פדיון למבקר/אורח 

 357 07 תעסוקה )שווה ערך משרות(

 

הפדיון באתרים הציבוריים משמש לכיסוי חלק מהוצאות התיפעול והתחזוקה, ואינו מספיק להניב קרן 

 להשקעות בפיתוח משלים/נוסף, או אפילו להתחדשות תקופתית של המוצר התיירותי.

 , חלק קטן מהם מניב רווחים משמעותיים, אך רובם אינםהפרטייםלגבי האתרים והעסקים התיירותיים 

 ול, הביקוש והפדיון הקיימת.כלכליים ברמת התיפע

אינה מספקת, מבחינת התכנון, יזרעאל, בעמק הפרטיים באופן כללי ניתן לציין שרמת רוב אתרי התיירות 

חזות המתקנים, איכות התכנים, הפעילויות והשירותים, רמת הניהול והשיווק, רמה מקצועית של כוח האדם, 

האתרים  מאופיין באילתורים, בניסוי ותעייה, בשיכפולים ובקיצורי דרך.תחזוקה והתחדשות. התרחיש 

 תורמים משמעותית לכלכלת האיזור. הציבוריים מנוהלים ברמה מקצועית סבירה אבל אינם כלכליים ואינם

בשנים האחרונות, ענף התיירות באיזור לא התחדש, לא השתדרג, לא התגוון, לא פיתח מוצרים תיירותיים 

א מיצב מותג חזק, לא גייס תקציבים גדולים ולא יצר הזדמנויות משמעותיות )סטאטוטוריות חדשים, ל

. אם יימשך המצב, המגמה הכללית לשנים הבאות היא ותשתיתיות( למשיכת ותימרוץ יזמות והשקעות בענף

ות מסוימת ה, רמת ההכנסה וההוצאה לפנאי(. תיתכן אף התנווניישורת )במקרה הטוב, בזכות גידול האוכלוסי

 בכלכלה התיירותית בגלל אי התאמה לאופנות והעדפות המשתנות של קהלי השירות.  

 -  סת(כנבכל הקשור לתיירות פנים )וכבר צויין שלגבי עמק יזרעאל אין פוטנציאל משמעותי של תיירות נ

לענפי תיירות  בהשוואה ,הכלכלה התיירותית במבני ואתרי המורשת הקיימים, חלשה )היקף ביקושים ופידיון

אחרים(, ומשקפת את מגמת הירידה העיקבית במשיכה ובריתוק של אתרי מורשת )ארכיאולוגיה, היסטוריה, 

 ת ההתיישבות, הקרב, ההנצחה וכו'.מסורת ופולקלור(, ובמיוחד מורש
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ה מנגד, מתחזקת ההעדפה של תיירות הפנים להיצע של בילוי קל )משחקים ושעשועים, פינוקים, גסטרונומי

גורמה, בילויי קניות )חנויות בוטיק וירידים(, מופעים ופסטיבלים )בידור(, רומנטיקה, הוליסטיקה, סדנאות 

בריאות, רוח, יצירה, אקולוגיה וטבע, אמנות פלסטית ומלאכת אומן, ואיכסון 'בוטיקי' )יצירתי, ייחודי, אישי, 

 אינטימי(.

כוונן למגמות והתמורות בהעדפות והרגלי הפנאי רק במידה מוגבלת ונקודתית, ענף התיירות בעמק מת

 והנופש של תנועת התיירות בכלל, ושל הישראלים בפרט, המאופיינות בעליה עיקבית בציפיות לגבי: 

 רמת פינוק, נוחות ואינטימיות; 

 רמת וייחוד עיצוב; 

 רמת השירות והיחס; 

 החוויה הגסטרונומית; 

 זמן איכות' חברתי ומשפחתי'; 

 ודעתיריגוש תכני ות;  

 איכות, ייחוד, עיצוב, מקוריות, 'אותנטיות' ומיגוון במסחר התיירותי; 

 )טיפנוקים )טיפולי פינוק הוליסטיים; 

 איכות וגיוון אומנויות הבמה; 

 איכות הסביבה וידידות לסביבה, לרבות אסתטיקה; 

 שיכלול המידע, ההזמנה ואמצעי התקשורת עם האתר ובתוך האתר.  

עם שבילי אופניים בשנים האחרונות, 'גנבה את ההצגה' מכיווני פיתוח משמעותיים  ההתעסקות הדומיננטית

לזירה שולית וזניחה מבחינה כלכלית. לשבילי אופניים במרחב הכפרי, לרבות 'שביל ישראל לאופניים' )וגם 

  ל'שביל ישראל' ברגל(, יש משמעות תדמיתית )שולית( אבל אין משמעות כלכלית לענף התיירות.

נתונים לגבי היקפי הביקוש לרכיבה עצמאית ולטיולי אופניים שכורים או מודרכים מבחינת מספר  אין

 . משתתפים כפול מספר ימי פעילות בשנה כפול משך הפעילות או כפול טווח הפעילות )קילומטראג' דיווש(

מו "המון", עד היום לא נערכו בארץ סקרים כמותיים בנושא והסתפקו בהתרשמויות ואמירות כלליות כ

של  הינועיקר הפעילות בשבילים  ,"הרבה", "פעילות  גדולה ונירחבת" וכו'. מסקרים ותצפיות שונות שנערכו

תושבי האיזור כשילוב של כושר ואהבת הנוף הפתוח ונגישות, ומיעוטו רוכבים בודדים המגיעים מחוץ 

 לאיזור, בקצובת זמן, רוכבים ועוזבים.

ע( ותחנת הרכבת המתוכננת ליד צומת כפר יהושע, לא צפויים לחזק את ענף קו רכבת העמק החדש )בביצו

 התיירות באיזור.

בוודאי לא יחזק את ענף התיירות באיזור, וצפוי אף להסיט יותר תנועה מעצירה  6המשך הפיתוח של כביש 

 יזרעאל.נות תיירותיים ביחס לעמק ומביקור באיזור ע"י קיצור זמן הנסיעה לאיזורי יעד בעלי יתרו

,  מספר הפניות של יזמים לחממת תיירות, לקבלת יעוץ מקצועי הממומן ברובו על ידי המדינה, נמוך ביותר

 .ומעיד על חולשה יזמית באיזור
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ביוזמת או לפחות בסיוע המועצה האזורית ובשיתוף עמותת התיירות וגופים שונים, או ביוזמת תיירנים 

לבי קהילות ותיירות: פסטיבל "טעמים" בחורף, פסטיבל "ימי חלב פרטיים, נערכים באיזור פסטיבלים משו

ודבש" בשבועות, פסטיבל טלויזיה "שובר מסך" במיכללת יזרעאל, פסטיבל "הקולעים" בבית לחם הגלילית, 

בעין דור, והזית "צלילים בעמק" בחופשת הקייץ, פסטיבל מוסיקה בינלאומית, יריד אקולוגי, פסטיבל הלחם 

 חגיגת הזמר העברי, פסטיבל הצגות ילדים בהרדוף, ועוד.  כנס מקהלות,

הפסטיבלים הגדולים יותר, כמו "ימי חלב ודבש", הינם תלויי תקציב ציבורי )גירעוניים(, אבל תורמים למיצוב 

שיווקי של התיירות בעמק ולכלכלת אתרים ועסקים תיירותיים הנהנים מהגדלת ביקושים בימי הפסטיבלים. 

 ים הקטנים יותר מכסים את העלות ואף משאירים רווח.חלק מהפסטיבל

הפסטיבלים מושכים )כולם יחד( עשרות אלפי משתתפים )כמו מופע אחד של שלמה ארצי בתיאטרון 

קיסריה(, רובם מפלח המשפחות עם ילדים. יש לציין שאף אחד מהפסטיבלים לא הצליח למצב עצמו באופן 

 בולט ברמה ארצית.

ל כמות ומאפייני המשתתפים באירועים אלה, אבל יש להם תרומה גדולה מוכחת לא קיימים נתונים ע

 לביקוש ולפידיון באתרי ושירותי התיירות באיזור, לא רק במשך הפעילות הפסטיבלית אלא לאורך כל השנה(.

 מגידו מאגדת את התיירנים ואת שתי המועצות שתומכות כספית בעמותה-עמותת התיירות עמק יזרעאל

 וניינות בקיומה.ומאד מע

 אתרים המשלמים דמי חבר שנתיים. 07-בעמותה כ

העמותה מעסיקה משרד פרסום ויחסי ציבור הדואג באופן שוטף לפרסום הפעילות התיירותית בעמק ובמגידו 

  דגש על אתר זה או אחר.ב - באופן ספציפימידי פעם באופן כללי, ו

כמו כן  ומייצגים את מגוון הפעילות התיירותית באזור.לעמותה שני אתרי אינטרנט המעודכנים באופן שוטף 

 מותה דף פייסבוק ובו חברים רבים.מחזיקה ומעדכנת הע

יירות ומשרד החקלאות ופיתוח העמותה נמצאת בקשרי עבודה שוטפים עם הרשות לפיתוח הגליל, משרד הת

 .הכפר

פעילות ומבצעים שונים העמותה נמצאת בקשר שוטף עם התיירנים השולחים אליה מידי שבוע דוח 

 באתרים ובתקשורת באמצעות העמותה.המתפרסמים 

עמק יזרעאל, מגידו, הרשות לפיתוח הגליל ודמי החבר של  מועצה איזורית -העמותה אינה מתוקצבת דיה 

 נו מאפשר פריצה מהגבולות שתוארו.תקציב שאי -ש"ח לשנה  099,999 -מסתכמים בכ התיירנים 

מתקיימים באיזור מיפגשי פורום תיירנים האמורים להתעדכן בנעשה בתכנון  בחסות עמותת התיירות,

ובפיתוח, להגביר שיתוף פעולה ביניהם, לגבש צרכים משותפים במסלול השפעה שדולתי, ולהציף רעיונות 

לפעילויות אזוריות )מיתוג, השתלמויות מקצועיות, אירועים, שילוט ועוד(. בפועל המיפגשים אינם מספיק 

 ים ואינם משיגים את המטרות למעט התעדכנות של התיירנים בנעשה ברמה הציבורית.  תכופ
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 פוטנציאלים 00.8

פסטורליה, שטחים פתוחים, אקולוגיה, קיימות וכפריות הינם מאפיינים/משאבים לא קלים למיסחור )להפקת 

 תרומה תיירותית כלכלית(.

ודם, משאבי התיירות ה"מולדים" בעמק, מוגבלים מאד מבחינת כוח המשיכה וכושר כפי שאובחן בפרק הק

 הריתוק ברמת ריגוש וסיפוק גבוהה. משמעות הדבר שהפוטנציאל התיירותי בעמק צריך להישען על:

 יה העירונית )תיירות פנים( ועל עורקי ימיקום )נגישות נוחה, בטוחה ומהירה ממרכזי האוכלוס

 )תיירות פנים ונכנסת(.התיירות הארציים 

  יצירתיות, יכולתנות, עקשנות, התמדה ומחויבות לפיתוח עיסקי תיירות.  -משאבי אנוש 

 .)זמינות שטחים אטרקטיביים מיועדים לתיירות במיגוון תכליות וסיווגים )גמישות 

  )באווירה כפרית ופסטוראלית(. 'יש מאיין'יצירת מושכני תיירות )בעיקר פרטיים( 

 ב: ציבורייםמצים ריכוז מא 

 ;מיתוג ומיצובו -

 ;יצירת הזדמנויות סטאטוטוריות ליזמות פרטית 'יש מאיין' -

 ;בתשתיות ובסיוע לפיתוח יזמות פרטית 'יש מאיין' -

 ;אירועי חשיפה ומשיכה )פסטיבלים, ירידים, מופעים, תחרויות, תערוכות וכו'( -

 ;קידום מקצועי של התיירנים וציוותיהם - 

 ל משוכלל, עתיר מעוף ואינטנסיבי.ע-קשיוו - 

 

קיום, אפילו חלקי, של נידבכי המשען הנ"ל למימוש הפוטנציאל התיירותי, יכול להכפיל ולשלש את 

התרומה הכלכלית של ענף התיירות בעמק יזרעאל בתוך עשור, בכפוף לכך שקהילות האיזור לא 

 .ובים או בצמוד דופן אליהםתחסומנה את התהליך, אשר ברובו צריך להתממש בתחומי הייש
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 רשימת תכניות מפורטות מאושרות בעלות מרכיב תיירותי   00.0

 רותי:ילהלן טבלת סיכום לתוכניות המתאר המפורטות המאושרות בתחומי המועצה בעלי ייעוד תיירותי ו/או בעלי אפשרות לשילוב פעילות בעלת אופי תי

מספר  שם היישוב
תוכנית 
ושנת 

 2*תוקף

שטח הבניה   בייעוד תכלית/שימוש תיירותי
הפוטנציאלי 
לפי התב"ע 

 )מ"ר(

מספר 
יחידות 
 אירוח

 הערות

אכסאול 
)בשטחי 
 המועצה(

 3999ג/
(0058) 

 0מספר היחידות לא מצוין, הערכה:  389  20,799 תיירות ונופש יחידות אירוח ומתקני שירות ותמך
 ידות לדונםיח

 07386ג/ אלון הגליל       
(3990) 

עיבוד חקלאי, עיבוד תעשייתי כגון: יקב, מכון 
רדייה, מחלבה, פירות יבשים, תבלינים, מיצים, 

שמנים ארומאטיים; מרכז מבקרים להצגה 
 ומכירה התוצרת החקלאית

דונם למבני משק; גודל מגרש  097 9 09,999 מבני משק
מגרשים( *  399)סה"כ דונם  0.07מינימאלי 

 -ל 079מ"ר בממוצע לפרויקט )ניתן בן  399
 , תלוי שימוש(799

 05005ג/
(3990) 

עיבוד תוצרת חקלאית, חקלאות תיירותית, 
גידול בעלי חיים מיוחדים, איכסון, הסעדה, 
שירותי בילוי ונופש עסקים קטנים ויזמויות 
 כגון גלריות, סדנאות, הוליסטיקה, מזכרות וכו'

ח חקלאי שט
עם הנחיות 

 מיוחדות

מ"ר  069 -יחידות וע 0יחידות אירוח עד  006  8,599
 -מ"ר לתעסוקה לא חקלאית ב 009ועוד 

 נחלות 30

 05562ג/  אלוני אבא       

 )בהפקדה(

אטרקציה  גלריה, מסעדה, מבנה יצירה לאומנים
 תיירותית

 ללא שינוי בגודל המבנה -במבנה טמפלרי  9 379

 00978ג אלונים       
(3996) 

שימוש עסקי לבעלי מקצועות חופשיים כגון: 
 סדנאות, אומנות ויצירה

מגרשים( כחלק מאחוזי  59מ"ר למגרש ) 79 9 2,799 מגורים ב'
 הבניה המותרים מהשטח העיקרי

                                                           
2
 ים בטבלה הינו תכניות מקומיות ותכניות מפורטות מאושרות.מקור הנתונ 
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 שם היישוב

מספר 
תוכנית 
ושנת 
 תוקף

 בייעוד תכלית/שימוש תיירותי

שטח הבניה  
הפוטנציאלי 

ע לפי התב"
 )מ"ר(

מספר 
יחידות 
 אירוח

 הערות

 אלונים
 8077ג/
(0005) 

 9 0,357 שירותי דרך תחנת דלק, מסעדה, שירותי דרך
 צומת אלונים

 9 7,907 מסחר חנויות, מסחר, משרדים וסופרמרקט

       

בית לחם 
 הגלילית

 05353ג/
(3909) 

גלריות, חנות למלאכת יד ומזכרות, טיפול 
 37 -קפה או מסעדה לוריפוי טבעי, בית 

 סועדים,עיבוד תוצרת חקלאית

קרקע חקלאית 
עם הנחיות 

 מיוחדות
 06בנחלה מס'  9 229

 יחידות נופש ומתקנים תומכים

קרקע חקלאית 
עם הנחיות 

 -מיוחדות 
 איכסון תיירותי

 יחידות אירוח בנחלה 0עד  0 069

בית לחם 
 הגלילית

 2789ג/
(0085) 

 מסעדה

 תחנת דלק

657 9  

  9 079 חנות

בית לחם 
 הגלילית

 0002ג/
(3999) 

 מגרשים 02 -ב 02 589 מגורים ב' יחידת אירוח ו/או משרד
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שם 

 היישוב

מספר 

תוכנית 

 ושנת תוקף

 בייעוד תכלית/שימוש תיירותי

שטח הבניה  

הפוטנציאלי לפי 

 התב"ע )מ"ר(

מספר 

יחידות 

 אירוח

 הערות

בית 

 שערים

 05900ג/

(3990) 

ירוח כפרי, גלריות, סדנאות משרדים, א

 וכו'

 

שטח חקלאי עם 

 הנחיות מיוחדות
29,999  309 

 069יחידות אירוח  ועד  0עד 

מ"ר לתעסוקה לא  209מ"ר ועוד 

 נחלות 69 -ב חקלאית לנחלה;

בית 

 שערים

 03680ג/

(3992) 
 יחידות אירוח ומבני מנהלה ושירות

חקלאות בשילוב 

 אירוח כפרי
 63בנחלה מס'  7 059

בית 

 שערים

 02670ג/

(3997) 

יחידות אירוח, מבני שירות ותיירות 

 חקלאית

חקלאות בשילוב 

 אירוח כפרי
 59בנחלה מס'  5 028

בית 

 שערים

 07020ג/

(3995) 
 75בנחלה מס'  0 069 מגורים א' יחידות אירוח

בית 

 שערים

 05900ג/

(3990) 

גלריות, חנות למלאכת יד ומזכרות, טיפול 

 37 -ת קפה או מסעדה לוריפוי טבעי, בי

 סועדים,עיבוד תוצרת חקלאית 

 מגורים היישוב כפרי

23,289 9 
מ"ר בניכוי  799נחלות )עד  65 -ב

 יחידות אירוח(
קרקע חקלאית עם 

 הנחיות מיוחדות

 יחידות נופש ומתקנים תומכים

 

קרקע חקלאית עם 

 -הנחיות מיוחדות 

 איכסון תיירותי

0,039 368 
הנחלות  65ירוח לכל יחידות א 0

 מ"ר ליחידה( 09)עד 

בית 

 שערים

 8086ג/

(0006) 
  9 0,853 שירותי דרך קיוסק, מסעדה וממכר תוצרת 
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שם 
 היישוב

מספר תוכנית 
 ושנת תוקף

 בייעוד תכלית/שימוש תיירותי
שטח הבניה  

הפוטנציאלי לפי 
 התב"ע )מ"ר(

מספר 
יחידות 
 אירוח

 הערות

 (3990) 03303ג/ בלפוריה

סדנה או חדר עבודה, יחידת 
 אירוח

 08 699 מגורים א'
הפעילות התיירותית כחלק ממבנה המגורים 

יחידות  2מ"ר ועד  099מגרשים( עד  6)
 אירוח למגרש

 9 399 מגורים ג' סדנה או חדר עבודה
הפעילות התיירותית כחלק ממבנה המגורים 

 מ"ר 099מגרשים( עד  3)

 90/0620מק/יז/ בלפוריה
למקצועות חופשיים, חלל 

יחידת אירוח, סדנה, גלריה 
 וכו'

מגורים 
 ביישוב כפרי

079 07 
מגרשים, כחלק ובצמוד ליחידת  07 -ב

 מ"ר לחלל 29המגורים ועד 

       

גבעת 
 אלה

 חלל למקצועות חופשיים (3996) 02239ג/

 9 0,679 מגורים א'
מגרשים, כחלק ובצמוד ליחידת  02 -ב

 חללמ"ר ל 79המגורים ועד 

 9 3,099 מגורים ב'
מגרשים, כחלק ובצמוד ליחידת  03 -ב

 מ"ר לחלל 79המגורים ועד 

גבעת 
 אלה

 9 2,099 מגורים א' חלל למקצועות חופשיים (3995) 00508ג/
מגרשים, כחלק ובצמוד ליחידת  63 -ב

מתוכן  00מ"ר לחלל ) 79המגורים ועד 
 (02239מאושרות בתוכנית ג/

       

 (3909) 06052ג/ גבת

 חלל למקצועות חופשיים
 -מגורים א' 

3 
2,299  

מגרשים, כחלק ובצמוד ליחידת  66 -ב
 מ"ר לחלל 79המגורים ועד 

מלאכה נקייה, סדנאות, 
 מסחר והסעדה

מסחר 
 ותעסוקה

3,567   
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שם 
 היישוב

מספר תוכנית 
 בייעוד תכלית/שימוש תיירותי ושנת תוקף

שטח הבניה  
הפוטנציאלי לפי 

 תב"ע )מ"ר(ה

מספר 
יחידות 
 אירוח

 הערות

 גזית
 03066ג/
(3992) 

 099  06,999 מגורים א' חדרי אירוח ואיכסון
 099חדרי האיכסון יוקמו במקצבים ; ישנם 

נחלות ואין חלוקה למגורים/איכסון תיירותי; 
 מ"ר 069יחידות עד  0הערכה 

 Cכסון ברמה אתר אי 69 7,009 תיירות אכסון ואירוח אוכלוסיה מתחלפת
מסחר קמעוני לרבות שירותי מזון 

 והסעדה
  9 007 מסחר

       

 גניגר
 05007ג/
(3909) 

מבני איכסון, שירות, שירותי מזון 
 והסעדה, משרדים

תיירות 
 ומלונאות

 בהתאם לתקני משרד התיירות 69 3,599

משרדים, אולמות תרבות, קליניקות, 
שירותי צריכה קמעוניים, שירותי 

 מזון, הסעדה וכו'
 מ"ר למסחר 379 9 379 תעסוקה

מגרשים, כחלק ובצמוד ליחידת  000 -ב 9 5,079 3מגורים א חלל למקצועות חופשיים ואומנים
 מ"ר לחלל 79המגורים ועד 

מגרשים, כחלק ובצמוד ליחידת  020 -ב 9 6,079 2מגורים א חלל למקצועות חופשיים ואומנים
 חללמ"ר ל 79המגורים ועד 

       

 דברת
 00028ג/
(3990) 

* הערכה בתקנון לא מצויין מספר יחידות  30 3,669 אירוח כפרי לינה כפרית ומתקני נופש
 יחידות לדונם( 0)חושב לפי 

 239 28,099 מגורים וחברה חדרי אירוח ואיכסון
מ"ר; אין  09יחידות לדונם , גודל יחידה  2

 חלוקה למגורים/איכסון תיירותי
 הערכה בתקנון לא מצוין אחוז הבינוי 9  0,999 שירותי דרך תחנת דלק ושירותים (0050) 0090ג/ ברתד

       
 הושיעיה

 00090ג/
(3990) 

מבנים קלים לקמפינג, מתקני ספורט 
 ומחנאות

 מ"ר ליחידה 79באישור קק"ל; עד  9 3,999 איזור נופש פעיל

 הושיעיה
 009ג/במ/

(0000) 

לונית, חנויות אכסניית נוער, מ
מזכרות, מרכז טיולים ולמידה, בי"ס 

 שדה וכו'

מבני ציבור 
משולב תיירות 

 ונופש
הערכה בתקנון לא מצוין מספר יחידות )חושב  336  33,609

 יחידות לדונם 0לפי 
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 שם היישוב

מספר 
תוכנית 
ושנת 
 תוקף

 בייעוד תכלית/שימוש תיירותי

שטח הבניה  
הפוטנציאלי 
לפי התב"ע 

 ר()מ"

מספר 
יחידות 
 אירוח

 הערות

 

 היוגב

 05777ג/
(3900) 

שירותי משרד, סדנאות, אומנות, מטבח 
 וקייטרינג, יחידות אירוח

מגורים ביישוב 
 כפרי

299 3 
 339מ"ר ועוד  89יחידות אירוח ועד  3עד 

 מ"ר לתעסוקה לא חקלאית בנחלה

 היוגב
 03009ג/
(3992) 

 9 5,399 ם בנחלותמגורי חלל למקצועות חופשיים ואומנים
מגרשים, כחלק ובצמוד ליחידת  309 -ב

 מ"ר לחלל 29המגורים ועד 

 חלל למקצועות חופשיים ואומנים
מגורים לבעלי 

 מקצוע
539 9 

מגרשים, כחלק ובצמוד ליחידת  30 -ב
 מ"ר לחלל 29המגורים ועד 

 היוגב
 2322ג/
(0080) 

 9 3,899 שירותי דרך תחנת דלק ושירותי דרך
ינים אחוזי הבניה; הערכה של לא מצו

09% 

       

 הסוללים
 06060ג/
(3998) 

 לפי תקני משרד התיירות  039 5,060 מלונאות ונופש Aכפר נופש ברמה 

 9 0589 מגורים א' חלל למקצועות חופשיים ואומנים
מגרשים, כחלק ובצמוד ליחידת  236 -ב

 מ"ר לחלל 29המגורים ועד 

 הסוללים
 05880ג/
(3903) 

 9 039 מגורים א' חלל למקצועות חופשיים ואומנים
מגרשים, כחלק ובצמוד ליחידת  00 -ב

 מ"ר לחלל 29המגורים ועד 

פינת חי ושירותים תומכים לרבות אולמות, 
 כיתות, מועדון וקיוסק 

אטרקציה 
 תיירותית

3,963 9   
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שם 
 היישוב

מספר 
תוכנית 

 ושנת תוקף
 בייעוד תכלית/שימוש תיירותי

שטח הבניה  
הפוטנציאלי לפי 

 התב"ע )מ"ר(

מספר 
יחידות 
 אירוח

 הערות

 הרדוף
 00852ג/
(3990) 

 מתקן אירוח על פי תקני משרד התיירות
מלונאות 

 ונופש
2,799  57  

 9  0,309 מגורים א' חלל למקצועות חופשיים ואומנים
מגרשים, כחלק ובצמוד  02 -ב

 -ליחידת המגורים, הערכה של כ
 לחלל מ"ר 29

בתי מלאכה, סדנאות, משרדים, אומנים ויוצרים 
בתחום הפלסטי לרבות חוגים, סדנאות יצירה, כיתות 

 להוראת האומנויות

אזור 
 מלאכה

0,583  9  

למפעלי יצור, סדנאות, מחלבה, מאפיה בזיקה 
לחקלאות אורגנית ופעילויות תיירותיות בעלות אופי 

יכרים, תצוגות, תיירותי כגון מרכז מבקרים, שוק א
 סדנאות יצירה, שיווק ומכירת תוצרת

תעסוקה 
 חקלאית

08,297  9  

       

 חנתון
 09862ג/
(3993) 

 79 0,799 מגורים א' יחידות איכסון
לא מצוינים אחוזי הבניה לאיכסון 

מ"ר  29 -מוערך ב -תיירותי 
 ליחידה

 אכסניה, חדרי ואולמות כנסים, סמינרים ומועדונים
תרבות 

ילוי ב
 ונופש

0,379 37 

יש להגיש תוכנית מפורטת ; עד 
מיטות בהתאם לתקנים של  79

משרד התיירות )שקובעות 
 מיטות( 099מינימום 

       

 יפעת
 09687ג/
(3999) 

 0,399 0,999 מגורים א' יחידות אכסון

לא מצוינים אחוזי הבניה לאיכסון 
מ"ר  29 -תיירותי ומוערך ב

מגרשי  299יחידות בכל   0ליחידה 
 מגורים א'

 9  5,057 מבני ציבור מוזיאון
שטח כולל לשטחי ציבור, לא 
 מצויין שטח ספציפי למוזיאון
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 שם היישוב

מספר 
תוכנית 
ושנת 
 תוקף

 בייעוד תכלית/שימוש תיירותי

שטח הבניה  
הפוטנציאלי 
לפי התב"ע 

 )מ"ר(

מספר 
יחידות 
 אירוח

 הערות

       

 כפר ברוך
 03003ג/
(3992) 

 9  2,999 מגורים א' חלל למקצועות חופשיים ואומנים
שימוש לתעסוקה יהיה בשטח מקסימלי 

 מגרשים 099 -מ"ר ב 29של 

     

 חלל למקצועות חופשיים ואומנים
מגורים לבעלי 

 מקצוע
759  9 

שימוש לתעסוקה יהיה בשטח מקסימלי 
 מגרשים 00 -מ"ר ב 29של 

 כפר ברוך
 00809ג/
(3992) 

 9  3,059 מגורים א' למקצועות חופשיים ואומנים חלל
שימוש לתעסוקה יהיה בשטח מקסימלי 

 נחלות 00 -מ"ר ב 29של 

 חלל למקצועות חופשיים ואומנים
מגורים לבעלי 

 מקצוע
709  9 

שימוש לתעסוקה יהיה בשטח מקסימלי 
 מגרשים 05 -מ"ר ב 29של 

       
 כפר החורש

 0357ג/
(0080) 

מבני מגורים עבור מבריאים,  מיועד להקמת
 חדר אוכל, מטבח, מועדון ומבנה שירות שונים

אזור מלונאות 
 ונופש

8,279 020 
מ"ר ליחידה  79 -שטח יחידה הוערך בכ

 לרבות מבני שירות דרושים

       

 כפר יהושע
 08058ג/ 

 )בהפקדה(

עיבוד תוצרת חקלאית, חקלאות תיירותית, 
כסון, הסעדה, גידול בעלי חיים מיוחדים, אי

שירותי בילוי ונופש עסקים קטנים ויזמויות 
 כגון גלריות, סדנאות, הוליסטיקה, מזכרות וכו'

איזור מגורים 
 פל"ח -בנחלה 

30,999 239 
מ"ר  069 -יחידות וע 0יחידות אירוח עד 

 -מ"ר לתעסוקה לא חקלאית ב 009ועוד 
 נחלות 89

 כפר יהושע
 00627ג/
(3990) 

 9  0,009 מגורים א' שיים ואומניםחלל למקצועות חופ
שימוש לתעסוקה יהיה בשטח מקסימלי 

 מגרשים 05 -מ"ר ב 29של 
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 שם היישוב
מספר תוכנית 

 ושנת תוקף
 בייעוד תכלית/שימוש תיירותי

שטח הבניה  
הפוטנציאלי 
לפי התב"ע 

 )מ"ר(

מספר 
יחידות 
 אירוח

 הערות

 ואומנים חלל למקצועות חופשיים (0006) 8682ג/ כפר יהושע
אזור מגורים 

לבנים 
 ממשיכים

709  9 
שימוש לתעסוקה יהיה בשטח מקסימלי 

 מגרשים 08 -מ"ר ב 29של 

 (3992) 03020ג/ כפר יהושע

 חלל למקצועות חופשיים ואומנים
אזור מגורים 
בישוב חקלאי 

 )חלקות א'(
7,099  9 

שימוש לתעסוקה יהיה בשטח מקסימלי 
 מגרשים 089 -מ"ר ב 29של 

 לל למקצועות חופשיים ואומניםח
אזור מגורים 
לבעלי מקצוע 

 ותושבים
3,009  9 

שימוש לתעסוקה יהיה בשטח מקסימלי 
 מגרשים 52 -מ"ר ב 29של 

 9  609 אזור מגורים ב' חלל למקצועות חופשיים ואומנים (3990) 02927ג/ כפר יהושע
שימוש לתעסוקה יהיה בשטח מקסימלי 

 מגרשים 32 -מ"ר ב 29של 

 (3909)05806ג/ כפר יהושע
חלל למקצועות חופשיים ואומנים ונופש 

 כפרי
מגורים בישוב 

 כפרי
299  3 

 339 -מ"ר לאיכסון ו 89 - 38מספר בית 
 מ"ר לפל"ח

 (0082) 2570ג/ כפר יהושע
בהתאם לחוק הגנים הלאומיים ושמורות 

 הטבע
  9  9 אתר לאומי

 כפר יהושע
 96/7052יז/מק/

(0005) 
  9  335 אזור מגורים ב' ועות חופשיים ואומניםחלל למקצ
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 שם היישוב
מספר תוכנית 

 ושנת תוקף
 בייעוד תכלית/שימוש תיירותי

שטח הבניה  
הפוטנציאלי 
לפי התב"ע 

 )מ"ר(

מספר 
יחידות 
 אירוח

 הערות

 (3990) 06250ג/ מזרע

אולמות,  -מלון הכולל שירותי מלונאות
ת, שירותי בריאות וספורט, חדרי הרצאו
בריכות שחיה ונוי ומסעדות עם כל 

 הפונקציות הנתוות

 ב'-20מגרש מס'  007 5,795 מלונאות ונופש

 (0008)  0763ג/ מזרע

מסחר, אולמות תצוגה, מזנונים, תעשיה 
 עתירת ידע, משרדים, מלאכה, בידור ומסחר

   - 8,239 תעסוקה

   039 8,239 מלונאות ונופש מלון ושירותי מלון

 תוספת קומה ויחידות למלון  37 0,703 מלונאות ונופש מלון ושירותי מלון (3997) 02803ג/ מזרע

 חנויות, מסעדות, מזנונים ומרכזי מבקרים (0006) 8620ג/ מזרע
אזור מסחר 
 ושירותי דרך

6,708 007  
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 שם היישוב

מספר 
תוכנית 
ושנת 
 תוקף

 בייעוד תכלית/שימוש תיירותי
שטח הבניה  

ציאלי לפי הפוטנ
 התב"ע )מ"ר(

מספר 
יחידות 
 אירוח

 הערות

 מנשית זבדה
 09635ג/
(3997) 

חלל למקצועות חופשיים ואומנים, חנויות 
 מזון וקיוסקים, מספרות ומכוני יופי

 9  3,909 אזור מגורים א'
שימוש לתעסוקה יהיה בשטח מקסימלי 

 מגרשים 68 -מ"ר ב 29של 

 מנשית זבדה
 00208ג/
(3900) 

יירותי, שירותי הסעדה ויחידות מסחר ת
 אירוח

 0,200  002,899 אזור מגורים א'

שימוש לתעסוקה יהיה בשטח מקסימלי 
מגרשים;  0,028 -מ"ר למגרש ב  099של 

יחידות  2 -הנחה לאיכסון תיירותי 
 למגרש

    2,527 איזור מסחרי שירותי בילוי, בידור, אירוח ואוכל

 מנשית זבדה
 6595ג/
(0000) 

למקצועות חופשיים ואומנים, חנויות  חלל
 מזון וקיוסקים, מספרות ומכוני יופי

  9  6,000 איזור מגורים א'

 מנשית זבדה
 5303ג/
(0002) 

בית בד, מוזיאון פרטי בדואי, מקצועות 
 חופשיים

איזור תעשיה 
זעירה ומלאכה 
 ומסחר מעורב

2,285  9  

 מסעדה, קיוסק, מוסכים ומחנים
איזור מסחרי 

 ירותי דרךוש
0,088  9  

       
מרחביה 

 מושב
 06666ג/
(3990) 

מתחם לטיפול באמצעות מים ושלושה חדרי 
 אירוח בצמוד

קרקע חקלאית 
עם הוראות 

 מיוחדות
 37בנחלה מספר  2 777

       

מרחביה 
 קיבוץ

 00290ג/
(3999) 

 חדרי אירוח כפרי
איזור מגורים א' 

 מיוחד
2,309  098 

וח הוערך בשטח שימוש יחידות איר
יחידות למגרש 2מ"ר;  29מקסימלי של 

 מגרשים 35 -ב

אירוח הכולל חדרי טיפול, שירותי בריאות, 
נופש רפואי, מסחר, שירותי הסעדה ובתי 

 קפה
 070  5,069 אירוח כפרי

מ"ר ליחידה  79 -שטח יחידה הוערך בכ
 לרבות מבני שירות דרושים
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 שם היישוב

מספר 
תוכנית 
ושנת 
 תוקף

 בייעוד תכלית/שימוש תיירותי
שטח הבניה  

הפוטנציאלי לפי 
 התב"ע )מ"ר(

מספר 
יחידות 
 אירוח

 הערות

       

 נהלל
 08066ג/
(3903) 

עיבוד תוצרת חקלאית, חקלאות תיירותית, 
גידול בעלי חיים מיוחדים, איכסון, הסעדה, 
שירותי בילוי ונופש עסקים קטנים ויזמויות 

הוליסטיקה, מזכרות  כגון גלריות, סדנאות,
 וכו'

שטח חקלאי עם 
 הנחיות מיוחדות

33,799  299 

מ"ר  069 -יחידות וע 0יחידות אירוח עד 
 -מ"ר לתעסוקה לא חקלאית ב 009ועוד 

 נחלות 57
 

 נהלל
 02625ג/
(3990) 

 חלל למקצועות חופשיים ואומנים
איזור מגורים 

בנחלות )חלקות 
 א'(

5,799  9 
טח מקסימלי שימוש לתעסוקה יהיה בש

 נחלות 079 -מ"ר, ב 79של 

 חלל למקצועות חופשיים ואומנים
איזור מגורים 
לבעלי מקצוע 

 ותושבים
2,399  9 

שימוש לתעסוקה יהיה בשטח מקסימלי 
 מגרשים 60 -מ"ר, ב 79של 

 נהלל
 03608ג/
(3997) 

 חלל למקצועות חופשיים ואומנים
איזור מגורים 

 בנחלות
2,579  9 

ה יהיה בשטח מקסימלי שימוש לתעסוק
 נחלות 57 -מ"ר, ב 79של 

 נהלל
 08990ג/
(3900) 

 תוספת חלל למקצועות חופשיים ואומנים
איזור מגורים 
לבעלי מקצוע 

 ותושבים
0,399  9 

שימוש לתעסוקה יהיה בשטח מקסימלי 
 נחלות 30 -מ"ר, ב 79של 

       

סואעד 
 )חמרייה(

 09508ג/
(3996) 

ואומנים ונופש חלל למקצועות חופשיים 
 כפרי

 76  2,999 איזור מגורים א'
שימוש לתעסוקה יהיה בשטח מקסימלי 

 מגרשים 099 -מ"ר ליח"ד ב 29של 

מטיילים, מסעדה, חוות רכיבה, מתקני 
ספורט, בריכת שחיה וכל שימוש אחר 

 המיועד לנופש ותיירות

איזור תיירות 
 ונופש

 29מגרש  9  0,036
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 שם היישוב

מספר 
ת תוכני

ושנת 
 תוקף

 בייעוד תכלית/שימוש תיירותי
שטח הבניה  

הפוטנציאל לפי 
 התב"ע )מ"ר(

מספר 
יחידות 
 אירוח

 הערות

       

 צפורי
 08068ג/
(3903) 

עיבוד תוצרת חקלאית, חקלאות תיירותית, 
גידול בעלי חיים מיוחדים, איכסון, הסעדה, 

 תשירותי בילוי ונופש עסקים קטנים וייזמויו
 יות, סדנאות, הוליסטיקה, מזכרות וכו'כגון גלר

שטח חקלאי 
עם הנחיות 

 מיוחדות
35,099 253 

 נחלות 02 -מ"ר ב 069יחידות אירוח עד 
 והשאר תעסוקה אחרת

 צפורי
 09839ג/
(3990) 

 אירוח כפרי
איזור מגורים 

 א'
 58-ו 02בנחלות   

 צפורי
 00086ג/
(3999) 

 משרדים, -מבנים ומתקנים לשירותי המבקרים 
הדרכה, בקרת כניסה, מחסן, שירותים, מזנון, 

 מסעדות, חנויות, מזכרות חללי תצוגה וכו'

 -גן לאומי צפורי
 מבואת כניסה

0,580  9  

 צפורי
 0957ג/
(0008) 

 03  2,689 אזור מגורים א' אירוח כפרי
במסגרת השטח המותר לבניה מותר 

 32-מ"ר ב 069יח' צימרים עד  0לבנות 
 נחלות

 9  0,279 אזור מגורים ב' צועות חופשיים ואומניםחלל למק
לא מצוינים אחוזי הבניה לאיכסון 

 -מ"ר למגרש; ב 29 -מוערך ב -תיירותי 
 מגרשים 007

       
 רמת דוד

 07960ג/
(3995) 

 9  2,999 אזור מגורים א' חלל למקצועות חופשיים ואומנים
שימוש תיירותי הוערך בשטח מקסימלי 

 נחלות 099 -מ"ר; ב 29של 

       
 שדה יעקב

 300ג/במ/
(0006) 

 9  0,509 אזור מגורים א' חלל למקצועות חופשיים ואומנים
שימוש תיירותי הוערך בשטח מקסימלי 

 נחלות 78 -מ"ר; ב 29של 
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 שם היישוב

מספר 
תוכנית 
ושנת 
 תוקף

 בייעוד תכלית/שימוש תיירותי
שטח הבניה  

הפוטנציאלי לפי 
 התב"ע )מ"ר(

ר מספ
יחידות 
 אירוח

 הערות

 שמשית
 09673ג/
(0000) 

חדר אירוח  -במיקוד שירותי בריאות
 ושירותים נלווים

מרכז לשירותי 
 בריאות

309 6 
 ייחידות אירוח הוערכו בשטח מקסימאל

 מ"ר 09של 

       

 שריד
 03095ג/
(3996) 

 79  3,999 מגורים א' חדרי אירוח
ל גודל היחידות על פי התקנים הפיזיים ש

 נחלות( 039 -משרד התיירות )ב

 9  6,779 מגורים ב' חלל למקצועות חופשיים ואומנים
שימוש לתעסוקה יהיה בשטח מקסימלי 

 מגרשים( 020 -מ"ר למגרש )ב 79של 

חלל למקצועות חופשיים, סדנאות, 
 קליניקות, מסחר הסעדה, בתי מלאכה

 מ"ר 0,999למסחר עד  9  7,009 תעסוקה ומלאכה

       

 תל עדשים
 00000ג/
(3992) 

עיבוד תוצרת חקלאית, חקלאות תיירותית, 
גידול בעלי חיים מיוחדים, איכסון, הסעדה, 
שירותי בילוי ונופש עסקים קטנים ויזמויות 
כגון גלריות, סדנאות, הוליסטיקה, מזכרות 

 וכו'

שטח חקלאי עם 
 הנחיות מיוחדות

 נחלות 50 -במ"ר  069יחידות אירוח עד  0 306  33,399

 תל עדשים
 00000ג/
(3992) 

איש תחת כיפת השמיים   799אירועים עד 
 ומבני שירות ותמך

  9 669 בילוי ונופש

       
 תמרת

 02080ג/
(3996) 

 חלל למקצועות חופשיים ואומנים
איזור מגורים 

 מיוחד
29  9 

שימוש תיירותי הוערך בשטח מקסימלי 
 078מ"ר; במגרש מס  29של 

 תמרת
 2255/ג
(0080) 

 חלל למקצועות חופשיים ואומנים
איזור מגורים 

 מיוחד
6,759  9 

שימוש תיירותי הוערך בשטח מקסימלי 
 מגרשים 300 -מ"ר; ב 29של 
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 פיתוח כלכלי .03
 

 מבוא 03.0
 

מיליון תושבים בישראל החליפו את כתובת  0.7 -כ 3909לבין  0007במהלך התקופה בין 

מיליון מ"ר  07 -כיון מ"ר למסחר ושירותים עסקיים ומיל 09 -, נבנו למעלה מ3מגוריהם

 .4לתעשייה

(. End Userבין הישובים והאזורים השונים בארץ קיימת תחרות על ליבו של הצרכן הסופי )

 ר שוקלות היכן למקם עצמן.הצרכנים הסופיים בתחרות זו הם משקי הבית והפירמות אש

הניתוח הכלכלי בדוח מצב קיים עוסק בבחינת נתונים השוואתית בין מועצה אזורית עמק 

 יזרעאל לבין מועצות אזוריות אחרות, ישובים עירוניים ונתונים כלל ארציים.

 הניתוח הכלכלי מתחלק לשתי נקודות מבט:

 ה.המצב הכלכלי מנקודת הראות הכלכלית של תושבי המועצ 

    .כלכלת המועצה 

 

 

 מדד כלכלי חברתי 03.3
 

המדד הכלכלי החברתי של הרשויות המקומיות בישראל מתבסס על מגוון רחב של פרמטרים. 

נמצא כי קיים מתאם גבוה בין המדד הכלכלי חברתי לבין ההכנסה הממוצעת של תושבי 

היא הרמה  0, כאשר 09עד  0דד הוא על סקאלה של הרשות ורמת המינוע של התושבים. המ

היא הרמה הגבוהה ביותר )סביון  09 -הכלכלית חברתית הנמוכה ביותר )רהט לדוגמא( ו 

 לדוגמא(.

 . 55המדד הכלכלי חברתי של מועצה אזורית עמק יזרעאל הוא 

דש לחו₪  0,686למשרת שכיר במועצה אזורית עמק יזרעאל היא ברוטו ההכנסה הממוצעת 

לעצמאי במועצה אזורית ברוטו לחודש בממוצע ארצי. וההכנסה הממוצעת ₪  5,959לעומת 

לחודש בכלל הארץ. חשוב לציין כי ₪  8,977לחודש לעומת ₪  8,052עמק יזרעאל היא 

הנתונים מתייחסים למועסקים התושבים במועצה אזורית עמק יזרעאל ללא קשר למקום 

 .6מועסקים בשטחי המועצה ובמוקדי התעסוקה שלהעבודתם ואינם בהכרח רלוונטיים ל

 03% -ההתפלגות בין השכירים והעצמאיים במועצה אזורית עמק יזרעאל ובכלל הארץ זהות 

 עצמאים. 8% -שכירים ו

                                                           
3
 מעקב ובקרה. 03תמ"א  
4
 מחולל לוחות בינוי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 
5

המדד המותאם אשר רלוונטי למועצות אזוריות ומאפשר להשוות אותן עם מועצות מקומיות ועיריות אשר שונות  
 בתכונותיהן ממועצות אזוריות.

6
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. - 0202ות מקומיות בישראל רשוי 
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המדד הכלכלי חברתי וההכנסה הממוצעת למשרת שכיר במועצה אזורית עמק יזרעאל 

 :7בהשוואה למועצות אזוריות דומות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במובנים רבים מועצה אזורית עמק יזרעאל דומה באופייה לישובים עירוניים בארץ ומתפקדת 

כפרבר עירוני או עיר שינה. כתוצאה מכך בוצעו השוואות בין נתוני מועצה אזורית עמק 

, לחיפה יזרעאל לבין מודיעין, כמו גם השוואה לתל אביב כמטרופולין העיקרי של ישראל

אליו משתייכת מועצה אזורית עמק יזרעאל, עפולה ונצרת אשר  ז צפוןכמטרופולין של מחו

 מהוות ערים מרכזיות באזור הגיאוגרפי של עמק יזרעאל. 

 :8להלן ההשוואה מבחינת הרמה הכלכלית חברתית וההכנסה למשרת שכיר

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 למ"ס. - 0222רשויות מקומיות בישראל  
8
 למ"ס. - 0222רשויות מקומיות בישראל  
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, היא מדד תושבים 0,999רמת המינוע של התושבים, כלומר מספר כלי הרכב הממונעים לכל 

 חשוב בבחינת רווחת החיים והמצב כלכלי של התושבים.

תושבים  0,999כלי רכב ל  283 -מועצה היא בין הגבוהות בארץ הרמת המינוע של תושבי 

טוב מצב כלכלי ממספר גורמים שחוברים זה לזה: (. רמה גבוהה זו נובעת מ3909)נתוני שנת 

ריחוק של  ,זה מזה של הישובים, ריחוק פיזור גיאוגרפי של הישובים ,של האוכלוסייה

תחבורה ציבורית המאופיינת היעדר תחבורה ציבורית זמינה ו ,ממקורות הפרנסההישובים 

 ברמת שירת נמוכה. 

 

 :9להלן השוואה בין רמת המינוע של תושבי מועצה אזורית עמק יזרעאל לבין ישובים נבחרים

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 השכלה 03.2

ההשכלה היא משאב כלכלי לכל דבר ולרמת ההשכלה השפעה גדולה ביותר על מצבה הכלכלי של 

 האוכלוסייה.

רמת ההשכלה של תושבי מועצה אזורית עמק יזרעאל גבוהה בהשוואה הארצית. מספר התושבים 

קרב הנשים בעמק שנות לימוד גבוהה מזה של כלל הארץ הן בקרב הגברים והן ב 06 -עם למעלה מ

 . 10יזרעאל

 

                                                           
9
 .0202נתוני הלמ"ס לשנת  
10
 .0222נתוני מפקד האוכלוסייה משנת  
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בהשוואה לישובים נבחרים ניתן לראות כי רמת ההשכלה במועצה אזורית עמק יזרעאל גבוהה מזו 
 .11של יישובי האזור, דומה לזו בחיפה ונמוכה מזו בתל אביב ומודיעין

 

 

 

אזורית  בחינה מעמיקה יותר מצביעה על כך שקיים פער גדול בין אוכלוסיית המיעוטים במועצה

עמק יזרעאל לבין תושביה היהודים. שני הישובים הערבים במועצה אזורית עמק יזרעאל הם 

. ניתן לראות כי 12ישובים כפריים אשר השכלתם נמוכה אפילו בהשוואה לישובים ערביים אחרים

 .   13רמת השכלתם במעט יותר גבוהה מזו של תושבי מועצה אזורית אל בטוף

                                                           
11
 .0222נתוני מפקד האוכלוסייה משנת    
12

מהאוכלוסייה העברית במועצה אזורית  22%יה זבדה כיוון שהוא מהווה הנתונים בגרף מתייחסים לישוב מנש  
 עמק יזרעאל וכיוון שלא קיימים נתונים עבור הישוב הנוסף בלמ"ס.

13
 .0222נתוני מפקד אוכלוסייה   
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 14תעסוקה 03.0

 השתתפות בכוח עבודה

בחינה מבנה התעסוקה של תושבי המועצה האזורית חשוב הן להבנת המצב הכלכלי של 
 התושבים והן לקביעת האסטרטגיה של ניצול הקרקע בעתיד.

במועצה אזורית עמק יזרעאל גבוה  15ומעלה( 07שיעור ההשתתפות בכוח העבודה )של בני 
מוצע הארצי הן בקרב הגברים והן בקרב השנים. שיעור ההשתתפות נמוך במעט משמעותית מהמ

 .16מזה של מודיעין המאופיינת באוכלוסייה צעירה גדולה בגיל העבודה

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

נתוני התעסוקה מתייחסים לתושבי המועצה האזורית ומאפייני תעסוקתם. מנתונים אלו לא ניתן להסיק  -הערה  
 ופי המועסקים העובדים בגבולות המועצה.עבור א

15
 על פי הגדרות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 
16
 .0222מפקד אוכלוסייה משנת  
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בבחינה פרטנית של ההשתתפות בכוח העבודה של המגזר הערבי במועצה אזורית עמק יזרעאל 

(, ניתן 17אוכלוסייה הערבית בעמק יזרעאלמה 89%ה זבדה המהווים י)בהתבסס על נתוני מנש

לראות כי אין מגמה ברורה בנושא. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה הכללי ביישוב גדל באופן 

ת )באחוז אחד בלבד(. כיום שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של נוהשנה האחרו 07 -מינורי ב

ושיעור  36%-הוא כברים שיעור ההשתתפות של הג . מתוך זה20% -האוכלוסייה הערבית הוא כ

הנשים בכוח העבודה עלה של השתתפות שיעור ה. בעוד ש8% -כההשתתפות של הנשים הוא 

 ירד.דווקא הגברים בכוח העבודה השתתפות , שיעור 0007-3998בשנים 

 

  יוממות

לעבוד מחוץ לישוב  מהמועסקים של במועצה אזורית עמק יזרעאל יוממים, כלומר יוצאים 59% -כ

על פי נתוני הלמ"ס בנפת יזרעאל באזור טבעי עמק יזרעאל )האזור הטבעי כולל  ים שלהם.המגור

ת יוצאים לעבוד מחוץ לישוב אך נשארים בגבולו 29% -ישובים נוספים מעבר לישובי המועצה( כ

 מהיוממים יוצאים לעבוד מחוץ למחוז צפון. 09% -כנפת מועצה אזורית עמק יזרעאל ו

אחוזים הם הנהגים  65%עים לעבודתם באמצעות רכב פרטי. מתוכם כ מהעובדים מגי 59% -כ

 הם נוסעים המצטרפים לרכב של נהג אחר. 2% -ברכב ופחות מ

 :18להלן התפלגות דרכי ההגעה לעבודה של תושבי עמק יזרעאל

                                                           
17
 אין נתונים מלאים בלמ"ס לכן לא ניתן היה לבחון את הנושא לגביהם. -לישובים סואעד חמירה ובית זייד  
18
 . 0222מפקד אוכלוסייה של שנת  
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 תחום עיסוק ושכר

וב על פילוח התעסוקה של תושבי המועצה אזורית עמק יזרעאל לפי ענפי הכלכלה השונים חש

מנת הן להבין את הביקוש למקומות תעסוקה והן לאפיין את רמות ההכנסה השונות ואת 

 פוטנציאל ההכנסה בכל תחום.

במועצה אזורית עמק יזרעאל היא )כלל תושבי המועצה כולל ילדים(  לנפשההכנסה הממוצעת 

 .19תל אביבבחודש ב₪  0,656 -בחודש בממוצע הארצי ו₪  3,065 -לחודש בהשוואה ל₪  0,002

 במועצה אזורית עמק יזרעאל עובדים)מספר תושבי המועצה אשר עובדים(  מהמועסקים 05.7%

 .הארצי בממוצע 00% -ל בהשוואה, בתעשייה

 במועצה אזורית עמק יזרעאל עובדים)מספר תושבי המועצה אשר עובדים(  מהמועסקים 05.2%

 .הארצי בממוצע 03% -ל בהשוואה, החינוך בתחום

 .בממוצע הארצי 0% -כ לעומת, ופיננסים בנקאיים בשירותים וסקיםע 3% -כ

 במועצה אזורית עמק יזרעאל עוסקים)מספר תושבי המועצה אשר עובדים(  מהמועסקים 5.3%

 .הארצי בממוצע 0.7% לעומת, בחקלאות

                                                           
19
 .0202ויות מקומיות בישראל רש -עיבוד נתוני למ"ס  
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 :20להלן התפלגות המועסקים ב במועצה אזורית עמק יזרעאל בהשוואה לכלל הארץ

 

 רמות, השונים התעסוקה דפוסי את לאפיין מאפשר כלכלה ענפי לפי מועסקיםה כאמור, ניתוח

 התעסוקה דפוסי לגבי החלטות לקבלת כלי משמש זה מידע. ענף מכל הכוללת וההכנסה השכר

 .העתידי האסטרטגי מהתכנון חלק ויהיה המיטביים

 לעודד איכד אשר, עבודה וכוח שכר העתירי הענפים את מזהה בישראל העבודה שוק ניתוח

 . האזורי בתכנון

 מנהל, ופיננסים בנקאות, ביטוח, ומים חשמל הם בישראל השכר רמות את המובילים הענפים

 .ותקשורת תחבורה, תעשיה, ציבורי

 ושירותי, החינוך, בינוי, חקלאות הם למשרה ביותר הנמוכה התמורה את המשלמים הכלכלה ענפי

 .ואוכל אירוח

 :21ארץ לפי ענפי הכלכלה השוניםלהלן רמות השכר הממוצעות ב

 

 
                                                           

20
 .0222 -מפקד האוכלוסייה  
21
 (.0222)נתוני השכר הם לשנת  0202 -למ"ס השנתון הסטטיסטי לישראל  
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 :22להלן מספר המועסקים במועצה אזורית עמק יזרעאל לפי ענף כלכלי

 

 

 

 

 

 

 

 

על מנת לאפיין מהו נתח ההכנסה של כל ענף כלכלי בכלל ההכנסה של תושבי מועצה אזורית 

 של כל ענף כלכלי במספר העובדים הממוצעת בארץעמק יזרעאל בוצע מכפלה של רמת השכר 

של תושבי מועצה אזורית  משכרבענף זה בקרב תושבי עמק יזרעאל. לפי חישוב זה, סך ההכנסה 

הגולמי( של   מקומי"ג" )תוצר מ. סכום זה הוא מעין "תלחודש ₪מיליון  039עמק יזרעאל היא כ 

 .  23המועצה אזורית עמק יזרעאל משכר

נים, ניתן לראות כי בחלק כיוון שישנם הבדלים משמעותיים בין רמות השכר בתחומים השו

מהתחומים אחוז עובדים מסוים מרוויח פחות מפלח השוק שלו וההפך. למשל בענף החקלאות 

מכלל המועסקים ב במועצה אזורית עמק יזרעאל בעוד שהכנסתם מכלל ההכנסה 5.3%עובדים 

 . מצב הפוך מתרחש בענף התעשייה בו7%בקרב תושבי המועצה אזורית עמק יזרעאל היא רק 

. כך גם לגבי ענפי החשמל, המים, הבנקאות, 37%וחלקם בעוגת השכר הוא כמעט  05.7%עובדים 

 נדל"ן ושירותים עסקיים ומנהל ציבורי.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

ועל בסיס  0222העיבוד בוצע על סמך אחוזי המועסקים בכל תחום בשנת  - 0222עיבוד נתוני מפקד אוכלוסייה  
 .0200כמות התושבים של שנת 

23
 והשירותים( מוצרים) הסחורות של   הכולל הערך של מדידה המציין כלכלי מונח הוא( ג"תמ) מיגול מקומי תוצר 

 הפחתת לפני(, שנה על מדובר לרוב) נתונה תקופה במהלך( מדינה על מדובר לרוב) מסוים טריטוריאלי בשטח שיוצרו
 .כסף של במונחים מבוטאים אלו נתונים. הבלאי
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להלן גרף המציג את אחוז ההכנסה בענף הכלכלי מתוך כלל ההכנסה של תושבי המועצה אזורית 

 :24ך כלל המועסקים של עמק יזרעאלעמק יזרעאל בהשוואה לאחוז המועסקים באותו תחום מתו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסחר ומשרדים 03.7

היקף שטחי המסחר הוא פועל יוצא של הביקוש מחד ושל ההיצע הסטטוטורי וזמינות הקרקע 

ומאידך. הביקוש הוא פועל יוצא של מספר התושבים כוח הקנייה שלהם  והמיקום והנגישות 

עשייה . כוח הקניה במועצה אזורית עמק יזרעאל גדול באופן יחסי כיוון שהרמה לאזורי הת

 הכלכלית החברתית של התושבים גבוהה ורמות השכר של התושבים גבוהות. 

 אלף מ"ר של מסחר ומשרדים. 080יש  3903חות הארנונה של המועצה לשנת לפי דו

מ"ר  07החישוב בוצע על בסיס אלף עובדים ) 07 -פוטנציאל המועסקים בשטח זה הוא של כ

למועסק(. כיוון שיש אחוז יוממים גבוה, כפי שהוצג בפרק הקודם, לא ניתן לדעת אם עובדים 

בשטחי המסחר והמשרדים הללו תושבי עמק יזרעאל. כך גם לגבי הצרכנים של שירותי המסחר 

בין היתר ישובים והמשרדים. כיון שמועצה אזורית עמק יזרעאל נמצאת בסמיכות לישובים רבים, 

עירוניים, קיימת סבירות גדולה שתושבי מועצה אזורית עמק יזרעאל משתמשים בשירותים 

 הקיימים בישובים סמוכים וההפך. 

 
 
 
 

                                                           
24

שניהם פרסומי  - 0202ונתוני שכר מהשנתון הסטטיסטי לישראל לשנת  0222מ  עיבוד נתוני מפקד האוכלוסייה 
 הלמ"ס.
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 שני אז"ת -עפולה

אלון  אז"ת
 תבור

ק"מ  31טווח של כ 
 אלון תבור מאז"ת

טווח של 
ק"מ  31כ 

מעפולה 
ושגיא 
2111 

 2111שגיא 

 

 תעשייה 03.6

 .הפוטנציאלים והעובדים היזמים על ניהםיב מתחרים בארץ תעסוקה/  התעשייה אזורי

 22של בנק ישראל מרחק הנסיעה הממוצע של יוממים המתגוררים בפריפריה הוא על פי מחקר 

. לפי נתון זה, אזורי התעשייה הנמצאים בשטחי מועצה אזורית עמק יזרעאל מהווים היצע 25ק"מ

 תעסוקתי לתושבי רוב מחוז הצפון ומגיעים עד חיפה והקריות.

וטווח יוממות של  ייה העיקרייםלהלן מפה הממחישה את טווחי הרלוונטיות של אזורי התעש

 : 26עובדיהם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אזורי התעשייה במרחב של עמק יזרעאל

 מגדל, שחק כגון רבים תעשייה אזורי קיימים המועצה של התעשייה ולאזורי למועצה בסמיכות

 .ועוד זרזיר כעבייה, ציפורית, גליל קדמת, גלבוע, כרמל מבואות, העמק

רית עמק יזרעאל ארבעה אזורי תעשייה עיקריים שהיא שותפה בהם. למועצה אזורית מועצה אזו

 :27להן פירוט אזורי התעשייה שטחיהם רמת השיווק ומפעלים עיקריים

 דונם לתעשייה מנוצלים ברובם.  0,299 -כ - אלון תבור 

 מרבית המפעלים מתמחים בתעשייה מסורתית. 

 מפעלים עיקריים: תנובה, פזקר, סטרפלסט. 

                                                           
25
 .0222בנק ישראל  -" ושכר יוממות, תחבורתית בתשתית השקעה" 
26
 . Google earthעיבוד מפה מתוך  
27
 וקה.נתוני החברה הכלכלית של מועצה אזורית עמק יזרעאל ומנהל אזורי פיתוח במשרד התעשייה המסחר והתעס 
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 אלון תבור

 עפולה צפון

 עפולה דרום

 עמקים שגיא
2111 

 דונם לתעשייה מנוצלים ברובם. 209 -כ - עפולה דרום .3

 מפעלים עיקריים: תדיראן, תבליני הגליל, רומולד. 

 דונם לתעשייה מנוצלים ברובם. 399 -כ - עפולה צפון .2

 מפעלים עיקריים: ר. אהרוני, אם.די.טי., סיסמרטריקס. 

 דונם לתעשייה שווקו. 269מתוך  %79 -כ - 3999שגיא  .0

 מצן, אפקטבעי, לין תעשיות מזון.מפעלים עיקריים: מחסני ח 

 
 דונם לתעשייה בארבעת האזורים. 3,399סה"כ כ 

 
 :28להלן מיפוי אזורי התעשייה העיקריים השייכים למועצה אזורית עמק יזרעאל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סקר מועסקים באזורי תעשייה

 בסיוע החברה הכלכלית של המועצה בוצע סקר מועסקים באזורי תעשייה. מטרת הסקר היא

לאפיין את העובדים של אזור התעשייה ואת אזור מגוריהם. במהלך הסקר בוצעה פניה לכל 

 המפעלים באזור התעשייה והועבר אליהם שאלון למילוי )ראה נספח(.

 0,507 מועסקים בהםש ,תעשייה אלון תבורהבאזור מפעלים  03-מ שהתקבלומניתוח הממצאים 

 20% -מועצה האזורית עמק יזרעאל. כיעים מהמגמהמועסקים הם  02%עובדים, עולה כי רק 

נתונים אלה  נהרייה וסביבתם. ,מחיפה, קריות, עכו 39% -כור עפולה והסביבה ואזגיעים ממ

 מוצגים בתרשים שלהלן.

                                                           
28
 Google earthעיבוד מפה מתוך  
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:התפלגות אזורים מהם מגיעים המועסקים באזור התעשייה אלון תבור                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפעל "גניגר מפעלי פלסטיקה" הממוקם בקיבוץ גניגר. סקר נוסף בוצע בקרב עובדי

 עובדים. 059המפעל מעסיק 

 

 להלן התפלגות העובדים לפי מקום המגורים:        

 אחוז מכלל העובדים מספר עובדים אזור מגורים
 00% 37 נצרת 

 8% 09 נצרת עלית
 6% 8 מגדל העמק

 8% 09 עפולה / גבעת המורה
 8% 09 כפר קמא ודבוריה

כפרים בסביבה )זרזיר, כעבייה, יפיע, 
 32% 29 ה זבדה ואיכסאל(ימנש

 8% 09 שובי המועצה )לא כולל גניגר(יי
 32% 29 גניגר

 

 להלן התפלגות העובדים לפי החתך המקצועי שלהם:         

 אחוז מכלל העובדים מספר עובדים תחום עיסוק
 50% 009 עובדי ייצור ולוגיסטיקה

 5% 09 נשי אחזקהטכנאים / א
 2% 7 הנדסאים

 2% 0 םמהנדסי
בעלי תארים אקדמיים בתחומי ניהול 

 02% 39 שונים
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 בינוי 03.5

 שטח בנוי

 ניתוח נתוני הארנונה מאפשר לקבל את התמונה האופטימאלית של שימושי הקרקע במועצה.

מכלל השטח המשלם  37.6%ם במועצה, אשר מהווים מיליון מ"ר של שטחי המגורי 0.2 -ישנם כ

 ארנונה במועצה. 

 מכלל השטחים. 05.7%שטחי התעשייה, מלאכה המסחר והמשרדים מהווים 

 .  75% -היעודים העיקריים הם קרקע תפוסה ומבנים חקלאיים 

 :29לפי מ"ר בנוי 3903להלן התפלגות שטחי הארנונה לשנת 

 

 :30לפי אחוזים מכלל השטח הבנוי  3903נת להלן התפלגות שטחי הארנונה לש

 

                                                           
29
 .0200נתוני הארנונה של המועצה האזורית לשנת  
30
 .0200נתוני הארנונה של המועצה האזורית לשנת  
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 התחלות הבניה

 -מהתחלות הבניה היו למגורים, כ 79% -מראה כי כ 0007-3900בחינה של התחלות הדיור בשנים 
 לחקלאות. 38% -לתעשייה  ו 06%

חלקן של התחלות בניה למגורים עלה בעוד שחלק החקלאות  3909-3900, בשנים האחרונות
 והתעשייה ירד.

 :0007-390031הלן התפלגות סך התחלות הבניה בין השנים ל

 

 

 :32להלן התפלגות התחלות הבניה בשנים האחרונות

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31
 למ"ס. -מחולל לוחות בינוי  
32
 למ"ס. -מחולל לוחות בינוי  
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 מודל גרביטציה -עוצמה כלכלית  03.8

 הצגת מודל הגרביטציה

מוש בנתוני מדד החוזק על ידי שי אזורמודל הגרביטציה מאפשר לחשב את עוצמתו הכלכלית של 
החברתי של הישוב )ההכנסה הממוצעת לנפש מוכפלת במספר התושבים( והמרחק בינו לבין 

מול "כוחם הכלכלי" של ישובים  אזורהנקודות הנבדקות. מודל זה משווה את "כוחו הכלכלי" של ה
על ואזורי מפתח בישראל. המודל מאפשר לחשב את טווח ההשפעה של כל אחד מן היישובים 

 טווח השפעה גדול יותר הינו אינדיקאטור לעוצמה כלכלית גדולה יותר של הישוב.  .עמק יזרעאל

המודל בנוי על ההנחה כי עוצמה כלכלית מרוכזת באזורים בהם יש מחזור כלכלי גדול יותר ולכן 
כוח אזורים בהם אוכלוסייה גדולה יותר ו/או רמות הכנסה גבוהות יותר, הם חזקים יותר כלכלית. 

היצע של המסחר והשירותים גדול בהתאם. כתוצאה מכך תחום ההקניה באזורים אלו גדול יותר ו
מגיעה אליהם אוכלוסייה לצורך רכישה של שירותים שההשפעה של מקומות אלו הוא גדול כיוון 

 -ומוצרים. המודל מחשב את טווח ההשפעה של המועצה בהשוואה לאזור המשיכה העיקרי בארץ 
 .חיפה -בירת מחוז הצפון בהשוואה לותל אביב 

שוב בדומה המדד שמתקבל ממודל הגרביטציה הינו מדד להערכה יחסית של מצבו הכלכלי של הי
ממצאי המודל מציגים אינדיקציה לטווח המוצר ולהעדפות הקניה למדד של מחירי הדיור. 

 והשימוש בשירותים של תושבי כל אחד מהאזורים.

 מצאי המודלמ

 50 -כ של מרחק מתוך, אביב תל ממחוז מ"ק 68 -כ של שטווח כך על מצביעות דלהמו תוצאות
 . אביב תל מחוז של ההשפעה תחום הינו, אביב תל מועצה אזורית עמק יזרעאל למחוז בין מ"ק

 בין שהמרחק בעוד, מ"ק 0 -כ הוא חיפה של ההשפעה תחום כי נמצא חיפה עבור זהה בבדיקה
 . מ"ק 27 -כ הוא שניהם

 עבור גבוהה רלוונטיות בעלי שניהם כי מציגה, במודל שנבחנו לאזורים שיש הגדולה פעהההש
 '.  וכו ותרבות במסחר בשירותי ובשימוש עבודה בחיפוש, יזרעאל עמק תושבי

 :מוצגים במפה שלהלן 33טווחי ההשפעה

 
                                                           

 .Google Earthמקור:  33

 תחום ההשפעה בין
עמק יזרעאל 

 ק"מ 5כ  -לחיפה

תחום ההשפעה 
בין עמק יזרעאל 

למחוז תל 
 11כ  -אביב

 ק"מ
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 קרקענדל"ן ותכנון   03.0

 הקרקע על בעלות

 .המוניציפאליים והשימושים הייצור, הצריכה אמצעי של שיתוף: קיבוצים .0

 .מגורים בתי שיוך ללא השיתופית האגודה חברי - מחברים .א

 אפשר) שמם על מזוהה רכוש בעלי משויכים הבתים - השיתופית האגודה חברי .ב

 .פרבר של תכונות( להוריש

 .עירוני כפרבר מתפקדת - מוניציפאלית אגודה הרחבה שכונת .ג

 מושבים: שיתוף של אמצעי הייצור והשימושים המוניציפאליים.  .3

הבתים לא יכולים להימכר ללא הנחלה. יש  -בעלי נחלות חברים באגודה  .א

 יחידות דיור בכל נחלה. 2אפשרות לבנות 

 אגודה מוניציפאלית פרבר עירוני סחיר. -הרחבה  .ב

 עירוני. מתפקדים כפרבר  -יישובים קהילתיים  .2

 בעלות על הנכס ועל הקרקע. הנכסים הקרקעות סחירים. -כפרים  .0

 ישראל מקרקעי מנהל החלטות

החלטות ממ"י אינן מאפשרות לאגודה השיתופית  ליהנות מרנטה על הקרקע ומקטינות את 
 התמריץ ההוני לביצוע שכונות הרחבה. 

האגודה לבעלי נכסים החלטות ממ"י מאפשרות שיוך דירות ומגרשים והופכות את חברי 
 במתכונת המקובלת בעיר.

בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים,  - 0372החלטה  –

  כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית.

בניה למגורים בחלקות א' בנחלות במושבי עובדים בכפרים  - 0373החלטה  –

 יח"ד בכל נחלה(. 2ובמושבים )

 .תשלום דמי היתר -תוספת בניה, שינוי ייעוד, ניצול ופיצול מגרש  - 0307החלטה  –

הקצאת קרקע למגורים על ידי ממ"י באזורי עדיפות לאמית  - 0350החלטה  –

 בפטור ממכרז.

 מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע. - 0352החלטה  –
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 תקציב המועצה 03.09

התפלגות תקציב המועצה כפי שהוצג במסמך של המועצה בנושא סל השירותים להלן 

 . 3900והתקציבים. התקציבים הם לשנת 

 הכנסות המועצה:          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הוצאות המועצה:              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 

 

לתלמיד בחינה השוואתית של תקציבי החינוך לתלמיד מעלה כי ההוצאה של המועצה על חינוך 

. נמוכה בהשוואה למועצה אזוריות מטה אשר, אך גבוהה משמעותית 34בשנה₪  8,099 -היא כ

 ר המועצות האזוריות ומודיעין.אביחס לש

יש לציין כי ביה"ס ויצו בנהלל אינו מתוקצב דרך תקציב החינוך של המועצה לכך השפעה על 

 ך עבור תלמיד היא גבוהה יותר.ירידה של הוצאות החינוך לתלמיד. כך שלמעשה ההשקעה לחינו

להלן השוואה של ההשקעה השנתית לתלמיד בין עמק יזרעאל, מועצות אזוריות נבחרות 
 :35ומודיעין

 

 השוואה דומה בוצע עבור תקציב הרווחה לתושב.

תקציבי המועצה לרווחה גבוהים מאלו של מודיעין ומועצה אזורית עמק חפר, אך נמוכים מאלו 

 דרום השרון ומטה אשר. של מועצה אזורית 

 :  36להלן גרף המציג את הנתונים

 

 

                                                           
34

 במועצה.  9-05הילדים בגילאים לצורך חישוב זה חולקו הוצאות המועצה לחינוך בשנה בסך  
35

 למ"ס ונתוני התקציב של המועצה.  -ת מקומיות בישראל רשויו -מקור הנתונים  
36

 למ"ס ונתוני התקציב של המועצה. - רשויות מקומיות בישראל -מקור הנתונים  
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 שאלון -סקר מועסקים באזורי תעשייה  -נספח  03.00

 

 לכבוד ....

 מנכ"לית / מנהל כ"א 

 

 א.ג. נ

 הנדון: סיוע בהקמת בסיס נתונים להכנת תכנית אסטרטגית למ.א יזרעאל

מכינה תכנית אסטרטגית לשנים הבאות. לצורך הכנת התכנית אנו  המועצה האזורית יזרעאל
 מבקשים את עזרתכם להקמת בסיס נתונים בנושא התעסוקה. 

 אנו מבקשים להעביר לנו מידע לא מזוהה ברמה אישית הכוללת את פרטים להלן: 

 שם מקום העבודה  .0

 מיקומו  .3

 מספר המועסקים במקום העבודה  .2

 3 -מהקריות ו 7מעפולה  09פעלים, כלומר כדוגמה מקום המגורים של העובדים במ .0

 מנהלל או באופן כללי מהמועצה האזורית יזרעאל . 

 אפיון המועסקים לפי המועסקים לפי חתך מקצועי כגון: מהנדסים טכנאים עובדי ייצור. .7

 

 את המידע נא להעביר אם אפשר בפורמט דיגיטאלי ואם לא  אז בהדפסה לאברהם ברקן.
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 חקלאות 02

  ג' בחלק בהרחבה מפורט זה נושא

  קיימתהחקלאות מאפייני ה 02.0

 
השטחים החקלאיים יחד עם השטחים הפתוחים הינם מאפיין עיקרי של המרחב הכפרי 

דונם הינם שטחים חקלאיים  379,999-דונם של המועצה, כ 229,999מתוך שטח של כ המועצה.

 מאפייני החקלאות: מעובדים. קיים רצף של שטחים חקלאיים שמהווים גם שטח ירוק פתוח.

 עם מעט ידיים עובדות. פתוח חקלאות צמחית בשטחהינה במועצה עיקר החקלאות   •

  קיימים מעט בתי צמיחה.

 לא קיימת חקלאות נישה במועצה.  •

  - סוגי הגידולים  •

o פואגידולים למס; 

o  חיטה ותירס -גידולי גרעינים;  

o עגבניות, תירס ושעועית -ה יירקות לתעשי; 

o גידולי ירקות; 

o  שמן,  -חסה, סלק, שום, בצל, כרוב, כרובית וברוקולי )בחורף(, מטעים  -גידולי עלים

 ;שקדים והדרים

 הינו בעיקר עבור השוק המקומי. יעד הגידול  •

הרפתות  נף לול ופיטום תרנגולים, ברווזים )מעט(.כולל רפתות לחלב, ע גידול בעלי חיים  •

 במועצה הינן יצרני חלב גדולים באופן יחסי בארץ.

עיקר משאבי המים )קולחין( הינם חיצוניים, ורובם מגיעים ממכון טיהור  - משאבי מים  •

מים שפירים בכמות  .המים המושבים הינם ברמה שלישונית חיפה )תשלובת הקישון(.

 ק משמשים את משק החי. מלמ" 0-09-של כ

 מרכיב עלות המים משמעותי בחקלאות צמחית )כגון הדרים( ושולי בגידול בע"ח. 

 שיתופי פעולה והגדלת יחידות משקיות. - מגמות  •

, או תכניות של דור המשך לחקלאותוטיפוח חינוך ואין מספר החקלאים קטן  - דור המשך •

 . לימוד בתחום החקלאות

אשר מבצע מדי שנה  "חוות נווה יער"וסד של משרד החקלאות בתחום המועצה נמצא מ  •

נהלל נמצאת חווה חקלאית -בבית הספר ויצ"ובנוסף,  מחקרים בתחום החקלאות.

 לימודית.

 

 מועסקים בחקלאות 02.3

ר . ית0,999 -מקרב תושבי המועצה האזורית עמק יזרעאל הוא כ בחקלאות המועסקים מספר

, שאינם גרים בתחומי המועצה האזורית עמק יזרעאל מהסביבה שכירים הינם העובדים 

היקף ההקצאה של עובדים זרים ביישובי המועצה האזורית עמק  .זרים עובדים ובנוסף יש
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 -. סה"כ העובדים בחקלאות נאמד על ידי מנהל המחוז במשרד החקלאות ב089 -יזרעאל הוא כ

0,999  . 

נחלות חקלאיות כך שבממוצע יש  3,079 -מי המועצה האזורית יזרעאל יש כביישובים שבתחו

 מועסקים בחקלאות תושבי העמק לנחלה.  9.0 -כ

 פדיון 02.2

 בעלי מגידול מגיעות ההכנסות 59% אולם, צמחית עיקר השטח החקלאי מיועד לחקלאות

 חיים.

פרות. הפדיון מחלב נאמד  37,999 -דינה. ברפתות יש כמשק החלב בעמק הוא מהגדולים במ

 לשנה ופדיון מבשר בהיקף דומה. ₪ חצי מיליארד כב

 לשנה.  ₪ מיליון  079 -חית נאמד בכצמהפדיון מחקלאות 

 לשנה. ₪ מיליארד  0.7 -כסה"כ הפדיון מחקלאות נאמד ב

 
ייצור של ענפי אחוז ה -מחוז העמקים )מועצה אזורית עמק יזרעאל ועמק בית שאן( 

  :37החקלאות מסך הייצור הארצי

 אחוז מהייצור הארצי ענפי החקלאות

  07%  רפת חלב

  89%  תמרים

  69%  צאן לחלב

  76%  מנגו

  07%  זיתים

  07%  בננות

  87%  דגים

  69%  שקדים

  79%  תבלינים ירוקים

  73%  פיטום עגלים

 

 מים צריכת 02.0

 .החי למשקממ"ק  מיליון 09 -כ מתוכם, ק"ממ מיליון 67 -כ היא המים צריכת

 '.אג 59 -כ מושבים מים, ₪ 3 -כ שפירים מים: לקוב מים תעריפי

                                                           
37
 .אתר האינטרנט של משרד החקלאותמתוך  
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 מערכת התנועה והכבישים 00

 מבוא 00.0

דונם. מערך  222,999-ישובים בשטח כולל של כ 20ל כולל מועצה איזורית עמק יזרעא

שובי המועצה יך הצירים הארצי והקישוריות בין ירהתחבורה במועצה נשען ברובו על מע

 מתבססת על צירים אלו.

מערך התחבורה הקיים בפועל, המתוכנן או המאושר בתכניות  היא לנתח של פרק זהמטרתו 

 הסטטוטוריות הקיימות.

את מערך התחבורה הקיים הן בגישה ליישובים והן בין הישובים, תוך בחינה של מנתח  הפרק

 ישובי המועצה.יב התחבורה הציבוריתמערך 

סקירה של תכניות סטטוטוריות תחבורתיות קיימות אשר להן השפעה ישירה  יכלול גםפרק ה

 שובי המועצה.יעל הנגישות והשירות של י

 מיקום 

, 57, 67, 50, 55, 52, 69נשענת על צירים ארציים כגון: כביש  המועצה האיזורית עמק יזרעאל

50 ,533. 

 כ'גבולות'תחום השיפוט של המועצה כולל בתוכו את הצירים הבאים ואליהם נתייחס 

הינו כביש ארצי ראשי וממוקם במזרח, כביש  67המערכת התחבורתית של המועצה: כביש 

 .בחלק המערבי - 533ביש ומי, וכרבחלק הד -50בחלק הצפוני, כביש  -50

 

 תהליך ביצוע הבדיקה

 .קביעת תחום הבדיקה ואיסוף נתונים 

 .בחינת מערכות הכבישים הארציים הקיימות 

 .ניתוח מערך הכבישים הארצי המתוכנן 

 .ניתוח מערך התחבורה הציבורית הקיים והעתידי במועצה 

 ים בשטח המועצה.בדיקת נתוני פקקי התנועה ותאונות הדרכים בכבישים הבין עירוני 

 ניתוח מערך התנועה הפנימי בתוך הישובים. 

 .סיכום ומסקנות 
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 כבישים ארציים 00.3
 
 נפחי תנועה 00.3.0

 

מוצגים נפחי התנועה לאורך הצירים הבינעירוניים הראשיים והנמצאים בתוך במפה שלהלן 

 גבולות המועצה האזורית עמק יזרעאל.

נתון בסיסי לניתוח תפקוד יהוו ובמסגרת הדו"ח נפחים אלו  3900נפחים אלו נכונים לשנת 

 הכבישים והצמתים בתחום המועצה.

ניתוח של ום למועצה יעבור קטעי הכבישים הרלוונטי תנועה בהמשך הדו"ח מוצגים נפחי

בי שדרוג, הרחבות קטעים וצמתים על פי שלוש רמות השירות הקיימות תוך התייחסות לשל

 תקופות של תכנון וביצוע שנקבעו ע"י החברה הלאומית לדרכים.

 (3900נפחי תנועה לשעת שיא )
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 (3900נפחי תנועה לשעת שיא )

 שני הכיוונים 3כיוון  0כיוון  קטע כביש מס'

 899   יישוב עפולה -צומת יזרעאל 69

 0,050   צומת עדשים - יישוב עפולה 69

  0,089 0,089 צומת הסרגל -ו צומת מגיד 67

  0,763 0,330 יישוב עפולה - צומת הסרגל 67

  3,033 0,808 כניסה לגב. המורה -יישוב עפולה 67

 3,033   צומת כפר תבור -כניסה לעפולה עילית 67

 0,708   צומת ברוך-צומת נהלל 52

 0,030   צומת עדשים -צומת ברוך 52

 3,607   צומת נהלל -צומת מגדל העמק 57

 3,500   צומת השומרים -צומת נהלל 57

  0,769 0,593 צומת המוביל -צומת ישי 55

  0,279 0,602 צומת בית רימון -צומת המוביל 55

 3,203   צומת המוביל -צומת סומך 50

 

 :52כביש 

 .נמוכה שירותהרמת  •

 .זרימה צפופה •

 .הירות נמוכה ואחידההתנועה נעה במ •

 הזרימה לא יציבה וכל הפרעה קלה תגרום לכישלון תפעולי. •

  .מרחקי הראות לעקיפה קטנים •

 כלי רכב. 39,999-נפח יומי של כ •

 כלי רכב עוברים בשני הכיוונים. 3999-בשעות השיא כ •

  נתיבי, דו מסלולי. -יש הצדקה להרחבת הדרך לדומהסיבות הנזכרות לעיל  •

)עפ"י החברה הלאומית  3937-3909מסלולי בתקופה שבין -להרחבה דוהכביש מתוכנן  •

 .לדרכים(

 
 52כביש 
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 )בקטע שבין עפולה לצומת כפר תבור(  :67כביש 

כאשר התנועה נעה במהירות נמוכה ואחידה, זרימת התנועה צפופה ולא  - Eרמת שירות  •

 יציבה וכל הפרעה קלה תגרום לכישלון תפעולי.

 .לעקיפה קטנים מאודמרחקי הראות  •

 כלי רכב עוברים בשני הכיוונים. 3799כלי רכב. בשעות השיא  30,999-כיום נפח יומי של כ •

 נתיבי, דו מסלולי. -יש הצדקה להרחבת הדרך לדומהסיבות הנזכרות לעיל  •

 

 : 57כביש 

מנשיה זבדה. בהמשך ישודרג  -מסלולים באזור רמת ישי 3-בתהליך שדרוג והרחבה ל •

 ומת נהלל ועד יפיע )כיום קיים מסלול אחד בלבד(.מכיוון צ

כאשר  -( Eהקטע שבין צומת נהלל ונצרת נמצא ברמת שירות נמוכה בשעת שיא בוקר ) •

התנועה נעה במהירות נמוכה ואחידה, זרימת התנועה צפופה ולא יציבה וכל הפרעה קלה 

מחייב שדרוג דבר אשר  , מרחקי הראות לעקיפה קטנים מאוד,תגרום לכישלון תפעולי

 מסלולי בטווח הזמן הקצר.-לדו

 

 צומת נהלל -57כביש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 50כביש 

נתיבים כולל מחלפים מפרידנים וכולל רצועה  3-מסלולים ו 3-בתהליך שדרוג והרחבה ל   •

. בוצע החלק שבין מחלף המוביל ועד מחלף סומך, )רכבת קלה( באמצע המיועדת לרק"ל

 חלק שבין מחלף המוביל ועד צומת משהד. וכיום נמצא בתהליך ביצוע ה
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 :55כביש 

 099רמת שירות נאותה, זרימה חופשית לחלוטין ומהירות נסיעה ממוצעת אפשרית מעל  •

 .קמ"ש

נתיבים  3מסלולים עם  3-בוצע שידרוג לאורך כל הכביש מצומת המוביל עד צומת ישי ל •

 לכל כיוון.

עד צומת גולני ובצד הדרומי הרחבה  בהמשך הכביש לכיוון צפון מתוכנן המשך שידרוג •

 .6וחיבור לתוואי כביש 

 

 08תת"ל 

צפונה. החלופה המומלצת ע"י הצוות היא חלופה  6מוצעות מס' חלופות של המשך דרך  •

A הקיים. 533-שבה התוואי מקביל ל 

 נתיבים לכל כיוון והפרדה מפלסית בכניסה לכפר יהושוע. 2מסלולים עם  3מומלץ לתכנן  •

נתיבים לפחות בכל כיוון כדי לשמור על  2מחייבים תכנון  3929תנועה לשנת תחזיות ה •

 רמת שרות טובה ולאפשר זרימת תנועה יציבה ומעבר בטוח בין הנתיבים.

 

 553מקביל לכביש  -55תוואי מוצע כביש 
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הקיים ( עובר בתוואי 6העתידי )המשך דרך  55היא החלופה בה תוואי כביש  A, חלופה כאמור

 בקטע צומת תל קשיש ועד אלונים. 533של כביש ארצי 

נתיבי תנועה לכל כיוון ומחלפון בשטח היישוב שדה יעקב  2-התוואי המוצע מורכב מ

 .57המאפשר חיבור ליישוב ולכביש ארצי 

 57ותהיה דרך אזורית המחברת בין כביש ארצי  533במקביל לכביש המשודרג תישמר דרך מס' 

 גישה ליישובים שלאורכה.ומאפשרת  59-ו

העובר בין  55את תוואי דרך  2התכנון נמצא בשלבים מתקדמים ואמור לגרוע מתוך תמ"א 

 היישוב שדה יעקב ורמת ישי.

 

 תאונות דרכים 00.3.3

( 3909 לשכה מרכזית לסטטיסטיקה,)עם נפגעים נתוני תאונות דרכים הטבלה הבאה מציגה 

 בכבישים הבין עירוניים שבתחומי עמק יזרעאל:

 מתוכן קטלניות מתוכן קשות מס' תאונות קטע כביש

 0  0  עפולה )דרום( -יזרעאל צומת 69

  0 02 צ. עדשים -עפולה )צפון(

  2 0  נצרת )דרום( -עדשים צומת

 0  8  צ. הסרגל -מגידו צומת 67

  2 02 עפולה -הסרגל צומת

   0 ת המורהגבע-עפולה

   0 עפולה עילית -גבעת המורה

  3 05  צ. כפר תבור-עפולה עילית

52 

  2 8 כפר ברוך - נהלל צומת

צומת  -צומת כפר ברוך 
 עדשים

00 0  

57 

צומת  -צומת מגדל העמק 
 נהלל

0 7  

  2 30 צומת השומרים -צומת נהלל 

 3 7 39 צ. המוביל -ישי  צומת 55

50 
הכניסה  - המוביל צומת

 לעילוט
33 2 0 
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 פקקי תנועה 00.3.2

קיימים כיום פקקי תנועה גדולים בחלק מהצמתים לאורך הצירים הארציים העוברים בשטח 

 , צומת נהלל, ועוד.69-67המועצה, כגון: צומת אלונים, צומת כביש 

לדרכים, חלק מהצמתים משודרגים בימים  על פי התכניות העתידיות של החברה הלאומית

אלו, כולל הרחבות לאורך הקטעים בניהם וחלקם ישודרגו בשנים הבאות )על פי האג'נדה של 

 החברה(.

 69כביש 

 

 

 

 

 

 

 

 

לעיתים הבעיה היא   .(69דוגמא לפקק תנועה בכביש ששודרג )כביש בתמונה ניתן לראות 

 .לנפחי התנועה הקיימים בצומתר אינו מותאם כלומר, התכנון של הרמזותפקוד הרמזורים, 

 תחבורה ציבורית 00.2
 
 רכבת העמק 00.2.0

ק"מ הכולל  70-פרויקט לאומי להקמת קו רכבת, נוסעים ומשא, מחיפה לבית שאן באורך של כ

 .תחנות נוסעים חדשות 8

הקמת מסילה בודדת לחיבור איזור העמקים )עפולה, בית שאן( לחיפה )נמל  הפרויקט כולל

חיפה( ולמרכז הארץ וכן הקמת התחנות: לב המפרץ, נשר, צומת העמקים, כפר יהושע, כפר 

תוואי רכבת העמק נמצא בתהליך ביצוע והוא עובר בגבול  .ברוך, עפולה, תל יוסף ובית שאן

ת ונגישות לתושבי האזור בכלל ולתושביה מועצה הדרומי של המועצה ואמור לתת שירו

 בפרט, לכל החלק המערבי והדרומי של הארץ.
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 תוואי מסילת העמק )מקור: החברה הלאומית לדרכים(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 רק"ל )רכבת קלה( 00.2.3

 הרק"ל תשרת סדרת יישובים לאורך התוואי המתוכנן.

 את תוואי הרכבת הקלה לשני מקטעים: ניתן לחלק . 32לפי תמ"א  50עוברת בכביש הרק"ל 

 בחיפה ועד הר יונה בנצרת עילית  ממרכזית המפרץ -ק"מ(  26קטע פרברי )באורך 

 מהר יונה ועד רח' המוסכים בנצרת. -ק"מ(  7וקטע עירוני )באורך 

 צפון למרכז המטרופולין,הי ביצוע קו הרכבת הקלה יביא לשיפור משמעותי בנגישות תושב

 מכבידה על מערכת הדרכים. , שאינהבתחבורה ציבוריתתוך שימוש 

 .32התוואי המזרחי בבחינת חלופות, לפי תמ"א 
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 עמק יזרעאל והסביבה -חיפה -תוואי הרכבת הקלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נה ישסוללים. העפ"י התכנון המוצע לא קיימת תחנת העלאה והורדה ליד הישובים שמשית ו

לאפשר נגישות בתחבורה  כדי שמשית והסוללים יםיישובהתכנון תחנה בפאתי בחשיבות רבה 

לכיוון המטרופולין של חיפה ונצרת, ובמקביל  תושבי האשכול הצפוני במועצהציבורית ל

 'חנה וסע' בסמוך לתחנת הרק"ל. ניוחנישל לקדם תכנון 

 הרכבת כבד 00.2.2

 :בחינת חלופות לתוואי המזרחי

חלופה )ואדי ערה(.  67, לאורך כביש 6ובתמ"מ  32החלופה שאושרה בתמ"א  - חלופה מומלצת

יה גדולה. החלופות האחרות המוצעות, יהיו בעייתיות ישירות מיטבי למסת אוכלוסזו נותנת 

בוסים הינו , מאחר ומסלול האוטואל הרכבתישובי המועצה יממבחינת נגישות של תח"צ 

כבישים הומת לצאינו נושק של הרכבת קצה התוואי המזרחי ואילו  52מעפולה לכיוון דרך 

בחלופה אינה ישימה, מוצע לתמוך  32, במידה וימצא כי החלופה של תמ"א . עם זאת67/69

 .0.3או  0.7

 יש לוודא נגישות טובה גם בטווח הארוך. מיקום החיבור בין המסילה  - נגישות לתחנות

בנוסף,  .התחנות 3-המזרחית למסילת העמק בחלופות הנ"ל, הינו נכון מבחינת נגישות ל

 סע" בתחנות כפר ברוך וכפר יהושע.לוודא פיתוח חניון "חנה ו

ת לא מכשיל את האפשרות לסלול את המסילו 3יש לוודא שהמפגש בין  - 50ממשק עם כביש 

 הכביש.
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 תוואי  מוצע לרכבת הכבדה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טובוסיםאו
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 :38רמות השירות היומיות של תחבורה ציבורית למדגם ישובים בתחומי המועצה  ותלהלן מפורטבטבלה ש

 מוצא חיפה נצרת תל אביב עפולה

 יעד   

 מזרע 60 17 10 70

 צומת נהלל 130 170 30 60

 גבעת אלה 0 0 0 0

 סוללים 29 22 0 0

 כפר יהושע 0 0 0 0

 שמשית 30 22 0 0

 קיבוץ שריד 60  0 60

 

 גנם אל אוםדור,  עין ,גזית :מהישובים ליישוב עפולה האוסף קו מפעילה קווים חברת •

 -פעמים אחר הצהריים. מעפולה ליישובים הנ"ל 2-פעמים בבוקר ו 2 - ודברת טמרה

 פעמים אחר הצהריים. 2-פעמים בבוקר ו 2 - תדירות זהה

הצירים הראשיים באמצעות מגוון מפעילים  עיקר השימוש בתחבורה ציבורית נשען על •

 .)אגד, קווים, ג.ב. טורס, אומני אקספרס, נצרת נסיעות ותיירות(

מרכזים  3-התחנות הנמצאות במבואות היישובים או בצמתים ראשיים מובילות ל •

 מרכזים אזוריים: נצרת ועפולה. 3-ול ,תל אביבוארציים: חיפה 

 .שובי המועצהיבין י הסדירציבורית תחבורה לא קיימת קישוריות של מערך  •

לאזורי התעסוקה והתעשייה )אלון תבור, שגיא  הסדירתחבורה ציבורית לא קיים מערך  •

(. ההגעה לאזורים אלו מבוססת על הסעות מאורגנות של כל מפעל בנפרד והגעה 3999

 עצמאית.

 העדר מסופי תחבורה בכלל הישובים. •

מתוך הישובים לצירי התחבורה הציבורית רית תחבורה ציבוהעדר אפשרות של קישוריות  •

 הארציים.

 

כיום ניתן לראות חנייה לא מוסדרת בסמוך לצירים אלו. קיים צורך במגרשי "חנה וסע" 

 תחבורה ציבורית ארצית.בחיבור של צירים ראשים בהם עובר מערך 

 

                                                           

 http://www.callkav.gov.il המשרד התחבור -פורטל קווי התחבורה בישראלמקור:  38

  

http://www.callkav.gov.il/
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 רחובות ביישובים 00.0

ישובים מתוכנן עם העדפה ברורה לרכב הפרטי על שאר התנועות מערך הרחובות הקיים ב

 .הרכות )הולכי רגל, שבילי אופניים...(

 .היעדר חלוקה מאוזנת בין משתמשי הרחוב •

 .היעדר מערך שבילי אופניים •

 .חיבורים לא מוסדרים עם כבישים ארציים )כגון ביישוב שריד( •

( אשר אינם מושכים ומייצרים הרחובות ברובם נשענים עליהם מגורים )צמודי קרקע •

 תאים את חתכי הדרך לשימושים אלו.תנועות רבות ויש לה

 רחובות בקיבוץ שריד
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 שבילי אופניים 00.7

 רשת שבילי האופניים הקיימת כיום היא רשת תיירות ופנאי. •

 לא קיימת רשת מקשרת למשתמשים יומיומיים •

אפשרות חיבור חלק מאזורי המועצה האזורית בשבילי אופניים  ודה למחשבה:נק •

לרכיבה יומיומית )לבי"ס, מקומות תעסוקה ולמוסדות ציבור(. דוגמא לחיבור אפשרי: 

כפר ברוך ומזרע. כמו כן גם גיניגר ויפעת באמצעות -שריד-גבת-רמת דוד-קישור נהלל

 .גשרים להולכי רגל
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 סיכום 00.6

(. 3909)נתוני שנת  222( מרמת המינוע הארצית 283רמת המינוע במועצה גבוהה ) 0

היעדר תחבורה  ,היעדר קווי תחבורה ציבורית בתוך היישובים הסיבות לכך הן

 ציבורית עתירת נוסעים, היעדר שבילי אופניים המקשרים בין היישובים.

תוואי  צמתים לא מרומזרים, כוללים פיתולים, 52של כביש ארצי מס' מאפייניו  3

היקפי תנועה גדולים ואחוז משאיות גבוהה שנוסע  דרך שכולל מסלול אחד בלבד,

לאורכו. מאפיינים אלו גורמים להאטה בתנועה ולחצייה לא בטוחה ולעקיפות 

 מסוכנות.

 גבוהה.הינה  לאחר שדרוגו המבוצע היום 57רמת השירות בכביש  2

, בקטע שבין אלון תבור לצומת גזית, נמוכה וזרימת 67רמת השירות בכביש  0

 התנועה איטית ולא יציבה.

. אחוז המבטא את הקרבה 39% -המשאיות בסה"כ בתוך היישובים הוא כ אחוז 7

 7 אלון תבור(. 3999ואזורי תעסוקה )שגיא  לאזורי תעשייה

הישענות בלעדית על קיימת ם ובתוך הישובי האין מערך תחבורה ציבורית סדיר 6

הצירים הארציים והקווים המטרופוליניים שעוברים בין היישובים המרכזיים 

 באזור הצפון.

דבר אשר גורם לנסיעות  ,מועצהב םהעדר קישוריות לכלי רכב בין מקבצי יישובי 5

ארוכות יותר למוקדים שונים בכל חלקי המועצה ולרמת שרות נמוכה במערך 

 הציבורית.שירות התחבורה 

על מנת לעבור מישוב לישוב אחר במועצה  - "לצאת החוצה כדי להיכנס פנימה" 8

יש צורך לצאת לכבישים ארציים ולנסוע דרכם או או באותו מקבץ של יישובים 

 לחצות אותם.

 היעדר מוחלט של שבילי אופניים מקשרים בין היישובים. 0

דר מוחלט של הע - מרחב הרחוב מתוכנן עם דגש על שימוש ברכב פרטי 09

 להולכי רגלהעדר של מדרכות רחבות  נתיבי אופניים בתוך היישובים,\שבילי

 וריבוי של צמתים לא מוסדרים בתוך היישובים.
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, מחוזיות וגבולות פיתוח תכניות מתאר ארציות -סטטוטורי  ניתוח 07
 הישובים

 יזרעאל לעמק ביחס התכנית עיקרי אישור שנה התכנית מהות תכנית שם מס'

  תוואים: 3 3990 טבעי גז 25 תמ"א 1
  ;67 וכביש העמק מסילת לאורך .0
 דור ועין לגזית מדרום .3

 סמוכה גז )תחנת ברוך ובכפר התבור באלון גז תחנות 3996 גז תחנות /ב'25 תמ"א 2
 בעפולה(

 גבריאל רמת א.ת. חיבור 6/ב'/25 תמ"א 3
 מאושרת הולכה למערכת
 /ב'25 בתמ"א

 ברוך לכפר גבריאל רמת בין תוואי 3909

 נופי ומכלול משולב שמור מרקם 3997 ושימור בנייה פיתוח, 27 תמ"א 4

 מזרע, נחלים-משניים ציפורי. קישון נחלים-ראשיים 3996 ונחלים ניקוז 2/ב'/20 תמ"א 5
 וחרוד רבי

 .וא.ת התבור אלון-עילי נגר להחדרת רגישים אזורים 3995 והידרולוגיה החדרה איגום, 0/ב'20 תמ"א 6
 ברוך בכפר החדרה מפעל ביטול העמק, מגדל

 מים קווי לתכנון 'אופ רצועותו מים שאיבה, תחנות 3990 מים מערכות 7/ב'20 תמ"א 7

 ועדת בדיוני הגפ"מ משק /ד'23 תמ"א 8
 עורכים

 העמק פסדי למפעל סמוך גפ"מ לאחסון אזור

 67 כביש לאורך וקו העמק רכבת קו - מסילות 3 3996 ברזל מסילות 32 תמ"א 9

 דונם 23,799-כ של ללכו בשטח ייעור 0007 וייעור יער 33 תמ"א 10

 זמני מקומי סילוק אתר אשפה, לסילוק אתרים 3 0080 אשפה סילוק 06 תמ"א 11
 מעבר ותחנת

 קלים למטוסים0 מדרגה תעופה שדה - מגידו 3999 תעופה שדות פריסת 07 תמ"א 12
 וחקלאיים

 סמוך נמצא (20) וחציבה כרייה מאזור קטן חלק 0008 וחציבה כרייה 00 תמ"א 13
 נתוןלח

  וחציבה כרייה אתרי ב' 00 תמ"א 00
 והסלילה הבנייה למשק

 העמק רכבת לתוואי סמוך למלט חרסית כריית בהכנה

 התבור לאלון סמוך (7-79) קטנה כוח תחנת 0008 קטנות כוח תחנות 09 תמ"א 15

-כ של כולל בשטח לאומיים וגנים נוף טבע, שמורות 0080 טבע שמורות 8 תמ"א 16
 נםדו 25,599

 ואזוריות ראשיות מהירות, דרכים 0056 דרכים 2 תמ"א 17

 מחוזית מתאר תכנית 0/3 תמ"מ 18
 צפון למחוז

 פתוח" כפרי "חקלאי/נוף המועצה שטח רוב 3997

 תכניות 19
 מקומיות

 מקומיות מתאר תכניות
 ישוב לכל

 שטח דונם 3799-כ מתוכם דונם, 39,999-כ ישוב שטח 
 הרחבות
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 תכניות מתאר ארציות 0.07

 
 (35.00.97 )מאושרת, ושימור בנייה פיתוח - 27 תמ"א

 
 :המרקמים תשריט

 
 

 שטח לתוספת מחוזית מתאר כנית)ת משולב" שמור כ"מרקם מסומן המועצה שטח רוב

 הפיתוח את שקל תכנון מוסד הבאים: התנאים היתר, בין התקיימו, אם תופקד לפיתוח

 שטחים ורציפות מורשת נוף, חקלאות, טבע, ערכי בשימור בצורך בהתחשב המוצע

 סומנו המועצה משטחי בחלקים .האזור( אופי של מהותי שינוי בפיתוח אין פתוחים,

 בית לשימור" כפרי כ"מכלול סומנו ישובים 3 וייעור. יער וגנים, שמורות ,ופי"נ "מכלול

 אבא. ואלוני הגלילית לחם
 

 :תשתית למתקני והפניות סביבתיות הנחיות
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 אזור כוח, תחנת טבעי, גז צנרת קו )מגידו(, תעופה שדה מסומנים המועצה בתחום

 ם.מי משאבי שימור ושטחי ברוך( כפר )אזור והחדרה איגום
 (06.00.07 )מאושרת וייעור יער - 33  תמ"א

 

 
 

 משטח %09-כ שהם ,33  תמ"א פי על לסוגיהם יער שטחי דונם 23,799-כ קיימים במועצה

 : המועצה

 לשימור טבעי יער דונם, 3,099-כ - מוצע אדם נטע יער דונם, 06,599-כ - קיים אדם נטע יער

 פארק יער דונם, 399-כ - קיים פארק יער ונם,ד 699-כ - לטיפוח טבעי יער דונם, 0,099-כ -

  דונם 599-כ- (הקישון )נחל נחלים בגדות נטיעות דונם, 3099-כ - מוצע

 מגידו(. האזורית המועצה עם משותף )חלקו

 
 (30.09.80 )מאושרת, 8 תמ"א
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 )דונם(: שטחים

  . 2000 - מוכרזות טבע שמורות

 . 06 - בתוקף או בהפקדה טבע שמורת

 .02000 - מוצעת טבע רתשמו

 .09589 - בתוקף או בהפקדה לאומי גן

  . 0383 - מוצע לאומי גן

 .0000 - נוף שמורת

 .המועצה משטח 00%-כ שהם דונם 25628 סה"כ

 (:8 תמ"א פי )על והגנים השמורות שמות

  תבור. ונחל המורה גבעת , בלפוריה שימרון, תל ציפורי, - מוכרזות טבע שמורות

 טבע שמורת שמרון(. תל לשמורת )צמוד שמרון תל - בתוקף או בהפקדה טבע שמורת

  אבא. אלוני - מוצעת

 - מוצע לאומי גן נטופה(. )אגם הסוללים ויער ציפורי - בתוקף או בהפקדה לאומי גן

 החורש. כפר ויערות שערים בית

  דור. ועין ציר תל המורה, גבעת נצרת, רכסי - נוף שמורות

 
 (06.00.96 )מאושרת, ונחלים קוזני - 2/ב/20 תמ"א

 
 

 
 
 
  . ציפורי נחל קישון, נחל - ראשיים ניקוז עורקי 3

 חרוד. ונחל רבי נחל מזרע, נחל - משניים ניקוז עורקי 2
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 (03.5.95 )מאושרת, דרולוגיהיוה החדרה איגום - 0/ב'/20 תמ"א
 

 
 
 מגדל התעשייה ואזור התבור אלון תעשיות פארק - עילי נגר להחדרת רגישים אזורים 3

 ובתמ"א 0/3 בתמ"מ ,27 בתמ"א שסומן ברוך כפר באזור החדרה מפעל ביטול העמק.

 .נמוכה תהום מי פגיעות .00

 

 (00.0.90 )מאושרת, מים מערכות - 7/ב'/20 תמ"א
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מעל בנפח קיימת מים בריכות ברוך. וכפר גדעון כפר- קיימות ראשיות שאיבה תחנות 3

 אופציונליות רצועות 2 אשכול. למאגר סמוך מתוכננת ובריכה מזרע - ממ"ק 7999

 ועדי, הגליל לאלון מדרום - הארצי למוביל שמתחברות "095-"30 מים קווי לתכנון

 הארצי. למוביל עד העמק רכבת קו למסילת ומקביל להרדוף מדרום
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 (38.3.90 )מאושרת, טבעי גז - 25 תמ"א

 

 לאורך העוברת הולכה מערכת .הקרקע בתת טבעי גז לכתלהו תוואים 3 מסומנים

 דור לעין מדרום תשתית לצנרת סמוך העובר תוואי . 67 וכביש העמק מסילת קו תוואי

 ולגזית.

 

 (06.00.96 )מאושרת, גז תחנות - /ב'25 תמ"א

 מ"ר. 0999-ל 399 שבין בשטחים מתקנים •

 הקרקע. ילפנ מתחת ימוקמו המרכיבים שמירב כך יתוכננו התחנות

 הקרקע. בתת גבוה בלחץ טבעי גז להובלת צינורות התחנות אל מתחברים •
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 המאושרת ההולכה מערכת לתוואי גבריאל רמת התעשייה אזור חיבור - 6/ב'/25 תמ"א

 (7.0.09 )מאושרת, /ב'25 בתמ"א
 

 עד 52 דרך רך)לאו העמק מגדל התעשייה אזור עד ברוך בכפר הגז מתחנת יבשתי תוואי

 העמק(. למגדל עד 57 דרך לאורך ומשם נהלל לצומת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (07.6.96 )מאושרת, ברזל מסילות - 32 תמ"א
 מסילות: 3

 ההיסטורי. התוואי פי על העמק רכבת קו

 .67 כביש לאורך קו
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 (3.2.80 )מאושרת, אשפה סילוק - 06  תמ"א
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

סמוך למועצה  אתרים לטיפול באשפה )סמוך לעפולה ולמרחביה(. 3עצה נמצאים בתחום המו
 )מדרום לעפולה( יש אתר סילוק מקומי זמני ותחנת מעבר זמנית.

 
 (00.7.99 )מאושרת, תעופה שדות פריסת - 70  תמ"א

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 בעיקר על הביקושיםנועד לענות  0שדה תעופה בשימוש. מסומן כשדה תעופה מדרגה  -מגידו 
 לטיסות מסחריות, טיסות שכר, טיסות פרטיות וחקלאיות.

למטוסים קלים  0, מתוכנן שדה תעופה מדרגה בתחום השיפוט של נצרתסמוך למועצה, 
 וחקלאיים.
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  (0.0.08 )מאושרת, וחציבה כרייה - 00 תמ"א

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חנתון. לקיבוץ סמוך נמצא 20 מס' וחציבה כרייה מאתר קטן חלק
 

 והסלילה הבנייה למשק וחציבה כרייה אתרי - ב' 00 תמ"א

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .עורכים בוועדת לדיון מוצע - העמק רכבת לתוואי סמוך למלט חרסית לכריית אתר   
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 (8.0.08 )מאושרת, קטנות כח תחנות - 09 תמ"א
 

 
 

 התבור. אלון התעשיה לאזור סמוך כוח תחנת

 מגווט 7-79 - קטנה וחכ תחנת

 (36.8.56)מאושרת, דרכים  - 2תמ"א 
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 עורכים( ועדת )בדיוני הגפ"מ משק - /ד'23 תמ"א
 

 טון. 09,999  של בהיקף מוטמנים במיכלים גפ"מ לאחסון אזור
 ריקים גפ"מ מיכלי אחסון מיטלטלים, גפ"מ מיכלי מילוי כביש, למיכליות ניפוק

 ומלאים.
 האתר. סביב רמט 099 של הפרדה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 העמק פסדי אתר               מעובה פחמימני גז לאחסון מוצעים םאתרי

 
  (06.8.97)מאושרת,  0/3תכנית מתאר מחוזית  07.3
 
 קרקע ייעודי א.

   

 פתוח". כפרי "חקלאי/נוף מסומן המועצה שטח רוב

 כפריים/קהילתיים. שוביםכי סומנו הישובים
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 לפיתוח סביבתיות הנחיות ב.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מוגדר. קרקע שימוש לפיתוח כשטח מסומן המועצה שטח רוב

 את כוללות אלו יחידות מפיתוח". מוגן כ"שטח שסומנו קרקע יחידות מספר קיימות

 .33 ובתמ"א 8 בתמ"א המפורטים והשמורות היערות

 

 תשתיותו הנדסיות מערכות .ג

 
 

 שטח עליון, מתח קו ברזל, מסילת ,0 דרגה תעופה שדה מסומנים המועצה םבתחו

 לטיפול מעבר ותחנת טבעי גז תחנת טבעי, גז קו הולכת תוואי הארצי, המוביל לאיגום,

 שפכים. טיפול ומתקני בפסולת
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 תכניות מתאר מקומיות   15.3

 שטח את מציגים שבטבלה הנתונים .הרחבה שמבוצעת או בוצעה מהישובים גדול בחלק

 מקורב שלהלן השטחים חישוב הרחבות. ושטח בנוי לשטח חלוקה עם בישובים "המחנה"

 הישובים בתכניות לבנייה המיועדים שטחים של גיטציהדי פי על נעשה והוא )ברוטו(

    .3903 לשנת עד שאושרו

 

 

 

 

 שטח הרחבה )דונם( בנוישטח  שם ישוב
 )דונם(

 סה"כ
 )דונם(

 060 025 230 אלוני אבא
 00  00 בית זייד

 287 87 299 בית לחם הגלילית
 239 58 300 בית שערים

 072 63 200 בלפוריה
 553  553 היוגב

 005 07 270 כפר ברוך
 237  237 כפר גדעון

 080 073 226 כפר יהושע
 096 55 238 מרחביה

 509 300 000 נהלל
 530 002 738 ציפורי

 059 60 090 שדה יעקב
 672 085 066 תל עדשים

 090  090 אחוזת ברק
 062 039 202 אלון הגליל
 600 05 706 גבעת אלה

 0982  0982 הושעיה
 085 55 000 עדי

 682  682 תמרת
 735  735 שמשית
 036  036 אלונים

 502 89 502 גבת
 550 79 530 גזית

 728 093 025 גיניגר
 780 058 092 דברת

 072  072 הסוללים
 020  020 הרדוף
 082  082 חנתון
 033 00 855 יפעת

 205  205 כפר החורש
 838 056 673 מזרע

 635 039 795 מרחביה
 680 78 632 עין דור

 009 005 362 שריד
 009 53 268 רמת דוד

 203 072 320 מנשיה זבדה
 02  02 רהחמי סוואעד

 39,039 3,059 05,679 סה"כ
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 והרחבות ישוב שטחי - מאושרות ומפורטות מקומיות יותתכנ לפי הישובים פיתוח גבולות מפת      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 מקרא                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ( 8888%%דונם )דונם )  0567905679--ככ  --שטחי ישוב שטחי ישוב               

 ((0303%%דונם )דונם )  30593059--ככ  --שטחי הרחבות שטחי הרחבות               

 דונםדונם  3903939039--ככ  --סה"כ שטח סה"כ שטח               
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 היתרי בנייה 06
 

 .יזרעאלים המקומית מהוועדה חלק הינה יזרעאל עמק האזורית המועצה •

 זרזיר - מקומיות מועצות 3-ו ומגידו יזרעאל עמק - אזוריות מועצות 3 כוללת הוועדה •

 .חג'אג'רה טבאש וכעביה

 להיתרי בקשות 00,339 -כ יזרעאלים המקומית לוועדה הוגשו 3903 -ל 3999 השנים בין •

 .מועצהה יישוביב 5979-כ מתוכםו בנייה

 ביישובי מתוכם 0999-כ להיתרים, בקשות 0599 מיתהמקו לוועדה הוגשו 3900 בשנת •

 המועצה.

 .יח"ד 079 -כ כלל 3903-ב המועצה ביישובי למגורים חדשה בניה עבור בקשות צפי •

 

 

 

 

 

בין השנים האזורית עמק יזרעאל היתרי בניה ביישובי המועצה לבקשות 

 : 3903-ל 3999

 
 3903 ,יזרעאלים מקומית ועדה מקור:

 
 ,3900-ל 3995 השנים בין הבקשות בכמות תלולה עליה שהייתה מראה יםהנתונ ניתוח

 מאד. גבוהה הייתה 3900 בשנת בקשותה כמותו
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 קרקע לייעודי חלוקה - בנייה היתרי
 

 
 3903 ,יזרעאלים מקומית ועדה מקור:

 

 בניה היתרי 0899-כ ניתנו 3903-ל 3999 בין במועצה בניה להיתרי בקשות 5909 מתוך

 קשות(.מהב 68%)

  למגורים. הינם מההיתרים 89% •

 חקלאיים. למבנים הינם שניתנו מההיתרים 00% •

 מגורים - בנייה היתרי

 :3903-ל 3999 בין להיתרים בקשות סה"כ מתוך למגורים בניה היתריל בקשות

 
 .3900-ל 3995 בין למגורים שניתנה ההיתרים בכמות גבוהה עליה
 3903 ,יזרעאלים מקומית ועדה מקור:
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 למ"ס נתוני פי על מגוריםל שניתנו בנייה היתרי

 :3903-ל 0007 השנים בין המועצה ביישובי למגורים שניתנו בניה היתרי סה"כ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :3903-ל 0007 השנים בין המועצה ביישובי למגורים שניתנו בניה היתרי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-3996 השנים לבין 0007-3992 השנים בין המועצה ביישובי למגורים שניתנו בניה היתרי מספר השוואת

3903: 
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 0טופס  05
 

 תעשיה
 

 :ובישובים תעשיה באזורי תעשיה/תעסוקה למבני 0 טפסי מספר

 
 

 הגבוה 0 טופסי מספר .3990 בשנת ניתנו מהם וכשליש 0 טופסי 26 ניתנו 3996-3903 בין

 .3999 שגיא התעשיה באזור כךמ וכמחצית ,05 - התבור לוןא התעשיה באזור ניתן ביותר

 
 מגורים

 
 :3996-3903 השנים יןב ישוב לפי למגורים שניתנו 0 טופסי מספר
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 שנים: לפי למגורים שניתנו 0 טופסי מספר

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וקיבוץ חנתון אבא, אלוני ברק, אחוזת - ביותר הגבוה 0 טפסי מספר עם ישובים

 .מרחביה

 3996-3995 השנים בין 02%) 0 טפסי במספר "גדולות "קפיצות היו 3909-ו 3995 בשנים

 למגורים. 0 טפסי 0969  ניתנו סה"כ (.3990-3909 השנים בין 20%-ו
 .3903 ,יזרעאלים מקומית ועדה מקור:

 
 ציבור מבני

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ציבור ילמבנ 0 טופסי 36 ניתנו 3903-ל 3996 בין



144 

 

 יוזמות תכנוניות מהותיות במועצה  08
 

 עורך סטאטוס שנה שם התכנית מס'

 אורבניקס אושר במליאת המועצה 3995 קיימא-תכנית אב לפיתוח בר 0

סקר בנושא סל שירותים וועדים  3
 מקומיים

 אורבניקס פיתוח וכלכלה בצוותדיון  3900

רונית מרטון  אושר 3999 שירותים צפונימערך  2
 DMRדוידוביץ 

תכנית מוצעת לעידוד עיבוד חקלאי   0
 דוח לוועדת היגוי -נאות בעמקים 

 צנובר,  אישור ועדת היגוי 3997
 מוסד נאמן

 לנגלבן לפני אישור 3909 לחינוך אסטרטגיתתכנית  7

במסגרת התכנית  3900 תכנית אב לתיירות 6
 האסטרטגית

 בן יוסף אילן

 א.ב. תכנון הושלם 3990 בישובים סקר מבני ציבור 5
 ראובן טרייבר

 תהל פלגי מים הושלם 3990 סקר נכסי מים וביוב 8

 אורבניקס הושלם 3993 תמחור סל שירותים 0

עמק יזרעאל וסביבתו פיתוח מערך  09
 תיירות

 דר' רונית דוידוביץ' הושלם 3990

זור תכנית אסטרטגית לפיתוח הא 00
 3909לשנת 

צנובר, אורבניקס  הושלם 0008
 ויעד אדריכלים

 אורבניקס הושלם 3995 3995-3900תכנית פיתוח לשנים  03

דוח מסכם לאיתור נכסים מניבים  02
 ביישובי המועצה בתכניות מאושרות

 אורבניקס הושלם 3909

טיוטת תכנית אב הוגשה  3903 תכנית אב לטיפול בפסולת 00
 למועצה

 אבי נוביקשחף, 

 בשלבי התאמה ליישובים  תכנית להפרדת פסולת 07
 ובשלבי הטמעה בקיבוצים 

 שחף, אבי נוביק

ערן מבל, מאיר  בהכנה 3900 תכנית לשימור אתרים 06
 אפשטיין, שרי מרק
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 'ב חלק

 

 התכנית
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  זון המועצהח 00

 

 ומהווה בסיס לתכנית האסטרטגית. 3909חזון זה גובש על ידי המועצה האזורית בשנת 
 

 
  "זוהי ארצי ושדותיה,

  זהו עמק יזרעאל..."                     
                                                                      נתן אלתרמן 

 

 הצביון על שמירה תוך והתחדשות, צמיחה בפיתוח, מובילה עאליזר עמק האזורית המועצה 

 מתוך האזור של הטבע ונכסי תרבותית - ההיסטורית המורשת על קהילתי, - כפרי - החקלאי

 ולאומית. חינוכית חברתית, שליחות

 ,הסביבה, איכות תרבות, חינוך, קידום ומעודדים מטפחים ותושביה, יישוביה המועצה 

 לממש לתושב ומאפשרים הישוב את המחזקים חיים, ואיכות ציבוריות תשתיות חקלאות,

 ואמונתו. דרכו פי על עצמו

 אחרות. לרשויות חיקוי ומודל לתושביה גאווה ומקור בית מהווה המועצה 

 
 

 מטרות 39

 ועצה:המטרות נועדו להבטיח איכות חיים מצוינת לתושבי המ

 

הישובים הכפריים והחוסן הקהילתי שלהם תוך שמירה על ייחודם ותפקודם יחד חיזוק מגוון  .0
 כקהילה מגובשת.

" רוח העמק וערכי ה"קהילה היזרעאליתבראש סדר העדיפויות, תוך שמירה על  החינוך .3
רובדי )מועצה ויישובים(, בפריסה -ומצוינות בשירותי ציבור, תרבות, נוער וספורט, במערך דו

 נגישה ומאוזנת.

פיתוח החקלאות כערך, כמרכיב מרכזי באיכות החיים במועצה וכמקור תעסוקה רווחי  .2
 לתושבים.

תפקוד  וחיזוק הבסיס הכלכלי אשר יאפשר יצירת מיגוון אפשרויות תעסוקה בתחום המועצה .0
 טוב של המועצה והישובים.

 יצירת מערכת תנועה היררכית, יעילה ובטוחה המקצרת את זמני הנסיעה של התושבים .7
 בתחבורה ציבורית, ברכב פרטי, באופניים וברגל, והמבטיחה נגישות טובה לישובים ומהם.

קידום אורח חיים מקיים המבטיח שמירה על משאבי הסביבה, הנוף והשטחים הפתוחים  .6
 ומניעת מטרדים.

 פיתוח התיירות במועצה באופן החושף את ערכיה המיוחדים ומהווה מקור פרנסה. .5
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 התפיסה האסטרטגית 30

 עקרונות שימור .א

 : במועצה האזורית עמק יזרעאל וביישוביה הינה מצוינת. איכות החיים •

 יש לשמור עליה ולטפח אותה.      

תמהיל יישובים  ;: קהילה מגובשתמאפיינים בסיסיים ייחודיים למועצה וישוביה •

שירותי ציבור וחינוך ברמה  ;אנושיהון   ;" וערכים שורשייםיזרעאלית"רוח  ;מגוון

 ;הזדמנויות תעסוקה מגוונות במועצה ובסביבתה ;גבוהה לכל מעגלי החיים

 ואיכות סביבה גבוהה.  ;חקלאות משגשגת ;כפריות הקרובה לעיר

 יש לשמור על ייחודיות זו ולטפח אותה.

: היחלשות מגמות שונות )שחלקן כבר קיימות( ועלולות לפגוע בחיים במועצה •

הפיכת ישובים  ;היחלשות המגזר החקלאי והכפרי ;הקהילה ו"הדבק המקשר"

חד  ;קושי באספקת שירותי ציבור ברמה גבוהה ;לפרברי שינה סמי עירוניים

  ותשתיות ארציות חדשות. ;החלטות ממ"י ומוסדות התכנון ;דוריות של יישובים

 שוטף. יש לתת מענה אסטרטגי לאיומים ולטפל בנושאים נקודתיים באופן

 

 עקרונות פיתוח .ב

נדרש שימור הקיים ופיתוח נקודתי.  .המקום הזה הוא מצוין. לא נדרשות מהפכות •

Evolution- not Revolution. 

  ;קשישים ;נוער  ;: חינוךחלק ניכר מהפעילות הנדרשת הינה בתחומים לא פיזיים •

 ועוד.  ;תכנון ;בעלויות וחזקה על הקרקע ;תרבות ;ספורט ;רווחה

ישפרו את איכות החיים בתחומים שונים: מרכזי  - טים פיזיים נקודתייםפרויק •

שבילי  ;חניוני "חנה וסע" ;תחנות רכבת ;כבישים ;מסחר ;תעסוקה ;שירותי ציבור

 וסביבה.  ;תיירות ;חקלאות ;אופניים

 ;צריכה להיעשות תוך תכנון פרטני של כל ישוב לפי רצונותיו הרחבת הישובים •

תוך בחינת דגמי מגורים שונים לשם מתן מגוון  ;לאורך זמן במנות פיתוח קטנות
 פתרונות דיור למעגלי החיים בו. 
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 עיקרי המלצות התכנית   32
 תתי אזורים

 - צפון
 ישובים 07

 (05%) 06523 -מס' תושבים
 2522 -מס' יח"ד כיום 

 6957 -קיבולת יח"ד 
 - מזרח

 ישובים 6
 (05%) 6958 -מס' תושבים

 0683 -מס' יח"ד כיום 
 3620 -קיבולת יח"ד 

 דרום
 ישובים 5

 (03%) 0025 -מס' תושבים
 076 -יח"ד כיום 

 0009 -קיבולת יח"ד 
 שדרת  העמק

 ישובים 00
 (30%) 8600 -מס' תושבים

 3280 -מס' יח"ד כיום 
  0759 -קיבולת יח"ד 

 

 

והקיבולת בכל אזור מפורטים בנספח לפרוגראמה  שמות הישובים, מספר התושבים, מספר יח"ד כיום
 .למוסדות ציבור

 תתי אזורים ודגשי פיתוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ואכסאל שחקמפעלי העמק,  ,3999שגיא ואזורי תעשיה חיזוק מרכזי מוסדות ציבור,  -שדרת העמק 
ברת בין מרכזי המוסדות, התעסוקה והישובים, באמצעות רחוב עם שדרה נופית, טיילת שדרת העמק מח
 ושביל אופניים. 

 מרכז אזרחי משני עם תעסוקה, מסחר, תחנות רכבת קלה ותעסוקה ליד הסוללים או זרזיר. - צפון
ור תעסוקה מנחת , חיזוק מרכז חינוכי כפר תקווה ואזאגם ברוך )?( 50תחנות רכבת, חנה וסע, ציר  - דרום
 .מגידו
 ., מרכז מוסדות באחוזת ברקנגישות למרכז המועצה וחיזוק אזור תעשיה אלון התבור - מזרח

 ריםתתי אזו

 תתי אזורים
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 ישוביםחיזוק 

 

חיזוק ופיתוח הישובים ושמירה על כפריותם 
 וייחודם

 הרחבה בשלבים.

 .שמירה על המגוון והייחוד  

 .דגמי מגורים חדשים 

 וקנין פתרון בעיות חזקה. 

 

 

 

 

 

 

 פיתוח החקלאות ושמירה על מרחב המועצה הירוק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גבול המועצה

 חיזוק ופיתוח ישובים קיימים 

 חקלאות ומרחב ירוק
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 52חתך סכמתי לרוחב כביש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חיזוק מרכזי מוסדות מרכזיים קיימים

 מתחם המועצה והמכללה

 נהלל

 יפעת, 

 כפר תקווה 

 .מוסדות מרכזי בתכנית מאושרת(מרכז אחוזת ברק )

 

 

 

 

 

 

 

 חיזוק מרכזי מוסדות
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 מוסדות ציבור, תעסוקה ומסחר -י צפוני משני חדש פיתוח מרכז אזרח

 

 בצומת הסוללים או בצומת נהלל.

 לחילופין מרכז מוסדות ציבור 

 משני בשמשית.

 

 

 

 

 

 

 

 מוסדות ציבור, תרבות ותעסוקהוחיזוק פיתוח 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז אזרחי משני חדש

 חלופה למרכז אזרחי משני חדש

 חלופה למרכז מוסדות ציבור משני חדש

 מרכז אזרחי משני חדש

 כז אזרחי משני חדשחלופה למר

 חלופה למרכז מוסדות ציבור משני חדש

 חיזוק אזורי תעשיה / תעסוקה

 חיזוק מרכזי מוסדות

 תתי אזורים

 ישוב קיים
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 כבישים

 שדרוג כבישים קיימים

 67כביש מס' 

 52כביש מס' 

 57כביש מס' 

 50כביש מס' 

 533כביש מס' 

 66כביש 

 עקרון מחייב

 שבילי אופניים יסללו לצד כל כביש 

 שישודרג או כביש חדש שייסלל.

 

 

 

 

 תוספת כבישים

 

 )חלופות בהמשך(. 50כביש מס'   •
 חיבור בין אחוזת ברק למועצה. •
 חיבור בין היוגב ליפעת. •
 חיבור בין שמשית, גבעת אלה ותמרת. •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כבישים לשדרוג

 תחנת רכבת

 כבישים חדשים
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 צמתים

 שדרוג צמתים קיימים

 צומת ציפורי

 צומת גבעת אלה

 צומת תמרת

 צומת נהלל

 צומת גבת

 צומת יפעת

 צומת שריד

 צומת כפר ברוך

 צומת גיניגר

 צומת בלפוריה

 צומת היוגב

 צומת שדה יעקב

 צומת בית שערים

 הסדרת הצמתים תיקבע על פי 

 התרשים זרימה תנועתי לבחינת

 היישובים למערך הארצי. חיבור  

 

 

 רכבות 

 תוספת מסילת ברזל / רכבת קלה

 

 רכבת העמק

 רכבת קלה

 

 

 

 

 

 

 

 שדרוג צמתים

 מסילת ברזל

 רכבת קלה
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 רכבות וחניונים

 תחנות רכבת חדשות וחניוני "חנה וסע"

 כפר יהושע

 כפר ברוך

 עפולה

 הסוללים

 - חניוני חנה וסע בתחנות הרק"ל

 מכסור, צומת המוביל וציפורי-שפרעם, ביר אל

 

 

 

 

 

 

 

 תיירות

 פיתוח מוקדי תיירות ראשיים

 גן לאומי בית שערים

 גן לאומי ציפורי

 הר תבור

 אלוני אבא ובית לחם הגלילית

 כפר ברוך/היוגב-פארק צפרות נחל קישון

 גזית-עין דור -פארק תיירותי

 

 

  

 

 

 מסילת ברזל

 תחנת רכבת קלה

 חניון חנה וסע

 תחנת רכבת

 מוקד תיירות

 רכבת קלה
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 נחלים

 שיקום נחלים ופיתוח לפנאי ולנופש 

 לאורכם

 

 נחל ציפורי

 ןנחל הקישו

 נחל תבור

 

 

 

 

 

 

 שמורות ויערות

 

 טיפוח שמורות, יערות ושטחים פתוחים

 

  33  ותמ"א 8תמ"א  -מקור הנתונים 

 המאושרות.

 

 

 

 

 

 

 

 נחלים לשיקום ופיתוח

 שמורת טבע

 גן לאומי

 שמורת נוף

 רותיע
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  תכנית עבודה יישומית   30

סדר  פעולות לביצוע/פרויקטים אמצעים יעד מטרה
 עדיפויות

מים/צווארי חס גורם אחראי חומש
 0 2 3 0 בקבוק

. חיזוק מגוון 0
הישובים 
הכפריים 
והחוסן 

הקהילתי 
שלהם תוך 
שמירה על 

ייחודם 
ותפקודם 

יחד כקהילה 
 מגובשת.

שמירה על 
 האופי הכפרי

השומר על  תכנון סטאטוטורי
צפיפות בנייה נמוכה 

 .ומאפיינים כפריים

בתכניות  נמוכה הקפדה על מאפייני בינוי כפרי וצפיפות
 עתידיות.

 מועצה 7 7 7 7 0
 ישוב

 

גידול טבעי 
של היישובים 
והגדלת כמות 

יח"ד מעבר 
לתמ"א 

בעיבוי פנימי 
ללא קביעת 

 .כמות

סוגי  -לכל ישוב לניצול יתרת יח"ד פעולה  הכנת תכנית .27ניצול מכסת תמ"א 
 .ושלביות דיור, מיקום, מנות

 ישוב  7 7 7 0
 מועצה

לחלק מהישובים 
ש אישור נדר

 תכניות 
 .סטאטוטוריות

הדיור  הרחבת מספר יחידות
בישובים בהם קיבולת 

 .27לפי תמ"א  מוגבלת

להגדלת  27דיונים מול מינהל התכנון ועורכי תמ"א 
 אלה. קיבולת יח"ד בישובים

 מועצה    7 0
 ועדה מקומית

 ישוב

נדרשת הסכמת 
המועצה הארצית 

 והליך תיכנוני
 ארצי.

-חברה רב
ית בת גילא

קיימא, חזרת 
הבנים 
 הביתה

ופתרונות 
מגורים 
 להורים

יחידות  מגווןוביצוע  תכנון
דיור בכל ישוב, בהתאמה 

 .למאפייניו ורצונותיו

סוגי  -לכל ישוב לניצול יתרת יח"ד פעולה  הכנת תכנית
 ושלביות. דיור, מיקום, מנות

 
 בחינת דגמי מגורים שונים.

 ישוב 7 7 7 7 0
 מועצה

בים לחלק מהישו
נדרש אישור 

 תכניות 
תוספות בנייה בשלבים  .סטאטוטוריות

 קטנים

 הסדרה
 נכסית

וארגונית של 
הזכויות 
בנחלות 

ובקיבוצים, 
לרבות שיוך 

והורשת 
 יחידות דיור

של הסדרי  הסדרה מול מ.מ.י
החכירה לדורות, אפשרות 

לפיצול נחלות, הגדלת שטח 
במושבים  המגורים

קה למגרשים ואפשרויות החלו
 .בקיבוצים

 מועצה    7 0 משרד הפנים. -, מינהל התכנון . מ.מ.י סיכומים עם
 מזכירויות מושבים

חלק דורש 
החלטות מועצת 

החלטות  - מ.מ.י
 ברמה ארצית.

חיזוק 
 הייחודיות

 של כל ישוב

בכל  זיהוי מאפיינים ייחודיים
ישוב, פוטנציאלים ובעיות 

 .ואילוצים

ה בכל ישוב לשם חיזוק הייחודיות תכנית פעול הכנת
 .שלו והעלאת איכות החיים בו

 ישוב    7 0
 בסיוע המועצה
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סדר  פעולות לביצוע/פרויקטים אמצעים יעד מטרה
 עדיפויות

מים/צווארי חס גורם אחראי חומש
 0 2 3 0 בקבוק

 . החינוך3
בראש סדר 
העדיפויות, 
תוך שמירה 

רוח על 
העמק וערכי 

ה"קהילה 
" היזרעאלית
ומצוינות 
בשירותי 

ציבור, 
תרבות, נוער 

וספורט, 
-במערך דו

רובדי 
)מועצה 

ויישובים(, 
בפריסה 

נגישה 
 זנת.ומאו

 

חיזוק 
הערכים 

והצטיינות 
יתרה 

בשירותי 
הציבור 

ובמיוחד 
בחינוך, 
תרבות, 
רווחה, 
ספורט 

ובפעילות 
 .נוער

ת ויישום והטמעת התכני
 .(3909)לנגלבן,  האסטרטגית לחינוך

 .נוערול

בהתאם לתכנית חומש להטמעת האסטרטגיה במערכת יישום 
 .החינוך

  מועצה + + + + 0

      + 0 י למידה.איתור ומיפוי מתחמ

 הטמעת הערכים הייחודיים למועצה
אסטרטגית לחינוך ה לתכניתבהתאם 
   .(3909)לנגלבן, 

 תוכניות חינוך במסגרת בתי ספר ופעילות נוער.
 שייכות, קהילתיות וכו'. -לחינוך יישום נושאי התכנית האסטרטגית 

  מועצה + + + + 0

חלוקת שירותי ציבור מאוזנת בין 
-עצה לישובים על פי חלוקה דוהמו

 רובדית.

 מועצה + + + + 0 בחינה שוטפת וביקורת של החלוקה והתאמתה לצרכי האוכלוסייה.
 ישובים

 

שילוב חברתי בין מגוון אוכלוסיות 
-חדשים, חקלאים-בישוב: ותיקים

 בוגרת.-פרבריים, צעירה

 פעילות תרבות וספורט משותפת ופעילות יישובית ייחודית.
, שיכות - ב"מתחם למידה" בהתאם לתכנית האסטרטגית דלימו

 .קהילתיות וכד'

 ישובים + + + + 0
 מועצה

מותנה בשיתוף פעולה 
של כל סוגי 
 האוכלוסיות.

הרחבת ההיצע והאיכות בתחום 
 התרבות והספורט.

 

תחרויות רכיבה על  -תוספת ענפים המנצלים את יתרונות המועצה 
לולי הליכה מישוריים  במגוון רמות אופניים, פיתוח היצע של מס

כגון קונצרטים, פיסול  -קושי, פעילות תרבות המשלבת בילוי בטבע 
 בטבע וכד'.

מחלקות  -מועצה  + + + + 3
חינוך, נוער, ספורט 

 ותרבות

 

חלוקה לפעילות יישובית ולפעילות תרבות וספורט כלל מועצתית 
 ומרכז אזרחי צפוני.מועצה, נהלל  -מוקדים מרכזיים  2-מרוכזת ב

מחלקות  -מועצה  + + + + 3
חינוך, נוער, ספורט 

 ותרבות, ישובים

מרכז אזרחי צפוני 
דורש הליך תכנון 

 ואישור סטאטוטורי.
  מועצה, ישובים + + + + 3 חיזוק פעילות נוער ביישובים ופעולות ורווחה

שירותי ציבור המותאמים 
 לאוכלוסייה הדתית במועצה.

שיכה אזורי בהושעיה לאוכלוסייה דתית שיכלול, קריית מוקד מ
חינוך  ומרכז ספורט )על בסיס הקיימים(. ניתן לשילוב עם מרכז 
לפעילות תורנית ומרכז תיירות ואכסניה דתית )המלצת דוידוביץ, 

3993.) 

 מועצה    + 3
 הושעיה

 

פריסת 
מוסדות 

ציבור נגישה 
 ומאוזנת

        זוק מרכזים קיימים בנהלל, מועצה, מכללה, יפעת וכפר תקווה.חי חיזוק מרכזי מוסדות קיימים
ובמזרח  בצפוןתוספת מוסדות חינוך 

 .המועצה
 הקמת מרכז מוסדות ובית ספר באחוזת ברק.

 .בית ספר תיכון בשמשיתהקמת 
 מועצה    + 0

 משרד החינוך
התכנית אושרה למתן 
תוקף וקיימת הרשאה 

תקציבית ממשרד 
 החינוך.

הקמת מרכז ציבורי אזרחי נוסף 
 במועצה.

הקמת מרכז ציבורי אזרחי בצומת הסוללים או בשמשית או בצומת 
 נהלל.

 המקומות למרכז אזרחי. 2בחינה של 

הליך תכנון ואישור  מועצה   + + 0
סטאטוטורי ותקציבים 

 לביצוע.
חיזוק שירותי ציבור קיימים והוספת 

שירותי ציבור מתמחים כולל 
 ים לאוכלוסיות זמניות.שירות

הרחבת מערך שירותי הבריאות בגבעת אלה ע"י תוספת מרפאות 
 (.3993מתמחות )דוידוביץ, 

 מועצה, ישובים + + + + 3
קופות חולים/משרד 

 הבריאות

 

  מועצה   +  3 הקמת שלוחת סב יום במרכז האזרחי שיוקם בצפון.

ירות ומתן מענה איתור צרכים המיוחדים לאוכלוסיה זמנית/בשכ
 להם.

  מועצה + + + + 2

שיתופי פעולה עם רשויות שכנות לרבות חיזוק קשרי נוער  הגדלת ספי כניסה לשירותי ציבור.
 ומבוגרים.

 מועצה + + + + 3
 רשויות

 

תחבורה מקשרת וזמינה בין 
הישובים לבין מוסדות הציבור 

 והמרכז האזרחי.

שרת בין הישובים לבין מוסדות תכנית למערכת היסעים זמינה המק
 ציבור בכל שעות היום ובתדירות גבוהה.

 מועצה + + + + 3
 ישובים
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סדר  פעולות לביצוע/פרויקטים אמצעים יעד מטרה
 עדיפויות

מים/צווארי חס גורם אחראי חומש
 0 2 3 0 בקבוק

. פיתוח 2
החקלאות 

כערך, 
כמרכיב 

מרכזי 
באיכות 
החיים 

במועצה 
וכמקור 

תעסוקה 
רווחי 

 לתושבים.
 

שמירה על 
 הנוף החקלאי

יצר יתרון איחוד חלקות ויחידות הייצור על מנת לי עיבוד של הקרקע החקלאית
 לגודל.

 משרד החקלאות + + + + 0
 מועצה

 אגודות חקלאיות
משרדי החקלאות, 

הפנים והמשרד 
 להגנת הסביבה

 

בניית מערכת כלים על בסיס "פרס וקנס", למשל 
 תימרוץ עיבוד או מיסוי שטחים לא מעובדים.

0 7      

שמירה על השטחים 
 הפתוחים

לשמירה על פיתוח כלים לסבסוד החקלאות ככלי 
 שטחים פתוחים וערכים ה"חיצוניים" שלהם.

0 +      

שימוש בתקציב ממ"י לשמירה על שטחים פתוחים )קרן 
 שטחים פתוחים(.

0 + + + +   

יעילות 
והגדלת 

רווחיות בענף 
 החקלאות.

עידוד השקעה והתייעלות 
 .בהליך הגידול ו/או הייצור

לות המנצלות עידוד שיתופי פעולה ויחידות ייצור גדו
 יתרונות לגודל.

 מועצה, + + + + 3
 אגודות חקלאיות
 משרד החקלאות

 

עידוד השימוש בטכנולוגיות חדשות להגדלת הפיריון 
 בענף.

0 + + + +   

    +   3 ייעוד שטחים לרפתות גדולות.
ינוך חקלאי וטכנולוגי בדגש ח

 על חינוך דור המשך
 BAT  צר השקעה במחקר ופיתוח בכדי ליי

(Best Available Technology) 

 מועצה + + + + 0
 משרד החינוך

 

חינוך חקלאי החל מבית הספר היסודי במסגרות 
 טקיות.-קיימות ובמסגרות חדשות, מתמחות והיי

תכניות לימוד בתחום חקלאות ומשיכת דור המשך 
לתחום בכל בתי הספר היסודיים והתיכוניים 

 שבמועצה.

0 + + + +   

 -חינוך חקלאי וטכנולוגי 
 המשך

רתימת משרד החינוך לתקצוב גדול יותר של חינוך 
 חקלאי.

0 +      

הגדלת רווחיות וגמישות 
 הענף

מועצה  + + + + 3 יצירת נגישות ל"צרכן הסופי" של התוצר החקלאי.
 ומ.החקלאות

 

הגדלת רווחיות וגמישות 
 המשך -הענף 

משל על ידי הקמת חברה "מיתוג" המוצרים וייחודם ל
אשר תיועד לשיווק תוצרת העמק ולמיתוגה. החברה 
יכולה להשתתף בשווקי איכרים קיימים בארץ, שת"פ 
עם יקבי בוטיק ומחלבות העמק. מומלץ כי חברה זו 

 תהיה חברת בת של החברה הכלכלית הקיימת.
 

3 + + + +   

   + + + + 0 שמירה על מכסות המים.
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סדר  פעולות לביצוע/פרויקטים אמצעים יעד מטרה
 עדיפויות

מים/צווארי חס גורם אחראי חומש
 0 2 3 0 בקבוק

גוון . יצירת מ0
אפשרויות 

תעסוקה 
בתחום 
 המועצה
וחיזוק 
הבסיס 

הכלכלי אשר 
 יאפשר

תפקוד טוב 
של המועצה 

 והישובים.
 

תעסוקה 
ושירותים 
מותאמים 

ומגוונים לכל 
סוגי 

האוכלוסייה 
הקיימים 

בעמק 
יזרעאל 
ולצורך 

הקטנת  
 היוממות.

יצירת מקומות תעסוקה 
מותאמים לאוכלוסייה 
הקיימת והעתידית של 

 המועצה.

השקעה בתשתיות ומתן שירותים טובים באזורי תעשייה 
ותעסוקה להגדלת האטרקטיביות שלהם. מומלץ להפוך את כל 
אזורי התעשייה לאזורי תעסוקה גם אם מדובר באובדן הסבסוד 

 של משרד התמ"ת על הוצאות הפיתוח.

 מועצה   + + 0
 משרד התחבורה

 משרד התמ"ת

אובדן ההנחה 
בתשלום למינהל 

ישראל מקרקעי 
ואובדן האפשרות 

לשיווק בפטור 
 .ממכרז

קידום הנגישות התחבורתית, מכל הסוגים, לאזורי התעסוקה 
שאטל באזור התעשייה אלון התבור, תחבורה  -והתעשייה

 ציבורית.

המשמעות הכלכלית  אגף כלכלי -מועצה     + 3
לגבי הפעלת שאטל 

צריכה להיבדק 
 בבדיקה מפורטת.

סוקה חדש ואטרקטיבי כחלק מפיתוח מרכז קידום אזור תע
אזרחי משני צפוני, אשר יתאים לתעסוקה משרדית וישתלב 

( בסמוך לאחת 0במרכז אזרחי חדש. שני מיקומים אפשריים: )
 ( בצמוד לצומת נהלל.3מתחנות הרק"ל למשל בסוללים )

 

 אגף כלכלי -מועצה    + + 
 

נדרש הליך תכנון 
ואישור סטטוטורי 

 ותקצוב.

שיווק אגרסיבי למפעלים אשר עובדיהם מאופיינים ברמות 
 השכלה, מיומנות וברמות שכר גבוהות.

 אגף כלכלי -מועצה  + + + + 3
 משרד התמ"ת

 

פיתוח הפעילות הלא חקלאית 
 בנחלה )פל"ח(

מתן אפשרות למקם השימושים המותרים בתחום מבני המשק 
שיאפשרו ולא רק בתחום חצר המגורים. הגדרות ברורות 

שימושים המתאימים לתושבי המועצה והשומרים על איכות 
 סביבה גבוהה.

 אגף כלכלי -מועצה    + + 0
 מזכירות הישובים

 

 

 אגף כלכלי -מועצה  + + + + 2 הנגשת הציבור למידע בנושא פל"ח.
ועדה מקומית לתכנון 

 ובניה

 

סיוע לעסקים קטנים אשר רוצים להתפתח במסגרת פל"ח 
 ליך הקמה  / מימון / פרסום.בה

  אגף כלכלי -מועצה  + + + + 3

     + + 0 קידום תכניות סטטוטוריות בישובים לפל"ח.
מתן דגש על מסחר ייחודי אשר יוכל להתחרות במסחר במרכזי  יצירת מסחר אטרקטיבי

 הערים.
מועצה, משרדי    + + 3

 התמ"ת והתיירות
 

תעסוקה הקיימת והעתידית )אלון הקמת מוקדי מסחר בצמוד ל
, מפעלי העמק, שחק, צומת הסוללים או 3999התבור, שגיא 

 זרזיר( ובנגישות תחבורתית גבוהה )כולל תחבורה ציבורית(.

0 + +     

  מועצה ותושבים + + + + 3 קידום מסחר חקלאי ותיירותי אשר יהיה ייחודי לעמק יזרעאל.
מתן שירותים 

טובים 
 לתושבים

חיזוק והגדלת האטרקטיביות של אזורי התעסוקה על ידי שדרוג  הגדלת בסיס הארנונה
התשתיות, אבטחה, תאורה, גינון, דרכי גישה ומערך תחבורה 

 (.ואכסאל שחק ,, מפעלי העמק3999ציבורית )אלון התבור, שגיא 

 מועצה    + + 3
מנהלות אזורי 

 תעסוקה

 

סחר ומשרדים בשטחי עירוב שימושים ועידוד הקמה של מ
 התעסוקה.

  מועצה + + + + 3
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סדר  פעולות לביצוע/פרויקטים אמצעים יעד מטרה
 עדיפויות

מים/צווארי חס גורם אחראי חומש
 0 2 3 0 בקבוק

. יצירת 7
מערכת 
תנועה 

היררכית, 
יעילה 

ובטוחה 
המקצרת את 
זמני הנסיעה 

של 
התושבים 
בתחבורה 
ציבורית, 

ברכב פרטי, 
באופניים 

וברגל, 
והמבטיחה 

נגישות טובה 
לישובים 

 ומהם.

יצירת 
הירארכיה 

תחבורתית 
וקיצור זמני 

נסיעה בין 
היישובים 
הצמודים 

 והמרוחקים

יצירת הירארכיה והפרדה 
בתנועות ארציות, אזוריות 

 ומקומיות.

 חיבור בין היישובים.

הסדרת צמתים בכניסה 
 ליישובים.

-הרחבת דרכים קיימות לדו
 נתיבי.-מסלולי דו

 נתיבי ישראל     0 .67,66,52,57,50,533שדרוג והרחבת כבישים מס 
 משרד התחבורה

  נדרש אישור ע"י
 ות התכנוןמוסד

 

  נדרש אישור ע"י
משרד התחבורה 

 ונתיבי ישראל
 

 תקציב 

 .2/ בתמ"א 50שמירת הרצועה המאושרת של כביש 
לגבי  03קיום דיאלוג מקצועי עם עורכי תמ"א/ 

באזור כפר ברוך, או המשך  52אפשרות חיבור לכביש 
 .50סלילת כביש 

 מועצה     + 0
 משרד התחבורה

 נתיבי ישראל
 נוןמוסדות תכ

-גבעת אלה-תכנון וביצוע חיבור בין הישובים שמשית
נהלל, -רמת דוד-שריד-גבת-כפר ברוך-תמרת, היוגב

 מזרע.-אחוזת ברק
 

2   +  

בדיקת צמתים להסדרה על פי תרשים זרימה תנועתי 
לבחינת חיבור היישובים למערך הארצי בצמתי כניסה 

גבת, יפעת, לציפורי, גבעת אלה, תמרת, נהלל, שריד, 
, שדה יעקב ובית היוגב , בלפורי,גיניגר, כפר ברוך

 .שערים

 מועצה   +  3
 נתיבי ישראל

 מועצה    + 0 הכנת תכנית אב לתחבורה.
עידוד רכיבה 

 על אופניים
חיבור בין מוקדי משיכה 

במרחקים קצרים ובינוניים 
 בתחומי שטח המועצה.

חייב ביש יהיה קביעת כלל שכל כביש חדש וכל שדרוג כ
 בשביל אופניים במקביל אליו.

 מועצה + + + + 0
 משרד התחבורה

 

  מועצה     0 תכנית אב לשבילי אופניים.
 תקציב מועצה   +  3 .52שביל אופניים לאורך כביש 

שביל אופניים בין אחוזת ברק, תל עדשים, מכללת עמק 
 יזרעאל ומזרע.

0 +     

בין מעונות הסטודנטים )בפאתי העיר שביל אופניים 
 עפולה( לבין המכללה.

0 +     

עידוד שימוש 
בתחבורה 

 ציבורית

הגדלת תדירות לקווים בעלי 
 ביקוש והקטנת זמני הנסיעה

 -חיבור למוקדי תחבורה
תחנות רכבת, אזורי תעשיה 

 וחנה וסע.

ת הרק"ל( קידום תחנת רק"ל נוספת )שאינה בתכני
 סוללים.בכניסה לקיבוץ ה

  מועצה    + 0

הכשרת שטחים בפאתי היישובים עבור חניונים לחנה 
רק"ל ורכבת,  -וסע בצמוד לתחנות הסעת המונים 

 69)סמוך לצומת הכבישים בצומת נהלל באזור עפולה 
גם בתחנות כפר יהושע בכניסה לקיבוץ הסוללים, , 67-ו

 וכפר ברוך.

  מועצה    + 0

באזור תעשיה ותעסוקה אלון  הפעלת שאטל תחבורתי
 תבור . 

הנושא הכלכלי  מועצה + + + + 2
צריך להיבדק 

 בבדיקה מפורטת.
 חברות אוטובוסים + + + + 0 דלת תדירות תחבורה ציבורית.הג

 רכבת ישראל
 

 פרויקטים פיזיים לקידום - כתום נושאים לטיפול ולקידום - ירוק פעילות שוטפת - צהוב



    163 

 

סדר  פעולות לביצוע/פרויקטים אמצעים יעד מטרה
 עדיפויות

מים/צווארי חס גורם אחראי חומש
 0 2 3 0 בקבוק

 

. קידום אורח 6
חיים מקיים 

המבטיח 
שמירה על 

משאבי 
הסביבה, 

הנוף 
והשטחים 
הפתוחים 

ומניעת 
 מטרדים.

 
 
 

שמירה על 
שטחים 
פתוחים 

ומשאבי טבע 
 ונוף

  מועצה    + 2 הכנת תכנית לניהול של משאבי הטבע. ניהול השטחים הפתוחים.
יחידה  -מועצה  + + + + 0 (3995יישום תכנית האב לפיתוח בר קיימא )אורבניקס, 

 סביבתית
 

מיחזור 
 מקסימלי

 ית להפרדת פסולתהכנת תשתיות לצורך הטמעת התכנ תשתיות למיחזור
 בכל היישובים. )שחף, אבי נוביק(

יחדה  - מועצה + + + + 0
 סביבתית,

 ישובים

 

)שחף, אבי נוביק, יישום תכנית האב לטיפול בפסולת
3903). 

0 + + + +   

חינוך סביבתי והרחבת 
 המודעות בכל שכבות הגיל.

פיתוח תכניות/יישום תכניות קיימות חינוך בבתי הספר 
 יות במסגרת תנועות נוער.ותכנ

 099%-הטמעת תכנית לימודים במסגרת תקן ירוק ב
 מבתי הספר.

יחידה  -מועצה + + + + 0
 סביבתית
 בתי ספר

 מחלקת נוער

 

בחירת ועדות איכות סביבה יישוביות וקביעת פעולות 
 יישוביות. 

  ישובים + + + + 2

צמצום 
 המטרדים

יוזמות או תגובה של המועצה 
התכנון הארצי  בתחום

ניעה או לשיפור התכנון למ
 .של תשתיות

דיונים מול מינהל התכנון ועורכי תכניות של תשתיות 
 למניעה או לשיפור התכנון.

 

יחידה  - מועצה + + + + 0
 סביבתית

 

  מרכז חקלאי העמק + + + + 3 העמקת המחקר המדעי בתחום הדברה. הקטנת כמות הריסוסים.
  הום בנחליםהקטנת מקורות זי

 ובצידי הדרכים.
יחידה  - מועצה + + + + 0 שיתופי פעולה עם רשויות שכנות.

 סביבתית
 רשויות שכנות

שיתוף פעולה 
וביישום ע"י 

 הרשויות השכנות.
 רשות ניקוז,     + 0 .הכנת תכנית חינוך בנושא נחלים והטמעה בבתי ספר

 מועצה 
 רשויות

 

  מועצה  +   3 בה.חוקי עזר בתחום איכות הסבי
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סדר  פעולות לביצוע פרויקטים יעד מטרה
 עדיפות

חסמים/צווארי  גורם אחראי חומש
 4 3 2 1 בקבוק

. פיתוח 5
התיירות 
במועצה 

באופן 
החושף את 

ערכיה 
המיוחדים 

ומהווה מקור 
 פרנסה. 

 
 

גיוון והיצע האכסון 
 התיירותי

 
יצירתיות  הדגשים:

ינוק, בתיכנון; רמת פ
נוחות ואינטימיות 

גבוהה וכן רמת 
השירות והיחס; 

ניהול, שיווק ורמה 
מקצועית של כוח 

האדם; תחזוקה 
והתחדשות, שילוב 
טיפנוקים )טיפולי 
פינוק הוליסטיים( 

חדשניים וייחודיים, 
שיכלול המידע, 

ההזמנה ואמצעי 
התיקשורת בין 

האתר לבין קהלי 
 היעד שלו.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ושב ציפורי: מכלול אירוח כפרי הושעיה/מ
 וטיילּות עתיקות ציפורי ויערות האלונים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אישור פל"ח, עידוד וגיבוי יזמים, 
'מסלול ירוק מהיר' להיתרי בניה 

 .ורישוי עסקים

הושעיה, מושב ציפורי,     + 0
מ.א. אזורית, עמותת 

 .התיירות

דמי היוון 
גבוהים לממ"י, 

הון עצמי 
 הקוסטטוטורי

בית לחם הגלילית: מכלול אירוח כפרי 
 וטיילּות נחל ציפורי ויערות האלונים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בית לחם הגלילית,     + 0 
מ.א. אזורית, עמותת 

 .התיירות

אירוח אתני וטיילּות נחל  מכלולכעביה: 
 .ציפורי

 
 
 
 
 
 
 
 

מכלול אירוח אתני     + 0 
 .וטיילּות נחל ציפורי
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סדר  פעולות לביצוע פרויקטים יעד מטרה
 עדיפות

חסמים/צווארי  גורם אחראי חומש
. פיתוח 5 בקבוק

יירות הת
במועצה 

באופן 
החושף את 

ערכיה 
המיוחדים 

ומהווה מקור 
 -פרנסה 
 המשך 

 
 

והעשרת  שדרוג
המתקנים 

והשירותים 
התיירותיים 

 .הקיימים
 

 הדגשים: 
גסטרונומיה, שיפור 

חזות המתקנים, 
איכות התכנים, 

הפעילויות 
והשירותים, רמת  

השירות והיחס, 
הניהול והשיווק, 

רמה מקצועית של 
דם, תחזוקה כוח הא

והתחדשות, רמת 
וייחוד עיצוב, ריגוש 

תכני ותודעתי עם 
הנפשה ולא רק 

בהקרנה על מסכים, 
איכות, ייחוד, עיצוב, 
מקוריות, 'אותנטיות' 

ומיגוון במסחר 
התיירותי, טיפנוקים 

)טיפולי פינוק 
הוליסטיים( 

חדשניים וייחודיים, 
שיכלול המידע, 

ההזמנה ואמצעי 
התיקשורת בין 

בין קהלי האתר ל
 .היעד שלו

 צומת אלונים/צומת כפר יהושע במתווה
פארק חקלאות : 55/50החדש של כבישים 

התרשמות, מודעות, התנסות,  - מתקדמת
 שעשוע. 

 

פרוגרמה, בחינת חלופות מיקום 
והיתכנות, שינוי ייעוד, הקצאת 

 .קרקע וגיוס הון

     
אלונים, כפר יהושוע, 

 מועצה אזורית
 עמותת התיירות

מי היוון ד
, גבוהים לממ"י
הון עצמי 

 וסטטוטוריקה
 

 צומת אלונים/צומת כפר יהושע במתווה
 שוק המטעמים: 55/50החדש של כבישים 

)"שף העמק"/"מטעמי  קולינריה מצרף -
 העמק"( .

 

     

 מועצה אזורית
 עמותת התיירות

ואירוח כפרי  כפר מוסיקה/כפר ידעמזרע: 
 .ספאמשולב 

  

היתכנות, שינוי ייעוד, פרוגרמה ו
 .הקצאת קרקע וגיוס הון

     
 מזרע ועמותת התיירות

, תזונה עוגן מלאכות אומן -"חירם"הרדוף: 
 אורגאנית.

 
 גיוס מימון, תכנון מפורט והקמה.

     
 חירם ועמותת התיירות

סיורי מפעל וחנויות  אלון תבור: מכלול
 מפעל 

בחינת עניין בקרב המפעלים, 
 .מה והיתכנותפרוגר

 

מנהלת אזור      
תעשיה/חברה כלכלית 

 ועמותת התיירות

מאגר אשכול/חנתון: מרכז מבקרים 
 מקורות

פרוגרמה והיתכנות, בחינת חלופות 
 .מיקום, שינוי ייעוד והקצאת קרקע

 מקורות,      
 מועצה אזורית

 עמותת התיירות
 

 שבועי יריד איכרים ויצרני בוטיקדברת: 
 במה/כיכר.מופע אומנויות משולב 

 
 .עניין בקרב דברת ויצרני הבוטיק

דברת ועמותת      
 התיירות

אמנות ובילוי בזיקת  מרחביה: מכלול
 מורשת.

 

עניין בקרב מרחביה ואומני 
 .המרחב

מרחביה ועמותת      
 התיירות

 

חקלאות תיירותית  שדה יעקב: מכלול
 .עצמיקטיף בדגש 

 

החקלאים בחינת עניין בקרב 
 פרוגרמה והיתכנות.

 חקלאי שדה יעקב,      
 מועצה אזורית

 ועמותת התיירות 

מינחת תעופה תיירותית זעירה במנחת 
 .מגידו

 

בחינת עניין בקרב רשות שדות 
 התעופה.

רשות שדות התעופה,      
 מועצה אזורית

 עמותת התיירות
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סדר  פעולות לביצוע פרויקטים יעד מטרה
 עדיפות

חסמים/צווארי  גורם אחראי חומש
. פיתוח 5 בקבוק

התיירות 
במועצה 

באופן 
החושף את 

 ערכיה
המיוחדים 

ומהווה מקור 
 -פרנסה 
 המשך

 

הגברת יזמות פרטית 
של פרויקטים 

 נקודתיים קטנים
 

אישור פל"ח, עידוד וגיבוי יזמים,  
'מסלול ירוק מהיר' להיתרי בניה 

ורישוי עסקים, שיווק ועידוד 
תיירנים ובעלי עניין להשתתפות 

 .במפגשי פורום ובקורסים
 

 מועצה אזורית,     + 0
 ית, יזמות פרט

 עמותת תיירות, 
 מט"י, 

 .הרשות לפיתוח הגליל

דמי היוון 
, גבוהים לממ"י

הון עצמי 
 וסטטוטוריקה.

 

יצירת מוקדי תיירות 
'יש מאיין' ברמה 

 בינלאומית -ארצית 

 פארק "כייף בוץ"מאגר כפר ברוך וסביבתו: 
" לילדים ונוער, ספארי WipeOutמשולב "
 .אמפיבי

קום פרוגרמה, בחינת חלופות מי
והיתכנות, שינוי ייעוד והקצאת 

 קרקע.

רשות ניקוז ונחלים    +  3
 קישון, 

חברת 'מקורות' 
והמועצה האזורית 

 עמק יזרעאל.
 

זמינות קרקע 
עם היתכנות 

 לייעוד מתאים, 
גיוס יזמים 
עתירי הון 

ובעלי יתרונות 
 אסטרטגיים

 
 -מאגר כפר ברוך פארק פעלולי מים 

יות לתיפלול מסלול תחנות אינטראקטיב
מבקרים להקניית תובנה של מערכת המים 

 .בטבע ובהתערבות האדם
 

פרוגרמה והיתכנות, בחינת חלופות 
 מיקום, שינוי ייעוד והקצאת קרקע

3  +   

 חברת 'מקורות' 

פיתוח תשתיות 
 לקליטת התיירות

 
 הדגשים:

שירותי דרך, דרכים, 
נגישות וחנייות, 

שבילים, מסלולים, 
תי שילוט תיירו

ידידותי בעל אופי 
 .אחיד וכו'

בשמורת  מבואה לטיילּותגזית/עין דור: 
 נחל תבור

פרוגרמה, בחינת חלופות מיקום 
והיתכנות, שינוי ייעוד והקצאת 

 קרקע

 קק"ל, רט"ג,    +  3
 מ.א. עמק יזרעאל, 

 גזית, עין דור, 
רשות ניקוז קישון 
 ועמותת התיירות

ועדת השילוט 
הארצית 
)לאישור 

 שלטים
חומים(, גיוס 

 הון, 
וועדות התיכנון 

המקומיות, 
מחוזיות 
 .וארציות

 
הגדלת מימוש/ניצול 

ייעודי הקרקע 
 מאושרים לתיירות

אישור פל"ח, עידוד וגיבוי יזמים,  
'מסלול ירוק מהיר' להיתרי בניה 

 ורישוי עסקים
 

0 +      

תיכנון, גיוס יזמים אסטרטגיים 
לראש  עתירי הון, פיתוח תשתיות

שטח, הסדרת מענקים, הסדרת 
ייעודי קרקע וזכויות בניה, שיתוף 

 ציבור למניעת/ריכוך התנגדויות.
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סדר  פעולות לביצוע פרויקטים יעד מטרה
 עדיפות

חסמים/צווארי  גורם אחראי חומש
. פיתוח 5 בקבוק

התיירות 
במועצה 

באופן 
החושף את 

ערכיה 
המיוחדים 

ומהווה מקור 
 -פרנסה 
 המשך

 

העצמת כוח 
המשיכה וזיקות 

 תהסינרגטיוהגומלין 
בין אתרי מורשת 

לאומיים, גושי 
יערות ומשאבי טבע 
ומים לבין הכלכלה 

 באזורהתיירותית 

 רט"ג    + 1  גן לאומי בית שערים 

זמינות קרקע 
עם היתכנות 

לייעוד מתאים, 
 .גיוס הון

 רט"ג    + 1  גן לאומי ציפורי

 רט"ג    + 1  הר תבור

 כפר ברוך/היוגב -פארק צפרות נחל קישון
ד פרוגרמה והיתכנות, שינוי ייעו

   + 1 והקצאת קרקע.

 -החברה להגנת הטבע  
מרכז הצפרות 

 הישראלי 
 

 . אתר השומר הראשוןגבעות זייד: 

פרוגרמה והיתכנות, תיק לתוכנית 
המורשת הלאומית, שינוי ייעוד 

 והקצאת קרקע.
 

1 +   

 רט"ג,  
מועצה אזורית עמק 

 יזרעאל 
 ומשפחת זייד

רשת רמת דוד: מרכז מבקרים מו - 0כנף 
 חיל האוויר.

 
 משרד הביטחון  +   3

 תחנת הרכבת ההיסטורית.כפר יהושע: 
 

1 +   
המועצה לשימור אתרי  

 מורשת בישראל
 

יפעת: מוזיאון ההתיישבות והמיכון 
 החקלאי.

 

 
2  +  

 
 יפעת

נהלל: מורשת ההתיישבות, בית העלמין, 
 תל שימרון.

 

 
1 +   

 
 נהלל

אתגר וגיבוש ביע  - ODTפארקהסוללים: 
. 

 
 הסוללים ורט"ג   +  2

 מורשת רפול במתחם האסםתל עדשים: 
 )מבנה לשימור(.

 
2  +  

 תל עדשים,  
המועצה לשימור אתרי 

 מורשת בישראל

מכלול בילוי בזיקת  "מזרע הקטנה":
 מורשת.

 

 

1 +   

 
 מזרע, 

המועצה לשימור אתרי 
 מורשת בישראל

מכלול תיירותי בזיקה לנחל  גזית:-עין דור
 תבור.

פרוגרמה והיתכנות, שינוי ייעוד 
 והקצאת קרקע.

0 +  

  
 עין דור, גזית

 ורט"ג
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סדר  פעולות לביצוע פרויקטים יעד מטרה
 עדיפות

חסמים/צווארי  גורם אחראי חומש
. פיתוח 5 בקבוק

התיירות 
במועצה 

באופן 
החושף את 

ערכיה 
המיוחדים 

ומהווה מקור 
 -פרנסה 
 המשך

 

יצירת סינרגיה בין 
 האזורתיירני 

 אזוריםלתיירני 
שכנים )מגידו, כרמל, 

גליל תחתון,  גלבוע,
 .נצרת, זבולון וכו'(

חיזוק עמותת התיירות בתמיכה  
מנהלתית וכספית עבור: 

השתתפיות באירועים תיירותיים 
ברשויות שכנות, בפרסום ושיווק 

משותף וקידום יזמויות ברמה 
 .בינלאומית -ארצית 

 עמותת תיירות,     + 0
רשות לפיתוח הגליל, 

 מט"י, 
רשויות האיזוריות 

 לעמק יזרעאל בצמידות

 

יצירת מוקדי פנאי 
ונופש לתושבים 

לרבות מסלולי טיול 
כגון  רגליים ורכובים
, "שביל יזרעאל"
פינות פיקניק, 
 .מצפורים וכו'

תיכנון משולב שיתוף ציבור להבנת  
צרכי התושבים, רצונותיהם ואופי 

 .פעילותיהם בשעות הפנאי

2  +   

 מועצה איזורית

זמינות קרקע 
 עם היתכנות

לייעוד מתאים, 
 .גיוס הון

פיתוח תדמית עמק 
יזרעאל כיעד 

 .לתיירות כפרית

חלופות נושאיות למיתוג  
)המתייחסות לא רק להיבט השיווק 

אלא גם להתמחות ודגשי ההיצע 
של מיגוון המוצר התיירותי(, גיבוש 
והגדרת שם/סלוגן/סיסמה/אימרה 

שתשקף את אופי התיירות 
ו בכל הכפרית/ההתיישבות; שילוב

פרסום המיוצא מהרשות, עמותת 
התיירות וביצוע מעקב לחוזקו 

 בקרב הציבור.

3 +    

 מועצה איזורית

 

הגדלת איכות וגיוון 
אומנויות הבמה 

)מופעים, פסטיבלים, 
בידור, בילוי, 
 .אירועים וכו'(

הפקת האירוע, מעקב וביקורת את  
השפעתו על הביקושים לאתרי 

ושאים התיירות במועצה וסינון נ
שאינם מביאים תרומה והחלפתם 
באחר. ההפקות צריכות להתקיים 

 בכל שנה לפחות פעם בשנה.

3 +    

 מועצה איזורית, 
 עמותת התיירות, 

 הרשות לפיתוח הגליל

 גיוס הון
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  ג' חלק

 

 התכנית פירוט
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 קהילה, אוכלוסייה ושירותי ציבור    37

 ייחוד ואיכות חיים -מבוא והגדרת הנושאים המרכזיים  .א

 מבוא ומטרות המסמך 

מועצה אזורית עמק יזרעאל הינה מקום מצוין ומיוחד לגור בו. חשוב מאוד לזהות 

המועצה גבוהה.  יולאפיין את  המרכיבים המרכזיים שבזכותם איכות החיים ביישוב

תנסה בהמשך להגדיר על בסיס אפיון זה את חזון  3929האסטרטגית לשנת  התכנית

המועצה ועקרונות התכנית, באופן המאפשר לשמור על המרכיבים הללו ולחזקם, 

 ם העומדים בפני המועצה ויישוביה.לנוכח האתגרים הרבי

זיהוי ייחודיות החיים במועצה האזורית עמק יזרעאל והמאפיינים המעניקים 

את איכות החיים הגבוהה איננו קל ומובן מאליו. למועצה וליישוביה מארג  לתושביה

מורכב של מאפיינים, אשר רובם אינם פיזיים, אלא קהילתיים וחברתיים. בעוד 

במקומות אחרים יתרונות החיים במקום ניתנים בדרך כלל לזיהוי קל ומהיר על בסיס 

ובמידה רבה בבחינת "זר לא יבין הגלוי לעין בביקור במקום, במועצה זו המצב מורכב 

זאת". כצוות תכנון חיצוני "זר", קיימנו פגישות רבות במועצה ואנו מקדמים הליך של 

שיתוף הציבור בתהליך התכנון, מתוך מטרה לסייע למועצה, על בסיס ניסיוננו הרב 

במקומות אחרים, לזהות ולאפיין את המרכיבים המרכזיים המייחדים את החיים 

המשך המסמך נתרכז בשני הנושאים המרכזיים העולים מניתוח הייחודיות במקום. ב

האוכלוסייה והישובים וכן שירותי הציבור. נושאים נוספים,  -ואיכות החיים במועצה 

כגון תעסוקה, חקלאות, איכות הסביבה, תחבורה ותיירות ינותחו במסמכי מדיניות 

נושאים נוספים, לכלל התכנית נפרדים )אשר בסופו של דבר יאוחדו כולם, יחד עם 

 האסטרטגית(.

 מרכיבי הייחודיות ואיכות החיים במועצה האזורית עמק יזרעאל 

תושבי המועצה מרגישים שהם חלק מקהילה מגובשת. יש אוירת  - ""קהילה (0

שייכות ולכידות. תחושת "הבית" ו"המשפחה" קיימת בכל ימות השנה, אך 

חיים. הקהילתיות והזהות קיימות מתעצמת ברגעים השמחים והעצובים של ה

 המועצה והישוב. -בשתי רמות 

במועצה מגוון עצום של ישובים, המציעים איכות חיים  - תמהיל ישובים מגוון (3

קיבוצים, מושבים, ישובים קהילתיים  -מגוונת מבחינת "תשובה לכל אחד" 

קטנים; ויישובי מיעוטים; חילוניים ודתיים; ותיקים, חדשים והרחבות; גדולים ו

במזרח ובמערב ועוד. לכל ישוב ייחוד והנהגה מקומית. קיימים שיתופי פעולה 

 רבים. כולם ביחד קהילת "יזרעאל". 

לאוכלוסייה "רוח ערכית שורשית", ברמה גבוהה מאוד  - ""רוח יזרעאלית וערכים (2

בהשוואה למקומות אחרים בארץ. "רוח" זו, הקשה להגדרה חד משמעית, 

ת המבוגרים והנוער, בשאיפה למצוינות, באחוזי הגיוס מתאפיינת בערכיו

הגבוהים, במוטיבציה של הנוער, ברוח ציונית, בכיבוד המורשת, בגאוות מקום, 
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באהבת הקרקע, במורשת חקלאית, ב"נתינה לאחר", בכבוד הדדי, בשיתופי 

 פעולה בין אוכלוסיות ועוד. 

"מיטב  -וחינוכית  אוכלוסייה ברמה גבוהה מבחינה ערכית - "הון אנושי" (0

 הכוחות".

סל שירותים טוב מאוד מבחינת רמה ומגוון. נותן מענה לכל  - שרותי ציבור (7

-מעגלי החיים, עם דגש על חינוך ושירותי רווחה. השירותים ניתנים במערך דו

 רובדי על ידי המועצה והישובים )בחלוקה הדורשת בחינה מחודשת(.

ת בתחום המועצה ומבחר גדול מגוון תעסוקו - הזדמנויות תעסוקתיות (6

( לגוש דן. בחלק מהישובים )קיבוצים 6במטרופולין חיפה הסמוך ובנגישות )כביש 

 ומושבים( גם תעסוקה בתוך הישוב.

אורח חיים כפרי, בישובים בעלי אופי קהילתי )ערך מוסף  - "כפריות קרובה לעיר" (5

קרקע קרובים מאוד על פרברי(, אשר ברובם גם בעלי אופי חקלאי. מגורים צמודי 

 לעיר )יש הבדלים בין חלקי המועצה(. 

ישובים מטופחים וירוקים הטובלים בשטחים פתוחים  - איכות סביבה גבוהה (8

)חקלאיים וטבעיים(, עם מיעוט מטרדים סביבתיים. הזדמנויות רבות ליציאה 

 לחיק הטבע.
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 תמצית רקע ומצב קיים .ב

 ה והישוביםיהאוכלוסי   

יחידות  8,573תושבים. סה"כ  27,099 -( כ3903מונה כיום ) - המועצה תאוכלוסיי (0

(. על פי תחזית 3909)למ"ס,  2.5% -השנתי הינו כהאוכלוסייה דיור. קצב הגידול 

. 3929תושבים בשנת  72,999-)ללא התערבות אסטרטגית(, תימנה המועצה כ

 (.3909מהתושבים יהודים )למ"ס,  00.7%

קיבוצים, בהם  07תושבים;  0,099בים, בהם מוש 00במועצה  - יישובי המועצה (3

יישובי מיעוטים,  3תושבים;  03,699ישובים קהילתיים, בהם  5תושבים;  00,029

תושבים. הישוב הראשון,  089תושבים; ושיכון משפחות אחד, בו  0379בהם 

( הינו 3998והאחרון אשר הוכר כישוב )שנת  0000קיבוץ מרחביה, נוסד בשנת 

 סוואעד חמירה.

יח"ד. הגדול ביותר הינו  309ממוצע גודל ישוב במועצה הינו  - גודל הישובים (2

 יח"ד(. 02יח"ד( והקטן ביותר בית זייד )  770שמשית )

מוכתב בעיקר מזמינות יחידות דיור בהרחבות הישובים. כל  - גידול הישובים (0

הרחבות הישובים בעשור האחרון זכו לביקוש והתמלאו עם שיווקן. מרבית 

חבות נבנו בשלב פיתוח ובנייה אחד, בהתאם לקיבולת של התכנית ההר

 המפורטת שאפשרה בנייתן. 

קיבולת יישובי המועצה על פי תכנית המתאר הארצית  - קיבולת הישובים (7

יח"ד.  07,080(, הינה 0/3( ו/או תכנית המתאר המחוזית )תמ"מ 27)תמ"א/ 

יח"ד  2,706 -יח"ד ו 8573ת יח"ד. מתוכן קיימו 03,208בתכניות מפורטות אושרו 

ותמ"מ  27( וטרם ניבנו. יתרת המכסה על פי תמ"א 3903מאושרות בתכניות )

יח"ד )מכסה לתכנון( וחלקה נמצא  3,800ללא תכנית מפורטת הינה  0/3

 בתהליכי תכנון/אישור. 

פריסה רחבה בכל שטח המועצה הגדול והמגוון. הישובים  - פריסת הישובים (6

וגמת הרדוף, עדי, חנתון וסוואעד חמירה( נמצאים באופן בחלק המערבי )כד

מבוהק במטרופולין חיפה וקרובים לקריות, בעוד הישובים בצד המזרחי של 

 המועצה )כגון גזית ועין דור(, מרוחקים ומבודדים יחסית ממרקם עירוני קרוב.

 שירותי הציבור    

וך יסודי ועל יסודי, שירותי חינ - שירותים מרכזיים המוענקים על ידי המועצה (0

גני ילדים )חלק( מרכז פיתוח סגלי הוראה, ליווי צוותי חינוך )כולל גילאי הגן 

ספריה אזורית, קצין ביקור סדיר, והגיל הרך(, ליווי והשתתפות בפעילות נוער, 

 מערך הסעות ועוד.
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גני ילדים )חלק(, שירותי חינוך  - שירותים מרכזיים המוענקים על ידי הישובים (3

(, ביטוח תלמידים, איש קשר לפעילות חינוך בלתי פורמאלית, 9-2יל הרך )לג

פעילות נוער והעמדת מבנה לפעילות, ספריות יישוביות )כפופות לספריה 

 האזורית( ועוד.

מירב השירותים המוענקים על ידי המועצה מרוכזים בנהלל ובמתחם  - פריסה (2

. השירותים הניתנים על ובמרכז האזרחי שבנהלל המועצה הסמוך לקיבוץ מזרע

 ידי הישובים, נמצאים בדרך כלל בתוך הישובים.

ידי המועצה, -סל שירותים רחב מאוד הניתן על - שירותים ייחודיים למועצה (0

מערכת חינוך ברמה גבוהה מאוד, פעילות חברה, תרבות, ספורט ופנאי רבים 

 יום".-ומגוונים, מרכז "סב

 הבעיות והאתגרים לעתיד  .ג

אתגר השמירה על תחושת הקהילה ולכידותה  - לתיות והערכיותאובדן הקהי (0

והטמעת הערכים היזרעאליים )והאחרים( בנוער הופך להיות קשה ומורכב יותר 

ויותר. אנו חיים בעידן בו קיימות מגמות ברורות של גלובאליזציה )הבאה על 

 חשבון ייחוד המקום בו אנו נמצאים(, ניכור, אינדיבידואליזם, קפיטליזם

"חזירי", העדפת הפרט על הכלל ועוד. מגמות אלה צפויות להתחזק ומגמות 

חדשות, שקשה לחזות אותן כיום, צפויות להשפיע אף הן לרעה ולהשאיר את 

הנוער בעיקר צמוד למסך ולפייסבוק )או למה שיבוא אחריו(. קיים קושי ביצירת 

רי ואוכלוסייה מעורבות ובמיוחד אוכלוסייה חדשה, בעלת רקע עירוני או פרב

 זמנית הגרה בשכירות במועצה.

הפריסה הגיאוגרפית הנרחבת של יישובי המועצה,  - היחלשות "הדבק המקשר" (3

יחד עם המגוון הגדול של יישוביה,  מהווים אתגר עצום ביחס לשמירה על 

לכידותה והיותה קהילה מתפקדת אחת. כנגד הנוחות של קבלת שירותים 

)ואולי אף הצטרפות מוניציפאלית אליהם(, צריכה  מישובים עירוניים סמוכים

 לעמוד אלטרנטיבה חזקה ואטרקטיבית שתדגיש את יתרונות החיים במועצה.

מדיניות ארצית עלולה להביא להתדרדרות של  - היחלשות המיגזר החקלאי (2

הישובים החקלאיים ולאובדן הקשר של החקלאים עם אדמתם. נוסף לכך גם 

דור המשך לחקלאות. לכך עלולה להיות משמעות העדר וקושי בחינוך של 

חמורה מבחינת עתיד הישובים ואפשרויות פיתוחם, המשך פיתוח החקלאות 

 ועיבוד הקרקע ואובדן הערכים הקשורים בקרקע. 

גידול ניכר של הישובים, יחד עם אי התפתחות  - הפיכת ישובים לפרברי שינה (0

ים להפוך את הישובים של תעסוקה בתוכם או בסמוך להם במועצה, עלול

ל"פרברי שינה" ולפגיעה בחוסן הקהילתי שלהם. לכך תהיה השפעה על מידת 
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החשיבות שרואים התושבים לשמירה על הקהילתיות והנכונות להשקיע בה וכן, 

בתוך זמן קצר, תהיה לכך השפעה על סוג האוכלוסייה שתגיע להתגורר בהם 

 בפרבר(. )משפרי דיור עירוניים, המחפשים צמוד קרקע

הפריסה הנרחבת של יישובי המועצה,  - קושי באספקת שירותים ברמה גבוהה (7

הגורמת לעלויות גבוהות מאוד של הסעות ואספקת שירותים, יחד עם משבר 

כלכלי, גידול לא מספק במקורות הכספיים של המועצה, חלוקה לא כלכלית בין 

ולים להוביל לירידה תפקידי המועצה והישובים, או משבר מנהיגותי בעתיד, על

ברמת אספקת השירותים הציבוריים. דבר זה יוביל בהכרח לפגיעה חמורה 

בייחוד המועצה, איכות החיים בה ומכאן הדרך קצרה להתדרדרות בתחומים 

 רבים.

ישובים רבים סובלים מ"חד גילאיות", הנובעת מכך שהרחבתם  - חד דוריות (6

וצת גיל מסוימת באותו זמן(, בוצעה בשלב אחד )המושך אוכלוסייה בעלת קב

או שכלל לא ביצעו הרחבה. תסמונת מוכרת זו במגזר הכפרי, יחד עם היעדר 

פתרונות מגורים מגוונים, מהווה אתגר עצום להמשך התפתחות הישובים 

בשלבים קטנים ומדודים, אשר יובילו ל"רב גילאיות" וגיוון אוכלוסייה, אשר 

 וב.יאפשר תפקוד "נורמלי" של חברה ביש

יישובי המועצה והמועצה אזורית עצמה  - התדרדרות ב"ערבות ההדדית" (5

מהווים במידה רבה תומכים ומסייעים לישובים המצויים במשבר. היחלשות 

"הדבק המקשר" בין הישובים, כמו גם     משבר כלכלי או מנהיגותי עתידי, יחד 

סיוע ההדדי עם מגמות חיזוק האינדיבידואליזם, עלולים להוביל להיחלשות ב

 לישובים במשבר.

מגמת גידול באוכלוסייה הגרה בשכירות  - מגמת גידול באוכלוסייה זמנית (8

במועצה, מחייבת היערכות הן בצד החברתי והן באספקת שירותי ציבור 

 מתאימים.

בעיות רווחה וחברה שנשארו   - עליית חשיבות המועצה בטיפול בבעיות רווחה (0

או שהודחקו, עוברים יותר ויותר לפיתחם של  בעבר בתחומי הישוב ובטיפולו,

 שירותי הרווחה במועצה.

המשך הגידול בשיעור אחזקת רכב, בנסיעות  - התדרדרות הנגישות והתשתיות (09

ובאוכלוסייה מחד והשקעה לא מספקת בפיתוח תשתיות תחבורה, תחבורה 

ציבורית ותשתיות בישובים ואליהם מאידך, יגרמו לירידה באיכות החיים 

עם השלכות רוחביות אפשריות גם בהיבטים כלכליים וחברתיים  שובים,בי

 מגוונים.
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 החזון והתפיסה התכנונית הכוללת .ד

איכות חיים גבוהה במגוון ישובים השומרים על ייחודם,  - "קהילה יזרעאלית" (0

המהווים יחד קהילה ומשפחה מורחבת המושתתת על גאוות מקום, הרגשת 

 וח היזרעאלית" הייחודית לעמק.שייכות, ערכי המקום ועל "הר

חיים בישובים כפריים משגשגים, ירוקים וצמודי קרקע, הנהנים  - "כפריות" (3

מהקרבה למערך העירוני, אך שומרים על ייחוד ועל חיי חברה עשירים )בבחינת 

 "מותר הכפר על הפרבר"(.   

נוך, עמק של ערכים, הון אנושי והצטיינות בחי - "מצוינות אנושית וחינוכית" (2

 מלידה ועד שיבה.

ישובים בעלי מגוון גילאים רחב ומאוזן, המבטיח חברה  - גילאיים"-"ישובים רב (0

המשכית בת קיימא, פעילות חברתית לכל מעגל החיים וטיפוח מנהיגות 

 מקומית.

הצטיינות יתרה בשירותי הציבור ובמיוחד בחינוך,  - "שירותי ציבור מעולים" (7

יצירת איזון מוסכם בין השירותים המוענקים על ברווחה ובפעילות נוער, תוך 

ידי המועצה והישובים ופריסה גיאוגרפית בראייה שירותית לכל הישובים. 

יצירת איזון בין ריכוז לביזור שירותים, בהתאם להירארכיה של השירותים 

 והפריסה הגיאוגרפית.

ם מועצה המעניקה לתושביה את איכות החיי - "מקום המגורים הטוב בארץ" (6

הגבוהה ביותר בארץ ובסטנדרטים הגבוהים בעולם, בכל מכלול ההיבטים 

הגשמיים והפיזיים: קהילתיות, ערכים, חיי חברה, שירותי ציבור, פעילות נוער, 

חקלאי, כלכלה, הזדמנויות -קרקע מגוונים, אופי כפרי-מגורים צמודי

 תעסוקתיות, איכות הסביבה, נגישות, תשתיות ועוד.

 יה וישובים יבתחום חברה, קהילה, אוכלוס -ת הנגזרות מהחזון המלצות מדיניו .ה

מאמץ מתמיד, שיטתי וביקורתי של  - "הבטחת הערך המוסף לחיים במועצה" (0

הערך המוסף לתושבי המועצה, על פני החיים ברשויות אחרות בארץ. הבחינה 

 צריכה להתייחס למרכיבי הייחודיות ואיכות החיים במועצה.

ההשקעה בחינוך צריכה להיות בראש סדר העדיפויות, בראייה  - "החינוך בראש" (3

ארוכת טווח, המבטיחה מערכת חינוכית ותשתיות מתאימות, אשר יאפשרו 

מלידה ועד  -חינוך כללי ו"יזרעאלי" ברמה הגבוהה ביותר לבני כל הגילאים 

 שיבה.
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השקעה ניכרת ומתמשכת בחיזוק התחושה הקהילתית  -" "חיזוק הקהילתיות (2

ל תושבי המועצה יחד עם חיזוק זהות יישובית וחוסן קהילתי של כל ישוב, של כ

 .םעל פי מאפייניו הייחודיי

סיוע  - ""הדגשת מגוון הישובים, תוך שמירה על הדבק המאחד של המועצה (0

לישובים בהדגשת הייחוד שלהם, תוך שמירה על המסגרת המועצתית המאחדת, 

 זקים )"ערבות הדדית"(.חיזוק השוויון ותמיכה בישובים פחות ח

 - ""הרחבת הישובים, אך בשלבים קטנים ותוך שילוב מיגוון סוגי יחידות דיור (7

לשם חיזוק הקהילה, הגדלת ספי כניסה לשירותי ציבור נוספים והזרמת "דם 

חדש", יש לתכנן ולפתח את הרחבת הישובים )נושא הגודל צריך להיבחן 

גילאית בת קיימא, הנותנת גם -לה רבבהמשך(. הפיתוח צריך להבטיח יצירת קהי

מענה להישארות / חזרת הבנים ולכן צריך להיעשות בשלבים קטנים לאורך זמן 

 ותוך תכנון פתרונות מגורים לגילאים שונים בתוך הישובים.

שירותי הציבור  - "שירותי ציבור מעולים בחלוקה ברורה בין המועצה לישוב" (6

ת ועוד, צריכים להיות מצוינים בתחום החינוך, רווחה, תרבות, בריאו

ואטרקטיביים מעבר לכל המוצע בסביבה. נדרשת חלוקת סמכויות ברורה של 

רובדי המבטיח סלי שירותים מאוזנים ובחלוקה כלכלית הגיונית בין -המבנה הדו

המועצה לישובים )בנספח הצעה לחלוקת שירותים(. נדרשת בחינה חדשה 

צה, באופן שיבטיח שירותים נגישים לפריסה הגיאוגרפית של שירותי המוע

ומצוינים לכל תושבי המועצה, חיסכון בהוצאות )ובזמן( נסיעה ומענה מיטבי 

לשירותי המועצה )בעדיפות על פני שירותים של רשויות סמוכות ונגישות יותר( 

תוך יצירת איזון בין הירארכיה של השירותים ונגישות גיאוגרפית )ריכוז, 

בים(. כמו כן נדרשת בחינה של ניצול יעיל יותר בתשתיות אשכולות ופיזור בישו

 הפיזיות )עירוב שימושים, משמרות שניות וכדומה(.

בניית שיתופי פעולה עם רשויות סמוכות  - "שיתופי פעולה עם השכנים" (5

ערבים( לשם הגדלת ספי כניסה לשירותים  -)לרבות חיזוק קשרי שכנים יהודים 

צרכים מיוחדים, קידום אינטרסים משותפים )למשל תרבות(, התמודדות עם 

 וחיזוק קשרי נוער וקשישים עם השכנים.

"שמירה על המאפיינים החקלאיים של המועצה, על האופי הכפרי של יישוביה  (8

מחד חיזוק החינוך החקלאי ועידוד הדור הבא של חקלאי  "ועל זכויות החקלאים

עורבות ויוזמה לשמירת בני המועצה לפתח חקלאות מודרנית ורווחית ומאידך מ

החזקה של החקלאים על הקרקע, אפשרויות פיתוח הישובים וגמישות בנחלות, 

 תמיכה בחקלאות ועוד.

 - "מאבק ברמה הארצית לחיזוק הקשר הפיזי בין הישובים ומניעת מטרדים" (0

מעורבות ויוזמה לקידום התחבורה הציבורית, הירארכית דרכים אזורית בין 

ינה ספציפית בהמשך( ולמניעת אישור )או שיפור התכנון( יישובי המועצה )לבח

של כבישים ותשתיות ארציות חדשים המהווים מטרד ופוגעים באיכות החיים 

 במועצה.
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היסעים ותחבורה  - שיפור הנגישות לשירותי הציבור לכל תושבי המועצה (09

 -ציבורית בדגש על הישובים בשולי המועצה ועל אוכלוסיות שאינן ממונעות 

 דים, בני נוער וקשישים.יל

 שירותי ציבור המתאימים לשוכרי דירות במועצה. - מענה לאוכלוסיות זמניות (00

 סיכום .ו

למועצה אזורית עמק יזרעאל ייחודיות רבה ולתושביה יש כיום איכות חיים גבוהה. 

אתגרים לא פשוטים עומדים בפני המועצה, כדי לשמור על מאפיינים אלה ולחזק אותם, 

חברה, קהילה, אוכלוסייה, ישובים ושירותי ציבור, אשר נדונו במסמך זה. בהיבטים של 

כדי להבטיח את מימוש החזון יש לגזור מהמלצות המדיניות שפורטו לעיל, המלצות 

ליישום וסדרי עדיפויות. אך לפני כן נדרשת אינטגרציה של מכלול ההיבטים, כדי להגיע 

 .3929שנת לתכנית אסטרטגית כוללנית ומאוזנת למועצה ל

  גודל הישובים -דגשים עיקריים  .ז

יקדם תכניות למספר ישובים בכל שנה, על פי רצון  מנגנון משותף למועצה ולישובים •

 התושבים, לפי צורך שהמועצה תקבע ולפי יכולת המועצה. 

 .הישובים יגדלו באופן מדורג, במנות קטנות, במשך שנים רבות •

)למעט  27א יתאפשר מעבר לקיבולת תמ"א לקרקע  ייעוד קרקע חדש למגורים צמודי •

 חריגים(.

)ובהתאם לרצון הישובים וכללי  27הגדלת קיבולת המגורים בישובים, מעבר לתמ"א  •

יחידת דיור שניה בבניין  - ב"עיבוי פנימי"ותכניות שאושרו/יאושרו(, תהיה רק  מ.מ.י

ישוב קהילתי, יח"ד(, פיצול מגרש ב 2מגורים, תוספת יחידת דיור בראש הנחלה )עד 

 .לפחותיח"ד לדונם  0או בבנייה משותפת בצפיפות של 

, לחזרת בנים, להורים ומגורים זמניים, ימנע "זחילה" ה"עיבוי הפנימי" ייתן מענה •

והגדלה בלתי מבוקרת של הישובים על חשבון שטחים פתוחים ויאפשר מימוש איטי 

 על פני שנים רבות, לפי רצון כל תושב.

עירוניים -האוכלוסייה שתתווסף תהייה בעלת מאפיינים פרבריים ככל הנראה, רוב •

 . ולא תעסוק בחקלאות

תב"ע המאפשרת מאושרת ברמה של  למרבית יישובי המועצה קיבולת יחידות דיור •

 . הוצאת היתרי בנייה

, ללא תב"ע מאושרת. קיבולת זו 27לחלק מהישובים גם קיבולת נוספת על פי תמ"א/  •

 .וניםשניתן לממש בדגמים 

, שתגדיר את רצונותיו ויכולותיו כל ישוב יכין לעצמו תכנית פעולה ארוכת טווח •

בנושא גודל האוכלוסייה ודגמי המגורים בו, בהתאם לתכניות וכללים ברמה הארצית 

 והעקרונות שלהלן.

 . אפשריים, אשר מרביתם יכולים להתאים לכל ישובדגמים  7קיימים  •

 ך לגוון את סוגי המגורים בישוב. ובכ ניתן לבחור יותר מדגם אחד •
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, או שינוי של התכנית לשם מימוש מרבית הדגמים נדרשת הכנת תכנית מפורטת •

 הקיימת.

בחלק מהדגמים קיימות סוגיות מהותיות לדיון עם מינהל מקרקעי ישראל ולא כולם  •

 ניתנים למימוש מיידי בשל כך. 

 .נדרש הסדר עם ממ"י לגבי שיוך והורשת יחידות דיור •

)אשר עלולה לחרוג מהתכניות  בחלק מהדגמים קיימת סוגיה מהותית של קיבולת •

הארציות(, ביחס להיקף מימוש בפועל, שיהיה קטן משמעותית מהקיבולת )למשל, 

 תוספת יח"ד שנייה בבניין מגורים(.

תיקבע על , או מספר דגמים, לתוספת מגורים בכל ישוב בסופו של דבר בחירת דגם •

לו על פי  למאפייניו ורצונותיו ובכפוף לקיבולת המותרתבהתאם  ,ידי הישוב עצמו

 . )לדוגמה חובת מכרזים(.מ.מ.יתכניות ארציות וכללי 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

  . הרחבה חיצונית0  שם חלופה

התאמה 

  לסוג ישוב

  כל סוגי הישובים

 בנים ותושבים חדשים.  קהל יעד

  נושא העדפה לבנים לא מוסדר(. -)מכרז ממ"י 

פשר הצטרפות תושבים חדשים ותחלופה של מא   יתרונות

  קיימים.

  עלול ליצור שינוי משמעותי במאפייני הישוב הקיים.   חסרונות

  יצירת שכונה חדשה של אוכלוסייה אשר עלולה להיות

דורש  -בעלת אופי "פרברי" המנותק מהישוב הקיים 

  הטמעה שיטתית של החדשים בישוב הותיק.

 יתוח )שינוי יעוד(.נדרשים שטחי קרקע חדשים לפ 

 .פגיעה בסביבה/נוף 

 .נדרשת השקעה גבוהה מאוד בפיתוח ותשתיות  

 .פחות מתאים לפיתוח בשלבים קטנים  
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  שם חלופה

 
  . הרחבה פנימית מפוצלת3

התאמה 
  לסוג ישוב

  כל סוגי הישובים

 נים.בעיקר ב  קהל יעד
  נושא העדפה לבנים לא מוסדר( -)מכרז ממ"י 

עיבוי פנימי על ידי ניצול שטחים לא מבונים    יתרונות
  ותכנון בר קיימא. 27תואם תפיסת תמ"א  -בישוב 

 .סיכוי טוב שהאוכלוסייה תיטמע בישוב הקיים 

 .מתאים לפיתוח בשלבים קטנים 

  עלויות פיתוח ותשתיות נמוכות מאלו שבהרחבה
  ית.חיצונ

נדרשים שטחי קרקע פנויים בתוך הישוב. לא    חסרונות
  תמיד יש.

 .נדרשת השקעה בפיתוח ותשתיות  
 

 ידי תוספת יח"ד בנחלות-. הרחבה על2 שם חלופה

התאמה 
  לסוג ישוב

  מושבים

  בעיקר בנים או הורים  קהל יעד

 מאפשר לרצף בין דורי )הנחיית ממ"י(   יתרונות

 ותכנון בר  27תואם תפיסת תמ"א  -פנימי  עיבוי
  קיימא.

 ניתן לביצוע על פי קצב של כל בעל נחלה  

 .תשתיות קיימות  

 .פגיעה מינימלית בסביבה/נוף  
יש צורך במנגנון לקביעת הזכות לתוספת יח"ד    חסרונות

. לא בכל הישובים 27בישוב בגלל מגבלת תמ"א 
 .27יש מכסה מספקת לפי תמ"א 

 דדת עם נושא גודל ראש הנחלה דורש התמו
  במושבים ועם מבנים קיימים.

 .תשלום גבוה למ.מ.י  

 פרצלציה.-נדרשת רה 

 "וככל הנראה קטנה, ללא  הרחבה "ספורדית
 שליטה של הישוב והמועצה על קצב ההרחבה.
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  שם חלופה

 

  . תוספת יח"ד בבניינים קיימים0

 

התאמה לסוג 
  ישוב

  יםכל סוגי הישוב

  בנים או הורים  קהל יעד

תואם במיוחד את אופי הבניה ביישובי מיעוטים,    יתרונות
ביישובים קהילתיים ובהרחבות ובנחלות מושבים 

 וקיבוצים

  מתאים למגרשים שבהם נבנתה יח"ד אחת במקום
  שתיים על מגרש )שמשית(.

  ותכנון בר קיימא. 27תואם תפיסת תמ"א  -עיבוי פנימי  

 רקע והתבססות על תשתיות קיימות.חסכון בק  

 .פגיעה מינימלית בסביבה/נוף  
  חסרונות

 
 

 

 .מתאים לאוכלוסייה מצומצמת בעלת קרבה משפחתית  

  מאפשר תוספת יח"ד רבה מאוד שרק חלק קטן יתממש
 בפועל )חוסם הרחבות מסוג אחר(. 

  יש צורך במנגנון לקביעת הזכות לתוספת יח"ד בישוב
. לא בכל הישובים יש מכסה 27בגלל מגבלת תמ"א 
  .27מספקת לפי תמ"א 

 .מוגבל במשיכת תושבים חדשים  

 

  שם חלופה

 

  בנייה רוויה . תוספת יח"ד קטנות/ טוריות/7

התאמה 
  לסוג ישוב

  כל סוגי הישובים

 בנים, סטודנטים, הורים או דיור מוגן.  קהל יעד

  מוסדר(.נושא העדפה לבנים לא  -)מכרז ממ"י 

  מתאים למגוון רחב של אוכלוסיות.   יתרונות

 .אפשרות לדיור בר השגה  

  אוכלוסייה מתחלפת. -אפשרות לדיור להשכרה  

 .בניה מרוכזת  
 .חסכון בקרקע  

  נדרשים שטחי קרקע פנויים בתוך הישוב.   חסרונות

 צפיפות גבוהה יותר ושינוי )מוגבל( של אופי הישוב  

 ציפוף הישוב ולכן נדרשת הגדרת עלול להיות תקדים ל
 פרויקט ספציפי.

  יישוב, יזם, השכרה. -נדרשת הגדרת אופי הפיתוח 

 .נדרשת השקעה גבוהה בפיתוח ותשתיות  
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 פרוגראמה לשירותי ציבור 36

 נוימן ומילה חקלאי רן ע"י בנכת זה פרק

 הנחות העבודה

 למועצה האזורית הוכנה תכנית אב לחינוך הכוללת פרוגרמה כמותית

במסגרת התוכנית האסטרטגית בוצעה פרוגרמה לצורכי הציבור והחינוך של האוכלוסייה 
. החישוב נעשה על פי ה"ספר הכחול" בהתאם לנוהל 3929 -בשנת היעד של התוכנית 

 .39רדי החינוך והפנים בתכנון להקצאת קרקע לצרכי ציבורהמקובל במש

הפרוגראמה מתבססת על תחזית האוכלוסייה שהוכנה במסגרת התוכנית האסטרטגית 
וביקוש המוצג לעיל למוסדות חינוך וציבור הוא כתוצאה מקצב הצמיחה בתחזית זו. באם 

 גראמה זו בהתאם.יחול שינוי בקצב בצמיחה של ישובי המועצה, יהיה צורך לעדכן פרו

 הונחו מספר הנחות עבודה:

 בוצעה הפרדה בין חישוב שטחי הציבור של אוכלוסיית המיעוטים ושאר האוכלוסייה. .0

גודל  -הנחות העבודה עבור החישוב לצרכי ציבור באוכלוסיית המיעוטים  .א

תושבים )פירוט  3,299ובשנת היעד כ  2%. גידול אוכלוסייה של 3.5%שנתון 

 ת אוכלוסייה שהוכן במסגרת התוכנית האסטרטגית(.בפרק של תחזי

גודל  -הנחות העבודה עבור החישוב לצרכי ציבור עבור שאר האוכלוסייה  .ב

. יעד האוכלוסייה בהתאם 3.3%נפשות למשק בית וגודל שנתון  2.7משפחה 

 לתחזית שהוכנה במסגרת התוכנית האסטרטגית.

ם, הקיבוצים והמושבים אוחדו בחישוב שטחי הציבור והחינוך בישובים הקהילתיי .3

 בחלק מהמקרים מספר ישובים למקבצים. 

-2( ולגני ילדים )9-2בכל יישוב יוקצה שטח נפרד למסגרות לגיל הרך )גילאים  .א

 ( בהתאם לגודלו. להלן השטח המומלץ בהתאם לגודל יישוב:6

 הקצאת שטח למעונות וגני ילדים גודל יישוב

 דונם 3 משקי בית 299עד 

 דונם 0 משקי בית 299-799

 דונם 6 משקי בית 799מעל 

 

בכל יישוב מומלץ להקצות מגרש למרכז קהילתי יישובי לצורך שירותים  .ב

מוניציפאליים וקהילתיים כגון מועדון נוער, מועדון קהילתי, משרדי היישוב, 

ספריה, מרפאה / תחנה לבריאות המשפחה, בית כנסת וכדומה. השטח 

 כלול שטח למגרש ספורט.דונם וי 0שיוקצה יהיה 

                                                           
39
 תדריך תכנון להקצאת קרקע לצרכי ציבור. 
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הפרוגראמה למוסדות חינוך יסודיים, על יסודיים ותיכוניים חולקה לתתי  .ג

 אזורים:

 תת אזור צפון (0

 תת אזור דרום ומרכז (3

 תת אזור מזרח (2
חשוב לציין כי התכנית מניחה כי מוסדות החינוך בתת אזור המרכז יכולים 

 קיימתהנחה זו  . על בסיסשל תתי האזור האחרים לשרת גם את האוכלוסייה
 גמישות בהקצאת השטחים בין האזורים השונים שהוצעו לעיל. 

 בגלל אופי העמק והמועצה האזורית לא חושבו הצרכים של השטחים הפתוחים. .2

 מושבים, קיבוצים וישובים קהילתיים -מוסדות חינוך וציבור 

 תת אזור צפון( 0

עצה האזורית )ראה פירוט ישובים בתת אזור הצפון במו 3929לפי תחזית האוכלוסייה, בשנת 
 אלף תושבים. 30-משקי בית ו כ 6,999וקיבולת יחידות דיור בנספח( קיים צפי ל כ 

 020-כיתות ו 308לפי צפי זה והנחות העבודה לחישוב הפרוגראמה שצוינו לעיל ישנו צורך ב 
 דונם. 

 

 

 

 

 

 

 להלן הפירוט : כיתות. 87ש ישובי המועצה בתת האזור הצפוני ייבבתי הספר הקיימים כיום ב

 

 

 

 

 

 

 

, אשר דורשות הקצאת 3929כיתות עד שנת  022בתת האזור הצפוני קיים צורך בתוספת של 
 דונם.  099שטח של כ 

דונם לצורך הקמת מרכז תרבות וקהילה אזורי, שטח לשירותי  37בנוסף מומלץ להקצות 
 חירום ורזרבה אזורית. 
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 תת אזור דרום ומרכז( 3

בתתי האזור דרום ומרכז קיים צפי למספר יחידות דומה  3929חזית האוכלוסייה, בשנת לפי ת
 אלף תושבים. 39.6-משקי בית ו כ 7,099כ  -לזה באזור הצפון 

 030-כיתות ו 307לפי צפי זה והנחות העבודה לחישוב הפרוגראמה שצוינו לעיל ישנו צורך ב 
 דונם. 

 

 כיתות. 390ועצה בתתי האזור הדרומי והמרכזי יש שובי המיבבתי הספר הקיימים כיום בי

 

 

 

 

 להלן הפירוט :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, אשר 3929כיתות בלבד עד שנת  00בתת האזור הדרומי והמרכזי קיים צורך בתוספת של 
 דונם בלבד.  09דורשות הקצאת שטח של כ 

ירותי דונם לצורך הקמת מרכז תרבות וקהילה אזורי, שטח לש 37בנוסף מומלץ להקצות 
 חירום ורזרבה אזורית. 
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 תת אזור מזרח( 2

 0.3-משקי בית ו כ 3,699בתת אזור מזרח קיים צפי ל כ  3929לפי תחזית האוכלוסייה, בשנת 
 אלף תושבים.

 78-כיתות ו 06לפי צפי זה והנחות העבודה לחישוב הפרוגראמה שצוינו לעיל ישנו צורך ב 
 דונם. 

 

 

 

 

 

 

כיתות. 00יש בית ספר אחד בלבד ובו כיום בתת האזור המזרחי   

 

 

 

 

 

 

, אשר דורשות הקצאת 3929כיתות עד שנת  83בתת האזור המזרחי קיים צורך בתוספת של 
 דונם.  79שטח של כ 

דונם לצורך הקמת מרכז תרבות וקהילה אזורי, שטח לשירותי  33בנוסף מומלץ להקצות 
 חירום ורזרבה אזורית. 
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 ישובי המיעוטיםיבמוסדות חינוך וציבור 

 תושבים. 3,299שובי המיעוטים קיים צפי ל כ יבי 3929לפי תחזית האוכלוסייה, בשנת 

כיתות בית ספר  20לפי צפי זה והנחות העבודה לחישוב הפרוגראמה שצוינו לעיל ישנו צורך ב 
 דונם.  36גני ילדים ומעונות יום. סך השטח הדרוש הוא  06 -ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כיתות. 07המיעוטים של המועצה יש בית ספר אחד בלבד ובו  שובייכיום בי  

 

 

 

 

 

 .  40גני ילדים בישובי המיעוטים 0לפי נתוני המועצה האזורית בפועל קיימים 

גני ילדים  03 -כיתות לבתי הספר השונים ו 06במגזר המיעוטים קיים צורך בתוספת של 
 דונם.  07כ  . תוספת זו דורשות הקצאת שטח של3929ומעונות עד שנת 

 

דונם לצורך הקמת מרכז תרבות וקהילה, שטח לשירותי דת, חירום  09בנוסף מומלץ להקצות 
 ורזרבה. 

 

                                                           
40
 גני ילדים תקנים ומפעילים. – 03. עמוד 0200נובמבר  –מערכת החינוך עמק יזרעאל  
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 סיכום

, לעומת ההיצע הקיים כיום 3929להלן טבלה המרכזת את הצורך בשטחי ציבור בשנת היעד, 
 לפי תתי אזורים במועצה ובישובי המיעוטים.

ואזור המרכז, קרי  בלבד המלצה אלא מחייבת אינהרים נציין שוב כי החלוקה לתתי אזו
"שדרת העמק" נגישה לכל האזורים האחרים ומוסדות החינוך בה יכולים לשרת את כלל 

 האוכלוסייה.

הקצאת  הערות
שטחים 

למוסדות 
 נוספים

תוספת 
השטח 

הדרושה 
 3929עד 

תוספת 
כיתות 

הדרושה עד 
3929 

מספר 
כיתות 
דרוש 
בשנת 
3929 

כיתות 
ות קיימ

 כיום

תת אזור / 
 מגזר

התוספת 
הדרושה 
יכולה 

להיות גם 
בתת אזור 

 המרכז.

 099 דונם 37
 דונם

 כיתות  022
 

 צפון 87 308

 כיתות  00 דונם 09 דונם 37 
 

דרום  390 307
 ומרכז

התוספת 
הדרושה 
יכולה 

להיות גם 
בתת אזור 

 המרכז.

 כיתות  83 דונם 79 דונם 33
 

 מזרח 00 06

כיתות  06 ונםד 07 דונם 09 
 בית ספר

גני ילדים  03
 ומעונות
במגזר 

 המיעוטים

כיתות  20
בית ספר 

גני  06-ו
ילדים 
 ומעונות

07 
כיתות 

בית ספר 
גני  0-ו

 ילדים

 מיעוטים

 057 דונם 83 
 דונם

 סה"כ   דונם 057

 

בנוסף, בהתאם להנחות העבודה מומלץ להקצות שטח בכל ישוב, קהילתי, קיבוץ ומושב 
דונם לגני ילדים ומעונות יום בהתאם לגודל היישוב  3-6דונם ו  0שובי של כ ילתי ילמרכז קהי

 כפי שמפורט בהנחות העבודה.
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 נספחים

 :חלוקת ישובים לפי תתי אזורים
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 ריכוז נתונים -בתי ספר קיימים 

 .מקור: עיבוד נתונים אשר נתקבלו המועצה האזורית ומתוכנית האב לחינוך

 מוסד לימודים

 ת אזורת מיקום
מספר 
 כיתות

מספר 
 תלמידים

ממצע 
תלמידים 

 סוג שם לכיתה

 יסודי אופקים

קיבוץ 

 29 411 14 מזרח מרחביה

 יסודי רואא-אל

מנשיה 

 17 250 15 מיעוטים זביידה

 32 191 6 צפון הרדוף יסודי וולדורף

 28 333 12 צפון גבעת אלה יסודי יחד

 28 361 13 דרום כפר יהושע יסודי מרחבים

 25 305 12 מרכז נהלל יסודי נהלל

 25 398 16 צפון הושעיה יסודי נתיב

 31 591 19 מרכז גניגר יסודי עמק יזרעאל

 28 560 20 צפון שמשית יסודי רעים

 29 430 15 מרכז שריד יסודי שגיא

 25 270 11 דרום שדה יעקב (8ממ"ד ) שדה יעקב

   153    סה"כ

 30 918 31 מרכז יפעת יב-ז העמק המערבי

 25 328 13 צפון הרדוף תיכון וולדורף

 31 1410 45 מרכז נהלל יב-ז ויצ"ו

 26 744 29 מרכז מזרע יב-ז עמקים תבור

   118    סה"כ

 8 143 18 צפון אלונים חינוך מיוחד מרכז אלון

 12 165 14 מרכז רמת דוד חינוך מיוחד קישון

   32    סה"כ

 26 308 12 דרום ה יעקבשד ישיבה תקוות יעקב

  8,116 315    סה"כ
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 דיור 35

 נוימן ומילה חקלאי רן ע"י נכתב זה פרק

 בניה לשימושים שונים 

 מבוא ומטרות המסמך  .א

מהבניה בארץ מיועדת  59%מבנים למגורים מהווים את עיקר הבניה במדינה ובמ.א. יזרעאל. כ 
ר למסחר תעסוקה ומבני ציבור. מבני המגורים, מיקומם, גודלם, ואפיונם כגון למגורים והית

צמוד קרקע או בניה רוויה הם הגורמים העיקריים הקובעים את תמונת הנוף ואת התמונה 
האנושית של האזור. צורת הבניה ומבנה הבעלות יוצרים את הבסיס ההוני של משקי הבית. 

עים על מגוון הגילאים, גודלי משפחה ומעמד כלכלי של גיוון צורות המגורים וגודלם משפי
 משקי הבית.

יחידת הדיור היא מוצר המספק שני סוגים של שירותים: שירותי דיור ושירותי הון בדומה 
 לנכסי ההשקעה כגון קופות גמל פנסיה או השקעות בנדל"ן.

ההגירה ופיזור הדיור אינו מושג העומד בפני עצמו אלא בהקשר לכלכלת המדינה, לתהליכי 
 אוכלוסייה, לשוק המקרקעין ושוק הנדל"ן. 

נפריד בין מבנה המשמש לדיור ונמצא בבעלות הדייר, לבין מבנים המשמשים לדיור בצורות 
מכלל  68%שונות אך מהווים "עסק" של בעל הקרקע/נכס ואינם בבעלות הדיירים בהם. כ 

ירות בין אם בשכירות בדיור גרות בשכ 23%המשפחות בישראל גרות בבתים בבעלותם ו 
ציבורי ובין אם בדירות פרטיות. כמעט ואין בישראל חברות העוסקות בדיור בשכירות על 

 בסיס כלכלי. 

מבחינה עסקית וכלכלית המבנים הללו מושכרים במגוון של צורות השכרה/ החכרה ומושכרים 
ת הם הלקוחות לטווחי זמן קצרים או ארוכים. בעלי העניין בבניה למגורים בשכירו

הפוטנציאליים, בעלי הקרקע, היזמים והמועצה האזורית המעוניינת בפיתוח מקורות פרנסה, 
 בגיוון צורות מגורים, סוגי אוכלוסייה ובאפשרות להגדלת בסיס הארנונה. 

דיון בשוק הדיור משולב בדיון על תחזית האוכלוסייה, באפיון האוכלוסייה בעתיד, בתהליכי 
 ובפוטנציאל התיירותי והעסקי כפי שיהיה באזור.  ההגירה החיובית

שוק הדיור הוא שוק מפוקח מאוד בהיבטים הרגולטיביים. התכנון הוא צנטרליסטי ומושפע 
ממדיניות  תכנון המרכזית. הבעלות על מרבית הקרקע היא של המדינה ומדיניות הממשלה 

ועל הפוטנציאל העסקי ביחס לזכויות החוכרים עשויה להשתנות ותשפיע על שוק הדיור 
 בתחום הנדל"ן.  

 מטרת המסמך לסקור את השינויים הצפויים ולתת כיווני פעולה.   

 בניה למגורים בבעלות הדיירים  (0

יחידות הדיור בעמק יזרעאל הן ברובן המכריע צמודות קרקע וחלק קטן מהן, בעיקר 
ים הדירות הן בבעלות בקיבוצים, בנוי בבניה רוויה אך לא צפופה. ברוב המוחלט של המקר

הדיירים. התפלגות יחידות הדיור לפי היישובים היא בהתאם למספר התושבים כאשר לכל 
 משק בית יש דירה / בית  בבעלות. 
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. בהנחה כי גודל 3929תושבים עד שנת  05,999לפי תחזיות האוכלוסייה צפויה תוספת של 
יור. הקיבולת המאושרת של תכניות יחידות ד 0,599, יהיה צורך ב 2.6משק בית ממוצע יהיה 

היו כ  3903יח"ד. בשנת  07,999היא  27לבניה למגורים בתחום המועצה האזורית לפי תמ"א 
 קלוט את כל תוספת יחידות הדיור. יחידות דיור בנויות כך שיש היצע תכנוני ל 8,999

 בניה להשכרה כענף כלכלי  (3

 מגורים בהשכרה א( 

בדיור בהשכרה אלא בשני אופנים: דיור ציבורי )דירת עמידר( בישראל אין כמעט מגורים 
ודירות המחוזקות על ידי משפחות כהשקעה ומושכרות לדיירים. בניה להשכרה למגורים 
אינה כדאית לחברות כהשקעה וזאת משום הפרמיה הגדולה הניתנת לבעלות על דירות ולכן 

 ירות לאורך זמן. המחיר שניתן להשיג מכירת דירה גבוה מאשר ההשקעה בשכ

הבניה להשכרה מבוססת על ביקוש. הביקוש לדיור בהשכרה קיים בעיקר בערים הגדולות 
 ואין היתכנות לבניה להשכרה בעמק. 

הכלכליות של בניה לדיור בשכירות מבוססת על בניה רוויה שעלותה נמוכה ליח"ד ופשטות 
 סוג הבניה ביישובי העמק.  וקלות בתחזוקת המבנה, כלומר בניה עירונית רוויה. זו לא 

 מעונות סטודנטים ב( 

מעונות סטודנטים הם דיור בשכירות. הביקוש, לכאורה קיים והוא יציב לאורך זמן. 
ההתמודדות העסקית היא במתן שכר דירה אטרקטיבי שיגרום לסטודנטים לשכור את 

ם. מנקודת הדירות.  מנקודת ראות מכללת יזרעאל, קיום מעונות תומך בביקוש ללימודי
ראות המועצה האזורית יש יתרון במשיכת סטודנטים למועצה במגורים של סטודנטים 

₪  889בתחומי המועצה לגיוון האוכלוסייה הנמצאת בה. המחיר לחדר בשנת תשע"ג הינו  
חדרי שירותים ומקלחות 7 מטבח.  3חדרי שינה 7 סלון 7  0לחודש לסטודנט בדירה בת 
יות בניית מעונות תלויה בפדיון, לרבות סבסוד אם קיים, מנקודת ראות יזמית הכדא

 ובעלויות הקרקע הבניה והתחזוקה.

 להלן מודל לחישוב ראשוני לכדאיות הפעלת המעונות:

 מעונות 

   פדיון שנתי 
 880 פדיון חודשי מסטודנט לשנת תשע"ג 

  576 סבסוד 

 ₪1,456  סה"כ פדיון 

 4 מספר תלמידים 

 9 חודשים 

 ₪52,421  ון שנתי פדי

 ₪5,400  עלות חשמל תחזוקה ליחידת דיור לשנה

 ₪2,621  דמי ניהול

 ₪44,400  פדיון שנתי  

 8% ריבית 

 ₪555,000  שווי הנכס 

   עלות בניה 
 120 שטח דירה 

 ₪4,000  למ"ר  עלות בניה

 ₪480,000  עלות בניה 

 ₪75,000  עלות קרקע  ופיתוח 

 ₪555,000  סה"כ 
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מעלות הבניה והמשמעות כי אין ₪ אלף  379ללא סבסוד, הערך של זרם התקבולים נמוך ב כ 
 כדאיות כלכלית בבניית מעונות סטודנטים. 

 דיור מוגן ג( 

דיור מוגן לסוגיו: דיור לעצמאים, מוסדות לתשושי נפש ולסיעודיים, הוא פלח שוק של דיור 
בוצי מהצורך לתת שירות לחברי משק זקנים להשכרה. דיור מוגן לסוגיו התפתח במשק הקי

וחולים. על מנת לנצל יתרון לגודל החלו הקיבוצים להשכיר דירות / חדרים לאנשים מחוץ 
 לקיבוץ  וכך התפתח "עסק" של דיור מוגן. 

היתרון העיקרי בדיור המוגן בקיבוץ היה במחיר הקרקע הזול ומכך כי הייתה תשתית מוכנה 
 וכו'.  כגון חדר אוכל, מכבסה

כאשר ניתן היה לממש החלטות ממ"י שכבר  09דיור מוגן במושבים כגון נורדיה החל בשנות ה 
אינן תקפות. בנורדיה שינו ייעוד מקרקע חקלאית לבניה רוויה ומכרו/החכירו את הקרקע 
לחברת  מגדלי הים התיכון שדיור מוגן לסוגיו הם בתחומי עיסוקם. היתרון היחסי ליזם 

 גלום במחיר הקרקע הזול. ולמושב היה 

להבדיל מדיור מוגן, מוסדות חייבים ברישוי של משרד הבריאות. בשנים האחרונות משרד 
הבריאות אינו מאפשר לנהל מוסדות קטנים ביישובים כפריים אלא מחייב פתיחת מוסדות 

 גדולים ביישובים עירוניים בהם נמצאת מרבית האוכלוסייה.

 החקלאיים אינו מהווה חלק משימושי פל"ח המוכרים. דיור מוגן בתחומי היישובים 

דיור מוגן יכול להיבנות ביישובים קהילתיים כחלק ממערך הדיור הכולל על קרקע ממ"י וכיוון 
 שמדובר על עסק כלל הנראה קרקע תוצא במכרז פי חוק חובת המכרזים.  

 אכסון תיירותיד( 

בכל היישובים החקלאיים כחלק משימושי אכסון תיירותי ובלשון העם "צימרים" אפשרי כיום 
פל"ח המוכרים. צימר הוא יחידת מגורים קטנה המושכרת עם או בלי שירותי מזון. מרבית 

 יום בשנה.  009הצימרים מושכרים לא יותר מ 

כפי שצוין בפרק על עסקים קטנים, התכנון הפיסי הקיים והמדיניות בנושא פל"ח מאפשרים 
מיליון מ"ר ביישובים בתחומי המועצה האזורית עמק  0ף העולה על באופן תיאורטי בניה בהיק

 41יזרעאל. ככל הנראה אין עד כה כדאיות כלכלית לבניית הצימרים ותפעולם.

על בסיס הנחיות השמאי הממשלתי ערכנו מודל בו ייבחן ערך הקרקע בשימוש כצימר. 
הוצאות התפעול והרווח המשתנים העיקריים הם עלויות הבניה ללא קרקע, הפדיון החזוי, 

 היזמי. אם ערך הקרקע שלילי הרי אין כדאיות בהקמת הצימר והפעלתו. 

                                                           
41
 רי )צימרים( אגף שומת מקרקעין עריכת שומות לנכסים המיועדים לאירוח כפ 

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/8C5E2DB0-637E-4A73-B340-
E222048EC641/16070/kavim11.pdf 
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 צימרים 

   35 שטח צימר 
   4,500 עלות בניה למ"ר 

   ₪157,500  עלות בניה 

  
 

  

   ₪400  ללא ארוחת הבוקר  פדיון ללילה
   35% שיעור תפוסה 

   ₪50,960  פדיון בשנה 

 ₪25,000  נהלה וכלליות קבועות הוצאות ה
 25% ₪12,740  הוצאות משתנות  כאחוז מהפדיון  

 15% ₪7,644  כאחוז מהפדיון  יזמי רווח

   ₪5,576  יתרה   

   ₪59,523  שווי זרם התשלומים 
   8% מחיר ההון 

   25 שנים 

   ₪97,977 - יתרה לקרקע
 

  :יעור התפוסה ומחיר לחדר ללא ארוחת בוקרש הם בחינת רגישות למחיר הקרקע. המשתנים

  

  
  

  

 שיעור תפוסה 

30% 35% 40% 

 מחיר לחדר 

 ₪350  ₪-179,575  ₪-138,776  ₪-97,977 

 ₪400  ₪-144,605  ₪-97,977  ₪-51,350 

 ₪450  ₪-109,634  ₪-57,178  ₪-4,723 

 ₪500  ₪-74,664  ₪-16,379  ₪41,905 

 ערך הקרקע    
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 משמעויות  .ב

 בניה למגורים  (0

אנו מעריכים כי לא יהיה שינוי בדפוס הבעלות על הדיור למגורים של מרבית 
האוכלוסייה. במקומות בהם יהיו הרחבות ביישובים קהילתיים יש מקום לגוון את 
היצע הדיור כך שיתאים למנעד רחב יותר של פלחי אוכלוסייה, מאלה המעוניינים 

ודי קרקע  גדולים. מחיר הקרקע יהיה פועל יוצא של הביקוש בדירות קטנות ועד לצמ
למגורים בתחומי המועצה האזורית. הנחת היסוד של תחזית האוכלוסייה היא כי 
תהיה הגירה חיובית לאזור, כלומר יהי הביקוש ולכן סביר להניח כי מחיר הקרקע 

 יהיו במגמת עליה. 

 בניה למטרות עסקיות  (3

 מגורים בהשכרהא( 

השכרה למגורים לא תואמת את הרכב האוכלוסייה הקיים והצפוי, אין לה בניה ל
 מקום ביישובם הכפריים וגם לא ביישובים הקהילתיים. 

 מעונות סטודנטים ב( 

מעונות סטודנטים חיוניים להצלחת המכללה ונוכחותם של סטודנטים מסייעת להווי 
אין היתכנות כלכלית החיים ואיכות החיים באזור יחד עם זה למעונות סטודנטים 

ללא סיוע וסבסוד. הסבסוד יכול לבוא לידי ביטוי במספר דרכים כגון סבסוד מחיר 
 הקרקע, או מתן סיוע בשכר הדירה לסטודנטים או בסיוע ישיר ליזם. 

 דיור מוגן ג( 

דיור מוגן לסוגיו מהווה שירות חיוני. הדיור המוגן עשוי להיות כלכלי הן ליזם והן 
ת. ככל הנראה המיקום המועדף לדיור מוגן הוא ביישובים לרשות המקומי

הקהילתיים בו ניתן ליצור היצע תכנוני וקרקעי ומגוון של יחידות דיור. הדיור המוגן 
 לא יכול להיות כחלק משימושי פל"ח במושבים.

 צימרים   -אכסון תיירותי ד( 

קעית. המגבלה אכסון תיירותי הינו בניה להשכרה ואפשרי מבחינה סטטוטורית וקר
 וך. נושא זה נידון בפרק התיירות.לפיתוח ענף האירוח הוא הביקוש הנמ

 המלצות .ג

על הרשות לעודד מגוון של אמצעי דיור; בניה צמודת קרקע בכל היישובים ובניה רוויה 
ביישובים הקהילתיים על מנת ליצור קהילות מגוונות מבחינת מצב משפחתי והרכב 

 הגילאים. 

רון יחסי הוא ענף הצימרים וזאת כחלק מפיתוח תיירותי של האזור. הענף שיש לו ית
 .תרון יחסי ביישובי העמק החקלאייםלדיור מוגן לסוגיו אין י
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 חקלאות  38

 נוימן ומילה חקלאי רן ע"י נכתב זה פרק 

 חקלאות ושטחים פתוחים  -מבוא והגדרת הנושאים המרכזיים  .א

 ומטרות המסמך מבוא  .0

החקלאות בעמק יזרעאל הינה חלק מהווית החיים ו"מנופי המולדת" של תושבי העמק 
 וחלק מהתדמית של העמק גם בקרב אלה שלא חיים בו. 

החקלאות היא חלק מתצורת הנוף, משפיעה ומושפעת מהסדרי הבעלות על הקרקע. הצבר 
יעים על פרמטרים ההון המשפחתי מושפע מהסדרי הבעלות על הקרקע, שהם משפ

כלכליים מובהקים כגון יעילות כלכלית, יצירת יתרונות לגודל ודפוסי העסקה של הבעלים 
 על המשקים החקלאיים ושל השכירים. 

ענף החקלאות מושפע מאוד מהרגולציה בתחומים שונים, כמו מבנה הבעלות על הקרקע 
הסביבה. כמו כן משתנה במושבים ובקיבוצים, ממחירי המים, ומרגולציה בתחומי איכות 

 הסביבה העסקית ותנאי הסחר של משק החי ובעיקר הרפתות ומשק החלב.

מטרת המסמך להגדיר את המטרות ומדיניות בתחום החקלאות, לתאר את השינויים 
הצפויים בענף ולהמליץ על כיווני פעולה למועצה האזורית עמק יזרעאל על מנת להשיג 

 את המטרות. 

 בחקלאות מכמה היבטים מנקודת המבט של בעלי העניין העיקריים: הפרק הכלכלי עוסק 

 ;בעלי המשקים החקלאיים 

 ;המועסקים בחקלאות 

  .המועצה המייצגת את טובת הציבור ועוסקת בתחומים שהם בתחום אחריותה 

 

 התוצרים של ענף החקלאות כוללים שני היבטים:  

 המועסקים. במונחים  ענף החקלאות כענף כלכלי המפרנס את בעלי המשקים ואת

כלכליים זאת התועלת הישירה של הענף. זוהי התועלת הנובעת ממוצרים סחירים 

 שניתן לתת לה ערכים כלליים במונחים כספיים.

  קיום שטח פתוח וירוק המהווה חלק מנופי המורשת ומהווה נכס לכל תושבי ישראל

החקלאות. הן ובהם כמובן תושבי העמק עצמו. אלה ה"תועלות החיצוניות" של 

עוסקות במוצרים לא סחירים ולכן קשה לתת להן ביטוי כמותי כספי ויש ליצור מערכת 

לתוך המערכת  Externalities -כלים שיגרמו ל"הפנמת" התועלות החיצוניות ה

 הכלכלית ה"סחירה".   

 השינויים בדפוסי הפעילות של המשק החקלאי יהיו שינויים כללי ארציים וישפיעו על "תנאי
 הסחר" ועל מבנה החקלאות בעמק יזרעאל ולהלן סקירה על החקלאות בישראל.  
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 החקלאות בישראל  .3

 התועלת החקלאית במושגי תפוקה  -תועלות ישירות א( 

 התועלת החקלאית במושגי תפוקה נמדדת בחלקה בתוצר הכללי הנמדד כתוצר מקומי 

 ייעור ודיג". וחלקה של החקלאות בתוצר זה מופיע תחת הכותרת "חקלאות 

 .42מהתמ"ג 0.88%המהווה ₪ מיליארד  03התפוקה הישירה מחקלאות הינה כ 

 

 

 43התפוקה החקלאית במונחי תועלות חיצוניותב( 

בעבודה שנעשתה על ידי מוסד נאמן בטכניון וחברת צנובר הוערכו התועלות 
 . 3990החיצוניות של ענפי החקלאות בשנת 

 להלן חלק ממסקנות העבודה: 

 התרומות החיצוניות של החקלאות קיימות תרומות שלהן ערך מדיד  בין- 
למשל, קליטה של מים לאקוויפר, קליטת חומרי פסולת )בהשוואה לעלויות 

)לו קיים  CO2אלטרנטיביות של הטמנתם באתרי פסולת מוסדרים(, קליטת 
י ערכים נופיים, ערכ-  ותרומות שאין להן ערך מדיד -שוק מתוקף אמנת קיוטו( 

 מורשת, שימור מגוון מינים ובתי גידול. 

  במסגרת העבודה נאמדו התרומות הנופיות והתרבותיות של החקלאות בשיטות

(, שיטת התמחור ההדוניסטי Clawson, 1959: שיטת עלויות הנסיעה )עקיפות

                                                           
 תוצר מקומי נקי0 לפי ענף כלכלי -.16תפוקה מקומית גולמית לוח  –תמ"ג  42

43
ופירה אילון צנובר יועצים יורם אבנימלך, א –חיים צבן, נעה פלר, לירון אמדור  -חקלאות בת קיימא  
 .0223אוקטובר . מוסד נאמן, הטכניון –
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(Court, 1939, Grilich, 1971, Rosen, 1974 ושיטת הנכונות לשלם ,)

(Ciriacy-Wantrup, 1947). 

  .לדוגמא: תרומתם הנופית של בגידולים שונים התרומה החיצונית הינה שונה
 מטעים גדולה יותר משל גידולי שדה, בהיותם רב שנתיים. 

 מוצג בטבלה סך הכימות של התרומות והעלויות החיצוניות של החקלאות ,
 (:3990שנת  -$/דונם/שנה-הבאה )הערכים ב

 

שטח  סוג הגידול
)אלפי 
 דונם(

סה"כ 
רומות ת

 לדונם

סה"כ 
עלויות 
 לדונם

סה"כ 
ערך 

חיצוני 
 לדונם

סה"כ ערך חיצוני של 
 סוג הגידול בישראל

      מטעים
ירוקי עד 
 בהשקיה

303  ₪635  ₪79  ₪556 ₪ 168,346,800 

 ₪92,736,000  ₪269  ₪83  ₪352  345 נשירים
 ₪52,048,200  ₪268  ₪16  ₪284  195 זיתים

 ₪0  ₪0  ₪0  ₪0  - גידולי שדה
גידולים בשטח 
 סגור )חממות(

35  ₪173  ₪77  ₪96  ₪3,383,640 

ירקות בשטח 
 פתוח

515  ₪275  ₪85  ₪190  ₪97,850,000 

גידולי שדה 
 בהשקיה

638  ₪530  ₪66  ₪464  ₪296,124,800 

גידולי שדה 
 בבעל

1,449  ₪230  ₪17  ₪213  ₪308,262,080 

 ₪12,548,880  ₪240  ₪83  ₪323  52 פרחים וצמחי נוי
  ₪277  ₪9  ₪286  - יער משקי
     - בעלי חיים

שטחי מרעה 
 טבעי

-  ₪224  ₪7  ₪217  

  ₪88  ₪0  ₪88  - משקי בעלי חיים
 ₪7,731,200  ₪242  ₪38  ₪280  32 בריכות דגים

ממוצע על כל 
 סוגי הגידולים

-  ₪340  ₪49  ₪291  

 ₪1,040,000,000     3,564 סה"כ ארצי
סה"כ התמ"ג 

 3909החקלאי ל 
    ₪ 12,100,000,000 

שיעור התועלות 
החיצוניות 

 מהתוצר

    8.60% 

 

 בשנה. ₪  מיליארד  0-סך הערכים החיצוניים של חקלאות ישראל מסתכם ב 

  בשנה.  ₪  309ערך חיצוני ממוצע לדונם הינו 

 מערך הייצור שלה 8.6%-הערך החיצוני של החקלאות מהווה כ. 
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 אמצעי ייצור ג( 

 בעלים, שכירים, ישראלים /עובדים זרים.  - כוח אדם 

 מבנה הבעלות חוק ההתיישבות החקלאית. - קרקע 

 מחיר וכמות.  - מים 
 זמינות ומחיר. - מימון 

 כוח אדם מועסק בחקלאות ד( 

אלף מועסקים  70התפלגות כוח האדם המועסק מראה כי בענף החקלאות יש 
 .44מכלל המועסקים בארץ אחוז 0.80המהווים 

 ענפי כלכלה

מספר 
מועסקים 
 אחוזים )אלפים(

 0.55% 17 חשמל ומים
 1.81% 55 חקלאות

 3.37% 102 בנקאות, ביטוח ופיננסים
 3.85% 117 מינהל ציבורי

בינוי )בנייה ועבודות הנדסה 
 4.93% 149 אזרחית(

 5.51% 167 שירותי אירוח ואוכל
ים שירותים קהילתיים, חברתי

 5.58% 169 ואישיים
 5.63% 171 תחבורה, אחסנה ותקשורת

 10.91% 331 שירותי בריאות, רווחה וסעד
 12.14% 368 תעשייה )כרייה וחרושת(

 13.64% 413 חינוך
 14.02% 425 מסחר

 18.07% 548 שירותים עסקיים
 3,030 סה"כ
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 משרות שכיר, לפי מגזר וענף כלכלי - 3.5לוח  -למ"ס  
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 45שכר מועסקים שכירים בחקלאות 

)הנתונים ₪  6,080מהשכר הממוצע למשרת שכיר ועומד על  29%ב כ  נמוךהשכר בחקלאות 
 כוללים עובדים זרים(. 

 אחוז מהממוצע שכר ממוצע לחודש מגזר וענף כלכלי )סדר(

 52.64%- ₪4,218  שירותי אירוח ואוכל

 46.58%- ₪4,758  חינוך
שירותים קהילתיים, חברתיים 

 37.52%- ₪5,565  ואישיים

 30.60%- ₪6,181  חקלאות
שירותים קהילתיים, חברתיים 

 26.35%- ₪6,560  ואישיים

 14.67%- ₪7,600  חינוך

 14.66%- ₪7,601  שירותי בריאות, רווחה וסעד

 9.79%- ₪8,035  מסחר 

 0.00% ₪8,907  סך הכל   ממוצע 
בינוי )בנייה ועבודות הנדסה 

 1.20% ₪9,014  אזרחית(

 1.54% ₪9,044  (0)מגזר ממשלתי 

 4.74% ₪9,329  (0)פיננסיות -חברות לא

 11.92% ₪9,969  שירותי בריאות, רווחה וסעד

 14.17% ₪10,169  שירותים עסקיים

 20.52% ₪10,735  תחבורה, אחסנה ותקשורת

 43.11% ₪12,747  תעשייה )כרייה וחרושת(

 54.29% ₪13,742  מינהל ציבורי

 70.07% ₪15,148  שירותים עסקיים

 85.26% ₪16,501  ות, ביטוח ופיננסיםבנקא

 85.46% ₪16,519  (0)חברות פיננסיות 

 150.97% ₪22,354  חשמל ומים
 

 יחד עם זה יש שוני  ניכר בין המועסקים לפי סוגי ההעסקה.  

המופיע באתר משרד  3909לפי פרסום של משרד החקלאות סיכום ביניים למצב הכלכלי בשנת 
 8,709תייחס לעלות השכר, עלות השכר של שכיר בחקלאות הינה החקלאות ובטבלה מטה ומ

בחודש.₪ אלף  20ועלות השכר של עצמאי בחקלאות הינה ₪ 
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 )₪(שכר ממוצע למשרת שכיר, לפי מגזר וענף כלכלי  - 3.5לוח  -למ"ס  
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 46עצמאיים ושכירים -שכר העובדים בחקלאות 

 

 

 

 

 

הטבלה המלאה כולל אופן החישוב של ההכנסה והסבר הסעיפים השונים נמצאת 
 בנספח הדו"ח הנ"ל.

 עובדים זרים 

ממצבת העובדים  79%והם מהווים כ  36,99947העובדים הזרים מוערך ב כ מספר 
 בחקלאות. עלות השכר של העובדים הזרים דומה לשכר מינימום.

 מים ה( 

שנים רבות היצע המים היה מגבלה אפקטיבית להיקף הייצור החקלאי. בזכות השיפור 
ת המים עצמה טכנולוגי והקמת מתקני התפלה בהיקף גדול בשנים האחרונות, כמו

אינה מהווה מגבלה אפקטיבית לייצור החקלאי, אלא מחיר המים עומד במרכז הדיון 
 על השימוש במים כאמצעי ייצור. 

מים הם מוצר בפיקוח ומחיר המים נקבע על ידי רשות המים בהתאם למיקום הצריכה 
 וסוג השימוש שנעשה במים.

מטוהרים. התמחיר נקבע, בין  המים מתחלקים לשני סוגים: מים שפירים ומי קולחין
היתר, בהתאם לרמת הטיהור. תעריפי המים בישראל נקבעים על ידי רשות המים 

 ומתעדכנים מעת לעת.

 

 

 

 

 

 

 

    48)לפירוט  ראה אתר רשות המים(
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 .0200סיכום ביניים. רפי שטרנליכט. משרד החקלאות מאי  – 0202התפתחות בחקלאות ישראל בשנת  
47
 . 9002והמידע  המחקר מצב הכנסת מרכז ותמונת מרכזיות בישראל סוגיות זרים דיםעוב 
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 קרקע ו( 

מיליון דונמים לחקלאות. שטח הקרקע לא מהווה מגבלה  0בישראל מעובדים כ 
 .49אפקטיבית לייצור החקלאי

קרקע החקלאית מוחכרת ברובה למושבים ולקיבוצים כאשר יחידת העיבוד הבסיסי ה
 היא הנחלה.

מבנה הבעלות על הנחלות שונה בין המושבים והקיבוצים ובמסגרות החקיקה 
השונות יש מגבלות לגבי היכולת של החוכר לסחור בקרקע, להחכיר אותה בחכירת 

ל מראש וכו'. צורת החכירה והמערכת משנה, למכור את זכויותיו בה, למכור את היבו
החוקית המלווה אותה מקשה על מימוש יתרונות לגודל בעיבוד חקלאי. ראה להלן 

 תנאי הסחר והרגולציה. 

 רגולציה ותנאי הסחר ז( 

המשק החקלאי פועל תחת רגולציה כבדה. הרגולציה באה לידי ביטוי במגוון תחומים 
 וכלי חקיקה וכלים פיסקליים.  כלכליים

 וודאות בתנאי הסחר             

להלן פירוט הכלים העיקריים בהם הרגולציה עושה שימוש על מנת ליצור וודאות 
 בתנאי הסחר: 

 מניעת יבוא מזון  (0

 מכסי מגן על מוצרי מזון כגון ירקות טריים, דגים, בשר, גבינות ובשר. .א

 מכסות יבוא לגבי ירקות טריים מוצרי חלב וכו'.  .ב

באמצעות חקיקה, בחלק מהמוצרים הממשלה קובעת  -אורגן קיומו של משק מ (3

 את הכמות של מוצר ואת מחירו ומונע תחרות חופשית. 

באתר משרד החקלאות נעשה סקר מחירים על בסיס יומי בין  - סקר מחירים .א

המגדלים אשר מגדיל את רמת הוודאות. להלן צילום אתר משרד החקלאות 

 .  3903לאוגוסט  29מיום ה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                
http://www.water.gov.il/Hebrew/Rates/DocLib1/water-prices-1.7.12.pdf

48
  

49
החובה לעבד מודל יישום "חקלאות בת קיימא" באזורים חקלאיים  –שמירה על המרחב הכפרי הזכות לעבד  

 נבחרים
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  יום ה': - 29/98/3903להלן המחירים נכון ליום 

 

מחיר סיטוני ממוצע  פירות וירקות 
 בש''ח

מחיר קמעונאי מקסימלי 
 בש''ח

 פירות
 0.57 6.79 אגס ירוק

 8.77 7.59 בננה
 6.07 0.67 מנגו )טומי(

 6.09 0.37 ענבים ירוקים )מותג(
 8.09 7.69 תפוח זהוב )דלישס(

 הדרים
 03.09 8.29 לימון

 ירקות
 2.87 3.39 אבטיח

 2.79 3.99 בצל יבש
 6.77 2.57 גזר ארוז

 7.59 2.37 חסה ערבית
 7.09 3.09 חצילים

 0.67 7.77 כרוב לבן
 7.87 2.27 מלפפונים

 09.67 6.09 עגבניות
 07.79 36.99 פטריות שמפניון ארוז

 00.37 8.07 פלפל אדום
 00.07 6.87 קישואים
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 משק החלב .ב

בתחום הרפת והחלב לדוגמא קיימת שליטה מרכזית של הממשלה בייצור החלב בכמה 
הכלי הוא "חוק החלב" הקובע מכסות ייצור ו"מחיר מטרה" שהוא המחיר שבו  - אופנים

קונים את החלב. כך למעשה משק החלב מהווה תחום שבו הממשלה קובעת את המחיר 
 בות. שהכמות תירכש על ידי המחל

 רגולציה ומדיניות קרקעית . 0

חוק ההתיישבות החקלאית מגביל את תנאי הסחר בקרקע שבבעלות ממשלתית 
 המוחכרת למטרות עיבוד חקלאי למושבים וקיבוצים.  

 50 :להלן ציטוט מחוק ההתיישבות החקלאית

 0065-"חוק ההתיישבות החקלאית )סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים(, תשכ"ז

 מלא ומעודכןנוסח 

 התוספת הראשונה
 (0)סעיף 

 ואלה פעולות בקרקע חקלאית שהן שימוש חורג:

העברה או הקנייה של כל זכות שיש למחזיק בקרקע או בחלק ממנה, או שעבוד  .0
הזכות; ואולם עיבוד הקרקע על ידי שכירים או על ידי מי שקיבל על עצמו את 

 כשימוש חורג. העיבוד בקבלנות ועל חשבון המחזיק לא יראו 
יצירת שותפות בקרקע או ביבול, מלבד אם השותפות היא בין תושבי אותו  .3

 ישוב והשותפים עובדים במידה שווה.
 הקניית זכות אריסות בקרקע או ביבול. .2
 הקנית זכות רכישת היבול בשדה )דמאן(. .0
 שעבוד היבול, למעט שעבוד שנעשה על פי הוראות פקודת המלוות לזמנים .7

, או שעבוד שתנאיו מנעו מהנושה את הטיפול 0027קצרים על יבול )ערובה( 
 ביבול.

 הקניית זכות מגורים". .6
החקיקה מהווה את הבסיס ליחידת ה"נחלה" הקובעת את עיקרון הבן הממשיך, מקשה 
על התנהלות כלכלית יעילה, מונעת יתרונות לגודל בעיבוד חקלאי ומקשה על המימון 

 ק החקלאי.של פעילות המש

 חלק מהחוקים אינם נשמרים ואינם נאכפים. 

 תנאי הסחר ושרשרת הערך של משק החלב . 3

משק החלב מאופיין בכך שהוא מייצר "מוצר ביניים" המהווה את חומר הגלם של ייצרני 
המחלבות והן משווקות את המוצרים באמצעות הקמעונאים; רשתות  -המוצר הסופי 

 השיווק והמכולות.

החלב הינו מוצר שהרגולציה קובעת את כמותו, מחירו ואת שיעור  -הראשוני המוצר 

אינו מוצר מפוקח, אלא נמצא  End user -הרווח לייצרן. המוצר שקונה ה"צרכן הסופי" ה
בתחרות בה הגופים העיקריים בעלי הכוח והמתחלקים ברווח המחלבות ובעיקר תנובה 

הרפתן, שהוא הראשון בשרשרת הערך  מחד ורשתות השיווק מאידך. היצרן, החקלאי

                                                           
50
 7291-בות החקלאית )סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים(, תשכ"זחוק ההתייש 

 http://www.moag.gov.il/agri/LawsRegulation/hukim/law_hityshvut.htmנוסח מלא ומעודכן 
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אמנם נהנה מהגנה ממשלתית לגבי כמויות היצור והמחיר אך להגנה זו יש חסרון בדמות 
 רווח מועט יחסית וחוסר נגישות ל"צרכן הסופי".

 

 תמצית רקע ומצב הקיים -החקלאות בעמק יזרעאל  .ג

יים. להלן עיקרי סקירה על המצב הקיים בחקלאות בעמק יזרעאל ניתנה בדו"ח א' מצב ק
 הדברים.

 נתונים כללים עיקריים .0

 דונם שטח חקלאי. 379,999-במועצה כ

 עיקר החקלאות הינה חקלאות צמחית בשטח פתוח, קיימים מעט בתי צמיחה.

  -סוגי הגידולים 

 ;גידולים למספוא 

  חיטה ותירס;  -גידולי גרעינים 

  עגבניות, תירס ושעועית; -ירקות לתעשייה 

 גידולי ירקות; 

  שמן,  -חסה, סלק, שום, בצל, כרוב, כרובית וברוקולי )בחורף(, מטעים  -גידולי עלים

 שקדים והדרים;

 בעיקר עבור השוק המקומי. -יעד הגידול 

 שיתופי פעולה והגדלת יחידות משקיות. -מגמות 

מלמ"ק  00-מלמ"ק מתשלובת הקישון וכ 30-כ -מים מושבים מטוהרים ברמה שלישונית 
 מק.מיובלי הע

 מלמ"ק משמשים את משק החי.  0-09-מים שפירים בכמות של כ

 מ"מ. 799-ממוצע רב שנית של כ -מי גשם 

 הפדיון מחקלאות  .3

לצורך חישוב הפדיון ₪. הפדיון השנתי מחקלאות בכלל המועצה האזורית הוא כמיליארד 
נף הענף חולק לארבעה ענפי משנה: ענף החלב, ענף העגלים לבשר, ענף הפטם עוף וע

, בעוד חלקה של חקלאות 39%החקלאות הצמחית. חלק החקלאות הצמחית בפדיון הוא 
 . 89%החי עומד על 
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 :51הפדיון מחקלאות לפי ענף

 פדיון משק חלב

 15,000 מספר פרות חולבות
 11,000 תפוקה לפרה ליטר בשנה

 2.14  ₪ מחיר ליטר חלב
 353.1 ₪ סה"כ פדיון לשנה במיליונים

 גלים לבשרפדיון ע

 35,000 מספר עגלים
 500 משקל עגל בק"ג

 13 ₪ פדיון לקילו
 227.5 ₪ סה"כ פדיון לשנה במיליונים

 פדיון פטם עוף

 20,000 משקל משווק בטון לשנה
 7,600  ₪ מחיר לטון

 152 ₪ סה"כ פדיון לשנה במיליונים
סה"כ פדיון חקלאות בע"ח לשנה 

 733 ₪ במיליונים

 חקלאות צמחית

 15,000 דונם מטעים
 2,000.00  ₪ פדיון לדונם מטעים

סה"כ פדיון לשנה במיליונים 
 30 ₪ )מטעים(

  
 185,000 דונם גד"ש

 ₪  800.00  פדיון לדונם גד"ש
 148 ₪ סה"כ פדיון לשנה במיליונים )גד"ש(

סה"כ פדיון לשנה חקלאות צמחית   
 178  ₪ במיליונים )מטעים 7 גד"ש(

ון מחקלאות לשנה סה"כ פדי
 910.60  ₪ במיליונים

 

 מים .2

תחזית הצריכה ומכסת המים מבוססת על תכנית שנעשתה על ידי מועצה אזורית עמק 
ועדיין איננה מאושרת על ידי משרד החקלאות. סה"כ  3939יזרעאל ורשות המים לשנת 

 מיליון מ"ק.  73הינו  3939הצע המים לשנת 

המניחה כי אין מגבלה כמותית אפקטיבית על היצע נעשה ניתוח מנקודת מבט כלכלית 
המים אלא שזמינותם היא פועל יוצא של מחירם. עלות המים היא חלק מעלות התשומות 
של ענף החקלאות בעמק ולכן ההתייחסות הכלכלית היא לעלות המים לחקלאי ביחס 

מופיע לפדיון הכולל של ענף החקלאות. מחירי המים מבוססים על מכירות המים כפי ש
באתר האינטרנט של רשות המים. נתוני צריכת המים חולקו לשלושה חלקים, לפי מחירי 

 : 52המים הנוכחיים

                                                           
51
 מקור: משה בן שחר )טושקו(, מנהל מרכז חקלאי העמק. 
52
 כפי שפורסמו באתר רשות המים. 
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  .מים שפירים לחקלאות לפי מחיר המים כמות א' ללא מע"מא(   

מים מושבים לחקלאות לפי מחיר המים לפי ההגדרה של "קולחים בכמות בלתי  ב( 

  .מוגבלת ללא מע"מ

  .ייה לפי המחיר למי שתיה כוללת מע"ממי שת ג(   

 

מחירי המים לחקלאות לא כוללים מע"מ מפני שהוא מגולם במחיר התוצרת ומוחזר 
 רכן הסופי ולכן הם כוללים מע"מ. לחקלאי בעת מכירתה. מי שתייה מיועדים לצ

 :53עלות המים לכלל המועצה

 
 סה"כ במלש"ח מחיר למ"ק כמות בממ"ק

 22.6 ₪ ₪1.823  12.4 לא מע"ממים שפירים לחקלאות ל

 30 ₪ ₪0.858  34 מי קולחין ללא מע"מ

 57.5 ₪ ₪10.540  5.5 מי שתייה כולל מע"מ

 52 סה"כ כולל מי שתייה
 

₪ 109.3 

 46.5 סה"כ ללא מי שתייה
 

₪ 52 

  

כחמישים מיליון מתוכו זוהי ₪, הפדיון השנתי הכולל מענף החקלאות הוא כמיליארד 
 7.5%.  סה"כ שיעור ההוצאה על מים לחקלאות ביחס לפדיון: ההוצאה על מים

 מועסקים בחקלאות .0

. 0,999-מספר המועסקים בחקלאות מקרב תושבי המועצה האזורית עמק יזרעאל הוא כ
יתר העובדים הינם שכירים שאינם גרים בתחומי המועצה האזורית עמק יזרעאל 

עובדים זרים ביישובי המועצה  מהסביבה, ובנוסף יש עובדים זרים. היקף ההקצאה של
. סה"כ העובדים בחקלאות נאמד על ידי מנהל המחוז 089האזורית עמק יזרעאל הוא כ 

 .  0,999במשרד החקלאות ב 

נחלות חקלאיות כך שבממוצע  3,079ביישובים שבתחומי המועצה האזורית יזרעאל יש כ 
 מועסקים בחקלאות תושבי העמק לנחלה.  9.0יש כ 

 י וארגונימבנה יישוב .7

הבסיס הקרקעי למשק החקלאי הוא הנחלה. הנחלה כוללת את חלקה א' הכוללת את מבני 
 המגורים ואת חלקות ב' ו ג' המיועדות לשימושים חקלאיים. 

מבנה המשק החקלאי ודפוסי הייצור משתנים בין הקיבוציים למושבים. המבנה הקיבוצי 
הצמחי ובמשק החי. במשק הקיבוצי יש מאפשר עיבוד ביחידות ייצור גדולות יותר בענף 

אפשרות ליצור רפתות גדולות בהן יש מאות פרות בעוד שבמשק המושבי גודל הרפתות 
 פרות. 099אינו עולה על כ 

 

                                                           
5353
 קו(, מנהל מרכז חקלאי העמק. מקור המחירים: אתר רשות המים. מקור הכמויות: משה בן שחר )טוש 
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:שטח המשבצת לפי יישוב  

 

 המחקר והטכנולוגיה החקלאית .6

ת טכנולוגיה ויעילות הן פועל יוצא של ההשקעה במחקר ושל הצורך בהתייעלות ובהגדל
הפריון. הערכתנו היא שהחקלאים מאמצים טכנולוגיות מתקדמות בהתאם לכדאיות 

 והצורך נובע ממכלול תנאים ושל החלופות של אמצעי הייצור העומדים בפני המגדל. 

המחקר החקלאי והטכנולוגיה הישראלית ידועה בעולם, אך יחד עם זה ההשקעה הכוללת 
  54במחקר חקלאי  "ירוק" היא נמוכה.

                                                           
54

תמיכות ממשלתיות בחקלאות  –"בישראל אין כמעט השקעה במחקר, פיתוח ומעבר לחקלאות ירוקה""  
 . 0222סקירה משווה הכנסת מרכז המחקר והמידע 
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 ות ואתגרים לעתידבעי .ד

 השינויים במשק החקלאי  -רקע כללי  .0

קיים הוצג פירוט על החקלאות בתחומי המועצה האזורית עמק יזרעאל. ה בניתוח המצב
בדו"ח זה, על רקע סקירה של תחומים חשובים של החקלאות בישראל, נערך צפי לגבי 

ית בעתיד והצורך השינויים העשויים לחול בסביבה הגיאופוליטית, הרגולטורית והעסק
להיערך אליהם. כל שינוי מהווה בעיה ובצידה האתגר להיערך לשינוי תוך השגת היעדים 

 האסטרטגיים של המועצה האזורית עמק יזרעאל.

 עליית כוחם של הצרכנים  .3

ניכרת עליית כוחם של ה"צרכנים הסופיים". חרם צרכנים על תנובה  3900החל מקיץ 
מוצרי המזון הבסיסיים השפיע על המחירים, אך גם על  והשיח הציבורי בדבר יוקר

מדיניות הממשלה. השיח הציבורי עשוי להשפיע על הרגולציה בתחומים שונים כגון 
 הפחתת מכסים על מוצרי מזון מיובאים, פתיחת השוק לייבוא פירות וירקות טריים.

 גלובליזציה  .2

הצרכנים. השתלבותה של  הגלובליזציה פועלת במובנים רבים באותו כיוון של מחאת

והצטרפותה    EUישראל בעולם הגלובלי באמצעות חתימה על הסכמי סחר עם מדינות ה 

, מחייבים הפחתת מכסים והשוואת תנאי הסחר בין ישראל לבין המדינות איתם  OECDל 

והתהליך  EUהיא סוחרת. ישראל חתומה על מתווה הפחתת מכסים עם מדינות ה 
 חרות ואת הצורך להתייעלות במשק החקלאי הישראלי. המתמשך יגביר את הת

 גבולות פתוחים לסחורות וכוח אדם   -שלום אזורי  .0

באם יחזור מתווה השלום ויחולו הסכמי הסחר בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית כפי 

,  הרשות הפלסטינית וישראל יתפקדו כמשק 55שנקבעו בהסכמי אוסלו ובפרוטוקול פריז
 מעבר לסחורות ושירותים.  מאוחד שיש בו  

המשמעות של החלת ההסכמים הינה תוספת כוח אדם זול וזמין למשק הישראלי לרבות 
המשק החקלאי מחד והיצע מוצרי החקלאות מהרשות הפלסטינית והפחתה במחיר 

 המוצרים למגדלים מאידך. 

 איכות סביבה, חקלאות ירוקה ותועלות חיצוניות  .7

יות מקיומה של חקלאות עשויה לעלות עם העלייה ברמת החשיבות של התועלות החיצונ
החיים וברמת ההשכלה של האוכלוסייה וגם בשל קיומם של אמנות בינלאומיות שישראל 

 חתומה עליהן כמו אמנת קיוטו. 

 בנספח. - OECDהיקף פליטת פחמן דו חמצני בישראל לעומת מדינות ה 

 8%לאות והגדלת משקלן מעבר ל הגדלת חשיבות התועלות החיצוניות בקיומה של החק
 מהתפוקה החקלאית כפי שנאמד היום, ישפיע על מערך השיקולים של המדינה בתמיכה

בקיומה של חקלאות על בסיס התועלות החיצוניות ויגדיל את נכונות הממשלה לסייע 
 לחקלאות על מנת להשיג את העיבוד של השטחים הפתוחים הירוקים.   

                                                           
55
 יים.( להסכם בינ23925( נכלל כנספח ל"הסכם עזה יריחו" )5925פרוטוקול פאריז ) 
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 ת של המדינהשינוי במנגנוני ההתערבו .6

 כלכלה חקלאית ומוצרי מזון א( 

הכיוון הכללי הנצפה הוא פעילות של הממשלה בכיוון הגדלת התחרותיות בתחום 
 ייצור המזון. 

  .הפחתת המכס עד ביטולו על מוצרים חקלאיים ומוצרי מזון 

   הפחתת מעורבות הממשלה 

o  של מעורבות המדינה שינוי / ביטול של חוק החלב והפחתה עד הפסקה

 בדרך של הבטחת מכסות ייצור וקיומו של "מחיר מטרה". 

o  הפסקה / הקטנה של מעורבות הממשלה בתחום החקלאות הצמחית כגון

 הפסקת  תיאום מחירים.  

  שינוי / ביטול של חוק ההתיישבות החקלאית, מתן האפשרות לסחור בזכויות

 התפוקה וכו'. המוקנות בנחלה חקלאית, מתן אפשרות לשעבד את

  שינוי במחירי המים והגדלתם למחיר הדומה למחיר לצרכן העירוני ולמחיר

השולי הריאלי של ייצור מים , שהוא בקירוב שווה מחיר ההתפלה 7 הוצאות 

 ההולכה.

  הקטנת כדאיות בהעסקת עובדים זרים הן בדרך של שמירה על זכויות

קטנת מכסות הייבוא של סוציאליות הקיימות במשק הישראלי והן בדרך של ה

העובדים הזרים. במקביל ניתן לצפות להגדלת מספר העובדים הפלסטינית 

 העובדים בישראל.

  Externalities -"כלכלה ירוקה" ותועלות חיצוניות ב( 

נכונות של הציבור ושל הממשלה לפעול להקמת כלים שמטרתם לרכוש "תפוקה 
יצוניות של החקלאות גם אם אין חקלאית ועיבוד חקלאי" לשם השגת התועלות הח

בחלק מן הפעילויות רווחיות ישירה למגדל. כדוגמה אפשרית ניתן להציג תגמול 
בגידול זיתים על מנת להשיג את ה"תועלות החיצוניות" כגון קיום נופי מורשת גם 

 אם התועלת הישירה למגדל הזיתים אינה ברורה או שלילית. 

יכה בשטחים פתוחים וליצירת זהות בין הממשלה מפתחת כלים ומנגנונים לתמ
 התועלת הציבורית לבין התועלת של המגדל שעיקרם מנגנוני תגמול. 

אחד הכלים הראשונים ליישום נמצא בתחום מנהל מקרקעי ישראל. הוקמה "הקרן 
 ₪.מיליון  77הינו כ  3903לשטחים פתוחים" שתקציבה בשנת 

 שינוי ברגולציה הקרקעית במשטר הנחלות ג( 

וועדת  -הבעלות והחזקה על חלקות ב' וג' נמצאת בדיונים בוועדה ממשלתית 
רוטקופף. על מנת להשיג יעילות כלכלית יש צורך להקנות זכויות ברורות ומוגדרות 

 לחקלאים מחזיקי הקרקע כל עוד הקרקע משמשת לעיבוד חקלאי. 

ויש מקום  חוק ההתיישבות החקלאית אינו מאפשר יעילות כלכלית בעיבוד הנחות
להגדיר כי כל עוד ייעוד הרקע לפי התכנית והשימוש בפועל הוא למטרת עיבוד 
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חקלאי תהיה בידי בעל הנחלה   האפשרות לנהוג בה מנהג בעלים לשעבד לסחור 
 בתפוקה במכסות היצור ובמים.  

כחלק משינוי חוק ההתיישבות החקלאית ניתן לצפות תהליך של שינוי במשטר 
, שינוי במעמד בעל הנחלה כבעלים של קרקע 56בחוק הבן הממשיךהנחלות. שינוי 

ושל זכויות במים ומכסות ייצור, תוך אפשרות לסחור בקרקע ובזכויות למכור את 
 הנחלה ולשעבד אותה ואת היבול לצורך מימון ביניים והון חוזר.   

 החזון ותפיסה התכנונית הכוללת  .ה

 איכות החיים הכפרית חקלאית  .0

כלל והיישובים בתחומי המועצה האזורית עמק יזרעאל נתפסים על ידי עמק יזרעאל כ
הציבור כולו ובעיני התושבים כקהילה כפרית חקלאית. החקלאות ודפוס החיים הכפרי 

 חקלאי הוא חלק ממה שנתפס כ"איכות החיים הייחודית" וכ "כפריות יזרעאלית".

יחסית ועל מסורת המגובה הדימוי מבוסס על הנוף החקלאי, המגורים בקהילות קטנות 
בחקיקה שעד כה יצרה דפוסי בעלות על קרקע למגורים, ושיתופי פעולה עסקיים בין 

 יחידות הייצור. 

צורת החיים המבוססת על קהילות קטנות וחיי קהילה מגוונים תוך מתן רמת שירות 
טובה לתושבים. רמת השירות הטובה מתבטאת בהשקעה ניכרת בחינוך ובחיי תרבות 

הילה. האתגר הוא לשמור על חיי הקהילה במסגרת משתנה. שיעור ההגירה החיובית וק
ליישובי העמק צפוי לעלות בתהליך של הקמת שכונת הרחבה ובשל היכולת בעתיד למכור 

 את בית המגורים בתחומי הנחלה המושבית והקיבוצית.

 התנאים המשתנים שתוארו יוצרים מציאות שונה בשני תחומים מרכזיים: 

 .העברת הבעלות על המגורים לבעלים תוך אפשרות לסחור בנכס ללא מגבלות 

  שינוי בתנאי הסחר המחייבים יצירת יתרונות לגודל בניהול יחידות הייצור ומשמעותו

 בין היתר הגדלת מרכיב העבודה השכירה.    

 רווחיות הענף  .3

מכלל  5%ים תושבים מהמועצה האזורית, אשר מהוו 0,999בענף החקלאות מועסקים כ 
עובדים נוספים אשר אינם עובדים בחקלאות  2,999מועסקים  במועצה. בנוסף ישנם כ 

 בפועל אלא בעבודות תומכות חקלאות. 

התנאים המשתנים יכולים לפגוע ברווחיות ענף החקלאות ובמיוחד ענפי בעלי החיים 
מן, כאשר ובעיקר ברפת. יש לפעול ליצירת תנאים שיאפשרו רווחיות סבירה לאורך ז

הדגש ייושם על יצירת יתרונות לגודל בייצור, שימוש בטכנולוגיות מתקדמות והקמת 
 מנגנוני שיווק יעילים.   

אימוץ טכנולוגיות מתקדמות כגון רפת רובוטית הוא פועל יוצא של הכדאיות בהשקעה 
בטכנולוגיה מול החלופות הקיימות כיום.  ההשקעה בטכנולוגיות המתקדמות מעלה את 
הפריון למועסק והיא תחלופה של הון בכוח אדם. ככל שכוח האדם זול יותר כך 
המוטיבציה להשקעה בטכנולוגיה נמוכה יותר. ההשקעה בטכנולוגיה משמעותה מימון 

 ועלויות מימון. רווחיות הענף תלויה בין היתר בזמינות ההון ומחירו.  

                                                           
56
 0220-תקנות האגודות השיתופיות )חברות(, תשל"ג 
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 הנוף החקלאי  .2

ק מאיכות החיים של תושבי המועצה ושל שמירה על נוף פתוח מעובד וירוק היא חל
תושבי המדינה. שמירה על נוף חקלאי אינו דבר מובן מאליו כאשר תנאי הסחר משתנים 

 והרווחית של המשקים עשויה להישחק. 

על מנת לשמור על הנוף החקלאי לאורך זמן יש לבנות מנגנונים שיתמכו בחקלאות 
 הצמחית.

 

 חום החקלאותהמלצות מדיניות הנגזרות מהחזון בת .ו

 איכות החיים הכפרית חקלאית  .0

לשמר את איכות החיים הקהילתית כפרית על רקע השינויים הצפויים מחייב את המועצה 
 האזורית עמק יזרעאל במספר כיווני פעולה. 

להגביל את גודלם של היישובים כך שהקהילות יישארו במתוכנת  -מושבים וקיבוצים 
 דומה לקיים. 

לגוון את היצע המגורים כך  -לתיים להם מתכונת בינוי עירונית פרברית יישובים קהי
 שיתאימו לקהילה רב דורית.  

לשלב את התושבים החדשים בחיי הקהילה לרבות בקבלת החלטות. הדברים תקפים 
 לתושבים החדשים הגרים בשכונות ההרחבה ובתוך המשק הישן בקיבוצים ובמושבים. 

ת הגבוהה בתחומים החשובים גם לאוכלוסייה החדשה להמשיך ולתת את רמת השירו
 שתתוסף לעמק: חינוך, חיי תרבות וקהילה ושירותים מוניציפאליים אחרים.  

 רווחיות הענף  .3

 מימוש יתרונות לגודל  -כללי א( 

על מנת לשמור על הרווחיות בתנאים המשתנים יהיה צורך לממש יתרונות לגודל בייצור 
 חית והן בגידולי בע"ח. החקלאי, הן בחקלאות הצמ

 חקלאות צמחית ב( 

הגדלת יחידות הייצור בתחום החקלאות הצמחית. המשמעות עשויה להיות שינוי במשטר 
ההפעלה על בסיס הנחלה והתאגדויות גדולות יותר של נחלות רבות לעיבוד משותף. 

בעלי המתכונת לעיבוד משותף יכולה להיות מגוונת כגון יצירת שותפויות אד הוק של 
נחלות ומתן העיבוד לחברות שהתמחותן בעיבוד חקלאי. כבר כיום יש התאגדויות לעיבוד 

 משותף של מטעים ושל גד"ש. 

 תחום הייצור אינו באחריות ישירה של המועצה האזורית. 

 משק החלב ג( 

 ייצור 

יחידות ייצור גדולות ויעילות יהיו מחויבות המציאות גם במשק החלב ולכן דפוס 
 לות עשוי להיות דומה לחקלאות הצמחית  בכיוון הגדלת יחידות הייצור. ההתנה
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יחידות הייצור במשק הקיבוצי גדולות ומותאמות טוב יותר לתחרות הצפויה. עשוי 
להיות מצב בו יחידות הייצור במשק המושבי יתאגדו ליחידות גדולות יותר ועל 

ניות עבור המשק המועצה האזורית לאתר שטחים להקמת רפתות חדשות ומודר
 המושבי.  

לחילופין ניתן לפעול לפי המגמות הקיימות ללא הרחבת הרפתות אך תוך אימוץ 
 טכנולוגיות חדשות להגדלת היעילות של הרפתות ובכך הגדלת הרווחיות שלהן. 

 אימוץ טכנולוגיות ומימון ההשקעה 

הגדלת הפריון ניצול יתרונות לגודל ויעילות תקפות גם למימון ההשקעות הנדרשות ל
וכושר התחרות של המשק החקלאי. זמינות הון למחקר וליישום טכנולוגיות הינו תלוי 
מדיניות ממשלתית, מצבו של שוק ההון הכולל והיכולת של המשק החקלאי להתמודד 

 על ההון הפנוי הן למטרות השקעה והן למימון ההון החוזר.  

 שיווק ושרשרת הערך 

 צרי החלב מבוססת על שלושה שלבים: כאמור, שרשרת הערך של מו

 בעלי רפתות רבים המייצרים חלב והמאוגדים כיום באמצעות חוק החלב. (0

תנובה, חברה בבעלות פרטית, הקונה את החלב, מעבדת אותו למוצרים מוגמרים  (3
 ומשווקת אותם לרשתות שיווק ולמכולות.

 רכן הסופי. רשתות שיווק וחנויות מכולת המשווקים את המוצרים המוגמרים לצ (2
 

הגדלת התחרות במוצרים הסופיים תגרום ליצרניי החלב קשיים בהתמודדות עם 
התנאים המשתנים. ניתן להשיג יעילות בייצור בדרך של יתרונות לגודל אך יעילות זו 

 חלב.  -מוגבלת וזאת משום שהמוצר הינו מוצר אחד ואחיד 

יש לשקול  יצירת יתרון על מנת להשיג יתרונות אסטרטגיים במשק תחרותי יותר 
 תחרותי ושליטה על שרשרת הערך עד ללקוח הסופי. 

"חלב הפעילות בתחום זה מחייבת מיתוג ה"עמק", כמוצר ייחודי, איכותי וטעים כמו 
 וכו'.  העמק" "גבינות יזרעאליות" "ירקות שמש העמק"

המגיע  מומלץ להתחיל בבדיקה תכנונית ממכלול היבטים, להקמת מערך ייצור ושיווק
 עד ללקוח הסופי.   

 הנוף החקלאי  .2

הנוף החקלאי הינו תלוי רווחיות ישירה של המעבד. לנוף הפתוח החקלאי יש ערכים 
מתפוקת ענף  8.6%ותועלות נוספות. התועלת החיצונית של ה"נוף החקלאי" נאמדת בכ 

ה הערך של התועלות החיצוניות עשוי לגדול כתוצא₪. מיליארד  0-החקלאות, שהם כ
 ממספר גורמים:

  .מחסור בשטחים פתוחים וירוקים עקב הצורך בבינוי חדש 

 ( עלייה ברמת החיים, במודעות לערכי איכות סביבה ובנכונות לשלםWillingness to 

pay.עבור ה"מוצר הירוק" ואיכות החיים ) 

  .הצורך לעמוד בתקני איכות סביבה וזיהום אוויר כתוצאה מהסכמים בינלאומיים 
 
ים היוצרים זהות אינטרסים בין הכדאיות הכללית המבוססת גם על התועלות יש כל

החיצוניות והעקיפות של החקלאות לבין הכדאיות של המגדל שאינו יכול לגבות את עבור 
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. הכלים בידי הממשלה 57התועלות הללו ומקורות הכנסתו הן רק מהתועלות הישירות
 וכוללים מערכת של "פרס וקנס" לדוגמה:

 ס על שטח הנמצא ראוי לעיבוד. הטלת מ 

  ,שטח מעובד ומתוחזק יזכה את המחזיק בו בתמריץ שייקבע בהתאם לסוג השטח
 הגידול והמיקום. 

מומלץ כי המועצה האזורית עמק יזרעאל תפעל לפיתוח כלים מסוג זה ותפעל לשכנע את 
 הממשלה ליישם אותם. 

צו המועצות המקומיות  בנוסף לכך מומלץ כי המועצה האזורית תמשיך את קידום
)מועצות אזוריות( בדבר הפנייה של כספי הארנונה מחקלאות להשקעות בתחום כפי 

 שמקיים ברשויות מקומיות.

 :3900להלן ציטוט מהצעת לתיקון החוק בשנת 

 

 חינוך חקלאי  .0

( מותנית בקיומו Best technology available) BATהיכולת לפעול בטכנולוגיה המיטבית 
המשך  של תושבי העמק המומחים בחקלאות עדכנית וטכנולוגית ובעלי מוטיבציה של דור 

לפתח את הענף ולראות בו את מקור פרנסתם ואת הבסיס לאורח החיים הכפרי חקלאי. 
חינוך חקלאי נועד להקנות מיומנות, מוטיבציה ולכן רצוי כי הוא יהיה מובנה בתכנית 

די, עבור בחטיבת הביניים בתיכון ובלימודים הלימודים החל מגיל צעיר בבית הספר היסו
 גבוהים. 

חקלאות אינה חלק מתכנית לימודים בדרך כלל ויש צורך לפעול על מנת להכניסה לתכנית 
 ובמובן מסוים "להשיב עטרה ליושנה".

על מנת ליצור את הכלים לחינוך חקלאי יש צורך בשינוי סדר העדיפות של משרד החינוך 
 הדרושים כגון כוח אדם מיומן, שעות לימוד כלים ושטחים.להקצות את המשאבים 

מומלץ כי המועצה תפעל בכלים שיש לה על מנת לשנות את סדר העדיפות של הממשלה 
/ משרד החינוך ובמקביל תשקול להקצות משאבים פנימיים להתוות את הדרך הנכונה 

 ליצירת הבסיס החינוכי. 

                                                           
57
 http://www.ios.org.il/site/mediniyut1.asp כלים ואמצעים לשמירה על השטחים הפתוחים 

http://www.ios.org.il/site/mediniyut1.asp
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 סיכום .ז

מהווית החיים ו"מנופי המולדת" של תושבי העמק החקלאות בעמק יזרעאל הינה חלק 
 וחלק מהתדמית של העמק גם בקרב אלה שלא חיים בו. 

ענף החקלאות מושפע מאוד מהרגולציה בתחומים שונים, כמו מבנה הבעלות על הקרקע 
במושבים ובקיבוצים, ממחירי המים, ומרגולציה בתחומי איכות הסביבה. כמו כן משתנה 

 אי הסחר של משק החי ובעיקר הרפתות ומשק החלב.הסביבה העסקית ותנ

המסמך לעיל התייחס לשינויים שעלולים לקרות בענף החקלאות וממליץ על כיווני פעולה 
 למועצה אזורית עמק יזרעאל על מנת להשיג את המטרות שלה.

 ההתייחסות לחקלאות הנה משני היבטים:  

  ואת המועסקים. ענף החקלאות כענף כלכלי המפרנס את בעלי המשקים 

  .ה"תועלות החיצוניות" של החקלאות הן לתושבי עמק יזרעאל והן לשאר התושבים 

 

התחומים עיקריים בהם הומלץ לפעול הם שמירה על איכות חיים כפרית של ישובי 
המועצה תוך הגבלת גודל הישובים ותוך שמירה על השטחים הפתוחים והחקלאיים אשר 

לאות יש ערכים אשר מניבים תועלות חיצוניות לכלל מייחדים את העמק. לשטחי החק
תושבי המדינה לכן מוצע לקדם בשיתוף עם גופים ממשלתיים, מנגנוני תגמול לחקלאים 
כמו העברת כספי ארנונה מחקלאות לתמיכה בחקלאים או תגמול בגין עיבוד קרקע 

 חקלאית.

וחיות ענפי החקלאות נוסף על מנגנוני התגמול הוצעו פעולות אשר יכולות לשפר את רו
כגון: מימון השקעה במו"פ חקלאי על מנת להגדיל את הפריון ובחינוך חקלאי במובן הרחב 
החל מגן הילדים, מימוש יתרונות לגודל למשל על ידי הקצאת שטחים לרפתות גדולות 

 ויצירת יתרון תחרותי ושליטה על שרשרת הערך עד ללקוח הסופי.     
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 נספחים .ח

 חקלאי העמקמרכז  - 0נספח 

 .(02.2.02חקלאי העמק )( מנכ"ל מרכז שחר )טושקו-ידי משה בן-על פי נייר שהוכן על

כדי  לממש את היעד לשמור המרחב הכפרי ופיתוח החקלאות מ"א עמק יזרעאל תתאגד עם 
המפעלים האזוריים ומועצות נוספות לאיגום משאבים לטובת פיתוח המרחב החקלאי, 

 אמצעי היצור.וסיוע לחקלאים לממש את 

התאגיד יהווה זרוע מטה משולב לפעילות כל הגופים הסטטוטוריים והבלתי פורמליים 
 המטפלים בשטחים הפתוחים והחקלאיים במועצה.

מרכז חקלאי העמק יפעל לגיוס כספים לממש את מטרותיו: משרד החקלאות, המדען 
 הראשי, מועצות היצור ועוד. 

 המועצה האזורית תפעל: 

  מהארנונה החקלאית ניגבת ע"י  79%מרכז חקלאי העמק בתקציב קבוע לתקצב את
 המועצה.

 .לשמר את אמצעי היצור העומדים לרשות החקלאות במרחב עיקרם קרקע ומים 

 .לייצר סביבה יציבה המבטיחה את החקלאות והמרחב החקלאי ככזה לאורך זמן 
 

 חזון מרכז החקלאי העמק

, שירות איכותי ויעיל  לחקלאי העמק ומוקד ידע מרכז  חקלאי העמק  יהווה  מרכז סיוע
 חקלאי מוביל בארץ, בתחומים מוגדרים.

קיימא, המממשת ערכים סביבתיים -מרכז חקלאי העמק  יתמחה בתחום  פתוח חקלאות בת
 סביבה.-אדמה-ומשלבת בין אדם

מרכז חקלאי  העמק יסייע  לחקלאים לשמור  ולהשיא את אמצעי היצור, למצות  מהם את 
 המיטב בצורה יעילה ולהתפרנס מהם בכבוד.

 

 כדי לממש את החזון התוותה הנהלת החברה חמישה יעדים מרכזיים לפעולה: 

 מחקר ופיתוח יישומי.  .0

 פיתוח משאבי מים.  .3

 יזמות עסקית יצרנית. .2

 דור המשך.  .0

 גיוס הקהילה ומשאבים )לובי חקלאי(.   .7
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 מחקר ופיתוח יישומי .0

   המטרה: 

ל ענפי החקלאות תוך איזון, צמצום הפגיעה בסביבה, ושמירת משאבים פיתוח כלכלי ש
 לדורות הבאים. 

 היעדים: 

 הקמה והפעלה של מרכז ידע ומו"פ אזורי. (0

הקמת יחידת מו"פ שתתרכז בפיתוח חקלאות בת קיימא, חקלאות: משמרת, אי  (3
פליחה, הפחתת השימוש בדשן מינראלי ורעלנים, עידוד בשימוש חומר אורגני, 

 קטנת התלות בעובדי כפיים.ה

 :תוכנית העבודה

עבודת המו"פ תנוהל ע"י צוות היגוי המורכב: מחוקרים, מדריכים, חקלאים מכל  (0
ענפי החקלאות. צוות ההיגוי ידון בבעיות ואיומים, ידרג אותם ויקצה את 

 המשאבים בהתאם לסדרי עדיפויות.       

אש"ח וכן בגיוס משאבים  099 -מרכז חקלאי העמק יתמוך מתקציבו את היחידה ב (3
 ארציים.

מרכז חקלאי העמק יפנה לגיוס משאבים לנושאים הנ"ל ממשרד החקלאות והמדען  (2
 הראשי וכן מקרנות בין לאומיות.

המרכז יפעל במשותף עם ד"ר חנן איזנברג החוקר הראשי של מו"פ העמקים  (0
 לכתיבת תוכנית רב שנתית ליישום.

נהל המחקר החקלאי בכלל ובפרט עם חוות נווה המרכז יפעל בשיתוף פעולה עם מי (7
 יער להרחבת פעילות המחקר.  

התאמת התוכנית למשאבים. הנושאים הנבחרים צריכים לענות על דגשים שהוגדרו  (6
יישום,  ראיה ומענה -במטרות המו"פ. יתרון ל"קיימות", יתרון להשאת הרווח, ברי

 לצרכים מערכתיים.

 משק המים .3

 המטרה: 

 ם והשבחת מקורות המים הקיימים במרחב עמק יזרעאל ורמת מנשה.פיתוח המשאבי

  היעדים:

 השלמת ואישור תוכנית האב. (0

 קידום תוכנית מקדמית כוללת ליישום תוכנית האב. (3

 השלמת הקצאות המים לכל הישובים על פי תוכנית האב.  (2

 השלמת המרות המים משפירים למושבים.  (0

 ייעול הצריכה.  (7

 ייעול השימוש. (6

 יכות המים.שיפור א (5

 תאום עבודת מטה בין כל הגורמים המשפיעים על משק המים בעמק. (8
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 :תכנית העבודה

 הקמת מפעל רמת מנשה. (0

הכנת תכנית מפורטת למימוש תכנית האב תוך ראייה כוללת של כלל מקורות  (3
 המים.

 השלמת תכנית איגום כוללת.   (2

 שפור איכות המים ושדרוג מכוני הטיהור.  (0

 ליצירת התייעלות ההספקה והצריכה. חיבור תשתיות המים (7

 איחוד המערכות בין מקורות וביוב ערי העמק לשיפור רמת מי הקולחין. (6

 

 יזמות עסקית .2

 המטרה: 

קידום ותמיכה ביוזמות עסקיות ויצרניות אשר תבאנה תועלת לחקלאי העמק במיצוי 
 משאביהם ואמצעי היצור החקלאיים. 

 היעדים:

בחון אפשרויות לייעול רכישת התשומות כדוגמא במשותף עם משקי עמק יזרעאל ל (0
 זרעי האפונה,  לכל חקלאי בעמק.

לרכז מידע על אפשרויות לשיתוף פעולה בשימוש באמצעי ייצור ולמנף מיזוגים,  (3
 איחודים ושיתופי פעולה.  

 מידע זמין ועדכני בנושאי חקלאות הדרכה מזג אויר וכו'   (2

הקמת מפעלים, לקדם ענפים חקלאים  לזהות הזדמנויות לפיתוח מוצרים ולעודד (0
 בתחומים:

  כדוגמת קומפוסט העמקים שרות שדה. -התייעלות בתחום התשומות 

  עיבוד משני, אריזה ושיווק משותף, אינטגרציות ענפיות.     -התייעלות בתפוקות 

עידוד קידום ותמיכה בפעילויות אזוריות המסייעות לפתח ולשמר תרבות חקלאית   (7
ז, טיפול בשטחי בור, הדברת עשבים רעים וטפילים, טיפול בנזקי בהיבטים: ניקו

 בע"ח, ניטור מזיקים, וכו'.

 כל יוזמה עסקית, חייבת לענות על הקריטריונים הבאים: (6

 )תועלת מוכחת לחקלאי העמק )למרביתם 

 .זמינות  משאבים ויכולת מימוש 

  .הגדרת מדדי הצלחה 

 המשך דור .0

 המטרה: 

החקלאי הפרטי והשיתופי בעמק יזרעאל. הדור הצעיר צריך שילוב הדור הרביעי במשק 
לראות עצמו חלק בלתי נפרד מענף החקלאות, לקדם ולפתח את החקלאות, השפעתם 

 בישובים וקהילות החקלאיות בעמק. 
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 היעדים:

 דור ההמשך יוביל את פיתוח המשק החקלאי בעמק, חברה וקהילה. (0

 חקלאים, מדריכים, חוקרים. דור המשך יתמחה בכל המקצועות החקלאיים: (3

 

 תכנית העבודה:

 קורסים וימי עיון. -הכשרה מקצועית (0

 עידוד הלימודים באמצעות מלגות. (3

 קידום תוכנית ללמוד החקלאות במערכת החינוך במועצות האזוריות. (2

 בניית מכשירים פיננסיים מתאימים לבנייה ואו הרחבה של המשק לקליטת הבנים. (0

 רים ארציים כדוגמא הקנ"ט, ביטוח: הקטנת הסיכון בעזרת מכשי (7

  .אסון טבע 

  .ביטוח הבטחת הכנסה 

 גיוס הקהילה ומשאבים )לובי חקלאי( .7

 המטרה: 

מרכז חקלאי העמק יפעל ליצירת התנאים בתוך ומחוץ לקהילה כדי לקדם, לחזק 
 ולהרחיב את הצמיחה החקלאית על פי עקרונות חקלאות בת קיימא.  

 היעדים:

 :בקרב הקהילה בעמק (0

 .להטמיע היבטים סביבתיים במדיניות תכנון ופיתוח 

 לפעול לשיפור הממשקים החקלאיים בכל הענפים 

 .לפעול לשיפור איכות המים המושבים 

  הרחבת השימוש בחומר אורגני 

 .לסייע לקדם מחקר אקולוגי בשטחים חקלאיים 
 בקרב הקהל הרחב: (3

 הלחשוף את תרומת החקלאות לשמירת השטחים הפתוחים והסביב 

 לחשוף הצלחות כלכליות 

 .להפיץ את המדיניות הכוללת של חקלאות רב תפקודית 

 .למתג את המוצר החקלאי טרי, בריא, איכותי וסביבתי 
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 התייחסות להערות בנושא חקלאות - 3נספח 

וההערות הוטמעו בגוף המסמך  30/09/3903ההתייחסות הופצה לכל משתתפי הדיון ביום ה 
 מצב קיים. ובניתוחהנוכחי 
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 משק החלב ומחיר המטרה  - 2נספח 

"מחיר מטרה לחלב" הוא מושג המתאר את התמורה שמשלמות המחלבות ליצרני החלב 
ברכישת חלב גולמי. מחיר המטרה משקלל את עלויות הייצור הכרוכות בייצור החלב, 

 ומתעדכן מעת לעת על בסיס נוסחת עדכון מוסכמת. 

רכיבים, שלכל אחד מהם ניתן משקל יחסי בקביעת המחיר. מחיר המטרה כולל כמה מ
המרכיבים העיקריים הם מחירי מזון מרוכז; מחירי מזון טרי וחציר; שכר עבודה שכירה; פחת 
וריבית על השקעות במבנים ומתקנים; ריבית על הון חוזר; עלויות דלק; שיעור רווח מובטח 

 ליצרן ועמלת שירות למועצת החלב. 

חישוב וביצוע העדכונים השוטפים, המבוצעים בדרך כלל מדי רבעון, נתונה בידי האחריות על 
חברה ללא כוונות רווח )מלכ"ר( המשותפת ליצרנים, משרדי החקלאות  -מועצת החלב 

והאוצר ולגורמים נוספים בענף. בשנים האחרונות, משקל ההוצאה למזון לפרות, שרובו ככולו 
 ת מחירי המזון לבעלי חיים. מיובא, עולה בהתמדה בשל התייקרו

בעדכון הרבעוני, מחיר המטרה בדרך כלל עולה. עלייה תלולה במיוחד נרשמה במחיר המטרה 
 0.0-, ובארבעת הרבעונים האחרונים התייקר מחיר המטרה מ3909החל מהרבעון השני של 

טרה . העלייה במחיר המ07.8%עלייה של  -. שקלים לליטר 3.3-שקלים לליטר חלב גולמי ל
. 6.5%עלייה של  -אגורות לליטר  02.7-הגיעה לשיאה ברבעון האחרון עם תוספת מחיר של כ

להערכת כלכלנים בענף, מחיר המטרה ימשיך לעלות גם ברבעונים הבאים בשל המשך 
 התייקרות המזון, הדלק ומרכיבים נוספים בהוצאות הייצור. 

לו היתר להקמת רפת יכולים לייצר ענף ייצור החלב הוא ענף מתוכנן, שרק יישובים שקיב
חלב. אחת המשמעויות הנגזרות מכך היא שהמחלבות אינן רשאיות לשלם ליצרנים "מחיר 
מטרה" נמוך מזה שנקבע בידי מועצת החלב. הן רשאיות לשלם יותר כדי להתחרות על 

 היצרנים, אך זה קורה רק כשיש דרישה בשוק לחלב בכשרות מהדרין למשל. 

וא מרכיב מרכזי בקביעת מחירי מוצרי החלב שבפיקוח, אך אינו מרכיב יחיד. מחיר המטרה ה
לתחשיב נוספים מרכיבי הוצאות הייצור של המחלבות והוצאות השיווק של הרשתות. מחירי 

 .המוצרים שאינם בפיקוח נקבעים על ידי המחלבות ורשתות השיווק משיקולים מסחריים"
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  :יישובי מ.א עמק יזרעאלהקצאת העובדים הזרים ב - 0נספח 

במסמך דלעיל מפורטים המעסיקים בקבלו הקצאת עובדים זרים ביישובי המועצה האזורית 
 עמק יזרעאל.

 .059מספר העובדים הזרים בעמק יזרעאל הינו נמוך ועומד על כ  
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 :כולל וללא מי שתייה -חלוקת התשלום על מים - 7נספח 
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 :3909-3998ת חקלאים בשנים הכנסו - 6נספח 

 סיכום ביניים".  - 3909מקור הטבלה מדוח "התפתחות החקלאות בישראל בשנת 

 .3900רפי שטרנליכט. מאי 
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 OECDישראל בהשוואה למדינות  -פליטת פחמן דו חמצני  - 5נספח 

 OECDמקור הנתונים: 

-fuel-from-emissions-ilibrary.org/environment/co2-http://www.oecd

table1-combustion_2075826x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oecd-ilibrary.org/environment/co2-emissions-from-fuel-combustion_2075826x-table1
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/co2-emissions-from-fuel-combustion_2075826x-table1
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  :סוגי הגידולים לפי יישובים - 8נספח 

 

 גד"ש

 אבן יצחק )גלעד(

 הדרים

 אלונים

 מטעים

 _יזרעאל/עמק3009י_9

 אלוני אבא בי''ס חקלאי נהלל אלוני אבא

 אלונים בית שערים אלונים

 בית זיד בלפוריה בי''ס חקלאי נהלל

 בית לחם הגלילית גזית בית זיד

 בית שערים גיניגר בית לחם הגלילית

 גבת דוברת בית קשת

 גזית היוגב בית שערים

 גיניגר כפר החורש גבע

 דוברת כפר יהושע גבת

 הרדוף מיזרע גזית

 יפעת מרחביה  מושב גיניגר

 כפר החורש נהלל דוברת

 כפר יהושע נווה יער חות נסיונות הסוללים

 מיזרע שדה יעקב הרדוף

 נהלל שריד יזרעאל

 עין דור תל עדשים יפעת

 כפר החורש

 ירקות

 רמת דוד  

 שדה יעקב אלוני אבא כפר יהושע

 שריד אלונים כפר יחזקאל

 פרחים בית לחם הגלילית מידרך עוז

 אלונים בית שערים מיזרע

 בית לחם הגלילית גבת מרחביה  קיבוץ

 בית שערים גזית משמר העמק

 גיניגר גיניגר נהלל

 נהלל דוברת נחלה

 רמת דוד הרדוף נצרת עלית

 שדה יעקב יפעת רעין דו

 שער העמקים כפר החורש עפולה

 כפר יהושע ציפורי

 מיזרע רמת דוד  

 נהלל רמת השופט  

 עין דור שדה יעקב  

 רמת דוד שער העמקים  

 שדה יעקב שריד  

 שריד      
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 :סוגי מבנים ביישובים - 0נספח 

 אלון הגליל

 דיר עיזים לחלב

 מבנה משק אחר

 מתבן

 רפת חלב

 אלוני אבא

 מכון חליבה

 מרכז מזון

 מתבן

 פיטום הודים לבשר

 רפת חלב

 אלונים

 רבייה כבדה

 בית זיד

 דיר כבשים לחלב

 דיר עיזים לחלב

 מבנה משק אחר

 מכון חליבה

 מפטמת בקר לבשר

 בית לחם הגלילית

 אווזים

 דיר כבשים לבשר

 הודנים

 יונקיה

 לול ריק

 מכון חליבה

 מרכז מזון

 מתבן

 סככה לבקר לבשר

 עגלים

 פטם

 פיטום הודים לבשר

 רביה הודים

 רפת חלב

 בית שערים

 דיר כבשים לבשר

 יונקיה

 מחסן באזור משקי

 מטילות

 מכון חליבה

 מרכז מזון

 מתבן

 עגלים

 פטם

 פיטום הודים לבשר

 רפת חלב

 בלפוריה

 דיר כבשים לבשר

 יונקיה

 מבנה משק אחר

 מטילות

 מכון חליבה

 מתבן

 עגלים

 פטם

 רפת חלב

 גבת

 מכון חליבה

 מרכז מזון

 מתבן

 עגלים

 רבייה כבדה

 רפת חלב

 גזית

 דיר כבשים לחלב

 יונקיה

 לול ריק

 מכון חליבה

 מרכז מזון

 מתבן

 סככה לבקר לבשר

 עגלים

 פטם

 רפת חלב

 גיניגר

 מכון חליבה

 מרכז מזון

 מתבן

 פטם

 רפת חלב

 דוברת

 פטם

 היוגב

 אווזים

 דיר כבשים לחלב

 דיר עיזים לחלב

 יונקיה

 לול ריק

 מטילות

 מכון חליבה

 מרכז מזון

 מתבן

 סככה לבקר לבשר

 עגלים

 פטם

 פיטום הודים לבשר

 רפת חלב

 הסוללים

 מדגרה

 רבייה קלה

 הרדוף

 יונקיה

 מכון חליבה

 מרכז מזון

 מתבן

 רפת חלב

 זרזיר

 דיר כבשים לחלב

 מכון חליבה

 מתבן

 חנתון

 יונקיה

 מכון חליבה

 מרכז מזון

 מתבן

 עגלים

 רבייה כבדה

 רפת חלב

 יפעת

 יונקיה

 מאצרת זבל

 מכון חליבה

 מכון תערובת

 מרכז מזון

 מתבן

 עגלים

 פטם

 רפת חלב

 שביל הולכה לבקר

 כפר ברוך

 אווזים

 דיר כבשים לבשר

 מחסן באזור משקי

 מטילות

 מכון חליבה

 מתבן

 סככה לבקר לבשר

 עגלים

 פטם

 רפת חלב

 כפר החורש

 פטם

 כפר יהושע

  דיר כבשים לבשר
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 כלכלה ותעסוקה 30

 נוימן ומילה חקלאי רן ע"י נכתב זה פרק

 תעשייה ותעסוקה  -מבוא והגדרת הנושאים המרכזיים .א

 מבוא ומטרות המסמך  (0

תעסוקה, חינוך ובריאות מוזכרים במסגרת תהליכי שיתוף ציבור בתכנון כגורמים חשובים 
 שיש להם השפעה על שיקולי המיקום של משקי הבית. 

ן המקומי מהווים מעסיק ישיר ועקיף בשירותי חינוך, בריאות ובחברות הממשלה והשלטו
ממשלתיות. יתר מקומות התעסוקה מופעלים על ידי הסקטור הפרטי והם תלויי הפעילות 

 הכלכלית. 

, םפרט להעסקה ישירה, הממשלה משפיעה על התעסוקה במגוון גדול של כלים רגולטיביי
 מחד ומיסוי מאידך.  פיסקליים ומוניטריים בדרך של סבסוד

מטרת המסמך להגדיר את המטרות והמדיניות בתחום התעסוקה והתעשייה, לתאר את 
השינויים הצפויים בענף ולהמליץ על כיווני פעולה למועצה האזורית עמק יזרעאל על מנת 

 להשיג את המטרות. 

: הפרק הכלכלי ידון בתעסוקה ובתעשייה מנקודת המבט של בעלי העניין העיקריים
 המפעלים השונים, המועסקים והמועצה האזורית עמק יזרעאל. 

  נקודת הראות של המפעלים היא הרווחיות ומידת ההתאמה של המיקום בעמק
 יזרעאל להשגת הרווחיות המרבית.

  נקודת המבט של המועסקים היא קיומם של מגוון מקומות עבודה ברמות שכר שונות
 רחיק למרכז הארץ. אשר נמצאים בנגישות נוחה ללא צורך לה

 :נקודת המבט של המועצה האזורית מתייחסת לשני היבטים 
o  מגוון מקומות עבודה אטרקטיביים לאוכלוסיות בעלות מיומנות גבוהה

 וכושר השתכרות גבוה יהפוך את העמק לאטרקטיבי יותר. 
o  ,ריבוי מפעלים ומקומות עבודה אחרים מהווים בסיס לגביה של ארנונה

 ות מוניציפאלי ברמה גבוהה לתושב.  המאפשרת מתן שיר

  

 תעשייה  (3

מיליארד  80תוצר ענף התעשייה היה כ  3909ניתוח התוצר המקומי הנקי מראה כי בשנת 
 58מכלל התוצר המקומי הנקי. 02%והיווה כ ₪ 

מכלל  03%59אלף והם מהווים  269הוא  3903מספר המועסקים בתעשייה בשנת 
בשנות  37% -בתעשייה מכלל המועסקים ירד מכהמועסקים במשק. חלקם של העובדים 

 .   3909בשנת  03.7%-ול 3999-בתחילת שנות ה 05%-לכ 69-ה

לחודש והוא גבוה מממוצע ₪ אלף  00-היה כ 3909השכר המשולם בענפי התעשייה בשנת 
 ₪. אלף  8.0השכר הארצי העומד על כ 

                                                           
58
 תוצר מקומי נקי, לפי ענף כלכלי -.05לוח  -למ"ס  
59
 משרות שכיר, לפי מגזר וענף כלכלי - 3.5לוח  -למ"ס  
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ים בכל ענף משנה קיים פער ניכר בשכר בענפי התעשייה המשניים ובמספר המועסק
 ומכאן גם בשכר הכולל לפי ענפים  בכל ענף משנה.

 ענף כלכלי  
משרות 

 שכיר אלפים
שכר ממוצע 
 למשרת שכיר 

סה"כ 
ההכנסה 
החודשית 

 אלפים

שיעור 
ההכנסה 
 החודשית 

 0.26% ₪11,000  ₪6,275  1.8 נעליים, עור ומוצריו
 2.18% ₪91,000  ₪7,024  13.0 תעשיית טקסטיל ומוצרי הלבשה

 2.87% ₪120,000  ₪7,408  16.2 עץ ומוצריו ותעשיית רהיטים
 1.41% ₪59,000  ₪7,724  7.6 תכשיטים, צורפות ולנמ"א

תעשיית מוצרי מזון, משקאות 
 11.16% ₪466,000  ₪7,907  58.9 ומוצרי טבק

 4.46% ₪186,000  ₪8,218  22.7 הוצאה לאור ודפוס
 0.60% ₪25,000  ₪8,242  3.0 יהלומים

 2.30% ₪96,000  ₪9,046  10.6 נייר ומוצריו
 4.12% ₪172,000  ₪9,050  19.0 מוצרי פלסטיק וגומי

 10.35% ₪432,000  ₪9,298  46.5 מתכת בסיסית ומוצרי מתכת
מנועים חשמליים ואביזרים 

 1.96% ₪82,000  ₪10,713  7.7 לחלוקת חשמל 

 2.44% ₪102,000  ₪10,782  9.5 מתכתיים-מוצרים מינרליים אל
 5.44% ₪227,000  ₪12,339  18.4 רכיבים אלקטרוניים

 5.97% ₪249,000  ₪13,277  18.8 מכונות וציוד
 7.09% ₪296,000  ₪14,584  20.3 כלי הובלה

 11.93% ₪498,000  ₪15,578  32.0 כימיקלים ומוצריהם וזיקוק נפט
 15.84% ₪661,000  ₪19,085  34.6 ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח

 7.59% ₪317,000  ₪20,415  15.5 ציוד תקשורת אלקטרוני
 2.01% ₪84,000  ₪23,262  3.6 כרייה וחציבה

 ₪11,607  359.8 תעשייה  )כרייה וחרושת(
 ₪

4,174,000 
  

₪   2,924.6 כלל ענפי הכלכלה בארץ 8,414     
 

ועסקים גדול, יוצרים את הערך ענפי התעשייה המשלבים שכר גבוה יחד עם מספר מ
המוסף הגדול ביותר לאזור. השכר המשולם בתחום התעשייה מהווה בסיס לפעילות 

כלכלית נוספת שבה השכר משמש את מקבליו למטרות שונות כגון דיור, חינוך, בריאות 
ורכישת שירותים ומוצרים כך שסך כל הפעילות הכלכלית גדלה. הפעילות הנוספת מכונה 

בהתאם למיקום  89% - 79%האזורי", היכול להגדיל את סה"כ הפעילות ב  ה"מכפיל
 האזור.  

הפעילות הכלכלית והתעשייתית ממוקמת במרכז הארץ, למעט תעשיות מוטות מקום כמו 
 התעשייה הכימית. 

 להלן חלק מהגורמים למיקום מרבית מפעלי התעשייה במרכז הארץ: 

 יצוא מוצרים מוגמרים. קרבה לנמלים לצורך יבוא חומרי גלם ול 

 .קרבה לכוח אדם מיומן ומגוון 

  .קרבה לשוק הצרכנים 

  .קרבה לתעשיות נלוות 
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  קרבה למרכז השירותים העסקיים כגון שירותים פיננסיים, בנקים וחברות התומכים
 בפעילות התעשייתית, היבוא והיצוא הנמצאים במרכז.

  כגון רשות ניירות ערך, קרבה למרכזים השלטוניים ההכרחיים לפעילות עסקית
 הבורסה וכו'. 

מיקום תעשייה באזורים פריפריאליים לרוב אינו כדאי מנקודת ראות היזם ועל מנת 
להתגבר על חוסר הכדאיות ליזמים במיקום מפעלי תעשייה באזורים פריפריאליים 

 מפעילה הממשלה כלים שונים: 

מעלות הפיתוח  87%סבסוד הפיתוח של אזורי תעשייה. הסבסוד יכול להגיע ל  .0
 בהתאם לסיווג האזור. 

 סבסוד מחיר הקרקע.  .3

 מענקים/פטורים ממס לפי חוק עידוד השקעות הון.    .2

הקמת מערכת דרכים ותחבורה ציבורית על מנת להוריד את עלויות המיקום של  .0
תעשיות בפריפריה הן ביחס להובלת סחורות ומוצרים מוגמרים והן לגבי ניידות כוח 

 אדם. 

טורי מס חלקיים לשכר העובדים על מנת להוריד את עלויות השכר המוטלות מתן פ .7
 על המעסיקים.  

 תמצית מצב קיים ויתרונות יחסיים  -התעשייה בעמק יזרעאל  .ב

בדו"ח מצב קיים הוצג פירוט על התעשייה בתחומי המועצה האזורית עמק יזרעאל. בדו"ח 
לגבי השינויים העשויים לחול בסביבה זה, על רקע סקירה של התעשייה בישראל, נערך צפי 

הגיאופוליטית, הרגולטורית והעסקית בעתיד והצורך להיערך אליהם. כל שינוי מהווה בעיה 
ובצידה האתגר להיערך לשינוי תוך השגת היעדים האסטרטגיים של המועצה האזורית עמק 

 יזרעאל.

ֶסט ההטבות הניתנות היתרון היחסי של המועצה ביחס למיקום מפעלים בתחומה מבוסס על 
למפעלים בתחומי המועצה המוגדרת כאזור פיתוח א', על שירות מוניציפלי טוב, על זמינות 

כוח אדם בטווח יוממות באזור מפרץ חיפה ונצרת ועל קרבה יחסית למרכז לאחר סלילת 
 . 6כביש 

 שטחי התעשייה  (0

 אזורי התעשייה במרחב של עמק יזרעאל

, שחק כגון רבים תעשייה אזורי קיימים המועצה של תעשייהה ולאזורי למועצה בסמיכות
למועצה אזורית עמק  .ציפורית ועוד, גליל קדמת, גלבוע, כרמל מבואות, העמק מגדל

יזרעאל ארבעה אזורי תעשייה עיקריים שהיא שותפה בהם. להן פירוט אזורי התעשייה 
 :60שטחיהם רמת השיווק ומפעלים עיקריים

 דונם לתעשייה מנוצלים ברובם.  0,299כ  - אלון תבור 
 מרבית המפעלים מתמחים בתעשייה מסורתית. 
 מפעלים עיקריים: תנובה, פזקר, סטרפלסט. 

 דונם לתעשייה מנוצלים ברובם. 209כ  - עפולה דרום 
 מפעלים עיקריים: תדיראן, תבליני הגליל, רומולד.

 דונם לתעשייה מנוצלים ברובם. 399כ  - עפולה צפון 
                                                           

60
נתוני החברה הכלכלית של מועצה אזורית עמק יזרעאל ומנהל אזורי פיתוח במשרד התעשייה המסחר  

 והתעסוקה.
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 קריים: ר. אהרוני, אם.די.טי., סיסמרטריקס.מפעלים עי

  דונם לתעשייה שווקו. 269מתוך  %79כ  - 3999שגיא 

 מפעלים עיקריים: מחסני חמצן, אפקטבעי, לין תעשיות מזון.

 

 דונם לתעשייה בארבעת האזורים. 3,399סה"כ כ 

 מועסקים (3

)כולל בענפי התעשייה  6,999בתחומי המועצה האזורית עמק יזרעאל מועסקים כ 
. מרבית העובדים אינם תושבי המועצה אלא יוממים למפעלי התעשייה 61בקיבוצים(

ממקומות אחרים מחוץ לתחומי המועצה האזורית. ניתוח המצב הקיים  מצביע על שיעור 
 יוממות גבוה אל המועצה האזורית וממנה. 

 ל וואהבהש, בתעשייה המועצה האזורית עמק יזרעאל עובדים תושבי מהמועסקים 05.7%
 .הארצי בממוצע 03%

עובדים באזור תעשייה אלון תבור,  0,507מפעלים בהם  03מניתוח הממצאים שהועברו מ 
מאזור עפולה  20%מהמועסקים הם מהמועצה האזורית עמק יזרעאל. כ  02%עולה כי רק 
 מחיפה, קריות, עכו נהרייה וסביבתם. 39% -והסביבה וכ

 תרשים המציג את הממצאים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בעיות ואתגרים לעתיד .ג

הגלובליזציה והסכמים בינלאומיים חשפו וחושפים את  - גלובליזציה וחשיפה לתחרות (0
התעשייה לתחרות ותנאי הסחר מחייבים יעילות מרבית. היקף סחר החוץ הישראלי 

 התעשייה הישראלית לשינויים בכלכלה ביחס לגודל המשק ניכר,  כך גם החשיפה של
 יימת אי וודאות לגבי היקף הצמיחה של המשק ושל ענף התעשייה.העולמית וכאן  ק

 אנו מניחים כי פיתוח תעשייה יהיה בקצב הפיתוח החזוי של המשק הישראלי שבטווח
 לשנה. 00%-הארוך צמיחתו המשוערת הינה כ

גם אם תתרחש צמיחה כלכלית וגידול  -  ירידת שיעור המועסקים בענפי התעשייה (3
זה, בזכות העלייה בפריון למועסק מספר המשרות בתעשייה  בענפי התעשייה בקצב

 יעלה בקצב נמוך יותר מקצב העלייה בהיקף התעסוקה הכולל. 

                                                           
61
 באזור תעשייה אלון תבור. 5,022באז"ת עפולה ו 222מועסקים בתעשייה בקיבוצים,  0,222 
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מדיניות הסיוע הממשלתית עשויה להשתנות  - שינויים במדיניות הסיוע הממשלתית (2
 מדי פעם. השינויים קורים במספר תחומים כגון:

 פיתוח. שינוי ההגדרות הגיאוגרפיות של אזורי ה 

  .שינו בעומק הסבסוד הניתן למפעלי תעשייה 

  שינויים במדיניות המיסוי על העובדים ועל ההטבות שהם מקבלים כגון העלאת
 המיסוי על מכוניות אותם מעמיד המפעל לרשות העובדים. 

שינויים אלו מקטינים את האטרקטיביות של מפעלים להתמקם באזורים 
 פריפריאליים. 

המשך העזיבה של תעשיות מסורתיות  -  שייה ודפוסי צריכת השטחשינוי בסוגי התע (0
והמעבר לתעשיות תקשורת ומכשור מתוחכם יקטין השטח למועסק. מפעלי התעשייה 

 יזדקקו לשטחים קטנים יותר.  

 החזון ותפיסה התכנונית הכוללת  .ד

אחת הבעיות העיקריות של התושבים  -  תעסוקה מגוונת ומותאמת לאוכלוסייה (0
י המועצה האזורית עמק יזרעאל הוא מגוון נמוך של מקומות עבודה בעלי אפיון בתחומ

שכר גבוה. אין התאמה בין המיומנות הגבוהה והיכולת של התושבים לבין היצע 
מקומות העבודה ואחת האינדיקציות לכך הוא שיעור היוממות הגבוה של תושבי 

  המועצה.

תוך דגש על מפעלים המציעים עניין  הגדרת החזון היא משיכת מפעלים לעמק יזרעאל
ושכר התואמים למיומנויות התושבים הקיימים והעתידיים. קיומם של מפעלים 

והעסקת עובדים תושבי המועצה יגרמו בין היתר לצמיחה כלכלית בשל ה"מכפיל" 
 האזורי שהוא תלוי שכר מחד וזמן פנוי לצריכה של מוצרים ושירותים מאידך. 

ה יש יתרון במובן של "ניהול סיכונים" וחשיפה למשברים לגיוון ענפי התעסוק
כלכליים. ככל שהמגוון של ענפי התעשייה גדול כך הסיכוי שההשפעה על המועצה 

 מפגיעה בענף מסוים בעת משבר תהיה נמוכה יותר.   

היכולת של המועצה האזורית עמק יזרעאל לתת לתושביה  -  הגדלת בסיס הארנונה (3
וח מותנה בקיומם של אזורי תעשייה ומפעלים פעילים היוצרים שירות טוב ובמחיר נ

את בסיס הגביה לארנונה. המועצה האזורית תשאף להגדיל את בסיס הארנונה 
במקביל לגידול האוכלוסייה כך שהיכולת שלה לתת את השירות השומר את 

 האוכלוסייה הקיימת והמושך אוכלוסייה חדשה תהיה בת קיימה.

אזורי התעשייה הם "איים תעשייתיים" ללא ערך  -  רי התעשייהגיוון תעסוקה באזו (2
מוסף בתחום איכות החיים. חזון המועצה הוא לגוון את הפעילויות באזורי התעשייה 
גם לתחומים שאינם תעשייה אלא שירותים עסקיים משלימים וזאת על מנת לנצל את 

ת ויעילה יותר וכך היתרונות של קיום אזורי התעשייה ולהפעילם בצורה אינטנסיבי
 להגדיל את הבסיס הכלכלי של אזור התעשייה ושל המועצה האזורית. 
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 המלצות מדיניות הנגזרות מהחזון בתחום התעשייה .ה

למועצה יש עניין   - תעסוקה מגוונת ומותאמת לאוכלוסייה והגדלת מספר המפעלים (0
ר תחרות בהרחבה והקמה של אזורי תעשייה תוך משיכת מפעלי תעשייה בעלי כוש

גדול היכולים לשלם ארנונה גבוהה ואשר משלמים שכר גבוה יחסית, כך שעובדים 
בעלי שכר גבוה ויכולות גבוהות יעסקו בהם ויהיה להם תמריץ לעבור לגור תחומי 

 המועצה.

כמו כן, למועצה יש עניין לגוון את ענפי הכלכלה בתחומה על מנת להקטין את הפגיעה 
ה וענף כלכלי מסוים ימצא בקשיים שישפיעו על המפעלים האפשרית בהכנסותיה במיד

 בתחומי המועצה.

 :ענפי הכלכלה והמפעלים המועדפים הנם

 ענף כלכלי 
משרות 

 שכיר אלפים

שכר ממוצע 
למשרת 
 שכיר 

 ₪9,050  19.0 מוצרי פלסטיק וגומי
 ₪8,218  22.7 הוצאה לאור ודפוס
 ₪12,339  18.4 רכיבים אלקטרוניים

 ₪13,277  18.8 ציודמכונות ו
 ₪14,584  20.3 כלי הובלה

 ₪20,415  15.5 ציוד תקשורת אלקטרוני
 ₪9,298  46.5 מתכת בסיסית ומוצרי מתכת

תעשיית מוצרי מזון, משקאות 
 ₪7,907  58.9 ומוצרי טבק

 ₪19,085  34.6 ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח
  

 ,עלויות הפיתוח והטבות  שימור ההגדרות הממשלתיות המקנות סבסוד קרקע
 אחרות למפעלים.

 .פרסום ושיווק של אזורי התעשייה בקרב חברות רלוונטיות 

  .מיצוי היכולת של אזורי התעשייה הקיימים להכיל מפעלים ועובדים נוספים 

  יצירת מסגרות של שיתופי פעולה עם רשויות מקומיות אחרות להרחבת בסיס
 הארנונה.

 ומי אזורי התעשייה הקיימים.מתן שירות טוב למפעלים בתח 

במצב הנוכחי היקף השטח המיועד  - פיתוח של אזורי תעשייה / תעסוקה חדשים (3
לתעשייה ותעסוקה בתחומי המועצה האזורית עמק יזרעאל בחישוב לתושב דומה 
לערים תעשייתיות ומאוכלסות. ההמלצה לאתר שטח לתעסוקה מגוונת ולאו דווקא 

ה תמנע ממנו את הסיוע הממשלתי הניתן לתעשייה. לאזור תעשייה, גם אם ההגדר
שטח זה עשוי להפוך למרכז תעסוקה ומסחר מגוון ובאיכויות גבוהות שימשוך אליו 
ביקוש מאוכלוסייה עוברת תיירותית ואוכלוסייה שאינה חלק מתושבי המועצה 

 האזורית עמק יזרעאל.     

מכלל המועסקים  05%-ש כבמפעלים המוגדרים כתעשייה י - תעסוקה שאינה תעשייה (2
של המועצה. רוב המועסקים בפועל עובדים בתחומים שאינם תעשייה אלא שירותים 
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עסקיים ושירותים אישיים. אזורי התעשייה אינם מיועדים סטטוטורית ל"תעסוקה", 
  קרי משרדים ושירותים עסקיים שונים.

האזורית עמק  כיום מוגדרים מבחינה סטטוטורית אזורי התעשייה בתחומי המועצה
יזרעאל כ"אזורי תעשייה" בלבד ללא יכולת להוסיף שימושים אחרים. ההגדרה הזו 
הכרחית לצורך קבלת ההכרה כאזור פיתוח על ידי ממשלה ומשרד התמ"ת וקבלת 

סבסוד ליזם בגין עלות הפיתוח ומחיר הקרקע. באם יחול שינוי בהגדרת אזורי הפיתוח 
והקרקע, מומלץ לפעול לשינוי הייעוד אזורי והמשלה תפסיק את סבסוד הפיתוח 

התעשייה ל"אזורי תעסוקה" ועירוב השימושים יביא לידי תפקוד טוב יותר של 
 האזורים.

 

 פל"ח  )פעילות לא חקלאית( .ו

 מבוא (0

 עסקים קטנים מהווים את המעסיק הגדול ביותר במשק ויש להם חלק משמעותי בתוצר. 

ב לצמיחת המשק וליצירת מקומות תעסוקה מקור חשוהם בעסקים קטנים ובינוניים 
יציבים ובריאים מבחינה כלכלית. עסקים קטנים ובינוניים מוגדרים כעסקים המעסיקים 

 עובדים. 099-0

בעלות ויתרונותיהם העיקריים של עסקים בגודל כזה הם חדשנות, גמישות, הקמה מהירה 
כי תעסוקה של אוכלוסיות נמוכה ופיזור הסיכון. עסקים אלה נותנים פתרון מתאים לצור

 62חיילים משוחררים ועולים חדשים.למשל, ייחודיות כמו, נשים, 

מהעסקים והחברות הקטנים  00%-כשבחינת פילוג העסקים על פי תחום העיסוק מעלה 
מוגדרים כעסקי מסחר קמעונאי וסיטונאי, כלומר חנויות וסוחרים בתחומי המזון, ביגוד, 

מוגדרים  20% -התעשייה וכהם בתחום  הקטנים עסקיםהמ 33% -חומרי בנין ועוד. כ
 .חינוך, בריאות, הנדסה ועוד -כעסקים בתחום השירותים 

שיעור אך מכלל העסקים והחברות במשק,  57%-עסקים קטנים בישראל מהווים כחברות ו
 .היקפי פעילותם בכלל המשק נמוך יותר

יחסת לאפשרויות לפיתוח התכנית האסטרטגית של המועצה האזורית עמק יזרעאל מתי
 העסקים הקטנים ביישובים החקלאיים וביישובים הקהילתיים. 

 מדיניות קרקעית ותכנונית  (3

מרחב האפשרויות הגדול לפיתוח עסקים קטנים נמצא בתחומי הנחלות החקלאיות 
ומוגדר  כפל"ח כלומר פעילות לא חקלאית. הפעילות הזו לא הייתה טריוויאלית בהתייחס 

יסי ולחוזי החכירה של החקלאיים עם מנהל מקרקעי ישראל ולפי חוק לתכנון הפ
 ההתיישבות.   

הפל"ח המתייחסת בעיקר לעסקים קטנים בתחומי הנחלות בחלקות א'. הפעילות מוסדרת 
 ומטופלת על ידי שלושה גופים רגולטורים ממשלתיים:
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 אתר הרשות לעסקים קטנים משרד התמ"ת  
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 נסה משרד החקלאות ופיתוח הכפר שמדיניותו המוצהרת היא פיתוח פל"ח כהכ
נוספת מעבר לעיסוק הישיר בחקלאות. משרד החקלאות יזם את התכנית המאפשרת 

 מ"ר לכל נחלה לשימושים תומכי חקלאות ולתעשייה חקלאית.  799בניה של עד 

  מנהל התכנון של משרד הפנים הסדיר את השימוש הלא חקלאי בתחומי היישובים
 מ"ר לנחלה לפל"ח. 799ד החקלאיים על ידי תכניות פיסיות המאפשרות בניה של ע

  ממ"י כבעלים והנמצא במערכת חוזית עם בעלי הנחלות מאפשר שימוש לא חקלאי
וקובע את המחיר שישולם בגין שימוש לא חקלאי. ההחלטה האחרונה המדירה את 
השימושים הלא חקלאיים ונוקבת במחירם היא החלטת מועצת מנהל מקרקעי ישראל 

ות את המערכת החוזית ואת התשלומים שיש החלטות ממ"י מסדיר 0090.63מס' 
 לשלם לממ"י בגין שינוי הייעוד משימוש חקלאי לשימושים אחרים.  

 השימושים המוצעים לפל"ח: -משרד החקלאות  (2

 שימושים המבוססים על פעילות חקלאית 

   .תעשייה קלה לעיבוד תוצרת חקלאית כגון יקב, בית בד או מחלבה 

 .מוסכים לכלים חקלאיים 

 זי שיווק לתוצרת חקלאית. מרכ 

  פתיחת הרפתות, הדירים המכוורות וכו' לתיירים. -תיירות כפרית וחקלאית 

 שימושים תומכים לחקלאים 

  אכסון, הסעדה, שירותי בילוי ונופש.  -תיירות כפרית 

  .השכרת משרדים למקצועות חופשיים ולשירותי חינוך ורווחה 

 המתיישב כגון: גלריות וסדנאות אומן  עסקים קטנים להשכרה או ליוזמות על ידי
מלאכת יד ומזכרות, עיצוב אפנה, בתי תוכנה, טיפול וריפוי טבעי כגון 

 רפלקסולוגיה, מטבח לאפייה ושירותי קייטרינג.  

 משרד הפנים התייחסות לשימושים המוצעים  (0

כל השימושים אמורים להיות מאושרים בתכנית סטטוטורית יצוין כי השימושים הללו 
מצאים בחלקות א' בתחום המגורים. חלקם הם שימושים תעשייתיים הנמצאים בדרך נ

כלל באזורי תעשייה מלאכה כמו מוסכים מטבחים ושירותי קייטרינג. שימושים אלו 
 אמורים לעמוד בכל תקני איכות הסביבה ורישוי עסקים.

  0090מנהל מקרקעי ישראל החלטה  (7

על הנחלה לשלם לממ"י אם הוא יבקש מסדירה את התשלומים ב 0090החלטה מס' 
החלטת  לשנות את ייעוד השטח מחקלאי לשימושי פל"ח )ההחלטה כולה נמצאת בנספח

ישלם בעל  עסוקה לא חקלאית בהתאם להחלטה זו(. כתנאי לאישור תממ"י שבפרק זה
 הזכויות למינהל, כלהלן:

 כאשר קיימת תכנית מאושרת המתירה שימוש לתעסוקה לא חקלאית:

  דמי חכירה  -חובת תשלום היטל ההשבחה איננה חלה על בעל הזכויות בנחלה אם
משווי הקרקע המיועדת לתעסוקה לא חקלאית. המינהל  00%מהוונים בשיעור של 

 יישא בחלף היטל השבחה.
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 מצורפת בנספח.  0200מועצת ממ"י מס'  החלטת 
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  דמי חכירה מהוונים   -אם חובת תשלום היטל ההשבחה חלה על בעל הזכויות בנחלה
יועדת לתעסוקה לא חקלאית. בעל הזכויות משווי הקרקע המ 06%בשיעור של 

 בנחלה יישא בהיטל השבחה.

 עסקים קטנים ביישובים קהילתיים  (6

 ביישובים הקהילתיים יכולים לקום עסקים קטנים בתוך דירות מגורים. 

 מקצועות חופשיים, שירותים עסקיים בתי תוכנה וכו'. 

 השכרת חדרים לתיירים. -תיירות 

 משמעויות (5

 ה פוטנציאל בני

מ"ר מבנים לתעסוקה  799המדיניות התכנונית והקרקעית מאפשרות לכל נחלה להקים עד 
-ולכאורה הפוטנציאל התכנוני הינו בניה של כ  3,079לא חקלאית. מספר הנחלות הינו כ 

 מיליון מ"ר.  0.3

 היכולת לפתח פל"ח 

 היכולת לפתח פל"ח תלויה במשתנים שונים כגון:

  של הקמת עסקים שונים בתחומי הייצור החקלאי והתיירות היתרון היחסי והכדאיות
 בעמק.

  .להקמת עסקים בתחום המגורים יש פוטנציאל לפגיעה באיכות החיים 

 .צורך בהקמת תשתיות לחלק מהתעשיות החקלאיות כגון מחלבות ויקבים 

   .התשלומים לממ"י בגין שינוי הייעוד מרתיעים את היוזמות 

סקים לא מומש ולו בחלק קטן. חלק מאי המימוש נובע עד כה הפוטנציאל לפיתוח ע
מחוסר כדאיות, מאי קיומו של יתרון יחסי מובהק בפיתוח תעסוקה בתחום המשק 

 החקלאי. 

 המלצות ( 8    

ההיקף הנרחב של  זכויות הבניה הפוטנציאליות מהווה משאב שיש לפתח אותו. 
 המלצותינו הן:

 ים לפל"ח. קידום תכניות סטטוטוריות בכל היישוב 

  .הגעה להסדרי תשלום עם ממ"י בגין דמי ההיוון 

 .פיתוח תשתית ביישובים לאפשר את פיתוח תעשיות לא חקלאיות 

  יצירת הסדרי מימון באמצעות פעילות של המועצה האזורית לצורך איגוד לקוחות
רבים מול גופי המימון וזאת לצורך הקטנת עלות ההשקעה בתשתיות ובהקמת 

 ם.  מבנים ועסקי
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 35-2-3995פל"ח מתאריך   - 0900החלטת ממ"י  -נספח 

, החליטה מועצת 0069- ך, התש"ישראללחוק מינהל מקרקעי  2סמכותה לפי סעיף  בתוקף
את התנאים לפיהם יאושר שימוש לתעסוקה  לקבוע 35.92.95מקרקעי ישראל בישיבתה מיום 

 לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה. 

 הגדרות .0

חקלאית, בגודל שנקבע על ידי  קרקעישראל שהינם  מקרקעי - "נחלה"
שר החקלאות בהתייעצות עם רשות התכנון במשרד 

, המיועדת למתיישב לצורך מגוריו ופרנסתו החקלאות
 מהמשק החקלאי שפותח או יפותח בה.

או בישוב אחר שהינו החוכר או  חקלאיבישוב  מתיישב -זכויות בנחלה" בעל"
, לדורותתנאי נחלה לרבות חוכר בחכירה השוכר של קרקע ב

רשות בנחלה ומתיישב -שוכר בחוזים זמניים מתחדשים, בר
שהינו בעל הזכויות בנחלה  אחרבישוב חקלאי או בישוב 

 הרישום במינהל ובספרי הישוב החקלאי. יעפ"

רצוף של קרקע המיועד בתכנית  שטח מנחלה שהינו חלק -א'" חלקה"
 בעל הזכויות בנחלהשל  , למבני משקלמגוריםתקפה 

 ולעיבוד חקלאי.

חלקת המגורים במושב תהיה שטח מתוך חלקה א' של נחלה   -המגורים" חלקת"
דונם בלבד, שמתקיימים בו במצטבר  3.7בגודל כולל של עד 

 התנאים שלהלן:

 חלקת המגורים תהיה שטח רציף. .א

 השטח מיועד למגורים בתכנית תקפה. .ב

 קיימות בחלקה א'.השטח כולל את יחידות הדיור ה .ג

על אף האמור בסעיף קטן )א( לעיל, אם עד למועד אישור 
החלטה זו  צורף כדין שטח לא רציף לחלקה א' של נחלה, 
בשל מגבלות פיסיות ו/או תכנוניות בנחלה, חלקת המגורים 
תכלול גם שטח זה ובלבד  ששטחה הכולל של חלקת 

 דונם.  3.7המגורים לא יעלה על 

 למטרות לא חקלאיות המגוריםבקרקע בתחום חלקת  שימוש -אית"  לא חקל תעסוקה"

, על פי תכנית תקפה בהתאם לחוק כפרי , לרבות מבני קיט
, או על פי היתר תקף לשימוש 0067-"ההתשכהתכנון והבניה 
 .חורג שניתן כדין

ה' )סיוע  בסעיף תםכהגדרלאומית וקו עימות  עדיפות אזורי  -לאומית"  עדיפות אזורי"                  
מיום  3338ותמריצים בתחום השיכון( להחלטת ממשלה מס' 

 ממשלה המעדכנת החלטה זו. החלטתוכל  00.5.3993
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 לא חקלאית תעסוקהלאישור  תנאים .3

 "בעל זכויות"(-)להלן "( יתיר לבעל זכויות בנחלההמינהל" -ישראל )להלן  מקרקעי מינהל
ש למטרת תעסוקה לא חקלאית בתנאים של נחלתו שימו המגוריםלקיים בחלקת 

 המפורטים להלן: 

 זכויות הבניה לתעסוקה לא חקלאית יישארו תמיד חלק בלתי נפרד מהנחלה. 3.0

אושרו בתכנית תקפה או בהיתר תקף  חקלאיתלתעסוקה לא  השימושים 3.3
 לשימוש חורג. 

מ"ר וזאת אף אם  799הכולל לתעסוקה לא חקלאית לא יעלה על  המבונה השטח 3.2
 . לשטח זהבניה מעבר  זכויותת התכנון אישרו מוסדו

גם תכלול  לעיל, 3.2, כמפורט בסעיף מכסת השטח המבונה המרבי המותר 3.0
שאושרו כדין לבעל הנחלה מחוץ לחלקת המגורים  תעסוקה לא חקלאית שימושי

 לפני מועד אישור החלטה זו.

חל ה .אך ורק בחלקת המגורים ימוקםחקלאית  לאהמיועד לתעסוקה  המבנה 3.7
לא חקלאית  לתעסוקההמינהל לא יתיר הקמת מבנה ממועד אישור החלטה זו,  

  .ו/או שימוש במבנה קיים למטרה זו בשטח שהוא מחוץ לחלקת המגורים

בהם אין אפשרות פיסית למקם מיוחדים וחריגים  מקריםבאף האמור לעיל,  על
יומה של ובכפוף לק ,המגוריםאת המבנה המיועד לתעסוקה לא חקלאית בחלקת 

שימוש לתעסוקה לא  המינהל יאשר תוכנית תקפה או היתר תקף לשימוש חורג, 
שטח חלקה א' שמחוץ לחלקת המגורים. אישור כאמור ינתן רק בחקלאית  

במקרים העומדים בקריטריונים  שיגובשו על ידי ועדת המשנה ויאושרו על ידי 
  המועצה

בעבר עיסקה מהוונת לתעסוקה לעיל, בוצעה  3.7-ו 3.2אף האמור בסעיפים  על 3.6
ישראל ונוהלי המינהל, בשטח  מקרקעילא חקלאית בהתאם להחלטות מועצת 

לחלקת המגורים, לא  מחוץו/או בשטח אשר נמצא  כולל רמ" 799העולה על 
 יידרש בעל הזכויות בנחלה להרוס את המבנה, כולו או חלקו.

הסבת השימוש  יע"חקלאית יכול להיעשות במבנה קיים  לאלתעסוקה  השימוש 3.5
 בו או בהקמת מבנה חדש.

לא הצטרף להסדר המפורט בהחלטת מועצת מקרקעי   הזכויותובעל  במידה 3.8
בדבר קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם ישראל 

, מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית שיתופית
א חקלאית לא תמנע את האפשרות להקים יחידת לתעסוקה ל המבנההקמת 

/דור המשך בהתאם להחלטות מועצת ממשיךדיור נוספת בנחלה עבור בן 
 מקרקעי ישראל. 

 להלן. 0-ו 2עבר כמפורט בסעיפים   חובותדמי חכירה והסדרת  תשלום 3.0

אם ניתן לייחס שימושים  ,הנחלה בתוךכל השימושים הלא מוסדרים  הסדרת 3.09
 אלו לחוכר.  

 חכירה דמי .2

זכויות  ה בעלישלם  להחלטה זו בהתאםכתנאי לאישור תעסוקה לא חקלאית  2.0
 למינהל, כלהלן:

 לא חקלאית: לתעסוקהקיימת תכנית מאושרת המתירה שימוש  כאשר  2.0.0
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איננה חלה על בעל הזכויות  ההשבחהחובת תשלום היטל  אם 2.0.0.0
 הקרקעמשווי  00%דמי חכירה מהוונים בשיעור של  -בנחלה 

שא בחלף היטל יהמיועדת לתעסוקה לא חקלאית. המינהל י
 השבחה.

  - חלה על בעל הזכויות בנחלה ההשבחהחובת תשלום היטל  אם 2.0.0.3
 המיועדתמשווי הקרקע  06%דמי חכירה מהוונים בשיעור של 

 לתעסוקה לא חקלאית. בעל הזכויות בנחלה ישא בהיטל השבחה.

 לתעסוקהמושים שולמו בעבר דמי חכירה מהוונים בגין השי אם 2.0.0.2
 בעל הזכויות בנחלה לא יידרש לשלם תשלום נוסף.  - לא חקלאית

אישור תקף לשימוש חורג, המוגבל בזמן, ישלם  יעפ" שהותרשימוש  בגין 2.0.3
לשנה משווי הקרקע  7%בשיעור של   שימושבעל הזכויות בנחלה דמי 

לתעסוקה לא חקלאית לכל תקופת ההיתר כאמור. המינהל  המשמשת
 היטל השבחה.  ישא בחלף

 לעיל, 2.0המפורטים בסעיף עדיפות לאומית לא יחולו על התשלומים  אזורי ותחהנ 2.3
 .כפרי מהוונים עבור מבני קיט חכירהלמעט תשלום דמי 

 חובות עבר הסדרת .0

הסדרתם החוזית של  למועדשימושים לתעסוקה לא חקלאית בתקופה שקדמה  בגין 0.0
 למינהלבעל זכויות בנחלה  השטחים המשמשים לתעסוקה לא חקלאית, ישלם

מערך הקרקע ששימשה לתעסוקה לא חקלאית לכל שנה בה  7%תשלום בגובה 
 ללא ששולמה עבורו התמורה למינהל. כאמורנעשה שימוש 

החלטה זו, את השימושים  אישורזכויות  אשר יסדיר, תוך שנתיים ממועד  בעל 0.3
השטח  צמצוםהלא מוסדרים בנחלה בהתאם לאמור בהחלטה זו, לרבות 

 בתוך רמ" 799שלא יעלה על  כולל הבנוי/המוסב לתעסוקה לא חקלאית לשטח
 חלקת המגורים, יהיה זכאי להסדרת חובותיו בתנאים שלהלן:

מערך  7% -למועד אישורה של החלטה זו  עדחובות עבר שנוצרו  בגין 0.3.0
מערך הקרקע  39%שנים בלבד ) 0לשנה עבור תקופה של  הקרקע

, גם אם משך השימוש הבלתי זולהחלטה  במצטבר לתקופה שקדמה
 מוסדר לתעסוקה לא חקלאית היה ארוך יותר(.

אישורה של החלטה זו ועד למועד  ממועדחובות עבר שנוצרו  בגין 0.3.3
 ממנה. היחסימערך הקרקע לשנה או החלק  7% -ההסדרה בפועל 

 השכרה .7

בתוקף, שנה על פי תכנית  00-אשר ביצע עסקה לתעסוקה לא חקלאית ל זכויות בעל
לעיל, יהיה רשאי להשכיר,  2דמי חכירה מהוונים בהתאם לאמור בסעיף  בגינהושילם 

מוגנת, את השטח הבנוי/המוסב המשמש בפועל לתעסוקה לא חקלאית,  בלתיבשכירות 
 64ו/או לפצלו מתוך הנחלה.  למכרואך לא יהיה רשאי 

                                                           
64

פורום הערים העצמאיות ואח' נ'  0202925הסעיף בוטל ע"י ביהמ"ש העליון בשבתו כבג"צ במסגרת בג"צ  
 מועצת מקרקעי ישראל 

 ואח' ואין לפעול לפיו.  
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 נםדו 3.7שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת מגורים ששטחה עולה על  .6

בעל זכויות אשר רכש את מלוא זכויות המגורים בשטח נוסף המיועד למגורים, עפ"י 
)להלן: "השטח הנוסף"( יהיה רשאי לעשות שימוש  050בהחלטה מס'  0.2סעיף 

 לתעסוקה לא חקלאית גם בשטח הנוסף,  בכפוף לתנאים  שלהלן:

 לעיל. 2ף שילם למינהל דמי חכירה מהוונים בהתאם לקבוע בסעיזכויות ה בעל 6.0

 799סך היקף השימוש הלא חקלאי, בחלקת המגורים ובשטח הנוסף, לא יעלה על  6.3
 מ"ר בנוי.  

 בחלקה א' של הנחלה החקלאיםהמבנים  היקף .5

בנחלה ומספרם יקבעו בהתחשב, בין היתר, בשטח חלקה א'  החקלאיםהמבנים  גודל
 לאות.המתבצעת בנחלה ובתאום עם משרד החק החקלאיתשל הנחלה והפעילות 

 ההחלטה תחולת .8

לאור מורכבות ההסדרים הקבועים בהחלטה זו, מותנה יישומה בקבלת תקציב  .א
אשר יאפשר מימושה בהקדם. ועדת התקציב  תגיש למועצה  הצעתה בדבר 

  התקציב הדרוש ליישום החלטה זו.

 . 889, 577, 672כניסתה לתוקף של החלטה זו, מבוטלות החלטות מועצה  עם .ב

מפורשת בהחלטה זו, ימשיך המינהל לפעול  התייחסותאין להן לסוגיות ש ביחס .ג
המינהל כפי שיהיו בתוקף מעת  ונוהליבהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 

 .לעת

 מעבר הוראות .0

שהגיש למינהל בקשה לתעסוקה  בעל זכויות בנחלההוראות מעבר לגבי  יקבע המינהל
בהתאם  כפרי ני קייט/או הקמת מבו  577 מועצהלא חקלאית בהתאם להחלטת 

 .889-ו 672מועצה  להחלטות
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 החברה הכלכלית  29

 מהות החברה הכלכלית הציבורית 

קיים מגוון גדול של חברות כלכליות ברשויות המקומיות, להלן המאפיינים העיקריים של 
 החברות הללו:

שותפות של הרשות המקומית עם הממשלה של הרשות המקומית או  099%בעלות ב  .0

 עם גורם פרטי או שותפות של כמה רשויות מקומיות ושל הממשלה.

 החברות הללו נחלקות שני סוגים עיקריים: .3

חברות שעניינן מתן שירותים מוניציפאליים לסוגיהם ובעיקר עבודות  .א

תשתית, הקמת מתקני תשתית ותחזוקתם, ותחזוקה שוטפת. דוגמאות 

לו הן החברה הכלכלית לעמק חפר, וחברות כלכליות עירוניות לחברות כא

 כמו החברה הכלכלית לראשון לציון או הח.ל.ת בנתניה.

 חברות ייעודיות שעניינן ייעוד ספציפי כגון:  .ב

i.   .ניהול נכסי דיור ציבורי עבור המדינה ו/או הרשות המוניציפאלית

ממשלה חברות אלו בדרך כלל שותפות של הרשות המוניציפאלית ה

 כמו חלמיש בע"מ בתל אביב, קרתא בע"מ בירושלים.

ii.  'חברות שעניינן הקמת מערכות ספציפיות כמו כבישים דרכים וכו

למשל נתיבי איילון או נתיבי כרמל. חברות אלו שותפות עם 

 הממשלה או בלעדיה.

החברות הכלכליות הן חברות ניהול ומתן שירותים כאשר עיקר מומחיותן הוא  .2

ו הן נותנות. השירות הניתן הוא ניהול נושאים בתחום האחריות השירות אות

הציבורית, המוניציפאלית או הממשלתית והנכסים שאותן הן מנהלות, ובעיקר 

 הקרקע, הם בבעלות ציבורית.

 המודל העסקי של החברות הוא גביית דמי ניהול עבור השירות שאותו הן נותנות. .0

עסקיים כגון השכרת נכסים, הן פועלות  החברות הכלכליות, גם בפעולתן בתחומים .7

 כסוכן של בעלי הנכסים שהם ממ"י או הרשות המוניציפלית.

בדרך כלל אין לחברות נכסים בבעלות והון עצמי אותו הן יכולות להפעיל למען  .6

מטרות עסקיות. באם יש הון עצמי הוא הועמד להן על ידי הרשות המוניציפלית בין 

 עיקר נדל"ן.אם בכסף ובין אם בנכסים, ב
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 יתרונות יחסיים -חברות כלכליות מוניציפליות 

  החברות הללו מהוות את ה"זרוע הארוכה" והביצועית של הרשויות המוניציפליות או

 של הממשלה. למעשה הן משמשות סוכן של הגופים הללו.

 :היתרונות בהקמת חברות כלכליות מוניציפליות מנקודת ראות הרשות המוניציפלית 

o ליצירת שיתוף פעולה עם השוק הפרטי במיזמים בעיקר בתחום  אפשרות

 התשתית.

o .התמקדות בפרויקטים ספציפיים תוך ריכוז מאמצים ואנשי מקצוע בתחום 

o  גמישות ניהולית גדולה יותר ויכולת להעסיק אנשים מעבר לעובדי הרשות

 המקומית במטרה לקדם פרויקטים בתחומים שונים.

o אות הפיתוח והרכישה של שירותים יכולת לקזז את המע"מ מהוצ

 מוניציפאליים.

 

 דפוסי פעולה וניהול סיכונים

  דפוסי הפעולה של חברות מוניציפליות מגוונים ומשקפים את מידת הסיכון העסקי

 הרצוי למנהלי ובעלי החברה. 

  ננתח דפוסי פעולה אפשריים בפיתוח של אזור תעשייה ומסחר. הפעילות יכולה

 פוסי פעולה החל מפעילות נדל"נית וכלה בפעילות יצרנית. להיות במגוון של  ד

o  'החברה פועלת לפיתוח הקרקע כסוכן של   -החלופה הרווחת   -חלופה א

הרשות המקומית ו/או בעלי הקרקע כמו ממ"י.  ההשקעה נעשית על ידי 

הרשות המקומית או הבעלים והתקבולים בגין הפיתוח מועברים לרשות 

. החברה מקבלת דמי ניהול כאחוז מסוים מסך המקומית ו/או לבעלים

 ההשקעה. 

o  'הרשות המקומית תעמיד לחברה הכלכלית קרקע כהון עצמי.  -חלופה ב

 החברה הכלכלית תוכל לפעול באחת משתי דרכים: 

תכנון הפיתוח, תכנון תב"ע, הגדרת המגרשים וזכויות הבניה ושיווק  .0

 קרקע מפותחת. הקרקע לבניה. המוצר המשמש "מרכז הרווח" הוא 

תכנון הפיתוח, תכנון תב"ע, הגדרת המגרשים וזכויות הבניה, בניה של  .3

 מבנה. מרכז רווח הוא הקמת מבנה והדרכים למימוש התשואה הן: 

 .מכירת המבנה 

 .השכרת המבנה 

פיתוח פעילות קצה כ"מרכז רווח" כדוגמה החברה הכלכלית תיזום  .2

שנבנה. מרכז רווח מסוג פעילות יצרנית או מסחרית כגון יקב במבנה 

זה הוא היקב, המחייב התייחסות מקצועית ודפוסי התמחות ודפוסי 

מימון שונה כאשר דפוס ניהול הסיכונים השונים מהפעילות 

 הנדל"נית.
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 דוגמאות לחברות כלכליות 

 65החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר 

ברה הכלכלית לעמק חפר לפברואר נערכה  פגישה עם מר יצחק גניגר מנכ"ל הח 00בתאריך ה 
ובו נידון דפוס הפעולה של החברה שזהה לתיאור של פעילות החברה באתר האינטרנט של 

 המועצה.

החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר הוקמה על ידי המועצה האזורית כדי שתשמש הזרוע 
 הביצועית שלה.

 הייתה זו החברה הכלכלית הראשונה שהוקמה במועצה אזורית.
פרויקטים אזוריים בקנה מידה לאומי, מפיתוח חופי הרחצה במערב ועד מכון  החברה מבצעת

 הטיהור לטיפול בשפכי נחל שכם במזרח.
החברה הכלכלית עוסקת בייזום, תכנון, קידום, ניהול ויישום עבודות פיתוח ותשתיות ברחבי 

 עמק חפר, בניית מוסדות ציבור ובעיקר פרויקטים אזוריים ומקומיים. 

 66ח.ל.ת -יתוח תיירות נתניה החברה לפ

 .3990חברת רן חקלאי כלכלה אורבנית שימשה כיועץ כלכלי לעיריית נתניה ולח.ל.ת עד שנת 

 תחומי פעילותה של ח.ל.ת כוללים:

 .ייזום, פיתוח וניהול פרויקטים ציבוריים ותשתיות עירוניות 

 קעי ישראל.על" בהתאם להסכם מסגרת עם מנהל מקר-ייזום, פיתוח וניהול "תשתיות 

  פיתוח התיירות בנתניה, באמצעות הקמה, פיתוח, ייזום וניהול של פרויקטים

 המשרתים את התיירות בעיר ובסביבתה. 

 .ייזום והשבחה של פרויקטים בתחומי הנדל"ן בעיר 

 .ניהול נכסים מניבים לח.ל.ת ולעיריית נתניה 

קצב. היקף פעילותה השנתי ח.ל.ת פועלת כיזם ציבורי על בסיס עסקי, והיא אינה גוף מתו
 שלושת קווי היסוד המנחים את פעילותה:₪. מיליון  099 -מסתכם בכ

יסוד כלכלי עסקי המגלם את מהות החברה כגוף עסקי שמטרתו הפקת רווחים  .0

 מפעולותיו.

יסוד ציבורי, לפיו שואפת ח.ל.ת, כחברה ציבורית, לבצע תשתיות ופרויקטים בעלי  .3

 תעשייה ומוקדי תיירות. ,יתוח שכונות, אזורי עסקים, מסחרחשיבות ציבורית, כגון: פ

ביצוע עבודות בשיתוף ובתיאום עם מהנדס העיר ואגפי מנהל ההנדסה של עיריית  .2

 נתניה.

החברה מנהלת ומשכירה עבור עיריית נתניה נכסים מניבים הנמצאים  - ניהול נכסים עירוניים
חיצוניים. מדובר במסעדות בבעלות בבעלות העירייה ומתפעלת אותם באמצעות גורמים 

 העירייה, הממוקמות לאורך רצועת החוף.
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 67החברה לפיתוח כפר סבא 

 מטרות החברה

תושבי העיר,  עיקר מטרותיה של החברה הן יצירה וקידום פרויקטים כלכליים לרווחת
בגבולות הרשות  באמצעות משאבים עירוניים או משאבים ציבוריים ו/או פרטיים המצויים

  .ומית ואשר קידומם יבטיח תשואה חיובית, ציבורית וכלכלית לעירהמק

כגון: בניה,  פעילויות ופרויקטים אלו באים לידי ביטוי בעיקר ביזמות בעלת זיקה מוניציפלית
  .תשתיות, שיקום שכונות, פינוי ובינוי שכונות, תחבורה, נוער, ספורט ועוד

מדדי  גוף אחר ופועלת על בסיס עסקי, בעלת החברה אינה מתוקצבת על ידי העירייה ו/או כל
בקרב  הצלחה כלכליים ויעדים ברורים, וככזו מהווה משאב חשוב לפיתוח אורבני וליזמות

 .הרשות המקומית

 המלצות לפעילות החברה הכלכלית לפיתוח עמק יזרעאל

 החברה הכלכלית משמשת תשמש זרוע ביצועית לפעילות מוניציפאלית בתחומים להלן:

ל אזורי התעשייה / תעסוקה בתחום המועצה בדגש על שיווק והפניית לקוחות ניהו .0
 לרכישת קרקע מפותחת או לרכישה / שכירות של מבנים.

ניהול התחזוקה השוטפת של אזורי התעשייה ומתן מענה לבעיות אפשריות אצל  .3
היזמים הקיימים והפוטנציאלים. תחזוקה ברמה גבוהה מגדילה את האטרקטיביות של 

ורי התעשייה / תעסוקה תאפשר למשוך אליהם יזמים ולהגדיל את בסיס הארנונה אז
 של המועצה.

 ניהול פיתוח תשתיות לתעשייה, תעסוקה ולמגורים בתחומי המועצה. .2

יוזמה של שיתופי פעולה בין החברה הכלכלית כזרוע של המועצה לבין גורמים  .0
 יבור וכדומה.פרטיים לקידום פרויקטים משותפים בתחומי התשתיות, הצ

 תחזוקה מוניציפאלית. .7

 פיקוח על הבניה. .6

בידי החברה יש התמחות לביצוע תחומים אלו והפעילות היא חלק מניהול הסיכון בפעילות 
 רשות מוניציפלית. 

 החברה תשמש כחברת ייזום וניהול המקבלת עמלה בגין פעילותה.

חום הפעילות העסקית תחומי ההתמחות של חברות עירוניות אינו תחום פיתוח עסקי. ת
בשוק הנדל"ן מחייב התמחות ספציפית, במיוחד הדברים אמורים בניהול הסיכון בתחום 

העסקי, השיווק, המכירה והמימון.  לחברה עירונית לא יכולה להיווצר התמחות ספציפית ולו 
 רק מפני שהבעלות היא של הרשות המקומית והסיכון העסקי מוטל בסופו של דבר עליה. 

קטים עסקיים בענפי ייצור והשירותים מחייבים התמחות מיוחדת וספציפית.  דפוס פרוי
הפעילות בתחומי שלהם אינו דפוס פעולה "ציבורי" ולא מהווים חלק מדפוס הפעולה של 

 רשות המקומית. 

מוצע כי באם יצטברו בחברה רווחים ויגדל ההון העצמי שלה, החברה תחלק דיווידנד לבעלים 
 ההון העצמי שהצטבר בפרויקטים עסקיים. ולא תסכן את 
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 תקציב המועצה 20

 רקע

אחד היעדים אשר הציבה בפניה המועצה האזורית הוא מתן שירותים טובים לתושב. רמת 
 השירות הניתנת כיום הינה גבוהה והדבר הודגש במהלך העבודה.

 ות תישמר ברמה הנוכחית לפחות.  היעד טווח זמן התכנית הוא כי רמת השיר

רמת השירות לצורך הגדרתו הכלכלית/כספית היא שמירת רמת ההוצאה לתושב בתקציב 
 קטיבי לרמת השירות.יהרגיל שהוא התקציב אינד

גידול האוכלוסייה המהיר במועצה דורש תכנון של שימושי הקרקע ושל גובה הארנונה 
 שתושלם בעתיד משימושי הקרקע השונים.

רק הבא בוחן את הגידול הדרוש בהכנסות העצמיות של הרשות על מנת למנוע פגיעה הפ
 ברמת השירות תושבי המועצה ומעלה מספר חלופות להגדלה של בסיס הארנונה. 

 ₪.מיליון  302 -הסתכם ב כ 3900תקציב המועצה בשנת 

 :68להלן התפלגות התקציב לפי מקורות ההכנסה

 

 

פן השוואתי למועצות אזוריות, מטה אשר, דרום השרון ועמק התקציב של המועצה נבחן באו
חפר, אשר הדומות מבחינה כלכלית חברתית למועצה אזורית עמק יזרעאל. על מנת להשוות 

תקציבי  -בין הרשויות התבססנו על הנתונים המעודכנים ביותר אשר זמינים כיום בלמ"ס 
 .3909רשויות לשנת 

 ציה של רמת השירות הניתנת לתושב באותה רשות. תקציב הרשות לתושב מאפשר אינדיק

בחינה של תקציב הרשות ללא תקציב בלתי רגיל )תב"ר( בתוספת פירעון מלוות מאפשר לקבל 
אינדיקציה לגבי התקציב השוטף. פירעון מלוות הוא הביטוי לחלק מתקציבי הפיתוח )תב"ר( 

 אותו הרשות מממנת מהלוואות. 
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 מועצה אזורית עמק יזרעאל -מקור הנתונים  
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 להלן השוואה של תקציב הרשות לתושב בין המועצות האזוריות:69

 

 

 הגדלת ההכנסות של הרשות מארנונה יכולות להיווצר ממספר גורמים עיקריים:

 הגדלת שטחי  הבינוי תעשייה, עסקים ומגורים .0

 הגדלת תעריפי הארנונה למ"ר .3

 הגדלת תעריף הארנונה למגורים )הארנונה לתושב( .א

 הגדלה של תעריף הארנונה לתעשייה ועסקים .ב

 

                                                           
69
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 להלן השוואה של הגבייה בפועל של הארנונה למגורים בשנת 3909 לתושב70: 

 

 

כמו כן, בוצעה השוואה בין תעריף הארנונה הנגבה בגין מ"ר תעשייה ועסקים בעמק יזרעאל 
:71לעומת מועצות אזוריות אחרות  

 

 

                                                           
70
 וך פרסומי הלמ"ס.מת 0202עיבוד נתוני רשויות מקומיות לשנת  –מקור הנתונים  
71
 מתוך פרסומי הלמ"ס. 0202עיבוד נתוני רשויות מקומיות לשנת  –מקור הנתונים  
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המודל שמוצג לעיל, בוחן את סך התקציב הכולל הדרוש ואת היקף ההכנסות העצמיות 
ובהינתן גידול האוכלוסייה הצפוי במועצה האזורית  3929ו  3939הכנסות מארנונה בשנים וה

 ובהינתן שרמת השירות, התקציב לתושב, יהיה ברמה זהה.

 דרישות תקציביות - מודל

 הנחות העבודה

 להלן הנחות העבודה של המודל:

 :72צפי האוכלוסייה הנו כדלקמן .0

 

 

 

 .3902ים לשנת יהמודל הנו בערכים ריאל .3

לשנה לתושב ללא תקציב תב"ר אך ₪  5,799 -התקציב לתושב בהתאם לרמה כיום  .2
של התקציב לתושב לשנת  3902בתוספת מלוות )הצמדה למדד המחירים לצרכן לשנת 

3909.) 

התקציב הדרוש לשנה הוא המכפלה של התקציב לתושב במספר התושבים הצפוי  .0
 באותה שנה במועצה בהתאם לתחזית האוכלוסייה.

 .29% -הונח כי אחוז ההשתתפות של הממשלה בתקציב יהיה ללא שינוי  .7

מהתקציב בתוספת המלוות, הכנסות  59%מתוך ההכנסות העצמיות אשר מהוות  .6
 . 73בהסתמך על המצב הקיים 62%מגביית הארנונה מהוות 

הכנסות מארנונה למגורים חושבו לנפש והונח כי יגדלו בהתאם לגידול האוכלוסייה.  .5
בשנה, כלומר ללא עליה ריאלית ₪  0,399 -מארנונה למגורים לתושב  הכנסות

 בתשלומי הארנונה לנפש

 .3902הכנסות הארנונה מחקלאות לא תשתנה פרט להצמדתה למדד למחירי  .8

 הונח כי היקף הגבייה לא ישתנה. .0

 אלף מ"ר. 087 -: שטחי עסקים 74במצב קיים .09

 אלף מ"ר. 632 -שטחי תעשייה            

 אלף מ"ר.  899 -כ -סה"כ            

בהשוואה  09%הונח כי תוספת מבני תעשייה ועסקים בטווח התוכנית תהיה של  .00
לתעשייה. עד  69%-לעסקים ו 09%אלף מ"ר אשר יתחלקו לפי יחס של  239 -לקיים 

 .3929מתוספת זו והשאר יתממש עד  09%יתממשו  3939שנת 

דונם ברוטו לצרכי  269-מדובר בצורך בכ 079%בהנחה כי זכויות הבניה שימומשו יהיו  .03
 729-מדובר בצורך בכ 099%תעשייה ותעסוקה ובמידה והמימוש זכויות הבניה יהיה 

 דונם ברוטו לתעשייה ותעסוקה.
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 תחזית האוכלוסייה הוצגה במסגרת דו"ח מצב קיים בהרחבה. 
73
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3939דרישות תקציביות לשנת   

 אלף תושבים כיום. 20אלף תושבים לעומת כ  00הוא  3939צפי האוכלוסייה בשנת 

רמת השירות התושב יש צורך בהגדלת ההכנסות העצמיות מארנונה על מנת לשמור על אותה 
 3בשנה. הונח כי משטחי התעשייה והתעסוקה החדשים ניתן יהיה לגבות ₪ מיליון  37 -ב כ 

מיליון  32מיליון נוספים בשנה. מעבר לכך, יש  צורך להגדיל את הגבייה של הארנונה ב 
 נוספים.

 להלן פירוט של אופן החישוב:

  
 הערות

3939וסייה בשנת כלצפי או  44,000 
הוצאה לתושב בהתאם  

הנחה -לרמה הקיימת כיום   7,500 
לאחר הצמדה  3909נתוני 

 למדד המחירים לצרכן 
אלפי  -תקציב דרוש לשנה 

 ₪ 330,000 
הנחה -השתתפות ממשלה    בהתאם למצב הקיים 30% 

הכנסות עצמיות לשנת 
 231,000 היעד

ונה מסך אחוז הכנסות מארנ 
7מלוותההכנסות העצמיות  מצב קיים 63% 

₪אלפי  -הכנסות מארנונה   145,000 
הכנסות מארנונה למגורים  

לשנה()₪ לנפש  7 מדד 3909מצב קיים ב  1,200   

סך הכנסות מארנונה 
 52,800 למגורים

ללא שינוי פרט למדד -הנחה  29,100 הכנסות מחקלאות ואחר   

הכנסות דרושות ממקורות 
חרים )תעשייה, עסקים א

 63,000 וכדומה(
   

הכנסות כיום מתעשייה   
 38,000 ועסקים

 25,000 פער 
צפי לגבייה משטחי תעשייה  

ותעסוקה חדשים עד שנת 
3939 

סה"כ תוספת מ"ר לתעשייה   
 ותעסוקה בטווח התוכנית

אלף  239
 מ"ר

 69%לתעסוקה ו  09%
 לתעשייה 

3939מימוש עד   09% 
יה צפויהיקף גב   3,999 
 

פער לאחר תוספת שטחי    
 23,000 התעשייה והעסקים

  

 

 



    248 

 

נבחנו מספר אפשרויות לגבייה של סכום זה על ידי העלאת הארנונה מעסקים, תעשייה 
 ומגורים.

 להלן הממצאים:

  

למ"ר בשנה()₪ גבייה של ארנונה לתעשייה   

 

20,000 40 45 50 55 

גבייה של 
ארנונה 
)₪ לעסקים 

ר בשנה(למ"  

69 23,000 20,000 17,000 14,000 

75 22,000 19,000 16,000 13,000 

80 21,000 18,000 15,000 12,000 

85 20,000 17,000 14,000 11,000 

90 19,000 16,000 13,000 10,000 

  

(לשנה ₪)אלפי  ממקורות אחריםתוספת גבייה דרושה   

 הסבר לטבלה:

ממ"ר תעשייה בממוצע. ₪  09-בממוצע ו₪  60לעסקים הנו התעריף הנגבה היום ממ"ר 
מיליון בשנה  32כאמור, בהנחה כי לא יחול שינוי בתעריפים אלו יהיה צורך בגבייה נוספת של 

 ממקורות אחרים.

למ"ר ותעריף הארנונה לתעשייה ₪  87לשם הדגמה, במידה ויגדל תעריף הארנונה לעסקים ל 
 בשנה.₪ מיליון  00קורות אחרים תסתכם ב למ"ר התוספת הדרושה ממ₪  77ל 

בהנחה ותוספת הגבייה תהיה מיעוד המגורים, להלן המשמעויות של התוספת הדרושה לשנה 
 מתושב: 

  

למ"ר בשנה()₪ גבייה של ארנונה לתעשייה   

 

- 40 45 50 55 

גבייה של 
ארנונה 

)₪ לעסקים 
 למ"ר בשנה(

69 523 455 386 318 

75 500 432 364 295 

80 477 409 341 273 

85 455 386 318 250 

90 432 364 295 227 

  

 תוספת גבייה דרושה ממגורים לתושב לשנה )₪(

 הסבר לטבלה:

 732בהנחה ולא יחול שינוי בתעריפי הארנונה לעסקים ותעשייה יהיה צורך בגבייה נוספת של 
 לשנה מתושב או לחילופין לפגוע ברמת השירות בסכום זה.₪ 

למ"ר ותעריף הארנונה לתעשייה ₪  87לשם הדגמה, במידה ויגדל תעריף הארנונה לעסקים ל 
 .לשנה ₪ 379למ"ר התוספת הדרושה מכל תושב תרד ל ₪  77ל 
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3929דרישות תקציביות לשנת   

 בהתאם לצפי האוכלוסייה: 3929באופן זהה חושבה הדרישה התקציבית לשנת 

 הערות    

3929בשנת  אוכלוסייהצפי   
               
53,000  

הוצאה לתושב בהתאם  
הנחה -לרמה הקיימת כיום   

                 
7,500  

לאחר הצמדה  3909נתוני 
 למדד המחירים לצרכן 

אלפי  -תקציב דרוש לשנה 
 ₪ 

             
397,500  

הנחה -השתתפות ממשלה    בהתאם למצב הקיים 30% 

הכנסות עצמיות לשנת 
 היעד

             
278,250  

אחוז הכנסות מארנונה מסך  
 מצב קיים 63% ההכנסות העצמיות7מלוות

₪אלפי  -הכנסות מארנונה   
             
175,000  

הכנסות מארנונה למגורים  
בשנה()₪ לנפש   

                 
7 מדד 3909מצב קיים ב   1,200  

סך הכנסות מארנונה 
 למגורים

               
63,600  

 

 הכנסות מחקלאות ואחר
               
ללא שינוי פרט למדד -הנחה   29,100  

הכנסות דרושות ממקורות 
אחרים )תעשייה, עסקים 

 וכדומה(
               
82,000  

     
הכנסות כיום מתעשייה  

 ועסקים
               
38,000  

 

 פער
               
44,000  

 צפי לגבייה משטחי  
תעשייה ותעסוקה חדשים 

 עד שנת 3929
סה"כ תוספת מ"ר לתעשייה   

 ותעסוקה בטווח התוכנית
אלף  239

 מ"ר
 69%לתעסוקה ו  09%

 לתעשייה

3929מימוש עד   099% 
 05,999 היקף גביה צפוי 
 

פער לאחר תוספת שטחי    
 27,000 התעשייה והעסקים

  

 

 

 



    251 

 

בייה של סכום זה על ידי העלאת הארנונה מעסקים, באופן דומה, נבחנו מספר אפשרויות לג
 תעשייה ומגורים.

 להלן הממצאים:

  

למ"ר בשנה()₪ גבייה של ארנונה לתעשייה   

 

20,000 40 45 50 55 

גבייה של 
ארנונה 

)₪ לעסקים 
 למ"ר בשנה(

69 27,000 24,000 20,000 16,000 

75 26,000 22,000 18,000 14,000 

80 24,000 20,000 16,000 12,000 

85 22,000 18,000 15,000 11,000 

90 21,000 17,000 13,000 9,000 

  

(לשנה ₪)אלפי  ממקורות אחריםתוספת גבייה דרושה   

 

 הסבר לטבלה:

 35בהנחה כי לא יחול שינוי בתעריפי הארנונה לעסקים ותעשייה יהיה צורך בגבייה נוספת של 
 מיליון בשנה ממקורות אחרים.

למ"ר ותעריף הארנונה לתעשייה ₪  87הדגמה, במידה ויגדל תעריף הארנונה לעסקים ל  לשם
 בשנה.₪ מיליון  00למ"ר התוספת הדרושה ממקורות אחרים תסתכם ב ₪  77ל 

בהנחה ותוספת הגבייה תהיה מיעוד המגורים, להלן המשמעויות של התוספת הדרושה לשנה 
 מתושב: 

  

למ"ר בשנה()₪ גבייה של ארנונה לתעשייה   

 

- 40 45 50 55 

גבייה של 
ארנונה 

)₪ לעסקים 
 למ"ר בשנה(

69 509 453 377 302 

75 491 415 340 264 

80 453 377 302 226 

85 415 340 283 208 

90 396 321 245 170 

  

 תוספת גבייה דרושה ממגורים לתושב לשנה )₪(
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 הסבר לטבלה:

 790הארנונה לעסקים ותעשייה יהיה צורך בגבייה נוספת של  בהנחה ולא יחול שינוי בתעריפי
 לשנה מתושב או לחילופין לפגוע ברמת השירות בסכום זה.₪ 

למ"ר ותעריף הארנונה לתעשייה ₪  87לשם הדגמה, במידה ויגדל תעריף הארנונה לעסקים ל 
 .לשנה ₪ 398למ"ר התוספת הדרושה מכל תושב תרד ל ₪  77ל 

 

 סיכום והמלצות

דול האוכלוסייה המשמעותי הצפוי במועצה, מחייב עלייה בהיקף הגבייה של הארנונה על גי
 מנת לשמור על אותה רמת שירות לתושב.

תעריפי הארנונה של המועצה האזורית עמק יזרעאל נמוכים במעט מתעריפי הארנונה 
 יעלה. במועצות אזוריות דומות מבחינה כלכלית חברתית ומוצע כי התעריף של יעודים אלו

הגדלת הציפוף באזורי התעשייה הקיימים ושיווק גדול יותר לתעסוקה ולא לתעשייה באזורים 
החדשים יגדיל את בסיס הארנונה והוא עולה בקנה אחד עם הצורך לפתח מקומות תעסוקה 

 אשר מותאמים יותר לאוכלוסייה הקיימת בעמק יזרעאל.

אם הדבר גובל באובדן הסבסוד של  מוצע לשווק את האזורים החדשים כשטחי תעסוקה גם
עלויות הפיתוח הניתן כיום על ידי משרד התמ"ת, אובדן ההנחה בתשלום למינהל מקרקעי 

 ישראל ואובדן האפשרות לשיווק בפטור ממכרז.
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 מסחר 23

 נוימן ומילה חקלאי רן ע"י נכתב זה פרק

 מסחר  -מבוא והגדרת הנושאים המרכזיים  .א

 מטרות המסמך  (0

המסחר בתחומי היישובים והמועצה מהווה חלק מהווית החיים ומאיכות החיים כפי 
שהיא נתפסת אצל התושבים. בתחום העירוני המסחר נחשב כ"דבק המחבר" בין חלקי 
העיר ויוצר את ההוויה העירונית וכך גם בתחום המועצה האזורית אם כי באופן שונה 

 וייחודי לה. 

וא חלק מה"שירות" אותו מצפה התושב לקבל ולצרוך ויותר מכך הוא מהווה המסחר ה
 חלק מהבסיס הכלכלי של האזור בשני תחומים: 

   הוא יוצר היצע המאפשר צריכה, כלומר הוצאה על מוצרים וגם על שירותים בתחומי

 המועצה דבר המגדיל את אפקט ה"מכפיל האזורי" ויוצר צמיחה מואצת. 

  לגביית ארנונה בדומה ואף יותר מהגבייה ממפעלי תעשייה. הוא מהווה בסיס 

מטרת המסמך להגדיר את הבעיות הפוטנציאליות, המטרות והמדיניות המומלצת בתחום 
המסחר. המסמך מתאר את מערכת הכללים הכלכליים בתחום זה, את השינויים הצפויים 

מנת להשיג את בענף וממליץ על כיווני פעולה למועצה האזורית עמק יזרעאל על 
 המטרות. 

 המסחר בישראל (3

היקף הפעילות המסחרית מבוסס על כושר הקניה של האוכלוסייה המתגוררת בטווח קרוב 
בחלק שהיא רוכשת באזור ועל כושר הקניה של אוכלוסייה ממקומות אחרים ואוכלוסייה 

 עוברת. על מנת להביא לידי כדאיות כלכלית של שטחי המסחר יש לגרום לכך שיהיה
ביקוש וכתוצאה מכך, פדיון אשר יספיק לממן את הקמת המבנה תפעולו ואת הפעילות 

 העסקית עצמה.  

 להלן הפדיון בקניונים נבחרים: 

 לשנה פדיון למ"ר פדיון שטח שם עיר

 ₪30,769  ₪1,000,000,000  32,500 עזריאלי ת"א

 ₪29,730  ₪1,100,000,000  37,000 מלחה ירושלים

 ₪59,551  ₪1,060,000,000  17,800 אביברמת  תל אביב

 ₪32,312  ₪1,160,000,000  35,900 הקיריון חיפה

 הרצליה
שבעת 
 ₪39,132  ₪857,000,000  21,900 הכוכבים

 ₪26,087  ₪600,000,000  23,000 קניון איילון רמת גן

 ₪20,536  ₪575,000,000  28,000 אבנת פתח תקווה

 ₪25,000  ₪625,000,000  25,000 רחובות רחובות

 תל אביב
דיזינגוף 

 ₪37,778  ₪1,700,000,000  45,000 סנטר

 ₪23,438  ₪750,000,000  32,000 קניון הזהב ראשון לציון

 ₪15,385  ₪800,000,000  52,000 גרנד קניון חיפה
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ת למ"ר לשנה כמחצי₪ אלף  03הפדיון במסחר לאורך רחובות עירוניות צריך להיות לפחות 
 75מהפדיון בקניונים.

 תמצית מצב קיים   -עמק יזרעאל  במועצה האזוריתהמסחר  .ב

 שטחי המסחר ופוטנציאל המועסקים  (0

בדו"ח מצב קיים הוצג פירוט על המסחר בתחומי המועצה האזורית עמק יזרעאל. לפי      
 .אלף מ"ר של מסחר ומשרדים 080בעמק יזרעאל  3903דוחות הארנונה של המועצה לשנת 

 07אלף עובדים )החישוב בוצע על בסיס  07פוטנציאל המועסקים בשטח זה הוא של כ      
מ"ר למועסק(. כיוון שיש אחוז יוממים גבוה, כפי שהוצג בפרק הקודם, לא ניתן לדעת אם 

עובדים בשטחי המסחר והמשרדים הללו תושבי עמק יזרעאל. כך גם לגבי הצרכנים של 
יון שמועצה אזורית עמק יזרעאל נמצאת בסמיכות לישובים שירותי המסחר והמשרדים. כ

רבים, בין היתר ישובים עירוניים, קיימת סבירות גדולה שתושבי מועצה אזורית עמק 
 יזרעאל משתמשים בשירותים הקיימים בישובים סמוכים וההפך. 

 כוח הקניה התומך המסחר  (3

כוללת את תושבי  האוכלוסייה הרלוונטית המהווה את פוטנציאל הביקוש למסחר
 המועצה האזורית, את תושבי עפולה, מגדל העמק, נצרת, טבעון ואוכלוסייה עוברת.

אלף תושבים הנמצאים בחמישון השלישי  099-סה"כ האוכלוסייה הרלוונטית מוערכת בכ 
 מבחינת הכנסותיהם. 

 פי כוח הקניה הינו כדלקמן:-היקף רכישות מוצרים באזורי המסחר על

 חמישון שלישי
 עמק יזרעאל

 סך הכל -הוצאה לתצרוכת   סך הכל

 ₪12,457  ₪13,496  

 מזון )ללא ירקות ופירות( 47.04% ₪1,789  ₪1,691 

 צורכי משק בית שונים 2.53% ₪96  ₪97 

 ריהוט וציוד לבית 13.10% ₪498  ₪464 

 הלבשה והנעלה 11.23% ₪427  ₪414 

 (05ספרי לימוד ) 0.40% ₪15  ₪13 

 (05מחברות ) 0.07% ₪3  ₪2 

כלים  לכתיבה, שרטוט וציור  0.25% ₪9  ₪7 
(05) 

מעטפות, נייר וציוד כתיבה  0.13% ₪5  ₪4 
 (05אחר )

 מופעי תרבות, ספורט ובידור 8.68% ₪330  ₪294 

תחביבים, ציוד ספורט  3.55% ₪135  ₪115 
 ומחנאות

 מחשב, אינטרנט ומוצריהם 1.62% ₪62  ₪56 

                                                           
75
  :בסיסי הנתונים 

  פדיון למ"ר בנוי נגזר ממידע על הפדיון למ"ר מקניוני ישראל המצ"ב ומעבודות שעשה משרד צ'מנסקי

 בן שחר לגבי הביקוש לשטחי מסחר בערים שונות שפורסם באינטרנט.  

  0202מחקר גלובס על קניוני ישראל  –פדיון למ"ר בקניונים.  
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 חמישון שלישי
 עמק יזרעאל

 סך הכל -הוצאה לתצרוכת   סך הכל

 ₪12,457  ₪13,496  

 סיגריות, טבק וצורכי עישון 3.28% ₪125  ₪135 

 אישיים וקוסמטיקה -שירותים   1.75% ₪67  ₪60 

 אישיים וקוסמטיקה -מוצרים   3.90% ₪148  ₪155 

 תכשיטים ושעונים 1.07% ₪41  ₪41 

ארנקים, תיקים, מזוודות  1.38% ₪52  ₪39 
 ומוצרים לתינוק

 חודשי 28.18% ₪3,803  ₪3,586 

 שנתי  ₪45,639  ₪43,034 

 גודל משק בית   3.4

 הוצאה לאדם   ₪12,657 

 

למשק ₪ אלף  79אנו מניחים כי היקף ההוצאה למוצרי "ריטייל" בשטחי מסחר הינם כ 
 בית. 

 בעיות ואתגרים לעתיד .ג

מדיניות התכנון הכללית שמה דגש על  - מדיניות ממשלתית להעצמת מסחר בערים (0
חר ככל האפשר באזורים עירוניים  ואינה מעודדת הרחבה "חזרה לעיר" ועל ריכוז המס

או הקמה של מרכזי מסחר מחוץ לערים ובמועצות אזוריות. מדיניות זו באה לידי ביטוי 
בתכניות מתאר ארציות ומחוזיות ומהווה בעיה ואתגר למועצות אזוריות ולמועצה 

 האזורית עמק יזרעאל בתוכן.  

בתחום המסחר בולטת תופעת "אשכולות"  - יםתחרות עם מרכזים מסחריים עירוני (3

. אשכול של שימושים מסחריים בני אותו הסוג או מגוון CLUSTERS -ה -המסחר 
היוצרים את ההיצע המהווה כוח משיכה לקונה הפוטנציאלי. השימושים המסחריים 
צריכים להיות מגוונים ואינטנסיביים. הקונה מחפש את "חוויית הקניה" שהיא בין היתר 
תלוית היצע ומגוון. מסחר יתמקם במקום בו יש נגישות מרבית, סף גודל מינימאלי, 
ולקוח בוחר את מקום הקניות שלו לפי נוחות, בטיחות וודאות כי יימצא את מוצריו 

 במחיר סביר. 
גורמים אלו יוצרים יתרון לגודל למרכזי קניות גדולים ולרחובות מסחריים עירוניים. 

על מחירי  סחריים במועצות אזוריות בעבר, היה מבוסס בין היתרהמיקום של מרכזים מ
 קרקע זולים, פועל יוצא של מדיניות ממ"י בשנים עברו, מדיניות זו השתנתה. 

המסחר יכול להיות מבוסס על תיירות ותנועה עוברת.  -  התיירות והתנועה העוברת (2
יזרעאל יתרון יחסי  בתחום התיירות, כפי שצוין בסקירת המצב הקיים אין למ.א. עמק

וקשה לבסס מסחר על הביקוש התיירותי. הביקוש מתנועה עוברת לא כולל מוצרים 
 רבים המהווים את הבסיס של המסחר לאורך זמן. 

 החזון ותפיסה התכנונית הכוללת  .ד

 מסחר מגוון המשרת אוכלוסייה ברמה גבוהה (0

 חלוקת המסחר לשתי קטגוריות:

 ירות יומיומי של תושבי המועצה ביישוביהם. מסחר "זעיר" לתנועה עוברת ולש 
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  קיומו של מרכז מסחרי גדול ומגוון במיקום אחד או שניים מרכזיים ונגישים על

 מנת ליצור את היתרון לגודל ואת רמת השירות המצופה. 

 מסחר תיירותי (3

מסחר המתמחה במוצרים ייחודיים שישמש חלק מהאטרקטיביות של המקום לתנועת 
 תיירים. 

 ות מדיניות הנגזרות מהחזון בתחום המסחרי המלצ .ה

 אומדן הביקוש לשטחי מסחר  (0

 לצורך אומדן שטחי המסחר פותח מודל פשוט שמשתניו מוסברים להלן: 

 אוכלוסיית המועצה האזורית עמק יזרעאל, עפולה,  - אומדן האוכלוסייה הרלוונטית
 לף תושבים. א 099מגדל העמק ואוכלוסייה עוברת. כלל האוכלוסייה מוערך ב 

 "ניתוח של דפוסי ההוצאה מראה כי ההוצאה  - אומדן כושר הקניה למוצרי "ריטייל
 76לאדם.₪ אלף  03.5השנתית היא כ 

 אומדן כללי המבוסס  - שיעור הרכישות באזור מכלל הרכישות של  תושבי האזור
על דפוסי היוממות ועל ההיצע הקיים באזורים אחרים. הערכה כללית וללא על 

מכלל הרכישות ייעשו בתחומי המועצה  07%של סקר אמפירי היא כי  בסיס
 האזורית עמק יזרעאל. 

  לשנה.₪  03,999פדיון מינימאלי למ"ר מסחר הינו כ 
 

 אומדן להיקף שטחי המסחר הדרוש:     

אוכלוסייה 
 רלוונטית

הוצאה שנתית  
על ריטייל 

 לנפש

סה"כ ההוצאה על 
מוצרי צריכה בתחומי 

 המועצה

הקניות  שיעור
בתחום 
 המועצה

היקף הפדיון 
 בתחומי המועצה

פדיון 
 למ"ר

שטח מסחרי 
)מ"ר אפשרי 

 בנוי(

100,000  ₪12,700  ₪1,270,000,000 45%  ₪571,500,000  ₪12,000 106,000 

  

 עירוב שימושים והקצאת שטחים למסחר  (3

כלומר  מומלץ לשנות את התכנון ולהגדיל את האינטנסיביות של השטחים המסחריים,
 להוסיף זכויות בניה.

מומלץ לגוון את שימושי הקרקע באזורי התעשייה ולאפשר בהם מסחר ותעסוקה וכך 
להתייעל מבחינה תפקודית כך שהשטחים יהיו אטרקטיביים לעסקים מסוגים שונים לרבות 

 מסחר. 

 סדרי הגודל  (2

סחר ושירותים. אלף מ"ר של שטחי מ 080יש כ  3903לפי דו"ח הארנונה של המועצה בשנת 
חלק מהשטח אינו מיועד בפועל למסחר אלא לתעסוקה ומשרדים. לפי המודל שהוצג, 

אלף  099, כלומר היקף השטחים שיש להם היתכנות כלכלית, הוא כ מסחרהביקוש לשטחי 
מ"ר. ככל הנראה אין צורך להוסיף שטחי מסחר אלא להתמקד באזור אחד או שניים שיהיו 

 סיכויי הצלחה גדולים בתחרות הצפויה.בהם יתרונות לגודל ו

                                                           
76

בודדים( בחמישונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש  הוצאה חודשית לתצרוכת )מוצרים -.0.0לוח  -למ"ס  
 .סטנדרטית
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 מערכת התנועה 22

 אורי ומיטל אנדריא אלביר ע"י נכתב זה פרק

 מבוא

מערכת התחבורה במועצה האזורית נשענת על מערך צירים ארצי. התפתחות המועצה לשנת 

צית ובנוסף, על מערכות תמשיך מבחינה תחבורתית להישען על מערכת התחבורה האר 3929

תחבורה עתירות נוסעים שישרתו חלק מהישובים במועצה, ולכן הדגש התחבורתי צריך להיות 

מושקע בקישוריות בין המערכות התחבורתיות העתידיות ובעידוד שימוש בתחבורה בת 

 קיימא )תח"צ, אופניים, הליכה( בתוך הישוב ובחיבורים בין יישובי המועצה הצמודים.

בטיחותי צריכה להתמקד בחיבורים בטיחותיים -ות המועצה מההיבט התחבורתיהתפתח

ומבוקרים בין מערכת הצירים הארצית ובתוך היישובים, וביצירת הירארכיה המפרידה ככל 

הניתן בין תנועה ארצית עוברת לתנועה בין הישובים ומישובים למוקדים במועצה )מוסדות 

 חינוך, תרבות וכו'(.

 קיים תמצית רקע מצב

דו"ח מצב קיים הציף סוגיות תחבורתיות קיימות במרחב המועצה האזורית. הכבישים 

הארציים העוטפים את היישובים במועצה האזורית הינם הורידים העיקריים שדרכם ניתן 

חשובה מאוד לתפקוד   לכן, מערכת הצירים הארצית להתחבר מכל מקום ולכל מקום.

נמצאת בחלקה בתהליך של שדרוג שיביא לקיצור זמני מערכת זו  האוכלוסייה ביישובים.

ואל ישובי המועצה. מצד שני, חלק מצירים אלו, נמצאים כיום -נסיעה ולנסיעה בטיחותית מ

, כביש 52ברמת שירות נמוכה הן בהיבט התנועתי והן בהיבט הבטיחותי )כגון: כביש ארצי 

( בקטעי הכבישים הבין עירוניים 3909) לק המזרחי(. נתוני תאונות הדרכיםבח 67ארצי מס' 

תאונות  36ארעו  69שבתחומי המועצה מצביעים על בעיות בטיחות בחלק מהקטעים: בכביש 

(, בכביש קטלנית 0-ו קשות 7תאונות )מתוכן  06ארעו  67קטלנית(, בכביש  0-קשות ו 0)מתוכן 

קשות  7)מתוכן  39 ארעו 55קשות(, בכביש  8)מתוכן  22ארעו  57תאונות, בכביש  00ארעו  52

. בנוסף, קיימים כיום קטלנית( 0-קשות ו 2)מתוכן  תאונות 33ארעו  50קטלניות(, בכביש  3-ו

פקקי תנועה גדולים בחלק מהצמתים לאורך הצירים הארציים העוברים השטח המועצה, כגון: 

 , צומת נהלל ועוד.69-67צומת אלונים, צומת כביש 

)נתוני שנת  222-( ביחס לרמת המינוע הארצית283הה )רמת המינוע במועצה האזורית גבו

(. מצב זה צפוי לגדול בגלל היעדר קווי תחבורה ציבורית בתוך היישובים, היעדר תח"צ 3909

 עתירת נוסעים, והיעדר שבילי אופניים המקשרים בין היישובים.

 האמירה 'לצאת החוצה כדי להיכנס פנימה' היתה בעלת חשיבות בקביעת המדיניות

התחבורתית הפנימית בין יישובי המועצה. האם זה נכון שהחיבורים בין הישובים יהיו בין 

צירים ארציים או שאנו מעדיפים ליצור חיבורים ומרחבים משותפים בין יישובי המועצה 

  הסמוכים?
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מרחבי הרחובות בתוך היישובים מתוכננים עם דגש וההעדפה לרכב מנועי. כתוצאה מכך בולט 

שבילי אופניים בתוך היישובים ולא קיימת רצועת עזר להצללה וספסלי רחוב  העדרם של

 . המעודדים הליכה לאורך הרחוב

התח"צ המקומית, האמורה לקשר בין יישובי המועצה לבין המוקדים המטרופוליניים באזור, 

נעדרת ברוב שטחי המועצה האזורית וממוקדת אך ורק בחלק מפאתי היישובים. בישובים 

בגבעת אלה, שמשית, כפר החורש, בית לחם הגלילית, אלונים, ציפורי, אלון  -, כגון אחרים

 ה ציבורית מזינה אינה קיימת כלל.הגליל ועוד, תחבור

המצב הקיים מצביע על מחסור בשבילי אופניים לרכיבה יומיומית. שבילי האופניים הקיימים 

 מועצה משמשים למטרות טיול ופנאי.בשטח ה

ועוד( נמצאים בסמיכות רבה  3999שגיא שחק, ה והתעסוקה )אלון תבור, אזורי התעשיי

ליישובים. קירבה זו מעמיסה על מערכת התנועה בכניסות ליישובים, בעיקר בכבישים ארציים 

מסלוליים, וניתן להבחין בזרימת תנועה איטית יותר ופחות בטיחותית )כדוגמת כביש -חד

 (.52ארצי 

 הגדרת בעיות ופוטנציאליים

 בעיות

קישוריות בין היישובים נתמכת אך ורק על מערכת הצירים הארצית. מספר ישובים כמו  .0

היוגב ושמשית רחוקים ממוקדים במועצה וחיבור בינם לבין מוסדות ציבור ומוקדים 

 במועצה נעשה דרך המערכת הארצית.

 העדר מוקדים של 'חנה וסע' בנקודות מרכזיות לקישור לתחבורה ציבורית ארצית. .3

מחסור בשבילי אופניים וקישור בין מוקדים חשובים, כגון: מכללת עמק יזרעאל, המועצה  .2

 האיזורית, בתי ספר של היישובים הסמוכים ועוד( .

 אזורי התעשייה מרוחקים ממערכת הסעות המונים. .0

 היעדר תפישה תכנונית למרחב הציבורי בתוך היישובים. .7

 פוטנציאליים

ושדרוג הצירים הראשיים  50הכוללת את כביש  2מ"א מערכת הצירים העתידית עפ"י ת .0

(. קרבת היישובים למערכת הצירים 533, 67, 52, 50, 55, 57שחלקם מבוצע כיום )כגון: 

הארציים ומקבצי הישובים מאפשרת שימוש עבור נגישות וניידות בין היישובים בעיקר 

 להולכי רגל ורוכבי אופניים.

גבעת -נהלל; מקבץ שמשית-רמת דוד-גבת-קבץ שרידמקבצי יישובים קיימים )דוגמא: מ .3

בלפוריה ועוד(, מאפשרים תכנון מערך תחבורתי -עדשים-תל-מזרע-אלה, מקבץ כפר גדעון

 משותף ונגישות מנועית ובת קיימא ביניהם, ללא שימוש בצירים ארציים.

הקירבה העתידית לתוואי רכבת ישראל שבביצוע, רכבת  -תחבורה ציבורית מתפתחת  .2

בסמיכות לחלק מהיישובים  50מק והרכבת הקלה מחיפה לנצרת, עוברת לאורך כביש הע
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במועצה. כיום רמת השירות בין ישובי המועצה לערים חיפה, עפולה, נצרת הינה ברמת 

 שירות טובה ונשענת על הצירים הראשיים באמצעות מגוון מפעילים.

 שבי המועצה.בנוסף, מהווה פוטנציאל להקמת אזורי "חנה וסע" עבור תו .0

אזורי התעשייה שמפתחים וממשיכים להתפתח מהווים פוטנציאל לשיתוף פעולה בין  .7

 החברות על מנת לייצר מערכת שאטלים שמזינה וניזונה ממערכת התח"צ הארצית.

של זכות הדרך רחב מספיק כדי לאפשר חלוקה הוגנת בין משתמשי הרחוב המרחב הציבורי  .6

 השונים.

 ה תכנונית כוללתמטרות, מדיניות ותפיס

 מטרות

 .הצבעה על צירים ארציים בעייתיים העוברים בתוך שטח המועצה האזורית 

 .מתן פתרונות לעידוד השימוש בתח"צ 

  עידוד הרכיבה על אופניים למרחקים קצרים בין יישובי המועצה ולמוקדים מקומיים
 /אזוריים.

 התאמת מיקום שימושי קרקע ע"פ ההתפתחות התחבורתית העתידית. 

 .זיהוי שטחים פוטנציאלים לחנה וסע 

 .קביעת תפישה תכנונית עבור תכנון הרחובות ביישובים 

 מדיניות

  יצירת היררכיה תחבורתית בתחומי המועצה המפרידה בין תנועות ארציות, תנועות

אזוריות ותנועות מקומיות )ר' מפה בעמוד הבא(. קישור בין יישובי המועצה הסמוכים זה 

 לזה. 

 כים דו מסלוליות העוטפות את המועצה לצורך בטיחות והגדלת הקיבולת העדפת דר

 בצירים לצורך זרימת תנועה יציבה.

  הסדרת הצמתים הראשיים של היישובים בחיבורים עם הצירים הארציים ע"י צמתים

 (.57-ו 52מרומזרים או הפרדות מפלסיות )ישובים לאורך כל כביש 

  יס להפחתת השימוש ברכב הפרטי, שיפור איכות כבס התחבורה הציבוריתושיפור פיתוח

החיים, מתן מענה לאוכלוסיות שאינן ממונעות )ילדים, נוער וקשישים( וכמובן היבטים 

 .סביבתיים

 .שאטלים תחבורתיים באזורי תעסוקה גדולים 

 ."הנחיות/המלצות למיקומם של מגרשי "חנה וסע 

 ונים. בתכנון אזורי התעשייה אזורי התעשיה הקיימים כיום רחוקים מתחנות הסעת המ

העתידיים )ככל שיהיו( יש להביא בחשבון אפשרות למקם אזורים אלו בקירבה לתחנות 

 קיימות.

  תפיסה תכנונית שמעדיפה תנועות רכות ברחובות היישוב על פני הרכב המנועי )חלוקה

 מאוזנת של מרחב הרחוב(.



    259 

 

 ם, כגון: מכללת עמק יזרעאל הנגשת מוקדים חשובים במועצה במערכת של שבילי אופניי

  עם המעונות ועם ישובי המועצה הסמוכים )מזרע, שריד וגיניגר(.

 יםתוך ישובקביעת חתכים טיפוסיים בכבישים ארציים או אזוריים חדשים וקיימים וב 

 כחלק אינטגרלי מהתכנון והביצוע. ם אופניים לאורכ ישביל הכוללים ,בתחום המועצה

  קיצור זמני הנסיעה, ועידוד שימוש בתח"צ ע"י  -3929לשנת השפעה על רמת מינוע עד

קיצור זמני הנסיעה וסלילת כבישים מחברים בין מקבצי ישובים צמודים, שבילי אופניים 

 מקשרים בין יישובי המועצה שיאפשרו הגעה ישירה וקצרה ליעדים הציבוריים במועצה. 

ל תחבורה עתירת נוסעים. קביעת שטחים לתעסוקה ותעשיה עם נגישות רבה לתחנות ש

יצירת שטחים לחניוני 'חנה וסע' הצמודים לצירים הארציים וקישורם בתח"צ למקבצי 

 היישובים.

  לכיוון  52-ו 57אמור לספוג חלק ניכר מהתנועה העוברת כיום בכביש  50כביש  -2תמ"א

 הם: 50מטרופולין חיפה וליישובי עפולה בית שאן וכל הסביבה. יתרונות חיבור 

, כאשר ניתן יהיה להורידו 52שפעה ישירה על פיתוח ועל ההיררכיה של כביש ארצי ה .0

 ;ברמה מכביש ראשי לאזורי, דבר אשר משפיע בצורה ישירה על מהירות הנסיעה

 ;52היבטים בטיחותיים עם הישובים בכביש 

יספוג חלק מהתנועה שאמורה לשרת את תחנות הרכבת הכבדה בתחנות  50כביש  .3

 ובלפוריה )עפולה(.כפר יהושוע 

מהווה פוטנציאל לניצול שימושי הקרקע לשימושים שונים  50פיתוחו של כביש  .2

 באמצעות נגישות נוחה ומהירה מכבישים ארציים המתחברים אליו.

  יתממש ויספוג את כל  50בהנחה שתוואי כביש  -בחלק הצפון מערבי 52תוואי כביש

ולין חיפה, אין אנו רואים השפעה התנועה העוברת מעפולה והעמקים לכיוון מטרופ

בקטע הצפון המערבי וחיבורו לכפר  52תחבורתית משמעותית ומשכנעת להטיית כביש 

 50ע"י סלילת תוואי כביש  52החורש. צריך לשים דגש על הורדת ההירככיה של כביש 

, הנגיש ליישובי המועצה 52ובכך ניתן יהיה לשמר את התוואי הקיים של כביש אזורי 

הקיים הינו המשכיות ישירה לכיוון  52כו ובעיקר לנהלל ורמת דוד. יתרון נוסף לציר לאור

 .55צפון ליישוב זרזיר ולכביש ארצי 

  הינו  6ובתמ"מ  32התוואי המוצע בתמ"א  -חיבור המסילה המזרחית למסילת העמק

ומית, הלא ברמה ביותר ההגיונית ערה(. זוהי החלופה )ואדי 67 כביש התוואי שעובר לאורך

ועפולה(,  ערה, חריש גדולה )ואדי למסת אוכלוסייה מיטבי שירות האזורית, מבחינת ברמה

ונופית. כל החלופות  סביבתית ומבחינה המועצה יישובי לרוב מיטבית נגישות מבחינת

 תחבורה של נגישות מבחינת האחרות המוצעות מערבית לואדי ערה יהיו בעייתיות מאוד

 לא )שעדיין 50לכביש  בסמוך מיקום על ברובן הן מבוססות אליה. המועצה מישובי ציבורית

 המועצה יישובי עוברת, שכן ואזורית לתנועה ארצית בעיקר ישמש יסלל אם קיים( ואשר

המועצה  מיישובי כפולה ציבורית מערכת תחבורה הקמת ידרוש עליו. הדבר נשענים לא

 גבוהה. שירות רמתב יקרה שספק אם דבר החדשה(, הרכבת ולתחנת )לעפולה
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 המלצות מדיניות וחלופות

 חלופות

 )חלופה א7ב( 52קישור וחיבור בין יישובים בכביש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גבת, רמת דוד,  -תלמידים מהיישובים הסמוכים 002-לבית הספר שגיא שבשריד מגיעים כ

 ברוך.-נהלל, גניגר, יפעת, כפר
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( על ידי שביל 52בים )באמצעות הרחבת כביש חלופה ב' מציגה אפשרות לחיבור בין היישו

 אופניים.

תלמידים לבית  080-מהיישובים אחוזת ברק בלפוריה, תל עדשים, גניגר, רמת דוד מגיעים כ

 הספר עמק יזרעאל.

חיבור בין אחוזת ברק לבין  חיבור ישיר של אחוזת ברק עם קיבוץ מזרע )המועצה המקומית(:

י והכביש ישרת את היישובים שבקצה המזרחי )עין דור, גזית, איזור תל עדשים ומזרע הינו רצו

אחוזת ברק(. כדי שיספק את רמת השירות הנדרשת לתושבי המועצה, בעיקר לקיצור הדרך 

לשירותים הציבוריים, ללב המועצה האזורית באיזור בניין המועצה ולמכללה, יש להימנע ככל 

חי לביצוע החיבור הנ"ל הינו יישום האפשר מלהשתמש בו עבור תנועה עוברת. תנאי הכר

על מנת שיספוג את התנועה הארצית העוברת שאמורה לחבר בין אזור  50וביצוע של כביש 

עפולה והעמקים לבין מטרופולין חיפה. בנוסף, החיבור יאפשר הגברת תדירות התח"צ 

 מהיישובים אחוזת ברק, גזית ועין דור והסביבה הקרובה אל אזור המועצה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מקרא:

יכביש ארצ            

ישובי כביש            

חלופה              
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 קישור וחיבור שמשית וגבעת אלה

תלמידים לבי"ס בגבעת אלה. לבית ספר עמקים תבור מגיעים מאחוזת  59-מציפורי מגיעים כ

תל  -תלמידים. דבר זה מחזק את חשיבות הקישוריות אחוזת ברק 069-ברק ומתל עדשים כ

 מזרע. -67כביש  -עדשים

עה בעיקר כשיש מוסדות ציבור וחינוך משותפים, חיבורים בין הישובים יכולים לקצר זמני נסי

ותחנות הסעות המונים )קלה, רכבת כבדה(. לדוגמא: חיבור בין הישוב שמשית לכביש הגישה 

הסוללים יחדיו וחיבורים -גבעת אלה-לגבעת אלה יאפשר חיבור של כל מקבץ הישובים שמשית

מות ומתוכננות. בנוסף, ישירים למערכת צירים ארציים עליהם נשענו מערכות תח"צ קיי

 מנצלים את החיבורים לעוד אפשרות של כניסה ויציאה מהיישובים.

 

 מקרא:

ש ארציכבי            

כביש ישובי            

חלופה              

   מקרא:
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 חתך רחוב מוצע )שתי חלופות( לשריד 

 מצב קיים

 ציר ראשי בקיבוץ שריד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתך מוצע לציר הראשי ביישוב
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 מצב קיים

 רחוב פנימי בקיבוץ שריד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פנימיע לרחוב חתך מוצ
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 עתידיים  /תעסוקההצעת מיקומי אזורי תעשיה

הצעתנו למיקום עתידי של אזורי התעשייה ומוקדים )ככל שיוחלט על הקמתם( מתבססת על 

, נגישות לתחבורה ציבורית והסעה המונית. דוגמא טובה לאיזור מסחרי 6נגישות לכביש 

באלונים, הנגיש לתח"צ ונמצא על פרשת מצליח ונגיש ניתן לראות באיזור זה במרכז המסחרי 

 הצעות אלו ייבחנו גם מהיבטים נוספים. דרכים חשובה.

 המיקומים המוצעים הינם: 

 .תחנת רכבת כפר יהושע 

 .תחנת רכבת כפר ברוך 

  בתחום המועצה האזורית עמק יזרעאל (69/67תחנת רכבת עפולה )צומת הכבישים. 
 מצפה עדי תחנת רק"ל. 
 ובילתחנת רק"ל צומת המ 

 מוצעת סוללים תחנת רק"ל. 

 ציפורי תחנת רק"ל. 

  (.57/52צומת נהלל )צומת הכבישים 
  

 מיקומים מוצעים -"חנה וסע"
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 חלופה מוצעת -שאטל באלון תבור 

על מינהלות אזורי תעשייה גדולים, כדוגמת אלון תבור, לנהל מערכת שאטלים שתקשר את 

 ארצית.איזור התעשייה עם מערכת התח"צ ה

 

 

 

 

 

 מקרא:

  חזרה אחה"צ   מסלול הזנה בוקר/       

  איסוף אחה"צ מסלול חזרה בוקר/           
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 תרשים זרימה תנועתי לבחינת חיבור היישובים למערך הארצי

היקפי תנועה הנמשכים והנוצרים לכל למספר יח"ד בכל יישוב מתורגם מבחינה תחבורתית 

 יישוב.

נפחי תנועה אלו, בהתאם להיקפם, מצביעים על רמת השירות בצירי התנועה בגישות 

 רך הצירים הארצי.ליישובים ובחיבורים שלהם עם מע

תרשים הזרימה המוצג מאפשר בדיקה של תפקוד מערכת הצירים בגישה ליישובים ובצמתים 

בהתאם לנפחי תנועה הנוצרים והנמשכים את הישובים למערך התנועה הארצי המחברים 

 ממס' יח"ד הקיים והעתידי בכל יישוב.

ית של החיבורים ליישובים הפוטנציאל  מבטאים את הקיבולתבעמוד הבא הגרפים המוצגים  3

 כפונקציה של נפחי התנועה בצירים הראשיים.
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 מסלולית-הקיבולת הפוטנציאלית של התנועות המשניות בצומת עם דרך מועדפת דו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסלולית-הקיבולת הפוטנציאלית של התנועות המשניות בצומת עם דרך מועדפת חד
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 צמתים מומלצים לרימזור

מחברים בין הצירים הארציים לכניסות היישובים מומלץ לרמזר )במידה ואין בצמתים ה

הפרדה מפלסית(. הרימזור יהיה בדרך כלל עם שלוש פאזות שאינו פוגע בקיבולת מערכת 

 הצירים הארצית ובפרמטר הבטיחות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיכום

תמודדים איתם, המסמך מציג את המצב הקיים הכולל בעיות תחבורתיות שיישובי המועצה מ
כגון: תח"צ, שבילי אופניים, הסתמכות גדולה על צירים ארציים קיימים, קישוריות חסרה בין 

 יישובי המועצה.

אנו מציעים שבמסגרת המדיניות התחבורתית של המועצה האזורית ייערך נספח של תכנית אב 
ך שטחי המועצה ולשבילי אופניים בה יוצגו מערכות תחבורה מקשרות פנימיות בתו לתחבורה

 האזורית הן ברמה המנועית והן ברמת התנועות הרכות.

במסגרת תכנית האב יקבעו שטחים עבור "חנה וסע" במוקדים המרכזיים המקשרים את 
היישובים למערך התח"צ הארצי הקיים והעתידי )קישוריות לרכבת ישראל ולרכבת הקלה(. 

ון: בתי ספר, מכללה, מועצה, ע"י רכיבה התוכנית תעודד רכיבה והגעה למוקדים החשובים, כג
 על אופניים במרחקים סבירים, כרכיבה יומיומית.

תכנית האב אמורה להמליץ על שטחים אופטימליים עבור שימושים מושכי תנועה, כגון: אזורי 
 תעשייה, מרכזים מסחריים שיהיו סמוכים לתחנות הסעת המונים.

צומת גבת, יפעת, גניגר, תמרת  -רציים כדוגמת בצמתים הבעייתיים עם החיבורים לצירים הא
ולהולכי   ועוד. יש לשאוף לתכנון מערכת בקרת רמזורים שתבטיח חציה בטוחה הן לרכב פרטי

 .רגל
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 50 כביש - מיוחדים דגשים

 50 בכביש הצורך

 .ולהיפך )חיפה( למערב שאן( בית )עפולה, ממזרח שעוברת התנועה נפחי הפחתת •

 ראשי-ארצי מכביש הכביש של ההיררכיה והורדת העמק" תל"שדר 52 כביש הפיכת •

 לתושבים ידידותי באופן העמק" "שדרת פיתוח את יאפשר זה דבר .אזורי-ארצי לכביש

 את שישפרו מרומזרים צמתים תנועה, מעגלי בכביש, התכן מהירות הורדת - והישובים

 פעילה. ירוקה רהושד אופניים שבילי רגלית, טיילת חיבורים, הוספת הכביש, בטיחות

 מזרח מכיוון ברוך( כפר יהושוע, )כפר וסע חנה ולתחנות הרכבת לתחנות נוחה נגישות •

 ומערב.

 שמגיעה התנועה את ינקז העתידי, 55 ארצי לכביש המערבי בקצהו 50 כביש חיבור •

 התחתון. מהגליל גדול וחלק עפולה אזור העמק, ויעדיה 6 מכביש

 גבת, נהלל, היוגב, כגון: זה, לכביש חיבורם ע"י מועצהב יישובים למספר משופרת נגישות •

 יהודית. ומחנה שריד

 .ארצי מכביש (3999 ושגיא העמק מפעלי ,שחק )כמו קיימים תעסוקה לאזורי נגישות •

 נצרת נצרת, עפולה, )כגון: התחתון הגליל באזור הגדולות הערים אוכלוסיית של גידול •

 של תפקודו על ישירה בצורה ישפיע אר,המת לתוכניות בהתאם העמק( ומגדל עילית

 המערך ואיזון האזור לפיתוח חשובה 50 כביש של נחיצותו לכן .52 ארצי כביש

 .התחבורתי

 50 כביש חיבור לאי חסרונות

 6 -לעפולה ברוך כפר דוגמאות: המועצה. מתושבי חלק עבור יותר ארוכים נסיעה זמני •
 חיפה. לכיוון נוספים ק"מ 6-כ ברק אחוזת-דור עין-גזית קיבוץ ק"מ,

 הרכבת. לתחנת מסביב שיתפתחו הקרקע לשימושי ארצית מדרך ישירה גישה העדר •

 היות הקרקע ולשימושי הרכבת לתחנות גבוהה ובתדירות יעילה לתח"צ גישה העדר •

 . מוצא ללא כביש דרך היא לתחנות והגישה

 להיררכיה להוריד ניתן ולא ארצי ככביש שארי)י 52 כביש של מעמדו על ישירה השפעה •

 (.אזורי לכביש

 ראשי. מציר המרחק בגלל הקרקע בערך ירידה •

 50 כביש חיבור לאי יתרונות

 .66 ו 52 כביש שבין העמק במרחב פגיעה אין •

 היישובים תושבי עבור הנסיעה זמני את יקצר נתיבי דו מסלולי לדו 66 כביש שדרוג •

 חלקית. בצורה שבמועצה המזרחי שבחלק

 ברוך ולכפר היוגב למושב רלחיבו יתרונות

 .יוגבוה ברוך כפר ליישובים נוספת גישה •

 .52 לכביש חיבור המשך אפשרות •

 .66 מכביש ישראל רכבת לתחנות נוחה גישה •

 המלצות

 .2 /בתמ"א 50 כביש של המאושרת הרצועה על לשמור •

 כפר באזור 52 לכביש חיבור אפשרות לגבי 03 תמ"א/ עורכי עם מקצועי דיאלוג לקיים •

 .50 כביש סלילת המשך או רוך,ב
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 2חלופה על פי תמ"א 
 03חלופה על פי תמ"א 

 כבישים חדשים

 2חלופה על פי תמ"א 

 03חלופה על פי תמ"א 

  כבישים חדשים

 תחנת רכבת
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 50חלופות לכביש 

 50ללא כביש חלופה 
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ביצוע שלביות

0שלב  שלב מיידי תאור מהלך 3שלב   2שלב    שוטף  

אישור בוועדות  הכנת תכנית אב תכנית אב לתחבורה
 מוסמכות

   

אישור בוועדות  הכנת תוכניות תבע בדיקת היתכנות חיבור בין יישובים
וברשויות 
 המוסמכות

ביצוע כבישים 
ם,רה ארגון מחברי

של התחבורה 
 הציבורית

 

בדיקת התכנות  חנה וסע
 בשטחים מוצעים

בחירת חלופות 
 מועדפות

הכנת תוכניות תבע 
ואישורן במוסדות 

 התכנון

 ביצוע חניונים
 

הכנת תוכנית אב  שבילי אופניים
 לשבילי אופניים

אישור תוכנית 
 בוועדות מוסמכות

   ביצוע שבילים

שבילי אופניים לצד 
ים ארצייםכביש  

בדיקת היתכנות 
לשבילים בכבישים 

שבתוך שטחי 
 המועצה

הצגת הנושא בפני 
 חברת נתיבי ישראל

  

 

שדרוג כבישים 
 ארציים

מבוצע ע"י נתיבי     
 ישראל

פנייה למשהת"ח  תחנות רק"ל
לבקשת הוספת 

תחנות רק"ל 
 במבואות היישובים

עדכון תוכניות ע"י 
 הוספת תחנות רק"ל

אישור תוכנית 
מוסדות התכנוןב  

 ביצוע תחנות

 

50כביש  בדיקת משמעות  
התוואי לעומק לפי 

תאום מול  ,2 תמ"א
03תמ"א  

ביצוע תהליך משתף 
 עם הציבור

החלטה של המועצה 
האזורית ופנייה 
 למועצה הארצית

אישור התכנית 
 בוועדה הארצית

 

בטיחות ותפקוד 
 צמתים

זיהוי בעיות בצמתי 
 היישובים

בדיקת חלופות 
ן הבעיהלפתרו  

בחירת חלופה 
והצגתה בפני 

 הרשויות המוסמכות

אישור התכנית 
  וביצועה
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 סביבה 20

 מבוא ומטרות המסמך  .א

אחד המאפיינים המרכזיים של איכות החיים בעמק יזרעאל הינו איכות הסביבה. המועצה האזורית   
ני איכות סביבה רבים וערכי טבע בשטחים נרחבים, ומהווה מקום עמק יזרעאל הינה בעלת מאפיי

תנסה בהמשך להגדיר את חזון המועצה  3929המעניק חוויה כפרית. התכנית האסטרטגית לשנת 
 ועקרונות תכנית המדיניות בתחום זה.

 מרכיבי איכות הסביבה במועצה האזורית עמק יזרעאל  .ב

דונם, משולבים  229,999-ארץ ובמרחב ענק של כערכי טבע ונוף מהיפים ב - שטחים פתוחים  (0
שנות התיישבות והיסטוריה עתיקה. חלק מהשטחים עוגנו בתכניות  099במסורת ומורשת של 

מתאר ארציות, חלקם שטחים חקלאיים בעלי ערכי מורשת ונוף וחלקם שטחים פתוחים. 
האופניים חווית  הנחלים, השדות והשטחים הפתוחים מעניקים לתושבים, למטיילים ולרוכבי

 טיול כפרית ופסטוראלית.

 דונם במרחב פורה. 379,999-כ -שטחי חקלאות נרחבים ורציפים  - חקלאות  (3

ישובים מטופחים וירוקים הטובלים בשטחים פתוחים  - איכות סביבה גבוהה ביישובים  (2
 .)חקלאיים וטבעיים(, עם מיעוט מטרדים סביבתיים. הזדמנויות רבות ליציאה לחיק הטבע

אורח חיים כפרי, בישובים בעלי אופי קהילתי )ערך מוסף על פרברי(,  - "כפריות קרובה לעיר" (0
אשר ברובם גם בעלי אופי חקלאי. מגורים צמודי קרקע קרובים לעיר )יש הבדלים בין חלקי 

 המועצה(. 

מניעת מטרדים על ידי פינוי אשפה  - מיעוט יחסי של מטרדים סביבתיים וטיפול מהיר בהם  (7
 מהיר, טכנולוגיות מתאימות במפעלים ועוד.

, 8, תמ"א 33מגוון תכניות שחלות על המועצה: תכניות מתאר ארציות תמ"א  - תכניות קיימות  (6
תכנית אב לפיתוח בר קיימא, תכנית אב לפסולת, תכנית  -, ותכניות שהוכנו במועצה 27תמ"א 

 להפרדת פסולת, לפסולת יבשה ופסולת רטובה.

יחידה סביבתית משותפת למועצה המקומית עמק יזרעאל ולמועצה  - יתיחידה סביבת  (5
 המקומית בוסתן אל מרג'.

 תמצית רקע ומצב קיים .ג

 ערכי טבע ונוף ושטחים פתוחים

בעמק קיימים שטחים פתוחים נרחבים, נחלים, מאגרים אזורי  - ערכי טבע ושטחים פתוחים (0
בע"ח ערה: גיריות, דלקים, חזירים,  חורש בתחום שיפוט המועצה ובקרבתה, ובהם פעילות

שועלים ותנים, מכרסמים וגם זוחלים חרקים ומאביקים וכו'. אזור העמק נמצא על צירי 
הנדידה של העופות, וניתן לצפות בו מלהקות של ממש )חסידות, שקנאים, עגורים( ועד דורסים 

ולפות וחורפות במגוון חורפים )דיות, עקבים, עיטים שונים, זרונים, שלכים( וציפורי שיר ח
 עשיר מאד.

דונם הינם שטחים  379,999-דונם של המועצה, כ 229,999מתוך שטח של כ - שטחים חקלאיים (3
 חקלאיים מעובדים.

בעמק יזרעאל מספר רב ומגוון של אתרים בעלי ערכי טבע ונוף אשר יחד עם  - "ריאה ירוקה"( 2
"ריאה ירוקה" חזותית ואקולוגית, ומהווה  כלל השטחים הפתוחים והשטחים החקלאיים יוצרים

שטח פתוח גדול מאוד בקנה מידה ארצי המעניק חוויה כפרית ופסטוראלית, לתושבים 
 ולמבקרים. חלק גדול מהשטחים הפתוחים הינם מישוריים.

  - סטטוטוריותתכניות  (0

  עצה מגדירה את רוב שטח המועצה כ"מרקם שמור משולב". חלקים משטחי המו - 27תמ"א
 -סומנו "מכלול נופי", שמורות וגנים, יער וייעור. שני ישובים סומנו כ"מכלול כפרי לשימור" 



    274 

 

בחלק גדול משטח המועצה. נופית סביבתית גבוהה  רגישותבית לחם הגלילית ואלוני אבא. 
בתחום המועצה מסומנים שדה תעופה )מגידו(, קו צנרת גז טבעי, תחנת כוח, אזור איגום 

 ור כפר ברוך( ושטחי שימור משאבי מים.והחדרה )אז

  רוב שטח המועצה מסומן "חקלאי/נוף כפרי פתוח". הישובים סומנו כישובים  - 0/3תמ"מ
כפריים/קהילתיים. קיימות מספר יחידות קרקע שסומנו כ"שטח מוגן מפיתוח" בעיקר באזור 

 הצפוני ומעט בחלק המזרחי.
גנים לאומיים, שמורות טבע מוכרזות, שמורות נוף, בתחום המועצה קיימים  - שמורות ויערות (7

 28,999-דונם של המועצה, קיימים כ 229,999יערות ושטחים חקלאיים נרחבים. מתוך שטח של כ
  .33 בתמ"אלפי סיווג  23,799-וכ 8 דונם לפי סיווג בתמ"א

 איכות הסביבה

 פקידיה:'( שבין תמרג)משותפת למועצה האזורית בוסתן אל  יחידה סביבתית (0

 הפעלת תכניות לימוד וחינוך סביבתי בבתי ספר ובגני ילדים,  -וחינוך סביבתי  תכניות לימוד
 מעבר של בתי הספר לקבלת תו תקן ירוק.

 חזור ואיכות הסביבה.יבתחומי איכות הסביבה, מ הגברת מודעות 

 .הקמה וליווי ועדות איכות סביבה בישובים 

 שימור ואיכות הסביבהא יישוביות בנוש סיוע והכוונת יוזמות. 
 איסוף וסילוק אשפה, פיקוח על פגרי בע"ח, רכישת ותיקון מיכלי - שירותי תברואה ע"י המועצה (3

אשפה, פיקוח על מי שתיה ובריכות, הדברת מזיקים במוסדות ציבור, פיקוח תברואתי, חיסונים 
 ים וסוללות ריקות.לכלבים, טאטוא רחובות ופינוי גזם, פינוי קרטונים, עיתונים, בקבוק

 הוכנו מספר תכניות במועצה: - תכניות אב  (2

 המועצה מקדמת יחד עם המשרד  -( 3903אבי נוביק,  -)שחף תכנית אב לטיפול בפסולת
 להגנת הסביבה תכנית לטיפול בפסולת על כל סוגיה )ביתית, מוצקה, גזם, חקלאית וכד'(.

  פס  -הפרדת פסולת ביתית לשני זרמים  -( 3903אבי נוביק,  -תכנית הפרדת פסולת )שחף
 ( ובשלבי הטמעה בקיבוצים.8נמצאת בשלבי התאמה למושבים ) רטוב ופס יבש.

  ,התכנית מציעה פרויקטים לביצוע לצורך  .(3995תכנית אב לפיתוח בר קיימא )אורבניקס
רכי הטמעת תפיסת הקיימות, דהיינו איזון בין שימור והגנה על משאבי טבע וסביבה לבין צ

 הפיתוח.

  פרויקט קידום שטחים הצמודים לישובים על ידי חלק מהישובים -שטחים פתוחים. 
 .ושיתופי פעולה עם רשויות שכנות ורשות העתיקות רט"ג ( 0

 

 מטרדים קיימים

 שריד, גמל כגון ,הישובים בתוך חלקם מזהמים, מפעלים מספר קיימים - מזהמים מפעלים (0

 ועוד. פזקר חשמל, חברת כגון תעשייה באזורי וחלקם )גיניגר( אמיקו

 שימוש נעשה במפעל ממשחטות. שמגיעים פסדים ומעבד מנצל המפעל - פסדים מפעל (3

 במקרים להיווצר עלולים ריחות ריחות. למנוע כדי גיבויים כולל מתקדמות, בטכנולוגיות

 .כמטרד נתפס אינו המפעל תקלה. של במקרה לדוגמה כמו מסוימים

 ובשטחים חורשות בתוך נחלים, לאורך פירטיים פסולת השלכת אתרי קיימים - פסולת (2

 .חוקי בלתי באופן ופסדים( בייתית )בנין, פסולת מושלכת שבהם אתרים  אלו .פתוחים

  ריחות. למנוע כדי שעות 53 תוך נעשה חזורימ - )עפולה( פסולת סילוק אתר (0

 מיישובי ורעש דוד מתר התעופה משדה רעש עיקריים: מטרדים 3 קיימים - רעש מטרדי (7

 וכו'(. זיקוקים באוויר, )יריות אירועים בעת מיעוטים

 קירור ובמפעל סנפרוסט במפעל תנובה, במחלבות מפעלים: במספר אמוניה קיימת - אמוניה (6

 שחק. התעשייה באזורש
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 העמק פסדי למפעל סמוך טון( 09,999) גפ"מ לאחסון אתר מתוכנן - )גפ"מ( מעובה פחמימני גז (5

 (.מתנגדת המועצה .עורכים ועדת )בדיוני ד' 23 תמ"א פי על

 )בהכנה(. ב' 00 תמ"א לפי למלט חרסית לכריית מוצע אתר - כרייה אתר (8

 מטוהרים כולם הקולחין ריח. מטרדי קיימים פעם מדי טיהור מכוני 5-כ קיימים - מט"שים (0

 להשקייה. ומשמשים

 בעיה ליצור עלולים מנוצלים םשאינ מים קולחין. מי של מלא ניצול כיום -קולחין מי (09

 ותשתיות. ייצור אמצעי ניצול אי סביבתי, וזיהום אקולוגית

 ריסוסים 09-כ )לעומת בעונה פעמים 0-7-כ הדברה בחומרי בריסוס שימוש נעשה - ריסוס (00

 שישי(. בימי )בעיקר לריסוס חשופים אופניים ורוכבי מטיילים ילדים, (.89-ה בשנות בעונה

  ומטיילים. עדרים ליווי כלבי בין ייתיבע מפגש - רעייה (03

 חקלאות .ד

 הינם דונם 379,999-כ המועצה, של דונם 229,999 -כ של שטח מתוך - חקלאיים שטחים (0

 האדמה לעיבוד. יחסית ונוחים נרחבים בעמק השטחים מעובדים. חקלאיים שטחים

 חקלאות חישט של המלחה קיימת והמלחה. ניקוז איוורור, מבעיות וסובלת כבדה חרסיתית,

 בקולחין. אינטנסיבי שימוש עקב

 בתי מעט קיימיםו פתוח בשטח צמחית חקלאות הינה החקלאות עיקר - החקלאות סוג (3

 בע"ח(. וחקלאות רפתות )ובנוסף צמיחה

 עגבניות, - הילתעשי ירקות ;ותירס חיטה - גרעינים גידולי ;למספוא גידולים - הגידולים סוגי (2

 וברוקולי כרובית כרוב, בצל, שום, סלק, חסה, - עלים גידולי ;תירקו גידולי ;ושעועית תירס

 ;והדרים שקדים שמן, - מטעים )בחורף(,

 נמצא לא השנים לאורך לתעשייה. ובעיקר המקומי לשוק הינו הגידולים עיקר - הגידול יעד (0

 הייצור היצוא. בשוק ולא המקומי בשוק לא בשווקים, העמק לתוצרת ייחודי יחסי יתרון

 יחסית. נמוך מחיר ופודה ולתעשייה לשוק המרכזיות הגידול בעונות מיוצר בעמק איהחקל

 ברווזיםו תרנגולים ופיטום לול ענף לחלב, רפתות כולל חיים בעלי גידול - חיים בעלי גידול (7

 )מעט(.

  מ"מ. 799-כ - גשמים מי של שנתי רב ממוצע - גשם מי (6

 לחקלאות. ש"מחוברים" ואנשים שנים עשרות במשך שהצטברו וידע ניסיון - אנושי הון (5

 הבעיות והאתגרים לעתיד  .ה

 תשתיות, ובניית פיתוח מפני הפתוחים השטחים על השמירה אתגר - ירוקה כריאה העמק (0

 על שמירה מעובדת, חקלאית כקרקע הקרקע על שמירה הפתוחים, השטחים רצף על שמירה

 והמלחה. קולחין מיב יתר שימוש הדברה, ריסוס, זיהום, מפני החקלאית הקרקע

 היצוא, והיקף הפדיון הקטנת החקלאים, ברווחיות שחיקה - החקלאי המגזר היחלשות (3

 הישובים של להתדרדרות להביא עלולה ארצית ומדיניות המשתנה, החקלאית ההוויה

  אדמתם. עם החקלאים של הקשר ולאובדן החקלאיים

 של בחינוך קושי קיים  קטן. החקלאים ומספר מתבגרים, החקלאים - לחקלאות המשך דור (2

 ואפשרויות הישובים עתיד מבחינת חמורה משמעות לכך להיות עלולה לחקלאות. המשך דור

  בקרקע. הקשורים הערכים ואובדן הקרקע ועיבוד החקלאות פיתוח המשך פיתוחם,

 המים החקלאית. הקרקע על איום גם אך הזדמנות מהווים המושבים המים - מושבים מים (0

 את בוחן הבריאות משרד כוללת: התייחסות אין אך רבים גורמים ידי על מטופלים המושבים

 החקלאות ומשרד הסביבתי המימד את בוחן הסביבה להגנת המשרד הציבור, בריאות היבטי

 יחסית מלוחים במים שימוש התירה ענבר ועדת החקלאי. הגידול על ההשפעה את בוחן

 יגררו גבוהות טיהור דרישות לכך נוסף הארוך. וחבטו בקרקע לפגוע שעלולים יזרעאל, בעמק

 שיממנם. מי ואין גבוהות תפעול הוצאות
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 מישובים מספיק שרחוקים נרחב בהיקף פתוחים שטחים של קיומם - ארציות מתאר תכניות (7

 תעופה ושדה פסדים באתר גפ"מ לדוגמה מטרד. להוות שעלולות ארציות תשתיות "מושכים"

 במגידו. 0 מדרגה

 והתפיסה התכנונית הכוללתהחזון  .ו

איכות חיים גבוהה על כל מרכיביה. הפיכת עמק יזרעאל לנקי ממטרדים  - "איכות חיים וסביבה" (0
 סביבתיים ובולט באיכות הסביבה הגבוהה בכל המימדים.

מועצה השומרת, מנהלת ומטפחת את הקרקע החקלאית,  - "שמירה ואיכות שטחים פתוחים" (3
וק כנכס עיקרי של המועצה והתושבים וכריאה ירוקה שמושכת השטחים הפתוחים והנוף היר

 קהל, מתוחזקת ונקייה ממטרדים. שמירה על השמורות והיערות לסוגיהם. 

קידום החקלאות ורווחת החקלאים תוך שימור הצביון הכפרי, איכות החיים ורמת  - "חקלאות" (2
ים לחיזוק החקלאות החיים, ביסוס וייצוב ענפי הצומח, הבטחת החקלאות ועידוד החקלא

לאורך השנים. שינוי פני החקלאות ותדמית החקלאי, צמיחה, יצוא, שימור הקרקע כקרקע 
חקלאית מעובדת, המשך עיסוק בחקלאות בעלת טכנולוגיה מודרנית ושמירה על הקרקע 

 כקרקע חקלאית. 

ת מחדש טיפוח דור המשך, פיתוח תכניות הכשרה והסבה, חינוך ומיצוב החקלאו -י הון אנוש (0
 כענף רווחי ודינמי.

חברה "יזרעאלית" מלוכדת סביב אתגר השמירה על הסביבה, השטחים הפתוחים  - "יזרעאליות" (7
 והערכיים ועל השטחים החקלאיים תוך שיתוף פעולה בין הישובים.

מיחזור יהווה חלק מאורח חיים מקיים. המרחב החקלאי יהווה חלק מטיפול בטיהור  - מיחזור (6
 ת ופרש בעלי חיים, ויהווה בסיס לחקלאות בת קיימא.המים, הפסול

 בתחום איכות הסביבה, שטחים פתוחים וחקלאות  -המלצות מדיניות הנגזרות מהחזון  .ז

מאמץ מתמיד לשיפור איכות הסביבה במועצה בכל המימדים  - "הבטחת איכות החיים במועצה" (0
 ות הסביבה.וההיבטים של איכות הסביבה. שירותי ציבור מעולים בתחום איכ

הכנת תכנית לניהול ושמירה על שטחים  - "שמירה על שטחים פתוחים ושטחים חקלאיים" (3
פתוחים, טיפוח המורשת החקלאית, קביעת כללים למניעת שטחים חקלאיים שאינם מעובדים, 
לטיפוח ושמירה על שטחים פתוחים, שטחי חורש, נחלים, תעלות ניקוז ושטחים פתוחים 

 .שבצידי דרכים וכד'

חינוך והשקעה בחינוך הסביבתי, צריכים להיות בראש סדר העדיפויות,  - "חינוך סביבתי" (2
בראייה ארוכת טווח. החינוך הסביבתי יהיה במסגרות מערכת החינוך ובמסגרת פעילות נוער 
ויכלול טיפוח של ועדות איכות סביבה יישוביות. הקניית הרגלים מגיל צעיר להקטנת הפגיעה 

 , Reuse, Recycle ,Reduceחתה במקור, חידוש, שימוש חוזר ומיחזור )בסביבה ע"י הפ

Renew.) 

חיזוק החינוך החקלאי ועידוד דור המשך של חקלאים בני המועצה לפתח  - "המשאב האנושי" (0
חקלאות מודרנית ורווחית ומאידך מעורבות ויוזמה לשמירת החזקה של החקלאים על הקרקע, 

פיתוח הישובים וגמישות בנחלות, תמרוץ ותמיכה בחקלאות יצירת ידע מקצועי, אפשרויות 
 ועוד. יצירת תדמית חיובית לחקלאים.

פורום של תושבי נאמני סביבה שיהווה מסגרת לפעילות תושבים בתוך הישובים  - "יזרעאליות" (7
 ומחוץ להם ומסגרת לתיאום עם המועצה, היחידה הסביבתית ועוד.

בכל שכבות הגיל באמצעות מערכות החינוך ואתרי  הרחבת המודעות למיחזור -" "מיחזור (6
אינטרנט של המועצה והישובים, הצבת יעדים להיקפי מיחזור, הכנת תשתיות מתאימות 

קומפוסט, שימוש לשדות כזבל/ למיחזור, שימוש במקסימום פרש מבעלי חיים לצורך העברה
 בחומרים שפגיעתם בסביבה נמוכה וכד'.
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י אופניים ועידוד רכיבה בין הישובים לבין מוסדות ציבור פיתוח שביל - תחבורה מקיימת (5
 ולאזורי תעסוקה.

משאבי מים, מיזמים לצורך להפחתת מטרדים,  המחקר והפיתוח חיזוק -" "הפחתת מטרדים (8
פיתוח בתחום ההדברה כך שתימשך המגמה הקיימת כיום להפחית את  בתחום החקלאות ועוד.

מבוססות על הדברה. בנוסף מניעת ריסוס על מטיילים מספר הריסוסים, ופיתוח שיטות שאינן 
 ורוכבים בסופי השבוע.

מעורבות ויוזמה למניעת אישור )או שיפור התכנון(  -" "מאבק ברמה הארצית למניעת מטרדים (0
 של תשתיות ארציות חדשות המהוות מטרד ופוגעות באיכות החיים במועצה.

לה עם רשויות סמוכות לשם שמירה על בניית שיתופי פעו - "שיתופי פעולה עם השכנים" (09
 סביבה נקייה, איסוף אשפה ומניעת מצבורי אשפה בשולי ישובים, לאורך דרכים, נחלים וכד'.

תכנית לפיתוח בר קיימא, תכנית  -הטמעה ויישום של תכניות אב שהוכנו במועצה  -" "תכניות (00
 אב לפסולת ותכנית להפרדת פסולת.

 ות הסביבה ושטחים פתוחים ואכיפה ציבורית שלהם. חוקי עזר בתחום איכ - "חוקים" (03

 סיכום .ח

במועצה אזורית עמק יזרעאל קיימים שטחים פתוחים ושטחים חקלאיים בהיקף נרחב, ותושבי 
המועצה נהנים מאיכות חיים וסביבה גבוהים. אתגרים לא פשוטים עומדים בפני המועצה, כדי 

ם פתוחים, ועל איכות הסביבה. כדי לשמור על  השטח החקלאי ככזה כדי לשמור על שטחי
להבטיח את מימוש החזון יש לגזור מהמלצות המדיניות שפורטו לעיל, המלצות ליישום וסדרי 

 עדיפויות. 
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 תיירות 27

 בראון ויובל יוסף בן אילן ע"י נכתב זה פרק

 עמק יזרעאל יירות במועצה האזוריתמדיניות ענף ת א.

 . תמצית מצב קיים:0

'אגן' התיירות של עמק יזרעאל כולל את העמק עצמו, ואיזורים שכנים: רמות מנשה )מ"א מגידו(, 
 נצרת, רכס הגלבוע ועמק חרוד ורמות יששכר וגליל תחתון דרומי. -רכס הכרמל, רכס מגדל העמק 

 חצי שעה(.ק"מ )כ 29לא עולים על  טווחי הנסיעה ב'אגן' התיירותי הזה

תיירותי  יעד קצה'אגן' התיירות של עמק יזרעאל אינו ממוצב בתודעת הציבור כמותג תיירותי, מהווה 
בעיקר לתושבי המרחב עצמו, חיפה והקריות, ואדי ערה והשרון הצפוני, ובעיקר לטיולי ובילויי יום 

דים, זוגות, משפחות )יחי .F.I.Tבחיק הטבע, היער והכפר: רוב הביקוש הזה הינו מהשוק העצמאי 
וחבורות(, אחוז גבוה יחסית של בני מיעוטים, רובו בסופי שבוע, חגים, מועדים וחופשות, רובו 

 עור הלינות באיזור, כמובן, זניח.מתמקם באתרים ללא דמי כניסה, פידיון נמוך מאד למבקר, שי

בית ממרכז הארץ לתנועה תיירותית מאסי מסדרון מעבר'אגן' התיירות של עמק יזרעאל מהווה 
 לגליל, עמק המעיינות, סובב כינרת וגולן. 

תנועה זו עוצרת ב'אגן' התיירות של עמק יזרעאל לשירותי דרך )צומת מגידו, יקנעם, צומת אלונים, 
רמת ישי, עפולה, צומת מזרע, שער הגלבוע ועוד(, וחלק ממנה עוצר לביקור אחד, קצר יחסית, 

שערים, תל יזרעאל, בית אלפא, נצרת(. רוב הביקוש לאתרי  באתרים מובילים )תל מגידו, בית
 וק המאורגן )קבוצות באוטובוסים(.הביקור המובילים הינו מהש

; אין נתונים 3903מיליון תיירים בשנה )על בסיס הערכות לשנת  8-'אגן התיירות' מושך ומעביר כ
ת שוק מאורגן ומחצית שוק סטאטיסטיים לגבי רוב הפרמטרים(; כרבע מזה תיירות ניכנסת; כמחצי

מיליון תיירים בשנה,  7-קרוב ל -עצמאי; איזור עמק יזרעאל עצמו מושך ומעביר הנפח הגדול ביותר 
אבל מהם רק כעשירית תיירות יעד קצה, ורובה ככולה ללא לינה, והרוב הגדול תיירות מעבר 

 עד אחרים.לאיזורי י

זורים השונים ב'אגן' התיירות של עמק יזרעאל, מקדם הסינרגיה הכלכלית ביחסי הגומלין בין האי
התרומה התיירותית המוספת בין רמות מנשה לבין עמק יזרעאל, נמוכה ואולי   -נמוך מאד; לדוגמא 

אפילו שלילית, וכך גם יחסי הגומלין עם הכרמל, נצרת, הגלבוע וגליל תחתון. ובכל זאת זה 'אגן' 
תנועה, שירותי דרך התייר העצמאי והסוכן, דפוסי  אחד מבחינת תפיסת מרחב האפשרויות בתודעת

 וביקור אתרים.

היצע התיירות בעמק מתבסס על מצאי לא מזהיר: גן לאומי בית שערים, תחנת רכבת היסטורית 
חצר מרחביה, גבעת שייח אברוק, פסל זייד, בית עלמין כפר יהושע, מוזיאון ההתיישבות ביפעת, 

מסעדות כפריות, ומזרע, חוות התבלינים בבית לחם הגלילית, שירותי דרך צומת אלונים בנהלל, 
קצת חקלאות גלריות, לינה כפרית ועשרות עסקים נקודתיים חלשים במשקי הקיבוצים והמושבים )

פינוק הוליסטיים/מיני טיפולי  -תיירותית, קצת הסעדה, קצת מסחר תיירותי וקצת 'טיפנוקים' 
 ספא(.  

 ם כמעט בכל איזור כפרי אחר בארץ!יים כפי שקיימיאין בעמק מתקני איכסון ייחוד

ונוף  מרחב המועצה מתאפיין בשטחי חקלאות רציפים המספקים למטיילים ולתושבים אווירה כפרית
 פסטוראלי פתוח.
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עסקי תיירות; להלן סיווגם, הערכת ביקושים  309 -במועצה האיזורית עמק יזרעאל קיימים כ
 : )אין כל מקור/מאגר מידע מסודר ומבוסס לגבי פרמטרים אלה( )ביקורים ולינות בשנה( והפידיון

 אתרי ביקור יום:    

 מספר אתרים סיווג
מספר ביקורים 

 בשנה
פדיון בשנה           

 ללא מע"מ()₪ 

 2,399,999 029,999 05 חקלאות תיירותית
 3,099,999 29,999 03 גלריות, סדנאות, מלאכת מחשבת

 03,899,999 389,999 30 מסחר תיירותי/חקלאי
 2,299,999 39,999 36 הוליסטיקה וטיפולים

 099,999 39,999 2 מפעלי בוטיק
 599,999 39,999 09 ספורט ואתגר

 099,999 09,999 2 אקולוגיה וסביבה
 699,999 0,999 2 ותאטרקצי

 

 מספר אתרים סיווג
מספר ביקורים 

 בשנה
פדיון בשנה           

 ללא מע"מ()₪ 
 0,699,999 009,999 00 וריה ומורשתהיסט

 00,299,999 369,999 26 הסעדה והסבה
שמורות טבע, גנים לאומיים, טבע, 

 נוף וארכיאולוגיה
00 269,999 0,099,999 

 699,999 09,999 0 משאבי ייצור: תעשייה/חקלאות/מים

 03,399,999 0,200,999 339 סה"כ
 

 איכסון:

 סיווג
מספר 

 תריםא
מספר 
 יחידות

מספר 
 מיטות*

)₪ פדיון בשנה 
 ללא מע"מ(

 7,099,999 389 039 0 מלון
 0,599,999 023 32 0 אכסניה

 9 9 9 9 כפר נופש
 0,899,999 83 30 0 מלונית

 399,999 399 9 0 חניון קמפינג משולב
 9 9 9 9 אורחן

 9 9 9 9 לינת שטח/חניון
 03,799,999 795 000 08 יחידות אירוח )צימרים(

0  202 33 סה"כ ,390 33,099,999 

 

 39% -במלונות וביחידות האירוח הכפריות, כ 29% -* שיעור תפוסת מיטות ממוצעת של כ
 באתרי לינת שטח. 09% -אכסניות וכב

ם ומבנים היסטוריים בעלי חשיבות במורשת פיתוח הארץ ברחבי עמק יזרעאל מצוי ריבוי של אתרי
והקמת מדינת ישראל; אדריכל ערן מבל, עורך בימים אלה סקר מבנים לשימור כחלק מתוכנית 'עמק 

-מבנים ואתרים בעמק יזרעאל, הנושאים אופי היסטורייזרעאל קווים לדמותו'. בסופו ימופו 
 . ארכיטקטוני בעלי ערכי שימור
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יירות פנים )וכבר צויין שלגבי עמק יזרעאל אין פוטנציאל משמעותי של תיירות בכל הקשור לת
הכלכלה התיירותית במבני ואתרי המורשת הקיימים, חלשה )היקף ביקושים ופידיון,  -נינכסת(, 

בהשוואה לענפי תיירות אחרים(, ומשקפת את מגמת הירידה העיקבית במשיכה ובריתוק של אתרי 
ת ההתיישבות, הקרב, ההנצחה , היסטוריה, מסורת ופולקלור(, ובמיוחד מורשמורשת, )ארכיאולוגיה

 וכו'.

מנגד, מתחזקת ההעדפה של תיירות הפנים להיצע של בילוי קל )משחקים ושעשועים, פינוקים, 
, גסטרונומיה גורמה, בילויי קניות )חנויות בוטיק וירידים(, מופעים ופסטיבלים )בידור(, רומנטיקה

צירה, אקולוגיה וטבע, אמנות פלסטית ומלאכת אומן, ואיכסון רוח, יבריאות,  סדנאות, הוליסטיקה
 אישי, אינטימי(.יצירתי, ייחודי, 'בוטיקי' )

 משרות. 299 -הערכת התעסוקה )שווה ערך משרות( באתרי התיירות השונים נאמדת בכ

קק"ל וכו'( משמש לכיסוי הפדיון באתרים הציבוריים )שמורות טבע, גנים לאומיים, יערות וחניוני 
חלק מהוצאות התיפעול והתחזוקה, ואינו מספיק להניב קרן להשקעות בפיתוח משלים/נוסף, או 

 אפילו להתחדשות תקופתית של המוצר התיירותי.

, חלק קטן מהם מניב רווחים משמעותיים, אך רובם הפרטייםלגבי האתרים והעסקים התיירותיים 
 הביקוש והפדיון הקיימת. אינם כלכליים ברמת התיפעול,

מגידו מאגדת את התיירנים ואת שתי המועצות שתומכות כספית -עמותת התיירות עמק יזרעאל
 ומאד מעוניינות בקיומה. בעמותה

 אתרים המשלמים דמי חבר שנתיים. 07-בעמותה כ

מק העמותה מעסיקה משרד פרסום ויחסי ציבור הדואג באופן שוטף לפרסום הפעילות התיירותית בע
  דגש על אתר זה או אחר.ב - באופן ספציפימידי פעם ובמגידו באופן כללי, ו

העמותה נמצאת בקשרי עבודה שוטפים עם הרשות לפיתוח הגליל, משרד התיירות ומשרד 
 .החקלאות ופיתוח הכפר

העמותה נמצאת בקשר שוטף עם התיירנים השולחים אליה מידי שבוע דוח פעילות ומבצעים שונים 
; בחסות העמותה מתקיימים באיזור מיפגשי מים באתרים ובתקשורת באמצעות העמותההמתפרס

פורום תיירנים האמורים להתעדכן בנעשה בתכנון ובפיתוח, להגביר שיתוף פעולה ביניהם, לגבש 
צרכים משותפים במסלול השפעה שדולתי, ולהציף רעיונות לפעילויות אזוריות )מיתוג, השתלמויות 

 עים, שילוט ועוד(.מקצועיות, אירו

התיירנים בפועל המפגשים אינם מספיק תכופים ואינם משיגים את המטרות למעט התעדכנות של 
 בנעשה ברמה הציבורית.  

חדשות דרך 'חממת תיירות בעמקים' באמצעות מרכזי טיפוח )מט"י(;  תבנוסף מלווה העמותה ייזמויו
תיירות בעמקים' )באמצעות עמותת מספר היזמויות הפרטיות בתיירות, המופנות ל'חממת ה

'חונכות   09 -; בנוסף, ישנן כ3900בשנת  5 -כ -התיירות(, לסיוע בייעוץ והכנת תכניות עסקיות 
עיסקית' במסלול משרד התעשייה המסחר, אך לא ניתן לפלח מהם את מספר החונכויות העוסקות 

 בתיירות.

תת התיירות וגופים שונים, או ביוזמת ביוזמת או לפחות בסיוע המועצה האזורית ובשיתוף עמו
משולבי קהילות ותיירות: פסטיבל "טעמים" בחורף,  פסטיבליםתיירנים פרטיים, נערכים באיזור 

פסטיבל "ימי חלב ודבש" בשבועות, פסטיבל טלויזיה "שובר מסך" במיכללת יזרעאל, פסטיבל 
סטיבל מוסיקה בינלאומית, יריד "הקולעים" בבית לחם הגלילית, "צלילים בעמק" בחופשת הקייץ, פ

אקולוגי, פסטיבל הלחם בעין דור, כנס מקהלות, חגיגת הזמר העברי, פסטיבל הצגות ילדים בהרדוף, 
 מרוץ הר לעמק, גלגלים של תקווה ועוד. 

הפסטיבלים הגדולים יותר, כמו "ימי חלב ודבש", הינם תלויי תקציב ציבורי )גירעוניים(, אבל 
וקי של התיירות בעמק ולכלכלת אתרים ועסקים תיירותיים הנהנים מהגדלת תורמים למיצוב שיו

 .ביקושים בימי הפסטיבלים. חלק מהפסטיבלים הקטנים יותר מכסים את העלות ואף משאירים רווח
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לא קיימים נתונים על כמות ומאפייני המשתתפים באירועים אלה, אבל יש להם תרומה גדולה 
ות הפסטיבלית אלא ושירותי התיירות באיזור, לא רק במשך הפעיל מוכחת לביקוש ולפידיון באתרי

 לאורך כל השנה.

הפסטיבלים מושכים )כולם יחד( עשרות אלפי משתתפים, )כמו מופע אחד של שלמה ארצי 
בתיאטרון קיסריה(, רובם מפלח המשפחות עם ילדים. יש לציין שאף אחד מהפסטיבלים לא הצליח 

 ארצית. למצב עצמו באופן בולט ברמה

ק"מ נוספים )על בסיס  579 -ק"מ של מסלולי רכיבת אופניים ומתוכננים כ 299 -ברחבי העמק כ
דרכים ושבילים קיימים כמובן(; מרבית רוכבי האופניים יוצאים בשעות הבוקר המוקדמות, מגיעים 

ת למסלולים, מתארגנים ויוצאים לרכיבה וחוזרים למקום מגוריהם, ללא צריכת שירותי תיירו
במרחב הרכיבה, למעט קפה )במקרה הטוב( ותידלוק בשירותי דרך; אין נתונים לגבי היקפי הביקוש 
לרכיבה עצמאית ולטיולי אופניים שכורים או מודרכים מבחינת מספר משתתפים כפול מספר ימי 
 פעילות בשנה כפול משך הפעילות או כפול טווח הפעילות )קילומטראג' דיווש(; עד היום לא נערכו
בארץ סקרים כמותיים בנושא והסתפקו בהתרשמויות ואמירות כלליות כמו "המון", "הרבה", 
"פעילות  גדולה ונירחבת" וכו'. מסקרים ותצפיות שונות שנערכו עיקר הפעילות בשבילים הן של 
תושבי האיזור כשילוב של כושר ואהבת הנוף הפתוח ונגישות, ומיעוטו רוכבים בודדים המגיעים 

 יזור, בקצובת זמן, רוכבים ועוזבים.מחוץ לא

מלבד תוכניות לשטחי יער, שמורות טבע וגנים לאומיים, קיימות בתחומי המועצה האיזורית עמק 
תוכניות מפורטות מאושרות )רשימה מצורפת בניספחים(, הכוללות ייעודים תיירותיים  50יזרעאל 

ים הקהילתיים קיבוצים והשאר בישובב 39מתוכן תב"עות של מושבים,  26או בעלי אופי תיירותי; 
 וביישובי המיעוטים.

מ"ר לאיכסון והשאר  009,999 -מ"ר, מתוכם כ 569,999 -זכויות הבינוי  התיירותי הפוטנציאלי כ
גלריות אומנים, הסבה, מסחר תיירותי, אירועים, שירותי דרך,  -לעסקים תיירותיים מסוגים שונים 

 ציות ועוד.לאית, הוליסטיקה, אטרקחק -תיירות

יחידות קיימות(; מחציתם  207 -יחידות איכסון )בהשוואה לכ 09,999 -על פי התוכניות ניתן להקים כ
בקיבוצים והשאר במושבים; פוטנציאל מספר  29% -בישובים הקהילתיים וביישובי המיעוטים כ

 העסקים התיירותיים שאינם איכסון נאמד באלפים.

( ניתן ללמוד כי השטח הבנוי בענף האיכסון, 3903ועצה )לשנת מניתוח דוח חיובי הארנונה של המ
 מזכויות הבניה המאושרות בתוכניות המתאר לאיכסון תיירותי. 3% -מ"ר; כ 09,299 -מסתכם בכ

מ"ר, אך מדוח הארנונה לא  007,999 -בענפי המסחר, משרדים ושירותים השטח הבנוי מסתכם בכ
 ם התיירותיים מתוך אלה.ניתן להסיק את היקף השטח הבנוי לעסקי

 דונם שטחי שמורות טבע וגנים לאומיים 25,609 -בנוסף קיימים בתחומי המועצה כ
דונם שטחי יערות קק"ל, המהווים שטחי פעילות פנאי ונופש בחיק הטבע קרוב, חופשי  23,799 -וכ 

 לין חיפה ואיזור המרכז )גוש דן(.ובטוח לתושבי המועצה ולתיירות פנים מטרופו

 פרויקטים, בעלי אופי תיירותי, בשלב תכנון רעיוני בעמק יזרעאל: 7נם יש

 מסלול טבעתי לרכיבת אופניים )אימון/כושר( על הסוללה במאגר כפר ברוך. .0

הרחבת גן לאומי בית שערים ושילוב אתר ההנצחה הלאומי של אלכסנדר זייד )רשות הטבע  .3

 והגנים(.

ה של נחל הקישון ליד מאגר כפר ברוך )רשות רעיון לפיתוח פארק צפרות באיזור פשט ההצפ .2

 הניקוז(.

 מרכז תיירותי למלאכות אומן ביער הרדוף, עמותת חירם. .0

 רעיון לאומגה מהמגדל במגדל העמק ליער בלפור. .7
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בשנים האחרונות, ענף התיירות באיזור לא התחדש, לא השתדרג, לא התגוון, לא פיתח מוצרים 
ק, לא גייס תקציבים גדולים ולא יצר הזדמנויות משמעותיות תיירותיים חדשים, לא מיצב מותג חז

. אם יימשך המצב, המגמה הכללית )סטאטוטוריות ותשתיתיות( למשיכת ותימרוץ יזמות והשקעות בענף
לשנים הבאות היא ישורת )במקרה הטוב, בזכות גידול האוכלוסיה, רמת ההכנסה וההוצאה לפנאי(. 

ה התיירותית בגלל אי התאמה לאופנות והעדפות המשתנות של תיתכן אף התנוונות מסוימת בכלכל
 קהלי השירות.  

רק במידה מוגבלת ונקודתית, ענף התיירות בעמק מתכוונן למגמות והתמורות בהעדפות והרגלי הפנאי 
 והנופש של תנועת התיירות בכלל, ושל הישראלים בפרט, המאופיינות בעליה עיקבית בציפיות לגבי: 

 וחות ואינטימיות;רמת פינוק, נ 

 ;רמת וייחוד עיצוב בתחום הכפריות 

 ;רמת השירות והיחס 

 ;החוויה הגסטרונומית 

 ;זמן איכות' חברתי ומשפחתי באווירה ו'תפאורה' רבת השראה' 

  ;ריגוש תכני ותודעתי עם הנפשה ולא רק בהקרנה על מסכים 

 תי;איכות, ייחוד, עיצוב, מקוריות, 'אותנטיות' ומיגוון במסחר התיירו 

 ;טיפנוקים )טיפולי פינוק הוליסטיים( חדשניים וייחודיים 

 מופעים, פסטיבלים, בידור, בילוי, אירועים וכו'(; איכות וגיוון אומנויות הבמה( 

  מסחר תיירותי )קניות כבילוי חווייתי( בדגש 'מוצרי מקום' ו'מוצרי איזור' בחנויות בוטיק

 ובירידים נושאיים/ממותגים;

 ידות לסביבה, לרבות אסתטיקה;איכות סביבה ויד 

 .שיכלול המידע, ההזמנה ואמצעי התקשורת עם האתר ובתוך האתר 

המדיניות לחיזוק ענף התיירות בתכנית האסטרטגית של עמק יזרעאל, אמורה לגלם מפנה חד מההיצע 
הקיים, בפיתוח מענה רציני בכל קשת ההיצע התיירותי, למגמות הנ"ל בציפיות, בהעדפות ובהרגלי 
הנופש של תיירות הפנים בישראל. הרשימה הנ"ל מייצגת את המסר המשמעותי ביותר לענף התיירות 

 בעמק יזרעאל בעשורים הקרובים.

 . תקציר בעיות:3

  עמק יזרעאל אינו ממוצב כמותג תיירותי בתודעת הציבור הכללי ובקרב סוכני תיירות ומקבלי

 החלטות אחרים בשוק המאורגן.

 ה'מולדיםם המשאבים התיירותיי( 'inherent tourism resources ,דלים: אין חוף ים, אין מעיינות )

/פולקלור היסטוריה אין פלגי מים, אין אגם, אין מצוקים, פסגות ומפלים, אין משאבי עתיקות/

אינם  היישובים הבדואיםגם  ואין אתרי עליה לרגל. ,דרמטיים אתני/מדע/אדריכלות/טכנולוגיה וכו'

 אתנית בעלת פוטנציאל משיכה משמעותי.  מציגים תרבות

 אינה מספקת, מבחינת התכנון, חזות יזרעאל, בעמק הפרטיים רוב אתרי התיירות  ם שלרמת

המתקנים, איכות התכנים, הפעילויות והשירותים, רמת הניהול והשיווק, רמה מקצועית של כוח 

עייה, בשיכפולים ובקיצורי טהאדם, תחזוקה והתחדשות. התרחיש מאופיין באילתורים, בניסוי ו

האתרים הציבוריים מנוהלים ברמה מקצועית סבירה אבל אינם כלכליים ואינם תורמים  דרך.

 משמעותית לכלכלת האיזור.
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 .מרבית התיירות העוברת/קצה איננה נשארת ללון 

  מרבית התיירות העוברת/קצה מתרכזת בצירים ארציים ובאתרים מובילים ויוצרת עומסים גדולים

 עות שיא.בש

 .התיירות איננה מחוללת תעסוקה משמעותית 

  התיירות איננה חוזרת לביקור ייעודי באיזור בעיקבות ההתרשמות מהביקור הקצר או העצירה

 החטופה במעבר.

  ההתעסקות הדומיננטית עם שבילי אופניים בשנים האחרונות, 'גנבה את ההצגה' מכיווני פיתוח

חינה כלכלית. לשבילי אופניים במרחב הכפרי, לרבות 'שביל משמעותיים לזירה שולית וזניחה מב

ישראל לאופניים' )וגם ל'שביל ישראל' ברגל(, יש משמעות תדמיתית )שולית( אבל אין משמעות 

 כלכלית לענף התיירות.

  מ.א. עמק יזרעאל, מגידו, הרשות לפיתוח הגליל ודמי החבר של  -העמותה אינה מתוקצבת דיה

 שתוארו. מגבלותתקציב שאינו מאפשר פריצה מה -ש"ח לשנה  099,999 -בכ מסתכמים-התיירנים 

  בוודאי לא יחזק את ענף התיירות באיזור, וצפוי אף להסיט יותר תנועה  6המשך הפיתוח של כביש

מעצירה ומביקור באיזור ע"י קיצור זמן הנסיעה לאיזורי יעד בעלי יתרונות תיירותיים ביחס לעמק 

 יזרעאל.

 עמק החדש )בביצוע( ותחנת הרכבת המתוכננת ליד צומת כפר יהושע, לא צפויים לחזק קו רכבת ה

 את ענף התיירות באיזור.

  מספר הפניות של יזמים לחממת תיירות, לקבלת יעוץ מקצועי הממומן ברובו על ידי המדינה, נמוך

 )והמימוש הינו בשיעור קטן(. , ומעיד על חולשה יזמית באיזור ביותר

 שש של רוב הקהילות הכפריות לפגיעת תיירות פנים בתוך היישובים באיכות החיים הסתייגות/ח

של התושבים בשילוב מדיניות המועצה והמדינה לשמירה על שטחים חקלאיים ופתוחים, היעדר 

משאבי תיירות 'מולדים' בעלי כוח משיכה גדול וחולשה יזמית כללית באיזור, רמת היזמות מוגבלת 

 ים והתכליות התיירותיים בתב"עות המאושרות, נשארים בלתי ממומשים.מאוד, ורוב הייעוד

  ,דמי היוון גבוהים הנדרשים לתשלום ע"י מינהל מקרקעי ישראל, עסקים רבים כגון: גלריות

מטפלים ההוליסטיים, הסעדה ואתרי ועיסקי התיירות קטנים נוספים הקיימים במ"א עמק יזרעאל, 

ייעוד קרקע מתאים, היתר בניה ורישיון עסק( ומהווים חסם פועלים ללא הסדרה סטאטוטורית )

 חדשות. תלכניסת ייזמויו

תהליך ארוך ב כנתה כרוךשההכנת תוכנית פל"ת/תל"ח נקודתית למשק בודד אינה ראלית מכיוון 
 וללא הצלחה בטוחה.מאד, מסובך מאד, יקר מאד ומתסכל ביותר 

  והמגבלה הזו מתוכננת  ש תנועה טיוליתבתרות את האיזור ומגבילות חופמתשתיות ארציות

 להחמיר ולהתרחב בטווח התכנית, באופן דרמטי.
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 : מטרות, מדיניות ותפיסה תכנונית כוללת. 2

 חלופות אסטרטגיות ביחס להמשך פיתוח ענף התיירות בעמק יזרעאל: 2מוצעות 

 פיתוח זוחל )ללא ריכוך החסמים והמגבלת הקיימים( "עקב בצד אגודל" .א

 ירות בשולי הכלכלה האזורית.התי .0

 המשך המגמות בקצב הקיים. .3

 מעורבות קלושה במישור הציבורי )האזורי והלאומי(. .2

 השקעות קטנות, אילתורים, אנקדוטות. -מיזמים פרטיים נקודתיים קטנים  .0

 .האין סיוע, אין הכוונה, מקריות של ניסוי וטעיי .7

 אף מקוזזת!.סטאטוטוריה קיימת )ללא שינויים משמעותיים( ואולי  .6

 רמה נמוכה מאד של אירגון, תכנון, תיאום, שיתוף, שיווק. .5

 אין יחסי גומלין משמעותיים עם אזורים שכנים. .8

 רוב תנועת התיירות עוברת בחטף או בעצירה אחת. .0

 האזור מקדיש את עצמו לבניית איכות חיים וסביבה, חינוך, רווחה, תרבות. .09

פסטוראליה אינטנסיבית   )שסועה בין  -ים שימור מירבי של משאבי טבע ושטחים חקלאי .00
 רצועות ומתקני תשתיות ארציות, ללא קשר לתיירות(.

הרחבת שמורות טבע, גנים לאומיים )רט"ג(, שטחי יער וחורש )קק"ל( ושטחי נחל, ניקוז ופשט  .03
הצפה )רשות הניקוז(, ללא נגיסה בשטחים חקלאיים מעובדים, לטובת הטבע, איכות הסביבה, 

 ונופש, עם בינוי מזערי, ללא אלמנטים כלכליים!.טיילות 

 מיזעור מטרדים תיירותיים לקהילות האיזור. .02

 מוניטין אמיתי של איזור מעולה למגורים קהילתיים מיטביים. .00

נופש פעיל של קהילות האיזור, מוצע לפתח טיילות מקשרות בין \לצורכי הפנאי והכושר .07
ופניים, הולכי רגל ורכבים חשמליים קטנים, היישובים ובמרחבי הביניים הפסטוראליים, לא

ידידותיים לסביבה ולאדם; לאלה אין כל חשיבות או תרומה משמעותית לכלכלה התיירותית 
 ולמיתוג תיירותי מצליח!

ִשיט )אקסטנסיבי( "הליכה מתונה עם מיקטעי ריצה קלה" .ב  פיתוח מואץ פָּ

 התיירות בשולי הכלכלה האזורית. .0

 האחרון, בקצב מוגבר.המשך המגמות של העשור  .3

 מעורבות מוגברת במישור הציבורי )האזורי והלאומי(. .2

דונם הצמודים לשטח המותר למגורים והגבלת  3.7-ל הגדלת השטח המותר לתיירות כפרית בנחלות .0
פיתוח תיירותי עתידי או פל"ח עתידי בכלל, רק לשטח הנוסף; )זה מחייב מערכה פוליטית ארצית 

 ול מינהל התכנון במשרד הפנים ומינהל מקרקעי ישראל(.אזורית, מ-ובוודאי על

עוגן בילוי גסטרונומי, עוגן  -פרטיים: כיוונים רצויים -עוגני תיירות מובילים, ציבוריים 0-3פיתוח  .7
אתגר, עוגן שעשועים כפריים, עוגן תחביבים, עוגן טיפנוקים )מיכלול ספא בתפיסה חדשנית(, בסיס 

ולים נושאיים מופרדים ממערכת הכבישים והמסילות; כל אחד שינוע חווייתי עם מערך מסל
מהעוגנים שייבחרו אמור לכלול, בין היתר, נידבכי תמך משלימים: מסחר תיירותי קבוע וירידים, 
ִנית על נושאי מורשת,  מופעים, פסטיבלים, בידור, איכסון בציביון ייחודי, ויכול כמובן להתבסס ְתכָּ

 תיקשורת, מדע, חברה, בריאות וכו'. חקלאות, אומנות, אקולוגיה,

 השקעות קטנות, אילתורים, אנקדוטות. -הגברת יזמות פרטית של פרויקטים נקודתיים קטנים  .6

 סיוע, הכוונה, דחיפה וגיוס משאבים ציבוריים לכל רכיבי הענף. .5

 סטאטוטוריה קיימת עם שינויים מקומיים לטובת עוגני תיירות מובילים. .8

 ון, תכנון, תיאום, שיתוף, שיווק.רמה בינונית של אירג .0

 יחסי גומלין מעובים עם אזורים שכנים. .09
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רוב תנועת התיירות עוברת בעצירה אחת, עם שיעור מוגדל של תיירות יעד קצה והארכת משך  .00
 השהייה והפדיון בעצירה האחת.

האזור מקדיש את עצמו לבניית איכות חיים וסביבה, חינוך, רווחה, תרבות ופנאי לתושבים  .03
 ולמבקרים.

פסטוראליה אינטנסיבית  -שימור מוקפד של משאבי טבע ושימור גמיש של שטחים חקלאיים  .02
 )שסועה בין רצועות ומתקני תשתיות ארציות, ללא קשר לתיירות(.

אי הרחבת שמורות טבע, גנים לאומיים ושטחי יער וחורש, כדי למנוע הרחבת חסמים והגבלות על  .00
בכלל, ובמיוחד בשטחים הגובלים עם שמורות טבע וגנים  פיתוח תיירותי בשטחים פתוחים

 לאומיים.

 הגבלת מיטרדים תיירותיים לקהילות האיזור. .07

 מוניטין של איזור מעולה למגורים קהילתיים מיטביים ותיירות כפרית .06

 07לגבי טיילות מקשרות בין יישובים ומסלולי טיול במרחבי הביניים הפסטוראליים, ראה סעיף א. .05
 הנ"ל.

 "ניתורים גדולים"  -נה העצמה מיפ .ג

התגייסות מועצתית נחרצת ואגרסיבית לקידום הענף בכל המישורים הציבוריים, היזמיים  .0
 והמשולבים, בריכוז מאמץ מובהק בפרויקטים כלכליים!

דונם הצמודים לשטח המותר למגורים  3.7-ל הגדלת השטח המותר לתיירות כפרית בנחלות .3
 או פל"ח עתידי בכלל, רק לשטח הנוסף. והגבלת פיתוח תיירותי עתידי

 .הגדלת מענקים ליזמים בחקלאות תיירותית .2

 .הגדלת היצע השטחים המיועדים לתיירות וזמינים להקצאה ופיתוח .0

נושאיות למיתוג )המתייחסות לא רק להיבט השיווק  חלופות: מיתוג ומיצוב האיזור מחדש .7
: ערש ההתיישבות; פינוקים ירותי(אלא גם להתמחות ודגשי ההיצע של מיגוון המוצר התי

בעמק; רומנטיקה בעמק; כייף בעמק; אקשן/אתגר בעמק; בחיק החקלאות; תוצרת העמק; 
יזרעאלית;  ה' )על משקל 'ביוספרה'(; פסטוראליהרָּ פֶ ְס -בריאות בעמק; עמק האומנויות; 'אגרי

עמק יזרעאלי; ; חלום ; סיפורי העמק; שירים בעמק; עמק הביכורים...נומה עמק; עורה עמק
 .טיילות בעמק -המסלולים 

 .טיוב היחס של התושבים לענף .6

עוגני תיירות חדשים ברמת משיכה  2-0פיתוח : עוגנים/מוקדים ומיכלולים במקום מסלולים .5
, טיפול )תקציבי תשתיתציבוריים נדיבים וריתוק ארצית, על בסיס כלכלי, עם תמריצים 

 הנ"ל. 7רת עוגנים מוצגים בסעיף ב.סטאטוטורי ציבורי ועוד(; כיוונים לבחי

 .העצמת פסטיבלים .8

פסטוראליה אינטנסיבית )שסועה בין  -שימור גמיש של משאבי טבע ושטחים חקלאיים  .0
 רצועות ומתקני תשתיות ארציות, ללא קשר לתיירות(.

אי הרחבת שמורות טבע, גנים לאומיים ושטחי יער וחורש, כדי למנוע הרחבת חסמים  .09
וח תיירותי בשטחים פתוחים בכלל ובמיוחד בשטחים הגובלים עם שמורות והגבלות על פית

 טבע וגנים לאומיים. 

 שיכוך מיטרדים תיירותיים לקהילות האיזור. .00

 מוניטין של איזור מעולה למגורים קהילתיים מיטביים ותיירות כפרית. .03

, ראה סעיף לגבי טיילות מקשרות בין יישובים ומסלולי טיול במרחבי הביניים הפסטוראליים .02
 הנ"ל. 07א.
 

ִשיט )אקסטנסיבי( "הליכה  -חלופה ב'  הינה העבודההחלופה שנבחרה על ידי ועדת  פיתוח מואץ פָּ
 .מתונה עם מיקטעי ריצה קלה"
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 פיתוח זוחל

 יטש  פיתוח מואץ פ  

מיפנה 

 העצמה

 מקרא:          

 ישוב         

 מקבץ עסקי תיירות

 מוקד קיים         

 מוקד מוצע         

 דרך         

 

 תרשים סכמאטי לחלופות אסטרטגיות ביחס להמשך פיתוח ענף התיירות בעמק יזרעאל
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 . המלצות מדיניות0

אבים והיקפים רוב ההמלצות שלהלן רלוונטיות לכל שלושת החלופות הנ"ל, בדרגות מאמץ, הקצאת מש
 מותאמים לכל חלופה:

הבנה והכרה בחוסר הפוטנציאל הכלכלי לענף התיירות בפיתוח של מסלולי אופניים, שבילי  0.0

טיול, ומרכזי אומנים במתכונים שונים של אירגון וקליטת מבקרים והפניית משאבים מתחומים 

 חסרי תוחלת כלכלית אלה לסעיפי המדיניות הבאים:

 .התיירותייםהרחבת קשת המוצרים  0.3

אורחני קמפינג משולב, מלוניות, כפרי נופש  -הרחבת קשת מוצרי האיכסון התיירותיים  0.2

 ומלונות.

 .והאיכות של המוצרים והשירותים התיירותיים)יצירתיות( העלאת רמת הייחוד  0.0

 .נופשים על חשבון מטיילים - דגש על תיירות נייחת ולא מתרוצצת, 0.7

נופשוני לינה, בילוי במקום בלי  -על כרטיס האשראי  'קלה'התבייתות על תיירות נהנתנית ו 0.6

 .להתפזר לכל עבר, גסטרונומיה, פינוקים, סדנאות, בילויים, מסחר תיירותי

 .חיזוק והרחבת החיבור של התיירנים לעמותה ושת"פ ביניהם 0.5

 מיתוג ומיצוב מחדש של המרחב התיירותי. 0.8

 .שיכלול השיווק, בעיקר האינטרנטי 0.0

 .0-09ות פנים, בעשירונים התמקדות בתייר 0.09

 .התמקדות בקבוצות משגשגות בימי חול ובמשפחות משגשגות בסופי שבוע, חגים וחופשות 0.00

חסימת פיתוח תיירותי ומתן רישיונות עסק לעיסקי תיירות בתחומי המגורים של היישובים  0.03

 הקהילתיים והקיבוצים.

ות במינון מתאים, בייעודי הסדרה סטאטוטורית להכשרת תמהילים שונים של תכליות תיירותי 0.02

תעסוקה", "איזורי מסחר", \מלאכה\קרקע סטאטוטוריים של "מבני משק", "איזורי תעשייה

מוסדות ציבור", "תחנות רכבת", "מתקנים הנדסיים" )כמו מאגרי מים(, "שירותי דרך", \"מבני

 "ספורט", ועוד; 

 .יישובוהכנת תוכנית פל"ח/תל"ח מועצתית ולא פרטנית ע"י יזם ו/או 
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 פרויקטים תיירותייםב. 

: חלקם קיימים ונידרשים לשידרוג, פרויקטים תיירותיים לתכנית האסטרטגית של מ"א עמק יזרעאל
  וחלקם רעיונות חדשים:

 :מיכלולים/עוגנים/מוקדים ארציים ובינלאומיים

 .גן לאומי בית שערים .0

 .גן לאומי ציפורי .3

 .הר תבור .2

  .ברוך/היוגב כפר-פארק צפרות נחל קישון .0

 .אזור בית לחם הגלילית ואלוני אבא .7

 .גזית-פארק תיירותי באזור עין דור .6

 :מיכלולים/עוגנים/מוקדים ארציים

 - פארק חקלאות מתקדמת: 55/50צומת אלונים/צומת כפר יהושע במיתווה החדש של כבישים  .5
  .התרשמות, מודעות, התנסות, שעשוע

מיצרף  - שוק המטעמים: 55/50החדש של כבישים  צומת אלונים/צומת כפר יהושע במיתווה .8
  .קולינאריה )"שף העמק"/"מטעמי העמק"(

  .לילדים ונוער "WipeOut"משולב  פארק "כייף בוץ"מאגר כפר ברוך וסביבתו:  .0

  .בשמורת נחל תבור מבואה לטיילּותגזית/עין דור:  .09

 .ספאואירוח כפרי משולב  כפר מוסיקה/כפר ידעמזרע:  .00

  .אתר השומר הראשון גבעות זייד: .03

 .רמת דוד: מרכז מבקרים מורשת חיל האוויר - 0כנף  .02

 .תחנת הרכבת ההיסטוריתכפר יהושע:  .00

 .יפעת: מוזיאון ההתיישבות והמיכון החקלאי .07

 .נהלל: מורשת ההתיישבות, בית העלמין, תל שימרון .06

 .לוניםהושעיה/מושב ציפורי: מיכלול אירוח כפרי וטיילּות עתיקות ציפורי ויערות הא .05

 .בית לחם הגלילית: מיכלול אירוח כפרי וטיילּות נחל ציפורי ויערות האלונים .08

  .תזונה אורגאניתעוגן מלאכות אומן,  -"חירם" הרדוף:   .00

  .אתגר וגיבוש ביער - ODTפארק הסוללים:  .39

  .אירוח אתני וטיילּות נחל ציפוריכעביה: מיכלול  .30

  .לאלון תבור: מיכלול סיורי מפעל וחנויות מפע .33

 מסלול תחנות - ופארק פעלולי מיםמאגר אשכול/חנתון: מרכז מבקרים מקורות )קיים(  .32
  .אינטראקטיביות לתיפלול מבקרים להקניית תובנה של מערכת המים בטבע ובהתערבות האדם

 מיכלולים/עוגנים אזוריים )רוב הביקוש בהם צפוי מאוכלוסיות מ"א עמק יזרעאל, גליל תחתון, גלבוע,
 מגידו, עיירות וכפרי מיעוטים, קריות, חיפה, נשר, רכסים, מגדל העמק, נצרת, עפולה, יקנעם(: זבולון,

 .משולב מופע אומנויות במה/כיכר שבועי יריד איכרים ויצרני בוטיקדברת:  .30

 .מרחביה: מיכלול אמנות ובילוי בזיקת מורשת .37

 .קטיף עצמישדה יעקב: מיכלול חקלאות תיירותית בדגש  .36

 .)מבנה לשימור( רשת רפול במיתחם האסםמותל עדשים:  .35

 .: מיכלול בילוי בזיקת מורשת"מזרע הקטנה" .38

 .מינחת תעופה תיירותית זעירה .30
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 יט מדיניות פיתוח התיירות במועצה האיזורית עמק יזרעאלתשר

כעבי

 ה

מנש

 ית

 א:מקר

 קהילתי  יישוב 

 מושב 

 קיבוץ 

 יישוב מיעוטים 

 מקבץ עסקי תיירות 

 גמוקד לפיתוח בשיתוף רט" 

 מוקד לפיתוח בשיתוף מרכז הצפרות הישראלי 

 המועצה לשימור אתרי מוקד ל  פיתוח בשיתוף 
  בישראל מורשת 

 מיכלולים9עוגנים9מוקדים ארציים 

 מיכלולים9עוגנים אזוריים 

  00תוואי מסילת ברזל מאושרת ע"פ תמ"א  
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 סיכום כנס שיתוף הציבור -נספח  26

 

 

 

 

 

 תכנית אסטרטגית 
 רעאללמועצה האזורית עמק יז
 32.0.03 -סיכום כנס שיתוף הציבור 
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 עבודההועדת 

 אייל בצר -ראש המועצה 

 עידו דורי -סגן ראש המועצה 

 חנה פרידמן -סגנית ראש המועצה 

 אדן תנחומ -מנכ"ל המועצה 

 דני עייק -גזבר המועצה 

 דובי ויינגרטן -מהנדס המועצה 

 אברהם ברקן -מנהל האגף הכלכלי 

 אסף אליה -מנהל היחידה הסביבתית 

 עפרי דגני -מהנדסת הועדה המקומית "יזרעאלים" 

 צחי ורמוס -מנהל "יובלי העמק" 

 דליה אייל -מנהלת מחלקת ישובים 

 ילדוד בר -מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי 

 הראל-אורית מסר -מנכ"לית עמותת התיירות 

 ועדת ההיגוי

 מזכירי היישובים.  מקומיים, הועדים החקלאיות, יו"ר האגודות היו"ר  ועדת העבודה, מנהלי המחלקות,

 . ווחיד קבאלן, דרורה נחום ,דר' נתי גלבוע -משרד החקלאות 

 מנהלת המחוז.סיגל בן עוז,  -משרד התיירות 

 .אלכס שפול / דקלה פרץ -משרד הפנים 

 ., מתכננת המחוזפנינה קופלוביץ - מינהל מקרקעי ישראל

 איסר דובדבני. -, מחוז צפון משרד התמ"ת

  עמית נצר. -החטיבה להתיישבות

 משה בן שחר . -העמק  חקלאי מנכ"ל מרכז

 ליאת וייסבוך. -מנהלת מעברים 

 שובים.יו"ר אגודות חקלאיות, יו"ר ועדים מקומיים ומזכירי יי

 צוות התכנון

 אזורי, נופי ופיזי ראש הצוות, תכנון - עירוני ואזורי בע"מאדריכלות ותכנון  -דר' עמוס ברנדייס א

 מרכזת התכנית -             אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע"מ  -עמוס ברנדייס  ,מירב גנקין

 כלכלה -                       כלכלה אורבנית בע"מ ,רן חקלאי -רן חקלאי, מילה נוימן 

 תנועה -                 אופק הנדסת תנועה בע"מ -אינג' אלבר אנדריא, מיטל אורי 

 תיירות - תכנון תיירות ונופש רעיוני וכלכלי  ,אילן בן יוסף - אילן בן יוסף, יובל בראון
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 תקציר .0

 התכנית הכנת במסגרת הציבור שיתוף כנס יזרעאל עמק האזורית המועצה ידי-על נערך 32.0.03 בתאריך

 התכנית. בהכנת המשולב הציבור שיתוף מתהליך כחלק נערך הכנס למועצה. האסטרטגית

 ההמועצ מיישובי משתתפים 079-כ בו והשתתפו למועצה הסמוכה יזרעאל עמק במכללת התקיים הכנס

 הוצגו בכנס התכנון. וצוות מועצה עובדי  במועצה, הקשורים שונים וארגונים גופים נציגי שונים, ובגילאים

 בנושאים בקבוצות דיונים התקיימו לדיון. מרכזיות וסוגיות התכנית הכנת מטרות הקיים, המצב ניתוח

 וקיימות. הסביבה ותאיכ וחקלאות, כלכלה ותשתיות, תחבורה תיירות, ואוכלוסייה, קהילה הבאים:

 לתכנית רב ערך רבות לנקודות הכנס. בסוף הצוותים ראשי ידי על במליאה הוצגו הדברים עיקרי

 גיבוש בעת בחשבון ויילקחו התכנון צוות ע"י יבחנו המשתתפים ע"י שהועלו הנקודות כל האסטרטגית.

 התכנון. תהליך של השונים בשלבים התכנית, תוצרי

 

 

 

 

 

 

 דוברות פרץ, ישראל מקור:                                    

 

 אייל בצר  -פתיחת הכנס  - 0תמונה מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דודי בריל -דברי פתיחה  - 2תמונה מס'                      עידו דורי -דברי פתיחה  - 3תמונה מס'       
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מקור: מירי שטיינברג 

שטיינברגשטיישטיינב

 רגשטיינברג

 

 רקע .3
מק יזרעאל על בסיס ידע קיים, חיזוי חזון המועצה האזורית עהינה הגדרת  מטרת התכנית האסטרטגית

 השנים הבאות.  39-מגמות ורצונות התושבים, והכנת תכנית עבודה יישומית למועצה ל

 הכנס מטרת .2
 בשלב מהצבור משוב וקבלת הציבור בפני מרכזיות וסוגיות התכנון תהליך הצגת הינה הכנס מטרת

  יזרעאל. לעמק האסטרטגית התכנית של מוקדם תיכנוני
 יעדה קהל .0

 נציגי המועצה, מליאת חברי המחלקות, מנהלי היישובים, מזכירי במועצה, תושבי כל הוזמנו לכנס

 את שכוללים האסטרטגית התכנית של היגוי וועדת חברי סביבתיים, ארגונים החקלאיות, האגודות

 ימקרקע מינהל התמ"ת, משרד המחוז, מתכנן הפנים, משרד התיירות, משרד החקלאות, משרד נציגי

  להתיישבות. והחטיבה ישראל,

 הכנס פרסום .7
 במועצה המודעות בלוחות פרסום ובאמצעות המועצה של האינטרנט אתר באמצעות נעשה הפרסום

 טלפונית. או האתר באמצעות בוצעה לכנס ההרשמה ובישובים.

 העבודה תכנית התכנית, מטרות את המתארת מפורטת מצגת האינטרנט באתר פורסמה הכנס לפני

 מרכזיים נושאים 7 לפי בכנס בקבוצות לדיון מנחות שאלות גם פורסמו באתר קיים. מצב תוחוני

 להלן: שמפורטים

 ואוכלוסייה; קהילה .0

 תיירות;  .3

 ותשתיות; תחבורה .2

 וחקלאות; כלכלה .0

 וקיימות. הסביבה איכות .7

 אלה. בנושאים בהרחבה עסק הכנס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מליאת הכנס  - 0תמונה מס' 
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 המועצה: באתר הכנס פרסום
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 הכנס מהלך .6

 ברנדייס, עמוס אדר' הציג בריל ודודי דורי עידו בצר, אייל של פתיחה דברי ולאחר הכנס, בתחילת

 הקיים המצב ניתוח העבודה, מהות האסטרטגית, התכנית של התכנון תהליך את התכנון, צוות ראש

  יון.לד מרכזיות וסוגיות

 - יישובים אזורי, הקשר ומורשת, היסטוריה כגון, בתחומים קיימים נתונים כלל הקיים המצב ניתוח

 וחינוך, ציבור ושירותי מוסדות אוכלוסייה, ותחזית תכנונית קיבולת פיתוח, דמוגרפיה, מאפיינים,

 איכות בים,תקצי כלכלי, פיתוח ונופש, פנאי תיירות חקלאות, ונוף, טבע וערכי פתוחים שטחים

 תכניות ניתוח אב, תכניות הארצית, ברמה והחלטות מגמות תנועה, מערכת ומטרדים, הסביבה

 יוזמות בניה, גמר תעודות בניה, היתרי הישובים, פיתוח גבולות ומחוזית, ארציות סטאטוטוריות

 ועוד. במועצה תכנוניות

 התקיים קבוצה בכל מראש. מהובהרש בחירתם פי על קבוצות 7-ל המשתתפים חולקו זו הצגה לאחר

 הערות, להציג הזדמנות ניתנה משתתף לכל נושא. באותו מנחות שאלות 7-5-כ והוצגו אחד בנושא דיון

 הצוותים. וראשי התכנון צוות ידי על נרשמו המשתתפים הערות וכד'. רעיונות

  ותים.הצו ראשי ידי על הדיונים ותוצרי סיכומים במליאה הוצגו בקבוצות הדיונים בתום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אדר' עמוס ברנדייס -הצגת התכנית  - 7תמונה מס' 
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 הדיון בקבוצות שנדונו והסוגיות הנושאים

 אוכלוסייה וקהילה  5.0

 ראש צוות, אדר' עמוס ברנדייס. -מנחים: דליה אייל  .א

 איש מגילאים מישובים שונים במועצה. 09מספר משתתפים:  .ב

 וןסוגיות ושאלות שהוצגו לדי .ג

 מהם המאפיינים הייחודיים לחיים במועצה? .0

 מהי "היזרעאליות" והאם רצוי לשמור/לחזק אותה ומה כדאי להוסיף? .3

איך ניתן לשמור על אורח חיים כפרי במועצה ולשמור על מגוון צורות הישוב? האם חשוב  .2

 לשמור על זהות יישובית?

 זאת? האם חשוב לשמור על חברה רב גילאית בישוב ואיך כדאי לעשות .0

 איך השתלבו ההרחבות בישובים מבחינה חברתית? ומה רצוי לשפר בעתיד? .7

האם שירותי הציבור מספקים? האם הפריסה נותנת מענה טוב לכולם? אילו שירותי ציבור  .6

 -חסרים במועצה? ואילו שירותי ציבור רצוי לחזק? האם החלוקה בין השירותים הניתנים על

 ידי המועצה והישוב נכונה?

 חזק הקשרים וליצור שיתופי פעולה בין הישובים הבדואים לבין הישובים היהודים?איך ל .5

 עיקרי הדברים שהועלו ע"י הציבור .ד

 וזהות ערכים .0

 חיים, איכות שייכות, תחושת גאווה, המשתתפים: ענו בעיניך?" יזרעאליות "מהי לשאלה

 נותנת ילהשהקה מה לאדמה, חיבור לנוף, חיבור צמרמורת, ויש ליגע", מנוחה "באה

 ועוד. שכנות שותפות, קהילה, חינוך מורשת מואזין, רעש "הבית", לקהילה, ואתה

 לחדד יש שימור. תכניות ולפתח הערכים את לזקק יש אותו, לתחזק ויש מותג הוא העמק

 לחינוך התייחסות לראות רוצים היו המשתתפים הקהילתיות. בפיתוח ולעסוק הזהות את

 את ולהעמיק לפתח ביקשו המשתתפים והערכים. הזהות לחיזוק חינוכיות תכניות ובניית

 השכנות וליחסי הערבים לישובים להתייחס וכן היישובים בין הפעולה ושיתופי הקשר

 איתם.

 המועצה של הקצה ביישובי שירותים פריסת .3

 הקצה. ליישובי במיוחד התושבים לכלל נגישות שיאפשר המועצה שרותי ביזור

 שירותים לצרוך כדי העמק למרכז לנסוע הקצה יישובי של ילוץהא את העלו המשתתפים

 איכותית. והעשרה בסיסיים

 דמוגרפית צמיחה .2

 בגלל לעמק ילדיהם את להחזיר היכולת חוסר של הגדול בתסכול שיתפו המשתתפים רוב

 ערכי-קהילתי צביון על בשמירה הצורך את העלו המשתתפים הגבוהות. הקרקע עלויות

 - לגובה בנייה אפשרויות לשקול יש שנה. כל שגדל התושבים מספר ולמרות עם משותף

 תכנית לפתח יש בעמק. היום דורות 0 -ל להתייחס יש בעניין. מאבק להוביל יש

 המועצתית. הכוללת לתכנית בנוסף יישוב בכל אסטרטגית
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מקור: מירי שטיינברג 

שטיינברגשטיישטיינברגשטיי

 נברג

 

 שעלו נוספות נקודות .0

 אולוסייה לכל תיקים.ו / מבוגרים / נוער / ילדים - בעמק היום דורות 0-ל להתייחס יש

 המועצתית. הכוללת לתוכנית בנוסף יישוב בכל אסטרטגית תכנית לפתח יש צרכים. מגוון

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 ה וקהילהיקבוצת דיון אוכלוסי - 6תמונה מס' 

 

 תיירות 5.3

 ראש צוות, אילן בן יוסף. -הראל -מסרמנחים: אורית  .א

 משתתפים 37מספר משתתפים:   .ב

 שאלות שהוצגו לדיוןסוגיות ו .ג

 מהי חשיבות פיתוח התיירות בעמק יזרעאל? .0

 אילו סוגי תיירות יש לפתח, להרחיב, לשדרג? .3

מה יגביר את כוח המשיכה של העמק כיעד תיירותי או כתחנת מעבר לתיירים שעוברים  .2

 המועצה ממילא?

 מה הם החסמים העיקריים לפיתוח תיירות בעמק ואיך אפשר להתגבר עליהם? .0

 צוי לפתח תיירות בתוך היישובים או רק מחוץ להם?האם ר .7

 האם רצוי לאפשר לינה כפרית )צימרים( באזורי מגורים? .6

 

 און סקר בקצרה את מצב התיירות בעמק: -יובל בר

  יזמים  09בסה"כ בשנה האחרונה פנו למט"י  -בוצע ניתוח מצב קיים. יזמים חדשים  -מט"י

 בלבד! 
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 יימים לא עומד בדרישות התייר )פינוק, רמת חיים. אין מה שניתן כיום מטעם האתרים הק

 חווית בילוי תיירותי(.

  עוקף את העמק, וכתוצאה מכך פחות תיירים מגיעים אלינו. 6כביש  -נגישות לאזור 

  תאפשר יותר גישה ונוחות כאמצעי עבודה אבל לא תשפר את התיירות. -הרכבת 

 עיקרי הדברים שהועלו ע"י הציבור .ד

 וההתיישבות. החקלאות העמק, ומורשת ערכי את שיאפיין תיירותי במיתוג צורך (0

 נכנסת. ותיירות פנים תיירות שימשכו לאומית ברמה תיירות עוגני הקמת (3

 בהליכים ותמיכה בליווי וכן תיירותיות יזמויות בקידום המועצה תפקיד הגדרת (2

 הסטאטוטוריים.

 לא, והאם נפחם את להגדיל יתןנ האם כן, אם באיזור? כבר קיימים האם - נכנסת תיירות (0

 הקיימים עכו( נצרת, )מגידו, נמצאים הם בהם התיירות ממוקדי אותם למשוך ניתן האם

 במרחב.

 תיירנים. ובין במרחב מועצות בין איזוריים פעולה שיתופי (7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קבוצת דיון תיירות - 5תמונה מס' 
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 תרשומת נקודות שהועלו בדיון .ה

 נאמר כי החשיבות מובנת מאליה ואין צורך להרחיב בדיבור על כך,  - חשיבות פיתוח התיירות

 הרי שאם לא הייתה חשיבות גדולה לא היינו מתכנסים כאן בכלל.

  יורם, קסם המגע(: קיימת חשיבות רבה להעלאת מודעות לעמק הן לפרט, הן לנו כבעלי(

חודי לנו )כמו לדוגמה עסקים והן למדינה עצמה. עלינו להדגיש את האיכות שלנו ואת מה שיי

 תרומה לקהילה, סגנון חיים ופרגון הדדי לגבי דברים שמהם נוכל לראות פיתוח(.

  המיתוג של העמק הוא חקלאי! תיירות חקלאית. אנשים לא יגיעו לעמק בעקבות רצון

 לצימר/מלון.

 ?איזה עוגן יש למקומות שעושה אותם למקום שלא רק חולפים בו אלא מגיעים אליו לנופש 

הערבה התיכונה: אנשים מגיעים לשם לנופש ממושך של כמה ימים ועוצרים  -ניתנה דוגמא     

במקום כיוון שיש צימרים בעלי מוטיב ייחודי המשתלב בנוף המדברי. הוקם שם יישוב 

"צוקים", חוות בשמים... מדובר בתיירות פנים. ההצלחה הינה בזכות  -שמתבסס על תיירות 

לא בזכות המועצות או גופים מוסדיים אחרים. הם הפכו ממקום בעלי העסקים עצמם! ו

שהיווה תחנת מעבר למקום שמגיעים אליו במיוחד, כי הם ידעו לשים דגש ולהבליט עצמם 

 ע"י מיתוג נכון.

  ,אין נגישות ונוחות באתרי הטבע הטבעיים שלנו שנמצאים ברשות המועצה )נחל תבור, גזית

 ירותים, אין עמדת מכירה, עמדת שתייה.מקווה מים ליד אלונים(, אין ש

  האתרים הטבעיים שלנו לא מתוחזקים! אין חנייה מסודרת, אין הפנייה מסודרת

 מבלי להתבלבל בדרך.-לנחל תבור לדוגמא  -שבאמצעותה ניתן להגיע

לדוגמה ביער אלונים אנשים  -המחסור בחנייה מסודרת מהווה סכנה משמעותית לחיי אדם     

 כב על הכביש הראשי מפאת חוסר הברירה.ר-מחנים כלי

  העמק אינו ממותג כמקום שיש בו משהו ייחודי שאין במקום אחר. פסטיבל חלב ודבש- 

 יש הצלחה! -הוכחה טובה לכך שכשעושים משהו שמביא לזיהוי 

  אין ערך מוסף או עזרה ממשית.  -העזרה הניתנת ממט"י אינה רלוונטית עבורנו התיירנים

שבחור בן עשרים ילווה אותי לבנק לקבל הלוואה, אני כבר מספיק שנים  "אני לא צריך

 בתחום ויכול לעשות זאת לבד".

  המועצה מתנגדת לפיתוחים במקום! איפה הרצון  -פיתוח בציפורי של יחידות דיור וצימרים

להגדיל התעסוקה? פיתוח אתרים? המועצה לא בונה את התשתית לכך ובוודאי שגם לא 

 תומכת.

  שום עוגן תיירותי אמיתי שימשוך תיירים ויאחד את כל התיירנים. הרעיון של עידו מגל, אין

. יש לקחת שטחים מורשים ולהקים גן חיות. למצוא משפחותלבידו: עוגן תיירותי שימשוך 

הקשר: כמו חיות תנ"כיות, מיני יזרעאל, חינוך ומרכז הצלה לבע"ח. לדוגמה, בקרית מוצקין 

מקומות עבודה, פיתוח  099 -ר פלאים את מצב העירייה: למעלה מהוקם גן חיות ששיפ

 ומשיכת תיירים ולקוחות, תודעת הציבור למקום.

  אבל אנחנו לא יודעים לעבוד איתם והם נצרתמיץ' )ציפורי( אומר כי העוגן כבר קיים והוא ,

 לא יודעים לעבוד איתנו.
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 ו לראות את מה שנמצא סביבנו החקלאות והמורשת! עלינ-יש לשים דגש תיירותי על הקיים

 מגידו, נצרת... לא כחיסרון! -כיתרון 

  )במקום יש אלפי מוצגים אותנטיים מתקופת  -שרה, )המוזיאון לראשית ההתיישבות

 ההתיישבות. מה שאנו צריכים זה מיתוג ולהצליח להפוך את המקום לאטרקטיבי. 

  הקישון אבל אנו לא משתמשים  - דבר חשוב במדינה שלנו! גם לנו יש נכס חשוב -מקור מים

בו. ניתן להפוך אותו למרכז תיירותי רציני. אבל אדם פרטי לא יכול להרים את זה... כנ"ל לגבי 

 נחל ציפורי ועוד ועוד...

  גם אוכל, גם  -שילוב של מספר פעילויות באזור אחד, מביא עימו פידבק חיובי מצד הלקוחות

ין כי הסטארט אפ הבא יהיה חיפוש אחר שקט, לינה, גם ספא. יורם )מקסם המגע( מאמ

 אווירה של רוגע בתוך העולם הסואן הלחוץ והעמוס שלנו. איכות חיים זה מה שמוכר.

 יש לשים דגש על תיירות פנים.    

 בנוגע לקשיים: אין תמיכה ממשלתית/מוסדית. יש להתאגד מול הרשויות יחד ומול ממ"י.    

  חבילת תיור שהוא קונה מראש.. מסלול מסודריש להכין לתייר 

  לקראת ביקור האפיפיור, הייתה היערכות 3999לקראת שנת  -בעבר  -בנוגע לתיירות חוץ ,

 שלא צלחה. תיירותית רצינית

כדאי להשקיע בתיירות נכנסת כיוון שמדובר במספר גדול של אנשים. מספיק שאחוז קטן יגיע     

 אלינו ונראה שיפור ושגשוג רציני עבורנו.

 

 תחבורה ותשתיות  5.2

 ראש צוות, אינג' אלבר אנדריא -מנחים: אינג' דובי ויינגרטן  .א

 משתתפים. 33 מספר משתתפים:  .ב

 סוגיות ושאלות שהוצגו לדיון .ג

מהן הבעיות התחבורתיות העיקריות במועצה ובקרבת הישוב שלך ואילו פרויקטים  .0

 תחבורתיים צריך לקדם?

)אוטובוסים ורכבות( והאם שיפור כזה יצמצם את  איך אפשר לשפר את התחבורה הציבורית .3

 השימוש ברכב הפרטי?

האם נכון לפתח שבילי אופניים המחברים בין הישובים ומהישובים למוסדות הציבור, תחנות  .2

 הרכבת, אזורי תעסוקה וכדומה, והאם הדבר יביא לצמצום השימוש ברכב הפרטי?

 עיונות יש לשיפור שלה?האם הנגישות לאזורי התעשייה ברמה טובה ואילו ר .0

 האם יש בעיות חניה במועצה ומהן ההצעות לשיפור בנושא? .7
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מקור: מירי שטיינברג 

שטיינברגשטיישטיינב

 רגשטיינברג

 

 עיקרי הדברים שהועלו ע"י הציבור .ד

  ישובים. בין ונגישות מקומיים כבישים פיתוח ארציים, כבישים שדרוג (0

 בשדות פגיעה ללא הפרטיים הרכבים ולריבוי החדשים לצרכים התשתיות והתאמת פיתוח (3

 הירוק. ובשטח

 פיתוח ביישובים. בנייה ולאחוזי להרחבות התייחסות המועצה. ידי-על תשתיות הולני (2

 התשתיות. לפיתוח בהתאם הישובים וגידול

 זמינה. ציבורית ותחבורה אופניים ולרוכבי רגל להולכי פתרונות (0

 הקיימות. התכניות בהתאם ביישובים תעסוקה אזורי ופיתוח תעשייה אזורי פיתוח (7

 לפסולת. פתרונות (6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קבוצת דיון תחבורה ותשתיות - 8תמונה מס' 

 

 

 תרשומת נקודות שהועלו בדיון .ה

 כבישים )תחבורה, חניות( .א

  יש להכין תכנית אב  -דרכי השדות הפכו למטרד במספר ישובים בגלל בעיות תנועה בכבישים
 לדרכים חקלאיות.

 יחד עם זאת, יש לפתח יש לשדרג לרמה הגבוהה ביותר את הכבישים הארציים והאזוריים .
 כמו "בפרובאנס". -מערך כבישים מקומיים בין הישובים 

  "לכאורה הישובים קרובים אך אינם נגישים, חיבור בין הישובים בדרך  -מפה "מנטלית
 מקומית יפתח את השירותים בין הישובים ואולי יהיו שימושים משותפים בתשתיות.

 את השימוש ברכבים ומעמיסה על הצירים בישוב  הרחבת פונציאל השכירויות בישובים מעלה
 ובצמתים.

  הפרטת הקיבוצים דורשת התאמת התשתיות לצרכים חדשים. בנוסף, מבקשים להעביר את
 שהיא הרשות המקומית ולא בידי הועד המקומי. -ניהול התשתיות לגוף מקצועי 



    314 

 

  רוויה במסגרת כדי ליצר מצב שילדי העמק חוזרים לאזור יש צורך לבנות בנייה צפופה
התב"עות הקיימות. כדי לענות על צורך זה יש להתאים את התשתיות לתוספת אוכלוסייה 

 בישובים.

  במקום הרבה אספלטים. יותר תחבורה ציבורית כדי  -להשאיר את הירוק והשדות בעמק
להוריד את המינוע הפרטי ולשמר את העמק. לפתח צירים קיימים ולהתאימם לצרכים ולא 

עם חשיבה נכונה מבלי להרוס את המיתוג  3929כבישים. פיתוח תשתיות לשנת  לפתח עוד
 של העמק.

  תשתיות ארציות ואזוריות הן בסיס לפיתוח. יש להכין תכניות אב לכל תחומי התשתית
התואמות את התכנית האסטרטגית. הפרדה בין כבישים ארציים לכבישי העמק יחד עם זאת 

ליצר יותר חיבורים בין הישובים שיכולים לשרת את לאפשר הנגשה אליהם מהישובים. 
 שיתוף הפעולה בכל התחומים: תיירות, ספורט, חינוך ועסקים.

  המועצה צריכה לקחת אחריות עליהם ולא להשאירן  -העברת שירותים לרשות המקומית
 לטיפול הישוב.

 .פתרונות נכונים וזמינים מהישובים לכבישים המהירים 

 כפרי ויחד עם זאת לתת פתרונות גם לחיים באזור )בכבישים(. לשמר את הירוק באזור 

 תחבורה ציבורית, הולכי רגל ואופניים .ב

  מאחר ולכל ישוב יש מאפיינים אחרים, יש להתאים פתרונות נכונים להולכי רגל ורוכבי
 אופניים בתוך הישוב.

  שארו. יתכן זה צורך והרכבים הפרטיים יי -תחבורה ציבורית לא תפתור את בעיית הרכבים
 שרמת המינוע שלהם תקטן במידה והתחבורה הציבורית תהיה זמינה, נוחה ומהירה.

 .קווי רכבת הינם כלי תחבורתי לשיפור הניידות. יש לתת פתרונות זמינים לאזורי התעשייה 

 .התחבורה הציבורית נותנת מענה בעיקר להסעת ילדים ונוער 

 ולכי רגל ולתנועת אופניים בישובים יש לפתח ולתת תשומת לב לפתרונות נכונים לה- 
 בביטחה.

  יצירת קוו הזנה ציבורית מהיישובים לתתי מרכזים שיפתחו, בנוסף לקווי לילה לנוער
 למקומות בילוי.

  מהישוב למרכזים ביום ובלילה. -יצירת "שאטלים" לתחבורה ציבורית 

 נושאים כללים בהקשר של תשתיות .ג

 מקומי. -ונה לפוטנציאל האוכלוסיה הקימת בישובים פיתוח אזורי תעשיה מקומיים עם הכו 

  יש למנף  -במסגרת של תב"עות הישובים קיים פוטנציאל לא קטן של שימושים לתעסוקה
 ולגרום ליזמים לפתח אותם. הדבר מחייב טיפול מול גורמי התכנון ומ.מ.י.

 יות ולא על ועד האוכלוסייה צריך להיקבע מראש ובהתאם לכוון את פיתוח הישובים, התשת
 לכוון. -פי הביקושים 

  נדרשת שליטה בגידול הישובים ובהרחבות ובהתאם לכך יש לפתח תשתיות מכל התחומים
 הדרושים.

  פיתוח מרכזים אזוריים שמגיעים אליהם בתחבורה ציבורית נוחה ולא למקם אותם בתוך
 ישובים. כגון: מרכזי ספורט, שירותים מוניצפאליים וכד'.
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  תשתיות בראייה ירוקה המתאימה לישובים כפריים, השקיה, תאורה סולארית , טיפול ופיתוח
 גינות ציבוריות וכד'.

 .התחדשות בישובים על ידי פיתוח בינוי קיים 

 .שמירה על גבולות המועצה מול רשויות גובלות. להיאבק בועדות חקירה 

  תר נגיש, זמין ועשיר יותר כלכלי, יו -הקמת תתי מרכזים אזוריים הנותנים שירותים מרוכזים
 בפעילויות.

  הכנת תכניות אב בנושאים השונים: תחבורה, תיירות, ספורט, חינוך, תעשיה ועוד, ובהתאם
 לכוון את הפיתוח ולשלוט בו.

  יש לשתף ולשמוע את עמדת הישובים, הם חלק חשוב בתכנית  -דגש על הישובים
 האסטרטגית.

 אפשר יח' בנים במגרשים הקיימים. זה מחייב להגדיל את אחוז הבניה במגרשים הקיימים ול
 התייחסות לתשתיות בישובים.

  פתרונות לפסולת מוצקה ואחרת. הנושא מחייב טיפול יסודי וצריך להיות חלק בלתי נפרד
 מפיתוח התשתיות.

 

 כלכלה וחקלאות  5.0

 ראש צוות, רן חקלאי. -מנחים: אברהם ברקן  .א

 משתתפים. 39 מספר משתתפים:  .ב

 אלות שהוצגו לדיוןסוגיות וש .ג

 האם יש די מקומות ומגוון סוגי תעסוקה בתחומי המועצה ובאזור? .0

 מה לדעתך היתרון היחסי במיקום תעסוקה בתחומי המועצה? .3

באילו תחומים כדאי מהי החשיבות של המשך פיתוח החקלאות, האם מתאימה לדור הבא,  .2

 בעיסוק בחקלאות? לשים דגש ואילו התאמות כדאי לבצע על מנת לשפר את הכדאיות 

 בעמק או באזור אחר? אם באזור אחר, היכן? מדוע? -שנה  07בעוד  דותעב כםאיפה לדעת .0

 אילו פעילויות כלכליות חסרות בעמק וכיצד כדאי לפתח אותן? .7

 עיקרי הדברים שהועלו ע"י הציבור .ד

 את לעזוב שעלול הצעיר לדור יתאימו אשר גבוהה ברמה תעסוקה במקומות מחסור קיים (0

 ולתושבים הארץ ממרכז יותר קרובות חלופות שמחפש יותר המבוגר לדור מק,הע

 העתידיים.

 להמשיך צורך יש בו. המיוחדת ההוויה את ויוצרת העמק את המייחד היא חקלאות (3

 חקלאות מוטת והשכלה חקלאי טק-היי בקדמה, התמקדות תוך בחקלאות להשקיע

 מתקדמת.

 מספקת והמועצה לתושביו וייחודית כפרית םחיי איכות מאפשר שהוא בכך ייחודי העמק (2

    ואווירה". "אויר - וקהילה חינוך על בדגש גבוהה ברמה שירותים
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 קבוצת דיון כלכלה וחקלאות - 0מס'  ותתמונ

 

 תרשומת נקודות שהועלו בדיון .ה

 ם אין מרכזים קהילתיים אשר יכולים לאחד את כל תושבי המועצה. המרכזים הקהילתיים ה
 ישוביים.

 המלצה להקמת מוסדות בשיטת ה- B.O.T (Build-Operate-Transfer ובכך לחסוך את )
 התלות בתקציבי ממשלה.

  המלצה לעשות שימוש בשלטי חוצות ברחבי המועצה לצורך הגדלת מקורות המימון של
 פי החוק(.-המועצה )אברהם ברקן העיר כי הדבר אסור על

 צועית לוועדי הישובים העוסקים בהרחבות יישוביות  המועצה לא מספקת מספיק עזרה מק
והוועדים שוכרים שירותים חיצוניים או מבצעים פרויקטים במקצועיות פחותה. הוצע כי 

 החברה הכלכלית תעזור בהספקת שירותים אלו.

  מחסור בפארקים תיירותיים בעלי פוטנציאל למשוך מספיק תיירות ולמספיק זמן. היוזמה
 המועצה.צריכה להיות של 

  האוכלוסייה היא ברמה גבוהה אבל אזורי התעשייה הם "אפורים". המועצה לא הקימה אזורי
טק, שתתאים לאוכלוסייה. זוהי הסיבה לכך שמרבית העובדים באזורי -תעשייה נקייה, היי

 התעשייה הם לא מהמועצה. מוצע כי המועצה תפעל למשוך תעשיית היי טק. 

 ים לאוכלוסייה הקיימת והעתידית.יש צורך לקדם פרנסה אשר תתא 

  החקלאות גוססת. חלק מהמועסקים בה עוזבים את התחום דווקא בגלל כניסת הטכנולוגיה
ומגמה זו צפויה להימשך. המועצה לא יוזמת מספיק בתחום. מוצע להפעיל מוסדות שיתמכו 

 בחקלאות בעיקר בתחומי השיווק והארגון.

 הבעיה היא גם מכיוון  -ת הילדים המשכילים לעמק יש צורך להשקיע מחשבה איך מחזירים א
 התעסוקה אך גם מכיוון מחירי הדיור הגבוהים.

  ממוצע השכר של תושבי העמק דומה לת"א, אבל רמת ההוצאות שלהם גבוהה יותר )לדוגמה
ק"מ לכל כיוון(.  39-29-על מנת לקנות בגד יש להיכנס לאוטו ולצרוך דלק עבור מרחק של כ

 לעובדה זו כאשר משווים את ההכנסות. חשוב לשים לב
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  7 אשר אינם חקלאים ואינם מועסקים באדמיניסטרציה או בתעשייה, הם הבעיה 79בני
האמיתית של העמק בתחום התעסוקה. קידום יזמות קטנה יכולה לעזור בנושא זה. מומלץ 
 לתת לתושבי האזור אופציה בקידום יזמות ולהשתתף בפרויקטים קיימים כגון פיתוח

 אטרקציות תיירותיות סביב נחל ציפורי ונחל הקישון. 

  .כיום יש מעט מאוד יתרונות יחסיים לעמק בתחום החקלאות 

 .יש לשים דגש על שימוש במים מושבים 

  .סבסוד החקלאות צריך להיות מהמדינה ולא המועצה 

 ח, התעשייה שצריכה להתפתח בעמק צריכה להיות עתירת ידע וכזו שאינה תופסת הרבה שט
 על מנת לא להשתלט על השטחים הפתוחים והחקלאיים.

 .יש לשים דגש רב יותר על מנהיגות פנימית ועל דור ההמשך 

  יש צורך בהשקעה במערכות חינוך נלוות לחקלאות למשל להקים פקולטה לחקלאות במסגרת
מכללת עמק יזרעאל ולמתג את האזור כאזור של "מצוינות חקלאית". הדבר יאפשר לשלב 

תעסוקה מתקדמת וחקלאות. מנגד, צוין כי בעלי השכלה גבוהה  -מטרות עיקריות  שתי
 בתחום החקלאות כיום לא מוצאים עבודה ואם מוצאים אז משתכרים בשכר נמוך.

 ."העמק הוא לא מקום תעסוקה אלא מקום מגורים" 

 מועצות יש סיכוי גדול כי המועצה לא תהיה בגבולותיה הקיימים ויתכן ותאוחד עם  3929 -ב
אזוריות שכנות. התכנון צריך לצאת מחוץ לגבולות המוניציפאליים כיום ולהסתכל על המרחב 

 כולו ועל תכניות לאומיות. 

  לשקול הקמה של מפעלים ועסקים בתוך הישובים שיתמכו ביישוב. החלום של כל עובד הוא
 להגיע למקום העבודה באופניים ולהתפרנס בו בכבוד.

  תעסוקה קטנים משותפים למספר ישובים ) אשכול ישובים(.לשקול להקים אזורי 

 .חסר אזור מסחר ובילוי לצעירים כמו שיש ברמת ישי 

  יש בעמק בית ספר חקלאי )נהלל( אבל הוא לא מכוון מספיק לחקלאות. בית ספר זה יכול
 להיות המנוף של החינוך בתחום החקלאות בעמק. 

 

 איכות הסביבה וקיימות  5.7

 ראש צוות, מירב גנקין -אליה מנחים: אסף  .א

 משתתפים. 38מספר משתתפים:  .ב

 סוגיות ושאלות שהוצגו לדיון .ג

שימור שטחים פתוחים וחקלאיים אל מול פיתוח לצרכי תעשיה ומסחר, מהו האיזון הנכון בין  .0

 ?בינוי ותשתיות

גזם ופסולת חקלאית(  ,הפרדה ,חזורימערך הטיפול בפסולת )מ צריך להיראותאיך לדעתך  .3

 ?ועצה בשנים הקרובותבמ

מהם המטרדים הסביבתיים הקיימים לדעתך ברחבי המועצה? וכיצד ניתן להתמודד איתם  .2

 ?אשפה וכד'( ,מטרדי רעש ,מפגעי ריח ,)איכות אויר
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 ?האם במועצה האזורית עמק יזרעאל ניתן, לדעתך, משקל מספק לנושא החינוך הסביבתי .0

 ?או מטרד סביבתי משאב -חקלאות בעמק  .7

 הדברים שהועלו ע"י הציבור עיקרי .ד

 אסי אליה הציג את האגף, פועלו והאנשים הממלאים בו תפקיד. 

 שעלולים תשתיות ופיתוח מפעלים הקמת בנייה, מפני פתוחים השטחים לגורל חשש קיים (0

 צורך קיים והשמורות. הפתוחים השטחים הטבע, ערכי על ומאיימים שקיים במה לפגוע

  עתידיים. ואיומים תכניות מול טבע בימשא של נכון ובניהול בהגנה

 בחקלאות. העיסוק ועידוד תמיכה החקלאות, על שמירה (3

 החקלאיות. בקרקעות שמיוצרת בפסולת הטיפול חשיבות (2

  קיימות. שתהיה מנת על לחזון ומחויבות סביבתי חזון פיתוח (0

 הסביבה, איכות מיחזור לקיימות, צעיר בגיל ובחינוך בשיתוף התמקדות עם סביבתי חינוך (7

  אקולוגיות. ובעיות פסולת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קבוצת דיון איכות הסביבה וקיימות - 09תמונה מס' 

 תרשומת נקודות שהועלו בדיון .ה

  הצבת גבולות היכן לפתח, היכן לשמור על שטחים חקלאיים, היכן להעביר תשתיות והגדרה
לא ניתן גם לפתח  -מה מותר ומה אסור לפתח. צריך להחליט אם רוצים פיתוח או שמירה 

 וגם לשמר.

  יש צורך בניהול משאבי טבע, תכנון שכבות של שטחים פתוחים ושטחי חקלאות תומכת
 סביבה והתייחסות מהירה ליוזמות ולתכניות קיימות.

  צריך להכיר בערכי טבע, למפות אותם ולהיות מוכנים לוותר על כבישים, אזורי מסחר, רמת
 שירותים וכד'.

 גדול, חקלאי וכפרי והוא חצוי על ידי תשתיות. לשילוב בין התשתיות יש  העמק הוא חבל ארץ
 משמעות לגבי שטחים פתוחים, חקלאות ואיכות הסביבה.

 יח"ד הינה פירבור  799-משמעות גידול הישובים לpar exelance המועצה עלולה להפוך .
 לפרבר של חיפה.
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 אות.התמקדות במשאבי הסביבה ובזיקה בין שטחים פתוחים וחקל 

 .שמירה על העמק כירוק ומודעות לגבי תכניות שמאיימות על הסביבה 

  קיים לחץ אדיר על השטחים הפתוחים וחשש שלא יישמרו. צריך לשמר את השטחים
 הפתוחים והשטחים החקלאיים. כיום יש גריעה של שטחים פתוחים למפעלים. 

 תוחים.רשות הניקוז מקיימת מלחמה יומיומית כדי לשמור על השטחים הפ 

 ידי תשתיות. העמק הוא כאתר בנייה גדול -חשש מגורל השטחים החקלאיים שננגסים על- 
 תשתיות, תעשיה מאגרים.

  .בנושא פסולת המדינה קבעה רגולציה אין צורך לעסוק בכך 

 .נדרשת הובלה של המועצה בתחום של אנרגיות חלופיות 

 .הפסולת הולכת וגדלה ויש צורך בהגברת אכיפה 

 בים מהסביבה וגם מתוך המועצה שמלכלכים. צריך לטפל במזבלות, במשאיות ישנם תוש
 מזהמות ובכל זיהום אחר.

 .בתי עלמין נותנים תחושה נוראית 

  השאלה שצריכה להעסיק אותנו היא כיצד ליצור קיימות מול האיומים הקיימים, ואיך תיראה
 יותר.שנה. תושבים ירצו סביבה נקייה  39איכות הסביבה במועצה בעוד 

  כדי ליצור קיימות נדרש חזון סביבתי ונדרשת מחויבות לחזון. קיימות משמעותה איפוק ולשם
 כך נדרשת הקרבה. 

  מועצה עם אוכלוסייה גבוהה שצריכה ויכולה להוביל לשינוי. לשים דגש על חינוך, עידוד
ורגנית, קיימות, הפחתת צריכה, טיפול בפסולת, הפנמת דפוסי התנהגות מקיימים, חקלאות א

 חקלאות. לחינוך הסביבתי תהיה השפעה גם על דברים אחרים.

  בעתיד המיחזור והמיון יהיו "בילט אין" ויהיה מובן מאליו לילדים. ילדים יהיו סוכני שינוי
 וההשפעה תהיה מלמטה למעלה. חינוך ושיתוף פעולה של הנוער ושל מד"צים.

 .רשות הניקוז הינה פרטנרית לחינוך סביבתי 

 לפתח שבילי אופניים לצד כל כביש ונדרש רישות הכבישים בעצים. נוסעים ייקנו עצים  צריך
 כהחזר לסביבה על הנסיעה המזהמת.

 .נדרשת התייחסות לקרקעות אספלט אטומות שגורמות לנגר עילי ומונעות חלחול מים 

 .הקמת מפעלים ירוקים בלבד ותעשיה ירוקה 

 ה.ישובים ערביים צריכים להיות חלק מהמועצ 

  .יש צורך בטיפול בחקלאות והפיכתה לסביבתית יותר. משאיות שממלאות את הדרכים בעמק
גם מרכזי המזון וגם המשאיות הופכים למטרד סביבתי. מיפוי דרכים חקלאיות בעמק ויצירת 

 אלטרנטיבות לכבישים.

 .החקלאות אינה איום אלא הבסיס החזק לכך שישנם שטחים פתוחים 

  החקלאיים ולהידבר עם החקלאים ולבחון איך מפתחים.צריך לשמר את שטחים 
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 ידי מזכירי הישובים. -מקרקעות העמק מיוצרת פסולת והטיפול היחיד בה נעשה על 57%-בכ
פסולת חקלאית, גזם, ניילונים, חממות, מפעלים כימיים וכו'. הפסולת אינה מטופלת ואינה 

 ממוינת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 על ידי ראשי הצוותים סיכום הכנס - 00תמונה מס' 

 הראל, דובי ויינגרטן, אברהם ברקן-אסף אליה, דליה אייל, אורית מסר

 

 

 


