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 תמצית
  רקע :

פועלת מנהלת  ,הוראותיהבהתאם לתכנית פארק שיקמה הוכנה יותר מלמעלה מעשור. 
לבצע בדיקת  לאחרונה החליטה מנהלתה.  התכנית מטרות את לממש שבאחריותהפארק 

תכנית אדם וביוספרה מ כחלק סס על תכנית הפארק,בהתבמרחב ביוספרי ת הקמלהיתכנות 
  )MAB ( ביוספרים בארץ ובעולם של של אונסק''ו.המרחבים הרשת ו  

  :ת העבודהומטר
  :ת הבאושאלות ב   MAB בדיקת היתכנות  להכללת הפארק בתכנית

  תכנית אדם וביוספרהשל עמידה בקריטריונים .    למרחב ביוספריבהפיכת הפארק  התועלות מול הסיכוניםהערכת .  עמדתם של בעלי העניין העיקריים.  .ההשלכות בפועל של מהלך ייזום מרחב ביוספרי  
  

 משאבים נדרשים ליזום המהלך וקיומו לאורך זמן  .מידע   תהליכי הסכמות ציבוריות    מבחינה תכנונית    תוצג הערכה לגבי הנדרש להשלמה בהיבטים הבאים :בהמשך 
  י פעולה אפשרייםכיוונ בסיכום העבודה יוצעו 

  
  : היבטים שנסקרו

  :  תחומים עיקריים 5נסקרו 
 תייםווהתייר ,הקהילתיים ,הגאוגרפיים ,הפיזיים  ,נתוניו המרחביים :האזור.  
 תכנית פארק שיקמה על  הוראותיה השונות.   
 ,הקריטריונים להכרזתו.ומרחב ביוספרי  תו שלמהו תכנית אדם וביוספרה 
 ניתוח התאמת המרחב לתכנית. 
 .תחושות, עמדות ודילמות של בעלי עניין במרחב ביחס לרעיון  

  :ממצאים עיקריים
  האזור:

מערכות אקולוגיות מגוונות הכוללות של   ופסיפס הינו רצףדונם )  330,000(  אזור התכנון
רצף זה כולל שטחים עלי חשיבות רבה לשימור.  בבתוכן בתי גידול ומגוון מינים ייחודיים ו

ברמות התקיימה בהיסטוריה ועדיין מתקיימת התערבות  ם בצד שטחים בהם פתוחים טבעיי
הנוצרת בין השאר " נוף בראשית "  תחווי ללא ספק האזור מעניקהשהות בשל אדם. שונות 

, היערות, הכורכרים ובראש וראשונה תצורות הנוףמגוון  ,מהמרחבים החקלאיים הפתוחים
  .את תחום אזור התכנון טבעי באופן ר המגדי ,נחל שיקמה על יובליו השונים אגן
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  הקהילה האזורית
 דופןישובים כפריים, כמחציתם קיבוצים והשאר מושבים. ב 21בתחום הפארק מצויים 

האוכלוסייה בישובים  קריית גת.ו אשקלון ובמרחק לא רב ה העיר שדרותפארק מצויה
הישות  מועט. 'חבתוספת פל' החקלאי עיסוקב התאפיינה עד לשנים האחרונותהכפריים 
 אולם מורכבת יותר ,ברורה מאד ברמה הגאוגרפית והאקולוגית ,שיקמה פארקשנקראת 

מועצות מתוכן  6תחום הפארק כולל שטחי שיפוט של ברמה הקהילתית ומכאן גם הניהולית. 
של זהות אזורית, זו מזו  שונות  'שכבות' תצריף של  משתייכים ישובים. מצב זה יוצר 4ל 

  . כללית יקוד ניהולי, סדרי עדיפות ותודעהשייכות, מ
  פעילויות חברה, כלכלה, תרבות ומורשת

פעילות ייחודית השואבת את השראתה מהמרחב הסובב. בולטות  מתקיימת ביישובי הפארק
תכניות חינוך קהילתיות הקושרות את מערכת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי לערכי האזור 

העברת מסרים ב והכשרהממשק הפיזי של אזורים ערכיים תוך קידום למידה, מעורבות ב
חום התיירות הכפרית, מוקדי אירוח, למעגלי קהילה  נוספים. פרויקטים נוספים מקודמים בת

המורשת וההיסטוריה  ,רכיבת אופניים, ומוקדי ביקור באתרי הטבעספורט , פסטיבלים
 .שבאזור

  באזורמגמות  
באזור זה בעשור השורר  יהביטחונעזה. למרות המצב חלק גדול מהאזור כלול בתחום עוטף 

: הרחבת הישובים הכפריים וגידול האוכלוסייה מעניינות מגמות פיתוח בו מתקיימות , האחרון
 קריית גת  שדרות ריםלא מקומית, תכניות הרחבה ובנייה בע חדשה תוך קליטת אוכלוסייה

 פיתוחו אזורי תעסוקה חדשים וקידום מקומיים, עיבוי חלק מאזורי התעסוקה הואשקלון
את  המקשרת, בתיתהמערכת הרכ פיתוח הינונוסף  שינוי דרמטימכללת ספיר.  מרשים של

גוש דן ובאר שבע. למגמות אלו יש להוסיף  ניםולימטרופללרשת הארצית ובמיוחד  האזור
 אתרי הביקור במוקדי הפריחה וב, ת טיול בנוף בראשיתעל חווי תבססהמ יפיתוח תיירות

ניתן לומר כי מגמות אלו מציבות את פארק שקמה במקום שונה  מורשת רבים. התרבות  וה
הביקוש הגובר השפעות  מאד ממקומו לפני עשור. הצטלבות מגמות הפיתוח בערי החוף,

 למגורים, העלייה ברמת המינוע והנגישות לאזור המרכז ובאר שבע, השינויים בהרגלי הפנאי,
מושפע מתהליך המדבור  גם גבול המדבר וצפוי להיותבצא הנמנפגשים באזור  כל אלו

  בהשפעת שינויי האקלים, מתהליכי עבוד חקלאי ומהשינויים בו ועוד. 
  תכנית פארק שקמה

. התכנית תכנית מתאר מחוזיתכ לאחר מכן  כתכנית אב ואושרה נוצרה תכנית פארק שיקמה
שהייתה חדשנית התכנית  .35מהווה תרגום מקומי לתפיסת התכנון המרקמי של תמ''א 

 כלים ניהוליים ויישומיים. התכנית התבססה על והציעהגובשה בתהליך שיתוף ציבור  לזמנה,
 מדרגת התכנית  .האזור על רחב המהווה עד היום בסיס מידע  נוף טבע צומח וחיערכי  סקר

 ,בכך .כללי התנהלות בהםקובעת  ובהתאמהאקולוגית רמות רגישות בהתאם ל את השטחים
קביעת האיזון שבין צרכי הפיתוח וצרכי בו מקומי בהחלטות תכנוניות שיקול דעתל נתנה מקום

מתבטא היבט חשוב נוסף בתכנית  סייגים שיאפשרו את שימור ערכי האזור. בצד ,השימור
אחראי למימוש כוונות הבתפיסת האזור כפארק מנוהל. מנהלת שיקמה מהווה את הגוף 

   ה מעוגן סטטוטורית.ותפקידה ז ומטרות התכנון
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  היבטים יישומיים
מנהלת שיקמה מהווה אחת משלוש מנהלות הנחלים של רשות הניקוז השקמה בשור.  
המנהלת מורכבת מנציגי בעלי העניין ורשויות שלחלקם סמכויות ואחריות על שטחים נרחבים 

באופן שוטף  ). המנהלת  פועלת  , מועצות אזוריותבפארק ( רט''ג, קק''ל , משרד החקלאות
  תחומים עיקריים :  3למעלה מעשור ב 

  של המנהלת מהווה למעשה גוף  הסטטוטורית ועדת המשנה -בקרה תכנונית
 . מייעץ לוועדה המחוזית בכל מהלך תכנוני שבתחום הפארק

    פינוי פסולת, ניקיון ,שבילים, שילוט(ת הפארק ותשתיל - תחזוקה שוטפת , באחריות הרשויות ותוך תאום  כלולים אינםביחוד בשטחים ש), הסדרת ניקוז
 . והסתייעות  הדדית

    קידום , ביצוע סקרים ומחקרים, קידום פרויקטים החל משלב תכנון - פיתוח
 .תכניות חינוך ותיירות ועוד

  
הוק. הפיתוח, התחזוקה יזמויות אד כיום הינן אישור תכנון וקידום העיקריות הפעולות 

רשות הניקוז. הקושי העיקרי הוא באזורי התפר  , קק''לרט''גדי על י והאכיפה מבוצעים בעיקר
למשימות שוטפות. אין  אפקטיביים במיעוט תקציבים כלים ניהולייםו אחריותהשבין תחומי 

 באופן ברור כיום תקציב ייעודי למימוש מטרות פארק או תכנית פעולה אופרטיבית הכוללת
  לוחות זמנים ובקרת תהליכים. יעדים למימוש, חלוקת אחריות תקציב וביצוע,

  ותכנון ידע מאגרי 
החי  ,במהלך השנים בוצעו בפארק מספר רב של סקרים ועבודות מחקר בתחומי הצומח

הערכת שירותי המערכת האקולוגית במספר מחקרי חלוץ להקרקע ו שימור החקלאות,
ומבקרים  איםהחקל ,. כמו כן בוצעו מספר סקרי עמדות בקרב התושביםרלוונטיים תחומים

הן לרט''ג והן לקק''ל תכניות ממשק נקודתיות  ).שקמה(בעיקר שביל  לגבי הפעילות שבפארק
בחלק גדול מהאזורים המוכרזים כשמורה ו/או יער. עדיין דומה כי הסקרים והמחקרים הרבים 
כמו גם תכניות הממשק הנקודתיות אינם נעשים כחלק אורגני מתכנית ממשק ותכנית ניהול 

  יבית לכלל האזור אלא יותר כיוזמות ברוכות וטובות  אולם ללא הקשר כולל.אינטגרט
  אתגרים נוכחיים

השטחים . !לאחר יותר מעשור להקמתו ניתן להגיד כי יוזמת הקמת הפארק הצליחה
האזור נחשף לציבור  ותופס  ,עט פרויקטים ( כגון שביל שקמה ), בוצעו לא מהפתוחים נשמרו

ילים והמבקרים. איכויות האזור הוסיפו גאווה מקומית לתושביו מקום גובר בתודעת המטי
ומסתמנות התחלות של תועלות תיירותיות וקהילתיות מכך. חלק מהאתגרים שהאזור עומד 

  בפניהם הינם:
 העתידי של  נוצביוהחקלאית והשפעתו על  הקרקעסחף  –קרקע טיפול בה

 . האזור
  מים ועוד אגירת, השפעות האקלים, תוואי הנחלים –המים.  
 המבקרים בשביל שקמה והשפעותיה על האזורים השמורים ועל השדות תנועת  בייחוד - האיזון בין פיתוח התיירות לשמירת המערכות האקולוגיות

  .החקלאים
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 מול השינויים בענף החקלאות המשקים התמודדות –הכלכליים  םהשינויי, 
הן ברמת הידע  סהופרנ צורך בפיתוח חלופות לתעסוקהה הירידה ברווחיות,

 ) משאבים , מתקנים, קרקע( שיאפשרו זאת  אמצעיםפיתוח הבוהלמידה והן 
   תושבי  מירב מציאת הדרכים למעורבות ושותפות של  -מעורבות ושותפות הזדמנויות להעצמה יצירת בכל הקורה בפארק ו)  ולא רק בעלי תפקיד( האזור 

 .כתוצאה ממעורבות בקורה בוקהילתית אישית ו
 אל מול הקורה בפארק והמגמות  –צמה אזורית בתחומי הידע והשותפויות הע

הפארק למעגלי ידע, טכנולוגיה,  חיבורו שלל ברור , עולה צורךרו לעילשתוא
. בכלל זה יש להדגיש את הפוטנציאל בצירוף אקדמיה, יזמויות ושותפויות חדשות

, חוקרים, ( ארגונים, יזמים מכללת ספיר וגורמים נוספים ,העיר שדרות
 עם האתגרים שתואר.  להתמודד ע''מ משקיעים) למכלול הפעילות

  
  ) MABתכנית אדם וביוספרה (

 "אזור בלבד הינה:אחת רבות למרחב ביוספרי. הגדרה טכנית  פורמליות קיימות הגדרות
 Man and Biosphere(   והביוספרה האדם תכנית י''ע ומוכר מדינות י''ע המוקם מוגדר

(MAB גוןאר של UNESCO, על מבוססה ,קיימא בר פיתוח לקידום הכלים אחד מהווהה 
  "אזור בכל המדעית והפעילות המקומיות הקהילות ומעורבות פעילות

תכנית אדם וביוספרה  מבוססת על  תפיסה  לפיה ניהול אינטגרטיבי ומבוקר של  מהותה של 
ול להביא תועלת הדדית גדולה יחסי הגומלין בין מערכות שונות ( אקולוגיות ואנושיות ) יכ

שמורות  מערכות טבעיות בין  מסורתית מאשר מצב בו קיימת הפרדה לכל אחת  מהןיותר  
  לבין האזורים החיצוניים להן.

  העיקריים של מרחב ביוספרי: האפיונים
 3)  ל  zoningהקונספט הבסיסי של מרחב ביוספרי מבוסס על ִאיזּור (  - חלוקה מרחבית

זור הליבה הערכי ביותר מבחינת שירותי המערכת האקולוגית, אזור המעבר שבו תחומים : א
את השפעת  ומווסת הממתןוהאזור שביניהם, הנקרא חייץ, פעילות הפיתוח  מתקיימת

  הפיתוח על האזור השמור.
ניהול המרחב מסור עקרונית בידי הקהילות, תושביהן, הרשויות ובעלי העניין  - ניהול משותף 

יחדיו לשמירת הערכים הייחודיים ומסכימים על הדרכים להגשמתם. המרחב הפועלים 
 בעיקרון, פתוח ונגיש לכל הקהילה בהתאם לעיקרון בו האחריות הינה ביחס ישיר למעורבות.

האיזון הנדרש בין פיתוח לשימור דורש יכולת לטיפול  – מנגנון יישוב קונפליקטים
נות ואינטרסים שונים. מנגנון ישוב הקונפליקטים בקונפליקטים המתעוררים בין פעילויות שו

צריך להישען על חוות דעת מומחים, על ניטור ומחקר  ומתוך בחינה של מכלול ההיבטים 
  הכלכליים, חברתיים וסביבתיים. 

כל מרחב ביוספרי מוכרז מקושר לרשת העולמית של מרחבים  – קישור לרשת עולמית
תשתית לתמיכה הדדית בנושאי מחקר, ניטור, ממשק ). עובדה זו  מהווה WNBRביוספרים (

  וניהול, שיתופי פעולה, מחקרים משווים, ביקורים הדדיים וסדנאות משותפות. 
ע''מ לנהל את הקשר בין האזורים השונים לבקר ולווסת את  – ממשק מבוסס ניטור ומחקר

  הפעילויות השונות בכל אחד מהם נדרשים הכלים הבאים:
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 למערכות  בהתאמההשונים  לאזורים וניהול ממשק תכנית – תכנית ממשק כוללת
  .שביניהן הגומלין וליחסי השונותהאקולוגיות 

  ידע מעודכן מהארץ ומהעולם וביחוד ממרחבים דומים ברשת העולמית הממשק תוך תוספת מתמדת של  ועדכון ככלי לבקרת –פעולות מחקר וניטור  
 לאפשר את הפעולות שלעיל  – הכשרה  חינוך ואימון ,מערכת הדרכה ולמידה

 .אנשי המקצוע ושאר  המעורבים, בעלי התפקידים, מצד התושבים
 
מצויים בפיתוח בארץ ובעולם. ה כלים – הערכת שירותי המערכת האקולוגיתשימוש בכלי 

סתמך על ממצאי הצרכיו בסיוע מומחים ובל תוך התאמתםבכלים אלו  נעזרניהול המרחב 
 בתחומו.הניטור והמחקר הנערכים 

 חשיבות רבה להדגשת הקשר והזיקה בין מגוון ביטויי התרבות   - מגוון התרבותי לביטוי 
, הארכיאולוגיה לנופי המקום, הצומח החי ו,סביבה בה התפתחבין ההמקומית לוהמורשת 

תרבות זאת הינה מקור ללימוד למחקר לפעילות תיירותית וחקלאית והיא  .אתרים השוניםוה
 ייחודו ובכלכלתו של האזור.נדבך במיתוגו ב

  התכנית  וחזון רוח
במהותה  התפיסה הביוספרית אינה תפיסה סטטוטוריתיש להדגיש כי אמור לעיל , בנוסף ל

המקום שבו נגמר התכנון הפורמלי. מרחב הביוספרי מתחיל מ.  ניתן לומר כי התהליכיתאלא 
של ורבות  אישית וקהילתית תודעה, חינוך, לקיחת אחריות  ומעעל מבוסס המרחב הביוספרי 

ניתן לראות בכך 'שכבת' ניהול ויישום בת  .אזור חייהםובעיצוב עתיד השותפים במרחב 
אחת ההגדרות למרחב  מצורפת להלן  קיימא לרעיונות ולאיכויות של תכנית פארק השקמה.

  ) : Euromabכנס  ( ביוספרי 
A UNESCO biosphere reserve is a place where people share a way of living 
with nature that builds a future we’re proud of. 
 

עם הטבע  משותף חיים  אורח"שמורה ביוספרית של אונסק''ו היא  מקום בו בני אדם חולקים 
  ובכך בונים עתיד להיות גאים בו ".

  הכלים הביוספריארגז 
שיהיה ידוע, מובן  ומקובל על כל  כליםארגז הינו יצירת  אדם וביוספרה חלק מחזון תכנית

, דרך קבלת החלטות, אופן וטיב ענפי העיסוק ורבים וישפיע  על  דרכי ההתנהלותהמע
   הערכים הטבעיים.שמירת הכלכלי , אופי החינוך  וכמובן על 

  אופן ההכרזה 
חב תיק הכרזה המסביר את התאמת המר יש להכיןע''מ שאזור יוכרז כמרחב ביוספרי 

אדם וביוספירה הלאומית  תבוועד, להגישו ולאשרו ריטריונים של התכניתהמבוקש לק
   שמגישה אותו לאישור באונסק"ו.
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  ניתוח התאמת הפארק לתכנית אדם וביוספרה
נקודת המוצא לבדיקת ההתאמה של הפארק למרחב ביוספרי הייתה כי הנחיות התכנית 

הפארק עד  ימהישגהליכה אחורה  כולה יישארו ללא שינוי ויהוו בסיס להמשך. לא תתאפשר
חיזוק  ,ע"י הרחבת מעגל המעורבות והאחריות אלו םשגייה ולחזק הכוונה היא להבטיח .היום

  .ויצירת מנופים חדשים לפיתוח.  לגיטימציה הציבוריתה
מצאי התכנון, התשתית הניהולית  והפרויקטים השונים  עולה כי ניתן   ,מניתוח נתוני השטח

. לגבי רוב הקריטריוניםב מלאה כמעט קיימת התאמהוכמרחב ביוספרי  רהאזולהכריז על 
השלמות והתאמות בשלב ההכנה  ונדרשותחלקית  נמצאה מספר קריטריונים ההתאמה

  להכרזה.
הִאיזּור הביוספרי  עקרונותב השתמשונמצא כי ניתן ל לִאיזּור עקרוניות נבדקו מספר חלופות

  תוך התאמות טכניות ) תכנית פארק שקמה הקיימת (  על בסיס
  ההיבטים העיקריים שיידרשו התאמה לקריטריונים הינם :

  ִתהליך תכנון משלים. באמצעות ר יזּויצירת מפת א  
 יש אולםלא כתנאי להכרזה ( תוממשק כוללניהול ו תותכני השלמת/יצירת 

  .)ציר הזמן  עללהתחייב לכך 
 והשילוב  חינוך ,ההכשר ,ניטור ,יצירת תכניות פעולה לקידום נושאי מחקר

  ביניהם.
 הביוספרי ומשמעויותיו. המרחבבין כל השותפים והקהילות לגבי  עדכנית יצירת מערכת הסכמות 

 
יידרשו  די ברור כי  והתועלות שיכול להביאבמהלך בנוסף וע''מ לממש את הפוטנציאל הטמון 
  .( יפורט בהמשך העבודה ) כלים ניהוליים משודרגים למנהלת הפארק 

ובהתנהלותו עד היום   יוניתן לומר כי פארק שקמה קרוב מאד בכוונותחלק זה ום לסיכ
עולה לקונספט הביוספרי. מהבנת מהותו של המרחב ומסקירת התכנית הקיימת של הפארק 

או החמרה  ,הגבלה ,הכרזתו כמרחב ביוספרי תגרום להכבדהאפשרות שלא קיימת כי 
 שקמה פארקבהקונספט הביוספרי הטמעת  חתהמדד להצל נהפוך הוא , בהוראות  התכנית.

ייצור הזדמנויות חדשות ואפשרויות חדשות ואם התהליך יחזק את המרחב  –יהיה הפוך 
  לעיל . שצוינוהנוכחיים עם האתגרים להתמודדות  

  התועלות הפוטנציאליות :
 לאזור, מחזקת אותו ציבורית   ערך מוסף נתנות, בינ''ל מצד גורם הכרה בתכנית  ת את הצורך בקיום מסגרת הניהול.ומחזק
 בכל הקשור להתמודדות עם שינויי  .משמעות להתחייבות בינ''לו קיימת חשיבות )

  מקומיים ) תהתייחסו
 תבוועדו נוסף תוקףיקבלו  גופים הסביבתיים ה.  
 לניהול שטחים פתוחים כחלק משגרת הניהולתיעול אנרגיות אפשרות ל.  
  פיתוח מוטה שימורהגישה של חיזוק.  
 ושדרוגו.  בתכנון פארק שיקמה, חיזוקו חיזוק המהלך שהתחיל 
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  צרוף גורמים חדשים למערכת הכוללת: שדרות, מכללת ספיר, מוסדות אקדמיים
 אחרים. 

  ? שדרות ?)הגדלת שטח האזור המנוהל באופן מקיים וכוללני (חלקים נוספים ממוא"ז לכיש 
 זה הזדמנויות  לשותפויות  הצטרפות לרשת בינ''ל של מרחבים ביוספרים ובכלל

  בידע, מחקר, חילופי משלחות, כנסים משותפים, 
 לגיוס  ופתיחת ערוצים חדשים  פיתוח וחיזוק שותפויות וקשרים קיימים וחדשים

 .משאבים
 עשו נש מחקר וסקרים עבודותתכניות הניהול/ממשק של המרחב לאור   עדכון

 כללי כוללניות ומעודכנות.הכנת תכניות ניהול שטחים וניהול בעשור האחרון ו
  מרחב לאור ההתפתחויות שחלו במדעי האקולוגיה ה מקצועי לכלל גורמיעדכון  זאת תוך תוך חשיפה לגורמי מקצוע במרחבים דומים בעולם.בעשור האחרון 
  אלא מבוססת תוכן  הבאופייהזדמנות ליצירת ישות אזורית שאינה מוניציפאלית

 שיבות וייחודיות ברמה הלאומית.ובכך הובלת מהלך פורץ דרך בעל ח
  

  סוגיות ודילמות עיקריות
אנשי מקצוע ותושבים.  להלן  ,בעלי תפקיד 25 עםבמהלך הכנת דו''ח ביניים נערכו ראיונות 

  :)הנוסח המלא בגוף המסמך( הדבריםעיקרי 
 התייחסות כללית

 הביוספרי המרחב קיים חוסר ידע לגבי מהות מושג.  
 ת התנגדות לשינוי סטטוס הפארק ממצבו הנוכחיקרב מספר גורמים קיימב  
 אותו קושרת, ביוספרימרחב  לגבי הקיימת אצל חלק מבעלי העניין התודעה 

 הפוך והן פיתוח גבלות להסרת אפשריים לחציםמכיוון  הן(  ויתורים של לתהליך
  .) מכך

  אפשרות השילוב בין תכנית סטטוטורית לתכנית ביוספריתלא ברורה.  
 הקיים הוא אתגרההרי  ,היחסית פשוט הינה תהשפה התכנוניהתאמת  אםב 

  .תהליכי
 של המרחב מעבר ליוקרה.  האמתיים היתרונות עד הסוף  לא ברורים  

  
  :חששות/ התנגדויות שהובעו

 
  שהושגו  באזור ההגנה על השטחים הפתוחים מנסיגה ופגיעה בהישגיחשש

 בעמל רב.
  בשטח שליטה בעלי גוניםרא של בסמכויות פגיעה . 
 נוספות ויצירת עימות בשל כך.גבלות השמת מחשש מ 
  מ'פתיחת סכרים'  מצד התושבים שינצלו תהליך חדש ע''מ לבוא בדרישות חשש

  .שלא התאפשרו עד היום
 שיובילו לנזקים.המרחב הביוספרי ייתן תחושת  שקט מזויף ו/או אופוריה מכך ש  



 בדיקת התכנות להתאמת פארק השקמה לתכנית אדם וביוספרה

10 

  על  מצליחים לשמוריום כש בשעהנדרש מרחב ביוספרי  מדוע  : השאלהמעצם
   .תכניות הנוכחיותעזרת הב האזור וערכיו

 אז במה זה יועיל  ולמי?לשינוי, פרט  להגבלות עליהם כחקלאים. התושבים לא מרגישים כיום איום כלשהו או  צורך ממשי  לפיה  מצב מקריאת 
  

  : ''י בעלי עניין)עהועלו כפי ש( רעיונות / תובנות 
  המתחילה תיתיאמחזון והקשר ושותפות של  הליךתלראות  במרחב שקמה יש 

   .עשייהב  מתבטאתמחשבה וב
  אני חי במרחב שיש לו מערכת איזונים ובלמים" האמירה הביוספרית  היא " 

 יחזקהכרזת המרחב מהלך לו מעורביםמספיק הבעיה היום היא שהתושבים לא 
  היבט זה.

  נאמר ונעשה בתכניתכל מה שלא ת צריך להיות השלמיכול והמרחב הביוספרי 
 . הפארק

  שימושם של ל  'ארגז כלים ביוספרי' ע''י יצירת בקרה תהליכית ליצירתהזדמנות  ,טבעה, הנחל שומרי ,ההסברהוהחינוך גורמי , חקלאיםה, בעלי התפקידים
  . מובנת על ידי כולםשפה משותפת  ליצור בכך .הכלכלה והתיירות  היער, ויזמי

 הציפיות  מהמרחב הביוספרי:  
  .שימור המצב הקיים -
 .תושבים ובעלי עניין פעילות חינוכית שתטמיע את הערכים בקרב -

 פ עם משרד החינוך ''נושא  העשרת התושבים בשתקידום  לדוגמא: 
 הפעיל לשותפה והפיכתהדרות שלחיזוק השותפות עם  הזדמנות. 
 .יצירת שת''פ קהילתי אקדמאי ומקצועי עם מכללת ספיר 
  לחיות בו ומקום שתושבים ירצו שילדיהם יגורו בו בטושמקום   -המשימה.   

  
  נדרש להמשך:  
    ובהזדמנות. בתועלות בחששות ,דו''ח הבינייםדיון בממצאי.  
    הערות, השלמות, התאמות ומתן אור ירוק להמשךקבלת.     תכנית פעולה וצעדים משלימים  נדרשיםלמימוש לצעדים נדרשים המלצות) . 

  לתהליך על ציר הזמן)והערכת המשאבים הנדרשים 
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 : רקע והקדמה .1
  

שטחים פתוחים  המתוכנן והמנוהל של  מרחבל מתייחספארק שקמה המונח  .1.1
 330,000הינו כ שטח הפארק  . בתחום אגן הניקוז של נחל שקמהוישובים כפריים 

העיר  .כפריים ישובים 21 כולל ,מועצות אזוריות 6שיפוט של השטח ב מצויו דונם
 .בתחומוגובלת בפארק אולם לא כלולה   ותשדר

 
בתחום מסדרון  ו ברובוהיות, אזורשל ה יוצאי הדופן  והנופיים ערכיו הסביבתיים .1.2

המניע וההשראה  את 2003בשנת נוספות היוו  ייחודיות אקולוגי חשוב ותכונות
  .לא שגרתית לכלל האזורתכנית  ה שלהכנת ליזום את

  
 תכנית מתאר סטטוטוריתכ 2012 ב אושרה ,אב תכניתכ בתחילהמצה שאו תכניתה .1.3

 ייחודה טמון בהתייחסותה למערכת השטחים הפתוחים בצורה .מחוזיתברמה 
 הגדרות משלבתו  35א ''את שפת התכנון המרקמית של תמ מפרטתו ממשיכהש

בהתאם  השונים לשימוש בשטחים מחייבות עם הנחיות ייעודי קרקעל פורמליות
ה מנהלשל ה תהקמבנוסף היה  משמעותי חידוש.  יתרגישותם האקולוג לדרגת

 .והכוונתה כגוף שיפעל למימוש מטרות התכניתשקמה  מנהלת פארק ,פארקל
 

הנגשתו שתרמו לפרויקטים חשובים בתחומו בוצעו , יסוד הפארקימאז  ףשחל זמןב .1.4
ת ותשתי קידום ביצועלו לשימור השטחים הערכיים שבו ,לציבורהפיזית והתודעתית 

 סביבתי חינוךלוקודמו תכניות  בוצעו מחקרים וסקרים בנושאים אקולוגיים .ותשונ
ומתכנסת  סדירבאופן פועלת לאורך כל התקופה  מנהלת הפארק . תיירותה וקידום

מהווה המנהלת  .תוך שיתוף בעלי העניין במרחב ,בהיבטים נדרשיםמעת לעת לדון 
 . קמה בשורשל  רשות הניקוז שממערך מנהלות הנחלים  חלק כיום 

 
תכנית  י נציגת המשרד להגנת הסביבה''ע למנהלת הפארק ההוצג 2015בשנת  .1.5

 .ל''הנ שקמה בתכניתפארק שילוב אפשרות  הוצעהו" אדם וביוספרה "ו  ''אונסק
 .היתכנות לשילוב כזההבדיקת את  )ל''בסיוע קק(לאחר מספר דיונים הוחלט לבצע 

  
 :מטרות הבדיקה  .2
  

 :שאלות עיקריות  5וזאת ב  MABתכנית ת הפארק בכללהל היתכנות  בדיקת .2.1
  

עומד בקריטריונים של  תכנית אדם  הפארקהאם : עמידה בקריטריונים  .א
 ? )  אופן ניהולו,  תכניות הפארק, דרישות שאלון הקבלה (  וביוספרה

  
האם בעלי העניין הנוכחיים הקשורים : העיקריים עמדתם של בעלי העניין  .ב

  ? ו לתכנית אדם וביוספרהבמרחב מעוניינים להתאימ
 

 . למרחב ביוספרי  הפארקהפיכת ב התועלות מול הסיכונים:  ההשלכות  .ג
  .המהלך לייזום נדרשיםה משאביםהמבחינת  מעשיותה וההשלכות

  
 :הערכת הנדרש להשלמה  .ד

  מבחינה תכנונית  -
  תהליכי הסכמות ציבוריות  -
 .מידע -

 הצעת כיווני פעולה אפשריים  .ה
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 רכיבים עיקרייםומ רתיאו:פארק שיקמה .3
  

  :האזור ותחום התכנית רתיאו .3.1
  

  :  כבישי אורך 3י ''באופן מלאכותי ע מופרדיםהתאי שטח  3 כוללפארק שיקמה 
    שדרות (  232במזרח ועד כביש  40בין כביש  ,)גבעות רוחמה ( המזרחי - 

המשתרע בין כביש  ,)אור הנר ונירעם, רכסי הכורכר של גברעם( המרכזי    ).ניצנים רכס יד מרדכי ושולי נתיב , רכס הכורכר השלישי, שטחי החולות( המערבי    . 4לכביש   232
 .ועד חוף הים במערב 4המשתרע מכביש  ,)העשרה 

  
כאשר , נחל שיקמהאגן הניקוז של  התוואי הטבעי המגדיר את תפיסת השטח הינו

רכזי בחלק המ, הנחלים ברור והוגהבחלק המזרחי עוברים  מצפונו ודרומו בהתאמה 
צירי   .וכולם יחד מצטרפים לנחל שיקמה באזור המערבי עד חיבורו לים, נחל עובד

   .ל''הנ האזוריםמהווים גורם מקשר בין  שלושת , יובליהםנחלים אלו ו
וממספר כבישי רוחב המוגדרים , כבישי אורך מערכתיים 3השלד התנועתי מורכב מ 

לא ייפגע הקשר החוויתי בין הדרך ש ע''מ(  כדרכים נופיות)  4לבד מכביש ( כולם 
 גם מהוויםהשערי כניסה  10כ נו בכניסות לאזורים השונים תוכנ. לנוף הסובב )

 ל ובין''האלמנט המשמעותי ביותר המקשר בין כל הדרכים הנ. שירות/מוקדי מידע
מקשר את כל חלקי והוא מ ''ק 60 אורכו, האזורים הטבעיים הוא שביל שיקמה

 עשויהשביל . ואת הישובים השונים לשטחים הפתוחים מערבהפארק בציר מזרח 
  .כורכר ועביר לכלי רכב נמוכים

  
 :איכויות המקום וייחודיותו .3.2

  
  יוצאות דופן ובהיבטים רבים:לאזור נחל שקמה איכויות 

    מרחב הינו אזור פתוח ובעל ערכים : ה'רגע לפני המטרופולין'נוף בראשית
מטרופולין ב''ש : טרופולינים גדוליםמ 2המשתרע בין  ,אקולוגים נדירים

 .וגובל ברצועת עזהומטרופולין גוש דן 
   מדרום 'המדבר ספר'ו במערב הים חוף  ,צפונה שנמשך החוף מישור  ,ממזרח הפנימית השפלה  ם:שוני גיאוגרפיים אזורים מספר בין מפגש נקודת היותו. 

   אי משחר תרבות האזור הינו חקל  - תבנית הנוף האזורי  מעצבתכהחקלאות
משטחי המרחב היו  60%האדם במקום. בשעת הכנת תכנית האב יותר מ 

העיסוק בחקלאות מעצב את נופי המרחב , את  המרחבים הפתוחים,  חקלאיים.
את צבעי המקום בעונות השונות ואת האופי ותרבות ההתיישבות הכפרית באזור 

 לאורך שנים.
  כולל בתוכו חלק ניכר מרכסי הכורכר רכסי כורכר (האזור  :פסיפס מרכיבי נוף

), שטחים חקלאיים גדולים ומגוונים, בארץ החופיים והפנימיים שנותרו לא מופרים
 .יערות טבעיים  ונטועים ואתרים היסטוריים רבים

   הטבעית  הנוף תבניתהמהווים חלק מ ,דונם 84000כ  , רבים יערשטחי  וטיילות  , ספורט רכיבהמשלבים בתוכם אתרי ביקור ושהייה ו והתרבותית 
 .ופעילות קהילתית
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  ביחוד  הכוונה  -  תרומה הדדיתללהשתלבות ו ייםסמיכות למוקדים פוטנציאל
ששילובם בפארק מהווה פוטנציאל חברתי קהילתי מכללת ספיר לעיר שדרות ול

 רב שיתרום הן לעיר ולמכללה והן לשמירת השטחים הפתוחים. 
  מתאפשר הן בשל הפרשי גובה  :וכים ופתוחיםשדה ראייה ונצפות לטווחים אר  נמוכים והן בשל מיעוט תשתיות ואזורי בינוי.

   רצף שטחים פתוחים. 
    אגן   סקר .למערב  ממזרח משתנים נופיםמקשר בין מגוון האלמנט כתוואי הנחל

תתי יחידות אחידות יותר  145יחידות נוף שחולקו ל  13 הגדירנחל שקמה 
 .) 4טחים ממערב לכביש באופיין (זאת ללא הש

   האקלים הים תיכוני בצפון לאקלים המדברי בדרום.  בין :מפגש אזורי אקלים
 סוג עם בשילוב, באזור לעת מעת המתרחשים ושיטפונות קיצוניים גשם אירועי

 אמצעים נקיטת המצריכה מסיבית קרקעות סחיפת לבעיית גורמים הקרקע
  .קרקע לשימור

  רכסי הכורכר מהווים בית גידול למינים ים תיכוניים,  :מצאי רב של בתי גידול
מדבריים וחופיים ייחודיים. המיקום באזור מעבר אקלימי בעל מגוון קרקעות רב 

מביא להיקף ומגוון עשיר ביותר של מיני צומח  ,ותופעות גיאומורפולוגיות ייחודיות
 .וחי במרחב

  יים ברכסי הכורכר. בעיקר מתק מגוון המינים הגדול ביותר בין בתי הגידול בארץ זהו גם האזור המשמעותי ביותר בארץ בו  .צומח עשבוניים, שיחים ובני שיח  מיני 
 נותרו רכסי כורכר רציפים ופתוחים, ומכאן החשיבות האקולוגית של שמירתם.

  מינים  47 ,מינים אדומים 20מתוכם  ,מיני צומח 69כ  זוהו באגן הנחל :מיני צומח
המוגדרים  24ו ושכנותיה )  בישראל או בישראל רק שתועדו מיניםאנדמיים (   . ההגדרות הסתמכו על מרכז רת''ם.בדרגות שונות של נדירות

  מגוון בתי הגידול במרחב על מאפייניהם האקלימיים, הגיאוגרפיים בעלי חיים :
יחסי של גורמי המיעוט הוהשפעות האדם השונות, בנוסף למרחב הפתוח ו

המגוון הביולוגי במקום. אזורי גבול תפוצה אקולוגיים,  קיטוע, משפיעים על
באזורים אלה  -בשל מגוון סיבות  ם בעלי חשיבות רבהינכ"ספר המדבר", ה

מתרחשת בלב אזורי התפוצה  הקיימת אינטראקציה בין מיני בעלי חיים, שאינ
 שלהם.

  ם, מיני עופות מקננישל  ) 49(  מספר רב זיהה באזור סקר שנערך :בעלי כנף
  הנובע ממגוון בתי הגידול לאורך הנחל.

 
 קדם בימי הןמורשת תרבות האדם שימור ולימוד לאתרים בעלי חשיבות  עושר 

ם ארכיאולוגיים והיסטוריים רבים עושר שרידי :קרובות היסטוריות בתקופות והן
כל  .החל מתקופות קדומות ביותר ועד ימינו ,(בעיקר באזורים הסמוכים לנחלים )

הטבע והנוף, יוצרים מרחב  ערכי עם מצאי בשילובש תרבותים מורשת אלו בונ
 אתרים 160כ נמצאו מטיילים ונופשים.  חוקרים,בעל זהות ופוטנציאל עניין ל

 רבים מהם ברמת חשיבות שמעבר למקומית. ,מסוג זה
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 אזור הביקוש , תו של האזור בסמיכות לרצועת החוףמציאו: אזור בסיכון גובר
החולות והכורכרים והמערכות  מציב את אזורי ,ופיתוח בארץ העיקרי למגורים

מינים לסכנת הכחדה  םהאקולוגיות הקשורות בהם בסכנת העלמות, יחד ע
ספר 'של האזור ב מיקומויש להוסיף את  לכךאנדמיים המתקיימים בהם. ה

  מהווה סיכון לחלק מהמינים.גם הוא  המדבורתהליך ו 'המידבר
 

 :הפיתוחמערך  .3.3
  

שהתבססו עד השנים של ישובים קטנים  יקמה הינו תחום התיישבות כפריתמרחב ש
  האחרונות על העיסוק בחקלאות כעיסוק עיקרי.

  
אדמות רמ''י  הוקצו המסורתי בובפורמט  םתפיסת הקרקע והשימוש בקרקע הינ

  ת. ות חקלאיומשבצכלהתיישבות חקלאית 
 

 2מתוכם ( מושבים  10ם ו מתוכם קיבוצי 11, ישובים כפריים 21בתחום התכנית כ 
מועצה האזורית ה בתחום 11: הישובים מתחלקים באופן הבא). מושבים שיתופיים 

מועצה בז לכיש  וישוב אחד ''מואב 3, מועצה האזורית שער הנגבב  6, חוף אשקלון 
שטחים פתוחים  קיימים ) מרחבים ושפיר ( מועצות אזוריות  2ל . אזורית בני שמעון
  .ולם ללא נקודות ישובבתחום המרחב א

  
  :מגמות בתחום הפיתוח

  
מונה היום  )  12.2014(  בהתאם לנתוני למ''ס :דמוגרפי בישובים הכפריים גידול

 נמנוש נפש 8000נפש בהשוואה ל   14,000אוכלוסיית הישובים בפארק שיקמה 
מדיווחי הישובים באתרי  מאד שונה(המספר זה . 2003 בבעת הכנת תכנית האב    בעיקר ממימוש הרחבות בקיבוצים ובמושבים. נובע )תםרנט לגבי אוכלוסייהאינט

  
  :  ישובים עירוניים סמוכים

  
  העיר שדרות

  
   .2008משנת  8.6% של גידול ,נפש 22,500מעל  2014העיר שדרות מנתה בשנת 

  כיוונים. 3מקיף את גבולותיה מ התחום שיפוט העיר גובל בדופן הפארק 
 התכנית .נפש 50,000 של אוכלוסייה יעדל המכוונת י אישורלפנ מתאר תכנית לעיר

 בשטח כיוםדונם הכלולים  2061של  שטחכוללת בתוכה  )41/303/02/7 'מס(
התכנית  .העיר בתחום הסופי אישורה לאחר וייכללו הנגב שער האזורית המועצה
 פארקהכלולים בשטח  ד' 900חלה על כ  התכנית .5/2016 בחודש להפקדהאושרה 

התכנית  שטחים טבעיים.+  3ו  4כתחומי רגישות  בתכנית הפארק יקמה ומוגדריםש
שטח טבעי 'ו 'פתוח לשימור שטח' ייעודיו , יער מגוריםל ייעודכוללת הנוכחית 

 לקבוע בהתאם" נהוגל מפורטה תכנוןה תקנון דורש ייעודיםה כלב '.לשימור
  "השמורה ליבהה למעטפת המתייחסות שקמה פארק 43/14/4 מ"תמ בהוראות
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 האזורית במערכת העיר "השתלבות מציעה החדשה של העיר המתאר תכנית
  ".הנגב שער אזורית מועצה של התכנון צוות עם בתאום

  
  העיר אשקלון  

  
)  2008משנת  15%נפש. ( גידול אוכלוסין של  127,000כ   2014מנתה ב העיר 

 35 ''אתמבקרת  צוות במסמכי ק.גובל בתחום הפאר בדרומהשיפוט העיר  גבול
התכנון מצוין יעד אוכלוסין למרקם העירוני של העיר  בסך  מנהל מים ע''ירסומפה

סביר להניח שבהתאם למגמות הפיתוח הנוכחי יעד זה   .2020לשנת  143,000
  יגדל.

  
  : גת קריית העיר

  
מנתה   העיר ק''מ מתחום הפארק.  2.3שיפוט העיר קריית גת מצוי  במרחק  גבול

בקרת  במסמכי ) 2008משנת  6.5%( גידול של   נפש  51,000כ   2014  סוףב
יעד אוכלוסין למרקם העירוני של  מצויןהתכנון  מנהל מים ע''ירסומפה 35''א  תמ

סביר להניח שבהתאם למגמות הפיתוח הנוכחי  .2020לשנת  76,000העיר  בסך 
  יעד זה יגדל.

  
 3, נכללות בתחום הפארקהות האזוריות ועצהמ 6 מתוך :באזור מתארי תכנון

 שמעון בני, מרחבים(  כוללנית מתאר תכנית להכנת בביצוע/או ו בהתארגנות מצויות
 ושפיר אשקלון חוףמועצות ול מתאר תכנית אין לכיש אזורית למועצה). הנגב שער, 

הערים קריית גת ואשקלון בתהליך הכנת תכנית מתאר  .מאד ישנה מתאר תכנית
  נית. כולל

  
ערים קריית גת ל הרכבתי השירות בתדירות המתמיד : הגידולמסילתיההפיתוח 

, אופקים ונתיבות ,שדרותערים חדשות בהרכבת התחנות  ן שלפתיחתואשקלון ו
 שבחלקו מורגש כבר כיום. האזור, משמעותי ומנוף פוטנציאלי לפיתוחהינו גורם  

ורבניים בישראל לעיר שדרות אמרכזי כובד  2ישירות מקשרת ישות הרכבתית נגה
  .הסובבים ולישובים הכפרייםבצמידות לפארק, למכללת ספיר  המצויה

  
התפתחות ומושכת קהל ב מצויהסטודנטים )  7,500 (כ כללת ספירמ: מכללת ספיר

 40% ו) יוממיםם תושבי האזור (ינמהסטודנטים ה 60%כ סטודנטים צעיר.
אזורית שער המועצה ה ובתחוםמותה . המכללה הינה ע שדרותעיקר במתגוררים ב

קיימים מספר מסלולים  אולםלמדעי האקולוגיה  מסלולבמכללה  אין עדיין .הנגב
  :אחרים םרלוונטיי

 כולל מגמה לניהול  ,תעשייתית ובקרה ניהול במסלול תואר לימודי   ביוטכנולוגיה.
  תכנית לימודים חדשה המשלבת תואר ראשון בניהול ובקרה תעשייתית עם

  ) 2016משנת  החל( .בניהול חקלאידי תעודה לימו
 ומדיניות ציבורית. במנהלשני  תואר  
  .( כחלק מבית ספר להנדסאים)מגמת  ביוטכנולוגיה ומגמת טכנולוגיית מים  
 המכללה רואה חשיבות " -ורבות חברתית במשרד הדיקן היחידה למע

הקשר  עליונה במעורבותה בתהליכים לשינוי פני האזור ואת חובתה ביצירת
פרויקטים בתחום  28היחידה ממנפת ומקדמת  .בין האקדמיה לקהילה

מהות האקדמיה,  - החזון המנחה. החברתי והקהילתי מאשקלון ועד דימונה
מעבר להנחלת ויצירת ידע, היא לפתח תחושת שייכות, אחריות ומחויבות 

 ."לקהילה ולסביבה, בקרב הסטודנטים ואנשי האקדמיה
  3.5ראה להלן סעיף  –פרויקט שומרי הנחל. 
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 בקיבוצים .חקלאית תעסוקה על ברובה מבוססת :שיקמה בפארק היישובים  כלכלת

 מעורבת תעשייה רובם( שונים בגדליםמפעלים  15 כ בנוסף קיימים שבפארק
 בענפי עסקים קיימים מהישובים בחלק. )מתקדמת עילית ומיעוטם מסורתית

 יוממות ה גוברת של קיימת מגמ .יםחופשי מקצועותמשרדי ו התיירות ,רוחיהא
  . ההרחבות בישובים) תושבי  מקרב ביחוד( הסמוכות בערים חוץ לעבודות

  
  תעסוקה חקלאית 

  
הם שטחי חקלאות  100,000דונם שמתוכם כ  330,000מרחב שקמה משתרע על 

  .בעל בשילוב מחזורי גידולי שלחין בעל, כולל שטחי
בדרך  ד מהם מנהל את השטח החקלאי שלוישנם ארבעה משקים עיקריים, שכל אח

  ייחודית:
דונם שטחי בעל  17,000דונם, שמתוכם  22,000 ) גש"ר( : לגד"ש רוחמה רוחמה

העיבוד כולל השארת חיפוי שלפים. . פליחה ובשיטת הגימום-אי קהמעובדים בממש
  .אין הכנסת רעייה

  
 המעובדים בעל שטחי דונם 10,000 מתוכם , דונם 14,000 דורות ש"לגד :דורות

 ,בעונה האחרון הקציר לאחר שנים 6-9  כל חריש של מחזור עם ,הקלטור בשיטת
  .ומוסדרת מעטה רעייה הכנסת .שלפים חיפוי השארת

  
דונם במרחב שקמה, הכול שטחי בעל  7,000לגד"ש מושבי גת  מושבי גת:
  -קיימת הכנסת רעייה על כ .בשיטת הקלטור, והשארת שלפים מעטה המעובדים

  .דונם 7000מתוך  2000
  

  דונם. כמחצית בלבד 34,000לגד"ש שקמה משמר הנגב ובית קמה:  - גד"ש שקמה
דונם פלחה בממשק  4000נמצאים במרחב שקמה. מתוך השטחים במרחב שקמה, 

  לא גבוה. פליחה. קיימת רעייה בלחץ-אי
  

    האקולוגית ( מכון דש''א מנהלת שקמה ) כתהמער שירותי הבעל על בשדות שונים חקלאיים ממשקים ח השפעת"מקור: דו
  תעסוקה אזורי

  
המיועדים ) קיימים שטחים המושבים מברוב הקיבוצים ( להבדיל : במגזר הכפרי

 .מנוצלים באופן חלקי . אזורים אלו)אזורי המשק המסורתיים ל בתוספת( תעשייה ל
  לפארק:  יםמשיקהאזורי תעשייה קיימים  הערים  בדפנות

  
  שטחי המועצה האזורית שער הנגב ):בת ( כולל בעיר שדרו
 אזור התעשייה שדרות במזרח.  
 התעשייה שער הנגב בדרום אזור.  
  הקיימים,  רזרבות הקרקע באזורי התעשייהכי " מצויןבתקנון תכנית המתאר שדרות   .משותף לשדרות ושער הנגבה פארק תעשיות ספירים

  ". ות מעל ומעבר לצרכי העיר העתידיתגדול
  

  יר אשקלון :בע
 אזור התעסוקה הדרומי של העיר אשקלון.  
 הדרומי אזור תעשייה מתוכנן למפוני גוש קטיף בצמידות לאזור התעסוקה 

 .מדויקלא נמסר איתור של העיר בשטח המועצה האזורית חוף אשקלון  (
 ) קידוםבתחילת תהליך 
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  :המערך התיירותי  .3.4 

 
שובים מוטי תיירות'. למרות הכוונה 'י בתכנית המתאר מוגדרים הישובים בפארק כ
  לא נראה שמושג זה התממש בצורה מלאה. 

  
. במסגרת עמותת התיירות שדות שיקמה בשור ניםשיווק התיירותי מאורגקידום והה

http://www.habsor.co.il/ . סיביים נהמצאי התיירותי כולל מוקדי תיירות אינט
   :פירוט הבאלפי קסטנסיביים וא
  

 חניון חלץ, יער ארז, יער יד מרדכי, יער גברעם, דרך השיזף : ל''חניוני קק ,    .חניון אתר ראשונים ברוחמה  וחניון יער פורה ,חניון החץ השחור
 ש אריק ''שביל שיקמה ע ,אל ביתרונות רוחמה השקמיםחוות  : מסלולי טיול   .שחורממוזיאון המים עד אתר חץ  ,שרון
 צומת בית קמה, צומת שער הנגב, אור הנר, ברור חיל: מסעדות ובתי קפה ,

   .קיבוץ ניר עם, כוכב מיכאל
  אורחן דורות, ברור חיל, אור הנר:  שירותי הסעדה לקבוצות.   
 יד מרדכי, אור הנר  : חדרי אוכל בקיבוצים.   
 דורות רוחמה ניר עם:  לינה כפרית בקיבוצים.   
 אין  :צימרים  
 גיאה, נתיב העשרה, גברעם, יד מרדכי, הנר אור :תיווילקציות ופעאטר, 

   .כוכב מיכאל, בתרונות רוחמה
  מ''ק 11סינגל גברעם באורך  :  סינגלים לאופנים מכלולי.  
 נתיב העשרה, מבקיעים :סיורים חקלאיים. 
   כרמיה, כוכב מיכאל, גיאה  : קניות ומתנותמוקדי.  
 יד מרדכי , רוחמה, ניר עם:   מורשת מוזיאונים מרכזי מבקרים ואתרי  
 כוכב מיכאל, ניר עם, רוחמה:  גלריות וסדנאות.  
 בית , ראשונים ,חץ שחור: אתרי טיול מורשת וטבע פתוחים ללא תשלום מחנה לפידות ושדה , מאגר שקמה, ממה'ג, בתרונות רוחמה, שביתת הנשק

ל ולילי שרון קבר אריא, מצפור נביה מרעי, ינאסף סיבוע''ש  מצפור , חלץ
  שמורת כרמיה, שמורת גברעם, שביל שיקמה,

 בית קמה  ,מרכזי שירותים אזוריים מתוכננים בצמתות הדרכים הראשיות ,  .צומת יד מרדכי, צומת ברור חייל
 שער הכניסה לפארק ליד בסמיכות למוזיאון אריאל שרון  -  בתכנון רעיוני

ולה להוות גורם שינוי בכל לדברי יו''ר עמותת התיירות הקמתו יכ ברור חייל.
 תמונת התיירות באזור.

  חינוך וקהילה –המערך החברתי  .3.5  
  

תחום החינוך הפורמלי והלא מתקיימות פעילויות במועצות הכלולות במרחב ב
רוב . נותת שורובמסגחינוך סביבתי לקיימות ואיכות הסביבה בין היתר  ו פורמלי

  :ןת דופן הויוצא שיקמה.הפעילויות אינן ממוקדות באופן ספציפי בפארק 
  

תכנית חינוכית קהילתית באגן נחל  -"השטחים הפתוחים הם הבית שלי"תכנית 
ומצויה בתהליך  (!)  כבר שנה תשיעיתהתכנית מתקיימת  .רט''גשמובילה  שקמה
שימור מרחב שקמה והערכים הייחודיים לו באמצעות " מטרת התכנית היא  גדילה.
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תגדיל את המודעות בקהילות השכנות לערכו הנופי פעילות חינוכית וקהילתית, ש
והאקולוגי, תעודד אזרחות פעילה בקרב התושבים ותאפשר תכנון מושכל ופיתוח 

  " קיימא בשיתוף הקהילה, למען תושבי האזור המדינה, ולמען הדורות  הבאים-בר
),  תלמידים, הורים, מורים( כיתות 46ב  בתי ספר יסודיים 5 אפיקי הפעילות כוללים

 לפני הרחבה בו ( מרחבים ) במועצה אחת מסגרות החינוך החברתי הלא פורמליב
 2ב  במסגרות גני הילדים  לגיל הרך ,מועצות נוספות ( שער הנגב וחוף אשקלון ) 2

אתר באמצעות ו במכללת ספירסטודנטים עם , ( שער הנגב ולכיש ) מועצות
 1850, פעילות קבוצות 70  2016ב  מקיפההתכנית  .אינטרנט לכלל הציבור

שותפים  סטודנטים ממכללת ספיר. 7מתוכם  ,אנשי צוות 135 תלמידים/בני נוער ו
 ,מנהלת נחל שקמה ,בשור רשות ניקוז שקמה, המשרד להגנת הסביבה :לתכנית

מחלקות החינוך,  ,שבמכללת ספיר במשרד הדיקאן היחידה למעורבות חברתית
רכזי החינוך, הגיל  ,ביבה ברשויות המקומיותהחינוך החברתי, הגיל הרך ואיכות הס

מנהלי בתי הספר, רכזות/ים, מורות;  ,הרך, החינוך החברתי ורכזי תרבות בישובים
  .גננות וצוותיהן; רכזי נוער ומדריכי נוער בישובים

  
 ,הכרת האזור א)   :היעד ) ילקהל ה התאמתוך ( מרכיבי התכנית העיקריים הם 

 ב)  ולות חקר ),פע, סיורים וכולל שיעורים שבו ( הנוף והמורשת ,ערכי הטבע
העברת המסרים ע''י התלמידים ג)   השתתפות פעילה בממשק פיזי לשמירת הטבע

כחלק  ת משתתפים נוספיםהתנסות בהדרכה ובהפעל תוך למעגלים נוספים
  התכנית מתאימה עצמה לקהלי היעד השונים: מתפיסה של הרחבת מעגלים.

   למאגר התכניות של משרד החינוך. הוכנסה התכנית ספר היסודיים בבתי 
  מועצה אזורית שער הנגב. המלגה עמדה בשנה הו, המגבית הסוכנות הם במכללה ו השותפים ל תכנית שומרי הנחל - נקרא הפרויקט במכללת ספיר

  שעות שנתיות. 150ש''ח לפעילות בהיקף של  7000החולפת על 
   פועלת התכנית כ צה אזורית מרחביםבמוע החינוך הבלתי פורמליבמסגרת 

 . "סיירת מרחבים בטבע"
    אתר האינטרנט של התכנית-http://www.mshikma.co.il/?p=771  
  

 ועבודה קק"לביערות  קהל ביקורי  כוללות קידום – קק''לע''י פעילויות קהילה ויער 
. קיימת פעילות ןהרצוי בשטחי היער בגבוליער' לגבי השימוש  קהילות צמודותעם '

ברור בקיבוץ  אופניים, בית ראשונים) בקיבוץ דורות,הבקיבוץ רוחמה ( נאמני שביל 
תלמים ) בנתיב העשרה ( יער , פרויקט בני מצווה בחיל ( פרויקטים לפיתוח יער

פיתוח והכשרה , ''רוכבים ובונים אימוץ יער ארז ) בגברעם ( סינגל האופניים
 30 -פועלים כ כיום . בפרויקטים מעורבים עשרות מתושבי הפארק.משותפים )

, שמתוקף עיסוקם ותחביבם רוכבים בשבילים הסמוכים אליהם, נאמני שבילים
סיירת  למעשה זוהי. מדווחים על תקלות ועונים על שאלות של מתעניינים בפורומים

 הקהילות והשותפים בפארקוהן לכלל  ל"קקל הן שמסייעת מאוד, ל"השבילים של קק
  .ולקיים פעילויות בהם לתחזק את השבילים

  
 קישור לאתר דרך נוף נחל שיקמה :

http://www.eyarok.org.il/trip.aspx?id=1881  
  

  http://www.eyarok.org.il/bike/trip.aspx?id=1997 -אתר שביל אופניים יער גברעם 
  

  http://www.eyarok.org.il/trip.aspx?id=280אתר בין הבתרונות : 
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 שקמהפארק  תכנית .4
  

 אבני דרך ודגשים עיקריים –תהליך התכנון  .4.1
 

י ''ע 2006צה בשנת ימופארק שיקמה תוכנן בשלב ראשון כתכנית אב ולאחר א
שינוי לתכנית מתאר מחוזית  ,לתכנית סטטוטוריתהפכה  מחוז דרום הועדה המחוזית

  .2012בשנת רק  במועצה הארצית לתכנון ובנייה תכנית אושרהה. 4/14/43
  

לווה  ובמועצה הארצית  תהליך אישור התכנית בוועדה המחוזית  :התנגדויות לתכנית
 60 סך של כו גורמים עיקריים 12( שובים וגורמים פרטייםי מצד התנגדויותבדיונים ב

וחלקן  אף שונתה התכנית ןולאור י משרד הפנים''חלק מהטענות התקבלו ע).  טענות
 לגבישיוצרת התכנית  לכאורה המגבלותנושאי המחלוקת העיקריים היו . נדחה

מבנים , חקלאיהעיבוד ה לגבי  ,תשתיותו תעסוקההרחבת ישובים ופיתוח אפשרויות 
   .הכבדת דרישות התכנית על אישור תכניותחשש מו מתקנים סולאריים, חקלאיים

  
  :שיתוף הציבור 

  
מתואר בתכנית האב ה ציבורהשיתוף תהליך  התבצע בשילוב עם הכנת תכנית האב 

  : כדלקמן )חלק ג ( 
  התכנית ולאיסוף מידע מסגרת שיחות ומפגשים עם דמויות מרכזיות ונציגי יישובים ובעלי תפקידים  להצגת.  
  מפגש מרחבי ראשוני להצגת  קונספט התכנית ותחומה והגדרה משותפת

למפגש הוזמנו תושבי המרחב בעלי תפקידים . של נושאי תכנון רלוונטיים
   .ופעילים מתחומים שונים

  שהורכב מנציגי הגופים ) איש  20כ ( אקולוגי מלווה  - צוות דיון וחשיבה נופי מפגשים לדיון  בנתוני  3 והתקיימ. שא זה יחד עם נציגי האזורהרלוונטיים לנו
  .משמעויות  ופתרונות תכנוניים, רקע  סדרי עדיפויותה

 התקיים מפגש בנושא . מפגשים וסיורים עם קבוצות מהציבור לפי תחומי עניין   .משתתפים 35חקלאות  ומים בהשתתפות כ 
 איש 50ת בהשתתפו ,כנס לשיתוף הציבור בבחירת חלופת תכנון.  
 בהשתתפות נציגי הישובים ונציגי משרדי הממשלה  נושא חקלאותפורום ב  .דן בהתייחסות התכנית לחקלאות ,הרלוונטיים
  כוונות הפיתוח של הישוב/הישוב והשוואתם לתכניותדיונים פרטניים עם נציגי הישובים בנוגע לשימושים המוצעים בתחום משבצת. 

  
 ברם,. אושרה תכנית האבששיתוף ציבור מאז  ךתהליהמשך  לא נמצא תיעוד לגבי

את נציגי  ומשתפיםדיוני המנהלת מעת לעת ובהתאם לנושאים השונים מזמנים 
הציבור בתהליכים נוספים מ חלק כמו כן משולב. נושאיםלאותם  יםהציבור הקשור

החינוך של רט''ג ת ותכני, חקלאות משמרת, כגון פיתוח התיירות ,המקודמים במרחב
  .ועוד ל שהוזכרו לעילוקק''

  
  תכנית המתאר ומרכיביה העיקרייםאור ית .4.2

 
  :)מהוראות התכניתמובא (מטרת על   .א

  
כמרחב הכולל שטחים פתוחים  ,יצירת מסגרת תכנונית לפארק שקמה"

החקלאות , הנוף, י אופי מגוון השומר על ערכי הטבענרחבים ורציפים בעל
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לשוהים בו וכן מאפשר  רווחה ועניין, יוצר תחושת מרחב ,והתרבות שבו
לתושבי הישובים הכלולים בתוכו והסמוכים לו הנאה ממיצוי הפוטנציאל 

  ."הכלכלי תיירותי נלווה
  

 :)מהוראות התכנית( מטרות  .ב
  

  35 א"תמהכנת תכנית לאזור תכנון במרקם מוטה שימור בהתאם למדיניות  
  קביעת מרחב מגובש של שטחים פתוחים ברמות שימור שונות

  .תרי ביקור וישובים כפריים והגדרתו כפארק שקמההכוללים א
 הגדרת מרכיבי הפארק וקביעת כללים והנחיות לשימורם ולטיפוחם.  
 בהתאם , ף הפיתוח בשטחים הפתוחים לסוגיהםהכוונת אופי והיק

  .לאופי וערכיות השטח ולצרכי הישובים בתוך הפארק
 יצירת תנאים למיתוג פארק שיקמה ולחשיפתו לציבור הרחב.  
  חקלאי של המרחב כמרכיב בנוף הפתוח/ שמירת האופי הכפרי.  
  שמירת מגוון ערכי טבע ונוף וטיפוחם לרבות שמירה על מסדרונות

  .אקולוגיים רציפים בתוך הפארק
  התייחסות לישובים כחלק חיוני ובלתי נפרד לתפקוד המרחב כפארקהבטחת יחסי הגומלין מיטביים בין הישובים למרחב הפתוח תוך.  
 ימוש מטרות תכנית זו בלווי מנהלת פארק שיקמהמ.  

  
  :)מהוראות התכנית(  דגשים עיקריים  .ג

  
  המאפיינים את המרחבחשיבות להמשך הפעילות החקלאית כחלק מהשטחים הפתוחים.  
  חשיפה ומיתוג פארק שיקמה בפני כלל הציבור והנגשתו למגוון

  .האפשרויות שבאזור
  שלד . מרכזי אליו נכנסים משערי כניסה לפארק  דרך דרכים משניות משביל  נחל שיקמה כציר  והמורכבת תיירותיצירת מערכת מאפשרת

  .דרכים זה משולב האתרי ביקור מומלצים
  הגדרת הישובים בתחום הפארק במעמד של ישוב כפרי מוטה תיירות  
  תפקידה ( התייחסות למנהלת פארק שיקמה כזרוע מנהלת ומתאמת   )להוראות התכנית מפורט בנספח מנחה  המדויק
 הכנת התכנית לוותה בהליך שיתוף ציבור  
  צרוף נספח אמצעי מדיניות וצעדים משלימים ליישום התכנית– 

כאמצעי לסיוע בהמשך הפעילות החקלאית וקידום התיירות האקולוגית 
  .למרות הגבלות הפיתוח באזורים רגישים

  
 :התכנית תתכול  .ד

 
  : מסמכים מחייבים

  
 הוראות תכנית. 
 ט ייעודי קרקעתשרי .  
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 רמות שימור  על  בסיס ניתוח  4 גדירתשריט אזורי רגישות לתכנון המ
נופי סביבתי כאשר לכל רמת רגישות קיימות הוראות שונות בנוגע 

 .הרצויים לאופי השימור והפיתוח
 

  : נספחים מנחים
  

  מנהלת  פארק שיקמה -נספח א.   התכניתאמצעי מדיניות וצעדים משלימים ליישום  -נספח ב.   פרישת אתרי ביקור על רקע אזורי הרגישות. –תשריט אתרי ביקור   תשריט .אזורי רגישות לתכנוןע''ג ייעודי קרקע תשריט  המצרף )  התמצאות )
  

 : ייעודי קרקע    .ה
  

 .בלבד ) מסומן בסימבול (ח ישוב כפרי קיים שט   .שטחי יער    .שמורות טבע גנים לאומיים ושמורות נוף   .שטח חקלאי   : ייעודי קרקע בסיסיים  4התכנית מגדירה     
 
אתרי תוואי נחל,  ,שמורות טבע, תחומי יער נוספים כגון ייעודי קרקעבנוסף מוגדרים 

 דרכים נופיות, שערי פארק, המוגדרים כמוקד תיירות כפרי םחוף רחצה ואתרי ,ביקור
  .ועוד מתקני תשתית

  
  :אזורי הרגישות לתכנון  .ו

  
.  מהותה העיקריתו הפארק ון מהווים את לב תכניתאזורי הרגישות לתכנ

  : להלן, רמות 5-6רמות רגישות בפועל קיימות  4 ות למרות שמוגדר
   בתחום זה ניתן . פוליגון שהוגדר לכל אחד מהםכאת תחומי הישובים  מסמן ,בעל רמת הרגישות הפחותה ביותרהאזור  :אזור כפרי חקלאי מוגדר כאזור בעל ערכיות נופית בינונית  :שולי פארק - 1רמת רגישות      .חים את כל מגוון פעילויות הפיתולקי שטח מאופיין כשטח פתוח בעל  :נוף פארק פתוח -  2רמת רגישות      .ח חקלאיטנמוכה ומאופיין לרוב כש שטח  –מכלול לשימור נוף  :מעטפת הליבה השמורה -  3רמת רגישות       .גבוהה -ערכיות נופית בינונית נוף ותרבות , מכלול לשימור ערכי טבע :ליבה שמורה -  4רמת רגישות      .תרבותי, נופי, האקולוגי ות נופית סביבתית גבוהה המאופיין בשטחים ערכיים בהיבט בעל ערכי קטנים ו  בודדים מקומותלמעט ( חים שבדרך כלל שט :שטחים טבעיים     . תוחים רגישים הדורשים הגנה גבוההשטחים פשטח בעל ערכיות נופית וסביבתית גבוהה ביותר המאופיין ברצף  – שטחי  הםאלו . 4רמת הרגישות  אזורי םבתחו מצויים) מאד בהיקפם שאינם  ,מצב טבעי או מצויים בהליכי שיקוםקרקע שנשתמרו ב
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ם שסומנו בתכנית כמקשרים בין שטחים אזורימסדרונות אקולוגיים:    . מיני  חיים וצומחמעובדים או שהופסק עיבודם והתפתחו בהם בתי גידול טבעיים של 
בתחומם והימנעות שימור המאפיינים הטבעיים תוך הנחיה ל  טבעיים

 מתכליות ושימושים אשר יפגעו במאפיינים אלו.
 

  
  בשטחי  מגבלות פיתוח ושימוש קרקעהנחיות  תכנית האב  הגדירו מדרג של 

ורית. עדיין יש לראות בעת הפיכת התכנית לסטטוטגומשו" או "שונו  ןחלקהרגישות, 
  חשיבות רבה להסכמות תכנית האב.

  
בכל האזורים ניתן לעסוק  עולה כי,  הנ''לאזורי הרגישות להפורמליות  הוראותב

בינוי , להציב מבנים חקלאיים, צע נטיעות יערניות ופעולות ניקוזלב, בחקלאות
וברוב , רעהלעסוק במרעה ולהציב מתקני עזר למ, למטרות שהייה וטיול בחיק הטבע

כל זאת כמובן תוך הצבת   ),4כולל ברמה שמורה (תשתית   האזורים אף להעביר
מצב זה   .עולה ת הרגישותמחמירים ככל שרמהולכים ותנאים ומגבלות ה, סייגים

כפי שהיה לפני הכרזת  של שימושי קרקע סטטוס קוומ לא לפגוע ב''ע כנראה נוצר
מ לא למנוע באופן מוחלט ''ובחלקו ע ת, כחלק מההתמודדות עם ההתנגדויוהפארק

  .מענה לצרכים שיעלו בעתיד
  

 מחייבת  שיקול דעת ואף מאפשרתמסגרת  ההוראות אלו יש לראות ב כימכאן עולה 
שגובשו בעת הכנת  כפי יהולכוונות" וח התכניתר" והצמדות לבקרה , מתמיד

  .התכנית
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  תפקידם והדגש התקנוני לגביהם רתיאו, השוואת  אזורי הרגישות  .ז
  

רמות 
  :רגישות

 –אזור כפרי 
  חקלאי משולב

רגישות 
 – 1רמה 

  שולי פארק
רגישות 

 – 2רמה 
נוף פארק 

  פתוח

רגישות 
 – 3רמה 

מעטפת 
הליבה 

  השמורה

רגישות 
 – 4רמה 
ליבה 

  שמורה

מסדרון 
  אקולוגי

שטחים 
בדרך כלל ב (טבעיים 

 4רמה 
למעט 
  )חריגים

תקנון מ
כנית ת

  המתאר  
יותרו כל 

השימושים 
המותרים 
בישובים 

לרבות  כפריים
סל שימושים 

תיירותיים 
, תעשייה,מורחב
כפר ,מלאכה

  .נופש

פיתוח 
מבוקר 

שאינו פוגע 
ברצף 

השטחים 
. הפתוחים

שימושי 
פנאי ונופש 

תיירות 
ותיירות 
  חקלאית
מבנים 

חקלאיים 
  ותשתית

יישמר 
כשטח 

פתוח רובו 
לעיבוד 
  .  חקלאי

וי  צמוד בינ
דופן לצרכי 

  חקלאות 
פנאי נופש 

תיירות 
חקלאית 
. תשתית

מתקנים 
  .סולריים

שימוש  
כשטח 
פתוח 

משולב 
בעיבוד 
 חקלאי
למעט 
פיתוח 
מוגבל 
 ביותר

מתקני 
, פנאי ונופש

, תשתיות
מתקני 
, מרעה

מבני שירות 
  חקלאיים

שימור 
והגנה 

וקליטת 
 קהל

באזורים 
המיועדים 

לא  .לכך
יותר כל 

ור בינוי באז
אלא 

למטרות 
שהיה בחיק 

הטבע 
מרעה 
ועיבוד 
  חקלאי

שימור 
המאפיינים 

הטבעיים 
של האזור 

ללא 
תכליות 

ושימושים 
אשר יפגעו 

באופיו 
 הטבעי

ותפקידו 
כמקשר בין 

שטחים 
  טבעיים

שטחים 
שמורים 

במצב טבעי 
או שהופסק 

עיבודם 
והתפתחו 
בהם בתי 

  .גידול
יותר המשך 

עיבוד חקלאי 
מתקני . קיים

  נטיעות .מרעה

  
 
 המערכת היישומית  .5
 

מנהלת  של לפעילותה כמתאים שנמצא בשעתו בסיסה :ארגונית תשתית  .א
מנהלות נחלים  3 היה ברשות הניקוז בשור השקמה, כאחת מפארק שיקמה 

 המונהשקמה,  פועלת כחלק ממערך ארצי  הרשות ניקוז בשור  .בה קיימותה
ח ”מתוקף חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות התשי תפועל - ניקוז   :תחומים 4 פועלת בו צמאיהינה גוף סטטוטורי ע הרשותניקוז.  רשויות 11

שמירת הנחלים כעורקי ניקוז, מניעת הצפות "אמונה על  .1957
  ."טפונות והגנה על תשתיות ומבניםימש

   צו רשויות נחלים ומעיינות (הטלת פועלת כרשות נחל מכוח  - סביבה
 2003-יות ניקוז), התשס"גתפקידי רשות נחל על רשו

   קרקע מכוח תקנות שימור קרקע  ימורלש פועלת כרשות -קרקע  מפעלי הקמת על ולפקח לסייע, ליזום השימור רשות תפקיד" 1960
, המנהל באישור, רשאית והיא, החזקתם ועל בתחומה קרקע שימור
 בשטחים הכללית בתכנית שנכללו קרקע שימור מפעלי לבצע

קרקע תפקידה להוות  ימורכרשות ש  ".קוזהני רשות שבתחום
 בנושא זה.  וחקלאיים חקלאיות אגודות אזוריות למועצות כתובת

   ( עדיין  לא קיבלו סמכות חוקית כרשות מים) - מים 
 

ניהולו מתקיים מאז ייסוד פארק שיקמה  הבמסגרת עובדים. 5 מונה הרשות
 שוטףאופן ב בפארק עוסקיםמלבד המנכ''ל  .כמנהלת פארק שקמה השוטף

מפקח ואחראי שימור קרקע   מעבודתו ), 10%מהנדס הרשות ( בהיקף של כ 
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. המתכנן הסביבתי עוסק מעבודתו ) 25%(בהיקף של כ  ומתכנן סביבתי
 יאדמיניסטרטיבותאום , תאום הגורמים השונים פרויקטים ריכוזבפועל גם ב

 ישיבות המנהלת.של 
 

  : שיקמה פארק מנהלת .5.1
  

אופן ותכנון  הפארק   במקביל לתהליךה החלה לפעול מנהלת פארק שקמ  .ב
 ת יושסמכו בכך, הואייחודה . תפקודה גובש במהלך שלבי התכנון השונים

הרכבה ואופן פעולתה   ,תפקידיה .הוועדה המחוזיתע''י  מואצלותפעולתה 
  :כדלקמן) נספח מנחה א (מעוגנים בהוראות התכנית 

    
ובהצלחתו של פארק ימוש התכנית למנהלת פארק שקמה תפקיד מפתח במ"  .ג

 :שקמה לאורך זמן
   יחסויות תכנוניות למוסדות התכנון בנוגע ימתן הת: בהיבט התכנוני

רשמיים בעלי סמכויות מכח החוק  גופיםלתכניות במרחב ומתן חוות דעת 
 . בכל הקשור לפעילותם במרחב

   קביעת סדרי , סיוע בקידום ויישום תכניות במרחב: בהיבט התפקודי  .עדיפויות ומעקב אחרי ביצוע
   יצירת קשר בין הקהילות הפועלות במרחב לשם קידום : בהיבט הקהילתי

לרבות על ידי יזום פעולות  ,מטרות הפארק ומימוש מטרות התכנית
 .חינוכיות לשיתוף הציבור –חברתיות 

  
אינן מחליפות את סמכויותיהם של מוסדות התכנון  סמכויות המנהלת  .ד

הנוהל כיום הוא שהתכניות  .ת או גוף כלשהו על פי כל דיןהרשויות המוסמכו
מ לקבל את עמדתה בכל ''המגיעות לוועדה המחוזית מועברות למנהלת ע

  ." נושא
  

נספח א מנחה לתכנית ( כפי שנקבע בתקנון תכנית המתאר  הרכב המנהלת  .ה
  :משתתפים  38כ עד   מונה) ,  

    וראש ) בני שמעון , לכיש, חוף אשקלון, שער הנגב( ראשי מועצות
  עיריית שדרות

5  
  הבריאות ,החקלאות , הגנת הסביבה: נציגי משרדי הממשלה ,   .התיירות

4  
 1  נציג לשכת התכנון  
  2 ושמעונים שקמיםנציגי ועדות התכנון המרחביות  
 5  רשות העתיקות, ט''חלה, ל''קק, ג''רט, י''נציגי רמ  
 2  נציג רשות המים ועמותת המים מי שיקמה  
 1  נציג רשות הניקוז שקמה הבשור  
 בני , לכיש, חוף אשקלון, מהנדסי המועצות האזוריות שער הנגב

  שמעון
4  

  4 נציגי הועדות החקלאיות שליד המועצות האזוריות  
 3 לכיש ונציג , חוף אשקלון, א מהמועצות שער הנגב''נציגים מכ

 .ז בני שמעון''מהישוב בית קמה שבמוא
10  

  38  כ''סה
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רשאי לאשר ברוב ו לכהונה מוגבלת בזמן יהחבר'' נבחר ע המנהלת ר''יו  .ו
   .חברי המנהלת  הוספת חברים ולאשר שינויים פרסונליים בהרכבה

  
הפעילות השוטפת  .פעמיים בשנהכבאופן מעשי מתכנסת המנהלת   .ז

מתכנסת בנוגע הועדה סטטוטורית  בעיקר, ועדות משנהבאמצעות  מתבצעת
לגבי . מ לתת המלצתה לוועדה המחוזית''ע א תכנוני שעולה במרחבלכל נוש

 נקודתי  ת משנה בהרכבומכונסות ועד ( תיירות, חינוך פיתוח) נושאים אחרים
  .נושאל בהתאם

  
נגישות הציבור למידע על הפארק מתאפשרת כיום ב  :נגישות הציבור למידע  .ח

 :אתרי אינטרנט עיקריים  2
   קמה אתר רשות הניקוז בשור השhttp://www.besor.org.il/  אתר מרחב שקמה ארץ ארבע העונות .http://www.mshikma.co.il/   

ועל  על האטרקציות שבו, כללי על הפארקהאתרים  מצוי מידע  2ב 
 יאינטראקטיבו/או  'און ליין'מידע תרים באאין . הפרויקטים השונים שבו

  '.ועדות משנה וכוסיכומי / דיוני מנהלת , תכניות, החלטות יבנושא
איכות 'תחת לשונית  אזורית שער הנגב מופיעהמועצה הבדף הבית של 

  קישור לאתר של מנהלת הפארק. כוללעל פארק שיקמה הסבר   'סביבה
http://www.sng.org.il/viewpage.asp?pagesCatID=14773&siteNa

me=shaarhanegev  
ביחוד  ,בים מצויים קישורים חלקייםאזורית מרחהמועצה הבדף הבית של 

. אתר עמותת התיירות שדות שקמה בשוראי תיירות המפנים לבנוש
webaxy/item?528-http://www.merchavim.org.il/cgi  

  
באופן בדף הפייסבוק שלו    מפרסם וראש מועצת שער הנגביו''ר המנהלת 

 בנושאי פארק שיקמה ועדכוניםמחשבות שוטף 
https://www.facebook.com1073460539346074- שוסטר-/אלון/  

  
   תיירות ופיתוח פעילויות תוכן, חינוך  ריכוז מנהלות וועדות משנה   גיוס משאבים ותקציבים  .לפיתוח הפארק קטיםפרויניהול    .כגון אירועים שיטפוניים חריגים טיפול באירועים   .תחזוקת נקודות עצירה   .גיזום עצים ושיחים   .ניקיון   .תחזוקת שילוט   .השביל תתחזוק  :)מנהלת הבשור שקמה פרסום( מרחב שקמההתחומי הניהול   .ט
ומתוך ראיונות עם בעלי מתוך מצגת תחזוקה ( הערכת המצב הנוכחית   .י

 :) תפקיד ברשות הניקוז
   נושא הקשיים גדולים מאד באיגום תקציבים נדרשים לתחזוקה.  קיימים

 תתחזוקת השביל ובכלל זה השילוט ותחזוק ינול מכך המרכזי שסובה
  .נקודות העצירה
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 של המועצות האזוריות.  ןהתפר הבעייתי ביותר הינו תחום אחריות  
   יעדים.  משויכת ביצוע ואחריות תקציבית ברורהתכנית עבודה מסודרת. אין מתווה ברור של חלוקת אחריות כיום  אין    

  וכ  התנדבותי כמעט חות מטופלים באופןאירועים חמורים ומפגעי בטי
  רצון טוב.הרבה  הפעילות כולה מבוססת על  .'שרפות כיבוי'

   
 כלים למימוש .5.2

 
 :מקורות עיקריים 2תקציבי המימוש העיקריים של המנהלת מבוססים על   .א

   משרד החקלאות ,ל''קק, ג''רטבעיקר  –משאבי הגופים השותפים, 
 תקציבים יםבכך נכלל .ורשות הניקוז המשרד להגנת הסביבה

גופים אלו לאותם של  החוקית ופעולות הנובעות מאחריותםייעודיים 
 הקושי כיום הינו השגתכפי שעלה בבדיקה  .שטחים או נושאים

(למעט מביצוע פעולות  מצד המועצות האזוריות כספית תמיכה
  .)מחויבות בשטחי שיפוטן

   'באמצעות  הן ומםע''י ייזום פרויקטים וקיד מקורות מימון'איגום הן באמצעות ו סקרים, מחקרים ופרויקטיםביצוע ל' קולות קוראים'
 משרדים ממשלתיים ו/או תרומות.

  
פעולה בין המגזר ף מקור פוטנציאלי נוסף שעדיין לא פותח הינו שיתו

 הציבורי לפרטי.
 

 : כלי מימוש פוטנציאלים  .ב
   

" חלטהקידום ופיתוח מרחב שקמה הצעה לה" :מסמך הצעת מחליטים
והוגש לדיון לממשלת  עם כל הגורמים  בשעתו המסמך תואם. 2010משנת 

. ש משרד החקלאות''ישראל בצרוף חוות דעת משפטית חתומה של יועמ
 חלק אולם המלצותיו מהוות אינדיקציה לגבי, לבסוף לא נדון המסמך

חיזוק ואבטחת מעמדו וייחודו של מרחב הכלים המשלימים הנדרשים למ
  .להעצמת התועלות הנובעות מטיפוח מרכיביו השוניםפתוח זה ו

השתתפות תקציב המדינה בפיתוח מרחב  קביעה כי" המסמך מנחה 
משרדי  90%שיקמה לחמש השנים מיום חתימת ההסכם יהיה ביחס של 

. השתתפות הרשויות המקומיות והישובים 10%ממשלה ורשויות מקומיות ו 
מתקציב משרדי הממשלה המקורות למימון השתתפות הממשלה יהיו 

ל ''פ סיכום בין הממונה על התקציבים במשרד האוצר מנכ''הנוגעים לדבר ע
  ".י המשרדים האחרים ''משרד החקלאות ומנכל

  
  :תכנית עבודה שתכלול  הפארק מנהלתע''י  תוגשהמסמך ממליץ כי 

  
 הכרת נושא התיירות והנופש במרחב כענף תרבותי כלכלי.  
 והלוואות למיזמי  במענקים בופני הישוולסייע  בהם בשיפור תשתיות  חום המרחב כישובים כפריים מוטי תיירותלהכיר בכל הישובים בת

  .תיירות מקומיים
 להכיר בערכה של החקלאות כמשאב כלכלי תרבותי נופי ואקולוגי. 
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  להכין מתווה לתגמול חקלאים המעוניינים לעסוק בפעילות חקלאית
  .סביבתית

 ת המים לחקלאותסות למכפלהקצאת תוס.   
 להכנת והפעלת תכנית לניטור אקולוגי במרחב.   
 להקצות משאבי מים לשימור סביבתי באמצעות רשות המים.   
  לשלב נושאים סביבתיים במערכת החינוך ולשלב את המרחב

  .במסלולי הטיול הלימודיים של כל בתי הספר ותנועות הנוער בארץ 
  

של תקנון התכנית בו  מפורטים  'חלק מכוונות אלו מובעות גם בנספח ב
פיתוח ,  אמצעי המדיניות  וצעדים משלימים  ליישום התכנית בהיבטי  תכנון

   .חקלאות וחינוך, תיירות, ישובים
  

קשיים תקציביים ותפעוליים  כפי שתואר קיימים, למרות כל הנאמר לעיל
  .לעיל  שצוינובמימוש המטרות 

  
  בתכנון או /שבוצעו ו , קהילה ותיירותבנושאי תשתית, אחזקהסקירת פרויקטים  .5.3

   ציר זה מהווה את השדרה המרכזית במרחב . לצורכי טיילות נופש ופנאי 2*4דרך נוף שקמה הנה דרך מצעים המיועדת לרכבים  -  שביל נחל שקמה
  .  שקמה

     ה לקול כרגע מצויים בשלבי הגש -מבואות מקשרים בין השביל לישובים
  מבואות.  3 קורא 

   אותרו מקומות לעצירה ומנוחה בסמוך למוקדי  -ט חרוזי השקמה פרויק
יער ליד באר : אתרים 8 ציעהמהתוכנית  . עניין לאורך שביל שיקמהה

, דיר סנד, יער ארז, יער אור הנר, חרבת מרשן , בתרונות רוחמה, מנדטורית
 .עובד ושקמה ובשמורת כרמיה -מפגש נחלים  ,דיונה ליד נתיב העשרה

    . 70%צע בכ הפרויקט בו
   קיים שילוט והכוונה אינפורמטיבי ו מבואה שילוט -  שילוט שביל נחל שקמה השילוט  תכנית לאורך השביל אולם סובל מפגעי מזג אויר ופגעי אדם.

  דורש תחזוקה שוטפת.השביל בוצעה כמעט במלואה אולם 
   יתרונות אזור בב -  ביוזמת קק''ל שבילי אופניים במרחב שקמהתכנית ל

מוכרים  . השבילים334ממערב לקיבוץ רוחמה ומדרום לכביש , מהרוח
היא  מערכת השבילים באגן שקמה. ומהווים מוקד משיכה למטיילים רבים

במסגרתה , חלק מתוכנית לאומית לעידוד הרכיבה ותשתיות האופניים
 באופן חלקי. הבוצעהתכנית – מ של שבילים"ק 120-יתוכננו ויוכשרו כ

  כמו מסלולים רבים אחרים, סינגל יער גברעם -גברעם   שביל אופניים יער ,
 של קק''ל שיתוף פעולה פורהמ כתוצאה ביוזמת קק''ל יצא לפועלשהפרויקט 

מציע חוויית רכיבה מהנה בנופי . הסינגל יזמים מקומיים בני האזורעם 
 ק"מ. 19לאורך  הגבעות המיוערות המקיפות את קיבוץ גברעם

  סולת חקלאית במרחבניקיון פסולת בניין ופ.  
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  מהווההסקר  - בוצע ע''י קק''ל –תכנית אב ליער יד מרדכי וסקר אקולוגי 
השימושים ביער  הסדרתהיא  שמטרתה.יער יד מרדכילאב הבסיס לתכנית 

מצד אחד ומצד שני לאפשר את חידושו תוך התחשבות בבית הגידול 
ות מקוממזהה , את מערך הדרכים ביער מסדירההתכנית ..הטבעי

במתן  התחשבתכנון הנטיעות  .המתאימים לבילוי ביער וכן אזורים רגישים
מבחינת הרכב , צרכי האדם תוך התחשבות בבית הגידול היחודימענה ל

 .י שימור אזורים איכותיים"המינים ואופי הנטיעה וע
   הוצע ע''י קק''ל –תכנית לאזור ניר עם  

  :התהוות/פרויקטים בתכנון
    לכיוון הים  34לכל אורך הקטע  שבין כבישים שיקמה  שביל שיקום קטעי

  לפני ביצוע. –
   שדרוג סכר פורה.  
    בשלב טרום  –. מאגר שקמה לחוף זיקים על  המשך דרך נוף השקמה

  ביצוע
    ובכלל זה חרוזי שיקמה, נקודות  - 4פיתוח המתחם המערבי לכביש

  צפרות, שבילי אופניים ועוד.
    כחלק מהתמיכה בתחזוקת  – מעבירי מים לאורך שדות  חקלאייםהוספת

  השביל וסיוע למניעת סחף קרקע בשטחים החקלאיים.
   איתורים בשטח  מציעההתכנית " – )תיקי פרויקטים( תכנית אב לתיירות

. ליוזמות תיירותיות שונות כפי שהוגדרו בתכנית המתארולתכנון מפורט 
אחידה תחתיו יתנהל הפיתוח התיירותי ליצור רעיון מרכזי ושפה  הכוונה
במקביל ליצור מסגרת . שוניםלקהלים המיתוג האזור ושיווקו , האזורי

מנהלת פארק "תכנונית וביצועית בה יהיו שותפים כל הגופים השותפים ב
" השטחים הפתוחים הם  – חינוכית קהילתית באגן נחל שקמה תכנית     ".שקמה  )3.5 פרק בלעיל  הרחבה ראה ,רט''ג ע''י ומבוצעת " ( הוכנההבית שלי

  חנ''יבבחינה מול  –העתידי  6/40 כביש מתוואי שקמה לפארק גישה 
  וערכיהשימור שיקום ושיחזור של שדירת השיקמים  – שדירת השיקמים 

ההיסטוריים והתרבותיים בין יפו ועזה ובכלל זה מקטע מעלה נחל שיקמה. 
 התכנית מקודמת ע''י קק''ל.

  
 וממשק , חיצומח ,או סקרים בנושאי נוף מחקר דותסקירת עבו .5.4

  
נוף , ניתוח והערכה של משאבי טבע , סקר:  אגן מרכזי - נחל שקמה – 2004

עבודה זאת היוותה את הבסיס להכנת . )א ''י מכון דש''בוצע ע. ( ומורשת אדם
ערכי , ערכיות נופית תרבותית, תרבות האדם, יחידות הנוף: נסקרו .תכנית האב

 13 התכנית כוללת .  ערכיות משאבי טבע ,בעלי חיים, צומח באגן  נחל שקמה טבע
  . נוף ורצף שטחים פתוחים, מפות נושאיות ועוד  מפות משולבות של ערכיות טבע
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  .אסף מרוז ועידו צורים בוצע ע''י –. סקר עופות בנחלים חצב וזדים – 2005
  

  נחל חצב ונחל זדים , שמורות גברעם : סקרי זוחלים במרחב שקמה -  2005
 3 של זוחלים סקריכולל  .והגנים הטבע רשות ט ביוזמת"י חלה''בוצע ע   

 לניטור וכבסיס השמורות מתיקי כחלק מרחבה בתוך כורכרים שמורות
 :זה בסקר שנכללו השמורות  .עתידי

 גברעם כורכר שמורת  זדים נחל כורכר שמורת  חצב נחל כורכר שמורת 
  : כללוהסקר   המלצות  

 השטחים של לממשק הקשורות המלצות   ופיקוח באכיפה הקשורות המלצות   ולמחקר לניטור הקשורות המלצות  
ר יריב מליחי ''ד, קובי סופר ( שמורת טבע ויערות גברעם  -תיק ממשק  -  2010

  מופעל ע''י רט''ג. )ג ''רט
  

שטחים  (סקר משארים –טבע  ושמירת המשארים בשקמ חיים ערוצי - 2012
מרכז  מחוזמסופר  וקובי מליחי יריב ר"ד מאת) ים בלב שטחים חקלאיים טבעי
סקירה אקולוגית בוטנית של המשארים במרחב כרמיה גברעם  הסקר כולל .ג ''ברט

  .ג''י רט''בוצע ע –ר עוז גולן ''ד –רוחמה  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  אסף מרוז  –במרחב שקמה  סקר חברת העופות במשארים -  2013
  

חלוץ ליישום גישת שירותי המערכת האקולוגית בתכנון וניהול  מחקר -  2016
פריסת מתקנים לייצור אנרגיה  - שאלת חקר  .שטחים פתוחים במרחב שקמה

והשפעתם על שירותי המערכת ) וולטאית- פוטו(חשמלית מאור השמש 
א והמנהלה לשיקום ופיתוח נחל שקמה בסיוע הקרן לשמירה ''מכון דש(. האקולוגית
  ).קרן ברכה והמשרד להגנת הסביבה , פתוחים ברשות מקרקעי ישראל על שטחים

  
שמרחב שקמה הוא יעד אטרקטיבי , לאור העובדהנערך  מצויין כי מחקר זה

בגלל מאפיינים של קרבה גיאוגרפית , בעיקר בשטח הפתוח, וולטאיים-למיזמים פוטו
ה ורצון טופוגרפיה מתונ ,רמת קרינה גבוהה, למרכז הארץ ולתשתיות הולכה

וולטאיים המאושרים -שטח המתקנים הפוטו .התושבים לגיוון המשאבים הכלכליים
   דונם. 1,209עומד כיום על , במרחב שקמה ייצור עם רישיון

/ קרקע( במסגרת העבודה התבצעה הערכה של השפעת תרחישי פריסה שונים 
למקבלי  לספק הייתההמטרה . על שירותי המערכת האקולוגית )מיקום/גודל/ גגות
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חלופות הכלכליות של  - ההחלטות מידע מובנה וזמין על ההשפעות הסביבתיות
כבסיס להחלטות , וולטאים במרחב ועל משמעותן-הקמת מתקנים פוטולשונות ה

  .מושכלות לגבי מיזמים עתידיים
  

  : המחקר כלל  בתוכו מחקרי משנה 
  

 שירותי ויקטפר בין פעולה שיתוף -  שקמה במרחב לסביבה היחס סקר - 2014
 החינוכית התכנית לבין א"דש מכון שמבצע ,שקמה במרחב האקולוגית המערכת

  .שקמה ומנהלת ג"רט שמבצע  "שלי הבית הם הפתוחים השטחים"
 השטחים החקלאיים ,הפתוחים השטחים לגבי הציבור עמדות בהערכת עסק הסקר
 היוותה הסקר סביב בפעילות התלמידים השתתפות .סולאריים מתקנים והצבת

 התכנית במסגרת למידה תהליך שעברו אחרי שיא מפעילויות למעשה אחת
   שתוארה לעיל. שלי הבית הם הפתוחים קהילתית השטחים-החינוכית

  
מבחינת התאמתם  על השטחים הפתוחים במרחב שקמה" איום"איתור ה -  2015

  תחת תרחיש קיצון   ,וולטאיים -להקמת מתקנים פוטו
  

ליישום גישת שירותי המערכת האקולוגית בתכנון וניהול מחקר חלוץ  -  2016
השפעת ממשקים חקלאיים שונים : שאלת חקר .שטחים פתוחים במרחב שקמה

א והמנהלה לשיקום ''י  מכון דש''ע( בשדות הבעל על שירותי המערכת האקולוגית 
ופיתוח נחל שקמה בסיוע הקרן לשמירה על שטחים פתוחים ברשות מקרקעי 

  ).ן ברכה והמשרד להגנת הסביבה קר, ישראל
  

  : המחקר כלל בתוכו מספר מחקרי משנה 
  

השפעת  -המגוון הביולוגי כשירות מערכת אקולוגי במרחב נחל שקמה  -  2014
חלופות ממשקים חקלאיים שונים בשדות הבעל במרחב שקמה על המגוון 

  א''ר אמיר פרלברג  עבור מכון דש''ד. הביולוגי
  

יים שונים בחקלאות בעל על שירות המערכת השפעת ממשקים חקלא
  .אלון ירוןמאת , האקולוגית ויסות קרקע ומים במרחב שקמה

  
גדי , ניתוח כלכלי של ממשקי עיבוד בגידולי הבעל במרחב שקמה -  2015

  .א''מכון דש, רוזנטל
  

, סקירת שירותי מערכת אקולוגית ברעיית צאן בשלפים במרחב שקמה 2015
  .איריס שינבאום

  
מדריך ליישום גישת שירותי המערכת האקולוגית בשאלות תכנון וניהול  -  2016

 מבוסס על מחקר חלוץ ליישום גישת שירותי המערכת האקולוגית בתכנון
המחקרים  2 את ממשיךהמדריך זה  .ובניהול שטחים פתוחים במרחב שקמה

ם גישת ליישו ) מהווה מדריך וממשקים חקלאייםוולטאים  - פוטו הקודמים ( תאים
   .השמ''א בשאלות תכנון וניהול לכל אזור בארץ

אין  כרגע .מספר פעמים הוצגו במנהלת שקמה אלו (יישום גישת שמ''א) עבודות
  סיכום אופרטיבי הקשור במימושם.

מחקר נוסף  בביצוע הוחל לאחרונהבעקבות העיסוק בנושא עיבוד משמר קרקע  
   אים.עוסק בחסמים לאימוץ עיבוד משמר בקרב החקלה
   

המכסה כמחצית  תכנית ממשק יערניאגף ייעור של קק''ל החל לעשות  – 2016
  משטח פארק שיקמה. הפרויקט מצוי בשלב תחילת תכנון.
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  עמדות סקרי 

  
 תחומים: 2בשני  סקוע ) :ג ''י רט''ע בהכנה( סקרי שביל שקמה  -  2015

  
 :אקולוגיתחום 

  
  סקר ירידה מהשביל ופגיעה בשדות החקלאים

  קר השפעת השביל על בעלי חייםס
  

 :מבקריםתחום 
  

  סקר תושבים
  סקר מבקרים
  סקר חקלאים

  
. ג''עבור רט –סקר תפיסות ועמדות תושבי האזור על שביל שקמה  – 2015

מטרות המחקר היו בחינת התפיסות והעמדות של תושבים המתגוררים באזור שביל 
תושבים ביישובים  220במסגרת המחקר רואיינו טלפונית  .כלפי השביל שקמה

  עיקר הממצאים היה : .הסמוכים לשביל
   מהווה מקור לגאווה וכזה , נתפס כתורם לתושבי האזור השביל

תושבי האזור מסתכלים על השביל . שהתושבים ישמחו ללמוד עליו
 .לא רק כמקור תיירות אלא גם כאזור לטיולים לתושבים עצמם

  מסעדנות –כל התחומים ב, ניכר רצון רב לפיתוח התיירות באזור ,
כיום רק מעטים חשים , עם זאת. מרכזי מבקרים וצימרים, חקלאות

  .מעורבים בתוכנית פיתוח התיירות באזור
   אם כי הדעות , ניכרת תמיכה בהקמת גוף שיאגד את יוזמות התיירות

  .לגבי תשלום דמי חבר חלוקות
     או  מהתושבים מכירים  56%רק  - מודעות התושבים לשביל שקמה

, לאור התחושה החיובית יחסית כלפי השביל. שמעו על השביל
בקרב מי שמכירים אותו נראה כי העלאת המודעות אליו יכולה רק 

  .לתרום
    לסכנה הנובעת , בעיקר לסגירת כבישים בשל הצפות בחודשי החורףמי שסבורים כי השביל מהווה פגיעה בתושבי האזור מתייחסים

רכב באזור ולפגיעה של המטיילים  מטרקטורונים ומנסיעת כלי
לרוב , גם הסבורים כי השביל פוגע). בעיקר לכלוך(בסביבה 

 .מתייחסים אל הפגיעה כפגיעה קלה בלבד
 

  ג"סקר אקולוגי בביצוע רט -סקר השפעות המבקרים על השטח במרחב שקמה 
  

יצירת מסד נתונים לשם קבלת החלטות בהקשר למבקרים במרחב שקמה בתחומים 
  :םהבאי
 מספר מבקרים  -
   .אפיון המבקרים ובחינת שביעות רצון מהביקור -
   .אפיון הביקור -
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 .תחושות תושבים -
  
 בארץ ובעולםתכנית אדם וביוספרה  .6
  

  :תכניתההרקע לגיבוש  .6.1
  

משבר הסביבתי ההולך ומתגבר עם ההכרה הגוברת ל ,20המאה ה  אמצעהחל מ
חייבים לאזן בין  כי חדשה הכרה בעולם החלה להתפתח ,העולמית תומשמעוו

בין שימור משאבי להולכת וגדלה האוכלוסייה ההצרכים הכלכליים והחברתיים של 
 שהשתלבו זה בזה עם הזמן: תהליכים מקבילים 2 ניתן לראות. הטבע

  
ח "דו פרסום עם 1987החל מ צבר תמיכה עולמית  :קיימא - רעיון פיתוח בר  .א

 מושג הקיימותאת למעשה ביסס ח זה ''דו .) ח ברונטלנד"דו (" עתידנו המשותף"
התקיימו מספר ועידות עולמיות  ,שנים שחלפו מאז 30ב  .באופן המוכר כיום

לפיתוח בר  21נדה 'אג, ריוא ב"ועידת הפסגה לעניין כדוה( חשובות בנושא 
קט המילניום להערכת פרוי ,פסגת יוהנסבורג, קיימא והאמנה למגוון ביולוגי

  ).ועוד  2005- 2002 מערכות אקולוגיות
  

ו ''של ארגון אונסק)  - Man And Biosphere MAB( תכנית אדם וביוספרה   .ב
)  תרבות ותקשורת , מדעי החברה והטבע, ארגון האומות המאוחדות לחינוך(

והושקה  1968 ועידה הביוספרית שנערכה בפאריס בוכבר ב הופיעה כרעיון
 מארג הקמתל רעיון התכנית הציעה. 1970ו בשנת ''י אונסק''רשמית ע בצורה

 שנוסד לבסוף ב , מארגבעולם םהביו גאוגרפיישמורות ביוספריות בכל האזורים 
1976 )WNBR (.  

 
  : התכנית אתר

-sciences/environment/ecological-http://www.unesco.org/new/en/natural programme/-biosphere-and-sciences/man  
  אתר  הועד הישראלי לאונסקו ועדת האדם והביוספרה :

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Unesco/Mada/Mab.htm   
ל השני של שמורות ''נערך בסביליה שבספרד הקונגרס הבינ 1995בשנת   .ג

 המסגרת המשפטיתוסביליה  אסטרטגיית'כ ,תוצאת קונגרס זה ידועה .ביוספריות
).   (Statutory Framework of the world network. ( 'ל''לרשת הבינ

אסטרטגיה זו  יצרה את הבסיס לפיתוח שמורות ביוספריות בעולם והגדירה את 
  . העקרונות והקריטריונים  להכרזתן ותפעולן

  
להשגת קיימות  נערכה ועידת מדריד שקבעה תכנית פעולה  2008בשנת   .ד

 קהילה.והטמעתה ב סביבה -בנית יכולת בניהול מערכות אדם  .טבעהאדם והבין שיחסי הגומלין בפיתוח ידע    .אבטחת שרותי מערכתב לימוד והתנסותאתרי רשת עולמית של   :באמצעות ) Madrid Action Plan( כלכלית וחברתית, סביבתית
 

ל לגיבוש אסטרטגיה ותכנית ''התקיים בלימה שבפרו קונגרס בינ 3.2016בחודש   .ה
  .2025הפעולה למרחבים ביוספרים ליעד שנת 

  
 :העיקרייםמרכיבי הרעיון  .6.2
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חופיות וימיות , מרחבים ביוספריים הם אזורים של מערכות אקולוגיות יבשתיות  .א
. פתרונות לגישור בין שמירה על מגוון ביולוגי עם שימושים ברי קיימא המעודדים

 . מוכרזים על ידי המדינה בה נמצא המרחב םבינלאומית וה יש להם הכרה
 

המשלימים ומחזקים  ,ב ביוספרישאמור למלא מרחבסיסיים התפקידים ה תשלוש  .ב
  : )ו"בתרגום חופשי מאתר אונסק( , הינםזה את זה

  
מינים ושירותי המערכת המסופקים התרבותי מגוון המגוון ההגנת : שימור

  . י המגוון הביולוגי''ע
 פ עקרונות קיימות סביבתית"חברתי וכלכלי ע, קידום פיתוח פיזי: פיתוח

שימור ערכי מורשת  ,ת המקומיתקהילתית בהתאמה לתרבו - וחברתית
 . וסביבה מקומיים

לצורך העמקת הידע והן כתמיכה  ןה ,מחקר וניטור: תמיכה לוגיסטית
 . ביצוע פרויקטים ועוד, הכשרה, חינוך סביבתי, לפיתוח

 
 והגדרות קריטריוניםקיימים למרחב הביוספרי  :רעיוןהעיקריים של המאפיינים ה  .ג

 והכנסים וועידותהאונסק''ו, בסיכומי  באתר תדירומתעדכנים  המופיעים ורמלייםפ
מספר  מוצגים להלןלמרות זאת  ובמסמכי ההכרזה. הבינ''ל התקופתיים

והם המהות והיסודות  המהווים את תמצית המסמכים הרשמייםמאפיינים 
 :הל התכנון )מינ האב למרחבים ביוספרים,תכנית  מבוסס גם על(העיקריים של כל מרחב ביוספרי 

  3המרכזי בניהול המרחב הוא חלוקתו ל  הרעיון – מרחביהר יזּואִ ה 
 של עוצמות פעילות ) בצורה היוצרת מעבר הדרגתי zoningאיזורים ( 

ועדים לפעילות מיה) ועד לאזורים שמורים (ליבהו רגישים אזוריםמ
). בין שניהם קיים אזור אזורי הפיתוח (המעבר אנושית אינטנסיבית שהם את השפעת פעילות  (בצורה דו כיוונית) וסת ולבקרלוהחיץ שתפקידו 

 מצת עודניתן לת. בשטחי הליבה על השטח המוגן בשטחי המעבר האדם
 האזורים: 3את 

 
מגוון השמירה על הן  מטרותיו: Core area)אזור הליבה (

ופעולות אחרות  בלתי מופרעות אקולוגיות ניטור מערכות, ביולוגיה
). מחקרו סביבתי חינוךכמו (לית השפעה סביבתית מינימא ותבעל

  נדרש בהגנה סטטוטורית החזקה ביותר.
  

אזור שבדרך כלל מקיף או גובל לאזור  :Buffer area)( החיץאזור 
בתנאי שאינן פוגעות באזור , מגוון פעילויותמתאפשרות בו  הליבה.
(כולל חינוך סביבתי, נופש בטבע, תיירות אקולוגית, ומחקר  הגלעין

    .שור לאופי של כל מרחב ואינו מוגדר מראשהיישום ק. )
אזור המיועד לפיתוח בר קיימא  ):transition area( אזור המעבר

, אזור בו הקהילות המקומיות .ועודכגון חקלאות, מגורים, תעסוקה 
, פעילויות תרבותחוקרים ומדענים, ארגונים לא מוסדיים, 

לניהול מקיים  אינטרסים כלכליים ושאר בעלי עניין משתפים פעולה
, עוד יותר מאשר באזור החיץ, באזור זה של כלל המשאבים.

  .היישום קשור לאופי של כל מרחב ואינו מוגדר מראש
   תושביהן,הקהילות, בידי עקרונית ניהול המרחב מסור  -  ניהול משותף 

הייחודיים  לשמירת הערכים יחדיו פועליםה הרשויות ובעלי העניין
נדרשת אחריות האדם על  בכך הגשמתם.למסכימים על הדרכים ו

קהילתית, עבודה עם בעלי מקצוע בתחומים ו אישית סביבתו,  מעורבות
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שונים וקיום מנגנונים מוסכמים לאיזון בין האינטרסים השונים. תהליך זה 
( ילדים, נוער,  שונות האוכלוסייהעצמת קבוצות ו הכשרת כולל

תפקידים בשירות ב  המתן כלים לנשיאוסטודנטים, ותיקים ועוד ) 
פתוח ונגיש לכל הקהילה בהתאם  ,המרחב בעיקרון .והמרחב הקהילה

 לעיקרון בו האחריות הינה ביחס ישיר למעורבות.
   האיזון הנדרש בין פיתוח לשימור יוצר צורך  – יישוב קונפליקטיםמנגנון

ביכולת לטיפול בקונפליקטים המתעוררים בין פעילויות שונות ואינטרסים 
ים. מנגנון ישוב הקונפליקטים צריך להישען על חוות דעת מומחים, שונ
ומתוך בחינה של מכלול ההיבטים הכלכליים, חברתיים   מחקרניטור ועל 

 וסביבתיים.  
  מרחבים ביוספרים (קישור כל מרחב ביוספרי מוכרז לרשת העולמית של  – רישות וקישורWNBR מהווה תשתית לתמיכה הדדית בנושאי (

ניטור, ממשק וניהול, שיתופי פעולה, מחקרים משווים, ביקורים  מחקר,
ים וסדנאות משותפות. רשת זאת מבוססת על ההבנה כי ככל יהדד

מגוון גדול יותר של סביבות חיים כן תגבר ההגנה שיהיה קשר ושת''פ בין 
 על מכלול המערכות האקולוגיות ועמידותן.

   אזור ולמאפייניו התאמת הממשק ל – ניטור ומחקר מבוססממשק
יחודיים תלויה במחקר ארוך טווח הבוחן את השפעות פעולות ממשק יה

 כוונות השימור והפיתוחלהתוצאה התאמת  את ,שונות על השטח
. בתהליך זה נדרש שיתוף פעולה עם מומחים גופי ומעדכנו בהתאם

מחקר ורשויות ציבוריות מתאימות.  יש כאן הזדמנות לשיתוף הקהילה 
 ריכת תצפיות, איסוף נתונים ובכך סיוע בניהול המרחב בפועל.בעריכת ע

  הכלים להערכת שירותי המערכת  – הערכת שירותי המערכת האקולוגית
האקולוגית וקביעת גודלם הכלכלי מצויים בפיתוח בארץ ובעולם. ניהול 
המרחב ייעזר בכלים אלו ויתאים אותם לפי צרכיו בסיוע מומחים ובסתמך 

 ור והמחקר הנערכים בתחומו.על ממצאי הניט
  במרחב ביוספרי חשיבות רבה להדגשת הקשר   - ביטוי המגוון התרבותי נופי להתרבות המקומית לסביבה בה התפתחה  ביטוייוהזיקה בין מגוון 

, הצומח והחי ולהשתלבות האדם בהם בעבר ובהווה. תרבות המקום
ת והיא נדבך זאת הינה מקור ללימוד למחקר לפעילות תיירותית וחקלאי

 במיתוגו בייחודו ובכלכלתו של האזור.
  

 ר: יזּואפשרויות האִ  .6.3
  

 המקומית והן פרשנות, הן בהתאם להִאיזּור שונה ממרחב למרחבקביעת  אופן 
 ,מוניציפלייםהקהילתיים ה ,אופיזייםיגהבהתאם למכלול התנאים הגאוגרפיים 

  :יין שראוי לצ קבועים ישנם מספר היבטים ועוד. הסטטוטוריים
   לכלול את  וחייב אזורי חיץ ואזורי מעבר ,כל  מרחב יכול לכלול מספר ליבות

הוא אחד מעקרונות היסוד של  הגדרת המרחבים. ( אם כי המוגנת הליבה    .שלושת סוגי האזורים
א שבהם ל(קיימים מרחבים  חיץליבה לאזור מעבר נדרשת חגורת  אזור יןב  .ישנה שונות בהתייחסות לדרך ההגנה )   .) התאפשר חיץ
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 מתוך השלושה מסויםאיזור ל היקף השטח הנדרשה או הנחייה לאין הגדר 
השיקול אינו פיזי אלא התאמת השטח  התפקודים. 3או ליחסי השטח בין 

לעמידות בפני פגיעה  ,ים, לאספקת השירותיםהאקולוגי וילתפקיד
חייבת לא מ ההאזורים. כאינדיקציובאפשרויות לקשרים אינטגרטיביים בין 

 שטחי ליבה 11% של ממוצע  יחס   נמצא 2008נציין כי במחקר שנערך ב 
ת דייג, חקלאות יובליבה פעילו תומתקיימ בהםקיימים מרחבים ביוספרים    מכלל המרחב.   .מוגדרים יותר מסוג אחד של ליבה או חייץ קיימים מרחבים בהם  ותיירות.

 
 התכנית: השוואת מרכיבי  .6.4

  
 בישראל , הרי הינו 'שמורה ביוספרית' המושגאדם וביוספירה שעל פי תכנית למרות 

אינו רק סמנטי אלא מבטא את  השינוי .'מרחב ביוספרי' נהוג להשתמש במונח
התפיסה לבין  שמורים לבין כאלו שאינם, ההפרדה בין שטחים ההבדל בין תפיסת

   המרחב הביוספרי. הכוללנית של
  

מבוססת על ( שמורה / מרחב ביוספרי  להלן טבלת השוואה בין שמורת טבע לבין
  תוספות של מחבר הדו''ח ) + MAB  המדריך למרחבים ביוספרים של תכנית 

  
  מרחב ביוספרי/שמורה   שמורת טבע  

  בר קיימא. שימור ופיתוח  )conversation( שימור   תפקיד
תהליך שבמהותו הינו   התהליך אופי

top-down  . 
הינו  תהליך שבמהותו

bottom-up. 
פרט לאזור ( אין בדרך כלל   יש  מעמד סטטוטורי

הנדרש להגנה ליבה ה
כמכלול שלם ). משפטית 

שונה המרחב הביוספרי 
באופיו ובכוונתו מאזור 

   .המנוהל סטטוטורית
קהילה / בני אדם הכללת  

   .בתחום
  תמיד  בדרך כלל לא

אלא  ,בדרך כלל לא  שיתוף הציבור
  . במקרים מועטים ביותר

במרחב סודי העיקרון הי
 שותפותהוא ביוספרי 

מלאה של ומעורבות 
הציבור בתכנון ובהתנהלות 

המונח להבדיל מ(השוטפת 
  )שיתוף 

אין שליטה על הנעשה   מגוון ביולוגי
או  מיושביםבאזורים 

 מחוץ לשמורהם ייחקלא
שעלולים להשפיע על 

  המגוון הביולוגי

 אזורים גם כולל המרחב 
 וחקלאיים מיושבים
 מגוון כךמ וכתוצאה

  .יותר גדול ביולוגי
   שמורות רבות כוללות  

  רק מקטעים שלכ ''בד
  מערכות אקולוגיות

  טבעיות ואינן כוללות
טבעיים  אזורים חצי

מגוון  םבה קייםוכפריים ש

   מערכות הממשק
  מפותחות בשיתוף
  פעולה עם תושבי
  המרחב ושואפות

  לגשר בין צרכי
  הקהילות לבין צרכי
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  .המערכות הטבעיות  .מבוטל ביולוגי לא
ממשק לשמורה בלבד   וממשק ניהול

הדדית  תהתייחסוללא 
   בין האזורים

  
גוף  או רשות הניהול ע''י 
  ממשלתיים

התייחסות כוללנית לאזור 
רחב  יגיאוגרפ-ביו

ומשמעותי יותר. אגן ניקוז 
  נחל לדוגמא.

פורום ציבורי הניהול ע''י 
מנהלת ציבורית עם ייצוג /

  . באזורלכל בעלי העניין 
  

  
 :מבט כללי על הנעשה בעולם .6.5

  
מרחבים חוצי  16בכלל זה . מדינות 122שמורות ב  669כיום מצויים בעולם   .א

 . גבולות
 

 ICC – the International )ל''העליון של התכנית הינו הועד המתאם הבינ גוףה  .ב
Co –ordinating Council  ( לעיתים מועצת  גם הקרויMAB . גוף זה מונה כ

ב אחרי הדוחות התקופתיים של ולאשר שמורות ביוספריות חדשות ולעק  .ל לא ממשלתיים בשאלות מדעיות וטכניות''בינ להתייעץ עם גופים   .לתאם שיתוף פעולה עם תכניות מדעיות רלוונטיות אחרות  .לקדם שיתוף פעולה בין השמורות השונות  .פ בין אזורים שונים''להמליץ על תחומי מחקר ולתאם שת  .לבצע בקרה תקופתית בהתקדמות הטמעת התכנית בשמורות  .שמורות ביוספריות ולהדריך להנחות  :יגים ותפקידיו הםנצ 34   .הקיימות
  

נציגים מכל אזור  5ועד נבחר המונה  הינוהנושא באחריות  הלוועידבין ועידה 
  .גאוגרפי של הרשת

  
  :מחלקות עיקריות   2  גםכוללת  -  MABמזכירות   .ג

MAB Networking Section: Biosphere Reserves and Capacity Building                
MAB Research and Policy Section: Ecology and Biodiversity                

  
 National Committees מיתולאי ועדה ''כז הנושא הביוספרי  עובכל ארץ מר  .ד

and Contacts . 
   

 :כשמורה ביוספרית ההכרהנוהל   .ה
  

במועצת  וואישור , אישורו ע"י הוועדה הלאומית הגשתומסמך הכרזהילוי מ
MAB.  

  
 :מבט כללי על הנעשה בארץ .6.6

  
 יו"ר  (MAB). הי ועדת האדם והביוספר''עות מרוכז הביוספרי שמורותנושא ה

אולם הועדה מנוהלת  ו שבמשרד החינוך''ועד הישראלי לאונסקוההוועדה ממונה ע"י 
נציגים ומקבלי החלטות  כולל הרכב הוועדה  .גנת הסביבההלמשרד המקצועית ע"י 

   :מהגופים הבאים
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  מדעי הטבע והחברה(הקהילה המדעית (    
 משרדי ממשלה וגופים ציבוריים שלטוניים.  
 השלטון המקומי.   
 רשויות אחראיות לשמירת טבע ולתכנון שימושי קרקע.  
 ממשלתיים-ארגונים לא.  
 מרחבים  ביוספריים גופי ניהול  ותיאום של: משקיפים;   ( מאתר הועדה ) תפקידי הוועדה  :  

  
 ו"ייצוג הוועד הישראלי לאונסק. 
 ממשלתית  -השתתפות במפגשי המועצה הבין)MAB(.  
  למעלה- מלמטה"קידום תהליכי תכנון".   
 מעורבות ציבורית בפיתוח מרחביים ביוספריים.  
 שימור המגוון הביולוגי.   
 חינוך והפצת מידע, הכשרה.  
 מרחב ביוספרי  מול רשויות התכנון ומקבלי החלטותהמושג  תעהטמ.  
  יעוץ לגבי תכניות בתחום האקולוגיה ובמיוחד תכניתMAB.   
 ל"הטמעה ויישום אמנות והצהרות בינ.  
  משרדי ממשלה ורשויות רלוונטיותארגונים לא ממשלתיים בעלי עניין לבין  –קשר בין המערכת האזרחית.   
 סביבה, נושאי אקולוגיהים של אונסקו בתאום עם גופים לאומי 

 ).MOST-ו IGCP ,IHP ,IOC( ופיתוח
 

  אבני דרך בהתפתחות התכנית בישראל:
  

בישראל צמחה תכנית אדם וביוספרה במקביל לשורה של שינויים כמו בעולם גם 
התייחסות ה  ,בכל נושא תכנון שטחים פתוחים, תכנון מקיים ומנהלייםתודעתיים 

  ית ועוד.למערכת האקולוג
  

 םמגלהאת רעיון המרקם  בהציגהבשפת התכנון גדול  שינוי  היוותה 35תמ''א 
כל עוד  מסויםהחלטות לגבי אזור  קבלת מאפשרת גמישות בתהליךהתפיסה 

נשמרים הערכים הבסיסיים שקיימים בו וכל עוד נשמר האיזון בין  משאבי הטבע 
אומרות או שמור ארצי לפיתוח. הגדרות התמ''א למרקם כפרי, שמור משולב 

  .כיתאלא תהלי תוצאתיתהתכנון  אינו מהותו של  למעשה כי 
  

בוצעו בהרבה מועצות אזוריות תכנית אב לפיתוח  35בשנים שלאחר אישור תמ''א 
  .בר קיימא

  
הפארק תוכנן ככזה  החל (  .הכרזת פארק הכרמל כשמורה ביוספרית – 1996

הפארק מנוהל  ).1989ם בשנת לאחר שריפה גדולה שהתרחשה ש 1991משנת 
קשיים רבים בחיבור הקהילות המקומיות  התגלורט''ג. לאורך השנים  באחריות 

. בשנתיים האחרונות ולהתאמת ניהולו לקריטריונים של אונסק''ו לרעיון הפארק
  נעשים מאמצים לשדרוג תפקודו של הפארק כמרחב ביוספרי.

  
התכנית  לא  .י''י רמ''ע ת יהודההכנת תכנית אב למרחב ביוספרי בשפל – 2004

 י''תהליך לקראת הכרזה עב החלהקודמה מעבר לרמה מקומית ראשונית ולא 
תכנית סטטוטורית  למזרח  2012על חלק משטח תכנית זו הוגשה בשנת . ו''אונסק
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הנקראת 'תכנית מתאר מקומית לשימור ופיתוח מרחב ביוספרי  305/02/02לכיש 
הגדרות ומושגים רבים שנלקחו/הושאלו משפת התכנון  מזרח לכיש'. התכנית כללה

של תכנית האב המקורית למרחב הביוספרי אולם גם היא נתקלה בהתנגדויות רבות 
כולל הגדרותיה  כתנאי להמשך  מהותיולאחרונה נמסר בע''פ כי שונתה באופן 

  קידומה הסטטוטורי.
  

באותה הוכנה  :  )12635(ג/ תכנית מתאר לפארק מנשה במוא''ז מגידו - 6200
 הכרזתלמעשה את  'בישרה'תכנית התכנית פארק שקמה  הוכנהבו  סביבת זמן

. הנוכחי משטחו חצי מספר שנים לאחר מכן וכוללת המרחב הביוספרי במגידו
פעילות  בהוראותיה גם תכנית פארק מנשה עיגנהבדומה לתכנית פארק שקמה 

ם ביישום התכנית, ממשקה שיעסוק בכל הנושאים הקשורי "פורום תאום ושיתוף
פורום  והתנהלותה היום יומית כמרחב בין ספרי ביוספרי לאומי בתהליך התהוות.

התאום והשיתוף יהיה גוף פתוח ואזרחי אשר יאפשר השתתפות הציבור וייתן ביטוי 
  להשמעת קולם של כל בעלי העניין בתכנית " 

  
 ע''י אונסק''ו מגידו ) ( בתחום המועצה האזורית מרחב רמת מנשה תהכרז – 2011

וכלל עשרות מפגשים ציבוריים  2007שנת ב תהליך התכנון החל .כמרחב ביוספרי
 בפורומים שונים, קבוצות עבודה וחשיבה ותהליכים מגשרים בין בעלי עניין שונים.

ר וכללי יזּוהושגה הסכמה ציבורית כוללת לעקרונות המרחב ( מפת האִ  2008בשנת 
ההכרזה לאונסק''ו. המרחב הוכרז  מסמךחל תהליך הכנת ) שלאחריה ההתנהלות

המרחב והצטרף לרשת המרחבים הבינ''ל.   2011סופית ע''י אונסק''ו בשנת 
והינו עד היום המרחב הביוספרי   יחסית נחשבת לטובההמתפקד עד היום בצורה 

היחידי בישראל שהוכרז בהתאם לנהלים העדכניים של אונסק''ו ומתפקד לפיהם. ה 
  webaxy/item?10110208-http://www.biosphere.org.il/cgiתר המרחב : א

  
 מנהל. התכנית ביוזמת ובניהול מרחבים ביוספרייםאיתור תכנית אב ל – 0201

( החודש  2013 בשנת גתכנית זאת הגיעה עד לשלב  במשרד הפנים. התכנון
האחרון בתכנית  הפורמלי הדיון. הוגשה טיוטה ראשונית בלתי רשמית של שלב ד)

עריכתו ופרסומו של תדריך, שעיקרו סל "  הנחה וסיכומו 6.2015היה בולנת''ע ב 
נוכח . כלים ליישום מרחב ביוספרי, בהתייחס בין השאר, להערות שהועלו בדיון

" מן השטח, מוצע כי במקביל לגיבושו של היותו של מרחב ביוספרי תהליך ה"צומח
שיתוף ציבור ובעלי עניין, אשר יש בו כדי לתרום להבניית  התדריך יבוצע הליך

  ." התהליך וליעל את ההמלצות ליישומו
להוות אזורים מומלצים  7רשימה של  מוצגת של התכנית המסכם של התכנית בדוח 

ולא  את מרחב ביוספרי  מרחב ביוספרי. הרשימה לא כוללת את מרחב שיקמה
  שפלת יהודה.

  
טיוטת תדריך בלתי רשמית הוכנה לאחרונה. עם זאת לא ברור המשך מימושה 

  האופרטיבי של תכנית אב זו.
  

  :ביוספרי מרחבהדרישות להכרזת אזור כ .7
 

  נוהל ההצטרפות וההכרזה .7.1
  

  :שלבים עיקריים בתהליך ההצטרפות 5קיימים 
  
לתפקודים והקריטריונים  של האזור תאמתומידת ה תבדיק - בדיקת היתכנות  .א

ביולוגים הפיזיים החברתיים, המאפיינים הכולל תיאור  ,של המרחב הביוספרי
 .ואספקטים מנהליים
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אם  נמצא כי קיימת היתכנות לעמידה בקריטריונים של מרחב  -  תכנון והתאמה  .ב
חלק  הרי נדרש מהלך תכנוני  ע''מ  להפיק את מסמכי המרחב שיהיו ,ביוספרי

 בתהליך זה הינם: הנדרשיםהתוצרים   3מהגשת המועמדות.  
  מפת ִאיזּור.   והכלים  שיאפשרו לממש את מטרות המרחב.המציג את המנגנונים  ( אדמיניסטרטיבי וממשקי ) מתווה ניהול   מסמך המאשרר את הסכמות השותפים העיקריים ובעלי העניין

סכמות לגבי הִאיזּור ( לא רק פורמלי אלא כנובע מהגעה לה למהלך
 ועקרונות הממשק)

 
קבלת הערותיה  הישראלית MAB ועדת  להערות המועמדותמסמך הגשת   .ג

 והתאמתו.
   
 .מועמדות לדיון במטה אונסקוה מסמך  ה והגשה של הכנ  .ד

 
להכרזת וזאת עד  התאמת המסמכים בהתאם להערות המועצה של אונסק''ו  .ה

 .המרחב
 

 לבחינת התאמה הקריטריונים .7.2
  

להלן )  4 "קס 8פרק ( ראה  מהווים להכרזת אזור כשמורה ביוספרית  ריוניםהקריט
' ( התפרסם כחלק המסגרת הסטטוטורית של שמורה ביוספרית'מסמך מ חלק

  : הקריטריונים 7. להלן  מאסטרטגיית סביליה )
  

ביו פסיפס של מערכות אקולוגיות המייצגות אזורים ) מקיף(האזור כולל   .א
 .משתנה אנושית הכוללים התערבות עיקריים  םגאוגרפיי

  
  .ביולוגיה המינים האזור משמעותי מבחינת שימור מגוון  .ב

  
קיימא בקנה -של גישות לפיתוח בר להדגיםו חקורהזדמנות למספק האזור   .ג

  .מידה אזורי
  

תאים לשרת את שלושת התפקידים של שמורה משל האזור שטחו  גודל  .ד
 :יל )לע 'ס''ק ב  6.2סעיף  גם ( ראהביוספרית 

תוך התייחסות  )מזוהה( ר מתאים ומוגדר יזּותפקודים באִ  3האזור יכלול   .ה
  :ל

a(  להגנה ארוכת  מוקדשיםה - מוכרזים חוקית ליבהאזור או אזורי
גודל  יספרית ובעלופ מטרות השימור של השמורה הבי''טווח ע

 .מ  לממש את המטרות הללו''מספיק ע
 

b( י /לאזור  משיקיםאו   אזור או אזורי חייץ  מתוחמים המקיפים
אשר בהם יכולות להתבצע  רק פעילויות התואמות או , הגלעין

  .הולמות  את עקרונות השימור
  

c( לקידום פיתוח וניהול משאבים בר קיימא - אזורי מעבר חיצוניים  
 

מספר מתאים של כל  למעורבות והשתתפות ארגונייםדרים) הס( יםהסכמ מתן  .ו
 פרטייםהעניין הובעלי , מקומיותההילות קה, ציבוריותהרשויות ההשותפים מ

  .בתכנון וביישום  של  תפקידי השמורה הביוספרית
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 בנוסף יש לספק :  .ז

 
a( או אזורי  והפעילויות האנושיות באזור יםמנגנונים לניהול השימוש

   החיץ.
b( .מדיניות או תכנית ניהול לשטח כשמורה ביוספרית  
c(  יניות והתכניתהמדשל יישום ( הטמעה ) ל רשות או מנגנוןמינוי 

   .הללו
d( ( הכשרה) תכניות למחקר, ניטור, חינוך והדרכה. 

 
  

  ניתוח התאמת פארק שיקמה לקריטריונים של תכנית אדם וביוספרה .8
  

, הינו  מרחב ביוספריכ זמוכר להיות כדינדרש להגשה מטעם אזור המסמך ההכרזה 
המסמך  בקשה. ערוך את היש ללפיו  )  1.2013( נכון לעדכון  עמודים 37מסמך בן 

המסמך  .כלול פירוט נוסףל צפוי וההיקף הסופי שיוגש מנחים ערוך כראשי פרקים
  חלקים עיקריים : 2כולל 

  
שתוארו  הקריטריונים את ): זהו חלק המציג בתמצית  summaryתקציר  (  - 1חלק 

   .האזור להתאמתו שלסף  תנאי כ בצדםודרישות שנוספו  לעיל 7.2בפרק 
   

חלק זה הינו הרחבה ופירוט של הסעיפים  -  ) description(   ראותי -   2לק ח
  בתמצית. 1בחלק  המתוארים

  
פרמטרים המתקיימים  המבוקש ההכרזהאזור במסמך ההכרזה מבוסס על כך ש

 ( לדוגמא: ובמללאור באופן גרפי יניתנים לתש בסיסיים של המרחב הביוספריה
ניתנת במסמך האפשרות עם זאת . )ל ועודניהוממשק ו מפת ִאיזּור, תכניות ומנגנוני

תכנון ה ולציין מה יש כוונה להשלימםכי  שעדיין לא קיימים לגבי פרמטריםלהצהיר 
  זמן.  המסגרת כולל למימושם 

  
על בסיס לימוד וניתוח נתוני המצב הקיים בפארק שקמה , כפי שנאספו ומתוארים 

פארק בהקיים  המצאי תלהלן ניתוח התאמלעיל במסמך זה, מוצג  3-5בפרקים 
בהתאמה ו של מסמך ההכרזה ( התקציר ) 1 בחלק שקמה לדרישות כפי שמנוסחות

 עד כה המידע שנאסףמ מהמציינת  עמודה הנקראת סימוכיןהטופס. הלסעיפי 
במצב  או לפעולות נוספות נדרשות מלאה / חלקית  התאמה כתלהער מהווה בסיס

  .שאין התאמה
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הערכת 
  התאמה

 טופס( תרגום לעברית מהקריטריון   סימוכין
בתוספת הערות העדכני השאלון 
  ) מהמדריך הישראלינוספות 

  סעיף
   (בטופס)

 המלאהתאמה 
( כפוף להחלטה 

( 
השם הנושא את מרחב שיקמה 

 לא כדאי ש ג'מות'מהווה כבר כיום 
לנסח שם  מומלץ .להחליפו

שיכלול את ושיתאים לכל דרישה 
  שקמה.פארק המילה 

 אדמיניסטרטיבי רשמי קיים".ביוספרית שם  של אזור הישראלית "אין לתת לשמורה  MABבהתאם למדריך ועדת   .שם המרחב הביוספרי

1  

 ,מלאההתאמה 
כפוף לתכנון 

 סכםשיוִאיזּור 
 .ע''י כל הנוגעים

 בדיקת -להלן   9ראה סעיף  
 לִאיזּור.   חלופות אפשריות

מילוי שלושת התפקידים של 
. ( מתוך מאמר ביוספריתשמורה 

של המסגרת המשפטית  3מס  
של שימור, פיתוח תפקודים  3המציג 

. יש להסביר ותמיכה לוגיסטית
כיצד האזור ממלא  כללייםבמושגים 

 את שלושת התפקידים )

3 

, מלאההתאמה 
נדרש אשרור 

 אקולוג 
סקר ניתוח והערכה של משאבי 
טבע, נוף  ומורשת האדם , מכון 

+ סקרי חי וצומח  2004דש''א 
+ ראיונות עם  מאוחרים יותר
 יש לחדד -הערה ( אקולוג רט''ג.

 ) הגלובלי הקשראת ה בהמשך

תרומה לשימור של  "  – שימור
מינים , מערכות אקולוגיות, נופים

הדגש את חשיבות ( "  ומגוון גנטי
האזור לשימור מגוון ביולוגי ותרבותי 

 )בקנה מידה אזורי או גלובלי

3.1 

 מה מלאההתא
.  

  
הפעולות השוטפות של  מכלול     : פיתוח מקיים אקולוגי

 ל בשטחי הפארק''ג וקק''רט
מכלול פעולות רשות הניקוז   .הנוכחי

  .א''הסקרים והמחקרים  של דש   בשור שקמה.
 כיום הקיימים תהניסיונו 

 .בחקלאות משמרת

"אימוץ פיתוח כלכלי  -  פיתוח
נה חברתית ואנושי מקיים מבחי

לציין (יש  " ואקולוגית תרבותית 
פעילויות נוכחיות ואת הפוטנציאל 
של המרחב הביוספרי המוצע 
בהגשמת יעד אימוץ הפיתוח 

כלכלי המקיים, והתרבותי החברתי ה
כולל ע''י אבטחת זרימת שירותי 
המערכת האקולוגית מהמרחב 

  )הביוספרי 
  
כל  הפוטנציאל שקיים.יש לציין את "

מעבדה משולבת של כל כזאת 
  ."פונקציות המתוארות לעילה

3.2 

 התאמה מלאה
  

  .שקמהג במרחב ''רטהתכנית החינוכית קהילתית של     פיתוח  חברתי מקיים 
 ל בישובים גובלי ''פעולות קק

   יער ועם תושבים.
 התאמה מלאה

  
 ,שביל שקמה, אתרי הביקור  ה האינטגרטיבית של הפעלה    מקיים פיתוח  תרבותי

אתרי  ,מקומייםהפסטיבלים ה
  .מורשת והיסטוריהה

של חקלאות  נוכחיתפעילות    :פיתוח כלכלה מקיימת  התאמה מלאה
  מקיימת 

 התאמה חלקית
( יושלם  

בתכנית הניהול 
  והממשק)

   בישובים פיתוח
  קיום דיונים  בוועדת המשנה

הסטוטורית של מנהלת שקמה 
  .בכל נושא תכנוני

    

נון תכ: פעילות המנהלת בשוטף   מלאה התאמה  תמיכה  -  תמיכה לוגיסטית
חינוך הכשרה ו : בפרויקטים

3.3 
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וביצוע תחזוקה לאזורים שונים 
ל בשטחים ''ג וקק''פעילות רט  בפארק.

 מכון וא שביצע''סקרי שמ סדרת   . שבאחריותם
ג ''מחקרים וסקרים של רט   .א והמנהלת''דש התכניות החינוכית קהילתית   ל''וקק

ג וקק''ל במרחב ''של רט
פוטנציאל הצטרפות מכללת   .שקמה

ספיר למערך הניהולי הכולל של 
  .מרחבה

 ההקשר את  עוד נדרש לברר
  ל ואף הלאומי''הבינ

בנושאים סביבתי, מחקר וניטור 
 יםלאומי יםאזורי מקומיים
של שימור ופיתוח בר  יםוגלובלי
  " קיימא

נדרש לציין  הישראלי במדריך(
מתקנים למרות שזה לא מה שמובן 

  .) מהטקסט
  

להכרזת שמורה  ניםקריטריו    
 4ס'ק  7.2ראה פרק ביוספרית  ( 

:(  
4 

 התאמה מלאה
 ( יש לוודא

בכל  סופית 
הקשור 

  ) לטרמינולוגיה

  סקר ניתוח והערכה של משאבי
, נוף  ומורשת האדם , טבע

סקרי חי + 2004א ''מכון דש
 .וצומח מאוחרים

  
  שכבת לא נמצאה באתר

ע''י ועדת  המצוינתהנתונים 
MAB .הישראלית  

האזור כולל ( מקיף ) פסיפס של 
מערכות אקולוגיות המייצגות 

עיקריים   םגאוגרפיי -ביו אזורים 
  הכוללים התערבות משתנה

- . ( המושג מערכות ביושל אדם
גאוגרפיות עיקריות לא מוגדר כאן 

בצורה חדה אולם זה יועיל להתייחס 
 של גיאוגרפית-הביו המיון שיטת ל

 Udvardy classification י אודוורד
system    (  
 פסיפס המונח"  MAB : ממדריך 
 סביבות גידול של למגוון מתייחס
הנובעים  קרקע כיסויי וסוגי טבעיות

 יערות ,שדות כגון האדם משימוש
 יערות  ,יערות בפיקוח מנוהלים
 .האדם התערבות – נטועים
 ,נרחב גיאוגרפי-ביו איזור המונח

 רצוי אולם ,חד מוגדר באופן איננו
 של לרשת העולמית כאן להתייחס

 מציגה אשר  ,הביוספרים המרחבים
 סיסטמיים -אקו איזורים סוגי 12

  ."מידה עולמי בקנה

4.1 

, מלאההתאמה 
 נדרש ברור

עם   המשכי
  אקולוג

  סקר ניתוח והערכה של משאבי
, נוף  ומורשת האדם , טבע

סקרי חי + 2004א ''מכון דש
י ''ע וצומח מאוחרים שבוצעו

  ג''רט
  

Convention on International 
Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and 

(  משמעות בעל האזור צריך להיות
 לשימור מגוון המינים) חשיבות

צריך להתייחס לא רק למספר (
המינים האנדמיים או הנדירים אלא 

 'רשימה האדומה'גם למינים ב 
IUCN) (  או בנספחיCITES  ברמה

 וגם אזורית או גלובלית , המקומית
 ,למינים בעלי חשיבות גלובלית

או  ותנדירמיוחדות או גידול  סביבות 

4.2 
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Flora 
https://cites.org/eng/disc/wh

at.php 
יש לברר את התייחסות  עורכי 

  . CITESסקרי רט''ג ל
קיים הבדל בין נוסח המדריך 

  מימין לטקסט המעודכןשראלי הי

(  ייחודיים מסורתיים שימושי קרקע
) סלקטיבי רעייה או דיג  כגון

לשימור  מסייעים /מהווים תרומהה
  .)המינים

יש לציין רק  הישראלי לפי המדריך
  .אינדיקציה כללית

 
פ עם  גופי המחקר של ''שתה    .הליך הכנת תכנית האב    התאמה מלאה

א בביצוע ''מסמכי שמסדרת    .ל ומשרד החקלאות''ג קק''רט סך פעילויות מנהלת נחל    א''דש
הוראות תכנית המתאר ועמדת    שקמה 

הפוטנציאל בהצטרפות מכללת    .הועדה המחוזית ביחס לפארק
ספיר למערך הניהולי הכולל של 

  .המרחב
  

לספק הזדמנות  ( האזור ) צריך
גישות לפיתוח בר  יםהדגלר וולחק

( נדרש  ה מידה אזורי.קיימא בקנ
לתאר במונחים כלליים את פוטנציאל 

 מצוינותכאזור  שמשהפארק ל
אזור ) הלקידום פיתוח בר קיימא של 

.  
לשמש  – הישראלי בהתאם למדריך

  כפיילוט

4.3 

 התאמה מלאה
 לאחר תכנון

המשכי של 
  ִאיזּור.

 MABאו אתר אין הגדרה במסמכי
לגבי שאלת הגודל. עם זאת   

מכים נלווים שנכתבו בהתאם למס
בנושא בארצות שונות עולה כי 
מצוי בפארק שקמה שטח בהיקף 
מתאים הן ליעדי שימור ארוך 

העבודה עם  מטרות טווח והן ל
  הקהילות.

  ראה בדיקת חלופות איזור להלן .
  ראה גם :

http://www.unesco.org.uy/ci/
fileadmin/ciencias%20natur
ales/mab/articulos_RB/01_I

shwaran.pdf  

 3שטח בגודל מתאים לשרת את 
.  של שמורה ביוספרית פונקציות ה

) פני a(  זה מתייחס באופן מיוחד ל 
התאים למטרות הנדרשים ל הקרקע

שימור ארוך הטווח של אזורי הליבה 
 אזורים) זמינות bוהחיץ  ו

מתאימים לעבודה עם קהילות ה
 ים הדגלו מטרה לבחון מקומיות ב

במשאבים   בר קיימאשימוש 
  טבעיים.)

4.4 

ר יזּותפקודים באִ  3הוא יכלול       4.5  ( מזוהה, מוכר ) : מתאים ומוגדר
  התאמה מלאה
 לאחר תכנון

המשכי של 
  ִאיזּור.

   חלופות  -להלן   9ראה סעיף
האם ההבדל בין הגנת שמורת להבהיר ולבדוק שוב   יידרש   .אפשריות  לִאיזּור

מ ''התמטבע לבין ההגנה של  
 השונים שטחי הרגישותעל 

ים וייעודי הקרקע משמעותי
  .ליבההכללה בה בהקשר 

  

a(  מוכרזים  ליבהאזור או אזורי
המוקדש להגנה ארוכת  חוקית
השימור של פ מטרות ''עטווח 

גודל על וב ספריתוהביהשמורה 
המטרות לממש את  מ ''מספיק ע

יש לתאר בקיצור את אזור  .הללו
, תוך ציון הססטוס החוקי, הגלעין

הגודל ומטרות השימור 
  .העיקריות

a 

  התאמה מלאה
 לאחר תכנון

המשכי של 
  ִאיזּור.

   חלופות  -להלן    9ראה סעיף
  .אפשריות  לִאיזּור

  
  
  השטחים  תלהתאים א יידרש

b(  מתוחמים אזור או אזורי חיץ 
 י/אזורל  גובליםאו   המקיפים

יכולות ם בהר שא ,ליבהה
 תות התואמיורק פעילו להתבצע 

 .השימור עקרונותאת  או הולמות 

b 
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הסובבים את הישובים בקשר 
  שלהם עם הליבות

יש לתאר בקיצור את אזור או 
, הסטטוס החוקי ,אזורי החיץ

גודלם ומטרות השימור 
  .העיקריות

 התאמה חלקית
יש לגבש 
קונספט של 
ניהול ופיתוח 
משאבים ברי 

בתחומי  קיימא
ולהציגו  המעבר 
במסמך 

  ההכרזה.

 חלופות  -להלן    9  ראה סעיף
  .אפשריות  לִאיזּור

    פעולות המועצות האזוריות בכל
  .הקשור לקיימות בישובים 

    לתשתית ולשיקולי בר קיימאפעולות המנהלת בכל הקשור.   
    על התכנון לכלול הצבת יעדים

למימוש בניהול משאבים ברי 
, הן בתחום הבינוי . (קיימא

התעסוקה , התשתיות 
  ) והתיירות 

  

c( ם ידוקל יםמעבר חיצוני יוראז
בר ניהול משאבים ו חותיפ

אזורי מעבר חיצוניים  .קיימא
בהם מקודמות ומפותחות 
פרקטיקות של ניהול משאבים בר 

אסטרטגיית סביליה ( .קיימא
הדגישה במיוחד את אזורי  

  יש לעסוק  בהם מכיוון ש המעבר
סביבה של   מרכזיים םנושאיב

את אזור  בקצרה תאר  .ופיתוח
 צריךהמעבר ואת סוג השאלות ש

. והארוך עסוק בהן בטווח הקצר ל
תכנית הפעולה של מדריד 
הצהירה כי הגבולות החיצוניים 

יעצות עם בעלי ייוגדרו בהת
  ).עניין

אזור המעבר  -הישראלי  מהמדריך
משתנה  אאינו מוגבל במרחב אל

בגודלו בהתאם לבעיות המתעוררות 
  (???)עם הזמן.

  

c 

 התאמה מלאה
 תכנון אחר ל

המשכי של 
בתוספת ִאיזּור ו

התייעצות עם 
  אקולוג

חלופות  -להלן   9ראה סעיף  
  אפשריות  לִאיזּור.

יש לספק אינפורמציה נוספת לגבי 
  .האזורים 3האינטרקציה שבין 

d 

 חלקיתהתאמה 
יידרש הליך    -

קבלת הסכמות 
בעלי העניין על 
עקרונות ורכיבי 

המרחב 
  .הביוספרי 

  מנהלת שיקמה קיומה של
  .וועדותיה

    הוראות תכנית המתאר
  .הקיימת לגבי ניהול הפארק

  
  

 ארגוניות הסכמות קבלת
 מספרשל   למעורבות והשתתפות

של כל השותפים מרשויות  מתאים
ובעלי , קהילות מקומיות, ציבוריות

בתכנון וביישום  של  , עניין פרטיים
  .פריתוסתפקידי השמורה הבי

 –ים ארגוניים יכול להיות גם סידור(
   )יש לברר

4.6 

יש לייצר    התאמה חלקית
הסכמים בין 

הרשויות 
השונות 
נדרשת     .למנהלת

 תכנית
 למעורבות
 ושותפות

  דוקומנטציה של שיתוף הציבור
זה ל ש/או תכנון שנערך ו
  שייערך 

  
  
  

או  יםהקיימ סכמיםהה אורית
( תאר את מעורבות  יםיצפוה

/או בעלי העניין הפרטיים הציבור ו
בתמיכה בפעילויות של השמורה 

הליבה החיץ  זורהביוספרית בא
 ,הסכמים  ,והמעבר (הסכמות

פרוטוקולים , ניירות עמדה, תכניות 
  לשטחים המוגנים )

4.6.1 
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 זמן לאורך
 בניהול
  השטח

  התאמה מלאה
 – לא רלוונטי/

כפוף לאישרור 
   נוסף

  כנראה  לא רלוונטי לאזור  
 לעומק  למרות זאת יש לבדוק(

/ א השבטים הבדואים ושאת נ
 במידה ורלוונטיכפרים ערביים 

(  

האם נעשתה הערכת השפעה 
או האם  חברתית ותרבותית

השתמשו בכלים או הנחיות דומים?  
 ), CBD הסכם על מגוון מינים

  ביולוגי )
של אונסק''ו   MABתכנית   ( 

מעודדת שמורות ביוספריות 
להתחשב בילידים ובעלי זכויות 

באמצעות תכניות או כלים מקומיות 
בהתאמה עם הצהרת  האומות 

המאוחדות על זכויותיהם של 
)http://www.un.org/esa/socdevשבטים) 

/unpfii/documents/DRIPS_en.p
df  

4.6.2 

מנגנוני יישום. האם למרחב המוצע     
  :יש

4.7 
  .פעילות מנהלת שיקמה   התאמה מלאה

  אזוריות הפעילות המועצות
  .וועדי הישובים

מנגנונים לניהול פעילויות 
. /י החיץנושיים באזוריושימושים א

  תאר אם יש ואם אין ציין מה מתוכנן.
 א

  התאמה חלקית
יש להשלים 

תכנית ממשק 
כוללת ומלאה 

  לכל המרחב

  תכניות הממשק הקיימות  של
בשמורות  ל''ושל קק ג''רט

תכנית הממשק היערני   הטבע ובחלק מהיערות.
יש לשקול הפעלת המדריך   שבתחילת ביצוע ע''י קק'ל

א לניהול ''הקיים  של מכון דש התכנית צריכה לשלב ולהתאים   שטחים פתוחים.
בין התכניות הקיימות ולהפכן 
   .לתכנית ממשק כוללת למרחב

תכנית או מדיניות ניהול לאזור 
אם כן תאר  מורה ביוספרית  ?כש

זאת ואם אין ציין  כיצד תפותח 
מדיניות  או תכנית כזו  ובאיזה 

אם המרחב המוצע ( מסגרת זמן.
/ים  ימשתלב/ חופף עם שטח/ים טבע

מוגנים אחרים תאר כיצד תכנית 
הניהול של המרחב המוצע תהיה 
משלימה לתכנית הניהול של 

  השטחים המוגנים).

 ב

שקמה כרשות קיימת  הלתמנ   התאמה מלאה
אפשרי להחליט אחרת לגבי    ועובדת.

או /ו גוף הניהול העתידי
המנהלת הפעילות  תהתאמ

  הנוכחית לדרישות המרחב.

רשות ממונה או מנגנונים ליישום 
   .התכנית או המדיניות הנ''ל

  ג

  התאמה חלקית
( ראה הערות 

  מימין )
 קהילתית.( החינוכית התכנית ה

שר עם הקהילה של תכנית הק   .רט''ג) לכל  אין תכנית ניטור ומחקר   קק''ל.
תכנית  + נדרש לגבש. המרחב
 פעולה

   מומלץ להכליל את מכללת
  .הנושאיםספיר במכלול 

תכניות למחקר ניטור חינוך 
  והכשרה

אם אין יש לציין מה אם יש לתאר. 
   .מתוכנן

  ד
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 ִאיזּורל חלופות עקרוניות  בדיקת .9
 

ה והוראותיה  י) על תשריטיימת (פארק שיקמהתאר המחוזית הקתכנית המ     ת מוצא :ונקוד שהיוו את הבסיס להכנת   2004 סקרי ערכי הטבע והנוף מבכללה התכנית ו    .!לא תשתנה ר. תוצאות יזּוהאִ  תכנוןבסיס לה את  נדרשים עדכוניםתוך  יהווהתכנית  דונו ויי, שולבו) י שערך רט''ג המשאריםסקר סקרים שנעשו מאז ( לדוגמא  אזורי כל ל " "הגנה ארוכת טווח מספקתכ מחוזית תכנית מתאריש לראות    .התכנון מהלךב  חסמים מהווים אינםאף שש אילוצים בתחום התכנית מספר -  אילוצים ודילמות  . ) יותר אף  חזקה הינה שמורת טבע מוכרזת מעשיתלמרות שמבחינה (הפארק ולמערכות האקולוגיות הרגישות שבו 
 :לדוגמא ,יידרש להם פתרון ברמה הטכנית ,ריזּולאִ  ים מהותי

   שהיא , 4מתחומם בשטח המוגדר כרמת שימור מספר ישובים גובלים בחלק ). במצב רוחמה, גברעם, נתיב העשרה, כרמיהזיקים, ארז, ( הגבוהה ביותר חיץ  יצירת לצורך התאמה שתידרליבה כוגדר י 4רמת שימור אזור הכולל בו  אלו  -כבישים ומסילת רכבת  ,דרכיםשל  מספר רבבשל  האזור מקוטע    .מעבר ( תחום הישוב )אזור בין הליבה ל לבחון כחלופה  יהיה בהמשך ניתן .ומסילת הרכבת יוגדרו כאזור מעבר) 4כביש רק ( עם אפשרות ש חייץכאזורי  ניתנים להיות מוגדרים  כשלעצמם גם ( למרות ש הדרכים. ע''י חלוקה למספר אזורי גלעין  ללא קיטוע  נוספת  ים ע''י אותם צירי וטעמקההתכנית המרקמית כוללת מסדרונות אקולוגיים  . ( 4ו  3עובר בתוך שטחי רגישות  של השביל  המרכזי וציר - שביל שיקמה    תחבורה)  שלוחות השביל  .) טבעייםורוב השטחים ה שמורות טבעתחום אולם לא ב מכיוון . 2רגישות אזור ב הן ת גםהמכוונות להתחבר לישובים עוברו היום מספר לא מועט של קונפליקטים (  שהתנועה על השביל יצרה עד במצב של פסולת והפרעות אחרות ) הרי   השלכת חציית שטחים חקלאיים, כאזור לחילופין  ר חייץ אולהפריד את השטח ע''י סימונו כאזו ,זו סוגיהב דוןיידרש ל ,השביל כשטחי ליבהעובר  או לצידם על שטחים בהםהכרזה    .ליבה מנוהל ( ראה להלן ) בתוספת הנחיות מתאימות
רזולוציה  .ריזּולאִ  בלבד עקרונית בדיקת התכנות יש לציין כי הדוח הנוכחי כולל

  המשך. שלב התכנון בהנחיות נגזרות ייעשו בגבוהה יותר  
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    : ת ִאיזּורחלופות עקרוניות לבחינטבלת 
 הפארק הקיימתהגדרה בתכנית   פותחלו    מקרא

   א ב ג     
 אזור לפיתוח     אזור מעבר  
 1אזור רגישות      חייץ מנוהל  
 2אזור רגישות      חייץ   
 3אזור רגישות      ליבה מנוהלת  
 4אזור רגישות      ליבה   
 שמורת טבע      
 לשימוריער טבעי        
 נחליםנטיעות בגדות       
 שטחים טבעיים      
+תחומי  שמורות הטבע תחום ,) 4רגישות  באזורברובה   כלולה( השטחים הטבעייםשכבת   :המוגנים ביותר/או ו ערכיים ביותרה חלופה זו את השטחיםיכלול ב :פוטנציאל הליבה     : חלופה א                                                    .הנחלים נטיעות בגדות + רצועות טבעי לשימורהיער ה
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 המצויניםמהתחומים ( לבד  1 -4 הנוכחיים רגישותהאזורי  יכלול את  בצהוב )( חיץאזור ה
+  )הישובים תחומי( חופף את האזור המוגדר כיום כאזור לפיתוח -  כתום)(  אזור מעבר  .ומסילת הברזל) 4( לבד מכביש  והדרכים ) לעיל . חסרונה הוא בהיותה ( שמורות טבע, יער טבעי לשימור, גדות נחלים ) הסטטוטרי ההגנה מבחינת חוזקויא הקרובה ביותר להגדרות אונסק''ו מבחינת ערכיות השטח חלופה זו ה                                           .ומסילת הרכבת 4כביש  שטחים נוספים באזורים  עיבוירק ש יםמפוצלו יםקטנ מורכבת משטחים, מאדמקוטעת  את שכבת הרגישות הגבוהה  ליבה שהוצגה בחלופה א,וסיף לתחלופה זו  - פוטנציאל הליבה    חלופה ב  :     תוכלנה לתפקד כראוי.המסומנים כפוטנציאל יאפשרו קיום ליבה /ות ש                                          רמות לחיץ. 2) ותגדיר ליבה שמורה במושגי תכנית שקמה -   4ביותר ( רגישות 
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במקור)  וחייץ  3רגישות הץ ( שכבת חיי -דרגות   2ל  החיץחולק אזור יבחלופה זו -  אזור חיץ מוגדרות בתחום הומעטפת הליבה  החלופה זו עוקבת למעשה אחרי רעיון הליבה השמור    חלופה ג  :                                             ). 2+ 1ת רגישות ומנוהל ( שכב רמות גם לאזור  2תוגדרנה     .3 גם אזור רגישותבחלופה זה יוכלל באזור הליבה  שיקמה.                                                       .חיץוגם לאזור הליבה ה
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  / הערכות  בעלי עניין עמדות -נספח 
  

   .יבוץ רוחמהק , חקלאי, תושברמי פולקו   .בשור שקמהעמותת התיירות מנהל עמית לבקוב     .צוות תכנון תכנית שיקמהראש  אדר' אילן אייזן   במנהלת שקמה. משרד החקלאות נציג ,יואב שרפי   .ממונה שיקום נחלים במשרד להגנת הסביבה אייל יפה   .החלה''ט , מכון דש''א אורי רמון   .החלה''טבע מחוז דרום , רכז שימור ט שי טחנאי    , מרחב חוף רט''גחינוכית קהילתית באגן נחל שקמההתכנית הרחל עברון , מנהלת    .ברט''גאקולוג , ד''ר יריב מליחי   .מנהל האזור ברט''ג ,יתיר שמיר   .מתכננת מחוז מרכז ברט''ג מירה אבנרי   שיץ רכזת קהילה ויער בקק''ל.בטלילה לי   .בקק''ל דרום מרחב תכנון ח'מ מנהל מ"מ זוהר צפון  .בקק''ל האזור, מנהל דני גיגי   .התכנון מנהל ,לשכת התכנון מחוז דרוםמנהל תחום תכנון טל פודים,    .יעישפיני בן  האזורית לכיש מהנדס המועצה   ( נקבע לאחר הפצת המצ''ב) שקלוןראש המועצה האזורית חוף א –יאיר פרג'ון   .ראש המועצה האזורית לכיש –י מורביה דנ     .גזבר המועצה האזורית שער הנגבשמעון קרן צבי     .ראש המועצה האזורית שער הנגב ויו''ר מנהלת שיקמה אלון שוסטר   בעלי עניין :  25נערכו מפגשי ראיונות עם כ 
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 מנהל גד''ש קיבוץ רוחמה רן פרדמן.    מקיבוץ אור הנר 'ל מפעל לשעבר'נכמויזם תיירותי  ) פפו(דן מרציפיאן.     רשות הניקוז בשור שיקמהמנכ''ל  ד''ר נחמיה שחף.    מהנדס הרשות הניקוז בשור שיקמהמיר ססלר ע.      מתכנן סביבתי רשות הניקוז בשור שיקמהלירן יאנקוביץ.     מנכל''ית מכללת ספיראורנה גיגי. 
  

להלן, חשוב לציין  המרוכזים שונים נושאיםלגבי  המרואיינים  תיוהתייחסווך מת נקודותלהלן 
או  כי הדברים מובאים בנאמנות למקור ואינם מהווים בשום אופן מסקנה או קביעה כלשהי

  :לגבי נכונותם או תקפותם  של כותב הדו''ח נקיטת עמדה
  

  :  לאזור שיקמה המרואיינים תיוהתייחסו
  

( נוף טבע  אזורלהערכה הגבוהה אהבה וינים הייתה היהמשותף הרב ביותר בין כל המרוא
נקודות  , הן ברמה האישית הרגשית והן מנקודת מבט מקצועית. אחרים ) ונושאיםאקולוגיה 

ראשוני ללא התערבות  באופי נשארו פסטורליהאזור הוא במרכז הארץ  אולם    .זה שטח שאין לו אח ורע ,האזור מיוחד  עדיין בתחילת דרכו. ה הינומרחב שיקמ  .א השתנההשוני הגדול במקום הוא שהוא ל  .זה מה שאין בו ,אחד היתרונות באזור   שעלו: 
  צריך לשמור על האזור.  .( ומגיעים משום אופיו ) רוב האנשים שמגיעים לגור באזור רוצם לשמור על אופיו   .יחסית מבודדואנשים רוצים לחיות במקום פתוח   יים.אנשים מעריכים את משמעות החיים בכפר. אנשים מעריכים את המצב הק  .גאווה מקומית קיימת  . ערכי הטבע נשמרים כאן .כלשהי

  
  לתכנית פארק שיקמה : המרואיינים תיוהתייחסו

  
והקשר עם הועדה המחוזית מהווים מסגרת ידועה ועובדת ( כולל  , המנהלתתכניתה   מאז כינון התכנית. והנוף והטבע נשמר - העיקרית מטרתה   : הבאיםטעמים המ מאד ישנה תמימות דעים כי התכנית הינה הצלחה גדולה

כל אחד יודע את מקומו  כיום כי ,הדברים עובדים והם עובדים כיצד בהירות קיימת  כל הנושאים הניתנים ונדרשים לשיפור כפי שיעלה בהמשך )
, ערך מוסף לתושבים כל אלו נותנים   ,, האירועים השוניםהפרסום, פתיחת השביל  .ות חדשות הן לתושבים והן למבקריםפתח אפשרויות דרמטיהפארק    .אין קרקע מופקרת. מלאמרחב שיקמה קרקע בניצול ה  במערך.

 וחלקם מצליח גם להתפרנס גאווה, הם מרגישים שיש להם קניין רוחני מוסיפים 
. רצו לעשות לפגוע בערכים קנייניים ן שלארצו תוך נערכה תטוריהסטטו התכנית   מזה.

הנחל   את כל אגן כלולכך שת 40לכביש  מזרחה  גםהתכנית החלת  את מוצע לבדוק  .דברים בהסכמה. היו אילוצים
 גם בהיבט של  אלא אתר טיוליםבמובן של  רק , לאזה ייתן לה נפחמאזור אדוריים. 
 כאגן ניקוז מלא.
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  : ולהיבטים שונים בניהולו למנהלת הפארק המרואיניים תיוהתייחסו

  
, למעשה עד היום ומתקיימת שהתקיימה לפעילות רבה הערכה מצד כל המרואיינים הובעה

  עלו ההיבטים הבאים :  .בלתי אפשריבתקציב ו  'משוגעים לעניין'בזכות כמה 
   לשטח  מחויבתחשיבותה של המנהלת שהיא.  גוף חי ופועל גם  תכנית אולם   המרחב הוא.   מספיק חסרה תחושת ניהול. אין .הניהול אינו ניהול במובן המלא של המילה 

שיתכלל את כל מה שהאזור צריך  ,שטח עם סמכויות פונקציה של מנהל רצוי שתהיה  .חתירה לקונצנזוס כלשהו יש למצוא מובנים, תהליכיםמספיק אין ושולחנות עגולים 
  :בסיסיים כגון צרכיםלהיענות כיום לקשה    .לקבל החלטות  לא תמיד קלו בין השחקנים השונים גישות ימנהלת שקמה הבדלב   תחזוקה וסטטוטוריקה) להיות ( ולא רק בהיבטים של

o  השקמהדרך תחזוקת. 
o  שילוטהתחזוקת.  
o פרויקטים נלווים. פיתוח  
o  נקודות ישיבה.  ותחזוקתתוספת  
o תוחיםבשטחים הפ כולל פסולת בניין  ,זיהוםב טיפול.   
o קרן תחזוקההקמת בנושא הסכמה  אי. 
o מובנה וכוללני.ניטור שוטף  חסרה מערכת  
o  בטיחות וניקיון  יבעיה בנושאיש.  מה שלא השטחים כל .הפארק ה שוטפת שלאחת הבעיות המרכזיות היא תחזוק 

בשטחים ו האזוריות  רט"ג  כלול בשטחי המועצות/או קק"ל ו באחריות ישירה של 
המנהלת צריכה להיות יותר . הרצויות בפארקלמטרות  'תקציב צבוע'להקצות  יש     .תחזוקההת ובעי אלו גוברות 

  :נוכחיות במרחב שיקמההחולשות ה  .באים לביטוי בשטחהוצריכה להפיק מעצמה יותר תוצרים פרואקטיבית 
o .בפיתוח המרכיבים התרבותיים קהילתיים  
o מיצוי הפוטנציאל הכלכלי שלו. ב  
o מצד כל השותפים.ת האקולוגית מחויבוה בקיום  הקשר עם אשקלון ועם שדרות עוד לא פותח למלוא הפוטנציאל.   בתחום התיירות : הגורמים שיעשו שינוי   
o   דוגמאכמוזיאון אריק שרון  - מושכן חזק.  
o חלק מהשבילבמסלול לאוטובוסים ( ייתכן ש (  
o חיזוק תחום הסיורים החקלאיים.  
o הדרכות מאורגנות לקבוצות.   נמנעים להשתתף בהם  חלק מהשותפים  תכליתיים ולכן תמיד ונים במנהלת לאהדי

 באזור. 'משאירה כסף'התיירות לא   בקביעות.
  
  : ובין הגופים השונים שיתוף פעולה בין המועצות ובין הישוביםהמרואיינים ל תיוהתייחסו

    נושאים באחריות הם רט''ג וקק''ל משום אחריותם הישירהההגופים העיקריים 
 כל כך לא מעורבות ברוב המקרים . המועצותוגם לקורה במרחב הסובב לשטחיהם
  .וניהולו הכוללים נקודתיים שלא קשורים לרעיון הפארק ראלא במק
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 ירצו ,. לא ברור אם לאורך זמןאינטרסים קיימת שונות בין הקיבוצים לבין המושבים 
לבין  ,קיבוציםבבין הקיבוצים והחקלאים  ולעיתים מנוגדות  ם שונותתפיסות עוליש    חלק מהמושבים להמשיך את שותפותם בפרויקט.

  .לא  חלחל למועצות האזוריות והמקומיות של הפארק עדיין הפוטנציאל   .כלים משלימים למרחב שיקמההצורך ב עלה במנהלת   המגדלים המוסדיים החוכרים אדמות לעיבוד.
  

  : שימור וקיימות לסוגיות המרואיינים תיוהתייחסו
   אצל הגורמים שזאת חובתם  בעיקר  פעילות המקיימת בתחומים השונים מרוכזתה

החקלאות וסחף הקרקע   נושאי מאידך, שמורות טבע, נחלים ).  יערות,כיום (
תחושת  חסרהו מספקת ללא תמיכה וולונטריבאופן  מים כמעט מקוי ,המשמרת

 .ד הגורמים המוסדיים ו/או הישוביםשת''פ אמיתי מצ
  קריים לאימוץ חקלאות משמרת הינםעיהחסמים ה: 

o מודעות כללית.  
o המשמעות הכלכלית.    
o הדרכה  מקצועית משמעותית.   
o שמבטל את היתרון ( פרוטוקול או דומה לו )   נוהל אזורי ידוע ומוסכם העדר

   בלתי אחראיםלעיתים אף , זולים וקלים ולמי שמעדיף פתרונות אחרים
  אולם מה שמשפיע על . מים על פחותר קרקע ועל שימו יותר משרד החקלאות מדבר
קו פרשת המים לא קיבל את הביטוי הנדרש ביחס לנחל . אלו המים כיוםהקרקע 

ויש לקדם נושא זה. אם היו גידולים רווחיים   'חקלאות אחרת'החקלאים מחפשים    .לנתיבים המשניים שקיימים כיום להובלת המים מספקת תייחסותהאין   .באופן מלא
למצב שאפשר  לדאוג ו מחקלאות הקיוםיכולת  לשמר את צריך גוף המנהלת    .תיותיחוסר הודאות  לגבי מחירים גורם לבעיו חוסר הסבסוד הוא הסכנה   .גם בעתיד סל הגידולים לא ישתנה .היו מגדלים אותם םאז היותר 

'וריים שמספקים גמתייחסים לסביבה. מיזמים מאה ,ים בק.מ גדוליש למצוא מיזמ   .המחויבות הראשונה היא לאפשרות להתפרנס   .ולעסוק בחקלאותלהמשיך 
מערכת איזונים  חסרהאולם  פארקשביל שקמה הוא עמוד שדרה שעליו עומד ה   מקומות עבודה.

פתרון התהליך ל? פגיעה בחקלאות ההפתרונות למניעת  מהם צריך לייצר אותה.ש
צריך לייצר  . 'שואו אוף' בשביל  קצת מגיעים ים שמגיעים לפסטיבל האנשים   .ומתמשך וכולל למידה, ניסוי, תהייה יסיזיפהוא 

   :  , למשל שיהיה כדאי לבוא לראות ע''מ ו" מוצרי פארק" תיותיאמדוגמאות 
o חקלאות לדוגמא.  
o תעשייה לדוגמא.  
o תיירות לדוגמא.  לא  את הצומח ואת הגידולים. השביל במקרים רבים גורם למבקרים לדרוך ולדרוס

רוצים יותר אטרקציות תיירותיות. יש מקומות שלא ברור מדוע לא מתקיים פיתוח   .פחי אשפה חסריםדרום אדום פסטיבל ב .ד למקום ומלכלכים אותונותנים כבו
שגם  ניםמושכ בהם יש לבחון פיתוח לפתח מניב , ביחוד בנקודות הכניסה לפארק

   הכנסות מהמוני המטיילים) וייצר
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 : בנושא חקלאות משמרת 
o  לאלו שמנסים לעסוק בזה יש   .מה לעשות רטריון ברור שמנחהקיאין

   .הימורתחושה מתמדת של 
o הדרכות בתחום זה מספיק אין.  
o חקלאות מדייקת בנושאי חסר עיסוק.   
o רתימת טכנולוגיה לחקלאות חסרה.   
o למידה משותפת חסרה. 
o  בקרבתלגביהם המיקום ש מסוימיםנדרש ניסיון וחיפוש לקישור בין נושאים 

  ר הייצור החקלאי יכול להוות יתרון.מקו
o אז  ויידע מה כולם עושים באותו זמן כל הנושאים הללו  אם מישהו  יארגן את

 . יוכל להצליחשיכול להיות 
o צריך לנסות  את הלא בטוח.  

  
  לרעיון המרחב הביוספרי המרואיינים תיוהתייחסו

  
  כללי

   המושג.קיים חוסר ידע לגבי מהות    רך להפוך למרחב ביוספרי וצריך לשמור את הפארק במצבו צואין חלק טוען כי
" איפה שיש חוק לא צריך  ,יתזה לחוק וסטטוטוריקה נתפס כאנטמרחב ביוספרי    זו האמרה השגורה בפי רבים. ,אני  לא מספיק יודע על המרחב הביוספרי " "    .ביוספרי שזאת תכנית של ויתורים מרחב  לגבי הקיימת התודעה   במרחב ביוספרי. 'לא טוב'הנוכחי. מאידך, לא מצליחים להגיד מה 

בחלק מתכנית פארק שקמה לקחו את העקרונות של הביוספרה והתאימו את השפה   מרחב ביוספרי"
להוסיף כיום את ההתאמות . ע''מ שהתכנית תוכל  להתקבל ע''י הישובים והמועצות

יוקרה  תוספת  , האם זה? נדרש להבין מה החשיבות של רעיון המרחב הביוספרי  . תהיה תהליכית הבעיהיהיה יחסית פשוט.  התכנונית מבחינת השפה
גם את השטחים המזרחיים עד אדוריים ובכך  כלולמרחב שיבדוק ייתכן שצריך ל  . ? , ואם כן איזהו שהניסיון מראה שיש לזה יתרונותארגונית א

משום  תקדים שלילי מהנשאלים מהווה לחלקהביוספרי בשפלת יהודה המרחב ניסיון   ייצור תא שטח שגם ישמור יותר וגם יאפשר יותר.ל
המרחב צריך לאפשר  בשקמהבעיקר במניעה. אם רוצים הצלחה  לדעתם שעסק

  וליצור הזדמנויות פיתוח מגוונות.
  

  :חששות/ התנגדויות שהובעו
  פגיעה בהישגים שהושגו בעמל רב.מנסיגה ו  .מהגבלות נוספות ויצירת עימות בשל כך  'פתיחת סכרים'  מצד התושבים שינצלו תהליך חדש ע''מ לבוא בדרישות שלא מ

התאפשרו עד היום ( לולים, מתקנים סולאריים, מיזמים בשטחים פתוחים , השבחת 
חשוב שההגדרה . לא מוכנים למגבלות נוספות .מתהליך שיכביד אדמיניסטרטיבית  מרעה ועוד. )

 .לא תכביד אלא תעניק יתרונות
 ב המרח יוסיף מה עוד -  נשאלת שאלה ?  לא רואה את התועלת האפשרית של מרחב ביוספרי"."   
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   הניחו  לנו לפתח את מה  - אם יישאלו את התושבים מה הם רוצים  הם  יאמרו"
 :שרוצים" ובכלל זה

o שדות סולריים  
o חוות לולים  
o אי הגבלות של ריסוסים  
o הקטנת השטחים המוגנים  
o יזמויות בנויות בתוך היערות  פחדההיום בשעה שתחושת  שקט מזויף ו/או אופוריה  יעניקחב הביוספרי המר 

לא נדרש מרחב ביוספרי כי כרגע  מצליחים לשמור בתכניות הנוכחיות על מה    גורם לערנות חיובית שתורמת לשימור. מהפרת השטחים 
נים חלק מהותי של שיתוף ציבור. ע''מ לשתף צריך להיות מוכ קייםבמרחב ביוספרי     .שצריך

(  המדיניות כיום  ."לאבד שליטה". לאיבוד השליטה יש מחיר באיבוד שטחים
   .היא של אפס גריעת שטחים בארגונים האמונים על שמירת השטחים )

 התושבים לא מרגישים כיום במה זה יועל לתושבים היא צריך לשאולהשאלה ש ?
ים. החקלאות איום כלשהו או  צורך ממשי  לשינוי, פרט  להגבלות עליהם כחקלא

  כיום לא ענף כלכלי. 
  

   תועלות שצוינו:
   נפל ')   בעיקר את התכניות בנושא קיימות (הקיבוצים יםשמוביל אלולרוב הישובים ול

למשל ,  עשור האחרוןבעשו נש העבודות הסקרים והמחקרים  שיכלול את  עדכון  .הזדמנות לגיוס משאבים   .ושדרוגוחיזוק המהלך שהתחיל    .חיזוק פיתוח מוטה שימור   .תיעול אנרגיות לאופן ניהול שטחים כדבר נכון   .סטטוס ויוקרהתוספת    .תבוועדו נוסף לגופים הסביבתיים זה ייתן תוקף   .משמעות להתחייבות בינ''ל יש  .לכל האזור ולכלולים בו ערך מוסף ייתן ההכרה בתכנית בינ''ל חשובה וזה    .שימור המרחב והתועלות של השימור חשיבותל בכל הקשור  'האסימון
העבודה על המשארים. אם יכוננו שוב את המרחב הביוספרי יש לשמור את  

    .החלפת קרקעותל ניסיון ר על הקשר ביניהם ייתכן באמצעותהמשארים ולשמו
  

  : / רעיונות / תובנות להמשךחזון
    שונות מתכנית סטטוטוריתהלאמירות והתייחסויות  מכוונתהמילה ביוספרי.   לראות  במרחב שקמה חזון והקשר ושותפות אמיתית  אפשרות/הזדמנות קיימת

הבעיה  'אני חי במרחב שיש לו מערכת איזונים ובלמים'האמירה הביוספרית  היא      בעשייה.המתבטאת במחשבה 
 להיות השלמה של כל מה שלא נאמר ונעשה בתכנית יכולהמרחב הביוספרי    .התושבים יודעים כל זאתלא כל היום היא ש

צריך להיות גורם . מאד יםחשוב הינם וההנחיההלווי , נדרש לייצר בקרה תהליכית    הפארק.
 .מתכלל
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  לבעלי   ביוספרי ארגז כלים - מה שחסר כיום  להציע יכולההתכנית הביוספרית
, הסביבה, הנחל היער, אימוץ  -ההסברה  ,לגורמי החינוך, לחקלאים, התפקידים

ת לא תהיה תכנית מגירה ושתחת קורת הגג של התהליך יהיה לכל שהתכני רצוי   . הכלכלה והתיירות
יכול להיות . ו ובשיטת התנהלותו ממרחב ביוספרימרחב שיקמה לא רחוק כיום  באופי   . שפה משותפת שכולם יוכלו להבין אותה שיאפשראחד מהמשתייכים אליה סט כלים 

  :ביוספריה מהמרחב הציפיות    .צריכה להיות רק מדויקת יותר ההתנהלותש
o לשימור המצב הקיים.  
o לפעילות חינוכית שתטמיע את הערכים בקרב הדורות הצעירים. 
o ויש להניח כי פ עם משרד החינוך ''לקידום  נושא  העשרת התושבים בשת

  .יהיה לזה ביקוש
o לראות את שדרות פעילים בכל  יש . לשדרות  יהיה חלק פעיל ודינמירצוי ש

יש פספוס עצום והתושבים  ,)חוסר מודעות נובע מ כיום המצב(תחומי החיים 
להטמיע את כל הנושאים  יש. הכל יבוא מהחינוך .שם לא מעורבים מספיק

מקום "  המשימה . קרובים במרחק נגיעה מהכרזה כמרחבכיום אנחנו ההנחה היא ש  .כולל בתנועת נוער
מורשת ו  היסטוריה של החקלאותערכי טבע,   תשקףמעבדה ש מעין תהיה השקמה   ".לחיות בו ומקום שתושבים ירצו שילדיהם יגורו בו טובש

, דועך אם אינו מתעדכן בתחומים חדשים, מנוהל, ובפרט מרחב אזורי מנוהל כל גוף  .אדם
מרחיב את אפשרויותיו, קושר קשרים מדעיים ועסקיים ופורץ לתחומים חדשים. 

  עליית מדרגה הינה קריטית למקום כמו פארק שיקמה. 
.   
  


