
" פארק שקמה"תוכנית אב לתיירות 

המלצות הפיתוח
2013דצמבר 



המוצר התיירותי האזורי מורכב  
המבוססת על , מחוויות המבקר

ההנאה מטיול ושימוש תיירותי  
בשטחים הפתוחים והמרחבים  

לצד אתרי ביקור , הלא מופרים
ומוקדי עניין שאינם מתחום  

.  האטרקציות או הדרמות הנופיות
חוויה המנוגדת לחוויה האורבנית  

.  אליה רגילים מרבית המבקרים
הגנת  , שימור, נושאי אקולוגיה

הסביבה ומורשת יוצרים את תכני 
.  המוצר התיירותי

המוצר התיירותי



עקרונות הפיתוח

פיתוח מבוקר כשמרבית הפיתוח מתבצע סביב אשכולות פיתוח אינטנסיביים  

ציר : במקביל פיתוח בשלושה צירי פיתוח. ואקסטנסיביים מבלי לפגוע בליבת הפארק

לפארק  . אומנות ואטרקציות, ציר מורשת וציר תרבות, אורך נופי על בסיס שביל שקמה

פיתוח בליבת . שתי מבואות תיירותיות על ציר האורך של הפארק ברוחמה ובזיקים
ועיבוי מסלולי טיול וסינגלים לרכיבת " חרוזי שקמה"פיתוח זהיר על בסיס –הפארק 

.אופניים קיימים



אשכול פיתוח אינטנסיבי רוחמה

).קיים(אורחן רוחמה •

).קיים(נפחיה , מדבריא •

.חצר הראשונים•

.חניון לילה למערכת החינוך•

.תאטרון פתוח•

מבואה תיירותית לפארק  •

.שקמה
.תצפית בתרונות–חרוז שקמה •

.חניית ספיגה לימי שיא•



.חניון לילה ומבואה, חצר הראשונים 

חניון לילה
מבואה



.חניון לילה ומבואה, חצר הראשונים 

חניון לילה

מבואה



חצר הראשונים

.חניה ועמדות מידע•

.אזור נופש פעיל•

.פינת פיקניק מונגשת•

.רחבת התכנסות•

.תצוגה חקלאית•

.באר ובית הביטחון•

.כיתות חוץ•

שביל , שילוט נושא המסביר את התכנים השונים•

הציר  , שביל נופש ופנאי, שביל המים, ההוגים

.החקלאי



חניון לילה למערכת החינוך
  200אתר לינה לכ •

.תלמידים

דונם על בסיס  10כ •

.תשתיות הלול הישן

מפנים הפוכים מחצר  •

פנים לדרום (הראשונים 

).מזרח

.בינוי' מ 350כ •

מסע "–שותף אסטרטגי •

".ישראלי

.תמיכה של משרד התיירות•

עורף כלכלי למימון אחזקת •

.חצר הראשונים



מבואה תיירותית לפארק שקמה
מבואת הכניסה תשמש  

למתן שירותים ומידע  

למטיילים ובה יוכלו  

המבקרים להיחשף למגוון 

אפשרויות הטיול במרחב  

על מנת לייצר ביקורים  

.חוזרים

:כל מבואה תכלול

.שירותים•

.חניה•

חלוקת  , שילוט–מידע •

מידע  , מפות ופליירים

.אינטרנטי

–נקודת הצטיידות •

/  מזנון: ברמות שונות

על  . מסעדה/ בית קפה

בסיס קבוע או על בסיס  

.רישיון רוכלות



תצפית בתרונות רוחמה

.חרוז שקמה בתוספת תחנה אקולוגית 

מרכיבי פיתוח במוקדים השונים

מפרצי חניה , ריהוט חוץ

גיזום  , עבודות עפר, ועמודונים

.וכיסוח צמחיה

תוספת של תחנה אקולוגית  

.בנושאים שונים



זיקים -אשכול פיתוח אינטנסיבי 

.גן ומוקד מסחרי בבית עלמי, תצפית•

.מבואה תיירותית לפארק שקמה•

.מסלול טיול מעגלי שמורת זיקים•

.מאגר שקמה•

.חוף זיקים•

.חרוז שקמה חולות כרמיה•



בית עלמי

מתחיל שימור  בימים אלו 

אלמנטים והכנסת בית עלמי 

הסעדה וחלל  /של מסחר

בית עלמי . לכינוסים לתוכו

בפלדה וזכוכית על  " ישופץ"

גן  , היקפיתגגו תבנה תצפית 

בוטני יהוה חיבור לפארק  

שקמה או לטיול רגלי לכיוון  

.הים



מבואת כניסה תיירותית בבית עלמי

,  בתוך המבנה כלי חדשני להעברת מסר•

!לא מרכז מבקרים מובנה וסטנדרטי

מחוץ למבנה בשטח הגן מבואה לפארק •

שקמה זהה בריהוט ובשילוט החוץ  

.למבואה בחצר הראשונים ברוחמה

התשתית הווירטואלית בתוך המבנה •

האפליקציה  , תתממשק לאתר האינטרנט

הסלולרית וטכנולוגיות העברת המידע  

).'סריקת ברקוד וכד(באתרים 



.עיגול מסלול הטיול לחוף זיקים, חרוז שקמה חולות כרמיה

עיגול ועיבוי מסלול הטיול הקיים כך שיתחיל ויסתיים בבית עלמי ". חרוז שקמה"הכשרת 

.תוספת של תחנה אקולוגית לפיתוח בחולות כרמיה. והמבואה לפארק



הגדרה מחדש של אופן זרימת המבקרים בפארק

ציר התנועה הראשי של 

מבקרים מכוונים הופך להיות  

–זיקים ולא פורה –רוחמה 

.זיקים

להערכתנו זרימת המבקרים 

בפארק תעבור שינוי כך שחלק 

מהמבקרים יטיילו במסלולי 

נחל  , תל נגילה, שמורת פורה

.סד במסלול מעגלי

וחלק ינועו בצורה אורכית   

זיקים או        –בציר רוחמה 

.רוחמה–זיקים 

יש לבדוק משמעויות של כושר  

.נשיאה ופגיעה בסביבה



4אשכול פיתוח ממערב לכביש 

).קיים(תיירות יד מרדכי •

).קיים(תיירות נתיב העשרה •

.תצפית נתיב העשרה•

פארק אתגרים בסמוך •

.למבקיעים

.נחל עובד–חרוז שקמה •

.נתיב העשרה–חרוז שקמה •



פארק אתגרים בסמוך למבקיעים

עבודת צוות  , ניהול, מרכז לפיתוח כישורי מנהיגות

.והעצמה אישית

ל ללא שימוש בעצים  "איתור מיקום בחורשת קק

.אלא לצל בלבד, לבניית המתקנים

מצוידים בתו תקן   Alpine Towerמתקני חברת 

.המקובל על מכון התקנים הישראלי

המכללה האקדמית בווינגיט מכשירה סגלי הדרכה  

. Alpine Towerבשיתוף עם חברת 

המרכז לפיתוח מנהיגות באריאל פרץ את הדרך 

והפעילות בו מוכרת על ידי כל דרגי המקצוע  

,  ביטחון(והבטיחות במשרדי הממשלה השונים 

).ביטחון פנים וחינוך

.דונם 7 -שטח נדרש כ

.'מ 200 -בינוי כ



תצפית נתיב העשרה, חרוזי שקמה בנתיב העשרה

.  טיפול בתצפית ובאזור הדיונות

.תוספת של מוקד פנאי



לב הפארק–אשכול פיתוח 

בין  "קישור פרויקט –ארז •

יער  –וחרוז שקמה " המגדלים

.ארז

עיגול  –אור הנר , גברעם •

ועיבוי מסלול טיול שמורת  

, הכשרת רחבת חניה, גברעם

–חרוז שקמה , תאטרון גברעם

.אור הנר

) .קיים(תיירות אור הנר •

קישור לציר –ברור חיל •

, חרבת מרשן–חרוז , הגבורה

.תחנת מידע וירטואלית



חרוז שקמה, יער ארז, קיבוץ ארז

חרוז שקמה

בקיבוץ ארז  " בין המגדלים"חיבור פרויקט 

תוספת של תחנה , בשביל לחרוז שקמה

.פנאי בחרוז שקמה/ אקולוגית 



.חרוז שקמה, אור הנר, מוקד גברעם 

חניה

.תאטרון בגברעם

עיבוי ועיגול מסלול הטיול  

,  בשמורת כורכר גברעם

.הכשרת רחבת חניה

.חרוז אור הנר



.תל מרשן, ציר הגבורה, נקודת מידע בלב הפארק–ברור חיל 

המתחם המסחרי בכניסה לקיבוץ  

ברור חיל ממוקם בליבו הפיזי של  

הפארק בנקודת חיתוך בין צירי  

המלצתנו היא . האורך והרוחב

ליצור נקודת מידע מודרנית הן 

פיזית והן וירטואלית שתכיל 

חומר זהה לחומר המצוי  

במבואות הפארק במקביל  

לחומר המרכז את המידע על ציר 

.הגבורה

למוקד זה מצטרף פיתוח החרגול  

בחלץ וחרוז שקמה בתל מרשן  

שגם אותו יש לתגבר בתחנות  

.פנאי/אקולוגיות



תל נגילה  , נחל סד, פורה–אשכול פיתוח 
תוספת שני מוקדי עניין בבתרונות מסלול תל 

.תל נגילה–נחל סד –נגילה 

ג  "רט, פרויקט שילוט משותף למנהלת שקמה

.ל"וקק

.תוספת של מתקני פנאי ונופש

"  חניונים עונתיים"הגדרת מספר נקודות ל

, מתקני אשפה גדולים, שיכללו חניית ספיגה

.שירותים ניידים



.תלמי יפה, כוכב מיכאל–אשכול פיתוח 

פארק  "מרכז לאומנים ב•

המתוכנן בכוכב " השבשבות

.מיכאל או בלולים בתלמי יפה

נקודת "סינגל לאופני הרים מ•

.לסינגל יער גברעם" ציון

/  פרויקט שילוט תיירותי •

.מסחרי



ציר הגבורה
o  פיתוח ציר מורשת המתייחס לקרבות מלחמת

,   52ו  54העצמאות ועובר דרך האנדרטאות לגדודים 

חיבור טבעי ממצודת  . ומשלטי חוליקאת 138.5גבעה 

יואב למוזאון הגבורה וממוזאון הגבורה למוזאון המים  

. מצפור נביה מרעי ואתר חץ שחור, והביטחון

o הוספת  נקודת עניין המתארת את הקרבות בהובלת

קולחי שדרות (השיירות לנגב בכניסה למאגר אור הנר 

).ל"וקק

o איבים וצוקרמן, חלץ, כוכב: ל"קקחיבור בין חניוני.

o החרגול בחלץ"חיבור עם נקודת עניין."

oשביל האור מחוף לחוף"קישור ל. "



אשכולות הפיתוח  



דרכי מערכת ושילוט–תנועה במרחב 

נתיבי "יש להכין בתאום ובאישור 

תוכנית שילוט להכוונת התנועה  " ישראל

מדרכי המערכת לכניסות לפארק 

.שיקמה

הכוונה משולטת למבואות  –המלצתנו 

תחנת  , התיירותית בזיקים ורוחמה

.המידע בברור חייל ושמורת פורה בלבד

יתר הכניסות לפארק ללא שילוט חום 

.ממותג

בינוי חדש בתחומי פארק שקמה 

לתכליות תיירות יעשה רק במקומות  

שהוגדרו בתוכנית האב ובשום מקרה 

.במרחק שאינו נצפה מדרכי המערכת

, הכשרה של חניות ספיגה בפורה

.ואור הנר, רוחמה



מערכת הנגישות–תנועה במרחב 

חיבור הסינגלים לאופני ההרים הקיימים  •

והמתוכננים לחנויות האופניים בקלחים 

.שילוט מתאים, ובכוכב מיכאל

תוספת של , עיבוי ועיגול מסלולי טיול קיימים•

, תל נגילה, אור הנר, ארז(מסלולים  4

).זיקים

הקפדה על הנגשה במבואות התיירותיות  •

ואם ניתן גם בחרוזי השקמה המיועדים  

.לפיתוח

הצבת שלטי הסבר במבואות ובשערים  •

המרכזיים הקוראים למבקרים להימנע  

.מלרמוס שטחים חקלאיים

אכיפה של איסור נסיעה מסוכנת •

.בטרקטורונים ואופנועים



צירי הפיתוח



סטטוס הפיתוח

סטטוסהפרויקט
בתכנון מפורטחצר הראשונים ברוחמה

י  "בבדיקת התכנות עלמערכת החינוך חניון לילה

הקיבוץ

בתכנון מפורטאור הנר וארז, תל מרשן, בתרונות רוחמה, באר מנדטורית - חרוזי שקמה 

בביצועבית עלמי בזיקים

מכרזים לביצועתצפית נתיב העשרה

תכנון מפורט להיתר בניהתאטרון בגברעם

"לפידות"בדיון מול החרגול בחלץ

ל"לקק בקשהפארק אתגרים בחורשת מבקיעים

מכרזים לביצועאשקלון שילוט תיירותי בחוף



צעדים להמשך  

י המנהלת"אישור המלצות הפיתוח ע

תיקונים של המצגת המרכזית והמצגות 
הנלוות

.שיתוף ציבור מרכזי או לפי מועצות

תיקונים בעקבות שיתוף ציבור

, ח סופי הכולל את הניתוח הפרוגרמתי"דו
.המלצות הפיתוח ואסטרטגיה שיווקית


