
ניהול השטחים הפתוחים

מתכנון למציאות: ניהול השטחים הפתוחים



?  מה במצגת

המורכבות והאתגרים בניהול השטחים הפתוחים  •

דוגמאות למודלים ניהוליים בדגש על הראיה האזורית•

היבטים כלכליים בניהול שטחים פתוחים•

צעדים ראשונים לקראת ניהול השטחים הפתוחים•



קונפליקטים, מורכבות
אתגרים



?למה צריך לנהל

ל"ותמתכניות 
למגורים ולשטחי תעסוקה 

תשתיות
תמורות  

במגזר הכפרי

עבריינות  

סביבתית
פגיעה בערכי  

טבע

נטל 

תחזוקהה

תכנון אינו מהווה ערובה  

לשמירה על השטחים  

!  הפתוחים



משרד  
החקלאות

חקלאים

ל"קקג"רט

חברות 
תשתיות

ל"צה

השטחים  
הפתוחים

  ?מי אחראי על השטחים הפתוחים

רשות מקרקעי ישראל

מוסדות תכנון

רשות העתיקות

המשרד להגנת הסביבה

רשויות מקומיות

רשויות ניקוז

.  ולאכוף מכוח חוקים ותקנותלפקח , אלה סמכויות לפעוללכל אחד מגופים 
.  האחזקה והפיקוח, הניהול, יש חפיפה בשטחי הטיפול



לשטחים הפתוחים" אבא אחד"מורכבות הניהול כתוצאה מריבוי בעלי עניין והיעדר 

משאבים מצומצמים

מרבית הנטל נופל על המועצה האזורית•

העדר תקציב קבוע ומתמשך לניהול ותחזוקה•

העדרו של תקציב ממשלתי ייחודי לנושא  •

לוקה בחסרתיאום

לרוב לא ברור מי אחראי על מה והיכן  •

חסרה עמדה ברורה ומגובשת בסוגיות פיתוח ושימור•

פיקוח ואכיפה לא יעילים•

פערי תפיסות 

כוחות ואינטרסים, ריבוי דעות•

בעלויות וזיקות למקרקעין  •

העדר ראייה אזורית

כל גוף מקדם מה שנכון עבורו בזמן נתון  •

אין שיתופי פעולה נדרשים לטובת האזור, לרוב•

מאבקי גבולות מוניציפאליים, ראיה מקומית צרה•



ניהול מתוך אחריות  –בתפקוד ובנדירות של המשאב , הכרה בחשיבות

 הסכמות וחזון, משותפתיצירת שותפויות על בסיס מטרה

 תכנון)ריכוז ותיאום מכלול הפעולות והתחומים הנוגעים לשטחים הפתוחים  ,

תחת מטריה אחת( פיקוח ואכיפה ועוד, ניטור, תחזוקה, פיתוח

 והתמודדות עם משברים( לא רק תגובה)הובלה , ייזוםיכולת

מתמשך וקבוע  , תקציב ייעודי

שיתוף הציבור

?  "לנהל את השטחים הפתוחים"מה זה אומר 



מנגנוני ניהול



לבחינת מנגנונים לניהול שטחים פתוחיםמשתנים 

מעמד

רמת המעורבות הציבורית

יכולת גיוס ואיגום משאבים

פוטנציאל השינוי ביחס למצב הקיים

וולונטרי מחייב סטטוטורי

מימון 
עצמי

התחייבות 
מימון

קופה 
משותפת

מנגנון  
תגובה

השתתפות  
בתהליכים

ייזום והובלת  
תהליכים

יידוע למידה שיתוף

גודל ומורכבות השטח הנדרש לניהול

מרחב  
משותף  
לרשויות

מרחב  
מועצתי 

כולל

יחידת  
שטח  

במועצה



ניהול משותף של  
רשויות' מס

בניית מודל ניהולי כתהליך דינאמי

נוהל  
רשותי

בשיתוףניהול רשותי 

גופים חיצוניים

ועדת שטחים 
פתוחים 

(ועדת רשות)

דוגמאות מתכניות אב לשטחים פתוחים במועצות שונות

אמנה  
ציבורית

ניהול משותף  
מרחב כפרי  

ועירוני  

עתיד



החלים ובקשה להיתר כל תכנית 
לצוות השטחים יופנו הפתוחים שטחים ב

הפתוחים

:במסגרתו יבחנו הנושאים הבאים
, תיירות, תשתיות: סוג הפרויקט המוצע-

חקלאות ועוד
מידת ההתאמה להמלצות תכנית  -

האב
תשתיות נוספות נלוות לפרויקט -

ומשמעותן
מידת ההתאמה לממצאי סקר ערכי -

טבע ונוף מועצתי

/ למהנדס המועצהגיבוש המלצת הצוות 
הועדה

(תנאים או שינויים/  go / no-go)

הרשות המקומיתידי ואימוצו על נוהלניסוח •

ליד /שפועל מתוךפנים מועצתי צוות מיסוד •

מחלקת הנדסה לבחינת תכניות ובקשות  

להיתר בשטחים הפתוחים 

השוטפתפעילות המועצה נעשה במסגרת •

נוהל מועצתי:ניהולילמודל 1דוגמא 

מחייב

מרחב  
מועצתי 

כולל

מימון 
עצמי

יידוע

מנגנון  
תגובה



מימון 
עצמי

למידה

השתתפות  
בתהליכים

(ועדת רשות)ועדת שטחים פתוחים : ניהולילמודל 2דוגמא 

וולונטרי

מרחב  
מועצתי 

כולל



חיצונייםרשותי בשיתוף גופים ניהול :למודל ניהולי3דוגמא 

(בעבודה)אקסטנסיבי מורד הירדן פארק 
מחייב

קופה 
משותפת

למידה

הובלת  
תהליכים

יחידת  
שטח  

במועצה



מחייב

(מנהלת מועצתית)חיצוניים רשותי בשיתוף גופים ניהול :למודל ניהולי4דוגמא 

התחייבות 
מימון

שיתוף

הובלת  
תהליכים

מרחב  
מועצתי 

כולל



מחזון למציאות  -האזוריתהראייה 

:שמטרתואזורימתפתח שיח חדש המקדם ניהול ותכנון 

אספקת שירותים מוניציפליים על ידי איגום משאבים וניצול היתרון לגודלייעול •

וסביבתייםחברתיים , אזוריים במגוון תחומים כלכלייםידי תכלול מהלכים על פיתוח וניהול אזורי •



כפר-ניהול משותף עיר: למודל ניהולי5דוגמא 

החגורה הירוקה במחוז אונטריו קנדה

פרובינציה/ ממשל מחוזי 

יישובים פרבריים  

וכפריים

ערים מרכזיות  

(  טורונטו)

פיתוח בשטחים הפתוחים  , זחילה עירונית:הבעיה

וחילוקי דעות בין רשויות מקומיות ובעלי עניין שונים

:  דרכי פעולה

חקיקת חוקים אזוריים המחזקים את אזור החגורה הירוקה לצד ניסוח תכניות אסטרטגיות לפיתוח  •

"(.החגורה הירוקה)"ותכניות לשמירה על הסביבה "( מקומות לצמיחה)"

עידוד עשייה ויזמות מקומית ברוח ובכפיפות לתכניות ולחקיקה האזורית•

פרבורלמניעת , שינוי תפיסה מכלכלת שוק חופשי לוויסות הפיתוח הכלכלי בהתאם לצרכי האזור•

סטאטוטורי

קופה  
משותפת

שיתוף

הובלת  
תהליכים

מרחב 
משותף 

רשויותל



?  תחזוקה ופיתוח השטחים הפתוחים, המימון לניהולמקורות כיום מהם 

חוקי עזר1.

(קנסות)אכיפה סביבתית 2.

שילוב יזמות פרטית3.

–וקולות קוראים תמיכות 4.

לפרויקטים לפיתוחבעיקר 

תקציב מועצתי ייעודי5.

היבטים כלכליים בניהול שטחים פתוחים



עזרחוקי . 1

:דוגמאות

o ( חוק עזר לחניה)הקמת חניונים וגביית דמי חנייה

o (חוק עזר לשילוט)גביית אגרת שילוט

o חוק עזר ייעודי  ?

היבטים כלכליים בניהול שטחים פתוחים

:  בעיות
חוקי העזר הקיימים משאירים את הטיפול תחת הרשות המקומית•

נחלים / אין חוק עזר ייעודי לנושא שמירה על שטחים פתוחים •



:המשימה הייתה

תוך  , איתור כלים כלכליים אפשריים בידי הרשות המקומית למימון התחזוקה והסדרת הפעילות

:  הבחנה בין סוגים שונים של הנושאים בנטל המימון

תושב/ נהנה / משתמש ישיר 

:המועצה ניסתה לקדם

חוק עזר לחניה•

,  עסקי שייט, מסעדות: לרבות, עסקים על גדות הנחלים)חוק עזר ייעודי לאגרת אחזקת נחלים המכוון לנהנים •
(קמפינג ואחסנה

מי שמזדמן לבקר בשטח  

,  נופש, פנאי: לצרכים כגון
מחקר, לימוד

מי שהשטח מייצר עבורו  

באופן ישיר או עקיף  

כספיתהכנסה 

מי שרשום כתושב בתחומה  

של הרשות המקומית 

שבתחומה קיים משאב  

הטבע

בגליל העליוןlifeמפרוייקטדוגמה : היבטים כלכליים בניהול שטחים פתוחים



סביבתית  קנסות מאכיפה . 2

:דוגמאות

o 2008ח"התשס, פקחיםסמכויות –אכיפה סביבתית , הרשויות המקומיותחוק

oחוק ותקנות שפכי תעשייה

o(חוק רישוי עסקים, חוק העתיקות, חוק הניקוז, חוק מקרקעי ישראל, חוק התכנון והבניה... )ועוד

היבטים כלכליים בניהול שטחים פתוחים

:מה קורה בשטח

-אך , קיימת תשתית של חוקים ותקנות המקנים סמכויות פיקוח ואכיפה•

פ בין גופי הפיקוח והאכיפה  "אין מנגנון תיאום ושת•

מסיבה זו ומסיבות אחרות האכיפה אינה מספקת ואינה יעילה•



פיתוח מיזמים מניבים בשיתוף המגזר הפרטי : יזמות וזכייניםשילוב . 3

:  דוגמאות

oשירותי הדרכה וסדנאות

oקראוונים, הפעלת חניוני יום ולילה

oהפעלת אטרקציות כמו  :

רכבים חשמליים/ השכרת אופניים / שאטלים

oתחרויות ספורט וכד, פסטיבלים, אירועים'

oהסעדה

oשווקים ניידים  , עגלות קפה, רוכלות

oועוד

היבטים כלכליים בניהול שטחים פתוחים

:דגשים

צריך להיעשות במסגרת תכנית פיתוח ותחת  •

הסכמים מול הגוף המנהל

מאפשר פיתוח שירותים של פנאי ונופש בחיק  •

הטבע והכוונתם לאזורים ספציפיים

:  שאלה

תחת גוף  קיימיםאיך רותמים מיזמים ועסקים 

?  ניהולי חדש



צעדים ראשונים בבניית המנגנון 

הניהולי



?מתחיליםאז איך 

:  המשותפתמבינים ומגדירים את המטרה 

:מטרה משותפת יכולה להיות

נופש וטיילות, הפיכת המרחב לאזור פנאי-פיתוח תיירותי •

סביבה–תיירות –יצירת ממשק טוב יותר בנושא חקלאות •

שיקום שטחים חקלאיים ותמיכה בענפי חקלאות•

מניעת השלכת פסולת פירטית ושריפות פסולת בשטחים הפתוחים•

פגועים   שטח תאי / שיקום נחלים •

:ממפים ורותמים את הגופים הרלוונטיים לשותפות בהתאם למטרה

מקומיות ועיריותמועצות רשויות מקומיות שכנות כולל •

משרדי ממשלה•

גופים ירוקים מוסדיים וציבוריים•

(.  ועודתיירנים, חקלאים)הציבור ובעלי עניין מקרב הציבור •



ורתימת הציבורשיתוף 

? כדאי לי לשתף את הציבורלמה ? הציבוראני יכול לנהל שטח בלי האם 

?הניהול שלי במרחב הציבור מיהו •

?לרתום גורמי ההשפעה מקרב הציבור שכדאי / מוקדי הכוח מהם •

?ומתמשךלשותפים פעילים באופן מובנה איך הופכים אותם •



?ומה אחרי שהגדרנו מטרה ומיפינו את בעלי העניין

: הרצוישאלות לקבלת כיוון למנגנון 

?  המהלך המקודםהכי נכון שיוביל את מי •

?אחריותתחומי מה יכולה להיות חלוקת •

?אילו אנשי מקצוע וגופים מקצועיים אני יכול לצרף אלי•

? לגשר על פערים / אילו אמצעים נדרשים כדי לרתום שותפים •

?מהם המשאבים שנדרש להשקיע•

?האם נדרש מימון מיוחד להשגת המטרה•

?מהם היעדים שלי בתהליך•

?מהם מדדי ההצלחה•



...(אך לא סיום)סיכום קצר 

. הסדר אחרגוף ומקרה לכל , כיום. סדורהמשנה ( עדיין)אין אצלנו •

ישנה חשיבות ואף הכרח לשתף במאמצי השמירה  ! נדרשת ראיה אזורית•

והניהול את הרשויות העירוניות  

מארגנת ומממנת  , נדרשת יד מכוונת•



התמודדות עם הנושא בעולם

גם באזורים שונים בעולם מתמודדים  

.עם שאלות וסוגיות דומות

דרך אחת להתמודד עם המורכבות של עיצוב מערכות ניהול  אין "

הפתוחים  השגת מערכת ניהול לשטחים . לשטחים עם שימושים רבים

פיתוח של למידה הדדית ושיתוף פעולה בין הינה מורכבת ודורשת 

המגזר התעשייתי  , מגוון מערכות ניהוליות, מנהלי קרקעות, חוקרים

".  החלטותומקבלי 



תודה


