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 תקציר

 א6

 המועצה סיימה אותה אסטרטגית לתוכנית המשכי שלב מהווה האב תוכנית של הכנתה .2007 בסוף כוללת אב תוכנית של הכנתה יזמה המעיינות עמק האזורית המועצה

 מדיניות הגדרת לצורך ,במועצה מתבצעים אשר והפיתוח התכנון תהליכי מגוון עם ותאום התייחסות תוך ,העדכניות משמעויותיה את להגדיר ומיועדת 2006 בשנת להכין

   .סביבתיות – פיסיות משמעויות הגדרת על ובדגש הבאות לשנים הכוללת הפיתוח

  

   התוכנית של לעיצובה השותפים

 מהווה התהליך .מרכזי גליל מפעם וכן הסביבה להגנת המשרד ,הכפר לפיתוח הנוהל במסגרת – הכפר ופיתוח החקלאות משרד בשיתוף המועצה בהובלת גובשה התוכנית

  משרדי מגוון בשיתוף האזוריות המועצות מרכז מוביל אותו קיימא בר לפיתוח אב תכניות הכנת מתהליך חלק וכן הכפר ופיתוח החקלאות במשרד הכפר פיתוח מקידום חלק

  .נוספים וגופים ממשלה

  

 מקצועיים דיונים ,וארגוניה המועצה יחידות מנהלי מגוון את הכולל הבכיר הצוות עם דיונים בוצעו במסגרתו ,מראש ומוגדר קצוב זמנים לוח בסיס על התקדם התכנון תהליך

  חברה :באזור וארגונים מנהלים מגוון בין ומשלבות החלטות קבלת והנעת לדיון כמסגרות במועצה הפועלים אינטגרטיביים מקצועיים פורומים) המועצה מנהלות בשלוש

  .הרחב והציבור הישובים לנציגי פתוחים מפגשים שני נערכו התהליך לאורך .המועצה מליאת בפני התהליך הצגת וכן (מוניציפאלי ומערך קיימות ,ופיתוח צמיחה ,וקהילה

   .התוכנית של בעיצובה פעילה השתתפות המאפשרים בצמתים – התהליך לאורך פעמיים התכנסה אשר בינמשרדית היגוי וועדת ידי על התכנון תהליך לווה ,ובנוסף

  .ועיון התייחסות ,למשוב המועצה באתר הביניים תוצרי הוצגו התהליך כל לאורך

  

   עיקריים ותוצרים שלבים – האב תוכנית

  פיתוחה ,מדיניות גיבוש ,האזור ומיפוי ניתוח ,אפיון :השני את האחד המניעים שיניים כגלגלי פעלו אשר מרכזיים שלבים מספר על התבסס האב תוכנית של הכנתה תהליך

   .התוכנית של

 כלל וכן האזור מרכיבי למגוון התייחס המידע ריכוז .השטח על החלות המאושרות התוכניות ,זמן לאורך האזור מאפייני מגוון את ריכז זה שלב – האזור ומיפוי אפיון

  הטמון והפוטנציאל המוסף הערך את המשקף האזורי DNA ה – ייחודיותו את להגדיר אפשר וניתוחו המידע ריכוז .השטח על החלות המאושרות התוכניות של קומפילציה

  בית ;חקלאות ;ומורשת שורשיות ,ערכיות ;ובינלאומיים לאומיים תנועה צירי ;מגוונים חיים ואורחות אוכלוסיות ,ישובים רשת ;מים מקורות רשת ;שמש ;ייחודית טופוגרפיה :בו

   .ירדן עם בינלאומי גבול ;כנרת וסובב העמקים עם שכנות ;העמק בלב – שאן

  

   המדיניות

  המועצה אנשי ידי על ,התוכנית של הכנתה לפני שהוגדר כפי ,המועצה חזון על ומתבססת ,ייחודיותו על בדגש – האזור מאפייני את משקפת שהוגדרה כפי המדיניות

 ההתייחסות דפוסי את מגדיר ;התוכנית של והעיצוב התכנון הניתוח ,ההתייחסות את המכוון "מצפן"כ המשמש האסטרטגי הקוד של הגדרתו אפשר זה שילוב .ומנהיגיה

 .משולבת אזורית רשת ;וקישורים חיבורים ,פעולה שיתופי ,סינרגיה ;וייחודיות יחסיים יתרונות הממנף פיתוח ,מקיים פיתוח :האזור לייחודיות
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   :הפיתוח מדיניות הוגדרה אלה מוצא נקודות בסיס על

 ובינלאומית לאומית ,אזורית ברמה ייחודיות ומוקדי התמחויות סביבן וקידום חשיפתן תוך העמק של (DNA -ה) הייחודיות הבסיס תכונות את המשקף משולב אזורי פיתוח

  רוח" את ותואמי מקיימים פיתוח ודפוסי אופי ,למקצב בהתאם – פוטנציאליים ותושבים ומגוונות ייחודיות אוכלוסיות ,המקום לתושבי ואטרקטיבית איכותית חיים סביבת טיפוח

   ."המקום

 קיימות לרשתות חיבור ,והמועצה הישובים ,התושבים בין גומלין ויחסי חיבורים ,פעולה שיתופי והיוצרות בנפרד מוקד כל של העצמה המעודדות מועצתיות פנים רשתות פיתוח

 הרלבנטיים בתכנים חדשות רשתות ויצירת ,ובעולם בארץ

 .וצומח פעיל ,מתחדש ,עדכני – זמני ובו ,החיים ואורח האופי על שומר ,וירוק רגוע ,חקלאי ,כפרי אזור ולשמש להמשיך

 .ולמשקיע ,למבקר ,לתושב הפנים עם – המקום ומורשת אוצרות חושפי ,עניין מעוררי ,גבולות חוצי ,מזמינים ומוקדים שערים ,צירים פריסת

  

  ,הכוללת הראיה .במשולב וסביבתית כלכלית ,החברתית צמיחתו ולהנעת הנוכחיים תושביו לטובת – האזור של צמיחתו לקדם המיועדת תכנון מסגרת מתווה המדיניות

  מפעלים למשוך ,תושבים 22,000 -כ לאכלס האזור את תוביל אשר אטרקטיבית מיוחדת איכות כסביבת האזור היצע חשיפת תאפשר המאמצים מגוון בין סינרגיה המניעה

 סביבת והותרת העבר שימור תוך – ועכשווי עדכני היצע ופיתוח והמורשת הנוף תבנית שימור ,מתאימה צמיחה על יקפיד אשר במרחב ביקושים תנועת לעורר ,ומשקיעים

   .בעתיד עשייה להמשך איכות

 

   התוכנית מרכיבי

  אלה :האינטגרטיביים המרכיבים :קבוצות לשתי חלוקה תוך והמלצות פעולה קווי ,האזורית הפיתוח מדיניות של המרכזיות המשמעויות את מגדירה מתייחסת התוכנית

  את כוללים אלה – התחומיים והמרכיבים .צמיחה ודפוסי פעילויות מאפייני ,קהלים ,פיתוח תחומי מגוון בין המשלבת ,הכוללת ההתייחסות את המשקפים התוכנית מרכיבי

   .מוגדרת תחומית התייחסות המחייבים התשתית תחומי מגוון

  

   :כוללים האינטגרטיביים המרכיבים

  :האזורי התכנון שדה של ההתייחסות סביבת את ומהווים השטח עיקר את התופסים הרחבה האזורית ברקמה הכלולים המרכיבים למגוון מתייחס הבסיס נפח – בסיס נפח

  המרקמים ,הפתוחה הסביבה פיתוח מאפייני על המשליכים – משנה לאזורי האזור חלוקת הבסיס נפח הגדרת מאפשרת – בנוסף .המחצבות ,מים ,חקלאות ,פתוחים שטחים

   .ופיתוחם צמיחתם דפוסי והגדרת המועצה אזורי לאפיון רחבה תשתית מייצרת משנה אזורי הגדרת .ביניהם הגומלין ויחסי הבנויים

  אלה מכלולים .וסינרגטי מקשר מכלול סביב פיתוח ותחומי יעד קהלי ,פעילויות מגוון בין לשלב המיועדים אינטגרטיביים מוקדים כוללים אלה – אסטרטגיים מכלולים

  מגוון – נוסף ומכלול ,האזור כיכר ,ירדן גבול  ,ביכורה ,הגלבוע ,המעיינות ליבת ,מנחמיה :את וכוללים ,ומשולב אינטגרטיבי ופיתוח להתייחסות אסטרטגיים מוקדים משקפים

 .ייחודיות ואוכלוסיות קהילות
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 תכנית אב לעמק המעיינות

  – ארציים צירים :הם המרכזיים הצירים .פיתוח ותחומי יעד קהלי ,יזמויות ,פעילויות מגוון המושך גנרטור לשמש העשויים צירים מגוון חוצים המועצה את – צירים

 הישובים ,המועצה מרכיבי מגוון בין קשר המייצר המערך – מקשר מערך ,נושאי אפיון ,"התמחות" המשקפים צירים – נושאיים צירים ,באזור העוברים והמסילות הכבישים

   באזור וההתחרשויות

 פיתוח ,סביבה איכות ,מוניציפאליים שירותים ,תיירות ,תרבות ,וקהילה חברה ,ויזמות תעסוקה תעשיה ,חינוך ,מגורים :הם התוכנית מתייחסת אליהם התשתית תחומי

   .פיסי

  

   .לקידום גומלין ויחסי ושותפים מרכזיים פעולה כיווני ,מדיניות קווי הוגדרו אלה ממרכיבים אחד לכל

  

   .באזור ופיתוח השקעות ,יזמים למשיכת כתשתית – הכוללת הפיתוח ממדיניות כנגזר התיירות מוקדי את המפרט תיירות נספח לתוכנית

  עבודה תוכנית בסיסה על לפתח נדרש אשר תשתית זוהי .הבאות בשנים וביצוע הטמעה ,תכנון ,לקידום הנדרשים הפיתוח מרכיבי מגוון את משקפת האב תוכנית

  לאפשר כוונה מתוך – עדיפויות סדרי מגדירה אינה התוכנית .זמן לאורך ומימושה קידומה והערכת ליווי ,בקרה תאפשר אשר ומעקב מדידה ומסגרת שנתית

  .המכלול את הבוחן אזורי ושיח דיון מתוך ומקדמים הזדמנויות תפיסת המשקפים ,המתאימים המרכיבים את מהמכלול לגזור האזורית ולקהילה לישובים ,למועצה

   .הביצוע ובקרת והיישום ההטמעה קצב ,ההתקדמות למנות הנוגע בכל החלטות לקבלת כבסיס – הנושאים מגוון לבחינת קריטריונים מגדירה התוכנית

  כבסיס – ועדכונים התאמות ,מתמדת בחינה תחייב אשר מקצועית תשתית מספקת ,לה ומחוצה בקהילה גורמים מגוון בשיתוף המועצה הובילה אותה ,התוכנית

 .המרכיבים במגוון מקיים ופיתוח לצמיחה המועצה הובלת לצורך משאבים המאגמת ,ממוקדת ,שיטתית לעבודה
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 התכנית .למועצה כוללת אב תכנית הכנת יזמה המעיינות עמק אזורית מועצה

 – במועצה האחרונות בשנים קודמו אשר התכנון תהליכי כלל בין לקשר מיועדת

 הנגזרות את ולהשקף הבאות לשנים הפיתוח אסטרטגית לעדכן ,משולבת למסגרת

   .התהליך במהלך יוגדרו אשר המרכזיים הפיתוח כיווני של הפיזיות

 לצמיחה להביא המיועדים תכנון תהליכי מגוון האחרון בעשור מובילה המועצה

 אטרקטיבית סביבה לייצר וכן ,כיום באזור המתגוררים התושבים חיי רמת והעלאת

   .כלכלית וצמיחה חדשים תושבים למשיכת

 למועצה אסטרטגית תכנית הכנת של נרחב תהליך המועצה קידמה 2002 בשנת

 עסקה הבאות השנים חמש במהלך .עתידי לפיתוח מנחים כיוונים הוגדרו במסגרתה

  את המשקפים תהליכים מספר לקדם והצליחה התכנית המלצות ביישום המועצה

 ,הפעילות מרכיבי בשלל האסטרטגית התוכנית הטמעת ,למשל ;האסטרטגיה רוח

 שינויים ,המועצה של עבודה בתכניות והטמעתו חזון עדכון ,המועצה מיתוג תהליך

 ,('וכו דמוגרפית לצמיחה יחידה ,תיירות מחלקת) חדשות פונקציות והוספת ארגוניים

 .ועוד ,חקלאית לפסולת אב תכנית ,יישוביות הרחבות קידום

 אב תכנית הכנת  לשלב ולעבור מאמצים לרכז המועצה החליטה 2007 שנת בסוף

 .למועצה

 

  ולרכז ,מרכיביה כלל על למועצה מנחה תכנית לשמש מיועדת האב תכנית

  כקוד מקיימת לתפיסה ביטוי מתן תוך זאת כל ;הפיזיות ומשמעויותיה נגזרותיה

  כוללת כפלטפורמה – ותיירות ,המועצה בהתנהלות מובילה ותפיסה ערכי

    .האזור וצמיחת לפיתוח

 של משותפת בהובלה – 2007 שנת בסוף לדרך יצא האב תכנית הכנת תהליך

  ופיתוח תכנון ר.מ.ד) מרטון – דוידוביץ רונית 'דר בראשות התכנון וצוות המועצה

  ,כשנה נמשך התהליך .יוסף בן אילן – תיירות יועץ ובשילוב (מ"בע ואזורים ערים

 .קבוע זמנים ולוח מוגדרים שלבים בסיס על התקדם והוא

 ?ל שום מהע –תכנית האב 

 

תכנית אב 
לעמק 

 המעיינות

יישום 
האסטרטגיה 

 תהליכי –
 המשך

תכנית  
אסטרטגית  

כוללת  
 למועצה

עדכון האסטרטגיה ומתן •

ביטוי פיזי לכיווני פיתוח  

 עיקריים

תכנית מנחה ותשתית •

 לפיתוח עתידי של המועצה
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  כלכלית לצמיחה להביא הינה האב תכנית של העיקרית המטרה

  בתשתיות הטמון הפוטנציאל מימוש באמצעות המועצה של ודמוגרפית

  השנים במהלך בה הונחו אשר וכלכליות חברתיות ,סטטוטוריות ,פיזיות

 העתידי פיתוחהל – פיזי ביטוי המקבלים רעיוניים כיוונים ולהתוות

  ,המועצה של יומה סדר על להעמיד מיועדת התוכנית .הבאות בשנים

  את האזורית והקהילה הישובים ,הרלבנטיים הממשלה משרדי של

   .לצמיחתו ולהניע האזור של הפיתוח ואתגרי הצרכים ,ההזדמנויות



 תכנית אב לעמק המעיינות

 שלבים מרכזיים ולוח זמנים לקידום התהליך

 מטרה/נושא פורום שלב מועד

פברואר   – 2007נובמבר 

2008 

 מיפוי ראשוני, תכניות, חומרים: איסוף מידע מנהלי אגפי המועצה היערכות

 מיפוי ואפיון 2008יוני  –פברואר 

 

נציגי  )פורום שישי , אגפי המועצה, ועדת ההיגוי

 ועדת היגוי בינמשרדית, (הישובים

סיכום שלב  . ריכוז וניתוח חומרים, קומפילציה של תכניות

 האפיון ותחילת גיבוש מדיניות  

הגדרת המדיניות וגיבוש   2008ספטמבר  –יולי 

 עיקרי התכנית

חברה  )ציבוריות  –מפגשים בשלושת המנהלות מקצועיות 

י  "עפ, (שירותים מוניציפאליים, צמיחה ופיתוח, וקהילה

 תחומי הליבה

הנחת תשתית  , הגדרת מדיניות בכל אחד מתחומי הליבה

 להמשך עבודת גיבוש התכנית

 :הצגת טיוטת התכנית לדיון  2008נובמבר 

נציגי משרדי ממשלה  , נציגי ציבור, אנשי המועצה שיח אזורי ציבורי

 וארגונים אזוריים רלבנטיים

הצגת קווי המדיניות ועיקרי התכנית ודיון בקבוצות בכל  

 אחד מתחומי המפתח  

ועדת היגוי 

 בינמשרדית

לדיון   –הצגת קווי המדיניות ועיקרי התכנית  נציגי משרדי ממשלה וגופים אזוריים

 והתייחסות

 2009הטמעה הדרגתית של מרכיבי המדיניות בתקציב המועצה לשנת  2008נובמבר 

 גיבוש התכנית 2009מרץ  – 2008דצמבר 

 

 ריכוז ממצאי הדיונים וגיבוש המלצות כתיבת התכנית  –צוות התכנון 

 ,  אישור במליאת המועצה אישור התכנית 2009אפריל  –מרץ 

 דיון בועדה מחוזית

 משוב ואישור, להערות –הצגת התכנית 
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 יון אסטרטגיאפ –עמק המעיינות : 1פרק 

   "פתחה שאן-בית – הוא ישראל-בארץ אם ,עדן גן"...
   .('עא 'יט עירובין בבלי) לספירה השלישית המאה מ לקיש ריש דברי

   ...ולשפע לפוריות סמל שאן-בית בקעת הייתה ,היום כמו ,בעבר...
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 במערב ,יבנאל .מ.מ ,מערב-בצפון ,הירדן עמק א.מ – בצפון :המועצה גבולות•

  -במזרח ,הירדן בקעת .א.מ – בדרום ,שומרון .א.מ – מערב בדרום ,גלבוע .א.מ –

   .מ"ק 40 -כ לאורך המתפרס ירדן ממלכת עם גבול נמצא אורכה לכל

 דונם 248,125  :המועצה שטח•

   .(10 מתוך) 5 אשכול :כלכלי-חברתי מעמד•

 תושבים 11,000 מונה המועצה :אוכלוסיה•

  לעמק שאן בית מבקעת המועצה שם הוחלף 2008 בשנת :המועצה שם•

 המעיינות

  עם האזורית המועצה אוחדה 2006 בינואר .ישובים 24 מונה המועצה :הישובים•

 .מנחמיה מקומית מועצה

 .המועצה מזרח ובדרום במרכז ממוקמים היישובים רוב•

 רחוב ושדי תרומות, רוויה, ירדנה, בית יוסף: מושבים 5

,  מעוז חיים, מסילות, מירב, כפר רופין, טירת צבי, חמדיה, גשר :קיבוצים 16
,  שדה אליהו, רשפים, ב"הנציעין , ניר דוד, איתן נוה, אור נוה, מעלה הגלבוע

 .שדה נחום ושלוחות

 תל תאומים :ישוב קהילתי 1

 מנחמיה: מושבה 1

 מלכישוע: כפר נגמלים מסמים 1

 תעודת זהות –עמק המעיינות 

 מועצה אזורית עמק המעיינות  
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 במרחב הלאומי

  מזרחי הצפון בחלקה שוכנת המעיינות עמק אזורית ועצהמ – קצה אזור

  הגבול לאורך פרוסה והיא שאן בית בבקעת ,ישראל מדינת של

  קצה כאזור הציבורית בתודעה נתפס האזור .ירדן ממלכת עם הבינלאומי

  פעילות ממוקדי הריחוק בשל והן ישראל מדינת בגבול הימצאותו בשל הן

  מ"ק 120 ,אביב מתל מ"ק 110 :עיקריים עירוניים ומוקדים אינטנסיביים

    .ישראלי מידה בקנה משמעותיים מרחקים – מחיפה מ"ק 70 ,מירושלים

  הירדן ממלכת עם בינלאומי לגבול מעבר .גבולות מוקפת המועצה

  הפלשתינאית הרשות עם הפרדה קו שהוא נוסף מדיני גבול עובר ,במזרח

  .בטחון גדר באמצעות פיזי ביטוי מקבל שבחלקו מזרח-ובדרום בדרום

  עם מוניציפאליים גבולות וכן המעיינות עמק את הסובבים אלה גבולות

  את המעצימים טבעיים גבולות ידי על גם מודגשים לרוב ,הסמוכות רשויות

  בין מפריד גלבוע הר ,ירדן עם הגבול את תוחם הירדן נהר :ההפרדה

  רמות ,הגלבוע .א.ומ הפלשתינאית הרשות ,שומרון .א.מ לבין המועצה

  את מסמנת יבנאל רמת ,הגלבוע .א.מ עם הגבול את מדגישות יששכר

  .ויבנאל הירדן עמק עם הגבול

  הסובב המרחב לבין המועצה בין הקשר של חשיבות עולה זה רקע על

  המתחברים העמקים רשת דרך העוברים "כניסה פרוזדורי" באמצעות

 .הירדן בקעת ,חרוד עמק ,יבנאל בקעת ,הירדן עמק :המעיינות לעמק

 של "המנטלי" והריחוק הבידול לתחושת מוסיפים אלה "כפולים" גבולות

  יחסית האובייקטיבי המרחק כי אף על ,האחרים הארץ מחלקי המועצה

  של נגישות להגברת הננקטים מצעדים כתוצאה וקטן הולך והוא רב אינו

 .(ועוד העמק רכבת תכנון ,6 כביש סלילת)  האזור כל

  

 רמת יבנאל

 רמות יששכר

 גלבוע

דן
ר

י
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 ארציים וצירים נגישות

 6כביש 

90 

90 

7

1 

 .71 כביש – למערב וממזרח ,90  כביש – לדרום מצפון :ולרוחב לאורך המועצה את חוצים ארציים צירים
 

  טאבה ממעבר נמשך והוא מ"ק 478.7 אורכו ,ישראל במדינת ביותר הארוך הכביש הינו – 90 כביש

  והעיר המעיינות עמק של בגבולות עובר מהכביש מ"ק 30 -כ של קטע .בצפון מטולה מעבר ועד בדרום

  ,לכינרת וצפונה – הירדן ובקעת ירושלים ,המלח ים ,הארץ דרום מכיוון תנועה תוכו אל ומנקז שאן בית

 עקב כי אם .לצפון מדרום יעילה מעבר ודרך חשוב תנועה עורק משמש הכביש .עליון וגליל גולן

  במהלך במיוחד ונפגע יציב אינו התנועה זרם ,הירדן בבקעת הביטחוני והמצב מדיניים תהליכים

  מסוימת ביטחונית רגיעה עקב האחרונות בשנים .(בעיקר 2006 – 2000 השנים בין) השנייה האינטיפאדה

   .ציבורית תחבורה כולל ,הרכבים תנועת בהדרגה מתחדשת

 

  ודרכה לעפולה (הירדן בקעת ,הירדן עמק של האזור וכל) המועצה בין המקשר מרכזי כביש – 71 כביש

  מעפולה מוביל הכביש .התחתון וגליל ,חיפה מטרופולין ,(6 כביש באמצעות היתר בין) הארץ למרכז

  מקביל ותוואיו מ"ק 35 הכביש של אורכו .ירדן עם גבול במעבר במזרח ומסתיים שאן בית דרך ,במערב

  ותפקודית אסטרטגית חשיבות זה לכביש .ההיסטורית העמק רכבת של ברזל מסילת לתוואי בחלקו

  נמל לבין בירדן אירביד בין המקשר כציר – בינלאומית כוללת בראייה והן האזור תושבי עבור הן עליונה

   .(וסחורות נוסעים למעבר) התיכון וים חיפה

 

  חלק היוותה העמק רכבת .המועצה בשטח עובר ההיסטורית העמק רכבת תוואי – העמק רכבת

-אל העיר לבין ,סוריה ,דמשק בין 20-ה המאה בתחילת ופעלה הוקמה אשר אזית'החיג רכבת ממסילת

  לעיירה חיפה את חיברה המסילה של המערבית השלוחה .(הסעודית מערב חלק כיום) אז'שבחיג מדינה

 ."העמק רכבת" ונקראה ישראל ארץ בתחום עברה והיא דרעא הסורית

 – ומשם לצמח שאן ובית עפולה דרך חיפה בין קישרה היא ,1948 – 1905 השנים בין פעלה הרכבת 

 המסילה תכנון עומד (23/15 א"תמ) ארציות תכניות י"עפ כיום .תחנות 24 פעלו התוואי לאורך ,לדמשק

  לכיוון :זרועות לשני ולהתפצל שאן בית ,עפולה דרך הארץ ומרכז חיפה בין לקשר מיועד והוא הפרק על

 .צמח ולכיוון ,ירדן עם גבול מעבר
 

  מרוכזים ומוסדותיה המועצה ישובי רוב שכן ,המועצה לתושבי ראשיים כצירים מתפקדים ארציים צירים

  תעסוקה ,תיירות לצורך המועצה שטח דרך ושבים עוברים להעברת כצירים וכן ,אלה כבישים לאורך

 .ונופש

 

 

 23א "תמ

 צירים ארציים

 תוואי רכבת המתוכנן

והתחנות  " רכבת העמק"תוואי 
   1948העיקריות שנבנו עד שנת 

 אזית'מסילת הרכבת החיג
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 תכנית אב לעמק המעיינות

  טבע לשמורות ארצית מתאר תכנית) 8 א"תמ י"עפ

  שמורות 15 נמצאות המועצה בשטח (לאומיים וגנים

  ,הירדן גאון ,תבור נחל ,הגלבוע הרי :מוכרזות טבע

  שמורות לרשימת 1 נספח ראה) ועוד ,הקיבוצים נחל

  2 ,(המועצה במרחב לאומיים וגנים נוף שמורות ,טבע

  ,השלושה גן ,הירדן כוכב :מוכרזים לאומיים גנים

 .רחוב תל :אחת נוף שמורתו

  וגנים המועצה משטח 16% מהוות טבע שמורות

    .(2005 ,ס"הלמ נתוני י"עפ) 0.3%– לאומיים

 בתכניות ארציות ומחוזיות –עמק המעיינות 

  במועצה שטחים מיעדת וליעור ליער 22 א"תמ

  מוצע פארק יער ,לשימור חורש ,קיים ליער

 .מים ואתרי

  יער של שטח מהווה 2005 ס"הלמ נתוני י"עפ

   .המועצה משטח 16.8% וחורש

  כמרקם ברובו המועצה שטח את מגדירה 35 א"תמ

   סביבתית ,נופית רגישות בעל באזור המצוי כפרי

 .גבוהה

  כמרקם מוגדר הגלבוע הרי רכס ,המערבי בחלקו

 .משולב שימור

 8א "תמ

 35א "תמ

 22א "תמ

 הנחיות סביבתיות ייעודי קרקע

 2/9מ .מ.ת

 המועצה שטחי רוב את מייעדת 2/9 .מ.מ.ת המחוזית המתאר תכנית

  כפרי וישוב קהילתיים/כפריים ישובים עם פתוח כפרי/חקלאי שטחל

   .שאן בית עירוני ישוב נמצא המועצה במרכז כאשר ,(מנחמיה) אחד

  .מותנה לפיתוח ושטח מפיתוח מוגן כשטח מוגדר מהשטחים חלק

  כרייה לאתרי סמוכים) למטרדים חשופים אזורים מספר קיימים כן כמו

   (וחציבה

במועצה תמהיל שטח המשלב פוטנציאל פיתוח עם שטחים לשימור נופי בעלי רגישות סביבתית  
 נדירות המקום= חייב תכנון ופיתוח תוך ניצול הזדמנויות במקביל לשימור מ –גבוהה 
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 במרחב האזורי

  ,שאן בית עיר עם מוניציפאליים וגבולות ירדן עם בינלאומי גבול למועצה – ושכנים גבולות

 .הירדן וערבות שומרון ,הגלבוע ,הירדן עמק :אזוריות מועצות 4 -ו יבנאל מושבה

  לתוואי מקביל אשר ירדן ממלכת עם גבול של מ"ק 40 -כ למועצה – ירדן ממלכת עם גבול

  מהסכם כתוצאה נקבע אשר ירדן – ישראל גבול של מ"ק 380 -מ חלק הינו זה גבול .הירדן נהר

   .פתוחים גבול ומעברי המדינות שתי בין ביחסים לנורמליזציה והביא 1994 בשנת שנחתם שלום

  והתיירות ועיבוד ירדן ריבונות של "מיוחד משטר" נקבע (שבערבה צופר ובעקבותיו) בנהריים

 .הארכה אפשרות עם ,שנה 25 למשך מיוחדים משפטיים בהסדרים ישראל בידי בנהריים

 

  הגבול לאורך כיום הפועלים הגבול מעברי משלושת אחד ממוקם המעיינות עמק של בשטחה

   .ההיסטורי חוסיין שיח לגשר סמוך הירדן נהר מסוף – ירדן עם

 השנים לאורך .המדינות בין סחורות למעבר וכן זרים ותיירים ישראלים לאזרחים משמש המעבר

  30,000 -וכ רכבים 35,000 -כ ,נוסעים 400,000 -כ :יציבים מעבר נתוני נרשמו (2007 – 2001)

  גדול הוא הירדן נהר מעבר ישראלים לנוסעים המיועדים המעברים מבין .בשנה בממוצע משאיות

   .שנים לאורך יותר ויציב

 :לירדן נוספים מעברים שני

 

  .לירדן הפלסטינית הרשות ובין לירדן ישראל בין גבול מעבר – הירדן בבקעת אלנבי מסוף

  לסחורות מעבר וכן ,[במסוף לעבור רשאים אינם ישראלים] ,ותיירים לפלסטינים משמש המעבר

 הנוסעים מחזור מבחינת ביותר הגדול המעבר זהו .(ירדן לבין הפלסטינית והרשות ישראל בין

   .2007 בשנת אלף 1,280

  למעט ,זרים ותיירים ישראלים עבור לירדן ישראל בין גבול מעבר – בערבה רבין יצחק מסוף

  ורק ,בעלייה האחרונות בשנים נמצא זה במעבר הנוסעים מחזור .לסחורות ומעבר ,שטחים תושבי

   .פרטיים רכבים מעבר הורשה לאחרונה

  לירדן ישראל בין מעבר תחנת משמש והוא (הירדן בבקעת) אדם גשר מעבר הינו נוסף מעבר

 .בלבד לסחורות
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 בית שאן

 יבנאל -העלייה הראשונה 

 של בשורה הירדני הצד לבין המעיינות עמק בין אזורי פעולה שיתוף מתקיים האחרונות בשנים

  אזור תכנון ,(תעסוקה ,אקולוגיה ,חקלאות ,ספורט ,חינוך) נושאיים פעולה שיתופי :ויוזמות פרויקטים

  הממשלה החלטת התקבלה 2007 בשנת .ועוד ,גשר בונות נשים ,המדינות לשתי משותף חופשי סחר

  המעיינות עמק ,הירדן עמק) המסדרון של הצפוני האזור זו ובמסגרת "השלום מסדרון" קידום בדבר

  ורכבת 71 כביש) מקשרים תנועה עורקי שדרוג כגון ,מגוונות תכניות לקדם מיועד (הירדן וערבות

  ,הירדן נהר ופיתוח שיקום ,וישראל לירדן משותף אקדמי מרכז ,נהריים באזור השלום פארק ,(העמק

  .ועוד "הירדן שער" חופשי סחר אזור

 

 עירוני מוקד ומהווה תושבים 16,600 -כ כיום המונה שאן בית עיר שוכנת המעיינות עמק בלב

  ושופע פורה אזור בלב הספירה לפני החמישי באלף החל שאן בית של יישובה .בסביבה משמעותי

  בליבה הלאומי הגן בזכות חשוב תיירותי מוקד כיום מהווה העיר .ראשיות דרכים של ובצומת מים

  ,צפוני תעשייה אזור לעיר .לילי קולי אור מיצג ומפעיל הקדומה העיר של מרשימים שרידים המציג

  אזורית ומועצה שאן בית העיר של משותף בניהול – "הצבאים שלוחת" מתקדמות לתעשיות אזור וכן

  רב ופוטנציאל שכנות יחסי של שנים ארוכת היסטוריה שאן ובית המעיינות לעמק .המעיינות עמק

   .אזוריים ותיירות תעסוקה ,תרבות ,חינוך מערכות של משותף בפיתוח

 

 

 

 מארבעה המורכבת מקומית מועצה הינה – יבנאל

  משמר ,גן-בית ,יבנאל :לזה זה הצמודים יישובים

  אשר ראשונים מושבה הינה יבניאל .וסמדר השלושה

 מושבות שבע הקמת במסגרת 1901 בשנת הוקמה

  .מנחמיה גם ובינם ,1903 – 1902 בשנים התחתון בגליל

  בשנת בוצע אשר מנחמיה עם רשויות איחוד בעקבות

  והם המעיינות עמק של שיפוט גבולות שונו ,2006

   .התחתון הגליל לאזור ודרכו ליבנאל התקרבו
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 תכנית אב לעמק המעיינות

 מרחבית בראייה המעיינות עמק האזור את לבחון שובח – אזוריות מועצות עם גבול

  בסיס על המשכיות המעיינות לעמק קיימת השכנות מהמועצות אחת כל עם .כוללת

 אזוריות ותעסוקתיות סביבתיות ,גיאופוליטיות וסוגיות נוף תבניות ,טבע משאבי

      .משותפות

 יששכר נחל ,חרוד נחל ,חרוד עמק ,גלבוע רכס המשך – הגילבוע•

  כולל) הירדן ונהר (פעולה שיתוף כולל) ירדן ממלכת עם בולג – הירדן בקעת•

 90 כביש ,חקלאות ,(במים שימוש ,שימור ,שיקום סוגיות

   כינרת לסובב קירבה ,נהריים ,(ושימור שיקום) הירדן הרנ – הירדן עמק•

 תעסוקה ,מעיינות ,העמקים משךה – יזרעאל עמק•

 (תבור נחל) ונחלים רמות – התחתון הגליל•

  הפלשתינאית הרשות עם הפרדה וקו (גלבוע רכס) טבעי גבול לבש – שומרון•

 .גומלין יחסי קיימים ולא כמעט

 

 המעיינות עמק את הסובבות המקומיות הרשויות על כלליים נתונים מובאים להלן

   .(17 'עמ)

 
 עמק המעיינות במרחב

המועצה האזורית עמק המעיינות ממוקמת במרחב קצה של ישראל וגובלת  

גבולות אלה  . ירדן ועם הרשות הפלשתינאית עם –לגבולות בינלאומיים 

משתלבים בגבולות טבעיים המאפיינים את המועצה ומייצרים במשולב מרחב  

צמוד דופן למגוון רשויות ומועצות מחד ובו זמנית מרחב מבודד ומרוחק  

מקושר והמרחקים אליו ממוקדים לאומיים   האזור –בעוד בפועל , סובייקטיבית

 .  מתקצר על רקע תשתיות קיימות ומתוכננות

מיקומה וגבולותיה של המועצה משקפים את התפתחותה ההיסטורית כחלק  

יציאה ומעבר בגבולות  , מסדרונות כניסה, ממרחב מעבר לאומי ובינלאומי

 .  המועצה ובמרחבה
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 גלבוע . א. מ
 כולל ערביים ועירוניים, ישובים מגוונים

 אלף תושבים 24.1: אוכלוסיה
 ר"קמ 250: שטח

 70%: שטח חקלאי
 4: אקונומי-דירוג סוציו

 2.1: גידול האוכלוסיה% 
 תיירות, תעשיה, חקלאות: ענפים עיקרים

 ,  עמק חרוד, גלבוע: עוגנים מרכזיים
היפודרום  : פרויקטים עיקריים בצנרת

,  פארק תעשייה מבועות גלבוע, הסוסים
 "שערי הגלבוע"מתחם 

 עמק הירדן . א. מ
 (21מתוך  16)רובם קיבוצים : ישובים

 אלף תושבים 9.9: אוכלוסיה
 ר"קמ 179: שטח

 35%: שטח חקלאי
 5: אקונומי-דירוג סוציו

 0.3 -: גידול האוכלוסיה% 
צמח  , מכללה אקדמית, בית גבריאל, כנרת: עוגנים מרכזיים

 ח פוריה"בי, מפעלים אזוריים
 Jordan Villageכפר לילדים חולים : פרויקטים עיקריים בצנרת

 ערבות הירדן. א. מ
מתוך  15)רובם מושבים : ישובים

18) 
 אלף תושבים 3.4: אוכלוסיה

 ר"קמ 840: שטח
 :  שטח חקלאי

 6: אקונומי-דירוג סוציו
 3.3: גידול האוכלוסיה% 

 חקלאות: ענפים עיקרים
 90כביש , ירדן: עוגנים מרכזיים

 :פרויקטים עיקריים בצנרת

 עיר בית שאן
 אלף תושבים 16.4: אוכלוסיה

 ר"קמ 7.3: שטח
 10%: שטח חקלאי

 5: אקונומי-דירוג סוציו
 1.2: גידול האוכלוסיה% 

, גן לאומי: עוגנים מרכזיים
 אכסניית נוער

מרכז  : פרויקטים עיקריים בצנרת
בנה  –שכונת קרית רבין , מסחרי

 .בתך

 מושבת ראשונים  –יבנאל 
 אלף תושבים 2.9: אוכלוסיה

 ר"קמ 32: שטח
 57%: שטח חקלאי

 4: אקונומי-דירוג סוציו
 3.3: גידול האוכלוסיה% 

 :ענפים עיקרים
 :עוגנים מרכזיים

 :פרויקטים עיקריים בצנרת

 2006, ס "נתוני הלמ* 

 שומרון. א. מ
 רובם ישובים קהילתיים

 אלף תושבים 21.6: אוכלוסיה
 ר"קמ 2,800: שטח

 :  שטח חקלאי
 5: אקונומי-דירוג סוציו

 4.6: גידול האוכלוסיה% 
אתרי  , אזורי תעשייה: עוגנים מרכזיים

 תיירות וטבע, מורשת
 פרויקטים עיקריים בצנרת

 *עמק המעיינות. א. מ

 (23מתוך  16)רובם קיבוצים : ישובים

 אלף תושבים10: אוכלוסיה

 ר"קמ 248: שטח

   51.5%: שטח חקלאי

 5: אקונומי-דירוג סוציו

   0.9 -: האוכלוסיהגידול % 
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 תכנית אב לעמק המעיינות

 אפיון גיאומורפולוגי
   :מגוון אקלים

-400 – יחסית גשום) תיכוני ים אקלים בין מעבר – ערבתי וצחיח למחצה צחיח אקלים שורר המעיינות עמק שטחי ברוב

  .(בשנה גשם מילימטרים 200-מ פחות – מאוד מעטים המשקעים עם) מדברי אקלים לבין (בשנה גשם מילימטרים 1,200

 ,יחסית ונוח הררי אקלים – המזרחי בגלבוע :עיקריים אקלימיים אזורים שני בין שונות ניכרת המועצה שטח בתוך

  הדגים בריכות וריבוי לכנרת הקרבה .מעלות 40 -ה רף את עוברות הטמפרטורות בקיץ .ויבש חם אקלים – ובעמקים

   .בערבה או המלח בים כמו יותר דרומיים באזורים מאשר יותר גבוהה לחות על שומרים המועצה בתחומי

  מלכישוע בהר לשיאו שמגיע ,הגלבוע הר :עיקריים גושים לשני חרוד נחל ידי על מחולק ההררי האזור

  ,התחתון הגליל של הדרומית השלוחה שהוא (כוכב רמת) יששכר ורמת ,הדרומי בקצהו 'מ 536 בגובה

  :עיקריים מפלסים שלושה בין להבחין ניתן בבקעה .('מ 310) ירדן כוכב הצלבני במבצר לשיאה שמגיע

  .רבים מים השופעים במעיינות ועשירה הים לפני מתחת (-)100 ממוצע של בגובה נמצאת העליון המפלס

  .יותר קטנים ,מעיינות של רב מספר ובה הים לפני מתחת 'מ (-)220 עד (-)150 מ בגובה המרכזי המפלס

  אל ונשפכים מנוצלים לא חלקם אשר מעיינות בה וגם 'מ (-)240 של ממוצע בגובה התחתון המפלס

 .(-)280 כ שאן בית בקעת באזור הממוצע שעומקו באפיק ממזרח הזורם ,הירדן

  לנהר התיכון מים ביותר הנוח מעבר אזור זהו .הירדן של המערבית בגדה ביותר הרחב המישור הוא זה עמק

  בין קשר מהווה האזור .הדורות בכל האנושית החברה בחיי חשיבות לו יש וככזה הירדן עבר ולרמות הירדן

   .תיכוניות והמזרח תיכוניות הים התרבויות
 

 :קרקעות

  קרקעות .מלחים סופחת וחרסיתית חומה קרקע ,העמק בדרום :עיקריים קרקעות סוגי שני העמק באזור

  למים רגישה שפחות אפורה גירנית קרקע ,המקומות בשאר .מתוקים במים מושקות זה באזור חקלאות

 .מליחים במים גם ,(הגידולים לאופי בהתאם) מושקות האזורים בשאר החקלאות קרקעות ולכן ,מליחים

 

   :ייחודי טופוגרפי מבנה

  הסורי מהשבר חלק מהווה אשר שאן בית בקעת של שטחה על שוכנת המעיינות עמק אזורית מועצה

   .בדרום באפריקה זימבבואה ועד בצפון וסוריה טורקיה מדרום הנמתח – גאולוגיים שברים סדרת – אפריקני

  עשוי אשר – "טבעי" בידול ,נופי מגוון ,גובה הפרשי ,(רמה ,עמק ,הר) מגוונת בטופוגרפיה מצטיין האזור

  לאפיין ניתן המועצה שטח את .ועוד ,תיירות ,חלופית אנרגיה בייצור ,בחקלאות ,בבנייה יתרון להוות

 :גובה מפלסי במספר
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 הבקע הסורי אפריקני

 תרשים המבנה הטופוגרפי

 מפת הטמפרטורות בישראל

 משקעים ואזורי אקלים בישראל



 תכנית אב לעמק המעיינות

  המנותקת מקומית וצריכה הפקה על מבוסס המעיינות עמק באזור המים מערך

  חברת ידי על המקומית ברמה מנוהל המערך .הארצי המוביל של מהמערכת

  המים מקור .מקורות עם שותפות ובהסכם פרטית בבעלות אגודה – "מים אפיקי"

  למרגלות מעיינות 5 -מ נובעים המים רוב .(גלבוע-שכם) ההר באקוויפר הינו

  מליחים מים הם 60% -כ .(והעתקה שבירה) העתק מעיינות שהם ,הגלבוע

 .(כל"מג 400 מעל) משתנה ברמה

  לצורכי מותאם שונה מליחות ברמת במים שימוש מערך פיתחה המועצה

  ותעשייתית ביתית וצריכה שתייה ,(הגידולים של הרגישות רמת פ"ע) החקלאות

 .(עיקריים ושימושים מים מקורות לפירוט 2 נספח ראה)

  לטבע מים השבת או חקלאיים שטחים להגדלת בעתיד שתידרש תוספת כל

  מקורות פיתוח ללא .המועצה בשטח המים מקורות של מלא ניצול בשל מוגבלת

  המים בכמויות ירידה צפויה ,(מיובאים קולחין + לשתיה מים מקורות) מים

 באותו המשתמשים ,בשומרון מים הפקת עקב זאת ,הצרכנים לרשות העומדות

 .אקלימיים ושינויים אקוויפר

  לממשקים פלטפורמה ליצירת חשיבות יש למים וגוברת ההולכת הדרישה לאור

 .וטבע תעשייה, חקלאות ,בית משקי :המים צרכני עם מים חוסכי

 

 

 

 מערך מים

 :מעיינות

  המים פרשת לקו ממזרח הנמצאות הרריות רמות לרגלי המעיינות עמק של הימצאותו

 בתחום השלוחות לרגלי ונביעות מעיינות של לשפע מביא ,(גלבוע רכס כולל) הארצית

  לפירוט 3 נספח ראה) שונות מליחות בדרגות נובעים עיקריים מעיינות 30 -כ .המועצה

  מבנה ועקב ,שפירים מים מכילים ממחציתם פחות :(העיקריות המעיינות רשימת

 החקלאות של במימושה חשוב חלק היו אלו מעיינות .מליחים מים ברובם – הקרקע

 ומי שתייה מי של אספקה מקור הם המעיינות היום .בעבר באזור ההתיישבות ושל

 בנוסף .לאזור עיקרי תיירותי מוקד מהווים בעיקר אך ,ולמדגה לחקלאות השקיה

 .ייחודיים טבע לערכי מוקד המשמשים קטנים מעיינות 100-כ עוד קיימים

 

 :נחלים

  חרוד נחל הינו מבניהם הבולט אשר ,למזרח ממערב נחלים מנקזים המועצה שטח את

 ונחל יששכר נחל הם זה בכיוון נוספים בולטים נחלים .מזרחה חרוד עמק את המנקז

  ומדגה חקלאיים וקולחין שפכים ומנקז דרום צפון קטע מהווה הדרומי הירדן .תבור

 .הירדן בקעת של הצפוני לפתחה ועד מנחמיה מאזור

  ,ובהכנה מאושרות אב תכניות לפי ופיתוח שיקום של תהליך כיום עוברים הנחלים

 .לאזור מרכזי תיירותי משיכה מוקד ומהווים

 

  תעלות מערכת באמצעות המים את המעביר מים מפעל מצוי המעיינות עמק לאורך

 התעלות .בצפון וחמדיה ,בדרום צבי טירת עד הגלבוע ממרגלות בגרוויטציה הזורמת

  תחנות 4 קיימות .מכוון מיהול מתקיים לא .מתוקים למים מליחים מים בין מפרידות

 ,ב"הנצי עין ליד ,200- תעלת ליד) המים בכוח חשמל לייצור קטנות הידרואלקטריות

   .(רוויה מחצבת שמעל ובאזור גלבוע בדרום

 

 

 

 

 

המים מהווים מרכיב מוביל בהוויה האזורית ומקבלים ביטוי מרכזי  

 .בכלכלה ובהזדמנות האזורית להוביל פיתוח מקיים, בתבנית הנוף

 מי מעיינות שפירים

 מי מעיינות מלוחים

 מי קידוחים

 מי ירדן

 קולחין מטוהרים

 (ל"במגכ)מליחות מקורות מים 

400עד   

60-100 600-2,000 

1,500-2,000 
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 תכנית אב לעמק המעיינות

 1מעיינות מדרגה 
(  בהתאמה, ל"מגכ 190ו  360 -שוקק ומודע)מתוקים 
מוזרם בגרביטציה ,  (ל"מגכ 1,600עד  300)ומלוחים 

 .  לבריכות הדגים ולהשקייה
 'מ(  -100)ש רום "מק 5,730  -כמות

 2מעיינות מדרגה 

מוזרם  , (ל"מגכ 1,500עד  550)מעיינות מלוחים 
עד ( -150)רום ,  1,232ש "בגרביטציה לחקלאות ומדגה מק

 'מ( -220)

 3מעיינות מדרגה 
שאיבה למדגה  , (ל"מגכ 1,750-850)מעיינות מלוחים מאד 

 .וחקלאות
 'מ( -240)רום , ש"מק 1,286 

 מפת משאבי המים וניצולם

 קידוח שוקק+ אזור קידוחי רוויה 

 מים מתוקים לשתייה וחקלאות

 ש"מק 4,570 :כמות

 ,  ל"מגכ 60-85רוויה באיכות  :איכות

 ל"מגכ 300שוקק 

 נחל תבור

 נחל יששכר

 נחל חרוד

 נחל בזק

ה
י

ר
ד
 ן

 ל"מגכ 1550ירדן דרומי       

 מוצא קולחין, משאב מים לשאיבה            

 שוקק

 רוויה

 ג כלוריד למטר"מ -ל"מגכ

1 

2 

3 
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 תכנית אב לעמק המעיינות

  חקלאות שטחי ,טבע שמורות שהינם פתוחים שטחים הם המועצה משטח 92% -כ

 המועצה של הפתוחים לשטחים .אחר פתוח ושטח נטועים יערות ,לאומיים גנים ,ומרעה

  ורמת אופי להגדיר חשוב .ועוד ,תיירותי ,כלכלי ,נופי ,סביבתי :היבטים במספר רב ערך

 .המועצה שטחי של והפיתוח השימור

  2/9 מ"תמ י"עפ המוגדר שטח שהוא (51%) חקלאי שטח הינו המועצה של שטחה רוב

  (סביבתיות הגבלות ללא שטח) הישובים שטח .מוגדר קרקע שימוש לפיתוח כשטח

  .ותשתיות תעשייה ידי על תפוסים משטחה 6% ועוד ,המועצה משטח בלבד 2% מהווה

  גאון ,גלבוע בעיקר) מפיתוח מוגן שטח או מותנה לפיתוח כשטח מוגדר השטח שאר כל

   (יששכר רמת ,מנחמיה יער ,הירדן

 משטח  16.1% –שמורות טבע

 *  המועצה

 משטח   0.3% –גנים לאומיים

 המועצה

 שדות מעובדים)שטח חקלאי  ,

ומבנים  , עצי זית, פרדסים, מטעים

משטח   51.5% – (חקלאים

 המועצה

תוכנית מתאר מחוזית  
 מחוז צפון

 - 9שינוי  2 מ.מ.ת
 הנחיות סביבתיות

 שטח לפיתוח שימוש קרקע מוגדר

 שטח ללא הגבלות סביבתיות

 שטח מוגן מפיתוח

 שטח לפיתוח מותנה  

 שטח חשוף למטרדים

 א בקעת בית שאן"גבול מ

 פתוחים שטחים

 *שימושי קרקע

 2005, ס"פי נתוני הלמ"ע* 
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 תכנית אב לעמק המעיינות

 יחידות נוף

 .מורדות הירדן, רמות, עמק, גלבוע: יחידות נוף עיקריות המצויים בשטח המועצה 4 -ניתן להבחין ב

 גלבוע
 ים צמחיה של שילוב .תלולים מצוקים נוף ,המועצה בשטח הגבוה ,הררי אזור

 .(ועוד ההרים צבעוני ,אירוסים  פריחת) ומדברי ערבתי צומח עם טיפוסית תיכונית

   .מעובדים ושדות מים בריכות ,העמקים לכיוון נוף .חיים בעלי של רחב מגוון

 עמק
 בריכות ,פרדסים ,מטעים ,מעובדים שדות :בולטים נוף מרכיבי ,יחסית מישורי אזורי

  הרי ,גלבוע הר לכיוון נוף .ציפורים ,(חממות) צמיחה בתי ,מעיינות ,מים מאגרי ,דגים

   .והרמות (בירדן) גלעד

 (הירדן גאון) ירדן מורדות
 מכוסים שלו ההצפה ופשטי הירדן נפתולי של תחום ,בבקעה ביותר הנמוך המפלס

 קירות – תלולים מדרונות י"ע הבקעה של האמצעי מהמפלס מובדל האזור .צמחיה

 .ירדן לממלכת נוף .הירדן מעל 'מ 20-30 בגובה וצוקים

 (יבניאל ,כוכב ,יששכר) רמות
 שרידים ,(צבאים שלוחת מלבד) מופר ולא כמעט ,וחשוף פתוח ,הררי שטח

 .מערבי הדרום בחלקו מעובדים שדות .(בזלת אבניי) שונות מתקופות ארכיאולוגיים

   .גלבוע ולהר גלעד להרי ,לעמק ,תבור ונחל יששכר נחל של לואדיות נוף
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 תכנית אב לעמק המעיינות
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 מערך תנועה אזורי

  בעיקר נשען המעיינות בעמק התנועה מערך למערב וממזרח לצפון מדרום מעבר המשמש אזור הינו המעיינות עמק

 בעל והינו ישראל במדינת ביותר הארוך ארצי כביש הינו 90 כביש כאשר ,71 -ו 91 כביש :ראשיים צירים שני על

  (השיטה לבית מערבית) 71 כביש בין המחבר 669 כביש הינם נוספים עורקים .גבוהה והיסטורית פוליטית משמעות

  לאורך גלבוע במעלה העוברת (667 כביש) גלבוע נוף דרך וכן ,(שאן לבית דרומית) 90 כביש לבין השלושה גן דרך

 .הרכס

 -כ – לאורך משתרעת אשר "קומפקטית" כמועצה המועצה את להגדיר ניתן (דונם 250,000 -כ) הגדולה שטחה למרות

  יותר המבודדים משנה אזורי שני .הראשיים הכבישים לאורך פזורים המועצה ישובי רוב  .מ"ק 12 -כ – ולרוחב ,מ"ק 30

  מזרח דרום וישובי הנוף דרך על הנשענים – (מלכישוע ,גלבוע מעלה ,מירב) הגלבוע ישובי הינם פחות והנגישים

   .מקומיים כבישים באמצעות ראשיים לצירים המחוברים (צבי וטירת אליהו שדה ,רופין כפר) המועצה

 מוקדי ובין הישובים בין המקשר אופניים שבילי מערך סלילת קידום בתהליך המועצה החלה האחרונות בשנים

  מקטעים ארבעה של תכנון כולל הטיילת תוואי ."השלום טיילת" תכנית המועצה מקדמת ,זו במסגרת  .ותיירות עניין

   .ירדן עם הגבול מסוף ועד השלושה מגן

 :הטיילת תוואי המקטעים חלוקת

   מ"ק 8 -כ מודע ולעין לרשפים 669 כביש ודרך שאן בית עד 6667 כביש דרך השלושה מגן 'א קטע•

   מ"ק 2 -כ שאן בית בתחומי קטע 'ב קטע•

   מ"ק 3 -כ איתן נווה עד שאן מבית 'ג קטע•

 מ"ק 4 -כ חוסיין 'שייח גשר ועד איתן מנווה 'ד קטע•

עמק המעיינות מתפקד בעיקר כאזור מעבר  

.  הנשען ברובו על שני צירי תנועה ראשיים

 ".  קומפקטית"מועצה גדולה  אך 

  מתוך 'א קטע ביצוע המועצה משלימה אלה בימים

  הדגים בריכות בנוף יעבור האופניים שביל .התכנית

  .המעיינות ומשולש עמל נחל ולאורך הקיבוצים של

  נחל וקטעי דגים בריכות ,במים משופע הקטע

    .ומתועל טבעי
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 אוכלוסיה וצמיחה דמוגרפית

   4נספח , מועצה אזורית, 2008ינואר ,ח דמוגרפי"מתוך דו* 

גודל  סוג ישוב
 אוכלוסיה

מכלל  % 
אוכלוסיית  

 המועצה

 11 1,230 מושבה

 28 3,238 קיבוץ דתי

 38 4,357 קיבוץ חילוני

 19 2,237 מושב

 3 384 ישוב קהילתי

 1 150 כפר נגמלים

כ אוכלוסיית "סה
 המועצה

11,596 100 

 ונתוני 2007 ,ס"הלמ נתוני של משוקלל נתון) תושבים 12,000 -כ מונה המעיינות עמק אוכלוסית

 10 ,דתיים קיבוצים 6 ,מושבים 5 ,אחת מושבה :שונים מסוגים ישובים 24 -ב המתגוררת (מועצה

   .מסמים נגמלים וכפר קהילתי ישוב ,חילוניים קיבוצים

 תושבי לעומת וזאת ,חילוניים קיבוצים תושבי רובם ,הקיבוצים תושבי מהווים האוכלוסיה מכלל 60% -מ יותר

  אשר ושבהמ – במנחמיה מתגוררים המעוצה מתושבי 11% -כ .האוכלוסיחה מכלל 19% -כ המהווים המושבים

 לכניסת הביא מנחמיה עם זה איחוד .2006 בשנת שהתבצע רשויות איחוד בתהליך האזורית למועצה צורפה

 .האיחוד לפני המועצה בישובי בממוצע תושבים 450 -כ לעומת תושבים 1,230 – למועצה אחר גודל מסדר ישוב

  ומסחר שירותים ריכוז ,צפיפויות רמת ,ישובי במבנה מנחמיה מאופיינת ,כפרי כישוב הגדרתה למרות ,כן כמו

 הישוב את מייעדת אשר בתוקף מתאר תכנית לישוב .המועצה ישובי שאר מאשר יותר אינטנסיביים בינוי ודפוסי

    .בהכנה מגורים שכונות של פיתוח תכניות ומספר תושבים 3,000 -ל
 

 כשליש) ארצית לממוצע דומה גילאים בהתפלגות ומאופיינת 5 – לכליכ – חברתי במדרג מדורגת המועצה

   .(65 גיל מעל מבוגרים - 10% -וכ ,17 לגיל מתחת ילדים

 חמדיה

 מסילות

 רחוב

 שדה אליהו

 נווה איתן

 מעלה גלבוע

 ב"עין הנצי

 מלכישוע

 גשר

 נוה אור

 כפר רופין

 מירב טירת צבי

 מנחמיה

 ירדנה

 בית יוסף

 שדה נחום

 מעוז חיים

 ניר דוד

 רשפים

 שלוחות

 רוויה

 תל תאומים שדי תרומות

16,400 

568 

415 

387 361 

506 

474 

450 

282 430 

398 

579 

254 534 

504 
452 

700 

446 

691 

387 

447 
567 

384 

1,230 

150 

 בית שאן

 י ישובים "עפ, עמק המעיינות אוכלוסית
 (2008נתוני המועצה )

  מגוון הינו במועצה הבולטים המרכיבים אחד

  :בתחומה המתגוררות ואוכלוסיות חיים אורחות

 – חברתיות רמות עם אוכלוסייות ,חילוניים ,דתיים

  עם אוכלוסיות ,ותיקים ,עולים ,שונות כלכליות

  הרחבות ותושבי ותיקים תושבים ,מיוחדים צרכים

 .החדשים

  ,הקיבוצים בקרב גם רבה שונות ניכרת ,במקביל

  שינויים האחרונות בשנים עוברים רובם כאשר

  .התנהלותם דפוסי על המשליכים אידאולוגיים

  מחודשת התארגנות של הקשת כל באזור מצויה

 בקיבוץ וכלה "הקלאסי" שיתופי קיבוץ ממודל החל

  .(5 בנספח ישובים מצב פירוט ראה) לחלוטין מופרט

  למציאות והתאמה היערכות מחייבים אלה שינויים

  בהיבטים הישוב בקהילת ותמיכה המשתנה

   .ארגוניים ,כלכליים ,קהילתיים ,חברתיים
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במועצות האזוריות   האוכלוסיהאחוז גידול 
 (2006  ס"הלמ)השכנות 

 (2006 ס"הלמ)עמק המעיינות  אוכלוסיתגידול 

5.8 
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1961 1972 1983 1995 2006 2008 
אוכלוסיית  

 קבע

אוכלוסיה  
 זמנית

 ,  סטודנטים
 בנים, חיילים

 ,  ה"נעל
 בית הילד

 שוכרי דירות

 עובדים זרים   50%

28% 

 ילדים  

22% 

 התפלגות אוכלוסיה זמנית

חברי אגודה  

 שיתופית

58% 
חברים  

 בהרחבה

7% 

 ילדים  

35% 

 התפלגות אוכלוסיה קבועה

 תושבים

  רוב להיום נכון ,המועצה ישובי בכלל האוכלוסיה הרכב ניתוח י"עפ

  שמתוכם ,ותושבים חברים – (68%) קבע תושבי הינם המועצה תושבי

  .בהרחבות תושבים הם 7% ורק (שיתופית באגודה) חברים הינם 58%

  מכלל 10% -כ רק ומהווים הזמנית האוכלוסיה בין נמנים הדירות שוכרי

    .(4 בנספח דמוגרפי ח"דו ראה) המועצה אוכלוסית

  וגובר הולך שינוי על מעידות האחרונות בשנים המגמות ,זאת עם יחד

  ועולה הולך וגילם ופוחת הולך שמספרם החברים אוכלוסית בין ביחס

  בינתיים עולה אינו אמנם שמספרם ההרחבות תושבי לבין ,השנים עם

  על עולה בהרחבה התושבים מספר של מקרים ישנם אך ,הרצוי בקצב

  בו .(*חברים 68 מול תושבים 103 :נחום כפר דוגמת) החברים מספר

  הולך הוא גם ,זמנית אוכלוסיה לבין הקבוע האוכלוסיה בין היחס ,זמנית

  מספר שבו למצב היום כבר הגיעו המועצה מישובי חלק כאשר ,ומשתנה

  גם וחברים תושבים מספר על עולה ואף ומתקרב הולך הדירות שוכרי

  שוכרי 70 ,איתן בנוה וחברים תושבים 93 מול דירות שוכרי 111) יחד

  מחסור רקע על – וזאת ,(*גלבוע במעלה קבועים תושבים 68 מול דירות

   .האזורי הדירות בשוק הקיים הביקוש את המשקף להשכרה בבתים

 דפוסי של מחודשת בחינה מחייבים בישובים האוכלוסיה בהרכב שינויים

 .ועוד תקציבי ,קהילתי ,ארגוני :היבטים במגוון ההתנהלותם

 ריבוי בשל האוכלוסיית גידול בקצב מיתון של ממגמה המועצה ישיובי סובלים בקירוב 90-ה שנות מסוף החל

  הגיע אשר נמוך ממוצע שנתי גידול בשיעור ביטוי לידי הבאים השלילית ההגירה בשיעור וגידול נמוך טבעי

  רובם) השכנות האזוריות המועצות של מקבילים לנתונים בהשוואה במיוחד בולט זה נתון .2006 בשנת 0.09- ל

 ,המועצה יישובי לכלל ונוגעת מערכתית הינה הדמוגרפית שהבעיה למרות .(הירדן עמק ז"מוא מלבד חיוביים

  ביותר הגדול הנתח את מאכלסים אשר החילונים בקיבוצים בעיקר האחרונות בשנים מתחזקים אלו תהליכים

   .המועצה אוכלוסיית של

שנת , 19ללא ילדים עד גיל , הנתונים מתייחסים לאוכלוסיה מבוגרת בלבד* 
   2008מועצה אזורית ינואר , ח דמוגרפי"דו, (ובנים, חיילים,שירות
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 תכנון מפורט

 נבנו ואוישו

 שווקו וטרם נבנו

 **פוטנציאל הגידול

 (יחידות דיור)

  חיוני ואף המועצה של מרכזי כיעד דמוגרפית צמיחה של יעד להצבת הביאו אלה מדאיגות מגמות

  הוקמה ,2002 משנת אסטרטגית תכנית המלצות יישום במסגרת .הבאות בשנים צמיחתה להמשך

  תשתית בהכנת ובעיקר ,שונים יעד קהלי מול הנושא וריכוז לקידום – דמוגרפית לצמיחה מחלקה

  כיום הנמצאים ,הרחבה תכניות קודמו המועצה ישובי ברוב .פוטנציאליים תושבים וקליטת למשיכה

  בתהליכי המועצה יישובי מגוון בין גדולה שונות קיימת ואמנם .ומימוש הכנה של שונים בשלבים

  הקהילתיים החברתיים השינוי תהליכי רקע על חדשה אוכלוסייה לקליטת והבשלות הגידול ,הפיתוח

 .עוברים שהיישובים והמבניים

  ד"יח 3,035 של גידול פוטנציאל מאפשר המועצה ביישובי התוכניות של הסטטוטורי המצב

 -כ ועוד ,(ד"יח 2,103) קהילתיות בהרחבות והן (ד"יח 932) המחנה בשטח הן – וקיבוצים במושבים

  עשוי אלה תכניות מימוש .(6 בנספח המועצה בישובי פיתוח תכניות ריכוז ראה) במנחמיה ד"יח 1,500

   .(תושבים 22,000 -כ) להכפלתה כמעט ולהביא העמק  באוכלוסיית משמעותי לגידול להביא

  ד"יח 143 – 7 ובעוד ,(ואוכלסו נבנו ד"יח 175) ההרחבות את קידמו – 8 ,ישובים 24 מתוך בפועל

  תכנון ,היערכות של שונים בשלבים נמצאים הישובים שאר .נבנו טרם אך 2008-ו 2007 בשנת שווקו

  789 רק .תקוע או מדי איטי לעיתים התהליך אך ,קהילתי ושיח תשתיות הכנת ,(ד"יח 466) מפורט

   .(2008 ליולי נכון) המימוש בשלבי נמצאים או מומשו הפוטנציאל מכלל ד"יח

 חמדיה

 מסילות

 רחוב

 שדה אליהו

 נווה איתן

 ב"עין הנצי

 מלכישוע

 גשר

 נוה אור

 כפר רופין

 טירת צבי
 מירב

 שדה נחום

 רוויה

 שדי תרומות

 בית יוסף

 תל תאומים

 ניר דוד

 שלוחות רשפים

 ירדנה

 מנחמיה

148 

:  המאושרות למושבים וקיבוצים ד"יח תוספת

 *   תושבים 9,000 -כ=  ד"יח 2,800 -כ

  3,000  -כ: מאושרות למנחמיהתכנית מתאר 
 (תושבים 1,700 -תוספת של כ)תושבים 

 (אוכלוסיה יהודית כללית)נפש  3.5בחישוב לפי גודל משפחה ממוצע * 
 ללא מנחמיה** 

 תושבים קיימים   11,000 -כ+  תושבים  11,000 -כ תוספת של כ"סה

, אם כי. ישוביהבשנים האחרונות הצליחה המועצה לקדם תשתית סטטוטורית לצמיחת רוב 

,  קיים עדיין פער בולט בין פוטנציאל הגידול לבין כמות היחידות הנבנות ומאוכלסות בפועל

רמה כלל  ב –הדורש הובלת מהלך מערכתי של קידום צמיחת המועצה בשלל תחומי פעילותה 

 .בתהליכי צמיחה ופיתוח ישוביהלווי וחיזוק כל אחת מקהילות , תמיכה, ובמקביל, אזורית
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להתרחבות  . המגוון בסוגי הישובים ובאורחות החיים מקבל ביטוי גם במגוון הולך וגדל של מודלים של קליטת האוכלוסיה החדשה בישובי המועצה. מודלים של קליטה

 .כולל פיתוח מודלים ייחודיים של קליטת חברים חדשים בשטח המחנה של הישוב ופיתוח מקביל של הישוב הישן והשכונה הקהילתית, הישובים אופי שונה

,שאן-בית

33%

,עליה

21%

,בני משק

 28% קיבוצים 

15%, באזור

גוש  : אחר

באר  , דן

,שבע

3%

 *( זמניים)התפלגות תושבים 

 2005, מתוך מצגת אסטרטגיה שיווקית *

  על להצביע ניתן ,זמניים מגורים או קבע למגורי בה להיקלט במטרה למועצה הנכנסת האוכלוסיה סוג מהו לשאלת

  י"עפ) הישובים צמיחת מגמות של הניתוח סמך על .הפוטנציאלי מגוריהם מקום באזור הרואות אוכלוסיה קבוצות מספר

  ניתן ,זמניים למגורים המועצה מישובי 11-ב שנקלטו ממשפחות 138 בקרב שנערך חלקי סקר י"עפ וכן (המועצה נתוני

  ובנים באזור וישובים שאן מבית דיור משפרי – ובעיקר ,מהאזור באים החדשים המשתכנים של מוחץ רוב כי טעון

  מהמשתכנים זעום אחוז כי נראה .(המושבים בני בעיקר) לאזור חזרתם של מגמה ניכרת האחרונות שבשנים ממשיכים

 .והדרום המרכז מאזור מגיע החדשים

  רואות נוספות אוכלוסיה קבוצות שלוש על מעיד המועצה בישובי הנקלטת האוכלוסיה ואופי הקהילתיות הרחבות ניתוח

 משלה הייחודיות הסיבות בשל אחת כל ,עולמם והשקפת חייהם אורחות ,לצרכיהם אטרקטיבית חיים סביבת באזור

  קהילה של קיומה בשל המועצה של הדתיים בקיבוצים להיקלט המעוניינים לאומיים-דתיים יהודים :ביניהן והשילוב

  באזור אקולוגי חיים אורח לקיים המבקשים גבוהה סביבתית מודעות בעלי ויחידים משפחות  ;במקום וחזקה מגובשת

   .במועצה מיוחד חינוך של המסגרות באחד להשתלב המעוניינים מיוחדים צרכים בעלי ילדים עם משפחות ;וירוק שקט

 .הקיבוץ בתקנון למוסדר בהתאם לחברות קבלה – ח"באגש חבר

  המודל את מקדמים .מקומי וועד להקים הקיבוץ לכשיחליט היישוב של המקומי לוועד ולהיבחר לבחור זכויות בעל ,המוניציפאלית באגודה לחברות קבלה  – תושב – חבר 

 .הנציב עין בקיבוץ

 ותשתיות כניסה דמי ח"ע מקדמה לשלם ויידרשו ייתכן ,לחברות יתקבלו .חדשים ונקלטים לבנים מיועד זה מסלול .קיבוץ – שיתופית באגודה לחברות קליטה – חדש חבר

 העסקיים לנכסים זיקה אין החדשים לחברים .כלכלית עצמאות במסלול ויהיו הקבע בית בניית לרבות והזכויות החובות מערכת את יסדירו בו הסכם הקיבוץ עם יערכו .לקיבוץ

 .(אור בנוה מובילים אותו קליטה מסלול) והמגרש הדירות להם גם יישויכו דירות שיוך יעשה הקיבוץ כאשר .יחליט לכשהקיבוץ מניה לרכוש יוכלו שנצברו

  המניין מן חברים להיות הופכים האם להחליט הנקלטים על יהיה מכן לאחר .שנים שלוש של לתקופה לחברות הקבלה עם מייד לחופשה יציאה – בחופשה חדש חבר

   .קבע תושבי להיות והופכים

 יהיה המקומי הוועד או/ו המוניציפאלית האגודה לכשתוקם .חקלאית השיתופית באגודה חבר להיות לא והחליט כחול קו בתוך בית קנה / שיפץ /שבנה מי – קבע תושבות 

 .הוועד להחלטות בהתאם המיסוי את לישוב ומשלם כלכלית מבחינה עצמאיים חיים מנהל.ולהיבחר לבחור זכות בעל ויהיה בהם חבר

  האגודה לוועד ולהיבחר לבחור זכות בעלי .השיתופית האגודה לנכסי קשר אין .היישוב של המוניציפלי הצד כל את המנהלת הקהילתית באגודה חברים – בהרחבה בניה 

  התקנון חוקי י"עפ מתנהל הוועד .בישוב שגר מי כל חברים ובה קהילתית אגודה להקים ניתן .מועצה / הפנים משרד לחוקי כפוף פעיל מקומי וועד להקים ניתן .הקהילתית

 .החדשה האגודה של
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 רוויה

 בית אלפה

 פעילה

 מעלה אלישע

 דושן דרום

 מטמנת בזק

מטמנת תל  
 תאומים

 מחצבות גשר

 פעילה

 פעילה

 נסגרה

 מתוכננת

 שיקום

 שיקום

 מנחמיה

 תשתיות אזוריות
 מחצבות

  .לשיקום ונועדות מתוכננות ,פועלות – מחצבות מספר מצויות הקרובה ובסביבתה המועצה בשטח

  הפתוחים בשטחים ממוקמות המחצבות מרבית .(30 -כ) נטושות מחצבות של רב מספר ישנו ,בנוסף

  לתושבי ומטרד האזורי הנוף בתבנית משמעותי נופי מפגע מהוות ולכן טבע בשמורות וגובלות

 .לשיקום פוטנציאל מהוות זמנית ובו ,האזור
 

 המועצה בתחום פעילות מחצבות - אור נווה ,רוויה ,גשר

   גלבוע .א.מ עם בגבול פועלת מחצבה – אלפא בית

   בתכנון חדשה מחצבה – דרום דושן

 .בהכנה נמצאת המחצבה שיקום תכנית .סגורה מחצבה – אלישע מעלה

  יבשה פסולת הטמנת באמצעות בשיקום מחצבה – בזק נחל

  שיקום לאחר מטמנה – תאומים תל

 (שפכים לטהור מכון) ש"מט

  צנרת ,שאיבה תחנות ,בשפכים טיפול מכון ,חקלאיים גידולים השקיית לצרכי שפכים מי מאגר 

  וחלק שאן בית עיר ,המעיינות עמק של הישובים את לשרת מיועד המתוכנן מתקןה – עזר ומתקני

  חקלאית להשקיה והכשרתם המיוצרים השפכים סוגי לכל פתרון יספק המכון .גלבוע .א.מ מישובי

 .הבריאות משרד והיתרי הנחיות פ"ע

 פסולת אתרי

 לגבול סמוך – הירדן עמק .א.מ של בשטחה פועלים – וטליה ל"חג – ארציים פסולת לפינוי אתרים

 .מנחמיה לישוב בקירבה ,המעיינות עמק המועצה

 אליהו שדה – קומפוסטציה אתר

  מטרת .והטמעה יישום בשלבי נמצאת והיא חקלאית לפסולת אב תכנית למועצה הוכנה 2007 בשנת

  בהם החקלאית הפעילות ואופי ההתיישבות לדפוסי ביותר המתאימים הפתרונות איתור הינה התכנית

  של תמהיל הגדרת באמצעות – חקלאית פעילות י"ע הנגרמים הסביבתיים המפגעים רמת והפחתת

 .המועצה בתחומי חקלאית פסולת לפינוי ומקומיים מרכזיים אתרים

 

 פעילה

 נוה אור

נמצאים בשטח המועצה תשתיות אזוריות  ( מעבר גבול, כבישים)לצד תשתיות לאומיות 
ואף  ( אתרי פסולת)המהוות מטרד משמעותי מבחינה סביבתית ונופית ודורשים הסדרה 

 (  מחצבות)ניצול הפוטנציאל הטמון בהם 
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 תכנית אב לעמק המעיינות

 חינוך: מערך שירותים

  .א.מ (המושבים תלמידי) שאן בית :שכנות ברשויות ספר בבתי לומדים המועצה יישובי מקרב תלמידים 400-כ ,בנוסף

 .שונות ייחודיות ומסגרות (הארצי הקיבוץ קיבוצי) גלבוע .א.מ (גשר) הירדן עמק

 בתי ספר יסודיים   4

 תיכון  + ב "חט 2

 כיתות של חינוך מיוחד 

 מסגרות על תיכוניות

 כפר נגמלים מסמים

 חמדיה

 מסילות

 רחוב

 שדה אליהו

נווה 
 איתן

 מעלה גלבוע

 ב"עין הנצי

 מלכישוע

 "גאון הירדן"
 כיתות נוה לאוטיסטים

 "דקלים"
 אולפנת גלעד  

 "רימון"
 כיתות דרור לאוטיסטים

 דתי -" שקד"
 תיכון, ב"חט +יסודי 

 מדרשת הבנות  

ישיבת  
 הקיבוץ הדתי  

 "ביכורה"
 מכינה קדם צבאית

תל  
 תאומים

  בתחום בולטת התמחות לפתח והצליחה מגוונים חינוכיים ופרויקטים מסגרות מפעילה המועצה

  לתשומת שזוכה נוסף כיוון .2008 בשנת החינוך שרת פרס כך על קיבלת ואף המיוחד החינוך

  :במקום הקיימים חיים ואורחות האוכלוסיות מגוון בין השילוב נושא הוא במועצה מיוחדת לב

  צרכים עם אוכלוסיות לבין נורמטיביות אוכלוסיות בין ,למושבים קיבוצים בין ,לדתיים חילוניים בין

  לקבל נדרשת עדיין הרגיל החינוך רמת ,ל"הנ ההתמחויות פיתוח לצד .ועולים ותיקים בין ,ייחודיים

  לשנים יחסית 2006 בשנת צנחו אשר לבגרות זכאות נתוני רקע על במיוחד ,מוגברת התייחסות

  ספר בתי ועד יום ממעונות תלמידים 3,000 -כ ובהם חינוך מוסדות מקיפה במועצה הפורמאלית החינוך מערכת

  מגוון המועצה מפעילה ,(ילדים 500) ילדים גני 26 -ו (דתי ממלכתי 2 -ו ממלכתיים 3) ספר בתי 5 לצד .התיכוניים

 :רשויות 20 -מכ לאוכלוסיות זוריא – על מענה מספקות אשר ייחודיות חינוכיות מסגרות

כפר ,בטירה ובית סנונית בית ,הילד בית ,גלעד אולפנת ,לאוטיסטים כיתות) ייחודיים צרכים עם לאוכלוסיות  
 (במלכישוע מסמים נגמלים

(הדתי הקיבוץ ישיבת ,בנות מדרשת) דתיות תיכוניות על מסגרות 

דתיים חילוניים מעורבת צבאית קדם מכינה  

(מאתיופיה עולים ,ה"נעל) החינוכיות במסגרות עולים שילוב 

2003200420052006

54.456.956.248.4 עמק המעיינות

54.955.153.853.4 כלל ארצי

44

46

48

50

52

54

56

58

 ב הזכאים לבגרות"אחוז מתוך תלמידי י

מספר  מסגרת
 תלמידים

 500 גני ילדים

 1,300 ס יסודי"בי

 1,052 תיכון+ ב "חט

 78 חינוך מיוחד

 174 על תיכוני

 70 כפר נגמלים

 3,174 כ"סה

 ספר בתי שני בין האיחוד בשל בעיקר) הקודמות

  .(איתן נווה החינוך ובית גלבוע החינוך בית –

  מגמת על מצביעים כבר 2007 משנת נתונים

 .(לבגרות זכאים 52.6%) השיפור

29 
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  לבני אינטגרטיבי אזורי יסודי ספר תבי – (חמדיה) דקלים ס"בי

 .חקלאיים ישובים

 תלמידים 285

  מעוז ,אור נוה ,חמדיה ,רופין כפר ,איתן נוה) קיבוצים :תלמידים הרכב

  הצטרפו ז"תשס ובשנת (ביכורה מושבי ,יוסף בית ,ירדנה) מושבים ,(חיים

   .מנחמיה מושבה ילדי

  רוב משולבים בו האינטגרטיבי הנושא היא המרכזית הלימוד דרך :ייחודיות

  וטיפוח יהדות לימודי תגבור על דגש הושם ,כן כמו .הלימוד מקצועות

   .המורים צוות עם בשיתוף הורים הנהגת

  ניסוי יסודי ספר בית – (מסילות) רימון ס"בי

 "דרור" כיתות תלמידי 44 מתוכם ,תלמידים 354

  :הגלבוע .א.מ וישובי נחום שדה ,רשפים ,דוד ניר ,מסילות :תלמידים הרכב

 .השיטה בית ,אלפא בית

 ס"בי והינו אוטיסטים וילדים "רגילים" ילדים בתוכו כולל ס"בי :ייחודיות

  בכיתות אוטיזם עם תלמידים ושילוב הדדי לשילוב ייחודי מודל המפתח ניסוי

  בארץ אחרים ספר לבתי דוגמה להוות היא הנוספת המטרה .הרגיל החינוך

 .ובעולם

 דתי קיבוצי שיתופי יסודי ספר בית – (אליהו שדה) ד.ק.ש יסודי ס"בי

   תלמידים 575

  ,ירדנה ,מירב ,גלבוע מעלה ,שלוחות ,ב"הנצי עין ,אליהו שדה ,צבי טירת :תלמידים הרכב

  ,חמדת ,מחולה שדמות .מחולה :הירדן בקעת .א.מ וישובי ,מנחמיה ,ביכורה מושבי ,יוסף בית

 .רותם

  ולהקניית דתית זהות לגיבוש פועל ,התורה וקיום היהדות ערכי י"עפ פועל ס"בי :ייחודיות

  מיוחדות לימודים תכניות מפעיל ס"בי .דתית ואוירה הקודש בלימודי חוויה יצירת תוך דתי חוסן

  .ייחודיים צרכים בעלי וליחידים לקבוצות מענה לתת הבאות

 דתי ממלכתי יסודי ספר בית – (רחוב) ביכורה ס"בי

   תלמידים 140

   ,תאומים תל ,תרומות שדה ,רוויה ,וברח – ביכורה מושבי :תלמידים הרכב
 

  עמק .א.מ) מרחביה קליטה ממרכז תלמידים 36 בתוכו כולל ס"בי – עולים שילוב :ייחודיות

 .(הגלבוע .א.מ) אלפא בית קליטה וממרכז (יזרעאל

 דתי ממלכתי תיכון ספר בית – (אליהו שדה) ד"שק יסודי העל ס"בי

   תלמידים 500

  ,ירדנה ,מירב ,גלבוע מעלה ,שלוחות ,ב"הנצי עין ,אליהו שדה ,צבי טירת :תלמידים הרכב

  ,חמדת ,מחולה שדמות ,מחולה :הירדן בקעת .א.מ ישובי ,מנחמיה ,ביכורה מושבי ,יוסף בית

 .שאן בית עיר ,רימון ובית לביא :תחתון גליל .א.מ ישובי ,רותם

 פועלות ס"בבי .ולאדמה למדינה חזק וקשר לאדם כבוד ,ענפה חברתית פעילות :ייחודיות

  בישיבת ובוקר ערב ,צהרים לימודי הקהילה למערכת בנוסף המקיימות מדרש בית כיתות

   .ב"הנצי בעין הבנות ובמדרשת גלבוע מעלה

 אזורי יסודי העל החינוך בית – (איתן נווה) הירדן גאון ס"בי

 תלמידים 552

  ,אוטיזם עם תלמידים ,מנחמיה ,קיבוצים בני ,מושבים בני :תלמידים הרכב

 .ועוד (הגלבוע .א.מ) יחזקאל כפר פנימיית ,סנונית בנות ,ה"נעל

  בנייה ,רגילות בכיתות אוטיסטים שילוב ,הטרוגניות כיתות :ייחודיות

 .גשמים מי ואיסוף אקולוגי בוסתן ,אקולוגית

 ח"נתוני תשס* 

 *מוסדות ומסגרות חינוך המועצה
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    (חמדיה) גלעד אולפנת

  משכל לבעלי (21 גיל עד ועליונה ביניים חטיבת) מיוחד לחינוך אזורי על ס"בי

  קדם מסגרת מהווה ס"בי .עמוקות ורגשיות נפשיות מהפרעות הסובלים ,תקין

   .אישפוזית-ופוסט אישפוזית

   .תלמידים 34

  ,העמק מגדל ,עפולה ,הירדן עמק ,הגולן רמת ,שמונה קרית :תלמידים הרכב

  .והסביבה טבעון ,יקנעם ,עילית נצרת

  החברתיים ,הקוגניטיביים ,הרגשיים התחומים בין המשלבת גישה :ייחודיות

  בשיתוף אישית לימודים תכנית תלמיד לכל נבנית זה לצורך .והתעסוקתיים

 .הספר בית וצוות הוריו ,התלמיד עם פעולה

 הדתי הקיבוץ ישיבת(גלבוע מעלה) "שילוב" ישיבת

   תלמידים 119

  ברוח מעמיק ישיבתי תורה לימוד לשלב המבקשים לתלמידים מענה מתן :ייחודיות

 וחצי שנה ,בישיבה אחת שנה :ל"צה יחידות בכל מלא צבאי שירות עם ,פתיחות של

 בישיבה שנתיים כ"סה) בצבא שירותם יתר את והשלמת בישיבה נוספת שנה ,בצבא

  .(בצבא שנים ושלוש

 מקורותיו את השואב חדשני לימוד עם קלאסיים ישיבתיים לימודים משלבת הישיבה

 לימוד את רואה ואינה רחבה בדרך הדעות מגוון את המציג ,האקדמי המחקר מן גם

 .הישראלית בחברה מלאה בהשתלבות הצורך את כסותרים וקיומה התורה

 הדתי הקיבוץ של הבנות מדרשת (ב"הנצי עין) לבנות מדרשת

   תלמידות 55

 ל"מחו לבנות יובל תכנית + הארץ מרחבי תלמידות :תלמידים הרכב

  בשירות או ל"בצה שירות המשלבות ,לנשים הראשונות המדרשות אחת :ייחודיות

 כמקבילה הבנות מדרשת את לראות ניתן .שנתי-דו במסלול ,תורה לימוד עם ,לאומי

 .לבנים (גלבוע במעלה) הדתי הקיבוץ ישיבת של נשית

 תוך להלכה ומחויבותן הדתית זהותן את לגבש המעוניינות לנערות מיועדים הלימודים

 בפנימיה מתגוררות הנערות הלימודים במסגרת .פתוחה במחשבה מעמיק לימוד

 .הסביבה בישובי קהילתית בעבודה גם מתנדבות ללמודים ובנוסף

 (מלכישוע) סמים לנפגעי שיקום כפר

 - ונוער צעירים קהילת ,18 גיל מעל בוגרים 80 - בגירים קהילת :הקהילה הרכב

 14-18 גילאי ב חניכים 70

  במגוון טיפול וכולל לסמים המכור של החיים לשלב מותאם הטיפול :ייחודיות

 כלים להקנות ,ומבוגר צעיר ,נער של כוחם את לחזק המיועדים מישורים

 המכסימלי החיים סגנון לשינוי ולהביא אלטרנטיבה ליצור ,המצב עם להתמודדות

  .לו לעזור המערכת ויכולת יכולותיו ,המטופל של נכונותו מבחינת שאפשרי ביותר

 (טירת צבי)בית בטירה 

ממשפחות דתיות שלא הסתגלו 14-18מסגרת לנערות בסיכון בנות . נערות 10

 .  לאולפנה או לתיכון הדתי המקומי

את תחומי העניין  , לכל נערה נבנית תוכנית אישית המשלבת את רצונותיה של הנערה

הנערות לומדות בבתי . והכישורים שלה יחד עם האבחון והניסיון של הצוות המקצועי

 .  תוך קבלת תמיכה פרטנית אשר מסייעת בהשתלבותן, ספר באזור

 

 (רופין כפר) סנונית בית

 שימוש של עבר ובעלות מצוקה שחוו 14-18 בנות לנערות טיפולית חינוכית מסגרת

 .בסמים

 ,הנערות של כוחן חיזוק – ולימודי חינוכי ,טיפולי מרכיב משלבת התכנית :ייחודיות

 ותורם עצמאי באופן שילוב לצורך ,וחזקה בריאה אישיות ופיתוח יכולותיהן מימוש

 סיוע כל מתן תוך רגילות בכיתות הירדן גאון סי"בבי משתלבות הנערות .בחברה

   .הנדרש
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 (תאומים תל) צבאית קדם מכינה

 יהודית לזהות מדרש בית היא ,שאן (קיבוץ ,מושב ,עיר) ק"עמ צבאית הקדם המכינה

  לשרת המעוניינים ,וחילוניים דתיים ,ב"י בוגרי נוער לבני המיועד חברתית ולמנהיגות

-קדם מכינות 34 של ממערך חלק הינה המכינה .ובחברה בצבא משמעותי שירות

 .הארץ ברחבי הפרושות צבאיות

 .ונערות נערים 24

  עם עיוניים לימודים התלמידים משלבים במכינה הלימודים במסגרת :ייחודיות

 אינפורמטיבית ,פיזית הכנה) ל"בצה משמעותי לשרות וההכנה חברתית מעורבות

  אלא ,מעמד או תואר לשם לא כי אם ,לימודית מסגרת היא המכינה .(ומנטאלית

 ."חיים תורת"כ

  כחלק שאן בית ובעיר בעמק וחינוכיים חברתיים שינוי תהליכי מובילה "העמק" מכינת

  וגורמי השונים החינוך מוסדות עם ובשיתוף ופועלת חיה היא בהן מהקהילות נפרד בלתי

   .הרווחה

  מסגרות בתוך ילדים עם עבודה :עיקריים מסלולים בשלושה פועלים המכינה חניכי

 על בדגש בשבוע יום :ביכורה ס"בי) שאן בית ובעיר ביכורה בגוש פורמאליות חינוך

 וילדים מאתיופיה עולים בקרב וחשבון שפה מיומנויות והקניית לימודיים פערים צמצום

 תחומי הובלת על בדגש בשבוע יום – (שאן בית) "גלבוע" ס"ובי ,למידה קשיי בעלי

  נוער בני עם קהילתית יזמות ,(הספר בבית האדם וכבוד הארץ אהבת ,היהודית הזהות

 עם עבודה ,.בקהילה החוזק נקודות של העצמה על בדגש פורמאלי הלא בתחום

   ."תומכת קהילה" במסגרת ביכורה בגוש נכים ועם "עוז-גיל" היום במרכז קשישים

 

 של והמסורת התרבות באירועי פעילה שותפות :נוספים ועשייה מעורבות מעגלי

 חי מרכז הקמת ,המושב ילדי עם שישי ימי במסגרת אקולוגית בנייה פעילות ,המושב

 מאמצות במשפחות אירוח ,המכינה במבנה הפועל אזוריים ולימוד תרבות לאירועי

 בצפון מקלטים שיפוץ) בוערים בצרכים העוסקים ארציים בפרויקטים שותפות ,במושב

   .(בשדרות הציבוריות המערכות ובשיקום

 

 (אור ומנחמיה נוה)כפר סטודנטים 

  על הפריפריה באזורי צעירה התיישבות לקדם במטרה הוקמה איילים עמותת 

  ולחיות להמשיך הלימודים לתקופת לאזור המגיעים סטודנטים משיכת בסיס

  מנת על לסטודנטים ותעסוקה יזמות מוקדי ליצירת פועלת העמותה .באזור

   .הלימודים בתום גם באזור להישאר אותם לעודד

 (50 -ל מתוכנן) סטודנטים 25 :אור נוה

 (70-ל מתוכנן) סטודנטים 20 :מנחמיה

  מקבלים (הירדן בעמק כנרת האקדמית ממכללה) הסטודנטים :ייחודיות

  לקחת הם מחויבים זו תקופה ובמהלך ,הלימוד שכר לכיסוי שנתית מלגה

  בפעילות עוסקים הם במסגרתן שנתיות שעות 500 של בפעילות חלק

  והחברה החינוך הישגי את להעצים המיועדת וקהילתית חינוכית ,חברתית

  בקרב ואקדמיה מצוינות ,להישגים המוטיבציה את ולהעלות האזורית בקהילה

   .האזור ילדי

  לספק במטרה 2007 קיץ במהלך הוקם אור נווה בקיבוץ הסטודנטים כפר 

  המעיינות ועמק הירדן עמק באזור המתקיימת חברתית לפעילות עוגן

  .עצמו בקיבוץ הקהילה בחיזוק לסיוע וכן המתחדש

  סטודנטים 25 בו מתגוררים וכיום מבנים 5 שוקמו הכפר הקמת במהלך

 'עופרים' מועדון בכפר הוקם בנוסף .הירדן בעמק כנרת במכללת הלומדים

 .בית בשיעורי ועזרה חברתית פעילות בתוכו המאגד

 

  על מנחמיה מושבת בשטח לאחרונה הוקם מנחמיה הסטודנטים כפר

  דירות כולל המתחם .ושיקום לשיפוץ פוטנציאל עם מבנים בסיס

  הסטודנטים .ומועדון ,ספריה מחשבים חדר ,ציבור מבנה ,סטודנטים

  הקהילתי בהיבט הן וחשוב משמעותי ציר ויהוו פעילים שותפים יהיו שבכפר

  העשרה פעילויות יובילו הסטודנטים .ההתיישבותי בהיבט והן והחינוכי

 .ותיירות יזמות פיתוח יובילו וכן ,והמועצה המושבה ולבני לילדים וחוגים
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 חינוך בלתי פורמאלי
 שייכות על דגש שימת תוך ,הישובים ,תרבות ,רווחה ,הפורמאלי החינוך מוסדות בשיתוף – ונוער ילדים מחלקת בסיס על במועצה פועל פורמאלי הבלתי החינוך מערך

   .הישראלית ובחברה האזורית ,הישובית ברמה אחריות ולקיחת מעורבות ,נוער מנהיגות פיתוח ,לאזור

  ומערך ,נוער תנועות ,בישובים נוער מדריכי של פריסה בסיס על ולנוער לילדים פעילות מתקיימת באזור

  להוביל ולנוער לילדים המחלקה החלה האחרונות בשנים .ועוד ספורט ,מחול ,מוזיקה חוגי של מגוון

  תוך ,הספר ובבתי המועצה בישובי – המרכזיים הנושאים כאחד הסביבה על ההגנה נושא קידום

 .חברה-סביבה-לאדם התייחסות
 

  הנוער בני את המלווה בוגרת כדמות – המחלקה עם בקשר הנמצא בוגר נוער מדריך עובד ישוב בכל

 בישובים לקבוצות ובחיבורים בישוב השווים קבוצת באמצעות האישית הזהות עיצוב ,ההתבגרות בתהליך

  בעמק "קורא קול" הנוער מדריכי מובילים האישיות וההתמודדויות ההתבגרות ליווי לצד .הנוספים

 .הישראלית ובחברה המועצה בתחומי ,בישוב אחריות וללקיחת בקהילה מעורבות ,מנהיגות לפיתוח

 

 
 שותפות מסגרות

 :הקיימות למערכות נוספים עבודה גורמי עם פעולה שיתופי מתקיימים

  קיים .(עובד נוער ,הצעיר השומר ,המושבים בני ,עקיבא בני) נוער תנועות 4 פועלות :הנוער תנועות•

  לא אך מצליחות הישוב ברמת המתקיימות התנועות פעילות .האזורית ברמה הפעילויות בקיום קושי

   .ישובי הבין החיבור לנושא מענה נותנות

 צבאית קדם מכינה•

 משימה גרעיני•

 .הדרכה לתפקידי ובכניסה בתוכניות "איילים" עמותת עם שותפות – משימתיות בוגרות קבוצות•

חינוך בכלל וחינוך הלא פורמאלי בפרט הינו הגורם המלכד והמחזק את הקהילות ומגנט  

,  מערכות חינוך בישובים מהוות עוגן הכרחי לקיום הקהילה ומלוות. לקליטת משפחות

השונות הרבה  . את הישובים בהתמודדויות השונות, בשיתוף עם המחלקה לפיתוח קהילתי

בין הישובים ואורחות החיים בעמק מעמיד אתגר רציני לכלל מערך החינוך האזורי  

מעשיר  , לייצר היצע פעילויות מגוון, להרחיב את שורות המשתתפים בפעילויות השונות

 .ומשמעותי ולקדם יצירת מערך אזורי מקשר ומחבר
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 חברה וקהילה: מערך שירותים

 :במועצה סביבם רחבה חברתית לפעילות הזוכים מרכזיים נושאים

 (למידה ליקוי עם לילדים הורים קבוצות ,"בוגר אח)" והוריהם מיוחד חינוך לילדי תמיכה•

  מניעה ,מודעות להעלאת קהילתית חברתית פעילות ,בסיכון נוער ,ספר בבתי מניעה תכניות – ואלכוהול סמים•

 המועצה ותושבי הורים ,נוער בקרב והסברה

  ,(ביכורה ס"בבי) "העמק" מכינת ,(יוסף בית ,ירדנה ,מנחמיה ,אור בנוה מוער בני עם) איילים – התנדבותי מערך•

 ,דת שירותי ,הסעות ,(בקימרון) תרבות ,מחשבים תיקון ,לקשישים עזרה ,אבטחה ,קהילתי שיטור ,צים"מד התנדבות

 (קהילתיים פרויקטים אירוח) "קהילה בוני" ,לנזקקים עזרה

 ושינויים חדשה אוכלוסיה קליטת ,תעסוקה דפוסי ,ומושבים בקיבוצים חיים באורחות שינויים .שינויים עוברת האזורית הקהילה

  בעיקר מתמקדת אשר המועצה של קהילתית חברתית בפעילות ביטוי מקבלים אלה תהליכים .ועוד ,מנחמיה עם איחוד ,דמוגרפים

  במספר העובדת במועצה חברתיים לשירותים עצמאית מחלקה .אזורית ברמה פעילות של וניצנים ,והישוב המשפחה ,הפרט של ברמה

  מדור ,בילד לטיפול מדור) ,האזור לתושבי ספציפי מקצועי מענה למתן ייחודיים מדורים פיתוח ,ביישובים כוללנית עבודה :מישורים

   .במשפחה ואלימות בסיכון ונוער ילדים פרויקט הפעלת ,(ועוד הקהילה למען להתנדבות מדור ,קהילתית לעבודה מדור ,שיקום

  "באורנים המדרשה" בשיתוף ,האזורית המועצה מטעם המעיינות בעמק פועלת "חברתית כשרות" תכנית – חברתי תו

  העסקת של לסוגיות הנוגע בכל ,המועצה בתחמי ראוי חברתי סטנדרט יצירת היא התכנית של מטרתה .הדתי והקיבוץ

  את ומפרסמת ,האמור בסטנדרט לעמוד המתחייבים לעסקים "החברתי התו" את מעניקה המועצה .ונגישות עובדים

 .אלה עסק בתי אצל לצרוך התושבים את לעודד כוונה מתוך ,באזור התו של קיומו

 

 

 פרט

 משפחה

 ישוב

 אזור

סמכות הורים  
 והעשרה

חיזוק הישובים  
 (בדגש על מושבים)

 משפחה
 מרכז הורות לגיל הרך   –מקום בלב •

 סדנאות להורים של מתבגרים•
 מרכז לטיפול באלימות במשפחה  •
 פורום הורים בביכורה  •

 ישוב
 חיזוק סמכות הקהילה  •
 התמודדות עם מצבי חירום  •
 להנהלות הישובים   –לווי קהילתי לתהליכי צמיחה דמוגרפית •

 עבודה סוציאלית קהילתית במושבים•

 אזור
 פורום מזכירים ומנהלי קהילה  •
 פיתוח מנהיגות לאוכלוסיות שונות•

 ילדים ונוער
 מועדונית לילדים בסיכון•
 במנחמיה  " בית הפעילויות האלטרנטיבי"•

 מבוגרים וקשישים
 גיל עוז•

 מועדון דרור•

 עיקריות  מסגרות –מערך פעילות חברתית קהילתית במועצה 

  המועצות ולשתי שאן בית לעיר המשותף במשפחה לטיפול המרכז :כמו אזורית-על במסגרת הניתנים שירותים ישנם

 .והגלבוע שאן בית בקעת האזוריות
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 משימתיות קהילתית

 ,שיתופיים היבטים סביב – יישוביות קהילות על המבוסס הקהילתי מבנה על נשענים המעיינות בעמק החיים

  בחיי ביותר חשובים המרכיבים אחד הינו הקהילתי ההיבט .ומקצועיים משפחתיים ,אקולוגיים ,דתיים ,אידיאולוגיים

   .הפוטנציאליים לתושבים המושכים הגורמים אחד מהווה ואף ,המועצה מחזון חלק הינו ,העמק תושבי

 קידום בתהליך המועצה החלה ,במקום המצויים החיים ואורחות האוכלוסיות מגוון וכן ,האזורית הקהילתיות רקע על

 תושבי לבין הישובים בתוך המתקיימים חברתיים פרויקטים בין הקשר את לפתח המיועדת קהילתית משימתיות מערך

 .האוכלוסיות מגוון בין והידברות הדדית תרומה ,סיוע מתן ולצורך ושייכות ,אחריות ,שליחות תחושת מתוך – המקום

 

 :מרכזיות קטגוריות לפי מתחלקות קהילתית משימתיות

 מיוחדים צרכים בעלות לאוכלוסיות שירותים

 חברתית מנהיגות הצמחת

 ל"מחו וצעירים חדשים עולים ,צעירה אוכלוסייה

 

 :משימתיות ביישובי המועצה

  כפר סטודנטים, איילים –נווה אור 

 ל"נוען ק –  חמדיה 

 צבר" גרעין – מעוז חיים" 

 בית סנונית, ה"נעל – כפר רופין 

 צבר"גרעין , בית בטירהה – טירת צבי" 

 עם ישיבת הקיבוץ ערבין תכנית – מעלה גלבוע 

 משפחתון לילדים במצוקה" בית הילד" – מירב 

  ל"לילדים יהודים מחו קייטני –שלוחות 

 חמדיה

 מסילות

 שדה אליהו

 מעוז חיים

 מעלה גלבוע

 ב"עין הנצי

 מלכישוע

 ניר דוד

 נוה אור

 כפר רופין

 טירת צבי

 תל תאומים

 שלוחות

 מנחמיה

צ"גרעין משימה של השומ – ניד דוד 

 אולפן גיור, מדרשה לבנות – ב"עין הנצי 

 בית מדרש לומד עובד, אולפן עולים וגיור – שדה אליהו 

 מכינה קדם צבאית, בני עקיבא גרעין בנות – תל תאומים 

 כפר סטודנטים, של איילים' שלב ב – מנחמיה 

 כפר נגמלים מסמים – מלכישוע 

 חינוך מיוחד – נוה איתן 

חינוך מיוחד  – מסילות 
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 מערך התרבות והפנאי

 חמדיה

 מסילות

 רחוב
 שדה אליהו

נווה 
 איתן

 מעלה גלבוע

 ב"עין הנצי

 מלכישוע

מעוז  
 חיים

 נוה אור

 ניר דוד

 .וארצי אזורי וכלל מועצתי ,ישובי :מעגלים ממספר מורכב המעיינות בעמק התרבות מערך

  ,חגים סביב בעיקר ופנאי תרבות פעילות ומתקיימת ,ספריות ,בריכות קיימות הבודד הישוב ברמת

  החיים וסגנון הישוב לאופי בהתאם – (דתיים בישובים) דת ואירועי כנסת בתי וסביב ישוביים אירועים

 למושבי הצפון מושבי בין) הישובים בין תרבות שירותי (ומגוון רמה) בהיצע רבה שונות ישנה .בו

 .(הדתיים הקיבוציים לבין החילוניים הקיבוצים ובין ביכורה

  עידן מרכז – אחד קהילתי – תרבותי במוקד מרוכזים והפנאי התרבות עוגני רוב המועצה ברמת

  טיפול מרכז :שונות אוכלוסיה קבוצות של תרבות לצורכי מענה המספקות מסגרות מגוון בתוכו הכולל

  מרכז ,לקשיש מרכז ,(לותיק חברתי לימודי מרכז) עוז גיל ,אזורי ס"מתנ ,המעיינות קאנטרי ,באומנויות

  אולם במקום נמצא כן כמו .זיידן אודיטוריום ,לנוער פיס מועדון ,ולמחול למוסיקה אולפן ,קהילתי

  .ועוד ,קולנוע סרטי ,הצגות ,קונצרטים ,מופעים מתקיימים ובו ישיבה מקומות 940 עם קימרון

  סדרה ומקיימת המעיינות לעמק האזור תושבי של הקשר העמקת על דגש המועצה שמה לאחרונה

   .הארץ וברחבי בעמק טיולים של

  הפכו שחלקם ואירועים חגים – המועצה לתושבי אזוריים כלל תרבות אירועי מגוון נערכים ,במקביל

  ,(ועוד ,הפלשתינאית ומרשות מירדן ,מישראל נשים עם בשיתוף – "גשר בונות נשים" דוגמת) למסורת

  גן :המועצה ברחבי שונים במקומות מתקיימים אלה אירועים .ועוד ,סופרים עם מפגשים ,הרצאות

  המעיינות פסטיבל לראשונה התקיים 2008 בשנת .ועוד ,הישנה גשר ,ירדן כוכב מבצר ,השלושה

 .הרחב לציבור ואירועים מופעים ,טיולים בתוכו הכלל

  ,ארצי וכלל אזורי הכלל בהקשר המעיינות עמק את לראות חשוב ,האזור של היחסי הריחוק למרות

  .א.ומ כינרת סובב באזור ,שאן בבית :מגוון והפנאי תרבות שירותי היצע קיים הקרובה בסביבה כאשר

  זמינים אלה תרבות שירותי .יזרעאל עמק .א.מ ,הגלבוע .א.מ ,עפולה ,(גבריאל בית) הירדן עמק

  ,מרתונים ,צעדות ,פסטיבלים ,ולמבוגרים  לילדים החוגים מערך את וכוללים המעיינות עמק לתושבי

  הודות היתר בין) הארץ מרכז לכיוון מהאזור של וגדלה הולכת הנגישות ,וכן .וספורט תרבות אירועי

    תרבות שירותי צריכת מאפשרת (6 לכביש

 מרכז עידן

 קימרון

 פאב

אולמות לאירועים  
 בישובים

 קתדרה עממית  

מעירך התרבות בעמק המעיינות טרם מיצה את הפוטנציאל שלו הן בהתייחס לתושבי המקום  
 הארצית ואף בינלאומית, והן בפיתוח היצע שירותי תרבות ייחודי ואטרקטיבי ברמה האזורית

 מנחמיה
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 תכנית אב לעמק המעיינות

 תעשייה ותעסוקה

 

 :ס"הלמ, 2006מתוך פרופיל המועצה 

(  עצמאים6%שכירים ו 94%)מועסקים  4,678•

 מאוכלוסיית המועצה   47%המהווים 

  4,904₪שכר חודשי ממוצע לשכיר הינו •

 (.6,296₪ממוצע הארצי ה)

  מבחינת הן – החקלאות תחום על בעיקר נשען אזורית במועצה התעסוקה מערך

  והן ,(חקלאית תוצרת לעיבוד במפעלים ומועסקים חקלאים) המועסקים מספר

  60%-ו ,הקיבוצים מהכנסות 40% מהווה חקלאות) משמעותיים הכנסות בהיקפי

  ודפוסי האופי את מכתיבה שנוצרה הרחבה החקלאית תשתית .(המושבים מהכנסות

   .באזור התעסוקה

 

 פארק צבאים

 צפוני בית שאן.ת.א

מפעלים  
 אזוריים שאן

מסוף נהר  
 הירדן

אזור סחר חופשי  
 שער הירדן

 :ומתוכננים קיימים תעשייה אזורי מספר באזור

  מגוון של חקלאית תוצרת של ואריזה בעיבוד בעיקר מחהמת – "שאן" האזוריים המפעילים מתחם

  עוף ,(אדום אדום) תנובה בקר :במקום שפועלים המפעלים .המעיינות עמק של מהאזור רק לא ,מגדלים

  מאושרת הרחבה +'ד 400 -כ על מתפרס המתחם .(בתכנון) בד בית ,שאן הדר ,שאן תמר ,דג דלי ,טוב

   .מועסקים 1,200 .'ד 116 של

   .קלה בתעשייה בעיקר ומתמקד דונם 560 על שתרעמ – שאן בית העיר של הצפוני תעשייה אזור

  וגם לתעשייה ברובו מיועד המתחם ."צבאים ארקפ " - שאן בית עריית עם משותף תעשייה אזור

  בתחום מפעלים 3 בו פועלים כיום .דונם 400 של שטח .ושיווק בנייה בשלבי נמצא והוא ,טק-הי לתעשיית

   .עובדים 300-כ מועסקים בהם ,המתכת

  במסוף הפעילות .דונם 470 על משתרע המתחם ."הירדן נהר" הגבול מסוף נוסף תעסוקה אזור

  80-כ ומונה ,ועוד בנק ,הסעדה שירותי ,אחסון אתרי וכולל נוסעים ובתנועת סחורות בהעברת מתמקדת

 .מועסקים

  שמיועד דונם 1,500-כ הירדני הצד שטח ."הירדן שער"-ירדן ישראל משותף וסחר תעשייה אזור

  מנהלה ,מבקרים מרכז ,סחר ,לתעסוקה שישמשו דונם 150-כ הישראלי ובשטח תעשייה מפעלי לשמש

-אקס כבועה ישמש המתחם .הצדדים בין שיקשר גשר מתוכנן כן כמו .תעשייה לאזור נלווים ושירותים

  תשתיות הושלמו הירדני בצד .בישראל 10% מתוכם עבודה מקומות אלף 15 -כ ויאפשר טריטוריאלית

  תעשייתי מבנה ר"מ 12,400 -ו ,לתכשיטים ישראלי מפעל של מבנה ,מים מגדלי שני ,והכבישים החשמל

  מצויים מפעלים ועוד ,רפואי ציוד לייצור מפעל ,גומי למוצרי מפעל ,טכסטיל מפעלי לשני המיועד מקורה

  באזור הפרויקט .בינוי החל לא עדיין הישראלי בצד .אדם כוח עתירי למפעלים יחסי יתרון יש .בתכנון

  ירדני -ישראלי פעולה לשיתוף והרצון הכלכלי הפיתוח בין הקיימים הסביבתיים הקונפליקטים את מדגים

         .הרגישה האקולוגית בסביבה פגיעה ואי הטבע שמירת לבין

 37 



 תכנית אב לעמק המעיינות

   אליהו שדה קיבוץ

  מייצר .ידע עתיר טכנולוגיה ביו פעלמ – בי-ביו מפעל

 ובממשק משולבת הדברה בשיטת טבעיים ביולוגים מדבירים

 בומבוס מזן דבורים של כוורות וכן הוליסטי ביולוגי-אורגני

  בנות חממות ישנם למפעל .סגורות חממות בתוך להאבקה

  תבלינים לייבוש מפעל גם יש בקיבוץ .חרקים לייצור דונם 22

 של טרייה תוצרת מביאים הארץ מרחבי מגדלים  SDA בשיטת

  .מיוחד ייבוש תהליך במפעל שעוברים  תבלינים

  המרכזיות הסוגיות אחת הינה (והצפון העמקים אזור בכל כמו) המעיינות בעמק התעסוקה סוגיית .תעסוקה קידום

  העוסקות מסגרות שתי באזור פועלות כיום .אזורי כלל פעולה ובשיתוף מישורים במגוון כוללת התייחסות הדורשת

 :ומגוונת רחבה תעסוקתית תשתית וקידום בפיתוח

  עמק האזוריות המועצות בין פעולה בשיתוף הוקם אשר האנושי ההון ופיתוח לחיזוק כזמר – "מעברים" מרכז

  הפרטנית ברמה הן המועצות לתושבי ופרנסה תעסוקה בנושא מענה לספק המרכז מטרת .הירדן ובקעת המעיינות

 .הקהילתית ברמה והן

  ובינוניים קטנים עסקים לעידוד באזור פועל שאן ובית המעיינות לעמק ותףמש – (יוזמות טיפוח מרכז) י"מט

 .וכדומה ,עסקי מידע מתן ,מימון ,יעוץ ,לווי באמצעות

  המפעלים .(מפעלים 20 -כ) בקיבוצים בעיקר ,המועצה ישובי ברוב פזורים נקודתיים תעסוקה ומתחמי מפעלים מגוון

  ,מתכת ,פלסטיק מפעלי ,לחקלאות תומכים מוצרים ייצור :מסורתיות בתעשיות בעיקר מתמחים בקיבוצים

   .(אליהו בשדה בי ביו דוגמת) חקלאי טק הי תעשיית של ניצנים ישנם .ועוד (צבי טירת) מזון ,אלקטרוניקה

רוב  . קיים מצב של עודף היצע, ואולם. באזור מתחמי תעשיה ותעסוקה קיימים ומתוכננים רבים ומגוונים

למועצה ישנה עתודה  . בעיקר המתמחה בעיבוד תוצרת החקלאית, התעשייה הינה תעשייה מסורתית

של אזורי תעשייה ותעסוקה לפיתוח אשר מהווה פוטנציאל רב לפיתוח מוקדי תעסוקה מגוונים  

 .ומשקפים את הייחודיות האזור והתמחותו

  מתפתחים ,קיבוציים תעשיה למתחמי במקביל

 עסקים (ומושבים קיבוצים) המועצה בישובי

  ,תיירות – שונים בתחומים ויזמויות קטנים

  .עוד ,חינוך ,טיפול ,אמנות ,אומנות ,תרבות

  במועצה רבים אינם ותעסוקה מסחר אזורי

  תחנות סביב ,במנחמיה בעיקר מתרכזים והם

  ובחלק (השלושה גן ,נחום שדה) דלק

  .(ועוד ,ביכורה ישובי ,חיים מעוז) מהישובים
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 חקלאות

  שטחים .בו החיים בהוויית מהותי וחלק המעיינות עמק במשק המרכזי הענף והינה היתה חקלאות

 מתפרנסים המועצה מתושבי 28% -כ ,המועצה שטחי מכלל 50% -מ יותר תופסים חקלאים

  מגוון לפיתוח תשתית סיפקו שנים ארוך וניסיון ייחודי מים מערך ,מאתגרים אקלים תנאי .מחקלאות

   .במקום החקלאות ענפי של ביותר רחב

  ואף לאומית ברמה החקלאות בתחום מרשימים להישגים העמק חקלאי הגיעו השנים במהלך

 :בינלאומית

  ,(שדה גידולי) פתוח בשטח גידולים :בישראל הקיימים החקלאות ענפי כל כמעט מיוצגים בעמק•

 .אורגנית חקלאות ,(ורפתות לולים) חיים בעלי ,מדגה ,ופרדסים מטעים ,צמיחה בתי

  וניצולם (קידוחים מי ,ירדן מי ,מעיינות מי) בעמק המצויים מגוונים מים במקורות נרחב שימוש•

 .המליחות ורמת טמפרטורה ,הנדרשת כמות י"עפ ,מתאימים לגידולים

  שבהם דגים בריכות דונם אלף 12 בעמק .המעיינות מעמק מגיעים בארץ הבריכות מדגי 80%•

   .וקרפיונים בורי ,אמנונים מגדלים

  הבנויה מיוחדת בשיטה מאופיין הגידול .ישראל מדינת של התבלינים מיצוא 40% -כ מספק העמק•

  קורנית ,מנטה ,טרגון ,מרווה ,עירית ,בזיליקום וכולל מאוד מגוון הוא ,(טוף) מנותקים מצעים על

 .נוספים ותבלינים

 מחמירים אירופאים בסטנדרטים ועומדת לייצוא מיועדת בעמק התבלינים תוצרת של המכריע הרוב•

 מוקדם וייצוא לשיווק יחסי יתרון ולפתח מסוימים גידולים עונת הארכת מאפשר והחם הארוך הקיץ•

 .בארץ המיוצרת מהכמות 30% ומהווה בארץ מהגדולים הוא צבי בטירת התמרים גידול•

 .בארץ האורגנים הגידולים חלוץ הוא אליהו שדה•

  האזורי החקלאי פ"מהמו ויעוץ מידע קבלת תוך ,שונים לגידולים מודלים למגוון ניסוים מתקיימים שבשטחם (במושבים בעיקר) נבחרים משקים מספר הינם – מודל משקי•

  .למשק כספית ותמיכה

 חקלאות שימור ,חדשים כיוונים בחינת ,הקיים החקלאות מערך של מתמיד לשדרוג פועל פ"המו ."עדן חוות" ניסיונות חווה בסיס על יישומי חקלאי פ"מו פועל באזור•

 .לאזור חדשים ופיתוחים ענפים החדרת ומאפשרת .בחקלאות לעסוק נוספים ותושבים צעירים משיכת ,משמעותי פרנסה כמקור

 גידולי שדה
 

 מדגה
 

 בתי צמיחה
 

 מטעים ופרדסים

 רפתות ולולים
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 ייצוא (₪באלפי )ערך כספי  (דונם)היקף  ענף  

   12,000 4,000 עגבניות תעשייה ש"גד

   9,000 6,000 תירס תעשייה  

   3,000 4,000 שעויעית/אפונה  

   9,000 2,500 אבטיחים  

   7,500 2,500 (ירקות, בצל)שונות   

   15,000 45,000 חיטה  

   7,500 5,000 אספסת  

   2,000 6,000 חמניות/תלתן  

     10,000 גידולים פתוחים במושבים  

   65,000 85,000 ש"כ גד"סה  

   160,000 12,000 מאכל מדגה

   5,000 30 דגי נוי  

   165,000 12,030 כ מדגה"סה  

 50%לפחות  24,000 6,000 הדרים מטעים/פרדסים

 תלוי בזן, 25% -כ 45,000 5,000 תמרים  

   10,000 1,500 סובטרופיים  

   79,000 12,500 מטעים/כ פרדסים"סה  

 90% -כ 67,500 900 תבלינים בתי צמיחה

 10-15% -כ 37,500 750 עגבניות  

   3,600 30 ורדים  

   7,200 120 (פרחים, ירקות)שונות   

   115,800 1,800 כ בתי צמיחה"סה  

   1,500 500 בקטיף זיתים לשמן

עוד שנתיים -( 4,500) 1,500 מטע צעיר      

שנים 5עוד  -( 7,500) 2,500 נטיעה מתוכננת      

   1,500 4,500 כ זיתים"סה  

   90,000 חולבות 5,000 רפת בעלי חיים

     לבשר -עדרי בקר בשטח  2    

   12,000 טון בשר 13,000 לולים  

   102,000   כ בעלי חיים"סה  

   **528,300 *115,830   כ"סה

 לא כולל שטחי מרעה ושטח חקלאי  פנים ישובי* 
 

 מושבים 60%, קיבוצים - 40% -כ** 

 ענפי החקלאות העיקריים
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 תכנית אב לעמק המעיינות

 התפלגות הכנסות מענפי חקלאות השונים התפלגות שטח הגידולים

 (ש"גד) שדה גידולי

  מבין הגדולים והמים (73%) השטח "צרכני" הינם פתוח בשטח גידולים•

  12% -ב מסתכם זאת לעומת בהכנסות היחסי חלקם .האחרים הענפים

  בלבד

  ,שעועית/אפונה ,חיטה ,לתעשייה ותירס עגבניות :עיקריים גידולים•

   .(חדש כיוון) בטטות ,(ירקות ,בצל) שונות ,אבטיחים ,אספסת ,חמניות/תלתן

  במושבים חלקות גם ישנם ,קיבוצים של בשטחים נמצאים ש"גד שטחי רוב•

 (דונם 6,000 -כ) השיתופית לאגודה השייכות (אינטנסיבי בעיבוד לא חלקם)

 :ייחודיים מוקדים•

 הגדולים אחד יצואנים + בארץ הגדולים הגזר יצרנני – שלוחות•

  מחסור בשל להיסגר עומד) בננות לגידול במועצה היחיד מקוםה – גשר•

 (במים

 התפלגות שטח הגידולים –ש "גד התפלגות הכנסות מגידולים –ש "גד

 צמיחה בתי

  יוסף ובית ירדנה ומושבים בדרום ביכורה מושבי :עיקריים אזורים בשני מרוכזים במועצה הצמיחה בתי•

 .צמיחה בבתי האינטנסיבית החקלאות לתחום נכנסו טרם הקיבוצים .בצפון

  ,פלפלים ,(המקומי  ולשוק לייצוא) סוגים במגוון עגבניות ,(לייצוא 90%) תבלינים :עיקריים גידולים•

 .שונים נוספים וירקות ,פרחים ,קישואים,חצילים

 :ייחודיים מוקדים•

 ורדים לגידול משק ,(תבלינים טון 500) גדול משק :רחוב•

 עצמי בשיווק תבלינים משק :רוויה•

 .(ועוד חליטות ,סבונים ,שמנים) ותבלינים מרפא צמחי בסיס על קוסמטיקה תעשיית :חדשים אפיקים•

 מוצלחים מודלים ויישום צמיחה בבתי סולרית אנרגיה ושימור אגירה ,לקליטה אפשרויות בחינת נערכת•
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 בעלי חיים

 המועצה בקיבוצי פזורים והרפתות הלולים רוב•

  כנף ובעלי (חולבות 5,000) לחלב בקר הינה העיקרית ההתמחות•

  בשטחי לבשר בקר עדרי שני עוד ישנם .(בשר טון 12,000) לפיטום

   .מרעה

  פעולה בשיתוף החקלאות משרד של רפורמה שעברו רפתות 2 ישנם•

 :השכנות המועצות עם

  מוקםמ – (הירדן עמק) ומסדה מירב ,רופין כפר של משותף רפת•

 מירב קיבוץ בשטחי

 (תחתון גליל) רימון בית קיבוץ של בשטח מוקםמ – גשר של רפת•

 ועוד יששכר רמות ,ירדן מורדות ,הגלבוע ורדותבמ – מרעה שטחי •

 מדגה

  נמצאים דגים לגידול הבריכות רוב ,המועצה שטח מכלל 10% -כ מהווה המדגה שטח

  החקלאות ענפי מבין ביותר הרווחי הענף הינו המדגה ענף .העמק קיבוצי של בשטחים

  לחברת משווקת הדגים תוצרת .(מחקלאות ההכנסות מכלל 31% -כ) במועצה האחרים

 (אשר מטה .א.מ) מערבי וגליל המעיינות מעמק קיבוצים למספר המשותפת "ישראל דגי"

  :ייחודיים מוקדים

 (דונם 5) אינטנסיבי ,מתועש דגהמ – תרומות שדי

  ומניעת מתים דגים על בקרה ,מים סינון ,מים חמצון ,מזון של אחיד פיזור :יתרונות

  ייצור ,(פתוח במדגה חודשים14  לעומת) חודשים 10-11 גידול מחזור ,מחלות התפשטות

 בו חדש מדגה מתוכנן ,(פתוח במדגה דונם/טון 1.5 לעומת) דונם/טון 17 – אינטנסיבי

 .דונם/טון 40 –ל להגיע עשוי הייצור
 

  במקום .בישראל הדגים גידול בכלל 10% -כ מספק ,אינטנסיבי חצי גדול דגהמ – דוד ניר

  ומחזור ביולוגית פילטריזציה של תהליך לאחר במים "מחומש"ו "מרובע" שימוש נעשה

  .שונות דגים לברכות והעברתם משניים שימושים בין המים
 

 (רשפים ,דוד ניר ,רופין כפר) נוי דגי גידול – להתפתח שמתחיל ענף

 מטעים ופרדסים

 .משטח המועצה 11% -מטעים ופרדסים תופסים כ

,  (רוב אשכוליותה –דונם  6,000)הדרים , (דונם 5,000)תמרים : גידולים עיקריים•

 (מנגו, וקדואב –דונם  1,500)סובטרופיים 

,  (דונם 3,500)פרדס אזורי , (מטע התמרים הגדול בארץ)טירת צבי : מוקדים מרכזיים•

 (תמרים אורגניים)שדה אליהו , (דונם 600)פרדס מושבים 

נמצאים בשלב הכנסה מדורגת של . בשנים האחרונות החלו לפתח ענף הזיתים לשמן•

 (.דונם 4,500שתילה בשטח של  השלימו )הגידול 

   אורגנית חקלאות

 אליהו שדה

  אליהו בשדה להתפתח החל אורגנית ביולוגית חקלאות של הרעיון

 .חיים רךד – זו בחקלאות שראה לוי מריו בהובלת ,70-ה שנות בראשית

  דבר לשם והפך בתחום רב מוניטין אליהו שדה צבר השנים במהלך

   .האורגני בענף המובילים הגופים ולאחד

  ,ירק גן ,ורימונים ענבים של כרמים :כולל הקיבוץ של האורגני המשק

  מתקיימים בקיבוץ .הראשון המתועש המדגה ,תמרים מטעי ,שדה גידולי

  הגידול ושיטות המגוונים המשק ענפי את המציגים "טור-ביו" סיורים

 .האורגניים

 אורגניים לתבלינים משקים 2 – תרומות שדי

 אורגניים – מהגידולים קחל – מירב ,גלבוע מעלה
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 וחינוך חקלאות

  למערך האזורית החינוך מערכת לחבר מאמצי מסגרתב – החינוך מערכת עם חיבור

  את לחשוף במטרה החקלאי פ"ובמו עדן בחוות ספר בתי מנהלי מפגש נערך ,החקלאי

  המפגש בעקבות .כללי באופן בעמק החקלאי מערך את ולהכיר בפרט הענפה פעילותם

  באמצעות – מסוים ספר לבית המתאימים לנושא ההתחברות דפוסי את מנהל כל בחן

 :פ"המו עם פעולה שיתופי

 בחווה ביוטופ עבודות מבצעים התיכון למידית – הירדן גאון•

 התלמידים לשימוש החקלאות ומשרד פ"המו בלווי חממה בנתהנ – גלעד אולפנת•

 ס"לבי חממה בנו באזור מהמושבים מגדלים ניש – ביכורה יסודי ס"בי•

 

 חשיפה ,לסיור הספר בתי תלמידי קבוצות מארחת ווההח – עדן בחוות לימודיים סיורים

 .האזור לחקלאות וחיבור

 ותיירות חקלאות

  ,בכלכלתו חקלאות של ומרכזיותה האזור של החקלאי האופי למרות

 .דרכה בתחילת נמצאת החקלאית התיירות

  ח"הפל תכנית במסגרת חקלאית לא פעילות לפתח מתחילים בודדים

  לחיבור אפשרויות ייבחנו בהמשך .צימרים קמתה – בעיקר ,החדשה

 .ביישוב לחקלאות בצימרים הלנים
 

  המפעל על והסבר 'אורגנית בחווה סיורים' - (אליהו שדה) תור-ביו

  גידולים פרחי להאבקת וכוורות ביולוגיים הדברה אמצעי לפיתוח

  פינת,לילדים משחק מתקני ,סיורים :כוללת בחווה הפעילות ;חקלאיים

 .וכפריה אורגניות ארוחות ,חי
 

 עץ להכרת חווייתי רכזמ – (צבי טירת) התמר דרך המבקרים מרכז

  פעילויות ,התמרים במטעי סיור באתר ;ושימושים גידולו סביבת התמר

 .וכפריה התמר גידול על בסרטון צפיה ,שטח
 

   עניין ובעלי קבוצות למגוון לימודיים וריםסי – עדן חוות

 ואומנות חקלאות

  שדות עם בשילוב העמק לעבר גלבוע מהר הנשקף המרהיב והנוף הגבהים הפרש

 של בעבודות מצויה לכך הדוגמא .חקלאי לפיסול פורייה קרקע יוצרים נרחבים חקלאיים

  ואירועים נושאים המתארים ענק ציורי בשדות יוצר אשר ,חיים מעוז קיבוץ חבר ,וינר פיטר

  יצירותיו את מצייר הוא האחרונות בשנים .חיים מעוז בשדות יצירותיו היו רבות שנים .שונים

 .שבגלבוע שאול כתף מפסגת לצפות ניתן ציוריו ואת ,חרוד עין קיבוץ בשדות

 שיתופי פעולה מרכזיים
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 חקלאים מבנים

 בתי ,משרדים – הישוב של שטח בתוך נמצאים ומשמעותיים עיקריים חקלאים מבנים

 לשימושים ארעיות וסככות עזר מבני לרוב ממוקמים החקלאי בשטח .ועוד ,אריזה

  ישנם .טרקטורים וחניית ,קטנים משרדים ,ארוחה ,מנוחה ,ראשוני אחסון כגון ,תומכים

 פוטנציאל מהוויםה – החקלאי בשטח והן הישובים בתוך הן מנוצלים לא מבנים

   .ועוד חקלאית תוצרת חשיפת ,לימוד תחנות ,חקלאית תיירות מוקדי לפיתוח

קיים מגוון רחב של גידולים ובתחומים רבים פיתחה  . החקלאות הינה הענף המרכזי של המועצה

המועצה יתרון יחסי והצליחה לנצל את תנאי האקלים ומקורות מים לייצור ולייצוא תוצרת חקלאית  

 .   ניכרת התחלה של פיתוח חקלאות אורגנית, כמו כן. איכותית העומדת בסטנדרטים גבוהים

 ח"פל מדיניות

  חקלאית הלא הפעילות את המסדירה (16052/ג) חדשה תכנית אושרה

  ומאפשרת בלבד 'א חלקות בתחום חלה התכנית .המעיינות עמק במושבי

  או 2 הקמת :כגון ,חקלאית לא לפעילות ר"מ 500 של מירבי שטח הקצאת

  לפעילות מהשטח בחלק שימוש ,(המגרש לגודל בהתאם) אירוח יחידות 4

 .חקלאית ותיירות תיירות לשירותי או חופשיים למקצועות חקלאית לא

 :עיקריים דגשים

  בכל מחודשת והיערכות גידולים התאמת ומחייב הרגישים בגידולים לצמצום היום כבר ורםג – במים מחסור•

  פיתוח ,ובמקביל ,באזור וגוברת הולכת המים בעיית בשל יותר מאוימת הינה פתוח שטח חקלאות .המערכות

 .חיוניות ואף רבה חשיבות מקבל (ועוד ,מתועש מדגה ,צמיחה בתי) אינטנסיבית חקלאות
 

 בדפוסים עדיין מתמקדים הקיבוצים ואילו ,העמק במושבי בעיקר פתחההת – האינטנסיבית החקלאות•

   .אינטנסיפיקציה תהליך עברו וטרם מסורתיים גידולים ובסוגי
 

  של המחמירים בקריטריונים ועומדת לייצוא מיועדת מהתוצרת משמעותי חלק מנםא – הסביבה איכות•

 דפוסי ,הדברה חומרי לסוגי הקשור בכל לסטנדרטים עונה אינה עדיין העמק חקלאות רוב ,האירופי האיחוד

  כלל ובקרב אזורית כלל ברמה הפנמה חסרה ,מספקת לא אכיפה .(דגההמ – בעיקר) וניקיון פסולת פינוי

 .העמק אוכלוסיית
 

  כיום ,העבודה כוח התייקרות בשל .בנושא אזורי מערכתי טיפול קיים ולא אדם בכוח מחסור שנוי – אדם כוח•

 חזרת של מגמה החלה האחרונות בשנים ,במקביל .זרים עובדים של בעבודה משתמשים המושבים חקלאי

 .בחקלאות לעסוק הבנים

 פוטנציאל הפיתוח 
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 איכות סביבה

 אנרגיה

 :במועצה מקיימת לאנרגיה דוגמאות

 .רחוב לתאורת בשלוחות בשימוש .פרטית לצריכה ,מים חימום תקנימ – סולרית אנרגיה•

 .(8 נספח ראה הפרויקט על לפירוט) טליה באתר קיים – אשפה ובאתר מרפתות אנרגיה לייצור מתאן גז תפיסת  –" זבל" אנרגיית•

 ???יבניאל רמת רכס על ,הגלבוע רכס על חשמל חברת של הרוח טורבינות לחוות מאושרת תוכנית – רוח טורבינות•

 – גלבוע במעלה ואתר רעיונית בבחינה הנמצא "הירדן כוכב" אתר :שאובה אגירה בשיטת חשמל ליצירת פוטנציאליים עיקריים אתרים שני ועצהבמ – שאובה אגירה•

  התחתון מהמאגר הלילה בשעות עודפת אנרגיה בכוח יישאבו מים .90 תחתון ומאגר עליון אגרמ – מאגרים שני הקמת נדרשת האתר הפעלת לצורך .מתקדם כנוןבת

   .חשמל להפקת המשתחררת האנרגיה תנוצל כשבדרכם ,התחתון למאגר העומס בשעות מטה ויוזרמו ,העליון למאגר

 המים בכוח חשמל לייצור קטנות הידרואלקטריות תחנות 4•

 ירוקות קהילות

 :ירוק חיים אורח קיימיםהמ – מוקדים/ישובים

  למגורים דונם חצי מתוכן דונם וחצי 1 של יחידות 15 – א שלב) הקיבוץ בהרחבת אקולוגית שכונה מתהק – איתן נוה•

  לרווחת גן יקום השכונה ובמרכז שיתופית חנייה מתוכננת לשכונה .מגרש לכל אקולוגית גינהל – צמוד אחד ודונם

   .(ירוקה ובנייה אפורים מים ,עילי נגר ,מחזור בנושא התמקדות .הקהילה

 עומס הסטת – הלילה בשעות מים קירור) במים קור אוגרת מערכת ,ביולוגית הדברה ,אורגנית לאותחק – אליהו שדה•

 .קומפוסטר ,(לשפל משיא חשמלי

 פסולת ושפכים
 .  ספר נקודות הפזורות ברחבי המועצהממ –בקבוקי פלסטיק ועיתונים , ברמת המועצה מתבצע איסוף קרטונים

 .מקצצים פעם בשנה ומרפדים רפתות, אסף בכל ישובנ –גזם 

 .פינת הפרדת פסולת מסודרת קיימת –בשדה אליהו 

 .  השפכים יועברו למתקן דרך צינורות תת קרקעיים. חקלאות ותעשייה, אזורי המתוכנן מיועד לספק שירות של טיהור שפכים לישובי המועצה ש"מט
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 (ראה אפיון מלא בנספח התיירות)תיירות 

מרקמים ואתרים  , ולצדם מערך של מוקדים, במועצה מגוון עוגני תיירות לאומיים ובינלאומיים

לאזור פוטנציאל רב לפתח מערך תיירות  . או בשלבים ראשונים של חשיפה" המסתתרים"

 המשקף את ייחודיות עמק המעיינות ברמה הארצית והבינלאומית  , בקצב אחר, ייחודי

  מיקום ,מעיינות שפע ,בחורף נוח אקלים ,מעניינת טופוגרפיה :הגיאומורפולוגי בהיבט בולטים יתרונות לאזור

   .(לכנרת ירושלים ובין) לצפון דרום בין המחבר 90 ציר ועל במזרח ירדן עם לגבול סמוך דרכים פרשת על

  36 ,(הקדום עמל ,קיבוצים ,יששכר ,תבור ,חרוד) נחלים :ייחודיים טבע משאבי של רחב מגוון באזור

  מים אתרי במועצה .גלבוע רכס של הדרומי החלק ,מצפורים ,מוכרזות טבע שמורות 15 ,מים מאגרי ,מעיינות

 .(הקיבוצים נחל ,שוקק עין ,מודע עין) המעיינות משולש ,חוגה גני ,השלושה גן :טבעיים

  תלים מערך ,בגשר נהרים חווית ,הירדן כוכב לאומי גן :ומורשת היסטוריה ,ארכיאולוגיה משאבי

  מנחמיה ראשונים מושבת ,ההיסטורית העמק רכבת מסילת תוואי ,חיים מעוז עתיק כנסת בית ,ארכיאולוגיים

 .ועוד הרופא בית ומוזיאון הראשונים רחוב עם

  מרכז – 'החסידה מקור' ,אוסטרליים וצומח חי בעלי תצוגות גן – (דוד ניר) 'גורו גן' :וצפרות חיים בעלי

  כמעט ציפורים חולפות בבקעה .ומיוחדים נדירים בציפורים צפייה – (רופין כפר) בעמקים הבינלאומי הצפרות

 .הדגים בכרות ריבוי בשל לאזור נמשכים רבים ועופות השנה חודשי כל לאורך

  עתיקות אתר .העתיקה שאן בית – סכיתופוליס הלאומי הגן עם שאן בית עיר שוכנת המעיינות עמק בלב

  לתיירות היתר בין ,בארץ המרכזיים הביקור ממוקדי אחד והמהווה רב בינלאומי ערך בעל הינו שאן בית

   .נכנסת

  ענף ,הנגיש ומיקומו האזור של וההיסטורי הארכיאולוגי ,הטבעי בעושר הטמון העצום הפוטנציאל למרות

 .הארצי התיירות ובמערך המקומית בכלכלה מרכזי מקום תפס ואינו כראוי התפתח אינו המקומי התיירות

  :מצומצמות הינן והסעדה ללינה האפשרויות מספר .מעבר וכאזור אחד יום של לביקור בעיקר משמש האזור

 .פאבים שני ,מסעדות 4  ,קמפינג אתרי 3 ,(דוד וניר במנחמיה בעיקר) כפרי אירוח יחידות 161
 

  האזור של מחדש מיתוג :בתחומה התיירות ענף לפיתוח מאמץ להשקיע המועצה החלה האחרונות בשנים

  שאינן אטרקציות ומגוון תיירות מתחמי ,והמים הטבע אוצרות חשיפת ,תדמיתי שינוי ',המעיינות עמק'כ

  תשתית הקמת וקידום (ירדנה) תיירותיים כפרים קידום ,יזמויות עידוד וכן ,הארץ מתושבי גדול לחלק מוכרות

 .(כפרי אירוח) באזור התיירים של השהיה תקופת את להאריך המיועדת תיירותית
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  ממוקם העמק .וחיזוקו החיבור מיצירת ליהנות עשוי או היום כבר מחובר הוא אליהם ובינלאומיות לאומיות ,אזוריות רשתות למספר בהקשר המעיינות עמק את לאפיין חשוב

  מערך ,מיוחד חינוך ,מרכיביה על חקלאות) ייחודיים התמחות תחומי בו והתפתחו ,מורשת ,ארכיאולוגיה ,טבע באוצרות שופע הוא ,אזורית כלל ברמה אסטרטגי במקום

   .התייחסות ונושאי תחומים במגוון ועולמיות ארציות רשתות משלל חלק שהיא ייחודיים מוקדים רשת יוצרים – אלה כל .(ועוד קהילתי

ת שאן בי –( עתיקות, תלים) ארכיאולוגיה
 דקאפוליסמהיא אחת ( סקיתופוליס)העתיקה 

ר הערים הלניסטיות שהיו ממוקמות  עש –

בין הערים  . ברובן בעבר הירדן המזרחי
(.  היא עמאן)ופילדלפיה , דמשק: הנוספות

הממצאים הארכיאולוגיים באתרים אלה היום  
  .  כוללים תיאטראות ומקדשים לאלים

 –( יששכר, תבור, חרודנחל , ירדן) נחלים

נחלים חוצים את שטח המועצה לאורך  ה
ולרוחב וזורמים בשטח מוניציפאלי של מספר  

 .  רשויות מקומיות

 ארציות ובינלאומיות, שתות אזוריותבר –עמק המעיינות 

מגוון מוקדים חשובים המספרים את  באזור – התיישבות

תולדות ההתיישבות באזור והינם חלק מרשת מושבות 
,  סביב כינרת, אתרי התיישבות ומורשת בעמקים, ראשונים

 .  וברחבי הארץ

ק המעיינות הינו אתר צפרות בעל עמ – צפרות

בשל מיקומו על , חשיבות ארצית ובינלאומית
יחד עם  )מסלול נדידת הציפורים העולמי 

,  חוף כרמל, עמק החולה: אתרים נוספים בארץ
ניתן לצפות במגוון  (. אילת, ערבה, ירושלים

 .  רחב של ציפורים לאורך כל השנה

של מסילה ותחנות הרכבת   שרידים –רכבת העמק 

תחנות   24הנמצאים בתחום המועצה מהווים חלק מרשת של 
אשר  , הפזורות לאורך התוואי ההיסטורי מחיפה לסוריה

 .אזית'החיגהתחברה למסילת רכבת 

שתרע עלפני שטח מוניציפאלי של שתי מ –רכס גלבוע 

ומהווה שלוחת  ( עמק המעיינות והגלבוע)מועצות אזוריות 
עבר  )רכס המרכזי של ארץ ישראל ה –של הרי השומרון 

 .המערבי( הירדן

אזור שוכן על דרך המעבר בין ה – נצרות

ונמצא על תוואי  , בית לחם לכנרת-ירושלים 
 .שרשרת אתרי טבילה לאורך הירדן

שדה אליהו שיחק   קיבוץ –חקלאות אורגנית 

תפקיד חלוצי בפיתוח החקלאות האורגנית  
בישראל והיום מהווה מוקד חשוב בין רשת  

,  משקים וחוות אורגניים ברחבי הארץ, מוקדים
 .ובעולם( שיתוף פעולה עם ירדן)באזור 

רוח והפרשי גבהים  , שמש, שאבי מיםמ –אנרגיה חלופית 

המצויים במקום מספקים תשתית רחבה להפקת סוגים 
ניתן להתחבר לרשת מקומות  . שונים של אנרגיה חלופית

פ "שת, ערבה, רמת הגולן)בארץ ובעולם העוסקים בנושא 
 (ועוד, עם ירדן

נו אחת ההתמחויות הבולטות של המועצה  הי –חינוך מיוחד 

לאומית ואף  , אשר מהווה מרכז ידע חשוב ברמה אזורית
מוסדות ומסגרות רבים בעולם פיתחו  , מוקדים. בינלאומית

שיקום , טיפול, רשתות מקצועיות סביב נושאים של חינוך
ושילוב של אוכלוסיות ייחודיות וידע בתחומים אלה זוכה 

 .  לעניין רב במגוון מישורים
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 מסלולי נדידת הציפורים אתרי קודש נוצריים ישובים שנוסדו בימי העלייה הראשונה
 תוואי נהר הירדן

 הדקפוליסערי  אזית'החיגתוואי רכבת 

 הרי שומרון ורכס הגלבוע

 מפת אתרי הפקת אנרגית הרוח בישראל
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 מדיניות: 2פרק 

  הנוכחיים תושביו טובתל – האזור של צמיחתו לקדם המיועדת תכנון מסגרת מתווה המדיניות

  סינרגיה המניעה ,הכוללת הראיה .במשולב וסביבתית כלכלית ,חברתית - מקיימת צמיחה ולהנעת

  תשאיר ,זמנית ובו ,מוגדרים בכיוונים ויעילה מתואמת התקדמות תאפשר ,המאמצים מגוון בין

 .משתנה למציאות בהתאם המתעדכן גמיש לפיתוח חופש דרגות
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 מאפיון למדיניות

   המועצה חזון

  2002 משנת האסטרטגי מתהליך כתוצאה

  הובילה אותם עדכניים פיתוח תהליכי ושלל

  ,האחרונות בשנים המעיינות עמק אזורית מועצה

  לכלל מנחה כמסגרת המועצה חזון גובש

  אנשי ידי על לאחרונה עודכן זה חזון .פעילותיה

  במערכות הטמעה בתהליכי ונמצא המועצה

  את להתוות ימשיך והוא וחברתיות ארגוניות

   .הבאות בשנים דרכה

  נערכו .האב תכנית הכנת במהלך ובמשולב במקביל התקיימו אשר תהליכים מספר על התבסס המועצה מדיניות הגדרת תהליך

  בסיס על התקיימו הדיונים .האזור בפיתוח העוסקים גורמים ומגוון עניין בעלי ,תפקידים בעלי עם וציבוריים מקצועיים דיונים

  מנהלות בשלושת דיונים וסבב הישובים נציגי בפורום דיונים ,בינמשרדית היגוי ועדת עם ,עבודה צוות עם שוטפות ישיבות

  אפיון ,נתונים באיסוף תכנון צוות עסק ,במקביל .(וקיימות מוניציפאלי ,וחינוך קהילה חברה ,ופיתוח צמיחה) ציבוריות-מקצועיות

  תוך וזאת ,עתידה עיצוב על להשפיע העשויים במועצה ותהליכים תכניות ,פעילויות שלל ומיפוי רחבה כוללת בראיה מערכתי

  של קומפילציה מפת הוכנה זו במסגרת .נוספים רלבנטיים וגורמים ממשלה משרדי ,במועצה התפקידים בעלי מול שוטפת עבודה

  .וביצוע תכנון של שונים בשלבים הנמצאות המאושרות פיתוח תכניות כל
 

 :בסיס מרכיבי במספר ביטוי קיבלו אשר מסקנות למכלול הביא הממצאים כל של האינטגרטיבי הניתוח

 (האזורי DNA -ה) הייחודיות הבסיס תכונות הגדרת•

  מוביל ערכי קוד הגדרת•

 הבאות בשנים המועצה בפני העומדים מרכזיים אתגרים זיהוי•

 

  ,המועצה של מנחים מדיניות קווי לגיבוש בסיס היווה ,לתכנית מוצא נקודת ושימש קודם הוגדר אשר המועצה חזון עם יחד ,זה כל

  של המפתח מתחומי אחד בכל אופרטיביות כנגזרות וכן בינתחומית משולבת בראיה מרכזיים פיתוח כיווני להגדרת ובהמשך

 .המועצה

 

 

 

חזון  
 המועצה  

קוד  
 ערכי

קווי מדיניות  
 מנחים

  DNA   

מוקדים  , כיווני פיתוח עיקריים
 ייחודיים ויחסי גומלין  

אתגרים  
 מרכזיים
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 ואפיקי נחלים, רמה, הר, שילוב בין עמק –טופוגרפיה ייחודית 

, קיץ חם ויבש, טמפרטורות גבוהות יחסית ברוב ימות השנה –שמש 

 חורף נעים וחמים

 מגוון מקורות מים , מערכת עצמאית –רשת מקורות מים 

בסיס   –אוכלוסיות ואורחות חיים מגוונים , רשת ישובים

 לפתיחות ופלורליזם חברתי

,  אזור מעבר, נגישות –צירי תנועה לאומיים ובינלאומיים 

 פרשת דרכים

העמקת הזיקה ובסיס  , לשימור –שורשיות ומורשת , ערכיות

 לפיתוח עתידי

 כענף מוביל וכאורח חיים –חקלאות 

 היסטוריה ותיירות  , כמוקד מורשת –בית שאן בלב העמק 

 שכנות עם העמקים וסובב כנרת  

 כבסיס לשיתוף פעולה   –גבול בינלאומי עם ירדן 

 הבסיס הייחודיות תכונות –האזורי  DNA -ה

Beit-Shean 

Jordan 

90 

90 
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 והמבדילות המייחדות התכונות מהן להגדיר היה חשוב .יחסי ויתרון ייחודיות בסיס על האזור תכנון לצורך חיוני מהלך היווה המעיינות עמק של ייחודיות בסיס תכונות זיהוי

 לעיתים המתחבאים הייחודיים מאפיינים לחשיפת תשתית שימש המהלך ,כן כמו .הסובבות המקומיות הרשויות משאר המועצה ואת ,בישראל אזורים משאר האזור את

  המשאבים כלל של מחודשת לבחינה חשוב תפקיד שיחק העמק של היחסיים יתרונות אחרי חיפוש ,מקום מכל .עצמו המקום לתושבי ואף ,יעד קהלי למגוון ידועים ופחות

  חלק כי אם ,"חיוביות" תכונות איתור על הושם הדגש .בהם הטמון הפוטנציאל ומיצוי למינוף ותחומים מכלולים ,מוקדים להגדרת בסיס והיווה המקום של "אוצרות"וה

  תכונה כל .נושאות שהן החיובי במטען להתמקד בעיקר אך ,השליליות להשלכותיהן מודעים להיות חשוב ולכן ,מידה באותה ושלילית חיובית לפרשנות ניתנות מהתכונות

         .ובעולם בישראל אחר מקום בשום קיים שלא "נדיר מוצר" ,במינה ייחודית כוללת תמונה שיוצר הוא הוא התכונות בין השילוב כי אם ,לכשעצמה ייחודית הינה
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  להוות מיועדים אלה עקרונות .מנחים עקרונות מספר בתוכה המאגדת ערכית תפיסה עומדת המעיינות עמק אזורית מועצה של הפיתוח מדיניות בבסיס

   :פעילותיה ותחומי מרכיביה כלל על המועצה מדיניות לקביעת ובסיס התייחסות נקודת

   מקיים פיתוח .א

 שיוויוני באופן ולגשת ,ובטוחים בריאים ,ארוכים חיים לנהל יוכל שבו באופן הנוכחי הדור של צרכים לספק המיועד פיתוח הינו

  מושג .בעתיד צרכיהם את לספק הבאים הדורות של בסיכויים לפגוע מבלי וזאת ,מכובדת חיים לאיכות הנדרשים למשאבים

  ,טיפוח ,שיתוף ועד וצמצום חסכון ,משימור – הסקאלה לכל התייחסות מדגיש אשר מאפשר לתכנון כוונה בתוכו טומן הקיימות

  פיתוח כל נגד במאבק כלומר ,"לא מה"ב המתמקדות רבות שנים אשר וירוקות סביבתיות לגישות בניגוד ,וזאת .ופיתוח קידום

  הקהילה של בצרכים ,בסביבה מתחשב שהוא פיתוח אבל ,פיתוח לאפשר באים ,זאת לעומת ,מקיים ופיתוח קיימות .סוג בכל

 של עקרונות עשרת ראה) הנתון והאזור למקום והנכון המתאים ובאופן בקצב ,במועד ,במקום ומתקיים והעתידית המקומית

   .(7 בנספח קיימא בר פיתוח

  בכל שזורה הגישה .המועצה של הפעילות תחומי כל על ומקרין התכנית בבסיס העומד יסוד כערך לקיימות מתייחסת התכנית

  .שנים לאורך המועצה בהתנהלות מובילה לתפיסה להפוך ומיועדת התכנית של וההמלצות המסקנות ,המרכיבים ,החלקים

  הציבורית בתודעה מקיים לפיתוח מיידי באופן מתקשרים אשר לתחומים מיוחדת לב תשומת מקדישה התכנית ,במקביל

 ואולם .ועוד פיזי פיתוח ,מים ,חקלאות ,הסביבה איכות כגון ,יחסית קצר ובטווח בולט באופן הגישה את לשקף ומאפשרים

 ."קיימות במשקפי" ותחום נושא כל לבחון כאמור אלא בלבד אלה בנושאים להתמקדות התפיסה את לצמצם לא חשוב

 

 קוד ערכי מוביל

מקורות  , אנרגיה
,  משאבי טבע, מים

 שטחים פתוחים

,  בריאות לכל
,  חינוך סביבתי

 כלכלה מקומית

שיתוף  
הציבור  
 ושקיפות

נפח הפסולת  
והפרדה  

 במקור

,  התרבות
המורשת והנוף 

 המקומיים  

,  ערוב שימושים
מערכות תעבורה  
,  סביבתיות ונגישות

,  אנרגיה חלופית
,  חקלאות מקיימת

 בנייה ירוקה

איגום , ניהול ירוק
עירוב  , משאבים

 שימושים

 

 פיתוח מקיים.  א
 

 פיתוח על בסיס יתרון יחסי וייחודיות.  ב

 

 שיתופי פעולה וחיבורים.  ג

 
 רשת אזורית משולבת.  ד
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  ,האזור ,המועצה של היחסיים יתרונות בסיס על פיתוח תהליכי למנף מיועדת התכנית

  מוצא כנקודת האזור של והייחודיות היחסי היתרון העמדת .והסביבה המקומית הקהילה

  פתרון מתהליכי בשונה – רחבה אסטרטגית חשיבה תקדם ,כולל אזורי תכנוני למהלך

  בהזדמנויות ממקד ,יצירתיות של אקלים בונה ,חיובית אנרגיה מזרים ;יום-היום בעיות

 של פתרונן לקידום יוביל והתמחות ייחודיות ,פוטנציאל מינוף כי אמונה מתוך זאת .ופיתוח

  .זמן לאורך צמיחה יניע ובכך המקום משאבי מימוש הזדמנויות ,עוצמות בסיס על בעיות

   וחיבורים פעולה שיתופי  .ג

 ובעיקר בנפרד מרכיב לכל התייחסות המאפשרת בינתחומית כוללת בראיה הינו האב תכנית של המוסף הערך

 ,ומשלים משולב לפיתוח הזדמנות שותף בכל רואה זו גישה .ביניהם הקישורים ואפשרויות הגומלין ליחסי –

 הצלחות שבו מצב אלא "השני חשבון על אחד" לא פעולה לשיתוף מודל יצירת ומאפשרת ,כולל ממערך כחלק

 .ובמרחב באזור ,במקום והפיתוח השותפים כלל את ומקדמות מצטברות אחד כל של

 פיתוח על בסיס יתרון יחסי וייחודיות .  ב

   משולבת אזורית רשת  .ד

  מושג על המבוססת מורכבות מערכות לניהול עכשווית גישה עומדת התכנון תהליך בבסיס

  ,לביזור כוונה בתוכו טומן הרשת מושג .*הדדית המחוברים מוקדים של מערכת – הרשת

  ,פתוחה ,דינמית מערכת הינה רשת על מבוססת אזורית מערכת .היררכיה והשטחת גמישות

  תוך ואף הפנימי האיזון ערעור ללא אותם ולמנף לספוג יכולת ובעלת לחידושים רגישה

  המחשוב בתחום מקורו את משקף המושג של נוסף היבט .וצמיחתו עדכונו ,העצמתו

  במציאות החיים תחומי לכל התווסף אשר הדיגיטאלי ההיבט והוא הגבוהות וטכנולוגיות

  .העכשווית
 -מוקדי התמחות 
 –גרעיני צמיחה 

 גמישות    "  גנרטורים"

השטחת  
 היררכיה  

טכנולוגיה  
 "  חכמה"

שינוי/עדכון/התאמה
 הוספה ממדי הרשת  /

 *Network Society ,Castells ,2000 
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 דינמיקה של שינוי –אתגרים מרכזיים 

 –לתוצר דמוגרפי צומח 
,  ייחודי, תוך מצע ערכימ

 אטרקטיבי ורלבנטי

מהצמחה  
 דמוגרפית

לרשת אזורית המעצימה  
כל מרכיב ומעודדת 

 סינרגיה

מעשיה  
 נקודתית

, למרחב חוצה גבולות
מנצל את ה – ודיפוזיפתוח 

 "הדפנות"ריבוי 

, מאזור קצה
,    מעבר

מנותק  
 ומתבודד

  –" אחר וייחודי" ללהיות
א על בסיס כמות  של

,  אלא על בסיס ערכי
 איכותני  

מלהיות כמו 
 אחרים

 –לאזור אקטיבי ומתחדש 
,  קיימות, תוך המורשתמ

  ומקצב אחר

מאזור רדום 
 "  מיושן"וקצת 

 הורדת ,ההזדמנויות חשיפת יאפשרו ,למודעות האזור את יעלו אשר בדפוסים הציבורית בתודעה שינוי לצד עצמית בתפיסה משמעותי שינוי .לשינוי זקוקה המועצה

 אנשי החלו האחרונות בשנים .הישראלית ובחברה במפה צמיחתו את ולהניע מקומו את לתפוס נדרש האזור .הפתוח השוק מול ואל הפנים מן הצמיחה והנעת החסמים

 המועצה של מעמדה לקידום מנחה מסגרת ותספק המועצה של מאמציה מיקוד תאפשר האב תכנית .בעיצומו נמצא התהליך והיום זה לשינוי תשתית להניח המועצה

    .והכלכלי האזרחי ,הממשלתי יום סדר על ומיקומה

  ולהנעת לצמיחה כתשתית היחסיים היתרונות בחשיבות המכירה גישה משקפת התוכנית

  בהובלת ,בהזדמנויות ,בפוטנציאל מתמקדים הדברים והצגת הדגש עיקר ,לכן .פיתוח

 החסמים את להכיר יש – זאת עם יחד .באזור מיטביים יחסיים יתרונות המייצר שינוי

  וגדלים הולכים פערים באזור ייצרו אלה .שנים לאורך האזור צמיחת על המקשים והבלמים

  ,בעיות .אחרים אזורים לבין זה אזור בין .הצמיחה מאפייני לבין הפיתוח פוטנציאל בין

  דרך אליהם ומתייחסת בהם מכירה התוכנית .לשינוי נדרשים אלה וחסמים קשיים

  טמון אב תוכנית של יתרונה שכן .השינוי להובלת ההזדמנויות הצגת .הפיתוח פוטנציאל

  .וצמיחה העצמה המאפשר ,"יש"ה את המשקפת הכוללת ,המקצועית ,האופטימית בראיה

   .ומקיים צומח אזור להנעת בבעיות מטיפול מעבר – זה שילוב משקפים השינוי אתגרי

  על נשענת ,במינה ייחודית ,איכותית חיים סביבת פיתוח על בתכנית הושם מיוחד דגש

  בהתאם מתמיד באופן ומתעדכנת מתקדמת במקביל אשר ,המקום ורוח מורשת ,הערכים

   .משתנה למציאות

  התמחויות ,ומים טבע משאבי ,ייחודי מיקום :ומגוונים רבים יחסיים יתרונות למועצה

   .במקום הנמצא והחברתי האנושי ההון – ובעיקר ,שנים במשך שפותחו ייחודיות

  הארצית ,האזורית ברמה מגוונים יעד לקהלי אוצרותיה את לחשוף המועצה הבשילה כיום

  המרחב עם פעולה ושיתוף פתיחות ,שותפות של יחסיים לקיים זה בסיס ועל והבינלאומית

 .הסובב

 שינוי הובלת שבין "התפר על" התקדמות הינו הבאות לשנים המועצה של המרכזי האתגר

 תוך משמעותית וחברתית כלכלית ,דמוגרפית לצמיחה האזור את להביא המיועד נרחב

  טבע ,נוף תבנית ,הייחודי אופיו שימור לבין ,מחד – משתנה למציאות חיים אורחות התאמת

 .מאידך – המעיינות בעמק החיים חווית של הקסם את היום המרכיבים חברתי ואקלים
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  תוך העמק של (DNA -ה) הייחודיות הבסיס תכונות את המשקף משולב אזורי פיתוח

 ובינלאומית לאומית ,אזורית ברמה ייחודיות ומוקדי התמחויות סביבן וקידום חשיפתן

 

  ומגוונות ייחודיות אוכלוסיות ,המקום לתושבי ואטרקטיבית איכותית חיים סביבת טיפוח

  "המקום רוח" את תואמי ,מקיימים פיתוח ודפוסי אופי ,למקצב תאםבה – פוטנציאליים ותושבים

   .הבאים הדורות של ואלה העתידיים ,הנוכחים התושבים של לצרכים מענה ומספקים

 

 שיתופי והיוצרות בנפרד מוקד כל של העצמה המעודדות מועצתיות פנים רשתות פיתוח

 קיימות לרשתות חיבור ,והמועצה הישובים ,התושבים בין גומלין ויחסי חיבורים ,פעולה

 הרלבנטיים בתכנים חדשות רשתות ויצירת ,ובעולם בארץ

 

 – זמני ובו ,החיים ואורח האופי על שומר ,וירוק רגוע ,חקלאי ,כפרי אזור ולשמש להמשיך

 .וצומח פעיל ,מתחדש ,עדכני

 

 ומורשת אוצרות חושפי ,עניין מעוררי ,גבולות חוצי ,מזמינים ומוקדים שערים ,צירים פריסת

 .ולמשקיע ,למבקר ,לתושב הפנים םע – המקום

 

 מטרות מרכזיות –קווי מדיניות מנחים 
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 עיקרי התכנית: 3פרק 
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 ובמקביל ,כוללת הראיה את המשקף מבנה אומץ ,ביניהם והשילוב מוקדים ,תחומים במגוון המועצה לפיתוח מסגרת לספק ורצון התכנית של וכוללנות מורכבות בשל

  :קבוצות לשתי חלוקה תוך והמלצות פעולה קווי ,האזורית הפיתוח מדיניות של המרכזיות המשמעויות את מגדירה התוכנית .התכנית מרכיבי של הדגרתי קידום מאפשר

  הינם בתכנית התייחסות קיבלו אשר התחומים .מוגדרת תחומית התייחסות המחייבים התשתית תחומי מגוון את כוללים האל – התחומיים המרכיבים•

  מערך ,תרבות ,תיירות ,וקהילה חברה ,ויזמות תעסוקה תעשייה ,חינוך ,מגורים :בעמק "החיים חבילת" את מרכיבים והם המועצה של העיקריים פעילות תחומי

 .פיזי פיתוח ,סביבה איכות ,מוניציפאליים שירותים

  מאפייני ,קהלים ,פיתוח תחומי מגוון בין המשלבת ,הכוללת ההתייחסות את המשקפים התוכנית של הכוללים מרכיביה אלה :האינטגרטיביים המרכיבים•

   .צמיחה ודפוסי פעילויות

 

   :כוללים האינטגרטיביים המרכיבים

        שדה של ההתייחסות סביבת את ומהווים השטח עיקר את התופסים הרחבה האזורית ברקמה הכלולים המרכיבים למגוון מתייחס הבסיס חנפ – בסיס נפח

  פיתוח מאפייני על משליכיםה – משנה לאזורי האזור חלוקת הבסיס נפח הגדרת אפשרתמ – בנוסף .המחצבות ,מים ,חקלאות ,פתוחים שטחים :האזורי התכנון

   .ופיתוחם צמיחתם דפוסי והגדרת המועצה אזורי לאפיון רחבה תשתית מייצרת משנה אזורי הגדרת .ביניהם הגומלין ויחסי הבנויים המרקמים ,הפתוחה הסביבה

 

 

 

 מרכיבי התוכנית 

 מכלולים

נפחי  
 הבסיס

 צירים

  יעד קהלי ,יזמויות ,פעילויות מגוון המושך גנרטור לשמש העשויים צירים מגוון חוצים המועצה את – צירים

  :הם המרכזיים הצירים .פיתוח ותחומי

   באזור העוברים והמסילות הכבישים  – ארציים צירים•

 נושאי אפיון ,"התמחות" המשקפים צירים – נושאיים צירים•

   באזור וההתחרשויות הישובים ,המועצה מרכיבי מגוון בין קשר המייצר המערך – מקשר מערך•
 

  ,פעילויות מגוון בין לשלב המיועדים אינטגרטיביים מרחבים כוללים אלה – אסטרטגיים מכלולים

  אסטרטגיים מוקדים בתוכם מאגדים אלה מכלולים .וסינרגטי מקשר כמכלול פיתוח ותחומי יעד קהלי

  מכלול בכל .ומשולב אינטגרטיבי ופיתוח התייחסות דורשים בעיקר אך ,לכשעצמם משמעותיים אזוריים

  תבנית ,מים מקורות ,חקלאות סוגי ,טבע משאבי) האזור למאפייני וכן ,עצמם למוקדים הינה ההתייחסות

  הממוקמים מכלולים 6 – אסטרטגיים מכלולים שבעה מגדירה התכנית .הסובב המרחב אל והיחס (נוף

 ומכלול ;האזור כיכר ,ירדן מכלול ,ביכורה ,הגלבוע ,המעיינות ליבת ,מנחמיה :מוגדרים אזורים/במתחמים

  רשת באמצעות פיזי מרחבי ביטוי המקבל – ייחודיות ואוכלוסיות קהילתי במגוון אזורית התמחות סביב נוסף

 .המועצה כל פני על המתפרסים מוקדים
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 תחומי תשתית  צירים מכלולים אסטרטגיים נפח בסיס  

שטחים פתוחים  
 ואזורי משנה

 מגורים צירי תנועה ראשיים מנחמיה

 חקלאות
 

,  מנחמיה)גבול עם ירדן 

אזור סחר  , מעבר גבול
 (בגשר נהריים, חופשי

 :מערך מקשר
 קשר בין ישובים ומוקדים

 שבילי הליכה ואופניים
 מערך דיגיטאלי מקשר

 חינוך

גן )ליבת המעיינות  מים
משולש , גני חוגה, השלושה
 (המעיינות

 

תעסוקה , תעשיה
 ויזמות

 :  צירים נושאיים רשת המחצבות
 ציר הירדן

 ציר תיירות חקלאית
 שאן בית –ציר מנחמיה 

 ציר התעלות ומאגרי מים
 ציר צפרות

 ציר סובב עמק המעיינות

 חברה וקהילה

  
 

, ס ביכורה"בי)ביכורה 

חוות  , מכינה קדם צבאית
 (עדן

 תרבות

 תיירות

שמורת טבע  )גלבוע 

,  אנרגיה חלופית, ותיירות
 (כפר נגמלים

מפעלים  )כיכר האזור 

,  אזוריים והמועצה האזורית
 (קימרון, מרכז עידן

שירותים  
 מוניציפאליים

מגוון קהילות  
ואוכלוסיות ייחודיות 

מסגרות  , מוסדות חינוך)
פרויקטים , טיפוליות

 (קהילתיים

 איכות סביבה

 פיתוח פיזי

 תחומי אינטגרטיבי      

 מים

 שטחים
 פתוחים  

 חקלאות

 מנחמיה

 ביכורה

 כיכר 
 האזור

 ליבת 
 המעיינות

 גלבוע

דן
ר

י
 

58 

 המחצבות

 מגוון 
 קהילות 



 תכנית אב לעמק המעיינות

 תחומי תשתית  צירים מכלולים אסטרטגיים נפח בסיס  

שטחים פתוחים  
 ואזורי משנה

 מגורים צירי תנועה ראשיים מנחמיה

 חקלאות
 

,  מנחמיה)גבול עם ירדן 

אזור סחר  , מעבר גבול
 (בגשר נהריים, חופשי

 :מערך מקשר
 קשר בין ישובים ומוקדים

 שבילי הליכה ואופניים
 מערך דיגיטאלי מקשר

 חינוך

גן )ליבת המעיינות  מים
משולש , גני חוגה, השלושה
 (המעיינות

 

תעסוקה , תעשיה
 ויזמות

 :  צירים נושאיים רשת המחצבות
 ציר הירדן

 ציר תיירות חקלאית
 שאן בית –ציר מנחמיה 

 ציר התעלות ומאגרי מים
 ציר צפרות

 ציר סובב עמק המעיינות

 חברה וקהילה

  
 

, ס ביכורה"בי)ביכורה 

חוות  , מכינה קדם צבאית
 (עדן

 תרבות

 תיירות

שמורת טבע  )גלבוע 

,  אנרגיה חלופית, ותיירות
 (כפר נגמלים

מפעלים  )כיכר האזור 

,  אזוריים והמועצה האזורית
 (קימרון, מרכז עידן

שירותים  
 מוניציפאליים

מגוון קהילות  
ואוכלוסיות ייחודיות 

מסגרות  , מוסדות חינוך)
פרויקטים , טיפוליות

 (קהילתיים

 איכות סביבה

 פיתוח פיזי

 תחומי אינטגרטיבי      

 מים

 שטחים
 פתוחים  

 חקלאות

 מנחמיה

 ביכורה

 כיכר 
 האזור

 ליבת 
 המעיינות

 גלבוע

דן
ר

י
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 שטחים פתוחים נפחי הבסיס

 מדיניות

 שמורות ,לאומיים כגנים מוגדר המשמעותי חלקם אשר פתוחים ערכיים שטחים ריכוז במועצה

 ומחויבת האזור של המרכזיים הנכסים אחד אלה בשטחים רואה המועצה .נוף ושמורות טבע

   .בהם הטמונים האיכות מאפייני על הקפדה תוך המרחב את ולפתח ,לנהל ,לשמור

: 2/9 מ"תמ
הנחיות  

 סביבתיות

: 8א "תמ
שמורות  

טבע  
וגנים  

 לאומיים

   :המלצות עיקר

  תואםמ – פתוחים שטחים של ותפעול תחזוקה ,שימור ,ניהול מודל פיתוח – והאכיפה הפיתוח ,השימור ,הניהול תאום•

   ואיכותי מקצועי ,יעיל ,המעורבים הגורמים מגוון בין

 

  ,הגלבוע ,תבור נחל ,ישכר נחל ,חרוד נחל) סביבתית ערכיות המשקפים הפתוחים השטחים במתחמי התוכניות קידום•

   .מקיים וניהול פיתוח ,שימור לאפשר מטרה מתוך  ('וכד הירדן

 

  הסביבה לבין ובינם ביניהם גומלין חסיי – הכולל האזורי ההיצע לבין ובינם הפתוחים השטחים בין סינרגיה•

 במרחב התיירות והיצע

 

  ,התרבות ,החינוך פעילותב – הערכיים בשטחים פעילויות שילוב– לקהילה ערכיים פתוחים שטחים בין הקשר עידוד•

 האזרחית וההתנדבות הפנאי

 

  מבקרים לקלוט המקום וקיבולת שוק פלחי ,יעד קהלי של הגדרה נדרשת - הטבע משאבי של מבוקרת וצריכה שימור•

  הטבע אוצרות של מבוקרת צריכה המאפשר הפתוח השטח ניהול דפוסי והגדרת האזורית הקהילה של מקומה על דגש תוך –

 .באזור הייחודיים

 

  רוח"ו הייחודיים תכניהם את שקפיםהמ – טבע ובשמורות הלאומיים בגנים ופעילויות אירועים אטרקציות•

   .העמק של האקלים לתנאי המתאימות ובעונות בשעות ומתקיימות "המקום
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 נפחי הבסיס אזורי משנה

 לדפוסי ונדרשים דומים מאפיינים בעלי משנה לאזורי חלוקה מאפשר וחברתי חקלאי ,טופוגרפי ,נופי מגוון ,המועצה שטח אופי

 .מתאימים והתנהלות פיתוח

   :המועצה שטח כל הובחן פיהם שעל קריטריונים מספר עומדים משנה אזורי הגדרת בבסיס

 רמות ,עמק ,הר – טופוגרפי מבנה•

 ירדן ומכוכב יבנאל מהר ,יששכר מרמת ,גלבוע מהר ,ראשיים מכבישים הנצפה הנופי ערךה – נצפות•

 אורגנית ,מסורתית ,אינטנסיבית חקלאות ,גידולים סוגי – האזור של חקלאי אופי•

 ומורשת היסטוריה ערכי•

 ערכיים פתוחים שטחים ריכוז•

 קהילתי ישוב ,מושבה ,מושב ,בוץקי – התיישבות סוג•

 אזורית התמחות•

  אחד כל של אפיון מאפשרת החלוקה .עיקריים משנה אזורי 4 הוגדרו ,הקריטריונים כל של האינטגרטיבי מהניתוח כתוצאה

  בתוך ואתר מכלול ,מוקד כל לפיתוח אזורית "מאקרו" ,אסטרטגית ,מנחה מסגרת ויצירת הייחודי לאופיו בהתאם המשנה מאזורי

   .המוגדר האזור
 

  ,גבוהה סביבתית ברגישות מתאפיין זורהא – (הירדן לאורך ,90 מכביש מערבה ,שאן לבית מנחמיה בין) מערב צפון1.

  .ההתיישבות ומורשת היסטוריה ואתרי טבע במשאבי עשיר והינו ,מחצבות ריבוי ,חקלאים לגידולים יחסית קשה בטופוגרפיה

 של אקסטנסיביות על לשמור מוצע .פיתוח בשלבי הנמצא הצבאים שלוחת תעשייה אזור ממוקם האזור של הדרומי בחלק

  ולשלב העמק מרכז לכיוון טיול/הליכה שבילי/צירים באמצעות העמק לליבת יותר לחברו ,ובמקביל ,המבודד אופיו ,האזור

   ."המקום רוח" את הולמים שימושים

 ומורשת שימור ,אקסטנסיביות :מיקוד 

 
  אתרי בתוכו המרכז ,העמק ליבת ,מישורי האזור – (הגבול מעבר לכיוון 71 כביש לאורך ובהמשך ,המעיינות ומשולש 71 הכבישים בין הרצועה)  האזור ליבת – מרכז2.

  זהו .ראשיים ומכבישים צבאים מרמת ,הגלבוע ממרומי היטב נצפה האזור .שאן בית את וסובב עיקריים כבישים מיפגש ,דגים בריכות ,המועצה של עיקריים מים תיירות

 את לסמן חיוני  .(עירונית והן כפרית הן) יותר צפופה התיישבות ורקמת וחברתית חינוכית פעילות ,ומבקרים תיירים ,ושבים העוברים תנועת במונחי יותר אינטנסיבי אזור

  "פתיחת" ועידוד ,זה משנה באזור מרכזי כנושא המים נושא לקדם חשוב ,כן כמו .הנוף תבנית את המשמרים חקלאות סוגי שימור כולל ,נופי לשימור כמרחב האזור

   .הראשיים הצירים כלפי האזור

 ונופי חקלאי שימור ,האזור ליבת ,מים :מיקוד 
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 של רחב מגוון בתוכו כולל ,העמק של עיקרי חקלאי אזור מהווה האזור – (ירדן עם לגבול גלבוע בין ,חוגה לגני בגשר נהריים בין) מערב ודרום דרום ,מזרח צפון .3

  מסורתית חקלאות וכן (אליהו שדה) אורגנית ,(צמיחה בתי) אינטנסיבית בחקלאות התמחויות באזור התפתחו הזמן במשך .צפרות ונתיבי טבע שמורות ,חקלאות סוגי

  שמירה תוך ,החקלאות בתחום להשקעה העיקרי האזור זהו .(ועוד שדה גידולי ,מטעים ,מדגה) כאן המצויים המגוונים המים במקורות שימוש על נשענת זה לאזור אופיינית

   .הבאים והדורות היום של התושבים למען (ומים קרקע) טבע משאבי על שמירה לבין ותיעוש אינטנסיפיקציה תהליכי בין איזון על

   .צפרות ,אקולוגיה ,חקלאית תיירות ,מקיימת חקלאות :מיקוד

 

  .טבע כשמורת מוגדר חלקו וברוב גבוהה סביבתית רגישות ברמת מתאפיין האזור .המעיינות עמק כל של נוף נשקף ממנו ,המועצה בשטח ביותר הגבוה אזור – גלבוע .4

  עם ההר של החלק את המחברת נוף דרך אורכו לכל חוצה האזור את .נגמלים וכפר ישובים שני וכולל ,העמק משאר יחסית ומנותק מבודד אזור הינו הטופוגרפי אופיו בשל

  במקום .ההר של הזה בחלק ומפותח מוכר פחות כי אם ,(עונתיים פריחה טיולי בעיקר) חשוב טבע תיירות מוקד מהווה האזור .הגלבוע – הסמוכה אזורית במועצה המשכו

 ייחודי טבע משאב לשימור ברובו המיועד ביוספרי מרחב כמעין האזור את ולקדם לשמר חשוב .רוח טורבינות חוות לקום ומתוכננת חלופית אנרגיה של מוקד מתפתח

   .מוגדרים מופרים אזורים והגדרת

   .(מיוחד חינוך) ושיקום טיפול ,חלופית אנרגיה ,שימור :מיקוד

 אזורים לצד יותר מואץ לפיתוח אזורים להגדיר חשוב ,לכן .ייחודיים טבע משאבי מגוון ובעל גבוהה סביבתית רגישות בעל אזור הינו המעיינות עמק

 תכנית .(הבאים דורות של וצרכים) המקום תושבי של לצרכים מענה ומתן ביניהם האיזון על שמירה תוך ,יותר ומתון אקסטנסיבי ופיתוח לשימור נרחבים

 ,חקלאי ,הנופי וערכו העמק של המשנה מאזורי אחד כל של למאפיינים בהתאם היתר בין ,באזור אינטנסיפיקציה של שונות רמות להגדיר באה האב

 להגדיר ניתן עדיין אזורית כלל בראיה ואולם ,לשימור אזורים/מרכיבים לצד לפיתוח אזורים/מרכיבים קיימים מהאזורים אחד בכל .ועוד חברתי ,סביבתי

  .שימור לבין פיתוח בין בדגשים שונות המאפשרים משנה אזורי של מדרג

 צפון מערב גלבוע
ליבת  
 האזור

צפון מזרח 
 ודרום

 :רמת האינטנסיביות של הפיתוח
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 מים נפחי הבסיס

 :ההמלצות עיקר

  אזורי על (ועוד ,תיירנים ,חקלאי פ"מו ,הניקוז רשות ,מים אפיקי) אזורי פעולה שיתוףב – למים כוללת אזורית אב תוכנית

  משותפת מדיניות בניית ורךלצ – (הבינלאומית והקהילה ירדן ממלכת) ובינלאומי (הפלשתינאית והרשות הסמוכות רשויות)

 :הנושא מרכיבי מגוון על ,המים בנושא אזורית

 המערכות בכלל במים יעיל ושימוש חסכוןל מתקדמים מנגנונים בחינת  •

 שונות איכות/עכירות/מליחות רמות הדורשים שונים לשימושים מים סינון ,מיהול ,התפלה דרכי בחינת•

  בתכניות המים נושא שילוב .חינוכי ,אזרחי ,מקצועי ודיאלוג ,יצירה ,מחקר ,ללימוד מרכזי לנושא המים נושא הפיכת•

 .האזורית החינוך מערכת בכלל לימוד

 המיתוג ממערך חלקכ – העמק של המובילים המוטיבים כאחד המים מוטיב וחשיפת הדגשה•

 ועוד ,תצפיות ,ידידותיים גישה דרכי פיתוח באמצעות "מתחבא" לעיתים אך המגוון המים מערך חשיפת•

  בעיקר ,במים ייחודי בשימוש האזוריות והצלחות הישגים וכן בעמק מים הספקת של ואוטונומי ייחודי מערך חשיפת•

 החקלאות בתחום

 מדיניות

  בנושא המועצה מדיניות הגדרת מחייבת בכלל והבינלאומי הלאומי ובמישור בפרט באזור המים מרכזיות

 :עיקריות יסוד בהנחות בהתחשב

 .וצמיחה פרנסה ,חיים מקור הינם בעמק מים•

  רמת ועד הפרט מרמת המערכות בכלל המים צריכת בדפוסי מחודשת היערכות מחייב הנוכחי המים משבר•

 העיקרי המים הצורך כענף בחקלאות ובעיקר ,האזור

   מידה קנה בכל מבוקש מוצר הינו מים בנושא ידע•

  ופיתוח לשיקום כוללת תכנית ,חרוד נחל מתאר אב תכנית) נחלים שיקום תכניות קידום באמצעות מים מקורות שימור•

  להגנת החברה ,הרלבנטיים הממשלה משרדי ,ל"קק ,דרומי ירדן הניקוז רשות) הגופים כל עם פעולה בשיתוף ירדן נהר

 .מושכל ופיתוח (בעיקר ותיירות חקלאות) משמעותיים בשימושים במים ומבוקר נבון שימוש ,ניקיון ,(ועוד הטבע

  לדרישות ועונים האזור לצרכי מענה ספקיםהמ – וחדשים מתוכננים מתקנים וקידום קיימים תשתית מתקני שדרוג•

 במים מקיים לשימוש העכשוויות

   ירדן עם משותף פ"מו/חקלאי פ"במו המים בנושא וידע פ"מו מרכז לשילוב היתכנות בחינת•
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 חקלאות

 :ההמלצות עיקר
 

  שוק ותנאי לביקושים בהתאם – האזור בתוצרת מתמיד עדכון – שוטף באופן מתעדכנות התמחויות•

  במים חסכון ,מובהק יחסי יתרון להם שיש גידולים ,חדשניים מוצרים ,אורגנית חקלאות – משתנים וסביבה

  .'וכד
 

  עם משותף מחקר מרכז/לחקר מכון/אקדמי מוקד) האזורית החקלאות לתחום אקדמי נדבך הוספת•

 (פלשתינאים/ירדן
 

  ,גידולים לפיתוח גבוהות בטכנולוגיות מירבי שימוש .וייחודי מקיים חקלאי היצע פיתוח ,חקלאי טק הי עידוד•

  .ועוד במים שימוש
 

  חברה ,חינוך ,תיירות :באזור המרכזיים הפעילות תחומי עם החקלאות לחיבור ומשולבת כוללת תכנית•

 ויזמות תעסוקה ,תעשייה ,ופנאי אומנות ,תרבות ,וקהילה
 

  מניבה ,יעילה חקלאות פיתוח בין האיזון על השומרת החקלאות פיתוח מדיניות הגדרת – מקיימת חקלאות•

  אסטטיקה ,נוף תבנית על שמירה לבין ,האזור לחקלאי "בכבוד להתפרנס" הזדמנויות הרחבת ומאפשרת

 והמים הטבע במשאבי נבון ושימוש
 

  פתרונות אחרי חיפוש סביב ,לה מחוצה וכן המועצה בתוך אוכלוסיות בין – לדיאלוג כפלטפורמה חקלאות•

 .ניסיון החלפת ,הדדית למידה ,משותפות אזוריות לסוגיות

  מדיניות

  ,ייחודי להיצע הזדמנות ולספק באזור החיים בהוויית מוביל מרכיב להוות תמשיך חקלאות

  מגוון על החקלאית העשיה את ולהרחיב לשדרג ,לעדכן ,להתאים חיוני .ומבוקש עכשווי

 .האזורי במותג מוביל למרכיב ולהפוכה מרכיביה
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 .האזורית החקלאות לפיתוח הרלבנטיים האזוריות המשותפות בסוגיות ציבורי – מקצועי לדיון ופלטרפורמה בנושא אזורית לפעילות כתובת ומהווה מכוון ,תהליכים

 נפחי הבסיס
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   מרכזיים שיםדג – התוכנית מרכיבי

 

 מקצועי ודיון התנסות ,למידה צרכיל – העמק של ותיירותי חינוכי ,חקלאי כמרכז עדן חוות בסיס על הפועלת פתוחה כמעבדה האזור פיתוח•
 

 ושימוש יישומי מחקר קידום ,חקלאית וחדשנות ליזמות וכמינוף (ומושבים קיבוצים) המועצה חקלאי עם בשיתוף מודל משקי רשת פיתוח שךהמ – חקלאים ניסויים•

  .'וכד עדכניות בטכנולוגיות
 

 ממערך כחלק ,החינוך במערכת לימודים מתכנית כחלק :קהלים למגוון חקלאית ובחוויה בעבודה להתנסות אפשרויות   – בחקלאות והתנסות מקצועיות הכשרות•

  תיירות"ל כהיצע ,במקום להשתכן חדשים תושבים משיכת ממאמצי כחלק ,במעבר אוכלוסיות/בנים/ליזמים הכשרה ממערך כחלק ,ייחודיות אוכלוסיות ושילוב השיקום

  .'וכד "חקלאית עבודה
 

 :מקומית ייחודים חקלאות קידום•

  במגמה ,החקלאי במרחב גידול בתי של ומוסדרים מרוכזים פארקים של והקמה לפריסה ומתאימים מעודכנים ודפוסים מועדפים אזורים דרתהג – גידול בתי•

   .באזור אינטנסיבית חקלאות היקפי הרחבת עודדל – ובמקביל הנוף תבנית על לשמור

  .הענף של ושיווקיים אגרוטכניים ,ארגוניים להיבטים עדכנית התייחסות שיכלול מערכתי טיפול מחייב ,לאומי מידה בקנה באזור ומרכזי מוביל ענףכ – מדגה•

  ,החקלאית הפעילות דפוסי עדכון – זמנית ובו בארץ מוביל מדגה כמקור האזור מעמד על שמירה לצורך האזור חקלאי עם משותפת מקצועית בתוכנית יבחן המדגה

  .זמן לאורך וכלכליות עכשוויות טכנולוגיות ופיתוח ,במים חסכון

  מקצועיים ,כלכליים יעדים קידום ורךלצ – וחקלאים משקים בין פעולה שיתופי בסיס על – ('וכד לולים ,רפתות) חיים בעלי חוות לריכוז יפעל זורהא – חיים בעלי•

  .וסביבתיים
 

 .אחר מניב שימוש או תיירותי שימוש דרכי ובחינת החקלאים ובשטחים הישובים בשטח מנוצלים לא חקלאים מבנים חינתב  – חקלאיים מבנים•
 

 .ומתאים מוגדר ח"פל המאפשרים כאזורים מתאימים חקלאיים שטחים הגדרת ,ישוביות במבואות כפרית יזמות ריכוז :חקלאית לא כפרית יזמות לצמיחת נוףכמ – ח"הפל•

 

 מנחים קווים וגיבוש (חקלאית לפסולת תכנית) קיימות תכניות יישום ,ואכיפה פיקוח תוך ,הסביבה איכות על שמירה של מתואמת מדיניות ידוםק – מקיימת חקלאות •

   הבאים דורות של בצרכים לפגוע מבלי  היום של בצרכים ומתחשבת לסביבה ידידותית ,מקיימת חקלאות פיתוח תפיסת המשקפים המועצה ברמת

 

   מעשית התנסות עם עיוניים לימודים המשלב ,האזורית החינוך ממערכת נפרד בלתי חלקכ – חקלאות ,שמש ,מים לימודי הכנסת •
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 מוקדים ייחודיים

   תיירותי –חינוכי  –מרכז חקלאי אקדמיכ –חוות עדן •

חקלאות  , חקלאות אינטנסיבית: מוקדי גידולים ייחודיים•

 אורגנית

 שטחים חקלאים בעל ערך נופי גבוה•

 מבנים חקלאים בתוך הישובים ובשטחים החקלאים•

חממות בבתי  , מלכישוע –מוקדי חקלאות חינוכית שיקומית •

 ספר

 רשתות ויחסי גומלין, שיתופי פעולה

,  חברה וקהילה, תרבות, מחלקות המועצה ומערכות חינוך•

 תיירות ועוד

 חקלאים ברחבי הארץ פים"מורשת •

 בית שאן ומועצות השכנות•

האיחוד  , לכת הירדןממ –שיתופי פעולה בינלאומיים •

 האירופאי

 בארץ ובעולם, מוסדות אקדמיים רלבנטיים באזור•

 "חקלאית תרבות" כצירי חקלאיות דרכים ,מהדרך הניצפות "חקלאיות חזיתות" ,תנועה צירי הגדרת – האזורי במערך – חקלאית ויצירה אומנות ,תרבות שילוב•

 .'וכד סביבתי פיסול שילוב ,חקלאיים "גלריה" מוקדי ,יצירה לצרכי עצירה נקודות המשלבים –

 

  צמיחה בתי ,מדגה ,מטעים ,לשדות 'וכד תלמידים ,מבקרים ,תיירים כניסת ומאפשר המקומית החקלאות ענפי מגוון את המציג – חקלאית תיירות ציר התווית•

  ארוחת ,שהייה המאפשרת – יציאה ונקודת ('וכד הסבר ,מידע ,חניה שירותי כולל) לציר הכניסה נקודת יוגדרו .'וכד והתנסות לימוד ,איסוף ,קטיף לצורך מוגדרים

  .שנאספה התוצרת

 

  אפשרויות ,קבוע אזורי יריד ,מכירה נקודות ,משותף מותג תחת שיווק) דרכים במגוון – הארצי בייצור ונפחה הייחודית החקלאית תוצרת חשיפת •

 (איכרים יריד ,מפעל חנויות ,גדיד/מסיק/דייג/לקטיף

 

 (81 'עמ – ביכורה במכלול פירוט ראה) אזורי חקלאי אקדמי כמוקד – חקלאי פ"ומו עדן חוות•
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 תכנית אב לעמק המעיינות

 רשת מחצבות נפחי הבסיס

 המלצות עיקר
 

  וממוקמות (71-ו 90) ראשיים מכבישים הנצפות המחצבות מספר צמצום של מדיניות תקדם המועצה•

 .קיימת מחצבה ושיקום בסגירה חדשה מחצבה הקמת התניית תוך ,המועצה ישובי בקרבת

 

 תוך –המועצה למדיניות ובהתאם המחצבות לשיקום הקרן עם פעולה בשיתוף מצבות שיקום קידום•

  צמחיה שיקום) האזוריות התמחויות במערך ומשתלבים לסביבה וידידותיים יצירתיים פתרונות בחינת

  פארק ,חקלאית אומנות/חקלאות עם שילוב ,מוארות מחצבות מסלול ,ציפורים קינון ,ביולוגי ומגוון

 (ועוד מחצבות שיקום תחרות ,בטבע פיסול ,אתגרי טיפוס

 

  להפיכתן והאפשרות ובטיחותית נופית ,סביבתית בהסדרה הצורך ובחינת נטושות מחצבות מיפוי•

 עניין מוקד/תיירותי לאתר

 מדיניות

  סביבתי פיתוח קידום ,נזקים מזעור ,להזדמנות ממטרד מחצבות הפיכת קידום תהליכי הובלת

   .לאזור וייחודיים מתאימים שיקום דפוסי והגדרת במקום ותיירותי

 רוויה

 בית אלפה

 פעילה

 מעלה אלישע

 דושן דרום

 מטמנת בזק

מטמנת תל  
 תאומים

 מחצבות גשר

 פעילה

 פעילה

 נסגרה

 מתוכננת

 שיקום

 שיקום

 מנחמיה
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  ,המקומית לרשות חיוני קרקע לשימוש והפיכתה ניצולה מאפשר נטושה מחצבה שטח של נכון תכנון

 – ציבורי פארק ;שבע ארבב – שבע באר נחל פארק ;בירושלים - כי"התנ החיות גן :רבות דוגמאות וישנן

  אתרי ;בתמנע נחושת של פתוח במכרה איילות בחבל-פסולת לסילוק מוסדר אתר ;ובנחף ורדים כפרב

  שאמור ,קבורה יחידות 300,000 -לכ קבורה לאתר ע.ב.ת אושרה ברקת במחצבת ;בעכו - בקומות קבורה

  ועצהבמ – נופש פארק בשילוב התהום-למי מים החדרת אגני ;שנה כשלושים במשך דן גוש את לשרת

  ',הגליל פארק' ,ציבורי לפארק והפיכתה בכרמיאל 'בולוס' השיש מחצבת שיקום ,השרון דרום אזורית

 * .דונם 90 -כ ששטחו

 www.kayamut.org.ilמתוך אתר המרכז לקיימות מקומית *  

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://monida.files.wordpress.com/2008/04/songjiang-hotel-deep-water-quarry-hotel11.jpg&imgrefurl=http://monida.wordpress.com/2008/04/11/deep-water-quarry-hotel-wonderful/&usg=__ErLT5MfmFB0-lYrR5WjQAdRQCeY=&h=334&w=500&sz=27&hl=iw&start=4&um=1&tbnid=2KVTA5kvTTlesM:&tbnh=87&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dquarry%26hl%3Diw%26rls%3Dcom.microsoft:*:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADBR_en%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.bridgeandtunnelclub.com/bigmap/outoftown/connecticut/newhaven/branford/stonycreekquarry/35quarry.jpg&imgrefurl=http://www.bridgeandtunnelclub.com/bigmap/outoftown/connecticut/newhaven/branford/stonycreekquarry/index.htm&usg=__TGljUZtyMXnBUmJTXmeRSpzxxuY=&h=549&w=732&sz=99&hl=iw&start=11&um=1&tbnid=2Eo3yoEosMDfaM:&tbnh=106&tbnw=141&prev=/images%3Fq%3Dquarry%26hl%3Diw%26rls%3Dcom.microsoft:*:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADBR_en%26sa%3DN%26um%3D1


 תכנית אב לעמק המעיינות

 צירים ראשיים צירים
90 

71 

 הגלבוע

 חקלאות 
 חקלאות  אינטנסיבית

 אורגנית

 צפרות
 פ חקלאי"מו

 משולש
 המעיינות

 בית שאן
 גן השלושה

 כוכב ירדן

 גני חוגה

 מנחמיה

 חקלאות 
 אינטנסיבית

 נהריים
 בגשר 

 מרכז 
 אזרחי

 מדיניות

  ,הארץ ומרכז דרום ,לצפון האזור בין המקשרים כעורקים יתפקדו הראשיים התנועה צירי

  בורע – מידע ומספק עניין מעורר ,אופיו את המשקף לאזור "ראווה חלון"כ – זמנית ובו

    .ושבים ועוברים מטיילים ,מבקרים

 ההמלצות עיקר
 

  הבאת וקידום 71 כביש הרחבת על בדגש ,ראשיים כבישים והרחבת דרוגש – האזור נגישות שיפור•

 לעמק הרכבת
 

  ,מוכר וכציר ומאפייניו האזור איכויות לחשיפת "חזית"כ – מתכנונו כחלק העמק רכבת תוואי "הכנת"•

 והפיתוח התכנון בשלבי כבר וידידותי תיירותי
 

   :באמצעות ,העוברת התנועה בפני ויחודיותו האזור איכויות וחשיפת לב תשומת משיכת•
 

  ."תנועה מיתון"ל כמקטע למועצה הנכנס 90 ציר לאורך מתאים קטע גדרתה – "תנועה מיתון"•

  התנוע להאטת אפשרות מתן לצורך (צ"ומע התחבורה משרד עם בשיתוף) תנועה מודל גיבוש

  מוצע .'וכד עצירה ,(שילוט) תנועה תוך מידע קבלת ,הדרך לצידי "הצצה" הזדמנות לתת במטרה

  הצפונית הכניסה ןבי – ובצפון ,שלוחות לצומת מירב צומת ןבי – בדרום :קטעים שני סימון לבחון

  לאור .(הנדרשים הבטיחות לכללי בהתאם) ירדן כוכב צומת לבין (למנחמיה פניה) למועצה

  חלופה ולגבש ביכורה לישובי מחוץ דרום 90 כביש הסתת תכנית מחדש לבחון מוצע ,זו המלצה

   .מתאימים בדפוסים המקומי ההווי לחשיפת הזדמנויות והגברת הנוכחי בתוואי לשדרוגו
 

  ,הנוף הדגשת לאפשר ,ייחודיותו את המשקפים בדפוסים - הדרך לצידי ומסביר מזמין פיתוח•

 ועוד תרבות ,אמנות ,עניין למוקדי ושילוט הכוונה ,במקום לשהייה הזדמנויות חשיפת
 

  669 מכביש ,וצפון רוםד – 90 מכביש ,71 מכביש) "שערים" 5  העמדת ,לאזור כניסה שלטי•

 הגבול במעבר בינלאומי אזורי שער + האזור מיתוג את המשקפים (667 גלבוע נוף ומדרך

 מעבר 
 גבול

 .  נהריים –צומת הכניסה למנחמיה , משולש המעיינות/צמתים המובילים לגן השלושה, צומת ביכורה, כיכר האזור –צומת שאן  –פיתוח צמתים מרכזיים •
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 צירים נושאיים צירים

  הצירים

  :מפורט תכנון המחייבים מרכזיים צירים רעיונית מסמנת האב תוכנית

 ישראל של השלום ממסדרון כחלק האזור פיתוח עם ירדן נהר ושיקום שימור לובשי – ירדן ציר

  אב תכנית הכנת לקדם מוצע .ותיירותיים סביבתיים ,אקדמיים ,תעסוקתיים היבטיםב – הירדן עם

  ,תצפית נקודות ,טיילת פיתוח + הירדן נהר ופיתוח לשמירה (הרלבנטיים הגורמים בשיתוף)

  סחר אזור ,הגבול מעבר ,גשר - נהריים ,מנחמיה :עיקריים מוקדים 4 סביב בעיקר ,ירידה נקודות

 .חופשי
 

  חקלאות ענף כל מייצגות תחנות כולל ,המועצה של הדרומי זורבא – חקלאית תיירות ציר

  מטעי ,פרדס ,אורגנית חקלאות ,(ועגבניות תבלינים) צמיחה בתי ,(ומתועש רגיל) דגהמ – בעמק

  תוצרת קניית ,התנסות ,חשיפה יאפשר הציר פיתוח .לול ,רפת ,שדה גידולי ,זיתים מטעי ,תמרים

 .מקצועי ניסיון והחלפת לימוד ,חקלאית
 

  תולדות ,מורשת ,שימור מוקדי בין מקשרה – שאן בית - ירדן כוכב – רגש – מנחמיה ציר

 נושאים סביב והתרחשויות פעילויות ,סיור ,לחיבור – ייחודי ונוף ארכיאולוגיה ,ההתיישבות

 .רלבנטיים
   

 מתוכנן ובחלקו בחלקו קיים – צפרות ציר
 

 והליכה אופניים על מים סובב – התעלות ציר
 

 של עיקריים תיירותיים מוקדים בין המקשר מעגלי תיירותי רצי – המעיינות עמק סובב ציר

   העמק

 מדיניות

  אל הארציים מהצירים תנועה המושכת האזורית התשתית את מייצרים הנושאיים הצירים

  אותה והחוויה האזור ייחודיות את המשקף היצע לפתח נדרשים אלה צירים .האזור פנים

  יפתחו ,ובישובים בקהילות ישתלבו אלה צירים כי יוניח – במקביל .לספק יכול הוא

   .באזור פעילות ומוקדי ישובים בין ויחברו וכלכלתו האזור לתושבי הזדמנויות
 גשר

כוכב  
 הירדן

 בית שאן

 מנחמיה
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 מערך מקשר צירים

 מדיניות

 הפעילות למוקדי נגישות והגברת העמק אוכלוסיות מגוון בין ,המועצה ישובי בין הקשר חיזוק

   .ודיגיטאלי פיזי מקשר מערך בניית באמצעות – באזור העיקריים

   :המלצות עיקר
 

  ומוקדי תיירות מוקדי ,וקהילה תרבות ,החינוך מוסדות לבין ובינם ,הישוביים בין מקשר מערך פריסת

 האחד הסמוכים הישובים מגוון בין ונוחה ידידותית וגישה אופניים ,רגלית נגישות לעודד יש – נוספים עניין

  ידידותיות גישה דרכי לפיתוח שאיפה מתוך זאת כל .נוספים עניין ומוקדי החינוך מוסדות לבין ובינם לשני

  . ('וכד חקלאיות דרכים ,שבילים ושילוט מיפוי) קיימים תוואים בסיס על לסביבה

 

  גופנית פעילות ,תיירות ,למקום ממקום הגעה) שימושים למגוון – רגל והולכי אופניים שבילי רשת פריסת

 (בריא חיים אורח וקידום

 

  מקבלת הדיגיטאלית הרשת הגיאוגרפי ומיקומו האזור פריסת רקע על – מקשר דיגיטאלי מערך פיתוח

   .ושותפויות תקשורת ,למעורבות הזדמנויות ומייצרת וזמן מרחק מקצרת היא – תוקף משנה

  פרויקטים ,מרכיבים ,נושאים מגוון סביב והמועצה הישוב התושב ברמת תקשורת ערוצי מגוון לפתח מוצע

  הקמת ,פרסום ,יזמות ,מקצועי דיאלוג ,לימוד ,מידע ,יידוע אינטראקטיבי במערך ולשלב עניין תחומי

  .ועוד סקרים ,משוב ,פורומים

  ותואם עדכני "חכם" כאזור ולצמיחתו הקהילה למעורבות ,האזור לצמיחת ביותר מרכזית הדיגיטאלית הרשת

  .עכשווית מציאות

 :(ראה תשריט אסטרטגי)מערך שבילי אופניים המתוכננים 

 חוסיין ח'שישר ג –שאן  בית –ניר דוד , ין מודעע –ניר דוד : שביל השלום1.

 אורך הגבול עם הירדןל –מעוז חיים 2.

 תחבר עם שביל לאורך הגבולמ –פר רופין כ –ין צמד ע –מרכז עידן 3.

 ניר דוד –רשפים  –שלוחות  –ב "עין הנצי –שדה אליהו  –טירת צבי : שביל בתי ספר. 4

 צומת מירב –מרכז ביכורה  – 90לאורך כביש  –בית שאן . 5

 רוויה -תל תאומים. 6

 לאורך תוואי רכבת העמק לכיוון קיבוץ גשר. 7
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 מכלולים אסטרטגיים

  ההתייחסות חשיבות .אינטגרטיבית בראיה ומינוף העצמה ,לפיתוח נדרשים אשר גבוהה אזורית חשיבות בעלי ומתפתחים קיימים מוקדים ריכוזי הינם אסטרטגיים מכלולים

 מכלול לכל .לאזור משמעותי אסטרטגי מיקום או נושא סביב סינרגיה המייצר מקושר למערך נקודתית ועשייה מוקדים של מאוסף לעבור ביכולת טמונה המכלולים במסגרת

   .משלים קהילתי פוטנציאל משקפים למכלולים הסמוכים הספר בתי .הסמוכות ולרשויות אחרים למכלולים – החוצה וכן ,פנימה – המוקדים בין גומלין ויחסי מקשר מערך הוגדר

 מכלול מנחמיה. א 

 הילה  ק –תרבות  -מוקד תיירות  -מנחמיה 

 רחוב ראשונים

 קשר עם נהר ירדן

 כפר סטודנטים

 (חמדיה)ס דקלים "בי
 

 מכלול ליבת המעיינות. ב

 אירוח אקולוגי, קמפינג, נופש –גני חוגה 

 מורשת, מים תיירות –גן השלושה 

 (בריכת הקיבוצים, עין שוקק, עין מודע)משולש המעיינות 

 (  מסילות)ס רימון "בי
 

 (לאורך ציר ירדן)מכלול ירדן . ג

 מנחמיה

 שיתוף פעולה עם ירדן, תיירות –אי השלום 

 מסחר, מעבר שירותי –מעבר גבול 

 ?מוקד אקדמי, תעסוקה, סחר חופשי אזור –שער ירדן 

 (נווה איתן)ס גאון הירדן "בי
 

 מכלול ביכורה. ד

 חובר –ס ביכורה "בי

 ל תאומיםת –מכינה קדם צבאית 

 חינוך, תיירות, אקדמיה, וקד חקלאותמ –חוות עדן 

 ?מרכז קהילתי: מוקד קהילה

 אזור מסחרי

 ????(שדה אליהו)ס שקד "בי

 מכלול כיכר האזור. ה

 מועצה אזורית

 מפעלים אזוריים

 מרכז עידן

 קימרון

 גשר קניון הבזלת
 

 הלגבועמכלול . ו

 שמורת טבע גלבוע

 טורבינות הרוח ואנרגיה שאובה  : מוקדי אנרגיה חלופית

 חקלאות טיפולית, מיוחד חינוך – מלכישועכפר נגמלים 

 מירב, מעלה גלבוע: ישובים

 (מעלה גלבוע)ישיבת הקיבוץ הדתי 
 

 מגוון קהילות ואוכלוסיות ייחודיות. ז

, (שילוב)ס גאות הירדן "בי, (שילוב)ס רימון "בי: חינוך מיוחד

 כפר נגמלים מסמים , אולפנת גלעד

 ס גאון הירדן"בי, ס שקד"בי, ס דקלים"בי: מושבים -קיבוצים 

 ס גאון הירדן"בי, ס ביכורה"בי: שילוב עולים

,  ישיבת הקיבוץ הדתי, מדרשת בנות: חינוך על תיכוני דתי

 (שדה אליהו)מדרשה 

 שכונה מעורבת  , מכינה קדם צבאית מעורבת: חילוניים –דתיים 

מעוז חיים  , (בית סנונית, ה"נעל)כפר רופין : חינוך בקהילה

מנחמיה  , (בית בטירה)טירת צבי , (בית ילד)מירב , (גרעין צבר)

 (איילים)אור  נוה, (איילים)

 מנחמיה

 ליבת 
 המעיינות

 ביכורה

 כיכר 
 האזור

 גלבוע

 ירדן
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 תכנית אב לעמק המעיינות

 מנחמיה: 'מכלול א מכלולים אסטרטגיים

  פיתוח מחייב (2006 בשנת) המעיינות עמק האזורית למועצה מנחמיה צרוף :עיקריות ומטרות כללי תיאור

  כמנוף לפיתוחה יובילו אשר בדפוסים המועצה לבין מנחמיה בין החיבור את ויחזקו האיחוד את יבטאו אשר תהליכים

   .והאזור היישוב לצמיחת

 שאן בית בין – בסביבה וכן ,המועצה ישובי בין ביותר הגדול והישוב במועצה ביותר הצפונית נקודה הינה מנחמיה

  בית ,ראשונים רחוב) המושבה של היסטורית מורשת משלב והוא בצפון המושבות מרשת כחלק הוקם הישוב .לטבריה

  בתכניות מוגדר אמנם הישוב .ההר במורדות ייחודיים טבע וערכי לשימור ומרקמים בתים ,(הספר בית מבנה ,הרופא

 ייחודי (רוויה בנייה ,פרטיים מגרשים ,מרכז ,רחובות) "אורבאני" מבנה בעל הינו אך ,כפרי כישוב ומחוזיות ארציות

  רמת ,מידה בקנה פיתוח דפוסי מאפשרת ובכך תושבים 3,000 -ל הישוב את מייעדת מנחמיה של מתאר תכנית .לאזור

   .העמק ישובי שאר מכל אחרים ואופי הצפיפות

 ייחודי פוטנציאל זהו .גדותיו שתי על ,הירדן לבין יישוב בין ישיר חיבור המאפשרת הנדירות הנקודות אחת הינה מנחמיה

  ניתן בהם נוספים מקומות קיימים ולא כמעט ,באזור שלו והדומיננטיות ,לנהר המרחב של קירבתו למרות שכן ,באזור

  ונגישות ניראות המספק – כולל אזורי מוסף ערך תייצר הירדן לבין מנחמיה בין ישירה נגישות יצירת .למים להתקרב

  .ובינלאומי לאומי מידה בקנה באזור המשמעותיים הנכסים לאחד

 ולהיצע כינרת לסובב ישיר לקישור הזדמנות ומייצרת צפונה המועצה של המוניציפאלי הגבול את הרחיבה מנחמיה

  עמק בין המקשרת אסטרטגית כנקודה מנחמיה של לפיתוחה תשתית מספק זה מיקום .התחתון ובגליל הירדן בעמק

  המספקות מתאימות ופעילויות מחברים צירים באמצעות הקשר את להדגיש חשוב .הסובב מרחב לבין המעיינות

 .המעיינות בעמק הטמון להיצע רחבים יעד וקהלי יותר רחב הקשר

 

  מדיניות

 שרא – הצפוני בחלקה אזורי עוגן לפיתוח הזדמנות ,במועצה הגדול ישובה – במנחמיה רואה המועצה

 לגליל וכן כינרת לסובב ,(באזור הבולטים האסטרטגיים הנכסים אחד) לירדן ישיר קישור יאפשר

 .היעד קהלי את וירחיב ,האזורי התיירותי ההיצע ואיכות אטרקטיביות את יעלה זה פיתוח .התחתון

  הזדמנות למועצה מספקת  ,הצפון מושבות בסיס על צמחו אשר הישובים מרשת חלק המהווה ,מנחמיה

  המקום את לשדרג הישוב נדרש זה לצורך .במועצה הישובים משאר שונים בדפוסים ישוב לפתח

 .איכותית וקהילה שירותים ,מגורים כסביבת ומיצובו המקומית הקהילה העצמת בסיס על חיים כסביבת

   .המועצה של הצפוני לקצה עד משיכה עוגן וייצר האזורית הפעילות את ירחיב אלה בדפוסים פיתוח

 :מוקדים עיקריים

 רחוב ראשונים1.

 חיבור לירדן2.

 מרכז מסחרי3.

71 



 תכנית אב לעמק המעיינות

 :לפיתוח מרכזיים דגשים
 

 בישוב הילתיק – חברתי מרקם של חיזוקו פוטנציאל את המשקפת קהילתית – חברתית פעילות פיתח•
 

 צעירות משפחות הבאת על דגשב – חדשות שכונות של פיתוח תכניות מימוש•
   

 מועצתיים ודיונים פורומים ,ועדות במגוון מנחמיה נציגי תוףשי – פעילה מקומית מנהיגות טיפוח•
 

  "איילים" הסטודנטים כפר עם הקשר והעמקת קהילתי מרכז על המבוסס הילתיק – אזורי מוקד פיתוח•

 מבחוץ מגוונים וקהלים האזור ושבילת – ותיירותי יזמי ,קהילתי ,חינוכי ,תרבות ,חברתי לפיתוח כמנוף
 

 הקהילה במעורבות עדכנית אב תוכנית – 'וכד טיפוח ,גינון ,חזות – הישוב של הציבורי בחלל טיפול•
 

 ועוד ,המתוכננת המחצבה ,ל"וחג טליה מטמנות :לישוב הסמוכים במטרדים ממוקד טיפול•
 

  בית מוזיאון - הראשונים רחוב :ומתפתחים קיימים מוקדים בסיס לע – משמעותי תיירותי עוגן פיתוח•

  תיירות שירותי ,יזמות עידוד ,משפחתיים פנסיונים ,גלריות ,קפה ובתי מסעדות ,לירדן חיבור ,הרופא

  תוצרת מכירת ,ובארץ הצפון באזור ראשונים מושבות לרשת חיבור .ולבודדים (השלום אוהל) לקבוצות

  ...'וכד אומנויות ,חקלאית
   

  כניסה צומת פיתוח .יבנאל – מנחמיה ,שאן תבי – מנחמיה ,דןיר – מנחמיה  המקשרים תיירות צירי פיתוח•

 .למועצה הצפוני כשער 90 כביש על למנחמיה
 

 כינרת סובב עם ובשיתוף אזוריים – תרבות אירועי של מסורת פיתוח •
 

   אזורי קהילתי וגןכע – (חמדיה) דקלים ס"בי דרך המועצתית החינוך למערכת חיבור•

 

 :יחסי גומלין

 חיבור ישיר יחיד לנהר הירדן   : נקודת שיא בנראות ונגישות לנהר הירדן

 .תרבותי וכלכלי, תודעתי, קהילתי, קשר חברתי. המועצה עם – פנימה

 :המרחב הסובב עם – החוצה

 סובב כנרת ועמק הירדן•

 מושבת יבנאל והגליל התחתון  •
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 ליבת המעיינות: 'מכלול ב מכלולים אסטרטגיים

 

 

 מדיניות

  תוך ,משולב משיווק הנההנ – המעיינות עמק של "ביקור כרטיס"ו מרכזי כמוטיב המים מרכיב את המשקפת ליבה כאזור העיקריים המוקדים שלושת ראיית

  חווית המשלב קומפלקס .המוקדים בין מקשר מערך ובניית רחבה בראיה כולל פיתוח ובמקביל בנפרד מהמוקדים אחד כל ושדרוג לפיתוח התייחסות

   .המים בנושא והתמחות מעורבות ,חוויה ,בלימוד והחינוך הקהילה מעורבות ומעודד .בהתאמה האזור מותג חשיפת  ,אירועים ,תרבות , "מים"

 :עיקריות ומטרות כללי תיאור

  המים מוקדי עיקר את המרכז המרחב .ומאפייניו האזור במיתוג המוביל המרכיב את מהווים המים

  :המרכזיים מרכיביו שלושה בין משולב מקבץ ולייצר לנהל ,לפתח נדירה הזדמנות מייצר באזור

  ונחל שוקק עין ,מודע עין את הכולל) המעיינות משולש (2) ,דוד בניר עמל ונחל השלושה גן (1)

 .חוגה גני (3) -ו  (הקיבוצים

  ולעיתים רבים לביקורים וזוכים ולאומית אזורית ציבורית מהיכרות נהנים מעיינות מוקדי שלושה

  ממוקמים המוקדים .ומקיימים מתאימים התנהלותם דפוסי להגדרת הנדרשים מבקרים עומסי אף

  ליצור ומאפשרים "האזור כיכר" – שאן ולצומת ראשיים לצירים בקרבה המעיינות עמק בליבת

  להתמתחות ניראות מספק ,טובה נגישות בעל – המעיינות לעמק "ראווה חלון" מעין שהוא מכלול

 – האזור של ונספות והתמחויות פעילות תחומי עם והיכרות הצצה מאפשר ,מים בנושא אזורית

  אחד כל של ואיכותי מתאים פיתוח עידוד מחייבות אלה מטרות .ועוד מורשת ,צפרות ,חקלאות

 משולב כקומפלקס זה אזור ופיתוח ביניהם גומלין ויחסי סינרגיה – בעיקר אך ,בנפרד מהמוקדים

   .ביניהם מקושרים מוקדים מספר של

  ,מים מאגרי :המגוונים מרכיביו על אותו הסובב "המים עולם"מ כחלק המכלול את לראות חשוב

  בין מקשרים צירים באמצעות אליו לחשיפה הזדמנויות ולייצר ,ירדן ונהר חרוד נחל ,דגים בריכות

 .הסובב המרחב את החושפים המוקדים

  ראשיים מצירים ,גלבוע מהר) באזור תצפית נקודות ממגוון טובה נצפות העמק של זה לחלק

  חזית"ל התייחסות מחייב המקום פיתוח מהלך כל ,לכן .גבוה נופי וערך (הצבאים ומרמת

  סוגי ופיתוח מים מקורות על שמירה באמצעות נוף תבנית שימור דרכי בחינת וכן "החמישית

   .המקום אופי תואמי חקלאות

משולש  
 המעיינות

 גן השלושה

 גני חוגה

 :מוקדים עיקריים

 גן השלושה1.

, עין שוקק)משולש המעיינות 2.

 (נחל הקיבוצים, עין מודע

 גני חוגה3.
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 המלצות עיקר
 

 :אחד כל של יחסי ויתרון התמחות י"עפ – מהמוקדים אחד כל שדרוג

 ומורשת היסטוריה ,מרגוע תרא – השלושה גן•

 קהלים למגוון אקולוגי תיירותי נופש פרכ – חוגה גני•

  ,קמח טחנת ,חוויתי שינוע ,פעילויות מגוון גיבוש תוך מבקרים מערך דרתהס – המעיינות משולש•

 .ועוד צפרות

  החורף עונת והדגשת יותר הנעימות וערב בוקר שעות על בדגש – המוקדים פעילות וימי שעות הרחבת

 זה באזור מועדפת כעונה

 

  גשריו על חרוד נחל ציר :אחד כקומפלקס המקום לראיית המוספים המוקדים בין מקשר מערך פיתוח

 .זה ייחודי מקום על רלבנטי מידע ומציג מכוון ,אחיד שילוט ,חקלאיות דרכים ,ואופניים הליכה שבילי ,וקניוניו

 

  בריכות :בעמק המגוון המים מערך את המשלים הסובב עם סינריגה – "המים עולם" עם גומלין יחסי

   .וחוויה לימוד ,תיירות כמסלול בעמק מים של משותף שיווק .חרוד נחל ,ירדן נהר ,דגים

 

 של יעיל וניצול המקומית הקהילה בצרכי בהתחשב ,לקיבולתם בהתאם המוקדים פיתוח – מקיים פיתוח

   .נקיות בטכנולוגיות ושימוש שימור על הקפדה תוך והסביבה המים משאבי

 

  שיתוף תוך ,(ציר ,מעיין ,נחל אימוץ) המקום ותחזוקת ניקיון ,שימור בתהליכי המקומית הקהילה שיתוף

 .הסמוכים וישובים (רימון ס"בי) החינוך מוסדות עם פעולה

 

   .במשולב ובקומפלקס המים במוקדי – מתאימה ופעילות תיירות ,תרבות אירועי שילוב – ופעילות תרבות

 

 כקומפלקס ביניהם שילוב ובעיקר למוקד ייחודיותכ המדגישות שיווק משמעויות בחינת – משולב שיווק

 .באזור המוביל המים

 :יחסי גומלין

,  עם רשת התעלות , ם מוקדי מים אחרים במועצהע – פנימה

רכיב מוביל בחבילה  כמ –עם מגוון מרכיבי ההיצע התיירותי 

מעורבות  , סביבת לימודיםכ –עם מערכת החינוך , מגוונת

 סביבתית וחוויית  מים  

 ירדן, עמק יזרעאל, חרודעמק : ם המרחב הסובבע – החוצה
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 תכנית אב לעמק המעיינות

 ירדן  : 'מכלול ג מכלולים אסטרטגיים

 

 

 :עיקריות ומטרות כללי תיאור

   .הירדן נהר זורם ולאורכו מ"ק 40 -כ של לאורך פרוס ירדן ממלכת עם ,המועצה של המזרחי הגבול

  עם לגבול התייחסות מדגישה התוכנית .בינלאומי גבול קו וכן ,ובינלאומיים לאומיים וערכים מורשת ,הנוף בתבנית משמעותי מרכיב מהווה זה ציר

  הגבול .למזרח מערב בין מוגדרות מעבר ונקודות תצפית ומאפשר לדרום צפון בין נופית מקשר ,גבולות חוצה ,מתמשך כציר הירדן ולנהר ירדן ממלכת

 – ישראל גבולות חוצי ויחסים קיום דו זמן ולאורך בהדרגה ומפתחת מעודדת ,המצמיחה כסביבת האזור לפיתוח ההזדמנות את משקפים הנהר גם כמו

  אנרגיה ,סביבה איכות) כולו לאזור נוספות משותפות וסוגיות לו הנושק הירדן נהר סביב ושימור ניהול ,פיתוח דפוסי המעודד קיימות כמרחב – וכן ,ירדן

  את ומשקף הירדן מכלול את מייחד נופית – סביבתית ורגישות קיימות  לבין בינלאומי גבול בין זה שילוב .(ועוד במים שימוש ,חקלאות ,חלופית

  .בו הטמון הפוטנציאל
 

  בין ותיירים סחורות למעבר המשמש –(3) הגבול מעבר :ירדן ממלכת עם פעולה ובשיתוף הירדן לאורך ישירות מפגש נקודות 2 פועלות כיום בפועל

  זיקה בעל הינו המתחם .חווייתית בצורה המוצגים ונושאים מוקדים מספר המשלב תיירות מתחם – (2) הישנה גשר – נהריים חווית ,ירדן לבין ישראל

  פעיל כיום בפועל .ירדן ישראל משותף ומסחר תעסוקה כמרחב (4) החופשי הסחר מתחם מתוכנן ,בנוסף .הירדן עמק .א.מ בשטח השלום אי למתחם

  טרם היא אף אשר פוטנציאלית ישירה קישור נקודת .היישום לשלב יצא טרם ואולם תכנונית מאושר הישראלי חלקו .המתחם של הירדני החלק רק

  מרכז .רופין וכפר חיים מעוז – לגבול ביותר הקרובים הישובים לשני זה במכלול להתייחס ניתן ,בנוסף .(1) הירדן לבין מנחמיה בין קיימת מומשה

  בתחומי פעולה לשיתופי הזדמנויות פוחתת אליו ההתייחסות אך ,הירדן למכלול ישירות שייך לא הוא אומנם ולכן למרחב נושק רופין בכפר הצפרות

   .באזור ציפורים וחקר תיירות
 

  גיאופוליטיים גומלין יחסי של הדרגתית הבשלה המחייבת ,מתמשכת צמיחה לקידום ראשונית תשתית המניחה נקודתית מציאות ייצר היום עד הפיתוח

  ההזדמנויות למימוש וכן ('וכד מעבר עסקים מחקר תיירות ,כלכלה) משותף פעילות כמרחב – הירדן סביבת פוטנציאל למימוש ירדן לבין ישראל בין

   .לאורכו מקיים לפיתוח
 :מוקדים עיקריים

 מנחמיה. 1

 בגשר   נהריים. 2

 מעבר גבול נהר ירדן. 3

 ער הירדןש –אזור סחר חופשי . 4

 צפרות -מקור החסידה . 5

 ס גאון הירדן"בי

 כפר רופין, מעוז חיים: ישובים

  הגבול את למנף תאפשר אשר הגובלות הרשויות כל בשיתוף כוללת תוכנית הכנת מחייבים והנהר הגבול ציר

  את המעלה מוביל כנכס הירדן את מעמידה ,קיום דו המשקפת כסביבה – האזור במיתוג מוביל כמרכיב והנהר

 כלל בין וקישור נצפות ,נראות ,גומלין יחסי ומייצר ובינלאומית לאומית לרמה האזור של המים מותג משמעות

 .ועוד ,תצפית נקודות ,טיול ,חינוך ,כלכלה ,מחקר מוקדי באמצעות הירדן לבין האזורית והקהילה המרחב

 

  הזדמנויות מימוש וכן וטיול הליכה צירי ,חוויה מוקדי ,ביולוגי ומגוון נוף ,טבע כסביבת הירדן סביבת של מתאים ניהול

  זו תוכנית .ועוד סביבתיות ,ביטחוניות מערכות עם ובתיאום המתאימים במוקדים תיירותיות ,עסקיות ,כלכליות

   .והבינלאומית הלאומית ,האזורית הקהילה לטובת – בערוצו נקיים מים והזרמת הירדן בהחייאת להתמקד נדרשת
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 יחסי גומלין

 ם המועצהע –פנימה 

 עמק הירדןל –צפונה 

 בקעת הירדןל –דרומה 

 ממלכת הירדןל –מזרחה 

 מדיניות

  .בעמק והביקור החיים מחווית נפרד בלתי וחלק וייחודי חשוב אסטרטגי ציר ירדן עם בגבול רואה המועצה

  לאומית ,אזורית משמעות ובעלת ערכית ,רגישה התייחסות סביבת משקףה – הירדן נהר זורם הגבול לאורך

 .ומקיימת מתאימה ,כוללת התייחסות מחייב ומיתוגי אסטרטגי אזורי נכסכ – הירדן .ובינלאומית

  גבול של יותר רחב ממכלול חלק שהינו) אחד כמכלול הירדן נהר ולרצועת ירדן עם לגבול התייחסות

  שילוב תוך ,אורכו לכל ופיתוח תכנון מאפשרת (מוניציפאליות רשויות מספר החוצה בכלל ירדן עם ישראלי

  לאורך ומנוחה טיול ,תצפית ,גישה נקודות פיתוח ,לערוצו מים הזרמת,וגדותיו הנהר ושימור שיקום בין

  אחד כל פיתוח תוך – וזאת .כיום ומתוכננים הפועלים מוקדים בארבעה יותר אינטנסיבי ופיתוח ,הנהר

  מערך להשלמת ביניהם גומלין ויחסי זיקה צירתי – ובמקביל ויעודו לאופיו בהתאם בנפרד מהמוקדים

   .ויזמות למידה ,טיול ,תיירות ,מחקר ,מסחר ,תעסוקה של משולב

  ,למועצה ומדרום מצפון הגבול לאורך המתפרסות הרשויות בין אזוריים פעולה שיתוף מחייב המכלול

 .משותפות וסוגיות הרלבנטיים תחומים במגוון הירדני הצד עם הדוק פעולה שיתוף וכמובן

  היחסים והעמקת למיצוב הזדמנויות ופותח תוקף משנה מקבלת המכלול בפיתוח המקומית הקהילה שיתוף

  ופנאי ספורט ,תרבות מוקדי ,ומוסדותיה החינוך מערכת של המעורבות עידוד תוך ,המדינות שתי בין

 .בכלל המועצה וישובי בפרט לגבול הסמוכים והישובים

,  שירותים, תיירות
 מורשת, תרבות

,  תיירות
,  תרבות
 מורשת

,  מעבר גבול
,  שירותים
 מסחר

,  מסחר, תעסוקה
 אקדמיה ומחקר

  וייצר תשתית יניח אשר תכנוני מהלך זהו .מיידי לישום תוכנית עוד אינה לירדן כוללת תוכנית של הכנתה כי להדגיש יש

  של יוצא פועל להיות הפיתוח ימשיך כוללת תשתית ללא שכן .הירדן סביבת של מתואם ,הדרגתי לפיתוח הזדמנות

   .ופוליטיות נקודתיות ,אקראיות הזדמנויות
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 תכנית אב לעמק המעיינות

 מנחמיה   . 1

 בפיתוח מרכזיים דגשים
 

  ומייצר הירדן לנהר ההתיישבות בין הקשר תמצית המשקף תיירותי פיתוח

  נהר וחווית ,ירדן לממלכת תצפית ,המושבה מורשת :משולבת חבילה

   .הירדן
 

   :לבינלאומיות אוטנתית מקומיות בין מקשר ציר פיתוח

  מסחר ,המושבה מורשת :אוטנתית חוויה סביבת – הראשונים רחוב•

  ,גלריות ,קפה ובתי מסעדות ,הרופא בית מוזיאון) המקום תוצרת ,מקומי

   (משפחתיים פנסיונים

    בינלאומית מבט ודתנק – ירדן לממלכת תצפית•

   'וכד דרכים מסחר ,מידע נקודת ,לאזור הצפוני שערה – מנחמיה צומת•

  ,נופית ,סביבתית רוחנית חוויה ,טבילה ,שהייה סביבת – הירדן מתחם•

   .ובינלאומי לאומי מידה בקנה ,טבע

 ותיירותי יזמי ,חברתי ,קהילתי פיתוח – סטודנטים כפר•

   

 

 אי השלום, שר הישנהג – נהרייםחווית . 2

 בפיתוח מרכזיים דגשים

 עיקריים נושאים 4 סביב משולב חינוכי - תיירותי מתחם פיתוח•

  ,פעולה שיתוף ,שלום הסכמי) ירדן עם גבול :בשטח ביטוי המקבלים

 כוח תחנת דוגמת על) חלופית אנרגיה ,(זיכרון אתר ,משותפים פרויקטים

  סכרים ,מאגרים של מערכת כולל ,בנהריים שפעלה הידרואלקטרית

  ההתיישבות תולדות ,המסילה ושאריות העמק רכבת תחנות ,(ותעלות

 .הישנה גשר –היהודית

  סביב בעמק ולימודית חינוכית לפעילות בגשר נהריים אתר חיבור•

 .בעמק ההתיישבות ותולדות ירוקה אנרגיה ובעיקר ,הרלבנטיים הנושאים

   העמק של הייחודי המים למערך נהריים מתחם חיבור•

  כפרוייקט – נהריים לבין הישנה הגשר בין השלום פארק הקמת קידום•

  תיירותי כפרוייקט הירדן וממלכת הירדן עמק ,המעיינות עמק של משותף

 ירדן עם "השלום מסדרון" תכנית במסגרת

 השלום אי מתחם ביבס – ירדן עם משותפים ופרויקטים אירועים קיום•

 (ועוד גשר בונות נשים)

  הצפוני שערכ – ירדן עם 90 כביש ומפגש נהריים – מנחמיה צומת פיתוח•

 למועצה

  צומת לבין למועצה הכניסה בין 90 כביש של קטעב – תנועה "מיתון"•

  בבטיחות לפגוע מבלי וזאת) והסברה שילוט ,תצפיותל – ירדן כוכב

    .(זה בקטע הנהיגה
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 שר נהר הירדן ג –מעברי  גבול . 3

 בפיתוח מרכזיים דגשים
 

  ממעבר הנגזרים השימושים מגוון על – המעבר במתחם "מעבר שדה" ייחודי מבנה המשלב מתחם פיתוח

   בינלאומי
 

  למגוון ההמלצות קידום המאפשרת משולבת כוללת פרוגרמה בסיס על – ומידע שירותים ,מסחר – המעבר מבנה

   הקהלים
 

 המעיינות ולעמק לישראל כניסה המציג השפות בשלוש שילוט – בינלאומי שער
 

  מכירה נקודת ,(במשולב וירדן העמק) בינלאומיות תיירות חבילות למימוש בלעדית מעבר כנקודת המתחם שיווק

DUTY FREE , אלי" תצפית נקודת ,זה במעבר רק להשיג ניתן אותה האזור תוצרת של מכירה נקודת – האזור תוצרת  

   "ירדן
 

  תבניות ,תרבות ,חקלאות ,ארכיאולוגיה המשלב מסלול – לירדן ישראל משולב בלעדי מסלול – תיירות מסלול

   .לאזור ייחודית נוספים מסלולים וסדרת נוף
 

  המורחב האזור לאוכלוסיות משותפים פרויקטים סדרת – ישראל לבין ירדן בין המקשר – סביבתי פיסול

  האזור את המשווק ,בינלאומי מידה בקנה (קליבלנד קהילת ,ירדן ,שאן בית העיר ,הירדן בקעת ,העמקים)

 .(...גשר בונות נשים דוגמת) וקישור גישור ,להידברות כפלטפורמה

 

  לממש חיוני .לסביבתו הלאומי המערך את "פותח"ה בישראל מהיחידים בינלאומי שער המעבר בגשר רואה המועצה

   .מסחרית ,תיירותית ,כלכלית כסביבה הגשר פוטנציאל את

  ,בפרט והאזור בכלל ישראל סחורות היצע המעודד מסחרי כלכלי ,עסקי מתחם לפיתוח עוגן מהווה הגבול מעבר

   .ייחודית אטרקציהכ – בירדן תיירות עם האזור תיירות ושילוב מידע מרכז ,אזוריות יזמויות
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 סחר חופשי אזור –שער הירדן . 4

 בפיתוח מרכזיים דגשים

   .בינלאומי מידה ובקנה ירדן עם פעולה שיתוף על בדגש באזור הפעילות קידום
 

 .ועוד ,תיירות ,תצוגה ,שירותים ,וסחר תעסוקה פארק המשלבת מניבה כסביבה המתחם פיתוח•
 

 כיום ביותר הרלבנטיים והתמחות הייחודיות תחומי את המדגיש מנחה קונספט יבסב – ופיתוח מחקר מרכז שילוב•

   :הפתוח ולשוק לסביבה ,לאזור

 מושכל ופיתוח משאבים שמור ,נקייה תעשיה ,ירוקה בניה – וקיימות הסביבה איכות•

 ורוח מים ,שמש בסיס לע – חלופית אנרגיה•

   הנושא מרכיבי מגוון לע – מים•

 (עדן בחוות אקדמי חקלאי פ"מו עם פעולה בשיתוף) והפיתוח המחקר ,הטכנולוגיה מרכיבי גווןמ – חקלאות•
 

 להניע מנת לע – המתחם של הישראלי בצד פעילות לשלב תחל אשר מודולרית ,רעיונית תוכנית לקדם חשוב•

   .המדינות בין סביבתי כלכלי קיום לדו סמלכ – זמן לאורך צמיחתו המשך לכיוון
 

 להתמחות יועדהמ – הגבול מעבר  עם וקישור גומלין יחסי משמעויות תבחן הרעיונית התוכנית כי מוצע•

 הגומלין יחסי את לבחון מקום שי – בנוסף .לאזור בינלאומי "שער"ו תיירותי מידע ,דרכים מסחר ,דרך בשירותי

 חקלאית ופיתוח מחקר כסביבת לשמש מיועדתה – ביכורה במכלול עדן חוות לבין זה ופיתוח מחקר מרכז בין

   .אזורית

  תעסוקה כסביבת לשמש תכנונית ואושר ירדן עם ישראל של השלום ממסדרון חלק מהווה המתחם

  שירותי לפיתוח הזדמנות במתחם לראות מקום יש .וציבורית תיירותית ,מסחרית פעילות עם משולבת

  התמחויות לשלב חיוני .וישראל לירדן משותף אקדמי ופיתוח מחקר מוקד וכן חדשנות ,יזמויות ,תעסוקה

  הגדרות .'וכד מיוחד חינוך ,חלופית אנרגיה ,הסביבה איכות ,חקלאות ,מים :האזור ייחודיות המשקפות

  את לשמר מוצע לכן .והיבנלאומית הלאומית וברמה הירדן לאורך וייחודי לנדיר המתחם את הופכות אלה

   .בהדרגה יצמח שרא – מהמכלול נפרד בלתי חלקכ – העתידי לפיתוחו ההזדמנות
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 ביכורה: 'מכלול ד מכלולים אסטרטגיים

 מדיניות

  לאשכול וקהילה חינוך מרכז לשמש המיועד אזורי מרכז מהווה ביכורה מרכז

  התמחויות וחשיפת פעילויות לשילוב הזדמנות ייצרל – ובמקביל סביבו ישובים

  השער"מ כחלק נתפס ביכורה מרכז .האזורית ולתיירות העובר לשוק האזוריות

  העובר ולשוק האזורי לשוק אטרקטיבי היצע פיתוח ומחייב המועצה של "הדרומי

 .במשולב

 יחסי גומלין

עם אזורים חקלאים , ם שאר אזורים של המועצה ע –פנימה 

 (  שדה אליהו)עיקר עם חקלאות אורגנית ב –סמוכים 

 ומה לבקעת הירדןדר –החוצה 

 :עיקריות ומטרות כללי תיאור

  הלכה מהווה 90 כביש לאורך ממוקם ובהיותו המועצה של הדרומי האסטרטגי המכלול את מהווה ביכורה מכלול

 מושבים שלושה) ישובים ארבע של אשכול – מושבית התיישבות הכולל מרחב .למועצה הדרומי השער את למעשה

 – התיישבות כגוש להתפתח החלו האחרונות בשנים אשר ,(ביכורה מושבי של ההמשך לדור שהוקם קהילתי וישוב

 ,ס"בי) ביכורה לישובי מקומיים שירותים בעיקר מספק המקום .ההתרחבות לתהליך שנכנסו והישובים ביכורה מרכז

  מוקדים שני עוד הקרובה בסביבה ממוקמים כי אם ,(ועוד ,פורמאלי בלתי חינוך ,ספורט ,בריאות שירותי ,ס"מתנ

   .(חקלאי פ"מו) עדן וחוות ודתיים לחילונים מעורבת צבאית קדם מכינה :המקום אופי את התואמים משמעותיים אזוריים

  בדרום בעיקר המרוכזת העמק של אזורית חקלאית לפעילות "ראווה חלון" לפיתוח הזדמנות זה במכלול רואה התכנית

  בתי) אינטנסיבית בחקלאות בעיקר מתמחה האזור .(62 'עמ) משנה אזורי פרק ראה) מזרחי – הצפון ובחלקה העמק

 – נוסף חשוב אזורי מוקד נמצא יחסית ובקרבה נוספים מגוונים חקלאות סוגי בו ומצויים ,(ועוד ,מתועש מדגה ,צמיחה

    .(אליהו שדה קיבוץ) אורגנית חקלאות
 

 בראש איכותית כסביבה זה מרחב פיתוח חשיבות את המדגישה תפיסה מתוך כמכלול המרחב את הגדירה התוכנית

 .ולמשקיעים העוברת לתנועה ,לתיירים ,רחבה אזורית לקהילה משיכה כמוקד וכן ,במקום הישובים לתושבי וראשונה

  אזוריים מוקדים של צמיחתם לעודד מיועד המכלול ,לכן ;צמיחה מנוף לייצר עשוי ואזוריות מקומיות של זה שילוב

 .הכולל האזורי המערך לבין ובינם האזור וקהילות הישובים לבין בינם המקשרת משולבת בראיה – במקום

  בראיה השירותים מערך של איכותי פיתוח ,מהדרך הניצפת הסביבתית והאסטטיקה הניראות שדרוג מחייב זה שילוב

  ויחסי מקשר מערך ,סירנגיה ויצירת (קהילה ,חינוך ,חקלאות) מתמחים איכות מוקדי פיתוח ,אזורית וכלל מקומית

  המהווה דבר ,ופעילה אקטיבית קהילה ,יזמות ועידוד האזור בישובי הקהילה העצמת תוך – זאת כל . ביניהם גומלין

   .צמיחתו להצלחת תנאי

 :מוקדים עיקריים

 חובר –ס ביכורה "בי1.

 ל תאומיםת –מכינה קדם צבאית 2.

 ס"מתנ: מוקד קהילה3.

 אזור מסחר4.

 חוות עדן 5.

 90כביש 6.

 ישובי ביכורה7.

 (  שדה אליהו)ס שקד "בי 

80 



 תכנית אב לעמק המעיינות

 לפיתוח מרכזיים דגשים
 

 ווחתלר – הישובים פני בשיפור השקעה ,מקומית מנהיגות טיפוח ,קהילה פיתוח – ביכורה ישובי חיזוק•

   .מפגעים והסדרת ,אורח ועוברי מבקרים ,ועתידיים הקיימים התושבים
 

 תרבותית ,קהילתית פעילות המשלב ,הסמוכים הישובים אשכול לתושבי ילתיקה – חינוכי אזורי מרכז פיתוח•

 :ביכורה במרכז הממוקמים האזוריים העוגנים לבין הישובים בין החיבור ומחזק וחינוכית

 באזור הקהילה לחיי עוגןכ – קהילתי מרכז/ ביכורה ספר בית•

 הקמפוס הרחבת תכנית דוםקי – צבאית קדם מכינה•

 חינוכי-אקדמי-חקלאי רכזכמ – עדן חוות•
 

  פרק ראה) חקלאית תיירות מתיר כחלק היתר בין ,ומסורתית אינטנסיבית בחקלאות האזור התמחות חשיפת•

 (70 'עמ ,נושיאים צירים

 

  ,ואופניים הליכה שבילי באמצעות – האזור עוגני לבין ובינם ,הישובים בין נגישות המשפר תנועה מערך פיתוח•

 .שילוט
 

   העובר השוק עם במשולב אזוריים יעד לקהלי לפנות נדרש המתחם•

 

  בינוי ומאפייני חומרים ,המקום רוח תואמי ,אטרקטיביים בדפוסים פיתוח – למועצה דרומי כניסה שער•

   .מקומית חקלאית ותוצרת תכנים ,פעילויות – ייחודי אזורי היצע חשיפת תוך אזוריים – מקומיים

   

 שירותים קירוב ,החיים איכות שדרוג ,באזור המושבים תושבי מקרב ליזמות הזדמנות לספק נדרש המתחם•

 .באזור לתושבי תרבות פנאי ,בילוי והיצע

 

 באזור צעיר יזמי – עסקי פרויקטכ – הנוער ידי על קפה בית הפעלת :האזור פוטנציאל של והחשיפה הנעה•

   למסחר המיועד

 

 מרכז ביכורה. 1-4
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 לפיתוח מרכזיים דגשים 
  

  אזורית ברמה חקלאי אקדמי מוקד ,האזור לחקלאי ויעוץ ידע כמקור פ"המו פעילות ביסוס•

 ובינלאומית

 

 של וקהילתית תרבותית ,חינוכית בפעילות המשתלב חקלאית פעילות חשיפת ,לימוד מוקד•

   מרכיביה על החקלאות בפיתוח משותפות סוגיות סביב אזרחי לדיאלוג וזירה ,האזור

 

  ,ובינלאומי לאומי ,אזורי מידה בקנה מתמחה מרכז – תיירותי – חינוכי – חקלאי כמוקד עדן חוות•

  חוויה ,לימוד ,הדרכה שירותי ,פתוחה מעבדה ,וכנסים לימוד חדרי ,מבקרים מרכז ,לינה מוקד כולל

    .אינטראקטיבית

 

 מוסדות ,ביכורה לישובי החווה את ומקשרות לסביבה ידידותיים – החווה אל גישה דרכי פיתוח•

 החקלאית התיירות וציר החינוך

 

  קדם מכינה ,ביכורה ס"בי) בקרבתה הנמצאים החינוך מוסדות לבין החווה בין הקשר העמקת•

 המועצה ברחבי ומוסדותיה החינוך מערכת כלל וען (צבאית

 

  חשיפת חווית בין המשלב להיצע תיירות מסלול מיניכ – רחוב תל עם עדן חוות קישור בחינת•

   .האזור ארכיאולוגית לבין החקלאי פ"המו תוצרי

 חוות עדן. 5

  פיתוח תוך באזור חקלאית פעילות לכלל ובסיס האזור לחקלאי מקצועי ויעוץ ידע כמוקד המקום פעילות את וירחיבו ימשיכו החקלאי פ"והמו עדן חוות

 מוקד במקום לפתח מוצע – המקצועי והידע ,האתר גודל ,מיקום ,באזור החקלאות מרכזיות רקע על .המקום של בעשייה ושילובו האקדמי המרכיב

 חוות .ובעולם בארץ ,באזור רלבנטיים גורמים לבין ובינם האזור חקלאי בין ודיאלוג דיון מרכז ,התמחות תחומי סביב מקצועית תיירות ,ידע בין המשלב

 . החקלאי להיבט הקשור כלב  – "הירדן שער" באזור לקום המיועד וירדן לישראל משותף אקדמי מרכז עם גומלין ויחסי בזיקה תפעל עדן
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 :מוקדים עיקריים

 מועצה אזורית1.

 מפעלים אזוריים2.

 מרכז עידן3.

 קימרון4.

 גשר קניון הבזלת5.

 צומת שאן6.

 (  חמדיה)ס דקלים "בי 

 כיכר האזור: 'מכלול ה מכלולים אסטרטגיים

 :עיקריות ומטרות כללי תיאור

 מדיניות

 שילוב .אזוריים ראשיים צירים מפגש לצידי ושימושים יעודים מגוון הכולל "האזור כיכר" מתחם פיתוח

 ,רכב שילוב) מגוונים תנועה צירי מערך סביב ,תיירות ,תרבות ,שירותים ,מסחר ,תעשיה שימושי

 תושבי של לצרכים מענה הנותן פעיל אזרחי מרכז יצירת יאפשר ,ומקשרים ('וכד אופניים ,הליכה

 סביבה ייצר האזור כיכר של הולם פיתוח .ויזמים מבקרים ,קהלים למגוון שעריו את פותח וכן המקום

   .במשולב הכולל האזורי ההיצע והשבחת שאן בת העיר עם ושותפויות קשרים ,גומלין יחסי המשקפת

  וציר 90 ציר הם המובילים התנועה צירי שני .בינלאומיים ואף ארציים וצירים דרכים שלד על נשען המעיינות עמק

 המנקזת סביבה – "(העיר כיכר" מלשון) "האזור כיכר" את המהווה מרחב סביבו מייצר ביניהם המפגש מקום .71

 זהו ,באקסטנסיביות בכללותו המאופיין באזור .פעילות וזמני קהלים ,עוברת תנועה ,יעודים ,שימושים מגוון אליה

 מכלול הוגדר ,במקום הטמון הפוטנציאל את לממש מנת על .צמיחה של אנרגיה לייצר העשוי – נדיר מתחם

 כל המעצימה בראיה אשר ומוקדים צירים ,התרחשויות מגוון וכולל המועצה סביבת במרכז הממוקם האזור כיכר

   .צמיחה של מכלול במקום להצמיח עשויים ,ביניהם גומלין יחסי ומאפשרת בנפרד אחד

 

 המזרחי בצד שאן בית עם גובל זה מכלול .שאן בית העיר עם ישיר וממשק התייחסות משקף המכלול פיתוח

 את המשלימה וייחודית פתוחה כפרית סביבה יספק ההולם פיתוחו .הכפריות הדפנות אחת את לעיר ומספק

 מדגישים המכלול של הפיתוח דפוסי .כוללת בראייה האזורי ההיצע את המשביח היצע ומייצרת העיר איכויות

 המכלול יוכל כך .מתחרה סביבה במקום יצור ולא העיר את יעצים אשר הכפרי ההיצע פיתוח חשיבות את

  .ואיכותי משתלב מרחב וליצור העיר של איכויותיה את להשביח

 יחסי גומלין

 ליבת המעיינות וירדן: ובעיקר, עם מכלולים אסטרטגיים אחרים, תוך המועצה אל –פנימה 

 ם בית שאןע –החוצה 
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 צומת שאן

  :וישולבו יפותחו במסגרתה האזור ככר למתחם כוללת פרוגרמה פיתוח
 

  העיקריות וההתמחויות האופי את המייצגים אזוריים מוקדים מגוון המרכזת האזור כיכר פיתוח•

  ,(חקלאית תוצרת למכירת מתחם ,אזוריים מפעלים) חקלאית ותעשייה חקלאות :העמק של

  ספורט ,(ועוד ,ולמחול למוסיקה אולפן ,זיידן קהילתי מרכז ,אזורי ס"מתנ ,קימרון אולם) תרבות

  שירותים ,אזורית מועצה) אזרחי מרכז ,(הבזלת קניון גשר) תיירות ,(קלאב קאנטרי) ובריאות

 .(עוז גיל ,נוער מועדון) דורית רב קהילה ,(שאן צומת) דרכים צומת ,(חברתיים

 

   באזור ואטרקציות מסלולים למגוון ויציאה מידע קבלת ,עצירה אפשרהמ – מידע שער•

 

  חשיפת מוקדכ – האזור חקלאי תוצרת מכירת משלבתה – האזור תוצרת ליריד קבוע מתחם•

 המתחם כל של והפיתוח התכנון מרענון וכחלק ,ולמבקריו האזור לתושבי האזור ייחודיות

 

  רכיבה ,הליכה דרכי באמצעות מקשר פארק/פתוח טחש – לקונצפט מתאים מקשר מערך•

   .המתחם אל ומזמינות נוחות גישה דרכי פיתוח .במתחם השימושים מגוון בין וחיבור באופניים

 

 .המקומי האקלים והתנאי החיים למקצב התאםב – השנה ועונות הזמנים במגוון פעילות•
 

  בין גומלין ויחסי פעולה לשיתופי לזירה הפיכתו מאפשרת שאן בית לעיר המתחם סמיכות•

   .וכפריים עירוניים אלמנטים המשלב עדכני היצע ופיתוח הרשויות שתי

 מרכז עידן גשר קניון הבזלת

 קימרון

 מועצה אזורית מפעלים אזוריים

 גיל עוז

 בית שאן

 לפיתוח מרכזיים דגשים
 

  :לספק נדרש המרכז פיתוח

 יחסית אינטניסביות•

  שימושים שילוב•

 קהלים שילוב•

 זמנים מגוון לאורך פעילות•

   העובר והשוק האזורית הקהילה לבין ובינו שאן בית העיר לבין האזור בין קשר ערוצי•
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 גלבוע: 'מכלול ו מכלולים אסטרטגיים

 מדיניות

  המוגדרים המרקמים בסיס על יישובים צמיחת המשלב כולל ביוספרי כמרחב להתפתח נדרש הגלבוע

  מרחבים על קפדנית שמירה תוך תיירותי פיתוח ,לסביבה ורגישה ירוקה בניה על ובדגש והקיימים

  והאצת מלכישוע הנגמלים כפר סביב ייחודית חברתית עשייה המשך ,במרחב ביולוגי ומגוון טבע ,רגישים

  אנרגיה ספקל – ובהמשך ,במקום הישובים את לשמש נדרשת שרא – חלופית אנרגיה של פיתוחה

   .לסביבה

  לראייה נדרשת ביוספרי כמרחב האזור פיתוח משמעויות את תגדיר אשר אזורית תוכנית של הכנתה

 כאחד האזור להגדרת הזדמנות ותייצר (הגלבוע האזורית המועצה עם בשיתוף) הגלבוע רכס של כוללת

   .בעולם הביוספרה ממרחבי כחלק ומתפתחת ההולכת תרש – בישראל הביוספריים המרחבים

 :עיקריות ומטרות כללי תיאור

  צומחת כפרית התיישבות ,לאומי מידה בקנה ורגישה ייחודית נופית סביבה המשלב אסטרטגי מכלול מהווה הגלבוע

  מידה בקנה ומתמחים ייחודיים מוקדים של ופיתוחם ,הפלשתינאית הרשות עם לגבול ובסמיכות ההר על – ודינמית

  אנרגיה הפקת מוקדי (2) טכנולוגי - סביבתי והאחד ,מסמים נגמלים כפר – מלכישוע (3) חברתי האחד :לאומי

 המשקף מכלול זהו כי ספק אין .(מתקדם בתכנון) שאובה אנרגיה לאגירת אתר ,הרוח טורבינות חוות – לאזור חלופית

   .טכנולוגיים – וכלכליים ,חברתיים ,הסביבתיים מרכיביה מגוון על הקיימות בתפיסת הטמון הפוטנציאל את

 

  קהילתיות ,לצמיחה וייחודיות נראות ,ביטוי ולתת להמשיך הפוטנציאל את זה במכלול להדגיש חשיבות רואה התוכנית

  של אורגנית צמיחה המשך המעודדים ביוספרי מרחב של בדפוסים להתפתח נדרש הגלבוע מכלול .מקיים ופיתוח

  נקיות טכנולוגיות פיתוח ,חברתיים מפעלים ,אקטיבית חברה ,וסביבתיים חברתיים ערכים על בדגש – ההתיישבות

 של זו תפיסה .וסביבה טבע ערכי סביב מקיימת תיירות ,והטבע הסביבה במשאבי מושכל ושימוש חסכון המעודדות

  נכסי על שמירה תוך עכשווית ופעילות אקטיבית עשייה ,צנועים חיים אורחות על הקפדה מחייבת ביוספרי מכלול

  .בעתיד לעשייה מקום והותרת העבר מורשת ,הסביבה

 

  נופי ,קהילתי ,אנושי כמכלול הגלבוע לסביבת והולמת מתאימה התייחסות לאפשר יכולים כאלה צמיחה דפוסי רק

  .במשולב וכלכלי

 

 :מוקדים עיקריים

 שמורת טבע גלבוע1.

חוות טורבינות   -מוקדי אנרגיה חלופית 2.

 אתר לאגירת אנרגיה שאובה, הרוח

  מלכישועכפר נגמלים 3.

 ישובים4.

  (מעלה גלבוע)ישיבת הקיבוץ הדתי  
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 תכנית אב לעמק המעיינות

 לפיתוח מרכזיים דגשים

 לאומית חשיבות ובעל ייחודי טבע משאב בשמירת צורך המשלב ביוספרי סמי כמרחב אזור פיתוח

  ומתקיימים בזה זה תומכים ופיתוח טבע שימור בו מרחב יצירת .המקומית הקהילה של צרכים עם

  התנהגות ונורמות מגבלות עצמן על לקבל מחויבות במרחב החיות האוכלוסיות כאשר ,הדדי בכבוד

 .הטבעית הסביבה כלפי
 

 – טבע שמורת/הביוספרי המרחב לעקרונות המתאימים מקיימים בדפוסים תיירותי פיתוח המשך•

  .'וכדו כ"התנ שבילי ,רגליים ,אופניים טיולי ,במלכישוע ירוקה מסעדה ,גלבוע במעלה נופש רכפ

 
 

  יתרונות ניצול תוך ,הטבעית בסביבה המתחשבים בדפוסים קיימים ישובים שני  פיתוח – התיישבות•

 .הולם נופי ופיתוח בבנייה ההררי האקלים
 

  חינוך ממכלול חלק) ומבוגרים לנוער מיוחד חינוך וקדכמ – במלכישוע נגמלים כפר פיתוח המשך•

  מענף כחלק ,אזוריים רווחה שירותי ממערך כחלק ,(...'עמ הרא – ומגוונות ייחודיות לאוכלוסיות

 האזוריות ההתמחויות כאחת המתפתח אוכלוסיות למגוון טיפולית שיקומית חקלאות

 

  שיתוף תוך ,העמק של מים ומקור ולאומי אזורי משמעותי טבע שאבכמ – גלבוע מרחב שימור•

 מוניציפאליים גבולות חוצה אזורי פעולה ושיתוף המקומית הקהילה
 

  כחלק ,למקום הקשורים ך"התנ סיפורי סביב וחוויה לימוד ,טיול מסלולי ידוםק – יהודית מורשת•

 .תיירותי וסיור לאזור הזיקה העמקת ,לימוד מתכניות

 

  חלופית אנרגיה מוקדי מרשת כחלק רוח טורבינות חוות הקמת דוםקי – חלופית אנרגיה מוקד•

 .זה נושא סביב ותיירות חינוך למערכות המקום חיבור .שאובה אנרגיה הפקת מוקד ופיתוח

 

 יחסי גומלין

 ם שאר אזורים של המועצהע –פנימה 

 הגלבוע. א.ם מע –החוצה 
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 תכנית אב לעמק המעיינות

 :מוקדים עיקריים

בית , כפר נגמלים מסמים, אולפנת גלעד, (שילוב)ס גאות הירדן "בי, (שילוב)ס רימון "בי: חינוך מיוחד1.

 בית בטירה, סנונית

 ס גאון הירדן"בי, ס שקד"בי, ס דקלים"בי: שביםמו –אינטגרציה קיבוצים 2.

 ס שקד"בי, ס גאון הירדן"בי, ס ביכורה"בי: שילוב עולים3.

 (שדה אליהו)מדרשה , ישיבת הקיבוץ הדתי, מדרשת בנות: חינוך על תיכוני דתי4.

   חילוניים –שכונה משותפת דתיים , מכינה קדם צבאית מעורבת: חילוניים –אינטגרציה דתיים 5.

טירת צבי , (בית ילד)מירב , (גרעין צבר)מעוז חיים , (בית סנונית, ה"נעל)כפר רופין : חינוך בקהילה6.

 (איילים)אור  נוה, (איילים)מנחמיה , (בית בטירה)

 מגוון קהילות ואוכלוסיות ייחודיות: 'מכלול ז מכלולים אסטרטגיים

 :עיקריות ומטרות כללי תיאור

 בשטח מסוים אזור או במתחם מוגדר פיזי ביטוי מקבל שאינו כיוון ,אחרים ממכלולים שונה הינו זה אסטרטגי מכלול

  מערכות בהפעלת שנים ארוך ניסיון למועצה .והישובים החינוך מוסדות רשת בסיס על פניה על מתפרס אלא המועצה

  הוגדר אשר (ועוד ,התיישבות בסוגי ,חיים באורחות ,באוכלוסיות) האזורי המגוון את המשקפות מורכבות ורווחה חינוך

  נמצאות "אחר"ל והתייחסות הפלורליזם סוגיות .האזור של (DNA) הייחודיות הבסיס מתכונות כאחת זו אב תכנית במסגרת

   .ותרבות רווחה ,חינוך – ובעיקר ,מערכות בשלל מיוחדת לב תשומת להן ומוקדשת המועצה אנשי בקרב שוטף בדיון

  רשויות 20 -מכ לאוכלוסיה מענה היום מספקת והיא אזורית על ברמה מיוחד בחינוך התמחות המועצה פיתחה שנים במשך

 ובשיקום רגשיות הפרעות בעלי מתבגרים בחינוך ,רגיל חינוך בכיתות אוטיסטים ילדים שילוב בתחום באזור המקומיות

 פרס וקבלת בנושא מומחיות להתפתחות הביאו אלה בתחומים ייחודיים מודלים ובניית רב ניסיון צבירת .מסמים וגמילה

   .2008 בשנת החינוך שרת

 לשילוב המכוונים ופרויקטים יוזמות ,תהליכים מגוון במועצה מתקיימים ,מיוחד חינוך של פורמאליות מסגרות מלבד

 עולים שילוב ,והמושבים הקיבוצים לילדי אינטגרטיביים ספר בתי – חינוכיות במערכות שונות אוכלוסיות של ואינטגרציה

  פרויקטים מספר קיימים ,כן כמו .ודתיים לחילונים מעורבת צבאים קדם מכינה ,ספר בבתי ה"נעל וילדי מאתיופיה

  ,עליה קליטת ,בסיכון ונוער לילדים טיפוליות מסגרות – קהילתית משימתיות בסיס על המועצה בישובי הפועלים קהילתיים

   .ועוד ,בקהילה הפועלים סטודנטים כפרים ,(ל"לצה הגיוס לקראת יורדים בני) "צבר" גרעין

  כמוצר והניסיון הידע למינוף הזדמנויות ומעלה חשיפה מאפשר מוקדים של רב מספר המאגד כמכלול אלה מסגרות הצגת

   .צמיחה וכמחולל לביקוש כהיצע לפתח האזור יכול אותו נדרש

 מדיניות

  ייחודיות ואוכלוסיות קהילות במגוון רואה המועצה

  משמעותי ופוטנציאל המועצה בפעילות חשוב נדבך

  לקידום .והכלכלית הקהילתית ,החברתית לצמיחתה

  הקהילתי האופי לטיפוח רבה חשיבות הנושא

  המקומית הקהילה לחיזוק ,האזור של והפלורליסטי

 - חברתית – כלכלית אזורית התמחות ולפיתוח

   .ובינלאומית לאומית ברמה חינוכית

 חמדיה

 מסילות

 שדה אליהו

 מעוז חיים

 מעלה גלבוע

 ב"עין הנצי

 מלכישוע

 ניר דוד

 נוה אור

 כפר רופין

 טירת צבי

 תל תאומים

 שלוחות

 מנחמיה

 מירב

 נווה איתן

 רחוב

87 



 תכנית אב לעמק המעיינות

 לפיתוח מרכזיים דגשים

  אנשי ומשיכת הכשרה ,המועצה של האוניברסאלית החינוך ממערכת נפרד בלתי כחלק מיוחד חינוך תחום פיתוח המשך•

   .האוכלוסיות מגוון ושיקום שילוב ,לטיפול ייחודיים מודלים ובניית שוטף עדכון ,מתמיד קידום צורךל – שם בעלי מקצוע

 

  "האחר" קבלת ,פתיחות ,המועצה של הפלורליסטית מתפיסה כחלק נוספים קהילתיים ופרויקטים מיוחד חינוך תחום מיתוג•

 ."קהילה בונה" ומגוון

  

 .ערוצים בשלל ייחודיות ואוכלוסיות קהילות מגוון בין ושילוב לקידום הפועלות מערכות של החשיפה מערך בניית•

 

  ,מחקר ,למידה ,מקצועיים חומרים ריכוז ,הקיים המערך חשיפת המאפשר (חינוכי פ"מו) מתמחה ידע מוקד פיתוח•

   (קיימים מוקדים ברשת משולב או נפרד מתחם הקמת בסיס על) הייחודי הידע פיתוח והמשך מקצועיים כנסים קיום ,השתלמויות

 

  ,חקלאות ובעיקר ,המועצה של נוספים ייחודיים ענפים עם פעולה ושיתוף (נוף ,מים ,טבע) האזור במשאבי נרחב שימוש•

  .יעד קהלי למגוון ומשלבות שיקומיות ,טיפוליות הזדמנויות הרחבת צורךל – ותיירות תעשיה ,צפרות ,תרבות

 

 .ומפגש הידברות ,לשיח הזדמנויות והרחבת באזור הקיים ותרבויות מוצא ארצות ,קהילות ,מורשות למגוון וחשיפה ביטוי מתן•

 

 הישובים חיזוק ,ישוב כל של קהילתית מהתמחות לקכח – קהילתית משימתיות – בקהילה חינוכיים פרויקטים קידום המשך•

   .ומגוונות שונות עולם ותפיסות חיים אורחות ,אוכלוסיות בין הקשר והעמקת

 

   המתפתח חינוכי פ"מו בסיס על – ייחודיות ואוכלוסיות קהילות מגוון בתחום מקצועית תיירות ענף פיתוח•

 

 

 יחסי גומלין

 ישובים ומכלולים אסטרטגיים אחרים, תוף פעולה עם שלל המערכות המועצתיותשי –פנימה 

 פעולה עם מוקדים של חינוך משלב ומשקם בארץ ובעולם שיתוף –החוצה 
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 תכנית אב לעמק המעיינות

קליטה  
 בהרחבה

קליטה  
בשטח  

 "מחנה"ה

 חבר חדש

 רק לבנים

תושב  
 בהרחבה

חברות  
 במודל הישן

 תחומי התשתית

 ההמלצות עיקר
 

  במנות חדשים תושבים וקליטת קיימים ישובים עיבוי על הקפדה תוך המועצה ישובי פיתוח תכניות מימוש•

 מאושרות תכניות י"עפ לאזור מתאימות
 

 אזורית כוללת ראיהב – קהילתי פיתוח ,אזורי שיווק ,תשתיות פיתוח בתהליכי המועצה מעורבות הגברת•
 

 (וקהילתי חברתי פיזי שילוב) והקיים החדש בין המשלבים ישובים יצירת על הקפדה•
 

  ,צעיר ,וותיק ,חילוני ,דתי :המעיינות עמק בישובי החיים אורחות מגוון את משקףה – מגוון מגורים היצע•

  .(ועוד ,ודתיים לחילונים משותפת שכונה קידום) 'וכד סביבתי ,יזמי ,חקלאי
 

  ,חילוניים – דתיים מעורבות שכונות ,הידברות המשקפות שכונות – ייחודי ערכי עניין סביב – מגורים היצע•

  .'וכד דמוקרטיות ,אקולוגיות
 

 מודלים והתאמת קיימים מודלים מגוון מימוש – באזור הקליטה הזדמנויות של חשיפה ,הנעה ,הרחבה•

 המשתנה למציאות חדשים

 מדיניות

  כי אם מרוחקת ,שקטה ,מגוונת ישובית קהילתיות ,ערכית חיים בסביבת – כפרי ,חקלאי חיים אורח היצע לשקף נדרשות בעמק המגורים אפשרויות היצע

 – חברה – אדם קשרי המעצימה ,מקיימת חיים סביבת .הישראלית החברה את המאפיין FAST ה - החיים מהמולת מנוחה המאפשר SLOW חיים אורח .נגישה

   .סביבה

 מגורים  

  אורחות כהיצע המגורים שיווק לתהליכי אזורי רובד ולספק ההיצע מגוון את למנף מנת על – הישובים עם במשותף שיווק מאמצי תוביל המועצה – משולב אזורי שיווק•

   .אזורי חיים

 .ועוד סולרית באנרגיה שימוש ,במים חסכון ,ירוק פיתוח ,גינון ,בינוי על יקפידו בעמק המגורים – ירוק בינוי•

 ('וכד תקשורת ,טכנולוגיה ,ניקוז ,ביוב) החיים צרכי למגוון קרקעית תת צנרת המשלבות חכמות כתשתיות יפותחו המגורים תשתיות – חכמות תשתיות•
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 מוקדים ייחודיים

 חילוניים –שכונה מעורבת דתיים •

 שכונות אקולוגיות  •

סביב קוד ערכי   –שכונות ייחודיות•

 משותף  

 רשתות  , שותפויות, יחסי גומלין

 שיווק היצע המגורים אזורי•

קישור שיווק המגורים לכלל •

תחומי פעילות המועצה וכסביבת 

 חיים כוללת  

  עם מגורים שילוב המעודד קליטה מסלול פיתוח – יזמות להגשמת כבסיס מגורים•

  ומקושר משולב קונצפט/תחומים סביב (עסקית במבואה או במגרש) קטנים עסקים

  ,בבריאות ,בחינוך עוסקים ,אומנים שכונת המרכז יישוב) והיישוב האזור ייחודיות המשקף

  ('וכד ,סביבתיים במקצועות



 תכנית אב לעמק המעיינות

 תחומי התשתית

  מדיניות

  התייחסות מחייבת החינוך מערכת .המקום מורשת שימור על הקפדה תוך העכשוויים החיים לאורחות והתאמה שדרוג ,לעדכון נדרש בעמק חינוך

 – מיוחד בחינוך אזורית התמחות למנף חשוב – במקביל .ומערכתית כוללת בראיה ומצוינות איכות ,מגוון ולספק האזור תלמידי לכלל ,אוניברסלית

   .סביבו ותיירותי כלכלי ,מקצועי אזורי והיצע ידע מקורכ

 ההמלצות עיקר
 

 למערכת התייחסות כולל ,המערכת של ותפעוליות ארגוניות ,פדגוגיות ,ערכיות סוגיות במגוון תעסוק תכניתה – מוביל ערכי קודכ – לחינוך אב תכנית גיבוש•

 ושעות הלימוד שעות כולל ,היום שעות ברצף ,התיכון ועד הרך מגיל הגילאים ברצף ,והנוער הילדים של הפנאי תרבות ,החינוך מוסדות מערך ,פורמאליים לימודים

 – בעמק חיים ואורחות אוכלוסיות מגוון ומשקף ,חברתי ,סביבתי ,ערכי חינוך ולקדם משתנה למציאות המערכת להתאמת כלים לספק נדרשת התוכנית .ועוד הפנאי

  .כוללת התייחסות המחייבות וסוגיות צרכים ריכוז רקע על לנוער ומודגשת ייחודית התייחסות בחינת .הכוללת מהראיה לקכח
 

 .'וכו ,הספר בתי חיזוק מהלך קידום לצורך ,המועצה של הספר בתי כל את בתוכה המאגדת החינוך רשות הקמת•
 

 ציבורית כבמה עוללפ – אזרחים ,תלמידים ,ספר בתי ,הורים נציגי ,ציבור נציגי ,מומחים למגוון תאפשר אשר חינוכית ציבורית מועצה להקים יוניח – חינוכית מנהיגות•

   .בקהילה חינוכית מנהיגות ולהצמחת בעמק החינוכי השיח לעידוד
 

   .ומרכיביה זרמיה מגוון לע – הכוללת האזורית החינוך מתפיסת כחלק מקיים חינוך המשקפת אזור תואמת לימודים תוכנית להטמיע יש – סביבתי חינוך•

 

 חוץ ,כיתתית הוראה בין שילוב .והסביבה האזור לבין החינוך בין גומלין יחסי יקדמו אשר הלמידה אמצעי מגוון ידוםק – ערוצים במגוון לעמק "מתחבר" חינוך•

  .'וכד בעיצובה מעורבות ועידוד המגורים סביבת עם היכרות ,והתנסות 'סטאג בסיס על לימוד ,וורטואלית למידה ,כיתית

 

 ,ואקולוגיה סביבה ,דתיים חילונים הידברות ,מיוחדות אוכלוסיות שילוב) העמק של ייחודיותו המשקפים בתחומים התמחות בסיס על – מתמחים ספר בתי קידום•

 וקידום התנסות ,ללימוד כפלטפורמה האזור במשאבי ושימוש גומלין יחסי ,איכותי חינוך על ובדגש (מים ,חקלאות

 

 שילוב ,באזור והקהילות הישובים לבין החינוך מוסדות בין הדדי קשר יצירת על דגש שימת תוך תפעל החינוך רכתמע – הקהילה לחיי וגןכע – החינוך מוסדות•

 .יומה ובסדר הקהילתית בשייה החינוך ומעורבות בחינוך הקהילה

 

 חינוך
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 תכנית אב לעמק המעיינות

  ומרכז הירדן גאון ס"בי ,אליהו שדה בקיבוץ אורגנית וחקלאות שקד ס"בי ,עדן וחוות ביכורה ס"בי) הסמוכים אזוריים ייחודיים לעוגנים החינוך מוסדות חיבור•

  (ועוד ,המעיינות ומשולש רימון ס"בי ,הצפרות

 

   .מרכיביה מגוון על החינוך מערכת בכלל לימוד בתכניות אזוריים התמחות כתחומי ישולבו והמים החקלאות – ומים חקלאות•

 

  .תחרות ובר מבוקש כמוצר מינופו ומאפשר מהשטח מיוחד חינוך בתחום המקצועי הידע את המרכז ייחודי חינוכי פ"מו מוקד – מיוחד חינוך פ"ומו ידע רשת פיתוח•

 .מקצועיים עיון וימי השתלמויות ,לכנסים ידע וייצוא השתלמויות מרכז להקים מוצע – הנושא סביב מקצועית תיירות ופיתוח המערך להשלמת

 

  את יהווה ייחודי טיפולי כפר .AGRO – ECHO – EDUCATION ואקולוגיה חקלאות על בדגש מיוחד וחינוך שיקום ,טיפול בשיטות יתמחה המרכז – טיפולי שיקומי כפר•

   .החיצוני ולשוק הכפר לתושבי ושיטותיו תפיסותיו מימוש ויאפשר אזורי חינוכי פ"מו מרכז של הביתא סביבת

 מוקדים ייחודיים  

 רשת בתי ספר ומוסדות חינוך•

 פ חינוך מיוחד "מוקד מו•

 יקומי ש –כפר טיפולי •

 מרכז השתלמויות  •

 תרבות וסביבה, טבע, מים, עוגני האזור בתחומי חקלאות•

 

   ורשתות גומלין יחסי ,שותפויות
 
  פעילות רשת לפתיחת פוטנציאל יהווה בעמק חינוכי מוסד כל•

  מרכז ,אקדמיים מוסדות ,ישובים ,באזור ספר בתי עם משותפת
  .'וכד החינוכי פ"המו

 
 מוסד כל בין ושותפויות קשרים יעודד האזורי החינוך מערך•

   באזור ומתאימים רלבנטיים מוקדים לבין חינוכי
 

  המשמעותיים העוגנים כל לבין החינוך מערכת בין מובנה קישור•
 (ותרבות חקלאות ,תיירות מוקדי) בעמק

 
   משותפת ועשייה פעולה שיתוף – וירדן העמקים ,שאן בית•
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 תכנית אב לעמק המעיינות

 תחומי התשתית

 מדיניות

  תשתיות תקדם המועצה .בעמק הדמוגרפית הצמיחה של לקידומה האטרקטיבית החיים מחבילת כחלק פרנסה מקורות היצע לפתח נדרש האזור

  וטכנולוגיות מתקדמת חקלאות על בדגש – חקלאות :האזור את המאפיינים היסוד בתחומי ויזמות תעסוקה המעודדות ותפעוליות כלכליות ,פיסיות

 תפעל והמועצה אלה בתחומים ויזמים מקצועות בעלי עידוד יכלול בעמק החיים חבילת פיתוח .ותיירות תעשייה ,חברה ,חינוך ,קיימות ,מים ,גבוהות

   .ויזמות תעסוקה להזדמנויות הנוגע בכל ומידע הכשרה ,פלטפורמה וקידום זמינות לאפשר

 ההמלצות עיקר
 

  התמחות תחומי לבין ונקיות מתקדמות טכנולוגיות שילוב על גשבד – ומתוכננים קיימים תעסוקה אזורי קידום•

  המאגדים אטרקטיביים מתחמים יצירת תוך ,(ועוד במים שימוש ,חינוך ,חקלאית תוצרת עיבוד ,חקלאות) האזוריים

 יתאכלסו אלה אזורים .(ועוד והתנסות לימוד ,מבקרים מרכזי ,הסעדה ,מסחר ,תעשייה) שימושים מגוון בתוכם

 .לפיתוח עתודה וישמשו לביקושים בהתאם בהדרגה
 

 .באזור פ"ומו יזמות ,תעסוקה המעודדת כלכלית שתכר – בקיבוצים המפעלים שילוב•
 

 שיווק ,יזמים תומכי שירותים הכוללת קטנה ישובית "עסקית חממה"כ – בישובים עסקיות מבואות פתיחת בחינת•

   מקומית קהילה תואם מודלב – 'וכד עסקי ליווי ,משותף
 

 משותף אקדמים מרכז ,חינוכי פ"מו ,חקלאי פ"מו) המתפתחים החדשים האזוריים פ"המו מוקדי פיתוח שיווק•

 ייחודיות מתקדמות תעסוקה מהזדמנויות לקכח – (פלשתינאים/ירדן עם

•  

  קבלת ."המעיינות עמק תוצרת חבילתכ" – במשולב ומיתוגם האזור מוצרי סביב יזמי כלכלי אשכול יצירת•

 . המוצרים ואופי איכות סביב מוקפדת להיות נדרשת בחבילה להיכלל מוצרים

 

  החקלאי פ"המו באמצעות – וסביבה מים ,בחקלאות ונסיונות יוזמות ועידוד ליווי ,הדרכה מערך פיתוח•

 החקלאות משרד ובשיתוף

 

  ,במסחר ילובהוש – 'וכד ,אקולוגית תיירות ,חקלאית תיירות ,אטרקציות ,לינה – בישובים התיירות פעילות הרחבת•

   .מתאים והנחיה ליווי ,הדרכה במערך "גיבוי"ל נדרשים אלה מהלכים .'וכד ,ואזוריים מקומיים אירועים
 

 

 תעסוקה ויזמות, תעשיה

 פ חינוכי"מו

 פ חקלאי"מו

 מפעלים אזוריים

 מעבר גבול

 אזור סחר חופשי

 שלוחת צבאים
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 תכנית אב לעמק המעיינות

  .ובישובים "האזור שערי" לצד ,ישוביות במבואות 'וכד האזור אמנויות ,מסעדנות ,מסחר ומוקדי האזוריים במפעלים מפעל חנויות – באזור ומסחר חנויות פתיחת עידוד•

 

 לשווקים היריד הוצאת וכן האזור בליבת קבוע אזורי יריד במסגרת האזור תוצרת של ממותג שיווק – האזור תוצרת יריד•

 

 ,ותעשייתית חקלאית לפסולת כוללת תכנית קידום ,בסביבה והמתחשבים מקיימים התנהלות דפוסי אימוץ ועידוד כולל ,וחקלאות מתעשייה מפגעים הסדרת קידום•

 .ירוקים לתקנים בהתאם – תעשייה אזורי של בינוי תכניות ורענון

   ייחודיים מוקדים
 
   "עסקיות חממות"כ ישוביות מבואות•

 
   האזור בכיכר – "המעיינות עמק תוצרת יריד" שדרת•

 
 מקצועית ותיירות לחקלאי הדרכה ,הכשרה ,יזמות מוקדכ – עדן חוות•

 
 יזמיות ופעילויות מסחר לובשי – האזוריים המפעלים אזור•

 
 חופשי סחר ואזור הגבול עברמ – הירדן ציר לאורך תעסוקה מוקדי•

 
 בישובים מפעלים•

 
   תעשייהייחודי אזור לפיתוח ודהעת – צבאים שלוחת•
 

 יחסי גומלין ורשתות  , שותפויות
 
, י"מט, שולחן צמיחה ופיתוח אזורי על בסיס שותפות בין מעברים•

יזמים  / מפעלים אזוריים ובעלי מפעלים , אפיקי מים, חברה כלכלית
 ' וכד

 
תעסוק , יזמי אזורי -שמש זרוע לפיתוח כלכלי ת –חברה כלכלית •

בקידום הקמת  , בשיווק וניהול פיתוח תשתיות, בהרחבות ישובים
בניהול פעילויות על , תעשייה ותעסוקה, חקלאות, מיזמי תיירות

 . בסיס כלכלי ועוד
 

בין יזמים ויוצרים באזור למיתוג תוצרת עמק  שותפות –אשכול יזמים •

 המעיינות ושיווק משותף 
 

   טכנולוגיה – יזמות –חקלאות •

 
רשת הדרכה והכשרה על בסיס שותפות עם מכללות ואקדמיה  •

 .רלבנטית באזור ומחוצה לו
 

 פעולה ומיזמים משותפים שיתוף –ירדן , רשויות השכנות, בית שאן•
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 תכנית אב לעמק המעיינות

 תרבות תחומי התשתית

  מדיניות

  חשיפת להרחיב נדרשת המעיינות בעמק התרבות .הפתוח ולשוק לתושביהן סביבות של משיכה וכוח שייכות ,גאווה ביצירת מרכזי ערוץ מהווה התרבות

   .וערכיו האזור ייחודיות את המשקפת התמחות ולעודד תרבות וליצירת לצריכה הזדמנויות לייצר ,ותרבותו האזור מורשת

 ההמלצות עיקר
 

 ,האוכלוסיות למגוון ,(הזהב גיל ועד הרך מגיל) הגילאים רצף לכל ורלבנטי ייחודי תרבותי היצע פיתוח – לכל תרבות•

 ביטוי יספק התרבות מערך .זה לאזור הייחודיים האקלים ותנאי הנוחות היום לשעות המתאימים פעילות לזמני ובהתייחס

  פעילויות לפיתוח תסייע ובמקביל ,ישובים חוצה ,אזורי תרבותי מערך תקדם המועצה .באזור המצוי המורשת מגוון לכל

   .לצורך התאםב – ישובים ולאשכול ישובים תרבות
 

  וצריכת חשיפה ,יצירה יעודדו אשר ואירועים שוטפות פעילויות ערכוי – ותרבותו העמק בתלי – והחקלאות המים•

  וסביבת מים ,חקלאות של חומרים עם עובדת ,מתייחסת ,מציגה ,עוסקתה – והתרבות האמנות תחומי במגוון תרבות

   .העמק
 

  הטופוגרפיים "מיפלסים"ה רקע על .החקלאית בתוצרת לפיסול המתאימים פתוחה חקלאות שטחי וגדרוי – חקלאי פיסול•

  פתוחות וגלריות חקלאי פיסול של ובינלאומי לאומי מוקד במקום להיווצר כולי – פתוחה חקלאות ריכוז עם במשולב

   .להצגתו

 

  מפגשים ,מוחזרים בחומרים אמנות ,גינון ,נכונה תזונה ,ספורט המעודדות פעילויות מגוון פתחוי – תרבותי כערך קיימות•

   .באזור החינוך ממערך חלק תהווה המקיימת התרבות .מקיימת יצירתיות ,בינדוריים

 

  ,תרבותיתה – האזור תוצרת תוצג במסגרתה קהילתית תרבות אירועי לקיום יפעל אזורה – הקהילה מחיי לקכח – תרבות•

  ויזמית עסקית ,יצירתית

71 

90 

94 

 תושבי את מתאימים תרבות לאירועי להזמין הישובים את תעודד המועצה .קהילתו למאפייני בהתאם יגבש אותה תרבות תוכנית יציג ישוב כל – היישובית התרבות•

   האזור

 

  .לו ומחוצה באזור תרבות צורך האזור כי הבנה תוך – באזור הווי מפגשי ,הצגות ,לאירועים נגישות לתושבים לאפשר ימשיך – אזורי תרבות סל•



 תכנית אב לעמק המעיינות

 מוקדים ייחודיים  

,  צריכה, מרכז פעילות שוטפת ומיוחדת להנעת יצירהכ –ככר האזור •

 היצע של יצירת תרבות באזור  

 מרכז ביכורה, מנחמיה•

סמן למוקדים המייצרים רשת  כ –צירים ראשיים והשערים לאזור •

 גלריות פתוחות לחשיפת תרבות האזור  

 שטחים חקלאיים לאמנות חקלאית  •

 הוויתשל האזור המשקפים את " נפח הבסיס"מוקדים ייחודיים ב•

,  נים לאומייםג –פסטיבלים /קונצרטים/האזור כזירה לאירועי תרבות

 .ועוד, שדות חקלאיות, אתרי מים, מחצבות משוקמות, שמורות טבע

 יחסי גומלין ורשתות  , שותפויות
 

תוף פעולה עם אמנים  שי –רשת אמנות ויצירת אזורית •

פנאי וספורט מקומיים לפעילויות משותפות  , וגופי תרבות

 ואיגום מאמצים  

 תרבות וחקלאות  •

 תרבות ותיירות•

 תרבות וחינוך•

 מועצות השכנות בעמקים וירדן, בית שאן•

  ,היצירה תחומי במגוון האזור תוצרי חשיפת תעודד המועצה ככר של הפיתוח תוכנית – האזורית היצירה לחשיפת גלריה מתחמי – ושעריו האזור כיכר•

  .'וכד העסקים ,האומנות

 

 ,הכניסה מחזית כחלק – האזור מתוצרת תרבות יצירות חשיפת ישלב אזורי ומוקד מרכזי ציר כל – אזורית תרבות לחשיפת כתשתית – באזור והמוקדים הצירים•

  .'וכד פעילות במרכזי ,גדרות לאורך

 

  במגוון לחשיפתה הזדמנויות והרחבת בעמק ייחודיות אוכלוסיות ושילוב שיקום מתהליך כחלק (ועוד ,תיאטרון ,ציור ,פיסול) יצירה עידוד – "מיוחדת" תרבות•

  .לו ומחוצה האזור בתוך ומוקדים אמצעים
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 תכנית אב לעמק המעיינות

 תיירות תחומי התשתית

  מדיניות

  כוללת כפלטפורמה ,באזור הטמונים והמורשת הלימוד ,החוויה ,הקהילה ,הסביבה ,הנוף תבנית ,החיים הזדמנויות לחשיפת ראווה חלון מהווה התיירות

 אזורי רובד עליהם ותוסיף ('וכד דרך שירותי ,אטרקציות ,הסעדה ,לינה) תיירות שירותי על הנשענת טווח ארוכת תשתית תייצר התיירות .אזורית לצמיחה

 נדרשת באזור התיירות .וחקלאות מים ובראשם המעיינות עמק של היסוד מאפייני כלל את המשקף למיתוג נדרשת באזור התיירות .מתמחה מקצועי

  מקצועית תיירות ימשכו אשר ייחודיות התמחויות בסיס על מקצועית תיירות של צמיחתה האזור יעודד – ובמקביל ,במרחב התיירות במערך להשתלב

  .בו המצטבר הידע ורכישת השתלמות ,ללימוד

 ההמלצות עיקר
 

  הסעדה ואפשרויות ,אקולוגית באוריינטציה נופש כפרי ,(צימרים) כפרית לינה על דגשב – והסעדה לינה שירותי תוספת•

 והמתוכננת באזור המתקיימת תיירותית לפעילות סיסכב – ומגוונים מיוחדים

 

•SLOW TURISM  - מעלה האינטנסיביים מהחיים מפלט המחפש העולמי הטרנד .אותו המאפיין בקצב תיירות של היצע פיתוח 

   .ואחר מרגיע תיירות מקצב ,מזון ,חוויה ,שהיה המציעות לסביבות ביקושים

 

  אלה מקודים על לשמור חיוני .המונית תיירות מושכני המהווים מרכזיים מים מוקדי מספר באזור – מוביל כעוגן המים מוקדי•

  האתרים על המגנים ולעומסים להיקפים מתאימה ,מבוקרת כניסה בסיס לע – והיצע ביקוש המאזנת פעולה תוכנית ולפתח

   .וקיימות איכות ומאפשרים

 

  מקודים בין יקשרו המסלולים .התמחותו המשקפים מסלולים מגוון לספק נדרשת באזור תיירותה – נושאיים מסלולים•

   התיירות בהיצע המקומית הקהילה את וישלבו הפתוחה ובסביבה בישובים

 

  אלה .מקצועית תיירות למשוך עשויים אשר התמחות מוקדי ייצרו המיוחד החינוך ,המים ,חקלאותה – התמחות מוקדי•

 .האזורי הידע ולצריכת ללימוד שירותים המספקים מקצועית איכות כמוקדי לצמוח נדרשים

 

  חשיפת ,מוזלת כניסה ולאפשר תיירות מביקושי ליהנות והאזורית המקומית לקהילה לאפשר וניחי – קהילה משולבת תיירות•

 .תיירות לאירועי הקהילה קישור  הלכיכמ – 'וכד ליזמות הזדמנויות ,האזורית היצירה

 

 

 (לתוכנית האב נספח תיירות המפרט את מדיניות הפיתוח וההמלצות)
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 תכנית אב לעמק המעיינות

 יחסי גומלין ורשתות  , שותפויות

כולל , אגד בתוכו כל העוסקים בפיתוח התיירות באזורהמ –שולחן תיירות •

גורמים האחראים על פיתוח  , נציגי ישובים, יועצים, תיירנים, מקבלי החלטות

 תחומי הייסוד של האזור  

 ירדן –עיר בית שאן ה –אגפי המועצה •

,  התיישבות, מורשת, ארכיאולוגיה, רשתות לאומיות ובינלאומיות בנושאי צפרות•

 חקלאות  

 בית שאן•

 המועצות השכנות•

 ממלכת הירדן•

 מוקדים ייחודיים  

 רשת מוקדי לינה והסעדה ייחודיים•

 הטבע והסביבה, מוקדי המים•

 התיישבות וארכיאולוגיה, מוקדי מורשת•

 גלבוע•

 ירדן•

 מסלולים נושאיים•

 מוקד שינוע חוויתי •

חוות  : פ המתמחים"ביב מרכזי המוס –מרכזי תיירות מקצועית •

 ומתחם הסחר החופשי  , פ חינוך מיוחד"מו,עדן

 קהלים המושך ייחודי היצע לפתח האזור יכול – בנוסף .משמעויותיה מגוון על קיימות המשקף אזורי תיירות מרחב לפתח חיוני – ומקיימת אקולוגית תיירות•

   'וכד בריאה תזונה ,ספורט מרכזי ,בריאות סדנאות ,אורגנית חקלאות ,בחקלאות התנסות :אזוריות אטרקציות במגוון אקטיבית קיימות לחוות המעוניינים

 

  ,פעילויות שרשרת ומייצר התמחותם את המשקף פעילויות היצע לפיתוח הזדמנות המייצרים משנה אזורי למספר להתייחס מוצע – תיירותי מגוון – משנה אזורי•

 .העמק ומגוון מאיכות כחלק – משנה אזור כל של ייחודיותו המשקפת ואטרקציות אתרים

 

   .וירדן שאן בית ,הסמוכות רשויות עם מסלולים משולבת לתיירות ייחודי היצע פיתוח – גבולות חוצה תיירות•
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 תכנית אב לעמק המעיינות

 שירותים מוניציפאליים תחומי התשתית

  המדיניות

  בחירת על ביותר המשפיעים הגורמים אחד והינו הפרט של החיים איכות לצורך האזורי בהיצע מרכזי מרכיב מהווה מוניציפאליים שירותים מערך

 בהתאם השירותים מערך של מחדש הסדרה מחייבים במועצה השינוי תהליכי .חדשים תושבים ומשיכת זמן לאורך באזור ולחיות להמשיך התושבים

   .בתושב התמקדות ךתו – האוכלוסיה של עדכניים לצרכים

 ההמלצות עיקר

 .לתושב לשרות ליישוב משרות והמעבר שרות ואמנת תרבות הכולל ,לתושב שרות מערך פיתוח על דגש•
 

 לכלל המסופקים השירותים ומגוון רמה והשוואת שונות אוכלוסיות של מגוונים לצרכים מענה מתן ךתו – המועצה לתושבי ועדכניים איכותיים שירותים סל בניית•

 .(ומושבים קיבוצים) והתושבים הישובים
 

 ,הקהילות למאפייני התאמהב – הישובים לבין המועצה בין שירותים אספקת חלוקת גדרתה – סובב חבמר – וביםיש – מועצה :שירותים אספקת מערך התייעלות•

 עם גומלין יחסי לפתח חיוני ,במקביל .המענה קיים לא בהם במקומות המועצה י"ע המערך והשלמת מהשירותים חלק לספק הישוב ויכולת ברצון התחשבות מתוך

  .הסמוכות הרשויות עם וכן ,לשותפות מתאימים שירותים סביב שאן בית העיר
 

 . למשוב ישיר ערוץ פיתוח תוך ,המועצה י"ע הניתנים השירותים מגוון על לתושבים שוטף ופרסום ידיעה ,חשיפה באמצעות – המועצה לבין השירות בין זהות יצירת•
 

 למועצה הישובים ובין המועצה לבין התושבים בין :למקום ומתאים נכון ועצהמ – ישוב – תושב לקשר מודל בניית – משתף מוניציפאלי ניהול קידום•
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 :באמצעות – המועצה לבין התושבים בין ישיר קשר חיזוק•

   ,החלטות קבלת בתהליך המקומית הקהילה שיתוף מנגנוני הקמת•

   ,ועדכני זמין ,פעיל מועצתי טלפוני מוקד הפעלת•

 יצירת ועידוד פעיל מועצה אתר כולל ,דרכים במגוון ,לתושב ישיר – המועצה פעילות ושיווק פרסום ,יידוע•

 .והוירטואלי הבינאישי במישור ומפגשים פורומים
 

  רים"יו פורום ,המועצה ממליאת כחלק בישובים תפקידים בעלי פורום הקמת – למועצה הישובים בין הקשר חיזוק•

 (ועוד צמיחה ,חינוך ,מחזור פורום) והאזור המועצה ברמת רוחב נושאי לקידום פורומים ,הישובים של

 מוקדים ייחודיים  
 יב מתחם השירותים הקייםסב –ככר האזור •

 ישובי המועצה•
 מנחמיה•
 מרכז ביכורה•
 מוקדי שירותים בישובי המועצה•

 יחסי גומלין ורשתות  , שותפויות•
כוז כלל הגורמים  רי –שולחן עגול •

 המפעילים שירותים מוניציפאליים באזור
 העיר בית שאן •
 המועצות השכנות•

  שירותים מוקדי ייבחנו ,בנוסף .המועצה שירותים רוב את ויספק אזוריים שירותים מגוון היום כבר המרכז האזור ככר במתחם ויתפתח ימשיך האזורי המרכז – אזוריים לשירותים מרכז•

   .הסובב המרחב ועם המועצה בתוך – פעולה ושיתופי חיבורים ,זיקות של מתמדת ובחינה המועצה לתושבי ואיכותיים נוחים ,נגישים שירותים לספק שאיפה תוך ,הצורך בעת נוספים



 תכנית אב לעמק המעיינות

 תחומי התשתית

  מדיניות

 משאבי שימור על הקפדה תוך יצמח האזור .הקיימות לתפיסת וסביבתית פיסית ניראות ובמתן קיימא בר בפיתוח מוביל נדבך מהווה הסביבה איכות

 יקפיד ,ופיתוח לבניה המאושרים המופרים באזורים צמיחתו ימקד האזור .מרכזי מוביל כערך  - והמורשת הביולוגי המגוון ,הנוף תבנית ,הטבע ,הסביבה

 סביבות לשימור ,חלופית אנרגיה לקידום ,פסולת למזעור יפעל ,לסביבה מתאימים פעילות היקפי יאפשר ,המתאימים במתחמים הפיתוח ריכוז על

   .מים ומערכות חלופית אנרגיה על בדגש מתקדמת טכנולוגיה בסיס על סביבתי פיתוח יקדם האזור  .הטבעיים במשאבים מושכל ולשימוש ערכיות

 ההמלצות עיקר
 

 תפיסת את וליישם לקדם המועצה מאמצי המובילה פעילה אזרחית מקצועית כמסגרת ,והרחבתה הסביבה לאיכות הוועדה בסיס על ציבורי – מקצועי פורום הקמת•

 .אזורית סביבתית ויחידה הסמוכות הרשויות עם פעולה בשיתוף זאת .כוללת פעולה מתוכנית חלקכ – זמן לאורך התחומים במגוון הקיימות

 

 .האב תכנית של הסביבה ואיכות הקיימות מרכיבי להטמעת ויפעל בתחום העשייה מרכיבי למגוון כתובת ישמש שרא – במועצה וקיימות סביבה איכות רכז מינוי•

 

 .המועצה של ההתמחויות ואחת האזורי ממותג כחלק מקיים ופיתוח הסיבה איכות נושא הפיכת•

 

   .ירוקה ובניה באנרגיה חסכון ,פסולת צמצום ,מחזור תוכנית פעלתה – הירוק החץ כראש (חינוך על בדגש) ציבוריים ושירותים מבנים של ירוק ניהול•

 

 .סביבתי חינוך לנושא במועצה אחראי גורם מינוי .ותעשייה חקלאות על בדגש ,החיים התחומי בכל חדרתה – בכלל סביבתית ומודעות סביבתי חינוך קידום•

 

 פוטנציאליים /מנוצלים לא פתוחים שטחים וטיפוח ניצול וכן ערכיים פתוחים שטחים ושימור ניהול•

 

  בשיתוף תשולב התוכנית .המוטמנת הפסולת כמות את להקטין מיועדתה – למחזור כוללת אב תוכנית הכנת וקידום חקלאית לפסולת האב תוכנית ישוםי – פסולת•

 .החינוך ומערכת הקהילה

 

 .וחקלאות תעשייה של סביבתיים במפגעים מוגבר וטיפול החיים תחומי בשלל הסביבה להגנת עזר חוקי של ואכיפה פיקוח הגברת•

 

  ,אתרים אימוץ) והסביבה המוקדים ,האתרים ניקיון על בשמירה ישתלבו אשר (ציבוריים וגופים מוסדות ,תושבים כולל) הסביבה איכות נאמני קבוצות פיתוח•

   .המקומית והקהילה החינוך מערכת עם פעולה שיתוף על בדגש ,(ועוד ,נחלים

 איכות סביבה
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 תכנית אב לעמק המעיינות

 מוקדים ייחודיים  

 ישובי המועצה•

 כולל מוסדות החינוך, מוסדות המועצה•

 מחצבות ומטמנות  •

 אזורי תעשיה ותעסוקה •

 –מתחמים לפיתוח אנרגיה רוח ואנרגיה שאובה •

 מעלה הגלבוע ועודב

 אזורי ש"מט•

 השטחים הפתוחים•

 יחסי גומלין ורשתות  , שותפויות

 מחלקות ותאגידי המועצה•

 תיירות  , תרבות, שירותים מוניציפאליים, חינוך•

 ( ועוד, מעברים,  י"מט)פירמות עסקיות גופים לפיתוח כלכלי אזורי •

 עצה מו –שובים יי –תושבים •

משרדי  , רשות שמורות הטבע, ג"רט, ל"קק: מגוון הגורמים הרלבנטיים•

 הממשלה הרלבנטיים

 בית שאן•

 הרשויות הסמוכות•

 ירדן  •

 

  לאספקה והישובים המועצה את יובילו אשר מפורטים יעדים סביב – חלופית אנרגיה ופיתוח לקידום ויזמיים עסקיים ,מקצועיים גורמים ריכוז – חלופית אנרגיה•

 .לסביבה אנרגיה מכירת – ובהמשך לצרכיה (ועוד ,שמש ,רוח אנרגית ,שאובה אנרגיה) גווניה על אנרגיה של עצמית

 

 .והשימושים הדפוסים ,המשמעויות מגוון על – באזור במים הולם לטיפול טווח וארוכת כוללת תוכנית תוביל המועצה – מים•

 

  ומטמנות מחצבות לשיקום עדיפות מתן .ואיכות ליתרון ממטרד והפיכתן באזור והמטמנות המחצבות שיקום האצת  –  (פסולת אתרי) ומטמנות מחצבות•

  .איכותי לפיתוח אסטרטגי אתגר המהווה – מנחמיה על ישירה ובהשפעה בסמיכות הנמצאים באתרים הטיפול על בדגש – לישובים בסמיכות

 

 הסביבה על והגנה לשמירה מגמה תוך – ותעשיה תעסוקה באזורי סביבתיות עזר וחוקי פיתוח תוכניות רענון קידום – תעסוקה אזורי יירוק•
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 תחומי התשתית

  מדיניות

  בסיס על להתבצע נדרש הפיסי הפיתוח .ואיכויותיה המועצה למיתוג נראות ולתת היסוד מאפייני את לשקף נדרש המועצה של הפיסי הפיתוח

 זו אב תכנית במסגרת .המידה קני במגוון התנועה ולצירי הישובים לשטחי ,המועצה לפיתוח הזמינים למתחמים ,הפתוחים לשטחים מתאימה התייחסות

 .האזור בפיתוח העוסקים הגורמים עם אוםבת – עתידי סטטוטורי לתכנון תשתית להניח המועצה נדרשת

 ההמלצות עיקר

 תהייה כי חשוב ולכן איכויותיה את המשקפת עיקרית נוף תבנית ,מוביל מנוף "(הבסיס נפח)" המועצה שטחי במגוון לראות נדרשת מועצהה – הפתוחים השטחים•

 .וניראות אכיפה תפעולם ,תחזוקתם ,ניהולם לדפוסי הנוגע בכל ומובילה פעילה

 

 ומייצרים האזור של המוסף הערך את המקדמים אזוריים מוקדים ותפעול פיתוח תכנון להוביל המועצה של ההזדמנות את יצריםמי – המועצה לפיתוח זמינים מתחמים•

   .מתאימים אתרים לפיתוח זמינות ותיצור סטטוטורי תכנון תקדם המועצה .והבינלאומית הלאומית ,האזורית ברמה צמיחה של "גנרטורים"

 

 ,ציבוריים שטחים ,הרחבות מאפייני ,עסקיות מבואות ,יישוביות לתוכניות הנוגע בכל מוביל אף ולעיתים ,מסייע ,מנחה מקצועי לדיון תשתיות תייצר ועצההמ – הישובים•

 :'וכד תיירות מרכיבי

   .אזורי משולב מנחה לקו תשתית מניח זמנית ובו ישוב בכל וייחודיות יזמות המעודד ופיתוח תכנון שירותי סל בניית •

  תהליכי וליווי יעוץ ,תיאום ,ואקולוגית ירוקה בניה ,הציבור שיתוף ,התהליך בקידום מעורבות ,תכנון להזמנות הנוגע בכל מעורבותה ורמת המועצה מקום הגדרת•

  .בישובים החיים הזדמנויות לשיווק אזורית תשתית וכן והפיתוח המפורט התכנון

 

 .ולביקור למגורים ואטרקטיביות אסטטיות חיים כסביבת המועצה ישובי פני טיפוח•

 

  שימור ,הישוב פני שיפור ,הפיתוח למאפייני המועצה התייחסות יאפשר אשר בנושא מתואמת מדיניות והגדרת הישובים נציגי עם מעמיק וןדי – יישובי פנים תכנון•

  פיתוח ,הולמים ויפנ – בנוי יחסי ,מתאימות יזמות הזדמנויות שילוב ,ירוקה בניה ,מורשת שימור ,וחדש ישן שילוב ,משולב פריכ – חקלאי ישוב יצירת על הקפדה ,החקלאות

  .ועוד סטטוטוריות לתוכניות התאמה ,המועצה מאפייני התואם
 

 פיתוח פיסי
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 מוקדים ייחודיים  

 שטחים פתוחים ערכיים  •

 מתחמים זמינים לפיתוח המועצה  •

 ישובים •

 צירי תנועה ארציים אזוריים ופנימיים  •

 יחסי גומלין ורשתות  , שותפויות

 ועצה מ –שוב י –תושב •

 הישובים נציגי –הנדסת המועצה •

וון גורמים רלבנטיים לשטחים פתוחים  מג –מועצה •

 וגופי התכנון  

 בית שאן•

 המועצות השכנות•

 ירדן•

 – סביבתו ופיתוח הישוב חזות ,אסטטיטקה על דגש שימת – ואיכויותיה ערכיה ,והמקום הקהילה הווית את המשקף ייחודי יישובי סביבתי פיתוח עידוד•

   .הקהילתית להוויה כתשקיף
 

  ,נגישות לשפר מגמה מתוך – שנים לאורך עבודה לתוכניות בסיס תשמש אשר ומודולרית כוללת ,מנחה אב תוכנית תפתח המועצה כי חיוני – באזור התנועה צירי•

  .ישובים מקבצי בין וקשרים אופניים ,הליכה צירי לעודד ,אזוריים מוקדים לבין הישובים בין ,הישובים בין לקשר ,האזור כבישי את לשדרג
 

 עתידי לפיתוח פלטפורמה הכנת לצורך ,ועוד ,שאובה אנרגיה ,סולרית אנרגיה ,מרוח אנרגיה :גווניה על חלופית אנרגיה לפתוח פוטנציאליים שטחים איתור•
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 תחומי התשתית

  מדיניות

  מעורבות דפוסי ,בישוב קהילתית – החברתית החיים סביבת ומינוף העצמה .במשולב ולחדשים לוותיקים ורלבנטית עדכנית ,מתחדשת קהילה פיתוח

 בישובי "החיים חבילת" בהיצע מוביל וכמרכיב וייחודיותו איכותו ממותג כחלק ,האזור בקהילות חיים גרתכש – בקהילה ואידיאולוגיה ערכיות ,התושבים

   .האוניברסלית האוכלוסייה על דגשב – החיים מחזור כל לאורך הפרט צרכי את המספקת חברתיים שירותים מערכת לפתח נדרש האזור .העמק

 ההמלצות עיקר
 

  בלתי וכחלק דגש תוך ,באזור החברתיים השירותים מערכת את ולחדש ,לפתח ,לעדכן ,להסדיר המיועדת חברתיים לשירותים כוללת תוכנית הגדרת תקדם המועצה

 חשיבה משקףה – ומקצועי יעיל ,עדכני שירותים מערך פיתוח ,כוללת תפיסה להגדיר מיועדת התוכנית .לישוביה המועצה בין הגומלין ויחסי הקשר טיב מהגדרת נפרד

  .הסמוכות הרשויות עם פעולה ובשיתוף ,אזורית וכלל ישובית ברמה ,היום שעות רצף ,החיים מעגל לרצף בהתייחס האוכלוסיה לכלל מענה ומתן אוניברסלית

 

 .והמעורבות הטיפול ודפוסי הצוות של ואיכותי עדכני מקצועי פיתוח תוך ,משתנה ומציאות משבר במצבי להתמודדויות כלים תןמ – והמשפחה הפרט של חוסנו חיזוק•

 

 .וקהילתית כלכלית ,ניהולית מבחינה הישובים ומסוגלות ישובית מנהיגות פיתוח – הישובים חיזוק•

 

 בכלל ותושבים הישובים כלל נציגות ושיתוף שילוב ,הישובים מקרב הפעילים מעגל את להרחיב מתמיד וניסיון הקפדה – ישובים נציגי - מועצה פעילות ערוץ הרחבת•

   .המועצה פעילות

 

 .והאזורית היישובית בעשייה ומעורבותה הקהילה והתרחבות צמיחה ,פיתוח הנעת צורךל – בישובים קהילתית פעולה תוכנית פיתוח•

  

   .מהעצמתה וכחלק הקהילה למען ועשייה התנדבות היקפי ומרחיבות המעוררות פעילויות עידוד – אקטיבית אזרחית וקהילה התנדבות ,מעורבות•

 

 .גיאוגרפית וקרבה עניין ,משותף יום סדר בסיס על ,הישובית החיים בסביבת והזדמנויות ,איכות ,מגוון השבחתל – הישובים בין וקשרים שותפויות ,גומלין יחסי עידוד•

 .הוירטואלי במימד  והתארגנות פורומים ,לקהילות אפשרויות בחינת כולל

 

 חברה וקהילה
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   ייחודיים מוקדים

 קהילתיות הרחבות כולל ,(מנחמיה ,מושבים ,קיבוצים) ישובים•

 אזרחי מרכזכ – עידן מרכז•

 מגוונים חיים ואורחות ייחודיות קהילות•

  וצירים מוקדים מבנים שרשרת בסיס על אזורי שימור מסלול•

 ותולדותיה הקהילה מורשת את המשקפים ישוביים

 ומים טבע ,סביבה ,חינוך ,תיירות ,חקלאות :האזור עוגני•

   ורשתות גומלין יחסי ,שותפויות

 המועצה תושבי כלל•

   מאמצים שילוב ,מפגשים ,ללמידה משולבת רשתכ – ישובים•

   מתאימים פורומיםב – ועצהמ – ישובים•

 משותפים שירותים ופיתוח משאבים לאיגום בסיסכ – ישוביים אשכולות•

 שאן בית•

 השכנות המועצות•

 ירדן•

 

  עוגן ייצרו אשר משימות הגדרתל – ואזורי יישובי אסטרטגי לדיון הקהילתית המשימה יחתפת – הקהילה ומעורבות ליחודיות נוףכמ – הקהילתית המשימה•

 הישובית לעשיה ניראות ולתת למנף ויאפשרו האזורית בעשייה

 

 – חיים ואורחות גילאים ,אידאולוגיות מגוון בין משותפת ועשייה הידברות של כזירה אזור פיתוח –האזור ומיתוג מייחודיות כחלק ומגוון פלורליזם ערכי קידום•

 ('וכדו מעורבת שכונה) פיזי ובפיתוח בקהילה ,התרבות בחיי ,בחינוך :החיים תחומי בשלל

 

  בישובים המורשת מוקדי מיפוי  .ומורשת שימור אתרי בין אזורי למסלול כבסיס ,ומורשתו הישוב תולדות על מעידיםה – ישוביים וצירים מבנים ,מרקמים שימור•

   .מקשרים צירים לפיתוח בסיס ישמש

 

  נוער ,תרבות ,יצירה ,פנאי ,בריאות ,ספורט :תיירות תואמי חברתיים שירותים התיירות בהיצע לשלב מוצע – התיירות שוק עם חברתיים שירותים מערך שילוב•

  .'וכד
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 עם הפנים ליישום: 4פרק 

 להנעת בסיס לשמש המיועדת ,ומקיימת כוללת אב תוכנית של לעיצובה הוביל התכנון תהליך

  הישובים הקהילה ,המועצה יחידות בכלל ויישום וביצוע מפורט תכנון קידום ,החלטות קבלת

  ,שותפים לגייס ,צרכיה ,מדיניותה לייצוג כלים המועצה בידי לספק נועדה התכנית .והמרחב

  מול ואל במועצה – היום סדר על המעיינות עמק של המקיים פיתוחו את להעמיד – ובעיקר משאבים

   .הפתוח והשוק ממשלה משרדי

 

  מחוז התכנון בלשכת וכן הבינמשרדית ההיגוי בוועדת ,המועצה במליאת ואישור לדיון תוצג התוכנית

   .מנחה כתוכנית לאישורה – הצפון

 

 לכן .ועשייה החלטות קבלת ,הטמעה ,לדיאלוג פלטפורמה ,מתמשך מהלך בתוכנית רואה המועצה

  הנגזרות וכל וסטטוטורי מפורט תכנון המשך ,וארגוניות מעשיות משמעויות ,היישום מנות גיבוש –

  .הצלחה וסיכויי זמינות ,שלביות ,עדיפויות סדרי המשקפים בדפוסים יוגדרו – התוכנית מהמלצות

  של תחילתה המשקף ,מחייב מהלך זהו שכן – המועצה של הבכיר הצוות ידי על יתבצע זה מהלך

   .הביצוע והנעת הטמעה

 

  תחילתו אשר והיישום ההטמעה לשלב המועצה נכנסת ,לאתר התוכנית להעלאת במקביל ,לכן

  .האופרטיביים הצעדים – והיישום ההטעמה מנות של במועצה הבכיר הצוות של משותפת בהגדרה

  מפגש וכן בנפרד מנהל כל של עבודה בסיס על והיישום ההטמעה מנות את יגדיר המועצה צוות

  מהלך .האב תוכנית של למימושה אופרטיבית תוכנית המועצה שולחן על תונח בסופו אשר משותף

   .הקרובות בשנים במועצה העבודה תוכניות של לגיבושן בסיס ישמש אשר קצר במסמך יסוכם זה

 אינטגרטיבי תחומי

 תחום/אגף/מנהל מחלקה

 ר.מ.צוות ד

מסמך 
המרכז  

את מערך 
היישום  
 בתחומים

הכנת דיון 
בנושאים 

 אינטגרטיביים

מסמך המרכז את  
מערך היישום בנושאים 

 אינטגרטיביים

מפגש  
 מרוכז

 טווחי זמן סדר עדיפויות

סדר 
 עדיפויות

 טווחי זמן
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 נספחים
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 כ שטח התכנית"סה מוצע בתוקף תכנית' מס גן/שם השמורה  

  

 שמורת טבע מוכרזות

       620 666/ג כוכב הירדן 1

       34 680/ג עין יהודה 2

       11 681/ג חרשת זקום 3

     1320 350 717/ג נדה'עין ג 4

       65 718/ג עין זיוה 5

       100 719/ג גאון הירדן 6

       545 720/ג גאון הירדן 7

       620 3119/ג גאון הירדן 15

       770 721/ג אל בואטיה 8

       55 796/ג תל סהרון 9

       650 797/ג החוף השקט 10

       34 798/ג זקום 11

       2667 799/ג נחל תבור 12

       139 867/ג סחנה 13

       1840 2725/ג נחל בזק 14

       7 3807/ג עין מלקוח 16

       56 7589/ג אבוקה 17

       70 12013/ג נחל הקיבוצים 18

       18,290 12774/ג מזרח הגלבוע 19

              

 שמורות מוצעות

     138   8806/ג עין אור 20

 במועצה 33%כ 12721 4240.33   12910/ג נחל יששכר 21

 במועצה 5%כ 9976 498.8   13436/ג יערות מנחמיה 22

     3481   13567/ג יער גני חוגה 23

 במועצה 20%כ 10310 2062   13568/ג יער בית השיטה 24

 במועצה 33%כ 22628 7500   14610/ג נחל תבור 25

              

   55635 19240 26923   כ"סה  

         46163.13 רק אצלנו  

              

 *שמורות טבע וגנים לאומיים במרחב המועצה  :1נספח 

 2008דצמבר , נתוני מועצה אזורית עמק המעיינות* 
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 תכנית אב לעמק המעיינות

 מערך מים  : 2נספח 

 מי מעיינות  
 שפירים

 מי מעיינות  
 מלוחים

 (צפוי)קולחין מטוהרים    מי ירדן מי קידוחים

 ק"כמות מלמ
 לשנה  

שנה  )מיליון  15/20
 (גשומה/שחונה

שנה  )מיליון  45/55
 (גשומה/ שחונה

 מיליון 4-5 מיליון 10-25 מיליון 18-20

גידולי חקלאות  השימוש
:  רגישים
תב(סובטרופיים,ירקות
 ( לינים

מדגה וגידולי חקלאות 
לא רגישים  

 (תמרים,זיתים)

תעשייה  , שתייה
 גידולים רגישים

 גידולי חקלאות מדגה
 לא צפויה השבת מים לנחלים

 מליחות      
 (ל"מגכ)

     1500-2000 60-400 600-2000  400עד 

 גבוהה   גבוהה נמוכה מאוד בינונית נמוכה עכירות

איכות  
 ביולוגית

 נמוכה נמוכה גבוהה בינונית גבוהה

כ  "סה
כמויות מים  

מופקים  
 :  בשנה כיום

מיליון   100-120
 ק"מלמ

 מצאי איכויות וכמויות לפי חלוקה למקורות המים הזמינים במועצה  

108 



 תכנית אב לעמק המעיינות

 (  המשך)מערך מים : 2נספח 

 .  התעשייה וגם הנחלים בטבע אשר להם זכות השבת מים לטבע, ענפי החקלאות, ישובים: התפלגות צרכני המים

חקלאות  ללא   מדגה      טבע   (מזון)תעשייה   מי שתיה
 מדגה

 ק"מלמכמות 
 לשנה  

 מיליון  7
  -למעט מנחמיה -כל הישובים

  -מנחמיה. קידוחי מקורות
 כינרת

 מיליון        20 מיליון 1
שמקורו    שימוש משני

ממים המחלחלים דרך  
תעלות ניקוז  , הנחלים 

 (ונקז בריכות דגים

 מיליון 53 מיליון 55

 תבלינים-400עד  1000מעל  800-1500 400עד  400עד  מליחות  
400-1500  

 תמרים,זיתים

 גבוהה     גבוהה מאוד בינונית גבוהה נמוכה מאוד נמוכה מאוד עכירות

 גבוהה גבוהה  מאוד נמוכה מעולה מעולה איכות ביולוגית  

כ כמויות מים  "סה
 נצרכים בשנה

 –ק "מליון מלמ 20 ק"מיליון מלמ 116
שימוש משני להשבת  

 מים לטבע
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 תכנית אב לעמק המעיינות

 רשימת מעיינות המועצה : 3נספח 

 :הערות
 .2006משנת ', טמפ/רוב נתוני ספיקה. א
.                                                                                                                  1994שנת ,פ מדידה אצל צרכני המים בסמוך למעיינות"ע', נתוני טמפ. ב

 2008, מועצה אזורית עמק המעיינות, מפת מעיינות המועצה: מקור

"מס

 ד

 ספיקה שם המעיין

 (ש"מק)

 מליחות

 (ל"מגכ)

 טמפרטורה

C)) 

 מעיינות חסידה .1

 21.8 1550 354 (סודה)עין חוגה  .2

 69 עין עפרוני .3

 2021 70 (בלה)נמרוד  .4

 22.2 854 365 (מסיל)עין צמד  .5

 טיון .6

 כפתור .7

 665 46 סופספה .8

 996 102 יהודה .9

 22.0 925 74 צבי .10

 22.0 947 160 נפתלי .11

 21.8 638 179 נשב .12

 566 183 מרחב .13

 516 34 רחוב .14

 22.4 511 194 חישה .15

 22.0 742 34 עין רועה .16

 22.2 873 112 נזם .17

 21.7 1093 18 פדות .18

 21.8 1461 87 קרניים .19

 1288 59 (שיח מוחמד)סהרון  .20

 עין מלקוח .21

 22.8 893 60 עין אברהם .22

 1225 32 מחצצים .23

 עין זהרה .24

 מעיין חיים .25

 26.5 1106 1998 (אסי)עין עמל  .26

 23.9 360 500 עין חומה .27

 24.1 499 1963 (פואר)מגדל  .28

 22.0 342 593 שוקק .29

 185 900 מודע .30

 22.7 57 24 רוויה .31

 בדרה .32

 כוכב .33

 זיון .34

 הידיד .35

 אור .36

 מנתה .37
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 תכנית אב לעמק המעיינות

 כ"סה גברים נשים אוכלוסיית קבע  
 670 373 297 29 - 20חברי אגודה שיתופית  1
 1050 495 555 49 -30חברי אגודה שיתופית  2
 1752 934 818 67- 50חברים  באגודה שיתופית  3
 828 389 439 68חברים  באגודה שיתופית מעל  4
 155 72 83 29 - 20חברים בהרחבה  5
 354 201 153 49 - 30חברים בהרחבה  6
 48 27 21 67 -50חברים  בהרחבה  7
 7 2 5 68חברים בהרחבה מעל  8
 4864 2493 2371 1-8כ אוכלוסיית קבע  "סה  7

       אוכלוסייה זמנית  
 505 292 213 29 - 20( שוכרי דירות) אוכלוסייה זמנית  8
שוכרי דירות )אוכלוסייה זמנית ) 30- 49 9  226 332 558 

 112 54 58 67 - 50(שוכרי דירות)אוכלוסייה זמנית   10
 670 604 66 (אחר, סיעוד, חקלאות)עובדים זרים  11
 3 0 3 ועד בכלל   - 20עולים בוגרים  12
 1848 1282 566 8-12(שאינם חברי אגודה)כ אוכלוסיה זמנית "סה 13
 244 147 97 (אחר, ג"י)שנת שרות לפני צבא  14
 393 255 138 חיילים 15
 78 41 37 ( כולל בוגרי נעלה)חיילים בודדים  16
 396 192 204 21-30בנים אחרי צבא  17
 1111 635 476 14-17בנים אחרי צבא , חיילים , כ סטודנטים"סה 18

       ילדי אוכלוסיית קבע  
 371 175 196 0-3גילאים  19
 377 157 220 4-6גילאים  20
 793 395 398 'ו -' א 21
 534 281 253 'ט -' ז 22
 530 279 251 'יב -'י 23
 2605 1287 1318 (19 - 23)ב אוכלוסיית קבע "כ ילדים עד סוף  י"סה 24

       ילדי אוכלוסייה זמנית  
 168 92 76 0-3גילאים  25
 104 52 52 4-6גילאים  26
 165 94 71 'ו -' א 27
 44 24 20 'ט -' ז 28
 34 19 15 'יב -'י 29

 515 281 234 (25 - 29)ב אוכלוסייה זמנית"כ ילדים עד סוף  י"סה 30
ילדי עולים 0-6 31  0 1 1 
 0 0 0 'ו -'ילדי עולים א 32
 0 0 0 'יב-'ילדי עולים ז 33
 1 1 0 (31 - 33)כ ילדי עולים "סה 34
 54 28 26 ה"נעל 35
 85 54 31 אחר, בית הילד. נ.ח 36
 139 82 57 בית הילד, נ.ח, ה "כ נעל"סה 37
 3260 1651 1609 24+30+34+37כ  ילדים "סה 38

 7823 4410 3413 7+13+18כ בוגרים "סה  
 11083 6061 5022 כ אוכלוסיה"סה 39

 2008ינואר , ועצה אזורית עמק המעיינותמ –ח דמוגרפי "דו: 4נספח 
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 תכנית אב לעמק המעיינות

 משימה קהילתית אורחות חיים מערכת חינוך  מערכת שירותים ביישוב מודל קליטה אוכלוסיה יישוב  
מהאוכלוסיה   1/3          474: כ"סה גשר 1

ר  "גי. ילדים 1/3, תושבים 1/3, פנסיונרים
 .           ילדים 7כ "סה

בניה בקו כחול (. חדשה) קליטה לחברות 
 במודל תשתיות קיבוציות

, מרפאה, מחסן בגדים, תושבות, בריאות, חינוך, א"ח
 .ספריה, נוי, בריכה

ילדי הקיבוץ לא לומדים בבתי הספר  
 0-18.    של המועצה

   מודל רשת ביטחון

בניה לפי דגמים . קליטה לחברות חבר חדש   נוה אור 2
 .בשטח מפורצל

 אילים מודל רשת בטחון  0-18 מרכולית פרטית, ספריה, נוי, בריכה, חינוך, מרפאה

מהחברים   1/2           282: כ"סה חמדיה 3
 10 -ר "גי. פנסיונרים

 -' השכרה ארוכת טווח שלב ב -שלב ראשון 
 .שכונה כרגע בוצע שלב פריצת דרכים

 ל"קן נוע רשת ביטחון   0-18 מרכולית מושכרת, בריכה, חינוך

  84, פנסיונרים 50%         254: כ"סה נוה איתן 4
 צעירים 12, תושבים 100, חברים

   רשת ביטחון אין פ .חינוך ב, נוי, בית סיעודי, בריאות בניה בשכונה צמודה לקיבוץ

 212          534: כ"קיבוץ רב דורי  סה מעוז חיים 5
 86, ילדים 123, תושבים 113, חברים

 צעירים

,  נוי, בריכה, בית סיעודי, בריאות, חינוך, מכבסה, א"ח אין קליטה
 .  ספריה, רכב, קניון

 גרעין צבר  בדיון מודל שינוי, שיתופי  0-18

  23)חברים  165          579:כ "סה כפר רופין 6
,  47צעירים , פנסיונרים 1/4, (מהשכונה

 (26 -ר"גי) 108ילדים 

בית , מרפאה, , בריכה, נוי, חינוך, מכבסה, א"ח קו כחול , אור משימות, שכונה
 מרכולית, סיעודי

בית סנונית, ה"נעל 0-18  בית סנונית, ה"נעל רשת בטחון 

בנים ,     46: תושבים, 691: כ חברים"סה טירת צבי 7
  242: 0-18ילדים , 134:מועמדים

 "צבר"גרעין , הבית בטירה שיתופי בדיון מודל שינוי 0-18 מלאה שכונה קהילתית

; 144חברי אגודה         398: כ"סה רשפים 8
;  43תושבים ; 90פנסיונרים חברי אגודה 

 32נוער , 25יסודי ; 33גיל הרך ; 31בנים 

חוגי  , בריכה, נוי, מרפאה, (בבעלות פרטית)מרכול   (בנים 70)חברות במסלול נדחה 
, "בית האוכל", נהג בית, מועדון גיל הזהב, התעמלות

 דואר

   רשת ביטחון חינוך לגיל הרך וחינוך בלתי פורמלי

הרחבה  ; 46חברי אגודה ;        387כ "סה מעלה גלבוע 9
גיל ; 79מדרשה ; 55בנים ; 77תושבים ; 10

 36נוער ; 30יסודי ; 54הרך 

א "חד, עלון שבועי, מרפאה משותפת עם מירב ביקוש עולה -הרחבה 
 .בית כנסת. כולבו, בריכה, נוי, (מפעיל חיצוני)

ישיבת הקיבוץ הדתי תוכנית ערבין  רשת ביטחון יקרים -גיל הרך וחינוך בלתי פורמלי 
 עם הישיבה

הרחבה  ; 79חברי אגודה ;          446כ "סה מירב 10
גיל  ; 17בנים ; 2פנסיונרים בהרחבה ; 81

 68נוער ; 91יסודי ; 108הרך 

בית , א לא פעיל"חד, מרכולית, מרפאה משותפת כ להרחבה"צוות קליטה לישוב ואח
 ,  נוי, כנסת

 בית הילד  רשת ביטחון 0-18

, 224 -חברים ותושבים      447: כ "סה שלוחות 11
 122 -ילדים, 89 -צעירים

שיתופי ללא הפרטות תחילת עבודה עם   0-18 מלאה שיתופית אין
 אהרון ארז בחינת אורחות החיים

 .  ל"קייטנות ילדי יהודים מחו 

,  370 -חברים ותושבים  504: כ נפש"סה ניר דוד 12
 100ילדים , 28: צעירים

 צ"גרעין משימה של השומ בוחנים מודל שינוי רשת בטחון. משולב 0-18 (מכבסה, הפרטת מזון)מלאה  בהרחבה

צעירים  , 218תושבים +חברים; 452:  כ"סה מסילות 13
 67ילדים , 51

מערכת הגיל בעיקר ילדי חוץ 0-18 רווחה, בריאות, נוי, (יזם חיצוני)מכבסה , א"חד      תהליכי שינוי תקועים. שיתופי 

, 277תושבים + חברים, 567: כ"סה עין הנציב 14
 184 -ילדים, 106 -יצעירים

 אולפן גיור צרפתים, מדרשה לבנות שיתופי 0-18 א מופרט"חד -מלאה  תושב -בדיון מודל קליטה חבר

; 76פנסיונרים ; 189חברים ; 700כ "סה שדה אליהו 15
יסודי  ; 80גיל הרך ; 128בנים ; 20תושבים 

ילדי עולים ; 32אחר + נעלה; 86נוער ; 85
____ 

רוב העובדים שכירים 0-18 מלאה שיתופית צוות קליטה ליישוב בית מדרש , אולפן עולים וגיור שיתופי 
 בשילוב עם עבודה

בוחנים קליטה , שכונה צמודה לקיבוץ    שדה נחום 16
 . הפיכה למושב, לחברות

, מזכירות, מרכולית, פ.חינוך ב, חינוך רך, מרפאה
 .נוי, מכבסה

   ישוב מופרט , פ.חינוך ב, 0-6 -גיל רך 

, 154תושבים + חברים  387:כ נפש"סה רוויה   17
   47 -חילים וצעירים, 124ילדים 

חינוך , 3-6 -גן, 0-3 -(פרטי)משפחתון  רב, נוי, בית כנסת, גן, מכולת, מרפאה אזורית  
 .פ.ב

    

חינוך , 3-6 -גן, 0-3 -(פרטי)משפחתון  מזכירות,בית כנסת, גן, מכולת, מרפאה אזורית קליטה רק של בנים 137 -ילדים, 224חברים   361: כ נפש"סה רחוב 18
 .פ.ב

    

,  148חברים ותושבים   384: כ נפש"סה תל תאומים 19
 14צעירים , 111ילדים 

חינוך , 3-6 -גן, 0-3 -(פרטי)משפחתון  מזכירות חלקית, רב, בית כנסת, גן, מרפאה אזורית מודל/ הרחבה חיפוש יזם
 .פ.ב

 מכינת עמק,בנות גרעין בני עקיבא  

  -צעירים , 301חברים  , 506: כ נפש"סה שדי תרומות 20
 138ילדים , 17

     .פ.חינוך ב, 3-6 -גן  מזכירות,רב, בית כנסת, גן, מכולת, מרפאה אזורית  

,  158ילדים , 257חברים , 568: כ נפש"סה בית יוסף 21
 33, צעירים

, מזכיר, מזכירות, ,בית כנסת, גן, מכולת, מרפאה   
 ספריה

     .פ.חינוך ב, 3-6 -גן, 0-3מעון 

,  231 -חברים ותושבים, 415: כ נפש"סה ירדנה 22
  16-צעירים , 127 -ילדים

     .פ.חינוך ב, 3-6 -גן, 0-3מעון  ספריה,  מזכירות, ,בית כנסת, גן, מכולת, מרפאה   

אין ועדת קבלה  , י"י ממ"בנה ביתך שיווק ע 1253: כ נפש"סה מנחמיה 23
 .ליישוב

 של אילים' שלב ב   .פ.חינוך ב, 3-6 -גן, 0-3מעון  . מזכירות, מרפאה, מכולת

 2008ינואר , מצב ישובי המועצה: 5נספח 
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 תכנית אב לעמק המעיינות

 ביצוע תכנון

בשטח   ד"יחתוספת + תכנית בתוקף  אתר/ישוב  
 "המחנה"

תכנית  
 הרחבה

תכנון   מוצע בהרחבה ד"יחמספר 
 מפורט

שווק 
ולא 

 נבנה

 הערות נבנה

  3,000 -פיתוח הישוב ל -( ד"יח 1,375) 330/ג מנחמיה 1
 תושבים

מלונאות  , מלאכה ותעשיה זעירה, בנייני ציבור', ב+ 'מגורים א            
 שטח שימור ארכיטקטוני, מרכז אזורי ומסחרי, ספורט, ונופש

 פ  "שפ, מבני ציבור', מגורים ב             (ד"יח 59) 11393/ג

 פ"שצ, בריכת מים', ב+'מגורים א             (ד"יח 146) 10120/ג 

 - 15886/ג   30=  (תעשיה) 9148/ג, 4632/ג גשר 2
לקראת  
 הפקדה

 תעשייה, מבני משק, מגורים     30

  120 -מהן, ד מאושרות"יח 240: כ"סה) 11068/ג נוה אור 3
 (קיימות

,  תעשייה, מבני ציבור, מבני משק, מגורים מיוחד', מגורים א    2 30   120  
 ספורט

 ע מאושרת"אין תב     הרחבה משותפת - 237   לקראת תוקף - 108/במ/ג ירדנה 4

 ע מאושרת"אין תב  20           לקראת תוקף - 108/במ/ג בית יוסף 5

יחידת   -א "יח 50+ ד מאושרות "יח 110) 13059/ג חמדיה 6
 (אירוח

יעוד קרקע . תכנון מחדש של שטח המחנה של הקיבוץ     30   150  
 .ס אזורי"בי. לשכונה קהילתית

  -שלבי ביצוע  4י "עפ) 230 9266/ג 48/משצ שדה נחום 7
 .  51 -' שלב א(. אשכולות

שכונת בנים הצמודה . 48ץ "רק מש -לקיבוץ אין תכנית  46   5  
 להרחבה אופי ישוב קהילתי. לקיבוץ

,  קיים 250 -מתוכם , ד"יח 350) 7470/ג, 39/צ"מש ניר דוד 8
 100( = א"יח 50עד + 

              

 -' א, מימוש בשני שלבים) 33 15129/ג  
 (ד"יח 15 -' ב, ד"יח 18

עוד הרחבה  
 בדרך -

 .אזור המיועד למגורים עבור חברי ובני הקיבוץ   33  

 דונם 62.5, כפר נופש ניר דוד             7933/ג

 תחנת דלק, שירותי דרך             7456/ג

בשטח הצהוב בלי תבע   50   6734/ג מסילות 9
 בשטח המחנה 19+ חדשה

 ס אזורי"בי, עתודות לפיתוח, תיחום שטח פיתוח של הקיבוץ        

        30       (א"יח 100, ד"יח 350) 10506/ג מעוז חיים 10

ד "יח 100מהן , ד"יח200= נחלות  100) 10886/ג נוה איתן 11
 100( = בנויות

 שכונה אקולוגית. ד"יח 315כ "סה   31     115  

 שינוי שטח לתעשיה             12646/ג

  30   125   (ד לחברי הקיבוץ"יח 70הוספת ) 12500/ג רשפים 12
 (הרחבה)

להרחבה   125-לחברי הקיבוץ ו 70: ד"יח 195הוספת     
שטח למבני ציבור , תכנון מחדש של אזור תעשיה. קהילתית

 ושטח ספורט

               6612/ג שלוחות 13

 - 15050/ג     (?ד"יח 200) 6074/ג ב"עין הנצי 14
לקראת  
 הפקדה

  8      

               (מדרשת לבנות)14919/ג

 2009ינואר , ריכוז תכניות פיתוח ישובי המועצה: 6נספח 
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 תכנית אב לעמק המעיינות

בשטח   ד"יחתוספת + תכנית בתוקף  ישוב  
 "המחנה"

  ד"יחמספר  תכנית הרחבה
 בהרחבה

תכנון   מוצע
 מפורט

שווק 
ולא 

 נבנה

 הערות נבנה

מהן  , ד"יח200=נחלות  100) 10885/ג כפר רופין 15
 100( = ד"יח100בנוי 

ד  "יח 27 - 121  
 'שלב א

 ד"יח 321: כ"סה 13 3 11  

               14185/ג

,  ד בנחלות מאושרות"יח 240) 4636/ג מעלה גלבוע 16
= א "יח 60(+ ד בנויות"יח 103מתוכם 

137 

              

' שלב א - 116 9825/ג  
   40 -' שלב ב, 20

 (9825י התקנון "עפ)ד "יח 356: כ"סה 12 20 42  

               150/ במ/ג ישובי ביכורה

 (נחלות מאושרות 60)+  197 -ד בישוב "כ יח"סה             (ד"יח 129) 150/ במ/ג רחוב 17

2  25   68   11708/ג    6   

               ( ד"יח 120) 150/ במ/ג רוויה 18

50    60   14360/ג    30 30   

               (דלק.ת) 3723/ג, (ד"יח 125) 150/במ/ג שדי תרומות 19

           40 7029/ג   

   20   20   69 14359/ג  

?211   221=( קיים 80, ד"יח 301) 23/במ/ג תל תאומים 20     70  
 (?בהרחבה)

 5      

מתוכם  , ד מאושרות"יח 240) 6414/ג שדה אליהו 21
 40( = ד"יח 200 -בנוי 

 - 16505/ג    
לקראת  
 הפקדה

        

,  ד"יח200= נחלות מאושרות  100 מירב 22
 134= ד "יח 66 -מתוכם בנוי 

50    106 9824/ג  306: כ"סה 28 7 

               7465/ג מלכישוע 23

             ד"יח 212 -( גוברת בחלקים) 12505/ג

43    183   (קיימות - 197, ד"יח 380) 15037/ג טירת צבי 24 בסדרי החיים  משינויים כפועל יוצא " המחנה"רה תכנון שטח    7 
 .בקיבוץ

 932 כ"סה  
 

  2103   466 148 175   

 תוככנוכ "סה
 

   789 כ"מתוכם מומשו סה 3035

 (המשך)ריכוז תכניות פיתוח ישובי המועצה 
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 תכנית אב לעמק המעיינות

 עשרה עקרונות לניהול מקיים של הרשות  : 7נספח 
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 תכנית אב לעמק המעיינות

 *טליה מטמנת שיקום

  הרשויות ידי על 1977 בשנת הוקמה ,למנחמיה בסמוך הירדן עמק .א.במ הממוקמת ,טליה מטמנת

  של טון מיליון 3 -כ באתר הוטמנו השנים במהלך .האתר נסגר 1999 שנת בסוף ,הסמוכות המקומיות

  אמור והוא 2009 בשנת מחדש להיפתח צפוי האתר .בעפר וכוסה האתר שוקם הסגירה לאחר .פסולת

 .לשנה פסולת טון 300,000 לקבל

  מכך וכתוצאה אנאירוביים בתנאים פירוק של תהליך עוברת הזמן לאורך באתר שהוטמנה הפסולת

 – Global Warming Potential) השפעה בעל עוצמה רב חממה גז הינו המתאן גז .CH4 המתאן גז נוצר

GWP)) ל בהשוואה 21 פי של CO2 החממה אפקט על. 

  את לאסוף יהיה אמור המערך ,באתר נוצר אשר ,לביוגז איסוף מערך באתר יוקם הפרויקט במסגרת

  מטופל הביוגז .והניטור הטיפול למערך הגז את המעביר אחד מרכזי הולכה לצינור אותו ולרכז הביוגז

 .וואט מגה 1-3 בין של בהיקף חשמל הפקת ולצורך תיקני מלפיד שריפה ידי על

 .לשנה CERs 70,650 -כ להפיק אמור והוא אחת כל שנים 7 של תקופות 3 הוא המתוכנן הפרויקט אורך

 22.11.07, פרויקטים בתחום הפסולת, המשרד להגנת הסביבה* 

 *חגל הפסולת באתר בגז טיפול

  .הטמנה תאי ממספר מורכב והוא 1999 משנת החל פועל למנחמיה בסמוך שנמצא חגל הפסולת אתר

  .פסולת טון 1,200-כ של כמות יום כל מקבל האתר

  .אנאירוביים בתנאים פירוק של תהליך עוברת בעתיד שתוטמן הפסולת וכול באתר שהוטמנה הפסולת

 גז-הביו של שיתוף הוא הפרויקט .CH4 המתאן גז השאר בין נוצר הפסולת מפירוק כחלק אלו בתנאים

 .חשמל הפקת לצורך (וסגורה ישנה מטמנה שהינה) טליה מטמנת אל חגל במטמנת הנוצר

 וחגלמנות טליה מט – המתאןפרויקטים להפקת חשמל מגז : 8נספח 
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