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רקע .1

חווהאתהמפגשעםשירותכשצרכןה,הינועקיףשירותבדרךכללה.לקהלרחבםלהינהספקשירותי"קק
שימוש,דרכיםונסיעהלאורךכבישים,יםפארקבוקורביערותיב:באחדאויותרמהמצביםהבאיםל"קק

.וריםוחקלאותגחכירתקרקעותלמ,הכשרתקרקעומיםבתחוםהלהקימה"בפרויקטיםשקק
.שירותהלמספקתאת"שקקאינומודעשירותלעיתיםקרובותצרכןה

גיוסתרומות,פועלתבקרבהעםהיהודימשחרהציונותבחינוךהסברהלהינהגוףלאומיוביןלאומיש"קק
.ועוד
המידע.ותורמים,רגוןידידיםא,אתראינטרנט,חינוך,הסברהבתחומיורלמנגנוניקשרעםהציב"לקק

.למנגנוןשחשאתרצוןהציבור"איןלקקדומהשאך,בדפדפותובשילוטאתריםהינובהיקףגדול,טבאינטרנ
נקודתילקראתתכנוןהטיולאובתוךהטיולבדרךכללאולםהביקושלמידעהוא,ביקושלנופשביערותיש

.ב"כתבותוכיו,ספרים,דפדפות,אינטרנט,סלולר,תקשורתדרךמערכות


לאתריםבצמודשירותשיפורהנפורמציהוילהקמתהמרכזיםהינומתןאלי"הקקהצורךמהעבודהעולהש
.ערךמוסףלמבקרבמקוםיתנויםויאתהמידעהקשישלימו,ימהאומפעילההקל"קקשאותם



מסגרתהעבודה .2

:יםהעיקריםשהוגדרובהזמנתהעבודההםנושאה
 שיקוליםלקביעתמיקוםמרכזיהמבקריםוהמידעבפריסההארצית. 

 .שיספקוהמרכזיםשירותסוג
 .דעמדתמידעממרכזלמבקריםוע,אפיוןיחידותהמדרג:מדרגהמרכזים
 .אלטרנטיבותלגישותהפעלה
 .גיוסמשאבים
 .סקרספרותומידעעולמיבנושא


תהליךהעבודה .3

.אפיוןהמושגמרכזמבקרים
.בחינתסוגהשירותבמרכזימבקריםיערנייםבבריטניה

.אפיוןהביקושואוכלוסייתהיעד
.סקירתהיצעמרכזימבקריםומרכזימידעבארץ

.ל"שלהקקותשירניתוחהיצעה
.ניתוחהפוטנציאלהתכנונילמרכזימבקרים

.הפצתשאלוןצרכיםועמדותלאנשימפתחבמרחביםובמטה
.הנדרששירותאפיוןה

.גיבושמדיניותפיתוח
.המורכבתמנציגיהמרחבים,הצגתטיוטתמסמךלמזמיןולועדתהיגוי

.פגישותעםמנהליהמרחביםוצוותם
.ק"לתמפהצגתטיוטתמסמךלהנה

מסמךמדיניותהפיתוחומסמכיהרקע-ערוךבשניחלקים,אשרעלפיהמלצתועדתההיגוי,מסמךמסכם
.והסקרשהובילולגיבושההמלצות
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ל"קקימרכז .4

מרכז"מושגהכי,עלה(פרקהסביבההעסקית,מסמכירקעראו)מסקירתמרכזיהמבקריםבישראל
ןבעיקראתמערכתהמידעימאפי"מידעזמרכ"המושגו,םםוציבוריישחוקומשמשגופיםמסחריי"מבקרים
במקוםהמונחמרכז"ל"מרכז קק"בהמשךישמשהמושג.לי"ולכןהמלצתנוהיאלמתגמושגקק,לתיירים
".ל"עמדת קק"ו"ל"מוקד קק"נשתמשבמושגים,כביטוילהבדליםברמתהשירותוהפיתוח.מבקרים

מסמכיראו")שימושיםלצרכיציבורהמבקרים"כ4/22/ענהלמוגדרבתמאלאמוריםלתתמ"מרכזיקק
.מינהליגאוגרפיאויותאמולאזורבמרכזיםאלההשירותוהמידע.(פרקמצאיתכנוני,רקע

אךלאמתווהאתהמדיניות,אליהםסנושאיםשהמסמךמתייחגםלכולל"מערךהביקורוהמידעשלקק
.הוקרהוכדומה,מרכזישילוט,הסבר,הובכללזההכוונ,רהדוגמתשילוטוהסב,עבורם


ל"תאורסכמתילתפרוסתמרכזיקק

















ל"קקמרכז .4.1

שניתןליעדבתוכם,ל"שלהקקהמנהליתשלעיתיםמשמשיםאתהמערכת,יעודייםצתמבניםומבנהאוקב
 ,הברמהגבוהשירותוניעדכמידעצהלקבלולבודדאוקביםהמאפשר,לצרכיציבורחיםשט

.אוכחלקממרכזתוכןראשי,סהלאזוראופארקגדוליבכנלמשל,במקוםעםביקושגדול


ל"קקמוקד .4.2

ניסהכימוקםבדרךכללב,מאוישבהתאםלצורך,ושירותבסיסירלבודדאוקבוצהלקבלמידעשמבנההמאפ
.ורלשטחאותוהואמסבירמיקומוקש.במתןמידעררכיההיבוהינושני,ליעראופארק



ל"קקעמדת .4.3

,עמדהזמניתשמוקמתלאירועאומועדאו,יםהמאפשריםלבודדאוקבוצהלקבלמידעשלטאוקבוצתשלט
המיקומ.יהבמתןמידעררכהיבתשלישיהוהינ,מוקםבכניסהלקטעמיעראופארקת.שתמאוייתכןכי

.מידעאומרכזיםמבקריםאחריםניתןלמקמהבמרכזי.בההיאנמצאתקשורלשטח




 ל"מרכזקק

ל"כזקקמראזורשליטהשל
 ל"קקמוקד

ל"קקמוקדאזורשליטהשל
 ל"קקתמדע

ל"קקתמדעאזורשליטהשל
 שילוטוהסברהמערך
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ל"קקמרכזיהקמתלהמניע .5

:ובהן,סיבותממספרנובע,כפישעלהמהעבודה,ביצירתמערךביקורומידעל"הצורךשלקק




ומשתתףבפועלהבאמצעות,לעלפיחזונה"מתוךההבנהכיהציבורהואהבעליםשלהקק,כלזאת
.תרומותודמיחכירה

,פיסיים,תוכנייםליכולהלתתמענהלסיבותהמפורטותמעלהבאמצעים"למרכזיקקמדיניותהפיתוח
.ועיצובייםארגוניים



שיקוליהקמה .6

אךיצריךבכל,שמקורםיכוללהיותתקציביאוגיוסמשאבים,לתלויהבמשאביפיתוח"הקמתמרכזיקק
.מקרההחלטהלהשקיעמשאביםאלו


הברמותשונותשללמצריכההפעל"הקמתמרכזיקק

חגיםומועדיםאובימישיאועד,מהפעלהבשבתות–רציפות
שעותהפעילותצריכותלהתאיםלשעות.הפעלהרצופה

ארגונית,לנושאזהישמשמעותתפעולית.הביקורהנהוגות
אחזקתיערותומפעליפיתוחהינה,זאתבעוד.וכלכלית

תהפעלתלאנדרשו,בהתאםלתכניתעבודהידועהמראש
אמצעיםבהעברתמידעב.חגיםומועדים,אנשיםבשבתות

.אלקטרונייםחלאותוהכלל


תוךשמירהעל,ל"לחזוןקקלבהתאמה"הקמתמרכזיקק
מלבד,ניצולתשתיתקיימת.הסביבהומניעתהפגיעהבה

.היאיותרסביבתית,הקטנתעלויות
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,יחדעםזאת.םביערותופארקיםמסדרגודלמסוייםמאפשרתהקמתמבניםלצרכיציבורהמבקרי22/תמא
בהיבטיםשלזמינותהמצבהתכנונימהווהשיקול.נדרשתעריכתתכניתמפורטתלמימושפוטנציאלזה

.(פרקמצאיתכנוני,סמכיהרקעמראו)וסדרעדיפויות


מיקוםשיקולי .7

ויתכןשיקטיןאתעלויותההקמה,לי"ליגדילאתהסיכוילתתמענהלצורךהקק"מיקוםנכוןשלמרכזקק
שיקוליהמיקום.לאורזאתנבחנוהשיקוליםהמפורטיםמטה.תוךיצירתסיכוילהחזרהשקעות,והתפעול

.ל"תקפיםעבורהדרגיםהשוניםשלמרכזיקק


כמותמבקרים .7.1

אין.ל"קקבמרכזיםלהשתמשיכמהמבקריםצפורייגזמנהשמ,השיקולהעיקריהינוכמותהמבקרים
וההערכותבנושאזהמתבססותעלהודעותהדוברתאועלמדדי,למידעמדוייקעלכמותהמבקרים"לקק

.ישמקוםלשכללמידעזהלצורךקבלתהחלטות.ב"שחיקהוכיו,אצבעשלפינויאשפה
ביבהפרקהס,ראומסמכיהרקע)נבדקהכמותהמבקריםבשמורותהטבעוהגניםהלאומיים,לצורךהערכה

הדומים,מוכןלשלםעבורכניסהלאתרינופשוטבע(70%-למעלהמ)המבקריםפלחנכבדמ.(העסקית
.ל"לאתריקק

ראומסמכי)ל"המבקריםבאתריהתיירותהכפריתוהחקלאיתמהוויםגםאוכלוסייתיעדלביקורבאתריקק
,(פרקהסביבההעסקית,הרקע

לישאתריםעםכמות"לקק.יםהינומליוניםבשנהבפיזורארציפוטנציאלהביקורש,ניתןלומרבבטחון
.מבקריםבשנה100,000-שללמעלהמואתריםבודדיםביקוריםשלעשרותאלפים

תגדלככלשכמותהמבקריםווהשפעת,הקמתמרכזהינהמכפילכלשהולאטרקציהש,מקובללחשוב
.הבסיסיתגדולהיותר



מבניםקיימים .7.2

היאעשויהלהוזיל.בדרךכללתוזילעלויותהקמה,לעלידיתוספתשירות"יימיםלמרכזיקקהפיכתמבניםק
הציבורכברמכירמקומות,בדרךכלל.גישהזומאפשרתמניעתפגיעהנוספתבסביבה.גםעלויותתפעול

.אלה


ל"קקמשרדי .7.2.1

מציהחושףאתעובדיהמשרדאינפוראשרמלבדמתן,במחייפתיחתמשרדיםלביקוריםהינומעשהמינהלי
יכוללהקטין,תמועדיביקורבתוךהמשרדגדריחודמרחבביקורמסויםוה.למגעעםמבקריםבזמןפעילות

.אתהמפגשהבלתיאמצעיעםהעובדים
בקרבתחלקמהםישיערות.למרותשבחלקמהםישתשתיתלכך,לאינםערוכיםלקליטתקהל"משרדיקק

תצוגתספריבלמשל.זהמכברבמשרדיהנוהגתלקבלקהלל"קק,יחדעםזאת.אופארקיםמרכזיים
מרכז,א"תל"קקביתבומנהלתהאוןמועצתהעםיזומ,בבנייןהמוסדותהלאומייםל"קקההוקרהשל
.משתלות,נחמיאסגילת

(.למשל,ווגבעתישעיהכברי)לעםביקושגבוה"מספרמשרדיםגושייםנמצאיםבקרבהמיידיתלאתריקק


מגדליתצפית .7.2.2

מהוויםמוקד.ב"הנצחהוכיו,חניה,חניון,שירותים–בחלקםרמתפיתוחגבוהה.שיםבתקופתהקייץמאוי
.ועלדרכיומסלולייערוממוקמיםבנקודותשליטהנימשיכהיער

(.יתיר)אחדלפחותמשמשכמרכזלינהעלשבילישראל
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.להיחסיתלקלהאוזו"הפיכתמגדליםלמרכזיקק


מבניםיעודיים .7.2.3

שחלקםפעיליםוחלקםסגורים,להקימהאושפצהלאורךהשניםמבנישירותביערותובקרבתם"קק
,ישבהםרמהמסויימתשלתשתית(.למשל,ביתהיערןבפארקעצמאותארצותהבריתשחריהו)ועזובים

אןשערהגיאובית'דוגמתח)םכשמדוברבמבניםהסטוריי.ל"שניתןלהשמישהלצורךהקמתמרכזיקק
.ישערךתוכנימוסף,(היערןבביתקשת

.לקלהאוזולהיחסית"הפיכתמבניםמסוגזהלמרכזיקק


מחנותנוער .7.2.4

(לביא,ציפורי,שוני,נסהרים,יתיר)מחנותקבע–להקימהוהפעילהשניסוגיםשלמחנותביערות"קק
אתריםאלהמהוויםויכולים(.הזורעועוד,הסוללים,בןשמן,יםרבתסעד'ח,יתיר)ומחנותתנועותהנוער

.לעבורציבוררחב"להיותחלוןראווהלפעילותקק
,תשתיתשלמבניםבהםישו,לעםביקושגבוה"ממוקמיםבקרבהמיידיתלאתריקקמחנותהקבע

.ל"שמאפשרתתוספתשירותלצורךהקמתמרכזיקק
.לקלהאוזולהיחסית"קקהפיכתמבניםמסוגזהלמרכזי

וכןמבקריםנוספים,ומביאיםקבוצותגדולותבאופןמחזורי,מחנותתנועותהנוערפועליםברמהעונתית
,(מיםוחניה,שירותיםזמניים,בדרךכללמשטחיבטון)באתריםאלהקיימתתשתיתזמינה.ומשפחות

.שעשויהלהוזילעלויותהקמהופגיעהבסביבה


ישקרבהלכב .7.3

שילוטההפניהבלבדמהווה.ביתרקלותמבקרמזדמןאללפנותתכבישמאפשרבקרבתל"קקמרכזהקמת
.גישהאזוריתלהרחבהוכןיםוהמיקוםמאפשרגםחיבורלנושאאומקוםמס.חשיפהחשובה



ישובמרכזיעריםאו .7.4

,לכרמלועמקיםיקנעם,עליוןנהלגלילהוקריתשמ,לדוגמה)באזורל"קקפעילותליכוללהוותשערישוב
,מיקוםכזהמאפשרפעילותרצופה.לתפקידהחדשםקיינכסאושילובהשמשתדיילע,(אילתלנגבהדרומי

(.ידידיםוהרצאות,חוגיסיור,לדוגמה)ומאפשרגםהשתלבותבפעילותהקהילתית


ומרכזימידעמבקריםימרכז .7.5

אפשרת,לשותפהלהקמתואוהפעלתו"ושקק,ירוקאוציבורייךלגוףילמרכזפעילהשיל"קקתוספתמידע
מרכזחינוךוהסברהרמון,דוגמתידושם)שלהבמרחבוהשותפותכחותוהנ,רותילחשוףאתהשל"קקל

.(מחנהמעפיליםעתלית,ג"שלרט
רסשלאינטליב"יטמעהמסרהקק,שבשלחוסרההכרותשלחלקמהציבורעםהארגוניםהשונים,ישסיכון

.ישיתרונותמיקוםותשתית,יחדעםזאת.ל"ויאבדאתהזהותעםקק,המארחמפעילהמרכז


ביכוליםלשמשפלטפורמה"עמותותאזוריותוכיו,בהפעלתמשרדהתיירות,מרכזימידעתיירותיים
מידעלהיתהמעורבתבהקמתמרכזי"קק)וניתןלהציבבהםעמדתמידע,ל"להכוונתמבקריםלאתריקק

(.ובמחנייםבמשאבישדה,באילת


"סוכנים"מרכזימבקריםבמגזרהכפריוהחקלאייכוליםלשמש
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תדלקותחנמוקדימסחרו .7.6

אךיש,ברמתעמדתמידע,מוקדימסחרמושכיקהללאורךהכבישיםיכוליםלהוותבסיסלמתןשירותימידע
עמותות,ג"רט)גםעלידיגופיםאחריםבפועלנעשהשימושבאתריםאלהבימישיא.סיכוןתדמיתי

(.אזוריות
והגיעהלגיבושמתכונתהפעלהבנושאולמימוש,לבחנהשיתוףפעולהעםחנויותנוחותבתחנותדלק"קק

.זמניבלבד


סיכום .7.7

יתןמענה,עםמתןשירותמתאים,קיומםשלתשתיותובינויבמיקוםפיסינכון,גבוהביקושהשילובבין
.ל"ללהקמתמרכזיקק"לקקלמניעש

למיקוםבקרבתכבישראשיעולהשישיתרוןברור,(ראופרקשיקולימיקום)מהניתוחבמסמכיהרקע
:22א"לתמ4המתאיםלהגדרותתיקון,תשתיות ובקרבת

במקומות,ימוקםהבינויבכניסהליער,הניתן ככל"
,המשמשיםאתציבורהמבקריםבתדירותגבוהה נגישים

(.'ה11סעיף")עלתשתיותקיימות,ככלהניתן ,שעןוי


חשיבותוב,ל"מוקדקקהמיקוםהינםזהיםגםל שיקולי
חשיבות,לעומתזאת.הקיימתשניהבחשיבות התשתית

המקוםומגווןהחוויותשהמקוםמספקייצרו תכונות
ימוקםבכניסהלאזורללאהמוקד.אתהביקוש עבורו

בתצפיתעל,מרכזיןוקדענייכחלקממ,מבקרים מרכז
שיפנהלמוקדיםמשנייםבאזור,תוהואמסבירוא האזור

.המבוקר


תמוקםתמידו,התבהיררכייהינהשלישל"קק עמדת
אובאתרמרכזיבדרך,אהיעדהמבוקרשלהנמצ שברקעכ

מידעיכולהגםעמדתה.לאזורמסויםוהכוונהיןשלטראשישממנומתחילמערךשילוטבעצםהיאמע.אליו
.להיותזמניתומאוישתלקראתאירועאוחגים



גישתהפיתוח .8

:למתבססתעלהעקרונותהבאים"גישתהפיתוחהמומלצתלמרכזיקק
 .ובכלאחדמהםיחודמרחבי,לשוניםמבחינהגאוגרפית"מרחביקק
 .ל"לואתקק"הפעילותבמרחביםמייצגתאתמדיניותקק
 .חותבמתןשירותכלשהוהמרחביםידרשולעסוקלפ
 הווהפיילוטוהתנסותלהמשךהפיתוחישלהפיתוחהמוצע'שלבא. 

 .ל"לקראתמרכזקק'ליכוללהיותשלבא"מוקדקק
.והתפעולישלקחתבחשבוןאתההיבטיםהפיסייםוהתוכנייםואתנושאמתןהשירות,בכלפיתוח


בהתאםלפעולותהמותרות,מענהלביקושהקייםולתת,מדיניותהפיתוחצריכהלהתייחסלרמתהביקוש

.כמתוארבתרשיםלהלן,4/22/בתמא


תבמטרהלהתחילבהשמשתתשתי,כיבשלבהראשוןיבחןמצאיהתשתיתבאתריםעםביקושגבוה,מוצע
.ל"קיימתלצורךביסוסמרכזיקק
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ידתהאפשרליישםתכניותובמ,ישלבחוןאתהמצבהתכנוני,במידהשאיןתשתיתאושלאניתןלהשמישה
.מאושרות

מוצעכיאתריםעםרמתביקושגבוהה
.ותשתיתקיימתיפותחובשלבהראשון


אך,באתריםבהםרמתהביקושנמוכהיותר

למעוניינתמסיבותאחרותלספקבהם"קק
מתוךהבנהשיתכןכייעלואת,ל"מרכזיקק

.ישלערוךאתאותההבחינה,רמתהביקוש
כיאתריםמסוגזהלאיפותחובשלבמוצע

.הראשון


ל"במסמכיהרקעמפורטיםהאתריםבהםקק
(.ראופרקמצאיפיסיושירות)ל"וכןניתוחאתריםאשרניתןלהגדירםכמוקדיקק,נותנתשירותכברכיום



ל"מרכזיקקברותישה .8.1

:מספרתחומיםללכלול"במרכזיקקהשירותעל
 -תוכן .1

 .ליעבירואתהמידעוהמסרלציבורהמבקרים"קקבאמצעותומרכזי

 -פעילות .2

מהווהגורםמשליםלהגברתהביקוש.ל"לאתהאפיוןהיחודישלהקק"באמצעותהמציגיםמרכזיקק
 .לאתר

 -שירות .3

 .בחינםיםהבסיסיומספקתלמבקרמענהלצרכים,ובפעילותהמערכתהתומכתבתוכן

 -מסחר .4

 .ומספקלמבקרמענהלצרכיםנוספיםבתשלום,השירותוהתפעול,הפעילות,תומךבתחומיהתוכן

 -תפעול .5

.ל"מאפשרניהולשוטףשלמרכזיקק


מרכזימבקריםיערנייםלוממצאיסקר"מיפויהצרכיםוהעמדותבקקעלבסיסהשירותמרכיביאפיון
.מפורטיםבמסמכיהרקעבבריטניה



מרכיביפיתוחושירות .8.1.1

.במרכזיהמפורטבטבלהשלהלןללספק"השירותשעלקק


".כן"מרכיביפיתוחחיונייםמוגדריםבטבלהב
.שיקולתוספתהמרכיבתלויבמדיניותפיתוח,"לעתים"כאשרמוגדר

אךבמקרהשהואקייםבמקוםממילאניתןלהשתמש,היאכיאיןצורךבמרכיבזה"לא"משמעותההגדרה
.בו
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מרכיבהתרמה תחום ל"קקבעמדת ל"במוקדקק ל"קקבמרכז מרכיבפיתוח

 כן כן כן מידע

כן
תו

 

דפדפות
 תצוגה לא כן כן תצוגה

 אזורההוקרה לעתים לעתים לעתים הנצחה

 מבנה לא לא לעתים אולם

 מבנה לא לא לעתים כיתתלימוד

 כן כן כן "*ל"ארועיקק"

ת
לו
עי
פ

 

אירוע
 שילוט כן כן כן **יציאהלשבילים

 פיתוח לא כן כן חניוןיום

 פיתוח לא כן כן םמתקני

 פיתוח לא לעתים לעתים חניוןלילה

 כן כן כן נקודתמפגש

ת
רו
שי

 

פיתוח
 גינהיערנית,צל לא כן כן חניה

 רהט לא כן כן מים

 לא כן כן שירותים

רחבהמרכזית
 מוצלת

 לא לעתים לעתים ביתקפה

חר
מס

 

 לא לעתים לעתים השכרתציוד

 לא לעתים לעתים נותמזוןמכו

 לא לא לעתים חנות

 לא לא לעתים מסעדה

  לא לא לא ארועיםפרטיים

 לא לעתים לעתים חדרשמירה

ול
פע

ת
 

קרןהפעלה  לא לעתים לעתים מחסן

 לא לעתים לעתים משרד


.פעילותמשלימה,נטיעה,הוקרה*
.מסלולתוכן,סוסים,אופניים,הולכירגל**


שבילטיוליםמעגלילהולכירגל,חניון,חניה,אשרמציגהקרבהלכבישראשי,לביער"להלןסכמהלמרכזקק
רמתהפיתוחהיערני.ומבנהשירותומידע(כחולואדום)שבילירכיבהעובריםלסוסיםולאופניים,(שחור)

עולהבקרבת
.מרכזהשירות


המרחבכולו

פתוחונגישלכל
.ללאתשלום
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.נדרשאיוששלהמרכז,גבוההיותרככלשרמתהפיתוח


בליקשרלסוג,איושמינימלימצריכה,עצםההחלטהלהעמידשירותיםסניטרייםלרשותהמבקרים
אךמייצרנטל,מתןשירותזהבאופןחינמילצדשירותמסחריכלשהויורידאתהנטלבהקשרזה.השירותים

.שלפיקוחוניהול


פירוטהשטחים.כדלהלן,אתמרכיביהפיתוחוהשירותהנדרשיםברמותהפיתוחהשונותניתןלסכם
.הנדרשיםמופיעבסעיףהערכהתקציביתבהמשך



 ל"מרכז קקשירות ב
,מתקנים,חניוןיום,נקודתמפגש,יציאהלשבילים,ל"ארועיקק,תצוגה,מידע :הינומאוישונדרשלספק

.שירותים,מים,חניה
חנות,ביתקפהאומכונותמזוןאומסעדה,חניוןלילה,אולםאוכתתלימוד,הנצחה:שיכלולאויספקאפשרי

.מחסןוחדרשמירה,משרד,אוהשכרתציוד/ו


 ל"מוקד קקשירות ב
,מתקנים,חניוןיום,נקודתמפגש,יציאהלשבילים,ל"ארועיקק,תצוגה,מידע :הינומאוישונדרשלספק

.שירותים,מים,חניה
מחסןוחדר,משרד,חניוןלילה,השכרתציוד,אומכונותמזון/ביתקפהו,הנצחה:אפשרישיכלולאויספק

.שמירה


 ל"עמדת קקשירות ב
.יציאהלשביליםונקודתמפגש,ל"ארועיקק,מידע:נדרשתלספק

.אפשרישתכלולהנצחה


מידע .8.1.2

,לשביליםהכוונה,משלימההפעילותה,חינמיהשירותה,תוכן–יםבדרמספרמידעבללספק"קקעל
 .יערות,חניונים


בקשרישירלשטחולמרחבאותוצריכיםלספקמידעעדכניועכשווי,מעצםהיותםבשטח,ל"מרכזיקק
,הודעותדובר,אינטרנט)והמשליםאתהמידעשניתןלמצואבמערכותתומכותואחרות,יצגיהמרכזמ

.למידעותוכןשלאניתןלקבלבמערכותאחרות"אפשרלמבקרלקבלבמרכזיקקישל(.כתבותתדמיתועוד


מפעילהאתר,כלומר.ישיםצריכיםלמצואדרךלהעבירמידעותוכןבדרךאמצעיתוישירהלהמאו"מרכזיקק
ליעלידימועדיםקבועיםליציאהלמסלו,למשל)יציגאתהמידעהנכוןלרגעאוליוםהביקור,יסביר,יתדרך
(.ולחודש"לימחזוריבט"אויצירתארועקק,התוכן

.ל"ללציבורישחשיבותביצירתההקשרביןהעשיהלארגוןובבנייתהתדמיתשלקק"למפגשביןנציגהקק
.אופןקבלתשירות,נגישות,המידעצריךלכלולגםהתמצאות


,למשל.מטיילהציבורהמרחבשבוללייצרמנגנוןשלשיתוףהציבורבאספקתמידעעל"עלמרכזיהקק

.רעיונותלפיתוח,ביקורת,תתמונו,םמסלוליםאלטרנטיביי,חוויות
ימשתמשהינה"אינפורמציהשמסופקתע-"יהללךזרולאפיך",אחת.לשיתוףהציבורישמטרהכפולה

.להציבורלחושאתהשפעתהמרכזע,הוהשניי,יארגון"בעלתערךרביותרמאשרלמידעשמסופקע


יםהחשוביםביותרלהצגהבפניהציבורהםיעורונושאיםתחוממיפויהצרכיםוהעמדותהעלהכיה
.ל"וכןפעילותושירותבאתריקק,סביבתייםאקולוגיים

.מיםוהתמצאות,הםהתיישבות,לפימיפויהצרכיםוהעמדות,הנושאיםהבאיםבחשיבותם
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,אךאינםקשוריםלסיבתהביקור,לעוסקתבהם"לגבינושאיםשקקאו,מידעלגביפעילותאחרתבסביבה
.(פרקמיפויצרכיםועמדות,מסמכיהרקעראופירוטב)נמצאבדרגתהחשיבותהנמוכהביותר


לובסביבתםהואבדרגתהחשיבות"מידעבנושאהתמצאותופעילותושירותבאתריקק,עבורהמבקר

בשונהמהעולהממיפוי,ל"במרכזיקקבוההלספקמידעמסוגזהישחשיבותג,לפיכך.הגבוההביותר
.הצרכיםוהעמדות

להכניסתוכןנוסףבהקשרלנושאיםבהםהיאעוסקתו,יכולהלהשתמשבפלטפורמתהמידעהבסיסיל"קק
.ומבקשתלקדם


,התצוגותקבועותברמותהגש.ולכווןעצמולביקוששלהמבקרשלהיתפלצריך"המידעבמרכזיקק

לצריכה"שבההקק,ועומדותבניגודלהתחדשותהמתמדתמתיישנותבמהירות,משוכללותככלשתהיינה
המידע.להגביראתהחוויהנועדוהמידעשנדרשלו,לרוצהלחוותאתהאתר"המבקרבאתריקק.לנקוט
.רקעוכהשלמהלחווייתהביקור,ראוישיוצגבאמצעותאווירה,הנוסף


ברשימתהמוזיאוניםאחדשאינוןומפעילהמוזיאו(מרכזנחמיאסואילנות)ימרכזיתוכןלמתכננתשנ"קק
מהניסיוןהישראלי.התצוגהמהווהאתהסיבהלביקור,אתריםאלהב.(מועצתהעםומנהלתו)יםמוכרה

-10,000נמוכהועומדתעל,הדומיםבפעילותםלמרכזתוכן,כמותהמבקריםהשנתיתבמוזיאוניםקטנים
.(פרקמוזיאוניםבישראלבמסמכיהרקעמפורטכניתוחכמותמבקריםלפיגודלםהפיזיראה)איש45,000

ריםימשכ,(הרצאות,חוגים)סדותמסוגזהמיצריםפעילותמשלימהומ,כדילהגדילאתכמותהמבקרים
(.תערוכותמתחלפות)ושינוימתמידבתצוגה,(חתונות,כנסים)םלאירועיחללים

והמידענדרש,לצריכהלהיותהאתרולאהמידע"שסיבתההגעהלמוקדקק,ההגדרהופעהזומחזקתאתת
.(?מתיישהדרכה,תאיפההשולחנו,יכןהתצפיתהיפהה,יילפהלטאי)לצורךהגדלתהחוויה


,יחדעםהתכנון.ברשתאינועדכניל"ההיגויעלתהטענהשהמידעהמוצגבאתריקקבפגישותעםועדת

.לברשת"בדיקהמפורטתשלההפניהלאתריקקשידרת,ל"הביצועוהפתיחהשלמרכזיקק


פעילותמשלימה .8.1.3

אשר,מעברלמתןמידעומעברלימיהביקורהרגיליםומועדיהשיא,לנדרשיםלפתחפעילות"מרכזיקק
.תיצורסיבהנוספתלביקורולחזרה
דוגמתחניון,ל"תיתהיערניתהקיימתועלמרכיביפיתוחושירותכנפעילותזויכולהלהתבססעלהתש

,תצפיתמודרכת,ימייער,ימישדה,הפעלות,מסלולירכיבהמעגליים,מסלוליהליכהמעגליים,לילה/יום
.ב"אמץעץוכיו,אימוץחלקה,ותלבניםליל,מוקדיקינון,נקודותהאכלה,אימוןרכיבתשדה,סיורמודרך

,אוגמלאים,דוגמתקבוצותתלמידיםוחיילים,להציעפעילויותמותאמותלאוכלוסיותיעדשונותניתן
.ב"בקבוצותאויחידיםוכיו

אוקהילתנאמני,דוגמתחוגיאמנותוסיור,הפעילותהמשלימהיכולהלגבשגםמסגרותיעודיותחדשות
.יער



מועדיהפעלה .8.2

,במועדיםאלו.מועדיהשיאהםחגיומועדיישראלו,ופישבועלמתבצעבדרךכללבס"הביקורבאתריקק
.לבאתריםנמוכה"צגיקקילבחופשהוהנוכחותהאקטיביתשלמי"רובעובדיהקק

,יהקמתעמדותזמניות"ארגוניסביבהואחריםפועליםבמועדישיאליצירתמגעעםהקהלולהפצתמידעע
.ב"חלוקתמנשריםוכיו,אירועים


,נשר,חברתחשמל)התבררכירובמרכזיהמבקריםשלהארגוניםהגדולים,כזיהמבקריםבארץמסקרמר
.כוללבמועדים,אלאבתאוםמראש,אינםפתוחיםלקהלברציפות(תנובה,מקורות
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הםהגדלתסללהשגתמטרהזוהאמצעים.ל"קקלצריכהלמצואאתהדרךלהפעלהרצופהשלמרכזי"קק
.צירתפעילותמשלימהופניהלאוכלוסיותיעדמגוונותתוךי,השירותים

ל"מרכזקקתוךהבנהכיאיןכדאיותלפיתוח,הפעלתהמרכזיםבכלהרמותנדרשתבמיוחדבימיהשיא
.שפעילרקבמועדישיא


ל"פעיליםלכלאורךהשבועעםנוכחותמוגברתשלנציגיקק,ברבהרוסטף,לבמרחבמרכז"מרכזיקק
ל"מאחרשנוכחותחלקיתשלקק,דגםהפעלהזהעונהחלקיתעלהמטרה.ועובמועדיהשיאבסופישב

.ל"מנתקתאתהמרכזיםמהשייכותלקק
.במועדישיאגםיתרוןןייתל"לעמדתקק"מוקדקקקבועשלאיוש


.נדרשאיושבמועדישיא,לבאתריםעםביקושגבוה"בעמדותקק



כוחאדם .8.3

ההנחההיאשלהפעלהיומיומיתלכל.ל"חאדםנדרשלפימשרותוסוגמרכזקקבטבלהשלהלןמפורטכו
.אורךהשבועוהשנה



 

שעות  פעילות
 הפעלה

 גורם מפעיל שנתיות משרות

 

מוקד
ל"קק
 ר"מ50

ל"קקמרכז
גדול

 ר"מ250

ל"קקמרכז
קטן
ר"מ100

 

 ל"קק 2 3 1.3 8:00-16:00 ל"מידעונוכחותקק

 
 מסחרי 3.6 4.5 2.6 8:00-22:00 דההסע,שירותים

גישות 
 הפעלה

 מסחרי/ל"קק 1.3 1.3 1.3 22:00-8:00 שמירה

 ל"קק 1.3 1.3 1.3 8:00-16:00 שירותים

   4.6   3.9 לבלבד"קק

+ל"קק
  מפעילמסחרי

   6.9 8.8 5.2 כ"סה

   2 3 1.3ל"מתוךזהבאחריותקק

   שכר שנתי 

   690,000   585,000 לבלבד"קק

+ל"קק
 מפעילמסחרי

   1,035,000 1,320,000 780,000 כ"סה

   300,000 450,000 195,000 ל"מתוךזהבאחריותקק


.ללאשירותיםמסחריים,לקטנים"לבלבדרלוונטיתרקלמרכזיקק"גישתההפעלהשלקק


ותיםוהשמירהיושתההנחההיאשהנטלשלטיפולבשיר,בגישתההפעלההמשלבתגםמפעילמסחרי

.עליו


בכלמקרהידרש.לשמירהנודדתאומרחוק,תתכןאפשרותלחילופיןביןשמירהבמקום,לענייןהשמירה
.לבלבד"יקק"ליופעלע"גםאםמרכזקק,תקציבלנושאזה
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הערכהתקציבית .8.4

שאינהמהווה,תוחלבשלושרמותפי"הערכתסדרגודלעלותהקמהותפעולשלמרכזיקק,להלןבטבלהש
לרבות,תפקידההינוהצגתסדריגודלבשלבקבלתהחלטותהמדיניות.בחינתישימותאותכניתכלכלית

.גישותלגיוסמשאביםלביצועבנושא


בשטח,דונםלפחותמבנהלצרכיציבורהמבקרים4,000ניתןלהקיםביערשל,4/22/לפיהגדרותתמא
50ניתןלהקיםמבנהלשירותיםסניטרייםומרכזמידעבשטחשלאיעלהעל,כןכמו.ר"מ250שלאיעלהעל

100,ר"מ250הוכנהפרוגרמהכמותיתלשטחיבינויבהיקפיםשל,לאורזאת.ללאהגבלתשטחהיער,ר"מ
.ל"לגדולוקטןועבורמוקדקק"עבורמרכזקק,ר"מ50-רו"מ


.ק"מתוקןבהתאםלהערותהנהלתמפ,לענףהבניהשלדקלעלפימאגרהמחיריםנעשתההערכתהעלות


הפעלה,םאחזקתשירותי,שמירה,אחזקתאתרלפחות,ביןהיתר,תקציבקבועהכוללשלצורךהפעלהידר
.הדרכה,מקצועית


בטבלהשלהלן.יגיוסגורםמסחרי"אוע,לבמלואו"המקורהתקציבילצורךההקמהיכוללהיותמתקציבקק

ל"באחזקהמולהקמהותפעולעלידיקק50%תאלטרנטיבהשלהשתתפותבהקמהוחלוקתנטלשלמוצג
לבהתאםלסוג"תקטיןאתהנטלהתקציבישלקק(אחר/שוכר/זכיין)הכנסתגורםמפעיל.בלבד

.ההתקשרות


ללאמהקטןביותרעםהשתתפותגורםמסחריעדהגדולביותר,ל"עלותהקמתמרכזיקק,אםכך
.ח"מלש0.8-1.6ואחזקתובין,ח"מלש1.2-3.1נעהבין,השתתפותגורםמסחרי

כחלקמדמיההשכרהאו,הערכהכלכליתתצטרךלקחתבחשבוןגםאתהחזרההוןלתשתיתהמסחרית
.הזיכיון
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עלות סוגפיתוח מרכיבפיתוח
 ר"מ/יחידה

/מפעיל
 קורתקציבימ

ל"קקמוקד
 ר"מ50

דוללג"קקמרכז
 ר"מ250

לקטן"קקמרכז
 ר"מ100

ר"מ     ר"מ תקציב   ר"מ תקציב    תקציב  

          בינוי

 0   240,000 50 0   ל"קק 00844 עיצוב+בינוי אולם

 0 0 0 0 0   ל"קק 00844 עיצוב+בינוי כיתתלימוד

 192,000 40 336,000 70 75,000   ל"קק 00844 עיצוב+בינוי *מידע

 120,000 30 0 0 0   ל"קק/מסחרי 00444 בינוי חנות

 64,000 10 64,000 10 0   ל"קק/מסחרי 00044 ציוד+בינוי משרד

 80,000 20 140,000 35 80,000 20 ל"קק/מסחרי 00444 בינוי שירותים

 0   0   168,000 30 ל"קק/מסחרי 00044 ציוד+בינוי ביתקפה

 0 0 680,000 85 0   ל"קק/מסחרי 80444 ציוד+בינוי מסעדה

 456,000 100 1,460,000 250 323,000 50       כ בינוי"סה

 192,000   576,000   75,000         ל"תקציב קק

 264,000   884,000   248,000         תקציב מסחרי אפשרי

          פיתוח שטח

 0   0   0     4 פיתוחמורכב חניוןלילה

 240,000 300 270,000 338 180,000 225 ל"קק 844 פיתוח חניה

 640,000 4,000 720,000 4,500 480,000 3,000 ל"קק 004 פיתוחיערני חניוןיום

 19,200 120 24,000 150 16,000 100 ל"קק 004 פיתוחיערני נקודתמפגש

 0 0 0 0 0  ל"קק 044 פיתוחסביבתי מרכזהנצחה

 560,000 7,000 600,000 7,500 400,000 5,000 ל"קק 84 שיקוםיער יער

 1,459,200 11,420 1,614,000 12,488 1,076,000 8,325       (ל"תקציב קק)כ פיתוח שטח "סה

 1,915,200   3,074,000   1,399,000         פיתוח שטח+ בינוי  -תקציב הקמה 

          אחזקה ותפעול

 1,035,000 7 1,320,000 9 780,000 5 ל"קק/מסחרי 150,000 שכרעבודה (מסחרימפעיל+ל"בגישתקק)כוחאדם

 000444 100 180,000 250 36,000 50 ל"קק/מסחרי 720 ר"עלותלמאחזקתמבנה

 000444   90,000   18,000   ל"קק/מסחרי 0.5 אחוזמקובל מיםושונות,חשמל

 040,34111   1,590,000   834,000         כ עלות אחזקה שנתית"סה

 3114111  450,000  195,000         ל לכוח אדם "מזה תקציב קק
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 יםמרחבפיתפיתוחלוהמלצ .8.5

צפוןמרחב .8.5.1

.ייחסותלסדרעדיפותתקציבילהקמהופיתוחהמלצותהפיתוחאינןמת


.בתהליךתכנוןהרחבה,מבקריהאגמוןשירותלמתקןיעודימהווה,בשיתוףציבורימופעל :אגמון החולה
 .ל"שלהקקיתוהיסטורתמציגפעילותייחודי

כלומר-להמשיךבהליכיהתכנוןישלהוסיףנדבךאזורישלשערלגלילהעליוןולגולן,מרכזתוכן:המלצה
.םלאגמוןוכלפיחוץלמרחבהסובבהאתריפעלכלפיפני


בעל,האתרכולובתהליךתכנון,דילמבקריםשיהווהמתקויעו,מרכזבתוךשמורהעירונית :עמק התכלת

.ל"אינומייצגאתפעילותקק,חשיבותלעירצפת
ל"ישלדאוגלחשיפתקק,במידהשיוחלטלקדםאתהאתר.ל"אינומתאיםלהיותמרכזאומוקדקק :המלצה

 .לבפרויקטיםשמפותחיםעלידה"כחלקממדיניותחשיפתקק
 

שמציגאתראשיתןמוזיאו,לחברהבה"יעמותהמקומיתשקק"המופעלעל"פרויקטקק :אחוזת דוברובין
.רמתביקורנמוכה,רמתהשקעהגדולה.מסעדה,ל"באזורוייחודיבכךשנתרםלקקתההתיישבו

.המשךטיפולברמההנוכחית,ל"להקיםעמדתקק:המלצה


החלקממערךתיירותהפניםיהוו,לוהמועצההאזורית"ייצגאתקק,פרויקטבהקמה:עמק המעיינות
 .צימריםועוד,םמוזיאוני,במרחבישאתרימיםעםכמותמבקריםגדולה,והמיתוגהחדששלהעמק

לצריכהלמצואאתהדרך"קק.ל"מיקוםזהלאייצרייחודיותלקק.המשךטיפולברמההנוכחית:המלצה
.שלהבמרחבבמסגרתהתשתיתהציבוריתהקיימתשירותלהציגאתה


באתר,מהווהמרכזליערביריה,תראשיתההתיישבוןשילובשלמשרדיםומוזיאו,לקיים"מרכזקק:ביריה

 .מהווהמוקדחשובלתנועתהנוערבניעקיבא.רמתביקורנמוכה,הושקעממוןרב
.לפתחפעילותמשלימהולהגבירהשיווק:המלצה


בסביבתותשתיתקליטתקהל,יתרחדראוכלובקתותלשאינופעילהכוללביןה"מחנהנוערקק:ציפורי

.ל"שלהקק
.ל"יהפעלתזכייןברוחהקק"תוךניצולהתשתיתהקיימתע,ל"לפתחמוקדקק:המלצה


,ל"בסביבתותשתיתקליטתקהלשלהקק,הכוללביןהיתרחדראוכל,לשאינופעיל"מחנהנוערקק: לביא

.אשימשרדיםוחניוןגדולבקרבתהכבישהר
.ל"יהפעלתזכייןברוחהקק"לניצולהתשתיתהקיימתע"מוקדקק:המלצה


המיקום.ישתשתיתניכרת.שבהשוחזרביתבדבשיתוףרשותהעתיקותמתחםמשרדיםומשתלה:כברי

.נמצהבקרבתכבישראשיויכוללשמשכשערלגלילהמערבי
.ל"ניצולהתשתיתקיימתלהקמתמוקדקק:המלצה

 

.מתחםמשרדיםבתוךעירעםתשתית: שמונה קרית
.לבשילובעםהעיריה"סקק"לבגישהשלמתנ"לפתחמוקדקק:המלצה


.אתרביקורושהיהבתשלום,ז"גומוא"הפעלהמשותפתעםרט:פארק הירדן

.פעולהשמתאימהלכלאחדמחניוניהלילהשלהכנרת,ללמרחבסובבכינרת"להסתפקבעמדתקק:המלצה

מקבלשיאיביקורבזמן.שביליםלמטיליםורוכביאופניים,יעררבאטרקציותותשתיתקליטתקהל:לבועג

 .פריחתאירוסהגלבוע





17


.לבמסעדותשבהר"ולשלבעמדותקקל"להקיםמוקדקק:המלצה


.רוכביאופניים,שביליםלמטילים,רבאטרקציותותשתיתקליטתקהלל"יערעופרמהר:מצפה עופר
.ישביקושניכרגםבימישישי,משפחתייםםבתהתצפיתמשמשתמידיפעםלאירועירח

.ל"מוקדקקלהקים:המלצה


 מרחב צפון, ריכוז המלצות לפיתוח
 ל"עמדת קק ל"מוקד קק ל"מרכז קק שלב

 פארק הירדן ציפורי אגמון החולה א

 עינות חוגה לביא ביריה 

 בית דוברובין כברי   

 מק התכלתע מצפה עופר   

 עמק המעינות    

 בת יער   

 אתרי שימור   

  גלבוע  ב

  קרית שמונה   



מרחבמרכז .8.5.2

.המלצותהפיתוחאינןמתייחסותלסדרעדיפותתקציבילהקמהופיתוח
 

במרחבאטרקציותותשתית.בובגין"מהווהכניסהלפארקארה,בשיתוףמסחריל"מוקדקק:בר גיורא
.רוכביאופניים,םלמטיליםשבילי,קליטתקהל

כדיליצראתהסיבההנוספתתלמצבפעילותמשלימהייחודי,ל"כאתרקקלשפראתמיצובהאתר :המלצה
 .לבקר

 
,במרחבאטרקציותותשתיתקליטתקהל.מהווהכניסהלאתרסטף,בשיתוףמסחריל"מוקדקק:סטף

 .ילהולכירגלטבעתיהמשמשכלימותהשבועפעילותמשלימהשלשב,רוכביאופניים,שביליםלמטילים
.ל"כאתרקקלשפראתמיצובהאתר :המלצה


יש.לפתיחתונדרשתהסדרתגישה,הושקעבוממוןרב,תאחדמאתריראשיתההתיישבו:שער הגיאחאן 

.מהווהשערלהריירושליםולירושלים.פניםוחוץתסיכוירבליצירתביקושלתיירו
.1תההרחבהשלכבישתכנילהשתלבב,פותעםגורםזכיינילפתחשות:המלצה


במיקוםכרתעלאחדהציריםהראשייםבארץיישבותשתיתנ.תוכןרכזאתרבפיתוחותכנוןמ: אילנות
.הביקושלאופיפיתוחכזההינונמוך,(למתענייניםידע)כיווןהפיתוחהינויערוייעור.מרכזי

וחשיפהשלמרכזלעבודותביוטופ,יומיתפעילותיומ,מסלולים,ט"לנבשפעילותמשלימהלפתח:המלצה
 .כחלקמהארבורטום,ל"קק

 
מהווהשערלרכסחרבת,עםקשריחודילארגוןהדסהמרכזהנצחהאתרבעליחודעולמיששימש:יד קנדי

תשתיתלמחנהקיץ סעדיםשישבו הקק, של שדהחינוכי מרכז ל"שימשהעבר שביל, ומסלוליישבו ים
.בקרבהמידיתלירושלים.רכיבה
.לבדומהלסטףוברגיורא"לפתחכמוקדקק:המלצה


יש.מחנהצבאיפתוחלציבורבתאוםמראש בתוך ,הכוללתצוגה,אתרראשיתההתיישבות: וערה'ג

.קירבתכבישראשי,תשתיתשלחניהמחוץלמחנהממנהיוצאיםשביליםליערותמנשה
 .לעלבסיסמגרשהחניהוהיערשבקרבתו"מוקדקקלהקים :המלצה
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בעברשימש,משפחתייםםבעונהישאירועי,ל"יקק"מופעלע,תאחדמאתריראשיתההתיישבו:חולדה

 .גבעתהחרובים,בקרבתמקום.בשבתותובחגיםהביקושגבוה,ל"מרכזשדהשלהקק
השמשהשלהחצרעםפעילותמשלימהלכליזכייןתוך"לפעוללהפעלהע,להמשיךלהפעיל:המלצה

.ל"בגבעתהחרוביםניתןלשלבעמדתקק.ל"השבועברמתפיתוחשלמוקדקק


לתשתיתהנופשוהאירועיםישביקושבסופי,הושקעבוממוןרב,תאחדמאתריראשיתההתיישבו:שוני
 .תמחנההנוערלאמלאההפעל,בשיתוףציבוריהאתרמופעל,הביקושלחלקהמוזיאלינמוך,שבוע

.יזכיין"אשרתאפשרניצולהתשתיתולשקולהפעלהע,ל"תהפעלהכמוקדקקתכנילהכין:המלצה


מאז,ל"יקק"מופעלע,משרדים,תצוגהאורקולית,אוסף,ןמוזיאו,ביתהקרןהקיימת,מרכזתוכן:תל אביב
"כחלוןהראווה"ל"מוגדרבפרסוםקק.לתהאתמוזיאוןמועצתהעםומינה מרכזחינוכיהכוללגם1988

 .פועלבימיובשעותהעבודהומכווןלנוערבעיקר
לכווןפעילות,להוותמשכןלתצוגותמהפריפריה,לייצרפעילותמשלימהבערב,הרחבתקהלהיעד:המלצה

.ל"לעברמרחביואתריקק


אחת,לשלאיצגנכוןאתהמקום"ייזםבחוזהעםהקק"תופעלע,אתרעםתשתיתניכרת:מצפה משואה
.האטרקציותשלפארקבריטניה

.ל"לפתחכמוקדקק :המלצה


,ישבותשתיתלקליטתקהל,ל"אחדהיערותהיותרמבוקריםשלהקק:מצפה מודיעין יערות בן שמן
יבשוליוישספק,ישבומסלוליהליכהורכיבהומוקדיעניין,מצפהמודיעיןמשמשלאירועיםפרטיים

.במרכזואתרטבעבתשלוםנאותקדומים,הנהניםמהיערםשירותי
.ל"לפתחמרכזקק:המלצה


אהלבדואישלאמייצגנכוןאת,ל"אתרעםתשתיתניכרתשבשוליויזםבחוזהעםהקק:מצפה הראל

.מהווהשערלדרךבורמהואחתהאטרקציותשלה,המקום
.ל"לפתחמוקדקק:המלצה


יכוללשמש,קרובלכבישראשי,ישבופעילותשלרשותהעתיקות,ל"שרדיאזורשלקקמ:גבעת ישעיהו

 .בסיסיציאהלפארקעדולםולפארקבריטניה
.לעלבסיסתשתיתקיימת"לפתחמוקדקק:המלצה


תשלקרןירושליםלפארקמיםתכניהיתה,החלולבצעבואתגןילדיישראל,יערעירוני:יער השלום

תבקרבתובשוליהטיילו,הילדיםןתלמוזיאותכניבמשרדיםנערכה,יעמותה"המשרדיםמופעליםע,בתוכו
.ישמיקהלקטן,םלקרבתומגיעאחוזניכרשלהתיירי,שלירושלים

.ל"לפתחמוקדקק:המלצה


אתראליו,ספרזהבוספריהכבודמשכן,ל"הנהלהארציתובינלאומיתשלהקק:המוסדות הלאומיים
שירות,אךמהווהיעדלמבקריםבענייניעבודה,אינובנוילקליטתקהל,ל"גיעההנציגותהעולמיתשלקקמ

בעברהוכנהתכניתמשותפתלהצגתכלהמוסדות.עלמפתהטיוליםבירושלים,בנייןהסטורי.ב"וכיו
.הלאומייםבאתר

.ל"ישלהתייחסכחלוןהראווהשלקק,ל"לשלבעמדתקק:המלצה
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 מרחב מרכז וארצי, ז המלצות פיתוחיכור
 ל"עמדת קק ל"מוקד קק ל"מרכז קק שלב

 אתרי שימור  שמן ןב עיןימצפה מוד א

 גבעת ישעיהו וערה'יערות מנשה ג חאן שער הגיא 

 יער הסתדרות המורים עמינדב יד קנדי אילנות 

 יער אשתאול סטף חולדה 

 יער הנשיא חולדה שוני  

 צפון פארק בריטניה שואהמ א"ל ת"בית קק  

 המוסדות הלאומיים  פארק קנדה    

   בר גיורא    

  מצפה הראל  ב

  יער השלום  



מרחבדרום .8.5.3

.המלצותהפיתוחאינןמתייחסותלסדרעדיפותתקציבילהקמהופיתוח
 

 .אינופתוחבשבת,רמתביקורנמוכה,משרדיםומשתלה,רכזתוכןמ:בית נחמיאסגילת 
,אתרביוטופלתלמידיםבדרוםלפתחכ.כדישיהפוךלמוקד,נדרשתפעילותמשלימהבמקום:המלצה

כאשרגילתהיא,לובעורףהחקלאיבמרחבהסובב"לשטחיקקלהוסיףפעילותשלשביליהליכהורכיבה
.מוצאויעדחניון


ביליהליכהעםש,בנגישותיחסיתטובה,בפסגתאחדמהיערותהמבוקשים:יער להב מצפה להב

.ל"שאחדמאגפיומציגאתקק,ואלוןבתשלום'בכניסהליערמוזיאוןג.ואטרקציות
.כבסיסיציאהלשביליהיער,לבמצפה"לפתחמוקדקק:המלצה


ישתשתית.ביקושגבוהבקרבתכבישראשי,יערעםתשתיתניכרתלקליטתקהל:המלאכים שחריהיער 

 .ברמהגבוהה
.ל"קקלפתחמוקד:המלצה


משמשכחנייתלילהעלשביל,בוחמישהחדריאירוחחינמיים,ל"ביתיערניםיחודישלהקק:יתירמצפה 
.רכבואופנים,מסלוליהליכה,ביערתשתיתלקליטתקהלאטרקציות.ישבותשתית,ישראל
.ל"לפתחכמוקדקק:המלצה

 .עלצירראשיעםתשתיתמשרדים:פלוגותמשתלת 
.כאשרפלוגותהיאמוצאויעד,להוסיףפעילותשלשביליהליכהורכיבה,ל"כמוקדקקלפתח:המלצה


.ז"אתרהמופעלבשותפותעםהמוא: תמנעפארק 
.לשלבעמדתמידע:המלצה


.ומשרדיהאזור,כניסהלפארקבארשבע,תשיחזורשלראשיתההתיישבו,אתרבפיתוח:בית אשל

.צורפעילותמשלימהלהמשיךבפיתוחכמוקדולי:המלצה


אתרי,ביקורשיאבעונתהפריחה,המשלבמסלוליאופניים,אשכוליערותבסביבהיחודית:יער בארי
.בישוביהסביבההתעוררותתיירנית.ראשיתההתיישבותוארכיאולוגיה

.ולפתחמוקדמידע,לשלבעמדותמידעבמספראתרים:המלצה
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מהווה,לכגוןדרךנחלהבשור"בקרבתאתריקק,ג"ירט"ופעלעמ,ל"פותחבתרומותקק:פארק אשכול
.אתרביקורמרכזיבאזורומוקדלהפעלתאירועיםהמונייםבחגיםובעונתהפריחה

.ל"לשלבעמדתקק:המלצה


מרחבדרום',ריכוזהמלצותפיתוחשלבא
 ל"עמדת קק ל"מוקד קק ל"מרכז קק שלב

 פארק אשכול בית אשל יתיר א
 תמנע יער המלאכים ת נחמיאסבי  
 ו אלון'ג     
 שימור אתרי      

 בארי     
 נחל גרר   
 יער ערד   
  מצפה להב  ב

  משתלת פלוגות  
 

גיוסמשאבים .9

תרומה .9.1

ביימרכ.חרשמבניםנחשביםאטרקטיבייםלהתרמהאמ,הסיכוילהשיגתרומהלפיתוחגדוליחסית
:ההתרמהיכוליםלהיות

 תקורה+%אחזקהלתקופהנקובההפעלהוערכוהשקליהצפוימוכפלבמקדםקרן–יקטכלהפרו
 .ידועמראש

 קרןהאחזקהכולל,הערךהשקליהצפוילהקמתיחידתההתרמה-חלוקתהפרויקטלמרכיביהתרמה
 .אךהפרויקטיבנהבכלמקרה,תוחלאימצאתורםיביהפיתוךהבנהשלחלקממרכ,ותקורה

 

 .ל"כנמרכיביפיתוחושירותעלבסיס,קהאפשריתליחידותהתרמהחלולהלן


מרכיבהתרמה סוג מרכיבפיתוח

 מידע

כן
תו


נוי
בי
ו



מבנה/דפדפות
 תצוגה תצוגה

 אזורההוקרה הנצחה

 מבנה אולם

 מבנה כיתתלימוד

 "ל"ארועיקק"

ת
לו
עי
פ


טח

ש
ח

תו
פי
ו

 

ארוע
 שילוט יציאהלשבילים

 פיתוחשטח חניוןיום

 פיתוחשטח םמתקני

פיתוחשטח חניוןלילה
 


 

מרכיבהתרמה סוג מרכיבפיתוח
 נקודתמפגש

ח
תו

פי
טח

ש


שילוט
 גינהיערנית,צל חניה

 רהט מים

 שירותים

רחבהמרכזית
 מוצלת

 ביתקפה

נוי
בי

 

 השכרתציוד

 מכונותמזון

 חנות

 מסעדה

 חדרשמירה

ול
פע

ת


קרןהפעלה  מחסן

 משרד

 

המשליםשירותזיכיוןלהפעלהמסחריתשלה+ומהתר .9.2

ולכןהתכנוןצריךלייצרמרחביםציבוריים,הקמתמבנהמסחריביןישסתירהביןגיוסתרומהל,לכאורה
תכנוןזהיבטיח.בהםיתאפשרמעברחופשילציבור,כגוןרחבותושבילים,שולבהשירותהמסחריבהםי

.ליים"ריותשלמתקניהוימצבאותםכקקלבאשרלציבו"מימושמדיניותקק
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אטרקציהתיירותיתתכנוןכ .9.3

המספקלתייר,ייחודישאינואכסונימיזםתיירותיכמוגדרתעלידימשרדהתיירות"אטרקציהתיירותית"
.תרבותופנאי,בתמורהובאופןישירמוצריםאושירותיםלפעילויותנופש(פניםוחוץ)

.שיקוליםכלכלייםושיקולימדיניותמפורטיםבמסמכיהרקע,ותיתאמותמידהלאטרקציהתייר
רותתגביריבעיקרשהרחבתהש,עשוייםלהתאיםלהגדרה,ל"ובהםמרכזיקק,מפתחתל"קקפרויקטיםשה

."תרבותופנאי,שירותיםלפעילויותנופש"האת
.חוקלעידודהשקעותהוןתכנוןמרכזבגישהזויאפשרגיוסהוןבהתאםל

 

חלוקהבהפעלה,השכרה,תזכיינו .9.4

אושילובל"מרכזיקק(זכיינותאוהשכרה)ולהפעלת(זכיינות)ישלשקולאחתמהאופציותהבאותלהקמה
ללא"מאחרשקק.הפעלתמרכזהקמתולהטבלהשלהלןהיאהדגמהלהקטנתהנטלהתקציביל.ניהןיב

הגדיראתמושגיהשותפותעםזכייןלשתידרהיא,משלימיםשלמזוןומסחרםעלעצמהמתןשירותיחתיק
.מפעילאושוכראו


יוקםמרכזבמידהשה.הקטנתהנטלהתקציבילתפעולואחזקהלתרמויפיםאוההשכרההשוטזיכיוןדמיה
.אזידמיההשכרהיכללוגםהחזרהוןההקמה,ל"מתקציבקק

,שגיוסהתרומהיכוללהיותלפניההקמהמאחר,ונינינעלהינומלאכותיל"היחסביןתרומהלתקציבקק
.ל"ובכלמקרההתרומההיאחלקמתקציבקק,במהלכהואחריה


 הערות )%(מקורתקציבי גישתגיוסמשאבים שלב

תקציב
 ל"קק

תרומה
 אפשרית

 זיכיון

 שוטפיםזיכיוןבשלבהתפעולגםדמי 61 39 0 זכיינות+תרומה בינוי

 שוטפיםזיכיוןבשלבהתפעולגםדמי 61 0 39 זכיינות+תקציב

 החזרהון+דמיהשכרהשוטפים 0 0-100 0-100 תרומה+תקציב

פיתוח
 שטח

   0 0 100 תקציב

   0 50 50 תרומה+תקציב

   0 100 0 תרומה

אחזקה
 ותפעול

 ל"תפעולקק   0 100 תקציב

 השכרה/כיוןזידמי+ל"תפעולקק 50 0 50 השכרה/זכיינות+תקציב

קרן+ל"תפעולקק   0-100 0-100 תרומה+תקציב


:ובהשכרהתזכיינוהעקרונותהפעלת
 -ההפעלתשיטותשיטתPPP/PFIמסמכיראההגדרותב)והפעלהעצמיתהקמהלחלופיתכשיטה

.(הרקע
 .יתלעםמסירתהפרויקטלהפעלהפרט"הפעלהאשרתשמוראתרוחהקקתהכנתתכניתופרוגרמ
 העברתתקציבקבועלהדרכהמקצועיתשלוקרהוהדרכהאשרמלווהאתהפרויקטיצירתמערכתב

.לכחלקמתקציבההחזקה"הקק
 .שעלהמפעיללספקםהחינמייםהגדרתהשירותי
 .והתדמיתשלהאתר,העיצוב,פרסוםשל"אופיקו"הגדרת
 בר,כגוןחנותיער)אתהשירותבמרכזיצירתיחודשיווקילספקיהשירותהמסחריבאתראשריאפיין-

 (.יער

 תקופתההפעלההגדרת. 

 הגדרתמאפייניהזכויותבמקרקעין. 
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ואחזקתהאתרשבתוכומופעלתםסניטארייםהשירותהחינמישצריךלספקהזכייןאוהשוכרהינושירותי
.הזכיינות


ובאופישירותשינויםאשרבמתןהנותןהזיכיוןלעלולהלפגוםבערנותשלאושוכרןיזכיי"הפעלהע
ישליחדגוףבקרה,לכן.כוףאתעקרונותההפעלהרולאטלנ,לעקובקשהל"כקקלארגוןציבורי.ההפעלה

.דמקצועילשמירהעלהייחו
תשלוםעבורהפעלת,ל"תשלוםעבורהפעלתבקרהכנ,התשלוםשלהמפעיליורכבלפחותמדמיזיכיון

.ולעיתיםמשתנהלאורךהתקופהלפימספרמבקרים,עבמכרזלקבלתהזיכיוןגובההתשלוםנקב.הדרכה


.כדלהלן,הנבדליםבמשכםובאופיהתשתיתבאתר,נותישניסוגיזכישקולישל
:תמועדנותקצריזכי

,תשלוםבתמורהלזיכיוןהינוגבוהבמקרהזהה.ל"רבהתשתיתשלהמרכזבוצעהמתקציבקקיכאשרמ
.ל"המרכזיוחזרלקק,זיכיוןובתוםתקופתה

:ינותארוכתטווחיזכ
,יהיהנמוךיחסיתיעבורהזיכיוןבמקרהזההתשלוםהשנת.מוןהזכייןיבוצעבמתרבהתשתיתיכאשרמ

.ל"המרכזיוחזרלקק,ובתוםתקופתהזיכיון


.שנים15-25שניםוהארוכההיא5-10מהספרותעולהכיהתקופההקצרההיא
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סיכום .10

,מצדאחד,22/ביןהשארכמשתמעמתמא,במתןשירותלציבורלאורהצורךרתהעבודההוגדרהמסג
.מהצדהשניללשפראתרמתהשירותלציבור"והרצוןשלקק


:ןלוהמתווהלתהליךההקמהה"מדיניותהפיתוחלמרכזיקקלההמלצותהעיקריות

עםבאתריםשהםשערלאטרקציהמשתמשיםהעבוראשריציעושירותנוסףל"הקמתמרכזיקק .1
.ביקושקיים

בהםמהווההתוכןאת,(תלאביב,אילנות,גילת)ליים"פיתוחפעילותמשלימהבמרכזיהתוכןהקק .2
 .לצורךהגדלתהביקוש,מוקדהעניין

.לבמרכזימידעובמרכזימבקריםבמגזרהכפרי"שילובעמדותקק .3


ישתשתיתקיימתושהמצב,כמותהמבקריםגדולהםבהםבאתריל"מוצעלהכשירמרכזיקק,בשלבראשון
.אחדבכלמרחב,הסטאטורימאפשרזאת


ללכלאורך"בנציגקק(ביריה,ברבהראוסטף)להקיימים"מוקדיקקאיישאתמוצעל,בשלבהמיידי

.אשריפתחפעילותמשלימהביער,השבוע


הצטברמניסיוןההפעלהשלהשלבהמיידישעלבסיסהידעתהיהלנוספיםבהמשך"הקמתמרכזיקק
,ל"ישמקוםלשכללאתהמידעהנוגעלרמתהביקושוהשימושבאתריקק.ומותניתבביקוש,והראשון

.כבסיסלקבלתהחלטות


:יש,ובכלשלב,באופןכללי
 ;למצבאתהמרכזיםכחלקמהמערךהארגוניוהיערני
 ;ועדכניתיחודית,לספקאינפורמציהמשלימה
 פתחפעילותמשלימהכדישהמרכזיפעלכלהשבועל; 

 ;לפתחפעילותלידובתוךמרכזיהתוכן
 ;לכווןולהסביר,לאשריכוללהדריך"שבנציגקקילאי
 ;חינמייםםלספקשירותי
 ;משליםבתשלוםשירותלספק
 ל"מתאיםלמיצובקקווקייעםקושיייצוגיואיכותגורםמסחרילהפעיל; 

 ביקוריםבמרכזובמרחבהסובבלהעריךאתהיקףה. 


  .כחותידועהמראשונוהמשכיות,שירותההצלחהתלויהבטיבה


