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 2021יולי   05שני  יום

 אכה תמוז, תשפ"                                                                                                                               

 565382סימוכין:                                                                                                                                

 

 פרוטוקול ועדת תיירות שימור אתרים ומורשת

 15/6/2021מיום 

 השתתפו: 

מועצה אזורית גזר : רותם ידלין, יהודה שנייויס, אילנית צמח, רונית חזן, רותם אלקובי, יניר,  
 כרמית גבע, נופר ששון, ליטל, רונית חזן.  

ועדת תיירות שימור ומורשת : יוני שילה, אלון שביט, רן שובע, מוטי קלמר, שי הרשקוביץ, רונית  
 ויתקון ברקאי. 

 .  גזית , חן בורג  , רוניוולף  משרד רן וולף: רן

 כללי :  

לקידום תוכנית מורשת  מועצה אזורית גזר נבחרה לשמש כפיילוט של משרד ירושלים ומורשת 
 מרחבית.  

 בתוך כך נבחר משרד רן וולף לקדם ולתכנן את התהליך עד לביצוע.  

הוכנה לאחר מספר פגישות מקצועיות, העברת  שר אוכנית מורשת מרחבית מפגש זה חושף את ת 
תרחיש  , בתיירות הכפרית ובמרחב החקלאי מועצתיים. התוכנית מתמקדת  פניםחומרים ודיונים  

  תוך קידום המהלך ברמה התודעתית.  כפריוה חקלאי, תכנוני בהיבטים ה –אסטרטגי 

 התמות המרכזיות של התוכנית: 

 התיישבות   •

 חקלאות ויין   •

 גבורה  •

 טבע   •

 ושאים עימם עלינו להתמודד : נ

 תשתיות תעבורה בעייתיות  

 שטחים פתוחים וחקלאות 

 שותפות מול קק"ל וגיוס שלהם  –בית הרצל 

 נוער, ילדים, הורים    -מושבים / ועדים  –שיתוף ציבור 
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 דיון:  

 לקחת את היתרונות והאתגרים ולייצר סיפור אחד –יהודה 

מאידך יש אינסוף תוכניות רואה ניגודים   ,מחולל תהליך וטוב שכךמברך על היוזמה זה  –יוני 
 פנימיים שיכולים להוות בעיה

הגבולות שלה הם שרירותיים ולכן כשמתכננים יש בעיה    .המועצה היא לא מרחב .1
 בגבולות וצריך לבדוק מה יהפוך את השטח למיוחד.  שמתחילה 

ט"ג, קק"ל, רשות העתיקות, על כל שטח חשוב במועצה יש גוף שאחראי ו"תוקע" כמו ר .2
 הישובים וכד'.  

כשרוצים ליזום תיירות האם להתחיל עם התיירנים או שהמועצה תגיע עם יזמויות   .3
 משלה, יש להשאיר קטע רחב ליזמות המקומית. 

אין מקום לעבודה בנושא זה. מכיר את העבודה כאן בגזר יש   –השמורה הביוספרית  .4
ן את הכיוון הזה אין כאן את מרכיבי השמורה קשיים שאי אפשר לזרז ולא הייתי מסמ 

 הביוספרית הקלאסית. 
 תל גזר במצב הנתון אי אפשר להתקדם כנ"ל לגבי קק"ל  .5
 מציע שיוקם צוות שיגיע לכיוון מוסכם.   .6
 מי שצריך להוביל את המהלך זו המועצה.  .7

איכותיים ומעניינים בעולם יש שיח בין הממשלה  שימור שטחים פתוחים מחייב שיהיו  –נופר 
לחלקאי שמסייע לו לשמור על מרחב חקלאי איכותי. מרחב חולדה, כרמי יוסף נראים כמוקדים  

 בשלים יותר לפיתוח של תיירות אקולוגית הטבע פה צריך לקבל התייחסות גדולה יותר. 

ן הליכה על חבל דק. זו תוכנית מורשת שתחתיה אפשר להכניס נופים אבל  יש כא –אלון שביט 
 פחות חקלאות.  

עם נפח לא מבוטל של עינות גיבתון ועד עמק איילון כרצועה דרומית.  מתחבר לרצועה .1
נופים שמוגדרים כנופי מורשת בעיקר כרמי ענבים וזיתים. בתוכם נכנסים עינות גיבתון, 

נכון יהיה להתמקד   אסטרטגיתשר לחבוק את התוכנית . וכו' ובתוך אלה אפ זרתל ג
 ברצועה אחת . בנוסף יש להתייחס לנצר סרני.  

של התל והייחודיות שלו לעומת תלים אחרים.  ממדייש להתייחס לגודל הרב  –תל גזר  .2
דוגמת כתובות תחום גזר, רדיוס שתוחם את גזר ומגדיר אותה למטרות הלכתיות  

שיוצרת את ההתייחסות לתל והמרחב שלו ולא   תיהודיות. זה יכול ליצור תמה מרחבי
 החקלאי.  להתרכז רק במרחב

 לעניין רשויות ממלכתיות חשוב וחובה לאתגר אותן.   .3

והחיבור לילדים ולנוער של המועצה . ישנה  מבקשת לראות את השילוב של הקהילה  –יטל ל
 חשיבות גבוהה לשילוב מערכת החינוך בתוכנית . 

 

 יש לייצר שיח בין התושבים, המושבים ובתוך הקהילות עצמן.   –רונית 

   יש לצמצם את העבודה לרצועה אחת ולהתמקד בה על מנת לקדם את התהליך.  –רן שובע 

עלינו להתייחס לכך ברמת הפרקטיקה. הגדרת הרצועה, שיתוף הציבור באמצעות קידום  .1
 פעולה שיווקית שתדרבן את הישובים להירתם למהלך ולגייס את התושבים.  

ישנם ניגודים סטטוטוריים. צריך להבין שהחקלאות היום   –שימור מרחבים פתוחים  .2
 פחות כלכלית.  
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יש לפתח מסלולי הליכה סביב כתובות תחום גזר, ומתקני חקלאות    –מסלולי הליכה  .3
 עתיקים שיש מקום לחשוף ולשמר. 

 

רותי ומקצועי  חשוב לקחת בחשבון אתרי צפרות פוטנציאליים שיכולים לייצר ערך תיי  –מוטי 
 נוסף למרחב.   

 

מהווה הצגה ראשונית של תוכנית מורשת מרחבית במועצה ולאחר הדיון  מפגש זה  -רותם ידלין 
 הנוכחי יבוצעו התאמות ויתקיימו פגישות מקצועיות שיאפשרו התנעת תהליכי עבודה. 

 

 

 רשמה: אילנית צמח  

 

 

 

 

 

 

 

 


