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משתתפים:  

אמיר קורן, שי  רותם ידלין, רן שובע, אילנית צמח, יוני שילה, מקס הרצברג, רונית קיטאי, יואל וינגרטן,  מועצה :  

 הרשקוביץ, לירון פוקס 

 . מנחם פרידרט"ג : מירה אבנרי, רועי שטראוס, 

עדכון סטטוס ע"י ראשת המועצה   - : תל גזר נושאים 

התייחסות הנוכחים  

מיליון ש"ח . יש לאתר   2.5אתר תל גזר נכנס לפני כשנתיים לתכנון ע"י רט"ג . התקציב שהועמד לפרוייקט 

 מקורות תקציב נוספים על מנת לאפשר פיתוח האתר באופן מיטבי.  

ה הן ברמת הנגישות לתל והן ברמת התושבים. על כן הוחלט  כיום הגישה לתל היא מתל גזר, עובדה המייצרת בעי

 לבחון חלופה של הקמת דרך גישה לתל מקיבוץ גזר תוך יצירת מבואה מוסדרת מהרפת הישנה.  

על מנת ליישם תוכנית זו הוכנה פרוגרמה תיירותית לרפת גזר הישנה הנחשבת גם כאתר לשימור אשר תהווה  

מש כמרכז מידע אזורי, נקודה להשכרת אופניים וטום קארים, מזנון וכיתת  מבואה ליציאה אל התל. המבואה תש

 הרצאות, אזור התכנסות לקבוצות ליציאה לסיורים בשטח וברחבי המועצה.  

למשרד התיירות באמצעות קו"ק לפיתוח תשתיות תיירותיות.  הפרוגרמה הוגשה בצירוף אומדן ראשוני  

ל בשיתוף רט"ג והקרן לשטחים פתוחים אשר תצא ממבואת קיבוץ גזר  בכוונת המועצה ליצור דרך גישה נאותה לת 

 עד התל. גם זאת באמצעות קו"ק אשר יוגש למשרד האוצר מתוך כוונה לקבל סיוע בפיתוח.  

מפעל המים הוא בעל הערך הגבוה ביותר באתר וישנה תוכנית להנגיש אותו. רט"ג בוחן תקציבים לבקשה זו  

 ירדא.  תצטרף גם בקשה לשיפור עין 

 החלטות:  

 שנים נצמצם משמעותית את תנועת כלי הרכב  הפרטיים העולים לתל .   4-5הכוונה היא כי תוך 

 תו. באזור התל לא יוקמו חממות חקלאיות על מנת לשמור על ניראו 

 התייחסות הנוכחים:  

 משמעותי במועצה.  פארק תל גזר כחלק מתפיסת המכלול של האזור, הוא דרך נכונה וטובה להקים עוגן תיירותי 

 יש לבחון את נושא הנגישות לכלי רכב והדרך לנתב את הכניסות אך לא להגבילן.  

 יש לבחון פעילות בהיבט החינוכי ובניית תוכנית פעולה בנושא המגייסת את בני הנוער במועצה ובקיבוץ.  

רט"ג הביעו נכונות להמשך שיתוף פעולה והודיעו כי תהיה גמישות מחשבתית על מנת לקדם את המיזם והצלחתו.  

 רשמה: אילנית צמח  



 

 

 


