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צוות היגוי
ריכוז והנחיה  :בועז גרשו – רכז תיירות מוא"ז משגב
משגב  :דני עברי – סג יו" ר המועצה האזורית משגב
אתי לוי – מנכ"לית המועצה האזורית משגב
דוד מטק  מנהל מינהלת פיתוח היישובי מועצה האזורית משגב
ליאוניד מליקי – מהנדס הוועדה המקומית משגב
יוחאי אברני – מנהל אג הנדסה מוא" ז משגב
ברו! קומפנו – מנהל מח' איכות הסביבה משגב

כרמיאל  :אור מילשטיי – סג ראש העירייה
חנה קובל – מנכ"לית העירייה
אייל רות – מהנדס העיר
זאב גולדברג – אדריכל העיר
שמוליק שדה – מחלקת הנדסה
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צוות התכנו
תכנו פיזי ,ניהול וריכוז תכנו :
דורו רוהטי  ,אדריכל ומתכנ ערי.
סיגלית מירו פיסטינר  מתכננת ערי ואזורי.
טל עוזיאלכרמל ,אדריכלית ומתכננת ערי.

תכנו נופי:
נת קמינר ,אדריכל ומתכנ ערי.
קר אורקי  ,אדריכלית נו .

מידע ומיפוי:
דרומית שקד ,גיאוגרפית
פאינה לוי  ,הנדסאית

יעד אדריכלי ומתכנני ערי ונו
יעד ד .נ .משגב  20155
טל  049088700 049902215
פקס  049909990
office@yaad- arc . co. il

תיירות:
איל ב יוס – כלכל  ,מתכנ תיירות

עמנואל אלו  יוע תיירות

יובל בראו  מתכנ תיירות

נוש

הליפקס

רח' נורדאו  ,40נס ציונה 74023
טל' 08  9405775
פקס 089406993

בית יהושע 40591
טל' 098999231
פקס 098997386

ilanbj@ 012. net. il

halifax@inter. net. il
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תקציר מנהלי
המטרה העיקרית של תכנית האב לתיירות הינה פיתוח היצע תיירותי שיביא להגברת כוח
המשיכה של האזור ,תו! חיזוק הנדב! הכלכלי במרחב ושמירה על הנכסי הנופיי
הקיימי.
התרומה המשמעותית לכלכלת האזור תבוא מפית וח איכסו תיירותי במגוו סיווגי
ומאפייני ברמה גבוהה יחסית ,לפיכ! ,התכנית ממליצה על מת קדימות לפיתוח מיזמי
אכסו תיירותיי מגווני :בתי מלו וכפר נופש בכרמיאל ויחידות אירוח ומתחמי אכסו
לתיירי במרחב משגב.
הפיתוח התיירותי המוצע מגדיר את כרמיאל כמוקד אינטנסיבי בדגש על תיירות בליינית
ועממית ,ואת מרחב משגב כאזור בו תפותח תיירות אקסטנסיבית בדגש על ,Slow Tourism
גורמה ואנינות .השילוב בי העיר המציעה מוקדי פיתוח אינטנסיביי לבי המרחב הכפרי בו
מוצע פיתוח אקסטנסיבי ,יוכל ליצור מוצר תיירותי מגוו לתייר המגיע לאזור.
הכניסה למרחב כרמיאל משגב ,תוגדר על ידי מספר שערי כניסה שימוקמו בכניסות לאזור
על כבישי ראשיי המגיעי אל המרחב )מדרו  בסמו! לצומת יפתחאל ,ממזרח  במפגש
הכבישי  ,805/806ממערב – על כביש  85סמו! לנחל שגור ,ובצומת יבור( .המבקרי שיגיעו
לאזור יוכלו לקבל מ ידע על המער! התיירותי במוקד המידע שימוק בלב משגב ) בשלב ראשו
ימוק מוקד המידע בחורשה בסמו! לבית משטרת משגב ובשלב הסופי בלב משגב( ,מוקד
מידע נוס ימוק בתחנת הדלק בכניסה הראשית של כרמיאל .אתר האינטרנט החדש שיושק
יית מענה על כל מידע הנדרש לתייר ולנוסע המזד מ לאזור.
התכנית מציעה פיתוח של פרויקטי מגווני בכרמיאל ובמשגב על מנת ליצור אטרקציות
לתייר המגיע לאזור .פרויקטי אלה מהווי נדב! נוס למער! מסלולי הטבע והנו  ,אתרי
המורשת ,העסקי בתחו האומנות והריפוי ועוד מגוו של אתרי היכולי להוות מוקדי
עניי לתייר.
ענ האופניי ,הנמצא בתהלי! התפתחות מתמיד ,מהווה את אחד הענפי הפופולארי
במרחב כרמיאל משגב .התכנית מציעה המש! פיתוח של ענ זה באמצעות פיתוח שבילי
רכיבה חדשי" ,סינגלי " ,מתחמי לאימו הרכיבה ,יחידות אירוח כל זה תו! הרחבת
התשתית הקיימת ויצירת תשתיות נלוות ליחידי וקבוצות.
התכנית מדגישה את הפיתוח המושכל והזהיר הנדרש במרחב בעל מצאי נכסי טבעיי
ואיכותיי עליה נשע הפיתוח התיירותי .כמו כ  ,מודגשת תפיסת פיתוח המעודדת נגישות
לכל קבוצות האוכלוסייה .ההמלצה היא להפו! את התיירות במרחב לנגישה במהותה ,מעבר
להגדרות המתבקשות במסגרת החוק.
המרחב התיירותי במשגב
המבקרי האניני יחפשו במקו פעילות מוסיקה ייחודית ,הוליסטיקה )פינוקי בריאות,
סדנאות יצירה ,אקולוגיה וטבע( ,אמנות פלסטית ומלאכת אומ ,הסעדת גורמה ואיכסו
'בוטיקי ' ) אישי ,ייחודי ,אינטימי(.
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פיתוח תקנו לאירוח כפרי )יח ידות אירוח במגרשי המגורי(  במטרה לייצר מגוו יחידות
לאירוח באזור משגב מוצע להגדיר הוראות תקנוניות בנושא "הקמת יחידות אירוח במגרשי
המגורי " ,ביישובי משגב המעונייני בכ! והמתאימי מבחינת ערכי תיירותיי .הוראות
התכנית יכילו הגדרות ברורות המאפשרות לבנות יחידות אירוח בחלק ממגרשי המגורי.
פיתוח תיירותי ב "אזורי המשקיי "  במטרה להגדיל את מלאי הקרקע המיועדת לפיתוח
תיירותי ,מוצע לאתר יישובי בה מתאי לפתח פעילות תיירותית ב"אזור המשקי" ולבצע
שינוי ייעוד לייעודי קרקע תיירותיי .בשלב ראשו מומל 0לבצע בדיקה של האזורי
המשקיי ביישובי הבאי :אבטליו  ,מכמני ,מורשת ,תובל ואשבל.
פרוייקטי מוצעי לפיתוח במרחב משגב:
 .1מושכני ראשיי ברמת ייחוד ארצית:
 1.1א .פארק צלילי בטבע )פרויקט משולב ציבוריפרטי(
ב .כפר קיט מוסיקה בטבע
 1.2פארק תיירות אתגר במחצבת שגב ) פרויקט משולב ציבורי פרטי(
 1.3נחל צלמו )פרויקט ציבורי  ג לאומי;  +פרויקט פרטי על קרקע פרטית(
 1.4יודפת העתיקה )פרויקט ציבורי  ג לאומי(.
 .2מושכני משניי ברמת ייחוד גלילית :עוגני מורשת ,תרבות  ,טבע ונו:
 2.1יער שגב צפו – יער קהילתי תנ"כי ) מיז פרטי(
 2.2מכלול תיירות פיסגה בהר כמו – כמאנה – מכמני ) מיזמי פרטיי(
 2.3פארק אוסטרליה  מרכז תרבות אזורי משגב ,משולב ע 'בית נבחרות' לאירוח
סדרות אימוני ספורט ) פרויקט משולב ציבוריפרטי(
 2.4מכלול תיירות רכס מנו שכניה ) מיזמי פרטיי(
 2.5מכלול תיירות אתנית כאוכב ) מיזמי פרטיי(.
 .3מושכני נקודתיי יישוביי) :רוב מיזמי פרטיי(
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

מדרשה תיירותית במורשת הישנה
מרכז סמינרי באשבל
כפר קיט הוליסטי באבטליו
מכלול תיירות הוליסטית בהרריתיחד
מרכז תיירות אקולוגית במעלה צביה
מרכז גסטרונומי 'הש הגלילי' במתח מט"ע )סמו! לכניסה ליישוב רקפת(.

 .4מושכני תיירות פרוסי במרחב ובזמ:
 4.1מער! שבילי משגב לטיולי אופניי וסוסי ) פרויקט ציבורי(
 4.2יריד מלאכות מחשבת ) פרויקט משולב ציבורי פרטי(
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 4.3מחנה תרבות נודד ) פרויקט משולב ציבוריפרטי(
 4.4פסטיבל נושאיי
 4.5בקעת סכני
המרחב התיירותי בעיר כרמיאל
כרמיאל הינה עיר מטופחת ובה מספר פארקי יפי ומענייני במיוחד ,והיא מוקפת
במרחב כפרי וכפרי בהליכי עיור ,המאופיי במשאבי אתניי ונופיי .מזג האוויר והנו
הגלילי סביב מהווי פוטנציאל למשיכת תיירי .הפיכת העיר כרמיאל לאתר מוש! מבקרי
תעשה תו! ניצול יעיל של מאפייניה.
הרעיו העומד בבסיס ההצעה לפיתוח תיירותי הינו ניצול שני עוגני משמעותיי
המאפייני את העיר כרמיאל:

א .פסטיבל המחול.
ב .הימצאות פארקי מרהיבי.
לצד אלה מוצע לפתח עוג לפעילויות בילוי אינטנסיביות – "לונה פארק של הצפו".
הצעת הפיתוח התיירותי כוללת:
א.

יצירת מער' פעילויות מחול לאור! כל השנה כאשר ימי הפסטיבל מהווי את השיא
השנתי.

ב.

פיתוח מושכני כלכליי בתו' הפארקי הקיימי בעיר )בעיקר פארקי נושאיי
לילדי ולמשפחה(.

ג.

פיתוח לונה פארק כאלמנט מרכזי ומשמעותי אשר ישלי את הפארקי הנושאיי
המוצעי בעיר ויה ווה מוקד משיכה מוביל לאוכלוסיית צפו האר) 0מטרופולי חיפה 
קריות ,גליל מערבי ,מעלה יוס  ,מרו הגליל ,זבולו  ,משגב ועשרות העיירות וערי
המיעוטי במרחב(.

ד.

עידוד פיתוח מלונאות בעיר וכפר נופש ספא במורדות הר כמו הפוני לעיר )בתו!
שטחה המוניציפאלי של העיר(.

התכנית המוצעת הינה תכנית אב המציגה פיתוח תיירותי לטווח ארו! .התכנית מציגה חזו
ומשקפת תמונה עתידית לפיתוח האזור .רשויות מקומיות אינ יכולות לקחת על עצמ
פיתוח תיירותי נרחב כל כ! בזמ קצר ,ה בשל העלויות הגבוהות וה בשל הצור! ביישו
פעולות נרחבות.
התכנית בנויה כ! שנית לגזור ממנה פרוייקטי ולממש אותה בשלבי .כרטיסי הפרויקטי
מציגי מהלכי פעולה נדרשי ונית להתחיל ביישו חלק מה ורק לאחר השגת תקציבי
להמשי! הלאה .הפורמט של התכנית מאפשר לרשות המקומית לשלו מידי שנה כרטיס אחד
או שניי ולתקצב פעילויות נדרשות לקידו ה פרויקט.
המלצות עיקריות לפעילות בטווח הקצר:
 .1מינוי בעל משרה לריכוז כל הפעילות בתחו התיירות בכרמיאל.
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 .2הקמת פורו תיירני למרחב כרמיאל משגב .
 .3הקמת מוקד מידע למרחב התיירותי כרמיאל משגב.
 .4הקמת אתר אינטרנט שירכז את כל המידע על התיירות במרחב כולל אפשרות הזמנת
לינה וכרטיסי.
 .5הצבת שילוט ברור מזמי ואחיד במרחב.
 .6הקמת " שערי " למרחב על מנת לאפשר לתייר להבחי בכ! שנכנס לאזור מוגדר שיש
בו היצע תיירותי מזמי .
 .7בשלב ראשו מוצע להתחיל בפיתוח פרוגרמתי ,תכנו ושיווק מספר פרוייקטי:

כרמיאל:
• "כרמיאל רוקדת" .
• שבוע החיים הטובים
למשפחה )בשיתוף משגב(.

משגב:
• פיתוח תקנון לאירוח
כפרי.
• פיתוח מתחמי תיירות
באזורים משקיים.

• פיתוח ציר הבילויים תוך
חיזוק הפעילות בהיכל
התרבות.

• מערך שבילי משגב לטיול
ואופניים.

• פיתוח שביל האופניים.

• יריד מלאכות מחשבת.

• הטמעת מרכזי רווח
כלכליים בפארקים
העירוניים – התחלת
הפעילות למען קידום
הנושא.

• מחנה תרבות נודד.

• התחלת הפעילות למען
הקמת לונה פארק עתידי.
• קידום הקמת בית המלון
) קרקע שווקה(.

• פסטיבל נוקדים.
• השתלבות בפסטיבל
כרמיאל.
• שבוע החיים הטובים
למשפחה )בשיתוף
כרמיאל(.

הליכה צעד צעד בביצוע המ וצע תאפשר מימוש החזו של מרחב תיירותי כולל ,המאפשר
לתייר לבקר בו וליהנות משפע פעילויות ולתרו לפעילות הכלכלית באזור.
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דרכי פעולה נדרשות להתנעת התיירות במרחב
מינוי רכז לנושא התיירות
בכרמיאל

רכז תיירות משגב

יצירת שת"פ
כרמיאל משגב
עידכון מידע תיירותי
קיים
)פעילויות ,אתרים ושירותים
נלווים(

שילוט המרחב באופן
ברור ומזמין

הקמת מוקד מידע

השקת אתר
אינטרנט

הפעלת פורום
תיירנים

גיבוש ואישור
מיתוג תיירותי
למרחב

מערכה לחשיפת
המיצוב והמיתוג
המוצע
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