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 לסיוע בשימור השטחים הפתוחים בקשה הנדון: 
 

מהשטחים הפתוחים במדינה. שטחים אלו כוללים גם אתרי    85%-המועצות האזוריות מחזיקות כ

לטובת  על הנכסים הלאומיים הללו,  כבר שנים רבות  פנאי ונופש. המועצות האזוריות שומרות    ,טבע

ה, משימה זו הפכה מורכבת  העלייה בכמות התושבים במדינבשנים האחרונות, עם  תושבי המדינה.  

 יותר.  

 

על השטחים הפתוחים, במיוחד באתרי    עומסהומאז החלה הקורונה,  מורכבות זו קפצה מדרגה,  

מים  מקורות  בהם  משמעותימע)נחלים,    זורמים  הטבע  באופן  עלה  המבקרים  יינות(  מרבית   .

כלל  מגיעים מקרב הם  ו טחה נמצא אתר הטבע בש ,המועצה האזורית  אינם תושביםבשטחים אלו 

הארנונה  כספי  נאלצים לממן מ  ,שמעות היא שתושבי המועצות האזוריותתושבי מדינת ישראל. המ

את   בשלהם  והתחזוקה  הלאומיים  הטיפול  בכמות  .  האלונכסים  המשמעותית  העלייה  עם  יחד 

הקורונה  המבקרים באופן בתקופת  עלו  סיוע    ,  כל  ללא  וזאת  והטיפול,  התחזוקה  עלויות  חד 

 מהמדינה.  

 

בשטחן נמצאים אתרים אלו, קורסות תחת העומס ומתקשות לתת את רמת  שהמועצות האזוריות  

תשתיות פוגע ברמת השירותים אותם מקבלים  ב  לצד המחסור  ,הגדולהשירותים הנדרשת. העומס  

 אתרי הטבע . אקולוגיה של לצד פגיעה בהמבקרים 

 

אינם משתמשים בשירותי התיירות  הינם מבקרים יומיים, שחלק גדול מהמבקרים בשטחים אלו, 

שהמועצות  לרובזניחה    המקומיים  ם לעסקיתרומתם  ש  כך המקומיים,   הגורסת  התפיסה  לכן,   .

בתמורה לשגשוג הכלכלה  צריכות לשמור על נכסי המדינה  "נהנות" מהמבקרים ועל כן  האזוריות  

 שגויה מן היסוד.  המקומית, 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

עשרות אתרי   לצד אתרי הטבע "החינמיים" הרבים אותן מנהלות המועצות האזוריות, קיימים 

אתרים בתשלום  מדובר ב  המועצות טבע הנמצאים בניהול ובאחריות המדינה, אלא שבניגוד לאתרי  

איננה ניתנת למועצות  זו  מותר לציין, שזכות  ראש.  ברישום מיש להסדיר    אליהםשאת הביקור  

 האזוריות.  

 

הנופש  ,  הפנאיבאתרי    גבוהות במיוחדמתאפיין בכמויות מבקרים  ,  בדומה לקיץ האחרוןיץ הזה,  הק

גם היא להוציא החוצה לאתרי הטבע את המוני בית ישראל.  צפויה  ,  הקרבהתקופת החגים    .הטבעו

על   ,מבקשים לקבוע עימכם פגישה בהקדםאנו  לאור הנאמר לעיל ובגלל הדחיפות בטיפול בנושא,  

דרכים   ביחד  למצוא  ולבחון  ולצמצמנת  הפגיעה בשטחים הפתוחים  ל  מנגנוניםם  צורך  מידיים 

 . בשמירת הנכסים הלאומיים שבתחומןמועצות האזוריות סיוע ל

 

 

  בברכה,

 

 

 
 דורון שידלוב                                                                                    'ג'שי חג                        

 ראש המועצה האזורית ברנר                         ראש המועצה האזורית מרחבים                               
 ש"א    יו"ר ועדת איכות סביבה, מו                                              בישראל  אזוריהשלטון היו"ר מרכז ו
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