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  מבוא
  

, רגו� הצפרות הבינלאומייפי הערכות א)על . מצויה בעליה הצפרותנושאבהתודעה העולמית 

תחו� וה, כמאה מיליו� איש מתענייני� ועוסקי� בנושא.  מיליו� צפרי�16)ו� כבאירופה יש כי

,  מיליו� בתי אב1.3נה מו, רגו� הצפרות הבריטי למשליא .מיליארדי דולרי�מחולל מחזור של 

 אתרי צפרות חדשי� 30ב "בעשור האחרו� פותחו בארה! הגו+ הציבורי הגדול בבריטניהומהווה 

   .�המושכי� מיליוני מבקרי

  

ת הסתיו והאביב של הציפורי� נמשכת נדיד; במש* כל השנה" אטרקציה צפרית"ישראל מהווה 

הציפורי� ).  נדידת הסתיו–אוגוסט עד נובמבר ,  נדידת האביב)סו+ פברואר עד מאי  ( חדשי�7)6

 ג� בחדשי ניצפות הציפורי� המקננות ומקייצות. ת שוהות בישראל בי� אוקטובר למר"החורפו

יתרו� לטיול ולצפייה  מהווה יחסי של ימי� גשומי�מיעוט ו; ) יולי–אפריל (אביב והקי" סו+ ה

 .בשנה אגמו� ובשמורה מטיילי� 500,000 ) כ לביקורי� שלוכהז עמק החולה :בציפורי�

  
משרד , מכו� ירושלי� לחקר ישראל ע� החברה להגנת הטבע ואוניברסיטת תל אביב חברו יחד

את  ומימנו, משרד החינו� והמשרד לפיתוח הנגב והגליל, הסביבה המשרד להגנת, התיירות

פיתוח של רשת מוקדי צפרות  אשר בח� וגיבש תכנית  מומחי�21פעילותו של צוות רחב ב� 

  : והתמחות�ברשתשניכללו להל� מרכזי הצפרות  .י ממשלת ישראל" שאומצה עבישראל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 3

 רית במרחבתיירות הכפמי
 בהיצע וביקוש קיי

  
  

  חדרה –קיסריה   – זיכרו� – בנימינה – מנשה –ההיצע התיירותי הקיי
 במרחב עמק חפר 


  )מיקב" של מושכני�= מיכלול (:  בקשת רחבה של נושאי
כולל מאות מושכני

  

   בחדרהמוזיאו� החא�  חוות חפציבה
   בחדרהבית פיינברג  תחנת כוח אורות רבי� מרכז מבקרי�

   בחדרהבית הכנסת הגדול  ) לשפ� לי�2מגשר כביש (פארק נחל חדרה 
  )מסלול היסטורי (בית קוטלר  ג� לאומי קיסריה

  )מסלול היסטורי  (בית ר�  חו+ מיכמורת
  )מסלול היסטורי  (בריכת המי� נחליאל  חו+ אולגה

  )מסלול היסטורי  (בית קלז  מועדו� ימי חדרה
  )מסלול היסטורי(בית נחומובסקי    חו+ קיסריה
  )מסלול היסטורי(בית סמולניק    חו+ שדות י�

   בחדרהג� המייסדי�  חו+ האקוואדוקט
  שמורת הטבע ג� לאומי חו+ תל גדור  זרקא ומעג� הדייג)יסר א'חו+ ג

  גבעת הצבעוני�  סכר נחל תניני� ליד מעג� מיכאל
  ביצת זיתא  ס שדה מעג� מיכאל"מרכז צפרות בי

  יער חדרה  קאית בקיסריהאמרי)מוזיאו� ראלי לאומנות דרו�
  ג� לאומי פארק השרו�   קולומבריו� בית חנניה

  )דירות נופש ומלונאות(כפר הי�   פסיפס הציפורי� קיסריה
    בחדרהקמפוס טכנודע  מועדו� גול+ קיסריה

   בחדרהבית יהושע חנקי�  בקיסריה' דני הי'מיטווח 
   בחדרהבריכת יער  מרכז ימי קיסריה

  תחנת רכבת היסטורית חדרה מזרח  שדות י�' י�–כיי+'
  ל בפרדס חנה"אנדרטת הנח  בית חנה סנש

  מאגרי מנשה  מוזיאו� עתיקות קיסריה
  ליד עמיק�' מי קד�'  בית חנניה' אמת התניני�'
  ג� רו�  ליד ג� שמואל' שביל התפוזי�'

  עי� אביאל  חצר ראשוני� בעי� שמר
  צפי ליד אביאלתל , החרוב של שמשו�  ג� הקקטוסי� במעג� מיכאל

  ג� אהוד בשמורת בוריקה  )אירוס הביצות(שמורת אחו בנימינה 
  חורבת צורי�  אלונה, דר� המי� )קד� פארק 

  שביל ישראל  שמורת חוט� הכרמל
  המחצבה בזיכרו�  שמורת שפ� נחל דליה

  יקב תשבי מרכז מבקרי�  שמורת אלוני יצחק
  צור)תל  תל נרבתא

  מגידו)סריהדר� רומית קי  גבעת הכלניות
  בוטינסקי תל שוני'פארק ז  ג� לאומי נחל אלכסנדר וחו+ ינאי

   מרכז מבקרי�–יקבי בנימינה   דיונות אלכסנדר
  רמת הנדיב וחרבת עקב  דר� נו+ נחל אלכסנדר

  דר� היי� בזיכרו� יעקב  שביל נחל שכ�
  י בזיכרו�"מוזיאו� ניל  פארק נחל שכ�

  בית התותח� בזיכרו�   חנהש יד"מרכז מבקרי� אגני� ירוקי� מט
  יקב כרמל מזרחי מרכז מבקרי�  ורי ביד חנה 'חוות רכיבה ג
  עמק חפר . ת.א' שחק אותה'  במושב אחיטוב ' מעצמת המלפפוני�'סיור חקלאי ב

  בח�, פארק סחלבי�' אוטופיה'  ג� פסלי� בורגתה
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ביתן אהרון צהוב וירוק 

גבעת חיים איחוד לגעת בחיות 

חבצלת השרון החווה

מכמורת חוות הקקטוס

עין החורש חוות עין החורש 

גבעת חיים איחוד קואופ אורגני

המעפיל המשק האורגני של דותן

א. ת עמק חפראלכסנדר 

בית יצחקיקב אלכסנדר 

גן יאשיה יקב אליגוטה

כפר הרא" ה משק יעקב'ס

כפר ויתקין יקב ויתקין 

בית יצחקחממית 

ליד המעפיל אפיקי עמק חפר

ליד מכללת רופין חוות הנוי 

גבעת חיים איחוד חוויה בגבעה 

ליד משמר השרון שדות 

חוות רכיבה 

פינת חי

חוות רכיבה 

חוות רכיבה 

חוות רכיבה 

חנות לתוצרת המשק

חנות לתוצרת המשק

מבשלת בירה 

יקב 

יקב

מגבנה / חנות לתוצרת משק

יקב

סיור חקלאי 

סיור חקלאי 

סיור חקלאי 

סיור כפרי 

קטיף עצמי 

  מיכלול תיירות מעברות  ג� לאומי מבצר קקו�
  מיכלול תיירות העוג�   חפרפארק אקולוגי אפיקי עמק
  שירותי דר� אלו� השרו�  מיכלול תיירות עי� החורש
  שירותי דר� צומת רופי�  מיכלול תיירות כפר הרואה

  שירותי דר� חדרה  מיכלול תיירות גבעת חיי� איחוד
  שירותי דר� צומת ג� השומרו�  'הקקטוס'חוות סוסי� 

  שירותי דר� ג� שמואל  חרבת סמארה
  שירותי דר� צומת בנימינה  ת ליד חרב לאתיקב מרגלי

  שירותי דר� צומת זיכרו�  מוזיאו� אופניי� בחרב לאת
  שירותי דר� בית� אהרו�  באלישיב' דור המדבר'חוות 

  שירותי דר� כפר ויתקי�  חופי רחצה בנתניה
  נחל אלכסדרפארק איטליה ב  בית טרזי� בגבעת חיי�

  כפר מונש, רופי�חוות הנוי   ספארי לילדי� בגבעת חיי�
  צפרות פארק חוגלה  בתלמי אלעזר' חוות צמחי� טורפי�'
  מיכלול תיירות בית יצחק שער חפר  בגבעת עדה' גבעת הסוסי�'

  בית הגדודי� ומיכלול תיירות אביחייל  פארק דייג מעיי� צבי
  אביחייל) תכלת(' ביי)בלו'חו+    פארק אלונה–הר חורש� 

  נעורי�' מצוקי הי�'חו+   ת עירו�אנדרטת משמר הגבול ליד צומ
  שמורת אביחייל  שביל נחל אביחייל

  שמורת בית� אהרו�  מיכלול תיירות בית חירות
  בית הראשוני� בית� אהרו�  מיכלול תיירות בית ינאי

  אלכסנדר בנחל פארק הצבי�   מיכלול תיירות כפר ויתקי�
  חו+ בית ינאי   חווה לגידול אצות–סיקורה 

  עמק חפר. ת.יקבי רקנאטי בא  ות מיכמורתמיכלול תייר
  

  

  2013לפי סקר משרד החקלאות ופיתוח הכפר : ותיירות כפרית במרחבחקלאות תיירותית 

  : בעמק חפר
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ינוב הקדריה

yeHav צור משה בוטיק

צור משה עלמה

ינוב עינת

כפר הסהמטבח של רויטל 

נורדיה נויה

צור משה אילי מוצרי בד אקולוגיים

צור משה הסטודיו של רינה

כפר הסמשק ברגר  

עין ורד חוות דוד 

חרות תומטיים 

כפר הסלפתן זרים 

צור משה המשק של איליין

צור משה משק מבורך

עין ורד מוזיאון הטרקטורים

חרות חנן הגבן 

משמרת מכוורת יום בכפר

ניצני עוז ארז חוות חלב -  משק 69  

כפר הסחוות התוכים 

עין ורד סרינה 

תוצרת אומן 

בגדים 

מזכרות 

קפה

סדנאות 

סדנאות 

סדנאות 

סדנאות 

פינת חי/ רפת

חוות רכיבה 

תומקאר 

חנות לתוצרת המשק

חנות לתוצרת המשק

חנות לתוצרת המשק

מגבנה / חנות לתוצרת משק

מכוורת 

מגבנה 

תוכים 

שוקולד 

  

  : בלב השרו�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

בחלק מה� אי� ספירת : ברוב המושכני� התיירותיי� אי� נתוני ביקוש מבוססי� :ביקוש

הביקוש ידוע רק באתרי� הגדולי� ; � וברוב האחרי� אי� דיווח ואי� נתוני סקר כלשהומבקרי

  .  ע� כניסה מבוקרת

  

יש לשי� לב ; להל� הערכות בסידרי גודל על סמ� ניסיו� מצטבר וניתוח תצפיות מזדמנות

  .בג� הלאומי קיסריה ובמיכלול זיכרו� יעקב, שהביקוש הגדול ביותר מתחולל בחופי הרחצה

  

) כמתחלק לפלח המאורג� )מחצי שעה עד יו� של�(זיכרו� )יו� במרחב נתניה)ביקוריהביקוש של 

 מבקרי�/מטיילי� 1,500,000 סדר גודל של  הפלח המשפחתי,  בשנהמבקרי�/מטיילי� 1,000,000

לרבות , מבקרי� מהאיזור ומחו" לאיזור/מטיילי�מיליו�  2.5  סדר גודל של ובס� הכל, בשנה

  . כנסתתיירות ני

  
במסגרת תחנה במסלול ) מאות אלפי� בשנה(ניכנסת מגיעה בעיקר לביקור קצר בקיסריה תיירות 

  .ממרכז האר" צפונה
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רוב גדול של קהל . באולגהמאד מעט ,  בקיסריה ובזיכרו�,הביקוש של נופשי לינה מתרכז בנתניה

 .  ירות יו� וערבל באתרי ושירותי תי"יו� הנ)נופשי הלינה תור� ג� לביקוש של ביקורי

   לינות 600,000 חדרי� 1,800נתניה  •

   לינות400,000 חדרי� 1,300והאיזור זיכרו�  •

........................................................................  

  . לינות בשנה1,000,000) חדרי� וכ3,100)כ כ"סה

  

ובקנה מידה הרבה (� הלאומי קיסריה אבל בג, המרחב אינו מצטיי� בחוזקה בתחו� פסטיבלי�

)למעלה מהמושכי� , נערכי� מופעי� עתירי קהל של מיטב אומנויות הבמה) יותר קט� בשוני

 .בשנה  צופי�100,000

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

מנגל /מושכי� אלפי נופשי פיקניק, חניוני פארק גשר הצבי� ופארק איטליה על גדת נחל אלכסנדר

ללא ,  איש בשנה50,000רק הערכות המסתכמות בסדר גודל של ,  נתוני ספירהאי�; ביו� שבת וחג

אבל תרומה גדולה להוצאות , )גזל� ומפעיל סוסי פוני בימי שיא(תרומה כלכלית ראויה לאיזכור 

  . התחזוקה של המועצה האזורית ורשות הנחל

  

גיל ומאות בימי לאור� קילומטרי� רבי� של שבילי אופניי� רוכבי� עשרות בודדי� ביו� ר

  .ללא כל תרומה כלכלית באיזור, שישבת וחג

  

  

 גיזרת כפר ויתקי�, � ברצועת נחל אלכסנדרפארק הצבי
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   :הארת מגמות ופוטנציאלי
  

על בסיס מעקב כללי אחר התפתחות ההיצע והביקוש , בהתייחסות למשאבי תיירות בעמק חפר

, תשתיות(עשור הקרוב בהתייחס לפוטנציאלי� )נית� להערי� מגמות לחומש, בשני� האחרונות

  ):תקציבי� ומנהיגות, סטאטוטוריה, סינרגיות, אירגו�, יזמות, שירותי�, מושכני�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2025                                                          2020                                                            2015 

  היצע
  

  ביקוש
 

 חקלאות תיירותית

 איכסו� תיירותי

 מסחר תיירותי

 תיירות)אקו

 סדנאות

 מזו� ומשקאות

 ספא ומרפא, טיפולי פינוק

 כנסי�

 כושר

 ספורט ואתגר

 מורשת היסטורית ותרבות מודרנית

 יו�)חניונאות

 מפעלי בוטיק

 פסטיבלי� תחרויות ותערוכות, מופעי�

 הרפתקה, משחק, שעשוע, כיי+
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   חזו�
  
  

למשאב המשלב בית גידול , השבחת שטח מופר של בריכות ענ+ מידגה שהוצאו ממעגל הייצור

ע� זיקת הנאה לציבור בפעילות פנאי , )אחו לח(למיגוו� פאונה ופלורה בזיקה לנו+ מי� וביצה 

  .תו� כדי תנועה ומתחנות תצפית מיוחדות, ממוקדת בצפייה בטבעונופש 

  

א� ללא תנועה ממונעת בבעירה , המקו� יהיה נגיש ופתוח לבילוי חופשי של הציבור הרחב

צייד וכל פעילות , שייט ודייג, הרפתקאות ושעשועי�, משחקי�, מנגל, ללא פיקניק, פנימית

  . סואנת או מזהמת, רועשת

  

ימוקמו במיתח� ניפרד ומרוחק יחסית ללא , ות והבילוי שאינ� מותרי� בפארקכל שירותי הנוח

תפיסת התכנו� והפיתוח תכוו� לכ� שרוב התועלת הכלכלית . השפעה על  האקולוגיה של הפארק

תהיה לטובת קיבו" עי� החורש אשר מעמיד את שטח , שתצמח מהביקוש שהפארק יחולל

  ..ניתללא תמורה קניי, הבריכות לטובת הפארק

  

,  מוצע להתמקד בתחו� ההמחשה: מאתרי צפרות אחרי� בישראל'פארק הציפורי�' בידול

בית , התפתחות� הטקסונומית: שאינ� נודדי�) בעיקר עופות מי�(ההסברה וההדרכה בעופות 

, קינו�, תזונה, מנהיגות, ליהוק, זוגיות, חיזור, אורח חייה�, תפוצת�, הגידול המועד+ עליה�

  .'אויביה� וכו, ניה�תיקשורת בי

  

 או ,'הנוצה והתעופה'במיתח� שירותי התיירות מוצע לאמ" התמחות תוכ� בנושא מוביל כמו 

�ע� הדגמות והפעלות משוכללות , תיקשורת ציפורי
או  ,ניווט והתמצאות של בעלי כנ

  ! ומזכרות נושאיות, ומתוחכמות

  

  

  

  מטרות
  

, הישרדות, לטובת המיגוו� הביולוגי, �להחזיר לטבע שטח מוג� מפני מיפגעי� מעשה אד .1

בשילוב ע� סיפוק צורכי נופש של ,  של מיני פאונה ופלורה ורווחה אקולוגיתקיימ4ת

 .הציבור בטיילות וצפרות בחיק הטבע
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כדי לחולל , לנצל את כוח המשיכה וכושר הריתוק של המשאב המחודש לביקוש תיירותי .2

בסינרגיה ע� אתרי תיירות ציבוריי� , ורשתמורה תעסוקתית וכלכלית לקיבו" עי� הח

  . לתועלת כלכלית ולתרומה לאיכות חיי התושבי�, ועיסקי תיירות פרטיי� במרחב

  

  

  

 
  ע
 הקיבו�המוצע ההסכ
  

  .21.05.13 לאחר פגישה מיו� 25.05.13הפרק הנוכחי מתייחס לטיוטת הסכ� בגירסה מיו� 

  

אגודת (אפיקי עמק חפר ,  האזורית עמק חפרהמועצה, רשות ניקוז ונחלי� שרו�:  מרובעהסכ�

 ההסכ� ).מ"אגודה חקלאית שיתופית בע(וקיבו" עי� החורש ) מ"מי� חקלאית שיתופית בע

 בי� אפיקי מי� לבי� הקיבו" בנושא שידרוג וניהול 24.06.2009מהווה תוספת להסכ� מיו� 

  .'המאגר'

  

ויוכל להביאו , במסגרת ההסכ�הקיבו" לא יישא בהוצאות כלשה� .  שנה25: תקופת ההסכ�

  .לסיו� בתנאי� מסוימי� לפני תפוגתו

  

  .הקיבו" לא יהיה זכאי לגמול או פיצוי כלשהו בגי� מימוש ההסכ�

  

, השגת היתרי�, המועצה ואפיקי מי� יעשו כמיטב יכולת� לגייס מימו� לתכנו�, רשות הניקוז

  . טבע ונופש שיפותח בשטח ההסכ�ביטוחי� ואכיפה במיכלול, תיפעול ותחזוקה, ניהול, ביצוע

  

שיהיה ' אל געת'למעט איזור שימור , מיכלול הנופש בחיק הטבע יהיה פתוח באופ� חופשי לציבור

  . מגודר בפני הציבור

  

  . הצדדי� לא יבצעו כל שינוי בקרקע אשר יהיה בו כדי לפגוע בייעוד המקרקעי� כקרקע חקלאית

  

ו אחראי� למניעת פעילות עיסקית כלשהי על ידי גור� רשות הניקוז ואפיקי מי� יהי, המועצה

  .כלשהו שאינו הקיבו" בשטח ההסכ�

  

למעט דר� מחנה , הקיבו" מתחייב לאפשר מעבר חופשי אל הפרויקט בדרכי� העוברות בשטחיו

  .)אלא בהסכמת הקיבו"(הקיבו" 
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   מצב קיי
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 גשר אירי וגשר הולכי רגל חוצי� את נחל אלכסנדר אל איזור הבריכות

 חל מהגשר האירי מזרחהמופע הנ זרימת הנחל מהגשר האירי מערבה

 ונית הסמוכה לגדת הנחלהבריכה הצפ
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בריכות  
עי� החורש 
בפברואר 

2015 
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' בוסת� אלישע'
,  המשורר–פורת (

; )חבר עי� החורש
ע" השיז+ העתיק 

 ליד הקיבו"



 13

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )חשמל וביוב, מי�(מזרחית לקיבו" ) לא בשימוש(מיתח� לולי� 

 )במצב טוב(מבנה משרד ושירותי� במיתח� הלולי� 

 בקצה השמאלי נראית חורשת אקליפטוס השייכת לקיבו"; מבט מצפו� לדרו�
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 מבט ממזרח למערב לאור� הדר� המקשרת את מיתח� הלולי� ובוסת� אלישע למחנה המשק

 ) חדרי� שירותי� משותפי�12(בית הארחה בקיבו" עי� החורש ברמת אכסניה 

 מזנו� ליד אול� ספורט באיזור הצפוני של מחנה המשק של עי� החורש
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  ומתק� הפקת חשמל מזבל פרות מימי�, משמאל' אפיקי עמק חפר'ש של "מט

ר� הדר� המלווה את נחל אלכסנדר מבט מזרחה לאו
מהגשר האירי של בריכות עי� החורש אל חניו� ע" 

במרכז האופק נראית גבעת הפסולת בה ; האהבה
 מתוכנ� מגדל התצפית של פארק הציפורי�

 אלכסנדר מבט מערבה לאור� הדר� המלווה את נחל
מהגשר האירי של בריכות עי� החורש אל חניו� ע" 

בצומת החניו� חוצה ; האהבה הנראה במרכז האופק
הדר� על גשר את הנחל ועוברת לגדה הדרומית שלו עד 

  ושלוחה מקשרת צפונה על מחנה גבעת חיי�4כביש  

 מימי� עי� החורש ; משמאל מפעל  פריגת; מבט צפונה לאור� דר� חקלאית בתחו� המשבצת של גבעת חיי�
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  שהמיקו
 ודרכי גי
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

תפיסת צוות התכנו� של פארק הציפורי� מבוססת על מניעת גישת , בעיקר משיקולי� אקולוגיי�

  . ל"א הנ"המוצג בתצ) 'פארק הציפורי�'(הבריכות לאיזור ) מכוניות ואוטובוסי�(רכב מבקרי� 

  

 גישה ), לסביבהרוכבי בהמות ונוסעי רכבי� קטני� ידידותיי� , רוכבי אופניי�, להולכי רגל

  .חופשית
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 דר� נו+ אפיקי מי�. 5 דר� נו+ נחל אלכסנדר. 1

 דר� נו+ פחמס. 3
 דר� נו+ פריגת. 2

 דר� נו+ עי� החורש. 4

 צומת ויתקי�. א

 בוסת� אלישע. ג

 ש אפיקי מי�"מט. ד

 צומת עי� החורש. ב

 חלופות נתיבי גישה ומיכלולי שירותי תיירות לפארק הציפורי� בבריכות עי� החורש
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ריכבי מבקרי� אמורי� להגיע למיתח� חניה , 'פארק הציפורי�'לפי תפיסת צוות התכנו� של 

משקה , ירכשו מזו�, יקבלו מידע, בו ימצאו שירותי�ו, ושירותי תיירות מחו" ולא צמוד לפארק

להתארג� , לשמור חפצי�, שינוע חווייתיי�יוכלו לשכור אמצעי , ומיצרכי טיול ופנאי שוני�

  . ע� או ללא מדרי� מקומי, ליציאה לפארק ולמסלולי שטח אחרי� במרחב

  

פארק 'מיתח� החניה ושירותי התיירות יכול לכלול ג� מתקני� ופעילויות שאינ� קשורי� ל

. אחרסדנאות וכל מושכ� כפרי , תחביבי�, תצוגות, משחקי�, חקלאות תיירותית: 'הציפורי�

אבל צוות , יכולי� לקו� שניי� או אפילו שלושה מיתחמי� כאלה, בראייה תיירותית אזורית

פארק 'התכנו� מונחה בעיקרו� של הכוונת מירב התועלת הכלכלית הצפויה בזיקה לביקורי� ב

בזכות שטח הבריכות ומשאבי המי� שהקיבו" מעמיד ,  לטובת קיבו" עי� החורש), 'הציפורי�

  .לרשות הפארק

  

מוב� שמיתח� החניה ושירותי התיירות חייב להיות ממוק� בזיקה לציר אחד או יותר של גישה 

ומספר , מוצגי� מספר נתיבי גישה חלופיי�, א בעמוד הקוד�"בתצ. ממערכת הכבישי� הארצית

  :להל� הערכה השוואתית שלה�. מיקומי� חלופיי� למיתחמי שירותי התיירות

  

  )השמות הינ� לצור� הבחנה בעבודה הנוכחית בלבד: (תמתחמי חניה ושירותי תיירו

  

 שהוא מוביל תיירות ראשי 4נגישות מצויינת ומוסדרת ברמזור על כביש : "צומת ויתקי�"  .א

אי� הפרעה . טובהבטיחות וזמינות תשתיות ברמה , נוחות, ניצפות, זמינות קרקע. באיזור

קושי צפוי ; ורטת לשינוי ייעוד תכנית מפאישור: משוכה; ואי� חיכו� ע� שימושי� אחרי�

 .ממשרד התחבורה והחברה הלאומית לדרכי�מהוראות תכניות הנחל ו

  

זמינה במשבצת קרקע ; ) איננו ציר תיירות581כביש (ית נגישות בינונ: "צומת עי� החורש"  .ב

השקעה קטנה בהסדרת ; קיימות בראש השטחתשתיות ; ובתחו� הקו הכחול של הקיבו"

כוונות קיבו" עי� החורש לשנות ייעוד השטח ל התאמה;  לקיבו"גישה מכביש הכניסה

אשר חלק מה� ישתלבו , כדי לאפשר פיתוח מגוו� עסקי�" תעסוקה"ל" מבני ציבור"מ

בצומת במצב הנוכחי סיכו� בטיחות תנועתית חמור : משוכות. ויתמכו במיכלול תיירות

 הסדרת מסלולי האטה יש צור� במעגל תנועה או( 581כביש הגישה לקיבו" על כביש 

אישור תכנית ; משרד התחבורה והחברה הלאומית לדרכי�באישור קושי צפוי ; )אצהוה

 בעיה נוספת היא תנועת .קושי צפוי מרשות מקרקעי ישראל; מפורטת לשינוי ייעוד

קיימת חלופה מערבית טובה : 'פארק הציפורי�'המטיילי� ממיתח� שירותי התיירות אל 

 –בחלופה המזרחית ; ומחייבת הסכמתו) מאוחד(קיבו" גבעת חיי� אבל עוברת באדמות 

המטיילי� ', פארק הציפורי�'בדרכ� ל, לאחר השארת הרכב בחניה, "דר� נו+ פחמס'
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חלופת מיקום מרכז שירותי 

תיירות וחניה

חלופת דרך גישה מכביש 

ראשי

מכביש ראשי 

לחניה (מ')

מחניה לאתר 

הבריכות (מ')

סה"כ אורך 

(מ')

אורך דרך 

לסלילה (מ')

50300030500דרך נוף נחל אלכסנדרא.  צומת ויתקין על כביש 4

ב. צומת עין החורש על כביש 

581

100270028001700דרך נוף פריגת

דרך נוף פחמס (פרדסים,  

חממות)

100370038003300

דרך נוף פחמס (פרדסים,  ג.  בוסתן אלישע

חממות)

2100160037003200

דרך נוף עין החורש (מצומת 

אפיקי מים על 581)

3000160046004000

240027005100800דרך נוף אפיקי מיםד.  מט"ש אפיקי מים

את כביש הכניסה לקיבו" ) 'בהמות רכיבה וכו, רי�'ריינג, באופניי�(יצטרכו לחצות 

 ).'משאיות וכו(

 

: )מזרחית לבוסת� אלישע, והכלביה לשעברהכוונה למיתח� הלולי� ( " אלישעבוסת�"  .ג

בתחו� (קרקע ברשות הקיבו" , )מנותק ובלתי ניצפה מציר תיירות, מרוחק(נגישות ירודה 

תשתיות , זמינות מלאה ומיידית, )חלק מהשטח קרקע פרטית של הקיבו", המשבצת

אפשרות נירחבת  , אי� הפרעה ואי� חיכו� ע� שימושי� אחרי�, שטח גדול, במקו�

מחייב שינוי ייעוד : משוכות; שילוב ע� מושכני� נוספי� כמו חקלאות תיירותיתל

קושי צפוי מאי צמידות דופ� ; )רצוי ג� לאיכסו� קמפינג(מחקלאות לתעסוקה או לתיירות 

מחייב הסדרת דר� גישה ע� גידור משני הצדדי� ; ושמירה על שטחי� חקלאיי� פתוחי�

במצב הנוכחי מסוכ�  (581מעגל תנועה על כביש /והסדרת צומת, פרדסי�/להגנת מטעי�

 !). ביותר

 

ייתכ� ונית� להסדיר , ש במקו�"ע� חיסול צפוי בקרוב של המט: " אפיקי מי
ש"מט"  .ד

פוטנציאל עניי� מוס+ בזכות מפעל הפקת ; במקו� מיגרש חניה ולהקי� שירותי תיירות

נגישות .  החקלאיאתר מוגבה הצופה על כל המרחב. חשמל מזבל פרות הפעיל במקו�

בעיית : משוכות. תשתיות קיימות;  על כביש שירות קיי� של אפיקי מי�581מכביש 

קרקע ; מעגל תנועה/ מחייבת הסדרת צומת581בטיחות חמורה בהתחברות לכביש 

  הסדר הרשאה מאפיקי מי� לקיבו" עי� החורשמחייב;  בייעוד מתקני� הנדסיי�ציבורית

יהיה צור� בגידור ; )מרכז מבקרי�/ הוספת תכליות תיירות–ני אולי רק תקנו (שינוי ייעוד

  .משני צידי כביש הגישה להגנת מטעי� ופרדסי�

  

  :על בסיס מדידה גרפית לא מדויקת, הטבלה שלהל� מציגה אור� דרכי גישה בחלופות השונות
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אור� מחייב , אור� כולל: להל� דירוג החלופות בסדר עדיפות יורד בהתייחסות לדר� הגישה בלבד

  :ובטיחות תעבורתית, )וגידור היכ� שנידרש(סלילה 

  

  .דר� נו+ נחל אלכסנדררותי תיירות בצומת ויתקי� וגישה בשי  .א

 .שירותי תיירות בצומת עי� החורש וגישה בדר� נו+ פריגת  .ב

 .ש אפיקי מי� וגישה בדר� נו+ אפיקי מי�"שירותי תיירות במט  .ג

 .בדר� נו+ פחמס אלישע וגישה בוסת�שירותי תיירות ב  .ד

 .שירותי תיירות בצומת עי� החורש וגישה בדר� נו+ פחמס  .ה

  ).מצומת אפיקי מי�( אלישע וגישה בדר� נו+ עי� החורש בוסת�שירותי תיירות ב  .ו

  

, התאמת ייעוד קרקע, בטיחות, א� מפעילי� במשולב את אמות המידה של נגישת מכביש ראשי

איכות הנו+ הניצפה במש� התנועה בדר� , ידור נידרשאור� ג, אור� סלילה נידרש, זמינות תשתיות

נראה שיש , אור� דר� הגישה ורמת חיכו� ע� זכויות מקרקעי� ושימושי קרקע אחרי�, הגישה

  .'ד)ו' גלבחו� לעומק את חלופות , ורק במידה ותיפסלנה, ל"הנ' ב)ו' לבחו� לעומק את חלופות א

  

, נראה שצומת ויתקי� במקו� ראשו�, ת מועד+במערכת השיקולי� לבחירת מיתח� שירותי תיירו

  .במקו� שלישיובוסת� אלישע ,  החורש במקו� שניצומת עי�

  



 21

  


  הנחיות לתכנו� פארק הציפורי
  

  ייעו" אקולוגי וסביבתי, ר רו� פרומקי�"ד

. 9072747מבשרת ציו� , 2444ד "ת. 5332024)02: 'פקס, 5332028)02: 'טל

ron.frumkin@gmail.com  

  

  נחיות אקולוגיות לתכנו�ה. א

הגישה המוצעת בפרויקט זה היא זו של השבחתו מבחינה נופית , במסגרת שיקו� השטח הנדו�

לש� כ� יש לפעול למניעת מטרדי� תברואתיי� ). reclamation(ואקולוגית לטובת הציבור 

י לפגוע לחיזוק המגוו� הביולוגי המאפיי� ומייחד את האזור ולהנגשתו לציבור מבל, ואסתטיי�

  . בערכי הטבע שבו

  

  עקרונות כלליי
 לתכנו�. ב

  ;קיימא)הפיתוח יהיה אקסטנסיבי בדגש על נופש בחיק הטבע ותיירות אקולוגית בת •

  ;עיקר הפיתוח יהיה בשטחי� שהנ� כיו� מופרי� או דלי� בערכי טבע •

  בי� שטחי� בי� שטחי� נגישי� לקליטת קהל ל)תיקבע היררכיה של רמת הפיתוח והשימור  •

  ;השטחי� שאינ� נגישי� ייועדו לשימור מרבי של ערכי הטבע שבתוכ�. שאינ� נגישי�  

  ;התכנו� הפיזי יאפשר הטרוגניות רבה בי� שטחי� בתחו� התכנית להגדלת המגוו� הביולוגי •

  ;השיקו� יתבצע באמצעות צמחייה מקומית האופיינית לבתי גידול לחי� בשרו� •

  .ור הברכות לבי� נחל אלכסנדריישמר קשר בי� אז •

  

  הנחיות לתכנו�. ג

  :  כמות המי
1.ג

ובמניעת  האקווטיתזרימת מי� הנה מרכיב חשוב בתפקוד המערכת האקולוגית  •

ייצוב  טיח כמות מי� קבועה וידועה לצור�יש להב, לפיכ�. מטרדי ריח ויתושי�

  .המערכת האקולוגית

  :  איכות המי
2.ג

  . י התכנית לפי איכות המי� בכל תא שטחיש להפריד בי� שטח, ככלל •

 ;איכות המי� הגבוהה ביותר תהיה בתא השטח המיועד לשימור אקולוגי מרבי •

 ; א� לא להיפ�, נית� להזרי� מי� באיכות גבוהה לתא שטח ע� מי� באיכות פחותה •

  אגני� (נית� לשפר את איכות המי� על ידי הזרמת� דר� צמחיית מי� מטהרת  •

  ).י�ירוק          
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  : מורכבות מבנית3.ג

 יש להימנע מתנודתיות עונתית גדולה של מפלסי המי� בברכות )מפלסי מי�  •

  ; המיועדות לשיקו� אקולוגי

 להגדלת המגוו� הביולוגי יש לייצר בתי גידול שוני� באמצעות )עומק המי�  •

מ בגדות לחות שתאפשרנה " ס0עומק המי� ינוע בי� . שינויי� בעומק המי�

מ בלב גו+ " ס150)200)לבי� כ, )אחו לח(ת צמחייה עונתית באביב ובקי" התפתחו

השינוי יהיה הדרגתי בעזרת שיפועי� מתוני� ליצירת חיגור לפי עומקי� . המי�

) מ" ס30)100(עמוק , )מ" ס10)30(בינוני , )מ" ס5)10(רדוד , )מ" ס5 עד )רדוד מאוד (

  .' מ2) יפחת מרוחב כל חגורה לא). מ" ס100)200(ועמוק למדי 

זאת על מנת לצמצ� את , יש לשמור על יחס נמו� בי� היק+ גופי המי� לבי� שטח� •

  ).בעיקר עופות מי�(רמת ההפרעה לבעלי החיי� 

    : שיקו
 אקולוגי4.ג  

תוכ� תכנית שתילה ונטיעות שתתבסס על רשימת מיני הצמחי� המקומיי�  •

  ;האופייניי� לבתי גידול דומי� בשרו�

י� יתווספו מיני צמחי� נדירי� או בסכנת הכחדה האופייניי� לבתי לרשימת המינ •

  .בדגש על מיני� שידוע כי התקיימו באזור בעבר, גידול לחי� במישור החו+

  : קליטת קהל5.ג  

 בשבילי� )הכוונת הקהל תיעשה דר� שטחי� שרגישות� האקולוגית נמוכה יחסית  •

  ;בלבד ועל גבי סוללות או גשרי�

מקורי� או תחומי� בצומח (לעופות יוסדרו צירי גישה חבויי� לצמצו� ההפרעה  •

לעבר מבני מסתור מחומרי� טבעיי� שיאפשרו לצפות בעופות המי� ממרחק ) גבוה

  ;סביר בלי להיראות

 באמצעות שער או גדר )בעונת הקינו� יש לחסו� את נגישות הציבור לאתרי קינו�  •

  ;ושילוט הסברה מתאי�

  .ברה והכוונהיש לתכנ� מער� שילוט הס •

  : טיפול במפגעי
6.ג  

  : יתושי�6.1.ג

י דגי� ממיני� "א� ע, טיפול במטרדי יתושי� ייעשה באמצעי� ביולוגיי� •

  .B.t.iוא� בעזרת , מקומיי� המותאמי� לאיכות המי� בגופי המי�

  :מיני� פולשי� 6.2.ג

כיו� יש בשטח מיני צמחי� פולשי� המאיימי� להשתלט על השטח  •

לפני תחילת העבודות יש לבצע טיפול . ני� המקומיי�ולהתחרות המי

  . במיני� הפולשי� לפי מיטב הידע הקיי� למיני� הרלוונטיי�
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לאחר תו� העבודות יש לבצע ניטור שוט+ לצמצו� ריכוזי מיני� פולשי�  •

 ;ולמניעת התפשטות�

  . יש להעדי+ טיפול פיזי או הדברה ביולוגית על פני טיפול כימי, ככלל •

  :ני� מתפרצי� מי6.3.ג

בעיקר קנה מצוי (יש לפעול לצמצו� התפשטות מיני� דומיננטיי� מקומיי�  •

שעשויי� להשתלט על השטח ולהביא לצמצו� המגוו� ) או עבקנה שכיח

שנתיי� )נית� לעשות זאת באמצעות שתילת מיני� רב. הביולוגי

בשילוב ע� , שהתבססות� תמנע את התפשטות המיני� הפחות רצויי�

    .ונתי או הדברה נקודתית של המיני� הפחות רצויי�כיסוח ע
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  מצב סטטוטורי
  

גוש , הפארק המוצע נמצא במשבצת קיבו" עי� החורש בחכירה לדורות מרשות מקרקעי ישראל

  .מחוז המרכז, בתחו� שיפוט מועצה אזורית עמק חפר, )חלק (8) ו7, 6, 5חלקות , 8424

תוכנית מתאר ו, )1986בתוק+ משנת " (כפר החורש "11/משמ' תכנית מפורטת מס חלותשטח העל 

 תכנית ).2007בתוק+ משנת " (כסנדרנחל אללצפו� רצועת  "– 1/27/3/תממ' מחוזית חלקית מס

  .נמצאת בהליכי�" נחל אלכסנדר "191/עח' מפורטת מס
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 – 1/27/3/תממ' מתאר מחוזית חלקית מסתוכנית 

  מצב מוצע–" לצפו� רצועת נחל אלגכסנדר"

 בריכות עי� החורש

 קיבו" עי� החורש
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לצפו�  "– 1/27/3/פ תממ"ענופש ופנאי , ביחס לתיירות סעיפי הפיתוח והשימושי� המותרי� ריכוז

  :"כסנדררצועת נחל אלג

  

 ":ותעלת ניקוזנחל "ברצועת   .א

 

  .שבילי גישה רגליי� אל המי� ושבילי טיול לאור� הנחל .1

 .מזחי� ומתקני� לעגינת סירות ולדייג .2

 .שייט למטרות פנאי ונופש בלבד .3

 .גשרי� להולכי רגל ורוכבי אופניי� מעל האפיק .4

 .1/27/3גשרי� לרכב לפי תכניות מאושרות ביו� אישורה של  .5

  

  :ראות אלה הרלוונטית לפרויקט פארק הציפורי�משמעות הו

  

שירות תיירותי ממונע כלשהו כמו /לא לרכב פנאי(דרכי רכב מותרי
 רק לרכב תחזוקה 

  !).ב"רכב ספארי וכויו, Segway/רכינועי
, club cars/גולפיות

  

שירות תיירותי ממונע /לא לרכב פנאי(שבילי
 וגשרי
 להולכי רגל ורוכבי אופניי
 בלבד 

   !). בהמות ולא לעגלות רתומות לבהמותלא לרוכבי, לשהוכ

 

 ": סביבות נחל"ב  .ב

דרכי� וגשרי� להולכי רגל ולרוכבי אופניי� לצורכי פנאי ונופש , שבילי� .1

  .בלבד

גדרות ושערי� בתנאי שאינ� מגבילי� תנועה ברגל ובאופניי� בדרכי�  .2

שה לאור� נחל אלכסנדר ויובליו ובדרכי� ובשבילי� המיועדי� לגי

 .אליה�

מגרשי חניה לטובת המבקרי� ודרכי הגישה אליה� בתנאי שאינ�  .3

 ...סלולי� ובתנאי שישלבו בתוכ� עצי�

 .מתקני משחק לילדי� .4

פרגולות ומגדלי תצפית בתנאי שהשטח המקורה של כל , מרפסות תצפית .5

 .ר" מ50אחד מה� לא יעלה על 

ניה של כל בתנאי ששטח הב, )סניטאריי�(מבני� לשירותי� ציבוריי�  .6

 .ר" מ35מבנה לא יעלה על 

תחנות מידע למטיילי� בתנאי ששטח הבניה של כל מבנה לא יעלה על  .7

  .ר" מ25
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  :משמעות הוראות אלה הרלוונטית לפרויקט פארק הציפורי�

  

שירות תיירותי ממונע כלשהו כמו /לרכב פנאיוגשרי
 לא מותרי
  שבילי
, דרכי רכב

  !).ב"רכב ספארי וכויו, Segway/רכינועי
, club cars/גולפיות

  

שירות תיירותי ממונע /לא לרכב פנאי(שבילי
 וגשרי
 להולכי רגל ורוכבי אופניי
 בלבד 

  !). לא לרוכבי בהמות ולא לעגלות רתומות לבהמות, כלשהו

  

  מותר להתקי� גדרות ושערי
 המגבילי
 תנועת רכב בדרכי
 לאור* נחל אלכסנדר ויובליו   


  . המיועדי
 לגישה אליה
ובדרכי
 ובשבילי

  


  למונח ! מיגרשי חניה לטובת המבקרי
 ודרכי גישה אליה� בתנאי שאינ
 סלולי

  , ריצו�, הידוק, ריבוד במצעי
, יש מספר הגדרות לרבות פילוס ויצירת דר*" סלילה"

  , איסור הסלילה משמעו מניעת נגישות רכב, בתנאי הקרקע במרחב הפרויקט. זיפות ועוד

  .  במש* ימי
 רבי
 בשנהX4 4לרבות 

  

 
  , פרגולות ומגדלי תצפית, מרפסות תצפית, )בלבד(מותרי
 מתקני משחק לילדי

  .שירותי
 סניטאריי
 ותחנות מידע במגבלות בניה שונות

  


  :לסיכו

  

שירות תיירותי / אינ� מתירות ואינ� מאפשרות תנועת רכב פנאי1/27/3מ "הוראות תמ

שאינו הליכה , או רתו
 לבהמות או רכוב על בהמות, נעוכל שינוע קרקעי חווייתי ממו


  .ברגל או רכיבה על אופניי

  


אבל מתירות הגבלת גישה , ההוראות אינ� מתירות סלילת חניות ודרכי גישה למבקרי


     .לרכבי

  


  שירותי
 ומידע במגבלות , מתקני תצפית, ההוראות מתירות מתקני משחק לילדי

  .בניה
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  דכניתתפיסת פיתוח ע
  

ע� הצעות לשינויי� ', אורבנו+'נופית של )על בסיס התכנית האדריכליתגיבוש תיירותי פרוגרמטי 

  . וסיווג הפעילויות בתחומי הפרויקטתפיסת פיתוח עדכנית: כלכלית)לטובת ההיתכנות התיירותית

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

נגישות , ח"בע, צומח, בתי גידול, ותבריכמאפייני (להל� טבלת רקע מנחה לתכנו� מי� וצומח 

  :ר רו� פרומקי�"די "כפי שגובש ע) לקהל

חניה ושירותי תיירות 
 'בוסת� אלישע'

 נחל אלכסנדר

 'פארק הציפורי�'

לא ישנו , שירותי התיירות ותוואי הגישה המוצעי� בעבודה הנוכחית, חלופות המיקו� של החניה

 . מהותית את תפיסת הפיתוח והשימור של הפרויקט
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נגישות לאנשיםמאפיינים (גאומטריה,  צמחייה,  איים.. .)בע" חסוג בריכה /   בית גידול

קורמורנים,  ברווזים,  טבלנים,  סופית,  בריכה עמוקה

אגמית,  שלך,  שקנאי,  שחפים,  שחפיות,  

מרומיות,  שלדג גמדי,  לבן-חזה,  פרפור,   

סנוניות

בריכה פתוחה,  עמוקה,  בלי צמחייה,  עם דגים.  קוטר 

שטח גוף המים החשוף:  150-50 מ'

תצפית מרחוק בלבד או 

ממסתור

ברווזים,  טבלנים,  סופית,  אגמית,  שקנאי,  בריכה בעומק בינוני

ת,  מרומיות,  שלדג גמדי,  לבן- שחפים,  שחפיו

חזה,  פרפור,  סנוניות

בריכה פתוחה,  עמוקה,  בלי צמחייה,  עם דגים.  רוחב 

רצועה כ-30-10 מ'

תצפית מרחוק בלבד או 

ממסתור

אנפות,  אנפיות,  לבניות,  כפן,  מגלן,  תמירון,  בריכה רדודה

חסידות,   רלית,  חרמשון

בריכה פתוחה,  רדודה,  בלי צמחייה,   עם דגים.  רוחב 

רצועה כ-30-10 מ'

תצפית מרחוק בלבד או 

ממסתור

חופמאיים קטנים ובינוניים,  אנפות,  אנפיות בריכה רדודה מאוד

ולבניות

לצד גדות חשופות מצומח או עם צומח דליל.  רוחב 

רצועה 5-2 מ'

תצפית מרחוק בלבד או 

ממסתור

חופמאיים קטנים ובינוניים,  נחליאלים,  גדה חשופה

פיפיונים,  סיקסק,  שדמיות,  קיוויות,  כחול 

חזה,  עגור

גדה חשופה מצומח,  בשולי בריכה וסביב איים,  רוחב 

0-10 ס" מ מעל מפלס גוף  רצועה לפחות 2 מ'  בגובה 

המים

תצפית מרחוק בלבד או 

ממסתור

צמחיית גדות סבוכה לצד בריכה פתוחה ואיים.  סוגי רלית,  ברודיות,  סופיתצמחיית גדות

צמחייה מומלצת:   סמר,  גומא,  אגמון,  סוף,  כריך,  

סחלב הביצות ועוד.  רוחב רצועה כ- 15-5 מ'

נגישות בשולי השטח

קניות,  צטיה,  תפר,  זמירון,  שיחנית,  עלוויות,  סבך צומח גדות לחות

פשוש,  רמית,  סנוניות,  סבכיים,  זרונים

כתמים הומוגניים פזורים של המינים שלהלן:  קנה 

מצוי,  עב-קנה שכיח,  סוף מצוי,  אשל היאור.  רוחב 

הכתמים -  30-5 מ'

נגישות בשולי השטח

נגיש למבקריםצומח עשבוני מעורב בבני-שיח ושיחים מקומייםפרושיים,   דרור הבית,  חסידותשולי שדות,  סוללות וגדה יבשה

עורבים,  קאק,  זרזיר,  תורים,  יונים,  פיפיונים שדות

ונחליאלים,  עפרוני מצויץ,  זרעית,  חגלה,  

דרור הבית

נגישות לשולי שדות מעובדיםגידולי שדה שונים בין נחל אלכסנדר לעין החורש

דורסי לילה,  דורסי יום,  עורבים,  קוקיות,  עצים

נקר,  שחרור,  ירגזי,  סבכים,  עלוויות,  

חנקנים,  זהבן,  בולבול,  תורים

נטיעות על גבי סוללות ואיים ובשולי השטח.  מינים 

מקומיים (שיזף מצוי,  חרוב מצוי,  זית,  תאנה,  מיש 

דרומי.. .)

נגישות לעצים הנטועים 

בשולי השטח,  גם למתן צל 

לאורך דרך הגישה

סבכים,  עלוויות,  דוחלים,  סלעיות,  חטפיות,  שיחים

ת,  בולבול,  תחמס חנקנים,  פשוש,  צופי

בשטחים פתוחים שאינם מעובדים בשולי השטח,  וכן 

על איים במפלס מרוחק מקו המים

איים לא נגישים לציבור

בשטחים פתוחים שאינם מעובדים בשולי השטח,  וכן שרקרק,  כחל,  דוכיפת,  תחמס,  בזים,  חוויאיבתה וצומח עשבוני

על איים במפלס מרוחק מקו המים

איים לא נגישים לציבור
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תצפית  מגדל ועוד  מיצפורי מיסתור12ע� , מ" ק1.8)התכנית כוללת מסלול צפרות באור� של כ

)כ כ"סה(, מאגרמ סובב " ק1.2)מסלול של כמסומ� בנוס+ . המסלול מקי+ וחוצה שתי בריכות. המוצע

המקיפה ממערב ומדרו� את הבריכות '  מ4מ ברוחב " ק0.75)ודר� באור� של כ, )מ צפרות" ק3

 מה עוד .מזרחית)בפינה הצפו�' אחו לח' מוצע פיתוח של 'בשלב ב .ללא מיצפורי מיסתור, הדרומיות

  ?'בשלב ב

 צפיתמגדל ת

 גשר אירי

 מאגר
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שבילי  אור� מסלול זמנית לכל)כאשר מבקרי� צפויי� לנוע ולהתפרס בו, בשעות ביקושי שיא

אולי יתרכזו בחלק הדרומי (יפורי� יעופו וייעדרו מהבריכות יש להניח שרוב א� לא כל הצ, הצפרות

  .)במיסתור של סב� צמחייה, של הפארק

  

פי שזה מופיע כ, וא� ינועו בו ללא מיסתור, ג� במאגר המזרחי מתוכנ� שביל סיור היקפי למבקרי�

   . בזמ� תנועת המבקרי� סביבומנוהציפורי� ייעדרו ג� מ, בתכנית

  

מיני� מסוימי� יתקרבו , י מבקרי� לא ממושמעי�"ב ע" וכיוצ'ביסלי', 'במבה'ייתכ� שבגלל האכלת 

  . אבל זה כמוב� סותר את מדיניות מימשק הניהול האקולוגי, אל הגדות בנקודות מגע ע� מבקרי�

  

כאשר ה� ,  ינועו בי� מיצפורי המיסתורהכוונה היא שהמבקרי�, י צוות התכנו�"לפי הסבר שנית� ע

מתכו� זה למניעת הטרדת והברחת . או חיי" אחר, י משוכת סב� צמחייה"מוסתרי� מגופי המי� ע

 משמעו שבמש� רוב א� לא כל מש� התנועה בפארק!  אינו רצוי מבחינה תיירותית, הציפורי�

בקטעי ;  עבורובה כל עניי�אי� חיי" ש' חומת'בשני הצדדי� המבקר רואה בצד אחד או , הציפורי�

המבקר יראה בצד השני נופי� חקלאיי� , מיסתור כזו רק בצד אחד' חומת'המסלול בה� תידרש 

שג� ה� לא מחוללי עניי� ואי� בה� כל ייחוד ביחס לנו+ החקלאי בכל המרחב , )'מטעי� וכו, ש"גד(

  ).מחו" לפארק(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 משיכה זניחה ולא נית� למיסחור! קלוש? מה הער� התיירותי של מרחבי� חקלאיי� ירוקי�
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)כניסת ותנועת רכבי� בלתי מבוקרת מ, יש לשי� לב לאפשרות הגעת, בעניי� הטרדת הפאונה בפארק

יבריחו ג� ה� את ' טרקטורוני� וכו, יפי�'ג. ממזרח ומדרו�, מצפו�, ממערב:  כיווני� לפחות4

  .הפאונה מטווחי צפייה חווייתית מעיני המבקרי�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :יש לפעול כמפורט להל�, ל" לתחו� הנכדי למנוע או לפחות לצמצ� למינימו� הגעת רכב מבקרי�

). לרבות חקלאי� מקומיי�(י המוסמכי� לכ� "להתקי� מחסומי� הניתני� לנעילה ופתיחה ע .1

  .להציב שילוט הסבר ולהסדיר סובות ליד המחסומי� כדי לאפשר תימרו� לנסיעה חזרה

 .להציב תמרורי אי� כניסה .2

 ריכבי המבקרי� בדרכי� נוחות ושילוט להסדיר חניית מבקרי� אחת או יותר ולנתב אליה את .3

 .בולט

ואכיפה , לחוקק חוק עזר ברמת המועצה האזורית המאפשר סגירת דרכי� חקלאיות לציבור .4

 ).'גרירה וכו, לרבות קנסות(

  . 'התפלחויות'בעיקר בימי שיא כאשר צפויות הרבה , להפעיל ניידת פיקוח ואכיפה .5

מעי� 
 החורש

, מגבעת חיי�
כפר , חוגלה
, ה"הרוא

אלישיב 
ומצומת 
 ויתקי�

מצומת 
, אפיקי מי�

, המעפיל
ג� , אומ"

 , יאשיה

, מבארותיי�
, בורגתה, עולש

 כפר יונה, חניאל
 בית, העוג�
 כפר מונש, הלוי
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  קהלי יעד
  

  : השוק המאורג�

  
  .  ני� מובני� ומוזמני� מראשובמסלולי� ונופשגנות קבוצות מאור

  .בעיקר בימי אמצע השבוע, הביקושי� מתפרסי� על פני כל עונות השנה
  

 .נוער וילדי� )  יפורמאל והבלתי יפורמאלחינו�  •

    . וצעירי� ממסגרות שונותסטודנטי�, חיילי� •

   .)גילאי� מעורבי�(משפחות  •

: מוסדות ורשויות, מפעלי�, עדי עובדי� של חברות וו,אירגוני� ומועדוני�, התאחדויות •

  .עובדי� ובני משפחותיה�

  .גמלאי�/גיל הזהב •

  .'חקלאות וכו, צפרות, קבוצות מקצועיות בתחומי אקולוגיה •

 

  ): F.I.T.(השוק העצמאי 

  
מתפרסי� על פני כל הביקושי�  .משפחות וחבורות בטיול עצמאי ללא הזמנה מראש, זוגות, יחידי�

  .י"יחגי� וימי חול המועד וחופשת הק, בעיקר בסופי שבועא� , נהעונות הש

  
זוגות וחבורות קטנות , כיחידי�, י�צפרי� חובבי� ומקצוענלמעט , לא צפוי ביקוש מתיירות ניכנסת

בנפח של עשרות או מאות , מינהל ומימשל, סיורי אנשי מקצוע/ותיירות משלחות, באופ� עצמאי

 .בודדות בשנה
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  קור ופעילותתרחישי בי
  

בהתא� לעונות ,  מהשכ� בבוקר ועד שקיעה–מוצע שהפארק יהיה פתוח למבקרי� רק בשעות היו� 

על בסיס (קומזיצי� והסבה לארוחות שטח , פיקניקי�, לא יותרו מנגלי�, לא תותר לינה. השנה

  ).קייטרינג או סידור אחר

  

, צייד, דייג, לא יותרו שייט,  תותר כניסת מבקרי� למי�לא: הנחת עבודה על פי גישת צוות התכנו�

נגינה , מופעי�, דוכני�', גזל�'וכמוב� פעילות מסחרית לרבות , ספורט, חבורתיי�/ קבוצתיי�משחקי�

הדלקת אש ואיסו+ , ח"האכלת בע, הפרחת והטסת כלי תעופה מכל סוג, והשמעת מוסיקה מוחצנת

  . צומח ודומ� מכל סוג, פריטי חי

  

 ג� .)צרכי� מיוחדי�/ אחרותותא� לנכי� ולבעלי מוגבלויותמ( יהיה נגיש לכל' פארק הציפורי�'

  !מבחינה זו הרציונאל של מגדל התצפית בעייתי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מסלול 
צפרות 
)עיקרי כ

 א" מ800

מסלול 
צפרות 
)משני כ

 א" מ950

מסלול 
צפרות 

)שלישוני כ
 א" מ1,200
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פעילויות ומסלולי� , תכני�(הגדרת תרחישי הביקור של קהלי יעד שוני� בפעילויות השונות ופריסת� 

על בסיס ניסיו� באתרי�  (אופייניי� של פלחי השוק' נות זמ�חלו'לפי ) בדקות ממוצעי� ע� מישכי זמ�

  :)דומי�

  

מבוסת� ; או בצומת עי� החורש, הטבלה שלהל� מתייחסת למיקו� שירותי תיירות בצומת ויתקי�

 מש� התנועה כמוב� מתייחס .פארק יהיה כמחצית מהמצוי� בטבלהאלישע מש� התנועה אל ה

  .'עצירות ביניי� וכו, לרבות התארגנות לתנועה, צעי השינוע השוני�למהירות ממוצעת באמ

  

  

מבקר עצמאי   פעילות
  ברגל

מבקר עצמאי 

  באופניי

מבקר עצמאי 
  ברכב קל

קבוצה   קבוצה ברגל

  באופניי

  קבוצה 

ברכבי
 קלי

  מהחניה 
  לשירותי התיירות

2  2  2  4  6  4  

שירותי נוח4ת 
  והתארגנות

8  10  12  15  20  20  

ה משירותי תנוע
  התיירות אל הפארק

25  9  9  30  10  10  

סיור צפרות מסלול 
  עיקרי ומשני

50  35  35  65  45  45  

תנועה מהפארק 
  לשירותי התיירות

25  9  9  30  10  10  

בילוי נוחות ותוכ� 
  בשירותי התיירות

20  20  20  25  25  25  

משירותי התיירות 
  לחניה

2  2  2  4  6  4  

  118  122  173  89  87  132  כ"סה

  

  

 ; בהתא� לפלח השוק ולסוג השינוע, וחצימשעה וחצי עד שעתיי�צפוי להימש� הביקור הכולל 

  .חצי שעה לשעהעצמו צפוי בי� ' פארק הציפורי�'מש� הביקור ב, מתו� זה

  

  .ביקורי� הקשורי� בפעילות זו יימשכו כשעתיי�, להפעיל תחנת טיבוע בפארקבמידה ויוחלט 

  

ומקצועני� יגיעו ' מושבעי�'שצפרי� חובבי� , על בסיס ניסיו� באתרי צפרות באר" ובעול�, יש להניח

  .ג� לתצפיות ממושכות של שעות עד יו� של� בפארק
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  כושר נשיאה וקיבולות
  

מול צפי , מתאימותזמניות )אה בגזרות השונות ותירגו� לקיבולות בוהגדרת כושר נשיפרק זה עוסק ב

 .'צווארי בקבוק'מקד� סבבי� ו, מש� שהייה, עומסי�

 
מדעי האקולוגיה לא הצליחו , בשאלת כושר נשיאה שנה 100)במש� יותר מלמרות עיסוק נירחב 

כה מול אמות מיבח� או אפילו להער, לגבש נוסחאות כמותיות לחישוב כושר נשיאה של משאבי טבע

  .כמותיות

  
 כושר הנשיאה האקולוגי ולא אמור להיותהשיקול הדומיננטי ', פארק הציפורי�'באתרי� כמו 

  . חברתי)התיירותי

  
על פי העיקרו� , טבע באופ� די שרירותיושמורות בישראל קובעי� כושר נשיאה וקיבולת פארקי 

יות וניסיו� מצטבר של איבחו� פגיעה בלתי או על בסיס התרשמו', קיבולת מגרש החניה '–הציני 

אלא מקד� הגבלה לאור , לא מקד� זהירות מונעת מתו� אי וודאות: הפיכה במשאבי הטבע

  .  בפועלונזקי� מיפגעי� 

  
' פעמו�'הלאור מאפיי� , זמנית ולא לקיבולת יומית)בנושא הקיבולת יש להתייחס לקיבולת בו

  . בפריסת הביקוש לאור� שעות היו�

  
פארק 'של ) הבלתי מוגדר(כושר הנשיאה אופי התיירותי ול� נניח שהקיבולת המתאימה לא

מחזורי ביקור / סבבי10ונכפיל את הקיבולת במקד� של , זמנית) מבקרי� בו100)היא כ' הציפורי�

לפי מש� ביקור של כשעה , )מתייחס כמוב� ג� לחובבי צפרות משכימי קו� ( שעות10ביו� של 

נקבל קיבולת יומית , ) כולל תנועה אליו וממנו ושהייה בשירותי התיירותלא(בפארק עצמו 

   .טבע בקוט� הנתו�)הרבה מאד עבור אתר צפרות;  מבקרי�1,000)של כ תיאורטית

  
 100) מבקרי� ביו� ובוודאי ליותר מ1,000)יש להניח שלעיתי� בימי שיא הביקוש יגיע ליותר מ

  . זמנית בשעות שיא)מבקרי� בו

  
חשוב ששירותי התיירות ישמשו , לא אמור להיות מאוייש ומבוקר כניסה' פארק הציפורי�'שכיוו� 

בשילוב ע� מידע , על ידי הארכת מש� הריתוק בשירותי התיירות, לויסות עומסי מבקרי� בפארק

בילוי /ולגבי חלופות פעילות, לגבי העומס בפארק, )על מסכי פלזמה וכריזה(בזמ� אמת והסברה 

אי� כל הצדקה להצבת מתקני , בהקשר זה. במיתח� שירותי התיירותבקרי� להשהיית המ

     !ויש למקמ
 במיתח
 שירותי התיירות הניפרד, בפארק' כושר וכו/משחק
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  צפי ביקושי
  

 .יבקרו ג� בשירותי התיירות של עי� החורש' פארק הציפורי�'לא כל המבקרי� ב

 .'פארק הציפורי�'המבקרי� בשירותי התיירות של עי� החורש יבקרו ג� בלא כל 

ולא יבקרו בשירותי התיירות של ' פארק הציפורי�'חלק מהמטיילי� בגיזרה לא יבקרו ב

 . אלא יטיילו בעיקר לאור� נחל אלכסנדר ויבלו בחניוני�עי� החורש

  
  

 פלח שוק
מבקרי
 בשנה 

בשירותי התיירות של 
 עי� החורש 

  בקרי
 בשנה מ


  בפארק הציפורי

     השוק העצמאי
  5,000 8,000 מבוגר

  6,250 10,000 ילד

   השוק המאורג�
  6,250 4,000  החינו� הפורמלי והבלתי פורמלי

  2,500 3,000  גמלאי�–' גיל הזהב '

ארגוני� , התאחדויות,   וועדי עובדי�
חברות , חברות ציבוריות, מפעלי�, ומוסדות
 עובדי� ובני משפחותיה�: מפעלי�פרטיות ו

4,500 4,375  

  625 500 סטודנטי� וצעירי�,  צבא וכוחות הביטחו�
  25,000   *30,000  כ"סה

  

  .מותנה בהיצע מגוו� וברמה גבוהה של אמצעי שינוע חווייתי להשכרה* 

  

מתייחס ו, ושי� באתרי טבע ותיירות שוני�מייצג הערכות ניגזרות מביקל "ביקוש בטבלה הנצפי ה

שנתי של )הגדל בממוצע רב, הנוכחית בישראלהפני� תיירות לנפח פעילות למער� השיווק הצפוי ו

, ומספר הביקורי�, בשנהבפרמטר המשולב של מספר היוצאי� לטיולי� ונופשוני� ,  בשנה4%)כ

 במסגרת היציאה ירותיי�מסלולי� ואירועי� תי, ההשתתפויות והבילויי� שלה� באתרי�

  .לטיולי� ולנופשוני�

  

 משולב ע� ,'פארק הציפורי�'ל, דינאמי ומתעדכ� ברצ+ אתר אינטרנט יוק� ויתוחזק :הנחת עבודה

 בישראל רשת מרכזי הצפרות, הטבעהחברה להגנת , ל"קקמקושר לאתרי , שירותי תיירות עי� החורש

 המועצה האזורית עמק חפר, משרד התיירות ,ההמשרד להגנת הסביב, ג"רט, ל"ורשתות צפרות בחו

.ומרכזי מידע עירוניי� ואיזוריי� שכני�
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  מרכזי רווח ותועלות לקיבו�
  

  .הזיקות וקשרי הגומלי�, התרשי� להל� מציג את קשת ההזדמנויות לעסקי� תיירותיי� מניבי�

ל ברור שהפארק אב, אי� זיקת חובה כלשהי בי� העסקי� המוצגי� בתרשי� לבי� פארק הציפורי�

 ויזכה ג� הוא להגדלת , במרחבבעסקי�) הכלכליי�(יגדיל הביקושי� : יכול להוות נידב� תמ� סינרגי

  .לטובת הצדקה ציבורית לתקציב התחזוקה שלומספר המבקרי� ומש� השהייה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

בהיק� הנידרש מתקני
 ועסקי
 תיירותיי
 ברמה ו, כיוו� שבקיבו� עי� החורש אי� תשתיות

ומכיוו� שהקיבו� מצהיר על נכונות השקעה , למימוש פוטנציאל כלכלי משמעותי מענ� התיירות

בנוס� לחסמי
 שוני
 ומגבלות , מוגבלת ביותר למימוש פוטנציאל התועלות מפארק הצפרות

  .  מ קט� בלבד"ל יוכל להתממש ובקנ"מהתרשי
 הנקט� נראה שרק חלק , סטאטוטוריות

  לינה כפרית–איכסו� תיירותי 
חנויות (מסחר תיירותי 

 )דוכני�, ירידי�, גלריות

השכרת אמצעי שינוע וסיוע לוגיסטי 
 )הובלת ציוד ועוד, איסו+, הקפצות(

 סדנאות

, כיבוד קל(מזו� ומשקאות 
 )קומזיצי� ועוד, ארוחות, טעימות

 הדרכת קבוצות במסלולי שטח

 טיפולי� הוליסטיי�

אסי+ /קטי+(חקלאות תיירותית 
 )עיבוד תוצרת ועוד, דייג, עצמי

 הווי, שירה בציבור, מופעי�

 ספורט, כושר, אתגר

 מיפגשי�, כנסי�
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 ' אלשלבהשקעות 
 

הכולל הסדרת דר� ', צוות התכנו� הכי� תכנית למיכרז שלב א, בהתא� להערכת זמינות תקציבית

הסדרה הידרולוגית של , שביל צ+ וגשר צ+, מגדל תצפית, מסלול צפרות ע� מיצפורי מיסתור, גישה

  .גידור ושילוט, השקייה, נטיעות, חלק ממער� הבריכות

  
  .מ"מ ומע"ח כולל בצ" מלש6)מסתכ� בכ' לשלב אאומד� המתכנני� בכתב הכמויות 

ראה  ), ל"י� חסרי� באומד� המתכנני� הנלאחר השלמת סעיפ(' אומד� העלות המלאה של שלב א

  .מ"מ ומע" כולל בצח"מלש 8.5)מסתכ� בכ, ) בניספחי� מפורטניתוח היתכנות

  

 מ"מ ומע"כולל בצ3  בפארק הציפורי
' שלב אהשקעות 

 1,600,000  וניהוליועצי�, תכנו�, סקרי�, מיפוי, יקותבד, מדידותהוצאות 

 4,900,000 )גידור וחניה, לרבות דר� גישה (תשתיות ופיתוח

 1,730,000  )שירותי� ביולוגיי� ואולי תחנת מידע, מיצפורי�, מגדל (בינוי

 270,000  ומערכי הדרכה,  אתר אינטרנט, הסברה, שילוט, ציוד, מתקני�

  8,500,000  כ"סה

  
   

י זכיי� "או ע(י קיבו" עי� החורש "למימוש מיתח� שירותי התיירות האמור להיות מוק� ומופעל ע

מ "כולל בצ(ח " מלש6.5תידרש השקעה של לפחות ', בוסת� אלישע'על בסיס הקיי� במיתח� , )מטעמו

השינוע החווייתי רכישת אמצעי ל ח" מלש3סדר גודל של סכו� זה כולל ). מ"אבל לא כולל מע

 0.5)סכו� זה כולל עלות של כ. המהווי� ג� מושכ� עיקרי וג� מקור הכנסה עיקרי במיכלול התיירותי

א� העלות , ח לשינוי ייעוד קרקע שיידרש בכל אחת מחלופות המיקו� של שירותי התיירות"מלש

צומת ויתקי� , ורשמבואה צפונית לקיבו" עי� הח', בוסת� אלישע'תהיה שונה בי� חלופות המיקו� 

  . האומד� המפורט מוצג בניתוח ההיתכנות בניספחי�. ש אפיקי עמק חפר"ומט

  

על פי ,  ורווחיות מאדבטיחותיות, אמינות,  הפופולאריות(club cars)יש לשי
 לב שהפעלת גולפיות 

 מ" ק3)כ (מחייבת ריבוד אספלט בדרכי השינוע, הניסיו� באגמו� החולה ובפארק עמק המעיינות

לרבות סובב , מ בתו* הפארק" ק3)וכ'  מ3)סיטרי ברוחב של כ)בממוצע מהחניה עד לפארק דו

ג
 לאופניי
 יש , ל"לפי ניסיו� קק! ומיפרצי החניה לאורכ�) ' מ2.5)ברוחב של כ, סיטרי)חד, מאגר

 8.5)זה צפוי להגדיל את ההשקעה הציבורית הנידרשת בפרויקט מכ. יתרו� גדול לשיבלי אספלט

  .ח" מלש11)10.5ח לסדר גודל של "מלש
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שהקיבו" יהיה , )וג� זו בספק(הנחת עבודה היא , חס להיק+ ההשקעה שלולאור עמדת הקיבו" בי

  :כמוצג בטבלה שלהל�, ח בלבד" מלש1)כ' בשלב אמוכ� להשקיע 

  

  

התעסוקה , ח כמוב� יקטי� מאד את הביקוש" מלש1רות ברמת השקעה של פיתוח שירותי התיי

  .ויגדיל את הגירעו� התיפעולי, המטיילי�/יוריד את שביעות הרצו� של המבקרי�, וההכנסה

  

על בסיס דומה , אמורה להגיע מזכיי�) לאמצעי שינוע חווייתיי� להשכרה(יתרת ההשקעה הנידרשת 

אי� , אבל בהיק� הביקוש הצפוי לפארק הציפורי
, המעיינותלמתכו� אגמו� החולה ופארק עמק 

סביר שישקיע ויפעל בהיק� , וא
 יימצא, וודאות שיימצא זכיי� מתאי
 ונכו� להשקעה הנידרשת

  .ובתמורה מוקטנת מאד לקיבו� כמעניק הזיכיו�, ואולי רק בימי שיא, מצומצ
 בהרבה

  

 מ"מעלא כולל 3  בשירותי התיירות בקיבו� עי� החורשהשקעות 

 1,670,000 ניהול ופיקוח, עיצוב, תכנו�, מדידות, איגו� משאבי�, הוצאות ייזו�

 190,000 תשתיות ופיתוח

 1,280,000  שיפו"/בינוי

 3,350,000  רכות ומלאי�מע, מיצגי�, כלי רכב, כלי�, איבזור, ריהוט, ציוד

  6,490,000  מ"כ כולל בצ"סה

 מ"מעא כולל ל3  בשירותי התיירות בקיבו� עי� החורש' שלב אהשקעות 

 200,000 ניהול ופיקוח, עיצוב, תכנו�, מדידות, איגו� משאבי�, הוצאות ייזו�

 200,000 תשתיות ופיתוח

 400,000  שיפו"/בינוי

 200,000  מערכות ומלאי�, מיצגי�, כלי רכב, כלי�, איבזור, ריהוט, ציוד

  1,000,000  מ"כ כולל בצ"סה
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  תיפעולי)מתכו� אירגוני
  

מאוייש רק בימי , ללא כל הכנסות' פארק ציפורי� '–י פרויקטי� ניפרדי�  שנ:המתכו� פשוט מאד

,  בשאיפה לעסק כלכלי,ושירותי תיירות עי� החורש, ד אחדמצ, שיא או לא מאוייש כלל באופ� סדיר

  .מצד שני, מאוייש ופעיל בכל ימות השנה

  

'
אגודת , ל"תפות קקובהשת, מינהלת פארק בהובלת רשות ניקוז ונחלי� שרו�: 'פארק הציפורי

גיוס , ההיתרי�, תשלי� את התכנו�,  וקיבו" עי� החורשהמועצה האזורית עמק חפר, אפיקי מי�

תתחזק אותו ותפקח על הפעילות , תפתח את הפארק, המשאבי� וההסדרי� ע� קיבו" עי� החורש

  .בתחומו

  

איל� ב� יוס+ ועליזה תכנו� (הוק כפי שפועלת בהצלחה יתרה בפארק פלגי מי� )הכוונה למינהלת אד

תכנו� איל� ב� יוס+ ועליזה (פארק הירד� , )תכנו� פרוגרמטי איל� ב� יוס+(אגמו� החולה , )רפופורט

תכנו� פרוגרמטי איל� ב� (ופארק תמנע , )תכנו� פרוגרמטי איל� ב� יוס+(פארק המעיינות , )רפופורט

  .ריווחיי� בגדולעצמאיי� תקציבית וחלק� כול� , )יוס+

  

, כלכלית)ללא פרוגרמה תיירותיתי צוות התכנו� "עלפי התפיסה שגובשה ', פארק הציפורי� '!אבל

  .!והגירעו� השנתי יגדל ביחס ישר למספר המבקרי�, בוודאות, גירעונייהיה 

  

שו� רעיו� כלכלי יצירתי לא  , בפרויקט זהי צוות התכנו�"אומצו ע/שגובשותחת הנחיות התכנו� 

ואי� ג� סיכוי שהקיבו" יוכל לתרו� לתקציב ,  של הפארקחזוקה והתיפעוליאפשר כיסוי הוצאות הת

  . 'פארק הציפורי�'בזיקה כזאת או אחרת לבשירותי תיירות !) שלא יהיה(התחזוקה מעוד+ תיפעולי 

  

ואילו , ל"י צוות רשות ניקוז ונחלי� שרו� או קק"הפיקוח והבקרה על הנעשה בפארק יתבצעו ע

 כדי להוזיל את עלות הפיקוח והבקרה .י קבלני� בשירות רשות הניקוז"נה עעבודות התחזוקה תתבצע

וייתכ� ונית� יהיה להעסיק גימלאי� מקיבו" עי� החורש בשכר צנוע יחסית , רצוי, בפארק הציפורי�

  . 4X4ובשינוע על אופניי� או גולפיות במקו� בטנדר דאבל קבינה 

  

ח או זכיי� "י האגש"מופעל ע, בשליטת הקיבו"המיכלול בבעלות ו: שירותי תיירות עי� החורש

ומאגר עובדי� לגיוס לפי הצור� , בו כל עובד משמש תפקידי� רבי�, צוות קבוע מינימאלי. מטעמה

  . בימי שיא או בהתא� להזמנות מראש מהשוק המאורג�
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, תהחוויו, עצי� את היצע הפעילויותולה, בכל ימי השבוע ובכל ימות השנהל ופעצרי� להמיתח� 

מועדי� וחופשות למיקסו� משיכה וריתוק של השוק , חגי�, המוצרי� והמבצעי� בסופי שבוע

  ). משפחות וחבורות בביקורי� מזדמני�, זוגות, יחידי�(העצמאי 

  

  

 


   במיתח
 שירותי תיירות עי� החורשכוח אד
  

 ההיתכנות  מוצג בניתוחמשמרות והיקפי תעסוקה, כישורי�, מער� כוח אד� נידרש לפי תפקידי�

 :להל� תמציתו; המפורט בניספחי�

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  משרות זמניי
  משרות קבועי
  אחריות/תפקיד

, שיווק וקידו� מכירות, ניהול ויחסי ציבור

 רכש ואספקה, גבייה, הזמנות
0.5 

 

, מכירות, מזכירות, גביה, מידע, קבלה, הזמנות

 נוי וניקיו�, חצרנות, ח"טיפול בבע, קפטריה
1.5 

 

 0.5  הפעלות ומכירות,  הדגמות,הדרכה בסיורי�

 0.5  תחזוקה וניקיו� וסיוע בפעולות שונות

  1 1   זכיי�)השכרת ושירות אמצעי שינוע חווייתי 

  2  3  כ"סה
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   אומד� הוצאות תיפעול ותחזוקה

  

  :להל� תמציתו; האומד� המפורט מוצג בניתוח ההיתכנות הכלכלית בניספחי�

  

'
  !מתקציבי� ציבוריי�, בשנה 9 350,000 לפחות דר גודל שלס: 'פארק הציפורי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  : מבקרי� בשנה30,000)+ ביקוש של כהיקההוצאות מותאמות ל :שירותי תיירות עי� החורש

  

  

  

  

  

  

  

  

�  מ"ללא מע3  סעי

 315,000 הוצאות קבועות ללא שכר עבודה

 230,000 שכר עבודה צוות קבוע

 565,000 א שכר עבודההוצאות משתנות לל

 145,000 שכר עבודה עובדי� זמניי� לפי ביקוש בפועל

  1,255,000  כ"סה

 קומפוסט לפארק הציפורי�)שירותי ביו
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 דפדפות התמצאות' מחסנית'

 שריפת אשפה במיכלי�

 צרכי� ופריטי� היגייניי� מפוזרי� בשטח, די מנגלי�שרי, תערי+ קבל� פינוי האשפה אינו כולל איסו+ אשפה
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 'מרכזי רווח'תחזית הכנסות לפי 
 

וי של כיוו� שעל פי הנחיות ההיג(התחזית מתייחסת לשירותי התיירות של קיבו" עי� החורש בלבד 

) מותאמת לביקוש של כ,כאמור,  התחזית.) לא יהיו נידבכי� עיסקיי�'פארק הציפורי�'ב, הפרויקט

  : בשירותי התיירות מבקרי� בשנה30,000

  

�  סעי
/משתתפי
/בקרי
מ


   בשנהקוני

  מחיר ממוצע ליחידה 

  )מ"ללא מע3 (

מ בשנה "ללא מע3 

  )מעוגל(

 420,000 16.50 25,500 מזנו�/קפטריה

 400,000 62.50 6,375 הכפרי

השכרת אמצעי שינוע 

עמלה (חווייתיי� 

 )מזכיי�

24,000 40 190,000 

הדרכה לקבוצות 

 'פארק הציפורי�'ב
4,000 8.50 34,000 

, מסיבות יומולדת

מיפגשי� , סדנאות

 'וכו

1,600 19.00 30,000 

 השכרת משקפות

  ומגדירי ציפורי�
2,000 15.00 30,000 

  1,104,000      כ"סה

  

  
 מחירו� לדוגמא להשכרת אמצעי שינוע חווייתי באגמו� החולה
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   שירותי תיירות עי� החורש– היתכנות כלכלית
  
  
  :להל� תמציתו ; המפורט מוצג בניספחי�ניתוחה

  

� 'פארק הציפורי
' סעי
  שירותי תיירות 

 עי� החורש
    

  מ"ללא מע 9 6,500,000 'בשלב א 9 8,500,000  ללא אספלטהשקעות
    

   מבקרי� בשנה30,000  מבקרי� בשנה30,000 צפי ביקוש 
    


  5 0.5  כוח אד
    

   1,250,0009 9  350,000  בשנהתיפעולהוצאות 
    

   9 1,105,000 0  בשנההכנסות
    

�  )145,000 )350,000 רעו� תפעולייג/עוד

  

 גירעו� קבוע מראות, המפורטי�בתחזיות ובאומדני� , בתנאי�תוצאות הבדיקה הכלכלית 

  .חוסר כדאיות מובהקתו, ובשירותי תיירות עי� החורש' �פארק הציפורי'ב

  

מחובר בכבל , כדור פורח בעילוי הליו�,  תיירותי בוטיקי במוטיבי צפרותג� תוספת של איכסו�

במקו� (למשאית שנוסעת במסלול נחל אלכסנדר וכוללת ערכת אירוח גסטרונומי ברמה גבוהה 

מה ג� שהקיבו" , טו את התוצאות לכדאיות כלכליתלא י, ורעיונות יצירתיי� נוספי�, ...)המגדל

בתנאי המיקו� , משקיע חיצוני)והסיכוי למצוא יז�, לא מוכ� להשקיע בתיירות בהיקפי� כאלה

  . נוטה לאפסי, קלוש–, והתכנו� הנתוני�

  

, תהיה כדאית, פונדק או מועדו� לילה /PUB)ייתכ� שהפעלת מיתח� שירותי התיירות בערבי� כ

', פארק הציפורי�'אבל אי� לזה קשר ל, סיס לקוחות מהאיזור בי� נתניה לחדרהבעיקר על ב

ואי� זה ', פארק הציפורי�'אי� הצדקה שזה יסבסד גירעו� בשירותי התמ� למבחינת הקיבו" 

  .מצדיק את ההשקעה היזמית בשירותי התמ� האלה
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  מסקנות והמלצות,סיכו

 
  !).ולא ההיפ�(כו על בסיס פרוגרמה והיתכנות רצוי שייער, נופי)תכנו� מיתארי ואדריכלי

  

י צוות "בתפיסת הפיתוח השימורית המוצעת ע' פארק הציפורי�'בגלל חולשת משיכה וריתוק של  •

  – ) החלות על השטחומעוגנת בהוראות הסטאטוטוריות (התכנו�

  –בגלל חולשה תיירותית של האיזור  •

  –בגלל הגבלות בהוראות תכנית המיתאר  •

  –מי לפיתוח כלכלי של ענ+ התיירות בלות קיצוניות של הקיבו" בגיוס הו� יזהגבגלל  •

  – הפארק ונחל אלכסנדר לבי� הקיבו" היעדר אפשרות לבלעדי4ת בזיקות הנאה כלכליות בי�בגלל  •

  – המעורבי� בהתייחס לפרויקטמגבלות תקציביות של הגופי� הממשלתיי� והציבוריי� בגלל  •

 צפויי
 לחולל גירעו� תיפעולי ,שניה
 ביחד וכל אחד לחוד, ות עי� החורשהפארק ושירותי תייר )

  .שנתי לא קט�

  

אשר המיקו� היחיד (' גזל�'בספק א� הפארק יוכל לתמו� אפילו בפרנסה אחת מכובדת בעסק של 

  ).שיש בו סיכוי עבורו הוא ברחבה ליד צומת ויתקי�

  

ולא , רק כלכלה תיירותית לקיבו" עי� החורשתוצאות הניתוח מכוונות להמלצה שלא לבנות על הפא

ע� או ללא , חניה ושירותי�, לפי מסקנה זו. לבנות את הפארק על שירותי תיירות שהקיבו" יספק

לתחזק ולתפעל כחלק מההשקעה והאחריות הציבורית בפארק , להקי�, יש לממ�, כפריה/מזנו�

תי� ביולוגיי� ותחנת מידע לא שירו + והמיקו� המתאי� ביותר הוא ללא ספק צומת ויתקי�(

  ).  מאויישת בפארק הציפורי� עצמו

  

, השביל הצ+, לבטל את כל רכיבי הע" אור� פיני, מומל" לצמצ� מאד את ההשקעות בפארק, בכל אופ�

 להגביה –ובמקו� לפנות עבורו אדמה מהגבעה ! שאינו עומד בדרישת נגישות לכל( המגדל, הגשר הצ+

ובוודאי את , מתקני� וריהוט חו", הדשא, )כל לתצפית היקפית מראשהאת הגבעה ולאפר גישה ל

מיצפורי , שבילי�, ולהסתפק ביצירת המערכת ההידרולוגית המתאימה, )'המיועד לשלב ב(' לח)אחו'ה

  .פיקניק על גדת הנחל אוליו, (!)שירותי� ,  חניה–ובמיקו� ניפרד , גידור ומחסומי�, שילוט, מיסתור

  

, לרשות הניקוזו ,לוותר על תועלות כלכליות כנגד העמדת השטח לטובת הפרויקט הקיבו" מוכ� א�

, למועצה האזורית ולאפיקי מי� יש עניי� לתחזק ולתפעל את הפרויקט לטובת הציבור והטבע, ל"לקק
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אבל עדיי� מוצע להכניס , הדבר חיובי ביותר,  במימו� תקציבי9בעלות שנתית של כ� וכ� מאות אלפי 

וללא תלות בשירותי תיירות שלקיבו" , כפי שהוצג לעיל, מעותיי� בתכנו� המפורט לביצועשינויי� מש

  .עי� החורש לא כדאי לפתח

  

, 'פארק הציפורי�'פתיחות לשינוי משמעותי בתפיסת התכנו� של יגלו  וועדת ההיגוי וצוות התכנו�א� 

 שייט באמצעי� מגווני� –נית� לגבש תכנית אשר תייעד את הבריכה הצפונית לבילוי אינטנסיבי 

)מראש הגבעה הצפו� 'חוצה אג�'אומגה , לרבות פעילות בבניית והשטת רפסודות(ידידותיי� לסביבה 

, שירותי תיירות בסיסיי�, דייג ידידותי לדייגי�, )כדי להבטיח נגישות לכל(מערבית ולא ממגדל 

ע� פעילות צפרית , טבעיוקדש ל, )הבריכות הדרומיות(ושטח ניפרד , כמיכלול כלכלי ריווחי

,  מוצגת בראשי פרקי� כלכליי�והיא, החלופה המומלצת בעבודה הנוכחית זו .אקסטנסיבית ביותר

   . בטבלה בעמוד הבאכחלופה ד
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, כגור
 המבטיח ביותר לשותפות ואחריות להצלחת הפרויקט, ל"על בסיס התייעצות ע� קק

נערכה התוספת ,  האסטרטגית שלה בתחו
 הצפרות ויכולותיה המוכחותהתכנית, בזכות ניסיונה

  :הבאה לסיכו� העבודה

  

 פארק :ה אחלופ  

ציפורי� לפי 

תכנית קיימת ללא 

שירותי תיירות עי� 

  החורש

 פארק :חלופה ב

ציפורי� לפי 

תכנית קיימת ע� 

מיני שירותי 

  תיירות עי� החורש

 פארק :חלופה ג

ציפורי� לפי 

ע� תכנית קיימת 

שינוי ייעוד 

לשירותי התיירות 

ושינוי הוראות 

מקסי מיתאר וע� 

שירותי תיירות עי� 

  החורש

 פארק :ה דחלופ

ציפורי� לפי 

פרוגרמה עדכנית ע� 

ייעוד לשירותי שינוי 

התיירות ושינוי 

הוראות מיתאר 

והשקעה ציבורית 

מוגדלת בתשתיות 

ובשירותי תיירות 

  עי� החורש

השקעה ציבורית 
  ' א שלבבפארק

   ח" מלש8.5
  )ללא אספלט(

  ח " מלש8.5
  )ללא אספלט(

  ח " מלש10.5
  )ע� אספלט(

  ח " מלש8.5
  )ע� אספלט(

השקעה ציבורית 
  בשירותי תיירות

  ח" מלש3.5  0  0  0

כ השקעה "סה
  ציבורית

  ח" מלש12  ח" מלש10.5  ח" מלש8.5  ח" מלש8.5

השקעת קיבו" 
  בשירותי תיירות

  ח" מלש1  ח" מלש3.5  ח" מלש1  0

השקעת זכיי� 
  בשירותי תיירות

  ח" מלש2  ח" מלש3  ח" מלש0.5  0

כ השקעות "סה
יזמיות בשירותי 

  תיירות

  ח" מלש3  ח" מלש6.5  ח" מלש1.5  0

  50,000  30,000  20,000  15,000  ביקוש
  10)8  5  2  0.5  תעסוקה

הוצאות תחזוקה 
  בשנה פארק

250,000 9   300,000 9   350,000  9   500,000 9   

תיפעול הוצאות 
  שירותי תיירות

0  500,000 9   1,250,000 9   1,750,000 9   

   9 2,000,000   9 1,105,000   9 400,000  0  הכנסה בשנה
   9 250,000   9 )145,000   9 )100,000  0   שנתיגירעו�/עוד+

מותנה בויתור    מעשיתהיתכנות
הקיבו" על תועלות 

והסכמת הגופי� 
לממ� הציבוריי� 

  תחזוקת הפארק

 היתכנות מצד אי�
הקיבו" לעסק 
ג� , גירעוני כרוני

; בהשקעה קטנה
גיוס זכיי� בספק 

ותיפקוד זכיי� 
  בעייתי

אי� היתכנות מצד 
הקיבו" להשקעות 

  הנידרשות

מותנה בהירתמות 
, הגופי� הציבוריי�

, ל"בעיקר קק
להשקעות בשירותי 

לתחזוקת , התיירות
הפארק והתשתיות 

  ולקידו� שיווק
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      היתכנות כלכלית – ניספח  

  
  
  
  
  



פקס. 08�9406993 08�9405775 איל  ב  יוס!, תכנו  תיירות ונופש רעיוני וכלכלי, רח' נורדאו 40 נס ציונה 7402308

מר$ 2015 ש"ח ללא מע"מ אלא א& צוי  אחרת בדיקת התכנות כלכלית
סה"כ מחיר יח' כמות יחידה תאור העבודה מס'

3.9 שער דולר

ש"ח כולל מע"מ שלב א פארק ציפורי& � השקעות ציבוריות

900,979 6,006,525 15% מדידות, מיפוי, סימו�, בדיקות, סקרי�, תכנו�, 
יועצי�, הגשה להיתר, הכנת מיכרזי�, פיקוח 

עליו� וכו'

690,750 6,907,503 10% ייזו�, איגו� משאבי�, היגוי, ניהול ותיאו� 
הפרויקט, פיקוח צמוד

לפי כתב כמויות סטודיו אורבנו! מ�03.12.2014 ו�05.02.15

עבודות פיתוח

61,360 236 260 יח' בולדרי� 1

8,054 77 105 מ"ר פירוק סככה 2

49,560 50 1,000 מ"ק סילוק פסולת 3

479,080 479,080 1 קומפלט עבודות עפר 4

785,880 785,880 1 קומפלט מצעי� דר) גישה ראשית ושבילי� בתו) הפארק 5

249,275 153 1,625 מ"ר חניה ( עבודות עפר, מצעי�, תיחו�, סימו�, תימרור 6

70,800 236 300 יח' בולדרי� מחסו� לרכב 7

53,100 17,700 3 יח' סיכרוני� מאב� להאטת הזרימה 8

217,120 217,120 1 קומפלט קיר מיסתור ( פרגולה בשביל הצ* 9

237,180 237,180 1 קומפלט קיר מיסתור ( פרגולה בגדות 10

389,400 389,400 1 קומפלט שביל צ* 11

33,040 236 140 מ"ר שביל בטו� 12

578,200 578,200 1 קומפלט גשר צ* 13

22,656 378 60 מ"א צינורות ניקוז מבטו� 14

16,166 16,166 1 קומפלט צנרת אספקת מי נחל ומי באר 15

424,800 106 4,000 מ"א גדר רשת בגובה 1.5 מ' 16

75,520 9,440 8 יח' שער כנ* לרכב 4 מ' רוחב 17

70,800 6 12,000 מ"ר הכנה והכשרת קרקע לגינו� 18

285,914 285,914 1 קומפלט שתילה, נטיעה ואספקת צמחייה 19

158,120 158,120 1 קומפלט השקייה 20

פארק ציפורי& עי  החורש
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מר$ 2015 ש"ח ללא מע"מ אלא א& צוי  אחרת בדיקת התכנות כלכלית
סה"כ מחיר יח' כמות יחידה תאור העבודה מס'

פארק ציפורי& עי  החורש

עבודות בינוי

708,000 708,000 1 קומפלט מגדל תצפית לרבות רחבת דק תחתונה 1

123,900 41,300 3 שירותי� ביולוגיי� לרבות תא לנכי� וכיור נטילת ידיי�תא 2

566,400 47,200 12 יח' מיצפורי מיסתור 3

106,200 106,200 1 תחנת מידע בסככה הקיימת אותה יש לשפ$ ולא להרוס! 4

ציוד, מתקני&, שילוט, תימרור

118,000 118,000 1 קומפלט ריהוט ג� ומשחקי� 1

88,500 88,500 1 קומפלט תימרור ושילוט הכוונה ולימודי 2

29,500 29,500 1 גלובלי הפקת חומר הסברתי(שיווקי ומערכי הדרכה 3

900,979 6,006,525 15% בלתי צפוי מראש

8,499,232 סה"כ השקעות בפארק הציפורי& שלב א' כולל מע"מ

(Segway) &ורכינועי (club cars) לטובת פעילות שינוע חווייתי בגולפיות

1,053,000 117 9,000 מ"ר תוספת השקעה לריבוד אספלט מהחניה לפארק

877,500 117 7,500 תוספת השקעה לריבוד אספלט במסלול הצפרות בפארק

1,930,500 סה"כ תוספת השקעה באספלט כולל תכנו , בצ"מ, מע"מ

ש"ח כולל מע"מ פארק ציפורי& � הוצאות תיפעול ותחזוקה קבועות בשנה

7,080 7,080 1 שנה מגדל תצפית לרבות רחבת דק תחתונה 1

4,791 4,791 1 שנה עבודות עפר 2

23,576 2,947 8 ק"מ שנה דר) גישה ראשית ושבילי� בתו) הפארק 3

2,493 2,493 1 שנה חניה צמודה לשירותי תיירות עי� החורש 4

1,416 1,416 1 שנה בולדרי� מחסו� לרכב 5

1,062 1,062 1 שנה סיכרוני� מאב� להאטת הזרימה 6

2,171 2,171 1 שנה קיר מיסתור ( פרגולה בשביל הצ* 7

2,372 2,372 1 שנה קיר מיסתור ( פרגולה בגדות 8

11,682 11,682 1 שנה שביל צ* 9

330 330 1 שנה שביל בטו� 10

11,564 11,564 1 שנה גשר צ* 11

227 227 1 שנה צינורות ניקוז מבטו� 12

1,617 1,617 1 שנה צנרת אספקת מי נחל ומי באר 13

4,248 4,248 1 שנה גדר רשת בגובה 1.5 מ' 14
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מר$ 2015 ש"ח ללא מע"מ אלא א& צוי  אחרת בדיקת התכנות כלכלית
סה"כ מחיר יח' כמות יחידה תאור העבודה מס'

פארק ציפורי& עי  החורש

1,510 1,510 1 שנה שער כנ* לרכב 4 מ' רוחב 15

51,483 51,483 1 שנה השקייה וטיפול בצמחייה (קבל�) 16

14,160 14,160 1 שנה הדברת מיני צומח פולשי� (קבל�) 17

11,800 11,800 1 שנה ריהוט ג� ומשחקי� 18

8,850 8,850 1 שנה תימרור ושילוט הכוונה ולימודי 19

56,640 56,640 1 שנה איסו* ופינוי אשפה (קבל�) 20

42,480 42,480 1 שנה פיקוח, ניטור הידרולוגי ואקולוגי 21

14,160 14,160 1 שנה ניקיו� ואספקה סניטארית לשירותי ביו(קומפוסט 22

41,357 275,712 15% בלתי צפוי מראש 23

31,707 317,069 10% תקורת ניהול, ביטוח, ייעו. משפטי, פירסו� וכו' 24

348,776 שנה סה"כ כולל מע"מ

מיתח& שירותי תיירות עי  החורש

ש"ח ללא מע"מ הוצאות קד&�פיתוח א.

653,561 1,465,606 10% מדידות, מיפוי, תכנו� מפורט להגשה לשינוי ייעוד, 
להיתר, למיכרזי� ולביצוע, ופיקוח עליו�

1

58,500 58,500 1 גלובלי עיצוב שילוט, מתקני�, תאורה, "ריהוט" ואיבזור 2

543,563 היוו� דמי חכירה למינהל 3

241,463 4,829,262 5% ניהול הפרויקט בהקמתו, רכש ופיקוח צמוד 4

18,720 18,720 1 גלובלי ליווי פרוגרמטי(כלכלי(שיווקי 5

151,581 1,515,806 10% בלתי צפוי מראש 6

ש"ח ללא מע"מ אלא א& צוי  אחרת1,667,387 סה"כ קד& פיתוח בשירותי תיירות עי  החורש

שטחי& דרושי& בשירותי תיירות עי  החורש

1,625 מ"ר חנייה 1

400 מ"ר שבילי�  2

500 מ"ר מרכז מבקרי� (כפריה, קפטריה, שירותי�, קבלה) 3

250 מ"ר פרגולה ( סוכת מטפסי� לטעימות, סדנאות, הדגמות 4

500 סככה לאיחסו�, טיפול ותצוגת אמצעי שינוע חווייתיי� להשכרה 5
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מר$ 2015 ש"ח ללא מע"מ אלא א& צוי  אחרת בדיקת התכנות כלכלית
סה"כ מחיר יח' כמות יחידה תאור העבודה מס'

פארק ציפורי& עי  החורש

100 מ"ר פינת ליטו* בסככה 6

50 מ"ר מרכז מזו� לפינת ליטו* (איחסו�, הכנה, כלי� וכו') 7

150 מ"ר חצר משק לאריזות, מיכלי�, אספקה, אשפה וכו' 8

2,000 מ"ר שטחי ביניי� (רחבות עצי בוסת� למנוחה בצל) 9

5,575 סה"כ שטח המיז&

תשתיות בשירותי תיירות עי  החורש ב.

ע"ח פארק הציפורי� מ"ר         1,625 חנייה 1

ע"ח פארק הציפורי� 156               400 מ"ר שבילי�  2

ע"ח פארק הציפורי� 5,850            1 גלובלי עבודות עפר 3

ע"ח פארק הציפורי� 6,240            1 גלובלי הסדרת ניקוז 4

קיי� 1 מיכלול חיבור ביוב 5

קיי� 1 מיכלול חיבור מי� וראש מערכת 6

קיי� 1 מיכלול חיבור חשמל 7

11,700               11,700          1 גלובלי חידוש לוח ראשי ומערכת חלוקת חשמל 8

)                    )                1 מיכלול חיבור תיקשורת 9

46,800               46,800          1 מיכלול מערכת אזעקה, מצלמות בקרה ופיקוח 10

58,500          1 קומפלט בריכה לעופות מי�, צבי מי�, צפרדעי� וכו' 11

2,730                 1,365            2 דונ� השקייה ופיקוד  12

13,650               137               100 שתיל נטיעות צל ונוי 13

24,960               1,560            16 גו* תאורה תאורת חו. 14

14,040               7,020            2 יח' שערי� 15

58,239               195               299 מ"א גידור 16

17,212               172,119 10% בלתי צפוי מראש 17

189,331 ש"ח ללא מע"מ אלא א& צוי  אחרת סה"כ תשתיות בשירותי תיירות עי  החורש

בינוי/שיפו$ בשירותי תיירות עי  החורש ג.

780,000             1,560            500 מ"ר שיפו. והסבת מבני� קיימי� למרכז מבקרי� 1
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מר$ 2015 ש"ח ללא מע"מ אלא א& צוי  אחרת בדיקת התכנות כלכלית
סה"כ מחיר יח' כמות יחידה תאור העבודה מס'

פארק ציפורי& עי  החורש

380,250             585               650 מ"ר שיפו. והסבת מבני� לסככות 2

שיפו. והסבת מבנה לול קיי� לאורווה לבהמות ריתו� לעגלות שינוע 3

116,025             1,160,250 10% בלתי צפוי מראש 4

1,276,275 מ"ר         1,150 סה"כ בינוי בשירותי תיירות עי  החורש

מתקני&, בע"ח, שילוט, איבזור, כלי&, רכב, ציוד, ריהוט, מיצגי&, מערכות שונות ד. 

ריהוט וציוד מרכז המבקרי& � קבלה, כפריה, קפטריה, מחס  1

78,000 78,000 1 ריהוט וציוד מרכז המבקרי� ( קבלה, כפריה, קפטריהמיכלול

49,920 6,240 8 יחידה מערכת מיזוג אוויר

5,850 585 10 יחידה מאווררי תקרה משולבי תאורה

6,240 780 8 יחידה פטריות חימו� גז

38,025 1,268 30 יחידה מדפי�, כונניות ודלפקי תצוגה ומכירה 

7,020 7,020 1 מיכלול תאורה

15,600 15,600 1 יחידה קופה ממוחשבת ע� תכנת מלאי

10,920 10,920 1 מחשב, תכנה וציוד היקפי לרבות מדפסת משולבת 

7,020 7,020 1 מיכלול ציוד משרדי לרבות תיקשורת

23,400 4,680 5 יחידה מכונות מזו� קל (פופ(קור� וכו')

12,480 12,480 1 יחידה מקרר ויטרינה לגבינות, מימרחי�, סלטי� וכו'

ספק משקאות מקרר שתייה קלה

ספק שלגוני� מקפיא שלגוני�

7,800 7,800 1 יחידה טאבו� לאפיית פוקאצ'ות לטעימות

3,120 3,120 1 יחידה כיור נטילת ידיי� ושטיפת כלי�

19,500 19,500 1 גלובלי מלאי מזו� ומשקאות להכנה ומכירה בקפטריה

11,700 11,700 1 גלובלי מלאי פריטי מכירה בכפריה

3,120 3,120 1 מלאי כלי� חד(פעמיי�, מפיות נייר, חומרי ניקיו� וכו'

4,875 4,875 1 גלובלי מדפי� וארונות איחסו� במחס�

304,590 סה"כ

ריהוט וציוד שירותי& 2

1,112 371 3 יחידה מראה

527 176 3 יחידה מתק� לנייר טואלט
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מר$ 2015 ש"ח ללא מע"מ אלא א& צוי  אחרת בדיקת התכנות כלכלית
סה"כ מחיר יח' כמות יחידה תאור העבודה מס'

פארק ציפורי& עי  החורש

975 3 יחידה מתק� לייבוש ידיי� אוטומטי

293 98 3 יחידה מתק� מגבות נייר

234 78 3 יחידה מיכל סבו� נוזלי מעל הכיור

234 78 3 יחידה מברשת ניקוי אסלה

1,287 215 6 יחידה תאורה

293 98 3 יחידה מתקני הפצת ריח טוב 

913 152 6 יחידה פח אשפה אטו�

390 390 1 מיכלול כלי ניקיו� 

702 702 1 גלובלי מלאי אספקה סניטארית

5,983 סה"כ

פינת ליטו! ו/או בריכת פאונה 3

2,925 98 30 פרט רכישת בע"ח

8,190 546 15 יח' כלובי�

1,560 78 20 יחידה ספסלי� ושרפשרפי�

858 858 1 גלובלי כלי� להכנת והגשת מזו�

468 468 1 גלובלי מתקני מי שתייה בכלובי�

234 234 1 גלובלי מתקני האכלה בכלובי�

195 98 2 יחידה מלכודות/מתקני הדברת חרקי� מעופפי�

1,950 1,950 1 גלובלי מלאי מזו� (חציר, כופתיות תערובת וכו')

780 780 1 גלובלי מלאי חומרי ריפוד (נסורת, קש, רסק גז� וכו')

429 429 1 יחידה מריצה/עגלה להובלת מזו�

2,730 2,730 1 יחידה מדגרה זעירה לביצי עופות וזוחלי�

780 780 1 כלי ניקוי מיכלאות/גדרות/כלובי�, לרבות מכונת שטיפה בלח.

429 429 1 יחידה מריצה/עגלה לפינוי זבל/פסולת

897 897 1 גלובלי תאורת פני� במבני מחסה לבע"ח

1,677 1,677 1 גלובלי תאורת חו. במכלאות/גדרות/כלובי�

23,400 23,400 1 קומפלט מערכת סיחרור וסינו� לבריכת עופות מי�

819 819 1 מתק� לשקיות ע� כופתיות להאכלת בע"ח (בתשלו�)

48,321 סה"כ

כללי 4

3,900 3,900 1 מיכלול כלי גינו�, חצרנות ותחזוקה אלקטרו(מכאנית
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מר$ 2015 ש"ח ללא מע"מ אלא א& צוי  אחרת בדיקת התכנות כלכלית
סה"כ מחיר יח' כמות יחידה תאור העבודה מס'

פארק ציפורי& עי  החורש

דונ� שתילת/נטיעת גידולי� לאסי*/קטי* עצמי

דונ� מערכת השקייה לחלקות קטי* עצמי

מ"א גידור חלקות קטי* עצמי

97,500 975 100 יחידה אופניי� להשכרה + קסדות 

1,092,000 54,600 20 יחידה ריינג'רי�/גולפיות חשמליי� להשכרה

877,500 35,100 25 יחידה רכינועי� להשכרה + קסדות

156,000 156,000 1 משומש טנדר ע� עגלה להובלת אופניי�

234,000 15,600 15 יחידה עגלות רתומות לבהמות להשכרה, ריתמות וכו'

35,100 468 75 יחידה משקפות

11,700 11,700 1 יחידה עמדת השכרת אמצעי שינוע חווייתי

48,750 48,750 1 ציוד שירות, תידלוק, תחזוקה וחלפי� לאמצעי השינוע

12,480 12,480 1 קומפלט ציוד וכלי� לתחזוקת אורוות בהמות

54,600 54,600 1 יחידה "mule" ע� עגלה �טרקטור שירות קט

מועצה אזורית 2 יחידה מיכלי מיחזור

מועצה אזורית 1 יחידה מיכל אשפה 

2,730 137 20 יחידה אשפתוני�

780 98 8 יחידה מלכודות/מתקני הדברת חרקי� מעופפי�

78 78 1 גלובלי מלאי שקיות ניילו� לאשפתוני�

15,600 780 20 יחידה שילוט 

488 488 1 מיכלול ציוד תיקני ( עזרה ראשונה

16,770 16,770 1 גלובלי אתר אינטרנט 

39,000 195 200 קיבולת ריהוט חו.

2,698,976 סה"כ

305,787 3,057,869 10% בלתי צפוי מראש 5

3,363,656 סה"כ בע"ח, מתקני&, מיצגי תוכ , איבזור, כלי&, רכב, ציוד, ריהוט ומערכות

6,496,649 ש"ח ללא מע"מ אלא א& צוי  אחרת סה"כ השקעות בשירותי תיירות עי  החורש

הוצאות תפעול לשנה

הוצאות קבועות א.
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מר$ 2015 ש"ח ללא מע"מ אלא א& צוי  אחרת בדיקת התכנות כלכלית
סה"כ מחיר יח' כמות יחידה תאור העבודה מס'

פארק ציפורי& עי  החורש

71,760 62 1,150 מ"ר מיסי� מקומיי� ואגרות 1

32,483 1 שנה ביטוחי רכוש, צד שלישי וכו' 2

16,380 1,365 12 חודש ניהול חשבונות וראיית חשבו� 3

41,184 41,184 1 חשמל קבוע (תאורה, קירור, מיחשוב, פיקוד, בקרה וכושנה 4

1,170 1,170 1 שנה תחזוקת דרכי�, חניות ושבילי�, הדברת עשבי� 5

410 410 1 שנה תחזוקת שלטי� 6

780 780 1 שנה תחזוקת מערכת מי� 7

390 390 1 שנה תחזוקת מערכת ביוב 8

2,496 2,496 1 שנה תחזוקת מערכת תאורת חו. 9

12,763 12,763 1 שנה תחזוקת מבני�, סככות, סוכות, פרגולות 10

13,455 13,455 1 תחזוקת מתקני�, רשתות, ריהוט וציוד לא אלקטרונישנה 11

16,818 16,818 1 שנה תחזוקת ריהוט וציוד אלקטרוני 12

2,145 2,145 1 שנה תחזוקת מערכות חשמל, פיקוד ובקרה 13

2,506 2,506 1 שנה אחזקת מערכת מיזוג ואיוורור 14

4,680 2 2,000 השקיית שטחי גינו�, צל ונוי כולל דישו�, שתילי�, זרעי�מ"ר 15

6,630 6,630 1 שנה גינו� וטיפוח נוי 16

14,947 14,947 1 שנה מזו� לבעלי חיי� 17

702 2 300 מי� לבריכת עופות מי� ולרחצת כלובי� ומשטחי�מ"ק 18

3 2 1 שנה מי שתייה לבעלי חיי� 19

3,042 3,042 1 שנה טיפול וטרינארי (חיסוני�, תרופות) 20

2,438 98 25 פרט רכישת בע"ח להשלמת חסר בגלל תמותה 21

6,650 4 1,550 ק"מ נסיעות לאספקת מזו� לבע"ח ממקורות משתני� 22

3,900 3,900 1 שנה פרסומי� שנתיי� באינטרנט ובמדריכי תיירות וכו' 23

4,680 4,680 1 שנה שיווק, פירסו� ויחסי ציבור  24

9,750 9,750 1 שנה הפקת ודיוור חומר פרסומי 25

2,340 2,340 1 שירותי טלפו�, אינטרנט, פלאפו� ודואר בניהול ושיווקשנה 26

3,042 3,042 1 שנה חומרי משרד מתכלי�, נייר פקס, דיו מדפסת, נייר 27

7,800 7,800 1 שנה קישוטי� מיוחדי� בחגי�, מועדי� ופסטיבלי� 28

1,170 1,170 1 שנה תחזוקה ועידכו� אתר אינטרנט 29

שכר עבודה - עלות מעביד 30

לתפקידי� בה� חיוני רצ* שרות בכל ימות השנה, חושבה חצי משכורת חודשית נוספת בגי� חופשה *

לתפקידי� בה� דרוש רצ* בכל ימות השבוע, חושבה תוספת 40% בגי� שישי(שבת **
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פקס. 08�9406993 08�9405775 איל  ב  יוס!, תכנו  תיירות ונופש רעיוני וכלכלי, רח' נורדאו 40 נס ציונה 7402308

מר$ 2015 ש"ח ללא מע"מ אלא א& צוי  אחרת בדיקת התכנות כלכלית
סה"כ מחיר יח' כמות יחידה תאור העבודה מס'

פארק ציפורי& עי  החורש

תפקידי� בה� קיימת משמרת נוספת ***
               65,520           10,920 6 חודש ניהול ויחסי ציבור, שיווק וקידו� מכירות, רכש 

ואספקה

             144,144             8,580 17 חודש הזמנות, קבלה, מידע, גביה, מזכירות, מכירות, 
קפטריה, טיפול בבע"ח, חצרנות, נוי וניקיו�

**

209,664 סה"כ שכר עבודה ונילוות � עלות מעביד             1.9

49,618 496,175 10% בלתי צפוי מראש 31

ש"ח ללא מע"מ אלא א& צוי  אחרת545,793 סה"כ הוצאות קבועות בשירותי תיירות עי  החורש

הוצאות משתנות ב.

2,340 0.1 30,000 מבקר חומרי ניקוי וחיטוי, סבוני� וכו' 1

2,925 0.1 30,000 מבקר מי שתייה והדחה בשימוש המבקרי� 2

3,510 0.12 30,000 מבקר מפיות, מגבות נייר, נייר טואלט, וכו' 3

58,500 2.0 30,000 מבקר צריכת חשמל במרכז המבקרי� 4

40,960 409,599 10% אחוז עמלות לנהגי� ומדריכי� 5

191,545 קונה       25,500                7.5 רכישת מזו� ומשקאות להכנה ומכירה בקפטריה 6

180,818 קונה         6,375              28.4 רכישת פריטי� למכירה בכפריה 7

13,728 משתת*         1,600                8.6 הוצאות תיפעול לטובת מסיבות ומיפגשי� 8

18,618 372,363 5% פחת במלאי מזו�, משקאות ומזכרות קפטריה וכפריה 9

כוח אד& מגוייס לפי שעות/ימי&/משימות 10

מבקר       30,000 הדרכה בסיורי�, הדגמות, הפעלות ומכירות

58,500               78 שעה            750

מבקר       30,000 תחזוקה וניקיו� וסיוע בפעולות שונות

71,510               50 שעה         1,433

130,010 1.0 סה"כ כוח אד& בתעסוקה לפי שעות/ימי&/משימות משרה

64,295 642,954 10% בלתי צפוי מראש בהוצאות משתנות 11

ש"ח ללא מע"מ אלא א& צוי  אחרת707,250 סה"כ הוצאות משתנות בשירותי תיירות עי  החורש
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פקס. 08�9406993 08�9405775 איל  ב  יוס!, תכנו  תיירות ונופש רעיוני וכלכלי, רח' נורדאו 40 נס ציונה 7402308

מר$ 2015 ש"ח ללא מע"מ אלא א& צוי  אחרת בדיקת התכנות כלכלית
סה"כ מחיר יח' כמות יחידה תאור העבודה מס'

פארק ציפורי& עי  החורש

ש"ח ללא מע"מ אלא א& צוי  אחרת1,253,043 סה"כ הוצאות תפעול לשנה בשירותי תיירות עי  החורש

ביקושי&

בפארק בשירותי התיירות פלח השוק העצמאי (יחידי&, זוגות, משפחות, חבורות) א.

5,000 27% 8,000 מבקר מבוגר

6,250 33% 10,000 מבקר ילד

פלח השוק המאורג   ב.

6,250
13% 4,000 מבקר קבוצות ילדי� לרבות קייטנות, נוער

7,500 27% 8,000 מבקר קבוצות צעירי�, חיילי�, גימלאי�, מבוגרי�

25,000 100% 30,000 מבקר סה"כ מבקרי&

69 82 מבקר בממוצע ביו�

לא כל המבקרי� ב'פארק הציפורי�' יבקרו ג� בשירותי התיירות של עי� החורש.

לא כל המבקרי� בשירותי התיירות של עי� החורש יבקרו ג� בפארק הציפורי�.

חלק מהמטיילי� בגיזרה לא יבקרו ב'פארק הציפורי�' ולא יבקרו בשירותי התיירות של עי� החורש.

הכנסות בשירותי התיירות עי  החורש

421,398 17 25,500 קונה קפטריה 1

397,800 62 6,375 קונה כפריה 2

זכיי  40 24,000 שוכר השכרת אמצעי שינוע חווייתיי& 3

190,944 954,720 20% עמלה לעי� החורש מהשכרת אמצעי שינוע

31,200 20 1,600 משתת* מסיבות יומולדת, סדנאות, מיפגשי& וכו' 4

34,125 341 100 הדרכה הדרכה לקבוצות ב'פארק הציפורי&' 5
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פקס. 08�9406993 08�9405775 איל  ב  יוס!, תכנו  תיירות ונופש רעיוני וכלכלי, רח' נורדאו 40 נס ציונה 7402308

מר$ 2015 ש"ח ללא מע"מ אלא א& צוי  אחרת בדיקת התכנות כלכלית
סה"כ מחיר יח' כמות יחידה תאור העבודה מס'

פארק ציפורי& עי  החורש

30,420 15 2,000 שוכר השכרת משקפות 6

קטי! עצמי 7

ש"ח ללא מע"מ אלא א& צוי  אחרת1,105,887 סה"כ הכנסות לשנה בשירותי התיירות עי  החורש

ש"ח ללא מע"מ אלא א& צוי  אחרת�147,155 עוד!/גרעו  תפעולי בשירותי תיירות עי  החורש

)2% שיעור תשואה תזרימי להו� השקעות על בסיס עוד* תיפעולי

137% נקודת איזו� תיפעולית באחוזי� מהפידיו� הצפוי

41,074 מבקרי� היק* הביקוש בנקודת האיזו� התיפעולית

156,650 5% פחת על השקעות בתשתיות, פיתוח ומבני� לפי 20 שנה

672,731 20% פחת על ציוד, ריהוט, מתקני�, רכב ומערכות לפי 5 שני�

ש"ח ללא מע"מ אלא א& צוי  אחרת829,381 סה"כ פחת לשנה בשירותי תיירות עי  החורש

)976,536 רווח/הפסד לפני מס
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  )? קולר?מי הכותב( בחינת ערכי טבע ואקולוגיה חשובי� במתח� המבוקש

  

טושות כות דגי� ניבר, כות מי�יבר, תעלות מי�, נו בית גידול לח הכולל נביעותימרחב הפרויקט ה

כל זאת בצמוד לנחל אלכסנדר ובלב מסדרו� אקולוגי העובר ממזרח למערב לאור� הנחל , ומאגר מי�

  . וסביבתו

  

, חיי��יונקי� ודו, במיוחד עופות מי�, חיי� רבי��בית הגידול הלח עשיר בצומח ומוש� אליו בעלי

ידי �מקיבו  עי� החורש ועלבמהל� תצפיות שנערכו במש� השני� על ידי ב� דביר . חלק� מיני� בסיכו�

 190 תועדו ,)מחוז מרכז, סקרי עופות מי� חורפי� ומאגר מידע ממוחשב(אנשי רשות הטבע והגני� 

� מיני דו3� מיני זוחלי� ו8,  מיני יונקי�18לפחות , )בסכנת הכחדה(חלק� מיני� אדומי� , מיני עופות

  .חיי�

  

כדוגמת דוחנ� קיפח , חלק� בסכנת הכחדה, �במרחב הפרויקט ובסביבתו תועדו מיני צמחי� נדירי

  ). על ס) איו�(ושוש קירח ) נדיר מאוד(עלי� �סו) רחב, )מי� אדו�(

  

ית עמק י זאב קולר במסגרת סקר שטחי� טבעיי� בתחו� המועצה האזור"עשטח הלאחרונה נסקר 

)  דונ�335�כ(לו שטח הפרויקט הנו בעל ערכיות גבוהה ביותר בשל גוד, לפי קולר. 2010�חפר שנער� ב

  .ועושר מיני הצמחי� ובעלי החיי� הקשורי� לבית הגידול הלח

  

להכשיר חלק , במסגרת השיקו�, ומציע, קולר מציי� כי לשטח פוטנציאל לקינו� עופות דורסי�

יש לציי� כי לדעת . (תו� הכשרת עמדות תצפית בעופות מי�, ט ולביקורי קהלילשי, יגימהברכות לד

חיזוק וטיפוח ערכי הטבע ,ט אינ� עולות בקנה אחד ע� שימוריג ושיי ההמלצות לדי,מתכנני הפרויקט

  ).ולפיכ� עומדות בסתירה ע� המלצות הפרויקט הנוכחי

  

שולט בברכות ריקות ( לכיד הנחלי� �קולר מביא רשימה של מיני צמחי� פולשי� בה� יש לטפל 

 ג� מיני� פולשי� נוספי� שתועדו כמו, כנפו� זהוב ואזולה שרכית, אמברוסיה מכונסת, )ממי�

רו� (סולנו� זיתני וקייצת מסולסלת , קיקיו� מצוי,  פרקינסוניה שיכנית�לאחרונה בסקר שדה 

  ).2013, פרומקי�

  

  השפעת הפרויקט על ערכי הטבע הנמצאי� בשטח

  

  :לפרויקט צפויות השפעות אחדות
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 ;שיקו� של שטחי� פגועי� ועשירי� במיני� פולשי� או מתפרצי� •

יצירת אגני� ירוקי� עשירי� בצמחייה מקומית של בתי גידול לחי� שישפרו את איכות המי�  •

 ;בשטח הפרויקט ובנחל אלכסנדר

לרבות השבה של מיני� נדירי� או בסכנת הכחדה שאפיינו או , הגדלת המגוו� הנופי והבוטני •

 ;מאפייני� בתי גידול לחי� בשרו�

חורפי� , נודדי�, דגי� והמאגר לעופות מקנני�כות היהגדלת האטרקטיביות של שטחי בר •

 ;חיי� ולעושר בעלי חיי� אחרי��כמו ג� למיני דו, ומקייצי�

 ;געת�חיזוק השמירה על שטחי� בעלי ערכיות גבוהה מאוד בתחו� הפרויקט כאזורי אל •

 ;חיזוק תפקודו של המסדרו� האקולוגי לאור� נחל אלכסנדר •

 ;ינו� המבקרי� לשמירת הטבעעידוד הקשר ע� ציבור חובבי הטבע וח •

  

  ) מיני�190כ "סה(רשימת מיני העופות שתועדו במרחב הפרויקט ובקרבתו 

  )2014(רשות הטבע והגני� ; )קיבו  עי� החורש(ב� דביר : מקורות

  

 טבל� גמד

 טבל� בינוני

 טבל� מצוי 

 קורמור� גדול

 קורמור� גמד

 שקנאי לב�

 אנפה מסורטטת

 אנפית גמדית

  לילהאנפת

 אנפית סו)

 אנפית בקר

 לבנית קטנה

 לבנית גדולה

 אנפה ארגמנית

 אנפה אפורה

 חסידה לבנה

 חסידה שחורה

 מגל� חו�

 כפ� לב�

 ברבור קט�

�טדורנה ירוקת

 ראש

 קזרקה חלודית

 מצח�ברווז צהוב

 ברווז אפור

 ברכייה

 שרשיר מצוי

 זנב�ברווז חד

 קרקיר

 מרית צפונית

 ודיצולל חל

 ראש�נטה אדומת

 צולל ביצות

 צולל מצוי 

 של�

 עיט חורש

 עיט צפרדעי�

 עיט שמש

 עיט נצי

 זנב�עיט� לב�

 חוויאי הנחשי�

 עיט גמדי

 דיה שחורה

 זרו� סו)

 זרו� תכול

 זרו� פס

 זרו� שדות

 עקב עיטי

 עקב חור)

 איית צרעי�

 נ  מצוי
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 בז מצוי

 בז ערב

 בז עצי�

 בז נודד

 בז גמד

 בז ציידי�

 חוגלת סלעי�

 שליו נודד

 רלית המי�

 ברודית גדולה

 ברודית קטנה

 ברודית גמדית

 סופית

 אגמית מצויה

 פורפיריה כחולה

 עגור אפור

 סיפ� עקוד

 תמירו�

 כרוו� מצוי

 שדמית מצויה

 כנ)�שדמית שחורת

 חופמי גדות

 חופמי צווארו�

 חופמי אלכסנדרי

 בחופזי זהו

 קיווית מצויצת

 סיקסק

 זנב�קיווית לבנת

 ארנריה אדמונית

 חופית אלפינית

 חופית מגלית

 חרמשית

 חופית טמינק

 חופית קטנה

 ביצנית מנומרת

 כנ)�ביצנית שחורת

 בט��ביצנית לבנת

 כנ)�ביצנית לבנת

 רגל�ביצנית אדומת

 רגל�ביצנית ירוקת

 ביצנית עדינה

 לימוזה מצוי

 גדולחרמשו� 

 חרטומית ביצות

 חרטומית גמדית

 לוח�

 חרטומית בנגלית

 שח) אגמי�

 רגל�שח) צהוב

 שח) ארמני

 שח) שחור

 שח) עיטי

 שח) גמדי

 שחפית י�

 כנ)�מרומית לבנת

 לחי�מרומית לבנת

 סלעי�/יונת בית

 תור צווארו�

 תור מצוי

 צוצלת

 תורית זנבנית

 קוקיה אירופית

 קוקיה מצויצת

 ינשו) עצי�

 ינשו) שדות

 תנשמת לבנה

 כוס החורבות

 שעיר מצוי

 תחמס אירופי

 סיס חומות

 סיס חוורוור

 סיס הרי�

 דוכיפת

 שלדג גמדי

 חזה�לב�

 פרפור עקוד

 שרקרק מצוי

 כחל מצוי

 דררה מצויה

 נקר סורי

 סבראש

 זרעית השדה

 עפרוני מצוי 

 כוכית גדות

 סנונית רפתות

 ת מערותסנוני

 טסית בתי�

 פיפיו� מי�

 פיפיו� שדות

 פיפיו� עצי�

 גרו��פיפיו� אדו�

 נחליאלי לב�

 נחליאלי צהוב

 נחליאלי לימוני

 נחליאלי זנבת�

 שת�בולבול צהוב
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 אדו� חזה

 כחול חזה

 סלעית אירופית

 סלעית ערבות

 גרו��דוחל חו�

 גרו��דוחל שחור

 שחרור

 כיפה�סבכי שחור

  טוחני�סבכי

 פשוש

 קנית פסי�

 זמירו�

 תפר

 צטיה

 קנית קטנה

 קנית אירופית

 קנית אפריקנית

 שיחנית קטנה

 עלווית אפורה

 עלווית חור)

 חטפית אפורה

�חטפית שחורת

 עור)

 ירגזי מצוי

 רמית

 גב�חנק� אדו�

 חנק� אדו� ראש

 חנק� נובי

 חנק� גדול

 מצח�חנק� שחור

 צופית בוהקת

 כיפה�בני שחורעור

 קאק

 עורב מזרע

 עורב אפור

 זרזיר מצוי

 זהב� מחלל

 דרור הבית

 פרוש מצוי

 פרוש הרי�

 תפוחית מצויה

 חוחית

 ירקו�

 חורפי

 בזבוז אירופי
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  רשימת מיני החולייתני� שנצפו במרחב הפרויקט ובסביבתו

  

 חיי� !דו זוחלי� יונקי�

�זיקית י� ארנבת מצויה

 תיכונית

לנית אי

 מצויה

צפרדע  זעמ� זיתני גירית מצויה

 נחלי�

קרפדה  זעמ� שחור גרביל

 ירוקה

   חרדו� מצוי דרב�

מי� �נחש חולדה

 משוב 

  

   יבשה מצוי�צב חזיר בר

   צב ביצה חתול ביצות

מיני עטלפי 

 חרקי�

   צפע מצוי

     מריו� מצוי

     נבר� שדות

     נוטריה

     נוטריה

     נמייה

פירות �עטל)

     מצוי

     עכבר 

     קיפוד מצוי

     שועל מצוי

     ת� 
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