
היהלום שבכתר
ן לגבהים חדשים'מובילים את בית ג





בהר"זאבוד"ו"רמק'אלג"הכפריםמשנישהגיעודרוזיםי"עלספירה16-ההמאהבסוףהוקםהכפר
.השניאלמעניאלדיןר'פחשלשלטונובתקופתוסוריהמלבנוןשהגיעונוספיםודרוזיםמירון
וממצאיםשרידיםכךעלמעידים,והביזנטיתהרומיתמהתקופהיישובשרידיעלבנויהכפר

כלכמעטשקישטוריחייםואבניייןגיתות,קבורהמערות,לכפרמסביבשנתגלועתיקיםארכיאולוגים
.בכפרבית

אכזביםנחלים6-ודונםאלף114שלבשטחטבעיבחורשמוקף,מירוןהריטבעשמורתבלבנמצאהכפר
הדרוזיםבכפריומהגדוליםישראלבארץהגבוהיםמ.(זבד,פקיעין,עפאים,שפנים,אדמונית,הארי)
.'מ1000שלממוצעבגובה,בישראלביותרהגבוהההרעלשוכןו

חיידרבל'ג)האריוהר(היםפנימעל'מ1047)צפרירהרשבהםהגבוהים,רכסיםשבעהעלמשתרע
.ש"עאלדיןבהאאהנביאהקדושהאתרנמצא,פסגתושעל,(היםפנימעל'מ1048

ושמורותיערות,בטרסותמוסדריםשחלקםחקלאייםשטחים,מרהיביםבנופיםמתאפיינתסביבתו
.הרשויותלביןהיישובמתיישביביןמחלוקתבמרכזשהיומוגניםושטחים

ן וסביבתו'הכפר בית ג



פרופיל רשותי

עכו/ צפוןנפה/ מחוז 

1964שנת כינון הרשות

תושבים201912,400אוכלוסייה 

תושבים204020,000תחזית אוכלוסייה לשנת 

דונם6,197שטח תחום שיפוט מאושר

4אשכול חברתי כלכלי

68.4%(כוח עבודה פוטנציאלי)15-64אחוזי גילאי 

3500מספר דירות למגורים ביישוב

3.5(דירות מגורים/נפשות)גודל בית אב ממוצע 

מעלה נפתלימרחב תכנון מקומי

4יישוב מיוחד גודל מדגם , מרקם שמור משולב35א "מעמד היישוב לפי תמ

היישוב מוקף בשטחים חסרי מעמד מוניציפאלירשויות מקומיות גובלות

דונם5,090שטח תוכניות המתאר המאושר



לבגרותהזכאותבאחוזיראשוןמקום:בחינוךמצוינות✓
משובחאנושיהון✓
עונתיותדולינות,מצפורים,מעיינות,טבעשמורות,נחלים:ירוקהוסביבהטבע✓
וענביםתפוחים,דובדבניםגידולעלבעיקרשנשענתאורגניתחקלאות✓
רחיפהאתר,ירוקהוסביבהטבע:כלכלילפיתוחכבסיסתיירותייםעוגנים✓

,העתיקהבית,הכפרגרעין,המעיינות,המצפוריםשביל,מדורגיםגנים,בינלאומי
.הקולינריהושביל"יאל'אג"מערת

השנהכללאורךשמתקיימיםפסטיבלים✓
נשמותגלגול,דרוזיתתרבות,היסטוריה,מורשת:אותנטימסורתיהיישוב✓

"הגלילפנינת"לן'גביתאתהופכיםהתיירותייםהעוגנים

מאפיינים ייחודיים  



פרחים ועצים מוגנים  

אלון התולע

צהובזוערר

אדמונית החורש

חלמוניות

דבורניתהחורשחוזרר

אדוםזוערר



וקווים אסטרטגיםחזון

,  מצוינות בחינוך, ערבות הדדית, כפר עם הפנים לתושב המוביל לערכים: חזון

.ויציבות כלכליתפיתוח תיירותי , רווחה חברתית, חדשנות, אורח חיים בריא

קווים אסטרטגים

כפר לכל תושביו▪

מועצה מקומית משתפת ועצמאית▪

כפר אטרקטיבי▪

תיירות כמנוע לצמיחה כלכלי▪



הנרטיב

בתיירותהעולםאלופתתוכתרן'גבית

,טבעיתסביבהשמשלבתקיימאבת

עוגניםבסיסעלותרבותיתאנושית

.כלכלילמינוף



The Marker magazine



בעיות עיקריות של היישוב

בהמשךמפורטהסבר-והבניההתכנוןסוגיית➢

תחבורה➢

חקלאייםלמבניםמתארתוכנית➢

ובמורשתבתרבותיסודערכיהינםהטבעעלושמירהאדמהעיבוד",ג"רטעםבעיות➢
"בפרטן'גובביתבכללהדרוזית

רקסיים'והצהדרוזייםליישוביםש"החומתכנית➢



סוגיית התכנון ובניה 

.ן'גביתתושביאתהמעסיקותהמרכזיותהבעיותאחתהינה➢

.הממשלהומדינותהתכנוןלמוסדותהתושביםלביןהמקומיתהמועצהביןנמשכיםמתחיםשלמוקדמהווה➢

.קרקעותלחלוקתהקשורבכללדרוזיםיהודיםביןמפלהמדיניותשמיישםשלטוניכגוףנתפסיםהתכנוןמוסדות➢

.היתרללאבנייהשלמתרחבתולתופעהדיורלמצוקת,התושביםבקרבציבוריתלתחושה,הובילהזומדיניות➢

בהקצאתחלוקתיבצדקשוויוןאי,זכויותקיפוח,הניכורתחושתאתמגבירה,אמוןחוסראתמחזקותאלהתפיסות➢

.מדינהבבעלותקרקע



"שמורת טבע הר מירון"ן בתחום 'ג-קרקעות בית

הפרטיות של התושביםפתרון קבע לבעיית הקרקעות



קיימא מדיניות סביבתית  –פתרונות בר 

שתאפשר,חקלאייםלמבניםמתארתוכניתואישורתקצוב
עלושמירהמודרניתלחקלאותומחקרחינוךמרכזיהקמת

משיכהמוקדתהווה,שוניםבתחומיםוסביבהטבעמשאבי
אזוריכלכליפיתוחכעוגןקיימא-בתחקלאיתלתיירות

.טבעבשמורתמשולבים



הכנסות הוצאות 

פעולות שונות  ▪
תשלומי שכר  ▪
פירעון הלוואות  ▪

מענק איזון  ▪
מענקים מיועדים ממשרדי הממשלה ▪
היטלים , ארנונה: הכנסות עצמיות▪

..חוקי עזר , ואגרות

קלנדריתהוצאות והכנסות הרשות בשנה 



2021סעיפי ההוצאות לשנת 

92,054כ הוצאות "סה



2021סעיפי ההכנסות לשנת 

הכנסות  
עצמיות 

תקבולים  
ממשרד  
החינוך 

תקבולים  
ממשרד  
הרווחה 

תקבולים  
ממשלתיים  

אחרים 
מענק איזון 

מענקים  
אחרים  
ממשרד  
הפנים 

תקבולים  
אחרים 

הנחות  
בארנונה 

2021הצעת תקציב  17,14342,4687,4142,53014,6952,7101,2943,800
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סעיף תקציבי

2021לשנת ₪תקבולים באלפי 

92,054כ תקבולים "סה

סעיפי הכנסות עצמיות
13,000ארנונה     ▪
20מפעל המים     ▪
537עצמיות חינוך  ▪
5עצמיות רווחה ▪
3,581עצמיות אחר ▪

17,143כ   "סה







פעולות נדרשות לקידום התיירות

מינוי רכז תיירות ➢

ן'תכנית אב לקידום התיירות בבית ג➢

משרד התיירות : י גורמים ממשלתיים ואחרים"גיוס משאבים ע➢

'  הרשות לפיתוח הגליל וכו, JNF, (במסגרת נוהל תשתיות ציבוריות)



גופים המפרסמים תמיכות לרשויות מקומיות

התיירותמשרד,והגלילהנגבלפיתוחהמשרד,הסביבהלהגנתהמשרד:ממשלהמשרדי➢
.נוספיםומשרדים(ציבוריותתשתיותנוהל)

.ועודישראלמקרקעימנהל,(ל"קק)לישראלקיימתקרן,הפיסמפעל:ציבורייםגופים➢

,פתוחיםלשטחיםהקרן,האירופיהאיחודקרן:נוספיםארגונים/וגופיםקרנות,עמותות➢
JNFJewish National Fund-USA))ועוד.



מקורות איתור מידע

משרדים וגופים ממשלתיים–ה''המרכבפורטל ➢

אחרים/ הגופים הממשלתיים / אתרי  אינטרנט של המשרדים➢

עיתונות כתובה➢

כנסים וימי עיון מטעם גופים מתקצבים➢

מערכת קולות קוראים  ➢



תפיסת הפיתוח העתידית

ומחקרחינוךמרכזישילובכ"תו,יישוביומיתוגכלכליצמיחהכמנועהתיירותקידום

.הטבעומשאביערכיעלושמירהמודרניתלחקלאות

חיבוריותיוצריםאשרהעכבישכוריבדמותשילוביותצופההרשותיתהגישה

.הקיימיםהמשאביםמיצויאתוממקסמתלכפרהטבעביןוקישוריות

אבןיהווהאשרוגלובליאזוריתיירותלמוקדיהפוך"הגלילפנינת"ן'גביתכפר

חוץותיירותפניםלתיירותשואבת



אסטרטגיית הפיתוח התיירותי

משמעותיתכלכליתכעוגןהוגדרההתיירות,הרשותיתמהתפיסהכחלק

אשרמוקדיםהעכבישקוריבשיטתפותחוזאתאבןוסביב.ליישוב

שיביאוופעילויותאטרקציותשלשלםמערךויוצריםיחדיומשתלבים

.וסביבתוהיישובשלהכלכלילפיתוח



"מן הטבע אל הכפר"אסטרטגיית 

קטיף  , אדמונית החורש, פארקים ומצפורים, מעיינות, שבילים להולכי רגל-נוף וטבע
.דובדבנים וחקלאות

ושדרוגשאטלים,ציבורייםחניונים,תנועהוהסדרתתחבורה-תומכותתשתיות

.התשתיות

שלוחת,ההישגיותנושאמחקרימרכז,והחילצומחחקרמרכז-ואקדמיהחינוך

.חקלאיספרבית,כנסיםמרכז,אוניברסיטאית

סיפורי הרובע עתיק , בתים מארחים, מופעים, פסטיבלים-תרבות ופולקלור
.וקולינריה



נוף וטבע



שבילי הולכי רגל ומצפורים



.ש"עדין-אלבהאאהנביאהקדושהמקוםובקרבתהאריהרפסגתעל,היישובבדרוםממוקם,בינלאומירחיפהלאתרבקרוביהפוךאשרהרחיפהאתר

.בדרוםהגלבועוהריבמזרחוהכנרתהגולןרמתמצוקיועדלמערבהתיכוןמהים,מדינהחציעלכמעטממנהשצופיםנשימהעוצרתתצפיתנגליתממנו

גלישהשלפסטיבליםלעשותיהיהניתן.וריחוףצניחהשל,ובכלללאזורייחודיתאטרקציהומציע,היםפנימעל'מ1040-כשלבגובהנמצאהאתר

.שוניםמבקריםומרכזיצימרים,מעיינות,מצפורים-שבסביבההשביליםעםוהןבמקוםהתצפיתעםהןהמשתלביםטיולים,"בתחפושתמצנח"וצניחה

.וצניחהקפיצהלשםושטחמידעמרכז,הסעדהשירותייציעהמקום

ל"אתר רחיפה בינ



הגנים המדורגים 
-כשלובגובההיישובבדרום,ש"עדין-אלבהאאהנביאהקדושלמקוםבצמודנמצאהמדורגיםהגניםאתר

.היםפנימעל'מ1040

תהיהבמקום.לבנוןוהרימירוןהריגוש,החרמוןאלמשקיף,היישובומערבמזרחצפוןאלצופההאתר

.ונטיעותישיבהספסלי,השביללאורךמיםהזרמתלצדמלאכותיותבריכות"נחש"שביל,מסבירןעםתצפית

.(בניהאינטנסיביותפחות)בחיפההבהאיםלגניםהדומהכזהפארקהקמתמאפשרהקרקעמבנה

הפרויקטשל'אלשלב,ר"מ2500-כשלכוללשטח



מצפים ופארקים, מצפורים



"אלעקבהראס "פרויקט 

קריית חינוך וספורט אקסטרים  , תיירות, שילוב של מגורים



פרויקט לאומי–הגשר התלוי 

אטרקציה נופית ייחודית במינה▪
ש"עאלדיןבהאאמכניסת הכפר ועד למקום הקדוש הנביא ▪
הא הארי–מחברת את הכניסה של היישוב להר הכי גבוה ▪



מעיינות ונחלים

עין הזקן ונחל האדמוניות
רון'אלגעין 



חינוך ואקדמיה



חינוך ואקדמיה

ארציחיקוימודל-לבגרויותבזכאותראשוןמקום-בחינוךמצוינות❑

.רפואה-ביו/והצומחהחילחקרחי-תל/צפתמכללתשלאקדמיתשלוחההקמת❑

קונגרסיםמרכזבדמותכנסיםמרכז❑

חדשניתחינוךקריית❑

מודרני-חקלאילחינוךספרבית❑



תרבות ופולקלור



תרבות ופולקלור

והקולינריההדובדבןפסטיבל,החורשאדמונית,זמאןכאן-פסטיבלים❑

מארחיםובתיםומסורתיאותנטי,הדרוזיהאוכלעלשנשעןהקולינריהשביל❑

נשמותוגלגולתרבות,מורשת,בהיסטוריהשמתמקדיםדרךמוריי"עמודרכיםסיורים❑



לקח תמונות מגרעין היישוב



זמאןפסטיבל כאן -לקח תמונות



תשתיות תומכות



תשתיות תומכות

שלטיעםבנוחיותלנועלמבקריםותאפשרהמקומיתברשותהתנועהאתתסדיראשרתחבורתיתאבתכניתהכנת▪

.והסברההכוונה

.ושטחיהברשותהמבקריםלרווחתציבורייםחניוניםוהצעתבהכנתרבותמשקיעההמקומיתהרשות▪

,נהריה)שבסביבהליישוביםהכפרביןהמקשרמרכזימסוףלצדלמבקריםשיוצעוונגישיםחדשנייםצ"תחקווי▪

(שמונהקריית,החולהעמק,טבריה,מעלות,כרמיאל

.ועודשילוט,הארה,האטהפסי,הרחבה-הקיימותהתשתיותשדרוג▪

למבקריםמרכזייםאתריםהנגשת▪

,הרחיפהואתרש"עאלדיןבהאאהקדושלמקוםהבניםגןביןמחברשישראלמערכותחללילזכרתלויגשרהקמת▪

.'מ250-כאורכו



המפה העתידית



קשת תמיכות

תרבות  
ייחודית

,  אתרי נוף
טבע  

וארכאולוגיה

הלנה  
והסעדה  
אותנטית

מצוינות  
בחינוך

אירועים 
עונתיים  

ופסטיבלים



.  שינוי הוא החוק של החיים"

אלה שמסתכלים רק על העבר וההווה  

."  יפספסו בוודאות את העתיד
קנדירלד'פיצגון 'ג



תודה על זמנכם


