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כריכה פנימית
פרק הזמן המצומצם שהוקדש לעבודה חייב התגייסות מאומצת של כל הנוגעים בדבר ,שתקצר היריעה מלהודות לכולם.
תודה מיוחדת ליוסי האן ולזאב מרגלית על המידע וההכוונה ,ולדיוויד טרופין אשר על ה  GISולכל המרואיינים שהקדישו
מזמנם וידיעותיהם
x

כרמית פינץ קדמי – מנהלת אגף תכנון פיסי ,משרד התיירות

x

פנחס כהנא – מנהל אגף תכנון ,קק"ל

x

דבורה ווליניץ-בונן – מנהלת מחלקת תיירות החברה להגנת הטבע.

x

מוטי בן שטרית – יו"ר הועדה הציבורית לסימון שבילים

x

דרור גוריון – מנהל אתר חץ השקט .מצפה רמוןhttp://www.silentarrow.co.il/ .

x

עופר שנער – מנהל אתר פארק הדיג ,מעין צביhttp://www.fishing-park.co.il/ .

x

שרה צפריר – מנהלת אתר ג'ינגס חאן ,גבעת יואבhttp://www.gkhan.co.il .

x

דורית אביהר  -מנהלת אירוח והדרכה ,בית ספר שדה חצבה

x

תום עמית  -מנהל גן לאומי ירקון

x

דודו פרו – מנהל גן לאומי חורשת טל

ת.ד  6377תל אביב 6106301
טלsarshalom@barak.net.il 03-3747236 :
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 .1מבוא
 1.1רקע
עבודה זו מהווה המשך לעבודת מטה נרחבת שהחלה בסוף  2007כהכנה להחלטת הממשלה  3367בדבר תכנית
לאומית לעידוד תרבות הפנאי והנופש בחיק הטבע ,שהתקבלה ב  30.3.2008בישיבה חגיגית במערת המנורה בגן
הלאומי בית שערים .הוחלט לפתח ולהרחיב את תרבות הטיולים בכל רחבי הארץ ,באמצעות פיתוח נוסף של חניוני
היום והלילה והפעילות סביבם  .ההחלטה מובאת במלואה בנספח מס .I
מפת פרישת חניוני הלילה הקיימים שהוצגה בישיבת הממשלה ,על רקע מפת סיור וטיול ותוואי שביל ישראל.

ועדת היגוי בין-משרדית )הכוללת את משרדי ראש הממשלה ,הגנת הסביבה ,החינוך ,התיירות ,החקלאות והאוצר ,את
החברה להגנת הטבע ,הקרן הקיימת לישראל ,מועצת תנועות הנוער ,אגודת אכסניות הנוער ,רשות העתיקות ,עמותות
התיירות ,אוניברסיטת חיפה ,ורשות הטבע והגנים( ממשיכה להתכנס בתדירות חצי שנתית ועוסקת במגוון היבטים של
עידוד תרבות נפש ופנאי בחיק הטבע .לוועדה צוותי משנה בנושאים שונים כמו שיווק ויחסי ציבור ,נראות ושילוט,
תכניות חינוך וכיו"ב' .צוותי המשנה הגישו לוועדה מסמכים מקצועיים המפורטים ברובם ברשימה הביבליוגרפית של
עבודה זאת.
מדיניות הממשלה שתומצתה בהחלטה להנחיות ביצוע ,דומה למדיניות שבהן נוקטות מדינות מערביות רבות בעשור
האחרון .ראוי לשים לב לדמיון הרב שבין הרקע להחלטת ממשלת ישראל לבין הצהרת נשיא ארצות הברית ברק
אובמה מ  2010על תכנית אסטרטגית למאה ה  21למען  America's Great Outdoorsהמובאת במלואה בנספח .II
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 1.2מהות העבודה הנוכחית
מטרת העבודה:
לנתח את מצאי חניוני הלילה ,הפרטיים והציבוריים ,לבחון את הצורך בהקמה והסדרה של חניונים נוספים ולהמליץ על
דרכים ותמריצים להגדלת הביקוש ללינה בחניונים ולהגדלת היצע החניונים בכל הארץ.
היקף העבודה:
עבודה זו ממשיכה ומרחיבה את תכנית האב הנוכחית .ממשיכה בזמן  -מעבר לשנת היעד של התכנית שתוקפה עומד לפוג
ב  ,2013מרחיבה במרחב השותפים – לסקטור הפרטי ,ובהיבטים נוספים :ניהול ,מידע ,תפעול ,תמריצים וכיוב'.
הגדרת העבודה היא עקרונות לתכנית אב המשכית לחניוני לילה .כמו תכנית האב הנוכחית ,גם עבודת המשך זו עוסקת
בלינה בחיק הטבע בלבד ולא בכל מרכיבי המדיניות לעידוד תרבות הפנאי והנופש בחיק הטבע .העבודה מתבססת על כל
העבודות שהוגשו לוועדת ההיגוי בעבר ועל חומרים זמינים נוספים בארגונים החברים בוועדת ההיגוי ובספרות .מסגרת
הזמן והתקציב אינם מאפשרים איסוף נתונים ראשוניים ומחקרים מקוריים .העבודה תצביע על הצורך בעבודות המשך
בתחומים שבהם יתגלה לכך צורך.
העבודה מאפשרת הרחבתה לתכנית אב מלאה ,על כל המשמעויות הכרוכות בכך .יחד עם זאת כיוון שהעבודה משקפת
תמונה רחבה של רב ההיבטים של נושא חניוני הלילה ,שלב העקרונות מאפשר להערכתנו להמליץ בחלק מההיבטים על
מעבר לשלב של תכנון לביצוע .בהיבטים אחרים תידרש עבודות המשך לפני שניתן יהיה לעבור לביצוע.
 1.3עיקרי ההמלצות
תכנית האב שנמצאת היום בתהליכי מימוש מצליחה להביא לגידול לינארי של כ  10%בכל שנה במספר הלנים בחניוני
הלילה הציבוריים מאז  .2008הערכות דומות מתקבלות מגורמים הבקיאים בסקטור הפרטי .אחוז המשפחות מתוך סך
הלנים נשאר קבוע לאורך שנים אלו  .כדי לשנות את תרבות הפנאי והנופש בישראל מציעה תכנית זו להפנות את עיקר
תשומת הלב אל פלח השוק של המטייל העצמאי )בעיקר ,אך לא רק ,ישראלים( ולפעול להגדלת מספר הלינות שלו באחוז
גדל והולך מדי שנה עד שיהווה את פלח השוק העיקרי ,כמקובל בעולם המערבי.
1.3.1

יעדים עיקריים

א.

הגדלת ההיצע
x

ליצור היצע גדול ככל האפשר של חניוני לילה המותאמים למטייל העצמאי ,מגוון ככל האפשר ,וקרוב
בהתאם לרגישות השטח ,למשאבי טבע נוף ומורשת.

x

להתאים את הפריסה של חניוני הלילה המותאמים לקבוצות גדולות למאפייני הטיולים במרחבי הטיול
השונים ,ולהתאים את התנאים הפיסיים בחניונים אלה לדרישות השוק המוסדי.

ב.

הגדלת הביקוש להגדיל את הביקוש לחניונים לילה בכלל והחניונים המצוינים למעלה בפרט ,על ידי מטיילים
עצמאיים ישראלים ותיירים.

ג.

שיפור האיכות להתאים את דפוסי ניהול החניונים ,ולהשפיע על התנהגות הלנים בחניונים ובהתאם לכך לתכנן
את אופי ומיקום החניון .
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1.3.2
א.

"תקציר מנהלים"  -אמצעים עיקריים למימוש היעדים
הגדלת ההיצע  -תכנון
x

להגדיל את היצע חניוני הלילה הקטנים בחיק הטבע המיועדים למשפחות באמצעות תוספת שירותים,
מקלחות וברזיה ,ברוב חניוני היום הקיימים בשמורות בגנים וביערות.

x

להגדיל מאוד את מגוון חניוני הלילה בכל רמות הפיתוח על חוף הים ,על ידי הצעת השירות באופן
קבוע ,בכל הגנים הלאומיים החופיים קולטי הקהל ,ומתן אפשרות לינה על חוף הים במירב חופי
הרחצה המוכרזים בארץ.

x

להגדיל מאוד את האפשרות לינת משפחות בסמוך למקווי המים קולטי קהל ומוסדרים ,המנוהלים על ידי
גופים ציבוריים וציבוריים למחצה )גן השלושה ,עין יזרעאל ,מעיינות עמק המעיינות ,מאגרי מים בגולן(.

x

לתכנן מיקום כ  60חניוני לילה קט נים לאורך שביל ישראל ,וחניונים נוספים לאורך דרכים אזוריות כמו שביל
הגולן ,שביל מים לים ,דרך הבשורה ועוד ולעודד הקמת חלקם על ידי הסקטור הפרטי בשולי הישובים
הסמוכים לדרכים.

x

לתכנן ול עודד הקמת חניוני לילה בצמוד לערים התיירותיות תל אביב ,ירושלים וטבריה ,במרחק הליכה /
רכיבה באופניים מאתרי התיירות העיקריים בעיר.

x

לעודד הקמת חניוני לילה בצמוד לבתי הספר שדה של החברה להגנת הטבע )ומרכזי הדרכה ציבוריים
דומים( תוך שימוש בתשתית בנויה קיימת .להתרכז בבתי הספר שנמצאים בצמוד למשאב טבע )חרמון,
מירון ,אכזיב ,עין גדי ומצפה רמון(.

x

לעודד הקמה וניהול של חניוני לילה המותאמים לפעילות של"ח ו"טיולי כוכב" של מערכת החינוך ,על ידי
עמותות ההנצחה המנ הלות את האנדרטאות הגדולות בשטחים הפתוחים )חיל התחזוקה בתל חדיד ,החלל
הבדואי בצומת המוביל ,גולני בצומת גולני וכיוב'(.

ב.

הגדלת ההיצע  -עידוד
x

לעודד הקמת איגוד לכל אתרי הקמפינג בארץ ,בדומה להתאחדות בתי המלון.

x

לתקצב תכנית מענקים רב שנתית להקמת חניונים מכל הסוגים המומלצים בתכנית האב ,שיבנו על פי
ההנחיות והתקנים.

x

ל תמוך בחניונים ציבוריים בעיקר במקרים שהם מספקים שירות שהסקטור הפרטי אינו יכול לספק,
ולתמוך בחניונים פרטיים שמספקים שירות שהסקטור הציבורי מתקשה לספק.

x

לזרז הטיפול בתכניות סטטוטוריות הכוללות חניוני לילה )לדוגמא :שפת מדבר – מצפה רמון ,חצבה
וכיוב'(.

ג.

הגדלת ההיצע  -רגולציה
x

לקדם את אישור התקנות החדשות לחוק רישוי עסקים ,להסדיר בתקנות נושאים שונים המונעים קבלת
רישיון עסק :בניה מחומרים קלים ,כיבוי אש ,בריכות אקולוגיות ,מטבחים משותפים לשימוש עצמי ,מקלחות
ושירותים ביולוגים ,מערכות מחזור מים להשקיה.

x

להסדיר בתקנות את האפשרות לבניית חניונים אקולגיים  unpluggedשאינם מחוברים לתשתיות מים
חשמל וביוב ותפעול באמצעים "ירוקים" כגון חשמל מאנרגיות חליפיות ,השבת מים להשקיה ,שירותים
ביולוגיים וכיוב'.

ד.

x

לאפשר קניינית )בכפוף ל תכנית מפורטת( הקמת חניוני לילה קטנים בשטח חקלאי ובשטח מרעה

x

לאפשר בתכנית מפורטת הקמת חניוני לילה ברמות פיתוח נמוכות בשטחים פתוחים

הגדלת הביקוש  -שיווק ותפעול
x

ליצור אתר אינטרנט לאומי הכולל מערכת הזמנות מקוונת לכל חניוני הלילה הציבוריים והפרטיים
בארץ ,ולכל פעילויות ה  outdoorבארץ.

x

לאפשר הזמנה מקוונת של מקום מסוים ומוגדר במירב חניוני הלילה הציבוריים בארץ בלי קשר לרמת
הפיתוח של החניון ולגוף המפעיל אותו.

ה.

שיפור האיכות  -רגולציה
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x

לעדכן את הנחיות משרד התיירות לחניון )קמפינג( משולב כך שיתאימו למציאות הקיימת והרצויה בשוק.

x

לכתוב הנחיות תכנון לכל סוגי החניונים הנוספים

x

להגדיר תקנים מחייבים לרמות שירות שונות של חניונים ,ליצור מערכת פיקוח ובקרה המעניקה את התקן
בדומה לפיקוח על ענף המלונאות.

 1.4הגדרות והמשגה
המושג תרבות הפנאי והנופש בחיק הטבע כולל מגוון רב של מושגים ,חלקם חופפים ,חלקם משלימים וחלקם מוכלים או
מכילים האחד את השני .האבחנה בין המושגים איננה חד ערכית  ,ואפשר למצוא את אותו מונח משמש לתיאור מקרים
שונים בתכלית האחד מהשני בין אם הדבר נעשה בתו ם לב מהעדר סטנדרטיזציה ,או בכוונה כדי להשיג יתרונות שיווקיים.
להלן רשימה של המונחים השגורים ביותר בתחום.

א.

Recreation

מונח ברור בתרבות המערב ,הניתן אולי לתרגום לעברית באמצעות המונח המעורפל "פנאי ונופש" .בדרך כלל זהו המונח
הרחב ביותר ה כולל גם פעילות פנאי בסביבת המגורים או העבודה ,וגם פעילות פנאי והנופש בחיק הטבע  .outdoorלעיתים
קרובות משמש המונח גם בהיבט הצר של פנאי ונופש בחיק הטבע בלבד ,כמו האתר הפדרלי האמריקאי המשלב את כל

פעילויות ה  outdoorואפשרויות ה  campingונקרא http://www.recreation.gov

ב.

Outdoor

המונח הקשה ביותר לתרגום לעברית כיוון שהוא מהווה חלק מהותי מתרבות המערב שעדין לא הושרש בתרבות
הישראלית .המונח  outdoorמקושר בדרך כלל לפעילות דינמית כלשהי מחוץ לסביבת החיים הרגילה ,לרב בסביבה
הטבעית :הליכה ,רכיבה על אופניים או סוסים ,שייט בקאנו או קיאק ,שחייה ,דיג ,טיפוס הרים וכיוב' ,הוא איננו מתייחס
לעצם השהייה "מחוץ לדלת" הבית אלא לסוג הפעילות מחוץ לבית

ג.

Camping

קמפינג .מגוון אמצעי לינה בשטח הפתוח החל מאוהל אישי
קטן ופשוט ועד לקראוון מפואר ומאובזר .לעיתים משמש
המונח גם במשמעות הרחבה יותר של "מחנאות" – כל
הפעילות הנלוות ללינת שטח.
במנוע החיפוש הפדרלי של ארה"ב אפשר למצוא את
קטגוריות הלינה הבאות תחת הכותרת  .campingקראוון,
נגרר הכולל מקום לינה בתוכו או שנפתח למקום לינה,

קמפינג בשנת  ,1907מוסקוקה לייק ,אונטריו ,קנדה )האן ,2011 ,עמ' .(1

אוהל ,בקתה ,יורטות ,ובאתרים א חרים נמצא גם "בית עץ"  ,אוהל טיפי ,אוהלי ספארי ,ועד לינה באיגלו.

ד.

חניון ללא פיתוח )"חניון שלט"( – primitive camping

חניון ברמה הבסיסית ביותר ללא פיתוח זולת שילוט המציין את האפשרות
ללינה במקום .בדרך כלל ללא תשתיות תומכות )מים ,פינוי אשפה,
שירותים הצללה( וללא תשלום .העובדה שחניון פרימיטיבי איננה מעידה
דבר על פרימיטיביות ציוד הקמפינג ,ואולי להפך .אם בעבר היציאה אל
הטבע דרשה ויתור על מנעמי הציביליזציה הרי הטכנולוגיה היום מציעה
מגוון של אמצעי מחנאות קלים מאוד ,משוכללים ויקרים בדרך כלל,
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שמאפשרים בישול ,תקשורת ,ת אורה כמעט כמו בבית .מזרונים נוחים ואמצעים ל"ייצור" מים ,בידוד מוחלט מהאקלים
שבחוץ וכיוב' .כל זאת ללא פגיעה באיכות ובעצת חווית ההתבודדות והחזרה לבראשית .

ה.

חניון דרג ב' – חניון ברמת פיתוח חלקית

בהעדר סטנדרטיזציה בהגדרות רמת השירות ,הגדירה תכנית העבודה שנמצאת בהליכי יישום ,את המושג הזה כדי לתאר
חניון הכולל משטחים ללינה באוהלים ,ויכול לכלול בניית קירות אבן נמוכים ועבודות עפר ,הגדרת דרכים ,אתרי חניה ,אזורי
לינה מוגדרים ,הצללה ונקודות להבערת אש .חלק מהחניונים כוללים מים זורמים ,פינוי אשפה ושירותים קבועים או
שירותים זמניים ניידים בעונות השיא.

ו.

חניון דרג א'  -חניון ברמת פיתוח מלאה

גם הוא מושג שנקבע בתכנית העבודה ,כדי לתאר חניון הכולל את כל המרכיבים של הרמה הקודמת ובנוסף מערכות
תשתית )חשמל ,מים ,שפכים( אמצעי לינה קבועים ) סוכות ,אוהלים קבועים לאירוח קבוצות וללינה ,סככות צל( ,מתקני
פיקניק וכן מבנים קשיחים המשמשים שירותים קבועים ,מקלחות חמות ,מבנים ללינת מורים ונהגים ומבני עזר ושירות
נוספים כגון משרדים ,כיתות לימוד ומרכזי שירות ,הדרכה ,חנות ,מזנון.

ז.

חניון )קמפינג( משולב Glamping / Boutique camping /

חניון לילה שמשלב אפשרות לינה במבנים קבועים  .בעולם קיימים אתרים שבהם בקתות ,אהלים משפחתיים קיימים
שמפורקים בסוף העונה ,ואפילו קראוונים שמוסעים לאתר בתחילת העונה .אתרי אינטרנט רבים מאפשרים הזמנות
באתרים כאלה ברחבי העולם ,והם הפכו לזירת עסקים תיירותית מעניינת שבה מתכננים חופשות על פי אפשרות הלינה
בקמפינג יוקרתי.
לאחרונה נוצר מונח תיירותי חדש" Glamorous Camping ,מחנאות נוצצת" או בקיצור  .Glampingהמתייחס בדרך כלל
לאתרים קטנים ,המנוהלים באופן מוקפד ואיכותי ונמצאים בתוך או בסמוך למשאב טבע נוף ומורשת ,וגם לאפשרות להקים

מאהל איכותי כזה בהזמנה מראש .אתרים כאלה קיימים בעולם http://goglamping.net/

כולו וגם בישראל במידה

מסויימת.
בארץ ההגדרה הדומה ביותר לאתרים כאלה היא חניון )קמפינג( משולב .ע"פ הגדרות משרד התיירות ב"תקנים פיסיים
לתכנון וסיווג מתקני אכסון תיירותי" עמ'  .85חניון כזה צריך לכלול לפחות  20מיטות ביחידות אכסון תיירותי קבועות מסוגים
שונים :מבנים קלים ,מבנים בבניה אקולוגית מיוחדת ,אהלים מיוחדים ,וכיוב' .נמצא באזור מתאים למנוחה ,בילוי ונופש
בחיק הטבע .מוצל בעיקר על ידי עצים .כולל מבנה ציבורי מרכזי לשהייה ,אכילה וכיוב' .ראוי לצין שבעולם ככל שהאתר קטן
יותר הוא נחשב איכותי יותר .באתר  http://glampinghub.com/נמצאו רק  51אתרים מתוך  138אתרים בעולם כולו,
כוללים  20מיטות ומעלה.

ח.

"זולה"

אתרי שהיה קטנים וייחודיים שאינם משטח הקמת אהלים סטנדרטי ,ומצד שני אינם כוללים בינוי ותשתיות כבדות ולכן לא
נכללים בהגדרה "חניון )קמפינג( משולב" ,נוצרה ההגדרה העממית "זולה" המציינת מקום קטן עם אווירה חופשית ונעימה
בחיק הטבע .אתרים אלה נמצאים בחוות הבודדים ולעיתים אף בלב השטחים הפתוחים במקומות מסתור ליודעי ח"ן בלבד.

לינה באוהל באתר ההנצחה עין מימון

לינה במבנה עתיק משוקם – חורבת זעק
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בנוסף לזולות המסחריות קיים בארץ גם מספר לא מבוטל של זולות פשוטות יותר שפועלות ב"קוד פתוח" – אתרים
שמתוחזקים מטעמים פילנטרופיים לחלוטין כגון אתרי הנצחה משפחתיים לחיילים או הבי טבע .אתרים אלה מתוחזקים
בדרך כלל על ידי ציבור הלנים הגומלים טובה למקימי הזולה ,לאלה שתחזקו ושדרגו אותה לפניהם ולאלה שיבואו אחריהם.

ט.

קראוון  /קמפר RV /
1

תרבות כלי הרכב המאפשרים לינה בשטח  Recreational Vehicle life styleהיא נושא רחב ומפותח מאוד בארצות
גדולות עשירות ומרווחות )צפון אמריקה ,אוסטרליה וחלקים מאי רופה( וראוי לסקירה נפרדת .תרבות זאת נפגשת עם
תרבות ה  outdoorבחניונים מעורבים המיועדים לכלי רכב ואהלים  ,ולינה ברכב כזה נכללת במונח הרחב  campingולכן
ראויה להתייחסות מצומצמת גם בעבודה זאת.

לינה באהל באתר ההנצחה עין מימון

בעולם קיימים מספר סוגים של  :RVרכב ייעודי שזה כל תכליתו  -בד"כ מיועד השכרה ,נגרר או מועמס על טנדר – במקרים
רבים בבעלות פרטית ומתקנים שאינם מאפשרים לינה בתוכם אלא מאפשרים הקמה מהירה של אהל ,מטבח ומקלחת
המקופלים בתוך נגרר ) .(pop upקיים משרע עצום של איכויות החל מרכב  vanשעבר הסבה מצומצמת ועד לאוטובוס גדול
שנבנה במיוחד לצורך לינה בתנאי בית מרווח )ואכן קיימת תופעה של מגורים בכלי רכב אלה בעיקר של פנסיונרים
שעתותיהם וממונם בידם(.

ניתן לחנות את ה  RVבכל חניון מותר .חניה ללא חיבור לתשתית מים ,חשמל וביוב נקראת חניון יבש .כדי להפעיל את כל
אמצעי הנוחות הקיימים ברכב קיימים שני סוגים של חניונים :חניון שבו ניתן להתחבר לחשמל בלבד )מים וביוב במכלים
ברכב מקבלים מילוי  /ריקון בנקודת שירות( ,בד"כ משולב עם חניון אהלים רגיל .חניון הכולל את כל החיבורים ,בד"כ חניון
פרטי נפרד ל  RVהמיועד להשהיה ארוכה.

 1ראה לדוגמא http://www.rvlifemag.com/
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י.

Ecotourism

התקרבות מושכלת למשאב טבע נוף ומורשת ,אחראית מצד המטייל ,ומנוהלת מצד הרשויות .בספרות קיימות עשרות
הגדרות למונח הזה ,לכולן נופך חיובי ולכן הוא משמש בד"כ משתמשים כמקדם מכירות לתיירות סטנדרטית באיכות קצת
יותר גבוהה או כיירוק ) (green washingשל תעשיית התיירות הפוגענית .התנהלות נכונה של תיירות אקולוגית היא רבת
פנים ) :( Mühlbauer p. 9היא בעלת השפעה סביבתית נמוכה ,היא תיירות טבע בסדר גודל קטן ,שמחנכת את המטייל.
לכל ההיבטים האלה יש קשר הדוק ללינה בחיק הטבע .ההשפעה הסביבתית של לינה באוהל נמוכה ממיטה בחדר במלון,
הלינה באוהל מאפשרת התקרבות אינ טימית אל הטבע שהיא גם תוצאה וגם סיבה של מטיל מחונך  /אחראי יותר שכן
לצורת טיול ובילוי זאת טביעת רגל אקולוגית נמוכה מאוד ,עד כדי כך שהמבקרים מהווים חלק מממשק ניהול הטבע
והמורשת.
לא ניתן להגדיר כללים רחבים למיקום אתר קמפינג אקולוגי ,למרכיביו ,לגודלו ולכללי ההתנהגות שבו .לעומת הגישה
הטוענת שאין להתיר כלל חנית לילה בשטחים שמורים אפשר להציב את האמירה שדווקא בשטח המנוהל על ידי גוף ציבורי
שמטרתו שמירת המשאב והנגשתו לקהל ,אפשר להגיע לאיזון הנכון ואילו הפניית החניונים האקולוגיים לשטחים פתוחים
לא מנוהלים עלול להיווצ ר מצב שבודדים לא אחראיים יגרמו נזק גדול הן לסביבה והן לשאר המבקרים.

יא.

slow tourism

מגמה מתחזקת בשוק התיירות העולמי .קיצור של ה"מסעות" התירותיים הארוכים הן בהיבט הזמן והן בהיבט המרחב,
והתרכזות בביקורי עומק באזור אחד מוגדר .הביטוי המשמעותי העיקרי של מגמה זאת היא התיירות העירונית – תיירים
המגיעים לעיר אחת ומבלים במלון אחד את כל חופשתם ,בדרך כלל תוך שימוש בתחבורה ציבורית ואופניים .למגמה זאת
יש קשר הדוק ל  campingהמאפשר לינה בקרבת יעד הטיול ואפשרות ל טייל מספר ימים טיולים היוצאים מנקודה אחת
)טיולי כוכב( ללא מעבר מאתר לאתר.
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 .2תיאור וניתוח המצב הקיים
 2.1מטרת הלינה
קיימת ספרות מחקרית נרחבת בקשר למניעי הנופש בחיק הטבע .אפשר להכליל אותם ל  7קטגוריות עיקריות
) :(Smolcic 2009חופש הבחירה -גמישות הטיול ,עוצמת החוויה ,השינוי מאורח החיים העירוני ,הקרבה לטבע
על היבטיו השונים ,פש טות החיים לעומת המורכבות והפורמליות של חיי השגרה ,חברתיות – עם נופשים נוספים
ועם המשפחה ,ורוחניות – הזדמנות להתבוננות עצמית.
מהמחקר של חברת פאנלס )נספח מס'  ( IVעולה כי המוטיבציה בארץ אחרת ,והיתרונות המקובלים בעולם כגון
עצם חווית הלינה ,והתפיסה כי חניוני הלילה מקורבים למקומות הטיול .נתפסו כיתרון רק אצל 11-13%
מהנשאלים בהתאמה .יחד עם זאת אחרי חשיפה להסבר על חניוני הלילה באמצעות חומרי הקמפיין עלה במידה
רבה אחוז התופסים את הלינה בחניון לילה כחוויה חיובית ,גם בלי קשר לטיול.
אפשר לחלק את חניוני הלילה לשני סוגים עיקריים מבחינת המוטיבציה ללינה .אתרים המשמשים לשינה בלבד,
ואתרים שבהם שוהים גם במהלך היום הצמוד ללילה .מאפייני הביקוש לאתרים אלה שונים לחלוטין הן מבחינת
איכות ההיצע והן מבחינת גודל הביקוש.
התפלגות הלינות בארץ בין אתרי שהיה לאתרי שינה איננה ברורה .בהעדר נתונים מספריים מאתרי המגזר
הפרטי אנו נאלצים לבחון את האתרים הציבוריים בלבד .בחוה"מ פסח אפשר לטייל )ללון( ולנפוש )לשהות(
מבחינת עונת השנה .דרום הארץ וצפונה אטרקטיביים במידה דומה ולכן ניתן לנתח את התפלגות הלינות
הארצית .בחג אין כמעט טיולים מוסדיים ולכן הוא משמש אינדיקטור נוח לבחינת התפלגות ביקושי המטיילים
העצמאים בלבד .בחוה"מ פסח  2010מתוך  11000לנים ב  15אתרים פעילים בניהול רט"ג כ  6000לנו ב 8
אתרי שהיה ו כ  5000ב  7חניוני שינה .
היתרון העיקרי שעולה מלינה בחניוני לילה היא כי הלינה זולה  ,30%חסכונית או משתלמת  23%קיימת אבחנה
בין התפיסה "זול" לבין התפיסה כי הלינה חסכונית או משתלמת.
2.1.1

שינה

כאשר המוטיבציה העיקרית ללינה ,היא עצם הלינה ,אפשר להגדיר מספר סיבות ללינה ,בנוסף לחסכון הנלווה
בעלויות :
x

לינה בקרבת משאב טבע ,נוף או מורשת :ויתור על נוחות כדי לחוות חוויה שנובעת מאוטנטיות המיקום.

x

תחושת הקרבה בין הלנים :התרחקות על גורמים מסיחי דעת הקיימים בבית או במלון ,לשם העצמה של חווית
ההתקרבות בין חברי הקבוצה  /משפחה.

x

עצירה בסוף יום של טיול נודד )רגלי או רכוב( לאורך מסלול ארצי או אזורי כגון שביל ישראל ,שביל ישראל
לאופניים ,שביל הגולן ,מים לים וכיוב' ,או לטיול מקומי של מספר ימים.

x

"גיחה" לטיולים של מספר ימים באזורים הסמוכים לחניון

x

לינה בפארק בשולי העיר :מטעמים של העדפות אישיות ,מלווה בדרך כלל בכניסה לעיר בתחבורה ציבורית או
באופניים או ברגל וקשור למגמת ה ecotourism
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2.1.2

שהיה

 2.1.2.1נופש
כאשר עצם השהיה בחניון הלילה היא מטרת החופשה ,ולא אמצעי לפעילות אחרת ,אפשר להגדיר את השהיה
כנופש.
רב חניוני הנופש בארץ ,נמצאים בצמוד  /בתוך מקור מים :חוף ים )ג.ל אכזיב ,חוף ציבורי גופרה( בריכה )גן
לאומי חורשת טל ,אתר גני חוגה( או נחל )גן לאומי גן השלושה ,חניון מעין ברוך על נחל חצבני( לחניונים אלה יש
כמובן הביקוש הגדול ביותר .מבין החניונים המנוהלים על ידי רט"ג  3חניוני הנופש )חורשת טל ,אכזיב ,הבונים(
הם תמיד החניונים הפעילים ביותר.
 2.1.2.2פעילות
סוג מיוחד של חניוני שהיה הוא חניונים שבהם השהיה בחניון היא במטרה לפעול בחניון במשך היום ולא לצאת
ממנו לטיול בסביבתו  .קיימים סוגים שונים של פעילות שקובעים את אופי החניון:
x

מרכז לפעילות שדה ,בד"כ לנוער

x

סדנאות קבוצתיות כגון  , Out Door Trainingלימוד עצמי ,גיבושי עובדים

x

רכישת מיומנויות סביבתיות כגון  ,Permacultureבניה אקולוגית

x

חניון קונספט – בדומה למלונות נושא שקראו תיגר על החדגוניות של מלונות הרשת ,ובדומה לפארקי
שעשועים נושאיים ) (theme parkמוקמים בעולם יותר ויותר חניונים ייעודיים לנושא מיוחד החל מחניוני
אתגר שבהם הלינה היא בצמרות העצים ,ועד מחנות חשוכים בלב המדבר שמטרתם צפיה בכוכבים.

http://www.futurecamping.com/
 2.2פרישה גיאוגרפית ומאפיינים של החניונים קיימים
2.2.1

חניונים חדשים ומשודרגים מאז החלטת הממשלה

מאז החלטת הממשלה קידמה רשות הטבע והגנים תכנון של  17חניוני לילה ,מתוכם  4חניונים חדשים באחריות רשות
הטבע והגנים שלא היה בהם חניון בעבר )כוכב הירדן ,פלמחים ,עבדת ,קסטל/עין חמד ,תל ערד( .היתר בניה הצליחו לקבל
רק  3חניונים )מצדה ,תל ערד ,ואשקלון( אשר תוכננו מתארית מספר שנים לפני החלטת הממשלה וכן מספר חניונים
קטנים בנגב.
__תכניות מפורטות של קק"ל ליערות בהליכי אישור שונים ,כוללות ____ אתרים חדשים לחניוני לילה.
הסקטור הפרטי הקים עשרות חניוני לילה מאז החלטת הממשלה ,המספר המדויק איננו ידוע מכיוון שאין תהליך של רישוי
או פיקוח מקצועי על חניוני הקמפינג בארץ ,ולא קיימת התאגדות של החניונים לארגון גג כלשהו .משרד התיירות טרם
העניק כל מענק להקמת חניון )קמפינג( משולב במסגרת :מפעל מאושר".
2.2.2

בסיס הנתונים

עבודה זאת מרכזת לראשונה מיפוי ומידע על חניוני לילה קיימים  ,ציבוריים ופרטיים ממקורות שונים.
x

שכבת חניוני לילה  -רט"ג

x

שכבת חניוני יום  -קק"ל

x

שכבת ייעודי קרקע של חניונים בתכניות מפורטות ליערות  -קק"ל

x

מידע מילולי שהתקבל משל"ח ומהחברה להגנת הטבע
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x

מידע על חניונים פרטיים שפורסם באתר אורחן לילה  http://www.campingil.org.il/המנוהל
על ידי רט"ג וכולל רק הפניות לחניונים פרטיים שהתקבלו מעמותות התיירות .כדי להתגבר על השוני
הגדול ברמת הפירוט של המקורות ,כל אחד מהאתרים אופיין על ידי הפרמטרים הבאים

שם האתר

נ"צ

size

DevelopCode

PayCode

owner

operator

SleepType

אטרקציה/פעילות נוספת ללינה

מקרא לאיפיון מספרי בטבלת המידע
Operator

PayCode

SleepType

רטג 1-

ללא/לא ידוע 0 -

משטחים לבניית אהלים 1-

קקל 2-

בתשלום 1-

אהל קבוצתי 2 -

מועצה אזורית או גוף ציבורי אחר 3-

לקבוצות 2-

אהלים משפחתיים קיימים 3-
מבנים ייחודיים 4-

פרטי 4-
DevelopCode

owner

size

חניון שלט 0 -

ציבורי 1-

עד  50קטן 1-

חניון דרג ב – 1

זכין 2-

 50-250בינוני 2-

חניון דרג א 2-

פרטי 3-

למעלה מ  250גדול 3-

חניון )קמפינג( מיוחד 3-

שכבת ה  GISשנוצרה בעבודה זאת פתוחה לשימוש כל חברי הועדה .טבלת המידע הצמודה לשכבה
מצורפת בנספח מס'  IIIהמידע אינו כולל מספרי מבקרים .מידע כזה קיים רק לגבי חלק מהאתרים המנוהלים
על ידי רט"ג.
2

טרם נסקרו אתרי אינטרנט תיירותיים רבים שמפרסמים חניוני לילה פרטיים נוספים להערכתנו קיימים עוד
כמה עשרות חניונים פרטיים שטרם הוכללו בשכבת ה  .GISכמו כן נסקרו רק  4חניונים עונתיים לאורך חופי

עבודות המשך חשובות:
 .1הערכת מספרי לנים
 .2איתור כל החניונים
הנוספים

הכנרת מתוך כ  ,12ולא נסקרו החניונים לאורך הירדן ומקורותיו שמופעלים על ידי זכייני המועצות האזוריות.
להשלמת סקירה זאת חשיבות גדולה מאוד הן לרמת הניתוח ולמסקנות העבודה והן לשם הצגתו באתר
אינטרנט מרכזי לתועלת הציבור הרחב בדומה לקיים בארצות המערב.
2.2.3

עיקרי הממצאים של המיפוי

 2.2.3.1תיאור עיקרי הנתונים על פי המאפיינים
בסה"כ נסקרו  241חניונים .להלן התפלגות החניונים על פי המאפיינים העיקריים ,לא כולל חניונים שלגביהם לא ניתן היה
להשיג מידע.
x

x

x

2

הבעלות:
163
בעלות ציבורית
4
בבעלות של זכיין לטווח ארוך )כגון חופי הרחצה בכנרת(
74
בבעלות פרטית
גודל:
חניונים קטנים עד  50איש מיועדים למטיילים עצמאיים או מספר משפחות 14
חניונים בינוניים יכולים להכיל עד  250איש מיועדים לקבוצות 125
חניונים גדולים יכולים להכיל מעל  250איש  -שכבה שלמה של בית ספר תיכון .
מפעיל:
130
רט"ג
27
קק"ל
מועצות אזוריות או גוף בעל אופי ציבורי אחר כמו החברה להגנת הטבע ושל"ח

?, http://www.tiuli.com/map.asp

www.mapa.co.il

93
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76

x

x

x

פרטי
תשלום:
חניונים ללא תשלום 131
חניונים בתשלום 92
חניונים בתשלום לקבוצות בלבד 18
אופי הלינה:
165
בניה עצמית של אהלים
כוללים אהל או סככה לקבוצות 59
33
כוללים אהלים בנויים למשפחות
53
כוללים מבני קבע
)סך הכל גדול מ  241כיוון שבחלק מהחניונים קיימים מתקני לינה מסוגים שונים( .
רמת הפיתוח:
ללא פיתוח כלשהו 87
61
רמת פיתוח מינימאלית המתוארת בסעיף ההגדרות כחניון דרג ב
חניונים הוגדרו דרג א41
50
חניונים כוללים מבנים מיוחדים העונים על ההגדרה של קמפינג מיוחד.
ניתן לבצע הצלבות בין מאפיינים שונים של החניונים שבשכבה .התוצאות הבולטות בהצלבה בין המאפיינים זהות
המפעיל ,רמת הפיתוח של החניון וגודלו ממחישה מספר תופעות שינותחו בהמשך

x

כל חניוני השלט ) (66מופעלים על ידי רט"ג

x

כמעט כל החניונים הפרטיים ) 74מתוך  (76הם ברמת פיתוח מלאה או מיוחדת

x

רובם הגדול של החניונים הפרטיים ) 62מתוך  (76הם בגודל בינוני.

x

כמעט כל החניונים הקטנים הם פרטיים ,ורובם ברמת פיתוח מלאה או מיוחדת

x

כשליש מכל החניונים הכלולים בשכבה ) 83מתוך  (241הם חניונים גדולים בבעלות ציבורית ,רבע הם
חניונים ציבוריים בינוניים ורבע חניונים פרטיים בינוניים.
2.2.4

חבלי ארץ ומרחבי טיול

 2.2.4.1חלוקה תיירותית של המרחב הגיאוגרפי
שינוי תרבות הפנאי והנופש באופן שתכלול לינה
בחיק הטבע ,הוא חלק משינוי כללי בתרבות
הטיול  -חזרה מודעת לדפוסים ישנים של טיול
איטי ,בהתאמה לטכנולוגיות חדשות .הטיול
ה איטי מאפשר חוויה עשירה יותר של הטבע
הנוף והמורשת באופן בלתי אמצעי במרחב
מצומצם יחסית ,חוויה המתמשכת מעבר ליום
אחד.
כדי לעודד את שינוי דפוס הטיול באופן שתואר,
מקובל ליצור בידול תיירותי בין אזורים בעלי
מאפיינים שונים )הגדלת הביקוש( ולאפשר בכל
אחד מהם לינה בחיק הטבע )הגדלת ההיצע(,
באופן שמתאים לקהלי היעד השונים )שיפור
האיכות( .
כל המדינות שמעודדות את תרבות ה  outdoorנוהגות להבליט את מגוון אזורי הטיול .כך למשל פרובינציית British
 Columbiaבקנדה ,מחולקת בכל פרסום תיירותי ל  6אזורים תיירותיים שאין להם שום קשר לחלוקה האדמיניסטרטיבית
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של הפרובינציה .כיוון ששטחה פי  50משטח מדינת ישראל  ,כל אחד מאזורים אלה זוכה למערכת פרסומים ענפה ,שבה אף
3

הוא מחולק לאזורים תיירותיים .
מדינת ישראל היא מדינה קטנה המרושתת ברשת כבישים ענפה .בטיול הכולל מספר ימים אפשר לטייל בחלק נכבד מהארץ
אם מקדישים מספר שעות לא גדול לנסיעה ממקום למקום .רב אזורי הטיול בארץ ניתנים לביקור קצר ולא ממצה ,בטיול של
יום אחד ללא לינה ,ממרכזי האוכלוסייה הגדולים.
לצורך עבודה זאת חילקנו את הארץ ל  29מרחבי טיול ,חבלי ארץ בעלי מאפיינים דומים .החלוקה המוצעת כאן משלימה את
החלוקה של הנגב למרחבי טיול שהוצגה ב"חניוני לילה – תקציר צוות תכנון ופיתוח ,מרץ  "2010עמ'  .10ברב האזורים
)למעט המרחבים המעוירים במלואם במרכז הארץ( אפשר לטייל  /לשהות מספר ימים כדי להעצים את חווית הביקור.

3

http://www5.hellobc.com/eguide/bcvacationplanner.html?utm_medium=Curricula&utm_source=MIP&utm_campaign=GGOP
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חלוקה זאת מפורטת למדי ונעשתה לצורך הפקת מירב התוכנות בעבודה זאת ובהליך התכנוני שימשיך אותה .ייתכן
שלצורך הצגת המידע לקהל ,ניתן להסתפק בחלוקה למספר קטן יותר של אזורים ,כמו למשל  19אזורים לפי החלוקה
המקובלת למפות סימון שבילים ,אך בוודאי שלא ניתן להסתפק בחלוקה ל  5אזורים הקיימת בשלב ההרצה של אתר אורחן
לילה.
במבט במפת המיקומים שאיננה מבחינה בין החניונים על פי מאפיינים שונים ,אפשר להסיק שברוב האזורים המטוילים
בארץ קיים היצע סביר של חניוני לילה.
x

ב מרחבים שבהם לא קיים היצע של שטחים פתוחים המושכים פעילות בחיק הטבע ,לא קיים גם היצע של חניוני
לילה) .מישור החוף בין חיפה לעזה( גם באזורים בהם אין תחושת בטחון )בשומרון ובבקעת הירדן( אין למעשה
חניונים.

x

מבין המרחבים המטוילים ,רק במרחב בקעת באר שבע ,רמות מנשה ושפלת יהודה ,קיימים מעט מאוד חניונים.

כאשר מתבוננים בחלוקה למרחבי טיול על פי מאפיינים שונים של החניון ניתן לגלות תמונה מורכבת יותר:
 2.2.4.2רמת הפיתוח של החניונים במרחבי הטיול

ניתוח ראשוני
x

אזור ים המלח וצפון הערבה הם
האזורים המגוונים ביותר בארץ
מבחינת סוג החניון.

x

בהר הנגב הצפוני )רמת נגב(
קיימת דיכוטומיה בין חניונים ללא
שירות כלל לחניונים ברמת
פיתוח מיוחדת )במחיר גבוה
ומעט מקומות(.

x

9

5

3

9

1

1

חרמון וצפון הגולן

6

1

1

הירדן ההררי ומקורות הירדן

1

2

7

גליל עליון מזרחי

8

1

1

4

2

מערב הגליל

6

3

3

דרום הגולן

4

סובב כנרת

10

4

באזורי שמורות הטבע הגדולות:
גליל עליון מזרחי ,הרי אילת והר

14

ללא פיתוח

4

גם באזורים המיוערים הגדולים

2

בארץ :הרי יהודה והכרמל

4

קיימים רק חניונים ללא פיתוח או
בפיתוח חלקי
x

סה"כ

מיוחד

מלא

חלקי

פיתוח

6

הנגב קיימים כמעט רק חניונים
x

פיתוח

פיתוח

פיתוח

ללא

לא ניתן ללון בחניון ללא פיתוח
סביב הכנרת ולא בגולן.

מרחב טיול

1

2

1

1

2

1

12

2

1
1

עמק המעיינות

1

יהודה ושומרון

1

השרון

1

1
1

2

1

ירושלים

9

הרי יהודה
גוש דן

2
1

3

1

1

גוש עציון

1

2

שפלת יהודה

1

אזור אשקלון

8

4

אזור ים המלח

5

1

בקעת באר שבע ערד וחבל יתיר

1

נגב מערבי

6

מכתש גדול ומכתש קטן

1
19

4

7

1

4

2

16

2

רמת מנשה ורכס אמיר
חדרה וחוף הכרמל

1

2

חיפה והכרמל

בקעת הירדן

1

3

1

4

1

12

1

גליל תחתון

3

1
8
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הר הנגב הצפוני

30

13

2

1

14

13

5

1

5

2

23

5

3

3

12

הר הנגב ומכתש רמון

2

15

הנחלים הגדולים והרי אילת

9

2

2

1

4

239

50

41

61

87

17

צפון הערבה

דרום הערבה ואילת
סה"כ

 2.2.4.3גודל האתר במרחבי טיול

אין
ניתוח ראשוני
x

סה"כ

<250

50-250

>50

מידע

ברב מרחבי הטיול יש מספר

9

1

5

2

1

חרמון וצפון הגולן

דומה של חניונים גדולים

9

1

7

1

הירדן ההררי ומקורות הירדן

10

7

3

ובינוניים.
x

8

4

3

1

מערב הגליל

המכתשים מתאפיינים בחניונים

6

2

3

1

דרום הגולן

מרחבי הר הנגב הצפוני והדרומי

4
7

2

14

7

7

בחרמון ובירדן ההררי אין

4

2

1

למעשה חניונים גדולים.

2

2

4

2

חניונים בינוניים לעומת הגדולים

1
1

סובב כנרת

4
3

ומכתש רמון ,מתאפיינים בריבוי
x

גליל עליון מזרחי

הגליל העליון המזרחי ,ואזור
גדולים במיוחד.

x

מרחב טיול

1

1

גליל תחתון
חיפה והכרמל

1

עמק המעיינות
רמת מנשה ורכס אמיר

2

חדרה וחוף הכרמל

1

בקעת הירדן
יהודה ושומרון

1

1

1

השרון

1

1

ירושלים
הרי יהודה

13

5

4

2

1

1

גוש דן

3

2

1

גוש עציון

3

2

1

1

19

7

10

7

4

3

4

4

1

שפלת יהודה
אזור אשקלון

1

1

אזור ים המלח
בקעת באר שבע ערד וחבל יתיר

1

3

נגב מערבי
מכתש גדול ומכתש קטן

16

11

3

2

30

9

18

2

13

4

9

צפון הערבה

23

4

19

הר הנגב ומכתש רמון

17

6

10

9

6

3

241

93

125

1

1

הר הנגב הצפוני

הנחלים הגדולים והרי אילת
דרום הערבה ואילת

14

9

סה"כ
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 2.2.4.4סוג המפעיל במרחבי הטיול
סה"כ

פרטי

ניתוח ראשוני
x

רט"ג מתמחה בהפעלת חניונים

9
9

6

קק"ל מתמחה בהפעלת חניונים

10

1

1

בגליל העליון ובהרי יהודה )מיועדים

8

1

1

ברובם לקבוצות(.

6

4

בצפון הגולן ומקורות הירדן יש ריבוי

4

4

חניונים פרטיים ומיעוט חניונים

7

3

במפה ,אך לא בטבלה(.

x

ציבוריים
x

בצפון הר הנגב קיים ריבוי של
חניונים פרטים )חוות הבודדים(

x

במקביל לריבוי חניונים ציבוריים
באזור ים המלח ובדרום הר הנגב

4

קיים היצע גדול של חניונים פרטיים

1

1

במקביל לריכוז גדול עוד יותר של

1

ושלח( פרושים באופן אחיד על כל

5

3

גליל עליון מזרחי

4

2

מערב הגליל

1

1

דרום הגולן

1

1
1

הארץ ואף פעם אינם מתחרים על
אותו קהל יעד באותו אזור טיול.

3

3

עמק המעיינות

1

רמת מנשה ורכס אמיר

1

חדרה וחוף הכרמל
יהודה ושומרון

1
1

1

2

13

חיפה והכרמל

בקעת הירדן

1

13

גליל תחתון

3

1

2

הגופים הציבוריים למחצה )חלהט

1

2

הירדן ההררי ומקורות הירדן

סובב כנרת

14
4

1

חרמון וצפון הגולן

1

2

חניונים ציבוריים.
x

אחר
8

בנגב ובכרמל )וכן בחוף הים – נראה
x

ציבורי

קקל

רט"ג

מרחב טיול

ירושלים

1
9

1

השרון

3

הרי יהודה

2

גוש דן
גוש עציון

3
1

שפלת יהודה

1

אזור אשקלון

19

7

12

אזור ים המלח

7

1

6

בקעת באר שבע ערד וחבל יתיר

4

2

2

נגב מערבי

16

2

14

מכתש גדול ומכתש קטן

30

15

15

הר הנגב הצפוני

13

5

7

צפון הערבה

23

6

17

הר הנגב ומכתש רמון

17

הנחלים הגדולים והרי אילת

5

דרום הערבה ואילת

130

סה"כ

1

3

1

1

1

17
9

3

1

241

76

8

27

 2.3פלחי שוק – קהלי היעד
2.3.1

מקור ואיכות הנתונים

מטרת התכנית לעידוד תרבות הפנאי והנופש היא "לפתח ולהרחיב את תרבות הטיולים בכל רחבי הארץ" כלומר לסייע
להגדלתו של מוצר תיירותי שנמצא בתחילת תהליך הצמיחה שלו  .לשם כך יש לבחון את כל פלחי שוק הלנים בחניוני לילה
ולהבין את פוטנציאל הגידול שלהם.
האחוז של פלח שוק תיירות ה  campingמתוך כל פלחי השוק הקיימים בארץ הוא זניח :תיירות נכנסת )בכל מרכיביה(,
קבוצות תיירות פנים ו ) FITעצמאיים  /משפחות( תיירות פנים .פלח השוק היחיד שבו אחוז לינת השטח במצב הקיים הוא
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משמעותי הוא פלח מערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית .בגלל גודלו )או קוטנו( של השוק ,ובגלל ראשוניות
הטיפול הממשלתי בנושא ,הנתונים לגבי היקפי הביקוש הקיים דלים מאוד ,והערכות על פוטנציאל הגידול של השוק
ומאפייניו מבוססים על סקרים מצומצמים בהיקף המשתתפים ובהיקף השאלות.
בעבודה זאת נסתפק בתיאור איכותי של קהל היעד .כדי שניתוח הביקוש ללינה בחיק
הטבע יוכל לשמש בסיס לתכנון פיסי נדרש בסיס נתונים קונקרטי נדרש מחקר איכותי
וכמותי נוסף שיכלול בין השאר:
מחקר בקרב משתמשי חניוני הלילה הציבוריים והפרטיים
מחקר בקרב מדגם מייצג את פלח השוק של  FITתיירות נכנסת
עבודת המשך מוצעת
למשרד התיירות

2.3.2

מחקר בקרב ה"חלוץ" של התיירות הנכנסת שכן משתמשת בחניוני לילה בארץ
סקר ספרות על שוק הקמפינג והיקפו בעולם ,על הרגלי הצריכה ומאפייני השיווק.

השוק המוסדי

שוק זה מורכב מקבוצות מערכת החינוך הפורמאלי ומקבוצות של המערכת הפורמאלית למחצה כגון תנועות נוער ,קייטנות
וחוגים  ,הכפופה אף היא למגבלות הרגלוטור .בשוק זה אפשר לכלול גם קבוצות תיירות נכנסת המתנהגות כמו מערכת
החינוך הישראלית כמו קבוצות 'תגלית' ודומיהן .שוק זה הוא למעשה קהל שבוי .הלנים אינם מקבלים את ההחלטה האם
ללון בחניון לילה  .היא מתקבלת על ידי המארגנים ,משיקולים חינוכיים ותקציביים.
פלח שוק זה לן באופן בלעדי כמעט בחניונים המנוהלים על ידי גופים ציבוריים :רשות הטבע והגנים ,הקרן הקיימת לישראל,
החברה להגנת הטבע ועמו תות הנצחה הקשורות למערכת השל"ח.
למרות מאמצים רבים שנעשים בשנים האחרונות במערכת החינוך להגדיל באופן משמעותי את אחוז לינת השטח מתוך סך
הלינות ,בעיקר לצורך החזרת המסורת של "טיולי כוכב" ,ניכר שמספרי הלנים בחניוני הלילה המנוהלים על ידי רט"ג
ומיועדים בעיקר לשוק זה דומים זה לזה ו דומים לאורך השנים .כך למשל מצדה ,נחל עמוד ,יהודיה ,הם בסיסי טיולים ידועים
של מערכת החינוך ולנים בהם כ ) 16,000(±10%ב  4השנים האחרונות.
2.3.3

השוק העצמאי

שוק זה מורכב ממטיילים עצמאיים ,מקבוצות של משפחות ומקבוצות מטיילים פרטיות ,מכונה לרב "משפחות" .גם גודלו של
שוק זה קשה מאוד להערכה.
אחוז פלח שוק זה מכלל  300,000הלנים בחניוני רשות הטבע והגנים מוערך כ  30%בלבד והוא לא השתנה באופן
משמעותי ב  4השנים האחרונות .לעומת זאת הוא מהווה כמעט  100%מהלנים באתרים הפרטיים ,שמספרם אינו ידוע
ומספרם גדל בקצב גדול יותר ממספר האתרים הציבוריים בשנים האחרונות.
כמו בכל תחום צרכני אחר ,הופכים אזרחי מדינת ישראל דומים יותר לתושבי מדינות המערב .מעט מחקרי השוק שבוצעו
בארץ בתחום לינת הלילה הופנו לכן לקהל זה מתוך הבנה שזהו השוק שבו פוטנציאל הגידול הגדול ביותר .כיוון שהפער בין
אינטנסיביות לינת השטח בארץ ובעולם הוא עצום ,אפשר להסיק מסקנות לגבי מימוש הפוטנציאל בטווח הבינוני גם ללא
הערכות מספריות מדויקות.
2.3.4

תיירות נכנסת FIT

פלח שוק התיירים העצמאיים הוא כאמור פלח העיקרי בתיירות הקמפינג בעולם בכלל ובמיוחד במדינות שמהן באה
התיירות הנכנסת לארץ )ארצות הברית ,צרפת ,אנגליה ,גרמניה . ( ..בארץ חלקה של תיירות הקמפינג מתוך סך תיירות
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הנכנסת זניח ולא נמדד כלל .אין ספק שלפלח שוק זה פוטנציאל גידול עצום הן בשל האחוז הגדל של תיירות הקמפינג
)  ecotourism, slow-tourismועוד( מסך כל התיירות בעולם.
מוצע לשים לב ל ערך המוסף של הקמפינג הצליני .יציאת מצרים היא המסע הנודד המתועד הראשון בהיסטוריה .המסע
במדבר נתפש כמסע רוחני שבשיאו מתן סיני למרגלות הר סיני ובסופו הכניסה לארץ .הפרשנות הרוחנית למסע מופיעה
בדרשות של כל המטיפים הפרוטסטנטים והאוונגליים .יש כמיהה גדולה בקרב נוצרים רבים לשחזר את המסע הפיסי
והרוחני .מעניין לציין שמדינות המערב שבהן אוכלוסייה פרוטסטנטית – אוונגלית גדולה )צפון אמריקה ,צפון אירופה( הן
המדינות שבהן קיימת מורשת  outdoorותיקה והן המדינות שמהן מגיע מספר התיירים הגדול ביותר לארץ )למעט רוסיה(.
לכ אורה עבודה זאת איננה צריכה לעסוק בפלח שוק זה כיוון שהוא איננו קהל היעד של החלטת הממשלה הערכית והיעד
שהציבה לעצמה מדינת ישראל .מצד שני הגדלת הביקוש לחניוני לילה לתיירים עצמאיים ,עשויה ליצור סף כניסה שיאפשר
את קיומם של חניונים "בסטנדרטים של חו"ל" הדרושים מאו ד לגיוון היצע החניונים בארץ .התאמת החניונים בארץ
לסטנדרט אליו הורגל התייר המערבי ,תאפשר למשוך אליהם את הישראלים שמטיילים בקמפינג בחו"ל ועדין לא עושים
זאת בארץ .יתרון נוסף של הפנייה לתיירות הנכנסת היא "השטחת השיאים" .תיירות זאת מטיילת לכל אורך השבוע ומחוץ
לחופשים של תיירות הפנים.
אתרים שהכשירו את עצמם מבחינה פיסית ,שיווקית ותפעולית למבקרים מחול מדווחים על ביקושים יוצאי דופן .כך למשל
האתר "חץ בשקט" במצפה רמון מומלץ  lonely planetמ  2007מעריך את היקף התיירות הנכנסת בכ  60%מהלינות ,מה
שמאפשר לו להגיע לתפוסה מלאה בסופי שבוע של העונות 70% .בעונה 50% .מחוץ לעונה.
אתרי אינטרנט בעולם משווקים בהצלחה מרובה מספר קטן של אתרי קמפינג בארץ .כך למשל האתר

http://www.hostelworld.com

מאפשר הזמנה מקוונת של  5אתרי קמפינג בארץ )חץ בשקט ואורחן מתי ורוני

במצפה רמון ,חוות הגמלים בממשית ,כפר הנוקדים ליד ערד והאוהל הבדואי בחילף(.
במשרד התיירות נעשים מאמצים רבים לשווק את הארץ לתייר העצמאי ,אך מאמצים אלה אינם כוללים שיווק ייעודי לתיירות
הקמפינג .כך למשל קטגוריית ה  campingבאתר הרשמי של משרד התיירות כוללת שלוש תמונות חינניות ומשפט כללי
אחדGet a tent, a sleeping bag and a backpack and come to camp and experience Israel's natural :
4

 wonders and nature reservesאך איננה כוללת כל מיד ע קונקרטי על חניוני לילה ,סוכנים המתמחים בתחום או הפניה
לאתרים פרטיים העוסקים בתחום.
2.3.5

לינה בקראוונים )קמפרים(

במדינת ישראל קיימים ככל הנראה עשרות בודדות של קמפרים
פרטיים וקמפרים בודדים להשכרה .הסיבה לכך היא בעיקר השטח
הקטן של המדינה ,והיותה "אי" המנותק למעשה מתנועה
תיירותית יבשתית מכל עבריו .כתוצאה מכך לא התפתחו תשתיות
תומכות לקמפרים .בעבר היו מספר חניוני קראוונים בארץ .חלקם
הפכו במרוצת השנים ל"שכונה" של כלי רכב המשמשים למגורים
קבועים )כמו חוף דור( ואחרים פורקו.
במסגרת עבודה זאת לא נבחנו האמצעים לעידוד אמצעי אכסון
תיירותי חדש זה לתרבות הפנאי והנופש .היבטים רבים של הענף כמו רישוי כלי רכב ומיסוי חורגים מתחומי הידע של
עבודה זאת .

http://www.goisrael.com/Tourism_Eng/Articles/Accommodations/Pages/Camping.aspx
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נדרשת עבודת המשך שתיקח בחשבון את
היתרונות והחסרונות שבפיתוח הענף והאם ראוי
שפיתוחו יעשה על חשבון תקציבים וסדרי
עדיפויות הנובעים מהחלטת הממשלה לעידוד
תרבות הפנאי והנופש בחיק הטבע.

עבודת המשך מוצעת
למשרד התיירות

 2.4מאפיינים פיסים
צפיפות

2.4.1

"ארץ צפופה ,חניונים צפופים"" ,יש לרכז א ת הפיתוח כדי שלא לפגוע בפתוח"" ,פיזור הלנים מקשה על התחזוקה והניקיון"
אלו הסיבות העיקריות שנותנים מנהלי האתרים הציבוריים ,ומקבלי ההחלטות לתחושה שהצפיפות בחניוני הלילה בארץ
גבוהה במיוחד .תחושת הצפיפות עולה מהסקרים המעטים שנערכו בארץ כפוגמת בחווית הלינה בחיק הטבע )ראה להלן
סעיף  .(2.8תחושה זאת איננה מגובה במחקר אמפירי על השטח לנפש בחניוני לילה בארץ לעומת המקובל בארצות
המערב.
החניונים הציבוריים בארץ אינם מתוכננים באופן שמגדיר קיבולת .בניגוד לתכנון אכסון מלונאי שבהם קיימים תקנים קשיחים
של מ"ר \ מיטה ,ומ"ר שטחים תומכים \ מיטה ,הרי שבתכנון חניוני לילה ,המגבלה היחידה הקיימת היא רישיון עסק .רישיון
זה אינו כולל שיקולי איכות המוצר התיירותי ומשרד התיירות אף אינו אחד מהמשרדים הנדרש לאשר את רישיון העסק.
ראה להלן בסעיף  2.9.2מתחת.
5

חוק שירותי תיירות  1976קובע שחניון הוא שירות תיירות הכפוף לחוק ,ומגדיר חניון – "שטח שהוכשר ללינה בתנאי שדה
שבו מספקים או מציעים לספק ,בתמורה ,שירותי לינה לתשעה אנשים או יותר בעת ובעונה אחת" .שר התיירות רשאי,
להסדיר בתקנות את פעולתו ודרכי ניהולו של שירות תיירות אך למעט חניון משולב שהגדרתו פורטה בסעיף ז 1.4ז מעל,
שירות החניון לא הוסדר בתקנות .החוק אינו מתייחס לתכנון הפיסי של חניון.
ברב ארצות המערב ,מתוכננת הפריסה הפיסית של חניון לילה ,כמו גם מרכיבים אחרים של תשתית הפנאי והנופש בחיק
הטבע ,על פי קווים מנחים ,שונים ממדינה למדינה ,אם כי בעלי מאפיינים דומים .כך למשל קובץ הנחיות התכנון של
6

 BC PARKSכולל בין השאר מכסות שטחים לתכנון פרוגרמתי של חניוני קמפינג:
825 square metres per campsite including buffer areas

 825מ"ר לעמדת אהל ,כולל אזורי חייץ
1100 square metres per campsite including buffer areas

 1100מ"ר לעמדה כולל אזורי חייץ

1425 square metres per campsite including buffer areas

 1425מ"ר לעמדה

Campground High Density

חניון לילה צפיפות גבוהה
Campground Medium Density

חניון לילה צפיפות בינונית

Campground Low Density

חניון לילה צפיפות נמוכה

2 hectares per 50 sites including day use area

Group campground High Density

 20000מ"ר ל  50אהלים כולל שטחים לשימוש יום

חניון קבוצתי

 400מ"ר לאהל.

http://www.tourism-law.co.il/sherut.htm
http://www.env.gov.bc.ca/bcparks/operations/design_guidelines.pdf
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7

המדריך הפדרלי האמריקאי  , RECREATION FACILITY DESIGN GUIDELINESעוסק בתכנון אדריכלי והנדסי
מפורט ולכן מתייחס למידות נטו לביצוע .השטח המוגדר כ"פרטי" בתוך החניון ,לצורך הקמה של אהל אחד הוא  80מ"ר
מתוכם כ  14מ"ר למשטח מפולס לאהל עצמו.
שטח חניון הלילה בגן לאומי חורשת טל מיועד כמעט רק למטיילים עצמאיים .שטחו הוא  180דונם .קיבולת החניון היא
 1700לנים .גם אם נניח לצורך ההשוואה  3לנים באהל בממוצע השטח לאהל בגן הלאומי חורשת טל הוא  317מ"ר .לעומת
 825מ"ר המומלצים ב  British Columbiaלחניון לילה בצפיפות גבוהה.
חניון הלילה בגן לאומי מקורות הירקון מיועד כמעט רק לקבוצות .שטחו  15דונם ומותרת בו לינה של  1300איש .כיוון
שלינת קבוצות של מערכת החינוך בארץ מתרחשת בד"כ ללא אהלים ,נניח לצורך ההשוואה  4לנים באהל בממוצע ,כך
שאם היתה הלינה מתבצעת באהלים השטח הממוצע לאהל היה  46מ"ר – תשיעית מהקריטריון המומלץ לחניון קבוצתי ב
.BC
קיים הרושם שחניוני הלילה הציבוריים בארץ צפופים במיוחד בעוד חניוני הלילה הפרטיים מנסים לשמור על איכות ומקטינים
ביקושים על ידי העלאת מחירים .נדמה שבארצות המערב המצב הפוך .החניונים הפרטיים מנסים לדחוס את המבקרים עד
למכסימום שמאפשר הקו ד התרבותי של צפיפות מבלי לפגוע בפרטיות ,ואילו החניונים הציבוריים שהם שירות של רשויות
קרקע שונות ,מספקים היצע של חניונים שעונה על הביקוש בעונות השפל והגבע .ביקושי שיא מנוהלים על ידי מערכת
הזמנות קשיחה )ראה להלן סעיף  ( 2.7.2ולעיתים גם על ידי פתיחת חניוני עודפים ,אך לעולם לא על ידי ציפוף האתר מעבר
לקיבולת המתוכננת שלו.
תחושת הצפיפות בחניונים איננה נגרמת רק על ידי השטח לנפש ,אלא גם על ידי אופי הפרישה באתר ואמצעי החציצה בין
משטחי הלינה .כיוון שבחניונים הציבוריים בארץ לא נהוג סימון של מיקום מחייב לאהל ,היוצר מרחק מינימלי בין הלנים ,הרי
שתחושת הצפיפות גדולה עוד יותר .ראה להלן בסעיף .3.3.1
2.4.2

רמת הפיתוח

תכנית האב ה נוכחית הגדירה כאמור  3רמות פיתוח של חניוני לילה ,חניון שלט ,חניון דרג ב' וחניון דרג א' .הנחיות משרד
התיירות מוסיפות רמת פיתוח נוספת – חניון מיוחד .הגדרות אלה פורטו בסעיף  .1.5החניונים הכלולים בבסיס הנתונים של
עבודה זאת קוטלגו על פי הגדרות אלה.
כל חניוני השלט נמצאים באחריות רט"ג  .תופעה זאת נובעת מהעובדה שלמעשה רק בשטחים הפתוחים המוכרזים כגנים
וכשמורות קיים איסור לינה למעט באזורים מותרים .למעשה כל שטח פתוח אחר יכול לשמש כחניון שלט .לינה בשטחים
פתוחים שאינם מוגדרים עלולה לפגוע באופן זמני או קבוע בערכיות השטח ,ויוצרת אתגרים ממשקיים גדולים מאוד שמנהלי
הקרקע כמו קק"ל והמועצות האזוריות מתקשים לעמוד בהם .באזורים בהם הביקוש ללינה בשטח לא מוסדר יצר לחצים
כבדים במיוחד ,כמו לאורך יובלי הירדן ,בוצעו בשטח פעולות גידור ומניעת גישה שחוקיותן מוטלת בספק ,וגם חוקקו חוקי
עזר מקומיים האוסרים על הלינה ומאפשרים אכיפת החוק.
כל החניונים הפרטיים הם ברמת פיתוח מלאה או מיוחדת  .תופעה זאת נובעת מהעובדה שבשטחים פתוחים המנוהלים
על ידי פרטיים – שטחי חקלאות ומרעה ,אין אפשרות להקים חניונים ברמת פיתוח נמוכה .כתוצאה מכך מופנה כל הביקוש
לסוג לינה זאת למנהלי הקרקע הציבוריים ,ולשטחים שהם בדרך כלל ערכיים יותר ,ותחזוקת חניונים אלה ממומנת
מתקציבים ציבוריים .
ראוי לשים לב שההגדרה של חניון דרג א – חניון ברמת פיתוח מלאה ,כוללת מגוון רחב מאוד של חניונים החל מחניון פשוט
כמו האפשרות להקים אהלים ברחבת הדשא של בית ספר שדה כלשהו ,שלא הותקן כלל למטרה זאת ,ועד חניון מפואר של
מספר אהלים בחוות בודדים בנגב.

http://www.usbr.gov/pmts/architecture/recfac/RecGuide-all.pdf
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מטייל המעוניין לבקר בחניון לילה ,לא יכול למעשה להבין מהי רמת הפיתוח של החניון מבלי שביקר במקום קודם לכן.
בעבר התקיימה בארץ התאגדות פרטית בשם "איגוד הקמפינג הישראלי" אשר ניסתה לקבוע סטנדרטיזציה של רמת
הפיתוח .היום לא קיימת שום מסגרת כזאת.
בעולם המערבי מקובלת התארגנות של בעלי ומפעילי חניוני הלילה,

אלה בד"כ ארגונים ללא מטרות רווח ,שמקדמים את האינטרס המשותף של בעלי החניונים – הגברת מודעות ,פישוט
הרגולציה וכיוב' .עצם החברות בארגון הדורש עמידה בתנאי סף ,ושיטת ההזמנות דרך אתר האינטרנט של הארגון מעניקה
מעין "תו תקן" לחניון .בארצות מסוימות יש מספר התארגנויות מקבילות ,וחניונים נושאים יותר מתו אחד .חלק מהארגונים
8

מקלים על המבקר על ידי קיטלוג האתרים לפי רמת הפיתוח ,כדוגמת שיטת הדגלים של מועדון התיירות הבריטי AA
המחלק את החניונים ל  6רמות ,בדומה לשיטת הכוכבים הנהוגה בבתי מלון.
 2.5עונתיות
תיירות המשלבת לינת שטח היא תמיד תיירות עונתית .עונת השיא היא בד"כ בקיץ ,גם באזורים שבהם האקלים נח יותר
בעונות המעבר ,כמו בארץ .כיוון שבילוי בחיק הטבע הוא בילוי מוטה משפחות ,עונת השיא קשורות לחופשות ממערכת
החינוך .בארץ אחוז גדול ממספר הלינות הוא של מערכת החינוך .אפשר לסכם את עונתיות הענף
x

טיולי מערכת החינוך הפורמלית לנים בחניוני שינה בעיקר במשך  5חודשים בשנה :אוקטובר –
נובמבר ,אפריל – יוני.

x

טיולי מערכת החינוך הלא פורמלית לנים בחניוני שינה בחופשת חנוכה ופסח .חלק מתנועות הנוער
משתמשות בחניוני לילה גם כחניוני שהיה )פעילות( גם למחנות הקיץ.

x

מטיילים עצמאיים לנים בחניוני שהיה  ,שרובם נמצאים כאמור על קו המים ,בסופי שבוע וחופשות שבין
אפריל לאוקטובר )פסח – סוכות( ובחופשת הקיץ גם באמצע השבוע .כמעט כל חניוני השהיה מנוהלים
על ידי הסקטור הציבורי והם נסגרים מחוץ לעונה זאת.

x

מטיילים עצמאיים לנים בחניוני שינה בדרום גם בסופי שבוע וחגים בין אוק'  -מאי

קיימת השלמה בין עונות השיא של לינות קבוצות ולינות של משפחות ,קבוצות מטיילות מהסתיו עד האביב ,ומשפחות
מהאביב עד הסתיו .קיימת השלמה גם בימי השבוע – קבוצות מטיילות באמצע השבוע ומשפחות בסופי שבוע .להשלמה
זאת חשיבות גדולה בתקופת האביב שבה יש ביקושי שיא גם לטיולי קבוצות וגם לטיולים משפחות.
ה השלמה בעונתיות מעודדת פניה של חניונים לשני קהלי היעד כדי "לישר את הגרף" של הביקושים .חניון שיכול להכיל
קבוצות ומטיילים עצמאיים יזכה לתפושה גבוהה יותר מחניון המיועד רק לאחד משני פלחי השוק.
בעולם קיימת מגמה מאוד ברורה של הרחבת עונת הטיולים .מגמה זאת נובעת מהגידול בשעות הפנאי ומהרצון לחוות את
ה טבע בכל עונות השנה ,והיא מתאפשרת על ידי שיפורים בטכנולוגיות של ציוד המחנאות וברמת הפיתוח של חניוני הלילה,
המאפשרים התמודדות טובה יותר עם תנאי מזג אוויר נוחים פחות.

http://www.theaa.com/travel/campsites_ratings.html 8
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בארץ חניוני שינה פרטיים ברמת פיתוח גבוהה התאימו את עצמם למגמה זאת ונהנים מתפוסה גבוהה ב סופי שבוע לאורך
כל השנה .תופעה זאת נכונה גם באזורי מזג אוויר קי צוני החל מנח"ל נמרוד שבחרמון ועד נאות הכיכר.

 2.6מאפיינים של בעלות
כיוון שגם הסקטור הפרטי וגם הסקטור הציבורי מפעילים חניוני לילה ,ראוי לבחון האם קיימים הבדלים במאפייני החניונים
המוצעים ,ולנסות להבין ממה הם נובעים.
לא קיימים חניוני שינה גדולים המנוהלים על ידי הסקטור הפרטי
כמעט כל החניונים הגדולים ,שיכולים להלין "מחזור של בית ספר תיכון" מנוהלים על ידי גופים ציבוריים :רט"ג,
של"ח ,חלה"ט .ככל הנראה קיים כאן כשל שוק כלכלי .כדי להתקיים בשוק מגוון נוספו בחניונים אלה במהלך
השנים אטרקציות רבות והם הפכו לחניוני שהייה )פארק הדיג מעין צבי ,( http://www.fishing-park.co.il/
או שאיכות הלינה בהם שודרגה והם כוללים חדרים ,העונים על ההגדרה "קמפינג מיוחד" )כפר הנוקדים
 .(http://www.kfarhanokdim.co.il/מפעילי האתרים אינם מוכנים לגבות מחיר חלקי ללינת שטח בלבד ללא
שימוש באטרקציות או בשירותי הסעדה וחדרים בנויים ,גם אם הדבר כרוך בוויתור על ביקור של קבוצה גדולה.
לעומת זאת מתקיימים במקומות אלה אירועים ללא לינה כלל וחלקם הפכו למעשה לגני אירועים והם אינם
מציעים לינה כלל )למשל אתר הקמפינג הוותיק נואיבה הים תיכונית במכמורת(.
לא קיימים חניוני לינה בחיק הטבע המנוהלים על ידי הסקטור הפרטי
הסקטור הפרטי לא מחזיק בשטחים טבעיים .ניסיונות להקים חניונים כאלה בשטחי מרעה שהם שטחים טבעיים
המוחזקים למטרות רעיה בלבד ,נסגרו בשל עבירות בניה והפרות של החוזה המעניק זכויות בקרקע .חלקם
נהרסו ומיעוטם קיימים באופן לא חוקי.
לא קיימים חניוני לינה באהלים על חוף הים המנוהלים על ידי הסקטור הפרטי
לעומת זאת האתרים שמנוהלים על ידי הסקטור הציבורי זוכים לביקוש גדול מאוד .הסיבה לכך משלבת ככל
הנראה את הסיבות לשני הכשלים הקודמים . 1 :אתרי לינה פרטיים בחוף שודרגו והפכו לכפרי נופש )כפר הנופש
טנטורה  ( http://www.dortantura.co.il/?p=27או אולמות אירועים  . 2לגופים פרטיים אין יכולת לקבל שטח החול
הנחשק להקמת אהלים .במקומות בהם קיים זיכיון ישן כזה הוא מנוהל באופן מאוד לא ראוי )בננה ביץ' אכזיב(.
הסקטור הפרטי והסקטור הציבורי מתמקדים בחניונים בגודל בינוני
 125חניוני לילה מתוך  241הם בגודל בינוני .מחציתם מופעלים על ידי הסקטור הפרטי ומחציתם על ידי הסקטור
הציבורי ,אולם כמעט כל החניונים הציבוריים ללא פיתוח או ברמת פיתוח חלקית ,וכמעט כל הפרטיים ברמת
פיתוח מלאה או מיוחדת.
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 2.7מערכת מידע והזמנות
2.7.1

מידע

בכל המדינות שבהן מפותחת מאוד תרבות הפנאי והנופש בחיק הטבע קיים אתר מרכזי אחד שמרכז מידע על כל חניוני
הקמפינג  .בד"כ זהו אתר ממשלתי  /ציבורי שמרכז את המידע על כל החניונים הציבוריים והפרטיים כאחד.
בארצות

הברית

למשל

הוקם

http://www.recreation.gov/

כחלק

מהתכנית

Outdoors

Great

.America's

אתר

אינטרנט

פדרלי

שמרכז מידע על כל מרכיבי תרבות הפנאי והנופש בחיק הטבע בכל המדינות בארצות

הברית ,באתרים ציבוריים ופרטיים כאחד.

החל מהדרכה מקוונת ל"מתחילים" כמו המלצות לרשימות ציוד וכלה בסיוע לארגונים לא ממשלתיים העוסקים בשטחים
הפתוחים לגייס מתנדבים ולהציע את פעילותם לקהל הרחב .האתר אינו מחליף אתרים של התאגדויות החניונים השונות
כמו  .http://www.gocampingamerica.com/הוא כולל את כל המידע הכלול בכולן.

אתר המידע הציבורי הישראלי אורחן לילה  http://www.campingil.org.il/מנוהל על ידי רשות הטבע והגנים,
נמצא עדין בתהליך הקמה .האתר כולל בשלב זה  94אתרים ציבוריים ופרטים בלבד .עדין לא קיימת באתר האפשרות
לחפש אתרים באמצעות מפת  GISולהצליב את שכבת החניונים עם שכבות מידע רלבנטיות אחרות כמו אטרקציות
תיירותיות ,מסלולי טיול וכיוב' .כיוון שהאתר לא כולל בתוכו את המידע ,אלא מפנה לקישורים של אתרים אחרים ,עדין לא
קיימת האפשרות להשוות בין האתרים על פי קריטריונים של רמת שירות ,מחיר וכיוב'.
בארץ אתרי המידע הפרטיים מספקים מידע רב ומפורט יותר .אתר מפה  http://www.mapa.co.il/general/index.aspכולל
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אתרים

פרטיים

וציבורים

ומאפשר

חיפוש

על

פי

מיקום

גיאוגרפי

בלבד.

ואילו

אתר

למטייל

? http://www.tiuli.com/map.aspכולל רק  247אתרי קמפינג אך מאפשר את רב החיפושים הנדרשים .השוואה בין
האתרים מעידה שמקור הנתונים שלהם אינו זהה ,הן לגבי האתרים הציבוריים והן לגבי האתרים הפרטיים.
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הזמנות

2.7.2

כמעט בכל חניוני הלילה המוסדרים בעולם המערבי קיימת מערכת הזמנות מקוונת ) (onlineהמאפשרת הזמנת מקום
מסוים בתוך החניון .המערכת פתוחה לזמן בלתי מוגבל מראש ,ואפשר לתכנן חופשה זמן ארוך מאוד מראש .
 Gulf Islands National parkחוף מזרחי קנדה  -פארק לאומי הכולל שטחים סגורים לכניסה .מפת מערכת ההזמנות.

)האן  2011עמ'(11

בארצות הברית וקנדה ניתן אף להזמין מקומות מראש לחניונים שבהם אין נוכחות קבועה של תחזוקה ואף ל primitive
.camping
ארגונים ממשלתיים ,ציבוריים או עסקיים  ,מאגדים את מערכת ההזמנות המקוונת של כל האתרים ,למערכת אחת שבה ניתן
למצוא

חניון

על

פי

מיקום

סוג

/

http://www.accesscamping.com/

החניון

/

רמת

השירותים

וכיוב'.

כך

למשל

מהאתר

אפשר להגיע לכל אתר קמפינג פרטי או ציבורי בכל צפון אמריקה ולהזמין

מקום.
היתרון העיקרי שבאתר מאחד כזה ,בנוסף לעצם הנוחות של החיפוש על פי אזור הטיול ,הוא ההאחדה של הנתונים
והיכולת לערוך השוואה בין האתרים על פי נתונים אובייקטיביים כמו השירותים הניתנים באתר ,שטח החניה )חשוב במיוחד
לקראוונים( ,מפת האתר המעידה על הצפיפות שבו ,כללים ו חוקים שונים המעידים על האווירה )כמו איסור הפעלת
גנרטורים( וכיוב'.

בארץ חניוני הלינה והשהייה הגדולים ,המנוהלים בד"כ כאמור על ידי גופים מוסדיים או מוסדיים למחצה אינם מאפשרים
הזמנה כזאת .אפילו חניוני השהיה המעטים המנוהלים על ידי גופים פרטיים )למשל כפר הנופש טנטורה
(http://www.dortantura.co.il/

או

פרטיים

למחצה

כמו

זכיינים

של

מועצה

אזורית

)גני

חוגה

-
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 (http://www.huga.co.il/מתנהלים באופן דומה ואינם מאפשרים הזמנות .הזמנת מקומות מסוימים אפשרית רק
בחלק מהחניונים הפרטיים הקטנים.
השירות הבסיסי בעולם של הזמנת מקומות מסוימים משווק כשירות  5כוכבים בחוף גופרה

9

 ,היחיד למיטב ידיעתנו,

שמציע את השירות בחלק קטן משטח האתר.
"חוף חמישה כוכבים בא לתת תשובה לנופשים האוהבים את הנופש החופי ,אך רוצים מעט יותר נוחיות ופינוק .עבורכם הכנו  18מגרשים
מסומנים ומתוחמים  .כל מגרש הוא בגודל של כ 40 -מ"ר והוא מכיל  :מקרר ביתי בגודל של  330ליטר כולל מקפיא .נקודות חיבור לחשמל.
תאורה הנשלטת על ידכם .שולחן פיקניק נוח לששה מבוגרים .מעמד למנגל )ללא מנגל (.השטח מוצל על ידי סככות צל ועצים .ובמקום
אדמה חצץ סומסום רך ועדין".

 2.8היבטים של ניהול ותפעול
בשני הסקרים הייעודיים היחידים שנלמדו במסגרת עבודה זאת ,נמצאו ממצאים דומים לגבי חשיבות קיומם של מרכיבים
מסוימים באתר לינה .מחקר באמצעות פאנל המשיבים האינטרנטי  Panel4allשערכה חברת פאנלס במרץ  2011בקרב כ
 500מרואיינים ,המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה בגילאי  ,20-55בישובים היהודיים במדינת ישראל ,וממצאיו מובאים

בנספח מס'  .IIIסקר אינטרנטי סטודנטיאלי ,באמצעות אתר השאלונים www.surveylyzer.com

שערכה הסטודנטית

שלומית בית יעקב בראשית  2010בין  74משיבים שלנו באתר נופש בחיק הטבע ,בשנה האחרונה.
10

סקר אינטרנטי

panels

רמת הניקיון

שירותים

שירותים ומקלחות

אבטחה

אזורים מוצלים

שולחנות וספסלים

חניה בסמיכות

ניקיון

החיסרון העיקרי שאוזכר במחקר של חברת פאנלס לגבי איכות הלינה בחניוני לילה ,הוא חוסר הנוחות שאוזכר על ידי כרבע
מהישראלים .לאחדים חוסר נוחות הוא אולי חלק בלתי נפרד מהלינה תחת כיפת השמים ,אבל החסרונות האחרים ניתנים
לטיפול :תרבות "העדר" כלומר ,העובדה כי רבים חולקים את אותו מתחם לינה ,אוזכרה בדרכים שונות ,למשל צפיפות,
11

המוניות ו חוסר פרטיות .
המחקר לא בדק מהם האמצעים או המרכיבים של חניון לילה שקיומם ימנע מאנשים ללון בחניון) .תאורה ,צפיפות ,גידור,
"אספלט" ,רעש גנרטורים (..אך בשאלות הפתוחות לגבי הנושאים המטרידים בחניוני הנופש בהם שהו הנשאלים בסקר
האינטרנטי ,עלו נושאים דומים  :דאגה לניקיון עד כדי קנסות והרחקה למלכלכים ,הגבלת מספר מבקרים ,שמירה על השקט
ועל הסדר.
חניוני הלילה שבהם קיימים שירותי ה נוחות החשובים לרב הישראלים )שירותים ,מקלחות ,ניקיון( הם גם החניונים הסובלים
ביותר מתסמיני "תרבות העדר" שכן בהם רבים חולקים את אותו מתחם לינה ,קיימת צפיפות רבה ,ותחושת המוניות ורעש
9

http://www.gofrabeach.com/%D7%9E%D7%92%D7%A8%D7%A9%D7%995%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9
D/tabid/363/language/he-IL/Default.aspx
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מבין האמצעים המצויים בחניון הלילה האמצעי החשוב ביותר הוא קיומם של מקלחות ושירותים במבנה סגור ,93%אך גם להיות השטח
מגודר ומאובטח יוחסה חשיבות גבוהה .89%ראוי לציין כי הימצאותם של שולחנות וספסלים דורג כבעל חשיבות ,אך כמעט ולא צוין כגורם
שאי קיומו מונע מאנשים ללון בחניון הלילה.

11

ראוי לציין שאצל נשאלים שנחשפו לקמפיין ההסבר גדלה מאוד ההכרה שתנאי הלינה בחניון לילה )ברמת פיתוח מלאה( עשויה להתאים
להם.
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לעומת זאת המבקש לברוח מ"תרבות העדר" יאלץ או לוותר על הנוחות ,ולהרחיק לחניון שלט ,או לוותר על הקרבה למשאב
או על המחיר הסביר ,ולפנות לאתרים פרטיים קטנים.
הרוב הגדול של החניונים המנוהלים על ידי הסקטור הציבורי הם שירות נלווה לגן לאומי ,יער ,בית ספר שדה ,אתר הנצחה
וכיוב' .ניהולם מתבצע על ידי צוות שעיסוקו העיקרי הוא שמירת משאבי טבע נוף או מורשת .יוצא מן הכלל המעיד על הכלל
הוא גן לאומי חורשת טל ,שניהולו מופרד מהגן הלאומי והוא מספק את מירב השירותים המקובלים בתחום בעולם .באופן
לא מפתיע מספר הלנים באתר זה יוצא דופן בין האתרים המנוהלים על ידי רט"ג  75-80אלף בחצי השנה שהאתר פתוח,
לעומת כ  15-20אלף בחניוני השהיה האחרים )חופי הים( המנוהלים על ידי הרשות .גם בשני חניוני הלילה החדשים יחסית
של רט"ג המנוהלים בנפרד ומיועדים לקבוצו ת ,חוות משמר הכרמל וחניון מצדה מערב ,ישנה עליה מתמדת במספר הלנים.
מאפייני תפעול של חניוני לילה בעולם שאינם קיימים בארץ
חניון מאויש חלקית  -בארצות שבהן שטחים פתוחים נרחבים ומרוחקים ,כמו ארצות הברית ישנם חניונים הפתוחים כל
השנה ,אך מאוישים על ידי צוות תחזוק ה קבוע רק בעונת הקיץ ,או בסופי שבוע בעונות אחרות .ב National Forest
 Serviceצוות התחזוקה הזמני מתגורר בקרוואן ניד ,השייך לשירות היערות או של פנסיונרים העובדים במשרה חלקית
ובאים עם קראוון שלהם .איש צוות זה נקרא מארח  hostוכך הוא רואה את תפקידו .הלינה בחניון כזה מחויבת בתשלום גם
כאשר הוא אינו מנוהל באופן מלא והפיקוח על התשלום )מראש באופן מקוון ,או בהפקדת מזומן בכספת( אקראי.
 – Walk in campingחניון שמיועד לספק את חווית השהיה בחיק הטבע למטיילים שאינם יוצאים למסעות של מספר ימים
עם הציוד ,אך מוכנים לעשות מאמץ כדי לזכות בחווית פרטיות ושקט .החניון אינו נגיש לרכב .המבקרים צריכים לשאת את
כל ציודם בעצמם למרחק של כמה מאות  /אלפי מטרים .חניונים אלה הם המבוקשים ביותר וכמעט תמיד קיים תשלום עבור
הזמנתם .חלק מהחניונים אינם כוללים שום פיתוח ואחרים כוללים שולחן ,מתקן להדלקת אש וכיוב' – בהתאם לרגישות
השטחhttp://www.sportsmansguide.com/Outdoors/Subject/SubjectRead.aspx?sid=0&aid=167898&type=A .
זכיינות תפעול ותחזוקה  park Facility Operator -בקנדה concession ,בארצות הברית .כחלק מתפישה נרחבת של
הפרטה מנוהלת היטב ,לרווחת המבקר ולהקטנת המנגנון הממשלתי ,גם חלק מעבודת התחזוקה חניוני הלילה מופרטת
לקבלנים או זכיינים .חברות אלה אינן מקימות את החניון ואין להם כל בעלות עליו ,אלא עוסקות בניהול הזמנות ,בניקיון
ובתחזוקה .עובדי הזכיין לבושים במדים דומים למדי רשות הפארקים ,אך מובחנים היטב כעובדי שירות ולא כפקחים .יש
להם סמכות אכיפה על חוקי ניקיון והתנהגות בתוך החניון אך לא על חוקי שמירת טבע וכיוב.

 2.9רגולציה
בארץ ,המגוון הגדול של רמות הפיתוח של חניוני לילה ,אופי הבעלות ,הגודל ומטרת הלינה ,יוצרים מצב לא ברור של מה
מותר ומה אסור וחשוב מכך מה ראוי ומה לא .להערכתנו רב חניוני הלילה הקיימים )כולל חניונים המופעלים על ידי הסקטור
הציבורי( אינם חוקיים בהיבט של תכנון ובניה ,רישוי עסקים וקניין.
2.9.1

תכנון ובניה

על פי חוק התכנון והבניה ותקנותיו ,כל הכשרת שטח לחניון לילה "ללא פיתוח" מחייבת היתר בניה .היתר בניה לחניון לילה
ניתן לקבל רק במקום שהתכנית המפורטת החלה עליו מתירה את השימוש של חניון לילה .ראוי לזכור שהחלטת הממשלה
התייחסה לחניוני יום ולילה כאחד .גם הקמת חני ון יום שבו מבנה שירותים ,מתקני משחקים וכיוב' מחייב היתר בניה.
משרד התיירות סייע לעשרות יזמים פרטיים שביקשו לבחון את האפשרות להקים חניון לילה ,באמצעות שעות יעוץ בחממת
התיירות  ,מיזמים בודדים הבשילו לשלב של "הרשאה לתכנון" בוועדה המשותפת למשרד התיירות ומנהל מקרקעי ישראל,
ולמיטב ידיעתנו אף אחד מהם לא הצליח להתאשר סטטוטורית  .זאת ככל הנראה הסיבה העיקרית שלמרות שניתן באופן
תיאורטי לקבל מענק של "מפעל מאושר" לצורך הקמת חניון לילה ,מעולם לא ניתן מענק כזה.
ברב השטחים הפתוחים שבהם קיימים ו  /או ראוי שיתקיימו חניוני לילה ,לא קיימת תכנית מפורטת כלל .גנים לאומיים,
שמורות טבע ויערות הם ייעודי קרקע הנובעים מתכנית מתאר ארצית או מחוזית .במקרים בהם קיימת מבואת כניסה או
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מרכז שירותים למבקרים קיימת לעיתים תכנית מפורטת ,אך היא לא כוללת ,ובדרך כלל גם לא ראוי שתכלול ,חניון לילה.
כמעט כל תכנית לחניון לילה תחויב בהליך של תכנון מתארי לשינוי ייעוד הקרקע לפני תכנון מפורט שיאפשר היתר
בניה.
תמ"א  – 8תכנית המתאר שעל פיה נקבעו רב הגנים הלאומיים ושמורות הטבע בארץ .על פי הגדרות התכנית גן לאומי הוא
שטח שנועד ,בין השאר" ,לשמש צורכי נופש לציבור בחי ק הטבע ,,,שיותקן לשמש למטרה זאת על ידי נטיעת עצים או
התקנת מתקנים או הקמת מבנים הדרושים במישרין לשימושים אלה" ,ול כן ניתן להקים בו חניוני לילה בתכנון מפורט ,אך
על פי התמ"א שמורת טבע מיועדת לצורך שמירת טבע ,וכמוהה שמורת נוף נועדה להיות שמורת נוף .על פי הגדרות אלה
שאינן מפורטות בהוראות התכנית לא ניתן לתכנן תכנית לחניוני לילה בשמורת טבע ובשמורת נוף .ראוי לשים לב שעל פי
הוראות התכנית אפשר לבטל עד  1/3משטח הפוליגון בתמ"א ומותר להקים תחנות מיתוג וטרנספורמציה ,מרכזיות טלפון,
מאגרי מים ,קווי טלפון חשמל ומים ,אך אסור להקים חניון לילה.
כאמור מאז החלטת הממשלה ב  2008לא הצליחה רשות הטבע והגנים לקבל היתר בניה לאף אחד מ  17החניונים
שנמצאים בהליך תכנון ,למעט  3חניונים בגנים לאומיים )מצדה ,תל ערד ,ואשקלון( אשר בהם לא היה צורך לבצע שינוי יעוד
לצורך הוצאת היתר בניה.
תמ"א 22
כ מו בגנים לאומיים ,גם בחלק מסוגי היערות ,מותר השימוש של חניון לילה ,למרות שאיננו מופיע בפירוש ברשימת הפעולות
המותרות ביער .סעיף . 13א .ביער יותרו ....דרכי יער ,נופש וחניונים ,מחנות נוער ,מתקני ספורט ,נופש ומשחקים ...וגם כאן
המעבר מתכנית מתאר ארצית להיתר בניה מצריך הכנת תכנית מפורטת.
קרן קיימת לישראל עוסקת בשנים האחרונות בהכנת ___ תכניות מפורטות ל ___ יערות ,שהם רב היערות שבניהולה.
הליך התכנון הכולל עדכוני גבולות של היער אורך שנים רבות .אי אישור התכניות גורם לכך שלא ניתן להקים חניונים )יום או
לילה( ביערות.
תכנית מפורטת
תכנון מפורט הוא הכלי למימוש עקרונות התכנון של חניון הלילה הן מבחינת התאמת החניון לתפקודו והן מבחינת התאמתו
לסביבה בה הוא בנוי .מבחינה מהותית למוסדות התכנון אין כלים פרוגרמתיים או הנחיות לבחינת איכות התכנון של חניוני
לילה .מבחינה פרוצדורלית  /טכנית גם במקום שהתכנון הארצי והמחוזי מתיר הקמת חניון לילה ,הכנת תכנית מפורטת
המאפשרת מתן היתר בניה לחניון איננה פשוטה .האם חניון לילה הוא ייעוד קרקע או שימוש מותר בייעוד אחר? חניון לילה
איננו מוגדר כאחד השימושים המוצעים ב נוהל של משרד הפנים למבנה אחיד לתכניות מתאר )מבא"ת( .האם חניון לילה
הוא שימוש שמהותו הוא שטח לבניה או שטח פתוח? שימוש קרקע כזה לא קיים בסעיף  6.1.4תיירות וגם לא בסעיף
 6.1.5שטחים פתוחים .אמנם ניתן להגיש תכנית שכוללת ייעוד קרקע שאינו מופיע במבא"ת אך העדרו של ייעוד כזה מעיד
על חוסר הבהירות לגבי הנושא .סעיף  – 6.2.5קרקע חקלאית ונופש כפרי יכול להתאים לתכנית לחניון לילה בקרקע
חקלאית בהתאם להנחיות מנהל התכנון בנושא אך אינו מתאים להקמת חניון לילה בשטחים פתוחים .על פי הנחיות משרד
התיירות ,רק חניון משולב מוגדר נופש כפרי .כלומר חניוני לילה המיועד להקמת אהלים בלבד ,או חניון הכולל אהלים קיימים
בלבד ,אינם מתאימים להגדרת חניון משולב ולכן לא יכולים להיכלל בהגדרה נופש כפרי.
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היתר בניה
במקרה שתכנית מפורטת תקפה מאפשרת הקמת חניון לילה ,המסלול לקבלת היתר בניה לחניון קשה יותר
מאשר בניית מבנה סטנדרטי .כך לדוגמא
האם סככה נחשבת שטח בניה ,או פיתוח? הגדרת פרגולה בתקנות המאפשרת 60%

x

קירוי בלבד  ,איננה מאפשרת הקמת סככה שמאפשרת מסתור מגשם או שמש ,ללינת
קבוצות.
עבודת המשך נדרשת:
פירוט והבהרה של
החסמים בחוק התכנון
והבניה ותקנותיו המונעים
אישור תכניות לחניוני לילה
בכל רמות התכנון
והמלצות לדרכים להסרתם

x

האם אהל בנוי קבוע ,כמו יור טות ,אהל מרוקאי או אהל אינדיאני ,נחשבים מבנה לצורך
חישוב אחוזי בניה? לצורך תשלום ארנונה? האם הם מחייבים אישור יציבות על ידי
מהנדס?

x

האם שימוש בחומרי בניה מקומיים ,שיאפשרו התאמה מירבית של החניון לסביבתו
הטבעית ,מאפשר אישורי רשויות כמו חברת החשמל? כיבוי אש? פיקוד העורף?
האם הקמת חניון באזורי הספר מחייבת אישור משטרה  /משרד הביטחון למרכיבי ביטחון,

x

ו האם דרישות גרומים אלה מאפשרות הקמת חניון באיכות סבירה?

2.9.2

רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים בא להבטיח איכות נאותה של הסביבה ,מניעת סכנות לשלום הציבור ,בטיחות של הנמצאים במקום העסק
ומניעת סכנת הידבקות ומחלות בעלי חיים ,הבטחת בריאות הציבור ,הבטחת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשרותיי
הכבאות .כל מטרות החוק רלוונטיות לרישוי חניוני לילה ,ונאכפות בעת תהליך מתן הרישיון.
בראיונות עם מפעילי אתרים נוכחנו לדעת שקיימת בעיה מהותית בהוצאת רישיונות עסק ,בשל אותן בעיות עימן מתמודדים
בעלי עסקים אחרים בישראל – חוסר בהירות ואחידות בדרישות ,דרישות לא סבירות ,לוחות זמנים לא סבירים.
על פי נתוני משרד הפנים ,בתחומי המועצות האזוריות ,בהן ממוקמים חניוני הלילה 46% ,מהעסקים פועלים ללא רישיון.
אפשר להניח כי במציאות המצב קשה יותר היות וההשתתפות של הרשויות בסקר הייתה חלקית ויש להניח שהמצב
ברשויות שלא סיפקו נתונים אינו מן המשופרים .לא פורסם פילוח נתונים על פי סוגי עסקים אולם אין כל סיבה להניח
שמצבם של חניוני הלילה טוב משל עסקים אחרים .חניון לילה איננו מוצר סטנדרטי חווית הלינה בחיק הטבע מושפעת
מהימצאותם של מרכיבים מאפיינים מהסביבה הטבעית בתוך החניון .כך למשל באתרים מדבריים רבים קיים רצון לשחזר
את גבי המים של המדבר .המים בבריכות אלה מטופלים באופן המחקה את הטיהור על ידי שורשי צמחים ובעלי חיים
מיקרוסקופיים בטבע .משרד הבריאות בוחן איכות מים באמצעות המצאות "כלור שיורי" פרמטר שלא יכול להיום קיים
במערכת ביולוגית .גבים מדבריים אחרים מנוהלים באופן שממלא את הגב הריק לקראת בואו של המבקר ומרוקן אותו
לצורך השקייה לאחר סיום הביקור .גם מתקני ההשקיה במים אלה אינם אפשריים על פי הנחיות משרד הבריאות.
כל רשות מקומית מתפקדת כרשות רישוי לעסקים בתחומה ,לכאורה זהו יתרון המאפשר לרשות להתאים את החניונים
לסביבה ,אולם בפועל אין הרשות חופשיה לתת רישיון עסק על פי ראות עיניה ושיקול דעתה ,אף אם היא תומכת בהקמת
החניון או אפילו היא הבעלים שלו .הרשות כפופה לשורה של גורמים מאשרים מקרב משרדי הממשלה וגופים נוספים.
תהליך הוצאת רישיון עסק בכלל ולחניון לילה בפרט ,אורך לכן זמן רב ,ולעיתים קרובות לעולם לא מושג ,למרות מאמצי
המבקש.
סעיף  .7לצו רישוי עסקים

12

דן בקבוצת עסקים "עינוג ציבורי ,נופש וספורט" ,בהם נכללים גם אירוח ולינה .קיימת אי בהירות

אם חניון לילה נכלל בסעיף  .7.1א הדן באתרי לינה" :בית מלון ,פנסיון ,אכסניה וכיו"ב" או בסעיף .7.1ה" :שטח המשמש
לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום" .הדן בחניונים שאין בהם מרכיב של לינה .אי בהירות זאת מתחדדת

12

http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/399A0FD9-476C-4AD9-BEDD-04EF11E3511A.htm
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לאור העובדה שחניוני לילה רבים כוללים חלקים של לינה במבנים .הן לגבי סעיף .7.1א והן לגבי סעיף .7.1ה ,הגורמים
המאשרים ,בנוסף לרשות המקומית ,רשות התכנון והבניה ורשות כיבוי האש ,הם משרדי איכות הסביבה והבריאות
ומשטרת ישראל.
על פי מחקרים רשמיים של משרד הפנים

13

החסמים העיקריים בהשגת רישיון עסק הם אישור כיבוי אש ואישור מרשויות

התכנון והבניה .אלה גם הח סמים שעלו בשיחות עם מפעילי חניוני לילה ותיקים ,שפועלים שנים ללא רישיון עסק.
בנושא תכנון ובניה קיים חוזר מנכ"ל מיוחד משנת  2004על פיו אפשר לתת רישיון עסק לאתר שהבניה בו איננה חורגת
מהוראות תכנית מאושרת ,ויש לו היתר לשימוש חורג ,גם ללא היתר בניה תקף ,בתנאי שניתן אישורו של מהנדס הרשות
המקומית ואישור של מהנדס בטיחות.
השונות הגדולה בין רשות לרשות ולעיתים אף בתוך אותה רשות לגבי אותו סוג של עסקים בולטת במיוחד בנושא כיבוי אש.
כך ל דוגמא לכל החאנים הפרטיים בערבה אין רישיון עסק ,כיוון שלא ניתן לקבל אישור כיבוי אש לסככות צל המחופות כפות
דקלים .לעומת זה לחאן בארות אשר בהר הנגב הכולל סככות כאלה יש רישיון עסק.
חוסר סבירות בהשגת אישור מגורמי כיבוי אש היה אחד הגורמים המרכזיים להתנעתה של רפורמה ברישוי עסקים .מספר
רב של גורמים ממשלתיים ואחרים שיתפו פעולה בעשור האחרון כדי ליצור רפורמה בנושא רישוי עסקים שתכלול בין היתר
מפרטים אחידים שיגדרו את שיקול הדעת של הגורמים המאשרים ,יתחמו את מתן האישורים בזמן ויסייעו ליותר ודאות,
פשטות שקיפות בתהליך קבלת רישיון העסק .הרפורמה אושרה בשנת  ,2010והתקנות החדשות אושרו בכנסת במאי
 .2012עד היום ל א פורסם נוסח התקנות החדש ,ואין פומבי גם למפרטים השונים עליהם שוקדים במשרדי הממשלה.
2.9.3

קניין

ההגדרה הרשמית היחידה והלא מספקת למהותו של חניון קמפינג נמצאת כאמור ב"תקנים פיסיים לתכנון וסיווג מתקני
אכסון תיירותי" – חניון )קמפינג( משולב .המיקום הרצוי לחניון משולב בכפוף לתוכנית וליעוד שטח מתאים מוגדר ,נכון
לדעתנו:
x

בתוך אזור יער או באזור בעל יחוד סביבתי אחר ,בשטח הכולל מאפיינים ותנאים מתאימים לאכסון ,למנוחה,
ולבילוי ועיסוק בנופש ופנאי בחיק הטבע.

x

על המיקום להיות בעל ערך נופי וסביבתי מוכח ,במרחק המספק תנאים של בידוד ופרטיות מצירי תנועה ראשיים
ומאזורים ו/או מתקנים בנויים ו/או בעלי אופי מזהם ,רועש ,או פוגע חזותית בסביבה.

x

בסביבה המיידית של חניון משולב יתקיים היצע של פעילויות בתחומי מנוחה ,ספורט ,רחצה ,טיול ותיור.

שטח המגורים שעליו חלות מגבלות מעטות יחסית בפיתוח פעילות לא חקלאית אינו עונה על הגדרות המיקום של חניון
לילה .השטח המתאים להקמת חניון לילה הוא השטח החקלאי ,שעליו חלה החלטה  1226של מועצת מקרקעי ישראל
מ  2010שדנה בהחכרת קרקע למטרות תעסוקה לא חקלאית במשבצות ישובים חקלאיים.
בהחלטה מוגדרת "תעסוקה" גם כמקרקעין המיועדים בתכנית תקפה או באישור לשימוש חורג למטרת תיירות ונופש או
לשימוש כלכלי אחר ,למעט תכנית למטרת משק חקלאי ולמטרת מגורים ,משמע -ההחלטה יכולה ,באופן תיאורטי ,לתת
מענה קניני )להבדיל מהסוגיות התכנוניות( לאישור חניוני לילה בשטחים חקלאיים של ישובים בבעלות מנהל מקרקעי
ישראל ,כולל בשטחי נחלות המרוחקים מחלקת המגורים.
ההחלטה חלה על "ישוב חקלאי" שהוא אגודה שיתופית חקלאית שהיא קיבוץ ,מושב עובדים ,כפר שיתופי ,מושב
שיתופי או אגודה חקלאית שיתופית אשר מושכרים או מוחכרים לה מקרקעין כמשבצת בתנאי נחלה ,משמע ,על שטחי רוב
הי שובים ,אך לא על שטחי מרעה או שטחים בהחכרה עונתית בלבד.
13

http://www.moin.gov.il/Subjects/ArrangementLlicensing/Pages/default.aspx
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הבעיה בהחלטה זו ,המונעת להבנתנו הקמת אתרי קמפינג במסגרתה ,היא ההגבלה על השטח שיוקצה לתעסוקה .בישוב
חקלאי במרכז הארץ – עד  60דונם נטו  ,באזור עדיפות לאומית ב' ובישובי מרחב התפר -עד  80דונם נטו ,ובאזור עדיפות
לאומית א' ,בקו עימות וברמת הגולן – עד  120דונם נטו .שטח זה הינו לכלל הישוב ,לכל בעלי הנחלות ,לכל השימושים
שאינם חקלאיים .ברור שיישוב יעדיף לנצל את המכסה המצומצמת המותרת לו להקמת מפעל תעשייתי ,מלון או כל מיזם
אחר שהתשואה שלו לדונם גבוהה יותר מקמפינג.
2.9.4

מידע והכוונה בשילוט דרכים

ברוב המדינות המעודדות את השימוש בחניוני לילה כחלק מתרבות הפנאי והנופש )ארצות הברית ,קנדה ,צרפת ,גרמניה,
אוסטרליה ועוד( קיימת הכוונה לחניונים מהכבישים המהירים הסמוכים ,הן לשם התמצאות והן לשם "פרסום" לנהגים
"מזדמנים" שלא הזמינו חניון מבעוד מועד.

המידע על חניון לילה ,מקבל מקום בהיררכיה של השילוט כמו בית חולים ,מלון ,מסעדה ותחנת דלק ,למשל

Manual on Uniform Traffic Control Devices – US Department of transportation14

על פי הנחיות משרד התחבורה לתכנון שילוט בדרכים בינעירוניות

15

מותרת בכבישים מהירים הפניה לתחנות דלק ובתי

חולים בלבד .הצבת סימן המעיד על המצאות חניון לילה מותרת רק בכבישים שאינם מהירים ,רק בפניה האחרונה לאתר.

14
15

http://mutcd.fhwa.dot.gov/pdfs/2009r1r2/pdf_index.htm
http://media.mot.gov.il/http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PLANNING/BeinIroniFull.pdf
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 .3מסקנות
 3.1הגדלת מספר הלנים
כאמור ,לא קים מידע מרוכז ומהימן על מספרי הלינות בחניוני הלילה בארץ למעט חניוני רט"ג .מתוך הנחה שהמגמות
הנצפות בחניוני רט"ג מאפיינות את מגמות השוק כולו ,ניסינו לחזות תחזית לגידול מספר הלנים בחניוני רט"ג ,על פי המשך
המגמה שנצפתה ב  ,2008-2011כמייצגת את מגמת השוק כולו.

פלח המבקרים העצמאיים יעלה מ  35%ב  2011ל  39%ב  2015וסך כל הלינות יעלה מ  280אלף ב  2011ל  358אלף ב .2015

כיוון ששוק המטיילים העצמאיים הוא פלח השוק העיקרי של תיירות הקמפינג בעולם ,ראוי להפנות את מירב המאמצים
להגדלת הלינות של פלח שוק זה .אם נניח הנחה זהירה שניתן במאמצים סבירים להגדיל את מספר הלנים העצמאיים
)"משפחות"( בחניוני רט"ג ,בכל שנה ,בשיעור הגידול שהתרחש בין  2008ל  2009גם בכל השנים הבאות עד ,2015
ולעומת זאת פלח השוק המוסדי ימשיך לגדול באופן לינארי בהתאם למגמה שנצפתה  2008-2011נקבל תחזית אחרת
לגמרי לגידול מספר הלנים בחניוני רט"ג.
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פלח המבקרים העצמאיים יעלה מ  35%ב  2011ל  44%ב  2015וסך כל הלינות יעלה מ  280אלף ב  2011ל  391אלף ב .2015

 3.2האתגרים להגדלת מספר הלנים העצמאיים ואיכות הלינה
כדי להגדיל את מספר הלנים בחיק הטבע ,ניתן לפעול להגדלת היצע מקומות הלינה ו/או להגדלת הביקוש ללינת
שטח .להערכתנו האתגר העיקרי העומד בשלב הבא של התכנית הלאומית לעידוד תרבות הפנאי והנופש הוא הגדלת
ההיצע והתאמתו לביקוש .לשם כך יש להפנות את מירב המאמצים להתמודדות עם האתגרים הבאים
x

מחסור בחניונים המתאימים לדפוס הביקוש העיקרי של המטייל העצמאי בעולם :חניונים קטנים ובינוניים ברמת
פיתוח גבוהה ,חניונים ללא פיתוח ברמת תחזוקה גבוהה וצפיפות נמוכה

x

העדר סטנדרטים מחייבים לרמת הפיתוח של חניונים

x

הקושי לנהל ולתחזק היצע מתאים של חניונים ציבוריים בסמוך לשטחים פתוחים ערכיים.

x

העדר אפשרות להזמין מקום לינה מסוים בזמן מסוים.

 3.3אמצעים עיקריים להתמודדות עם האתגרים
כדי להתמודד עם האתגרים העיקריים יש לנקוט בתכנית פעולה קוהרנטית  .תכנית זאת פורקו למרכיבים שחלקם
ניתנים למימוש בנפרד ואחרים קשורים זה בזה .כך למשל הקמת חניוני לילה אקולוגיים קטנים ביערות אפשרית רק
אם ימצא פתרון לתחזוקתם למשל באמצעות גבית כסף והפרטת התחזוקה .יש להתייחס לאמצעים שיפורטו להלן
כמרכיבים של תכנית פעולה אחת ולא כהמלצות פעולה נפרדות .
3.3.1

התאמת הפיתוח למאפייני הביקוש

 3.3.1.1תחושת הפרטיות
ההבדלים העיקריים בין אופי הפיתוח של חניוני הלילה בארץ למקובל בעולם המערבי הם ,כאמור ,חוסר האפשרות
ללון במקום מסוים הכולל מרחב מוגדר מראש שמאפשר לינת שטח "אינטימית" ללא חווית השתייכות ל"עדר" .הביקוש
לחוויה כזאת לא מקבל מענה בחניונים הציבוריים הגדולים שנמצאים קרוב לחיק הטבע ,ומקבל מענה חלקי בלבד,
בחניונים הפרטיים היק רים שנמצאים רחוק משטחים ערכיים.
רב האמצעים למענה לביקוש לא ממומש זה נמצאים בתחום החניונים הציבוריים .מוצע לארגן מחדש את מקומות
הלינה בכל החניונים הציבוריים ,באופן שיאפשר שיוך של מקום מסוים למבקר מסוים .ניתן להתחיל בארגון זה באופן
מחייב בכל אתרי הלינה החדשים המוקמים בימים אלה כחלק מהתכנית הלאומית לעידוד תרבות הפנאי והנופש ,
ולהמשיך באתרים קיימים ששינוי התשתית הקיימת בהם דורש מאמץ קטן )מקורות הירקון( ובאילו שיש בהם ביקוש
גדול מאוד הגורם לעומס רב הפוגם בחווית השהיה )חורשת טל(
הסקטור הפרטי מתמודד טוב יותר עם נושא הפרטיות ,אך הוא מנוע מלהקים חניוני לילה בחיק הטבע שכן הוא
מוגבל לתחומי היש ובים בלבד .מוצע לשלב את הסקטור הפרטי גם בחניונים בשטחים פתוחים .ראה סעיף
 3.3.3.2מתחת
 3.3.1.2הפרדה בין חניון לילה למשפחות לחניון קבוצות
מבנה החניונים הציבוריים בארץ מותאם מסיבות שפור טו לעיל לקבוצות ומשפחות כאחד .חווית לינת השטח במסגרת
טיול גדול של תנועת נוער או בית ספר ,שונה לח לוטין מחווית הלינה המשפחתית המקובלת בעולם המערבי .הלינה
ההמונית בשטח היא מסורת ישראלית ותיקה שנוצרה ,כמו מרכיבים אחרים של התרבות הישראלית המתחדשת,
מתוך כורח של צמצום והכרה בערך ה"הישרדות" .הלינה המשפחתית בשטח היא תופעה ישראלית חדשה שנולדה
מתוך רווחה .חלק גדל והולך של המשפחות חפצות בחוויה המשפחתית הכרוכה בתרבות ה  outdoorהגלובלית ,על
כל משמעויותיה :קרבה לטבע ,אינטימיות ,איכות החניון והלנים האחרים.
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החניון הקבוצתי מתאפיין במשטחים פתוחים נרחבים ,בהעדר חציצה ופרטיות בין האהלים .משטח הלינה
וההתארגנות שחוק ודרוך ,מגודר ומואר ,מפותח ו מופרד מהטבע .החניון המשפחתי קרוב ככל הניתן לטבע ודומה לו
ומחובר אליו באופן בלי אמצעי ,גם במקרים שהוא כולל אמצעי נוחות בנויים.
מוצע להפריד בין חניוני לילה לקבוצות לבין חניוני לילה למשפחות כמקובל בעולם המערבי .החניון הקבוצתי והפרטי
יכולים להיות מנוהלים על ידי אותו גוף ולהיות בנויים בסמוך זה לה אך נפרדים לחלוטין .קיימת עדיפות למיקום חניוני
המשפחות בשטח איכותי יותר והם יכולים ל דור בכפיפה אחת עם שטח בעל רגישות גבוהה יותר .כך לדוגמא ניתן
ליעד את חניון האגם בגן לאומי כרמל למשפחות בלבד ,ואילו את חניון חוות משמר הכרמל לייעד לקבוצות בלבד .שני
החניונים יכולים לתפקד תחת הנהלה אחת .פארק אפק יכול לתפקד כחניון משפחות ואילו פארק מקורות הירקון יכול
לשמש כחניון קבוצות.
 - https://secure.camis.com/WA/RasarStateParkדוגמא להפרדה פיסית בין חניון קבוצתי לחניון משפחות

 3.3.1.3שידרוג חניוני השלט
ההתייחסות המוסדית והתכנונית לחניוני השלט היום אינה מעודדת תרבות של לינה בחיק הטבע .החניונים אינם
נובעים מתכנית סטטוטורית או פרוגרמתית כללית ,ברובם לא ניתן להזמין מקום לינה מראש ,ובאלה שמתאפשרת או
מחויבת הזמנת מקומות כאלה ,לקבוצות בלבד ,נדמה שמטרת החניון היא לצמצם את ההשפעה האקולוגית של לינת
המטיילים על ידי ריכוז "מפגע" המטיילים במקום אחד מרוחק ככל האפשר משטחים ערכיים .בהעדר שירותים
סניטריים ופינוי אשפה ,הופך החניון וסביבתו למקום הפחות נעים באזור ו פוגע מאוד בחוויית הלינה ב חיק הטבע.
למיטב ידיעתנו לא קיים מחקר הבוחן את ההשפעה על הסביבה של חניון שלט גדול לעומת מספר חניונים ברמת
פיתוח חלקית.
כדי לעודד את הלינה בחיק הטבע ,כחלק מתרבות של טיולים "נודדים" יש לשאוף לשדרג את חניוני השלט באזורי
הביקוש לטיולים לחניונים ברמת פיתוח חלקית הכוללת לפחות שירותים סניטריים מתוחזקים ,פינוי אשפה ומתקנים
משלימים כמו קירות מסתור ומקומות להבערת אש.
בחניונים המתאפיינים בקבוצות גדולות ובעונתיות חזקה )כדוגמת למשל חניון הר כרכום הפתוח כשבועיים בשנה(
מוצע להכין תשתית שתאפשר התארגנות לוגיסטית ללינה של קבוצות גדולות ,הנעזרת בחברות המתמחות בכך.
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תשתית כגון מסתור לגנרטור .מיקום להצבת מכולת אשפה .בור סופג למי מקלחות יבילות .בור רקב  /משטח להצבת
שירותים יבילים וכיוב' מאפשרת להביא לשטח אמצעים שלא ניתן להשאיר בו באופן קבוע.
במקביל לצמצום מספר חניוני השלט הקבוצתיים הגדולים ,מוצע לפעול לאפשר לינה של משפחות וקבוצות קטנות
בחניונים אקולוגיים .חניון אקולוגי אינו "חניון שלט".
 3.3.1.4הקמת מערך של חניונים אקולוגים בחיק הטבע
חניון אקולוגי  -חניון שאיננו מחובר לתשתיות מים ביוב וחשמל ) ,(unpluggedאך הוא כולל אפשרות שהיה מכובדת ,
בשטחים טבעיים מנוהלים )שמורת טבע ,גן לאומי ,יער ,רצועת נחל( .חניון אקולוגי מיועד למטיילים אחראים המוכנים
לשמור על כללי התנהגות קשוחים המוגדרים מראש .ככל שהאתר קטן יותר ופרימיטיבי יותר הוא יכול להיות ממוקם
קרוב יותר לשטחים ערכיים.
הגדרה כללית זאת כוללת רמות שונות של פיתוח החל מ"חניון שלט" למשפחה אחת שאליו ניתן להגיע רק ברגל ועד
סוגים שונים של חניונים הכוללים גם שירותים ביולוגיים ,בור רקב לפסולת ביולוגית ושולחנות פיקניק המיועדים
לקבוצות מטיילים תוך כדי מסע נודד ברגל או ברכב שטח.
הקמת מערך של חניונים אקולוגים תלויה במימוש המלצות נוספות הכלולות בעבודה זאת :פתרון החסמים
הסטטוטוריים שאינם מאפשרים למעשה הקמה של חניונים כאלה ראה סעיף  2.9מעל והקמת מערך הזמנות מקוון
שמאפשר גם תשלום מינימאלי לניהול ותחזוקה של חניונים אלה ראה סעיף  3.3.4מתחת ,מוצע לאפשר גם למנהלי
שטח פרטיים להקים חניונים אקולוגיים בשטחי מרעה ובשטחי חקלאות ראה פירוט בסעיף 0מתחת.
3.3.2

הבטחת איכות החניונים

 3.3.2.1הגדרה רשמית של רמת הפיתוח
כדי ל הגביר את רמת הודאות אצל מזמין הלינה לגבי רמת הפיתוח של החניון המוזמן ,וכדי לאפשר בקרה בדומה
לבקרת איכות של אמצעי אכסון תיירותי אחרים ,מוצע להגדיר באופן מפורט ומחייב  4רמות של פיתוח חניוני לילה.

חניון אקולוגי – כאמור בסעיף  3.3.1.4מעל

חניון ברמת פיתוח בסיסית – בדומה להגדרת חניון דרג ב

חניון ברמת פיתוח מלאה – בדומה להגדרת חניון דרג א

חניון ברמת פיתוח גבוהה  -לשעבר חניון )קמפינג( משולב ,בהתאמות הנדרשות

 3.3.2.2הנחיות לתכנון חניוני לילה
פרמטרים בסיסיים מאוד שקשורים לתקינה של מתקני אכסון תיירותי רלבנטיים גם לחניון הלילה :מ"ר )ברוטו ונטו(
לנפש או לאוהל ,כמות ואיכות של שירותים ומקלחות ,מרכיבי המבנה המרכזי ,היחס הכמותי בין סוגי הלינה השונים
)אהלים בנויים ,אהלים קיימים ,ו מבנים קבועים אחרים כגון סוכות שאינם עונים על הגדרת חדר אך אינם אוהל( וכיוב'.
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מוצע לכתוב הנחיות ) (guidelinesלתכנון  4הקטגוריות של חניוני הלילה .המדריך צריך לכלול מרכיבים של תכנון
פיסי בדומה למדריכים שהוצגו בסעיף  2.4מעל ,ומרכיבי תפעול כגון תפעול של חניון "ירוק" ,מגבלות רעש )מערכות
מוסיקה ,(..איכות סביבה )גנרטורים ,הפרדת פסולת (..וכיוב'.
החלק המהותי של ההנחיות צריך להיות מתורגם לתקנות או צוו מתוקף "חוק שירותי תיירות" ול היכלל בעדכון של
התקנים הפיסיים לתכנון ולסיווג מתקני אכסון תיירותי שמפרסם משרד התיירות מעת לעת.

 3.3.2.3אכיפה ,התארגנות של בעלי החניונים
האמצעי היעיל ביותר בטווח הארוך לפיקוח על איכות השירות התיירותי הוא אכיפה עצמית על ידי ארגון ייצוגי ,הדואג
לקידום האינטרסים של הענף ,בדומה להתאחדות בתי המלון.
בטווח הבינוני שבין אישור הנחיות לתכנון חניוני לילה ,והסרת החסמים הרגולטוריים המעכבים את הקמתם ,לבין
הקמת ארגון מקצועי רחב ויעיל ,יהיה צורך להקדיש מאמצים לפיקוח על איכות השירות בחניוני הלילה .חניון שלא
יעמוד בתקנים לא יפורסם במערכת המידע וההזמנות הארצית .ראה סעיף  3.3.4מתחת

3.3.3

הגדלת היצע החניונים

 3.3.3.1שימוש בתשתית ציבורית קיימת
x

בשטחים פתוחים מנוהלים קיימים חניוני יום רבים אשר כוללים חלק גדול מהתשתיות הפיסית והסטטוטורית הנדרשות
לחניון לילה קטן למשפחות ברמת פיתוח חלקית .מיקומם של חלק גדול מחניונים אלה בחיק הטבע ממש הופך אותם
למבוקשים ביותר ואת התאמתם ללינה לקלה יחסית .כך לדוגמא ניתן לאפשר לינת משפחות בקבוצת חניוני היום של
גן לאומי בית גוב רין הנמצאים במרחק הליכה ממבנה השירותים של מערות הפעמון וכן בקבוצת חניוני היום הסמוכים
למבנה השירותים של מערת הקולומבריום .ביער גורן ניתן להשתמש בקבוצת חניוני היום שבמצפה מונפורט כחניוני
לילה למשפחות .שימוש כפול בחניוני יום לצורך לינת לילה אפשרי רק כחניון שינה ,להבדיל מחניון שהיה ,הוא מחייב
הפעלת מערכת ניהול הזמנות ,מערך תחזוקה ותהליך של שינוי בתרבות הבילוי בחיק הטבע ,והלא זאת בדיוק מטרת
החלטת הממשלה.

x

אתרי פנאי ונופש ציבוריים רבים מתפקדים היום כחניוני יום למרות שקיימת בהם כל התשתית הנדרשת להפעלתם
כחניוני לילה .כך למשל גן השלושה )הסחנה( היום גן השלושה מופעל כחניון לילה בהזמנה מראש של קבוצות גדולות
למרות שניתן להפעילו במשך חלק גדול מהשנה בחניון לילה לכל דבר .המצב דומה באתרי מים רבים שאינם גן לאומי
כמו עין מודע ועין שוקק שבעמק המעיינות.

x

מתקנים של רשות הטבע והגני ם ושל קק"ל שנמצאים בשטחים הפתוחים כוללים תשתיות שאינן מנוצלות מחוץ לשעות
הפעילות של האתר .כך למשל ניתן להציע לינת לילה בחי בר ביטבתה ובכרמל ,במשרדים האזוריים ובמשתלות של
קקל כמו יער אשתאול ,יער ביריה או מרכז נטיעות לביא ,הנמצאים כולם בלב מרחבי טיול מבוקשים .

x

בעבר הוקמו בתי ספר שדה כמרכז יציאה לטיולים בסמוך למשאבי טבע נוף ומורשת .בחלק מבתי ספר שדה אלה
פעלו בעבר חניוני לילה ,וחלקם הקטן שרד תהפוכות כלכליות עד היום .המציאות הכלכלית היום איננה מעודדת את
החברה להגנת הטבע לשדרג או להקים מחדש חניוני לילה במרכזי טיולים אלה למרות היתרונות הרבים )קרבה
לתשתיות קימות ,מערכת הדרכה משלימה ,מיטריה ארגונית מתאימה לשיווק וכיוב'( .בהשקעה ציבורית לא גדולה
בתשתיות כמו מבני שירותים ,מטבח לשירות עצמי וכיוב' .ניתן להגדיל מאוד את היצע מקומות הלינה בחניונים ברמת
פיתוח מלאה ,בסמוך מאוד לשטחים ערכיים .חניונים אלה יוכלו להתקיים באופן שוטף ללא תמיכה מכספי ציבור.

x

בכל חופי הרחצה המוכרזים בארץ קיימת תשתית פיסית מתאימה ללינת שטח על חוף הים ,ברמת פיתוח חלקית
לפחות ,וברובם גם ברמת פיתוח מלאה .קיים ביקוש עצום ללינת שטח בחוף הים בקיץ ביקוש זה יכול לקבל מענה
חלקי לצדם של חופי הרחצה המוכרזים ,במ רחק של כמה עשרות מטרים מהאזור המיועד לרחצה .הארכת שעות
הפעילות של מתקני החוף מחייבת ככל הנראה גביית תשלום מהלנים.
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x

חלק גדול מאתרי ההנצחה הגדולים שהוקמו ברחבי הארץ כוללים תשתית פיסית המיועדת לקליטת אירועים רבי
משתתפים ,אשר איננה מנוצלת בשאר ימות השנה .חלק מאתרים אלה נמצאים במרחבי טיול מבוקשים .כך למשל
אנדרטת החלל הבדואי בסמוך לצומת המוביל נמצאת ביער אלונים שפרעם סמוך לגן לאומי ציפורי ,אנדרטת חיל
התחזוקה נמצאת ביער בן שמן בסמוך לתל חדיד ,ואנדרטת חיל ההנדסה נמצאת ביער חולדה בסמוך לדרך בורמה.
בעבודת הכשרה פיסית לא גדולה ובעבודה סטטוטורית כנראה לא קטנה ,יכולים חניונים לשמש בתיאום מראש כחניוני
לילה לקבוצות גדולות של מערכת החינוך.

x

מתיחה של תשתיות קוויות לחניוני לינה בלב השטחים הפתוחים יקרה ו פוגעת בשטחים הפתוחים .בחלק משטחים
אלה ,בעיקר המרוחקים שבהם קיימים מתקני תשתית קטנים כמו בארות וקידוחים ,תחמ"שים ,אנטנות וכיוב'.
במתקנים אלה קיימת בד"כ אספקה של חשמל ובחלקם גם מים .ניתן לרתום את הגופים הציבורים בעלי התשתית
לפתח את השטח הסמוך למתקנים כחניון ברמת פיתוח חלקית.

x

בחוות החקל איות שבשולי הערים הגדולות בארץ ,בפארקים המטרופולינים הסמוכים לריכוזי האוכלוסייה קיימות
תשתיות בנויות בשטחים פתוחים שיכולות בהכשרה מינימאלית לשמש כחניוני לילה לתיירות "אקולוגית"– תיירים אלה
שרב זמנם מוקדש לביקור בטבע ,מבקשים גם לטייל בערים וללון באופן שיותיר טביעת רגל אקולוגית נמוכה ולהיכנס
לעיר באמצעות אופניים או תחבורה ציבורית.
 3.3.3.2עידוד הסקטור הפרטי

כאמור קיים ביקוש ללינה בחניוני לילה ייחודיים ברמת פיתוח מלאה וגבוהה .רק הסקטור הפרטי יכול לתת מענה לחלק גדול
מביקושים אלה אך הוא נזקק לתמיכת הסקטור הציבורי במספר תחומים שבהם יזם פרטי של חניון לילה סובל מחסרון
לגודל:
.1

התמודדות עם חסמים רגולטוריים להקמה "חוקית" של חניוני לילה – ראה סעיף  2.9מעל

.2

שיווק ומידע לציבור בארץ ובעולם – ראה סעיף  3.3.4מתחת

.3

התארגנות מקצועית של הענף – ראה סעיף 3.3.2.3 3.3.2.3מעל

תחום נוסף שבו זקוק הסקטור הפרטי ל סיוע מהסקטור הפרטי הוא היכולת להקים ו /או להפעיל חניוני לילה מחוץ לתחום
המחנה.
מוצע לאפשר לסקטור הפרטי להקים חניוני לילה בשטחים פתוחים המנוהלים על ידו :בשטחים חקלאיים )למשל במטעי
עצים גבוהים כמו פקנים או תמרים( ,בגבול בין שטחים חקלאיים לשטחים פתוחים ,בתוך השטח החקלאי המגודר ,ואף
בשטחי מרעה .כמובן שהקמת חניון כזה צריכה להיות תוצאה של תכנית מפורטת על פי חוק התכנון והבניה ,ורמת הפיתוח
של החניון צריכה להיות מותאמת לרגישות השטח .הקמת חניונים כאלה היא אינטרס ציבורי הן מבחינת הגדלת היצע
מקומות הלינה המוסדרים בחיק הטבע והן לצורך הסטת לחצי הפיתוח משטחים ערכיים סמוכים.
3.3.4

מידע והזמנות

 3.3.4.1מידע
על פי החלטת הממשלה "יש להקים מערך מידע ,שיווק ופרסום למטייל ברמת המשפחה ,בתי הספר ,תנועת הנוער ,לקשיש
ולצעיר כאחד ,וכן למטיילים בעלי צרכים מיוחדים ובעלי מוגבלויות .בגיבוי אוגדני מפות משותפים"...
מסיבות שונות האתר הציבורי אורחן לילה איננו מספק מידע טוב יותר מאשר האתרים הפרטיים הקיימים בשוק .בין השאר
מתברר שהאתר הציבורי מתקשה לקבל אחריות על תכנים של האתרים הפרטיים וקיימת התנגדות להציג בו חניוני לילה
שאין להם רישיון עסק בתוקף.
לצורך הקמה ותפעול של אתר אינטרנט ציבורי יעיל שעומד בסטנדרטים הקיימים בשוק התיירות העולמי ,יש להשקיע
משאבים גדולים בממשק  GISובתחזוקה שוטפת ובעיקר בעדכון המידע .מוצע לבחון את האפשרויות הבאות ,כדי להביא
את המידע הנדרש לציבור רחב ככל הניתן של מטיילים:
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x

"להפוך את היוצרות"  .במקום להשקיע משאבים רבים לקליטת האתרים הפרטיים לתוך מערכת מידע ציבורית,
להשקיע מאמצים ביצירת מערכת מידע מדויקת ומתעדכנת על כל החניונים הציבוריים והציבוריים למחצה כולל
החניונים ללא פיתוח והחניונים שברמת פיתוח נמוכה ,וכן מידע ציבורי הקשור לתרבות הפנאי והנופש בכלל .לספק את
המידע ללא עלות לכל האתרים הפרטיים שיעמדו בקריטריונים שיוגדרו מראש .באופן כזה עשויה להתפתח תחרות בין
האתרים הפרטיים על רמת השירות ואיכות הממשק של המידע לציבור ,ואילו הסקטור הציבורי יוכל להמשיך ולנהל את
המידע על האתרים והשירותים הציבוריים.

x

לבנות את שכבה המידע הגיאוגרפית של חניוני הלילה הציבוריים בפורמט שניתן יהיה למסור אותה לשימוש של אתרי
מיפוי אוניברסאליים ,המאפשרים גלישה באמצעות אפליקציות של טלפונים ניידים ,ובעיקר כמובן האתר Google
.maps

x

לכלול בשכבת המידע הציבורית את כל חניוני הפרטיים הקיימים ,ולאמץ את עקרונות הפתרון שגובש באתרים
ציבוריים בצפון אמריקה ,להגבלת אחריות האתר הציבורי למידע שנובע מהפנייה לאתרים פרטיים

This website and all of the information it contains are provided "as is" without warranty of
any kind, whether express or implied. All implied warranties, including, without limitation,
implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, and noninfringement, are hereby expressly disclaimed. Links and references to any other websites
are provided for information only and listing shall not be taken as endorsement of any
kind. The Government of British Columbia is not responsible for the content or reliability of
the linked websites and does not endorse the content, products, services or views
expressed within them.16
x

חלק חשוב מאספקת המידע למטייל על אודות הימצאותם של חניוני לילה ,הוא על גבי שילוט הדרכים ,באזורים
תיירותיים .מוצע לאפשר גם בארץ ,הצבת פיקטוגרמה של אכסון תיירותי בכלל ,ושל חניון לילה בפרט ,בשלטי הכוונה
מקדימים על דרכים מהירות וראשיות ,ולא רק בפניה האחרונה לאתר.
 3.3.4.2הזמנות

קשה להפריז בחשיבות של האפשרות להזמין מקום מסוים באתר לינה .להערכת רב הגורמים שאיתם דיברנו ,הציבור
הישראלי יהיה מוכן לשלם סכום סביר לצורך אבטחת מקום ,פרטיות וניקיון ,גם אם רמת הפיתוח של האתר תהיה נמוכה.
פלח התיירות הנכנסת המעדיף לינה בחניוני לילה ,מורגל כבר למציאות זאת בארצות מוצאו.
x

מוצע ליצור כבר בשלב זה מערכת הזמנות מקוונת לאתרים ציבוריים .למערכת יצורפו בשלבים כל האתרים שיוכשרו
לצורך כך .את המערכת יש לבנות שאופן שניתן יהיה לקשר אותה לאתרי המידע הפרטיים.

x

מוצע להטמיע את החלק הרלבנטי של המידע ואת מערכת ההזמנות המקוונת באתר הרשמי של משרד התיירות
באופן שיהיה חלק בלתי נפרד מהאתר ,ולא באמצעות קישור לאתרים מקומיים ,מכיוון שהאתרים הפרטיים אינם
מותאמים לתיירות נכנסת בשפה ובעיצוב.

x

מוצע לבחון את האפשרות להוציא למיקור חוץ את הקמת מערכת ההזמנות ותחזוקתה לחברה פרטית המתמחה
באספקת שירותי הזמנות מקוונות כנהוג זה לא מכבר בתחום הכרטיסים לסרטים ומופעים.

http://www2.gov.bc.ca/gov/admin/disclaimer.page 16
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 4תכנית עבודה – טיוטא להתייחסות
 4.1תכנון כולל
החלטת הממשלה לעודד את הלינה בחיק הטבע התקבלה למרות העובדה ש"חיק הטבע" הוא משאב במחסור .כדי
שהלינה בחיק הטבע וחשיפתו לציבור רחב יותר למשך זמן ארוך יותר ,לא רק שלא תפגע במשאב אלא אף תסייע בשמירתו
נדרשת תכנית לפיתוח מקיים
x

מבחינה כלכלית הגדלת היצע החניונים במקביל להגדלת הביקוש ללינות לילה

x

מבחינה חברתית דאגה להנגשת הלינה בחיק הטבע לכל שדרות הציבור

x

מבחינה סביבתית מיקום ותפעול נכון של חניוני הלילה כדי למזער את הפגיעה בסביבה

קיימות שתי גישות עיקריות לתכנון בכלל ולתכנון מקיים בפרט :תכנון כוללני שממנו נגזרות תכניות לפיתוח בשלבים ותכנון
עקרונות שעל פיהם מוכנות תכניות חלקיות.
להערכתנו תכנית עבודה לפיתוח מקיים של חניוני הלילה בישראל לא צריכה להיות נגזרת של תכנית ארצית לפריסה של
חניוני לילה .תכנית לחניו ני לילה בחיק הטבע היא נגזרת של התכנון הארצי הקיים ומעודכן מעת לעת של "חיק הטבע" .את
ההיצע והביקוש לחניוני לילה אפשר לבחון מעת לעת ברמה של מרחבי טיול.
מסקנות עבודה זאת מורות ש האמצעים העיקריים שבהם יש לנקוט להגדלת היצע החניונים ולהגדלת הביקוש ללינות לילה
בח יק הטבע ,הם אמצעים רוחביים .אם וכאשר תעמוד בפני המתכננים תמונה מלאה וברורה של הצורך בהתערבות ציבורית
בכל מר חב טיול בארץ ,יהיה עדין צורך לנקוט באמצעים כלל ארציים אלו ,שפיתוחם דורש זמן וממון רב.
תכנית העבודה שמוצגת בפרק מסכם זה של העבודה ,מפנה את עיקר תשומת הלב לאמצעים הרוחביים העיקריים ומציעה
מתווה כללי להשגתם.
 4.2השלמת מחקר ואיסוף נתונים
x

רט"ג )אתר אורחן לילה(  -השלמת איסוף נתונים של כל החניונים הפרטיים הקיימים.

x

משרד התיירות :מחקר כמותי ואיכותי בקרב משתמשי חניוני הלילה הציבוריים והפרטיים ,סקר ספרות על
היקף שוק הקמפינג בעולם ומאפייניו והרלבנטיות שלו לתיירות הנכנסת לישראל ,סקירת הכדאיות לעידוד
ציבורי של ענף תיירות הקמפרים /קראוונים.

 4.3עבודות מפורטות
x

משרד התיירות – הנחיות ל  4סוגים של חניוני לילה בתקנים החדשים למתקני אחסון תיירותי ,שיווק חניוני
הלילה הקיימים באתר משרד התיירות ,הקמת התאחדות חניוני הלילה,

x

משרד הפנים :תכנון ובניה  -פירוט והבהרה של החסמים בחוק התכנון והבניה ותקנותיו המונעים אישור תכניות
לחניוני לילה בכל רמות התכנון והמלצות לדרכים להסרתם ,רישוי עסקים – זירוז תקנות הרפורמה בחוק רישוי עסקים,
והכללת חלק מחניוני הלילה במסלול הירוק שמאפשרת הרפורמה בחוק.

x

מנהל מקרקעי ישראל :אפשרות קניינית להקים חניונים בקרקע חקלאית – הוצאת חניוני הלילה מתחולת

החלטה  1226ובשטחי מרעה – חניונים אקולוגיים בלבד.
x

רט"ג :תוספת שימושים אפשרית לתמ"א  .8קריטריונים לסף נשיאה של משאבי טבע נוף ומורשת לסוגים
שונים של חניוני לילה.

x

קקל :תכנית פעולה לתוספת לינה בחניוני יום קימים ,תכניות מפורטות לחניוני לילה.

x

מנהל השלטון המקומי :חניוני לילה בחופי רחצה.

x

משרד הביטחון :חניוני לילה באתרי הנצחה.

x

דוח בלתי תלוי שיוגש לועדה הבינשרדית ,כדי לבחון מיהו הגורם "הבינמשרדי" שצריך להוביל את נושא
המידע וההזמנות.

~ 43 ~
החברה הממשלתית לתיירות והחברה הלאומית לדרכים – גיבוש הנחיות לשילוט הכוונה לחניוני לילה

x
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 6נספחים
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החלטת הממשלה לעידוד תרבות הפנאי והנופש בחיק הטבע
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America's Great Outdoors

.II

April 16, 2010

Presidential Memorandum - America's Great Outdoors
MEMORANDUM FOR THE SECRETARY OF THE INTERIOR
THE SECRETARY OF AGRICULTURE
THE ADMINISTRATOR OF THE ENVIRONMENTAL
PROTECTION AGENCY
THE CHAIR OF THE COUNCIL ON ENVIRONMENTAL QUALITY

SUBJECT: A 21st Century Strategy for America's Great Outdoors

Americans are blessed with a vast and varied natural heritage. From mountains to deserts and from sea to shining
sea, America's great outdoors have shaped the rugged independence and sense of community that define the
American spirit. Our working landscapes, cultural sites, parks, coasts, wild lands, rivers, and streams are gifts that we
have inherited from previous generations. They are the places that offer us refuge from daily demands, renew our
spirits, and enhance our fondest
memories, whether they are fishing with a grandchild in a favorite spot, hiking a trail with a friend, or enjoying a family
picnic in a neighborhood park. They also are our farms, ranches, and forests -- the working lands that have fed and
sustained us for generations. Americans take pride in these places, and share a responsibility to preserve them for
our children and grandchildren.
Today, however, we are losing touch with too many of the places and proud traditions that have helped to make
America special. Farms, ranches, forests, and other valuable natural resources are disappearing at an alarming rate.
Families are spending less time together enjoying their natural surroundings. Despite our conservation efforts, too
many of our fields are becoming fragmented, too many of our rivers and streams are becoming polluted, and we are
losing our connection to the parks, wild places, and open spaces we grew up with and cherish. Children, especially,
are spending less time outside running and playing, fishing and hunting, and connecting to the outdoors just down
the street or outside of town.

Across America, communities are uniting to protect the places they love, and developing new approaches to saving
and enjoying the outdoors. They are bringing together farmers and ranchers, land trusts, recreation and conservation
groups, sportsmen, community park groups, governments and industry, and people from
all over the country to develop new partnerships and innovative programs to protect and restore our outdoors legacy.
However, these efforts are often scattered and sometimes insufficient. The Federal Government, the Nation's largest
land manager, has a responsibility to engage with these partners to help develop a conservation agenda worthy of
the 21st Century. We must look to the private sector and nonprofit organizations, as well as towns, cities, and States,
and the people who live and work in them, to identify the places that mean the most to Americans, and leverage the
support of the Federal Government to help these community-driven efforts to succeed. Through these partnerships,
we will work to connect these outdoor spaces to each other, and to reconnect Americans to them.
For these reasons, it is hereby ordered as follows:

Section 1. Establishment.
(a) There is established the America's Great Outdoors Initiative (Initiative), to be led by the Secretaries of the Interior
and Agriculture, the Administrator of the Environmental Protection Agency, and the Chair of the Council on
Environmental Quality (CEQ) and implemented in coordination with the agencies listed in section 2(b) of this
memorandum. The Initiative may include the heads of other executive branch departments, agencies, and offices
(agencies) as the President may, from time to time, designate.
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(b) The goals of the Initiative shall be to:

(i) Reconnect Americans, especially children, to America's rivers and waterways, landscapes of national significance,
ranches, farms and forests, great parks,
and coasts and beaches by exploring a variety of efforts, including:
(A) promoting community-based recreation and conservation, including local parks, greenways, beaches, and
waterways;

(B) advancing job and volunteer opportunities related to conservation and outdoor recreation; and

(C) supporting existing programs and projects that educate and engage Americans in our history, culture, and natural
bounty.

(ii) Build upon State, local, private, and tribal priorities for the conservation of land, water, wildlife, historic, and
cultural resources, creating corridors and connectivity across these outdoor spaces, and for enhancing neighborhood
parks; and determine how the Federal Government can best advance those priorities through public private
partnerships and locally supported conservation strategies.

(iii) Use science-based management practices to restore and protect our lands and waters for future generations.

Sec. 2. Functions. The functions of the Initiative shall include:
(a) Outreach. The Initiative shall conduct listening and learning sessions around the country where land and waters
are being conserved and community parks are being established in innovative ways. These sessions should engage
the full range of interested groups, including tribal leaders, farmers and ranchers, sportsmen, community park
groups, foresters, youth groups, businesspeople, educators, State and local governments, and recreation and
conservation groups. Special attention
should be given to bringing young Americans into the conversation. These listening sessions will inform the reports
required in subsection (c) of this section.
(b) Interagency Coordination. The following agencies shall work with the Initiative to identify existing resources and
align policies and programs to achieve its goals:

(i) the Department of Defense;

(ii) the Department of Commerce;

(iii) the Department of Housing and Urban Development;

(iv) the Department of Health and Human Services;

(v) the Department of Labor;

(vi) the Department of Transportation;

(vii) the Department of Education; and

(viii) the Office of Management and Budget (OMB).

(c) Reports. The Initiative shall submit, through the Chair of the CEQ, the following reports to the President:
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(i) Report on America's Great Outdoors. By November 15, 2010, the Initiative shall submit a report that includes the
following:

(A) a review of successful and promising nonfederal conservation approaches;
(B) an analysis of existing Federal resources and programs that could be used to complement those approaches;
(C) proposed strategies and activities to achieve the goals of the Initiative; and
(D) an action plan to meet the goals of the Initiative.
The report should reflect the constraints in resources available in, and be consistent with, the Federal budget. It
should recommend efficient and effective use of existing resources, as well as opportunities to leverage nonfederal
public and private resources and nontraditional conservation programs.

(ii) Annual reports. By September 30, 2011, and September 30, 2012, the Initiative shall submit reports on its
progress in implementing the action plan developed pursuant to subsection (c)(i)(D) of this section.

Sec. 3. General Provisions.
(a) This memorandum shall be implemented consistent with applicable law and subject to the availability of any
necessary appropriations.

(b) This memorandum does not create any right or benefit, substantive or procedural, enforceable at law or in equity
by any party against the United States, its departments, agencies, or entities, its officers, employees, or agents, or
any other person.

(c) The heads of executive departments and agencies shall assist and provide information to the Initiative, consistent
with applicable law, as may be necessary to carry out the functions of the Initiative. Each executive department and
agency shall bear its own expenses of participating in the Initiative.

(d) Nothing in this memorandum shall be construed to impair or otherwise affect the functions of the Director of the
OMB relating to budgetary, administrative, or legislative proposals.

(e) The Chair of the CEQ is authorized and directed to publish this memorandum in the Federal Register.

BARACK OBAMA
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