
 תכנון המרחב הכפרי 

 מושבים  קיבוצים

 וישובים קהילתיים 

 מועצה אזורית מטה יהודה 



 

 –ז מטה יהודה "תכנית אב לתיירות ופיתוח כפרי למוא

 תכנית הפיתוח



טבעיים  , שטחים פתוחים נכסי טבע ונוף –ההיצע התיירותי 
 ומעובדים



 בסיס הפיתוח למרקם הכפרי מונח במרכיבים האנושיים ואזוריים  

 בליבה הירוקה של מטה יהודה  

 מרקם אנושי  
 מאכלים אתניים 

 אומנים   
 עיבוד התוצר החקלאי   

 
 

 בתי בד

 

 יקבים

 

 מגבנות 

 

 צימרים

 פולקלור

 היסטוריה



; 

 קיבוע מסלולי חוויה במרחב הפתוח בלב בירוק  

 מסלולי מיטיבי לכת   

מסלולי סיפורי 
 מורשת קרב

מסלולים  
 קולינריים

 מסלולי עתיקות     

מסלולי סיפורי 
 ך  "תנ

מסלולי סיפורי 
מורשת  
 חברתית



 

 במטה יהודה ארבעה סוגי ישובים  
       עירוניים קהילתיים ישובים         קיבוצים       קהילתיים ישובים       מושבים

 

 
 
 

 :אופי הפיתוח והתמודדות תכנונית בכל סוג ישוב שונה בשל המרכיבים הבאים    
    היישוב של קנייני ומצב מגרשים חלוקת•
   טופוגרפי/גאוגרפי מיקום•
    התכנון על המשפיעות הקרקע בעל החלטות•
      משתנה ברמה אזוריות תשתיות•
 .(ירושלים/ שמש בית) סמוכה לעיר קירבה•



ובקיבוץ במושב אתגרים 
הקיים הכפרי אופי על שמירה 

הכפר עיבוי תוך פנימית וגדילה ממשיכים בנים על שמירה 

קיימא בר אופי המשמרות עיצוב הנחיות תוך למגורים זכויות הגדלת 

לכפר הנושקים הפתוחים השטחים על שמירה  

מקומית כפרית תעסוקה אפשרות 

הולמות תשתיות מתן תוך יישוביים או פרטיים למיזמים תיירותי פיתוח 

יצרנות על ושמירה החקלאות פיתוח ועידוד חקלאיות זכויות הגדרת  
   חקלאית

עירוני/ קהילתי בישוב אתגרים   
ציבוריות לתשתיות שטחים איתור 

הצפיפות רמת קביעת 

הולם, ציבורית תחבורה תוואי 

ראוי פים"שצ יחס על ושמירה , עקביים פיתוח פרטי קביעת. 

 

 



 הרחבה

 הרחבה

 'חלקות א

חלקות 
 'ב

 ' ייזום בשטח חלקה ב -מדיניות פיתוח במושבים 



 מיתוג הלב הירוק נעוץ בשורשי מרכיבי האזור  

  "המלכים ארץ"
  "מקומות"ו ארכיאולוגיים אתרים של שפע בה פרושים יהודה במטה

  – ך"בתנ ביותר הפופולאריים מהסיפורים אחדים נולדו בהם

 .ועוד הברית ארון מסע ,ודלילה שמשון ,וגוליית דוד

 "ארץ היין"
היקבים  30 -כ. היין הוא אחד המוצרים המובחנים של מטה יהודה

.  שהוקמו באזור הובילו להתחדשות תבנית  הנוף החקלאי כבימי קדם

,  מורשת ייצור היין טבועה במרחב בדמותם של הגתות העתיקות

 .  היקבים והכרמים, המנזרים יצרני יין 

 "ארץ המערות"
,  (נטיפים)מערות טבעיות  -מטה יהודה מתייחדת בריבוי ובמגוון של מערות 

 (.  מערות הפעמון)מחיה וקבורה , מערות מסתור ומערות לצורכי מגורים



 יזמות  

 עסקים 

 מצליחים  

    משפחתיות אטרקציות

 "המתכון להצלחה בהלכה למעשה" תיירות במטה יהודה

  סימון

 מסלול

תשתית  

קינינית         

 מתאימה  

 מיתוג

הכוונה  

 שילוט 

הכשרה  

 חקלאית  

 בקרת איכות  

  ראייה

   מחוזית
   מערכתי שרות מתן

  ומקצועי יעיל     



 "  הלב הירוק"א מטה יהודה .מ


