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  תקציר 

ות הקרקעית בעקבות שינוי המדיני. רוב השטחים הפתוחים במרכז הארץ הם שטחים חקלאיים

. נוצרו לחצי פיתוח כבדים בתוך המגזר החקלאי להפשרת שטחים חקלאיים, 90 - בתחילת שנות ה

וכתגובה , י יעודהועקב עמידות נמוכה של הקביעה הסטטוטורית של קרקע חקלאית בפני שינ

קודמו בתוכניות מתאר רציונלים חדשים , לחשש מהתערערות מנגנוני השמירה על קרקע חקלאית

פ קביעה "ע). 21/3מ /מ/ת, 31א /מ/ת" (חנוף כפרי פתו "–ירה על הקרקע החקלאית כפתוחה לשמ

  .ולא התוצר החקלאי, המטרה העיקרית של השטחים הכפריים היא שמירה על הנוף הכפרי, זו

 של ייעודם  תיש להבהיר את המהות האופרטיבי, לצורך ניהולם של השטחים הכפריים כפתוחים

עד . ראוי לאפיין את המושג בזיקה לנתפס בעיני המתבוננים בו,  כמו כן.י פתוח כנוף כפר–החדש 

   ותיירות כפרית היות .היום לא נשאלו המתבוננים בנוף מה נתפס אצלם כנוף כפרי פתוח

ובהתחשב  , על סגנון החיים הכפרילשמירההכלכלה הכפרית והתורם לשיפור נחשבת כאמצעי 

 חשוב לברר ,קשור בתיירותבארץ קלאיות במרחב הכפרי ח-אבלתי מבוטל מהתעסוקות הלשחלק 

ואילו דפוסי פיתוח באזור , מהו מוצר התיירות הכפרית אותו מחפשים אנשים באזור המרכז

  . הכפרי נוגדים אותו

 של הנוף הכפרי הפתוח את התוכן ואת המהותלאפיין ו  של המחקר היא לזהותהמטרה העיקרית

המחקר בא לזהות את הביקושים לפעילות פנאי , בנוסף לכך. ונותדעות קבוצות אוכלוסיה שפ "ע

  .       ונופש באזורים הכפריים באזור המרכז

 מדגמיםמספר נבחרו , )לרבות מתכננים( שהיא תושבי ישראל ,מקרב אוכלוסית המחקר

כולל בעלי רקע (סטודנטים : שבאמצעותם ניתן לאמוד את תפיסתם של פלחי אוכלוסיה שונים

חברי (אנשי מקצוע , )פקולטה לחקלאות באוניברסיטה העבריתהלגיאוגרפיה ומ'  ממח–י מקצוע

הניתוח נעשה באמצעות . אוניברסיטה העבריתבהאדמיניסטרטיבי וחברי הסגל , )נניםאיגוד המתכ

,  ספטמבר–שנערך באוגוסט  סקר דואר בקרב הצוות האדמיניסטרטיבי: שלושה סוגי סקרים

ינואר -סקרי מקום בקרב הסטודנטים שבוצעו בדצמבר, )קטיביים אפ שאלונים116 (2004

 2004 בנובמבר נערךוסקר האנטרנט בקרב אנשי מקצוע ש, ) שאלונים אפקטיביים184 (2004/2005

צגות המייסדרת תמונות : כלי עיקרי של המחקר הוא הכלי הויזואלי ). שאלונים אפקטיביים56(

בנים המשמשים למטרות חקלאיות וכן מבנים שלא לרבות מ, סוגי נוף שונים באזור המרכז

סקרים בקרב ב שימוש נעשהמרכזי בהם  מוקד השאלונים התמונות מהוות .קשורים בחקלאיות

  . קהל המדגמים

  עיקר הממצאים

ממצאי המחקר מעידים על התעניינות רחבה שהנשאלים מגלים כלפי נושא המרחב , באופן כללי

המתייחסים לעיצובו של ) מתכננים סביבתיים( לבעלי מקצוע טיעון זה רלוונטי לא רק. הכפרי

. אלא גם לנשאלים ללא רקע מקצועי כלשהו, פ קריטריונים ועקרונות תכנוניים"המרחב הפתוח ע

מודעות לחשיבות שמירת הצביון ',  כפרי פתוחנוף'תובנת המושג : להתעניינות זו מספר ביטויים

וכן , בפעילות סביב משק חקלאילרבות , י במרחב הכפריעניין בנופש ופנא, הכפרי במרחב הכפרי

  .המלצותה ונותהמסק, להלן עיקר הממצאים. ברצון להתגורר בסביבה כפרית
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  התאמתם של הנופים ומרכיביהם לדימויו של נוף כפרי פתוח  ) א

מבנים המשמשים : מרכיבים המעצבים את המרחב הכפריקיימת הסכמה עיקרונית אודות 

 מבנים ,לעומתם; נתפסים כנוף לא כפרי, הבנייה למגורים" הרחבות"וכן  ייםכזים מסחרמר

 ,עם זאת .אמים את הדימוי של נוף כפרי פתוחתו, )בתי רשת(המשמשים רפתות וחממות עונתיות 

אנשי מקצוע , בפרט.  השוניםקיימים הבדלים מסויימים בתפיסותיהן של אוכלוסיות המדגמים

, לעומתן . הנופים מאשר אוכלוסיות של שני המדגמים האחריםביקורתיים יותר בהערכתם של

 המקצועית של המתכננים המבנים החקלאיים תומכים את דימויו של נוף כפרי פתוח בתנאי לדעה

בהערכת הנופים הכפריים חשובים כי ,  כמו כן התברר.שהם ממוקמים בצמוד ליישובים הכפריים

 הקונטקסט המרחבי בו הם ממוקמים והנופים אלא גם, לא רק האלמנטים הנבדלים של הנוף

 . הסובבים אותם

  דימוי הנוף הכפרי הפתוח לעומת מרחב אפשרויות הפנאי   ) ב

לבין דימויו ) מנקודת ראות של המתבוננים(קיימים פערים בין דימוי חזותי של נוף כפרי פתוח 

). ות הנופשמנקודת ראות של המשתמשים במרחב הכפרי למטר(כמרחב אפשרויות הפנאי 

שני אלמנטים תואמים את פעילות הפנאי והנופש במרחב , ממרכיבי נוף בנויים במרחב הכפרי

בתי קפה ומבנים הקשורים לעיבוד :  מאשר את הדימוי של הנוף הכפרייותרבמידה רבה הכפרי 

לא בהכרח , לרבות מבנים המשמשים חממות למיניהם ,שאר מרכיבי הנוף. מוצרים חקלאיים

 . בפעילות פנאי ונופש במרחב הכפריתומכים 

 מבנה הביקוש לפעילויות פנאי ונופש במרחב הכפרי) ג

כאשר , עילויות פנאי ונופש באזור הכפריהנשאלים מכל הקבוצות גילו התעניינות רבה יחסית בפ

 ביותר בקרב כלל נפוצהפעילות הה.  הן בין המבוקשות ביותרמשק חקלאיפעילויות סביב 

שיעור גבוה . מוקד הענייןואילו קניות במרחב הכפרי אינו מהווה , ולים רגלייםהנשאלים היא טי

קיים פער . יפים וטיולי רכב במרחב הכפרי'ג,  בטיולי טרקטורוניםיחסית של המשיבים גילו עניין

לבין ) הביקוש הסמוי(ניכר בין רצונם של הנשאלים לעסוק בפעילויות פנאי ונופש במרחב הכפרי 

מימוש -כלומר אי , 'עודף הביקוש'עקב , בעיקר, פער זה נוצר ).הביקוש האפקטיבי(רמת מימושו 

 שטחים ותשתיות , אמצעים, יצע פעילויותמחסור בה ,הביקוש בעטיין של הסיבות כגון

וה    .פעילויות פנאי ונופש במרחב הכפרי באזור המרכז  לביצועאטרקטיבייםהמתאימים

   נות וההמלצותעיקר המסק

ממצאי המחקר מהווים , רכיבים מוסכמים המעצבים את המרחב הכפריקיום מלאור  .1

  .בסיס לקביעת עקרונות העיצוב של המרחב הכפרי

יש צורך בשיתוף , פערים בדימוי הנוף הכפרי בין אנשי מקצוע לכלל הציבורלנוכח ה .2

 .הציבור בתכנון המרחב הכפרי

לרבות ההחלטות , קביעת שימושי קרקע באזור הכפרי בקנה מידה מקומית ומפורטת .3

ראוי , )חממות מסוגים שונים, כגון(של האלמנטים הבנוים במרחב הכפרי  בנוגע למיקומם
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בעקבות . בזיקה למתבונן ובהתחשב בסוג המבנה ובקונטקסט המרחבי, בין היתר, לבצע

למרכיבי נוף " כפרית-נופית"יש משמעות , הקיים אצל המתבוננים' תבנית הנוף הכפרי'

 על פני מפוזריםהן צמודים ליישוב הכפרי והן , ים מטרות חקלאיותבנויים המשמש

 .המרחב הכפרי

מרחב הנוף הכפרי הפתוח בין אזורים שמטרתם ת כלי עזר לחלוק מהווים המחקר ממצאי .4

ו  פיתוח לבין אזורים שמטרתם,)דגש על נראותעם  (הכפרינוף השמירה על  נופשתיירות

 בה נוקטים (zonning)שיטת האיזור בדומה ל, כלומר. )דגש על שימוש תיירותיעם (

גנים לאומיים ושמורות , כגון (שטחים פתוחים איכותייםלחלוקה הפונקציונאלית של 

 קביעת שימושי קרקע המובילים באזורים תוך כדימין הראוי לנקוט בשיטה דומה , )טבע

 .מסוימים בתוך המרחב הכפרי

  

 

הן כחוויה חזותית והן , ל נוף כפרי פתוחלאור דעותיהם של הנשאלים בנוגע לדימויו ש .5

- ולים לאותת למחזיקי הקרקע על איממצאי המחקר יכ, כמרחב לאפשרויות הנופש

החקלאיאלא להשקיע באירגון , דאיות לפתח עסקי מסחר למיניהםכ  על מגוון המשק

 .פעילותיו כמוצר תיירותי שיווקי

 בסיס ידע חיוני לתכנון ופיתוח זיהוי מבנה הביקוש הסמוי לפעילות פנאי ונופש מהווה .6

פעילויות . במרחב הכפרי, יפים וטרקטורונים'כגון טיולי ג, האפשרויות לפעילויות נופש

אך עלולות לגרום נזקים , אלו אינן פוגעות באיכות הנופית של המרחב הכפרי הפתוח

 ,גנים לאומיים, שמורות טבע, כגון(אקולוגיים כבדים לשטחים בעלי רגישות גבוהה 

 . )יערות ושטחי חולות

עם הקונפליקטים בשימושי קרקע במרחב הכפרי מראה סימני דרך להתמודדות הנוכחי המחקר 

נסיון להגיע לרווחתם של כל הגורמים ב, לרבות באמצעות איזורו, באופן יעילנם וארג ונםוי תכנ"ע

את החקלאים לשתף , זהבכלל . קיימא-ובכך להשיג מספר ייעדים בר, בעלי עניין בתחום זה

של " ניזציה"הנדל" ובכך לבלום את ,לרבות סביב משק חקלאי, ברווחים מהפעלת פעילויות הנופש

 .מאידך גיסא,  לחקלאייםליצור מקורות פרנסה נוספיםו,  גיסא מחד,המרחב הכפרי

מץ ראשוני בנסיון להבהיר את התוכן היישומי של המינוח המחקר הנוכחי מהווה מא ,לסיכום

לא נבדקו , עם זאת. כפי שהוא נתפס על ידי קבוצות עניין שונות" נוף כפרי פתוח"חדש התכנוני ה

 קבוצת עניין העיקרית כיווני הפיתוח הרצויים למרחב הכפרי כפי שהם נתפסים על ידיבמחקר 

 נושא מורכב זה ראוי להוות . תושבי הכפר לסוגיהם–עיצובו של המרחב הכפרי בכל הקשור ל

  .רים העתידייםמוקד העניין למחק
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  מבוא.  1

    רקע1.1
  

הם שטחים , האזור בו לחצי הפיתוח הם החזקים ביותר, רוב השטחים הפתוחים במרכז הארץ

אך תמונת .  עד ראשית שנות התשעים די היה בעובדה זו כדי לשמור את רובם ככאלה.  חקלאיים

  ). א1995 ,פייטלסון(שנות התשעים מצב זו השתנתה באופן מהותי בראשית 

ונה יזמות מ לשעבר שונתה המדיניות הקרקעית והתאפשרה לראש"בעקבות גל העליה מברה

). 1998, שישת ופייטלסוןבר(רכז רוב היזמות באה לידי ביטוי באזור המ. פרטית בקרקע ציבורית

צבר המשק , ד משבר האשראיובייחו, עקב המשבר המתמשך בהתיישבות העובדת, מעבר לכך

כתוצאה מהמשבר בחקלאות ופתיחת האפשרות להרוויח משינוי ייעוד . בדיםת כחובוהחקלאי 

לכך יש השלכות גם . נוצרו לחצים בתוך המגזר החקלאי להפשרת שטחים חקלאיים, הקרקע

הועדה בעלת זכות הווטו על , )ח"ולק (שכן בועדה לשמירה על קרקע חקלאית, מבחינה תיכנונית

היו לחקלאים חמישה , 1968 ההכרזה הגורפת בשנת רוב השטחים החקלאיים בישראל עקב

 לאחרונה, אומנם ).1996, שלאיין ופייטלסון: לדיון ראה( חברי הועדה 11נציגים לפחות מתוך 

דבר שבאה לידי , )פ"ולקחש ( לסוגיהםשטחים פתוחיםלשמירה על הורחבה סמכות הוועדה 

אמות מידה העדר , ולםא. ביבתייםהרכב הוועדה הכוללת נציגי ארגונים ס ב,בין היתר, ביטוי

מפחית מיעילות העבודה של , חקלאים ואחרים, שטחים הפתוחיםה לשמירה על ברורות

  .פ"הולקחש

והתערערות הרציונלים שעמדו , כתגובה לחשש מהתערערות מנגנוני השמירה על קרקע חקלאית

 90 -במהלך שנות ה קודמו בתכניות המתאר שהוכנו ,מאחורי מנגנוני השמירה על קרקע חקלאית

). 2004פייטלסון ; Feitelson, 1999(רציונלים חדשים לשמירה על הקרקע החקלאית כפתוחה 

א /מ/כבר בת, עקב עמידות נמוכה של הקביעה הסטטוטורית של קרקע חקלאית בפני שינוי יעודה

הצעה שהתקבלה , " פתוחנוף כפרי" הוצע להסב את שם השטחים החקלאים במישור החוף ל31

התקבל מינוח זה ) 21/3מ /מ/ת(בעדכון תכנית המתאר למחוז המרכז , לעומת זאת. רק חלקית

, כאזור בעל איכות חזותית ואופי כפרי" נוף כפרי פתוח"התוכנית מגדירה את . ללא התנגדות

מתקנים ומוסדות , מתקני תיירות ונופש,  ישובים כפריים,שימוש חקלאיכאשר ייעודו כולל 

קביעה תכנונית . פתוח/מתקנים אחרים המשתלבים בשטח כפרי, בות הכפריתהקשורים להתייש

 וקיבלה ביטוי ם חקלאייםחדשה ביחס לשטחהזו מהווה נקודת מפנה בפיתוח שפת תכנון 

  . בתכניות מתאר ארציות ומחוזיות, חקלאים ואחרים, בסיווגים חדשים של השטחים הפתוחים

הייעוד לרוב השטחים החקלאיים , לכל הפחות, וביםצפוי שבמהלך העשור או שניים הקר, כלומר

הרציונל מאחורי קביעה זו היה שהמטרה העיקרית של ". נוף כפרי פתוח"באזור המרכז יהיה כ

ועל כן יש לצמצם את הפגיעה , השטחים הכפריים היא שמירת הנוף הכפרי ולא התוצר החקלאי

   ).ב1995, פייטלסון(בהם גם אם הרנטביליות הכלכלית של החקלאות בהם פוחתת 

פתוחים הוא אמנם תנאי הכרחי  יםכשטחהמתאר בתכניות החקלאית קרקע ה ה שלייעוד

קדו ככאלה יש צורך לנהלם בכדי ששטחים פתוחים יתפ.  אך אינו תנאי מספק,  ככאלהלשמירתם

ניהול המקרקעין והפיקוח עליהם התבצע , כל עוד השימוש החקלאי היה אינטנסיבי. ככאלה

אולם כעת המצב ).  כשטחים חקלאיים(לשם מטרה התואמת את ייעודם ,  על ידי החקלאיםבפועל
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הסיבה לכך היא שבעוד אינטנסיביות השימוש החקלאי פוחתת בחלק מהשטח לא ברור .  אינו כזה

  .  כנוף כפרי פתוח–מהי מהותו של הייעוד החדש 

חלו בסקטור הכפרי בעקבות לתמורות שמתייחסים  שנערכו לאחרונה בישראלים רסקומחקרים 

; 1999, אלטרמן; 1999, שלאין; 1996, אפרת ( השוניםולהשלכותיהן, השינוי במדיניות הקרקעית

שמירה על שטחים   שלספיציפייםוכן להיבטים ה, )2004, האן; 2004, שטרו; 2001, זליגמן ופורת

, קפלן(החקלאי בדגש על האיכויות החזותיות של הנוף לרבות , חקלאיים כשטחים פתוחים

; 1997, צור וסידי, פליישר(הערכת ערכו הכלכלי של הנוף החקלאי , )2001, ליסובסקי ואמדור

חושן  ( של שמירת שטחים חקלאייםמשפטייםהבטים , )2004, יהושע ורוזנטל; 2002, עדני-שמש

חדש של ייעוד השל ההאופרטיבית  התכנוניתלא נבחנה המהות עד כה , אולם. ועוד, )2005, ולסטר

  .  כנוף כפרי פתוחתחקלאיקרקע 

תפס נהנוף הוא מה ש, כלומר. תויה וויזואליקשור בחו" ףנו"המושג כי חשוב להדגיש , בנוסף לכך

אי לכך ברור שכאשר באים להגדיר מהו נוף כפרי פתוח יש לאפיינו בזיקה לנצפה . בעין הרואה

, כזתושבי אזור המרלרבות , וננים בנוףאך עד היום לא נשאלו המתב. ולנתפס בעיני המתבוננים בו

  .מהן האיכויות אותן ראוי לשמר, מר כלו,מה נתפס אצלם כנוף כפרי פתוח

האחד הוא . שני שימושים עיקרייםקיימים בהקשר זה ראוי לציין שכיום בשטחים הכפריים 

  מכלל12% -כ(  בארץחקלאיות- חלק בלתי מבוטל מהתעסוקות הלא. לחקלאות והשני לתעסוקה

, משרד החקלאות( ארצית- ברובה פנים,תיירותהארחה וקשור ב) חקלאיות-התעסוקות הלא

מיוצגת בעיקר על ) גם לא חוקית, ברובה(חקלאית -באזור המרכז התעסוקה הלא, אומנם ). 2002

בהתחשב בקצב הפיתוח המהיר של ענף התיירות הכפרית  אך, )2005, האן(ידי אחסון ומסחר 

  . כיוון של צמיכה" משדרת"באזור המרכז התיירות הכפרית ם כי גאין ספק , בארץ

המשפר , תיירות כפרית נחשבת כאמצעי המבטיח את שלימותם של משאבי טבע במרחב הכפרי

 ,.Robert and Hall, 2001; Garrod,) (et alאת הכלכלה הכפרית והשומר על סגנון החיים הכפרי

בילוי , סיורים למיניהם באזור הכפרי, האכלה, )םצימרי(תיירות זו כוללת שירותי לינה .  2006

עד כה לא ברור מהו אותו מוצר תיירות כפרית אותו מחפשים אנשים באזור , אולם. וקניות

שכן כל עוד  לשאלה זו יש חשיבות רבה. ואילו דפוסי פיתוח באזור הכפרי נוגדים אותו, המרכז

כפרי דפוסי פיתוח אשר יפגעו סביר שימשכו באזור ה, מוצר זה לא מאופיין באופן חד

דבר שבסופו של דבר גם יביא לפגיעה בחלק מהבסיס הכלכלי , באטרקטיביות שלו כאזור כפרי

  . רבים במגזר הכפריתעליו נשענים משקי בי

את התוכן האופרטיבי עיקריים האמורים להגדיר " שחקנים "הניתן להבחין בשלוש, לאמור לעיל

 משלו "המשקפיים"ד מהם מסתכל על עיצוב המרחב הכפרי דרך כאשר כל אח, ף כפרי פתוחשל נו

  ). 1.1איור (
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  גורמי עיצוב המרחב הכפרי: 1.1איור 

  

  

מתכננים
מתבוננים בנוף

ומשתמשים במרחב 
הכפרי חקלאים

תוכן תכנוני
 חוויה חזותית-

 מרחב אפשרויות -
 הפנאי והנופש

מרחב הזדמנויות 
עסקיות/תעסוקתיות

עיצוב המרחב הכפרי

עקרונות עקרונות 
תכנונייםתכנוניים

ערכים
חזותיים

צרכי פנאי צרכי פנאי 
ונופשונופש

צרכי צרכי 
פרנסהפרנסה

  

  

הבאים להגדיר את התוכן התכנוני של המרחב ) מתכננים(הגורם הראשון הוא אנשי מקצוע 

 הוא מתבוננים בנוף הכפרי ומשתמשים במרחב השני הגורם. הפתוח בהתאם לעקרונות התכנוניים

והן ) סקו ולא עוסקים בחקלאותאך לא ע, המתגוררים במרחב הכפרי(הן כמרחב הצריכה , הכפרי

אשר צריכה למתבוננים בנוף המרחב הכפרי הינו חוויה חזותית . נופש ופנאי במטרותהמשתמשים 

רי למטרות פנאי ונופש מרחב זה נתפס בעוד למשתמשים במרחב הכפ, לענות לערכיהם החזותיים

הגורם השלישי הוא תושבי המרחב . כמרחב אפשרויות הפנאי הבא לתת מענה לצרכי פנאי ונופש

שעבורם המרחב הכפרי מהווה מרחב הזדמנויות , ותאו העוסקים עדיין בחקלא/הכפרי שעסקו ו

   . מהן ניתן להתפרנס עסקיות/תעסוקתיות

אנשי מקצוע הם גם ,  למשל.אלו" שחקנים"תפיסותיהם של  בין ימתברור כי קיימת חפיפה מסוי

אך , מתבוננים בנוף הכפרי ויכולים להשתמש במרחב הכפרי הן כמרחב הצריכה והן למטרות נופש

   . כמתכנניםתפקידם הוא בראש ובראשונהבעיצוב המרחב הכפרי 

א מקבלי החלטות ברמות הו, 1שלא צוין באיור , גורם נוסף בתהליך העיצוב של המרחב הכפרי

אך גורם זה אינו ייחודי לנושא הספציפי של . מרשויות מקומיות ועד הרמה הארצית, שונות

מדיניות עיצובו של כל המרחב הלאומי במדינת ישראל הוא פונקציה של אלא ש, המרחב הכפרי

  .  וביטויה האופרטיבים בכל הרמות המרחביותקרקעית

פיות והדרישות של כל אמור לתת מענה לכלל מערכת הציפרי המרחב הכ, בסופו של עניין

שניהמחקר, בשלב הנוכחי . הגורמים מבחינתם של נוף כפרי פתוח דימויו של      בא לבדוק את

הפתוח המרחב לעיצוב במטרות /מתבוננים) 2 ;מתכננים) 1: הגורמים הפתוח במרחב משתמשים       
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ונופש .פנאי של תיבדק מהותו ) העבודה הנוכחיתולא במסגרתה של (בשלב המחקר מתקדם יותר   

לשמור לעודד חקלאיים תוך זיהוי תמריצים העשויים , חקלאיםהייעוד החקלאי מנקודת מבט של 

    . על החקלאות הנופית

            

   ר מטרות המחק1.2

  

  :תוכללילמחקר הנוכחי שתי מטרות 

צות אוכלוסיה  לדעת קבוהכפרי הפתוחלזהות ולאפיין את התוכן ואת מהותו של הנוף  

 ;שונות

 .לזהות את הביקושים לפעילות פנאי ונופש באזורים הכפריים באזור המרכז  
  

  :ד המחקרניתן להבחין בכמה שאלות מרכזיות בהן מתמק, באופן ספציפי

 ?הסותרים את הנוף הכפרי הפתוח האלמנטים הנופיים התומכים ומהם .1

 הנוף הכפרי צבים אתהמעהאם ישנה משמעות למיקומם של האלמנטים הנופיים  .2

 ?הפתוח

 ?של הנופים השונים באזור הכפרי" הכפריות"מה מידת  .3

נוף "המושג  על תפיסת) חקלאי ותכנוני, גיאוגרפי(אם וכיצד משפיע רקע מקצועי  .4

 ?"כפרי פתוח

 בדבר ,אנשי המקצועלרבות , קבוצות אוכלוסיה שונותהאם קיימת הסכמה בין  .5

  ?נטים שיש לשמור עליהם בכדי לממשומהותו של הנוף הכפרי הפתוח והאלמ

לדעת תושבי אזור , ם והפוגעים בפעילות הפנאי האלמנטים הנופיים התומכימהם .6

   ? ולדעת אנשי המקצועהמרכז

מהי מידת ההתעניינות של תושבי האזור בבילוי ובפעילויות פנאי ונופש  .7

   ?  בפעילויות סביב משק חקלאי- זה  ובכלל, האפשריות באזור הכפרי

לתיירות הכפרית באזור ) פעילות הנעשה בפועל (מהו מבנה הביקוש האפקטיבי .8

 ?המרכז בקרב קבוצות אוכלוסיה שונות

מה המשמעות של ממצאי המחקר לגבי מדיניות הניהול והתכנון של השטח  .9

 ?  הפתוח באזור המרכז
  

ים ות בא לשמש בסיס לקביעת מדיניות תכנונית של שמירת שטחמענה לשאלות אלו ואחר

  .חקלאיים כשטחים פתוחים

, והן בקרב מקבלי החלטות) מתכננים(הן בקרב אנשי מקצוע , עיקר חלוקי הדעותכי , חשוב לציין

מתייחס לסוגי המבנים המעצבים ) ובייחוד באזור המרכז( הנוף הכפרי בארץ ו שלבאשר לדמות

הדגש העיקרי , ם לכךבהתא .י הגידולים החקלאיים והיקפםסוגולא ל, את מרכם הכפרי ולייעודם

במחקר הושם על הבהרת תפקידם של מרכיבי נוף כפרי בנויים בעיצוב תדמית הנוף הכפרי הפתוח 

    .  שונותאוכלוסיהאצל קבוצות 
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   המחקר וכליתושיט. 2

  

   שיטות המחקר2.1

אוכלוסיית המחקר היא תושבי , 1.1גורמי העיצוב של המרחב הכפרי שהוזכרו בסעיף בהתאם ל

 עד כמה ללמוד את דעת הקהל המגווןעל מנת . ומתכננים באופן ספציפי, באופן כללי, ישראל

אף על פי שמדגמים אלו אינם מייצגים את כלל . מדגמיםהנבחרו לבדיקה מספר , שניתן

  : כגון, פלחי אוכלוסיה שוניםתפיסותם של באמצעותם ניתן לאמוד את , אוכלוסיית המחקר

 :בעלי רקע מקצועי •

  ;המתכנניםחברי איגוד   .א

ולטה ומפק, )ירושלים(לגיאוגרפיה ' ממח: וניברסיטה העבריתמהאסטודנטים   .ב

 )רחובות(לחקלאות 

 :יללא רקע מקצוע •

 ;גל הלא אקדמי באוניברסיטה העבריתחברי הס  .א

  סטודנטים ממחלקות שונות  .ב

  

   : הוא,היגיון העומד מאחורי בחירת המדגמים

, לא טריוויאליים להבנה, שאלוניםות במהותן של השאלמכיוון שנושא המחקר ומכאן גם  )1

ובעלת רמת השכלה ומעורבות , מחד גיסא, הוחלט לפנות לאוכלוסיה מגוונת ככל הניתן

 של האוניברסיטה טיביהנחנו שהצוות האדמיניסטר. סאימאידך ג, גבוהות יחסית

  . הן האוכלוסיות התואמות את הקריטריונים הנדרשים, והסטודנטים ממחלקות שונות

חשובה גם מנקודת המבט " נוף כפרי פתוח"בחינת מהות המושג התכנוני החדש , רכאמו )2

 .שימשו אחד המדגמים למחקר) חברי איגוד המתכננים(אנשי המקצוע , על כן. המקצועי

  .חברי המדגמים השונים צפויים לשקף שוני מסוים בתפיסותיהם, בסופו של עניין

 דוארהסקר :  סקריםשלושהאמצעות נאספו בהשגת מטרות המחקר הנדרשים לנתונים 

וסקר  בקרב הסטודנטיםסקר , בקרב הצוות האדמיניסטרטיבי של האוניברסיטה העברית) פנימי(

   . בקרב אנשי המקצועאינטרנטה

  

   כלי המחקר2.2

  

בשלב הראשון של העבודה נערכו סיורים במרחבים כפריים שונים באזור המרכז במטרה להכין 

, פרדסים, תתמונות אלו כללו צילומי שדות חקלאיו.  הנוף הכפרי באזורסדרת תמונות שייצגו את

שימושים  שאינם קשורים לחקלאות , באזור הכפרימבנים המשמשים משק חי , חממות לסוגיהן

 תמונות צבעוניות המייצגות סוגי נוף כפרי 11נבחרו ) 75 -כ(מתוך מספר רב של הצילומים . 'וכד

התמונות ירת התמונות ככלי חשוב להערכת הנופים הכפריים הוא כי היגיון לבח. )1נספח  (ניםשו
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בשילוב האלמנטים השונים , אפשרו לנשאלים לקבל את הרושם הויזואלי מהנופים המצולמים

  . מרכיביהם לנופיםה" פירוק"להעריכם ללא ובכך , כוללמרחבי ובקונטקסט 

רים בקרב כל אחת סקש בבהם נעשה שימו) 2נספח (השאלונים מהוות מוקד  תמונות אלו

  . הסקרי וסוגבהתאם לקהל המדגמיםלשאלון שלוש גרסאות שונות במקצת  .מהמדגמים שנבחרו

התמונותואתי    ר

במוקד של חלק . שהוצעו לנשאלים להערכה צולמו במרחב הכפרי באזור המרכזהתמונות 

 הסביבה בקונטקסטים שונים של, או כמה אלמנטים מרכזיים, ט אחדנמהתמונות נמצא אלמ

 דרך 11בתמונה ,  האלמנט המרכזי הוא דרך עפר בחוות סוסים1' בתמונה מס, לדוגמה. הכפרית

חממות מסוג דומה ). בתי רשת(עפר מופיעה בסביבה אחרת של שדות חקלאים וחממות עונתיים 

.  של שדות חקלאיים והמרחב הפתוחאך בקונטקסט, 7 המרכזי גם בתמונה מהוות אלמנט

' ואילו בתמונה מס,  האלמנט המרכזי הוא מסעדה כפרית על רקע שדות חקלאיים2' בתמונה מס

 השילוט ההמוני 4בתמונה .  רפת הוא מוקד התמונה ברקע יישובים כפריים ומרחב הפתוח9

משולב עם הקטע של שטח חקלאי מעובד , על המרכז המסחרי הממוקם במרחב הכפרי" זועק"ה

הגדרה משמש " כפרימרחב "קום כירה ספק שתיאור המ לא משא10' בעוד שתמונה מס, לפניו

את תמונת ' משלים' המרכז המסחרי הצמודה אל מבנישל חנייה  יענקשטח  ,שמית בלבדר

להסיק על תפיסותיהם , כאלומטרתן העיקרית של התמונות . בזבזני במשאב הקרקעהשימוש ה

ופי המרחב הסובב לים את האלמנטים המרכזיים המופיעים בתמונות בהתחשב באשל הנשא

  . אותם

. אלא חשובה יותר תפיסת המראה הכולל, בתמונות אחרות האלמנטים הבודדים פחות רלוונטיים

ואילו בתמונה ,  למגורים מציגה את החזות האופיינית של הרחבות הבנייה3' תמונה מס, לדוגמה

. לאיים ניתן להתרשם מהמראה הקלסי של היישוב הכפרי בסביבת מטעים ושדות חק8' מס

של אלמנטים ' הפרעה' מציגה את המראה של שדה הגידולים החקלאיים ללא 6' תמונה מס

  . נוספים

  :יש לציין כמה נקודות חשובות,  המצולמיםהנופיםבהקשר לבחירת 

, השימוש בכלי זה היא לא הערכת סביבה כפרית באזור נקודתי מסוים במרכז הארץמטרת ) א

או נופים אופייניים הרווחים במרחב הכפרי באזור /נטים ואלא להביא להערכת הנשאלים אלמ

לרבות אותם אלמנטים המעוררים חלקי דעות , למיקום גיאוגרפי ספיציפי" חיבורם"המרכז ללא 

  . והתאמתם לנוף כפרי פתוח" כפריותם"לגבי מידת 

. כתהמשפיעים על הער, הנוף בתמונה" מסגור"קונטקסט מרחבי מסוים של התמונה וי  ברור כ)ב

משפיעה גם היא על תפיסת ', וכד, אור וצל, זווית, כגון פרספקטיבה, הטכניקה של צילומים

נבחרו תמונות המציגות ,  אורך השאלון אילוציעקבוכן  תוך מודעות לסוגיות אלו. התמונה

 עם על מנת להתמודד, כמו כן. בקונטקסטים מרחביים שוניםומצוים אלמנטים שייעודם ברורה 

לרבות  ,תפיסות האלמנטים השונים המייצבים את הנוף הכפרי,  לפחות באופן חלקי,ואל סוגיות

  . נבדקו בשאלון גם באופן מילולי,אותם האלמנטים שצולמו

  יכולה להיות הטייהמסוימות על ידי חלק מהנשאליםתמונות ייתכן כי בהערכת , עם זאת )ג

 ומרכיבים את המוצגים בתמונהם הנופייהאלמנטים כל בהירותם האפשרית של - אי עקבכלשהי
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, חשוב להדגיש כי השתדלנו להביא תמונות ברורות ככל הניתן,  בהקשר זה.הקונטקסט המרחבי

צגים בתמונות על מנת למנוע לא הגדרנו מילולית את האלמנטים הנופיים המואך , מצד אחת

    .מצד שני ,רמזים

 ,בשאלוןגם נבדקו  את הנוף הכפרישונים המייצבים לאלמנטים  דעות הנשאלים בנוגע, כאמר

והן מבחינת התאמתם , הן מבחינת התאמתם לדימוי הנוף הכפרי הפתוח של הנשאלים

 נופיםתפיסות הלבחון את שאלות אלו ואחרות אפשרו . לפעילויות נופש ופנאי באזור הכפרי

הביקושים שלהם לפעילויות פנאי ונופש באזורים   וכן אתקהל המדגמיםשל  כפרייםה

  .  דמוגרפיים-המאפיינים הסוציו לפי קבוצותתוך פילוח האוכלוסייה ל, כפרייםה

'  בקרב מתמחי התכנית הסביבתית במח(Pilot)נערך סקר גישוש , הסקרים העיקרייםביצוע טרם 

ו הוסק, Pilot -כתוצאה מסקר ה. לגיאוגרפיה וכן בקרב עובדי המזכירות של אותה המחלקה

סוח השאלות שהיה ראוי לבצע הבהרות ושינויים בני, לוןהמסקנות בנוגע להתאמת השא

   .בשאלונים

  

  ביצוע הסקרים 2.3

  

שלושה בוצעו , על מנת להשיג מטרות המחקר ולתת מענה לשאלות המחקר שהוצגו לעיל, כאמור

  . סוגי הסקרים

שהופץ בקרב הסגל הלא אקדמי של קר הראשון עשה שימוש בשאלון דואר הס 

 תשיעור ההיענו. 2004,  ספטמבר–הסקר נערך באוגוסט . בירושלם העברית האוניברסיטה

  שאלונים116 שאלונים שהופצו התקבלו 300מתוך : 30% -  כבמסגרת סקר הדואר מהווה

 .אפקטיביים

נערכו בקרב הסטודנטים באוניברסיטה העברית , סקרי מקום, סקרים מסוג השני 

במסגרת הסקרים בקרב . 2004/2005ינואר - הסקרים בוצעו בדצמבר. בירושלים וברחובות

 - ם מהסטודנטים מהמחלקה לגיאוגרפיה ו שאלונים אפקטיביי57: הסטודנטים התקבלו

 שאלונים  94 - ו, )ירושלים(ייבים מהסטודנטים ממחלקות אחרות  שאלונים אפקט33

 .אפקטייבים מהסטודנטים מפקולטה לחקלאות ברחובות

 בנובמבר נערךהסקר  ).מתכננים (שי מקצועבקרב אנ  האינטרנטהינו סקרהסקר השלישי  

 230 -האיגוד מונה כ. אליהו שטרן' בקרב חברי איגוד המתכננים שבראשו פרופ 2004

 לפי האיגוד לכל חברי הופצו באמצעות הדואר האלקטרוני ונשלחוהשאלונים  .חברים

,  השאלון באמצעות האינטרנטלהפיץ אתעל מנת . רשימת כתובותיהם האלקטרוניים

לאחר שתי פניות לחברי . ועבר השאלון לתוכנה מיוחדת המיועדת להפצת מידע ממוחשבה

 שאלונים 56התקבלו : 25% -הסקר זכה בהיענות של כ, )בטווח של כשבעיים(האיגוד 

      . אפקטיביים

על סמך  .JUMPכקובצי מחשב בתוכנת  הוקלדו יםסקרהנתוני , לאחר קידוד השאלונים

בדיקות אלו בוצעו . וח סטטיסטי על מנת לתת מענה לשאלות המחקרנתונים אלו נערך נית

-משתנים ודו- ניתן לציין ניתוחים סטטיסטיים חד, בכלל זה. באמצעות שיטות ניתוח שונות
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 ,)'מתאמים בין המשתנים וכו, שיעורים ופרופורציות, שכיחויות, זיהוי ממוצעים(משתנים 

  .(ANOVA)ניתוח שונות ו משתני-ה רבי רגרסי וכן שימוש במודל,קסיםדבניית האינ

  .  בפרקים הבאים נעשה ניתוח סטטיסטי של הנתונים שנאספו במהלך הסקרים

   לניתוח קבוצות המדגמים2.4

הגיון העומד , הועיל ומוקד העניין של המחקר הוא תפיסות הנופים הכפריים של קהל המדגמים

  . וצות המדגמים לניתוחמאחורי בחירת המדגמים מכתיב גם את ההבחנה בשלוש קב

ממחלקה לגיאוגרפיה ומפקולטה (הקבוצה הראשונה מורכבת מסטודנטים בעלי רקע מקצועי 

הקבוצה השנייה כוללת את חברי הצוות האדמיניסטרטיבית באוניברסיטה וגם את ). לחקלאות

ים מהוו) אנשי מקצוע(חברי איגוד המתכננים ). ללא רקע מקצועי(ודנטים ממחלקות שונות טהס

  . את הקבוצה השלישית

מכיוון שההערכת תמונות הנופים . הצדקת חלוקה זו נבדקה גם באמצעות ניתוחים סטטיסטיים

נבדקו כל אחד מהמדגמים מבחינת קיומן של , הכפריים מהווה את השאלה המרכזית בשאלונים

וצגים שו הנשאלים להעריך את הנופים המבשאלה זו התבק. התפיסות המגובשות לגבי התמונות

 הוא שהנוף תואם בהחלט 5כאשר פירושו של הדרגה , בתמונות בעזרת הסולם בן חמש דרגות

 שהנוף כלל לא תואם את 1באילו פירוש הדרגה , את דימוי הנוף הכפרי הפתוח של הנשאל

יגיון לחלוקת כלל המדגם הנבדק ה,  על סמך התשובות לשאלה זו).2נספח (הדימוי הכפרי 

  :ניתוחים הבאיםלקבוצות באמצעות ה

  ;  עבור כל אחד מהמדגמים(ANOVA)מודלים של ניתוח השונות  )1

 ;התפלגותן של דרגות הערכת התמונות לפי המדגמים )2

 . ממוצעים של דרגות ההערכה לפי המדגמים )3

שבאמצעותו , נקבעה כסף") אך גם לא סותר, לא תואם(" 3בניתוחים אלו דרגה , לצורך העניין

ממצאי . ת השונות בתפיסת הנופים בין קבוצות הנשאלים השונותמה ומידנבדקה מידת ההסכ

שלוש קבוצות אלו . בדיקות אלו תמכו בהיגיון חלוקתו של כלל המדגם לקבוצות שהוזכרו לעיל

  . שימשו בסיס לניתוחים ספציפיים ופרטניים יותר המתוארים בהמשך

  :ניתוח בשתי רמות כסף אפשרה 3קביעת דרגה , כמו כן

לא כ 3 -הערכת הנופים שציון הממוצע עבורם הוא מתחת ל, דהיינו, וברמת המאקר 

 . הוגדרו ככפריים3 הוערכו באמצעות הדרגות שמעל הסף בעוד שהנופים ש,כפריים

 3של הנופים שקיבלו ציון הממוצע מעל " הכפריות"מידת , דהיינו, ברמת המיקרו 

 3 - ו ציון הממוצע מתחת לשל הנופים שקיבל" כפריות-האי"ומידת , )5 - ל3 - בטווח מ(

  ). 3 - ל1 -בטווח מ(

  .  סטטיסטיקה תאורית מתייחסת גם היא לקבוצות אלו
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  ממצאי המחקר. 3

  

  מאפייני המדגם  3.1

פרופיל זה כולל משתנים כגון  . המדגמיםקבוצות חברתי של –פרופיל דמוגרפי   מוצג3.1בלוח 

התפלגותם של הנשאלים לוח זה מציג את ,  כןכמו.  וזמינות הרכבהשכלה, ארץ מוצא, גיל, מין

  . בהווה ובעבר, לפי אזור וסוג יישוב המגורים

 מהנשאלים מהווים תושבי 72% - וכ, "עבר כפרי" מכלל המדגם אין 77% - לכ,כפי שעולה מהלוח

 מחברי מדגם 44% -כ): המתכננים(בולטת הקבוצה השלישית , מבחינה זו. ערים גם היום

ואילו בקרב שני המדגמים האחרים שיעור תושבי הכפר , ים ביישובים הכפרייםהמתכננים מתגורר

התואמת את חלוקת אוכלוסיית (זו " מגמה עירונית"כי חרף  , מעניין לציין.  בלבד27% - מהווה כ

האם הם היו ,  מכלל מדגם הנשאלים ענו חיובית לשאלה58% -כ, )ישראל לתושבי עיר וכפר

כשני שליש מכלל : בולטת במיוחד הקבוצה הראשונה, מבחינה זו? ימעדיפים לגור ביישוב הכפר

אין בממצא זה על מנת להסיק מסקנה על הנטיה , כמובן. הסטודנטים מעדיפים כפר ליישוב עירוני

 רצון היפותטי להתגורר משבים שגילואותם כי לא כל , ייתכן גם. לעיסוק בחקלאות) של הצעירים(

ת רצונם אף אם מחר יציעו להם תנאים אטרקטיביים לשינוי לממש א" ירוצו"ביישוב הכפרי 

של סביר יותר להניח כי הממצא משקף את השאיפה  .'תושב הכפר' ל'תושב העיר'הסטטוס מ

את ומבטא  בעל צביון כפרילהיחשף לנוף , לחפש איכות חיים ,"חוויה כפרית"חוות לאנשים 

   .החיים הכפרייםהעניין באורח 

 הם תושבי 10% -כ, מתגוררים באזור המרכז ובאזור ירושלים ממדגם הנשאלים 85%

  .  מהנסקרים מתגוררים באזור הדרום3.5% -כ, הצפון
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  המגורים ויישובאזור , דמוגרפיים-המאפיינים חברתיים התפלגות קבוצות המדגם לפי :3.1 לוח

סטודנטים בעלי   הערכים  משתנים 
  רקע מקצועי

סטודנטים ללא רקע 
  ועובדי מנהלמקצועי

חברי איגוד 
  המתכננים

  כ"סה

  356  56  149  151    כ המדגם"סה
התגוררות 

ביישוב כפרי 
  בעבר

   תקופה קצרה -
  תקופה ערוכה-
   לא-

7.9  
17.1  
75.0  

4.7  
10.1  
85.2  

12.5  
25.0  
62.5  

7.3  
15.4  
77.2  

רצון לגור 
  ביישוב כפרי 

   כן-
   לא-

66.7  
33.3  

54.4  
45.6  

46.3  
53.7  

58.4  
41.6  

ואזור יישוב 
  :מגורים

  

   עיר גדולה-  צפון
   עיר בינונית-
   יישוב כפרי-

0.7  
1.3  
11.3  

0.7  
1.4  
2.1  

3.8  
1.9  

13.5  

1.1  
1.4  
7.8  

   עיר גדולה-  ן ומרכזגוש ד
   עיר בינונית-
   יישוב כפרי-

2.7  
38.4  
8.6  

0.7  
11.7  
2.1  

9.6  
17.4  
15.4  

3.0  
24.2  
6.9  

ירושלים    עיר גדולה-   אזור
  ינונית עיר ב-
   יישוב כפרי-

22.5  
4.0  
5.3  

60.7  
6.9  
11.7  

21.1  
-  

7.7  

38.2  
4.6  
8.3  

   עיר גדולה-  דרום
   עיר בינונית-
   יישוב כפרי-

-  
1.3  
2.6  

-  
-  

0.7  

-  
1.9  
7.7  

-  
0.9  
2.6  

ושומרון   1.1  -  1.3  1.3     יהודה
   גבר-  מין

   אישה-
55.9  
44.1  

35.8  
64.2  

50.9  
49.1  

46.8  
53.2  

   מקסימום-  גיל
   מינימום-
   ממוצע-
   חציון-
   סטיית התקן-

57  
20  

25.62  
25.0  
3.81  

69  
23  

35.64  
45.0  
5.75  

75  
24  

44.13  
44.5  
13.26  

75  
20  

35.11  
29.0  
14.0  

   ישראל-  ארץ מוצא
     אירופה -
  ואמריקה   
   אסיה -
  ואפריקה   

91.3  
6.0  
  
2.7  
  

69.7  
27.6  
  
2.7  

78.4  
21.6  
  
-  

80.2  
13.2  
  
6.6  

  תיכונית -  השכלה
/ ס טכני "ביה -

 חלקייםלימודים 
  'באונ

- BA  
- MA+   

38.8  
58.6  
  
  
2.6  
-  

14.3  
9.5  
  
  

49.0  
27.2  

-  
-  

  
  
-  

100  

26.7  
34.4  
  
  

25.4  
13.4  

   יש-  רכבזמינות 
   אין-

55.6  
44.4  

77.6  
22.4  

96.3  
3.7  

71.0  
29.0  

  

  

ניכרים  ישנם הבדלים ,אולם. מאשר שיעור הגבריםבמקצת שיעור נשים  גבוה בקרב כלל המדגם 

בקרב הצוות האדמיניסטרטיבי של , בפרט. בקרב קבוצות המדגמים השונותביחס זה 

סטודנטים בעלי רקע (ואילו בקרב שתי קבוצות אחרות ,  שני שליש הן נשים-כ, האוניברסיטה

  .שיעור גברים גבוה יותר ) מקצועי והמתכננים

  . שונים תואמים את הרכב המדגמיםורמת ההשכלתם של חברי המדגמים הגיל מאפייני 
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   ניתוח הערכות הנופים המוצגים בתמונות   3.2

  

נתוני הלוח מתבססים . םיהנשאלים לפי הערכותיהם של תמונות הנופ מציג את התפלגות 3.2לוח 

, לשם הקלת קריאת הממצאים. על תשובות חברי המדגמים על השאלה לגבי דירוג התמונות

אוחדו שיעורי הנשאלים ,  הסולם המקוריפ"לפי חמש דרגות עהתפלגותם של הנשאלים במקום 

את דימויו ) 5דרגה  ("תואם בהחלט"או ) 4דרגה  ("תואם"שלדעתם הנוף המוצג בתמונה מסוימת 

" לא תואם"או ) 1דרגה " (כלל לא תואם"לעומת שיעור אלו שלדעתם הנוף , של נוף כפרי פתוח

  .  משמשת עמדה ניטרלית3תוני ההתפלגות דרגה בנ. את דימוי הנוף הכפרי הפתוח) 2דרגה (

יש לציין את המשמעות של , מבחינת התפלגות קבוצות הנשאלים לפי הערכתם של התמונות

פירושו שלרבים , גבוה יחסית" הניטרליים"שיעור ). ניטרלי (3שיעור הנשאלים שבחרו בציון 

, לדוגמה. ניתן להגדיר ככפרי)  ואו מרכיבי(מהנשאלים אין מענה ברור האם הנוף שהוצע להערכה  

לעומת . ניתן לייחס לנופים מסוג זה) הרחבות בנייה למגורים (3 - ו)  חוות סוסים (1' תמונות מס

' תמונות מס(נופים מסורתיים של שדות גידולים חקלאיים או יישובים חקלאיים בסביבתם , זאת

גורמים ,  )10תמונה (ה צמוד אליו  עם מגרש חניימסחריתמונה של מרכז , לחלופין, או, )8 - ו6

מבחינת שיעור . לדעות נחרצות אצל רוב הנשאלים אודות מהות הכפרי או לא כפרי של נופים אלו

  . שאר הנופים תופסים מקום ביניים, בהערכת התמונות" הניטרליים"

   :עולה כי 3.2לוח נתוני מ ,ברמת המאקרו

) הנופים(רוב התמונות ואופי של  אודות מהות קרונית של קבוצות נשאלים שונותקיימת הסכמה ע

מבנים , דהיינו.  תואמים הגדרה זו לאוחלקםככפריים תואמים את הגדרתם אשר חלקם 

הוערכו על , הבנייה למגורים" הרחבות"המשמשים מרכזים מרכזיים ושילוט המציין אותם וכן 

, ים המשמשים בתי קפהמבנ, ת זאתמלעו. ידי אוכלוסיות של שלושת המדגמים כנוף לא כפרי

לדעתם של כל , תואמים את הדימוי של נוף כפרי פתוח, )בתי רשת(רפתות וחממות עונתיות 

   .של הנופיםאלו קטגוריות  כסף המפריד בין שתי הנקבע 3 דרגה, 2.4 כצוין בסעיף. הנשאלים

ים  הבדלים מסויימים בתפיסותיהן של אוכלוסיות המדגמנתוני הלוח מעידים על, עם זאת

מידת "ניתן להסיק על ) 3.2לוח (לפי הממוצעים של ציוני הערכת התמונות , כלומר. השונים

של הנופים השונים המוצגים בתמונות לדעתם של הנשאלים מקבוצות " כפריות-אי"או " הכפריות

  . השונות
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  :ברמת המיקרו תוצאות מספרניתן לציין , כמו כן

יותר בהערכתם של הנופים הכפריים רתיים ביקו) חברי איגוד המתכננים(אנשי מקצוע  

שתי תמונות , לדעתם של המתכננים, למשל. מאשר אוכלוסיות של שני המדגמים האחרים

המראה הקלסי של השדה , 6' תמונה מס: 4ציון הממוצע העולה על דרגה בלבד זכו ב

המראה של היישוב הכפרי המסורתי , 8' ותמונה מס, )4.93הציון הממוצע (החקלאי 

לדעתם של הנשאלים : להשוואה). 4.15הציון הממוצע (סביבת השדות ומטעים ב

' תמונה מס(שדות חקלאים גם מסעדה בסביבה , 8 -  ו6בנוסף לתמונות , מקבוצות אחרות

יים להיחשב בהחלט כנוף כפרי ראו)  9' תמונה מס(ורפת ) 7' תמונה מס(וגם בתי רשת ) 2

  .פתוח

שלדעתם של כל מקצוע גם באשר הנופים ומרכיביהם  מגלים אנשי תרעמדות נוקשות יו 

 אותן התמונות שקיבלו,  דהיינו,ההנשאלים אינם תואמים את דימוי הנוף הכפרי הפתוח

ושימושים לא חקלאיים ) 3' תמונה מס(הרחבות הבנייה  : 3 - ציון הממוצע פחות מ

מראה של , םבניגוד לאוכלוסיות המדגמים האחרי, יתר על כן). 10 - ו4' תמונות מס(

לא תואם את מהות הנוף הכפרי הפתוח ) 5' תמונה מס(חממות ומבנים חקלאיים אחרים 

  .  לדעתם של המתכננים

ם של הסטודנטים בעלי רקע יהתפיסותבהבדלים מגמתיים בין ברמת המיקרו לא ניתן להבחין 

  ).2קבוצה (ל המגם ללא רקע מקצועי לבין קה )1קבוצה (מקצועי 

אלא גם קונטקסט , פרי חשובים לא רק האלמנטים הנבדלים של הנוףבהערכת הנוף הכ 

 התמונה מידת הכפריות של, לדוגמה. מרחבי בו הם ממוקמים והנופים הסובבים אותם

, ברקע של מרחב כפרי פתוח) בתי רשת(  בה האלמנט המרכזי הוא חממות עונתיות7' מס

חממות (תו האלמנט  בה או11היא גבוהה יותר מאשר מידת הכפריות של תמונה 

תמונה :  דוגמה אחרת .משולב עם דרך עפר ומבני מגורים של יישוב כפרי ברקע) עונתיות

י הנשאלים "נתפסה ע) 4' תמונה מס(עם פיסת קרקע מעובדת לפניו מסחרי של מרכז 

 בה מגרש חנייה גדול צמוד 10בדומה לתמונה ) 3 -ציון הממוצע פחות מ(כנוף לא כפרי 

 הוא נמוך יותר 10' ציון הממוצע של התמונה מס, אולם. המסחרילמבני המרכז 

 .  היא גבוהה יותר10של תמונה " כפריות-אי"כלומר מידת ה, 4בהשוואה לתמונה 
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  )אחוזים(   התפלגות קבוצות המדגם לפי הערכת התמונות:3.2לוח 
  

סטודנטים בעלי   הערכים  תמונה  ' מס
  רקע מקצועי

ללא רקע סטודנטים 
  מקצועי ועובדי מנהל

חברי איגוד 
  המתכננים

  כ"סה

  52.4  40.0  52.3  56.9  תואם

  29.7  32.7  30.2  28.1  ניטרלי

  17.9  27.3  17.5  15.0  לא תואם

  3.51  3.24  3.45  3.64  ממוצע

  1.06  1.14  1.08  1.01  סטית תקן 1

  71.4  63.6  72.5  73.2  תואם

  21.8  27.3  20.8  20.9  ניטרלי

  6.7  9.1  6.7  5.9  לא תואם

  3.97  3.73  4.01  4.01  ממוצע

  0.95  0.99  0.94  0.95  סטית תקן 2

  19.6  10.9  26.2  16.3  תואם

  30.5  20.0  32.9  32.0  ניטרלי

  49.9  69.1  40.9  51.6  לא תואם

  2.56  2.11  2.76  2.54  ממוצע

  1.13  1.03  1.23  1.02  סטית תקן 3

  14.6  5.4  18.1  14.4  תואם

  23.2  16.4  22.8  26.1  ניטרלי

  62.2  78.2  59.1  59.5  לא תואם

  2.29  1.93  2.40  2.32  ממוצע

4 
  1.12  0.92  1.16  1.11  סטית תקן

  39.2  23.6  41.5  42.5  תואם

  25.6  18.2  25.2  28.7  ניטרלי

  35.2  58.2  33.3  28.7  לא תואם

  3.02  2.51  3.05  3.17  ממוצע

5 
  1.23  1.30  1.27  1.12  סטית תקן

  92.9  100  89.1  94.1  תואם

  4.5  -  6.1  4.9  ניטרלי

  2.5  -  4.8  1.3  לא תואם

  4.62  4.93  4.48  4.64  ממוצע

6 
  0.76  0.26  0.93  0.66  סטית תקן
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    התפלגות קבוצות המדגם לפי הערכת התמונות:3.2המשך לוח 
 

סטודנטים בעלי   הערכים  תמונה' מס
  רקע מקצועי

דנטים ללא רקע סטו
  מקצועי ועובדי מנהל

חברי איגוד 
  המתכננים

  כ"סה

  72.0  70.9  67.8  76.5  תואם

  18.4  18.2  19.9  17.0  ניטרלי

  9.6  10.9  12.3  6.5  לא תואם

  3.96  3.89  3.81  4.12  ממוצע

7  
  1.03  1.01  1.09  0.96  סטית תקן

  87.8  81.5  91.8  86.2  תואם

  8.2  7.4  6.2  10.5  ניטרלי

  4.0  11.1  2.0  3.3  לא תואם

  4.41  4.15  4.52  4.39  ממוצע

8  
  0.83  1.03  0.73  0.83  סטית תקן

  76.1  67.3  79.9  75.6  תואם

  17.1  21.8  13.3  19.1  ניטרלי

  6.7  10.9  6.7  5.3  לא תואם

  4.11  3.91  4.14  4.14  ממוצע

9  
  0.96  1.00  0.98  0.93  סטית תקן

  3.7  5.5  2.0  4.6  תואם

  12.9  5.5  10.8  17.6  ניטרלי

  83.4  89.0  87.2  77.6  לא תואם

  1.63  1.54  1.48  1.80  ממוצע

  0.85  0.90  0.77  0.89  סטית תקן  10

  54.9  54.5  50.3  59.5  תואם

  25.5  20.0  26.2  26.8  ניטרלי

  19.6  25.5  23.5  13.7  לא תואם

  3.52  3.53  3.35  3.69  ממוצע

11 
  1.11  1.21  1.12  1.03  סטית תקן

  

  
הממחישים באופן וויזואלי את ממצאי ,  נבנו מספר איורים המוצגים מטה3.2על סמך נתוני לוח 

  . הבדיקה שצוינו לעיל
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  קבוצות הנשאליםפ דעתן של"ע של התמונות 'מידת הכפריות': 3.1איור 
 

 

 
  ) לגיאוגרפיה ומפקולטה לחקלאות' ממח( סטודנטים בעלי רקע מקצועי – 1קבוצה 

   סטודנטים ללא רקע מקצועי וצוות האדמיניסטרטיבי של האוניברסיטה– 2קבוצה 

  חברי איגוד המתכננים– 3קבוצה 
 
 

חברי קבוצות המדגמים השונות מחזיקים דעות שונות , 3.1באיור  וכן 3.2מנתוני הלוח כפי שנראה 

חלוקי דעות הקיימים . הנופים השוניםשל ' כפריות-אי'ומידת ה' מידת הכפריות'צת בנוגע לבמק

על מידת הסכמתן של . שוניםהנעים בטווחים , ביהםומרכינופים בין קבוצות המדגמים לגבי ה

יוחסים לכל אורך הקווים המ . 3.2ר והקבוצות השונות לגבי הערכת התמונות ניתן להסיק מאי

קווים : כמתם של הנשאלים מקבוצות שונות לגבי תמונה מסוימתת מידת הסתמונה מבטא א

  .כפריות של התמונה-אי/ארוכים יותר פירושם דעה פחות אחידה אודות מידת הכפריות

  

  

  

  

  

  
  
  
  

1קבוצה  2קבוצה  3קבוצה 

  
  

   
  

  כפרי
  
  
  
  
  
  
  
  
  לא

 כפרי

1

2

3

5

4
  ציוני

ההערכה

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

 התמונ' מס
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  של התמונות 'מידת הכפריות' לגבי ן של קבוצות הנשאליםתהסכממידת : 3.2איור 

 
 
 

 
  : עולה כי,)3.2איור  (חן הוויזואלי של טווחי ההסכמההמבמ

 אחידותהן ) 3ציוני ההערכה מעל (של הנופים ' מידת הכפרית'הדעות לגבי , באופן כללי 

 ;)3 -ציוני ההערכה מתחת ל" (כפריות-מידת האי"בהשוואה לדעות לגבי  יותר 

 בנוגע  ביותרהמידת הסכמתם של הנשאלים הגבוה, של הנופים' מידת הכפריות'לגבי  

קיימים חלוקי דעות בנוגע ואילו , )מסעדה כפרית (2' ותמונה מס) רפת (9' תמונה מסל

)  מכשול( המציגה שדה הגידולים החקלאיים בו אף אלמנט 6תמונה למידת הכפריות של 

 ;אינו מפריע לנוף הפתוח

מגרש ל שטחו הגדול ששילוט של המרכז המסחרי ו (10תמונה של ' כפריות-אי'בנוגע ל 

בעוד שמראה של הרחבות בנייה ,  גבוהה יחסית הסכמהקיימת מידת )  הסמוךחנייה

עוררו חלוקי ) 5תמונה (או ריכוז מבנים חקלאיים כגון חממות ) 3' תמונה מס(למגורים 

      . דעות בקרב קבוצות המדגמים השונים
   

פ "ע, כלומר', דת כפריותםמי'פ "ניתן לדרג את הנופים ע, הממוצע של התמונותסמך ציוני על 

לוח . פי תפיסותיהם של חברי המדגמיםל, מידת התאמתם של הנופים לדימוי הנוף הכפרי הפתוח

 ממחיש את דירוג 3.3איור ואילו , על ידי קבוצות המדגמיםהתמונות  מציג את דירוגן של 3.3

  .   עבור כלל המדגםהתמונות

  

  

  

  
  
  
  

  כפרי
  
  
  
  
  
  
  
  
  לא

  כפרי
 

  

1

2

3

4

  

5

 יציונ
ההערכה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

התמונ' מס
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   'ןותמידת כפרי'דירוג התמונות לפי : 3.3לוח 

  "הכפריות"מקום התמונה בדירוג 
  כ המדגם"סה  3קבוצה   2קבוצה   1קבוצה  התמונה' מס

1  7  6  7  7  
2  5  4  5  4  
3  9  9  9  9  
4  10  10  10  10  
5  8  8  8  8  
6  1  2  1  1  
7  4  5  4  5  
8  2  1  2  2  
9  3  3  3  3  
10  11  11  11  11  
11  6  7  6  6  

  
  
  
  
  

םעבור כלל המדג', ןריותמידת כפ'דירוג התמונות לפי : 3.3איור   
 
 
 

 
  
  
  

מראה של שדה הגידולים : בקצה העליון של הדירוג שתי תמונות, 3.3כפי שעולה מאיור 

והנוף המסורתי של יישוב כפרי בסביבה )  תמונות11 במקום הראשון בין 6' תמונה מס(החקלאיים 

מסעדה כפרית , )9' תמונה מס (מרכיבים כגון רפת. ) במקום השני8מס תמונה (של שדות ומטעים 

, בהתאמה(קיבלו דרגות נמוכות יותר , )7' תמונה מס, חממות עונתיות(ובתי רשת ) 2' תמונה מס(

  
  5
  
  

  כפרי
  
  
  
  
  
  לא

  כפרי
 

1

2

3

 

4
 ציוני

  ההערכה

10 4 3 5 1 11 7 2 9 8 6

המס תמונ
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בתחתית הדירוג .  מהות הכפרית של הנוףהאך עדיין תואמים את , )רביעי וחמישי, מקומות שלישי

  . ) צמודה אליוי ומגרש חנייהמרכז מסחר (10נמצאת תמונה ) 11 -מקום ה(

 - ו5, 4, 3' תמונות מס(דירוגן של כל ארבע תמונות המייצגות נוף לא כפרי ש, בהקשר זה, יש לציין

) 2קבוצה (הנשאלים ללא רקע מקצועי י מעניין כ,  כמו כן).3.3לוח ( הוא זהה לכל הקבוצות )10

, ביותר" ככפרית) "של שדות ומטעיםהנוף המסורתי של יישוב כפרי בסביבה  (8דרגו את התמונה 

מראה של  (6' מונה מסעוברם ת, אנשי מקצוע ובעלי רקע מקצועי, לעומת שתי קבוצות אחרות

  .ביותר" הכפרי"נוף המהווה )  שדה הגידולים החקלאיים

     מיקום המבנים המעצבים את המרחב הכפרי   3.3

תאמתם של נופים מסויימים תפיסותיהם של הנשאלים לא רק אודות הבמחקר נבדקו  ,רכאמו

ביחס ליישוב אלא גם בנוגע למיקומם של מרכיביהם השונים של הנוף , לדימוי הנוף הכפרי הפתוח

אלמנטים המידת התאמתם של התבקשו הנשאלים לבטא את דעותיהם לגבי , דהיינו. הכפרי

, )לולים, רפתות( כגון מבנים חקלאיים המשמשים משק חי ,יהכפר הבסיסיים המעצבים את הנוף

בצמוד הממוקמים , )'מוסכים וכד, בתי מלכה, ניםמחס(למיניהם ובמנים הלא חקלאיים חממות 

כאשר דרגה , זאת באמצעות סולם בן חמש דרגות; הכפרי לעומת מפוזרים בשטח החקלאיליישוב 

  ).  בשאלון2שאלה , 2נספח  ("סותר מאוד" פירושה 1ואילו דרגה , "תואם מאוד" פירושה 5

 שלדעתם) לפי קבוצות המדגמים השונות( את הפער בין שיעורי הנשאלים ים מציג3.6 - 3.4 ים ראיו

בצמוד ליישוב : בהתאם למיקומם) 5 - ו4ציונים (מתאימים לנוף כפרי פתוח , למנטים השוניםהא

   ).3נספח  (1האיורים מבוססים על נתוני לוח .  לעומת מפוזר בשטחהכפרי 

ל הנוף כתואמים את הנוף האלמנטים ש בהתאם להערכת  הנשאליםירשיעופער בין : 3.4איור 

בעלי רקע מקצועי(  לעומת מפוזרים בשטחצמודים ליישוב ,  הפתוחכפריה   ) סטודנטים

90

8076.5
72.4 65.3 7064.461.661.0 

60 אחוזים

צמודים 50
 ליישוב

מפוזרים40
30

18.5 2012.6 
10

0
רשתבתי  חממות חקלאייםלא מבנים   מבנים חקלאיים

המשמשים משק חי

 בשטח
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ל הנוף כתואמים את הנוף האלמנטים שבהתאם להערכת  הנשאלים ישיעורפער בין : 3.5איור 

רקע מקצועי( לעומת מפוזרים בשטחים ליישוב צמוד,  הפתוחכפריה  ) ללא

  

72.575.2 80

70
60.6

6052.5
450.3 7.2 50

צמודיםאחוזים 40
 ליישוב

מפוזרים30
20111.8 בשטח 2.5

10

0
רשתבתי  חממות חקלאייםלא מבנים   מבנים חקלאיים

    קהמשמשים מש חי 

  

ל הנוף כתואמים את הנוף האלמנטים שבהתאם להערכת  הנשאלים ישיעורפער בין : 3.6איור 

  )מתכננים( לעומת מפוזרים בשטחצמודים ליישוב ,  הפתוחכפריה

  

10092.8
89.3

9080.4
80

70
58.9 55.4 צמודים6054.5

ליישוב
50
אחוזים

מפוזרים
בשטח  40

30
16.1 20

101.8 
0

מבנים לא חקלאיים בתי רשת חממות   מבנים חקלאיים
   המשמשים משק חי
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מהותם רואים  עניין לא רק בהם בעיקר , )מתכננים(אנשי מקצוע  כי קה מעידיםדיתוצאות הב

 בפרט . ביחס ליישוב הכפריקומםאלא גם במי, עצם קיומם של המבנים השונים במרחב הכפריוב

  :ניתן לציין

שיעור הנשאלים בכל המדגמים אשר מעריכים את המבנים החקלאיים , יבאופן כלל •

לעומת . הוא הגבוה ביותר, ת דימויו של נוף כפרי פתוחהמשמשים משק חי כתואמים א

התאמה של המבנים הלא חקלאיים לנוף כפרי -ישנה הסכמה כללית בנוגע לאי, זאת

את אלמנטים ) 4-5ציונים (ית הבאה לידי ביטוי בשיעור נמוך של אלו שהעריכו חיוב, פתוח

  .בייחוד אם הם מפוזרים בשטח, אלו

ישנה עדיפות במיקומם של המבנים החקלאיים , קע מקצועיסטודנטים בעלי רלדעתם של  •

אם כי ההבדל בין שיעורי המשיבים בחיוב לגבי מבנים חקלאיים , בצמוד ליישוב הכפרי

 . אינו משמעותי, צמודים לעומת מפוזרים

סטודנטים ממחלקות שונות וצוות (קהל המדגם ללא רקע מקצועי פ הערכתו של "ע •

כולל חממות (מבנים חקלאיים למיניהם , )סיטה הבריתאדמיניסטרטיבי של האוניבר

הדימוי של נוף כפרי פתוח אף חקלאי תואמים את  המפוזרים בשטח )שוניםמסוגים 

ואין הבדל תפיסתי  כמעט , זהמדגםעבור חברי . מאשר צמודים ליישוב,  רבה יותרבמידה

 . מבחינת התאמתם לנוף כפרי פתוחהמבנים הלא חקלאיים במיקומם של 

הן , כל המבנים החקלאיים: דעתם המקצועית של המתכננים ברורה ולא מוטלת בספק •

בהחלט מהווים אלמנטים התומכים את , משמשים משק חי והן חממות למיניהןאלו ה

שיעור (דימויו של נוף כפרי פתוח בתנאי שהם ממוקמים בצמוד ליישובים הכפריים 

שיעורם של מעריכים את , עומת זאתל. )92% - ל80%נע בין המעריכים אותם ככפריים 

 54%נמוך בהרבה ונע בין , תואמים לנוף כפרי פתוחאותם האלמנטים המפוזרים בשטח כ

ם הדעה הרווחת עלמרות הסכמתם הכללית של אנשי מקצוע ). 3.6איור  (59% -ל

כה אבתי מל, כגון מחסנים, שבמרחב הכפרי אין מקום למבנים הלא קשורים לחקלאות

אך ורק  מהנסקרים למבנים כאלו יש לגיטימציה להתקיים 16% - דעתם של כל, ומוסכים

 ים במרחב הכפריואילו מבנים מסוג זה המפוזרים בשטח לגיטימי, בסמוך ליישוב הכפרי

      .  מהנשאלים2% -י של פחות מיבענ

  דימוי הנוף הכפרי הפתוח לעומת מרחב אפשרויות הפנאי    3.4

האזור הכפרי מהווה מרחב  ,  במרחב הכפרי למטרות פנאי ונפשיםמשתמשל, 1.1צוין בסעיף שכפי 

אלו פעילויות פנאי ונפש באזור הכפרי ) 1 :חשוב לדעת, בהתאם לכך. אפשרויות לתיירות הכפרית

מהם ו )3? אנשים עוסקים בפועלבאלו פעילויות ) 2?  עניין לתושבי האזורהארץ מהוותשל מרכז 

את המרחב הפתוח אשר תומכים או סותרים את אותו טים או דפוסי פיתוח המעצבים האלמנ

  ? מוצר תיירותי אותו מחפשים האנשים
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התבקשו הנשאלים להעריך את מספר האלמנטים המצוים , על מנת לתת מענה לשאלות אלו

אלא גם מבחינת תמיכתם , לדימויו של נוף כפרי פתוחמבחינת התאמתם לא רק במרחב הכפרי 

, זאת באמצעות סולם בן חמש דרגות;  ת פנאי ונופש במרחב הכפרישל אותם האלמנטים בפעילויו

 3שאלה , 2נספח " (סותר מאוד" פירושה 1ואילו דרגה , "תומך מאוד" פירושה 5כאשר דרגה 

לפי קבוצות המדגמים ( מציגים את הפער בין שיעורי הנשאלים 3.10 -3.7איורים  ). בשאלון

לבין ) 5 - ו4ציונים (נוף כפרי פתוח דימוי ם לשלדעתם האלמנטים השונים מתאימי) השונות

  האיורים מבוססים על .שיעורי הנשאלים שלדעתם אלמנטים אלו תומכים בפעילויות פנאי ונופש

  ). 3נספח  (2נתוני לוח 

      

     ההשוואה בין מידת ההתאמה של מרכיבי נוף שונים לדמותו של נוף כפרי פתוח לעומת : 3.7איור 

  )סטודנטים בעלי רקע מקצועי( באזור הכפרי התאמתם לנופש

אחוזים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

חממות משק חי  בתי רשת  מבנים  לא מבנים   
 עיבודל       חקלאיים

 חקלאי

  מבנים
  לאיכות
הסביבה

בתי קפה
 הערכת מרכיבי הנוף לנופש

הערכת מרכיבי הנוף לנוף כפרי פתוח

74.580

64.9
61.3

15.6

52.1 

14.7

32.2 

79.070

66.660

50 46.3
40

33.730 28.4
20

10
8.7 11.40
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     ההשוואה בין מידת ההתאמה של מרכיבי נוף שונים לדמותו של נוף כפרי פתוח לעומת : 3.8איור 

  )נשאלים ללא רקע מקצועי(התאמתם לנופש באזור הכפרי 

 אחוזים

  

  

  

     ההשוואה בין מידת ההתאמה של מרכיבי נוף שונים לדמותו של נוף כפרי פתוח לעומת : 3.9איור 

  ) מקצועיאנשי(התאמתם לנופש באזור הכפרי 

  

בתי רשת מותחמ משק חי    מבנים
  לא

  חקלאיים

מבנים
לעיבוד
חקלאי

 מבנים
  לאיכות
  הסביבה

בתי קפה
הערכת מרכיבי הנוף לנופש
הערכת מרכיבי הנוף לנוף כפרי פתוח

73.980

70

73.9
 48.8

12.2

54.2

15.2

72.6
60

60.7
50 46.6
40

35.930
26.424.2

20

10

6.8 10.50

אחוזים

משק חי חממות 
בתי רשת   מבנים

  לא
 חקלאיים

מבנים
לעיבוד
חקלאי

 מבנים
 לאיכות
הסביבה

בתי קפה
הערכת מרכיבי הנוף לנופש
הערכת מרכיבי הנוף לנוף כפרי פתוח

73.780
74.1

67.9

9.0

46.3 

75.070

16.1

70.9
60 57.1
50

40

33.930
26.8

20

21.810

7.30 7.3
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ההשוואה בין מידת ההתאמה של מרכיבי נוף שונים לדמותו של נוף כפרי פתוח : 3.10איור 

  )כלל המדגם(פרי לעומת התאמתם לנופש באזור הכ

  

אחוזים

  
  
  

לעומת התאמתם של אותם מהשוואה בין ההערכות של מרכיבי הנוף כתואמים את נוף כפרי פתוח 

  :עולה כי,  במרחב הכפריהמרכיבים לפנאי ונפש

 : בהערכותיהם של מרכיבי נוףקבוצות הנשאליםאין הבדלים משמעותיים בין  

   פתוחכתואמים את נוף כפרי -

 כתומכים בפעילויות פנאי ונופש -
 מאשר את יותרשני מרכיבי הנוף תואמים את פעילות הפנאי והנופש במרחב הכפרי  

, כגון יקב, בתי קפה ומבנים הקשורים לעיבוד מוצרים חקלאיים: הדימוי של הנוף הכפרי

בוד לעתים קרובות בצמוד למפעל קטן לעי: שילוב זה אינו מקרי. 'בתי בד וכד, מחלבה

כ ניתן גם לקנות "נמצא בית קפה בו בד, מוצרים חקלאיים הממוקם באזור הכפרי

 .מוצרים המיוצרים באותו מפעל
מבנים לרבות , פעילות פנאי ונופש במרחב הכפריתומכים בשאר מרכיבי הנוף לא בהכרח  

 . המשמשים חממות למיניהם

אינו זהה ") הנוף"במובן (וננים בו  המרחב הכפרי למתבדימוי כי הבדיקה מעידות תוצאות, דהיינו

ממצא זה מהווה עניין  .)במובן של מרחב אפשרויות הנופש(לתבנית המרחב הכפרי למשתמשים בו 

 .תכנוני מבחינת עיצוב המרחב הכפרי

אפשר  ,של תפיסותיהם ודעותיהם של הנשאלים אודות התמונות והיגדיםדומה מדידה סולם 

הכלי הסטטיסטי . לגבי הערכותיהם של הנופים ומרכיביהםבדיקת מידת העקביות של הנשאלים 

אפשר למדוד את הקשר בין מספר הפריטים , Cronbach Alfaמדד , שבאמצעותו נעשתה הבדיקה

משק חי  חממות בתי רשת   מבנים
  לא

חקלאיים

  מבנים
  לעיבוד
 חקלאי

 מבנים
 לאיכות
הסביבה

בתי קפה
הערכת מרכיבי הנוף לנופש

פרי פתוחהערכת מרכיבי הנוף לנוף כ

74.180

70
62.2

58.3

13.1

52.0

15.1

32.1 

75.1
65.560

50 48.2

40

30 30.826.4
20

10

7.7 10.40
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וערכיו הגבוהים פירושם קשר חזק יותר בין , 1 -  ל0 ביןמדד זה משתנה . בקבוצה) משתנים(

ציון :  הבאים המשתניםערכיהקשר בין  זו נמדד בעזרת סטיסטיקה, הנוכחי במקרה .המשתנים

, )התואם למרכיבי הנוף שמוצג בתמונה(ציון הערכת  אלמנט הנוף הרלוונטי , הערכת התמונה

התואם או לא תואם את דימוי הנוף הכפרי הפתוח וכן את , )צמוד ליישוב ומפוזר בשטח החקלאי

בתי (שאלים חממות עונתיות ות בהערכותיהם של הנמידת העקבי: לדוגמה. הנופשפעילות הפנאי ו

וציוני הערכות של אלמנט , 11-  ו7מדד הקשר בין ציוני הערכות התמונות נבדקה באמצעות , )רשת

, בתי קפה: בדיקות אלו נעשו עבור מרכיבי הנוף הבאים. 3 - ו2לפי השאלות ) בתי רשת(זה 

  . בתי רשת ומבנים המשמשים משק חי, חממות, שימושים לא חקלאיים

  .  ממחיש את ממצאי הבדיקה3.11איור 

 
 
 

  פיים הנויםאלמנטהבהערכותיהם של הנשאלים העקביות של קבוצות מידת : 3.11איור 
 
 

 

 
 
 

  

ם של העקביים יותר בהערכותי) מתכננים(מסתבר כי אנשי מקצוע , כתוצאה מהבדיקה

צמודים , שר לשימושים הלא חקלאייםהבדל חד בתפיסות המתכננים בא. אלמנטים הנופייםה

  .יכול להסביר את החריג מהמגמה הנצפית, ליישוב לעומת מפוזרים בשטח

לדעתם של מרבית הנשאלים מכל הקבוצות חשוב לראות את הנוף הכפרי הפתוח חשוב לציין כי 

בכבישים ) ובייחוד(והן ) 77.5%(הן בכבישים בינעירוניים מהירים , תוך נסיעה בכבישים

 שמירה על היא, משמעותו התכנוני של הממצא). 91.2%(נעירוניים החוצים אזורים כפריים בי

ושמירה על  העוברים באזורים לא עירונייםהבינעירוניים צביון הכפרי לאורך צירי הכבישים ה

   . מצירי הכבישים הבינעירונייםכפרייםהנופים ה גבוהה של נראות
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 ופש במרחב הכפרי ונפנאיויות  הביקוש לפעילמבנה  3.5

ממצאי הבדיקות שתוארו  .פנאי ונופש, תיירותהוא נוף כפרי פתוח  של אחת הייעודים , כאמור

לעיל אפשרו להסיק על דפוסי פיתוח באזור הכפרי אשר לא בהכרח תומכים את פעילות פנאי 

עילויות מן הראוי לבחון את מבנה הביקוש לפ, בנוסף לכך. ונופש באזור הכפרי ואף נוגדים אותה

מהו מוצר תיירות , על מנת לתת מענה לשאלהזאת ; הפנאי והנופש במרחב הכפרי באזור המרכז

  . באזור המרכזאנשים כפרי אותו מחפשים 

, עיסוק בפעילויות פנאי ונופש בפועלכלומר , בדיקה זו כוללת הן זיהוי מבנה הביקוש האפקטיבי

תנאים התממש עקב לא האשר עילויות הנופש פכלומר רצון לצרוך את , והן מבנה הביקוש הסמוי

זוהו הסיבות שבעתיין לא מומש הרצון לצאת לנופש באזור ,  כמו כן.באותה תקופת זמןו ררשש

  .נשוא המחקר
מבנה הביקוש  (9' ומס) מבנה הביקוש הסמוי (7' בדיקות אלו נעשו באמצעות השאלות מס

ם התעניינותהנשאלים לדרג את מידת  התבקשו 7' בשאלה מס). 2נספח (בשאלון ) האפקטיבי

בעזרת ,  בפעילויות סביב משק חקלאי- ובכלל זה  , באזור הכפרי ובפעילויות פנאי ונופש בילויב

 התבקשו הנשאלים 8' בשאלה מס). כלל לא מעוניין (1-ל) מעוניין מאד (5בין , סולם בן חמש דרגות

  ). 2003-2004(במשך השנתיים ) חתלפחות פעם א(לציין את פעילויות פנאי ונופש בהן עסקו 

 עבור כלל ממחיש את תוצאות הבדיקה, )3נספח  (4 - ו3המבוסס על נתוני הלוחות , 3.12איור 

 .ם הנסקריםמדג

   נופש ותיירות, פער בין הביקוש האפקטיבי לביקוש הסמוי לפעילויות פנאי :3.12איור 
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  :ן להסיקמהשוואת ממצאי הבדיקה נית

 בפעילויות פנאי ונופש באזור הנשאלים מכל הקבוצות גילו התעניינות גבוהה יחסית 

, )50%(לות סביב משק חי י פע:במשק חקלאי עצמולרבות בפעילויות הקשורות , הכפרי

 - כ(מפעל לעיבוד מוצרים חקלאיים / סיור בייקב , )62% -כ(פעילות סביב שדות הירק 

66%(; 

 ; ביותר בקרב כלל הנשאלים היא טיולים רגלייםפעילות הפופולרית  

ח כמרחב מבנה הביקוש הסמוי קונסיסטנטי למדי עם התבנית של נוף כפרי פתו 

,  מסך הנשאלים מתעניינים בפעילות סביב משק חי50% : לדוגמה. לאפשרויות הנופש

מבנים המשמשים משק חי תומכים בפעילות פנאי ונופש במרחב  48% -כלדעתם של 

 . יהכפר

יכר בין רצונם של הנשאלים לעסוק בפעילויות פנאי ונופש במרחב קיים פער נ, עקרונית 

 ; )הביקוש האפקטיבי(לבין רמת מימושו ) הביקוש הסמוי(הכפרי 

הפער בין , יתרה מכך.  רב בקניות במגזר הכפריאוכלוסית המדגם אינה מוצאת עניין 

נימלי בהשוואה ליתר פעילויות הוא מי, בהעניין לבין הפעילות של המימוש רמת ה

גם לא  מעוניינים , אלו שלא יוצאים למרחב הכפרי במטרה לעשות קניות, דהיינו. הנופש

 ;בכך

 וטיולי )48% - כ (יפים'גו  טרקטורוניםשיעור גבוה יחסית של המשיבים גילו עניין בטיולי 

רת שטחים נופש אשר מימושן במסגאלו אותם פעילויות .  במרחב הכפרי)60% -כ (רכב

שטחי משאבי טבע ונוף אחרים , גנים לאומיים, כגון שמורות טבע(פתוחים איכותיים 

כ עקב נזקים אפשריים למערכות "הוא בעייתי בד) הרגישים מבחינה אקולוגית

  . האקולוגיות בשטחים אלו

קיומם של פלחי על ) למחזיקי הקרקע( הכפריים תושבי היישוביםלרמוז ל ממצאים אלו עשויים

 המשק החקלאי  אוכלוסיה המעדיפים נופש כפרי לסוגיו וכן על כדאיות כלכלית להשקיע באירגון

אותם פלחי אוכלוסיה אינם מגלים עניין רב , יתרה מכך. על מגוון פעילותיו כמוצר תיירותי שיווקי

פיתוח עסקי מסחר למיניהם במרחב הכפרי אינו מהווה , דהיינו. בקניות במרחב הכפרי

התייחסות ראויה לנקודה זו . ה אולטימטיבית לעיסוק בחקלאות כמקור לפרנסהנטיבאלטר

  . נוספת

-בין,  ובינונייםגדולים, ידוע כי מרכזים מסחריים רבים באזור הכפרי במרכז הארץ, אומנם

כ בשבתות ובחגים בהמוני "בד" מפוצצים", יישוביים וממוקמים בתוך היישובים הכפריים

  : לרבות, רת הרבה שאלותתופעה זו מעור. המבקרים

העסקים המסחריים בעשור " פריחת"של " מוצלח"האם מציאות זו היא פונקציה של שילוב ) 1

, לפחות באופן חלקי, או מצאיות זו, בקניונים ובמרכזים מסחריים" בילוי"האחרון וביקוש גורף ל

  ; על מחסור באפשרויות בילוי ופנאי אלטרנטיביות באזור המרכזמאותת 

  . במרכזים מסחריים בשבתות' המבלים'הו מבנה הביקוש לפנאי ולנופש של פלחי אוכלוסית מ) 2

, בין השער,  לתת מענהה במקביל לפרוייקט הנוכחי על ידי אותו צוות החוקרים באנערךמחקר ש

נופש בחיק הטבע והן ' חובבי'מחקר מעידות כי הן התוצאות ראשוניות של . לשאלות כגון אלו
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בפעילות סביב משק לרבות (מגלים עניין בבילוי כפרי , ים ומרכזים מסחרייםקניונ" מבלי"

 .חרף שוני רב בין פלחי אוכלוסיה אלו מבחינות אחרות, )לא מועטה (כמעט באותה מידה) חקלאי

  .את תוצאות המחקר הנוכחי בנוגע להתעניינות בבילוי ובנופש במרחב הכפריחזק הממצא מ

מהווים קהל יעד לפיתוח פעילויות  פלחי אוכלוסייה שונים, עקרוניתברמה ניתן להסיק כי , מכאן

ברמת .  של מרכזים מסחריים'צלחתםהלקחת חלק מ'נופש הקשורות במשק חקלאי אשר יכולות 

חלוקתן , עסקיות שונות-פיתוח עתידי של המרחב הכפרי כמרחב אפשרויות תעסוקתיות ,יישומית

, ציה של מדיניות קרקעית ברורה בהיבטיה השוניםהם במידה רבה פונק, הכמותית והמרחבית

מדיניות השמירה על חקלאות נופית , דהיינו .כלכליים וחברתיים, תכנוניים, משפטיים- חוקתיים

לאפשר ) 2, "נדלניזציה"להציל את המרחב הכפרי מ) 1 :עשויה, ועל המרחב הכפרי כשטח פתוח

פנאי ולנופש בקרב פלחי אוכלוסייה לים ביקושל למתן מענה לתרום )3, למגזר החקלאי להתפרנס

 .  שונים

פיתוח לתכנוני להוות בסיס ממצאי הבדיקה של מבנה הביקוש האפקטיבי והסמוי יכולים 

, מחד גיסא. במרחב הכפרי, ב" וכיוציפים וטרקטורונים'טיולי גכגון  , נופשלפעילויותאפשרויות 

המרחב הכפרי מאפשר את מימושן הן , מאידך גיסא,  מענה לביקוש לפעילויות מסוג זהיתןזה 

יכולים ו שטחים אלו פחות רגישים מבחינה אקולוגיתש והן מכיוון, עקב זמינות שטחים נרחבים

. טבע או חולותכמו שמורות יותר בשטחים רגישים אשר עלולות לפגוע נופש לקלוט פעילויות 

  .ילויות אלופעהפעלת לשתף את החקלאים ברווחים מיהיה  ניתן כי, החשוב ביותר

נספח , 5לוח  ( שבעתיין האנשים לא יוצאים לנופש באזור הכפרי שבמרכז הארץ העיקריותהסיבות

בקרב הסטודנטים והצוות האדמיניסטרטיבי של (הן חוסר הזמן ומגבלות כלכליות , )3

כמו  ).'ביקוש פוטנציאלי'(מימוש הביקוש לפנאי ונופש -אלו סיבות אישיות לאי). האוניברסיטה

 לא מספיק באזור המרכז הפתוחיםהשטחים , נשאליםלדעתם של חלק מהמסתבר כי , כן

המרחב  הדרגתית של וזאת עקב הפיכת, כפי שמציינים הנשאלים .לפנאי ולנופשאטרקטיביים 

קיים מחסור בתשתית , מחד גיסא, דהיינו. "ן" נדלמגדלים"בו אזור הכפרי מאזור חקלאי ל

גוברים דפוסי פיתוח , ומאידך גיסא, ש במרחב הכפרי באזור המרכזלפעילויות פנאי ונופהנדרשת 

יחד עם הביקוש , כתוצאה מכך. באזור זה הפוגעים באטרקטיביות של האזור לתיירות הכפרית

מימוש הביקוש עקב המחסור בהיצע -  אי,)'עודף הביקוש' ('ביקוש דחוי'קיים גם , הפוטנציאלי

  .לביצועתשתיות או שטחים , אמצעים, פעילויות

 בקנה אחת עם ממצאי המחקר עולים, יציאה לנופש-לאי הנשאלים בנוגע לסיבות הערותנתונים ו

 של כלליתהתעניינות ו, אחרים המגלים את תפיסותיהם של הנשאלים באשר נוף כפרי פתוח

  . בפעילות סביב משק חקלאילרבות,  הכפרי באזורבפעילות הנופשהאנשים 
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: תפיסותיהם ומאפייניהם של הנשאליםשל כפונקציה ) תמונות הנופים(דימוי הנוף הכפרי . 3.6

  משתנים-מודלים רב

   בניית הממדים3.6.1 

על סמך נתוני הסקרים נעשה שימוש  , ניתוחים סטטיסטיים שתוארו בסעיפים הקודמיםבנוסף ל

 ,זאת על מנת לבדוק את השפעתם השולית של המשתנים השונים. משתנים-במודלי רגרסיה רב

  .על דימויו של נוף כפרי פתוח, לרבות את תפיסותיהם ומאפייניהם של הנשאלים

מתוך וזאת , משמשת משתנה מוסבר במודלים אלו) הערכת התמונות(הערכת הנופים הויזואלית 

היא כוללנית יותר ) הערכה ויזואלית(תמונות / הערכת הנופים : טענה שצוינה בסעיפים הקודמים

נראה כי , מכאן.  האלמנטים המסוימים של הנוף הכפרישל מילולית  בהשוואה להערכהבמהותה

גורמים בתור )  של הנוףהערכות המרכיבים השונים(נכון יותר להשתמש בהערכות מילוליות 

 . את הדמות החצותית של הנוף הכפרימסביריםה

ראוי היה לבנות ם מודלילהרצת ,  שונותאחת עשרה תמונותהוצעו להערכת הנשאלים הואיל ו

תמונות  של ה)כפריות-איאו ( את מידת הכפריות ושיבטא) יםאינדקס (יםמדדמספר מצומצם של 

  :פ הקריטריונים הבאים" עכל מדד נבנה). נופים(

כפריות של התמונות עבורם נבנה -אי/ הסכמה כללית בין קבוצות הנשאלים לגבי כפריות  •

 ;המדד

כלומר לא ניתן לבנות מדד אחד עבור , יובי ישרמתאם בין כל זוג של תמונות הוא ח •

מידת כפריות של : פירושו של מתאם חיובי ישר. תמונות המתואמות באופן שלילי הפוך

כיוון , במילים אחרות. תמונה אחת מתואמת עם מידת הכפריות של תמונה אחרת

יה אם קיימת נט: השנייהתמונה הההערכה של תמונה אחת תואם את כיוון ההערכה של 

גם לגבי , של סך הנשאלים להעריך את מידת הכפריות של תמונה מסויימת כגבוהה

בכל ) הנופים(בדיקות אלו עבור כל זוג התמונות . יהנט קיימת אותה תהמושווהתמונה 

    .נעשו באמצעות ניתוחים סטטיסטיים השילובים האפשריים

 עבור  נבנה(A1) מדד הראשוןה. שני מדדים להעכרות הנופיםנבנו , לקריטריונים אלובהתאם 

הוא ) בנפרד(כאשר ציון ממוצע של הערכות תמונות אלו , )1נספח  (11-  ו9, 8, 7 ,6 ,2, 1תמונות ה

כאשר ציון הממוצע של , )1נספח  (10 - ו4עבור התמונות נבנה  (A2) שניהמדד ה .)נוף כפרי (3מעל 

מדדים אלו הם משתנים ,  במוהותם.)נוף לא כפרי (3 -מתחת ל) בנפרד(הערכות התמונות הללו 

  . מוצגת סטטיסטיקה תיאורית של מדדים אלו3.4בלוח . 5 עד 1 - יהם משתנים מכררציפים שע

  )משתנים מוסברים (סטטיסטיקה תיאורית של מדדי התמונות: 3.4לוח 

  A2מדד   A1מדד   סטטיסטיקות

  4.5  5  םמקסימו

  1.0  1.43  מינימום

  1.96  4.01  ממוצע

  2.00  4.14  חציון

  0.84  0.60  סטית התקו
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חממות מפלסטיק וזכוכית ומבנים  (5' ותמונה מס) הרחבת שטחים למגורים (3' בנוגע לתמונה מס

 עבור, לפיכך. הנדרשים לבניית המדדים, לא התקיימו תנאים שהוזכרו לעיל) חקלאים אחרים

  . תמונות אלו נאמדו מודלים פרטניים

 ששימשו משתנים נבנו גם מדדים, )כמשתנים מוסברים(ות בנוסף לבניית המדדים עבור התמונ

: 'פריטים' המורכבים ממספר רב של אפקטיםה עבור מדדים אלו נבנו. מסבירים במודלים

הערכות של מידת התאמתם של , )2שאלה , 2נספח (הערכות מילוליות של מרכיבי נוף שונים 

מידת התעניינות של  ו)3שאלה , 2נספח (מרכיבי נוף שונים לפעילות הפנאי והנופש במרחב הכפרי 

פ אותם "דים נבנו עהמד). 7שאלה , 2נספח (הנשאלים בפעילויות פנאי ונופש במרחב הכפרי 

על סמך בדיקת : )משתנים מוסברים (תמונותהעקרונות שצוינו לעיל בהקשר לבנית מדדי 

 בין פעילויותאו ) 2פח נס (2 בשאלה  מסוימיםםי נופימרכיבבין (מתאמים בין כל זוג של פריטים 

אלו פריטים שלא ענו לעקרונות . בכל השילובים האפשרייםו)) 2נספח  (7ת בשאלה ונופש מסויימ

   . כפישהםכמשתנים מסבירים נכללו במודלים , ) הפריטיםותבין זוג מתאם חיובי ישר(

   .3.5מוצגת בלוח  סטטיסטיקה תיאורית של מדדים אלו
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  )משתנים מוסברים (ת של מדדי התמונותסטטיסטיקה תיאורי: 3.5לוח 

 סטית התקן  חציון  ממוצע  מינימום מקסימום  מדדים

מדדים למידת התאמתם של אלמנטים 
  )2שאלה (נופיים לדימויו של נוף כפרי פתוח 

B1 :-מבנים המשמשים משק חי   
  טיק וזכוכית חממות מפלס-        
   בתי רשת-        
  ם חקלאיים מבנים לעיבוד מוצרי-        

B2 :-מבנים הקשורים לאיכות הסביבה   
   מבנים לא חקלאיים-        
   גני אירועים-        

קפה     )לא נכנס למדד(מסעדות ובתי

  

  

5.0  

  

  

4.23  

  

5.0  

  

  

1.57  

  

  

1.0  

  

1.0  

  

  

3.76  

  

  

2.35  

  

3.01  

  

  

3.75  

  

  

2.25  

  

3.0  

  

  

0.63  

  

  

0.73  

  

1.01  

מדדים למידת התאמתם של אלמנטים 
  )3שאלה ( לפעילות נופש ופנאי נופיים

C1: -מבנים המשמשים משק חי   
   מבנים לעיבוד מוצרים חקלאיים-        
   מסעדות ובתי קפה-        

C2 :-חממות מפלסטיק וזכוכית   
   בתי רשת-    

C3 :-מבנים הקשורים לאיכות הסביבה   
   מבנים לא חקלאיים-        

  

  

5.0  

  

5.0  

5.0  

  

  

1.4  

  

1.0  

1.0  

  

  

3.47  

  

3.09  

2.18  

  

  

3.6  

  

3.0  

2.0  

  

  

0.60  

  

0.76  

0.79  

 מדדים למידת התעניינות בפעילות נופש
  )7שאלה ( ופנאי במרחב הכפרי 

G1 :- פעילות סביב משק חי  
  גן ירק, פרדס,  פעילות סביב שדות-        
  מפעל חקלאי/  סיור ביקב -        
  סיורים ביישובים כפריים -        

G2 :- אופניים טיולי  
   טיולי רכב-        
   טיול רגלי-        

  :לא נכנסו למדדים

כפרית    לינה
'

 
  

  יפיםטיולי ג
בט   עבמדיטציה

כפרי באזור    קניות

  

  

5.0  

  

  

5.0  

  

  

5.0  
5.0  
5.0  
5.0  

  

  

1.0  

  

  

1.0  

  

  

1.0  
1.0  
1.0  
1.0  

  

  

3.62  

  

  

3.97  

  

  

3.82  
3.25  
2.89  
2.80  

  

  

3.75  

  

  

4.0  

  

  

4.0  
3.0  
3.0  
3.0  

  

  

0.96  

  

  

0.81  

  

  

1.36  
1.48  
1.58  
1.26  

  

למשתנה המסביר המבטא את עיסוקם של הנשאלים בפעילויות נופש נבנו גם מדדים , כמו כן

 (I1)המדד הראשון : על בסיס נתונים אלו נבנו שני מדדים). 2נספח , 9שאלה (בפועל באזור הכפרי 

ביקור , חוות סוסיםו פעילות סביב משק חי (סוק בפעילויות סביב משק חקלאיימשקף את הע

מבטא את עיסוקם  (I2) המדד השני, )שדות ופרדסים, פעילות סביב גן הירק, מפעל חקלאי/ביקב

שאר פעילויות הנופש . טיולים רגליים וטיולי רכב: של הנשאלים  בטיולים שונים במרחב הכפרי

   .שאינם מורכבים  ממספר הפעילויות' פשוטים'הוכנסו למודלים כמשתנים מסבירים 

, גם המדד הוא משתנה בדיד, ))0(לא )/1(כן (ערכיו של כל אחד מהפריטים הוא בינארי מאחר ו

    .0.5 -אם ערכיו גדול מ, 1וערך , 0.5 - ערכיו פחות מ אם 0המקבל ערך 
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  אמידת המודלים 3.6.2

 ושתי המשתנים הלא מורכבים, A2 - ו A1, שני מדדים(בהתאם לארבעה המשתנים המוסברים 

  . משתנים-מספר מודלים רבנאמדו ) 5 - ו3וססים על ציוני הערכה של תמונות אשר מב

המבוססים על , מדדים וכן משתנים לא מורכבים(בנוסף למשתנים המסבירים שתוארו לעיל 

  : משתנים מסבירים הבאיםגם המודלים כוללים , )9- ו7, 3, 2שאלות 

נשאלים ללא  (2, )ם בעלי רקע מקצועיסטודנטי (1המקבל ערך , משתנה בדיד:  קבוצת הנשאלים-

  ;)מתכננים (3או , )רקע מקצועי

  ;)לא (2או ערך ) כן (1המקבל ערך , משתנה בדיד: רצון לגור ביישוב הכפרי -

 אם הנשאל עסק בפעילות 1המקבל ערך , משתנה בדיד: בפועלמסוימת  נופש ק בפעילותיסו ע-

  ;   אם לא0או ערך , מסוימת בפועל

  ;)נקבה (2או ) זכר (1המקבל ערך , תנה בדידמש: נדר'ג -

  .75 - ל20 -ערכיו משתנים מ, משתנה רציף:  גיל-

אחד במתכונת של משתנים מסבירים : שני מודליםעבור על אחד מהמשתנים המוסברים נאמדו 

, B1 ,B2 ,C1מדדים  מודל בו הערכתם של מרכיבי נוף ופעילויות הנופש נכללו כ, דהיינו(' מורכבים'

C2 ,C3 ,G1 ,ו- G2משתנים מסביריםהכולל מודל  ,דהיינו( 'רגילה' והשני במתכונת ) שתוארו לעיל 

  ).ללא מדדים' פשוטים'

) שני סוגי מודלים במתכונת שונה עבור ארבעה משתנים מוסברים(נאמדו שמונה מודלים , תחילה

 מהמשתנים הללו מאמידת המודלים עלה כי חלק. שנכללו כל המשתנים המסבירים שהוזכרו לעיל

עם  אך ורק נאמדומודלים סופיים , לפיכך. )לכל היותר 10%סף המובהקות הוא (אינם מובהקים 

ממצאי מוצגים  3.10 – 3.6בלוחות   (pv<0.1) 10% ברמה של משתנים מסבירים מובהקים

  . המודלים

  )1נספח  (11- ו9, 8, 7, 6, 2, 1הערכות התמונות : A1ים עבור מדד מודל)  1

  מדדיםהונת של כממצאי המודל במת: 3.6ח לו

  )pv (מובהקות  טעות התקן  )b (אומדן  )x (משתנה

B1 :-מבנים המשמשים משק חי   
  טיק וזכוכית חממות מפלס-        
   בתי רשת-        
   מבנים לעיבוד מוצרים חקלאיים-        

0.442  0.045  <.0001 

G1 :-פעילות סביב משק חי   
  גן ירק, פרדס, ת סביב שדות פעילו-        
  מפעל חקלאי/  סיור ביקב -        
   סיורים ביישובים כפריים-        

0.086  0.029  0.004  

  0.036  0.056  -0.118  נדר'ג
I1 : 0.031  0.062  -0.134  )עיסוק בפועל(טיול רגלי וטיולי רכב  

  R2  0.26מקדם ההסבר 
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  )לא מדדיםל(' רגילה'ונת כממצאי המודל במת: 3.7לוח 

  )pv (מובהקות  טעות התקן  )b (אומדן  )x (משתנה

לדימוי ת טיק וזכוכיחממות מפלסהתאמת *
  )המפוזרים בשטח(נוף כפרי פתוח 

0.143  0.035  <.0001 

 לדימוי מבנים המשמשים משק חיהתאמת ה*
 )צמודים ליישוב(נוף כפרי פתוח 

0.182  0.023  <.0001  

דימוי התאמת המבנים המשמשים משק חי ל*
  )מפוזרים בשטח(נוף כפרי פתוח 

0.112  0.039  0.004  

סיור : פנאיהפעילויות התעניינות ב*
  מפעל לעיבוד מוצרים חקלאיים/בייקב

0.072  0.025  0.005  

  0.051  0.023  0.045  קניות: התעניינות בפעילויות הפנאי*

  0.004  0.062  -0.179  טיולי רכב: ק בפעילויות נופש בפועליסוע**

מת מבנים הקשורים לעיבוד מוצרים התא*
  לפעילות הפנאי במרחב הכפרי, חקלאיים

0.045  0.023  0.006  

  0.003  0.057  -0.171  נדר'ג
  R2  0.35מקדם ההסבר 
   5 עד 1 - משתנה רציף בעל חמשה ערכים מ- * 

  1 / 0:  משתנה בדיד בעל שני ערכים- ** 
  

מובהקים ברמה ) 3.7 - ו3.6לוחות (לים אלו רוב המשתנים המסבירים בשני מוד, כפי שניתן לראות

המשתנים המסבירים מצליחים ) עם המדדים כמשתנים המסבירים(במודל הראשון . 1%של 

 35% - בעוד  שהמודל הרגיל מגיע ל, )הערכות התמונות (A1 מהשונות במדד 26% -להסביר כ

עות כלים חלק מממצאי המודלים קונסיסטנטיים עם התוצאות שקיתקבלו באמצ. ההסבר

   .המודלים מספקים גם ממצאים נוספים, כמו כן. ותוארו לעיל, סטטיסטיים אחרים

של משתנה מסביר מסוים במודל רגרסיה מצביע על אופי השפעתו על המשתנה ) bאומדן (מקדם 

וצר במשתנה ומקדם המשתנה המסביר במודל מבטא את השינוי שיי. התלוי וכן על כיוון השפעתו

או , )אם משתנה זה הוא משתנה רציף(מהשינוי במשתנה המסביר ביחידה אחת התלוי כתוצאה 

אם משתנה מסביר הוא משתנה (במעבר המשתנה המסביר מקטגוריה  אחת לקטגוריה שנייה 

סימן חיובי מבטא את הקשר הישיר בין : סימן האומדן מעיד על כיוון ההשפעה). קטגוריאלי

המשתנה המסביר  בין קשר הפוך אטמבימן שלילי בעוד שס, המשתנה המסביר למשתנה התלוי

  . למשתנה התלוי

  : כי להסיקניתן )1נספח , 11- ו9, 8, 7, 6, 2, 1תמונות  (A1 מדד ממצאי המודלים שנאמדו עבורמ

 מבנים  המשמשים משק ,לרבות(  החקלאים למיניהםהמבניםככל שציוני ההערכה של  

נשאלים ה, כלומר(הם גבוהים יותר  )מבנים לעיבוד מוצרים חקלאייםוחממות , חי

 הם גבוהים A1כך גם ערכי המדד , ) לדימויו של נוף כפרי פתוחכתואמיםמעריכים אותם 

הנופים המוצגים בתמונות של ' מידת הכפריות'הנשאלים נוטים להעריך את , דהיינו(יותר 

וצע הוא מעל שציון הערכתן הממאלו אותם תמונות ). גבוהה יותרכ 11 -  ו9, 8, 7, 6, 2, 1

 "). נופים כפריים ("3הסף 

פעילות סביב , לרבות(התעניינות גבוהה יותר בפעילויות פנאי ונופש סביב משק חקלאי  

סיורים ביישובים , מפעל חקלאי/ סיור ביקב , גן ירק, פרדס,  פעילות סביב שדות,משק חי
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הנופים בהערכת , דהיינו, A1כרוכה בהערכים הגבוהים יותר של המדד ) כפריים

 .  יותרכפרייםכ,  את המדדהמרכיבים

פעילות הפנאי תואמים את , מבנים הקשורים לעיבוד מוצרים חקלאייםדעתם נשאלים של 

 . יותר כנופים כפרייםA1 נוטים להעריך את הנופים המרכיבים את המדד , במרחב הכפרי

רכים הגבוהים באזור הכפרי קשורה באופן חיובי ישר בהעבקניות התעניינות גבוהה יותר  

קשר זה ). ככפריים יותר, בהערכת הנופים המרכיבים את המדד (A1יותק של המדד 

  .10%מובהק ברמה של 

, 1 המורכב מהתמונות A1וערכי המדד ) עיסוק בפועל( במרחב הכפרי טיולי רכבהקשר בין  

טי  אנשים שיוצאים לטייל ברכבם הפר,כלומר. הוא שלילי מובהק) 11 - ו9, 8, 7, 6, 2

נוטים להעניק ערכים נמוכים , )1ערכו של המשתנה המסבר הוא  (באזור המרחב הכפרי

 ככפריים A1מי שנוטא להעריך את הנופים המרכיבים את המדד  :או ההפך. יותר למדד

ערכו של משתנה (אינו יוצא לטיולי רכב במרחב  הכפרי , )ערכים גבוהים של המדד(יותר 

 ). 0זה הוא 

על כך מעיד קשר שלילי בין המשתנה : יותר מהגברים בהערכותיהןיות נשים ביקורת 

 .A1המדד ,  לבין המשתנה המוסברנדר'גהמסביר 
  

  )1נספח  (10 - ו4הערכות התמונות : A2מודלים עבור מדד )  2

  מדדיםהונת של כממצאי המודל במת: 3.8לוח 

  )pv (מובהקות  טעות התקן  )b (אומדן  )x (משתנה

B2 :-ים לאיכות הסביבה מבנים הקשור  
   מבנים לא חקלאיים-        
   גני אירועים-        

0.318  0.058  <.0001 

  0.043  0.003  -0.006  גיל

  0.062  0.085  -0.160  נדר'ג
  R2  0.10מקדם ההסבר 
  

  )ללא מדדים(' רגילה'ונת כממצאי המודל במת: 3.9לוח 

  )pv (מובהקות  טעות התקן  )b (אומדן  )x (משתנה

 המבנים הלא קשורים לחקלאות התאמת*
  )צמודים ליישוב(לדימוי נוף כפרי פתוח 

0.080  0.043  0.066 

 התאמת המבנים הלא קשורים לחקלאות*
 )מפוזרים בשטח(לדימוי נוף כפרי פתוח 

0.165  0.046  0.000  

  0.070  0.003  -0.006  גיל

  R2  0.09מקדם ההסבר 
   5 עד 1 - משתנה רציף בעל חמשה ערכים מ- * 
  

שלהן  ציון הממוצע כאשר, )1 נספח (10 - ו4התמונות ציוני הערכת מורכב מ A2המדד , כאמור

פחות טובים  A2המדד מודלים עבור ". נופים לא כפריים" כהן מוגדרות,  ולפיכך3מתחת לסף 
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 מספר רב יותר של(הן במחינת מובהקותם של המשתנים המסבירים A1 מהמודלים עבור המדד 

והן מבחינת מקדמי ההסבר הנמוכים יותר במודלים ) 10% מובהקים ברמה של משתנים מסבירים

  .A2של 

  :ממצאי המודלים מעידים

ערכי קשורים באופן חיובי ב, ציוני הערכה נמוכים של המבנים הלא קשורים לחקלאות •

: פירוש הממצא הוא שאנשים עקביים בהערכותיהם, במילים אחרות.  הנמוכיםA2המדד 

מעניקים , ים לא חקלאיים אינם תואמים את הדימוי של נוף כפרי פתוחאלו שלדעתם מבנ

פ אומדני " ע.ציונים נמוכים גם לתמונות המציגות את המבנים המשמשים מרכז מסחרי

מבנים לא הקשר בולט בייחוד לגבי  ניתן להסיק כי, המשתנים המסבירים ומובהקותם

   . )3.9לוח  (ים במרחבאלא מפוזר, חקלאיים אשר אינם צמודים ליישוב חקלאי

, A2גם בנוגע להערכות התמונות המרכיבות את המדד , A1בדומה למודלים עבור המדד  •

המסביר קיים קשר שלילי בין המשתנה : נשים ביקורטיות יותר מהגברים בהערכותיהן

  .A2 לבין המשתנה המוסבר המדד נדר'ג

תנה בין המשתנה גיל למשעל כך מצביע קשר שלילי : יים יותרתאנשים מבוגרים ביקור •

 .A2מוסבר 
  

  )1נספח , הרחבות בניית למגורים (3מודלים עבור התמונה  )3

 3.6.1י סעיף /ראה (הנדרשים לבניית המדדים לא התקיימו תנאים 3' ונה מסבנוגע לתמ, כאמור

  . נאמדו מודלים פרטנייםתמונה זו עבור , לפיכך. )לעיל

  יםמדדהונת של כממצאי המודל במת: 3.10לוח 

  )pv (מובהקות  טעות התקן  )b (אומדן  )x (משתנה

נשאלים אם או בלי רקע : קבוצת נשאלים
 )מתכננים(אנשי מקצוע לעומת מקצועי 

0.446  0.167  0.008 

B1 :-מבנים המשמשים משק חי   
  טיק וזכוכית חממות מפלס-        
   בתי רשת-        
   מבנים לעיבוד מוצרים חקלאיים-        

0.275  0.101  0.007 

C3 :-מבנים הקשורים לאיכות הסביבה   
   מבנים לא חקלאים-        

0.239  0.078  0.002  

C1 :- מבנים המשמשים משק חי  
   מבנים לעיבוד מוצרים חקלאים-        
   מסעדות ובתי קפה באזורים כפריים-        

0.196-  0.109  0.072  

טיולי : ק בפעילויות נופש בפועליסוע**
    טרקטורונים/פיםי'ג

0.340  0.177  0.056  

  0.099  0.120  -0.199  רצון לגור באזור הכפרי

  R2  0.09מקדם ההסבר 
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  )ללא מדדים(' רגילה'ונת כממצאי המודל במת: 3.11לוח 

  )pv  (מובהקות  טעות התקן  )b (אומדן  )x (משתנה

נשאלים אם או בלי רקע : קבוצת נשאלים
  )תכנניםמ(מקצועי לעומת אנשי מקצוע 

0.354  0.168  0.036  

 0.013  0.128  -0.320  רכבטיולי : ק בפעילויות נופש בפועליסוע**
חממות מפלסטיק וזכוכית התאמת *

 לפעילויות פנאי ונופש באזור הכפרי
0.184  0.073  0.012  

טיולי : התעניינות בפעילויות הפנאי*
  טרקטורונים/יפים'ג

0.094  0.044  0.036  

סיורים : יות הפנאיהתעניינות בפעילו*
  ביישובים כפריים

0.113  0.054  0.036  

  0.038  0.049  -0.102 טיולי אופניים: התעניינות בפעילויות הפנאי*
  R2  0.09מקדם ההסבר 
   5 עד 1 - משתנה רציף בעל חמשה ערכים מ- * 

  1 / 0:  משתנה בדיד בעל שני ערכים- ** 
  

מובהקים ) 3.11 -  ו3.10לוחות ( מודלים אלו רוב המשתנים המסבירים בשני, כפי שניתן לראות

שלושה משתנים ) עם המדדים בתור המשתנים המסבירים(אם כי במודל הראשון , 5%ברמה של 

 - בשני המודלים המשתנים המסבירים מצליחים להסביר לא יותר מ. 10%מובהקים ברמה של 

  .3'  מהשונות בהערכות התמונה מס9%

  :ממצאי המודלים מעידים

, כלומר.  כנוף כפרי פתוח3'  מקצוע קיים סיכוי נמוך יותר להעריך את התמונה מסלאנשי •

המתכננים נוטים להעניק ציונים נמוכים יותר , בהשוואה לקבוצות הנשאלים האחרות

 .לתמונה המציגה את המראה הטיפוסי של הרחבות הבנייה למגורים באזור הכפרי

 את המדד  המרכיבים( חקלאיות נשאלים המעריכים את המבנים המשמשים למטרות •

B1 (רחבה  נוטים גם להעריך את תמונת הה, את הדימוי של נוף כפרי פתוחכתואמים

 ;)3.10לוח ( כנוף כפרי למגורים

מבנים , כגון( להערכת מבנים המשמשים למטרות חקלאיות,  הקודםבניגוד לממצא •

תי קפה באזורים מסעדות וב וכן ,מבנים לעיבוד מוצרים חקלאיםו המשמשים משק חי

. 3' קיים קשר שלילי עם הערכת התמונה מס) C1 כל אלו המרכיבים את המדד – כפריים

מבנים המשמשים למטרות חקלאיות כתואמים את נשאלים התופסים את ה, דהיינו

 ;אינם מעריכים את המראה של הרחבות בנייה במושגים של הנוף הכפרי, הפנאי והנופש

לפעילויות פנאי ונופש כמתאימים  מפלסטיק וזכוכית חממותמושבים המעריכים את  •

 ;)3.11לוח (נוטים להעריך גם את הרחבות הבניה למגורים כנוף כפרי , באזור הכפרי

,  לחקלאותהלא קשוריםאלו החושבים על המבנים , כהמשך הגיוני של התוצאה הקודמת •

.  כנוף כפרי3 'הם גם נוטים להעריך את התמונה מס,  כמתאימים לנופש באזור הכפרי

קיים קשר , )3' תמונה מס(למשתנה המוסבר  C3)מדד (בין המשתנה המסביר , כלומר

   ;חיובי ישר

נהפוך , טרקטורונים לא סותר את המראה של הרחבות הבניה/ יפים 'עיסוק בטיולי ג •

 זאת .)3.10 לוח  כנוף כפרי3מי שיצא לטיולים מסוג זה נוטה להעריך את התמונה : הוא
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ב הכפרי  מי שיצא לטייל ברכב במרח–במקרה זה הקשר הוא שלילי :  לטיולי רכבבניגוד

 של ת העיקריהמוטיבציהייתכן כי . )3.11לוח  (בה כנוף כפריאינו מעריך את תמונת ההרח

 את הנופים הכפריים או להגיע למטרה לראותהיוצאים ברכב לטיול באזור הכפרי הוא 

, במקרים אלו, הרכב, כלומר). 'ל לייצור גבינות וכדמפע,  לייקב, כגון(כלשהי באזור זה 

, יפים נתפסים'טיולי טרקטורונים או ג, לעומת זאת. נתפס ככלי ולא כמטרת הנופש

תנאי שטח ותנאים מרחביים ראשית כל כפעילות נופש בפני עצמה הדורשת , כנראה

 ;תייחסת לנופים אטרקטיביים מסביבממסויימים ופחות 

 המבטא את הקשר החיובי בין הביקוש האפקטיבי לטיולי בנוסף לממצא הקודם •

, )המשתנה התלוי( של הרחבות המגורים 3' יפים לבין הערכת התמונה מס'ג/טרקטורונים

יפים לבין 'ג/הקיים בין הביקוש הסמוי לטיולי טרקטורוניםישר קשר חיובי לציין גם ניתן 

    ;)3.11לוח  (3' הערכת תמונה מס

סותר את הערכת ההרחבה טיולי אופניים התעניינות ב, יפים'ג/טורוניםבניגוד לטיולי טרק •

נוף המוצג בתמונה ,  כנראה.על כך מעיד קשר שלילי בין המשתנים: למגורים כנוף הכפרי

  ;ניי המעוניינים בטיולי אופניים במרחב הכפריי אינו אטרקטיבי בע3' מס

 3' נוטים להעריך את התמונה מס, סיורים ביישובים כפרייםרבה בהתעניינות אלו שגילו  •

   ;כנוף כפרי

על כך : בעלי רצון להתגורר ביישוב הכפרי מעניקים ערכים נמוכים לתמונת ההרחבה •

ראה. מעיד קשר שלילי בין המשתנים המוצג בתמונה , ככל ה רים  3מראה ההרחבה למג

תואם ל הכפרית באינו הסביבה היו רוצים לגורדימוי   .ה אנשים
ו נ

    

 

  )1נספח , חממות מפלסטיק וזכוכית (5ור התמונה מודלים עב )4

 הנדרשים לבניית המדדים לא התקיימו תנאים 5' ונה מסתמגם באשר ל, 3' בדומה לתמונה מס

תמונה זו נאמד מודל פרטני במתכונת של מדדים בתור עבור , לפיכך. ) לעיל3.6.1י סעיף /ראה(

   . המשתנים המסבירים

  מדדיםהת של ונכממצאי המודל במת: 3.12לוח 

  )pv  (מובהקות  טעות התקן  )b (אומדן  )x (משתנה

בלי רקע  נשאלים אם או : קבוצת נשאלים
 )מתכננים(מקצועי לעומת אנשי מקצוע 

0.731  0.175  <.0001 

B1 :-מבנים המשמשים משק חי   
  טיק וזכוכית חממות מפלס-        
   בתי רשת-        
  לאיים מבנים לעיבוד מוצרים חק-        

0.593  0.098  <.0001 

  0.067  0.050  -0.092  קניות: התעניינות בפעילויות הפנאי

לא מכיר : יציאה לנופש באזור הכפרי-סיבה לאי
  מקומות המתאימים לנופש באזור המרכז

0.461-  0.264  0.082  

  R2  0.14מקדם ההסבר 
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ואילו שניים האחרים , 10%שניים מהמשתנים המסבירים מובהקים ברמה של , כפי שניתן לראות

 מהשונות בהערכות 14% -כמצליחים להסביר אלו מסבירים משתנים . 1%מובהקים ברמה של 

  .5' התמונה מס

  :ממצאי המודלים מעידים

 כנוף כפרי פתוח 5' לאנשי מקצוע קיים סיכוי נמוך יותר להעריך את התמונה מס •

ר זה אף בולט יותר מאשר פע, 5בנוגע לתמונה . בהשוואה לקבוצות הנשאלים האחרות

נה נגזרת מהשוואת אומדני המשתנה במודלים המסק). הרחבת בנייה למגורים (3נה בתמו

 ). 3.12לוח  (5לאומדן משתנה זה במודל עבור תמונה , )3.11 - ו3.10לוחות  (3עבור תמונה 

טיק חממות מפלס לרבות(נשאלים המעריכים את המבנים המשמשים למטרות חקלאיות  •

ה המציגה ם להעריך את תמוננוטים ג, כתואמים את הדימוי של נוף כפרי פתוח )יתוזכוכ

 ;כנוף כפריאת חממות מסוג זה 

, כמו כן. 5' קיים קשר שלילי בין התעניינות בקניות באזור הכפרי להערכת התמונה מס •

יציאה לנופש -הכרות מקומות המתאימים לנופש באזור המרכז מהווה סיבה לאי-אי

קשר שלילי מעיד : 5רי לאותם אנשים אשר מעניקים ציונים נמוכים לתמונה באזור הכפ

  . על כך

  

    והמלצות מסקנות, עיקר הממצאים.  4

.  המרחב הכפרינושאכלפי שהנשאלים מגלים התעניינות ממצאי המחקר מעידים על , באופן כללי

לעיצובו של המרחב מתייחסים ה) מתכננים סביבתיים( לא רק לבעלי מקצוע רלוונטיטיעון זה 

. כלשהואלא גם לנשאלים ללא רקע מקצועי , פ קריטריונים ועקרונות תכנוניים"עהפתוח 

מודעות לחשיבות שמירת הצביון ',  כפרי פתוחנוף' המושג נתתוב: ר ביטוייםמספ זו התעניינותל

וכן , יבפעילות סביב משק חקלאלרבות , עניין בנופש ופנאי במרחב הכפרי, הכפריהכפרי במרחב 

   והמלצותלהלן עיקר הממצאים. ברצון להתגורר בסביבה כפרית

    ומרכיביהם לדימויו של נוף כפרי פתוח הנופים התאמתם של 4.1

מבנים , דהיינו. מרכיבים המעצבים את המרחב הכפריקיימת הסכמה עיקרונית אודות  

. לא כפרינוף נתפסים כ, הבנייה למגורים" הרחבות"וכן  כזים מסחרייםהמשמשים מר

אמים תו, )בתי רשת(רפתות וחממות עונתיות , מבנים המשמשים בתי קפה, לעומת זאת

  .את הדימוי של נוף כפרי פתוח

התכנוני, עם זאת   של המרחב הכפרי לא זהה לחלוטין לדימוי המרחב הכפרי בעיניי התוכן

 דגמיםהבדלים מסויימים בתפיסותיהן של אוכלוסיות המקיימים , כלומר. המתבוננים

 :השונים

 

הדעות לגבי  כאשר, של הנופים השונים" כפריות-אי"או " מידת הכפריות"אודות  •

- מידת האי'של הנופים הן אחידות יותר בהשוואה לדעות לגבי ' מידת הכפרית'

 .'כפריות
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מאשר אוכלוסיות של שני  יותר בהערכתם של הנופים ביקורתייםנשי מקצוע א •

תם המקצועית של המתכננים המבנים לדע, מכך יתרה .המדגמים האחרים

החקלאיים תומכים את דימויו של נוף כפרי פתוח בתנאי שהם ממוקמים בצמוד 

 .ליישובים הכפריים

המפוזרים מבנים חקלאיים למיניהם , פ הערכתם של הנשאלים ללא רקע מקצועי"ע •

מאשר , בשטח חקלאי תואמים את הדימוי של נוף כפרי פתוח אף במידה רבה יותר

 . ודים ליישובצמ

אלא גם , בהערכת הנופים הכפריים חשובים לא רק האלמנטים הנבדלים של הנוף 

 . הקונטקסט המרחבי בו הם ממוקמים והנופים הסובבים אותם

  :הן, הנגזרות ממצאים אלווהמלצות מסקנות 

ממצאי , המרחב הכפרימרכיבים המעצבים את הסכמות המסתמנות בנוגע להקיום לאור  

  .קביעת עקרונות העיצוב של המרחב הכפרימידע חיוני לים המחקר מהוו

שיתוף ל מהווים הצדקה נוספת  פערים בדימוי הנוף הכפרי בין אנשי מקצוע לכלל הציבור 

חשוב לערוך סקרים ומחקרים נוספים שיבדקו ,  מבחינה זו.הציבור בתכנון המרחב הכפרי

 .  הנוף הכפרי בנוגע לדימוישוניםאת תפיסותיהם של פלחי אוכלוסיה 

לרבות ההחלטות , קנה מידה מקומית ומפורטתב באזור הכפרי  קרקעקביעת שימושי 

ראוי  ,)חממות מסוגים שונים, כגון(של האלמנטים הבנוים במרחב הכפרי  בנוגע למיקומם

בעקבות  .קונטקסט המרחביסוג המבנה ובבזיקה למתבונן ובהתחשב ב, בין היתר, לבצע

  למרכיבי נוף"כפרית-נופית"יש משמעות , קיים אצל המתבונניםה' תבנית הנוף הכפרי'

 על פני מפוזריםהן צמודים ליישוב הכפרי והן , בנויים המשמשים מטרות חקלאיות

 .המרחב הכפרי

  

  דימוי הנוף הכפרי הפתוח לעומת מרחב אפשרויות הפנאי     4.2

לבין ) ת של המתבונניםמנקודת ראו(קיימים פערים בין דימוי חזותי של נוף כפרי פתוח  

מנקודת ראות של המשתמשים במרחב הכפרי למטרות (דימויו כמרחב אפשרויות הפנאי 

 ).  הנופש

 תואמים את  האלמנטיםשני,  המעצבים את המרחב הכפרימרכיבי נוף בנוייםבקרב  •

 מאשר את הדימוי של הנוף יותרבמידה רבה פעילות הפנאי והנופש במרחב הכפרי 

 .ה ומבנים הקשורים לעיבוד מוצרים חקלאייםבתי קפ: הכפרי

שאר מרכיבי הנוף לא בהכרח תומכים בפעילות פנאי ונופש , לדעתם של כל הנשאלים •

 . לרבות מבנים המשמשים חממות למיניהם, במרחב הכפרי

  :היאמסקנה ה, מכאן

מרחב הנוף הכפרי הפתוח בין אזורים שמטרתם ת כלי עזר לחלוקממצאים אלו מהווים  
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 נופשתיירות  פיתוח לבין אזורים שמטרתם,)דגש על נראותעם  (הכפרינוף הה עלשמיר

 בה נוקטים (zonning)שיטת האיזור בדומה ל, כלומר .)דגש על שימוש תיירותיעם (

גנים לאומיים ושמורות , כגון (שטחים פתוחים איכותייםלחלוקה הפונקציונאלית של 

קביעת שימושי קרקע המובילים באזורים   כדיתוך  דומהשיטהבמין הראוי לנקוט , )טבע

    .בתוך המרחב הכפרימסוימים 

 ו 

 מבנה הביקוש לפעילויות פנאי ונופש במרחב הכפרי  4.3

הנשאלים מכל הקבוצות : המעמד הבינוני מהווה פלח שוק משמעותי של צרכני נופש כפרי 

 .עילויות פנאי ונופש באזור הכפרי יחסית בפרבהגילו התעניינות 

ואילו קניות , ב כלל הנשאלים היא טיולים רגלייםילות הפופולרית ביותר בקרפע 

 ; מוקד העניין אינן מהוותבמרחב הכפרי 

   ; הן בין המבוקשות ביותרמשק חקלאיפעילויות סביב  

יפים וכן בטיולי 'ג, שיעור גבוה יחסית של המשיבים גילו עניין בטיולי טרקטורונים 

 ;רכב במרחב הכפרי

 ניכר בין רצונם של הנשאלים לעסוק בפעילויות פנאי ונופש במרחב הכפרי קיים פער 

 ).הביקוש האפקטיבי(ן רמת מימושו לבי) הביקוש הסמוי(

 העיקריות, )'ביקוש פוטנציאלי'(מימוש הביקוש לפנאי ונופש -סיבות אישיות לאיבין  

 ,)' הביקושעודף' ('ביקוש דחוי'קיים גם , אם זאת .זמן ומגבלות כלכליותהן חוסר 

שטחים ותשתיות , אמצעים, יצע פעילויותמחסור בהמימוש הביקוש עקב - אי, כלומר

פעילויות פנאי ונופש במרחב הכפרי באזור   לביצועאטרקטיבייםההמתאימים ו

  .המרכז

 : ניתן להסיקממצאים אלובעקבות 

ית והן הן כחוויה חזות, לאור דעותיהם של הנשאלים בנוגע לדימויו של נוף כפרי פתוח 

ה קיומעל ממצאי המחקר יכולים לאותת למחזיקי הקרקע , כמרחב לאפשרויות הנופש

על כדאיות של אוכלוסיית היעד לפיתוח פעילויות הנופש הקשורות במשק החקלאי ו

.  על מגוון פעילותיו כמוצר תיירותי שיווקיהמשק החקלאיכלכלית להשקיע באירגון 

קיומו של מתכננים ולמקבלי החלטות אודות ממצאים אלו משמשים מידע חיוני גם ל

לשמירה על חקלאות נופית ועל המרחב  למימוש המדיניותאחד הגורמים החשובים 

 .הכפרי כשטחים הפתוחים

פיתוח ו ידע חיוני לתכנוןבסיס   פנאי ונופש מהווהלפעילותמבנה הביקוש הסמוי זיהוי   

 פעילויות . במרחב הכפרי,טורוניםיפים וטרק'כגון טיולי ג, אפשרויות לפעילויות נופשה

עלולות לגרום נזקים אך , אלו אינן פוגעות באיכות הנופית של המרחב הכפרי הפתוח

, גנים לאומיים, שמורות טבע, כגון(לשטחים בעלי רגישות גבוהה כבדים אקולוגיים 

,  בנוסף לקונפליקט בין שמירת טבע לפעילויות נופש כגון אלו. )יערות ושטחי חולות

יכולים להיווצר קונפליקטים בין , סביבתית- שטחי האתרים בעלי רגישות אקולוגיתב

, כ"בד, יפים וטרקטורונים מהווים'פעילויות נופש כגון טיולי ג, דהיינו. דפוסי נופש שונים
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מומלץ , לפיכך. גם מפגע בטיחותי ומטרד רעש כלפי מטיילים ברגל ורוכבי אופניים

המסודרים ,  בתוך המרחב הכפריורים המיועדים לכךלהפנות רוכבי טרקטורונים לאז

יכללו אטרקציות אזורים נרחבים אלו כי חשוב . והתחומים על ידי סימני שטח ברורים

תכנון והפעלת , כמובן. ואתגרים אותם מחפשים את חובבי פעילויות נופש כגון אלו

 .  להתבצע בשיתוף עם נציגי המגזר החקלאיאזורים אלו צריכים

ניתן להתמודד עם הקונפליקטים בשימושי קרקע ממצאי המחקר מעידים כי , דהיינו  

אין סתירה : המחקר מראה סימני דרך להתמודדות זו, יתרה מכך. במרחב הכפרי

, עסקיות- מרחב הזדמנויות תעסוקתיותבין בין מרחב אפשרויות הפנאי והנופש למוחלטת 

משתמשי המרחב הכפרי לצרכי בין בין המשתמשים במרחב הכפרי לצרכי פנאי ונופש ל

לרבות ,  באופן יעילארגן את המרחב הכפריתכנן וללניתן : נהפוך הוא). חקלאים(פרנסה 

להגיע לרווחתם של כל הגורמים הבאים לעצב את המרחב הנוף  נסיוןב ,באמצעות איזורו

 :קיימא-בר ייעדים מספרלהשיג ובכך , הכפרי הפתוח

מ  אותו תיירותי מגוון מוצר המרכזלהציע באזור אנשים במרחב הכפרי         ;חפשים

ברווחים  החקלאים יות הנופשלשתף את פעיל חקלאי, מהפעלת משק , לרבות סביב

נוספים הכנסה  ובכך ליצור מקורות
ו       

  .

את  הצביונו החקלאי" הנדלניזציה"לבלום ולשמור על הכפרי       ;כפרי-של המרחב

האיכותיים  את השטחים מבחינה אקולוגיתהלשחרר , בייחודסביבתית-רגישים

מבוקשותבאזור המרכז נופש של , מפעילויות אקולוגיות במערכות פוגעות אך

שטחים איכותיים  . אותם

(   ו  

(       

  

 של המינוח היישומימץ ראשוני בנסיון להבהיר את התוכן המחקר הנוכחי מהווה מא ,לסיכום

מתוצאות המחקר . תעל ידי קבוצות עניין שונו כפי שהוא נתפס "נוף כפרי פתוח"התכנוני החדש 

 תוך דגש ייעוד חקלאיכבעל ניתן להסיק כי קיים אינטרס ציבורי בהמשך קיומו של המרחב הכפרי 

ממצאיו של המחקר עשויים לשמש מידע חיוני לקביעת . תחומי של חקלאות-תפקיד רב על

ה מטרב, ובאזור במרכז בפרט, רי בכללהמרחב הכפמדיניות תכנונית אופרטיבית באשר לעיצוב 

מרחב בו  המרחב הכפרי באזור המרכז לו של ולמנוע את הפיכת,לשמור על הנוף ועל הצביון הכפרי

  ".ן"מגדלים נדל"

במחקר הנוכחי לא נבדקו כיווני הפיתוח הרצויים למרחב הכפרי כפי שהם נתפסים על ידי , רוכאמ

מידת . וגיהם תושבי הכפר לס–קבוצת עניין העיקרית בכל הקשור בעיצובו של המרחב הכפרי 

חברתיים של דפוסי -היבטים כלכליים, קיימא- העניין של תושבי הכפר בקיומה של חקלאות בת

תועלת של שמירה על נוף כפרי פתוח -ניתוח עלות, ובכלל זה, התעסוקה בכפר המועדפים

עיסוקים של  החלפהל  ואףנטיה הגוברת לשילוב העם באמצעות כלים הנדרשים כדי להתמודד

מקדו בעתידו של ראויים למחקרים שיתואחרים נושאים אלו  -  בתוך המרחב הכפריחקלאים -לא

יש צורך , על מנת להתמודד עם הקולפליקטים בשימושי קרקע במרחב הכפרי .המגזר הכפרי בארץ

לרבות בתמרוץ החקלאות באזורים כפריים בעלי חשיבות , להשתמש במכלול הכלים השונים

, של רוב הכלים הללו בארץ עדיין לא קיים בסיס אירגוני ומשפטילמימושם , אמנם. נופית-חזותית
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לרבות התייחסותם לסוגי , אך חשוב לזהות את התפיסות ואת הרצונות של מחזיקי הקרקע

  . תמריצים אפשריים להמשך עיסוק חקלאי
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  תמונות להערכה: 1נספח 
  

  1' תמונה מס

  
  
  

  2' תמונה מס
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  3' תמונה מס

  
  
  

  4' תמונה מס
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  5' תמונה מס
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  דוגמה לשאלון המופץ בקרב הסטודנטים והצוות האדמיניסטרטיבית של : 2' נספח מס
                   האוניברסיטה העברית 

  

באיזו מידה הנופים , בעזרת סולם בן חמש דרגות, י בבקשה/דרג,תמונות  11 לפנייך. 1
  ?הבאות תואמים את הדימוי שלך על הנוף הכפרי הפתוח בתמונות  וצגיםהמ

 ")כלל לא תואם" פירושו 1ציון , "תואם בהחלט" פירושו 5ציון (

  
 

           תואם בהחלט5        4       3       2      1                                 לא תואם כלל          

 

       

           תואם בהחלט5        4       3       2      1לא תואם כלל          

  
  

  
 

           תואם בהחלט5        4       3       2      1                                 לא תואם כלל          
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           תואם בהחלט5        4       3       2      1כלל          לא תואם 

  

       

           תואם בהחלט5        4       3       2      1לא תואם כלל          

 

                  

           תואם בהחלט5        4       3       2      1לא תואם כלל          
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           תואם בהחלט5        4       3       2      1לא תואם כלל          

 
 

                                 

           תואם בהחלט5        4       3       2      1לא תואם כלל          

 
 

                            

           תואם בהחלט5        4       3       2      1לא תואם כלל          
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           תואם בהחלט5        4       3       2      1לא תואם כלל          
     

 
  
 

                                      

         תואם בהחלט  5        4       3       2      1לא תואם כלל          
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נוף כפרי ,  סותרים/ מתאימים , באיזו מידה לדעתך אלמנטים נופיים ודפוסי פיתוח באזורים הכפריים. 2

  ? פתוח

  ")סותר מאוד"  פירושו - 1, "מתאים מאוד" פירושו - 5ציון (

    
5  

 מתאים
  מאד

  
4  

  מתאים

  
3  

 מתאיםלא 
אך לא 
  סותר

  
2  

  סותר

  
1  

 סותר
  אודמ

            ):'לולים וכד, רפתות(מבנים חקלאיים המשמשים משק חי 

            צמודים ליישוב הכפרי •

            מפוזרים בשטח חקלאי •

            :חממות מפלסטיק וזכוכית

                 צמודים ליישוב הכפרי •

                 מפוזרים בשטח חקלאי •

            :בתי רשת

                צמודים ליישוב הכפרי •

            ים בשטח    מפוזר •

: או למכירתם כגון/מבנים הקשורים לעיבוד מוצרים חקלאיים ו
   'וכד, בתי בד, מחלבות, יקבים

          

            ) מפעלי טיהור שפכים, כגון(מבנים הקשורים לאיכות הסביבה 
            מסעדות בתי קפה באזורים כפריים

בתי , כגון מחסנים, מבנים כלל לא קשורים למשק חקלאי
  :'מוסכים וכו, מלכה

          

                 צמודים ליישוב הכפרי •

                 מפוזרים בשטח •

              גני אירועים   
            ___________________נא לפרט, אחר

  

פעילות הפנאי         אלמנטים נופיים ודפוסי פיתוח באזורים הכפריים תומכים או סותרים את , לדעתך, באיזו מידה. 3

 )'נוגד מאוד' שפירושו 1 - ל' תומך מאוד' שפירושו 5דרג ציון בין (?  ים אלווהנופש באזור
  

  5  
תומך 
  מאד

4  
  תומך

3  
לא תומך אך לא 

  סותר

2  
  סותר

1   
 סותר
  מאוד

לולים , רפתות(מבנים חקלאיים המשמשים משק חי 
  )'וכד

          

            מבני חממות מפלסטיק וזכוכית

            )חממות עונתיות(בתי רשת 

או / הקשורים לעיבוד מוצרים חקלאיים ומבנים
  ' וכד, בתי בד, מחלבות, יקבים: למכירתם כגון

          

מפעלי טיהור , כגון(מבנים הקשורים לאיכות הסביבה 
  ) שפחים

          

           'מסעדות וכד, בתי קפה: מבנים הקשורים לאכילה כפרית

בתי , כגון מחסנים, מבנים שאינם קשורים למשק חקלאי
  'מסחר וכו, מוסכים, מלאכה

          

            ___________________נא לפרט, אחר
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  ? האם גדלת או התגוררת ביישוב כפרי באזור המרכז. 4

מעל (לפרק זמן ארוך , כן. ב)            פחות משנתיים(לתקופה קצרה , כן.                             א

  )    שנתיים

             לא.                              ג

  

  ?האם היית רוצה לגור ביישוב כפרי באזור המרכז, במידה שיכולת. 5

  לא. כן                ב.                              א

  

  :עד כמה חשוב לך לראות את הנוף הכפרי כאשר .6

  5  
  חשוב מאד

4  
 חשוב

3  
  ניטרלי

2  
  לא כל כך חשוב

1   
 כלל לא חשוב

            )ראשי(מהיר עירוני -יןת בכביש ב/ה  נוסע/את

 עירוני החוצה-בכביש ביןת /ה נוסע/את
  אזורים כפריים

          

  

  

בין אם ,  אותךלעניין עשויות באזורים הכפריים במרכז הארץפעילויות הפנאי והנופש , לדעתך, באיזו מידה. 7

   ?ה מבצע אותן בפועל ובין אם אינך מבצע אותן כלל/את

  )'כלל לא מעוניין' שפירושו 1 - ל'  מאודןמעוניי'שפירושו  5דרג ציון בין (      

  5  
  מעוניין מאוד

4  
  

3  
  

2  
  

1   
 כלל לא מעוניין

            לינה כפרית
            טרקטורונים/יפים'טיולי ג

            טיולי טבע באופניים
            מדיטציה בטבע

            :פעילויות סביב משק חקלאי
              פעילות סביב משק חי- 
            פרדס, גן הירק, לות סביב שדות  פעי- 
            או במפעל חקלאי/  סיור בייקב ו- 

            סיורים ביישובים כפריים
            קניות

            טיול ברכב פרטי
            טיול רגלי

            ___________________נא לפרט, אחר

  

  

   ?עד כמה חשוב לך לבלות בחיק הטבע .8

  חשוב מאוד .ד       חשוב למדי .ג         כל כך חשובלא .ב     לא חשוב כלל .א     
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  ?  לנופש באזורים הכפריים במרכז הארץהאם יצאת בשנתיים האחרונות . 9

 )ניתן לסמן יותר מפעילות אחת(?  באלו פעילויות נופש עסקת,אם כן  •
  

   טיול ברכב.ג              חוות סוסים.ב          טיול רגלי בטבע באזור.א

  : כגון,  פעילות סביב משק חקלאי.  ד   

 משתלה, פרדסים, שדות, פעילות סביב גן הירק. 2פעילות סביב משק חי        . 1     
  ___________________נא לפרט ,   אחר4או במפעל       /סיור ביקב ו. 3     

        

  .   תם קניות ביישובים כפריים או בקרב.וטרקטורונים       /יפים' טיולי ג.ה

  . מדיטציה בטבע.חביקור בנוף הים                   . ז

  _______________היכן לנת , נא לפרט, )צימרים או בתי הארחה( לינה כפרית .ט

 ____________________________________________נא לפרט ,  אחר. י
  

  ):ניתן לסמן יותר מסיבה אחת(?  לכךמהי הסיבה, אם  לא •

ה מקומות המתאימים באזור /לא מכיר.ג       מגבלות כלכליות.ב         אין זמן.א 

 המרכז
נא לפרט ,  אחר.ה לא מעוניין בסוג נופש כגון זה            . ד

    __________________ 
  

  _________________ת היום /ה מתגורר/ציין בבקשה את שם היישוב בו את. 10

  

  ? מין .11
  נקבה. זכר     ב. א                     

   _______?מהו גילך.12

  ?י בבקשה את רמת השכלתך/ציין. 13

 
  ס טכני "ביה/ לימודים חלקיים באוניברסיטה.     ב                       השכלה תיכונית   . א

  תואר שני ומעלה. ס טכני         ד"ביה/ תואר ראשון באוניברסיטה. ג

 
 ?      האם נולדת בישראל 14

   כן         .  א                                

  ______ ושנת עלייתך ______בקשה את ארץ המוצא שלך י ב/   ציין---- -- - לא .                                  ב

  ?האם ברשותך כלי רכב. 15 

  לא    . כן            ב.              א
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  3' נספח מס
  

  נוף כפרי פתוח דגם לפי הערכת מרכיבי הנוף כ המהתפלגות קבוצות: 1לוח 
   

סטודנטים בעלי   הערכים  משתנים
  רקע מקצועי

סטודנטים ללא רקע 
  מקצועי ועובדי מנהל

חברי איגוד 
  המתכננים

  כ"סה

  77.5  92.8  72.5  76.5  מתאים  מבנים
  18.2  7.1  18.2  22.2  ניטרלי   המשמשים משק חיחקלאים

  4.3  -  9.0  1.3   מתאיםלא  
  4.07  4.41  3.95  4.01  ממוצע  ים צמוד
  0.87  0.63  1.02  0.76  סטית תקן  ליישוב
  70.7  54.5  75.2  72.4  מתאים  מבנים

  21.6  25.5  22.1  19.7  ניטרלי  חקלאים
  7.7  20.0  2.7  7.9   מתאיםלא  

  3.92  3.51  4.06  3.93  ממוצע  בשטח מפוזרים
  0.94  1.10  0.82  0.96  סטית תקן  חקלאי

  62.2  80.4  52.5  64.4  יםמתא  חממות פלסטיק
  28.6  19.6  32.6  28.3  ניטרלי  וזכוכית

  9.2  -  14.9  7.3   מתאיםלא  
  3.76  4.21  3.52  3.82  ממוצע  צמודות 
  0.95  0.75  0.98  0.91  סטית תקן  ליישוב

  62.1  55.4  60.6  65.3  מתאים  חממות פלסטיק
  26.5  21.4  32.8  22.7  ניטרלי  וזכוכית

  11.4  23.2  6.6  12.0   מתאיםלא  
  3.71  3.41  3.73  3.81  ממוצע  מפוזרים בשטח

  1.01  1.11  0.94  1.03  סטית תקן  חקלאי
  60.2  89.3  47.2  61.6  מתאים  חממות עונתיות

  26.9  10.7  31.7  28.5  ניטרלי  )בתי רשת(
  12.9  -  11.1  9.9   מתאיםלא  

  3.67  4.41  3.33  3.72  ממוצע  צמודות 
  1.02  0.86  1.02  0.96  סטית תקן  ליישוב

  56.4  58.9  50.3  61.0  מתאים  חממות עונתיות
  30.7  28.6  37.2  25.5  ניטרלי  )בתי רשת(

  12.9  12.5  12.5  3.5   מתאיםלא  
בשטח   3.62  3.71  3.51  3.68  ממוצע   מפוזרות

  1.02  1.04  1.01  1.03  סטית תקן  חקלאי
  52.0  46.3  54.2  52.1  מתאים  מבנים לעיבוד

  31.6  31.5  30.3  32.9  ניטרלי  חקלאי
  16.4  22.2  15.5  15.0   מתאיםלא  , יקבים, כגון(

  3.54  3.43  3.57  3.56  ממוצע  )מחלבות ובתי בד
  1.02  1.09  1.03  0.99  סטית תקן  

  15.1  16.1  15.2  14.7  מתאים  מבנים הקשורים
  37.1  32.1  35.9  40.3  ניטרלי  לאיכות הסביבה

  47.8  51.8  48.9  45.0   מתאיםלא  מפעלי, כגון(
  2.54  2.54  2.48  2.59  ממוצע  )הור שפכיםטי
  1.00  1.06  1.02  0.97  סטית תקן  
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  נוף כפרי פתוח המדגם לפי הערכת מרכיבי הנוף כהתפלגות קבוצות: 1לוח המשך 
  

סטודנטים בעלי רקע   הערכים  משתנים
  מקצועי

סטודנטים ללא רקע 
  מקצועי ועובדי מנהל

חברי איגוד 
  המתכננים

  כ"סה

  32.1  21.8  35.9  32.2  מתאים  ובתי  מסעדות
  38.1  40.0  35.9  39.6  ניטרלי  קפה 

  29.8  38.2  28.2  28.2   מתאיםלא  
  3.01  2.78  3.07  3.03  ממוצע  
  1.01  1.03  1.03  0.98  סטית תקן  

  15.7  16.1  12.5  18.5  מתאים   לא מבנים
  24.8  21.4  29.2  21.8  ניטרלי  חקלאים

  59.5  62.5  58.3  59.7   מתאיםלא  
  2.30  2.27  2.26  2.36  ממוצע   צמודים
  1.12  1.08  1.08  1.16  סטית תקן  ליישוב
  10.6  1.8  11.8  12.6  מתאים   לא מבנים

  24.0  7.3  29.9  24.5  ניטרלי  חקלאים
  65.4  90.9  58.3  62.9   מתאיםלא  

מפוזרים 
  בשטח

  2.10  1.34  2.28  2.20  ממוצע

  1.05  0.70  1.04  1.06  סטית תקן  חקלאי
  15.1  10.7  16.6  15.4  מתאים  י אירועיםגנ
  32.9  23.2  35.3  34.5  ניטרלי  
  52.0  66.1  48.1  50.1   מתאיםלא  
  2.39  2.09  2.47  2.43  ממוצע  
  1.05  1.01  1.09  1.00  סטית תקן  
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  מרכיבי הנוף לנופש באזור הכפרי  התפלגות קבוצות המדגם לפי הערכת :2לוח 
   

סטודנטים בעלי   הערכים  משתנים
  רקע מקצועי

סטודנטים ללא רקע 
 מקצועי ועובדי מנהל

חברי איגוד 
  המתכננים

  כ"סה

  48.2  57.1  46.6  46.3  מתאים  מבנים
  37.4  32.2  37.7  39.1  ניטרלי   חקלאים

  14.4  10.7  15.7  14.6   מתאיםלא  המשמשים
  3.46  3.62  3.40  3.44  ממוצע  משק חי

  0.96  1.00  1.00  0.91  סטית תקן  
  26.4  26.8  24.2  28.4  מתאים  חממות פלסטיק

  51.4  42.8  51.0  55.0  ניטרלי  וזכוכית
  22.2  30.4  24.8  16.6   מתאיםלא  
  3.03  2.96  2.94  3.14  ממוצע  
  0.83  0.89  0.88  0.73  סטית תקן  

  30.8  33.9  26.4  33.7  מתאים  חממות עונתיות
  51.8  51.8  51.4  52.3  ניטרלי  )בתי רשת(

  17.4  14.3  22.2  14.0   מתאיםלא  
  3.15  3.27  3.01  3.24  ממוצע  
  0.83  0.86  0.88  0.75  סטית תקן  

  65.5  75.0  60.7  66.6  מתאים  מבנים לעיבוד
  23.9  17.8  28.3  22.0  ניטרלי  חקלאי

  10.6  7.2  11.0  11.4   מתאיםלא  , יקבים, כגון(
  3.74  3.98  3.65  3.74  ממוצע  )מחלבות ובתי בד

  0.99  0.94  1.00  0.98  סטית תקן  
  10.4  7.3  10.5  11.4  מתאים  מבנים הקשורים
  28.3  23.6  30.3  28.2  ניטרלי  לאיכות הסביבה

  61.3  69.1  59.2  60.4   מתאיםלא  מפעלי, כגון(
  2.24  2.09  2.25  2.28  ממוצע  )טיהור שפכים

  1.02  0.97  1.03  1.02  סטית תקן  
  75.1  70.9  72.6  79.0  מתאים  מסעדות ובתי  

  16.0  23.6  17.1  12.2  ניטרלי  קפה 
  8.9  5.5  10.3  8.8   מתאיםלא  
  4.01  4.05  3.92  4.08  ממוצע  
  0.99  0.93  1.00  1.00  סטית תקן  

  7.7  7.3  6.8  8.7  מתאים   לא מבנים
  24.8  9.1  25.8  29.5  ניטרלי  חקלאים

  67.5  83.6  67.4  61.7   מתאיםלא  
  2.11  1.69  2.12  2.27  ממוצע  
  0.97  1.03  0.94  0.95  סטית תקן  
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  נופש באזור הכפרי  בפעילויות פנאי ותעניינותןה התפלגות קבוצות המדגם לפי :3לוח 
   

סטודנטים בעלי רקע   הערכים  משתנים
  מקצועי

סטודנטים ללא רקע 
  מקצועי ועובדי מנהל

חברי איגוד 
  המתכננים

  כ"סה

  356  56  149  151    ' מס
  66.7  50.0  81.5  58.6  מעוניין  לינה

  13.6  14.3  6.8  19.7  ניטרלי  כפרית
  19.7  35.7  11.6  27.7  לא מעוניין  
  3.81  3.21  4.19  3.68  ממוצע  
  1.36  1.57  1.15  1.36  סטית תקן  

  48.2  28.6  54.1  49.7  מעוניין  יפים'טיולי ג
  20.1  19.6  16.4  23.8  ניטרלי  וטרקטורונים

  31.7  51.8  22.6  26.5  לא מעוניין  
  3.25  2.66  3.32  3.41  ממוצע  
  1.48  1.45  1.48  1.45  סטית תקן  

  70.2  73.2  62.5  76.3  מעוניין  טיול טבע
  12.2  12.5  11.1  13.2  ניטרלי  באופניים

  17.6  14.3  26.4  10.5  לא מעוניין  
  3.89  3.98  3.59  4.14  ממוצע  
  1.29  1.24  1.42  1.12  סטית תקן  

  37.9  33.9  40.8  36.7  מעוניין  מדיטציה 
  15.8  17.9  15.5  15.3  ניטרלי  בטבע

  46.3  48.2  46.5  48.0  לא מעוניין  
  2.89  2.77  2.97  2.85  ממוצע  
  1.58  1.53  1.59  1.58  סטית תקן  

  50.0  50.0  42.7  56.9  מעוניין  פעילויות סביב
  25.0  17.9  26.2  26.5  ניטרלי  משק חי

  25.0  32.1  31.1  16.5  לא מעוניין  
  3.39  3.25  3.21  3.63  ממוצע  
  1.30  1.40  1.37  1.14  סטית תקן  

  61.8  67.9  51.7  69.1  מעוניין  פעילויות סביב
  21.5  8.9  25.5  22.4  ניטרלי  גן ירק, שדות

  16.7  23.2  22.8  8.5  לא מעוניין  
  3.69  3.71  3.47  3.89  ממוצע  
  1.17  1.20  1.27  1.02  סטית תקן  

  66.3  64.4  59.6  73.1  מעוניין  /סיור בייקב 
  19.0  16.4  24.0  15.1  ניטרלי  מפעל חקלאי

  14.7  18.2  16.4  11.8  לא מעוניין  
  3.80  3.76  3.66  3.95  ממוצע  
  1.13  1.17  1.18  1.06  סטית תקן  

  54.9  50.9  56.1  55.3  מעוניין  ביישובסיור 
  26.3  14.6  30.9  26.3  ניטרלי  קלאיח
  18.8  34.5  12.9  18.4  לא מעוניין  
  3.56  3.34  3.68  3.53  ממוצע  
  1.19  1.40  1.17  1.11  סטית תקן  

  30.5  18.2  30.6  34.9  מעוניין  קניות באזור
  27.7  16.4  32.7  27.0  ניטרלי  כפרי

  41.8  65.4  36.7  38.1  לא מעוניין  
  2.80  2.2  2.91  2.91  ממוצע  
  1.26  1.24  1.25  1.22  סטית תקן  
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  )המשך(תעניינותן בפעילויות פנאי ונופש באזור הכפרי ה התפלגות קבוצות המדגם לפי :3לוח 
  

  60.2  65.5  66.4  52.3  מעוניין  טיול ברכב 
  21.6  20.0  18.5  25.2  ניטרלי  פרטי

  18.2  14.5  15.1  22.5  לא מעוניין  
  3.64  3.71  3.79  3.46  ממוצע  
  1.21  1.21  1.20  1.19  סטית תקן  

  87.6  83.6  88.2  88.6  מעוניין  טיול רגלי
  7.2  12.7  6.9  5.4  ניטרלי  
  5.2  3.6  4.9  6.0  לא מעוניין  
  4.40  4.4  4.38  4.43  ממוצע  
  0.90  0.91  0.89  0.92  סטית תקן  
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באזור הכפרי ופנאי נופש עיסוקתן בפועל בפעילויות   התפלגות קבוצות המדגם לפי :4 לוח
  )אחוזים(

  
סטודנטים בעלי   משתנים

  רקע מקצועי
ע סטודנטים ללא רק

  מקצועי ועובדי מנהל
חברי איגוד 
  המתכננים

  כ"סה

  151  149  56  356  
          ט"יציאה לנב

  73.7  92.9  67.1  73.5   כן-
  26.3  7.1  32.9  26.5   לא-

          טיול רגלי
  59.3  75.0  48.7  60.1    כן-
  40.7  25.0  51.3  35.9   לא-

          חוות סוסים
  9.1  10.7  8.6  9.8    כן-
  90.9  89.3  91.4  90.2   לא-

          טיול ברכב
  36.3  50.0  35.5  32.0    כן-
  63.7  50.0  64.5  68.0   לא-

          מדיטציה בטבע
  4.7  7.1  5.3  3.3    כן-
  95.3  92.9  94.7  96.7   לא-

פעילויות סביב משק 
  חי

        

  15.0  21.4  15.8  11.8    כן-
  85.0  78.6  84.2  88.2   לא-

          פעילויות סביב
          גן הירק, שדות

  25.2  39.3  21.1  24.2    כן-
  74.8  60.7  78.9  75.8   לא-

מפעל / סיור ביקב 
  חקלאי

        

  24.6  35.7  29.6  15.7    כן-
  75.4  64.3  70.4  84.3   לא-

/ יפים 'טיול ג
  טרקטורונים

        

  13.3  10.7  15.1  12.4    כן-
  86.7  89.3  84.9  87.6   לא-

          כפריקניות באזור 
  21.9  39.3  17.1  20.3    כן-
  78.1  60.7  82.9  79.7   לא-

          ביקור בחוף הים
  48.5  69.6  41.4  47.7    כן-
  51.5  30.4  58.6  52.3   לא-

          לינה כפרית
   23.0   19.6   29.6   17.8    כן-
  77.0  80.4  70.4  82.2   לא-
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  הכפרי  ט באזור " יציאה לנב-סיבות לאי  התפלגות קבוצות המדגם לפי :5 לוח

  
סטודנטים בעלי   משתנים

  רקע מקצועי
סטודנטים ללא רקע 
  מקצועי ועובדי מנהל

  כ"סה  חברי איגוד המתכננים

  356  56  149  151  כ"סה
          

  )93 (26.1  )4( 7.1  )49( 32.9  )40( 26.8  )מספר  % (ט"לא יצאו לנב
   100%        :*מתוכם עקב הסיבות

  )32 (34.4  -  )14 (28.6  )18 (45.0   אין זמן- 
  )19 (20.4  -  )8 (16.3  )11 (27.5   מגבלות כלכליות- 
           לא מכיר מקומות מתאימים-

  )23 (24.7  )2 (50.0  )13 (26.5  )8 (20.0  באזור המרכז
   לא מעוניין בנופש באזור -

  )12 (12.0  -  )3 (6.1  )9 (22.5  הכפרי במרכז הארץ

  )17( 18.3  -  )11 (22.4  )6 (15.0   מעדיף צפון-
  )2( 2.2  -  -  )2 (5.0   גר בצפון ביישוב כפרי-
  )2( 2.2  -  -  )2 (5.0  מרכז אינו אטרקטיביאזור ה -
  )6( 6.4  -  )1 (2.0  )5 (12.5   גר במרכז ביישוב כפרי-
  )5( 5.4  )2 (50.0  )2 (4.1  -   מזג אוויר לא נוח-
  )2( 2.2  -  )2 (4.1  -   לא הזדמן- 

  כיוון שחלק מהנשאלים בחרו יותר מסיבה אחת מ100% סך האחוזים עולים על - * 
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Summary 

Most of the open spaces in the central district of Israel are farmland. As a result of 

several institutional and policy changes in the early nineties, heavy development 

pressures on the farmland are oppose felt. Increasing concern of environmentalists 

and planners regarding the severe implications of growth has led to the new rationales 

that are being proposed to legitimize countryside conservation, as seen in new plans 

and documents (National Master Plan 31, Central District Master Plan 21/3). These 

rationales focus on averting the loss of positive externalities of rural landscape, rather 

than on productive capacity of  agriculture, and are couched in a new planning 

terminology. In paticular, it was advised to conserve most farmlands in central district 

as open space ('rural open landscape').   

In order to manage the farmland as rural open landscape, there is a necessity to clarify 

its operative content. It is also worthy to charactirize this concept as perceived by an 

outside observer. Rurl tourism has been identified as a vehicle for safeguarding the 

integrity of the countryside resourse, enhancing the rural economy and maintaining 

rural ways of life (Robert and Hall, 2001; Garrod et al., 2006). Since rural tourism is 

one of the principal occupations among non-agricultural enterprises in the countriside, 

it is important to explore what is a viable product of rural tourism that people are 

looking for in the central district, and what are the opposing development patterns.      

The purpose of this study is to identify and to characterize the essense and the content 

of the concept 'open rural landscape' as is perceived by the various segments of 

population, and also to analyze the demand for recreational activity in the countryside 

of the central district. 

From the subject population of the study, which is constituted of Israel residents, 

including planners, we extracted several samples: administrative staff and students of 

the Hebrew University (including students with professional, geographical or 

agricultural background), and environmental planners (members of Israel Association 

of Planners). The analysis was conducted by means of three surveys, of different 

types. The first was a mail survey of the administrative staff, conducted in August and 

in September 2004 (116 effective questionnaires); the second was an on-site survey of 

the students, which was conducted in December and in Jenuary 2004/2005 (184 

effective questionnaires); the third was an internet survey of the planners conducted in 
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November 2005 (56 effective questionnaires). The main research method was a visual 

one: a set of pictures portraying different types of rural landscapes in the central 

district, including buildinngs designated for both agricultural and non-agricultural 

purpouses. These pictures were the focal point of the questionnaires. 

Main findings 

The study reveals that respondents from all the groups questioned have considerable 

interest in the countryside, especially in the following realms: insight to the concept 

'open rural landscape', awareness to the importance to preserve the rural atmosphere 

in the countryside and interest in rural tourism, particularly in potential recreation 

opportunities of farms.  

a) the degree of correlation of different countryside components to the image of the 
'open rural landscape' 

On the one hand, there is a general consensus on the design components of rural area 

(such as dairy farming or season hothouses as the proper elements of rural landscape). 

On the other hand, some differences in the perceptions of  different groups of 

respondents are revealed. In particular, the planners are more judgmental in their 

landscapes' evaluation: by contrast to other respondents, the planners consider the 

farm constructions as a part of rural landscape only when they are attached to 

countryside sattelments. The findings show that respondents' perception of different 

elements of the landscape depends not only on the character and purpouse of these 

elements, but olso of their location within the spatial layout of other components and 

landscapes.  

b) Countryside as an 'open rural landscape' vrs. the 'area of recreational 
opportunities'     

The study reaveled some dissimilarities between the visual image of  'open rural 

landscape' (from the viewpoint of an observer) and its perception as an area of 

recreational usage (from the viewpoint of user for tourism purpouses). For example, 

different farm buildings (such as hothouses) which were perceived as supporting the 

rural image of countryside, are not necessarily perceived as elements supporting rural 

tourism. By contrast, the buildings dealing with processing of agriculture products, fit 

both the image of rural landscape and, mainly, the recreational opportunities within 

the countryside.    
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c) Demand for recreation activity in the countryside 

The findings revealed considerable interest by the respondents in recreation activity 

within the countryside, such as hiking, dune buggy and jeep trips, and especially 

activities connected to visiting farms.  

The substantial gap between the effective and latent demand was found. The main 

reason for this gap is due to a shortage of meaningfull activities, means, 

infrastructures and attractive areas in the countryside. 

Main conclusions and recommendations 

1. In the light of general consensus on the design components of rural area as revealed 

in this study, our findings can be used as a basis for the planners' decision-making 

regarding the design of the countryside. 

2.  Considering the differences in respondents' perceptions of the rural landscape 

image, mainly professional vrs. non-professional opinions, it is advisable to include 

public participation in planning process. 

3. Concerning the zoning method to be used in the protected areas,  it would be 

advisable to base the zonning of the countryside on the major purpose of its 

protection: areas of rural landscape, emphasising the visual amenities protection, and 

areas of rural tourism development, emphasising recreational opportunities protection.  

4. Our findings may be used by farmers as indication to desist promoting new 

commercial projects on non-agricultural land use within the rural areas, and to re-

think the concept of their farms as a kind of "capital asset" of the rural tourism 

industry.  

5. The findings on the latent demand for recreational activity in the countryside can be 

used for planning purpouses. Namely, it seems to be worth while to develope those 

types of recreational activities in the countryside that may be destructive within 

ecologically sensitive natural areas, but practically harmless within rural areas.   

This study can be viewed as the first attempt to clarify the operative content of the 

new ratioanale to protect farmlands as open spaces ('open rural landscape'), as it is 

perceived by different interest groups. The findings of the current study show 

preliminary signs of real opportunity to achieve the benefits for all elements interested 

in this sphere, thereby contributing to sustainable development of countryside.   
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