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נוכחים:
דני עטר – ראש המועצה
אילנה חייט – מזכיר המועצה
ארז שטיין – ראש מטה המועצה
דורון קבלי – משרד התיירות
סיגלית – משרד התיירות
אורלי  -חברה ממשלתית לתיירות
דורון רוהטין ,אילן ,סיגי – יעד אדריכלים
להלן עקרונות הקונספט התכנוני של צוות התכנון:
מ.א.הגלבוע תצטיין בפעילויות תיירות אקטיביות ולא בתיירות מופעים.
 .1שער הגלבוע ופרויקטים מסביב גדעונה ,מעין חרוד ,מקהל ,קיבוץ חלוצים.
 .2היפודרום  +ישוב ותיק פעילות תמך בישובי תענך.
 .3מעבר בינלאומי הגלבוע באזור מוקייבלה/סנדלה.
 .4אזור טמרה ,נעורה – פעילות אתנית.
 .5מכלול מולדת רמת צבי.
 .6מכלול בית אלפא – חפצי-בה.
 .7מכלול ישובי העמק.
צוות התכנון מציע כ –  6שערים עם אפיון משותף לתחושת התיור.
מאגרי מים – שיט קייקים .









שיתוף פעולה בחיבור ציר תיירותי בעל עוצמה עם העיר בית שאן ומ.א.עמק המעיינות.
ציר פלשתין גלבוע ,ציר שלום ,המציג מציאות של דו קיום בין ג'נין לגלבוע .יצירת מקום
לאירועים בין לאומיים לאנשי אקדמיה מכל העולם ,להעברת מסר של שלום ,יציבות וחיים
נורמטיביים.
שער הגלבוע עוגן למוקדי פעילות אקטיביות ,המרכז המניע באמצעות סקי יבש ,מנחת
מסוקים ,מקום ליציאות לטיולים ,מסלולי אופנים.
סיפורי התנ"ך לאורך ציר תל יזרעאל – מעין חרוד – כתף שאול.
שבילי אופנים – מסלולים שבחלקם קיימים שהיום ,מרכיב משמעותי כחלק מתוכנית האב.
היפודרום – ליצור עוד תכנים כחלק מעולם פארק המים.
כביש  – 716ציר המפתח שלא ע"פ הנחיות תוכנית אב המועצה ,יש ליצור כללים ברורים
לשמירה על הפוטנציאל הנופי סביבתי של המקום.
ריכוז של כפר נופש ,מלונות מעל  25חדרים שער הגלבוע בכניסה לנורית ,צימרים בגן-נר,
עין חרוד ,חפצי-בה.
www.hagilboa.org.il
e-mail : benny@hagilboa.org.il
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ועדה מקומית לתכנון ולבניה הגלבוע
 נציגת משרד התיירות מציינת כי מ.א.הגלבוע באזור עדיפות לאומית א'.
 בהמשך לטענות דורון בעניין פיגור תשלומי שכר טרחה ,הנחה דני את דורון להעביר לו למייל
את הנושא לבדיקתו.
רשמה
ריקי מעוז
אדריכלית המועצה

e-mail : benny@hagilboa.org.il

www.hagilboa.org.il

מ.א .הגלבוע ,ד.נ .גלבוע  ,18120מוקד אזורי  ,901ו.מקומית 6533252-04 :פקס6533373-04 :

\:Dמידע לציבור\לפני פרסום\סיכום_ישיבה_בנושא_תוכנית_אב_תירות__10_11_21נובמבר_doc.10

