
 
על הקשר  

בין אדם 
 ועץ
 

ועל מקומו 
של היער 

בנוף  
 העירוני



 עיר    יער 

 ...והלוא כל מה שביער אומר שירה
 

 ,  בכל יום ויום עושה הייתי ביערה של עירי
זה היער שנטע לו הקדוש ברוך הוא עד שלא  

שמשעבדת את הגוף ומענה  , נבנתה העיר
 ...את הלב

 
 י עגנון ביער ובעיר''ש



 ...הצד השווה ביער ובעיר
 
 



 תוכן העניינים
 עידן התמימות

 דאגה
 אתגר

 כיוון
 ...יחיד הייתי ביער ולא מצאתי שם אדם

 
 



 עידן התמימות



 20-עיור וייעור במאה ה
 מתגוררים המפותחות הארצות מאוכלוסיית 80%-מ יותר 

 עירוניים באזורים היום
 

  אוכלוסיית עברה שנה 200 בתוך מהיר עיור תהליך 
 העיר אל מהכפר ,המפותח העולם

  
  

 



 השלכות תהליך העיור
 טבעיים מנופים רחקו הערים תושבי•
  בחיק לנופשו לפנאי הביקוש את העלתה בערים הצפיפות•

 הטבע
 



 

   :היערות קיום המשך על משפיעים מנוגדים כוחות שני
   היערות שטחי על מאיים האורבנית "הזחילה" של המתמיד הלחץ - אחד מצד
   פתוחים מרחבים העיר לתושבי לספק הצורך - שני מצד

 



 ויחסה ליערות 22א "תמ



 יערות 
 ושטחים בנויים

 22א "תמ
מתייחסת 
ליישובים  
 העירוניים

ומגדירה שטחים 
 ירוקים בסביבתם



   
 

חגורות ירק בסמיכות לריכוז  
מונעות התפשטות   -העירוני 

 .  עירונית לא רצויה
התפשטות עירונית עלולה 

להביא לאיחוד מרכזים עירוניים  
על חשבון שטחים , לערי ענק

   פתוחים

 ברמה הארצית - 22א "תמ



 מעטפת ירוקה
,  נופש ורווחה סמוך לאזורי מגוריםסביבה של 

 בעיקר לאלו שבערים הגדולות
 
 

לאפשר לכל ריכוז אוכלוסייה גדול   -המטרה 
 בסביבתו הקרובה גישה נוחה לעורף ירוק, במדינה

 

 ברמה המקומית - 22א "תמ



 

 צפיפות השטחים הבנויים 

  מול מיעוט שטחי היערות

 

 גוש דן



 

 שטחי יערות נרחבים 

 מול מיעוט שטחים בנויים 

 

 

 חבל לכיש הגליל המערבי



  מיעוט מול הבנויים השטחים צפיפות של במצבים 
 קיבולת  הגדלת של מדיניות נדרשת ,היערות שטחי

   בהם השימוש ואינטנסיביות היערות



 עירוני -יער קהילתי 



 בקרבתו מאופיין הקהילתי היער
  הקהילות תושבי את ומשרת ,לעיר

   .הסמוכות
 

  מפלט המעניקה עירונית טבע פיסת
 .העיר משאון

 יערות קהילתיים



  כלכליים ,חברתיים ,סביבתיים ערכים הקהילתי ליער
 .ולשימורם הטבע לערכי האדם קירוב של וחינוכיים

 
  בין ומחוייבות שייכות תחושת לפתח מאפשרת ליישוב היער קרבת

  ובטיפוח ,ותחזוקה פיתוח ,בתכנון שיתוף באמצעות ,ליער הקהילה
    ביער קהילתיות פעילויות

 תפקודי היער



 העיר תוך אל טבע ערכי הבאת•
 העיר משאון ניתוק•
 ופיזית נפשית בבריאות שיפור•
 אויר זיהום הפחתת•
   ספורט משחק פנאי פעולות•

 תפקודי היער



 אתרי פיקניקים ונופש בחיק הטבע  •
 על אופניים   מסלולי הליכה ורכיבה  •
 מרכזי ספורט    •
 מתקני שעשועים  •
 טיילות  •
 אזורי נטיעות  •
 תרבות וארכיאולוגיה, אתרי מורשת  •
 אמפיתיאטרון ועוד, אזורי התכנסות  •

 מגוון פעילויות ביערות קהילתיים



 היערות הקהילתיים בישראל



 
 היערות הקהילתים בישראל  



  והמורשת הטבע ערכיו היער וטיפוח שימור•
   שבו

  חלקי לכל התושבים לכל חופשית נגישות•
 תשלום ללא ובמתקניו בו ושימוש היער

   "היער חיי" בניהול שותפות•
  ערכי לשמירת אינטנסיבי פיתוח בין איזון•

 טבע
 

 עקרונות ניהול וממשק יערות קהילתיים



 העירונית בסביבה נחלים שיקום  

 נחל איילון



 יערות קהילתיים פעילים בישראל
 

 שלומי    ראש העין
 ראש פינה    שהם

 עזריקם  צור יגאל -כוכב יאיר 
 אופקים     כפר קסם

 בארי    יער ירושלים
 פארק הולנד באילת   נווה יעקב -פסגת זאב 

 נחושה     הר אדר
 יער מרשה    מגדל העמק

 חצור הגלילית



 דוגמאות: יער קהילתי



 22א "יער עירוני בתמ
  .יישובים סביב ירק חגורות ביצירת הצורך על הצביעה 22 א"תמ•

   .הדרום ערי של פניהן לשיפור כאמצעי בעיקר
  יערות ובשוליהן בערים להקים במגמה והתרחבה הלכה זו גישה•

 .עירוניים
  ,טיילות ,שבילים :וכולל ,באינטנסיביות מפותח העירוני היער•

   .העיר לתושבי מקומיות אטרקציות וכן ובילוי ספורט מתקני



 בית שאן
 

 
  חורשת ניטעה ,הסיטונאי לשוק סמוך ,שאן בית בדרום•

   .איקליפטוסים
 

  נופש אזור לשמש המיועד מרכזי מגן חלק הנה החורשה•
  חורשות ובשוליו ,דשא מרבדי מכוסה הגן מרכז .ופנאי
 .ועצים



  סמוך ,דונם 160 של שטח על משתרע "הזיתים פארק"
  לשמש מיועד .המערבית הכניסה ובקרבת העיר למרכז

  .והסביבה העיר לתושבי ופנאי נופש אתר
 

  ויכלול ,הוותיקה בעיר ראשי כינוסים אתר ישמש הפארק
 .דשא ומשטחי מים בריכות ,ספורט אזור ,טיילת
  .משחקים ומתקני הליכה שבילי מערך ,פיקניק אזורי

 בית שמש



 פארק נחל באר שבע
  לרווחת התורם, חשוב ציבורי משאב הנו שבע באר נחל פארק• 

  אתרי יכלול הפארק .המטרופוליני ובאזור בעיר התושבים
   .ונופש פנאי ומוקדי ומורשת ארכיאולוגיה

 
  ,גאולוגיה ,מדברית אקולוגיה) ייחודיים נושאים ייושמו בפארק•

  על במדבר האדם ,הבדואים תרבות ,וסביבה מדברית בוטניקה
  מגוון בעל תיירות מרכז ישמש והוא ,(ועוד התקופות פני

 .רחב מבקרים לקהל ואטרקטיבי נגיש שיהיה ,אפשרויות
 

  30-כ ובהם ,דונם 4,500-כ על משתרע הפארק•
   .מטופלות נחל גדות של קילומטרים 



 :  בפארק שלושה אזורים עיקריים
 האזור האורבני של הפארק -האזור המערבי –
 מתחם הפנאי והנופש העיקרי של הפארק -האזור המרכזי –
תחום המעבר בין האורבני    - מתחם תל באר שבע -האזור המזרחי –

 .  לשטחים הטבעיים שבמזרח

 פארק נחל באר שבע
 

 לעיר קשר
  רצף מדגישה הנחל לפיתוח האב תכנית

  אותם ומפתחת עירוניים קשרים של
  ושבילי טיילות ,ירוקים צירים באמצעות

  השונים העירוניים המרכזים בין אופניים
   .הפארק ובין

 הנחל אופי את לשנות - המוביל הרעיון
 פניה את תהפוך שהעיר כך וסביבתו
  מערך ִלב כאל הנחל אל ותתייחס
  הלב - העירוניים הפתוחים השטחים
  ,העיר של המרכזיים החלקים בין המחבר

   .והמטרופולין השכונות



 דאגה



1950 -תכנון פיסי לישראל   

 

 מדיניות 

 פיזור האוכלוסייה 

 וכיבוש השממה



 תוצאות מדיניות 

 פיזור האוכלוסייה 

:וכיבוש השממה  

 

 יישובים רבים 
 פזורים במרחב 

 הצפוני של 

 מדינת ישראל



 האמצעי

 פיזור אוכלוסייה

 

 הפך להיות 

  מטרה

 בפני עצמה

 
 



 

  פיזור האוכלוסייה וכיבוש השממהמדיניות 
. שנותיה הראשונות של המדינה 40-שלטה ב

 לאורכן הוקמו יישובים חדשים רבים 

. ציון דרך, הקמתם היתה אירוע  

 

 



 ה ה ת פ כ ח ו ת

 השטח הפתוח הולך ואוזל

 

 המצוקה

ביסוד כל הנושאים הסביבתיים המעיקים  
מצוקת השטחנמצאת , על מדינת ישראל  



 

  מצוקת הקרקע בישראל. 2

 

:מדינת ישראל מתאפיינת  

 בשטח קטן

 באוכלוסייה רבה

 ובצפיפות גבוהה
 



 צפיפות אוכלוסייה בישראל

 1940-2020   

 

- 

200.00 
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600.00 

800.00 
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 צפיפות האוכלוסייה בישראל

  2020 - 1940בשנים  

- 

200.00 

400.00 

600.00 

800.00 

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 

 הולנד

 אנגליה

 איטליה

 שנים

 דרומית לבאר שבע



 

 ישראל 
 מבט על



 מבט על ישראל

ר"קמ 22,000: שטח  

מליון נפש 8.5: אוכלוסייה  

ר"נפש לקמ 400: צפיפות  



 

הדיכוטומיה    

 בשימושי השטח

 

 רק במחציתה של המדינה 

, מתקיימים חייה  

 

 המרחב הצפוני צפוף ומלא

 המרחב הדרומי ריק



 המרחב הדרומי

מליון נפש 0.1: אוכלוסייה  

מאוכלוסיית ישראל 1%  

משטח המדינה 50%על פני    

 המרחב הצפוני

מליון נפש8.4:  אוכלוסייה  

מאוכלוסיית ישראל %99   

משטח המדינה 50%על פני    



 

הדיכוטומיה    

 בשימושי השטח

 

 רק במחציתה של המדינה 

, מתקיימים חייה  

 

 המרחב הצפוני צפוף ומלא

 המרחב הדרומי ריק



 שיעור גידול האוכלוסייה בישראל

1940-2020 
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 שנה

אוכלוסייה  
 באלפים



  1948-הצפיפות המרחבית בישראל ב

ר"נפש לקמ 40-כ:  היתה  

 

  2000-הצפיפות המרחבית בישראל ב

ר"נפש לקמ 290-כ: היא  

 

, הצפיפות הקיימת בישראל  

נגב /למעט נפת באר שבע  

ר”נפש לקמ 640: היא  

 

  60%-המהווה כ, הצפיפות בנגב

ר”נפש לקמ 38: היא, משטח ישראל  

 

הצפיפות הכוללת בישראל  2020בשנת   

  ר”נפש לקמ 430-כ: צפויה להיות

2020 

900  
 נפש
ר"לקמ  

נפש   50
ר"לקמ  

 פרישת השטח

 המפותח והצפוי 

 על פי 

:המשך המגמות  

 השטח הבנוי 

   17גדל   פי  

, שנה   52-ב  

 

 צפוי  לגדול

2020עד      

  2.2פי       

.מהקיים  

2020ישראל : מקור  

1948 

107  
 נפש
ר"לקמ  

נפש   1
ר"לקמ  

2000 

640  
 נפש
ר"לקמ  

נפש   38
ר"לקמ  

  הצפיפות המרחבית



מצב נתון -הצפיפות    

 

,  הדאגה המעיקה על מערכות התכנון והסביבה
 אינה המצב הנתון אלא המצב העתידי

 

 

 



:הבעיה והאתגר  

:הצורך לספק עוד ועוד ועוד ביקושים  

 

• לתוספת האוכלוסייה עקב הריבוי הטבעי   

• לעליה המגיעה לישראל   

• לעלייה ברמת רווחת הדיור   

 



2020הדרישות לתוספת שטח בנוי לשנת   

   

2020 שנת  

 

 תוספת

 

2000 שנת  

 

  
 

נפש מליון 8.5  

 

נפש מליון 2  

 

נפש מליון 6.5  

 

 אוכלוסייה

 

  
 

40% 

 

  
 

  ברמת עלייה
הדיור רווחת  

 

דונם מליון 1.8  

 

דונם 600,000  

 

דונם מליון 1.2  

 

בנוי שטח  

 



אוכלוסייה      ג"תמ  כבישים   רכב בינוי   איכות חשמל אנרגיה 
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  2020תחזיות ויעדים לשנת  –ישראל 

(100-1990)מדדי גידול ופיתוח   



 אתגר



 פיתוח בר קיימא של  
 המערך הפיסי בישראל

 
 עקרונות יסוד

 .וריפוי ערים ויישובים, שיקום, התחדשות•

 .התכנסות ותוספת בינוי בתוך המרקמים הבנויים•

 .תוספת בינוי תהיה צמודת דופן ליישובים קיימים•

 .לא ייבנו יישובים חדשים•





 עקרונות יסוד. 5
 

 :ביסוד התכנון הארצי שני עקרונות מובילים
 

 ריכוז
 

 הבדלה
 



 הבדלה. 1



 לעומת טשטוש הבדלה
 



 לעומת פיזור ריכוז. 2



 פיתוח בר קיימא

 ריכוז   הבדלה    ציפוף

 

 בזבוז משאבי קרקע

 פיזור   עמעום    טשטוש



 אסטרטגיות



 התפיסה המרחבית
 ריכוזים עירוניים ברורים ומוגדרים
 וביניהם שטחים פתוחים מפרידים  

 נוף ומורשת, טבע, חקלאות, ריאות ירוקות, שטחי חיץ
 ובהם גם כפרים ויישובים חקלאיים



 מפת הארץ
 על פי   

 תפיסת פיתוח בר קיימא

 

 :  ארבעה מטרופולינים

 , חיפה

 ,  תל אביב

 ,  ירושלים

 באר שבע

 תל אביב

 חיפה

 ירושלים

 באר שבע



 מרחבים פתוחים 
 ברמה הארצית

 גליל
 נגב



 חייצים ירוקים בערים ובאזורים המטרופוליניים





 (משמאל)והמרקם השמור המשולב ( מימין)סכימת השדרה הירוקה 



(ירון טוראל), מוטי קפלן, ארי כהן  

 מערך השטחים הפתוחים



 מערך השטחים הפתוחים



 השטחים הפתוחים כיוצרי מבנה



 מונוטוניות



 מונוטוניות



מגוון
 

 ואריאציה על מגוון



 ואריאציה על מגוון



יצירת מבנה ןואריאציה על מגוון   









 שטחים פתוחים כנדבך במפת התכנון הארצית
 



 שטחים חקלאיים כנדבך במפת התכנון הארצית
 



, מצביעה על חשיבותם של השטחים החקלאיים 35א "תמ  

.מעובדים תדיר, וקובעת את חלקם כמיכלולי נוף אשר יישמרו כשטחים חקלאיים  



                       







 שטחים פתוחים
 מעטפת לעיר 

 

הומה , עיר צפופה
 ומסבירת פנים



 לעומת טשטוש הבדלה



 כיוון

כיצד ישולבו שטחים פתוחים יערות חורשות אתרי טבע 
 שטחי משחק ופנאי בערים

 
 נוכח הצפיפות   •
 הדאגה לדורות הבאים •
 והרצון לקיים ערים איכותיות •

















































 עצים שיחים פרחים ןאתנחתא 





 



 





 





 



 ...יחיד הייתי ביער ולא מצאתי שם אדם





 



 







 



 



 





 





 



 



 



 







 


