
בסיס לתכנון וניהול מקיים -סקרי טבע עירוני   



 אתגר אבולוציוני חדש

1905ירושלים   

1911באר שבע   

19חיפה במאה ה  2012חיפה    

2011באר שבע   

2007ירושלים   



 חשיבות הסקרים

,  ישראל הנה אחת המדינות הצפופות והבנויות בעולם

ישנה  ולתהליכי העיור והפיתוח העירוני האינטנסיביים 

השפעה ישירה ועקיפה על המגוון הביולוגי ברחבי הארץ 

 .ובפרט בערים



 חזון

 שימור וניהול, לתכנוןתפיסה כלל עירונית גיבוש •

 העירוניהתשתיות הטבעיות בתוך המרחב        

 ..על המגוון הביולוגישמירה •

 ..  בסביבה העירוניתשימור ערכי טבע ייחודיים •

 נגישה  טיפוח סביבה עירונית טבעית איכותית •

 .  הרחבלציבור      

אתרי הטבע העירוניים בקהילה ובמערכות  שילוב •

 .החינוך והתיירותנוספות כגון 

 עדכני לתשתיות הטבע בעירמאגר מידע ארצי יצירת •



 שילוב הסביבה העירונית בשימור המגוון הביולוגי

 חינוך

 שיפור תהליכי ניהול טבע עירוני

 (באמצעות הכשרה ולווי הרשות המקומית)

 קהילה

 שיתוף ציבור בפעילות שימור

 המגוון הביולוגי

 תכנון

 של  פיתוח מסד נתונים

 נגיש וזמין לקהל הרחב, טבע בעיר
 שילוב מידע בתהליכי -תכנון מקיים 

 תכנון מתארי ומפורט

 פיתוח רשת אתרי טבע עירוני וקהילה תומכת

 סקר תשתיות טבע עירוני



תהליך העבודה –הסקר   

תופעת  
 הטבע

,  הכנות
סקירה  
ושלבי 
 ביניים

מערכת  
קליטת  
 הנתונים

עיבוד 
במערכת  

ג"הממ  

בניית כרטיסי  
אתר והפקת  
 מסמך מסכם

 מעבר 
למסמך  
 מדיניות

מערכת   
 טבעית



 מתודולוגיה

ניתוח  
ראשוני 

באמצעים  
 דיגיטאליים

 חישה מרחוק

 אמצעים עתידיים

 ניתוח שטחים פוטנציאלים
 ג"ממא במערכת "תצבאמצעות 

 סקירה
 ספרותית



 מתודולוגיה

יציאה  
לשטח  

ניתוח ואפיון  
 ראשוניים

,  ימי, צפרות, זוחלים
,  עטלפים, בוטני

 ..יונקים ועוד

היציאה לשטח כוללת  
וסוגים  , מספר שלבים

כללים  : שונים של סקרים
 .ונושאיים



 מתודולוגיה

בניה ושימוש  
במערכת  

קליטת נתונים  
 אינטרנטית

 מבט כלל עירוני

 הטמעת הנתונים

 בניית המערכת
 א"דשמתבצעת בתמיכה של 



ביצוע  
ניתוחים  
במערכת  

GIS 

, עיבודים, חתכים  
, דירוגים, הערכות  
, דיגומים, ניתוחים  

סטטיסטיקה , שאילתות  
 ועוד 

 יצירת מפות לביצוע ניתוח מרחבי

 מתודולוגיה

 ניתוח מרחבי של

 מקבצים של אתרים
 מציאת נקודות חיבור 

 בין מקבצים אסטרטגיות



 מתודולוגיה

כתיבת מסמך 
תשתיות  

מסכם ובניית  
 כרטיסי אתר

,  המסמך מכיל המלצות

מסקנות אקולוגיות  

 והמלצות להמשך

נתונים  : כרטיסי אתר

, מערכות צומח, כלליים

ממצאים  , תצלומים 

 עיקריים ורשימת מינים



 שימוש במידע הסקר

סקר 
 תשתיות

הטמעה  
 במערכות

 ג"ממ
 עירוניות

מידע  
תכנוני 
 עירוני

??לאן מתקדמים  



 כתיבת מסמך מדיניות אקולוגית עירוני
 קביעת הנחיות וכלי עבודה תכנוניים לניהול ושמירה של תשתיות טבעיות בעיר

 .כלל עירונית לטבע עירוניהתוויית מדיניות •

בהתייחס למסדרונות  , הנחיות כלליות לכלל אתרי הטבע בעירקביעת •

,  אתרי תיירות, חיבור בין המעטפת החיצונית לפנים העיר, אקולוגיים

 .שטחי ציבור בדגש על חינוך סביבה וקהילה, נופש ופנאי

 . הנחיות כלליות לכל סוג מסוגי האתרים השוניםקביעת •

לכל סוג מסוגי האתרים בהתייחס למיקום  הנחיות מפורטות קביעת •

,  שטח מיועד לבנייה, שטח בנוי, שטח פתוח)האתר במרחב העירוני 

ובהתייחס למצב הסטטוטורי הקיים והמתוכנן בתכנית  ( שטח משולב

 .המתאר המקומית והמחוזית

 .בעיר לכל סוגי האתריםמנגנוני הגנה ושילוב ערכי הטבע קביעת •

 



 עיקרי מסמך מדיניות אקולוגית
 בניית מודל הערכה ודירוג לאתרים בעיר ניתוח פרטני של ערכיות אתר ניתוחים כלל עירוניים

 טיפוח ופיתוח אתרי טבע עירוני, הנחיות בסיס לשמירה

 פיזור

 בתי

 גידול

 ניתוח

 שלביות

 פיתוח של

 האתרים

 הוראות

 פרטניות לפיתוח

 מפורט בסביבת

 אתר הטבע



 פיתוח אקולוגי ומעבר לניהול עירוני שוטף

מערכת הסקר לוהכנסה של נתוני עירוני לטבע הטמעת של הפרק האקולוגי בתוכנית •

 .העירונית ג"הממ

 .עירונישטחי טבע לניהול הכשרת העירייה •

 .המידעת עדכון וניהול שוטף של /עירוני המבצע ית/מינוי אקולוג•

העירוני של ירושלים ג"הממשכבת אתרי הטבע באתר   

 ניהול ועדכון מסד הנתונים



 פיתוח אקולוגי ומעבר לניהול עירוני שוטף

 בריכת החורף בפארק הרצליה

 שילוב הבריכה בפארק עירוני אינטנסיבי עם תשתיות קולטות קהל
 תאורה מיוחדת שאינה גורמת לזיהום אור בבריכה –תכנון 

הסדרה ושיקום של בתי גידול ומעברים  , גיבוש תכנית פעולה רב שנתית לשמירה•

 .אקולוגיים בתחום העיר

 הכנת תכנית ניטור למערכות חי וצומח בעיר ושימור מערכות צומח ומינים בסיכון•

 .קידום פיתוח רשת עירונית של אתרי טבע איכותיים קולטי קהל•

 ניהול ועדכון מסד הנתונים



פרסום ועדכון, זמינות, ייצוא המידע  
 ט"החלהדף סקרי טבע עירוני באתר 

 ,מסלולי טיול באתר, מציג סקרים שונים

 מידע מקצועי מהארץ והעולם ומידע 

 המופיע בעיתונות

 אתר סקר ירושלים המציג את אתרי

 מידע אודות האתרים ותצלומים, הסקר



עמק הצבאים –פיתוח עירוני מקיים   

תכנון אתר הטבע  

על  , עמק הצבאים

בסיס מסמך  

הנחיות  , המדיניות

אקולוגיות וליווי  

 מקצועי

אזור   -ליבה 

 לשימור

 אזור חיץ

אזור מוטה  

 –פיתוח 

פארק עירוני  

 אינטנסיבי

תכנון אתר טבע קולט קהל בלב מרחב  

 אורבאני אינטנסיבי



 יצירת מסד נתונים ארצי של טבע עירוני

ערים ורשויות מקומיות 15-סקרי טבע ב 31עד כה נעשו כ   

 .ארצימסד נתונים שמירה וטיפוח המגוון ביולוגי בערי ישראל דורש קידום  -

 .בתהליך הוא תנאי הכרחיושותפות עם השלטון המקומי שילוב  -

 .מקומיים ומפורטים, תכנון מחוזייםהמידע בתהליכי הטמעת  -

 .המחוזית והארצית, החלטות ברמה העירוניתומקבלי בעלי תפקידים הכשרת  -

 ביולוגי בשטחים עירוניים פתוחים ותשתיותומגוון טבעיות שילובן של תשתיות עידוד  -

 פיזיות בעיר

 .בניהול ופיתוח סביבה עירוניתהשימוש במגוון ביולוגי ככלי אינטגראלי עצמת  -

  פיתוח תרבות סביבתית ושימוש מקיים במגוון הביולוגיי "עחיזוק זיקת הציבור  -


