
הערכה ותכנון מסדרונות אקולוגים על בסיס ניתוח מערכתי  

 של מדדים סביבתיים והערכת דגמי מגוון מינים  

 המקרה של מודיעין

שילוב מידע אקולוגי בתכנון תוך שימור מגוון ביולוגי להשגת  

 (קיימא-פיתוח בר)קיימות 

 ן"יום העיון התשיעי של נקודת ח

 פרק מעבודת דוקטורט  

 תמר דיין' בהנחיית פרופ



 : שימושי קרקע/תכנון נוף

ארגון והסדרה של שימושים  

במרחב לרווחת האדם  וצרכים

 בקני מידה רבים

 אבל עדיין הפער ביניהם גדול

  אקולוגיה של הנוף

חקר השפעות המבנה המרחבי על  

תהליכים שמהווים את הסיבות והתוצאות  

של הטרוגניות מרחבית על פני קני מידה 

 (Turner et al 2001) רבים          

מבנה השטח 

 במרחב



 מודיעין

 תל אביב

 ירושלים

 אזור המחקר

 )?איך המחקר התחיל)

בנית עיר חדשה   1996

בתוך מרחב של שטחי 

 בתות וחקלאות

המסדרון  

 האקולוגי הארצי



 ?מה יהיה גודלה הסופי של העיר

???  איפה אפשר להרחיב את העיר
 (ח איזה שטחים"ע)

 ?באיזה מידה -האם פיתוחה של העיר יפגע במסדרון האקולוגי הארצי

סקר משאבי טבע ונוף 

 א"מכון דש

תוכנית יער מודיעין  

 ל"קק

 2020תוכנית מודיעין מד 



 גישות תכנון לשימור קיימות

 (שימור טבע בשטחים מקוטעים)

 השדרות הירוקות

 האקולוגיה של הנוף אדריכלות נוף

תיאורית  

 Metapopulationה

 הרשתות האקולוגיות

 

 שילוב מידע אקולוגי בתכנון

פותחה ויושמה  
במדינות עתירות 

 שטחי טבע

פותחה ויושמה  
במדינות קטנות עם 
 שטחי טבע מצומצמים



 הכלי האקולוגי היחידי בעולם המשמש להכנת  

 תוכניות אב ומתאר

LARCH 

 משלב מידע אקולוגי בתכנון

 Metapopulationמבוסס על תיאורית 

 ועל גישת הרשתות האקולוגיות

Landscape Ecological Rules for the Configuration of Habitat 



 Landscapeתכנון נוף 

Planning 

אקולוגיה של הנוף 

Landscape Ecology 

 :מבנה השטח

ארגון והסדרה של 

 מרחב מקיים

שמירה על מגוון  

 ביולוגי
 צרכים אנושיים

אספקת שירותים  

 וטובין

אספקת מרחב 

 מחיה איכותי  

מגוון  

 מינים

שימושי  

 קרקע

LARCH 

 תרגום אקולוגיה בתכנון

 כלכלה חברה

 אקולוגיה



LARCH 

 הרשתות האקולוגיות

 

 : עמידותן של אוכלוסיות תלויה ב 

 איכות בית הגידול  •

מידת הקישוריות המרחבית בשטח •

, הקובעת את מאזן ההכחדות וההגירות)

המאפשר לאוכלוסיות להתמודד עם  

 (הפרעות ואירועים בלתי צפויים

  - גישת הרשתות האקולוגיות

 אוכלוסיות יכולות לשרוד במרחב מקוטע במסגרת של רשתות מקושרות של בתי גידול 



LARCH 

 הבסיס המדעי

 :לדוגמה

נמדד ביחס למרחק  מרחק בין כתמים

השיחור וההפצה של המין הנבדק בשטח 

 התכנון

נמדד בכושר נשיאה משוער   גודל השטחים

 של המין בשטח

מבנה   של)ומדדים פיסיים  (מיניםשל )תהליכים אקולוגיים :  מדדים המשלבים

 (השטח

 Vos et al 2001  ESLI  מדדים משולבים 

 מנקודת המבט של מין וצרכיו

 המודל מתאים לכל מקום בכדור הארץ בו ישנם מינים –מדדים אוניברסליים 



LARCH 

 הבסיס המדעי

 Verboom et al 2001מדדי קיטוע 

 חלוקה לרמות קיטוע לפי היחס שבין גודל אוכלוסייה לבין גודל השטח

רמות   3

 :קיטוע

 גבוהה

 בינונית

 נמוכה

האם כתמים של בתי גידול במרחב התכנון בתוך 

 הנבדק Xשימושי קרקע נתונים מקיימים את מין 



LARCH 

 קישוריות כושר נשיאה

 עמידות

 איכות בתי הגידול

גודל הרשת של בתי 

  הגידול

צפיפות כתמי בתי 

 הגידול

( או התנגדות)עבירות 

 המטריקס

 תרגום מידע אקולוגי לתכנון

קביעת גודל רשת אקולוגית וארגון של שימושי קרקע במרחב 

 שמקיימים את האוכלוסיות הנבחנות



בתי  /רשת אקוסיסטמות•

 גידול

 מיפוי שימושי קרקע•

 תשתיות•

 :נתונים על מגוון מינים 

 צפיפות משוערת•

 מרחק שיחור•

 מרחק הפצה•

 מיפוי  

נתונים על עבירות  

 המטריקס ומחסומים
 ד מומחים"נתונים מספרות ומחוו

 נתונים ממחקרים

 תהליך העבודה



LARCH 

 תהליכי תכנון

קנה 

 מידה
 מקומי, מחוזי, ארצי

 

, גודלם:צרכים אנושיים פרוגרמה

ארגונם במרחב ויחסי  

 גומלין ביניהם

 תוצרים
תוכניות אב ומתאר 

המבטאות ארגון 

והסדרת שימושי 

יעודים  , קרקע

ואלמנטים במרחב 

 להשגת איכות חיים

   LARCHמודל ה 

מסדרון  , מסדרון ארצי

 מסדרון מקומי, מחוזי

בית : צרכים של מינים

,  גודל שטח מחיה, גידול

 ..עבירות, מרחק הפצה

ובהן ארגון  GISמפות 

כתמים ואלמנטים בתוך  

שימושי קרקע  המספקים 

עמידות לאוכלוסיות  

 המינים

 כלי אקולוגי בשפת תכנון



 מינים

 :צרכיהם של המינים

 (מים, אוויר, יבשה)צורת הפצה 

 מרחק הפצה

 מרחק שיחור, גודל מרחב מחיה

  רמת השאיפה האקולוגית

 (:מטרת התכנון)

 מקומי-3, מחוזי -2, ארצי-1

מינים לפי קבוצות המיצגות מינים של  

 :אקוסיסטמה בעלי צרכים דומים

 מינים עם מרחק הפצה גדול ומרחבי מחיה גדולים

 מינים עם מרחק הפצה בינוני ומרחבי מחיה בינוניים

 מינים עם מרחק הפצה קטן ומרחבי מחיה קטנים

........................... 

מיני מודל מייצגים אקוסיסטמה  

המתאימים לשאיפת התכנון  

 שהוגדרה

תכנון מערכתי של רשתות אקולוגיות המקיימות את כל המינים 

 שנבחרו לפי מטרות התכנון ומינים רבים נוספים

אבני  )איתור נתקים ובחינת עיצוב של  מסדרונות , ארגון כתמים במרחב, גודל הכתמים ברשת

 ...(הנחיות לחקלאים לגבי ניהול שטחיהם, מסדרון מעבר,מסדרון רבייתי, קפיצה

 בתי גידול לשימור/ אקוסיסטמות

מדיניות לאומית  
 לשימור מגוון ביולוגי

Natura 2000 



 בין בעלי עניין דינמידו שיח 

 גמישות במשא ומתן

LARCH 

 שטח בנוי

 יער נטוע

שטחים 

 חקלאיים



Robust ecological corridors 

introduction expected changes new demands case study 
implementatio

n 

  תוכנית מתאר ארצית

National Robust 

Corridors 

מורכבים מרשתות  )הגדרת מסדרונות אקולוגיים 

 לשימור אקוסיסטמות ובתי גידול( אקולוגיות

 יישום במערכת התכנון בהולנד

LARCH 

רשתות  

 אקולוגיות

2030 



Robust corridors - marshlands 

introduction 
implementatio

n 
case study new demands expected changes 

 Province Robust Corridorsתוכניות מתאר מחוזיות  

 פרוט המסדרונות ברמה מחוזית

שחזור  : סיווג שטחים חקלאיים

,  (קנית קרקע חקלאית)טבע 

 רגילים, ממשק אורגני

:  תיפקוד השטחים הטבעיים

,  נופש, טיילות, שימור מוחלט

 לתיירות

 



LARCH 

 יישום במערכת התכנון בהולנד

 local robust corridorsתוכניות מתאר מקומיות   

 ..תעלות, עצים בודדים, hedge-rows)הגדרת מסדרונות מקומיים ואלמנטים בנוף 

 שיתוף ציבור בקבוצות קטנות

 שימוש בערכים מפורטים של שירותי מערכת

בחינת חלופות לתכנון  

 LARCHלפי מודל ה 

בחירת מיני  

 :מודל

 "מדביר ביולוגי"

 מין דגל

מין מייצג מקום 

 (לוגו)

............. 

תיאור השטחים  

במונחים של 

 שירותי מערכת

יצירת חלופה  

נבחרת למסדרונות  

אקולוגיים  

 (רשתות)



 .בחירת מינים למודל

 LARCH -יישום מודל ה 

 ממשפחת השחרוריתיים– חיפושיות

Dailognatha crenata 

 ד מומחים"חו, ספרות מקצועית, מאמרים,  עבודות מחקר בארץ,  עבודת שדה

בועז שחם בודק צב  

 בשטח המחקר

 צב יבשה
סבכי שחור  

 ראש

 י"צבי א



 י"מפ

 22א "תמ

 2020מד 

 31מד 

Bio-Hab 

 א"סקרי דש

הרשת  

 האקולוגית

 מיפוי

 המטריקס



 LARCH ה מודל עם לניתוח תסריטים פיתוח

 :כל האלטרנטיבות כוללות 

 מעברי כבישים לבעלי חיים

גידור ידידותי בשטחים חקלאיים  

 מגודרים וסביב נאות קדומים

למעט )שטחים טבעיים ללא ייעור 

 (בשולי העיר מודיעין

 משטח הגבעות הדרומיות 60%לפחות 

 :מצב מתוכנן מצב קיים

תוכניות עתידיות  

 מאושרות ושבקנה



 תוצאות המודל

 שנים 100הערכת עמידות אוכלוסיות בטווח של  הערכת הרשת האקולוגית המקומית

מרחק הפצה 

 ומחסומים
מרחק 

 שיחור



 תוצאות

רשתות השטחים הטבעיים תמשכנה לקיים את החיפושיות גם לאחר יישום  

 הנזק הוא באובדן שטח ומינים יחד איתו. התוכניות העתידיות

 מצב מתוכנן מצב קיים



 סבכי שחור ראש: תוצאות 

 :מצב קיים

ובטווח של  , עמידות האוכלוסיות המקומיות

 שנים כאוכלוסיות מתפח 100לפחות 

 :מצב מתוכנן

 עמידות האוכלוסיות המקומיות

  100עמידות הרשתות האקולוגיות בטווח של לפחות 

 ,  שנים



 סבכי שחור ראש

 עמידות אןכלוסיות מקומיות

 בחינת אלטרנטיבות

 אבני קפיצה ביער בן שמן

בניה עתידית בשטח הצפוני  

 בלבד

הגדלת שטח הרשת  

 והאוכלוסיה



 צב  יבשה

 מצב קיים ומצב מתוכנן 



 צב יבשה

 אלטרנטיבה מיטבית 

מסדרון רבייתי ביער בן שמן ברוחב  

 מטרים 200

 בניה עתידית בצפון העיר



 י"צבי א

 מצב קיים

מספיק אוכלוסיה בקנה מידה מקומי צריכה להיות 

ואירועים  , כדי לשרוד הפרעות מתמשכות גדולה

 (Opdam 2006.)פתאומיים 

 

לאוכלוסיות יש גודל קריטי שמעבר לו הן נכחדות  

Shaffer 1981, Verboom et al 1991 ) 

 

,  הישרדותה של אוכלוסיה טמון ביכולתה להשתקם

כלומר שקצב הריבוי שלה יהיה גבוה לפני שתגיע  

 (Vos et al 2001ההפרעה הבאה 
 

הרשתות האקולוגיות במצב הקיים לא 

שנים   100תקיימנה את הצבאים בטווח של 

 דונם 1000צבאים ל  7עם נתון של 

 ((Manor& Saltzדונם    1000-צבאים ל 7-10



 

 י מצב קיים  "צבי א

 עמידות האוכלוסיות
עמידות האוכלוסיות  

בהתייחס לשטח 

'  מ 700הפרעה של 

Manor&Saltz 

צפיפות של  

צבאים   10

  1000 -ל

 דונם



עמידות האוכלוסיות במערך  עמידות האוכלוסיות המקומיות

 הרשתות האקולוגיות 

 י מצב מתוכנן "צבי א

בהתחשב  

בשטח  

הפרעה של  

700  

 מטרים



 י אלטרנטיבה אופטימלית"צבי א

 (התחשבות בהשפעות שולי העיר) 

מסדרון רבייתי ברוחב  

 מטרים 200

 בניה עתידית בצפון

אלטרנטיבה אופטימלית עם 

  700שטח השפעה של 

 מטרים 

עמידות הרשתות 

 המקומיות

עמידות הרשתות 

 שנים 100בטווח של 



    איכות בית הגידול

 כלבים מתפראים, (תנים)מינים פולשניים ומתפרצים 

 ....(נופש, כניסת רכב לרשתות קטנות)ניהול קהל 

 ניהול וממשק: שלב שני

 ל ס י כ ו ם

 

 הנחיות לחקלאים  , רעית בקר מבוקרת

 ממשק יערני בירות הנטועים

 ניהול יערות ושטחים חקלאיים

 הנדרש לתכנון הבסיסהמודל נותן את 
אולם זה רק השלב הראשון 

 !בשימור  מגוון ביולוגי



 בחינת אלטרנטיבות לפיתוח

 יתרונותיו של המודל

מאפשר למשרעת  

רחבה של מקבלי 

החלטות ולציבור רחב  

לבחון באמצעותו  

 חלופות

 



 גודל וארגון שטחים במרחב -בשפת התכנוןהמודל והאלטרנטיבות מוצגות 

 :י בחירת פקטורים משלימים "יש אפשרות לגמישות ע

 יתרונותיו של המודל

גודל רשת                                                                               

       צפיפות רשת

 איכות בית הגידול  

  עבירות המטריקס  

 עושר מינים

 שפע

 רציפות

,  אנדמיות

,  נדירות, ייחודיות

 בסכנת הכחדה

 מדדי הערכה לדרוג שטחים 

מקיים 

 מינים

לא מקיים 

 מינים

מדדי הערכה לקיימות של 

 אוכלוסיות ושטחים מקיימים

 כיום



 יתרונותיו של המודל

 מיפוי שימושי קרקע•

 תשתיות•

 :נתונים על מגוון מינים 

 צפיפות משוערת•

 מרחק שיחור•

 מרחק הפצה•

 מיפוי  

בתי  /רשת אקוסיסטמות•

 גידול

 ניתן לשדרג את תוצאות המודל

 עם נתונים ממחקרים חדשים



 יתרונותיו של המודל

באמצעות עתידם של בעלי חיים נבחרים  מחיר הפיתוחאת ממחיש המודל 

 בשטח נתון

 :2020התרחבות העיר מודיעין על פי מד 

 הכחדת הצבאים בציר במודיעין ובציר הגבעות

 

 העלאת רגישות אוכלוסית הסבכיים

 

 העלאת אוכלוסית הצבים לדרגת סיכון

 

משמעות יישום תוכנית העיר מודיעין היא שהמסדרון  

 האקולוגי לא יהיה מסדרון ארצי



 ת  ו  ד  ה

,  יריב מליחי, זאב קולר, גיא נזרי, יואב שגיא, תמר דיין

,  יאנה וורבום, ק'מרגרטה וולצ, יעל מנדליק, טל לבנוני

 תיאו ון דה סלוס


