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  מבוא. 1
  רקע ומטרה 1.1

סביבותכנון (אחרונה בעת המסמך המדיניות והכלים לשמירת השטחים הפתוחים שפורסם 

, רואה בשטחים החקלאיים מרכיב מרכזי במכלול השטחים הפתוחים ומציע) 2003, וחובריו

יישומם של כלים אלה מחייבים התייחסות . ליים לשמירתם שלושה כלים פיסק,בין השאר

". מוצר ציבורי"לשטח הפתוח המנוהל על ידי מינהל מקרקעי ישראל כאל מקור שירותים של 

ניתן כבר היום להגדיר שטחים ומרכיבים בנוף החקלאי כראויים , כיוון שהדרך לכך עוד ארוכה

חלק מהשטחים . יות והארציותלשימור והטמעתם ככאלה ברמות הסטטוטוריות האזור

והמרכיבים עשויים להתאים גם לשימור ברמה האוניברסאלית כאתרי מורשת עולמיים של 

אתרי ). או המבנה הייחודי של מושב נהלל, הנוף הייחודי של הקיבוץ, למשל(ו "אונסק

 field(ו כוללים נכסים חקלאיים כגון מערכות גידולי שדה "המורשת העולמית של אונסק

systems( ,מערכות מים והשקיה, ישובים חקלאיים, מכלולים של נופים חקלאיים, כרמים ,

מקבצים של . מגדלי תחמיץ ואחרים, אורוות, אסמים, וארכיטקטורה חקלאית הכוללת חוות

 העשויים להוות חלק מכלל נופי נופי תרבות חקלאיתיוצרים , בהרכבים שונים, מרכיבים אלה

היא מהווה ; רשימת אתרי המורשת החקלאית הולכת וגדלה. ו"התרבות המוצעים לאונסק

 מכלל הרשימות המוצעות להכרה 6% -ו,  מכלל אתרי המורשת העולמית5%כיום 

קיבוע וקידום מעמדם השימורי של ). ICOMOS, 2004a(בינלאומית בתקופה הקרובה 

י פרישתם סיווגם ומיפו, השטחים והנכסים החקלאיים בישראל מחייב תחילה את הגדרתם

רק על בסיס זה ניתן יהיה להתקדם ולהטמיע את מעמדם במערך הסטטוטורי . המרחבית

 היא להגדיר את נופי נוכחימטרת המחקר ה, בהתאם. גם הבינלאומי, ואולי בחלקם, הלאומי

להגדיר את , לאתר ולסווג את המצאי הפוטנציאלי, התרבות החקלאית בישראל ומרכיביהם

יש להדגיש כי . ולמפותו במערכת מידע גיאוגרפית ,לשימור, לב זה בשההיולית, חשיבותו

שלבית לשימור נופי התרבות -תוצרים אלה מהווים מרכיב הכרחי ראשון במערכת תלת

  . המלצות ותכנית פעולה, החקלאית שאמורה בהמשך לקבוע גם מדיניות

  

  מהלך ושיטת המחקר 1.2
  .להלן תיאור השלבים. 1.1 חמישה שלבים עיקריים כמוצג באיור המחקר כולל

  הגדרת מרכיבים ומכלולים של  נופי התרבות החקלאית  .א
הגדרת משמעותם , הגדרת מרכיבי נוף התרבות החקלאיתשלב זה משמש מסד ל

סקירת . 1:  שני סקרי מקורות במסגרת שלב זה בוצעו .התפקודית והגדרת ביטויים המרחבי

סקירת מסמכי . 2, ם חקלאיים בפרטבנופי תרבות בכלל ובנופיספרות תיאורטית העוסקת 

והמציאות  מקורות אלה על בסיס .השוניםתרבות הו העוסקים בנופי "ופרסומי אונסק

  . בארץ ההגדרות למרכיבים ולמכלולים של נופי התרבות החקלאיתנגזרו, הישראלית
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  .מהלך המחקר ומרכיביו: 1.1איור 
  

  מצאי הפוטנציאליאיתור ומיון ה   .ב
אינוונטר נכסי התרבות  (איתור המצאי הפוטנציאלי. א: שלבים-שלב זה כולל שני תת

איתור . שוןמיון המכלולים ומרכיביהם על בסיס ההגדרות של השלב הרא.  ב- ו,)החקלאית

סקירת ספרות
תיאורטית

סקירת מסמכי
ו"אונסק

הגדרות למרכיבי
הנוף החקלאי

תצלומי אוויר

תכניות מתאר
רלבנטיות מקורות כתובים

"מומחים"סקר 
איתור ומיון

  המצאי הפוטנציאלי

מערכת הקשרים
לסיווג ערכי

קריטריונים של
ו לערכיות"אונסק

סיווג על פי
הערך לשימור

מיפוי
גי"ממ

 שכבות בסיס ויעץ•
 אתרים לפי סוג וערך לשימור•
 נופים לפי סיווג וערך לשימור•

ח מסכם"דו

 א אשלבשלב

 ב בשלבשלב

 ג גשלבשלב

 ד דשלבשלב

 ה השלבשלב

סקירת ספרות
תיאורטית

סקירת מסמכי
ו"אונסק

הגדרות למרכיבי
הנוף החקלאי

תצלומי אוויר

תכניות מתאר
רלבנטיות מקורות כתובים

"מומחים"סקר 
איתור ומיון

  המצאי הפוטנציאלי

מערכת הקשרים
לסיווג ערכי

קריטריונים של
ו לערכיות"אונסק

סיווג על פי
הערך לשימור

מיפוי
גי"ממ

 שכבות בסיס ויעץ•
 אתרים לפי סוג וערך לשימור•
 נופים לפי סיווג וערך לשימור•

ח מסכם"דו

 א אשלבשלב

 ב בשלבשלב

 ג גשלבשלב

 ד דשלבשלב

 ה השלבשלב
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. ל את כל סוגי המרכיבים והמכלולים אליהם מתייחסות ההגדרותהמצאי הפוטנציאלי כל

סקר . 2, מקורות כתובים ומצולמים. 1: על שלושה מקורות בסיסייםתבסס ההאיתור 

פירוט כל אחד ממקורות . באמצעות תצלומי אוויר רלבנטייםמשלים סקר נופים . 3, "מומחים"

  .6אלה ומקורות משלימים נוספים מוצג בהמשך בפרק 

  

  סיווג ערכי לשימור   .ג
פותחה מערכת לשם כך . מורסווגו מרכיבי המצאי הפוטנציאלי לפי ערכם לשיבשלב זה 

מערך . א):  UNESCO, 2004(ו "כלים שאומצו על ידי אונסק לקריטריונים תוך התייחסות

ייצוגיותו של כל אתר מורשת . ב. הקריטריונים הקובע את ערכו הייחודי של כל אתר מורשת

בפירמידת השימור המציגה את הקשרים שבין מדרג השטחים המוגנים מהרמה הגלובלית 

 את הסיווג הערכי לשימור של כל איפשרההצלבת שני הכלים . האזורית, ד לרמה הפנימיתוע

  .מרכיב ומכלול במצאי הפוטנציאלי
  

  מיפוי מערך נופי התרבות החקלאית ומרכיביהם  .ד
 באמצעות מערכת מידע קודד ומופה, לפי מיונו הנושאי וסיווג ערכו לשימור, המצאי

 בהתאם לסוגי המידע שאילתות וחתכיםביצוע אפשר מהמיפוי . גיאוגרפית על בסיס ארצי

 מאפשרותשכבות המידע של נופי התרבות החקלאית . שנכללו באינוונטר מצאי הנכסים

המחקר . כל הסוגים התפקודיים והמרחביים של נכסי מורשת התרבות החקלאית בין הבחנה

  .מציג את הפרישה המרחבית של כל סוגי ההקבצות המרחביות

  

  ח מסכם"והכנת ד . ה
נספחת מפת הפרישה של נכסי ח "הדואל .  הנוכחימסכםהח "דוהופק ה' בסיומו של שלב ד

  .  לפי סיווג וערך לשימורונופי התרבות החקלאית וכן מפה 
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    תרבותפישל נווסיווגים הגדרות . 2
    מבנה מתודולוגי 2.1

מתחומים , ורכבת מרבדיםהמערכת הנופית הכללית בכל ישות גיאוגרפית היא מערכת המ

המתייחסת בדרך כלל למאפייני הנוף , בתוך המערכת הנופית הכללית. וממימדים שונים

אחד הרבדים החשובים היא מערכת נופי המורשת התרבותית , והסביבה הטבעית

נוף המורשת התרבותית מורכבת . המתייחסת גם למורשת הבנויה וגם למורשת הטבעית

את הרבדים הנושאיים ניתן להגדיר על בסיס . 2.1וצג באיור מרבדים נושאיים כפי שמ

נוף תרבות כלכלית עשוי לכלול נופי תרבות , למשל. תפקודי ברמות הירארכיה שונות

 מציג 2.1איור . וכדומה, נופי תרבות של מסחר ושירותים, נופי תרבות תעשייתית, חקלאית

בלתי " עצמאי"אית מוגדרים כרובד מדרג נתון של רבדי נוף תרבותי בו נופי התרבות החקל

. חלק מנוף התרבות בהגדרתו הכוללת, בהתאם, נוף התרבות החקלאית מהווה. מקובץ

הסביבה את החקלאיים היוו בעבר הסיבה להצגתו כרובד נפרד נובעת מהעובדה שהנופים 

 הסממנים הפיזיים . האנושיתהיסטוריהכמעט בלעדית בה התרחשה הההתרבותית 

הם חלק ממורשת היסטורית ותרבותית , ף החקלאי והנופים חקלאיים עצמםהנמצאים בנו

. כאן יש לערוך הבחנה בין נופים חקלאיים לבין נופי מורשת חקלאית, אולם. כללית ולאומית

היא פסיפס שיחידות הנוף החקלאי . מורשת התרבות החקלאית היא יותר מאשר יחידות נוף

גדרה גם של מרכיבי נוף תרבות המורשת החקלאית לפיכך נדרשת ה. הוא רק חלק ממרכיביו

  .הצגתם וביטויים המרחבי, וגם של מערך סיווגם

  

שיטת העבודה חופפת את . בסיווגים ובדרך ביטויים המרחבי, ק בהגדרותוסעהפרק שלהלן 

תחילה תוצגנה שתי מערכות הגדרה המתייחסות לנופי . 2.1המבנה המדרגי המוצג באיור 

המחקר יצא לאחר מכן להגדרת נופי מורשת התרבות החקלאית בצורה מהן , תרבות בכלל

סקירת הספרות המדעית העוסקת . א: שלב זה מתבסס על שני סקרי מקורות. ממוקדת יותר

סקירת . ב; בסיווגיהם המתודולוגיים העקרוניים של נופי תרבות בכלל ונופים חקלאיים בפרט

רים התמקדו באיסוף וניתוח הגדרות הסק. ו העוסקים בנושא"מסמכי ופרסומי אונסק

,  כאלה המתפתחות בהדרגה מהגדרות תיאורטיות כלליות לאמצעים לסיווג–המשכיות 

אשר תוצאותיהן מיושמות בפועל במערכות , לתיעוד ולהערכת נופים ומרכיביהם

המקורות הכתובים שימשו גם לסקירת . ניטור וניהול, הסטטוטוריות השונות  למטרות שימור

הסיווגים ושיטות , ההגדרות, על בסיס התפישות. ות לתיעוד מרכיבי הנוף החקלאיהשיט

ההגדרות ושיטת הסיווג . נגזרו הגדרות למרכיבי נוף התרבות החקלאית, התיעוד השונות

הן חלק מתרומתו היצירתית של המחקר , )5בפרק (המוצגות בהמשך התכנית והמרחבית 

  .הנוכחי

  



  הגדרות ופרישה מרחבית–  בישראלתחקלאיהתרבות הנופי 

 מ"כנון בעתסביבו                                                                        ח מסכם           "דו

8

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .החקלאית הסיווגים והמרכיבים הפוטנציאליים של נופי התרבות, גיבוש ההגדרות  :2.1איור 
  

    הגדרות כלליות2.2
 של המאה 30 -הופיע לראשונה בספרות מקצועית של שנות ה" נוף תרבות"המושג 

היה , משמעותו של המושג כפי שאנו מבינים אותו גם היוםהראשון שהגדיר את . הקודמת

נוף תרבותי ", על פי הגדרתו .ארצות הבריתב ור מאוניברסיטת ברקליואהגיאוגרף קרל ס

הטבע , התרבות היא הסוכן. נוצר מנוף טבעי על ידי קבוצת אנשים בעלת תרבות משותפת

ברוח זו הוגדרו במהלך השנים ). Sauer, 1925" (נוף תרבות הוא התוצאה. הוא החומר

נוף הינו המקום שבו אנו כל "הטוען ש Jackson (1984)הגדרות נוספות כגון הגדרתו של 

כל נוף  " הוא Jones (1989)והנוף התרבותי על פי " מקימים מערכת אנושית של מרחב וזמן

נוף התרבות החקלאית היא מרכיב אחד , על פי הגדרות אלה. "שעוצב או הושפע על ידי אדם

  .בלבד בפסיפס נופי רחב יותר

  

על מהותם המחשבה התיאורטית התפתחות  בניתוחהספרות העוסקת סקירה מקיפה של 

) 2005(, ריישו, עמית, ששוןפורסמה לאחרונה על ידי  והגדרותיהם השונות   של נופי תרבות

אינו מצטט שוב את כל ההגדרות להלן ש פרקה ).2001( ואמדור ,ליסובסקי,  כן על ידי קפלןו

באלה המהווים , תרבותשל נופי עקרוניים המתודולוגיים הם הבסיווגילפיכך רק  מתמקדו

 
 

 

? 

 

 נופי תרבות

 נופי תרבות
  חקלאית

  ות  נופי תרב
  דתית

  נופי תרבות
  צבאית

  נופי תרבות
  תעשייתית

  נופי תרבות
  התיישבותית

  הגדרות כלליות

  ו"הגדרות של אונסק

 הגדרות 
  וסיווגים

  שיטות תיעוד

  וטיפולוגיה מרחבית סיווג 
  בארץהחקלאית של נכסי התרבות 
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 . ושימורניטור,  להערכה– דזיהוי ותיעו, דרך הגדרה:  ושיש בהם המשכיותהמלצות לפעולה

או , הכוונה היא בעיקר לסיווג נופי תרבות ומרכיביהם העשויים להיכלל ברשומה לאומית

  .(National register)מרשם לאומי 

    

מרבית  להסיק כי ניתן נופי תרבות העוסקת ביישום היבטיהם השונים של  הספרותמתוך

 או אחרת על שתי זובצורה נשענת ,  וולונטרית-בין אם ממסדית ובין אם ציבורית, הפעילות

 רשות על ידישגובשה ומיושמת  אחת -של נופי תרבות לצורכי רישום ות תימערכות הגדר

 של מיתועדת המורשת העולשפותחה בחסות  והשנייה של ארצות הבריתהלאומיים הגנים 

  .ו"אונסק

  

ברשימה לאומית של מקומות והכללתם  נופי תרבות הערכתהבסיס התיאורטי הראשוני ל

על באמצע שנות השמונים של המאה הקודמת לראשונה בארצות הברית  פותח ,היסטוריים

שעל בסיסה ניתן לזהות הגדרה ראשונית שימושית עבודתו הציגה . Melnick (1984)ידי 

המכיל ריכוז , אזור הניתן להגדרה גיאוגרפית"ציע שנוף תרבות יוגדר בהרו מחק. נופי תרבות

או , קשר או המשכיות של מרכיבי נוף המאוגדים על ידי שימוש אנושי ואירועי עבר, משמעותי

בארצות הברית  רשות הגנים הלאומייםבפרסומים של  ".ית על ידי תכנון או פיתוח פיזיאסטט

)1989- 1999NPS, ( וטכני להגדרה ולהערכת אתרים ואזורי נוף לספק מידע מעשי  שנועדו

, לאומי של מקומות היסטורייםה מרשםבתיעוד הנדרשים לרישומם תרבות ולהכנת מסמכי 

הגדרה הכללית של נופי תרבות וניתנה ה בקטגוריה הנכללים  נופיםהוגדרה מערכת

רבותיים וטבעיים לרבות הכולל משאבים ת, אזור גיאוגרפי נוף תרבות הוא" : הבאהרשמיתה

או המציג ערכים , דםלפעילות או לא, הקשור לאירוע היסטורי, חיות בר או חיות מבויתות

  ).Birnbaum, C, 1994(  "תרבותיים או אסטטיים אחרים

  

 כנס המומחים הראשון .חלה מאוחר יותרההתייחסות המעשית לנופי תרבות , ו"באונסק

 בצרפת בו הכירה ועדת  המורשת 1992 בשנת בנושא נופי תרבות עולמיים התקיים

לפי . ו  בנופים אלה כחלק ממרכיבי המורשת התרבותית העולמית"העולמית של אונסק

, הנוף התרבותי נוצר כתוצאה של פעילות  משותפת של הטבע והאנושות, ו"הגדרת אונסק

הגדרה אחת . והוא מבטא  קשרים הדדיים בין האדם לטבע שהתפתחו לאורך הזמן

ו וצוטטה על "המתייחסת להמשכיות ההיסטורית של הנוף התרבותי כפי שהועלתה באונסק

נוף תרבותי הוא נוף השומר על תפקיד חברתי פעיל " טוענת שSoerensen (2001)ידי 

ושבו תהליך ההתפתחות האבולוציוני , הקשור לדרכי חיים מסורתיות, בחברה העכשווית

".  מציג עדות פיזית משמעותית להתפתחותו לאורך זמןנוף זה, אף על פי כן. עדיין מתרחש

 נופי תרבות " על פיה Fowler (2003)ורסמה מאוחר יותר על ידי הגדרה מעודכנת פ

תחת , משקפים את התפתחות החברה האנושית וההתיישבות של בני אדם לאורך זמן
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 רצופה של ותחת השפעה, או אפשרויות של הסביבה הטבעית/השפעה של אילוצים פיזיים ו

 כלל ההגדרות שימשו מסד ".גם חיצוניים וגם פנימיים, כלכליים ותרבותיים, כוחות חברתיים

  .תיעוד ושימור, הן מבחינה תיאורטית והן מבחינה מעשית לצורכי רישום, לסיווג נופי התרבות

  

  סיווגים 2.3
של רשות גם מערך הסיווג של נופי התרבות מתייחס בעיקר לסיווג , בדומה למערך ההגדרות

  . ו"הגנים הלאומיים של ארצות הברית ולסיווג שפותח ואומץ על ידי אונסק

  כדלקמןארבעה סוגים ראשיים של נופי תרבות מגדירה האמריקאיתרשות הגנים הלאומיים 

)Birnbaum, C, 1994( :  

,  גנן מקצועי,נבנה במודע על ידי אדריכל נוףשנוף מתוכנן או : נוף היסטורי מתוכנן  .1

או על ידי גנן חובב העובד בהתאם , ריכל או אגרונום בהתאם לעקרונות תכנונייםאד

מגמה או אירוע , הנוף יכול להיות מקושר עם אישיות חשובה. לסגנון מוכר או מסורת

. או להדגים התפתחות חשובה בתיאוריה  ונוהגים של אדריכלות נוף; באדריכלות נוף

, דוגמאות כוללות פארקים. בנופים מתוכנניםערכים אסטטיים משחקים תפקיד משמעותי 

  .קמפוסים ואחוזות

 נוף שהתפתח תוך כדי שימוש על ידי בני אדם שפעילויותיהם או :ורנקולרינוף היסטורי   .2

ביולוגיים ותרבותיים של חיי , דרך הנוף משתקפים אפיונים פיזיים. נוכחותם עיצבו נוף זה

וגדים על ידי הלכי רוח חברתיים או תרבותיים משפחה או קהילה המא, היום יום של יחיד

 הנוף יכול להכיל נכס בודד כמו חווה או. התפקוד הוא משמעותי בנוף המקומי. משותפים

דוגמאות כוללות . קבוצת נכסים כמו אזור חוות היסטוריות לאורך עמק הנהר, לופיןילח

  .מתחמי תעשיה ונופים חקלאיים, כפרים

בו מהווה נוף מורשת שתרבותיים הטבעיים והמשאבים הגוון נוף שמ: ינוף אתנוגראפ  .3

אתרים דתיים , םיישובים עכשוויי: הדוגמאות הן. עבור אנשים בעלי זיקה למקום

  .ותצורות גיאולוגיות משמעותיות, וקדושים

פעילות או ,  נופים שקיבלו משמעות תודות לקשר עם אירוע היסטורי:אתרים היסטוריים  .4

  .בתי נשיא ועוד, ללות שדות קרבדוגמאות כו. אדם

  

 ,מבנים ובנינים, מיםגופי צמחיה ו, תרבות כוללים מרכיבים מגוונים כמו מבנה טופוגרפיהנופי 

 designed(נופים מתוכננים  . בעירוב ובהיקף שונה, מערכות תחבורה וכדומה

landscapes ( ואתרים היסטוריים)historic sites  (נוף , ה קטןמיד-הם בדרך כלל בעלי קנה

 הנופים הורנקולריים הם בדרך ,לעומתם. גבולותיוולהגדיר את ותו ההומוגני יחסית שקל לז

 רשות הגנים הלאומיים על ידיהסיווג הפנימי של נופי תרבות  ,להערכתנו. כלל נופים נרחבים

נוף , נוף מתוכנן: תרבות בלבד של נופי ערכייםמגדיר בפועל שלושה סוגים האמריקאית 
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הקבוצה הרביעית של אתרים היסטוריים מתייחסת ). 2.2 איור (יולרי ונוף אתנוגראפורנק

 סיווג זה מהווה שכבה של . הנמצאים בופיזייםהיקף הממצאים היותר לגודל השטח ול

   .מהווים נוף תרבות, כפריטים בודדים, פריטים שאינם בהכרח

  

  .ים של ארצות הבריתרשות הגנים הלאומיסיווג נופי תרבות על ידי : 2.2איור 

  

 כאשר שלושה סוגים עיקרייםכוללת , ו"אונסקלפי , יה של נופי תרבותימערכת הסיווג השנ

 ,Fowler) ,החלוקה המתקבלת היא כדלקמן. )2.3איור  (סוגים-אחד מהם מתחלק לשני תת

2003):  

י גנים בזאת נכללים נופ. נוף המתוכנן והנוצר בכוונה תחילה על ידי אדם: מתוכנןנוף   .1

. חברתיות ולמטרות פנאי ונופש, ופארקים שתוכננו בצורה אופיינית למטרות אסטטיות

הנופים אלה קשורים למבנה או מתחם דתי או בעל משמעות ) אך לא תמיד(לעיתים 

  .אחרת

 או דתי ראשיתי/ניהולי ו,  צורך כלכלישהוא תוצאה של  נוף):אורגני(ורנקולרי נוף   .2

 נופים כאלה .הטבעיתאו כתגובה לסביבתו /קשר והית בהתפתח לצורתו הנוכחש

נופים אלה מחולקים לשני . משקפים תהליך של התפתחות עיתית בצורתם ובמרכיביהם

  :סוגים-תת

Historic 
designed 
landscape

:ןנכותמ ףונ
 רצונש ףונ
 ידי לע ןיעדויב
יעוצקמ םדא

Historic vernacular
landscape

:)ימוקמ( ירלוקנרו ףונ
 שומיש ךות חתפתמה ףונ

םדא ינב ידי לע

Ethnographic 
landscape

:יפארגונתא ףונ
 ןווגמ ללוכה ףונ

 םיבאשמ לש
 םייעבט

 שיש םייתוברתו
 ישגר רשק ול
 ,הנומא ,תשרומל

תד

Historic sites

:םיירוטסיה םירתא
 הרושק ותובישחש ףונ
 וא  תומד ,ירוטסיה עוריאל

תירוטסיה תוליעפ
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בין אם ,  בעברבנקודת זמן כל שהיא נוף שתהליכי התפתחותו הסתיימו :נוף משאר .א 

, לעומת זאת, המשמעותייםמרכיביו . ובין אם לאורך תקופה מסויימת, באופן פתאומי

  . עדיין נראים בשטח ומעידים על דרך התפתחותו של הנוף

 נוף השומר על תפקיד חברתי פעיל בחברה העכשווית הקשורה עדיין :תמשךנוף מ  .ב

הנוף ממשיך להתפתח אולם במקביל הוא עדיין מכיל עדות . לדרך חיים מסורתית

  . מוחשית ומשמעותית של התפתחותו ההיסטורית

ישנם קשרים , תרבותוהאומנות ה, דתה לתחומי שבונוף : )הקשרי(נוף אסוציאטיבי   .3

 בלתיעם מרכיבי הטבע ולא עם עדויות תרבות חומריות העשויות להיות הדוקים 

  .  אפילו חסרותאו משמעותיות 

  

השוואת שתי מערכות הסיווג . ו"  שלהלן מציג את מערך ההגדרות של אונסק2.3איור 

מערכת . יות מורה  כי שתיהן דומות למדי בחלוקה הבסיסית של נופי התרבותהמתודולוג

ו נראית לכאורה יותר עקבית כיוון "ההגדרות שפותחו ואומצה על ידי מוסדות אונסק

נופים "הכוונה בעיקר ל(שבמערכת האמריקאית לא כל ההגדרות הן על אותו בסיס 

דרות מתייחסות לתפקוד הנוף שתי מערכות ההג). שבחלוקה האמריקאית" ההסטוריים

מאפשרת הכרה בתפקוד  " מתמשךנוף"הקטגוריה של -תת, כמו כן. ולהתפתחותו העתית

  ההיבטים התפקודיים וההתפתחותיים של  .הנוף העכשווי ובחשיבותו לחיי החברה המודרנית

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ו"אונסקתרבות על ידי הסיווג נופי  : 2.3איור 

תוברת ףונ

A clearly defined 
landscape

:ןנכותמ ףונ
 ןיעדויב םקוהו ןנכותש ףונ

םדא ינב ידי לע

A relict (fossil) landscape

:יראשמ ףונ
 ,ותוא ורצייש םיכילהת וב ףונ

ומייתסה

A continuing landscape

:ךשמתמ ףונ
 ךרואלו תרוסמל רושקה ,ליעפ ףונ

...םייתרוסמ םייח

An associative  
landscape

:יביטאיצוסא ףונ
 ויביכרמלש ,"רבחתמ" ףונ

 ונשי )רקיעב( םייעבטה
  ,תונמוא  ,תדל ישגר רשק

תוברת

An organically evolved 
landscape

:)ינגרוא( ירלוקנרו ףונ
  שומיש לש האצותכ רצונש ףונ

יעבט באשמב םדא ינב

a b
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כמוצג , המהווים חלק מהם, גם לגבי סיווג נופי התרבות החקלאיתנופי התרבות תקפים 

  .בפרק הבא

  

  תחקלאיהתרבות ה פינוהגדרות וסיווגים של . 3
   הגדרות וסיווגים כלליים3.1

לעיסוקי החקלאות המגוונים . חקלאות עיצבה את הסביבה האנושיתהבמשך מאות שנים 

. התפתחותם של הנופים התרבותיים השפעה מכרעת ליצירתם ו, וקיימת,והמשתנים הייתה

 מרכיביםשל רחב ביותר גת בנופים חקלאיים על ידי מגוון  האנושית מוצהההיסטורי

לנוף . תחקלאיהתרבות ההמהווים את הרובד ההיסטורי של נוף  חומריים ומרחביים/פיזיים

בית מרח- כעדות פיזיתנוף זהניתן ללמוד ,  לדוגמה.ת ישנם תפקודים רביםחקלאיהתרבות ה

רגיעה או ניתן לניתן להשתמש בו כמקום לנופש ו, המייצגת את ההיסטוריה של המקום

 בשתי מערכות כי , יש לציין. צירת תחושת שייכות וזהות מקומיתלראות בו מקום התורם לי

שני .  אינה קיימתתקלאיחשל נוף תרבות מפורשת ההגדרה ה לעיל שנסקרוההגדרות 

 מציג הנוכחיהפרק  .של נוף ורנקולרי מקרה פרטי תחקלאיהתרבות ההסיווגים רואים בנוף 

לחלק . מרכיביהם וות לזיהוי הנופים החקלאייםשהגדרות ותפישל מגוון מתוך הספרות 

כפי שיוצג , סיווג הנופים החקלאיים בארץלמהעבודות שנסקרו יש נגיעה ישירה להגדרה ו

ל נופים שעל פי סיווגם ש, שעלו מסקר הספרות, להלן הקטגוריות העיקריות. בהמשך

  . של נופי תרבות חקלאיתתחוםוהגדרתם ניתן לשייכם ל

  

   נוף כפרי היסטורי 3.1.1
מערכי ההגדרות הראשיים שנסקרו אינם כוללים מונח מפורש של נוף , כפי שנאמר כבר לעיל

כחלק , המרשם הלאומי האמריקאי כולל קטיגוריה כללית של נופים כפריים. תרבות חקלאית

  National Register Bulletin , (1989) -ה. המקומיים, ך נופי התרבות הורנקולרייםממער

לאומי של ה מרשםוליצירת כללים להכללתם בלו לזיהוי והערכת הנופים הכפריים מוקדש כו

אזור גיאוגרפי "הוא  נוף כפרי היסטורי,  על פי הגדרתם.ארצות הבריתבמקומות היסטוריים 

או עוצב או שונה באופן משמעותי על ידי פעילות , אורך ההיסטוריהשנמצא בשימוש אנושי ל

, קישור או רצף של שימושי קרקע, והמכיל ריכוז, שימוש או התערבות אנושית, אנושית

  ".ומאפיינים טבעיים, דרכים ומובילי מים, מבנים, צמחיה

  

לות הנופים הכפריים משקפים באופן כללי את הפעי, מסמךמוצגת בתפישה ההפי  לע

ות חקלא: יומית של האנשים העוסקים בסוגי פעילות מסורתיים כגון-התעסוקתית היום

נופים כאלה מפותחים ומתפתחים כתוצאה של השפעת התנאים . כרייה וחציבה, דייג, לסוגיה

על פי (בשונה מהנופים המתוכננים . אדםההטבעיים וכתשובה לצרכי מחיה מעשיים של בני 
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, מקצועית של מתכנןמעבודה ים הכפריים אינם נוצרים כתוצאה  הנופ)הגדרותיהם שלעיל

או תיאוריות של , הנחיות,  ואינם מפותחים לפי תקניםגנן מקצועי או חובב ,אדריכל נוף

  . אדריכלות נוף

  

יש לציין . אתרים  ואזורים: מבחינה מרחבית הנופים הכפריים מקובצים לשני סוגים עיקריים

תרבות הנכללים הכללית ושימושית עבור כל סוגי נופי שחלוקה זו התקבלה בהמשך כ

פים קטנים שאין בהם בנינים או מבנים נו. מרשם האמריקאי הלאומי של מקומות היסטורייםב

אתרים אלה ). sites(נכללים בקטגוריה של אתרים ) יפרדס או בוסתן ניסיונ, למשל, כמו(

 רחביםנופים  .אחד של נוף רחב יותריכולים להיות אתרים בעלי ערך עצמאי או להיות מרכיב 

נכללים בקטגוריה של ,  שטחים מעובדיםאו גםאתרים ומבנים , יותר הכוללים מספר בנינים

 מספר קטן יחסית של מבנים ובנינים מהווים שבתוכםשטחים נרחבים ). districts(אזורים 

, לנופים חקלאייםמבחינה תפקודית הנופים הכפריים מסווגים  .תכונה בולטת של הנוף הכפרי

 ,צייד ודייג: ת פנאי הקשורות לטבעיונופים לפעילו,  ימיתנופי פעילות, נופים תעשייתיים

 .אתרים לפעילות תרבותית מגוונתו, אזורים טבעיים מוגנים, מסלולי נדידה, מערכות תנועה

  .חלק מהנופים הכפריים עשויים להכיל יותר מסוג אחד של הנוף

  
  יערנות ודייג ,  לחקלאותורתרבות הקש   נוף3.1.2

. מההגדרה והסיווג האמריקאי נמצא ביפן, ופרטניים יותר, סיווג והגדרה שונים במקצת

 The Report of the)יערנות , הגנת נופי התרבות הקשורים לחקלאותב העוסק במחקר 

Study on the Protection of Cultural Landscapes Associated with Agriculture, Forestry 

and Fisheries,, 2003( , ולמיקומם במערכת נכסי התרבות תרבות ה לנופי התייחסותמוצגת

  .הכלליים של יפן

ו ומגדיר את הנופים הכפריים כנופי "המחקר מזכיר את מערכת ההגדרות הכללית של אונסק

נותן ו אלא " לאחת הקטגוריות שהוגדרו על ידי אונסקאותםאינו מייחס  הוא, עם זאת .תרבות

נוסף  ומחומר  ממצאי המסמךמלימוד. ולמאפייניו הכפריתרבות הלנוף  תועצמאי ותהגדר

" היפנית" ניתן להסיק כי לפי התפישה )Agency for Cultural Affairs, 2005( העוסק בנושא

נופים בעלי ערך גבוה  "נופי התרבות ביפן מוגדרים כ . במשמעותונוף תרבות הוא נוף כפרי

ההיסטוריה והתרבות של קהילות חקלאיות בעלות קשר הדוק עם , קע הטבעהקיימים על ר

נופים אלו  מאמצים שימוש קרקע או טבע ייחודי . תעסוקות מסורתיות ואורח חיים מסורתי

  ".המייצג את האזור

  

הנופים . גומלין בין הטבע והמין האנושי -הנופים הכפריים הם נופים שהתפתחו תוך פעולות

  ונופש תיירות, פנאיתיומקום לפעילו, דוגמה ייצוגית של נופי מולדת הכפריים מהווים

 The Report of the(כפריים התרבות הקריים של נופי יהמאפיינים הע .לאוכלוסיה העירונית
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Study on the Protection of Cultural Landscapes Associated with Agriculture, Forestry 

and Fisheries, 2003( ,הם:  

   על תעסוקות מסורתיות ואורח חיים מסורתינוף המתבסס 

 "רוח המקום"את נוף שהוא בעל מגוון רחב של מאפיינים מקומיים ושומר  

 היסטוריתהנוף העובר שינוי מחזורי בהתאם לעונת השנה ולתקופה  

, גם חומריים וגם רוחניים,  פסיפס רחב של האלמנטים המרכיבים אותושהואנוף  

 די הדוקהנמצאים בקשר הד

 נוף שהוא מגוון 

נוף שהוא מערכת אקולוגית ייחודית שנוצרה כתוצאה של התערבות בני אדם  

 במערכת אקולוגית טבעית

ונוף , נוף שהוא בעל ערך משל עצמו: תחלקים לשני סוגים עיקרייםביפן מתרבות הנופי 

  .  יפןתרבות שלה המוגן לפי חוק להגנת נכסי שערכו מושפע מקרבתו לאתר בעל חשיבות

  

נופי התרבות הכפריים של יפן נבחנו ונבחרו ככאלה על בסיס מערכת קריטריונים הדרגתית 

קריטריונים להגדרת . ב, קריטריונים להכללת נופים בקטגוריה של נופי תרבות. א: שכללה

  . יתרונות משלימים של הנוף. ג,  רמת חשיבות הנוף

  :  ביפן הםי תרבותהקריטריונים להכללת נופים בקטגוריה של נופ. א

  .מאפיינים או מרכיבים יחידים במינםנופים בעלי  .1

נוף שמוזכר או מתואר בספר או ביצירת אומנות אחרת לכן דמותו של נוף מסויים זה   .2

 .מוכר לציבור הרחב

 .נוף שהפעילות החקלאית בו ממשיכה ומשחקת תפקיד עיקרי בתחזוקתו .3

רמת  (חצי פיתוח ונשארו מקורייםנוף שהמאפיינים הבסיסיים שלו לא הושפעו מל .4

 .)השתמרות
 

  חשיבותו, ובעקיפין(התרבות ביפן נוף  של והקריטריונים המגדירים את רמת חשיבות. ב

  : הם)לשימור    

 ,נופים המציגים יחסי גומלין הדוקים עם תעסוקות מסורתיות ואורח חיים מסורתי .1

  .קע ייחודיים קרתצורות ושימושי והמציגיםקהילות חקלאיות ל הקשורים

, נופים המציגים יחסי גומלין הדוקים עם תעסוקות מסורתיות ואורח חיים מסורתי .2

 .תופעות טבע ייחודיותהקשורים לקהילות חקלאיות והמציגים 

 המייצגים תעסוקות מסורתיות או אורח נופים המצויים בסביבת נכסים תרבותיים .3

 .חיים מסורתי והמהווים סביבה תומכת עבורם

 .ל הנופים לעילשילוב ש .4
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  : התרבותי ביפן הםמשלימים של הנוףהיתרונות ה. ג
  אזורהטיפוס של -נוף שהוא אב  .1

  "נוח"או " יפה"נוף שנתפס רגשית כ  .2

  מערכת אקולוגיתלתרומתו של נוף   .3

  של נוף נדירותו  וייצוגיותו  .4

   תרבותיכולת של הקהילה המקומית והרשויות המקומיות לשמר ולתחזק נוף   .5

  
  תנוף תרבות חקלאי   3.1.3

 שהוכן עבודהההתייחסות הראשונה בספרות למושג של נוף תרבות חקלאית נמצאה בנייר 

 ,Nersten, Pushmann, Hofsten, Elgersma)עבור משרד החקלאות של נורבגיה 

Stokstad, Gudem, 1999( , בהתייחס למאפייניהם המרחביים והפיזיים של הנוףאך 

 כוללים אזורים המצויים תחת נופי תרבות חקלאית", גדרה בנורבגיהעל פי הה. בלבד

שטחי מרעה ורעייה ,  שטחים מעובדים–השפעתה של הפעילות החקלאית בעבר ובהווה 

גם , תלרבות אזורי חקלאות אינטנסיבי, ושיירי שטחים, גבולות של שדות, כולל יערות סמוכים

  ". ושטחים נטושים ומוזנחים, של חקלאות בעלאזורים , בקנה מידה קטן וגם בקנה מידה גדול

  
נייר עמדה שהוכן על ידי  בנמצאה ית ונכסיהחקלאהתרבות הלנוף נת והתייחסות יותר מגו

- כלליות הגדרותמציג ו אינהמסמך  . ארגון הסחר העולמיחקלאות של נורבגיה עבורהמשרד 

מורשת תרבותית   שלמושגאת ה דירגמהוא  אך תחקלאיהתרבות השל נוף תיאורטיות 
  . להערכה ולשימורנושא כ) Agriculture's cultural Heritage (חקלאית

כל הסימנים הפיזיים הנמצאים , Ministry of Agriculture , 2001)  (נייר עמדה זהל בהתאם

-סימנים אלה כוללים שרידי מבנים פרה. בנוף החקלאי הם חלק ממורשת כללית תרבותית

סוגים שונים של מתקנים , בניינים, ארכיאולוגיים מהתקופות השונות-היסטוריים והיסטוריים

, ד מסורתיותשיטות עיבו, כמו כן .מעובדים גובלים-סוגי אדמה מעובדת ושטחים לא, חקלאיים

לא (הרוחנית מורשת החלק חשוב של מקומי מהווים מלאכות יד מקומיות ופולקלור 

  .חקלאיתה של התרבות) החומרית

  :למספר קטגוריותבנורבגיה  סווגו  נכסי המורשת החקלאית דיעואור ותי תצרכיל
  מגורים חקלאיים 
 מבנים חקלאיים לייצור ואחסנה 
 סוללות , תעלות, טרסות, גשרים, דרכים: מתקנים טכניים ואחרים כגון 
 משקהעצים של חצר , שדרות, בוסתנים, גינות חקלאיות פרטיות 
  שטחי מרעה,שדות חיצוניים, כל הסוגיםמ קרקע מעובדת 
עם או ללא קשר להיסטוריה של העבודה , ארכיאולוגייםהיסטוריים ושרידים  

ערימות , שולי שדות, מבנים ובנינים עתיקים: הם כוללים. החקלאית במקום
 שרידי פעילות חקלאית עתיקה בקרקע, אבנים
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 ואזוריםקווים , כנקודותבצורתם הפיזית בנורבגיה חקלאית מאורגנים ה התרבותנכסי מורשת 

חקלאית מצויים ביחידות נוף ה התרבותסימניה הפיזיים של מורשת  .בגדלים שונים

 להגדרת יחידות נוף חקלאיות המבוססת ת מציע שיטה אינטגרטיבינייר העמדה.  חקלאיות

  :שלושה רבדיםשל של שילוב 

 תהליך היסטורי שלו, נכסים ומבנים הרכב,  בקרקעשימוש/אחיזהשל " וותק" 
  .המקבלים ביטוי בנוףנית הנוף יצירת תב

 .עיבוד חקלאי המוטמעות בנוףמערכות שימושי קרקע ושיטות  
  .מערכות חברתיות ואתניות המקבלות ביטוי בנוף 

  

 הרובד הרוחני של התרבות החקלאית ואשימור הלהרובד המשלים הראוי להערכה ו

עולות משלימות פלשיטות עיבוד מסורתיות ולרובד זה כולל את הידע הקשור . המקומית

.   קיימא מסורתייםתסוגי חקלאות ברלו, שיטות ניצול של משאבים טבעייםל, לחקלאות

 המבוססות על יד ותעשיות משפחתיות -ת המשלימה לחקלאות כוללת מלאכותהפעילו

  .משאבי טבע מקומיים ועל מסורת תרבותית ארוכת שנים

  

ית כולל מגוון רחב של אלמנטים גישה דומה לגישה הנורבגית על פיה נוף התרבות החקלא

אלה האחרונים . Alanen and Melnick, (2000)הקשורים בחקלאות הועלה גם על ידי 

מונים שורה ארוכה של אלמנטים טבעיים וכאלה שהם מעשה ידי אדם כחלק מנוף התרבות 

   .קטיגוריה נופית זו-אולם חסרה אצלם הגדרה ספציפית לתת, החקלאית

  
   היסטורינוף חקלאי   3.1.4

הערכה של הנופים ו, תיעוד, בעבודה לזיהוית של נופי תרבות חקלאית נמצאה אחרקטגוריה 

מדגישים , בעבודתם .)Mead & Hunt, 1998 (ארצות הברית,  במינסוטההחקלאיים

המהווה פסיפס מרחבי של    ינוף אינטגרטיבהמחברים את ייחודיות הנוף החקלאי בהיותו 

שנוצרו "  עיתיים" פעילות אנושית ובו בזמן פסיפס של מרכיבי נוף אלמנטים טבעיים וסימני

הווה מ) לדבריהם(הנוף החקלאי " . לרבות הפיתוח העכשווי,בתקופות היסטוריות שונות

,  של בני אדם לסביבתם הטבעיתומשתנהיה ומתפתחת המציגה התייחסות מגוונת חעדות 

 נוף חקלאי היסטורי : "היסטורי כך עבודתם מגדירה את הנוף החקלאי ה."חברהלאדמה ול
גם תכונות תכונות טבעיות וגם  , בתוך אזור גיאוגרפי נתון,מהווה סוג של נוף תרבות הכולל

, תכונות כמו גודל. אירועי עבר או דפוסי פיתוח פיזי, המאפיינות מארג פעילויותמלאכותיות 

בין (גדרות חיות , וסתניםפרדסים וב, קבוצות מבנים, מערכות דרכים,  צורות וארגון שדות

אקלים , גדרות ותעלות ניקוז יחדיו ממחישות תגובות לטופוגרפיה, צמחיה קישוטית, )השדות

  ".וצמחיה במהלך תקופה היסטורית נתונה
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  דינמינוף חקלאי כנוף   3.1.5
 בנושא נופי תרבות  שעסק בסוגיות הקשורות בשימור נופי תרבותבמפגש מומחים 

)UNESCO, 1996(,ומשתניםכנופים חיים תרבות חקלאי פי של נוהם מאפייניו הודגש . 

נופים המגלמים אורחות חיים קודמים בעודם מסוגלים " מוגדרים כנופים תרבותיים חיים

  ".להתקיים בזמנים מודרניים

  

התיישבות  כתגובה לתנאי יכול לבואהשינוי . משתנים באופן קבועמרבית הנופים התרבותיים 

הנוף יכול להשתנות כתוצאה משינוים בשיטת עיבוד . ים וכלכליים משתניםותנאים חברתי

הנוף עלול להיות מושפע מכל שינוי , ככלל. בכללי התנהגות, בתנאי השוק, בכלים, הקרקע

הנופים החקלאיים מהווים . בני אדם בסביבה נתונהעבודה של החיים ותנאיי ההקשור ל

לכן הפתרון לסוגיית שימור , לשינויים כאלהדוגמה בולטת לרגישות הנופים התרבותיים 

הדרך הטובה ביותר לתחזוקתם הנאותה . הנופים החקלאיים אינו יכול להיות שרירותי ופשוט

 יהתוך התחשבות ברצונות, ל בהםושכ המשל הנופים החקלאיים היא עידוד השימוש החקלאי

 ,Beckman)  השימורבתהליכי   זו של האוכלוסיה המקומית ותוך עירוב אוכלוסיהוצרכיה

2000(.  

  
  ישראל בת תרבות חקלאיפינו  וסיווגאפיוןניסיונות ל  3.2

המחקר והעיסוק בנופי התרבות בישראל עסק בעיקרו במיפוי חטיבות נוף והגדרתן על בסיס 

קיימות בארץ , בהתאם. והתפתחותיים כלליים, חזותיים, תפקודיים, מאפיינים מרחביים

ופי תרבות ככלל ועבודות העוסקות בהגדרת נופים חקלאיים עבודות העוסקות בהגדרת נ

אין בנמצא עבודה העוסקת בצורה שיטתית בהגדרת כי , יש להדגיש כבר עתה, אולם. בפרט

  .  בארץהרובד התרבותי של הנופים החקלאיים

  

והתייחס למרבית " נופי מורשת"תרבותי עסק ב-אחד הניסיונות הכלליים יותר לסיווג נופי

מבטא מערכת " מורשת"המושג  ).2002, גיל-הר(הפתוחים והחקלאיים של הארץ הנופים 

של קבוצה , או חלומות, ביטוי לשאיפות, סמלים ודימויים המשקפים אורח חיים מוגדר

תמונת הנוף הנחרתת בתודעה  .חברתית בעלת ערכים מוסכמים ובסיס תרבותי משותף

יאטיבית והכרתית עם שם האזור המתקשרת אסוצ, האישית כמאפיינת חבל ארץ מסוים

מכאן נגזרת  . היא חלק מהמורשת התרבותית האישית של כל אדם-והסיפור ההיסטורי שלו 

כתרומת הנוף הפתוח למכלול הערכים התרבותיים המאפיינים " נופי מורשת"ההגדרה של 

  . דרך הראיה האישית של כל אחד מפרטיה, חברה אנושית
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" דמויות נוף" כפסיפס המורכב מ)2002(גיל -על ידי הרגים הנופים הפתוחים של הארץ מוצ

, טיפוסיות שמאחורי כל דמות כזו עומדים ערכים המזהים אותה עם קבוצת אנשיםויזואליות 

כזו קיימת לכידות ויזואלית המאפיינת " דמות נוף"לכל . ספרותי או דתי ,היסטוריסיפור עם או 

במידה מסויימת גישה זו של הגדרת נוף דומה . תאחרו" דמויות נוף"המבדילה אותה מאותה ו

טיפוסי נוף המורשת , בהתאם להגדרתו. יתמורשת חקלאית תרבותכלזו המוזכרת לעיל 

  :הםשל הארץ העיקריים 

המשבץ ורש ים תיכוני טבעי ושטחי ייעור הנוף הגבעי וההררי המורכב משטחי ח  
, צפת, דוגמת ירושלים(ערים נמצא בשולי הבתוכו ישובים כפריים מסוגים שונים או 

נוף זה כולל אזורי עיבוד חקלאיים בין אם בטרסות ). מעלות חיפה ועוד, כרמיאל
 .עמקים מעובדיםבהרריות ובין אם 

  

 הכולל שטחי עיבוד רציפים שבתוכם משובצים ישובים –הנוף החקלאי האינטנסיבי   
 .רות ברושיםשד, מטעים, מגדל מים,  גגות רעפים טבולים בירק–חקלאיים 

  

הנוף החקלאי האקסטנסיבי הרצוף של הנגב הצפוני המבטא שטחי חקלאות   
 .וישובים כפריים הבוטים בירקותם ביחס לנוף הסובב, נרחבים

  

 המתבטא בכתמים ירוקים –ישובי הערבה י דוגמת –נוף ההתיישבות המדברית   
 .סביב ישובים ירוקים בתוך נוף מדברי פתוח

  

אשר בחלקם ,  נופים בלתי מופרים על ידי התיישבות חדשה–הפתוח הנוף המדברי   
  .כוללים בתוכם שרידי חקלאות עתיקה וישובים עתיקים דוגמת הר הנגב

  

נופי הטרסות , מטעי הזיתים,  החקלאות הערבית–נופי החקלאות המסורתית   
חד בי, השתלבות הכפרים הבנויים בתוך הנוף הפתוח, והשומרות באזורים ההרריים

 . עם ציורי הנוסעים הנוצרים לארץ הקודש
  

, נופים ייחודיים המלווים סיפור היסטורי מוגדר מתולדות הארץ דוגמת נוף הטראסות  
מעיינות הנקבה ושרידי הישובים הקדומים בהרי יהודה המספרים את , השומרות

, הסיפור ההיסטורי מימי התנחלות שבטי ישראל ועד ההתיישבות היהודית החדשה
הנופים הדרמטיים של קניוני מדבר יהודה המספרים את סיפור המרדף של שאול 

נופי התבור ובקעת כסולות המקפלים את סיפורי , אחר דוד וסיפורו המזרע והישימון
אתרי מלחמות ומבנים היסטוריים , כמו גם מבצרי הצלבנים, דבורה יעל וסיסרא

ת המתח והעימותים של עתיקים וחדשים המקפלים בתוכם את ההיסטוריה רווי
 .הארץ

  

, קפלןהתייחסות ספציפית לנופים חקלאיים בארץ ולאיכותם החזותית מצוייה בעבודתם של 

הגדרות המערכת בהתאם לאופיינו הנופים החקלאיים  ,בעבודתם). 2001( אמדורו, ליסובסקי

  ארצותהלאומיים שלגנים שות ה על ידי רצאים בשימושמהנ נופי תרבותשל הבסיסית 

מהווה מרכיב מרכזי בקרב הנופים  חקלאיהנוף ה. ) לעיל3.1.1 ראה פרק (הברית

 בו יחידות טבעיות נרחבות באות לידי שימוש ועיצוב על ידימקום "התרבותיים שכן הוא 
התייחסות ספציפית לנופי זו בעבודה כאמור  אין ).2001, ליסובסקי ואמדור, קפלן( "האדם

 החקלאיים בארץ הם נופים םרובם המכריע של הנופי, מךלפי תפישת המס. תרבות חקלאית
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 הוא נוף תרבותי ורנקולריהנוף ה, להגדרתם.  ורק מיעוטם הם נופים אתנוגראפייםורנקולריים

נופים . מתכננים או מהנדסים,  מעצבים–שהתפתח ללא התערבות ישירה מצד אנשי מקצוע 

.  של היסטוריה ופעילות תרבותיתבותאלה מתפתחים באופן בלתי מכוון ומייצגים שכבות ר

  :להגדרתם, הנופים החקלאיים הורנקולריים כוללים

נופים בעלי כ דוגמה בולטת של נוף ורנקולרי המהווים חקלאיים של הכפר הערבינופים . א

   ,ניא ואורגימרקם ספונטאנ

ורנקולריים הנכללים גם הם בקטגוריה של נופים  תיישבות החקלאית היהודיתהנופי ה. ב

השיקול , לטענתם. נופים מתוכננים על ידי מתכננים מקצועיים חקלאייםהם ברובם שלמרות 

 שבאו אם מתוך שיקולים יצרניים כי ,חקלאי לא נעשה מטעמים אסתטיים שהתכנון ההוא

  .ההשקיההקרקע ו, הטופוגרפיה, להתמודד עם קשיי האקלים

  

 בעלי משמעות שמעבר ם נופי–נופים אתנוגראפיים , כאמור, נופי החקלאות האחרים הם

 סימני - ,  בדרך כלל"פעיל" נוף תרבותי הנוף האתנוגראפי איננו .לביטוי הפיסי בשטח

. הם חסרי חשיבות או שהם נעדרים כליל מהשטח, פעילותו של האדם בנוף אינם ניכרים

 הקבוצה מייחסת -הפיכתו של האזור הטבעי לאובייקט תרבותי נעשית ברמת ההכרה בלבד 

של קשר עם , תרבותית או היסטורית כמייצג מקום של קדושה, וף הטבעי משמעות  דתיתלנ

נופים חקלאיים אינם נכללים בדרך כלל . ל טבעייםאירועים היסטוריים או עם כוחות ע

ערכים שמעבר להיותם מקום של " לעיתים יש להם אך, םבקטגוריה של נופים אתנוגראפיי

או כרקע לחייו של אדם , גרת אידיאולוגיית העבודה הציוניתבמס, לדוגמה, עיבוד והפקת מזון

בין הנופים ). 22, שם" (או כמעטפת לאתר בעל משמעות דתית או תרבותית אחרת, חשוב

נופים ה  את)2001(קפלן וחובריו  מציינים ותת אתנוגראפייו משמעושיש להםהחקלאיים 

 ; הלכה ומצוות,מסורת וחגים,  בהקשרים שונים הקשורים לסיפורי גבורהך"שהוזכרו בתנ

 נופי צפון הארץ המהווים עבור הצליין הנוצרי ;נופים חקלאיים שנוצרו על ידי התנועה הציונית

ההתייחסות לנוף החקלאי כנוף ורנקולרי או כנוף . וכדומה, נופי רקע לסיפור חייו של ישו

. דרך התפתחותואתנוגראפי אינו מסביר עדיין את מהותו של נוף התרבות החקלאית לבד מ

וכן לכל סוג אחר , סיווג התפתחותי זה מתאים גם לנוף תרבות ככלל וגם לנוף חקלאי בפרט

   .של נוף תרבות

  

    ריכוז וסיכום 3.3
שנסקרו לעיל מתייחסים לאלה המעוגנים במערכות הסטטוטוריות ההגדרות והסיווגים 

ציבוריים והממשלתיים הם  כאלה שהגופי;או לאלה שלגביהן קיימת הסכמה רחבה/השונות ו

הסקירה אינה . ה ואפיון נופי תרבות כפריים בארצםרמשתמשים בהם כנקודת מוצא  להגד

. כוללת לפיכך את כלל ההגדרות של נופי התרבות הכפריים והחקלאיים הקיימות בעולם
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המטרה העיקרית בסקירה מכוונת שכזו היא לאתר הגדרות וסיווגים הנוגעים ישירות לנופי 

 ואו כאלה העשויים לשמש מסד להגדרה) להבדיל מנופים חקלאיים(ות חקלאית תרב

 ההגדרות .כפי שמחקר זה מציע בהמשך, מקובלת ואופרטיבית של נוף תרבות חקלאית

רק של אותן ההגדרות החשובות לדעתנו הבסיסיות למסד זה סדורות כקומפילציה הירארכית 

  .כדלקמן, ת החקלאיתלבניית ההגדרה האינטגרטיבית של נוף התרבו

  

  נוף תרבות
  תרבות  נוף. של הטבע והאדם"העבודה המשותפת" תנוף תרבות הוא נוף המייצג את תוצא

תחת , משקף לפיכך את התפתחות החברה האנושית וההתיישבות של בני אדם לאורך זמן

ותחת השפעה רצופה של , או אפשרויות של הסביבה הטבעית/השפעה של אילוצים פיזיים ו

את נופי התרבות ניתן לחלק לפי . חיצוניים ופנימיים, כלכליים ותרבותיים, כוחות חברתיים

בחלוקה לפי מימד תפקודי ניתן להגדיר את נוף המייצג את הפעילות . מימדים שונים

  .החקלאית בטבע

  

  נוף חקלאי
גם ההגדרות השונות יוצאות מנקודת הנחה משותפת שכל נוף חקלאי הוא נוף תרבותי ולכן 

ההגדרות הרלבנטיות ליצירת מסד להגדרת נוף . אותו ניתן לחלק על פי מימדים שונים

  :התרבות החקלאית הן הבאות

 -נוף הכולל אזורים המצויים תחת השפעתה של הפעילות החקלאית בעבר ובהווה   

ושאר ; שטחי מרעה ורעייה כולל יערות קשורים וגבולות של שדות, שטחים מעובדים

גם בקנה מידה קטן וגם בקנה מידה , תבות אזורי חקלאות אינטנסיבילר, השטחים

  .ושטחים נטושים ומוזנחים גם כן, אזורים של חקלאות בעל, גדול

תכונות טבעיות גם  , בתוך אזור גיאוגרפי נתון,מהווה סוג של נוף תרבות הכוללנוף ה  

.  דפוסי פיתוח פיזיאירועי עבר או, המאפיינות מארג פעילויותמלאכותיות גם תכונות ו

פרדסים , קבוצות מבנים, מערכות דרכים,  צורות וארגון שדות, תכונות כמו גודל

גדרות ותעלות ניקוז יחדיו , צמחיה קישוטית, )בין השדות(גדרות חיות , ובוסתנים

  .אקלים וצמחיה במהלך תקופה היסטורית נתונה, ממחישות תגובות לטופוגרפיה

  ,קלאי הואהנוף הח, על פי מאפייניו

  . על תעסוקות מסורתיות ואורח חיים מסורתינוף המתבסס 

 ".רוח המקום " אתשומר מגוון רחב של מאפיינים מקומיים הנוף שהוא בעל 

 .נוף העובר שינוי מחזורי בהתאם לעונת השנה ולתקופה ההיסטורית 

, חומריים וגם רוחנייםגם , נוף שהוא פסיפס רחב של האלמנטים המרכיבים אותו 

 .מצאים בקשר הדדי הדוקהנ
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 .נוף שהוא מגוון 

אדם ההתערבות מ שנוצרה כתוצאה נוף שהוא מערכת אקולוגית ייחודית  

 .טבעיתהבמערכת 

 טבעיים מרכיבים המהווה פסיפס מרחבי של ינוף אינטגרטיבהנוף החקלאי הוא , לפיכך

נוצרו בתקופות ש" עיתיים"מרכיבי נוף פסיפס של הוא גם  ובו בזמן וסימני פעילות אנושית

  .היסטוריות שונות לרבות הפיתוח העכשווי

 

קשור ו,  בסולם המאפייניםבפני עצמוהעומד , ישנו מאפיין נוסףמרבית הנופים החקלאיים ל

 התדמית הסובייקטיבית :אדםהלתפישתו הרגשית והתרבותית של הנוף על ידי בני 

כנופי אדם הים על ידי בני  החקלאיים נתפשםנופיה, בנוסף לתפקודם היום יומי .הנתפשת

 ,למרחבים הפתוחים והחקלאיים של אזור מסויים,  הקשורה בדרך כללתמונת הנוף .מורשת

 אסוציאטיבית עם האזור והסיפור ההיסטורי מתחברת ,האדם של נחרתת בתודעה האישית

 .הן של תושב המקום והן של כל אדם אחר, תרבותי האישיהלחלק מהמטען  והופכתשלו 

  :מאפיין הנוסף של הנוף החקלאימכאן ה

 עבור אנשים נוף מורשתתרבותיים בו מהווה הטבעיים והמשאבים הנוף שמגוון   

  . בעלי זיקה למקום
  

  .כדלקמן, את הנופים החקלאיים ניתן לסווג על פי מספר מימדים

ו "בהתאם לחלוקה הכללית של נופי תרבות על ידי אונסק (התפתחותיאופי ההסיווג לפי . א

  ):של רשות הגנים הלאומיים האמריקאיתיווג הנופים וס

, נוף המתוכנן והנוצר בכוונה תחילה על ידי אדם מקצועי למטרות אסטטיות: תוכנןנוף מ  

  .חברתיות ואחרות

 נוף שהתפתח תוך כדי שימוש על ידי בני אדם שפעילויותיהם או ):ימקומ (ורנקולרינוף   

ביולוגיים ותרבותיים של , תקפים אפיונים פיזייםדרך הנוף מש. נוכחותם עיצבו נוף זה

משפחה או קהילה המאוגדים על ידי הלכי רוח חברתיים או , חיי היום יום של יחיד

  .תרבותיים משותפים

אומנות או , בתחומי דת נוף בעל הקשרים מוגדרים חזקים ):הקשרי(נוף אסוציאטיבי   

ות חומריות העשויות להיות לא ולא עם עדויות תרבבנוף עם מרכיבי הטבע , תרבות

  .  אפילו חסרותאו משמעותיות 

  

   :סולם הערכים התרבותייםסיווג לפי מיקומו של הנוף ב  . ב

  : ניתן לסווג נופי תרבות חקלאיים לשני סוגים עיקריים

  . נוף שהוא בעל ערך משל עצמו  
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  . נוף שערכו מושפע מקרבתו לאתר בעל ערך היסטורי או תרבותי גבוה  

  

   :התפתחות עיתיתסיווג לפי   .ג

 בנקודת זמן כל שהיאנוף שתהליכי ההתפתחות בו הסתיימו  - )או מאובן (משארנוף   

, מרכיביו המשמעותיים. ובין אם לאורך תקופה מסויימת, בין אם באופן פתאומי, בעבר

  . עדיין נראים בצורתם החומרית, לעומת זאת

ל תפקיד חברתי פעיל בחברה עכשווית המחוברת  נוף השומר ע- )נוף חי(ך תמשנוף מ  

הוא ממשיך להתפתח בעודו מראה במקביל עדות מוחשית . לדרך חיים מסורתית

  . משמעותית של התפתחותו ההיסטורית

  

  : נדירותסיווג על בסיס  . ד

טיפוס לאזור מסויים או לתקופה היסטורית -אב, דוגמה ייצוגית המהווהנוף  -נוף טיפוסי   

  .תמסויימ

,  נוף שהוא בעלי מאפיינים או מרכיבים יחידים במינם ברמה מקומית-נוף ייחודי   

  .לאומית או כלל עולמית

  

  :רמת ההשתמרותסיווג על בסיס  .  ה

השינוי יכול לבוא כתגובה לתנאי התיישבות . מרבית הנופים החקלאיים משתנים באופן קבוע

להשתנות כתוצאה משינוים בשיטת עיבוד הנוף יכול . ותנאים חברתיים וכלכליים משתנים

יכולים להיות , השינויים המתרחשים בנוף. בכללי התנהגות, בתנאי השוק, בכלים, הקרקע

או כאלה המהווים עדות , כאלה שלא פוגעים בשלמותו ובזהותו הויזואלית של הנוף, מזעריים

ורית מוגדרת להתפתחות עיתית של הנוף המאבד במקרה זה את השתייכותו לתקופה היסט

או כאלה המביאים לאיבוד המאפיינים החקלאיים של , אך אינו מאבד את אופיו כנוף חקלאי

 על בסיס זה ניתן .לנוף נטוש ומופר, עירוני או לחלופין-דרגתית לנוף סמיההנוף והפיכתו ה

  .להבחין בסיווגים הבאים

נשארו מקוריים  הבסיסיים לא הושפעו מלחצי פיתוח ו נוף שמאפייניו- נוף שמור  

  . לאזור או לסגנון חיים מסויים, לתקופה

 עדות מוחשית , במקביל,ממשיך להתפתח בעודו מראהנוף ה – משתנה/נוף פעיל  

  . משמעותית של התפתחותו ההיסטורית

  . נוף המאבד בהדרגה את זהותו כנוף חקלאי- מוזנח/נוף מופר  

  

   :מרחביסיווג  .  ו

  : אים מסווגים לשני סוגים עיקרייםמבחינה מרחבית הנופים החקל
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פרדס או בוסתן , למשל, כמו(נופים קטנים שאין בהם בנינים או מבנים  - אתרים  

אתרים אלה יכולים להיות אתרים בעלי ערך עצמאי או להיות מרכיב אחד של ). יניסיונ

  .נוף רחב יותר

ם וגם שטחים אתרים ומבני,  נופים רחבים יותר הכוללים מספר בנינים- אזורים  

  .נכללים בקטגוריה של אזורים, מעובדים
 .כי סיווג זה הוא חלקי ביותר ואינו כולל את כל הרמות המרחביות האפשריות למותר לציין

  .במחקר הנוכחי כולל פירוט מרחבי רב יותר) בהמשך(המערך המרחבי המוצע 

  
  ביו ומרכיתיעוד הנוף החקלאי. 4

נערכה סקירת , ישראלו ימופו נופי התרבות החקלאית בלצורך בניית מאגר מידע שעל בסיס

השיטות המוצגות להלן כוללות . ספרות על השיטות הקיימות לתיעוד הנוף החקלאי ומרכיביו

השיטה הנהוגה . בארצות הברית וביפן, שלוש שיטות עיקריות בהן נעשה שימוש בבריטניה

 על  בצורה מפורשת ויושמהפי על ידי מוסדות האיחוד האירו90-בשנות הבאנגליה פותחה 

 .מלכה המאוחדת של בריטניהמכפריים של ההנופים ה עבור  Countryside Agencyידי

היא ו האמריקאיתעל ידי רשות הגנים הלאומיים וגה בארצות הברית פותחה ההשיטה הנ

 מקומות  הלאומי שלסטטוטורי להכללת הנוף ההיסטורי במרשםהמיושמת במהלך 

פיתוח ושימוש של נופי , לשימורהיפנית על ידי הוועדה השיטה פותחה ביפן . היסטוריים

סטטוטורי של הכללת ה מיושמת במהלך  השיטה .יערנות ודייג, תרבות הקשורים לחקלאות

 .תרבות של יפןההנוף ברשימת הנכסים התרבותיים המוגנים על ידי חוק להגנה על נכסי 

המתודה של  התבססה על , ושמה בארץהגישה להגדרת יחידות נוף חקלאיות שפותחה וי

מתודולוגיים שגובשו במסגרת תכנית של ארצות הברית ועל יסודות רשות הגנים הלאומיים 

  ).2002, קפלן (35א " ותמ2020ישראל ל האב 

  

  של בריטניההחקלאיים תיעוד הנופים   4.1
מפורטים , וכפריים והמלצות לפעולה המתבססות על תוצאותיהנופים התהליך זיהוי ותיעוד 

  - וסקוטלנד אנגליהב נוףההערכת מאפייני ל כלליהמדריך את הכים המרכיבים במסמ

Landscape Character Assessment – Guidance for England and Scotland 

 שני , Scottish Natural Heritage-ה וCountryside Agency  - הבחסות שהוכן )2002(

 -והשני , בריטניהשל סק בשימור וטיפוח נופים חקלאיים הם עוב גופים ממשלתיים שהראשון

 טיפוסי נוף עיקריים הגדירנופים הזיהוי ותיעוד התהליך  .בשימור מבנים ונופים היסטוריים

  בתוך טיפוס פרטנית תוחלוקת משנה לאזורים בעלי ייחודיו, מהווים נופים אחידים באופייםה

  :  םמכלולים עיקריים של מרכיביני  טיפוסי הנוף מוגדרים על בסיס ש.נוף נתון
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  .תכסית וצומח, סוג קרקעות, ניקוזמערכות , תצורות נוף, גיאולוגיה: טבעייםמרכיבים . א

  , של חלקות חקלאיותצורות ,  התיישבותדפוסי, שימושי קרקע: תרבותייםמרכיבים . ב

 ).שיפורט בהמשך( הנוףהמימד ההיסטורי של    ו

 בשלב .GISוסס על איסוף והצלבת הנתונים בעזרת מערכת תהליך מבההשלב הראשון של 

 4.1לוח . תיעוד המאפיינים של הנוף המוגדראימות ההגדרות והשני מתבצעת עבודת שדה ל

שדה האת הפרמטרים העיקריים הנכללים בטופס לתיעוד הנוף בשלב עבודת מציג 

(Landscape Character Assessement, 2002).   

  
  .עיקרייםה ויניימאפלפי החקלאי בבריטניה וף תיעוד הנ: 4.1 לוח

  המרכיביםסיווג   מרכיבים עיקריים
  גיאולוגיה

Geology
  GISהתבסס על נתוני 

  טופוגרפיה
Topography

עמק , עמק רחב, גבעה, רמה, מדרון,  מישורי, ניצב,תלול, גלי, שטוח
  צר

  מרכיבים שולטים בנוף
   בניינים

Buildings
בנייני מגורים , מבנים תעשייתיים, עמודים, רניםתו, מבנים חקלאיים

מבנים , מבנים צבאיים, עירוניים-בניינים מגורים עירוניים וסמי, כפריים
  למטרות פנאי ובידור

  מורשת
Heritage

 field (שדהגידולי מערכות , בתים כפריים, )אוטנטיים(בנינים מקומיים 
systems( ,שרידים על ,  חני רו פולחןמבני, היסטוריים- מבנים פרה

חורשות , זיכרון של מלחמות-מצבות, מבנים דתיים, ראשי הגבעות
  עתיקות 

  עיבוד אדמה
Farming

מרעה , שטחים לא מעובדים, שדות, חיותגדרות , גדרות, קירות
  בוסתנים, פרדסים, טרסות חקלאיות, מרעה גולמי, משופר

  תכסית
Landcover

  .מרעה, אדמת בור, ביצה, בתה,  פארק

  עצים/יער
Woodland/Trees

גבולות , יער מעורב, יער של עצים מחטניים,יער של עצים נשירים
עצים בולטים , בוסתנים, פרדסים, שורות עצים ,השדות המסורתיים

  גושי שיחים, בודדים
  הידרולוגיה

Hydrology
   יבשואדי, מעיין, מערכת תעלות מים וניקוז, בריכה, אגם, נחל, נהר

  קשרים
Communications

  תורן תקשורת, עמוד, מסילת ברזל, דרך עפר, שביל, דרך

  קריטריונים של הערכה ויזואלית
  )מימדי-דו (דפוס

Pattern
  חלש, שבור/רצוץ, חזק, שולט

  קנה מידה
Scale

  גדול, בינוני, קטן, אינטימי

  מרקם
Texture

  גס מאוד, גס, בעל תבנית, חלק

  צבע
Color

  צעקני, עוניצב, מעומעם, חדגוני

  אחדות
Unity

  כאוטי, מקוטע, מופרע, מאוחד

  )מימדית-תלת(צורה 
Form  

  מתעקל, קשתי, זוויתי, ישר

  סגירות
Enclosure

  כלוא, סגור, פתוח, מתפרש
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  המרכיביםסיווג   מרכיבים עיקריים
  תנועתיות ויזואלית

Visual Dynamic
  מתועל, מתפזר, נפרש, סוחף

    : של נוףתפישה כללית
  ביטחון

Security
  מאיים, מטריד, בטוח, נוח, יאינטימ

  גירוי
Stimulus

  משרה, מאתגר, מעניין, תפל, מונוטוני

  רוגע
Tranquility

  עמוס, שלו, ריק, מרוחק, בלתי נגיש

  נועם
Pleasure

  יפהפה , מושך, נעים, לא נעים

  

 על פי קריטריונים  הנוףתהערכאת  בתוכה גם תשדה כוללהעבודת יש לציין כי 

. 4.1חלק ממרכיבי הנוף לתיעוד מוצגים גראפית באיור .   ותפישתייםחזותיים, סובייקטיביים

במדרונות , בבנייני לבנים, ות בין חלקות עיבודבין המרכיבים ניתן להבחין בגדרות המפריד

התוצר של כלל תהליך התיעוד היא מפה המסווגת את הנופים . מיוערים ובשדות מעובדים

 . מוגדריםהכפריים לטיפוסי ואזורי נוף 

 Guidance for,:מקור (.אנגליה, Medway Valley - במאפייני נוף טיפוסיים: 4.1איור 
England and Scotland                Landscape Character Assessment, 2002.( 

  

  
  ארצות הבריתבתיעוד הנופים הכפריים   4.2
מציע  קאיתהאמרישל רשות הגנים הלאומיים  National Register Bulletin (1989) -ה

לאומי ה מרשםוליצירת כללים להכללתם בההיסטוריים כלים לזיהוי והערכת הנופים הכפריים 
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 תיעוד ולימוד הנוף מבוסס על סקירת מקורות .בארצות הבריתשל מקומות היסטוריים 

בשלב . GIS ונתוני  מתקופות שונות תצלומי אוויר,מפות,  ועכשוויים כולל ספרותהיסטוריים

מאפיינים  11  התיעוד מתבסס על.  המתעד את מאפייני הנוףסקר שדה מקיף הבא מתבצע 

ארבעת . אדםעל ידי שימוש השנוצרו כתוצאה של התפתחות הנוף ) 4.2 לוח(נופיים 

שאר . תהליכים שעיצבו ומעצבים את הנוף הנתון, בעצם, המאפיינים הראשונים הם

  .המאפיינים מתארים את המצאי הפיזי הקיים בשטח

  
   מרשםהערכה והכללת הנוף הכפרי ב, מאפיינים נופיים ומרכיביהם הנדרשים לזיהוי: 4.2ח לו

  .ארצות הבריתב לאומי של מקומות היסטוריים   ה          
  מאפיין נופי  מרכיבים 

שטחים , טרסות, מרחב פתוח, בוסתן, פרדס, מרעה, שדה
, ותמכר, מחצבות, פארקים, גני משחקים, בתי קברות, ציבוריים

  אזורי חיטוב עצים 

  ת יושימושי קרקע ופעילו
Land uses and activities

, אזורים בעלי שימושי קרקע מוגדרים, מערך כללי של תחבורה
חלוקת (חלוקת בעליות ,  טבעייםםמאפייני, מקבצי מבנים

)מקרקעין

מערך מרחבי
Patterns of spatial organization 

, יות הנראות בשטחהסתגלות לאקלים ולתכונות טבע
, תכנון בנינים, חומרי בניה, אוריינטציה של מקבצי מבנים

  תובלה/שיטות תחבורה

  התייחסות לסביבה טבעית/התאמה
Response to the natural 
environment

, מוסדות אתניים או דתיים, בנינים ומבנים, נוהגי שימוש בקרקע
בתי , י ידמשלח, טכנולוגיה, שיטות בניה, מוסדות קהילתיים

דפוסי חלוקת , שיטות תעבורה, אומנויות מקומיות, חרושת
  השטח

  מסורת תרבותית
Cultural traditions

, ארציות/דרכים מהירות, נחלים ותעלות, דרכים, שבילים
  נתיבי מים, מסילות רכבת

  מערך דרכים
Circulation networks

רכים ד, צמחיה, שימושי קרקע, קירות, חלוקות על ידי גדרות
  תעלות ניקוז, רשתות השקיה, גופי מים, חקלאיות

  סוג תיחום גבולות
Boundary demarcations

שורות , גידולי שדה,  ודקורטיבייםםעצים ושיחים פונקציונאליי
מטעים , פרדסים, צמחיה טבעית, עצים לאורך קירות ודרכים

רצועות , משעולים, גנים, מרעה, חלקות עץ, חורשות, ובוסתנים
  יער ומשטחי דשא , נההג

  צמחיה הקשורה לשימושי קרקע
Vegetation related to land use

, מחסנים, אסמים, מבני משק, מבני דת, בתי ספר, בתי מגורים
  .בית העם

  מבנים ואובייקטים, בנינים
Buildings, structures and objects

  מקבצים  . צמתים/מפגש דרכים, חווה חקלאית, מרכזים כפריים
Clusters

שרידים של מבנים /חורבות, שדות שיוערו מחדש, שרידי דרכים
  עמודים , מערכות השקיה, טחנה, חקלאיים

  אתרים ארכיאולוגיים
Archeological sites

אבני , מצבות, אבני דרך, שבילי מרעה, גשרים להולכי רגל
, יסודות, תעלות, שבלי טיול, עמודי גדר, צמחיה בודדת, שפה

  .צבותשרידי מח

  פריטים
Small-scale elements

  

להבדיל מתפישת התיעוד (טית של הנוף תשדה אינם כוללים הערכה אסהסקרי ש יש לציין 

 מסמכים כחלק להכנת, הקריטריונים להערכה נכנסים בשלב מאוחר יותר). בבריטניה

 ותחשיב: הם,  הקריטריונים להערכה. הנוף במרשם הלאומי למקומות היסטורייםלהכללת

  .)לכידות (שלמותו
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חשיבות הנוף  .להבנת תקופה היסטורית מסויימתנבחנת על ידי תרומת הנוף  חשיבותה

שינויים בשיטות עיבוד  להדגמת תרומתו של הנוף. 1: נבחנת על בסיס ארבעה פרמטרים

. 2. ש להם קשר לקונטקסט ההיסטורי של האזור או לקהילה מסויימתשיהקרקע החקלאית 

חווה ,  למשל;ות של דמות היסטורית בעלת משמעותפעילל לחיים או  הנוףקשר ביןקיום 

 בעל תכונות אסטטיות או שהוא נוף .3.  היה הראשון בקידום טכנולוגי חקלאי מסוייםיהשבעל

 . עדויות ארכיאולוגיות חשובותמכילה נוף. 4. טבעיות מרשימות

  

 מצטבר של  שילובה שלתוצא ינהה )integrity (שלמותה .הנוף הקריטריון השני הינו שלמות

   . הרגשה והקשר, עבודת אמן, חומרים, סביבה, עיצוב/תכנון, מיקום: שבע תכונות

  

 תיעוד הנופים החקלאיים ביפן  4.3
יערנות ודייג של יפן , פיתוח ושימוש של נופי תרבות הקשורים לחקלאות, הוועדה לשימור

נופי  כל כפי שצוין לעיל. תרבותנופי של  ביחס לבחינה ותיעוד תדוגלת בגישה אינטגרטיבי

  המלצותותהנוף נכללשל תיעוד הבתהליך , לפי גישה זו.  כפרייםםהתרבות ביפן הם נופי

 The(   אמצעי שימור מתאימים וכן המלצות על כיווני פיתוח אפשריים של הנוףבדבר

Report of the Study on the Protection of Cultural Landscapes Associated with 

Agriculture, Forestry and Fisheries, 2003(.  התיעוד כולל זיהוי אלמנטים תהליך

שימור של ה הגבולות הרצויים מבחינת אפשרויות תיחום , המרכיבים את הנוף המתועד

 מיקומוגבולות מושפע מהיש לציין כי תיחום . וכן זיהוי הבעיות הקיימות בשטח, יחידת הנוף

 מקבל התייחסות שונהעצמאי תרבותי בעל ערך שהוא נוף : ך תרבותי כולל במערשל הנוף

  .אתרים בעלי ערך תרבותי גבוה/נטית למבניםתספק סביבה תומכת ואול תפקודונוף שהמ

  

, למימדים המרחביים של הנוף הנבחןבתהליך תיעוד הנוף תשומת לב מיוחדת מוקדשת  

" רוח המקום" או מבטאות את ,חזותיתנה נקודות מבט המאפיינות את הנוף מבחיובמיוחד ל

  .של האזור

  : הם הכפרי ביפןנוףההפרמטרים לבחינה ותיעוד 

  . וחברתיים של האזורהיסטוריים, מאפיינים טבעיים 

שינויים , היסטוריה(יערנות או דייג בנוף , מנגנון של פעילות חקלאיתה 

 ).שינויים בשימושי קרקע, במנגנון הפעילות

 .מאפיינים המרחביים של הנוףה וצורהה, מידההקנה  

 . ערכיים של הנוףה םייחודייהזיהוי הערך הכללי והמאפיינים  

 .ואמצעים לשימור הנוף לות האוכלוסיה המקומית יפעזיהוי  

 .נושאים לשימורההגדרת  

  .נושאים לפעילות עתידיתהזיהוי  



  הגדרות ופרישה מרחבית–  בישראלתחקלאיהתרבות הנופי 

 מ"כנון בעתסביבו                                                                        ח מסכם           "דו

29

  

. התרבותי ביפןהחשובים לשימור הנוף  דוגמא גרפית של תיחום המרכיבים מציג 4.2איור 

מאגרי , מטעים, מגורים כפריים, הנוף התרבותי הוא ברובו כפרי וכולל גדרות לשבירת רוח

מרכיבים אלה מהווים פריטי נוף של יחידות נוף . טרסות אורז ועוד, שטחי מרעה, מים

  .ואזור לתכנון נופי, "מחוז נופי"-תת, "מחוז נופי"מוגדרות כגון 

  

 Agency of: מקור (.נוף התרבות הכפרית ביפן ומרכיביהלחלוקת  הדגמה: 4.2איור 
Cultural Affairs, 2005)  

  

  תיעוד הנופים החקלאיים של ישראל    4.4
המתייחס למיפוי נופי תרבות בקונטקסט בישראל הניסיון השיטתי היחיד , כפי שכבר צוין לעיל

. פים החקלאיים בארץהכוללת את מיפוי הנו) 2001(החקלאי היא עבודתם של קפלן וחובריו 

 גנים הלאומייםשיטות שפותחו על ידי רשות ההתבססה על ה) 4.3איור (בניית המפה 

האלמנטים הקובעים את , בהתאם. 35א "ותמ, 2020תכנית האב לישראל , האמריקאית

  : הםלצורכי תיעוד ומיפוי הנוףייחודיותו של 

  הארגון הפיזי של הנוף  .א
 טופוגרפיהה  .ב
 אופייניתהצמחייה ה  .ג
 תעבורהמערך הדרכים וה  .ד
 מיםהמערכות   .ה
 מבנים ואובייקטים אחרים  .ו

  
היחסים בין חלקי מערכת  נבחן המארג המרחבי המשקף את במהלך תיעוד נוף החקלאי

 התייחסות לארגון הפנימי של הניתנ, כמו כן. הנוף המעובדים לבין חלקי הנוף הטבעיים

ה הטופוגרפי של השטח סקירת המבנ. השטח המעובד ולהשפעת הנוף העירוני הסובב

הצמחייה בנוף נבחנת ומתועדת . מאפשרת הבנת הנוף החקלאי ותורמת להגדרת גבולותיו
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- החקלאית מסווגת לגידולים רב/הצמחייה היצרנית. ייםעל מרכיביה הטבעיים והחקלא

ר את משטר הגידולים שנתיים ולגידולי שדה שמפאת אופיים המחזורי מומלץ לתעד ולתא

:  לצמחיה שיש לה קשר אסוציאטיבי עם זהות האזורהתייחסות מיוחדת ניתנה. הכללי שלהם

 ת צמחייהקבוצ. זיתים באזור מבואות ירושלים, כרמים באזור זיכרון יעקב, פרדסים בשרון

צמחייה שאינה יצרנית אך יש לה תפקיד בסימון תבנית ראויה לתיעוד היא שנמצאה נוספת 

תשומת לב מיוחדת לדרכים היסטוריות ניתנה לציה בתחום הדרכים והסירקו . הנוף הנתון

  מערכות אלה . מערכות מים על מרכיביהן הינן נושא חשוב במיוחד בארץ. ולמעברים בנוף

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 )2001, קפלן וחובריו: מקור( .יחידות הנוף החקלאי של ישראל: 4.3איור 



  הגדרות ופרישה מרחבית–  בישראלתחקלאיהתרבות הנופי 

 מ"כנון בעתסביבו                                                                        ח מסכם           "דו

31

בארות , בורות מים, סכרים, אקוודוקטים, כוללות פריטים היסטוריים כמו בריכות לאגירת מים

.  בריכות מים ומערכות השקיה למיניהם, ים יותר כגון מגדלי מיםופוגארות  וכן פריטים מודרני

  . מעיינות ובריכות דגים, נחלים, מערכות המים כוללות גם מערכות ניקוז

  

בקטגוריה של מבנים ואובייקטים לתיעוד נכללים מבנים חקלאיים מודרניים ומבנים 

, תחנות קמח, אבני רחיים, רןגו, מבנים לעיבוד חקלאי כגון גת, היסטוריים כגון שומרות אבן

ניתנת התייחסות למבנים התורמים לנוף הנתון ולמבנים , ככלל. וטרסות חקלאיות

ובין אם בשימוש הקיים במבנה , בין אם בחריגה מקנה המידה של הנוף, עליו" המאיימים"

  .לולים ורפתות, כמו מחסנים גדולים
  

, )2001(דתם של קפלן וחובריו חרף ההתייחסות למבנים ולמתחמי נוף נקודתיים בעבו

המרכיבים השונים של הנוף . הסופי של המחקר היא מפת יחידות הנוף החקלאי" המוצר"

. שימשו ליצירת הכללה מרחבית בעוד שנופי התרבות החקלאית מחייבים פרטנות מרחבית

 הפרק. השונותהחקלאי מיחידות הנוף , או בחלק, נופי התרבות החקלאית יימצאו בכל, בכך

המבנה ודרך הסיווג המוצעים למיפוי נופי התרבות , שלהלן יגדיר איפוא את המהות

  .החקלאית של ישראל

  
  נופי התרבות החקלאית בישראל הגדרת ומבנה. 5

    מהו נוף תרבות חקלאית5.1
 בכל ו  מהווים מרכיב חשוב בתיעודהנמצאים בנוף החקלאיוהטבעיים יים בנו המשאריםה

, צורתם הפיזית, אופיים, אלהים ם של משארהרכב . לעילקרווהמתודות שנסהשיטות 

ו את זהותו ל מקניםאיכות הנוף ואת השתייכותם ההיסטורית ורמת השתמרותם מגדירים 

בכל מערכות תיעוד הנוף הנסקרות אין התייחסות מפורשת לאלמנטים , אולם. כנוף תרבות

 הנמצאים בנוף נטים הבנוייםהאלמ. כאל אובייקט בפני עצמו, החקלאיהבנויים של הנוף 

לבטא , אירועיה ודמויותיה, שרידי העבר שנועדים לשקף תקופה היסטורית"הם החקלאי 

מדיניות , תרבותיות, טכנולוגיות שעברו מן העולם ותפיסות חברתיות , אורחות חיים

. הם מהווים מרכיב קבוע בנוף חקלאי משתנה, ך יתרה מכ).2004, כהן-עמית ("וכלכליות

פיזיים או , מהווים לפיכך נכסי תרבות, טבעייםהם בנויים ובין אם הם בין אם , אריםהמש

נכסים אלה ברמת החשיבות הגבוהה ביותר לשימור מהווים את אתרי  .אסוציאטיביים

נכסים חקלאיים ו "באונסקכוללים אתרים אלה . ו"המורשת העולמית הנרשמים על ידי אונסק

מערכות , ישובים חקלאיים, מכלולים של נופים חקלאיים, םכרמי, כגון מערכות גידולי שדה

. מגדלי תחמיץ ואחרים, אורוות, אסמים, וארכיטקטורה חקלאית הכוללת חוות, מים והשקיה
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 העשויים חקלאיבהקשר יוצרים נופי תרבות , בהרכבים שונים, מקבצים של מרכיבים אלה

 הבנויים על בהקשר חקלאי נופי תרבות .ו"להוות חלק מכלל נופי התרבות המוצעים לאונסק

, נכסים בעלי חשיבות נמוכה יותר לשימור עשויים להוות חלק מנופי תרבות חקלאית לאומיים

 על רקע זה ננסה אם כן להגדיר במדויק יותר את מושג נוף התרבות .או מקומיים/אזוריים ו

  .החקלאית

יש  זומשותפת  לעבודה .את עבודתם המשותפת של הטבע והאדם הוא תוצנוף התרבות

 נכסים ,כאמור, ו מגדירה"אונסק. מוגדרות כנכסים תרבותייםתוצאות פיזיות ואסוציאטיביות ה

 69 ( חקלאייםנכסי תרבותגם  מצויים ן אתרי המורשתבי.  תרבותאלה כאתרי מורשת

 החקלאייםנכסי התרבות  .)ו" מכלל רשימת אתרי המורשת של אונסק5%המהווים , במספר

  .סי מורשת בנויה ואסוציאטיבית של פעילות חקלאית בעבר ובהווההם נכ

לרוב ורנקולרי , מהווה סוג של נוף תרבותלכשעצמו הוא נוף ה הנוף החקלאי, במקביל

. הכולל אזורים המצויים תחת השפעתה של הפעילות החקלאית בעבר ובהווה, בהתפתחותו

 פעילות אנושית  טבעיים וסימנימרכיבים המהווה פסיפס מרחבי של י נוף אינטגרטיבזהו

שנוצרו בתקופות " עיתיים"מרכיבי נוף ובו בזמן הוא גם פסיפס של בתחום החקלאי 

הנוף החקלאי כיחידת נוף , אולם. העכשוויהחקלאי היסטוריות שונות לרבות הפיתוח 

הפסיפס . בעיקר בשל הדינמיות שבו, פה איננה ניתנת לשימור כמקשה אחתמרחבית רצי

 מרכיב הואנוף התרבות החקלאית , לפיכך.  חקלאיים כולל מגוון של נכסי תרבותהמרחבי

מגוון תכונות ישנם מימדים מרחביים שונים ומוגדרים וכן למרכיב זה . בפסיפס הנוף החקלאי

 הוא מהווה יחידה מרחבית הניתנת לשימור בתוך יחידת .התפתחותיתמבחינה תפקודית ו

 החקלאי הוגדרו ללא בחינה פרטנית של כלל נכסי התרבות  יחידות הנוף.נוף חקלאי כוללת

ים גיאומורפי הנשענת על ההיבטים החזותיים וה לפיכך סוג של הכללה מרחביתם מהוויםוה

 מוגדר באופן נוף התרבות החקלאית ,לעומת הנוף החקלאי. ים מתייחסםשל המרחב אליו ה

ונקודתי החל מפריט בודד  (יבייםמרכיבים חומריים ואסוציאטמקבצים של  הוא כולל ;פרטני

המקבצים של נכסי  .שעל פיהם מוגדרים בבירור גבולותיו) מכלול מרחבי בגדלים שונים ועד

  .החקלאיתתרבות ה נופי מהווים את, בהרכבים שונים, התרבות החקלאית

  
  
  נופי התרבות החקלאיתסיווג  5.2

 נופי התרבות כיוון שמקבצי הנכסים של התרבות החקלאית מהווים בסיס להגדרת

יתן את הפריטים נ. המרכיב הבסיסי של מקבצים אלה הם פריטי הנוף הבדידים, החקלאית

 הסיווג. 5.1 באיור ת הסיווג מוצגשיטת.  והתפתחותימרחבי, עיתי, לסווג על בסיס תפקודי

יה יכתעש, למשל, פריט נוף נתון המסווג. כדלקמן, )5.1 באיור" (מלמטה למעלה"ערך נ

או כורופלטי וכן הוא יכול להיות משאר היסטורי או אתר  , ליניארי, ל להיות נקודתי יכוחקלאית

אם הפריט הוא נקודתי או ליניארי הוא נשאר מבחינה מרחבית ). רצנטי(הפועל גם כיום 
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החל מאתר נופי , אם הוא כורופלטי הוא יכול לקבל ביטוי מרחבי גדול יותר.  בודדכפריט נופי

כל פריט נופי יכול להוות מרכיב במקבץ נופי המהווה יחידה , בילבמק. ועד לאזור נוף

הטיפולוגיה המרחבית של נופי התרבות החקלאית מוסברת בהרחבה (. מרחבית גדולה יותר

  ).בפרק הבא

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   הנכללים בפועל במחקר פריטי הנוף( .סיווג נכסי מורשת התרבות החקלאית : 5.1איור 
  ).7.3.2וצגים בהמשך בפרק מ               

  
בודד ובין אם שנכלל נוף בין אם שנשאר כפריט , משהוגדר הסיווג המרחבי של פריט הנוף

 נוףכ,  מתוכנןנוףהוא יכול להיות מסווג גם מבחינה התפתחותית כ, במקבץ נופי גדול יותר

ת היא  למעשה ההקבצה המרחבי. מעורבנוףאו כ, ראפיגאתנו/יאטיביצ אסונוףכ, ורנקולרי

. היוצרת את מערכת נוף התרבות החקלאית והיא זו שניתן לסווגה גם מבחינה התפתחותית

אם חלקה התפתח בצורה ורנקולרית וחלקה , למשל, היא הופכת למערכת נוף מעורבת

  .מתוכנן

  
  
   של נופי התרבות החקלאיתת המרחביטיפולוגיה  ה5.3

  
, מיפוי ושימור, עיקר לצורכי תיעודב, הטיפולוגיה המרחבית של נופי התרבות החקלאית

 ליחידות מרחביות שונות בגודלן ובמורכבותן בנויה על תהליך הקבצה של פריטי נוף מוחשיים

סיווג התפתחותי

סיווג מרחבי

סיווג תפקודי

פריטי נוף

ורנקולרימתוכנן
/אסוציאטיבי
מעורבאתנוגראפי

אזור נוף

מתחם נוף

מקבץ נוף

אגן נופי

אתר נופי

פריט נופי

נקודתי

ליניארי
היסטורי

רצנטי

פעילות/עיבוד
חקלאית

תעשייה
חקלאית

תשתיות
לחקלאות

מתקני שרות
ועזר 

לחקלאות

מגורים
/כפריים
חקלאיים

בוסתנים/גנים
מטעים/שדות
פרדסים/כרמים
שטחי מרעה/יערות

בתי גידול מיוחדים
בריכות דייג

מרחבי צייד/מתקני

בתי בד
יקבים/גתות

טחנות קמח
מפחמות

ייבוש ועיבוד טבק
מחלבות/מגבנות

בתי אריזה

סכרים
השקייהמערכות 
בארות/בורות

דרכים ושבילים
טרסות
נמלי דיג

מתקני כליאה 
ח"  לבע
גדרות
גרנות/אסמים
שקתות
שומרות

שדרות עצים
מגדלי שמירה

בתי חווה כפריים
-מכלול יישובי

  חקלאי
בתי ספר חקלאיים

כורופלטי 

סיווג התפתחותי

סיווג מרחבי

סיווג תפקודי

פריטי נוף

ורנקולרימתוכנן
/אסוציאטיבי
מעורבאתנוגראפי

אזור נוף

מתחם נוף

מקבץ נוף

אגן נופי

אתר נופי

פריט נופי

נקודתי

ליניארי
היסטורי

רצנטי

פעילות/עיבוד
חקלאית

תעשייה
חקלאית

תשתיות
לחקלאות

מתקני שרות
ועזר 

לחקלאות

מגורים
/כפריים
חקלאיים

בוסתנים/גנים
מטעים/שדות
פרדסים/כרמים
שטחי מרעה/יערות

בתי גידול מיוחדים
בריכות דייג

מרחבי צייד/מתקני

בתי בד
יקבים/גתות

טחנות קמח
מפחמות

ייבוש ועיבוד טבק
מחלבות/מגבנות

בתי אריזה

סכרים
השקייהמערכות 
בארות/בורות

דרכים ושבילים
טרסות
נמלי דיג

מתקני כליאה 
ח"  לבע
גדרות
גרנות/אסמים
שקתות
שומרות

שדרות עצים
מגדלי שמירה

בתי חווה כפריים
-מכלול יישובי

  חקלאי
בתי ספר חקלאיים

כורופלטי 
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הסיווג המרחבי של נופי התרבות מוצג בצורה . שניתן גם לסווגן על בסיס התפתחותי

  .להלן ההגדרות של כל אחד מהסיווגים המרחביים. 5.2גראפית באיור 

,  שיש לה ביטוי נקודתי,הקשורה לחקלאותכזו או ,  הוא כל שריד לפעילות חקלאיתוףפריט נ

פריט ; פריט נקודתי יכול להיות למשל בית בד או שומרה. או כורופלטי בשטח, ליניארי

ליניארי יכול להיות למשל גדר או שדרת עצים ופריט כורופלטי יכול להיות למשל כרם או 

  . פעיל–ות משאר היסטורי או פריט רצנטי פריט הנוף יכול להי. בוסתן

  
  . של נופי התרבות החקלאיתסיווג המרחביה :5.2איור 
  
  

כורופלטי אחד ולפיכך הוא מייצג נוף נוף  יותר מאשר פריט הכוללהוא מרחב  אתר נופי

אתר נופי יכול להיות . או ליניאריים/ שאין בה פריטי נוף נקודתיים ותרבות חקלאית מגוונת

סיווג זה מהווה למעשה מקרה פרטי של מקבץ . זור מטעים משובץ בבריכות דגיםלמשל א

   .נופי

ים בכל אחד מהתמהילים האפשרי, הוא מרחב הכולל יותר מאשר פריט נופי אחד מקבץ נופי

, המקבץ הנופי יכול להיות שטח הכולל שרידים של בתי מגורים, כך למשל. של פריטי הנוף

המקבץ ישתרע על שטח המוגדר לפי .  חקלאיות ובוסתניםטרסות, טחנת קמח, ממגורות

במידה ויהיה סביבו אגן נופי . ללא אגן נופי סובב, תחומי ההשתרעות של פריטיו הבדידים

  .הוא יהיה חלק ממתחם נוף

למשל בקעה ,  הוא מרחב גיאוגרפי המוגדר מבחינה טופוגרפית בגבולות ברוריםאגן נוף

, לחילופין. או למקבצי נוף/לאתרי ואו מצע מרחבי / מסגרת וסגורה או גבעה מבודדת המהווה

פריט נוף ליניארי

פריט נוף נקודתי

אגן נופי

מתחם נוף

אתר נופי

אגן נופי

מתחם נוף
אגן נופי

מקבץ נוף

מקבץ נוף

)נקודתי(פריט נוף בודד 

מכלול נוף/אזור

כורופלטיפריט נוף 

פריט נוף ליניארי

פריט נוף נקודתי

אגן נופי

מתחם נוף

אתר נופי

אגן נופי

מתחם נוף
אגן נופי

מקבץ נוף

מקבץ נוף

)נקודתי(פריט נוף בודד 

מכלול נוף/אזור

כורופלטיפריט נוף 
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תחת , המוגדר בצורה סובייקטיבית, אגן הנוף יכול להיות אזור חייץ למקבץ או לפריט נופי

או הפריט הנופי המצוי /של המקבץ ו" רוח המקום" על מנת לשמר את ,מגבלות יישומיות

שאינה מורכבת מפריטי הנוף המוגדרים  האגן הנופי היא היחידה המרחבית היחידה .בתוכו

  .לעיל

גבול האגן הנופי הוא . הכולל פריטי ומקבצי נוף ואגן נופי העוטף אותםהוא מרחב  מתחם נוף

להיות בקעה סגורה שקרקעותיה מעובדות מקדמת , למשל ,ימתחם נופי עשו. גבול המתחם

  .ייםובתי חווה כפר, מפחמה, שומרות, יהצים בה מערכות השקדנן ומשוב

בכל תמהיל , מהיחידות המרחביות שלעיל, או חלק,  הוא מרחב הכולל בתוכו את כלאזור נוף

או /ו, המקבצים והפריטים הוא שטח שהתבצעה בו, המרחב שבין המתחמים. אפשרי

עדיין פעילות חקלאית או פעילות הקשורה בחקלאות מכל סוג , או בחלקו/ו, מתבצעת בו

אקלימית המאופיין -להיות אזור הומוגני מבחינה טופו, למשל, מכלול נוף חקלאי עשוי. שהוא

  .על ידי פעילות חקלאית ייחודית ששרידיה פזורים בו ברמות שונות של הקבצה מרחבית

   

   של נכסי התרבות החקלאיתות  הגדרת הגבול5.4
כגבול אחד עשויה להיות . הגבולות של נכסי התרבות החקלאית עשויים להיות כפולים

, או משוחזרים של נכס בנוי/קווי בנין קיימים ואלה בין אם , ה הפיזית של הפריט הנופיההתווי

הן של נכסים בנויים והן של פריטי נוף , גבולות סטטוטוריים או גבולות בעלותאלה ובין אם 

הגבול השני עשוי להיות גבול אזור החייץ העוטף את כל אחד מהפריטים . כורופלטיים

 גבול האגן הנופי עלול להיות .וא למעשה גבול האגן הנופי שהוגדר לעילגבול זה ה. הנופיים

מעל ומתחת לרמה . אילוצי בעלות ומגבלות פיזיות למיניהן, מוגבל בשל אילוצים סטטוטוריים

ניתן להשתמש בסוגים שונים של , המרחבית של מתחם הנוף בו האגן הנופי קובע את הגבול

המרשם הלאומי של נופים כפריים . רבות החקלאיתקווי חייץ כמגדירי גבול לנופי הת

 כמה עושה שימוש ב(US Department of the Interior, 2005)היסטוריים בארצות הברית 

  :סוגים של גבולות

או ישות , מכלול נכסים, או גבולות קנייניים של נכס בודד/גבולות היסטוריים סטטוטוריים ו  .א

  .יורידית שלמה

או שדרות , תעלות השקיה וניקוז, מנים פיזית בנוף כגון גדרות אבןאו מסו/גבולות בנויים ו  .ב

 .ותיקות נטועות

 .קווי זכויות דרך של כבישים ומעברים למיניהם  .ג

 .קווי מצוק וקווי מגע גיאומורפולוגיים אחרים, חופים, כגון נחלים" טבעיים"מאפיינים   .ד

 .קווי בנין של פיתוח רצנטי  .ה

 .הה בנוףקווי צמחיה ותיקה בעלי נראות גבו  .ו

  



  הגדרות ופרישה מרחבית–  בישראלתחקלאיהתרבות הנופי 

 מ"כנון בעתסביבו                                                                        ח מסכם           "דו

36

היא חלק לצורכי מיפוי ושימור בישראל הגדרה מדויקת של גבולות נכסי התרבות אופן 

לאחר שייבחן שלב המיפוי מהמחקר ותתבסס על אפשרויות ההקבצה של נכסי התרבות ב

  .אמפירית מגוון של נכסים

  
  

  
  איתור ותיעוד נכסי התרבות החקלאית.  6
  

     הקריטריונים לתיעוד6.1
כיוון . נכסי התרבות החקלאית מתבסס למעשה על פריטי נוף כהגדרתם לעילהמצאי של 

באזורים , )כורופלטיות וליניאריות, נקודתיות(שהפריטים כוללים ישויות מרחביות שונות 

כיוון שהמחקר הנוכחי מוגבל , ויתרה מזו; מתקופות שונות ובעלי תפקודים שונים, שונים

במקצועיות , במהימנות,  ביעילותויש לבנות, תקציביתבהיקפו הן מבחינת זמן והן מבחינה 

ולצורכי מחקר  ( כולללא יהיה הנכסים מאגרברור כי אלה במגבלות . ובייצוגיות מרבית

מלא ומקיף וכיוון , )ניתן לראות בכך משימה בפני עצמה, אין גם צורך במאגר מלא, מדגים

אלה שיש להם , דעית והיסטוריתהנכסים החשובים ביותר מבחינה משכך הוא חייב לייצג את 

כך ל בהתאם .או ערכי/מוחשי ו,  בשטח ואלה שיש להם ערך סובייקטיבימשמעותיביטוי 

  .הוגדרו שלושה קריטריונים

  

בין אם , קריטריון זה מתייחס להיקף הפיזי של הנכס ששרד – ויזואליות/נראות, שרידות.  א

, מבחינת השימור. דת הנראות שלו בשטחומי, הוא היסטורי ובין אם הוא נכס פעיל גם כיום

  .יש כמובן עדיפות לנכסים בעלי נוכחות ויזואלית

,  כיוון שהמטרה היא לשמר את נופי התרבות החקלאית–ערכית /חשיבות סובייקטיבית.  ב

יש , בין אם היא מוחשית או שאינה מוחשית, לחשיבות הסובייקטיבית והערכית של הנכסים

טיבית של הנכסים קובעת במידה רבה את הנוף החקלאי הנתפש התפישה הקוגני. ערך רב

,  קריטריון זה מביע.על ידי הפרט ותפישה זו קשורה קשר חזק עם הצורך בשימור הנכסים

קריטריון זה ,  במילים אחרות.את התפישה והחשיבות שהפרט מייחס לנכסים, בהתאם

  .משקף את כל מה שהציבור חושב שמהווה נכס תרבות חקלאית

חשוב לכלול ,  מעבר לתפישת החשיבות הסובייקטיבית - היסטורית/חשיבות מדעית.  ג

 קריטריון זה מאפשר .או היסטורית/במאגר את אותם נכסים שיש להם גם חשיבות מדעית ו

, במישרין או בעקיפין, במידה רבה לכלול במאגר גם נכסים בעלי שרידות נמוכה התורמים

  .איתמכלול נוף התרבות החקליצירת ל

  

, השימוש בקריטריונים אלה מקבל ביטוי במקורות הנתונים ששימשו לבניית מאגר הנכסים

  .כמפורט להלן
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  מקורות הנתונים 6.2
ארבעה מכלולי מקורות שימשו לבניית מאגר נכסי התרבות החקלאית באופן שכל מקור בכל 

 המקורות ).6.1איור (אחד מהמכלולים קשור קשר מלא או חלקי עם הקריטריונים לתיעוד 

  הישירים שהשימוש בהם  עונה ומבטא את קריטריון השרידות והנראות הם אלה המכילים 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .מקורות הנתונים והקשרם לקריטריונים לתיעוד: 6.1איור 

  

המקור הראשון . את הנכסים הבולטים ביותר בספרות הטיולים וההדרכה של ידיעת הארץ

 נסקר במלואו וכל נכס הקשור לחקלאות ,במהדורתו החדשה, מדריךה. הוא מדריך ישראל

נסקר מאגר , בנוסף. ולפעילות חקלאית נרשם ונבדק לצורך הכללתו במאגר הנתונים

קריטריונים לתיעוד נכסיםמקורות הנתונים

מקורות ביבליוגרפים

סקר מומחים

מאגרי מידע

מקורות משלימים

ויזואליות/נראות, שרידות

מוחשית(חשיבות סובייקטיבית 
ערכית)/ולא מוחשית

היסטורית/חשיבות מדעית

מדריך ישראל

סקר ספרות משלים

של רשות " 750-קובץ ה"
העתיקות

האגודנחברי , ן"חברי נקודת ח
חברי איגוד , הגיאוגרפית
בעלי תפקידים , המתכננים

ט"ג והחלה"ברט

1:50,000, מפות סימון שבילים

תצלומי אוויר רלבנטיים
קשר מלא

קשר חלקי
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פי זה שימש הן לחיזוק ביבליוגרסקר ". מקור משלים"הספרות הכללי העוסק בידיעת הארץ כ

גרת זו נאספו כל נכסי התרבות  במס.המצאי שנסקר במדריך ישראל והן כחומר משלים לו

מפות סימון שבילים ותצלומי אויר רלבנטים , בנוסף. החקלאית שיש להם עדיין עדות בשטח

ובמיוחד בכל הקשור לנכסים , .שימשו להשלמת המכלול העונה לקריטריון השרידות והנראות

, ווה מקור משליםגם הוא הי) להלן" (750 -קובץ ה",  יש לציין כי מקור נוסף.נופיים-כורפלטים

  .אם כי הקשרו הוא חלקי בלבד

  

המקור הישיר היווה קובץ . טורית קיבלה את ביטוייה מכמה מקורותסהחשיבות המדעית וההי

 כאתרים החשובים  האתרים הארכיאולוגים המוגדרים על ידי רשות העתיקות750המכיל את 

גם המקורות , בנוסף. מתוכם נבחרו כל האתרים המכילים נכסי תרבות חקלאית. ביותר

 שימשו כמקור חלקי הממלא את המתחייב מקריטריון 6.1הביבליוגרפיים המופיעים באיור 

שימש סקר מומחים , באשר לחשיבות הסובייקטיבית של הנכסים. החשיבות המדעית

לחברי , ן"בהפצה אלקטרונית לחברי נקודת ח) --ראה נספח (שהועבר באמצעות שאלון 

ולמספר בעלי תפקידים בכירים , לחברי איגוד המתכננים, הישראליתהאגודה הגיאוגרפית 

המידע מייצג את הנכסים החשובים ביותר . ברשות הטבע והגנים ובחברה להגנת הטבע

לצורך המחקר ,  על בסיס כל המקורות הללו הורכב מאגר הנכסים הכולל.מבחינת הפרט

ואינו מתיימר לייצג את כל , מייצג ברור כי המאגר אינו . נכסי תרבות חקלאית548, הנוכחי

ופרישתו הכלל , בשל קריטריונים העומדים בבסיסו, אולם. נכסי התרבות החקלאית בישראל

הכולל את נכסי התרבות החקלאית , הוא מהווה מדגם מייצג) 7.2וראה בהמשך פרק (ארצית 

  .החשובים ביותר במדינה

  

  
     מבנה מערכת התיעוד6.3

  
של ) 5.1, 5.2איורים (לל את כל מאפייני הסיווג התפקודי והמרחבי מאגר נכסי התרבות כו

הגולמי כוללים מאפיינים בסיסיים המהווים את המרכיב שדות המידע של המאגר . הנכסים

מאגר המידע . של המאגר וכן מאפיינים שנוספו למאגר לאחר עיבוד ומיפוי תימטי של הנכסים

  . את המאפיינים הבאים,בהתאם, כולל

  . מספר הנכס במאגר–  זיהוי שוטףמספר

, בוסתן(, 5.1המאגר כולל את כל סוגי הנכסים המופיעים באיור .  מהות הנכס– פריט/נכס

  ).וכדומה, באר, חווה, טרסות, סכר

אגף כמופיע במפות הרשמיות של ( בכל מקרה בו לנכס יש שם רשמי – מקום/שם הנכס

או בקרבתו מצוי , יופיע שם המקום בו, םבמקרים של נכסים ללא ש. יופיע שמו, )המדידות

  .שם זה הוא לזיהוי נוסף בלבד. הנכס
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לצורך . להלן, 7.2כמתואר בפרק ,  הארץ חולקה למספר אזורים גיאוגרפיים– אזור בארץ

מיפוי וניתוח מרחבי השוואתי הוצמד לכל נכס זיהוי האזור הו הוא מצוי בהתאם לחלוקה 

  .הנזכרת

במידה ומדובר . של כל נכס) שמונה ספרתי(ל קו אורך וקו רוחב  המאגר כול– נקודת ציון

  .טחשנקודת הציון מוקמה כמייצגת את מרכז ה, בפריט כורופלטי

: כדלקמן, 5.1 הסיווג התפקודי מתייחס לכל חמשת הסיווגים המופיעים באיור – סיווג תפקודי

,  ושירות לחקלאותמתקני עזר, תשתיות לחקלאות, תעשיה חקלאית, פעילות חקלאית/עיבוד

  .מגורים חקלאיים

נכס , ההבחנה נעשית בין נכס בנוי. מציין את אופיו ההיווצרותי של הנכס – סיווג היווצרותי

  .ולנכס מעורב, או המהווה צומח, הקשור

  .מאפיין זה מאפשר הבחנה בין נכס היסטורי לבין נכס עכשווי – אופי עיתי

לתקופה ההיסטורית העיקרית בה החל הנכס  שדה מידע זה מתייחס – תקופה היסטורית

, הלניסטית, פרסית, ברזל, ברונזה: ההבחנה נערכה בין התקופות הבאות. או לתפקד, לפעול

עכשווית , מנדטורית, עותמאנית, ממלוכית, צלבנית, ערבית קדומה, נבטית, רומית

  .לא ידוע, )ישראלית(

  .ו שהוא עדיין ממשיך מאפיין המציין אם השימוש בנכס פסק א– שימוש בנכס

, שמור: סולם ההתייחסות כולל.  מאפיין המציין את מצב השתמרות הנכס– מצב השתמרות

  .הרוס, שמור חלקית

בכלל זה מצויין אם .  מאפיין המתייחס למידת הגנתו הנוכחית של הנכס– סטטוס שימור

נכס , בע הדבריםמט. או גן ציבורי/פארק עירוני ו, מגן לאומי, הנכס הוא חלק משמורת טבע

  .אולם אין לכך תמיד ערובה, המצוי באזורים אלה נוטה להשתמר יותר מאחרים

לשם כך נערה הבחנה בין .  מאפיין המציין את הסביבה בה הנכס מצוי– סביבת הנכס

, סביבה בנויה כפרית, סביבה פתוחה חקלאית, סביבה פתוחה טבעית: הסביבות הבאות

  .וסביבה בנויה עירונית

  

  .נוספו במהלך המחקר שדות המידע הנוספים הבאים, אלה" גולמיים" למאפיינים מעבר

. כבסיס לשיוכו המרחבי,  מאפיין זה מציין את אופיו המרחבי של הנכס– אופי מרחבי

  .וכורופלטיים, ליניאריים, ההבחנה נעשתה בין נכסים נקודתיים

כיוון שתהליך . רבות החקלאית מאפיין זה נבנה לצורך תיחום ומיפוי נופי הת– שיוך מרחבי

נקודת המוצא היא שיוכו , על הקבצה מרחבית של נכסים) 8פרק , להלן(המיפוי מתבסס 

כמוצג באיור (בהתאם ניתן לאיזה מן השיוכים המרחביים האפשריים . המרחבי של הנכס

מאפיין זה מופיע במאגר המידע כנתון וקטורי , מטבע הדברים. ניתן לסווג את הנכס) 5.2

  .המאפשר סיווג ליותר מקטיגוריה מרחבית אחת



  הגדרות ופרישה מרחבית–  בישראלתחקלאיהתרבות הנופי 

 מ"כנון בעתסביבו                                                                        ח מסכם           "דו

40

ההבחנה .  עבור כל נכס9 מאפיין זה נבנה בתהליך המוסבר בפרק – חשיבות לשימור

  .חשיבות גבוהה, חשיבות בינונית, חשיבות נמוכה: נעשתה בין הקטיגוריות הבאות

  

  .פרק הבאחלק מן המאפיינים שלעיל שימשו לצורך תיאור ואיפיון מכלול הנכסים כמתואר ב

  

  

  מיון ואפיון מערך נכסי התרבות החקלאית.  7
  

  כללי 7.1
מאגר נכסי התרבות המשמש מסד לבניית מערך נופי התרבות החקלאית בארץ , כאמור לעיל

אינו כולל את כל נכסי התרבות החקלאית המצויים אולם אנו מניחים כי המאגר מייצג את 

ניינים  לשמור עליהם או על רוח המקום אלה שאנו מעואת במיוחד , הנכסים החשובים ביותר

אנו , בהתאם. המאגר כולל נכסים הפרושים על פני כל שטח המדינה,  בנוסף.שהם נוסכים

מניחים עוד כי מציאותם ואופיים של הנכסים מייצגים את אופי נופי התרבות החקלאית כפי 

מתאר ומנתח , יןמאפי, הפרק שלהלן ממיין. שהתפתחו ועוצבו במהלך התקופות ההיסטוריות

  . נכסים548את מערך נכסי התרבות החקלאית על בסיס המאגר הכולל 

  
  

  פרישה גיאוגרפית גולמית 7.2
לצורך ניתוחים השוואתיים ואיפיון המערך הכלל ארצי של 

 אזורים 11 -חולקה הארץ ל, נופי התרבות החקלאית

 פרישת הנכסים מבחינת היקף .)7.1איור (גיאוגרפיים 

ה בהתאם להיקף ולאופי הפעילות ותכונות משתנ

החקלאית ששררה באזורים השונים במהלך ההיסטוריה 

ובהתאם למידת ההרס שפקד את האזורים השונים לאורך 

החלוקה לאזורים גיאוגרפיים אינה חוצה את . ציר הזמן

) בעצם היחידות הגיאומורפיות(גבולות הנופים החקלאיים 

, 4.3איור )(2001(כפי שנתחמו בעבודתו של קפלן וחובריו 

 אלא מקבצת אותם למרחבים גיאוגרפיים גדולים )לעיל

 חופפים יותר את תחומי האופי גבולות האזורים. יותר

החקלאי האזורי בהיבט הגיאומורפי יותר מאשר שיקולים 

  .או אחרים, סטטיסטיים, אחרים של גבולות מינהליים

  

   חלוקה גיאוגרפית: 7.1איור                                          
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 כי שיעור הנכסים  מורה)7.1לוח  ו7.2איור (התפלגות נכסי התרבות החקלאית לפי אזורים 

  בכל . הגבוה ביותר מצוי במישור החוף ולאחריו דווקא באזור המדברי של הר ודרום הנגב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .וקה הגיאוגרפית לאזוריםכלל נכסי התרבות החקלאית על רקע החל:  7.2איור 
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הפרוזדור (מרחבי הגליל מצויים כרבע מכלל נכסי התרבות החקלאית ואילו באזורי ההר 

, בשל שטחם השונה של האזורים.  מכלל הנכסים22% -של מרכז הארץ מצויים כ) והשפלה

לעומת , ר" נכסים לקמ0.17(הנכסים הגבוהה ביותר קיימת בפרוזדור ירושלים צפיפות 

גם . )ר" נכסים לקמ0.07 (ובמרחב שפלת יהודה) 0.02 ממוצעת כלל ארצית של צפיפות

למרות , הנגב). ר" נכסים לקמ0.06(בגליל העליון קיימת צפיפות יחסית גבוהה של נכסים 

ר " נכסים לקמ0.01(הוא אזור דליל יחסית , בוהמצויים אתרים השל יחסית  הרב םמספר

  .עיקר הנכסים מצויים ברמת הנגבו) בכל אחד משלושת האזורים של הנגב

  

  .התפלגות נכסי התרבות החקלאית לפי אזור גיאוגרפי: 7.1לוח 

  אזור  נכסי תרבות חקלאית

 (%)שיעור הנכסים   מספר נכסים

  4.2  23  גולן

  9.6  53  גליל עליון

  10.4  57  גליל תחתון ועמקים

  4.9  27  גליל מערבי

  6.4  35  מנשה-כרמל

  21.0  115  מישור החוף

  12.6  69  פרוזדור ירושלים

  9.3  51  שפלה

  5.4  30  נגב צפוני ומדבר יהודה

  14.2  77  הר ודרום הנגב

  2.0  11  ערבה

  100  548   נכסיםכ"סה

  

בפרוזדור , עיון נוסף בפרישה הגיאוגרפית של נכסי התרבות מורה כי בכל רחבי הנגב

טבעית או חקלאית , וחההרוב המוחלט של האתרים מצויים בסביבה פת, ירושלים ובגולן

אתרים בסביבה עירונית בנויה מצויים בעיקר במישור החוף ומעט בערים בודדות ). 7.3איור (

 בגליל התחתון והעליון מצוי ריכוז יחסי גבוה של אתרים מורשת חקלאיים .ברחבי הגליל

   .ובמידה מסויימת גם בכרמל, המצויים בסביבה בנויה כפרית

  

 בסביבה עירונית בנויה הם אתרי עתיקות הפזורים בעיקר בגנים מרבית הנכסים המצויים

המושבות (בעיקר בישובים שהתעיירו , מיעוטם. עירוניים-ציבוריים ושטחים פתוחים תוך

  . הם אתרים של תעשייה חקלאית מהעת החדשה) בעיקר
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  .לפי סביבת הימצאותםפרישת נכסי מורשת התרבות החקלאית :  7.3איור 
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  תפקודיתופרישה התפלגות  7.3
    התפלגות ופרישה כללית7.3.1

הקבוצה השכיחה ביותר היא זו . נכסי התרבות החקלאית סווגו לחמש קבוצות תפקודיות

 ).7.2ראה לוח ,  מכלל הנכסים38.3%(הכוללת נכסים הקשורים לתעשייה החקלאית 

ואילו מתקני ) 23%(כסים בתחום התשתיות הקבוצה השנייה בשכיחותה היא זו הכוללת נ

השכיחות הגבוהה של נכסים .  מכלל הנכסים6.7%השירות הם הפחות שכיחים ומהווים רק 

בשלושת האזורים . הקשורים לתעשייה החקלאית קיימת בכל רחבי הארץ למעט הנגב

 ,או שהיוו, הגיאוגרפיים המכסים את הנגב הנכסים השכיחים ביותר הם אלה המהווים

 כיוון שהחקלאות באזורי המדבר הייתה פחות יציבה ).7.4 ואיור 7.2לוח (תשתיות לחקלאות 

מובנת השכיחות הגבוהה יחסית של מתקני , ותלויה יותר במים מאשר באזורים הלחים

. חקלאיתהתעשייה ה באזורי הנגב קטן דווקא חלקם של מתקני .תשתית שנדרשו לחקלאות

סי מגורים חקלאיים שנשמרו טוב יותר מאשר באזורים אחרים במרכז הנגב נפוצים בעיקר נכ

  .גם בשל התנאים האקלימיים וגם בשל חוסר הלחץ החלופי על הקרקע בדורות המאוחרים

  

  .התרבות החקלאית לפי סיווג תפקודי ואזור גיאוגרפיהתפלגות נכסי : 7.2לוח 

  אזור גיאוגרפי  (%)סיווג תפקודי 

  מגורים מתקני שירות  ותתשתי  יהיתעש פעילות/עיבוד

  8.7  4.3  0.0  69.6  17.4  גולן

  13.2  9.4  3.8  62.3  11.3  גליל עליון

  12.3  7.0  15.8  36.8  28.1  גליל תחתון ועמקים

  7.4  0.0  25.9  66.7  0.0  גליל מערבי

  14.7  11.8  14.7  47.1  11.8  מנשה-כרמל

  24.6  10.5  20.2  32.5  12.3  מישור החוף

  14.5  5.8  23.2  37.7  18.8  פרוזדור ירושלים

  6.0  4.0  22.0  54.0  14.0  שפלה

  13.3  7.6  53.3  13.3  13.3  נגב צפוני ומדבר יהודה

  35.4  1.3  39.0  15.6  7.8  הר ודרום הנגב

  0.0  9.1  54.5  0.0  36.4  ערבה

  96  37  126  210  78   מספר נכסים–כ "סה

  17.8  6.7  23.0  38.3  14.2  (%)שיעור נכסים 
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או בפעילות /גרפי מורה כי שיעור גבוה של נכסים הקשורים בעיבוד קרקע ובחינה בחתך גיאו

ואילו מתקני , בגליל התחתון ובעמקים, )להלן, בעיקר מתקני צייד(חקלאית נמצאו בערבה 

  .בכרמל ובאזור מנשה, שירות נמצאו בשיעורים גבוהים לאורך מישור החוף

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ת נכסי מורשת התרבות החקלאית לפי סיווגם התפקודיפריש:  7.4איור 
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, החלוקה הכללית לא תהיה שלמה ללא בחינת מהות האתרים בכל קבוצה תפקודית ולפיכך

  .הפרק הבא מציג ומנתח את ההתמחות התפקודית לפי אזורים

  

    התמחות תפקודית לפי אזורים7.3.2
  הגדרת ההתמחות התפקודית.  א

הידוע בשם " מקדם ההתמחות" קבוצה וקבוצה הוגדרה באמצעות ההתמחות התפקודית בכל

המקדם מבטא את היחס שבין משקלו . LQ -  ומסומן להלן כLocation Quotient –הלועזי 

לבין משקלו , היחסי של נכס מסוג מסוים מסך הנכסים של אותו סוג באזור גיאוגרפי נתון

אזור שבו היחס , בהתאם. ג בכל הארץהיחסי של נכס מסוג  מסוים מסך הנכסים של אותו סו

בהתאם חושבו . בנכס הנתון" מתמחה"מוגדר כאזור , 1 -המתקבל לגבי נכס נתון גדול מ

  .כמוצג להלן, של כל הקבוצות התפקודיות" ההתמחות"ומופו ערכי 

  

  התמחות בתעשייה חקלאית.  ב

הנפוצים . ם מיני נכסי13נכסי התרבות החקלאית הקשורים לתעשייה החקלאית כוללת 

בסדר יורד נמצאים ). 7.3לוח (שבהם הן גתות המהוות שליש מכלל הנכסים בקטגוריה זו 

ואילו כל שאר המינים )  מכלל הנכסים28%כל אחד מהם מהווה כ (בתי הבד וטחנות הקמח 

לצורך בחינת ההתמחות התפקודית בתחום התעשייה . מצויים במספרים קטנים יחסית

  .בתי הבד וטחנות הקמח, ח רק הגתותנבחרו לניתו, החקלאית

  

  .התפלגות נכסי התעשייה החקלאית:  7.3לוח 

 (%)שיעור הנכסים   מספר הנכסים  הנכס

  33.3  70  גת

  28.1  59  בית בד

  28.1  59  טחנת קמח

  1.4  3  גת לדיבס

  1.0  2  מסכרה

  0.5  1  מפעל משי

  2.4  5  יקב

  0.5  1  מבטשה

  1.0  2  מסבנה

  3.3  7  מפחמה

  0.5  1  יזהבית אר

  100.0  210  כ"סה
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העיון במפה . את מפת ההתמחות הכללית בתעשייה חקלאית, בין השאר,  מציג7.5איור 

פרוזדור ירושלים והשפלה הם האזורים המתמחים , הכרמל, הגולן, מורה כי כל הגליל

  תמונה כללית זו . בתעשייה חקלאית ואילו באזור הערבה אין אתרי תעשייה חקלאית כלל

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .התמחות אזורית בנכסי תרבות של התעשייה החקלאית:  7.5איור 
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מסתבר כי רק הגליל המערבי מתמחה בכל . משתנה בהתאם למיני הנכסים הנבדקים

האזור המתמחה בטחנות קמח הוא כל מרחב . 7.5שלושת מיני הנכסים המוצגים באיור 

זהו אזור הנחלים של המרחב הלח יחסית ומטבע הדברים שטחנות הקמח . הגליל והכרמל

אזורי ההר והגבעות . מוקמו לאורך הנחלים המוליכים מים תקופה ארוכה יותר במשך השנה

, בהתאם. מירב כרמי הזית) וכנראה גדלו(הגירניות והקירטוניות הם אלה עליהם גדלים 

 ההתמחות האזורית של גתות מעידה גם .אזורים אלה התגלו כאזורים המתמחים בבתי בד

. אקלימיים והליתולוגים של תחום גידול הגפן ותעשיית היין-היא על הקשר עם התנאים הטופו

למרחבי הר ודרום הנגב ) כפי שהיא חוזרת בימים אלה(הגפן התפשטה בתקופות קדומות 

בגליל וגם ייצוג מתמחה לגתות מצוי כמובן גם . ובהתאם האזור התגלה כמתמחה בגתות

  .ביהודה

  

  התמחות בתשתיות לחקלאות.  ג

לוח (הנפוצים ביותר מביניהם .  מינים13נכסי התרבות המהווים תשתיות לחקלאות כוללים 

בורות המים , )14.4%(הבריכות ומאגרי המים , ) מכלל הנכסים21.6%(הם הבארות ) 7.4

ת את האופי האקלימי ההתפלגות מעידה משקפ). 8.8%(ומערכות ההשקיה ככלל , )9.6%(

  .על כל מרכיביה,  קרי השקיה–של ישראל וצורכי הבסיס של החקלאות באזור 

  
  .התפלגות נכסי התשתית לחקלאות:  7.4לוח 

 (%)שיעור הנכסים   מספר הנכסים  הנכס

  3.2  4  סכר

  21.6  27  באר

  4.8  6  מאגורה

  4.8  6  פוגארה

  2.4  3  תלוליות

  9.6  12  בור מים

  14.4  18  יםמאגר מ/בריכה

  4.8  6  אמת מים

  8.8  11  הימערכת השק

  3.2  4  נמל דייג

  0.8  1  נמל חקלאי

  0.8  1  מזח

  3.2  4  מגדל מים

  100.0  126  כ"סה
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מורה על בולטותם של הנגב והגליל ) 7.6איור (מפת ההתמחות הכללית בתשתיות לחקלאות 

כמעט כל . אזורית-יןבחינת מיני הנכסים שנבחרו למיפוי מצביע על שונות ב. המערבי

  מתמחים בתשתיות מים ואילו תשתיות לעיבוד חקלאי מאפיינות , למעט הגולן, האזורים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                       .התמחות אזורית בנכסי תרבות המהווים תשתית לחקלאות:  7.6איור 
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כיוון . נראה מוגבל ומיוחד באופיובמיוחד את אזורי הנגב למעט הערבה בה העיבוד היה כ

אין פלא שמישור החוף והגליל המערבי הם , שתשתיות ההובלה מתייחסות רק להובלת ימית

  .האזורים היחידים המתמחים בפעילות זו

  
  התמחות בעיבוד ובפעילות חקלאית.  ד

בקבוצה זו נכללים בעיקר נכסים כורופלטים המייצגים את שטחי העיבוד ושטחים בהם 

בהם ) 7.5לוח ( מיני נכסים 14 בקבוצה נכללים. פעילות חקלאית, או שעדיין קיימת, יתההי

השדות המעובדים למיניהם , ) מכלל הנכסים בקבוצה32.1%(בולטים במיוחד הבוסתנים 

מרכז מייצג מיקום " (צנטרואיד"השדות מהווים בדרך כלל ). 14.1%(וכרמי הזיתים ) 15.4%(

 נכס .או אזור נוף, מתחם, לטי המסווג בשלב מאוחר יותר לאגןלפריט נופי כורופ) בלבד

מיוחד המייצג פעילות חקלאית הם העפיפונים ששימשו בתקופות קדומות כמתקני צייד 

  . מכלל הנכסים בקבוצה הנוכחית7.7%ומהווים 

  

  .התפלגות נכסי העיבוד והפעילות החקלאית:  7.5לוח 

 (%)שיעור הנכסים   מספר הנכסים  הנכס

  32.1  25  וסתןב

  10.3  8  מטע

  14.1  11  כרם זיתים

  15.4  12  שדה מעובד

  3.8  3  פרדס

  7.7  6  עפיפון

  1.3  1  בריכת דגים

  3.8  3  חוות איקלום

  1.3  1  יער

  1.3  1  שדה מרעה

  1.3  1  מטע אגבות

  2.6  2  מטע תמרים

  2.6  2  מטע בננות

  2.6  2  כרם גפנים

  

למעט , מורה בכל הארץ) 7.7, איור(ת חקלאית מפת ההתמחות הכללית בעיבוד והפעילו

, הגליל התחתון, מצויים נכסים מקבוצה זו אולם מתמחים בכך במיוחד הגולן, הגליל המערבי

אין ולו אזור . אזורית-גם כאן עיון במהות הנכסים מגלה שונות בין. פרוזדור ירושלים והערבה
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השדות , אוחדו הכרמים והמטעיםלצורך מיפוי . אחד המתמחה בכל  מיני הנכסים שבקבוצה

מהכרמל ועד לדרום שפלת , מסתבר כי מרכז הארץ הוא המתמחה בבוסתנים. והמרעה

הגולן והשפלה מתמחים , הנגב מתמחה בשדות ובמרחבי מרעה ואילו מרבית הגליל. יהודה

  .יש לזכור כי אלה הם גם אזורי הקרה בארץ המתאימים במיוחד למטעים. בכרמים ובמטעים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.התמחות אזורית בנכסי עיבוד ופעילות חקלאית:  7.7איור 
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  במתקני שירות לחקלאות התמחות.  ה

. מתקני כליאה לבעלי חיים ומתקני שמירה, הנכסים בקבוצה זו כוללים בעיקרם מתקני איחסון

ר קטן של פעמים רובם מופיעים מספ. )7.6לוח ( מיני נכסים 10בסך הכל נכללים בקבוצה 

  . מכלל הנכסים19.4%למעט ממגורות המהוות 

  

  .התפלגות נכסי התרבות המהווים מתקני שירות לחקלאות:  7.6לוח 

 (%)שיעור הנכסים   מספר הנכסים  הנכס

  19.4  7  ממגורה

  11.1  4  שוקת

  8.3  3  אסם

  8.3  3  שובך

  11.1  4  משרדים

  11.1  4  אורווה

  8.3  3  שומרה

  5.6  2  רפת

  5.6  2  רגד

  11.1  4  שדרה

  100.0  36  כ"סה

  

, ככלל. 7.8לצורך מיפוי ההתמחות האזורית קובצו הנכסים לשלוש קטיגוריות כמוצג באיור 

. נמצאו מתקני שירות לחקלאות, למעט הגליל המערבי, במרבית האזורים הגיאוגרפיים

. מינים- ביןבעוצמות שונות ובשונות, ההתמחות בהם נמשכת מצונה של הארץ ועד דרומה

פרוזדור ירושלים ,  מישור החוף–מתקני השמירה מאפיינים במיוחד את מרכז הארץ 

אין זה . לא נמצאו מתקני שמירה בשאר האזורים, יש לציין כי פרט לגליל העליון. והשפלה

  .נראותם כנראה קטנה, במידה והם קיימים. אומר כמובן כי אין באזורים אלה שרידים לכך

  

 –הם מאפיינים במיוחד את מרכז הארץ והגליל המרכזי , כליאה לבעלי חייםבאשר למתקני 

יש כאן הבחנה ברורה בין אזורים מתמחים לבין אזורים שלא נמצאו בהם . התחתון והעליון

תמונה מעניינת מתגלה באשר לפרישת ההתמחות האזורית במתקני . כלל מתקני כליאה

. צפוי שהיו בו מתקני איחסון רבים,  אזור הנגבבשל האופי המדברי והבלתי יציב של. איחסון

ברובם אלה . מתמחה במתקני איחסון למיניהם, למעט העברה,  מורה כי הנגב7.7איור , ואכן

אולי , אזור נוסף המתמחה במתקני איחסון הוא הגולן. הן מאגורות ואסמים לתבואות ולדגנים

  .דייןבשל ריבוי מתקני הטחינה והעיבוד שהתגלו ומצויים בו ע
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.התמחות אזורית במתקני שירות לחקלאות:  8.7איור 
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  במתקני מגורים חקלאיים התמחות.  ה

כפרים שלמים המהווים כחוות ובין אם כבין אם , יםה זו כוללת מגורים של חקלאקבוצ

 ישנם מגורים וכן םתבתי ספר חקלאיים במסגרבקבוצה ב נכללים , בנוסף. מכלולים ישוביים

עיקר ). 7.7לוח (בסך הכל יש בקבוצה ארבעה מיני נכסים . סיונות ומחקר חקלאייתחנת נ

  . של כלל הנכסים בקבוצה60% -הנכסים בקבוצה הן חוות המהוות למעלה מ

  

  .התפלגות נכסי מגורים חקלאיים:  7.7לוח 

 (%)שיעור הנכסים   מספר הנכסים  הנכס

  60.4  58  חווה

  32.3  31  יישובימכלול 

  6.3  6  בית ספר חקלאי

  1.0  1  תחנת ניסיונות

  100.0  96  כ"סה

  

  
. לצורך מיפוי קובצו בתי הספר החקלאיים ותחנת הניסיונות לקטגוריה של מוסדות ציבור

מגורים חקלאיים , או מהווים, הריכוזים היחסיים הגבוהים ביותר של נכסי תרבות המייצגים

בחינה ההתמחות האזורית בכל , אולם).  7.9איור (ר ודרום הנגב מצויים במישור החוף ובה

  .אזורית רבה-אחד ממיני הנכסים המצויים בקבוצה זו מגלה שונות בין

  

הר ודרום הנגב מתגלה כאזור היחיד . בערבה לא נמצאו כל נכסי תרבות של מגורים חקלאיים

אמנם חוות חקלאיות אך במרבית האזורים האחרים נמצאו . בארץ המתמחה בחוות חקלאיות

" הדרומית"לעומת ההתמחות . לא בריכוזים ובהיקף המעלה אותם לכדי אזורים מתמחים

בנגב לא נמצאו כלל מכלולים . מתמחה במכלולים יישוביים, כל ארץ המזרע שמצפון, בחוות

יישוביים שלמים והממצא כשלעצמו מעיד על אופי ההתיישבות החקלאית שהייתה בנגב 

באזורים . או מרעה נרחבים, ור מרחבי של חוות שהוציאו את לחמם משטחי עיבוד פיז.בעבר

בעיקר בכפרים ששרידיהם מיוצגים במאגר הנכסים , הלחים היה ריכוז גבוה יותר של מגורים

לרוב הם כוללים גם מתקנים . מכלולים אלה כוללים לא רק בתי מגורים. כמכלולים יישוביים

, לול החקלאי מופיע כפריט נקודתי או כורופלטי במאגר הנתוניםבמידה והמכ. חקלאיים שונים

מתקנים חקלאיים פרטניים המצויים בו אינם מופיעים כפריטים בודדים והם מהווים חלק 

  .מהמכלול היישובי השלם

  

 מורה כי האזורים המתמחים בכך הם 7.9איור , באשר למוסדות ציבור הקשורים לחקלאות

מוסדות ציבור נמצאו . הכרמל וכן הנגב הצפוני ומדבר יהודה, רביהגליל המע, הגליל התחתון
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פרט לאזורים אלה לא נמצאים במאגר פריטים מקבוצה זו באזורי הארץ . גם במישור החוף

  .האחרים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  .התמחות אזורית בנכסי מגורים חקלאיים:  7.9איור 
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  התפלגות ופרישה עיתית  7.4
     התפלגות ופרישה כללית7.4.1

 תקופות היסטוריות לפי ההתפלגות המוצגת בלוח 13 -הנכסים המצויים במאגר שייכים ל

נכס שהמשיך בפעילותו במשך מספר . התקופה מתייחסת לראשית תפקודו של הנכס. 7.8

המאגר כולל גם מאפיין , לפיכך. תקופות מופיע במאגר תחת התקופה בה הוא התחיל לפעול

מאפיין זה אינו ". ממשיך לפעול", "פסק לפעול"ן את תפקודו של הנכס במונחים של המציי

 מכלל 19.4%לציין כי עוד ראוי . מתייחס כמובן לנכסים שפעלו מספר תקופות והפסיקו

אינו " לא ידוע"המושג . במסגרת המחקר הנוכחי" לא ידוע"הנכסים מצויים בקטגוריה של 

אלא שמסגרת הזמן שהוכתבה למחקר הנוכחי לא , ידוע כללמציין כי שיוכם התקופתי אינו 

, עובדה זו רק מחזקת את הצורך שבהרחבת יריעת המחקר. אפשרה בדיקה מעמיקה יותר

, הן בזמן והן במשאבים על מנת לפתח מאגר לאומי מקיף וכולל יותר מאשר המאגר המדגמי

  .הנוכחי, היוליה

  
  .לפי תקופההתפלגות נכסי התרבות החקלאית :  7.8לוח 

  (%)שיעור הנכסים   מספר הנכסים  תקופה היסטורית

  0.2  1  ברונזה

  2.0  11  ברזל

  0.2  1  פרסית

  1.1  6  הלניסטית

  11.0  60  רומית

  4.8  26  נבטית

  14.1  77  ביזנטית

  0.6  3  ערבית קדומה

  2.6  14  צלבנית

  0.0  0  ממלוכית

  29.2  160  עותמאנית

  4.8  26  מנדטורית

  10.1  57  יתעכשוו-ישראלית

  100.0  548  כ"סה

  

 אולם לא מן הנמנע כי חלק התקופה המיוצגת ביותר במאגר היא התקופה העותמאנית

. ייצוג-מנכסים המשויכים אליה החלו לתפקד כבר בתקופה הממלוכית הנמצאת במאגר בתת

הרומית והתקופה העכשווית , תקופות נוספות עתירות נכסים הן התקופה הביזנטית
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 הפרישה הגיאוגרפית של נכסי המורשת לפי . לחמישים ושמונה השנים האחרונותהמתייחסת

  ובשל המספר הקטן יחסית של נכסים , לצורך בחינה אזורית.  7.10תקופות מוצגת באיור  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .פרישת נכסי התרבות החקלאית לפי תקופות היסטוריות:  7.10איור 
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דגמי הפרישה . 7.10 כמוצג באיור קובצו הנכסים לארבע תקופות,  יותרבתקופות הקדומות 

המרחבית של הנכסים מורה על ריכוז התחלתי גדול יחסית באזורי השפלה ופרוזדור 

ארכים לתקופה וריכוז זה הולך ומתבזר לצפון ולדרום עם הזמן כאשר נכסים המת. ירושלים

הדגמים המרחביים . בי הגדול ביותרהמנדטורית והעכשווית מייצגים את הפיזור המרח

  .המתקבלים מייצגים במידה רבה את התפוצה הגיאוגרפית של הישובים לתקופותיהם

  
     התפלגות עיתית לפי תפקוד7.4.2

בחינה נוספת שנערכה על מאגר הנכסים הצליבה בין התקופה ההיסטורית לבין תפקודו של 

י של הנכסים הנכללים הוא התפקוד במרבית התקופות התפקוד העיקר). 7.9לוח (הנכס 

התקופה המנדטורית , יוצאים מכלל זה הן שתי התקופות הרצנטיות ביותר. התעשייתי

) 42.3%(חלקם הגדול של הנכסים בתקופה המנדטורית . הישראלית, והתקופה העכשווית

 מהנכסים קשורים לעיבוד 58.2%הם תשתיות לחקלאות ואילו בתקופה העכשווית 

כי חלקם של הנכסים העכשוויים מכלל , יש לציין, ככלל.  חקלאיות שונותולפעילויות

 ורק בנכסים המייצגים עיבוד ופעילות חקלאית מגיעה חלקם 9% -התפקודים הוא פחות מ

  .36.4%של העכשוויים לכדי 

  

  .לפי תפקוד ותקופה היסטורית %) -ב(  התפלגות הנכסים :7.9לוח 

  תקופה  תפקוד

מתקני   תשתיות  ייהתעש פעילות/עיבוד
  שירות

  כ"סה  מגורים

  100.0  100.0  0.0  0.0  0.0  0.0  ברונזה

  100.0  0.0  9.1  18.2  63.6  9.1  ברזל

  100.0  0.0  0.0  0.0  100.0  0.0  פרסית

  100.0  16.7  16.7  16.7  50.0  0.0  הלניסטית

  100.0  5.0  3.3  26.7  61.7  3.3  רומית

  100.0  34.6  0.0  46.2  19.2  0.0  נבטית

  100.0  19.5  1.3  20.8  54.5  3.9  טיתביזנ

  100.0  0.0  0.0  33.3  33.3  33.3  ערבית קדומה

  100.0  14.3  7.1  28.6  50.0  0.0  צלבנית

  100.0  23.3  12.6  18.2  29.6  16.4  עותמאנית

  100.0  23.1  19.2  42.3  7.7  7.7  מנדטורית

  100.0  12.7  5.5  10.9  12.7  58.2  עכשווית

  
  .ש בסיס למיפוי נופי התרבות החקלאית כמפורט להלןמאגר נכסים מגוון זה שימ
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    סיווג ופרישה מרחבית.8
    השיטה להקבצה מרחבית8.1

הוא כולל מקבצים ; נוף התרבות החקלאית מוגדר באופן פרטני, )5בפרק (כפי שהוגדר לעיל 

 החל מפריט בודד ונקודתי ועד למכלול מרחבי בגדלים(של מרכיבים חומריים ואסוציאטיביים 

, המקבצים של נכסי התרבות החקלאית. שעל פיהם מוגדרים בבירור גבולותיו) שונים

 נופים אלה מהווים איפוא פסיפס של .החקלאיתתרבות ה נופי מהווים את, בהרכבים שונים

לצורך  מיפויים פותחה שיטה להקבצה . 5.2כל סוגי הנכסים כפי שהוגדרו מרחבית באיור 

  בפועל בצורה אינטראקטיבית עם מאגר הנכסים הממוחשב המיושמת ) 8.1איור (מרחבית 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .מהלך ההקבצה המרחבית של נכסי התרבות החקלאית:  8.1איור 

בחירת פריט נוף
ובדיקת מהותו

בחינת מערך
הפריטים הסובב

אין פריטים
נוספים

יש פריטים
נוספים

פריט
נוף

נקודתי

פריט
נוף

כורופלטי

פריט
נוף

ליניארי

בדיקת מהות פריטי
קריטריוניםהנוף האחרים

?להקבצה

בדיקת מאפייני ההשתרעות
של פריטי הנוף

פריטי
נוף

כןלא

מקבצי
נוף

קיים מכנה משותף
לא קייםלפרישת האתרים

מכנה משותף

בחינת אופי האזור
לפי סוגי גבולות

קרבה/שייכות
35א "פ תמ"למכלול ע

אגן
נוף

מתחם
נוף

אזור
נוף

לא

כן

בחירת פריט נוף
ובדיקת מהותו

בחינת מערך
הפריטים הסובב

אין פריטים
נוספים

יש פריטים
נוספים

פריט
נוף

נקודתי

פריט
נוף

כורופלטי

פריט
נוף

ליניארי

בדיקת מהות פריטי
קריטריוניםהנוף האחרים

?להקבצה

בדיקת מאפייני ההשתרעות
של פריטי הנוף

פריטי
נוף

כןלא

מקבצי
נוף

קיים מכנה משותף
לא קייםלפרישת האתרים

מכנה משותף

בחינת אופי האזור
לפי סוגי גבולות

קרבה/שייכות
35א "פ תמ"למכלול ע

אגן
נוף

מתחם
נוף

אזור
נוף

לא

כן
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רמת . פריט נוף/בהתאם למערך המרחבי הנוצר על ידי וסביב כל נכס, ברזולוציות משתנות

ועד להתוויה מרחבית , פריט נקודתיהרזולוציה של הפריט הנופי משתנה מנקודת ציון בלבד ל

  .של פריט כורופלטי או ליניארי

  

 בשלב ראשון נבדקת מהותו .תהליך ההקבצה חל על כל אחד מפריטי הנוף הנכללים במאגר

, כאמור, הבחינה נערכת. התפקודית של פריט הנוף ונבחן מערך הפריטים הסובב אותו

או , דה והפריט בודד ואין סביבובמי. בצורה אינטראקטיבית עם מפת המאגר הממוחשב

הוא מסווג בהתאם למהותו המרחבית לאחד משלושת , בקרבתו המיידית פריטים נוספים

או , במידה וישנם סביבו. או כורופלטי, או ליניארי, פריט נקודתי: 8.1הסוגים המוצגים באיור 

, חנת האם קייםבדיקה ראשונה בו. נערכות במקביל שתי בדיקות, פריטי נוף נוספים, בקרבתו

ותו מכלול שייכות לא, השלמה תפקודית, למשל(או שהיה קיים קשר תפקודי בין הפריטים 

 פריט נוףהפריט מסווג כ, אם אין קשר תפקודי). או חלק מקבוצת פריטים זהה, יישובי

הבדיקה השנייה בוחנת . מקבץ נוףמ תפקודי האתר מסווג כחלק במידה וקיים קשר. נקודתי

לפרישת האתרים " מכנה משותף"במידה ונמצא . ההשתרעות של פריטי הנוףאת מאפייני 

אקלימי -השתרעות של חוות באזור טופו, השתרעות של טחנות קמח לאורך נחל נתון, למשל(

בהתבסס גם על תפישת ההקבצה המרחבית  (המצדיק תיחום של מרחב נופי) ב"וכיו, אחד

ראה להלן (י סוגי הגבולות המגדירים אותו אופי המרחב לפ/נבחר סוג, )5.2שהוצגה באיור 

או הקרבה של הפריט למכלול /נבחנת השייכות ו, "מכנה משותף"במידה ולא נמצא ). 8.1לוח 

גיאוגרפית מביאה לצירופו של הפריט , או קרבה, שייכות. 35א "נופי כפרי כפי שמוגדר בתמ

או הפריטים , פריטבהתאם לגבולות המרחב הסובב את ה. הבודד למכלול הנוף החקלאי

 יש לציין כי בחלק מהמקרים . תרבות חקלאיתאזור נוףלאו , מתחםמסווג הנכס ל, הבודדים

 בעקבות פריטי נוף סמוכים בעלי 35א "הורחבו גבולות מכלולי הנוף הכפרי כפי שהוגדר בתמ

הקשר תפקודי ולעומת זאת לא כל מכלולי הנוף הכפרי נכללו במפת נופי התרבות החקלאית 

  .מידה ולא נמצאו בהם נכסי תרבות חקלאית מתאימיםב

  
  קביעת גבולות נכסי התרבות החקלאית  8.2

שימוש בגבולות אפשריים לגבי תיחום נכסים , כאמור, מהלך ההקבצה שתואר לעיל עשה

 הנכסים הנכללים במאגר הסתבר כי לגבי פריטי נוף 548במהלך הקבצתם של . כורופלטיים

אין אפשרות ואין צורך להגדיר גבולות ברמת , יים ובין אם כורופלטייםבין אם נקודת, בודדים

יהיה , או למקבצים של נכסים בודדים, גבולות לנכסים בודדים. הרזולוציה של המיפוי הנוכחי

לגבי נכסי . או שימור, שיפוץ, צורך להגדיר גבולות רק במקרה של תכנון מפורט לצורכי פיתוח

  . צורך בהגדרת גבולותנוף כורופלטיים נמצא בהחלט



  הגדרות ופרישה מרחבית–  בישראלתחקלאיהתרבות הנופי 

 מ"כנון בעתסביבו                                                                        ח מסכם           "דו

61

לצורך שיוכם , גבולות הנכסים החקלאיים, בנוסף לשיקולי מורשת הקשורים לנכס עצמו

עשויים להתבסס על הסיבות שהובילו למיונם המרחבי של הנכסים כמו גם , ומיפויים המרחבי

, בהתאם). Mayne, 2001(על שיקולים הקשורים בצורך לניהול נאות של המשאב התרבותי 

, בעיקר לצורכי שימור עשויים להתייחס גם אל לגבולות סטטוטוריים קיימים, ות הנכסיםגבול

כמו גם אל גבולות של אגנים , גם אל גבולות ברי הבחנה פיזית וחזותית של שימושי קרקע

 על בסיס מחקר הספרות ועל .או אל גבול ההשתרעות של פעילות חקלאית ייחודית, חזותיים

גבולות אפשריים ) 8.1לוח (הותוו להלן , יבי עם מאגר המידעבסיס המחקר האינטראקט

  לא היה צורך בהגדרת גבולות מרחביים , כאמור. לתיחום נכסי התרבות החקלאית

  

  .גבולות אפשריים לכל דרגות הסיווג המרחבי של נכסי התרבות החקלאית: 8.1לוח 

  גבולות הנכס  סיווג מרחבי

   קו בניין קיים–גבול התוויה פיזית 

   קו בניין משוחזר–גבול התויה פיזית 

  גבול קנייני

  גבול מובחן של שימושי קרקע

  גבול סטטוטורי

  גבול גיאומורפי

  פריט נוף

  פריט נקודתי

  

  טיפריט כורופל

  

  פריט ליניארי

  גבול אגן נופי

ביניהם , או שהיו, תחום ההשתרעות של פריטי נוף שישנם
  קשרים תפקודיים
  גבול סטטוטורי

  גבול קנייני

  מקבץ נוף

  35א "פ תמ"מכלול עירוני וכפרי רלבנטי ע

  35א "פ תמ"גבול מכלול נופי רלבנטי ע

  אגן חזותי על פי קו פרשת המים

או /ללא פריטי ו(אגן נוף 
  )מקבצי נוף

  גבול מובחן של שימושי קרקע

או /המתחם יכלול גם פריטי ו(אותם גבולות של אגן נופי   מתחם נוף
  )מקבצי נוף

  35א "גבול מכלול נופי רלבנטי על פי תמ

  אקלימית-תחום בו קיימת הומוגניות טופו

  אזור נוף

  גבול מובחן של פעילות חקלאית ייחודית

  

הותוו גבולות של , לעומת זאת.  עקב רמת הרזולוציה הנמוכה יחסיתלפריטי ולמקבצי הנוף

המוצגים בלוח ) בכל מקרה לגופו(הגבולות הרלבנטיים מתחמי נוף ואזורי נוף על פי , אגני נוף
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יש לשוב ולציין כי גם הסיבות שהובילו למיונם המרחבי נלקחו בחשבון על פי ההגדרות . 8.1

  .5.3שהוצגו בפרק 

  
  התרבות החקלאיתמורשת   הפרישה המרחבית של נופי 8.3

קר הנוכחי כוללים  על מאגר הנכסים של המחמבוססיםהנופי התרבות החקלאית של ישראל 

  אגני נוף19,  גדולים יותרנוף מתחמי נוף מתוכם ששה מהווים חלק מאזורי 24, רי נוף אזו26

 מקבצי נוף מתוכם 68, מתוכם תשעה מהווים חלק מאזורי נוף ואחד מהווה חלק ממתחם נוף

שאר  כל ).8.2לוח ( פריטי נוף בודדים 320 -ו , או ממתחמי נוף/ מהווים חלק מאזורי ו23

על פי ההתפלגות ) לרבות מקבצים(פריטי הנוף מהווים חלק ממרכיבים נופיים כורופלטיים 

  .8.2בלוח המוצגת 

  

  .התפלגות מרכיבי מפת נופי התרבות החקלאית של ישראל:  8.2לוח 

מספר   מרכיב נופי  : המהווים חלק ממספר פריטים בכל מרכיב נופי

  זור נוףא  מתחם נוף  אגן נוף  מקבץ נוף  מרכיבים

  103  105  32  202  320   בודדפריט נוף

  10  13  -  -  68  מקבץ נוף

  9  1  -  -  19  אגן נוף

  6  -  -  -  24  מתחם נוף

  -  -  -  -  26  אזור נוף

  

ח הנוכחי "במקביל מוצגת בנספח לדו. 8.2הפרישה המרחבית של מרכיבי הנוף מוצגת באיור 

 בה ניתן להבחין בפרישה 1:250,000התרבות החקלאית בקנה מידה של מורשת מפת נופי 

 .נכסי הנוף הבודדים/המרחבית של המרכיבים הכורופלטיים ובמיקום המדויק של כל מרכיבי

הקובץ המגנטי של מאגר הנכסים והמפות הנלוות אליו מאפשר כמובן בחינה מדויקת יותר 

  . מרכיבי הנוףלשל התווית הגבולות ומיקום כל

  
ניתן לראות כי אזורי הנוף החקלאי העיקריים פרושים  רה מו8.2באיור על אף חוסר הפירוט 

מעט אגני נוף , בהר ודרום הנגב וכן בערבה מצויים רק מתחמי נוף. בצפון ובמרכז הארץ

א "עיקר אזורי הנוף חופפים במידה רבה את מכלולי הנוף הכפרי של תמ. ומספר מקבצי נוף

 בסיס נכסי התרבות החקלאית למעט כמובן אזורי נוף חקלאי נוספים שהוגדרו על, 35

יש עוד לציין כי אזורי הנוף חוצים במספר מקרים גבולות אל אזורי גיאוגרפיים . שבמאגר

אקלימית אינה חופפת בהכרח את הגבולות הגיאוגרפיים שהוגדרו -ללמדנו שהשונות הטופו

ב מרכי, כאמור, המפה המפורטת המצורפת בנספח מהווה. לצורכי התמצאות ומיפוי כללי

  . בארץשלבית לשימור נופי התרבות החקלאית-הכרחי ראשון במערכת תלת
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  .הפרישה המרחבית של מרכיבי נוף מורשת התרבות החקלאית בישראל:  8.2איור 
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  סיווג לשימור.  9
     הקריטריונים לשימור9.1

לי של אהקריטריונים המחמירים ביותר לשימור הם אלה המגדירים את הערך האוניברס

לי לשימור עליו אעל מנת שאתר יוגדר כבעל ערך אוניברס. ו"ורשת עולם על פי אונסקאתרי מ

  :או בקריטריון השישי ואחד נוסף/לעמוד לפחות באחד מחמשת הקריטריונים הראשונים ו

  האתר מהווה יצירת מופת. א

  האתר מהווה עדות יוצאת דופן למסורת תרבותית. ב

  פת אבן דרך בהתפתחות האנושיתהאתר מהווה דוגמא יוצאת דופן המשק. ג

  האתר מהווה דוגמא יוצאת דופן ערכים אנושיים. ד

  סביבה-האתר מהווה דוגמא יוצאת דופן ליחסי אדם. ה

  .אמונות ואמנות, האתר מהווה דוגמא יוצאת דופן הקשורה למסורות חיים. ו

  

אין זה מן הנמנע שחלק מאתרי מורשת התרבות החקלאית בארץ יעמדו בחלק 

נכלל , המהווה חלק ממאגר נכסי התרבות החקלאית, כך למשל מושב נהלל. יטריוניםמהקר

עמידה בקריטריונים , לפיכך. ברשימת האתרים הטנטטיבית של אתרי מורשת עולם בישראל

ו כמפורט לעיל מהווה אמת מידה אוטומטית לקבלת הסיווג הגבוה ביותר של נכס "של אונסק

  .נתון לשימור

  

נעשה שימוש בשילוב של ) בעצם מרביתם(על זה -שאינם עומדים בקריטריוןלגבי כל הנכסים 

  :שלושה קריטריונים נוספים להגדרת מדרג חשיבותם לשימור

  :מתייחס למאפיינים הבאיםמבטא את הצורך בשימור ו קריטריון זה – נדירות הנכס. א

  ופהטיפוס לאזור או לתק-האם הנכס מהווה אב. 1                          

  ,האם הנכס כולל מאפיינים או מרכיבים יחידים במינם ברמה המקומית. 2                          

  .או הלאומית,                               האזורית
 קריטריון זה מאפשר לסווג את הנכסים לפי מידת השתמרותם בפועל – רמת ההשתמרות. ב

  .מוזנחים/או כנכסים מופרים/ו, משתנים/כנכסים פעילים, כנכסים שמורים

הקריטריון מתייחס למצב ההגנה הסטטוטורית על  – רמת ההגנה הנוכחית על הנכס.  ג

) או חוק העתיקות/ו, למשל על ידי חוק גנים ושמורות טבע(הנכס ומסווג את הנכסים למוגנים 

  .ולנכסים לא מוגנים

  

לי לסיווג מידת חשיבותם של  שימש כ9.1השילוב של שלושת הקריטריונים כמוצג בלוח 

  .הנכסים לשימור
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  .להגדרת מדרג החשיבות לשימור של נכסי התרבות החקלאית" מפתח":  9.1לוח 

  מצב השתמרות

  שמור  שמור חלקית  הרוס

 נדירות הנכס

  לא מוגן  מוגן  לא מוגן  מוגן  לא מוגן  מוגן

גבוה   גבוה  בינוני  בינוני  כן
  ביותר

גבוה   גבוה
  ביותר

  לא
  

  בינוני  בינוני  בינוני  נמוך  נמוך  ךנמו

  

  

     מדרג ופרישה מרחבית9.2
רק , בשלב זה לפחות, ההתייחסות לחשיבות השימור של נכסי התרבות החקלאית מתייחסת

נכסים אינם מקבלים סיווג לשימור /מתחמי ואזורי נוף הכוללים מספר פריטים. לפריטי הנוף

יוצאים מכלל זה הם . חסו למאפיינים כורופלטייםכיוון שהקריטריונים ששימשו עד כה לא התיי

. אגני נוף שקיבלו במאגר ביטוי ברשומה בדידה המתייחסת למעשה ליחידת שטח שלמה

, יכול לכלול מספר נכסים בעלי חשיבות שונה לשימור, לעומת זאת, אזור נוף או מתחם נוף

ם שיסווג גם את מיפוי מתקד. כמו גם נכסים שחלקם כבר שמורים ועל חלקם יש לשמור

באשר להתפלגות הנכסים עצמם . מרכיבי הנוף הכורופלטיים חייב לפיכך להיעשות בעתיד

 - בעלי חשיבות גבוהה מאד ו) 19.9%( נכסים 109נמצאו ) 9.2לוח (לפי חשיבותם לשימור 

  .בעלי חשיבות גבוהה לשימור) 9.1%( נכסים נוספים 50

  

  . לפי חשיבותם לשימורהתפלגות נכסי התרבות החקלאית:  9.2לוח 

  (%)שיעור נכסים   מספר נכסים  חשיבות לשימור

  19.9  109  גבוהה ביותר

  9.1  50  גבוהה

  30.1  165  בינונית

  40.9  224  נמוכה

  100.0  548  כ"סה

  

  
 אין למעשה כל משמעות )9.1איור (לפרישה הגיאוגרפית של הנכסים לפי חשיבותם לשימור 

עובדה זו . פי ישנם נכסים בעלי חשיבות גבוהה לשימורפרט לעובדה שבכל אזור גיאוגר

לנדירות הנכס אין בהכרח שייכות לאזור . משקפת בעיקר את קריטריון הייחודיות האזורית

 חשיבות הנכסים לשימור .הגיאוגרפי ונכסים המייצגים קריטריון זה מפוזרים למעשה באקראי

  .י ואזורי נוףתהווה אחד המשתנים להגדרת החשיבות לשימור של מתחמ
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  .נכסי מורשת התרבות החקלאית בישראל לפי חשיבותם לשימור:  9.1איור 
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  סיכום ומסקנות.  10

 לאפיון ולמיפוי מצאי הנכסים הפוטנציאלי, לאיתורובסיסי המחקר הנוכחי מהווה צעד ראשון 

כיוון שלא נמצאה . המהווה את המסד של נופי מורשת התרבות החקלאית בישראל

נוף "הגדרה למושג של , לראשונה, המחקר מציע, ות ספציפית בספרות העולמיתהתייחס

בין אם גשמיים ובין אם ,  תרבות חקלאיתנכסי העושה שימוש במושג של "תרבות חקלאית

 נופי מהווים את, בהרכבים שונים, המקבצים של נכסי התרבות החקלאית. אסוציאטיביים

 הקובעת את ה טיפולוגיה תפקודית ומרחביתהוגדר, מיפויים לצורך .החקלאיתתרבות ה

  .מרכיבי הנוף ואופי גבולותיהם

  

 נכסים המהווים מאגר מדגמי הכולל את 548המיפוי נערך על בסיס הקבצה מרחבית של 

אין ספק שמאגר . וערכית, חזותית, היסטורית, הנכסים החשובים ביותר מבחינה מדעית

הוא מהווה מאגר תחילי המדגיש את . פשרייםהנתונים אינו כולל ומקיף את כל הנכסים הא

. החשיבות הרבה שבהמשך בנייתו והפיכתו לחלק מאינוונטר לאומי של אתרי מורשת תרבות

על פי בחינת מאפייני המאגר נמצא כי הוא מייצג במידה רבה ביותר את , יחד עם זאת

מערך . ותיההעיתית והגיאוגרפית של מערכי ההתיישבות בארץ לתקופ, הפרישה התפקודית

חלק מהנופים החקלאיים ששרדו הם נופים . חקלאי-זה היה בדורות הקודמים בעיקרו כפרי

מתקופת , פעילים המשקפים את מסורות העיבוד והארגון המרחבי של הדורות האחרונים

חלק אחר מהנופים הם אזורי נוף גדולים המשמרים בחובם מאפיינים כלל . המנדט ועד לימינו

שרידי התרבות החקלאית הקדומה יותר שרדה . ר של טיפוסי נוף חקלאיבעיק, אזוריים

אליהם מצטרפים כמה מאות נכסי נוף , בעיקר במתחמי נוף קטנים יחסית ובמקבצי נוף

הפריטים הכורופלטים בקבוצה זו מתייחסים . ליניאריים וכורופלטים, נקודתיים, בודדים

  .ת גדולותקלאיואו לחוות ח/ישוביים שלמים ובעיקרם למכלולים י

  
 החקלאיים  התרבותקידום מעמדם השימורי של השטחים ונכסיקיבוע ו,  שנטען בתחילהכפי

  על בסיס זה ניתן. סיווגם ומיפוי פרישתם המרחבית, בישראל מחייב תחילה את הגדרתם

גם , ואולי בחלקם, להתקדם ולהטמיע את מעמדם במערך הסטטוטורי הלאומיעתה יהיה 

  .הבינלאומי
  
שלבית לשימור נופי -מרכיב הכרחי ראשון במערכת תלתלפיכך מהווים  המחקר הנוכחי וצרית

  . המלצות ותכנית פעולה, התרבות החקלאית שאמורה בהמשך לקבוע גם מדיניות
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  מומחיםשאלון סקר :  נספח
  

  ,שלום רב
 לקידום ערכי נוף וסביבה באזורים חקלאיים –ן "נקודת ח"במסגרת המחקרים היזומים עבור 

 הגדרות ופרישה –נופי התרבות החקלאית בישראל : "אנו עורכים מחקר בנושא, "בישראל
יין בנופי ובעלי ענ" מומחים"הערכה סובייקטיבית של , בין השאר, מחקרנו כולל". מרחבית

, אנו פונים אליך בבקשה למלא, עוסק בידיעת הארץ ומורשתה/כמי שמצוי. החקלאות בארץ
  .ל חוזר"י את השאלון המופיע בהמשך ולהחזירו לאחר המילוי כקובץ וורד בדוא/ככל שתוכל

  
  ,תודתנו נתונה מראש              

  ,                       בברכה                                                              
  

  אלי שטרן' פרופ                
  מרכז המחקר                                                                               

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

   מחקרשאלון
  

או , טבעי, בנוי,  או שריד(relict) הוא פריט בנוף המהווה משאר נכס תרבות חקלאית

מקבצים של נכסי  .בעבר ובהווה, או כזו הקשורה לחקלאות, אסוציאטיבי של פעילות חקלאית

נופי התרבות  מהווים את ,בהרכבים ובמימדים מרחביים שונים, התרבות החקלאית
  .החקלאית

מי /רשום, לאחר קריאת ההגדרה. חקלאית והגדרתם תרבות יבצים של נכסשלושה מקלפניך 

מהחשוב ביותר לפחות  (מהם לדעתך הנכסים החשובים ביותר בישראל בכל מקבץבבקשה 

  ).חשוב מביניהם

  
שיש לה ביטוי , או כזו הקשורה לחקלאות, הוא כל שריד לפעילות חקלאית - פריט נופי. א

פריט נקודתי יכול להיות למשל בית בד . טי בשטחאו כורופל, ליניארי, נקודתי
פריט ליניארי יכול להיות למשל גדר או אמת מים ופריט כורופלטי ; או שומרה

פריט הנוף יכול להיות משאר היסטורי או . יכול להיות למשל כרם או בוסתן
  .פריט פעיל גם כיום

  
  :י שם ומיקום/ייןצ –? חמשת פריטי הנוף החקלאי החשובים ביותר בארץמהם לדעתך 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

  

המקבץ הנופי יכול , כך למשל. הוא מרחב הכולל יותר מאשר פריט נופי אחד -מקבץ נופי . ב
או משארים קיימים ופעילים של בתי /להיות שטח הכולל שרידים היסטוריים ו

המקבץ . ב"בוסתנים וכיו, טרסות חקלאיות, טחנת קמח, ממגורות, מגורים
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ללא , ח המוגדר לפי תחומי ההשתרעות של פריטיו הבדידיםישתרע על שט
  .אגן נופי סובב

  
  :י שם ומיקום/ציין –? מהם לדעתך חמשת מקבצי הנוף החקלאי החשובים ביותר בארץ

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

  
  
גבול . הוא מרחב הכולל מספר פריטי ומקבצי נוף ואגן נופי העוטף אותם -מתחם נופי . ג

האגן הנופי יכול להיות מוגדר מבחינה . המתחםהאגן הנופי הוא גבול 
או להיות אזור חייץ למקבץ או לפריטים , טופוגרפית בגבולות ברורים

להיות בקעה סגורה , למשל, המתחם הנופי הכולל עשוי. הנופיים
, מקדמת דנן ומשובצים בה מערכות השקיה) כ"בד(שקרקעותיה מעובדות 

  .בתי מגורים כפרייםו, אסמים, שדרות עצים, מפחמה, שומרות
  

  :י שם ומיקום/ציין –? מהם לדעתך חמשת מתחמי הנוף החקלאי החשובים ביותר בארץ

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

  

  

  .ל חוזר"דואקןבץ וורד ב את השאלון הממולא כי/אנא החזר

  

  תודה על שיתוף הפעולה שוב              
  אלי שטרן' פרופ                       

  

  
                  

  
  

  
 

 


