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מגמות בהתפתחות נוף והשפעתם  
על גבולות ומאפיינים של מסדרונות 

ירוקים בשוליים הדרומיים של 
מטרופולין המרכז

1,2אביהוא כהן, 2כהן-עירית עמית, 1יפית כהן

מרכז וולקני, המכון להנדסה חקלאית 1

אילן-אוניברסיטת בר, י"המחלקות לגיאוגרפיה וללימודי א 2

(באדיבות מיכה נצר)40-תמונה משפך נחל שורק שלהי שנות ה
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השנים האחרונות בשוליים  35-מה קרה ב
?הדרומיים של מטרופולין המרכז
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שימושי  
קרקע שנות  

70-ה

–חולון 

ם-בת

אשדוד

מודיעין

קרית  

מלאכי

חורש

חולות

שטח חקלאי

שטח מפותח
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שימושי  
כיום -קרקע 

חורש

חולות

שטח חקלאי

שטח מפותח

צפון

דרום
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עד היום 70-שינויים בכבישים משנות ה

70-שנות ה

כיום
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עד היום 70-שינויים בשימושי הקרקע משנות ה

פיתוח  : המגמה הכללית המצטיירת מנתונים אלו היא ברורה
  .על חשבון שטחים פתוחים וחקלאיים בשתי יחידות המחקר

כאשר הפיתוח וקצב הפיתוח , קיים הבדל בין שתי היחידות
.  גדול יותר ביחידה הצפונית הקרובה יותר למטרופולין
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עד היום 70-שינויים בשימושי הקרקע משנות ה

המפותח את החלק  /בשני האזורים מהווה השטח הבנוי
.  היחסי הקטן ביותר כמעט בכל התקופות

השנים   35-הולך וגדל וב חלקו של השטח המפותחאבל 
.  בשתי יחידות המחקר הוכפלהאחרונות והוא 

מן השטח  40%-ביחידה הצפונית החלק הבנוי מהווה כיום כ
המרוחקת יותר מן המטרופולין הוא , ואילו ביחידה הדרומית

.20%-מהווה היום כ
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,  במהלך השנים האחרונות עובר הנוף שינויים רבים•
בעיקר כתוצאה מגידול האוכלוסייה ולחץ גובר על  

. הקרקע

בהעלמות , שינויים אלה מתבטאים בפיתוח מואץ•
בפגיעה במערכות אקולוגיות השטחים הפתוחים ו

.וברציפותם

...סיכום עד כאן
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:  מתוך מסדרונות  אקולוגיים בשטחים הפתוחים

  כלי לשמירת טבע
יהושע שקדי ואלי שדות,  חטיבת המדע ,  רשות הטבע והגנים

הדרך היעילה בעזרתה ניתן לשמור על "... 
שמורות המגוון  הביולוגי היא באמצעות 

.  טבע
שמורות  300-במדינת ישראל למעלה מ

טבע אך אין די בהן בכדי לשמור על המגוון 
  ...."הביולוגי
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:  מתוך מסדרונות  אקולוגיים בשטחים הפתוחים

  כלי לשמירת טבע
יהושע שקדי ואלי שדות,  חטיבת המדע ,  רשות הטבע והגנים

על מנת לשמור על המגוון הביולוגי עלינו לשמור על 
שיאפשרו קיומן של   שטחים גדולים ורצופים

ומעבר של חומר גנטי  , אוכלוסיות גדולות יחסית
רצף קרקעי דרכו יכולים בעלי חיים ( יצירת. )ביניהן

."  מסדרון אקולוגילעבור בין אזורים שמורים נקרא 
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בתחילה הוגדרו מסדרונות אלה בעיקר על פי •
איכויותיהם האקולוגיות והדיון באיכויותיהם  

.  החברתיות והתרבותיות היה מועט

בשנים האחרונות מתרחב הדיון גם לאיכותיהם  •
החברתיות והתרבותיות בעיקר ביחס לשטחים 

.הסמוכים למרחבים עירוניים

ניסיונות לחפוף בין המסדרונות האקולוגיים •
לשטחי נופש ופנאי ולמכלולי מורשת נעשו ברמה 

.תיאורית בלבד

תמורות ביחס למסדרונות ירוקים
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בחינת יציבותם של המסדרונות המיועדים לשימור  •
כמו גם איתור מאפיינים מובחנים אשר הביאו  

.ויביאו ליציבות לאורך זמן

:  השגת יעד זה נעשתה לפי השלבים הבאים•
.איתור מסדרונות ירוקים ואיפיון איכותם בעיקר ברמה הנופית–

.   השנים האחרונות 35בחינת יציבותם לאורך –

והתרבותיים אשר הביאו , החברתיים, איפיון הגורמים הסביבתיים–
.ליציבותם לאורך השנים

הגדרה במידת האפשר של קווים מנחים לאיתור מסדרונות ירוקים  –
. אשר יבטיחו את יציבותם גם לדורות הבאים

מטרת המחקר ושלבי המחקר
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לבחינת המאפיינים נבחרה יחידה נופית המשתרעת בשוליים  •
הדרומיים של מטרופולין המרכז הכוללת את רצועת נחל  

.שורק שהוכרזה מסדרון ירוק

בחינת השינויים העתיים נעשתה באמצעות שתי שיטות  •
:מחקר

בסביבת (   Least Cost Path –LCP)טכניקת נתיב העלות הנמוכה –
בשיטה זו הושווה מסדרון שורק  (. ג"ממ)מערכות מידע גיאוגרפיות 

למסדרונות אחרים בשוליים הדרומיים של מטרופולין המרכז 
.  ונמדדה יציבותו במהלך ארבעה עשורים

שיטה זו נועדה לבסס ולהבהיר את . מחקר איכותי היסטורי –
.הסיבות ליציבותו של  מסדרון השורק

שיטות המחקר
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אזורי הליבה בשטח המחקר

שמורות טבע

פארקים

אזורי ליבה  
נבחרים
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עד היום 70-שינויים בשימושי הקרקע משנות ה

( 65%-למעלה מ)מכיוון שרב השטח הפתוח : הערה חשובה
מתרכז לאורך הגבולות המזרחי והמערבי של אזור המחקר  

מהווה החלק היחסי של השטח המבונה והחקלאי חלק  
מעובדה זו . גדול יותר בתווך בו אמורים לעבור המסדרונות

כי השטח בו אמורים לעבור המסדרונות הינו מופרע , נובע
.עוד יותר מזה המצטייר מתיאור המחקר הכללי
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איתור ומיפוי  
ג  "מסדרונות ירוקים באמצעות ממ

שימוש בטכניקת נתיב העלות הנמוכה  
(least cost path )  להערכת מידת

הקישוריות של מסדרונות חלופיים
 Walker and Craighead, 1997בעקבות 
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תכנון ועיצוב רשתות אקולוגיות

רשתות אקולוגיות בנוף מאוכלס עשויות 
להישמר בטווח הארוך על ידי הגדרת 

  .קרקע-הירארכיה בין שימושי

הירארכיה זו צריכה להיקבע מתוך התייחסות 
לתנאים הסביבתיים הנדרשים לשמירה על  

מערכות אקולוגיות קיימות ועל רמה 
.      מינימאלית של הפרעה מצד האדם
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מקורות המידע ליצירת בסיס הנתונים המרחביים

רמת 
הפרעה

2000-שנות ה90-שנות ה80-שנות ה70-שנות ה

כבישים
גבוהה  
ביותר

מפות  
טופוגרפיות  

1:50k1

מפות  
טופוגרפיות  

1:50k2

שכבות הכבישים a,d3

 1:50מפות טופוגרפיותk3

שכבות הכבישיםa,d4

 1:50מפות טופוגרפיותk4

שטחים  
מבונים

גבוהה  
מפות  

טופוגרפיות  

1:50k1

מפות  
טופוגרפיות  

1:50k2

  שכבת השטחים
a3הבנויים

 1:50מפות טופוגרפיותk3

שכבת השטחים הבנוייםa4

 1:50מפות טופוגרפיותk4

שטחים  
חקלאיים

בינונית
נמוכה-

מפות  
טופוגרפיות  

1:50k1

מפות  
טופוגרפיות  

1:50k2

3דימותי לווין  
שכבת שימושי הקרקעa3

 1:50מפות טופוגרפיותk3

שכבת שימושי הקרקעa4

 1:50מפות טופוגרפיותk4

צומח  
טבעי

---

שכבת  1.
הצומח  
 b3הטבעי

שכבת  2.
 c3הייעור

שכבת  1.
הצומח  
 b3הטבעי

שכבת  2.
c3הייעור

3דימותי לווין

 שכבת שימושי הקרקעa3 

שכבת הצומח הטבעיb3

שכבת הייעורc3 
 1:50מפות טופוגרפיותk3

שכבת שימושי הקרקעa4

שכבת הצומח הטבעיb3

שכבת הייעורc3 
 1:50מפות טופוגרפיותk4

אזורי  
הליבות

  c3שכבת הייעור; b3שכבת הצומח הטבעי;  a3שכבת שימושי הקרקע ; 3דימותי לווין---

a   - ג הלאומי"מהממ ;b - מרשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים;   c -  ל"מקק;    d -צ"מע
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מקורות נתונים

1974מפת אשדוד  - 1:50,000מפה טופוגרפית 
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תמורות במסדרונות ירוקים בשוליים 
משנות  הדרומיים של מטרופולין המרכז

ועד היום 70-ה

איסוף נתונים

1974מפת אשדוד  - 1:50,000מפה טופוגרפית 

ג הלאומי"מעליה שכבת הכבישים של הממ
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עיבוד מקדים של 
שכבות המידע

הפקת קו מיתאר 

של מבנים



'אלול התשסו, ן"נקודת ח–יום עיון 

  –הירארכיה של עלות סביבתית 
עלות גבוה יותר=הפרעה גדולה יותר 

מודל 

ליניארי

מודל

חזקתי

הירארכיה  

של עלות  

סביבתית

קטגוריה

1 1 1 שטחים פתוחים

4 3 2 גידולי שדה

6 5 3 (80-שנות ה)מטעים 

9 8 4 (90-משנות ה)מטעים 

16 20 5 לא בנוי בתוך בנוי

20 28 6 מכביש' מ 30-60מבנוי או ' מ 60-120חיץ של 

24 37 7 לא בנוי בתוך בנוי+ מכביש ' מ 30-60חיץ של 

28 64 8 מבנוי' מ 60-120+ מכביש ' מ 30-60/ בנוי

32 81 9 מכביש' מ 30-60+בנוי/כבישים

36 100 10 מבנוי 80-120+כבישים

40 121 11 כבישים+בנוי
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.יצירה של משטחי מסדרונות חלופיים

CORRIDOR(<accum_grid1>, <accum_grid2>)

ליבה  
מערבית

ליבה  
מזרחית
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:  תוצאות
משטחי מסדרונות  

70-שנות ה

80-שנות ה
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משטחי  
מסדרונות  

90-שנות ה

-שנות ה
2000
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משטחי  
מסדרונות  

70-שנות ה

-שנות ה
2000
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מודל  –משטחי מסדרונות 
:ליניארי

;השפעה גדולה של המרחק. 1
מערך השטחים החקלאיים  . 2

איננו חלק מן המסדרונות

70-שנות ה

-שנות ה
2000
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ונתיבי  ( תכלת)נתיבי הנחלים העיקריים באזור המחקר 
פי משטחי המסדרונות של  -על)המסדרונות העיקריים 

(70-שנות ה
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איכות מסדרונות  
לפי משטח  

המסדרון ומשטח  
העלות

70-שנות ה

איכות לפי משטח  

מסדרונות

70-שנות ה

איכות לפי משטח  

עלות
נראה שעדיין יש  

השפעה של  
המרחק על  

התוצאה
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איכות מסדרונות  
לפי משטח  

המסדרון ומשטח  
העלות

-שנות ה
2000

איכות לפי משטח  

מסדרונות

-שנות ה
2000

איכות לפי משטח  

עלות
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קווי דמיון בין מצב  
השטחים הבנויים בחלק  

לאלו   70-הצפוני בשנות ה
2000-של הדרומי בשנות ה 160.1
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הקרקע  
במרחב

מדד  

הקומפקטיות 

מול מספר  

גושים

CI = Sqrt(Area)*4/Perimeter

Perimeter of a 

Square

Actual perimeter 

found

השטח המפותח  

מגלה קומפקטיות  

גדולה יותר  

מהשטח הפתוח  

והחקלאי



'אלול התשסו, ן"נקודת ח–יום עיון 

השטח הבנוי  
מתפשט  

בעיקר סביב  
גושים קיימים
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שטח חקלאי:  70-ששת הגושים הגדולים בשנות ה
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הוא חקלאי אחריו   2000-הגוש הגדול בשנות ה
פרגמטציה של השטח  –.... שלושה של שטח בנוי

החקלאי



'אלול התשסו, ן"נקודת ח–יום עיון 

מגמות וחיזוי

הפיתוח המואץ מפחית  : המגמה המצטיירת הינה ברורה
באופן משמעותי את מספר המסדרונות הירוקים האיכותיים  

עד למינימום של מסדרון יחיד בתפר שבין החלק הצפוני 
. שנה בלבד 35והדרומי וזאת תוך 

החלק הדרומי נמצא אף הוא תחת לחצי פיתוח אך עדיין  
. נמצא במצב טוב בהרבה מהחלק הצפוני
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מגמות וחיזוי
עם , שילוב של התוצאות ביחס למסדרונות

התמורות בשטח הבנוי וקצב הפיתוח עשוי 
להצביע על תחזית פסימית ביחס למסדרונות 

: ירוקים באזור הדרומי

השטח הבנוי בחלק הדרומי בהווה דומה לשטח  
;  70-הבנוי בחלק הצפוני בשנות ה

;  קצב הפיתוח נמצא במגמת עליה

האיום על השטחים הפתוחים והחקלאיים 
.  עולה
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מגמות וחיזוי

השנים   35המגמות שאפיינו את ניתן לשער כי 
האחרונות בחלק הצפוני של אזור המחקר יאפיינו  

ללא  )את העתיד הקרוב בחלק הדרומי ויפגעו 
באזורים הפוטנציאליים היום לתפקודים של  ( ?תקנה

מסדרונות ירוקים ופארקים מטרופוליניים כמו אזור  
  .נחל שורק ונחל האלה

בניגוד לרב המסדרונות באזור המחקר מגלה השורק  
מה  –יציבות ושומר על גבולותיו ועל איכויותיו 

?   הייחוד שלו
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ניתוח היסטורי   -דיון ביציבות מסדרון שורק 
כרונולוגי

האפיק הגדות והאתרים  –היחס המיוחד לשורק •
נחשף מיד לאחר סיום  -ההיסטוריים הסמוכים 

.  מלחמת העולם הראשונה

מאני היו בארץ 'בשלהי תקופת השלטון העות•
בעיקר באזורים , ישראל שטחי חורש טבעי רבים

,  ואילו שטחי היער הנטוע היו מעטים; ההרריים
.והתרכזו בעיקר באזורי ההתיישבות היהודית

.הבריטים בחרו להרחיב את שטחי היער הנטוע•
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התפרסמה פקודת היערות  - 1920
ובעקבותיה , והחורש הראשונה

הוכרזו אחדים מאזורי היער 
והחורש הטבעי בארץ ישראל  

בהכרזה זו נכללו ". יערות מוגנים"
המתחם . דונם בשפך השורק 400

. כלל את קבר נבי רובין

כיצד נשמר אזור נחל שורק

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94:HPIM3492.JPG
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(1932) חוות מרדכי 

אקליפטוסים  

וחורש טבעי  

בשפך השורק

דונם   1000נטעו הבריטים  - 1930
. בשפך השורק

.ל הרחיבה נטיעה זו"קק - 1952

הרחבה של  - 1926
.  פקודת היערות

בעקבותיה הגדלת 
שטחי החורש  

המוכרזים ונטיעה של 
. אקליפטוסים
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כיצד נשמר אזור נחל שורק

החלטה בריטית לשמור על נחל שורק ועל צמחייתו 
נזכרת לראשונה בניסיונות הבריטים לקבע את 

. 1921החולות הנודדים בסמוך לשפך השורק בשנת 

  1930הוכרזה בשנת ( השורק)שמורת יער נחל רובין 
  .שמורה סגורה שמטרתה לייצב חולות נודדים

בדרום , במזרח דיונות חול, במערב הים'היא נתחמה 
. ' בצפון דיונות חול, מזרח תוואי נחל רובין
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לא התאמצה לשמר  1948ההתיישבות היהודית לאחר •
את מערך הנחלים בארץ ישראל ואת שמורות היער 

. והחורש לאורכן

בתקופה זו עדיין זורמים מים באזור השורק ללא •
והחי והצומח מתפתחים באין , זרימה חזקה, הפרעה
.מפריע

כיצד נשמר אזור נחל שורק



'אלול התשסו, ן"נקודת ח–יום עיון 

כיצד נשמר אזור נחל שורק

  ,1951, אריה שרון בספרו התכנון הפיסי לישראל•
כאזור של שמורת טבע , השורקמציין את 

:שתפקידו לחצוץ בין אזורים בנויים

, העיר תל אביב–האזור העירוני המתפתח מצפון לו  -
בת ים וראשון לציון  , חולון, יפו

הערים אשדוד  –והאזור העתיד להיבנות מדרום לו  -
.ואשקלון
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כיצד נשמר אזור נחל שורק

אזור הפרדה  ', תפקיד הנחל לשמש חגורת ירק•
עלולה  'אשר בהעדרו  'שיקיף כל ריכוז עירוני

ולשם מניעת , העיר להמשיך ולהתפשט ללא קץ
אביב רבתי של -טמיעתם האורבנית הגמורה בתל

.  'הריכוזים העירוניים סביבה
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 נחל שורקלפי תוכניתו של שרון •
מפארק נחל  צריך היה להיות חלק 

דונם  96,000שישתרע על  שורק
ובתחומיו יכללו מורדות הרי 

יהודה מערבית לירושלים ולתפקד 
הן כשטח פתוח הן כחלק 

מהרצועה הירוקה שתגביל את  
התפשטות הבנייה של אזור 

.המרכז בשוליו הדרומיים

כיצד נשמר אזור נחל שורק
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כיצד נשמר אזור נחל שורק

  31א "בתמביטוי לגישה של שרון ניתן למצוא 
  .1992לפיתוח ולקליטת עלייה משנת , לבנייה

גם שם דובר על הצורך בהפרדה בין המרכזים 
:האורבניים הבנויים

הנחלים הזורמים מחוץ לערים צריכים לשמש אזורי 
,  חקלאות ושטח פתוח, הפרדה ולמלא צרכי נופש

.  נכלל ברשימת אזורי ההפרדה נחל שורק
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כיצד נשמר אזור נחל שורק

  השורקנזכר  ,1995ליער ולייעור משנת  22א "בתמ
הנחל מקשר בין  : בנטיעותיו וערכיו ההיסטוריים

ולאורך , פארקים ושמורות טבע, שטחים פתוחים
.צירו נכסי תרבות ומורשת רבים

שיקום ופיתוח 'תכנית אב לשיקום נחל שורק 
סביבתי של אגן הנחל לשימור המערכת האקולוגית 

.1999' ולרווחת האוכלוסייה
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ההתייחסות לשורק ולסביבתו מעתה ואילך היא •
גם אם ההגדרה לא נאמרת  ' נוף תרבות'של 

: 'מייצג את המפגש בין טבע ואדם'נוף ש: במפורש

נוף שמבטא את ההתפתחות האנושית לאורך השנים –
תרבותיים  , חברתיים, ומושפע מגורמים פיזיים

.וכלכליים

כיצד נשמר אזור נחל שורק
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כיצד נשמר אזור נחל שורק

, תכנית המתאר הארצית המשולבת, 35א "בתמ
חוזרים המתכננים ומדגישים את חשיבותם של 

הנחלים כחייצים ירוקים פתוחים בין ריכוזי 
. אוכלוסיה

והתכנית מציינת את , נכלל בחייצים אלה נחל שורק
שיקומו ופיתוחו למטרות פנאי , חשיבות שימורו

. ונופש
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כיצד נשמר אזור נחל שורק

גדותיהם וסביבתם הקרובה  , היחס לנחלי ישראל
,  לעומת ההזנחה. השתנה בעשר השנים האחרונות

זוכים  , השאיבה וניקוז השפכים, הטמנת הנחלים
ליצירת : למעמד חדש 90-הנחלים במהלך שנות ה

,  תכניות לשיקומם, תודעה רחבה בצורך בשמירתם
.  שמירה ותחזוקה, יצירת אמצעים לפיקוח
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כיצד נשמר אזור נחל שורק
:  לנחל שורק וסביבתותמורות אלה נכונות גם ביחס 

בבדיקה שערכו לפני חמש שנים הכלכלנים שאול 
הם  , (28.11.04, הארץ)צבן וגדי רוזנטל בנחל שורק 

את   15%-העריכו כי הזרמת מים נקיים לנחל תעלה ב
ערך הדירות הסמוכות לו וכי פיתוח פארק לגדותיו  

  .25%-יעלה את ערכן ב

כמו כן ניתן יהיה להקים במוקדי נופש לאורך הנחל 
בילוי והסעדה ושיקום הנחל יתרום , עסקי ספורט

לעלייה משמעותית בתשואה השנתית של עסקים 
.  אלה
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כיצד נשמר אזור נחל שורק

הסקירה ההיסטורית הכרונולוגית מראה כי את 
יציבותו של מסדרון שורק במהלך השנים יש להסביר 

לא רק בקצב הפיתוח והתמורות המתרחשות 
. בסביבתו אלא גם במעמדו ההיסטורי
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האיום על נחל שורק

הן  –על הפארק המטרופולוני קיים היום איום 
הן מדרום בגבול  , מצפון בגבול ראשון לציון

מפתחת היום ראשון לציון –מצפון . העיר יבנה
נוצר   1998מאז , מדרום. אזור תעשייה חדש

שיתוף פעולה בין הרשות העירונית יבנה 
והמועצה האזורית גן רווה לפיתוח אזור  

.  תעשייה
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לציון -התפתחות העיר ראשון
1943-1998בין השנים 

0 830 1,660 2,490 3,320415
Meters

1998

1985

1978

1943
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האיום על נחל  
שורק

יבנה

ישובי 
מועצה  

איזורית  
גן רווה

-שנות ה
2000

איכות לפי משטח  

מסדרונות
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איתור גבולות של מסדרונות ירוקים באמצעות  •
ג על בסיס  "טכניקת העלות הנמוכה בסביבת ממ

.הירארכיה בין שימושי קרקע

ג לבחינת היציבות  "עתי בסביבת ממ-ניתוח מרחבי•
.של המסדרונות באזור הנחקר

מחקר איכותי היסטורי להסביר את היציבות •
.חברתיים ותרבותיים, בהיבטים מדיניים

קווים מנחים כלליים לאיתור מסדרונות  
ירוקים יציבים
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תודה רבה
ן על מימון המחקר"לנקודת ח


