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אליהו שטרן ונינה רבינוביץ
נופי התרבות החקלאית בישראל

מ"סביבותכנון בע

את נופי התרבות החקלאית   הגדירמטרת המחקר הנוכחי היא ל

,  את המצאי הפוטנציאלי לסווגו לאתר, בישראל ומרכיביהם

ו במערכת מידע  למפותו, את חשיבותו לשימור להעריך

גיאוגרפית

רקע

מורשת עולמית

שטחים

פתוחים

שטחים

חקלאיים

נופי תרבות

חקלאית

איתור
סיווג
מיפוי

ערך לשימור

מטרה

מרשם 

מורשת ארצי

הטמעה במערך
הסטטוטורי

לשימור
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מבנה

מהלך ושיטת המחקר •

הגדרות וסיווגים של נופי תרבות  •

חקלאית  

תיעוד הנוף החקלאי ומרכיביו •

הגדרת ומבנה נופי התרבות  •

החקלאית בישראל      

איתור ותיעוד נכסי התרבות החקלאית •

מיון ואפיון נכסי התרבות החקלאית •

סיווג ופרישה מרחבית •

מדרג החשיבות לשימור •

סיכום ומסקנות •
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סקירת ספרותמהלך ושיטת המחקר

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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הגדרות וסיווגים של נופי תרבות

?

נופי תרבות

נופי תרבות

חקלאית

נופי תרבות

דתית

נופי תרבות

צבאית

נופי תרבות

תעשייתית

נופי תרבות

התיישבותית

הגדרות כלליות

ו"הגדרות של אונסק

הגדרות

וסיווגים
שיטות תיעוד

סיווג וטיפולוגיה מרחבית

של נכסי התרבות החקלאית בארץ



אליהו שטרן ונינה רבינוביץ
נופי התרבות החקלאית בישראל

מ"סביבותכנון בע

נוף תרבות

נוף חקלאי

נוף תרבות חקלאית

י קבוצת אנשים בעלי תרבות"נוף תרבות נוצר מנוף טבעי ע"

נוף, הטבע הוא החומר, התרבות היא הסוכן. משותפת

Sauer, 1925,  "תרבות הוא התוצאה

נוף תרבות משקף את התפתחות החברה האנושית"

ותחת השפעה של, והתיישבות בני האדם לאורך הזמן

או אפשרויות הסביבה ותחת השפעת/אילוצים פיזיים ו

כלכליים, כוחות חברתיים                                

"חיצוניים ופנימיים, ותרבותיים                                

                                Fowler, 2003
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נוף תרבות

נוף חקלאי

נוף תרבות חקלאית

סוג של נוף תרבות הכולל אזורים המצויים תחת השפעתה של 

.לרוב ורנקולרי בהתפתחותו, הפעילות החקלאית בעבר ובהווה

נוף אינטגרטיבי המהווה פסיפס מרחבי של מרכיבים טבעיים

וסימני פעילות אנושית בתחום החקלאי ובו בזמן הוא גם פסיפס

,שנוצרו בתקופות היסטוריות שונות" עיתיים"של מרכיבי נוף 

לרבות הפיתוח החקלאי העכשווי

נוף חקלאי כיחידת נוף מרחבית רציפה איננה ניתנת

בעיקר בשל הדינמיות שבנוף, לשימור כמקשה אחת
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נוף תרבות

נוף חקלאי

נוף תרבות חקלאית

נוף התרבות החקלאית הוא מרכיב בפסיפס הנוף החקלאי

הוא מוגדר באופן. הכולל מגוון של נכסי תרבות חקלאיים

פרטני וכולל מקבצים של מרכיבים חומריים ואסוציאטיביים

,בהתאם(. החל מפריט בודד ועד מכלול מרחבי בגדלים שונים)

יש לו מימדים מרחביים שונים ומוגדרים וכן מגוון תכונות

הוא מהווה יחידה מרחבית. מבחינה תפקודית והתפתחותית

.הניתנת לשימור בתוך יחידת נוף חקלאי כוללת

,בהרכבים שונים, המקבצים של נכסי התרבות החקלאית

.מהווים את נופי התרבות החקלאית

נכסי תרבות חקלאיים הם נכסי

מורשת בנויה ואסוציאטיבית של

.פעילות חקלאית בעבר ובהווה
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סיווג נופי התרבות החקלאית

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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הטיפולוגיה המרחבית של נופי התרבות החקלאית

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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איתור ותיעוד נכסי התרבות החקלאית

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

תכולת מערכת התיעוד

מספר זיהוי

מהות–פריט /נכס

מקום/שם הנכס

אזור בארץ

נקודת ציון

סיווג תפקודי

סיווג היווצרותי

עכשווי/היסטורי–אופי עיתי 

תקופה היסטורית

נמשך/פסק–שימוש בנכס 

מצב השתמרות

רמת הגנה סטטוטורית

סביבת הנכס

אופי מרחבי

שיוך טיפולוגי מבחינה מרחבית

חשיבות לשימור
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מיון ואפיון מערך נכסי התרבות החקלאית

נכסי תרבותאזור

חקלאית 

מספר

נכסים

שיעור
הנכסים

)%(

234.2גולן

539.6גליל עליון

גליל תחתון 

ועמקים

5710.4

274.9גליל מערבי

356.4מנשה-כרמל

11521.0מישור החוף

פרוזדור 

ירושלים

6912.6

519.3שפלה

נגב צפוני

ומדבר יהודה

305.4

7714.2הר ודרום הנגב

112.0ערבה

548100כ נכסים"סה
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התפלגות ופרישה תפקודית

)%(סיווג תפקודי אזור גיאוגרפי

/עיבוד

פעילות

מתקניתשתיותתעשייה

שירות 

מגורים

17.469.60.04.38.7גולן

11.362.33.89.413.2גליל עליון

גליל תחתון 

ועמקים

28.136.815.87.012.3

0.066.725.90.07.4גליל מערבי

11.847.114.711.814.7מנשה-כרמל

12.332.520.210.524.6מישור החוף

18.837.723.25.814.5פרוזדור ירושלים

14.054.022.04.06.0שפלה

נגב צפוני ומדבר

יהודה 

13.313.353.37.613.3

7.815.639.01.335.4הר ודרום הנגב

36.40.054.59.10.0ערבה

מספר–כ "סה
נכסים

782101263796

שיעור נכסים 
)%(

14.238.323.06.717.8
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תעשייה חקלאית–התמחות תפקודית 

LQ>1 אזור מתמחה

)%(שיעור הנכסים מספר הנכסיםהנכס

7033.3גת

5928.1בית בד

5928.1טחנת קמח

31.4גת לדיבס

21.0מסכרה

10.5מפעל משי

52.4יקב

10.5מבטשה

21.0מסבנה

73.3מפחמה

10.5בית אריזה

210100.0כ"סה
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תשתיות לחקלאות–התמחות תפקודית 

)%(שיעור הנכסים מספר הנכסיםהנכס

43.2סכר

2721.6באר

64.8מאגורה

64.8פוגארה

32.4תלוליות

129.6בור מים

1814.4מאגר מים/בריכה

64.8אמת מים

118.8מערכת השקיה

43.2נמל דייג

10.8נמל חקלאי

10.8מזח

43.2מגדל מים

126100.0כ"סה
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עיבוד ופעילות –התמחות תפקודית 
חקלאית                   

)%(שיעור הנכסים מספר הנכסיםהנכס

2532.1בוסתן

810.3מטע

1114.1כרם זיתים

1215.4שדה מעובד

33.8פרדס

67.7עפיפון

11.3בריכת דגים

33.8חוות איקלום

11.3יער

11.3שדה מרעה

11.3מטע אגבות

22.6מטע תמרים

22.6מטע בננות

22.6כרם גפנים
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מתקני שירות–התמחות תפקודית 
לחקלאות                   

)%(שיעור הנכסים מספר הנכסיםהנכס

719.4ממגורה

411.1שוקת

38.3אסם

38.3שובך

411.1משרדים

411.1אורווה

38.3שומרה

25.6רפת

25.6גדר

411.1שדרה

36100.0כ"סה
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מתקני מגורים –התמחות תפקודית 
חקלאיים                   

)%(שיעור הנכסים מספר הנכסיםהנכס

5860.4חווה

3132.3מכלול יישובי

66.3בית ספר חקלאי

11.0תחנת ניסיונות

96100.0כ"סה



אליהו שטרן ונינה רבינוביץ
נופי התרבות החקלאית בישראל

מ"סביבותכנון בע

התפלגות ופרישה עיתית

תקופה  
היסטורית

)%(שיעור הנכסים מספר הנכסים

10.2ברונזה

112.0ברזל

10.2פרסית

61.1הלניסטית

6011.0רומית

264.8נבטית

7714.1ביזנטית

30.6ערבית קדומה

142.6צלבנית

00.0ממלוכית

16029.2עותמאנית

264.8מנדטורית

5710.1עכשווית-ישראלית

548100.0כ"סה



אליהו שטרן ונינה רבינוביץ
נופי התרבות החקלאית בישראל

מ"סביבותכנון בע

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

שיטת–סיווג ופרישה מרחבית 
ההקבצה



אליהו שטרן ונינה רבינוביץ
נופי התרבות החקלאית בישראל

מ"סביבותכנון בע

קביעת גבולות נכסי התרבות החקלאית

גבולות הנכססיווג מרחבי

פריט נוף
פריט נקודתי

פריט כורופלטי
פריט ליניארי

קו בניין קיים–גבול התוויה פיזית 

קו בניין משוחזר–גבול התויה פיזית 

גבול קנייני

גבול מובחן של שימושי קרקע

גבול סטטוטורי

גבול גיאומורפי

גבול אגן נופי

, או שהיו, תחום ההשתרעות של פריטי נוף שישנםמקבץ נוף
ביניהם קשרים תפקודיים

גבול סטטוטורי

גבול קנייני

35א "פ תמ"מכלול עירוני וכפרי רלבנטי ע

ללא פריטי ) אגן נוף
(או מקבצי נוף/ו

35א "פ תמ"גבול מכלול נופי רלבנטי ע

אגן חזותי על פי קו פרשת המים

גבול מובחן של שימושי קרקע

המתחם יכלול גם פריטי )אותם גבולות של אגן נופי מתחם נוף
(או מקבצי נוף/ו

35א "גבול מכלול נופי רלבנטי על פי תמאזור נוף

אקלימית-תחום בו קיימת הומוגניות טופו

גבול מובחן של פעילות חקלאית ייחודית



אליהו שטרן ונינה רבינוביץ
נופי התרבות החקלאית בישראל

מ"סביבותכנון בע

הדגמה -הפרישה המרחבית של נופי התרבות החקלאית 

נכסי תרבות חקלאית

מקבצים

אגני נוף

מתחמי נוף

אזורי 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 

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 



אליהו שטרן ונינה רבינוביץ
נופי התרבות החקלאית בישראל

מ"סביבותכנון בע

התפלגות מרכיבי מפת נופי התרבות החקלאית של ישראל

הפרישה המרחבית של נופי התרבות החקלאית

מספרמרכיב נופי
מרכיבים

מספר פריטים בכל מרכיב נופי המהווים חלק  
:מ

אזור נוףמתחם נוףאגן נוףמקבץ נוף

פריט נוף 
בודד

32020232105103

1310--68מקבץ נוף

19--19אגן נוף

6---24מתחם נוף

----26אזור נוף



אליהו שטרן ונינה רבינוביץ
נופי התרבות החקלאית בישראל

מ"סביבותכנון בע

ו"על של אונסק-קריטריוני
האתר מהווה יצירת מופת. א

האתר מהווה עדות יוצאת דופן למסורת תרבותית. ב

האתר מהווה דוגמא יוצאת דופן המשקפת אבן דרך בהתפתחות האנושית. 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

נעשה שימוש בשילוב של , (בעצם מרביתם)העל -לגבי כל הנכסים שאינם עומדים בקריטריון

שלושה קריטריונים נוספים להגדרת מדרג חשיבות לשימור:

קריטריון זה מבטא את הצורך בשימור ומתייחס למאפיינים הבאים: – א. נדירות הנכס

טיפוס לאזור או לתקופה-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   – ב. רמת ההשתמרות

.מוזנחים/או כנכסים מופרים/ו, משתנים/כנכסים פעילים, כנכסים שמורים

הקריטריון מתייחס למצב ההגנה הסטטוטורית על   – ג.  רמת ההגנה הנוכחית על הנכס

(  או חוק העתיקות/ו, למשל על ידי חוק גנים ושמורות טבע)הנכס ומסווג את הנכסים למוגנים 

.ולנכסים לא מוגנים

קריטריונים -סיווג נכסים לשימור 



אליהו שטרן ונינה רבינוביץ
נופי התרבות החקלאית בישראל

מ"סביבותכנון בע

נדירות 

הנכס

מצב השתמרות

שמורשמור חלקיתהרוס

לא מוגןמוגןלא מוגןמוגןלא מוגןמוגן

גבוה גבוהבינוניבינוניכן

ביותר

גבוה גבוה

ביותר

בינוניבינוניבינונינמוךנמוךנמוךלא

להגדרת מדרג החשיבות לשימור של נכסי התרבות החקלאית" מפתח"

סיווג נכסים לשימור



אליהו שטרן ונינה רבינוביץ
נופי התרבות החקלאית בישראל

מ"סביבותכנון בע

)%(שיעור נכסים מספר נכסיםחשיבות לשימור

10919.9גבוהה ביותר

509.1גבוהה

16530.1בינונית

22440.9נמוכה

548100.0כ"סה

סיווג נכסים לשימור

התפלגות נכסי התרבות החקלאית לפי חשיבותם לשימור



אליהו שטרן ונינה רבינוביץ
נופי התרבות החקלאית בישראל

מ"סביבותכנון בע

סיכום ומסקנות

קיבוע וקידום מעמדם השימורי של השטחים ונכסי 

התרבות החקלאיים בישראל מחייב תחילה את 

על . סיווגם ומיפוי פרישתם המרחבית, הגדרתם

בסיס זה ניתן  יהיה עתה להתקדם ולהטמיע את 

, ואולי בחלקם, מעמדם במערך הסטטוטורי הלאומי

.גם הבינלאומי

תוצרי המחקר הנוכחי מהווים 

-מרכיב הכרחי ראשון במערכת תלת

שלבית לשימור נופי התרבות 

החקלאית שאמורה בהמשך לקבוע 

המלצות ותכנית , גם מדיניות

. פעולה

הוא מהווה  . מאגר הנתונים אינו כולל ומקיף את כל הנכסים האפשריים

מאגר תחילי המדגיש את החשיבות הרבה שבהמשך בנייתו והפיכתו  

לחלק מאינוונטר לאומי של אתרי מורשת תרבות

,  המאגר נמצא כמייצג במידה רבה ביותר את הפרישה התפקודית

העיתית והגיאוגרפית של מערכי ההתיישבות בארץ לתקופותיה

מהווים את נופי , בהרכבים שונים, המקבצים של נכסי התרבות החקלאית

התרבות החקלאית


