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?על מה נשוחח

?למה הציבור בערים שלנו זקוק לטבע מורכב•

שמשפיע על מגוון באופן נתכנן איך -תפקיד המתכננים ביצירת טבע מורכב בעיר•
?ביולוגי



מתושבי ישראל 92%: 1עובדה מספר 
..חיים בערים



כפרי-עירוניגרדיאנטהשתנות מגוון ביולוגי לאורך 

(McKinney 2002)

כפרי שול עירוני פרברים ליבה עירונית

מספר  
המינים

המגוון הביולוגי צולל על גראדיאנט עירוני: 2עובדה מספר 



?על מה נשוחח

?למה הציבור בערים שלנו זקוק לטבע מורכב•

שמשפיע על מגוון באופן נתכנן איך -תפקיד המתכננים ביצירת טבע מורכב בעיר•
?ביולוגי



:גישה למגוון ביולוגי בעיר יכולה. 1
 להאריך תוחלת חיים(Takano et al. 2002) 

 את הבריאות אישית  לשפר(de Viries et al. 2003)

 לשפר את איכות החיים(Tanaka et al. 1996) 

 להפחית לחץ(Ulrich 1984)

 להפחית דיכאון(de Viries et al. 2013) 

 להגדיל את הבריאות הנפשית(James et al. 2016)

 (2014,שי וחובריו-אגאי)הגדלת  משקל לידה של נשים שגרות באזורים ירוקים יותר

 (2018, שדה וחובריה)הגדלת יכולת ההתאוששות אחרי ניתוח מעקפים



המערכת האקולוגית  שירותי . 2

היוצרים את התנאים  , התנאים והתהליכים במערכות אקולוגיות טבעיות"
(Daily G. 1997)" המאפשרים את קיומם של בני האדם

:לדוגמא

מים מתוקים, דלק, עץ, בשר ציד ומספוא, מאכלי ים, גידולים חקלאיים-שירותי אספקה•

האבקה, בקרה על מזיקים, וויסות איכות אויר-שירות וויסות ובקרה•

ערכים רוחניים ואתיים, תיירות, פנאי-שירותי תרבות•

?עוברים לגור במאדים



בעירמערכת שירותי 

צמצום אפקט אי חום עירוני•

שיפור איכות האויר•

מיתון השפעות אקלימיות•

(חלחול)ניהול משופר של מי נגר •

הצללה•

שירותי תיירות•

(קרוב לבית)שירותי תרבות ופנאי•

שירותי חינוך•

יצירת זהות מקומית•

. ברכה-ליהי רווה
2017, הזוכה בתחרות צילום טבע עירוני



כי יש לנו אחריות כלפי הדורות הבאים. 3

2016, שווארץ. א, צונץ. מ

.
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כי יש לנו אחריות כלפי הדורות הבאים. 3

ביו מגוון ביולוגי ואיכות החייםהקשר 

2016, שווארץ. א, צונץ. מ

.

מגוון ביולוגי

זיקה לטבע

  איכות חיים
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2016, שווארץ. א, צונץ. מ

.

24גנים

600נשאלים

הקשר ביו מגוון ביולוגי ואיכות החיים
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2016, שווארץ. א, צונץ. מ

.

 מהתושבים יש זיקה גבוהה לטבע78%ל.
 ישנו מתאם חיובי בין מגוון ביולוגי  בעלי זיקה גבוהה לטבע בקרב התושבים

-יותרשהמגוון גבוה ככל שהתושבים חשבו -כלומר)מובחן לבין איכות החיים 
(.יותרגבוהה היהחיים האיכות כך הדיווח על 

הקשר ביו מגוון ביולוגי ואיכות החיים
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2016, שווארץ. א, צונץ. מ

.

...אבל
 מהתושבים יש זיקה נמוכה לטבע22%ל.
 ישנו מתאם שלילי בין מגוון ביולוגי  זיקה נמוכה לטבע בקרב התושבים בעלי

-יותרשהמגוון גבוה ככל שהתושבים חשבו -כלומר)מובחן לבין איכות החיים 
(.יותרנמוכה היהחיים האיכות כך הדיווח על 

הקשר ביו מגוון ביולוגי ואיכות החיים
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עמק חרודנתניה

3.73.99*זיקה לטבע

נכונות תשובות
*במבחן הזיהוי

2.285.36

ככל שנחשפים  : קשר בין היכרות עם מינים לזיקה לטבע
...הזיקה לטבע עולה( עמק חרוד)יותר לטבע 

2016, שווארץ. א, צונץ. מ

p<0.001*



הכרות עם הטבע

זיקה לטבע

איכות חיים קורלטיבית למגוון



הכרות עם הטבע

זיקה לטבע

איכות חיים קורלטיבית למגוון

יראו בו ערך  -שיחשפו פחות ופחות לטבע, תושבי הערים, האם בעתיד

?ראוי להגנה



...כי זה מה שהציבור רוצה. 4

19%

44%

22%

15%

17%

42%

27%

13%
1%

30%

52%

13% 5%

17%

51%

23%
8%

1%

הרבה יותר

יותר

לא משנה

לא רוצה יותר

לא רוצה בכלל

2016, שווארץ. א, צונץ. מ



איך

IMG_9786.MOV


על בסיס מידע אקולוגיתכנון . 1
שטחים בעלי פוטנציאל לשיקום וערכי טבע ראויים לשימור ברחבי העיר, איתור שטחים טבעיים

:מידעמקורות 

 עירוניסקר טבע

 במימון העירייהסקר

 ג"ברטהתייעצות עם אקולוג המחוז

התייעצות עם רכז שמירת טבע בחברה הגנת הטבע



אתר צמחים בסכנת הכחדה



BIOGISאתר 

21



קישוריות אקולוגית בין כתמים ירוקים. 2

2009, סקר טבע עירוני נתניה: מתוך

אתר טבע עירוני

אתר טבע עירוני  

)בתכנון)

ג"שמורת רט

(בתכנון)פארק מטרופוליני 

מצוק חופי



?למה צריך קישוריות
• ולנוע , רפים או שריפותבשטחים קטנים ומקוטעים בעלי חיים לא יכולים לברוח מפני טו, בטווח הזמן הקצר

השחונותבחיפושם אחרי אזורי שיחור למזון ולמים בעונות 

• הפרטים הצעירים המאכלסים את שולי אזורי . לגדולהקיטוע אינו מאפשר לאוכלוסיות , בטווח הזמן הארוך
לא מתאפשרת תנועה של בעלי  , כמו כן. והאוכלוסיות נשארות קטנות ופגיעות, השיחור של הוריהם לא שורדים

הופכת לנפוצה יותר ומחלישה גם את חוסנה הגנטי של  "( בתוך המשפחה)"ורביית שארים , חיים לחיפוש בני זוג
האוכלוסיה

קבוצת חיבולנס: צילוםאמיר בלבן: צילום
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שמורת  

האירוסים

בריכת דורה

שמורת  

פולג

חולות כפר 

נטר





??רוחב הנחיות למזעור  

??אפקט שוליים



שמורת  

האירוסים

בריכת דורה

שמורת  

פולג

חולות כפר 

נטר



שמורת  

האירוסים

בריכת דורה

שמורת  

פולג

חולות כפר 

נטר



מסר עיקרי

ואפילו יותר מוקדם מזה אם . הכי מוקדם. לחשוב על קישוריות כל הזמן•

.  אפשר

קידום הנושא בכל רמה של תכנית•

.לדייק את ההנחיות ולא להשאיר שום קצוות פתוחים. לא לחסוך בפרטים•



-תכנון פארקים וגנים ציבורים ברמות מורכבות שונות. 3
שמעניקים חוויות שונות

חילופי עונות•

(  ?..על העץ)מקומות מסתור •

טיפוס על עצים•

בקיפודים, בצבים, בפרפרים, תצפית בציפורים•

(?תופסת? מחבואים)משחקי חברה •

•….



נתניה-נטים'חורשת הסרג

פארק 
אקסטנסיבי

רמת גן-גבעת הארנבות

ירושלים-התחנה לחקר ציפורים

31



פארק 
אינטנסיבי
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(ממוצע)ח דונם "ש10,000-עלות הקמה
חודש/ח"ש500-עלות תחזוקה

(ממוצע)ח דונם "ש100-עלות הקמה
חודש/ח"ש17-עלות תחזוקה
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נתניה-נטים'חורשת הסרג

פארק אקסטנסיבי  
מזמן מגוון רחב של  

חוויות

רמת גן-גבעת הארנבות

חילופי  ירושלים-התחנה לחקר ציפורים
עונות

?  מחבואים
?תופסת

תצפית 
,  בציפורים
,  בפרפרים
,  בצבים

בקיפודים

טיפוס על  
עצים
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?איך

טיילות  , רחובות, קישוריות אקולוגית באמצעות גנים ציבורים

-המזמנים מגוון ביולוגי

.כיכר העצמאות בנתניה

שימוש ברסק עץ כתחליף לשימוש 
בקוטלי עשבים ברמת הנדיב

-עירונישימוש בצמחי בר לגינון
.לפני ואחרי. בן גוריון בנתניהשדרות 



? איך מקשרים
טיילות  , רחובות, קישוריות אקולוגית באמצעות גנים ציבורים

-המזמנים מגוון ביולוגי

תל אביב, צמחי בר לאורך דרך נמירצמחית קו ראשון-פארק הטיילת החופית באשקלון

תל אביב, דרך קפלן, צמחי בר בערוגות העצים







קיימא  -של גנים ופארקים על פי עקרונות בני( ואחזקה)תכנון 

:יעדים

גן 40%י תמהיל של "עלויות אחזקה עצמצום 1.

.גן אקסטנסיבי60%אינטנסיבי ו 

.  צמצום הצורך בשימוש בחומרי הדברה2.

.העלאת מגוון ביולוגי בגנים ובפארקים3.



קיימא  -של גנים ופארקים על פי עקרונות בני( ואחזקה)תכנון 

:אמצעים

שמירה על הרכב מינים מותאם לאקלים  1.

הישראלי ושימוש בעצים ליצירת הצללה

תכנון משמר נגר2.

דבורי בר  , שימוש במיני צומח מזמני פרפרים3.

וציפורים

העלאת פוריות הקרקע וצמצום הצורך  4.

בדשנים

שימור קרקע5.



:פארק השלולית: עקרון המעגלים במקרה לדוגמה

)!(עמודים של הנחיות5





"שימור מוחלט: "שימושים מותרים•

...אקולוג..י"כל פעילות במגרש תיעשה רק לאחר הכנת תכנית שימור ואישורה ע•

הגדרת הרכב וועדה מלווה  ותפקידה•

ואיסור כניסת קבלני פיתוח מניעת תשטיפים  , גידור)הגנה על שטחי השימור בזמן פיתוח •

(שילוט בזמן העבודה, מזוהמים לבריכה

.ואיסור הנחת מערכת השקייה, איסור שתילה ונטיעה בשטחי ההצפה•

.חדשים בשנה3חיוב הצפה לפחות ל , הגנה על מקורות מים ובניית נקז•

איסור פגיעה בקרום הקרקע•

הנחיות להדברה רק בהתייעצות עם אקולוג  •

תכנית ניטור לאחר העבודות•

כניסת רכב לשטחי  , איסור הכנסת דגים, איסור כניסה למים)שימושים מותרים בשטח •

(  איסור הדלקת אש, הפארק

איסור כיסוחים  •

:הנחיות לשטחי ליבה



הנחיות לניהול רצועת החיץ

בשטח זה ' מ50שימור רצועת חיץ סביב שרוחבה מינימום •

לא , לא ישתלו דשאים, לא יהיו שינויים בתוואי השטח

לא תהיה השקיה או דישון, תהודק הקרקע או תסלל

איסור כיסוח צומח קייצי•

איסור פיקניקים•



המלא באתר עיריית נתניההדוח *



?ומה לא נכנס



זיהום אור



...אבל





זיהום אור
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4.5אור מהווה הסיגנל האמין ביותר בטבע במשך 
מיליארד שנים





ספקטרום האור הנראה



?איך זה עובד



ספקטרום האור הנראה

ננומטר  490עד 



?איך זה עובד

הורמון  

סרטונין



?איך זה עובד

הורמון  

מלטונין



...באופן טבעי

שמש  -ערב
שוקעת

אור כחול לא נקלט  
ברשתית

קולטנים בעין  
מעבירים מידע  

לבלוטת  
האיצטרובל

בלוטה מפסיקה  
סרטוניןלהפריש 

ומתחילה להפריש  
מלטונין

מלטונין משתחרר  
למחזור הדם

מלטונין נקשר  
לרצפטורים  

בהיפופיזה ובאברי  
מטרה שונים

באופן ישיר ועקיף  
מלטונין מפעיל  

חיסון  מנגוני
טבעיים בכל הגוף  



?אבל מה קורה אם השמש לעולם לא שוקעת

שמש  -ערב
שוקעת

אור כחול לא נקלט 
ברשתית

קולטנים בעין מעבירים  
מידע לבלוטת  

האיצטרובל

בלוטה מפסיקה להפריש  
ומתחילה  סרטונין

להפריש מלטונין

מלטונין משתחרר  
למחזור הדם

מלטונין נקשר 
לרצפטורים באברי מטרה 

מנגונישונים מפעיל 
חיסון טבעיים בכל הגוף  

מלטונין נקשר מפעיל  
חיסון טבעיים  מנגוני

באברי מטרה







הטוב
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הרע
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הנורא
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י

אחרי

לפני

אחרי

260Lux–תאורת מגרש 

מדשאה מוארת

תאורה מסנוורת

460Lux–תאורת מגרש 

תאורה לא מסנוורת

מדשאה חשוכה

9Lux–שטח טבעי סמוך 

0.5Lux–שטח טבעי סמוך 









. פחים חייבים להיות סגורים. סניטציה







חישוף ושימוש בקרקע לשיקום שטחים, העתקה, איסוף זרעים: צמחים

למוסדות חינוך, העתקה לשטחים ששוקמו: בעלי חיים



סיכום-איך מזמנים מגוון ביולוגי לתוך הערים

על בסיס מידע אקולוגיתכנון 1.

ירוקיםאקולוגית בין כתמים קישוריות 2.

-הגנה ראויה לאתרי טבע שייעודם שימורמתן 3.

שמעניקות חוויות שונות, תכנון גינות מורכבות4.



עיגון מידע אקולוגי לתוך המערכות העירוניות

מערכת הרישוי•

הנחיות מרחביות•

(אפליקציה ייעודית)תכניות עבודה לניהול שטחים •

תקציב מעוגן•



©Urban Ecology – Assaf Shwartz – Technion (Lecture 8)

עיגון דרישות בהנחיות מרחביות בשלב תיקי המידע
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©Urban Ecology – Assaf Shwartz – Technion (Lecture 8)

פירוטאיש מקצועשלב תכנוני

תכנון-'שלב א

קובץ הנחיות למתכנן נוף

(3-2עמוד מספר )

אקסטנסיביפ"שצ1.1

צמחיהתכנון1.2

עיליבנגרטיפול1.3

קובץ הנחיות למתכנן חשמל

(5-4עמודים )

כלליותהנחיות2.1

תאורהגוףבחירת2.2

אורמקורבחירת2.3

ביצוע-'שלב ב

באחריות מנהל  -קובץ הנחיות לקבלן

*הפרויקט

(8-6עמודים )

יש להטמיע לתוך מכרז הקבלנים*

הנחיות כלליות. 1

הכנת האתר לעבודה. 2

פיקוח. 3

ביצוע. 4

חישוף קרקע. 5

מינים פולשים. 6
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?מה אפשר להכניס פנימה

 ('קיר קינון של שרקרקים וכיוב, גבעת כלניות)שמירה על ערכי טבע מעניינים במסגרת התכנון

העתקת פקעות לפני פיתוח

  הנחיות גנניות

לא מסנוור, לא פולש, תכנון תאורה חסכוני

הנחיות לקבלן לצמצום הנזק לשטחים סמוכים
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הנחיות לקבלן לצמצום הנזק לשטחים סמוכים

פתחים ודרכי גישה, גידור

אשפה ואדמת חישוף, עודפי חפירה, חומר מובא

פיקוח

התייחסות למינים פולשים

תאורה פולשת, רעש, אש, אבק: מניעת מפגעים בזמן העבודות

פינוי פסולת בנייה

טיפול ברכב כבד

  חישוף

שיקום
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!!!!תודה על ההקשבה


