
טבע עירוני וגידול  
 בעירדבורים 
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 רועה-גליה חנוך
 מנהלת קהילת תל אביב יפו והסביבה

 חברה להגנת הטבע



 ?למה –טבע עירוני 

 בעיר מהאוכלוסיה 92%בישראל חיים כיום 

 

  
 

 

 

 

 מהעולם יתגוררו בעיר  2050  -75% מהעולם גרים בעיר 50%מעל   2013  - מהעולם גרו בעיר  1913  -10%
 מיליארד איש 9

 ?למה צריך טבע עירוני



 א"טבע עירוני במחוז ת

. ר"בני אדם על קמ 1,937חיים בממוצע , האזור המאוכלס בישראל, במרכז הארץ

עם מדינות ששטחן  , להשוואה. ר"נפש לקמ 70במחוז הדרום הצפיפות היא רק של 

נפש  98בסלובניה , ר"נפש לקמ 338בבלגיה הצפיפות היא , דומה לשל ישראל

 . 62ר ובשוויץ "לקמ

 2050אוכלוסיית ישראל הולכת להכפיל את עצמה עד 



 חשיבות הטבע העירוני לאיכות החיים בעיר

 שמירת מינים ומגוון ביולוגי•

 ספיחת מזהמים, זיהום אויר –התורמות לבריאות האדם  ריאות ירוקות•

קירוב האדם אל ערכי הטבע ואל   -תרבות ופנאי, נופש, הזדמנויות לפעילויות חינוך•

 .המורשת התרבותית של נוף הארץ

 .זמין וזול בין תושבי העיר לטבע המקומי, ישיר, מפגש מידי -חיזוק הקשר לטבע•

יצירת זהות  . חינוך סביבתי ועוד, תצפיות וסקרים, מחקר ולימוד -העצמה קהילתית•

 .  סביבתית מקומית ייחודית וחיזוק זיקת התושבים למקום מגוריהם

 .שימוש במשאבים טבעייםחסכון בעלויות באמצעות •

 כרבולתן השדות כרמלית נאה מעוג קיפח



מופעי המערכות הטבעיות במרחב  

 העירוני

 חדירת מערכת טבעית  . א

 רציפה אל תוך העיר   

   

 מערכות טבעיות מבודדות. ב

 באזורים בנויים   

 

 ח  "אוכלוסיות צומח ובע. ג

 ששרדו או הסתגלו לתנאי העיר 

 



 :אלברט איינשטיין
 "שנות קיום 4יוותרו למין האנושי רק , אם הדבורים ייעלמו"

 אורבנית דבוראות

 ,ם"לפי הערכה של הארגון למזון וחקלאות של האו
,  אחוז מסך המזון בעולם 90זני מאכל המספקים  100-מתוך כ 

 )mellifera Apis .() זנים מאביקה דבורת הדבש 71
 .בעיקר דבורי בר, את שאר ההאבקה מספקים חרקים אחרים
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היא תופעה המתבטאת בהיעלמות מהירה של " תופעת התמוטטות המושבה"
מרכז וצפון אמריקה מדובר  , בדרום. הדבורים נעלמו כליל מסין. אוכלוסיית הדבורים

 .  40%-במספר הדבורים ובאירופה עומד השיעור על סביבות ה 70%על ירידה של עד 
 

אך יותר ויותר חוקרים מבינים שלא ניתן למצוא , טרם נמצא הסבר מדעי לתופעה
 :אלא שהיא תוצר לוואי של מספר גורמים, הסבר אחד ובלעדי לתופעה

 מחלות ופטריות•
 שימוש בריסוסים•
 איבוד שטחי מחיה וצמחי צוף•
 התחממות גלובלית•

 אורבנית דבוראות

  20מהדבורים נעלמו ב 50%כ
 !!השנים האחרונות



 .מההאבקה בעולם 40%-הדבורים אחראיות ל•
 מיליארד דולר בשנה 167הערך הכלכלי בחקלאות העולמית מוערך ב•
 . אותה האבקה היא הבסיס לכל שרשרת המזון העולמית בטבע ובחקלאות •
פחות האבקה משמעו פחות מיני צמחים . פחות דבורים שווה פחות האבקה •

 .  המשמשים מזון לבעלי חיים ומכאן גם פחות מזון לבני אדם
מקורו בדבורים המדענים גילו את  , כל ביס שלישי שאנחנו מכניסים לפה•

 אבל לא את הפתרון והן ממשיכות להיעלם, הסיבות להיעלמות

 חשיבות הדבורים



הגנה על מגוון מיני צמחי בר 

יצירת שטחי טבע עירוני בעל ערך נופי ואסתטי 

ויסות טמפרטורה והפחתת גזי חממה 

מניעת סחף וחלחול מי גשמים למי תהום 

 השקיה וחומרי קוטלי עשבים  )חסכון כספי בהוצאות גינון 

 יתרונות גידול  צמחי בר בעיר

 Designed by Gustafson Guthrie Nichol Ltd, Piet Oudolf and Robert Israel 2004פארק המילניום בשיקגו  ,  לוריגן 

oשמירה על מיני צמחי בר בהכחדה 

oמשיכת פרפרים וציפורים מקומיות 

oהתאמת לסטנדרטים בינלאומיים 

oתרומה לשמירה על בריאות הציבור 



Five Borough Farm NYC 
 



 הסתכלות עירונית –חוות חמשת המחוזות 

Five Borough Farm NYC 



The Million Pollinator Garden Challenge (MPGC) is 

a nationwide call to action to preserve and 

create gardens and landscapes that help revive 

the health of bees, butterflies, birds, bats and 

other pollinators across America. We will move 

millions of individuals, kids and families outdoors 

and make a connection between pollinators and 

the healthy food people eat. 

 המאביקיםיוזמת מיליון גינות 



מטרת הבנייה הירוקה 
ליצור סביבת מגורים 

,  בריאה ונוחה תוך הימנעות
מפגיעה , ככל האפשר

במשאבים טבעיים  
 .מתכלים ובאיכות הסביבה

Lurie Garden chicago 

 בניה ירוקה



 מקובלות פרקטיקות

עירונית דבוראות 

הימנעות מריסוס 

צמחייה מקומית ופרחי בר 

תנשמות ובזים, תיבות קינון לסיסים 

עירוב ציבור וקהילה 

ניקוז וחלחול 

גגות ירוקים 

גינות קהילתיות 

 



 .שנה האחרונות 20בפריז ב גרנייהדבוראי על בית האופרה  פוקטון אן'ג

עשרות ערים גדולות ברחבי העולם כבר הבינו את חשיבות 
כך למשל על גג בית . החזרת הדבורים אל המרקם העירוני

. האופרה בפריס ישנן כוורות וגם על גג עיריית ניו יורק
בלונדון יש עשרים אלף מגדלי דבורים ובברלין כל דייר חדש  

בבניין חותם על כוורת המספקת העירייה שגם מפעילה 
 .מוקד תמיכה למגדלים הנתקלים בבעיות או תקלות



 אוסלו

 מאסון אנד האן לונדון

 אורבנית דבוראות



 גג  בית האופרה– טורנטו



 מכוורת פסל סביבתי



  360,000קומות למעלה מ 20על גג בגובה  –בניו יורק  אסטוריה הוולדורףמלון 
. ההולך לבר הקוקטיילים ולספא של המלון  –דבש בשנה  קג 136דבורים מייצרות 
 .פרחים פירות וירקות, תבלינים –סוגי צמחים  60בגג יש למעלה מ

Buzzbeer      אסטוריה הוולדורףבירת בוטיק מקומית הכוללת דבש מגג 

"Wax Poetic" and "Leaves of Grass" cocktails at Peacock Alley 
lobby bar and restaurant are both made with  

Zubrowka bison grass vodka and house-made honey syrup. 

 

מציעים צנצנת דבש תוצרת עצמית למי שחוסך בכיבוס   –במלון טאיפיי בפריז   
 מגבות

 מלונאות אורבנית

 buzzעל גגותיהם ולייצר  דבוראותמלונות יוקרתיים ברחבי העולם החלו לשלב 



 Air BEE&BEE 

Vancouver waterfront 

On the menu: The "Waterfront Bee's 

Knees" cocktail at ARC Bar is made 

with Bombay Sapphire Gin, lemon 

juice, house-made honey syrup and 
topped with Earl Grey tea foam. 



 עיצוב כוורות לגגות
 Design graduate Bettina Madita Böhm has created a cylindrical 

concrete beehive for urban beekeepers to use on the roofs of city 

buildings. 

 
 



ההכרה בחשיבות שימור הטבע משקפת תפיסה הרואה בסביבה העירונית  
אלא גם צמחייה מקומית  , מבנים וכבישים, ככוללת בתוכה לא רק  אנשים

 .ובעלי חיים
 

 הימנעות מחומרי הדברה משתיירים או שימוש מזערי בהם

 אימוץ נוהלי גננות מקובלים 



חלקם חשודים או נמצאו כמסרטנים 

 פעילות הורמונלית כמשבשיחשודים או ידועים 

זיהום מי תהום 

בבעלי חיים  , בקרקעות, פגיעה בפרחי בר
 ובצמחיה טבעית

  :הנזקים של קוטלי עשבים



 אשקלון

 הוד השרון

 מעוז אביב

 כרם עיו



שימוש בצמחי בר וצמחים    
 מקומיים ללא ריסוס



 הזמנת דבורים לאתר

 



 "מתות"גדרות חיות 

 ליצירת בתי גידול אטרקטיביים  

 בר והאדם-לחי

 הזמנת חרקים ומאביקים לשטח



 בר  –תצוגת בתים חי 

 ,חיפושיות ,דבורים  

 .מ להדגים אפשרויות "ע

 

 המבנה עשוי מענפים . 1

 ובתוכו ענפים , וטחבים

 .תלוי על עץ -חלולים

 

 קופסת חרקים. 2

 מחובר -מבמבוק ועץ

 .לגדר  

 

 עלים מגולגלים . 3

 .במוט עץ

 

 

  



 –חומרי הגן 

 מקור השראה  

 ליצירת בתי גידול 



 גג ירוק אקולוגי –גגות חיים 

.  ולא רק על בני אדם , בבנייה ובתכנון ירוק לוקחים בחשבון את הטבע מסביב
הוא מחזיר שטחים . גג ירוק הוא צורה לפצות על השטח שלוקחים מהטבע

 .  נרחבים בהם ציפורים יקננו ופרפרים יגיעו לצוף ומגוון חיות ייהנו ממנו 



 :גינון וגינות גג
oיתרונות נוספים לגינות גג: 

oעיכוב והשהיית מי נגר עילי והפחתת העומס על מערכות הניקוז בספיקת שיא. 

oהקטנת סכנת השיטפונותשימור מי נגר בסערה על גג חי ו 

oצמצום איי חום עירוניים 

oהפחתת זיהום אוויר וזיהום מי התהום בשטחי העיר 

oמהווה בידוד תרמי ובידוד אקוסטי לקומות העליונית 

oהגנה מכאנית פיזית למערכת האיטום והבידוד של הגג 

o והחדרת החמצן לאוויר הפוטוסינטזהמגדיל את 

o מהווה מקום מפלט נעים וירוק לדיירים 

 גג ירוק אקולוגי –גגות חיים 

 בלונדון   הכחליליותפרויקט הצלת  ( Laben Dance Center -הגג החי של ה
    



הגג החי של התחנה לחקר ציפורי  
החברה להגנת  , עמיר בלבן: צילוםירושלים 

 הטבע

, עמיר בלבן: צילוםהגג החי של יקב הרי גליל 

 החברה להגנת הטבע



 .גדולה מזו של גג שאין עליו צמחיהעלות הקמה ואחזקה של גג חי 
הוא  , יחד עם זאת הגג המגונן מגן על מערכות הגג ומאריך את תוחלת חייהם פי שתיים ויותר

מעלות בטמפרטורה וחוסך עלויות  5כ מרידהוא  -20% בכמפחית את דרישת החשמל למיזוג 
הוכחה נוספת לכדאיות ההתקנה באה לידי . הכרוכות בביצוע ובתחזוקה של מערכות ניקוז עירוניות

 ביטוי בעליית ערך נכסים בעלי גג חי

 הגג החי במרכז המבקרים ברמת הנדיב

 מבנה חינוך והסברה –גגות חיים 



 ...שימרו עלינו וקבלו ניקוד ירוק
 !תודה

 עמיר בלבן: צילום


