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האקולוגיים הארציים  המסדרונות •
כקווים  , הותוו באופן סכמתי בלבד

רוחבנעדרי ממד 

,  מידה ארצי-בקנההמסדרונות סומנו •
ללא התייחסות לשטחים חשובים  

המקומית  לקישוריות ברמה 

הנחיות מחייבות לניהול שטחים  אין •
אלה אשר יבטיחו את תפקודם  

כמסדרונות  

תכנוןבהתעוררות 

35א"לתמ1שינוי 

תכנוןבהתעוררות 



סטטוסגוף מובילתכנית/ העבודה 
-מרחב שקמה -תכנית מתאר מחוזית 

43/ 14/ 4מ"תמ

הוועדה המחוזית  -התכנוןמינהל

לתכנון ובניה מחוז דרום  

(2012)מאושר 

תכנית מתאר מחוזית  -30/ 1/ מ"תמ

כוללת למחוז ירושלים

(2013)מאושר מינהל התכנון

שטחים פתוחים במועצה  –תכנית מקומית 

56/ 305/ 02/ 7' האזורית בני שמעון מס

(2015)מאושר מינהל התכנון  

בו סומנה שכבת , 35א"לתמ1עדכון 

מסדרונות אקולוגיים ארציים

(2016)מאושר מינהל התכנון

נחל איילון  25/ 21/ 3/ תכנית תממ

וסביבותיו

המליצה  המחוזית 2017ב מינהל התכנון

.את התכניתלהפקיד 

סובב בקעת הנדיב –תכנית מחוזית חלקית 

.5/6/תממ-

סימה שימוע  -טרם אושרהמינהל התכנון

2009התנגדויות בשנת 

טרם אושרהמינהל התכנון1א "תמ

פרוט ודיוק המסדרונות האקולוגיים  

בתוך תכנית 1/ 35א"בתמהארציים 

.מחוזית חלקית של מחוז מרכז

ג בהובלה של מירה אבנרי "רט

ואיריס ברנשטיין

בתהליכי קידום בוועדה  

המחוזית מרכז

בתהליכי עבודה מינהל התכנון  התכנית האסטרטגית לשטחים פתוחים  

המועצה האזורית מגידו ומינהל תכנית מתאר כוללנית מועצה אזורית מגידו  

תכנון 

בתהליכי עבודה

תכניות סטטוטוריות



סטטוסגוף מובילתכנית/ העבודה 

מסדרונות  . 2000. שקדי י ושדות א

כלי  : אקולוגיים בשטחים הפתוחים

.לשמירת טבע

2000ג"רט

ג ומכללת  "רט,  מוטי קפלןתכנון מסדרון אקולוגי בעמק חרוד

סמינר הקיבוצים

2011

–מסדרונות אקולוגיים , 2015רותם  

עקרונות והנחיות  , מהלכה למעשה

לתכנון וממשק מסדרונות אקולוגיים  

.בישראל

2015ג"רט

פרויקט צירים אקולוגיים מזרח גליל 

תחתון

2018א"ג ומכון דש"רט

בתהליכי עבודהא"ג מכון דש"רטפרויקט צירים אקולוגיים הנגב המערבי

בקבוק וחסמים במסדרונות  צווארי מיפוי

ועד מודיעין65אקולוגיים מכביש 

א לרמן "ס מכון דש"הגנ

אדריכלים

בתהליכי עבודה  

עבודות לתכנון מסדרונות



סטטוסגוף מובילתכנית/ העבודה 

תכנית אב לשטחים פתוחים  

מועצה אזורית גולן–בגולן 

מועצה , ל"קק, ג"רט

אזורית גולן

2014

מסדרונות אקולוגים  

מקומיים במועצה אזורית  

מתווה להנחיות  -מגידו

החקלאות  , בתחום התכנון

והמרעה

מרכז  , ט"החל, ג"רט

המועצות האזוריות  

והמועצה האזורית  

מגידו  

2015-הסתיימה ב

ונמצאת בהליכי  

הטמעה בתכנית  

הכוללנית של  

המועצה האזורית  

פרויקט מיפוי מסדרונות  

אקולוגים באזור כפר סבא  

על ידי מתנדבים

היחידה האזורית  

לאיכות הסביבה בשרון

בתהליכי עבודה

כלים משפטים לניהול רב 

תפקודי של שדות חקלאיים

בתהליכי עבודהא"ג ודש"רט

עבודות לניהול מסדרונות



התכנית  את הוועדה המחוזית דוחה 
בנימוק כי התכנית נמצאת במרחב 

.  המאושרשל מסדרון אקולוגי 

י  "אשר נדחה עערר הוגש החלטה על 
של המועצה  לערריםהמשנה ועדת 

:  הארצית

רצף  התכנית מצוי בתחום שטח 
שטחים פתוחים המתכנס לכדי  

שהתכנון בו דורש  " בקבוקצוואר "
.  מופלגתזהירות 

ייעודו בפועל של השטח הוא , אמנם
ואולם אין זה כייעוד אשר  , יעוד חקלאי
של  הסביבה ותפקודו על השלכותיו 
האקולוגי גדולות יותרהמסדרון 

ביאר-תיירות וספורט אל354-0411520' מסתכנית 

:ביטוי להתעוררות גם בהחלטות תכנוניות



בהפקדה בוועדה מחוזית  בדיון 
חיפה הוועדה החליטה לדחות את  

לאחר שבחנה את האיזון  , התכנית
הנדרש בין הצורך והתועלת  

התחבורתית שבדרך מקומית זו  
לבין המחיר האקולוגי והסביבתי  

.  שלה

א  "תמ: "כינאמר בהחלטה עוד 
סומן  שאושרה לאחרונה 1/35

ממערב לאזור  מסדרון אקולוגי 
עובדה המעידה על  , התעסוקה

החשיבות הארצית של שמירה  
".על שטח פתוח זה

דרך גישה לצפון פארק 399-0432773' תכנית מס
חיבור מצומת אור עקיבא–התעשייה קיסריה 



אין מקום  קבעה כי  הוועדה 
לאשר את התכנית כפי  

בגלל  , בין היתר, שהופקד
סביבה ושמירת  היבטי 

.האקולוגימסדרון 

קיימת  כי אכן הוועדה קבעה 
חשיבות רבה לשמירה על  

ברוחב של  מסדרון פתוח 
לפחות שיאפשר את  ' מ200

האקולוגיקיומו של המסדרון 

תעסוקה עירון  איזור351-0127621' תכנית מס



-בפ"הולקחשבישיבת 
דיון עקרוני ולאחר 17.09.18

וולטאים-פוטובמיקום מתקנים 
:  הוחלט

אין מקום לאשר הקמת  "
מתקנים במקומות בהם הם  
פוגעים ברציפות השטחים  

בכלל זה רצועות  , הפתוחים
וכן ומסדרונות אקולוגיםנחלים 

חקלאים  / רצף שטחים פתוחים 
".  שבין מרחבים מבונים

פ"בולקחשהחלטה -קרקעיים וולטאים-מתקנים פוטו

:לדוגמה, וולטאים-עקב החלטה זו נדחו מספר תכנית למתקנים פוטו

לאור  "הוועדה דחתה את התכנית שבו עזריקםמושב -וולטאימתקן פוטו 
וכן לאור פגיעתה ברצף סמיכותה למסדרון האקולוגי לאורך נחל האלה 

".  השטח הפתוח
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תכניות פיתוח בהיקפים נרחבים על שטחי מסדרונות•

?ומה בנוסף לתכניות הפיתוח•



ח האיומים על המסדרונות"דו

:בחינת מצב המסדרונות משני היבטים

מה מצב ההגנה  –ההיבט התכנוני •
על המסדרונותהסטטוטורית 

מה מצבם בפועל–ניהולי -הממשקיההיבט •



:קטעי מסדרונות אשר* 

או  , חיים צבאיםמטרים במרחב בו 800או , מטרים300-פחות מ–צרים •
י תשתיות"מופרעים ע

אך יהפכו  , או שאינם צרים כיום, י תכניות פיתוח"עתידים להצטמצם ע•
בעקבות תכניות פיתוח  להיות 

או  , שטחיםהיחידה במרחב ובאותה מערכת אקולוגית לחיבור בין החלופה •
לקוי  אך החלופות מאיומות או שתפקודן , להם חלופה אחת או שתייםשיש 

סומנו רק במקרים בהם ידוע על תכניות המייעדות  22א "שטחים בתחומי תמ
בהם פיתוח

ההיבט התכנוני

*איתור קטעי מסדרונות קריטיים להגנה: המטרה



ודיוק באמצעות  , (2018)ג"רטהמסדרונות האקולוגיים של שכבת -הבסיס •
אורתופוטו

:סטטוטוריתהשטחים המוגנים –" עוגנים"מיפוי ה•

2018טבע וגנים לאומיים של רשות הטבע והגנים שמורות -

ותוכניות מפורטות ליער  22א "תמ-

פרק מוגנים  1א "תמ-

:  והעתידייםהאיומים הקיימים מיפוי •

תכנית מתאר ארצית  23א "תמ, לדרכיםתכנית מתאר ארצית 3א "תמ
תכנית מתאר ארצית לתחבורה יבשתית משולבת  42א "תמ, ברזללמסילות 

שכבות  , ולחציבהתכנית מתאר ארצית לכרייה ' ב14א "תמ, (אושרהטרם )
ומחנות  בסיסים , בנגבשל ישובים בדואים והפזורה הבדואית פוליגונליות

התכנית  , ל"הותמתכניות , מחוזיותמתאר תכניות , מכשול ההפרדה, ל"צה
של  ים"תתלשכבת , לתעסוקההאסטרטגית התכנית , לדיורהאסטרטגית 

מתקני התפלה, טורבינות רוח, פוטווולטאייםלמתקנים תכניות , התכנוןמנהל 

ההיבט התכנוני

מתודולוגיה



האיום התפקודי , (פיתוחתכניות )האיום התכנוני רמות , דירוג היתירות
:והשפעות השוליים

:יתירות•

אקולוגיתחלופות במרחב הקרוב ובאותה מערכת העדר 

אקולוגיתהחלופה המועדפת במרחב הקרוב ובאותה מערכת זו 

חלופותאחת ממספר זו 

:תכנונייםאיומים •

;מומשושטרםמאושרותתכניות

בתכנוןתכניות

תכניות אסטרטגיות

ללא תכניות  

ההיבט התכנוני

מתודולוגיה



ההיבט התכנוני

מתודולוגיה
:איומים תפקודיים•

צבאיםבאזורים בהם חיים ' מ800מטרים או 300-צר מרוחב 

או תשתיות שחצייתן בעייתית מאוד/ועם הפרעות , רחב יותררוחב 

תשתיות  ללא חציית , מטרים800-גדול מרוחב 

:השפעות שוליים•

צמידות ליישובים או אזורי תעסוקה משני צדי המסדרון

צמידות ליישובים או אזורי תעסוקה מצד אחד של המסדרון

תכניות עתידיות יצמידו אזורי פיתוח לשטח המסדרון

ללא קירבה של שטחי פיתוח



ההיבט התכנוני

מתודולוגיה

קטעי מסדרונות מאוימים או  137מופו 

בעלי חשיבות גבוהה

:חשיבות

מהם חסרי חלופות או מהווים את  55%

החלופה העדיפה

יתירות המסדרון
העדר חלופות במרחב  

הקרוב ובאותה מערכת 
אקולוגית

זו החלופה המועדפת  
במרחב הקרוב ובאותה  

מערכת אקולוגית

זו אחת ממספר חלופות



:איומים תכנוניים

מקטעי המסדרונות שמופו מתוכננים להיסגר חלקית או  22%

י תכניות פיתוח מאושרות"כליל ע

נוספים נמצאים בתכנון לפיתוח32%

איום תכנוני

מומשושטרםמאושרותתכניות

בתכנוןתכניות

תכניות אסטרטגיות

ללא תכניות

ההיבט התכנוני



800מטרים או 300-רוחב צר מ
באזורים בהם חיים צבאים' מ

עם הפרעות  , רוחב רחב יותר
או תשתיות שחצייתן בעייתית /ו

מאוד
ללא  , מטרים800-רוחב גדול מ

חציית תשתיות  

ההיבט התכנוני

:איומים תפקודיים

מהקטעים שמופו הם צווארי בקבוק צרים80%



:איומים תפקודיים

כמעט חצי מהקטעים שמופו סובלים מהשפעות שוליים משני  

צדדיהם

רק כחמישית מהם לא סובלים מהשפעות שוליים

קירבה לאזורי פיתוח
צמידות ליישובים או אזורי תעסוקה משני 

צדי המסדרון

צמידות ליישובים או אזורי תעסוקה מצד 
אחד של המסדרון

תכניות עתידיות יצמידו אזורי פיתוח 
לשטח המסדרון

ללא קירבה של שטחי פיתוח

ההיבט התכנוני



(ממשקי)למצוי ( תכנוני)בין הרצוי 

המסדרון הארצי סביב מחלף  
עירון

?מ"ק2

?יותר



!פחות

מאגר

תחנת דלק



גידור חקלאי



מבנים



תאורה

פסולת



זיהום אור



המסדרון הארצי סביב מחלף  
עירון

?מ"ק2

?יותר

!הרבה פחות



קווי מתח

מחצבות

מצוקים



פעילות הצבא מתפראים/ מתפרצים/ מינים פולשים 

פעילות פנאי ונופש



?אז מה בין הרצוי למצוי



השמירה על המסדרונות האקולוגיים  
:  דורשת פעולה בשני אפיקים

הגדרה מרחבית של  –סטטוטורית . 1
ומערך הנחיות  , שטחי המסדרונות אלה

בהםלהתנהלות 

הגדרת גוף המנהל את –ניהולית . 2
השטח באופן שמאפשר שמירת טבע  

ואכיפהכולל פיקוח , וחקלאות

המלצות-שמירה על המסדרונות 



המלצות סטטוטוריות–שמירה על המסדרונות 

הגדרת השטחים וההנחיות להתנהלות בהם יכולות  •
להיעשות במסגרת התכנית האסטרטגית לשטחים  

פתוחים

מים"התמתכנון מפורט של המסדרונות במסגרת •

הטמעת המסדרונות בתכניות הכוללניות•

מתן מעמד של שמורת טבע לצווארי הבקבוק  •
במסדרונות בהתבסס על הפונקציונאליות האקולוגית  

(ולא הערכיות של השטח)שלהם 



המלצות ניהוליות–שמירה על המסדרונות 

בעל  , יכולות אכיפה מגוונות, צורך בגוף בעל סמכויות•
.ראייה ארצית ועם מחויבות עמוקה לנושא

גוף  , מועצות אזוריות, ג"רט)מוצע לבחון מספר חלופות •
...(הסיירת הירוקה, ייעודי

:יתרונות הסיירות הירוקה•
;ארציתפריסה •

;המבוססות על מספר חוקיםמגווונותיכולות פיקוח •

;פועלת בשטחים הפתוחים•

;ג"רטתחת מחויבת לנושא ופועלת •

ממשלהשואבת סמכותה ממספר משרדי •


