
 
 

 
 
 

 

 הועדה לעניין בעלי חיים וטבע עירוני

 

 :בנושא 6ישיבה מס' 

 

 הצגת תכנית האב לטבע עירוני שגיבש מינהל ההנדסה

 

 17:30, שעה 26/3/15 –התקיימה  יום ה' 

 12בחדר ההנהלה, בניין העירייה, קומה 

 

יא מור, ג דליה בארי,אבידן, שגיב לוי,  יו"ר הועדה, סטלה-עו"ד ראובן לדיאנסקי  :ה"ההשתתפו 

: עירייהעובדי  , זהבה ארזואן, ענת בן, עפר רמתי., דב רנדל)החברה להגנת הטבע בת"א( עידן עמית

                                                              אגרונומית, אגף שפ"ע –, מיכל נהרי , היח' לתכנון אסטרטגיוניר מעוז גידו סגל

 

עירוני שגיבש תכנית אב לטבע " –נושא שעל סדר היום בח את הישיבה פות: עו"ד ראובן לדיאנסקי

 לתכנון אסטרטגי, אשר ייתן סקירה בפני הועדה.  'את גידו סגל מהיח", מציג מינהל ההנדסה

 

ומציין שהתכנית מקודמת בשיתוף אגפים  המצורפת לפרוטוקול זהמציג את המצגת : מר גידו סגל

 .והמחלקה לתכנון אסטרטגית לאיכות הסביבה שפ"ע, הרשו שונים בעירייה, אגף

אביב מכירה בחשיבות שילובם של משאבי טבע בתכנון וניהול הסביבה -תכנית המתאר החדשה לתל

העירונית המתחדשת במסגרת תכנית המתאר, ובדומה לתהליכים המתחשבים בערים מרכזיות רבות 

 תוחה.רלין(, שולבו משאבי טבע בתכנון העיר ופיבבעולם )לונדון,

מקודם ע"י היח' לתכנון אסטרטגי בעירייה ונערך ע"י האקולוג ניר מעוז. מסד סקר טבע עירוני 

 הנתונים שיתקבל יהווה בהמשך בסיס לעריכת תכנית אב בנושא ולמתן רקע מקצועי לצורך

 רוצים להכניס פרק על סוגי עציםאנו כמו כן  ניטור וחקירה. תוצאות הסקר יתפרסמו באתר העירייה.

כרות עם דגש על עצים מקומיים שגם יתרמו לתחזק את מערכת של טבע יברחובות ובכ שיש להכניס

 עירוני.

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

עושים השנה עבודת  הםהאגרונום העירוני חיים גבריאל  שיחד עםמציינת  :מיכל נהריאגרונומית 

 ל עצים בגן יעקב ובפארק וולפסון.ששימור 

 

 : מבקש לדעת האם בודקים אם יש קינון ציפורים על העצים לפני כריתה.עידן עמית

  

         משיבה:  כורתים רק עצים מתים. אגרונומית מיכל נהרי

 

 .בנושא טבע עירוני פעילויות מבקשת לשלב בבתי הספר: זהבה ארזואן

 

 קצוע.נעשים פעילויות מול אנשי המכבר משיבה: כי בבתי הספר  אגרונומית מיכל נהרי

 

מודה לגידו על הצגת המצגת שכוללת בתוכה את מרבית נכסי הטבע שיש לנו בעיר  :עו"ד לדיאנסקי

יפו. משבח על עבודת הטיפוח והשימור של אתרי הטבע בעיר אשר נעשית ע"י אגף שפע והרשות -ת"א

יך חשוב מאוד להמש לאיכות הסביבה בשיתוף עמותות, פעילים ותושבים בעיר בשנים האחרונות.

ולטפח את אותם אתרים למעננו ולמען הדורות הבאים וכן להגן עליהם מפני תכניות בינוי שעלולות 

 לסכן את קיומם.

 

במהלך חודש מאי נקיים סיור של הועדה באתרי טבע עירוניים אשר נמצאים באיזור דרום מודיע כי 

 העיר.

 

שסומנו בסקר שנעשה על ידי ל זה מצורפת מצגת ובה פירוט אתרי טבע עירוניים כפי ולפרוטוק

 העירייה

 
 ראש העירייה   -מר רון חולדאי העתק: 

 לעניין בע"ח וטבע עירוניחברי הועדה 
 מנכ"ל העירייה -מר מנחם לייבה 

 משנה למנכ"ל -מר רובי זלוף 
 שפ"עמנהל אגף  -שמוליק קצ'לניק מר 

 מנהל הרשות לאיכות הסביבה –מר אדי רפטוב 
   מזכירת המועצה – הגב' גלילה בן חורין

 



 
 

 תכנית אב לטבע עירוני
 הועדה לבעלי חיים וטבע עירוני

26.3.15 



 ראשי פרקים –תכנית אב לטבע עירוני 

 יפו -אביב-טבע עירוני בתל1.

 סקר טבע עירוני2.

 דרכי פעולה3.

  

 

 



 ראשי פרקים –תכנית אב לטבע עירוני 

 יפו  -אביב-טבע עירוני בתל. 1

"הגדרה –" טבע עירוני 

"הניסיון העולמי –" טבע עירוני 

שטחים  , אקלים, טופוגרפיה)יפו  -אביב-מאפיינים פיזיים של תל
 קיים בחלקו –( קיימים ומתוכננים –שטחים פתוחים , בנוים

בתי גידול ומערכות אקולוגיות בעיר –  

  

 

 



 

   -               
            

                      

 

 טבע עירוני
 

 עמיר בלבן  -מוטי קפלן 

 

 



 

   -               
            

                      

 

, מערכת בעלת מאפיינים טבעיים, או עשויה להתקיים, אתר או אזור בהם מתקיימת

 .מן המערכת הטבעית הכללית הרווחת באזור( המשכי או מקוטע)שהיא חלק 

 טבע עירוני



 

   -               
            

                      

 

מתאר  מגוון ביולוגי המושג 

העושר ומגוון צורות  את 

החיים המצויות על פני  

 :  כדור הארץ

,  מגוון האורגניזמים החיים

 ,  חיות הבר

 ,  הציפורים

 ,  העצים והפרחים

 החרקים והפטריות  

 (  והאדם כלול ברשימה)



 

   -               
            

                      

 

אלה בטבע  , מגוון ביולוגי לא מתמקד רק בחיות נדירות בסכנת הכחדה

 .הדרור שבחצר ופרחי החרדל לצד הדרך -שאנו חווים ופוגשים בכל יום 

 



 

   -               
            

                      

 

י אספקת "ע –שמירה על המגוון הביולוגי מבטיחה את המשך קיומנו 

 .חמצן לנשימה ומוצרים כגון סיבים המכסים את גופנו, מקורות מזון מגוונים



 

   -               
            

                      

 

מרגיע  , המגע עם העולם הטבעי סביבנו משפר את איכות חיינו

 .ומקנה כר התנסות רחב לכל הגילאים



 

   -               
            

                      

 

הנופש  , תשתיות טבע עירוני הן משאב זמין וזול למערכות החינוך 

 .במרחק הליכה מהבית –והפנאי 



 

   -               
            

                      

 

 

 לונדון -טבע עירוני בעולם 



 

   -               
            

                      

 

 

 לונדון -טבע עירוני בעולם 



 

   -               
            

                      

 

 

 לונדון -טבע עירוני בעולם 



 

   -               
            

                      

 

 

 לונדון -טבע עירוני בעולם 



 

   -               
            

                      

 

 

 פריס -טבע עירוני בעולם 

 



 

   -               
            

                      

 

 

 פריס -טבע עירוני בעולם 



 

   -               
            

                      

 

 

 ברצלונה -טבע עירוני בעולם 



 

   -               
            

                      

 

 פריסת תשתיות טבע עירוני בעיר

 



 

   -               
            

                      

 

אפיון ופרישת תשתיות טבע עירוני 
 יפו-אביב-בתל

1
.  

2 

3 

4.  

5 
.  
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אפיון ופרישת תשתיות טבע עירוני 
 יפו-אביב-בתל

1
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אפיון ופרישת תשתיות טבע עירוני 
 יפו-אביב-בתל

1
.  
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3 

4.  

5 
.  
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אפיון ופרישת תשתיות טבע עירוני 
 יפו-אביב-בתל

1
.  

2 

3 

4.  

5 
.  
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אפיון ופרישת תשתיות טבע עירוני 
 יפו-אביב-בתל

1
.  

2 

3 

4.  

5 
.  

1 

2 

3 

4 

5 



 -סקר טבע עירוני . 2

מתודה 

ח מסכם"מפות ודו, כרטסות לאתרים: פרוט הממצאים 

המכלולים והאתרים :סיכום הסקר 

מדרוג סופי  , טבלאות נותנים, מתודה: מדרוג האתרים 

 

 ראשי פרקים –תכנית אב לטבע עירוני 



 

   -               
            

                      

 

 תשתיות טבע עירוני בעירסקר 

 



 

   -               
            

                      

 

 סקר תשתיות טבע עירוני

 העבודה מטרות

  מקצועי בסיס ומתן אב תכנית של גיבושה לצורך מפורט נתונים בסיס יצירת

 עתידיים וחקירה ניטור לצורך

 לבחינה אתרים הגדרת

קיימים תכנון מסמכי ולימוד קיים מידע איסוף 

ומקומיים העירוניים הטבע אתרי איתור - לבחינה טבעיים אתרים הגדרת,  

 .המקומי הנוף אפיון או נדירות ,יחוד בגלל חשיבות בעלי אתרים על בדגש

 טבע אתרי

 קיים מצב ניתוח

מינים על דגש - האתרים ואפיון האקולוגיות המערכות על נתונים איסוף  

  אלו כולל ,אתר בכל המאפיינים או והנדירים הייחודיים והחי הצומח של

 .בעבר שהתקיימו

יונקים סקר ,ציפורים סקר ,זוחלים סקר ,גידול ובתי צומח סקר 

 



 

   -               
            

                      

 

 סקר תשתיות טבע עירוני

 אתרי טבע

 סיכום ומסקנות

אלה ערכים על המאיימים הגורמים ניתוח. 

העירוני הטבע וטיפוח לשימור הזדמנויות זיהוי. 

או עליו המשפיע ,והאתר המכלול של הקרובה לסביבתו התייחסות  

 .ממנו מושפעת

מתאר לתכניות התייחסות לרבות ,הסטטוטורי למצב התייחסות  

   .ומקומיות מחזויות ,ארציות

ערכי של וטיפוח לשמירה לנקוט שיש הפעולות לגבי המלצות גיבוש 

 .ואתר מכלול בכל העירוני הטבע

ה במערכת הסקר הטמעת-GIS העירונית 

 



 

   -               
            

                      

 

 אתרים עירוניים מוצעים



 

   -               
            

                      

 

אתרים עירוניים 

מוצעים על רקע  

תשריט יעודי קרקע 

של תכנית המתאר  

 5000/ר



 

   -               
            

                      

 
 סוג אתר 'מס סוג אתר 'מס

 חוף ים, מצוק, חולות הצוק צפון 27 ערוץ וחקלאות נחל הדרים 1

 חוף ים, מצוק, חולות הצוק מנדרין 28 נחל איתן פארק ירקון מזרח 2

 ערוץ בור, בור חמרה מזרח אפקה 29 שדה בור פארק ירקון בור 3

 חמרה, בור אפקה מערב 30 אגם מלאכותי פארק ירקון אגם 4

 ערוץ, קרקע כבדה, לח בור אפקה מרכז 31 חורשת תמרים ואורן פארק ירקון חורשה צפונית 5

 בריכה, בור, חמרה גן השיקמים 32 מדשאה פארק ירקון מדשאה אגם 6

 כורכר תל נוריה 33 לח מתחם שבע טחנות 7

 כורכר, בור רפידים 34 נחל איתן נחל ירקון מקטע האגם 8

 כורכר מורדות האוניברסיטה 35 חורשת איקליפטוס חורשת ראש ציפור 9

 לח, שלולית חורף חולוןבריכת   36 בור, חורשה ראש ציפור 10

 מגונן, צלאכותיאגם  פארק אידית וולפסון 37 נחל איתן נחל איילון 11

 חוף, כורכר, בור מדרון יפו 38 תל ארכיאולוגי גבעת נפוליאון 12

 חוף, כורכר מגונן, בור עליהגבעת  39 נחל איתן נחל ירקון מקטע בבלי 13

 סלעי חוף ים גבעת עליה 40 נחל איתן נחל ירקון מקטע ספורטק 14

 כורכר מגונן גן יד לבנים 41 נחל איתן נחל ירקון מקטע מערבי 15

 סלעי חוף ים  תל ברוך 42 כורכר מגונן גן העצמאות 16

 כורכר, חולות חוף רידינג 43 חולות וחמרה שדה דב דרום 17

 כורכר שיח מונס 44 חולות מיוצבים שדה דב צפון 18

 בור פארק בגין מזרח 45 שרידי מצוק וחוף ים חוף תל ברוך 19

 בור פארק בגין מערב 46 חולות מיוצבים למחצה רקית דרום 20

 מגונן, בור פארק בגין אגם 47 חולות מיוצבים למחצה תל רקית 21

 כורכר, איקליפטוס חורשת בון 48 חולות מיוצבים רקית מזרח  22

 כורכר, מגונן גן קרטר 49 בור, לח בריכת לוינסקי דרום 23

 כורכר, לח תל גיבורים 50 חוף ים, מצוק, חולות הצוק דרום 24

 מגונן, בור פארק החורשות 51 בור, לח בריכת לוינסקי צפון 25

 כורכר, חולות קלאב גלילותקאנטרי  26

 רשימת אתרים עירוניים

 בור לח חמרה   חולות וכורכר מגונן ים



 

   -               
            

                      

 

 אתרים נקודתיים

http://www.flickr.com/photos/33403

047@N00/4323554265/ 
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:  כרטסת לדוגמא

 תל גיבורים
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 :שלב א

דיווח על הכנת  

הסקר ופניה לקבלת  

דיווחים מהציבור  

לגבי צפייה במופעי  

 :טבע עירוני

באתר האינטרנט   –

 העירוני

 העירוני בפייסבוק –

:  בפורטל העירוני –

כנושא במיקוד  

ובניוזלטר של מינהל  

 ההנדסה

  פייסבוק+ ניוזלטר –

   ט"החלהשל 

 פרסום לציבור



 

   -               
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 'שלב ב

דיווח על תוצאות  

 :  הסקר

פרסום של מפת  –

אתרי הסקר ושל  

כרטיסיות הסקר  

באתר האינטרנט   

העירוני ובמערכת  

המפות העירונית  

(GIS.) 

פנייה לקבלת משוב  –

 .מהציבור

 פרסום לציבור



 מדרג אתרים

 שיטת דירוג האתרים

 בוצעה הערכת ערכיות יחסית על פי מדד איכותי של שבעה קריטריונים  •

 (.    בהתאם לחשיבות)לכל קריטריון משקל שונה •

=  ערך גבוהה ) 5 – 1עבור כל קריטריון בוצעה הערכה במדרג של •

 (.  ערכיות גבוהה

 .  100כ הציונים שוקללו לכדי ציון מתאם שערכו המקסימאלי "סה•



 מדרג אתרים

 הנחות ומגבלות    

מאמץ  , גודל האתר: לא בוצעה התאמה למשתנים משפיעים כגון•

 .   זמינות נתונים –הדיגום 

קיים פער באתרים   –שימוש בנתונים אותם ניתן לייחס לאתר מסוים •

 מסוימים

 .  קריטריונים הנה בחירה מצומצמת 7 -הבחירה ב•

עבור אתרים מסוימים קיימת התרשמות ומידע ממקורות   –פקטור •

שונים מהם ניתן להסיק כי ערכיותו של האתר בקריטריונים מסוימים  

גבוהה מזו שנצפתה בפועל לפיכך נוסף לציון פקטור שבא לפצות על  

 *. -אתרים אלו מסומנים ב. הפער שנמצא

 



 מדרג אתרים

 (    2)הנחות ומגבלות 

חוף עליה וחוף תל ברוך קיבלו את הציון   –בתי הגידול הימיים •

המקסימאלי בכל המדדים זאת מתוך הנחה שלמכלולים אלו קיימת  

חשיבות עליונה והם בלתי תלויים במכלולים היבשתיים גם מבחינה  

 .ואופן הפיתוח העתידי היסטוטוריהמגוון הביולוגי וגם מבחינת המצב 

בעבודה שולבו הערות של החברה להגנת הטבע ביחס לשיטת  •

 .העבודה ולערכיותם של חלק מן האתרים



 מדרג אתרים

 קריטריונים

 :הימצאותם של –( 15%)בתי גידול טבעיים •

 בתי גידול בלתי מופרים •

 .  אופייניםיחידות צומח טבעיות טיפוסיות ואלמנטים פיזיים •

 :  בתי הגידול הטבעיים היבשתיים הנם•

 וחול חימר, בתות וגריגות של כורכר•

 בתות של אזורי חולות•

 .  צומח קרקעות כבדות ומישורי סחף•

 :  בתי גידול הטבעיים הלחים•

 נחל אכזב•

 נחל איתן•

 שלולית חורף•

 בריכת חורף•

 .תעלת ניקוז•

•  



 מדרג אתרים

 (2)קריטריונים 

מצב השטח ביחס לאינטנסיביות הפיתוח ובכלל   –( 5%)רמת שימור  •

מתקני נופש ופנאי והפרות שונות שהובילו לפגיעה , גינון, זה בינוי

 .בשטח

  –( 25%)ייחודיות בית הגידול  •

הערכת מידת חשיבותו ונדירותם של בתי הגידול באתר ברמה •

 .  העירונית וברמה הארצית

,  חיים –דו : כגון מסויימתחשיבותו של האתר למין או קבוצת מינים •

  .'קינון עופות וכד



 מדרג אתרים

 (3)קריטריונים 
 

    -(10%)עושר צמחים 

 :  ציון משוקלל ניתן על פי המפתח הבא. מספר מיני הצמחים שתועדו

 ניקוד (מספר מינים)קבוצת מדרג 

1-29 1 

30 - 59 2 

60 - 89 3 

90 - 119 4 

120 – 150   5 



 מדרג אתרים

 (4)קריטריונים 

 

 (15%)ח "עושר בע

 :  ציון משוקלל ניתן על פי המפתח הבא. מספר מיני בעלי החיים שנצפו

 

 
 

 ניקוד (מספר מינים)קבוצת מדרג 

1-19 1 

20 - 39 2 

40 - 59 3 

60 - 79 4 

80 – 100   5 



 מדרג אתרים

 (5)קריטריונים 
 

 (  20%)מינים ייחודיים 

,  אדומים: מספר מיני הצמחים ובעלי החיים בעלי חשיבות אקולוגית

 .אנדמים, מוגנים, נדירים

 ניקוד (מספר מינים)קבוצת מדרג 

0 - 7 1 

8 - 15 2 

16 - 23 3 

24 - 31 4 

32 – 42   5 



 מדרג אתרים

 (6)קריטריונים 
 

 (10%)קישוריות 

בחינת מיקומו היחסי של האתר במרחב וחשיבותו לשמירת רצפים  

 .  ירוקים ופתוחים

 .סמיכותו של האתר לאתרים אחרים ופוטנציאל הקישור ביניהם

 

 



 

   -               
            

                      

 

מספר 

 אתר

רמת   בית גידול ראשי שם אתר פקטור

שימור  

5% 

בתי גידול 

טבעיים  

15% 

עושר 

צמחים  

10% 

עושר 

ח  "בע

15% 

מינים 

ייחודיים 

20% 

קישוריות 

10% 

יחודיות 

בית  

הגידול  

25% 

ערכיות  סוג מכלול

 משוקללת

 100 טבעי פתוח 25 10 20 15 10 15 5 טבלאות גידוד ים גבעת עליה   40

 100 טבעי פתוח 25 10 20 15 10 15 5 טבלאות גידוד ים תל ברוך   42

 89 טבעי פתוח 25 8 16 15 6 15 4 לח, שלולית חורף בריכת חולון * 36

 88 טבעי פתוח 25 10 16 9 8 15 5 חולות מיוצבים רקית מזרח    22

 86 טבעי פתוח 25 10 16 9 6 15 5 חולות מיוצבים למחצה רקית דרום   20

 86 טבעי פתוח 25 10 16 9 6 15 5 חולות מיוצבים למחצה תל רקית   21

 85 ירוק פתוח 25 10 20 12 2 12 4 נחל איתן פארק ירקון מזרח   2

 84 ירוק פתוח 25 10 12 15 10 9 3 חקלאות, חמרה, ערוץ חולי נחל פרדסים   1

 84 ירוק פתוח 25 10 20 12 4 9 4 לח מתחם שבע טחנות * 7

 83 ירוק פתוח 20 10 16 15 10 9 3 נחל איתן נחל ירקון מקטע האגם   8

*טבעי פתוח  25 8 12 15 6 12 4 תל ארכיאולוגי, כורכר גבעת נפוליאון * 12  82 

 80 טבעי פתוח 25 8 12 12 6 12 5 חולות מיוצבים שדה דב צפון   18

 80 ירוק פתוח 25 8 16 9 6 12 4 בור, לח בריכת לוינסקי צפון * 25

 77 ירוק פתוח 20 10 12 15 6 9 5 בור פארק בגין מזרח   45

 77 ירוק פתוח 20 10 12 15 6 9 5 בור פארק בגין מערב   46

 76 ירוק פתוח 20 10 16 12 6 9 3 כורכר, חולות חוף רידינג * 43

 75 ירוק פתוח 25 8 12 9 6 12 3 בור, לח בריכת לוינסקי דרום   23

 75 ירוק פתוח 25 8 12 9 8 9 4 בריכה, בור, חמרה חורשת אבנר צהלה     32

 72 טבעי פתוח 25 4 8 9 6 15 5 כורכר שיח מוניס * 44

 72 ירוק פתוח 25 8 16 12 2 6 3 חורשת איקליפטוס חורשת ראש ציפור * 9

 71 ירוק פתוח 20 10 16 9 4 9 3 נחל איתן נחל ירקון מקטע בבלי   13

 71 טבעי פתוח 20 10 12 9 4 12 4 בור, לח קאנטרי קלאב גלילות   26

 69 ירוק פתוח 20 8 16 9 4 9 3 חוף ים, מצוק, חולות הצוק דרום * 24

 68 ירוק פתוח 25 10 8 9 4 9 3 נחל איתן נחל ירקון מקטע מערבי   15

,  קביעת סדרי עדיפויות לשימור

 טיפוח ושיחזור אתרי טבע עירוני  

 



 

   -               
            

                      

 

 66 ירוק פתוח 15 10 16 9 4 9 3 שדה בור פארק ירקון בור   3

 66 ירוק פתוח 20 10 12 9 4 9 2 נחל איתן נחל ירקון מקטע ספורטק   14

 66 ירוק פתוח 20 10 8 12 4 9 3 חוף, כורכר מגונן, בור גבעת עליה   39

 65 ירוק פתוח 20 8 12 9 4 9 3 מופר, כורכר, לח תל גיבורים   50

 64 ירוק פתוח 20 8 8 9 6 9 4 נטוע, ערוץ בור, בור חמרה אפקה מזרח   29

 63 ירוק פתוח 20 6 8 15 10 3 1 מגונן, חורשה 'רמת אביב א   52

 60 ירוק פתוח 15 8 12 9 4 9 3 חוף ים, מצוק, חולות הצוק צפון   27

 60 טבעי פתוח 15 8 12 12 4 6 3 חוף ים, מצוק, חולות הצוק מנדרין   28

 59 מגונן 15 6 12 9 8 6 3 מגונן, בור פארק החורשות   51

 58 ירוק פתוח 15 8 8 9 6 9 3 מופר, חולות וחמרה שדה דב דרום   17

 57 ירוק פתוח 20 2 8 6 4 12 5 כורכר תל נוריה   33

 53 מגונן 20 4 8 9 4 6 2 מגונן, כורכר גן העצמאות   16

 52 ירוק פתוח 15 8 4 9 4 9 3 נטוע, חמרה, בור אפקה מערב   30

,  ערוץ, קרקע כבדה, לח בור אפקה מרכז   31

 נטוע

 52 ירוק פתוח 15 8 4 9 4 9 3

 51 ירוק פתוח 15 8 8 9 2 6 3 מופר, נחל איתן נחל איילון   11

 49 ירוק פתוח 10 10 8 9 4 6 2 שרידי מצוק וחוף ים חוף תל ברוך   19

 49 מגונן 10 6 12 9 2 3 2 אגם מלאכותי, מגונן פארק ירקון אגם   4

 48 ירוק פתוח 10 10 4 9 4 9 2 בור, חורשה ראש ציפור   10

 48 ירוק פתוח 15 4 4 9 4 9 3 מגונן, כורכר, בור רפידים   34

 48 ירוק פתוח 10 6 8 12 4 6 2 חוף, כורכר מגונן, בור מדרון יפו   38

 46 מגונן 10 6 8 15 2 3 2 מגונן, בור פארק בגין אגם   47

 43 ירוק פתוח 10 4 4 9 4 9 3 נטוע, בור, כורכר מורדות האוניברסיטה   35

 39 מגונן 15 2 4 6 4 6 2 מגונן, כורכר גן יד לבנים   41

 36 מגונן 5 4 12 9 2 3 1 מדשאה פארק ירקון מדשאה אגם   6

פארק ירקון חורשה    5

 צפונית

 35 מגונן 5 2 12 9 2 3 2 חורשה מגוננת

 35 מגונן 10 4 4 6 2 6 3 חורשת איקליפטוס חורשת בון   48

 35 מגונן 10 4 8 6 2 3 2 חמרה, מגונן גן קרטר * 49

 33 מגונן 10 4 4 9 2 3 1 מגונן, אגם מלאכותי פארק אידית וולפסון   37

,  קביעת סדרי עדיפויות לשימור

 טיפוח ושיחזור אתרי טבע עירוני  

 



 מיפוי

 :תרשימי אתרים על בסיס קריטריונים שונים

 קישוריות1.

 בתי גידול ייחודיים2.

 חלוקה למקבצים  3.

  



 קישוריות



 בתי גידול ייחודיים



 מקבצים



 דרכי פעולה  . 3 

 מטרות ויעדים עירוניים ביחס לטבע עירוני- 

 תכנית המתאר  –טבע עירוני בהקשר תכנון העיר–    

סדרי פעולות ואחראיות הגופים העירוניים בהליכי התכנון והביצוע 

הנחיות להכנת מסמכי טבע עירוני בשלבים שונים: 

 קיים   -נספח עיצוב עירוני , תכנית מפורטת, מסמך מדיניות –תכנון 

 קיים    -היתר  

 בהכנה –אחזקה וניהול 

 להשלמה -ניטור 

 שימור בית גידול לח, שימור רצף –הנחיות ספציפיות מחייבות לאתר  ,
 'אזור חיץ וכד

מינים פולשים, מינים ייחודיים: הנחיות כלל עירוניות 

חינוך והסברה 

 קיים –קביעת סדר עדיפויות לשימור ושיקום אתרי טבע עירוני 

 

 ראשי פרקים –תכנית אב לטבע עירוני 



 הצעה למטרות ויעדים עירוניים ביחס לטבע עירוני

 :המטרה

 מתוך ,בתחומה העירוני הטבע ושיחזור טיפוח ,לשימור תפעל אביב-תל עיריית
  מסביבת נפרד בלתי כחלק העירוניים הטבע ערכי של בחשיבותם ההכרה
 זאת .החיים איכות ושיפר העירוני הנוף לגיוון ותרומתם העירונית החיים

 .וממשקיים תכנוניים ,סביבתיים וכללים כלים גיבוש באמצעות

  

 :היעדים

סקר טבע עירוני –סקירה ומיפוי של אתרי טבע עירוני בתחומי העיר , אפיון 

ניתוח האתרים ביחס להיבטים אקולוגים וסביבתיים ויצירת מדרג בהתאם 

פיתוח וממשק באתרי הטבע העירוני, קביעת הוראות ונהלים לתכנון 

קביעת סמכויות עירוניות לקידום טבע עירוני ברמות הפעולה השונות :
 .חינוך וקהילה, טיפוח, ניטור, ביצוע, בקרה, תכנון

 



 

   -               
            

                      

 

 5000/ תכנית המתאר תא



 

   -               
            

                      

 

 –תשריט עיצוב עירוני 
אתרי טבע עירוני  , מכלולי טבע עירוני

 ואתרי טבע עירוניים נקודתיים

 5000/טבע עירוני בתכנית מתאר תא



 

   -               
            

                      

 

 –תשריט עיצוב עירוני 
 מכלולי טבע עירוני אתרי טבע עירוני ואתרי טבע עירוניים נקודתיים

 5000/טבע עירוני בתכנית מתאר תא



 

   -               
            

                      

 

 הוראות התכנית

אתר טבע עירוני או אתר טבע נקודתי 

 הפקדת התכנית כפופה לבדיקה תכנונית מוקדמת‒

 .הבדיקה תבוצע לאחר ביצוע סקר משאבי טבע‒

 .הבדיקה תפרט את ערכי הטבע ותמליץ על אופן התייחסות אליהם ‒

 :התכנית תכלול, אם הוגדרו בבדיקה המקודמת ערכי טבע עירוני‒

 הגדרת ערכי הטבע-

 הנחיות לשמירתם-

 הזדמנויות להשבחתם או ליצירת ערכי טבע חדשים-

 .מנגנוני פיצוי ויצירת חלופות, במקרה של פגיעה-



 

   -               
            

                      

 

 (2)התכנית הוראות 

מכלול טבע עירוני 

 כל ההוראות לעיל‒

 :שיכלול, אפשרות לדרוש הכנת מסמך מדיניות‒

בעלי   ואיזוריםמערכות אקולוגיות , זיהוי בתי גידול טבעיים-

 .פוטנציאל שיקום

 אי פגיעה במגוון המינים-

פיתוח תשתיות המקיימות מערכות טביעות וטכניקות בנייה  -

 .ידידותיים לסביבה

 חיץ איזוריהגדרת -

ורציפות בין בתי גידול טבעיים בתוך המכלול ובין   חיבוריות-

 .מכלולים

 .הנחיות להכנת תכנית ממשק שתפרט דרכי ניהול וניטור-

 



 

 מסמכים לשלבי התכנון שונים
 

 

 



 /מסמך מדיניות
 /תכנית מפורטת

 נספח עיצוב עירוני
 אחזקה וניהול

 /  אתר
מכלול      

טבעי
  

/  אתר 
מכלול  
 משולב

 שלב

 סוג

 נספחי טבע עירוני בשלבי התכנון השונים

 אתר
 מגונן

 /  אתר
מכלול      

טבעי
  

/  אתר 
מכלול  
 משולב

 אתר
 מגונן



   -ראשי פרקים 

 תכניות בניין עיר והיתרים
 

 

 



 תכנית מפורטת או נספח עיצוב עירוני  , מסמך מדיניות

 או מכלול טבעי או ירוק  אתר 

 (1)פרקים ראשי 

 

 ובמרחבתאור המערכת האקולוגית בתחום התכנית 

 (ככל שניתן, בהווה ובעבר)

 בתי גידול•

 יחידות צומח•

 מינים ייחודיים•

 בעלי חיים•

 אתרי פעילות•

 

 קישוריות ומסדרונות אקולוגים

 יצירה של רצף פתוח/שמירה –מיקום ברצף השטחים הפתוחים •

 מעבר בעלי חיים•

 חיבור לשטחים פתוחים•

 



 תכנית מפורטת או נספח עיצוב עירוני  , מסמך מדיניות

 אתר או מכלול טבעי או ירוק  

 (2)פרקים ראשי 

 

 ניתוח ערכיות

 מצב המערכת האקולוגית•

 הערכת ערכיותם של בתי הגידול בתחום התכנית•

 חשיבות יחידות הצומח•

 ערכיות וחשיבות השטח במערך הרצף הפתוח ומעבר בעלי חיים•

 אזורי קינון וכד, אתרי פריחה –הערכת מוקדים בעלי חשיבות נקודתית •

 מפת ערכיות ומוקדים אקולוגים רגישים•

 הערכת ערכיות ברמה הארצית וברמה העירונית•

 



 תכנית מפורטת או נספח עיצוב עירוני  , מסמך מדיניות

 אתר או מכלול טבעי או ירוק  

 (3)פרקים ראשי 

 השפעות התכניתבחינת 

 בינוי ותשתיות, שימושים, ייעודים –תאור התכנית המוצעת •

 פוטנציאל שימור בתי גידול חשובים וערכי טבע•

פגיעה עקיפה , פגיעה ישירה –אופן ההשפעה של התכנית המוצעת •

 פגיעה מרחבית

רצף שטחים פתוחים ותנועת בעלי  , השפעה על מסדרונות אקולוגים•

 ירוק מרחבי/חיוב ביצירת רצף אקולוגי –במכלול . חיים

השפעה שלילית על המערכת  וצמצום המלצות למניעת פגיעה •

 האקולוגית

 המלצה ליישום עקרונות טבע עירוני בתחום התכנית•

 הבניההמלצות להוראות התכנית ולשלב היתר •

 פיצוי סביבתי•

 נופיפרק 



 הצעה לסדר עדיפויות לשימור ושיקום 

 אתרי טבע עירוני

נחל פרדסים 

גבעת עלייה 

פארק בגין 

 נפוליאוןגבעת 

שלולית המכללות 

 

החברה להגנת הטבע מבקשת להוסיף את בריכת החורף 

 שליד צומת חולון
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