
 ההגנה הסטטוטורית על שטחי הכורכר

 הראל–ענת הורוביץ' אדר

 א"דשמכון 

מדיניות וכלים לשמירה על רכסי  
 הכורכר וניהולם



 ?כיצד נערך הניתוח הסטטוטורי

הערכת מידת ההגנה על שטחי הכורכר  : המטרה

 מפני שינוי יעוד למטרות פיתוח

 

בחינת ייעודי הקרקע של שטחי הכורכר בתכניות מתאר •

ושכבת  8א "תמ, 22א "תמ, 13א "תמ, 35א "תמ)ארציות 

 והתכניות המחוזיות, (ג"מרטשמורות וגנים 

 

בחינת התפלגות שטחי הכורכר בין הייעודים השונים  •

 .בתכנית והערכת מידת ההגנה או האיום הצפויים להם



 ממצאים עיקריים

 93,400שטחי הכורכר בישראל משתרעים על פני 

 .משטח המדינה 0.42%-שהם כ, דונם

הם שטחים  ( דונם 50,000-כ)משטחי הכורכר  53% -כ

 .פתוחים בהם נשמר צומח טבעי

.  כשני שלישים משטחי הכורכר נמצאים במחוז הדרום

 .כמחציתם מכוסים צומח טבעי

מכוסים יער  , (דונם 31,000 -כ)כשליש משטחי הכורכר 

 .מרביתם במחוז הדרום, נטע אדם





התפלגות שטחי הכורכר על פי 
 35א "המרקמים של תמ

אינה מעניקה הגנה מספקת  35א "תמ, בראייה ארוכת טווח

 .לשטחי הכורכר בישראל

 ,  משטחי הכורכר 53%

נמצאים  , דונם 49,000-כ

בתחומי מרקמים מוטי 

 .שימור

 ,  משטחי הכורכר 47% 

נמצאים  , דונם 44,000-כ

 –במרקמים מוטי פיתוח 

המרקם העירוני והמרקם  

 .  הכפרי



התפלגות שטחי הכורכר על פי 
 35א "המרקמים של תמ

משטחי הכורכר   41%•

המכוסים צומח טבעי  

נמצאים בתחומי מרקמים  

המרקם   –מוטי פיתוח 

 .  העירוני והמרקם הכפרי

המרכז ותל אביב  במחוזות•

נמצא חלק נכבד משטחי  

הכורכר בתחומי המרקם  

 .העירוני



הגדרת שטחי הכורכר הכלולים : המלצה

 כשטח שאינו ניתן לפיתוח   35א "בתמ

לבחון כיצד ניתן להבטיח את ההגנה על שטחי  

 הכורכר בתחומי המרקמים העירוניים

 להשלים את מיפוי שטחי הכורכר בשטחים העירוניים

 א והמרכז לאור לחצי הפיתוח הגבוהים"במיוחד במחוזות ת

 שטחים אלה אינם מפורטים במסגרת אטלס הכורכרים



שטחי הכורכר וייעודי קרקע  
 בתכניות המתאר המחוזיות

 מחוז צפון

שטחי הכורכר במחוז •

-הצפון משתרעים על כ

 .דונם 990

יותר ממחצית מוגדרים  •

כשמורות טבע או כגנים  

 לאומיים

משטחי הכורכר   27.6%•

מ כשטח  "מוגדרים בתמ

 .נוף כפרי פתוח/חקלאי

שטחי כורכר מעטים יחסית  •

מוגדרים בתכנית המתאר  

 המחוזית לייעודי פיתוח



שטחי הכורכר וייעודי קרקע  
 בתכניות המתאר המחוזיות

 מחוז חיפה

שטחי הכורכר במחוז חיפה  •

 .  דונם 10,800 -משתרעים על כ

כמחציתם מוגדרים כשטחים  •

(  26%)שמורות טבע : מוגנים

שטח  , (5%)גנים לאומיים 

וחוף , (20%)חקלאי מוגן /פתוח

 (.  0.4%)מוגן 

נוספים מצויים   27% -כ•

בשטחים פתוחים  ברמת הגנה  

 נמוכה יותר

מצויים בשטחים   18% -כ •

 המיועדים לפיתוח



שטחי הכורכר וייעודי קרקע  
 בתכניות המתאר המחוזיות

 מחוז המרכז

שטחי הכורכר במחוז המרכז  •

 .דונם 15,370משתרעים על 

גן : הם שטחים מוגנים  32% -כ•

שמורת נוף , שמורת טבע, לאומי

 . ושמורת חוף

שטחים נוספים ברמת הגנה גבוהה  •

 הם שטחי יער ואזור נחל וסביבותיו  

, מוגדרים כאזור חקלאי 15% •

 וההגנה עליהם אינה גבוהה

מצויים בתחומי אזורי נופש   9%•

יש להבטיח את ההגנה  . מטרופולינים

עליהם במסגרת התכנון הכולל של 

 .אזורי הנופש



הגנה על שטחי הכורכר באזורי  : המלצה

 הנופש המטרופוליניים

מ  "תמ)מ של מחוז המרכז "בתמ
סומנו שבעה אזורי נופש  ( 21/3

 מטרופוליניים

 

משטחי הכורכר במחוז   9%
 .מצויים בתחומי אזורים אלה

 

יש להבטיח את ההגנה עליהם  
במסגרת התכנון הכולל של 

 .אזורי הנופש



שטחי הכורכר וייעודי קרקע  
 בתכניות המתאר המחוזיות

 מחוז תל אביב

 -במחוז תל אביב נותרו כ•

דונם של שטחי    3,380

 .  כורכר

על חלק משטחי הכורכר  •

חלות תכניות מקומיות  

או בשלבי , מאושרות

אשר מייעדות חלק , אישור

משטחי הכורכר לפארקים  

 .  חופיים ואת חלקם לבינוי



שטחי הכורכר וייעודי קרקע  
 בתכניות המתאר המחוזיות

 מחוז דרום

,  דונם 63,000שטחי הכורכר במחוז משתרעים על •

 .  יותר מבכל מחוז אחר בישראל

מספר רכסי הכורכר וממדיהם , ככל שמדרימים•

 . הולכים וגדלים

במחוז הדרום מופיעים שטחי כורכר גם בבתרונות  •

ובאזורים שאינם רכסיים במרחק גדול יחסית  

 .מהחוף

 (  46% -כ)ייעוד הקרקע הגדול בהיקפו הוא יער •

כשליש משטחי  , ייעוד הקרקע השני בהיקפו•

בשטחים אלו מותרת  . הוא חקלאות, הכורכר באזור

פעילות חקלאית ללא כל הליך תכנוני או הליך  

 .  ולכן הכורכר בשטחים אלו איננו מוגן, רישוי נוסף

 מוגנים כשמורות טבע 14.8%•



שטחי כורכר המוגנים כשמורות  
 טבע וגנים לאומיים

משטחי הכורכר   9%רק 

מוגנים בשמורות טבע  

 וגנים לאומיים מוכרזים

 

שטחי הכורכר  : המשמעות 

זוכים לתת ייצוג ביחס לכלל 

 .שטחי ישראל

 

משטחי הכורכר  20% -כ

כלולים בשטחי שמורות  

טבע וגנים לאומיים שטרם  

 .הוכרזו



שטחי כורכר המוגנים כשמורות  
 טבע וגנים לאומיים

שהם בעלי  , משטחי הכורכר המתאפיינים בצומח טבעי 14%רק 

 . זוכים להגנה כשמורות טבע מוכרזות, החשיבות הגבוהה ביותר לשימור

 

 מהכורכרים בעלי הצומח הטבעי נמצאים בתחומי שמורות טבע 33%

 וגנים לאומיים שטרם הוכרזו

 



מומלץ לקדם את הכרזתם של שמורות וגנים שטרם  

 הוכרזו

 גן לאומי בגבעות נס ציונה: למשל

הכרזה על שטחי כורכר נוספים  : המלצה

 כשמורות טבע או כגנים לאומיים



עיבוי אזורי החיץ הטבעיים סביב שמורות טבע  

 :כורכריות קטנות באמצעות

 מתן עומק לשמורות טבע זעירות: המלצה

  עידוד התמרה של שטחים חקלאיים גובלים לשיקום

 אקולוגי

  הגבלת פעולות חקלאיות העלולות להשפיע על

 ערכי הטבע



 22א "פ תמ"שטחי כורכר ויערות ע

 מחוז דרום

דונם הכלולים בשטחי יער על פי  34,500-במחוז שטחי כורכר בהיקף של כ

 (.  דונם 20,000כ )מרביתם במעמד של יער נטע אדם קיים , 22א "תמ



, 22א "מומלץ להגדיר שטחי כורכר הכלולים בתמ

 "יער טבעי לשימור"כ, וטרם ניטעו

מומלץ לבחון אפשרות לשינוי ייעוד של שטחים ערכיים  

 .במיוחד מתוכם לשמורות טבע

שינוי יעוד של שטחי כורכר  : המלצה

 שטרם ניטעו 22א "בתמ



 המלצות תכנוניות



הכנת שכבה סטטוטורית הכוללת את שטחי 

 הכורכרים כמרחבים מוגנים  



 :הטמעה במערכות התכנון

כל התייחסות לרכס כורכר תידרש לשורה של 
 .תסקירי אקולוגיה ונוף  ובחינת חלופות

העברת תשתיות ברכסי כורכר באמצעות  
 .  קידוח ולא בחפירה

 בחינת חלופות

 והכנת תסקירי נוף ואקולוגיה 



 (בהכנה)תכנית מתאר ארצית מפורטת  – 13/9א "תמ

מגדירה מקטעים שבהם קיים צורך דחוף להתערבות בשל  

 חשש מהתמוטטות המצוק החופי 

שמתוכו ניתן יהיה , התכנית מציעה סל פתרונות מיגון

 לאשר בהליך תכנון מפורט את הפתרון הרצוי

אך פתרון זה , אחד הפתרונות המוצעים הוא מיתון המדרון

ומומחים חוששים שהוא  , טרם נבחן בארץ באופן מבוקר

 .  יוביל לפגיעה ברכסי הכורכר החופיים

על כן מוצע כי התערבות ראשונה מסוג זה תלווה בניטור 

 ובמעקב בטרם תיושם במקטעים נוספים

 הגנה על רכסי הכורכר החופיים מבלי לפגוע בהם



 המלצות מנהליות



 .ג"כל פגיעה בערך טבע מוגן מחייבת היתר ממנהל רט

ערך טבע "בחינת הכרזתם של משארי כורכר כ

 על פי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע" מוגן

הקצאת משאבים של הקרן לשמירה על שטחים  

פתוחים לרכישת קרקע בשטחי הכורכר הכוללים  

 .מערכות אקולוגיות בסיכון



הגנה על שטחי כורכר הכלולים בתחומי  

 שטחי משבצות חקלאיות



בדיקה רב שנתית של מצב  : מעקב ובקרה

 רכסי הכורכר



 בליווי אקולוג, י קהילה"אימוץ רכס כורכר ע 

ובין  ', וכובסיסי צבא , ים"מתנס, גנים, יצירת זיקה בין בתי ספר

 .  ערכי הטבע בקרבת מקום מגוריהם

 

פעילות ציבורית וחינוכית המסייעת להטמיע בציבור את הצורך  

 .  והחשיבות בשימור שטחי הכורכר

 

 :פרויקטים לדוגמה

,  בחברה להגנת הטבע 2014מיזם אימוץ כזה החל בשנת •

 .וקיימת כוונה להרחיבו בעתיד, בהשתתפות שש קהילות

שומרים על  "ל ובהם פרויקט "פרויקטים לשמירת טבע בצה•

 . בבסיס חיל האוויר" פלמחיםחולות 



הבטחת בעלות ציבורית על הקרקע או  

 הסכם לשימור מול ברי הרשות בקרקע

וגם שטחים איכותיים   מובריםקיימים שטחים חקלאיים •

הגבעה  , למשל)שנותרו במצבם הטבעי הם בבעלות פרטית 

 (  האדומה בגבעת ברנר או גבעת האירוסים של ראשון לציון

 .  שימורם מחייב פתרון סוגיית הפיצוי לבעלי הקרקע•

ב ובמדינות רבות אחרות קיימות תכניות  "בארה, באירופה•

לשיקום אקולוגי של שטחים חקלאיים ומתן גמול לבעלי  

זכויות בקרקע תמורת השירות האקולוגי שמעניק השיקום  

 לציבור

קיימות כיום יוזמות ראשוניות לשיקום אקולוגי ונופי של •

חקלאות תומכת  "שטחים מתאימים במסגרת פרויקט 

 .של משרד החקלאות" סביבה

ניתן להסתייע לשם כך בקרן לשמירה על השטחים  •

 .הפתוחים

 



רכסים ומחשופים כורכריים יוכרו כשטחים בעלי  

 . ערכיות ורגישות גבוהים

 "שימור רכסי הכורכר"הטמעת המושג 

שטחי כורכר פגועים ומופרים כגון שטחים שהפכו  

ייחשבו כפוטנציאל לשיקום  , למחצבות או למזבלות

 .ולהשבת ערכי טבע



 אכיפה נגד השלכת פסולת

 פעולות אכיפה

 הרחקת רכבי שטח  
יש להגדיר דרכים המותרות לנסיעה לרכבי שטח ואופניים ולמנוע  

 שילוט וחסימה, כניסתם לאזורים הטבעיים באמצעות הסברה



 תודה


