
 ניתוח נתונים אקולוגיים  
 כחלק מהליך גיבושה של תכנית

 נקודת מבטו של המתכנן הסביבתי

 דני עמיר



 רקע מול ניתוח

שיאפשרו שימוש מיטבי ורב תפקודי של השטחים  , מקיימות תוכניותאחד התנאים החשובים להכנת "
שישמשו את המתכננים בבואם לאזן בין צרכים שונים בתכנון , הפתוחים הוא איסוף חומרי רקע מתאימים

לשטח  . מבין חומרי הרקע הנדרשים התחום האקולוגי הוא אחר המורכבים והחשובים ביותר. השטח הפתוח
,  המרקם הטבעי הוא מורכב ורב פנים. שלא כולם ברורים ומובנים מאליהם, הפתוח תפקודים אקולוגיים רבים

ולכן מתקבלות  , גם המידע הקיים לא כולו מונגש לציבור המתכננים –יתר על כן . והמידע עליו חלקי ומוגבל
 .לעתים החלטות שפוגעות בערכי הטבע מעבר למינימום הנדרש בשל צרכי הפיתוח

 "הגופים הסביבתיים רואים צורך לשפר את הרקע האקולוגי שיעמוד לרשות המתכננים 

 

 :הסוגיות להתייחסות

 איזה מידע אקולוגי הוא היעיל ביותר להשפעה על תכנון1.

 דוגמאות -מה מידת היעילות של ניתוח מרחבי של ערכיות אקולוגית להשפיע על תכנון 2.

 הטמעת השימוש בניתוח ערכיות מרחבית3.

 הקושי ליצור דרישות גנריות שיתאימו לכלל הסיטואציות התכנוניות4.

 

 



 רקע מול ניתוח

 ?איך זה אמור לעבוד בצוות תכנון•

 

 

 ?איזה מידע אקולוגי הוא היעיל ביותר•

 
  נסיוןלרוב היועצים הסביבתיים בתכניות כוללניות אין •

 בניתוח מרחבי של ערכיות סביבתית

 מתכננים סביבתיים צמאים לניתוח מרחבי של ערכיות•

  א"דשחשיבותם של ניתוחי הערכיות המרחביים של •
 גבוהה ביותר אך יש בכך גם סכנה

 

 

 



 מטרות אופרטיביות להשגה במהלך התכנון

 הגנה סטטוטורית על שטחים ערכיים1.

 מניעת פיתוח בשטחים בעלי ערכיות אקולוגית גבוהה2.

 הגדרת כיווני פיתוח3.

 שמירה על מסדרונות ומעברים אקולוגיים4.

 הגדרת הממשקים עם השטחים הטבעיים5.

 

 ניתוח מרחבי של ערכיות סביבתית –הכלי היעיל ביותר 

 



 מרחב ניצנים – 39א "תמ

 אשדוד

 אשקלון

 



 מרחב ניצנים – 39א "תמ
 פרומקיןרון  –אקולוגיה 

 משה לנר –נוף 

 ערכיות משוקללת ערכיות נופית ערכיות אקולוגית





 רמת בית שמש –' תכנית שלד לרובע ד

 חטיבה צפונית

 חטיבה דרומית

 עמק האלה

 מעוז אדריכלות נוף ברוידא -נוף 



 רמת בית שמש –' תכנית שלד לרובע ד

 ערכיות מורשת ערכיות נופית ערכיות אקולוגית



 רמת בית שמש –' תכנית שלד לרובע ד

 

 ערכיות משוקללת

 מעוז אדריכלות נוף ברוידא -נוף 



 בעבודה -ז חוף אשקלון "תכנית כוללנית למוא

 אשקלון

 ז חוף אשקלון"מוא



 ז חוף אשקלון "תכנית כוללנית למוא



 ז חוף אשקלון "תכנית כוללנית למוא

 

 משה לנר –נוף 



 ז חוף אשקלון "תכנית כוללנית למוא

 



 רמת ההגנה הסטטוטורית –ז חוף אשקלון "תכנית כוללנית למוא



 ז תמר"תכנית כוללנית למוא

 ר"קמ 1,700 -כ של אדיר בהיקף פתוחים מרחבים•

 טבע ערכי בחובו הנושא בראשית נוף שברובו מדברי נוף•

  .רבים עתיקות אתרי עם יחד ,לאומית חשיבות בעלי

 מהשטח מזערי חלק ההתיישבות תופסת הפתוח במרחב•

 תעשייתית בפעילות המשולבים מוגנים פתוחים שטחים•

 הנוף על דרמטיות השפעות ובעלת היקף רחבת

 התעשייה באזורי מתמקדים ,קיימים ולא כמעט פיתוח לחצי•

 טיילות של ענפה פעילות•

 ניר מעוז –אקולוגיה 

 גיא שלף –נוף 



 סיכום

כיווני  , תרגום לשפת תכנון מאפשר הגדרת אזורים לשימור –ניתוח מרחבי של נתונים אקולוגיים  –נתונים אקולוגיים 1.
 פיתוח וגבולות בין שימור ופיתוח

 :ניתוח מרחבי של ערכיות סביבתית2.

 הכלי המשמעותי והיעיל ביותר להשפיע על תכנון•

 חשיבות למיקום הניתוח על ציר הזמן של תהליך התכנון•

 (מ"קנ)צריך להגדיר מתי הוא מתאים לשימוש •

 צריך להטמיע בקרב מתכננים ורגולטורים סביבתיים את המתודולוגיה והחשיבות שלה•

 (בכדי שלא להעמיס רגולציה מיותרת)חשוב לזהות את הסיטואציות התכנוניות בהן הניתוח מועיל וסביר •

למתכננים ניתוח או אולי להכניס את המתודולוגיה ככלי מחייב במקרים   להנגישלשקול האם הפתרון הוא •
 ?הרלבנטיים

 :שיענו לכלל הסיטואציות התכנוניות ויש לייצר מנגנון של שיקול דעת( מחוזית דרום. ו)קושי לייצר דרישות מכלילות 3.

 לגבי היקף השטח•

 ניתוח מרחבי קיים•

 רמת ההגנה הסטטוטורית על השטח הפתוח•

 ערכיות השטח•

 תכניות כוללניות מקומיות או של מועצות אזוריות•

 

 


