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 מדד לערכיות אקולוגית בחקלאות צמחית בשטח פתוח1

 רקע .1

)פרלברג ועמיתיו,  2017בדצמבר  המדד פותח בעקבות עבודה ראשונית שהוגשה למשרד להגנ"ס

 2018( וביוני 2018באוניברסיטת ת"א )אמדור,  2018(, ודיונים בצוותי היגוי שנערכו בינואר 2017

 (.2018במוא"ז מנשה )אבישר ועמיתיה, 

 מדדים נבחרים ומשקלות .2

  :מקבלת את המידע ש – ארציתרמות היררכיות: הרמה ה המדד מחולק לארבעמאפייני המדד

יחידת  ה האזורית:רמהומסדרונות אקולוגיים ארציים(; משכבות מידע ארציות )יחידות אקולוגיות 

 חלקההמאפיינים החקלאיים בורמת  ;שוליההמאפיינים הטבעיים בחלקה וב; רמת החקלאי הנוף

 בכל רמה היררכית מספר מדדי משנה. עצמה.

 קיים ש, בהתאם לאיכות המידע דרגות ערכיותכל מדד משנה מחולק למספר  :המשנה יערכי מדד

ברמה הארצית ארבע דרגות; ברמה האזורית  לגביו, ולמאפייני הערכים שאותם יכול המדד לקבל.

 שתי דרגות ערכיות. –שלוש דרגות; וברמות החלקה ושוליה 

 :לעמודתבהתאם יעשה ה ימשנהניקוד הסופי של כל מדד  מסד הנתונים שלם,אם  משקל מוצע 

כאלו )למשל  המשנה עבור חלק ממדדי חסרים נתוניםאם . בטבלה הבאה "משקל מפורט"

של הסקאלה (, יש לעבוד עם המשקל הכללי שדורשים עבודת שדה, אם לא בוצעה עבודת שדה

 המשנה את האחוזים שווה בשווה בין שאר מדדי (, ולחלקבטבלה )עמודה שמאליתהמרחבית 

 אלה מרחבית.באותה סק

  להלן. 3ראו בסעיף  ,הממ"ג תושכבלהמידע  ותמקורלפירוט 

סקאלה 
 מרחבית

 המשנה מדדערכי  משנה מדד
 משקל מוצע )%(

 כללי מפורט

 ארצית
מסדרון אקולוגי 

 2אזורי/ארצי

 :בליבה )שמורת טבע/גן החלקה או חלק ממנה  ערכיות מירבית
 (.15)ציון  אזורי/מסדרון אקולוגי ארצילאומי/יער קק"ל( של 

  :החלקה או חלק ממנה במעבר הכרחי )"צוואר ערכיות גבוהה
 (.10)ציון  אזורי/בקבוק"( במסדרון אקולוגי ארצי

 :החלקה או חלק ממנה במסדרון אקולוגי  ערכיות בינונית
 (.5)ציון  אזורי/ארצי

 :(.0)ציון  אזורי/מסדרון אקולוגי ארצימחוץ להחלקה  ערכיות נמוכה 

15 30 

                                                      
-בתי/אנחנו מתייחסים מבחינה אקולוגית כאל שטחים מבונים. הערכיות האקולוגית של חממות צמיחה-בתי/אל חממות1

לא נכללו במדד  צמיחה-בתי/היא בידוד מהסביבה הטבעית, היא ממילא נמוכה ביותר. לכן חממות צמיחה, שכל תכליתם
 זה.

אם בוצע מיפוי מפורט בתחום הסקר של מסדרונות אקולוגיים אזוריים, יבוצע שימוש במידע זה בנוסף לשכבת המסדרונות 2

 הארצית.



 

 

 

סקאלה 
 מרחבית

 המשנה מדדערכי  משנה מדד
 משקל מוצע )%(

 כללי מפורט

יחידה אקולוגית 
 3מחוזית/ארצית

 בתחום יחידה  יםנמצאאו חלק ממנה : החלקה 4ערכיות מירבית

ממנה מוגן  17%-קמ"ר, ופחות מ 1,000-אקולוגית ששטחה קטן מ
 (.15)ציון 

 בתחום יחידה  יםנמצאאו חלק ממנה : החלקה 5ערכיות גבוהה
מוגן ממנה  17%-פחות מוקמ"ר,  1,000-מ גדולאקולוגית ששטחה 

 (.10)ציון 

 בתחום יחידה  יםנמצאאו חלק ממנה : החלקה 6ערכיות בינונית
מוגן משטחה  17%-יותר מוקמ"ר,  1,000-אקולוגית ששטחה קטן מ

 (.5)ציון 

 בתחום יחידה  יםנמצאאו חלק ממנה : החלקה 7ערכיות נמוכה
משטחה  17%-יותר מו קמ"ר, 1,000-מ גדולאקולוגית ששטחה 

 (.0מוגן )ציון 

15 

יחידת 
הנוף  

 החקלאית

 פשט הצפה

 :(.15החלקה נמצאת בתחום פשט הצפה )ציון  ערכיות מירבית 

 :מ' מפשט  500החלקה נמצאת במרחק של עד  ערכיות בינונית

 (.8הצפה )ציון 

 :מ' מפשט  500-החלקה נמצאת במרחק של יותר מ ערכיות נמוכה
 (.0הצפה )ציון 

15 

45 
 

אחוז השטח 
הטבעי מתוך 
 יחידת הנוף

 :מהשטח טבעי )חלקות חקלאיות הן  80%מעל  ערכיות מירבית
 (.15"איים" בשטח טבעי. ציון 

 :חקלאי. -מהשטח טבעי )פסיפס טבעי 80-20%בין  ערכיות בינונית

 (.8ציון 

 :מהשטח טבעי )שטחים טבעיים הם  20%-פחות מ ערכיות נמוכה
 (.0"איים" בשטח חקלאי. ציון 

15 

רצף שטחים 
 פתוחים

 :החלקה או חלק ממנה נמצאים בליבה של רצף  ערכיות מירבית

 (.15שטחים פתוחים )ציון 

 :(.8החלקה או חלק ממנה נמצאים באזור חייץ )ציון  ערכיות בינונית 

 :(.0החלקה או חלק ממנה צמודים להפרה )ציון  ערכיות נמוכה 

15 

 מאפיינים
 טבעיים
 בחלקה
 ובשוליה

 8טרסות/גלי אבנים
 :בתחום או בשולי החלקה טרסות/יש גלי אבנים ערכיות גבוהה. 

 :בתחום או בשולי החלקה טרסות/אין גלי אבנים ערכיות נמוכה. 
5 

15 
מאפיינים טבעיים 

 9ובשוליה בחלקה

 :בשולי  שדרות עצים/גדר חיה/יש משאר טבעי ערכיות גבוהה
 מאפיינים טבעיים בחלקה/החלקה

 :בשולי  שדרות עצים/גדר חיה/משאר טבעי אין ערכיות נמוכה
 מאפיינים טבעיים בחלקה/החלקה

5 

 גדות ערוצי ניקוז
  ה.תוחוצה אבחלקה או  גובל ניקוז ערוץ :גבוההערכיות 

 :נחצית ע"י ערוץ ניקוזאו  החלקה לא גובלת ערכיות נמוכה. 
5 

מאפיינים 
 יםחקלאי

 חלקה ב

חקלאות שטח 
 פתוח/בכיסוי חלקי

 :גד"ש/מטעים(. בשטח פתוחחקלאות  ערכיות גבוהה( 

 :בתי רשת/מנהרות(חלקי בכיסוי  חקלאות ערכיות נמוכה(. 
5 

10 
חקלאות 
 בעל/שלחין

 ללא השקיה : גידולי בעלערכיות גבוהה 

 ים )שלחין(מושקגידולים : ערכיות נמוכה 
5 

                                                      
ת יותר ליחידות אקולוגיות )כמו במחוז דרום של רט"ג(, יבוצע שימוש בעבודה אם באזור הסקר בוצעה חלוקה מפורט3

 המפורטת יותר במקום בשכבה הארצית.
נפתולי גאון הירדן , חולות מישור החוף, יים באזור יובשנייאלעמקים אלוב, קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף4

 .מלחות חוף, לאורך בקעת הירדן
 .בתות ספר לאורך גב ההר ובדרום הרי יהודה, לס בצפון הנגב, תיכוני-באקלים ים ייםיאלעמקים אלוב5
יער ספר הררי , בבקעת הירדן ובערבהמלחות מדבר , חולות פנימיים בנגב ובערבה, שיטים בנחלים הגדולים ובערבה6

 .הירדן והירדן ההררים של מקורות ינחלים הררי, נחלים הרריים איתנים, יים איתניםיאלנחלים אלוב, בחרמון
, מדבר צחיח בנגב הדרומיה, ערבה שיחית בהר הנגב ובמדבר יהוד, תיכונית באזורים הרריים-יםבתה ושיחייה , חורש7

 .תיכוני במזרח הגליל ובדרום הגולן-פארק ים יער
רים באזורים אלו בקרקעות קלות )חול/חמרה( לא אמורים להיות גלי אבנים. בחקלאות בעמקים אין שימוש בטרסות. בסק8

 לא יבוצע שימוש בסעיף זה, ושקלול הניקוד יבוצע בלעדיו.
שדרות /(צמחייה לא מטופלת בגבול החלקה, למשל לאורך דרך או גדר) משארי שדהובשוליה: בחלקה  טבעיים מאפיינים9

קרקע רדודה,  , כתמים לא מעובדים בשלבחלקה בודדים עצים) מאפיינים טבעיים בחלקהרוח/גדר חיה/-עצים משברי
 כתמים מוברים בפאת השדה וכד'(.



 

 

 

 חישוב דרגת הערכיות .3

ומח, מחלקים לשלוש דרגות ערכיות, בחלוקה שווה לפי הציונים מתקבל עבור כל יחידות הצאת הציון ש

ערכיות  –ערכיות בינונית; שליש עליון  –ערכיות נמוכה; שליש אמצעי  –שהתקבלו: שליש תחתון 

 –גבוהה. ערכיות זו מקבילה לשלוש הדרגות הנמוכות יותר בסולם הערכיות האקולוגית המלא )נמוכה 

מירבית(, והיא דרגת הערכיות שתופיע בשטחים החקלאיים במפת  – גבוהה מאד –גבוהה  –בינונית 

 הערכיות הבוטנית.

 מקורות המידע לנתונים  .4

סקאלה 
 מרחבית

 שכבות המידע מדד

 ארצית

מסדרון אקולוגי 
 אזורי/ארצי

  (2015)רותם ועמיתיו, של רט"ג מסדרונות אקולוגיים ארציים 

  :דש"א סקרמסדרונות אקולוגיים אזוריים 

יחידה אקולוגית 
 מחוזית/ארצית

  (2016)רותם ועמיתיו, של רט"ג יחידות אקולוגיות ארציות 

 (2019)רון ועמיתיה,  אקולוגיות ליח' ג"רט של דרום מחוז חלוקת 

יחידת 
הנוף  

 החקלאית

 שכבת פשטי הצפה מעודכנת של משרד החקלאות )יש אצל גל(  פשט הצפה

השטח הטבעי אחוז 
 מתוך יח' הנוף

 משכבת  –. אם אין דש"א סקרLCOV_AREA יש אצל גל( של מפ"י( 

  משרד החקלאותשכבת חלקות חקלאיות של (AgriParcels) )יש אצל גל( 

 .)להורדה מאתר המארג( משכבה ארצית של המארג –. אם אין סקר דש"א  רצף שטחים פתוחים

 מאפיינים
 טבעיים
 בחלקה
 ובשוליה

 )יש אצל גל( של מפ"י TOPO_LINEמשכבת  –. אם אין סקר דש"א  טרסות/גלי אבנים

מאפיינים טבעיים 
 ובשוליה בחלקה

 אם אין: מניתוח אורתופוטו, שכבת סקר דש"א .LCOV_AREA  של מפ"י
-ו LCOV_POINTושכבות  ,משרד החקלאותשל חלקות חקלאיות ושכבת 

VEG_LINE יש אצל גל( של מפ"י( 

 גדות ערוצי ניקוז

  שכבת ערוצים( של מפ"יWATER_FLOW סדר ערוץ .)
(STRM_ORDER > )2 )יש אצל גל( 

  משרד החקלאותשל שכבת חלקות חקלאיות (AgriParcels)יש אצל גל( ) 

 סקר דש"א 

מאפיינים 
 יםחקלאי

 חלקה ב

חקלאות שטח 
 פתוח/בכיסוי חלקי

  משרד החקלאותשל שכבת חלקות חקלאיות (AgriParcels) עמודת סוג ,
 )יש אצל גל( (CoverTypeכיסוי )

 סקר דש"א 

 חקלאות בעל/שלחין
  משרד החקלאותשל שכבת חלקות חקלאיות (AgriParcels) עמודות: סוג ,

)יש  (Irrigation(, השקיה )WaterSource(, מקור מים )WaterTypeמים )
 . העמודות אינן מלאות, ודורשות עיבוד.אצל גל(

 ותמקוררשימת  .5

 שנערך מפגש חקלאיים: סיכום שטחים של אקולוגית לערכיות מדד פיתוח( 2018אמדור, ל. )

 . מכון דש"א.2018 בינואר 30-ב אביב תל באוניברסיטת

 בשטחים אקולוגית ערכיות בנושא סיכום דיון( 2018אבישר, א., אמדור, א., פרלברג, א. ורמון, א. )

 מכון דש"א. .מנשה במוא"ז דיון –חקלאיים 

 לסקירת שיטה חקלאיים: פיתוח בשטחים אקולוגית ערכיות( 2017) , א.ורמון , ל.אמדורא., , פרלברג

 . מכון דש"א.ונוף טבע סקרי במסגרת חקלאיים שטחים

 הנגב חלוקת( 2019) , א.צוערא. ו ,רמון ע.,, גרא ג.,, כגן א.,, הופמן א.,, רומם א.,, פרלברג מ.,, רון

 . יחידת סקרי טבע ונוף, מכון דש"א.אקולוגיות ליחידות( ג"רט של דרום מחוז) יהודה מדבר ודרום



 

 

 

מסדרונות אקולוגיים מהלכה למעשה. ( 2015נון, ג. )-רותם, ד., אנגרט, נ., אלון, ע., גולדשטיין, ח. ובן

. חטיבת המדע והממשק וחטיבת עקרונות והנחיות לתכנון וממשק מסדרונות אקולוגיים בישראל

 ים.רשות הטבע והגנ ,מורשת ונוף

( מידת ייצוגן של יחידות אקולוגיות טבעיות בשטחים 2016רותם, ד., וייל, ג., וולצ'אק, מ. ואמיר, ש. )

 .23-16(: 1)7, אקולוגיה וסביבההמוגנים בישראל. 


