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:האתגרים

2

:סטטוטוריקה

הבטחת קיום המסדרון לאורך זמן•

:תכנון

מסדרונות אקולוגיים•

('צווארי בקבוק')מעברים חיוניים •

מעברים חוצי תשתיות•

'אבני קפיצה'•

:ממשק

תכליתי של המסדרון-ניהול רב•

ידע 

מדעי

דורון ניסים



?איך מתכננים מסדרון
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:שמורות טבע וגנים לאומיים

בתכניות מתאר ארציות•

בתכניות מתאר מחוזיות•

מפורטותבתכניות •
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:שטחי הליבה

רון פרומקין



:שמורות טבע וגנים לאומיים

בתכניות מתאר ארציות•

בתכניות מתאר מחוזיות•

בתכניות מפורטות•

:יערות

(משרד החקלאות)יער שמורות •

ל"יערות בניהול קק•
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:שטחי הליבה

רון פרומקין



:שמורות טבע וגנים לאומיים

בתכניות מתאר ארציות•

בתכניות מתאר מחוזיות•

בתכניות מפורטות•

:יערות

(משרד החקלאות)יער שמורות •

ל"יערות בניהול קק•

!אינה מספיקה1א "שכבת תמ
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:שטחי הליבה



:ג"שכבת מסדרונות ארצית של רט

נועדה לדייק את שכבת המסדרונות  •

(2000)הסכמטית של שקדי ושדות 
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מסדרונות ארציים

רון פרומקין

רון פרומקין



:ג"שכבת מסדרונות ארצית של רט

נועדה לדייק את שכבת המסדרונות  •

(2000)הסכמטית של שקדי ושדות 

בעקבות הסימבולים  שטחלשרטט •

(2016)1/35א "ששורטטו בתמ
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מסדרונות ארציים

רון פרומקין



:ג"שכבת מסדרונות ארצית של רט

נועדה לדייק את שכבת המסדרונות  •

(2000)הסכמטית של שקדי ושדות 

בעקבות הסימבולים  שטחלשרטט •

(2016)1/35א "ששורטטו בתמ

!מסדרונות+ שטחי ליבה כוללת •

ארצינעשתה בקנה מידה •

אינה מדוייקת•

מתעדכנת מדי פעם•
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מסדרונות ארציים



ג"רטשכבת מסדרונות ארצית של 

(:בהכנה" )2040ישראל "

תכנית אסטרטגית של מינהל התכנון•

כוללת פרק שטחים פתוחים•

ייצוג-תתאקולוגיות ב' מתייחסת למע•

('צווארי בקבוק')מעברים חיוניים מסמנת •
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מסדרונות ארציים

פרומקין-תמר אחירון



:מתכניות מתאר מחוזיות

50/21/3מ "תמ–מחוז מרכז •

43/14/4מ "תמ–מרחב שקמה •

30/1מ "תמ–מחוז ירושלים •

•...
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מסדרונות אזוריים

דותן רותם



מתכניות מתאר מחוזיות

:אב לשטחים פתוחים-מתכניות

(2014)ז גולן "מוא•

ז מבואות החרמון"מוא•

ז הגליל העליון"מוא•

מרום הגלילז "מוא•

ז עמק הירדן"מוא•

ז הגלבוע"מוא•

...
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מסדרונות אזוריים



מתכניות מתאר מחוזיות

אב לשטחים פתוחים-מתכניות

:מתכניות כוללניות

ז מגידו"מוא•
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מסדרונות אזוריים

רון פרומקין



מתכניות מתאר מחוזיות

אב לשטחים פתוחים-מתכניות

מתכניות כוללניות

:מעבודות אזוריות

ז מעלה יוסף"מוא•

ז הגלבוע"מוא•

ז עמק המעיינות"מוא•

ז עמק הירדן"מוא•

...
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מסדרונות אזוריים



מתכניות מתאר מחוזיות

אב לשטחים פתוחים-מתכניות

מתכניות כוללניות

מעבודות אזוריות

ניתוח אורתופוטו
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מסדרונות אזוריים



מתכניות מתאר מחוזיות

אב לשטחים פתוחים-מתכניות

מתכניות כוללניות

מעבודות אזוריות

ניתוח אורתופוטו

עבודת שדה
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מסדרונות אזוריים
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?ומה אם אין מידע

?ג יעזרו לנו"אילו שכבות ממ
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חיים-תצפיות בבעלי
:מקורות המידע

ג"רט•

ט"חלה•

מארג•

•BioGIS

(בקרוב)ל "קק•

ל"מאגרי מידע בינ•

...

רועי פדרמן
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חיים-תצפיות בבעלי
:תועלות וסיכונים

:שיטת האיסוף

ניטור/מחקר•

תצפיות מקריות•

מדע אזרחי•

...

?הטיות
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חיים-תצפיות בבעלי
(:MaxEnt)מפות תפוצה 

:לסייע בזיהוייכולות 
אזורי ליבה•

מסדרונות פוטנציאליים •

מעברים חיוניים•

('צווארי בקבוק')

קיפוד חולות קיפוד מצוי קיפוד מדבר 

 

קיפוד חולות קיפוד מצוי קיפוד מדבר 

 

קיפוד חולות קיפוד מצוי קיפוד מדבר 

 

דותן רותם



21

חיים-תצפיות בבעלי
":מפות חום"

:יכולות לסייע בזיהוי
אזורי ליבה•

מסדרונות פוטנציאליים •

מעברים חיוניים•

('צווארי בקבוק')

תשתיות-מעברים חוצי•

'קפיצהאבני '•
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חיים-תצפיות בבעלי
:מפות דריסות

לסייע באיתור מקטעי יכולות •

מסילה חשובים לניתוב /כביש

ח ולהקמת מעברים"בע

צבוע
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גידול-מיפוי בתי
:גידול-מפות בתי

גידול -יכולות לסייע בזיהוי בתי•

שעברו קיטועמאויימים 
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תצפיות בצומח
:מפות תצורות צומח

גידול -לסייע בזיהוי בתייכולות •

שעברו קיטוע, סמוכים דומים

אליסף גוטמן
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מיפוי שטחים חקלאיים
:פ"חקלאות צמחית בשט

מסדרונותתכנון וממשק •

:חקלאות מבונה

קיטוע•

:פתוחיםמרעה בקר בשטחים 

(?קיטוע)גידור •

:מדגה

גידול לחים-בתי•

מסדרון אקווטי•
רועי פדרמן
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מודל רצף שטחים פתוחים
:יכול לסייע בזיהוי

אזורי ליבה חשובים•

מעברים אקולוגיים חיוניים  •

"(צווארי בקבוק)"

רון פרומקין
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זיהום אור
(VIIRS)מידע לווייני •

(2017)ג "רט–מעובד •

:יכול לסייע בזיהוי

ים(כ)אזורי ליבה חשוב•

אליסף גוטמן
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נחל-מפגשי כביש
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:יכולים לסייע ב

תשתיות-מעברים חוציתכנון•

וניהול  תחזוקה, ממשק•

תשתיות-מעברים חוצי

טליה אורון
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לסיכום

שכבות רקע

מידע מעובד

מידע גולמי

תוצרים

מידע חיצוני
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מסדרונות  למיפוי דוגמה 

אקולוגיים  

:א"באתר מכון דש

מסדרונות אקולוגיים בתכניות 

אב לשטחים פתוחים במחוז צפון

טליה אורון

מסדרונות אקולוגיים בתכניות אב לשטחים פתוחים במחוז צפון


בן רוזנברג

!תודה


