
הטמעת מסדרון אקולוגי ארצי
פרוט תמ"א 35 / 1 במחוז מרכז

מירה אבנרי מתכננת מחוז מרכז, רט"ג
   

ד"ר איריס ברנשטיין אדריכלית נוף ואקולוגית

ליווי מקצועי:
דניאלה פוסק  -  מתכננת מחוז מרכז, מנהל התכנון

אורי נווה, דותן רותם, ד"ר יריב מליחי – רט"ג



Aldo Leopold A Sand County Almanac 1949

לכן
לשטחי קרקע גדולים ורציפים

חשיבות בינ"ל, ארצית ומחוזית
כמספקים תשתית קיומית לאדם

הקרקע איננה רק אדמה,
אלא מאגר של אנרגיה ומשאבים העוברים 
דרך מכלול של תכסיות, צמחים ובעלי חיים

המערכות האקולוגיות בשטחים פתוחים:
מאגר ענק של אנרגיה ומשאבים העוברים 
דרך מכלול של תכסיות, צמחים ובעלי חיים

Aldo Leopold A Sand County Almanac 1949



שגרה עולמית : ניצול מתמשך של משאבים

עד 2030 מעל 60% מאכלוסית העולם תתגורר 
בערים עם הערכה ל 70% עד שנת 2050.



Smart Growth

Green Infrastructures

Greenways

Ecological networks

 מסדרונות אקולוגיים - כלי תכנוני בינ"ל
 לשימור משאבי טבע לאדם



Robust ecological corridors

הולנד: רשתות אקולוגיות
תכנית מתאר ארצית

2030



מסדרונות אקולוגיים

חגורה ירוקה

ש"פ מטרופוליניים

אתרי טבע

     מסדרונות אקולוגיים  - לונדון



ישראל מגמות פיתוח



מחוז מרכז







                                  

מחוז מרכז 
במרחב הים תיכוני  של 

ישראל



מסדרון אקולוגי ארצי

ראש 
העין

שמירה על 
המסדרון רצף 

וגודל של שטחים 
פתוחים 



מסדרונות אקולוגיים 
ארציים: נחלים

איילון

שורק

ירקון

פולג 

אלכסנדר 



איילון

שורק

ירקון

פולג 

אלכסנדר 

חיבור המסדרון האקולוגי הארצי

אתגר.

ראש 
ראש העין

העין





מסדרונות אקולוגיים 
תמ"א 35 (תיקון 1)



תמ"א 35 / 1  הוראות





מסדרונות אקולוגיים בתמ"א 35 / 1



בינוי  
רצועת נוף תמ"א 35 / 1

שטח חקלאי תמ"מ 3 / 21

 מה נשיג עם תכנית מתאר למסדרון אקולוגי

טירה
כוכב 
יאיר



תכנון מסדרון אקולוגי במחוז מרכז



מסדרון במרחב חקלאי



"שדרת מרחב החיים"

הטמעת מסדרון אקולוגי
בתמ"מ 3 / 21



הטמעת מסדרונות אקולוגיים בשפת התכנון 
בישראל





מסדרונות אקולוגיים 
מרחביים

מסדרון עם אבני 
קפיצה

תכנון מסדרונות אקולוגיים

מסדרון ליניארי 
(צווארי בקבוק)

ליבות

מרחב חקלאות 
פתוח / מוגן עם 

משארי טבע

חיץ ו/או צווארי 
בקבוק

תמ"א 22  תמ"א 8, תמ"מ:

נוף חקלאי פתוח (תמ"מ 
6) תכנית מרקמית / נחל 

וסביבותיו /...

ייעוד חדש

בהתאמה לישראל

יער/שמורת טבע/שמורת נוף

Landscape Corridors

Stepping stones Corridors

Liniar Corridors

ישראל IUCNסימוכין סטטוטוריים

מסדרון
     C

o
rrid

o
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תוכנית כוללנית דרום השרון
עקרונות תכנון



ליבות: תמ"א 8 ו-22

מרחב חקלאות פתוח/מוגן:
נחל אלכסנדר

נחל פולג
נחל קנה-שילה- ירקון

צווארי בקבוק

מאפייני המסדרון









המרחב הכפרי = מערכת אקולוגית "מפצה"

"מחזיר את האיזון למחשבה ולאדמה, ומבטיח שנמשיך לשמוע את 
www.magazine.bartipul.co.il ציוץ הציפורים גם מחר" ברטיפול



התכנית למסדרון האקולוגי בדרום השרון



צווארי בקבוק

1

2
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א ב

ג

הטמעה בתכנית כוללנית 
לפי סטטוטוריקה קיימת

כפר סבא

טירה

ראש העין



צווארי הבקבוק
מעברים

מחסומים

גבול המועצה

ליבה ומרחב חקלאי 
פתוח/מוגן

צוואר בקבוק

מעבר כביש

כפר סבא

טירה

ראש 
העין

כוכב יאיר



ליבה

מרחב חקלאות 
פתוח ומוגן

מסדרון ליניארי
(צוואר בקבוק)

מעבר כביש תחתי

מסדרון ליניארי 
על ייעוד קרקע 

מפותח מוצע

מרכיבי המסדרון 
האקולוגי דרום השרון

אלישמע

שדי חמד

כוכב יאיר

טירה

כפר סבא

חיבור לתכנית אחרת
מחסומים



מרחב חקלאות 
פתוחה מוגן עם 

משארי טבע

הוראות לתשריט







איתור וסימון משארי טבע

שלוליות חורף לשימור 

שימור שולי שדות ללא טיפול חקלאי



שדרות צומח תשמרנה כרצפים טבעיים מקומיים 
וכמשארי תרבות ונוף

שדרות ברושים שדרת צבר



שימור כתמיות נופית (מכלול נוף לפי תמ"א 35/1)



איתור ושימור שטחים ערכיים הכוללים: עצים, חורשות, משארי טבע , 
שלוליות חורף





הנחיות לתכנון מפורט של צווארי בקבוקצווארי בקבוק
מושג חדש בהוראות שאין לו מקבילה 

סטטוטורית קיימת



מעברי כביש תחתיים

הנחיות תאורה•

הנחיות נטיעה•

הנחיות גידור•

הנחיות לבנית  דרגשי מעבר•



מעבר ליונקים קטנים ובינוניים מחת 
לחומת קו התפר (עמרי גואלמן)

הנחיות לגידור

מחזירי אור ליונקים גדולים (ארה"ב)



יצירה של צירים ירוקים לאורך 
תשתיות: 

חשמל, מסילות רכבת...



תודה


