
חקלאות תומכת סביבה וסביבה תומכת  

 חקלאות

אקולוג שטחים פתוחים   –דותן רותם 

 ג"רטחטיבת המדע 



 ...ולמעשה המציגים הם

מועצה   –רווי דפני , שירה סולן, ציון דוד, ריטובעמיר •
 .אזורית לב השרון

 אקולוגית ומתאמת הפרויקט –אביב אבישר •

סלמן  , גרינהוטצפריר , לונגרטענת , אמויאלרענן •
 אריה למדני ועוד רבים, שרה אייל, אלשייך

 נפגוש אותם בהמשך –החקלאים •

היום אוריאל  מיקי ליפשיץ ו –מרכז המועצות האזוריות •
 חייםבן 

 ג"רטדותן רותם •

 ועוד ריבים וטובים שיופיעו במצגת•



 ?מה זה

מיזם לשיפור איכות החיים וחיזוק מגוון המינים  

 .  במועצה אזורית בלב הארץ

המיזם מחבר בין כלל הגורמים הירוקים התכנוניים  

 .  החינוכיים התיירותיים במועצה האזורית לב השרון



 ?איפה זה

 המועצה האזורית לב השרון

 חיפה

 נתניה



 אקולוגיה -? למה דווקא שם
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 חוף ים סלעי בים התיכון

 נחלים הררים של מקורות הירדן והירדן ההררי

 בתה כרקוצית בחרמון

 נחלים הרריים איתנים

 מלחות חוף

 נחלים אלוביאלים איתנים

 יער ספר הררי בחרמון

 נפתולי גאון הירדן לאורך בקעת הירדן

 בבקעת הירדן ובערבה –מלחות מדבר 

 הכנרת -אגם מים מתוקים 

 חולות מישור החוף

 עמקים אלוביאליים באזור יובשני

 קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף

 חולות פנימיים בנגב ובערבה

 שיטים בנחלים הגדולים ובערבה

 ים המלח

 יער פארק ים תיכוני במזרח הגליל ובדרום הגולן

 בתות ספר לאורך גב ההר ובדרום הרי יהודה

 לס בצפון הנגב

 עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

 מדבר צחיח בנגב הדרומי

 ערבה שיחית בהר הנגב ובמדבר יהודה

 חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

 (ר"אלפי קמ)שטח כולל של היחידה האקולוגית 

שטח כולל של מערכת  
 אקולוגית

שטחי שמורות טבע  
וגנים לאומיים מוכרזים  

 )%(ומאושרים 

יער   22א "שטחי תמ
טבעי לשימור ויער  

 )%(טבעי לטיפוח 

 אחוז מוגן משטח כולל



פילוח שטחי קרקעות קלות וכורכר במישור החוף ובשרון  

 קרקעייעודי /לפי שימושי
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 שדות ומטעים
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מוכרזים או 
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שמורות וגנים 
מוצעים או 
 מופקדים

2% 

 תשתיות תחבורה
2% 



 ?כמה שטח טבעי נשאר



• Shmida, A.et al., 2011. Important plant areas of the 
south east Mediterranean region, priority sites for 
conservation (108 pp.), IUCN 

 ? אבל מי אמר שזה חשוב

IPA 



 ? אבל מי אמר שזה חשוב

 יהל פורת



מסדרונות 

 אקולוגיים

אזור חיפוש ושיתופי  

 ז"פעולה עם מוא





 חקלאות -למה דווקא שם 

 ריסוס והדברה סמוך לבתים





 חקלאות -למה דווקא שם 
 סחף קרקע



 תכנון -למה דווקא שם 

 טירה
 מונדתל 

 כפר יונה פרדסיה



https://www.youtube.com/watch?v=VNtLt863GjI 

אז מה עושים 

 תכנית עוגה ?עכשיו



 מצרכים
 ראש מועצה 1•

 יחידה סביבתית מחויבת לעניין 3•

 המון ילדים ומורים ממערכת החינוך המקומית•

 מרכז מועצות אזוריות 1•

 אנשי משרד החקלאות 1-8•

 חקלאים 5•

 אקולוגית 1•

 רשות ניקוז 1•

 חוקרים מלווים מהאוניברסיטאות 2-4•

 ג"רטאנשי  1-3•

 ס"הג•

 ל"קק•

 אדריכל נוף 1•

 א"דשמכון  סוקרי 2-3•

 

 

 

 ריטובעמיר 



יחידה  

 סביבתית

משרד  

 החקלאות

 אקולוגית

מכון  

מרכז  א"דש

המועצות  

 האזוריות

משרד  

 החקלאות



 מצרכים
 ראש מועצה 1•

 יחידה סביבתית מחויבת לעניין 3•

 המון ילדים ומורים ממערכת החינוך המקומית•

 מרכז מועצות אזוריות 1•

 אנשי משרד החקלאות 1-8•

 חקלאים 5•

 אקולוגית 1•

 רשות ניקוז 1•

 חוקרים מלווים מהאוניברסיטאות 2-4•

 ג"רטאנשי  1-3•

 ס"הג•

 ל"קק•

 אדריכל נוף 1•

 א"דשמכון  סוקרי 2-3•

 

 

 



 אופן ההכנה

 רותמים את כולם למשימה•

 כל אחד עוסק ומקדם את התחום שבו הוא מבין•

 יוצרים תכנית רעיונית ראשונית•

 חקלאות –בוחרים חקלאיים מחויבים לתהליך •

 תיירות –דרך הלב  –מאמצים תכניות קימות •

,  משרד החקלאות)יוצקים כמה מאות אלפי שקלים •

 (.המועצה עצמה ס"הג, ט"רג
למשל איסוף זרעים ובלוטים   –משלבים חינוך מקומי •

 .ויש עוד הרבה

 יחד הכלמערבבים •

 שניםעוברים תהליך משותף של מספר •



בלב ( מסדרונות אקולוגיים)פוטנציאל תשתיות ירוקות 

 הרוב על בסיס חקלאות –השרון 



 ג"סיווג שטחי חקלאות לפי נתוני משרד החקלאות ותוספת ממ



על  ,  ג"סיווג שטחי חקלאות לפי נתוני משרד החקלאות ותוספת ממ

 רקע שטחים פוטנציאלים למסדרונות



הם  22א "משארי צומח ושטחי תמ. צהוב –מסדרונות מוצעים לתחילת עבודה 

 העוגנים ביניהם מקשרים נחלים ורצועות חקלאיות



 לעיבוד תומך מסדרון( ס משרד החקלאות"עב)שטחי חקלאות 

איתור חקלאים ששטחיהם  

מצטלבים עם החלקות הרצויות  

 ושהם מחויבים לתהליך

 אפרסמון -פיני 

 בני תות שדה

 –אורי ניצן 
 פרדסים ואלונים

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.fatmeir.com/?categoryId%3D22691%26itemId%3D33599&ei=m1SRVJyhNoKSPdzfgJAN&bvm=bv.82001339,d.bGQ&psig=AFQjCNFMNXhLQQWygP14hTH7ZAY-oa1q4g&ust=1418896912077159


 חקלאית פסולת פינוי

 אמר זיו ,רנן איתי ,אבישר אביב ,פרומקין רון ,שחם בעז :תמונות

שיקום שטחי שוליים ושזרוע שטחי  

 חקלאות במיני צומח טבעי









 זריעה צמחי בר  בין שורות המטע למניעת סחף קרקע



 



 תיליםש  10,000 שתילה







 צהוב תורמוס
 הכחדה בסכנת

 זרעים אלפי פוזרו

 האווירון חומעת
 חמורה הכחדה בסכנת
 פרטים 1000 נשתלו







חלוקת זרעים של צמחי  

 בר לגינות התושבים

 ג"רטבתאום עם 



פתרון מערכתי 

 לזבוב הים התיכון



 תודה

 

 וחג שמח


