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 ?מה הוא מרחב ביוספרי
 
 
 

1 



5 

 :  המרחב הביוספרי
 וניהול המרחב )Zonation(תפיסה של איזור 

 UNESCOשל  Man and Biosphereמתוך מסמכי תכנית 
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 גרדיאנט של פעילות אנושית

 עקרונות

 הגישה האקולוגית המערכתית

 Ellis and Ramankutty, Front Ecol Envirin, 2008 מדרג שימושים ופעילויות

המרחב הביוספרי הוא  
הביטוי המרחבי  

לעקרונות   והממשקי
 קיימא-פיתוח בר

 )1995, אסטרטגיית סביליה(
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 אזור הגלעין  . א
ניטור ופעולות שהשפעתן הסביבתית מזערית  , שמירה על מגוון ביולוגי 

 ).  מחקר, חינוך(
 .מוגן סטטוטורית ומנוהל על ידי גוף מוסמך 
 

    אזור החיץ. ב
 .  תיירות וחקלאות בדרך שאינה פוגעת בגלעין, מגוון פעילויות כגון מחקר 
 
 אזור המעבר  . ג
 .שיתופי פעולה בין קהילות מקומיות בניהול ופיתוח בר קיימא 
 
  

 :  המרחב הביוספרי
 וניהול המרחב )Zonation(תפיסה של איזור 
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 תולדות  
 המרחבים הביוספריים

 .  MABמוקמים מרחבים ביוספריים ומיושמים עקרונות  1976-מ•
ידי אונסקו לאור ייחודם  -המרחבים הביוספריים מוכרזים על•

 .ושילוב בין צרכי קהילה ושמירת טבע, האקולוגי והביוגיאוגרפי

Conservation 

 דגש על האדם

Preservation 

 דגש על הטבע

 המרחב הביוספרי

שילוב בין  
צרכי הקהילה  
 ושמירת טבע

ייחוד אקולוגי  
 וביוגיאוגרפי

 שמירת טבע
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 היום                         1960  

 ארץ בראשית                  תפיסה
 גישה אקולוגית מערכתית

ערכים 
 סביבתיים

 תיאוצנטרי          אנתרופוצנטרי
 

ייצוג  
אוכלוסיות  

 מקומיות
 אנשים הם איום         אנשים הם משאב

התייחסות  
 תכנונית

:  אזורים מוגנים         אזורים משולבים
 שימור לצד פיתוח

 ממשק משאבי טבע משתף
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רשת עולמית של מרחבים ביוספריים  
(WNBR) 

 
 

מדינות 107פרושה על פני   
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 נסיון בעולם ובישראל
 
 
 

2 
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 ב"ארה
 

שמורת פיינלנדס 
 רסי'במדינת ניו ג
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 קנדה 
 

מרחב 
ביוספרי  

משולב של 
אזורים  

 ימיים
 ויבשתיים
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 Nilgiriשמורת 
 בהודו
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 כרמל מוכרזמרחב ביוספרי 
 תכנית אב למרחב ביוספרי שפלת יהודה 

 רמת מנשה מוכרזמרחב ביוספרי 
 

 הניסיון הישראלי

Presenter
Presentation Notes
בסקירה תוארו בנפרד שלושת המרחבים הביוספריים, הכרמל (כמרחב מוכרז), רמות מנשה ושפלת יהודה (כמרחבים בשלבי תכנון שונים). הסקירה כוללת בחינת הרקע, התהליך, נושא הגבולות, חלוקה פנימית או אִיזור המרחב, מצאי תיירותי והמצב התכנוני – ניהולי נכון להיום. סקירות נפרדות אלו איפשרו בהמשך השוואת המרחבים והסקת מסקנות.
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 מרחב ביוספרי כרמל
 

  1971הוכרז בשנת  פארק הכרמל•
 
 

 ועדה לשיקום הכרמלהביאו להקמת  1989שריפות •
 )בסיוע גרמניה(ולתכנונו כמרחב ביוספרי 

 
 

ו  "הוכר על ידי אונסק המרחב הביוספרי כרמל•
 ובתחומו הר הכרמל ורצועת החוף  , 1996בשנת 
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 מפות המרחב הביוספרי בכרמל
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לתכנון המרחב הביוספרי   יוזמת המועצה הארצית•
בעקבות יוזמות תכנוניות באזור המצטיין בערכי טבע  

 וברצף שטחים פתוחים
 
 תכנית אב למרחב ביוספריצוות מתכננים ערך •

 
בשל קונפליקטים שהתעוררו סביב   התהליך נעצר•

 גיבוש המרחב הביוספרי

 מרחב ביוספרי שפלת יהודה
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 מפות המרחב הביוספרי בשפלת יהודה
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 מרחב ביוספרי רמת מנשה

יצר   תכנית מתאר פארק רמת מנשהתהליך תכנון ואישור •
 מסגרת ארגונית וצוות מוביל למרחב הביוספרי  

 
 .  למועצה האזורית מגידו תכנית אסטרטגיתגיבוש  2006•

 
לתכנון המרחב הביוספרי  מהלך שיתוף ציבור נרחב   2008•

   .במעורבות בעלי תפקידים ותושבים
 

 ו"הוכר על ידי אונסק המרחב הביוספרי רמת מנשה 2012•
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 רמת מנשה המרחב הביוספרי
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 יוזמות נוספות  
 למרחבים ביוספריים בישראל

 רמת הגולן•
 ים המלח/ הבקע הגדול •
 מצפה רמון•
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 :  מדריך למרחבים ביוספריים בישראל
 מטרות העבודה וייחודיותה

3 
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 מטרות העבודה
על ידי  , להקמת מרחבים ביוספרייםעידוד קהילות מקומיות •

 יצירת כלים והנחיות לאורך התהליך, הנגשת מידע
,  מתן כלים לחלוקת המרחב ליחידות משנה ,איזור וממשק•

 .אזור שמור ואזורי הגנה ופיתוח מבוקר
הכרה  , השתלבות מעשי אדם במעשי שמים ,אדם סביבה•

 .וסגולותיו כנושאים ראויים לטיפוח ומיתוג" רוח המקום"ב
מתן ביטוי וייצוג  , השונים בארץ ישראל" מקומות"האפיון •

 .הטבעי והנופי, למגוון התרבותי
והקניית  , חינוך, על ידי מחקראיסוף ידע מקומי והעמקתו •

 כישורים מתאימים לאוכלוסיה במרחב ולבעלי עניין
,  על ידי שותפות בניהול ,חיזוק הזהות והשייכות המקומית•

 ומנגנוני יישוב קונפליקטים בדרך פיתוח בר קיימא
 



25 

 ייחודיות העבודה
 

מדריך למרחבים 
 ביוספריים

 תכנית למרחב ביוספרי
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 ייצוג המגוון הטבעי
 
כתחום אחיד  , ארץ ישראל עומדת בפני עצמה"

מוצא אתה בה מכלול . בעל מבנה מיוחד, ומובדל
המשמשות בדרך כלל כסימנים , הצורות הפיסיות

 " שנועדו להבדיל בין ארץ לארץ
 
 

 ייצוג המגוון התרבותי
 
שהרי בשום ארץ , זוהי הארץ של ההיסטוריה בריכוז"

אין צורות הנוף קשורות במידה כה הדוקה  , מלבדה
הארץ הקדושה נתייחדה בכך ... עם קורותיה בעבר

שנתרכזו בה ונרקמו סביבה האירועים שקבעו את 
 " גורל האנושות

 
 ).Physical Geography of the Holy Land   ,1841,קיטו' ג(
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לב פתוח  
 מוקף בינוי

בנוי ופתוח  
 לסירוגין

לב בנוי  
 מוקף פתוח
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 Urban Biosphere Reserves in the Context of the: מתוך(
Statutory Framework and the Seville Strategy for the World 
Network of Biosphere Reserves, 2004) 

 חקלאות

 עיר

 נוף מורשת

 טבע



ארצי-כיסוי כלל רשת 29  

Ecological Networks 

http://www.countdown2010.net/image_archive/econet.gif 

1 2 
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 יחידת העבודה המרחבית

מהי יחידת העבודה   ?כיצד יתוחמו מרחבים ביוספריים
   ?המרחבית ועל פי מה יותוו גבולותיה

 

  ?מינהליים ?האם יהיו אלה גבולות גיאוגרפיים
  ?צרוף משתנים ?נופיים ?טבעיים

 
או שמא דווקא השונות  ) הומוגניות(האם תידרש אחידות 

 ?והמגוון אמורים לעמוד בבסיסה של היחידה המרחבית
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 יחידת העבודה

 מהמעטפת פנימה
 איפיון מעטפת אזורית
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 יחידת העבודה

 מהליבה החוצה
 איפיון ערכי ליבה
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4 
 גישה תכנונית
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ו היוזמה לקידום מרחבים  "על פי עקרונות אונסק
,  )bottom up( "לצמוח מלמטה"ביוספריים אמורה 

  .בהובלת התושבים ובעלי העניין הפועלים במרחב
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 מצע פתוח

 תכנית האב לאיתור מרחבים ביוספריים
הפועלת  , היא אמנם יוזמה ממשלתית

 ,  "מלמעלה למטה"
 

אל תוכו  , כמצע פתוחאולם היא עשויה 
הצומחות  "יקלטו יוזמות מקומיות 

 ".  מלמטה
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 )  קריטריונים(שלושה תנאי סף 
 להקמת מרחב ביוספרי

 
 האפשרות ליצור איזור.  א   
 קיומו של גלעין.  ב   
 קיומה של קהילה.  ג   
 

 

 תנאי סף
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 תנאי סף

 האפשרות ליצור איזור. א
 

מרחב גדול דיו הכולל שטחים 
, הניתנים לחלוקה ולסיווג כגלעין

 חיץ ומעבר
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 תנאי סף

 )נדרש להיות שמור(קיומו של גלעין . ב
 

,  מרחב ביוספרי יכלול גלעין שמור, ו"לתפיסת אונסק
שמור  . בגלעין טבעילרוב מדובר . וסביבו אזורי חיץ ומעבר

 .  סטאטוטורית
   

את מושג הגלעין   להרחיבהתכנית שלפנינו מבקשת 
 שימור תרבותדוגמת גלעיני , לקטגוריות נוספות, הטבעי

 ).'אתרי מורשת ועתיקות וכו, מכלולים עירוניים לשימור, גנים לאומיים(
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 תנאי סף

קיומה של קהילה החפצה  . ג
 בהקמתו של מרחב ביוספרי

 
 נוכחות קהילה במרחב•
ניהול ואחזקה של  , רצון ובשלות להקמה•

 מרחב ביוספרי
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 גישה תכנונית
  מרחבים של )טיפוסים( דגמים פיתוח :התהליך של ליבו

 .הארץ לתנאי המותאמים ביוספריים
 :למשוואה זו שני אגפים

 
 התאמה תנאי הארץ המודל הסכימתי

דגמים מותאמים  
 לתנאי הארץ
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 :  מסדי העבודה
 מפות היסוד
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 "רוח המקום"שכבתי של מאפייני -ניתוח רב
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 מסדי העבודה

 :המסדים המוצעים לניתוח
 

 מפת חטיבות הנוף :תכונות פיסיות אקולוגיות•
 מפת גבולות שיפוט :קהילות בביטויין היישובי•
 מפת השטחים הבנויים :יחסי בנוי פתוח•
 מפות תכנון ארצי :הרקע התכנוני סטאטוטורי•
 מפת יחידות נוף תרבות :המורשת התרבותית•
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  חטיבות נוף
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  גבולות שיפוט
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   פרישת הבינוי
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53 
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רקע תכנוני  
 סטאטוטורי
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רקע תכנוני  
 סטאטוטורי
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 נופי תרבות  
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 נופי תרבות  
 
 
 

 :נוף אורגני

מפגש הבקעות 
נטופה  -בית

 ותורען

 :נוף מעוצב

המושב נהלל  
בתכנון ריכרד  

 קאופמן



58 

 דגמים של
 מרחבים ביוספריים

 מתאימים לתנאי הארץ
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 גישה תכנונית

 דגמי מרחבים ביוספריים מותאמים לתנאי הארץ

 התאמה תנאי הארץ המודל הסכימתי



60 

 הקבצה טיפולוגית

ולאחר גיבוש תובנות  , מתוך התבוננות בשבעת הדגמים 
מוצעת הקבצה של הדגמים על פי  , מן המהלך המתואר

 .  המאירה אותם באור חדש, קטגוריות שונות
  
להקבצה זו יש ערך רב לעת הצבת הדגמים כבסיס   

להקמת מרחבים ביוספריים על ידי קהילות שונות  
 .באזורים שונים
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 הקבוצה המוקדית

 הקבוצה המפוזרת

 הקבוצה הקווית

 הדגם הקלאסי המפוזר
 אזור מעבר כתווך

 הדגם המהופך
 אזור מעבר במוקד

 דגם הליבות הפזורות
 אזור חיץ כתווך

 הדגם המהופך והמפוזר
 ליבה כתווך

 דגם הליבה הגדולה
 נחל בשולי המרחב

 דגם הליבה הקושרת
 נחל חוצה את המרחב

 דגם סדרות הליבות
 אזור החיץ במוקד

 הדגם הקלאסי
 הליבה במוקד

 היפוך

 פיזור

שבירת 
 הקונצנטריות
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 :  המרחב הביוספרי
 וניהול המרחב )Zonation(תפיסה של איזור 

 UNESCOשל  Man and Biosphereמתוך מסמכי תכנית 
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 פיתוח מתווה לקיימות
 ניהולית-חברתית-כלכלית

- 
 אתר-ניתוח דגמים תלוי

7 



64 
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אתרים  
לבחינת 
 הדגמים
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 היגדים משותפים לכלל המרחבים

 
 .גם אם בתצורות שונות, איזורעצם קיומו של •
מסדרונות בין חלקיו  , רצפים, חיבורים - קשריםמערכת •

 .ובינו למרחבים ביוספריים סמוכים או דומים, של המרחב
במעורבות של הקהילה  , של המרחב ניהול משותף•

 .המקומית ובעלי העניין
 .וביטוי הקשר ביניהם, תרבותי וביולוגי מגוון•
 .טווח-ארוך ניטור ומחקרממשק מתעדכן על בסיס •
מימוש תועלות חיצוניות והכרה  , קיימא-פיתוח בר•

 .בערכם של שירותי המערכת האקולוגית
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 רמת המגוון האקולוגי והנופי
 

 אצבוע ועירוב של יחידות הנוף, צפיפות
 

 קשר הדוק בין מופע אקולוגי ותרבותי
 

 קווי התכנון הארצי
 

 מופעי טבע ונוף פגועים
 
 

67 

 היגדים מיוחדים בישראל

 ליבות בעולם

 ליבות בארץ

 דינאמיות

Presenter
Presentation Notes
להרחיב בעל פה
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 היגדים על פי תחומים נושאיים

 כלכלה תיירות אקולוגיה נוף מורפולוגיה
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 היגדים על פי תחומים נושאיים

 כלכלה תיירות אקולוגיה נוף מורפולוגיה

 תבליט•
   קווים בנוף•
   אוריינטציה•
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 היגדים על פי תחומים נושאיים

   קנה המידה וסדרי גודל•
   צורת ההתיישבות•
  תנועה/ סירקולציה במרחב•
   השתנות עונתית•
   השפעות סביבתיות•

  

 כלכלה תיירות אקולוגיה נוף מורפולוגיה
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 היגדים על פי תחומים נושאיים

   מפגשים אקולוגיים•
   אזורי אקלים•
  שינויים בבית הגידול•

 
  

 כלכלה תיירות אקולוגיה נוף מורפולוגיה
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 היגדים על פי תחומים נושאיים

 סוג הפעילות•
 משך הפעילות•
 מועדי הפעילות•
 פלחי שוק•
 הזדמנות למפגש•
 שילוב במערך אזורי•

 
  

 כלכלה תיירות אקולוגיה נוף מורפולוגיה
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 היגדים על פי תחומים נושאיים

 קיומה של עיר•
פערים חברתיים  •

   כלכליים
 מגוון קהילתי•
שירותי המערכת  •

 האקולוגית
  

 כלכלה תיירות אקולוגיה נוף מורפולוגיה
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 דגשים וסדרי עדיפויות•
 קונפליקטים אפשריים•
 אתגרים בהקניית כישורים•
 נושאים לניטור ומעקב•

 היגדים על פי הדגם המרחבי

Presenter
Presentation Notes
לפרט את אחד ההגדים ולתת דוגמא על אחד הדגמים לדוגמא בדגם הקלאסי – דגשים וסדר עדיפויות – הפניית חזיתות לליבה 
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י גורם  "ניהול ע
 אחראי

י גורם  "ניהול ע
 אחראי

י רשות  "ניהול ע
 מוניציפלית

י גורם  "ניהול ע
 אחראי

י רשות  "ניהול ע
 מוניציפלית

 ניהול משותף ומוסכם במרחב הביוספרי



76 

 
 

 עקרונות ניהול וממשק
 

8 
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 טבע
שמירת  -

 טבע
שיקום  -

 ושחזור
מסדרונות  -

 אקולוגיים
 מערך ניטור-

 חקלאות
 העדפת גידולים-
 מיתוג-
 שיטת עיבוד-
ממשק ידידותי  -

 לסביבה
 מרעה-
 מבנים חקלאיים-

 דפוסי בינוי                    תיירות
 מיתוג                       בינוי עירוני-
 בחינת כושר              בינוי כפרי-

 נשיאה                        שימוש
 איכסון תיירות          ברוח המקום-
 עקרונות לפיתוח        דפנות-
 ניהול ושימור             הבינוי     
 מערך ניטור-

 :ממשק על פי תיחום גיאוגרפי

 ליבה-

 אזור חיץ-

 אזור מעטפת-

 מעגלי התייחסות-

 קישורים פנימיים-

 קישורים חיצוניים-

על לניהול וממשק  -גיבוש מדיניות
 .מרחבים ביוספריים

 הארץ לתנאי מותאם כללי

התאמה ואימוץ 
מדיניות כללית  

לתנאים מרחביים 
 "דגמים. "שונים
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 ניהול וממשק

'דגם א  

התאמה  
ספציפית  
 מקומית

מבט מחודש כלפי  : משוב
 מעלה

 היזון חוזר למדיניות הכללית

התאמה  
ספציפית  
 מקומית

התאמה  
ספציפית  
 מקומית

 ניהול וממשק

'דגם א  

התאמה  
ספציפית  
 מקומית

התאמה  
ספציפית  
 מקומית

התאמה  
ספציפית  
 מקומית

 ניהול וממשק

'דגם א  

התאמה  
ספציפית  
 מקומית

התאמה  
ספציפית  
 מקומית

התאמה  
ספציפית  
 מקומית

מסמך מדיניות ניהול  
כללי  , וממשק מסכם
 ופרטני
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 מעגלי מעטפת חייץ ליבה  

 התייחסות

כללי ממשק   קישוריות

 וניהול

 המקום רוח .1

 טבע שמירת .2

 אקולוגיים מסדרונות .3

 מורשת .4

 חקלאות .5

 תיירות .6

 תעסוקה .7

 תשתיות .8

 בינוי דפוסי .9



80 80 

 ניהול וממשק של מרחבים ביוספריים כמכלול 

  יתקיים ביוספריים מרחבים של וממשק ניהול :מוביל עיקרון
 שימושי לכל יתייחסו והממשק הניהול ,לאמור – כמכלול
  חיץ איזור ,ליבה :המערכת חלקי בשלושת הפרושים ,השטח
  אל התייחסות גם נדרשת ,כן על יתר .)מעטפת( מעבר ואזור

 בדמות הביוספרי המרחב של לגבולותיו מעבר שמתרחש מה
 ומצב העניין לפי הכל ,שונים ומעגלים השפעה תחומי הצגת

 .השטח
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 איזור

  ביוספריים מרחבים של וממשק ניהול :מוביל עיקרון
  הבונים ,האיזור ממרחבי אחד לכל פרטנית בצורה יתייחס

 ,ולמעטפת החיץ לאיזור ,לליבה ,כולו הביוספרי המרחב את
 מצטרפים המרחבים שלושת כל כאשר .להן מעבר ואף

 .אחת מכלול לתפיסת דבר של בסופו
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 הנהגה הצומחת מלמטה

 תרגום לשפת תכנון ויישום

 ממשק וניהול

 ניסוח בידי אנשי מקצוע

 העלאת רעיונות ותובנות

 

 

 אירגונים, פרטים, קהילות

כלפי מטה" הקרנתם"ניסוחם ו, זרימת רעיונות מלמטה למעלה:  1תרשים   

:דרך מורכבת זו מתוארת בתרשים הבא  
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 חיטה בשדות פלשת, פרדסים בשרון –גידולים המזוהים וממתגים מקום 

 והמעטפת החיץ באזורי המקום רוח
 

  .אותו ומזהה המאפיינת "מקום רוח" של תבנית אזוריו בכל מחזיק הביוספרי המרחב
 .גרידא תפקודית ניהולית קטגוריה אלא הביוספרי המרחב אין בלעדיה
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 ממשק לשטחים חקלאיים באזורי ליבה
 בשמורת ויונהג ייקבע אשר לממשק היסודות הם ,הניהול וכלי ההתנהגות כללי ,הערכים

 :להלן יוצעו לממשק מתווים .הליבה באזורי טבע

 הדברה באמצעות תנשמות בשדה אליהו

 אורגנית חקלאות - החקלאות אופי
 שפגיעתה .האורגנית החקלאות תצורת תועדף הליבה באזורי טבע בשמורת
  לסייע אף עשויה היא ,מסויימות ועיבוד ממשק ובתצורת ,מינימלית בסביבה
 .השמור השטח ערכי בחיזוק
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במקרה זה נגלית המצדה  . למרגלות המצדה) עמודי מתח גבוה(העברת תשתית 
 .מבעד לקווי חשמל, אחד מן האתרים ההיסטוריים החשובים בישראל –

 

  יש כי הם העיקריים והיגדיה ,בליבה כמובן תגובש ביותר המובהקת האמירה ,הליבה באזור
 של שורה נקבעה ,הדבר ניתן לא וכאשר ,המוגן לשטח מחוץ תשתיות העברת חלופת להעדיף

  בצורות מנוסחת זו כללים שורת ,ומבוקרת זהירה בצורה התשתיות להנחת והנחיות כללים
 ,אחת א"תמ בנוסח עתה נמצא המסכם ביטוייה ,השונות ברמות המתאר בתכניות שונות

 .כדלהלן 8 א"ותמ 22 א"תמ של נוסחן את ומצרף המכליל



86 

 
 

 לקראת תדריך
 

9 
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 :שלב ההתארגנות
 חזון, גיבוש הקהילה

 :שלב התכנון
 איזור וממשק

 :שלב המימוש
 ,  ניהול שוטף

 מחקר, ניטור

 עדכון

 שלב הייזום

Presenter
Presentation Notes
לבדוק באם קיימים כל שלבי ההתפחות של המרחב הביוספרי בתרשים? נראה שחסרים שלבים כמו למשל הגדרת חזון והתארגנות - שהוספנו
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תהליכים  
 פנימיים

תהליכים  
:  חיצוניים
 קישורים

Presenter
Presentation Notes
האם הכוונה להסביר -  שמתוך התהליך הפנימי של צמיחת המרחב ישנם תהליכי משנה נוספים המחזקים אותו וגם יוצרים ממשק עם מרחבים/אזורים נוספים?כן, פחות או יותר
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ניהול  , שקיפות
 מתוך הסכמות

,  הכרה חיצונית
 מיתוג

  

,  העצמה, חינוך
 אחריות אישית

 יישוב קונפליקטים

,  שיתופי פעולה
 תמיכה ורישות

  

התפתחות והעצמה  
 של ידע מקומי

 שמירת
 שטחים פתוחים

תרשים זרימה   ןתדריך למרחבים ביוספריים     

Presenter
Presentation Notes
לסיכום – לאן ממשיכים? מבנה התדריך – מטרתו ולמי מיועד, הרציונל מאחוריו וכו'....
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