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מטרה:
המחשה ויזואלית לנושא "מסדרון אקולוגי" ו"מעברים אקולוגיים" בישראל.

 
מבנה: 

עזר ההדרכה מורכב באמצעות מפת ישראל הממחישה את המסדרון האקולוגי 
הארצי, ועליה נוספות שכבות הממחישות את האיומים על רצף השטחים הפתוחים 

בישראל.
בסוף החוברת מופיעות דוגמאות מקרה מקומיות: המסדרון הארצי במודיעין,  מסדרון 
מקומי באזור רמת הנדיב – רמות מנשה, וכן תמונות של מעברים אקולוגיים שונים. 

איך נשתמש בעזר?
בכל פעם שנעביר ונחשוף עמוד חדש, תופיע על המפה שכבה חדשה, הממחישה 

את תכסית השטח ברמה הארצית. מאחורי כל מפה מופיע הסבר רלוונטי.
חשוב לא רק להסביר, אלא גם לשתף את משתתפי הפעילות בדילמות, בשאלות 

שעולות ולפתח דיונים רלוונטיים לנושא ולאזור הפעילות.

עזר הדרכה בנושא 
מסדרונות אקולוגיים

כתיבה ועריכה: ד"ר נירית לביא אלון ויעל הרטמן
ליווי מקצועי: ד"ר עפרי גבאי ויעל לביא-אפרת

שרטוט מפות GIS: דיקלה זיידמן
עיצוב גרפי: סטודיו בילט
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מפת ארץ ישראל - השטח הבנוי
במפה - מסומנים בחום שטחים בנויים - ערים, עיירות, יישובים כפריים וכו'. 

הקו האפור הוא גדר ההפרדה.

בהדרכה - ניתן להצביע במפה על המקום בו אנחנו נמצאים לשם התמצאות כללית, 
ולציין אלמנטים מוכרים בולטים – רמת הגולן והכנרת, מפרץ חיפה, אילת וים סוף, 

ים המלח והערבה וכו' או שמות היישובים. 

חשוב לדעת - שטחה של ישראל קטן יחסית, 22,072 קמ״ר  וכ- 5.6% ממנה בנוי, 
20% הוא שטח חקלאי. עד שנת 2030 צפוי כי אחוז השטחים הבנויים יהיה כ- 7% 

משטחה של ישראל.

מפת ארץ 
 ישראל -
השטח 

הבנוי
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רצף השטחים הפתוחים
במפה - השטח הירוק מסמן - שטחים פתוחים רצופים שמאפשרים מעבר לצמחים )למשל 
זרעים, גרגרי אבקה( ולתנועה של בעלי חיים בין השטחים הבנויים. שטחים אלו מסמלים 

את המעבר הפתוח ומכונים מסדרונות אקולוגיים. 

בהדרכה - נתייחס לבתי הגידול  האופייניים למקום שבו אנחנו נמצאים, ונציין דוגמאות 
לבעלי חיים, הנמצאים באזור זה. אפשר להיעזר באיורים של קיפוד, צבי, עץ ושיח 

שבשטח הפתוח. 
נשאל את המשתתפים מה לדעתם תפקיד השטחים הפתוחים? האם חשובים לדעתם? 

חשוב לדעת - בעלי החיים והצמחים מוגנים בצורה מיטבית בשמורות טבע, אולם לא 
ניתן לשמור על הטבע באמצעות שמורות טבע בלבד. 

אם שמורות הטבע יתקיימו כאיים המנותקים זה מזה, אוכלוסיות בעלי החיים והצמחים 
שחיות בהן יהיו קטנות ומבודדות, לא יוכלו לנוע ולהחליף מטען גנטי ויהיו רגישות יותר 
למחלות ופחות עמידות לשינויים בסביבה. כתוצאה מכך, האוכלוסיות תעשינה חלשות 
ופגיעות ותוך כמה דורות הן יכחדו וייעלמו. לכן יש צורך לשמור על קישוריות בין השטחים 

הטבעיים. 
קישוריות זו תישמר אם יובטח קיומם של "מסדרונות אקולוגיים"- שטחים פתוחים רצופים 
המאפשרים מעבר משטח טבעי אחד לאחר. הם מכונים "מסדרונות", משום שמחברים 

בין שני בתי גידול נוחים לקיום בעלי החיים.

יש במסדרונות אלו מערכות אקולוגיות שונות – כגון שטחי חולות, אדמות לס, בית גדול 
חופי, חורש ים תיכוני, בתי גידול לחים וכו'.

לעיתים יצורים המאפיינים מערכת מסוימת הם אובליגטוריים )חייבים אותה( ולא יעזור אם 
יהיה רצף שטחים פתוחים ממערכת אחרת. למשל, שוכני חולות מישור החוף לא יכולים לנוע 
במסדרון שלאורך ציר הגבעות - עבורם גוש דן מפריד בין האוכלוסיות שבצפון ובדרום. 
למרות שטחה הקטן, ישראל עשירה בבתי גידול מגוונים ובמגוון של מינים שונים, אפילו 
מוגדרת כ "hot spot"  עולמי. הגורמים לכך הם מיקומה בין 3 יבשות והיותה ציר מעבר 

למינים שונים, מיקומה בין חבלים אקלימיים שונים ועוד. 
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במפה – השטחים הכתומים מסמנים את השטחים החקלאיים בישראל כיום. חלק 
מהשטח הפתוח אינו שטח טבעי, משום שהוא עבר שינוי והפך לשטח חקלאי – גידולי 
שדה )כמו תירס, חיטה, ירקות(, מטעים וכרמים )זיתים, פירות הדר, אפרסקים ועוד( 

וכן גידולי חממות, בריכות דגים וכדומה. 

בהדרכה - נשאל את המשתתפים – מהי השפעת השטחים החקלאיים על השטחים 
הפתוחים והמסדרון האקולוגי? 

חשוב לדעת - השטחים החקלאיים חשובים לאדם כיוון שמספקים לנו מזון והם 
למעשה חלק מהמסדרונות האקולוגיים. 

עבור מרבית בעלי החיים, השטחים החקלאיים אינם מספקים תנאים אידיאליים, בגלל 
העדר התנאים הטבעיים של בית הגידול ובשל העיבוד האינטנסיבי, הריסוסים וכו'. 

עם זאת, במקרים רבים השטחים החקלאיים מאפשרים מעבר, בדרך בין שני שטחים 
טבעיים פתוחים. במקרים בהם השטחים מגודרים )נגד בעלי חיים מזיקים או נגד 
גניבות(, הגדרות חוסמות את המעבר ובעצם מצמצמות את היכולת של השטחים 

הללו לתפקד כמסדרון. 

בשטחים החקלאיים יש גם יותר פעילות אנושית בהשוואה לשטחים הטבעיים 
 שאינם מעובדים )של חקלאים, רכבים, רוכבי אופניים, מטיילים וכו'( שעלולה להפריע

לחיות הבר. 
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במפה - הקוים בצבע החום הם כבישים ראשיים )כלומר ישנם למעשה כבישים 
נוספים שאינם במפה(, הקוים השחורים הם מסילות הרכבת. 

בהדרכה - נשאל את המשתתפים – איך הגיעו לכאן היום? האם נוהגים להשתמש 
בתחבורה? האם לדעתם חשובה? מה לדעתם השפעת תשתית התחבורה על המסדרון 
האקולוגי? כיצד משפיעה לדעתם על מיני החי והצומח? האם גם מיני צומח נפגעים?

נשאל מה לדעתם ההשלכות של התחבורה בשולי הכביש? 

חשוב לדעת - הכבישים מונעים מעבר של מרבית בעלי החיים ולעיתים של צמחים 
)תלוי כמובן ברוחב הכביש ובכמות הנסיעות עליו( ויוצרים קיטוע של המסדרון. כך 
נוצרות בשטחים הכלואים אוכלוסיות מבודדות שתנועתן ויכולת החלפת הגנים 
שלהן מוגבלת, הן עמידות פחות לשינויים כגון מחלות, שינויי אקלים ואיומים אחרים 

ולכן נתונות יותר לסכנת הכחדה. 
קיטוע רצף השטחים הפתוחים היא ההשפעה הבולטת ביותר של הכביש, אך ההשפעה 
האמתית של הכביש מורגשת בשטח גדול בהרבה מרוחבו: פעמים רבות עבודות 
התשתית הכרוכות בסלילת הכביש מביאות איתן מינים פולשים אשר מתפשטים 
משם אל תוך השטחים הסמוכים, התאורה המוצבת בשולי הכביש מהווה הפרעה 
לבעלי החיים וכך גם הרעש העולה ממנו, חומרים מזהמים זורמים בזמן גשם מהכביש 
אל השטח שסביבו, מינים פולשים ומתפרצים של עופות נמשכים אל גופי התאורה 

ומפרים את האיזון הטבעי המקומי.

כדאי להוסיף - הכבישים הם מלכודת מוות לחיות בר רבות אשר מנסות לחצות 
ונפגעות. החברה להגנת הטבע מזמינה את הציבור לדווח על בעלי חיים דרוסים שהם 
רואים בכבישים באמצעות אפליקציית Waze ומהדיווחים האלו שניתן לראותם באתר 
החברה, אנו למדים על עשרות חיות בר שנדרסים כל יום. נעודד גם אותם לדווח 

להבא )הדיווח פשוט. יש ללחוץ: סכנה << בצד הכביש/על הכביש<< בע"ח דרוס(.
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במפה - השטחים המקווקוים הם שטחים אשר לפי תכניות קיימות עתידים להיבנות 
בשנים הקרובות. שטחים אלו ייתנו מענה לצרכי הפיתוח והגידול באוכלוסייה. 

ניתן לראות שהבינוי הצפוי, יחד עם תשתיות התחבורה, גורם לצמצום השטחים 
הפתוחים עבור הצומח והחי ובנוסף לכך, לפגיעה במסדרון האקולוגי אשר מצטמצם 

עד כי במקרים מסוימים נחסם לחלוטין. 

בהדרכה - נשאל מה ניתן לעשות? 
אין מחלוקת שגידול האוכלוסייה במדינת ישראל מחייב אותנו להמשיך ולבנות. 
השאלה היא היכן יש לפתח ולבנות וכיצד - האם בנייה של יישובים חדשים או הרחבת 
יישובים קיימים? האם בנייה של שכונות צמודות קרקע עם בתים פרטיים או של 
בנייה רוויה עם בתים משותפים? האם מגדלים של 8-10 קומות או גורדי שחקים?  
נדגיש כי לפי עמדת החברה להגנת הטבע, יש להימנע מפיתוח של שטחים בנויים 
או תשתיות תחבורה במקומות שמהווים איום או קיטוע  למסדרונות וחסימה למעבר 

פתוח ורצוף. 
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ק"מ

תל-אביבתל-אביב

קרית שמונהקרית שמונה

עכועכו

נתניהנתניה

נצרתנצרת

מצפה רמוןמצפה רמון

ירושליםירושלים

חיפהחיפה

באר שבעבאר שבע

אשדודאשדוד

אילתאילת

¯

0 50
ק"מ
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על מנת להבין את המושג והגורמים המשפיעים על מסדרונות האקולוגיים - נראה 
שתי דוגמאות מקרוב - מסדרון ארצי במודיעין ומסדרון מקומי באזור הכרמל המוצגות 

במפה במסגרות.

בעמודים הבאים – נציג את הדוגמאות המודגשות במפה זו. 

מסדרונות אקולוגיים לדוגמה –
מסדרונות מבט מקרוב

אקולוגיים 
לדוגמה - 

מבט מקרוב

תל-אביבתל-אביב

קרית שמונהקרית שמונה

עכועכו

נתניהנתניה

נצרתנצרת

מצפה רמוןמצפה רמון

ירושליםירושלים

חיפהחיפה

באר שבעבאר שבע

אשדודאשדוד

אילתאילת

¯

0 50
ק"מ

תל-אביבתל-אביב

קרית שמונהקרית שמונה

עכועכו

נתניהנתניה

נצרתנצרת

מצפה רמוןמצפה רמון

ירושליםירושלים

חיפהחיפה

באר שבעבאר שבע

אשדודאשדוד

אילתאילת

¯

0 50
ק"מ

תל-אביבתל-אביב

קרית שמונהקרית שמונה

עכועכו

נתניהנתניה

נצרתנצרת

מצפה רמוןמצפה רמון

ירושליםירושלים

חיפהחיפה

באר שבעבאר שבע

אשדודאשדוד

אילתאילת

¯

0 50
ק"מ

זיכרון יעקב

מודיעין
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במפה -  ניתן לראות את אזור מודיעין, בו נמצא חלק מתוך המסדרון האקולוגי 
הארצי  - השטח הפתוח )ירוק( והשטח החקלאי )חרדל(, וכן את השטח הבנוי )חום 

+ שמות היישובים(.

בהדרכה - נציג את המרחב ונראה על המפה את העיר מודיעין ויישובים סמוכים 
)שטח חום(, נצביע על השטח הירוק של המסדרון האקולוגי שהוא חלק מהמסדרון 

הארצי המאפשר מעבר חשוב, ואת השטחים החקלאיים שהם חלק מהמסדרון.

במידה ונמצאים במקום תצפית, כדאי להצביע על האזור בשטח עצמו. 

המסדרון האקולוגי במודיעין

גיזוצלפון מסילת
ציון

בית מאיר

תעוז

בית
עור א-תחת

צפא

גבעת יערים

בלעין

בית לקיא

נעלה

שורש שואבה

חרבת
אבו לחם

חדיד

גזר

חרבתא אל-מצבא

ניל"י

נווה אילן

חירבתא

נטף

דיר עמאר

קריית
יערים

כפר שמואל

בקוע

כפר
טרומן

כפר דניאל

שילת

מדיה

שעלבים

לפיד

קביא

כפר
רות

בן שמן

כרמי
יוסף

בית נחמיה

חשמונאים

נעלין

נווה שלום

מודיעין-מכבים-רעות

מבוא מודיעים

מבוא חורון

נוף איילון

בדרס

מנזר
השתקנים

דיר אבו משעל

גמזו

בית
עריף

שוהם

כפר
בן נון

ג'למה

ברקת

מודיעין
עילית

שקבא

נחשון

דיר קדיס

בית
סירא

הראל

שבתין

כפר
אוריה

משמר איילון

¯

0 1
ק"מ

המסדרון הארצי במודיעין: 
שטח בנוי ושטח חקלאי
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גיזוצלפון מסילת
ציון

בית מאיר

תעוז

בית
עור א-תחת

צפא

גבעת יערים

בלעין

בית לקיא

נעלה

שורש שואבה

חרבת
אבו לחם

חדיד

גזר

חרבתא אל-מצבא

ניל"י

נווה אילן

חירבתא

נטף

דיר עמאר

קריית
יערים

כפר שמואל

בקוע

כפר
טרומן

כפר דניאל

שילת

מדיה

שעלבים

לפיד

קביא

כפר
רות

בן שמן

כרמי
יוסף

בית נחמיה

חשמונאים

נעלין

נווה שלום

מודיעין-מכבים-רעות

מבוא מודיעים

מבוא חורון

נוף איילון

בדרס

מנזר
השתקנים

דיר אבו משעל

גמזו

בית
עריף

שוהם

כפר
בן נון

ג'למה

ברקת

מודיעין
עילית

שקבא

נחשון

דיר קדיס

בית
סירא

הראל

שבתין

כפר
אוריה

משמר איילון

UV425

UV453

UV443

UV1

UV46

UV38

UV424

UV444
UV465

UV463

UV431

UV6

UV44

UV3

UV446

¯

0 1
ק"מ

במפה - ניתן לראות את האיומים על המסדרון האקולוגי הארצי באזור מודיעין, בגלל 
תשתיות כבישים ובשל תכניות בינוי עתידיות באזור )השטח המקוקוו(.

בהדרכה - נציג על גבי המפה שהשטח נפגע ונקטע על-ידי כביש 6, כביש 443 וכבישים 
אזוריים )שחלקם כלל לא מופיעים במפה(, וכן על-ידי תכניות הבניה להרחבת העיר 

מודיעין על חשבון המסדרון האקולוגי. 

נשאל – מה לדעתכם יקרה אם העיר תיבנה כך? מה ניתן לעשות? 
נדגיש שהחברה להגנת הטבע תומכת בבנייה ובפיתוח בהתאם לצרכי האוכלוסייה, 
אולם סבורה שיש לתכנן היטב את הפיתוח באופן מקיים )פיתוח בר-קיימא( המתחשב 

במשאב הקרקע המוגבל. 
למשל, בנייה לגובה, שאינה "מבזבזת" שטחים פתוחים יקרים וכמובן בניה בשטחים 
שאינם רגישים ואינם מאיימים על המסדרון, פיתוח תשתיות תחבורה ציבורית במקום 

סלילת עוד כבישים ועוד מגרשי חניה וכדומה. 

האיומים על המסדרון המקומי

המסדרון הארצי במודיעין: 
כבישים ועתודות בינוי
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אביאל

זכרון יעקב

בנימינה

רמות
מנשה

UV4
UV70¯

0 1
ק"מ

רמת
הנדיב

במפה - ניתן לראות את רמת הנדיב בדרום הכרמל, זיכרון יעקב, בנימינה, בקעת 
הנדיב, רמות מנשה ואת המסדרון הצר המחבר בין רמת הנדיב לרמות מנשה. 

בהדרכה - נציג את המרחב – נציג את פארק רמת הנדיב, הגובל בזיכרון מצפון 
ובבנימינה מדרום. את השטח הטבעי של רמות מנשה ממזרח )בירוק( ואת השטח 

החקלאי שבבקעת הנדיב בין בנימינה לאביאל ומסביב לבנימינה )חום בהיר(. 

חשוב לדעת - באזור זה חיים כ- 70 צבאים וכן בעלי חיים רבים העוברים בין תאי 
השטח. נעשה מחקר על-ידי הצבת מצלמות עם חיישני תנועה לכל אורך הכביש, 

ואותר המקום בו מרבית בעלי החיים נוטים לחצות את הכביש. 
כמו כן, נמצא שהצבאים נמנעים מאזורים חקלאיים במרכז בקעת הנדיב בגלל 
פעילות חקלאים, ובגלל פעילות של מטיילים ורוכבי אופניים, ומעדיפים שטחים 

חקלאיים הנמצאים בשולי בקעת הנדיב ושטחים טבעיים ברמות מנשה.

 מסדרון אקולוגי מקומי
מרמת הנדיב לרמות מנשה

 מסדרון אקולוגי מקומי
מרמת הנדיב לרמות 

מנשה: שטח בנוי 
וחקלאי, כבישים
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אביאל

זכרון יעקב

בנימינה

רמות
מנשה

UV4
UV70¯

0 1
ק"מ

רמת
הנדיב

במפה -  ניתן לראות את האיומים הצפויים על המסדרון האקולוגי המקומי: הרחבת 
הכביש שבין בנימינה לזיכרון יעקב )באדום(, פיתוח שכונה חדשה במזרח זיכרון 
יעקב )בצבע חום(, פיתוח אזור תעשייה )בצבע מפוספס, לאורך הכביש בין זיכרון 

יעקב לבנימינה(, סלילת כביש לכיוון אביאל )באדום(.

בהדרכה - נשאל את המשתתפים – מה יקרה לדעתם כשהתכניות האלו יתבצעו? 
מה ניתן לעשות? 

נסביר שהמעבר יצטמצם עד כדי יחסם לחלוטין. גם כאן, עדיף להימנע מהבנייה 
והפיתוח באזור הרגיש, אבל אם לא ניתן למנוע זאת, יש לקדם מעבר אקולוגי. 

נשאל - האם הם יודעים מהו מעבר אקולוגי ולמה משמש? האם ראו בעבר מעבר כזה? 

בשני העמודים הבאים נוכל לראות דוגמאות למעברים אקולוגיים.

האיומים על המסדרון המקומי

האיומים על 
המסדרון המקומי
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בתמונות - אנו רואים דוגמאות למעברים אקולוגיים שנבנו בארץ.
בתמונות הבאות נראים: 

מעבר תחת הכביש המאפשר מעבר של בעלי חיים קטנים.  •
גשר על עמודים המאפשר רציפות שטחים פתוחים ומעבר צומח ובעלי חיים.   •

בהדרכה - בתמונה העליונה נראה גשר שנבנה במיוחד כמעבר אקולוגי המיועד 
לצבאים, ברמות מנשה, ליד בת שלמה. 

חשוב לדעת - יש להבחין בין המושג מסדרון אקולוגי המשמר רצף של שטחים 
פתוחים המייצרים מעבר פתוח לבין המושג מעבר אקולוגי שהוא פתרון במקרים 

של קיטוע  כגון גשר עילי מעל כביש או מעבר תת קרקעי תחתיו. 

צבאים צריכים מעבר רחב למדי שיש עליו צמחיה מקומית. מעבר זה מאפשר גם 
מעבר של האבקה והפצה של זרעי צומח. צבאים לא יעברו במעבר תחת הכביש, 

שדווקא בעלי חיים קטנים יותר יעדיפו )כמו קיפודים, צבים, יונקים קטנים...(. 
אי לכך, אין מעבר אחד מתאים לכולם -לכל מין צרכים משלו, ותכנון המעבר צריך 

להתייחס למינים הצפויים להשתמש בו.  

מעבר אקולוגי אינו פתרון אידאלי. לכן יש להעדיף להימנע מפיתוח בשטח המסדרון 
ולמנוע מלכתחילה קיטוע וצמצום המסדרון.

מעברים אקולוגיים

מעברים אקולוגיים

מעבר אקולוגי עילי מעל כביש ואדי מילק, ליד בת שלמה.  צילום: דותן רותם

גשר בכביש 90 מעל נחל צור. צילום: דותן רותם
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נציע למשתתפים לחזור הביתה ולבחון האם אנו גרים בשטח המסדרון האקולוגי 
הארצי או מהו המסדרון המקומי הקרוב אלינו. 

נמליץ לבדוק האם בסביבתם הקרובה מתוכנן פיתוח של שטח בנוי או כבישים 
שעלולים לפגוע במסדרון האקולוגי.

נסביר שאפשר לפנות לבעלי העניין בסביבה שלנו  - ראש הרשות המקומית, ועדת 
התכנון ונשאל )במכתב, בפגישה( האם הם מכירים את המסדרון האקולוגי במרחב, 

ומה הם עושים על מנת לשמור עליו. 

אם אנו גרים באזור חקלאי – נבחן – האם השטח החקלאי לידנו מוקף גדרות? האם 
הן חוסמות את מעבר בעלי החיים? 

ננסה לפנות לחקלאים מקומיים ולשוחח איתם. לברר האם מכירים בהשפעות של 
הגדרות על המסדרון האקולוגי. נבדוק האם יש כלבים משוטטים באזורנו וניתן לצאת 

בקמפיין לשכנע אנשים ללכת עם כלבים קשורים ברצועה.

נוכל לדווח על בעלי חיים דרוסים – כך החברה להגנת הטבע תדע על "כבישים 
אדומים" בהם נדרש פתרון כמו מעבר אקולוגי או פתרון אחר )הפחתת תאורה, 

מניעת גדרות / הוספת גדרות, טיפול בצמחיה וכו'( ותפנה לרשויות לשם כך. 

נציע למורה )אם מדובר בקבוצת תלמידים( לקיים פעילות המשך על בסיס רעיונות   •
אלו ונוספים בכיתה. 

נציע לקבוצה )אם מדובר בקבוצת פעילים( לקיים פעילות אקטיבית בנושא, באזור   •
שליד ביתם. 

     
בהצלחה!

לסיכום – מה אנחנו יכולים לעשות?

מעברים אקולוגיים

מעבר חקלאי מבטון – פחות מזמין בעלי חיים. צילום: דותן רותם

מעבר אקולוגי תחתי לבעלי חיים קטנים תחת הכביש. צילום: דותן רותם




