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  צירתק. א

  

מתוק� תכניות , יז� מחקר שמטרתו הינה בחינת מאפייני ההגנה הקיימי� על השטחי� הפתוחי� בישראלא "מכו� דש

, ומידת התאמת� לקטגוריות בינלאומיות המסווגות שטחי� פתוחי� מוגני�, סטטוטוריות וחוקי� רלוונטיי� נוספי�

      הגו� המוביל להגדרות אלה הוא. נלאומית בשטחי� מוגני�ולהכרה בי, שיפור מידת ההגנה המוקנית לשטחי� אלולכבסיס 

 WCPA )(World Commission For   Protected Area –  ה שטחי� מוגני� שלהוועדה העולמית ל& IUCN & �  הארגו

 של המחקר התמקד בבדיקת ההתאמה של הגדרות תכנוניות במדג� השלב הראשו� .הבינלאומי לשמירת טבע ומשאבי טבע

פוטנציאל פ "סווגו עהתכניות . )2011, ב� דוד פרג ( לשטחי� מוגני�IUCN &כניות מתאר ברמות שונות להגדרות התו

פורטו עיקרי הנושאי� הדרושי� להשלמת לתכניות שנמצאו בעלות פוטנציאל וIUCN   &קטגוריות הההתאמה שלה� ל

מטרות והמאפייני� הפיסיי� ה� את ח המסכ� של השלב הראשו� קבע שבהמש# המחקר יש לבחו"הדו. ההתאמה

, כ�על מנת לקבוע הא� נית� לשיי, ות המפורטות שלה�כפי שמופיעי� בתוכני,  י� ספציפיי�ממשקיי� של שטח&והניהוליי�

ל מנהלת שטחי� פתוחי� נרחבי� בעלי ערכיות אקולוגית גבוהה בפריסה "קק. IUCN  &ולאיזה מהקטגוריות השונות של ה

 ולמת� הכרה לשטחי� המגוו� הביולוגי האופייני לה�על בות רבה לשיפור מידת ההגנה על שטחי� אלו ווישנה חשי, ארצית

  &של העבודה התמקד בבחינה מפורטת של התאמת שלוש תוכניות יער מפורטות להגדרות ה זה שלב, לפיכ#. מתאימי�

IUCNלשטחי� מוגני�  .  

  

  כי יש להגדיר את השמירה על המגוו� הביולוגי בשטחי� אלה IUCNלצור# התאמת השטחי� לשטח כמוג� קובעות הגדרות 

המחקר מצא שחלק .  לתת לשטח מעמד הגנה סטאטוטורית ולהבטיח קיו� גו� המנהל את השטח המוג�, כמטרה ראשית

ל� ניהולהמקנה צידוק גבוה ,  אקולוגיתכונות ותפקודהינ� בעלי , ל"י קק"מהשטחי� לה� הוכנה תוכנית יער מפורטת ע

ל הינ� בעלות "נמצא שחלק מתוכניות היער המפורטות שהוכנו לשטחי קק, בנוס�. IUCN &פ הגדרות ה" עני� מוגי�כשטח

  נראה שנית� לענות על דרישות אלה .IUCN&פ הגדרות ה"מידת התאמה בסיסית גבוהה לשמש  כשטחי� מוגני� ע

 ותכנית ממשק אקולוגי בעלת מעמד סטטוטורי )וק�מטרות ות, הגדרת שטח גיאוגרפי(מפורטת באמצעות תוכנית יער 

. רמת ישימות גבוהה, לתהלי# זה .ל כגו� המנהל את השטח"המעניקות קדימות לשמירה על המגוו� הביולוגי  והגדרת הקק

כלומר תוכניות אלו אינ� מתאימות , נמצא כבעל רמת התאמה בסיסית נמוכה, חלק אחר מתוכניות היער המפורטות שנבדקו

לקד� שטח שלו הוכנה צור# גבוה /במידה ויהיה צידוק. IUCN &פ הגדרות ה"כמוג� עלהכרה בשטח ת שה� כבסיס כמו

. תהווה שינוי משמעותי לתוכנית היער המפורטתשתוכנית נדרש לגבש , שטח מוג�למעמד של , תוכנית יער מפורטת שכזו

תוכניות היער נמצא שחלק מ. ל"י החלטה של קק ותלוא# הוא אפשרי בהחלט, רמת ישימות נמוכה יותר, לתהלי# זה

 IUCNפ הגדרות "עשויות להוות תשתית מתאימה למגוו� קטגוריות הגנה שונות של שטחי� מוגני� ע, ל"המפורטות של קק

שעל מנת לממש את מלוא פוטנציאל הגדרת , משתמע מכ#. כולל אזורי� המיועדי� לשימור בתי גידול ומיני� ייחודיי�,   

את שימור המגוו� הביולוגי כמטרה ראשית לכל שטחי בשטחי� אלה ל להגדיר "על קק, ל" המוגני� שבניהול קקהשטחי�

ל לפתח "על קק, בנוס�). אזורי חי. מאש לדוגמה, נופש ותיירות(היער שאינ� מוגדרי� בראש ובראשונה למטרות אחרות 

כחלק מהממשק היערני , שו� של תוכניות ממשק אקולוגישיאפשר כתיבה וייבנושאי שימור המגוו� הביולוגי ידע אקולוגי 

 ל ונכללי� בתוכניות יער מפורטות"י קק"נמצא שחלק משטחי הצומח המנוהלי� ע, כמו כ� .החדש שמפותח בה ימי� אלו

  .)Forest Protected Area( שטחי יער מוגני�ל IUCNל להתאי� להגדרות "עשויי� לאחר ההתאמות הנ

  

ל בפריסה ארצית "ומל. לקד� מחקר הבודק את תכונותיה� ותפקוד� האקולוגי מרחבי של שטחי קקמ, לאור תוצאות אלו

ת בקידו� התאמת� על מנת לדרג את סדר העדיפויו, )שטחי� שהוכנה לה� תוכנית יער מפורטת וג� כאלו שעדיי� לא(

, 22א "מעמד שימורי גבוה בתמלה� מומל. לקד� תחילה את הגנת� של שטחי� . IUCN &פ הגדרות ה"שטחי� מוגני� על

אב� קפיצה , חוליה במסדרו� אקולוגי ארצי(בעלי תפקוד מרחבי חשוב בשמירת טבע וערכי טבע ייחודיי� בה� קיימי� אשר 

פ "מומל. לקד� תחילה תוכניות לשטחי� מוגני� ע). 'אזור חי. סביב לשמורות טבע וכו, ליבה שמורה, בי� שמורות טבע

ושקיימות עבור� תוכניות מפורטות בעלות מידת התאמה ר שטחי� שנמצאו בעלי צידוק גבוה לכ# בוע ,  IUCN &הגדרות ה

, לא הוכנה לה� תוכנית יער מפורטתעדיי� נ� שטחי� בעלי צידוק גבוהה שבמידה ויש.  גבוהה לשמש כשטח מוג�בסיסית
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תכונות השטח , כלומר. ל השטח כמוג�לשקול קידו� תוכנית יער מפורטת שמכוונת מלכתחילה להגדרה עתידית שמומל. 

מעבר למטרות יער , יהיו מוכווני�קולוגי  המנהל שיוגדר בה ותוכנית הממשק הא, התוק�, מטרות התוכנית, הנכלל בתוכנית

פ "מומל. שקטגורית ההגנה על השטח תקבע ע .IUCN  &ג� להגדרות ה, ל החדשה"וממשק יערני בהתא� לרוח קק

  .ומכא� יגזרו ג� מטרות היער, מרחבי של השטח&וגיהתכונות והתפקוד האקול

  

מומל. לקד� כמה שיותר . תתרו� רבות לשמירת המגוו� הביולוגי באר., IUCN &פ הגדרות ה"הגדרת שטחי יער כמוגני� ע

א# יחד ע� שמורות טבע סמוכות , אשר יתכ� ובזכות עצמ� לא יוכרו כמוגני�, ג� שטחי יער קטני�, ל כמוגני�"שטחי קק

�ג באיתור המרחבי של שטחי� מוגני� ובתהלי# "לשלב את רטמומל. . לה� עשויי� להיות מוכרי� כשטח גדול יותר ומוג

 .התכנו� והגדרת השטח
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  של העבודה' רקע לשלב ב. ב

  מטרות . 1.ב

  

שויות בשלב הראשו� של העבודה נבחר מדג� של תוכניות מתאר ברמות שונות ואותרו בה� ההגדרות התכנוניות אשר ע

פ מידת ההתאמה "סווגו ההגדרות התכנוניות הרלוונטיות ע, לאחר מכ�.  לשטחי� מוגני�IUCN&להתאי� להגדרת ה

  & הצוינו קטגוריותובנוס� , IUCN & השלה� להגדרת) אינה תואמת לחלוטי�, כה נמו,בינונית, גבוההמידת התאמה , תואמת(

IUCN כמו כ. להגדרות התכנוניות עשויות להתאי�ה�. הדרושי� להשלמת ההתאמההתכנוניי� פורטו עיקרי הנושאי� , 

יער טבעי "נמצא שלהגדרתו של , יחד ע� זאת. IUCN & הסוגי יער בעלי התאמה מלאה להגדרתמצא לא של העבודה ' שלב א

  III או לקטגוריה  IUCN  (National Park) & השל II פוטנציאל התאמה גבוה לקטגוריהיש ) 22א "תמב" (לשימור

)Natural Monument or Feature( . בעלי רמת התאמה בינונית ומטהנמצאו כשאר סוגי היער .  

  

 פ הגדרה תכנונית"ע אינה יכולה להיעשות רק IUCN  & התוהתאמה להגדרבחינת שמציי� ' ל שלב אשח המסכ� "הדו

 כפי ,  ספציפישטחממשקיי� של & הפיסיי� והניהוליי�המאפייני� והמטרותאת ג� יש לבחו� ח קובע ש"הדו. כללית

 IUCN  & הולאיזה מהקטגוריות השונות של, נית� להגדירו כמוג�על מנת לקבוע הא� , ו שלשמופיעי� בתוכנית המפורטת

 של מספר תוכניות יער  יתמקד בבחינה מפורטת של מידת התאמת�של העבודה' נקבע ששלב ב, לפיכ#. נית� לשיי# אותו

, התאמת� לקטגוריות השונות בכלל ההיבטי� הנדרשי�תבח� מידת , בנוס�. לשטחי� מוגני�IUCN  &המפורטות להגדרות 

 : WDPA & הבמסגרתוהכללת� שטחי� מוגני� של ההשלמות הנדרשות לצור# הכשרת� לקבלת מעמד ויוגדרו עקרונות 

  .UNEP &וIUCN  &ה עבור WCMC &הי "שמנוהל ע, המאגר העולמי של שטחי� מוגני�

  

  

  לאור� נבחנו תוכניות היער , IUCN פ ה"גדרות ועקרונות של שטחי� מוגני� עה. 2.ב

  

על ידי החוק או אמצעי� , מיועד ומנוהל, המוכר, שטח גיאוגרפי מוגדר בברור": IUCN   פ ה"ע" שטח מוג�"הגדרת 

 Dudley ("לווי�ותיי� נכות אקולוגיות וערכי� תרבכדי להשיג שימור ארו# טווח של הטבע ע� שירותי מער, יעילי� אחרי�

N. (editor), 2008, Guidelines for Applying Protected Area Management Categories, WCPA, IUCN .(  

  

  : מוסי� ומפרש הגדרה זאתIUCN&ה

: או פעולות ניהול, ג ברורי� כנהר"י גבולות ג"ע(גבולות ברורי� מרחבית מוסכמי� ומסומני� בשטח עצמו : מוגדר בברור

  ).דר או סימו� כלשהוג

  .IUCN&קבוצת אנשי� החיה באזור ו ה, י הממשל"מוכר בדר# כלשהי ע: מוכר

  .'מקומיי� וכו&חוקי� ארציי�, ל"הסכמי� בינ:  דר#ווחטהתחייבות מסוימת לשימור טבע ארו# : מיועד

כולל החלטה להשארת , צעדי� אקטיביי� המיועדי� לשימור הטבע והערכי� הנלווי� אשר לשמ� הוכרז השטח: מנוהל

    .המצב הקיי� ללא התערבות במידה וזה נמצא כממשק הנכו� ביותר

  .ל או חוקי� מסורתיי� ומדיניות של גופי� לא ממשלתיי� מאורגני�"אמנות בינ, חוק אזרחי: חוק ואמצעי� אחרי�

  .הצלחה מוכחות מסוימת בהשגת המטרות/דרישה ליעילות: להשיג

  .תמידי: ארו! טווח

שימור מקומי של מערכות אקולוגיות ובתי גידול טבעיי� וחצי טבעיי� ואוכלוסיות חיוניות של מיני� בסביבת� : רשימו

  ).כולל מיני� מבויתי� הנמצאי� בסביבה המקורית בה פותחו(הטבעי 

רכי� טבעיי� גאוגרפי וע&לעיתי� בתוספת מגוו� גאולוגי, מערכות אקולוגיות, מיני�, גנטית: מגוו� ביולוגי ברמות: טבע

  .רחבי� יותר
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וויסות ותרבותיי� נלווי� שאינ� פוגעי� בשמירת המגוו� , תמיכה, שרותי אספקה: שרותי מערכות אקולוגיי� נלווי�

  .הביולוגי

  

בוחנות קוד� כל  את יכולתו ,  בניגוד להגדרות של גופי� אחרי�,  לשטחי� מוגני�IUCN&פרוש זה מדגיש כי הגדרות ה

  .השטח לתמו# במגוו� הביולוגי המאפיי� אותוארוכת הטווח של 

  

  :יעדי� הבאי�כל השטחי� המוגני� צרכי� לכוו� לש, IUCN&מגדיר ה,  בנוס�

  

  .התפקוד והאבולוציה של המגוו� הביולוגי הפוטנציאלי, המבנה, שימור ההרכב •

, חי., ליבה(ו מרחבי כלשה" שימורי"ישמשו כרכיב השטחי� י כ# ש"תרומה לאסטרטגיות שימור אזוריות ע •

  ).מסדרו� או אבני קפיצה

  .שימור מגוו� נופי� ובתי גידול והמיני� והמערכות האופייניי� לה� •

  .בכדי להבטיח את האמינות של מטרות השימור ארו# הטווח) או ע� פוטנציאל הרחבה(משמרי� שטח גדול דיו  •

  . השטחהערכי� לשמ� הוגדרתמידי של שימור  •

  .ניטור והערכה התומכת ממשק אדפטיבי, משקתפעול תחת הדרכת תוכנית מ •

 .הוג� וברורמנהלי לתפעול  •

  

כשבעדיפות ,  מדגישות כי שטחי� מוגני� צריכי� להשתלב במערכת מרחבית של שטחי� פתוחי� מוגני�הגדרות אלו

פ� ארו# למע� יכולתו של השטח לתמו# באו, בנוס�. י תפקודו המרחבי במערכת זאת"מטרתו של כל שטח תקבע ע, גבוהה

לקבוע , המאפיינת אותו) Governace(יש צור# להגדיר באופ� ברור את צורת המנהל , טווח במגוו� הביולוגי האופייני לו

  .תוכנית ממשק אקולוגית אדפטיבית ולהגדיר את תוק� ההגנה כתמידי

  

  :יכוונו למוגני�  שטחי� ,במידת האפשרש,  קובע עודIUCN&ה

  

  .יה וגיאומורפולוגיה משמעותיותגיאולוג, שימור תכונות נו� •

  .אספקת שירותי מערכת מווסתי� כולל התמודדות ע� שינוי אקלי� גלובליי� •

  .רוח ומדע, שימור אזורי טבע ונו� המשמרי� ערכי תרבות •

  .אספקת אפשרויות לנופש ומחקר מדעי •

שק אקולוגי נדרשת תוכנית ממ( הזמ�  ע�מנהלשימוש בממשק אדפטיבי המאפשר שיפור שיטות הממשק וה •

  .)לשטח

  .הזדמנויות חינוכיותעידוד  •

  .תמיכה ציבורית בשימורעידוד  •

  

  :מוגני�הפתוחי� השטחי� של ה יה�עקרונותאת  IUCN&קובע ה, בהסתמ# על כל אלו

  

עשויות להיות מטרות . ה ומטרת� הראשונה היא שמירת טבע רק במידIUCN   הי"שטחי� מוגני� יוכרו ע •

 .שמירת טבע תהיה בעדיפות ראשונה, ונפליקטנוספות אבל במידה ויש ק

  .פ מטרותיו העיקריות"השטח יוגדר ע •

  .של השטח המוג�" טבעיות"שטחי� מוגני� יכוונו לשימור או אפילו לשיפור מידת ה •

  .שטחי� מוגני� ימנעו ניצול וממשק של השטח הנוגד את מטרת הגדרת השטח •
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  .הינו דבר מומל.) שטחה הגדרת קטגוריית(מגוו� רחב של ממשקי ניהול  •

, כלומר (אלו המוגדרותבמידה ויוכח כי מטרות הממשק הנהוג אינ� תואמות את , ההכרה בשטח כמוג� תשתנה •

הצלחת מחייבת את בהכרח את אינה , ההכרה בשטח כמוג�, בכל מקרה. )הממשק המתקיי� פוגע במגוו� הביולוגי

הכרת אי� הדבר אומר שא# , מסיבות שונותל  להיכשל עלו מירת מגוו� ביולוגישממשק המכוו� ל, כלומר(שק הממ

�  ).כל עוד מונהג ממשק אדפטיבי,  תפסלהשטח כמוג

  .הגדרת שטח כמוג� אסור שתשמש על מנת לגרש אנשי� מאדמת� •

  

�פ "ע, העקרונות המודגשי� למעלה בשחור שימשו בעבודה זאת כמדד ראשי לבחינת יכולתו של שטח לשמש כשטח מוג

  .IUCN&הגדרות ה

  

  

   לשטחי� מוגני�IUCN  מער! הקטגוריות של ה. 3.ב

 

• Ia - Strict Nature Reserve   אזורי� –)באר. מקביל לשטחי� סגורי� בשמורות טבע( שמורת טבע מוקפדת 

בה� , גיאומורפולוגיי�/ ובמידה וישנ� אלמנטי� גיאולוגיי� , שמטרת� להג� על המגוו� הביולוגי, מוגני� בקפדנות

. על מנת להבטיח הגנה על הערכי� המוגני�, שימושי� והשפעות האד� מבוקרי� ומוגבלי� באופ� מוקפד, ביקורי�

 .אזורי� מוגני� כאלו יכולי� לשרת כאזורי התייחסות החיוניי� למחקר מדעי ולניטור

  

.  יוצאי דופ�או רכיבי מגוו� גיאוגרפי/מיני� ו, ארצית או עולמית מערכות אקולוגיות, לשמר אזורית: מטרה ראשית

ויסבלו מהידרדרות חמורה או הרס מוחלט כתוצאה , כול� תוצרי תהליכי� טבעיי� בעיקר� או בלבד, רכיבי� אלו

  .מהשפעת אד� קלה

  

  

• Ib - Wilderness Area –או רק שינוי קל , שלא נעשה בה� כל שינוי,  בדר# כלל אזורי� גדולי�– אר$ בראשית

אשר מוגני� , ושאינ� מושפעי� מישובי אד� קבועי� או משמעותיי�, י�ניה� המקורייששמרו על מאפי, בלבד

 .ומנוהלי� כ# כדי לשמור את מצב� הטבעי

  

י פעילות אנושית "הגנה על השלמות האקולוגית ארוכת הטווח של אזורי� טבעיי� לא מופרעי� ע: מטרה ראשית

  . למע� הדורות הבאי�דגש על שימור כוחות ותהליכי� טבעיי�. משמעותית ותשתיות מודרניות

  

  

• II - National Park   לאומי �או כמעט ,  אזורי� גדולי� טבעיי�– ")שמורת טבע"ובאר. בעיקר מקביל להגדרת (  ג

כלול המיני� והמערכות האקולוגיות יחד ע� מ, י�המובדלי� כדי להג� על טווח גדול של תהליכי� אקולוגי, טבעיי�

, חינוכיות, מדעיות, י� תרומה לסביבה ולחברה התואמת הזדמנויות רוחניותאשר ג� מספק, יני� את האזוריהמאפ

  .נופש וביקור

  

שרותי תמיכה סביבתיי� ועידוד ,  להג� על מגוו� ביולוגי טבעי ביחד ע� ההרכב האקולוגי האופייני: מטרה ראשית

  .חינו# ונופש בחיק הטבע

  

  

• III - Natural Monument or Feature  או � להגנה על נקודת ציו� טבעית  אזור מובדל– פיו� טבעית א נקודת ציו

/ או אפילו אתר חי כמו חורשה, אתר גיאולוגי כמו מערה, ימית&מערה תת, שיכולה להיות צורת קרקע, מתמסוי
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  . ובעלי ער# גבוה למבקרי�, מוגני� קטני� למדיאלו בדר# כל אזורי� . בוסת� עתיק

  

  .י� יוצאי דופ� והמגוו� הביולוגי ובתי הגידול הקשורי� אליה� להג� על רכיבי� טבעי: מטרה ראשית

 

  

• IV - Habitat/Species Management Area   על  מטרת� ש& מיני�/  אזורי ניהול בתי גידול �ל אזורי� אלו להג

ות אזורי� רבי� מקטגוריה זו דורשי� התערב. וניהול� משק� את סדר העדיפות הזה, מי� או בתי גידולמיני� מסוי

 .אבל זו לא דרישה של הקטגוריה, או לתחזק בתי גידול, ימי�י לענות על הדרישות של מיני� מסופעילה וסדירה כד

  

  .לשמר ולשק� מיני� ובתי גידול, לתחזק :מטרה ראשית

  

  

• V Protected Landscape/ Seascape  (נו  /�בו האינטרקציה בי� הטבע לאד� יצרה ,  אזור מוג�– נו) י� מוג

וששמירת השלמות של , י משמעותיתרבותי ומדע, ביולוגי, ע� ער# אקולוגי, # הזמ� אזור בעל אופי מובדלבמהל

 .ולקשר שלו לשמירת טבע ונו� ולערכי� אחרי�, חיונית להגנה ולקיו� האזור, קציה הזואנטראי

  

ע� קציה אנטראיי  "וצרו  ענופי י� חשובי� יחד ע� שימור טבע וערכי� נוספי� שנ/להג� ולתמו# נופי�: מטרה ראשית

  .האד� דר# שיטות ניהול מסורתיות

  

  

• VI - Protected Area with Sustainable Use of Natural Resources   אזורי� מוגני� ע� שימוש בר קיימא 

יחד ע� הערכי� התרבותיי� , המשמרי� מערכות אקולוגיות ובתי גידול,  אזורי� מוגני�– במשאבי� טבעיי�

בה� רוב השטח במצב , ה� בדר# כלל אזורי� גדולי�. וע� מערכות מסורתיות לניהול משאבי הטבע, ה�הקשורי� ב

, ורמה נמוכה של שימוש לא תעשייתי במשאבי הטבע, בו חלק קט� של ניהול בר קיימא של משאבי טבע, טבעי

 .היא אחת מהמטרות העיקריות של האזור, המותא� לשמירת טבע

  

כאשר שימור וניצול מקיי� ,  מערכות אקולוגיות טבעית תו# כדי שימוש מקיי� במשאבי טבע להג� על: מטרה ראשית

  .נתרמי� האחד מהשני באופ� הדדי

  

  

   בהגדרת שטח כמוג�"שה אחוזחמישבעי� ו" כלל ה. 4.ב

  

�פ "ע(המטרה הראשית של כלל השטח , על מנת שהשטח יוכרז כמוג�: הינו, כלל ראשי מנחה לש� הגדרת שטח כמוג

ייעודיה� /צריכה  לתאו� את מטרותיה�) ראה הסעי� הקוד�, הגדרות המטרות הראשיות של הקטגוריות השונות

הולמת ואמינה למימוש מטרתו הראשונה של כל שטח , מאפשר תשתית ראויה כלל זה . מהשטח75%של לפחות 

�.ני לושמירת המגוו� הביולוגי האופיי: מוג  

 

 

  לאור� נבחנו תוכניות היער , IUCN פ ה"י יער מוגני� עהגדרות ועקרונות של שטח. 5.ב

  

יש , היק� כזה או אחר של יערוחלק� מכילי� , מאחר ששטחי� מוגני� מתבססי� על מערכות אקולוגיות שונות ומגוונות

לאחר  ,לכ�. אלא ג� לש� הערכת משאבי� ודיווח סטטיסטי, לא רק לצור# הגנה וניהול, כרכיב נפרד" יער"ר חשיבות להגדי

ובמידה והוא , )ראה הסעי� הקוד�( IUCN&של המסוי� הוגדר כשטח מוג� ושוי# לקטגוריית הגנה מסוימת פתוח ששטח 
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 Forestלשטחי יער מוגני�  IUCN &נית� לבדוק הא� שטחי� אלו תואמי� את הגדרת ה, מכיל שטחי יער כלשה�

Protected Area : ) Dudley N. and Phillips A, 2006, Forests and Protected AreasGuidance on the use of the 

IUCN protected areas management categories, WCPA, IUCN .(במידה ושטח היער מתאי� להגדרות ה&IUCN 

� חישוב שטח .בתו# שטח מוג� כללי מקטגוריה כזאת או אחרת,  מוג� ספציפישטח יערכ ותונית� לרשו� א, לשטח יער מוג

  .דיווח ומעקב, וג� יעשה בצורה מדויקת לצור# רישו�היער המ

  

חלק כלשהו משטח מוג� הכולל שטח כלשהו  של יער התוא� את " : IUCN  ההגדרות  על פי" מוג�יער שטח "הגדרת 

    ."או חלק ממנו, חלק זה יכול להוות את כלל השטח המוג�. התכונות שהוגדרו לשטחי יער מוגני�

  

שטח ע� כיסוי ": )FAO UNECE/  מבוסס על הגדרות היער של ה( IUCN גדרות ה� על פי התכונות שטחי יער מוגני

ההגדרה . ושטח גדול יותר מחמישה דונ� , 10%של יותר מ ) פוטנציאל גובה של חמישה מטר ומעלהבעלי עצי� (צמרות עצי 

, ל"י� ונטועי� צעירי� בעלי פוטנציאל כנעומדי יער טבעי). חד שכבתי או רב שכבתי, סגור ופתוח(כוללת מגוו� תצורות יער 

יוגדרו ג� כ� , כמו ג� כל שטח  יער שעבר הפרעה  כלשהי ולא נמצא במצבו הטבעי, ל"נלא הגיעו עדיי�  לגובה ולכיסוי הש

של חמישה ) נמו# מחמישה מטרגובה (שטחי� ע� כיסוי צמרות עצי , בנוס� .) ל"בעלי פוטנציאל כנה� במידה ו (כשטחי יער

. ריוגדרו ג� כ� כיע ,שיחי� ובני שיח,  או כיסוי של יותר מעשרה אחוז של עצי� נמוכי� מחמישה מטר,עשרה אחוז עד

, יערות נטועי�, שוברי רוח,  יער בצידי דרכי�( יער נכללי� סוגי� רבי� של תצורות צומח עציות נטועות וטבעיות בהגדרת

  ."יקר� לא יוגדרו  כיערהמשמשי� לחקלאות בע שטחי�). 'אזורי חי. מאש וכו

  
  
  
  

  IUCN  פ הגדרות ה" עבאופ� אוטומטי כשטח יער מוג�שטחי יער שלא יוגדרו 
  
  

מניעת סח� , יערות שמנוהלי� לטיהור והחדרת מי�(יערות שמנוהלי� לשימור משאבי� שאינ� המגוו� הביולוגי  •
 ).'שוברי רוח וכו, אזורי חי. מאש, קרקע

 

למטרות , ע. להסקה, יערות שמנוהלי� להפקת  מוצרי יער שאינ� ע.(ב קהילתי ות שמנוהלי� בעיקר כמשאיער •
 ).נופש או דת

  

 ).'אספקת ע. בזמ� משבר וכו(יערות שמנוהלי� למטרות אסטרטגיות  •
  

 .כ# ששימור המגוו� הביולוגי אינו בראש סדר העדיפויות, יערות ללא מטרות ניהול מוגדרות •
  

 ).יערות המשמשי� למטרות צבאיות ובטחו�,  בי� דרכי�אר כלואי�יערות מש" (טעות"יערות שנשמרו ב •
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  ד� האקולוגי המרחביפ תפקו"ר מוגני� עהגדרת שטחי יע. 6.ב

  

י� מוגני� בפני  עשויי� להיות מוגדרי� כשטח,יערות אשר משמשי� כרכיב המשפר את הקישוריות האקולוגית המרחבית

  :לכ# נית� לראות בטבלה הבאהדוגמה . ימי�במקרי� מסו, עצמ�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)Dudley N. (editor), 2008, Guidelines for Applying Protected Area Management Categories, WCPA, IUCN.(  
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  כחלק משטח מוג�, סכימת תהלי! איתור והגדרת שטח יער מוג�. 7.ב

  

  :הינו, לש� הגדרת שטח יער מוג� כחלק מתו# שטח מוג�התהלי# המומל. , לאור כל זאת

  

  :                                                                                                     שטח כמוג�ה תהלי! הגדרת: 'שלב א

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) Dudley N. (editor), 2008, Guidelines for Applying Protected Area Management Categories, WCPA, IUCN.(  

  

  

  :הגדרתו של שטח יער כשטח יער מוג�: 'שלב ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)Dudley N. (editor), 2008, Guidelines for Applying Protected Area Management Categories, WCPA, IUCN.(  
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   IUCN י ה"דוגמה לשטח יער מוג� ע

  

  .'ראה נספח א

  

  

    IUCN י ה"דוגמה לשטח יער שלא הוגדר כמוג� ע

  

  .'ראה נספח ב

  

  

  גישת המערכות האקולוגיותפ "הגדרת שטחי� מוגני� ע. 8.ב

  

בעלי מגוו� רחב ) שטחי יבשה וי�(מערכת נרחבת של שטחי� מוגני� ששטחי� מוגני� צריכי� לקחת חלק בגורס  IUCN &ה

 Landscape-scale approaches  / Ecosystem /: ח גישות שימור כגו�גישה זו היא ברו. ודרכי ניהולשל מטרות 

approaches Connectivity conservation ,הביולוגי "וע � CBD Malawi(פ עקרונות אמנות בינלאומיות לשמירה על המגוו

(Principles, 1998. �ת רבה שכל שטח וקיימת חשיבו, יש להג� על שטחי� המקשרי� בי� שטחי� מוגני� אחרי�, כשנית

  .מוג� יתרו� לשימור טבע ברמה האזורית והארצית

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

בית הגידול המיטבי של מי� זה הינו . מזרח רמות יששכר, ביער מחטני צפו� ביער מנחמיה) מאחור, ועופר(י "נקבת צבי א

 ).2011, יהל פורת: ו�ציל(אול� יערות עשויי� לשמש אותו כבית גידול משני וכמסדרו� אקולוגי , בתה
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 שיטות העבודה. ג

 

פ "לצור# בדיקת מידת התאמת� של תוכניות היער המפורטות לשמש כבסיס להגדרת השטח המוצעת בה� כשטח מוג� ע

  .תהלי# חקירה נבנה, IUCN &הגדרות ה

תוכנית מצב מוצע , �י הצגת פרטי התוכנית הכלליי"זאת ע, התהלי# כולל לימוד פרטי השטח ותוכנית היער  המוצעת לו

  .שתי טבלאות חקירהופיתוח 

  

  

   סקירת מהות התוכנית ואופי השטח הקיי� והמתוכנ�טבלת. 1.ג

  

או , מתו# ד� הסבר לתוכנית המהווה רקע בלבד ואינו בעל תוק� סטטוטורי( לתוכניתמפרטת את דברי ההסבר טבלה ה

בתוכנית פרוט שטחי יעודי הקרקע העיקריי� , רקע להכנתהה, )אשר ג� כ� אינה בעלת תוק� סטטוטורי, פרוגרמה לתוכנית

  . טבלה זו משמשת לצור# לימוד כללי על מאפייני השטח. בתוכניתהשטח הקיי� והמוצעמאפייני ומרכיבי ותאור 

  

  

  טח ומידת התאמתה כבסיס לשטח מוג�טבלת חקירת התוכנית המוצעת לש. 2.ג

  

נחקרי� , כמו כ�. IUCN &פ הגדרות ה"מוג� עכשטח בסיס להגדרת מש כמידת ההתאמה של התוכנית לשבטבלה זו נחקרת 

שלמות הבסיסיי� וההחסמי� ה, תאמה בסיסיי�האיתור גורמי ה, הצור# בהגדרת השטח כמוג�: הנושאי� הבאי�

 בשטח מה וזיהוי פוטנציאל שטחי יער מוגני�איתור קטגוריית השימור המתאי, מהותיות לצור# הגדרת השטח כמוג�ה

   .וכניתהת

  

הנחת היסוד  . IUCN &המובאי� במדרי# של ה, נבנתה בהסתמ# על עקרונות תהלי# הגדרת שטח כמוג�השנייה טבלה ה

  יחייב – כמוג�, ל"המופיע בתוכניות היער המפורטות של קק, היא שתהלי# הגדרתו של כל שטח, העומדת בבסיס טבלה זו

הצעה /לתוכנית ) תכנוני וניהולי(מהווה בסיס , היער המפורטת של השטחתוכנית , כלומר. היק� מסוי� של השלמות נדרשות

מפורטת לשמש היער הלש� בדיקת מידת התאמתה של תוכנית . IUCN &פ הגדרות ה"עשטח כמוג� התאמת הייעודית ל

מוצע יש צור# לבדוק קוד� כל באיזו מידה תואמות תכונות השטח ה, IUCN &פ הגדרות ה"כבסיס להגדרת שטח כמוג� ע

 .)חוסר התאמה בסיסיי�/סעיפי התאמה( לשטח מוג� IUCN  &את הגדרות ה, מטרותיו ותוק� ההגנה עליו, בתוכנית

, בדיקת סעיפי� אלו בתוכנית המפורטת של היער מאפשרת לזהות באופ� מידי הא� קיימת מידת התאמה בסיסית גבוהה

 במידה ובסעיפי� אלו נמצאה . להגדרת השטח כמוג�או שמא קיי� חס� בסיסי באפשרות להסתמ# על התוכנית כבסיס

). יהיה אדו� מודגשהנדרשות בטבלה הכיתוב בשורת ההשלמות (בסיסי  חס�נחשב הדבר ל, מידת התאמה בסיסית נמוכה

. תשינוי משמעותי לתוכנית היער המפורטיהוו , בתוכנית השטח המוג� שתוכ�שהעקרונות החדשי� משמעות הדבר היא 

או שינוי ,  בתוכנית היער המפורטתהגדרות התכנוניות של ייעודי השטח הקיימי�תחייב שינוי משמעותי בית זו תוכנ, כלומר

הסעיפי� בטבלת החקירה המתייחסי�  .הכרה בשטח כמוג�הלצור# , או גבולות התוכנית/ריסת ייעודי השטח ומהותי בפ

כסעיפי נחשבי� , ית ממשק אקולוגי אדפטיביאופי ההכרה בו כמוג� וקיו� תוכנ, הגדרת הגו� המנהל של השטחל

יהיה אמנ� צור# בהשלמות , במידה ונמצאה התאמה נמוכה בסעיפי� אלו, כלומר.  בלבדחוסר התאמה משניי�/התאמה

�שינוי משמעותי לתוכנית היער בהכרח תוכנית זו לא תהווה , אול�. מהותיות במסגרת התוכנית שתעשה לשטח המוג

שינוי משמעותי בהגדרות התכנוניות של ייעודי השטח הקיימי� בתוכנית בהכרח ית זו לא תחייב תוכנ(המפורטת הקיימת 

   ).שטח כמוג�תאמת הלצור# ה, או גבולות התוכנית/או שינוי מהותי בפריסת ייעודי השטח ו, היער המפורטת

  

  .פרוט נוס� של הממצאי�/מופיע סיכו� הממצאי� ודגשי�, בהמש# לטבלאות החקירה
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   לטבלת החקירה מקרא. 3.ג

  

  : ע� רקע כתו�עמודות •

  .חוסר התאמה בסיסיי�/סעיפי התאמה        

  

  :קר�ע� רקע בצבע עמודות  •

  .חוסר התאמה משניי�/סעיפי התאמה       

  

  : בשורת מידת ההתאמה לשטח מוג�ח$ ירוק •

   בי� הסעי� בתוכנית היער המפורטת התאמה גבוההמידת        

       �  .IUCN &פ ה" הגדרות שטח מוג� עלבי

  

  : בשורת ההתאמה לשטח מוג�ח$ צהוב •

  בי� הסעי� בתוכנית היער המפורטת התאמה נמוכה        

  .IUCN &פ ה"לבי� הגדרות שטח מוג� ע       

  

  : בשורת ההשלמות הנדרשותכיתוב אדו� •

  הנדרשות בתוכנית השטח המוג� השלמות  ה&חס� בסיסי         

  . לתוכנית היער המפורטתיהוו שינוי משמעותי       

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

מי� זה מרבה לקנ� ביערות נטועי� של . פוריהת  רממזרח &  שווי.ביער, צפו�קליפטוס יאביער נ. מצוי ליד קינה נקבת 

 ).2011, יהל פורת: צילו�( אורני� וא� איקליפטוסי�

דרושה הגדרת 
מטרות כללית של 

 השטח
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  גו) העבודה. ד

  תוכנית יער שיטי� יהל. 1.ד

  

  לא נית� עדיי�: מספר

�  רותי רוהטי�: מתכנ

  .2011בדיקה ראשונית לרישו� ופתיחת תיק בוועדה מחוזית ב : מצב סטטוטורי

  

  

  מצב מוצע, תוכנית היער. 1.1. ד
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  וכנית ואופי השטח הקיי� והמתוכנ�מהות הת. 2.1.ד

 

  עקרי ההסבר
  סוגי היער ושימושי

  תהקרקע העיקריי� בתוכני

  תצורת
הצומח הקיימת 

  בשטח
  שטח

אחוז מכלל 
  השטח

הגו) 
  המנהל

  אופי השטח הקיי� והמוצע

  יער טבעי לשימור 

מ "פ תמ"ע(שטחי� פתוחי� 

14/4(  

יער פארק דליל של 

עצי שיטה בתו# ערוצי 

  אכזב

 32,000כ 

  דונ�

התוכנית שומרת על אזורי יער שיטי   ל"קק  17%כ 

הנגב והסוכ# המהווי� מיני מפתח 

כ# , במערכת האקולוגית של הערבה

שפעולות פיתוח לא יפרו את המערכת 

התייחסות מפורטת . האקולוגית העדינה

יקוז מפני פיתוח לשמירה על ערוצי הנ

, כמו כ�. ככלי להגנה על השיטי�

שערי� , התוכנית מגדירה חניוני�

  .ונקודות תצפית בשטח

צומח עשבוני ערבתי   

  חד שנתי דליל

148,000 

  דונ�

  ל"צה  79%כ 

בעל )  דונ�188,000כ (אזור מישורי גדול יחסית בגודלו 

 �תחו� , טבעי) צייה(מבנה קומפקטי ומוגדר של מדבר קיצו

כבישי� ראשיי� , )דרו� וצפו�(בי� שני ערוצי� ראשיי� 

רובו המכריע של ). מזרח ומערב(וישובי� חקלאיי� קטני� 

משמש כשטח ) 40 לכביש 90כל השטח בי� כביש (השטח 

השטח משמר מערכת אקולוגית טבעית מדברית . אש

וה� תומכי� , י השיטה משמשי� כמי� מפתחרגישה בה עצ

עצי� אלו נתוני� . ונתמכי� מקיו� מגוו� מיני� נרחב

עקב סיבות מגוונות הכוללות , בסכנת העלמות באזור זה

השטח מיועד ברובו . פגיעה במשטר זרימת הנגר העילי

ללא עידוד פעילות , פ תוכנית זאת"הגדול להישאר כטבעי ע

למעט פעילות , מעותיי� ובניהניצול משאבי טבע מש, אד�

יחד . קליטת קהל מוכוונת לאזורי� מוגדרי� בשולי השטח

. מרבית השטח ימשי# לשמש כשטח אש פעיל, ע� זאת

השטח המוצע בתוכנית גדול דיו לשמר את עצי השיטה 

הזקוקי� להגנה על משטר הנגר העילי בערוצי� לצור# (

. תוחלק ניכר מהמערכת האקולוגית המקומי) קיומ�

אינו תומ# בקיו� עצי , השטח המסומ� כיער טבעי לשימור

  .השיטה
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  .)Google Earth מתו#( שיטי� בערבה
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  חקירת התוכנית המוצעת לשטח ומידת התאמתה כבסיס לשטח מוג� . 3.1.ד

  

  IUCN  דרישות ה

   מוג�חמשט

  תהלי! 

  החקירה 

  

  

הגדרת שטח ברורה 

וניהול קיי� לצור! 

  שימור טבע

השטח מיועד לשימור 

  טבע

שימור הטבע יהיה ארו! 

  טווח

החוק או י "השטח יהיה מוכר ע

לצור! אמצעי� יעילי� אחרי� 

  שימור טבע

  אמצעי השגת שימור הטבע

  הביטוי לדרישות ה

IUCN  

  בתוכנית

  תהלי! 

  החקירה 

  

פ "השטח עתכונות 

  התוכנית המוצעת
  מטרות התוכנית

תוק) ההגנה על 

השטחי� הפתוחי� 

  בתוכנית

הגו) המנהל את השטח וההכרה 

  בשטח שהתוכנית תקנה

  

  

  קיו� ממשק אקולוגי אדפטיבי

  

  

חקירת התשתית 

הקיימת והמוצעת של 

: השטח לשמר טבע

הכרות ע� השטח 

  והתוכנית המוצעת לו

שטח התוכנית הכללית 

בעל צורה , ולהינו גד

והגדרה , קומפקטית

גאוגרפית ברורה 

וערכיות אקולוגית 

המתאימי� לשמש 

�, בניגוד לכ#. כשטח מוג

שטח היער הטבעי 

לשימור בתו# התוכנית 

) מקבצי עצי השיטה(

�מקוטע , הינו קט

ומורכב מרצועות 

ארוכות וצרות המלוות 

. את הערוצי� בלבד

י עצי הגנה על מקבצ

אזורי הניקוז , השיטה

התורמי� לה� ומשטר 

כמו . הנגר העילי באזור

�, הגדרת חניוני�, כ

תצפיות ואזורי� לנטיעת 

שמירה על . שיטי�

המגוו� הביולוגי הכללי 

המאפיי� את האזור 

אינה נמנית ע� מטרות 

  .התוכנית

תוק� ההגנה על 

י� המוגדרי� השטח

שטחי� "בתוכנית כ

 שהתוכנית "פתוחי�

. פק הינו זמני בלבדתס

תחו� שטח אימוני� 

צבאי עשוי להשתנות 

כ# , פ צורכי הביטחו�"ע

שקיימת אפשרות לשינוי 

פ היעודי� "יעוד השטח ע

המותרות  בהוראות 

 לשטחי� 14/4מ "תמ

חלק מיעודי� . פתוחי�

אלו אינ� עולי� בקנה 

דרי� מלבד מקבצי השיטי� המוג

פ "ומוגני� ע(כיער טבעי לשימור 

והגנה על משטר , )22א "תמ

לא מוזכר , זרימת הנגר בערוצי�

הצור# בהכרה רשמית  בשטח זה 

�  .כשטח מוג

ל מנהלת את השטחי� "קק

, אול�. המוגדרי� כיער בלבד

כמו ג� מרבית שטח , שטחי� אלו

התוכנית ממשיכי� לשמש כשטח 

  .אש בניהול הצבא

  

קיימת : ת האקולוגיתהגדרת  המערכ

התייחסות לעצי השיטה כמי� מפתח 

  .בלבד

הוראות : עקרונות ממשק אקולוגי

התוכנית מציינות כי יער טבעי לשימור 

כאשר יתאפשרו , יוותר במצבו הטבעי

פעולות התומכות בשמירה על סגולותיו 

מופיעה התייחסות להגנה על . ומאפייניו

כולל טיפול במיני , עצי שיטה בוגרי�

קיימת הדגשה של נושא . צי� פולשי�ע

שימור ערוצי הניקוז הטבעיי� ומשטר 

י מנגנו� בקרה "זרימת הנגר העילי ע

כמו כ� יותרו גידור . לתוכניות פיתוח

 עקרונות .ושילוט לצור# שמירת השטח
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הגדרת תחו� ההשפעה 

 אמנ�על היער תורמת 

להבטחת משטר הנגר 

, לקיימות השיטי�ו

�אול� יתכ� ושרידות 

לאור# זמ� בכתמי� 

תלויה , קטני� אלו

בגורמי� נוספי� ואינה 

 למרות ההגנה מובטחת

פעולות .  על משטר הנגר

גידור ושילוט לשמירה 

על השטח מותרות 

א# רק לגבי , בתוכנית

שטחי היער הטבעי 

לשימור ולא לכלל 

  .השטח

  

אחד ע� הגדרות שטחי� 

  - IUCN.פ ה"מוגני� ע

  

  .לא קיימי�:  ניטור אקולוגי

  

בימי� אלו נעשה סקר של  טבע : הערה

 א באזור ונכתב"ונו� של מכו� דש

  . מסמ# מדיניות לגבי ניהול השטח

צור! בהגדרת /צידוק

  ה י "השטח כמוג� ע

IUCN  

  .התומכי� במערכת אקולוגית רגישה ומאוימת, הגנה על בית גידול ומי� מפתח מסוי� בתוכו: צידוק גבוה

מידת ההתאמה לשמש 

פ הגדרות "כשטח מוג� ע

בהתייחס  (IUCN  ה

  )לכותרת העמודה

          

נדרשות לשמש השלמות 

פ הגדרות "כשטח מוג� ע

  IUCN  ה

נדרש סימו� בשטח של 

  .אזורי הממשק השוני�

דרושה הגדרת מטרות 

, כללית של השטח

 �כאשר שמירת המגוו

הביולוגי הינה המטרה 

הראשית של השטח ויש 

נדרשת התייחסות לכלל 

שטח התוכנית כשטח 

�, או לכל הפחות (מוג

לכלל תחומי ההשפעה 

על היער מבחינת ניקוז 

המדינה בכלל נדרשת הכרה של 

�  .השטח כמוג

נדרשת הגדרה והרכבת : השלמות

  .גו� המנהל של השטח

  

, נדרשת תוכנית ממשק אקולוגית

המגדירה את המיני� וחברות המיני� 

השונות המאפייני� את המערכת 

, בנוס�. האקולוגית הקיימת בשטח

נדרשת הגדרת תוכנית ממשק אדפטיבי 
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צור! בהגדרת תכליות 

אסורות בשטחי 

התוכנית המוגדרי� 

" שטחי� פתוחי�"כ

כמו  .14/4מ "פ תמ"ע

�נדרשת אמנה בי� , כ

ל המגדירה "הצבא לקק

את מטרות השטח 

והפעולות הצבאיות 

לש� , המותרות בו

  .שימור המגוו� הביולוגי

 והגדרת תוק) ) הנגר

תמידי להגנה על 

  .השטח

 �ארוכת טווח לצור# שמירת המגוו

, בנוס�. גי המאפיי� את השטחהביולו

נדרשת הגדרה של תוכנית ניטור מצב 

  .המגוו� הביולוגי המאפיי� את השטח

 �קטגורית שטח מוג

פ הגדרות "מתאימה ע

  IUCN  ה

פיו�  ציו� או אנקודת : III  מקטגוריהשטח מוג� או , )Habitat/Species Management Area (מיני�/ אזור ניהול בתי גידול  IV : שטח מוג� מקטגוריה

  )Natural Monument or Feature(טבעית 

מידת ההתאמה להכיל 

פ "שטחי יער מוגני� ע

  IUCN  הגדרות ה

או כלל תחומי היער ותחומי ההשפעה על (השטח כלל ועל כ� במידה ויעשו ההשלמות לצור# הגדרת ,  ליערIUCN&מקבצי עצי השיטה מתאימי� להגדרת ה

  .נית� יהיה להגדיר� כשטח יער מוג�, IUCN&הפ הגדרות "כמוג� ע) היער
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  ממצאי חקירת התוכניתוהדגשת סיכו� . 4.1.ד

  

   כשטח מוג�התאמהגורמי 

  

מאפייני� , גודל(תכונותיו הסביבתיות השטח שבתחו� התוכנית הינו בעל פוטנציאל התאמה להגדרת השטח כמוג� עקב 

עצי השיטה זקוקי� (לקיי� את עצי השיטה  י� דיי� גדולאינ� י השיטהמקבצי עצכתמי . )יי� ושימושי האד� בואקולוג

יתכ� שתוספת הגנה . ה� עשויי� להיות מוכרי� בפני עצמ� כשטח מוג�אי�  ועל כ�) להגנה על אג� ניקוז גדול לצור# קיומ�

אקולוגית העתידית אול� ועדיי� קיי� ספק לגבי הקיימות ה, על שטחי תחו� ההשפעה על היער תחזק את מידת ההתאמה 

כאשר השטח הרחב מסביב� לא בהכרח משמר את כלל מרכיבי המערכת , כ"של מקבצי השיטה בכתמי� קטני� כ

  ). למשל, המפיצי� את זרעי השיטה, פרסתניי� אוכלי עשב וזרעי�(האקולוגית הדרושה לקיימות השיטי� 

  

  

�  גורמי חוסר התאמה כשטח מוג

  

החוסר בהגדרת מטרת השטח העיקרית כשמירה על המגוו� הביולוגי  ה�, שטח כמוג�גדרת ההבפני בסיסיי� ה� מיחסה

באופ� . )בתוכנית" שטחי� פתוחי�"השטחי� המוגדרי� כ( בלבד ל"צה המכריע של שטח התוכנית בניהול ורובעובדת היות ו

ת במהלכ� אינ� סותרות את כל עוד הפעולות הנעשו, אימוני� צבאיי�נראה כי שטח מוג� עשוי לשמש ג� למטרת , עקרוני

ההגנה על , אול�. )וישנה הגדרה של פעולות צבאיות מותרות ואסורות(ית שהינה שמירת המגוו� הביולוגי המטרה הראש

) 14/4מ "פ ת"ע" (שטחי� פתוחי�"כמוגדר רוב השטח : ת בלבד זמניהינההמשמש כשטח אש במסגרת תוכנית זאת השטח 

או בכל , מידה והשטח יפסיק לשמש כשטח אשזאת ב, חציבה וחקלאות, ש בעתיד לכרייהעשוי לשמועל כ� , בתוכנית היער

ל "משותפת לצה(אמנה כמו ג� יצירת , גו� מנהל משות� לשטחנדרשת הגדרת , לאור כל זאת .נת� אישור הצבאייו במקרה 

  .הקובעת את עקרונות ניהול השטח ותוק� ההגנה שלו) ל"וקק

  

  

  ל על השטח "נ! קידו� תהלי! הגנה ביהסרת חסמי� בסיסיי� לצור

  

 ).מטרה הראשית של השטחתוגדר ככ# ששמירת המגוו� הביולוגי (מטרות השטח מחודשת של קביעת  •

 .קביעת תוק� ההגנה על השטח כתמידי •

 

  

  ל על השטח "דו� תהלי! הגנה בינההשלמות המהותיות הנדרשות לצור! קי

 

ג והישובי� "ל ובהשתתפות רט"ל וקק" ניהולי בראשות צההרכבת גו�: השטח ) Governace(הגדרת מנהל  •

 .העוטפי�

• � .קידו� הכרה ממשלתית בשטח כמוג

 .קביעת תוכנית ממשק אדפטיבית לצור# שמירה על המגוו� הביולוגי האופייני לשטח •

  

  

  ת שטח מוג� רלוונטיתקטגורי

   

  מיני�/  בתי גידול  אזורי ניהול IV :שטח מוג� מקטגוריה כהשטח מתאי� לשמש, במידה וההשלמות הנדרשות יעשו

(Habitat/Species Management Area) ,שמטר �, הגנה על מקבצי עצי השיטה": של התוכנית הינהמרכזית ה תהמכיוו
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, ל"מטרה זו תואמת את רוח מטרתו הראשית של השטח המוג� הנ". אזורי הניקוז התורמי� לה� ומשטר הנגר העילי באזור

 : III מקטגוריהשטח מוג� עשוי לשמש ג� כ, תחו� שטח יערות השיטי� ". שמר ולשק� מיני� ובתי גידולל, לתחזק: "והיא

  . )Natural Monument or Feature(פיו� טבעית נקודת ציו� או א

  

  

�  התאמה להגדרת שטח יער מוג

   

פ "הגדרת השטח כמוג� עועל כ� במידה ויעשו ההשלמות לצור# ,  ליערIUCN&מקבצי עצי השיטה מתאימי� להגדרת ה

שיחי� ובני (מרבית השטח המופיע בתוכנית אינו כולל צומח מעוצה . יער מוג�שטח נית� יהיה להגדיר� כ, IUCN&הגדרות ה

  .  לשטח יערIUCN&ועל כ� אינו עונה להגדרת ה, 10%בכיסוי של מעל ) שיח

  

  

  ישימות כללית

  

בה� הגו� , במקרי� אחרי�. IUCN&ס� הינ� מתאימי� להגדרות הפ עקרונות אשר בבסי"תוכנית יער יהל מגדירה שטח ע

יתכ� ותהיה ישימות גבוהה יותר לקידו� השטח , )מועצה אזורית למשל (ל אלא גו� אחר"המנהל את מרבית השטח אינו צה

�פ "ע(ג� כשטח מו) מקבצי השיטי�( כיער טבעי לשימור י� המוגדרהכתמי� לא נית� להתייחס לתחומי , ככל הנראה. כמוג

 אינ� מסוגלי� לתמו# בשימור ארו# טווח של עצי השיטהיתכ� ו,  הקט��מכיוו� שבשל גודל, בפני עצמ�)  IUCN&הגדרות ה

 הגדרת תחומי ההשפעה על היער מחזקת .)הדבר מותנה בבדיקה מעמיקה נוספת (והמערכת האקולוגית הקשורה עליה�

�, בנוס�. תכ� ודרושות הגדרות נוספות לצור# הבטחת קיימות השיטי�אול� י, מאד את התאמת השטח לצור# הגדרתו כמוג

, א ומסמ# המדיניות לניהול השטח שנכתב בימי�"הכללת עקרונות ממשק אקולוגי אדפטיבי בסקר הטבע והנו� של מכו� דש

, באופ� כללי. עשויה לשפר עוד יותר את מידת התאמתו של השטח כשטח מוג�, וצירופ� לתוכנית היער כנספחי� מחייבי�

. ישנה רמת ישימות בינונית להגדרה כשטח מוג�, נראה שלחלקי� מסוימי� מהשטח המוגדר בתוכנית יער השיטי� יהל

באופ� , כשטחי� מוגני�, או לחילופי� רק של מקבצי עצי השיטה, התאמת� של כלל השטחמומל. להמשי# לבדוק את נושא 

  ).IUCN &ומול גורמי מקצוע של ה(מעמיק עוד יותר 
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   פארק מערות עדול�תוכנית. 2.ד

  

  981י "מ: מספר

�  אבנר מלכוב: מתכנ

  2011אושרה ב : מצב סטטוטורי

  

  מצב מוצע, פארקתוכנית ה. 1.2.ד
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  וכנית ואופי השטח הקיי� והמתוכנ�מהות הת. 2.2.ד
  

  עקרי ההסבר לתוכנית

סוגי היער 
  ושימושי
הקרקע 

העיקריי� 
  כניתבתו

  תצורת
הצומח 
הקיימת 
  בשטח

  שטח
אחוז 
מכלל 
  השטח

הגו) 
  המנהל

  אופי השטח הקיי� והמוצע

יער טבעי 

  לשימור

צומח י� 

תיכוני 

/ בתה(

/ גריגה

  )חורש

 3,000כ 

  דונ�

  ל"קק  9%כ 

יער פארק 

  מוצע

  

צומח י� 

תיכוני 

/ בתה(

/ גריגה

  )חורש

   4,000כ 

  דונ�

  ל"קק  10%כ 

מטרת התכנית היא הפיכת האזור המוצע על אתריו ונופיו 

שימור ושיקו� : לפארק שנושאו העיקרי הוא, המיוחדי�

וחשיפת� , אוצרות הארכיאולוגיה ומערכות המסתור שבו

 על רצ� השטחי� כל זאת תו# שמירה. לקהל הרחב

  :עיקרי הפרוגרמה ה�. הפתוחי� הקיימי� באזור

, ארכאולוגי�, שימור ושיקו� של אתרי� הסטורי�. 1

  .כמוקד משיכה מרכזי בפארק

שמירת הפארק כשטח פתוח על מאפייניו השוני� ע� . 2

  .וקיו� תושביו, רמת פיתוח מינימלית הדרושה לקיומו

, החי:  מאפייניה�שמירה ושיקו� של משאבי הטבע על . 3

  .צומח טבעי ונטע אד�

הגדלה משמעותית של , חשיפת הפארק לקהל הרחב. 4

  .מספר המבקרי� והמטיילי� בשטח

קרקע 

  חקלאית

, שדות

כרמי� 

  ומטעי�

 5,000כ 

  דונ�

  חקלאי�  14%כ 

  פרטיי�

 בעל מבנה ) דונ�37,000כ (אזור גבעי קט� יחסית בגודלו 

תחו� בי� שלושה , ניקומפקטי ומוגדר של צומח י� תיכו

). ממזרח(וגבול מחוז ) דרו�, מערב, צפו�(כבישי� ראשיי� 

מעל למחצית משטח הגבעות מכוסה צומח י� תיכוני טבעי 

גריגה ומספר גבעות ע� , בתה: בשלבי� סוקסציונלי� שוני�

. כרבע מהשטח מכוסה יער מחטני נטוע. כיסוי של חורש צפו�

ושטחי החקלאות , �בשטח שלושה ישובי� חקלאיי� קטני

בשטח מספר . שלה� נמצאי� בעמקי� הצרי� שבי� הגבעות

אתרי� ארכיאולוגיי� ותצפיות נו� מושכי קהל מבקרי� רב 

אשר מוכוו� לטיול בעזרת מערכת דרכי קהל ענפה , יחסית

אשר מתבססת כולה על דרכי� ) אופניי� ורגל, יפי�'ג, רכב ר#(

מש כפארק קולט התוכנית מייעדת את האזור לש. קיימות

חניוני� , המתבסס על מספר אתרי� ארכיאולוגיי�, קהל
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5 . �שיתו� הישובי� והגורמי� הנמצאי� בשטח בתכנו

  .ופיתוח הפארק

יצירת מקורות פרנסה לישובי הסביבה הקשורי� . 6

  .לפעילויות הפארק

: הקשורי� בשטח כגו�פיתוח סוגי ספורט עממי . 7

  .טיולי מערות, ריצות ניווט, אופניי�

  .פיתוח תיירות חקלאית. 8

הפרוגרמה מנחה לפיתוח נקודתי בלבד במרבית השטח 

 �תוכנית ממשק אקולוגית לכלל שטח ומדגישה כי יש להכי

מנחה , בנוס�. כולל איסו� מידע וסקרי�, הפארק

נציגי הפרוגרמה להקי� צוות היגוי מצומצ� שיכלול 

רשות העתיקות ורשות הטבע , מועצה אזורית, ל"קק

לאחר מכ� יקבע צוות היגוי רחב לקבלת החלטות . והגני�

  .עקרוניות ובסופו של דבר יבחר מנהל לפארק

  

יער טבעי 

  לטיפוח

צומח י� 

תיכוני 

/ בתה(

/ גריגה

  )חורש

כ 

16,000 

  דונ�

תו# שימור , זאת). אי� הוספת דרכי�(ומערכת דרכי� קיימת   ל"קק  44%

לצד שטחי חקלאות נופית , הטבע והמורשת שבו, ערכי הנו�

" חקלאות נופית" קיימת הגדרה מיוחדת כ30/1מ "בתמ(

ע השטח המוצ). לשטחי החקלאות בפארק מערות עדול�

בתוכנית גדול דיו לשמר חלקי� ניכרי� מהמערכת האקולוגית 

הינ� קטני� , בתוכניתשטחי יער טבעי לשימור . המקומית

  .למדי
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  .)Google Earth מתו# (גבעות ע� צמחיה י� תיכונית טבעית, מבט כללי מחרבת בורגי� לעבר פארק מערות עדול�
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  טח ומידת התאמתה כבסיס לשטח מוג� חקירת התוכנית המוצעת לש. 3.2.ד

  

  IUCN  דרישות ה

�  משטח מוג

  תהלי! 

  החקירה 

  

  

הגדרת שטח ברורה 

וניהול קיי� לצור! 

  שימור טבע

השטח מיועד לשימור 

  טבע

שימור הטבע יהיה ארו! 

  טווח

י החוק או "השטח יהיה מוכר ע

אמצעי� יעילי� אחרי� לצור! 

  שימור טבע

  אמצעי השגת שימור הטבע

  יטוי לדרישות ההב

IUCN  

  בתוכנית

  תהלי! 

  החקירה 

  

פ "תכונות השטח ע

  התוכנית המוצעת
  מטרות התוכנית

תוק) ההגנה על 

השטחי� הפתוחי� 

  בתוכנית

הגו) המנהל את השטח וההכרה 

  בשטח שהתוכנית תקנה

  

  

  קיו� ממשק אקולוגי אדפטיבי

  

  

חקירת התשתית 

הקיימת והמוצעת של 

: השטח לשמר טבע

� השטח הכרות ע

  והתוכנית המוצעת לו

שטח התוכנית הכללי 

בעל , הינו גדול למדי

בעל , צורה קומפקטית

הגדרה גאוגרפית ברורה 

וערכיות אקולוגית 

המתאימי� לשמש 

�  .כשטח מוג

פעולות גידור ושילוט 

לשמירה על השטח 

  .מותרות בתוכנית

יצירת מסגרת תכנונית 

לפיתוח בר קיימא של 

מכלול פארק מערות 

, ל� ולשימור אופיועדו

מורשתו וערכי , נופו

הטבע שבו באמצעות 

קביעת שטחי� לסוגי 

א "פ תמ"יער שוני� ע

ופירוט השימושי� , 22

. והפעילות היערנית בה�

התוכנית קובעת מטרות 

  .לכל סוג יער

מטרות יער נטע אד� 

, יצירת נו� יער: קיי�

התוכנית   מקנה תוק� 

. תמידי להגנה על השטח

אול� התוכנית מתירה 

הסבת חלק מהשטח 

לחקלאי על חשבו� שטחי 

  .ל"יער בתאו� מול קק

ל מנהלת את השטחי� "קק

שהינ� הרוב , המוגדרי� כיער

יימת ק.  המכריע של השטח

התייחסות להרכבת צוות היגוי 

התוכנית . ומנוי מנהל לפארק

" פארק"מקנה לשטח מעמד של 

 מרחב מוכר בעל מאפייני� –

  .מוגדרי�

  

  

לא : הגדרת  המערכת האקולוגית

קיימת התייחסות למערכת האקולוגית 

: עקרונות ממשק אקולוגי. הקיימת

תוכנית הפרוגרמה אמנ� מנחה להכנת 

א# בתוכנית קיי� , ממשק אקולוגית

  .רק ממשק יערני מותר לכל סוג יער

  .לא קיימי�: עקרונות ניטור
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, נופש בחיק הטבע

, השבחת מרעה דבורי�

  .רצל למרעה צא� ובק

 יער טבעי מטרות

שמירה וטיפוח : לטיפוח

נופש , המגוו� הצמחי

, שיפור נו�, בחיק הטבע

  .שמירת המגוו� הביולוגי

 יער טבעי מטרות

  :לשימור

  .שמירת המגוו� הצמחי

 יער פארק מטרות

  :קיי�/מוצע

, יצירת נו� יער פארק

צל , נופש בחיק הטבע

, למרעה צא� ובקר

 �שמירה וטיפוח המגוו

התוכנית , וס�בנ. הצמחי

קובעת את מערכת 

הכניסות הדרכי� 

אי� תוספת (בפארק 

  ).דרכי� חדשות

  

צור! בהגדרת /צידוק

  ה י "השטח כמוג� ע

IUCN  

  . חוליה מקשרת במסדרו� אקולוגי ארצי:צידוק גבוה

מידת ההתאמה לשמש 

פ הגדרות "כשטח מוג� ע

בהתייחס  (IUCN  ה
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  )לכותרת העמודה

נדרשות לשמש השלמות 

פ הגדרות "כשטח מוג� ע

  IUCN  ה

נדרש סימו� בשטח של 

  .אזורי הממשק השוני�

יש להגדיר כי שמירת 

המגוו� הביולוגי הינה 

. מטרת השטח הראשית

כרגע רק מטרתו של 

היער הטבעי לטיפוח 

המהווה את מרבית (

תואמת ) שטח התוכנית

רצוי , בנוס�. הגדרה זו

שמטרות כלל סוגי היער 

ט יער נטע אד� למע(

יוגדרו , )קיי� ומוצע

קוד� כל לשמירת 

ולא רק (המגוו� הביולוגי 

  ).המגוו� הצמחי

נדרשת הגדרה מדויקת 

ותמידית של סוגי השטח 

יש . השוני� בתוכנית

להגדיר היק� ומיקו� 

מדויקי� של השטחי� 

הטבעיי� שעשויי� 

  .להשתנות לחקלאיי�

נדרשת הגדרה ברורה של מנהל 

 נדרשת הכרה של ,בנוס�. השטח

�  .המדינה בכלל השטח כמוג

, נדרשת תוכנית ממשק אקולוגית

המגדירה את המיני� וחברות המיני� 

השונות המאפייני� את המערכת 

, בנוס�. האקולוגית הקיימת בשטח

נדרשת הגדרת תוכנית ממשק אדפטיבי 

 �ארוכת טווח לצור# שמירת המגוו

, בנוס�. הביולוגי המאפיי� את השטח

 הגדרה של תוכנית ניטור מצב נדרשת

  .המגוו� הביולוגי המאפיי� את השטח

 �קטגורית שטח מוג

פ הגדרות "מתאימה ע

  IUCN  ה

  ).Protected Landscape(נו� מוג�  V : שטח מוג� מקטגוריה

מידת ההתאמה להכיל 

פ "שטחי יער מוגני� ע

  IUCN  הגדרות ה

  .למעט שטחי יער נטע אד� קיי�,  ליערIUCN&מתאימי� להגדרת ה, כולל שטחי הבתה והגריגה, בתוכנית זאת) שאינו חקלאי(מרבית שטחי הצומח 
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  יכו� והדגשת ממצאי חקירת התוכניתס. 4.2.ד

  
  

�  גורמי התאמה כשטח מוג

  

, גודל(השטח הכללי שבתחו� התוכנית הינו בעל פוטנציאל התאמה להגדרת השטח כמוג� עקב תכונותיו הסביבתיות 

ככל , ותכונותיה� אינ� מתאימות, שטחי היער הטבעי לשימור הינ� קטני� למדי). ייני� אקולוגיי� ושימושי האד� בומאפ

 &התפיסה הכללית העומדת בבסיס הגדרת הפארק ומטרותיו הינה ברוח הגדרות ה.  להגדרת שטח מוג� בפני עצמ�,הנראה

IUCNלהגנה על שטחי� פתוחי� .  

  

  

   מוג�גורמי חוסר התאמה כשטח

  

�למרות ששמירת המגוו� הביולוגי הינה מטרת� הראשית רק של . לא נמצאו חסמי� בסיסיי� להגדרת השטח כשטח מוג

ורוח התוכנית הכללית הינה ברוח שימור המגוו� , אלו ה� השטחי� הגדולי� ביותר, שטחי היער הטבעי לטיפוח בתוכנית

יש להדגיש כי , בהקשר זה. שלו" הטבעיות"א� לשפר את מידת הגדרת שטח כמוג� אמורה לשמר או , אול�. הביולוגי

לגבי סוגי היער (פעולות ממשק מותרות ותשתיות מותרות , הכנת שטח לנטיעה, הרכב מיני� בנטיעה: הגדרות התוכנית לגבי

יש . ביולוגיעלולות ליצור קונפליקט ע� מטרת השמירה על המגוו� ה) ובמיוחד לגבי השטחי� שאינ� נטועי� כיו�, השוני�

ועל כ� יש להגדיר בדיוק את , שימור המגוו� הביולוגי בשטח המוג� הינו בעדיפות ראשונה, לזכור שבכל מקרה של קונפליקט

מגדירה כי היק� הנטיעות , תוכנית זאת .בכפו� לתוכנית ממשק אדפטיבית, היק� השטחי� המדויק בה� יותרו פעולות אלו

ובכ# קובעת כיוו� כללי ברוח מטרות הגדרת השטחי� ,  מהשטח5%לא תעלה על ) מרבית השטח(ביער טבעי לטיפוח 

 לשטחי� מוגני� מאפשרות קיו� מספר  IUCN &הגדרות ה ,בנוס�.  של השטח" טבעיות"שימור וא� הגדלת ה: המוגני�

 שלשמה  משטחו של השטח המוג� תוא� את המטרה הראשית75%כל עוד לפחות , אזורי ממשק שוני� בשטח מוג� אחד

להג� : "Protected Landscape)(נו) מוג�  V : שטח מוג� מקטגוריהמטרתו הראשית של , במקרה זה. הוכרז השטח

י אינטראקציה ע� האד� דר# שימוש בשיטות "ולקיי� נופי� חשובי� יחד ע� שימור הטבע שבה� וערכי� נוספי� שנוצרו ע

 אחוז מהשטח 65%רק , בתוכנית המוצעת. וכנית הפארקהיא הקרובה ביותר למשתמע ממטרת ת, "ממשק מסורתיות

 כל עוד מטרת� תוגדר קוד� כל שימור המגוו� –יער פארק קיי� ומוצע , יער טבעי לטיפוח, שטחי יער טבעי לשימור(

לרוב אינ� עוני� על הגדרה זאת , שטחי יער מחטני נטע אד� קיי� וחקלאות מודרנית. עשוי להתאי� למטרה זאת) הביולוגי

" חקלאות נופית("יותר ליער נטע אד� קיי� או לשטחי החקלאות " סביבתיות/מקיימות"ועל כ� יש צור# להגדיר הוראות 

יש , בכל מקרה. IUCN &נית� לגרוע חלק משטחי� אלו מתוכנית השטח המוג� בכדי לעמוד בהגדרות ה, לחלופי�). למשל

  .שויי� להפו# לחקלאיי�לקבוע במדויק את ההיק� והמיקו� של השטחי� הטבעיי� הע

  

  

  ל על השטח "דו� תהלי! הגנה בינההשלמות המהותיות הנדרשות לצור! קי

  

ראה (הגדרה מדויקת יותר של מטרות השטח כ# ששמירת המגוו� הביולוגי תהיה המטרה הראשית של השטח  •

 ).פסקה קודמת

בעיי� שעלולי� להפו# פרוט השטחי� הט(הגדרה מדויקת יותר של השטחי� בעלי תוק� ההגנה התמידי  •

  ).לחקלאיי�

 ".75%&כלל  ה"גריעת חלק משטחי החקלאות ויער נטע אד� קיי� מתוכנית השטח המוג� לש� עמידה ב •

  .למטרת השטח הראשית) שאינו נטוע(התאמת הפעולות המותרות והיקפ� בסוגי היער השוני�  •

 .ג והישובי� השוני�"ובשיתו� רט, ל"קקמומל. להרכיב גו� ניהולי בראשות : השטח) Governace(הגדרת מנהל  •
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 .קביעת תוכנית ממשק אדפטיבית לצור# שמירה על המגוו� הביולוגי האופייני לשטח •

  קטגורית שטח מוג� רלוונטית

  

 Protected(נו) מוג�  V : כשטח מוג� מקטגוריההשטח מתאי� לשמש , במידה וההשלמות הנדרשות יעשו

Landscape( ,שמטרתו המרכזי �פיתוח בר קיימא של מכלול פארק מערות ": ת של השטח בתוכנית זאת היאמכיוו

האינטרקציה בי� האד� לטבע היא שיצרה את משתמע מכ# ש" (מורשתו וערכי הטבע שבו, נופו, עדול� לשימור אופיו

 נופי� ולקיי�להג� : "והיא, תואמת את רוח המטרה הראשית של השטח המוגדר כנו� מוג�, מטרה זו). נופו של השטח

י אינטראקציה ע� האד� דר# שימוש בשיטות ממשק "חשובי� יחד ע� שימור הטבע שבה� וערכי� נוספי� שנוצרו ע

ג� לאומי  : II כשטח מוג� מקטגוריהיתכ� ושטח זה עשוי לשמש א� , תחת הגדרת מטרות ויעדי� אחרי� ".מסורתיות

)(National Park ,על המגו: "אשר מטרתו הראשית הינה �יחד ע� המבנה האקולוגי , ו� הביולוגי הטבעילהג

  ".ולקד� חינו# ונופש, והתהליכי� הסביבתיי� התומכי� בבסיסו

  

  

�  התאמה להגדרת שטח יער מוג

  

במידה .  ליערIUCN&מתאימי� להגדרת ה, כולל שטחי הבתה והגריגה, בתוכנית זאת) שאינו חקלאי(מרבית שטחי הצומח 

למעט שטחי היער , נית� יהיה להגדיר� כשטח יער מוג�, IUCN&פ הגדרות ה"טח כמוג� עויעשו ההשלמות לצור# הגדרת הש

, פ תוכנית זאת בראש ובראשונה ליצירת נו� יער ולנופש בחיק הטבע"אשר מיועדי� ומנוהלי� ע(המוגדרי� כנטע אד� קיי� 

  ). לשטח יער מוג� IUCN  &ועל כ� לא עוני� להגדרות ה

  

  

  ישימות כללית

  

פארק מערות עדול� הינה בעלת תכונות סביבתיות ותשתית תכנונית המקנות לה מידת התאמה וישימות גבוהה  תוכנית 

�המנהל והממשק , בתחו� התכנו�, אול� לש� הגדרת הפארק כשטח מוג� נדרשות השלמות משמעותיות. להגדרת שטח מוג

  .האקולוגי אדפטיבי
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  תוכנית פארק רמות מנשה. 3.ד

  

  12635' ג: מספר

  חנה לבנה: מתכננת

  2007אושרה ב : מצב סטטוטורי

  

  מצב מוצע, תוכנית הפארק. 1.3.ד

    

  :מקרא
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  מהות התוכנית ואופי השטח הקיי� והמתוכנ�. 2.3.ד

  

  עקרי ההסבר לתוכנית

סוגי היער 

  ושימושי

הקרקע 

העיקריי� 

  בתוכנית

  תצורת

הצומח 

הקיימת 

  בשטח

  שטח

אחוז 

ל מכל

  השטח

  אופי השטח הקיי� והמוצע  הגו) המנהל

בעיקר בתה   שמורות טבע

וצמחיית 

  נחלי�

 900כ 

  דונ�

  ג"רט  1%כ 

ישוב כפרי 

  קיי�

   4,000כ   

  דונ�

  אז מגידו"מוע  5%כ 

אזור לשימור 

, מי�, קרקע

חי וצומח 

משולב 

  בחקלאות

, בעיקר בתה

יחד ע� שדות 

  מעובדי�

  5,600כ 

  דונ�

חקלאי�   7%כ 

בעיקר (

  )בוקרי�

מהקיבוצי� 

  שבפארק

  

אזור רמות מנשה מהווה ריאה ירוקה מרכזית בשולי 

י מספר צירי תנועה "ולמרות היותו תחו� ע, מישור החו�

מרכיבי ". פרובינצילי"משמר עדיי� אופי , ראשיי�

קיימת הדגשה רבה (הסביבה הטבעיי� והאנושיי� שבו 

כולל , י� בהקשר זהשל תפקידי החי והצומח הייחודי

מעודדי� פעילויות נופש ") אטרקטיביי�"רשימת מיני� 

ועל כ� התוכנית מעודדת את פיתוח השטחי� , ותיירות

הפתוחי� באזור לשמש כמרחב  הקולט פעילויות אלו 

י שימוש במכלולי "ע, )לטובת תושבי האזור והאר. בכלל(

בהסתמ# על כושר הנשיאה , נו� ע� רמת פיתוח שונה

אז כלי לכוו� "מטרת התוכנית היא לתת למוע. �שלה

. 1: פ היעדי�"יוזמות פיתוח ובדיקת תוכניות של יזמי� ע

וכ מת� ביטוי לייחודיות "פיתוח מער# נופש ותיירות ת

שיקו� , שימור. 2. האזור ומיצוי פוטנציאל הנופש שבו

שימור אווירת . 3. הנו� והמורשת, וטיפוח משאבי הטבע

שמורות . 1: לולי� השוני� שהוגדרוהמכ. הפרובינציה

פ מערכות "אזור רגיש שינוהל ע: טבע וסביבת� הקרובה 

כולל את . החי והצומח שבמקו� ולמטרת שמירת�

שמורות הטבע ומסביב� חי. של אזור המוגדר לשימור 

: לשימור וטיפוח. חי וצומח משולב בחקלאות, מי�, קרקע

, ל חימטרתו לקיי� כטבע� את המערכות הקיימות ש

אזור לשימור 

  וטיפוח

, עשבוניי�

בתה ויער 

  פארק

  

  

 7,000כ

  דונ�

חקלאי�   9%

בעיקר (

  )בוקרי�

מהקיבוצי� 

מעט , שבפארק

מהשטח 

  ל" צהבניהול

מעט , , ל"קק

מהשטח 

  ל"בניהול צה

בעל מבנה קומפקטי ) ונ� ד78,000כ(אזור גבעי בינוני בגודלו 

יער נטע אד� ומשארי צומח י� &ומוגדר של מערכת חקלאות

). מערב, צפו�, מזרח(תחו� בי� שלושה כבישי� ראשיי� , תיכוני

מעל לשליש מהשטח מכוסה בחקלאות אינטנסיבית הכוללת 

שליש מהשטח כולל יער נטע אד� , גידולי שדה ומטעי� שוני�

משטח הגבעות מכוסה צומח י� והשליש הנותר , מחטני בעיקר

יער פארק וצומח , בתה, עשבוניי�: תיכוני טבעי מתצורות שונות

. בשטח הפארק שישה ישובי� חקלאיי� קטני�. גדות נחלי�

מרבית השטח מכוסה יער מחטני נטוע , ממזרח לקו פרשת המי�

. נרחב ביותר המהווה אב� מושכת לקהל נופשי� גדול ביותר

השטחי� המתוני� יחסית על גבי שלח , �ממערב לקו פרשת המי

כמו ג� עמקי� , השלוחות מנוצלי� ברוב� לגידולי שדה ומטע

מרבית מדרונות השלוחות משמרי� צומח טבעי . רחבי� בודדי�

בנחלי� זרימת מי� . מתצורות שונות המשמש ברובו למרעה בקר

. עקב שפע מעיינות ובה� צמחיית נחלי� מגוונת, ממושכת

 מועטות ומוגבלות לאפיקי נחלי� בודדי� וצרי� שמורות הטבע

אתרי� , בשטח מספר גבוהה מאד של מעיינות. בצפו� השטח

תצפיות נו� ואתרי פריחה מושכי קהל מבקרי� רב , ארכיאולוגיי�

רכב (אשר מוכוו� לטיול בעזרת מערכת דרכי קהל ענפה , יחסית

לשמש התוכנית מייעדת את האזור ). אופניי� ורגל, יפי�'ג, ר#

המאפשר ) 2011 בUNSECOי "הוכר ע(מרחב ביוספרי /כפארק
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פ "יער ע

  22א "תמ

  

  

  

  

שטחי יער 

מחטני נטוע 

מיעוט , רבי�

שטחי יער 

  פארק ובתה

כ 

24,000 

  דונ�

  ל"קק  31%כ 

שטח חקלאי 

  נו� כפרי פתוח

  

בעיקר שטחי 

: גידולי�

  שדות ומטעי�

  

כ 

33,000 

  דונ�

חקלאי�   42%כ 

בעיקר אנשי (

  )ש ומטעי�"גד

� מהקיבוצי

, , שבפארק

מעט מהשטח 

  ל"בניהול צה

מהווה אכסניה מתאימה : היער. 3. צומח חקלאות ומרעה

לטיילות ונופש והחלק הגדול שלפעילויות אלו יתקיי� בו 

ומגדירה , התוכנית מחלקת את היער לשני אזורי רגישות (

, ג� שבאזורי יער בעלי פוטנציאל השתקמות חורש טבעי

התוכנית , מצד שני. הממשק יותא� לשיקומו וטיפוחו

  מימוש תוכניות יערניות בשטחי� חשופי� מעודדת

יחידת נו� של בתה . 4). 22א "המיועדי� ליער בתמ

אזור פסיפס : אזור נו� כפרי פתוח&ושטחי� פתוחי�

המוגדר כרגיש ובעל כושר נשיאה , חקלאות ושטחי בתה

בשל חשיבות אקולוגית ונופית גבוהה והיותו משמש , נמו#

התוכנית . של השטחח ומעלה את הגיוו� "כמסתור לבעה

מדגישה כי חלק משטחי� אלו הוגדרו כבתה עשבונית 

א# יחד ע� זאת במכלול , ט"י סקר של החבלה"רגישה ע

זה ינטעו חורשות צל לבקר בדפוס של יער פארק רחבי 

שטחי ישובי� קיימי� : אזור ישוב כפרי. 5. עלי� דליל

ושטחי� המיועדי� להרחבת הישובי� ופיתוח תיירותי 

  .סיביאינטנ

האתרי� , הדרכי�, התוכנית מגדירה את מערכת הכניסות

פרוט מיוחד על רשימת . השוני� והשילוט בפארק

והפיתוח ) 'נקודות תצפית וכו, מעיינות(האתרי� הרבי� 

התוכנית מגדירה כי בהרכב מנהלת הפארק . המותר בה�

, ז מגידו"ל והמועא"בי� השאר נציגי קק, יהיו שותפי�

יצירת : י הפעולה שלה ותפקידה העיקריוקובעת את תחומ

חיבור בי� הקהילות החיות ופועלות בפארק לבי� שטח 

מתו# שילוב אמיתי ועמוק בי� האד� ומכלול , הפארק

  .פעילותו לטיפוח ושימור השטחי� הפתוחי�

          

תיירות וקליטת קהל אינטנסיבית , חקלאות, פיתוח של התיישבות

המבוססת על תשתית של יערות ורשימת אתרי טבע קולטי קהל 

היערות מסווגי� לאזורי� בעלי רמות רגישות שונות . גדולה

התוכנית . ובהתא� לכ# מידת האינטנסיביות בקליטת הקהל

י תוספת שטחי יער טבעי "מאפשרת הגדלת שטח היער הנטוע ע

כמו ג� , לטיפוח וייעור בפועל של שטחי� חשופי� המיועדי� כיער

הגדרת אזור נו� כפרי פתוח המאפשר נטיעת יער פארק דליל 

כל זאת לצד . במשארי הצומח הטבעי שבי� החלקות החקלאיות

. ו� באזורי� רגישי� יותרשימור ערכי טבע ונו� ייחודיי� למק

, אזורי� אלו ה� בעיקר שמורות הטבע המצומצמות הקיימות

חי , מי�, ובמידה פחותה ג� באזורי� המוגדרי� לשימור קרקע

)  הטבעאזורי חי. חקלאיי� לשמורות (וצומח משולב בחקלאות 

ארכיאולוגיה , אזורי חקלאות(ואזורי� המוגדרי� לשימור וטיפוח 

א# אחוז השטחי� בה� , וכנית הכללית הינו גדולשטח הת). ט"ונב

שמורות (שימור המגוו� הביולוגי עשוי להיות המטרה הראשית 

האזורי� לשימור וטיפוח והיערות ,אזורי החי. סביב לה� , הטבע

  .מכלל השטח 25%ֵאינו מגיע א� ֵל ֵ) הטבעיי� לשימור
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  ).2012, יהל פורת: צילו�(רמות מנשה , עמק השלו�, שטחי בתה וברקע יער מחטני צפו�                                         ).2012, יהל פורת: צילו�( יער פארק ברמות מנשה   התחדשות             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                      
  ).2012, יהל פורת: צילו�( חקלאות אינטנסיבית ברמות מנשה
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  חקירת התוכנית המוצעת לשטח ומידת התאמתה כבסיס לשטח מוג� . 4.3.ד

  

  IUCN  דרישות ה

�  משטח מוג

  תהלי! 

  החקירה 

  

  

הגדרת שטח ברורה 

וניהול קיי� לצור! 

  שימור טבע

ימור השטח מיועד לש

  טבע

שימור הטבע יהיה ארו! 

  טווח

י החוק או "השטח יהיה מוכר ע

אמצעי� יעילי� אחרי� לצור! 

  שימור טבע

  אמצעי השגת שימור הטבע

  הביטוי לדרישות ה

IUCN  

  בתוכנית

  תהלי! 

  החקירה 

  

פ "תכונות השטח ע

  התוכנית המוצעת
  מטרות התוכנית

תוק) ההגנה על 

השטחי� הפתוחי� 

  בתוכנית

מנהל את השטח וההכרה הגו) ה

  בשטח שהתוכנית תקנה

  

  

  קיו� ממשק אקולוגי אדפטיבי

  

  

חקירת התשתית 

הקיימת והמוצעת של 

: השטח לשמר טבע

הכרות ע� השטח 

  והתוכנית המוצעת לו

שטח התוכנית הכללי 

בעל צורה , הינו גדול

קומפקטית ובעל הגדרה 

יחד . גאוגרפית ברורה

רובו המכריע , ע� זאת

הינו , וכניתשל שטח הת

בעל ערכיות אקולוגית 

ואינו , נמוכה יחסית

תוא� עקרונית להגדרות 

הקטגוריות השונות של 

 להגנה על IUCN &ה

קיימי� . שטחי� פתוחי�

מספר תאי שטח קטני� 

יותר בתו# שטח 

בעלי ערכיות , התוכנית

הכנת תוכנית מפורטת . 1

, 22א "פ תמ"ליערות ע

יצירת פארק בו  נשמרת 

, יחידת האר. כטבעה

באופ� שמתקיימות 

המערכות הנוכחיות של 

צומח וחי , אד�

ומערכות חקלאיות של 

גידולי� ומרעה בשילוב� 

פיתוח . 2. המיטבי

ומיצוי פוטנציאל הנופש 

. 3. והתיירות של האזור

שיקו� וטיפוח , שימור

, מעיינות(הטבע משאבי 

יער , צומח טבעי, נחלי�

התוכנית הקנתה תוק� 

. תמידי להגנה על השטח

ההכרזה על השטח 

כמרחב ביוספרי מחזקת 

�  .את ההגנה ג� כ

  

לצור# הכנת התוכנית וההכרזה 

ב הבוספרי הוק� פורו� על המרח

בראשות ראש " תאו� ושיתו�"

אול� התוכנית . מועצת מגידו

י "קובעת כי לאחר ההכרזה ע

התוכנית . הפורו� יפוזר, אונסקו

היוותה תשתית לתוכנית המרחב 

, הביוספרי של רמות מנשה

י אונסקו ומדינת "המוכר ע

זו אינה , יחד ע� זאת. ישראל

פ "הכרה בכלל השטח כמוג� ע

  .IUCN &ונות העקר

  

  

  :הגדרת  המערכת האקולוגית

חשיבות� של המערכות האקולוגיות 

ושימור ערכי הטבע המקומיי� 

למעט , אול�. מוזכרי� רבות בתוכנית

לא , מיפוי שטחי בתה מסוגי� שוני�

קיימות הגדרות של המערכות 

אי� התייחסות . האקולוגית הקיימות

פ חוק "לכ# שלשמורת טבע נדרשת ע

ק ממשק המגדיר את המערכת הכנת תי

  . האקולוגית בשמורה

אי� : עקרונות ממשק אקולוגי

התייחסות לכ# שלשמורת טבע נדרשת 

פ חוק הכנת תיק ממשק המגדיר את "ע

  . עקרונות הממשק האקולוגי בשמורה

לסוגי היער השוני� מפורטי� עקרונות 
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  . אקולוגית גבוהה ביותר

פעולות שילוט לשמירה 

על השטח מותרות 

  . בתוכנית

  

. 5. שימור היער. 4). 'וכו

שימור וחיזוק החקלאות 

שימור שטחי , והמרעה

הבור הפתוחי� בתו# 

  .החקלאות

  

  .ממשק יער בלבד

אי� התייחסות לכ# : עקרונות ניטור

פ חוק הכנת " נדרשת עשלשמורת טבע

תיק ממשק המגדיר את עקרונות 

  .הניטור האקולוגי בשמורה

לא קיימי� בתוכנית עקרונות ניטור 

  .כלל

  

  

  

  

  
צור! בהגדרת /צידוק

  ה י "השטח כמוג� ע

IUCN  

  . חוליה מקשרת במסדרו� אקולוגי ארצי:צידוק גבוה

מידת ההתאמה לשמש 

פ הגדרות "כשטח מוג� ע

ס בהתייח (IUCN  ה

  )לכותרת העמודה

          

השלמות נדרשות לשמש 

פ הגדרות "כשטח מוג� ע

  IUCN  ה

יש צור! לפצל את 

 השטח למספר תת

, שטחי� קטני� יותר

בעלי ערכיות אקולוגית 

גבוהה שהינ� בעלי רמת 

, שימור גבוהה יותר

לצור! הגדרת� 

כשטחי� מוגני� בפני 

  .עצמ�

יש צור! להגדיר את 

מטרת� הראשית של 

שטחי�  מספר תת

קטני� יותר ובעלי רמת 

, שימור גבוהה יותר

 �כשימור המגוו

זאת לצור! , הביולוגי

הגדרת� כשטחי� 

  .מוגני� נפרדי�

הרכבת גו� מנהל ביש צור#   

נדרשת הכרה של , בנוס�. לשטח

�או , המדינה בכלל השטח כמוג

  .בחלקי� ממנו

, נדרשת תוכנית ממשק אקולוגית

ברות המיני� המגדירה את המיני� וח

השונות המאפייני� את המערכת 

, בנוס�. האקולוגית הקיימת בשטח

נדרשת הגדרת תוכנית ממשק אדפטיבי 

 �ארוכת טווח לצור# שמירת המגוו

, בנוס�. הביולוגי המאפיי� את השטח

נדרשת הגדרה של תוכנית ניטור מצב 

  .המגוו� הביולוגי המאפיי� את השטח

 �  .)Protected Landscape(נו� מוג�  V : שטח מוג� מקטגוריהקטגורית שטח מוג
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פ הגדרות "מתאימה ע

  IUCN  ה

מידת ההתאמה להכיל 

פ "שטחי יער מוגני� ע

  IUCN  הגדרות ה

  .למעט שטחי יער נטע אד� קיי�,  ליערIUCN&מתאימי� להגדרת ה, כולל שטחי הבתה והגריגה, בתוכנית זאת) שאינו חקלאי(מרבית שטחי הצומח 
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  יכו� והדגשת ממצאי חקירת התוכניתס. 4.3.ד

  

�  גורמי התאמה כשטח מוג

  

אשר יתכ� ובנפרד , השטח שבתחו� התוכנית הינו גדול ומכיל מספר אזורי� קטני� יחסית בעלי ערכיות אקולוגית גבוהה

ני� אקולוגיי� ושימושי מאפיי, גודל(הינ� בעלי פוטנציאל התאמה להגדרת השטח כמוג� עקב תכונותיה� הסביבתיות 

תאו� "כללו הקמת פורו� , כמו ג� הכנת תוכנית המרחב הביוספרי והכרזתו, תהלי# הכנת התוכנית הנידונה). האד� בו

  .IUCN&פ הנחיות ה"אשר עשוי להוות תשתית למנהל שטח מוג� ג� ע" ושיתו�

  

  ג�גורמי חוסר התאמה כשטח מו

  

ה� היות רובו המכריע של שטח התוכנית בעל ערכיות אקולוגית נמוכה , �החסמי� הבסיסיי� בפני הגדרת השטח כמוג

מטרותיה� של שטחי� אלו בתוכנית , בנוס�). שטחי חקלאות אינטנסיבית ויער נטע אד� קיי� המשמש קוד� כל נופש(

יחס ). י� נקודתיי�אלא על אזור, וכמוב� אינ� מדברות על שיקו� אקולוגי של כלל השטח(מנוגדות לשימור המגוו� הביולוגי 

שבעי� וחמישה אחוז מהשטח המוגדר כמוג� צרי# להתאי� ": 75%&כלל ה"אינו עונה על , השטחי� בי� המכלולי� השוני�

מטרתה הראשית של . על מנת שהשטח יוכר כשטח מוג�, IUCN &למטרתה הראשית של קטגורית שטח מוג� כלשהו של ה

צומח , באופ� שמתקיימות המערכות הנוכחיות של אד�,  יחידת האר. כטבעהיצירת פארק בו  נשמרת: "תוכנית זאת הינה

נו) מוג�  V : שטח מוג� מקטגוריהמטרה זו הינה ברוח ". וחי ומערכות חקלאיות של גידולי� ומרעה בשילוב� המיטבי

)Protected Landscape( ,ולקיי� נופי� חשובי� יחד ע� שימור הטב: "אשר מטרתו הראשית הינה �ע שבה� וערכי� להג

אחוז שטח� של האזורי� הבאי� ".  י אינטראקציה ע� אד� דר# שימוש בשיטות ממשק מסורתיות"נוספי� שנוצרו ע

השימושי� המותרי� באזורי� אלו אינ� .  מכלל השטח73%מגיעי� לכ " אזור יער"ו"  נו� כפרי פתוח–חקלאי : "בתוכנית

). מסחרית/נסיביי� ואזורי יער מחטני נטע אד� צפו� בתצורה חקלאיתאזורי חקלאות אינט(ל "תואמי� את ההגדרות הנ

אזורי� ","מי� חי וצומח ובשילוב חקלאות, אזורי שימור קרקע", "שמורות הטבע("שטח� של  האזורי� הרגישי� יותר 

המטרות אשר השימושי� המותרי� בה� תואמי� יותר את , ")אזור היער"והיערות הטבעיי� לשימור ב" לשימור וטיפוח

. שלו" הטבעיות"הגדרת שטח כמוג� אמורה לשמר או א� לשפר את מידת , בנוס�. מכלל השטח 25%ֵאינו מגיע א� ֵל ֵ, ל"הנ

אזורי� ", "מי� חי וצומח וחקלאות, אזורי שימור קרקע: "כגו�(פ התוכנית באזורי� הרגישי� "השימושי� המותרי� ע

א "מוגדר בתמ" אזורי יער"ושטחי� חשופי� ב" נו� כפרי פתוח&י חקלאותאזור"שטחי הבתה הרגישי� ב, "לטיפוח ושימור

התוכנית מגדירה אזורי ייעור , כמו כ�. עלולי� ליצור קונפליקט ע� המטרה הראשית של שמירה על המגוו� הביולוגי,  )22

ועל כ� יש להגדיר ,  ראשונהשימור המגוו� הביולוגי בשטח המוג� הינו בעדיפות, יש לזכור שבכל מקרה של קונפליקט. נוספי�

השימושי� , באופ� כללי. בכפו� לתוכנית ממשק אדפטיבית, בדיוק את היק� השטחי� המדויק בה� יותרו פעולות אלו

  .של השטח" טבעיות"המותרי� במסגרת תוכנית זאת אינ� משמרי� ומשפרי� את מידת ה

  

  

   ל על השטח"ו� תהלי! הגנה בינהסרת חסמי� בסיסיי� לצור! קיד

  

לש� קידו� התוכניות שלה� כשטחי� פתוחי� , פיצול שטח התוכנית למספר תאי שטח קטני� ושמורי� יותר •

  ".75% &כלל ה"בהתא� ל, IUCN &פ הגדרות ה"מוגני� ע

 ).כ# ששמירת המגוו� הביולוגי תהיה המטרה הראשית של השטחי�(קביעת מטרות השטחי� השוני�   •
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   ל על השטח"ר! קידו� תהלי! הגנה בינההשלמות המהותיות הנדרשות לצו

  

של התוכנית הנידונה " פורו� התאו� ושתו�"כדאי לשקול  את שימור הרכב : השטח) Governace(הגדרת מנהל  •

 .והמרחב הביוספרי

 .קביעת תוכנית ממשק אדפטיבית לצור# שמירה על המגוו� הביולוגי האופייני לשטח •

  

לרוח " אזור היער"ויערות נטע אד� קיי� ב" נו� כפרי פתוח&אזור חקלאות"ת בנית� לשקול להתאי� את הפעולות המותרו

זהו תהלי# בעל ישימות נמוכה מכיוו� שלמעשה הינו , א# כאמור, IUCN &שמירת המגוו� הביולוגי הנדרשת בהגדרות ה

 .מנוגד למהות ולמטרות שטחי� אלו

  

  

  ית שטח מוג� רלוונטיתקטגור

  

נו) מוג�  V : כשטח מוג� מקטגוריההשטחי� שיוגדרו מחדש יתאימו לשמש , שובמידה וההשלמות הנדרשות יע

)Protected Landscape( ,זה �, מכיוו� שמטרתה הראשית של תוכנית זאת הינה ברוח מטרתו הראשית של שטח מוג

�  .כנאמר קוד� לכ

  

  

�התאמה להגדרת שטח יער מוג  

   

במידה .  ליערIUCN&מתאימי� להגדרת ה, שיחיהולל שטחי הבתה והכ, בתוכנית זאת) שאינו חקלאי(מרבית שטחי הצומח 

למעט שטחי היער , נית� יהיה להגדיר� כשטח יער מוג�, IUCN&פ הגדרות ה"ויעשו ההשלמות לצור# הגדרת השטח כמוג� ע

  . המוגדרי� כנטע אד� קיי�

  

  

  ישימות כללית

  

וזאת למרות ,  לשטחי� מוגני� IUCN & הגדרות המרבית שטחה של תוכנית פארק יערות מנשה אינו תוא� כרגע את

)  Man And the Biosphere( למרחבי� ביוספריי� UNSECOהגדרת . UNSECOי "שהאזור הוגדר כמרחב ביוספרי ע

מרחבי� אלו מורכבי� כ# שה� מקדמי� . י האד�"אתרי� בה� מתקיי� שימור משולב יחד ע� שימוש מקיי� ע: הינה

ליבה שמורה ) a: (כ מורכבי� מ"בד ומימי שמורה באופ� משמעותי/סביב ליבת שטח קרקעיי האד� "שימוש מקיי� ע

&פ ה"אזור חי. אשר עשוי להיות שטח מוג� ע) I- IV ( ,)b מקטגוריות IUCN&פ ה"כ שטחי� מוגני� ע"בד(משמעותית 

IUCN)  מקטגוריות VI V -( ,� IUCN&הגדרות ה. IUCN& הפ הגדרות"אזור מעבר שאינו מוג� ע) c(ו , או שאינו מוג

בדגש על כ# ששטח בסדר גודל של לפחות , קובעות ששימור המגוו� הביולוגי הינו מטרת השטח הראשית, לשטחי� מוגני�

75%�אי� זה המצב , רכאמו.  מהשטח המוג� צרי# להתאי� למטרה הראשית של הקטגורית המדויקת של השטח המוג

וכל שינוי שכזה הינו בעל ישימות ,  ברוח זאת�אינ, ברוב שטח הפארקותרות התכליות המהמטרות ו: בפארק רמות מנשה

על בסיס מספר , IUCN &פ ה"נית� לקד� הגדרת שטחי� מוגני� ע,  בישימות גבוהה יותר,לחילופי�. נמוכה בטווח הקרוב

, אול�). ת נרחבי�אשר לא מבוססי� על שטחי יער נטע אד� וחקלאו(אזורי� קטני� ושמורי� יותר בשטח התוכנית &תת

המכלולי� השמורי� של אגני הניקוז של נחל מנשה ודליה : לדוגמה(ל "לא יהיו בהכרח בניהול בלעדי של קק, שטחי� אלו

המכלולי� השמורי� של אג� הניקוז של נחל תניני� משני עברי הכביש והמכלול השמור של , גלעד&אליקי�.ממערב לכביש צ

   ). 'ראה נספח ב(מה מהרי היורה בשווי. ראה דוג, בהקשר זה). עמק השלו�
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 החקירדיו� בממצאי תהלי! ה. ה

  

לשמש כבסיס להגדרת השטח המוצע , במסגרת שלב זה של העבודה נבדקה מידת התאמ� של שלוש תוכניות יער מפורטות

 כבסיס להגדרת נמצאה כבעלת ישימות גבוהה לשמש, )פארק מערות עדול�(תוכנית אחת  .IUCN&פ הגדרות ה"בה� כמוג� ע

�שתי תוכניות נמצאו כבעלות . בכפו� להשלמות נדרשות, ובתוכו מוכלי� ג� שטחי יער מוגני� פוטנציאליי�, שטח כמוג

שלבי תהלי# הבדיקה המומלצי� וממצאיה� לגבי . כבסיס להגדרת שטחי� כמוגני�, כמות שה�, ישימות נמוכה יותר לשמש

  .יפורטו כא�, התוכניות הנבדקות

  

  

  הצור! בהגדרת השטח כמוג�: 'שלב א. 1.ה

  

מומל. קוד� כל לבדוק את , שטח מוג�שמש כל, לקראת תהלי# בדיקת התאמתו של שטח המופיע בתוכנית יער מפורטת

IUCN &גישת המערכות האקולוגיות הנידונה במדרי# של ה. ככזהוהרצו� להגדירו הצידוק  לקד� הגנה על שטחי�  ממליצה 

שטחי� שהוכנו לה� תוכניות יער , כ# למשל. כחלק מרשת גדולה של שטחי� מוגני�,  במרחבפ תפקוד� האקולוגי"ע

בעלי צור# גבוהה לשמש כשטחי� מוגני� , ככל הנראה, הינ�, מפורטות וממוקמי� במפת המסדרונות האקולוגי� הארצית

� שמורות טבע או כל שטח מוג� כ# ג� לגבי שטחי יער שעשויי� לשמש כחוליות מקשרות בי). תפקוד כמסדרו� אקולוגי(

שטחי צומח ע� ערכיות אקולוגית , בנוס�). ג� א� לא ממוקמי� במפת המסדרונות הארצית(או אזורי חי. סביב לה�  , אחר

.בכל מקרה, גבוהה תומכי� במגוו� ביולוגי גבוהה ועל כ� קיי� צור# גבוהה בהגדרת� כשטחי� מוגני�  

פ "ע(שלה� כוללות שטחי יער משמעותיי� שאינ� יער נטע אד� קיי� או מוצע ל אשר התוכניות המפורטות "שטחי קק

כבעלי ערכיות אקולוגיות גבוהה וערכי טבע ייחודיי� בעלי , עשויי� להיחשב בהתא� לכ# ובאופ� שמותנה חקירה, )22א "תמ

  .צידוק גבוהה להגנה

  

צידוק קיי� , ל"י קק"כנית יער מפורטת עממצאי שלב זה של החקירה מלמדי� שלגבי רבי� מהשטחי� לה� הוכנה תו

  .IUCN &פ הגדרות ה"גבוהה לשמש כשטח מוג� ע

  

  

  IUCN  פ הגדרות ה"מידת ההתאמה הבסיסית של השטח והתוכנית המוצעת לשמש כשטח מוג� ע: 'שלב ב. 2.ה

  

  ? הא� יש על מה לשמור–בדיקת תכונותיו הפיזיות של שטח התוכנית  . 1

במגוו� הביולוגי ) בהווה ובעתיד(חייבי� לכוו� לתמיכה , IUCN &פ הגדרות ה" מוגני� עשטחי� המשמשי� כשטחי�

במידה והמערכת האקולוגית הקיימת (צורת� ובריאות המערכת האקולוגית הקיימת בה�  , י גודל שטח�"ע, האופייני לה�

, � אקולוגיכוונות לפעולות שיקונמצאת במצב ירוד ותוכנית היער תייעד לה� מטרה ראשית ופעולות ממשק עיקריות המ

תואמות , )יער יהל ופארק מערות עדול�(בשתי תוכניות יער שנבדקו ).  את השטח כמוג� ג� כ�יתכ� ונית� יהיה להגדיר 

 IUCN&פ ה"התכונות הפיזיות הקיימות והמוצעות של השטח את העקרונות העומדי� בבסיס הגדרת� של שטחי� מוגני� ע

נות הפיזיות של מרבית השטח המוצע בתוכנית פארק רמות מנשה תואמות במידה נמוכה את תכוה. במידה גבוהה, 

תצרי# הגדרה ,  כבר בשלב זהIUCN&תוכנית שהשטח המוצע בה נמצא כבעל התאמה נמוכה להגדרות ה. אלו העקרונותה

, מהתוכנית המקוריתנדרשת חלוקה לתאי שטח בעלי גבולות שוני� , חס� בסיסי(בסיסית מחודשת של תכונות השטח 

  .לצור# הגדרת השטח כמוג�) למשל

  

  : הא� ובאיזו מידה יש נכונות לשמור–בדיקת מטרותיו של השטח המוצע בתוכנית . 2

הינה ברוח /תואמת במידה רבה/כ# שמטרתו הראשית של רוב שטח� מכוונת, המוגדרי� בתוכנית היער המפורטתאזורי� 

יער יהל (בשתי תוכניות יער שנבדקו . IUCN&פ ה"� את עקרונות השטחי� המוגני� עתואמי, מטרת שימור המגוו� הביולוגי
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 הראשיות של מרבית השטח המוצע בתוכנית למטרת שימור המגוו� הביולוגי המטרותתואמות , )ופארק מערות עדול�

התאמה (נ� תואמות מרבית השטח בתוכנית פארק רמות מנשה אימטרות . )למרות שאינ� מוגדרות כ# במדויק(במידה רבה 

חס� ( כבר בשלב זה IUCN&שטח שמטרותיו תואמות במידה נמוכה את הגדרות ה. למטרת שימור המגוו� הביולוגי) נמוכה

  . מצרי# הגדרת מטרות מחודשת לצור# הגדרתו כמוג�, )בסיסי

  

  

  ? הא� נית� לשמור לאור! זמ�–בדיקת תוק) ההגנה שהתוכנית מקנה לשטח . 3

 &פ הגדרות ה"הינ� בעלי התאמה רבה לשמש כשטח מוג� ע, היער מפורטת מספקת לה� תוק� הגנה תמידישטחי� שתוכנית 

IUCN .הגנה תמידי במידה רבה �תוק �, לעומת זאת. תוכניות פארק מערות עדול� ופארק רמות מנשה מקנות לשטחיה

שטחי� "יוו� שמרבית השטח שבה מוגדר כמכ, אינה מקנה לכלל שטח התוכנית תוק� הגנה תמידי, תוכנית יער השיטי� יהל

 IUCN  &שטחי� אלו עשויי� לכלול בעתיד יעודי שטח שאינ� עולי� בקנה אחד ע� עקרונות ה, פ הגדרת�"ע". פתוחי�

יש לשוב , IUCN &במידה וסעי� זה נמצא בהתאמה נמוכה להגדרות ה). 'חקלאות וכו, מחצבות(להגנה על שטחי� פתוחי� 

בה� , י� יותר בתו# שטח התוכניתלקבוע תאי שטח קטנ, או לחילופי�, נה בתוכנית השטח המוג� שתוכ�ולחזק את תוק� ההג

  .ול תוק� הגנה תמידייח

  

ולקבוע את מידת , י התוכנית" המוצע עשימורי מהדג� המרחבינית� להתרש� , בעת בדיקתו של השלב הראשו�, למעשה

הדגמי� שזוהו ). בכפו� להשלמות (IUCN &פ הגדרות ה"וח מוג� עההתאמה הבסיסית של השטח  לצור# הגדרתו כשטח פת

  :י בדיקת שלושת התוכניות מפורטי� כא�"ע

  

  

  :שימוריי� שזוהו במהל! החקירה הדגמי� המרחביי�

  

  מקרא

  

  

  

  

  

  

  

  

  'דג� א
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,  ערכיות אקולוגית גבוההכול� בעלי,   התוכנית מורכבת משטחי צומח טבעיי� שוני�):כדוגמת יער שיטי� יהל(' דג� א

מכיוו� שאחוז קט� , אול�). בגבולות התוכנית המקוריי�(IUCN   &פ הגדרות ה"בעלי התאמה גבוהה לשמש כשטח מוג� ע

יש למצוא דר# לחזק את תוק� ההגנה על שאר שטחי , י תוק� תמידי בתוכנית היער המפורטת"בלבד משטחי� אלו מוג� ע

במידה והדבר לא אפשרי לגבי כלל השטח בתוכנית היער . IUCN &פ ה"� את השטח כמוג� עהצומח הלא מוגני� על מנת לקד

. נית� לקד� הגדרה של חלק מהשטח כמוג�, אקיימ&תקולוגית בשטחי� קטני� אלו הינה בובמידה והמערכת הא, המפורטת

 &פ הגדרות ה" כשטח מוג� עשימורי מסוג זה הינ� בעלות רמת התאמה בסיסית נמוכה לשמש&תוכניות בעלות דג� מרחבי

IUCN.  

 

 

  'דג� ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

רוב� המכריע טבעי ובעל , כול� מוגני�, התוכנית מורכבת משטחי צומח שוני�): כדוגמת פארק מערות עדול�(' דג� ב

י שימור&תוכניות בעלות דג� מרחבי. מיעוט� חקלאי או נטע אד� בעל ערכיות אקולוגית נמוכה, ערכיות אקולוגית גבוהה

זאת בכפו� להשלמות  . IUCN &פ הגדרות ה"מסוג זה הינ� בעלות רמת ההתאמה הגבוהה ביותר לשמש כשטח מוג� ע

  .נדרשות

  

  

  

  

  'דג� ג

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

רוב� המכריע חקלאי או נטע , כול� מוגני�,  התוכנית מורכבת משטחי צומח שוני�):כדוגמת פארק רמות מנשה( ' דג� ג

 &כלל ה"ראה (בעקבות יחס שטחי� זה . מיעוט� טבעי  בעל ערכיות אקולוגית גבוהה,  נמוכהאד� בעל ערכיות אקולוגית

יש לשוב . כמות שהוא, IUCN  &פ הגדרות ה"לא נית� להגדיר את השטח בגבולות התוכנית המקוריי� כשטח מוג� ע, ")75%

לש� הגדרת� , כיות אקולוגית גבוההבעלי ער, ולחלק את השטח המוגדר בתוכנית היער המפורטת לשטחי� קטני� מוגני�
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שימורי מסוג זה הינ� בעלות רמת התאמה בסיסית &תוכניות בעלות דג� מרחבי. IUCN &פ הגדרות ה"כשטחי� מוגני� ע

  .IUCN &פ הגדרות ה"נמוכה לשמש כשטח מוג� ע

  

בעלות מידת התאמה ל הינ� "ממצאי שלב זה של החקירה מלמדי� שחלק מתוכניות היער המפורטות שהוכנו לשטחי קק

. כלומר מתאימות כבסיס לתוכנית ייעודית לשטח המוג�, IUCN&פ הגדרות ה"בסיסית גבוהה לשמש  כשטחי� מוגני� ע

�&פ הדג� המרחבי"נית� לזהות באופ� מהיר את מידת ההתאמה הבסיסית ע, לאחר הגדרת הצור# בהכרה כשטח המוג

  .שימורי של התוכנית

  

  

  IUCN  פ הגדרות ה"מה המשנית של השטח והתוכנית המוצעת לשמש כשטח מוג� עמידת ההתא: 'שלב ג. 3.ה

  

 ? מי ישמור ותחת איזו סמכות–בדיקת ההכרה בשטח והמנהל של השטח שהתוכנית  תספק  .1

 IUCN &דורש ה, בנוס�. י גו� שלטוני כלשהו"  מחייבת הכרה בשטח כמוג� עIUCN &פ הגדרות ה"הגדרת שטח כמוג� ע

במידה ונמצא כי לשטחי� מסוימי� קיימת מידת התאמה בסיסית לשמש כשטח . נהל ייעודי לשטח המוג�הגדרת גו� מ

�תוכנית זאת צריכה לכלול הגדרת גו� מנהל וצריכה . יש להכי� לה� תוכנית ייעודית להגדרה כשטחי� מוגני�, מוג

  .דינת ישראלכלומר חייבת לקבל מימד סטטוטורי במ, י ועדת תכנו� כלשהי"להיות מאושרת ע

  

  ? כיצד ישמרו– בדיקת התייחסות לממשק אקולוגי אדפטיבי של השטח המוצע בתוכנית . 2

  מחייבת ניהול אקולוגי אדפטיבי של השטח על בסיס תוכנית ממשק IUCN &פ הגדרות ה"הגדרת שטח כמוג� ע

הגדרת המערכת (אדפטיבי צריכות לכלול תוכנית ממשק אקולוגי , תוכנית לשטחי� מוגני� שיקודמו. אדפטיבית

  .כנספח מחייב) ממשק וניטור, האקולוגית

  

יש צור# בהשלמות , ל"ממצאי שלב זה של החקירה מלמדי� שלגבי כל תוכניות היער המפורטות שהוכנו לשטחי קק, כצפוי

 ממשק  תוכניתנה ויישו� של הכרה סטטוטורית בתוכנית השטח המוג� והכ, הגדרת גו� מנהל לשטח המוג�: הכוללות

  .אקולוגית אדפטיבית

  

  

  IUCN  פ הגדרות ה"קביעת קטגורית השטח המוג� ע: 'שלב ד. 4.ה

  

עשויות להוות תשתית מתאימה , ל"י קק"תוכניות היער המפורטת שהוכנו לשטחי� המנוהלי� עממצאי החקירה מלמדי� ש

פ תכונות השטח "פית עשויה להיקבע עהקטגוריה הספצי. IUCN &פ ה"למגוו� קטגוריות הגנה שונות של שטחי� מוגני� ע

מומל. לאתר קוד� לכ� את שטחי , של פרק זה' כפי שנאמר בשלב א, אול�. ועקרונות תוכנית היער המפורטת שהוכנה לו

כלומר את , מרחבי להגדיר את מטרותיה�&פ תפקוד� האקולוגי"וע, ל שיש צור# אקולוגי מרחבי להגדיר� כשמורי�"קק

  .קטגורית ההגנה עליה�
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  IUCN  פ הגדרות ה"מידת התאמת שטחי הצומח בתוכנית היער המפורטת לשמש כשטח יער מוג� ע: 'שלב ה. 5.ה

  

עשויי� , ל ונכללי� בתוכניות יער מפורטות"י קק"ממצאי החקירה מלמדי� שחלק ניכר משטחי הצומח המנוהלי� ע

 התנאי�אלה יושלמו שטחי� בכפו� לכ# שב, זאתכל . אלוולהירש� ככ,  כשטחי יער מוגני�IUCN &להתאי� להגדרות ה

, שטחי היער הטבעי לשימור בתוכניות יער השיטי� יהל ופארק מערות עדול�. IUCN &  הפ"כמוגני� עהנדרשי� להגדרת� 

יתכ� וכתמי יער טבעי לשימור גדולי� .  כקטני� מדי על מנת להיות מוגדרי� כשטח מוג� בפני עצמ�,  ככל הנראה, נמצאו

שטחי . ללא תלות בתוכנית על פני שטח גדול יותר,  באזורי אר. אחרי� יכולי� להיחשב כשטחי� מוגני� בפני עצמ�יותר

 לשטח יער IUCN &מנוהלי� קוד� כל לטובת נופש ותיירות אינ� תואמי� את הגדרות המיועדי� יער נטע אד� קיי� אשר 

�  & אלו נמצאות בניגוד למטרות שטחי היער המוגני� של  המטרות שטחי�(וכמוב� שג� שטחי חקלאות אינטנסיבית , מוג

(IUCN .ש, אול� �כולל (שמתקיי� בה� מגוו� ביולוגי או קיי� פוטנציאל לשיקומו , שטחי יער נטע אד� קיי�חשוב לציי

עשויי� ) התלוי תוכנית ממשק אקולוגי וביצוע(שייועדו לשימור מגוו� ביולוגי וינוהלו כ# , )כיו�שטחי יער מחטני למשל 

�אינ� , IUCN &שטחי צומח שהגדרת תצורת� הצמחית שונה מהגדרת היער הכללית של ה. להיחשב כשטחי� מוגני� ג� כ

  .ג� במידה וה� חלק משטח מוג�, חשב כשטחי יער מוגני� ג� כ�ייכולי� לה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

צומח זו תומכת במגוו� מיני� תצורת . הרי ירושלי�, קדושי�יער ה, בהר כרמילה  ורחבי עלי�י�מחטנישל מגוו�  יער מעורב

 ).2012, יהל פורת: צילו�(גבוה ובמערכת אקולוגית עשירה ומגוונת 
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 מסקנות . ו

  

גבוהה לשמש כשטח מוג� צידוק קיי� , ל"י קק"נמצא שלגבי רבי� מהשטחי� לה� הוכנה תוכנית יער מפורטת ע .1

  .� ותפקוד� האקולוגי המרחביבזכות תכונותיה, IUCN &פ הגדרות ה"ע

 

ל הינ� בעלות מידת התאמה בסיסית גבוהה לשמש  "נמצא שחלק מתוכניות היער המפורטות שהוכנו לשטחי קק .2

תוכניות אלו מתאימות כבסיס לתוכנית ייעודית לצור# הגדרת , כלומר. IUCN&פ הגדרות ה"כשטחי� מוגני� ע

תתבסס על הגדרות תוכנית , יעודית תהיה בעלת מעמד סטטוטוריהתוכנית הי. IUCN &פ הגדרות ה"השטח כמוג� ע

רמת ישימות , לתהלי# זה. ותכלול השלמות כמפורט מטה) מטרות ותוק�, הגדרת שטח גיאוגרפי(היער המפורטת 

 .גבוהה

  

ל הינ� בעלות מידת התאמה בסיסית נמוכה לשמש  "נמצא שחלק מתוכניות היער המפורטות שהוכנו לשטחי קק .3

תוכניות אלו אינ� מתאימות כמות שה� כבסיס לתוכנית ייעודית , כלומר . IUCN&פ הגדרות ה" מוגני� עכשטחי�

 גבוה לקד� שטח שלו הוכנה תוכנית  ורצו�במידה ויהיה צידוק. IUCN &פ הגדרות ה"לצור# הגדרת השטח כמוג� ע

תוכנית זו תחייב שינוי . ר המפורטתהתוכנית תהווה שינוי משמעותי לתוכנית היע, כשטח מוג�, יער מפורטת שכזו

או שינוי מהותי בפריסת , משמעותי בהגדרות התכנוניות של ייעודי השטח הקיימי� בתוכנית היער המפורטת

רמת ישימות , לתהלי# זה. השלמות כמפורט מטהלכלול התוכנית על , בנוס�. או גבולות התוכנית/ייעודי השטח ו

 . בהחלט אפשריהוא , א# במידת הצור#, נמוכה יותר

  

בכל התוכניות הייעודיות . הינה נמוכה, נמצא שמידת ההתאמה המשנית של כל תוכניות היער המפורטות שנחקרו .4

הכרה סטטוטורית , הגדרת גו� מנהל לשטח המוג�: שיוכנו לשטחי� המוגני� יהיה צור# בהשלמות הכוללות

  .רמת ישימות גבוהה, לתהלי# זה. אקולוגית אדפטיביתת השטח המוג� והכנת תוכנית ממשק בתוכני

  

עשויות להוות תשתית מתאימה למגוו� , ל"י קק"נמצא שתוכניות היער המפורטות שהוכנו לשטחי� המנוהלי� ע .5

 מכוו� IUCN &מכיוו� שה, זהו ממצא חשוב.     IUCN &פ הגדרות ה"קטגוריות הגנה שונות של שטחי� מוגני� ע

מכיוו� שמשרעת זו תורמת להגנה על שטח נרחב יותר ,  לשטחי� המוגני�למשרעת רחבה של מטרות וממשק ניהולי

ל שעשויי� להיות מוגדרי� א� "נמצא שישנ� שטחי קק, באופ� עקרוני. ועל מגוו� ביולוגי רב יותר בסופו של דבר

� כאזור לשימור מיני� ובתי גידול ייחודיי� והמשמעות היא שעל מנת לממש את מלוא פוטנציאל הגדרת השטחי

ל להגדיר את שימור המגוו� הביולוגי כמטרה ראשית לכל שטחי היער שאינ� "על קק, ל"המוגני� שבניהול קק

 ). אזורי חי. מאש לדוגמה, נופש ותיירות(מוגדרי� בראש ובראשונה למטרות אחרות 

  

ממשק כחלק מה, ל לפתח ידע אקולוגי שיאפשר כתיבה ויישו� של תוכניות ממשק אקולוגי אדפטיבי"על קק .6

 .היערני החדש שמפותח בימי� אלו

  

עשויי� להתאי� להגדרות , ל ונכללי� בתוכניות יער מפורטות"י קק"נמצא שחלק ניכר משטחי הצומח המנוהלי� ע .7

 .ואכ� להירש� ככאלו,  כשטחי יער מוגני�IUCN &ה
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  המלצות להמש!. ז

  

שטחי� (ל בפריסה ארצית " של שטחי קקמומל. לקד� מחקר הבודק את תכונותיה� ותפקוד� האקולוגי מרחבי .1

על מנת לדרג את סדר העדיפויות בקידו� מעמד� , )שהוכנה לה� תוכנית יער מפורטת וג� כאלו שעדיי� לא

מומל. לקד� תחילה את הגנת� של שטחי� בה� קיימי� ערכי טבע . IUCN &פ הגדרות ה"כשטחי� מוגני� ע

אב� קפיצה בי� , חוליה במסדרו� אקולוגי ארצי( בשמירת טבע או שהינ� בעלי תפקוד מרחבי חשוב/ייחודיי� ו

 ). 'אזור חי. סביב לשמורות טבע וכו, ליבה שמורה, שמורות טבע

  

עבור שטחי� שנמצאו בעלי צידוק גבוהה  ,  IUCN &פ הגדרות ה"מומל. לקד� תחילה תוכניות לשטחי� מוגני� ע .2

 .טות בעלות מידת התאמה בסיסית גבוהה לשמש כשטח מוג�ושקיימות עבור� תוכניות מפור) 'בהתא� להמלצה א(

  

בהתא� להמלצה (מרחבי של השטח &פ התכונות והתפקוד האקולוגי"מומל. שקטגורית ההגנה על השטח תקבע ע .3

 . ומכא� יגזרו ג� מטרות היער, )'א

  

מומל. לקד� . .תתרו� רבות לשמירת המגוו� הביולוגי באר, IUCN &פ הגדרות ה"הגדרת שטחי יער כמוגני� ע .4

א# יחד ע� , אשר יתכ� ובזכות עצמ� לא יוכרו כמוגני�, ג� שטחי יער קטני�, ל כמוגני�"כמה שיותר שטחי קק

 �בה� , כמו במקרה תוכנית יער כפירה ותוכניות יער מפורטות רבות נוספות, למשל(שמורות טבע סמוכות לה

עשויי� להיות מוכרי� כשטח גדול יותר ) ות טבע כשמורהוגדרוג ו" לניהול רט22א "ל מתמ"הועברו שטחי קק

� . ומוג

  

 .ג באיתור המרחבי של שטחי� מוגני� ובתהלי# התכנו� והגדרת השטח"מומל. לשלב את רט .5

  

6. � . נרחב ורצי� יחסיתמומל. לקד�  בדיקה המשכית של תהלי# ההכרה בפארק מערות עדול� כשטח מוג

  

 קטני� י� מוגני�כשטח,  ביער השיטי� יהלבמקבצי עצי השיטה מומל. לקד�  בדיקה המשכית של תהלי# ההכרה .7

 .יחסית

  

להגנה הנדרשת עבור שטחי� , פקודת היערותי "מומל. לבדוק את מידת התאמתה של ההגנה החוקית הניתנת ע .8

 .IUCN &פ ה"מוגני� ע

  

יחסית  י� נרחבבהכנה וכוללות שטחי יער טבעי לשימורבימי� אלו נמצאות ה, מומל. לקד� תוכניות מפורטות .9

תוכנית יער מפורטת מומל. לקד� ,  כמו כ�. הכנת� תו# תהלי#,כשטחי� מוגני�, ) בצפו�כדוגמת יער שומרה(

ל שנמצאו כבעלי צידוק גבוה להכרה "עבור שטחי קק, לה להגדרה עתידית של השטח כמוג�שמכוונת מלכתחי

תכונות השטח הנכלל , כלומר. ער מפורטת עדיי�ואשר לא הוכנה לה� תוכנית י, IUCN &פ הגדרות ה"כשטח מוג� ע

,  יהיו מוכווני�–המנהל שיוגדר בה ותוכנית הממשק האדפטיבי שתופיע בה , התוק�, מטרות התוכנית, בתוכנית

 . IUCN  &ג� להגדרות ה, ל החדשה"מעבר למטרות יער וממשק יערני בהתא� לרוח קק
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 נספחי� . ח

  IUCN  פ הגדרות ה"מוג� עדוגמה לשטח יער : ' נספח א. 1.ח

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dudley N. and Phillips A, 2006, Forests and Protected AreasGuidance on the use of the IUCN protected 

areas management categories, WCPA, IUCN(  
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  IUCN  ות הפ הגדר"דוגמה לשטח יער שלא הוכר מוג� ע: ' נספח ב. 2.ח

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

(Dudley N. and Phillips A, 2006, Forests and Protected AreasGuidance on the use of the IUCN protected 

areas management categories, WCPA, IUCN ( 
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