
: שימור רכס החוף
שמורות טבע עירוניות בעולם ובארץ, היבטים חינוכיים ושימור מורשת העיר





ערכי טבע   •

מורשת העיר •

לימוד ונופש  , נגיש לחינוך" עירוניטבע "•

תיירות•

מגמה עולמית•

?בעירשמורת טבע מדוע 



מורשת העיר        טבע נגיש        תיירות        מגמה עולמית    ערכי טבע        

: תא שטח זה מהווה בית גידול לחיות בר ולצמחייה טבעית ייחודית

.  צמחים האופייניים לרצועת החוף החולית ומצוקי הכורכר בסביבה הים תיכונית•

.  באביב ובקיץ משמש מצוק הכורכר כאתר קינון למגוון ציפורים•

-לגבעות הכורכר חשיבות רבה גם כשטחים טבעיים בתוך מרחב בנוי בצפיפות •

.לימוד ונופש בחיק הטבע, חינוך, המשמש לצרכי מחקר, "טבע עירוני"

ערכי טבע



טבע נגיש        תיירות        מגמה עולמית    מורשת העיר        ערכי טבע        

1971

מפגש דרך נמיר  

ל"ושדרות קק

1937, מבט מצפון לדרום

שדה דב

התפתחות היסטורית
בשטח התכנית הינו  מערבי -הצפון הכורכר רכס 

א לנוף גבעות הכורכר  "בתהזכר האחרון שנותר 

והחמרה שבתוכו הוקמה העיר העברית הראשונה  

לחוף המזרחי של הים התיכון  וייחודי 

אחוזת בית

מורשת העיר



טבע נגיש        תיירות        מגמה עולמית    מורשת העיר        ערכי טבע        

עליהם נבנתה תל אביבשריד אחרון לרכסי הכורכר 

מורשת העיר



טבע נגיש        תיירות        מגמה עולמית    מורשת העיר        ערכי טבע        

מורשת העיר



תיירות        מגמה עולמית    טבע נגיש        ערכי טבע        מורשת העיר        

הערים גדלות והטבע מתרחק

-אוכלוסיית המבקרים בשמורות עירוניות יותר הטרוגנית מבחינה אתנית ומעמד סוציו

לרבים מהם אין חשיפה קודמת לטבע .  אקונומי מאוכלוסיית המבקרים בשמורות אחרות

.ובהם מבקרים שאין ביכולתם לנסוע לאזורים מרוחקים

http://www.themarker.com/wallstreet/1.2373724



תיירות        מגמה עולמית    טבע נגיש        ערכי טבע        מורשת העיר        

טבע נגיש לחינוך וקהילה



תיירות        מגמה עולמית    טבע נגיש        ערכי טבע        מורשת העיר        

טבע נגיש-א "שמורת ת



תיירות        מגמה עולמית    טבע נגיש        ערכי טבע        מורשת העיר        

71, 26: קווי אגד125, 13קווי דן : אוטובוסים

–? איך מגיעים
באוטובוס או ברכב פרטי, (אופן-גם עם תל)באופניים , אפשר ברגל

!בעתיד דקות הליכה גם מהרכבת הקלה 

טבע נגיש-א "שמורת ת



תיירות        מגמה עולמית    טבע נגיש        ערכי טבע        מורשת העיר        

לשהייה בטבע השפעה בריאותית חיובית: מחקרים מראים

חשיבות של טבע נגיש



תיירות        מגמה עולמית    טבע נגיש        ערכי טבע        מורשת העיר        

חשיבות של טבע נגיש



תיירות        מגמה עולמית    טבע נגיש        ערכי טבע        מורשת העיר        

מסמינר הקיבוצים בסיור לימודיסטודנטים .  1

א  "שמורת תבתושבים השתתפו בסיורים אלפי

סטודנטים1.

א"בשיתוף עם עיריית ת" בתים מבפנים"מסגרת 2.

משפחות3.

(לא ניתן אישור לצלם)–חיילים 4.

תנועות נוער5.

תלמידי תיכון6.

תלמידי יסודי7.

קייטנות8.

ילדי גן9.

קשישים10.



תיירות        מגמה עולמית    טבע נגיש        ערכי טבע        מורשת העיר        

עיריית  בשיתוף עם " בתים מבפנים"במסגרת סיור .  2

א"ת
סטודנטים1.

א"בשיתוף עם עיריית ת" בתים מבפנים"מסגרת 2.

משפחות3.

(לא ניתן אישור לצלם)–חיילים 4.

תנועות נוער5.

תלמידי תיכון6.

תלמידי יסודי7.

קייטנות8.

ילדי גן9.

קשישים10.

א  "שמורת תבתושבים השתתפו בסיורים אלפי



תיירות        מגמה עולמית    טבע נגיש        ערכי טבע        מורשת העיר        

של החברה להגנת הטבעמשפחות סיור .  3

א  "שמורת תבתושבים השתתפו בסיורים אלפי

סטודנטים1.

א"בשיתוף עם עיריית ת" בתים מבפנים"מסגרת 2.

משפחות3.

(לא ניתן אישור לצלם)–חיילים 4.

תנועות נוער5.

תלמידי תיכון6.

תלמידי יסודי7.

קייטנות8.

ילדי גן9.

קשישים10.



תיירות        מגמה עולמית    טבע נגיש        ערכי טבע        מורשת העיר        

מתל אביב  צופים.  5

א  "שמורת תבתושבים השתתפו בסיורים אלפי

סטודנטים1.

א"בשיתוף עם עיריית ת" בתים מבפנים"מסגרת 2.

משפחות3.

(לא ניתן אישור לצלם)–חיילים 4.

תנועות נוער5.

תלמידי תיכון6.

תלמידי יסודי7.

קייטנות8.

ילדי גן9.

קשישים10.



תיירות        מגמה עולמית    טבע נגיש        ערכי טבע        מורשת העיר        

בדרך לסיור בשמורההתיכונט תלמידי .  6

א  "שמורת תבתושבים השתתפו בסיורים אלפי

סטודנטים1.

א"בשיתוף עם עיריית ת" בתים מבפנים"מסגרת 2.

משפחות3.

(לא ניתן אישור לצלם)–חיילים 4.

תנועות נוער5.

תלמידי תיכון6.

תלמידי יסודי7.

קייטנות8.

ילדי גן9.

קשישים10.



תיירות        מגמה עולמית    טבע נגיש        ערכי טבע        מורשת העיר        

בית ספר נופי ים בסיור' תלמידי כיתות ה.  7

א  "שמורת תבתושבים השתתפו בסיורים אלפי

סטודנטים1.

א"בשיתוף עם עיריית ת" בתים מבפנים"מסגרת 2.

משפחות3.

(לא ניתן אישור לצלם)–חיילים 4.

תנועות נוער5.

תלמידי תיכון6.

תלמידי יסודי7.

קייטנות8.

ילדי גן9.

קשישים10.



תיירות        מגמה עולמית    טבע נגיש        ערכי טבע        מורשת העיר        

א"תאוניברסיטת –טבע והישרדות קייטנת .  8

א  "שמורת תבתושבים השתתפו בסיורים אלפי

סטודנטים1.

א"בשיתוף עם עיריית ת" בתים מבפנים"מסגרת 2.

משפחות3.

(לא ניתן אישור לצלם)–חיילים 4.

תנועות נוער5.

תלמידי תיכון6.

תלמידי יסודי7.

קייטנות8.

ילדי גן9.

קשישים10.



תיירות        מגמה עולמית    טבע נגיש        ערכי טבע        מורשת העיר        

א"ת, הפעמון ברחוב נצח ישראלגן ילדי .  9

א  "שמורת תבתושבים השתתפו בסיורים אלפי

סטודנטים1.

א"בשיתוף עם עיריית ת" בתים מבפנים"מסגרת 2.

משפחות3.

(לא ניתן אישור לצלם)–חיילים 4.

תנועות נוער5.

תלמידי תיכון6.

תלמידי יסודי7.

קייטנות8.

ילדי גן9.

קשישים10.



תיירות        מגמה עולמית    טבע נגיש        ערכי טבע        מורשת העיר        

2015מרכז יום אביבים תל אביב קשישיםביקור .  01

א  "שמורת תבתושבים השתתפו בסיורים אלפי

סטודנטים1.

א"בשיתוף עם עיריית ת" בתים מבפנים"מסגרת 2.

משפחות3.

(לא ניתן אישור לצלם)–חיילים 4.

תנועות נוער5.

תלמידי תיכון6.

תלמידי יסודי7.

קייטנות8.

ילדי גן9.

קשישים10.



מגמה עולמית    תיירות        ערכי טבע        מורשת העיר        טבע נגיש       

תיירות

.של תיירים המבקרים בעירשל טבע עירוני מושכים מספרים משמעותיים אזורים •

יש לו פוטנציאל תיירותי  .  רכס הכורכר הוא תופעה ייחודית שאינה קיימת באזורים אחרים בעולם•
.שלא קיים בפארקים מלאכותיים

אביב-נוף מורשת של תל



מגמה עולמית    תיירות        ערכי טבע        מורשת העיר        טבע נגיש       

פוטנציאל תיירותי: טבע עירוני



מגמה עולמית    תיירות        ערכי טבע        מורשת העיר        טבע נגיש       

פוטנציאל תיירותי: טבע עירוני



מגמה עולמית    תיירות        ערכי טבע        מורשת העיר        טבע נגיש       

פוטנציאל תיירותי



מגמה עולמית    תיירות        ערכי טבע        מורשת העיר        טבע נגיש       

פוטנציאל תיירותי לישראל: טבע עירוני



מגמה עולמית    תיירות        ערכי טבע        מורשת העיר        טבע נגיש       

בשמורת תל אביב  תיירות צפרות



מגמה עולמית    תיירות        ערכי טבע        מורשת העיר        טבע נגיש       
דניאל ברקוביץ: צילום

דניאל ברקוביץ: צילום

מולי ספרא: צילום

בשמורת תל אביב  תיירות צפרות



מגמה עולמית    ערכי טבע        מורשת העיר        טבע נגיש        תיירות        

2013-מדגם חלקי של ערים בעולם נכון ל

"עיר עולם"תל אביב  

מגמה עולמית



מגמה עולמית    ערכי טבע        מורשת העיר        טבע נגיש        תיירות        

מדגם חלקי של ערים בעולם  

2013-נכון ל

"עיר עולם"תל אביב  

מגמה עולמית
?



מגמה עולמית    ערכי טבע        מורשת העיר        טבע נגיש        תיירות        

ניו יורק



מגמה עולמית    ערכי טבע        מורשת העיר        טבע נגיש        תיירות        

שמורות טבע בניו יורק



מגמה עולמית    ערכי טבע        מורשת העיר        טבע נגיש        תיירות        

שמורות טבע בניו יורק



מגמה עולמית    ערכי טבע        מורשת העיר        טבע נגיש        תיירות        

שמורות טבע  
עירוניות

ב"בארה



מגמה עולמית    ערכי טבע        מורשת העיר        טבע נגיש        תיירות        

Grunewald Forest, Berlin

שמורות טבע  
עירוניות בעולם

New Zealand



מגמה עולמית    ערכי טבע        מורשת העיר        טבע נגיש        תיירות        

שמורות טבע בלונדון



מגמה עולמית    ערכי טבע        מורשת העיר        טבע נגיש        תיירות        

בעולםשמורות טבע עירוניות 



מגמה עולמית    ערכי טבע        מורשת העיר        טבע נגיש        תיירות        

Lobos Creek Valley, San Francisco

The Coast Walking Track NSW national park, Australia

עירוניות חופיותשמורות טבע



מגמה עולמית    ערכי טבע        מורשת העיר        טבע נגיש        תיירות        

ירושלים, עמק הצבאים
בעקבות פעילות תושבי הסביבה הוכר העמק כאתר טבע עירוני

בישראלשמורת הטבע העירונית הראשונה 





שמירתו  , רבות לתיעוד טבע הארץפעל .הטבעהחברה להגנת ממייסדי( 1918-2014)אלוןעזריה 
(.2012)ב"תשעלשנתמפעל חייםעלפרס ישראלחתן. מורשתווהפצת 

,  השאלה היא. א"שייך לתהיום האזור שאנו מדברים עליו 

.  מלבד מגדלים-שנה 50, שנה20, 10יראה ילד תל אביבי בעוד מה 

או  ? חיפושית, פרפר, תהיה לו יכולת לראות צמח? לו משהו לנשוםיהיה 
?שהכל רק באינטרנט

–אני חושב עליהם . יש לי נכדים ונינים במשפחה
.הם יראו עוד כמה זמןמה 

!  אין בתל אביב הרבה מקומות רבי סיכויים ליצור שטח בו אפשר לנשום

.  אבל הכל מלאכותי, מעריך מאוד את גני יהושע והירקוןאני 
.נשארה פה רק הפינה הזאת וכלום מלבדה? יש טבעאיפה 

:מדברי עזריה אלון בפני המועצה הארצית לתכנון ובניה




