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 הקדמה  .1

והשני קירוי איילון בגוש דן. שני פרוייקטים  Klyde Warren Park, Texas האחד פרויקטיםעבודה זו משוואה בין שני 

. אם הפרוייקט בטקסטס קירה את נתיב אלו עוסקים בקירוי כבישים סואנים במרכז העיר. אך קיים הבדל בניהם

וסיף מערכת אקולוגית מבודדת לתוך מרקם עירוני, התחבורה ויצר "אי" ירוק במרכז העיר, התורם אקולוגית בכך שה

בין שני פארקים  םיתה קיימת בו לפני. הפרוייקט בישראל טומן בחובו פוטנציאל גבוה יותר מכיוון שהוא ממוקכזו שלא ה

שני "איים" ר שהיווה מסדרון אקולוגי המחבר ושהזדמנות לקישור ייחודי בניהם. קיגדולים ומבודדים והוא מהווה 

ולחשוף אותו להנאת תושבי העיר, בני האדם,  יום מתועל במפלס התנועה וניתן להעלותובאמצעות נחל איילון שכ

מחיה והחי. ישנן נושאי חפיפה בין הפרוייקטים המאפשרים למידה אחד מהשני ויש מקום דווקא בארץ להשיג יותר צה

ובאמצעות חיבורם ליצור מערכת אקולוגית יתרונות אקלוגיים באמצעות חיבור שתי מערכות אקולוגיות מנותקות כיום 

 ותר שיכולה לחזק ואף והגדיל את המגוון הביולוגי הקיים בה.רחבה וחזקה י
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2.   Klyde Warren Park  

 תעודת זהות 2.2

 Klyde Warren Parkשם: 

 מיקום וגבולות: דאלאס ארה"ב

 דונם 20גודל: 

 The Office of James Burnettאדריכל הפרויקט: 

 דולרמיליון  110 -תקציב

 על הפארק 2.3

מהווה את הפארק הוא נקודת ציון מרכזית בליבה של דאלאס ומדגים חדשנות תכנונית ו  Klyde Warren Park פארק 

נתיבים ויוצר שטח ירוק פתוח במרקם  8. הפארק מקרה כביש ראשי בין ול ביותר שקיים מעל מערכת כבישיםהגד

הקמת הפארק העלתה  .Arts Districtושכונת  Uptownהעירוני הצפוף המקשר בין שני חלקים מרכזים בעיר, שכונת 

ירוק הפארק מספק מרחב ציבורי וסייעה לכלכלת האזור. , תרמה להעלאה באיכות הסביבה באזור את רמת החיים

 ...ומקום לפעילות משפחתית, ספורטיבית ועוד פתוח בעל אופי חדש הנותן מענה חברתי תרבותיו

משלב בתוכו פתרונות הנדסיים מורכבים ומאפשר פריסה פתוחה ונרחבת של מרחב ירוק פתוח בעל תכנון הפארק 

 אפשרות לתמיכה במגוון רב של עצים וצמחייה מעל כביש סואן.

 

קמת הפארק היה רצון לחבר בין השכונות המקיפות אותו וליצור מרחב פתוח עבור הולכי רגל שיעזור לרפא את בה

 .2012והפארק נפתח באוקטובר  2009עבודות הבניה החלו באוקטובר הצלקת והניתוק שיצר הכביש המהיר באזור. 

תכנוניות, כאשר התכנון המוצע היה צריך העובדה כי הפרויקט תוכנן מעל כביש מהיר במרכז העיר הוסיפה מגבלות 

לאפשר את המשכה התקין והבטיחותי של התנועה, תוך כדי הקפדה על חוקיים עירוניים ומדינתיים. שיתוף הפעולה 

בטון עליה מתלבשות ואדריכל הנוף מתחילת הפרויקט הביאה לפתרון של שימוש בקונסטרוקציה  הקונסטרוקטורבין 

 וקות מספיק עבור שתילת העצים והצמחייה.עמבטון טרומיות אדניות 

 

 

 

 לפני אחרי
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 מתקנים בפארק 2.4

 .טיילת להולכי רגל 

 .מגרש משחקים לילדים 

  .מזרקות מים אינטראקטיביות 

 .פארק כלבים 

  .גן בוטני 

  .רחבת קונצרטים ותיאטרון חיצונית 

 אזור משחקים, פתוח וסגור.  

 .רחבות דשא לאירועים ולבילוי 

 .מסעדות 

 יתרונות חברתיים וכלכלים 2.5

 מיליון מעל בפארק ביקרו הראשונה בשנה רק. מבחוץ מבקריםו העיר תושבי עבור נגישה ירוקה פינה מהווה הפארק

 תאטרוןהקמת הפארק תרמה והגדילה את הפעילות החברתית והתרבותית באמצעות תכנון של פינות חמד,  .איש

נות ישיבה ועוד... תרמה להגברת הפעילות החינוכית באמצעות כיתות לימוד חיצוניות ותכנון פינות קריאה, חיצוני, פי

עזרה לקידום אורח חיים בריא יותר המעודד פעילות ספורטיבית והליכה רגלית, סייעה ועודדה שימוש בתחבורה 

עיר, ותרמה לתחושת ההזדהות ציבורית וברכבת החשמלית הנמצאת בסמוך לפארק ומקשרת בין שני חלקי ה

והשייכות של התושבים במקום. הקמת הפארק הובילה להתפתחות אזורית ולהקמתם של מקומות ברי קיימה סביב 

 הפארק וכן העלתה את רמת החיים באזור והגדילה את שווי הנכסים הסובבים את הפארק. 

 

 

 

 

 

 

 

 יתרונות סביבתיים 2.6

 :להקמת הפארק יתרונות סביבתיים רבים

  2הפארק העירוני סופג פליטותCO  כמות זו שווה ערך לפליטת רכב  ,טון בשנה 8.4 על ידי הצמחייה בנפח של

 .(1)טבלה מס'  אלף ק"מ 36פרטי שנוסע מרחק של 

  תושבים ביום 642כמות זו שווה לשימוש במים של , מ"ק שנתי ע"י חופות העצים 621קליטת מי נגר בנפח של, 

 (.2)טבלה מס' 

 53% מים ל םשימוש במשטחים חדיריחדירים למים )לעומת אספלט הכביש שהיה מקודם(, ה משטחים בפארקמה

, משפיע ישירות על אפקט איי החום העירוניים, באמצעות הורדת חום המשטחים והקטנת חזרת החום אל האוויר

  (3)טבלה מס' 

  (4)טבלה מס'  באותו אזור מעלות צלזיוס בפארק בהשוואה לטמפ' 5-1הורדת הטמפרטורות בממוצע של.  

 מתקנים -מפת הפארק

 תמונות מהפארק
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 על ידי העצים CO2ספיגת  -1טבלה מס' 

 

 קליטת מי נגר ע"י העצים -2טבלה מס' 

 משטחים חדירים למים לעומת משטחים אטומים -3טבלה מס' 

 הורדת הטמ"פ באזור הפארק -4טבלה מס' 
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 והכרות זכייה בפרסים 2.7

  זכייה בפרסOpen Space Award  מ  2014לשנת- The Urban Land Institute הוענק לפארק ,

בשל תכנונו המוצלח המחבר בין שני חלקי העיר ותורם מבחינה כלכלית וחברתית.  ועדת הפרס ציינה את 

 השתלבותו של הפארק במרקם האורבני ועיצובו המאפשר מגוון רב של פעילויות אקטיביות ופאסיביות. 

  דירוג זהב בתקןLEED  על השימוש במיני עצים וצמחים מקומיים, מערכת טיהור מים, פנלים סולאריים על עמודי

 התאורה, מערכות ניהול תאורה.

 הצמחייה בפארק  2.8

 322 בעיקר עצים מקומיים ואדפטיביים עצים 

 Shumard Red Oak 

 Bur Oak 

 Pond Cypress 

 River Birch 

 Chinese Pistache 

 Lacebark Elm 

 900 שיחים 

 3292 (מינים של צמחים מקומיים 32) ממינים שונים צמחים 

 4000 מ"ר דשא 

 32 מינים של צמחים מקומיים 

Chinese Pistache Bur Oak Shumard Red Oak 

Lacebark Elm River Birch Pond Cypress 
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2.9 Klyde Warren Park ""אי ירוק 

Klyde Warren Park וניתן להגיד שהוא אי של כתם ירוק המנותק מכתמים ומערכות אקולוגיות  מוקף שטח עירוני בנוי

תוכנן על האדם על גבי מערכת כבישים קיימת, ואין זהו פרויקט של שיקום פארק או  Klyde Warren Parkאחרות. 

 מקומיים בשטח הפארק. מערכת אקולוגית קיימת. אדריכלי הנוף השתמשו בעיקר במינים

עבור בני האדם ונותן מענה חברתי ותרבותי נרחב ראות כי הפארק מספק מענה לפונקציות רבות ממפת הפארק ניתן ל

מכאן ניתן להניח כי כמות בתי הגידול שקיימת בפארק אינה גדולה, מה שמשפיע באופן ישיר על אך המשתמשים בו, 

 ם במרכז.הנוף בפארק הוא נוף עבור שנעשה עבור שימושו של האדם ושם את האד מספר המינים.

מכיוון ששטח גידול זה נעשה ע"י האדם ואינו גדול במיוחד ניתן להסיק כי שטח זה אינו מאכלס מספר בתי גידול ומינים 

לזמן יש גם חלק בכל הקשור למספר  רב, ניתן להגיד כי קיים קשר בין גודל הכתם למספר המינים הקיימים בו. 

, ובמונחי בית גידול מדובר בבית גידול צעיר מאוד, סביר להניח 2012 -המינים, מכיוון שמדובר בפארק שנחנך רק ב

 שמספר המינים אינו השתנה ממספר רבות ממספר המינים המקורי שהובא למקום.

סביב הפארק ניתן לראות גבול, חיץ עירוני בנוי, וניתן לראות את הפארק כשטח ירוק בנוף האורבני הצפוף. מעורבות 

ולפעילותו השפעה רבה, על מספר בתי הגידול, מספר המינים.  השטח העירוני שמסביב האדם במקרה זה היא רבה, 

ונע את זרימתם והעברתם של מינים חדשים לכתם, קיים קשר ישיר בין גודלו של העדר הרציפות ממהווה מחסום פיסי. 

ר המינים בכתם. ה"אי" ומרחקו מ"היבשת" )שטח ירוק גדול אחר שאינו מופר( או מרחקו מכתמים אחרים למספ

ההגירה אל הכתם תלויה ברציפותו ובמרחקו של הכתם מכתמים אחרים. ריחוק הכתם מכתמים אחרים אף יכול לגרום 

הקיטוע של הפארק אף יכול לגרום להיעלמותם . מסיבות דמוגרפיות וגנטיותלהיעלמותם של מינים מסוימים מהכתם 

וך ולדאוג לבתי גידול מתאימים, במידה ולא נתמוך בהם במידה בחלק מהמינים הקיימים נצטרך לתמ של בתי גידול.

ברוב המקרים ניתן לראות שככל שכתם דל במינים, כך גדל הסיכוי שמינים נוספים יהגרו מספקת נסתכן בהיעלמותם. 

 מכתמים אחרים, אך כמובן שלמרחק מכתמים אחרים יש השפעה ישירה על מינים נוספים שיהגרו לכתם.  

תוקו של הכתם האקולוגי מכתמים אחרים יכול לסייע בהישרדותם של מינים נטרפים אשר יצליחו לשרוד מצד שני ני

 ולהתפתח כתוצאה מהניתוק וההגנה הנוצרת מפני טורפים מסוימים או טפילים.  

ניתן להניח שמכיוון ומדובר בכתם המנותק מכתמים אחרים מספר המינים בכתם מתייצב לאחר תקפה מסוימת ועם 

זמן שומר על ערך כמעט קבוע. אין הדבר אומר כי תמיד יהיו לנו אותם מינים, חלק מהמינים יכחדו ובמקומם יגיעו ה

  ., אך שוב יש לזכור שהגעתם של מינים חדשים לכתם תלויה במרחקו מכתמים ובתי גידול אחריםמינים אחרים

עבר פריטים, קרבתו של כתם לכתמים אחרים במערכת של כתמים הקרובים או מקושרים מתקיים תהליך של ויסות ומ

אוכלוסיות קטנות של כתמים מתקשות להתקיים לאורך זמן   מסייע למנוע את היכחדותה של אוכלוסייה מסוימת בכתם.

 ללא תמיכה וסיוע אדפטיבי. 

פתרון שקיים לבעיית הכתמים הוא יצירה של מסדרון אקולוגי המאפשר את אותו מעבר של מינים מכתם אחד לכתם 

אחר, למסדרונות אקולוגים יתרונות רבים, הם מאפשרים הגירה ומעבר של מינים מכתם אחד לאחר, ובכך גדל המגוון 

ך כפי שכפר הוזכר מקודם לניתוק של כתם אחד האקולוגי, מספר מיני הצמחים, חרקים ובעלי חיים שונים גדל.  א

מינים מסוימים מכתמים אחרים יש לעיתים יתרונות ולמסדרונות אקולוגים יכול להיות אפקט שלילי, ישנה סכנה כי 

 יותר.  "חזקים"ויחלפו במינים פולשים יכחדו 

רון אקולוגי, שכן הפארק לא נראה שישנה אפשרות ליצור איזה שהוא מסד Klyde Warren Parkבמקרה של פארק 

 תוכנן ובנוי במרכז עיר צפופה ורחוק מאוד מכתמים אחרים.
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  ילוןיא קירוי .3

 תעודת זהות  3.1

 שם: נתיבי איילון

 תל אביב מיקום:

 דונם 150-200גודל: 

 פרחי צפריר. תכנון מקטע אדריכלי: לרמן אדריכלים. -אדריכל הפרוייקט: בדיקת התכנון רב תחומית

 .₪מיליארד  2- 1.5עלות מוערכת 

 הפרוייקטתיאור  3.2

בצפון ק"מ ממחלף חולות שבדרום ועד למחלף כפר שמריהו  42כ־ אורכו. בישראל הינו הכביש העמוסנתיבי איילון 

כביש זה מחבר בין צפון ודרום גוש דן ומהווה את הגישה העיקרית לתל אביב. . כאשר ישנם תכניות להרחבתו בעתיד

 .מפריד בין העיר לכבישקיר אקוסטי  וחלקו עובר בקרבת שכונות מגורים כאשרעובר בין שטחים פתוחים,  חלקו

התכנית כוללת קירוי חלק  .לקירוי נתיבי איילוןלמשרד הבינוי והשיכון תוכנית חברת נתיבי איילון הגישה  2008בשנת 

 המחולקים לשלושה חלקים: הנתיבים מ

 ורמת השרון. ההרצלייק"מ(: קירוי חלקי או מלא שיאפשר את הגדלת עתודות הקרקע של  7) לגלילות המהרצליי -צפון

 הקיים. הפארק גדול שיתחבר לפארק הרצלייובמרכז  ,מוצע לבנות בשוליים

קהת  -תוכנית של משרד מנספלדבו קיימת  ק"מ(: אזור זה מכיל את עיקר הפיתוח. 15לוולפסון ) גלילותמרכז: ממחלף 

הנתיבים.  רבשטח של  קירוי עתידי הכוללתומגורים באזור תחנת רכבת מרכז, , מסחר משרדיםחדש של מתחם עבור 

 מגורים בשולי הכביש באמצעות פינוי בינוי. לבניית ההצעה היאדרום: מחולון לבת ים, 

אל ררקעי ישששטחים אלו יהיו שייכים למדינה, מנהל מק מכיווןהפרוייקט, אך  היוזמת שלחברת נתיבי איילון היא 

 המשרד לשיכון ובינוי יצטרכו לקחת את ההצעה הזו קדימה. ו

קרקעות. התכנית מציעה החזרת ב רב חוסרקיים התכנית מציאה קרקעות חדשות באיזור היקר ביותר בארץ, אזור בו 

  ניתן ליצור בשטחים חדשים אלו פארק ציבורי באזור העירוני ביותר בארץ. כשר שטחים לציבור, 

איחוי גוש דן והרקמות העירוניות שנחתכו באמצעות הכבישים ומסילות הרכבת בנתיבי את קירוי איילון מאפשר  ,בנוסף

פוטנציאל סביבתי, ניתן באמצעותו לשפר את איכות הסביבה ולהפחית את זיהום  בעלאיילון. קירוי נתיבי תחבורה אלו 

  ם מפגש עירוני במוקד המטרופולין של גוש דן.האוויר וזיהום הרעש באזור. יצירת אזור ציבורי המאפשר מקו

 

 צפריר. -חתך סכמתי המתאר את קירוי איילון לפי הצעת משרד פרחי
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 מתודולוגיה  3.3

 יערך בשני שלבים:הנקבע מתווה לתכנון 

  הכנת תכנית אב "חזון איילון": -שלב א' 

ציבוריים תכנית האב, תבטא חזון מוסכם ומשותף לבעלי העניין השונים, 

מעמיקה של מגוון סוגיות  התשמש כמסגרת לבחינ היא ופרטיים, במרחב איילון.

איתור ו בחינת פתרונות אוורור, קונסטרוקטיביתבדיקה הכוללים: תכנוניות 

קרקע מיעוד  יכי ניתן לממן את הקירוי באמצעות שינוי יעוד נימצא מקורות מימון.

 .חדשים בהיקף גדולת שטחי ציבור מגורים, כנגד יציר /יציבורי ליעוד מסחר

שטחים  :מבחינת קירוי איילון לפיתוח העירוני הגובליחסי הגומלין בין  בחינת

המתאימים מקומות המציאת  רכבת.תחנות  , פנאי, תחבורה,פתוחים מגוננים

מפריעות לתנועה  ינןתמיכות שא, בפארק העיליקונסטרוקטיבית לתמיכה אנכית 

 צמחייה על הקירוי. גידול קונסטרוקציה המאפשרת ו בכביש איילון

 אישור תכנית מתאר מפורטת  -שלב ב'

את התשתית  ליצור המטרתכשהתכנית תשקף את עיקרי תכנית האב 

קביעת יעודי קרקע, היקף שטחי  הסטטוטורית שתאפשר את קירוי איילון.

נוי, ושלביות הביצוע. קביעת אופי ההשתלבות העתידית עם הוראות בי ,בנייה

  מסמכי התכנית: תקנון, תשריט, נספח בינוי ופיתוח ונספח תנועה.מ הקירוי.

 גבולות התכנית  3.4

 . בצפון: רח' ערבי נחל וגשר ערבי נחל 

 .ממזרח: רח' יגאל אלון 

  טברסקי, רח' חומה וממערב: דרך בגין עד רח' איסלריש, רח' ילין

 ומגדל.

 מדרום: ציר המשכי לשד' יהודית. 

  

 צפריר. -הדמיות הפרוייקט קירוי איילון לפי הצעת משרד פרחי -1איור 

סכמה אורבאנית לפי הצעת משרד 
 צפריר. -פרחי

תכנון מקטע תחנת השלום לפי הצעת 
 צפריר. -משרד פרחי
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 ביקורת  3.5

רצון  מכל לחלוטיןמתעלמת ובנוסף, היא  מידי בעלת ממדים מצומצמיםלקירוי איילון בתל אביב התכנית המוצעת 

 הקיימיםירוק נוסף בגוש דן ואינו יוצר קישוריות בין השטחים הירוקים  "אי"התכנון החדש יוצר  .איילוןלשיקום נחל 

חברתיים  -קשרים עירונייםהויוצר  עירוניתמייצר פארק בסביבה   Klyde Warren Park,שבחנו, הפרויקט באזור.

ממוקם כמחבר  איילוןקירוי מכיוון שאין לו כאלו בסביבתו. אך לעומתו,  , יתכןסביבתיים -בלבד, ללא הקשרים אקולוגיים

חד פעמית לשמירה וטיפוח המגוון הביולוגי באזור גוש דן, אזור עירוני, בעל  הזדמנות בין שני פארקים ולכן מייצר

חשיבות רבה לשמירה  קיימתאך, עדיין  ,מובלעת עירוניתבטבע למחצה,  אמנם מדובר פה צפיפות מן הגבוהות בארץ.

התכנית המוצעת יותר מכיוון שסכנת הכחדת המינים באזור בנוי גדולה יותר.  רבהיתכן ואף החשיבות  ,על מגוון המינים

 התייחסות להשלכות האקולוגיות.וחסרת חברתי -נוגעת אך ורק בקשר העירוני

הסתכלות על  רוקים הפתוחים שנשארו בו.הי והאזוריםגוש דן , גבולות יותר רחבותלהיות גבולות התכנית צריכות 

  : פארק הירקון ופארק דרום.המגוון הביולוגי הקיים בכל אחת מהריאות הירוקות הגדולות בגוש דן

יצירת ציר מרכזי ומעברים  היוצר את הקישור החברתי: עירוני-האחד חיבור בין: חיבוריםסוגי שני  שרתיקירוי איילון 

פארק הירקון ופארק חיבור אקולוגי, חיבור בין  ,השני. ערי גוש דן אל תוך מרכז תל אביב יקשרו ביןש הרגלעבור הולכי 

מגיע  , הואכיום מתועל וכמעט אינו נראה לעין איילוןנחל  הציר המקשר בין שני הפארקים הוא נחל איילון.כאשר  ,דרום

בקירוי שימוש  ,איילוןאופיו הטבעי של נחל  אנו מציעים להחזיר אתנחל הירקון ומשם לים התיכון. למהרי יהודה ונשפך 

 .צמחים ובעלי החייםה, הן האנושיים והן שביםוהתלטובת וחשיפתו למפלסו המקורי,  איילון לטובת שיקום והחזרת נחל

 

 הצעת התכנון  .3

ה, מחקר, שילוב בין: פארק, נחל, חינוך, קהיל איחוי הקרע שיצר כביש איילון בין האזורים הירוקים ובין חלקי העיר.

מסדרון ישמשו כ איילוןכאשר נחל וקירוי החזרת נחל איילון לטבע ולתושבים.  אזור שהייה ומפגש, אינטימיות, טבע.

 בין הערים המקיפות אותו.כמחברים חברתיים המחבר בין שני הפארקים, וכן אקולוגי 

 תהליך עבודה מוצע  3.1

  בחינת  –מחקר וסקר אקולוגי

הסקרים האקולוגים שנעשו 

בפארק ובפארק הירקון 

הדרום, מתוך רצון לשימור 

 המגוון הביולוגי הקיים בהם.

  ם לשמר ירוצשמינים איתור

  .ולחזק

  מיפוי ממוחשב וניתוחGIS . 

 מהו המרחב  -קביעת מטרה

מתוך העירוני והנופי הרצוי,  

 חשיבה ארוכת טווח.

 סיכום הצעתינו מהם המטרות והאמצעיים ליישומם בפרוייקט קירוי איילון.  -5טבלה 
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 כלכליותמטרות חברתיות  3.2

ניתן להשיג בפרויקט קירוי איילון מטרות חברתיות כלכליות דומות.   Klyde Warren Park, ,בחנושבדומה לפרויקט 

יצירת שטח ציבורי  ת העיר באמצעותהרחבל יגרום מערב-חיבור מזרח .גבעתיים-רמת גן-תל אביב -עריםהחיבור 

בינוי העיבוי  .בפארקמקומות מפגש אינטימיים וקבוצתיים תכנון  סר באזור גוש דן.ופתוח וירוק, שטח הנמצא בח

יש  המשמשות ככניסה לעיר תחנות הרכבתרק ממוקם לאורך ציר תחבורה ראשי, הפא לתעסוקה ומגורים לאורך איילון.

מחוצה לה. לתושבים  הן לתושבי העיר והןציבורית היעודד את השימוש בתחבורה דבר ש, עצמהם לקירוי ולעיר ישהנגל

לסביבה  ,חינוךלבתוספת שטח זה עבור יצירת תרומה  שימושתרבותית באזור. -לות חברתיתיכל זאת יתרום לפע

 ה. נכסים בסביבערך ה לעליית למקום ואךעלייה בהרגשת השייכות ל יגרמוולאורח חיים בריא. כל זאת ועוד 

 אקולוגיות  -מטרות סביבתיות  3.3

אקולוגי אדיר. בניגוד לבדיקות שנערכו עד היום, ללא  -טומן בחובו פוטנציאל סביבתיקירוי איילון והקמת פארק מעליו 

השתמש בפרויקט זה על מנת כל התייחסות לפוטנציאל חיבור הפארקים ושיקום נחל איילון, חובה עלינו, המתכננים, ל

 ערכים אקולוגיים. יש פה הזדמנות להקמת מערכת יחסים בת קיימא בין אדם )עיר( לטבע )פארקים(. ק לתוכו ליצו

 קירוי איילון כמסדרון אקולוגי המחבר בין שני איים 3.6

למרחקו  מסוים "אי"באת הקשר בין מספר המינים הפוטנציאלי  מתארתגיאוגרפיה של האיים -תיאוריית הביו

מרעהו. מבודד ו מנותק ,כ"אי" בפני עצמו יתפקדפארק הכל  המקורי,בתכנון  ישארמ"היבשת". במקרה שקירוי איילון 

 מספר המינים יורד.  שגדל מרחקו מהיבשת,וככל  .ככל שהכתם גדול יותר הוא מכיל מינים רבים יותר :התיאוריה טענת

, בנתיבי איילון ישנה אליובניגוד . "היבשת"מומנותק אי" מרוחק משמש כ"  Klyde Warren Park, ,שבחנו הפרויקט

כיום המסדרון האקולוגי הוא אחד הכלים  באמצעות מסדרון אקולוגי. הזדמנות לחיבור שני ה"איים" הקיימים בגוש דן

השטח  הינה השארתלמרות שישנם מתנגדים לפתרון זה, במקרה זה האלטרנטיבה נוף. להתמודד עם בעיית קיטוע ה

תכנון מסדרון  מעל איילון. בהסתכל בחלופות האפשריות ,בני האדם בלבד עבורשטח אטום  יצירתאו לחלופין  ככביש,

אקולוגי יכול להגביר המסדרון ה הוא הטוב ביותר במקרה זה, החלופה אינה שטח טבעי או שמורת טבע.אקולוגי 

יצור את הקישרויות בין הכתמים, קישוריות שכיום  דרוןהמסולהעשיר את הגירת המינים בין שני הכתמים הקיימים. 

  .במערכת האקולוגית בין הפארקיםכיום ים ע הקיוהמגוון הביולוגי בקיט ויתרום בשימוראינה קיימת כלל 

הנחל תוך חשיפתו הן מפלס , הוא היוצר את המסדרון האקולוגי הקווי. עליית המקשרציר יהווה את הנחל איילון 

מינים בין הפארקים, יתרום לחיזוק למעבר ישמש כשהמסדרון אכן  על מנת ימוש האדם, החי והצומח.לשמיים והן לש

 המיניםלתמוך וליצור את תכונות בית הגידול אותו  עליוהמגוון הביולוגי הקיים ואולי אף יציל מינים מסכנת הכחדה, 

יתמוך גם במינים הקיימים ואולי אף ימשוך להם. חשיפת הנחל והרמת מפלסו אל מעל הקרקע  יםלשימור זקוק הרצויים

 אליו מינים חדשים באמצעות אספקת המים לאורכו. 

 

 

 

 

 

 

 נתיבי אילון פארק השרון פארק הירקון



11 
 

 תל אביב ופארק הירקון. -סקר מצאי ציפורים בפארק אריאל שרון וסקר טבע עירוני 3.7

סקרים אקולוגים שנערכו לאחרונה: סקר מצאי  והשוונו שניעל מנת לבחון את התכנות המסדרון האקולוגי, בחנו 

ערכנו טבלאות ציפורים בפארק אריאל שרון )המהווה חלק מפארק דרום( וסקר טבע עירוני של תל אביב ופארק הירקון. 

אזור הגידול הנדרש והמינים המשותפים לשני הפארקים,  איתורהמשוות את סוגי המינים השונים המתקיימים בהם. 

מעוניינים בחיזוקם, שמינים הקבלת החלטות אסטרטגיות לגבי הספר האדום.  מבחינתור קיומם, ומה דרגתם עב

 בחשבון ולנסות לתכנן את התנאים התאימים לקיומם. לקחת מינים אנדמים שיש  שימורם ואיתור

 

 זוחלים, חרקים ופרפרים 3.3.1

. בנוסף חרדון ועוד ,כגון: תנים, דרבנים, צבי יבשהכי ישנם מינים משותפים לשני הפארקים  6לפי טבלה  לראותניתן 

 חדף, וקמטן. כמינים הנמצאים בסיכון נמון  םישנ

התנאים  המשותפים לשני הפארקים באמצעות יצירתמנות לחזק את המינים חיבור שני הפארקים טומן בחובו הזד

לנסות למנוע את בנוסף יש בסיכון נמוך. למינים  שלו, הן למינים שלא בסיכון והןגידול  לכל מין ובת מיםהמתאי

ןלבחון האם רוצים את חקרבת כל בעלי החיים לעיר, כמו התנים שלא בטוח שרוצים  התפשטות מינים פולשים.

 שתהייה להם את האפשרות לחדור אל העיר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השוואה בים מיני הזוחלים, חרקים והפרפרים בפארק הירקון  -6טבלה 

 איילון לפי הסקרים האקולוגיים שנערכו בהם.ופארק 
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 ציפורים 3.3.2

, אחד מהפאקיםבישנם ציפורים המתגוררות  ניתן לראות סוגים שונים של ציפורים ומיקומם באזור: 7לפי טבלה 

 .ישנם ציפורים נודדות שעוברים בפארק לעצירה, מנוחה ואגירת מזוןציפורים המתגורים בשניהם ו

גם  מתפתחותציפורים שאין צורך להגן עליהם מכיוון שהם מחקר ומערך קבלת החלטות הכולל איתור ה עריכת

את  המייצר תכנון מושכל .איתור ציפורים רגישות שיש צורך להגן על בית הגידול שלהם באיזורים מופרים ועירוניים.

לחיזוק המגוון הביולוגי  יוביל תכנון נכון. לאורך המסדרון האקולוגיהמתאימים למינים הרצויים תכונות בתי הגידול 

לחזק ולוודא שהמערכת האקולוגית תתקיים יעודד הגירה של מינים חדשים. כדי ומינים קיימים  תהכחדימנע  והקיים, 

מכיוון באמצעות חיזוק קשרי צמח /מאביק. שירותי המערכת נוכחות לעודד את  במסדרון האקולוגי המתוכנן, יש

 מבני האדם. תמידית בתוך סביבה עירונית המופרעת ומושפעת וגי הזה ממוקם שהמסדרון האקול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השוואה בים מיני הציפורים בפארק הירקון ופארק איילון לפי  -7טבלה 

 הסקרים האקולוגיים שנערכו בהם.
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 דרכי יישום בתחום הסביבתי אקולוגי  -דגשים  3.8

איתור סוגי  .חשוב, המהווה כלי ליצירה ושיקום של בתי גידול ייחודיים ששגשגו כאן בעבר הפארק הינו מסדרון אקולוגי

לשמור ולטפח ובחינת אזור הגידול  רוציםהחלטה אלו מינים הקבלת ו בשני הפארקים הקיימיםהצמחייה, והמינים  

 המתאים עבורם.

 באמצעות בני האדם כמות המינים יורדת,  באזורים המופרים -יצירת אזורים לשימוש התושבים משופרים אקולוגית

 את האדם.  המשמשיםצמחים מגוונים באזורים  תוך שילוביש להשאיר בפארק המתוכנן  אזורים לא מופרים 

 רצויים: עצים, שיחים, פרחים וכו'כלתמוך במינים שנמצאו  על מנתהצמחייה מותאמת ומגוונת -שירותי מערכת ,

 פרפרים.כהפצה, מזון ויצירת בתי גידול לשירתי מערכת לבעלת זרעים  צמחייהלחשיבות לפרחים ותוך מתן 

 טיהור מי הנחל  לשמים לשימוש המינים השונים. שיפתוחו ,וחשיפת הנחל ושמירה על המשכיות -שיקום נחל איילון

 הרחבת מקטעים מהנחל עבור יצירת דיג ציפורים ומינים אחרים. ,עבור שתייה ,ושמירה על איכותם וצלילותם

 צרו מערכות אקולוגיות המאכלסות ציפורים ודו חיים בשילוב חינוך ומחקר.יאגמים קטנים ובריכות חורף שי

 לתמוך ביצירת בתי גידול איכותיים ושמירה על המגוון  על מנתוהמים המשכיות שטחי הצמחייה  -המשכיות

 –. העשרת צמחייה מערכת מאפשרת מעבר חומרים ושירותיוהמשכיות המאפשרת מעבר של המינים  הביולוגי.

 נטיעת עצים , שיחים ופרחים במרחקים קטנים )להפצה( שיתנו מזון ומקום שהייה למינים השונים.

 תיבות קינון נקיטת פעולות שישפרו את תנאי המערכת האקולוגית כגון התקנת  -שמירה על מגוון ביולוגי והעשרתו

 תייקם ולשפר את איכות בתי הגידול שלהם.הלהם ל אפשרותומאזור ל המושכות ציפורים מקומיות ונודדותוהאכלה 

 בין האדם לטבע.  בנושא מערכת היחסיםשילוב פונקציות  -ומחקר הסברה וחינוך 

 

 סיכום .4

אך נראה כי תוכנן באופן משמש כ"אי" מרוחק ומנותק מ"היבשת".   בטקסס , Klyde Warren Parkהפרויקט שבחנו, 

מצד אחד הסיכוי להגירה אל הכתם מועט, אך מצד זה מכיוון שאין "יבשת" קרובה להתחבר אליה. עובדה זו מראה כי 

שני ישנה אפשרות להמצאות רבה יותר של מינים מאשר היו בו בעבר, מכיוון שהאזור שימש ככביש והיה נטול חיים. 

יכולת יצירת , יוון שלא תהייה להם הפרעה מבחוץים ייחודים בכתם מנותק, מכבנוסף, ישנה אפשרות להתפתחות מינ

תנאים שלא יכולים להתקיים באזורים המופרעים מ"היבשה" הקרובה. יתכן כי למרות גודלו הקטן של הכתם, ימצאו בו 

יבשת המינים  צעירים. תיאוריית אוכלוסיית העל טוענת כי בהעדר מיניםיותר מינים בעקבות בידודו מהסביבה, 

 מידעמתקיימים בכתמים מפוזרים במרחב כאשר הכתמים תומכים זה בזה באמצעות מערכת יחסי גומלין המספקת 

 ובנוסף למינים הרצוייםמתאימים התנאים זה לכלול את ה"אי"  בתכנון קיימת חשיבותומאפשרת העברת חומרים, לכן 

 ת תוכל להתקיים.שירותי מערכת כדי שהמערכת האקולוגית המבודד לאספקת

קירוי איילון. התכנית לקירוי אילון עדיין בשלבים מוקדמים של בדיקות התכנות.  הינוהמקביל בישראל שנבחן  הפרוייקט

פארק הירקון  :של חיבור הפארקים היחידים שנשארו בגוש דןמעמיקה להבין מהחומר הקיים כי אין בחינה אך ניתן 

 . בלבדחיבור עירוני בעלי מקטעים  כולל התכנוןל איילון. ופארק דרום ואין חשיבה על חשיפת נח

באמצעות חשיפת אלו רחבה יותר בטענה כי יש כאן הזדמנות חד פעמית לקשור בין שני "איים"  ראייההינה הצעתנו 

צומח. קישור ה"איים" באמצעות מסדרון אקולוגי שיתוכנן לאחר קביעת המינים אותם לחי ולנחל איילון לבני האדם, 

מסדרון באופן מושכל,  תכנון. אלו נבחריםים המתאימים לבתי הגידול למינים יצירת התנא , תוךמעוניינים לשמר ולטפח

אזורים ללא  והשארתנחל איילון  וטיהור שיקוםהלא רצויים, ואת הקישור המרחבי והאקולוגי לפי המינים הרצויים  שיצור
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שירותי המערכת, מכיוון  קיוםהפרעת האדם, למרות מיקומו במוקד עירוני, תוך שילוב צמחייה ואלמנטים שיחזקו את 

 .אף להגדילואולי ו המגוון הביולוגי אותו רצינואת שבלעדיהם לא יווצר ההקשר ולא תווצר המערכת האקולוגית הכוללת 

שיצר "אי" מנותק בתוך סביבה עירונית, על  בטקססיגוד לפרוייקט ניתן לראות כי בנ הפרויקטיםשני  תלסיכום, בהשווא

יש בפרוייקט בישראל הזדמנות ליצור מערכת אקולוגית רחבה יותר וליצור את הקישור האקולוגי  ,יתרונותיו וחסרונותיו

רכת עום מקי לאפשרהמרחבי שלא היה ניתן ליצור בפרוייקט בטקסס. חובה עלינו המתכננים לא לפספס הזדמנות זו ו

 אקולוגית מקושרת ורחבה יותר במרכז העירוני בגוש דן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בגוש קירוי איילון כמסדרון אקולוגי המקשר בין שני ה"אים" הקיימים 
 דן: פארק הירקון ופארק דרום

– Klyde Warren Park-   קירוי כביש ראשי ויצירת "אי" מנותק מכל
 "יבשת" קרובה. 
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