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כללי

.אחד היובלים העיקריים של נחל לכיש

תחילתו ממערב לחברון. מ"ק50-אורכו כ

.נשפך לנחל לכיש בסמוך לגשר עד הלום

9.1.13, גשר עד הלום



מטרות

שיקום הנחל וגדותיו

הפיכת הנחל לרצועת טיילות אזורית

נוף ומורשת, טיפול וטיפוח בערכי טבע 



יעדים

ניקוי ושיקום ערוץ הזרימה כולל שיקום צמחיית הערוץ

שיקום צמחי, טיפול במפגעים–שיקום גדות 

יצירת גבול בין השימושים השונים משני צידי הנחל לבין גדות הנחל

שאיפה ליצירת מערך תנועה רציף לאורך הנחל

קשר בין האתרים השונים במרחב הנחל

קישור בין היישובים השונים לאורך ומשני צידי הנחל

שימור וטיפוח ערכי טבע  

שיקום והדגשת ערכי מורשת

נטיעות נופיות להדגשת הנחל

יצירת אזורי שהיה ופנאי









A

B





















מסילת  

הרכבת

דרך  

מתוכננת

מתקן גז

מאגר  

תימורים

ת.הרחבת א

חדש.ת.א

40מחלף כביש 

ת קריית  .א

מלאכי ישן

שכונה  פ"שצ

חדשה

אורות

בסיס חצור

חקלאות

חקלאות

חקלאות

חקלאות

חקלאות

חקלאות

יער עזריקם

חקלאות

חקלאות
חקלאות



מסילת  

הרכבת

דרך  

מתוכננת

מתקן גז

מאגר  

תימורים

ת.הרחבת א

חדש.ת.א

40מחלף כביש 

ת קריית  .א

מלאכי ישן

שכונה  פ"שצ

חדשה

אורות

בסיס חצור

חקלאות

חקלאות

חקלאות

חקלאות

חקלאות

חקלאות

יער עזריקם

חקלאות

חקלאות
חקלאות



עקרונות תכנון

מהר לים  –נחל האלה 



זרימה במרחב ובזמן בין ההר לים-נחל האלה 



קסטינה

תורמוס-תל א

-בוטני א

שרקייה

-בוטני א

ערבייה

בית דראס

אסדוד

צאפי-תל א

בורקה

יסור

מסמיה

ֵלא ַהיָּם ֵאיֶננּו מָּ ִכים ֶאל ַהיָּם וְּ ִלים ֹהלְּ חָּ ל ַהנְּ (7' קוהלת א)...כָּ 1880



התגלה בתל תורמוס-סקרופג רומי

1950-מעברת קסטינה

1948, בסיס חצור, 101טייסת 

1935, באר טוביה

1940( ?)כפר ורבורג 

1899, באר טוביה

מעברת קסטינה

י חייל אוסטרלי"צויר ע1941–בית הקולנוע במחנה קסטינה 



A

B

C

D

E
F

A

B

C

D

E

F

נחל במרחב חקלאי פתוח

נחל במרחב כפרי משולב

נחל בגבול ישוב עירוני

נחל במרחב כפרי

נחל סמוך לבסיס חצור

נחל סמוך ליער עזריקם



A



B

C



C



D



E



F







6מעבר רחב מתחת לכביש 

ערוץ צר בין שדות חקלאיים

גדות ערוץ בשיפוע מתון ועצים בודדים

מטע זיתים בתוך ערוץ הנחל

מאגר מים 

40מעבר בוקס מתחת לכביש 



מעבר אירי 

תעשייה .תעלת נחל לצד א

ערוץ נחל רחב ללא צמחייה לצד הבסיס

קריית מלאכי–נחל לצד שכונה עירונית 



.שביל הולכי רגל ואופניים רציף לכל אורך תוואי הנחל1.

(הולכי רגל ואופניים)הפרדה בין תנועת רכב לתנועה רכה 2.

הפרדה בין דרכים חקלאיות לתנועה רכה3.

ככל הניתן" הטבעית"הרחבת רצועת הנחל 4.

קישוריות אל הישובים הקיימים5.

טיפוח ופיתוח האתרים השונים לאורך הנחל6.

.יצירת גבול בין השימושים השונים לבין גדות הנחל7.



שביל אופניים רציף לכל אורך תוואי הנחל המתוכנן1.

במקרים מיוחדים ניתן לתכנן )שביל הולכי רגל יהיה משותף עם שביל האופניים 2.

נוסף/ שביל הלכי רגל נפרד

–דרך רכב 1.

חלופת תנועת רכב לא רציפה  -א

חלופה מעגלית-ב

ציר אורכי-ג

–מאפייני מוקדי הפיתוח 2.

מיקום מוקדי הפיתוח-א

האינטסיביותרמת -ב



הלכי רגל/ שביל אופניים 

שביל אופניים

שביל אופניים והלכי רגל משותף לאורך כל הנחל–הנחת הבסיס 



1-'חלופת דרכים מס

דרך רכבשביל אופניים

מוקד נגיש לרכב

ישוב סמוך

לא קיימת רציפות תנועת רכב 

מוסדרת לאורך הנחל



4.0 1.0 3.0 1.0
משתנה

1.0 4.0
/דרך רכב

רכב חקלאי
/הלכי רגל

אופניים

רצועת 

הפרדה

רכב חקלאי שדה חקלאי/ מטע
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1-'חלופת דרכים מס

להגדלה

להגדלה

להמשך

דרך רכבשביל אופניים

מוקד נגיש לרכב

ישוב סמוך



1-'חלופת דרכים מס

לחזרה



לחזרה



2-'חלופת דרכים מס

דרך רכב

מוקד נגיש לרכב

ישוב סמוך

דרך רכב מקומית שביל אופניים



2-'חלופת דרכים מס

קריית מלאכי

מאגר תימורים

מפגש הנחלים

אורות

יער עזריקם

דרך רכב

מוקד נגיש לרכב

דרך רכב מקומית

שביל אופניים



3-'חלופת דרכים מס

מאגר תימורים

מפגש הנחלים

אורות

יער עזריקם

דרך רכב

מוקד נגיש לרכב

דרך רכב מקומית

שביל אופניים



3-'חלופת דרכים מס

מאגר תימורים

מפגש הנחלים

אורות

יער עזריקם

דרך רכב

מוקד נגיש לרכב

דרך רכב מקומית

שביל אופניים



מאגר תימורים

מפגש הנחלים

אורות

יער עזריקם

קריית מלאכי

מאגר תימורים

מפגש הנחלים

אורות

יער עזריקם

דרך לא רציפה ומוקדים מקומיים –1חלופה 

דרך מעגלית ומוקד פיתוח מרכזי –2חלופה 

המשך דרך נחל האלה ומוקדים כפריים לאורכה –3חלופה 



חלופה נבחרת

מאגר תימורים

מפגש הנחלים

אורות

יער עזריקם

קריית מלאכי.ת.א

קריית מלאכי

דרך רכב

מוקד עירוני

שביל אופניים 

והולכי רגל ראשי

שביל אופניים
מוקד כפרי



תיקי פרויקטים

תכנית אב נחל האלה



מאפייני ביקוש
רוכבי אופנים והולכי רגל  ממרחב  

ישובי מועצה אזורית באר  , התכנון

רוכבי . יואב וקרית מלאכי, טוביה

אופניים ורצים מהישובים השונים  

(  גן יבנה, אשדוד)למרחב התכנון 

.ומטיילים ורוכבי אופניים מכל הארץ
המטרה

הכשרת שביל אופניים והולכי 

רגל אורכי על בסיס הנחל

מיקום
6בין כביש , נחל האלה

במזרח ויער עזריקם במערב 

  .

תאור הפרויקט המוצע
הכשרת שביל אופניים והולכי רגל      

מ "ק14-אורך השביל כ. לאורך נחל האלה

השביל יהיה מופרד לחלוטין מתנועת כלי 

.  רכב וכלים חקלאיים

שביל אופניים והולכי רגל ראשי

תכנית אב נחל האלה

מאגר תימורים

מפגש הנחלים

אורות

יער עזריקם

קריית מלאכי.ת.א

קריית מלאכי

תימורים

באר טוביה

ערוגות

כפר אחים

שביל אופניים 

והולכי רגל ראשי

מוקד כפרי



אפיק הנחל /דרך רכב

רכב חקלאי
דרך חקלאיתטיפול בגדת נחל /הלכי רגלשדה חקלאי/ מטע

אופניים

שדה/ מטע

דרך חקלאיתאפיק הנחל שדה/ מטעשדה חקלאי/ מטע /הלכי רגל

אופניים

אפיק הנחל /דרך רכב

רכב חקלאי

/הלכי רגלשדה חקלאי/ מטע

אופניים

תעשייה. א גינון

שביל אופניים והולכי רגל ראשי

תכנית אב נחל האלה
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מאפייני ביקוש
נופשים ומטיילים מהאזור  

ומכל הארץ

המטרה

הכשרת דרך רכב על בסיס  

הנחל ודרכים חקלאיות

תאור הפרויקט המוצע
המותאמת  . מ"ק15-הכשרת דרך שאורכה כ

לנסיעת כל כלי הרכב בכל ימות השנה לאורך  

.  מקטעים של הנחל ובמרחב החקלאי הסובב

.הדרך תוכל לשמש גם כדרך חקלאית

דרך רכב

תכנית אב נחל האלה

מאגר תימורים

מפגש הנחלים

אורות

יער עזריקם

קריית מלאכי.ת.א

קריית מלאכי

תימורים

באר טוביה

ערוגות

כפר אחים

מוקד כפרי

דרך רכב

מיקום
6בין כביש , נחל האלה

במזרח ויער עזריקם במערב 

  .



אשכולות פיתוח

מוצע  (. שבילים ודרכים)בנוסף למערכת הנחלית האורכית 

:אשכולות מרכזיים3-פיתוח ב

(כפר אחים, תלמי יחיאל, קריית מלאכי, אחווה)אחווה -אשכול קרית מלאכי•

באר טוביה-אורות -אשכול קרית מלאכי •

(תימורים, ערוגות, ינון, אל עזי, כפר הריף)אשכול מרחב חקלאי פתוח •

תכנית אב נחל האלה



מאפייני ביקוש
נופשים ומטיילים מהאזור  

 .ומכל הארץ

תושבי הישובים הכפריים  

תושבי  , והסטודנטים מאחווה

,  למטרות נופשקרית מלאכי

קשר לנחל וחיבור  , ספורט

בין הישובים שלא דרך  

.כבישים

המטרה

חיזוק קרית מלאכי כמוקד   

.  העירוני היושב על ציר הנחל

פיתוח אתרים ומוקדים בעלי  

ענין על ציר הנחל וסביבתו  

. בסמוך לקרית מלאכי

הכשרת דרכי רוחב המקשרות 

כפר  )בין הישובים הסמוכים 

תלמי יחיאל ואחווה  , אחים

(לקרית מלאכי ולציר הנחל

תאור הפרויקט המוצע
:הכשרת מספר מוקדי ענין וביניהם

תל קסטינה•

40ממערב לכביש " הנפתול"•

40חורשת האקליפטוס ממערב לכביש •

גשר הרכבת התורכי•

"  פארק אזור התעשיה"•

אחווה ותלמי יחיאל לנחל, דרכי אופניים מקשרות בין כפר אחים•

קישור מערך השטחים הפתוחים של קרית מלאכי לנחל•

מלאכי. ק. ת.הכשרת מערך קולט קהל בקרית מלאכי ובא•

תכנית אב נחל האלה

מיקום
אחווה  , תלמי יחיאל בצפון

קרית מלאכי בדרום , במזרח

  .

(כפר אחים, תלמי יחיאל, קריית מלאכי, אחווה)אחווה -אשכול קרית מלאכי



חלופה נבחרת

דרך רכב

מוקד עירוני

שביל אופניים 

והולכי רגל ראשי

שביל אופניים
מוקד כפרי

מאגר תימורים

אורות

קריית מלאכי.ת.א

קריית מלאכי

(כפר אחים, תלמי יחיאל, קריית מלאכי, אחווה)אחווה -אשכול קרית מלאכי



מאפייני ביקוש
תושבי הישובים הכפריים  

למטרות  תושבי קרית מלאכי

קשר לנחל  , ספורט, נופש

וחיבור בין הישובים שלא  

.דרך כבישים
המטרה

פיתוח אתרים ומוקדים בעלי  

ענין על ציר הנחל וסביבתו

הכשרת דרכי רוחב המקשרות 

באר  )בין הישובים הסמוכים 

טוביה ואורות לקרית מלאכי  

(ולציר הנחל

תאור הפרויקט המוצע
:הכשרת מספר מוקדי ענין וביניהם

1947החלטת החלוקה –" המעבר הבטוח"•

חורשת אקליפטוס למרעה דבורים-מכוורת •

דרכי אופניים מקשרות בין באר טוביה ואורות לנחל•

התייחסות להיסטוריה והמורשת של בסיס חצור•

(הסליק הזרוק ביער עזריקם)התייחסות למורשת היישוב היהודי •

קישור מערך השטחים הפתוחים של קרית מלאכי בסמוך לשכונה  •

המערבית לנחל

תכנית אב נחל האלה

מיקום
קרית מלאכי במזרח אורות  

.  באר טוביה בדרום , במערב

באר טוביה-אורות -אשכול קרית מלאכי 

1935, באר טוביה

1948, בסיס חצור, 101טייסת 



אורות

יער עזריקם

קריית מלאכי

קריית מלאכי

(באר טוביה, אורות, קריית מלאכי)באר טוביה -אשכול קרית מלאכי



מאפייני ביקוש
נופשים ומטיילים מהאזור  

 .ומכל הארץ

תושבי הישובים הכפריים  

למטרות  תושבי קרית מלאכי

קשר לנחל  , ספורט, נופש

וחיבור בין הישובים שלא  

.דרך כבישים

המטרה
פיתוח אתרים ומוקדים בעלי  

ענין על ציר הנחל וסביבתו

הכשרת דרכי רוחב המקשרות 

בין הישובים במרחב לציר הנחל

תאור הפרויקט המוצע
:הכשרת מספר מוקדי ענין וביניהם

תל תורמוס ובוסתן תימורים•

אתר צפרות–מאגרי תימורים •

בריכת תימורים•

מתקן הפקת גז•

עזי  -באר אל•

אל  , ערוגות, ינון, דרכי אופניים מקשרות בין כפר הריף•

.ואחווה לנחל, תימורים, עזי

תכנית אב נחל האלה

מיקום
אל עזי  , כפר הריף בצפון

.  תימורים בדרום , במזרח

(תימורים, ערוגות, ינון, אל עזי, כפר הריף)אשכול מרחב חקלאי פתוח 

התגלה בתל תורמוס-סקרופג רומי



חלופה נבחרת

דרך רכב

מוקד עירוני

שביל אופניים 

והולכי רגל ראשי

שביל אופניים
מוקד כפרי

מאגר תימורים

מפגש הנחלים

אורות

קריית מלאכי.ת.א

קריית מלאכי

(תימורים, ערוגות, ינון, אל עזי, כפר הריף)אשכול מרחב חקלאי פתוח 



, תיקי פרויקט

נגזרת מסקר אקולוגי 

נחל האלה



ערוץ הנחל וסביבתו

(לירון סמרפלד: צילמה)ערוץ נחל האלה 



מיקום
16-כ)במערבחצורומאגרבמזרח6כבישבין,האלהנחלערוץ

.המערביבחלקנכלליםחצורומאגרעזריקםיער.(קילומטר

האתרתאור
האדםידיעלעוצבוברובו,לעומקניכרתהתחתרותללא,צרהנחלאפיק

,מאודצרלערוץהסמוךהטבעיהשטח.הנחלגדותהסדרתבאמצעות
ובחלקו,ומטעיםשדותהכוללמישוריחקלאינוףלרובקייםצדיוומשני

.ועירונייםכפרייםיישובים
.מיוערותוחלקןטבעיותחלקן,כורכרבגבעותמאופייןעזריקםיער

הםקבועמיםכמקוראך,מלאכותייםהינםוחצורתימוריםהמיםמאגרי
.רביםנודדותציפוריםמיניאליהםמושכים

המטרה
,אקולוגיתכהזדמנותוראיתההאלהלנחלהאבתוכניתכתיבתמינוף
חלקלהםולהשיבוסביבתוגדותיו,הנחלערוץאתחלקיתאםוגםלשקם

.המקורייםהאקולוגייםמתפקודיהם

המוצעהפרויקטתאור
שבהםהנחלחלקיכימעידותהסקרתוצאות–לנחלנפתוליםהשבת
.גבוההאקולוגיתערכיותבעליהינם,נשמרנפתוליועלהמקוריהתוואי
הנדסיותלפעולותגםכמו,הנחלשלהמורפולוגילמבנהכינראה

,לפיכך.האקולוגיתערכיותועלרבההשפעה,בוהמתרחשותקיצוניות
העיליהנגרמניהולוכחלק,הקיימיםהנפתוליםבשימורהצורךלצד

השבת-המוסדריםהאזוריםלשחזורלפעוליש,הקרקעלשימורוכאמצעי
.לנחלנפתולים

.Aקטעאתלצייןניתן,המקורייםהנחלנפתולינשמרובהםהאזוריםבין
אתלצייןניתן,הערוץתוואיושונההנפתוליםיושרובהםהאזוריםבין

.הנחלשלוהמערביהמרכזיחלקודהיינו,E-וCקטעים
.אלואזוריםשללשיקומםלפעוליש



מיקום
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.המערביבחלקנכלליםחצורומאגרעזריקםיער.(קילומטר

האתרתאור
האדםידיעלעוצבוברובו,לעומקניכרתהתחתרותללא,צרהנחלאפיק

,מאודצרלערוץהסמוךהטבעיהשטח.הנחלגדותהסדרתבאמצעות
ובחלקו,ומטעיםשדותהכוללמישוריחקלאינוףלרובקייםצדיוומשני

.ועירונייםכפרייםיישובים
.מיוערותוחלקןטבעיותחלקן,כורכרבגבעותמאופייןעזריקםיער

הםקבועמיםכמקוראך,מלאכותייםהינםוחצורתימוריםהמיםמאגרי
.רביםנודדותציפוריםמיניאליהםמושכים

המטרה
,אקולוגיתכהזדמנותוראיתההאלהלנחלהאבתוכניתכתיבתמינוף
חלקלהםולהשיבוסביבתוגדותיו,הנחלערוץאתחלקיתאםוגםלשקם

.המקורייםהאקולוגייםמתפקודיהם

המוצעהפרויקטתאור
להתמודדות"קשיחים"הנדסייםפתרונותאומצובעבר–דינאמיייצוב
.גדותוייצובתעלותחפירת,נפתוליםקיצור,סיכורכגון,נחליםעם

.להשתקםהטבעיתהמערכתעלמקשהזוהנדסיתהסדרה
.Dבמקטעלראותניתןבטוןבאמצעותגדותלייצובדוגמא

בבטוןייצובבמקוםמתכליםוחומריםצומחבעזרתייצובלקדםיש
לצורךרקיעשהייצוב.דינאמיתלסביבהמתאימיםשאינםומסלעות

.קבועותתשתיותעלהגנה



מיקום
16-כ)במערבחצורומאגרבמזרח6כבישבין,האלהנחלערוץ

.המערביבחלקנכלליםחצורומאגרעזריקםיער.(קילומטר

האתרתאור
האדםידיעלעוצבוברובו,לעומקניכרתהתחתרותללא,צרהנחלאפיק

,מאודצרלערוץהסמוךהטבעיהשטח.הנחלגדותהסדרתבאמצעות
ובחלקו,ומטעיםשדותהכוללמישוריחקלאינוףלרובקייםצדיוומשני

.ועירונייםכפרייםיישובים
.מיוערותוחלקןטבעיותחלקן,כורכרבגבעותמאופייןעזריקםיער

הםקבועמיםכמקוראך,מלאכותייםהינםוחצורתימוריםהמיםמאגרי
.רביםנודדותציפוריםמיניאליהםמושכים

המטרה
,אקולוגיתכהזדמנותוראיתההאלהלנחלהאבתוכניתכתיבתמינוף
חלקלהםולהשיבוסביבתוגדותיו,הנחלערוץאתחלקיתאםוגםלשקם

.המקורייםהאקולוגייםמתפקודיהם

המוצעהפרויקטתאור
יש,הנחלשלהטבעיהדינאמילאופיובהתאמה–נחלמסדרוןהגדרת
הצפהפשטאזוריאתלאתריש.לאורכוהקרקעשימושיאתלהגביל

לשיקוםלפעוליש,במקביל.תפקודםעלשמירהלצורךככאלהולהגדירם
זריעהאושתילה,נטיעהבאמצעות–הנחלערוץלאורךהצומחממשק

אוהזרעיםשמקורחשוב.לאזורהאופייניים,מקומייםמיניםשל
שלכניסהלמנועכדיהסקרלאזורסמוכיםגידולמבתייהיההשתילים
שלמשולבתמערכתשלקיומהולעודדלשלבמומלץ.שוניםאקוטיפים

.ועשבונייםשיחבני,שיחים,עצים
שיקוםלצורךקריטיותהינן,הנופילשיקוםתרומתןלצד,אלופעולות

וסחףמזהמיםזליגתולצמצוםהנחלערוץבסביבתהטבעייםהגידולבתי
.בקרבוהמתנהלתהאקולוגיתולמערכתלאפיקקרקעי
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.רביםנודדותציפוריםמיניאליהםמושכים

המטרה
אםוגםלשקם,אקולוגיתכהזדמנותוראיתההאלהלנחלהאבתוכניתכתיבתמינוף

האקולוגייםמתפקודיהםחלקלהםולהשיבוסביבתוגדותיו,הנחלערוץאתחלקית
.המקוריים

המוצעהפרויקטתאור
וחקלאיטבעישטחשלפסיפס
,הטבעלשמורותמעברגםהביולוגיהמגווןעללהגןשישרחבהמהסכמהכחלק

."לטבעידידותיתחקלאות"שלבגישהלנקוטישכיעולה,ומיועריםחקלאייםבאזורים
שטחיםהכוללים,תפקודיםמרובינופיםשלפסיפסלקיוםלפעוליש,כךלשם

.בשניהםמצויהביולוגיהמגווןכאשר,טבעייםושטחיםחקלאיים
,חקלאייםשטחיםהמוקפיםמיםומקווילחיםגידולבתיבהימצא:משמרחיץרצועות
:שמטרותיהן,משמרחיץרצועותלקייםחשוב

המערכתלתוךהמיםעםהמגיעיםהמזהמיםוצמצוםהמיםאיכותעלשמירה•
.האקולוגית

לתוךומזהמיםאורגניחומר,אדמהשלסחיפהוהפחתתהעיליהנגרצמצום•
.הערוצים

המיניםמגווןעלשמירה;הלחיםהגידולבבתיהביולוגיהמגווןעלשמירה•
יצירת;המיםבקרבתהיבשתייםהגידולבבתיחייהםמחזוראתהמשלימים
.לחיםגידולבתיביןמקשריםמסדרונות

בפועלמגיעיםהשוניםהקרקעושימושי,חיץרצועתכללקיימתלאהאלהבנחלכיום
.מטרים60-30שרוחבןהערוץצדימשניחיץרצועותליצוריש.הערוץלשפתהישר

.מזהמיםבהסרתהמסייעומשוקםטבעיבצומחעשיריםיהיוהחיץאזוריכימומלץ
.סמוכיםחקלאייםקרקעשימושיביןהפרדהליצורמנתעל,זאת
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המטרה
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.המקורייםהאקולוגייםמתפקודיהם

המוצעהפרויקטתאור
וחקלאיטבעישטחשלפסיפס
לשמורותמעברגםהביולוגיהמגווןעללהגןשישרחבהמהסכמהכחלק
שלבגישהלנקוטישכיעולה,ומיועריםחקלאייםבאזורים,הטבע

נופיםשלפסיפסלקיוםלפעוליש,כךלשם."לטבעידידותיתחקלאות"
כאשר,טבעייםושטחיםחקלאייםשטחיםהכוללים,תפקודיםמרובי
.בשניהםמצויהביולוגיהמגוון
ביןמעבראזורימהוויםהחקלאייםהשטחיםשולי-שולייםאזורי

החקלאייםהשטחיםבשולי.הטבעייםהגידוללבתיהחקלאיותהקרקעות
זריעהבאמצעות,ויציבהמגוונתצומחחברתלעודדבמיוחדחשוב

,הקרקעהפיכתכגוןהפרעותצמצוםולצידה,מקומייםמיניםשלונטיעה
.יתרודישוןשנתית-הרבהצמחייההסרת
טבעייםבתהשטחישלקיימיםכתמיםלשמרמומלץ-טבעייםכתמים
והתפקודהביולוגיהמגווןבשמירתהחשובתפקידםמפניזאת,יחסית

.והחקלאייםהטבעייםהשטחיםבפסיפסהאקולוגי
ביןהמשלבמגווןחקלאיפסיפסליצורמומלץ-החקלאיהפסיפסגיוון

החקלאיהפסיפסהטרוגניותכימומלץ,כןכמו.שדהוגידולימטעים
מחזורשלממשקבאמצעות,בזמןגםאלא,במרחברקלאתתקיים
.זרעים



ממשק צומח ונטיעות ביער עזריקם

לירון : צילמה)אקליפטוסים וברומית ביער עזריקם 
(סמרפלד
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,מאודצרלערוץהסמוךהטבעיהשטח.הנחלגדותהסדרתבאמצעות

ובחלקו,ומטעיםשדותהכוללמישוריחקלאינוףלרובקייםצדיוומשני
.ועירונייםכפרייםיישובים
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חלקלהםולהשיבוסביבתוגדותיו,הנחלערוץאתחלקיתאםוגםלשקם

.המקורייםהאקולוגייםמתפקודיהם

המוצעהפרויקטתאור
הכורכרגבעות
הדרומיותהכורכרלגבעותשישהרבההחשיבותאתממחישההמפה
הצומחתצורות.הסקרבשטחהגבוהההאקולוגיתהערכיותכבעלי

עלהנשלטות,ובתותגריגותהןהדרומיותהכורכרגבעותעלהטבעיות
:מומלץ,לפיכך.בלבדמעטיםעציםעם,שנתייםרבשיחובנישיחיםידי

משמרתנטועיםלאושטחיםגבעותשלקיומן-הכורכרגבעותשימור
במידת.הדרומייםלכורכריםהאופיינית,ובתותגריגותשלצומחתצורת
.אלושטחיםלהרחיבמומלץהאפשר
זהגידולבביתהמצוייםהעציםמינישלנטיעתם–טבעייםמיניםנטיעת
הצומחחברתשלהתפתחותהאתתעודד,ותאנהזית,חרוב,כשיזף

.באזורהטבעית
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המטרה
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.המקורייםהאקולוגייםמתפקודיהם

המוצעהפרויקטתאור
עזריקםיער

יערשלהמיוערותלגבעותגםשישהרבההחשיבותאתממחישההמפה
הגדוליםהמרחקים.הייעורשלהדלילהאופיבזכותכנראהוזאת,עזריקם

העציםתחת,כך.רבאורשלכניסהמאפשרים,הצעירוגילםהעציםבין
קורנית,מרווניכלוטםומיניםמגווניםעשבונייםלהתקייםיכולים

בסקרשנצפו,קוצניתוסירהשעירמתנן,דביקהלטמית,מקורקפת
:מומלץ,לפיכך.הכורכרגבעותשלהגידולביתאתומאפיינים

כתוצאה,הייעורשלהדלילאופיו–עזריקםביערהעציםדלילותשימור
.הקרקעלפנירבאורהגעתמאפשר,הצעירגילםוכןהעציםביןמהמרחק

עלדילולםאתלשקולישהעציםגדילתבשלישתנהזהואופיבמידה
.לשמרומנת

לביתהטבעייםעציםמינישלנטיעתם-עזריקםביערטבעיותנטיעות
הצומחחברתאתמעודדת,ותאנה,זית,חרוב,שיזףכדוגמתזהגידול

אינושמקורםזריםמיניםלנטועשלאמומלץ.לשמרהוישהטבעית
.בישראל



חלופה נבחרת

דרך רכב

מוקד עירוני

שביל אופניים 

והולכי רגל ראשי

שביל אופניים
מוקד כפרי

מאגר תימורים

מפגש הנחלים

אורות

יער עזריקם

קריית מלאכי.ת.א

קריית מלאכי


