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לכבוד :חברי צוות היגוי
הנדון :סיכום ישיבת צוות היגוי של המרכז הביו-אזורי לניהול מערכות אקולוגיות במרחב
ירושלים מס 3 .שהתקיימה בתאריך  4....2במתחם  ,JVPדרך חברון  ,42ירושלים
נוכחים:
נעמי צור ,יו"ר המרכז הביו-אזורי
הלין רומני ,מנהלת המרכז הביו-אזורי
ד"ר יואל סיגל ,יועץ בכיר למרכז הביו-אזורי
ד"ר ערן ברוקוביץ ,אקולוג ,המרכז הביו-אזורי
פזית שוויד ,מ"מ ,מנהלת ,החלה"ט קהילת ירושלים
פנינה קפלן ,מתכננת ,החלה"ט קהילת ירושלים ,חברת צוות המרכז
גיל רייכמן ,מנהל מחלקת איכות הסביבה ,עיריית ירושלים
מנחם זלוצקי ,ראש אגף שטחים פתוחים ,המשרד להגנת הסביבה
ד"ר ניצן לוי ,מנכ"ל איגוד ערים יהודה
קרו קלס ,רכזת תחום שרותי מערכת אקולוגית ,המארג
נילי ברג ,רכזת ,עיר עליה לרגל ירוקה
התנצלו:
אריה קינג ,חבר מועצה ,עיריית ירושלים
סיגלית רחמן ,מנהלת החלה"ט קהילת ירושלים
תמר רביב ,המשרד להגנת הסביבה
מלני סימון ,עוזרת מחקר ,המרכז הביו-אזורי
לירון מעוז ,מ"מ מנהלת מחלקת הקיימות ,עיריית ירושלים
טל פרי ,מתכננת ,אגף התכנון ,המשרד להגנת הסביבה
זאב הכהן ,מתכנן מרחב י-ם והרי יהודה ,רט"ג
מוחמד נכאל ,מתכנן ,פרוייקט הקידרון
להלן סקירת הנושאים שנידונו בישיבה:
 ..דברי פתיחה – נעמי צור ,יו"ר המרכז ,בירכה על זכייתה של ירושלים בפרס הגלובוס הירוק של
אירגון חיים וסביבה עבור תוכנית אב לטבע עירוני בירושלים בשיתוף החברה להגנת הטבע,
המשרד להגנת הסביבה ורשויות התכנון המחוזיות ,לגיבוש מדיניות כוללת לתכנון ,שימור ,טיפוח
ופיתוח אתרי טבע עירוני .התוכנית ,ראשונה מסוגה בקרב הרשויות המקומיות בישראל ,משלבת
גם עקרונות של מיזם  LABהבינלאומי לשימור המגוון הביולוגי ברמה המקומית .הפרס הוענק ב-
 ...6..2בטקס חגיגי בכנסת.
 .4עדכונים – חקלאות עירוני  -הלין רומני ,מנהלת המרכז ,דיווחה על תכנון וביצוע סקר בשיתוף
החברה להגנת הטבע ויחידת איט"ק מעיריית ירושלים ,בנושא ייצור מזון בתוך ומסביב לעיר
ירושלים .נבחר מדגם של גינות קהילתיות לשלב ראשון של הסקר שמטרתיו:
_____________________________________________________________________
המרכז הביו-אזורי לניהול מערכות אקולוגיות במרחב ירושלים
מתחם המדיה  | JVPדרך חברון  | 42ירושלים 93542
טל | 054-6751341 ,24-7424526 :פקס24-7452322 :
jerusalem.bioregion@gmail.com

א.
ב.
ג.

לאמוד את תרומת הגינות הקהילתיות לייצור מזון מקומי כיום וכמה יוכלו לתרום לכך
בעתיד.
להשתמש בידע מקומי לאיתור אזורים פוטנציאליים בשכונות היכולים להיות מיועדים
לייצור מזון
(בהמשך) למפות את הנתונים במערכת המידע הגיאוגרפי ( )GISשל העירייה ו/או במפה
הירוקה.

לשם כך ,קבוצת מתמחים (סטודנטים מחו"ל) יערכו סקרים בחודשי יוני ,יולי ,אוגוסט וספטמבר
בהדרכת הצוות המקצועי של המרכז הביו-אזורי.
 .3הרצאה  -המארג :פרויקט הערכת המערכות האקולוגיות של ישראל  -קרן קלאס ,רכזת תחום
שרותי מערכת אקולוגית של תוכנית המארג הציגה את פרויקט מערכות אקולוגיות ורווחת
האדם – התכנית הלאומית להערכת מצב הטבע בישראל בחסות האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים ..קרן הסבירה שהתוכנית התפתחה בארץ בעקבות סיום הערכה של
המערכות האקולוגיות באנגליה ב 4000 -בשם Millennium Ecosystem Assessment
שהציגה את שירותי המערכת האקולוגית כתהליכים בעלי חשיבות לקיום האדם ורווחתו.
לאחרונה הצטרפה ישראל ליוזמת ה European Commission -לקידום יישום של
אסטרטגיית המגוון הביולוגי הנקראת MAES - Mapping and Assessing Ecosystem
.Services

יעדי תוכנית המארג הם:
להגביר את המודעות לערך הרב-מימדי של הטבע עבור האדם ולתלות שלנו
א.
במערכות אקולוגיות מתפקדות.
ב.

דיון:

לייצר כלי עזר למנהלים ומעצבי מדיניות המטמיע את ערכם של שרותי המערכות
האקולוגיות והמגוון הביולוגי המעורב באספקתם בהליכי התכנון וניהול של
שטחי המדינה.

דוח המארג יוכן בהתאם לחלוקת הארץ למערכות אקולוגיות בקטגוריות שונות :ימיות,
חקלאיות ,מדבריות ,עירוניות ,ים תיכוניות ,מקוי מים פנים ארציים .מעל  .00מומחים
תורמים לכתיבת הפרקים השונים .הדו"ח הסופי צפוי להתפרסם באמצע .40.0
התנהל דיון בנושא חשיבות המידע שיוצג בדו"ח המארג והטמעתו בקרב גופים ממשלתיים ומקומיים.
הועלו ספקות לגבי היכולת להעביר את המסרים בצורה יעילה ואפקטיבית .הוצע להקים פורום ,כבר
בשלב הראשוני של הכנת הדוח ,שתפקידו יהיה להביא את הנושא לציבור .הוצע גם להעביר את
המצגת על שירותי המערכת לכמה שיותר גופי תיכנון.
סיכום והמלצות:
-.
-4
-3
-2

הוצע לצרף את המרכז הביו-אזורי ירושלים למועצת המארג.
הוצע ליצור קשר עם משרד הפנים כדי לעניין אותם בהשתלמות בנושא המארג עבור מתכנני
המחוז.
הוצע להיות בקשר עם ד"ר אלון לוטן (אקולוג של המרחב הביוספרי ברמת מנשה) שמחליף
את קרן ,היוצאת לחו"ל ללימודים.
להיות בקשר עם יהל פורת ,אקולוג של קק"ל במועצת המארג ,וגם עם דוד ברנד ,יערן הראשי
בקק"ל.

הישיבה הבא של צוות ההיגוי נקבע ל -יום ב' 42 ,לספטמבר.
בברכה,
הלין רומני ,מנהלת המרכז הביו-אזורי ירושלים
העתקים :נוכחים וחברי צוות היגוי

