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לכבוד :חברי צוות היגוי
הנדון :סיכום ישיבת צוות היגוי של המרכז הביו-אזורי לניהול מערכות אקולוגיות במרחב
ירושלים מס 1 .שהתקיימה בתאריך  31.11.13במתחם  ,JVPדרך חברון  ,12ירושלים
נוכחים:
נעמי צור ,יו"ר המרכז הביו-אזורי
אריה קינג ,חבר מועצה ,עיריית ירושלים
גיל רייכמן ,מנהל מחלקת איכות הסביבה ,עיריית ירושלים
סיגלית רחמן ,מנהלת החלה"ט קהילת ירושלים
פנינה קפלן ,מתכננת ,החלה"ט קהילת ירושלים
תמר רביב ,המשרד להגנת הסביבה
זאב הכהן ,מתכנן מרחב י-ם והרי יהודה ,רת"ג
הלין רומני ,מנהלת המרכז הביו-אזורי
יואל סיגל ,יועץ בכיר
ערן ברוקוביץ ,אקולוג
מלני סימון ,עוזרת מחקר
להלן סקירת הנושאים שנידונו בישיבה:
 .1החזון והרקע להקמת המרכז – גב' נעמי צור ,יו"ר המרכז ,ציינה שהתקבל מענק להקמת המרכז
בעקבות סיומו של תהליך  .LABתפיסתו של המרכז נובעת מדיונים של בעלי העניין שהשתתפו
בפורומים של  ,LABוהצטרפותה של ירושלים ליוזמת  URBISהבינלאומית שמציבה גישה
מערכתית לקידום מרחבים ביוספרים אורבאניים ע"י שיתוף פעולה אזורי.
 .2מטרות ,תחומי עיסוק והמבנה האירגוני של המרכז – הלין רומני ,מנהלת המרכז ,הציגה את
מטרת המרכז ואופן פעולתו .היא ציינה שמטרת העל היא לייסד תהליך חשיבה תכנונית
מתמשך בירושלים ובמטרופולין לשמירה על מערכות אקולוגיות חיוניות במרחב האזורי ,כנדבך
קריטי בפיתוח בר-קיימא .המרכז יפעל בחמישה תחומים עיקריים:
.1
.1
.3
.2
.5

קידום מודעות לתפיסת העיר כמרכז ביוספרה אזורית
הקמת מאגר מידע
קידום יצירת מסגרת לגיבוש מדיניות על בסיס מידע מחקרי
הקניית תמיכה והדרכה מקצועית
קידום יוזמות ושתפויות
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 .3ניהול מערכות אקולוגיות ושירותי מערכת :החיבור בין מחקר לבין מדיניות – דר' יואל סגל,
יועץ בכיר וחבר בצוות המרכז התייחס לחשיבותו של קידום קבלת החלטות אשר מבוססות על
מחקר מדעי .הוא ציין שהמרכז יקים פורום מחקר ומדיניות בשיתוף אנשי מקצוע ומומחים
מהאקדמיה להערכת מצב המערכות האקולוגיות ושירותי המערכת בראייה איזורית ולקביעת
תחומי פעילות במרחב.
 .4איתור סוגיות ופרוייקטים  -דר' ערן ברוקוביץ ,אקולוג ,חבר בצוות המרכז ומרכז פורום
המדיניות ,התייחס למבנה של הפורום והסביר שהמתודולוגיה תתבסס על Ecosystems
 Approachכאשר חוקרים יוזמנו לשיח על הנושא במטרה להציע המלצות שנגזרות ממחקרים
קיימים .הוא הודיע שבמשך הזמן יתגבשו מספר צוותי עבודה לטיפול בתחומים שונים כגון:
נחלי מיים ,המגוון הביולוגי ,טבע עירוני ,חקלאות עירונית ומינים פולשים.
דיון:


התנהל דיון בנושא אופן קבלת החלטות .גיל רייכמן מהעירייה וזאב הכהן מרט"ג התייחסו
למרכיבי זמן ועלות וציינו שבמקרים רבים מה שקובע למקבלי החלטות הוא גישה מעשית
שפותרת את הבעיה ,עמידה בתקציב ולוח הזמנים.



חבר המועצה אריה קינג ברך על הקמת המרכז והביע את נכונותו לשיתוף פעולה .הוא הציע
לתאם בין צוותים שכבר קיימים כדי למנוע כפילויות ע"י שילובם של המנהלים הקהילתיים
בפעילות המרכז כולל גינות קהילתיות ואוכלוסיות שונות (חרדים ,ערבים) .הוא ציין שלדעתו
פיתוח לא סותר את הקיימות ושניתן לשלב בניה ירוקה וחקלאות עירונית בתכנון העיר.



סיגלית רחמן דיווחה על פירסום המלצות מדיניות אקולוגית של החלה"ט וציינה שירושלים העיר
היחידה בארץ שמקדמת הטמעת מדיניות אקולוגית ברמה הסטטוטורית .היא גם דיווחה על
הקורס הראשון בשיתוף המרכז הביו-אזורי ומרכז השלטון המקומי שנערך בנובמבר  1113עבור
מקבלי החלטות ברשויות מקומיות בנושא טבע עירוני .הקורס יהווה דוגמא לקורסים אחרים
באותה מתקונת שינתנו לקהלי יעד שונים באזור כל כמה חודשים.



תמר רביב מהמשרד להגנת הסביבה בירכה על היוזמות ואמרה שירושלים מובילה בתחום
הקיימות .היא התייחסה לפרוייקטים הבינלאומיים וציינה שהמסמך המדיני שהמשרד מכין ברמה
הארצית מתבסס עם ירושלים כמודל .היא גם הביעה את נכונות המשרד להגנת הסביבה לשיתוף
פעולה עם המרכז.

סיכום והמלצות:
 .1הוחלט להקים צוות היגוי שיכלול את הנוכחים ונציגים מהרשויות האיזוריות :מטע יהודה ,מעלה
אדומים ,בית שמש ,אפרת וגבעת זאב .לשם כך תצא פניה לאיגוד ערים לשיתוף פעולה (לניצן לוי,
איצ'ה מאיר ,בני אלבז ממח' איכות הסביבה במנהל האזרחי) .כמוכן ,המלה"ס תציע נציג מהמחוז.
 .1הוחלט לפנות לנציגים ממזרח העיר ולשלב אותם בצוות ההיגוי (נעים אוויסאט ,פואד אבוחמד,
רנה מנהלת בי"ס בצור בהר ,מוחמד נקל).
 .3יואל סגל יוביל מהלך של קשר עם העירייה כדי ללמוד את יעדיה ל 1112-ולשלבם בפעילות
המרכז.
 .2השקת המרכז תוכנן למוצאי ט"ו בשבט .11.1.12 ,הזמנה נשלחה לרשימת התפוצה של פורום
.LAB

בברכה,
הלין רומני ,מנהלת המרכז הביו-אזורי ירושלים
העתקים :נוכחים וחברי צוות היגוי
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