סיכום סדנת "טבע עירוני בתכנון :ממדיניות למעשה" 25/6/2015
החברה להגנת הטבע בירושלים
בשיתוף המרכז הביו-אזורי ירושלים

ביום חמישי ה 25-ביוני התקיימה סדנה "טבע עירוני בתכנון:
ממדיניות למעשה" ,במסגרת מיזם של קהילת החברה להגנת
הטבע בירושלים בשיתוף המרכז הביו-אזורי בירושלים .מטרת
הסדנא הייתה להקנות את הכלים הנדרשים על מנת ללמוד,
לאמץ וליישם את ההנחיות ואת המדיניות המומלצת לטבע
עירוני בתכנון.
בסדנה ,השנייה בסדרה של סדנאות בנושא ,השתתפו כ20-
מתכננים אורבניים מהמנהלים הקהילתיים והמתכננים
הרובעיים בירושלים .אליהם הצטרפו האקולוגית של עיריית
ירושלים והמתכננים הסביבתיים של החברה להגנת הטבע
מחיפה ומודיעין.
סדרת הסדנאות נולדה בעקבות פרסום "טבע בעיר ירושלים :מדיניות אקולוגית כלל עירונית" של החברה
להגנת הטבע ועיריית ירושלים .הסדנה המיועדת לאנשי מקצוע בתחום התכנון והפיתוח ,התקיימה בתחנה
לחקר ציפורי ירושלים של החברה להגנת הטבע ,אתר טבע ייחודי בעיר.
היום התחיל עם טיבוע של ציפורי התחנה וסיור בשטח .בחלק הראשון של היום צוות החברה להגנת הטבע
הציג את עיקרי סקר הטבע העירוני ,את ההערכה האקולוגית של אתרי הטבע בעיר ואת ההנחיות
והמדיניות הכלל עירונית לשמירה ,טיפוח ופיתוח אתרי הטבע בעיר .הוצג מתווה להטמעת ההנחיות
והמדיניו ת במערכות התכנון בירושלים ודר' ערן ברוקוביץ ,האקולוג של המרכז הביו אזורי ירושלים ,הציג
התייחסות ביו-אזורית כוללת למערכות הטבעיות .
לאחר הצגת הנושאים ,המשתתפים חולקו לקבוצות תרגול .כל קבוצה עברה הכשרה מעשית שבה העמיקו
ביישום ההנחיות והמדיניות בהתייחס לתכנית בניה קיימת הנמצאת באתר טבע בירושלים .בתום כשעה
וחצי של תרגול ,נציג מכל קבוצה הציג את תובנותיה.
את החוברות שהוצגו בסדנא ואת דפי התרגול ניתן למצוא באתר של המפה הירוקה של ירושלים.
לאחר הסדנה ,נשלח משוב למשתתפים .מתוך  24משתתפים 15 ,השיבו לשאלון ( .)58%על פי כל
המשתתפים הסדנה ענתה על ציפיותיהם ,ול 43%-מהם במידה רבה .הייתה גם הסכמה בין המשתתפים
שהסדנה תרמה לביצוע עבודתם ושהיא העשירה את הידע שלהם בנושא טבע עירוני ( 73%במידה רבה).
לשאלה האם המשתתפים היו ממליצים על הסדנה לאחרים ,כולם ענו שכן .המשתתפים גם הציעו דרכים
לשיפור בעתיד.
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