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 עפר גרידינגר  
 מנהל האגף לתכנון העיר
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 מ מנהלת המחלקה לתכנון ופיתוח בר קיימא"מ

 מנהל תכנון       



 מנהל תכנון       

 2030גודל אוכלוסייה וצפי אוכלוסייה לירושלים עד שנת 



 מנהל תכנון       

 אופי הבינוי בירושלים



 1995 -סקר שטחים פתוחים 
 מנהל התכנון       



 הדרך לתכנית כוללת לטבע עירוני
 מנהל תכנון        

 עלה לראשונה הצורך  . עיריית ירושלים החלה לקדם תכנית מתאר חדשה לעיר:  2000  
 בעיר  לאתרי הטבע להתייחס 

 
 המתאראתרי טבע בתוכנית , לראשונה בישראל, שולבו:  2004 
 

 .והעירייהי החברה להגנת הטבע "החל סקר מקיף של אתרי טבע בירושלים ע: 2007
 

וועדות התכנון החלו לבחון . סקר הטבע העירוני פורסם והוטמע במערכות המידע העירוניות: 2010
 הסקראת התכניות המוגשות אליהן בהתייחס לממצאי 

 
 עירוניתכנית כוללת לטבע יוצאת לדרך בהכנת עיריית ירושלים : 2011

 
מתוך שיתוף פעולה בין העירייה  " מדיניות אקולוגית כלל עירונית: טבע בעיר ירושלים"פורסם : 2013

מסמך זה מהווה את הפרק הראשון ואת הבסיס האקולוגי לתכנית הכוללת  . והחברה להגנת הטבע
 בקרובשתפורסם 

 
 פרסום תכנית כוללת לטבע עירוני בירושלים: 2014

 
 הכנת תכנית מתאר סטטוטורית לטבע עירוני בירושלים: 2014+



 מנהל תכנון        

 35א "תמ



 מנהל תכנון

התכנית מבקשת לחזק את שימור מראה הנוף  

הפתוח במבואות העיר על מנת להעצים את 

 ;מרכזיותה

 

התכנית חותרת לשילוב מיטבי בין ייעודי הקרקע 

, לפיתוח לבין השמירה על המרחבים הפתוחים

האקולוגית ומגדירה את  וערכיותםרציפותם 

האמצעים הבאים כאמצעים לקביעת האיזון בין  

 :הבינוי לָפתוח

יצירת סולם של שטחים פתוחים בעלי דרגות . א

 ;לערכיותםשימור שונות בהתאם 

העדפת מיקום הפיתוח בשטחים מבונים תוך . ב

 ;הנחייה לבינוי צמוד דופן

קביעת הליבה השמורה כשטח שבו הפיתוח יהיה  . ג

 ;זהיר ומבוקר, מינמאלי

קביעת הוראות לשימור אקולוגי לצורך שימור . ד

 ;המינים ואפשרות תפוצתם

נקיטת אמצעים להכוונת הבנייה הגבוהה  . ה

 ;לשטחים פחות רגישים מבחינת הנפות

 .הגדרת המבואות לעיר ירושלים. ו

 

 

 30/ 1 תממ



 תכנית המתאר לירושלים

 ר"אלף קמ 125.175  :שטח כולל 
 75,000 -בנוי כשטח 
דונם 49,000 -שטח נוף פתוח כ 
דונם 5,802 -פארק רובעי כ 
דונם 8,483 -שטח פתוח שכונתי כ 

  833,000:  תושביםמספר   
 956,000: 2020לשנת צפי 

 מנהל תכנון        



 מנהל תכנון        

 עלה לראשונה הצורך  . עיריית ירושלים החלה לקדם תכנית מתאר חדשה לעיר:  2000  
 .  בעירלאתרי הטבע להתייחס 

 

 המתאראתרי טבע בתוכנית , לראשונה בישראל, שולבו:  2004  
 

 .והעירייהי החברה להגנת הטבע "החל סקר מקיף של אתרי טבע בירושלים ע: 2007
 

וועדות התכנון החלו לבחון . סקר הטבע העירוני פורסם והוטמע במערכות המידע העירוניות: 2010
 הסקראת התכניות המוגשות אליהן בהתייחס לממצאי 

 
 עירוניתכנית כוללת לטבע יוצאת לדרך בהכנת עיריית ירושלים : 2011

 
מתוך שיתוף פעולה בין העירייה  " מדיניות אקולוגית כלל עירונית: טבע בעיר ירושלים"פורסם : 2013

מסמך זה מהווה את הפרק הראשון ואת הבסיס האקולוגי לתכנית הכוללת  . והחברה להגנת הטבע
 בקרובשתפורסם 

 
 פרסום תכנית כוללת לטבע עירוני בירושלים: 2014

 
 הכנת תכנית מתאר סטטוטורית לטבע עירוני בירושלים: 2014+

 הדרך לתכנית כוללת לטבע עירוני



 :אתר טבע עירוני

  – 3לא תופקד תכנית מפורטת בשטחים המסומנים בנספח 
 כאתר טבע עירוני או בשטחים , "שטחים פתוחים ותיירות"

 אליהם מופיע סימול של אתר טבע עירוני אלא  שבסמוך 

 .עריכת סקר של ערכי הטבע המצויים באותם שטחיםלאחר 
 תכנית מפורטת לאותם שטחים תקבע הוראות לשימורם  

 .של אותם ערכים, שניתןככל 

 ,  תנאי להוצאת היתר בניה בשטח המסומן כאתר טבע עירוני

   ,בין מכוחה של תכנית זו ובין מכוחן של תכניות קודמות

 נספח שטחים פתוחים - 2000מתאר תכנית 

הטבע  ערכי עריכת סקר של מצאי יהיה 

 לצמצום או  תנאים בהיתר וקביעת 

באותם  הפגיעה ככל שניתן של למניעה 

למעט אם סקר כאמור נערך , ערכים

הכנת התכנית מכוחה מוצא  בשלב 
 .    היתר הבניה

 

 מקרא



 2000מתאר תכנית 

78   מאתרי הסקר מקובצים
קבוצות לפי סימוני   40ב 

 .המתארתכנית 
 

מאתרי הסקר לא  73 -ל
קיימת הגנה כאתר טבע  

 .  המתארבתוכנית 
 

 

 

 מנהל תכנון       



 מנהל תכנון        

 עלה לראשונה הצורך  . עיריית ירושלים החלה לקדם תכנית מתאר חדשה לעיר:  2000  
 .  בעירלאתרי הטבע להתייחס 

 
 המתאראתרי טבע בתוכנית , לראשונה בישראל, שולבו:  2004 

 
 .והעירייהי החברה להגנת הטבע "החל סקר מקיף של אתרי טבע בירושלים ע: 2007

 
וועדות התכנון  . סקר הטבע העירוני פורסם והוטמע במערכות המידע העירוניות: 2010

 הסקרהחלו לבחון את התכניות המוגשות אליהן בהתייחס לממצאי 
 

 עירוניתכנית כוללת לטבע יוצאת לדרך בהכנת עיריית ירושלים : 2011
 

מתוך שיתוף פעולה בין העירייה  " מדיניות אקולוגית כלל עירונית: טבע בעיר ירושלים"פורסם : 2013
מסמך זה מהווה את הפרק הראשון ואת הבסיס האקולוגי לתכנית הכוללת  . והחברה להגנת הטבע

 בקרובשתפורסם 
 

 פרסום תכנית כוללת לטבע עירוני בירושלים: 2014
 

 הכנת תכנית מתאר סטטוטורית לטבע עירוני בירושלים: 2014+

 הדרך לתכנית כוללת לטבע עירוני



 מנהל התכנון    

 אתרי טבע עירוני בירושלים 151

תשתיות טבע עירוני  "סקר 
הינו מסד הנתונים  " בירושלים

על הטבע בעיר וכולל עיבוד 
נתונים וסקירה מקיפה על כל  
 האתרים הטבעיים בירושלים  

 



 מנהל תכנון        

 עלה לראשונה הצורך  . עיריית ירושלים החלה לקדם תכנית מתאר חדשה לעיר:  2000  
 .  בעירלאתרי הטבע להתייחס 

 
 המתאראתרי טבע בתוכנית , לראשונה בישראל, שולבו:  2004 
 

 .והעירייהי החברה להגנת הטבע "החל סקר מקיף של אתרי טבע בירושלים ע: 2007
 

וועדות התכנון החלו לבחון . סקר הטבע העירוני פורסם והוטמע במערכות המידע העירוניות: 2010
 הסקראת התכניות המוגשות אליהן בהתייחס לממצאי 

 
 עירוניתכנית כוללת לטבע יוצאת לדרך בהכנת עיריית ירושלים : 2011

 
מתוך שיתוף פעולה  " מדיניות אקולוגית כלל עירונית: טבע בעיר ירושלים"פורסם : 2013

מסמך זה מהווה את הפרק הראשון ואת הבסיס  . בין העירייה והחברה להגנת הטבע
 בקרובהאקולוגי לתכנית הכוללת שתפורסם 

 
 פרסום תכנית כוללת לטבע עירוני בירושלים: 2014

 
 הכנת תכנית מתאר סטטוטורית לטבע עירוני בירושלים: 2014+

 הדרך לתכנית כוללת לטבע עירוני



 מטרות התכנית הכוללת לטבע עירוני בירושלים
 מנהל תכנון        

לכל  , מתחמי טבע עירוני בירושלים/טיפוח ופיתוח אתרי, שימור, גיבוש מדיניות כוללת לתכנון
 .אשר תפורט בתכנית כוללת בהתבסס על סקר הטבע העירוני, סוג אתר

 
להכנת  והנחיות תכנית חברתית , התכנית תיושם כתוכנית פעולה הכוללת עקרונות לממשק•

 .תכנית סטטוטורית
טבע עירוני  לתוספת שימוש של התכנית ממליצה על הכנת  תכנית מתאר מקומית לירושלים •

 .  2000כתוכנית נפרדת  מתוכנית מתאר , יעודים קיימיםעם 
 .יוכן חוק עזר לטבע עירוני בירושלים אשר יקבע את כללי ההתנהגות והפעולה באתרים•
שיאפשר פתוח מתחשב  , עד אישור תכנית מתאר , מומלץ לקבוע מדיניות ביניים לאתרים•

 .בערכי הטבע באתרים
 (.החל ביצוע)בירושלים לטבע עירוני חברתית תכנית תופעל •
 



 טבע עירוני בירושלים -וועדת ההיגוי 
 מנהל תכנון        

 חברי צוות התכנון חברי ועדת עבודה חברי ועדת היגוי

 עיריית ירושלים, תיק איכות סביבה ומחזיקתסגנית ראש העיר , נעמי צור'  גב:ר "יו

 ירושלים, מהנדס העיר –שלמה אשכול ' אדר: ר"יו

 עיריית ירושלים, מנהל אגף תכנון – גריידינגרעפר 

 עיריית ירושלים, מדיניות תכנון  -גיל נדן , עופר אהרון

 עיריית ירושלים , המחלקה לתכנון בר קיימא–סולר  המרמןיעל 

 עיריית ירושלים, ע"אגף שפ -אופירה לוי, דודי אמסלם

 עיריית ירושלים, בוטנאית – גבאי-ר רקפת הדר"ד

 עיריית ירושלים, מנהל לשירותי קהילה –נגה אדלר 

 ירושלים,  י"מנח –דני בר גיורא 

 עיריית ירושלים, אגף חברה -יוסי שרעבי 

 עיריית ירושלים, אגף חברה –אריאלה צוויקל , מלטיסקידינה 

 עיריית ירושלים, איכות סביבה –עמירם רותם 

 עיריית ירושלים, נכסים -קובי סדן 

 עיריית ירושלים, כלכלה אורבאנית -חגי רגב 

 עיריית ירושלים, תכנון ופיתוח בר קיימא –לירון מעוז 

 מחוז ירושלים, משרד הפנים -דלית זילבר 

 לשכת התכנון משרד הפנים –גיא דייגי 

 ירושלים, המשרד להגנת הסביבה-טל פרי , אבי בן צור, שוני גולדברג

 המשרד להגנת הסביבה -נועה שטיינר , זלוצקימנחם 

 משרד התיירות     -ירון ארגז 

 משרד החקלאות, פקיד היערות הארצי –ישראל גלאון 

 משרד הבינוי והשיכון, אדריכל מחוז ירושלים –איילון ברנרד 

 מנהל מקרקעי ישראל , אדריכלית המחוז –עמליה אברמוביץ 

 החברה להגנת הטבע בירושלים  -סיגלית רחמן , פזית שביד

 קרן קיימת לישראל -חנוך צורף  

 רשות שמורות הטבע והגנים    -זאב הכהן 

 משרד התיירות -ירון ארגז 

 הגן הבוטני     -ספיר  פרגמןאורי ל גן החיות התנכי    "מנכ –שי דורון 

 עיריית ירושלים, LABמנהלת  –לין רומני ה       URBISמנהל  –ר יואל סיגל "ד

 סולר  המרמןיעל ' אדר: ר"יו  

 עיריית ירושלים  , ע"שפ –אופירה לוי 

 ירושלים , ע"אגף שפ -רקפת גבאי 

 המשרד להגנת הסביבה –אילה גלדמן 

 ט"החל-בלבן אמיר

 ט"החל הפרויקט מרכז - רובין טל

 ט"החל נציגי

 צוות התכנון

 

ראש צוות  , מתכנן ערים - טמקיןזאב 

 התכנון

מתכנן  ', אדר –אסף שקד 

 ועירוני סטאטטוטורי

 אדריכל נוף - מטלוןרז 

-אקולוג -דרור  דופוראן מארק 'ר ז"ד

 יועץ לטבע עירוני

מתכננת חברה   - וינדזורר אהובה "ד

 וקהילה 

 יועץ משפטי -  לסטרראובן ' פרופ

 



 תכנית כוללת לטבע עירוני בירושלים

:  טבע בעיר"
מדיניות אקולוגית  

"  כלל עירונית 
פורסם ביולי )

2013) 
עיריית ירושלים  
והחברה להגנת 

 הטבע

 קהילה 
 וחברה

 נוף 
 ומורשת

סלי 
 פרויקטים

אמצעי יישום ומתווה לתוכנית מתאר  : כוללתתכנית 

 לטבע עירוני בירושלים

 :פרקים נוספים

 :'פרק א
הערכה  

ומדיניות  
 אקולוגית  

 עירונילטבע 

התכנית  
המלאה  

-תפורסם  ב
2014 

 השתלבות עירונית
 והנחיות סטטוטוריות  

 בביצוע  

 מנהל תכנון       



 :  'פרק א

 –טבע בעיר ירושלים 

מדיניות אקולוגית כלל  

 עירונית

 

החברה להגנת הטבע  

 בשיתוף עיריית ירושלים

 מנהל תכנון       



 מנהל התכנון    

  –מתודולוגית העבודה 
 מדיניות אקולוגית כלל עירונית: טבע בעיר ירושלים

 ריכוז ממצאי הסקר ועריכת סקר ספרות•

קביעת קריטריונים להערכת אתרי  •
 הטבע העירוני

פיתוח מודל להערכה אקולוגית של אתרי  •
 הטבע העירוני

קביעת הנחיות לשמירה וטיפוח אתרי  •
 הטבע העירוני

 גיבוש מדיניות אקולוגית כלל עירונית•



 הנחיות לתכנון והוראות סטטוטוריות בתחום אתרי טבע  : 'פרק ב
 עירוני בירושלים

 מנהל תכנון        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מינוי צוות ליווי להכנת תכנית לטבע עירוני 
 הכולל אקולוג ואדר  נוף

 הכנת סקר טבע עירוני 

 ניתוח ממצאי הסקר וסיווג ראשי לאתרים בהתאם  למאפיינים ראשיים

שטחים פתוחים 

 גדולים

שטחים ציבוריים 

 מפותחים 

אתרים ציבוריים 

 סגורים 

שטחים פרטיים 

 סגורים 

תופעות טבעיות 

 ברקמה הבנויה

קביעת אזורים ראשיים לתכנון בהתאם לייעודי 
 קרקע  ומצב האתרים 

אזור  מוטה 
 שימור 

 אזור לשיקום 
אזור לבינוי 

 ופיתוח 

 

 טבע עירוניבאתרי תכנון להנחיות 

תכנית 
אב 

 שכונתית

 תב"ע
 מפורטת

תכנית 
בניה  היתרל

 בניה

תכנית 
 פיתוח וגינון

תכנית פיתוח 
 קהילתית

 הנחיות לתכנון

, הנחיות לביצוע
 ופיקוחשלביות ביצוע 

הנחיות לניהול 
 וממשק

תהליך 
התכנון 

ילווה ע"י 
המחלקה 
לתכנון בר 

 קיימא



 הנחיות לשימור

אתר מנוהל בצורה טובה 
: ללא איומים על ערכי טבע
 חלקים מפארק ירושלים 

השלמת הסקר הקיים  
על ידי ביצוע סקר 

 מפורט

הנחיות למניעת 
כגון , פגיעות אפשריות

אי נטיעת צמחים  
 פולשים

המלצות לשיפור 
כגון תיבות ' תוספות'ו

 ,  קינון

שילוב האתר 
בפרויקטים של 

ניטור  /מחקרים
 וחינוכיים

 הנחיות לשיקום

אתר לא מאוים על ידי תכניות  
פיתוח אך בו מערכות אקולוגיות  

לאורך )עמק הארזים : פגועות
 , (נחל שורק

הנחיות להגדרה 

וניתוח ההפרעות  

 באתר וטיפול בהן

פעולות שיקום 
מנסים לשחזר את 

המערכת 
 האקולוגית

תכנון האתר 
 למבקרים

הנחיות מפורטות  

לביצוע סקרים על 

פי מתודולוגיה  

 קבועה

הנחיות למניעת  

,  זיהום ביולוגי

לשימוש  

כמות  /בסוג

חומרים מדבירים  

  וכו
, ריבוי נקודות קינון

פיתוח נקודות תצפית 

הוספת מידע לציבור 

בשטח האתר 

 (שילוט)

הצעות לניטור מינים 

או חברות נימים 

 , באתר מסויימים

, פינו פסולת

, התאמת תאורה

צמצום שריפות 

 ניטרול, חוזרות

, צמחים פולשים

 חיבור לאתר סמוך

אזורי  , שבילים

לעומת  ' אל געת'

 אחרים 

 נטיעות עצים

 קליטת גיאופיטים

 פיתוח בריכות  

 מיפוי של אזורי תכנון

 
 ***הנחיות תכנון באתרים בשטחים הפתוחים***

 דוגמא להנחיות לתכנון בתחום אתרי טבע עירוני  
 בירושלים

 מנהל תכנון        



 
 :' גפרק 

 שימור ופיתוח –נופיות הנחיות 
 שיכלול מדדים להערכה נופית משולבת  

 אתרי הטבע העירונישל 

 מנהל תכנון        



 מנהל התכנון    

  –מתודולוגית העבודה 
 הנחיות לפיתוח נופי וקליטת קהל באתרי טבע עירוני

 הסקרריכוז ממצאי •
להערכה  קריטריונים קביעת •

אתרי הטבע  של נופית 
 העירוני

לפיתוח  הנחיות קביעת •
הטבע  וקליטת קהל באתרי 

 העירוני
קביעת הנחיות נופיות  •

משלימות והנחיות לתוכניות  
 מפורטות



  
 מדדים ביחס לאתרי ביקור ותיירות של  שיכלול 

 הטבע העירוניאתרי 
 מנהל תכנון        

 5ציון  –אתר  טבע שיש בו אתר ביקור  •

 

 4ציון  -מאתר ביקור' מ 250אתר במרחק   •

 

 'מ 250אתר  בעיר ההיסטורית ובמרחק של עד  •

 5ציון -ממרקם לשימור   •

 

 3ציון  -מרשימות שיש בו תופעות נוף אתר  •



  
 מדדים ביחס לאתרי ביקור ותיירות של  שיכלול 

 הטבע העירוניאתרי 
 מנהל תכנון        



 
 
 
 

 מנהל תכנון        
מדדים להערכה נופית משולבת של אתרי הטבע  שיכלול 
 העירוני



מחקרים מצאו כי בני אדם תופסים  : הטבע הוא גורם מרגיע לאדם•
מילוי "עצמם במצב של סיכון נמוך כשהם בטבע ומכאן התחושות של 

 "  מצברים נפשיים
 

המודעות הגוברת לערכו של הטבע מובילה להתארגנויות תושבים אף •
 .לשימור והגנה על אתרי טבע שנותרו בהן, במרכזי ערים סואנים

 
בה  , לתועלות המשפחתיות והקהילתיות משמעות מיוחדת בירושלים•

חיות זו לצד זו קהילות בעלות אורח חיים שונה ההנאה והמחויבות 
 .  אוכלוסייהלטבע המקומי בעיר הוא מכנה משותף לקבוצות 

 
ערים בעלות טבע עירוני מידי הן ערים המציעות איכות חיים טובה  •

לכל אלה תפקיד בשיפור מדדים סביבתיים   –ובאופן שוויוני לתושביהן 
המשמרים אוכלוסייה ברמות שונות ובכך גם תורמים  , וחברתיים

 .  לחוסנה של העיר
 

 :  ' פרק ד
 קהילתיות -חברתיות הנחיות 

 נספח חברתי לתוכנית טבע עירוני בירושלים  

 מנהל תכנון        



 מנהל התכנון    

 
  –מתודולוגית העבודה 

 תכנית חברתית קהילתית לשימור טבע עירוני
 

חברתית שפותחה בארגון השימור העולמי בשיתוף עם תכנית : CEPA – IUCN< -- תוכנית: מודל
LAB  . 

CEPA – Communication, Education, Public Awareness    

 . תהליכים שמושכים ומניעים פעולה ברמה אישית וקולקטיבית למען מגוון ביולוגי

 . חינוך ושיווק חברתי, דיאלוג משתף, טווח רחב של כלים חברתיים ובהם החלפת מידע

 איתור זהות אינטרסים בקרב בעלי עניין לשימור מגוון ביולוגי

 .  רלבנטי/ שותפויות וניהול ידע תומך , הצעת אמצעים לפיתוח רשתות

 ולהשגת שיתוף פעולה מקבוצות שונות, הצעת דרכים לנהל תהליכי דיאלוג של בעלי עניין מרובים

 ( ....  מהניסיון)כוללת לימוד וחקר פעולה ככלי ללמוד באופן רפלקטיבי 

 
מונחים הקשורים ב- CEPA: 

C for communicating, connecting, capacity building, change in behavior; 

E for educating, empowerment (learning and professional updating); 

P for public, public awareness, public participation, policy instrument; 

A for awareness, action, action research 



 נספח חברתי לתוכנית טבע עירוני בירושלים  

 :מבנה

 מבוא ורקע -פרק א 

.aמטרות התכנית 

.bדוגמאות לתכניות ופעולות מהעולם 

 תכנית עירונית מותאמת לירושלים -פרק ב 

.a  יחידות עירייה להובלה ומעורבות בתכנית 

.b עמותות וגורמים חוץ שלטוניים אחרים לשיתוף

 פעולה

.c גישה לניהול ופעולות באתרים/ מודל 

 פעולות מוצעות  -פרק ג 

.a שיטות, קהלים –התייעצויות / שיתוף ציבור. 

.b  הצעות לאירועים ופעולות להעלאת מודעות

 .בציבור

דוגמאות לתכניות עבור אתרים בדירוגים    -ספח נ -פרק ד 

 חברתיים שונים

 

 

 מטרת הנספח החברתי

 

חיבור של אוכלוסיות שונות בעיר אל אתרי -•
הטמעת הידע והחשיבות של  , הטבע העירוני

 .ושיתופם בניהול האתרים, ערכי הטבע
 

מגע עם  : מענה לצרכי התושבים והקהילה•
 .  מקום לבילוי פנאי ולמפגש קהילתי, הטבע

 
הגדלת הידע והמודעות בציבור אודות •

 . המערכת האקולוגית המקומית
 

שותפות מתמשכת של תושבים בניהול ושימור  •
 .אתרים

 

 מנהל תכנון        



אתרי   -שקלול מדדים 
טבע עירוני ביחס  

חינוך  , למבני ציבור
 ותרבות

 

 מנהל תכנון        



 
מדדי השתלבות קהילתית חברתית של אתרי  שיכלול 

 הטבע העירוני

 מנהל תכנון        



 
אימוץ אתרי טבע  : הקהילתיתדוגמא ליישום התכנית 
 עירוני על ידי הקהילה

 מנהל תכנון        

"  הקהילהאתר טבע עירוני במעורבות "
 :מרכיביםשלושה כולל 

שטח ציבורי    -בעירטבעית תשתית 1.
עשיר במשאבי טבע  , פתוח

מקומיים בתחום העיר ובעל נגישות  
 .גבוהה

צוות הכולל   -מלווהכוח אדם , שנית2.
אנשי שטח ואנשי חינוך וקהילה  

שתפקידם המרכזי לנהל את  
משאבי הטבע ואת פעילות הקהילה  

 באתר

טבע עירוניים  אתרי  -קהילה פעילה3.
הם למעשה מרכזים קהילתיים  

שבהם העיסוק הוא טבע וסביבה  
,  ציבור רחב, בשל כך. מקומית

יכול  , מקטבים חברתיים שונים
   חלקלקחת בהם 



 סלי פרויקטים: 'פרק ה
 

 ע"עם אגף שפשיתוף 
 אתרי טבע עירוני ביחס לשטחים  

 פתוחיםציבוריים 

שטח אתרי הטבע העירוני אשר בייעודי הקרקע  •
המאושרים מופיעים כשטחים ציבוריים פתוחים  

 אלף דונם 33,000 -הינם כ
 

דונם הינם אתרי טבע בעלי אופי   1000-מתוכם כ•
 גננות אינטנסיבי

 
ניהול ממשק מקיים מערכות טבעיות דורש שינוי •

 בחלק מתדריכי הפיתוח והתחזוקה באתרים
 

יהיו , פעולות באתרים אשר אינן דורשות היתר בנייה•
 בליווי ובייעוץ אקולוג ואדריכל נוף 

 
דורשים  , אתרי טבע עירוני המתקיימים באופן טבעי•

אינטנסיביות פיתוח נמוכה וזולים יותר לתפעול  
 ובתחזוקה

 

 

 

 

 

 

 

 

 מנהל תכנון        



כיוצרים ומקיימים בתי  , לנחלים תפקידים רבים במערכת האקולוגית•
ניתן להבחין בין  . גידול ייחודיים ותורמים להעשרת המגוון הביולוגי

 :מספר דרגות לשיקום
 

 .  חזרה מלאה למבנה ולתפקוד של הנחל המקורי –שחזור מלא •
 

איתור צרכים אקולוגיים הכרחיים לשיקום בתי גידול   -שיקום חלקי•
שמירה על משטר זרימה ותחזוקה  , צמצום מפגעים, שנפגעו או נעלמו

 .מבוקרת
 

טיפול במוקדי ההפרה והזיהום המרכזיים של  –שיפור מצב קיים •
 .הנחל ועידוד התפתחות טבעית של מערכות אקולוגיות

 
ניתן לשקם את הנחל על ידי יצירת מערכת  –יצירה של מערכת חדשה •

עיצוב גדות הנחל  , נטיעת צמחיית גדות נחלים, אקולוגית חדשה
 .  וכדומה

•  
 :אפשרויות לפעולה•
ניתן לאתר אזורים המתאימים למעבר   -שבילי אופניים והלכי רגל •

 .  שבילי הלכי רגל ואופניים המתחברים אל ערוצי הנחלים הראשיים
 

ניתן לשקם את הנחל על ידי יצירת מערכת   -מקום נופש בחיק הטבע •
עיצוב גדות הנחל  , נטיעת צמחיית גדות נחלים, אקולוגית חדשה

רמה טיפול זאת אופיינית בנחלים העוברים בסמוך למרכזי  . וכדומה
 האוכלוסייה

 

 

 

 אפיקים בדגש על ערוצים ואפיקי משנהשיקום 
 מנהל תכנון        



 שילוט

המספקת מידע  , נגישה, ליווי אתרים בעזרת מערכת שילוט בהירה•
מסייעת ליצירת זיקה של הקהילה אל השטחים  , עשיר ומגוון

 .  הפתוחים
 

 :אפשרויות לפעולה•
לשם בקרה על אופן הביקור בשטח    -הצבת שלטי הזהרה והכוונה •

לרבות הנחייה לתנועה לאורך השבילים המסומנים  . ורגישויותיו
מניעת כניסת רכבים וכלי תחבורה , שעות ביקור מומלצות, בלבד

 .וכדומה, איסור הבערת אש ומניעת דליקות, ממונעים
 

השער אינו מהווה    -הצבת שערי מעבר אל האזורים השמורים•
ומזמין את שיתוף הפעולה של המבקרים למטרות  , מחסום פיזי

 .  שימור ערכי הטבע
 

ימוקמו במרוכז באזורים בהם הקהל אמור   –הצבת שלטי הסבר •
ויתארו את איכויות השטח  , נקודות התצפית, נקודות שהייה, להגיע

 .  הנופיים והתרבותיים, האקולוגיים
 
 

ונגיש , עשוי מחומרים עמידים, על השילוט להיות באזורים מוצלים•
 .  לכל המשתמשים

יש לאפשר נגישות למידע בשפות  , יש למקם שלטים למוגבלי ראיה•
 .שונות

 

 מנהל תכנון        



 שיתוף עם אגף תברואה
 עקרונות עבודה מנחים לטיפול באתרי טבע עירוני  

 ניקיון ואיסוף פסולת באתרי טבע עירוני לאורך צירים מרכזיים•

 .חשיבות לחינוך והגברת המודעות הציבורית •

 

 :אמצעים•

איסוף  . מטר 3.7מיכלי אשפה שקועי קרקע בעומק  -נפח איסוף גדול •
 .חסינים מפני חיות ומונעים נבירה. באמצעות מנוף

,  אשפתונים בעלי כיסוי עליון המונע נבירה של עורבים –נפח איסוף קטן   •
 .איסוף ידני. 'חתולים כלבים וכד

 .איסוף על ידי קבלן משנה. כולל לוחות מודעות מיחזורמרכזי •

נאמני  "לצורך הצבתם והפעלתם דרושים פעילים  – קומפוסטרים•
 ".קומפוסט

 מנהל תכנון       



 ב"נבירה בארהחסין פח 

פעילות נבירה בפחים של  . הפחים הקטנים המותקנים באתרי טבע עירוני הינם ללא מכסים: הבעיה•
בעלי חיים מגבירה את המראה המלוכלך של אתרי טבע עירוני ופוגעת בשירות שהם מספקים  

 .לתושבים

 .הוא למנוע הוצאת פסולת מהפחים ופיזורם על ידי חיות בר ועופות פולשים בשטח העירהיעד •

פתרון פשוט וניתן ליישום תוך פרק זמן קצר והוא החלפת הפחים הפתוחים על ידי פחים  קיים •
 .שאינם מאפשרים נבירה על ידי בעלי חיים

לאתר את אתרי הטבע הנפגעים הכי הרבה מתופעה זו וליזום תכנית להחלפת הפחים באתרי  חשוב •
 הטבע העירוני הרלוונטיים

 בפיזור פסולת על ידי בעלי חיים  טיפול 
 מנהל תכנון        טבע עירוניבאתרי 



 מנהל תכנון        

 עלה לראשונה הצורך  . עיריית ירושלים החלה לקדם תכנית מתאר חדשה לעיר:  2000  
 .  בעירלאתרי הטבע להתייחס 

 
 המתאראתרי טבע בתוכנית , לראשונה בישראל, שולבו:  2004 
 

 .והעירייהי החברה להגנת הטבע "החל סקר מקיף של אתרי טבע בירושלים ע: 2007
 

וועדות התכנון החלו לבחון . סקר הטבע העירוני פורסם והוטמע במערכות המידע העירוניות: 2010
 הסקראת התכניות המוגשות אליהן בהתייחס לממצאי 

 
 עירוניתכנית כוללת לטבע יוצאת לדרך בהכנת עיריית ירושלים : 2011

 
מתוך שיתוף פעולה בין העירייה  " מדיניות אקולוגית כלל עירונית: טבע בעיר ירושלים"פורסם : 2013

מסמך זה מהווה את הפרק הראשון ואת הבסיס האקולוגי לתכנית הכוללת  . והחברה להגנת הטבע
 בקרובשתפורסם 

 
 פרסום תכנית כוללת לטבע עירוני בירושלים: 2014

 

 הכנת תכנית מתאר סטטוטורית לטבע עירוני בירושלים: 2014+

 הדרך לתכנית כוללת לטבע עירוני



 סטטוטורית לטבע עירוני בירושלים -תכנית מתאר 
 מתאר מקומיתתכנית  מנהל תכנון       

 מטרתה להתוות את מדיניות התכנון העירונית לטווח הארוך  •

תכנית המתאר קובעת הוראות כלליות אשר ינחו את הכנתן של תכניות מפורטות  •
 .    חדשות

 טבע עירוני –מטרות  תכנית מתאר מקומית ירושלים 

 .להגדיר ולקבוע שטחי טבע עירוני בירושלים•

לקבוע כי פעולות אדם תבוצענה תוך שמירה על המגוון הנופי והביולוגי של  •
 .  והתחשבות בדמותן של אתרי הטבע, המקום

לקבוע את ההנחיות וההוראות להכנתן ואישורן של תכניות מפורטות לאתרי טבע  •
 .עירוני מוצעים

הגבלות ואיסורים לגבי שימושי קרקע בשטחים המיועדים לטבע  , לקבוע היתרים•
 .עירוני

תוספת  )לקבוע את היחסים בין התכנית לבין תכניות ושימושי קרקע אחרים •
 (.  טבע עירוני -שימוש 

 



 סטטוטורית לטבע עירוני בירושלים  -תוכנית מתאר 

תכנית 
 סטטוטורית

סקר 
טבע  
 עירוני

תכנית אב  
לטבע  

 עירוני

תקבע את  , המתאר המקומיתתכנית •
של  לתוספת שימוש הכלים התכנוניים 

 טבע עירוני בייעודי קרקע הקיימים  
 

תקבע הוראות והנחיות לתכנון  התכנית •
לתוכניות מפורטות אשר יוכנו בתחום  

 האתר  
התוכנית תכלול תשריט  שיפרט את  •

גבולות האתרים וכן הוראות אשר יפרטו  
את ההנחיות לקביעת השימושים  

בהתאם לסיווג  , האפשריים באתר
 שיקבלו

 
התכנון יערך לימוד של המצב  בתהליך •

יבחנו הדרכים  , הסטטוטורי הקיים
להסרת חסמים סטטוטוריים לתכנון 

מתווה  , בתחום אתרי הטבע העירוני
,  השימור והפיתוח העתידי  ובר הקיימא

מאפייני  , תוך שמירה על ערכי הטבע
 .האזור והצביון של האתרים

 

 מנהל תכנון       



 הגנה על הטבע העירוני בירושלים: מטרה
 מנהל תכנון        



 מנהל תכנון        

תודה על  
 !!!ההקשבה


