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הנדון :סיכום פגישה בין נציגות צוות תכנון תכנית אב לקדרון  ,לבין נציגי החלה "ט
מפגש שהתקיים בתאריך  21למרץ  ,2010במרכז לחקר ציפורי ירושלים( .רושם הסיכום :הח"מ)

משתתפים במפגש:
צוות תכנית האב לנחל הקדרון:
אדר' אריה רחמימוב – ראש צוות התכנון
אדר' ליאורה מרון  -ראש צוות התכנון
אדר' ורדית צורנמל – אדריכלית נוף
רם אלמוג – גיאוגרף ומתכנן סביבתי
צוות החברה להגנת הטבע ,ירושלים:
מר עמיר בלבן  -מנהל התחנה לחקר ציפורי ירושלים
אדר' רן אברהם – אדריכל החלה"ט ירושלים
מר עידו וכטל  -ראש צוות סוקרים החלה"ט ירושלים

מטרת המפגש:
בעת האחרונה הסתיימה עבודה מקיפה בשני סקרים שנערכו על ידי החברה להגנת הטבע בירושלים :סקר טבע
עירוני וסקר שטחים פתוחים .לשני הסקרים הללו מספר שותפים ,בכלל זה :המשרד להגנת הסביבה ,עיריית
ירושלים ,הרט"ג וקרן 'ברכה' .מטרת המפגש הייתה להציג בפני חברי צוות התכנון לתכנית האב לנחל קדרון ,את
עבודת שני הסקרים ,על מנת לבחון הטמעת תובנות מסקרים אלו בתכנית האב.

סדר המפגש:
אדר' ליאורה מרון – הצגת עיקרי תכנית האב לנחל הקדרון.
מר עמיר בלבן ומר עידו וכטל – הצגת סקר טבע עירוני בירושלים :המתודולוגיה העומדת בסיס הסקר; ממצאים
עיקריים ומשמעויות תיכנוניות ; הדגמת ממצאים בתחום תכנית האב לקדרון.
אדר' רן אברהם – הצגת סקר השטחים הפתוחים בירושלים ,באותה מתכונת בה הוצג סקר הטבע העירוני.

עיקרי הדברים :
עמיר בלבן:


הדגיש את ההכרח בהטמעת המידע שעולה מן הסקרים בשלב המוקדם של התכנון בכלל ובתכנית האב בפרט.



הסביר את החשיבות בביצוע סקר אקולוגי/ביולוגי לכל אורכו של הקדרון ,כבסיס הכרחי לתכנון כלשהו,
לרבות :תכנון וניהול פעילות קהל המקיימת מערכות טבעיות ,טיפול והסדרת השפכים ,פיתוח תשתיות;
החלטות בדבר הזרמת קולחים במורד וכדומה.



הציע לצוות התכנון נגישות לכל המידע של הסקרים ,אך הדגיש שיש הכרח לשלב בצוות התכנון יועץ מקצועי
מתוך החהל"ט לשם הטמעת התובנות מסקר הטבע העירוני בכל שלבי התכנון של תכנית האב וכן למצוא לכך
תקציב מתאים.

רם אלמוג:


מציע מעורבות של נציגי החלה"ט בהנחייה להטמעת המידע העולה מן הסקרים.



סוגיית השפכים היא מרכזית בתכנון הקדרון .אין הסכמה סופית בין חברי צוות התכנון האם להמליץ לייבוש
הקדרון ולהחזירו למצב הטבעי כנחל אכזב מדברי ,או לחלופין ,לאפשר הזרמת קולחים מטוהרים לאורכו.
בראיה סביבתית ואקולוגית זרימת השפכים חייבת להיפסק.



לרט"ג יש מידע אקולוגי/ביולוגי רק לגבי רצועת שמורת מצוק ההעתקים ,כשביתר מרחב אגן הקדרון אין
מידע שכזה המתבסס על סקר שטח מקצועי ופרטני .המשמעות היא שיתכנו מוקדים ייחודיים כגון מוקדי
כינון ,ריכוז בעלי חיים או צומח ייחודיים ,שאין לנו מידע לגביהם והם משנים את התפיסה המרחבית של
רגישות וערכיות הנחל וסביבתו .באמצעים העומדים לרשותנו האפשרות היחידה היא לבצע אינטרפולציה
במידע מרחבי הקיים באזור מדבר יהודה בידי רשות הטבע והגנים.

אדר' אריה רחמימוב:


מקדם בברכה כל שיתוף פעולה לסיוע בתכנון תכנית האב ,אך מדגיש שבאמצעים העומדים לרשות צוות
התכנון לעת עתה ,אין היכולת לגייס משאבים לצרוף יועצים נוספים לצוות התכנון  .מציע שהנושא יובא לדיון
בפני סגנית ראש העיר ,הגב' נעמי צור.



מציע בכל זאת לקיים מפגשים מעת לעת עם נציגי החלה "ט.



ישמח שהסיוע במידע יהיה דו-כיווני ,תוך תרומת עבודת צוות התכנון למטרותיה של החלה"ט.

סיכום :


רם אלמוג יעמוד בקשר עם נציגי החלה"ט על מנת לקבל את המידע הרלוונטי משני הסקרים בתחום ראש אגן
הניקוז.



יישמר הקשר בין צוות ההיגוי לבין נציגי החלה"ט במהלך הכנת תכנית האב ,והאחרונים יזומנו למפגשים
רלוונטיים כדי לבחון סוגיות תיכנוניות על רקע המידע שנאסף בחלה"ט.



האדר' רחמימוב יביא את הנושא לדיון בפני סגנית ראש העיר.

בברכה,
אלמוג רם
גיאוגרף ומתכנן סביבתי

קיימא  -מחקר ,יעוץ ותכנון איכות סביבה ,מושב אורה ,רח' האלה  ,90880 ,8פל' ,050-2873901 :מיילalmogim@gmail.com :

