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סיכום פגישה עם איגוד יועצי הסביבה בנושא :שטחים פתוחים ורקע אקולוגי בתכנון כוללני.
משתתפים ע"פ סדר הא'-ב' :אורי רמון ,יוסי גמליאלי  ,נדב שדה ,נועם מזרחי  ,שירה קרנות ,שמואל
עין יהב.
סיכם :נדב שדה

נושאים שעלו במהלך הדיון:
 oכ 51%-מהשטחים הפתוחים במדינת ישראל נמצאים בתחומי המועצות האזוריות .בעקבות
תיקון  5.5לחוק התכנון והבנייה ,שואפים מנהל התכנון והרשויות המקומיות לקדם תכניות
כוללניות בשטחן .תכניות אלה יקבעו את דמותה של מדינת ישראל לעשרות השנים הקרובות.
 oמי הוא אקולוג? האם בעל תעודות או בעל ניסיון מעשי בעבודה? לפי מה ניתן לקחת אקולוג
לעבודות תכנון.
 oבאיזה שלב נכנס האקולוג לעבודה? ההיגיון אומר שהוא צריך להיכנס עם תחילת העבודה ,אך
לא תמיד יש לזה תקציב מהלקוח או זמן .לפעמים יש דרישות לא הגיוניות – ביצוע של סקרים
מפורטים בזמן קצר ועל שטח גדול וללא תקציב – מה שמוריד את איכות העבודה.
 oהיום קיים מידע רב ברמה הארצית שניתן בשעת הדחק להשתמש בו ולייצר מפת ערכיות שעל
בסיסה מכינים מפת מגמות פיתוח – הדבר הזה צריך לקרות לפני יצירת החלופות.
סיכום הדיון:
 oצריך שיהיה מסמך הנחיות לתכנון כוללני שיעסוק בשטחים פתוחים ואקולוגיה .המסמך
ייבנה כפורמט שיהיה ניתן להתאמה לכל תכנית כוללנית במועצה אזורית.
 oעלה הרעיון שאיגוד יועצי הסביבה ימליץ על המסמך כסטנדרט לכל חברת ייעוץ שמשתתפת
בתכנית כוללנית (מלמטה למעלה) ובמקביל ,יפעל (ביחד עם דש"א) להטמעה של המסמך
במשרד להגנ"ס ובמנהל התכנון (מלמעלה למטה).
 oאין צורך "להמציא את הגלגל" יש מסמכים שניתן להיעזר בהם על מנת ליצור מסמך
הנחיות שיקלע למטרה :המסמך של מחוז דרום ,המדריך לתכנון סביבתי וכו'
 oלאחר שיוכן המסמך ,מוצע לארגן כנס למתכנני סביבה (מהמגזר הפרטי והציבורי) ולהציג
את תוצאות העבודה .הכנס יוכל להתקיים באולם המרכזי של המוזיאון לטבע.
 oתיקבע פגישה נוספת מיד לאחר פסח על מנת לעבור על התוצרים שיוכנו.
קישורים להורדת מסמכים:
מדריך לתכנון סביבתי :קישור
שיקולי המגוון הביולוגי (מסמך מחוז דרום) :קישור
כלים לתכנון וניהול שטחים פתוחים של המועצות האזוריות :קישור
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