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 לכבוד
 חברי ועדה מחוזית תל אביב


 מהנדסי ערי

 

 
 ,שלו
 וברכה

 
  אביב�למחוז תל") טבע עירוני("נו� ומכלולי מורשת , תכנית אב לאתרי טבע  :הנדו�

 
נו* ומכלולי מורשת , כת התכנו� המחוזית בשיתו* המשרד להגנת הסביבה מקדמי
 תכנית אב לאתרי טבעלש

למפות ולהמלי- על אתרי
 וערכי
 מיוחדי
 , מטרת התכנית היא לאתר").  עירוני� טבע("בתחומי מחוז תל אביב 
 . שיחזור ושיקו
 בתחומי המחוז, לשימור

  
שהתכנית אינה נותנת מענה מספק לצור$ בשימור אתרי
 נדירי
 ומיוחדי
 ,  נטע�5מ "במסגרת ההתנגדויות לתמ

טבע "בתשובת מתכננת המחוז להתנגדויות נאמר כי לשכת התכנו� מוכנה ליזו
 הכנת תכנית אב ל. בתחומי המחוז
 .  5מ "שתבח� את הנושא ושילובו במטרות תמ, בתחו
 המחוז" עירוני

 ) TOR(ת תכנו� ב  לעיונכ
 והערותיכ
 מסמ$ הנחיו"רצ
  .נודה להעברת הערותיכ
 למסמ$ בתו$ חודש מיו
 קבלתו
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 סגנית מתכננת המחוז –ת� טלי דו' גב: העתק
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 .לשכת התכנו�, ממונה נושאי
 כלל מחוזיי
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  למחוז תל אביב") טבע עירוני("נו� ומכלולי מורשת , לתכנית אב לאתרי טבע) TOR(הנחיות תכנו� 
 ה המחוזית ומהנדסי הערי�טיוטא להערות חברי הוועד

  
 רקע

נו* ומורשת באזורי
 עירוניי
 צפופי
 בתכסית , בשני
 האחרונות גברה המודעות באר- לחשיבות
 של אתרי טבע
ה
 שטחי
 פתוחי
 באזור העירוני המכילי
 משאבי " טבע עירוני"אתרי
 אלו המכוני
 בש
 . בינוי ובאוכלוסייה

מטרת
 של שטחי
 אלו היא לשמר את האופי המקורי . 
 לשימור ולטיפוחערכי נו* ואתרי מורשת הראויי, טבע

לתמו$ ולקחת חלק במאמ- העולמי והארצי לשימור מגוו� בתי גידול , והייחודי של הטבע והמורשת המקומיי


הפיתוח מיועד ליצור מקו
 . בתכנו� שטחי
 אלו מוש
 דגש על פיתוח תשתית לקליטה ולפעילות של קהל. ומיני
 . בנגישות קרובה ומידית, להכיר וללמוד על ערכי הטבע הסמוכי
 למקו
 המגורי
,  תושבי העיר יוכלו לפגוששבו
  

הצור$ בתכנית כזו מתחדד דווקא במחוז תל אביב על רקע תכניות בניה גדולות שמתוכננות בימי
 אלו במחוז וה� 
 
הנמצאי
 בימי
 אלו בשלבי תכנו� בשל הפוטנציאל שמתגל
 בשטחי הפארקי
 המטרופוליניי
 והמחוזיי

, חולות חולו�, ש"תע, פארק החו*. (שיקו
 והשבה של אתרי טבע ונו* מקומיי
, ושבתכנונ
 נית� לשלב שימור
 ). 'הבאסה וכיוצ, פארק איילו�

  
הנו* והמורשת המיוחדי
 , שהתכנית אינה מתייחסת לשימור אתרי הטבע, בי� היתר,  נטע�5מ "בהתנגדויות לתמ

 .   ולהשלימו5מ "תכנית האב מיועדת לענות על חסר זה בתמ. מי
 בתחומי המחוזשקיי

 
 מטרת התכנית

נו* ומורשת שה
 בעלי ייחוד וחשיבות בתחומי מחוז תל , לבצע סקר מקי* לאיתור ומיפוי של אתרי
 וערכי טבע
 . אביב


 . ולשחזר
לשקמ
 , להעתיק
, למפות בתי גידול ומיני
 נדירי
 וייחודיי
 שראוי לשמר
לתעד בתי גידול ונופי צומח שקיימי
 או שאפיינו בעבר את המחוז ושראוי לשחזר
 ולשקמ
 כחלק מתכנו� מער$ 

 .  השטחי
 הפתוחי
 במחוז
 .בתחומי המחוז" טבע עירוני"הנחיות לתכנו� ומדיניות לשימור , להתוות עקרונות

בהתאמה , ליצור תכנית אב שתכלול תשריטי
 והוראות מנחות לשימור אתרי הטבע העירוני בתחומי המחוז
 .     ותו$ מת� דגש לאפשרויות מימוש�5מ "למטרות תמ

 
 מרחב התכנו�

 . מרחב התכנו� יכלול את כול תחו
 מחוז תל אביב

  
 מתודולוגיה ועקרונות מנחי� לתכנו�

 :ות הבאי
התכנית תוכ� על פי העקרונ

הסקר יתבצע . נו* ומורשת בתחומי המחוז, אתרי
 וערכי טבע, התכנית תשע� על סקר מפורט לאיתור שטחי

 . לאור$ שנה שלמה ובעונות השנה השונות במטרה לאפיי� את כל מיני הצומח והחי
ימי
 ברשויות איתור ראשוני של השטחי
 יבוצע על פי תצלומי אוויר עדכניי
 ועל סמ$ מסמכי
 ונתוני
 שקי

 .  רשות העתיקות ואנשי אקדמיה בתחומי
 הרלבנטיי
, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגני
, המקומיות
לאחר שיבוצע מיפוי של האתרי
 יער$ הלי$ הערכה של חשיבות
 לשימור על פי קריטריוני
 שיוצעו על ידי צוות 

 . התכנו� ויאושרו על ידי וועדת ההיגוי
 : יחסו להיבטי
 הבאי
הקריטריוני
 יתי
 ). מגוו� בתי גידול, ייחודיות, נדירות, חשיבות(ערכיות אקולוגית 

 ). שילוב ברצ* פתוח, נקודות תצפית, תכונות נופיות, ייחודיות(ערכיות נופית 
ובכלל זה שטחי
 וגידולי
 חקלאיי
 ). היסטורי למקו
�ער$ תרבותי, ייחודיות, חשיבות(מורשת � ערכיות תרבות

 . ינו בעבר את המחוזשאפי

 .מצב השתמרות ויכולת שיקו

 .  לרבות רציפות בי� שטחי
 ומעברי
 לבעלי חיי
) רצ* גנטי, גודל, מיני
' מס(שרידות לטווח ארו$ 
 . התאמה לפעילויות קהל

 .  התאמה למדיניות התכנו� המחוזית והעירונית�מצב סטטוטורי
 . בעלויות קרקע

 . מגבלות וחסמי
 אחרי
 לשימור

לשקמ
 וא* לשחזר
 במסגרת תכנו� , אפיו� בתי גידול ומיני
 של צומח או חי שראוי לעודד את המש$ קיומ

 . השטחי
 הפתוחי
 ברמות השונות
 . תכנית האב תכלול המלצות לשימור והנחיות לתכנו� בתכניות מקומיות

 . גויהמתודולוגיה הסופית תוצע על ידי צוות התכנו� ותאושר על ידי וועדת ההי



 :התכנית תוכ� בכפו� ובהסתמ� על התכניות והמסמכי�  הבאי�

 . 5מ "תמ
 . 4 תיקו� 13א "תמ
 .  ותכנית אב לניקוז פארק איילו�5/3מ "תמ

 .5/2מ "תכנית אב לנחל הירקו� ותמ
 ).עמית מנדלסו� (5מ " לתמ52התנגדות 
 .  סקר שטחי
 פתוחי
�הרצליה

 .ה להגנת הטבעמפת טבע עירוני בתל אביב יפו של החבר

 . רשות העתיקות  והאוניברסיטאות השונות, מאגרי מידע של רשות הטבע והגני

 .    המשרד לאיכות הסביבה�הנחיות לסקר שטחי
 פתוחי
 ברשות מקומית

 
 שלבי הכנת התכנית

 סקר וניתוח מצב קיי
: 'שלב א

, קר יכלול ניתוח תצלומי אווירהס.  נו* ומורשת בתחומי המחוז, אתרי
 וערכי טבע, סקר ומיפוי שטחי

 . הסתמכות על מידע קיי
 וסקרי שטח

לרבות , שיכלול הגדרת גבולות האתר ואפיו� המצאי, יער$ סקר שטח לצור$ מיפוי ותיעוד מפורט של האתרי

 .   סקרי
 בוטניי
 זואולוגי
 בעונות השנה השונות

לשקמ
 ולשחזר
 , הכחדה או שנעלמו ושראוי להשיב
בתי גידול ומיני
 שנמצאי
 בסכנת , יבוצע אפיו� של נופי

 . בשטחי
 פתוחי
 המיועדי
 בתחומי המחוז
 .  רשימת תוצרי
 סופית לשלב זה תגובש ביחד ע
 מזמי� העבודה. ג"המידע יוז� ויעובד במערכת ממ


בעלויות , המצב הסטטוטורי, גבולות האתר, לכל אתר יוכ� כרטיס אתר שיכלול נתוני
 על המצאי והמאפייני
 .קרקע

 
 הלי$ הערכה וניתוח: 'שלב ב 

המצב ,  בהתייחס לקריטריוני
 משולבי
 של מדיניות תכנונית�הלי$ הערכה לחשיבות
 של האתרי
 לשימור
 . התוצר הסופי יהיה הגדרה של השטחי
 והאתרי
 שראוי לשמר
 באתר
. וערכיות לשימור, הסטטוטורי

 . שיחזור באתר אחר/העתקה/ שימור:ינותחו החלופות והאפשרויות לפעולה
 .     ניתוח החשיבויות יתייחס ג
 לתרומה החינוכית ולפעילויות שנית� לקיי
 באתר ע
 הציבור

שיקו
 , מדיניות לגבי בתי גידול ומיני
 שנמצאי
 בסכנת הכחדה או שכבר נעלמו מתחומי המחוז באמצעות פיתוח
 .   פי
"קי
 מטרופוליניי
 ועירוניי
 ובשצבפאר: והשבה שלה
 בתחומי שטחי
 פתוחי
 כגו�

 .  רשימת הקריטריוני
 להערכת האתרי
 תאושר על ידי וועדת העבודה

 
 גיבוש תשריט ומסמכי תכנית האב : 'שלב ג


והוראות שיכללו הנחיות לתכנו� , הגשת מסמכי תכנית האב שיכללו תשריט שעליו מסומני
 האתרי
 השוני
 . בתכניות מקומיות

 תכנו�צוות ה

 : צוות התכנו� יכלול לפחות את התחומי
 הבאי

 .  ראש הצוות�אדריכל נו* 
 . אקולוג

 . גיאוגר* היסטורי/ארכיאולוג

 
 וועדת היגוי וועדת עבודה

המשרד , או נציגה) ר"יו(התכנית תלווה על ידי וועדת עבודה שתכלול את מתכננת מחוז תל אביב : וועדת עבודה
 . ונציגי הרשויות המקומיות) ר"מ יו"מ(ביב להגנת הסביבה מחוז תל א

שתכלול ייצוג של הוועדה המחוזית לרבות , י וועדת היגוי בראשות מתכננת המחוז"התכנית תלווה ע: וועדת היגוי
 . יחידות סביבתיות ונציג ארגוני הסביבה, מהנדסי הרשויות והוועדות המקומיות, נציג המשרד לאיכות הסביבה

 

 


