
 

 

7.12.2022 

 שלום רב!

 

 להשתתף בקורס בנושא:אנחנו שמחים להזמינך 

 ניהול שטחים פתוחיםו , תכנוןירה על המגוון הביולוגישמ

 ומועצות אזוריות , איגודי ערים לאיכות סביבהיחידות סביבתיותלעובדי 

 

השמירה על המגוון תכנון וניהול השטחים הפתוחים בישראל ומעגל העוסקים בתחום 

הולך ומתעצם נוכח תהליכי הפיתוח המואצים  הבהבנה ובניהול תחומים אלהצורך . הביולוגי

 . אתו אנו מתמודדיםומשבר האקלים 

איגוד המשרד להגנת הסביבה, משיקים  ,להתמודדות בשטח והקניית כליםצורך מתן מענה ל

ומכון דש"א במוזיאון  השלטון האזורימרכז מנהלי היחידות והאיגודים לאיכות הסביבה, 

בתכנון וניהול שטחים פתוחים ושמירה  לעוסקיםמיוחד קורס  ,הטבע באוניברסיטת תל אביב

 על המגוון הביולוגי. 

וכלים  ת ידע שנצבר במקומות שונים, פיתוח ידעס כולל סדרת מפגשים שיעסקו בהקניירהקו

 יצירת מעגלי שיתוף ותמיכה לעוסקים בתחום זה.כן בחדשים ו

לתכנון וניהול שטחים פתוחים בצורה ידע מעשי ותיאורטי שנדרש על  הדגש בקורס יהיה

תועלות לבעלי עניין ת להשא, שמירה על המגוון הביולוגי בעידן של שינוי אקליםלמקיימת ו

שונים. הקורס בנוי על מעורבות פעילה של המשתתפים, שיידרשו במהלכו לשתף מניסיונם 

 ולהשתתף בפרויקט קבוצתי של התנסות בפיתוח כלי לניהול שטח פתוח. 

 

הטבע ע"ש במוזיאון מפגשים פרונטליים מתוכננים . ה מפגשים של יום מלאעשרכולל  קורסה

המפגשים ייערכו  .שטח מפגשים מקוונים בזום וסיוריבאוניברסיטת תל אביב,  שטיינהרדט

  . 2023במחצית הראשונה של שנת  עם בשבועייםפ

 

/ הארגונים  . המשתתפיםהמשרד להגנת הסביבה על ידיברובן הקורס ממומנות  עלויות

 .השתלמות לגמול מוכר אינו הקורס .בלבד₪  005 של נדרשים לתשלום המעסיקים

 

מכון דש"א, מוזיאון הטבע.  דרך בצעת. ההרשמה לקורס מתבכמות המשתתפים יוגבלהקורס 

על ניסיונם  (בקישור הזה)מתבקשים למלא את השאלון  שמעוניינים להצטרף מועמדים

המועמדים שיימצאו מתאימים ביותר יקבלו אישור ותפקידם בתחום השטחים הפתוחים. 

 . 2022 ינואר במהלך חודשלהשלים את ההרשמה 

 

  

https://forms.gle/2KY5dtAFU9hyMhph9


 

 

 :הנושאים המרכזיים בקורס הם

 האקולוגיות והמערכות הביולוגי המגוון בתחום היסוד מושגי הכרת. 

 וממשק ניהול סיווג, – בישראל פתוחים שטחים. 

 בעיר. ביולוגי ומגוון טבע שמירת עירוני, טבע 

 הפתוחים והשטחים הביולוגי המגוון בתחום ותהליכים אתגרים ,איומים. 

 בתחום טבע שמירת וגופי הסביבה להגנת המשרד פעילות הכרת ,האקלים משבר. 

 טוטוריקהוסט חקיקה פתוחים, שטחים תכנון. 

 וחקלאות תיירות ,פתוחים שטחים ,ביולוגי מגוון של ממשקים. 

 הפתוחים והשטחים הביולוגי המגוון על לשמירה ממשק וכלי הידע בסיס פיתוח. 

 מרחביות, הנחיות עזר, חוקי רשותי, אקולוג המקומית: ברמה ביולוגי מגוון שיקולי שילוב 

 ... עסקים, רישוי בניה, היתרי

 פתוחים ושטחים ביולוגי מגוון על לשמירה המקומית הקהילה תפקיד. 

 בתחום האתגרים של מעמיקה הבנה ויאפשר אשר יםסיור נערוך הקורס במסגרת - יםסיור 

  .הפתוחים השטחים על ושמירה הביולוגי המגוון

 )התאריכים ייקבעו בקרוב, יתכנו שינויים( מפגשים וסיוריםתכנית 

 נושאים פירוט תאריך

 מושגי יסוד במגוון ביולוגי במוזיאון הטבע - 1מפגש  

 מקוון - 2מפגש  

על  ואיומיםבישראל אקולוגיות המערכות ה
הרס ואבדן בתי גידול, מינים פולשים  – תפקודן

ומתפרצים, זיהומים. ניהול ידע בנושא מגוון 
 ביולוגי

 עירוני ושטחים פתוחים – סיור נחלים וניקוז סיור נחלים וניקוז - 3מפגש  

 מקוון - 4מפגש  
ברמה אזורית  ניהול שטחים פתוחיםתכנון ו

כלים  –, ופתרונות קונפליקטים, אתגרים –וארצית 
 תכנוניים ומשפטיים

+  מוזיאון הטבע - 5מפגש  
 פארק הירקון

 – עירונית ברמה ניהול שטחים פתוחיםתכנון ו
 ופתרונות קונפליקטים, אתגרים

מוזיאון הטבע או  – 6מפגש  
 מקום אחר תלוי בנרשמים

 ואתרימערכות אקולוגיות פתוחים, שטחים  שיקום
 ומקרי בוחןכלים  -טבע 

 מקוון - 7מפגש  
מערכות המשפט  :משפטית והבינלאומיתהזירה ה

 אמנות סביבתיותו והאכיפה בישראל, חוקים
  בינלאומיות

סיור ממשקי  – 8מפגש  
 חקלאות, טבע ואדם

מקרי בוחן של פרויקטים בנושא חקלאות וסביבה 
 ממשקי חקלאות ושטחים בנויים

ניהול המגוון הביולוגי והשפעת משבר האקלים על  מקוון - 9 מפגש 
 שטחים פתוחים: אתגרים והזדמנויות

 סיכום הקורסקטים וסיור במוזיאון, הצגת פרוי במוזיאון הטבע - 10מפגש  
 

 . 9:00-15:30שעות המפגשים: המפגשים יתקיימו בין השעות 

 08:00-16:00הסיורים יתקיימו בין השעות 

  לחצו כאןלהרשמה, 

 https://forms.gle/2KY5dtAFU9hyMhph9 
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 ,בברכה

 הסביבה להגנת המשרד פתוחים, ושטחים ביולוגי מגוון אגף – טרכטנברוט אנה וד"ר רביב תמר

 בישראל הסביבה לאיכות והאיגודים היחידות מנהלי איגוד - לוי ניצן ד"ר

 האזורי השלטון מרכז – כרמל ומילכה אקרמן הילה

 אביב תל אוניברסיטת הטבע, מוזיאון דש"א, מכון – רמון יאור
 

 

  


