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:לכבוד  
  הוועדה המחוזית לתכנון ובניה

 מחוז ירושלים
, ירושלים1שלומציון   

                               
 ,רב שלום         

   רכס לבן 0387449-101התנגדות לתכנית הנדון: 

בזאת את  יםמגישו הטבע להגנת החברה של להתנגדות מצטרפים ,וסביבה לאקולוגיה מומחים, מטה החתומים אנו
 :שלהלן מהסיבות וזאת לבן רכס תכנית את דחותל בבקשה המחוזית הועדה חברי אל פוניםולתכנית שבנדון,  נוהתנגדות

משמש כבית גידול לצמחים ובעלי חיים בסכנת  הוא .ביותר גבוה אקולוגי ערך בעל וטבעי פתוח שטח הוא, לבן רכס, כללית .1
 מחמירמזין מעיינות שערכם עולה ככל ש לבן רכס. ירושלים בהרי קריטיהואזור חיץ למסדרון האקולוגי  כבאפרוהכחדה, 

לרבות שינוי האקלים והגל  ,גלובלי סביבתי משבר של זו בתקופה. בישראל אחרים במקומות ומעיינות נחליםמצבם של 
 זה יעוד. הביולוגי מגווןבו יותגרכס לבן כתשתית תומכת במערכות אקולו את להשאיר חיוני ,מינים של השישי של הכחדות

  .אחר יעודעל כל  גובר
 

 מעיינות שלושתלהתייבש בוודאות,  הצפוי, לרבות עין לבן התכנית לשטח הסמוכיםמעיינות  שוייבל יביאהתכנית  ביצוע .2
. ביצוע מעיינותהאת  מזיןו נגר מי אוסף, אלה מעיינות שלקרקעי -התת אגןהאת  כוללהתכנית  שטח. נוספים מעיינותואל בלד 

גם  אנו. הלייבוש יביאשל עין לבן, ו תקרקעי-התתמערכת הזרימה  אלנגר עילי  כניסת ימנע ,השטח פני את אטוםיהתכנית 
 תפגעמי ברז אל עין לבן  הזרמת, לביצועניתן  הדברגם אם  .העירונית המים למערכת לבן עין את לחברדוחים את ההצעה 

את המים  לטבע המבטיחה"זכותו של הטבע למים",  בעניין הממשלה מדיניותאת  סותרתבאקולוגיה של המעיין, וגם 
 מעיינות.  ייבששביודעין ת תכניתלקדם  איןמעיינות בפרט, ההטבעיים שלו. לאור מצבו הקשה של משק המים בכלל והנחלים ו

 
לפחות  70%-הירידה של כ עקבותבהתכנית יחמיר את מצבו של הצבי הישראלי ובעלי חיים אחרים הנמצאים באיום.  ביצוע .3

והמנהל את  (,IUCN) במספר הצבאים בישראל במהלך חמש עשרה השנים האחרונות, האיגוד הבינלאומי לשימור טבע
לרכס לבן תפקיד קריטי "הרשימות האדומות" של מינים בסכנה, הכריז על הצבי הישראלי כמין ב"סכנת הכחדה גלובלית". 

 נוכח בסכנה נמצאה ,רפאים נחל לאורךעל המסדרון האקולוגי  מגןוגם כחיץ ה מחיה שטחיכ גםעל הצבי הישראלי,  הגנהב
תצמצם את כמות המזון הזמין לצבאים וגם ה ברכס לבן יבנ. זו תכנית כגון, שלו החייץומתחום  משטחו הגורעים פרויקטים

כלל ב נוסף כרסוםו ,זו ה. התוצאה תהיה היעלמותה של אוכלוסייאיםהצב יםאת כמות השטחים הפתוחים שלהם זקוק
 אוכלוסיית הצבאים בישראל והקטנת מספרם.

 
 ריעב, בר בחיות, במעיינות הפגיעה את מצדיקה המחוזית הועדהעל מערכות אקולוגיות ושירותיהן.  הגנה - "צרכי ציבור"  .4

הציבורי  רךוהצ ,היום של הגלובלי במשבר אולם. זה טבע אתר רסה את מצדיק בדיור הציבורי שהצורך בטענה, בכלל ובטבע
 האינטנסיבי הפיתוח לאורעל השטחים הפתוחים, המשמשים תשתית למערכות האקולוגיות ושירותיהן.  בהגנה הואהאקוטי 

 נותריםה הפתוחים השטחים, אקולוגיים ובמסדרונות השטחים ברצף פגעש, ירושלים באזור האחרונות השנים חמישים של
 . ביותר גבוהה אקולוגית ערכיות יבעל כולם הם ירושלים אזורב

  .לבן רכסב בנייהה תכנית את דחותל מתבקשים הנכם, כן על אשר

 התנגדותנו נתמכת בתצהיר שצורף להתנגדות החברה להגנת הטבע
 בכבוד רב,    

 
 אקדמי מוסד                                        מדעי  עיסוק                                   תואר                               שם

 אביב-אוניברסיטת תל  ראש החוג למדיניות ציבורית  פרופסור  אלון טל ׳פרופ .1
 אוניברסיטת בן גוריון בנגב   ראש המגמה לתכנון ערים  פרופסור פרופ׳ נורית אלפסיֿ, .2
 אוניברסיטת חיפה החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית   מרצה בכיר   ניר ספירד״ר  .3
 אוניברסיטת תל אביב    לזואולוגיהביה"ס    פרופסור אמריטוס  ,יוסי לשםפ׳ ופר .4
 אוניברסיטת תל אביב   הפקולטה למשפטים,  מרצה בכיר  ,דוד שורד״ר  .5
 אוניברסיטת חיפה    –ביה"ס לבריאות הציבור    –מרצה   ,ד״ר מיה נגב .6
 אוניברסיטת בן גוריון      אקולוגיה ושמירת טבע מרצה בכיר  ,ד״ר אורי רול .7
 האוניברסיטה העברית  הפקולטה לחקלאות וסביבה  מרצה  ,ד״ר עליזה שטרק .8
 הטכניון הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית,  פרופסור פרופ׳ יוחאי כרמל, .9

 הטכניון הפקולטה לארכיטקטורה ותכנון ערים  פרופסור פרופ׳ דניאל אורנשטין,  .10
 אביב-אוניברסיטת תל ראש המרכז לחקר המים                      פרופסור דרור אבישר, -פרופ׳  .11
 הטכניון  ראש המסלול לאדריכלות נוף  פרופסור פרופ׳ טל אלון מוזסֿ  .12
 האוניברסיטה העברית  המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות      פרופסור אמריטוס    פרופ׳ עוזי מוטרו,  .13
 אביב-אוניברסיטת תל  החוג ללימודי סביבה ע״ש פורטר  סורפרופ ,פרופ׳ קולין פרייס .14
 האוניברסיטה העברית בירושליםבית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית,   מרצה    ד״ר איתי גרינשפן,  .15
 אוניברסיטת חיפה החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית   פרופסור  יצחקיפרופ׳ עדו  .16
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 האוניברסיטה העברית והדסה  ראש מסלול בריאות וסביבה מרצה בכיר  ד״ר חגי לוין .17
 גוריוןאוניברסיטת בן   ראש המעבדה לחישה מרחוק  פרופסור פרופ׳ ארנון קרניאלי .18
 האוניברסיטה העברית  הפקולטה לחקלאות וסביבה מרצה בכירה  ד״ר יעל מנדליק .19
 האוניברסיטה העברית   הפקולטה למדעי החיים  פרופסור פרופ׳ שמשון בלקין .20
 אורנים-אוניברסיטת חיפה   ביולוגיה וסביבה החוג ל  פרופסור  פרופ׳ אורי שיינס .21
 אילן-אוניברסיטת בר  התכנית לפילוסופיה של המדעים  ורפספרו  פרופ׳ נח עפרון .22
 אביב-תלאוניברסיטת     אולוגיהוזהחוג ל  פרופסור  יוסי יובלפרופ׳  .23
 אביב-תלאוניברסיטת    החוג למדיניות ציבורית מרצה בכירה  ד״ר דורית קרת .24
 אביב-תלאוניברסיטת  חוג ללימודי סביבה /הבית ספר לזואולוגי  פרופסור  פרופ׳ אביטל גזית .25
 אורנים-אוניברסיטת חיפה   ביולוגיה וסביבההחוג ל  מרצה  ד״ר יורם גרשמן .26
 האוניברסיטה הפתוחה   הפקולטה למדעי החברה  מרצה  ד״ר אור קרסין .27
 אביב-אוניברסיטת תל   החוג לגיאוגרפיה וסביבה   פסורופר  פרופ׳ יצחק שנל .28
 גוריון-אוניברסיטת בן  לאקולוגיה/ מנהל קמפוס ירוקהחוג   פרופסור   פרופ׳ ירון זיו .29
 הטכניון ראש המעדה לחקר האד והמגוון הביולוגי  פרופסור  פרופ׳ אסף שוורץ .30
 חי-מכללת תל   התכנית למדעי הסביבה  פרופסור  פרופ׳ נורית כרמי .31
 הטכניון    החוג לאדריכלות נוף               פרופסור         ליסובסקיפרופ׳ נורית  .32
 מו"פ מדבר וים המלח        חינוך סביבתי ומדעי      חוקרת     אבני-ד"ר נעה אבריאל .33
 אביב-אוניברסיטת תל   ראש בית הספר לזואולוגיה  פרופסור שור-פרופ׳ נגה קרונפלד .34
 המרכז האקדמי רופין  פרופ׳ שריג גפני                  פרופסור                 ראש התכנית למוסמך מדעי               .35
 אביב-אוניברסיטת תל    החוג לגיאופיזיקה  פרופסור פרופ׳ פנחס אלפרט .36
 אביב-אוניברסיטת תל    מרכז לחקר מים  חוקרת אלירז-ד"ר גפן רונן .37
 גוריון-אוניברסיטת בן המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי   פרופסור אמריטוס  צוערפרופ' חיים  .38
  אוניברסיטת בן גוריון בנגב  המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי פרופסור אמריטוס  פרופ' יונתן לרון .39
 בנגבאוניברסיטת בן גוריון   המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי מרצה בכיר  אליא-ד"ר ערן בן .40
 אוניברסיטת בן גוריון בנגב  המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי  פרופסור אמריטוס  פרופ' אלי שטרן .41
 האוניברסיטה העברית בירושלים   אוספי הטבע הלאומיים מנהל אוסף  ד"ר בעז שחם .42
 אוניברסיטת בן גוריון  המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  פרופסור פרופ' אביתר אראל .43
 .האוניברסיטה העברית  הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה   סור פרופ  פרופ' משה קול .44
 אוניברסיטת חיפה     מחלקה לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית  פרופסור      פרופ׳ ערן טאובר .45
 אביב-אוניברסיטת תל   החוג למדיניות ציבורית מרצחה בכירה  ד״ר רווית חחנאל  .46
 יבאב-אוניברסיטת תל המרכז הלאומי לחקר המגוון הביולוגי  חוקר  ד"ר אמיר פרלברג,  .47
 אביב-אוניברסיטת תל   התכנית לניטור אקולוגי  חוקר  ד״ר עידן שפירא .48
 האוניברסיטה העברית                               המכון למדעי כדור הארץ  פרופסור פרופ' רבקה רבינוביץ  .49
 אביב-אוניברסיטת תל   בית הספר מדעי הצמח  פרופסור פרופ' מרסלו שטרנברג .50
 אוניברסיטת חיפה  החוג לניהול משאבי טבע וסביבה מרצה בכיר  ד"ר משה גיש .51
 אביב-תלאוניברסיטת    בית ספר לזואולוגיה  חוקר   זוהר ינאי, ד״ר  .52
 גוריון -אוניברסיטת בן   המחלקה למדעי החיים   פרופסור  פרופ' עמוס בוסקילה,  .53
   אביב-אוניברסיטת תל   המחלקה לזואולוגיה  פרופסור  ׳ שי מאיריפרופ .54
 הפורם לתזונה בת קיימא    מנהלת הפורום  חוקרת ד"ר חגית אולנובסקי,  .55
 המרכז הבינתחומי הרצליה  סגנית דיקן בית הספר לקיימות,   בכירהמרצה   ד"ר יעל פרג  .56
 הטכניון הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית  פרופסור  פרופ׳ יורם שיפטן .57
 אביב-אוניברסיטת תל   בית הספר למדיניות וחברה  מרצה  ד״ר רם פישמן .58
 האוניברסיטה העברית החוג לאקולוגיה, אבולוציה, והתנהגות,   מרצה בכיר  ר אורן קולודניד״ .59
 האוניברסיטה העברית      מכון למדעי החייםה  חוקר     ד״ר רונן קדמון .60
 הטכניון  הפקולטה לארכיטקטורה ובנוי ערים  פרופסור פרופ' מישל פורטמן .61
 הטכניון, חיפה   הפקולטה לביולוגיה  פרופסור אמריטוס  פרופ' זאב ערד .62
 עצמאי   יועץ אקולוגי לתכנון סביבתי   חוקר  ד"ר רון פרומקין .63
 גוריון-אוניברסיטת בן   המחלקה למדעי החיים  חוקרת  ד"ר אירית אלוני .64
 אביב-אוניברסיטת תל   החוג למדיניות ציבורית  חוקרת ד״ר רונית ג׳וסטו חנני .65
 אביב -אוניברסיטת תל     המארג   חוקרת  ד"ר מיכל שורק .66
 אוניברסיטת חיפה    המכון לחקר האבולוציה  פרופסור אמריטוס  פרופ' אביתר נבו .67
 האוניברסיטה העברית   הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה   פרופסור  פרופ' שרוני שפיר .68
 אוניברסיטת בר אילן    הפקולטה למדעי החיים  מרצה בכירה   ד"ר לי קורן  .69
 אוניברסיטת בן גוריון  המח' לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי מרצה בכיר  ד"ר יודן רופא .70
 הטכניון    לימודים כלליים וסמרצה בדימ  ד״ר יונינה רוזנטל .71
 אביב-אוניברסיטת תל ראש תכנית המנהלים במדיניות ציבורית  פרופסור  פרופ׳ גילה מנחם .72
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