גינון בר קיימא  -טבע עירוני
רפורמה בניהול משאבי הטבע העירוני :התמודדות עם אתגרים סביבתיים ,כלכליים,
תפעוליים ואתגרי שירות לתושב

שינוי תפיסה
 הסבת מערך הגינון העירוני למערך של קיימות והתחשבות בסביבה
 הבאת הניהול הקיים של האדם ,האדמה ,המים והצומח בעיר לרמתו המיטבית ועל ידי הגברת הסינרגיה
בין ארבעת הגורמים.

שינוי תפיסה
 במסגרת המהלך כפר סבא  -הראשונה בישראל ,יצרה מדיניות כוללת ויישמה תכנית חדשנית בתחום הגינון
בר הקיימא.
 ראשיתו של מהלך זה בשינוי תפיסתי המגדיר את שטחי הגינון העירוני כטבע בדומה לשינוי התפיסתי
שמגדיר את ניהול האשפה כניהול חומרים ומשאבים.

עבודת הכנה
 בוצע סקר טבע עירוני מקיף על ידי החברה להגנת הטבע על מנת למפות את משאבי העיר ולהיערך בצורה
מיטבית לשימור הטבע בעיר בהווה ובעתיד.
 נעשה סקר ספרות מעמיק אודות ניהול משאבי טבע בעולם ,שכלל התייחסות כלכלית ,תפעולית ובריאותית.
 התוצרים הובילו למסקנה חד משמעית כי יש לקיים שינוי משמעותי בתפיסת ניהול הגינון העירוני ולהפכו
לטבע בר קיימא.

פיתוח והטמעת כלי חדשני
 זיהוי ותיעדוף אתרי הטבע המיועדים לשימור על פי מידת חשיבותם האקולוגית והציבורית.
 קביעת כללים והנחיות לניהול וטיפול באתרי טבע ובתופעות אקולוגיות שונות ,הן בתחום השטחים
הפתוחים והן במרחב העירוני הכולל .הניהול נועד להגן לאורך זמן על המגוון הביולוגי המקומי והייחודי ועל
בריאות הציבור וכן למתן קונפליקטים בין האדם לטבע.
 הטמעת הדרישות במכרזים העירוניים.

 יישום החלטות פורצות דרך ,שאפשרו התקנת מערכות לניהול משאב המים והפסקת שימוש בחומרי הדברה.

מהלכים משלימים
 המהלך לווה בהכשרות סדירות של גננים ,מפקחים ,מנהלי אזור ,אנשי תשתיות והנדסה .בדרך זו הוטמע
השינוי בניהול משאב השטחים הפתוחים ,תוך חשיבה מתמדת על עקרונות בני קיימא בפעולות הפיתוח
והתחזוקה השוטפת היומיומית.

אדם
 יצרנו יחד עם הציבור תכנית רב שנתית של אירועים קהילתיים במרחב הפתוח ,במטרה להעצים את
הקהילה באמצעות שטחי הטבע ובאמצעות השתתפות פעילה בשימורם.
 הקמנו סיירת טבע עירוני אשר לוקחת חלק בתהליכי תכנון ,פיקוח על מערך התפעול וסיוע בהפצת מינים
מקומיים בעיר.
 הקמנו גינות קהילתיות בכל רחבי העיר במרחבים ציבוריים ,על גגות מוסדות ציבור ובעשרות גני ילדים.

אדמה
 הפסקנו באופן מוחלט וגורף את השימוש בחומרי הדברה קוטלי עשבים בכלל העיר ללא תחליפים  -כימיים
וללא רעלים אחרים .בעיר כפר סבא לא מרססים כלל.
 הקמנו תשתית לייצור רסק גזם בעיר ולהשבתו לשימוש עירוני על מנת לטייב את האדמה ולמנוע עשבייה לא
רצויה באופן טבעי.
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התקנו ראשי מערכת מבוקרים וחכמים אשר מופעלים בשליטה ובקרה מרחוק בהתאם לתנאי האקלים
והצמחייה ,בשווי  6מיליון  .₪מועסק מפקח במשרה מלאה לתפעול נושא זה .בחלוף שלוש שנים מיום
התקנת המערכת ,הוחזרה ההשקעה כמעט במלואה.
התקנו מערכות לניצול מי מזגנים לטובת השקיית שטחי גינון ציבוריים.
הקמנו ברחבי העיר בריכות נוי אקולוגיות ,אשר מעשירות את מגוון מיני החי בשטח העיר.
התחלנו בשימוש ברסק גזם לחיפוי קרקע למניעת אידוי מים.
שדרגנו את מערך הגינון והסבנו אותו למערך חסכוני ע"י שימוש בצמחים 'חסכנים' במים והסבת מדשאות
לאזורי צמחייה מקומית רב שנתית מותאמת לאקלים.
אנו משתמשים באמצעי חיפוי המאפשרים החדרת מים לקרקע ,כגון ריצוף וחיפוי קרקע מחלחל  -כחלק
מהתב"ע בשכונות החדשות.
הקמנו ביו פילטר ,ראשון בארץ ,לסינון והחדרת מי נגר עילי למי התהום .בפארק השכונתי בו הוקם -
הביופילטר קודם תכנון להפיכתו לפארק רגיש מים.
הקמנו בריכת חורף שמטרתה להשהות ולטפל במי נגר באופן אקולוגי.
הטמענו בתכנית המתאר המלצות לתכנון המרחבי של שטחים ציבוריים מונמכים בניגוד לשטחים מוגבהים,
על מנת להגביר השהיית נגר וחלחול למי התהום וכן על מנת ליצור בריכות חורף ובתי גידולטבעיים.
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חידשנו את אופן התכנון ואחזקת הגנים והגברנו את הדגש על הזמנת בעלי חיים לשטחים הפתוחים על ידי
התקנה של מתקני האכלה ותיבות קינון ,ושימוש בצמחים נושאי פירות.
למדנו לבחור את הצמחים מתוך מודעות לנושא הקיימות ומגוון המינים ועברנו לשתילת צמחייה המתאימה
לאופי המקום.
הקמנו בריכת חורף שפותחה כבית גידול ייחודי לאזור השרון ומאפשרת התמודדות מקיימת עם הצפות ונגר
עירוני עודף.
הסבנו את התחזוקה של הגינון ושטחי הציבור בכל העיר לתחזוקה מניעתית הגברנו שימוש בצמחיה
מתאימה המרחיקה יתושים וחרקים ,ופיתחנו פתרונות בהתאם לצרכים החדשים של התחזוקה.

פעולות עתידיות
 עיריית כפר סבא מובילה שיח ציבורי בין מגזרי לקידום הטיפול המקיים בטבע עירוני.
 בחודש מאי  2017צפוי להתקיים כנס ראשון מסוגו בארץ ,בהשתתפות משרדי ממשלה ,ארגונים ללא מטרת
רווח ורשויות מקומיות להפצת הממצאים ,קידום מדיניות ותקינה לאומית.
 תפיסת הגינון בר הקיימא הנה רצף נקודות הנשזר בעיר כפר סבא באמצעות חוט מקשר אחד .התפיסה
הכוללת ,אשר מקצתה הוצגה לעיל ,מהווה שינוי אמיתי בתפיסה העירונית ,שבירת דוגמות וצורות מחשבה
ותיקות והחלפתן בצורות מחשבה ....ותיקות אף יותר חזרה לשורשים .נמשיך ונקדם את נושא הגינון בר
הקיימא משום שזוהי חובתנו ואחריותנו החברתית ,המוסרית והערכית.
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