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עצומה להצלת 
רכס הכורכר 

הידברות
וסברה

הדלקת נר. החנוכיה נבנתה מפסולת שנפלטה מהים
סיור משפחות

״תחרות צילומי חובבים ברכס 
הכורכר שבין חוף הצוק לחוף 

תל ברוך, עם צוות שופטים 
המורכב מצלמי הטבע הטובים 

בארץ.
אז כל אוהבי הצילום והטבע 

מוזמנים להשתתף ולהראות עד 
כמה יפה השמורה שלנו.

ועדת השיפוט מורכבת מצלמי 
הטבע הבכירים ביותר בישראל!

התמונות עליכם, הפרסום 
עלינו!״

מתוך עמוד הפייסבוק

דצמבר 
2012

נובמבר
2012

דצמבר 2012 
- סיור צופים 
שבט הנשיא

ינואר 
2013

ינואר 
2013

אפר׳
2013

מאי 
2013

יוני 
2013

יולי
2013

ספט׳
2013

יוני
2015 יולי

2015
נובמבר
2015

2.5.2013 4.5.2013 – “בעקבות שועלים 
ושרקרקים בשמורת תל-אביב“ במסגרת 
“בתים מבפנים“ (ומבחוץ…) המאורגן 

ע“י עיריית ת“א מסיבת אפטרכס לעורר מודעות וגיוס כספים 
למימון המאבק

סיור וגיוס חתימות 

סיור של החברה להגנת הטבע בסוכות

אפר׳
2013

מסיבת אפטר להצלת רכס 
החוף האחרון של תל אביב

יום נקיון בשמורה

 9
מרץ 
2013 מרץ

2013
סיור בית ספר 

נטעים

יום נקיון ברכס
דצמבר
2013

מרץ
2014

חוגגים את האביב - 
סיור של החברה 

להגנת הטבע

מרץ
2014

אפריל
2014

יוני
2015

ערב סרט לכל המשפחה
ולא פחות חשוב, כמיטב המסורת של אקולנוע, 

תתבסס ההקרנה על אנרגיה סולארית!!

מסיבת נקיון ברכס

יום נקיון ברכס - חברת נייס

מאי 
2014

מאי 
2014

סיור בית ספר 
תיכונט

יוני
2014

סיור בית ספר 
בראשית

יוני
2014

סיור סמינר 
הקיבוצים

נובמבר
2014

סיור בית ספר 
נוף ים

דצמבר
2014

סיור בית ספר 
אביב

ינואר
2015

סיור מכללת 
כנרת

ינואר
2015

סיור גן אלמוגן
רמת אביב ג׳

אוקטובר
2016

סיור צפרות

יולי
2016

סיור ברכס 
במסגרת "בתים 
מבפנים 2016" דצמבר

2016
סיור השתלמות 

מדריכים של החברה 
להגנת הטבע

מרץ
2017

סיור בנושא "דילמות סביבתיות ברכס הכורכר" 
של יותר מ- 120 תלמידי כיתות ו' מבית ספר רמת אביב ג', 

מטעם קהילת תל אביב יפו של החברה להגנת הטבע, 
במסגרת התכנית "ילדים מובילים שינוי".

סיור של קבוצת אדריכלי נוף מטעם המועצה לבניה ירוקה 
בהדרכת גליה חנוך-רועה מנהלת קהילת ת"א של החברה להגנת הטבע 

והאדריכל ליאור לוינגר זוכה התחרות לתכנון השמורה.

סיורים ובניית קהילה

סיורים ובניית קהילה

29 דצמ׳ 2012
2,500 חתימות

מאי 2013
10,000 חתימות

עצומה להצלת 
רכס הכורכר 

24 פברואר 2013
5,000 חתימות

10 נוב׳ 2012
1000 חתימות

05 ספט׳ 2012
500 חתימות

26אוק׳ 2011
100 חתימות

17 אוק׳ 2011
פתיחת עצומה

14 מרץ
2013 

פברואר
2013 

21 פבר׳
2013 

03 נוב׳
2012 

13 ספט׳
2010

25 ספט׳
2011 

11 אוק׳
2010 

30 מאי
2013 

09 אוק׳
2013 

החלק 
ה ״לעומתי״ 

בקמפיין

החלק 
ה ״לעומתי״ 

בקמפיין
הפורום לטבע עירוני ואיכות סביבה בתל אביב 

יפו בראשות גלית סמואל הגישו התנגדות 
לתוכנית תא3700 בוועדה המחוזית ת״א. 

לטענתם, לתוכנית השלכות תכנוניות בלתי 
הפיכות והיא צפויה לכלות מיני צמחים ובעלי 

חיים ואת בית גידולם, בשל הכוונה להקים פארק 
חופי בסמוך לרכס הכורכר: "החלטת הוועדה 
המחוזית גוזרת כליה על נכס טבע יחודי זה... 

רכס הכורכר האחרון באזור גוש דן שנותר 
'פראי'"

הוחלט: 
״מאחר ומדובר בתכנית מורכבת מאוד ועשויות 
ליות מוגשות מספר רב של התנגדויות מחליטה 

הועדה כי לתכנית ימונה חוקר לצורך שמיעת 
התנגדויות ומתן חוות דעת לוועדה״.

הפורום לטבע עירוני ואיכות הסביבה מפגין 
בדיון ראשון בועדה הארצית - ועדת משנה 

מתוך פרוטוקול שימוע התנגדות בפני חוקר שהת־לעררים, בירושלים.
קיימה במשרדי הוועדה המחוזית ת״א:

טבע  למען  תושבים  פורום  נציגת  סמואל,  גלית  ״עו״ד 
במשפט  לסכם  רוצה  רק  אני  הסביבה:  ואיכות  עירוני 
לא  טבע.  שמורת  לקבל  עדיין  יכולה  אביב  שתל  אחד 
ירקון  ופארק  ירקון  פארק  בעצם  זה  פארק  כי  פארק. 
אפשר לבנות ולפתח מכל מקום. ולכן, מכיוון שאין לנו 
שזו  חושבים  אנחנו  להיפך,  אלא  בשפע  אזורים  כאלה 
כאזור  הזה  האזור  את  לשמר  אביב  תל  של  הזדמנות 

טבעי.״ 

הפגנה של הפורום לטבע עירוני להעלאת מודעות 
והחתמה על העצומה

מתוך פרוטוקול החלטות מוועדת משנה ב׳ להתנ־
גדויות מספר 1062 שהתקיימה במשרדי הוועדה 

המחוזית ת״א:

״נושא״ תוכנית תא/3700: תוכנית מתאר לצפון 
מערב העיר למגורים, מסחר, מלונאות הוחלט:

בשל מורכבותה של התוכנית ובשל ריבוי הבעלים 
בה ולאור שתקופת ההפקדה להגשת התנגדויות 
נפלה בין חגי ישראל, מוצאת הועדה לנכון כי יש 

להאריך את מועד הפרסום להפקדה״

פורים - מבצע החתמות לעצומה בשדרות רוטשילד

הפגנה נוספת בבית וגן בירושלים מול דיון ועדת 
הערר של המועצה הארצית לתכנון ובנייה.

החלטת המועצה הארצית לתכנון ובנייה - ועדת 
משנה לעררים היא לדחות את ערר 71/12 של 

הפורום לטבע עירוני ואיכות הסביבה. 
״נסכם לעניין זה: אנו רואים לנגד עיננו את החשיבות 

הרבה ב״טבע עירוני״ דווקא בלב המדינה הצפופה, 
וביחוד בעיר שיש בה מעט אזורים שנותרו בצורתם 

הטבעית שאליהם ניתן להגיע כדי לחוות את 
״הטבע״. אנו רואים בכך גם חשיבות חינוכית אך 

למדים- מבחינת התוכנית- שהיא נתנה גם לנושא זה 
את המענה הראוי בקביעתה שיש לשמר שטחים 

מרכס הכורכר והמצוק ושלולית חורף כטבע עירוני״ 

״הצטרפנו לפרויקט הבינלאומי של 
ארגון WILD Cities : הקמפיין לשימור 

רכס הכורכר של תל אביב כשמורת 
טבע עירונית, "שמורת תל-אביב", 

מקבל הכרה גלובלית בינלאומית. כן, 
כן, גם אנחנו "מעודדים את השיח על 

תל אביב כמותג מוכר בכל העולם" 
(ציטוט מאתר העירייה בדף של "עיר 

עולם").
אנחנו מקווים שבעירייה יבינו שאנחנו 

לא מנסים לעצור את הקדמה בעיר, 
אלא להיפך, אנחנו מביאים את הקדמה 
לעיר, רוצים לעזור לתל אביב להתיישר 

עם ערי העולם למען רווחת וחינוך 
תושביה.

https://wildcities.org/project/tel-aviv-nature-reserve-campaign:

 Tel Aviv is a coastal city built on dunes and “Tel Aviv Nature Reserve”
 is the name of a campaign to preserve what remains of the original
 dunes in the Northwestern tip of the city. For four years a group of
 residents have been working together to change the intent of this
 ridge and preserve its current topography by declaring “Tel Aviv
 Nature Reserve” an urban nature reserve. We have initiated a variety
 of activities intended to illustrate the enormous potential for the
 residents and thus for the city of Tel Aviv.  Thousands of people have
 attended our activities so far, including classes from kindergartens
 through to high school, higher education institutions, summer camps,
 youth groups, families and elder citizens. We emphasize the fact that
 there are no other areas in the city that can provide the same
.educational interaction with nature or emotional well-being

 A professional Israeli birder referred to the “Tel Aviv Nature Reserve”
 area as:  “… one of the best areas for birding in this season of the
 year, … an early morning whiff of nature before going to the of�ce,
 hearing the birds and really feeling nature all around … in the midst
 of the busy city”. He spotted a female type Namaqua Dove – Oena ,
 and wrote “very rarely seen migrating along the coast, let alone in Tel
.“Aviv

 One of Israel’s leading botanists explained that this area inhabits
 numerous types of rare species unique to Israel some of which are
 declared “threatened”.  Furthermore the International Union for
 Conservation of Nature (IUCN) has pronounced this area as having
.high priority for conservation

״תושבים למען שמורת רכס החוף של תל אביב״ התארגנות 
אזרחית להצלת פיסת טבע עירוני - זוכה באות "האיש 

ההולך" לאקטיביזם אורבני, על יצירת קהילה שבה פעילים 
ילדים לצד מבוגרים, שנאבקים להציל פיסת טבע בעיר. על 
המאבק באמצעים חיוביים והצגת פתרונות ישימים אל מול 

תוכניות בניה המאיימות לחסל את החי והצומח.״

 Architekter ״סטודיו אורבנוף זכה בשיתוף המשרד הנורווגי
Zohar/Haugen בפרס של 70 אלף שקלים. אדריכל הנוף ליאור לוינגר, 
שהוביל את צוות התכנון, מסביר שהם ניסו לשמור על שלמות המקום. 

לאורך הפארק יהיו שבילים עדינים שיאפשרו הליכה לכיוון קצה המצוק. 
במקומות שונים יפוזרו מיצבים סביבתיים ומוקדי פעילות. בצמוד לסי 

אנד סאן ימוקם "הפורום" – מבנה בטון פתוח שמאפשר שהייה לקבוצה 
גדולה ולתצפית, לצדו מתוכנן חניון תת קרקעי ל-600 כלי רכב. מהפורום 

נמתח הפארק הלינארי שבו נמצאת בריכת החורף שמיועדת לשימור.״
נעמה ריבה, הארץ

פברואר
2016

18
ינואר
2016

7
יולי

2015

26
ינואר
2016

אפריל
2016

מרץ
2016

באוגוסט
2016 

הידברות
וסברה

מתוך עמוד הפייסבוק מצילים את רכס החוף האחרון של תל אביב:
מה משותף לתל אביב ולניו יורק, ברלין, לונדון, ...- מרתון, השכרת אופניים, בית אופרה, מצעד גאווה.

ומה מבדיל בין תל אביב לערים המודרניות המובילות? להן יש שמורת טבע עירונית
לתל אביב .... עדיין לא ואנחנו עושים הכל כדי שתהיה!


