השקת דו"ח מצב הטבע 2016
בתאריך  25.4.17התקיימה השקה חגיגית של דו"ח מצב הטבע ישראל  2016באוניברסיטת תל
אביב.
את חלקו הראשון של הערב הנחתה ד"ר מיכל שורק שריכזה וערכה את דו"ח מצב הטבע 2016
במארג .בדברי הפתיחה והברכות לקחו חלק הארגונים השותפים במארג :המשרד להגנת הסביבה,
קרן קיימת לישראל ורשות הטבע והגנים.
בירכה ראשונה המנהלת של המארג ד"ר אירינה לוינסקי שנכנסה לתפקידה רק לאחרונה והודתה
לכל השותפים הרבים שלקחו חלק בהצלחת הדו"ח.
לצערנו ,השר להגנת הסביבה מר זאב אלקין לא יכול היה להגיע עקב בלתי צפוי ובמקומו נשאה
דברים בשם המשרד להגנת הסביבה ,המדענית הראשית ד"ר סיניה נתניהו .בדבריה הדגישה ד"ר
נתניהו את חשיבותו של דו"ח מצב הטבע ,ובפרט את תרומתו לפעילות המשרד להגנת הסביבה .כמו
כן הדגישה את חשיבות החבירה בין הגופים המקצועיים בעלי העניין בתחום במדינה :המשרד להגנת
הסביבה ,הרט"ג ,הקק"ל והאקדמיה .לדעתה ,ניטור חייב להיות מבוצע באופן עקבי לאורך שנים תוך
שימוש במתודולוגיות הטובות ביותר ולכך יש ,כמובן ,צורך בהקצאת משאבים מתאימים
בשם הקרן הקיימת נשא דברים היערן הראשי ,ד"ר דוד ברנד שחלק עם הקהל את פועלה של קק"ל
ולבסוף בירך על שיתוף הפעולה בין המארג והקרן הקיימת לישראל וחשיבותו.
מר שאול גולדשטיין ,מנכ"ל רשות הטבע והגנים הדגיש את חשיבות תכנית הניטור ושיתוף הפעולה
בין רשות הטבע והגנים למארג לקידום ניהול השטחים הפתוחים שבאחריות רט"ג.
חתם את חלק הברכות ,מנכ"ל אוניברסיטת תל אביב ,מר מוטי לוי שבירך את המארג הפועל מתוך
המוזיאון על השלמת הדו"ח.
החלק השני כלל שתי הרצאות מצויינות העוסקות בזויות שונות של דו"ח מצב הטבע .2016
פרופ' אלון טל ,סקר את מצב הטבע בכלליות ודן בנושא צפיפות האוכלוסין והשפעתה על מצב הטבע
בישראל.
פרופ' אבי פרבולוצקי ממרכז וולקני וחבר מנהלת המארג ,שותף בעריכת הדו"ח ,נתן סקירה על
תכנית הניטור ועל התוצאות העיקריות של דו"ח מצב הטבע .ד"ר פרבלוצקי הדגיש כי הדו"ח הנוכחי
מניח את בסיס הידע שמספקת תכנית הניטור של המארג ,כאשר בעתיד עם התקדמות התכנית ניתן
יהיה לבחון שינויים ותמורות.
בחלק השלישי התקיים פאנל בנושא מחקר ,ניטור והקשר ביניהם ובין קבלת החלטות ומדיניות של
שמירת טבע .את הפאנל הנחתה מנהלת המארג ד"ר אירינה לוינסקי ולקחו חלק (לפי סדר
אלפאביתי)  :ד"ר דוד ברנד – יערן ראשי ,קרן קיימת לישראל ,עו"ד איריס האן – מנכ"לית החברה

להגנת הטבע ,פרופ' ירון זיו – אקולוג ,אוניברסיטת בן גוריון ,מר אלון זסק – סמנכ"ל ,המשרד להגנת
הסביבה ,ח"כ יעל כהן פארן – התנועה הירוקה ,המחנה הציוני ,מר צפריר רינת – עיתונאי ,הארץ,
ד"ר יהושע שקדי – מדען ראשי ,רשות הטבע והגנים.
השאלות המרכזיות שעלו היו:



איך מטמיעים את הידע המיוצר במחקר ובניטור בקבלת החלטות ובקביעת מדיניות בנושאי
שמירת טבע ,שטחים פתוחים וסביבה?
איך מעלים את הנושא הסביבתי לסדר היום אצל קובעי מדיניות ואצל הקהל הרחב?

בפאנל עלו נקודות חשובות בנוגע להבנת הצרכים של מקבלי ההחלטות ומתווי המדיניות ,החל
במשרדי הממשלה ועד לפעילי סביבה בשטח .כמו כן עלו סוגיות כגון שיתוף של אינטרסים של
הציבור הרחב בדו"ח אל מול חיזוק המידע המדעי-אמפירי עליו הוא מתבסס .במסגרת הפאנל עלתה
מחאה ,הן מחברי פאנל שונים והן מהקהל שנכח באולם על היעדרותם של השר להגנת הסביבה ושל
יו"ר קרן קיימת לישראל .חברת הכנסת יעל כהן פארן דיברה על חשיבותם המחקר והניטור ועל חוק
חובת הדיווח בנושאי טבע וסביבה שהיא מקדמת בכנסת.
פרופ' תמר דיין יו"ר מוזיאון הטבע ע"ש שטיינדהרט באוניברסיטת תל אביב סיכמה וברכה את
המארג על המעבר למוזיאון והזמינה את כולם להרמת כוסית ולכיבוד.

