על תנועת יערות מאכל עירוניים ירושלים
מטרה
יצירת רשת יערות מאכל בירושלים שתהווה בסיס לקהילה אנושית משגשגת.

מי אנחנו?
אנחנו ,תנועת יערות מאכל עירוניים ירושלים ,תושבי ירושלים ,פעילים ממגוון
רחב של תחומים  -סביבתי ,חברתי ,תכנוני ואומנותי .אנו לוקחים על עצמנו
את הפיתוח של יערות מאכל עירוניים בירושלים כחלק מחגורת יערות המאכל
באגן הים התיכון .הדגש שלנו הוא בהסתכלות העירונית והשגת המשאבים
הדרושים להקמת כמה שיותר יערות מאכל ברחבי העיר (בשפ"פים ובשצ"פים).

הכנת שטח להקמת יער מאכל

דרכי פעולה
•להוריד חסמים כדי לאפשר הקמה של יערות מאכל ברחבי העיר
• יצירת שיח עירוני והעלאת מודעות ליערות מאכל עירוניים.
• מציאת שטחים (שפ"פים ושצ"פים) ברחבי העיר המתאימים להקמת
יערות מאכל.
• קבוצת תכנון אשר עושה תכנון ליערות המאכל ביחד עם הקהילה
המקומית.
• הקמת יער מאכל בהובלת ובהשתתפות הקהילה.
• נתינת כלים לקהילה להקים ,לתחזק ,ולנצל את המשאבים של יער המאכל.
• גידול צמחים עבור יערות המאכל בעיר בשיתוף פעולה עם חממות
טיפוליות בעיר.
• איסוף משאבים עבור יערות המאכל ברחבי העיר :משתלות ,שתילים ,כלי
עבודה ,ניהול מתנדבים.
• הכנסת הידע של תכנון יערות מאכל לעיר ע”י הפקת קורסים עירוניים,
והדרכה של הקהילות וקבוצת מחקר פעילה.
• יצירת שיתופי פעולה לקידום יערות המאכל (עירייה ,קק”ל ,פורום אייט”ק,
החברה להגנת הטבע ,המשרד לאיכות הסביבה ,מגמה ירוקה וכו’).

מדידות שטח ביער מאכל

יעדים לשנה הקרובה:
• בניית תוכניות עבודה עבור יערות המאכל השונים יחד עם המנהלים
הקהילתיים.
• כתיבת תוכנית עבודה של תנועת יערות מאכל עירוניים כולל תקציבים.
• גיוס כספים עבור הפעילות שלנו.
• יצירת שיתוף פעולה שוטף עם העירייה לאספקה שוטפת של משאבים
ליערות המאכל.
• הקמת  4יערות מאכל בשטח כולל של כ 5-דונם.
• הפקת קורס יערות שני.
•המשך שיתוף פעולה עם החממות להכנת שתילים עבור יערות המאכל.
• הובלת תוכנית לימודים בעוד  2בתי ספר להוראת חקלאות יערנית.

הכנת כדורי זרעים בפעילות קהילתית
ביער מאכל בירושלים

איך יוצרים קשר?
 יערות מאכל עירוניים בירושלים
UrbanFoodForest@gmail.com 
 אדי רוזנבאום ,רכז התנועהadyrosenbaum@gmail.com 050-4251564 :

