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"בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון,
נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן,

ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן,
וכל מה שבראתי בשבילך בראתי,

תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי
שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך"

)קהלת רבה(



הדו"ח השנתי אשר מוגש לכם בהתאם לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע ממחיש 
על  לשמור  במאמץ  והגנים  הטבע  רשות  ידי  על  המושקעת  הרבה  העבודה  את 
הטבע,  הנוף והמורשת במדינה וזאת תוך לחצי פיתוח רבים.  צפיפות האוכלוסין 
והתשתיות במדינה לא מאפשרים לנו” לתת לטבע לעשות את שלו ”ואנו חייבים 
המלך  דרך  את  ולמצוא  היכן שצריך  להתערב  השונים,  התהליכים  אחרי  לעקוב 
בין שימור לפיתוח. עבודתנו ניכרת בשטח וייהנו ממנה תושבי המדינה,  התיירים 

הפוקדים אותה וכן הדורות הבאים.

המחודש  החזון  כתיבת  את  לסיים  הצלחנו  הנוכחי,  הדו”ח  שנת   ,2014 בשנת 
הטבע  שמירת  והיקף  איכות  האכיפה,  את  להגביר  מנת  על  שינויים  להוביל  וכן 
והמורשת. תוצאות שינויים אלו ניכרים כבר בשטח ואני מאמין כי בשנה הבאה 

ילכו ויתעצמו. 

באופן טבעי הפעולות שלנו הינן ארוכות טווח, כיוון שרק כך נצליח בשינוי אמתי של 
מצב הטבע הנוף והמורשת בארץ. לכן בשנה האחרונה המשכנו להתמקד בנושאי 
 שימור ומורשת, הגנה על השטחים הפתוחים, וחיזוק הקשר עם הקהילות השונות.
עבודת  בטיוב  חשוב  נדבך  להיות  עתיד  שהוא  המחשוב  פרויקט  את  לציין  ראוי 

הרשות בשנים הקרובות ולכן ישנה התייחסות רחבה לפרויקט זה בדוח.

חשוב לציין כי ישנם תחומים רבים בהם ניתן להגיע להישגים גדולים יותר במידה 
ויתנו לנו המשאבים הנדרשים. 

אני רוצה להודות בהזדמנות זו לכל השותפים בעשייה שלנו לקוות ולאחל המשך 
שיתוף פעולה לרווחת הערכים הנפלאים הפזורים ברחבי הארץ ולרווחת תושבי 

המדינה ומבקריה.

בברכה,        

שאול גולדשטיין        

                         מנכ”ל רשות הטבע והגנים
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תחומי אחריות הרשות
הרשות לשמירת הטבע והגנים הינה תאגיד סטטוטורי שהוקם  בשנת 1998 ב"חוק 
 ."1998 - ואתרי הנצחה, התשנ"ח  גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים 
אחת-  לרשות  הלאומיים  הגנים  ורשות  הטבע  שמורות  רשות  את  איחד  זה  חוק 

הרשות לשמירת הטבע והגנים. 

הרשות מופקדת מכוח חוק זה על ניהולם והחזקתם של שמורות הטבע והגנים וכן 
על הגנת ערכי הטבע, הנוף והמורשת.

הבר,  חיית  להגנת  "החוק  מכח  הבר  חיית  הגנת  על  הרשות  מופקדת  בנוסף, 
התשט"ו- 1955". אנו פועלים מכח חוק זה בנושאים כמו פקוח ציד, היתרי סחר 

והחזקה בחיות בר וכד'.

השר הממונה על הרשות הוא השר להגנת הסביבה. 

בהמלצת  ידי הממשלה  על  הממונה  חברים,  עשר  המונה תשעה  מליאה  לרשות 
השר להגנת הסביבה שאף ממנה את יו"ר המליאה מבין חבריה. תפקיד המליאה 

לקבוע את מדיניותה הכללית של הרשות ואת קווי פעולתה. 

הממשלה, על פי הצעת השר להגנת הסביבה, ממנה את מנהל הרשות האחראי 
גוף  המהווה  הרשות,  של  השוטף  ולניהולה  המליאה  והנחיות  החלטות  לביצוע 
לאומי, מקצועי ומוביל בנושא שמירת הטבע הנוף והמורשת בישראל והעוסקת 

בשימור, הגנה ושיקום המגוון הביולוגי, בתי גדול, מיני החי והצומח. 

הרשות מנהלת כ- 530 גנים לאומיים ושמורות טבע )מוכרזים, מאושרים ומוצעים( 
המשתרעים על שטח של כ - 6 מיליון דונם, מתוכם 65 אתרים מוסדרים בתשלום 
ומארחת מידי שנה כ- 8 מליון מבקרים  באתרים אלו ועוד מספר דומה בשטחים 

הפתוחים- כולל תלמידים, בני נוער וחיילים רבים.
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מבנה ארגוני
ברשות כ- 1500 עובדים מתוכם כ-700 קבועים והשאר עובדים עונתיים, ויומיים 

בנוסף ישנם עוד כמה מאות מתנדבים ומדריכים. 

הרשות פועלת בחמישה מחוזות: 
מחוז הצפון משתרע מהר חרמון בצפון ועד נחל חדרה וגבול יו"ש בדרום.. 1

מחוז המרכז משתרע מנחל חדרה וצומת עירון בצפון ועד בית קמה בדרום, . 2
גבול יו"ש במזרח.

מחוז יו"ש בו אנו זרוע של המינהל האזרחי דרך קמ"ט שמורות טבע וגנים.. 3

גבול . 4 לאורך  קמה,  בית  עזה,  רצועת  מגבול  בצפונו  משתרע  הדרום  מחוז 
יו"ש, כביש 40 עד נחל פארן עד הגבול המערבי בדרום, גבול ירדן במזרח 

וגבול מצרים במערב.

ירדן . 5 גבול  בדרום,  אילת  מפרץ  בצפון,  פארן  מנחל  משתרע  אילת  מחוז 
במזרח ועד סיני במערב.  

יחידה נוספת היא היחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים )הסיירת הירוקה( שהוקמה 
בשנת 1976, לשמירה על קרקעות המדינה בשטחים הפתוחים מפני פולשים ומשיגי 
קיימת  וקרן  ישראל  מקרקעי  מינהל  הביטחון,  החקלאות,  משרדי  מטעם  גבול, 
לישראל, כאשר ועדת מנכ"לים בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה מתאמת בין 

המשרדים השונים. הסיירת מונה כ-50 עובדים.

יחידת סמך נוספת שהוקמה לבקשת המשרד להגנת הסביבה היא יחידת "דוד" 
וכן   , יו"ש בפקוח על חוקים סביבתיים ומעבר של ערכי טבע  הנמצאת במעברי 

פועלת בסיוע לפיקוח רט"ג 20% מזמנה. 

לרשות חמש חטיבות מטה: 
היחידה . 1 הסביבה,  אגף  האקולוגיה,  אגף  את  הכוללת  המדע  חטיבת 

הסביבתית הכוללת את מדור ניטור נחלים, מדור ניטור רעלים ומדור איכות 
מים, אגף מערכות המידע, ולשכת המדען הראשי.

החטיבה לפיקוח ולאכיפה מורכבת מאגף הפיקוח והאכיפה, אגף התביעות, . 2
אגף בטחון, בטיחות וכיבוי אש, ויחידת ההיתרים.



אגף . 3 הפיתוח,  אגף  המקרקעין,  אגף  את  כוללת  והפיתוח  התכנון  חטיבת 
ארכיאולוגיה ואגף שטחים פתוחים.

ואגף החינוך . 4 אגף התפעול  אגף השיווק,  כוללת את  וקהילה  חטיבת קהל 
וההדרכה. 

חטיבת המנהל והכספים כוללת את אגף המשק והרכב, אגף הכספים ואגף . 5
התקציבים.

חטיבת משאבי אנוש.. 6

יחידות נוספות במטה: 
יחידה לאסטרטגיה ופיתוח עסקי הכוללת את השיווק, דוברות ומדיה.. 1

אגף תקשוב.. 2

לשכה משפטית.. 3
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דרכי התקשרות עם רשות הטבע והגנים
מטה הרשות:

 טלפון: 02-5005444
כתובת: רשות הטבע והגנים, רח' עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 9546303

למוקד מידע והזמנות לטיולים חייגו באותיות בטבע*  3639*
 לדיווח על פגיעה בטבע ניתן להתקשר למוקד הסביבה

24 שעות ביממה 6911*

בנוסף, ניתן ליצור קשר במחוזות:
טלפון: 04-6522167 פקס: 04-6420312   מחוז צפון     

mz.zafon@npa.org.il :דוא"ל    
גן לאומי מגידו, דואר מגידו   

טלפון: 03-9150400 פקס: 03-9024362   מחוז מרכז    
mz.mercaz@npa.org.il :דוא"ל    

גן לאומי ירקון, ת"ד 238 ראש העין 48101   
טלפון: 02-6232936 פקס: 02-6259783   מחוז יו"ש 

mz.yosh@npa.org.il :דוא"ל    
רח' עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 9546303 -     

לידי מחוז יו"ש   
טלפון: 08-6280404 פקס: 08-6230021   מחוז דרום    

gilad@npa.org.il :דוא"ל    
רח' האבות 19 באר שבע   

טלפון: 08-6373988 פקס: 08-6375047   מחוז אילת 
mz.eilat@npa.org.il :דוא"ל    

מרכז מידע לתייר אילת   
 היחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים

טלפון: 02-5006251 פקס: 02-5006259    
Naomi@npa.org.il  :דוא"ל    

רח' עם ועולמו 3 ירושלים    



חטיבת מדע
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מדען ראשי – ד"ר יהושע שקדי

דו"ח זה משקף את הפעולות המרכזיות של חטיבת המדע בשנים האחרונות בכלל 
ובשנת 2014 בפרט. 

חטיבת המדע עוסקת רק בשמירת טבע. החלק המרכזי בשמירת טבע הוא השגת 
שטח לשימור, ועל תחום זה אחראית ברט"ג חטיבת מור"ן )לשעבר תו"פ(. לאחר 
שמירה על שטח יש לבצע ממשק בשטח, שיבטיח את קיום המטרות לאורך זמן. 
בישראל, בה השפעת האדם גדולה, השמורות קטנות יחסית ולכן השפעת האדם 
מורגשת כמעט בכל מקום, עלינו לבצע ממשק )management( בשמורות הטבע.

כדי  לרט"ג,  מחוץ  וארגונים  גופים  עם  גומלין  ביחסי  רבות  עוסקת  החטיבה 
לקדם את שמירת הטבע בשטחים הפתוחים. יש יחסי גומלין הדוקים עם משרד 
שמורות  קידום  ושקנאים,  קורמורנים  ממשק  )כנרת,  רבים  בנושאים  החקלאות 
מועצות  עם  ועופות(,  בקר  פגרי  ובעיקר של  סניטציה בשטחים חקלאים  ימיות, 
אזוריות )בשרון, פרויקט הגורן(, עם חברת החשמל )פגיעה בדורסים(, רשות המים 

)השבת מים לטבע( והמשרד להגנת הסביבה )נושאים רבים(.

חטיבת המדע מסייעת בידי חטיבת מור"ן בקביעת שטחים להם עדיפות לשימור. 
באופן בולט, עוסקת החטיבה בשנים האחרונות יחד עם מור"ן בקידום השמורות 
בראש  המתוכננת  ימית  בשמורה  ב-2014  נרשמת  ראשונה  )הצלחה  הימיות 
בערבה,  לשימור  חשובים  בבחירת שטחים  החטיבה  מתמקדת  כן,  כמו  הנקרה(. 
פעולה המקבלת טיפול מיוחד בשנת 2015 בעקבות זיהום הנפט בשמורת עברונה 

)ראו בדו"ח השנתי הבא(.

החטיבה עוסקת רבות בשיקום של בתי גידול לחים, גם בהיבט של הנדסה מתאימה 
ויצירה ושיקום של בתי גידול, בתוספת של מים לטבע ובאישוש של מינים בסכנה. 
חשוב  פרויקט  גבתון,  עינות  שיקום  הם  זה  בתחום  במיוחד  חשובים  פרויקטים 

שילווה אותנו שנים רבות, בעינות צוקים ואישוש אוכלוסיות בינון דור.

אשר  בישראל,  הטבע  שמורות  לכל  גנרית,  אחת,  ממשק  תכנית  בונה  החטיבה 
תחליף את תיקי האתר שהיו בנייר ולא מעודכנים. השיטה החדשה מבטיחה תיקי 
אתר מעודכנים וכן שקצב הכנת תיקי האתר לכלל השמורות והגנים יגבר. תכנית 
שנוכל,  כך  תקשוב,  אגף  בעזרת  מתקדמות,  תקשוב  יכולות  על  תשען  הממשק 
גיאולוגיה,  )אקלים,  הטבע  בשמורות  המצאי  על  מידע  לקבל  כפתור",  "בלחיצת 
מסלע, קרקע, צומח, חי( וגם על הפעולות שיש לבצע בכל שמורה כדי לקדם את 
שמירת הטבע בה. התכנית הזו תשנה את פני הרשות במעבר מפעולות ספורדיות 



20
14

14 | דין חשבון - רשות הטבע והגנים

לפעולות מתוכננות טוב יותר כשהדיווח על הפעולות, ההצלחה או הכישלון יהיה 
חלק מידי מהפעילות.

חטיבת המדע עוסקת פרטנית גם בטיפול במינים. הטיפול במינים מתחלק לטיפול 
בשנים  יינתן  מיוחד  דגש  מתפרצים.  ובמינים  פולשים  במינים  בסכנה,  במינים 
הקרובות לטיפול בצמחים בסכנת הכחדה. נערכים סקרים ייעודיים, יש תכניות 
לאישוש ולהשבה של מינים שנכחדו מקומית, נבנים גני מקלט לצמחים בסכנה 
יש עיסוק  בוטניים.  בגנים  וכן  ובגנים לאומיים  ייעודיים בשמורות טבע  באתרים 
נרחב גם בבעלי חיים, והבולטים הם השקנאי המצוי, בינון דור, קטה, נשר, רחם, 
לוטרה )הרשימה ארוכה הרבה יותר(. בשנת 2014 לא סבלנו לשמחתנו מהרעלות 
מסיביות שפגעו קשות באוכלוסיית הדורסים, אך לצערי, ההרעלות ישובו ויתבעו 

את שללם הרע בשנת 2015 )ראו בדו"ח השנתי הבא(.

מופנית  הפעילות  עיקר  מתפרצים.  למינים  לריסון  בהנחיות  עוסקת  החטיבה 
הסביבה  להגנת  והמשרד  החקלאות  משרד  האזוריות,  המועצות  מול  לעבודה 
ודגים  עופות  צאן,  בקר,  פגרי  רע.  כל  מקור  היא  שלהבנתנו  סניטציה,  בנושאי 
מפרנסים את הטורפים המקומיים, אלה מסבים נזקים גדולים לחקלאות, בעקבות 
כך חלק מהחקלאים משתמשים ברעלים וגורמים לתמותות מסיביות של חיות בר. 
יביא לשיפור עצום במצב חיות הבר, אך המפתח לפתרון לא  שיפור הסניטציה 
נמצא בידי רט"ג. בשנת 2014 התחלנו לארגן שולחן עגול בו משרדי ממשלה, גופים 
בשנת  בפועל  לפעול  החל  העגול  והשולחן  ואחרים,  אזוריות  מועצות  ציבוריים, 

2015 )ראו בדו"ח השנתי הבא(.

החטיבה עוסקת בהשמדה, ריסון וויסות מינים פולשים – מינים שהגיעו על ידי 
האדם אל הארץ ופוגעים במינים המקומיים. עיקר הדגש הוא בפעולה נגד מיני 

צמחים, ובעיקר פרקינסוניה, שיטה כחלחלה ועוד.

קידום  למטרת  בין-לאומיות  אמנות  ואשרור  חתימה  בקידום  פעילה  החטיבה 
עטלפים  לשימור  האמנה  על  החתימה  קודמה  ובעולם.  בארץ  הטבע  שמירת 
מזכר  על  לחתימה  פעולות  וקודמו   ,2015 בשנת  רק  לחתימה  שהגיע  באירופה, 
הבנות בינלאומי בנושא שמירת דורסים. כמו כן, החטיבה שותפה בפעילות בארגון 
ENCA המאגד את ראשי ארגוני שמירת הטבע באירופה, כדי ללמוד מהתהליכים 

בנושא זה בעולם.

אגף אקולוגיה

שימור צמחים בסכנת הכחדה

שיתוף פעולה: כלל מחוזות רט"ג, בנק הגנים, גנים בוטאניים, תכנית מורשת.  

מטרה: שימור צמחים המוגדרים בסכנת הכחדה בספר האדום על-פי תכנית רב-שנתית.

הוספת צמחים בסכנת הכחדה לרשימת ערכי טבע מוגנים: קידום תהליך 	 
הכרזה של רשימה חדשה של הצמחים המוגנים, שכוללת את כלל הצמחים 

שבספר האדום.



המטרה 	  הלאומי:  הגנים  בבנק  הכחדה  בסכנת  צמחים  של  זרעים  שימור 
הגנטי  המגוון  את  לשמר  ארוך,  לטווח  האדומים  המינים  כל  את  לשמר 
שבתוך האוכלוסיות, ללמוד מנגנוני רבייה, להכין חומר ריבוי לפרויקטים 
מלמעלה  זרעים  דגימות  נאספו  עתה  עד  אוכלוסיות.  ואישוש  השבה  של 
בנק  מבצע  שנה  כל  האדומים(.  המינים  מכלל   75%( צמחים  מיני  מ-300 
הגנים ניסיונות הנבטה זרעים, כדי ללמוד את מנגנוני הנביטה. בשנת 2014 
הונבטו 14 מינים. בנק הגנים מבצע גם ריבוי צמחים בתנאי שדה להגדלת 

מספר זרעים בדגימה. בשנת 2014 עברו 12 מינים ריבוי בתנאי שדה.
סקר צמחים בסכנת הכחדה בדגש על מינים אנדמיים ולבתי גידול מאוימים: 	 

האדום  מבוסס הספר  עליהם  אדומים,  בצמחים  ודיוק  התצפיות  עדכון  
אחידה  שיטה  לבסס  האדומים.  הצמחים  של  העדכני  הסטטוס  ובחינת 
לסקר שתאפשר בחינת המגמות בעתיד. ללמוד על הגורמים המאיימים על 
אוכלוסיות צמחים אדומים ועל דרישות האקולוגיות שלהם. בוצע סקר ע"י 
כורכר  חמרה,  של  גידול  )בתי  החוף  מישור  באזור  שהתמקד  דש"א  מכון 
הנגב.  הר  באזור  שונים,  באזורים  עמוקות  אדמות  של  גידול  בבית  וחול(, 

בשנת 2014 נסקרו 11 מינים. 
גני מקלט לצמחים בסכנת הכחדה ולצמחים נדירים באתרי רט"ג: תכנון, 	 

הקמה ופיתוח של עשרה גני מקלט במתקני רט"ג. בגנים אלו גדלים כיום 96 
מיני צמחים אדומים ומתוכנן להגדיל ל- 33 מינים נוספים.

אישוש והשבה של צמחים: השבת צמחים של קרקעות עמוקות לבתי גידול 	 
מתאימים: בקית יזרעאל ופשתנית משולשת לחורשת עפולה ולבלפוריה.  
השבת צמחים של קרקעות קלות ושל בריכות חורף במישור החוף בשיתוף 
עטינית  קרדני,  חוחן  דגול,  הירוק: תלתן  בכפר  החינוכי  מוסד  עם  פעולה 
בגן  בוצע  הגנים  בנק  בשיתוף  נגבית  שור  לשון  להצלת  פרויקט  מגובבת. 

לאומי ממשית. 

שימור בעלי-חיים בסכנת הכחדה

שיתוף פעולה: כלל מחוזות רט"ג, גני חיות, חלה"ט, אקדמיה וגורמים נוספים לפי 
הפירוט בהמשך.  

מטרה: שימור בעלי-חיים בסכנת הכחדה.

עם 	  יחד  לעופות  האדום  הספר  לעדכון  צוות  הוקם  האדום:  הספר  עדכון 
מרכז צפרות, חלה"ט. גובשו פרוטוקולים להערכות מינים והחל ריכוז כלל 

המידע לשם ביצוע הערכות.
שימור נשרים: קידום שימור הנשרים במסגרת פורשים כנף יחד עם חברת 	 

החשמל והחברה להגנת הטבע. הכנות ליבוא נשרים מאירופה לחיזוק גרעין 
רבייה בחי-בר כרמל.

שימור שקנאים בנדידה: ביצוע ממשק האכלה, ניטור ומחקר בשיתוף משרד 	 
החקלאות, חלה"ט והחקלאים.

שימור אתרי קינון לשחפיות לאורך חוף הים. 	 
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קינון לשדמיות בשדות 	  ביצוע ממשק שימור אתרי  קינון שדמיות:  שימור 
בוצע  קינון.  מתרחש  בו  השדה  אי-עיבוד   על  לחקלאים  פיצוי  בעזרת 

בשיתוף חלה"ט ומשרד החקלאות.
לעטלפים 	  הארצית  הניטור  תכנית  במסגרת  סקר  בוצע  עטלפים:  שימור 

לאמנה  הצטרפות  המחוזות.   5 בכל  חלה"ט  יונקים,  מרכז  עם  בשיתוף 
האירופית לשימור עטלפים ויצירת כלים להתמודדות עם נושאים סביבתיים 

כמו טורבינות, זיהום אור.
שימור לוטרות: בוצע סקר שנתי בשיתוף עם מרכז יונקים, חלה"ט והקמת 	 

גרעין רבייה בגן החיות התנכי ויבוא של זכר מחו"ל. 
שימור צבי-ים: מושדרו 5 צבי-ים לצרכי מענה על שאלות ממשקיות כמו 	 

משמעות שחרור עודפים מגרעין הרבייה  הירוק ושאלות מרחביות. בוצע 
פתרונות  סל  וגיבוש  בים  ורעש  סייסמיים  סקרים  השפעת  להכרת  מחקר 
למזעור פגיעה. הממצאים מהווים בסיס לרגולציה חדשה בנושא השפעות 

רעש מתשתיות בים.
שימור צבי ישראלי: נבנה מודל דמוגרפי מכוון ממשק לשימור אוכלוסיית 	 

הצבאים בניצנים יחד עם ביולוג מחוז מרכז.
השבת יחמור פרסי: בוצעו השבה בסאסא, חרמון, ובנחל שורק. ההשבה 	 

מלווה בניטור מבוסס משדור ומצלמות ללימוד הצלחת השחרור.

ריסון מינים מתפרצים וביעור מינים פולשים

מטרה: מזעור השפעתם האקולוגית של מינים פולשים ומינים מתפרצים

בניית מערך ניטור לנמלת האש: נבנתה תכנית ניטור המבוססת על מנהלי 	 
אתרים רלוונטיים במחוז צפון. הנמלה נמצאה בתוך ובסמו למספר אתרים.

הפעלת ועדת יבוא למיני עופות: הוקמה ועדה מייעצת לשיפוט יבוא מיני 	 
עופות לישראל על בסיס הערכות סיכון.  נבחנו למעלה מ-40 מינים, לפי 

בקשות ייבוא של מגדלים.
ונדרש 	  צפון  במחוז  מחקר  בוצע  דגים:  בריכות  סניטציה  ממשק  מחקר 

ליישם את המלצותיו.
ניטור קורמורנים בכנרת: שיפור ניטור מספר הקורמורנים בכנרת בשת"פ 	 

עם משרד החקלאות
מחקר תזונת קורמורנים: בוצע מחקר במסגרת קול קורא למחקרי כנרת. 	 

פותחו כלים מולקולריים לזיהוי מיני דגים בצניפות. השיטה תכנס לשימוש 
בניטור השוטף של רט"ג.

בניית תכנית ניטור למחלות בע"ח: הוקם צוות בין-משרדי הכולל את משרד 	 
החקלאות, משרד הבריאות, הגנת הסביבה ורט"ג. נבנתה תכנית ראשונית 

ובוצע איגום תקציבי. 



אגף מידע מדעי
ממשק ומערכות מידע

הקמת מערכת תיקי אתר 

שיתוף פעולה: אגף תקשוב

מטרה: אפיון מערכת המידע התומכת בתיק אתר גנרי

ביצוע: 

ונבחרה שפת 	  נבחנו חלופות מול אגף תקשוב למענה על צרכי המערכת 
קוד פתוח Django לפיתוח

הושלם אפיון כללי של המערכת והחל פיתוח מלווה באפיון	 
הוגדרו והוקמו ישויות ליבה	 
נתונים, 	  לבסיס  נבחרות  ממ"ג  שכבות  והמרת  מידע  טיוב  פיילוט  בוצע 

 GIS-בשיתוף יחידת ה

חיבור הסייבר פקח למערכת מידע מרכזית

שיתוף פעולה: אגף תקשוב

מטרה: חיבור מערכת הסייבר פקח המותקנת על הטלפונים הניידים של פקחים 
למערכת מידע מרכזית

ביצוע: 

לקליטת  טבלאות  לבנות  כדי   CyberTracker של  הבינארי  בקוד  שימוש  נעשה 
PostgreSQL נתוני הסייבר פקח בבסיס נתונים מרכזי

קשר לקהילה

אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל

שיתוף פעולה: אגף אקולוגיה, תכנית מורשת

מטרה: הנגשת הספר האדום באתר אינטרנט דינאמי 

ביצוע: 

המרת הספר האדום המודפס לאתר	 
תרגום מרבית הספר האדום לצמחים 	 
הוספת מערכת להצגת תצפיות ומערכת הצבעות תיקוף לתצפיות 	 

 http://redlist.parks.org.il - פרסום: כתובת האתר
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אתר השמירה על המגוון הביולוגי

הביולוגי  המגוון  בתחום  מושכלות  החלטות  בגיבוש  לסייע  המיועד  אתר  מטרה: 
ופרסום  ידע, הצגת מידע ותשתית של עובדות  והשמירה על הטבע דרך שיתוף 

מאמרים ונתונים מקצועיים מהשטח

ביצוע: 

פרסום מסמכים מקצועיים הנוגעים לממשק שמירת טבע, שטחים פתוחים 	 
ומגוון ביולוגי

http://www.nature-conservation.org.il - פרסום: כתובת האתר

ריכוז מידע על מגוון ביולוגי

BioGIS - מערכת המידע על המגוון הביולוגי בישראל

נוספים  וגופים  העברית  האוניברסיטה  הסביבה,  להגנת  משרד  פעולה:  שיתוף 
המספקים מידע על מגוון ביולוגי

מטרה: ריכוז מידע על מגוון ביולוגי והצגתו באתר אינטרנט בעל יכולות תשאול 
וניתוח מתקדם

ביצוע: 

פיתוח ותחזוקה שוטפת	 
חיבור BioGIS ל-GBIF )תשתית בינלאומית למידע על מגוון ביולוגי(	 

http://www.biogis.huji.ac.il  - פרסום: כתובת האתר

ביעור מינים פולשים

פרויקט גננות מונעת פלישות ביולוגיות באגן ים המלח

המשרד  מור"ן,  חטיבת  יו"ש,  מחוז  דרום,  מחוז  גדי,  עין  שמורת  פעולה:  שיתוף 
להגנת הסביבה

מטרה: ביעור צמחים פולשים באגן ים המלח ותמיכה בגננות עם צמחים מקומיים 

ביצוע: 

ביעור צמחים פולשים נטועים בגנים ושמורות של רט"ג )קומראן, מצדה(	 
הקמה ותפעול של משתלה למינים מקומיים בעין גדי	 
מחקר וניטור	 
מחקר וניטור במסגרת פרוייקט שיקום ים המלח	 

המשרד  מור"ן,  חטיבת  יו"ש,  מחוז  דרום,  מחוז  גדי,  עין  שמורת  פעולה:  שיתוף 
להגנת הסביבה



ים  באגן  האקולוגית  המערכת  על  השפעות  להבנת  וניטור  מחקר  ביצוע  מטרה: 
המלח 

ביצוע: 

תחילת מחקר על דרור הירדן בביצוע אוניברסיטת חיפה	 
אישור תכנית ניטור עופות לביצוע ע"י מרכז הצפרות של החברה להגנת 	 

הטבע
תחילת ניטור ומחקר פרוקי רגליים בביצוע אוניברסיטת תל אביב	 
אישור תכנית מחקר צמחייה בנאות המדבר 	 

אמנות והסכמים בינלאומיים

)CITES( אמנה על סחר בינלאומי בערכי טבע

ייצוג ישראל בוועדה מתמדת בג'נבה, שוויץ	 
ייצוג ישראל בוועדה מדעית בוורקרוז, מקסיקו	 
הכנות לאירוח כנס הבינ"ל של הועדה המדעית בישראל )אוגוסט 2015( 	 
הכנות לתוכנה חדשה למתן היתרים )עם אגף תקשוב וחטיבת אכיפה(	 

)CMS( 1. אמנת מינים נודדים

העברת ישראל מקבוצת אסיה לקבוצת אירופה באמנה	 
ייצוג ישראל בוועידת הצדדים לאמנה בקיטו, אקוודור	 

)AEWA( 2. הסכם עופות מים

נדחה 	   – ב-2015  בישראל  ההסכם  של  המדעית  הוועדה  של  אירוח  ארגון 
לשנת 2016

)Eurobats( 3. הסכם עטלפים אירופיים

ייצוג ישראל בוועידת הצדדים להסכם בבריסל, בלגיה	 
קידום הצטרפות ישראל להסכם – ישראל הצטרפה רשמית בסוף 2014	 

)MoU-Raptors( 4. מזכר הבנות עופות דורסים

קידום הצטרפות ישראל להסכם	 

)CBD( 5. אמנת המגוון הביולוגי

 	)ABS( קידום הצטרפות ישראל ליישום פרוטוקול נגויה

MedWet בתי גידול לחים( ותכנית( Ramsar 6. אמנת

קידום אתרי רמסר חדשים	 
זכתה 	  )והיא  לחים  גידול  בבתי  על שימוש מושכל  לפרס  חזן  ג'יזל  הגשת 

בפרס!(
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7. אמנת ברצלונה )שמירה על ים התיכון(

הצטרפות לכנס בינלאומי על מינים פולשים ימיים )בישראל(	 
קידום רישום אתרים ימיים חדשים באמנה	 
שיתוף פעולה בינלאומי להתנגדות להרחבת תעלת סואץ על ידי מצרים	 

)UNCLOS ( 8. אמנת הים של האו"ם

סיוע ללשכה משפטית של רט"ג בעניין חקיקה חדשה בנוגע לגבולות מים 	 
כלכליים אקסקלוסיביים )EEZ( לישראל

)Biosphere Reserves( 9. אונסקו – תכנית אדם וביוספרה

חידוש מנהלת למרחב ביוספרי כרמל 	 

10. אונסקו – תכנית אתרי מורשת עולמית

קידום החולה כאתר מורשת עולמית 	 

11. האיחוד האירופאי – 

 	COST הצטרפות מדענים של רט"ג לתכנית

המעבדה לזיהוי שערות של חיות בר
)שירות לחטיבת אכיפה(

בדיקת זיהוי פלילי והכנת חוות דעת ומתן עדות בבית משפט. ב-2014 נערכו 26 
בדיקות זיהוי.

אגף סביבה
אגף סביבה ברשות הטבע והגנים פועל במסגרת חטיבת מדע.

תחום המים כמות ואיכות הקצאות מים לטבע	 
תחום האקולוגי של שטחים פתוחים ותיקי ממשק לשמורות.	 
תחום האקולוגי של הסביבה הימית והחופית.	 
תחום האקולוגי של שימור ושיקום בתי גידול לחים.	 
בתחום האקולוגי אקווטי השבת מינים בע"ח וצומח בסביבה מימית.	 

במהלך השנה קודמו הנושאים הבאים:

נערכו א.  הרשות,  של  מדעית  המקצועית  בעבודה  הא-ביוטים  הנושאים  ריכוז 
וגיאומורפולוגיים  הידרולוגיים  גיאולוגים  בנושאים  ומיפוי  מחקרים  סקרים, 

הקשורים לפעילות השוטפת של הרשות.

ריכוז כל נושאי המים, התמודדות עם מצבי משבר, הקצאת מים לטבע, יישום ב. 
פרויקטים,  וקידום  לטבע  מים  להקצאת  לתכנית  הנחיות  הכנת  הקצאות, 

בהיקף של עשרות מלש"ח בשיקום בתי גידול לחים.



נחל ג.  מערבי,  גליל  הגולן,  רמת  הירדן,  מקורות   – בפעילות  מרכזיים  אתרים 
נעמן, שמורת החולה, שמורת הבטיחה, נחל עיון, שמורת נחל דן, עין אפק, 
חרוד  ונחל  הירדן  הירדן,עמק  מורד  גדי,  עין  הקישון,  הירקון,   , תנינים  נחל 

קידום תוכניות מים לנחלים .

תוכנית אב ומדיניות הקצאות מים לטבע במסגרת תוכנית אב למשק המים. ד. 
בשיתוף עם רשות המים והמשרד להגנת הסביבה. הכנת המערכת ככלי תומך 

החלטות לשיקום בתי גידול לחים.

"ניטורן". ה.  המים  ומקורות  לחים  גידול  בתי  מידע  מאגר  של  וניהול   פיתוח 
בשמורות  ישראל  במדינת  העיליים  המים  נתוני  כל  את  כולל  המידע  מאגר 

ובגנים. 

אגף סביבה מיצג את רשות הטבע והגנים במספר ועדות שיפוט חיצוניות:

ועדת 	  החדרה,  ועדת  קידוחים,  ועדת  עיליים,  מים  ועדת   – המים  רשות 
שיפוט תכניות, צוות היגוי קו 5 לירושלים.

היגוי 	  ועדת  מאגרים,  ועדת  לניקוז,  שיפוט  ועדת   - החקלאות  משרד 
הידרולוגית.

המשרד להגנת הסביבה – מנהלת נחלים ארצית, מנהלות מקומיות,.	 
מועצה ארצית – תמ"א 35, ולחו"ף.	 

שיקום בתי גידול לחים

תחומי עיסוק עיקריים:

לחים  גידול  בתי  ומיפוי  אפיון  ומיפוים.  אפיונם  לחים חדשים,  גידול  בתי  איתור 
בשמורות כבסיס לתכניות ממשק ושיקום. יצירה וניהול של בסיסי מידע, טבלאי 
וגראפי של מקורות מים ובתי גידול לחים. ריכוז נושא הקצאות מים לטבע.  תכניות 
נחלים.  וערכיות  רגישות  להערכת  מתודולוגיה  פיתוח  לחים.  גידול  בתי  שיקום 
פיתוח מערכת קלסיפיקציה של בתי גידול לחים. חתירה להשבת אופיים הטבעי 
של נחלים אלוביאליים ושיקומם של בתי גידול לחים בעמקים, קיבוע מעמדם של 
הנחלים כ"יתד" טבעית לשימור בתוך מכלול שימושי הקרקע הסמוכים. הטמעת 
השימוש בכלים תכנוניים לצורכי שמירת טבע בנושא נחלים ובבתי הגידול הלחים 
במחוזות. יצירת קשרי עבודה עם גופים מוסדיים משיקים לנושא הנחלים כגון, 

התחנה לחקר הסחף, אגף שימור קרקע וניקוז, רשות המים, רשויות הניקוז. 

פרויקטים עיקריים:
שיקום שמורת עיינות גיבתון 

שיתוף פעולה: מחוז מרכז, מרחב חוף ביולוגי

מטרה: ביצוע שלב ד' של תכנית השיקום, שיקום צמחי וטיפול בצמחייה פולשנית 
ומתפרצת במסגרת תחזוקה שוטפת 
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ביצוע: 

לטיפול 	  ניסוי  חלקות  ביצוע  פולשים,  מינית  של  ופיזית  מכאנית  הדברה 
בקנה מצוי.

ניטור עופות מים וציפורי סבך, פרסום דו"ח על הממצאים.	 

בריכות עיינות צוקים

שיתוף פעולה: מחוז יו"ש, שמורת עינות צוקים 

מטרה: יצירה של בית גידול טבעי ומותאם עבור אוכלוסיית הדגים הייחודיות  של 
עיינות צוקים 

ביצוע:

נישות 	  של  יצירה  המים,  גופי  של  חפירה  הבריכות,  של  והקמה  תכנון 
אקולוגיות וקישוריות בין שטח השמורה לבריכת החדשות.

יצירה של בתי גידול המתפקדים באופן טבעי ואכלוס ספונטאני של מיני 	 
צומח ובע"ח.

תכנית מים לנחל נעמן

שיתוף פעולה: מחוז צפון ומרחב גליל תחתון

הגידול  ובתי  הנעמן  שנחל  כך  הנעמן,  לנחל  מקור  מי  של  והשבה  תכנון  מטרה: 
והשמורות המלוות אותו יקבלו את משטר המים הטבעי ככל שניתן .

ביצוע:

תכנית לשחרור מי המעיינות באפק, סקרים אקולוגיים, סקרים הידרולוגיים, 	 
תכנון אחו ג'מוסים לקליטת ניקוז וסחף שדות.

תכנית מים לנחל חדרה

מטרה: תכנון של השבה של מי מקור לנחל, כך שנחל חדרה ובתי הגידול המלווים 
אותו יקבלו את משטר המים הטבעי.

ביצוע:

סקרים הידרו-אקולוגיים במקורות המים הטבעיים של נחל חדרה, מדידות 	 
הידרומטריות ביובלי ובתעלות המזינות את נחל חדרה. 

תכנית המים לקראת השלמה והגשה לאישור ברשות המים.	 

שיקום שפך נחל שורק ושיקום ביצת רובין

שיתוף פעולה: מחוז מרכז ומרחב חוף 

מטרה: הכנה של מפה של ערכיות אקולוגית על מנת לאפשר קידום מושכל של 
תכניות שימור, תחזוקה, הסדרה ופיתוח.



ביצוע:

ביצוע פיילוט שיקום צמחי על מנת להגיע לשיטה המיטבית להתגבר על 	 
עקרות הקרקע הנובעת מחומרי הדברה. ניתוח התוצאות וקבלת מסקנות 

אופרטיביות
ביצוע סקר קרקע לצורך תכנון מפורט של מבנה גדות הנחל	 

סקר הידרולוגי

מפת רגישות לאגני שורק ולכיש

שיתוף פעולה: רשות ניקוז שורק לכיש, מחוז מרכז ומחוז שפלה

מטרות: 

שנבע 	  הרס  של  רבות  שנים  לאחר  שורק  נחל  גדות  של  אקולוגי  שיקום 
מתחזוקת גדות הרסנית )ריסוס ועיקור של גדות הנחל(.

שיקום של שטחי ביצה שהתקיימו בעבר לאורך גדות שפך השורק.	 
שילוב תכנית השיקום בתכנית פיתוח להנגשת האזור למטיילים.	 
הפרויקט מבוצע בשיתוף פעולה עם רשות ניקוז שורק-לכיש.	 

ביצוע: 

הסקרים בוצעו, הדוחו"ת והמפות הוכנו ופורסמו.	 

תכנון שיקום בתי גידול לחים ותוכניות מים אחרות 

מטרה: הכנה של מפה של ערכיות אקולוגית על מנת לאפשר קידום מושכל של 
תכניות שימור, תחזוקה, הסדרה ופיתוח.

ביצוע: 

ביצוע פיילוט שיקום צמחי על מנת להגיע לשיטה המיטבית להתגבר על 	 
עקרות הקרקע הנובעת מחומרי הדברה. ניתוח התוצאות וקבלת מסקנות 

אופרטיביות
ביצוע סקר קרקע לצורך תכנון מפורט של מבנה גדות הנחל	 
סקר הידרולוגי	 

מפת רגישות לאגני שורק ולכיש

רשימת הפרויקטים ושלבי התכנון:

שיקום נחל הקיבוצים – תכנון הסתיים. שיתוף פעולה מחוז צפון ומרחב 	 
גליל תחתון

שיקום יציאת המים מאגם אפק לתעלת עינת – שיתוף פעיל ג"ל אפק מחוז 	 
מרכז.

ירקון באזור בית העלמין – תכנית כללית – שיתוף פעולה מחוז מרכז	 
ירקון השבה של חלקות עיבוד לגן הלאומי -  פרוגראמה – שיתוף פעולה 	 
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רשות נחל הירקון ומחוז מרכז.
תכנון אקוהידרולוגי שפך נחל שקמה.	 
הקמת בית גידול לבינון דור תל סהרון.	 
ניטור כרי נעמן – במסגרת תכנית ניטור באגן הנעמן.	 
נאות הכיכר – תכנון שיקום הידרולוגי ובתי גידול לחים.	 
עין בוקר – הסתיים שיקום איכות המים.	 
שמורת החולה – קידום הפתרון למדגה איילת השחר.	 
שמורת החולה – סיום תכנון בית גידול חלקת 400 הדונם. 	 
ועין 	  חוסן  שיח  המעיינות  ושחרור  ויהודיה  גמלא  שמורת   – מים  אספקת 

פארס.
מרכז הצלה צבי ים – גמר קידוח הפקת מי ים.	 
סקרים ומחקרים בתי גידול לחים ובריכות חורף.	 
אישוש אוכלוסיית בינון דור	 
ממשק צומח מעוצה בחופי הכנרת שמורת הבטיחה	 
ניטור ארצי פאונת דגי מים מתוקים	 
השבת נאווית כחולה לנחל הירקון	 

אקולוגיה אקווטית

תחומי פעילות מרכזיים ומטרותיהם: 

וצומח  חי  חברת  של  בשימור  דגש  לחים.  גידול  בתי  של  וביולוגיה  אקולוגיה 
שמאוימים או שנמצאים בסכנת הכחדה; הנחיה מקצועית, פיתוח כליים וקידום 
מחקר שמטרתם שיפור ממשק קיים בבתי גידול לחים; התמודדות עם מני צומח 
אישור  אקולוגיות,  דעת  חוות  של  כתיבה  מתפרצים.  או  פולשים  אקווטיים  וחי 

פגיעה בערכי טבע מוגנים או בשמורות טבע. 

ממשק צומח מעוצה מתפרץ בשמורת הבטיחה

ממשק  של  ההשפעות  את  לאמוד  במטרה  אקולוגי  ניטור  נמשך   2014 במהלך 
האשלים שבוצע בשמורת הבטיחה )טיפול בכ 60 דונם אשלים בשפך נחל שפמנון 
ובלגונת הזאכי( על המערכת החופית והמים הרדודים. ביצוע סקרי צומח, חסרי 
אמנונים.  הטלות  וסקרי  הדגים  אוכלוסיות  להרכב  סקרים  אקווטיים,  חוליות 

הנתונים נאספו ועובדו.

מדיניות וממשק לשילוב בין הדברת יתושים ושמירה על תפקוד ובריאות המגוון 
הביולוגי בבתי גידול לחים

במהלך שנת 2014 הוחלט על ממשק בר-קיימה לפעולות להדברת יתושים ולהגנה 
של  משותפת  יוזמה  היא  זו  עבודה  בישראל".  מים  במקווי  הביולוגי  המגוון  על 
רט"ג, משרד להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע. בשנת 2014 הושלם ופורסם 
בר-קיימה  )פיתוח ממשק  והמלצות  חלק המסכם של העבודה שעוסק בממשק 



בישראל:  מים  במקווי  הביולוגי  המגוון  על  ולהגנה  יתושים  להדברת  לפעולות 
המלצות למדיניות(.

אישוש אוכלוסיות בינון דור בישראל

בשנת 2014 נמשכה הפעילות לאישוש אוכלוסייה של הדג בינון דור.  

מפגש סיכום שנתי של צוות העבודה	 
ליווי סקרים אקולוגים למעקב אחר גודל אוכלוסייה בשמורת עין מלקוח	 
ליווי מקצועי של גרעין הרבייה )השנה החלה לראשונה רבייה משמעותית(	 
ליווי היבטים אקולוגים בתכנון בית הגידול בשמורת תל סהרון	 

אישוש אוכלוסייה של אמנון ירדן בשמורת עיינות צוקים

בשנת 2014 ליווי אישוש אוכלוסייה של אמנון ירדן בשמורת עינות צוקים.

סקר דגים לבחינת מצב אוכלוסיות הדגים בשמורה ומצב בתי הגידול	 
ליווי מקצועי בהיבטים אקולוגים בהקמה של בריכות אקולוגיות	 
ליווי מקצועי של אכלוס דגים שמקורם בגרעין רבייה או בשמורה בבריכות 	 

האקולוגיות

בירור תפוצה היסטורית ועדכנית של פאונת דגי מים פנימיים בישראל

איסוף כלל המידע הקיים באשר לפאונה מקומית וזרה של חברת הדגים בישראל. 
המידע מרוכז כיום באגף סביבה והועבר לאגף מידע מדעי להקמה של מאגר מידע 

רשותי והזנת המידע. 

מרכז לאומי לטקסונומיה ומגוון ביולוגי בבתי גידול לחים

זואולוגי  ומוזיאון  הסביבה  להגנת  משרד  עם  הדברות  המשיכה   2014 בשנת 
באוניברסיטת ת"א להקמה של המרכז למגוון ביולוגי בבתי גידול לחים. 

הסן  מאוניברסיטת  הרינג  דניאל  פרופ'  של  המעבדה  עם  ראשוני  קשר  נוצר 
גרמניה )מומחה בתחום הניטור הביולוגי( לשיתוף פעולה עתידי. התקיימה סדנה 

בינלאומית בנושא זה בישראל.

צוות לאומי לטיפול במין אמברוזיה מכונסת

זו סייעתי  השתתפות בצוות הלאומי לטיפול במין אמברוזיה מכונסת. במסגרת 
בארגון 2 ימי השתלמויות לאנשי שטח להכרת הצמח. סה"כ משתתפים כ 60 איש. 

ליווי והנחייה של סקרים:

ריטנר,ע.  2014. סקר רכיכות מים פנימיים בשמורת החולה. מוגש לרשות 	 
הטבע והגנים. אוגוסט 2014

לרשות 	  מוגש   .2014 סתיו  טוביה.  ועין  תמנה  בנחל  דגים  סקר  י.  קרוטמן, 
הטבע והגנים. נובמבר 2014
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לרשות 	  מוגש   .2014 סתיו  צוקים,  עיינות  בשמורת  דגים  סקר  קרוטמן,י. 
הטבע והגנים. נובמבר 2014

קרוטמן י. סקר בינון דור בשמורת עין מלקוח. מוגש לרשות הטבע והגנים. 	 
אוקטובר 2014.  

אקולוגיה של שטחים פתוחים
ניהול כתיבת ממשק גנרי לתיקי אתר

והנעת המערך  סוגי הממשק  ריכוז  היה  העיסוק  גנרי. תחום  תיק ממשק  קידום 
המקצועי לכתיבת הממשקים השונים.

תפקוד מסדרונות אקולוגיים לב השרון

כמו  נוספים  וגופים  השרון  לב  האזורית  והמועצה  אהבתי  ארץ  עמותת  עם  יחד 
משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה, אנו מקדמים פרויקט של שימור ושיפור 
תפקודים שטחים חקלאיים במועצה האזורית לב השרון. בשנה הראשונה נערכו 
פגישות התנעה והיכרות עם אנשי המועצה האזורית - החל מראש המועצה ועד 
לחקלאים. הפרויקט מנוהל בידי מר יצחק להב מהמועצה האזורית. רשות הטבע 
על  ובשטחי חקלאות  ראשוני בשטחי משאר טבעיים  צומח  ביצעה סקר  והגנים 
מנת להבין את הפוטנציאל הביולוגי-האקולוגי בדבר יישומו של הפרויקט. בשנת 

2014 רשות הטבע והגנים ביצעה סקר בעלי חיים וליוותה סקר של מכון דש"א.

סקר לס

יותר של מערכות אקולוגיות  טובה  והכרה  כחלק מפרויקט מתמשך של סקירה 
באיום קודם ביחד עם מכון דש"א וגופים נוספים סקר נרחב להכרת אזורי הלס 

בצפון הנגב. בשנת 2014 בוצעו מיפוי ראשוני והגדרת יעדים למהלך שנת 2014. 

מחקר תשתיות

בנושא  מקיף  מחקר  בוצע  העברית  האוניברסיטה  עם  פעולה  שיתוף  במסגרת 
תפוצה מרחבית של מינים. במסגרת הפרויקט השתלבה הרט"ג באיסוף מידע על 
עופות מקננים בישראל בשטחים טבעיים. המחקר נמשך שנתיים והנתונים נאספו 
על ידי צפרים מקצועיים. המחקר נערך תחת ניהולו של פרופ' רונן קדמון מהאונ' 

העברית.

כתיבת מסמכי מדיניות

אקולוגיות 	  מערכות  להגדיר  המבקש  מסמך  אקולוגיות:  מערכות  מסמך 
על  מצביע  המסמך  מוגנים.  בשטחים  ייצוגן  מידת  את  ולבחון  בישראל 
מערכות אקולוגיות שאינן מיוצגות היטב בשמורות ושטחים מוגנים ובהם: 
לס, חולות, עמקים אלוביאליים, הכנרת, ים המלח, מלחות החוף והכורכר 

והחמרה במישור החוף.
מתכננים 	  בידי  כלים  לתת  מבקש  זה  אקולוגיים: מסמך  מסדרונות  מסמך 

של  תכנון  במסגרת  ועבודה  תכנון  הוראות  שילוב  על  וממליץ  סביבתיים 



שטחים פתוחים בישראל.
שימוש 	  בדבר  הרט"ג  מדיניות  את  המגדיר  מסמך  גידור  מדיניות  מסמך 

בגדרות בשטחים הפתוחים.

אקולוגיה ימית )הים התיכון(

טיפול במכלול הנושאים הקשורים בשימור המגוון הביולוגי ובתי הגידול של הים 
התיכון:

הגידול של 	  ובתי  הביולוגי  המגוון  לשימור  כוללת  מדיניות  ופרסום  קידום 
הים התיכון.

קידום תכנון והכרזה של שמורות ימיות.	 
ביצוע סקרים לתיאור בתי הגידול והמגוון ובמקרה של פגיעה ממשית או 	 

צפויה בהם.
עידוד וביצוע סקרים ומחקרים בנושאים יישומיים לשימור סביבה ימית.	 
ופעילויות 	  ובכנסים  וביצועיים  מחקריים  גופים  עם  בקשר  הרשות  ייצוג 

בנושאים ימיים.
מענה תכנוני לתשתיות ומיזמי פיתוח בים )משלב התסקיר הסביבתי עד 	 

שלב התכנון המפורט(
ייצוג רט"ג בוועדות תכנון: הועדה לשמירה על הסביבה החופית )ולחו"ף( 	 

הרלוונטיות  התמאו"ת  של  עורכים  בועדות  רט"ג  ייצוג  התכנון,  במנהל 
)תמ"א 34 ב 2 2  התפלת מי ים, תמ"א 37 גז, תמ"א 13 למצוק החופי וכד'(.

 	  MedPAN ,קשר עם גורמי בינלאומיים רשמיים ואזרחיים )אמנת ברצלונה
קידום שיתופי פעולה  וכד'( לצורך  הים תיכוניות  - ארגון שמורות הטבע 

במחקר, ניטור, אכיפה וחינוך וש"ט ימית בארץ. 
קידום נושא הים בתוך רט"ג.	 

ניטור שמורות ימיות

שמורות דרומיות: אבטח ושקמה	 
שמורה גדולה: ראש הנקרה – סקר בסיס	 

מינים פולשים

סקר הביצות המגוונות וממשק הטיפול

סקרים ומחקרים

סקר דייג  חופי	 
סקר ים עמוק	 

הקמת מרכז ימי ברט"ג

המשך הקמה וביצוע קומפילציה של כל הסקרים שנעשו עד כה.



20
14

28 | דין חשבון - רשות הטבע והגנים

השתלמויות

השתלמות של 6 ימים לאנשי הים	 
שת"פ עם משרד החקלאות – כלובי דגים בים התיכון	 
מאר"ג – ניטור במסגרת התכנית הלאומית	 

פרויקטים

 שיחזור בית גידול לח, חלקת ה-400 דונם בשמורת החולה. . 1
 הכנת תכנית מפורטת לשיקום ושיחזור בית גידול לח ורדוד בחלקת 

ה- 400 דונם בשמורת החולה והפיכת החלקה לגוף מים רדוד המקיים 
סביבו מערכת אקולוגית ענפה של צמחי גדות ובוץ ובית גידול 

לאוכלוסיות של חסרי חוליות ועופות דוגרי קרקע וכן יצירת פשטי הצפה 
נוספים לקליטת השיטפונות בעמק החולה ולפתרונות להצפת השטחים 

החקלאיים בעמק
 שיקום נחל בוקק  . 2

תכנון מפורט וביצוע הליך מכרזי לשיקום נחל בוקק והזרמת מים שפירים 
אשר יחליפו את המים המליחים הזורמים בנחל בעקבות זיהום באקוויפר 

הנביעה של עין בוקק.
 אספקת מים לשמורת עינות צוקים . 3

הקמת מתקן שאיבה ומערכת הובלת מים לאספקת מים לבריכות שמורת 
עינות צוקים.

 השבת בעלי חיים לטבע  . 4
הקמת מכלאת אקלום ליחמורים בתהליך שחרורם לטבע ב שמורת הטבע 

הר סאסא.
 שיקום נחל קידרון . 5

פירוק מתקני בטון וצנרת ממורד הנחל.
 שימור ושיקום בריכת הנופרים . 6

הקמת מתקן שאיבה ומערכת הובלת מים לאספקת מים לבריכות שמורת 
עינות צוקים.

 שיקום צמחי . 7
ביצוע שיקום צמחי בשמורת עין אפק, עין נמפית, עינות גיבתון ונחל 

שורק.
 קידוחים גיאולוגיים בשמורת עינות צוקים . 8

קידוחי קרקע לבחינת היתכנות מי תהום ומצב הקרקע באזור ים המלח 
והשפעות נסיגת ים המלח.

 גידור אזורי מרעה לג'אמוסים בשמורת החולה . 9
טיפול בממשק הג'אמוסים בשמורת החולה תוך יצירת מתחמי רעיה 

וטיפול עבור הבקר בשמורה.



היחידה הסביבתית )האגף לניטור סביבתי(
היחידה הסביבתית, הנה אגף בחטיבת המדע, ומהווה זרוע ביצועית עבור המשרד 
להגנת הסביבה, רשות המים ומשרד הבריאות, לניטור, פיקוח והסדרה בתחומי 
במזיקים.  וטיפול  בחומרי הדברה  בקולחים, השימוש  וההדברה, השימוש  המים 
גופים  עבור  בעיקר  הידרולוגיים,  ומחקרים  סקרים  בביצוע  גם  עוסקת  היחידה 
מוסדיים וממשלתיים, ורכשה ניסיון רב בתחום. עובדי היחידה, ברובם אקדמאים 
מתחום מדעי הטבע, מקצועיים ומנוסים בתחומים הרלוונטיים. לעובדי היחידה, 

סמכויות אכיפה המוקנות מתוקף החוק לפקחי רשות הטבע והגנים. 

ביחידה קיים מאגר מידע ממוחשב )מערכת ניטורן( בתחום המים, מטש"ם, ניטור 
נחלים, מאגרים ועוד. מאגר מידע זה ייחודי ועדכני ביותר ומלווה את העשייה בכל 
אודות  ופיזיים,  כימיים  נתונים  המידע,  במאגר  היחידה.  עוסקת  בהם  התחומים 
מרבית גופי המים, מתקני הטיפול ומאגרי הקולחים בארץ. מאגר המידע מטופל 
ללימוד מגמות,  כלי חשוב  זה משמש  מידע  רבים. מאגר  ובמקצועיות  בקפדנות 
מאפשר הפקת דוחות ומסייע להצגת עמדות בפני מקבלי החלטות. בנוסף, משרת 
מאגר המידע גם את שאר יחידות הרשות כמו גם את משרדי הממשלה והגופים 

החיצוניים הזקוקים למידע זה. 

מנהל האגף כפוף למדען הראשי וחבר במטה חטיבת  המדע.

פעילות היחידה הסביבתית

ביחידה פועלים חמישה צוותים )תחומים( המאורגנים תחת תחומי עיסוק. בכל 
צוות בין 3 ל 10 פקחים האחראים כל אחד באזורו על כל הנושאים כפי שנקבעו 

בתכנית העבודה של הצוות. אחד הפקחים משמש גם כראש צוות )תחום(. 

הגופים  עבור  העבודה  תכניות  ביצוע  הוא  הסביבתית  היחידה  של  פעילותה  לב 
מקצועיים  ודוחות  כדיווחים  והעברתו  עיבודו  ומידע,  נתונים  איסוף  המממנים,  
למקבלי ההחלטות בגופים השונים. המידע שנאסף, עוסק בתחומים של איכויות 
בשפכים  טיפול  מתקני  קולחים,  מאגרי  נחלים,  )בהם  הארץ  ברחבי  עיליים  מים 
ומקווי מים טבעיים כמעיינות ובריכות חורף(, שימוש בקולחים בהשקיה בחקלאות, 

מטרדי יתושים ולישמנייה, שימוש בחומרי הדברה ועוד.  

המשטרה  פקחי  עם  פעולה  שיתוף  תוך  החוק,  באכיפת  גם  עוסקת  היחידה 
בפרט  מים  זיהום  מפגעי  על  התראה  מכתבי  נוספים.   אכיפה  וגופי  הירוקה 
וזיהום הסביבה בכלל, מוזנים גם הם למערכת המידע ומשמשים נדבך נוסף הן 
בתיקים משפטיים המוגשים ע"י המשרד להגה"ס/בריאות כנגד חשודים בעבירות 
בתחומי הסביבה/בריאות הציבור והן כמידע היסטורי על אירועי זיהום והשלכותיו 
בסקרים ובדוחות. בימים אלו, כמידי שנה, אנו שוקדים על כתיבת ועריכת הדוחות 
השנתיים של מדורי הניטור עבור אגפי המשרד להגה"ס עבורם אנו פועלים ועבור 

משרד הבריאות, רשות המים, וגופים נוספים.

מרכיב חשוב נוסף בפעילות היחידה עוסק בהשתתפות בוועדות ובגופי התכנון 
השונים הדנים בנושאי מים )צווי הרשאה, וועדת להטלה ולהזרמה לים(, מתקני 
טיהור, שיקום נחלים, שימוש בחומרי הדברה, הרעלות, מניעת מטרדים ממזיקים 
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וכדומה. עובדי היחידה תורמים מהידע והניסיון שנצבר  לתהליכי קבלת החלטות 
בתחום התכנון. לעיתים רבות, תוך הנעת תהליכים המסייעים להסרת מפגעים. 

שבחלקה  המים  רשות  עבור  פעילות  גם  כוללת  היחידה  של  העבודה  תכנית 
משותפת בתכנית  המשרד להגנת הסביבה וחלקה עפ"י דרישות רשות המים. 

בתחום הסקרים והמחקרים ההידרולוגיים, עוסקת היחידה בפרויקטים הקשורים 
והתומכים בשמירת טבע וסביבה,  גופי מים, מי תהום והשקיה בקולחים, מפגעים 
מתקנים  סקר  עדכון  הוא  אלו  בימים  המסתיים  חשוב  פרויקט  ועוד.  סביבתיים 
ותשתיות ביוב בהתיישבות היהודית באיו"ש. דוח זה, שבוצע במימון קמ"ט איכ"ס 
במנהל האזרחי ואגף מים ונחלים בהגה"ס, והמתבסס על נתונים שנאספו בסקר 
יסודי שבוצע בשטח, ומנתונים שנאספו ממקורות רבים אחרים, סוקר את מצב 
התשתיות וההתבייבות ביישובים ובערים בהתיישבות, את איכות הטיפול בשפכים 
ואת ניצול הקולחים. הדוח, המהווה כלי עבודה לקבלת החלטות בידי ראש המנהל 
האזרחי )רמ"א, מנא"ז(, מציין גם את איכויות הקולחים )באתרים שנדגמו( ואת סך 

התרומות של מזהמים עיקריים ממרבית המקורות באיו"ש לקרקע. 

תחומי היחידה הסביבתית ופעילותם:

תחום ניטור מים ונחלים  

)עבור אגף מים ונחלים במשרד להגה"ס, אגף איכות מים ברשות המים(

בתחום  4 עובדים. עיקר הפעילות מתבצעת עבור המשרד להגנת הסביבה, אגף 
טיפול  ודיגום,  ניטור  מבצע  הצוות  מים.  איכות  אגף  המים,  ורשות  ונחלים  מים 
באירועים חריגים ופיקוח על אגני היקוות הנחלים. הפקחים מדווחים על מפגעים, 
דוחות  כותבים  מתעדים,  להגה"ס,  המשרד  במחוזות  הממונים  עם  קשר  יוצרים 
אירוע )דוח פעולה( ומכינים חומר וממצאים לאכיפה. נושאי עיסוק נוספים: איסוף 
מידע על איכויות מים עיליים )כולל מאגרי קולחים(,  סקרי פוטנציאל זיהום מים 
באזורים רגישים )בשיתוף רשות המים(, ליווי תכניות ושיקום נחלים, ניטור מצב 
ניצול מים לא חוקי )ממקורות טבעיים(.  פקחי  ואיתור  ותקינות תחנות שאיבה 
הצוות פועלים גם בתחומי יהודה ושומרון, בניטור נחלים מזוהמים, בסקר מתקנים 

בהתיישבות, בקידום הסרת מפגעים בשטח ועוד.

פעולות הדיגום והניטור מתמקדות בנושאים הבאים:

נחלים - 14 נחלים,  פעמיים בשנה. 	 
בוצה  במתקני טיפול בשפכים – כ-30 בשנה.	 
 מאגרי קולחים – כ-230  בשנה.	 
מתקני טיפול בשפכים – כ-80 מתקנים, נבדקים פעמיים בשנה. 	 
אכיפה בתחומי הפעילות. סיוע למשטרה הירוקה.	 
סקרים למפעלי איסוף והחדרת מי נגר ומים שוליים.	 

תכנית העבודה מגובשת ביחד עם  אגף מים ונחלים  מים ונחלים במשרד להגנת 
הסביבה, ואגף איכות מים ברשות המים. 



שיתופי פעולה: ממוני מים ונחלים במשרד להגה"ס, מעבדות לאנליזות מים, רשות 
המים, תאגידי מים ומנהלי מתקני תשתית בתחום, מחוזות ומטה רט"ג.

מטרות: איתור וסילוק גורמי זיהום מהשטח, ביצוע דיגום מאגרים ומתקני טיהור 
שפכים, ניטור נחלים עיקריים לבדיקת מצבם, ביצוע סקרי סיכונים למפעלי איסוף 

והחדרה של נגר שיטפוני למטרות הפקת מי שתיה ומים שוליים להשקיה.

ביצוע

ניטור 14 נחלים  )כ 15 נקודות דיגום(	 
דיגום בוצה בכ -  30 מתקני טיהור	 
ניטור ודיגום  כ 85 מטש"ים	 
ניטור ודיגום  כ 230 מאגרי קולחים 	 
ביצוע סיורים אגניים, בחינת תכניות תשתית	 
סיוע למחוזות רט"ג בייעוץ מקצועי.	 

אפריל  בתחילת  להגה"ס  למשרד  הוגש   2013 לשנת  מסכם  שנתי  דו"ח  פרסום: 
)נחלי מנשה, נחל   2013 והוא מוצג באתר המשרד. דוחות מפעליים לשנת   2014
ונחל בשור( הוגשו לרשות המים במהלך הרבעון הראשון של שנת 2014  שקמה 
והם מוצגים באתר רשות המים. בימים אלו אנו מסיימים את כתיבת הדוח השנתי 

המסכם לשנת 2014.

תחום סביבה חקלאית 

)עבור אגף סביבה חקלאית במשרד להגה"ס(

בתחום 3 עובדים. עיקר הפעילות עבור המשרד להגנת הסביבה, אשכול תשתיות 
הדברה  חומרי  יישום  על  בפיקוח  בעיקר  עוסקים  הצוות  פקחי  חומ"ס.  ואשכול 
הטיפול  על  פיקוח  הדברה,  חומרי  של  מחסנים  על  בבקרה  מגורים,  בקרבת 
עוסקים  התחום  פקחי  במנחתים.  והן  הקרקע  במרססי  הן  הריסוס,  בתשטיפי 
גם בטיפול  ופיקוח בנושאים: היתרי רעלים ומחסני רעלים, פיקוח חנויות, ליווי 
פעולות באירועי חומרים מסוכנים, פניות ותלונות הציבור על ריסוסים חקלאיים, 
פיקוח  ריסוסים מהאוויר, פיקוח חיטויי קרקע,  אירועי הרעלות, הדרכות והרצאות 
לחקלאים ולתושבים הגרים בסמיכות לשטחים חקלאיים, סיוע להגה"ס בקידום 
תקנות בנושא ריסוסים וחיטויי קרקע בתנאים של סמיכות של שטחים חקלאיים 

למגורים. 

ביצוע המשימות נקבע ומתואם על פי  תכנית עבודה שנתית שנקבעה ע"י מנהל 
מדווחת  שנה,  מידי  חומ"ס.  ואגף  הסביבה  להגנת  במשרד  חקלאית  סביבה  אגף 

הפעילות ע"י דוחות רבעוניים ודוח שנתי מסכם.

שיתוף פעולה: אגף סביבה חקלאית, מחוזות הגה"ס, מחוזות ומטה רט"ג.

מטרה: איסוף נתונים על אירועי ריסוס בקרבת מגורים, ניטור הטיפול בתשטיפים 
בריסוסי קרקע ואוויר, ביקורות במחסני ובחנויות חומרי הדברה לרישוי, פיקוח 
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חיטוי קרקע, הדרכות והרצאות לחקלאים.

ביצוע 

סיוע לרט"ג 	  וצרכי המחוזות בהגה"ס,  ע"פ הנחיות האגף  ביצוע המטלות 
באירועי הרעלות, . 

סיוע לאגף חומ"ס בכתיבת עדכון לתקנות	 
סיוע לאגף סביבה חקלאית בכתיבת עדכון לתקנות ריסוס בקרבת מגורים.	 
סיוע למחוזות רט"ג וריכוז נתוני הרעלות.	 

פרסום: כתיבת דוח פעילות שנתי לסיכום פעילות הצוות בשנת העבודה. מפורסם 
באתר האינטרנט של המשרד להגה"ס.

תחום לחימה במזיקים 

)עבור אגף בקרת שימוש בחומרי הדברה ומזיקים במשרד להגה"ס(

בתחום 6 עובדים. עיקר הפעילות מתבצעת עבור המשרד להגנת הסביבה, אגף 
רט"ג  בסיוע לפעולות  עוסקת  מיעוטה  ומזיקים.  לבקרת שימוש בחומרי הדברה 
עובדי  בחקלאות.  בעיקר  זרים,  עובדים  ע"י  המתבצע  חוקי  לא  צייד  למניעת 
התחום עוסקים בניטור, לכידה וטיפול במטרדי יתושים, זבובי חול, ונמלת האש 
הקטנה. השנה ניתן דגש לסיוע בפעילות הקשורה למדבירים. הצוות נותן גם מענה 

למשימות מזדמנות ע"פ הנדרש מהמשרד להגה"ס.

וניטור נוכחות ופעילות של זבובי חול,  בתחום הלשמנייה עוסק הצוות בלכידה 
ובלכידה ודיגום של יונקים החשודים כפונדקאים של המחלה. במחצית השנייה של 
שנת 2012, ועל רקע ההתגברות בתחלואה בלשמניאזיס, אושרה הצעת מחליטים 
בממשלה והוקצו משאבים לביצוע פעולות למניעת תחלואה בלשמניאזיס. עיקר 
המשאבים הוקצו לבחינת דרכי פעולה, לניטור יעילות הפעולות הננקטות וללימוד 
דרכים לשיפור. משאבים גם הוקצו לביצוע הסברה להתגוננות תושבים. פעילות 

הפקחים הוגדרה כדלהלן:

בתחום היתושים - איתור מפגעי יתושים, ביקורות ודיגום אתרי דגירת יתושים  על 
פי תכנית, ניטור דיגום זחלי יתושים ויתושים בוגרים והעברתם למעבדה,  דווח 
של  ומסירה  מלוי  והמדבירים,  המקומית  הרשות  באמצעות  וטיפול  מפגעים  על 

הוראות מנהליות )נחתמות ע"י הממונים במחוזות( והודעות תשלום קנס )כנ"ל(.

וזבובי חול )ע"פ הנחיות ועדת  ודיגום  שפני סלע  - לכידות  בתחום הלישמנייה 
הצעת  במסגרת  היישובים  ופעולות  היערכות  של  והנחייה  פיקוח  ליווי,  היגוי(, 
המחליטים,  ליווי והנחייה של יישובים שאינם נכללים בהצעת המחליטים ופעולות 

נוספות ע"פ הנחיית הממונים.

בתחום הפיקוח לאיתור צייד לא חוקי המבוצע על ידי עובדים זרים בחקלאות- 
היתושים  ניטור  תחום  בהן  מרץ(,   – )דצמבר  החורף  בעונת  מבוצעת  זו  פעילות 

כמעט ואינו פעיל. 



בתחום נמלת האש - ליווי וסיוע לטיפול המוסדי בניסיונות לצמצום התפשטות 
נמלת האש. 

תכנית העבודה השנתית של תחום לחימה במזיקים נקבעת ע"י המשרד להגנת 
הסביבה, האגף לבקרת שימוש בחומרי הדברה ומזיקים. 

הפעילות בתחום הלשמנייה מבוצעת במסגרת החלטות ועדה בין משרדית )משרד 
הבריאות, משרד הפנים, משרד הביטחון, המשרד להגה"ס ורט"ג(. תחומי הפעילות 
מחולקים באופן הבא: משרד הבריאות – מעבדות, המשרד להגה"ס  - מימון פקח 
צפון ופקח מרכז ודרום וריכוז פעילות הצוות הבין משרדי, משרד הפנים בליווי 
היישובים שבתכנית  ורט"ג - ליווי מנהלי )ראש התחום ומנהל היחידה הסביבתית(, 
ליווי והנחייה מקצועיים בתחום חיות המאגר ע"י וטרינר הרשות ועוד. הפעילות 
להגנת  אכיפה במשרד  בהנחיית אשכול  הצייד מבוצעת  למניעת  פיקוח  בתחום 

הסביבה ובתיאום הממונים במחוזות רט"ג ובחטיבת האכיפה ברשות. 

שיתוף פעולה: מחוזות ומטה המשרד להגה"ס, מעבדה ארצית לאנטמולוגיה, בעלי 
תפקידים בישובים שבהם מתבצעות פעולות, תושבים, מדבירים, רט"ג – פקחים, 

ממוני אכיפה, חטיבת אכיפה.

מטרה: בתחום המזיקים - פיקוח על פעילות הרשויות בדגירות ובמטרדי יתושים  
הקטנה(,  האש  )נמלת  נוספים  במטרדים  וטיפול  ניטור  מחלות,  העברת  למניעת 

מניעת תחלואה בלישמניאזיס ע"י פעולות לסילוק פונדקאים ובתי גידול.

בתחום מניעת הצייד - מניעת צייד ע"י עובדים זרים בחקלאות ויצירת הרתעה.

בתחום המדבירים - איתור ודיווח על ביצוע  פעולות הדברה ללא רישיון ושלא 
ע"פ החוק.

ביצוע:

הצבת מלכודות ללכידת יתושים בוגרים וזבובי חול. 	 
הצבת מלכודות ללכידת מכרסמים לבדיקת נשאות .	 
ניטור לאיתור דגירות יתושים.	 
בחקלאות 	  זרים  עובדים  ע"י  שהונחו  מלכודות  לאיתור   פעולות  ביצוע   

יזומות  בפעולות  השתתפות  לדין,  והבאתם  הציידים  לאיתור  וחתירה 
ומוסדרות של מחוזות הרט"ג בנושא. 

איתור מודעות של מדבירים לא חוקיים והעברת המידע לממונים בהגה"ס.	 
פרסום: דוח שנתי מסכם לפעילות הצוות בתחום בקרת שימוש בחומרי הדברה 
הצוות  לפעילות  מסכם  שנתי  דוח  להגה"ס.  המשרד  באתר  מפורסם   – ומזיקים 

בתחום מניעת הציד ע"י עובדים זרים בחקלאות )פנימי, רט"ג( 

תחום איכות מים  

)עבור המחלקה לבריאות הציבור במשרד הבריאות(
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בתחום 10 עובדים. הפעילות מבוצעת עבור משרד הבריאות, המחלקה לבריאות 
על  ופיקוח  בקולחים  השקיה  בהיתרי  בטיפול  עוסקים  התחום  פקחי  הציבור. 
נחלים  דיגום  )מזח"ים(,  חוזרת  זרימה  למניעת  תקנות  ואכיפת  פיקוח  יישומם, 

וגופי מים )המשמשים לנופש(, דיגום מאגרים ומתקני טיהור שפכים.

עיקר תחומי הפעילות:

השקיה בקולחים  - טיפול בבקשות חקלאים להיתר השקיה, בדיקה והכנה 	 
לאישור. פיקוח על השקיה  ע"פ ההיתר

ניטור נחלים ומקווי מים )המשמשים לנופש( – כ - 20 נחלים ומקווי מים, 55 	 
נקודות דיגום )ככלל, אחת לחודש ופעמיים בחודש לקראת חגים ובחופש 

גדול(. בנוסף, דיגומים באירועי זיהום. 
פיקוח למניעת זרימה חוזרת של חומרי הדברה ודישון למערכות מי שתיה..	 
ליווי תהליכי אכיפה, השמדת יבולים, השקיה  בקולחים ללא היתר, השקיית 	 

חלקות א' בקולחים ללא היתר וכדומה.
ומשימות 	  תשתית  תכניות  בקולחים,  השימוש  להרחבת  תכניות  בדיקת 

מיוחדות ע"פ הנחיות מהנדסי המחוזות.
שיתוף פעולה: מחוזות משרד הבריאות, מחוזות המשרד להגה"ס, מחוזות ומטה 

רט"ג

מטרה: מניעת תחלואת הציבור ממזון המושקה בקולחים, הבטחת בריאות הציבור 
משכשוך במקווי מים טבעיים באתרים פתוחים, מניעת אירועים חמורים של זליגת 

חומרי דישון והדברה למערכות מי שתייה.

ביצוע  

כ - 3600 היתרים בשנה )המשך מגמת עלייה(.	 
כ - 180 התקנות חדשות )הערכה(  של מונעי זרימה חוזרת )מז"ח( בעקבות 	 

פעולות פיקוח ובדיקה.
55 נקודות דיגום לחודש של מקווי מים טבעיים לשכשוך.	 

פרסום: דוח שנתי מסכם של פעילות הצוות. מפורסם באתר משרד הבריאות.

תחום סקרים ומחקרים הידרולוגיים 

סקרים  ביצוע  היא  הצוות  פעילות  עיקר  קבועים.  עובדים  שלשה  מונה  הצוות 
בנושאים הבאים:  שימוש וניצול מי קולחים וכימות תרומת מלחים ומזהמים אחרים 
לקרקע )עבור רשות המים(, סקרים סביבתיים לאפיון סיכונים לקידוחי הפקת מי 
תהום )עבור חברת מקורות(, התפשטות הזיהום התעשייתי לאורך נחלי באר שבע 
חגית  ארציות  הפנים  הכוח  תחנות  השפעות  ניטור  חובב(,  רמת  )עבור  והבשור 
וצפית )עבור חברת החשמל(, ניטור נחלי יהודה ושומרון )עבור המשרד להגה"ס 
וקמ"ט איכו"ס במנא"ז(,  ניהול ועדכון מאגר מידע אודות איכויות וכמויות מים 
במתקני טיהור שפכים ומאגרי קולחים. בשנת 2014 בוצעה עיקר העבודה לסקר 
המתקנים ותשתיות השפכים והקולחים בהתיישבות ביהודה ושומרון ובימים אלו 



הדוח יושלם. בימים אלו תחל העבודה על סקר הקולחים לשנים -2014 2015.

מעבר לכל אלו, תורם תחום סקרים ומחקרים ליכולות התיעוד, עיבוד הנתונים, 
ביחידה הסביבתית.  דוחות הצוותים האחרים  והממוחשבת של  ההצגה הגרפית 

עבודות ופרסומי הצוות זוכים לשבחים ולהערכה רבה.

שיתוף פעולה: רשות המים, השירות ההידרולוגי, חברת חשמל, המשרד להגה"ס, 
מועצה תעשייתית נאות חובב, המנהל האזרחי ביהודה ושומרון, רט"ג, מקורות, 

ידידי כדוה"א, אקדמיה וגופים ירוקים.

מטרה: ביצוע סקרים סביבתיים לאיתור השפעות של מתקני תשתית על הסביבה 
והנחיות  המלצות  כתיבת  שתייה.  מי  למקורות  פוטנציאליים  מזהמים  ולאיתור 

לטיפול במזהמים.

ביצוע: 

סקר מתקני ותשתיות ביוב ושפכים בהתיישבות הישראלית באיו"ש עבור 	 
קמ"ט איכו"ס במנהל האזרחי.

סקר קולחים ארצי עבור רשות המים.	 
סקרי סיכונים לקידוחי הפקה של מי שתיה: קידוחי שימרון 2,3,5,7. מעין עין 	 

זהב, מי עמי 1,2 עבור חברת מקורות.
עבור 	  והבשור  נחלי באר שבע  לאורך  הזיהום התעשייתי  סקר התפשטות 

מועצה תעשייתית נאות חובב. 
ניטור תחנות הכוח חגית וצפית עבור חברת החשמל.	 
סקר מעיינות גליל עליון עבור רשות המים והאוניברסיטה העברית. 	 
ניטור מעיינות כוכב הירדן עבור חב' כוכב- אנרגיה שאובה. 	 
עבור השרות ההידרולוגי. 	  עומסי מזהמים בנחלי יהודה ושומרון 
ניטור נחלי יהודה ושומרון עבור המנהל האזרחי. 	 

פרסום:  כל הסקרים שלעיל פורסמו. חלקם נגישים  באתרי האינטרנט של הגופים 
המזמינים.

משרד היחידה

והגנים. משרד היחידה  כאמור, היחידה הנה אגף בחטיבת המדע ברשות הטבע 
מטפל:

ובפתרון 	  בהסכמים  ובטיפול  היחידה  של  החיצוניות  ההתקשרויות  בכל 
בעיות.

 בגיבוש ובבחינת תכניות העבודה מול הגורמים החיצוניים	 
 בקשרים מול הרפרנטים במשרדים להם אנו נותנים שירותי פיקוח  	 
במתן מעטפת אדמיניסטרטיבית )כספים, ציוד ותקשורת, רכבים ומחשוב( 	 

לפעילות הפקחים
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בהכשרות העובדים 	 
בטיפול בהיבטים בטיחותיים וביטחוניים	 
בקרב 	  והן  הפקחים  בקרב  הן  המתעוררים  ובצרכים  בבעיות  בטיפול 

הרפרנטים
מנהלת משרד היחידה עוסקת גם בהזנת נתונים למאגר המידע	 

פקחי היחידה הסביבתית – סיוע למשימות רט"ג

ומהווים  חלק מפקחי היחידה חברים בהנהלת המחוזות   - וסיוע מקצועי  ייעוץ 
את העוגן המקצועי בתחומי עבודתם. פקחי היחידה משמשים יועצים מקצועיים 
דעתם  ולחוות  לסייע  נקראים  הם  עיסוקם.  לתחומי  הקשור  בכל  רט"ג  למחוזות 
בבדיקת תכניות תשתית, באירועי זיהום והרעלות, בניטור וטיפול במינים פולשים, 

בשיקום בתי גידול לחים ועוד. 

השתתפות בוועדות - פקחי היחידה משתתפים בוועדות מקצועיות ובאמצעותם 
משפיעים ומסייעים לעבודת המחוזות.

הפקחים משתתפים גם בפיקוחי מטיילים, פיקוחי צייד,  סיוע לעבודת השטח - 
סקרים וספירות, מסייעים בכוננויות ובכיבוי שריפות ובכל תחום נדרש אחר.

ראויה לציון מיוחד תרומת צוות בקרת שימוש בחומרי הדברה ומזיקים )ובקיצור 
זרים  עובדים  ע"י  צייד  למניעת  מהיחידה,  נוספים  ופקחים  מזיקים(  ניטור  צוות 
אכיפה  סמנכ"ל  ובמימון  באישור  שנה,  בכל  פועלים  אלו  פקחים  בחקלאות. 
במשרד להגה"ס, במשך 4 חודשי החורף )שאז פעילות המזיקים נמצאת ברמה 
של  בהיקף  השנה  חודשי  ובשאר  צייד  במניעת  כ-80%  של  בהיקף   מינימאלית( 
כ – 20%. לתרומתם זו, השפעה גדולה מאוד על ההרתעה וצמצום היקף התופעה, 

והיא בעצם מהווה את עיקר העשייה הכלל רשותית בתחום. 

הסביבתית  ביחידה  והמחקרים  הסקרים  צוות  של  המקצועית  פעילותו  גם 
ראויה לציון. הצוות מסתייע בפקחי היחידה בעבודותיו בשטח, ותומך בפעילות 
כגוף  הרשות  למיצוב  גדולה  תרומה  גם  לצוות  ביחידה.   המתבצעת  המקצועית 
היודע לבצע עבודות סקר ומחקר סביבתיים רב תחומיים באופן מקצועי, מעמיק 
וטוב. למידע ולידע הנצברים תוך עריכת סקרים אלו ערך רב תוך שהם מייצרים 
תצריף רב שכבתי ורב נושאי של נתונים אודות תשתיות, מזהמים, ערכים רגישים 

ותכונות ונתוני שטח וכדומה.

פקחי היחידה הסביבתית זוכים לשבחים ולהערכה  רבים על תרומתם לעבודת 
המחוזות. 



עיקרי פעילות חטיבת מדע 2015
מדען ראשי

בשנת 2015 יקודמו פעולות לשיקום שמורת עברונה. 

נמשיך בהתמדה בשיקום בתי גידול לחים, בהתאם לתכניות הרב שנתיות.

נביא לתפקוד ופעילות את תיק האתר הגנרי.

התחלנו בפרויקט מחקר 4 שנתי במסגרת התכנית האירופית horizon 2020, יחד 
עם עוד כ-45 שותפים נוספים מרחבי העולם ושותפים מאוניברסיטת בן גוריון.

נקדם גני מקלט לצמחים בסכנה.

נקדם תכניות אסטרטגיות לטיפול במינים מתפרצים.

המארג,  במסגרת  באקדמיה  ומדענים  קק"ל  הג"ס,  עם  משולבת  פעולה  נקדם 
ויפורסם דו"ח מצב הטבע השנתי.

נפעל יחד עם החברה להגנת הטבע לקידום mainstreaming של נושא המגוון 
הביולוגי.

אגף אקולוגיה
שימור צמחים בסכנת הכחדה

התכנית לשימור צמחים אדומים היא רב-שנתית. במהלך 2015 מתבצעת הרחבה 
והמשך הפעילות בכל אחד מהסעיפים בדו"ח פעילות 2014.

שימור בעלי-חיים בסכנת הכחדה

התכניות לשימור וניטור בעלי-חיים בסכנת הכחדה הן רב-שנתית. במהלך 2015 
 .2014 פעילות  בדו"ח  מהסעיפים  אחד  בכל  הפעילות  והמשך  הרחבה  מתבצעת 
ב-2015 קיים מיקוד לקידום עדכון הסטטוס האדום של כלל החולייתנים בעזרת 
בניית מסגרת לאיסוף המידע הקיים עבור מינים שונים והנגשתו לצרכי הערכות 

סטטוס. מבוצע בשיתוף עם אגף מידע מדעי והחברה להגנת הטבע. 

ריסון מינים מתפרצים וביעור מינים פולשים

ב-2015 קיים מיקוד על בניית תכניות עבודה לטיפול בנזקי חקלאות וטיפול במינים 
פולשים, הרחבת פעילות ועדה מקצועית מייעצת לשיפוט יבוא זוחלים לישראל. 

אגף מידע מדעי

ממשק ומערכות מידע

פיתוח מערכת תיקי אתר 
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המשך פיתוח מערכת תיקי אתר	 
העלאת תוכן למערכת וניהול מידע 	 

חיבור הסייבר פקח למערכת מידע מרכזית

מיידית 	  בצורה  יעברו  פקח  מסייבר  שדיווחים   כך  פעיל  חיבור  השלמת 
לבסיס נתונים מרכזי PostgreSQL ולהצגה במערכת תיקי האתר

קשר לקהילה
אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל

עדכון הספר האדום לצמחים	 
השלמת תרגום הספר האדום 	 

אתר השמירה על המגוון הביולוגי

הטמעה במערכת תיקי האתר	 

ריכוז מידע על מגוון ביולוגי
BioGIS - מערכת המידע על המגוון הביולוגי בישראל

פיתוח ממשק ידידותי למשתמש	 
הוספת מודל Maxent  לניבוי תפוצה	 

ביעור מינים פולשים
פרוייקט גננות מונעת פלישות ביולוגיות באגן ים המלח

ובחופי 	  מלון   בתי  נוער,  אכסניות  סביב  נטועים  פולשים  צמחים  החלפת 
הרחצה

תפעול משתלה למינים מקומיים בעין גדי	 
סקר מינים פולשים 	 

מחקר וניטור
מחקר וניטור במסגרת פרוייקט שיקום ים המלח

המשך מחקר על דרור הירדן 	 
תחילת ניטור ומחקר עופות 	 
המשך ניטור ומחקר פרוקי רגליים 	 
התחלת מחקר צמחייה בנאות המדבר	 
התחלת ניטור צומח	 
התחלת ניטור עטלפים	 
הוצאת קול קורא למחקר על יעלים	 



ניתוח נתוני עופות מים
ריכוז נתוני מפקד עופות מים לבסיס מידע 	 
ניתוח נתוני מפקד עופות מים	 

אמנות והסכמים בינלאומיים
)CITES( 1. אמנה על סחר בינלאומי בערכי טבע

הכנות לאירוח כנס הבינ"ל של הועדה המדעית בישראל )אוגוסט 2015(	 
הכנות לתוכנה חדשה למתן היתרים )עם אגף תקשוב וחטיבת אכיפה(	 

)CMS( 2. אמנת מינים נודדים

עדכון החקיקה לערכי טבע מוגנים בהתאם לאמנה 	 

)AEWA( 3. הסכם עופות מים

ארגון אירוח של הוועדה המדעית של ההסכם בישראל ב-2016	 
ייצוג ישראל בוועידת הצדדים להסכם בנורבגיה	 

)Eurobats( 4. הסכם עטלפים אירופיים

קידום הצטרפות ישראל להסכם – בוצע )ישראל הצטרפה רשמית בהתחלת 	 
)2015

)MoU-Raptors( 5. מזכר הבנות עופות דורסים

קידום הצטרפות ישראל להסכם 	 

)CBD( 6. אמנת המגוון הביולוגי

 	 )ABS( קידום הצטרפות ישראל ליישום פרוטוקול נגויה
ארגון סדנא על ABS במימון האיחוד האירופאי )TAIEX(  עם משרדי ממשלה	 
ייצוג ישראל בוועדה המדעית של האמנה )SBSTTA( במונטריאול, קנדה 	 

MedWet בתי גידול לחים( ותכנית( Ramsar 7. אמנת

קידום אתרי רמסר חדשים 	 
העברת ישראל מקבוצת אסיה לקבוצת אירופה באמנה 	 
ליווי ג'יזל חזן בקבלת פרס על שימוש מושכל בבתי גידול לחים ומשלחת 	 

ישראל לוועידת הצדדים

8. אמנת ברצלונה )שמירה על ים התיכון(

קידום רישום אתרים ימיים חדשים באמנה 	 
שיתוף פעולה בינלאומי להתנגדות להרחבת תעלת סואץ על ידי מצרים 	 
 	RACSPA ייצוג ישראל במפגש של מגוון ביולוגי בים

)IPBES ( 9. פלטפורמה על מגוון ביולוגי ושירותי מערכות אקולוגיות
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ייצוג ישראל במפגש של הפלטפורמה	 

)Biosphere Reserves( 10. אונסקו – תכנית אדם וביוספרה

חידוש מנהלת למרחב ביוספרי כרמל 	 

11. אונסקו – תכנית אתרי מורשת עולמית

קידום החולה כאתר מורשת עולמית 	 

12. האיחוד האירופאי -

 	 COST הצטרפות מדענים של רט"ג לתכנית
 	 Horizon2020הכנת להצטרפות רט"ג לתכניות ב

אגף סביבה
הטמעת חוק ערכי הטבע המוגנים בחוקי התכנון והבניה	 
הקמת מרכז מידע ימי 	 
סקר מינים פולשים בשמורות ימיות	 
סקר דייג חופי בחינת תפקוד מסדרונות אקולוגיים	 
קידום תוכניות אקולוגיות עם המועצות האזוריות	 
שיקום שפך נחל שורק וביצת רובין	 
שיקום חלקת 400 דונם בשמורת החולה	 
המשך הקצאות מים לטבע ושחרור מעיינות	 
שיקום בית גידול לח נאות הכיכר	 
שיקום בית גידול לח עינות צוקים	 

היחידה הסביבתית )האגף לניטור סביבתי(
תחום ניטור מים ונחלים  

ביצוע תכנית העבודה המעודכנת.	 
הכנת דוח 2014 במתכונת חדשה ועדכנית 	 

תחום סביבה חקלאית 

ביצוע משימות תכנית העבודה כפי שנקבעו.	 
כניסת מנהל חדש לצוות.	 
גיבוש נהלי עבודה מול האגף במשרד להגה"ס.	 

תחום לחימה במזיקים

השלמת  שורות )פקח מזיקים ולישמנייה דרום(.	 
הטמעת השינויים בפריסת פקחי הצוות בתיאום עם המשרד להגה"ס.	 
לא 	  מדבירים  באיתור  ומזיקים  הדברה  בחומרי  שימוש  בקרת  לאגף  סיוע 

חוקיים.



תחום איכות מים 

ריענון מתכונת הדוח השנתי.	 
השלמת ה"שורות" )השלמת גיוס פקח עמקים מזרחיים(.	 
חידוש הסכם חמש שנתי עם משרד הבריאות.	 

תחום סקרים ומחקרים הידרולוגיים 

כניסה לתחום סקרים לתשתיות הולכה ואספקה של מי שתייה עבור חברת 	 
מקורות.

קליטת סוקר/ת להשלמת הצוות.	 

משרד

הקמת וליווי כניסה לעבודה של צוות מינים פולשים לטיפול באמברוסיה 	 
המכונסת.

מיסוד נהלי עבודה עדכניים מול אגפי המשרד להגה"ס.	 

פקחי היחידה הסביבתית – סיוע למשימות רט”ג

סיוע למחוז צפון בפיקוח והסברה בתחום טיפוס וגלישה באתרי רט"ג.	 
סיוע למחוז מרכז בנושא כוננות שריפות וכיבוי.	 
פעילות בכל מחוזות הרשות בנושא מניעת צייד ע"י עובדים זרים בחקלאות.	 
   	  סיוע בסקרים, ספירות ושאר משימות הרשות.  
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חטיבת אכיפה
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חטיבת אכיפה
עיקרי פעילות בשנת 2014 ופעילות מתוכננת ל 2015

החטיבה לאכיפת החוק, מודיעין, מבצעים, חקירות, 
טכנולוגיות,  ביטחון בטיחות וכיבוי אש 

לאכיפת  מוסמכים   450 כ  ברשות.  החוק  אוכפי  צרכי  כול  את  מייצגת  החטיבה 
החוק מקרב עובדי הרשות.

בתחומי  וקידמה  להתפתחות  בסיוע  מקצועית,  בהכוונה  בהכשרתם,  עוסקת 
מערכות מתקדמות.

החטיבה לקחה על עצמה, בשנתיים האחרונות, לקדם את כול נושאי הטכנולוגיות 
 ,  ) ניצן  רשת   ( ישראל  למשטרת  ישיר  בממשק  חדש,  קשר  מערך  הקמת  כולל 

והתאמת המערכת לממשקי גופי אכיפה נוספים

הפורענות  מהיבטי  הן  הרשות  אתרי  את  למגן  החטיבה  החלה  האחרונה  בשנה 
הקיצונית: דתית / חברתית  ) השחתת אתרי מורשת וערכים תרבותיים נוספים (. 

וכן לשפר את ביטחון המבקר והעובד באתרים ובשטחים הפתוחים.

החטיבה ממשיכה בהכנת תוכנית רב שנתית ורב מגזרית להכשרות והשתלמויות 
פרטיות  ומכללות  ישראל  משטרת  של  לשוטרים  מכללה  בשיתוף  החוק  לאוכפי 

בתחומים שונים.

בשנים האחרונות והשנה הקרובה ביתר מרץ, החטיבה מלווה את הכניסה להגנה 
על ערכי טבע ושמורות ימיות, בים תיכון, של צוותי הרשות תוך מתן סיוע ברכישת 
וגורמים רגולטוריים  וליווי הקשר עם גורמי אכיפה  אמצעים, כוח אדם, הכשרה 

בים. וכול זאת תוך המשך פיתוח הפעילות ההגנתית במפרץ אילת ובכנרת.

בשנה האחרונה גדל משמעותית היקף הטיפול הנדרש בסחר בחיות הבר ) יבוא 
/יצוא, אחזקות והעברות של חיות בר בשביה( והרחבת המאבק בהגנה על חיות 

הבר וצמחי הבר הארץ ישראליים מפני הגעה והתבססות של מינים פולשים.

לאור האמור החטיבה קיבלה ייעוץ ארגוני שסייע לה בהכנת מבנה חדש שנותן 
מענה אישי לרוב התחומים שהחטיבה מטפלת.

בימים אלו כול תחום הסחר ) חוקי ושאינו חוקי(, אחזקת חיות בר בשביה, אכיפה 
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על סחר בחיות בר בתחום המדינה, מנגנוני ההיתרים למיניהם כולל היתרי המחקר 
ועוד, יכללו באגף אחד חדש שיתכלל את האמור וישפר את המענה וההגנה  על 

חיות וצמחי הבר תוך מענה לאלפי פונים ורשומים ע"פ הוראות החוק והתקנות

החטיבה נכנסה למהלך  עמוק של מחשוב כול המנגנונים הרבים והכנת תשתית 
אנשי  בין  ונגיש  מהיר  ממשק  ולאפשר  המערכת  את  ליעל  בכדי  אינטגרטיבית 

השטח למערכת התומכת במטה.

כול  על  ישראל  משטרת  של  ומלא  צמוד  ובליווי  האוצר  בסיוע  הקרובה,  בשנה 
ראשי אגיפה ומשרד המשפטים, החטיבה נכנסת למהלך של הקמת מערך מודיעין 
בשיתוף מג"ב ) שיטור כפרי (  והקמתו תחל באמצע שנת 2015 במטרה לשכלל את 

המענה לפשיעה החמורה שבתחום אחריותנו.

להלן עיקרי פעילות החטיבה והמחוזות בתחומים המפורטים.

אגף בטיחות וכיבוי אש
1.  בטיחות

התקיימו סיורי בטיחות במסלולי הטיול המסומנים ואתרי הרשות לאיתור א. 
מפגעים.

שופרו מערכות שבילים קיימות, מצפורים וחניונים.ב. 
נבדקו וטופלו מתקני עזר בשבילי טיול ואתרי טיפוס וגלישה, עגונים, ג. 

מעקות ,סולמות וידיות אחיזה .
התקיימו השתלמויות והסמכות מקצועיות למדריכי הרשות, פקחים ד. 

אזוריים ומנהלי אתרים . ]עבודה בגובה, כיבוי שרפות, עזרה ראשונה[
התקיים ברשות "חודש בטיחות" שבמהלכו כל הרשות מתכנסת ה. 

לפעילויות בתחומי העשייה לריענון ושינון נוהלי הבטיחות. 
התקיימו תרגילים בכל המחוזות שכללו תרחישים שונים בהטעמה : ו. 

איתור מטיילים נעדרים, כיבוי שרפות - כולל סיוע בכיבוי מהאוויר, חילוץ 
נפגע בים, שליטה ובקרה, שיתוף גורמי חוץ.

טופלו נזקי חורף: סחף במסלולים, קריסת גשרים, נפילת עצים, שילוט, ז. 
 התקנת עזרי בטיחות במסלולי טיול, חידוש סימון שבילים.

טופלו עצים מסוכנים באתרי הרשות.

2. מניעה וכיבוי שרפות

נערכו השתלמויות במחוזות ובוצעו תרגילים משותפים עם יח' הכיבוי א. 
האווירי, קק"ל ותחנות הכיבוי האזוריות.

התקיימו הכשרות, הסמכות וריענון לפקחים להכוונת מטוסים לכיבוי ב. 
מהאוויר.

נרכשו מכשירי קשר נוספים להכוונת מטוסים לכיבוי מהאוויר .ג. 
נרכש ציוד כיבוי ומתקנים חדשים וחודש ציוד קיים.ד. 



הוטמעו עזרים מיוחדים המסייעים בכיבוי אש.ה. 
הודק שיתוף הפעולה עם המשטרה למניעה ואיתור הצתות ממניעים ו. 

לאומיים.
התקיימו מפגשים אזוריים ומחוזיים לקראת "עונת השרפות" עם גורמי ז. 

כב"ה ,בוקרים, חקלאים, קק"ל, יחידת הכיבוי של חיל האוויר ומשטרת 
ישראל.

שופרו מערכי המיגון האישי של הפקחים ועובדי רשות הטבע והגנים. נרכשו ח. 
והוכנסו לשימוש ציודים חדשים.

קיום שיתוף פעולה הדוק עם נציבות הכבאות הארצית וחיל האוויר – יחידת ט. 
הכיבוי מהאוויר.

שרפות י.  למניעת  צה"ל  גורמי  עם  שונים  בדרגים  תיאום  פגישות  התקיימו 
באימוני צה"ל.

אגף בטיחות וכיבוי אש – יעדים ל 2015 
הסדרת הטיפול במתקני בטיחות לטווח ארוך.. 1
הסדרת אתרי גלישה טיפוס לקהל הרחב ולחברות מסחריות.. 2
סיום סקר הגהות באתרי הרשות.. 3
השלמת סקר בטיחות מבנים ומתקנים.. 4
סיום כתיבת מדיניות בטיחות באירועים.. 5
סיום כתיבת התורה למלחמה באש בשטחים הפתוחים.. 6
המשך פעילות שוטפת בתחומים האמורים. 7

מנב"ט ארצי:
1. אבטחה פיזית:

 א. פרויקט מיגון אתרים – הכנת תוכניות מסגרת למספר אתרים ותחילת   
     היישום בג"ל ציפורי.

2. אבטחה אישים:

הטיפול במאוימים של מחוז צפון והסיירת.א. 
טיפול בנוסעים לחו"ל בתפקיד.ב. 
שיפור ביטחון האוכף – הכשרות ורכישת אמצעים.ג. 

3. אבטחת מידע:

הכנת התשתיות לכנסיה לתחום המאגרים ומצלמות האבטחה.א. 

4. תחום הנשק והתחמושת:

ביצוע הכשרות ריענון למחזיקי נשק ארגוני.א. 
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הכשרת ירי בכלביםב. 
הכשרות ירי מיוחדות במחוזות.ג. 

5. הכשרות ותרגילים:

תרגיל פקח נעדר חוצה מחוזות צפון ויו"שא. 
תרגיל פקח נעדר – היח' הסביבתיתא. 

6. נו"ש ועבודת מטה:

כתיבת נהלים חדשים. א. 

מנב"ט ראשי יעדים מרכזיים לשנת 2015:
אבטחה פיזית:

פרויקט מיגון אתרים רשותי )סקר, תוכנית מסגרת, מכרז מוביל ויישום(

שיפור המיגון של מתקני הרשות בדגש על משרדי המטה ומשרדי מרחב ירושלים.

שיפור אבטחת אירועים ע"י הטמעת נושא הפק"מים לאירועים

השתלבות בצוות ההקמה של המוקד כמנחה מקצועי לנושא ביטחון

אבטחה אישים:

שיפור ביטחון האוכף )נהלים, הכשרות, תרגילים ואמצעים(

שיפור הטיפול במאוימים )תיקוף הנוהל הרשותי ורכישת אמצעים טכנולוגיים(

עם  השת"פים  והעמקת  הרשותי  הנוהל  )תיקוף  לחו"ל  בנשאים  הטיפול  שיפור 
הגורמים החבירים(

אבטחת מידע:

הטמעת ההנחיות של משרד המשפטים להתקנת מצלמות אבטחה ולניהול מאגרים

גיבוש מסמך תפיסת ביטחון מידע רשותי וכתיבת נהלים 

תחום הנשק והתחמושת:

מכרז מסגרת המקיף את כל תחומי הנשק לרבות נושא ההכשרות

מעבר לתחמושת נטולת עופרת

חידוש ושיפור מלאי הנשק של הארגון )תקינה, למידה ארגונית ותוכנית רכש רב 
שנתי(.

הכשרות ותרגילים:

הכשרת שנתית למחזיקי נשק ארגוני



פיילוט הכשרת קרב מגע לשיפור ביטחון האוכף

הסמכות לשימוש בתרסיס פלפל וכבלי ידיים

הכשרת מנהלי אתרים להכנת תיקי שטח ופק"מי אבטחה

ביצוע תרגילים עפ"י תוכנית העבודה השנתית

נו"ש ועבודת מטה:

פיקוח ובקרה עפ"י תוכנית העבודה השנתית

ריענון ותיקוף של נהלי הביטחון והנשק

הכנת מאגר ידע מקצועי )ספריה מקצועית, קובץ נהלים, תחקירים וכו'(

אגף פיקוח ומבצעים:
1. אגף פיקוח ומבצעים פעל השנה במספר נושאי מיקוד עיקריים

עבודת מטה להנחת היסודות למודיעין ברט"ג.א. 
ביסוס נושא השימוש בכלבים לצורך חשיפת ארועי אכיפה.ב. 
הסדרת מדיניות הסחר והאחזקה בחיות בר.ג. 
הצטיידות ושיפור האמצעים העומדים לרשותו של אוכף החוק.ד. 
הסדרת נוהלי העבודה בתחום העובדים הזרים בהתאם לדרישות ה. 

המשפטיות.
 הקמת והפעלת יחידת "דוד" - אכיפת פסולת ביו"ש.ו. 

 2. להלן סיכומיהם של ראשי התחומים בנוגע לנושאים העיקריים וכן יעדים לשנת 
    העבודה 2015:

ראש תחום מניעת עבירות ומבצעים:
להלן תקציר פעילות 2014 לפי תחומי האחריות

צייד ע"י עובדים זרים 

נקלטו 3 פקחי עו"ז  שעושים מהפכה בתחום האכיפה .

נכתב נוהל עבודה חדש עם רשות האוכלוסין.

נקלטו מתורגמנים חדשים + חברת תרגום

וייטנאם נערכנו לתרגם את חומרי  בעקבות גידול הפועלים הזרים מסין ,בורמה 
ההסברה לשפות הרלוונטיות החדשות.

הכפלת אירועי האכיפה ב- 2014 לעומת שנת 2013.
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למעלה מ 26 הרחקות ,כ 200 ב.מ.  כ 10 תיקים בבית משפט. 

2 פועלים מווייטנאם הורחקו.

יעדים מרכזיים ל- 2015

הגברת האכיפה

יותר מבצעים במחוז דרום ואילת

יותר מבצעים ביו"ש

איסור נסיעה על חוף הים

בוצעו 2 השתלמויות פתיחת עונה וסיום עונה.

ניסוי הכנסת מצלמות שמשדרות לאחור מספרי רכבים, בוטל לאחר יועצות עם 
היעוץ המשפטי. 

בצוע חסימות ים תיכון וכינרת מתקציב קנסות

שת"פ עם משטרת ישראל שת"פ עם עמותת אור ירוק  ושולחן עגול חיפה

לקראת 2015 המשך אכיפה עיקשת וחסימת חופים.

יעדים מרכזיים ל- 2015

איחוד שיטת ההפעלה בין הצפון למרכז על פי המודל של הצפון.



צמחי תבלין

המשך אכיפה עונתית.

עיקר התופעה בגולן ובמחוז מרכז.

סיוע של יחידת דוד.

יעדים מרכזיים ל- 2015

מיקוד בתיקים למשפט ופחות ב.מ 

הכנסת שימוש ברחפניים .

חיזוק השת"פ עם משטרת ישראל לטובת מעצר תושבי יו"ש שנכנסים לא חוקית 
לישראל.

פיקוח אזורי

ליווי  וחניכה עם 12 פקחים אזוריים )ירידה במספר מ 2013 חייב לשפר ב 2015(.

יזום וליווי מבצעים חוף הים, עוז, השתתפות בפורום צבאים.

השתתפות וליווי פורום שולחן עגול.

כלבים לשמירת הטבע

סיום הפיילוט ותחילת עבודה מבצעית

 74%( אכיפה.  אירועי   31 23 מתוך  ב  ואמל"ח- הצלחה  בע"ח  לאיתור שרדי  כלב 
הצלחה(

ומעבר  טובות  התוצאות  מאוים,  פקח  על  ניסיון  נעשה   - מאוימים    על  ההגנה 
להתראה והגנה עזר לבצע בהצלחה , 6 אירועי  אכיפה. 

יעדים לשנת 2015

הכשרת כלבי הדורבנים לבשר צבי

הכשרת עוד כלב ריח למחוז צפון

הכשרת עוד כלב הגנה למחוז צפון

הצגת תחום  הכלבים למחוזות דרום, מרכז ויו"ש.

הצגה ל סיירת

ראש תחום חיות בר בשבייה:
ביקורים בפינות חי, מגדלים וסוחרים: נעשו כ 230.. 1
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בדיקות משלוחים בנתב"ג: 60. 2
השתתפות בצווי חיפוש: 9. 3
ביקורת בשוק כפר קאסם ותערוכות שונות ברחבי הארץ: 25. 4
תיקי אכיפה בהם הייתי מעורב )אזהרה, ב.מ., בימ"ש(: 40. 5
הרצאות שהעברתי עבור קהלים שונים )סטודנטים, גני חיות, מטפלי . 6

בע"ח ועוד(: 17 

פקח סחר בחנויות:
ביקורים- חנויות -  60. 1
ביקורים- פינת חי -  30. 2
נתב"ג -  25. 3
תיקים -  13. 4
ברירת משפט - 22. 5
אזהרות: 25. 6

ראש תחום מניעת סחר בבע"ח:
צווי חיפוש  29 פרט למחוז דרום – כל המחוזות כולל יו"ש.. 1
טפול בתיקי דואר – משטרה,  11 מקרים.. 2
בקורת נתב"ג  - 10  מקרים.. 3
סיורים ליחידות משטרה מיוחדות -  5  מקרים.. 4
הדרכות והרצאות  -  5  אירועים.. 5
איסוף מלוכדי נחשים צפעים ואחרים  )שחרור לטבע של 49 פרטים(.. 6
מדבר יהודה הדרכה ל- ארז ברוכי )ירידה לבורות מים( איסוף. 7
זוחלים -   2 ימים.. 8

היתרים בשנת 2014
הונפקו כ 1,700 היתרי סחר – כולל: יבוא, יצוא, סחר, העברה ואחזקה. 1
הונפקו סה"כ 534 היתרי מחקר – כולל: טיבוע, פחלוץ, לכידת נחשים, דגי . 2

בורי ופגיעה בערכי טבע מוגנים.

אגף פיקוח ומבצעים יעדים מרכזיים ל  2015:
מתן מענה מבצעי, מקצועי, זמין והולם לדרג השטח בנושאי הליבה )ציד, . 1

סדרים והתנהגות, סחר, עו"ז(.
ניתוב אמצעים חדשים וקיימים לטובת הפיקוח והאכיפה בשטחים . 2

הפתוחים.
כניסה לעבודה סדורה אל מול המוקד המבצעי.. 3
הפעלת יחידת דוד בתחומי הפיקוח ואכיפת החוק כיחידה מבצעית . 4

סמויה.



שיפור משמעותי בתחום המחשוב, תוך מתן דגש על שיפור השירות.. 5
כניסה לעבודה בהתאם למדיניות אחזקת חיות בר.. 6
תחילת עבודה אל מול יח' המסוקים של משטרת ישראל והעברת סמכויות . 7

למחוזות בנושא טיסות פיקוח.
חיזוק הקשר עם הסיירת הירוקה ויזום פעולות משותפות.. 8
עבודת מטה מול מג"ב כפרי, לצורך הקמת יחידת מתנדבים.. 9

סיום פיילוט העבודה עם כלב גישוש והצגת המסקנות.. 10
עו"ז/חופמי – המשך חיזוק מקצועי ועידוד שיתופי פעולה.. 11
כניסה לתפקיד – ראש תחום סחר.. 12

אגף חקירות ומודיעין:
טיפול בתיקים בהם הוגשו כתבי אישום על פגיעה בערכי טבע מוגנים, . 1

ציד לא חוקי, סחר בחיות בר.
 טיפול בברירות משפט מנהליות ופליליות ובאזהרות.. 2

התפלגות התיקים לשנת 2014:

סה”כאזהרותב.מ. )מינהלי ופלילי(תיקים

4912,8576353,983

אגף חקירות ומודיעין יעדים מרכזיים ל  2015 
האגף עוסק בהטמעת תוכנה חדשה שתייעל את הטיפול בחומר החקירה . 1

ותקצר את זמן הטיפול בתיקים עד להגשת כ"א.
קיום קורסי אכיפה לפקחים חדשים והכשרות לאוכף החוק להעלאת . 2

מקצועיות בעבודתו בתחום האכיפה.
השלמת חוות דעת להגשת כתבי אישום בתיקים בהם נוצר פער בראיות . 3

מקצועיות.
הקמת מערך מודיעין עם משטרת ישראל.. 4
סיום ריענון נהלי שיתוף עם משטרת ישראל בתחום החקירות והתביעות . 5

בדגש על חקירות משולבות סייבר.
המשך פיתוח תוכנת זיהוי מז"פ  בתחום DNA  בשיתוף בית ספר . 6

לווטרינריה ברחובות.
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 היחידה לפיקוח 
על השטחים הפתוחים 
)הסיירת הירוקה(
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 היחידה לפיקוח 
על השטחים הפתוחים 

)הסיירת הירוקה(
אינדקס סוגי אירועים 

פלישה טרייה - ע"פ סעיף 18ב' לחוק המקרקעין.

פלישה חדשה - ע"פ חוק מקרקעי ציבור )מחוברים ונטועים(, להוצאת צו פינוי 
קרקע )ע"פ סעיף 5ג(.

פלישה ישנה - טיפול באמצעות תביעה משפטית לסילוק יד.

דו"ח פיקוח - בדיקות ע"פ בקשה, מסירה לצורך תביעות נוגדות, טיפול והסדרת 
מרעה ועוד.

השכרה - ביצוע השכרה של אדמת מדינה/ בחזקת המדינה ע"י פקח הסיירת.

חוק התיישבות - ע"פ חוק ההתיישבות החקלאית )סייגים לשימוש בקרקע ומים-
.)1967

בניה בלתי חוקית - כל בניה.

חריגה מתנאי היתר מרעה - חריגה מכמות מותרת, ממקום היתר, מזכויות מרעה.

כריה - )וחציבה( ע"פ פקודת המכרות.

סיוע - כל סיוע שניתן לגופים שאינם מממנים את הסיירת הירוקה.

גניבה - גניבת מטרות ברזל משטחי אש.

השלכת פסולת - טיפול בפלישה למקרקעי ציבור ע"פ חוק הנקיון.

שימוש חורג - שימוש חורג בקרקע שלא במסגרת חוק ההתיישבות החקלאית.

ציד - סיוע לרט"ג באירועי ציד ע"פ חוק הגנת חיות הבר.

שריפה - סיוע בכיבוי שריפות לרט"ג, קק"ל וצה"ל )שטחי אש(.

כריתה - טיפול בכריתה והשחתה של עצים ע"פ פקודת היערות.
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נהיגה בחוף הים - ע"פ חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים.

משרד  של  בהיתרים  עונתית  ברעיה  עדרים  בעלי  ע"י  שנגרמים  נזקים   - נזקים 
החקלאות.

שינוי פני קרקע - הכשרת  קרקע לבניה/ ביצוע עבודות ללא היתרים נדרשים.

השמדת בע"ח משוטטים - ע"פ פקודת מחלות בע"ח.

פגיעה בערך טבע מוגן - סיוע לרט"ג ע"פ חוק גנים לאומיים ושמורות טבע.

אירועים מרכזיים שטופלו בשנת 2014 

פעילות רבה נעשית על ידי הסיירת שאינה באה לידי ביטוי כמותי. עיקר הטיפול 
ניתן בשנה זו לתחומים הקשורים לרמ"י ומשרד החקלאות, לצד התעסקות מרובה 

באירועים הקשורים לשטחי אש ובסיסי צה"ל.

פלישות  של  דונם   15,000 מעל  מתוכם  רבים  אירועים  טופלו   - טריות  פלישות 
בעיבודים לאדמות מדינה בנגב הצפוני. חלקם פונו ע"י הפיכת הקרקע במבצע 

ממושך שהתקיים בשיתוף חטיבת שמירת קרקע ברמ"י. 

התפנו  אף  חלקם  קרקע,  פינוי  צווי  באמצעות  טופלו  רובן   - חדשות  פלישות 
הטיפול  בשטח.  פקחים  של  אינטנסיבית  ופעילות  התראות  בעקבות  עצמאית 
לפעול  על-מנת  קצר  זמן  בפרק  מערכתית  הירתמות  מצריך  חדשות  בפלישות 
לפינויו של הפולש ללא צורך בפנייה לערכאות משפטיות, ותוך שימוש בסמכויות 
מנהליות ואזרחיות המצויות בחוק. פינויים של אותן פלישות יש בהם כדי להביא 
לצמצום ניכר בהוצאות המשפטיות שהיו נדרשות לטובת טיפול משפטי באירוע.



 - בדואים  למעבדים  דונם   108,000 כ-  הושכרו  דרום  במ.   – עונתיות  השכרות 
במסגרת השכרות עונתיות לגידולים חד-שנתיים. פעילות זו יש בה כדי לצמצם 
מוסדר,  באופן  אלו  קרקעות  על  ולשמור  המדינה  לשטחי  הפלישות  תופעת  את 
תוך ניהול המעקב אחר השימוש בקרקע. חלקות שלא הושכרו ונפלשו - פונו ע"י 

הסיירת ורמ"י בכל אזור הנגב כולל בשטחי האש.

פלישות לשטחי אש - טופלו עשרות רבות של פלישות על ידי הסיירת הירוקה, 
פעילות שאפשרה המשך אימונים סדיר של הצבא, כולל ביצוע אימונים דחופים 
פקחי  כ"כ  איתן'.   'צוק  מבצע  במסגרת  לעזה  הכניסה  לפני  לוחמים  להכשרת 
הסיירת הירוקה מנעו ממטיילים וממסיגי גבול אחרים להיכנס לשטחי אש בזמן 

שנערכו אימונים בסופי שבוע.

במהלך שנת 2014 התקבלה במ. דרום של מ"י החלטה משמעותית בתחום האכיפה 
שאפשרה לסיירת הירוקה לבצע את פינוי המתחם הסמוך לבית הקברות בא-טורי. 
הפינוי התבצע במהלך חודש יוני והשלים את הפינוי הגדול שנערך באותו המקום 
במתחם,  ההיקף שבוצע  רחב  הפינוי  מבצע  למרות  כי  יובהר   .2010 יולי  בחודש 
הסיירת הירוקה נדרשת לשוב ולפעול לשמירת השטח בתדירות של אחת לחודש 

ומאז הפינוי בשנת 2010 בוצעו כ- 65 מבצעי פינוי נוספים במקום.

לידי  באות  אינן  חוה"ת  במסגרת  רבות  פעולות   – החקלאית  ההתיישבות  חוק 
פקחים  והנחיית  מקצועי  ליווי  כוללת  והן  המקובלת  בדרך  מדידות  ואינן  ביטוי 
כולל סיורים בשטח, מתן חוו"ד, איסוף ראיות וכד'. אכיפה לפי חוק ההתיישבות 
החקלאית יכולה להמשך שנים רבות, לעיתים האירוע מגיע לידי הסדרה ולעיתים 
נדרשת תביעה משפטית לוועדת ההכרעה. במהלך השנה התקבלו מספר פס"ד 
להפקעות קרקע. לחץ באכיפה הניב תוצאות טובות, חקלאים ואגודות חקלאיות 
חוזרים לעבד את הקרקעות בעצמם. יש לציין שהסיירת הירוקה דוגלת בהליכי 

הסדרה על פני פתיחת הליכים משפטיים. 

מניעת הפצת מחלות בעלי חיים – הסיירת הירוקה פעלה וסייעה רבות לשירותים 
בחיסונים  והן  עדרים  בתיאומי  הן  הברוצלוזיס,  מחלת  בביעור  הווטרינריים 
והעברת עדרים נגועים לשחיטה. ביעור הברוצלוזיס בדרום הוגדר ע"י השירותים 
הווטרינרים כיעד לטיפול בשנים הבאות לאחר עליה משמעותית במספר החולים 

במחלה.

בשנת 2014 התקבלה החלטה משמעותית להעביר את הרשות להסדרת התיישבות 
הבדואים בנגב בראשותו של מר יהודה בכר למשרד החקלאות. במשרד החקלאות 
במגזר  הרשות  עבודת  להמשך  דרכו  את  וגיבש  הנושא  את  שלמד  צוות  הוקם 
אלמוג,  דורון  עמד  שבראשו  היישום  מטה  פירוק  את  כללה  ההחלטה  הבדואי. 
ושילוב חלק מעובדי המטה במשרד החקלאות. החלטה זו, מטבע הדברים, גרמה 
לעצירה בטיפול בנושא זה.  במקביל הוחלט לקדם את נושא ההסדרה בישוב ביר 
הדאג' ביחד עם כלל הגורמים - ובכלל זה  הכנת תכנית אכיפה שאותה מובילה 

הסיירת הירוקה.

לעבוד  החלה  בדרום(,  מתפ"א  יחידת  את  )החליפה  'יואב'  המשטרתית  היחידה 
באופן מלא. הזמינות לשוטרים שפועלים בתחום אכיפת דיני מקרקעין ואכיפת 
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חוקי תכנון ובניה גבוהה יותר, מתקיימים יותר ימי איתור ומבצעי פינוי והריסה 
)התיאום נעשה דרך מנהלת תיאום פעולות אכיפה של המשרד לבט"פ(. יחד עם 
זאת, לאור האירועים הביטחוניים בשנה החולפת, צומצם הסיוע של מ"י בפעילות 

האכיפה באופן ניכר.

בתכנון  פעיל  חלק  לקחו  הירוקה  בסיירת  וצפון  מרכז  מ.  פקחי  מיתוס'-  'ניפוץ 
וביצוע מבצעי 'שולחן עגול' בהובלת מתפ"א ובשיתוף הפרקליטות כנגד משפחות 
בין הפלילי לאזרחי על בסיס  זו בכך שהיא משלבת   ייחודה של פעילות  פשע. 
פלישות למקרקעי ציבור ועבירות מקרקעין אחרות )לדוג': צומת אלעל–אברג'יל, 
צומת האלה–יניבקאיה, מושב תירוש–משפ' גבאי, מושב חלץ–אחים שלמה ויוסי, 

פ"ת–גינגנה, מושב גורן–רזאל ועוד(. 

חוקית,  בלתי  כרייה  כנגד  הירוקה  בסיירת  מרכז  מ.  של  נוסף  היקף  רחב  מבצע 
בתחומי קריית המחקר הגרעיני בשורק בהשתתפות רמ"י, מתפ"א, רשויות המס, 
והיחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית )יאל"כ(. נתפסו 30 כלים, נעצרו 20 

חשודים והחקירה עדיין בעיצומה.

במהלך מבצע 'צוק איתן' סייעו פקחי הסיירת הירוקה ממ. דרום ומרכז לאוגדת 
ופד"מ(  )אג"ת  לגורמי הצבא  וייעוץ  מגננים  בליווי שיירות צה"ליות, מיקום  עזה 
במיקום ריכוזי כוחות והקמת מגננים )בתחום משבצות חקלאיות(. כמו כן ניתן 
והעברתם  הגדרות  פתיחת  לאחר  מהרצועה  שחדרו  חיים  בבעלי  בטיפול  סיוע 

להסגר.

כחלק מהתוכנית הלאומית לפיתוח הנגב והעברת מחנות צה"ל לנגב, קודמה ע"י 
'לקיה'.  הבדואי  הישוב  לאזור  המודיעין  קריית  להעברת  תכנית  הביטחון  משרד 
הסיירת הירוקה השתתפה בכל דיוני המעבר והייתה חלק אינטגרלי מצוות היישום 
הנחרצת  עמדתה  את  הביעה  הירוקה  הסיירת  לנגב.  המודיעין  קריית  מעבר  של 
שתפיסת השטח אפשרית והכרחית, ובהמשך ליוותה את פעולות ההכנה )מדידה 
וקידוחי ניסיון(, את העבודות במקום, וטיפלה בהפרעות ובמפגינים. תוך פרק זמן 

קצר נתפס השטח הכולל כ- 2,000 דונם.

במ. צפון של הסיירת הירוקה פעלו הפקחים בשילוב קק"ל בפינוי פולשים ותיקים 
ליערות קק"ל. נפתחו מספר תיקים לסילוק יד ובהליך מזורז התקבלו פס"ד )בסיוע 

עו"ד חיצוני של קק"ל(.

זו עסקה הסיירת רבות בעבירות על פי פקודת  - במהלך שנה  'פקודת היערות' 
במשרד  לתביעה  זה  בתחום  עבריינים  כנגד  תיקים  עשרות  הוגשו  היערות. 

החקלאות. 

מבנה הדו"ח ושיטת הספירה
שיטת ספירת האירועים בסיירת הירוקה עברה שינוי מהותי בשנת 2014. בניגוד 
לשיטת הספירה הקודמת אשר התייחסה רק לפעולות ה'איתור' וה'פינוי', השיטה 
והם  הפילוח,  תקופת  במהלך  שטופלו  האירועים  כמות  את  מייצגת  הנוכחית 
)אשר  בתהליך  עדיין  אשר  לאירועים  שנפתחו,  החדשים  לאירועים  מתייחסים 
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הסתיימו  אשר  ולאירועים  יותר(,  ממושך  זמן  לפרק  מתמשכים  מהותם  מעצם 
האירועים  מסה"כ  מורכב  הפילוח  בתקופת  האירועים  סה"כ  תקופה.  באותה 
שעדיין בתהליך ומסה"כ האירועים שהסתיימו )האירועים החדשים מגולמים בתוך 

שתי הקטגוריות הנ"ל(.

הנעשית  העבודה  את  לשקף  שואפת  שהיא  בכך  הנוכחית  השיטה  של  יתרונה 
של  בקטגוריות  נכללים  אינם  אשר  רבים  אירועים  שכן,  מיטבית  בצורה  בשטח 
'איתור' ו'פינוי' לא באו לידי ביטוי בשיטת הספירה הקודמת. בנוסף לכך, יש לקחת 
בחשבון שספירה של פעולת ה'פינוי' אינה משקפת באופן מידתי את אופן סיום 
האירוע, מכיוון שפינוי אוהל וגדרת צאן משטח אש לדוגמא, נכלל באותה קטגוריה 
של פינוי משפחת א-טורי )אירוע רחב היקף אשר כלל עשרות פקחים, הכנת שטח 
רבה וסיוע משטרתי נרחב(, לכן הדו"ח הנוכחי אינו מתייחס לאופן שבו הסתיים 

האירוע אלא לסטטוס שלו.

גם באופן הפילוח של האירועים השונים. הנתונים מוצגים ע"פ  השינוי מתבטא 
התפלגות של הגופים השונים אשר בשמם אנו פועלים וגם ע"פ סוג האירוע. 

מכיוון שהמעבר לשיטת הספירה הנוכחית הצריך 'יישור קו' מערכתי, נוצר פער 
שהסתיימו  האירועים  כמות  לבין  שנפתחו  החדשים  האירועים  כמות  בין  )זמני( 

באותה תקופה.

ריכוז פעילות לפי גופים
ם גוף י ע ו ר י א

חדשים
אירועים 

בתהליך
ם  י ע ו ר י א
שהסתיימו

כ  ” ה ס
אירועים

כ  ” ה ס
פעולות

2,0681,1785,8637,0417,916רמ”י

3404651,0121,4771,040צה”ל / משהב”ט
6818913,1964,0872,276משרד החקלאות

14248369417306משרד הפנים
14723289312315רט”ג
9493411504282קק”ל

10123423546משרד התשתיות
44410510967הגנת הסביבה
6439362401164נתיבי ישראל

303481115103רשות המים/ מקורות
4774211921מ. המשפטים

93111422גורמי חוץ
3,6332,85611,97514,83112,558סה”כ
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ריכוז פעילות לפי סוג האירוע

אירועים סוג האירוע
חדשים

רועים  אי
בתהליך

ם  י ע ו ר י א
שהסתיימו

כ  ” ה ס
אירועים

כ  ” ה ס
פעולות

9076502,0643,8663,866פלישה טריה
6716943,7132,9512,951פלישה חדשה
59325107201201פלישה ישנה
5581117581,4951,495דו”ח פיקוח

3055305813813השכרה
2656682,147928928חוק התיישבות

15468428345345בניה בלתי חוקית
30232378686חריגה מתנאי היתר

6513608202202כריה
1432170300300סיוע

4139193116116גניבה
4731267272השלכת פסולת

2440405353שימוש חורג
251314343צייד

100102222שריפה
269199356968968כריתה

140161515נהיגה בחוף הים
1542052525נזקים

116342222שינוי פני קרקע
השמדת בע”ח 

משוטטים
3336855

301733הכשרת קרקע לבניה
פגיעה בערך טבע 

מוגן
142422727

10,8998,56835,92537,67437,674סה”כ
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דו"ח פעילות חטיבת קהל וקהילה 
לשנת 2014

חטיבת קהל וקהילה
בין ערכי הרשות לבין קהל המבקרים  וקהילה מובילה את המפגש  חטיבת קהל 

והקהילות.

החטיבה מעצבת ומובילה את המדיניות הארגונית בניהול חווית מבקרים ומטיילים 
באתריה ובשטחים הפתוחים.

מערך  של  מקצועי  ולווי  הנחייה  הם  החטיבה  עוסקת  בהם  המרכזיים  הנושאים 
המבקרים, שיפור חווית הביקור והשרות למבקר, הגברת הכנסות באתרים למען 

שמירת טבע ומורשת והטמעת ערכי הרשות בקרב הקהל והקהילות.

החטיבה מובילה את בניית עולם התוכן והמסרים הארגוניים גם בקרב הקהילה 
וגם באתריה.

בקהילה  העבודה  תחום  פעילות  בהרחבת  החטיבה  אגפי  התמקדו   2014 בשנת 
והמשך פיתוח פרויקטים חינוכיים ארוכי טווח, העמקת הפעילות בנושאי הסברה 
ארציים , פיתוח ושדרוג מערך חניוני הלילה ומתחמי לינה  בקראוונים,  הובלת 
נושא המיתוג והטמעתו בארגון,  הרחבת העבודה במרחב הדיגיטאלי והובלת מיזם 
התיירות בדרום בעקבות החלטת הממשלה לחיזוק הדרום עם סיום מבצע צוק 

איתן בשת"פ עם משרד התיירות.
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אגף חינוך וקהילה
נושאים מרכזיים שקודמו ע"י אגף חינוך וקהילה במהלך 2014:

המשך פיתוח תחום העבודה בקהילה- הכשרות מקצועיות למנהל האגף, . 1
לשני מנהלי מחו"ת ולאחראית העבודה בקהילה, השתלמות דו- יומית 

למנהלי המחו"ת בנושא עבודה בקהילה.
הנחייה וליווי המחו"ת בהקמת קבוצות נוער מתנדב 'מקומי בטבע' . 2

ובהערכת איכות הפעילות.
שת"פ עם רשת 'אורט' בתוכנית 'אורטוב', לפיתוח תוכניות מנהיגות . 3

מקומית. 
הטמעת המושגים 'זיהום אור' ו'סניטציה' בתוכניות הלימודים של משרד . 4

החינוך במקצוע 'מדעי הסביבה'.
כתיבת מסמכי חזון ומדיניות עדכניים בתחומי החינוך והקהילה, כחלק . 5

מתהליך כולל ברט"ג.  
המשך ביצוע הרצאות בקורסים למורי דרך ברחבי הארץ, בתיאום עם . 6

משרד התיירות, ובהשתלמויות מחוזיות של רכזי טיולים של מערכת 
החינוך. 

המשך פיתוח מערכי הדרכה בסגנון 'בית מדרש לומד' עם בית מדרש . 7
'אלול', באתרי מורשת בגליל התחתון.

הגדלת מספר תוכניות החינוך ארוכות-הטווח במוסדות חינוך הסמוכים . 8
לשמורות טבע ולגנים לאומיים, עפ"י הגישה של 'חינוך מבוסס- מקום', 

במגוון אוכלוסיות ובפרישה גיאוגרפית רחבה.  

מרכזי החינוך וההסברה )מחו"ת(:

ברט"ג פועלים 13 מחו"ת )מרכזי חינוך והסברה(, במסגרת המרחבים, בכל רחבי 
הארץ. 

עיקרי הפעילות במחו"ת בתחומי החינוך והקהילה:

הפעלת עשרות תוכניות חינוך ארוכות-טווח, בבתי"ס הנמצאים בקהילות . 1
השוכנות בסמוך לשמורות וגנים או בתוכם, עפ"י הגישה של 'חינוך 
מבוסס- מקום'. התוכניות מתבצעות בקרב יהודים, דרוזים, בדואים 

וערבים מוסלמים ונוצרים, בדגש על תלמידי בתי"ס יסודיים וחטיבות 
ביניים. הבולטות שבהן: 'פורשים כנף' בצפון, 'ידיד החולות' לאורך החוף, 

תוכנית 'השטחים הפתוחים הם הבית שלי' באגן נחל שקמה, 'רותם 
המדבר' בדרום, תוכניות חינוכיות במימון רשויות ניקוז, 'אמץ כיתה' בקרב 

אוכלוסיות בפריפריה וממעמד סוציו- אקונומי נמוך בכל רחבי הארץ 
ועוד.

הדרכות-יום לתלמידי בתי"ס בשמורות טבע ובגנים הלאומיים, עפ"י . 2
תוכנית הליבה לידה"א של משרד החינוך. 

הדרכות באירועי שמירת טבע ייעודיים בגנים ובשמורות, ביניהם: 'יום . 3



הסלמנדרה', 'יום הנשר הבינלאומי', 'יום הצפרדע', 'יום העטלף', יום בתי 
גידול לחים, שבוע 'אדם וים', שחרור צבוני- ים בחוות הדגרה לאורך החוף  

ועוד.
הנחיית פעילות חקר לתלמידי בתי"ס על- יסודיים, במגמות מדעי . 4

הסביבה וביולוגיה, במרכז החקר בעין אפק ובשנה האחרונה- גם בנגב 
הצפוני. 

הכשרת מדריכים מתנדבים מבוגרים )קבוצות 'גן קהילה'( להדרכת . 5
מבקרים מזדמנים באתרי מורשת, ומישוב פעילות ההדרכה. 

הכשרת קבוצות נוער מתנדב, 'מקומי בטבע', לפעילות שמקדמת שמירת . 6
טבע ומורשת, בשמורות וגנים סמוכים לקהילותיהם, ובקרב הקהילות 

עצמן. 
פעילות בהתנדבות בקהילה של המדריכים הצעירים )מורות- חיילות, . 7

מתנדבי שנת שירות ובנות שירות לאומי(, במועדוניות, בגני ילדים, 
במרכזי קליטה ובמתנ"סים.

ביצוע 9,080 ימי הדרכה: 2,123 בתוכניות חינוך ארוכות-טווח, 304 . 8
בפעילות בקרב קהילות ובהפעלת מתנדבים, 1,921  בסיורי יום לבתי"ס, 

87 בפעילות חקר, 473 בטיולים רב-יומיים )'נודדים' ו 'כוכבי של"ח'(, 
1,729 בהדרכות למבוגרים ומשפחות,  429 בהתנדבות לחיילי צה"ל, 1,615 

בתחנות מידע ובאירועי שמירת טבע ו- 399 בהתנדבות- בקהילה, במבצע' 
צוק איתן' ועוד.   

היעדים המרכזיים של האגף ל- 2015:

הסדרת התנדבות תלמידי תיכון בשמורות וגנים, במסגרת התכנית התלת-. 1
שנתית החדשה למעורבות אישית-חברתית של משרה"ח.

השתלמויות למורים דרך מרכזי פסג"ה )מרכזים לפיתוח סגלי הוראה(: . 2
למידת הנושא וקבלת הסמכה ממשרד החינוך, פיתוח מודל להשתלמות, 

ביצוע פיילוט עם צוותים מ- 3 מחו"ת. 
מיסוד העבודה עם הקהילות באמצעות הכשרת רכזי קהילה על מנת . 3

לחבר קהילות רבות לערכי הטבע הנוף והמורשת. 
קבלת הסכמת משרה"ח להרצאות דומות בקורסים להכשרת מדריכי . 4

טיולים במערכת החינוך )'תו תקן'( + פיילוט ב- 3 גופים מכשירים. 
'מקומי בטבע'- ייצוב התוכניות הקיימות, הוספת קבוצות מתנדבים . 5

חדשות, חיזוק קבוצת המנחים, ביצוע הערכה בעזרת גורם מקצועי 
חיצוני, הטמעת תובנות ויצירת מודל עבודה מגובש. 

'המדריך למי שאינו מדריך': המשך פיתוח מערכי הדרכה לשימוש קבוצות . 6
קהילה מתנדבת ובחינתם בפעילות השוטפת.  

גיוס, הקמה, הכשרה וליווי קבוצות פעילים-מתנדבים מבוגרים מקרב . 7
קהילות מקומיות- הרחבת פעילות קיימת לכלל מחוזות הרשות.

יצירת צוות מקצועי לתחום העבודה עם קהילה- הגדרת רכזי קהילה . 8
במחו"ת, בחירת גוף מכשיר וביצוע הכשרה מקצועית ייעודית.
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הבניית הקשר בין יחידות ובסיסי צה"ל למחו"ת- אפיון ומיפוי תכניות . 9
ופעילויות של המחו"ת בקרב יחידות צה"ל והבניית מודלים מתאימים.

אגף מבקרים
הנושאים המרכזיים בהם עסק אגף מבקרים בשנת 2014: 

ניהול והנחייה מקצועית של הגנים הלאומיים ושמורות הטבע – במסגרת . 1
זו נערכים מדי שנה כנסים להעמקת הידע והמקצועיות .

האגף טיפל ביחד עם אגף תקשוב את הכנת מכרז המכירות לקראת יציאה . 2
לפרסום בחודש ינואר 2015 מהלך שאמור לשנות בצורה דרמטית את 

נושא המכירות ברשות .
האגף מרכז את כל נושא הטיפול בפניות הציבור  הרחב בכל הקשור . 3

לאתרים קולטי קהל )בקשות ותלונות( .
תחום מרכזי שירות : לאחר קיום מכרז בין חברות הגלידה השונות נבחרה . 4

ונכנסה חברת שטראוס גלידות במקום נסטלה .
לצורך העמקת הבקרה התקציבית והמעקב השוטף על הוצאות מרכזי . 5

השירות הוספה אחראית לנושא  .
במסגרת תוכנית נופש בחיק הטבע נערכו שדרוגים במספר חניונים , נערך . 6

קמפיין שיווקי לקידום הלינה בחניוני הלילה וכן נבחר לאחר מכרז מנהל 
תחום לניהול הנושא  וקידום חניוני הלילה של הרשות 

פתיחה ושדרוג של מרכזי שירות  במסגרת זו נפתחו שני מרכזים . 7
מחדשים בשמורת גמלא ושמורת המגרסה וכן שודרגו מספר מרכזים 

בבית שאן , פלמחים מגידו ואתר הטבילה .
בשנת 2014 בוצעה תוכנית הסדרת חנייה חכמה בחוף בית ינאי שלב . 8

ראשון בשכלול מערכי הכניסה בחופי הים .
במהלך 2014 בוצעו סיורים  לסוכנים תיירות נכנסת לקידום ביקורים . 9

באתרי הרשות.

עיקרי הנושאים בתוכנית העבודה 2015: 

שיפור חווית הביקור . 1
פיתוח מנגנונים לבדיקת כושר נשיאת מבקרים . 2
קליטת מנהל תחום חניוני לילה . 3
בניית מערך מכירות ארצי מתקדם . 4
פתיחה ושדרוג מרכזי מכירות . 5



אגף הסברה
נושאים מרכזיים שקודמו על ידי אגף הסברה בשנת 2014:

שטחים פתוחים - העברת המסר הרשותי בכל הקשור לבטיחות מטיילים . 1
בקרב הציבור הרחב ובקרב המגזר הדתי והחרדי – באמצעות תכנית 

ארצית להצבת תחנות מידע, חומרי הסברה ייעודיים, העלאת המודעות 
באמצעות קמפיין ועוד.

הטמעת יעדים רשותיים לציבור ולמשתמשי השטח - הפקה וביצוע . 2
3 תכניות הסברה גדולות ומערכתיות – טורבינות הרוח, פצלי השמן 

בשפילת יהודה,  זיהום הנפט בעברונה.
פעילות הסברה ארצית סביב הנושאים המקצועיים המרכזיים של . 3

הרשות - תכנים ופעילות, תוך גיוס המשאבים הארגוניים בתוך הרשות 
ושיתופי פעולה מחוץ לרשות. לדוגמא  יום בתי גידול לחים, יום הנדידה, 

שבוע אדם וים, ליל העטלף, שבוע מורשת.
תכנית "פקחים צעירים" - הדוק הקשר עם הדור הצעיר ובאמצעותם . 4

אל מול הוריהם - הפקת 3 תכניות חדשות )בית שאן, עין גדי, נחל פרת( 
והמשך הטמעת התכנית באמצעי התוכן השונים של הרשות ומחוצה לה.      

מגזין "בשביל הארץ" )עיתון המנויים של הרשות( - בניית רציונאל חדש . 5
לעיתון תוך שילוב התכנים המקצועיים של הרשות ותחומי פעילותה, 

כולל קליטה של עורכת העיתון.
שנת היובל של הרשות - מיפוי ומיצוב התכנים הרשותיים, כולל הכנת . 6

מוצרים ייעודיים המתבססים על המסרים שמופו כמו תערוכת תמונות 
טבע במוזיאון ארץ ישראל, כנס החמישים, 6 סרטונים ועוד.

יעדים מרכזיים לשנת 2015:

תכנית הסברה רחבה ומערכתית )המבוססת על הצגה ברורה של קווי . 1
המדיניות( לכל תחום בעלי החיים המטופל מקצועית ברשות )נזקים 

 לחקלאות, מינים מתפרצים בשטח עירוני, הרעלות ומניעת
הרעלות, פינות חי, מינים פולשים, בית חולים לחיות בר, מינים בסכנה( 

תכניות הסברה ומאבקים בנושאי תשתיות המאיימות על ערכי הטבע, . 2
הנוף והמורשת )כדוגמת קו חשמל עילי, 161 העתיד לחצות את עמק 

החולה(.
שיתופי ציבור ותכניות הסברה אל מול משתמשי השטח – במיוחד . 3

הרוכבים בכלים מוטוריים אתגריים.  
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אגף שיווק
נושאים מרכזיים שקודמו ע"י אגף השיווק במהלך 2014:

פיתוח המרחב דיגיטלי עם דגש על הערוצים הבאים:  אתר אינטרנט, . 1
פייסבוק, שיתופי פעולה אינטרנטים: סיום כתיבת מחצית השמורות, 

סיום כתיבת מרכזי החינוך, עדכון נראות אתר האינטרנט בהתאם לשפה 
החדשה, עדכון שבועי של הגלריה בשילוב פעילויות ותכנים רשותיים 

תוך סנכרון מלא עם המדיה החברתית והאתרים איתם יש שיתוף פעולה, 
הללו הביאו לגידול של 18%בכמות כניסות היוניקים לאתר והכפלת כמות 

החברים בפייסבוק הרשותי.
במסגרת איתור פוטנציאל צמיחה משמעותי בימים א-ו בסגמנט קבוצות . 2

הישראלים, בשנת 2014 לאחר תהליך קול קורא מסודר אושר לראשונה 
מנהל מכירות לשוק המאורגן ברט"ג בעבודה משותפת עם מנהל אגף 

מבקרים.
המשך תחזוקתו של בסיס חזק תוך טיובו:קידום אירועים קיימים, חגים . 3

וקיץ, יצירת בסיס תקשורת חזק ועקבי עם הקהל. תמיכה גורפת במינויים 
בכל פלטפורמה פרסומית. בפועל בשנת 2014 מעבר לשלושה קמפיינים 

מרכזיים )סוכות, קיץ ופסח( נוסף גם)במסגרת זיהוי הפוטנציאל 
של נובמבר- פברואר להבאת גידול במספר המבקרים( קמפיין חורף 

משמעותי, כקמפיין רביעי ששילב בתוכו את "חורף חם" יחד עם משרד 
התיירות. שנת 2014 שבמסגרתה חווינו חודשיים של מלחמה, בחודשיי 
הטיול העמוסים ביותר,  הסתיימה עם אותם כמות המבקרים של שנת 

2013 לאור מאמץ אדיר שנעשה בסוף שנה על מנת לסגור את הפער.
מותג רט"ג מסמל לאמירה - בשנה זו בוצע תהליך מובנה להגדרת ערכי . 4

הרשות ומהם גזירה של שפה תקשורתית חדשה ולוגו מעודכן והטמעתם 
בארגון, תוך ניהול והובלת הנושא 

חגיגות שנת החמישים של הרשות: בניית לוגו 50 ,הובלת כנס חמישים . 5
רשותי, קמפיין תקשורתי גדול ותערוכת תמונת טבע במוזיאון א"י.

קידום פרוייקט אורחן לילה, נב"ט - תמיכה תקשורתית בפרויקט אורחן . 6
לילה: סידרה אינטרנטית בת 10 פרקים בוואי נט, קמפיין שנתי רב 

פלטפורמות בערוץ הילדים וקמפיין פרסומי סטנדרטי בקיץ, שהביאו 
לגידול משמעותי בסגמנט זה. 

היעדים המרכזיים של האגף ל- 2015:

המשך בניית מרחב דיגיטלי עדכני: שיפור חווית המשתמש באתר האינטרנט, . 1
הסדרה נוכחות ופעילות ברשתות החברתיות, שיתופי תוכן דיגיטליים. בניית 



תוכנית להסתכלות כוללת ע נושא הדיגיטל הרשותי ליישום בשנת 2016.

נוספות . 2 כניסות  שתחולל  תוכנית  בניית  פברואר:  עד  נובמבר  חיזוק  המשך 
בתקופה זו ותמיכה בקמפיין פרסומי

המשך חיזוק החזק תוך שיפור הבסיס: ניהולם של שלושה קמפיינים מרכזיים . 3
בשנה מתוך עיקרון ה"רביע ברביעי" :המטרה היא ערך האמצעי כיף, פיזור 
שנתי אופטימלי בין אירועים ותמיכה שוטפת המשך חיזוק הפרסום במגזר 

דתי, קידום מועדון המינויים.

א עד ו - ניצול הפוטנציאל - קידום מהלכים ליצירת גידול בביקורי ישראלים . 4
באמצע שבוע בראשם נושא קידום המכירות בסגמנט קבוצות ישראלים, כולל 

פיתוח מוצריים ייעודיים בנושא.

והלוגו . 5 התקשורתית  השפה  והטמעת  פיתוח  המשך   - לאמירה  מסמל  רט"ג 
המעודכן.

תחום מנויים
נושאים שקודמו בשנת 2014

מחירון המנויים עבר תפנית: הוספו קטגוריות חדשות, הוזלו קטגוריות של . 1
 בודדים וגמלאים והועלו תעריפי המנוי לארגונים.

הפעולה הוכחה כמוצלחת והביאה לגידול במספר המנויים
שופרה הנראות של נקודות המכירה. 2
חשיפה למנוי בקרב הציבור גדלה. 3
בוצע פיילוט להפעלת מוכרנים בשכר. 4
הוגברה המכירה לארגונים חדשים. 5
הוגדר מחירון אחיד לכל הוועדים והארגונים. 6
הופעלה מערכת טלמרקטינג עצמאית בשיתוף אגף תקשוב. 7
מכירה אינטרנטית. 8

תוצאה: 

מספר חברי מועדון )בתי אב( - גידול מ- 42,500 מנויים )בתי אב( בממוצע רב 
שנתי ל- 62,500 תקבולים -  גידול מ- 15 מיליון ₪ ל 20 מיליון ₪, עלייה של 33% .

נושאים לקידום בשנת 2015

המשך יצירת ביקוש באתרים ובארגונים. 1
הגדלת מכירות במגזר הדתי, בני מיעוטים, יחידים וגמלאים. 2
שיפור הטכנולוגיה. 3
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חטיבת מנהל וכספים
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דוח תקציבי מסכם לשנת 2014

תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת, ותקציב השנה הנוכחית

בשנת 2013 נאמדו  התקבולים מהאתרים ע"ס של  168 מיליון ₪  והשימושים נבנו 
יהא נמוך  נתוני הביצוע הנוכחיים, אומדן התקבולים מהאתרים  בהתאם. על פי 
- 149 מיליון ש"ח. על מנת לאזן את הפער התייעלה  ויעמוד ע"ס של כ  מהצפי 
ליתרת הפער  מאגף התקציבים  ביטחון  רשת  וקיבלה   ,₪ מליון   12  - בכ  הרשות 

התקציבי. 

בהתאם לסיכום עם אגף התקציבים, בנתה הרשות את תקציב שנת 2014 על בסיס 
צפי תקבולים  של שנת 2013 מחד, ועל בסיס ההוצאות לאחר התייעלות הרשות 

מאידך.

להלן הנחות אשר עמדו  בבסיס תקציבי לשנת 2014 :

תחום קהל וקהילה 

תקבולים מאתרים  התקבולים חושבו בהתאם לצפי התקבולים המעודכן  . 1
לשנת 2013 )העומד על כ-149  מיליון ₪(  ובתוספת עליה של כ  4%  

במבקרים. בנוסף, הוסיפה הרשות עוד 2 מיליון ₪ לתקבולים החזויים 
כתמריץ לגידול בהכנסות.

הוצאות שכר באתרים  במחוזות ובמטה –  גידול של כ-2%  בגין זחילת . 2
שכר.

 הוצאות תפעוליות במטה ובמחוזות:. 3
 a. התייקרות ממוצעת של כ- 2% בהתאם לתוכנית העסקית הרב שנתית.
 b. לסעיף ההוצאות התפעוליות התווספו סעיפי הוצאות קשיחות  אשר 

   הגידול בם היה מעבר להתייקרות הממוצעת, כדוגמת שכר דירה,  
    ביטוח, תחזוקת מחשבים...

התייעלות רשות - סך של 11 מיליון ₪, זאת בהתאם לתוכנית מתואמת . 4
עם האוצר. ההתייעלות ממומנת מתקציבי פרויקטים פנימיים  והכנסות 

מותנות הוצאה .
תקציב פרויקטים פנימיים  בתחום קהל וקהילה– סך של 12 מיליון  ₪.. 5
רזרבה של 4.5 מיליון ₪ מיועד כרשת ביטחון להבטחת תקבולים . 6

ולהוצאות חריגות שלא תוקצבו.

תחום שמירת טבע ומורשת

1. מקורות כספיים

סך התקציב הממשלתי  הבסיסי הינו כ- 138  מיליון ₪  )מתוכו כ- 26.5 א. 
מיליון ₪ לתחום קהל וקהילה(, בנוסף תקציבים חד פעמיים  )תכנית אב 
למיחשוב, נופש בחיק הטבע, שיקום ים המלח, נגישות  נכים, שיקום החי 
והצומח בכרמל( בסכום של  כ- 39 מיליון ₪ - בהתאם לפירוט בנספח 2. 
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תקבולים עצמיים – אגרות צייד והיתרים  -כ- 2.5 מליון ₪  )במידה ב. 
ויהא שינוי בגין כניסת החוק החדש ילובן הנושא התקציבי עם אגף 

התקציבים(,  פיקוח ערכי טבע כ- 15.5 מיליון ₪.
2. שימושים - ר' פירוט סעיף 2,3 תחום קהל וקהילה

3. תקציב פרויקטים פנימי )תכנית עבודה לשמירת טבע  ומורשת( כ– 13 מיליון 
.₪

4. ייעודה ורזרבה - בסך של 4 מיליון ₪  , מתוכם 3.5  מיליון ₪ ייעודה להחלפת 
רכבים, והיתרה מיועדת  להוצאות התייקרויות והוצאות חריגות שלא תוקצבו.

להלן התפלגות מקורות התקציב המתוכנן:

1     הכנסות הרשות

הצעת 
תקציב 

מעודכנת 
לשנת 2013

הצעת 
תקציב 

לשנת 2014

תקציב רגיל - קהל וקהילה1.1
131,029137,471תקבולים מאתרים1.1.1
18,87020,000כרטיסי תייר1.1.2
47,18548,700הכנסה מותנית הוצאה1.1.3
11,00011,000התייעלות רב שנתית רשות1.1.4
33,91026,428תקציב ממשלתי בסיסי קהל וקהילה1.1.5

241,994243,599סה"כ קהל וקהילה1.1
תקציב רגיל שמירת טבע ומורשת1.2

2,5002,500אגרות ציד והיתרים1.2.1
15,49315,500פקוח ערכי טבע, הכנסות עצמיות1.2.2

1.2.3
תקציב ממשלתי בסיסי שמירת טבע 

ומורשת
89,16590,948

16,9358,784תקציב ממשלתי ייעודי בסיסי1.2.4
43,99839,201תקציב ממשלתי לשיקום ופיתוח1.2.5
12,31712,317תקציב ממשלתי שיקום בתי גידול1.2.6

180,408169,250סה"כ תקציבי רשות לשמירת טבע ומורשת1.2
422,402412,849סה"כ

תקציבים מיוחדים1.3
19,59320,181הכנסות סיירת ירוקה1.3.1
13,60313,372הכנסות יחידות ומחקרים במימון חיצוני1.3.2
18,77032,500הכנסות תקציבים במימון חיצוני1.3.3

51,96666,053סה"כ הכנסות תקציבים מיוחדים1.3
474,368478,902סה"כ הכנסות1



להלן התפלגות שימושי התקציב המתוכנן:

2    הוצאות הרשות
הצעת תקציב 

מעודכנת 
לשנת 2013

הצעת 
תקציב 

לשנת 2014
תקציב רגיל - קהל וקהילה2.1

83,57484,950הוצ' אחזקת אתרים שכר2.1.1
41,80241,741הוצ' אחזקת אתרים תפעול2.1.2
8,7998,979הוצ' שכר מחוזות2.1.3
18,41018,962הוצ' פיקוח מחוזות2.1.4
16,07816,582הוצ' שכר הנהלה2.1.5
5,9927,112הוצ' ארגוניות )תפעול(2.1.6
47,18548,700הוצ' מותנית הכנסה2.1.7
14,21312,000פרוייקטים פנימיים )תוכניות עבודה(2.1.8
3,0004,500רזרבה2.1.9

2.1239,053243,526      סה"כ קהל וקהילה
תקציב רגיל שמירת טבע ומורשת2.2

29,21129,809הוצ' שכר מחוזות2.2.1
26,45328,900הוצ' פיקוח מחוזות2.2.2
20,46321,104הוצ' שכר הנהלה2.2.3
11,29011,771הוצ' ארגוניות )תפעול(2.2.4
17,26713,438פרוייקטים פנימיים )תוכניות עבודה(2.2.5
16,9358,784תקציב ממשלתי ייעודי בסיסי2.2.6
5,4154,000יעודה לרכבים ורזרבה לשמירת טבע2.2.7
43,99839,201תקציב ממשלתי לשיקום ופיתוח2.2.8
12,31712,317תקציב ממשלתי שיקום בתי גידול2.2.9

1.2183,349169,324       סה"כ תקציבי רשות לשמירת טבע ומורשת
422,402412,850סה"כ

תקציבים מיוחדים2.3
19,59320,181הוצאות סיירת ירוקה2.3.1
13,60313,372הוצאות יחידות ומחקרים במימון חיצוני2.3.2
18,77032,500הוצאות תקציבים במימון חיצוני2.3.3

51,96666,053סה"כ הוצאות תקציבים מיוחדים2.3
474,368478,902סה"כ הוצאות

עקב מבצע צוק איתן בחודשים יולי אוגוסט 2014 חלה ירידה בתקבולים ממבקרים 
תקציב  וקיבלה  תקציבי   וחיסכון  התייעלות  הרשות  ביצעה  כך  עקב  באתרים, 

ממשלתי של כ 12 מליון ₪ על מנת לסיים את השנה ללא חריגה תקציבית
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חטיבת תכנון ופיתוח
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דו"ח רט"ג 2014 - חטיבת תכנון ופיתוח
אגף שימור ופיתוח

השימור והפיתוח ברשות הטבע והגנים עסק בשנת 2014  בקידום פרויקטים בגנים 
לאומיים ושמורות טבע.  השימור והפיתוח מבוצעים למטרות שמירת טבע, שימור 
ארכיאולוגי והיסטורי,  מבנים ומתקנים המשמשים לשירות הקהל, חינוך, המחשה, 

שימור ופיתוח נוף, ונופש בחיק הטבע. 

בנוסף לרשימת הפרויקטים המרכזיים הנמצאים בשלבים שונים של תכנון וביצוע, 
נעשו עבודות שוטפות ומתמשכות בנושאים הבאים: שימור תחזוקתי ארכיאולוגי, 
שונים  מימון  לגורמי  הצעות  הכנת  כללי,  והמחשה  שילוט  שונות,  ברמות  תכנון 
כולל תרומות, קשר עם גורמים ציבוריים ופרטיים, הרצאות ודיונים בנושאי שימור, 
פיתוח, תכנון נוף, הכנת תב"עות והתרים להסדרת מבנים קיימים, הכשרת נגישות 
ים  )תמ"ר(,  מורשת  בתשתיות  פרויקטים  לילה,  חניוני  הרשות,  אתרי  בכל  נכים 

המלח ושבילי אופניים. 

הפרויקטים המרכזיים בשנת 2014 הם:

תל דן – מודל השער כנעני, שימור החומות הישראליות. 1
נחל עמוד –  תאורה סולרית לחניון הלילה. 2
תל חצור – ביצוע הגנות בטיחותיות לקהל במפעל המים העתיק.. 3
יחיעם –  שימור קמרונות במבצר, תשתית מים תכנון חניון הלילה.. 4
אכזיב –  השלמות הכשרת מתחם הקלאב מד לשעבר והכשרתו כגן לאומי . 5

וחניון לילה, שימור הקמרון הצלבני.
כרמל –  ביצוע האגם בחניון הלילה. . 6
תל דור – השלמת תכנון מערך הכניסה.. 7
מגידו – שימור בתל, תכנון מערך הכניסה.. 8
ציפורי –  תכנון המחשה, ביצוע הנגשת נכים בכול רחבי האתר.. 9

בית שערים – המשך שימור ופיתוח, המחשה במערת ה"סליק".. 10
בית שאן –  השלמות הנגשה.. 11
קיסריה – פרויקטים בשת"פ החברה לפיתוח קיסריה כולל התמודדות עם . 12

נזקי סערה ותב"ע.
קיסריה חוף האקוודוקט – קידום תכנית שתהווה בסיס להכרזת השטח.. 13
סוסיתא – חפירות ארכיאולוגיות, שימור, תיעוד ותכנון.. 14
נחל אלכסנדר – תכנון המרכז להצלת צבי ים, גיוס מקורות מימון . 15
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לפרויקט, קידוח מים.
בית ינאי - הכנסת מערכת גבייה אוטומטית, השלמת הנגשת נכים.. 16
אפולוניה – ביצוע הנגשת נכים, שימור והמחשה.. 17
אפק ירקון – שימור מגדל מבצר אנטיפטריס.. 18
מגדל צדק –  תכנון, שימור, שיחזור במצודה עבודות עפר בהיקף נרחב.. 19
פלמחים – ביצוע הסדרת החוף וחניון לילה.. 20
 תל גזר - ליווי החפירות שימור ותכנון מפעל המים העתיק.. 21
תל לכיש – שימור ושחזור בשער העתיק, תכנון מערך הכניסה.. 22
סובב חומות ירושלים – פרויקטים רבים בהיקף אגן העיר העתיקה.. 23
אשקלון – ביצעו תשתיות, פיתוח שטח, המשך תכנון האתר.. 24
ממשית – שימור כללי באתר, השלמות בחניון הלילה.. 25
מצדה – השלמות פיתוח חניון לילה מצדה מערב, תכנון תב"ע מצדה . 26

מערב
עין גדי – תכנון נאת עין גדי.. 27
מרכז מבקרים רמון – סיום הפיתוח סביבתי ותאורה. 28
תל ערד –  שימור מפעל המים העתיק, שימור המקדש, הקמת חניון לילה.. 29
עבדת – גמר פרויקט שיקום נזקי העתיקות, המחשה, הצבת מודל . 30

הכנסייה.
שיבטה – שימור  כללי.. 31
חי בר – תכנון שילוט. 32
נבי סמואל – חפירות ארכאולוגיות שימור המסגד, תכנון הכשרת האתר . 33

לביקורי קהל.
הרודיון –  חפירות ארכיאולוגיות, שימור ושיחזור בהר, תכנון החדר . 34

המלכותי, מודל.
עין מבוע ואדי קלט – ביצוע שיפורים במערך הכניסה ובאזור המעיין.. 35
עינות צוקים – תכנון מערך כניסה. 36
 קומרן – שימור ותכנון שדרוג מערך הכניסה. 37
 נחל בוקק – שימור.. 38

אגף שטחים פתוחים

וקידום  בליווי  הארציות.  התכנון  בוועדות  הרשות  בייצוג  האגף  פעילות  עיקר 
עליהן  המשפיעות  לתכניות  בתגובה  הפתוחים,  השטחים  על  לשמירה  תכניות 
לרבות תכניות לתשתיות. באגף יש עובד רשות אחד ומתכנן חיצוני בחצי מישרה.

רוב פעילות האגף הינה פעילות רב שנתית.

בשנת 2014 הדגש העיקרי בפעילות היה ליווי הרפורמות והתמורות הרבות בעולם 
התכנוני, שינויים רב תחומיים בערוצים תכנוניים, משפטיים )חקיקה( ומנהליים.



זאת לצד הפעילות השוטפת.

מעבר לכך נמשך באינטנסיביות רבה העיסוק בשני נושאים יזומים - עבודה רב 
תחומית בנושא ערכי טבע מוגנים ועיסוק רב תחומי בים התיכון.

מכיוון  וביצוע  מפורט  תכנון  שלב  בתשתיות-  בעיסוק  הטיפול  נחלש  זו  בשנה 
שטרם אוישה משרת אדריכל נוף.

1. ליווי תכנון תכניות מתאר כוללניות לשטחים הפתוחים

האגף ליווה תכנונית תכניות רבות ובהם-תכניות ליערות קק"ל, שטחים פתוחים 
השונים  הגורמים  עם  רבות  פגישות  התקיימו  בזק.  לנחל  כנרת  בין  בירדן  בגולן 

במגמה לחדש את הטיפול בתכנית המרקמית לאזור הפולג  לרבות סדנה.

וועדות  המשנה  בועדות  ובניה  לתכנון  הארצית  המועצה  בדיוני  השתלבות   .2
אחרות:

ייצוג בעשרות רבות של ישיבות של ועדות קבועות כמו- המועצה הארצית לתכנון 
ובניה, הועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים, הועדה לשמירה על קרקע חקלאית 
עליונה,  ועדת קרקעות  על הסביבה החופית,  הועדה לשמירה  ושטחים פתוחים 
המועצה  של  עררים  ועדת  יבשתית,  תחבורה  ועדת  לאומיות,  לתשתיות  הועדה 
הארצית, עורכי תמ"א 10, ועדת מעקב תמ"א 14, ועדת שמורות יער, צוות מלווה 
כביש 6. בשנת 2014 הורחבה מאוד הפעילות במסגרת ועדות הערר של המועצה 

הארצית נוכח שינוי ארגוני שאושר במועצה הארצית.

בישיבות אלו נדונו תכניות רבות המשפיעות על השטחים הפתוחים.

נושאים משמעותיים 

תמ"א 1 - תחת  שם קוד זה המיוחס למאמץ תכנוני חסר תקדים לאחד . 1
את כלל תכניות המתאר הארציות לתכנית אחת, התקיימו פגישות עבודה 

רבות והיה צורך בהתייחסות והכנת חומרים רבים לדיונים. מעבר לליווי 
שוטף של כלל הנושאים היה עיסוק רב בפרק שטחים פתוחים שכולל את 

השמורות, הגנים היערות והנחלים.  
תכנון הים- תכנון שמתבצע בכמה מעגלים- תכנון המרחב הימי ע"י . 2

מנהל התכנון, תכנית ימית לישראל שמכינים בטכניון ותסקיר אסטרטגי 
לחיפושי גז ונפט שמכין משרד האנרגיה והתשתיות.

בנוסף, משאבים רבים הושקעו בליווי תכניות המקודמות במסגרת ועדות היגוי/
עורכים, כדוגמת:

תמ"א 13 לחופי הכנרת וקטעי שביל סובב כנרת 	 
עדכון תמ"א 35	 
תמ"א  14 ד'- תכנית מתאר ארצית לאתרי ויסות וטיפול בעודפי עפר	 
תמ"א -22 ועדת מעקב ובקרה	 
מרחבים ביוספרים	 
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תמ"א  37 לגז ובכלל זה עיסוק רב בתמ"א 37ח העוסקת במתקני קליטת 	 
וטיפול בגז בים וביבשה. 

תמ"א 42 לתחבורה משולבת.	 
תמ"א 14ג למינרלים תעשייתיים, 	 
תמ"א 14 ב' לחומרי בניה וסלילה,	 
תמ"א 34 למתקני התפלה.	 
תמ"א 10/ד/12 לטורבינות רוח 	 
איתור מרחבים לטורבינות רוח 	 
איתור מתחמים לתחנות דלק- במסגרת ועדה של משרד האנרגיה והתשתיות	 

נושאים נוספים שטופלו:

מבואות ערד- יוזמה לחבל התיישבות חדש.	 
תקנות פקיד היערות , שמורות יער 	 
צוות היוועצות שטחים פתוחים מנהל התכנון 	 

העובדה  נוכח  אך  לאומיות  לתשתיות  הועדה  דיוני  את  כמוזמנים  ליווינו  בנוסף 
זו, עיקר הפעילות בפרויקטים השונים היו ישירות מול  שאנו לא חברים בועדה 

גורמי התכנון ברשות ברמת השטח. 

3.  צמצום נזקי עבודת תשתית:

ארציים,  של מספר פרויקטים  התכנון  בליווי  האגף  השנה  עסק  השאר  בין 
מעורבות האגף היא בעיקר בהליכי התכנון המתארי בעוד שהתכנון המפורט 
והפיקוח על הביצוע נעשה במחוזות  הרשות. הפעילות של האגף בנושא פיקוח 

התשתיות הייתה מצומצמת השנה נוכח העומס בנושאים התכנוניים.        

4.   הסביבה החופית ימית-ים תיכון

העוסקים  והגורמים  ברשות  תיכון  ים  אקולוגית  עם  משותפת  רבה  פעילות 
לסביבה  הרשות  מדיניות  לגיבוש  העבודה  השלמת  עם  במחוזות.  במלאכה 
מידע  מרכז  הוקם  העבודה  שבמסגרת  וביבשה.  בים  התיכון.  בים   החופית 
לנושאים שרט"ג עוסקת בהם. כל החומר נמצא באתר האינטרנט ונגיש לציבור.

ניסינו השנה לקדם את השמורות הימיות, להעמיק את המידע במרכז המידע 
במסגרת זו קודם עם מנהל התכנון פורמט לשמורות טבע ימיות, נערכו סיורים 
)בשייט( רבים למקבלי החלטות, השתתפנו בדיוני תכנית המרחב הימי במנהל 
התכנון והצגנו את הנושא ומידע שברשותנו טיפלנו בנושא הנחיות לקידוחי 
לסביבה  והגנים  הטבע  רשות  -מדיניות  חוברות  והפקנו  בים  טבעי  וגז  נפט 

החופית-ימית-ים תיכון-גנים לאומיים ימיים.

5.   ליווי חקיקה 

ובניה, מעורבות בהליכי חקיקה  מעבר לליווי החקיקה הקשורה לחוק תכנון 
ימיים, חוק המרעה, שינויים לפקודת היערות, חוק  נוספים כמו חוק אזורים 



הניקוז, פקודת הדייג ועוד. 

6.   הרפורמה בתכנון ובניה

התכנון  לחוק  השינוי  תהליך  את   ליווה  המשפטית  הלשכה  בשיתוף  האגף, 
ובניה - הצעת חוק התכנון והבנייה )תיקון מס' 102(, התשע"ג–2013 במסגרת 
זו  נערך ניתוח המשמעויות לשטחים הפתוחים וכתיבת הערות הרשות לכל 
אישור  עם  בנושא  רבים  בדיונים  השתתפות  וכן  בכנסת  הפנים  בוועדת  דיון 
החוק נערכנו למינוי והכשרת נציגים)בעלי דעה מייעצת( לוועדות המקומיות 

שבתחומן    מועצות אזוריות.  

7.  הקצאת קרקעות חקלאיות

נבדקו  החקלאות  במשרד  עליונה  קרקעות  בוועדת  הרשות  ייצוג  במסגרת 
ביוזמת  נערכו  מסוימים  במקרים  התייחסות.  להן  ונכתבה  בקשות  עשרות 
האגף חילופי קרקעות שהחזירו למעגל שמירת הטבע שטחים שהיו במשבצות 

חקלאיות. גם השנה לא התקבלו בועדה החלטות בניגוד לעמדת הרשות!

בשנת 2014 פורסם נוהל מעודכן לעבודת הועדה ובו הוטמעו נושאי הרשות. 
במסגרת זו שודרג מעמדנו ממשקיפים לחברים בוועדה.

8.  נושאי תכנון – שטחים פתוחים וחקלאות

השתתפנו בדיוני התכנית הלאומית לחקלאות ולכפר- פרוייקט ביוזמת וניהול 
משרד החקלאות השתתפנו בדיוני פורום הגורן- פרוייקט ביוזמת וניהול מרכז 

המועצות האזוריות לתכנון וניהול השטחים הפתוחים במועצות האזוריות.

9.   ערכי טבע מוגנים

קווי  מיפוי  כוללת  העבודה  חיצונית,  יועצת  באמצעות  בעבודה,  המשכנו 
הממשק בין מערכת התכנון לבין הגנה על ערכי טבע מכוח חוק גנים ושמורות, 
על  יותר  טובה  ולהגנה  המערכות  בין שתי  יותר  טוב  לשילוב  להביא  במטרה 
בתחומים  הן  להתייחסות  העיקריות  המסגרות  התכנון.  במערכת  טבע  ערכי 

תכנוני, משפטי חקיקתי, מסמכים ומידע מקצועי אקולוגי, מנהלית ברט"ג.

באופן כללי העבודה סוקרת את המצב הקיים, בוחנת השוואה לפקיד היערות 
ורשות העתיקות וכן סקירה בינלאומית רלוונטית. החלק האחרון הוא המלצות.
במסגרת העבודה נערכו. מפגשים וראיונות עם גורמי רט"ג במטה ובמחוזות 
בעיקר בתחומים תכנון, משפט, אקולוגיה ותכנון )לרבות תשתיות( וכן מפגשים 

וראיונות עם גופים חיצוניים רלוונטים.

במהלך שנת 2014 עסקנו בעיקר בגיבוש המדיניות לרבות סדנה של יום שלם 
בו נדונו הסוגיות השונות בפורום בעלי העניין ברשות וכן ועדת היגוי חיצונית. 
לקראת סוף השנה הושלם מסמך המדיניות לקראת אישורו בהנהלת ומליאת 
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הרשות.  

10. הגשת התנגדויות

באופן כללי הרשות נמנעת מהגשת התנגדויות כשיטה, גם במקרים בהם לא 
בוועדות התכנון. עם זאת במספר מקרים מצומצם של  מתקבלות עמדותינו 

נושאים שהוגדרו כמשמעותיים ביותר הגשנו התנגדויות.

ופגיעה  חציית  תוך  ציפורי  לישוב  גישה  וכביש  מחלפון  ציפורי-  מחלפון 
מערכתית בנחל ציפורי, בתפקוד השטחים הפתוחים ובגן לאומי ציפורי. נמשך 

המאבק לרבות הגשת עתירה.

רמת ציפורים- ישוב חדש באזור רגיש נופית וסביבתית בעוד שקיימות חלופות 
אחרות שלא נבחנו.

11. קידום עבודות ומחקרים

קידום עבודה בנושא מכרזי תכנון לביצוע בשיתוף המשרד להגנת הסביבה	 
סיום עבודה על מסמך הכורכרים עם מכון דש"א	 
ליווי העבודה על תכנון וניהול שטחים פתוחים במועצות האזוריות	 

12. מרחב ביוספרי מגידו

מכיוון שזה המרחב היחיד בישראל שפועל הושקע זמן רב בליווי הדיונים בו 
הן בצוות המתאם והן בדיונים הציבוריים בדגש על קידום שמורת טבע בליבת 

המרחב ודיונים לקביעת אופן ההתנהלות בתכנון וניהול כלל הליבות.

13. שביל ישראל לאופניים

את  החוצה  רט"ג,  ביוזמת  הרים,  אופני  שביל  הוא  לאופניים  ישראל  שביל 
המדינה מהחרמון לאילת. השביל  

העניין  העיקריים ובעלי  המקומות  את  ולחוות  לראות  רוכבים  לקהל  יאפשר 
בשטחים הפתוחים בדגש על נוף מורשת תרבות. הרשות מובילה את הפרויקט 

שלו שותפים רבים מקרב משרדי הממשלה וגופים נוספים.  

בשנת -2014 המשכנו את הפרוקיט בשלושה ערוצים- תכנון, ביצוע , וקידום 
השביל כמוצר תיירותי. 

תכנון:

ערד מצפה רמון - התקדמנו וקיבלנו אישור של מחוז דרום לתוואי עקרוני – אנו 
מתחילים בתכנון מפורט שלו. 

ירושלים – נכנסו לתכנון מפורט בתוך העיר .

נצרת – קיסריה - אישרנו תוואי עקרוני. 



ביצוע:

מצפה רמון – אילת - עמדנו ביעד הביצוע של ההשלמה של כל המקטע ממצפה 
רמון לאילת 300 ק"מ שביל.

נכנסים לביצוע בארבל והשלמות של שילוט בדרום.

ערכנו אירוע התנדבות גדול בצופר. 

קידום השביל כמוצר תיירותי:

אנו פועלים מול מהשרד התיירות לקדם את ישראל כיעד לרוכבי אופניים ושביל 
ישראל בפרט.

קידום וניהול  הפרויקט נעשה ישירות על ידי הלל זוסמן. 

אגף מקרקעין
האגף מקדם את התכנון וההכרזה של גנים לאומיים ושמורות טבע.

בנוסף עוסק האגף ברכישת קרקעות פרטיות בתחום שמורות טבע וגנים לאומיים 
ואיכותיות שבבעלות פרטיים בקרקעות חקלאיות  וחליפין של קרקעות טבעיות 

שבבעלות מדינה בתחום שמורת טבע הר מירון.

הפקדה

שם שמורת טבע/גן לאומימחוז צפון
מס. ילקוט פרסומים 

ותאריך
6893 7/10/2014ש”ט הר סאסא

6763 26/2/2014ש”ט וג”ל חמת גדר
6754 11/2/2014ש"ט חרבת כוכים
6848 29/7/2014ש"ט סלע הנמלה
6753 10/2/2014ש”ט רמת דלתון

6768 11/3/2014ש"ט רצועת נחל הנעמן
6769 12/3/2014ש”ט אלות סירין

מחוז מרכז
6822 22/6/2014ג”ל בית גוברין הרחבה2 )יער מראשה(

ג”ל וש”ט חוף וים פלמחים
ו-78   77 סעיף  לפי 

12/8/2014 6855
6800 12/5/2014ג”ל עמק האלה

6748 2/2/2014ג”ל תל גזר הרחבה

6774 20/03/2014ש”ט תל זומרה
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מחוז דרום
וכלך  לבן  נחל  חולות שונרא,  שמורות טבע 

סיני
15/7/2014 6837

6792 27/4/2014ג”ל צבעי מכתש רמון
מחוז אילת

6813 5/6/2014ש"ט ערבת עברונה

אישור

שם שמורת טבע/גן לאומימחוז צפון
מספר ילקוט 

פרסומים ותאריך
6801 13/5/2014שמורות טבע הר שכניה ומערת שכניה

6810 1/6/2014ש"ט חוף הבונים הרחבה
6854 10/8/2014ש"ט חרבת כוכים

 ג”ל ברניקי וש”ט מצוקי ברניקי 
)תכנית טבריה(

10/8/2014 6854

שמורות טבע הרחבות הר סנה מתלול צורים 
נ. בית העמק

10/2/2014 3742

6957 31/12/2014ש”ט אלות סירין
מחוז מרכז

6842 22/7/2014ג”ל גבעות לכיש
6822 22/6/2014ג”ל גבעות צפית

 ג”ל הר חרת וש”ט נחל שורק הרחבה 
)יער סטף(

2/6/2014 6811

6768 11/3/2014ש”ט נחל חלילים
6816 9/6/2014ג”ל נחל שורק

6778 1/4/2014ג”ל עיינות תלם
6798 11/5/2014ג”ל פארק השרון

6930 3/12/2014ש”ט תל זומרה
מחוז דרום

6762 25/2/2014ש”ט להב צפון הרחבה )יערות להב-שומריה(

6729 7/1/2014ש”ט פארק הלס

הכרזה

שם שמורת טבע/גן לאומי
 שטח בדונמים 
)עפ”י תשריט(

2,898.80ש”ט נחל יבנאל1
10,336.00ש”ט חלמוניות ירוחם2
357.00ג”ל ירוחם3
101.40ג”ל כורזין הרחבה4



93.95ש”ט נחל יפתחאל5
492.04ש”ט נחל יפתחאל הרחבה6
8,783.00ש”ט כפירה7
410.03ש”ט נס הרים8
263.32ג”ל תל ידפת9

23,735.54סה”כ ב-2014: 9 אכרזות

סה"כ הכרזת שמורות טבע משנת 1964 ועד שנת 2014: 272 בשטח של  4,796,950 
ד'.

סה"כ הכרזת גנים לאומיים משנת 1964 ועד שנת 2014:  86 בשטח של 208,994 ד'.

סה"כ הכרזות שמורות וגנים משנת 1964 ועד שנת 2014: 358 בשטח של 5005944 
ד'. 

אגף ארכיאולוגיה
1. חפירות ארכיאולוגיות – היתרים ובקרה:

נערכו 43 חפירות וסקרים בגנים לאומיים ובשמורות טבע באתרים הבאים: אכזיב, 
סוסיתא, תל חצור, גליל עליון – סקר, תל אבל בית מעכה, מונפור, חר' אל עיכה 
)קרני חיטין(, כורזים, בית שערים )2 חפירות(, תל רכש, כרמל מערבי – סקר, חר' 
שיחין, תל מגידו, תל דור, קיסריה )2 חפירות שונות(, חר' שלאלה, מערת ספונים, 
)5 חפירות שונות(, הר  דוד  עיר  הירדן, מרשה, תל צפית,  כוכב  מערות הכרמל, 
ציון, הרודיון, תל גזר )2 חפירות שונות(, תל לכיש, עין גדי, אשקלון, מצדה והר 
בדר – סקר, נחל עין גב, עין עבדת – בוקר תחתית, אפולוניה, עין בוקק, פלמחים, 

עין זיק ונחל ערוגות. 

רוב החפירות הן חפירות המשך משנים קודמות. 

2. תגליות מיוחדות  

מציאת מסיכת תיאטרון מרשימה ביותר של האל פאן מסוסיתא.  א. 
חשיפת מאגר מים ענק בסמוך למערות המנורה בבית שערים. ב. 
ביסוס תיארוך הסיום של השימוש במפעל המים בתל גזר למאה ה-14 ג. 

לפנה"ס על ידי  עשרות אלפי חרסים מאותה תקופה.  
מציאת מטמון של מטבעות זהב וכסף מהתקופה העות'מאנית בכורזים ד. 

בפרוייקט חינוכי. 
צלמית עשתורת התגלתה במפעל המים הכנעני בגן הלאומי בתל גזרה. 
הושלמה חשיפתה של המערה גדולה ומרשימה ביותר עם עמוד מרכזי ו. 

החצובה בסלע בפלמחים
מערך כניסה יוצא דופן שנבנה על ידי המלך הורדוס נחשף בגן לאומי ז. 

הרודיון
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3. אונסק"ו:

מערות מרשה ובית גוברין הוכרזו אתר מורשת עולמית ביוני 2014 א. 
בוועידת מורשת עולמית בדוחה, קטאר. 

ביקור מעריכה מטעם איקומוס לבדיקת מערות בית שערים )האתר קיבל ב. 
לאחרונה, 4.5.15 חוות דעת הממליצה להכריזו והוא מוגש למועמדות 

לאתר מורשת עולמית בוועידת המורשת העולמית הקרובה, בבון בגרמניה 
בראשית חודש יולי 2015(. 

ממונה קהל וקהילה במחוז מרכז, לקח להוביל מהלך של שיווק ופרסום ג. 
הכרזת מערות מרשה ובית גוברין על ידי ארגון אירועים שונים בגן הלאומי 

בית גוברין מרשה והקמת פינת אונסקו ובה הסבר כללי על מה זה אתר 
מורשת עולמית. 

מפת אתרי המורשת העולמית של ישראל ובה האתרים המוכרזים ד. 
והאתרים של הרשימה הטנטטיבית שהוכנה על ידי רט"ג הועברה לוועד 

הישראלי לאונסקו לצורך הפקתה ושיווקה במערכת החינוך. 
האתרים ליפתא ועין כרם הוכרו על ידי ועדת מורשת עולמית של אונסקו ה. 

ישראל כראויים להיכנס לרשימה הטנטטיבית. 
אין התקדמות בוועדת ההיגוי להרחבת התלים המקראיים גזר לכיש וערד ו. 

ביוזמה שלנו ושל ראשת העיר ערד בגלל שראשת העיר התמנתה לחברת 
כנסת ובגלל שיתר השותפים לא מגלים עניין רב.

הוכן תיק היתכנות לציפורי בכדי להגישו לוועדת מורשת עולמית של ז. 
אונסקו ישראל בכדי שציפורי תיכנס לרשימה הטנטטיבית. 

4. חוות דעת ופרסומים הפקת חומר מקצועי:

בהכנה חוברות תיירות באנגלית על: הרודיון, מרשה ובית גוברין ועין גדי.  א. 
פרסומים חדשים בעיתון הרשות "חדשות בעתיקות" במהדורת אינטרנט ב. 

ובתפוצה רחבה לרשות ומחוצה לה. העיתון מפרט גילויים חדשים 
בתחומי הארכיאולוגיה.

בקרה על עשרות חומרים כתובים של הרשות: דפדפות, מאמרים במגזין ג. 
הרשות, שלטים ועוד.

כתיבת שלטים העוסקים בארכיאולוגיה באתרי הרשות.ד. 
יצא לאור באנגלית ספר הקונגרס הבינלאומי ה 15 של מפעלי המים ה. 

 הקדומים - 
 Cura Aquarum in Israel II / Christoph Ohlig & Tsvika Tsuk 2014

 DWHG & INPA Band 21

5.  השתתפות בוועדות תכנון והיגוי וכנסים:

מגידו, המועצה הארכיאולוגית, עיר דוד, צוות פיתוח, תו"פ מנכ"ל, א. 
אונס"קו, לכיש  וערד.

הרצאה על אתרי מורשת עולמית בכנס בחיפה של האגודה הגיאוגרפית. ב. 
ארגון הכנס הבינלאומי של מפעלי המים העתיקים 15א בישראל שכלל 7 ג. 

ימי סיור. השתתפו בו כ-45 איש מחו"ל   



6.  שימור:

מבצר נמרוד – השער הדרומי א. 
טחנת קמח בנחל גלבון  ב. 
שמורת טבע בניאס - שימור והסרת סכנה בגשר הרומיג. 
גן לאומי סוסיתא - שימור הבסטיון הרומיד. 
ארבל – שחזור השער של בית הכנסת ה. 
שמורת טבע תל דן – שימור ופיתוח בשער הכנעניו. 
גן לאומי מצדה - פרויקט שימור פרסקאות בוילה – 8  בית מפקד ההרז. 
שימור רצפת הפסיפס מתל בסול, בחצר המוזיאון לארכיאולוגיה בגן ח. 

לאומי גן השלושה
טחנת מיר – ייצוב מצב לאחר קריסת תקרה ט. 
שימור ושיקום מפעל המים והמקדש היהודאי בתל ערד  י. 
מצדה – בית המרחץ, הארמון המערבי, בור המים המזרחי. יא. 
מגדל צדק  יב. 
פלמחים – מערת החניון יג. 
קומראן -  מקוואות הטהרה יד. 
מצד בוקק טו. 
מצד ערוגות טז. 

7.   מוצגים ופריטים אדריכליים

המחשה אומנותית של הסקנה פרונס בתיאטרון ציפורי  א. 
שילוט חדש בציפורי על מתקני המים שליד המבואה ב. 

8. הקמת ועדת מורשת במליאת רשות הטבע והגנים 

בנושאי  דנה  הוועדה  המורשת.  ועדת  היא  משנה  וועדת  הקימה  הרשות  מליאת 
מורשת, ארכיאולוגיה ושימור תוך קביעת מדיניות בעבודה זו. 

9. אישור תקנים נוספים לעיבוי מערך הארכיאולוגיה  

אושרו 2 תקנים חדשים: מקדם ביצוע ארכיאולוגי במטה וממונה מורשת מחוזי 
במחוז מרכז ויו"ש )משרה אחת(. טרם יצא מכרז לתפקידים אלו. 

10. הדרכות מקצועיות בארכיאולוגיה ל:  

מורי דרך, עובדי רשות הטבע והגנים, קרן החי-בר, אחמ"ים מהארץ ומחו"ל
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חטיבת משאבי אנוש
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חטיבת משאבי אנוש
עובדי רשות הטבע והגנים מהווים את חוד החנית של השמירה על ערכי הטבע, 

הנוף והמורשת ומייצגים את  הארגון מול הציבור.  

ובתנאיו,  בעובד  לטיפול  והאחראי  המקצועי  הגוף  הינה  אנוש  משאבי  חטיבת 
הכשרתו, טיפוחו וקידומו ע"פ מדיניות הנהלת הארגון וע"פ בסיס חוקי. החטיבה 
נותנת מענה לכ- 1300 עובדים ובמתארי שיא כ-1700 עובדים הכוללים עובדים 
במעמד קבוע ,במעמד זמני, עובדים יומיים וכ- 500 מתנדבים  הפרושים בחמשת 

מחוזות הרשות, במטה בירושלים.

ועובדי  פקחים  ושטח,  שירותים  עובדי  הכולל  תפקידים  של  רחב  מגוון  ברשות 
ערכי  על  בשמירה  העוסקים  בכירים,  ומדענים  מקצועיים  מטה  עובדי  אתרים, 

הטבע הנוף והמורשת של המדינה וכן בקליטת קהל לגנים הלאומיים.

עבודת חטיבת משאבי אנוש  נסמכת על מספר בסיסים חוקיים: 

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951. 1
תקנות שירות המדינה )התקשי"ר(. 2
הסכם עבודה קיבוצי מיוחד שנחתם בין הרשות לשמירת הטבע והגנים . 3

הלאומיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות הפקידים 
עובדי המינהל והשירותים והוועד הארצי של עובדי הרשות לשמירת 

הטבע והגנים הלאומיים.
חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח . 4

.1998
חוק הגנת חיית הבר תשט"ו )1955(.. 5

העקרונות המנחים את עבודת חטיבת משאבי אנוש

טיפול בפרט: טיפול בפיתוח, קידום, הכשרה, רווחה ותנאי העסקה של א. 
העובדים

טיפוח מקצועיות בניהול ההון האנושי.ב. 
יושר מקצועי וכללי עבודה תקינים והוגנים.ג. 
מיסוד תהליכי תכנון ופיתוח ההון האנושי וחשיבה ארוכת טווח.ד. 
שיפור וטיוב השירות לעובדים.ה. 
קידום שיתופי פעולה עם גורמי המטה, המחוזות, נציגות העובדים וגורמי חוץ.ו. 
גמישות וביזור תוך ניהול בקרה.ז. 
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נתוני כח אדם

עובדים  שונים,  וסטטוסים  ממגזרים  עובדים  מועסקים  והגנים  הטבע  ברשות 
קבועים, עובדים יומיים, מדריכים, צוות צעיר המשלב מורות חיילות, שנת שירות 
ושירות לאומי ומספר לא מבוטל של אזרחים הנוטלים חלק בפעולות התנדבותיות.

בחודשי  המועסקים  של  בתנודות  כך  ובשל  עונתיות  מתאפיינת  הרשות  עבודת 
השנה השונים, כאשר תקופת השפל הינה בחורף בחודשים דצמבר-ינואר, תקופת 
שיא בחודשי הקיץ מאי-ספטמבר עם שתי נק' שיא במועדי ישראל בסוכות ובפסח 

בהם מספרי המבקרים ונופשים באתרי הרט"ג גדולים במיוחד.

להלן מוצגים מספרי העובדים בתקופת שפל ושיא 

חודש מאיחודש ינוארמעמד
685775חודשי

301425יומי
125225מדריך 

11111425סכום כולל

התפלגות העובדים במהלך חודש השפל – ינואר לעומת חודשי השיא - מאי
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מדריכיםיומייחודשיים

סכום של ינואר

סכום של מאי

עבודה  הפסקות  קליטה,  שמשמעותה  בעובדים,   20% מ-  ביותר  עליה  כלומר 
לעובדים המתבצעת באופן תדיר ושוטף.



תחלופת  בארגון.  עובדים   126 של  עבודתם  הסתיימה  החולפת  השנה  במהלך 
מיעוטה  ורק  עובדים  העסקת  סיום  או  מהתפטרות  נובעת  בעיקרה  העובדים 

מסיבות של הגעה לגיל פרישה )כ- 10%(.

מס עובדים סיבת הפסקת עבודה
62 התפטרות
39 פיטורין
12 פרישה לגמלאות
1 פטירה

114 סה”כ

במרכזי חינוך והסברה של הרשות במחוזות פועלים לצד צוותי ההדרכה  הקבוע 
גם צוות צעיר שבו משולבים מורות חיילות, בנות שירות לאומי וצעירים בשנת 
שירות לפני גיוסם. הצוות עובר קורסי הכשרה להדרכה הנמשכים על פני שלושה 

חודשים שבסיומם מקבלים רישיון הדרכה של משרד החינוך "תו תקן".

השנה מנה הצוות  36  צעירים בהתפלגות הבאה:

מורות חיילות – 14

שירות לאומי - 14

שנת שירות – 8

באזרחים  הרשות  מסתייעת  הקהילתית,  והעבודה  האכיפה  פעולות  במסגרת 
המעוניינים לתרום מזמנם לטובת ערכי הרשות. מבין אלו אנו מבחינים בשלוש 

קבוצות של סיוע קהילתי:

פקח/סייר מתנדב בערוץ הפיקוח והאכיפה - תגבור הפקח האזורי בפעולות סיור 
נוסף  עיניים"  "זוג  לשמש  הינה  תפקידו  מהות  מתנדב"(,  "סייר  ייקרא  )המתנדב 
היכול לסייע לעבודתו של הפקח בפעילות למען שמירת הטבע והגנה על בעלי 

חיים. חל איסור לבצע עבודות פיקוח ואכיפה בהתנדבות.

הרשות,  של  וההסברה  ההדרכה  פעילויות  תגבור   - וקהילה  קהל  בערוץ  מתנדב 
תחזוקה וטיפוח אתרים. 

מדע,  פעולות  בביצוע  המרחבי  לאקולוג  סיוע   - ומדע  אקולוגיה  בערוץ  מתנדב 
מחקר וממשק.

השנה הגיע  מספר המתנדבים ל- 492 איש, מהם 88 איש מסייעים ומלווים את 
הפקחים בפעולות אכיפה שהללו מבצעים וכן 404 איש כמתנדבים, אשר עוסקים 
בעיקר בפעולות הדרכה בגנים ובשמורות, מגמה שאנו מעוניינים להרחיב  ולחזק 

בשנים הקרובות:
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בשנת העבודה 2014 התמקדה חטיבת משא"ן בנושאים המרכזיים הבאים:

יציאה 	  של  זרימה  בתרשים  שינוי  הטמעת   – מכרזים  של  לפועל  הוצאה 
למכרזים.  בוצעו כ-86  מכרזים )פנימי וחיצוני(  כולל במחוזות.

גיבוש  מחדש וכתיבת הסכם קיבוצי לעובדים יומיים. 	 
השלמת 	  האכיפה-  להגברת  החוק  במסגרת  העסקה  ותנאי  שכר  בדיקת 

ראשוניות  המלצות  ויישום  דב(  בן  מיקי  )עו"ד  חיצוני  גורם  ע"י  הבדיקה 
ובכללם עדכון אופן העסקת מדריכים.

טיפול בבעיות משמעת מול הנציבות ומול ועדות משמעת פנימית.	 
טיפול בהליכים משפטיים.	 
טיפול בבעיות פרטניות ותיקון עוותים מן העבר.	 
משא ומתן במסגרת סכסוך עבודה.	 
ביזור 	  תומכי  תהליכים  הגדרת  בחטיבה,  פנימיים   עבודה  נהלי  הסדרת 

והתאמת מבנה ארגוני תומך.
להגברת 	  החוק  יישום  במסגרת  והכשרות  מקצועיות  הכשרות   – הכשרה 

והדרכות  השתלמויות  נערכו  ומנוחה,  עבודה  שעות  חוק  על  האכיפה 
למנהלים בכל הדרגים וכן נעשו השתלמויות בנושא מניעת הטרדה מינית.

יציאה למכרז להטמעת מערכת לניהול משאבי אנוש אינטגרטיבית. אפיון 	 
המודולים.

להלן פירוט העשייה על פי נושאים אגפיים

נושאי כח אדם:

מעקב שוטף ובקרה אחר מסגרות מאושרות )ימי מאגר, שעות שבת(	 
הסדרת נהלי העסקה ברשות ובקרתם.	 
המשך מו"מ להסדרת הסכם קיבוצי לעובדים היומיים.	 
בקרת התקינה הנדרשת באתרי הרשות, מטות המחוזות ומטה הרשות 	 

איוש משרות:

בשנת 2014  אוישו 86 תפקידים במכרזים, חלק מהמכרזים נבחרו לתפקיד עובדים 
עובדים  או  בתקן,  חודשי  למעמד  יומי  ממעמד  שעברו  עובדים  הארגון,  מתוך 
חודשיים שזכו במכרז ועברו מתפקיד לתפקיד. בחלק מהתפקידים נבחרו עובדים 

במכרז. 

כחלק מתהליך טיוב ההליך לאיוש משרות  עברו המועמדים אבחונים במכוני מיון 
)בחלק מהמכרזים(. להלן מוצג  פילוח המכרזים לאיוש משרות:     

כמות מכרזיםסוג המכרז
66פנימיים

20חיצוניים
86סה”כ



אגף ארגון והכשרות:

המטה 	  וחטיבות  המחוזות  צרכי  סקר  ע"פ  שנתית  הדרכה  תוכנת  בנית 
בהתבסס על מדיניות  הארגון.

גיבוש תוכנית אסטרטגית לפיתוח מסלולי הכשרה וקידום לתפקידי ליבה 	 
בניהול ובפיקוח בליווי חברה חיצונית.

בליבת 	  במקצועות  העוסקת  חדשים  מקצועיים  קורסים  מערכת  פיתוח 
חקירות  קורס  תשתיות,   קורס  טבע,  שמירת  אקולוגית.  יערנות  הארגון: 

ותשאול, קורס ארכיאולוגיה.
קיום קורסי הכשרה מקצועיים בתחומי ליבת הארגון .	 
במסגרת פרויקט תמר לשימור המורשת בישראל – פותחה תוכנית הכשרה 	 

המחזור  התקיים  כמשמרים.   רט"ג  עובדי  מוכשרים  שבמסגרתה  חדשה 
הראשון מבין שלושה.

קורס הכשרת משמרים עכו 2014

הרט"ג מקדמת ומעודדת עובדים ללמוד ולהתפתח במסלולים אקדמאיים 	 
ארץ  לימודי  ארכיאולוגיה,  לימודי  זה   ובכלל  הארגון  ליבת  במקצועות 
וכו'.   ציבורית  מדיניות  קרימינולוגיה,  גיאוגרפיה,  שימור,  תירות,  ישראל, 
 55 מהם  גבוהים,  בלימודים  וללמוד  לצאת  עובדים   70 כ-  אושרו   השנה 
תואר  בלימודי    2 שני,  תואר  בלימודי   8 ראשון,  תואר  בלימודי  עובדים  

שלישי 4 בלימודי תעודה.
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נפתחה כיתת סטודנטים לעובדי רשות הטבע והגנים במסלול לימודי א"י 	 
ותיירות לתואר ראשון במכללת אשקלון.

כניסה להליך פיתוח הדרכה  בנושא נגישות השירות	 
הלימוד 	  לכיתת  בנוסף  וזאת  ממשית  לאומי  בגן  לימוד  כיתת  הכשרת 

בשמורת טבע נחל מערות וכיתת לימוד בגן לאומי אפק, המשמשת לקיום  
קורסים פנים מוסדיים.

הכשרות וימי עיון  מקצועיים: ימי עיון למנהלי מרכזי שירות, מנהלי אתרים 	 
השתלמויות  והדרכה,  חינוך  מרכזי  למנהלי  למידה  פורומי  וקופאים,  
לקראת פתיחת עונת ההטלה של צבי ים,  שיעורים חודשיים לפקחים, קורס 
חקירות  קורס  אקולוגית,  יערנות  קורס  מכרזים,  דיני  קורס  ארכיאולוגיה, 
ריתוך,  קורס  עבודה,  דיני  מינית,   הטרדה  מניעת  טבע,  שמירת  ותשאול, 
קורס מנהלי אחזקה, קורס גינון, קורס צלילה, קורסי משיט  ברמות שונות 

ע"פ כלי השייט שברשותנו.
המלחמה 	  במהלך  ההכשרות  בשגרת  המשכנו  איתן",  "צוק  מבצע  אף  על 

וקיימנו קורס בארכיאולוגיה במחוז דרום אשר התקיים בגן הלאומי ממשית, 
מהקורס נעדרו רק עובדים שגויסו לצה"ל, כל השאר נכחו.

שמירת כשירות מקצועית בנושא מע"ר, עבודה בגובה, כבוי, נהיגה, שימוש 	 
בנשק.

התקיימו מגוון השתלמויות והכשרה לציוד הניתן לעובדי השטח	 
עידוד עובדים להשתתף ולהרצות בהשתלמויות בחו"ל בנושאי התמחותם, 	 

תאורה,  השפעות  פולשים,  מינים  ים,  צבי  ימיות,  טבע  שמורות  )ממשק 
שמירה טבע, אמנות וכו'(.

הכוונת עובדים ליציאה לימודים מקצועיים בקורסים חיצוניים )ניהול בכיר, 	 
ניהול פרויקטים, תכנון במגזר הכפרי, פרישה וכו(.

להדרכה 	  מימון  המעניקה  הממשלתית  מעגלים"  "קרן  עם  שת"פ  יצירת 
ולעובדים   ,50 גיל  מעל  שהינם  שוחקים  במקצועות  המועסקים  לעובדים 
שצברו 20 שנות עבודה שוחקת וגילם פחות מ- 50 שנה. הקורסים בפיקוח 

משרד התמ"ת, )קורס ריתוך, קורס מנהלי אחזקה(
הכוונה, אישור ובקרה ללימודים אקדמאיים ולימודי הכשרה אישיים	 
ובלימודים 	  בקורסים  ולומדים  ההכשרות  תקציבי  של  ובקרה  ניהול 

אקדמאיים
קידום נהלים	 
מתן דגש לסטנדרטיזציה בהכשרות ארגוניות במתבצעות במחוזות שונים.	 
וכשירות 	  הסמכה  ימי  ובכללם  הדרכה  ימי   10,000  - מ  למעלה  התקיימו 

העובדים והשתלמויות בדגש חברתי.
וזאת ע"י 	  נקייה מהטרדות מינית  העלאת המודעות לקיום סביבת עבודה 

העברת מסרים בהשתלמויות.
הכוונת והדרכת עובדים בנושא גמול השתלמות	 
הכשרה 	  לעידוד  און  שחר  מקצועית  החברתית  העמותה  עם  ההתקשרות 



עובדים השתתפו בקורסי העמותה מרביתם  והשכלת  עובדים. מעל 100 
מקצועיים  בסמינרים  עובדים השתתפו   60 אחד,  מקורס  ביותר  השתתפו 
בארץ וכ- 65 עובדים יצאו לסמינרים בנושא "משואה לתקומה" שהתקיים 

בברלין ופראג.

מחלקת רווחה:

פעילות רווחה סוציאלית

מחלקת רווחה מטפלת בעובדים מן ההיבט הסוציאלי לרבות כיסויים ביטוחיים 
והפעלתם )קופות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות(

המחלקה מתמקדת בטיפול בעובדים הנמצאים במצב חריג המשפיעה על המשך 
עבודת העובד והוא נזקק לתמיכה וסיוע. כגון: במחלקה ממושכת פטירה סיום 
העסקה ועוד. בזמן מחלה ממושכת המחלקה תומכת בהיבטים סוציאליים ומענה 
לצרכים לעובד ולמשפחתו – טיפול בזכויות עובדים השוהים במצוקה או מחלה 
ותאונה לצערנו כיום נמצאים כ-40 עובדים במחלה ממושכת ואבדן כושר עבודה. 
הביטוח,  ובחב'  הפנסיה  בקרנות  זכויותיהם  מיצוי  חולים,  ביקורי  כולל  הטיפול 

טיפול מול גורמי רווחה, רשויות מס הכנסה ועוד.

מן  מוות  ל"ע  או  פרישה  בזמן  עבודה  סיום  בהליך  לטפל  הצוות  תפקיד  בנוסף 
ההיבט הסוציאלי  ותנאי שכר מול חברת הביטוח- בשנת 2014 פרשו כ- 12 עובדים 

)יומיים ה"ה וחודשיים( פרישת חובה וכן החלת תהליך פרישה מוקדמת.

המחלקה נותנה גם מענה וסיוע לעובדים הנמצאים במצוקה כלכלית במסגרת קרן 
פנימית להלוואות וקרן עזרה הדדית, המנוהלת ביחד עם ועד העובדים.

חלוקת מדים ומקדמי הגנה, מתן מענה כספי במסגרת קופה פנימית לאובדנים 
ונזקים.

תמורה סוכנות לביטוח – מנהלת ההסדר, הטיפול כולל חידוש הסכם התקשרות, 
מכרזים,  הסכמים,  חידוש  הכולל  קולקטיב  והפעלתו.ביטוחי  ההסכם  יישום 
הצטרפויות, ביטולים, טיפול בתביעות ועוד,  – אובדן כושר עבודה , ריסק ובריאות, 

ביטוח תאונות אישיות.

פעילות רווחת הפנאי  

לקידום 	  העמותה  במסגרת  ובחו"ל   בארץ  מקצועי   סמינר  וטיפול  ארגון 
מקצועי.

 	 7-14 לגילאי  בקייטנה  השתתפו  ילדים   120  – עובדים  ילדי  קייטנת  ארגון 
בחודש אוגוסט 2014.

אוגוסט 	  בחודש   14-17 לגילאי  בוגרים  בטיול   השתתפו  ונערות  נערים   25
.2014

חלוקת מתנות שי לאירועים אישיים של עובדים וילדי העובדים: נישואין, 	 
הולדת בת/בת/בר מצווה/בת מצווה – 132.
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מתנות לחגים )ראש השנה, ט"ו בשבט ולחג פסח(	 
חלוקת שי לעולים לכיתות א'  ולילדי עובדים מתגייסים 	 
מתנות לעובדים ותיקים )20, 15 שנה( ופרישה לגמלאות.	 
משלוחי כרטיסי ברכה לאירועים אישיים ולחגי העדות השונות.	 



פניות הציבור וחוק חופש המידע

סיכום שנת 2014
מוגש בזה הדו"ח של פניות הציבור ברשות הטבע והגנים, לשנת 2014. 

פניות הציבור ברשות הטבע והגנים עושה מאמץ רב כדי לתת לכלל הציבור את 
השירות הטוב ביותר. 

פניות הציבור מהווה כתובת זמינה העומדת לרשות הציבור בכל מעשה שהינו 
באחריות רשות הטבע והגנים, בעיקר במקרים בהם, לדעת המתלונן, הבעיה לא 

באה על פתרונה או כאשר הוא חש כי נגרם לו עוול.

הרשות רואה בפניה / תלונה/ בקשה כלי חשוב לקחים ברמה מערכתית. זהו כלי 
אנו  ולכן,  הרחב.  הציבור  של  הרצון  שביעות  ולהגדלת  השרות  לשיפור  תכליתי 

מייצגים את הפונים אליו בצורה הוגנת, מקצועית ובלתי תלויה.

אנו מאפשרים בדרכים הבאות להגשת תלונה / פניה / בקשה:

kesher@npa.org.il :באמצעות הדוא"ל של פניות הציבור ברשות

באמצעות פקס שמספרו: 02-5005433.

באמצעות דוא"ל רגיל  - רח' עם ועולמו 3 גבעת שאול ירושלים מיקוד 9546303.

בקשות במסגרת חוק חופש המידע ניתן להגיש באפשרויות שפורטו לעיל. בנוסף, 
.www.parks.org.il :באמצאות טופס מקוון הקיים באתר הרשות

כמן כן, ניתן לפנות אלינו דרך אתר של היחידה הממשלתית לחופש המידע.

מערכת פניות הציבור מאפשרת מתן מענה אוטומטי מיידי לכל הפונים דרך המייל, 
במטרה לשפר את השירות לציבור ולצמצם את הטיפול בכל פנייה.

ממוצע של טווח הזמן מאת קבלת הפנייה עד לתום הטיפול הינו כ-  30 יום.

בלשכת  ושיטתי,  מסודר  באופן  והתמסד  נבנה  הציבור  בתלונות  הטיפול  תהליך 
הטיפול  אחר  ומעקב  רישומן  התלונות,  לקבלת  מסודר  עבודה  בהליך  המנכ"ל, 
בהן. בתום כל שנת עבודה מתפרסם דו"ח שנתי שהוא פרי איסוף כלל הנתונים 
על התלונות, עיבודם וניתוחם לשם הסקת מסקנות והמלצות לשיפור הליקויים. 
הדו"ח לשנת 2014 משרת שלוש מטרות עיקריות - הצגת מצב סך-כל התלונות 
ולתיקון  לשיפור  תפעוליות  המלצות  גזירת  והיחידות,  הנושאים  שהתקבלו 
ליקויים, סימון מוקדי בעיות לגיבוש סיוע נקודתי במתן פתרון לבעיות. כולן נבדקו 

והמתלוננים נענו. לגבי תלונות רבות הופקו לקחים ברמה האישית והאירגונית.
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התחום מתחלק ל שלושה חלקים עיקריים
פניה המתייחסת לפעולה, הימנעות מפעולה שהנה   תלונות   

לכאורה בניגוד לחוק, או ללא סמכות חוקית או בניגוד      
למחויבות הארגון או בניגוד לנוהלי הארגון.    

בקשה לשירות, מידע, סיוע, ערעור על החלטה. פניות    

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 קובע את   בקשה לפי חוק חופש המידע 
זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות       
ציבורית, בכפוף לסייגים שפורטו בו. הסייגים       

נועדו לאזן בין חופש המידע לבין זכויות        
ואינטרסים שונים כגון בטחון המדינה, שמירת       

הפרטיות, סודות מקצועיים ומסחריים וכו'.     

פניות הציבור משיב בכל שנה לאלפי פניות, תלונות ובקשות המגיעות למשרד, 
ציבוריים,  גופים  ממשלתיים,  משרדים  המבקרים,  קהל  הרחב,  הציבור  בשם 
עמותות, מבקר המדינה, וועדת פניות הציבור כנסת ישראל, לשכת השר להגנת 

הסביבה ועוד.

נתונים

בשנת 2014 התקבלו כ2394 פניות, תלונות, הצעות ובקשת למידע מדובר בעלייה 
של 10% בפניות ביחס לשנה 2013.

כמחצית מהפניות הן בנושא השירות, בטיחות ובקשות ויותר משליש הן שאלות, 
רעיונות והצעות בנושאים ערכיים.

חלה השנה עלייה משמעותית כ- 70% בבקשות במסגרת חוק חופש המידע.

כ – 70% מהפניות שהתקבלו הגיעו בכתב )דואר, פקס, דואר אלקטרוני( וכ - 30% 
באמצעות הטלפון.



פניות בשנת 2014 בהשוואה לשנים קודמות

 

הנתונים מתייחסים למספר הפניות שהוקלדו, המהווים כאמור כ – 70% מכלל 
הפניות.

מסך התלונות שהתקבלו נמצא כי כ – 10% היו מוצדקות.

במסגרת הטיפול בפניות מבוצעות בקרה שאכן הנושא טופל על מנת שהתלונה 
לא תחזור בשנית.

פילוח הפניות מחוז צפון:

מחוז צפון הינו המחוז הגדול ברשות ולכן קבל כ – 30% מכלל הפניות.
 

נושאים עיקריים בהם עסקו הפניות/תלונות: 

נזקי  תנים,  ריבוי  בצפון,  המתרחשות  שריפות  הרשות,  באתרי  להנצחה  בקשות 
טריפות, נזקי חקלאות
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הורדת  סנפלינג,  הגולן,  ברמת  נפט  קידוחי  בחופים,  נסיעה  נגישות,  סלע,  שפני 
מפלס המים בבריכות, קרוואנים.

פילוח פניות מחוז מרכז:

 מחוז מרכז קיבלו כ – 25% מכלל הפניות.

נושאים עיקריים בהם עסקו הפניות/תלונות:

נכי ביטוח לאומי, ניקיון חופים, חיות בר, שעות פעילות, קרוואנים, נסיעה בחופים

פילוח פניות מחוז יו"ש:

 מחוז יו"ש התקבלו עשרות פניות.

הנושאים העיקריים שהתקבלו במחוז יו"ש:

הנצחה, בטיחות, שילוט, שירות, בעיית חזירי בר, סנפלינג, נגישות, מדע, נהלים, 
תחזוקה

פילוח הפניות מחוז דרום:

מחוז דרום קיבלו כ-5% מסך הפניות.



 

במחוז דרום מתקבלות פניות הנוגעות אליו נושאים שונים כגון

בטיחות, נגישות, נהלים, שירות, תנים, סופות חול, תחזוקה

פניות מחוז אילת

במחוז אילת עשרות פניות 
 

במחוז אילת עיקר הפניות משתייכות לחוף האלמוגים ולחי בר יוטבתה.
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פילוח פניות חטיבות

בשנת 2014 התקבלו בחטיבת קהל וקהילה כ – 15% מסך הפניות. 

עיקר הפניות הרלוונטיות לחטיבה הן

בשנת 2014 התקבלו עשרות בקשות  כניסה ללא תשלום או לחילופין במחיר מוזל 
היות והינם עמותת / קבוצות וכו'. יותר ממחצית מתקבלות בחיוב וזאת בהתאם 

לנהלי הרשות.

שעות פעילות אתרי הרשות
נהלים עלויות    

מוקד מידע
מנויים

}



 

פילוח פניות חטיבת אכיפה ופיקוח:

בשנת 2014 התקבלו כ – 15% מסך הפניות. עיקר שאלות ובקשות למידע בנושא 
נהלי אכיפה.

ישנם נושאים נוספים שטופלו במהלך השנה כגון:

 ביטחון ובטיחות, סחר, חיות בר, שירות, היתרים, נהלים, חוות מזור, טיפוס מצוקים

פילוח פניות חטיבת מדע

במהלך שנת 2014 התקבלו מאות פניות בנושא חטיבת מדע.

הנושאים העיקריים בהם התקבלו פניות של האגף:

תנים – עיקר הפניות התקבלו בנושא תנים בנהריה, בפארק הירקון ועוד. התעניינות 
רבה מה נעשה עם התנים ובקשות לסילוק התנים משתחם לאור הפחדים.
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עמק  בר,  חזירי  מוגנים,  טבע  ערכי  סלע,  לשפני  בנוגע  פניות  התקבלו  כן  כמו 
הצבאים בירושלים.

חטיבת משאבי אנוש

במהלך שנת 2014 התקבלו עשרות פניות הנוגעות למשאבי אנוש בנושאים שונים:

הדרכה, נהלים, מכרזים, התנדבות

חטיבת תכנון ופיתוח

לשיתוף  בקשות  מידע,  ארכיאולוגיה,  הבאים:  בנושאים  פניות  עשרות  התקבלו 
פעולה, שילוט

עיקר הפניות התקבלו באגף מקרקעין

חטיבת מנהל וכספים

התקבלו עשרות פניות בנושאים: שירות, נהלים, בקשת מידע, מכרזים

דוברות והסברה

הרשות,  אתר  לאילת,  רכבת  נהלים,  צילום,  בנושאים:  בודדות  פניות  התקבלו 
פייסבוק



חופש מידע:
יישום הוראות חוק חופש המידע על ידי רשות הטבע והגנים היא חלק מהעשייה 
ולקידום המודעות. הבקשות לקבלת מידע בשנת 2014  הנוגעת לשיתוף הציבור 
התאפיינו במורכבות רבה הנוגעת לעלייה במודעות וצורך הציבורי הגדל לקבלת 
הממשלתית  היחידה  של  האינטרנטי  לאתר  הצטרפה  הרשות  כך,  לשם  מידע. 

לחופש המידע.

בשנת 2014 הוגשו לרשות הטבע והגנים 41 בקשות לקבלת מידע ישנה עליה של 
70% משנת 2013. כמעט כולן  נענו תוך 30 יום מעת קבלת הפנייה. 

בשנה זו הבקשות היו בנושאים הבאים

חוות מזור – 2 בקשות התקבלו בנושא.	 
נתונים עבור מס' המבקרים באתרי הרשות – 3 בקשות התקבלו בנושא.	 
אכיפה - מידע אודות קנסות ודוחות, צייד, היתרים – 11 בקשות התקבלו 	 

בנושא.
מקרקעין- 6בקשות התקבלו בנושא גבולות שמורות טבע.	 
התקבלו 	  בקשות   14– מגוונים  בנושאים  פנימיים  מסמכים  לקבלת  בקשה 

בנושא.
סובב חומות ירושלים – 3 בקשות התקבלו בנושא.	 
האכלת שקנאים – בקשה אחת התקבלה בנושא.	 
רכבת ישראל – בקשה אחת התקבלה בנושא.	 
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להלן פירוט אופן הטיפול בבקשות

אחוזיםמספר

2811.48הרשות מסרה את המידע המבוקש בהתאם לחוק

מסיבות  מידע  למסירת  הבקשה  את  דחתה  הרשות 
המנומקות בסעיפי החוק

41.64

41.64הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

52.05הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה

--הטיפול בבקשה טרם הסתיים
41100%סה”כ
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2013-2014תרשים בקשות חופש המידע שנים 

שונים  מגורמים  תלונות  בטיפול  ביקורת  הציבור  בפניות  מקבל  קבע,  באורח 
בחלוקה הבאה:

נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה

להתייחסותנו  מפנה  הנציבות  המדינה  מבקר  במשרד  הציבור  תלונות  נציבות 
תלונות אשר נמצאות בטיפולנו. תלונות אלה מגיעות לידי הנציבות על ידי בעלי 
אנו  לעיתים,  לעיל.  המתוארות  לתלונות  דומה  אופיין  טבעי  באופן  כן  ועל  דין 
נדרשים להעביר התייחסותה ועמדתה של הרשות לסוגיות עקרוניות אשר עולות 
במהלך בירורה של התלונה בנציבות. בשנת התקבלו כ – עשרות תלונות בנושאי 

אכיפה, שירות ונהלים.



משרד להגנת הסביבה

תלונות אשר מגיעות לידי השר להגנת הסביבה או מחלקת פניות הציבור במשרד 
להגנת הסביבה ונוגעות לרשות הטבע והגנים.  על פי רוב, מועברות התלונות הללו 
באופן מלא לטיפולנו. פניות הציבור משיב למלין ישירות וברוב המקרים מעביר 
העתק מתשובתו אל המשרד להגנת הסביבה.  בשנת 2014 התקבלו כ - עשרות 

פניות, ישנה עלייה של 50% מהתלונות שהתקבלו בשנה הקודמת . 

מכתבי תודה

התקבלו   2014 בשנת  והערכה  תודה  מכתבי  גם  ישנם  לעיל,  שצוינו  הפניות  בין 
עשרות מכתבי תודה.

אנו מודים לכלל העובדים שלנו במטה ובשטח אשר עושים את עבודתם בצורה 
והנוף  ערכי הטבע, המורשת  הביולוגי,  ושיקום המגוון  הגנה  תוך שמירה  נאמנה 

האופייניים לישראל בגנים הלאומיים, בשמורות הטבע ובשטחים הפתוחים.

מטרת הצגת סיכומי התלונות היא יצירת שקיפות בעבודת פניות הציבור, לימוד 
המקרים והפקת לקחים לצורך מניעת הישנות מקרים דומים בעתיד.
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אגף תקשוב ומערכות מידע
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עיקרי פעילות אגף תקשוב ומערכות 
מידע בשנ"ע 2014 ודגשים לשנ"ע 

2015
SAVE 1. תכנית טבע

1.1 רקע

במהלך שנת 2014 יושמה אסטרטגיית מחשוב חדשה, אשר התבססה על אינטגרציה 
של  עצמאית  ותחזוקה  ייעודיות  מערכות  פיתוח  מותאמות,  מדף  תוכנות  של 

 .Priority ERP -מערכת ה

באגף תקשוב   SAVEהוקמה מנהלת טבע כחלק מאסטרטגיית המחשוב החדשה, 
של  מדף  מערכות  של  וההטמעה  ההתאמה  את  הובילה  אשר  מידע,  ומערכות 
ספקים, אשר זכו בהליכים מכרזיים, ואת הפיתוח העצמאי של יישומים באמצעות 

כלי תשתית חדשים, תוך שימת דגש על אינטגרציה בין כלל המערכות.

מערכות  מלם  חברת  עם  ההתקשרות  שיטת  עודכנה  זה,  משינוי  כחלק  כמו-כן, 
בע"מ, ספק שירותי מיקור-החוץ של הרשות בתחום מערכות המידע והתקשוב.  

1.2 פרויקט האינטגרציה

1.2.1 שינוי שיטת ההתקשרות 

במהלך 2014, הופעלה שיטת התקשרות מעודכנת עם מלם ובוצעו התקשרויות 
חדשות עם ספקים נוספים:

ושירותי 	  התשתית  התחזוקה,  שירותי  בנושא  מלם  חברת  עם  הסכם 
לאסטרטגיית  ומותאם  עמם  המקורי  ההסכם  על  מבוסס  התקשורת, 

המחשוב החדשה כאמור לעיל
 	FBC עם חברת Priority הסכם לשירותי פיתוח ותחזוקה של מערכת
הסכם לשירותי פיתוח ותחזוקה של אתר האינטרנט של הרשות עם מלם 	 

)לשעבר גרדיאן(
הסכם עם חברת KnowEdge ליישום הפורטל הארגוני 	 
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1.2.2 מכרזי מערכות מדף

מספר  ביצע  מטאור,  הייעוץ  חברת  של  בסיועה  מידע,  ומערכות  תקשוב  אגף 
ולתחזוקה של  להתאמה  להקמה  לרכישה,   ,2014 במהלך שנת  מכרזיים  הליכים 

מערכות מידע המבוססות על מוצרי מדף, כמפורט להלן. 

1.2.2.1 מערכת לניהול פרויקטים 

ניהול  תהליכי  את  ולשפר  לייעל  באה  הנדסיים, אשר  פרויקטים  לניהול  מערכת 
הפרויקטים ההנדסיים והבקרה התקציבית אחר פרויקטים ברשות. עלתה לאוויר 

בינואר 2015.

המערכת החליפה את מערכת "מניפה" המיושנת, שפעלה לפניה ברשות. 

פרויקט ההקמה כלל אפיון ופיתוח של התאמות במוצר המדף של חברת רמדור 
 .)Priority( וכמו-כן פיתוח ממשקים דו-כיווניים למערכת הפיננסית-לוגיסטית

1.2.2.2 מערכת שכר, משאבי אנוש ונוכחות

מערכת שמטרתה למחשב את כלל תהליכי משאבי האנוש ולשדרג את תהליכי 
חישוב השכר וניהול הנוכחות ברשות. עלתה לאוויר בינואר 2015.

בתחום השכר והנוכחות, המערכת החליפה את מערכת חילן, שפעלה ברשות זה 
מספר שנים. 

פרויקט ההקמה כלל אפיון ופיתוח של התאמות במוצר המדף של חברת מלם-שכר 
 .)Priority( דו-כיווניים למערכת הפיננסית-לוגיסטית  וכמו-כן פיתוח ממשקים 

במהלך הפרויקט אופיינו ומוחשבו כל הסכמי הנוכחות ברשות.

כל המודולים במערכת, הנדרשים להפקת השכר, לניהול הנוכחות ולניהול בסיס 
במערכת  המודולים  יתרת  מימוש   .2014 שנת  במהלך  מומשו  המרכזי,  הנתונים 

יתבצע במהלך שנת 2015.

1.2.2.3 מערכת לניהול נכסים וסקר נכסים

במהלך שנת 2014 נכתבו שני מכרזים בנושא ניהול הנכסים ברשות: 

א. מכרז להקמת מערכת מידע לניהול נכסים:  

- המערכת מיועדת לספק תמיכה מלאה בתהליכי העבודה לניהול נכסי    
התפעוליים,  התכנוניים,  העבודה  תהליכי  לרבות  לסוגיהם,  הרשות    
הפיננסיים והניהוליים. המערכת תפעל בסביבת עבודה הכוללת ממשקים    
למערכת  וקישור   )Priority( הפיננסית-לוגיסטית  למערכת  דו-כיווניים    

ה- GIS הארגונית  

שמהם  מענים,  חמישה  התקבלו   .2014 יולי  בחודש  פורסם  המכרז   -   
שלושה עברו לשלב בדיקת ההצעה הכספית  



מהאומדן  משמעותית  גבוהות  היו  שהתקבלו  המחיר  שהצעות  מאחר   -   
שהוכן טרם היציאה למכרז, אישרה ועדת המכרזים ניהול הליך תחרותי    

)Best & Final( נוסף  

- ההליך המכרזי יסתיים בשנת 2015  

ב. מכרז לביצוע סקר נכסים ארצי:  

- הסקר יכלול איתור של כל נכסי הרשות בפריסה כלל ארצית ושל כל   
    המידע והמסמכים על אודות נכסי הרשות מכלל המקורות הרשמיים

- תוצרי עבודת סקר הנכסים ייקלטו ויוטמעו במערכת לניהול הנכסים,    
    במהלך תקופת הסקר

- המכרז מיועד להתפרסם בשנת 2015  

1.2.2.4 מערכת לניהול מכירות

במהלך שנת 2014 נכתב מכרז להקמת מערכת לניהול המכירות ברשות. המכרז 
פורסם בינואר 2015. 

המערכת המיועדת תתבסס על מוצר מדף, אשר יותאם לצרכי הרשות, והיא תאפשר 
לבצע פעילויות מכירה בכל הערוצים הנגישים ללקוחות הרשות. המערכת תאפשר 
לפתח מגוון מוצרים, בהתאם לצרכים קבועים ומשתנים של הרשות, ולהציע אותם 
ללקוחות. המערכת תהיה מערכת לומדת, שתאפשר לנתח את מאפייני הצריכה 
ותאפשר ליזום פעולות מכירה בהתאם למאפיינים אלה. המערכת תפעל בסביבת 
 )Priority( הפיננסית-לוגיסטית  למערכת  דו-כיווניים  הכוללת ממשקים  עבודה 

וקישורים למערכות ארגוניות נוספות ברשות.

ההליך המכרזי מתוכנן להסתיים בשנת 2015, ובעקבותיו יחל מימוש המערכת.

1.2.2.5 מערכת איש השטח

הפיקוח  מחטיבת  השטח  פקחי  בעבודת  לתמוך  מיועדת  השטח  איש  מערכת 
המערכת  ופיקוח.  אכיפה  לדיווחי  ממוחשבים  כלים  ולספק  הירוקה  ומהסיירת 
תתמוך בתהליכי האיסוף, השידור, הקליטה, הניתוח והניהול של דיווחים, סקרים 
ותצפיות, הנאספים במהלך עבודתם של עובדי חטיבת המדע. המערכת תאפשר 
על  עבודה  ותאפשר  אחורי  משרד  למערכות  מתוכה  נתונים  של  וחשיפה  ייצוא 
דו- ממשקים  הכוללת  עבודה  בסביבת  תפעל  המערכת  חכמים.  כף-יד  מכשירי 

כיווניים וקישורים למערכות ארגוניות ולמערכות גיאוגרפיות )GIS( ברשות. 

במהלך שנת 2014 הוגדרו הצרכים והדרישות מהמערכת המיועדת ונבחנו מספר 
דרכים למימושה. תהליך המימוש מתוכנן לשנת 2015.

1.2.3 פיתוחים עצמאיים

ותחזוקה  פיתוח  המשך  ולשם  חדשות  ייחודיות  מערכות  של  הקמה  לצורך 
מספר  השנה  במהלך  ביצע  מידע  ומערכות  תקשוב  אגף  קיימות,  מערכות  של 
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התקשרויות לקבלת שירותי פיתוח ותחזוקה מספקים חיצוניים, כמפורט להלן. 

1.2.3.1 מערכת לניהול תיקי ממשק

תכנות  לשירותי  מכרז  פורסם  המדע,  חטיבת  עם  המשותפת  מהפעילות  כחלק 
בסביבת קוד פתוח )ג'נגו(, לטובת פיתוח מערכת לניהול תיקי הממשק. 

תיק ממשק )נקרא גם תיק אתר( הוא אוסף המידע והידע הכרוכים בניהול יחידת 
שטח, לגבי כלל תחומי הפעילות שהרשות אמונה עליהם. התיק  כולל את המצאי 
תיקי  מערכת  מהן.  הנגזרות  העבודה  ותכניות  והממשק  התפעול  תכניות  ואת 
והידע  המידע  של  ולניתוח  להצגה  דינמית  פלטפורמה  לשמש  מיועדת  הממשק 

בתיקי הממשק.

במהלך הרבעון האחרון של השנה, אופיינה המערכת והחל פיתוחה ע"י התכניתן 
בסיוע  מדע,  חטיבת  של  הגדרות  עפ"י  מבוצע  המערכת  פיתוח  במכרז.  שזכה 
ובבקרה של אגף תקשוב ומערכות מידע. פיתוח המערכת מתוכנן להסתיים בשנת 

.2015

נתוני הסייבר-פקח לתוך  במקביל, פיתח האגף תכניות להעברה אוטומטית של 
בסיס הנתונים ה- SQL-י ולשילובם במערכת. 

1.2.3.2 אתר אינטרנט  

במהלך שנת 2014 הסתיים בהצלחה פרויקט גדול לשדרוג אתר האינטרנט לגרסת 
תכניתנית  ע"י  תחזוקה  ופעילויות  פיתוחים  בוצעו  בנוסף,   .SharePoint 2013

מחברת מלם, עפ"י דרישות וסדרי עדיפויות של חטיבת קהל וקהילה.

כמו-כן, הוקמו והורחבו החנויות המקוונות באתר האינטרנט של הרשות, למכירת 
מנויים, מוצרים/מתנות ומכרזים.

1.2.3.3 מערכת Priority ERP לניהול כספים, תקציבים ומלאי

 ,FBC באמצעות מיישמת פריוריטי של הרשות ותוך הסתייעות במפתחים של חברת
בוצעו במהלך השנה פיתוחים חדשים, שינויים ושיפורים במערכת הלוגיסטית-

פיננסית של הרשות, עפ"י דרישות וסדרי עדיפות של חטיבת הכספים.

בנוסף, כמענה לדרישות האינטגרציה, בוצע אפיון ופיתוח של ממשקים למערכות 
המידע החדשות.

1.2.3.4 החלפת מערכות Access לחטיבת אכיפה ולסיירת הירוקה

ב-  לשימוש  רישיונות  רכש  מידע  ומערכות  תקשוב  אגף   ,2014 שנת  במהלך 
פנים- יישומים  לפיתוח  ככלי תשתיתי  מייקרוסופט  חברת  של   Dynamics CRM
עבור   Access בסביבת  שפותחו  ישנות  מערכות  כי  הוחלט,  היתר  בין  ארגוניים. 

חטיבת אכיפה והסיירת הירוקה, ישודרגו ויוסבו לסביבה החדשה.

לקראת סוף השנה נכתב אפיון למערכת תיקי חקירה, למערכת ציידים ולמערכת 



היתרים של חטיבת האכיפה והתקיימו פגישות לאפיון מערכת הסיירת הירוקה. 
מערכות אלה יפותחו במהלך 2015, בסיוע אנשי מקצוע מחברת מלם מערכות.

1.2.3.5 הפורטל הארגוני

על-מנת לקדם ולפתח את נושא ניהול הידע הארגוני, יצא אגף תקשוב ומערכות 
מידע למכרז לקבלת שירותי יישום בסביבת SharePoint, במטרה להקים פורטל 

ארגוני חדש לרשות. 

מיישם מחברת KnowEdge, אשר זכתה במכרז, החל לעבוד על הקמת הפורטל 
נרחב,  בהיקף  פנים-ארגוניים  משאבים  דורש  הפורטל  ומימוש  הואיל  הארגוני. 
משא"ן  מערכת  בהטמעת  ממוקדת  הייתה  אשר  אנוש,  משאבי  מחטיבת  בעיקר 

החדשה, תמשיך הקמת הפורטל בשנת 2015.

GIS .2 - מערכות מידע גיאוגרפיות
2.1 רקע

מרכז מידע גיאוגרפי אקולוגי משמש כגורם המקצועי המרכזי לעבודות המתבססות 
GIS, ומטפל בכל הקשור למידע מרחבי בנושאים אקולוגיים,  על טכנולוגיית ה- 
ניהול  עיקריים:  עוגנים  ממספר  מורכבת  היחידה  עבודת  ותכנוניים.  גיאוגרפיים 
מידע, מומחיות לעיבוד ולניתוח נתונים, תוכנה וחומרה, פיתוח יישומים, קביעת 

סטנדרטים, הדרכה ותמיכה.

2.2 שרת GIS ארגוני

פנים-ארגוני,   GIS שרת  להקמת  והתוכנה  החומרה  תשתית  הונחה   2014 בשנת 
המבוסס על אתר המפות הממשלתי GOVMAP – נרכשו והוקמו שרתים ונרכשה 
והותקנה תוכנת ArcGIS for Server, המשמשת כתשתית להפצת מידע גיאוגרפי 
בדפדפן. האתר הישן המשיך לתפקד במשך השנה ושודרג במידע חדש, ושימש 

בין השאר את פקחי יחידות הניטור באופן שוטף.

2.3 מערכות גיאוגרפיות במחשבים נייחים וניידים

יחידת ה- GIS דאגה להמשך פעילות תקינה של המערכות הגיאוגרפיות המפוזרות 
ביחידות הארגון. כל המערכות הגיאוגרפיות שודרגו לגרסה העדכנית לשנת 2014 
לשימוש  לתוכנה,  צפים  רישיונות   10 נרכשו  כן,  כמו   .)ArcGIS Desktop 10.1(

משותף של משתמשים ברחבי הרשות.

2.4 מערכות גיאוגרפיות במחשבי כף יד

בסיירת הירוקה נמשך השימוש היום-יומי במחשבי כף יד מסוג NOMAD של חברת 
TRIMBLE, בעלי רכיב GPS ותוכנה גיאוגרפית מותאמת, וכיום יש מכשיר כזה לכל 
פקח בסיירת. יחידת ה- GIS תמכה במהלך השנה במשתמשים, הן בפתרון בעיות 
עבור מחוז  נרכשו  כמו-כן  אורתופוטו.  להצגת  ייעודית  ובאפליקציה  במידע  והן 
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יד מסוג JUNO של חברת TRIMBLE, שהוא מכשיר בעל אותן  יו"ש 3 מחשבי כף 
במכשיר,  העבודה  את  המשפר  גדול,  מגע  מסך  ובעל  יותר  מודרני  אבל  תכונות 

ונערכה השתלמות בהפעלתו.

2.5 מידע גיאוגרפי

בשנת 2014 בוצע עדכון של חלק ממידע הבסיס במערכות הגיאוגרפיות בארגון. 
פעמים  מספר  והגנים  השמורות  שכבות  עודכנו  השוטפים,  העדכונים  במסגרת 
במהלך השנה, עם ההתקדמות בתהליכי ההכרזה השונים. נמשך הקשר הטוב עם 
פורום המידע הגיאוגרפי-תכנוני. במהלך השנה גדל ועודכן מידע בסיס הנתונים 
הגיאוגרפיים הזמין, ע"י עדכון מידע מגופים השותפים בפורום, כמו גם מיחידות 

הרשות השונות. 

במהלך השנה טיפלה יחידת ה- GIS ב- 40 בקשות למידע גיאוגרפי, ומידע ממסד 
הנתונים הגיאוגרפי הועבר לגופים ולרשויות עימם היחידה בשת"פ, וכן לחוקרים 
הרשות  עבור  פרוגרמות  המכינים  למתכננים  באוניברסיטאות,  מחקר  ולתלמידי 

ולסקרים אקולוגיים.

3. תשתיות ותקשורת
- במהלך השנה בוצע שדרוג של תשתית התקשורת באמצעות פריסה של     

    סיבים אופטיים

של  הייצור  לשנת  בהתאם  ונייחים  ניידים  מחשבים  של  שדרוג  בוצע   -   
    המחשבים

4. מערכת קופות
4.1 שדרוג קופות 

ל- 90% מהקופות למערכת RETAIL 360 לגרסת  במהלך שנת 2014 בוצע שדרוג 
NET.

כמו-כן, קופות קסיו הוחלפו לקופות של וריפון, באתרים אלה: עין עובדת, אשכול, 
עין אפק, עין פשחה וממשית.

4.2 הטמעת מודל אבטחה 

מודל האבטחה שהוטמע מאפשר לתחקר אירועים שונים במערכת, לבצע בקרה 
לא  פעולות  ולנטר  שונים  אירועים  על  תחקור  לבצע  בקופות,  הכספים  לניהול 

חוקיות במערכת.

PCI קדם – PCI 4.3 התאמת המערכת לתקן

מודול זה מיועד להקטנת חשיפה של הלקוחות למאגרי כרטיסי אשראי. מאפשר 
קבצים  ומחיקת  לגיבוי  דורות  מספר  שינוי  מרחוק,  אשראיות  בהגדרות  שליטה 

המכילים מידע על כרטיסי אשראי. 



5. מערכת ניהול ובקרה של חניונים אוטומטיים 
לניהול  מערכת  הוטמעה  קהל,  קולטי  באתרים  הכניסה  מערך  משיפור  כחלק 
ולבקרת חניונים בחוף בית ינאי. הטמעת המערכת שיפרה באופן מהותי את כלל 
מערך הכניסה לחוף, שיפרה את חווית הלקוחות ושיפרה באופן מהותי את יכולת 

הגביה באתר.

6. דגשים לשנ"ע 2015
6.1 פרויקט האינטגרציה

6.1.1 מכרזי מערכות מדף 

6.1.1.1 מערכת ניהול פרויקטים:

סיום הטמעה וייצוב המערכת עד סוף חציון ראשון 2015.

6.1.1.2 מערכת משאבי אנוש, שכר ונוכחות

סיום אפיון, התאמה והטמעה של תהליכי משאבי אנוש עד סוף שנת 2015.

6.1.1.3 מערכת ניהול נכסים וסקר נכסים

כתיבה מחדש של מכרז מאוחד להקמת מערכת המידע ולביצוע סקר הנכסים, עד 
סוף חציון ראשון 2015.

6.1.1.4 מערכת לניהול מכירות

סיום ההליך המכרזי, בחירת ספק זוכה וביצוע שלבים עיקריים בהקמת המערכת 
החדשה, עד סוף שנת 2015.

6.1.1.5 מערכת איש השטח

החדשה  המערכת  אפיון  מימושה.  תהליך  וקידום  המערכת  מימוש  אופן  בחירת 
וביצוע שלבים התחלתיים בהקמתה, עד סוף שנת 2015.

6.1.2 פיתוחים עצמאיים

6.1.2.1 מערכת לניהול תיקי ממשק

הצגת פיילוט של תיק ממשק מלא באתר נבחר, עד 09/2015. 

סיום פיתוח של הפונקציונאליות העיקרית במערכת, עד סוף שנת 2015.

6.1.2.2 אתר האינטרנט  

סיום פרויקט הסמכת האתר להנגשה באמצע השנה. 

התאמת האתר לגישה ממכשירי מובייל.



20
14

124 | דין חשבון - רשות הטבע והגנים

המשך פיתוח ותחזוקה בהתאם לדרישות ולסדרי עדיפות של חטיבת קהל וקהילה.

6.1.2.3 מערכת Priority ERP לניהול כספים, תקציבים ומלאי

המשך פיתוח ותחזוקה, עפ"י דרישות וסדרי עדיפות של חטיבת הכספים.

המשך אפיון ופיתוח ממשקים למערכות מידע חדשות.

6.1.2.4 החלפת מערכות Access לחטיבת אכיפה ולסיירת הירוקה

.Dynamics CRM המשך פיתוח והטמעה של המערכות בסביבת

6.1.2.5 הפורטל הארגוני

קידום יישום הפורטל )כתלות בזמינות חטיבת משא"ן(. 

GIS 6.2 - מערכות מידע גיאוגרפיות

מעבר של תחנות ה- GIS הפזורות ברחבי הרשות לעבודה מול שרת נתונים 	 
מרכזי 

הקמת שכבות מידע ארגוניות לצפייה ולעדכון מהמחוזות	 
הוספה ועדכון של שכבות מידע מתוך הפורום למידע גיאוגרפי-תכנוני	 
הקמה ופיתוח של אתר ה- GIS הארגוני מבוססGOVMAP   והטמעת השימוש 	 

בו בכל יחידות הארגון
סיוע למחוזות וליחידות השונות בארגון המידע הגיאוגרפי	 
העמקת הידע המקצועי ביחידה ואצל מובילי ה- GIS במחוזות	 
מיסוד שיטות עבודה בכלים של חישה מרחוק	 
השטח 	  איש  מערכת  לשימוש  גיאוגרפיים  וכלים  מידע  תשתית  הכנת 

שתפותח ע"י צד שלישי

6.3 תשתיות ותקשורת

 	  IP שדרוג מערכת הטלפוניה במעבר לטכנולוגיית טלפוניית
קידום פרויקט הרחבת אמצעי האחסון Storage בחוות השרתים המרכזית 	 

של הרשות בירושלים
השרתים 	  כלל  את  לרכז  יאפשר  אשר  הקונוסולדיציה,  פרויקט  קידום 

המפוזרים באתרי הרשות בכל הארץ, לחוות שרתים אחת מרכזית
ארכוב דואר אלקטרוניEv  - שיפור תהליך אחסון ואחזור מידע במערכת 	 

הדואר האלקטרוני
המשך שיפור תשתית התקשורת ע"י הרחבה של פריסת הסיבים האופטיים	 

6.4 מערכת קופות

6.4.1 קופות ניידות

יבחן האגף מתן  כחלק מסל הפתרונות שהאגף מאפשר לשיפור מערך הכניסה, 



פתרון לקופה ניידת המבוססת על טאבלט.

6.4.2 ממשק תשתיות 

בשנת 2015 יורחב הממשק בין מערכת הקופות למערכת ה- ERP, לצורך שיפור 
והידוק הבקרה. עיקר המאמץ יתרכז בבניית ממשקי תשתיות בין המערכות.

6.4.3 דווח נוכחות בקופות

כחלק מסל פתרונות דיווח הנוכחות לכלל העובדים, מערכת הקופות תאפשר אף 
היא דיווח נוכחות של עובדי האתרים. לצורך כך, האגף ימשיך בהתאמת הקופות 

לעבודה על מודול דווח נוכחות של מערכת הקופות.

6.5 מערכת ניהול ובקרת חניונים

המערכת  את  לממשק  מידע  ומערכות  תקשוב  אגף  יפעל  הפיילוט,  סיום  עם 
למערכת הפיננסית של הרשות וכן למערכות ניהול הלקוחות

בהתאם להצלחת הפיילוט, בכוונת הרשות להרחיב את השימוש במערכת לאתרים 
נוספים בשנת 2015
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דוברות ויחסי ציבור
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אגף דוברות
תחומי העיסוק: 

ריכוז כל נושא הדוברות ויחסי הציבור ברשות הטבע והגנים. עבודה מול 	 
עיתונאים וגופי תקשורת ככלל, מקומיים, ארציים ובינ"ל.

שילוב בעבודת צוות מול אגף השיווק וההסברה תוך מטרה למינוף מטרות 	 
שלושת האגפים לכדי מיקשה אחת שתעביר מסר אחיד וחזק אודות עבודת 

הרשות.
טיפול 	  נושאי  ברשות:  העשייה  אודות  לתקשורת  יזומות  הודעות  הוצאת 

ליבה  לנושאי  והכוונה  יומיומיות  פעילויות  חדשים,  גילויים  מעניינים, 
עיתונאיות  לשאילתות  וזמינות  מענה  נתינת  במקביל,  הרשות.  בעשיית 

בשלל נושאים בהם הרשות עוסקת.
עיתונאיים 	  כאייטמים  בתקשורת  והסברתיים  שיווקיים  נושאים  קידום 

בפני  הרשות  ואתרי  עבודות  שלל  קידום  של  אסטרטגית  מראייה  כחלק 
הקהל הרחב.

ניהול ארכיון תמונות המרכז את תמונות הגנים הלאומיים, שמורות הטבע 	 
וחיות הבר במדינת ישראל.

וליצור 	  המותג  לחזק את  ברשות במטרה  אחידה  יצירת שפה תקשורתית 
זהות של המתבונן עם רשות הטבע והגנים.

בנושאים 	  ובחו"ל  בארץ  הרלוונטיים  העיתונאים  תאי  מול  הקשר  חיזוק 
הקשורים לעבודת הרשות.

פרסומים מרכזיים לשנת 2014

החולה,  טבע  שמורת  מעל  המתח  קו  לאילת,  הרכבת  אסטרטגיים:  ליבה  נושאי 
הרעלות ואכיפה.

משבר צינור הנפט בשמורת טבע עברונה.	 
סגירת חוות מזור	 
קידום אירועי הרשות במהלך השנה	 
שיתופי פעולה הסברתיים ושיווקיים: יום בתי גידול לחים, שבוע אדם וים, 	 

שבוע מורשת, יום הצבי ועוד
קמפיין תקשורתי 50 שנים לרשות הטבע והגנים	 
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רשימת פרסומי חטיבת מדע 2014
השפעת גידור על שטחים פתוחים - מדיניות והמלצות לפעולה	 
הערכת שרידות הנשר )Gyps fulvus( בישראל עפ"י נתוני סימון ותצפיות 	 

חוזרות
שמורת עינות גיבתון -דו"ח תצפיות בעופות	 
דפוסי תפוצה ופוריות אזורי הזנה משפיעים על גודל התטולה של צב ים 	 

חום בים תיכון
מיכל טיפול נמרץ לטיפול בצבי ים פגועים	 
התפלגות צבי ים חומים מהאטלנטי ומים תיכון בים תיכון 	 
מצב הנחלים בישראל, 2014	 
המלקוש בערבה הדרומית ובנגב הדרומי בחודש מאי 2014  	 
מיפוי ערכיות אקולוגית של נחל שורק ויובליו	 
ניטור וניתוח ראשוני )פיילוט( של פעילות יונקים לאורך מכשול קו התפר 	 

באזור מודיעין-מכבים
דו"ח לסיכום שנת ניסוי סניטציה בברכות דגים בעמק הירדן	 
אוכלוסיית התן הזהוב בצפון ישראל דמוגרפיה, ממשק וניטור	 
הפחתת טריפות במשק האדם	 
הידרולוגיה של שמורת החולה	 
סיכום סקר לוטרות 2014	 
צמצום תאורה במתקני תשתית – פרויקט חלוץ מול חברת מקורות מרחב 	 

מרכז
 	 Nicotiana( אפיון השיטה המיטבית למניעת התחדשותם של טבק השיח

 2010 שריפת  באזור   )Acacia cyanophylla( כחלחלה  ושיטה   )glauca
בכרמל

סיכום תוצאות ניסוי בהדברת נמלת האש הקטנה בשטח	 
 	 2010 בדצמבר  השריפה  בעקבות  הצומח  השתקמות   -  2013 אביב  סקר 

בכרמל
הערכת הפעילות המדעית של רשות הטבע והגנים בישראל: מבט קדימה 	 

אל העשור הבא
תכנית הניטור הארצית לעטלפי ישראל: סקר עטלפי חרקים בישראל 2013	 
סיכום עונת שקנאים 2013.	 
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