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 ,שלום רב

 

הדוח מפרט כתמיד .  2010ב דוח הפעילות המסכם של רשות הטבע והגנים לשנת העבודה "מצ

 .את תחומי האחריות והקף הגנים הלאומיים ושמורות הטבע, את מבנה הרשות

 

 

הייתה שנה רבת אירועים עימם היה על הרשות להתמודד ובהם השריפה בכרמל  2010שנת 

, שריפות הענק ברמת הגולן, ם על תכניות העבודה של השנים שלאחריהשהשפעתה ניכרת ג

 .ושיקום הוונדליזם בעתיקות עבדת, התמוטטות נמל קיסריה ושיקומו

 

תכנית , כמו, בשנה זו גם קודמו מספר פעילויות שישנו את פניה של הרשות בשנים הקרובות

ונוסה , כות השונותבה נבחרה החברה שתלווה אותנו בפיתוח המער SAVEהמחשוב טבע

המשך הכנה ויישום של , מיסוד מערך ההכשרות והקמת בית ספר, השימוש במחשוב נייד

, הנשרים ואחרים, צב היבשה המדברי, הלוטרה, תכניות השימור של מינים רבים ובהם הסומית

וקידום מדיניות השמירה , ובמיוחד לאור שנות הבצורת הרצופות, המשך הסדרת נושאי המים

 .סובב הימיעל ה

 

אלף  194שמורות טבע וגנים לאומיים בשטח של  11יה בשנה זו התאפיינה בהכרזה על יהעש

מיסוד הפעילות של יחידת היהלום לפיקוח ומניעה של זיהומים סביבתיים והקמת , דונמים

וכן פורסם הספר האדום של הצמחים בסכנת , יחידת רם הנותנת שרותי אכיפה לרשות המים

 .ל וספר נופי התרבותהכחדה בישרא

 

לעומת השנה הקודמת  2010מספר המבקרים בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים עלה בשנת 

החינוך והעלאת , כן המשכנו בפעילות שמירת הטבע.  יתה שנת משבר כלכלי עולמיישה

 .לנושאנוהמודעות הציבורית 

 

 .בים את תודתנולהם כולנו חיי, כל זה לא היה מתבצע ללא מסירותם של עובדי הרשות

 

 

 

 

 בברכה              

 

 ,מודי אורון              

 ל רשות טבע והגנים"מ מנכ"מ              
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 :תוכן העיניינים
 

 
העומדים , תפקידים בכירים שמות בעלי; יחידותיה ויחידות הסמך שלה, אגפיה, פירוט מבנה הרשות .1

 ;יחידות ויחידות סמך הרשות, בראש אגפים

 
 ;יאור תחומי האחריות של הרשות הציבוריתת .2

 
לחוק  3לפי סעיף  לרבות מעניהם של הממונה, מענה של הרשות הציבורית ודרכי ההתקשרות עמה  .3

 ;ודרכי ההתקשרות עמם ,ושל בעלי תפקידים אחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור

 
וכן מענים ודרכי  ,גרפיתפרישתן הגאו -הנותנות שירות לאזרח , לגבי יחידות ברשות הציבורית .4

 ;ההתקשרות עם כל סניפי היחידות
 

 ;סקירת עיקרי פעילות הרשות הציבורית בשנה החולפת  .5
 דוברות והסברה

 קשרי חוץ

 תקשוב
 משאבי אנוש

 מדע
 תכנון ופיתוח

 אכיפה ופיקוח

 מינהל וכספים
 קהל וקהילה

 מחוזות הרשות
 צפון 

 מרכז 

 יהודה ושומרון 

 דרום 

 אילת 

 

 ;רי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחיתסקירת עיק .6
 

 ;תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת . 7

 
 ;פירוט הוצאותיה של הרשות הציבורית בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב . 8

 
 ;תקציב הרשות הציבורית לשנה הנוכחית .9

 

לת הרשות הציבורית פוע המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המינהליות הכתובות שלפיהן  .10
 ;לחוק 6כאמור בסעיף 

 
א  "התשמ ,  הגנת הפרטיות הרשומים לפי חוק, תיאור ומטרות של מאגרי המידע של הרשות הציבורית .11

1981; 
 

 קרנות. 12

 
 תמיכות. 13

  
 ;רשימת החוקים שהשר ממונה על ביצועם. 14

 

 ;דיווח הממונה על הפעלת החוק. 15
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, תפקידים בכירים שמות בעלי; יחידותיה ויחידות סמך שלה, גפיהא, פירוט מבנה הרשות. 1

 ;יחידות ויחידות סמך הרשות, העומדים בראש אגפים

 
על ידי איחוד רשות הגנים הלאומיים ורשות  1998הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים הוקמה בשנת 

 ".1998 - ח"התשנ, ואתרי הנצחה אתרים לאומיים, שמורות טבע, חוק גנים לאומיים"שמורות הטבע על פי 
 

 מבנה הרשות

היא תאגיד שהוקם על פי חוק כאשר השר ( הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים)רשות הטבע והגנים 
הממונה על ידי הממשלה , לרשות מליאה המונה תשעה עשר חברים.  הממונה הוא השר לאיכות הסביבה

תפקיד המליאה לקבוע את .  ר המליאה מבין חבריה"בהמלצת השר לאיכות הסביבה שאף ממנה את יו
לעקוב , לקבוע את תוכנית העבודה ולאשר את תקציבה, מדיניותה הכללית של הרשות ואת קווי פעולתה

הרכב המליאה כולל שבעה נציגי .  התכניות והתקציבים ולהנחות את מנהל הרשות, אחר ביצוע המדיניות

, אקולוגיה, בוטניקה, שביניהם מומחים במקצועות זואולוגיהשבעה נציגים מתחום האקדמיה , הממשלה
ארבעה נציגי ציבור מקרב , אדריכלות נוף ושימור, כלכלה, היסטוריה, גיאוגרפיה, גיאולוגיה, ארכיאולוגיה

ונציג השלטון המקומי או ארגון המועצות , החברה להגנת הטבע ובעלי עניין בתחומי פעילות הרשות, ל"הקק
 .האזוריות

 
ממנה את מנהל הרשות האחראי לביצוע החלטות והנחיות , על פי הצעת השר לאיכות הסביבה, ממשלהה

 .המליאה ולניהולה השוטף של הרשות

 
רכס רמות נפתלי וראש הנקרה , הר דוב, מחוז הצפון משתרע מהר חרמון, הרשות פועלת בחמישה מחוזות

מחוז .  והים התכון במערב, גולן והר חרמון במזרחעמק הירדן רמת ה, ש בדרום"נחל חדרה וגבול יו, בצפון
ש במזרח והים "גבול יו, בית הגדי ובית קמה בדרום, נחל עוז, המרכז משתרע מנחל חדרה וצומת עירון בצפון

, צומת סעד, מחוז הדרום משתרע מגבול רצועת עזה.  ש הכולל את יהודה ושומרון"מחוז יו.  התיכון במערב

עד נחל  40כביש , צומת ציחור, באר מנוחה, נחל ישי וים המלח בצפון, ש"בול יוג, נחל שקמה, בית קמה
מחוז אילת .  גבול ירדן במזרח וגבול מצרים במערב, אפיק נחל פארן עד הגבול המערבי בדרום, פארן

יחידה נוספת היא .  גבול ירדן במזרח ועד סיני במערב, מפרץ אילת בדרום, משתרע מנחל פארן בצפון
לשמירה על קרקעות המדינה , 1976שהוקמה בשנת ( הסיירת הירוקה)לפיקוח בשטחים הפתוחים  היחידה

מינהל מקרקעי ישראל , הביטחון, מטעם משרדי החקלאות, בשטחים הפתוחים מפני פולשים ומשיגי גבול
כאשר ועדת מנכלים בראשות מנכל משרד ראש הממשלה מתאמת בין המשרדים , וקרן קיימת לישראל

 .םהשוני

 
חטיבת המדע , א ואגף ארגון והכשרות"הכוללת את אגף כ חטיבת משאבי אנוש, לרשות חמש חטיבות מטה

, היחידה הסביבתית הכוללת את מדור ניטור נחלים, אגף הסביבה, אקולוגיההוהשימור הכוללת את אגף 
ולשכת המדען , מידעהאגף מערכות , ומדור סקרים מדור איכות מים, מדור מזיקים, מדור ניטור רעלים

בטיחות , בטחון אגף, חקירותאגף ה, מבצעיםהחטיבה לפיקוח ולאכיפה מורכבת מאגף הפיקוח וה. הראשי

חטיבת המנהל והכספים כוללת את אגף המשק . ם"יחידת יהלום ויחידת ר, ויחידת ההיתרים, וכיבוי אש
אגף , לת את אגף המקרקעיןחטיבת התכנון והפיתוח כול . וכלכלה תקציביםואגף  הכספיםאגף , והרכב

, חטיבת קהל וקהילה כוללת את אגף השיווק .אגף שטחים פתוחיםו, ומורשת אגף ארכיאולוגיה, הפיתוח
קשרי חוץ ודוברות ,הן הלשכה המשפטית יחידות נוספות במטה . ואגף החינוך וההדרכה מבקריםאגף 

 .שובתיקאגף הגם ל "באחריות הסמנכו, והסברה

 
 ;האחריות של הרשות הציבוריתתיאור תחומי . 2

 
, לטפל בכל ענייני שמורות הטבע והגנים הלאומיים ולקדם את ענייניהם" תפקידיה של הרשות לפי החוק

לאתר שטחים ואתרים לצורך  - ובכלל זה, לפקח על שמירתם ולטפח אותם, להגן על ערכי הטבע והמורשת
;  או שינוי בהם, שמורות טבע וגנים לאומיים ליזום ולתכנן הקמת;  הקמת שמורות טבע וגנים לאומיים

לשמר ולשקם ערכי טבע בשמורות ; להפעיל ולטפח שמורות טבע וגנים לאומיים, להחזיק, לנהל, להקים

לרבות , לפקח על שמורות טבע וגנים לאומיים ועל ערכי טבע ומורשת; טבע ובגנים לאומיים ומחוצה להם
לרכז תיעוד ורישום מידע בתחומי שמירת הטבע וערכי ; ים בתוספתפיקוח לעניין עבירות על החוקים המנוי

על פי המלצת ועדת , באופן שיקבע השר, להכין תיק אתר לכל שמורת טבע וגן לאומי -ובכלל זה , הטבע
הסברה והדרכה בתחומי שמירת הטבע , לקיים ולעודד פעולות חינוך, ליזום; מדעית -המשנה המקצועית 

ובכלל זה פעילויות להגברת התודעה בתחומים האמורים בקרב הציבור בכלל  ,וערכי הטבע והמורשת

שמירת הטבע , לקיים קשרים מדעיים בינלאומיים בתחומי גנים לאומיים; ובקרב תלמידים ובני נוער בפרט
 ".לערוך ולקדם מחקרים בתחומי שמירת הטבע וערכי הטבע; וערכי הטבע

 
מור על המגוון הביולוגי המערכות האקולוגיות ונופי הארץ לש- הרשות שמה לעצמה את המטרות הבאות

לשמור ולטפח אתרי מורשת בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע למען .  בשמורות ובשטחים הפתוחים, בגנים
הנוף והמורשת לצורך הגברת מודעות הציבור , להסביר ולחנך לשמירה על ערכי הטבע.  קהל המבקרים

 .לנושאים אלה
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ואת השטחים , במרחב הכולל את השטחים השמורים הכוללים גנים לאומיים ושמורות טבעהרשות מטפלת 

הרשות עוסקת באכיפת החוק .  הפתוחים בהם נכללים ערכי הטבע והערכים החזותיים והתרבותיים
לפקחי הרשות הפועלים בכל רחבי הארץ סמכות הקבועה בחוק .  פיקוח וענישה, באמצעות פעולות הסברה

.  לעצור ולהביא לדין אנשים שעברו על החוקים שעל אכיפתם אמונה הרשות, לערוך חיפוש, ותלרשום דוח
הרשות פועלת להסברה .  נוף ושימור ערכי המורשת, סביבה, הרשות יוזמת חקיקה בנושאי שמירת טבע

ל "מחנות צה, תנועות נוער, ם"מתנסי, בבתי הספר, ולחינוך בשטחי שמורות הטבע והגנים הלאומיים

הרשות יוזמת ומבצעת מחקרים מדעיים ומסייעת לחוקרים .  ובאמצעי התקשורת הארצית והמקומית
, כמוכן מפעילה הרשות מערכת לניטור נחלים.  מהאקדמיה לבצע מחקרים בנושאים שעליהם היא מופקדת

 .הרשות משולבת במערכת הלאומית והבינלאומית של שמירת הטבע והמורשת.  מקורות מים ורעלים
 

 :9200מעמד סטטוטורי  לשנת  -מורות טבע וגנים לאומיים ש

 

 כ שמורות טבע וגנים לאומיים מוכרזים"סה
' מס

 גנים/שמורות
כ שטח "סה
 (דונם)

 446474629 542 שמורות טבע

 5994995 78 גנים לאומיים

 448494654 323 כ"סה

 

 

 3לפי סעיף  של הממונהלרבות מעניהם , מענה של הרשות הציבורית ודרכי ההתקשרות עמה .3
 ;ודרכי ההתקשרות עמם ,ואחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור

  02 6529232-פקס, -02 5005444' טל, 95463, ירושלים, 3עם ועולמו ' רח -מטה הרשות- 

  02 5005409פקס   -5005403/402 ’טל -מנהל הרשות- 

 02 5005409פקס   -02 5005403/4' טל, ל"לשכת המנכ, תלונות הציבור- 

 02 6529232פקס  -02 5005427' אליעזר פרנקנברג טל, הממונה על יישום חוק חופש המידע- 

 
וכן מענים ודרכי  ,פרישתן הגאוגרפית -הנותנות שירות לאזרח , יחידות ברשות הציבורית .4

 ;ההתקשרות עם כל סניפי היחידות
 

 04 6420312פקס , -652216704 'טל, דואר מגידו, גן לאומי מגידו - מחוז הצפון- 

 902436203פקס , -915040003' טל, ראש העין 238ד "ת, ל אפק"ג – מחוז המרכז- 

 02 6259783פקס , -02 6232936' טל, ל קומראן"ג – ש"מחוז איו- 

 08 6230021פקס , -08 6280404' טל, באר שבע, 19האבות ' רח - מחוז הדרום- 

 08 6375047פקס , -08 6373988  'טל, אילת, מרכז מידע לתייר - מחוז אילת- 

 פקס , -02 5005444' טל, 95463,  ירושלים, 3עם ועולמו ' רח - היחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים

5006259 02- 

 
 ;סקירת עיקרי פעילות הרשות הציבורית בשנה החולפת .5

 
 דוברות והסברה

 
 :2010-אירועים מרכזיים בתקשורת ב

  (חצבני, נחל אל על, נחל סמק, עברת נשריםה -גמלא)קיץ של שריפות בגולן 

 שריפת ענק בכרמל 

 התמוטטות נמל קיסריה 

 הוצאת הספר האדום של צמחי הבר 

 החוק להגנת חיית הבר החדש 

 הוצאת הספר נופי תרבות 

 

 :פרסומים מרכזיים
 :כתבות מגזין -

 סקר עטלפים: 1יומן ערוץ  -
 (לחג הפסח" יומן"רת שודר גם ככתבה מורחבת במהדו)עמרם צברי : 1יומן ערוץ  -

 הצלת חיות בר: מבט שני -

 הרעלות נשרים: 2חדשות שבת ערוץ  -
 (הספר האדום)הצלת צמחי בר : 2חדשות שבת ערוץ  -

 נמרים: 2חדשות שבת ערוץ  -
 גרעין רבייה לדורסים: מסע אחר -

 שיקום מכתש רמון: טבע הדברים -
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 :כתבות מרכזיות בתקשורת

 מעריב -מבצע להצלת סלמנדרות -
 רשת ב, 2ערוץ  -ינים צבי יםסריקת ק -

 ידיעות אחרונות, רשת ב -אתר אינטרנט למגוון הביולוגי -
 2ערוץ  -העתקת זוחלים בפלמחים -

 מעריב, 1, 10ערוץ , ידיעות אחרונות -לכידת תנינים בנחל בשור -

 הארץ -מעברים אקולוגיים -
 מעריב -פרויקט לשמירה על שדמיות אדומות חזה -

 ynet, 1, 2ערוץ  -רובונץ -
 (המגזין)מעריב  -ד צבאים בדרוםצי -

 ידיעות אחרונות -צביעת שקנאים -

 פרסומים שונים -טקס פיצוץ הקומפקטור וטקס לזכרו של אילן רמון -שיקום מכתש רמון -
 הארץ, שעות 24ידיעות אחרונות  -אכיפה מול רוכבי האופניים -

 הארץ -סקר בריכות החורף -
 מעריב -סקר פורשים כנף -

 10חדשות  -שיקום עבדת -
 ידיעות אחרונות -ספירת חוברות -

 ידיעות אחרונות, מעריב -זיהום נחלים בגולן -

 מעריב סופשבוע -פתרון להתמוטטות מצוק אפולוניה -
 הארץ -גדר בגבול המערבי -

 wall street journal -השבת יחמורים לטבע -
 הארץ -גרעיני רבייה -

 הארץ, רשת ב -מפקד עופות המים -

 
 :קשר עם עיתונות

 2כתבת איכות סביבה של ערוץ  -דה טובים ושוטפים עם לילך סוניןביסוס יחסי עבו 

 10כתבת איכות סביבה של חדשות  -ביסוס יחסי עבודה טובים ושוטפים עם מירב דוד 

 לדוגמא -המשך ביסוס רשות הטבע והגנים כמקור להמלצות טיולים ומידע על מספרי מטיילים בחגים ,

 "ישראל היום"מול 
 מסע אחר"חיזוק הקשר מול , "טבע הדברים"-ו" אוגרפיק'נשיונל ג"ים כדוגמת חיזוק הקשר עם מגאזינ "

 "מסע ישראלי"ו

 יניר ינגה , (2חדשות )תמיר סטיינמן , (10חדשות )אלמוג בוקר : חיזוק הקשר עם עיתונאים בדרום

 מערכת קול ישראל בדרום, "(הארץ)"
 יתחיזוק הקשר מול העיתונות בערבית ובמיוחד קול ישראל בערב 

  (.פורטל החקלאות הישראלי: 'לדוג)חיזוק הקשר מול עיתונות חקלאית 

  קשר קבוע ומצוין עם תחנת הרדיוECO99. 

 פירוק למעשה של הערוץ הירוק ב-ynet והעברתה של יעל עברי לערוץ החדשות. 

  (1ערוץ " )אחרינו המבול"סיוע להכנת הסדרה 

 

 :פעילויות

 מנהלים/ פקידיםבעלי ת/ הכשרות תקשורת לעשרות פקחים 

 הופעה בתערוכתBIKES 2010  

  2010הופעה בתערוכת אגרומשוב 

  ארץ בראשית"תמיכה בהשקת סרט הקולנוע" 

 
 :כללי

 טיפול במתן תגובות לכתבים אזוריים ועיתונות מקומית 

 
 :אי הצלחות

  (בטיפול בימים אלו)התרבות תנים וסניטציה 

 כתבה מגזינית על השבת דורסים לטבע 

 
 הסברה

נופש , כמו למשל הרעלות – שעל סדר יומה של הרשותמקצועיים יות הסברה מערכתיות לנושאים תכנ

התכניות כוללות מיפוי קהלי היעד . ועוד, פעילות לילהחניוני לילה ו, רוכבי אופניים, ים תיכון, בחיק הטבע
 (.מדבקות ועוד, עלונים)מוצרי הסברה , תוכניות פעולה, מיפוי המסרים, הרלבנטיים

 



 0202ג "ח רט"דו

 8 

הובלת צוות ההיגוי הרשותי להשתתפות משמעותית ובולטת של   – השתתפות הרשות בתערוכות גדולות

 המיועדת לחקלאים ותערוכת האופניים" אגרומשוב"תערוכת  -בנושאים שעל סדר יומה של הרשות הרשות 

 .  הקשורה לתכנית נופש בחיק הטבע
עלוני מידע ועוד שהוטמעו , מפות, לל סרטיםתערוכות אלה אף הניבו שלל חומרי הסברה רלבנטיים כו

   . ומופצים בעבודה השוטפת הרשותית
 

להעברת מידע ולחיזוק  העברת מידע שוטף אודות הפעילות המקצועית הרשותית –אתר האינטרנט הרשותי 

 . הניראות התדמיתית של האתר
 

 . "חדשוטבע"ביסוס והפצת מהדורת החדשות הרשותית  – הסברה פנים ארגונית
 

, כמו למשל רכבי שטח גיבויי וליווי מקצועי לתכניות הסברה במחוזות, תמיכה – עבודה שוטפת מול המחוזות

 .צמחי תבלין ועוד, צבי ים
 

עיצוב , התקשורת וההפצה של הסרט, מיצוב התכנים שליוו את תכנית השיווק – "ארץ בראשית"סרט 
כולל במשרד , ארגון הקרנות למובילי דעת קהל, ועהתכנים והנראות של קטלוג מהודר שחולק בבתי הקולנ

 .החינוך
 

, מסרים ותכנים בהודעות לעיתונות ותיקי העיתונאים, קטלוג)מיצוי ההזדמנויות  – בגן לאומי מצדה" נבוכו"

כולל הכנת סרט אודות , לחשיפת התכנים הקשורים לגן הלאומי באירוע מכובד זה( מסיבת וסיור עיתונאים
כמו כן הוקרן הסרט בבתי המלון באזור ים . מהארץ והעולם, פות השונות וחלוקתו לעיתונאיםהגן הלאומי בש

 .המלח לטובת אורחי המלונות
 

הסברה וליווי הטמעת התכנית בקרב עובדי הרשות על פי  – תכנית המחשוב של רשות הטבע והגנים

 . כולל תחילת תהליך מיתוגה של התכנית, המגזרים השונים
 

בנושא " האריה שואג"הכנת הטיוטה הראשונה לעבודה שהוגשה  לתחרות  – בגן לאומי עבדתהוונדליזם 
העבודה הסופית זכתה במקום הראשון . הניהול  התקשורתי  של הרשות למעשי הוונדליזם בגן לאומי עבדת

 .בקטגוריית ניהול משברים בתקשורת
 

בשיתוף , הוכנה ויושמה בשטחי הכרמל  - בעקבות השריפה הגדולה בכרמל –" ממשיכים לטייל בכרמל"

, שילוט ברחבי הגן הלאומי, תחנות מידע, מדבקות, תכנית הסברה בנושא שכללה עלוני מידע, מחוז צפון
 .תכניות תקשורת ייעודיות כולל יום שידורים מיוחד בקול ישראל ועוד

 
בנושא )ים "כללים המצילעלון מידע בנושא ה – בעיקר בשטחים הפתוחים –חוזרים בשלום  –מטיול נכון 

הוכן והופץ בעיקר בשטחים הפתוחים באמצעות תחנות המידע ותדרוך המדריכים ( הטיול הנכון והבטוח

 .    בסיוע אגף חינוך ומרכזי חינוך והסברה
 

ל עבור שדירת הניהול של הרשות "ארגון והפקת ימי הזיכרון לחללי צה – ימי מורשת וזיכרון לעובדי הרשות
 . בהשתתפות החיילים עצמם, בעקבות חטיבת גולני בפסגת החרמון במלחמת יום כיפור - 2010 -ב –

 

 פניות הציבור
 

 מחוזות
 מחוז צפון

 .פניות הרלוונטיות למחוז צפון 214 -התקבלו כ
 

 :להלן פירוט

 נושא התלונה מס תלונות שהתקבלו מקום הארוע 

 68 כללי 

  ברמת הגולן –שריפה 

 לא בטיפול הרשות 

 אבדה 
 ריתת עציםכ 

 חזירי בר 
 ח"ירי בבע 

  (של הקהילה)מנוי זוגי 

 שילוט בכלל אתרי הרשות 
 אשפה בכלל אתרי הרשות 

 מחיר כניסה בכלל אתרי הרשות 
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  גן לאומי גן

 השלושה
19 

 עובד רשות 
  גורמי רעש 

  שירות לאומי 

 25 גן לאומי קיסריה 

 פרסום שגוי , 
 הנחה לביטוח לאומי 

  התנהגות עובדי רשות 
 יסהמחיר כנ 

 נגישות לאנשים עם מוגבלויות 

  שמורת טבע

 נחל שניר
6 

 התנהלות עובדי הרשות 
 מחיר כניסה לאנשי מילואים 

 2 הר מירון 
  שילוט 

 קנס 

 7 שמורת יהודיה 
 התנהגות פקחים 
  שעות פעילות 

  אשפה 

 12 גן לאומי אכזיב 
  בטיחות 
 (חתונה)רעש 

  אשפה 

 3 שמורת החולה  תלונה על המיצג 

 2 לדרך נוף כרמ  שיפור הדרך 

 8 חוף הבונים 
 טעות בתשלום 
  כלבים משוטטים 

  ניקיון 

 1 טיילת בכינרת  שיפור 

  גן לאומי חורשת

 טל
21 

 התנהגות 
 רעש 

 שירות לאומי מחיר כניסה 

 מחירים 

 4 חי בר כרמל 
 כרטיס מילואים פעיל 

 שעות פעילות 

 2 מעיין חרוד   מנוי מטמון 

 3 שמורת גמלא  טיפוח 

 3 קלעת נמרוד  טיחותב 

 1 נחל משושים  טיפוח 

 3 נחל עיון  אשפה 

 4 בית שאן  מופע לילה אכזבה 

 1 גן לאומי מגידו  עתיקות 

 2 בניאס  תקלות תקשורת 

 4 ארבל 

 מחירי 

 התנהלות 

 שילוט 

 1 בית שערים  אשפה 

 1 נחל תנינים  אשפה 

 7 בניאס 
 התנהגות 

 שעות פעילות 

 3 גן לאומי ברעם  שילוט 

  גן לאומי בית

 אלפא
1 

 כזבה מהסרטא 

 1 נחל אלון  אשפה 



 0202ג "ח רט"דו

 02 

 1 עין איוב  ניקיון 

 1 נחל תמר  אשפה 

 כ זיכוי "סה

 (החזר כספי)
3 

  פנסיונרים  –גן השלושה 
 הרגשה לא טובה לאחר כניסה לאתר 

 ביקור לא מוצלח 

 214 כ"סה 

 נושאים עיקריים
 ניקיון 

 בנות שירות לאומי 

 שעות פעילות 

 

 :מחוז מרכז
 .ונטיות למחוז מרכזפניות הרלו 104 –התקבלו כ 

 

 :להלן פירוט

 נושא התלונה מס תלונות שהתקבלו מקום הארוע

 תכנית פקחים צעירים  35 כללי

 עבודות שטח 
 כריתת עצים 

 הגנה -בעלי חיים 
 הזרמת שפכים 

 מחזור 
 שפני סלע 

 נגישות לחופים 

 עדרים הפוגעים בשמורות טבע 
 לא בתחום הרשות 

 ניקיון  2 גן לאומי שפך נחל שורק

פצלי  –רק עדולם פא
 שמן

2  נושא הקידוח 

 מחיר כניסה  17 חוף בית ינאי
 מנוי מטמון 

 מחיר חניה 

 כניסה לבעלי מוגבלויות 
 התנהגות 

 בנייה  1 מגדל צדק

 התנהגות  4 מערת הנטיפים
 הנחיות תפעול 

 התנהגת  8 גן לאומי אשקלון

 הטבות לנכים 
 שירותים 

 מחיר כניסה 

 (םצבי)טיפול בחיות   5 נחל אלכסנדר
 לא בתחום הרשות 

 (מסלול צר)בטיחות   1 נחל קטלב

 התנהגות  4 גוברין תגן לאומי בי
 חוסר במדריכים 

 התנהגות המדריכים 

 מחיר הגלידות  6 גן לאומי ירקון

 התנהגות 

 מחיר לינה 
 ניקיון 

 ביטול פעילות לילה 

 חוסר בדפדפות מידע  1 תל לכיש

 ניקיון  1 המערה הפולנית

 האשפ  1 מערת התאומים
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 ניקיון  1 נחל רובין

 ניקיון החופים  3 חוף פולג

 ניקיון  2 חוף מכמורת

 אכזבה מההופעות  2 גן לאומי עין חמד

 יחס משפיל  2 אפולוניה

 מופע חוזר 

 מרעה שמשמש כממשק ביולוגי  2 מבצר קקון

 חסימת מעבר 

 עבודות שיקום  1 עיינות גיבתון

 ניקיון  2 חוף גדור

 ייםנסעה באופנ  1 נחל שורק

  0 (החזר כספי)כ זיכוי "סה

 נושאים עיקריים 104 כ תלונות"סה

 ניקיון 
 מחיר כניסה לנכים 

 נגישות לנכים 
 התנהגות 

 

 
 :ש"מחוז יו

 .ש"יופניות הרלוונטיות למחוז  14 –התקבלו כ 
 

 :להלן פירוט

 נושא התלונה מס תלונות שהתקבלו מקום

 הנחה לאתרי הרשות  2 כללי

 אשפה 

 סרט או קולי  2 ראןגן לאומי קומ
 התנהגות 

 קיוסק  7 עין פרת

 בטיחות 
 התנהגות 

 

 יםכניסה לכלב  1 עין תינה

 בטיחות  1 נחל אוג

 התנהגות  1 עין מבוע

 תלונות עיקריות תלונות 14 כ"סה

 התנהגות 
 בטיחות 

 

 
 :מחוז דרום

 .דרוםפניות הרלוונטיות למחוז  54 –התקבלו כ 

 
 :להלן פירוט

 נושא התלונה קבלומס תלונות שהת מקום

 אשפה  25 כללי
 כניסת כלבים לשמורת טבע 

 גישה לחניונים ולאתרים 
 כלבים משוטטים 

  

 חזיון אור קולי  11 גן לאומי מצדה
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 התנהגות 
 סגירת שביל הנחש 

 חניון 

 התנהגות הפקח  3 מכתש רמון
 שדרוג האתר 

 מחירים   6 עין גדי

 אשפה 
 פריצות לרכבים 

  

  1 נחל מערות

 עובד רשות  3 עין עבדת

 מקום מוצל 

 בריכות השכשוך  2 פארק אשכול

 שירותי הנכים 

 חניון  1 ממשית

 התנהגות  2 עין צוקים

 תלונות עיקריות 54 כ"סה
 חזיון אור קולי במצדה 

 

 :מחוז אילת
 .אילתפניות הרלוונטיות למחוז  8 –התקבלו כ 

 :להלן פירוט

 נושא התלונה מס תלונות שהתקבלו מקום

 לאתרי הרשות הנחה  2 כללי

 אשפה 

 חניה בתשלום  5 שמורת אלמוגים
 התנהגות 

 התנהגות  1 עין פרת

 

 תלונה עיקרית תלונות 8 כ"סה

 התנהגות 

 

 

 :חטיבות

 :חטיבת קהל וקהילה
 

 קהל וקהילה' טחפניות הרלוונטיות ל 71 -התקבלו כ
 :רוב הפניות הנן בנושאים אלו 

 שעות פעילות אתרי הרשות 

 מחירי כניסה 
 שירות לאומי בנות/בני 

 מוקד מידע 
 נגישות 

 
 :חטיבת אכיפה ופיקוח

 

 אכיפה ופיקוח' פניות הרלוונטיות לחט 49 –התקבלו כ 
 :רוב הפניות הינן בנושאים אלו

 בקשות לחידוש רישיון צייד 
  בטיחות 

 

 :חטיבת מדע
 

 מדע' פניות הרלוונטיות לחט 35 -התקבלו כ
 :רוב הפניות הנן בנושאים אלו

 לוסיית העורב האפורדילול אוכ 
 מינים הפולשים בישראל 
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 שפני סלע 

  המרגל בסעודיה"הנשר" 

  שימוש חומרי הדברה 
 

 :דוברות והסברה
 פניות הרלוונטיות לדוברות והסברה 9 -התקבלו כ

 :רוב הפניות הנן בנושאים אלו

 המלצה לאכיפת החוק להגנת חיות הבר  במקרה ספציפי שפורסם ברבים 
  האתרים הלאומיים בספר לימודפרסום תצלומים מתוך 

 בקשה לעדכון האתר באנגלית בנושא שריפה בכרמל 
  אתר הרשות 

 

 2010כ פניות שהתקבלו בשנת "סה
 

עיקרי הפניות הנן בנושאים 

 מקצועיים לחטיבות ולמחוזות 
558 

 613 פניות שונות 

 1171 כ פניות"סה

 

 
 קשרי חוץ

 
 מטרות אגף קשרי חוץ וגיוס תרומות .א

 
 גופים בינלאומיים ושגרירויות למען קידום ענייני הרשות, שר וטיפוחו עם ארגוניםשמירת ק. 

 יצירת קשרים עם מקבלי החלטות ואנשי עסקים בישראל לשירות הרשות. 

 הכנת עורף פרלמנטרי והעמדתו לתמיכה ברשות ובפעולותיה. 
 ל"ג מהארץ ומחו"יצירת הכנסות נוספות לרט . 

 
 י חוץ וגיוס תרומותיעדים מרכזיים בפעילות קשר .ב

 

 חשיפת הרשות והישגיה למחליטנים ולעולם העסקים באופן המרבי. 
 איתור מקורות לגיוס תרומות בארץ ובעולם. 

  והכוונתה למטרות הרשות( בר-חי)הידוק הקשר עם קרן היעל. 
 אגודות ידידים בארץ ובעולם, בניית קשרים וטיפוחם עם שגרירויות. 

  ג"מודעות חבריה ועובדיה לנושאים בהם עוסקת רטקיום פעילות בכנסת והגברת. 

 
  2010נושאים מרכזיים אשר קודמו בשנת  .ג

 
 .הובלת ארבעה סיורים לימודיים למנהלות ועדות הכנסת ועובדי מרכז המחקר והמידע .1

 ".חוף וים,נחלים: "הנושא המרכזי לסיורים היה
 , "שיקמה  פרויקט" במהלך הסיורים הוצגו בעיות סביבתיות באגני הניקוז 

. פיתוח למען הציבור בהדגמה השביל התלוי בבניאס, זכות הטבע למים בהדגמה שמורת טבע נחל עיון

כמו כן הוקדש סיור לנחל הקישון במהלכו הוצגו . נחל תנינים, מוביל נחל מנשה –מפעלי מים לאורך נחלים 
נופש ( ט"נב)הוצגה פעילות , וניםבשמורת חוף הב. קטעים משוקמים ופעילות חינוכית, פעולות שיקום הנחל

 .בהובלת רשות הטבע והגנים –בחיק הטבע והתוכנית של שמורות ימיות 
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 סיור כנסת בשמורת נחל תנינים       

          
 סיור כנסת נחל עיון

 

לאחר  בנוסף הוביל האגף סיורים של ועדות הפנים והגנת הסביבה וועדת החינוך של הכנסת בכרמל
 .02.12.2010: השריפה ב

לטובת פעילות חינוכית ארוכת טווח לתלמידי הפריפריה במסגרת תוכנית ₪  403,500גיוס סכום של  .2

 ".אמץ כיתה"
" ידיד החולות"מקרן קיסריה לטובת פעילות חינוכית במסגרת תוכנית ₪  145,000כמו כן הועבר סכום של 

 .אי חשיבות החוף ושמירתו על ערכיו הטבעיים והמורשתייםאשר מטרתה להגביר מודעות שכני החוף לנוש
בסיורים הוצגה פעילות . ב וגרמניה"ארה, טאיוואן, קיום מפגשים וסיורים עם נציגי שגרירויות בריטניה .3

 .הוצגו צרכים ותחומים לשיתופי פעולה, ג בתחומים השונים"רט
 

 :התוצאות היו

 
 (.לציוד צילום)לטובת המרכז להצלת צבי ים משגרירות טאיוואן $  10,000קבלת תרומה של  .א

 
 ביקור שגריר טיאוון במרכז להצלת צבי ים 

 .ב"י שגרירות ארה"ערבים ע-מימון תוכניות חינוכיות משותפות יהודים .ב

 .מגרמניה DBUי "ע" אלוני אבא"המשך תמיכה בפרויקט החינוכי  .ג
 .י קרן זיידל"המשך תמיכה במימון תוכניות חינוכיות ע .ד
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 תוכנית חינוכית במימון קרן זיידל -תלמידי הכרמל מציירים פרחים בשטח השרוף

, תיקי תורם לגיוס כספים עבור תוכניות חינוכיות ארוכות טווח ולטובת פרויקטים של שימור 4הופקו  .4

 .שחזור ופיתוח באתרי טבע ומורשת
אירוח של תורמים , י הקרןסיורים לימודיים לחבר 3הובלת , פעילות משותפת צמודה עם קרן היעל .5

 .ותורמים פוטנציאליים למען הגברת  ההכנסות וטיפוח הקשר עם חברי הקרנות ואגודות הידידים

                
 לקראת ירידה לשביל התלוי –סיור קרן היעל בשמורת הבניאס      

יכוי לזכות כללים והנחיות לפניות למעקב והגברת הס, הפקת חוברת בנושא קרנות בארץ ובעולם .6
 .בתרומות

 . ג להשתלמות העשרה והרחבת אופקים במדינת בוואריה בגרמניה"עובדי רט 3הוצאת  .7

          

 2010ג יצאו להשתלמות בגרמניה בשנת "עובדי רט 3        

העצרת התקיימה , מימון והובלת עצרת להנצחת זכרו של מייסד רשות שמורות הטבע אברהם יפה .8
 .בחוות משמר הכרמל

ג והעמותה להנצחת "הנעת פעילות וגיוס תרומות לפיתוח מצפור בגן לאומי כוכב הירדן ותיאום בין רט .9

המצפור . 12.06.11: חנוכת המצפור שינציח את דן שומרון תתקיים ב. ל"זכרו של רב אלוף דן שומרון ז
 .הוא חלק מתוכנית הפיתוח של האתר

יפה הגדולה בכרמל להצגת הנזקים למתקנים ל בשטחי השר"ליווי אישיים ומשלחות מהארץ ומחו .10
 .למחקר ולחינוך, ולטבע ולגיוס כספים לשיקום
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 2011סיור השר לענייני המזרח התיכון בממשלת בריטניה ושגריר בריטניה בישראל 

 
 .םמוסלמים ודרוזי, נוצרים, ג והזיקה ליהודים"הובלת סיור של מנהיגי דתות בישראל לחשיפת אתרי רט .11

 
 במוחרקה 2010סיור לימודי עם מנהיגי דתות              

 
 .ת ושינוי שיטת ההעסקה/נעשו ניסיונות להפעלת עובד. ל"הופסקה פעילותה של מגייסת תרומות בחו .12

ל לחברי "אנגלית וגרמנית והופצו בארץ ובחו, עברית: בשלוש שפות NEWSLETTER –מידעונים  3הופקו  .13
 .תורמים פוטנציאליים, תורמים ,אגודות ידידים, קרנות

ל ושותפות בחבר השופטים "שותפות בועדת השיפוט של מגן השר להגנת הסביבה בקרב יחידות צה .14

 .של חידון הגיאוגרפיה הארצי
 

  2011יעדי האגף העיקריים בשנת . ד
 

  מרכז המחקר והמידע ולועדות הכנסת, סיורים למנהלות ועדות הכנסת 5הובלת. 
 רמים וחיזוק מערך גיוס תרומותהעשרת מאגר התו. 

 ל"ג לחו"הוצאת משתלמים מעובדי רט. 

 הפקת תיקי תורם חדשים. 
  מידעונים בשלוש שפות 4הפקת והפצת. 

  (.ידיד החולות", "אמץ כיתה) "גיוס תרומות לתמיכה בתוכניות חינוכיות ארוכות טווח" 
 ג"תורמים ואורחי רט, טותמקבלי החל, הובלת סיורים לטיפוח הקשר ותחזקתו לחברי קרן היעל. 

 ל למימון פרויקטים רשותיים כולל ליווי פרויקטים וטיפוח המממנים"גיוס שגרירויות וקרנות מחו. 

 סיוע לשיקום נזקי השריפה בכרמל באמצעות משאבים ותרומות. 
 ג"סיוע לביצוע מחקרים באמצעות מרכז מחקרי כרמל המשותף לאוניברסיטת חיפה ולרט . 

 
 

 ות מידעתקשוב ומערכ
 

 SAVEטבעתוכנית 
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אשר יאפשרו השגת , הוא לספק תשתיות טכנולוגיות ומערכות לאנשי שטח ומטה SAVEחזון תכנית טבע

 .נוף ומורשת, מובילות ומצוינות ויספקו כלים לבניית מוקד ידע לאומי בתחומי ערכי טבע
יג שיפור במקצועיות וניהול המידע והידע לרשות העובד ולהש, מטרת התכנית היא לרתום את הטכנולוגיה

 .איכותי
מאגר , מיפוי של תפוצת מינים בארץ, המערכת צפויה להכיל ולנהל נתונים מספירות ומתצפיות על חיות בר

ארכיון צילומים וחומרי , מידע בזמן אמת על מספר המבקרים באתרים, מחקרים שבוצעו ברשות או במימונה

מאגרי המידע יאפשרו את ביסוס מעמדה של . ל הרשות ועודמידע על עבירות שבתחום אכיפתה ש, הסברה
זמינותם של מאגרי המידע באמצעות רשת האינטרנט , הרשות כמוקד ידע לאומי בתחומי ערכי טבע ומורשת

תתמוך במחקרים אקדמיים ובינלאומיים ותביא לשיתוף הציבור ולמכפיל כוח בשימור ערכי הטבע והחינוך 
 .להם

להנחיל שינוי תפיסה של ממש במחשוב הרשות בעיקר עקב המעבר מפעילות הטמעת המערכת עתידה 

ידנית וממערכות מבוזרות למערכת מחשוב משולבת לאורכו ולרוחבו של הארגון לטובת מתן גיבוי לכלל 
 . תהליכי הרשות ולתמיכה בכלל בעלי התפקידים בה

בשוק המחשוב הבינלאומי כמו  מתוכננת לכלול את מערכות המדף המתקדמות ביותר, המערכת העתידית
שני מרכיבים בולטים במערכת העתידית הם . גם מערכות ייעודיות תפורות למידותיה וצרכיה הייחודיים

 (.GIS)ושילובן של כלל הנתונים והמערכות במערכות המידע הגיאוגרפיות ( Mobile)שימוש במחשוב נייד 
מצים רבים במהלך המחצית הראשונה של שנת רוכזו מא, במסגרת הפעילות בנושא תכנית האב למחשוב

בכל הקשור בהשלמת תהליכי המכרז לתכנית וחתימת ההסכם עם חברת מלם מערכות אשר זכתה  2010

 .2010הפרויקט הותנע בטקס חגיגי בהשתתפות בעלי מלם ומנהלי הרשות בספטמבר , במכרז
ת לטובת מוכנות להתנעת התכנית ונקבע הושלמה רוב פעילות הערכות חטיבות בשיתוף נציגי מחוזו, כמו כן

 SAVEמונו בעלי תפקידים נאמני טבע, תעדוף ראשוני ליחידות התכולה שיוטמעו על בסיס מודל מאושר
הוקם והוטמע אתר פנימי אינפורמטיבי , והוגדרה אחריות מנהלי החטיבות בתהליכי האפיון, ושותפי אפיון

 SAVEאושר נוהל לניהול תכנית טבע, ניהול פנימיים נוספים וכלי tevasave/blogבכתובת  SAVEלתכנית טבע

ונמשך קידומה של ( אחריות וסמכות לבעלי תפקידים ומבנה ניהולי, כולל תהליכי עבודה)והחל יישומו 
 .ברשות SAVEהתכנית להסברת תכנית טבע

תר היערכות אשר כללו בין הי SAVEהשלבים הראשונים בתכנית טבע והחל 2010ברבעון האחרון של שנת 
וניהולה השוטף  2010חברת מלם והרשות לקראת התנעת שלב האפיון המפורט אשר ביצועו החל בנובמבר 

 .של התכנית
וישומו  SAVEבמקביל החל יישומם של נושאים נלווים נוספים ברשות כגון אישור נוהל לניהול תכנית טבע

קידום התכנית להסברת תכנית , (ניהוליאחריות וסמכות לבעלי תפקידים ומבנה , כולל תהליכי עבודה)

 .ברשות SAVEטבע
 

GIS- מערכות מידע גאוגרפיות 
ומטפל  ,זו טכנולוגיה על המתבססות לעבודות המרכזי המקצועי כגורם משמש אקולוגי גיאוגרפי מידע מרכז

עוגנים  מהמכ מורכבת היחידה עבודת .ותכנוניים גיאוגרפיים, אקולוגיים בנושאים מרחבי למידע הקשור בכל

 ,סטנדרטים קביעת ,יישומים פיתוח ,וחומרה תוכנה ,נתונים וניתוח לעיבוד מומחיות,מידע ניהול: עיקריים
 .ותמיכה הדרכה

 לשאלות המענה ובמתן SAVEטבע לתכנית המכרז פרסום לקראת בהכנות חלק לקחו התחום אנשי
 .תהליך אפיון העל של המערכתלקחנו חלק ב, לאחר שנחתם ההסכם עם החברה הזוכה במכרז .הספקים

 רכיב  בעלי יד כף במחשבי גיאוגרפיות מידע מערכות של והטמעה קליטה :היו נוספים מרכזיים נושאים

GPSהתיכון בים הימי הסובב לשמירת מדיניות מסמך בהכנת שותפות ,הגבוה דיוק ברמת מידע לקליטת, 
 והשתלמויות, הקמת אתר אינטראנט גיאוגרפי', כרך ב -עיבוד נתונים ויצירת מפות עבור הספר האדום 

  .שונים גיאוגרפים בנושאים לעובדים
תוספת  -רישיונות נוספים  4נרכשו  2010בשנת . Arcgis9.2נמשכה ההטמעה של המערכות לעבודה בגרסה 

 .2009ביחס לשנת  8%  של
מערכת ו GPSב רכי יבעל, TRIMBLEשל חברת  NOMADכף יד מסוג  מחשביהשנה הורחב השימוש בגם 

תוך , ARCPADשל תוכנת  8שודרגו לעבודה עם גירסה , במספר 30כ , כל המערכות האלה .ניידתגיאוגרפית 

 .בניית סרגל כלים ייחודי
הפקחים בהוצאת ל מראות על הצורך הגדול שבמערכות הגיאוגרפיות הניידות לשטח המסקנות מהשימוש 

למרבית , מבחינת דיוק המכשירים. כדי עבודה בשטח תוךלתשאל את המידע  מהמשרד ובאפשרותהמידע 
בנשיאה , מאפשר נוחות בהפעלה. הדיפרנציאלי שהיה בשימוש GPS -הצרכים המכשיר מחליף את מכשיר ה

מתוכננת הרחבה של מספר מערכות הכף יד  2011במהלך . ומפחית עלויות תחזוקה ברמה ניכרת

 . הגיאוגרפיות בארגון
י עדכון מידע מגופים השותפים "מידע בסיס הנתונים הגיאוגרפים הזמין הן ע במהלך השנה גדל ועודכן

  .י גופים חדשים שהצטרפו"בפורום הבין משרדי והן ע
בקשות למידע גיאוגרפי טופלו ומידע ממסד הנתונים הגיאוגרפים הועבר לגופים ורשויות עימם אנו  20 -כ

מתכננים המכינים פרוגרמות עבור הרשות ולסקרים  ,וכן לחוקרים ותלמידי מחקר באוניברסיטאות, פ"בשת
 .אקולוגיים



 0202ג "ח רט"דו

 08 

 כחלק מהשותפות בפרויקט BIOHABמיפויי הצומח שבוצעו בשיטת נמשכה העבודה של קליטת ועיבוד 

(EBONE (European Biodiversity Observation Network. 

המידע לצורך שיפור קבלת  הורחב מאוד בסיס, במסגרת ריכוז המידע הגיאוגרפי בנושא חוף וים תיכון
 .ההחלטות בנושאי מדיניות הרשות בתחום זה

הושלמה במהלך ' כרך ב -צמחים בסכנת הכחדה בישראל  -העבודה על בסיס הנתונים של הספר האדום 
 .נערכו ניתוחים סטטיסטיים והופקו מפות תפוצה, במסגרת זו בוצע טיוב ועיבוד הנתונים. 2010שנת 

המבוסס על טכנולוגיית , האתר. אתר אינטראנט גיאוגרפי לשימוש כלל עובדי הרשותהשנה הוקם לראשונה 

ArcGisServer  מביתESRI ,גם , מספק אפשרות לצפות ולתשאל מידע גיאוגרפי מכל מחשב ברשת הרשות
כתוצאה מכך הורחבה מאוד החשיפה של המידע הגיאוגרפי . כאלה שבהם לא מותקנת תוכנה גיאוגרפית

 .תוך הרשותהאירגוני ב
 

 תשתיות

  .SAVEמתן מענה לפעילות רצופה וסדירה של כלל ציוד המחשב והמערכות עד למימוש תוכנית טבע
התקנת מערכת סינון המאפשרת  . eSafeמידע ושדרוג שרתי סינוןהאבטחת מתמיד של מערכות שיפור 

 .('וכד YouTube ,Facebook ,Twitter) Social Media ו בNew Mediaשימוש ב  למשתמשים אפשרויות
כולל סלילה , תקשורת קוויתרשת ל תסלולאריהרשות המחוברים באמצעות רשת תקשורת העברת אתרי 

 .של קווי תקשורת בזק למגוון רחב של אתרי הרשות
, ESRI( תחת הסכם ממשלתי) MICROSOFTחתימה על הסכם תחזוקת רישיונות שימוש בתוכנות ומערכות 

 . 'מערכות אבטחת מידע וכד

 
 קופות

 :שיפור מהירות הקופות
 שודרגו קווי התקשורת לקופות -

 הועברו קווי התקשורת הסלולרית לקווי בזק -

 בוצעה הפרדת שרתים -
 אופטימיזציה של מערכת הקופות -

זיכויים , דוח סוכנים, חסימת עתק חשבונית, החלפת משמרת)פיתוח והטמעה של שינויים במערכת , אפיון
 .(לסוכנים

  .מערכת בקופות ובמרכז הרשתשודרגה גרסת 
 .הותקן שרת בסיס נתונים חדש למערכת הקופות

לקיצור זמני ההמתנה בקופות של המנויים באתרי ( שימוש במסופוני קופה) Q-BUSTERהטמעת פרויקט 

בעתיד תבחן גירסה משופרת של המסופונים אשר תאפשר לנתב אליהם גם את הלקוחות שאינם . הרשות 
 . מנויי רשות

 . מרחבים/ מחוזות/ יון והטמעה של דוחות ניהוליים למנהלי אתריםאפ
 . זמני תגובה ורמת אחריות, הכולל רמת שרות Verifoneבניית הסכם למתן שירותים חדש עם חברת 

 

 שונות
 (.PCIתקן ) של חברות האשראיבינלאומיים יישום תקני אבטחת המידע התחלת 

 ותרנט לפרסום עבודות מדעיות לא אקדמיהתקנה והטמעה של אתר אינט, השלמת הקמה
 (./http://www.conservation-nature.org.ilכתובת האתר )

 . של הרשות הסבת נתונים והטמעה של מערכת האינוונטר, התקנה, שדרוג

 .(ומקושרת אליה)בדיקת חלופות למערכת הזמנות במוקד המבוססת על מערכת הקופות 
 .הרשות מיגון אתרי ולוגיות לדרישות כפי שעלו מתוכניתפעילה ומציאת חלופות טכנהשתתפות 

 
 חטיבת משאבי אנוש

 
 לימודים

 

  לומדים  17 – לימודים אקדמאיים 
 עובדים  41  - הכשרות שאושרו 

 
 (ח"אש 45)  יחידתי או חיצוני, ן"מימון משא

 

 ל "סמנכ-וכלכלי ן"אישורים ניתנו בפורום משא
 2010מבר דצ-אוקטובר   ס לניהוג והכשרות"ביה 

 24   לומדים 
 2  (אלי שדות ואייל מיטרני)אנשי צוות פדגוגי 

 ג"מרצים מהאוניברסיטה הפתוחה ומרט  
  שבועות 9קורס בתנאי פנימייה למשך 

 2010' דצמ 15-הקורס הסתיים בהצלחה ב. 
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 קורס מוצלח מבחינת התכנים והרכב האנשים 

 עם סיום הקורס מסתמן הצורך: 

 אפיון הלומדים בקורס 
 ת סגל מלווהקביע 

 חשיבה מחודשת לגבי משך ותנאי הקורס כולל מיקום 
  קורסים 2צורך בקביעת תקציב שנתי לביצוע 

 

 סל רווחה
  7-14קייטנה ילדי עובדים גילאי. 

   14-17טיול ילדי עובדים בוגרים גילאי . 
  (ו בשבט ופסח"ט, ראש השנה)מתנות לחגים 

 מתנות אירועים אישיים . 

 ולמתגייסים' תות אחלוקת שי לעולים לכי. 
  ופרישה לגמלאות( שנה 20, 15)מתנות לעובדים ותיקים 

 נופשונים 
 ולחגי העדות השונות, משלוחי כרטיסי ברכה לאירועים אישיים  

 
  פעילות רווחה

 כנס עובדים 

 טקסי מינויים  פעמיים בשנה 
 הלוואות 

 ל"סיוע מקרן מנכ. 
 גמל וקרנות , קופות פנסיה)ם מלאי טיפול כולל בעובדים הזכאים לתנאים סוציאלים

 (השתלמות

 חלוקת מדים 
  ריסק ובריאות, אובדן כושר עבודה -ביטוחי קולקטיב 

 ביטוח תאונות אישיות 
 ונזקים  אובדנים 

  מחלות ממושכות -ביקורי חולים  
 

 איוש מכרזים

 

  11 מכרזים פנימיים 

  16 מכרזים משולבים 

  14 מכרזים חיצוניים 

  14 קיד העברות מתפקיד לתפ

  55 כ "סה                                                     

 

 עבודה פרטית
 עבודות פרטיות  37אושרו 

 
 המדע חטיבת

 
 כללי

בחטיבה . מדע משמשת כגוף המייצר ידע ומדיניות המנחים את פעולות הרשות בעבודות השימורהחטיבת 

היא שומרת קשר עם כל גופי האקדמיה הרלוונטים , ניםישנם מדענים האחראים על תחומים מדעיים שו
פעולת החטיבה נעשית הן בעזרת יוזמות של . בארץ והיא יוזמת ומנחה מגוון רחב של סקרים ומחקרים

קבוצות דיון וימי עיון מדעיים , פורומים, המדענים השונים המאיישים אותה והן דרך מגוון רחב של מפגשים
 . מדינית -שאי העבודה של חטיבת מדע בהתייחסות ארגונית להלן מוצגים נו. מקצועיים

 

 אגף אקולוגיה
 

 ר נעם לידר"ד -מנהל אגף אקולוגיה 
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 :הגדרת תפקיד

הכנת תכניות פעולה לשימור מינים ביולוגיים . חיים וצמחים-אחריות מקצועית לנושאי ממשק אוכלוסיות בעלי

ניטור הקשורות לממשק ושימור אוכלוסיות מינים  ותכניות, מחקרים, הכוללות ייזום ובקרה של סקרים
 . פיקוח ובקרה על תכניות לריסון מינים מתפרצים ומינים פולשים. נדירים

 
 :2010פרויקטים מרכזים שבוצעו במהלך 

בהם  שעסקתי נושאים להלן ,תחומים מנהלי של בסיכומים המפורטים פרויקטים על ובקרה לליווי בנוסף

 :ישיר באופן
 

 טלפיםניטור ע
 .ניטור מצב אוכלוסיות עטלפים בישראל :מטרה

 (.ט"החלה, מרכז יונקים)ר עמית דולב "י ד"המשך מימון ומיסוד סקר בצפון ישראל המבוצע ע :שיטה

 . פי המתכונת המבוצעת בצפון-נדרשת תוכנית ניטור כלל ארצית על :מסקנות
 

 מיני דגי מים מתוקים  בסכנת הכחדה
 .כנת תוכנית פעולה לשימור ומניעת הכחדה של דגי מים מתוקיםמיפו הצרכים וה :מטרה

 .בקרה על פעילות ניטור לבנון הירקון, יצירת תוכנית להצלת בינון דורי :שיטה
 .לטיפול בכל המינים ובכל הרבדים( אקולוג אקווטי)נדרש פרויקטור : מסקנות

 

 שימור סומית הגליל בעין נור
 באתרו תוכנית לשימור סומית הגליל :מטרה

ביוטיים -ליין לבית הגידול של הסרטן אשר כוללת בדיקות של התנאים הא-בניית תוכנית ניטור און: שיטה
 .כי"איסוף פרטים לגרעין גיבוי בגן החיות התנ. נשכר פרויקטרור לריכוז בניית המערכת. ונוכחות הסרטן

 .ין הרבייה הושלם בהצלחהאיסוף פרטים לגרע. נדרש תיאום לפעילות במעיין מול מקורות: מסקנות

 
 שימור הלוטרה

 כי"הקמת גרעין רבייה בגן החיות התנ :מטרה
 .נלכד זכר אחד. הוקם כלוב מתאים בגן החיות. לכידת שלוש לוטרות לגרעין רבייה: שיטה

 . מצריכה פרויקטור מקצועי בהשקעת זמן גדולה. הלכידה היא פעולה מסובכת ואיטית: מסקנות
 

 ראים בנגבמחקר על תפוצת הפ

 .שותפות במחקר על תפוצה ודגמי התבססות של אוכלוסיות פראים בנגב: מטרה
 .גוריון-דוד באוניברסיטת בן-ר שירלי בר"מצלמות אוטומטיות למחקר של ד 15רכישת : שיטה

 . נדרשת מיומנות בהפעלת המצלמות. המצלמות מהוות כלי חשוב לניטור אוכלוסיית הפראים: מסקנות
 

 יבשה המדברישימור צב ה

 .הערכת מצב הצבים בשטחי החולות ובחינת הצורך בהקמת גרעין רבייה: מטרה
י בועז שחם בשיתוף "הסקר בוצע ע. סקר לבחינת גדלי אוכלוסייה בשמורות החולות בנגב המערבי:  שיטה

 .עם מחוז דרום
צבים מוחרמים הנמצאים  .אין בשלב זה כוונה להקים גרעין רבייה. נלמדו שיטות מתאימות לניטור: מסקנות

 .בר יוטבתה לא יושבו לטבע עקב סכנת העברת מחלות-בחי

 
 :תוכנית לשימור מיני צומח אדומים

 טיפול במיני צומח נדירים :מטרה
החל התהליך הראשוני של  2010בשנת . כתיבת תוכנית לשימור מיני צומח המופיעים בספר האדום :שיטה

החל שלב . דירוג המינים משמש ככלי מכוון לסדרי קדימויות. וםיצירת תוכנית המבוססת על הספר האד
לכתיבת מסמך מנחה ( ר גדי פולק"ד)עיקרי התוכנית הוגדרו לרפרנט . תכנוני מפורט לתוכנית כוללת

 .מפורט

ויכוון לתוכנית פעולה , ימפה אמצעים קיימים ונדרשים, נדרש להקים צוות היגוי אשר יגדיר יעדים :מסקנות
 .  יות תקציביותעם משמעו

 
 לפעולה ידע בסיסי בניית

 :מטרה

 .דיגיטליים באמצעים מהשטח נתונים איסוף שיטת פיתוח
 :שיטה

יד ונאספו -מחשבי כף 130כ חולקו "סה . היד לכל הפיקוח האזורי-הושלמה פריסת מחשבי כף 2010בשנת 
כל (. ים מאז תחילת הפרויקטנתונ 87,000-כ נאספו למעלה מ"סה)תצפיות  54,000 -למעלה מ  2010בשנת 

(. תצפיות 31,758)הועברו למאגר הנתונים הרשותי   2010ח וצמחים לשנת "התצפיות האקראיות על בע
החלה בניית תוכנית לניתוח הנתונים ברמה ארצית ולשיפור היכולות במחוזות לניתוח נתונים לטובת ניהול 

 .נכון של עבודת הפקח והנושאים האקולוגיים
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 : מסקנות

אך גם לניהול השטח מבחינת , הכלי נמצא יעיל ביותר ומוביל לתובנות במגוון נושאים הקשורים לאקולוגיה

נדרש להמשיך בבניית תוכנית לניתוח הנתונים ברמה ארצית ולשיפור היכולות במחוזות . פיקוח ואכיפה
ורמה הקיימת מהווה בסיס הפלטפ. לניתוח נתונים לטובת ניהול נכון של עבודת הפקח והנושאים האקולוגיים

 . מצריך הכוונה של פעילות הביולוגים המחוזיים וכתיבת תוכנית –טוב לבניית תוכנית ניטור בשמורות טבע 
 אוהד הצופה  - אקולוג עופות

 

 : הגדרת תפקיד
כחדה הגנה ומניעת ההבמסגרת זו אחראי על ניטור וזיהוי גורמי איום וקידום ה. ג"רפרנט לתחום עופות ברט

מענה  ;הנחיה מקצועית לויסות וממשק מינים שאוכלוסיותיהן יצאו מכלל איזון ;של עופות בר המוגנים
סיוע בהקשר של עופות  ;ניהול מפקד עופות המים ;לבעיות וקונפליקטים של עופות בר עם משק האדם

 .ח לחיות בר"ניהול התחום הזואולוגי במסגרת ביה. חנוך והסברה, לתחומי אכיפה

 
 :2010-מרכזיים ב נושאים

 נשרים 
 .מניעת הכחדה: מטרה

י "ע ספירות וסקרי קינון ומעקב אינדיווידואליי "ע גודל אוכלוסייההערכת : נמשך הניטור הכלל ארצי: ביצוע
סיבות רוב האך , נמשכת מגמת ירידת האוכלוסייה ;(GPS/כולל שימוש במשדרי לוויין)סימון ומישדור , לכידה

נמשך בהצלחה מבצע הגדלת הגיוס  ;לוויני מרמז על תמותה מחוץ לגבולות הארץהמעקב ה ;ברורות אינן

נמשכה הסדרת הפעלת ממשק האכלה בכלל ובמסגרת  ;בנשרי גמלא וההשבה לכרמל מגרעין הרבייה
מניעת התרבות טורפים והרעלות ומיסוד אספקת מזון איכותי )והחל ממשק סניטציה בגולן  ל"פ עם כי"השת

התחדשות גדולה  ;הושלמה תוכנית ממשק נשרים ונמצאת בשלבי הטמעה במחוזות; (פגריםלדורסים אוכלי 
הוחל בישום ניסוי של שבב אלקטרוני חדשני המוצמד  ;במושבת הנשרים בנחל עמוד ללא כל התערבות

 (.בר כרמל-גמלא וחי)לתג הכנף כחלק ממחקר על השימוש והתנועה בין תחנות האכלה ואתרי פעילות 

 .המשך והשלמת ביצוע התוכניות. אין: מסקנות
 

 שקנאים 
של  יפרלימינרמיזעור הקונפליקט עם המדגים וביצוע שלב , של השקנאים הנודדים" מעבר בטוח: "מטרה

מחקר שמטרתו להבין את נדידת השקנאים בארץ ואת הסיבות ודרכי התמודדות מתאימות לקונפליקט עם 
 .המדגים

חוף כרמל , רום העונה לאספקת דגים בשמורת החולה בעמק עכוהתארגנות מצוינת ט: כללית: ביצוע

בזכות ניהול ממשק  וזאת בכל האזורים לא נרשם קונפליקט, בית שאן-פרט לעמק חרוד. ובעמק חפר
לא היה שימוש בהיתר בתחמושת חיה ככלי לגירוש ושמירה על  .האכלה יחד עם שמירה נכונה במדגים

, נלכדו בהצלחה שקנאים נודדים, לראשונה בעולם .או שקנאים ירוייםלא נמצ, מדגים ופרט לעמק בית שאן
לוויין ואוגרי נתוני -נקלטי GPSבשיתוף עם חוקרים מהאקדמיה הוצמדו משדרי . פותחו שיטות סימון ומעקב

GPS הניטור היה מסודר ומקיף תוך סיוע  .משדרים לצורך מעקב אחר התנועה בארץ ונדידה ארוכת טווח 6-ל

 .א"חיה ותאום עם
ההיערכות המוקדמת לאספקת דגים הפחיתה נזקים  .בשיתוף מדגיםהמשך ממשק האכלה יזומה : מסקנות

הוכחה ". ציר המערבי"הרחבת הניטור ל. שמירה על המדגים ללא שימוש בתחמושת חיה .למדגים
 .ההיתכנות של מחקר המתבסס על לכידה וסימון פרטים נודדים

 

 קטות 
במטרה למנוע את  חדת זנב וניטור מצב הקטות בנגב הקבוק של אוכלוסיית הקטזיהוי צווארי הב: מטרה

 .מערבי-הכחדת המין בנגב הצפון
י תצפיות אינטנסיביות מרוכזות וניסיונות לכידה "התרחב הניטור והניסיון להבין את גורמי הפגיעה ע: ביצוע

האוכלוסייה . ות ברחבי מחוז דרוםמיני קט 4זו השנה השלישית בה בוצעה ספירה כללית של . לשם מישדור
הוברר כי הקטות חדות . כל מחזור חייהם על שטחים מעובדים. פרטים 250-כ: מערבי-היציבה בנגב הצפוני

 .החל מאמץ לכידה ונלמדו שיטות שונות. הזנב שותות מחלקות שעברו שעות בודדות לפני כן ריסוס

בדיקות רעילות והשפעות של חומרי הריסוס בשדות יש להגביר את קצב העבודה ובכלל זה ביצוע : מסקנות
 .לכידה בחורף ושיפור מאמצי הלכידה באביב ובקיץ, בהן ניזונות ושותות

 
 מניעת התחשמלות 

 מיזעור בעיית ההתחשמלות של עופות על קווי מתח גבוה: מטרה

ש כמסמך מנחה הוכן מסמך מדיניות לנושא קווי מתח גבוהה ומניעת פגיעה בעופות שהוצג ומשמ: ביצוע
חלקו , ירד ההתחשמלותמספר מקרי . נמשך מיגון עמודים לפי דרישה ותוכנית. למתכננים בהגנת הסביבה

 .עדין אין מענה לבעיית ההתנגשויות(. אתרי ריכוז אשפה)בזכות מיגון אתרים עם פגיעה רבה 

 2010 2009 2008 2007 שנה

 79 109 90 111 מספר מקרי התחשמלות
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יש הבנה ונכונות להקים . י במיגון עמודים קיימים מסוכנים מצוין"פ של גורמי השטח של חח"תהש: מסקנות

 .י"קווים חדשים באזורים רגישים באופן שאינו מסכן עופות אבל עדין לא כחלק ממדיניות מובנת בחח

 
 אנרגיית רוח 

 מניעת פגיעה אפשרית לבעלי כנף: מטרה
 .קביעת הנחיות לניטור מקדים וניטור אחרי הקמה. וות רוחבחינת תוכניות והצעות להקמת ח: ביצוע

התקבל סט הנחיות בסיסיות . פ מצוין עם אגף שטחים פתוחים במשרד להגנת הסביבה"שת: מסקנות

 .לתסקירי השפעה על בעלי כנף בהם מחויבים יזמים
 

 שחפיות מקננות בישראל 
 מניעת הכחדה אוכלוסייה מקננת: מטרה

פותחה . רפסודות לקינון נבנו והושגה הצלחה ברבייה עליהן. תוכנית ממשק וניטורהוחל בביצוע : ביצוע

. שיטה לסימון אוכלוסיית המינים ללא צורך בהפרעה למושבות הקינון והחל מעקב אחר פרטים מסומנים
עדין בעיית הצלחה נמוכה . פ עם מפעלי המלח בעתלית ועם מועצה אזורית חוף כרמל"שופר מאד השת

 . ך בזכות הניטור זוהו חלק מהגורמיםברבייה א
. עדין ההצלחה ברבייה נמוכה עקב בעיית טריפה. שחפית הים מגלות גמישות באיכלוס אתרי קינון: מסקנות

 (.שמורות טבע, קרי)בעיה מרכזית היא שאתרי הקינון העיקרים אינם במקומות מוגנים סטטוטורית 
 

 אק'ר מרגרטה וולצ"ד  -ית צמחים אקולוג

 
  :רת תפקידהגד

 
הנמצאים , אחריות מקצועית לנושאי הבוטניקה ברשות בדגש שימור וממשק של אוכלוסיות צמחים .1

 .בסכנה או באיום

 
קידום התכניות ובקרה על . הכנת תכנית שימור ממשק וניטור למיני צמחים שבסכנת הכחדה .2

 .ביצוען
 

קידום התכניות . ים לאומייםממשק וניטור לבתי גידולם בשמורות טבע ובגנ, הכנת תכנית שימור .3
 .ובקרה על ביצוען

 

ברמת )ממשק והערכת השפעות סביבתיות בתחום הבוטני , ייזום סקרים ומחקרים לצורכי שימור .4
רפרנטורה מקצועית . ביצוע עצמאי של סקרים ומחקרים בתחום(. חברות צומח ואוכלוסיות צמחים

 .י רשותעל ביצוע סקרים ומחקרים בתחום הנערכים על ידי עובד
 

 .אחריות להעתקות והשבות של צמחים .5

 
. בגנים ובשטחים פתוחים, הנחיית הביולוגים המחוזיים בנושאי ממשק ושימור של צמחים בשמורות .6

 .מתן סיוע מקצועי, מעקב אחר ביצוע ההנחיות
 

 ג"תפקיד פקיד היערות ברט .7

 
 :2010פרויקטים מרכזיים שבוצעו בשנת 

 :מגוון ביולוגי בקנה מידה ארצי פיתוח וקידום שיטות ניטור של .1
a.  המשך מיפוי בתי גידול בשיטתBIOHAB  במסגרת פרויקט בינלאומיEBONE –  בחינת השיטה

 (עבודה עם נעם לוין)בחינת יכולת זיהוי טיפוסי צומח בחישה מרחוק . ושדרוגה
b.  עבודת צוות  –פיתוח שיטה אחידה למיפוי צומח בארץ למטרות תכנון ושמירת טבע

 ל"א וקק"עם מכון דש משותפת

c.  השתתפות בעבודת צוותים לגיבוש התוכנית במסגרת  –תוכנית לאומית לניטור מגוון ביולוגי
 ג"מאר

 ניטור מגוון ביולוגי בשמורות טבע .2
a.  תחילת פרויקט פיילות של ניטור שמורות על פי עקרונותEBONE ( שילוב של חישה מרחוק

חולות , בארי, עינות צוקים, חורש עדולם, הכרמל: בחמש שמורות נבחרות( ודיגום בשטח

ניסיון להתאים שיטת הניטור לשאלות ממשקיות (. הפרויקט מנוהל על ידי לינדה)סמר 
 ספציפיות ולבתי גידול שונים

b.  פרויקטLTER  המשך ניטור מגוון צמחים בחלקות ניסוי הבודק  -בשמורת חורש עדולם
 שנתי-דיגום אחרון לפני סיכום רב. השפעת צומח מעוצה וכריתתו על מגוון ביולוגי

 :טיפול בצמחים בסכנת הכחדה .3
a.  השתתפות בצוות העבודה בניהולם של אבי  –הגדרת שטחים חשובים לשימור צמחים

 שמידע ואליעזר פרנקנברג
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b.  המשך הפרויקט –פרויקט שימור זרעים של צמחים בסכנת הכחדה בבנק הגנים הלאומי 

c.  מסמך שימור צמחים בסכנת הכחדה– TOR ר גד פולק"וליווי כתיבת המסמך על ידי ד 

d. ליווי מקצועי של גני מקלט בשמורות טבע ובגנים לאומיים 
e.  סקרים לאיתור –השלמת מידע על אוכלוסיות בר של צמחים בסכנת הכחדה  ועדכונה

באזור אילת במימון (: ג וביצוע חיצוני"מימון רט)צמחים נדירים וצמחים בסכנת הכחדה 
 בהרי יהודה, באזור השרון,, ג"משותף עם המאר

 טיפול בצמחים פולשים .4

a.  שלבים אחרונים בעריכה –טיפול בצמחים פולשים בעבודות תשתית  –מסמך מדיניות 
 תפקיד פקידת היערות .5

a.  הכשרה לתפקיד פקיד היערות  -קורס הגנת אילנות 
b. רשותי ומול פקיד היערות במשרד החקלאות-ביסוס נהל עבודה פנים 

c. ניות כריתה אזוריות וקידום אישור התוכניות מול פקידי היערות במשרד ריכוז כתיבת תוכ

 החקלאות
d.  שיפור רמה מקצועית בתחום האחריות החדש –קורס גיזום ואורטופדיה של עצים 

 
 ר סיימון נמצוב"ד  -חיות בר אקולוג 

 
 :הגדרת תפקיד.  1

רנט לחיל האוויר במניעת כולל רפ)רפרנט מדעי לרשות במניעת קונפליקטים בין חיות הבר לאדם  .1

 (.נזקי חיות בר לתעופה הצבאית
 .CITESונציג מדעי של מדינת ישראל לאמנת , בקרה על הסחר בערכי טבע ומניעת מינים פולשים .2

 .רפרנט מדעי בתחום הציד וניהול המעבדה לזיהוי שערות חיות בר .3
 

 

  2010רויקטים מרכזים שבוצעו במהלך פ.  2
 

 מסקנה ועביצ מטרה פרויקט  תחום

נזקי חקלאות 
ומניעת 

 קונפליקטים

הסברה והנחיות 
 לפקחים

ארגון שתי השתלמות 
לפקחים על מניעת נזקי 

חקלאות והרעלות כולל 
 הכנת חומרי הסברה

השתלמות בת  –בוצע 
יומיים למחוזות צפון 

ומרכז ועוד השתלמות 
בת יומיים למחזות 

 .ש ואילת"יו, דרום

אך לא , מוצלחות
היתה מספיק 

שתתפות של ה
מסקנות . מנהלים

מפורטות במסמכי 

 .סיכום

הצטיידות ורכישת   

אמצעים לפקחים 

הכשרת פקחים ; (לייזר)
; לשימוש ברובה הלייזר

העברת כל הרכישות 
 לברוך

רובה   –בוצע חלקית 

אך בסוף , הלייזר הוכן

השנה עדיין מחכים 
להנחיות בטיחות 

 .מאגף בטיחות
כל הרכישות  –בוצע 

 . ךבידי ברו
 

עדיף המצב בו 

חטיבת מדע אינו 

עוסק ברכישה 
אלא רק נותן יועץ 

 .לציוד

הנחיות והסברה  

 לחקלאים

עריכה והפצה של 

מהדורה מתוקנת של 
השועל "חוברת מידע 

ודיסק מידע " והכרם

 לחקלאי

יש גם הרבה  -בוצע 

: עבודה בשותף
, הרצאות, טלפונים

עם חקלאים , סיורים

 .ופקחים

 .תמיד צריך עוד

ארגון ביתן של הרשות   

בתערוכה אגרומשוב 
לחקלאים וגם  2010

 כנס חקלאים בערבה

שיתוף פעולה טוב  בוצע 

 עם אגף הסברה

ניסוי של חומר דחייה   
 "נדידה"לציפורים 

, במטעי קיבוץ צובה

בשיתוף מחוז מרכז 
 ואגן כימיקאלים

הניסוי בוצע אך 
 התוצאה שלילית

לפעמים צריך 
להשקיע זמן רב 

ל משהו עם ע

סיכוי קטן 
רב ,  להצלחה

 .לצורך יחסי ציבור

הכנת מלכודת דררות   

בשיתוף משרד )

 (החקלאות

עד סוף )בוצע חלקית 

יש מפרט אך  2010

 (לא נבנה
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 מסקנה ועביצ מטרה פרויקט  תחום

טיפול בנתונים  

 ממחשבי כף היד

בוצע  2010עד סוף  ניתוח נתונים מהמחוזות

 .חלקית

דרוש הרבה זמן 

 לביצוע

סחר ומניעת 
 שיםמינים פול

הערכת סיכון 
למניעת מינים 

 פולשים

הכנה והפצת רשימה 
לבנה של מינים 

 מותרים בסחר

  בוצע חלקית 

נמלת האש  
 הקטנה

ארגון הדברה בשמורת 
" מורד הירדן"טבע 

פיזור באמצעות )
 ; (מסוק

דרושה הערכת  בוצע
סיכונים לאתרי 

 הרשות

השתתפות במשלחת  CITESאמנת  

של מדינת ישראל 
העולמית של לוועדיה 

; (בקטאר)האמנה 

הצגת שינוי סיווג מעמד 
חרדון צב הדור בנספחי 

הפצת ; CITESאמנת 
ח השנתי "הדו

 .למזכירות האמנה

 ;בוצע

 ;בוצע
 בוצע

שיתוף פעולה טוב 

 .  אכיפה' עם חט

הרצת מעבדה לזיהוי  זיהוי שערות ציד
הכנת ; שערות חיות בר

' חוות דעת לחט
מתן עדות ; אכיפה

; פטבבית המש

לפקחים על שיטה 
 .נכונה לאיסוף שערות

כתבתי השנה .  בוצע
חוות דעת  15-כ

בתחום זה והייתי 
 5-בבית משפט כ

 .פעמים

שיתוף פעולה טוב 
אכיפה ' עם חט

 ופקחים

 
 

 ר רוני קינג"ד  -וטרינר 

 
 הגדרת תפקיד

 . תפקידו המרכזי של ווטרינר הרשות הוא לתרום להגנה על חיות הבר בבר ובשביה
פעולות להקטנת הקונפליקטים שבין חיות הבר לחיות המשק ולאדם ופעולות להגנה  -שתי דרכים עיקריות

 .על אוכלוסיות מינים שבסכנה

 
 פרויקטים מרכזיים שבוצעו

 מסקנות ביצוע מטרות  הפרויקט

החיסון 
האוראלי 

לכלבת בצוע 
וניטור הצלחתו 

 והשפעותיו

חיסון התנים  .1
 והשועלים

ניטור השפעות  .2
חיסון  על ה

 האוכלוסיות

ח "כתיבת דו .3
 .ביניים מקיף

 מבוצע .1
מבוצע בשיתוף זלץ ועמית דולב ואלון  .2

דגמי , לימוד דמוגרפיה –רייכמן 
 .נסויי השפעת סניטציה, תנועה

 בוצע .3

פועלים .  יימשך .1
 .פ אזורי"לשת

יש תמורה  .2
 לאגרה

החיסון אינו גורם  .3

להגדלת 
 .האוכלוסיות

 

קידום נושא 
 הסניטציה

, להמשיך במאמצים ט"מול גופים מקומיים מול השו פעילות  .1
 יש התקדמות

ליישמניה 
במסגרת צוות 

פעולה 

 בינמישרדי

 זיהוי חיות המאגר .2
תחילת בחינת  .3

דרכי פעולה 

 להפחתת המחלה
לימוד דגמי  .4

תנועה של 
 השפנים

אחריות על דיגום של בעלי חיים וניתוח 
 .התוצאות

 

 
 משדרי . מעקב טלמטרי על ידי דוקטורנט

GPS  ומשדרים רגילים 

ניתן לצמצם את 
היקף לכידות 

.  היונקים ולמקדן

פעולות מניעה 
 .בעיקר נגד הזבובים

 !בעצומו

סכום ממצאי 

תוצאות 
בדיקות במכון 

 הווטרינרי

בסיס לניטור מחלות 

 בחיות בר

 . בוצע 2009

בנושא מחלות   OIEמוניתי כנציג ישראל ל 
נוצר . (National Focal Point)בחיות בר 

 .קשר עם גופים בינלאומיים

 חשוב ויש למסד

ההליך  -בעייתילאגן " איתן עמיחי"הועבר מחברת רעל יעיל ובטוח כנגד ייבוא ובדיקת 
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 -היתכנות ל
Starlicide 

 .נמשך .כימיקלים עורבים

בדיקת 

האפשרות 
לעיקור חיות 

בר  בפיתיון 
אוראלי 

Gonacom 

מענה לריבוי 

באוכלוסיות מינים 
 םמתפרצי

להמשיך לשמור על  אין פתרונות בינתיים -הקשר נמשך

 קשר ולחכות לפתרון

 
 

 אגף סביבה 
 

 .אגף סביבה ברשות הטבע והגנים פועל במסגרת חטיבת מדע

 אגף סביבה עיסוק בשימור ושיקום. 

  שיקום בתי גידול לחים –תחום המים כמות ואיכות. 

 בתחום האקולוגי של שטחים פתוחים. 

 של הסביבה הימית בתחום האקולוגי. 

 בתחום האקולוגי של שימור ושיקום בתי גידול לחים. 

 ח וצומח בסביבה מימית"בתחום האקולוגי אקווטי השבת מינים בע. 

 
 :במהלך השנה קודמו הנושאים הבאים

בפרוגרמות ותיקי ממשק , ביוטים בעבודה המקצועית מדעית של הרשות-ריכוז הנושאים הא .א
 (.אקולוגים ומתכננים)הדרגים המקצועיים בהנחיית , לשמורות וגנים

הקשורים לפעילות  םמחקרים ומיפוי בנושאים גיאולוגים הידרולוגיים וגיאומורפולוגיי, נערכו סקרים

 .השוטפת של הרשות
 .עריכה ויישום של תכניות ממשק, רפנטורה מקצועית לכתיבה .ב

ההתייחסות כללה . יבית מדעיתלתכניות אב ולפרוגרמות פיתוח בראיה אינטגרט( שיפוט)התייחסות  .ג
 .י גורמי חוץ"פרויקטים יזומים מתוך הרשות ולפרויקטים של פתוח תשתיות ע

הכנת , יישום הקצאות, הקצאת מים לטבע, התמודדות עם מצבי משבר, ריכוז כל נושאי המים .ד
ח בשיקום בתי "בהיקף של עשרות מלש, הנחיות לתכנית להקצאת מים לטבע וקידום פרויקטים

 .ול לחיםגיד

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

 .הכנת המערכת ככלי תומך החלטות לשיקום בתי גידול לחים
 

 :אגף סביבה מיצג את הרשות במספר ועדות שיפוט חיצוניות

 צוות , ועדת שיפוט תכניות, ועדת החדרה, ועדת קידוחים, ועדת מים עיליים –ים רשות המ

 .לירושלים 5היגוי קו 
   ועדת היגוי הידרולוגית, ועדת מאגרים, ועדת שיפוט לניקוז -משרד החקלאות. 

  מנהלות מקומיות, מנהלת נחלים ארצית –המשרד להגנת הסביבה. 

  ף"ולחו, 35א "תמ –מועצה ארצית. 

 

 וגיה אקווטית אקול
 .טיפול מקצועי והנחיית אקולוגים לגבי תפקודן של המערכות האקולוגיות המימיות .א

 .מעורבות בהכנת תכניות ממשק ושימור של שמורת טבע וגנים לאומיים .ב
 .לווי מקצועי מדעי של ממשק בתי גידול לחים כולל תכניות שיקום .ג

 .ל דו חיים וחסרי חוליות הנמצאים בסכנהכול, הכנת תכניות שימור והשבה של בעלי חיים אקוטיים .ד

 .ייזום וביצוע מחקרים וסקרים בנושאי הממשק והשימור של מערכות האקולוגיות המימיות .ה
 –משרד החקלאות )חיזוק הקשר והפעילות המשותפת עם גופים ממשלתיים ואחרים שעניינם בים  .א

 (. NGOs, רשות העתיקות, חיל הים, אגף הדיג
 .ות האקדמיה וחוקרים בנושאי יםחיזוק הקשר עם מוסד .ב

 

 אקולוג שימור ושיקום בתי גידול לחים
 .טיפול מקצועי בכל נושאי תפקודן של המערכות האקולוגיות המימיות .א

של מינים מימיים ובקרה , מעורבות בהכנת תכניות ממשק ושימור של שמורות טבע וגנים לאומיים .ב
 .על ביצוען

 .כולל תכניות שיקום, בתי גידול לחים מדעי של ממשק ושימור –ליווי מקצועי  .ג
ייזום וביצוע מחקרים וסקרים בנושאי הממשק והשימור של מערכות אקולוגיות מימיות והביוטה  .ד

 .שלהן
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הכנת דרישות , ריכוז מערך הקצאות המים לבתי גידול לחים, ניהול מערכת המידע בתי גידול לחים .ה

 .כמות ואיכות –מים 

 :במהלך השנה להלן מספר נושאים אשר קודמו
 .הסדרת נושא המים בנאת עין גדי .א

 .הסדרת נושא המים במעיינות תל דן .ב
 .הסדרת נושא המים בנחל עיון .ג

 .קידום שיקום נחל עין בוקק .ד

 .קידום שיקום עין צין עקרבים .ה
 .הסדרת נושא המים במערכת מקורות הירדן .ו

 .35א "העברת מסדרונות אקולוגיים מעודכנים לתמ .ז
 .משטחי גידוד יפו, מפרץ עכוביצוע סקרים ימיים ב .ח

 .קידום מסדרון אקולוגי גלבוע צבאים .ט

 .השפעת מתקני ההתפלה על הסביבה הימית .י
 

 :תחומי עיסוק עיקריים
אפיון ומיפוי בתי גידול לחים בשמורות כבסיס לתכניות . אפיונם ומיפוים, איתור בתי גידול לחים חדשים

ריכוז נושא . לאי וגראפי של מקורות מים ובתי גידול לחיםטב, יצירה וניהול של בסיסי מידע. ממשק ושיקום
. פיתוח מתודולוגיה להערכת רגישות וערכיות נחלים. תכניות שיקום בתי גידול לחים . הקצאות מים לטבע

חתירה להשבת אופיים הטבעי של נחלים אלוביאליים . פיתוח מערכת קלאסיפיקציה של בתי גידול לחים

טבעית לשימור בתוך מכלול " יתד"קיבוע מעמדם של הנחלים כ, חים בעמקיםושיקומם של בתי גידול ל
הטמעת השימוש בכלים תכנוניים לצרכי שמירת טבע בנושא נחלים ובבתי . שימושי הקרקע הסמוכים

התחנה לחקר , יצירת קשרי עבודה עם גופים מוסדיים משיקים לנושא הנחלים כגון. הגידול הלחים במחוזות
 .רשויות הניקוז, רשות המים, ר קרקע וניקוזאגף שימו, הסחף

 

 :פרויקטים עיקריים
  –שיקום שמורת עיינות גבתון  .1

 . ביעור המין הפולש שיטה כחלחלה משטחי השמורה, של תכנית השיקום' ביצוע שלב א
 :מטרת תכנית השיקום

 .השבה של האופי הביצתי של בית הגידול בשמורת עיינות גבתון
 :ופעולות עיקריות שנעש

 מיפוי בתי גידול עיקריים בשמורה

 מיפוי צומח
 תכנון רעיוני לבתי הגידול השונים

ביצוע פרויקט לסילוק של כול עצי השיטה הכחלחלה מהשמורה וסביבתה הקרובה וטיפול שוטף 
 . בהתחדשויות

 :שיקום עיינות חושנייה .2

 : מטרת הפרויקט
 .שחרור מים לטבע ושיקום אחו לח

 : פעולות שננקטו
 .פירוק מבנים שונים ששימשו לניצול המים, סתימת צינורות הובלה, וק מתקני איחוז תת קרקעייםפיר

 : מה הושג

 .הרחבת שטחי ההצפה, חידוש הזרימה הטבעית מהמעיינות השונים באזור חושנייה
 .אמברוסיה מכונסת –תכנית ניסוי לטיפול במין פולש  .3

התמודדות עם פלישה נרחבת של מין פולש בנחל קיימא ל-פיתוח ממשק יעיל ובר: מטרת הפרוייקט
 .אלכסנדר ובאתרים נוספים

 :פעולות שנעשו
 .קנה מצוי-ביצוע פיילוט לדחיקה תחרותית של האמברוסיה באמצעות עב

 :מה הושג

חלקת הניסוי הראשונה הראתה ייתכנות לדחיקה טוטאלית של , תוצאות ראשוניות מעודדות ביותר
 .אך הניסוי טרם הסתיים, יסויי המשך הראו תוצאות פחות מובהקותנ. האמברוסיה מגדות הנחל

 .מפות רגישות לתחזוקה בנחלים בשטחים הפתוחים .4
 .יצירת מנגנון בקרה וולונטארי ומוסכם על פעולות רשויות הניקוז בתחום תחזוקת נחלים: מטרת הפרויקטים

 .וימיפ, בוטניקה, הידרוביולוגיה, סקרי שטח: פעולות עיקריות שנעשו

 :מה הושג
 .שרון, ירדן דרומי, קישון, גליל מערבי, מפות הסכמה בשלבים שונים של בשלות ברשות ניקוז כנרת

 פרסום מסמך מדיניות נחלים .5
 :מטרות העבודה

 שיקום ושימור של בתי גידול , לפרט את העקרונות אשר ישמשו את רשות הטבע והגנים בעת תכנון

 .לחים והקצאות מים לטבע
 עשירה ועדכנית בכל הנוגע לנחלים ולבתי הגידול הלחים, אחידה, משותפת ליצור שפה . 
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  ניצול)לתת בסיס מדעי תיאורטי להתייחסות רשות הטבע והגנים לתכניות שונות בנושאי משק המים ,

מעשיים ותיאורטיים שיאפשרו שמירה על המערכת , לתת כלים מדעיים, ובנוסף(. ניקוז והסדרה

 .ושיקומם של אלו שנפגעו, מסדרונות הנחלים האקולוגית לאורכם של

 :מה הושג
 .שימוש נרחב פנימי וחיצוני בעקרונות ובגישות שהוצגו במסמך

 
 (הים התיכון)אקולוגיה ימית : תחום

 שימור סביבה ימית

 .טיפול מקצועי בכל הנושאים הקשורים בתפקודן של מערכות אקולוגיות ימיות .א
 .ושינוי גבולותיהן של שמורות חדשות בהתאם לצורך קידום וליווי הכרזת שמורות ימיות .ב

 .כתיבה ועדכון מדיניות שמורות טבע בים התיכון, ריכוז .ג
 .מעורבות בהכנת תכניות ממשק ושימור שמורות טבע ימיות .ד

 .כולל תכניות שיקום, מדעי של ממשק ושימור בתי גידול ימיים–ליווי מקצועי  .ה

נתיבי דיג )האקולוגי הימי בסביבות טבעיות ומופרעות  ניטור הסובב הימי והרחבת הידע על המצאי .ו
 (.אזורי חקלאות ימית, עיקריים של מכמורות

 .כתיבת חוות דעת מדעיות בנושאי אכיפה בים .ז
עבודה בשיתוף פעולה עם אגף ים וחופים , הכרת הזיהום הימי והשפעתו על האקולוגיה הימית .ח

 .בה הימיתבנושא היתרי הזרמות לסבי, (המשרד להגנת הסביבה)
 

 :םהתחום ומטרותיהותיאור היחידה 

 :טיפול במכלול הנושאים הקשורים בשימור המגוון הביולוגי ובתי הגידול של הים התיכון
 .קידום ופרסום מדיניות כוללת לשימור המגוון הביולוגי ובתי הגידול של הים התיכון .1

 .קידום תכנון והכרזה של שמורות ימיות .2
 .הגידול והמגוון ובמקרה של פגיעה ממשית או צפויה בהם ביצוע סקרים לתיאור בתי .3

 .עידוד וביצוע סקרים ומחקרים בנושאים יישומיים לשימור סביבה ימית .4

 .ייצוג הרשות בקשר עם גופים מחקריים וביצועיים ובכנסים ופעילויות בנושאים ימיים .5
 (התכנון המפורט משלב התסקיר הסביבתי עד שלב)מענה תכנוני לתשתיות ומיזמי פיתוח בים  .6

ג "ייצוג רט, במנהל התכנון( ף"ולחו)הועדה לשמירה על הסביבה החופית : ג בוועדות תכנון"ייצוג רט .7
 (.גז 37א "תמ, התפלת מי ים  2 2ב  34א "תמ)ת הרלוונטיות "בועדות עורכים של התמאו

 . ט ימית בארץ"לצורך קידום ש( 'אמנת ברצלונה וכד)קשר עם גורמי בינלאומיים   .8
 .ג"קידום נושא הים בתוך רט .9

 

 (:'חוות דעת וכד, היתרים" )רגילה"לא כולל עבודה שוטפת , 2010להלן סקירת עיקרי העבודה לשנת 
  

 תוצרים פעילות  מטרה פרויקט

פרסום מידע אקולוגי  קידום מדיניות
 ותכנוני בנושאים ימיים

איסוף חומר רלוונטי 
ספרות מקצועית )

 (ונתוני מיפויי

שלב הראשון סיום ה
של  מסמך מדיניות 

הסביבה החופית 

והימית של הים 
פרויקט )התיכון 

ג "ממ, פ"משותף לתו
כדיסק שיופץ ( ומדע

בחודשים הקרובים 
 . לגורמים רלוונטיים

איסוף חומר רלוונטי  י"יצירת גוף ידע ממג קידום מדיניות

ספרות מקצועית )
 (ונתוני מיפויי

יצירת ועדכון שכבות 

ך יצירת המש,  מידע
שכבות מידע ביולוגי 

 ז"מתוכנן לש

תכנון והכרזה של 
 שמורות ימיות

קידום תכנון כוללת 
 לשמורות ימיות 

הגשת תכנית 
לשמורה ימית גדולה 

 בראש הנקרה

התכנית שהותוותה 
וקיבלה ליווי מדעי 

הוגשה על ידי תכנון 
מחוז צפון לועדה 

 .המחוזית

תכנון והכרזה של 
 שמורות ימיות

תכנון כוללת קידום 
 לשמורות ימיות

גיבוש תכנית האב 
 לשמורות ימיות 

 הסתיים

תכנון והכרזה של 

קשר , שמורות ימיות
 עם גופים ממשלתיים 

קידום תכנון כוללת 

 לשמורות ימיות

, מ עם אגף הדיג"מו

 משרד הבטחון , ס"הג

גובשו הבנות עם אגף 

מ על סף "המו, הדיג
 סיום 

תכנון והכרזה של 

 יותשמורות ימ

סקרים עם ספינת  סקר בתי גידול ימיים

המחקר 

: בוצעו שני סקרים

רכסי הכורכר 
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"Mediterranean 
Explorer   " וה– ROV 

"Seaeye" של חב '
 ואמפירו

 

העמוקים מול הרצליה 
 –ואזור ניצנים 

נכתבו שני . אשקלון
 ת הפלגה"דוחו

עידוד סקרים 
 ומחקרים

ביצוע סקרים 
ומחקרים ישומיים 

הסביבה לשימור 

 הימית

הוגשו שלוש הצעות 
 : מחקר

קרן )קרן גולמן 

בשיתוף , פרטית
ל ועמותת אקו "חיא

 (אושין
 קרן משרד המדע

היוזמה הטקסונומית 
 הישראלית

שותפות בהצעת 

מחקר לבחינת 
השפעות תהליך 

התפלת מי ים על 
הסביבה הימית 

ס "ביה –ויאוליה )

 (למדעי הים רופין

 :הצעת שמומנו
טבע קידום שמירת 

ימית מבוססת מידע 

 (.קרן גולדמן)וחינוך 
השפעות תהליך 

התפלת מי ים על 
הסביבה הימית 

ס "ביה –ויאוליה )
 (למדעי הים רופין

 : הצעות שנדחו 

 משרד המדע
היוזמה הישראלית 

 לטקסונומיה 

עידוד וביצוע סקרים 

 ומחקרים

ביצוע סקרים 

ומחקרים ישומיים 
לשימור הסביבה 

 הימית

כת מצב סקרים להער

השמורה הימית 
לאור " שיקמונה"

פעילויות הפיתוח 

 המתרחשות בה

מצב "ח "הוגש דו

שנערך בזמן " בסיס
העבודות  על ידי 

סטודנטים בקורס 

" אקולוגיה ישומית"
ס "משותף לביה)

למדעי הים מכמורת 
 (.ג"ולרט

ח ראשוני "הוגש דו

לתיאור מצב השמורה 
לאחר הסערה 

הגדולה שהתחוללה 
על ידי  2010בדצמבר 

ר אורית ברנע ורמי "ד

 .צדוק

עידוד וביצוע סקרים 

 ומחקרים

ביצוע סקרים 

ומחקרים ישומיים 
לשימור הסביבה 

 הימית

השתתפות בסקרים 

ומחקרים של גופים 
 נוספים

חיפה ' עבודה עם אונ

במסגרת פרוייקט 
, "נאוטילוס"הפלגת ה

ספטמבר , בים העמוק

2010 

עידוד ובצוע סקרים 

 ומחקרים

וע סקרים ביצ

ומחקרים ישומיים 

לשימור הסביבה 
 הימית

סקר היתכנות ראשוני 

לזיהוי נחילי מדוזות 

  -באמצעים היפר
 ספקטרליים

בוצע עם המעבדה 

לזיהוי היפר ספקטרלי 

, איל בן דור' פרופ)
הוגש , (תל אביב' אונ

הרחבת המחקר , ח"דו
 ז"בש

עידוד ובצוע סקרים 

קשר עם , ומחקרים
 מוסדות מחקר 

צוע סקרים בי

ומחקרים ישומיים 
לשימור הסביבה 

 הימית

סקרים בשטח ויזום 

עבודות מחקר 
 משותפות 

עבודות איסוף חומר 

מעבדות : בשטח
ר "מיכה אילן וד' פרופ

' אוני, דורותה הושון
מחקר דיג , א"ת

מעבדת  -ספורטיבי  

' הודי בניהו אונ' פרופ
ר דני כרם "ד, א"ת

' י אוני"ועמותת מחמל
ילת עבודה תח,  חיפה

בנושא השפעות 
ס "התפלה עם ביה

 למדעי הים רופין
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ייצוג הרשות בכנסים 
ופעילויות מול גופים 

 חיצוניים 

הטמעת נושאי  שימור 
 הסביבה הימית 

, סיורים, הרצאות
 תערוכות , מאמרים

סיור , אגוד המתכננים
, מרכזי ועדות בכנסת

כנס התפלה 
העמותה , "(צלול)"

הישראלית למדעי 

 "Deep"תערוכת , הים
, ם-במוזיאון הטבע בי

קרן , ם לסביבה-כנס י
משרד , היעל

מתכנני , הביטחון

פסטיבל , 35א "תמ
ג "סדנת מאר, מדע-ים

 א"ת' סמינר אונ, ימי

מענה תכנוני 

לתשתיות ומיזמי 

 פיתוח בים

טיפול בנושאי שימור 

הסביבה הימית 

 בשלב התכנון

כתיבת הנחיות 

בחינת , לתסקירים

מסמכים , תסקירים
 סביבתיים

הנחיות לתסקירי 

, קידוחי וצנרת גז ונפט

הרחבת נמלי חיפה 
כריית חול , ואשדוד

יבוא גז טבעי , בים
תכניות , נוזלי

, עכו דרום)מפורטות 

מסמך , ('חיפה וכד
 34א "סביבתי של תמ

 . להתפלת מי ים

ג בועדות "יצוג רט

 התכנון

טיפול בנושאי שימור 

הסביבה הימית 

 בשלב התכנון

תגובה לתכניות 

בשלב התכנון על 

למזער / מנת למנוע 
 נזק סביבתי

 א גז טבעי בים"תמ

 א התפלת מי ים"תמ

לאור קידומם הדחוף 
,  של נושאים אלה

הפעילות היתה בנפח 
 .גבוה

קשר עם גורמים 

 בינלאומיים

יצירת בסיס לעבודת 

שמירת טבע מבוססת 
מדע וקשר עם מדינות 

הים התיכון בהכרזת 

 שמורות 

, מילוי שאלונים

 השתתפות בכנסים

מילוי שאלונים וקשות 

למידע עבור אמנת 
ט "ברצלונה וארגוני ש

, בינלאומיים

השתתפות בכנס 
"Diversitas " ויצוג

ג ביוזמה "רט
 . הישראלית בנושא

קידום נושא הים בתוך 

 ג "רט

יצירת מודעות לנושאי 

 שימור ימי

השתלמויות , הרצאות

 וסיורים

ה סביב"השתלמות 

 –לפורום מדע " ימית
יום , פיקוח –תכנון 

ס "הרצאה בבי, המדע
הרצאה בסיום , רשותי

צוות  –קורס מדריכים 

סיורים והפלגות  , צעיר
, שוטפים עם פקחים

בשביל "כתבה ב
 ".הארץ

 

 . 2011מרבית הפרויקטים שהוזכרו להלן עתידים להמשך גם בשנת 
 

 שטחים פתוחים
 

 בוע צבאיםליווי מסמך תכנון מסדרון גל

ידי משרדו -התכנון נעשה על. ג כמסדרון אקולוגי"ידי רט-לראשונה נערך תכנון מפורט של שטח שהוגדר על
ג וכן על בסיס סקרי צומח שנערכו במיוחד ,ידי רט-התכנון התבסס על נתונים שהועברו על. של מוטי קפלן

 .לטובת ממך זה
 

 השלמת עדכון שכבת מסדרונות אקולוגיים ארצית
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ודרישות שהגיעו , אינו מכסה את כל הארץ 200ר הבנה כי מסמך המסדרונות שהציגו שקדי ושדות לאו

נערך מיפוי מחודש של . ממוסדות התכנון וגורמי תכנון אחרים בדבר פרישתם הארצית של המסדרונות

 .2011מסמך מלווה יופץ בשנת . השכבה הקיימת וכן הוספו אזורי הגולן והנגב שעד כה לא מופו
 

 2011יופץ ב  –כתיבת מסמך מדיניות גידור 
. ג לגידור מטיפוסים שונים ברחבי הארץ וביחוד בחלקה הצפוני"מסמך זה מגדיר את התייחסותה של הרט

המסמך . לשם חיזוקו וביסוס העמדות שהוצגו בו נערך מיפוי מפורט של גידור באזור גליל תחתון מזרחי

 .אריה רוזנפלד' ידי דר-פרטני נערך עלידי דותן רותם והמסמך ה-הכללי נכתב על
 

 ליווי תהליך תכנית מובל השלום
ידי חברות חיצוניות לא ישראליות במימון הבנק העולמי -תכנית העברת מים מים סוף לים המלח נערכה על

המשרד להגנת הסביבה הוא הרפרנט לעניני אקולוגיה והשפעות סביבתיות אחרות . ומדינות אירופאיות

. אני ליוויתי את הפן האקולוגי של הפרוייקט מטעם המשרד להגנת הסביבה. הישראלית מטעם הועדה
דורון מרקל ' כתיבת חוות דעת והשתתפות בישיבות של הצוות הישראלי בניהול דר, חות"מדובר בבדיקת דו

 .מרשות המים
 

 .קידום פרוייקט מסדרונות אקולוגיים בשטחים חקלאיים במועצה אזורית לב השרון
ד עם עמותת ארץ אהבתי בראשותו של מיקי ליפשיץ אנו מקדמים פרוייקט של שימור ושיפור תפקודים ביח

בשנה הראשונה נערכו פגישות התנעה והיכרות עם אנשי . שטחים חקלאיים במועצה האזורית לב השרון

עצה ידי מר יצחק להב מהמו-הפרוייקט מנוהל על. המועצה האזורית החל מראש המועצה ועד לחקלאים
רשות הטבע והגנים ביצעה סקר צומח ראשוני בשטחי משאר טבעיים ובשטחי חקלאות על מנת . האזורית

 .להבין את הפוטנציאל הביולוגי אקולוגי בדבר יישומו של הפרויקט
 

 מסמך הנחיות והמלצות לתחנות פוטוולטאיות

תחנות סולאריות  מסמך זה מגדיר תופעות שיש להן השפעה על הסביבה הטבעית בגין הקמתן של
 .פוטוולטאיות בשטחים פתוחים טבעיים וחקלאיים

 
 

 (היחידה לניטור סביבתי)היחידה הסביבתית 
 

 רקע

, ומהווה זרוע ביצועית עבור המשרד להגנת הסביבה, הנה אגף בחטיבת המדע והשימור, היחידה הסביבתית
, השימוש בקולחים, בתחומי המים פיקוח והסדרה של נושאים רבים, לניטור, רשות המים ומשרד הבריאות

בעיקר , היחידה עוסקת גם בביצוע סקרים ומחקרים הידרולוגיים. השימוש ברעלים וניטור וטיפול במזיקים
ברובם אקדמאים מתחום מדעי , עובדי היחידה. ורכשה ניסיון רב בתחום , עבור גופים מוסדיים וממשלתיים

סמכויות אכיפה המוקנות מתוקף החוק , לעובדי היחידה. םמקצועיים ומנוסים בתחומים הרלוונטיי, הטבע

 . לפקחי רשות הטבע והגנים
מאגר מידע זה ייחודי ועדכני . מאגרים ועוד, נחלים, ם"מטש, ביחידה קיים מאגר מידע ממוחשב בתחום המים

ים נתונ, במאגר המידע. ומלווה את העשייה בכל התחומים בהם עוסקת היחידה( מערכת ניטורן)ביותר 
מאגר המידע מטופל בקפדנות . מתקני הטיפול ומאגרי הקולחים בארץ, אודות כל גופי המים, כימיים ופיזיים

נתוני הדיגומים ושאר הפעילויות מוזנים אל תוך מאגר המידע הממוחשב שבתפעול . ומקצועיות רבים

מסייע להצגת ו וחותדמאפשר הפקת , משמש כלי חשוב ללימוד מגמות מידע זהמאגר .  ובאחריות היחידה
משרת מאגר המידע גם את שאר יחידות הרשות כמו גם את משרדי , בנוסף. החלטות עמדות בפני מקבלי

 . הממשלה והגופים החיצוניים הזקוקים למידע זה
 .מנהל היחידה הסביבתית כפוף למדען הראשי וחבר במטה חטיבת  המדע

 
 פעילות היחידה הסביבתית

עיבודו והעברתו למקבלי ההחלטות בגופים , מידענתונים ואיסוף  סביבתית הואלב פעילותה של היחידה ה

 ,םמאגרי קולחי, נחליםבהם )עיליים ברחבי הארץ איכויות מים וסק בתחומים של עהמידע שנאסף . השונים
היחידה עוסקת גם  (. בריכות חורף ועוד, מעיינות, ומקווי מים טבעיים למיניהם מתקני טיפול בשפכים

אתראה על מכתבי .  תוף שיתוף פעולה עם פקחי המשטרה הירוקה וגופי אכיפה נוספים, פת החוקבאכי
מוזנים גם הם למערכת המידע ומשמשים נדבך נוסף בתיקים , מפגעי זיהום מים בפרט וזיהום הסביבה בכלל

שוקדים  בימים אלו אנו .ס"י המשרד להגה"משפטיים המוגשים כנגד חשודים בעבירות בתחומי הסביבה ע

ס עבורם אנו פועלים ועבור "על כתיבת ועריכת הדוחות השנתיים של מדורי הניטור עבור אגפי המשרד להגה
 .משרד הבריאות ורשות המים

, מרכיב חשוב נוסף בפעילות היחידה עוסק בהשתתפות בוועדות ובגופי התכנון השונים הדנים בנושאי מים
עובדי היחידה תורמים מהידע . עת מטרדים ממזיקים וכדומהמני, שימוש בחומרי הדברה והרעלות, נחלים

תוך הנעת תהליכים המסייעים , לעיתים רבות. והניסיון שנצבר  לתהליכי קבלת החלטות בתחום התכנון
 .להסרת מפגעים
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 משרדה עם בתכנית  המים שבחלקה משותפת רשותכוללת גם פעילות עבור של היחידה תכנית העבודה 

  .ות המיםרשת וי דריש"לקה עפהסביבה וחהגנת ל
מי , עוסקת היחידה בפרויקטים הקשורים לשמירת טבע וגופי מים, בתחום הסקרים והמחקרים ההידרולוגיים

 . תהום והשקיה בקולחים

המתבסס על נתוני , דוח זה. לניטור נחלי יהודה ושומרוןדוח המשך הוא  2010שהופץ בשנת פרויקט חשוב 
את מצב , ש"נחלי איוהזיהום בסוקר את מצב  ,2008-2009שנאספו במהלך השנים  הדיגום והנתונים האחרים

 תרוםאנו מקווים כי דוח זה י. ועוד יםאת כמויות המזהמים ביחס לאזורי התרומה לאקוויפר, הטיפול בביוב

 .ולטיפול מהיר במפגעים  ,יהיהסכנה למקורות מי שת, להבנת עוצמות הבעיות
 

 ביטחון ובטיחות
הפקחים . ג"השגרתית של מדורי היחידה  מאפיינים השונים מפעילות הפקחים האזוריים  ברט לפעילות

בטיפול באירועי , בניטור השימוש בחומרי הדברה, עוסקים בניטור גופי מים שרובם חשודים כמזוהמים

 בעבודתם הם חשופים מעת לעת לסכנות. בניטור מזיקים ובניטור השימוש בקולחים בחקלאות, הרעלות
במהלך השנה עסקנו בקידום המודעות בקרב . הקשורות לקרבה לגופי מים או לחומרים מסוכנים או מזהמים

הפקחים לסכנות אלו ובכתיבת נוהל ביטחון ובטיחות ייעודי ליחידה ולמדוריה והבאתם לאישור בפני 
ת ומהווה היום חלק י הנהלת הרשו"אושר ע, ראשוני מסוגו בארגון, נוהל זה.  הגורמים הרלוונטיים ברשות

אנו לומדים ומתארגנים לשפר את כל , וביחד עם חטיבת משאבי אנוש, במקביל. משגרת העבודה ביחידה
 .תחום המניעה והמעקב הבריאותי של עובדים החשופים למזהמים וחומרים מסוכנים

יאה והגשת במהלך השנה תורגל נושא נפילת פקח למאגר מים ונערכה השתלמות בנושא החי, יחד עם  זאת

 . בימים אלו מחוברים פקחי היחידה ללחצני מצוקה באמצעות רשת המירס. עזרה ראשונה
 

 תחומי היחידה הסביבתית ופעילותה
 

 תחום ניטור מים ונחלים 

פיקוח , טיפול, ניטור. אגף מים ונחלים, עיקר הפעילות עבור המשרד להגנת הסביבה. עובדים 4בתחום  
כולל מאגרי )איסוף מידע על איכויות מים עיליים : נושאי עיסוק נוספים. ת הנחליםואכיפה על פי אגני היקוו

, ליווי תכניות ושיקום נחלים, (בשיתוף רשות המים)באזורים רגישים  זיהום מים סקרי פוטנציאל,  (קולחים
 (.  ממקורות טבעיים) איתור ניצול מים לא חוקי

 :יםמתמקדות בנושאים הבא ניטורפעולות הדיגום וה
  פעמיים בשנה,  נחלים 14 -נחלים . 

  בשנה 30-כ –בוצה  במתקני טיפול בשפכים. 

   בשנה  230-כ –מאגרי קולחים. 

  נבדקים פעמיים בשנה, מתקנים 60-כ –מתקני טיפול בשפכים . 

 סיוע למשטרה הירוקה. אכיפה בתחומי הפעילות. 

  (ודהחדש בתוכנית העב)סניקה לביוב וקולחים / סקר תחנות שאיבה 

  .אגף מים ונחלים, תכנית העבודה מגובשת ביחד עם  המשרד להגנת הסביבה

 .2010ח שנתי מסכם הוגש למשרד בתחילת אפריל  "דו

 
 תחום ניטור רעלים 

עובדי . אשכול תשתיות ואשכול תעשיות, עיקר הפעילות עבור המשרד להגנת הסביבה. עובדים 3בתחום 
  הריסוס במטוסים פיקוח על הטיפול בתשטיפי ,חומרי הדברה התחום עוסקים בפיקוח על מחסנים של

 :כמו כן עוסקים פקחי התחום בטיפול  ופיקוח בנושאים. ובמרססי הקרקע ובמנחתים

  פיקוח חנויות, פינוי חומרי הדברה במגזר החקלאי. ומחסני רעלים רעליםהיתרי. 

  (.חומרים מסוכנים)אירועי חומרים מסוכנים 

  ריסוסים חקלאייםתלונות הציבור על. 

 פיקוח  ריסוסים מהאוויר. 

  אירועי הרעלות . 

 סיוע לאגף לחימה במזיקים בתחום ניטור יתושים. 

 הדרכות והרצאות לחקלאים ולתושבים הגרים בסמיכות לשטחים חקלאיים. 

  . ת הסביבההגנהמשרד ל י"שנקבעה עתוכנית עבודה שנתית  ביצוע העבודה על פי  
 .2010אגף אגרואקולוגיה ואגף חומרים מסוכנים הוגש למשרד בתחילת חודש אפריל דוח שנתי מסכם עבור 

 
 (. י עובדים זרים"ע)פיקוח ציד לא חוקי , תחום לחימה במזיקים

 11/2010בסוף (. פועלים בפרויקט הלשמניה 2 –במסגרת ההתקשרות לניטור יתושים ו  4)עובדים  6בתחום 
עיקר הפעילות מול (. לא נקלט אחר, 2011 –בהעדר מימון ל ) סיים הפקח הדרומי את עבודתו ביחידה

לכידה וטיפול במטרדי , עובדי התחום עוסקים בניטור. אגף לחימה במזיקים, המשרד להגנת הסביבה

 .ונמלת האש הקטנה, זבובי חול, יתושים
ל יונקים החשודים ובלכידה ודיגום ש, פקחי הלשמניה עוסקים בלכידה וניטור נוכחות ופעילות של זבובי חול

 .כפונדקאי המחלה
 :פעילות עיקרית
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 .                                                       איתור מפגעי יתושים .1

 .ביקורות ודיגום אתרי דגירת יתושים על פי תכנית .2

 .ניטור דיגום זחלי יתושים ויתושים בוגרים והעברתם למעבדה .3
 .שות המקומית והמדביריםדווח על מפגעים וטיפול באמצעות הר .4

 (.ל"כנ)הודעות תשלום קנס , (י הממונים במחוזות"נחתמות ע)מלוי ומסירה של הוראות מנהליות  .5
 .לכידות שפני סלע וציפורים וביצוע דגימות דם .6

פעילות זו מבוצעת בעונת (. המבוצע על ידי עובדים זרים בחקלאות)פיקוח לאיתור צייד לא חוקי  .7

 . בהן תחום ניטור היתושים אינו פעיל, (מרץ –דצמבר )החורף 
 . ליווי וסיוע לטיפול המוסדי בניסיונות להכחדת נמלת האש .8

האגף ללוחמה , י המשרד להגנת הסביבה"תוכנית העבודה השנתית של תחום לחימה במזיקים נקבעת ע
ובתיאום  הפעילות בתחום פיקוח הצייד מבוצעת בהנחיית אשכול אכיפה במשרד להגנת הסביבה. במזיקים

משרד )ם בינמשרדית "הפעילות בתחום הלשמניה מבוצעת במסגרת ועדת מנכלי. חטיבת אכיפה ברשות

משרד הבריאות , (פקח דרום)ובמימון משרד הביטחון ( ג"ס ורט"המשרד להגה, משרד הביטחון, הבריאות
  (.וטרינר ועוד, ליווי מקצועי)ג "ורט( פקח צפון ומרכז)ס "והמשרד להגה( מעבדות)

נראה כי (. ר"מקרפ, תקציב משרד הביטחון)הופסקה העסקת פקח לשמניה דרום  2010בשלהי שנת 
 .התקציב להתקשרות זו לא יחודש

 
 (משרד הבריאות)תחום איכות מים  

פקחים נוספים  3מתוכננת תוספת כוח אדם ליחידה זו בהיקף של  2011במהלך שנת . עובדים 7בתחום 

, עיקר הפעילות עבור משרד הבריאות(. הפקחים  3מתוך  2זה נקלטו כבר  בזמן כתיבת ההשלמות לדוח)
פיקוח , היתרי השקיה בקולחים: עובדי התחום עוסקים בטיפול ופיקוח בנושאים. המחלקה לבריאות הציבור

דיגום מאגרים , (המשמשים לנופש)דיגום נחלים וגופי מים , (ים"מזח)ואכיפת תקנות למניעת זרימה חוזרת 
 .י טיהור שפכיםומתקנ

 :עיקר תחומי הפעילות

  (.במגמת עלייה)היתרים בשנה  2500 -כ  –השקיה בקולחים 

  ככלל)נקודות דיגום  55, נחלים ומקווי מים 20 -כ  –( המשמשים לנופש)ניטור נחלים ומקווי מים ,

השנה . דיגומים באירועי זיהום, ובנוסף(. אחת לחודש ופעמיים בחודש לקראת חגים ובחופש גדול
 .ניתן דגש לפעילות הניטור הבקטריולוגי בנהר הירדן הדרומי עקב פתיחתו הרשמית לקהל הצליינים

 ביקורות  בשנה זו 500 -התקנות וכ 400 –כ  –ם "פיקוח מזחי. 

 בקולחים ' השקיית חלקות א, השקיה  בקולחים ללא היתר, השמדת יבולים, ליווי תהליכי אכיפה

 .ללא היתר וכדומה
 פ הנחיות מהנדסי "תוכניות תשתית ומשימות מיוחדות ע, כניות להרחבת השימוש בקולחיםבדיקת תו

 .המחוזות

 פ תנאי ההיתר"ניכר כי מצוקת המים דוחפת לעיתים חקלאים להשקות שדות ומטעים שלא ע .

בשנים האחרונות אנו מזהים תהליך בו משרד הבריאות מקשיח עמדות כלפי עבריינים ומביאם לדין 
 .פטבבתי מש

 

ושירי בירן ( 20%)ובנפת אשקלון ( 80%)עידן בר לב במחוז דרום , פקחים 2נכנסו לעבודה  2009בשלהי קיץ 
היקפי ,  יחד עם זאת. עבודתם הקלה מאוד את הלחץ במחוזות ונפות אלו ובמחוז חיפה. בנפת עפולה

, ולחים בשטחים נוספיםי רשות המים לאשר השקיה בק"לחץ רב מופעל ע, העבודה הנוכחיים  שוב גדולים
היקפים אלו שוב משנים את מפת הפיקוח ויוצרים עומס רב על המפקחים . במושבים' מרביתם בחלקות א

 ".  תת פיקוח"אנו חוזרים לעבוד  במצב של , למעשה. בשטח

מצוקת המים , במקביל. תקני הפיקוח  לצפון ולדרום 2משרד הבריאות מדווח כי מתקיים תהליך לקיבוע  
נוספים מעבר לעידן  2לפחות )לאות מעלה את הדחיפות לאישור ולאיוש תקנים נוספים מעבר לאלו לחק

המלצנו למשרד הבריאות להגדיל את צוות הפיקוח ואת הצוות . לצורך ביצוע פיקוח לחלקות אלו( ולשירי
 .2010דוח שנתי מסכם  הוגש בסוף מאי . המלווה במשרד הבריאות  באופן משמעותי ביותר

את מקומו בנפת (. עקב שינוי אזור מגוריו)פקח איכות מים אשקלון , ג שי לוי"נה סיים עבודתו ברטהש
 .אשקלון תופס עידן בר לב ואנו מסיימים בימים אלו לקלוט פקח חדש למחוז הדרום

 .פקחים נוספים לתחום איכות המים 3בזמן כתיבת שורות אלו אנו מקבלים אישור לקליטת 

 
 רים הידרולוגיים מדור סקרים ומחק

שימוש וניצול מי קולחים :  ביצוע סקרים בנושאים הבאים. במדור שני עובדים קבועים ושלושה פרויקטורים
סקרים סביבתיים לאפיון סיכונים לקידוחי הפקת מי תהום , וכימות תרומת מלחים לקרקע עבור רשות המים

ניטור , באר שבע ובשור עבור רמת חובבהתפשטות הזיהום התעשייתי לאורך נחלי , עבור חברת מקורות

ניהול ,  ניטור נחלי יהודה ושומרון, עבור חברת החשמל( חגית וצפית)השפעות תחנות כוח פנים ארציות 
 . ועדכון מאגר מידע אודות איכויות וכמויות מים במתקני טיהור שפכים ומאגרי קולחים

ההצגה הגרפית והממוחשבת , עיבוד הנתונים, דתורם תחום סקרים ומחקרים ליכולות התיעו, מעבר לכל אלו
 .של דוחות המדורים האחרים

 

 .מוצגים תקצירי תוכניות העבודה  והדוחות של המדורים השונים להלן
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 (עבור משרד הבריאות)מדור איכות מים 

 ברק שחם 
 

 תקציר מנהלים
כן בעקבות משבר המים פיתוח בר קיימא ושימוש מושכל במשאבים ו, בהתאם למגמה העולמית של מיחזור

להגדיל את נתח , הממשלה ומשק המים בכלל שמו להם למטרה בשנים האחרונות, בו אנו נמצאים

הקולחים המשמש להשקיה חקלאית ושימושים נוספים ולהמיר את מי השתייה ששימשו להשקיה לשימושים 
ך להקפיד הקפדה יתרה עולה הצור, לצד היתרונות של השקיה במי קולחים למשק המים הלאומי . אחרים

שכן השקיה שלא  בהתאם לכללים עשויה , על שמירת הכללים של משרד הבריאות להשקיה בקולחים
 . להביא לפגיעה בבריאות הציבור

 

   1998- 2010השינויים בהיקף ההשקיה בקולחים בין השנים  
ומספר ההיתרים שניתנו   1כמות הקולחים, להלן מציגים את היקף שטחי ההשקיה 1הנתונים בתרשים מספר 

 . 1998החל משנת 
 

 
 1תרשים מספר 

 

כמות הקולחים . בתרשים ניתן לראות כי קיימת עלייה מתמדת בהיקף השטחים המושקים בקולחים בישראל
בין (. ן"לא כולל שפד)ק "מיליון מ 336 -והיא עומדת על כ 1998בהם נעשה שימוש גדלה  פי שלוש משנת 

גדל מספר ההיתרים להשקיה בקולחים פי ארבע והשטח המושקה שולש אל מעל  2010לשנת  1998השנים 
 .דונם 660,000 –ל 

 
על  - (תכולל מאגרים משולבים קולחים ושיטפונו), כמויות הקולחים כוללות את כל המים המחויבים בהיתר 1

עיקר בצפון הארץ פי תקנות משרד הבריאות גם מים המהולים בקולחים הם קולחים ולכן כמויות הקולחים ב

 .שים"גבוהות מכמויות הקולחים המיוצרות במט
אם בעבר . 2009בהיקף השטחים המושקים ביחס לשנת ' דנ 100,000 –נצפתה עלייה של כ  2010בשנת 

ש גדולים הרי שכיום בנוסף לאלו מבוצעת השקיה רבה בחלקות קטנות של "ההשקיה בוצעה בשטחי גד
הדבר מצריך פיקוח הדוק יותר אחר ביצוע תנאי , (לקות צמודות מגוריםח)' מושבים ובכלל זה בחלקות א

 .ההיתר בחלקות רבות יותר ואחר מתקני טיהור שנוספו כתורמי הקולחים

 
שיפור זה מאפשר לגדל מגוון רחב . במקביל לגידול בכמות הקולחים קיימת גם מגמה של שיפור באיכותם

חשוב לזכור כי הסיכון לבריאות בגין השקיה של ירקות . חייותר של גידולים ובכלל זה ירקות הנאכלים 
רב יותר ולכן בהתאם עולה גם חשיבות הביצוע של , בקולחים שאינם עומדים באיכות הנדרשת, הנאכלים חי

 .פיקוח מקצועי

 
' מ מס"מפת פריסת אזורי הפיקוח נמצאת בע)נעשה על ידי צוות הכולל שבעה פקחים  2010הפיקוח בשנת 

במהלך שנת , בהתאם לכך. הגידול בהיקף השטחים המושקים מחייב תוספת פיקוח(. התקציר בפרק 9

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

                 221,983 264,514 321,049 383,010 426,936 373,413 410,337 435,812 440,787 554,967 553,820 590,501 661,131

                   X 1000 112,447 160,400 209,606 212,206 212,919 206,433 212,436 223,417 278,031 297,011 309,857 336,406 

          661 800 1194 1312 1449 1599 1677 1763 1882 2067 2036 2,282 2,707
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בכוונת משרד הבריאות  להגדיל את צוות הפיקוח בעוד שלושה פקחים וזאת על מנת לתת מענה  2011

 .להגדלת השימוש במי קולחים

 
מאפשר הבנה של היקף מדד זה . התרשים לעיל מציג כאמור גם את מספר ההיתרים שניתנו בכל שנה

במידה טובה  ושיאפיינ, הוחל באיסוף מידע ארצי למדדים נוספים, יחד עם זאת. העבודה המוטל על הפקחים
 .יותר את היקף העבודה ובהם מספר החלקות להן ניתנים ההיתרים

 

 ניתוח נתוני איכות הקולחים 
זה נעשה על פי ההגדרות הקיימות  ניתוח. גם השנה בוצע ניתוח של איכויות הקולחים המשמשים להשקיה

 (.בינונית ונמוכה, גבוהה, גבוהה מאד, מעולה: חמש רמות של איכות קולחים)חות וועדת הלפרין "בדו
 

 : להלן ממצאי ניתוח איכויות הקולחים בהתאם לרמת הטיהור שלהם 

ן ציבורי ללא המאפשרת השקיית גינו" מעולה"מהקולחים נמצאים ברמת איכות  1% –כ  -איכות מעולה 
 (.ירושלים ומרכז, בעיקר במחוזות דרום)קולחים אלו מופקים במספר מתקנים קטנים . מגבלות

חלק מקולחים אלו מקורם בשהייה . מהקולחים  מגיעים לאיכות גבוהה מאד 17%מעל  -איכות גבוהה מאד 
השבה של תשלובת מרבית קולחים אלו מקורם במפעל ה. ארוכה במאגרים כתהליך השווה בערכו לסינון

 .  הקישון
ל "מג 30ב ו "ל צח"מג 20  -בדרך כלל טובה מ)מהקולחים נמצאים באיכות גבוהה  59% -כ  -איכות גבוהה 

 (. מוצקים מרחפים עקב אגירת חורף במאגרים ותהליכי טיוב המתרחשים בשלב האגירה

ת בינונית נשאר באותה רמה  כמות הקולחים המשמשת להשקיה והמוגדרת קולחים באיכו -איכות בינונית 
 . 17% –ביחס לשנה שעברה והוא מגיע ל 

-וירדה ל  2010הצטמצמה במעט בשנת , "איכות נמוכה"כמות הקולחים שאיכותם מוגדרת כ -איכות נמוכה 
 .שנעזרה בהגברת האכיפה והפיקוח, הדבר נובע בין השאר מהסדרת פעילות מתקני טיהור. 5%

 

 

 
 2תרשים מספר 

 

 אכיפה
אכיפה מהווה חלק חשוב מהיכולת של המשרד להרתיע משתמשים בקולחים משימוש ללא היתר ואו 

 . מהפרת תנאי ההיתר

הפיקוח בתחום ההשקיה בקולחים נעשה תוך ליווי ההשקיה החל משלב הבקשה להיתר ועד מעקב אחר 
שחרגו מהתנאים במסגרת הפיקוח אותרו מספר חקלאים שהשקו ללא היתר או . ביצוע התנאים הנדרשים

 : ובוצעו הליכי אכיפה כמפורט להלן , הנדרשים
. שאינה מתאימה להשקיית ירקות, בין היתר הושמדו מספר חלקות ירקות אשר הושקו במי קולחים באיכות

אשר הוצפו בשפכים בגין כשל במערכות הולכה וכן יבולים שהושקו בקולחים והפרי , כמו כן הושמדו יבולים

 .בניגוד לנדרש בהנחיותשלהם נגע בקרקע 
 

 : במהלך השנה נפתחו מספר הליכים משפטיים כנגד חקלאים אשר השקו בלא היתר השקיה ובהם

3,893 

58,715 

197,254 

59,523 

17,020 

-

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

                                

ם 
חי
ל
קו
ת 
מו
כ

(
מ
"

ק
  
)

X
 1

0
0

0

                                  -         



 0202ג "ח רט"דו  

 35 
 

 אשר נתפס כשהוא משקה  אפונה  במי קולחים, חקלאי ממושב גבעת עוז. 

 אשר נתפס כשהוא משקה שעועית במי קולחים שניוניים, חקלאי ממושב תל עדשים. 

  תפס כשהוא משקה מטעי זיתים ושקדיםאשר נ,  קיבוץ יזרעאל. 

 

השקיה בלא היתר של  -החלו הדיונים בבית המשפט בתיק  2010במהלך שנת  –כתב אישום ירקות צרעה 

 .ירקות הנאכלים חי ממתקן שלישוני צרעה
 

בחשד שחקלאים במושב ביצרון התחברו למערכת  2009בהמשך לחקירה שנערכה בשנת  -מושב ביצרון 
ש "הושלמה בניית התיקים המשפטיים ונערכו מספר פגישות עם היועמ, ללא היתר' ות אהקולחים בחלק

 .לקראת הגשת כתבי אישום כנגד שבעה חקלאים ונושאי תפקידים במושב

 
, אשר השקו בקולחים בלא היתר ואו חרגו מתנאי ההיתר, במהלך השנה נערכו מספר שימועים למגדלים

 :לדוגמא
  שטח בצל, אשר נמצאו משקים במי קולחים באיכות שניונית, (האגודת יעל)חקלאים מעפולה. 

 אשר ביצעו חיבורים של חלקות להשקיה בקולחים ללא תיאום מראש , ליישובים צרופה ומגדים

 . והשקו ללא הגשת בקשות למשרד הבריאות
 אשר ביצע השקיה בקולחים בשטח שלא נכלל בהיתר ההשקיה, למושב גמזו. 

 רד יריחו שהשקו ישירות מקו השפכים הגולמי של תפיסת שפכי הקדרוןלחקלאים מאזור מושב ו . 
  לקיבוץ חצור שנמצא משקה את מגרש הכדורגל בקיבוץ בקולחים שמקורם בבריכת החמצון

 . המקומית
 

מנהל היחידה הסביבתית ברשות , פיזית ומילולית, הותקפו 2009ביוני  –גזר דין באירוע תקיפת עובד ציבור 

התקיפה נעשתה על ידי חקלאי במהלך ביקורת . באחד ממושבי השרון, ופקח מחוז המרכז הטבע והגנים
 .שבה נכח גם נציג המושב

חודשי מאסר על תנאי למשך שנתיים  4נגזרו עליו . התוקף הורשע בבית המשפט בעסקת טיעון בתקיפה
יקש והצמוד של מנהל טיפולו הע. עצם הבאת התיק לדיון בבית המשפט הינה הישג. ₪ 1500וקנס בגובה 

 .תרמה לכך שהתוקף הובא לדין, היחידה הסביבתית

 
 . ריבוי העבירות מעלה את הצורך בהגברת האכיפה ובשיפור מערך האכיפה של המשרד

 
 מניעת זרימה חוזרת

מתרכזת בעיקר במגזר החקלאי ובאופן מוגבל במגזר , פעילות אכיפת התקנות למניעת זרימה חוזרת
הפעילות בנושא כוללת סיורי (. שים וגינון ציבורי"מט, תחנות שאיבה לביוב, תחנות דלק)המסחרי והעסקי 

הפעילות מתאפיינת . איתור הנקודות הדורשות הגנה ואכיפת התקנות, שטח עם אנשי מים ואגודות מים

חים "בדרישות להתקנת מז, חים ביישובים"בביקורות מדגמיות על התקנת מז, בהסברה בקרב החקלאים
ניתן לומר בסיפוק כי חלה התקדמות רבה ומרבית . ודות החיוניות ובאכיפת חוקי משרד הבריאות בנושאבנק

 .היישובים החקלאיים מוגנים מפני זרימה חוזרת
 

אירע אירוע חמור של זרימה חוזרת של חומרי הדברה  2010בשלהי שנת  -אירוע זרימה חוזרת קיבוץ הראל 

האחד מילוי מרסס הנעשה מצינור גמיש : נבע משילוב של שני גורמים  האירוע, למי השתייה בקיבוץ הראל
בנקודה הגבוהה , ח"המשמש לשטיפת רכבים וממוקם לפני נקודת מילוי המרססים הייעודית הכוללת מז

שילוב של שני הגרומים הביא . אשר קרה באותה עת היה הפסקת מים לתיקון פיצוץ, והשני. ביותר בקיבוץ
ההערכה הרווחת היא , ומרי ההדברה שהיו במרסס אל תוך מערכת מי השתייה של הקיבוץליניקת מים עם ח

בהנחיית משרד . ליטר מים עם חומר חדרו למערכת מי השתייה של הקיבוץ 300 –ל  200כי כמות של בין 

ת הבריאות נאסר השימוש במים לכלל הצרכים ובוצעו שטיפות של הקווים הראשיים והקווים הפנימיים בכוונ
 .משרד הבריאות להגיש כתבי אישום כנגד האחראים

 
יושם דגש על הידוק הקשר בין משרד הבריאות למשרד החקלאות ולגופים נוספים כגון המוסד  2011בשנת 

לבטיחות וגהות וזאת על מנת לפעול למיגור הזלזול והסכנה הנלווים למילוי מרססים  ולהחדרת חומרי 
 .נות מתאימות ובניגוד להנחיותהדברה למערכת מי השתייה ללא הג

 

 םדיגום נחלים ומקווי מי
 .למניעת תחלואה של מתרחצים ומטיילים באתרים המטוילים ביותרנחלים ומקווי המים נעשה  ניטור

במהלך השנה בוצעו  .הארץ עיקר בצפוןהמפוזרים ב טבע ונופש  מספר שנים באתרימזה הפעילות מתבצעת 
 (. ל"מ 100קולי צואתי ל  1000מעל )חריגות  היו 31  -בדיקות מתוכן ב 409

. היו חריגות 11דגימות בנחל ציפורי מתוכן  26בנוסף לדיגום בנחלים המשמשים לשכשוך ונופש בוצעו גם 

,  י חקלאי הסביבה"נחל ציפורי משמש מוקד משיכה למטיילים וכן מהווה מקור מים להשקיית גידולים ע
 .ים וקולחיםהנחל מקבל מעת לעת זרימות של שפכ

לדוגמה מעבר עדר בקר . אירועי הזיהום הם בדרך כלל אירועים נקודתיים העלולים להיגרם מסיבות שונות
 .בסביבות הנחל או בתוכו זמן קצר לפני הדיגום
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צורך מדווח ל ובהתאם משרד החינוךלמרכז תאום טיולים של י משרד הבריאות "עמועבר על חריגות מידע 

 . גם באמצעי התקשורת

 
 נחלי הצפון 

ניתן לראות כי תחנות דיגום במעיינות לא . במרבית הנחלים לא הייתה חריגה המצביעה על זיהום משמעותי
במהלך השנה התגלו מספר .  חרגו מן התקן ואף היו נמוכות משמעותית מתחנות דיגום של בריכות טבעיות

ילוק המזהמים בנחלים נמצא גם בטיפול של נושא ס.   בנחל הזוויתן ובזאכי, אירועי זיהום בבריכת המשושים

י הצבת מקורות "הרשות מתקצבת את הרחקת הבקר מגדות הנחלים ע. חטיבת מדע של רשות הטבע והגנים
 .ואזורי צל( שקתות)מים חליפיים 

 
 נחלי הדרום

ערכי )מים איכות ה. ובנחל ערוגות( 'דוד ב', דוד א: תחנות דיגום)כבכל שנה גם השנה היו חריגות בנחל דוד 

הסבר לחריגה עשוי להיות , בנקודות דיגום אלו חרגו מהתקן בחלק ניכר מן הדגימות שנעשו(הקולי הצואתי
כמו כן הסבר נוסף הוא , ןעומס מטיילים רב  וצואת בעלי חיים או פגרי בעלי חיים שהגיעו ביחד עם שיטפו

י בעלי "דבר המגדיל את הסיכוי לזיהום ע, היותה של שמורה זו נווה מדבר ומקור מים יחיד בסביבה מדברית
 .להצטנן ולאכול בקרבת מקורות המים, חיים המגיעים לשתות

 

  
 משימות הפיקוח

 
 השקיה בקולחים .1

הפיקוח על השקיה במי קולחים מן ההיבט התברואי תופס חלק נכבד מתכנית העבודה בזמן ובהיקף 
המחוז או הנפה נציגי לבין  להשקיהקולחים הבמי  יםהקשר בין המשתמשמכלול פיקוח כולל את ה. העבודה

ים ונבדק קולחמקור השל קולחים מבוצע דיגום  במי להשקיהלצורך קבלת היתר . של משרד הבריאות
במהלך עונת ההשקיה מתבצע . משרד הבריאותעל ידי על פי קריטריונים שנקבעו  להשקיההשטח המיועד 
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כמו כן . מקומות בהם נעשה שימוש ללא היתר איתורשוטף לבדיקת עמידה בתנאי ההיתר ולפיקוח 

 .מתבצעת אכיפה בנושא לפי הצורך

 (ח"מז)מניעת  זרימה חוזרת  .2
 .במגזר החקלאי למניעת זרימה חוזרתהתקנות  אכיפתביצוע סקרים ומעקב ל ,פיקוח 

 ניטור נחלים ומעיינות .3
. בלבד בצע לפרמטרים בקטריאליםתגום מהדי. מטוילים( נחלים ומעיינות)מקווי מים דיגום חודשי של  

פעם בתדירות של הדיגום נעשה , (אוגוסט-יולי)ובחופשת הקיץ ( סוכות ופסח, ראש השנה)בחגים 

 .בשבועיים
 ניטור מאגרים .4

לצורך בדיקת התאמת איכות הקולחים מבוצע  להשקיהשמימיהם מיועדים  קולחים ניטור מאגרי 
-ו  B.O.Dבקולחים נבדקים הפרמטרים  להשקיהקבלת היתר  לצורכי. לגידול המבוקש, המיועדים להשקיה

T.S.S   חמצן מומס , עכירות, כלור נותר, בדיקות מיקרוביאליות)ובהתאם לצורך נבדקים פרמטרים נוספים

 ,ת המיםרשוהסביבה ו הגנתעבור המשרד ל הנעשית, במסגרת תוכנית רב שנתית לניטור מאגרים  (.ועוד
איכות המים במאגרים משמש את הנוגע למאגר המידע , כלוריד וחנקן כללי, בורון :  נבדקים הפרמטרים

 .המשרדים המממניםת עבור כל ות העבודה המבוצעותכני
 

 מטלות מיוחדות .5
קשרי העבודה בין הפקח למחוז או  המשקפות אתבמהלך השנה מוטלות על פקחי היחידה מטלות מיוחדות 

המשימות  . בתכנית העבודה השוטפת יםנכלל םות ניטור או פיקוח שאינמשימות אלה יכולות להי. לנפה

 הכוונה היא. שונות ומגוונות ועוסקות בתחומי פעילות שונים בהם עוסק משרד הבריאות במסגרת המחוזות
לאיתור , עדכון הנתונים והמפותלמערכת המידע הגיאוגרפית ולשיפור , בדיקת תוכניותל, עבודות ניטורל

 . וחיבורים צולבים מים בתחום רדיוסי מגן של קידוחיםגורמים מזה
 .לעיתים על פני מספר חודשים הן בעלות אופי מתמשך ומשתרעותמטלות אלה 

 

 (עבור המשרד להגנת הסביבה)מדור ניטור נחלים 
 הלל גלזמן

 
 תקציר  תוכנית  העבודה

 
הם הנושאים העיקרים . בהתכנית העבודה למדור ניטור הנחלים מוכתבת על ידי המשרד להגנת הסבי

 .בוצת מתקני טיהור שפכים, מאגרי קולחין, מתקני טיהור שפכים, נחלים: בהם, ניטור מים עילייםבתחום 

 :להלן תקציר פעולות היחידה לפי הנושאים המרכזיים
 
 ניטור נחלים. 1
 

 202מתוך . ם בשנההנחלים ויובליהם פעמיי 13תחנות ניטור קבועות שלאורך  101 -דיגום הנחלים מתבצע ב
תחנות מה 173 -בפועל ב דיגום  ולכן השנה בוצע , תחנות יבשות 29נמצאו ביקורי ניטור בתחנות אלו 

  2,834 דיגומים אלו כללו השנה. סתיוב –שני דיגום סבב אביב וראשון מבוצע בדיגום סבב  .קבועותה
 . בדיקות שדה ומעבדה

מטרה לעקוב מקרוב אחרי המזהמים שמגיעים אליהם הדיגום בנחלים וביובליהם העיקריים נעשה ב
המידע שנאסף משמש את מקבלי ההחלטות בנושא הטיפול במקורות . ומחלחלים למי התהום בקרבתם

 . הן במישור התכנוני והן במישור האכיפתי, הזיהום
יכת חמצן צר; (BOD)צריכת חמצן ביולוגית  ;(TSS 105OC)מוצקים מרחפים : הפרמטרים שנבדקו בנחלים הם

חנקן כללי  ;(NO3)ניטראט  ;(NO2)ניטריט ; (NH4)אמוניה   (TKN);חנקן קלדל; (Cl)כלוריד ; (COD)כימית 
(TN) ;זרחן כללי(TP) ;  קוליפורמים  צואתיים(FECAL COLI) ,חומר אורגני (TOC). 
 
 ניטור מתקני טיפול בשפכים. 2

 

בצע פעמיים בשנה ביציאה ממתקן הטיפול התטור הני. מתקנים 62-ב מתבצעניטור מתקני טיפול בשפכים 
 213,173,000התוצאות מייצגות נפח כולל של . בדיקות שדה ובדיקות במעבדה 4,4489וכלל ( באביב ובסתיו)

 .2010-שים הנבדקים ב"שיצאו מהמט ק  קולחים"מ
פלטת לסביבה ולהערכת איכות המים הנ, הניטור נערך לצורך בקרה ובחינה של יעילות פעילות המתקנים

: הפרמטרים שנבדקו לבדיקת הקולחים הם. לאחר טיפול או ללא טיפול ועמידתם בקריטריונים שנקבעו
צריכת חמצן  ;(TN)חנקן כללי ; (TKN)חנקן קלדל ; (Cl)כלוריד ; (B)בורון  ;(TSS 105OC)מוצקים מרחפים 

דטרגנטים  ;(NO3)ניטראט  ;(NO2)ניטריט ; (NH4)אמוניה ; (COD)צריכת חמצן כימית ; (BOD)ביולוגית 
 .וריכוז מתכות כבדות( MINOIL)שמן מינרלי ; (TP)זרחן כללי ; אניונים

מפונה לאתרי קומפוסטציה על פי הבוצה  .מתקנים 40 -גם הבוצה הנאספת ב הנבדק -בנוסף לקולחים 

ריונים שנקבעו במטרה לבחון האם איכותה עומדת בקריט בדיקתה נעשיתו, הוראות המשרד להגנת הסביבה
, (TKN)חנקן קלדל , קוליפורמים צואתיים: ים הם"הפרמטרים הנבדקים בבוצת המטש. לסילוקה המוסדר

 .ומתכות כבדות C1050 -חומר יבש ב ( TN)חנקן כללי  ;(NO3)ניטראט  ;(NO2)ניטריט ; (NH4)אמוניה 
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 ניטור מאגרי קולחים. 3

 
הניטור מתבצע . בקרת איכות מי קולחים המיועדים להשקיהבמסגרת זו מבוצעת תוכנית ניטור רב שנתית ל

 .אוגוסט-פעם אחת בשנה באמצע עונת ההשקיה החקלאית בחודשים יולי
; (B)בורון : הפרמטרים שנבדקו הם. בדיקות שדה ובדיקות מעבדה  1,234מאגרים ובוצעו  91השנה נדגמו 

בטבלה (. TN)חנקן כללי  ;(NO3)ניטראט  ;(NO2)ניטריט ; (NH4)אמוניה ; (TKN)חנקן קלדל ; (Cl)כלוריד 

 (TSS)וכלל מוצקים מרחפים  (BOD)מוצגות גם תוצאות הבדיקות של צריכת חמצן ביולוגית , המרכזת
 .עבור משרד הבריאות, שבוצעו על ידי מדור איכות מים ברשות הטבע והגנים

 
 לאכיפה עבקרה וסיו, פיקוח. 4

 

 .נמשכת כל השנה ברציפות, םבקרה וסיורי, פעילות בתחום פיקוח
למחוז , דיווח למוקד הסביבה, איסוף ראיות דיגום וצילום מפגעים, פיקוח לאיתור מוקדי זיהום משפכים

 . הרלוונטי של המשרד להגנת הסביבה או טיפול ישיר לסילוק המפגע
מכתבי  38. טפתעשרות הודעות על גילוי וזיהוי גורמי זיהום הועברו למוקד הסביבה במהלך הפעילות השו

 .ה הוצאו לגורמים המזהמים בדרישה לטיפול מידי בגורם הזיהוםאהתר
התיקים  הכנתמשמשים כחומר עזר לפקחי משרד הגנת הסביבה ב –המידע שנאסף והמכתבים שנשלחים 

 .הפליליים
 
 צווי הרשאה. 5

 
 .אגף מים ונחלים מרכז את פעילותה של הוועדה למתן צווי הרשאה להזרמה לנחלים

, משרד הבריאות, ס"משרד הג, רשות המים: וועדה זו פועלת מתוקף חוק המים וחברים בה נציגי הגופים

הוועדה דנה בבקשות של גורמים שונים המבקשים להזרים לנחלים מים או שפכים או .  רשות הטבע והגנים
י הולכה או מתקני מים בעיות בתחזוקת קוו, בעיות בניצול, חוסר נפח אגירה: כגון)קולחים מסיבות שונות 

 (.'שונים וכו
ל ופקחי מדור ניטור נחלים מבצעים "מוכנת רשימה של גורמים אשר קיבלו צו הרשאה כנ –בתחילת השנה 

 .דיגום של המים המוזרמים לנחל על פי הנחיות הצו
הדיגום (. במידת הצורך יידגם פעמיים בשנה)הדיגום מבוצע פעם בשנה לכל גורם שקיבל צו הרשאה 

הפרמטרים לבדיקה נקבעים על פי צו ההרשאה שניתן . ש או המאגר לנחל"מתבצע בנקודת ההזרמה מהמט

 .לצרכי אכיפה, פעם בשנה בלבד -י פרמטרים שמועברים"עפ -גם אז יש לדגום, ובמידה והבקשה נדחתה
 

 סקר תחנות שאיבה. 6
 

איבת השפכים והקולחים במסגרת תכנית של המשרד להגנת הסביבה להדק את הפיקוח על תחנות ש

מספר .  במערכות ההולכה ברשויות המקומיות בוצע השנה סקר מקיף של תחנות שאיבה אלו ברחבי הארץ
. כאשר תחזוקתן היא באחריות הרשויות המקומיות, תחנות השאיבה בארץ מגיע לכמה אלפי תחנות שאיבה

שפכים גולמיים וקולחים  –ות זאת בהרבה מקרים אנו נתקלים במצבי תחזוקה לקויים ביותר כאשר בעקב
 .מוזרמים לנחלים וגורמים לזיהום חמור של המערכות האקולוגיות בנחלים ושל מי התהום

פקחי מדור ניטור הנחלים יצאו לביצוע הסקר עם ראשי ענפי מים ושפכים במחוזות של משרד הגנת 

ומיות ובתאגידי המים והביוב הסקר בוצע בתיאום עם האחראים לתחנות השאיבה ברשויות המק.  הסביבה
 . בכל הארץ

 
 כימות מזהמים. 7

 
נבנה בסיס נתונים שמטרתו לעקוב אחר , במסגרת פעילות המשרד להגנת הסביבה בנושא שיקום נחלים

פקחי מדור ניטור נחלים ברשות הטבע והגנים מבצעים את דיגומי המים .  שינויים במצב זיהום הנחלים

.  שפירא מאגף מים ונחלים שבמשרד להגנת הסביבה-ר דקל אמיר"שיתוף עם דבנחלים הנבדקים בתיאום וב
נחלים בהם ידוע שיש עומס מזהמים גבוה עקב זיהום נמשך  17-דיגומים אלו מבוצעים פעמיים בשנה ב

 .או קולחים המוזרמים אליהם/משפכים ו
י מכפלת "החישוב מבוצע ע.  יחנקן כללי וזרחן כלל ,פחמן כללי: שה מדדיםועומס הזיהום נקבע על ידי של

 . כ ספיקת המים השנתית בנחל"הריכוז הממוצע השנתי של חומרים אלו במים בסה

.  מובחנת ירידה בעומסי המזהמים ברוב הנחלים –מאז תחילתו של סקר זה . 2000סקר זה מבוצע מאז שנת 
מאגרי קולחין והגברת , חדשיםים "הקמת מטש: כגון, ניתן ליחס ירידה זו לפעולות סילוק מזהמים מהנחלים

 .השבת הקולחין לחקלאות
י אגף מים ונחלים "ח שנתי נפרד היוצא לאור ע”הבדיקות וחישובי העומסים מובאים בדו, כל נתוני הסקר

 .במשרד להגנת הסביבה
 

 (עבור המשרד להגנת הסביבה) מדור ניטור רעלים
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 בתיק פלד ומיקי וולוקיטה

 

 מבוא     
 חומרי הדברהל עוסק בנושאים הקשורים, ביחידה הסביבתית של רשות הטבע והגנים מדור ניטור רעלים

 .במגזר החקלאי כחלק מפעילותו של המשרד להגנת הסביבה( ד"חומה)
, (הרעלות, ד"אחסון חומה, ד"יישום חומה) פקחי המדור משמשים כפקחי שטח בתפקידי בקורת ופיקוח

וקידום נושאים הקשורים לחומרי הדברה , אכיפהות חיקוק והמלצ, הסדרה, הסברה, טיפול בפניות ציבור

 .איכות הסביבה במגזר החקלאילו
נותנים פקחי המדור מענה , ומול האוכלוסייה המתגוררת באזור הכפרי, מול החקלאים, בפעילותם בשטח

 האגף לחומרים מסוכנים באשכול תעשיות, סביבה חקלאית באשכול משאבי טבעלדרישות ולצרכי האגף ל
של , כפועל יוצא. הסביבה במשרד להגנת,  באשכול משאבי טבעובחלק מפעילותם גם לאגף מזיקים 

 – ד"בחומה המשתמשיםתורמים אנשי המדור להגברת הקשר בין הרשויות לבין ציבור , עבודתם בשטח

 .הציבור המתגורר בסמיכות לשטחי החקלאותעם מיישמים ואנשי תברואה וכן , חקלאים
במסגרת  ,י המשרד להגנת הסביבה"ת כפי שהוגדרו עואת כל המטלות המקצועי תכולל פעילות המדור

 .תכנית העבודה השנתית
 .מדור ניטור רעלים הוא חלק מהיחידה הסביבתית של רשות הטבע והגנים בניהולו של אלי דרור

על ידי המשרד , בהתקשרות חוזית, פעילותו של המדור ממומנת. אנשי המדור הם עובדי רשות הטבע והגנים
  .להגנת הסביבה

 : פקחי המדור

פקחית , מיכל וולוקיטה, פקח אזור הצפון, איל דרור, תחום רעליםפקחית אזור מרכז ומנהלת , בתיה פלד
 .אזור דרום

 
 תחומי פעילות 

 

 פעילות פעילות %

 ואירועי חומרים מסוכנים  פניות ציבורטיפול ב 30

 ( ד"בצע איסוף חומהמ :כולל)פיקוח מחסנים ומנחתים  20

הסברה . משטחי שטיפה, , אריזות, הרעלות, פיקוח בשטח לאיתור מפגעים 10
 .טיפול ברכב ובציוד. והדרכה בשטח

 וכתיבת דוחות  , דיווח, רישום הפעילות 20

 ניטור יתושים  10

 ועדות מקצועיות והשתלמויות, ימי עיון: השתתפות ב, מתן הרצאות 10

 כ"סה 100%

 

 ,לה מובאת הערכה לחלוקת העבודה בנושאים השונים בהם אנו עוסקיםבטב

 .בממוצע  שנתי בין שלושת  פקחי היחידה
פעילות פקחי המדור מותאמת לאזורים השונים של הארץ ומשתנה בהתאם לפעילות החקלאית העונתית 

 .בהתאם לכך משתנים גם הנושאים בהם מתמקדים פקחי המדור. ולמשימות
 

 ת ציבורטיפול בפניו

בחקלאות בקרבת בתי מגורים עלול לגרום לחשיפת האוכלוסייה לחומרים ( ד"חומה)יישום חומרי הדברה 
לפקח ולוודא כי יישום חומרי , מטרתו של הטיפול בפניות הציבור היא.  אלו והוא מקור לחששות ולמטרד

 . הדברה במרחב החקלאי הסמוך למגורים מתבצע בהתאם לחיקוק העוסק בנושא
קחי המדור  פועלים על מנת להפחית את המטרד ולצמצם את חשיפתם  של התושבים לחומרי הדברה פ

קיום  -חקלאיים המיושמים על סף ביתם בד בבד עם המשך הפעילות החקלאית ובמידת האפשר לקדם דו
 .בין חקלאות ומגורים

דרישה להקפיד על , ונהאו למיישם וכן לפ/ הבהרת התקנות הקיימות לחקלאי ו: המטרה מושגת על ידי

בכל )הצבת מגבלות על השימוש בחומרים מסוימים ופיקוח ומעקב אחר ביצוע ההנחיות שניתנו , ביצוען
 (. שעות היממה

סיורים ,  העברת מידע, ל"דוא, שיחות טלפון,  איתור החקלאי או המיישם: הטיפול ברוב המקרים כולל
 .והנתונים וכתיבת דוחרישום התלונה , חקלאי/ בשטח בלוויית הפונים 

בנוסף לסייגים המופעים בתקנות ניתנות לרוב גם המלצות פרטניות כדי להקטין את החשיפה כמו גם יצירת 

 . קשר בין החקלאי למתלונן
 . במקרים חריגים בהם אין שיתוף פעולה מצד החקלאי ולאחר התראה יש צורך לנקוט בצעדי אכיפה

ההתייחסות היא לפונה וגם לכלל האוכלוסייה . ה של הציבורפקחי המדור מטפלים מידית בכל פניי
 . המתגוררת בסמוך לשטח החקלאי

 .ממוקד הסביבה ומהחקלאים המיישמים , הפקחים זמינים בכל עת לקבלת פניות ישירות מתושבים
פקחי  -בהמשך וכפועל יוצא של אירועים בהם נחשפת אוכלוסייה לחומרי הדברה או שנגרם נזק לסביבה 

אנשי , אנשי מועצת הצמחים בענפים השונים, ס"ור ניטור רעלים נמצאים בקשר רציף עם המשרד להגהמד
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ופועלים כדי לקדם פתרונות ישימים ומועילים , השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות וחברות היישום

 . ליישום חומרי הדברה בקרבת מגורים תוך מזעור הפגיעה בתושבים ובסביבה

 לותסיכום הפעי 
פקחי מדור ניטור רעלים טיפלו בתקופה הנדונה במאות פניות של אזרחים המתגוררים בסמוך לשטחים 

 . ריסוסי קרקע וחיטויי קרקע, התושבים התייחסו בתלונותיהם לריסוסים אוויריים. חקלאיים
רה ברוב התלונות שטופלו מספר האנשים שנחשפו לחומרי הדברה או היו מוטרדים מיישום חומרי הדב

לגבי תלונות מסוימות מדובר בעשרות ולעיתים אף . היה  גדול בהרבה ממספר הפונים, בקרבת מגוריהם

פעלנו לרווחתם של אלפי אנשים , ניתן לומר שבמהלך כל השנה ובכל הארץ. במאות או אלפים של אנשים
 . שרובם טופלו בצורה עקיפה וללא ידיעתם

 . ד בקרבת מגורים"ור בנושא יישום חומהפניות ציב 274טיפל המדור ב  2010בשנת  
 . פניות  199טיפלנו ב  2008בשנת .  פניות ציבור  216טיפלנו ב   2009בכל שנת : להשוואה

 .מהפניות 23%  -מהפניות  ובדרום   23% -בצפון ,  השנה היו במרכז הארץ  ניות שטופלו מהפ 54%

מהפניות התבקשנו להעביר  17%ב .  בת מגוריםד בקר"היו תלונות על יישום חומה(  76%)רוב הפניות 
מהפניות היו בקשות לפיקוח על  7%. ללא בקשה לטיפול נוסף. לפונים מידע על התקנות ועל חומרי הדברה

 .היישום
 

 פיקוח על מחסנים 
בהנחיית אגף חומרים מסוכנים של המשרד מבצעים הפקחים ליווי של מחסנים לחומרים מסוכנים כפועל 

 .תהליך לקבלה ולחידוש של היתרי רעליםיוצא של ה

חלק ניכר מהמחסנים הם של חקלאים ומשמשים לאחסון . פקחי המדור עובדים בעיקר מול המגזר החקלאי
לאחסון חומרים המשמשים לחיטוי ( סככות)בחלק המקומות נבדקים אתרים . חומרי הדברה לשימוש עצמי

נבדקים גם מחסנים בחנויות המשווקות חומרי . עודמתאם סודיום ו, פורמלין, קרקע כמו מתיל ברומיד
מחסנים , בעיקר של מועצות מקומיות או אזוריות , מחסנים של חומרים לתברואה או גינון, הדברה לחקלאים

ומחסנים או אתרים לאחסון חומרים המשמשים לחיטוי התוצרת במפעלי אריזה במגזר   של מדבירים

 . החקלאי
 . מחסנים לצורך מתן המלצה לחידוש היתר רעלים או קבלה של היתר חדשיקורות תקופתיות בוצעו בב

, ענון התקנות ליישום חומרים מסוכנים בקרבת בתי מגוריםיר, ד"למיישמים חומה, במהלך הביקור נערך
נערכו ישיבות ופגישות . ביקורות פתע נערכו גם. הטיפול במרססים ובנקודות שטיפה והטיפול באריזות

ל לשם עדכון הדדי והחלפת מידע "קשר טלפוני ובאמצעות דוא, ס"ממונים במשרד להגהתקופתיות עם ה
 .בכל הקשור לביצוע המשימות

הדיווח כולל פרוט הליקויים . על כל ביקור וממצאיו נשלח דיווח לאנשי הקשר באגף החומרים מסוכנים

נערך מעקב אחר תיקון , וייםבמקומות בהם נמצאו בביקורת ליק. שנמצאו והמלצה או אי המלצה למתן היתר
 . במקרים מסוימים נערכו ביקורות חוזרות, הליקויים

 .בדרום 62ביקורות בצפון הארץ ו  73 .ד"מחסנים של חומה 136 ביקורות ב ערכו פקחי המדור 2010בשנת 
 . מחסנים  128ערכנו ביקורות ב  2009בשנת : להשוואה

עומדים בתקנות לאחסון חומרי הדברה והם בעלי היתר , "מעוף"הרשומים ב, רוב המחסנים הפעילים כיום

 . הרבה הודות לפעילות המדור, רעלים
 תקנות אחסון חומרי הדברה בחקלאות

 ,ד "עדכון טפסים ותקנות לקבלת היתר רעלים לאחסון וליישום של חומה
 .ד "המשמשים חקלאים ותברואנים ולחנויות המשווקות חומה(  C=  טון  2עד ) למחסנים קטנים

 .   ס"הגה, ימים יחד עם  איה פכט מאגף חומרים מסוכנים  4מיקי עסקה בנושא במשך כ 

 
 ד"חומהמבצע איסוף 

 .ד מהמגזר החקלאי"עסקנו בהתארגנות לקראת המבצע הארצי לאסוף חומה 2010בתחילת שנת 
ל הארץ בדבר יידוע של המועצות האזוריות בכ, קידום פרסום המבצע בעיתונות החקלאית: הטיפול כלל

קשר , עיבוד המידע שהתקבל במוקד המידע, שליחת חומר ומציאת האחראי למבצע בכל מועצה,  המבצע
שמפנה את )קשר עם אנשי החברה לשירותי הסביבה , קביעת ימי איסוף ומסלול האיסוף, עם הפונים

 ועם הממונים במשרד להגנת הסביבה( החומרים

התבצעו שמונה ימי איסוף בכל רחבי  2010במהלך שנת . הארץ ןהוחל באיסוף בצפו 2010בחודש אפריל 
טון  40כ   2010ו   2009בשנים  , עד כה נאספו במבצע. טון של חומרי הדברה 20.23הארץ במהלכם נאספו 

ולאחר מכן , ימי איסוף 2בעוד כ ,  יסתיים המבצע במתכונתו הנוכחית 2011בתחילת . של חומרי הדברה
 .  יסוף ובאיזו מתכונתיוחלט האם יימשך הא

 

 פיקוח על מנחתים 
  רקע

שתי ". תלם"וחברת " כימניר"חברת : בארץ קיימות שתי חברות העוסקות ביישום חומרי הדברה מהאוויר
 .שדה תימן, קדמה, בארי, הרצלייה, אליעז, ( X2)מגידו : מנחתים ראשיים 7החברות עושות שימוש ב  

ו מתבצעת טיסות ליישום חומרי הדברה מהאוויר בשטחים נרחבים ועל ממנחתים אל.  ממנחתים משניים 14ו 
הטיפול במטוסים בתום כל יישום כולל שטיפה של . מרי הדברהוכן מדובר בשימוש בנפחים גדולים של ח
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במנחתים מצטברות כמויות גדולת של תשטיפים המכילים ריכוזים . המכל ובתום היום שטיפת המטוס כולו

 .דברהנמוכים של חומרי ה

  סיכום הפעילות
פקחי המדור ביצעו ביקורות קבועות במנחתים אלו כדי לוודא את תקינות המנחתים ותקינות העבודה 

מקדם פעולות למציאת פתרונות לבעיות סביבתיות " תלם"ו" כימניר"המדור בשיתוף עם . מבחינה סביבתית
 . שנוצרות במהלך העבודה במנחתים ובמהלך הריסוס האווירי

 פיםתשטי

נערך מעקב . לטהור תשטיפים המכילים חומרי הדברה" סילון"במנחת שדה תימן פועל מתקן של חברת 
מראות שהמים עומדים ( שנערכו על ידי המפעיל)הבדיקות . אחר איכות המים היוצאת את התהליך

קוב  250טופלו כ  2010בשנת ".  תלם"המתקן טיפל  בתשטיפים של חברת הריסוס . בקריטריונים שנקבעו
 ( .הערכה)במתקן 

באישור של אגף חומרים " אלקון"הועברו לטיפול לרמת חובב ולחברת " כימניר"תשטיפים של חברת 

 .  קוב של תשטיפים בעלות של מאות אלפי שקלים 400הועברו לטיפול כ  2010בשנת . ס"הגה, מסוכנים
 תוצאה

מצאו תקלות בעיקר בנושא הטיפול בתשטיפים נ.  בתקופה הנדונה  נערכו ביקורות תקופתיות בכל המנחתים
 .ותשתיות לא תקינות שאפשרו זליגה של תשטיפים לסביבת המנחת

ביקורות   58ערכנו   2009בכל שנת , להשוואה .במנחתים ביקרות 43ערכו פקחי המדור   2010בשנת 
 . במנחתים

 

 רעלות בעלי חייםה
  רקע

המניע העיקרי .  לות של חיות בר וחיות משק וביתחומרים להדברה חקלאית הם הגורם המרכזי בהרע
הרעלות משמשות גם כאמצעי נקמה . בהרעלת חיות בר הינו טיפול בלתי חוקי בגורמים לנזקי חקלאות

או כתוצאת לוואי של יישום חומרים מסוכנים בשטחי חקלאות ,  כאירוע פלילי, בסכסוכי שכנים במזיד

 . שימוש בלתי חוקי בחומרי הדברה לדיג, לעיתים, כמו כן מתבצע .בהתאם להנחיות התווית או בניגוד להן
. ג"ל רט"ג מתקיים באופן סדיר פורום הרעלות בהנהלת סמנכ"ברט. המדור שותף לפעילות באירועי הרעלה

 .פקחי המדור משתתפים באופן קבוע בישיבות הפורום ושותפים בכתיבת סיכומים בנושא
 

  סיכום הפעילות
לחקור ולנסות , לסייע למטפלים באירוע ויחד איתם, לים להיות נוכחים באירועי הרעלהאנשי המדור משתד

  .ולגלות את סיבת ההרעלה ומבצעיה 

כמו כן עוסקים באופן שוטף בהסברה בנושא בקרב החקלאים וגם בחינוך באמצעות הנחייה של מדריכים 
 .ג"במרכזי הדרכה של הרט

, רי ההדברה מסוכנים באופן חריג לסביבה ולחיות הבראנו פועלים להטלת מגבלות בשימוש בחומ
 . ואף ממליצים על הוצאה משימוש של חומרים אלו המשמשים בשכיחות גבוהה להרעלה

 .מקרי הרעלות בכל רחבי הארץ 70- פקחי המדור טיפלו  ב  2010בשנת 

 .3  -ש "ביו,  4  -בדרום ,   10 -במרכז ,   53   -בצפון הארץ 
 .בשנה זו הוא הנמוך ביותר מאז החל המעקב המסודר אחר מקרי ההרעלות בארץמספר ההרעלות 

 . 2009לעומת  17%מספר ההרעלות שנתגלה היה נמוך ב  2010בשנת 
 . 2008לעומת  27%מספר ההרעלות שנתגלה היה נמוך ב  2009בשנת 

 11.17בנספח  ,   2010טבלה ובה פרוט הרעלות שנתגלו בשנת 

אכן משקף את  2009ובשנת  2010ולנסות להבין האם מספר ההרעלות הנמוך בשנת אנו ממשיכים לבדוק 
אנו יודעים כי המספר אינו משקף את כמות ההרעלות אשר . המצב בשטח ומנסים למצוא את הסיבות לו

 .למיטב הבנתנו אנו מגלים אחוזים קטנים ביותר של ההרעלות, מתבצעת בשטח
 

 :הנצפית במספר ההרעלותישנן מספר אפשריות להסברת הירידה 
  ירידה במספר ההרעלות שמתגלות כתוצאה מתחלופה של פקחים אזוריים. 

 שיתכן ,  ירידה במספר ההרעלות בעקבות סכסוכי שכנים בעיקר במרום הגליל

שהתבצעה במקומות ( תקשורת, חינוך)ונובעת מפעילות הסברתית מאומצת 

 .ובית אשר הורעלו בעקבות זאת חלה ירידה במספר חיות משק. המועדים

  למעקב טלמטרי מסודר של  סלהיכנ 2011אנו מתכוונים בשנת העבודה הבאה

לדוגמא תנים שישמשו לנו כביו אינדיקטורים לנושא הרעלות וכל זאת , בעלי חיים
על מנת לגלות את ההרעלות בזמן ולמנוע הרעלות גדולות יותר ולבעלי חיים 

 . נדירים
  ג בנושא הטיפול בנזקי "יוצא של פעילות רטירידה במספר ההרעלות כפועל

 . חקלאות וסניטציה

 שמוקדשת  תהסניטציה בדרום בקרב הבדואים מתבצעת על ידי משאית ייעודי

מפונים כל הפסדים שיש לו מידע . לנושא המופעלת על ידי פקח במשרה מלאה

 .עליהם ומועברים לפי הצורך לתחנות האכלה לנשרים
 ויש כוונה להרחיב אותה בשנה הבאה, גם בצפון  השנה הוחלט לבצע סניטציה. 



 0202ג "ח רט"דו

 40 

 

 אכיפה     
  2010הביאה לכך שבשנת , כולל אכיפה, ג לטיפול במקרי הרעלה" פעילות נמרצת של רט

 : התקבלו מספר פסקי דין 

    9,000מרעיל ממושב שתולה קיבל קנס של ₪ 
    15,000מרעיל מזיכרון יעקב קיבל קנס של  ₪ 

  לות מספר תביעות נוספותבבתי המשפט מתנה . 

 
 ניטור יתושים ומזיקים אחרים  

  
  רקע 

במניעת התפרצות  קדחת הנילוס , אגף מזיקים, המדור מהווה חלק מהערכות המשרד להגנת הסביבה
 . המערבי

  סיכום הפעילות 
זחלים ובוגרים דגימות . מוצבות מלכודות ללכידת יתושים, איתור וניטור אתרים המועדים לקינון זחלי יתושים

מתבצע מעקב ופיקוח שוטף . ס"דיווחים מועברים לאנשי הקשר במשרד להגה, מועברות למשרד הבריאות

אנשי תברואה במועצות )ההסדרה וההדברה תוך קשר עם האנשים האחראים בשטח , אחר המפגעים
 ( .ב"אזוריות מקומיות וכיו

בטיפול בנושא לישמניה כמו גם פעילות בנושא  פקח המדור בצפון יחד עם הפקחים לניטור מזיקים מסייע
 .נמלת האש

ג "רט -לאור מפגעי יתושים חמורים שנתגלו בשמורת נחל הבשור התקיימו פגישות ודיונים  מול מחוז דרום 
 .  בדבר ניטור יתושים בשמורת הבשור והטיפול במפגע

ועל מצב  ע על מפגעי יתושיםבאזורים שבהם מתבצע הפיקוח הפקחים מעבירים באופן מידי את כל המיד

מידע על .  ס ולעיתים גם לרשויות האחריות על הטיפול בשטח"לאנשי המזיקים במשרד להגה התשתיות

 .ג האחראים על השטח"לאנשי הרט ,במקבילמפגעים בשמורות טבע מועבר 
 . סיכום הפעילות שהתבצעה על ידי פקחי המדור בדוח מדור מזיקים

 
 ומידע לציבור      הדרכה לחקלאים, תהרצאו, פעילות בוועדות

 
. השתתפות שוטפת בוועדה החודשית הבין משרדית לתאום השימוש בחומרי הדברה להגנת הצומח

בישיבות החודשיות דנים חברי הוועדה הטוקסיקולוגית במידע המוגש על ידי החברות המייצרות והמשווקות 

במקביל לאישור חומרי הדברה .  בארץבה לנושא איכות הסביחומר ההדברה המבקשת להחל לשווקו 
חדשים לשימוש בישראל החלה הוועדה תהליך של הוצאה משימוש של חומרי הדברה וותיקים בעלי רעילות 

 .גבוהה לאדם ולסביבה ובקביעת נוהלי שימוש מחמירים לחומרים בעייתיים בריאותית וסביבתית
 12.3סעיף  3' בנספח מס. כ דב חנין"אשות חפנים ואיכות הסביבה בדיון שנערך בר תהשתתפות בוועד

 . כ דב חנין בסיכום הדיון"סיכום של דברי בתיק בוועדה וכן דברי ח  מובא

 .השתתפות בוועדה המייעצת להדברת זבוב הפירות הים תיכוני
השנה ניתנו בפורום זה  .השתתפות בפגישות החודשיות של רכזי חומרים מסוכנים במחוזות ובמרכזים

 .התקנות הקיימות והמלצות, המצב רתיאו, ד בקרבת מגורים"בנושא יישום חומההרצאות 
 .לנושאי עבודתם והנדרשים על ידי היחידות םהרלוונטייבימי עיון  פקחי המדור משתתפים

והשתלמויות למיישמי חומרי הדברה הנערכים על  הפקחים משמשים כמרצים קבועים בימי עיון לחקלאים

 . בי הארץ ידי משרד החקלאות ברח
 .הרצאות 26נתנו  2010בשנת 

  12.16' על ידי פקחי המדור בנספח מס 2010רשימת הרצאות שניתנו במהלך שנת 
 

 פיקוח שוטף
פקחי המדור מבצעים פיקוח שוטף במשולב עם כל הפעילויות המתבצעות על ידם בשטח לשם איתור 

 .ינים באופן רציף בטלפון כמו כן הפקחים זמ. מפגעים סביבתיים הקשורים לחומרי הדברה

 . טיפול בציוד וברכב
 

 דיווח
 .פקחי המדור רושמים במהלך עבודתם פרטים על חלק גדול מהפעילויות שהם מבצעים

המדור עסק בהכנת דוחות לגופים השונים מולם הוא עובד תוך ניסיון לכימות והערכת זמן עבודה לכל אחד 

 . מהנושאים בהם אנו עוסקים
 . ג"מוגש דוח עבודה פנימי לרטבתום כל חודש 

במתכונת דומה אך מעתה הוחלט שבסיום כל שנה חצי שנתי  דוח  2010הוגש ביולי , בנוסף לדוח שנתי זה
 . יוגש דוח שנתי אחד

 
 (עבור המשרד להגנת הסביבה)מדור ניטור יתושים 

 בתיק פלד ואיתי לחמי
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 :תקציר מנהלים

אשר עם הזמן , יחידה סביבתית, ברשות הטבע והגניםתושים בתחילת שנות האלפיים הוקם מדור ניטור י

פקחי ניטור מזיקים  4במדור . הוסב שמו למדור ניטור מזיקים מעצם היות הפקחים עוסקים במגוון מזיקים
כולם עובדים בשיתוף ובכפוף לממוני . פקח לישמניה -מרכז ודרום ו, חיפה, צפון: הפועלים בשטחי המחוזות

 .חוזות ולאגף במשרד הראשי של המשרד להגנת הסביבהלחימה במזיקים במ
 (ה"קמ)קדחת מערב הנילוס , ניטור יתושים

 274אתרים מהם   1982 -ביקורים ב 7434פקחי הניטור  4י "בוצעו ע 2010חודשי פעילותם בשנת  8במהלך 

ור ויוטבתה נחל בש, כפר מנדא, עין המפרץ, תל יוסף, מדרך עוז: נמצאו כמוקדי דגירה כבדים באזורי
נחל , טירת צבי, חולה, ובמקביל נמצאו יתושים בוגרים חיובים לנגיף קדחת מערב הנילוס באזור גינוסר

 .אביב-החולים הגבוה ביותר שאובחנו השנה היו מאזור תל' יחד עם מס. יטבתה ואילות, נחל שיקמה, בשור
יעדי המשך הפעילות המשותפת  .ץהוסף ידע רב ובצידו פעילות לשיפור מצב כללי באר 2010במהלך שנת 

עידוד רשויות , ה"הבדיקות לנגיעות בקמ' הגדלת מס, אכיפה, איתור וניטור מפגעים באזורים חדשים: הם

לפעילות מניעתית ארוכת טווח בד בבד עם המשך טיפול בזרימות ביוב וקידום מהלכים משולבים לשיפור 
 .האפשרהמצב בכללותו עם דגש על פתרונות אקולוגיים ככל 

 לישמניה
היא אחת מהמופעים של מחלות הנגרמות על ידי , "(חבורת יריחו/שושנת)"מחלת הליישמניאזיס העורית 

" שושנת יריחו"גורם ל  (L. major)ור 'טפיל הליישמניה מיג. טפילים חד תאיים שונים מהסוג ליישמניה
עשור האחרון מתוארת בארץ ב .הדבקת אדם הגורמת ללקויות בעור. המוכרת בארץ כבר עשרות שנים

במעגל מחלות אלו . אף יותר פגיעתה באדם אלימה, מחלה זו.  L. tropicaמחלה נוספת הנגרמת על ידי 

וזבובי חול שנקבותיהם מעבירות את הטפילים , שותפים  יונקים המשמשים כחיות המאגר לטפילים
 .לחולייתנים שונים במהלך מציצת דמם

שאליו חברו נציגי המשרד , הביאו להקמת צוות פעולה בינמישרדי, ה באדםהתפרצות והתפשטות התחלוא 
ג במטרה להעמיק את ההבנה של מעגלי התחלואה בשני מיני "משרד הבריאות  והרט, להגנת הסביבה

נבחרו אתרי דיגום בהם נלכדו . על ידי דיגום אוכלוסיות חיות המאגר וזבובי החול ולקדם פתרונות, הטפילים

לאחר פעילות של השנתיים האחרונות מקובצות בסיכום זה . וחיות החשודות כחיות המאגרזבובי חול 
. המלצות הפקח המבצע לגבי המשכת הפעילות באזורים השונים עם דגש על הייחודיות של כל מקום ומקום

בדרום  2010פעילות דומה נערכה במהלך חלק משנת . פקח הלישמניה פועל באזורי דיגום בצפון ובמרכז
 .הארץ

 
 נמלת האש

ישובים ושמורת  100-ישנם כ. בישראלמצויה כמין פולש   Wasmannia auropunctata  נמלת האש הקטנה

נמלה זו הינה מין  ,מקורה בדרום אמריקה .הידועים כנגועים בנמלת האש הקטנה( מורד הירדן)טבע אחת 
עקיצת הנמלה . ביותר בעולםהמינים הפולשים הבעייתיים  100של  IUCN -פולש וכלולה ברשימת ה 

לגרום למחלת עיניים  עלולה גםמכאיבה והכאב נמשך מספר שעות ועד ימים וכן קיים חשש מבוסס כי היא 
נמלת האש הקטנה ידועה כפוגעת במגוון הביולוגי הן בחסרי חוליות והן בחולייתנים ומהווה . קשה בבני אדם

בתקשורת נאסף מידע רב מהציבור ויש להמשיך  וםפרסלאחר , במהלך השנה. .סכנה לעולם החי בישראל

 . כמו כן יש להמשיך בהדברה מסיבית של הנמלה בכל רחבי הארץ. מהלך זה
 צמיגים ואגרואקולוגיה

מהווים מוקד משיכה להטלה ולדגירת , במרכזי מזון" משקולות"צמיגים המוטלים בשטחים או המשמשים כ
 .  וכן מהווים גורמי זיהום וסכנת שריפות יתושים בכלל ויתוש הטיגריס האסייני בפרט

הנחיות המשרד להגנת . ח מעלות צחנה ומוקדי משיכה למזיקים בשטחים הפתוחים"ערימות זבל ממגוון בע

 . פיזור והטמנת הזבל באופן מיידיאת החובה להסביבה אל החקלאים מדגישות 
 . וזינערכה פעילות התחלתית להסרת המפגעים הללו בהנחיית הממונה המח

 י עובדים זרים בחקלאות"ע צידמניעת 
מגיעים  בענף העובדים מרבית .החקלאות בענף עבודה מהגרי -24,000 כ כיום מועסקים ישראל במדינת

עוסקים בציד חיות בר ומשק בשטחים הסמוכים לשטחי , כחלק ממנהגי ארצם, מתאילנד ולעיתים
, רובן מוגנות ואף בסכנת הכחדה, עה בחיות הברצייד זה גרם וגורם לאובדן משמעותי ולפגי. החקלאות

מציאת הפועלים שהניחו , איתור מלכודות, חודשי החורף עוסקים הפקחים במהלכי הסברה 4במהלך . בארץ

" רשות הטבע והגנים"נושא זה היה אחד הנושאים הראשיים שהוצגו על ידי . אותן וכן שותפים בהבאתם לדין
 .בתערוכת אגרומשוב

 
 ריםסקרים ומחק

 אריאל כהן

תחום  סקרים ומחקרים הידרולוגיים ביחידה הסביבתית מבצע סקרים ומחקרים הידרולוגיים עבור גופים 
 . הגנת הסביבה ושמירת טבע, חיצוניים באוריינטציה של משאבי מים

סקרים סביבתיים לקידוחי מי תהום וקידוחי , העבודות כוללות סקרי שפכים וקולחים עבור רשות המים
ניטור , ניטור נחל הבשור)ניטור ארוך טווח בנחלים הסובלים מזיהום מתמשך , ית של חברת מקורותתצפ

נחל חגית , נחל האלה)ניטור נחלים המצויים בסמוך לתחנות כח של חברת החשמל , (נחלי יהודה ושומרון
 .טייםמיפוי ואפיון מאגרי מים ושטחי השקיה בקולחים עבור רשות המים וגופים פר(. ונחל תות
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 :2010להלן מוצגים הסקרים והמחקרים אותם ביצענו במהלך שנת 

 

 2003-2009ניתוח איכות מים להשקיה בשנים  -מאגרי קולחים בישראל 
 יוסי הראל, אריאל כהן

לאיכות הגידולים וכן למפגעים סביבתיים , לקרקע, השקיה בקולחים מהווה פוטנציאל זיהום למים
 . אלו תלויות בעיקר באיכות הקולחיםסכנות . ותברואתיים נוספים

לעומת . שים גדולים נערכות בדיקות יומיות המספקות מידע איכותי וכמותי בנוגע לתהליכי הטיפול"במט

 . המידע אודות התהליכים המתרחשים במאגרים המשפיעים על איכות המים הינו מוגבל, זאת
במקורות הקולחים המיועדים להשקיה  המטרות העיקריות של עבודה זו הינן מעקב אחר איכות המים

סיכום והערכת מגמת השינוי בפרמטרים עיקריים של איכות מים במקורות הקולחים לאורך , חקלאית
 .שיסייע לתפעול מערך הקולחים בישראל, עבודה זו  עשויה לשפר את מאגר מידע האיכותי.  השנים

 

איכות . שים"המט/ סביבה במוצאי המאגרים דיגום מי הקולחים מתבצע עבור רשות המים ומשרד להגנת ה
 . ובמיוחד בסמוך לניצול הקולחים להשקיה חקלאית, מי הקולחים נבדקת לאורך כל השנה

: אשר הכילו את הפרמטרים הבאים, מתוך מאגר המידע ברשות הטבע והגנים נלקחו דיגומי מקורות קולחים
מהם התבצעה , שים"מוצאי מאגרי הקולחים והמטפרמטרים אלו אשר נמדדו ב. וחנקן כללי, בורון, כלוריד

הניתוח מתייחס לריכוזים ממוצעים שנתיים לכל מקור קולחים ושויכו . 2003-2009בשנים , השקיה ישירה
 .י רשות המים והמשרד להגנת הסביבה"בהתאם לערכים מומלצים ע, לקטגוריות איכות

ריכוזי כלוריד  2003-2008בשנים . קורות הקולחיםלאורך השנים ניכרת יציבות בריכוזי הכלוריד הנמדדים במ

רק . מהנפח המנוצל להשקיה 40%-נמדדו בפחות מ, ערך הסף להשקיה בלתי מוגבלת, ל"מג 250-נמוכים מ
ריכוזי . ל"מג 250-מהנפח המנוצל להשקיה היו נמוכים מ 45%-החל שיפור וריכוזי הכלוריד בכ 2009בשנת 

שימוש גדול . מהווים מגבלה עיקרית לשימוש במים להשקיה, הקולחים כפי שנמדדים כיום במי, הכלוריד
ובדרך זו להקטין את , לצד הפחתת המליחות במקור צפוי לשפר את איכות הקולחים, יותר במים מותפלים

 . המלחת הקרקעות ומי התהום

ריכוזי הבורון  2003בשנת . לאורך השנים חל שיפור משמעותי בריכוזי הבורון הנמדדים במקורות הקולחים
. ערך הסף לריכוזי בורון להשקיה בלתי מוגבלת, ל"מג 0.4-מהנפח המנוצל להשקיה היו נמוכים מ 64%-בכ

 60%-לפיו יחויבו יצרני אבקות כביסה להפחית כ, תקן 2004המשרד להגנת הסביבה החל לאכוף בשנת 
מהנפח  82-96%-ר ריכוזי הבורון בככאש, חל שיפור ניכר 2005-2009בשנים . 2008בריכוזי הבורון עד לשנת 

אינם מהווים , כפי שנמדדים כיום במי הקולחים, ריכוזי הבורון. ל"מג 0.4-המנוצל להשקיה היו נמוכים מ
 .מגבלה לשימוש במים להשקיה

בשנת . לא חלו שינויים מהותיים בריכוזי חנקן כללי הנמדדים במקורות הקולחים 2004-2009לאורך השנים 

ערך הסף להשקיה , ל"מג 25-מהנפח המנוצל להשקיה היו נמוכים מ 35%-החנקן הכללי בכ ריכוזי 2003
מהנפח המנוצל  42-54%-כאשר ריכוזי החנקן הכללי בכ, חל שיפור 2005-2009בשנים . בלתי מוגבלת

מהווים מגבלה חלקית , ריכוזי החנקן הכללי הנמדדים במי הקולחים כיום. ל"מג 25-להשקיה היו נמוכים מ
צפוי לשפר את איכות , הכוללים הרחקת חנקן, שים שלישוניים"שדרוג למט. לשימוש בקולחים להשקיה

 . הקולחים

הן במספר מקורות הקולחים והן , 2003-2009ישנה עליה בהיקף ניטור איכות מי הקולחים במהלך השנים 
 .כל מקורות הקולחים באופן שתכלול באופן מלא את, עליה זו צפויה להימשך. בכמות הקולחים להשקיה

 .המשך מגמה זו עשוי לשפר מבחינה כמותית ואיכותית את מערך השימוש בקולחים בישראל
 

 סקרים סביבתיים לקידוחי מקורות

 אורן רייכמן, דינה פיימן, אריאל כהן
. שנים 5-לבצע סקר תברואי בכל מקור מים אחת ל" מקורות"על פי תקנות בריאות העם מחויבת חברת 

 .פנתה לרשות הטבע והגנים בבקשה לבצע עבורה חלק מהסקרים" מקורות"חברת 
ים /מטרת הסקרים היא לאתר ולמפות את כל מוקדי הזיהום הפעילים והפוטנציאליים בסביבת הקידוח

 .על מנת לאפשר המשך אספקת מים תקינה, ולהמליץ על האמצעים הנדרשים למניעת הזיהום
 :הסקר הסביבתי מורכב ממספר שלבים

, תשתיות ביוב, אזורי תעשיה, הכוללים ישובים עירוניים וכפריים, איתור גורמי זיהום קיימים ופוטנציאליים •

 . מתקנים עם פעילות בעלי חיים וכדומה, שטחים חקלאיים
 .מיפוי מדויק של גורמי הזיהום הפוטנציאליים שאותרו •

. הכוללים פרמטרים כימיים ובקטריאליים, ניתוח נתוני איכות המים שנמדדו לאורך השנים בקידוחים •
לאחר ניתוח גורמי הזיהום השונים ואיכויות המים בקידוחים מתגבשות הערכות לגבי מידת הסיכון שמהווה 

 .והמלצות לגבי מניעת זיהום עתידי, כל מזהם לאיכות המים בקידוח

( קידוחים 4)שמרון ( קידוחים 9)כפר אוריה , (קידוחים 9)ור 'בוצעו סקרים בקידוחי עג 2010במהלך שנת 
 .ומעיין עין זהב

 
 התפשטות הזיהום התעשייתי לאורך נחלי באר שבע והבשור

 יוסי הראל, אריאל כהן
לרבות מי התהום , נחל באר שבע ונחל הבשור, עבודות שנעשו בעבר הצביעו על כך שאפיקי נחל סכר

שמקורם באזור התעשייה הכימית רמת זוהמו במהלך השנים על ידי שפכים תעשייתיים , לאורך הנחלים
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, להפסקת הזרמת שפכים מאזור התעשייה 1990המועצה התעשייתית רמת חובב פועלת משנת . חובב

 .ניקוז מי תהום גבוהים ושאיבתם לבריכות אידוי, באמצעות הקמת מתקני טיפול בשפכים במפעלים

זיהום והתפשטותו במורד אגן ההיקוות המטרה העיקרית של מחקר ארוך טווח זה הינה לעקוב אחרי היקף ה
 . נחל באר שבע ונחל הבשור, המתנקז מאזור התעשייה רמת חובב דרך נחל סכר

מעיינות ובארות , קידוחים, הכוללים נקזים, שיטת העבודה מבוססת על דיגום איכויות המים בגופי מים שונים
, תחנות 18באר שבע וסכר נדגמו , בשור לאורך הנחלים. והשוואתן לאיכויות שנמדדו בעבר, לאורך הנחלים

 .חודשים 3בהפרשים של , פעמים בשנה 4

בהשפעת שיטפונות החורף , חלו שינויים מהותיים בריכוזי המזהמים בהשוואה לשנים עברו 2010בשנת 
ירידה  2010בתחנות הדיגום במעלה נחל הבשור חלה בשנת . 1.2010-ובעיקר השיטפון החריג שאירע ב

תחנות הדיגום במורד . בהשפעת השיטפונות וגידול בנפח שפכי נחל חברון Br-וה Cl-ריכוזי המשמעותית ב
 .Br-וה Cl-נמצאות במגמת עלייה מתונה בריכוזי ה, נחל הבשור

. סף שמתחתיו המים מוגדרים כמזוהמים, 200-נמוכות מ 2010ברוב תחנות הדיגום בשנת  Cl-Br-יחסי ה

 .Cl-Br-ורבובה יוצאות דופן ביחסים ה 1ותחנות הרקע חלוצה תחנות הדיגום בקידוח אבו עזון 
, Cl-עולה כי במהלך תקופה זו התרחש שיפור מסוים בריכוזי ה 1998-2010מהתוצאות ארוכות הטווח בשנים 

אם כי , ברוב תחנות הניטור Br-חלה ירידה משמעותית בירידת ריכוזי ה. אשר ירדו ברוב תחנות הניטור
 .ועדיין רחוק מהריכוזים המאפיינים מים בלתי מזוהמים ,השיפור הינו איטי

מהם ניתן ללמוד עד כמה המים קרובים למצבם הטבעי מעידים על כך שהמרחב עדיין מזוהם , Cl-Br-יחסי ה
 .המאפיינים את תחנות הרקע רבובה ובארות חלוצה Cl-Br-וכי רוב התחנות רחוקות מיחסי ה

נתון מעודד המעיד על התהליכים , האינדיקטורים כלפי מערבניכרת דחיקה קלה של המזהמים , ככלל

, בטווח הקצר צפויה להתרחש עלייה בריכוזי המזהמים בתחנות הדיגום במרכז ובמערב האגן. הדינמיים
 .עד לניקוי המים מהמזהמים, אולם בטווח הארוך צפויה ירידה בריכוזי המזהמים

 22,410-בבאר הגיעו ל Cl-ריכוזי ה. היו חריגות מאוד בבאר נחל סכר 2009תוצאות הדיגום האחרון לשנת 
המועצה התעשייתית רמת חובב שללה התרחשות אירוע חריג . ל"מג 1,200-הגיעו ל Brל וריכוזי "מג

 2010הדיגום אשר נערך בראשית . אשר לו היה פוטנציאל לעלייה פתאומית זו בריכוזי המזהמים, בתחומה

שטיפת הקרקע ודחיקת , אשר גרם לעליית מפלסי מי התהום, תוהתקיים לאחר שיטפון חריג בעוצמ
 .ל"מג 183-ירדו ל Br-ל וריכוזי ה"מג 1,430-בבאר נחל סכר ירדו ל Cl-ריכוזי ה. המזהמים למורד הנחל

                                             .                     יש לאתר מספר נקודות דיגום נוספות על מנת לקבל תמונה ברורה ומקיפה יותר אודות היקפי הזיהום
ייתן אינדיקציה , עם כניסת המערכת לאיזון מחודש, באר שבע והבשור בשנים הקרובות, דיגום נחלי סכר

 .טובה ליכולתם של אירועים שיטפוניים גדולים לנקות את המערכת הנחלית ולדחוק את הזיהום
 . באר שבע והבשור, ר רב שנתית לאורך הנחלים סכרמהווה שלב נוסף בתכנית ניטו 12' ח מס"דו

 

 "צפית"ניטור תחנת הכח 
 ברק שחם ואבי ציפורי, אריאל כהן

מ "ק 9-וכ, מ דרומית לקיבוץ כפר מנחם"ק 2-כ, נמצא בשפלת יהודה, 1990אשר הוקם בשנת , אתר צפית
 .MW 263ות הספק כולל של באתר פועלות שתי יחידות ייצור המוסקות בסולר בעל. מזרחית לקריית מלאכי

 .המעלה את שיעור הנגר העילי, רוב משטח התחנה בנוי ממלט ואספלט. ר"קמ 0.19-שטח התחנה הוא כ

צינור )הנגר העילי הנוצר בשטח התחנה זורם לשני מוצאים מרכזיים בדפנות הדרום מערביות של המתחם 
המוצא הדרומי . ות המכוסות ברשת למוצאיםהנגר העילי הנוצר בתחומי התחנה מנוקז בתעל(. דרומי ומערבי

 25%-בעוד שהמוצא המערבי מנקז כ, משטח התחנה בתעלה לאפיק המחובר לנחל האלה 50%-מנקז כ
ישנם נקזים רבים בדופן המזרחית של , בנוסף. משטח התחנה בתעלה לאפיק המחובר לנחל האלה

משטח התחנה מוצא זה מנוקז  25%-כ נקזים אלו מתנקזים למוצא מרכזי בדופן המזרחי המנקז, המתחם

( מעלה תחנת הכוח)דיגום מי הרקע באזור בוצע בנחל האלה . בתעלה לאפיק משני המחובר לנחל האלה
 .ובבאר לוזית

 .ומבוצע ביוזמת חברת חשמל ורשות הטבע והגנים, הסקר הינו חלק מתוכנית ניטור תחנות כוח פנים ארציות
למעט השיטפון , במרכז הארץ לא התרחשו בנחל האלה זרימות מיםשהיה שחון , 2010-11במהלך חורף 

אולם דווקא , תחנות לאורך הנחל היו טובות מאוד 2-בשיטפון זה איכויות המים ב. 21.2.2011-שאירע ב
 .ל"מג 0.3-היו נמוכים מ TPH-ריכוזי ה. בשיטפון זה לא שוחרר הנגר העילי הנוצר בשטחי התחנה לסביבה

כך שלא ניתן להסיק , שוחרר הנגר העילי מהתחנה לסביבה לא התרחשו זרימות בנחלבאירועי גשם בהם 

 . מסקנות ממשטר הזרימות שאירע בחורף זה
 

 "חגית"ניטור תחנת הכח 
 אריאל כהן, יובל סבר

(. יקנעם -זכרון ) 70מצפון לכביש , ממוקמת במגע שבין רכס הכרמל לרמות מנשה" חגית"תחנת הכוח 

( 2001-2003בשנים )שהוסבו בשלב מאוחר יותר , הוקמו ארבע טורבינות גז 1995שנת שהוקמה ב, בתחנה
התחנה ניזונה כיום מקו המוביל . ליחידות משולבות המייצרות חשמל במערכת טורבינת גז ובמערכת קיטורית

סולר ממסעף הדלקים באלרואי וצפויה לעבור בקרוב לשימוש בגז טבעי עם השלמת חיבורה לקו הגז 
 .פיהחו

 . נחל תות –צבר וקטינה הנשפכים לשמורת טבע המוכרזת , התחנה ממוקמת על ערוצי הנחלים חגית
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מבצעת היחידה הסביבתית ברשות , "חגית"בהתאם להוראות תכנית מתאר ארצית לתחנת כוח פנים ארצית 

ות המים על מנת לבדוק את השפעת תחנת הכוח על איכ, הטבע והגנים ניטור מים בנחל חגית והסביבה

 .באזור
 .ברחבי התחנה קיימים מספר מפגעים בעלי פוטנציאל לפגיעה במים הזורמים בנחלים

באתר חגית מיוצרים מים נטולי מלחים באמצעות מערך טיפול קדם לטיפול במים : השקיה במי תמלחת
ם להזנת המים נטולי היונים משמשי. ממברנות ומערכת חשמלית להרחקת יונים, (מסנני חול ופחם פעיל)

מי הרכז (. רק בשריפה של סולר)דוודים ולהזרקה לתא הבעירה לצורך הפחתת פליטת תחמוצות חנקן 

קיים מד מוליכות רציף (. ללא מיהול)ק ומוזרמים בצנרת הכוללת טפטפות להשקיה "מ 750נאגרים במיכל 
במיכליות למסוף  מי רכז אוסמוזה הובלו, 2006עד לשנת . המודד את איכות המים המיועדים להשקיה

התקבל אישור משרד  1.2007-ב. 2006השקיית נוי במי הרכז החלה בשנת . עתלית והוזרמו לים בהיתר
 .חודש/ק"מ 2,400-5,400נעו בטווח  2009הספיקות להשקיה בשנת . הבריאות להשקיית גינון במי הרכז

. ל"מג 250-כוזי הכלוריד בהם כמושקים במים שרי( 2' מפה מס)וסביבה " חגית"שטחי הגינון בתחנת הכוח 

ריכוזי הכלוריד במי הרכז נמוכים יחסית . ריכוז זה גבוה באופן משמעותי מרקע מי התהום ומי הנחלים באזור
למקובל מכיוון שריכוזי הכלוריד במי האספקה נמוכים ומכיוון שבוצע שינוי בתהליך ומי נקז של דוודי קיטור 

 .ומוהלים את מי המקורחוזרים לטיפול במערך בטיפול במים 
הסוללות הדרומיות  לעבר : השקיה במי תמלחת עלולה להסיע את המלחים לנחלים הסמוכים, יחד עם זאת

נחל תות והסוללות המערביות והשטח בסמוך למפגש הנחלים צבר וחגית  לעבר נחל חגית ומשם בהמשך 
 .וסביבה מושקים במי תמלחתדונם בתחנת הכוח חגית  160-על פי נתוני חברת חשמל כ. לנחל תות

. בוצעו בתחנה עבודות עפר לצורך בניית שתי יחידות ייצור נוספות 2009-11במהלך השנים : עבודות עפר

לעבודות עפר יש פוטנציאל להסעת . העבודות בוצעו סביב היחידות החדשות ובדרך הגישה לתחנה
קיקים דקי גרגר צפויות לבוא לידי ביטוי נוכחות חל. אל תוך תחום התחנה ומחוצה לה, חלקיקים דקי גרגר

מזרימה עילית ) 2'א, 1'עבודות העפר השפיעו על רמת העכירות בתחנות א. ברמות עכירות ומוצקים מרחפים
 .'וג( לאורך קו הגז

בסיורים שנערכו במהלך שלוש : זרימת מים מצינור ששימש בעבר לשטיפת מסננים של האוסמוזה ההפוכה

חברת החשמל הודיעה על ניתוק מי (. 6' תמונה מס) 2'ב – 1'ו זרימות בין תחנות בהשנים האחרונות נרא
זרימות אלו גרמו לעלייה משמעותית בריכוזי . זרימות 2010-11המסננים מהנחל ולמרות זו נצפו במהלך חורף 

 .2'בהשוואה לתחנת הרקע ב, 1'הכלוריד בתחנת ב
, ריתוך, קונסטרוקציות, בנייה: ת מתכת מסוגים שוניםבתחום תחנת הכוח מתקיימות עבודו: עבודות מתכת

רוב העבודות מתכת . או עקיף/לכל פעולות אלו יש פוטנציאל זיהום מים ישיר ו. קידוח וגלוון, חיתוך
 .5,000-המנוקזים לבריכת ה, מתבצעות על פני המשטחים החדשים

לפתור את בעיית התמלחות  קו זה היה אמור: ש מעיין צבי"מט-בת שלמה-הקמת קו ביוב אתר חגית

התכנית להקמת קו לחץ גרביטציוני דרך שמורת הטבע נחל תות . והשפכים הסניטריים של אתר חגית
התכנית הוגשה ואושרה בוועדה המחוזית לתכנון . אולם בקו יזרמו שפכים סניטריים ללא תמלחות, אושרה

 .והעבודה נמצאת בשלב המכרז, תוואי קו השפכים נקבע. ובניה
הגורמים להדחת מלחים מפני , היו בעלי עוצמה גבוהה 2010-11ירועי הגשם והנגר העילי במהלך חורף א

 42-63', ד-ו' תחנות ג)ריכוזי הכלוריד שנמדדו בנחלים , למרות זו. השטח לנחלים המהווים את בסיס הניקוז

וריד הנמוכים לאורך נחל תות ריכוזי הכל. ובחלק מתחנות אתר חגית בחורף זה היו נמוכים באופן יחסי( ל"מג
 .מעידים על השפעה נמוכה מנחל חגית ועל כך שנחל תות הינו משמעותי יותר מבחינת זרימה עילית

בשל , במקביל למגמת ירידה לאורך עונת החורף, במבט ארוך טווח נמשכת מגמת העלייה בריכוזי הכלוריד
לאירועי גשם נוספים ובכך לקבל תמונת מצב  רצוי להמשיך את דיגומי הכלוריד. תנאי שטיפה טובים יותר

 .בהירה יותר

מראה דמיון רב בתוצאות , 2007-2008תחנה שנדגמה לראשונה בחורף , 1' ד-ו' השוואה בין תחנות ד
לא התרחשה הדחת מלח  2010-11תוצאות אלו מעידות כי במהלך חורף . 2010-11הכלוריד במהלך חורף 

יחד עם . המושקות במי תמלחת לעבר נחל תות, 70נו בין התחנה לכביש מהסוללות המלאכותיות שנבנו וגונ
על מנת להסיק מסקנות לגבי השפעת , יש צורך בהשוואה על פני מספר שנים בין שתי תחנות אלו, זאת

 . ההשקיה במי התמלחת על נחל תות
ות קלות מאוד נמדדו חריג. 2010-11אשר נמדדו לאורך חורף , ישנה ירידה מרשימה בריכוזי המיקרואלמנטים

 3'בתחנת הדיגום א(. Zn)ואבץ ( S)גופרית , (Na)נתרן , (Mg)מגנזיום , (Fe)ברזל , (Ca)סידן , (Al)באלומיניום 

, פעמים 3בה נבדקו ריכוזי המיקרואלמנטים , בתחנה זו. המצויה בתוך תחנת הכח נמדדו מירב החריגות
 .לא נמדדו חריגות 10.3.2011-ון שנערך בבדיגום האחר. ניכרת ירידה בריכוזים לאורך השנה

 . י אנשי התחנה"המעידים על טיפול מניעתי ע, נמוכים מאוד TPHנמדדו ריכוזי  2010-11בחורף 
 :מומלץ לנקוט בפעולות הבאות 2010-11ובעקבות ממצאי דיגום חורף , לקראת עונת הדיגום הבאה

כפי , מקור המים. 2'ב - 1'מות בין תחנות בנצפו זרי 2007-2011בסיורים שנערכו במהלך החורפים  •

מפגע זה טופל באופן חלקי . שנמסר על ידי חברת חשמל הוא בשטיפת המסננים של האוסמוזה ההפוכה
. 1'אולם נראה כי מי שטיפת המסננים עדיין זורמים לסביבה וגורמים להמלחת תחנת ב, 2009במהלך חורף 

מעידים על מקור מלחים , ה לריכוזים נמוכים בתחנות אחרותבהשווא, ריכוזי הכלוריד שנמדדו בתחנה זו
 .נפרד

, יש לדאוג לניקיון צינורות ותעלות הניקוז( עד לחודש ספטמבר)לפני ראשית עונת הגשמים , בכל שנה •
יש לנקות את המפרידים , בנוסף. 3'א-ו 2'א, 1'רשתות המגן בכניסה לצינורות והטראסות בפתח צינורות א

 . 5,000-ובריכת ה
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כפי , (5,000-בריכת ה) 3'בייחוד בתחנת א, במספר מקרים נמדדו חריגות קלות בריכוזי המיקרואלמנטים •

 .יש למנוע הגעת תוצרי לוואי מעבודות השוטפות לנחל חגית. ICP-שנראו בבדיקות ה

 . בנחל צבר ובמעלה נחל חגית, יש לבחון הוספת תחנות רקע לבדיקת ריכוזי כלוריד בלבד •
לאור הבעיות שנוצרו בעבודות התשתית שבוצעו במהלך השנים . אתר חגית הוקמה יחידת ייצור נוספתב •

 . אשר ישפיעו על זיהום הנחלים, יש לתת את הדעת על מפגעים פוטנציאליים, האחרונות
ש מעיין צבי היה אמור לפתור את בעיית התמלחות והשפכים "מט-בת שלמה-הקמת קו ביוב אתר חגית •

אולם , התכנית להקמת קו לחץ גרביטציוני דרך שמורת הטבע נחל תות אושרה. ריים של אתר חגיתהסניט

תוואי קו . התכנית הוגשה ואושרה בוועדה המחוזית לתכנון ובניה. בקו יזרמו שפכים סניטריים ללא תמלחות
 .והעבודה נמצאת בשלב המכרז, השפכים נקבע

 
 אלכביש חוצה ישר, 13ניטור אבק לאורך קטע 

 אלי דרור, יואב לוסטיגמן, ברק שחם, יאיר מולאי, אבי ציפורי, אריאל כהן

 .ובראשן החשש מפוטנציאל הזיהום של מקורות הירקון, סלילת כביש חוצה ישראל לוותה בהתנגדויות רבות
בנושא זה הכינה חברת כביש חוצה ישראל תוכנית לפתרון משולב למניעת זיהום " צ המים"בג"בעקבות 

שאר הוקמו לצד הכביש החלה פעולת ניטור מים ואבק בקטע , במקביל לפתרונות הנדסיים. ת הירקוןמקורו
 .הכביש הסמוך למקורות הירקון

 .2003בוצע על ידי היחידה הסביבתית בשנת , ניטור המים והאבק
 .13החלה היחידה הסביבתית לנטר אבק בשני משטחי אספלט טיפוסיים לאורך קטע  2009-10בחורף 

 (.שעות מפרק הגשם האחרון 48לפחות )יטור האבק התבצע רק בתנאי שמצע הכביש היה יבש נ

בה נבדקו , והדוגמאות נמצאות במעבדה לצורך אנליזה כימית 5.2010-מלאכת ניטור האבק הסתיימה ב
 נחושת, עופרת, חנקן, זרחן, כרום, אבץ: ריכוזי מזהמים עיקריים

לוגי שהעריך כי פוטנציאל הזיהום כתוצאה מתנועת המזהמים תוצאות המעבדה הוכנסו למודל הידרו
 .על איכות המים במקורות הירקון הינו קטן מאוד 13המצטברים בקטע 

 

 סקר הידרוגאולוגי -השקיית שטחים ציבוריים בירושלים בקולחים שלישוניים 
 אריאל כהן

, מאידך. יה בצריכת המים בירושליםהביאו לעל, גידול האוכלוסייה והשינויים ברמת החיים ובהרגלי הצריכה
קיים מחסור הולך וגובר במקורות מים שמקורו ברצף שנים שחונות ובהעדר מערכת יעילה לניהול משאבי 

-30-תוספת שנתית של כ)צריכת המים העירונית בשנים האחרונות מתאפיינת בעליה חדה ומתמדת . המים
ור האחרון גרם לעלייה חדה במחירי המים ולהיטלי משבר המים הפוקד את מדינת ישראל בעש(. ק''מלמ 40

היבט כלכלי זה והחשש מאיסור על השקיית . בצורת המוטלים על הרשויות המקומיות והצרכנים הפרטיים

מועצות מקומיות בישראל לקדם תוכניות לניצול קולחים באיכות / גינות בתקופת הקיץ גרם למספר עיריות 
קולחים מטופלים הינם אחד ממקורות המים הזמינים שקיימים . בתחומי העירגבוהה להשקיית גינות ציבוריות 

, כמות ואיכות הקולחים הנוצרת מדי יום כמעט ואינה משתנה. כיום להגדלת פוטנציאל המים לצרכי השקיה
בטכנולוגיות טיפול . מים 98%-ביוב גולמי המגיע ממקור עירוני מכיל למעלה מ. ואינה תלויה בעונות השנה

שאריות חומרי הדברה , מתכות כבדות, בתנאי שאינו מכיל תמלחות, ניתן להביא ביוב סניטרי, מותקיי

 .וכימיקלים תעשייתיים לרמה המאפשרת שימוש להשקיה
השבת הקולחים . בהן משתמשים בקולחים להשקיית שטחים ציבוריים, ברחבי העולם קיימות ערים רבות

 . ימוש בקולחים בתוך הערים עדיין מצומצםבעוד שהש, לחקלאות בישראל מפותחת מאוד
ש המתוכנן בשכונת הר חומה "באמצעות האגפים למים וביוב מתכננת לנצל קולחים מהמט, חברת הגיחון

באיכות בלתי , יפיק קולחים שלישוניים( MBR)שיפעל בשיטת הממברנות , ש"המט. להשקיה בירושלים

בעוד שהפארקים , ע בגינות ושטחים ציבורייםההשקיה בקולחים מתוכננת להתבצ. מוגבלת להשקיה
, ש שורק"ש הר חומה ואת קולחי מט"מתוכננים לנצל את קולחי מט( מוצא ורפאים, ארזים)המטרופולינים 

לחסוך בשלב , ההשקיה בקולחים צפויה להחליף השקיה במים שפירים. לכשישודרג לטיפול שלישוני
השקיה בקולחים מהווה פוטנציאל זיהום . שנה נוספים/ק"מלמ 0.6-שנה ובשלב השני כ/ק"מלמ 2-הראשון כ

קולחים שלישוניים המורכבים משפכים ביתיים הינם מים , יחד עם זאת. למים על פני הקרקע ובתת הקרקע
כחלק מתהליך הטיפול , הרחקת חנקן. תמלחות ומתכות כבדות, חומרי הדברה, נטולי מזהמים בקטריאליים

 .ל מקטינה את הסיכון לזיהום המים בחנקות"מג 10-לרמה הנמוכה מ, השלישוני

במהלך . אך אינו מרחיק מלחים, תהליך הטיפול בשפכים בשיטת הממברנות מרחיק מזהמים בקטריאליים
מלחים אלו . שמקורם במוצרי מזון וניקוי למלחים המצויים במי המקור, השימוש הביתי מתווספים מלחים

 .קרקע ולמי התהוםמהווים את פוטנציאל הזיהום העיקרי ל
ש הר חומה על איכות "בעבודה זו  בוצעה בחינה הידרולוגית וסביבתית לגבי השפעת ההשקיה בקולחי מט

 :התחזית ההידרולוגית והסביבתית כוללת. וכמות מקורות המים

 .אשר יחדרו לקרקע ויחלחלו למי התהום, הערכת כמות הקולחים. 1
 .עד למפלס מי התהוםהערכת זמן מעבר הקולחים מפני השטח . 2

 בשל ההשקיה , הרגישות ההידרולוגית לזיהום מי התהום וקידוחי ההפקה -הגדרת מידת הסיכון . 3
 .תוך שקלול תכונות הקרקע והמסלע, בקולחים    

 .הנחיות ותשתיות נדרשות למניעת זיהום מקורות מים. 4
 לראות את מידת השפעת המזהמים   על מנת, בניית מודל הסעת מזהמים בתווך הרווי והבלתי רווי. 5

 .ועל קידוחי ההפקה הפעילים בפרט, על מי התהום בכלל    
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הקידוחים הפעילים . חלקם פעילים וחלקם מושבתים, קידוחי הפקה 14-במרחב העיר ירושלים ישנם כ

 .מהווים מקור מי שתייה חשוב לתושבי האזור בשגרה ובחרום

חים בשטחים ציבוריים ברחבי העיר ירושלים ובפארקים על מנת לבחון את השפעת ההשקיה בקול
נעשה שימוש במהלך העבודה במודלים הידרוגאולוגיים הבוחנים את השפעת , המטרופולוניים סביבה

הפרמטרים שהוכנסו . ההשקיה בקולחים על איכות מים התהום בכלל ועל איכות מי הקידוחים בפרט
איכות מי התהום כפי שבאה לידי ביטוי בקידוחי , קולחיםלמודלים כוללים את האיכות הצפויה של מי ה

, כיווני זרימה, מפלסי מי התהום, משטר שאיבות מי תהום עתידי, משטר שאיבות מי תהום קיים, ההפקה

 .תולכה ועוד
עולה כי ההשקיה בקולחים תעלה את ריכוזי הכלוריד במי , בהם נעשה שימוש, מהמודלים ההידרוגאולוגיים

 . וכי איכות מי התהום לא תושפע כתוצאה מהשימוש בקולחים, זניחה התהום בצורה
ריכוזים אלו . שנה 30-ל בעוד כ"מג 31-44-לכ, כיום, ל"מג 27-42-ריכוזי הכלוריד במי התהום צפויים לעלות מ

וכל שכן נמוכים ביחס לתקנות משרד הבריאות , (ל"מג 250)נמוכים מהסף לקביעת חריגה באיכות המים 

, איכות מי התהום בשטח המחקר לא תושפע מההשקיה בקולחים(. ל"מג 600)מי שתייה מסופקים לאיכות 
לפי תשריט זה צפויים . לשנה 2%גם בתשריט לפיו תוגבר שאיבת מי התהום בקידוחים הפעילים בשיעור של 

 .שנה 30-ל בעוד כ"מג 32-47-לכ, כיום, ל"מג 27-42-ריכוזי הכלוריד במי התהום לעלות מ
ש הר "הודות לטכנולוגיית הטיפול המתקדמת במט, ר הפרמטרים לא צפויה הרעה באיכות מי התהוםבשא

 .חומה הכוללת הרחקת חנקן ומזהמים בקטריאליים
מתכננת לנצל את מי מעיין הגיחון בעיר דוד להשקיית נוי בשטחי גן לאומי עמק צורים ובגיא " הגיחון"חברת 

, השקיית נוי בשטחים ציבוריים. ם כיום לקו הביוב בנחל קדרון ללא ניצולזורמי, מי מעיין הגיחון. בן הינום

השקיית נוי . ואינה מהווה פוטנציאל לזיהום מי תהום, עשויה לחסוך בשימוש במים שפירים, במי מעיין הגיחון
 .לפני ההשקיה, במי המעיין אינה מצריכה טיפול משלים

המים אינם מזוהמים מבחינה בקטריאלית . להשקיית נויכפי שנוטרה לאורך השנים מתאימה , איכות המים
 . אך לא מהווים מגבלה להשקיית נוי, ריכוזי הניטראט גבוהים במעט, וכימית

 .המורכבים בעיקר משפכים, ניצול מי המעיין יפחית את ספיקת המים הזורמים בנחל קדרון

 : ההמלצות העיקריות העולות מסקר הידרוגאולוגי זה הן
עין כרם , 4ירושלים )ע מהשקיה בקולחים בתחומי רדיוסי המגן של קידוחי הפקה פעילים יש להימנ •

9,13,14,16.) 
בתקופת , בעת שהקרקע רוויה במים, מומלץ להימנע מהשקיה בקולחים בשטחים הציבוריים בירושלים •

 .בים כאלומערכת הניקוז העירונית במצ/ יש להציג תוכנית פרטנית לסילוק הקולחים למאגר . החורף
וזאת על מנת לוודא כי המים , כחלק מתוכנית עבודה שנתית, יש לבצע ניטור מים במעיין הגיחון •

 .הינם באיכות טובה, המיועדים להשקיית גן לאומי עמק צורים וגיא בן הינום

על מנת , כחלק מתוכנית עבודה, יש לבצע ניטור מים במעיינות הסמוכים לשטחים שיושקו בקולחים •
 .כתוצאה מההשקיה בקולחים, דא כי לא תתרחש הרעה באיכות מי המעיינותלוו

 
 אגף מידע מדעי

 

 מנהלת מאגרי מידע מדעיים
פיתוח שיטות . טיפול ושימור הנתונים האקולוגיים המהווים את בסיס הנתונים של הרשות, אחריות לאיסוף

. ים יישומיים לבחינת תכניות ממשקהשתתפות בפרויקט. ליישום המידע בשמירה על אוכלוסיות בעלי חיים
פיתוח אמצעי חשיפה של . מעורבות בפיתוח ובביצוע תכניות ניטור הקשורות לניהול שמורות, ייזום מחקרים

 .מאגרי הנתונים לציבור והובלת הנושא

ונתונים המצויים , עיקר המאגר הועבר לבסיס תוכנה חזק יותר –איגום מידע ושדרוג מאגר המידע הביולוגי 
נאגרים כיום בצורה המאפשרת זמינות דומה לזו , או מקבצים לא שגרתיים, במאגרי לווין כמו ממחשבי כף יד

 .של המאגר המרכזי
נקלטו נתוני מפקד   .עקר הדווחים מתבצעים במחשבי כף יד.  טפסי תצפית מכל הסוגים 3939-הוקלדו כ

 .עופות המים
 .עתה במאגר המידע כל קבצי הנתונים הלא שיגרתיים טופלו וכלולים

נתוני מחשבי כף היד והנתונים הלא שגרתיים שיורחב , פותח מנגנון שליפה מאוחד לבסיס הנתונים המרכזי

 .המאפשר זמינות גבוהה, לכל סוגי הנתונים
.  מטרתו בחינת שיטות שפותחו באירופה למיפוי בתי גידול וניטור באמצעות חישה מרחוק – EBONEפרויקט 

  .ל"והשתתפנו במספר מפגשים בחו, ל סיימו עבודות מחקר במסגרת הפרויקט"מחושני סטודנטים 
 :התפרסמו המאמרים הבאים

1.  Olsvig-Whittaker, L. 2010  Global climate change and marine conservation.  pp  21-28 In: A. Israel, R. 

Einav and J. Seckbach (eds) Seaweeds and their Role in Globally Changing Environments. Volume 15 in 
Cellular Origini, Life in Extreme Habitats and Astrobiology.  Springer, Dordrecht.  480 pp. 

2.  Ivits, E., G. Buchanan, L. Olsvig-Whittaker and M. Cherlet (2011) European farmland birds istribution 
explaine by remotely sensed phonological indices. Environmental Modeling and Assessment   DOI: 

0.1007/s10666-011-9251-9 (in Press). 
.  השתתפנו בניסוח והגשה של מספר פרויקטים למימון –הוגשת הצעות לקבלת מימון מהקהילייה האירופית 

 .מחכים לתוצאות השיפוט
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 משנה למדען ראשי ומנהל אגף מערכות מידע מדעיות

 
ריכוז העבודה הבינלאומית בתחום שמירת הטבע ובכלל זה טיפול באמנות . ריכוז עבודות מקצועיות מיוחדות

סיוע מקצועי בשמירת . ייצוג הרשות בוועדות בינמשרדיות וריכוז חלק מהן. קשר עם גורמים בינלאומייםו
 .טבע לפקחים מנהלי שמורות וביולוגים

אחריות ניהולית למערכות . ריכוז הוראת שמירת טבע באוניברסיטאות, ייזום מחקרים בנושאי שמירת טבע

יחידת תה המקצועית בתחום שמירת הטבע והמורשת של עבודלמאגר נתוני התצפיות ו, המידע המדעי
 .פיקוח ובקרה על הביצוע. ג"הממ

 .ל או מנהל החטיבה"פי בקשת המנכ-מטלות מיוחדות על, ריכוז הטיפול בחוק חופש המידע
 .ייצוג ישראל בוועידת המדינות החתומות על אמנת המגוון הביולוגי –ריכוז פעילות מול גופים בינלאומיים 

 .הפקת הדוח השנתי.  בבקשות מתוקף חוק חופש המידע טיפול

 
 

 תכנון ופיתוחחטיבת 
 

 אגף מקרקעין
 

 (.2010ח "ב דו"רצ)האגף מקדם את התכנון וההכרזה של גנים לאומיים ושמורות טבע 

בשמורות , בנוסף החל השנה האגף בהתארגנות להקמת גוף לניהול הנכסים הדלא ניידי של הרשות בגנים
 .ומחוצה להם

 

 

 הפקדה

מחוז   

 גן לאומי/שם שמורת טבע צפון

מספר ילקוט פרסומים 

 ותאריך
 

 8/2/2010 6061 שפך נחל דליה  

 8/7/2010 6105 נחל יששכר   

 16/9/2010 6135 הר שכניה מערת שכניה   

 1/6/2010 6093 טרשי צפת   

 21/10/2010 6147  מורדות רכס הרי נפתלי    

 6093 1/6/2010 ה ל ארבל הרחב"ג   

 6068 7/3/2010 נחל חגל    

 

  

נחל , הר אביבים-נחל דישון

 נחלית , ריחן-אדמון

6135 16/9/2010 

 16/9/2010 6135 ל תל ידפת "ג   

מחוז  

     מרכז
 8/7/2010 6105 ל גבעות מרר"ג   

 24/3/2010 6073 ל נחל שורק"ג   
מחוז  

     דרום

 8/7/2010 6105 נחל אפעה   
 5/8/2010 6116 חולות נחל סכר   

 28/4/2010 6080 חלמוניות ירוחם    
מחוז  

     אילת

 29/8/2010 6131 חולות סמר   

 

    

 

 

 אישור
מחוז   

   גן לאומי/שם שמורת טבע צפון

 8/11/2010 6158 שפך נחל דליה   

 8/2/2010 6061 ביצת נחל דליה   

 8/2/2010 6061 הר כמון   

 28/4/2010 6080 שימרון   
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 29/8/2010 6131 חוף גלים  

 6098 21/6/2010 גבעת המורה הרחבה    

 8/2/2010 6061 הר טורען    

 

 זרקא-יסר א'ט חוף וים ג"ל וש"ג  
6052 21/1/2010  

 

 16/9/2010 6135 אלוני יצחק הרחבה  

 6173 16/12/2010 נחל חגל   

  

מחוז 

     מרכז
 30/5/2010 6091 חוף גדור   

מחוז  

     דרום
 16/12/2010 6173 חלמוניות ירוחם   

 21/1/2010 6052 חולות נחל סכר הרחבה    
 

    

 
 הכרזה

  
 גן לאומי/שם שמורת טבע  

י "עפ)שטח בדונמים 
 (תשריט

 תאריך הכרזה

 9/2/2010 2,784.00 ט רכס ראש הנקרה הרחבה"ש 1

 9/2/2010 92.80 הט מסיל עסני"ש 2

 25/5/2010 3,400.00 על-ט נחל אל"ש 3

 25/5/2010 2,994.00 ט נחל דלתון"ש 4

 28/7/2010 5,201.00 ט אחילוף החורן"ש 5

 28/7/2010 1,589.00 חושניה -ט אירוס הגולן "ש 6

7 
קטע פארק , ט נחל הבשור"ש

 11/11/2010 1,139.00 האפיק

 11/11/2010 305.98 ט נחל כזיב הרחבה"ש 8

 11/11/2010 3.84 ל מונפורט הרחבה"ג 9

 12/12/2010 203.70 ל נחל נדר"ג 10

 12/12/2010 176,044.00 ט חולות עגור"ש 11

   193,757.32 הכרזות 11:  2010-כ ב"סה  

 4,647,659בשטח של  245:  2010ועד שנת  1964כ הכרזת שמורות טבע משנת "סה    
 דונם

 דונם 201,992בשטח של  78:  2010ועד שנת  1964גנים לאומיים משנת כ הכרזת "סה

 4,849,651בשטח של  323:  2010ועד שנת  1964כ הכרזות שמורות וגנים משנת "סה

 דונם
 

 אגף ארכיאולוגיה
 

 :היתרים ובקרה –חפירות ארכיאולוגיות  .1
 ן החפירות העיקריות יש לציין  מבי. חפירות וסקרים בגנים לאומיים ובשמורות טבע 20נערכו     

 עיר, מערת רקפת, הרודיון, (בית כנסת)חורבת חמאם , סוסיתא, חצור: את האתרים הבאים    

 . מגדל צדק ואשקלון, תל גזר, דוד    
 

 :ו"אונסק .2
 .   השתתפות בועידת מורשת עולמית במשלחת הישראלית בברזיליה ברזיל  .א    

 . הגבולות לתיק השער הכנעני של תל דן להגשה חוזרת הכנת תיקונים בנושא  .ב  

 .  ו בארץ המערות והמסתור"סיור עם המעריך מטעם אונסק  .ג    
 . הכנת תיק היתכנות למערות בית שערים  .ד    

 . השלמת תיק לאונסקו של מערות הכרמל. ה    
 

 :חוות דעת ופרסומים הפקת חומר מקצועי.3
 . ות באנגלית לקומרן ולאתר הטבילההכנת חוברות תייר  .א   

 במהדורת אינטרנט ובתפוצה    " חדשות בעתיקות"פרסומים חדשים בעיתון הרשות   .ב   

 .העיתון מפרט גילויים חדשים בתחומי הארכיאולוגיה. רחבה לרשות ומחוצה לה        
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 ,הרשותמאמרים במגזין , דפדפות: בקרה על עשרות חומרים כתובים של הרשות  . ג   

 .שלטים ועוד       

 .כתיבת שלטים העוסקים בארכיאולוגיה באתרי הרשות.  ד   
 .  הספר בשלב סופי של עיצוב  –" לטייל במפעלי המים העתיקים"השלמת כתיבת ספר .  ה   

 
 :השתתפות בוועדות תכנון והיגוי

, קו"אונס,    ל"פ מנכ"תו, יתוחצוות פ, וועדת שימור, המועצה הארכיאולוגית, מגידו, נחל תנינים, מצדה

 .עבדת, לכיש
 

 :שימור  .5
 פסיפסים  –ציפורי  .א

 הארמון הדרומי  –מגידו  .ב

 תעלות  –עין אפק  .ג
 בית המרחץ ובית הכנסת  –הרודיון  .ד

 . טיפול בנזקי הונדלים ברובע הביזנטי ובאקרופוליס –עבדת  .ה
 . הארמון המערבי –מצדה  .ו

 .  Gשטח  –עיר דוד   .ז
 .  ים מטוייחיםמתקנ –קומראן   .ח

 . חפירת דירת השייח ושימור החפירה  –מגדל צדק   .ט

   
 :מוצגים ופריטים אדריכליים        .6

 סקר פריטים אדריכליים באפולוניה           .א
 .טיפול בממצאים של מצדה כחלק מניהול ועדת היגוי של מוזיאון מצדה        .ב

 

 אגף שימור ופיתוח
 

בקידום פרויקטים מתרכז  2010השימור והפיתוח ברשות הטבע והגנים לשנת  החלק העיקרי של פעילות
מבנים ומתקנים ,  שימור ארכיאולוגי והיסטורי, למטרות שמירת טבעבגנים לאומיים ושמורות טבע 

 . שימור ופיתוח נוף ונופש בחיק הטבע, שירות לקהל, המחשה, המשמשים לחינוך
 

נעשו עבודות שוטפות , נמצאים בשלבים שונים של תכנון וביצועבנוסף לרשימת הפרויקטים המרכזיים ה

הכנת , שילוט והמחשה כללי, תכנון ברמות שונות, שימור תחזוקתי ארכיאולוגי: ומתמשכות בנושאים הבאים
ותכנון , פיתוח, הרצאות ודיונים בנושאי שימור, קשר עם גורמים ציבוריים ופרטיים, הצעות לגורמי מימון שונים

השלמת סקר נגישות נכים בכל אתרי הרשות , עות והתרים גם להסדרת מבנים קיימים"כנת תבה, נוף
 . שבילי אופניים, חניוני לילה, וכניסה לתכנון וביצוע

 

 :הם 2010הפרויקטים המרכזיים בשנת 
 

 שימור השער הדרומי  –מבצר נמרוד  .1
 .המשך פרוגראמה לתכנון מערך הכניסה לשמורה – בניאס  .2

 .מצפור כוכב הירדן לזכרו של דן שומרון –ן כוכב הירד .3

 .שימור השער הישראלי –תל דן  .4
 .ביצוע פרויקט נגישות נכים – חורשת טל  .5

 .תכנון מפורט והכנה למכרז ביצוע של הכשרת מסלול נגיש למפל התנור  –נחל עיון  .6
 .שימור כללי ותכנון רעיוני לייצוב פתח מפעל המים העתיק –תל חצור  .7

 .נון שימור המבצר הצלבניתכ  –מונפור  .8
 .חניונים בכרמל, תכנון חניון האגם –כרמל  .9

 .תכנון הגן הלאומי –תל דור  .10

 .ע"תב, תכנון מערך כניסה –מגידו  .11
 .תכנון מנהרת ששת הפירים, שימור כללי באתר – ציפורי  .12

 .שימור ופיתוח מערות המנורה ופתיחתם לקהל –בית שערים  .13
 .אתרתכנון נגישות נכים ב – בית שאן  .14

 .פ החברה לפיתוח קיסריה כולל התמודדות עם נזקי סערה"פרויקטים בשת –קיסריה  .15

 .תיעוד ותכנון, שימור, חפירות ארכיאולוגיות –סוסיתא  .16
 .תכנון המרכז להצלת צבי ים –נחל אלכסנדר  .17

 .תכנון מחנה רשף, תכנית אב לגן הלאומי –אפולוניה  .18
 .רכז המים הישראלימ –תכנון מפעל המים המנדטורי  –אפק ירקון  .19

 .ניקוי פסולת ואכיפה, שיחזור, שימור, עבודות תכנון –מגדל צדק  .20
 .תכנון החוף –פלמחים  .21

 .א"פ אוניברסיטת ת"תכנון מפורט לשער העתיק ומערך הכניסה בשת –תל לכיש  .22
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 .פרויקטים רבים בהיקף אגן העיר העתיקה –סובב חומות ירושלים  .23

 .ך תכנון האתרהמש, פיתוח שטח, תשתיות –אשקלון  .24

 .השלמות בחניון הלילה, שימור כללי באתר, ע"הסדרת תב –ממשית  .25
ע והיתרים לחניון לילה "תב, שימור ופיתוח בארמון המערבי, המשך שימור נזקי שיטפונות –מצדה  .26

 .מצדה מערב
 .תחילת ביצוע פרויקט מרכז מבקרים רמון להנצחת אילן רמון –מרכז מבקרים רמון  .27

 .חשיפה ושימור מפעל המים העתיק, פרוגראמה כללית תכנון –תל ערד  .28

 .פרויקט משותף לשיקום נזקי וונדליזם בעתיקות –עבדת  .29
 .שיחזור מבנה למידע והמחשה, שימור  כללי –שיבטה  .30

 .קידום ההליכים הסטטוטוריים לאישור מערך הכניסה וחניון הלילה –קניון אדום  .31
 .חושך יציאה למכרז ביצועתכנון מחודש של חדר ה, ע "הכנת תב –חי בר  .32

 .הכשרת האתר לביקורי קהל –נבי סמואל  .33

 .ביצוע מערך הכניסה, שימור ושיחזור בהר, חפירות ארכיאולוגיות  –הרודיון  .34
 .ביצוע שיפורים במערך הכניסה ובאזור המעיין –עין מבוע ואדי קלט  .35

 .פיתוח כללי באתר –אתר הטבילה  .36
 

 אגף שטחים פתוחים
 :והובלת הכנת תכניות מרקמיותיזום          .1

לשטחים הפתוחים כפי , (תכניות מרקמיות), בהמשך ליוזמת האגף להכנת תכניות מתאר מחוזיות חלקיות

המשרד , ומסמך לשיתוף פעולה בין מינהל התכנון במשרד הפנים" מוטי שימור"כ 35א "שהוגדרו בתמ
 .והחברה להגנת הטבע, לאיכות הסביבה

 .נחל שקמה ופולג, כנון באזורי התכנון של מעלה נחל אילוןהאגף עוסק בליווי הת
בכלל זה , המשיך הקידום הסטטוטורי של התכניות במגמה לאשרן כתכניות מחוזיות חלקיות 2009בשנת 

 . אושרה להפקדה במועצה הארצית תכנית שקמה

 
 ליווי תכנון תכניות מתאר כוללניות לשטחים הפתוחים

 .תוכניות מנהלות נחלים, ל"תכניות ליערות קק-רבות ובהם האגף ליווה תכנונית תכניות
כן החל תהליך רקע . דרך הבשמים, מזרח לכיש, תכנית מתאר לשטחים פתוחים במועצה אזורית בני שמעון

 .להכנת תכניות למרחב הגולן ולמורד הירדן בין כנרת לנחל בזק
  

 :יםשיתוף הציבור והגברת המודעות לחשיבות שמירת השטחים הפתוח

 (.WWW.IOS.ORG.IL)האגף מלווה את תפעול אתר השטחים הפתוחים באינטרנט 
אתר זה מלווה את הפרויקטים השונים לשמירת השטחים הפתוחים ומאפשר לציבור להכיר ולהגיב לתכנון 

 .לשמירת השטחים הפתוחים
ים של הגופים באתר עדכונים על מהלכים ויוזמות שונות לכרסום בשטחים הפתוחים ועדכון על המאבק

החל תהליך חשיבה של המשך תפעול האתר . הירוקים למנוע או למזער את הפגיעה של יוזמות אלו

 .ואפשרות לשלבו באתר הרשות
 

 : השתלבות בדיוני המועצה הארצית לתכנון ובניה בועדות המשנה וועדות אחרות         .2
ועדות . תכנון השונות של מינהל התכנוןהשנה נמשך המהלך להעמקת מעורבותנו והשתתפותנו בועדות ה

הועדה , אלו כוללות מלבד המועצה הארצית לתכנון ובניה גם את הועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים

, ועדת קרקעות עליונה, לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים הועדה לשמירה על הסביבה החופית
ועדת הערר של המועצה , 14א "דת מעקב ובקרה לתמוע, ועדת תחבורה יבשתית, הועדה לתשתיות לאומיות

 .10א "הארצית ותמ
לים   13א "תמ, מרחבים ביוספרים, מסמך מדיניות לעודפי עפר: כמו כן השתתפות בועדות היגוי שונות

 .לתחבורה משולבת 42א "תמ. לגז 37א  "תמ, המלח
 

 :נושאים מרכזים שטופלו ונדונו במועצה הארצית

 .קטורה ותמנע, אשלים -תחנות כח סולאריות, לתיירות 12א "תמ
לבתי עלמין במחוז  19א "תמ,למחוז ירושלים 1/30מ "תמ, (ן"גט)מתקן לגז נוזלי , למערכות מים 34א "תמ

 :בקטעים 6כביש , המרכז
 תל קשיש -יקנעם 

  שוקת–להבים 

 צומת הנגב-נבטים 

 

 צין-במספר קטעים לרבות פלמחים ואורון -לגז טבעי 37א "תמ

 
רכבות ומתקן ההתפלה , 1כביש , עדה לתשתיות לאומיות ליווינו בעיקר את התכניות לאגירה שאובהבוו

 .בשורק
 .רוב הנושאים הם נושאים מתמשכים בשל מורכבות הליכי התכנון
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גם השנה התקבלו החלטות טובות וגם כאלו שאינן תואמות את עמדת הרשות בעיקר בכל , ככל שנה

 .35א "א ומרכז בניגוד להכוונת תמ"יה במחוזות תהקשור לישובים חדשים ולבנ

 
 :צמצום נזקי עבודת תשתית         .3

. ל"רובן תכניות שמקודמות בות -פרויקטים ארציים מספר בין השאר עסק השנה האגף בליווי התכנון של
 .מעורבות האגף היא בעיקר בהליכי התכנון בעוד שהפיקוח על הביצוע נעשה במחוזות הרשות

תשתית  קיים השתלמויות מקצועיות לפקחי התשתיות ברשות וסייע באופן חלקי בליווי ביצוע פרויקטיהאגף 

השנה הורחבה הפעילות של אדריכל נוף המועסק (. 'תכניות מפעלי ניקוז וכו, חשמל, קווי מים)מקומיים 
יים סביבתיים כן עובה הטיפול במסמכים נופ. בהתייחסות לתכניות התשתית בעיקר במחוז הדרום, באגף

 .המחייבים חוות דעת של הרשות
 

 :ליווי מקצועי של נציגי הרשות בועדות התכנון       .4

, במסגרת זו מופץ חומר תכנוני. גם השנה ניתן דגש להגברת התיאום והייעוץ המקצועי למתכננים במחוזות
, מסמכי ניהול נגר עילי, 35א "תמ: נערכות השתלמויות ופגישות ומועברות הערות לתכניות בעיקר בתחומים

 .'מסמכים נופיים סביבתיים וכו
 

 :שביל ישראל לאופניים         .5
מטרת שביל ישראל לאופניים הוא לאפשר לקהל רוכבים לראות ולחוות את המקומות העיקריים ובעלי 

תכנון  במהלך השנה הושלמו המכרזים הראשונים של ביצוע השביל בדרום והחל. העניין בשטחים הפתוחים

 .של רוב הקטעים בצפון ובדרום על פי מסמך המדיניות
 . קידום הפרויקט אינו נעשה ישירות על ידי האגף

 
 

 אכיפה ופיקוחחטיבת 

 
של )ביטחון , אגף החקירות ואגף בטיחות, אגף פיקוח ומבצעים: חטיבת אכיפה כוללת שלשה אגפים

 .וטיפול במניעת שריפות( העובדים ושל המבקרים

 .שעות בשיתוף המשרד לאיכות הסביבה 24ממונה על הפעלת מוקד  החטיבה

יבוא ויצוא )לסחר , לצייד, לחטיבה מחלקת היתרים המרכזת את כל הפעילות בתחום מתן היתרים למחקר
 .והיתרים מיוחדים( בעלי חיים

 (.הסדרת הסחר ומניעת הברחות בעלי חיים לארץ וממנה) CITESהחטיבה ממונה על ביצוע אמנת 

לחטיבה נציגות קבועה בצוותי עבודה של האינטרפול המטפלים בעבריינות בינלאומית בנושא מניעת 
 .הברחות בעלי חיים ומוצריהם

ניהול מערך , ניהול התיקים המשפטיים, לחטיבה מדור המטפל ברישום ומעקב אחר הנפקת רשיונות הצייד
 (.פ המשטרתי"פעילות משותפת עם המז)קליטה ובדיקת מוצגים 

החטיבה מנחה מקצועית את הפעילות האכיפתית בארץ ומתמקדת בהכשרה של עובדי הרשות ליצירת 

 .מערך פעילות מקצועי ומיומן

קידום חקיקה ומתן חוות דעת והנחיות מקצועיות מתוך , לחטיבה יועצים משפטיים המטפלים בתחום הפלילי

 .הלשכה המשפטית וממשרד חיצוני

מודיעין ומבצעי אכיפת , המרכזים את כל פעילות החקירות, י אכיפה מחוזייםבמחוזות הרשות קיימים ממונ

 .החוק

המרכז את כל התחום האמור אל מול החטיבה , סגן מנהל המחוז, בכל מחוז קיים ממונה ביטחון ובטיחות 
 .מבקרים ועובדים: ואל מול קהלי היעד במחוז

הנותנת שירותים למשרד להגנת " יהלום"יחידת : לחטיבה שתי יחידות הנותנות שירותים לרשויות חיצוניות
הנותנת שירותי אכיפה לרשויות המים " רם"הסביבה בנושאי מפגעי פסולת סביבתית ופסולת בנין ויחידת 

 .גניבות מים וכדומה, בנושא שימושים במים

 2010הדגשי מיקוד וטיפול ב 

היות ונמצא שנזקי , תאילנדים וסינים, יםי עובדים זר"בשנה זו המשכנו במתן דגש מיוחד על מניעת צייד ע

הקטן , מהווים אחת הפגיעות הקשות בעולם החי( לדוגמה , איסוף צדפות בחופי הים) הציד והלקט 
 . שאינו חשוף לפגיעה כה מאסיבית בחיי היום יום, ציפורי שיר ויונקים קטנים, חיים-דו, זוחלים: והנחבא

אור העלייה התלולה במחירי הנפט השגת חומר בערה מהסובב כריתת עצים אף היא ממשיכה ביתר שאת ול
התופעה התמקדה בישובים הכפריים . הטבעי קל להשגה ומוזיל את עלויות חימום הבתים בחודשי החורף

 .התפשטה לאזורים נמוכים יותר ומכריתות אלו סובל כל החורש הים תיכוני, הגבוהים
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הרשות . ותיה של רוכבי אופניים ופגיעתם בסובב הטבעיבאזורים הסמי מדבריים והמדבריים נבחנו השפע

החלה בהסדרת שבילי אופניים אף תופעת הרכיבה בשטחים אסורים ובשבילים להולכי רגל המהווה סיכון 

 .ממשי עדיין קיימת ונעשות פעולות לאכיפת ההוראות

, שטח קלים וכבדים ברכבי 444מנסיעה לטיולי , הדרגתי, ניתן לאפיין שינוי בהתנהגות הקהל ובמעבר

 . לשימוש באופני שטח

 שינוי זה חייב את החטיבה להתייחסות שונה למטיילים הפוגעים במרקם הסביבתי

 .הרגיש מאוד בסביבה המדברית

 .גם בשנה זו הוגבר השימוש בכלי טיס קלים להגברת יכולת האיתור והזיהוי של פורעי חוק

 .בדיקת פלישות למקרקעי הרשותעונת הציד ו, עיקר השימוש נעשה במהלך החגים

לטובת הרשות וצוותי , בעלות מינימאלית, להעמיד מטוס ייעודי" דרור"לצורך האמור ממשיכה עמותת 
 . הפיקוח

) אזוב מצוי , מרווה: כמו, ניתן דגש מיוחד להמשך ההגנה על צמחי בר מוגנים המוכרים גם כצמחי תבלין

 .חים יעודיים במחוז מרכז וצפוןעקובית הגלגל ואחרים והועסקו פק, (זעתר 

מניעת נסיעת , הזיהום הסביבתי, פ עם גופי אכיפה בתחום דיג"דגש מיוחד ניתן גם השנה להגברת השת

 .מניעת התפשטות מחלת הכלבת ומניעת הרעלות והשפעות הרסניות של הרעלות משנה, רכבים בחופי הים

שימוש ברעלים שלא על פי חוק התווית וחוקי השיתוף עם המשטרה למיצוי מהיר ויעיל של אכיפה כנגד 

הגנת הצומח לא כל כך צלח השנה ותיקים רבים בתחום הרעלים לא מוצו עקב בעיות משפטיות קשות 
 .בתחום הוכחת הקשר שבין המרעיל לרעל

עדיין בתחום זה לא הגענו להבנות עם האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות ומאמץ ניכר יעשה במהלך 

 .וי היכולות המשותפותלמיצ 2011

יותר ויותר פקחים מותקפים . גם השנה חלה עליה באלימות עבריינים כלפי אוכפי החוק, כמו בשנה שעברה

או ברמת סיכון /באלימות מילולית ופיזית והאמור חייב אותנו בהערכות שונה והגדרת אזורים מאוימים ו
 .י משטרתיבהם תנועת הפקחים מוגבלת ונעשת בצוותים ובליוו, גבוהה

שנעשית יותר , המערבי ובכרמל ולאחרונה גם בגולן, התופעה ייחודית לאוכלוסיה הדרוזית בגליל העליון

ויותר קיצונית ואלימה כלפי פקחי הרשות ונובעת לא פעם מתסכול האוכלוסייה כלפי מוסדות המדינה ולא 
 .תמיד בקשר ישיר לפעולות הרשות

במידת מה את האלימות אך עדיין אזורים מסוימים קשים לאכיפה  מאמצי תיווך והסברה מקיפים הפחיתו
ואף המשטרה מתקשה לפעול במגזרים אלו ואנו רואים צורך ממשי בהתנהלות כל גופי האכיפה כמקשה 

 . אחת בתחום הבניה הבלתי חוקית במגזר זה

והצגת  החטיבה המשיכה במסורת של לקיחת חלק בהשתלמויות שופטים להכרת הסביבה על מרכיבה

 .ההתמודדות עם מפגעים סביבתיים והשפעותיהם על עולם החי והצומח

השנה הורחבו סיורי ההכרות עם יחידות המשטרה הרלוונטיות לפעילות הרשות תוך השתלבות בשיעורים 
יחידות הסיור המיוחדות , קורסים ייחודיים בתחום החקירות והמודיעין, קורסי קצינים, שבועיים בתחנות רבות

 .להגברת המודעות והחשיבות של פעילות הרשות בתחום ההגנה על ערכי הטבע והמורשת בארץ, מיהםודו

שמה לה החטיבה יעדים להגברת הידע והמקצועיות של אוכפי החוק ועובדי , כבל שנה, בתחום ההכשרות

רסים קו, ועמדה בהצלחה בקיום השתלמויות, של המבקר והעובד, הביטחון, הרשות בתחומי אכיפת החוק

 . בתחומים האמורים, וסדנאות

 :מוצג לפי הנושאים הבאים   2010סיכום הפעילות לשנת 

 

 שינויי חקיקה.  1

סגירת אזורי מאגרי חולדה לציד ברווזים  -העברנו השנה שינוי לחוק הגנת חית הבר, בתחום הגנת חיית הבר

 .במטרה להגן על הברווז לבן המצח הנמצא בסכנת הכחדה

ח וחיות בר "שעיקרה שיפור תנאי אחזקת בע, ח והטמעתה"יל באישור חקיקה מכוח חוק צבלקחנו חלק פע

תקנות בנושא . גני חיות ודומיהם, חנויות למכירת חיות מחמד, בתי ספר, פינות חי: במקומות שונים כמו
 .מניעת סחר בפרוות ודומיהם עדיין לא אושרו

בים תיכון לאור ההצלחה בנושא הדיג במפרץ אילת  פ מלא עם אגף הדיג לשינויי חקיקה בתחום הדיג"שת
 .מחזקת  את ההגנה על מינים נדירים ואחרים בים תיכון

 .עדיין ממשיכה ומתגבשת נוסחה להסכמה על שטחים מוגנים ושטחים מוכרזים
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 .השנה התחלנו באכיפת איסור דיג כרישאים ובטאים בהצלחה רבה

 בתיקונים לחוק  , סיעה בחופיםלקחנו חלק פעיל בהכנת שינוי לחוק איסור נ

 .התיקון אושר בכנסת לשביעות רצון כולם. הסביבה החופית  וכן בתיקון לחוק הגנת חיית הבר

החטיבה פועלת במרץ לתיקון חוק הגנת חיית הבר ולמעשה לחקיקת החוק החדש שעבר קריאה ראשונה 

 .בסוף השנה

    

 ח וחוק הגנת חית הבר"חוק צב. 2 

 ח וכן ממשיך הקשר   "המעורבות ושיתוף ארגונים ועמותות להגנת בענמשכת הגברת  
 . ח במשרד"המשטרה הירוקה והממונה על מערך הגנת בע, ח במשרד החקלאות"עם הממונה על חוק צב 

 

 "יהלום"יחידת . 3

 המונה מנהל  " יהלום"הוקמה היחידה לפיקוח ומניעת זיהומים סביבתיים  2009ב      

 . מזכירה4  פקחים 411     
 כפי , ח סיכום שנה"יחידה זו עובדת עבור המשרד להגנת הסביבה ואנו מצרפים דו    

 .שהוצג לשר להגנת הסביבה    
 

 "רם"יחידת . 4
 סיכום . הנותנת שירותי אכיפה לרשות המים" רם"הוקמה יחידת  2010בשנת      

 .הפעילות מצורף     

 

  היתרים.   5

 היתרים לטיפול בנזקי חקלאות  3000כ   2010 כ הונפקו בשנת"סה.  א
 שעיקרם דילול אוכלוסיית חזירי בר ומינים שהוגדרו מינים פולשים       

 .עורבים ועוד, שועלים, תנים: כמו, או מתפרצים/ו       

שעיקרם בתחום הצומח ועולם , היתרים לפגיעה בערכי טבע מוגנים לצורך מחקר ומדע 395הונפקו .    ב 
 .מתוך היתרים אלו הם היתרים ללוכדי נחשים 131.  ומיעוטם בתחום חיות הבר ,התת מימי החי

 .היתרי טיבוע למטבעי ציפורים 100הונפקו כ .    ג

 .היתרים לפחלוץ 10הונפקו כ .   ד

 ,  היתרי יצוא 18, היתרי יבוא 240, היתרים לסחר 312הונפקו השנה .   ה
 היתרי אחזקה של חיות  418י העברה ו היתר 24, היתרי סייטס 208      

 .בר      

 אגף חקירות ומודיעין.   6

 :2010להלן נתונים של  אירועי אכיפה שטופלו בשנת 

 331  -תיקי תביעה שהוגשו לבתי משפט  .א

 14 -תיקים שנסגרו .ב

 23: תיקים משותפים עם משטרת ישראל .ג

 1367 -הודעות קנס   .ד

 678   –אזהרות  .ה

 עים אגף פיקוח ומבצ.    7

 :תחומי פעילות 4באגף קיימים  

 מניעת ציד בלתי  חוקי של עובדים זרים.  1 

 מניעת סחר בלתי חוקי.  2 
 פיקוח על החזקת חיות בר  בשביה.  3 

 מודיעין.  4 

  (:פועלים זרים)בתחום הציד הלא קונבנציונלי .      1

 .תאילנדים מהארץ   6גורשו     - ענישה 

 .ברירות  משפט   30סרו  כ נמ                 

 .אזהרות  40נמסרו  כ                  
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 :בתחום מניעת הסחר הבלתי חוקי.     2

 :צווי חיפוש .א

לאחר ביצוע הערכה , מוציאה הרשות צווי חיפוש בעקבות מיידע מודיעיני אשר מגיע ממקורות שונים, ככלל 

הוצאת צו חיפוש המנומקת ומגובה בדוחות ידיעה ועיבוד של המיידע פונה הרשות לבית המשפט בבקשה ל
 .ובמסמכים רלוונטיים

חלק נכבד מהחומר המודיעיני מגיע ממשטרת ישראל אשר ביחידותיה השונות מבצעת הרשות פעולות 

תוצר הלוואי . ג"הדרכה וסיורים לימודיים על מנת להביא למודעות את הנושאים המעסיקים את רט,הסברה
קריאה לפקחי הרשות עת נתקלת המשטרה בחיות בר או , ג וכן"מיידע רב המגיע לרטשל פעולות אלה הנו 

 .ערכי טבע מוגנים

 :נמלי אוויר וים,מעברי גבול יבשתיים .ב

במעברי הגבול נערכות . מעברי הגבול מהווים נקודה קריטית וצינור מרכזי דרכם מוברחות חיות בר לארץ

 .ל"פ היתרי ייבוא ובהתאם לאמנות הבינ"רצה ומיובאים עכדבר שבשגרה ביקורות על משלוחים שנכנסים א

 .ג"חלק מהביקורות נערכות בסיוע המבורך של המכס ומודיעין נתב

 .היעד ואינדיקציות נוספות נערכות בדיקות פרטניות של משלוחים, בהתאם לסוג המשלוח 

שקל כולל של מספר בנמל אשדוד נתפסו השנה שני משלוחים של אלמוגים וצדפות אשר הגיעו מסין במ

 .ל"טונות ללא היתר ובניגוד לאמנה הבינ

 .המשלוחים הועברו לטכניון לצרכי מחקר

 :זוחלים .ג

ג עורכת אחת לשנה קורס לוכדי נחשים "רט. תחום הסחר מרכז בתוכו עבודה שוטפת מול לוכדי הנחשים
ת שיוכלו לבצע לכידת עובדי מועצות ועריות על מנ, ם גליל מערבי אליו נרשמים מדבירים"בשיתוף מפע

 .ג"נחשים באופן מקצועי ועל פי היתר שניתן מרט

 . איזור ומקום הלכידה ומקום השחרור, ג דיווח שנתי הכולל את המין שנלכד"כל לוכד מחוייב להעביר לרט

 .פרטים של מינים ארסיים הועברו השנה לצורך מחקר והכנת נסיוב לטיפול בהכשות 100 -כ

 :ציפורי שיר .ד

מאמצים רבים מושקעים בתפיסתם של ציידים . יפורי שיר ובעיקר חוחיות מהווה ענף כלכלי משגשגלכידת צ

השנה טופלו בכלוב האישוש עשרות רבות של . אלה וכן באישוש הפרטים שניצודו עד השבתם לטבע
 .בתם הטיפול מושבות החוחיות בחזרה לטבע. חוחיות תוך טיפול יומיומי בהן 

 :דייםהדרכות וסיורים לימו .ה

כחלק מחשיפת גורמי האכיפה בכלל ומשטרת ישראל בפרט נערכים כדבר שבשגרה סיורים לימודיים 

ג  פעלה ודגשים בגילויי עבריינות "ליחידות משטרה רלוונטיות במהלכם נחשפים לתחומי העיסוק של רט

 .כנגד חיקוקי שמירת הטבע

 .סיורים אלה מוכיחים עצמם מעל ומעבר למצופה ומסייעים עד מאד בעבודת הרשות

  

 : בתחום החזקת חיות בר בשבייה.   3

קיימים מגעים הדוקים עם . אתרים 300  - כ. מגדלים, גני חיות, פינות חי –ביקורות שוטפות  .א

המוחזקות למתן תנאים הולמים לחיות הבר , ח"ארגון גני החיות והממונה על חוק צב
 . במקומות אלו

 . בדיקת בקשות ליבוא ויצוא חיות בר .ב

חלקם .  בעיקר במוסדות חינוך. עשרות בקשות. אישור להקמת מתקנים להחזקת חיות בר .ג

הקטן נענה בחיוב לאור החמרת הדרישות לאחזקה ראויה והתקנות החדשות שתוקנו ב 

2009 . 

 .קיים שיתוף פעולה עם נציגות מערכת החינוך  .ד

הדנה בבקשות לסחר בחיות בר , משולב לחטיבת מדע ואכיפה, ועדת סחר/לת צוותהפע .ה
 (.סיכון אקולוגי ומינים פולשים)במטרה למזער את הנזק העלול להיגרם לחיות בר מקומיות 

כולל הכרה במתקנים שונים לקראת , שני מסמכי מדיניות סחר פנים ארצי ואחזקת חיות בר .ו
 .אישור סופי בימים אלו
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בעבר היה מפוצל לשני )ג "תקן אחד נושא בדיקת חנויות סחר ומשלוחים בנתבאוחד ל .ז

 (.חצאים

 :בתחום המודיעין. 4

 .מרחבים/איסוף חומר מודיעיני מהמחוזות.   א    

 .הקלדת חומר למסוף בוצע חלקי מאוד.    ב    

 .עיבוד חומר לפני פעילות מבצעית.     ג    

 .מול אנשי השטחהטמעת עבודת המודיעין .    ד    

 הגברת ההכנות להקמת מערך מודיעין מול משטרת ישראל אגף .   ה 
 .חקירות ומודיעין                      

 .הכנת נוהלי הפעלה ותורת מודיעין.    ו 

 לאור קשיים בהשגת תקציבים  2011הוקפא תקן רכז מודיעין עד לשנת .   ז 

 .עין ארציתלהקמת יחידת מודי                     

  בטיחות וכיבוי אש, תחום בטחון.   7

 בטחון      

 התקיים קורס מאבטחים לנושאי נשק ברשות ונערכו השתלמויות .  א

 .ייעודיות      

 נרכשו אקדחים ונשק ארוך שסופקו לפקחים ומנהלי אתרים לצורכי  .ב

 .הגנה עצמית ובטחון ציבור המבקרים       

 כה ההתקשרות עם חברת שמירה לתגבור האבטחהממשי                     

 .באתרים                     
 על פי דרישת המשטרה ושינויים במבנה האבטחה הארציים בונה .   ג               

 אבטחה במשטרה דמות המאבטח הרשותי בזיקה ' הרשות וחט                     
 .ם קולטי קהללשטחים הפתוחים ואתרי                     

 ונצא לדרך חדשה  2011מקווים שהעבודה תסתיים במחצית    

 .2012בראשית                      

 בטיחות .2

 .התקיימו סיורי בטיחות במסלולי טיול ואתרי הרשות לאיתור מפגעים .א

 .שופרו מערכות שבילים קיימות  ונבדקו מתקני עזר .ב

 . הלי אתריםפקחים ומנ, התקיימו השתלמויות למדריכי הרשות .ג

 .הופקה חוברת נוהלים לתחומים האמורים .ד

שבו כל הרשות מתכנסת לפעילויות בטיחותיות בתחומי " חודש בטיחות"הוטמע ברשות  .ה

 .העשייה לרענון ושינון נהלי הבטיחות

בשיתוף , הופק סקר בטיחות מתרחצים בשמורות עם זיקה לים ובריכות שכשוך וגבי מים .ו

 .משרד הפנים
 

 מניעה וכיבוי שריפות         . 3         

 ' נערכה השתלמות ארצית ובוצעו תרגילים משותפים עם יח .א

 .ל"הכיבוי הארצית וקק

 .נרכשו עשרות גרורי כיבוי חדשים וחודשו גרורים ישנים .ב

 .הוטמעו עזרים מיוחדים המסייעים בכיבוי אש .ג

  .פ עם המשטרה למניעה ואיתור הצתות ממניעים לאומיים"הודק השת .ד

 1/3ל  1/4והוקדמה ההכרזה על תחילת העונה מה " עונת הבערות"ים חודש הכנה להתקי .ה
 .עקב תנאי מזג האויר
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הופקו לקחים מהשריפה הגדולה בכרמל ושופרו מערכי המיגון האישי של הפקחים ועובדי  .ו

 .ג"הרט

 .כן הוכנסו ציודים ואמצעים מיוחדים

 .טייסת הכיבוי הראשונהפ מלא עם נציבות הכבאות וחיל האויר בהקמת "אנו בשת .ז

 יחידת רם

 כללי

 .2010יחידת רם החלה פעולתה בחודש אפריל  •

 .מזכירה ומנהל, חוקר, פקחים 8היחידה מונה  •

 .אזורי פיקוח 8 -פקחי היחידה פרוסים ב  •

 .ג בירושלים"ממשרדי הרט, ניהול היחידה הינו מרכזי •

 מטרה

 .פיקוח ואכיפה בנושאים הקשורים לשימוש יעיל במים •

יית מערכת פיקוח ואכיפה שתשמש את רשות המים תוך שילוב במערך הפיקוח והאכיפה של בנ •
 .ג"הרט

 

 פעילות

 .נוהל הקצאה על פי צריכה בפועל בהתיישבות המתוכננת

ביקורים )בנושא חובת הכניסה לנוהל , 700 -ישובים מתוך כ 450 -הנחיה והסברה ב, תיעוד, ביקור  •

 (.חוזרים ונשנים

 60 -בהשתתפות כ, או מזכירי ישובים חקלאיים/מאורגנים עם ראשי וועדים ו , יםמפגש 6ביצוע  •
 . משתתפים בכל מפגש

 שונות

 .פעולות פיקוח בנושאי השקית גינון ושימוש לא יעיל במים 1920ביצוע  •

 . מפגשים כסיוע ליחידת ההשקיה בקולחין 35ביצוע  •

 .יםדוחות בנושא השקית גינון ושימוש לא יעיל במ 68הגשת  •
 . מהמשרד לביטחון פנים, הענקת סמכויות חקירה •

 יעדים 

 לחובת הכניסה לנוהל הקצאה על פי צריכה בכל הקשורטיפול 

 .  1/8/11עד , כמתחייב בתקנות, בפועל בהתיישבות המתוכננת  
 . שנים נוספות 5למשך , ברשות המים, קיבוע פעילות היחידה  •

 .ש לא יעיל במיםהעמקת הפיקוח והאכיפה על עברייני שימו  •

 .בפרט ג בכלל ופקחי הסיירת"הידוק פעילות היחידה עם פקחי הרט  •
 יחידת יהלום

 . שנתיים להקמתה" יהלום"בימים אלה מציינת יחידת 
פעולות אכיפה איכותיים שבהם הופעלה סמכות ונפתחו תיקי  210במהלך השנתיים הראשונות בוצעו מעל 

 .מאות פעילויות פיקוח כתשובה לפניות הציבורועוד , חקירה או ניתנו ברירות משפט

  חיפה, אביב-תל , דרום: מחוזות של המשטרה הירוקה 5-מסכמת פעילות ב 2010שנת ,
 .ירושלים ומרכז

 נמשך תהליך ההתמקצעות של הפקחים בפעולת האכיפה. 
 התגבש כוח האדם בעבודה הצוותית. 

 חוזק שיתוף הפעולה עם המשטרה הירוקה. 

 ניצול שעות העבודה בין משימות המשרד להגנת הסביבה לבין תגבור וסיוע נשמר האיזון ב
  .למשימות רשות הטבע והגנים

 : כוח אדם�
ההכשרה וההסמכה בוצעו במקביל לפעילות ". יהלום"תקני פקח ב 3הושלמו  2010בשנת העבודה �

 .האכיפה השוטפת של הצוות
 .ים שלהם חשיבות רבה להשגת ראיותבמהלך שנת העבודה נרכשו עבור הצוות פרטי ציוד צוותי�

 .חצובות4 עדשות ארוכות טווח4 מצלמות  �2

 .חצובות4מצלמות ווידאו  �2
 ".עדי"אמצעי ראיית לילה מסוג  �1

 .מתאם למצלמת הווידיאוNL-92  4אמצעי ראיית לילה חד עיני �2
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 .חצובות4 משקפות ארוכות טווח  �2

� 

 : השתלמויות וקורסים�
 :מספר הכשרות צוותיות בוצעו 2010בשנת העבודה 

   5 השתלמויות טבע ונוף. 
   1 אימון חד יומי של ירי באקדח. 

   1 יום השתלמות חד יומי בצילום. 

   5 ימי השתלמות בנושא עיקוב במכללה הישראלית לחקירות ובטחון. 
 

 פעילות אכיפה כנגד אתרי קומפוסט לא מוסדרים �
  2010פברואר  -ינואר מחוז דרום

תכנית עבודה בטוחה ומתואמת עם " יהלום"יצרה יחידת , האזורית אשכול וחבל הבשורבמרחב המועצה  �

 .ל.ה.גורמי הביטחון של המועצה ועם צ
 .הפעילות כנגד משליכי רפש בהמות נמשכה כחודש בה בוצעו מספר פעולות אכיפה כנגד השופכים �

 מופו כלל אתרי הקומפוסט �

�  
� 

 פעילות אכיפה כנגד משליכי פסולת בניין

 

 מחוז הדרום�
 .פינוי פסולת בניין ליהודה ושומרון�

 .שימוש בפסולת בניין כמצע למילוי ערוצים ונחלים בפזורה�
 .שימוש בפסולת בניין להרחבת נחלות ביישובי הפזורה�

 מיפוי אתרי פסולת�
� 

  2010דצמבר  -אוגוסט במחוז מרכז�

 .במחוז מרכז נוצרת רוב פסולת הבניין בישראל�
 .תקופה של מספר חודשים וביצעה מספר רב של פעולות אכיפה" יהלום"דת במחוז מרכז פעלה יחי�

 .בו זכאי וקלנסווה, אכיפה מוגברת בכל מרחבי המחוז על יעדים מורכבים כמו אחיסמך�
� 

 מחוז תל אביב �

ומשם על גבי משאיות הייבר , סע לתחנות מעבר במחוז-באזור זה מערכת משוכללת של פינוי מכולות רמ�
 .ז ליעדים שוניםהיוצאות מהמחו

 .היווצרות פסולת רבה כתוצר לוואי של פרויקטים גדולים במרחב תל אביב�
 

 מחוז חיפה

     פעילות בפרדס חנה להשגת ראיות בפעולות צילום ותצפית לחיזוק תיקי חקירה של המשטרה
 .הירוקה

 נמנעה פעילות כתוצאה מרגישות ביטחונית במרחב וואדי ערה והכרמל. 
 

 מחוז ירושלים
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 חיזמה והר חומה, אבו דיס, עטרות: פסולת בניין רבה עוברת דרך ירושלים ליעדים ביהודה ושומרון. 

 מיקוד פעולות האכיפה במרחב אבו גוש ומבשרת ציון. 

 סיוע לצוות הפיקוח של עיריית ירושלים. 

 

 :2010מסקנות ולקחים משנת העבודה 

אירועי האכיפה הניב תוצאות טובות חיזוק שיתוף הפעולה עם המשטרה הירוקה בתחום המידע ו �
 ".יהלום"יותר בהשגת היעדים והמטרות של 

יש , ובכך להקשות על עברייני הפסולת הנתפסים" יהלום"על מנת לייעל את פעולות האכיפה של  �

 .בתחום אכיפת פסולת הבניין" יהלום"להרחיב את סמכויותיהם של פקחי יחידת 

הבערת )ימות נוספות מעבר לאכיפה כנגד פסולת בניין נדרשת לא אחת לבצע מש" יהלום"יחידת  �

 .לשם כך נדרש להתאים משימות אלו לסמכויות הקבועות בחוק(. אתרי פסולת לדוגמא

תגביר את , וליכולות האכיפה שלה" יהלום"הגברת מודעות פקחי רשות הטבע והגנים למשימות  �

 .שיתוף הפעולה ותביא לאכיפה מוגברת ויעילה יותר

 ודה לשנת תכנית עב

 ינואר

 .השלמת פעילות במחוז מרכז והיערכות לפעילות במחוז דרום 

 :מרץ -פברואר

 .פעילות במחוז דרום

 :יוני -אפריל

 .א וירושלים"פעילות אכיפה במחוזות ת

כאשר הצפי הינו להיערכות  2011תתואם תכנית עבודה לחציון השני של  -2011לקראת חודש מאי  •
 .ןלפעילות אכיפה במחוז צפו

 :2011יעדים לשנת  �

גדולה " תפוקה"מנת לקבל -על" חוק הניקיון"בסעיפים  של " יהלום"הרחבת הסמכויות של פקח ב �

 .ורחבה יותר

התארגנות לוגיסטית מתאימה  תוך . כניסה לעבודה במחוז צפון ותכנון פעילות יעילה ברחבי המחוז �
 . ניצול  נבון של שעות הפעילות

הן ברכישת הציוד הנדרש והן בביצוע קורסים , למת תקני כוח האדםהן בהש, המשך חיזוק הצוות �
 .והשתלמויות לשיפור הרמה המקצועית

נשאף להגיע לסיכום מחודש בין רשות הטבע והגנים לבין המשרד להגנת הסביבה בדבר הארכת  �
 .שנים נוספות 5-הסכם התקצוב של היחידה ל
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שיתוף פעולה במידע ובפעולות האכיפה , נחזק את שיתוף הפעולה המקצועי עם המשטרה הירוקה �

 .הינו מכפיל כוח במלחמה נגד עברייני הפסולת

ככוח משימה מיוחד לסיוע באירועים בהם נדרש ריכוז כוח אדם מיומן בעבודת " יהלום"הגדרת צוות  �
 .שיטפונות וחיפוש נעדרים, שטח כמו שריפות

 

 מינהל וכספיםחטיבת 

 2010שנת  -מינהל וכספים

 . תמקדה בתכנון תקציבי הרשות ותוכניות העבודה השנתיות מעקב ובקרה חשבונאיים ותקציבייםהחטיבה ה
, הכשירה החטיבה ממוני תקציב ובקרה בחטיבות ובמחוזות על מנת לבצע בקרה תקציבית  2010בשנת 

 .הטמעת נהלי התקשרויות וביזור סמכויות ליחידות
ביצוע בדיקה ושיפור מערך הרכישות מתוך כוונה , ם איפיון התקשרויות וספקיהחטיבה מטפלת בהליכי 

 . מכרזים וחוזים, דגש מיוחד לנהלי התקשרויות, " יתרון לגודל"לנצל 

ובתוספת מבצע עופרת יצוקה בעזה ניכרה ירידה בתיירות הנכנסת , פרץ משבר כלכלי עולמי 2009בשנת 
 . 2010שנמשכה גם לשנת  2009לישראל משנת 

השפעות המשבר סיכמה הרשות עם אגף התקציבים באוצר על תוכנית משותפת בה  על מנת להתמודד עם
 .הרשות מתייעלת מחד ומקבלת רשת ביטחון לאיזון תקציבי מאידך

מתוכה )₪ מליון  26וקיבלה רשת ביטחון תקציבית של ₪ מליון  11התייעלה הרשות בסכום של  2009בשנת 

 14% -היקף המבקרים עלה ב  2010בשנת (. הצפי המתוכנןשכן התקבולים עלו על ₪ מליון  18נוצלו רק 
 .ועל כן לא נזקקה הרשות לרשת הביטחון 2009משנת 

 :להלן פילוח המבקרים באתרי הרשות
 

 
 

 

 
 

 חטיבת קהל וקהילה
 

 2010גורמים מעצימים 
 הרגיעה כגורם לשיפור התיירות –בטחוני -מצב מדיני 

  לשיפור בתיירותסיום המשבר הכלכלי כגורם  –מצב כלכלי 

 פ"זכייה במכרז הביא לשיפור הקשר והשת –ל "צה 

  חיזוק מעמדה המקצועי של החטיבה –בנין הכח 

  

 2010גורמים שוברי תכנון 

  ע וההיתרים מונעים את השימוש "חוסר בהירות לגבי התב –מגבלות השימוש באתרים

 ...הופעת טבע, המתוכנן באתרים וביטול אירועים
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 פים מול "מדיניות לא ברורה מונעת את גיוס התקציבים ויזום השת –ירות חסויות וקדום מכ

 גורמים מסחריים ועסקיים

 ת המקצועיים"קושי במתן מענה לצרכי המחו –ת "ת תחום מחו/חוסר במנהל 

 

 2010הפקת לקחים ומסקנות משנת 
 פערים באופני הניהול של האתרים פוגעים בתדמית ובשירות 

 הל וקהילה פוגע במקצועיות העובדיםפיזור ההכשרות בתחומי ק 

 ת להתייעלות ולהתמקצעות בניהול הכלכלי"נדרשת הנחיה למחוו 

 הוכחה החשיבות למיסוד אישור ובקרת תוכניות החינוך ארוכות הטווח 

 פגיעה בביצוע האירועים כתוצאה מאי הסדרת השימושים 

 אי עמידה ביעד החסויות עקב חוסר במדיניות ברורה 

 כירות הביא ליעילות המועדון ומוקד ההזמנותשדרוג מערך המ 

 תקציב יעודי מביא למימוש הפוטנציאל של מרכזי השירות 

 חשש לפגיעה ביעילות השיווקית ללא אימוץ המדיניות החדשה 

 נדרשת התאמת תקציבים לצרכים ולמגמות בנושאי קהל וקהילה 

 נדרשים תיאום וסנכרון קבועים עם חטיבות ומחוזות הרשות 

 

 
 

 

 
 

 
  2010ריכוז ביצועים 

 (₪הכנסות באלפי )
 

 -שינוי ב שינוי 2009 2010 

% 

 תיירים
 ישראלים

כ מספרי "סה
 מבקרים

2,400,000 
6,116,000 

8,516,000 

1,804,000 
5,644,000 

7,448,000 

596,000 
472,000 

1,068,000 

334 
84 

144 

הכנסות מדמי 

 כניסה

117,831 100,790 17,041 174 

הכנסות 

ס מכרטי

 תייר

21,000 9,135 11,865 1304 

הכנסות 

 ממוצרים

15,155 11,915 3,240 274 

הכנסות 
 *מלינות

8,105 7,086 1,019 144 

הכנסות 

 ממנויים 

13,295 12,652 643 54 

 5.24 2,190 42,348 44,538 מספרי מנויים

מספר שיחות 

 *למוקד

43,156 43,525 369- 0.008 - 

מספר ימי 

 הדרכה

10,373 8,641 1732 204 

 
 שיחות מניידים ושיחות ישירות, 1800לא כולל שיחות   –שיחות למוקד *

שבה התקיים  2009לא התקיים פסטיבל עין חמד לעומת  2010בשנת    -                     

  שיחות נוספות 5000הפסטיבל וכלל 
 ההכנסות מלינות כלולות בהכנסות מדמי כניסה* 

 
 חינוך

 
 :2010 -י האגף ב"רכזיים שקודמו עהנושאים המ

והרחבת ההבנה לגבי , ג"ביצוע תהליך חשיבה לגבי התפיסה הסביבתית  והחינוכית של רט .1

 .ובכלל, תהליכי למידה בטבע
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י חוקרות מהטכניון ופיתוח מודל עבודה סדור "המשך מחקר הערכה לפעילות החינוכית ע .2

 . טווח-לתוכניות חינוכיות ארוכות

 . ת"של ליווי חברתי לצוותים הצעירים במחוהטמעת התהליך  .3
 (.'תו תקן')להדרכה במערכת החינוך , מורי דרך 40 -קורסי הסמכה ל 2ביצוע  .4

 .ת"כניסה לתהליך סדור של השתלמויות מדריכים במחו .5
 .ל"הפעלה של מכרז ההדרכות לצה .6

מותת כפר הנוער ניצנה וע, ג"מרט -מדריכים צעירים להדרכה במערכת החינוך 45הכשרת  .7

 .   'דרך לוטן'
וכתיבת קבצי הנחיות בתחומי הכשרה וצוות , ת"קידום נהלי מדריכים וביטחון ובטיחות למחו .8

 .צעיר
 . מיסוד פורום עבודה משותף לאגף החינוך ולממוני קהל וקהילה במחוזות .9

 .ת"יציאה לדרך בתהליך אפיון המחו .10

 לצורך ,ר וביטחון ובטיחות"השתלמויות תוכן ורענוני ע 14ביצוע  .11
 .  מדריכים 245 -ל, חידוש היתרי הדרכה        

 
 (:ת"מחו)מרכזי החינוך וההסברה 

 .בכל רחבי הארץ, במסגרת המרחבים, (מרכזי חינוך והסברה)ת "מחו 12ג פועלים "ברט
 

 :ת"עיקרי הפעילות במחו

ים או עם קהילות השוכנות בסמוך לשמורות וגנ, טווח -הפעלת עשרות תוכניות חינוך ארוכות .1
, דרוזים, התוכניות מתבצעות בקרב יהודים. 'מקום -חינוך מבוסס'י הגישה של "עפ, בתוכם

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

בקרב אוכלוסיות ממעמד ' אמץ כיתה, 'פוריידיס ואילת, זרקא -סר א'בג' חוף נקי, 'וםבדר

 .  אקונומי נמוך בכל רחבי הארץ ועוד -סוציו
 . הדרכת משפחות ומבוגרים בשמורות טבע ובגנים הלאומיים .2

יום הנשר ', 'יום הסלמנדרה': ביניהם, הדרכות באירועי שמירת טבע ייעודיים בגנים ובשמורות .3
 . ים ועוד -שחרור צבוני', יום הצפרדע', 'בינלאומיה

 . במסגרת מכרז ההדרכות לצבא, ל"ימי הדרכה ליחידות צה 1,200ביצוע מעל  .4
 .במרכזי החקר באפק ובעין אפק, יסודיים -ס על"הנחיית פעילות חקר לתלמידי בתי .5

מתנדבי שנת , ותחייל -מורות: י מדריכים צעירים"ע 2,895מתוכם  , ימי הדרכה 10,373ביצוע  .6

 -3,909, מימי ההדרכה בוצעו באתרים קולטי קהל בתשלום 4,530. שירות ובנות שירות לאומי
 . בשמורות ובגנים הקולטים קהל ללא תשלום

במרכזי קליטה ,  בגני ילדים, במועדוניות, פעילות בקהילה של המדריכים הצעירים .7
 .סים"ובמתנ

 

 :2011ע "עיקרי היעדים לשנה
 

 .ת"יך אפיון המחוהשלמת תהל .1
ת "ות המחו/תכנון וביצוע השתלמות ייעודית משמעותית של מספר מפגשים למנהלי .2

 . מקצועי-י מוסד אקדמי"ע, במיומנויות ניהול

 .ת"קידום שיווק ומכירות הפעילויות הייחודיות של המחו .3
 .והטמעתה בעבודה השוטפת, השלמת הכתיבה של תורת ההפעלה של אגף החינוך .4

 .ת להתמקצעות והתייעלות בניהול הכלכלי"והנחיית המח .5
 .בניית תוכנית הכשרה למדריכים חדשים ברשות .6

הטמעת התובנות מפעילות צוות החשיבה בתפיסה הפדגוגית של האגף ובפעילות השוטפת  .7
 .ת"של המחו

תרבות נופש 'במסגרת תוכנית , פיתוח תוכניות חינוכיות וחוברת הפעלות לחניוני הלילה .8

 . 'ופנאי
, ברשויות המקומיות, במשרד החינוך -ם השתלמויות ייעודיות למנהיגים ומובילים חינוכייםייזו .9

 . ס"ל ובבתיה"בצה
 ותרבות טיול נכונה בקרב יחידות' ה טובה"שנ'הטמעת כללי  .10

 .  ס וחניכי תנועות הנוער"תלמידי בתיה, ח"תלמידי של, ל"צה        

 
 ווקשי

המיתוג כלל אפיון . קצועיים כולל משרד פרסום מובילעבודת מיתוג בסיוע צוותים מ – מיתוג .1
מהלך , ארצי –כולל הגדרת הדמות המובילה , הביקור בגנים ובשמורות –המוצר הרשותי 

 שהוכיח את עצמו בהצלחה רבה מאוד
המזוהים עם הרשות , אלף בתי אב 50 -ביסוס המועדון הקיים והרחבתו לכ – מועדון המינויים .2

 ות בפעילות קבועה שמארגנת הרשותומטרותיה כולל השתתפ
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במטרה להגברת הביקושים והגברת חווית הביקור של המבקרים באתרי  – שיפור המוצר .3

, הפעלות הציבור ועוד, המחזות , מיסדנו מערך של פעילות באתרים כולל הדרכות, הרשות

 דבר שהוכיח את עצמו
היציבות בתנועת התיירות לאור הירידה בהיקפי התיירות הנכנסת וחוסר  – תיירות הפנים .4

כולל , סדרת פעולות שיווקיות. שמה הרשות את הציבור הישראלי כקהל יעד מרכזי, לישראל
מליון בשנת  3 -המבקרים הישראלים מכ' הביאו לגידול במס( רדיו וטלוויזיה)קמפיינים במדיה 

 2010מגמה הנמשכת בשנת , 2009מליון בשנת  5.5 -לכ 2000

תיים האחרונות הקימה הרשות אתר אינטרנט מתקדם ואיכותי המביא בשנ – אתר האינטרנט .5
 . למאות אלפי ומיליוני כניסות בכל שנה

, (אינטרנט ניידים מתקדמים)צילום סרטונים המותאמים למדיה הדיגיטלית  –כניסה לניו מדיה  .6
 .וטוויטר, פתיחת דף פייסבוק

 

  מבקרים
 

, ים והגברת תחושת התמורה למבקריםבמטרה לשפר את השירות למבקר – מרכזי השירות .1
מהלך שחולל שיפור משמעותי בשביעות , הקימה הרשות רשת של מרכזי שירות באתרים

 רצון המבקרים
פותחו מוצרי , שופרה הנראות , הוצבו עגלות שירות , השנה נפתחו מרכזי שירות חדשים במספר אתרים 

 ל מספר נקודות מכירה שופר המיגון ש, נערכו הכשרות לאנשי המכירות , מותג 

 
של מבקרים באתרי הרשות בעיקר שביעות הרצון המשך שוטף של בדיקת  – סקרי מבקרים .2

 סוכות וקיץ , בעונות השיא פסח
לדעת מומחים הציון  – 10מתוך  9ציון ממוצעת של הרמת שביעות הרצון תוצאות הסקרים מראות על 

 לשביעות רצון הקהל גבוה מאוד 

 
מ "הובילה הרשות מהלך עם משרד רוה 2008בשנת  – (חניוני הלילה)י תרבות נופש ופנא .3

 .להקמת הועדה הלאומית לתרבות נופש ופנאי שהכינה תוכנית חומש שאושרה בממשלה
שדרוג החניונים , החלו ועדות המשנה להכין לביצוע את תוכניות הפיתוח  2010בשלהי 

 .והשיווק 
במסגרת זו החל האגף בהובלה של הסדרת , א בעלייה של הרשות נמצחניוני הלילה פר הלנים במס

 .החניונים השיווק ושדרוג חניונים קיימים בשיתוף אגף פיתוח ושיווק 

 
 תהליך כתיבת מערכישל מאומצת ומקיפה ה עבודהסתיימה  – אפיון אתרים. 4 

 כחלקת האתר /מרכזי של מנהלבסיסי ו ההאפיון ככלי עבוד . אפיון האתרים    
 קביעת תוכנית העבודה תוך הגדרת הייחודיות בכל אתר האתר לצורך  מתיק    

 ..(ממצאים אקולוגיים וארכיאולוגים ועוד)ואתר    

 
המבקרים באתרי הרשות ' לאור מגמת העלייה במס - ניהול המבקרים בגנים ובשמורות .5

תכנון האגף נמצא בראשיתו של תהליך  ,והעומסים המתפתחים במיוחד בעונות השיא
י אימוץ מודלים מהעולם הרחב ושימוש "יעת אסטרטגיה לניהול הביקור באתרים עוקב

בטכנולוגיה שתביא ליכולות ויסות בתנועת המבקרים ומניעת עומסים העלולים לפגוע 

 .בבתי הגידול ובערכי הטבע והמורשת שבגנים ובשמורות
 מתוכנן 2011אושרה האסטרטגיה ובתוכנית העבודה לשנת  2010בשנת   

 .פיילוט במספר אתרים   
 

 .מוסד הטיפול בנושא פניות ציבור בכל הקשור לקליטת מבקרים ברשות  .6
 

 

 
 מחוזות הרשות

 

 מחוז הצפון
 

 סגן מנהל מחוז 
 

 נזקי חקלאות 

 :דגשים 
 .התמקדות בעמק המעיינות –היתרי צייד לטיפול במחלת הכלבת בצפון  .1

 .י קבלנים"ר עהתפרצות  תנים בדרום רמת הגולן המשך טיפול בעיק .2
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 (.טריפות בדרום הגולן  22)טריפות זאבים בדרום רמת הגולן  .3

, 45גליל עליון , טריפות בצפון הגולן 19-טריפות במרכז הגולן  ו 94)טריפות זאבים במרכז הגולן  .4

 (.58גליל תחתון 
 (.כלבת )ח "מקרי מחלות בע 44 .5

 .מקרי הרעלות 17 .6
 

 בטיחות 

 מקרי מוות  3, ע"מקרי פח 2, אירועים  פליליים 16כ "סה 
 .גילבון, בניאס, תל דן, נחל עיון, בית שאן, צלמון, חולה: נעשו כריתות בטיחות .1

 .השלם שילוט בטיחות  בשטחים הפתוחים .2
 .המשך חיסון העובדים למחלת הכלבת .3

 

 ביטחון 
 .מקרי חילוצים 182 .1

  36 –גליל עליון , 21 –כרמל , 11 –גליל תחתון , 114 –גולן : לפי חלוקה 
תשישות  24, פגיעות גוף שונות -34, טיילות מבוגרים – 24, פגיעות רגלים 40: סיבות עיקריות  לחילוצים

 . נעדרים 13, מחלות ועקיצות -15, התעלפות
 . התבצעו  בדיקות שבילים בשמורות וגנים.  2       

 . נחל כלח, נחל חיק, טופלו ליקויים נחל בוסתן .3

 .ובטיחות לפקחים ולמנהלי אתרים התבצעו השתלמויות ביטחון .4
 .פסח ובין הזמנים,  סוכות –תחנות מידע  -התארגנות מיוחדת   .5

 .י מיקי גולן"בוצעו בדיקות מתקנים לפני העונה ע .6
 

 שריפות 

 30 –כרמל , 57ת  "ג, 47 -ע "ג, 93 –גולן , 227 –מספר שריפות 
 נחל אל על ובכרמל , גמלא –מתוכם שריפות  גדולות בגולן 

 .הוספו מכשירי קשר אווירי, שודרגו עגלות כיבוי אש, עשו רכישות ותרגולים לפני העונהנ
 :נפרצו ושודרגו דרכי אש

 עיר מסעדה , בניאס, יהודיה –גולן       
 נחל כזיב , נחל עמוד, הר מירון –ע "ג      

 שמירה על הקיים  –כרמל       

 .י מסוק "ריסוס פסי אש מהאוויר במרכז הגולן ע
 . התקיימו פגישות עם אגודי ערים לכיבוי אש בכל המחוז

 
  תלונות ציבור

  36  -גולן , 24 -כרמל  , 39 -ת "ג, 14 -קיסריה , 57 -ע "ג, תלונות  ציבור  170 -טופלו כ

 
  משאבי אנוש

 
 :כללי

 340ים אתרים בהם מועסק 37במחוז כ . א"מחוז צפון הינו המחוז הגדול ביותר ברשות מבחינת היקפי כ

 450גדלה כמות העובדים במחוז לכ ( אוקטובר –מרץ )במהלך עונת הטיולים . עובדים קבועים ויומיים
במסגרת פרויקטי גן )ומתנדבים ( במסגרת מרכזי החינוך וההסברה)בנוסף פועלים במחוז מדריכים . עובדים

, ת עובדים מכל המגזריםהכולל, אוכלוסיית עובדי המחוז מגוונת והטרוגנית. באתרים השונים( קהילה
 .בארץ תוהשכבות הסוציו אקונומיו, הדתות

מרבית פעילות ממונת משאבי אנוש במחוז הינן פעילויות שוטפות הנוגעות טיפול בענייני פרט ורווחה של 
 :2010להלן סיכום עיקרי הפעילות לשנת , העובדים

 

 :תחום הפרט והרווחה
יכזה באופן שוטף את הטיפול בתחום הפרט והרווחה במחוז ממונת משאבי האנוש המחוזית ר 2010במהלך 

מתן מענה לעובדים בנושאי , פגישות אישיות עם עובדים, כולל מעקב וטיפול בבקשות עובדים שוטפות
מעקב אחר התקדמות העובד , הגמל וההשתלמות, צירוף עובדים לקופות הפנסיה, תנאים סוציאליים

ריכוז משובי הערכת העובדים , הדעת בנושא מתן קביעות לעובדיםריכוז חוות , ר"בדרגות בהתאם לתקשי

ליווי הליך הפרישה של העובד עת , טיפול בהפסקות עבודה, הגשת עובדים לגמול השתלמות, השנתיים
טיפול וליווי אישי של עובדים , סיוע במתן הלוואות רגילות ומענקים ייחודיים לעובדים, יציאתו לגמלאות

טיפול בתאונות עבודה של  עובדים הפניית עובדים לקבלת , רה לאובדן כושר עבודההנמצאים בתהליך הכ
ניחומי אבלים ומתן , שליחת ברכות  לעובדים בימי הולדת, מתן שי בחגים, חלוקות מדים, חיסונים נגד כלבת

שוטף  ממונת משאבי אנוש נדרשת לשמירת קשר(. 'לידה וכו, נישואין)שי לעובד באירועים מיוחדים בחייו 
 .עם עובדי המחוז וקיום ביקורי בית במידת הצורך

 :2010אירועים ופעילויות שהתקיימו במהלך  3במסגרת זו ראויים לציון 
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פרשו לגמלאות  2010במהלך  – 2010פורשים לגמלאות שהתקיים בסוף יולי  7אירוע פרידה מחוזי מ  .1

לאירוע הוזמנו משפחות . ברשות עובדים ותיקים ומוערכים שעובדים שנים רבות, עובדי המחוז 7

בסופו הוקרן סרט קצר שנעשה על העובדים ועל , האירוע היה חגיגי ומרגש. הפורשים ועובדי המחוז
 .פעילותם במהלך שנות עבודתם ברשות

 (.  של הנציבות)יציאת העובדים העומדים לפני פרישה לגמלאות לקורס הכנה לפרישה  .2
 .ל"ו בפני נסיעה להליך השתלה בחוליווי עובד של המחוז ומשפחתו שעמד .3

 

 :קליטה וניוד עובדים, מיון, גיוס
ממונת משאבי אנוש מרכזת את נושא ועדות הקבלה והמכרזים במחוז ועוסקת בקליטה ובליווי ראשוני של 

 : המשרות הבאות 2010מתוכם אוישו במהלך , מכרזים 14פורסמו במחוז  2010בשנת . העובד במחוז
 טל עובד אחזקה חורשת 

 עובד אתר פארק הכרמל 

 ה כרמל"רכזת הדרכה מחוו 

 רסה'פקח מג 

 ת"ה ג"מנהל מחוו 

 ה גולן"מנהלת מחוו 

 ה כרמל"מנהלת מחוו 

 חוקר מחוזי 

מרץ בקליטת עובדים עונתיים זמניים לשמורות -בנוסף עוסקת ממונת משאבי אנוש בחודשים פברואר

 .תגבור' ולאתרים לקראת עונת הטיולים באמצעות חב
 

 :הכשרות והשתלמויות, וח עובדיםפית

קידום , פיתוח, ממונת משאבי אנוש במחוזית עוסקת בריכוז ופיתוח תחום ההשתלמויות וההכשרות המחוזי
 :התקיימו ההכשרות וההשתלמויות הבאות 2010בשנת . והעצמת העובדים

 יום עיון כלל מחוזי. 

  ראויות לציון , הפיקוח והאכיפה לרבות מפגשים במגוון נושאי 8כ   -שיעור חודשי לכלל פקחי המחוז

 .שתי השתלמויות נעשו בנושא גיוס מודיעין וצילום ארוך טווח
  ת והתקיימו בתל יודפת"מפגשים שנועדו למנהלי אתרים ומנהלי מחוו 3 -השתלמות ארכיאולוגיה ,

 .עכו וקיסריה

  וסקים בקליטת קהל מפגשים שמיועדים לקופאים ועובדים הע 8 –קורס שיפור מיומנויות אנגלית

 . רמות שונות 3התקיימו קבוצות ב . באתרים

  יום בנושא שנועדה למנהלי אתרים ולמנהלי ½ התקיימה סדנא של  –מניעת הטרדה מינית בארגון

 .ת"מחוו
  השתלמויות רענון בנושא לפקחים ולמנהלי אתרים  2התקיימו  –השתלמויות ביטחון ובטיחות

 .ת"ומחוו

 א והיה מיועד לעובדי אתרים"שהועבר על ידי מד( םמפגשי 4) ר "קורס מע. 

 
 :א אדם במחוז"מעקב ובקרה אחר תקינת כ

, ממונת משאבי אנוש מרכזת באופן שוטף את נושא קליטת עובדים יומיים באתרים בהתאם לתקינת האתרים
ל שעות טיפול פרטני בחריגות וניצו, מעקב ובקרה אחר העסקת עובדים בסופי שבוע וניצול שעות השבת

 .מאגר של המחוז

 .הוסדרה התקינה הנדרשת לכל אתרי המחוז 2010יש לציין כי במהלך שנת 
 

 :גמלאים
 . ממונת משאבי אנוש אחראית באופן שוטף על שימור ופיתוח הקשר עם גמלאי המחוז

התקיים כנס גמלאים והרמת כוסית לקראת ראש השנה בשמורת נחל תנינים  2010יש לציין כי בשנת 

 .תתפו בו מרבית גמלאי המחוז בלווית בני זוגוהש
 

 :עזרה למנהל המחוז
, בעיות משמעת, ממונת משאבי האנוש המחוזית מלווה את מנהל המחוז בכל הקשור לטיפול בבעיות עובדים

נ ונוכחת בפגישות האישיות שמקיים מנהל המחוז עם "ליווי וייעוץ בכל הקשור לסוגיות משא, ומספקת עזרה
 .ירורים ובשימועיםבב, עובדיו

 

 תכנון
 

המהווה , אכרזתם של שמורות טבע וגנים לאומיים הם אחד מהמטרות המרכזיות של רשות הטבע והגנים
 . נוף ומורשת בישראל, בסיס איתן לשמירת טבע
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לגנים ושמורות וקידומן בוועדות תוכניות מפורטות בהכנת  2010אנשי התכנון של מחוז צפון עסקו בשנת 

ים , החולות, רכסי הכורכר: תוך מתן דגש על  בתי גידול ייחודים או כאלו הנמצאים בסכנת הכחדה, התכנון

 .   שטחי חורש ובתי גידול לחים, בתות עשבוניות, תיכון וים כנרת
 

 : דונם של שמורות טבע וגנים לאומים כלהלן 16,000-הוכרזו במחוז צפון למעלה מ  2010בשנת 

 
 

 36,700 -תוכניות בשטח של כ 7והופקדו , דונם תוכניות של גנים ושמורות 14,000 -אושרו קרוב ל, בנוסף

פ עם "ל בשת"חלק ניכר משטחים אלו נכללים בתוכניות מפורטות שיזמה קק. דונם כמפורט בטבלה הבאה

ג במסגרת מהלך חסר תקדים שנערך בעשור האחרון לקידום השמירה המיטבית על השטחים הפתוחים "רט
 . והן כיערות לסוגיהם השונים, הן כשמורות טבע וגנים לאומיים -ון במחוז צפ

 
 

ומשתתפים במרבית , ג נציגים קבועים המשמשים כיועצים סביבתיים לוועדות המחוזיות צפון וחיפה"לרט

, מתוך מטרה להשפיע על תכנון מושכל של השטחים הפתוחים בדגש על שמירת טבע, הדיונים החשובים

ג "ד רט"נופיים  הרבים המגיעים לחו-ציגים אלו עושים שימוש נרחב בנספחים הסביבתייםנ.  נוף ומורשת
 .  פ מובנה עם המשרד להגנת הסביבה"תוך שת, 35א "מתוקף תמ

 
ונציגיה הם שותפים בכירים בהובלת תוכניות אב , קיימא-ג שמה דגש יתר על הגדרת עקרונות תכנון בר"רט

נהר , פארק הכרמל, חוף אכזיב, סובב הר מירון, כדוגמת הגולן, ז צפוןומתאר לחבלי ארץ ייחודיים במחו
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תכנון זה מהווה בסיס מרכזי לקבלת החלטות בניהול המורכב של מכלול הנושאים בהן . הירדן וקיסריה

 . עוסקת הרשות

 
 

 פיקוח ואכיפה 
 

 .י נושאים"עפ 2010הישגי שנת  .1

  

 פירוט נושא מרכזי

 פיקוח

. הייתי חריגה הן במספר השריפות והן בעוצמתן 2010ת שנ – טיפול בשריפות

דצמבר הטיפול בשריפות הפך לנקודת המאמץ  –במהלך החודשים מרץ 
 .העיקרי בעבודת פקחי המחוז

חלה קפיצת מדרגה בפיקוח  2010במהלך שנת  – טיפול בעבירות מקרקעין
 .על עבירות המקרקעין

י ריכוזי מאמץ "נרחבות ע ביצוע סריקות, תגובה מיידת – טיפול בהרעלות

 . הסמך' מרחביים וסיוע של יח
 . גיבוש הצעה לנוהל ירי חדש – טיפול בנזקי חקלאות

 1אכיפה

 .'יער אודם וכו, סגירת הבטיחה, נחל תבור –מתמשכים  מבצעים

 מצבעים למיגור תופעת הציד בלתי חוקי 
 י עובדים זרים"מצבעי למיגור תופעת הציד בלתי חוקי ע

 . למיגור תופעת קטיף צמחי תבלין מצבעים
 . מבצעים למיגור תופעת הכריתות הבלתי חוקיות

 . מצבעים לאכיפה חוקי איסור הנסיעה
 . צווי חיפושביצוע 

 חקירות

 .שיפור ניכר באיכות התיקים

 .קביעת נהלים מחוזיים לשיפור איכות התיקים
 .שיפור הטיפול במוצגים

 .ל בזירת עבירהמקצוע הפקחים בנושא חקירות וטיפו

 
 

 

 פירוט נושא מרכזי

 בניין הכוח

 .קליטת ממונה חקירות ומודיעין

 .מיסוד הפונקציה של רכז האכיפה המרחבי

 .מיסוד התפקיד של המתגבר האחראי על הטיפול במוצגים
 .הפעלת פקח צמחי תבלין עונתי

 .הפעלת פקח עובדים זרים עונתי

 הכשרה
 .רים חודשייםמקצוע אוכפי המחוז במסגרת שיעו

 GIS, חוק הנקיון, נזקי חקלאות, קיום הכשרות יעודיות בנושא פקודת הדייג

 .'וכו

 הצטיידות

 .הסייבר פקח –מעבר לשיטת תיעוד דיגיטלית 

 .קבלת תוספת של שישה מכשירים לראיית לילה

 . פיילוט שימוש באופני הרים באכיפה

 עבודת מטה

 .מחזוי קבוע י פורמט"מיסוד הערכות מצב עיתיות עפ

 .מיפוי מחוזי של עונתיות האכיפה

הפצת הלקחים והמעקב אחרי , מיסוד המנגנון והמתודולוגיה לביצוע תחקירים
 . ישומם

 פים"שת

 .ב במחוז"פ עם כלל גורמי המשטרה ומג"העמקת השת – משטרת ישראל
 .מיסוד המתודולוגיה של תיאום התרגילים הגדולים - ל"צה

 .אירועי אמת ותרגילים פ במסגרת"שת – א"כב

 .מיסוד הקשר – כ"שב

 

 .2010פירוט התפוקות של שנת  .2

 

 כמות תפוקות ד"מס

 156 תיק 1

 373 ברירת משפט 2

                                                           
 .ותראה טבלת תפוק 1
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 45 צווי חיפוש 3

 233 אזהרה 4

               

                                                                                                      
 אקולוג מחוז צפון

 

יפעת , יעל חורש, חוה גולדשטיין, טליה אורון, יפתח סיני, י   דידי קפלן  בסיוע בן רוזנברג"נערך ע
 .אלון רייכמן, ארצי

 

 פירוט נושא מרכזי

   סקרים . 1

 ומחקרים   
 

 :  2010בשנת  סקר קינון נשרים

נשרים במחוז צפון  69נספרו . 2010ספירה ארצית של נשרים ודורסים נערכה בפברואר 
 . 2007-ב 144-ו 2008-ב 96, 2009-ב 93לעומת 

ביצים להדגרה כחלק מהתכנית הממשקית להוספת  2לאחר שהוצאו , זוגות 8קיננו 
מגמת הירידה במספר הנשרים הנספרים בלינה ובמספר הזוגות . פרטים לאוכלוסייה

עקב היותה גמלא מושבת הלינה  כדוגמא לכלל האוכלוסייה)המקננים במצוקי גמלא 

-ב 23-ל, 2007-ב 35-ל, 2006-זוגות מקננים ב 42-מ: נמשכת( והקינון הגדולה בארץ
 . 2010-ב 4-ל, 2009-ב 18-ל, 2008

לעומת , נשרים 93בפברואר נספרו רק . תוך דגש על נשרים, נערך סקר קינון דורסים
ביצים להדגרה  12את לאחר שהוצעו ז, נשרים 5קיננו רק . 2007 -ב 144  -ו  2008 -ב 96

הרעלות . מגמת הירידה נמשכת. במטרה להשיב את הנשרים לטבע בשנתם הרביעית

 .מוערכות בגורם עיקרי
 .קינים פעילים של נשרים 3בכרמל 

 :  ספירת צבאים
 .  2008 -ב   134 -ו 2009 -צבאים ב 133לעומת    251 :  גולן

 . 2008 -ב 774לעומת  ,צבאים 2009 762    699:  יששכר

 . 2008 -ב       93-ו 2009 -ב 70צבאים לעומת  73:רכס נפתלי
 .לא נערכה ספירה בשל גשמים 2009 -ב. 2008 -ב 490לעומת   523:  גלבוע

. 2010ניטור החל בשנת (: ט הרחבה סלע עכברה"ש, ט אם החיטה"ש) טרשי עמיעד
 .יציבה לאורך השנה, צבאים 100 -אוכלוסייה של כ

 .שנתי-יש לבצע ניתוח רב, מרכז ודרום הגולן, נערכות ספירות מדגמיות בצפון

הטורפים הם הגורם המכריע בירידת  .נבלמה בגולןמגמת הירידה  נראה כי 
. במרכז הגולן 450 -תנים בדרום הגולן וכ 800 -בוצעה פעולה של דילול כ  .האוכלוסייה

שפגעה קשות , 2008 -והטלפיים מ ברמות יששכר יש לייחס את הירידה למחלת הפה
בגליל מזרחי עליון מוסדו מספר חתכים לספירה . אך נכרת עתה התייצבות, בצבאים

 .נראה כי יש אוכלוסייה מבוססת בין הדישון והדלתון(. קציון, עמוד)

נערכו ספירות בצפון ומרכז הגולן באביב ובסתיו בדרום הגולן לא בוצעו ספירות : תנים
הגבוהות יחסית , יש הבדל בין ספירות סתיו. אה כי האוכלוסייה יציבהנר. 2010 -ב

 .עקב ריבוי צעירים, לאביב
למניעת  A ,B ,Cי אזורי דילול "ובגליל  וביצוע ממשק עפ, ניטור בגולןנמשך : זאבים

חלה ירידה משמעותית  בכמות טריפות הזאבים במשק האדם בגולן  2010-ב... טריפות

בגליל העליון הייתה עליה . יגון והתאוששות אוכלוסיית החזיריםכנראה עקב שיפור במ
שימוש במצלמות עם חישן תנועה . בכמות הטריפות וברמת פעילות הזאבים באזור

בגליל תחתון חלה עליה בכמות .  איפשר לנו ניטור טוב יותר של האוכלוסייה בגליל
מטרה לצמצם נזקי זאבים ב 64נורו  2010-ב. . הטריפות במשקים באזור נחל אדמי

זאבים ונערך מעקב אחר  6נלכדו ומושדרו . בגליל 16-בגולן ו 48מהם , חקלאות

 .פרטים16

 :סקר לוטרות

, השנה נעשה איסוף גללים לזיהוי גנטי. ט"מתבצע מדי שנה בשיתוף עם החלה 
עלייה ברמת הפעילות בעמק החולה ויציבות . DNAהצלחה דלה מאוד בהפקת 

בשמורת החולה מתקיים תיעוד יציב ומשמעותי של לוטרות ; החולהבפעילות בשמורת 

בעקבות תמותת הלוטרות , דן-בוצע סקר גללים וסקר מצלמות בתל. במצלמות חישה
 .לוטרות 3וניכרת פעילות של לפחות   2009-ב

לא . נמשך ניסוי דילול ביער מסעדה: ויער אורן ירושלים אלונים חורשדילול 

התוצאה לא מיטבית , אן'בשיתוף עם תושבי בית ג. בהר מירון התבצע דילול ממשקי
ש "בשמורת מצד אבירים מתבצע דילול חורש ר. יש לבצע עם קבלן, מבחינה אקולוגית

אין , התוצאות נראות משביעות רצון, על ידי בעל זיכיון משפטי לנושא מתושבי פסוטה
יעים של אורנים מתבצע דילול זר, בהר מירון. מעקב ניטור כי השמורה טרם הוכרזה



 0202ג "ח רט"דו

 72 

שם מתחרה האורן בחברת קטלב , בעיקר על כתמי קרטון וחוואר, בכתמים רגישים
הסתיים מחקר לאיפיון . שנתית-י תוכנית רב"וסחלביםמתבצע דילול אורנים בכרמל עפ

במטרה לבודד ולאושש , י האוניברסיטה העברית"גנטי של אורן ירושלים טבעי ע
 .בכרמל אוכלוסיות טבעיות שנותרו

 .בנחלים עוז ונעמן עם התחנה לחקר הסחף מחקר תחזוקת נחלים

 .בהר ברקן והר מלכישוע עם בוסמת סגל מחקר אירוס הגלבוע

וכללה ,  4/1/10-הספירה הארצית התקיימה ב: קורמורן גדול: ניטור עופות להקנים

 תרי לינהא 22 -קורמורנים גדולים ב 22,816כ נספרו "סה .את כל אתרי הלינה בארץ

-השנה חלה עליה חדה במספר הקורמורנים החורפים לעומת שנה שעברה ועליה בכ
 .שנים אחרונות 5-לעומת הממוצע מספר הקורמורנים ב 4,000

גוזלים  15(. בכינרת ואחת בעכו 2)מושבות  3-קינים ב 57 -כ כ"סה: קורמורן גמד
בחורף בשל בעייה ת ספירולא בוצעו . סומנו בטבעות פלסטיקבת האון בכנרת ממוש

 . בספירות בכנרת עם הסירה
שעברה עליה לעומת השנים האחרונות בהם  36,000-כבעמק החולה חרפו : עגורים

עונת העגורים עברה ללא . במכרז הפעלת הפרוייקט זכה אלי גלילי. 25,000-חרפו כ

 בשטח( והפרעה)עם נוכחות מועטה של שומרים , נזקי עגורים
והאם , לא ברור מה הרקע למעשה, עגורים על שדה בור 50-כ בעמק יזרעאל הורעלו

 .כוונה לפגיעה בעגורים או באוכלי זרעים אחרים
ממשק . שקנאים חלפו דרך עמק החולה דרומה בנדידת הסתיו 44,000: שקנאים

חוף כרמל , עכו, עמק החולה -איכלוס דגים עבור השקנאים התקיים בכל האזורים

שם החל איכלוס הדגים מאוחר , יו רק באזור חוף כרמלנזקי שקנאים ה. ועמק חפר
  . בעונה

 .2011הסקר יושלם באביב . יונקים גדולים ומכרסמים, עופות, צומח: סקר רכס בשנית
 ( .סקר מצלמות)צומח ויונקים גדולים  :סקר בטיחה

 .ניכרת עלייה בצפון גולן. נעשית בחתכים קבועים אחת לשנה: ספירת חוגלות
 של -90 ה שנות מאמצע ג"ט ורט"י החלה"ישראל ע בצפון מתבצע : עטלפים סקר

 בתקופת הצפון ובעמקי בגולן,בגליל קבועים באתרים דיגום כוללים והם 20 -המאה ה

 בכדי ,קבועה שנה
 מאפשרת זו גיאוגרפית פרישה .השונות השנים בין פעילותם של השוואה שתתאפשר

 סקרים במהלך .זה במרחב השונים הגידול בבתי העטלפים מיני מגוון תמונה על קבלת
 מזון שיחור ואתרי קבועים משכן מאתרי עטלפים של הגחת דיגום מבוצע אלה

 אשר המינים זיהוי לאימות עטלפים לכידת ובמקביל מבוצעת ,עטלפים גלאי באמצעות

 של יום ספירות וכן בגלאים להפרידם ניתן לא
 במרבית :אוכלוסיות גודל .א :כי ביעיםמצ האחרון העשור סקרי .הלינה באתרי עטלפים

 בגדלי יחסית יציבות האחרון העשור ניכרת במהלך ובגולן בגליל המשכן אתרי
 הפגיעה שמגמת כך על עשויה להצביע זו יציבות .השונים המינים של האוכלוסיות

 ניכרת איננה '20 -ה  המאה של -80 ה שנות סוף עד מערות מאיוד כתוצאה בעטלפים

 השפעה לא קרה ואירועי גשם עונת משך אקלים שלגורמי מעריכים אנו ,כן כמו .עוד
 היציבות מגמת :מבקרים השפעת .ב .שונות שנים בין העטלפים פעילות על מבוטלת

 שבניגוד כך על להצביע עשויה ,רבים מבקרים מגיעים אליהן במרבית המערות
 .בישראל עטלפים בורע החמורים מן איננו זה הפרעה גורם ,כיום המקובלת לתפיסה

 את למנוע יש ,ביסודיות העניין נבדק לא וכל עוד ,המונעת הזהירות לשם ,זאת עם
 פעילות קיימת :ונדידה פעילות שנתית .ג .הצאצאים גידול בעונת לעטלפים ההפרעה

 מיני 5 עדויות שלפחות והצטברו ,החורף בעונת גם חרקים עטלפי של משמעותית

 .החורף בעונת אחרים משכן לאתרי נודדים ,בקיץ שראלי בצפון הפעילים עטלפים
 על רב מידע וחסר הנדידה של היעד אתרי לגבי מספקת תשובה אין ,המקרים במרבית

 של מוגבל מספר מין לכל כי נראה :משכן אתרי זמינות .ד .החורף הפעילות בעונת
 המתאימים אתרים

 או/ו עליהם להגנה ממשק דרכי והתאמת המשמעותיים האתרים עם ולהיכרות ,למשכן

 דוגמת) עטלפים על להגנה ממשק פעולות זאת עם .רבה חשיבות יש ,לשיפור שלהם
 להגנה ההנחיות את מחדש לבחון מוצע במקביל .להפרעה לגרום גם עלולות ,(סירוג

 מושבות על להגנה חשיבות יש שלנו הרושם שבמרחב מתקבל כאשר ,עטלפים על
 בעונת להגנה בנוסף הצאצאים גידול בעונת רבייה

 ,בלבד ישראל בצפון כה עד המבוצע ,חרקים עטלפי אחר טווח ארוך מעקב .החורף
 ממליצים אנו .אוכלוסיות של דינמיקה של טווח ארוכי בהבנת תהליכים חשוב כלי הינו

 כבסיס פעילותם לדפוס המותאמת ,חרקים ארצית לעטלפי ניטור תכנית ליצור

 (משכן ואתרי מזון שיחור) במרחב ודפוסי השימוש מאחר .עתידיות ממשק להחלטות
 .גיאוגרפי מרחב השיטות לכל התאמת נדרשת ,והעונות האזורים בין שונים

 

 

 :ניטור ואיסוף מידע
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נמשך איסוף והרצה של , נכנסו לפעולה מחשבי כף יד למרחב בגולן ובגליל עליון
 .מאגר הנתונים בגליל תחתון ובכרמל

 .70תחילת ניטור בכביש , של מעברי רצף בכביש ששנערך ניטור מסודר 
 .לפני ואחרי פתיחת המעבר 70וכן ספירה וסקרי צבאים מדרום ומצפון לכביש 

השבה . 2

  ואישוש 
 מינים    

 :יחמור פרסי 

נקבות בשנה  15-פרטים ומייצר כ 100-המונה כ, גרעין  הרביה המרכזי בחי בר כרמל
 .לשיחרור לטבע

שוחררו לטבע  ממכלאת  2010ועד סוף  1996ילת הפרויקט בכזיב ב מתח: בנחל כזיב

מידע על גורל המשוחררים קיים רק לגבי . זכרים 116נקבות ו  124האיקלום בנחל כזיב 
המעקב נעשה על ידי עובד . הנקבות כי כולן נושאות קולרים עם משדרי טלמטריה

 10יחמורות מתוך  5טרפו נ 2010בשנת (. לעתים זה גם במסגרת מחקר אקדמי)ייעודי 
תוספת גידור בקר ; ריבוי כלבים משוטטים בשמורה: הגורמים המשוערים. ששוחררו

. גידור מאפשר לטורפים לחץ טריפה מוגבר -ומטעים בשטחים הגובלים בשמורה 
צולמו עשרות סרטונים , התוצאות מצוינות, התבצע פיילוט לניטור יחמורים במצלמות

יש לערוך תוכנית , צעירים-ויחס בוגרים, יזיהוי אינדיבידואלעם יחמורים המאפשרים 

צפונה עד , היחמורים התפשטו מערבה עד החוף. ניטור מסודרת בטכנולוגיית הצילום
 .ומזרחה עד נטועה 89דרומה מעבר לכביש , הגבול

 .קושי טכני בניהול ממשק דילול האוכלוסייה; פרטים 30 -כ: שמורת החולה
 .קושי טכני בניהול ממשק דילול האוכלוסייה; רטיםפ 60 -כ: חורשת טל

 . סוכם על חיפוש אתר שחרור נוסף

 :בר כרמל-חי
. לעיט הניצי ובזי צוקים הבכלל זה גרעין רביי, מתקיימת פעילות בנושא עידוד דורסים

אומנות לגוזלי נשרים שבקעו מביצים , הצלחה ברביית רחם, עם הצלחה בדגירה בשבי
 . הרבייה בשבי וממושבת הקינון בגמלאשהוצאו מגרעין 

הצבאים , ישירות מהחי בר לכרמל" רך"מתחיל פרוייקט שיחרור צבאים בשחרור 

 .ימושדרו ותנוטר תנועתם והצלחת השחרור
עקב , מקום משכנו היחיד של מין אנדמי זה, איום על יציבות עין נור :סומית הגליל

התחלת , רבייה בגן התנכי בירושליםהיערכות לניטור הקמת גרעין . קידוחים במעלה
 .קידום מתוכנית ניטור עם אוניברסיטת תל אביב, הוצאת פרטים

 : נשרים

. גמלא ובנחל עמוד, הר אליעזר, כרמל, כוכב הירדן, ברמות מנשה: תחנות האכלה
ובאחו ( מרכז הגולן/צפון)בתל פארס  –הוקמו שתי תחנות נוספות בגולן  2010במהלך 

החל לעבוד בגולן פקח סניטציה  2010בסוף אוקטובר (. מרכז הגולן/םדרו)חיספייה 

בתחילת נובמבר . שתפקידו פינוי פגרים מהשטח והעברתם לשלוש תחנות ההאכלה
. הועברו לתחנת ההאכלה בגמלא שני נשרים נכים מהתחנה בכוכב הירדן 2010

גמלא נשרים בתחנת ההאכלה בפארס ואת התחנה ב 6נצפו  2010בתחילת דצמבר 
יש להניח שדבר זה נובע משילוב של עבודת . החלו לפקוד עשרות נשרים מדי יום

בימים אלו מתוכננת הקמתה של תחנת האכלה . הסניטציה ונוכחות הנכים בתחנה
 . רביעית בצפון הגולן

פגרים מונחים באזור הסמוך לסלע עכברה בו נצפו ; התחנה בהר אליעזר אינה פועלת

 . קיץנשרים בלינה במהלך ה
  

וברמת מנשה הנחת המזון ( כחל)בתחנות ההאכלה בנחל עמוד :  תחנות האכלה 

 . אינה רציפה
בר כרמל פועלת באופן רצוף ויש בה נוכחות יומיומית של נשרים -תחנת ההאכלה בחי

 . ודורסים אחרים
טופלו . איסוף פגרים וטיפול בשטח, פקח ייעודי לטיפול בסניטציה: פקח סניטציה גולן 

פעילות עם הרשויות להצבת מכולות ומניעת גישה של טורפים . פגרי פרות  98
חוז במעל הפעלת תחנות ההאכלה והפעילות הנצפית בהם מרוכז דיווח . למקורות מזון

 . י פקח סניטציה גולן"צפון מועבר מדי שבוע ע

 .חסר ניטור מסודר של התחנות. אין פעילות רבה

תוכניות לשמורות  22, לשמורות וגנים תוכניות ממשק 67לכלל גמר ה עד עתהגיעו  וניטור ממשק.  3

  .טבע ולגנים לאומיים בהכנה

נחל , יער אודם, עין אור, נוה אור, אירוס נצרתי, עין מלקוח: 2010 -תוכניות שהסתיימו ב
וכל -סלע עכברה-עמוד תחתון' נ-עמוד עליון' נ: ט"ש) נחל עמוד רבתי , עיון

 (.הרחבותיהם
 .קלעת נמרוד, עין תינה:  מו אך טרם אושרוהסתיי

שמורות כורכריות חוף , (צרקס' חר)שמורת האלון , אלונה –הר חורשן : לקראת סיום
הר , בריכת מנור-נחל בצת-תל אדר-רכס הסולם: ט"ש 4, רצף גליל מערבי. הכרמל

 ,קוץ
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אש ר' נ-טרשי צפת-אם החיטה-סלע עכברה הרחבה: ט"ש 4, רצף טרשים גליל מזרחי
 .פנה

 :בתהליך הכנה
נחל , עין אווזים-עין תאו-עין בדולח-אחו גונן-עין גונן: ט"ש 5, רצף מעינות עמק החולה

 .נחל חילזון, נחל שניר, (שרך עליון)אוכם 

 

גליל , 10 -כרמל. 28 -גולן ( בשמורות טבע וגנים לאומיים הסכמי רעייה  104חודשו 

, מוסדרים-עדרים לא  26ם לרעייה עונתית עם נערך הסכ(. 28 -גליל תחתון, 38-עליון

  .עדיין ישנם עשרות עדרים לא מוסדרים בגולן ובגליל מרכזי .י"בשיתוף עם ממ

בעמק , מבריכות דגים קורמורניםת פעולה מבוקרת לגירוש של ינעש: עופות להקנים

 .עמק זבולון ובעמק החולה, בית שאן
פרט לעמק , דגים בכל אזורי הקונפליקט ג וכלל איכלוס"י רט"נוהל ע שקנאיםממשק 

נפגעו פחות שקנאים מבשנים , לא ניתנו היתרי גירוש בירי חי. יזרעאל ועכו, בית שאן

קודמות באזור חוף הכרמל לא נרשמו תלונות מהמדגים כנראה בגלל האכלה רציפה 
  . ומיגון הברכות בכבלים מתוחים

 .ניטור עופות: שביל תלוי בניאס

 .2011 -יצא דוח ב(. יאיר אור)בוצעה עבודת שדה וספרות : נדירים בגולןסקר מינים 
  :שושן צחור

 2010בשנת . י דילול החורש"ע, נמשך יישום מחקר לאישוש האוכלוסייה בכרמל
 (2011)הועתקו שושנים לחי בר שלבלבו השנה 

המשך מינים 

 פולשים

מלווים בניסוי רעייה , חה המשך ניטור פינוי אשל ופרקינסוניה בבטי: מינים פולשים

 .מבוקר עם ניטור המים באיזור הרעייה
 .טיפול בטיונית  החולות בשפך הנעמן ובחוף הבונים

 .ואדי חמאם, כורזים, ציפורי, שפך הנעמן, נחל תבור: טיפול במינים פולשים באתרים
 

 :שריפות

 ג בגליל תחתון ובגולן ושלבים"הטמעת מאגר מידע של שריפות במערכת הממ
 .ראשןניים בכרמל ובגליל עליון

 ניטור עופות: שריפה גמלא
 . שנתית 5הכנת תוכניות ממשק השטח השרוף ותוכנית דילול : שריפה כרמל

י מתכונת "לקראת גמר תוכניות לרגישות נחלים לניקוז עפ :רגישות נחלים לניקוז

תכנון לעמק בגליל מערבי והוחל , (ירדן עליון)ברשות ניקוז כנרת , שנבנתה במחוז
 .המעיינות ולאגן הקישון

 "נהרא ופשטיה"י חברת "בהכנה ע: ממשק מים בגולן
בהכנה תוכנית , הושלמה תוכנית אב ברמות מנשה: הוצאת שקתות מהנחלים

 .DHVי "בהכנה בנחל תבור ובשמורת יהודיה ע. מפורטת למכרז וביצוע באגן נחל תנינים

 .דן מזרחי בהעתקה מערבה. בחודש אפריל שיקום גן עדן והזרמת מי עין לשם: תל דן
נעשו . עמק החולה וגליל תחתון, בוצעו קידוחי בצורת במורדות הגולן :קידוחי בצורת

 .נסיונות למזער נזקים ולשפר את מערכת הניטור של ההשפעה על הטבע

 .סקר קינון צב רך, צב רךממשק   
בהר  רצועית גלילקר ס, אזור התענכים, נחל עמוד, בנחל הקיבוצים סקרי צומח

, סחלבים ברכס יוטבתניטור לטווח ארוך , ליד נצרת  35א "אירוס  נצרתי בתמ, שכניה
 סחלבים ברכס יוטבתניטור לטווח ארוך 

 .ניטור אירוס הביצות בבקעת בית נטופה
 .בקעת בית נטופה, " מסלחית"חקלאי ב, קידום פילוט תירותי אקולוגי

 .כרמיאל – העתקות צמחים מתוואי רכבת עכו

 .טיפול בסירה קוצנית וניטור בשמורת אירוס נצרתי, ממשק האבקה
 .  מעקב תנים ממושדרים באזור נחל תבור ואתר פסולת טליה וחגל

 .85כביש , סקר זוחלים בנחל עמוד
 רמות יששכר –עם חטיבת מדע סיום תכנון פילוט מסדרון אקולוגי גלבוע 

סקר ניטור רב שנתי בית גידול , ברכות חורףניטור : ניטור וממשק בתי גידול לחים

סקר ניטור רב שנתי חסרי , חסרי חוליות דו חיים וצומח  לאחר ממשק בעין נמפית, לח 
סקר ניטור רב שנתי , חוליות דו חיים וצומח בואדי חמאם לאחר סגירה כנגד רעייה 

ציפורי , קהמשך קידום גני מקלט בעין אפ, חסרי חוליות דו חיים וצומח בתל סהרון 
 . כוכב הירדן, (תכנון)

 .נחל הקיבוצים ועין נמפית, תל סהרון, העתקת צמחים נדירים לשמורות עין מלקוח
סקר לבנון הירקון בעין אפק ועין , ברכות זיצר בעין אפק, חפירת ברכת אחילוטוס

 .נמפית
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המשך מינים 
 פולשים

 .חתכי יונקים ברמות יששכר ואזור עמק חרוד והמעינות
 .שך תפעול גרעין רבייה לדג בינון דורי בפקולטה לחקלאותהמ

 .גידור, חפירת ברכה במורד שמורת עין  מלקוח לדג בינון דורי
 .הורדת סכר בנחל הקיבוצים

 .העברת ביצי קיימא לברכת חורף פז מברכת גולני. גידור ברכת חורף מנוף

הצבת , סלמנדרה הכתומהדמוגרפי וגנטי בין גליל עליון ותחתון של ה, מחקר גיאוגרפי
 .שלטי אזהרה לדריסה לסלמנדרות במעינות כאוכאב

 .הוצאת דגים פולשים ממעינות כאוכאב
 .סקר אקולוגי נחל חילזון

 :תשתיות 

ח "בניית מעבר רצף ייעודי לבע הסתיימה. ליווי אקולוגי צמוד של פיתוח תשתיות במחוז
 .כפיצוי סביבתי של כביש שש, 70על כביש 

 .התקיימה השתלמות מחוזית בנושא  שימוש במגדירים בשמורת אירוס הדור מנרה למויותהשת. 4

 

 
 תשתיות 

 

 פירוט נושא מרכזי 

 . ליווי תכנון ביצוע -  כרמיאל –רכבת עכו  .א רכבת ישראל  1
 .ליווי תכנון ביצוע – בית שאן –רכבת חיפה  .ב

 .ליווי ביצוע הפרדות מפלסיות -  בקטע חוף הכרמל .ג

  18קטע  6 כביש 2

 3קטע  6כביש 

 ע"תכנון לתב

 

– בדיקת תכניות ופיקוח על עבודות התשתית  תכניות כלליות  –מקורות  3
 . בעיקר קידוחי בצורת

 

 . בדיקת תכניות ופיקוח על עבודות התשתית  חברת החשמל  4
 

 .ליווי ביצוע הנחת קו הגז קו הגז אתר חגית לצפון  5

 

 .ליווי ביצוע פיקוח על העבודות מובילומחלף ה 77-79כבישים  6

 . תכניות  273נבדקו במחוז כ  2010במהלך שנת  בדיקת תכניות  7

 

 

 

 קהל וקהילה
 

 פירוט נושא מרכזי

, הסברה

 חינוך ושווק

הפעלתם במשך כל , אתרי שמורות טבע ומורשת 35 -תיירותית ל, הסברתית, פעילות חינוכית

 .שונים והתאמתה לקהלי יעד, ימות השנה

י רשות לפיתוח הגליל מועצות "ע, י יצירת קשר עם מעבירי מסר"ע, הרחבת קהלי היעד 
משטרה : מערכת הביטחון, מוסדות להשכלה גבוהה, ספר-מנהלי בתי, ראשי ערים, אזוריות

תחנות רדיו מקומיות , וכמו כן פעילות שיווקית מול סוכני נסיעות, מערכת המשפט, וצבא
 .יים בסביבהואלמנטים תיירות

גליל תחתון , גליל עליון, פעילות הסברתית בקרב ארבעה מרכזי חינוך והסברה במרחב גולן 

 . וקיסריה בפרט והובלת פרוייקט במגזר הדרוזי, כרמל
ואדי חמאם , טבריה, בעמק הירדן, בתי ספר 17פרויקט חינוכי לשמירה על הכנרת בקרב . 1

 .₪ 750,000ובתמיכה של בשיתוף המשרד להגנת הסביבה , והגולן
בית לחם ועכביה לשמירה , ליצירת שיתוף בין קהילת ילדי כפר יהושוע, פרויקט אלוני אבא. 2

 .על שמורת אלוני אבא בתמיכה של קרן גרמנית

 .מבקרים השנה 200,000 -כ. חיילים ומשפחות, סטודנטים, י תלמידים"פעילות הנושאת פרי ע 

העברת , מול פיתוח -סוגיות שימור . ושמירת המורשת, ת טבעפעילות הסברתית בתחום שמיר 
 בעיקר מול אוכלוסיות בעלות חיכוך גבוה עם שמורות טבע.מסרים ערכיים

דרך פעולות , י מרכזי חינוך והסברה"העבודה מתבצעת תוך כדי העברת מסרי הסברה ע 
 . תוכני לנושא –עלי קשר ופיתוח מוצרים ב, וקהלי יעד נוספים, שיווקיות במסגרת משרד החינוך

פעילות חינוכית בקרב   -נזקי חקלאות ומניעת הרעלות ופרויקט קשר : נושאים מטופלים 
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 .בדגש עוטף הר מירון, עשרים בתי ספר

לאתר , ישראל ובהתאמה תוכנית לשמורה-הפעלת אתרים ושמורות במסגרת חגי 

 :ולזמן

 .סוכות –שבועות  -פסח . 1 
 .חורף וקיץ, אביב ,אירועי סתיו. 2 

 . פסטיבל אומנים ואומנויות: הפקת פסטיבלים ייחודיים. 3
 .פסטיבל רימונים. 4

 ,פסטיבל הסולטן בקלעת נמרוד. 5

 ,ך במגידו"לטייל עם התנ. 6
 ,ל בית שערים"בג -אורות במערות . 7

 .למים ולסביבה, אירוע   שבוע אהבה לטבע. 8
 ויציקת תכנים , באתרי מורשת, תרבות אירועים ייחודיים-הפקת שישי. 9

 במצודת יחיעם , ערבי עששיות במצודת נמרוד: אומנותיים לאתרים כגון    
 .ובגן לאומי בית שערים    

 .פ הרשות לפיתוח הגליל"הפקת אירועי סתיו בשת. 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ברדיו קול רגע" תרמיל שבת"הפקת תכנית . 11 
 יות חינוכיות ארוכות טווח במטרה לפתח מנהיגות בקרב העמקה בפעילו. 12

 .הקהילה הלוקחת אחריות על הסביבה בה מתגוררת      
 .ע"גולן וג, כרמל, ת"מרחבים ג 4העמקה בנושא שירות לקהל בקרב . 13

  

בשיתוף ועל ידי משרד גלאי תקשורת להגדלת מספר המבקרים ויצירת ביקוש באתרי הטבע  צ"פעילות יח
 .מורשתוה

 

 
 פיתוח שימור וארכיאולגיה 

 
 הגיעה להיקפי ביצוע  2010פעילות הפיתוח והשימור במחוז צפון לשנת 

עות להסדרת מבנים לא "טיפול בהיתרי בניה ותב, תחומי הפעילות כללו הסדרת תשתיות לאתרי הרשות

ם ועבודות פיתוח ובינוי עבודות שימור באתרים ארכיאולוגי, תחילת טיפול בסוגיית הנגשת נכים, חוקיים
 .באתרים ובשטחים הפתוחים

 
 :הסדרת תשתיות

 .הסתיים ביצוע במהלך השנה –קו מים וביוב במשושים 

 .2011צפוי סיום במהלך . פרויקט נכנס לביצוע  –מערכת לסילוק שפכים החולה 
 .סיום תכנון מפורט והכנת תיק מכרז –קו חשמל גמלא 

 
 :עות"היתרי בנייה ותב

 . אתרים קולטי קהל בתשלום 37צפון קיימים במחוז 
לאתרים הללו הוכנו והוגשו בקשות . ע קיימת"כפחות ממחצית מהאתרים ניתנים להסדרה על בסיס תב

 .ללגיטמציה למבנים הלא חוקיים

 .השנה החלה הסדרה תכנונית לכל האתרים 2010עד סוף 
 

 : הנגשת נכים
בוצע סקר . ויבת להנגיש בהדרגה את אתריה לכלל הציבורג מח"רט, בעקבות התקנת תקנות להנגשת נכים

 . בכל אתרי המחוז הבוחן אפשרויות תכנון לקליטת קהל הנכים ואומדנים למימוש התכנון

 .דן וציפורי-תל, כוכב הירדן, נחל עיון, בית שאן: תחילת תכנון לאתרים הבאים
 .2011יסתיים במהלך . החולה וחורשת טל –תחילת ביצוע 

 
 :וארכיאולוגיה שימור

מיפוי והכנת ' תפקידו העיקרי ביקור באתרים ארכ. משרה למחוז צפון 80%-ב' מונה ארכ 2010לקראת סוף 
 .חות שימור לטיפול"דו

 .ד מהנדס"י חוו"שימור המצודה עם דגש על שימור בטיחותי עפ' שלב ב –כוכב הירדן 

 .תכנון שימור לשער הצלבני –בניאס 
 .יצוע שימור במתחם השער הכנעניתחילת ב –מבצר נמרוד 

 
 :פרויקטי פיתוח ובינוי

 .פתיחת השביל התלוי לקהל –שביל תלוי בניאס 

 .פתיחת מערך המשושים החדש לקהל –מבואת משושים 
 .בוצע שיפוץ שירותים –תל חצור 

 .נכנסו לעבודה'  עבודות פיתוח שלב ב –נחל צלמון 
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 מרחב גולן
 :כללי

במערב מחוף , בדרום מחמת גדר ועד החרמון בצפון: גבולותיו, דונם 1,200,000 -על כ מרחב הגולן משתרע
 .הכנרת המזרחי והירדן ועד גבול סוריה

אתרים קולטי קהל  8מתוכם , מהשטח 30% -דונם המהווים כ 340,000 -שמורות וגנים בגולן על כ 53

יהודייה , שמורות הטבע גמלא, ר נמרודגן לאומי מבצ, שמורת הטבע בניאס, שמורת הטבע תל דן: בתשלום
אתרי , רסה וגן לאומי כורסי שגם הם מנוהלים אחוד'והמשושים המנוהלים כאתרים אחודים ושמורת טבע מג

 .מבקרים בשנה 1,300,000 -המרחב קולטים כ
 .המרחב מחולק לשלושה אזורי פיקוח באחריות פקחים אזוריים ושטח אחד באחריות מנהל יער יהודייה

 . ומזכירה G.I.Sסרטטת , מנהלת מרכז חינוך, משרה 1/4מתכננת , רחב מטה הכולל אקולוגית מרחבלמ
התחלנו בביצוע תוכניות  2010שנת , אפיון ובתכניות שיהוו מענה , עסקנו בהגדרת איומים 2009עם בשנת 

 ממשק מים וסניטציה לגולן , אלה בדגש תכנון שטחים פתוחים

 :תרבות ארגון
השנה קיימנו יומיים השתלמות , ם ישיבות מרחב חודשיות וסיורי מנהליו מעת לעת באתריםהמרחב מקיי

 .ערכנו שני סיורים יומיים וערבי גיבוש, במרכז הארץ כאורחי מרחבי יהודה ושפלה
 תקלות עיקריות

 אי עמידה ביעדי ממשק תנים .1

 מכרזי עובדים בגולן .2
 הערכות לפתיחת השביל התלוי .3

 שריפת אתר גמלא .4
 :ים מרכזייםאיומ

 כרסום בתי גידול טבעיים .1
 קיטוע בתי גידול  .2

 סניטציה והגדלת מקורות מזון .3

 מחסור במים .4
 מינים בסכנה .5

 
 :סיכום על פי נושאים

 :פיקוח ואכיפה

 :המרחב מתמודד עם מגוון איומים על פני עונות השנה
 .כריתות עצים, קטיף עכוב וצמחי תבלין: חורף

 .ניעת פגיעה בשמורות הכינרתמ, שריפות, חילוץ מטיילים: קיץ
י עובדים זרים "פיקוח צייד ע, מבצעי פיקוח הרעלות, כמו כן לאורך כל השנה אנו עוסקים בפיקוח צייד

 .ופגיעה במקרקעי רשות וערכי טבע מוגנים

שריפות  100 -המרחב השתתף בכיבוי כ, הייתה עליה משמעותית בכמות השריפות והיקפן 2010בשנת 
דונם בעקבות האירועים נכתבה תפיסת הפעלה לכיבוי שריפות בגולן והופקה מפת  124,000 -בהיקף של כ

 .פ לכוחות בגולן"שת
 .השנה התארגנו מראש לחודש אוגוסט ובין הזמנים דבר שהוכיח עצמו בירידה במספרי הנפגעים 

 
 

 : טבלת סיכום אירועים

אירועי   שם
 אכיפה 

2010  

אירועי 
 אכיפה

2009  

 חילוצים
9              10  

 שריפות
   9            10  

עשייה /מבצעים
  אחרת

  אירוע תקיפת פקח  22  7  15  13  אירועים 27 אירועים 66  בלושי

  אירוע הרעלה בנוב

מהחילוצים  27  23  7 35  8  14  אין נתונים  בלסקי
  בבניאס
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חודש מילואים בעונת   37  31  14  12  51  34  שרון
  העכוב

יער 

  יהודיה

29  18  51  35  11  18   

   100  56  99  84  110  128 כ "סה

 

 

 2010מפת סיכום שריפות 

 
 

 

 נזקי חקלאות –טיפול בתפר שבין האדם לחי 
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המשמעות היא מעגל בלתי , אחד האיומים המרכזיים מולו אנו מתמודדים הינו קו המגע שבין האדם לחי

עליה בנזקים  –עליה בכמות הטורפים  –עליה בכושר הנשיאה של השטח  – נפסק של מזון זמין לטורפים

 ..הרעלות ופגיעה בחי וכך הלאה –לחקלאות 
בגולן מועסק פקח , הפתרון לשבירת המעגל הוא בניקיון השטח ממזון זמין לטורפים ובכך התחלנו השנה

 .לנשרים תחנות האכלה 4הפגרים מועברים ל , יעודי עם רכב ועגלת איסוף לפגרים
 ישובים 25 •

 מטרדים, בקר, צאן, מדגה, ש"גד, מטעים •

 י זאבים"מיעוט נזקי חזירים ועליה בטריפות ע •
 

 
 :אקולוגי

 בביצוע –סקר מינים נדירים בגולן  •

 אושר בחטיבת מדע תיק ממשק מים לגולן •
 תחילת תכנון הוצאת בקר מנחלי שמורת יער יהודיה •

 בביצוע –סקר מינים רכס בשנית  •
 יצי נשרים במסגרת תכנית ממשק נשרים בגמלאהעתקת ב •

 משדור זאבים ותנים לצורך ממשק •
 נשרים, צבאים, ספירות עונתית של תנים •

 חתכי צומח יער יהודיה •

ממשק  •
תנים בדרום 

 הגולן
תכנון  •

הערכת נזקי 

יוצג  –שרפות 
 2011 -ב

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 :חינוך

 הדר ברקאי –ה חדשה "נקלטה מנהלת מחו 

 החינוך האזוריים מרכז חינוך והסברה פועל בשיתוף עם גופי 

 השנה קיים המרכז קורס הכשרה בן יומיים לכל העובדים העונתיים שנקלטו במרחב . 

 משושים וגן לאומי מבצר נמרוד, הופקה חוברת פקח צעיר לשמורת תל דן 

  תכניות חינוך ושיתוף קהילה 5במרחב 

 4 השתלמויות מדריכים ברמה גבוהה כולל מרצים חיצונים 

 נדרה והנשרהפקת תוכן ליום הסלמ 

 שותף מלא להצלחת עונת הטיולים בדגש בין הזמנים 

  בשבילי הגולן"מהדורות לעיתון  2הוצאת" 

  [נמרוד, תל דן, משושים]חוברות פקח צעיר  3הוצאת 

 כורזים, פורשים כנף, קשר מסעדה]תוכניות החינוך ארוכות הטווח  6 -הגדלת היקף והשפעה ב ,

 גולןב[ כינרת, גולן ם"חול, שומרי הנחל
 ה גם בזמנים "הערכה רבה לטל ליוגנקי שידעה לקחת אחריות ליצוק לב ולקדם את מחו

  כך אנחנו רוצים לראות את רוח הרשות –קשים 

 

  הערות  לכידה והרחקה  09נתוני    10נתוני   ח"בע

 ירי בתניםתקציב   1100 832  תן

  31 17   דרבן

ללא נתוני חודש   זאבים מושדרו 6 50 45  זאב
  .אוגוסט 

   47 30  נקר

   13 20  שועל

    1   גירית

  ?התאוששות  45 211  חזיר

    1   דלק
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 2010סיכום הדרכות 

 שינוי 2009חיצוניים  2009פנימי  2010חיצוניים  2010פנימיים  

  18 21 29 12 תל דן

  22 16 60 26 בניאס

  157 36 185 45 קלעת נמרוד

  1 16 4 8 משושים

  5 --- 8 --- יהודיה

  1 --- 16 --- נחל זוויתן

  52 23 38 10 גמלא

  6 22 20 9 רסה'מג

  1 --- --- --- כורסי

  23 --- 26 5 אתרים מחוץ למרחב

  34 --- 30 12 אחר

  418 1 357 137 שטחים פתוחים

 5% 738 135 773 264 כ הדרכות"סה

 19% 873 1037 כ"סה

 

  : תכנון וסטטוטוריקה
 בחירת מתכנון והשתתפות בצוות עבודה לתכנון שטחים פתוחים לגולן  •

 והצללה  שקתותי פיזור "קידום ומימון תכנית להוצאת בקר מנחלים ע •
 , כורסי, בניאס, מבצר נמרוד, רסה'מג: עות של"תוכננו נספחי בינוי לתב •

 

 ח מצב"דו דונם התכנית

 ט חרמון.ש
 ז"הולכת לוועדה מקומית לאחר תאום מוא 'ד 70,000-כ

 ט מורדות הגולן.ש

 

הוחלט לקדמה ללא פיתוח לאור חוסר התקדמות במתן פתרון 
 .לסוגיית האגרות והעדר ראייה מגובשת לתפיסת קליטת הקהל

 ט יער אודם.ש

 

 מחכה לדיון חוזר במחוזית

 ט אביטל בנטל.ש

 
 ת התכנוןמצומצמת לוועדו/הוגשה גרסה מתוקנת

 ט יהודיה הרחבה.ש

 

אין כל התקדמות ולא תהיה עד לפתרון מערכתי בנושא אגרות 

 הכניסה

 ט נחל מיצר.ש

 

הוחלט בהתייעצות משותפת להחזירה לפני מתן תוקף לדיון 
 ע לנושא הדגשות הכניסה"בוולנת

 החל בעבודה, נבחר מתכנן 1,200,000 שטחים פתוחים

 ישוב נמרוד

 

הוחלט ברשות כי מסקנות סקר , רצית בתאוםאושר במועצה א
נמצא לפני  –. הצומח מחייבות שינוי בהסכמות אל מול המועצה

 ז "ז וראש מוא"פגישת ממ

 
 :פיתוח



 0202ג "ח רט"דו  

 79 
 

  בקרה  הישג נדרש  מקור  עלות  פרויקט  נושא

  בוצע  סיום פרוייקט  ח "מלש 1.5 משושים מבואה פיתוח

התרים , בוצע  סיום  קרנות  700,000  ביוב משושים

  להתחברות

 250תוכנן   שיפור דרך משושים

 ח"אש

 500בפועל 
  ח"אש

מדידה , בוצעו  סיום  קרנות

  ותכנון להיתרים

  בוצע  סיום   מים משושים

 300תוכנן  חשמל גמלא

  ח"אש

 850בפועל 
  ח"אש

חיבור גמלא   מנהל' חט

  לחשמל

2011  

 -לא בוצע   ביצוע  2009קציבי ת  10,000  מערכי כניסה אלעל  פיתוח

  היתרים

 -לא בוצע   ביצוע  שטחים פתוחים  20,000  הדגשות כניסה בשנית

  היתרים

  לא בוצע היתרים  ביצוע  מרכזי שרות  80,000  שיפוץ חנות בניאס

ביצוע ללא   משרד התחבורה  700,000  מעבר  רגלי יהודייה
  תקלות

  בוצע

ם פיתוח בריכת קציני

 ילבון'עין ג

יכנס , לא בוצע  ביצוע  פיתוח מחוז  25,000

  לתחרות

  בוצע  י תכנית"עפ  שימור  50,000  מבצר נמרוד  שימור

י "שימור עפ  שימור  50,000  שימור בניאס

  סקר

נערכו מדידות 

  2011ותכנון 

  בוצע  סיום תכנון  פיתוח מחוז  60,000  נספח בינוי סוסיתא  תכנון

  בביצוע  סיום תכנון  פיתוח מחוז  50,000 נגשת נכים תל דןה 

 
 

 :שיווק ואירועים
 יום הנשר ויום הסלמנדרה : אירועים ערכיים •

  פ אזורי"עיתון תיירות ושיווק מרחבי בשת" בשבילי הגולן"הופק  •

  בקרה  הישג נדרש  נושא  אזור/אתר

  בוצע  קיום אירוע  פתיחת מבואה  משושים

  בוצע  קיום אירוע  תיחת שביל תלויפ  בניאס

  2011יבוצע   לא תוכנן  הפרדת אתרים

 פ     "המשך השת  פ יקבי רמת הגולן"שת  גמלא
  2011 -ל

  2011טיילות 

נדחה פעמיים יבוצע   אירוע ראשון באביב  טיילות  מרחבי

  2011ב
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  בוצע  סיום הכתיבה  אפיוני אתר  מרחבי

 

 
 :בטיחות וביטחון

 תארגנות לבין הזמנים וחודש אוגוסט העמוסיםה 

 גמלא, בניאס, תל דן, ילבון'עין תינה וג: כריתות בטיחות , 

 יצירת תיק בדיקת שבילי טיול ובדיקתם פעמים בשנה  

 [על אירועי שריפות ראה דף נפרד]גילבון ונחל אל על , אירועי שריפות קיצוניים בגמלא 

 מבקרים

הירידה ביהודיה עקב זהום מים ובגמלא עקב , ית במספרי המבקרים בגולןהייתה עליה משמעות 2010בשנת 
 .השריפה

 

 2009מבקרים  אתר 

  1.12.09עד 

 2010מבקרים 

 1.10.10עד 

 %-שינוי ב 

 14%4 281,068 247,635 תל דן

 71%4 344,436 247,248 בניאס

 326%4 237,850 72,914 בניאס מפל

 9%4 83,482 76,864 מבצר נמרוד

 15%4 44,329  38,593 שושיםמ

 -8% 133,599  144,879 יהודיה

 -9% 74,992  81,989 גמלא

 21%4 192,668 159,179 רסה'מג

 21%4 31,644 26,174 כורסי

 30%4 1,521,545 1,172,163 כ"סה

 

 

 :הכנסות

 2009הכנסות   האתר

  1.12.09עד  

  2010הכנסות 

  1.10.10עד 

  שינוי באחוזים

  +5%  3,357,845  3,219,505 תל דן

  +18%  3,851,887  3,165,723 בניאס מעיינות 

  +352%  3,229,265  917,070 בניאס מפל

  +11%  1,157,731  1,030,775 קלעת נמרוד

  +18%  608,220  501,611 משושים

  +7%  2,075,715  1,949,876 יהודיה

  -18%  654,447  796,883 גמלא

  +22%  1,487,903  1,174,226 רסה'מג

  +11%  150,725  134,587 כורסי

 +29% 17,978,635 12,890,256 כ"סה

 

 
 ,וסיום מילה אישית

למען השמירה , ללא ציניות, אבקש לציין את כל עובדי מרחב גולן הקבועים והעונתיים שפועלים יום ולילה
 .ישר כוח, הנוף והמורשת, על הטבע

 

 
 מקיםמרחב גליל תחתון וע

 
 כללי

צצות נזקי חקלאות , אזורי פיקוח אזוריים 4 -אתרים קולטי קהל בתשלום ו 11מרחב גליל תחתון כולל בתוכו 

כמו כן  במרחב . י חוק הסביבה החופית"אזורי בניהול פקח נזקי חקלאות רשותי ויחידת עיטם פיקוח  עפ
 .פועל מרכז חינוך והסברה מרחבי הממוקם בגן לאומי ציפורי

 .חב עובד אקולוג במשרה מלאהבמר
 

 אכיפה ותשתיות, פיקוח

בוצעו , דגש מיוחד בפיקוח על פועלים תאילנדים, המרחב עוסק באופן שוטף בפיקוח על ערכי טבע מוגנים
 .חוגלות וחוחיות, ועל מניעת צייד לא חוקי תוך דגש על צייד צבאים, מספר חיפושים והסברה במהלך השנה
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 .י תבליןפעילות אכיפת קטיף צמח

 .פעילות ייעודית במהלך החורף בפיקוח בשמורת נחל תבור ונחל צלמון

 .פעילות ייעודית במהלך פריחת האירוסים בשמורת הגלבוע
עזרה בחילוצים ומתן מענה למטיילים , מערך הפיקוח ושאר עובדי המרחב עוסקים רבות בכיבוי שריפות

 .בשטחים הפתוחים
 .בפיקוח על תשתיות בקנה מידה נרח

 

 תכנון אזורי וקידום סטטוטורי
 .י מנהלת הנחל שברשות ניקוז כנרת"המרחב שותף לתכנון שמורת מורד הירדן שמתבצע ע

המרחב שותף לתכנון זה ומשמש כיועץ אקולוגי , י המנהלת"גם בנחל הנעמן מתבצע תכנון קליטת קהל ע
 .למתכננים

יער  –ייעודי קרקע לשטחים פתוחים נרחבים  ל הקובעות"המרחב שותף באופן מאסיבי למספר תכניות קק

 .הגלבוע ועוד, יערות מנחמיה, בית שאן דרום
 .מעיין חרוד ונוספים,  עיינות ציפורי, ציפורי, ועדות עבודה על תכנית אב גן השלושה

 כמו כן אנו שותפים במיזמים משותפים כגון פארק המעיינות ותוכניות אב יחד עם מוצעות וגופים כמו רשויות
 .ל ועוד"קק, ניקוז

 
 הדרכה והסברה

ימי הדרכה בנוסף הודרכו עוד  1348 -איש במהלך השנה ב 192,851עמקים -ת"ה ג"י מחו"במרחב הודרכו ע

 .קהילה-י מתנדבי גן"ימים ע 600
בשני גנים קולטי קהל במרחב חמת טבריה ובית שאן פועלים צוותי הדרכה והסברה בהתנדבות במסגרת 

 .הפרוייקט גן קהיל
פ "י חלוקת שקיות ומאמצי הסבר בשת"פעלנו בנושאי הסברה למניעת השלכת אשפה בשטחים הפתוחים ע

 .המשרד לאיכות הסביבה

 .תוהבלתי פורמאלי תארבעה פרויקטי קשר ארוכי טווח במסגרת הפורמאלי 2010במרחב התקיימו ב 
 .ה"קליטת מנהל מחו

  
 ל "עבודה מול צה

לים ומורכבים עם כוחות רבים והדבר הצריך הערכות מיוחדת מהמרחב על השנה התאפיינה בתרגילים גדו
 .מנת לתת מענה הולם

 .פיקוח והסברה אחר אימונים במרחב, עבודה שוטפת מול הצבא בליווי

 .ח לאורך גדר המערכת בשילוב מניעת נזקים בחקלאות"פעילות למניעת נזקי בע
 .פיקוח על תשתיות ברשות הצבא

 
 איכות הסביבה

 (ועוד, גלבוע, נחל צלמון, הר תבור)צעי ניקיון נקודתיים וניקיונות לאורך כל השנה מב 

 המשך טיפול בהטלת פסדים ומציאת פתרונות לנושא. 

 טיפול בבעיות תנים בכל המרחב כולל הפעלת קבלנים לצורך העניין. 

 לבת נושא התנים זכה להתייחסות מיוחדת ולריכוז מאמץ מרחבי בעקבות התפרצות מחלת הכ

כמו כן בוצעה פעילות נמרצת בתחום ההסברתי אל מול . והרתמות המרחב לטיפול בנושא

 .האוכלוסייה המקומית
 

 קליטת מבקרים
 .קיום הדרכות ואירועים ציבוריים באתרים בחגים לשם העצמת חווית הביקור

 .סדנאות יצירה לילדים באתרים
 . גליל המשך מסורת של קיום תפילת הגשם בבתי כנסת עתיקים ב

 

 ממשק שמורות וגנים
  (.כולל רעייה זמנית)הסדרת נושא הרעייה בכלל הגנים והשמורות 

 נחל עמוד תחתון, הגלבוע, נחל תבור, פעולות ממשקיות לדילול מיני צומח פולשים בשמורת הנעמן ,

 .כורזים ועוד, ציפורי, אירוס נצרתי

 עבודה בנושא הוצאת שקתות מנחל תבור. 

 טיחותי בכל השמורות והגניםכריתות וגיזום ב. 

  ל ציפורי"ל חמת טבריה וג"ג, ל כוכב הירדן"ג –הקמת גני מקלט לצמחים נדירים. 

 
 מחקרים וסקרים, ניטור

  המשך –סקרי אירוס נצרתי. 

 רצועית הגליל וכד, עופות, צבאים, אנפות לילה, קורמורן גמד, המשך ניטור ערכי טבע'. 

 ת ועודלוטרו, בינון דורי, סומית הגליל. 
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 פיתוח

 .בסדרת תנועה בנחל תבור

 .תצוגה והמחשה בבית אלפא
 .התחלת פיתוח מצפור כוכב הירדן

 .כורזים, ציפורי –חפירות באתרים הארכיאולוגיים 
 .אפק-חפירת בריכה חדשה וקו מים בעין

 

 בתכנון
 .הצללה בכורזים

 .המשך מצפור כוכב הירדן
 .ל קרני חיטין"עבודת הסדרה בג

 .יחת החנותהסדרת פת

 .הסדרת שביל גישה לנכים ושינוע מהסריה
 

 הגנת חיית הבר
 פעילות פיקוח ואכיפה לאורך כל השנה. 

 פיקוח בנושא צייד חוחיות בעונת הקיץ והסתיו. 

 ביצוע צווי חיפוש בנושא אחזקת חיות בר באופן לא חוקי. 

 הסברה בהיבטים שונים של הגנה על חיות בר. 

 

 
 מרחב גליל עליון 

 

 :ייניםמאפ
 איומים והתנכלויות, עבודת פיקוח בסביבה לא נוחה . 

 וועדות מקומיות 8, ריבוי ועדות מקומיות לתכנון ובנייה. 

 רשויות מקומיות 37 -ארבע עיריות ו. 

 התנהלות כוחות ותשתיות לצורכי בטחון, גבול הצפון. 

 כניסה מחייבת תיאום ואף ליווי, שטח צבאי סגור. 

  ריבוי קרקעות פרטיות בתחומי שמורות ( לקידום שמורות( מרחב)שטח פתוח  בייעודי 85% –מקרקעין

 .במיוחד בשמורת טבע הר מירון

 שונות גדולה בבתי גידול שדורשת השקעה רבה בהתאמה והתמקצעות של שיטות העבודה. 

 וסכסוכי שכנים( חיות בר)נזקי חקלאות מבעלי חיים , הרעלות נגרמות בשני תרחישים. 

 ניטור להקות, קונפליקט עם החקלאות: םעופות להקניי. 

 האכלת שקנאים ועגורים לסיוע בצמצום נזקים לחקלאיים. 

 שטח מכוסה בחורש ים תיכוני טבעי ותושבים צורכים עץ להסקה, כריתת עצים. 

 ומאבקים , עומס של מבקרים, הזרמות ביוב לאפיקי נחלים מישובים סמוכים, שמורות מים ונחלים

 .להקצאת מים לטבע
 לחצי פיתוח לקיט ונופש בחופים, אכיפת תקנות דייג, הכרזת שמורות בים, עיצוב מדיניות, ים וחוף. 

 פרויקטים רבים עם כלל האוכלוסיות , עקב ריבוי הקונפליקטים עם האוכלוסיה, פרויקטים חינוכיים

 .והתרבויות השונות במרחב

 מרחב גולן במזרח וגליל תחתון בדרום, מרחבים שכנים. 

 
 :כללי

(. ארבעה אזורי פיקוח חמישה פקחים, מרחב גליל עליון כולל בתוכו תשעה אתרים קולטי קהל בתשלום

 .אקולוגית מרחבית ומתכננת, פקח נזקי חקלאות מרכז חינוך והסברה
אלף  114שמורת טבע ים תיכונית שמשתרעת  על שטח של , שמורת טבע הר מירון נמצאת בתחום המרחב

 .בין הרשות לתושבים תועדו ונרשמו מעבר דונם וקונפליקטים רבים
 50נבדקו ,הרעלות של חיות בר 5, אירועי כלבת 9נרשמו ,שריפות 47התרחשו ,אנשים 36חולצו  2010במהלך 

 .אירועי אכיפה  150-תוכניות לתשתיות שונות ברחבי המרחב ונרשמו מעל ל

מבקרים  808,518ום במרחב עד תחילת חודש נובמבר בקרו באתרים קולטי הקהל בתשל 2010במהלך 
 .וכפול מהם בקרו בשטחים הפתוחים

 
 :אזורי פיקוח

 ים וחוף .1
 .דונם 92רכס הסולם ,אכרזת הרחבת שמורת טבע ראש הנקרה .1.1

 .ניהול פרויקט אישוש אוכלוסיית השבת צבי הים .1.2

 .אכיפת תקנות דייג בשמורה הימית .1.3
 .ריכוזי מאמץ מרחביים בסיוע משטרה באכיפת הנסיעה בחוף הים .1.4

 .נוכחות בוועדה מקומית מטה אשר .1.5
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 מבצעי הסברה ואכיפה במושבות של , בניית מסד נתונים בנושא עובדים זרים .1.6

 .תאילנדים .1.7

 .לי בנושא חקר תת ימי ויונקים ימיים"פ עם מחמ"שת .1.8
   מעקב אחרי דו חיים בשתי , הזרמת מים לנחל בצת,שיקום בתי גידול לחים .1.9

 .בריכות חורף      
 .לאות וצמצום הרעלותטיפול בנזקי חק .1.10

 .ריכוז נושא האכיפה בשטח המרחב .1.11

 .חיילים וגורמי חוץ,הרצאות בתחום שמירת טבע וסביבה בקרב שוטרים .1.12
 סיוע בכיבוי שריפות במרחב ובמחוז .1.13

 
 :גליל מערבי

דונם וקידום תוכנית מצד אבירים עד  309.8כ "סה,ל מונפורט "אכרזת  הרחבת שמורת נחל כזיב וג .1

 .תנגדויות בוועדה מחוזיתהפקדה ושמיעת ה
 . המשך קידום פרויקט השבת היחמור הפרסי בנחל כזיב .2

 .בית הכרם, מעלה יוסף, נוכחות בוועדות המקומיות .3
 .פעילות מרחבית בנושא צייד לא חוקי דגש על ציידי דורבנים .4

 .אכיפת תקנות שמורות טבע וערכי טבע מוגנים .5
 .מבצעי הסברה ואכיפה, בניית מסד נתונים ומיפוי מושבות עובדים זרים .6

 .פ עם מקורות"הזרמת מים לנחל כזיב ושת .7

 .פיתוח חניון יום בעין זיו בשיתוף עם רשות ניקוז גליל מערבי בשמורות טבע נחל כזיב .8
 .צווי חיפוש ביישובים באזור כנגד אחזקת ערכי טבע מוגנים דגש על אחזקת חוחיות .9

 .טיפול בנזקי חקלאות וצמצום הרעלות .10
 .י שריפות במרחב ובמחוזסיוע בכיבו .11

 

 :אזור פיקוח הר מירון
ריכוזי מאמץ סביב תופעת כריתות לא חוקיות מתן מענה לתושבים צורכי העץ להסקה ומזעור התופעה  .1

 .בעשרות האחוזים
 .אוכלוסיית צבאים, רמת דלתון, פיקוחי צייד מרחביים באזורים רגישים .2

 .פרויקטים חינוכיים עם בתי ספר ביישובי השקה .3
 .י בולדרים"תיחום שני בתי גידול לחים ע,שיקום שתי בריכות חורף , יקום בתי גידול לחיםש .4

 .אן וחורפיש'עסקאות חליפין עם תושבי בית ג 8ביצוע  .5

 .רכישת שלושה וחצי  דונם אדמה בתוך השטח האסור בעיבוד באזור פקיעין .6
 .פ עם מועצה אזורית מרום גליל וצעדת מירון"שת .7

 .המקומיות הדרוזיות באזור ההר פסטיבל האדמוניתפ עם המועצות "שת .8
תיקים נגד פולשים ומשיגי גבול  10וטיפול בפלישות והשגות גבול פתיחת , סימון שתי שמורות טבע .9

 .לאדמות מדינה

 .וחיבור החיילים לשביל פסגת הר מירון ושביל ההר 506א "שיתוף פעולה עם יב .10
 .פותשיפור דרכי אש בשמורה והיערכות לכיבוי שרי .11

 .מרום הגליל, מעלה נפתלי, נוכחות בוועדות מקומיות .12
 .קידום תוכנית שמורת דלתון והעברתה בוועדה המחוזית .13

 .סיוע בכיבוי שריפות במרחב ובמחוז .14

 
 :אזור פיקוח גליל מזרחי

התנים וניסיונות , ספירת יונקים בשטח הפיקוח ובניית מסד נתונים להמשך ניטור אוכלוסיית הצבאים .1
 .ביםלמשדר זא

 . הפעלת תחנת האכלה לאישוש אוכלוסיית הנשרים בהר אליעזר ותחנה במצוק עכברה .2
 .טיפול אינטנסיבי בנזקי חקלאות וצמצום ההרעלות בגליל מזרחי דגש בישובים עלמה דלתון ריחנייה .3

 .פ עם מועצות אזוריות גליל עליון ומבואות חרמון בנושא תיירות ופיתוח בר קיימא"שת .4

 .אצבע הגליל, ת מקומיות גליל עליוןנוכחות בוועדו .5
 .דונם  2994אכרזת שמורות טבע נחל דלתון  .6

 .ליווי פרויקט אגירה שאובה מנרה .7
 .שחזור השביל הגיאולוגי ברכס הרי נפתלי וסימונו .8

 .טיפול בפלישות חדשות וישנות בשמורות טבע אירוס הדור מנרה ונחל אביבים .9

 .אזורית מרום הגלילפרויקט חינוכי פורשים כנף בשיתוף מועצה  .10
 .ריכוז מאמץ אכיפתי והסברתי בנושא קטיף צמחי תבלין .11

 דגש על צייד צבאים וחוגלות , פיקוח צייד מרחבי .12
 .הסברה ואכיפה בנושא עובדים זרים, בניית מסד נתונים .13

 .י תוכנית ממשק"טיפול בבתי גידול לחים עפ .14
מעין ברוך ופינוי הקיבוץ מתחום שמורות סימון גבול שמורת טבע נחל שניר צד מערב בגבול עם חניון  .15

 .טבע מוכרזת
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 .י העופות"ניהול ממשק העופות הלהקניים מול חקלאי עמק החולה לצמצום ומזעור הנזקים הנגרמים ע  .16

 .דונם 1419,הפקדת שמורת טרשי צפת .17

 דונם 7253הפקדת שמורת רכס הרי נפתלי  .18
 .דונם 5874דלתון ,אדמון, אביבים,הפקדת תוכנית הרחבת נחל דישון .19

 .סיוע בכיבוי שריפות במרחב ובמחוז  .20
 

 :גן לאומי חורשת טל

 .שיפוץ המגלשות והסדרתן לקליטת קהל .1
 .השלמת גדר ההפרדה בין חניון היום לחניון הלילה .2

 .ניטור אוכלוסיית היחמורים בשמורת הסחלבים .3
 .שדרוג מערכת החשמל בחניון הלילה ובמשרד הראשי .4

 .הנגשת נכים לחניון היום ואגם השחייה כמעט עד סיומוהתחלת יישום תוכניות שביל ל .5

 .ע לגן והעברתה בוועדה מחוזית"קידום תב .6
 .ביצוע כריתות בטיחות וגריסת הגזם .7

 .סיוע בכיבוי שריפות במרחב ובמחוז .8
 

 :שמורת נחל שניר
 .העלאת מס המבקרים בשמורה .1

 .אירוע משפחות ,הפקת יום הלוטרה לקהל הרחב .2

 .מערכת חשמל ותקשורת,שריפת משרדים ,מבואת הכניסהשריפה בשטח השמורה ב .3
חידוש מערך כניסה והחזרת ,מערכת תקשורת,בנית מערכת חשמל חדשה,שיקום שטח השריפה .4

 .המצב לקדמותו בפרק זמן מהר יחסית 
 .פ דרישת משרד הבריאות"חיבור השמורה לקו מים ממפעל הדן ע .5

 .כריתות בטיחות לאורך השבילים  .6

 .פות במרחב ובמחוזסיוע בכיבוי שרי .7
 

 :שמורת נחל עיון
 .קידום ואישור תוכניות השביל להנגשת הנכים והרחבת מרפסת מפל העיון עד למכרז .1

 .קידום ואישור תוכניות החיבור למערכת ביוב אזורית .2
 .כריתת ענפים מסוכנים לאורך מסלול המטיילים .3

 .פינוי סחף ותיקון נזקים בשבילים .4

 .ובדים זרים וסיוע בכיבוי שריפות במרחב ובמחוזסיוע לפיקוח האזורי בנושא ע .5
 .סיוע בכיבוי שריפות במרחב ובמחוז .6

 .ע"בחירת מתכנן לקידום התב .7
 

 :שמורת החולה

 .תחזוקת מערך הסוללות בשמורה לשמירה על תפקוד תקין למערך ממשק הזרמת המים בשמורה .1
 (.מעברים אקולוגיים)ליוטינה בניית מעברי מים לכניסת תעלת האספקה לאגם והחלפת  נזירי האגם ג .2

 .ניקיון תעלת מעינות היסוד .3
 דונם 400ניקיון תעלת האספקה מברך העינן ועד היציאה מה  .4

 .תחזוקת הגדר המזרחי של השמורה וחסימת מעברים רגליים אל תוך השמורה  .5

 .טיפול במינים פולשים  והסדרת חניה ונטיעת בוסתן בשטח שטופל .6
 (.כריתת בטיחות)ת הרכבים כריתת ענפים מסוכנים בחניי .7

 .דילול  שפמנונים משטח השמורה לפי תוכנית ממשק .8
 אכלוס דגים כחלק ממשק השקנאים בעמק החולה  .9

 .יחמורים מגרעין הרבייה לשחרור בטבע בנחל כזיב 3העברת .10
 .הוצאת עדר הבקר הבלדי למכלאה נפרדת,מוסים'טיפול בעדרי הבקר הבלדי והג .11

 .רשתות והעברתם לנחלי החוף י "לכידת צבים רכים באגם ע .12

 .הביצים הודגרו בשמורה ושוחררו בנחלי החוף, סקר קינון צב רך בשמורה .13
 .סיוע בסקר צב רך בנחלי המרכז .14

 .הצבת מצלמה בקן העיטמים .15
 .מעקב וניטור במקלט לצמחי מים נדירים וצמחי גדות נחלים .16

 .השמשת תחנות ניטור אוטומטית למערך כניסת ויציאת המים בשמורה .17

 .ניטור חסרי חוליות, סקר לוטרות בשמורה .18
 .המשך מחקר קריסת הגומא בשמורה .19

 .התחלת עבודה לחיבור מערכת הביוב לקו האזורי .20
 .עבודה על  השביל להנגשת נכים .21

 .י שחקנים לקהל הרחב"סיורים מומחזים ע, הכנת תוכנות שילוט חדשה לשמורה .22
 .סיוע בכיבוי שריפות במרחב ובמחוז .23

 .ע"ידום התבבחירת מתכנן לק .24
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 : גן לאומי תל חצור

 .הכשרת מדריכים חדשים במסגרת גן קהילה תל חצור .1
 .סיור עששיות בתל ובבור המים העתיק, קיום אירועים בארמון לציבור הרחב ופעילויות בניה מחימר .2

 .חפירות ארכיאולוגיות בעיר העליונה ובעיר התחתונה .3
 .ע"בחירת מתכנן לקידום התב,עבודות שימור בארמון .4

 .בחירת מתכנן להכנת תוכנית שימור למפעל המים .5

 .שיפוץ מבני השירותים בתל ושדרוגם .6
 .צעדת חצור וקשירת ילדי חצור הגלילית לתל חצור הכנענית .7

 
 :גן לאומי ברעם

 .ע"בחירת מתכנן לקידום התב .1

 .אירוע מוריד הגשם בברעם .2
 .אירוע עולים לרגל לברעם בחג הפסח .3

 .הפקת משחק באזל למשפחות .4
 

 :שמורת טבע נחל עמוד
 .הריסת מבנה לא חוקי בשמורה .1

 .פינוי תחנת השירות למטיל .2

 .שיפור מערך השבילים והגשרים בשמורה .3
 .שיפור דרך אש בשמורה .4

 .פיתוח פינות לינה לתרמילסטים בחניון הלילה .5
 .ריכוז פרויקט החליפין בשמורת הר מירון מול מנהל מקרקעי ישראל .6

 .ע"בחירת מתכנן לקידום התב .7

 .בחירת מתכנן לקידום קו להובלת שפכים .8
 .שיפור מערכת החשמל בשמורה ובחניון הלילה .9

 .סיוע בכיבוי שריפות במרחב ובמחוז .10
 

 :גן לאומי יחיעם
 .פסטיבל הרנסנס בשיתוף מועצה אזורית מטה אשר .1

 .ע"בחירת מתכנן לקידום תב .2

 
 :גן לאומי אכזיב

 .ע כוללת בגן לאומי אכזיב"בחירת מתכנן לקידום תב .1
 .טיפול במינים פולשים ונטיעת עצים ארצישראלים .2

 .סיוע בכיבוי שריפות במרחב ובמחוז .3

 
 :הדרכה והסברה

 .2010ימי הדרכה במהלך  750ה גליל עליון הדריך "מחו .1
 .הועברו סיורים ללא תשלום באתרים לקהל הרחב .2

 .בחגים הופעלו תחנות מידע והסברה בשטחים הפתוחים .3

 .ישראל ל ומשטרת"נעשו הדרכות לצה .4
 .ה הכשירו את מדריכי גני קהילה חצור ושמורת שניר"מדריכי המחו .5

בקרבת בתי ספר ויישובים במרחב להידוק הקשר . פרויקטים חינוכיים ארוכי טווח 11נוהלו  2009במהלך  .6
 .והזיקה לשמירת טבע

 ,השבת היחמור הפרסי לטבע. ולקהל הרחב בנושאי שמירת טבע, מתן הרצאות הסברה לבתי ספר .7
 .בתי גידול לחים ודו חיים,פרויקט אישוש אוכלוסיית צבי הים 

 .הודרכו בתי ספר תיכוניים במסגרת טיולי כוכב ונודדים מים אל ים .8

 מרחב כרמל
 כללי

במרחב פועל מרכז חינוך והסברה , אזורי פיקוח 3-אתרים קולטי קהל בתשלום ו 8מרחב כרמל כולל בתוכו 
 .הממוקם בנחל המערות

שורבם הגדול ללא גביית דמי ,חניונים קולטי קהל 25ובו ( דונם 110.000)נמצא גן לאומי כרמל במרחב כרמל

 .חלק מחיניוני היום מהוויים גם כחניוני לילה,כניסה
אנשי המרחב היו הראשונים לדווח על ,מרחב כרמל היה שותף פעיל ומוביל באסון הכרמל שפקד אותנו

פינוי בעלי הכנף ,במרחבי הגן הלאומי,הובלת כוחות כיבוי והצלההאסון ולהתחיל במלאכת ניתוב הצירים ו
 .בר כרמל לרמת הנדיב-מחי

על מנת להלחם באש להציל חיי ,פקחים ועובדי רשות הטבע והגנים מכל קצוות הארץ 120 -בהמשך הגיעו כ
 .בצורה ראוייה לכל הערכה,אדם ובעלי חיים כפי שאנו מצווים
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 :אזור פיקוח מנשה אלונה

 לפני כחצי שנה" נחל דליה ויובליו"ת שמורת אכרז. 

  שמירת טבע בדגש על איסור קטיף צמחי תבלין –פרויקט חינוכי בכפר קרע. 

 הגברת ההסברה והאכיפה בנושא תאילנדים. 

 המשך פרוייקט נערים טעוני טיפוח מיקנעם בשמירה על נחל השופט. 

  מחוזי בנושא קטיף אזוב מצוי/ ריכוז מאמץ מרחבי. 

 במטרה למנוע צייד בילתי חוקי והתמודדות עם פגיעה בערכי טבע ,צווי חיפוש בוואדי ערה ביצוע

 .ומורשת

 החל שלב התכנון בפרויקט הוצאת עדרי הבקר  מאגני הנחלים תנינים ודליה. 

  עופרים שנולדו בטבע" מניב"פרויקט ההשבה של איילי הכרמל לאזור אלונה. 

  עונת ההטלה –צבי ים. 

 רז במסגרת  מועצה אזורית מגידו והפיכתה למרחב ביוספרי כדוגמת /שמורת בתוות תנינים ליווי  וקידום

 .הכרמל
 

 :אזור פיקוח כרמל
 ל הרחבה"אכרזת גן לאומי ושמורת טבע נחל מהר. 

 אכרזת גן לאומי שיקמונה פיתוח השמורה בשיתוף עריית חיפה.. 

 אכרזת שמורות טבע ימיות  בשקמונה ובבונים. 

 קיבוצים במועצה אזורית חוף / י עובדים תאיילנדים במושבים"ע,בנושא ציד לא חוקי  פעילות אכיפה

 .הכרמל

 דלית אל כרמל ועוספיא,מבצעי אכיפה מרוכזים בנושא כריתות עצים בילתי חוקיות באזור הכפרים. 

  התמודדות מול הפרות בנייה בילתי חוקית והכשרת קרקע. 

  הכרמלהתמודדות מול שריפות  זדוניות ביערות. 

 סיוע לחקלאים בהתמודדות מול נזקי חקלאות. 

  סריקות חוף בעונת ההטלה –צבי ים. 

 
 :אזור פיקוח אלונים שפרעם

  בוסמת טבעון שיקום מזבלה והפיכתה למרכז יציאה לטיולים לשמורת אלוני אבא ומקום לבילוי

 ..י מקומיים"כולל מבצעי פינוי פסולתגושית שהושלכה ע,משפחות מהכפר 

 י פרוייקט תוכנית אב למערכת ביוב בבוסמת טבעון ליוו. 

  שיתוף פעולה עם מועצה אזורית עמק יזראעל בנושא הקמת נקודות לאיסוף פסדים על מנת להגיע

 .יצמצם את כמות התנים ואת נזקי החקלאות,לרמה גבוהה של סניטציה,
  לות פעמיים בשנה לשביל חיילים מהבסיס יוצאים לפעי,חיבור חיל האוויר לאימוץ שביל אלוני אבא. 

 שמתחיל ממצפור טייסת העמק בדרך נוף ,סומן  השביל מהשומר הראשון לאסטרונאוט הראשון

 .ל"עד לקברם של אילן ואסף רמון ז,כרמל

 תנים וכו,שקנאים,התמודדות מול נזקי חקלאות וסיוע לחקלאים בהתמודדות מול חזירים'. 

 
 :גן לאומי בית שערים

   ופתיחתן לביקורי קהל" ת המנורהמער"שימור ופיתוח. 

  ב סיורים בהרשמה"לקהל ע 1/4פתיחת מערות. 

 המשך תהליך אכרזה והרחבה של גן לאומי בית שערים וקידום התהליך הסטטוטורי. 

 פיתוח סיורי לילה במערות התת קרקעיות בבית שערים. 

  קרית טבעון –קידום ופיתוח פרויקט גן קהילה בית שערים. 

 ו"י אונסק"ית שערים כאתר מורשת עולמית עקידום אכרזת ב. 

 תכנון ראשוני לפיתוח מתחם פסל זייד. 

 
 :גן לאומי תל מגידו

  בחגים הועברו הדרכות באתר  עם שחקנים ומספרי סיפורים שליוו את המבקרים. 

 הוחלפו הגגות הישנים מאזבסט לגגות רעפים. 

 הצבת פיסלי סוסים ומרכבות באתר. 

 שחזור הארמון הצפוני. 

 ב גן קהילה בשפות עברית ורוסית"תחילת הדרכות באתר מגידו ע. . 

 הונפקה  דפדפת חדשה לאתר בעברית ומתכננים דפדפת גם באנגלית. 

 (.אונסקו. )הותקן שלט של אתרי מורשת עולמית 

 סיום כתיבת תיק אפיון אתר. 

 

 :אתרי חוף הכרמל
 תנינים , ולטי מבקרים בנחל מערותבאשכול חוף הכרמל ביקרו כשלוש מאות אלף מבקרים באתרים ק

 .ושמורת הבונים
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 :נחל מערות

 סיום כתיבת תיק התכנות לקידום מהלך להכרזת מערות האדם הקדמון כאתר מורשת עולמית. 

  שבת/ ם בימי שישי"סלתי4 הדרכות המחשה לקהל המבקרים בפסח ובסוכות ובשמורת נחל מערות. 

 

 :שמורת נחל תנינים
  במסלול  ההליכה במים ו שיחזור אמת המים הנמוכה בשמות נחל סיום עבודות הפיתוח

 .ופתיחתם לקהל,תנינים

 ביצוע סיורי צפרות בפארק הצפרות במעגן  מיכאל ובשמורת נחל תנינים. 

 בדרך המים לקיסריה הקדומה", הדרכות ללא תשלום." 

 עשרת חווית והפעלתה באמצעות המים לה.שיחזור של טחנת קמח עותומאנית בשמורת נחל תנינים

 .המבקרים באתר
 סיום כתיבת תיק אתר ותיק אפיון שטח. 

 זרקא -אסר ע'ל חוף ג"ע לג"קידום הכרזת התב. 

 

 :שמורת חוף הבונים

  בדגש מבשרי הגשם ושמירה על הסביבה החופית" חבצלות בשמורת חוף הבונים"הדרכות פעילות. 

 העברת מסרים לגבי חשיבות )ונים הדרכות ללא תשלום במרכז הסברה לסובב הימי בשמורת חוף הב

 (.הסביבה החופית והימית והשמירה על ערכי הטבע שבה
   בפסח וסוכות בשמורת חוף הבונים" שודדי הים שומרים על הטבע"פסטיבל. 

  למיגור מינים ( אי בי אם , צ מעגן מיכאל "מדרשה קד,אינטל)פעילות תורמת של קבוצות מתנדבים

 .וניקיון( הטרוטקות)פולשים 

 ביצוע  פעולות אחזקה שוטפת ושיפוץ מבני שרותים באתר סמוך ים. 

 סיום כתיבת תיק אפיון אתר. 

 
 :חי בר כרמל

 החזרת בעלי הכנף לחי בר לאחר השריפה. 

 שיקום ובנייה מחדש של כלובי האקלום והרוויה עבור הנשרים. 

 שנים מתקיים קינון של נשרים ברכס הקינון' לראשונה מזה מס. 

 לקחים מהשרפה האחרונה ויישומם תהליך הפקת. . 

 בר יום הנשר הבינלאומי -התקיים בחי. 

 
 :פארק הכרמל

 שיקום הפארק בעקבות השריפה הכולל חניונים קולטי קהל. 

 גיזום בטיחות של עצים שרופים המסכנים את ציבור המטיילים. 

 גמר תכנון מפורט חניון האגם. 

 ולים ובחניון הרקפותשיפוץ תאי שרותים והנגשה לנכים בחניון הפית. 

 הנספים בשריפה 44 -ליווי אתר ההנצחה ל. 

   ממשק צומח מעוצה הורחבו העבודות של דילול  היער והחורש בדגש מניעת שריפות ובשיתוף

 (.חלוקת עץ לתושבי המרחב הביוספרי.) הקהילה המקומית

 נזקי  ושאר,מרפסת תצפית,תשתיות,שיקום אתר חוות משמר הכרמל לאחר השריפה בהיבט

 .השריפה
 

 :הדרכה והסברה 
 היו  65%-מתוכם כ. בתחומי מרחב כרמל 2010ימי הדרכה במהלך שנת  1500ה כרמל הדריך "מחו

 , ג "כפעולות הדרכה והסברה יזומות של הרט

 .הוזמנו על ידי גורמים חיצוניים 35% -וכ
 נחל , חוף הבונים, נחל מערות, חי בר כרמל: הופעלו סיורים לקהל הרחב באתרים השונים במרחב

 .ריכזו מאמץ היה באירועים בחגים סוכות ופסח. קיסריה, תנינים

 תים בעקבות אסון הכרמל"הפעלת תחנות מידע וסל. 

  אודות , אשר מהווה תחנת הסברה לנופשים ולמטיילים לחוף" המרכז לסובב הימי"בחוף הבונים הופעל

 .שמירת טבע חופית וימית

 השונים ובשמורות והשטחים הפתוחים הופעלו סיורי פריחה באתרים. 

 הופעלו סיורים ייחודיים בנושא צפרות בסמוך לנחל תנינים. 

  הופעלו תחנות הסברה שריכזו מאמצים למניעת השלכת אשפה בשטחים הפתוחים וכן חולקו שקיות

 .פ המשרד לאיכות הסביבה"בשת   -אשפה
 בתי ספר  12-ב,פורמאלית והבלתי פורמאליתפרוייקט  קשר ארוכי טווח במסגרת ה 12התקיימו  2010 -ב

 .שונים

 
 

 מחוז המרכז
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 :תחום קהל וקהילה
 

 :כללי
ונותן מענה , כחלק מניהול גנים ושמורות, תחום קהל וקהילה במחוז עוסק בתחום חווית המבקרים

תחום המבקרים כולל את חווית הביקור כתחום מוביל במחוז ואת . בתחום הסברה לשמירת טבע

 .צמצום או מניעת השפעת מבקריםההמסרה ל

 
 חווית הביקור .א

 
הבנת ציפיות המבקר והערכתו את הביקור מהווים , (מתקנים, הכוונה, בטיחות)התאמת האתר לביקור 

כיום אין התחום מרוכז תחת יחידה אחת ולכן יש קושי רב בשילוב . שלבים מרכזיים בחווית הביקור

 .הגורמים לביצוע מירבי
 

 שירות ומשוב. 1
. של מבקרים( תובנות ובקשות, תלונות)פניות  70במהלך השנה הועברו מעל  – פניות מבקרים. א

בהתחשב בכך שבאתרים . ומיעוטם ישירות מהאתרים או אלי, ל"רובם הגיע מלשכת מנכ
 5 -ובאתרים שאינם בתשלום עוד כ( רובם ישראלים)שבתשלום מגיעים כמליון וחצי מבקרים 

חלק מהפניות לא היה קשור לרשות או למחוז וחלקן עסק . ניות מצומצםהרי זה מספר פ, מליון

 .במדיניות רשות ולא לחריגות באתרים
חוסר )היו נקודתיים ( בתשלום ושאינם בתשלום)ברוב המקרים הנושאים שאכן היו קשורים לאתרינו 

ונה שחזרה התל. מיעוט פניות היו קשורות להתנהגות עובדים(. ממתקנים, שביעות רצון מהחוויה
באה לסיום עם הצבת איש צוות , על עצמה בשנה שעברה ועסקה בלכלוך בחורשת הצנחנים

 . בשטח

 
הן של קבוצות והן של סיורים שהוצאו על ידי מוקד , נערך מישוב חודשי לסיורים – מישוב הדרכה. ג

 .בסך הכול רמת שביעות הרצון מההדרכה גבוהה. המידע
 

. קיימו עשרות ימי פעילות המוניים בחגים ובשבתות לאורך כל השנההת – אירועים לקהל הרחב. 2
. ונופש לכל המשפחה, הסברה בשמירת טבע, האירועים הותאמו לאתר ונעו בין חווית מורשת

, צ"יח, פעילויות אלה דרשו השקעת זמן רב של האתרים ושלי וכללו מעבר לביצוע תכנון שנתי

נדידת , חיים והכחדת חיות בר בכלל-עסקו בהכחדת הדו אירועים מובילים. שותפים ועוד, פרסום
 .האירועים הביאו עימם עשרות אלפי מבקרים. ופעילות חווית למשפחה, שמירת מורשת, עופות

 
התוכנית שנוסדה לפני שנתיים  בגן לאומי בית גוברין התמסדה ברשות והיא  – פקחים צעירים. 3

, המחוז מרכז הופקו חוברות לאפולוניה. מורותעומדת לפני הרחבה משמעותית לעשרות גנים וש

מדובר בחוברת הפעלה שנועדה . ובשנה הבאה תופק חוברת לגן לאומי אשקלון, עין חמד וירקון
להסב תשומת לב הילדים ובעזרת ההורים למתרחש באתר ולקרבם לדרכי הטיול הנאותים 

 .ים תג מכובדבסוף הפעילות הילדים מושבעים ועונד. והשומרים על חוויה ומשאב
 

מ לרכז את כל "הוכנו החומרים ונכתבו חומרים חדשים ע – אתר אינטרנט למרכז ההצלה לצבי ים. 4

האתר  2010בתחילת . המידע העוסק בצבי ים תחת אתר משנה מסודר באתר האינטרנט הרשותי
 .יעלה לאוויר

 
 ניהול מבקרים  .ב

 
, שעיקרם נופש, ים הלאומיים הוותיקיםגובשה תפיסה לגבי הכיוון שהגנ –הגנים הלאומיים לאן 

תפיסות , צריכים להתקדם לאור השינויים הרבים שחלו בעשרות השנים באפשרויות הבילוי בערים

 –" כוכב הירקון" –גובשה תוכנית עקרונית לגן לאומי ירקון . צרכי מבקרים ועוד, וידע שהשתנו
 .והחלו בנסיונות לקדם אותה בפועל

 
 המסרה .ג

 

 חינוך .1
המחוז והמרחב בקרב מבקרים ובקרב קהילות , ידו של החינוך במחוז לקדם את מטרות הרשותתפק

צפיפות האוכלוסייה במרכז הארץ מהווה אתגר משממעותי בחינוך לשמירת . סמוכות לאתרים
כחלק מתפישה רשותית . מורשת והשטחים המוגנים בעזרת מרכזי החינוך ואנשי הקהילה, טבע

ובה היציאה לטבע מקבלת סיוע כלכלי צתד " אמץ כיתה"בתוכנית  עשרות בתי ספר שותפים
 .תורמים המגוייסים על ידי הרשות
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קהילות  -עובדים במרכזי החינוך העוסקים בעבודה שוטפת מול למעלה מ 5כיום ישנם  – קהילה

מתוך הבנה כי תוכניות קהילתיות ארוכות טווח מהוות את הגורם המשמעותי , בראיה ארוכת טווח

 .וכמשפיע על התנהגות מבקרים גם באיזורי הארץ האחרים, יותר בעבודת החינוך במרכז הארץב
 

 
הן , משפחות ומבוגרים, ל"צה, ימי הדרכה במחוז למערכת החינוך 5,000 -התקיימו כ – ימי הדרכה

 .באתרים בתשלום והן באתרים ללא תשלום

 
 :תחום אקולוגיה

 
 :הקדמה

, ניצול מרבי שלו, במחוז מרכז שנה שהתאפיינה בתקציב יחסית גבוההייתה השנה האקולוגית , ככלל

 .ושימוש מאוזן הן בין המרחבים והן בתחומי העניין המקצועיים
והתחושה כי העיכוב , (אוגוסט)היה קושי עצום בקבלת האישור התקציבי מאוחר כל כך , ולמרות זאת

 .מנע ניצול מיטבי של התקציב( גם אם היה מוצדק)
 :רכזייםיעדים מ

 שמורות ימיות ומרכז הצלה חדש. 

 ממשק שמורות טבע 

 טיפול במינים פולשים ומתפרצים 

 סקרים ומחקרים 

 השפעת תשתיות על הטבע 

 
 :ביצוע

 :ים

  הכנת מסמך סביבתי להשפעות ההזרמה העתידית של מי הים ממרכז ההצלה אל נחל אלכסנדר

 .ובעקבותיו קבלת היתר הזרמה
 אל מול חופי המחוז, ביחד עם רותי יהל, מורהגדרת אזורים נרחבים לשי. 

 

 :ממשק שמורות
 (.ח"אש 50)עדולם וגבעות גד , שורק, נמשך ממשק אורנים בסנסן 

  (.ח"אש 15)ממשק חולות בניצנים 

 (.ח"אש 30)דילול שיחים מעוצים בבני ציון ותל יצחק : ממשק בשמורות הקטנות 

 (.ח"אש 100)וסקר צומח  חישוף שיטה כחלחלה. נמשך ממשק בעיינות גיבתון 

 

 :טיפול במינים פולשים ומתפרצים
  (ח"אש 360)עמק חפר ומנשה במימון משותף  –הפעלת פקח נזקי חקלאות במועצות 

  מנשה/עמק חפר  –בניית מלכודות לדררות למניעת נזקים בשקדים וחמניות 

  (.ח"אש 30)המשך פרויקט דילול ולכידת עורבים במישור החוף הדרומי 

 במחצבות חדרה לבתי גידול לחים באזורפרוקמבריוס מניעת פלישת סרטן  טיפול 

  (.ח"אש 30)המשך קידוח בעצי שיטה בכלל אתרי המחוז 

 :ממשק מינים נדירים

  (ח"אש 350)שיקום סוללת שמורת טבע בריכת געש לצורך שיפור הניקוז 

 המשך פרויקט צבי ים, צבאים בניצנים, ניטור יחמורים בשורק, 

 

 :ומחקריםסקרים 
  (.ח"אש 10)השתתפות במימון סקר מזרח רחובות 

  (ח"אש 10)מכון דשא , הדום שומרון -המשך השתתפות במימון חלקי של סקר גבעות מזרחיות. 

 ביצוע סקר בריכות חורף 

 6ח כביש "הצגת סקר דריסות בע 

 סקר חומעת האוירון 

 

 :השפעות תשתיות
 הרחבת בית שמש, לירושלים 5תכנון קו מים  ,רכבת מהירה לירושלים , מתקן התפלה פלמחים ,

 ש"רכבת לוד נען ב, ש"רכבת אשקלון ב

  40הרחבת כביש , 2הרחבת כביש , 531, 551 –כבישים  

 ח עיליים"התקדמות בתכנון למניעת זיהום אור ומעברי בע 

 :ניטור
ים נתונ, י פקחי המחוז באמצעות מחשבי כף יד"תצפיות ע 30,000נאספו מעל  2010במהלך 

, מועברים לסיוע במחקר( חיצוני, פנימי )אלה משמשים להתייחסות לתכניות פיתוח 

 וניתוח משמעויות עבודת השטח של הפקחים לצורך שיפור עבודתם
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 :סיכום

כפי שצוין בתחילת המסמך הייתה זו שנה מגוונת ולרוב העבודות שבוצעו נערכים בימים אלו סיכומים 
מייצג אך במעט את העבודה ( תומצת או מעמיק ונרחב ככל שיהיהמ)סכום זה  , עם זאת. ראויים

 . עובדה שנכונה למעשה לסיכומי כל השנים, 2010כאקולוג מחוז מרכז במהלך 
 

 :תחום תכנון
 

 תוכניות מתאריות     :/ קידום תוכניות מרחביות.    א       

 
 . ת במהלך השנה קודמו  התוכניות המרקמיות ואף תוכניות מתאר מחוזיו .1

 מרקמית שקמה הצעת מחליטים  .2

 . מרקמית מרחב פולג נדונה בועדה המחוזית והועברה למועצה ארצית .3
 . נדונה בועדה המחוזית והועברת למועצה ארצית , תוכנית מתאר מחוזית חלקית נחל שורק   .4

 מזרח לכיש נידונה במועצה ארצית והועברה לתיקונים במחוזית  .5
 כן נדונה במועצה ארצית ועברה למחוזית לתיקוניםתוכנית  תוכנית מתאר חדרה גם  .6

 קידום  התכנון  בפארקים מטרופולינים  .7
  

  קידום תבעות לשמורות וגנים.     ב          

 
 לא הוכרזו שטחים בתחום מחוז מרכז כשמורות או גנים במהלך השנה הזו:  קידום שמורות וגנים .    4

 
ל "ג, אישור שמורת גדור, התנגדויות( נחל שילה) 160/מח, וןאשקל:  התוכניות שקודמו בועדות התכנון

 (ע טרם אושרה"תב)מגדל צדק 

 
 , היתרי בניה, קידום חוזי חכירה.       ג  

 
 קידום חוזים מול המנהל מחוז ירושלים –י "תוצאות רפרנט בממ .5

 
 .   בית ינאי    4מגרש ,המשך קידום מרכז ההצלה .  6

 

 :תחום פיתוח
 

 תמי הולץ' אדר החליפה  יוני שילה נה פיתוח עזב החלפת ממו 
 

 :מתאפיינת במספר נתוני פתיחה 2010שנת 

 מיעוט יחסי של תקציבים לפיתוח 

 המשך טיפול וקידום נושאים סטטוטוריים והתרי בניה 

  קרן הנדיב ואוניברסיטת תל , עבודה בתקציבי תרומות של גופים חיצוניים כמו עירית הרצליה

 אביב
 :רה קצרה של העבודות שבוצעולהלן סקי

 פסולת משטח המחצבות הנטושות' אלף קוב 170סילוק , מגדל צדק 

 המשך למיגון המצוק –ביצוע חפירות הורדת משקל בראש המצוק   -' מצוק אפולוניה 

  קידום תכנון והסכם עם אוניברסיטת תל אביב לקבלת תרומה כספית נכבדה   –תל לכיש

 .ח באתרלביצוע עבודות שימור ופיתו
 ביצוע עבודות בטיחות מתחת לקשת האבן  בבית גוברין 

 חיבור בית ינאי לרשת החשמל הארצית 

 תכנון חוף פלמחים להפעלה כללית על ידי הרשות 

 תכנון אפולוניה מול תכניות בניה בהרצליה 

 תכנון תאורה במערה, הרחבת השרותים , בנית מבואה חדשה לגן: מערת הנטיפים. 

 
 :תחום אכיפה

 

 2010 –מחוז מרכז  –כום פעילות אכיפה ס

 און ולנסימחליף  ליעד לינגחילופי ממונה אכיפה עזב 
 

 צייד חוקי
לא ( נשיאת נשק מחוץ לנרתיק לדוגמא ) לאורך עונת הצייד  מעבר למספר אירועים בעלי אופי טכני 

 .הייתה פעילות חריגה של הציידים במהלך העונה
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 צייד לא חוקי

אכיפה נמרצת , !נתפסה בשטח קבוצה אחת –" הקטן"שמקורו בקבוצות במשולש המשך ציד צבאים 

 (קבוצות 2נתפסו )באמצעות כלבים וזרקאור  81על ציד בשטחי מטווח 
 אזור מרחב שפלה וחוף

פיקוח הצייד והקשר עם גורמים חיצוניים בשמורת הטבע חולות ניצנים הביאה לקראת סוף השנה 
 .ייד צבאיים וחקירתםחשודים מיד לאחר צ 4לתפישת 

י בני העדה הדרוזית המגיעים מצפון "באזור פיקוח שפלה דרומית עיקר הצייד מתמקד בחוגלות וזאת ע

י "מידי פעם מתקיים אף צייד ארנבות ע, הארץ כמו כן צייד חוחיות על ידי תושבי מזרח ירושלים
 .הפזורה הבדואית באמצעות כלבי סלוקי

בעקבות מידע  –י תושבי טייבה כלפי צבאיים "ים צייד לא חוקי עבאזור פיקוח מזרח לכיש התקי
מודיעני נערך חיפוש במהלכו נתפש נשק והשווה לתרמיל שנמצא בזירה ונמצאה התאמה 

 .בליסטית

מספר אירועים של צייד ארנבות באמצעות כלבי סלוקי על ידי תושבי הפזורה הבדואית  –צייד ארנבות 
 .ים הליכים משפטיים כנגד הנאשמיםנתפסו מספר כלבים ומתקיימ –

מעבר לצייד החוחיות שהתבצע בעיקר על ידי תושבי השטחים ומזרח ירושלים נעשו  –צייד חוחיות 
 .מספר חיפושים בעיר קריית גת בביתם של מחזיקים בחוחיות

 מרחב ירושלים
הבר מלבד ככלל לא בוצעה אכיפה יתרה בתחום המרחב בכול הקשור לעבירות על חוק הגנת חיית 

 .י מודיעין שהגיע לרשותו"מספר חיפושים שנעשו ביוזמה של אריה קלר עפ

 מרחב הרי יהודה 
, עיקר  האכיפה בתחום הצייד הלא חוקי התבצעה כלפי ציידי חוחיות באזור מאגרי צרעה ורבדים 

 (פרוט בהמשך)כן טופל נושא קטיף צמחי תבלין . עיקר הציידים היו תושבי מזרח ירושלים
 חב שרוןמר

 י עובדים זרים"ציד ע, י רוכבי אופנים "מניעת פגיעה בצומח בשמורות קטנות ע

 
 קטיף צמחי תבלין

 
 מרחב הרי יהודה

גבעות בית , רפאים , דולב , עיקר הפעילות בעונת קטיף צמחי התבלין התמקדה בשמורת סנסן 
 .שמש וגבעות הראל 

 .ל "ב וצה"פ עם מג"מארביים ושת, הפעילות כללה תצפיות יום ולילה 

מלבד גבעות הראל עיקר הפעילות העבריינית בוצעה על ידי תושבי שטחים שהגיעו עם חמורים 
בגבעות הראל התגלתה תעשייה של יבוש הצמחים בטרם לקיחתם . להעמסת שקי התבלין

 .מהשטח 
 העברת המענה לחמורים לטיפול המחוז הביאה לשיפור מהותי בטיפול

 

 מרחב שפלה וחוף
וזאת במהלך החודשיים פבואר מרץ ותפיסת  81במטווח ( עכובית הגלגל )פעת קטיף העכוב  תו

המדובר בכמויות עצומות של עכוב שעיקרו הועבר , ( חמורים ) אמצעי התחבורה של הקוטפים 
 .י סוחרים ישראלים מצפון הארץ"למעבר לתחומי הקו הירוק וחלקו נקטף ונאסף ע

 

 צייד על ידי עובדים זרים
מבצעים  בתחומי המחוז בעזרת פקחי יחידת הניטור ומתורגמן להסברה ואכיפה כנגד  6התקיימו 

 .עובדים זרים שעסקו בצייד לא חוקי
מספר עובדים זרים שנתפשו ונחקרו גורשו מהארץ לאחר מיצוי ההליך המשפטי באמצעות משרד 

 .הפנים 
 

 נהיגה בחוף הים

מעבר לפעילות , סור נהיגה בסיוע משטרת ישראל לאורך חופי המחוז בוצעו מספר מבצעי אי
 .הסברתית שבוצעה נעשתה אף אכיפה רבה

 (התעכב בשל עיכובים בחוק)הערכות לקליטת פקחי חוף 
 

 פ"שת

 ז ועוד"עו' יח, שיטור ימי –אכיפה ' פ יח"המשך שת
 

 :מרחב יהודה
 

שליש האחרון של שנת העבודה הנוכחית התאפיינה במגבלות תקציב ובקבלת תקציב לביצוע ב
 .השנה

 .למרות זאת המרחב ביצע מטלות רבות ועמד ביעדיו המרכזיים
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 .אפרט בקצרה את תחומי הפעילות העיקריים במרחב

ברצוני להודות לאנשי המרחב העוסקים במלאכה במסירות ובאהבה רבה למרות הקשיים והמטלות 

 .הרבות
 

 כוח אדם
 

 פקח אזורי מחליף לאורך השנה .א

 .בחרה לנהל את מרכז ההדרכהאדר סטולרו נ .ב
 

 ממשק מינים פולשים בשמורות טבע
 

 .המרחב המשיך בטיפול באורן ירושלים ובשיטה כחלחלה

 
 פיתוח שטחים פתוחים

 
 מבואות השורק

 
 .מבואות מערבי ומזרחי 2הושלם פיתוח 

 .המבואה המזרחית פותחה בתחנת הרכבת של בר גיורא לשם מתרכזים רוב מטיילי השמורה

 .ה שפת עיצוב פותחה המבואה המערביתבאות
הקמת קירות ניקיון לתיחום , יישור ופילוס הרחבות, הפיתוח כלל ניקוי השטח מגזם ושאריות עצים

 .שערים לנעילה בעת הצורך של השמורה, יצירת פינות צל, המבואה
 .הכוונה ואזהרות, הסברים, שילוט חדש הכולל מפות

שו בעבודה עצמית על ידי צוות פיתוח שטחים פתוחים יש להדגיש שכול עבודות הפיתוח נע

 .מן ובסיוע של שי כהן'של המרחב בניהול משה תורג
 

 משורייני שער הגיא
 

 .הפרויקט הגיע לשלב הסיום
 .שיירות אחת במחלף שורש והשנייה בקבר השייח מוצבות ומוארות בהתאם לתכניות 2

 

 תשתיות עיקריות
 

 קו הרכבת לירושלים
 

 .רצית החליטה לקבל את המלצות ועדת סדן לבניית גשר מעל נחל יתלההמועצה הא

 .אי לכך נערך המרחב לפיקוח על המשך העבודות
 .בין פארק קנדה לנחל יתלה 2' העבודות מתרכזות במנהרה מס

 
 קו המים החמישי

 

 .המשך טיפול מול מקורות בנושא מיקום התחנה באשתאול
 .ת נחשוןפיקוח על הטמנת הקו בין חולדה לצומ

 
 הרחבות יישובים

 
 .שורש, נס הרים, רמת בית שמש, תרום, פיקוח על הרחבת נוחם

 

 פיקוח ואכיפה
 

 .במהלך השנה הושם דגש על פיקוח קטיף צמחי תבלין
 :גזרות עיקריות 2המרחב נערך לטיפול מול 

 

של זהו שטח ללא גדר הפרדה ולכן מאפשר מעבר . גזרת קו התפר מירושלים ועד עמק האלה .א
 .ציידים וכדומה, קוטפי צמחי תבלין, שוהים בלתי חוקיים

 .טיסות פיקוח ושימוש במודיעין על מנת להפחית את התופעה, מארבים, במהלך השנה נערכו סיורים
 

זהו אזור עשיר בצמחי תבלין שמושך אליו בעיקר את . עמק צרעה, שער הגיא, גזרת גבעות הראל .ב
תוך כדי הפעילות התברר שבמסחר בצמחי תבלין . ולשערביי ישראל מאזור רמלה לוד והמש

 .מעורבים גם משפחות פשע הסוחרות בצמחי תבלין בהיקף רחב
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 .אירועים הקשורים לקטיף צמחי תבלין 60 -לסיכום המרחב טיפל ב .ג

 

 צייד לא חוקי
 

עקב הלחץ של פקחי . אירועי צייד 20 -נרשמו כ. ושמורת סנסן, פארק קנדה, דגש על עמק צרעה .א
 .מרחב על עמק צרעה פחתה התופעה של צייד באזור זהה

 .אירועי צייד מתרחשים גם במרחב סביב אבו גוש עקב הימצאות נשק בכפרים אילו .ב

 
 אתרים קולטי קהל בתשלום

 
 עין חמד

 

 .2008לעומת .16%ירידה של , אלף מבקרים 94,000 -מספר המבקרים ירד השנה ל
השנה . לעצמו מקום מכובד באירועי הקיץ באזור שנה חמישית לפסטיבל  שיצר -הופעת טבע .א

 .₪ 100,000איש והאירוע הותיר רווח של מעל  9400השתתפו באירועים  
שבועות וסוכות  אשר משכו קהל , פסטיבלים בשלושת הרגלים פסח 3נערכו  -אירועי חגים .ב

 .רב לגן
 .ע חדשה לגן אשר טרם הופקדה בוועדה המקומית"הוכנה תב .ג

 .על ידי רשות העתיקות למניעת נזילות ובלאי איטום גג המבצר .ד

 .המכירות יפות, מחגי תשרי החלה מכירת מוצרים עצמאית על ידי דוכן נייד .ה
 

 קסטל
 

נעשה ניסיון לנהל את האתר ללא נוכחות קבועה של עובדים אלא רק  2010במהלך שנת  .א

לא נקי ותחושת  אתר, קיבלנו תלונות רבות של מטיילים על שירותים סגורים. תחזוקה שוטפת
 .הזנחה

חזרנו לניהול רגיל במשך השבוע ופתיחת האתר ללא תשלום בסופי  2010לקראת שנת  .ב
 .שבוע

 .האתר לא מתוקנן ומצריך לפחות תקן אחד קבוע .ג
 

 מערת הנטיפים

 
 החל תכנון התאורה במערה, בוצעו עבודות פיתוח המבואה לרווחת המבקרים

 
 :מרחב שרון

 

 :ממשקים
 שמורות קטנות בשרוןטיפול ממשקי ב •

 
 :תכנון ופיתוח ותשתיות

 .מרכז הצלהקידום היתר וקידוחי ניסיון להקמת  •

 בית ינאי 4מגרש  •
 .מעורבות בתכנית מרקמית הפולג •

 .תשתיות חוזרות, המשכיות לאורך שנים, ריבוי תשתיות •
 חיזוק הקשר -סיור ועדה מחוזית •

 
 :אכיפה

 איסור נהגת רכב על חוף הים  •

 ם המשטרותחיזוק קשרים ע •
 כריתות בטיחותיות •

 שריפה בעינות גבתון •
 תרגילי בטיחות •

 

 חינוך
 .הפעלת עמדות פריחה בשטחים הפתוחים •

 קהילות חדשות 3 •
 . ממשקים באמצעות הקהילה •

 .עמידה ביעדי הדרכות •
 

 שרות וערך
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 סדנאות שירות לעובדי הגנים •

 .העצמת הערך בפעילויות המרחב •

 קיום אירועים לקהל במגדל צדק •
 

 ור פיקוח שרוןאז
 

 :תכנון

 .קידום שמורת טבע ברכת רופין •
 

 :אקולוגיה
 ...(תל יצחק, חוף השרון, בני ציון)ממשקים בשמורות קטנות בשטח   •

 ניטור ביצת זיתא •

 
 :אכיפה ופיקוח

 .חיזוק הקשר עם המשטרה וגורמי הפיקוח בשטח וביצוע שעורים שבועיים וסיורים •
 אסםהמשך נוכחות בשוק הציפורים בכפר ק •

טרקוטורנים  21. סיוע מסוק ומטוס.י"יחד עם מ" איסור נהיגת רכב בחוף הים"מבצעי אכיפה  •
 .הורדו מהכביש

 .פולג,ריכוז מאמץ בנושא איסור לינה בעונת ההטלה בשמורות גדור •

ריכוז מאמץ חודשי למניעת צייד של עובדים זרים מתאילנד וקיום מבצעים יזומים ופעילות  •
 . {חיפושים,ניטור}שוטפת יזומה 

 :נזקי חקלאות
 הכנסת פקח לנזקי חקלאות •

 טיפול בהאכלת שקנאים במאגר חץ •

 .תיעוד הנזקים והמענה לחקלאים בנזקי חקלאות על ידי חיות הבר •
 

 :קהילה
 . ממשקי ידיד החולות בשמורות בשרון •

 . לאימוץ תל קקון" חדשה"יצירת קהילה  •
 .והמשטרה ל"צה, קיום מבצעים יזומים וממשקים  עם חברות  •

כיבוי אש , קורסים משטרתיים, 8ד "בה. )הרצאות בנושא שמירת טבע לקהילות השכנות •

 (.ועוד
 :תחזוקת שטחים פתוחים

 (. סקרי בטיחות וסימון, שילוט. )לשמורות בשרון" מתיחת פנים"המשך  •
 עבודות בטיחות שער פולג •

 :קהילה

 . ממשקי ידיד החולות בשמורות בשרון •
 . לאימוץ תל קקון" חדשה"יצירת קהילה  •

 .ל והמשטרה"צה, קיום מבצעים יזומים וממשקים  עם חברות  •
כיבוי אש , קורסים משטרתיים, 8ד "בה. )הרצאות בנושא שמירת טבע לקהילות השכנות •

 (.ועוד

 
 ים-רכז הארצי להצלת צבימ

 
 :אקולוגי

 ריכוז תכנית הממשק הארצית •
איתור , ביולוגיה של צבי ים: הממשקה על תכנית "פקחים ומדריכי מחות והנחיית הכשר •

 . דיגום צבים חיים ומתים ופתיחת קינים, והעתקת קינים

 (.סטטיסטיים ומחקר שוטף)ניתוח ועיבוד נתונים , איסוף •
 .דיגום צבים חיים ומתים למטרות מחקר •

 ...(שחרור, מעקב, החלמה, טיפול, לימוד, התייעצות, בדיקות, אבחון) הצלת ושיקום צבי ים  •
 .ניהול עדר -גרעין רבייה לצב הים הירוק –" רויקט הירוקהפ" •

בניית בריכת חורף , גידול מזון, תצוגה, טיפול האכלה, ניטור -גרעין רבייה של חפריות  •

 מלאכותית 
 .השתתפות בפעילות האקולוגית במרחב •

 .בנחל אלכסנדר וביםת וטיפול בנושא הרעל •
 .סיוע בממשק הארצי –צב רך  •

 . IUCNדים בינלאומיים של ההשתתפות בכנס מוק •
 

 :תכנון
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 .הנחיית צרכים ליועצים ומתכננים, חדשהבתכנון מרכז הצלה לצבי ים מעורבות  •

 ייעוץ ושותפות –מסמך מדיניות ים וחופים  •

 
 :שתופי פעולה

 ... מכללה ימית, מבואות ים, אושן-אקו, י"מחמל •
הכנת מגדיר , יוג צבים ביםת, לימוד שיטות החייאה) מודעות ולימוד בקרב הדייגיםהגברת  •

 (ימי

 
 :הגברת מודעות

במהלך השחרורים  .צבי ים אל הטבע 27 וחררוש 2010בשנת  –שחרורי צבים משוקמים  •
, אנשי ים, פורומים של קיאקיסטים, דייגי גבעת אולגה, סר א זרקא'שיתפנו את ילדי ודייגי ג

  שיטור ימי ועוד, מצילים

 .ה ופיתוח תצוגותבניי, קליטת קהל -הדרכה וחינוך  •
 ,('צוללנים וכו, חובלים, דייגים)הסברה מול קהל ייעודי  •

 הכשרת מדריכים •
 סיורים במרכז ההצלה •

 
 אזור פיקוח פלשת

 

 .פקח יומי ממלאי מקום
 

 :אקולוגיה
 .קורמורנים, עופות, חוגלות, יונקים: ספירות •

 

 :אכיפה ופיקוח
 .מבצע ערבות בסוכות •

 .בחוף הים מבצעי אכיפה איסור נהיגת רכב •
 

 :קהילה
חיזוק המודעות לנושאי שמירת טבע בציבור על ידי מתן הרצאות בנושא לקהלי יעד  •

 (.משטרה,צבא)שונים

 .ביצוע ממשק במסגרת ידיד החולות עם קהילה שומרת טבע •
 –ס רבין "ס הרצוג ותל גזר וביה"ביה –פרויקטים חדשים בתחום קהילה שומרת טבע  2הזנקת  •

 .ועיינות גיבתון
 .מודיעין וכורכר נס ציונה –ט "יחד עם החל רועי פריחהימעורבות בתכנון וביצוע של א •

 

 :תחזוקת שטחים פתוחים
 .קליטה  הנחיה ובניית תוכנית עבודה לחיים שחר כאחראי אחזקה גוש השורק •

 .קליטת עובד יומי לאחזקת גן לאומי תל גזר •
 .גזרביצוע והתווית שביל הולכי רגל ממעיין עין ירדה לתל  •

פ "מעורבות בתכנית פיתוח ושיקום מעיין עין ירדה כחלק מתוכנית שביל אופניים נחל גזר בשת •

 .שטיינברג' רשות ניקוז ומשפ
 .חסימת בריכת הנופרים לכניסת כלי רכב •

 
 :מרחב שפלה וחוף

 
 כללי

 .מבצע עופרת יצוקה בראשית השנה היווה את אחד הגורמים המשפיעים ביותר בשנה החולפת

בתפקידים רבים במרחב היתה . התאפיינה בעיקר בהשלמת מצבת העובדים 2010העבודה שנת 
. ת"התחלף מנהל גן לאומי בית גוברין המתפקד גם כסגן מנהל המרחב בנע. תחלופת כוח אדם

ה יצאה לחופשה בשל סיבות אישיות "מנהלת המחו. נקלט פקח לשמורת חולות ניצנים ולתווך הימי
במרחב החלו את תפקידם . מנהל צוות התחזוקה התחלף גם הוא. תפקידונכנסה ממלאת מקום ל

פקח אחד לכלל העבודות במרחב ופקח ייעודי לפיקוח על פיתוח היישובים , שני פקחי תשתיות

 .בתחום הפיקוח האזורי נשמרה יציבות. במזרח לכיש
ות המצב זאת למר, נוכחנו ביציבות במספר המבקרים, בתחום האתרים קולטי הקהל בתשלום

פעילות האירועים קטנה משמעותית בשנה זו והשפיעה באופן . הביטחוני ומבצע עופרת יצוקה
שנה זו הייתה השנה הראשונה בה החלנו , עם זאת. שלילי  על רווחיות גן לאומי בית גוברין בעיקר

 .בפעילות לקהל הרחב בגן לאומי אשקלון
הייתה שנה ראשונה עם , "ביבה חמה ומתוקהל"מעבר ל, הפעילות שבלטה במרכז החינוך וההסברה

 . כלל בית הספר המשתתפים בתוכנית שקמה
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 אזור פיקוח שפלה דרומית

 
 :תכנון

, להוות את אחת התוכניות המרכזיות בהן נדרשנו ליזום ולהגיב, גם בשנה זו, תכנון מזרח לכיש המשיך
בקידום שמורות הטבע  המשכנו. אל מול הפיתוח, על מנת שהתוכנית תחזק את תחום השימור

 .בתחום התוכנית ובהן שמורת טבע גבעות גומר והרחבת שמורת גבעות גד צפונה

 
 :אקולוגי

במקביל לניסיון לאפשר סניטציה טובה יותר , בשל עליה במספר התנים ורצון לצמצם את מספרם
דת י מלכו"הלכידה מתבצעת ע. בשטחים הפתוחים החלנו בהפעלה של מלכודת באזור תל צפית

אך אינם , בו יכולים התנים להיכנס, המלכודת מצוידת בשער חד כיווני. רשת בה מונחים פגרים

 .יכולים לצאת
 

 :תשתיות
במסגרת הפיתוח מוקמים בימים אלו שלושה . בשנה זו החלו עבודות הפיתוח של יישובי מזרח לכיש

אך , אמציה ושקף –רחבה שני יישובים נוספים מתוכננים לה. מרשם וחרוב, חזן: יישובים חדשים
 (.א מצורפת"ראה תצ)הרחבתם טרם החלה 

 .במימון משרד השיכון, י פיקוח תשתיות שלנו"כל עבודות הפיתוח לוו ע

 
 אזור פיקוח מישור החוף הדרומי

 :פיתוח
היוותה גם בשנה זו את אחד מהפרוייקטים המרכזיים בפיתוח , הרחבת הפעילות בפיתוח שביל שקמה

עתידה העבודה להסתיים ובכך לאפשר נסיעה של רכב רך  2010בשנת . רומימישור החוף הד

 .ועד לים 40לרוחב מרחב שקמה מכביש 
 

 שמורת חולות ניצנים
 :אכיפה

הפעילות כללה מספר . בשנה זו המשכנו באכיפה אינטנסיבית לאורך חוף הים למניעת נסיעה
פעילות רבה . לקם ברירות משפטחלקם אזהרות וח –מפגשים  68בהם תועדו , מבצעים מרחביים

 .נערכה בשיתוף עם משטרת אשקלון שפעלה גם היא בתחום

נדע מעט יותר לאחר הספירה . התמודדנו עם איום הצייד הלא חוקי על אוכלוסיית הצבאים בשמורה
 . באשר לפגיעה באוכלוסיה 2010השנתית בשנת 

 .צייד צבאים בזמן הצייד 4ניתן לציין אירוע אחד בו נתפסו 
 

 :תכנון

החלו מפגשים עם המועצות וועדות התכנון הרלוונטיות להצגת . הושלם התכנון של חסימות השמורה
 .תושלם העבודה והתוכניות יופקדו בועדות התכנון המקומיות 2010במהלך שנת . התוכנית

 
 :אקולוגיה

. מרחב ובשמורהשל חישוף הדיונות בשמורה היווה את הפעולה האקולוגית העיקרית ב' ביצוע שלב ב

בצמוד לדיונות שנחשפו בשנים ( א מצורפת"ראה תצ)במסגרת הפעילות נחשפו ארבע דיונות  
, ימים והחישוף בוצע בעזרת באגר 5-הפעילות ערכה כ. אשר נשארו כדיונות ביקורת, 2006/7

 .ח"אש 26-בעלות של כ
בכיסוח ובריסוס ימשיך  טיפול. בתחום השמורה נבחר שטח מוגדר של שיטה מכחילה שנכרת, בנוסף

. המשיכה הפעילות לצמצום התפשטות הטרוטקת החולות בתחום שמורת הטבע. 2010בשנת 
והפעלת קבוצות מתנדבים מאוניברסיטת , (ח"אש 4עלות של )הפעילות כללה הפעלת גנן בשכר 

 .ברה להגנת הטבע גוריון  והח-בן

 תווך ימי
 א"בנמל קצצהחלה הפעלת סירה בתחום הימי והסדרה מעגנה 

 
 גן לאומי אשקלון

 :ניהול הגן

 החלה הפעלת חניון לילה למבקרים באתר
 

 :אירועים
האירועים נערכו בימי שבת או חג וכללו פעילויות . לראשונה קיימנו אירועים לציבור המבקרים הרחב

 .שונות למשפחות המבקרים
עם העירייה בתחום זה  הפעילות המשותפת. פסטיבל הבריזה חזר לגן, לאחר מספר שנות הפסקה

 ...הקמת גדר מזרחית לגן ועוד, הביאה לשיפור מספר תשתיות בגן כמערכת חשמל
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 ש"מחוז איו

 
 :כללי

לכידה , האכלה: ח"בלטו פעילויות בתחום ניטור בע, פעילות עניפה התרחשה בתחום האקולוגי  .1
  .וסימון נשרים ומחנה אקולוגי במרגלות מצוק ההעתקים

ז ומועצות אזוריות  הסתיים פרק בפיתוח "פ המנהא"פעילות פיתוח נרחבת בשת בשנה זו התרחשה .2

להמשך תהליך הפיתוח  בעין מבוע ובאום ריחן בשנה זו הנחנו תשתיות , באתר הטבילה, ההרודיון
  .בעתיד

חילופי גברי שם יצרו הזדמנות . ז התחזקו השנה עוד יותר"קשרי העבודה עם הנהלת המנהא .3
  .והתקציביים  בהיבטים המנהלייםלהתקדמות נוספת 

וגן לאומי נבי סמואל   פתיחת אתר הטבילה ,ראויה לציון כניסתנו לניהול אתר השומרוני הטוב .4

  .באופן רצוף לקהל הרחב
בתחום ההדרכה והחינוך חלה קפיצת מדרגה וחל גידול משמעותי במספר ימי ההדרכה ובפעילות  .5

  .ההסברה גידול במספר העוסקים
נערכו מספר פעולות . ל"ז וצה"פ עם גורמי המנהא"יפת החוק פעלנו גם השנה בשתבתחום אכ .6

  .ראויה לציון פעילות פינוי פעילות בינוי של פלשתינאים בנחל קנה. אכיפה במדבר יהודה ושומרון
ובעיקר עבודות קו התפר באזור  90כביש , 1נמשכה פעילות המחוז בנושא פיקוח תשתיות כביש  .7

  .ה'הכפר וואלג

פערים . חשוב לציין את הפערים שעדיין קיימים בתחומי מצבת העובדים במטה המחוז ובאתרים .8
  .אלה מגבילים את יכולתינו לממש את השגנו הארגונים והתקציביים

אנו משתדלים . פעילות המחוז כולו מתקיימת בצל מותו הטראגי של פרופסור אהוד נצר בהרודיון .9
 .ושאי הבטיחות באתרים ובשטחים הפתוחיםחסותנו לנילהפיק לקחים כלפי התי

 

 :הסברה
 .באולפני הרצלייה 10ראיון לתוכנית המקצוענים   .1

 . ראיון לקול ישראל בירושלים לתוכנית לטייל בישראל של אבי אתגר .2
 .ש"הרצאות בנושא שמירת הטבע באיו 23ניתנו  .3

 .ש"באתרי איו" כאן בישראל"צילומי תוכנית  .4
 .ז"פקמ התקיים סיור לקציני רפואה .5

 .ש"התקיים סיור לקצינת חינוך אוגדת איו .6

 .צולם סרט סטודנטים בשמורת  עין פרת .7
 .צילומים של נשיונל  גיאוגרפי בשמורת עין פרת .8

 .ל משרד התיירות בשמורת טבע עין פרת"ביקור מנכ .9
 

 .9ראיון על שמורת עין פרת לתוכנית טיולים של ערוץ  .10

 .ולם רחבה באתר הטבילהצוות צילום של הערוץ הראשון  הרוסי  צ .11
 .ביקור שר האוצר יובל שטייניץ באתר הטבילה .12

צוות צילום מערוץ  הטלוויזיה הגרמני צילמו באתר הטבילה כתבה שתשודר בתחנות טלוויזיה  .13
 .באירופה

 .10באתר הטבילה ושודרה בערוץ  10צולמה כתבה של ערוץ  .14

ראש ממשלת , ב עוטף"מג, אז"מ מנה"אג, ז"אלוף פקמ, ל"רמטכ: ביקורים בגן לאומי נבי סמואל .15
, סגן שר הביטחון מר מתן וילנאי, מתאם הפעולות בשטחים, בריטניה לשעבר מר טוני בלייר

אגודת רוכבי האופנים הרלי דוידסון ומפקד , ז"ט פקמ"קמ, סגן ראש הממשלה הישראלי ישי
 .מזכיר הממשלה, ש"מחוז יו

 .תלמידים בגן לאומי נבי סמואל 800 –כ התקיים מרוץ הלפיד בעקבות לוחמים בהשתתפות  .16
 .אלוף הפיקוד אירח את קציני הקשר הפיקודיים לדורותיהם בגן לאומי נבי סמואל .17

רד לב ארי בגן לאומי 'י נשיונל גיאוגרפיק בנושא הכפר  מימי ישו והצלבנים  וריצ"צילום סרט ע .18

 .נבי סמואל
 .ל אודי אדם בגן לאומי נבי סמואלל  האלוף מו"ג מדימונה בראשות המנכ"סיור מנהלת  הקמ .19

איש שמתוכם היו   90 –הדרכה ללא  תשלום ביום הקרב על נבי סמואל  בהשתתפות של כ  .20
 .ובני משפחותיהם ובני משפחות הנופלים בגן לאומי נבי סמואל 67ושנת  48לוחמים משנת 

 .בגן לאומי נבי סמואל 48סרט ליום הזיכרון על הלחימה בשנת  1צילום ערוץ  .21

 .התקיים סיור סוכנים באתר השומרוני הטוב .22
 .צילום סרטון שיווק לשומרוני הטוב .23

עין מבוע , ב בית חורון ומכמש בעין פרת"הדרכת יום קצין  שומר טבע לקצונה  בכירה של מג .24
 .והשומרוני הטוב

רים במנזר אותימיוס ובשומרוני "ב עוטף ירושלים וחטמ"השתלמות למשקיות חינוך של  מג .25
 .הטוב

 .בתוכנית של קובי פינקלר " קול חי"יון רדיו ברדיו רא .26
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 .אוסטרלית בגן לאומי קומראן  ינערכו צילומים של סדרת ריאליט .27

 .בשמורת טבע עיינות צוקים הפיקוח על צילומים להפקת סרט גרמני טלוויזי .28

 .אירוח סיור עיתונאים צעירים  בשמורת עיינות צוקים .29
ואתרים לצידו וכן למדור משפחה בטיול בעיינות  90 כתבה למגזין בשביל הארץ בנושא כביש .30

 .צוקים
 .פיקוח וסיוע צילומים צוות  אוסטרי נשיונל גיאוגרפיק בשמורת עיינות צוקים .31

נערכו צילומים לערוץ נוצרי גרמני במסגרת קידום תיירות של חברת עמיאל  טורפ בשמורת  .32

 .עיינות צוקים
 .טבע נחל קנהט אפרים בשמורת "ז ומח"סיור עם אלוף פקמ .33

 .ק בית לחם ביער אבו סודה"אירוח חיילי וקציני מת .34
 .בגן לאומי סבסטיה BBCצילומים עם צוות  .35

 .ש בגן לאומי הרודיון"ב איו"אירוח שוטרי מג .36

, ל משרד התיירות"מנכ, עמיקם סברסקי,  בגן לאומי הרודיון ביקרו ראש אגף משרד הביטחון .37
 .ל רשות העתיקות"נכראש איגוד לשרות המסחר אוריאל לין ומ

 .אירוח השר לאיכות הסביבה בגוש עציון .38
 .הדרכת מתאם פעולות הממשלה בשטחים במדבר יהודה .39

 
 :במסגרת  הטיפול בנזקי חקלאות טופלו

מדבר יהודה , ברדלה, עין אל בידא, נווה צוף, טלמון, נריה: בעיות חזירי בר בישובים הבאים .1

 .גלגל ונתיב הגדוד, יהבית אר, ב בית חורון"מג, וחוף ים המלח
 .אבני חפץ וקרני שומרון, מגדלים: נזקי שפני  סלע בישובים הבאים .2

 .17תנים ומובלעת , קיבוץ בית הערבה: נזקים של זאב .3
 .17נוקדים ומובלעת : נזקים של שועלים .4

 .קיבוץ בית הערבה, מדבר יהודה וים המלח: נזקים של דורבנים .5

 
 :פיקוח  תשתיות נעשה

 מחלף אדומים , הר גילה, ומרוני הטוב מישור אדומיםהש –קו התפר  .1
 .זעים –צומת א 

 .ש נבי מוסא"ביוב מט .2
 .הנחת סיב אופטי השומרוני הטוב –טלפון  .3

כביש השומרוני הטוב , נתיב תחבורה ציבורית מחלף אדומים, כביש גישה לקיבוץ אלמוג –כבישים  .4

 .מישור אדומים
 .מעביר מים דרומית לחצצון קצת לפני הסלוודורי', ורג'מעביר מים בדרך גישה לסנט ג –מים  .5

 .קו חשמל ליריחו ממצפה יריחו לנבי מוסא –חשמל  .6
 

 :מקצועי

 .מעקב אחר צמיחת הבן חורש בשמורת קנה סמר .1
 .בים המלח 90בוצע סקר צמחים מזרחית לכביש  .2

ז "בליווי של יקל בן גוריון מצידו הירדני של הנהר  לצידו הישראלי' י אונ"בוצע חתך רוחב לירדן ע .3
 .גשר אלנבי באתר הטבילה

 .ניטור עטלפים בשמורת עיינות צוקים .4

 .נשרים 14כ נלכדו "סימונם ושיחרורם  סה, התקיימה לכידת נשרים בתחום האכלה בנחל חצצון .5
הצבה של מתקן לדיגום אוו  לשם מחקר בנושא מיקרוביולוגי אוניברסיטה העברית ירושלים בעיינות  .6

 .צוקים
 .קר קיני נמלה אורגת בשמורת טבע עיינות צוקיםבוצע ס .7

 .בשנה שעברה 150יעלים לעומת  163התקיימה ספירת יעלים בצפון ים המלח וספרו  .8
 .נשרים שנלכדו בסמוך לנחל חצצון במדבר יהודה 35ניטור  .9

 .מחקר האוניברסיטה העברית בנושא מיקרופאונה  על עצי אשל בשמורת עיינות צוקים .10

 .גיאולוגי בנושא קצב ערבוב מי המעיינות במי ים המלח בשמורת עיינות צוקיםסקר של המכון ה .11
בכנס לקחו חלק . כנס מדעי באוניברסיטת חיפה בנושא נזקי זיהום האוויר והשפעתו על הטבע .12

 .חוקרים בשלוש מדינות
 .כיתתית במכון דוידסון ברחובות –כנס למידה חוץ  .13

 .סקר זוחלים בצפון ים המלח .14

 .הידרולוגים וביולוגים, גיאולוגים: בהשתתפות" גורל ים המלח"נושא סדנת חשיבה ב .15
 .בטיחות בדרכיםרענון נהיגה במסגרת  .1

 .ו עם גורמים אזורייםנלותורועי קיצון ותרגול של פעיק מחוזי לטיפול בא"הקמת חפ .2
 .התקנת שעוני שבת לתאורת ביטחון באתרים .3

 
 

 ש"סיכום מבקרים מחוז יו
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  2010מבקרים שנת  אתר

 2009משנת  19.5%עליה של   85,644 הרודיון

 2009משנת  54%עלייה של   137,466 עיינות צוקים

 2009משנת  32%עלייה של   405,872 קומראן

 2009משנת  29%עלייה של   131,886 עין פרת

  17,000 השומרוני הטוב

 2009משנת  24%עלייה של  53,991 אתר הטבילה

 
 

 
 

 וצעו ולא תוכננומשימות עיקריות שב
 

 2010  

  8  חילוץ מטיילים

  13  כיבוי שריפות

  2  בדיקת תאילנדים

  6  גירוש עדרים משמורות טבע

  21  ל"תיאום אימוני צה

  82  טיפול בנזקי חקלאות

  91  ירי -מניעת מחלת הכלבת

  171  הסרת שילוט בלתי חוקי

  241  השלכת פגרים -תחנת האכלה

י "תשתית שנבדקו עתוכניות 
  הפקחים

128  

  34  פגיעה בשמורות טבע

  44  פגיעה בערכי טבע מוגנים

  13  ברירת קנס

  17  אירועי צייד בלתי חוקי שטופלו

  5  אירועי הרעלה

  0  בנייה בלתי חוקית

  1  סימון שבילים
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 מחוז הדרום

 
 צבועים ירוקהאזורים השמורים , מראה המחוז בגוגל

 

 
 

 2010נושאים מרכזיים שהשפיעו על תוכנית העבודה 

 
 שיטפונות ומשקעים חריגים בעוצמה ובכמות בכל הנגב •

 תיקון מסוים לרצף שנות בצורת והתפתחות עקה על המערכות האקולוגיות 

  
 עליה במבקרים והכנסות -יציאה מהמשבר הכלכלי  •

 יצועקידום תכנון וב -תקציבים זמינים לפיתוח  •
 עליה גדולה בתכניות לביצוע -אנרגיה חלופית  •

 (קושי בהגנת חיות הבר ) י פקודת הכלבת "אי חידוש היתרי ירי עפ •
 .גורם נזק, פ"ש/ א "איסוף פרוע בש -עליית מחירי הברזל  •

קליטת פקחי , פקחים,      אקולוג, ממונה אכיפה, ר ערבה"ממ -תחלופת עובדים : המשאב האנושי •

 .שה לגמלאותפרי, טיולים
 (בעקבות ההשחתה ) פרויקט שיקום עבדת  •

 ערבית, תשאול וחקירות -הכשרות עובדים  •
 .מגבלות בביצוע אירועים באתרי הרשות •

 למרגלות המצדה פרויקט אופרת נבוקו •

 (קווי גז חשמל ועוד , כבישים) תשתיות לאומיות  •
 הרחבת נחלות והכשרות חקלאיות חדשות: חקלאות •

 כתיבת נהלים,בטיחות שיפור הביטחון וה •
 עבדת, מצדה, תל ערד, שבטה: שימור אתרים •

 טיפול בהיתרי בניה ורישיונות עסק  •
 הנעת הפעילות בנושא הבקרה התקציבית •

 

 דגשים לטיפול
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  :משאבי אנוש

 ס לניהוג והכשרות"השתלבות בבי, חניכת העובדיםוהכשרת , ועדות קבלה זירוז •

 .נגב צפוני ה"קליטת צוות צעיר מחו •
 

  :תכנון
, עגור צפוןחולות , מצדהסובב ה, עין גדיבנאת  הסכמותפ ו"שתקידום  - בשטחים מאוימים טיפול •

 ".קול אמריקה"

 .  ט לפי סדר העדיפות"ל וש"והמשך קידום הכרזת ג" צבעי הרמון"ל  "תכנית ג •
 

 : פיתוח
 השלמת שבטה, אשלים, תל ערד, חניון מצדה - השלמת מכרזים ותחילת ביצוע •

ליווי פרויקט שיקום הנזקים , (ש אילן רמון "ע) ת ביצוע פרויקט שדרוג מרכז המבקרים ברמון  תחיל •

 . ל עבדת"בג
 שיקום תשתיות באתרים -תחזוקה מונעת  •

 
 : אקולוגיה

 הרחבת הניטור במחשבי כף יד לכלל הפקחים •
 ביצוע סקרים אקולוגיים וטיפול במקורות מזון לא טבעיים •

 שיזף, מכתשים עין יהב -ורות השלמת תכניות ממשק לשמ •

 ב ערבה"ל אוגדת עזה וחטיבת מג"השלמת האמנות מול רפא -ל "צה •
 מצדה, עבדת, אשכול, ג"ע ע"תב -טיפול בהיתרים  •

 
 :כלכלה ויזמות

 טיפול ביזמים חורגים , ליווי יזם אשכול, יזמות מצדה מזרח, סיכום יזמות תל ערד  •

 חניון בארותו, אשכולי באתרהבריאות . תביעה מ -מחלקה משפטית  •
 .המטההכנת תכנית לקליטת קהל בשטחים הפתוחים בליווי  -קליטת קהל  •

 (.טיפול בזיהום המים )  נחל בוקקבל "כי -שיתופי פעולה  •
 . ל במחוז"באתרי מורשת וג -מ "משרד רוה תמרפרויקט  •

 
 :אכיפה

 .וזירוז הליכים יועץ אכיפהבהמשך ליווי פקחים  •

 
 

 המשך הטיפולנושאים מרכזיים ל
 

 שטחים פתוחים 

 הרחבת נחלות ויישובים וליווי הכשרות חקלאיות חדשות: חקלאות •
 ניהול וביצוע, הכנת תכנית לקליטה -ממשק מבקרים בשטחים הפתוחים  •

 
 תשתיות 

 'אנרגיות חלופיות וכד -התמקצעות ומיסוד תחום התשתיות  •

 ליווי פעולות הכרייה במפעלי הפוספטים וים המלח •
                                                                                                                      

 שיקום מחצבות
 .ים המלח, מכרות הפוספטים, שיקום מחצבות במכתש רמון •

 
  בטחון ובטיחות 

 ם ועבודה בהתא, תרגול, כתיבת נהלים פרטניים, שיפור הביטחון והבטיחות •

 התמודדות עם אירועים אקלימיים  קיצוניים •
 גבול מערבי ועוטף עזה, שיפור הביטחון האישי במדבר יהודה •

 
 ל "צה

 מכשול קו תפר וגבול מצרים, ש"ליווי פעילות הבט, הגברת פעילות האימונים •

 
 שימור ושיקום אתרי מורשת 

 פרויקט שיקום עבדת •
 חפירת מפעל המים תל ערד  •

 שבטה וממשיתל "שימור מכלולי ג •
 

  אקולוגיה 



 0202ג "ח רט"דו

 020 

 טיפול במינים פולשים ומתפרצים ומיסוד התורה •

 פרויקט אישוש אוכלוסיות הדורסים •

 ניטור אוכלוסיות בסיכון בשמורות ובשטחים הפתוחים •
 הכנת תיקי ממשק •

 מאגרי מידע ודיווח שדרוג •
 בחינת מצב בתי הגידול במחוז •

 

 תכנון 
 קידום הכרזה והגנה על שטחים ערכיים •

 .י חוק התכנון והבנייה והרפורמות"י תוכניות עפליוו •
 

 אכיפה 

 הצטיידות הטמעה ופיתוח אמצעים מתקדמים לאכיפה •
 הכשרה וחניכה מקצועית •

 חיזוק מערך חקירות ומודיעין •
 

 משאבי אנוש
 תכנית הכשרות רב שנתית •

 קליטת עובדים ישירה במחוז  •

 
  פיתוח

 רמון.מ.פרויקט מ •
 ההנגשה  פיתוח  חניוני הלילה ופרויקט •

 קידום פרויקט ציר צבעי הרמון •

 . השלמת תכניות למבנים קיימים וטיפול לפי תוכניות חדשות •
 חדשות לאתרים ע"הכנת תב •

 
  חינוך

 בדגש על האוכלוסייה הבדואית" אתר קהילה"גיבוש תכניות  •
 העמקת הפעילות בתכנית צבא ושמירת טבע •

 תחילת פרויקט תעשיה ושמירת טבע ברת קיימא •

 נגב צפוני ה"וות צעיר מחוהקמת צ •
 

 קהל וקהילה
 קיימות באתרים הסדרת יזמויות •

 פיתוח פעילות כלכלית נלווית •

 הכנת תכנית אב לקליטת קהל בשטחים הפתוחים •
 פיתוח תכניות ערכיות להשלמת חווית הביקור •

 הכנת תכניות שיווק ייעודיות •
 

 "נזקי חקלאות"

 טיפול בהרעלות ומינים פולשים ומתפרצים •
 ת עובדיםהכשרו •

 הכנסת קבלני ביצוע •
 

 
 מדגם ותקצירי מצגות מסיכום שנת העבודה
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6 9 5999
יום עיון מחוזי

מחוז דרום4 אסף צוער

 רשות הטבע והגנים
 
 

 הספירה היא רק אמצעי למטרה בעזרת מין אינדיקטור

מין שמושפע מהגורמים שלדעתנו –מין אינדיקטור 

 קל לדגום אותוחשובים למער ת האקולוגית ו

שינוי בגודל האוכלוסייה

מצב המערכת האקולוגית

מטרת הספירה היא להעריך את מצב  

הטבע

 

 9988 9989 9999 9999 9995 999 9994 9992 9996 9997 9998 9999 5999 5999 5995 5997 5998 5999 5999

חצרים 4 77 434 87 424 244 447 68 455 247 245 93 445 497 24 4 4 459 98 44 

צאלים 427 96 59 44 46 4 7 47 28 29 26 44 2 25 44      

שלום-כרם 56 36 76 48 54 43 37 23 32 6 24 49 46 5      

רביבים 34 9 42 39 3 7  44  4 6 4 3 5      

ניצנה 49 34 48 42 38 23 38 8 7 7 4 6 5 4     9

                    

276  סה 249 329 26 289 394 269 438 223 266 29 442 494 225 24 4 4 459 98 449

5999ועד  9988תוצאות ספירות חוברות משנת 

   ישנה בעיה להשוות בין הספירות בגלל מאמץ ספירה שונה

ועלולים  מאבדים אינפורמציהאבל אם נבחן רק את חצרים אנחנו   אז אולי נשתמש רק בחצרים

  לדוגמא שישנה עלייה במספר החוברות להסיק מסקנות שגויות 
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אתריםבמחוז דרום לפי הנגב הסתיו של צבי נתוני ספירות 
שמורת שיזף-99מטווח

49-99 ביש 

99מערבית ל ביש 

Total

Model + 95% CI

יציב 5999ועד  5999מניתוח סטטיסטי של הנתונים נראה ש מות הצבאים בספירות מ 

מודל

 

0
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350

400

צניפים ציחור קצב חיון מערבית ל ביש  
49

  99בין  ביש 
49ל

  99מטווח 
ושמורת שיזף

ס ום

5999

5999

  4 2ו 9  2תוצאות ספירות צבי נגב בסתיו בשנים 

במחוז אילת ודרום

מחוז 

אילת מחוז דרום
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           -                       ₪ 

                                                                               
       

           –                    

                  JCB

                                                 

                                

                 

         –                                               CO2–            

                                                             –              

                                                                   
                                                                           

                         

 

הריסת קשתות

הריסת קירות

הריסת משקופים הפלת עמודים

מריחת צבע

השחתת פריטים

השחתת האתר

 

אחרי השיקום–קשתות ברובע הביזנטי 
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•            
•            
•         
•              
•     
•           

                       
                 

                
ריכוז של בעיית נתק שכבת הטסלטום מתשתית  –טיפול שנתי קבוע לפני ואחרי עונת גשמים 

(י ונדלים"ע 98-שחזור לאחר ההרס ב  )עקב שחזור בטסריי שטוחות ורדודות4 הפסיפס

 רובע כללי על כל הפסיפס4 שיבוץ מקומי4 החלפת לקונות בחומר מחודש: הפעולות המבוצעות

 צוות שימור מצדה4 אורית וצוות שימור שבטה: ביצוע ליווי והנחייה

 

צוות שימור שבטה

                         
                             

 

                         
                             

                                                 
     

                                                 
                                               

                                           
        

                                                      
                              –           -       
              –       
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שביל נכים  

שמורת עין גדי
הל שמורת עין גדימנ –דודי גרינבאום 

מחוז דרום  4 2כנס סיכום שנת 

 

:רקע

4שנה  4 -שמורת עין גדי מוכרזת כבר כ•

 ביקרו ונהנו בה מיליוני מטיילים במהלכן•

 בעלי מוגבלויות לא יכלו לעשות זאת•

ג לשנות מציאות "החליטה רט4 5  2בשנת •
 זאת

הביטוח הלאומי נרתם כשותף לשינוי ויצאנו •
 לדרך

 

 דני והצוות4ציון-הקמת המרפסת  
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5999סי ום אירועי א יפה 

מחוז דרום 5999 נס סי ום שנת 

  ממונה א יפה גודקרדוד 
 

 4 9-2  2חות אכיפה "השוואת דו

  587  - 9  2כ ב "סה

אירועים 364

  4 4  -  4 2כ ב "סה

אירועים 265
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סיכום לפי חודשים
2  9

2 4 

 
פילוח לסוג האירוע

 
 

  4 -החזקת ערך טבע מוגן 

  2 -הכנסת חומר זר לשמורה 

  4 -טיסה מעל אזור אסור 

  4 -פגיעה בשמורה 

  3 -ט עין גדי "עישון בש

  4 -גלישת צוקים במקום אסור 

  3 -ל "הוצאת רכוש מג

  3 -הקמת רעש 

אירועים 48 -כ "סה         
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 תכנון ומיפוי אינטרסים ברמת המחוז

 

                                  
                                             

                                            

                                           

                        
                         

                     

                          
                         

                       

                                                                     

                                                    
                                                         

                                          

                                                        

                                                       

                                           -     
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 פ עמותת ארץ בראשית קהילות ועמיתים"טיוטת מיפוי הנגב בשת

 

             -                                      

ש"ב

         

                             
                                  
 
                                       
                                         
                                           

                           
                                          
                                      

                             
•                        
•                                     
•              -                        
•                                     
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שיטפון קיצוני 

שיקום ופתיחה-התמודדות

פקח בקעת צין4 עמרם צברי

מחוז דרום  4 2כנס סיכום שנת 

 
 

ונמשך גם בימים   74mm שטפון   : 2בשעה   4 4 47 -ב
 שאחרי

בשל המצב ההחלטה להתמקד בעין עבדת בשלב  
4  הראשוני והתמודדות עם כמות האנשים הרבה שהגיעה

כוח אדם בשל השיטפונות בבעיתכאשר אנחנו 

 
 
 

   בעזרת הנס   
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בקעת צין

מאות מטרים של דרכים נהרסו

שלטים נסחפו 

ציר סרפנטינות ברובו לא קיים ולא ניתן לנסיעה 

תווי השטח השתנה 

חניון הלילה סרפנטינות נפגע 

הדרך ממעלה צין ציר הנפט עין זיק נפגעה

אפשרית היתהעבודה עם הטרקטור לא תמיד  

בגלל הבוץ

 

חניון לילה חוד עקב

ציר הנפט

עין זיק

ציר הנפט
 

 
 

 

שביט וקנין -מר ז הזמנות מחוז דרום 

רשות הטבע והגנים  

 4 2סיכום 

מבקרים באתרים   
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שביט וקנין -מר ז הזמנות מחוז דרום 

5999-5996: בשניםסי ום מבקרים באתרים 

:5996מבקרים :5997מבקרים :  5998מבקרים :5999מבקרים :5999מבקרים :שם האתר

4489 467456249747744494997492464949עין גדי

944927944868954794954296 47478תל ערד

 2452447 54696584 94792   3442תל באר שבע

774973694942774698824959894267פארק אש ול

4699794289 46948997547927  364רמון  מ

474795544999584486544959564669חי רמון

94926464428 5 54645 4442254942עבדת

9464995 795747479294786959429 49 44עין עבדת

73344446974999759499227944962924926מצדה

 458  94487 54997574998 294878אור וקול

22 79564987574 94 24759 284378ממשית

4 4462748434446246754464447824442648744439845כ"סה

 
 

שביט וקנין -מר ז הזמנות מחוז דרום 

 5999-5998: בשנים– בפסחבשטחים הפתוחים מבקרים   מס

:  5998מבקרים :5999מבקרים :5999מבקרים :האזור

949992469994999הר הנגב הגבוה 

4499 4299 74299חולות עגור

9949997429964499בארי בשור

954999924999944999ערבה תי ונה  

4999924699 949995 מעלה עקרבים -מ תש גדול 

499994599 949995 מ תש רמון

946998499994699מ תש קטן  -מישור עמיעז 

2479924999994499הר הנגב הדרומי

49998499974599 9חוף ים המלח

649994499954299מדבר יהודה

95499999מצוק הצינים

  8743  246 4  44448כ"סה
 

 

66

מספרי מבקרים באתרי המחוז

                    
     -   

      

        

                           1,462,6751,190,516   

  

מלחמת עופרת יצוקה  - 9  2•

שנת התאוששות  -  4 2•
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 !ההון והמשאב האנושי  -משפחת עובדי מחוז הדרום 

 

 
 

 

 !להתראות בשטח , ניתן לקבל פרטים נוספים
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 מחוז אילת

 
 מבנה מחוז אילת
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 2010אירועים מרכזיים בשנת העבודה 

 

 .שנים יבשות 10נפתחה עם שיטפונות בכל שטחי המחוז לאחר  2010שנת  -
 .מפרץ אילת וגרמה לנזקים גדולים בשמורת ים האלמוגיםסופות דרומיות פקדה את  6סידרה של  -

 .מינוי פקח הרי אילת במשרה מלאה -
 .קליטת אקולוג ימי חדש -

 .ה אילת"קליטת רכזת הדרכה למחו -

 .מנהל שמורת האלמוגים מקבל אחריות על כל מפרץ אילת -
 .א גדולים"הקמת מכשול בגבול המערבי דורשת משאבי זמן וכ -

 .ירוע זיהום ים בשמורת ים האלמוגיםבא" להבה ירוקה"הפעלת  -
 .אוגרי נתונים  G.P.Sמחקר זאבים מבוסס על משדרי  -

 

 תכנון אזורי
 

מתכנן למזעור נזקים /שיח עם היזם-בדיקתן וניהול דו, ריכוז תכניות חיצוניות למיזמים ותשתיות -
 .לטבע ולסביבה

מבואה , איגרא בעמק ססגון מלון קבוצת: מיזמים אזוריים עיקריים להם הוגשה עמדת מחוז אילת  -
תכניות לחוות , שבילי אופניים בתמנע ובאזורים אחרים, תכנית לכריית נחושת בתמנע, לפארק תמנע

מחצבת , א"מיזם טורבינות רוח של קצא, שדה תעופה תמנע, חבל אילות. א.סולאריות במשקי מ

סוגיית הכרייה , ץ סמרהרחבת קיבו, חווה לגידול פטריות בשטחי המשתלות, מחצבת שחורת, רודד
 .ופארק יהל 9/19קידוחי מקורות קטורה , בחולות סמר

 
 תשתיות בביצוע ובפיקוח המחוז

 

 .90וכביש  40לאורך כביש  161קו מתח עליון  -חברת חשמל  -
 .בקטע שבין אילת ליטבתה 90שדרוג והרחבת כביש  -החברה הלאומית לדרכים וחברת דרכים  -

 .חים במסגרת הכרייה במפעלי תמנעקידו –( אהמסה)ערבה מיינס  -
 .שדרוג קו סיירים –מקורות  -

 
 קידום סטטוטורי והכרזת שמורות טבע

 

 .במסיב אילת 1חיון והרחבה -נחלים קצב: לקראת הכרזה  -
 .שמורת חולות סמר: לקראת אישור למתן תוקף  -

 .שמורת ערבת עברונה וגן לאומי חוף דרומי: המשך קידום  -
 

 פיתוח

 
 .אילת-סיום בניית מקטע שחרות –ופניים שביל ישראל לא -

 . סיום הבניה -בר יטבתה -כלוב ברדלסים בחי -
 .סיום התכנון –בר יטבתה -כיתת לימוד חי -

ג ובהמשך לדיון במועצה הארצית "התכנית מוכנה להצגה בפני מליאת רט -בר יטבתה -ע חי"תב -

 . לגנים לאומיים ושמורות טבע
להיכנס לפרויקט ההנגשה בין עשרת האתרים הראשונים  האתר מיועד -בר יטבתה -הנגשה בחי -

 .ברשות
טרם , 12צ דורשת הסדרת הצומת מכביש "עמדת מעהתכנון הושלם אך  -מבואת הקניון אדום  -

 .אישור המבואה
  .המשך קידום התכנית –ע שמורת האלמוגים "תב -

 (.מדידות) של תכנוןשלבים ראשוניים  -גן לאומי חוף דרומי  -

 
 הפיקוח ואכיפ

 
פקח תשתיות , אקולוג, תכנית פיקוח בסופי שבוע כוללת מלבד פקחים אזוריים גם את מנהל המחוז -

הרי אילת , ערבה דרומית)בכל סוף שבוע מפקח תורן בכל אחד מאזורי הפיקוח . ופקח טיולים

 (.ונחלים גדולים
 .והסברהנערכו מבצעים לריכוז מאמץ במרחב ערבה דרומית וכן במרחב הימי להגברת אכיפה  -

נערך מבצע הסברה וחיפוש בכליהם ומגוריהם של עובדים זרים מתאילנד המועסקים במשקים  -
 .לאיתור פעילות צייד לא חוקי, החקלאיים בחבל אילות

 .מפקח ומתחזק את החוף הדרומי הלא מוכרז כשמורה, צוות שמורת האלמוגים -
ים באתרי ובנחלי המרחב וכן בחופי נערכו מבצעי ניקיון רבים עם גופים אזרחיים והתנדבותיים רב -

 .מפרץ אילת
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נחל גרזי וצוקי שיירות וכן שדרוג  -מאמץ רב מושקע בסימון גבולות ושילוט בשמורות טבע שהוכרזו  -

 .הסימון בצפון שמורת טבע מסיב אילת

נסיעה פרועה על החולות מזיקה לצומח ולחי . האזור בתהליכי הכרזה. מאמצי אכיפה בחולות סמר -
 .מוגבלת ביותר, ת אולם היכולת לאכוף עקב סטאטוס השטחבדיונו

 .פיקוח מוטס בחגים לאיתור תנועת מטיילים ועבירות על החוק -
הסברה ואכיפה בנושא רכיבת אופניים על גבי שבילים רגליים בשמורות טבע , מאמץ להסדרה -

 .מוכרזות

 .מתקנים/שילוט ועזרים, סימון, בדיקה -תחזוקת מסלולים בשמורות  -
-בשיתוף עם היחידה הסביבתית אילת, ן התראה לישובי חבל אילות לפינוי פסולת חקלאיתמת -

 .אילות
 

 : נתוני אכיפה -

 

 2009שנת  2010שנת  העבירה

 23 15 דיג

 40 36 שליה ופגיעה

 17  האכלת דגים

 11  חריגה ממסלול

 38 24 חצית קו חוצה

 2 2 כניסה לא חוקית

 14  הכנסת מכשיר מסכן

 11 44 ה בשמורהפגיע

 6  השלכת פסולת

 5  נהיגה בחופים

 11  ערך טבע מוגן' החז

 4  חומר זר

 182 121 לסך הכו

 
 מדע וממשק -אקולוגיה 

 

בכל ( תשיטפונו 3ולעתים עד )ת לשיטפונוגשמים שגרמו ( 26-27/3, 25-26/2, 18/1)החורף ירדו בנגב הדרומי 
 .הנחלים

 
 

 צומח
 הגשם החורפי הביא. הגיבו בלבלוב ופריחה( מיני מפתח)תן ואטד עצי שיטה והשיחים רכפ

שנתי -הצומח הרב. ושרדו מעטים, אך נבטו הרבה שיחי רכפתן, עצי שיטה ושיחי אטד( נביטה" )גיוס"למעט 

 השנים  10הפסיד כמחצית ויותר מכמותו במהלך ( עיקר המזון לצמחונים)
העצים והשיחים בשולי המלחות ובנחלים  .בהרי אילת -בעיקר בנחלים בעלי אגן ניקוז קטן, השחונות

 הגדולים נהנים מהיצע מים טוב יותר וסבלו פחות 
 (.  ראו ניטור דקלי דום וימלוח שכבר בוצעו)מרצף השנים השחונות 

 

 
 

מספר עלים ממוצע בקבוצות דקלי דום
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 חי
יות כך גם אוכלוס. נמוכה" מדרגה"והתייצבה על , 2000מגודלה בשנת ¼   -ירדה לכ היעליםאוכלוסיית 

כי  -ולא השנה, תהיה איטית, אם תחול, ההתאוששות. צב הדורים-שפנים וחרדוני: המינים ההרריים האחרים
 (. לפני הגשמים)היעלות מתייחמות ומתעברות באוקטובר 
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אם , ירדו אף הן והשיפור במצבן" נחלים הגדולים"בשולי מלחות עברונה ויטבתה ובהצבאים אוכלוסיות 
 (. גם צביות מתייחמות בסתיו) יהיה איטי, יקרה

 . האוכלוסיות -ספירות הצבאים מצביעות על התייצבות רוב תת

  
 

 .בעיקר בגלל המספר הקטן של הנקבות הבוגרות, גדלה לאט צבי השיטיםאוכלוסיית 
 

 

ספירות מדגם של יעלים בהרי אילת
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מנוטרת באמצעות ספירת רצפי עקבות ( צבוע, תן, זאב, שועל מצוי)בערבה הדרומית הטורפים אוכלוסיית 

 .ניכרת ירידה בפעילות הזאבים בשנתיים האחרונות. ל דרכי עפר בעברונה ויטבתהע
 

   
ראובן הפנר )ת בנחלים הגדולים השיטפונודעכה ולא התאוששה לאחר ( חולות) שועל הנגבאוכלוסיית 

 (.לפי לכידות ראובן הפנר) הקרקל וחתול הברכך כנראה גם אוכלוסיית (. אלי גפן' ופרופ

 . בשטחים החקלאיים, מדוללים בעיקר במסגרת טיפול בנזקי חקלאותים ופולשים מינים מתפרצ
הטיפול מבוצע בשמורות . שהם מינים פולשים נכרתים והגדם נמרח בגרלון שיטת עלי ערבה ועצי ינבוט

 .עצי שיטת עלי ערבה 200 -עצי ינבוט וכ 10 -מדי שנה מטופלים כ. טבע ובשטחים פתוחים בין הישובים

 השבה
 .בשיתוף מחוז דרום,  נקבות צעירות לאזור עין שחק 2הושבו  -אם לבןר

 
 מניעת נזקי חקלאות

 
 .ג"י רט"י קבלן המועסק ע"ע, חבל אילות במניעת נזקים בחקלאות. א.ישובי מ 11 -מתן שירות ל -

 .כל שאר הפקחים, בנוסף עוסקים בתחום. י המחוז וחתום בחוזה שנתי"הקבלן מנוהל מקצועית ע -

 .י מועצה אזורית חבל אילות"הפעילות ברובו ע מימון -
חיפויי , חממות, השקיה)ולמערכות התומכות ( ש וכוורות"גד, תמרים)עיקר הנזקים ליבולים השונים  -

 (.ניילון
 .המאמץ והקושי במיוחד בלכידת דרבנים ותנים. שועלים ודררות, תנים, עיקר המזיקים הם דרבנים -

עלו בשל מערכות בקרים המותקנות על המלכודות ומדווחות השנה שודרגו שיטות העבודה והתיי -

כמו כן שימוש נרחב במצלמות מעקב המשפרות את התוצאות ומלמדות . smsבזמן אמת בהודעות 
 .מאוד

 .פיילוט של מיפוי מאורות דרבנים בערבה וניטור עקבות ותצפיות בשטח -
 

 
 

 

נוכחות זאבים בעברונה ויטבתה 2005- 2011
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דילול מזיקי חקלאות במחוז אילת בשנים 1999- 2010 

 )2010- חלקי: ינואר-אוקטובר(

0

20

40

60

80

100

120

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

ה
ר
ר
ד
ן-

ב
ר
ד
 -

תן
 -

על
שו

0

100

200

300

400

500

600

700

ם
בי

ר
עו

תן
שועל
דרבן

עורב הודי
עורב חום-עורף
דררה



 0202ג "ח רט"דו  

 003 
 

 

 

 ריכוז נתוני דילול לפי השנים
 

 דרבן שועל תן שנה
ב עור

 הודי
-עורב חום

 דררה עורף

1999 
 

9 1 382 
  2000 5 10 2 597 78 

 2001 33 15 2 444 450 
 2002 4 15 6 43 37 
 2003 14 26 0 105 255 
 2004 21 5 9 225 146 

 2005 54 74 34 193 115 

 2006 45 98 20 347 174 

 2007 47 86 16 132 287 

 2008 25 75 29 266 153 45 

2009 33 32 38 589 69 75 

2010 36 4 16 454 107 20 

 

 :פ יישובים "ריכוז נתוני טיפול במניעת נזקי חקלאות ע
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      4 1 1     1 3 9 3 1         3 7   2094 80 

1     3         1   5   1           6   1680 89 

      4       1                     45   2081 85 

1     1   2                             1246 62 

1     2   2                             1088 58 

2     2   4                             2134 90 

      5   4                             2466 98 
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2010 1 10 5       5     8     6 6     1 6 2 1   

2010 2 11 2     5 10     8     2 6       6 2 2 1 

2010 3 10 1   2 6 6     7       4       3   1   

2010 4 8         7     7       6       6   2 1 

2010 5 8     1 8 4     5       5       4 2 3 1 

2010 6 10   1     4     7       6       3   4 2 

2010 7 6         3     8       8       6   1 3 

2010 8 13 10       11 4   10       8 4 0   8   5 3 

2010 9 14     5 2 8 1   7       6       6   3 3 

2010 10 12         9 1   7       4       5   3 2 

2010 11 9 1       6     7       10   1 2 8 2 3 1 

2010 12 9         5     8       9       7   6 2 

סיכום 
2010   120 19 1 8 21 78 6   89     8 78 4 1 3 68 8 34 19 
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4     5   6     3 1 16 3     1 4   1 8 7 3028 131 

3     5 1 3       1 1   1     1   1     1613 95 

10   2 4 1 3       2 2   1   1 3   1     1923 100 

7 1 2 3   4   3 3 2 4   2 4   4   2 1 2 1970 94 

7     4   6                             1998 77 

36 1 4 42 3 35   4 8 9 37 6 6 4 2 12   8 67 9 23321 1059 

 

 ל"עבודה מול צה

 
המחוז מלווה באופן . גבול מצרים, ת עבודות הקמת המכשול בגבול המערבימתחילו, בשלהי השנה -

לרבות קביעת התוואי של הגדר בשטחי שמורות טבע , אינטנסיבי את התכנון ואת הביצוע בשטח
גויס , במסגרת הפיקוח על העבודות. למזעור הנזקים הנופיים, ושטחים בעלי רגישות נופית גבוהה

 .פקח תשתיות נוסף למחוז

דיונים וסיורים רבים של המחוז עם גורמי . אין עדיין פתרון למכשול בגבול, נטפים-גזרת טאבהב -
 .עדיין ללא פתרון, ל בנדון"השטח והתכנון בצה

 .ופיקוד דרום בכל הממשקים 80ר "שיתוף פעולה עם אוגמ -
הקמת , יהצבת בולדרים לחסימות לאורך הגבול המערב -ליווי התכנון והביצוע של תשתיות האוגדה  -

 . תרנים עם אמצעים טכנולוגיים למודיעין ושדרוג צירי הטשטוש

 .ש המתארחות בגזרה"מתן הרצאות על בסיס קבוע לחיילי יחידות הבט -
ט עוטף אילת והתחלת עבודה בנושא דפדפות לחיילים "שדרוג מערך ההסברה והתקשורת עם משל -

 (.צירים וחוקים בשמירת טבע, ותגבול)ש עם שמירת טבע "והפקת מפות המשלבות את גזרת הבט
הערכות ותכנון מחדש באשר לשימושים המותרים בשטחי , לאור הכרזת שמורת טבע צוקי שיירות -

 .1001 -ו 326אש 
 .קיום פורום גבול מערבי פנימי בשיתוף מחוז דרום -

נדחית והאוגדה מוותרת על , "תעלומה"לחסימות במרחב , דרישת האוגדה לעבודות עפר נרחבות -

 .בודההע
 (.ר שגיא"חטמ) 340-360. ד.ליווי התכנון והביצוע של מכשול עומק בגזרת ק -

 
 אחזקה וטיפול בשטחים הפתוחים

 

, מוקדי הבערת אש)שדרוג חניוני הלילה בערבה הדרומית לטובת המטיילים ושמירה על הסביבה  -
 (.ניתוב ושילוט

י הפעלת "ע, עמוסים במבקריםהגברת הפיקוח וההסברה במרחב היבשתי והימי בימי חג ומועד ה -
פיזור עץ , להסברה" באנרים"תליית , הצבת תאי שירותים, הצבת מכולות אשפה, תחנות מידע

 .למדורות וחלוקת חומרי הסברה
 .תחזוקה שוטפת בחוף הדרומי של מפרץ אילת לצורכי שמירת טבע ושירות לציבור המבקרים -

 .מנחיתה בבריכות חמצון בערבה הדרומיתמתן מענה לבעיית הפגיעה בעופות נודדים כתוצאה  -

 .חבל אילות בהסדרת שבילי אופניים במרחב. א.שיתוף פעולה עם מ -
ס בנושא טיפול בפסולת חקלאית "אילות והמשרד להג-שיתוף פעולה עם היחידה הסביבתית אילת -

 .של משקי יישובי החבל
 .ונים ומתנדביםמבצעי ניקיון רבים בשטחים הפתוחים בשיתוף עם גורמים ציבוריים ש -

 .אילות-שיתוף פעולה מלא עם יחידת החילוץ אילת -

 
 תרבות ארגונית

 
 :  השתלמויות במסגרת המחוז

 . 2009כנס סיכום שנת עבודה  -

, אגף ים וחופים, ס"קורס ותרגילים במניעת זיהום ים בתחנה למניעת זיהום ים של המשרד להג -
 .אילת

 .למוגיםקורס מצילי ים וקורס משיט סירה בשמורת הא -
 (.צומח וגיאולוגיה, עופות)השתלמויות אקולוגיות  -

 .השתלמות עזרה ראשונה -
 

 : ג"השתלמויות במסגרת רט

 .קורס אכיפה לפקחים חדשים -
 .השתלמות למנהלי חניוני לילה -

 .השתלמות קופאיות -
 .השתלמות מנהיגות ועבודת מטה לסגנים ומנהלי מרחבים -

 .רכי העבודההשתלמות מחוזית במחוז צפון להכרות עם ד -
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 .מנהל שמורת האלמוגים –משלחת לגרמניה  -

 .ה"קורס מדריכים לצוות הצעיר של המחו -

 
 בר יטבתה-חי

 
 נתוני אתר

 

 אוגוסט ספטמבר ביולי הארכנו לפי בקשת הקהל גם ל(האכלות טורפים )  את פעילויות  הערב. 

   השנה עברו לידנו הדרכות של קורסי מורי הדרך ,שנה של הדרכות  2010שנת . 

  סוף שבוע פראי  ו -1( העמק האדום )תיירות של המועצה אירועים בשיתוף אגף ה 3השנה ביצענו- 

 .פסטיבלי נדידה  שבמהלכם שחררנו דורסים אל הטבע  2
 אנו מקווים להעלות  את מספר המבקרים  2011ב. 

 2010 המשך חיבור החי בר  למוסדות האקדמי  בכל המגזרים  תלמידים סטודנטים  ועוד  ההיית . 

 

 
 מצאי בעלי חיים

 

 מין
 זכר נקבה צעיר כ"סה

 13 13 29 55 ראם לבן

 11 8  19 ראם סהרה

 13 15  28 דישון

 1 6 2 9 פרא

 1 1  2 ערוד

 20 17 4 41 יען

 2 1  3 יעל נובי

 1 1  2 חתול בר

  1  1 חתול חולות

 2 1  3 פנק

 3 1  4 תן

 1 1  2 שועל חולות

 1 1  2 קרקל

 1   1 שועל צוקים

 1 1  2 נמר אפריקאי

 1 2  3 זאב

 שינוי 2010 2009 שנה

- 10% 39,191 43,830 מבקרים ישראלים

  1,274 מבקרים תיירים

 

1,460 15%4 

    2,411 לינות שטח
 

2,152 11% -

  47,515 כ מבקרים"סה

 

42,803 10% -

 ₪  88,376.56 וצריםהכנסות ממכירת מ

 

102,619 16%4 

 ₪  65,113.04 הכנסות ממכירת מזון
 

75.125.9  ₪ 15%4 

 ₪ 153,489.6 כ הכנסות חנות"סה

 

177,744.9₪ 15%4 

 ₪      52,104 הכנסות חניון לילה
 

115,863.2₪ 122%4 

כניסות )הכנסות אתר 

 (והדרכות

417,050.5 ₪ 

 

 411,348.47  ₪ 

  4 
 םשוברי 121,428

1% -

 +29% 826,387₪ ₪ 642,551 כ תקבולים"סה
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 1 1  2 שועל מצוי

 1 1  2 צבוע

 1 ? ? 10 דררה

    7 אוח

 10 2  12 שפן סלעים

    12 בז מצוי

    1 בז עצים

    2 תחמסים

 1 3  4 נשר

    1 עזניית נגב

 1 1  2 רחם

    14 איית צרעים

    3 דיה

    4 חוויאי

    2 עקב עיטי

    3 עקב חורף

    1 עיט צפרדעים

    3 עיט חורש

 2 1  3 דרבן

    16 צב יבשה מצוי

 ? ?  6 קוצן מצוי

   3 10 קוצן זהוב

    13 יפה זנב

 11 1 2 13 מריון מדבר

 3    3 צב מדברי

    1 ארבע קו מובהק

    1 זעמן דק

    1 מטבעון מדבר

    2 זעמן מטבעות

תלום קשקשים 

 מצוי

1    

    1 שפיפון

    2 אפעה

    3 י"צפע א

 1 1  2 עכן חרטומים

  1  1 עכן גדול

    2 שרף עין גדי

תלום קשקשים 

 מדברי

1    

    70-כ עטלף פירות

    1 ירבוע גדול

    2 כוס חורבות 

 1 2  3 תנשמת

    1 קטלן עב זנב

     

    3 ינשוף שדות 

    2 עקרב חול יטבתה

 
 תחזוקה ופיתוח

 
 ת צוות האתר ומתנדבים רבים בשיפור חזות האתר ממשיכה עבוד. 

  הותקנה מערכת חדשה –חשמל עכבריה. 

  (לכול כלוב תאורה )תוקנה כל מערכת החשמל בכלובים 

  חשמל הטרריומים עבר שדירוג  לאחר השיטפון. 

  מזגנים חדשים  2בחנות האתר הוחלפו. 

  המשך  סידור ובנית סביבת עבודה בטוחה  במטבח האתר. 

 יון הלילה הותקן שער חשמלי  בחנ. 

  המשך עבודה על תוכניות חדר החושך 
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 יטות מוכן  וממתין לאכלוס 'כלוב הצ. 

  כרגיל כמדי שנה תקלות בחודשי הקיץ במקפאי האתר 

  ממרכז מבקרים רמון פורק דגם המכתש והועבר לשיפור פני הכלובים 

 לכל כלובי האתר נבנו  מחילות שמאפשרות צפייה בחיות. 

 ב שועל מצוי עבר שדרוג כלו 

 

 ביטחון בטיחות

 
  הפעלת גרורים ומיקום הציוד  ,הכרת הציוד : המשך רענונים של הצוות באירועי אש הכוללים. 

  השנה הוחלפו ותוקנו מפגעי חשמל רבים באתר. 

  בכלובי הנמרים חוזקו הגיליוטינות למניעת  פגיעה בעובדים. 

 ען באילת גרורי הכיבוי עברו שיפוץ במחסן למקצו. 

  כל כלי החשמל באתר עברו בדיקה אצל חשמלאי. 

 בחצר משק נוסף ארון כיבוי שנותן מענה לחציר. 

 

 שמורת האלמוגים
 

 2010נקודות ציון עיקריות בשנת 

 
 גם מספר המבקרים עלה באופן . בקירוב 18%, בשנה זו גדלו הכנסות השמורה באופן דרמטי

 .במספרי המבקרים התיירים בשמורה ההעלייהוא כשהנתון הבולט ביותר , 11%-כ, מרשים

 קבלת אחריות של מנהל שמורת האלמוגים על , שנה זו עמדה בסימן עזיבתו של פקח מפרץ אילת

 . כולל השמורה כמרחב ימי בפועל, והגדרת המחוז את ראש מפרץ אילת, המפרץ
 מספר טונות נחת על כתם נפט המוערך ב. היה אירוע זיהום ים משמעותי בחוף הדרומי, בשנה זו

, הופעל נוהל להבה ירוקה. עקב הגאות, למרבה המזל לא ניכרו נזקים לשונית. הנסיכה באזורהחוף 

 .הגיעו לסייע בניקיון ופינוי חול מזוהם בנפט מהחוף, ג וגורמים אחרים"ועשרות פקחי רט
 תקנות גנים לאומיים , ע גן לאומי חוף דרומי"תב, ע שמורת האלמוגים"קידמנו את נושא תב, בשנה זו

 .והתקנות הימיות החדשות

 עטיפת כלונסאות גשרי : כגון, בשנה זו הושם דגש רב על פעולות תחזוקה לחיזוק תשתיות בשמורה

 טלפוןה, שדרוג תשתית האינטרנט, החלפת מדרגות גשר מברזל לנירוסטה, השונית נגד קורוזיה

 .החשמל והמים באתר
 מכשיר שטיפה בקיטור , כגון כלי עבודה נטענים, חדשים וייעודייםהצטיידנו בכלי עבודה , בשנה זו

 .לביצוע עבודות תחזוקה באופן עצמאי בשמורה

 הן , מניעת פגיעה בערכי טבע, הסברה, חינוך, בשנה זו הגענו להישגים ראויים לציון בנושא אכיפה

 .בשמורה והן בשאר חלקי המפרץ
  שגרמו נזקים גדולים הן למתקני הרשות בשמורה , שנה משופעת בסערות דרומיות ההיית 2010שנת

 .והן לשונית האלמוגים הרדודה, ובעיקר במים

 זאת הודות לנוכחות הפקחים , בשנה זו הסתמנה ירידה משמעותית נוספת באירועי אכיפה בשמורה

 . ושיפור משמעותי במודעות הציבור לכיבוד החוק, בשטח בגישה הסברתית
 

 טבלת נתונים כללים 0201שמורת האלמוגים שנת  

 

 השינוי באחוזים 2010שנת  2009שנת  סעיף

 17.9%4 3,105,640 2,632,779 הכנסות כללי

 22%4 149,784 122,317 הכנסות מנויים

 21%4 35,394 29,167 הכנסות מאפודים

 29.5%4 497,565 384,086 הכנסה מהשכרת ציוד

 13.8%4 74,280 65,232 הכנסה מהשכרת מיטות

 26%4 280,629 222,259 נסה ממכירת מוצריםהכ

 19%4 418,864 350,631 הכנסה ממזנון

 13.7%4 234,344 206,087 הדרכות' מקב'  הכ

 -97.7% 10,000 19,770 צולל. כ' הכ

 134%4 14,200 6,050 תייר. כ' הכ

 -32.9% 11,550 15,350 מאוחרת/ מוקדמת . פ' הכ

 11%4 114,859 103,128 כ מבקרים כולל צוללים"סה

 20%4 32,889 27,371 מנויים' מס

 8%4 83,691 77,440 מבקרים ישראלים

 21%4 31,159 25,713 מבקרים תיירים

 12.8%4 6,549 5,802 מבקרים עם הדרכה' מס
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 -3% 12,225 12,644 רגיל' מבקרים קב' מס

 3.9%4 8,863 8,353 תלמידים' מס

 -5.7% 2,173 2,298 צוללים' מס

 -33% 57 76 מאוחרת/מוקדמת . פ' מס 

 8.9%4 170 156 קבוצות הדרכה' מס

 -17% 185 217 קבוצות רגיל' מס

 -120% 10 22 צוללים. כ' מס

 124%4 168 75 תייר. כ' מס

 4.6%4 1,670 1,596 צלילות גנים עמוק

 21%4 1,611 1,330 צלילות גנים רדוד

 

 ממשק ותחזוקת חוף
 

במסגרת זו מבצע צוות הפקחים עבודות . מופקד צוות הפקחים גם על תחזוקת האתר, כאתר קולט קהל 

 :תחזוקת חוף משני סוגים
 .שילוט וכדומה, גדרות, מקלחות סככות, תחזוקת מתקנים כגון שירותים .1

 .תחזוקת גשרי השונית וכדומה, עמודי חבלול, כגון חבלולי חוף, תחזוקת מתקני ממשק חוף .2
דבר המתורגם , על ידי צוות הפקחים, ת כמעט כל העבודות ללא יוצא מהכללבנושאים אלה מבוצעו 

 .לחיסכון ניכר בהוצאות כספיות לקבלנים
סידור , הכוללת ניקוי, תחזוקה וניקוי מוקדי מדורות: דוגמאות לעבודות תחזוקת חוף במהלך השנה החולפת 

בעיקר , ובחוף הדרומי שניזוקו עמודי חבלול בשמורה 65הוחלפו , שיפור מיקום והחלפת בלאי בחדש

, שלטי חבלול בחוף הדרומי 45הוחלפו או תוקנו , מטר חבלי חוף בחדשים 450-הוחלפו כ, בסערות דרומיות
 .שלטי פח להסברה 10וכן מוקמו מחדש או הוחלפו 

 ניקיון יסודי של החוף הדרומי לפחות פעמיים, מבצע עובד הניקיון בשמורה, חוף נקי פרויקטבמסגרת  
 .החוף נקי מאד כל השנה. והתוצאות ניכרות לעין, בשבוע

נוספו , הותקנו רשתות צל חדשות, לדוגמה. צוות השמורה מבצע גם עבודות לייפוי השמורה ורווחת המבקר 

 .וכן בוצעו עבודות צביעה וניקיון במבני השמורה, תמונות מלוות בהסברים בכל הסככות
 

 ממשק ותחזוקת מים
 

, מצופי סימון קצה מסלול, ופקד על קיום תחזוקה שוטפת לעשרות רבות של מצופי קו חוצהצוות השמורה מ 
והחזרה , התחזוקה כוללת הוצאה מהמים לצורך ניקיון וצביעה. מצופי מנוחה ושלטים צפים, מצופי קו חוסם

 . בנית מצופים חדשים עקב שבר ובלאי, בנוסף. למים

, תחזוקת לגונות השכשוך, ה שוטפת למדרגות גשרי  השוניתמבצע הצוות עבודות תחזוק, בנוסף לאלה 
, עבודות תחזוקה גוזלות זמן רב בהכנה. מסלולים בחוף הדרומי והשמורה 27וכן , תחזוקת קו קדמת השונית

 .והוצאת הישן לצורך פרוק ומחזור, התקנה במים
, מצופי קו חוצה 33שונים מהם  מצופים 85הוחלפו , מסלולים 41מהנתונים עולה כי השנה הוחלפו או תוקנו  

 . קורוזיהאנודות מגנזיום בגשרי השונית למניעת  8וכן החלפת 

 
מה , בולט וגדול יותר, קו מצופי קדמת שונית ולגונת שכשוך, (שהוכיח את עצמו)השנה הותקן לניסיון  

 .והן לנראות הקו והבנת כללי הממשק, שמסייע הן לבטיחות המבקר
 

, בשנה הבאה. וחלקן הוחלף למסגרות נירוסטה שאינן מחלידות, ראש הגשר הדרומי השנה שופצו מדרגות 

וצביעת קורות ומעקות הגשר , יש צורך דחוף להחליף את המדרכים בגשר הדרומי למדרכי פלסטיק ממוחזר
 ילברגיברזל  יברגיוהוחלפו , מדרכים 5בנוסף הוחלפו על ידי צוות השמורה בראשי הגשרים . שהחלידו

 .סטהנירו
 

 .צוות השמורה השתתף גם השנה בשני תרגילי זיהום ים
 

 הדרכה והסברה

 
הסברה המבוצעת , צוות השמורה יוזם פעילות הסברתית במהלך כל השנה הכוללת ייזום מבצעי ניקיון 

השתתפות בהדרכות , ניקיונות עצמיים בחוף, תליית שלטים וכרזות בשמורה, במהלך עבודת הפקחים בשטח
ומנחה קבוצות מבתי ספר , הצוות עובד בשיתוף פעולה צמוד עם מרכז ההדרכה. כז ההדרכהמים של מר

לביצוע מבצעי ניקיון על , (דוגמת מלון הנסיכה ומעבדה ימית)ל וגורמים מסחריים "יחידות צה, מקומיים

 .החוף בשמורה הדרומית בעיקר
 

 להלן . ובמיוחד בחגיםפעולות ההסברה וההדרכה רבות יותר בימי הקיץ , מטבע הדברים  
 :דוגמאות למבצעי הסברה שיוזם ומקיים צוות השמורה
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ובהם נסקרים מאות אוהלים בחוף על פי , מתקיימת בחגים פסח וסוכות, תחרות האוהל הנקי .1

והיא זוכה , תחרות מסורתית זו רבת שנים. פרסי מנוי משפחתי 3ובהם מחולקים , קריטריונים לניקוד
 .ופשים והן בתקשורתלחשיפה הן בציבור הנ

גם כן מבצע עם , וקבלת חולצת חוף נקי בתמורה, תחרות איסוף בדלי סיגריות לבקבוק ליטר וחצי .2
בקבוקים מלאים בבדלי סיגריות 32השנה נאספו . מסורת המתקיים מזה השנה הרביעית ברציפות

 .שקיבלו חולצת חוף נקי במתנה, על ידי ילדים

מבצעי  7גם השנה בוצעו . ל וגופים פרטיים"יחידות צה, גון בתי ספרמבצעי ניקיון החוף עם גורמים כ .3
 .ניקיון חוף בחוף הדרומי

הינה ללא  לתושבי אילתביום זה בו הכניסה לשמורה . נחגג בשמורת האלמוגים, יום כדור הארץ .4
פעילויות שונות וכן , כיתות הדרכה, מתקיימות סדנאות יצירה בנושאי איכות הסביבה, תשלום

 .ולים מודרכיםשנירק

במטרה , הרצאות ותדריכים למדריכי צלילה ומובילי קבוצות של כל מועדוני הצלילה באילת .5
. שונית האלמוגים וממשק השמורה, להעשיר את הידע של המדריכים בנושאי איכות סביבה

ונערכת לקראת כל , הרצאות אלה מועברות כהרצאה מלווה במצגת בכיתת הלימוד של השמורה
 .קיץ

והרצאות , תדריכי קבוצות לקראת שנירקול בשמורה, כי צוללים לקראת צלילה בשמורהתדרי .6
 .ביולוגיה נרחבות יותר ללא תשלום לקבוצות

 .רובן בכיתת הלימוד, הרצאות שונות 18קוימו על ידי צוות השמורה  .7

 
 מפרץ אילת

 
 . אחריות על כל המפרץ, השנה קיבל בפועל מנהל השמורה 

 :עם המטלות במפרץ נחלק למספר תחומיםהטיפול וההתמודדות 

 
 רכובים מושטים וכן תצפיות , בוצעו סיורים תכופים: פיקוח ואכיפה כנגד פגיעה בערכי טבע מוגנים

ומשתמשי החופים , תוך הסתמכות גם על מידע מודיעיני שסופק על ידי הציבור, פעילות דיג באזורי

 .למיניהם
 אותרו עשרות מלכודות לא , רים הן בחוף והן במיםבמסגרת הסיו: פיקוח ואכיפת פקודת הדיג

נפתחו מספר לא מבוטל של תיקים . שהוצאו מהמים והושמדו, בחלקן נמצאו דגים מוגנים, חוקיות

 .בגין דיג לא חוקי ברשתות וברובי דיג
 כצעדי מנע מדיג דגים מוגנים בתום , שלטי הסברה בנושא איסור דיג דגים מוגנים 7הוצבו : הסברה

 .ולהגברת המודעות, לב

 והתחשבות בצרכים התפעוליים של , פתיחת דף חדש עם ריף הדולפינים: קשר עם גורמים מסחריים

, שיפור היחסים עם דייגים מקצועיים במפרץ, יישור קו עם הנהלה חדשה בכוכב הים האדום, האתר

 .ובמיוחד עם יפתח בר
 שיפור , ועם סיירת התיירות, הבעיירי שיפור הקשרים עם אגף התיירות: קשר עם גורמים ציבוריים

חידוש הקשרים הטובים עם זירת מפרץ אילת בחיל , הקשר עם תחנות ההצלה בחופים המוכרזים

סיכום , 669ויחידה  13שייטת , הים והגעה לסיכומים בנושאי הסברה ליחידות השונות כגון חובלים
המשך , שיר מאד של ערכי טבע מוגניםבו מצוי ריכוז ע, לגבי אישורי צלילה בבסיס חיל הים באילת

פינוי , עבודות תחזוקה, ושיתוף פעולה בנושא היתרים, א"שיפור הקשר והיחסים אם מכלול קצא

 .מפגעים ואכיפת פקודת הדיג במכלול כאינטרס הדדי
 .שמירה על הקשרים הטובים של הרשות עם חקר ימים ואגמים     

 
 ה אילת"מחו

 
  הדרכות חיצוניות

 

 

מספר ימי  ודרךגוף מ

 2009הדרכה 

מספר ימי 

 2010הדרכה 

 הפרש באחוזים

- 100% 0 1 חוף נקי -גני ילדים 

- 7% 119 128 יסודי -תלמידים 

 800% 9 1 ב"חט -תלמידים 

- 100% 0 61 תיכון -תלמידים 

 350% 18 4 מבוגרים

- 100% 0 2 משפחות

  22 0 בתי ספר -חוף נקי 

  13 0 קהילה -חוף נקי
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 90.9% 42 22 ס חבל איילות"מתנ

 78% 41 23 עזר לחברות טיולים אחרות

 9% 264 242 כ"סה

 

  ניתוח נתונים חריגים
 

בזכות פרויקט יעלים בזיקה  - 2008משנת ,  20%עלייה של  -הדרכות של בתי ספר יסודיים מאילת . 1
 .מכלל הטיולים 20%הפרויקט הינו  -מדעית 

 .לא התקבל תקציב 2009בשנת  -חוף נקי . 2
הישובים מעבירים את החוגים עצמאית עם מדריכים , ירידה במספר החוגים -ס חבל אילות "חוגים במתנ. 3

 .משלהם ללא תשלום

 
  הדרכות פנימיות

 

 ימי הדרכה הדרכות פנמיות
2009 

ימי הדרכה 
2010 

הפרש 
 באחוזים

הדרכות בחיוב אגף קהל 
 וקהילה

0 2  

 -13.3% 75 85 קהדרכות בחיוב אגף שיוו

לא ) שמורת חי בר יטבתה 

 (כולל סוכות וחנוכה

3 2 50%- 

 13.7% 241 208 שמורת חוף האלמוגים

  0 6 פרלמנט הילדים העירוני

 -126% 30 68 אמץ כיתה

  ? 9 מוקד מידע

  18 ? עזר למרכזי הדרכה אחרים

 -29.3% 293 379 כ"סה

 
 ניתוח נתונים חריגים

 

אלף  33 -  2008לעומת , ₪אלף  70התקבל תקציב של  2009בשנת . 183%עלייה של  2009 -אמץ כיתה . 1
₪. 

בכדי להגדיל את , צוות חי בר יטבתה לקח על עצמו את ביצוע ההדרכות -שמורת טבע חי בר יטבתה . 2
 .הכנסותיו

 .הצלחה בשיווק טיולי משפחות בחג סוכות וחנוכה -מוקד מידע .  3

 
 

  הדרכות ללא תשלום
 

 ימי הדרכה הדרכות

2009 

ימי הדרכה 

2010 

הפרש 

 באחוזים

 69% 39 12 צבא

 41% 17 10 אירועים/ הפנינג

הדרכות בעופרת יצוקה 
 ערים בלילה4 במקלטים 

4 0  

  0 9 שנה לאילת 60קהילה 

 37.6% 138 86 מועדונית

 14.4% 79.5 68 מועדוני צלילה

 26.3% 256.5 189 כ"סה

 

  ותכ מספר הדרכ"סה
 

 הפרש באחוזים 2010 2009

810 920 12% 

 
  2010ח הכנסות לשנת "דו

 

 הכנסות מקור

 ₪  37,820 תלמידי יסודי
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  2009כ הכנסות בהשוואה לשנת "סה

 

 הפרש באחוזים 2010 2009

182,921 ₪ 188,710  ₪ 3%+ 

 

 
 

 

 
 

 היחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים
 

 כללי 

נמשכה המגמה שהחלה בשנה שעברה לייזום פעילות אכיפה ובמתחמים גדולים על פי  2010בשנת  .1
הפעילות עדיין איטית ומסורבלת בעיקר עקב מגבלות בסיוע , פ"פסקי דין לסילוק יד והליכי הוצל

 .משטרתי
 

מהווה צוואר בקבוק משמעותי ביכולת גופי חוסר היכולת בקבלת סיוע משטרתי לפעולות אכיפה  .2

יותר מבשנים קודמות פחתה היכולת לביצוע  2009בשנת . האכיפה האזרחיים למלא את תפקידם
 .ג"בעיקר במחוז צפון וברמה, פעולות אכיפה ללא סיוע משטרתי

, ות אכיפהאירועי בוקעתא  יצרו מציאות חדשה המחייבת סיוע משטרתי גם במקומות בהם בעבר בוצעו פעול
 .באופן עצמאי וללא סיוע

א בתחומי מחוז צפון קיים עדיין קושי בתאום הפעולות "י מתפ"למרות העלייה בכמות הפעולות המבוצעות ע
 .המבוקשות

 

י הסיירת הירוקה כולל ימי חלוקה "נוהל מרעה הבדואים בדרום ובמרכז באופן מלא ע 2010בשנת  .3
י בעלי העדרים ומיעוט הגשמים גרמו "ובת ניהול ספרי מס עח. קבלת קהל שוטפת ובקרה של הפעילות,

 .2011הצפי הוא לעלייה בשנת המרעה , למיעוט מבקשי המרעה
 . נבחנת אפשרות למתן מרעה חד שנתי לבעלי עדר לא רשום

 

ומשרד החקלאות במגמה לאפשר מרעה ועיבודים ( ת"אג, י"מז) ל "נמשכה עבודת המטה מול צה .4
 .בדרום ובמרכז הארץל "בשטחי האש של צה

הנוהל מיושם בשנים האחרונות בכפוף לצורכי האימונים . מוסד נוהל רב שנתי לרעייה ועיבודים בשטחי האש
 .של הצבא

 
אירוע בו הותקפו פקחי הסיירת , אירועי אכיפה בהם מופעלת אלימות כנגד אוכפי החוק בעלייה מתמדת .5

ובאופי האכיפה של " כללי המשחק"ינוי משמעותי בכלי רכב מהווה ש 2ג ונשרפו "באזור בוקעתא ברמה

 .ויוצר פחיתה במעמד אוכף החוק בשטח, היחידה
 .לצערי הנושא אינו מקבל את ההתייחסות הראויה מצד משטרת ישראל וגורמי המשפט בארץ

 
נמשך הליך מיסוד תקציב הסיירת בסיועו של סגן החשב הכללי באוצר ובתאום חשבי הגופים  .6

 ..ש לסיים את ההליך בימים הקרוביםי. המממנים

 .המגמה ליצור פטור ממכרז אחיד לאורך זמן וחוזה אחיד שיכלול את כל הגופים המממנים

 ₪  10,120 אמץ כיתה

 ₪  5200 חוף נקי

 ₪  4230 ב"תלמידי חט

  בטבע* מוקד 

 ₪  5200 חוגי חבל אילות

 ₪  10,910 מבוגרים/ משפחות

 ₪  18,000 עזרים לחברות טיולים

 ₪  3800 ת"עזרים למחוו

 ₪  18,770 אגף שיווק

 ₪  7280 אגף חינוך

 ₪  570 קהל וקהילה

 ₪  66,010 שמורת האלמוגים

 ₪  800 חי בר יטבתה

 ₪  188,710 כ"סה
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דונם בזריעה ועיבודים אך לנוכח מיעוט הגשמים והבצורת המתמשכת  4,000 -נפלשו כ 2010במהלך  .7

 .מבצעיםשטחים אלה פונו והושבו לרשות המדינה במספר . חלק קטן בלבד נבט
 

המשימה , ש לעניין התביעות הנוגדות"הסיירת ממשיכה לבצע מסירת זימונים לנתבעים לדיוני ביהמ .8
עד היום נרשמו . מבוצעת על הצד הטוב ביותר באמצעות פקח יעודי שנקלט למטרה זו( הלא פשוטה)

 .דונם 100,000 –על שם המדינה כ 

 
וסיוע , רבת בהסדרת מרעה בקר בצפון הארץהייתה הסיירת מעו 2010 -גם ב –מרעה בקר בצפון  .9

 .לבוקרים להגן על חלקות המרעה שברשותם
י ושותפים פעילים בכל הקשור להסדרת "עובדי הסיירת חברים בועדות השכרה במחוז צפון וחיפה בממ

 .מרעה

 
סיום החקיקה יהווה פריצת דרך בכל הקשור , חלה התקדמות בחקיקה בחוק הרעיה -חוק המרעה .10

 .משמעותית לפיקוח על שטחי המרעה ואופן השימוש בהםלאכיפה 
  

ג כולל "ז ומשרד החקלאות להסדרת המרעה ברמה"פקמ, 36אוגדה , ל"נמשכת עבודת המטה מול צה .11
 .העדר הדרוזי שאינו מוסדר

 

ב "א באכיפת חוקי התו"המעורבות של מתפ, חל שיפור משמעותי בכל הקשור למאמצי הסיוע 2010 -ב .12
 .א לבצע את יעודה באופן מלא ועצמאי"עדיין לא נבנה נוהל המאפשר למתפ אך, והמקרקעין

 
ג  "ל הרט"פ תוכנית מתואמת עם סמנכ"נמשכת הכנת סקרים מצביים של שמורות טבע וגנים לאומיים ע .13

 .ומנהלי המחוזות

 
החקלאות והוחל בעיסוק בתחום . פ פקודת היערות בשמו של מ"בשנה זו קיבלה הסיירת סמכויות ע .14

 .ל תוך חלוקת תחומי האחריות"הפיקוח של הקק' תאום עם יחב
 

בנוסף .  בימים אלה נבנת תוכנית הכשרה בנושא, פ חוק התכנון והבניה"הסיירת קיבלה סמכויות ע .15
 .הפנים. הפיקוח של מ' תבחן עם משרד הפנים מדיניות הטיפול של היחידה בחלוקה עם יח

 

תוצאות הועדה ישפיעו מהותית על התפיסה . עבודתהח גולדברג בהליך סיום "ועדת היישום לדו .16
 .הקרקעית של הנגב בשנים הבאות

 
 .פ בדרום להם השפעה מרחיקת לכת על עתיד האכיפה בדרום"בוצעו מספר תיקי הוצל .17

 

 .ב סיכום הפעילות השנתית של היחידה המדבר בעד עצמו"רצ
של עובדי הסיירת הירוקה ושמירתם הסיכום המובא להעיל לא יכול היה להתבצע ללא עבודתם המסורה 

 .ללא לאות על קרקעות המדינה
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 2009 – 2010 ח אירועים שנתי בהשוואה לשנה הקודמת"דו
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חלוקה לפי  
 רבעונים

בהשוואה 
2009/2010 

 

 2010 1רבעון                             2009 1רבעון                               

 מבצע פינוי איתור 

 פינוי

 כ"סה

 פינוים

מבצע  פינוי איתור

 פינוי

כ "סה

 פינויים

 322 73 249 278 218 34 184 230 י"ממ

 16 0 16 51 54 0 54 56 חקלאות

 179 34 145 209 81 6 75 100 ל"צה

 12 0 12 30 12 0 12 38 ל"קק

 8 5 3 57 5 0 5 42 פנים

 11 0 11 34 16 0 16 37 ג”רט

 5 0 5 9 4 0 4 10 יותתשת

 9 3 6 15 21 6 15 28 צ"מע

 5 1 5 6 3 1 2 6 מקורות

 0 0 0 23 1 0 1 48 ס"איכה

 567 116 451 712 415 47 368 595 כ"סה

 

 

 2010 2רבעון  2009 2רבעון 

מבצע  פינוי איתור 

 פינוי

כ "סה

 פינויים

מבצע  פינוי איתור

 פינוי

כ "סה

 פינויים

 243 31 212 275 260 42 218 245 י"ממ

 302 64 0 64 74 1 73 98 חקלאות

 111 2 109 117 76 9 67 77 ל"צה

 15 3 12 23 15 1 14 30 ל"קק

 6 0 6 65 12 6 6 81 פנים

 9 0 9 27 10 1 9 33 ג”רט

 17 0 17 19 8 1 7 17 תשתיות

 5 0 5 13 6 0 6 13 צ"מע

 12 0 12 6 8 0 8 15 מקורות

 2 0 2 23 4 0 4 28 ס"איכה

 484 36 448 632 473 61 412 637 כ"סה

 

 

 2010 3רבעון  2009 3רבעון 

  2010סיכום                 2009סיכום                 

מבצע  פינוי איתור גוף

 פינוי

כ  "סה

 פינוי

מבצע  פינוי איתור

 פינוי

כ "סה

 פינוי

 819 139 680 831 502 100 402 726 י"ממ

 130 64 66 191 194 1 193 269 חקלאות

 411 97 314 388 261 67 194 232 ל"צה

 31 3 28 70 42 2 40 103 ל"קק

 27 14 13 177 23 6 17 196 פנים

 31 0 31 82 37 2 35 87 ג"רט

 23 0 23 35 15 1 14 38 תשתיות

 36 12 24 45 36 12 24 46 צ"מע

 32 10 22 18 13 1 12 40 מקורות

 2 0 2 48 7 0 7 95 ס"איכה

 1542 339 1203 1885 1130 192 938 1832 כ"סה
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מבצע  פינוי איתור 

 פינוי

כ "סה

 פינויים

מבצע  פינוי איתור

 פינוי

כ "סה

 פינויים

 254 35 219 287 233 24 209 251 י"ממ

 50 0 50 76 66 0 66 115 חקלאות

 61 1 60 62 57 5 52 55 ל"צה

 4 0 4 17 15 1 14 35 ל"קק

 9 9 4 55 3 0 3 73 פנים

 11 0 11 21 6 0 6 24 ג”רט

 1 0 1 7 11 1 10 17 תשתיות

 14 1 13 17 3 0 3 11 צ"מע

 9 3 6 6 3 0 3 5 מקורות

 0 0 0 2 2 2 2 19 ס"איכה

 413 49 368 569 399 31 368 605 כ"סה

 

 

 
 

 
 

 ;סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית  .6
 

 וןחז

 המוביל בשמירה על הטבע הנוף והמורשת, ערכי ומקצועי, להוות גוף לאומי. 

 היום ולדורות , למען תושבי ישראל והעולם, ערכיה ומורשתה, להוות גוף המחנך לאהבת הארץ

 .הבאים

 הנוף , להוות גורם מרכזי בעיצוב מדיניות הממשלה ופועל למימושה במציאות משתנה בתחום הטבע

 .והמורשת

 נוף ומורשת ומעריך , המייעץ בנושאי טבע, מוקד ידע המשלב איכות אנושית וסמכות מדעית להוות

 .את מצב הטבע במדינת ישראל

 להוות גוף המשרת את הציבור בכל תחומי העשייה הארגונית.  

 הנוף המורשת וקרקעות המדינה וקידומם בתחומים , יישום החוקים והמדיניות לשמירת הטבע

  .בשגרה  ובחירום, בתיאום עם משרדי ממשלה, םאזרחיים וביטחוניי

 הנוף והמורשת, בתחום הטבע, תיאום וקישור בין מערכות המדינה למערכות הבינלאומיות . 

  מטרות

 המורשת והנוף האופייניים לישראל בגנים , ערכי הטבע, הגנה ושיקום המגוון הביולוגי, שימור

 .בשמורות הטבע ובשטחים הפתוחים, הלאומיים

 טה ומתן שירות מיטבי לקהל המבקרים באתרי הרשותקלי. 

 קידום הכרזת גנים לאומיים ושמורות טבע. 

 שימור קרקעות המדינה. 

 שימור ואיתור בתי גידול חדשים לצורך יצירת רצפים למסדרונות אקולוגיים. 

 ממשק וניטור מינים ואוכלוסיות של בעלי חיים וצמחי בר. 

 הגנה על השטחים הפתוחים. 

 אכיפת החוקפיקוח ו. 

 הכשרת אתרים לקליטת קהל –טיפוח ופיתוח , שימור. 

 הנוף והמורשת, חינוך בני הנוער לאהבת הארץ ולשמירה על ערכי הטבע. 

 קיום שיתופי פעולה אסטרטגיים להעצמת הערך. 

 חתירה ליציבות כלכלית המבוססת על הכנסות עצמיות ועיגון תמיכה ממשלתית. 

 משימות מדידות והישגיות. 

 תוך גיבוש שייכות ותרבות ארגונית, שרת מערך העובדים וטיפוחםהכ. 

 יעדים כלליים

 חשיבה תומכת תדמית בכל פעולה, המשך הטיפול בשיפור תדמית הרשות כלפי חוץ וכלפי פנים. 
 על בסיס ניתוח אפיון השטח באזורי הפיקוח  ואתרי הרשות, תכנון עבודת גורמי השטח. 

 י חוץ נוספיםפ עם גורמ"קידום תכניות לשת. 
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 תחומית לטיפול בהרעלות-קידום התכנית הרב. 

 שדרוג הקשר עם הגופים הירוקים והשדולה הירוקה בכנסת. 

 המבוססת על המבנה הארגוני החדש, השלמת תכנית תקנון הרשות . 
 הסדרת המימון של תקני עובדי היחידות במימון חיצוני. 

 הסדרת תחום הלוגיסטיקה ברשות. 
 ל סיכונים לכלל פעילות הרשותהקמת מערכת ניהו . 

 ל עם ארגונים ממשלתיים ולמען שמירת הטבע והמורשת בראיה אזורית "פ אזורי ובינ"קידום שת

 .וגלובלית
 פעילות כלכלית

  חיזוק התפיסה האסטרטגית לשילוב החשיבה הכלכלית בכל פעילות הארגון. 
  חתירה ליציבות כלכלית ועצמאות ניהולית . 

  מוקדי עניין באתרי הרשותפיתוח מיזמים ו. 

  בדגש שליטה מרבית ובקרה על מכלול , שיפור הניהול הכלכלי בכל שכבות ויחידות הארגון
 .הוצאות והכנסות הרשות

  ייזום פעולות להתייעלות והגברת הכנסות. 
  חיזוק מערך גיוס התרומות כזרוע כלכלית מהותית. 

   ופי פעולה והון עצמישית, משרדי ממשלה –יצירת מקורות הכנסה יציבים. 
 מדע וממשק 

 ביעור מינים פולשים , השבות, אוכלוסיות בסכנת הכחדה: ניטור וניהול אוכלוסיות בר נבחרות

 .והקטנת אוכלוסיות של מינים מתפרצים
 הקטנת קונפליקטים בין האדם לחיות הבר לצמצום נזקי החקלאות ומספר ההרעלות. 

 מור ולאכרזה כשמורות טבע וגנים לאומייםהמשך המאמץ לאיתור שטחים הראויים לשי . 
 קידום פעולות ממשק בשמורות טבע ובגנים לאומיים. 

 שיקום בתי גידול נבחרים ומאוימים . 

 שיקום בתי גידול לחים, קידום וביצוע תוכניות של השבת מים לטבע. 
 נוף ומורשת, מעורבות בתהליכי פיתוח למזעור הפגיעה בערכי טבע. 

 נונית לטיפול בסביבה החופית והימיתגיבוש מדיניות תכ. 
 קידום הערכת מצב הטבע בישראל באמצעות חיזוק הניטור ובנייה של בסיסי נתונים מתקדמים. 

 קהל וקהילה
  שימוש בכלים שיווקיים מתקדמים למימוש מטרות הרשות ויעדיה. 

  העמדת יכולות וכלים מקצועיים לניהול רשת האתרים. 

  תנועת התיירות הנכנסת ותיירות הפנים הגברת ההשפעה הרשותית על. 
  כלכליות-פ האסטרטגי למינוף היכולות השיווקיות"הרחבת השת. 

  לשיפור תדמיתה ( אינטרנט ומרכז מידע)לרבות באמצעי המדיה , שיפור המגע עם הקהל והלקוחות
 .של הרשות

  שמירה על איכות הביקור והשירות למבקרים באתרים ובשטחים הפתוחים. 

  צורכי פיתוח באתרי הרשות לצורך שדרוג המוצר התיירותי והפוטנציאל השיווקי הגדרת. 
  מיצוב ופיתוח מערך חניוני הלילה כחלק מתוכנית תרבות נופש ופנאי. 

  פיתוח מערכי פעילות בשעות העבר והלילה בדגש ערכי. 
  מיסוד מרכז המכירות וההזמנות כמענה לאומי לתחומי הטיילות. 

  ממוצעת למבקר מדמי הכניסה ומהכנסות משלימותהגברת ההכנסה ה. 

  הרחבת פעילות הניקיון בשטחים פתוחים. 
  מיסוד מערך לבקרה ולניהול עומסי המבקרים באתרים ובשטחים הפתוחים.  

 חינוך והדרכה
  ל"הרחבת הפעילות במערכת החינוך ובקרב בני נוער וחיילי צה. 

  ג"כיתתית באתרי רט-עידוד הלמידה החוץ. 
  קהילה כפעילות חינוכית וערכית ארוכת טווח-פוח קשרי אתרטי. 

  ג וזרוע ביצועית של "חיזוק וטיפוח מערך מרכזי החינוך וההסברה ככלי מרכזי למימוש יעדי רט

 .המרחב
  הקמת מערך מרכז ומנחה לתוכניות החינוך ארוכות טווח. 

   פדגוגית בעבודת החינוך –קידום ופיתוח ההנחיה המקצועית. 
  רה וטיפוח של קשרי עבודה עם המובילים החינוכיים בישראליצי.  

 תכנון ופיתוח

 קידום אכרזות של שמורות וגנים על פי מדיניות הרשות. 
  לאתרי ומתקני הרשות( עות והיתרים"תב)הסדרת התכנון הסטטוטורי. 

 יות בדגש חזות ותשת, וטיפוחם התאמתם לצורכי המבקרים, ההתמקדות בפיתוח אתרים קולטי קהל
 .האתרים

 המשך המאמץ לשימור והגנה על אתרי המורשת והצלתם מהרס . 
 ט על פי מדיניות הרשות"הרחבת מערך חניוני הלילה ומתן מענה לפעילות נב. 

 קידום וביצוע תכניות לשדרוג הטיפול בשטחים פתוחים מרובי מבקרים. 
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 יםבמסדרונות אקולוגי, יישום המדיניות התכנונית לטיפול בנופי תרבות , 

 בסביבה החופית והימית ובתשתיות. 

 שמירה על השטחים הפתוחים מפגיעה ומקיטוע של פיתוח ותשתיות. 
 לווי תכנון וביצוע עבודות תשתית למען צמצום הנזקים לטבע ולנוף. 

 אכיפה ופיקוח
 הגנים והשמורות המוכרזים והמאושרים, הגנה על מקרקעי הרשות. 

 י האכיפה לדרג האכיפהחיזוק מעמד אוכף החוק ושיפור אמצע. 

 תוך התאמת החקיקה והתקנות, ערכי המורשת, ערכי הטבע, מאמץ מוגבר בהגנה על חיות הבר. 
 הגברת הביטחון והבטיחות לעובד ולמבקר באתרי הרשות. 

 בגנים ובשטחים הפתוחים, קידום ושיפור מערך כיבוי שרפות בשמורות. 
 ות הסימון בשטח והמיפוי התומךלרב, שדרוג וחידוש מערך סימון השבילים בישראל. 

 הקמת מערך מודיעין ואיסוף מידע. 

 מערך ההכשרות ותרגול דרג השטח והמטה, מאמץ מרכזי לשיפור המקצועיות. 
 משאבי אנוש

 הכשרתו וקידומו, חניכתו, טיפוח העובד. 
 השלמת המבנה הארגוני ואיוש תפקידים בחטיבת משאבי אנוש. 

 שותיקידום מערך ההכשרות וההסמכה הר . 
 בהתאם למבנה הארגוני החדש, השלמת תקן הבסיס למערך כוח האדם ברשות. 

 שיפור מערך הרווחה ותנאי ההעסקה. 

 שיפור הקשר עם הפורשים ושיפור תנאי הפרישה. 
 דוברות והסברה

  הסברת מדיניות הרשות אל מול הקהל הרחב וקהלי יעד משפיעים לרבות מקבלי החלטות. 
  מקצועית אל מול הציבור הרחב על ידי שימוש באמצעי התקשורתחשיפת פעולות הרשות ה. 

   בעיקר בזירה האינטרנטית –הצעת נגישות לכלל הציבור למידע וידע מקצועי שבתחומי הרשות. 

 תקשוב ומערכות מידע
 הטמעת תוכנית טבע save י יעדי הרשות"עפ.  

 הקמת מוקד ידע ארגוני ומיצובו כגוף מקצועי מוביל . 
 יכים וכלים ליישום מערכות חוצות ארגוןבניית תהל. 

 שדרוג והתמקצעות ברמת התמיכה והשירות למשתמשי המערכות ברשות. 
 שדרוג המערכות ומתן כלים טכנולוגיים ואחרים לעובדי השטח והמטה. 

 שמירה על קרקעות המדינה

 פיקוח ושמירה על קרקעות המדינה ושטחי האש. 
 סיוע בקידום הסדר המקרקעין בנגב. 

 לת סמכויות אכיפה של חוק התכנון והבנייה ואכיפתוקב. 
 השלמת סקר פלישות וטיפול בהסגות גבול, הגברת פיקוח במקרקעי השמורות והגנים. 

 גיבוש אסטרטגיה של פעילות מניעה יזומה ומתוכננת. 

 ייזום ומימוש הליכי חקיקה בהתאמה לאיומים . 
 פ עם גורמי חוץ"העמקת הקשר והשת. 

 פ עם משטרת ישראל ומשרד המשפטים והגופים         "מיסוד מערך שת 
 .הממנים

 

 
 ;הנוכחיתההוצאות ותקציב השנה , תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת.9. 8 .7

 
, על כן עודכנה ,  2010עלו התקבולים מעבר לתחזית המקורית לשנת  2010ברבעון הראשון של שנת 

 . 2010ב לשנת הצעת התקצי, בתיאום עם אגף התקציבים באוצר
 

 . 2010וביצוע רבעון ראשון של שנת ,  2009נשענת על ביצוע בפועל של שנת  2010הצעת התקציב לשנת 

 
 : 2010להלן הנחות העומדות בבסיס תקציב שנת 

 
 תחום קהל וקהילה 

 

 תקבולים מאתרים .1
a. מליון  106לסך של   2009בתקבולים ממבקרים באתרים  בשנת  16% -עליה של כ₪ 

b. 2009מעל לביצוע שנת ₪ מליון   16 -לסך של  כ 75% -עליה של כ –סי תייר כרטי . 
סוכם עם האוצר על , ולצורך איזון תקציב הרשות, במקביל לביטול רשת הביטחון –תקציב ממשלתי  .2

א "וכן עליה בכ( פיצוי חלקי)הסכמי השכר במגזר הציבורי : פיצוי בגין הוצאות  שיעלו מעבר לחזוי
בתחום קהל )₪ מליון  5.6סך של  -כתוצאה מגידול משמעותי במבקרים באתריםיומי באתרים 

 (.וקהילה ותחום שמירת טבע
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, 2009מהצעת התקציב המעודכנת של שנת  2% -גידול של כ –הוצאות תפעוליות במטה ובמחוזות  .3

 .המשקפת התייקרויות במקדם הקניות 

עבר לרשות כנגד תוכנית פרישה שלא מו₪ מליון  4על פי הסכם רב שנתי סך  של  –התייעלות  .4
התייעלות הרשות כתוצאה מהגדלת הכנסות מותנות ₪ מליון  4וסך של , הועברה מהאוצר לרשות

 .הוצאה 
מהצעת התקציב המעודכנת של   7% -גידול ממוצע של כ –הוצאות שכר באתרים במטה ובמחוזות  .5

 .סכם השכר במגזר הציבוריוה, א יומי באתרים"גידול בכ, המשקפת זחילת שכר  2009שנת 

להוצאות חריגות שלא ₪ מליון  2רזרבה  , ₪ מליון  8סך של  –תוכנית עבודה בתחום קהל וקהילה  .6
 .תוקצבו

 
 תחום שמירת טבע

 מקורות כספיים .1

a.  2נספח ' ר -₪ מליון   108סך התקציב הממשלתי הינו  . 
b.  מליון  13 -כ)ח ערכי טבע פיקו, (₪ מליון  2 -כ)אגרות צייד והיתרים  –תקבולים עצמיים

 (.ח"ש
 שימושים .2

a.   מהצעת התקציב  המעודכנת   7% -גידול  ממוצע של כ –הוצאות שכר במחוזות ובמטה
 .במגזר הציבורי 4.7%והסכם קיבוצי ,  3%בגין זחילת שכר    2009של שנת 

b.  המשקף התייקרות במקדם הקניות 2%-גידול של כ( מטה , מחוזות )הוצאות תפעוליות. 

בהתאם להקצאות התקציב הממשלתי  –תקציבי פיתוח , שיקום בתי גידול לחים –ציבים ייעודיים תק .3
 .בסעיפים אלו

 .₪ מליון  14.8 –תוכנית עבודה לשמירת טבע  כ .4
ח "מליון ש 0.5 -ייעודה להחלפת רכבים ו₪ מליון  3מתוכם , ₪ מליון  3.5בסך של  –ייעודה ורזרבה  .5

 .רזרבה לשמירת טבע

 
  א"מצבת כ

משרות  334, משרות קבועות 449..(  סיירת, לא כולל יחידות במימון חיצוני כדוגמת מדורי הניטור)ברשות 
 .משרות מותנות 164, יומיות

 
 

 :להלן נתוני התקציב

 מקורות .א

הצעת תקציב  הכנסות הרשות. 1

 2009מעודכנת לשנת 

הצעת תקציב  

 2010מעודכנת לשנת 

     להקהל וקהי -תקציב רגיל      1.1

 106,290 91,275 תקבולים מאתרים  1.1.1

 15,995 9,139 ..כרטיסי תייר 1.1.2

 6,582 6,390 עובדי הבטחת הכנסה 1.1.3

 31,210 30,534 פעילות מותנית תקציב 1.1.4

 4,000 5,000 התייעלות רב שנתית רשות 1.1.5

 4,000   התייעלות רב שנתית אוצר 1.1.6

 3,800 18,275 *מיוחד  תקציב ממשלתי 1.1.6

 171,877 160,613 כ קהל וקהילה"סה 1.1

     תקציב רגיל שמירת טבע ומורשת 1.2

 2,071 2,834 אגרות ציד והיתרים  1.2.1

 13,000 12,842 הכנסות עצמיות, פקוח ערכי טבע  1.2.2

 64,481 62,603 תקציב  ממשלתי   1.2.3

 3,605 3,500 תקציב ממשלתי  הבטחת הכנסה  1.2.4

 1,800   *תקציב ממשלתי מיוחד  1.2.5

 1,020 300 תקציב ממשלתי יחידת כנרת 1.2.6



 0202ג "ח רט"דו

 038 

 9,580 9,400 תקציב ממשלתי לפיתוח  1.2.7

 814 790 תקציב ממשלתי משאבי מים 1.2.8

 12,317 12,317 תקציב ממשלתי שיקום בתי גידול 1.2.9

 108,688 104,586 כ שמירת טבע ומורשת"סה       1.2

 280,565 265,199 כ  תקציב רגיל"סה

 16,344 15,983 תקציבים מיוחדים      1.3

 20,222 15,787 הכנסות סיירת ירוקה    1.3.1

 43,741 30,000 הכנסות  יחידות  במימון חיצוני    1.3.2

 80,307 61,770 כ  הכנסות תקציבים מיוחדים"סה      1.3

 360,872 326,969 כ הכנסות"סה         1

 
 שימושים. ב

הצעת תקציב  הוצאות הרשות. 2

 2009מעודכנת לשנת 

הצעת תקציב  

 2010מעודכנת לשנת 

     תקציב רגיל קהל וקהילה       2.1

 63,235 58,871 אחזקת אתרים שכר אותהוצ 2.1.1

 22,343 21,814 אחזקת אתרים תפעול אותהוצ 2.1.2

 12,587 12,220 ההוצאות הבטחת הכנס 2.1.3

 8,771 8,281 הוצאות שכר במחוזות 2.1.4

 8,299 8,117 הוצאות תפעוליות מחוזיות 2.1.5

 12,886 12,301 ארגוניות שכר אותהוצ  2.1.6

 4,793 4,702 ארגוניות תפעול אות הוצ 2.1.7

 31,210 30,534 פעילות מותנית תקציב   2.1.8

 8,000 7,374 תוכניות עבודה קהל וקהילה 2.1.9

 2,000   רזרבה 2.1.10

 174,124 164,214 כ קהל וקהילה"סה 2.1

     תקציב רגיל  שמירת טבע ומורשת 2.2

 23,595 21,950 שכר במחוזות'  הוצ 2.2.1   

 14,915 14,622 פקוח מחוזות תפעול' הוצ 2.2.2   

 17,214 15,926 ארגוניות שכר' הוצ 2.2.3   

 8,670 8,483 גוניות תפעולאר' הוצ  2.2.4 

 14,816 14,197 תוכניות עבודה שמירת טבע 2.2.5

 1,020 300 תקציב ממשלתי יחידת כנרת  2.2.6

 9,580 9,400 תקציב ממשלתי לפיתוח 2.2.7

 814 790 תקציב ממשלתי משאבי מים 2.2.8

 12,317 12,317 תקציב ממשלתי שיקום בתי גידול 2.2.9

רכבים ורזרבה לשמירת יעודה ל   2.2.10

 3,500 3,000 טבע

 106,441 100,985 כ שמירת טבע ומורשת"סה      2.2



 0202ג "ח רט"דו  

 039 
 

 280,565 265,199 כ  תקציב רגיל"סה

 16,344 15,983 תקציבים מיוחדים      2.3

 20,222 15,787 הוצאות סיירת ירוקה    2.3.1

 43,741 30,000 הוצאות   יחידות במימון חיצוני    2.3.2

 80,307 61,770 כ  הוצאות תקציבים מיוחדים"סה      2.3

 360,872 326,969 כ הוצאות"סה            

 

 .יהא מאוזן  2010תקציב הרשות לשנת , על פי הנתונים דלעיל
 

 

פועלת הרשות  מקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המינהליות הכתובות שלפיהן.10
 ;חוקל 6הציבורית כאמור בסעיף 

 .י תאום מראש"עפ, חטיבת המנהל והכספים, מטה רשות הטבע והגנים
 

, הגנת הפרטיות הרשומים לפי חוק, תיאור ומטרות של מאגרי המידע של הרשות הציבורית . 11
 ;1981א   "התשמ

של קובץ רישוי ציד לרישיונות ציד והיתרי ציד מיודים והיתרי סחר יבוא וייצוא  - 100672מאגר מידע מספר 

 .חיות בר
קובץ רישום עבירות לפי חיקוקי טבע ומורשת והרשעות שניתנו על ידי בתי  - 100673מאגר מידע מספר 

 .משפט
מטרת שניהם לשימוש תובעים מורשים ולהצגה לבתי משפט בהרשעות קודמות במסגרת ניהול תביעות 

 .פליליות לפי החוק

  
 ;קרנות ומלגות שבמימון הרשות הציבורית. 12

 .הוקצו מלגותלא 
 

שמותיהם של  לרבות פירוט, תמיכות שנתנה הרשות הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת .13
 ;המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם

 .ח"לא ניתנו תמיכות למוסדות ציבור בשנת הדו

 
 ;רשימת החוקים שהשר ממונה על ביצועם. 14

החוק להגנת , ותקנותיו -1998 ח"התשנ, ומיים ואתרי הנצחהאתרים לא, שמורות טבע, חוק גנים לאומיים
 .ותקנותיו -1955 ו"תשט, חיית הבר

 

 דיווח הממונה על הפעלת החוק. 15
 .הכנת דוח הפעילות השנתי של הרשות

 .טיפול בבקשות במסגרת חוק חופש המידע
  .וכולן נענו, בקשות למידע לפי החוק 19התקבלו  2010בשנת 


