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 ,שלום רב

 

ח מפרט כתמיד את מבנה "הדו, 2009ח הפעילות המסכם של רשות הטבע והגנים לשנת העבודה "ב דו"מצ

 .את תחומי האחריות והמעמד הסטטוטורי בשמורות וגנים, הרשות

קליטת , אכיפה ופיקוח, מדע ואקולוגיה דרך תכנון ופיתוח: וצגת לפי תחומי העיסוק והתפקידיםהפעילות מ

 .והתייעלות כלכלית, חינוך ,קהל

, מיסוד והסדרת תהליכים, בנייה: המשמעות הייתה, הייתה שנת ההתכנסות לקראת התנופה 2009שנת 

 .התייעלות וחיזוק בניין הכוח הארגוני

 :מרכזיים במספר נושאים בשנה זו עסקנו

השלמת סקר ,טיפול מקיף בהסדרת תבעות של כלל אתרי ומתקני הרשות – עות והיתרים"הסדרת תב

 .הוצאת התרי בנייה והסדרת השימושים ואישורי העסק על פי סדר עדיפויות, מצב קיים

הסתיים הטיפול בהסכם עין , קודמו תוכניות ממשק לאתרים, גובשו הנחיות לממשק טורפים בצפון –מדע 

במינים הפולשים נימשך פרויקט ההשבות לטבע וטיפול , גדי ותל דן וקודם הטיפול בבתי גידול לחים נוספים

 .והסתיים פרק כתיבת ההנחיות לשמורות בסובב הימי והחופי

הארגון הופך למסד של נתונים ופעולת המצריכות , כתיבת תורת הפעלה ארגונית - כתיבת תורת הפעלה

  .ליצירת שפה אחידה וברורה המצריכה כתיבת תורת הפעלה ובקרה על תהליכים ותוכניות עבודה" המשגה"

, פ עם השירות המטאורולוגי"מיסוד השת, קיום חדש הביטחון הרשותי, כתיבת נוהלים – טחוןבטיחות וב

 .שדרוג ציוד הכיבוי למניעת שריפות, והערכות הרשות לעונות המעבר

 .ניתוח אפיון שטח באזורי הפקוח ובאתרים והטמעתם בתוכניות העבודה – כתיבת אפיוני שטח

והתנהלות במסגרת תוכנית עבודה מץ הישגי לאיזון כלכלי  בשנה זו נעשה מא - תיכלכל התייעלות

  .מצומצמת תוך בקרה ומעקב שוטפים על הביצוע

למנהלים המשלבות ניהוג ועבודת מטה עסקנו בהכשרות בשנה זו התמקדנו בהכשרות   –הכשרות 

 . לממונים חדשים והמשכנו לקדם את הקמת  בית ספר לניהוג והכשרות

הקמת חטיבת משאבי אנוש ובעלי . בנין הכח הארגוניחיזוק ומיסוד , עצוב, נייהב – השלמת בניין הכוח

השלמת בניין הכוח , חיזוק חטיבת אכיפה ופיקוח וחטיבת קהל וקהילה, תפקידים נוספים מקבילים במחוזות

 . בלשכה המשפטית ובדוברות וההסברה

 . מחשוב הרשותגמר הכנת מסמכי המכרז ויציאה למכרז לתוכנית אב ל -ב"תוכנית מש

הקמה ומיסוד , הגדלת הלנים בחניוני הלילה, בגידול במספר המבקרים הישראליםבנוסף התאפיינה שנה זו 

והכנת תוכניות לימוד , מיסוד פעילות הלילה למטילים,קידום תוכניות לקשרי חוץ , של רשת השירות באתרים

  .חוץ כיתתיות

 !עלו והצליחו , הערכתי כתמיד לכל עובדי הרשות.  רשותכל זה לא היה מתבצע ללא מסירותם של עובדי ה

 

 

 

 ,תודה 

 אלי אמיתי 

  רשות הטבע והגנים ל"מנכ
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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

 

 ;ריות של הרשות הציבוריתתיאור תחומי האח .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

 

ים ודרכי וכן מענ ,פרישתן הגאוגרפית -הנותנות שירות לאזרח , לגבי יחידות ברשות הציבורית .4
 ;ההתקשרות עם כל סניפי היחידות

 
 ;סקירת עיקרי פעילות הרשות הציבורית בשנה החולפת  .5

 קשרי חוץ
 תקשוב

 משאבי אנוש

 מדע
 תכנון ופיתוח

 אכיפה ופיקוח
 מינהל וכספים

 קהל וקהילה

 מחוזות הרשות
 צפון 

 מרכז 

 יהודה ושומרון 

 דרום 

 אילת 

 

 ;וכחיתסקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנ .6
 

 ;תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת . 7
 

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

 
 ;תקציב הרשות הציבורית לשנה הנוכחית .9

 
פועלת הרשות הציבורית  המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המינהליות הכתובות שלפיהן  .10

 ;לחוק 6ף כאמור בסעי

 
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; להיחידותיה ויחידות סמך ש, אגפיה, 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, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, 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

המליאה לקבוע את תפקיד .  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, לוגיהשבעה נציגים מתחום האקדמיה שביניהם מומחים במקצועות זואו, 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 , הסביבה על פי הצעת השר לאיכות, הממשלה

 .המליאה ולניהולה השוטף של הרשות

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

מחוז .  תכון במערבוהים ה, עמק הירדן רמת הגולן והר חרמון במזרח, 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, צפוןנחל ישי וים המלח ב, ש"גבול יו, 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 ( רת הירוקההסיי)היחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים 

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

 .השונים

 
אגף , אקולוגיההחטיבת המדע והשימור הכוללת את אגף , יבת משאבי אנושחט, לרשות חמש חטיבות מטה

אגף , מדור ניטור רעלים ומדור איכות מים, היחידה הסביבתית הכוללת את מדור ניטור נחלים, הסביבה
אגף , החטיבה לפיקוח ולאכיפה מורכבת מאגף הפיקוח והאכיפה. ולשכת המדען הראשי, מידעהמערכות 

חטיבת המנהל והכספים כוללת את אגף המשק . ויחידת ההיתרים, בטיחות וכיבוי אש, חוןבט אגף, התביעות

, אגף הפיתוח, חטיבת התכנון והפיתוח כוללת את אגף המקרקעין . תקציביםואגף ה הכספיםאגף , והרכב
ף אגף התיפעול ואג, חטיבת קהל וקהילה כוללת את אגף השיווק .אגף שטחים פתוחיםו, אגף ארכיאולוגיה

אגף ו, יחידת הפיקוח על הטיוליםל כוללות את "יחידות נוספות במטה באחריות הסמנכ . החינוך וההדרכה
 .שובתיקה

 

 ;תיאור תחומי האחריות של הרשות הציבורית. 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, המורשתלהגן על ערכי הטבע ו

;  או שינוי בהם, ליזום ולתכנן הקמת שמורות טבע וגנים לאומיים;  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; נים לאומיים ומחוצה להםטבע ובג

לרכז תיעוד ורישום מידע בתחומי שמירת הטבע וערכי ; פיקוח לעניין עבירות על החוקים המנויים בתוספת
המלצת ועדת על פי , 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 , לאומיים לקיים קשרים מדעיים בינלאומיים בתחומי גנים; ובקרב תלמידים ובני נוער בפרט

 ".לערוך ולקדם מחקרים בתחומי שמירת הטבע וערכי הטבע; וערכי הטבע
 

לשמור על המגוון הביולוגי המערכות האקולוגיות ונופי הארץ - הרשות שמה לעצמה את המטרות הבאות
למען  לשמור ולטפח אתרי מורשת בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע.  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 , הרשות מטפלת במרחב הכולל את השטחים השמורים הכוללים גנים לאומיים ושמורות טבע

ות עוסקת באכיפת החוק הרש.  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, לרשום דוחות
הרשות פועלת להסברה .  רכי המורשתנוף ושימור ע, 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
, מפעילה הרשות מערכת לניטור נחלים כמוכן.  מהאקדמיה לבצע מחקרים בנושאים שעליהם היא מופקדת

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

 :9200מעמד סטטוטורי  לשנת  -שמורות טבע וגנים לאומיים 

 

 כ שמורות טבע וגנים לאומיים מוכרזים"סה
' מס

 גנים/שמורות
כ שטח "סה

 (דונם)

 4,454,109.21 236 שמורות טבע

 201,784.03 66 גנים לאומיים

 4,655,893.24 312 כ"סה

 

 

 3לפי סעיף  לרבות מעניהם של הממונה, 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, אלי אמיתי -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 -נותנות שירות לאזרח ה, 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, ירושלים, 13ה הלני המלכ' רח - 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

 
 קשרי חוץ

 
 מטרות אגף קשרי חוץ וגיוס תרומות. א

 ל ושגרירויות וטיפוחו למען קידום ענייני הרשות"גופים בינ, שמירת קשר עם ארגונים . 

 יצירת קשרים עם מקבלי החלטות ואנשי עסקים בישראל. 

 והעמדתו לתמיכה ברשות ובפעולותיה יהכנת עורף פרלמנטאר. 

 ג"ל ליצירת הכנסות נוספות לרט"הקמת אגודות ידידים וטיפוח קשרים בארץ ובחו. 

 

 יעדים מרכזיים בפעילות קשרי חוץ וגיוס תרומות. ב

 חי בר והכוונתה למטרות הרשות, הידוק הקשר עם קרן היעל. 

 מות בארץ ובעולםאיתור מקורות לגיוס תרו. 

 חשיפת הרשות והישגיה למחליטנים ולעולם העסקים באופן המרבי . 

 אגודות ידידים וארגוני שמירת טבע ומורשת בעולם, בניית קשרים וטיפוחם עם שגרירויות . 

 

 : 2009-נושאים מרכזיים שקודמו ב
במסגרת זו הוביל האגף  .להמיסוד והרחבת הפעילות מול ועדות הכנסת ומוסדותיה בתוך הכנסת ומחוץ  .1

הסיורים . לעובדי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ות ועדות הכנסת/שלושה סיורים נושאיים למנהלי
הוביל האגף סיור של ועדת הפנים והגנת , כמו כן. צפון ומרכז, מחוז דרום: התקיימו בשלושה מחוזות

 . תכניות טיהור ושיקום, מקורות זיהום ,הסביבה לאורך הירקון תוך התייחסות לנושא זכות הטבע למים
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חברים חדשים לקרן היעל שעוסקת בגיוס תרומות  12הצטרפו  .לקרן היעל והגדלת מספר חבריהסיוע  .2

 . מחקרית של רשות הטבע והגנים ולשמירת אתרי מורשת, לטובת הפעילות החינוכית

נעשה ניסיון לגיוס , כמו כן .ימורשיקום וש, הפקת תיקי תורם לפרויקטים חינוכיים ופרויקטים של בניה .3
 . ל"תרומות בחו

ביצוע מטלה זו הצליח בזכות הקשרים ההדוקים עם -ב"ג להשתלמויות בארה"עובדי רט 5הוצאת  .4
המשתלמים לאחר חזרתם . ב"ב ובתמיכה שלהם כולל תיאום וארגון השתלמויות בארה"שגרירות ארה

 . הכשרה והרחבת אופקים, דיווחו על תרומה בהעשרה

הסיורים מתקיימים בכדי להציג את היפה בארץ  .ג"ל באתרי רט"אירוח תורמים פוטנציאלים מהארץ ומחו .5
פועלים ליצירת קשרים שיסייעו בגיוס תרומות מתורמים חדשים וטיפוח הקשר עם , כמו כן. והפחות מוכר

 . אגודות הידידים הקיימות
. דת לצוותי ההדרכה של הרשות ואתריההחוברת מיוע, על אתרי מורשת עולמית CD-הפקת חוברת ו .6

מפיק , כמו כן. בחוברת מערך שיעור ומידע בנושא אתרי מורשת עולמית בעולם בכלל ובישראל בפרט

 .( אנגלית וגרמנית, עברית. )בשלוש שפות News Letterהאגף ומפיץ 
 יר דיגיטאלחומר הארכיון נמצא בשמורת נחל מערות ונמצא כחומ. ל"הכנת ארכיון של אברהם יפה ז .7

אברהם יפה מייסד ' ג ערב לזכרו של אלוף מיל"קיימה רט 2009באביב . ג"באתר האינטרנט של רט
 . רשות שמורות הטבע

 . במסגרת תכנית אמץ כיתה לטובת פעילות חינוכית בפריפריה₪  374,500הקצאת סכום של  .8
 

 : 2010-יעדים עיקריים של אגף קשרי חוץ ב

  ארוכות טווח חינוכיותתמיכה בתוכניות . 
  אירוע מרכזיוהפקת הידוק הקשר עם הכנסת. 

  ותורמים פוטנציאלים כולל פתיחת אפיקים חדשים לגיוס  אגודות ידידים, הרחבת פעילות מול שגרירויות
 .תרומות

 הפקת תיקי תורם חדשים. 

 ל"לחוג "עובדי רטמשתלמים  4-6 ה שלהוצא. 
  קרן היעלחברי ותורמים , חלטותמקבלי ה" תחזוקת"כחלק מטיפוח והובלת סיורים. 

 והעצמתו לקידום פעילותהקרן היעל  טיפוח הקשר עם. 
  ליווי פרויקט אלוני אבא כתכנית חינוכית שפועלים במסגרתה תלמידים יהודים וערבים באזור עמק

 .יזרעאל במימון גרמני
 

 תקשוב ומערכות מידע

 
 כללי

 טכנולוגיות ,במחשוב הקשורים הנושאים לכל המקצועי הגורם משמש ,מידע ומערכות תקשוב אגף
 בנייתו והושלמה 2006 בסוף נוכחית במתכונתו הוקם האגף .נתונים ותקשורת מולטימדיה מערכות,מידע

 . 2008בשנת 

 
כוללת  מחשוב ב שהיא תוכנית"מש תוכנית של והטמעה יישום הוא האגף בפני העומד המרכזי אתגר

 .הרשות לפעילויות
 

מערכות , מערכת הקופות, כנון וניהול של המערך הטכנולוגי ברשות הכולל מחשובייעוד האגף הוא ת

כתשתית אסטרטגית למתן שירות , המידע הגיאוגרפיות ומערכות המידע השונות של רשות הטבע והגנים
שיפור יכולת הניהול ותהליכי קבלת ההחלטות ותמיכה ברשות , מיטבי ללקוחות הפנים והחוץ של הרשות

 . כיה ויעדיהבמימוש ער
 

 מערכות, אפליקציות  :הוא מחולק לארבעה תחומי פעילות עיקריים, בהתאם לאופי הפעילות של האגף
 .נתונים ומערך הקופות ותקשורת תשתיות, גיאוגרפיות מידע

 

 :תפקידי האגף הם
 תכנון וביצוע של פרויקטים חדשים ויישום טכנולוגיות חדשות לשיפור השרות והתפעול , ייזום 

 יפור ומיסוד של כלל המערכות הטכנולוגיות אשר הוטמעו ברשותש 

 ג לצורך בניית בסיס הנתונים לשימושן של היחידות השונות ברשות"פיתוח יישומי ממ 

 באתרי הרשות וברשת , תמיכה ופיתוח מערכת הקופות והמערכות הנלוות להן במרכז הרשת

 החנויות הפרוסה בכלל אתרי הרשות

 על פי תוכנית עבודה שנתית , במטה ובאתרי הרשות, יוד המחשוב לסוגיותפעול ותחזוקה של צ 

 הבטחת רציפות השרות למשתמשים השונים במערכות הממוחשבות 

 קיום היחסים והקשרים עם המשתמשים באמצעות גישה מוכוונת לקוח של האגף 

 ניהול אבטחת המידע במערכות המחשב ברשות תוך מתן דגש על אבטחת מידע רגיש 

 ברשות שנתיות לפעילות האגף-ל התקציב ותוכניות העבודה השנתיות והרבניהו 
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 תחום האפליקציות

פרטני של קיימות ומערכות חדשות /אפיון וניתוח מערכות ראשוני, תחום האפליקציות עוסק בעיקר בייזום
יזום ועד כתיבה וליווי של מכרזים בתחומי מחשוב ומערכות מידע החל משלב הי, במחוזות ובאתרים, במטה

 בקרת משימות, מעקב אחר ביצוע ההחלטות ומשימות פרויקטי המחשוב השונים ברשות, ליישום
 .בכפוף לתכנית העבודה, הפיתוח של הספקים וניהול פרויקטים תוך ביצוע מעקב אחר הניצול התקציבי

תמיכה , גםכמו ( ב"תכנית מש)התאפיינה בקידום המכרז ליישום תכנית האב למחשוב ברשות  2009שנת 

 .בתחום הקופות
התקנתה והטמעתה במחוזות הרשות וכמו , בוצעה השלמת הפיתוח של מערכת ההתחייבויות, במהלך השנה

 .הוטמעה מערכת לתשלומים באמצעות העברה בנקאית, כן
התחום ניהל מכרז להקמה ותפעול של אתר אינטרנט לפרסום עבודות מדעיות לא אקדמאיות , כמו כן

 .פרסומם וניהול תהליך המכרז, כולל כתיבת מסמכי המכרז( נדיבבמימון יד ה)

 
 ב"תכנית מש

אשר יאפשרו השגת מובילות , ב הוא לספק תשתיות טכנולוגיות ומערכות לאנשי שטח ומטה"חזון תכנית מש
 .נוף ומורשת, ומצוינות ויספקו כלים לבניית מוקד ידע לאומי בתחומי ערכי טבע

המידע והידע לרשות העובד ולהשיג שיפור במקצועיות וניהול , הטכנולוגיה מטרת התכנית היא לרתום את
 איכותי

 

מאגר , מיפוי של תפוצת מינים בארץ, המערכת צפויה להכיל ולנהל נתונים מספירות ומתצפיות על חיות בר
מרי ארכיון צילומים וחו, מידע בזמן אמת על מספר המבקרים באתרים, מחקרים שבוצעו ברשות או במימונה

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

רכי הטבע והחינוך תתמוך במחקרים אקדמיים ובינלאומיים ותביא לשיתוף הציבור ולמכפיל כוח בשימור ע

 .להם
 

הטמעת המערכת עתידה להנחיל שינוי תפיסה של ממש במחשוב הרשות בעיקר עקב המעבר מפעילות 
ידנית וממערכות מבוזרות למערכת מחשוב משולבת לאורכו ולרוחבו של הארגון לטובת מתן גיבוי לכלל 

וכננת לכלול את מערכות מת, המערכת העתידית. תהליכי הרשות ולתמיכה בכלל בעלי התפקידים בה
המדף המתקדמות ביותר בשוק המחשוב הבינלאומי כמו גם מערכות ייעודיות תפורות למידותיה וצרכיה 

ושילובן של כלל ( Mobile)שני מרכיבים בולטים במערכת העתידית הם שימוש במחשוב נייד . הייחודיים

 (.GIS)הנתונים והמערכות במערכות המידע הגיאוגרפיות 
 

רוכזו מאמצים רבים במהלך המחצית הראשונה של שנת , ת הפעילות בנושא תכנית האב למחשובבמסגר
 .בכל הקשור בהשלמת ההערכות ליציאה למכרז כולל אישור מסמכי המכרז ופרסומם 2009

 

לאחר מכן בוצע כנס ספקים וסיור להצגת , ספקי מחשוב מהמובילים במשק 7 -י כ"מסמכי המכרז נרכשו ע
ב ומענה על מאות "תהליכי המכרז נמשכו במסגרת ניהול שוטף למכרז מש. שרות ברשותתשתיות התק

וזאת על מנת לקדם את קבלת ההצעות ליישום פתרונות מיטביים למחשוב הרשות וליישום , שאלות ספקים
 .תכנית האב למחשוב

 

 .הוגשו הצעות לרשות והותנע תהליך לבחינתן 2008בסוף שנת 
 

ויות ארגוניות שונות ליישום התכנית ברשות בדגש הערכות חטיבות לטובת מוכנות במקביל הותנעו היערכ
כתיבת נוהל לניהול תכנית : כמו גם נושאים קריטיים נוספים להצלחת התכנית כגון , ב"להתנעת תכנית מש

ב בארגון וכתיבת מודל "קידום תכנית להסברת תכנית מש, ב הכולל תהליכים עיקריים ומבנה ניהולי"מש
 .ב"עדוף ניהולי למערכות ולתהליכים אשר יוטמעו בתכנית משת

 

 תחום מערכות מידע גיאוגרפיות
ומטפל , מרכז מידע גיאוגרפי אקולוגי משמש כגורם המקצועי המרכזי לעבודות המתבססות על טכנולוגיה זו

בת מכמה עוגנים עבודת היחידה מורכ. גיאוגרפיים ותכנוניים, בכל הקשור למידע מרחבי בנושאים אקולוגיים
, קביעת סטנדרטים, פיתוח יישומים, תוכנה וחומרה, מומחיות לעיבוד וניתוח נתונים, ניהול מידע: עיקריים

 .הדרכה ותמיכה

 
. ב ובמתן המענה לשאלות הספקים"אנשי התחום לקחו חלק בהכנות לקראת פרסום המכרז לתכנית מש

 GPSכות מידע גיאוגרפיות במחשבי כף יד בעלי קליטה והטמעה של מער: נושאים מרכזיים נוספים היו
הסדרת , שותפות בהכנת מסמך מדיניות לשמירת הסובב הימי בים התיכון. לקליטת מידע ברמת דיוק גבוהה

והשתלמויות לעובדים בנושאים גיאוגרפים שונים בהן הכשרת יחידות  2008חוזה לרכישת אורטופוטו ארצי 
 .חדשות בארגון
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, לאחר מכן, בכוח האדם ביחידה ובמשך חלק מהשנה הייתה מישרה לא מאוישת השנה התבצע חילוף

 .הושקע זמן בליווי כניסת העובד לתפקיד
 

רישיונות נוספים  5נרכשו עוד  2009בשנת . Arcgis9.2נמשכה ההטמעה של המערכות לעבודה בגרסה 
 .2008ביחס לשנת  15%  כתוספת של

בעלות מערכת גיאוגרפית , TRIMBLEשל חברת  NOMADוג השנה הורחב השימוש במערכות כף יד מס

ARCPAD  , 2008הרישיונות מאז ' במס 200%כך שלמעשה הייתה עליה של. 
השימוש במחשבי כף יד תומכי מערכות גיאוגרפיות העלה את מספר המשתמשים במערכות המידע 

גרת זו הועברו השתלמויות במס. דבר שבעטיו נדרשת תמיכה נוספת למשתמשים, הגיאוגרפיות הארגוניות
המידע הנקלט בשטח . שכבות לקליטת מידע מהשטח  ופותחו, (רובן ליחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים)

 .מאוחזר למערכות המשרדיות ושם מנותח ומוצג במערכות הגיאוגרפיות

המסקנות מהשימוש מראות על הצורך הגדול בהוצאת המידע לשטח ובכך שהפקחים יכולים לתשאל את 
 -למרבית הצרכים המכשיר מחליף את מכשיר ה, מבחינת דיוק המכשירים. המידע בהיותם בשטח בעבודה

GPS בנשיאה ומפחית עלויות תחזוקה ברמה ניכרת, מאפשר נוחות בהפעלה. הדיפרנציאלי שהיה בשימוש .
 . מתוכננת הרחבה של מספר מערכות הכף יד הגיאוגרפיות בארגון 2010במהלך 

 
בין יתר פעילויות . ת השימוש במערכות מידע קיימנו שלוש השתלמויות ארציות ומחוזיותבמסגרת העמק

הכנה והפצה של מסמכי תמיכה בתהליכים המבוצעים , היחידה נכללת מתן תמיכה טלפונית למשתמשים

 .ביחידות
 

שותפים י עדכון מידע מגופים ה"במהלך השנה גדל ועודכן מידע בסיס הנתונים הגיאוגרפים הזמין הן ע
, (6כביש )י גופים חדשים שהצטרפו מביניהם יש להזכיר את חברת דרך ארץ "בפורום הבין משרדי והן ע

 . 2008אורטופוטו , המוביל ארצי, רכבת ישראל

גבולות , גבולות שטחי פיקוח: שכבות המידע המנהלי הרשותי עודכנו בגבולות ובבסיס הנתונים הטבלאי
 . מרכזי חינוך והסברה, ם קולטי קהל בתשלוםאתרי, גבולות מחוזות, מרחבים

. שכבות מידע 30 -במהלך השנה ביצענו שני עדכוני מידע במערכות הקצה ובכל אחד מהם למעלה מ
 . הוגדרו הדרישות והסטנדרטים להזמנת אורטופוטו לשמורת הגיבתון

 
י מכון התקנים "דאטה ע-לאחר שלוש שנות עבודה של צוות בין משרדי שהיינו שותפים בו אושר תקן המטא

 .תהליכי הכנת האפליקציות לשימוש והטמעת התקן עדין לא הסתיימו. ואומץ סופית לעבודה

 
בקשות למידע גיאוגרפי טופלו ומידע ממסד הנתונים הגיאוגרפים הועבר לגופים ורשויות  20 -למעלה מ

מכינים פרוגרמות עבור הרשות מתכננים ה, וכן לחוקרים ותלמידי מחקר באוניברסיטאות, פ"עימם אנו בשת
 .ולסקרים אקולוגיים

 

הוזמנה עבודה בנושא , EBONE, (European Biodiversity Observation Network )כחלק מהשותפות בפרויקט
תוצאות המחקר והדיון במסקנותיו הובילו אותנו לבחון נתוני חישה , ברמת הנדיב  Lidarחישה מרחוק מנתוני 

 .נקלטו ועובדו ביחידה, BIOHABהצומח שבוצעו כחלק מהפרויקט בשיטת  מיפויי. מרחוק אחרים
 

 .2009ג לשנת "הפקנו ופרסמנו את אוגדן המפות המנהליות של רט

 
 תחום הקופות

תחום הקופות אחראי על הניהול התקין של מערך הקופות בגנים ובשמורות קולטי הקהל בתשלום בניהול 
גורמי מטה נוספים ברשות בדגש חטיבת כספים ומנהל וחטיבת רשות הטבע והגנים בשיתוף פעולה עם 

 .קהל וקהילה
 

קופות כניסה וקופות )במהלך השנה הסתיימה הפריסה וההטמעה של מערך הקופות בכלל אתרי הרשות 

 . אתרים 70 -קופות בכ 130-כ הוטמעו כ"סה(. במרכזי שירות למטייל
, כמו כן. ת ניהול ובקרה שוטפים ממטה הרשותמערך הקופות מושתת על מערכת מרכזית אחת המאפשר

, נושאיים, גיאוגרפיים)פ מאפיינים שונים "מאפשרת המערכת הפקת דוחות ניהוליים ברמות שונות וע
 (.תקופתיים וכדומה

היא מהמתקדמות מסוגן בשוק ומעמידה את אתרי הרשות ומרכזי השרות בחזית  Verifon המערכת של חברת

 .היא מספקת כלים תפעוליים המשפרים באופן מהותי את יעילות העבודה, כמו כן, הטכנולוגית
 

 :הנושאים המרכזיים שטופלו השנה בתחום התקשורת 
 סיום התקנת רשת הקופות גם באתרים מרוחקים המאופיינים בבעיות תקשורת. 

 רשת הקופות באתרים ספציפיים  המשך ייצוב תקשורת. 

 הקצה מתן שרות תמיכה וטיפול בתקלות בנקודת.   
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  (.3דור )שדרוג אתרים קיימים ועברת אותם לתקשורת מתקדמת 

  המשלב חיבור לרשת אינטרנט עם , פתרון ייחודי של נתב סלולארי. מתקדם וייחודי -רכישת ציוד קצה

 .א לצורך ביצוע סליקה סלולארית"גישה סלולארית לשרתי הארגון ולשרתי שב

 מערכת רכישת שרתים חדשים והפרדתם לצורך שיפור 

 

 מספק לנושא הזמנות פעילויות ברשות  בתחום מרכז ההזמנות טיפלנו השנה במציאת פתרון מרכזי
 

בנושא פתרון העומס בקופות טיפלנו השנה באמצעות נושא המסופונים אשר הביא לקיצור התורים בקופות 
הכנסות במסופונים על ידי הכנסת מנויים וחברי מועדונים אחרים ללא תשלום בתורים נפרדים וברישום 

 ".קופה ניידת" -טיפלנו בפיתוח ובדיקות מסופון חדש כולל כניסות בתשלום, כמו כן. ניידים

 
צמצום מבצעים , בנושא שיפור מהירות הקופות טיפלנו באמצעות ביטול בדיקות מקוונות לא רלוונטיות

  פקת ו של ספר הדרכהוה  כמו טיפלנו בנושאי הדרכה. ושינויים נוספים שנדרשו בהגדרות המערכת
 .ולהשיג צמצום תקלות  על מנת לשפר תהליכי עבודה  וזאת( קופאים)למשתמשים 

כולל שינויים תפורים לדרישות הרשות , השנה העברנו את מערכת הקופות לגרסה חדשה ומתקדמת

רטיס פיתוח עבודה עם הגדרות שונות כדוגמת ביטול כ, פיתוחי סגירת משמרת, מודול הפקדות:כדוגמת 
בנושאי ניהול מלאי טיפלנו בהתאמות לטובת פריסת מלאי . מנהל והגדרות עובדים לפי רמות הרשאה

 .כמו גם בנושא שמירת פס מגנטי בהעברת כרטיסים מסוג גולד, אופיס-ובדיקות מלאי מקוונות מול הבק
 

דשים לפי דרישות השנה טיפלנו במגוון שינויים בתוכנה כדוגמת שיפורים בבק אופיס שכללו פיתוחים ח
דוח , דוחות שוברים, זיכויים:בין הפיתוחים העיקריים שהוטמעו . חטיבת כספים ומנהל וגורמים נוספים

והצהרת קופאי  Zתיקון דוח , מערכת לניהול מנויי רכב בבית ינאי, ממשקים לזיכויים,תקבולים מול הפקדות

מרחבים ומחוזות לפי , יהוליים למנהלי אתריםנמצאים בתהליך אפיון דוחות נ, כמו כן. ודוחות סטטיסטיים
 .דרישתם

 
 תחום תשתיות ותקשורת

 

 מערכות ה, בכמות המחשבים 20%-גידול של כ- GIS  והאמצעים הטכנולוגיים תוך גידול חלקי בהקצאת

 .משאבים מתאימה לצרכי תמיכה תחזוקה ושדרוג
 ה ובמחוזותהניידים ושרתי הקבצים במט, שדרוג החומרה של המחשבים הנייחים. 

 קווית וסלולארית -של הרשות   שיפור רשת תקשורת הנתונים. 

 הטמעת תקשורת סלולארית לטובת שיפור זמינות המידע למנהלים. 

 שימורם והנגשתם, ניהול התהליך הארגוני לשדרוג מאגרי מידע מדעיים. 

  (.'מצדה וכד, ק"חפ, קיסריה)הקמת מרכזי רשת חלקיים במספר אתרים 

 

 בי אנושחטיבת משא
 

  2009בניין הכוח 

  איוש  פרסום 

  29  46  מכרזים פנימיים

  14  21  מכרזים חיצוניים

  11  11  העברות מתפקיד לתפקיד

  54  78  כ"סה

 : איוש משרות במכרזים
 

 מטה
 מנהל אגף פיקוח ומבצעים   :אכיפה' חט

 מנהל אגף חקירות ומודיעין     
 ותמנהל אגף ביטחון ובטיח     

 מנהל אגף חינוך והדרכה :קהל וקהילה' חט

 רכז חקירות ארצי  :סיירת ירוקה
 'מנהל חט  :משאבי אנוש

 
 מחוזות

 ממונה אכיפה   :מחוז מרכז
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 ממונה אכיפה צפון   :מחוז צפון

 מנהל מרחב גליל עליון     

 פ"ממונה תו   :מחוז דרום
 אקולוג מחוזי     

 מנהל מחוז' ס   :ש"מחוז יו
 ר יהודה"ממ     

 

  עובדים הכשרת
 .אקדמאיים לימודים אושרו

 .₪ 900,000 של בהיקף הכשרות ביצוע  - והשתלמויות קורסים
 

 רווחה

 :העובדים לילדי פעילות
 .קייטנה

 .בוגרים טיול
 .ולמתגייסים' א לכיתות לעולים שי חלוקת

 .משפחותיהם ולבני לעובדים פעילות
 עובדים כנס

 מינויים טקסי

 .אישיים ולאירועים יםלחג מתנות
 .ומענקים הלוואות מתן

 .בקשותיהם פי על גמל לקופות עובדים צירוף
 

 2010 לשנת עבודה תוכנית – הכשרה אגף

 .ניהולית עתודה ופיתוח מנהלים פיתוח
 .ולהכשרה לניהוג הספר בבית השתלבות

 .קידום מסלולי בהכנת שיתוף
 .ועביצ ולאיכות למקצוענות, למקצועיות מנוף יצירת

 
 

 המדע חטיבת

 
 כללי

בחטיבה . מדע משמשת כגוף המייצר ידע ומדיניות המנחים את פעולות הרשות בעבודות השימורהחטיבת 
היא שומרת קשר עם כל גופי האקדמיה הרלוונטים , ישנם מדענים האחראים על תחומים מדעיים שונים

טיבה נעשית הן בעזרת יוזמות של פעולת הח. 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 -להלן מוצגים נושאי העבודה של חטיבת מדע בהתייחסות ארגונית . מקצועיים

 
 אגף אקולוגיה

 

 :הגדרת תפקיד - מנהל האגף
הכנת תכניות פעולה לשימור מינים ביולוגיים . חיים וצמחים-ת לנושאי ממשק אוכלוסיות בעליאחריות מקצועי

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

 :2009שבוצעו במהלך פרויקטים מרכזים 
בהם  שעסקתי נושאים להלן ,תחומים מנהלי של בסיכומים המפורטים פרויקטים על ובקרה לליווי בנוסף

 :ישיר באופן

 :חיים-הרעלות בעלי
 .הבר מהרעלות-צמצום הפגיעה בחיות :מטרה

שורת הופץ בתק, המסמך נכתב. כתיבת מסמך מקיף לציבור ומקבלי החלטות המציף את הבעייה :שיטה
 .ג"ד משפטית של רט"המסמך מהווה בסיס לחו. כים בכנסת"במסיבת עיתונאים וחולק לח

 הבעיה הצגת. 2007-2004בישראל בשנים  חיים-בעלי הרעלות . 2009 .ושקדי י. קינג ר ,.א  דרור ,.לידר נ

 .רשות הטבע והגנים. פרסומי חטיבת המדע. לפתרון ודרכים
יש חשיבות לחשיפה תקשורתית ולהעלאת . תי הבוחן את נושא ההרעלותח מקצועי תקופ"נדרש דו :מסקנות

ות תקופתיים "נדרש שיפור של תיעוד ההרעלות ומיסוד של כתיבת דוח. הנושא לסדר היום הציבורי
 . מקצועיים

 :תוכנית לשימור מיני צומח אדומים
 טיפול במיני צומח נדירים :מטרה
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החל התהליך הראשוני של  2009בשנת . ופיעים בספר האדוםכתיבת תוכנית לשימור מיני צומח המ :שיטה

התוכנית טרם . דירוג המינים ישמש ככלי מכוון לסדקי קדימויות. יצירת תוכנית המבוססת על הספר האדום

 .נמצא בשלב השלד –נכתבה 
ימפה אמצעים קיימים , נדרשת כתיבת הצעה לתקצוב חיצוני של פרויקטור אשר יגדיר יעדים :מסקנות

 .  ויכוון לתוכנית פעולה עם משמעויות תקציביות, נדרשיםו
 :לפעולה ידע בסיסי בניית

 .דיגיטליים באמצעים מהשטח נתונים איסוף שיטת פיתוח :מטרה

-בנוסף חולקו מחשבי כף . מחוזית-יד במחוז מרכז בפריסה כלל-נמשך ניסוי מחשבי כף 2009בשנת  :שיטה
 2009כ נאספו בשנת "סה. תחתון במחוז צפון-ום ולמרחב כרמל וגלילפקחים במחוז דר 6-ל 2009יד במחצית 

ח "כל התצפיות האקראיות על בע(. 2831 –צפון  , 6488 –דרום , 15366 –מרכז )תצפיות  25,000למעלה  
 (.תצפיות 23,277)הועברו למאגר הנתונים הרשותי  2008-2009וצמחים בשנים 

אך גם לניהול השטח , לתובנות במגוון נושאים הקשורים לאקולוגיההכלי נמצא יעיל ביותר ומוביל : מסקנות

נדרשת בניית תוכנית לניתוח הנתונים ברמה ארצית ולשיפור היכולות במחוזות . מבחינת פיקוח ואכיפה
הפלטפורמה הקיימת מהווה בסיס . לניתוח נתונים לטובת ניהול נכון של עבודת הפקח והנושאים האקולוגיים

 . מצריך הכוונה של פעילות הביולוגים המחוזיים וכתיבת תוכנית –כנית ניטור בשמורות טבע טוב לבניית תו
 :אילת ועבודת ניטור-ספירת צבאים במחוזות דרום

 .קידום ספירת צבאים גדולה המשלבת עבודת ניטור בנושאים הקשורים לשמירת טבע בדרום :מטרה
י "נערך איפיון לנושאי ניטור ע. שי מחוזות דרום ואילתהוקם צוות מייעץ המשלב אנשי חטיבת מדע ואנ :שיטה

אנשי . יד ומצלמות מוסלקות והוצג במהלך הספירה בשטח-הניטור בוצע באמצעות מחשבי כף. אנשי מקצוע

סיכום הסקר והניטור נמצא . הסקר והתיעוד בוצעו בהצלחה רבה. מקצוע ליוו את הפקחים בעבודת הניטור
 .םבשלבים אחרונים לפני פרסו

המסקנות העיקריות הם שניתן באמצעים פשוטים יחסית . ח הסקר"מסקנות מפורטות יפורסמו בדו :מסקנות
 . לבצע ניטור בנושאים שהוגדרו הקשורים לשמירת טבע ולניהול השטח

 

 :הגדרת תפקיד - בר-אקולוג חיות
אוויר במניעת כולל רפרנט לחיל ה)רפרנט מדעי לרשות במניעת קונפליקטים בין חיות הבר לאדם  .1

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

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

 (לא כולל שותף) 2009פרויקטים מרכזים שבוצעו במהלך 

 מסקנה ביצוע מטרה פרויקט  תחום

לאות נזקי חק
ומניעת 

 קונפליקטים

הסברה 
והנחיות 

 לפקחים

ארגון השתלמות ארצית לפקחים 
על מניעת נזקי חקלאות והרעלות 

 כולל הכנת חומרי הסברה

יומיים  -בוצע 
בנובמבר 

2009 

מסקנות . מוצלח
מפורטות במסמך 

 .נפרד

הוצאה לאור של החוברת   
הנחיות למתן היתרים "

פגיעה בחיות בר למניעת /לציד
קים לחקלאות ולממשק נז

אוכלוסיות של מינים מתפרצים 
 "ופולשים

 –בוצע 
 2009נובמבר 

" למכור"צריך להמשיך 
את זה לפקחים 

לא ברור מי .  והמחוזות
 .אחראי על בקרה

הצטיידות ורכישת אמצעים   

החלפת מצלמת מעקב ; לפקחים
 כולל הדרכה HCO-בושנל ב

בוצע חלקית 

לא הוחזר  –
כסף מאגף 

 רכישות

נושא הצטיידות .  1

הפקחים אינו ברור ולא 
עדיף .  2.  מטופל טוב

שאהיה יועץ ולהשאיר 

 .כל הרכישות בידי ברוך

הנחיות  

והסברה 
 לחקלאים

; "השועל והכרם"חוברת מידע 

עם )עריכת חוברות ;  דיסק מידע
וצינורות , על גידור(יותם גנדלר

בשביל "כתבה בעיתון ; השקיה

 "הארץ

יש גם הרבה 

דה עבו
: בשותף

, טלפונים

, הרצאות
 'סיורים וכו

 .תמיד צריך עוד

 2009תערוכה אגרומשוב   

 לחקלאים וכנס חקלאים בערבה

בוצע ינואר 

2009 

שיתוף פעולה טוב עם 

 אגף הסברה

התארגנות והכנת חומר כתוב   

לקראת כנס אגרמשוב בינואר 
2010 

 2009עד סוף 

 בוצע חלקית
 

 .הולך טוב עם הסברה

וי של חומר דחייה לציפורים ניס  

עם , במטעי קיבוץ מגל" נדידה"

הניסוי בוצע 

אך התוצאה 

לפעמים צריך להשקיע 

זמן רב על משהו עם 
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 מסקנה ביצוע מטרה פרויקט  תחום

,  סיכוי קטן להצלחה שלילית אגן כימיקאלים

 .רב לצורך יחסי ציבור

טיפול  
 בנתונים

 2009עד סוף  ניתוח נתונים מהמחוזות
 .בוצע חלקית

 אין מטרה ברורה ודרוש
 הרבה זמן לביצוע

סחר בערכי 

טבע ומניעת 
 מינים פולשים

היתרים 

 לסחר

הכשרה והכנסת לעבודה של 

חדשה ( סחר)פקידת היתרים 
במקום אתי סבג שיצאה לחופש 

 לידה

אכיפה חכתה ' חט בוצע

הרבה זמן להכניס 
מחליפה ולא היה 

אלדד .  מספיק חפיפה
עדיין לומד עניין 

 . ההיתרים

סחר בערכי 
ניעת טבע ומ

 מינים פולשים

הערכת 
סיכון 

למניעת 

מינים 
 פולשים

ב על "מתן עדות בקונגרס בארה
הצעת חוק להכנת הערכות סיכון 

 ב"ליבוא חיות בר לארה

בוצע במימון 
 חוץ

.  העדות היתה חשובה
לא עשיתי תיאום טוב 

עם מנהל האגף 

 (.טופל)

אמנת  
CITES 

כתיבת הצעה לשינוי סיווג חרדון 
; CITESחי אמנת צב הדור בנספ

הכנות לכנס המדינות שיהיה 

הכנה ; 2010בקטאר במרס 
ח השנתי למזכירות "והפצת הדו

 .האמנה

ההצעה 
.  הוגשה בזמן

-אמשיך ב

הכנות  2010
 .לכנס

שיתוף פעולה טוב עם 
 .  אכיפה' חט

זיהוי  ציד
 שערות

הקמת מעבדה לזיהוי שערות 
' חיות בר ומתן חוות דעת לחט

 .אכיפה

.  בוצע
בתי השנה כת

חוות  20-כ
דעת בתחום 

 זה

שיתוף פעולה טוב עם 
ועזרה מבני , אכיפה' חט

יש להסביר .  שלמון
לפקחים על שיטה 

 .נכונה לאיסוף שערות

 
 : הגדרת תפקיד - אקולוג עופות

במסגרת זו אחראי על ניטור וזיהוי גורמי איום וקידום הגנה ומניעת הכחדה של . ג"רפרנט לתחום עופות ברט
מענה לבעיות  ;הנחיה מקצועית לויסות וממשק מינים שאוכלוסיותיהן יצאו מכלל איזון ;ות בר המוגניםעופ

סיוע בהקשר של עופות לתחומי  ;ניהול מפקד עופות המים ;וקונפליקטים של עופות בר עם משק האדם

 .ח לחיות בר"ניהול התחום הזואולוגי במסגרת ביה. חנוך והסברה, אכיפה
 :2009-ם בנושאים מרכזיי

 נשרים
 .מניעת הכחדה: מטרה

 סימון, לכידה-ספירות וסקרי קינון ומעקב אינדיווידואלי-גודל אוכלוסייה: נמשך הניטור הכלל ארצי: ביצוע

נמשך בהצלחה מבצע הגדלת הגיוס בנשרי גמלא וההשבה  ;(GPS/כולל שימוש במשדרי לוויין)ומישדור 
אושרה )ל "פ עם כי"ת ממשק האכלה בכלל ובמסגרת השתנמשכה הסדרת הפעל ;לכרמל מגרעין הרבייה

בעיות רפואיות בגוזלי נשרים  ;לא הושלמה תוכנית ממשק נשרים ;(2012-2010תוכנית המשך תלת שנתית 
כרגע קיים חשד שחלקן נובע . הנושא בבדיקות. המגודלים בשבי שלא היוו בעיה ניכרת בשנים קודמות

 ;התחדשות גדולה במושבת הנשרים בנחל עמוד ללא כל התערבות ;מתרופות במזון או ישירות לגוזלים
הייתה יחסית פגיעה במספר גדול של נשרים  2009-ב ;לראשונה ניסיון ללמד נשרים לפחד מעמודי חשמל

המקרים האנתרופוגנים )אולם לא נמצא קשר בין המקרים שניתן להצביע עליו ולפעול למניעה , (8)

 (.1הרעלת עופרת , טופלו מיידית מקרים 2-התחשמלות: המזוהים
 .המשך והשלמת ביצוע התוכניות. אין: מסקנות

 שקנאים
 .של השקנאים הנודדים ומיזעור הקונפליקט עם המדגים" מעבר בטוח: "מטרה

 אבל. התארגנות מצוינת טרום העונה לאספקת דגים בשמורת החולה: כללית. ח שהופץ"מפורט בדו: ביצוע

מצד שני בעיה קשה באזור . הצלחה גדולה בעמק החולה ועמק עכו: מצד אחד. יוחדנדידת סתיו בעייתית במ
, מאידך. נדרשתי ללוות הניטור באופן צמוד בשל יציאתה של יפעת לחופשת לידה. חוף כרמל ועמק חפר

 .בעיות עם הנהלת מחוז צפון בניהול הקונפליקט
 שמירה על המדגים ללא. מק חפרהמשך ממשק האכלה יזומה אבל הרחבתו לחוף כרמל וע: מסקנות

קידום מחקר יעודי שיהווה ביס להבנת התופעות ". ציר המערבי"הרחבת הניטור ל. שימוש בתחמושת חיה
 .ואולי גם להתאמת ממשק

 קטות

 .זיהוי צווארי הבקבוק של אוכלוסיית הקטת חדת זנב וניטור מצב הקטות בנגב: מטרה
 י תצפיות אינטנסיביות מרוכזות וניסיונות לכידה"ת גורמי הפגיעה עהתרחב הניטור והניסיון להבין א:  ביצוע

כל מחזור חייהם על שטחים . פרטים 250-כ: מערבי-האוכלוסייה היציבה בנגב הצפוני. לשם מישדור
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בוצעה . הוברר כי הקטות חדות הזנב שותות מחלקות שעברו שעות בודדות לפני כן ריסוס. מעובדים

 .הספירה הארצית השנייה

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

 מניעת התחשמלות
 מיזעור בעיית ההתחשמלות של עופות על קווי מתח גבוה: מטרה

 עמודים 200-לכ, לפי תוכנית, בוצע מיגון. קווי מתח חדשים בטוחים הוכן מסמך מדיניות להקמת: ביצוע

י הביעה רצון לאמץ המדיניות של הקמת עמודים וקווים בטוחים אך עדין לא "חח. 2009מסוכנים בשנת 
 .העבירה את הערותיה למסמך

 ונכונות להקיםיש הבנה . י במיגון עמודים קיימים מסוכנים מצוין"פ של גורמי השטח של חח"השת: 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. בחינת תוכניות והצעות להקמת חוות רוח: ביצוע

 כל אתר צריך להבחן לגופו על בסיס: יחד עם זאת. ג לנושא"דיניות כללי ועמדת רטחסר מסמך מ: מסקנות
site specific. 

 שחפיות מקננות בישראל
 מניעת הכחדה אוכלוסייה מקננת: מטרה

 בחינת מגמות באוכלוסיות של השחפית הגמדית ושחפית ים המקננות בישראל וניסיון לבחון גורמי: ביצוע

הוכן מסמך כבסיס לשימור המינים ובמיוחד השחפית הגמדית , בהתאם. י קינוןסיכון ופגיעה לפי אתר
 .המאוימת בכל אגן הים התיכון

 אם לא ינקטו צעדים להגנת שטחי הקינון תמשך המגמה של כישלון בקינון ובגיוס צעירים: מסקנות
לות יחסית לפעול שחפית הים אינה בסיכון מקומי או עולמי אבל ניתן בק. באוכלוסיית השחפית הגמדית

 .לשמור

 
 :הגדרת תפקיד - אקולוגית צומח

. צמחייה וצומח בכל הארץ, אחראית על תחום שימור צמחים. אקולוגית צמחים בחטיבת המדע והממשק
 .מציאת פתרונות לבעיות שמירת הטבע בתחום, יוזמת פעולות ופרויקטים, תיאום, ריכוז: התפקיד כולל

 :פרויקטים שבוצעו בהצלחה
NEEBO 

, נוף)היא ביסוד שיטה לניטור מגוון ביולוגי ברמות ארגון שונות  EBONEמטרת השתתפות בפרויקט : מטרה

 .לשימוש בישראל( חברת צומח, בית גידול, מערכת אקולוגית
 BIOHAB-תרומה לשיפור מדריך שדה למיפוי בשיטת ה: ביצוע

 (תיכוני ובאזור מדברי-באזור הים)ביצוע פרויקט פיילוט לבדיקת השיטה בתנאי הארץ 
 השתתפות בארגון סדנה בינלאומית בנושא

הפרויקט . אנחנו נמצאים באמצע הפרויקט. ג בפרט"הפרויקט מקדם את הנושא בארץ בכלל וברט :מסקנות

 .שנתיים-בארץ מתקדם טוב מצפוי ויביא תוצאות בעוד שנה
 מסמך מדיניות לטיפול במינים פולשים בעבודות תשתית

 ג ונותן הנחיות מעשיות לטיפול בנושא"מסמך המציג את מדיניות רט יצירת: מטרה
 אני מקווה שסופית עברה לביקורת)טיוטא אחרונה : ביצוע

, כדי לתת להם מבנה אחיד, רצוי אולי לבנות מסגרת כללית לכתיבת מסמכי מדיניות. תהליך ארוך: מסקנות

 .רצוי להשקיע בעריכה מקצועית. עד כמה שניתן
 (חלק מהפרויקט של ירון זיו)במסמך שימור חולות הנגב המערבי פרק צומח 

וי יסוד לשימור הגדרת קו. הערכת ערכיות בתי גידול ואזורים, אפיון צומח של חולות הנגב המערבי: מטרה
 .החולות באזור הזה

 .הטיוטא הסופית הוגשה להגה ולעריכה: ביצוע
 .לשימור אזורים חשובים ונמצאים בסכנהעריכת מסמכים מסוג זה יכולה לתרום רבות : מסקנות

 ח מסכם "דו –( 2009-2005)סקר אירוס הגלבוע באזור גלבוע 

ליצור בסיס , מין הנמצא בסכנת הכחדה, מין אנדמי, לספק נתונים להערכת מצב אוכלוסיית מין דגל: מטרה
 ,לניטור מצב האוכלוסייה

 ייה ולמיןלהגדיר עקרונות תוכנית שימור סטטוטורי וממשק לאוכלוס
 השלמת הסקר: ביצוע

 ת סיכום הסקר ללא מסקנותאהוצ

 לא אושר להפצה חלק הסיכום העוסק בעקרונות שימור והממשק
יש למצוא מסגרת בה יעלה עניין הממשק והשימור של אירוס הגלבוע בגלבוע לדיון לאישור : מסקנות

 ג"כעמדה רשמית של חטיבת המדע או של רט
 ג"מחים בסכנת הכחדה ברטקידום נושא שימור מיני צ

ג תשתית לטיפול במיני צמחים בסכנת הכחדה בדומה לטיפול אותו מקבלים בעלי חיים "ליצור ברט: מטרה
 הנמצאים בסכנת הכחדה
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 הצגת הנושא בפורות המערך המקצועי: (ביצוע חלקי)ביצוע 

 קידום גני מקלט באתרים קולטי מבקרים

 צאים בסכנת הכחדה בבנק הגניםהמשך פרויקט שימור זרעים של צמחים הנמ
 בוצעו מעט מאוד סיורים של פקחים עם מומחים בנושא הכרות עם צמחים נדירים

 לא מצאו פיתרון נושאים של מימון ומשאבי אנוש: מסקנות
רוב עבודת השטח מתבצעת בשלושת החודשים . יש להבטיח זמינות התקציב המתוכנן כבר בתחילת השנה

 ת אישור התקציב ושחרורו לשימוש צמממה גם את היקף הפרויקט עם בנק הגניםדחיי. הראשונים של השנה

מארק לתוכנית העבודה של המחוזות וסיכום -אן'הפנמת מסמך המדיניות של ז – טיפול במינים פולשים
 פעולות ביעור אשר נעשו עד עתה

 דימויות ברוריםלתכנן ולבצע טיפול בצמחים פולשים על פי תוכנית מובנית ועל פי סדרי ק: מטרה
 להפיץ מידע קיים על שיטות ביעור

 ללמוד מהניסיון באופן שוטף

חלק . נמשכו בעיקר הפרויקטים הקיימים. טיפול בצמחים פולשים התבצע במחוזות באופן אוטונומי: ביצוע
 מהסיכומים על פעולות ביעור רוכז אצלי והועבר לאנשים המתכננים ומבצעים טיפול במינים פולשים במידת

 .אך לא באופן מרוכז, הצורך
 

 :הגדרת תפקיד - וטרינר
 . תפקידו המרכזי של ווטרינר הרשות הוא לתרום להגנה על חיות הבר בבר ובשביה

פעולות להקטנת הקונפליקטים שבין חיות הבר לאדם ופעולות להגנה על אוכלוסיות  -שתי דרכים עיקריות

 .מינים שבסכנה
 פרויקטים מרכזיים שבוצעו

 

 
 

 אגף סביבה 
  האגף מנהל

 (.פ"תו)  ופיתוח תכנון חטיבת מול ופיתוח סטטוטורי תכנון בנושאי המקצועית הפעילות ריכוז .א

 תבפרוגראמו, בכלל הרשות של מדעית-המקצועית בעבודה ביוטיים-הא הנושאים לריכוז אחריות .ב

 ומיפוי מחקרים, סקרים ייזום(. ומתכננים ביולוגים) המקצועיים הדרגים ובהנחיית ולגנים לשמורות
 .הרשות לעבודת הקשורים וגיאומורפולוגיים הידרולוגים, גיאולוגים בנושאים

 ולגנים טבע לשמורות, ברשות( אתר תיקי) ממשק תכניות של ויישום שיפוט, כתיבה מהלך הובלת .ג
 . לאומיים

 היא ההתייחסות. מדעית-אינטגרטיבית בראייה לפיתוח ולפרוגראמות  אב לתכניות( שיפוט) יחסותהתי .ד
 .לרשות מחוץ גורמים ידי על היזומים תשתיות פיתוח של ולפרויקטים הרשות של יזומים לפרויקטים

יצוג , םלחי גידול בתי שיקום פרויקטים קידום, לטבע מים הקצאות, לחים גידול בתי המים נושאי ריכוז .ה

 .הרשות מול גורמים במשק המים

 ובשטחים בגנים בשמורות העיליים המים נתוני כל את הכולל מידע מאגר –" ניטורן" מידע מאגר ניהול .ו

 .הפתוחים

 .חיצוניות שיפוט בועדות הרשות ייצוג .ז

 מסקנות ביצוע מטרות  יקטהפרו

החיסון האוראלי 

לכלבת וניטור הצלחתו 
 והשפעותיו

חיסון התנים  .1

 והשועלים
ניטור השפעות  .2

החיסון  על 
 האוכלוסיות

 מבוצע .1

מבוצע בשיתוף זלץ ועמית  .2
לימוד  –דולב ואלון רייכמן 

נסויי , דגמי תנועה, דמוגרפיה
 .השפעת סניטציה

פועלים .  יימשך .1

 .פ אזורי"לשת
מורה יש ת .2

 לאגרה

ליישמניה במסגרת 

 צוות פעולה בינמישרדי

 זיהוי חיות המאגר .1

תחילת בחינת דרכי  .2
פעולה להפחתת 

 המחלה

דיגום של מאות בעלי חיים בצפון 

 ובדרום 

שפן הסלע אמנם 

 מרכיב מרכזי

המחלה שמקורה  דיגום נרחב פסיבי ואקטיבי בשטח הבנת מהלך המחלה ניטור דבר החזירים
 .דעכה, בדיר כנראה

קידום נוהל פינוי וכילוי 
גופות בני בקר במשק 

 הבשר

סניטציה שתפחית כשור 
 נשיאה למינים מתפרצים

הגיע עד למחלקה המשפטית 
 במשרד החקלאות

. כבר לא בשליטתנו
יש להמשיך ללחוץ 

 .להשלמת המהלך

ייבוא ובדיקת היתכנות 
 Starlicide -ל

רעל יעיל ובטוח כנגד 
 עורבים

" איתן עמיחי"רת הועבר לידי חב
מתנהל , לפני מספר חודשים

 .לאיטו

ההליך . לא פשוט
 .נמשך
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 .מדע חטיבת מטה וחבר האגףניהול , תקציבי ניהול .ח

 פרויקטים מרכזיים 
  עין , הבטיחה, שמורת החולה, נחל עיון, דן דן מזרחי –מקורות הירדן , עין גדי –שיקום בתי גידול לחים

 .עין בוקק, נחל תנינים,עינות גיבתון, הירקון, עינות צוקים, תל סהרון, עין אפק, תאו

  נחלי מנשה, תכנית לרמת הגולן, החולה, עין מירון –קידום הקצאות מים לטבע. 

  כינרת, שרון, גליל מערבי, ירדן דרומי –מפות רגישות , פולג, אלכסנדר, שורק –שיקום נחלים 

 חוות דעת הידרולוגיות קדוחי בצורת 

  סומית הגליל, בינון דורי –השבת מינים של בתי גידול לחים 

  עין צין עקרבים –תיקי ממשק 

 
  פתוחים שטחים אקולוג

 .הםב שימור ופעולות הפתוחים בשטחים אקולוגי ממשק לנושא מקצועית אחריות .1

 סקרים של עצמי ביצוע. הפתוחים בשטחים אקולוגי וממשק שימור לצורכי ומחקרים סקרים של ייזום .2
 .חוץ וגורמי רשות עובדי ידי על המבוצעים ומחקרים סקרים על בקרה, בתחום ומחקרים

 בתכנון מעורבות, הפתוחים השטחים על ופיתוח סביבתיים שינויים של אקולוגיות השפעות הערכת .3
הכנה ובחינה של מסמכים סביבתיים כפועל יוצא מתוכניות  .לשימור חשיבות בעלי לשטחים תכניות וביישום

 (.'וכו 35תמא )מיתאר ארציות מחוזיות ואחרות 

 .מקצועי סיוע מתן, הפתוחים בשטחים ושימור ממשק בנושאי והמרחביים המחוזיים האקולוגים הנחיית .4
 .והערכתם הפתוחים בשטחים ניםנתו של אקולוגי מרחבי ניתוח .5

 .גיאוגרפיות מידע למערכות היחידה עם פעולה ושיתוף, הפתוחים בשטחים  במחקרים ומעורבות סיוע .6
 בחינת מדדים לבקרת עומסי מבקרים בשטחים הפתוחים.   7

 .הנחיה וניהול של ניטור אקולוגי במרחבים ביוספרים.   8

 פרויקטים מרכזיים 
 הוספת המסדרונות הנגב ובגולן ועדכון . ורענון של מפת המסדרונות האקולוגיים 35 א"ליווי עדכון תמ

 .במחוזות םעם הגורמים הרלוונטיי תשל שכבת המסדרונות בהתייעצו

 במסגרת זו ייזום סקר צומח ניתוחו . י מוטי קפלן"ליווי של פרויקט מסדרון גלבוע צבאים שמבוצע ע

 .העברת חומר תכנוני ואקולוגי למוטי קפלן. יפתח סיני ידי-וניתוח נתוני תצפיות שרוכזו על
 כתיבת מסמך מדיניות גידור הועבר לביקורת של המערך המקצועי. 

 א "כתיבת פרק ההשפעות האנתרופוגניות על חולות הנגב המערבי במסגרת מחקר בשיתוף עם מכון דש

 .בכתיבה. ומחוז דרום( אורי רמון)

 בכתיבה יסתיים עד סוף . תחנות סולאריות על השטחים הפתוחיםד על השפעתן של "לימוד וכתיבת חו

 .השנה
 

  ימית סביבה שימור יתאקולוג

 . ימיות אקולוגיות מערכות של בתפקודן הקשורים הנושאים בכל המקצועי לטיפול אחריות .א

 .לצורך   בהתאם חדשות שמורות של גבולותיהן ושינוי ימיות שמורות הכרזת וליווי קידום  .ב

 .התיכון בים  טבע שמורות מדיניות ועדכון תיבהכ, ריכוז .ג

 .ימיות טבע שמורות של ושימור ממשק תכניות בהכנת מעורבות .ד

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

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

 .ימיות אקולוגיות מערכות של והשימור הממשק בנושאי וסקרים מחקרים וביצוע ייזום .ז

 סיוע מתן, ההנחיות ביצוע אחר מעקב, הימי הסובב של והממשק השימור בנושאי הפקחים של הנחיה .ח
 .מקצועי

, אנרגיה תשתיות) ימיים פיתוח בתחומי גורמים חיצונייםול פ"תו לחטיבת אקולוגית דעת חוות ומתן ליווי .ט
 הרשות ייצוג – הצורך פי על. הימית המערכת על השפעה שלהם ובתחומים, (מלאכותיים איים, התפלה

 .התיכון בים שעניינם ממלכתיות וועדות בגופים

 (ף"ולחו)ייצוג הרשות בגופים ובועדות ממלכתיות העוסקות בים התיכון  .י

 . בים אכיפה בנושאי מדעיות דעת חוות כתיבת .יא

 המשרד) וחופים ים אגף עם פעולה בשיתוף עבודה, הימית האקולוגיה על והשפעתו הימי הזיהום הכרת .יב
 .הימית לסביבה הזרמות היתרי בנושא, (הסביבה להגנת

 אגף – החקלאות משרד) בים שעניינם ואחרים ממשלתיים גופים עם המשותפת והפעילות הקשר חיזוק .יג
 (.NGOs, העתיקות רשות, הים חיל ,הדיג

 . ים בנושאי וחוקרים האקדמיה מוסדות עם הקשר חיזוק .יד

 פרויקטים מרכזיים
 סקר קרקעית הים העמוק  .1
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תיאור ראשוני של בתי גידול בקרקעית הים בתחום המים הטריטוריאליים העמוקים של מדינת  .א

 . ישראל

 .סקר מקדים של אזור מיועד לקידום כשמורת טבע .ב
 .בין שני אתרים אפשריים להכרזה  כשמורות טבע באזור חוף הכרמל השוואה .ג

 . בדיקת ההיתכנות לעריכת סקר ביולוגי בקרקעית הים העמוקה .ד
מ מהחוף "ק 9 –נסקרה באופן יסודי קרקעית הים החל ממרחק של כ , הסקר נערך מצפון מערב לעתלית

מ של קרקעית ים בעומקים שבין "ק 13ו כ נסקר"סה. ועד לגבול המים הטריטוריאליים של מדינת ישראל

 . 'מ 1000 –לכ ' מ 100
 :מסקנות

, הפלגת הסקר הראשונה לקרקעית הים העמוק שקיימה רשות הטבע והגנים מול חוף הכרמל .א
מ "ק 13בבהשתתפות חוקרים במגוון תחומים של מדעי הים ממוסדות מחקר שונים בישראל  סקרה 

בגבול , קרקעית' מ 100מ מהחוף הישראלי ועד "ק 10 –כ  ',מ 100של קרקעית ים בעומקים שבין 

 . שעות עבודה 36המים הטריאטוריאליים של ישראל במשך 
כולל בתי גידול שהתגלו ותוארו , ל"במהלך הסקר נמצא מגוון בתי גידול ימיים על פני החתך הנ .ב

' מ 100-110 לראשונה במהלך סקר זה כגון שונית ספוגים עשירה על פני רכס כורכר בעומק של
התגלו בו תופעות גאולוגות , כמו כן. ואזור שמאפייניו הביולוגיים והגאולוגיים תואמים נביעות גז טבעי

 . שלא היו ידועות באזור
הממצאים מחזקים את הצורך בהכרזה על שמורת טבע ימית גדולה באזור הנסקר ובהגנה מיוחדת  .ג

ן הדבר לאור עבודות הקמת התשתית התת ימית במיוחד נכו. על בתי גידול רגישים המצויים באזור

מ מחופי ישראל ועתידים "ק 100 –המצויים במרחק של כ " דלית"ו" תמר"לחיבור קידוחי הגז 
 . להתחבר לרשת הארצית במערך צינורות שיעברו באזור הנסקר

הפלגת הסקר חיזקה שיתוף הפעולה ונוצרו שיתופי פעולה חדשים עם חוקרים בתחום מדעי הים  .ד
 . בישראל

 100שיטת העבודה הוכחה כיעילה ומתאימה לביצוע סקרים ומחקרים בעומקי קרקעית שעולים על  .ה

בעקבות הסקר והוכחת ההיתכנות לסקירה מפורטת של בתי גידול על קרקעית הים התיכון . 'מ
יצאו הנחיות מעודכנות לחברת הגז העורכת בימים אלה סקר של אזור המיועד לצינור גז . העמוקה

 .בדגש של סקר ביולוגי של הקרקעית, עתידי
 :'מ 100-0סקר קרקעית הים בעומקים  .2

תיאור ראשוני של בתי גידול בקרקעית הים בתחום המים הטריטוריאליים של מדינת ישראל בעומק  .א
 .'מ 0-100

 .סקר מקדים של אזור מיועד לקידום כשמורת טבע .ב

 :במסגרת זו בוצעו השנה חמישה ימי סקר מורחבים
 מול מעגן מיכאל –הכרמל  חוף .1

 מול דור הבונים  –חוף הכרמל  .2
 שני ימי הפלגה –אבטח  .3

 ראש הנקרה .4

של ' סימסטר ב)השוואה בין אזור מעגן מיכאל לאזור הבונים  –שני ימי סקר בחוף הכרמל  .1
 (.2008-2009ל "שנה

 (.2009-2010ל "של שנה' סמסטר א, שמורה ימית מוצעת)שני ימי  סקר מול מכמורת  .2
 .Eco – Oceanהשייכת לעמותת   Mediterranean Explorerהסקרים מבוצעים מהספינה כל 

 .CTDבמהלך הסקרים נדגמת עמודת המים באזור הנסקר באמצעות מכשיר 

רשת קורה בעלת מפתח קטן לדיגום אורגניזמים החיים על )  Dredgeקרקעית הים נדגמת הן באמצעות 
 (. הדוגם את הקרקעית עצמה על האורגניזמים המצויים התוכהמחפרון ) Grabוהן באמצעות ( הקרקעית

גודל גרגר ותכולת חומר אורגני וכן של חברות האורגניזמים על  –נערכות אנליזות לאיפיון הקרקעית 
 . (Infauna)ובתוך הקרקעית   (benthic fauna)הקרקעית 

 .עית היםמבנה החברה מנותח סטטיסטית לצורך איפיון בתי הגידול השונים בקרק
ל לא עלו "קטן המופעל מספינת המחקר הנ ROV –ניסיונות לסקור את קרקעית הים באמצעות שימוש ב 

 –יש לשקול שימוש ב , מאחר וסקר קרקעית הים העמוק הראה כי זוהי שיטת עבודה מתאימה לצרכינו. יפה

ROV  גדול יותר לצורך מטרה זו, אחר . 
 :  הכנת תוכנית אב לשמורות ימיות .3

ובגופים ( הנהלת הרשות, מחוז מרכז, מחוז צפון)מהלך שנת עבודה התקיימה סדרת דיונים בתוך הרשות ב
 (. המועצה הארצית לגנים ושמורות טבע, מליאת הרשות, ועדה מקצועית של מליאת הרשות)המלווים אותה 

 סביבה הימיתהדיונים התקיימו כחלק מהמהלכים להשלמת מסמך המדיניות של הרשות ל: מטרות התהליך

ג "רט, כבסיס לפעולות שמירת טבע בים התיכון. לקראת המעבר לשלב המעשי של עבודה בים, והחופית
השמורות והגנים הלאומיים הוצגו על פי . מציעה להכריז ולתפעל שמורות טבע וגנים לאומיים בים התיכון

 :החלוקה הבאה
 .הלהגדיר את תחומי השמורות והגנים הימיים המוצעים להכרז .א

 .להגדיר את הפעולות הנדרשות כדי לקדם את המהלך .ב
 .  מקו החוף עד גבול המים הטריטוריאליים  –שמורות גדולות  .א
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 .בהתאם לסיווג בית הגידול של הקרקעית  –שמורות יחודיות  .ב

 .במרחק של מאה עד מאות מטרים בודדים מקו החוף –שמורות קו החוף  .ג

 גנים לאומיים .ד
 שונות .ה

דרג ניהולי ברמת המרחב , אקולוגים, מתכננים, פקחים)וף פעולה עם המחוזות התהליך התקיים בשית
הנהלת הרשות וגורמים מקצועיים מחוץ , של המקרקעין GIS –יחידת ה , חטיבת תכנון ופתוח, (והמחוז

 . ג"לרט

התקיימו דיונים בכל אחת מההצעות שהועלו והתקבלו החלטות לביצוע בנושא קידום השמורות הימיות 
 . שמורות קו החוף, השמורות היחודיות, ולותהגד

בשנת . טיוטת תכנית האב הופצה בין הגופים הרלוונטיים והוחל בסדרת דיונים איתם לצורך קידום התהליך
.  העבודה הקרובה יעבור התהליך לפסים מעשיים של קידום ההכרזות ולהמשך סקרים במקומות הנדרשים

 :הרלוונטייםב מפת התכנית שהופצה בין הגופים "מצ

 פעילות בתחום התכנון .4
 . טיפול בנושאי תשתיות הגז בים התיכון ובנושא מתקני ההתפלה החדשים

במטרה לשלב את ,  המטרה הינה לשתף פעולה עם הגורמים הימים עוד בשלב התכנון של הפרוייקטים
ה מוגבלת של ובכדי למנוע מצב בו נידרש לפעול, שיקולי שמירת הטבע הימית כמרכיב מרכזי בתהליך

 . ההקמה וההפעלה, צמצום נזקים בשלבים התכנון המתקדם
 :ות הבאות"ג מיוצגת בועדות העורכים של התמא"רט

 .2020התפלת מי ים מעבר לשנת  -  2ב  34א "תמ

 למערכת החיבור הארצית ( מ מחופי ישראל"ק 100 –כ )חיבור קידוחי הגז תמר ודלית   –' ח 37א "תמ
 (ן"גט)מתקן גז טבעי נוזלי  תכנון -'ו 37א "תמ

זמן רב מושקע בפעילות . ג בכל הנוגע לסביבה הימית הנוגעת אליהן"במסגרות אלה אני מייצגת את רט
אלה כפרוייקטים מרכזיים " עבודה השוטפת"ולכן פרוויקטים אלה אינם נכללים ב, לטובת המרכיב התכנוני

 :2009בשנת העבודה 

החברה  –כנסים )והציבור ( ' משרד התשתיות וכד, ף"ולחו)הופעה בפני מקבלי החלטות  .1
במטרה להציג את הקשר בין הפרוייקטים המתוכננים לשמירת ( ט ועוד "כנס החלה, הגאוגרפית

 .הטבע הימי
 .ת שהוזכרו"השתתפות פעילה בועדות העורכים של כל אחת מהתמאו .2

 .ס"סמכים שמוציא הגכתיבת הנחיות לתסקירי השפעה על הסביבה בסביבה הימית המוטמעים במ .3
 .בדיקת תסקירים והערות .4

 .יזום מחקרים וסקרים בנושא .5

 פרויקטים 
 –נכתבו       2009אתרים גיאולוגיים לשימור השלמת האתרים המועדפים לספר הגיאולוגי עד סוף   (1

 .קידום הייעוץ המשפטי מתקדם בהתאם, אתרים  40
מסמך מפתח מנחה         –" התורת ההפעל"תורת ההפעלה השלמת המהדורה הראשונה של  (2

 המשך הכנת  החומר במחוזות ובחטיבות. בצורה  מובנת את עבודת המערכת

עדכון וחניכה של , אפיוני שטח במחוזות הרשות בדגש אתרעם קולטי קהל 8אפיוני שטח השלמה  (3
 .זה   מקרוב באו, פקחים חדשים

 .סדנאות 2+ , 2010 -פק בשיו" הערכת מצב הטבע"ט המשך איסוף חומרים למסמך "צוות תא (4
 -ביצוע סדנת שטח  שנתית ל. סדנת שטח מתודולגיה להתמודדות וניתוח רב תחומי של בעיות שטח (5

 ..בעיות שטח בכרמל. משתלמים 32

 .תיקי ממשק במחוזות צפון ודרום 9תיק אתר אחריות מטה לביצוע  –תכניות ממשק לשמורות  (6
 

  לחים גידול בתי ושיקום שימור אקולוג
 .המימיות האקולוגיות המערכות של תפקודן נושאי בכל המקצועי לטיפול חריותא

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

 .שיקום תכניות כולל, לחים גידול בתי ושימור ממשק של מדעי-מקצועי ליווי .ב

 והביוטה מימיות אקולוגיות מערכות של והשימור הממשק בנושאי ריםוסק מחקרים וביצוע ייזום .ג
 .שלהן

 ביצוע אחר מעקב, לחים גידול בתי של והממשק השימור בנושאי המחוזיים הביולוגים של הנחיה .ד
 .מקצועי סיוע מתן, ההנחיות

 ישותדר הכנת, לחים גידול לבתי המים הקצאות מערך ריכוז, לחים גידול בתי המידע מערכת ניהול .ה
 .טבלאי וגראפי של מקורות מים ובתי גידול לחים, יצירה וניהול של בסיסי מידע. ואיכות כמות – מים

 המים בועדות השתתפות .ו

 .אפיונם ומיפוים, איתור בתי גידול לחים חדשים .ז

 .אפיון ומיפוי בתי גידול לחים בשמורות כבסיס לתכניות ממשק ושיקום  .ח

 . כי שמירת טבע בנושא נחלים ובבתי הגידול הלחים במחוזותהטמעת השימוש בכלים תכנוניים לצר  .ט
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אגף , התחנה לחקר הסחף, יצירת קשרי עבודה עם גופים מוסדיים משיקים לנושא הנחלים כגון .י

 .רשויות הניקוז, רשות המים, שימור קרקע וניקוז
 לבקר, פיתוח ותוישיב וניקוז לשיפוט ישיבות בעשרות להשתתף נדרשת והגנים הטבע רשות  נחלים שיקום

 .בבקרה הזמן כל ולהיות תכניות עשרות

 המחוזות בכל הנחלים במנהלות ג"רט השתתפות את לכוון . 

 לניקוז השיפוט בועדות ג"רט השתתפות את לתאם. 

 הנחלים ומנהלות המים רשות מול בנחלים המים תכניות את לקדם 
 נחלים לשיקום מקצועיות דעת חוות לרכז 

 לחים גידול ובתי בנחלים ג"רט לפעילות משאבים לגייס) 

 

 יחידה סביבתית 

 
 רקע

ומהווה זרוע ביצועית לניטור ומעקב אחר נושאים , הנה אגף בחטיבת המדע והשימור, היחידה הסביבתית
היחידה עוסקת גם בביצוע . שימוש ברעלים וניטור וטיפול במזיקים, השימוש בקולחים, רבים בתחומי המים

עובדי . ורכשה ניסיון רב בתחום , בעיקר עבור גופים מוסדיים וממשלתיים, ייםסקרים ומחקרים הידרולוג

, לעובדי היחידה. מקצועיים ומנוסים בתחומים הרלוונטיים, ברובם אקדמאים מתחום מדעי הטבע, היחידה
 . סמכויות אכיפה המוקנות מתוקף החוק לפקחי רשות הטבע והגנים

מאגר מידע זה ייחודי ועדכני . מאגרים ועוד, נחלים, ם"מטש, מיםביחידה קיים מאגר מידע ממוחשב בתחום ה
נתונים , במאגר המידע. ומלווה את העשייה בכל התחומים בהם עוסקת היחידה( מערכת ניטורן)ביותר 

מאגר המידע מטופל בקפדנות . מתקני הטיפול ומאגרי הקולחין בארץ, אודות כל גופי המים, כימיים ופיזיים

נתוני הדיגומים ושאר הפעילויות מוזנים אל תוך מאגר המידע הממוחשב שבתפעול . ומקצועיות רבים
מסייע להצגת ו דוחותמאפשר 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
 . והגופים החיצוניים הזקוקים למידע זההממשלה 

 .מנהל היחידה הסביבתית כפוף למדען הראשי וחבר במטה חטיבת  המדע
 

עיבודו והעברתו למקבלי ההחלטות בגופים , מידענתונים ואיסוף  לב פעילותה של היחידה הסביבתית הוא

 ,מאגרי קולחין, 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, באכיפת החוק
ם למערכת המידע ומשמשים נדבך נוסף בתיקים מוזנים גם ה, מפגעי זיהום מים בפרט וזיהום הסביבה בכלל

בימים אלו אנו שוקדים על סיום הדוחות  .משפטיים המוגשים כנגד חשודים בעבירות בתחומי הסביבה

 ס עבורם אנו פועלים"השנתיים של מדורי הניטור עבור אגפי המשרד להגה
, השונים הדנים בנושאי מים מרכיב חשוב נוסף בפעילות היחידה עוסק בהשתתפות בועדות ובגופי התכנון

עובדי היחידה תורמים מהידע . מניעת מטרדים ממזיקים וכדומה, שימוש בחומרי הדברה והרעלות, נחלים
תוך הנעת תהליכים המסייעים , לעיתים רבות. והניסיון שנצבר  לתהליכי קבלת החלטות בתחום התכנון

 .להסרת מפגעים
 משרדה עם בתכנית  המים שבחלקה משותפת רשותות עבור כוללת גם פעילשל היחידה תוכנית העבודה 

  .ות המיםרשת וי דריש"הסביבה וחלקה עפהגנת ל
מי , עוסקת היחידה בפרויקטים הקשורים לשמירת טבע וגופי מים, בתחום הסקרים והמחקרים ההידרולוגיים

ידוחי הפקה של חברת עסקו בסקרי סיכונים לק 2009הפרויקטים העיקריים לשנת  . תהום והשקיה בקולחין

 .6מקורות ודיגום כביש 
את מצב , ש"דוח זה סוקר את מצב נחלי איו. לניטור נחלי יהודה ושומרוןדוח המשך הוא , פרויקט חשוב נוסף

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

 .ולטיפול מהיר במפגעים  ,יהינה למקורות מי שתהסכ, להבנת עוצמות הבעיות
 ביטחון ובטיחות

הפקחים . ג"לפעילות השגרתית של מדורי היחידה  מאפיינים השונים מפעילות הפקחים האזוריים  ברט
בטיפול באירועי , בניטור השימוש בחומרי הדברה, עוסקים בניטור גופי מים שרובם חשודים כמזוהמים

בעבודתם הם חשופים מעת לעת לסכנות . ם ובניטור השימוש בקולחים בחקלאותבניטור מזיקי, 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 

י הנהלת הרשות ומהווה היום חלק "אושר ע, ראשוני מסוגו בארגון, נוהל זה.  לוונטיים ברשותהגורמים הר
 .משגרת העבודה ביחידה

בציוד התגוננות לאירועי ,  במהלך השנה צוידו הפקחים במפות צירי נסיעה באזורים מאוימים, יחד עם  זאת
ובפעולות הטיפול , בודת הדיגום והניטורכיבוי שריפות ובציוד וחומרים להגנה בפני מזהמיםוסיכונים בע

 . באירועי הרעלה

כי כל עובד חדש המגיע ליחידה יאשר כי קרא את נוהלי הביטחון , נקבע בין השאר, במסגרת הנוהל
 .והבטיחות
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 מדורי היחידה הסביבתית

 

 מדור ניטור מים ונחלים 
פיקוח , טיפול, ניטור. ם ונחליםאגף מי, עיקר הפעילות עבור המשרד להגנת הסביבה. עובדים 4במדור  

כולל מאגרי )איסוף מידע על איכויות מים עיליים : נושאי עיסוק נוספים. ואכיפה על פי אגני היקוות הנחלים
, ליווי תוכניות ושיקום נחלים, (בשיתוף רשות המים)באזורים רגישים  זיהום מים סקרי פוטנציאל,  (קולחין

 (.  ת טבעייםממקורו) איתור ניצול מים לא חוקי

 :מתמקדות בנושאים הבאים 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. 

  (חדש בתוכנית העבודה)סניקה לביוב וקולחים / סקר תחנות שאיבה 

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

 .2010ח שנתי מסכם הוגש למשרד בתחילת אפריל  "דו
 

 מדור ניטור רעלים 
היחידה . ת ואשכול תעשיותאשכול תשתיו, עיקר הפעילות עבור המשרד להגנת הסביבה. עובדים 3במדור 

 ובמנחתים  הריסוס במטוסים פיקוח על הטיפול בתשטיפי ,חומרי הדברהעוסקת בפיקוח על מחסנים של 

 :כמו כן עוסקת היחידה בטיפול  ופיקוח בנושאים. ובמרססי הקרקע
  פיקוח חנויות, פינוי חומרי הדברה במגזר החקלאי. ומחסני רעלים רעליםהיתרי. 

 (.חומרים מסוכנים)מסוכנים  אירועי חומרים 

 תלונות הציבור על ריסוסים חקלאיים. 

 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  

 .2010דוח שנתי מסכם עבור אגף אגרואקולוגיה ואגף חומרים מסוכנים הוגש למשרד בתחילת חודש אפריל 
 

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

יקר הפעילות ע(. פועלים בפרויקט הלשמנייה 2 –במסגרת ההתקשרות לניטור יתושים ו  4)עובדים  6במדור 
, לכידה וטיפול במטרדי יתושים, המדור עוסקת בניטור. אגף לחימה במזיקים, מול המשרד להגנת הסביבה

 .ונמלת האש הקטנה, זבובי חול
ובלכידה ודיגום של יונקים החשודים , פקחי הלשמנייה עוסקים בלכידה וניטור נוכחות ופעילות של זבובי חול

 .כפונדקאי המחלה
 :תפעילות עיקרי

 .                                                       איתור מפגעי יתושים .1

 .ביקורות ודיגום אתרי דגירת יתושים על פי תכנית .2
 .ניטור דיגום זחלי יתושים ויתושים בוגרים והעברתם למעבדה .3

 .דווח על מפגעים וטיפול באמצעות הרשות המקומית והמדבירים .4
 (.ל"כנ)הודעות תשלום קנס , (י הממונים במחוזות"נחתמות ע)מנהליות מלוי ומסירה של הוראות  .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 

 . יוע לטיפול המוסדי בהכחדת נמלת האשליווי וס .8
. האגף ללוחמה במזיקים, י המשרד להגנת הסביבה"תוכנית העבודה השנתית של היחידה נקבעת ע

הפעילות בתחום פיקוח הצייד מבוצעת בהנחיית אשכול אכיפה במשרד להגנת הסביבה ובתיאום חטיבת 

, משרד הבריאות)ם בינמשרדית "ת מנכליהפעילות בתחום הלשמניה מבוצעת במסגרת ועד. אכיפה ברשות
( מעבדות)משרד הבריאות , (פקח דרום)ובמימון משרד הביטחון ( ג"ס ורט"המשרד להגה, משרד הביטחון

 (. וטרינר ועוד, ליווי מקצועי)ג "ורט( פקח צפון ומרכז)ס "והמשרד להגה
 

 (משרד הבריאות)מדור איכות מים  
המדור עוסק בטיפול . המחלקה לבריאות הציבור, משרד הבריאות עיקר הפעילות עבור. עובדים 7במדור 

דיגום נחלים , (ים"מזח)פיקוח ואכיפת תקנות למניעת זרימה חוזרת , היתרי השקיה בקולחין: ופיקוח בנושאים

 .דיגום מאגרים ומתקני טיהור שפכים, (המשמשים לנופש)וגופי מים 
 :עיקר תחומי הפעילות

  (.במגמת עלייה)היתרים בשנה  2300 -כ  –השקיה בקולחים 
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  אחת , ככלל)נקודות דיגום  55, נחלים ומקווי מים 18כ  –( המשמשים לנופש)ניטור נחלים ומקווי מים

 .דיגומים באירועי זיהום, ובנוסף(. לחודש ופעמיים בחודש לקראת חגים ובחופש גדול

 ביקורות  בשנה זו 600 -התקנות וכ 550 –כ  –ם "פיקוח מזחי. 

 השקיית חלקות א בקולחים , השקיה  בקולחים ללא היתר, השמדת יבולים, י תהליכי אכיפהליוו

 .ללא היתר וכדומה

 פ הנחיות מהנדסי "תוכניות תשתית ומשימות מיוחדות ע, בדיקת תוכניות להרחבת השימוש בקולחים

 .המחוזות
ושירי בירן בנפת ( 20%)שקלון ובנפת א( 80%)עידן בר לב במחוז דרום , פקחים 2נכנסו לעבודה  2009בקיץ 

היקפי העבודה ,  יחד עם זאת. עבודתם הקלה מאוד את הלחץ במחוזות ונפות אלו ובמחוז חיפה. עפולה
מרביתם , י רשות המים לאשר השקיה בקולחים בשטחים נוספים"לחץ רב מופעל ע, הנוכחיים  שוב גדולים

. יקוח ויוצרים עומס רב על המפקחים בשטחהיקפים אלו שוב משנים את מפת הפ. במושבים' בחלקות א

 ".  תת פיקוח"אנו חוזרים לעבוד  במצב של , למעשה
מצוקת המים , במקביל. תקני הפיקוח  לצפון ולדרום 2משרד הבריאות מדווח כי מתקיים תהליך לקיבוע  

ר לעידן נוספים מעב 2לפחות )לחקלאות מעלה את הדחיפות לאישור ולאיוש תקנים נוספים מעבר לאלו 
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

 
 מדור סקרים ומחקרים הידרולוגיים 

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

ניטור , התפשטות הזיהום התעשייתי לאורך נחלי באר שבע ובשור עבור רמת חובב, 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, תורם תחום סקרים ומחקרים ליכולות התיעוד, מעבר לכל אלו
 .םשל דוחות המדורים האחרי

 
 .בעמודים הבאים מוצגים תקצירי תוכניות העבודה  והדוחות של המדורים השונים

 

 (עבור משרד הבריאות)מדור איכות מים 
 

הוא  2009- 2008חורף . בשנים האחרונות אנו עדים למגמה ברורה של ירידה בהיצע המים הטבעיים בישראל
החזיר לשימוש חקלאי את מי השפכים מדיניות משק המים שמה לה למטרה ל. החמישי בסדרת בצורות

 . נגזרת של מדיניות זו היא הגדלה על ציר הזמן של היקף השטחים המושקים במי קולחים. המטוהרים
מדיניות זו של העלאת היקף השימוש במי קולחים דורשת פיקוח הדוק מן ההיבט התברואי שכן השקיה 

בשל העומס הרב המוטל על . ות הציבורבקולחים שלא בהתאם לכללים עשויה לגרום לפגיעה בבריא

הפקחים ובשל מספר תכניות השבה שהגדילו את היקף ההשקיה בקולחים הוחלט במהלך השנה בסיוע 
אשר נועדו לתגבור פרויקטים נקודתיים בשני מחוזות , רשות המים לתגבר את צוות הפיקוח בעוד שני פקחים

 .אשקלון וחיפה
אשר יושקו במי קולחים ושוב יתמודדו  פקחי היחידה , שטחים נוספים מתוכננים להתווסף 2010במהלך שנת 

 .אשר בחלק מהאזורים יגרום למצב בו יהיה תת פיקוח, עם עומס עבודה גבוה

   1996- 2009התפתחות היקף ההשקיה בקולחים בין השנים 
ה הוכפל אל השטח המושק, גדל מספר ההיתרים להשקיה בקולחים פי ארבע 2009לשנת  1996בין השנים 

 -כמות הקולחים בהם נעשה שימוש גדלה  אף היא באופן משמעותי והיא עומדת על כ. דונם 590,000 –מעל 
 (.  ן"לא כולל שפד)ק "מיליון מ 310
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

                 221,983 264,514 321,049 383,010 426,936 373,413 410,337 435,812 440,787 554,967 553,820 591,469 

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

          661 800 1194 1312 1449 1599 1677 1763 1882 2067 2036 2,282
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נצפתה עלייה  2009בשנת . ניתוח נתונים רב שנתי מצביע על עלייה מתמדת בהיקף השטחים המושקים

ש גדולים הרי שכיום בנוסף לאלו "השקיה בוצעה בשטחי גדאם בעבר ה. בהיקף השטחים המושקים

הדבר מצריך פיקוח הדוק יותר הן במעקב אחר ביצוע . מבוצעת השקיה רבה בחלקות קטנות של מושבים
 .תנאי ההיתר בחלקות רבות יותר והן בפיקוח על מתקני טיהור שנוספו כתורמי הקולחים

קיים (.תושיטפונו-כולל מאגרים משולבים קולחים ), בהיתרכמויות המים כוללות את כל המים המחויבים  1

מקור הפער הוא . פער בין נתוני משרד החקלאות ורשות המים לגבי גודל השטחים וכמויות הקולחים
מוגדר  10%התקנות קובעות כי כל מקור מים המכיל קולחים בכמויות של מעל .בתקנות ההשקיה בקולחים

ח כוללים את כל המים "לכן המספרים המצוינים בדו. ר השקיה בקולחיםכמקור קולחים ומחויב בקבלת הית
 .המחייבים קבלת היתר לשימוש ובהתאם גם השטחים

גם השנה בוצע ניתוח של איכויות הקולחים המשמשים להשקיה ניתוח נתוני איכויות הקולחים התייחס אל 
המשמשת " המעולה"האיכות ח וועדת הלפרין כאשר השנה הוספנו את רמת "ההגדרות הקיימות בדו

 . להשקיית גינון ציבורי ללא מגבלות

, גבוהה מאד, מעולה: סך כל מקורות הקולחים המשמשים להשקיה חולקו לחמש רמות של איכות קולחים
 . בינונית ונמוכה, גבוהה

 בדרך כלל מתחת) 20/30ממקורות הקולחים נמצאים באיכות של  56% -שמעל ל, הנתונים מצביעים על כך
ברחבי המדינה קיימים מכוני טיהור מכאנים ביולוגיים רבים המוציאים (. לרמה זו עקב אגירת חורף במאגרים

 ".קו בסיס"קולחים באיכות 

מגיעים לרמת ( בעיקר במחוזות דרום ומרכז)ומספר מתקנים , מהמתקנים  מגיעים לאיכות גבוהה מאד 6%
 . א מגבלותהמאפשרת השקיית גינון ציבורי לל" מעולה"איכות 

כמות . 28% –אחוז המקורות המוגדרים קולחים באיכות בינונית ירד ביחס לשנה שעברה והוא מגיע ל 
אחוז מקורות הקולחים הנמצאים באיכות . 17%עומד על , הקולחים המשמשים להשקיה ממקורות אלו

  -והיא עומדת על כ גם כמות הקולחים המסופקת ממקורות אלו ירידה. 7.62%נמוכה הצטמצם אף הוא וירד 

6%. 
לעיתים עדיף במצב כזה לסלק את הקולחים . מרבית מקורות הקולחים הללו נמצאים בפריפריה ואולם

 . להשקיה מאשר לאפשר להם לזרום בנחלים וכן לסכן קידוחי מי שתייה



 9002ג "ח רט"דו

23 

 

  

1,386 

42,556 

181,405 

50,158 

16,634 

-

20,000 

40,000 

60,000 

80,000 

100,000 

120,000 

140,000 

160,000 

180,000 

200,000 

                                

  
  
  
  
  
  

    
   X 

  
  

                                  -         

 
 אכיפה

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

 . תנאי ההיתר
בוצעה השמדה של חלקת ירקות אשר הושקתה במי קולחים באיכות שאינה מתאימה להשקיית  2009בשנת 

 .כמו כן הושמדו יבולים אשר הוצפו בשפכים או שהפרי שלהם נגע בקרקע. ירקות
חיברו את חלקות  נמצא כי מספר משקים, בביקורות שנערכו במהלך חודש יולי האחרון בשטחי מושב ביצרון

. ללא היתר, (איכות שניונית)ש אשדוד "לקולחים שניוניים שמקורם במט( לפחות שמונה משקים)שלהם ' א

ללא ביצוע בדיקות להפרדת מערכות והתעורר חשש , ההשקיה בוצעה באופן פיראטי עד קצה גבול הבתים
ניתוק מוחלט של מערכות ההשקיה ניתנה למושב הוראה להרתחת מי השתייה עד ל. לביצוע חיבורי כלאיים

. בחקירה בשטח נאספו עדויות ופרטים של אנשי המושב החשודים במעשה. ווידוא כי מי השתייה לא זוהמו
בשיתוף מלא בין  2010המשרד הגיש תלונה במשטרת קריית מלאכי וחקירת חשודים תבוצע בתחילת שנת 

 אנשי לשכת הבריאות המחוזית לחוקרי המשטרה

ה נערכו מספר שימועים למגדלים אשר השקו בלא היתר ואו חרגו מתנאי ההיתר למשל נערך  במהלך השנ
מגדל מתל . אשר נתפסו מרטיבים קרקע לגידול ברוקולי במים באיכות שניונית, שימוע לנציגי קיבוץ דברת

 .עדשים נתפס משקה ללא היתר חלקת פטרוזיליה באיכות שניונית ועל כן נפתח כנגדו תיק משפטי
לצורך כך בוצע . ריבוי העבירות העלה את הצורך בהגברת האכיפה ובשיפור מערך האכיפה של המשרד

יום רענון אכיפה בו למדו נציגי משרד הבריאות מניסיונם של אנשי האכיפה ברשות הטבע  2009בשנת 
 .והגנים ובמשרד להגנת הסביבה

 מניעת זרימה חוזרת

החדירו חקלאים חומרי הדברה למערכת המים באמצעות דודי נתגלו מספר מקרים בהם  2009במהלך שנת 
דבר המצריך שיתוף פעולה בין משרדי ביחד עם משרד החקלאות לצורך , דישון ללא הגנות מתאימות

 . הגברת המודעות בקרב החקלאים
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)והעסקי  המסחרי

הפעילות מתאפיינת . איתור הנקודות הדורשות הגנה ואכיפת התקנות, שטח עם אנשי מים ואגודות מים
חים "זבדרישות להתקנת מ, חים ביישובים"בביקורות מדגמיות על התקנת מז, בהסברה בקרב החקלאים

ניתן לומר כי מרבית היישובים החקלאיים מוגנים . בנקודות הנדרשות ובאכיפת חוקי משרד הבריאות בנושא
 .מפני זרימה חוזרת

 םדיגום נחלים ומקווי מי
מספר מזה הפעילות מתבצעת  .של האתרים המטויילים ביותר לצורכי ניטורדיגום נחלים ומקווי המים נעשה 

 387במהלך השנה בוצעו . והמרכז מרביתם נמצאים באזור הצפון, ל הארץשנים באתרים המפוזרים בכ

 (.ל"מ 100קולי צואתי ל  1000מעל )היו חריגות  32בדיקות כאשר מתוכן 
צורך מדווח ל ובהתאם משרד החינוךלמרכז תאום טיולים של י משרד הבריאות "עמועבר על חריגות מידע 

 . הנושא גם באמצעי התקשורת
 נחלי הצפון 

ניתן לראות כי תחנות דיגום במעיינות לא . במרבית הנחלים לא הייתה חריגה המצביעה על זיהום משמעותי

במהלך השנה התגלה זיהום .  חרגו מן התקן ואף היו נמוכות משמעותית מתחנות דיגום של בריכות טבעיות
נמצא בטיפול של  נושא המזהמים בנחלים. במי נחל שניר במסלול הקיאקים של הגושרים ומעיין ברוך

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

 נחלי הדרום
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וכן מעט חריגות בנחל ערוגות התחנות הללו ( 'דוד ב', דוד א: תחנות דיגום)גם השנה היו חריגות בנחל דוד 

הסבר לחריגה עשוי להיות עומס מטיילים רב וכן צואת בעלי , ניכר מן הדגימות שנעשו חרגו מן התקן בחלק

 .ןחיים או פגרי בעלי חיים שהגיעו ביחד עם שיטפו
 תכנית העבודה -משימות 

 השקיה בקולחים .1
, הפיקוח על השקיה במי קולחים מן ההיבט התברואי תופס חלק נכבד מתכנית העבודה בזמן ובהיקף

. לבין המחוז או הנפה של משרד הבריאות להשקיהקולחים הלל את הקשר בין המשתמש במי פיקוח כוה

 להשקיהים ונבדק השטח המיועד קולחמקור השל קולחים מבוצע דיגום -במי להשקיהלצורך קבלת היתר 
שוטף לבדיקת עמידה במהלך עונת ההשקיה מתבצע פיקוח . על פי קריטריונים שנקבעו במשרד הבריאות

 .כמו כן מתבצעת אכיפה בנושא לפי הצורך. מקומות בהם נעשה שימוש ללא היתר ההיתר ולאיתור בתנאי
 (ח"מז)מניעת  זרימה חוזרת  .2

 .במגזר החקלאי למניעת זרימה חוזרתהתקנות  אכיפתביצוע סקרים ומעקב ל ,פיקוח 

 ניטור נחלים ומעיינות .3
. בלבד םבקטריאלייבצע לפרמטרים תהדיגום מ. ייליםמטו( 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 קביעת איכות הקולחים המיועדים מבוצע  להשקיהשמימיהם מיועדים  קולחים ניטור מאגרי 

ובהתאם לצורך   T.S.S-ו  B.O.Dבקולחים נבדקים הפרמטרים  להשקיהקבלת ההיתר  לצורכי.  להשקיה

רב התוכנית הבמסגרת   (.חמצן מומס ועוד, כלור נותר, בדיקות מיקרוביאליות)נבדקים פרמטרים נוספים 
, ת המים נבדקים הפרמטרים בורוןרשוהסביבה ו הגנתעבור המשרד ל הנעשית שנתית לניטור מאגרים

איכות המים במאגרים משמש את תכנית העבודה המבוצעת עבור הנוגע למאגר המידע , וחנקן כללי, כלוריד
 .המשרדים המממניםכל 

 מטלות מיוחדות .5

קשרי העבודה בין הפקח למחוז או  המשקפות אתבמהלך השנה מוטלות על פקחי היחידה מטלות מיוחדות 
המשימות  שונות . נו נכלל בתכנית העבודה השוטפתמשימות אלה יכולות להיות ניטור או פיקוח שאי. לנפה

מדובר בעבודות . ומגוונות ועוסקות בתחומי פעילות שונים בהם עוסק משרד הבריאות במסגרת המחוזות
איתור גורמים מזהמים , מערכת המידע הגיאוגרפית ועדכון הנתונים והמפותשיפור , בדיקת תוכניות, ניטור

לעיתים  הן בעלות אופי מתמשך ומשתרעותמטלות אלה . חיבורים צולביםו בתחום רדיוס מגן של קידוחים
 .על פני מספר חודשים

 

 (עבור המשרד להגנת הסביבה)מדור ניטור נחלים 
 

הנושאים . למדור ניטור הנחלים מוכתבת על ידי המשרד להגנת הסביבה 2009לשנת תכנית העבודה 
בוצת מתקני , מאגרי קולחין, מתקני טיהור שפכים, נחלים: בהם, ניטור מים עילייםהם בתחום העיקרים 

 .טיהור שפכים

 ניטור נחלים
 202מתוך . הנחלים ויובליהם פעמיים בשנה 13תחנות ניטור קבועות שלאורך  101 -דיגום הנחלים מתבצע ב

תחנות מה 165 -בפועל ב דיגום  ולכן השנה בוצע , תחנות יבשות 37נמצאו ביקורי ניטור בתחנות אלו 
בדיקות   2702 דיגומים אלו כללו השנה. סתיוב –שני דיגום סבב אביב וראשון מבוצע בדיגום סבב  .בועותקה

 . שדה ומעבדה

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

 . הן במישור התכנוני והן במישור האכיפתי, הזיהום
צריכת חמצן ; (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

הניטור בוצע פעמיים בשנה ביציאה ממתקן הטיפול . מתקנים 50-ניטור מתקני טיפול בשפכים בוצע ב
 213,173,000של  התוצאות מייצגות נפח כולל. בדיקות שדה ובדיקות במעבדה 4588וכלל ( באביב ובסתיו)

 .2009-שים הנבדקים ב"שיצאו מהמט ק  קולחים"מ
ולהערכת איכות המים הנפלטת לסביבה , 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
מתקנים ומפונה לאתרי קומפוסטציה על פי הוראות  40 -בוצה הנאספת בגם ה הנבדק -בנוסף לקולחים 

. וזאת במטרה לבחון האם איכותה עומדת בקריטריונים שנקבעו לסילוקה המוסדר, המשרד להגנת הסביבה
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ניטריט ; (NH4)אמוניה , (TKN)חנקן קלדל , קוליפורמים צואתיים: ים הם"הפרמטרים הנבדקים בבוצת המטש

(NO2); ט ניטרא(NO3);  חנקן כללי(TN ) חומר יבש ב- C1050  ,ומתכות כבדות. 

 ניטור מאגרי קולחים
הניטור מתבצע . במסגרת זו מבוצעת תוכנית ניטור רב שנתית לבקרת איכות מי קולחים המיועדים להשקייה

 .אוגוסט-פעם אחת בשנה באמצע עונת ההשקיה החקלאית בחודשים יולי
; (B)בורון : הפרמטרים שנבדקו הם. בדיקות שדה ובדיקות מעבדה  3012עו מאגרים ובוצ 117השנה 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, ידי מדור איכות מים ברשות הטבע והגנים שבוצעו על

 לאכיפה עבקרה וסיו, פיקוח
 .נמשכת כל השנה ברציפות, בקרה וסיורים, פעילות בתחום פיקוח

למחוז , דיווח למוקד הסביבה, איסוף ראיות דיגום וצילום מפגעים, פיקוח לאיתור מוקדי זיהום משפכים

 . הסביבה או טיפול ישיר לסילוק המפגעהרלוונטי של המשרד להגנת 
מכתבי  38. עשרות הודעות על גילוי וזיהוי גורמי זיהום הועברו למוקד הסביבה במהלך הפעילות השוטפת

 .ה הוצאו לגורמים המזהמים בדרישה לטיפול מידי בגורם הזיהוםאהתר
יבה בעריכת התיקים משמשים כחומר עזר לפקחי משרד הגנת הסב –המידע שנאסף והמכתבים שנשלחים 

 .הפליליים
 צווי הרשאה

פקחי מדור ניטור נחלים מייצגים בישיבות הוועדה למתן צווי הרשאה להזרמה לנחלים את עבודת השטח של 

מטמיעים בחוות דעתם , בהיותם פקחי רשות הטבע והגנים. האגף למים ונחלים של המשרד להגנת הסביבה
משרד , רשות המים: מתוקף חוק המים וחברים בה נציגי הגופיםועדה זו פועלת .  גם שיקולי שמירת טבע

הוועדה דנה .  רשות הטבע והגנים ונציג משרד החקלאות מוזמן על פי הנושא הנדון, משרד הבריאות, ס"הג
חוסר : כגון)בבקשות של גורמים שונים המבקשים להזרים לנחלים מים או שפכים או קולחים מסיבות שונות 

 (.'בעיות בתחזוקת קווי הולכה או מתקני מים שונים וכו, ת בניצולבעיו, נפח אגירה

באגף מים ונחלים מרכזים את כל המידע אודות צווי ההרשאה והם גם מנהלים את סדר ישיבות הוועדה ואת 
 . הבקשות המועברות אליה

חלים ואלו  ל אל פקחי מדור ניטור נ"מועברת רשימת הגורמים אשר קיבלו צו הרשאה כנ, בתחילת כל שנה
 . מבצעים דיגום של המים המוזרמים לנחל על פי הנחיות הצו

רוב צווי ההרשאה ניתנים בהליך רגיל של הגשת .  2009-להלן טבלה המסכמת את  צווי ההרשאה שניתנו ב
חלק מהבקשות מוגש בנוהל חירום עקב צורך מיידי . שדנה בבקשה ונותנת את החלטתה, בקשה לוועדה

תיקון תקלה חמורה במערכת שפכים , ש או מאגר"גלישת חרום ממט: כגון)לנחלים  שמתעורר להזרמה

 (.'וכו
איכות המים , הכמויות שהוזרמו, אגני הנחלים אליהם בוצעו ההזרמות, הטבלה מפרטת את מגישי הבקשות

 .המוזרמים ומועדי ההזרמה
 סקר תחנות שאיבה

ח על תחנות שאיבת השפכים והקולחים במסגרת תכנית של המשרד להגנת הסביבה להדק את הפיקו

הוחלט השנה להתחיל בסקר מקיף של תחנות שאיבה אלו ברחבי  –במערכות ההולכה ברשויות המקומיות 
כאשר תחזוקתן היא באחריות , מספר תחנות השאיבה בארץ מגיע לכמה אלפי תחנות שאיבה.  הארץ

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

 כימות מזהמים

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"בנחלים הנבדקים בתיאום ובשיתוף עם ד
נחלים בהם ידוע שיש עומס מזהמים גבוה עקב זיהום נמשך  17-דיגומים אלו מבוצעים פעמיים בשנה ב

 .ולחים המוזרמים אליהםאו ק/משפכים ו
י מכפלת "החישוב מבוצע ע.  חנקן כללי וזרחן כללי ,פחמן כללי: שה מדדיםועומס הזיהום נקבע על ידי של

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

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

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

 .במשרד להגנת הסביבה

 
 נחליםניטור 

בו , דיגום הנחלים מבוצע כל שנה ברציפות במסגרת תוכנית רב שנתית על מנת לקיים רצף של נתונים
 .מתקבלת תמונת מצב כללית לגבי איכות המים הזורמים בהם

תוצאות הדיגום מהוות גם ראיות נוספות המשמשות . הדיגום מבוצע בנחלים נבחרים בתחנות קבועות בנחל
 .מדובר בטיפול משפטי כנגד גורם מזהם ספציפיכאשר , לצורכי אכיפה
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פרמטרים אלה . במהלך הדיגום נבדקים בתחנות פרמטרים שנמדדים במכשירי שדה בהם מצוידים הפקחים

: בדיקות אלה כוללות. מאפשרים לקבל הערכה ראשונית לגבי מצב איכות המים בנחל בתחנה הנבדקת

 .וטמפרטורהריכוז חמצן מומס , ערך הגבה, מוליכות חשמלית
סדרת הפרמטרים הנבדקים במעבדה . בכל תחנת דיגום נלקחת דוגמת מים לאנליזה כימית במעבדה

: בדרך כלל נבדקים הפרמטרים הבאים. כאשר לעתים לפי הצורך נבדקים פרמטרים נוספים, קבועה
, (TKN)לי אורגני חנקן כל, ((CODכ כללי "צח ,(BOD)ב כללי "צח, (Cl)כלוריד , (c1050TSS)מוצקים מרחפים 

וספירת קולי צואתי  (S)סולפיד , (TP)זרחן כללי , (TN)חנקן כללי , (NH4)אמוניה , (NO3)חנקה , (NO2)חנקית 

(Fecal Coliforms) . 
.  במהלך השנה נדגמו הנחלים בעונת האביב בחודשים אפריל מאי ובעונת הסתיו בחודשים אוקטובר נובמבר

נחל נעמן , וכן נחל חרוד, תבור ויבניאל, יששכר,תון ויובליו העיקריים ירמוךירדן תח: נבדקו הנחלים הבאים
, נחל אילון, נחל אלכסנדר, נחל חדרה, נחל תנינים, נחל דליה, נחל קישון, נחל ציפורי, ויובלו נחל חילזון

 .נחל באר שבע, נחל הבשור ויובלו, נחל לכיש ויובלו נחל אלה, נחל שורק

בניתוח . שנבדקו באביב ובסתיו 2009נת מצב מסכמת של הנחלים לשנת ח שלהלן מוגשת תמו"בדו
בעיקר , התוצאות יש התייחסות למצב הנחלים ולשינויים ולמגמות באיכות המים בהם בשנים קודמות

ניצול יעיל יותר של קולחים בחקלאות , בשינויים שחלו עקב הקמתם של מתקנים חדשים לטיפול בשפכים
 . כנגד גורמי הזיהוםופעילות אכיפה נמרצת 

 .ח של כל נחל בנפרד"תוצאות הניטור שנעשה במהלך השנה מוצגות בטבלאות המובאות בדו
 ל"ריכוזי החומרים  מוצגים ביחידות של מג. 

  קולי צואתי(F.coli ) מיליליטר 100 –נספר ביחידות ל. 

  מוליכות חשמלית(Ec )מוצגת ביחידות של מיליסימנס. 
תוך , מובאת מפת אגן הנחל ובה ציון גרפי של סיווג איכות המים הזורמים בנחל אחרי הטבלאות בכל נחל

המידע על  מקורות הזיהום ומצב מקורות המים בכל אגן נחל מפורטים בדוח הנחל .  ציון תחנות הדיגום
 .בהתאמה

שהוא המספר שנמצא , בכותרת של דברי ההסבר לכל תחנה מצוין מספר התחנה ומספר נוסף בסוגריים

 .בעמודת קוד התחנה בטבלת תוצאות הדיגום
 ,BOD:הנתונים המוצגים הם. איכויות המים בנחלים שנדגמו ות ארציותמוצגות על גבי מפ, הדוחבהמשך 

COD, Cl   ו- TKN. 
במסגרת פעילות ניטור הנחלים נמשך גם השנה פרויקט כימות מזהמים שנעשה במשותף בין עובדי המדור 

העבודה כוללת דיגום מזהמים נקודתיים בשטח . לים במשרד להגנת הסביבהלעובדי האגף למים ולנח
מקורות זיהום נקודתיים באגני ההיקוות  150 -כ נדגמו כ"סה. ועיבוד התוצאות לחישוב כמותי בכל אגן בנפרד

, לוןאיי, ירקון, אלכסנדר, פולג, תנינים, חדרה, ירדן דרומי, חרוד, קישון, ציפורי, נעמן: של הנחלים הבאים

 .ח נפרד שמוציא האגף למים ונחלים"התוצאות שנאספו מוצגים בדו. באר שבע-בשור, לכיש, שקמה, שורק
 

  מדור ניטור רעלים
 טיפול בפניות ציבור

 רקע 

ד והוא מקור "יישום חומרי הדברה בחקלאות בקרבת בתי מגורים גורם לעיתים לחשיפת האוכלוסייה לחומה
המשך  -קיום ביו חקלאות ומגורים -יפול בפניות הציבור היא לאפשר דומטרתו של הט.  לחששות ולמטרד

 .הפעילות החקלאית תוך צמצום הפגיעה באוכלוסייה המתגוררת בסמוך
 מה בוצע וכיצד

פקחי המדור לניטור רעלים טיפלו בתקופה הנדונה במאות פניות של אזרחים המתגוררים בסמוך לשטחים 

פקחי המדור . ריסוסי קרקע וחיטויי קרקע, ותיהם לריסוסים אווירייםהתושבים התייחסו בתלונ. חקלאיים
פועלים על מנת להפחית את המטרד ולצמצם את החשיפה של תושבים לחומרי הדברה חקלאיים 

דרישה , או למיישם/ הבהרת התקנות הקיימות לחקלאי ו המטרה מושגת על ידי. המיושמים על סף ביתם
ת על השימוש בחומרים מסוימים ופיקוח ומעקב אחר ביצוע ההנחיות הצבת מגבלו, להקפיד על ביצוען

 . שניתנו
סיורים ,  העברת מידע, ל"דוא, שיחות טלפון,  איתור החקלאי או המיישם: הטיפול כולל ברוב המקרים כולל

 .רישום התלונה והנתונים וכתיבת דוח, חקלאי/ בשטח בלוויית הפונים 

יתנות לרוב גם המלצות פרטניות כדי להקטין את החשיפה כמו גם יצירת בנוסף לסייגים המופעים בתקנות נ
יש צורך  ,ולאחר התראה ,במקרים חריגים בהם אין שיתוף פעולה מצד החקלאי. קשר בין החקלאי למתלונן

 (.המדור פועל להשגת סמכויות אכיפה בתקנות הרלוונטיות) לנקוט בצעדי אכיפה
ההתייחסות היא  לפונה וגם לכלל האוכלוסייה . ה של הציבורפקחי המדור טיפלו מיידית בכל פניי

 . המתגוררת בסמוך לשטח החקלאי

מספר האנשים שנחשפו לחומרי הדברה או היו מוטרדים מיישום חומרי הדברה  ,ברוב התלונות שטופלו
ים אף לגבי תלונות מסוימות מדובר בעשרות ולעית. היה  גדול בהרבה ממספר המתלוננים, בקרבת מגוריהם

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

 תוצאה
 . ד בקרבת מגורים"פניות ציבור בנושא יישום חומה 114טיפל המדור ב  2009מיולי ועד דצמבר 
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 . פניות בכל רחבי הארץ  199טיפלנו ב  2008ואה בשנת להשו.  פניות ציבור  276טיפלנו ב   2009בכל שנת 

 .2008במספר הפניות לעומת  28%עלייה של כ 

 .(2009ראה דוח מסכם לשנת ) 12'  בסעיף  מס,  טבלה ובה פרוט הפניות שבהם טיפלנו בכל השנה
 האווירי כי גם הם דווח לנו על ידי חברות הריסוס, כמו כן. טלפונית-יש לציין כי פניות רבות טופלו מיידית

 .מטפלים באזרחים הפונים ישירות אליהם ומשפרים את פעילותם אל מול אותם אזרחים 
 .פניות 34דרום ,  פניות  53 -צפון, פניות 189 -מרכז הארץ :הפניות שטופלובבחינת הפריסה הארצית של  

בשל התקנות , המקריםבחלק גדול מ ,אולם .מהתלונות הגענו לסיכום מעשי אשר פתר את הבעיה  בחלק

אשר יענה על דרישות התושבים החוששים מחשיפה לחומרי , לא ניתן להגיע לפתרון מלא , הקיימות
  .הדברה

 תובנות המלצות, מסקנות
עלייה במודעות הציבור לנזקים אפשריים כתוצאה מחשיפה לחומרי נמשכת מגמת הבתקופה הנדונה 

התושבים החדשים המתגוררים בצמוד לשטחי חקלאות חל גידול במספר  , כןכמו . הדברה חקלאיים

הגברת הפעילות  תדורשעליה זו .גדל מאוד  מספר הפניות ,בהתאם לכך .(של היישובים הרחבותב)
 .והובלת שינוי מערכתי למציאת פתרונותמעמיקה חשיבה  ובעיקר,בנושא

לתוכנית מערכתית לקידום מגורים  ובו הצעות  -נייר עבודה בנושא קו התפר חקלאות    1' בנספח מס
 .הטיפול בנושא

 
 תרשימים  -טיפול בפניות ציבור 

 
 

 
 חומרי הדברה פיקוח על יישום

 רקע 

כמענה מבוצע הפיקוח , בשאר המקרים.ברוב המקרים בעקבות פניות ציבור מבוצע ד"פיקוח על יישום חומה

סמיכות לשמורות ,לבתי מגוריםקרבה ) באזורים רגישים  ליישום ים המבקשים היתר חריגלמיישמ
 . (למקורות מים,טבע

נזק לסביבה  ולגרימתדגש מיוחד מושם על חומרים שיש להם פוטנציאל להוות מטרד ומפגע לאוכלוסייה 
 (.כדוגמת חומרים לחיטוי קרקע)

 .המשמשים להדברת מחלות ומזיקים שמקורן בקרקעם הם חומרי, חומרי הדברה המשמשים לחיטוי קרקע 
, בטטות, א"בעיקר בגידולים קרקעיים כמו תפיישום חומרים אלו מתבצע בעיקר בתקופת טרום הגידול  ו

גם בחממות המשמשות לגידול זרעים שבהם יישום של חומרים אלו מתבצע . וכדומה  צנוניות, גזר, בוטנים

 . נדרש יבול נקי ממזיקים
הפך לנפוץ עם ( טלון ומתאם סודיום, כלורופיקרין, דיכלורופרופן, פורמאלדהיד)ש בחומרים אלו השימו

מספר רב של פניות ציבור התייחסו ליישום של חומרים אלו בקרבת . הוצאתו משימוש של מתיל הברומיד
 .  .ס"חלקם אף הפכו לאירועי חומ.מגורים

 מה בוצע וכיצד

טלון ומתאם , כלורופיקרין, דיכלורופרופן, פורמאלדהיד: רים המכיליםמעקב מיוחד ופיקוח על יישום חמ
בקרבת בתי , נעשים צעדים לרענון התקנות להסדרת היישום של חומרים אלו בשדה הפתוח.   סודיום

 .תוך התייחסות לטכנולוגית היישום, מגורים
 תוצאה

עיקר הסיורים , מיושמים חומרי הדברה בשטחים בהם, סיורים יזומים  12התבצעו כ   2009מיולי ועד דצמבר  

 .היו בנוגע ליישום חומרים לחיטויי קרקע
 .בשטחים בהם מיושמים חומרים לחיטוי קרקע, סיורים יזומים 27התבצעו כ  2009בכל שנת 

                        צ                
                

 גד " ש
 מטעים

 גידול בתי
 אחר
 תפ " א

                        צ                
                

 קרקע
 אוויר
 חיטוי
 אחר
 קרקע + אוויר
 מפוח
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 תובנות המלצות, מסקנות
כיום )קרקע  יש צורך דחוף להכליל את כל החומרים לחיטוי -חומרים לחיטוי קרקע : בנוסף. 3.1סעיף ראה 

בתקנות אחידות שבהן ההגבלות על מרחק (  יש הבדלים גדולים בהגבלות על יישום החומרים השונים
ולשימוש באמצעים ( ב"הזרקה וכיו, טפטוף, המטרה)היישום ממגורים מתייחסות לטכנולוגיית היישום 

 ( . כיסוי בניילון חוסם)להגבלת הפיזור 
 תשטיפים , נחתיםמ, פיקוח על מחסנים -חומרי הדברה 

  של חומרי הדברהמחסנים ביקורות ב

מחסנים לחומרים  בקרה על מבצעים הפקחים  ,להגנת הסביבה בהנחיית אגף חומרים מסוכנים של המשרד
 .התהליך לקבלה ולחידוש של היתרי רעליםכחלק ממסוכנים 

לאים ומשמשים לאחסון חלק ניכר מהמחסנים הם של חק. 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 . מתאם סודיום ועוד, פורמלין, קרקע כמו מתיל ברומיד

מחסנים , מועצות מקומיות או אזוריות בעיקר של –מחסנים של חומרים לתברואה או גינון , הדברה לחקלאים
 של מדבירים

 . ומחסנים או אתרים לאחסון חומרים המשמשים לחיטוי התוצרת במפעלי אריזה במגזר החקלאי
 מה בוצע וכיצד

 . ביקורות תקופתיות בוצעו במחסנים לצורך מתן המלצה לחידוש היתר רעלים או קבלה של היתר חדש
התקנות ליישום חומרים מסוכנים בקרבת בתי הידע אודות רענון , ד"ומהלמיישמים ח במהלך הביקור נערך

נערכו ישיבות . ביקורות פתע לעיתים נערכות. הטיפול במרססים ובנקודות שטיפה והטיפול באריזות, מגורים

לשם עדכון הדדי  ,ל"דואוקשר טלפוני  גם באמצעות , ס"ופגישות תקופתיות עם הממונים במשרד להגה
ביקורות במהלך שנת  ופרוט רשימת המחסנים בהם בוצע .ע בכל הקשור לביצוע המשימותוהחלפת מיד

  .המצורף נספחראה   2009
 תוצאה

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

נערך מעקב אחר , קויים בביקורתבמקומות בהם נמצאו לי. או לדחיית הבקשה שנמצאו והמלצה למתן היתר
  .במקרים מסוימים נערכו ביקורות חוזרות, תיקון הליקויים

ערכנו  2009כל שנת  .ד"מחסנים של חומה  67ביקורות ב  , ערכו פקחי המדור 2009מיולי ועד דצמבר  
 . מחסנים  128ביקורות ב 

 .13' סעיף מסבד במשך כל השנה "טבלה ובה פרוט הביקורת שנערכו במחסנים לחומה
עומדים בתקנות לאחסון  והפעילים היום " מעוף"פעילות המדור תרמה לכך שרוב המחסנים הרשומים ב

  .חומרי הדברה והם בעלי היתר רעלים

 תובנות המלצות, מסקנות
בכל הארץ קיימים מחסנים של חומרים מסוכנים שלא קיבלו את המלצתנו למתן היתר בגלל ליקויים שונים 

, ס לאכוף על בעלי המחסנים"יש לפעול ביחד עם אנשי ענף חומרים מסוכנים במשרד להגה. שלא תוקנו
 .לפעול לסגירתם, או לחילופין, את תיקון הליקויים עד לקבלת ההיתר

, למשל .ד"לדעתנו ומתוך  ההכרות עם השטח רצוי היה לעדכן חלק מהתקנות לאחסון ואחזקה של חומה

ס "המהלך המתבצע על ידי המשרד להגה, לדעתנו(.  C) ד "נות של חומההקלה בתנאים לאחסון כמויות קט
יביא לשיפור נוסף בנושא ,  וביצוע פעולות אכיפה -לעיגון בחוק של קנסות לעבריינים בתחום היתר הרעלים 

 . חשוב זה
 ד"מבצע איסוף חומה

נה בהתארגנות לקראת עסקנו במחצית השנייה של הש,  2009לאחר סיום וסיכום המבצע בחצי הראשון של 

 .ד מהמגזר החקלאי"המבצע הארצי לאסוף חומה
, הפעילות כללה סיכום והפקת לקחים ומסקנות מהמבצע הקודם וקביעת האופן שבו יתנהל המבצע הארצי

 .  2010איסוף מידע  והכנת חומר לפרסום לקראת המבצע שיחל ב 
 תרשימים  -ביקורות במחסנים של חומרי הדברה 

 

 

                      
     ן         

 חקלאי
 חנות
 הדברה
  אחר
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 פיקוח על מנחתים 

 רקע 

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

ממנחתים אלו מתבצעת טיסות ליישום חומרי הדברה .  מנחתים משניים 14 -ת אלו עושות שימוש גם בחברו 

הטיפול במטוסים בתום . מהאוויר בשטחים נרחבים ועל כן מדובר בשימוש בנפחים גדולים של חמרי הדברה
ות גדולת של במנחתים מצטברות כמוי. כל יישום כולל שטיפה של המיכל ובתום היום שטיפת המטוס כולו

  .תשטיפים המכילים ריכוזים נמוכים של חומרי הדברה
  מה בוצע וכיצד

ותקינות משטחי השטיפה  פקחי המדור ביצעו ביקורות קבועות במנחתים אלו כדי לוודא את תקינות ה

מקדם פעולות למציאת פתרונות לבעיות  ,"תלם"ו" כימניר"בשיתוף עם  ,המדור. העבודה מבחינה סביבתית
בדרום  ,"כימניר" במנחתי חברת . בתיות שנוצרות במהלך העבודה במנחתים ובמהלך הריסוס האוויריסבי

וצגו לחברה הליקויים העיקריים וה(שילה שרון)נערכו סיורים עם נציג החברה האחראי על התחום  ,ובצפון
  -" סניטנל" . 4ו 3: נספחים 11סיכום מצב המנחתים בסעיף . בתשתיות ובפעילות השוטפת בכל מנחת

העוסק  2ראה נספח  .בשדה תימן" סילון"נמשך הפיקוח על פעילות מתקן לטהור תשטיפים של חברת 
  .(2נספח  11סעיף )"  סנטינל"תוצאות ניטור התשטיפים שהתקבלו לאחר טהור במתקן ה אתמסכם הדוח ב

 תוצאה

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

 .ביקרות במנחתים 40ערכו פקחי המדור   2009מיולי  ועד דצמבר  
 . מנחתים  58ערכנו ביקורות ב    2009בכל שנת 

 .14' סעיף מס. מצורפת טבלה ובה פרוט הביקורות במנחתים בכל השנה

 תובנות המלצות ,מסקנות
לשיפור התשתית כימניר וסילון ס וחברות "יש לפעול ביחד עם אנשי ענף חומרים מסוכנים במשרד להגה

לעודד את חברת ושאין שפיכה של תשטיפים מהמנחתים לסביבה   ,להמשיך ולוודא יש, כמו כן. במנחתים
 ( . לרמת חובב םבמקום להוביל)לטפל בתשטיפים במנחתים " כימניר"

 

 עלות בעלי חייםהר
 רקע 

המניע העיקרי .  חומרים להדברה חקלאית הם הגורם המרכזי בהרעלות של חיות בר וחיות משק ובית
, חלק מהרעלות מבוצעות עקב סכסוכי שכנים. להרעלות של חיות בר הינו טפול בלתי חוקי בנזקי חקלאות

ת הן תוצאת לוואי של יישום של לעיתים ההרעלו. וההתייחסות אליהן היא כאל כאירוע פלילי, במזיד
או מקרים , שימוש בחומרי הדברה לדיג. ד בשטחי חקלאות בהתאם להנחיות התווית או בניגוד להן"חומה

 ראשותג מתקיים באופן סדיר פורום הרעלות ב"ברט. המדור שותף לפעילות באירועי הרעלה  .של רשלנות

 .בישיבות הפורום פקחי המדור משתתפים . ג"ל רט"סמנכ
 מה בוצע וכיצד

לחקור ולנסות , לסייע למטפלים באירוע ויחד איתם, אנשי המדור משתדלים להיות נוכחים באירועי הרעלה
  .ולגלות את סיבת ההרעלה ומבצעיה 

 .באופן שוטף בהסברה בנושא בקרב החקלאיםפקחי המדור כמו כן עוסקים 

ש בחומרי ההדברה מסוכנים באופן חריג אנו פועלים להטלת מגבלות בשימו, ביחד עם גופים נוספים 
ואף ממליצים על הוצאה משימוש של חומרים   המשמשים בשכיחות גבוהה להרעלה, לסביבה ולחיות הבר

 . אלו
ג כלים מעשיים להתמודדות באירועי הרעלה "כדי להגביר את המודעות והידע בנושא ולתת לאנשי הרט

 אגרואקולוגיההאגף ל   אנשי ליום זה הוזמנו גם . ג"טהתקיים יום עיון בנושא הרעלות לפקחים של הר
 . .במשרד להגנת הסביבה

 . וחולקו לפקחים אזוריים תיקים המכילים ציוד יעודי לטיפול בהרעלות בהמשך לאותו יום עיון נרכשו 

 .ד בתגים אלקטרונים זעירים"המשך קידום מחקר בנושא סימון חומה
 

                                   צ            

 למתן הומלץ
 לאחר הומלץ היתר
 למתן הומלץ לא תיקונים

 סגירת היתר
 המחסן
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 תוצאה

 .רובם באזור הצפון  ,מקרי הרעלות בכל רחבי הארץ  84  ב פקחי המדור טיפלו 2009בשנת 

 .מקרי הרעלה  41   אירעו 2009  מיולי ועד דצמבר  
 . 15' סעיף מס.  מצורפת טבלה ובה פרוט מקרי ההרעלות שטופלו במהלך כל השנה  

 -  2006נת בש  ,121: היה 2007בשנת , 111: היה 2008מספר מקרי הרעלות שנתגלו בשנת  :השוואהצורך ל
 . 117 - 2005  ובשנת     , 109

 .רוב ההרעלות נמצאו בשטחי מרעה והם ככל הנראה תוצאה של ניסיונות להתמודדות עם נזקי חקלאות

 . במספר ההרעלות שנתגלו 27%מורה על ירידה של כ  2009סיכום שנת 
 תובנות המלצות, מסקנות

ה במספר ההרעלות הידועות לנו ובמספר בעלי מנתונים אלו קשה להסיק מסקנות באשר לגורם ליריד
 . היות וזו השנה הראשונה שבה אנו עדים  לכך, החיים שהורעלו

 :להלן מספר השערות לסיבות לירידה במספר ההרעלות

 בעקבות זאת ירידה במספר .  ירידה במספר הרעלות בעקבות סכסוכי שכנים בעיקר במרום הגליל

 .יתכן ויש בזה עדות להצלחה של מאמצי הסברה וחינוך בנושא. ובית אשר הורעלו      שקמחיות 
 צמצמה את גודל ,  באוכלוסיית החזירים בצפון, יתכן ומחלת דבר החזירים שפגעה השנה

 .כתוצאה מכך קטנו  נזקי החקלאות ולכן פחתו מספר הרעלות . האוכלוסייה

 ות את כל ההרעלותפקחים חדשים הנכנסים לעבודה  מתקשים לגל. תחלופת פקחים אזוריים . 

 לות רשות הטבע בנושא בטיפול בנזקי חקלאותהגברת פעי. 

 
שכמעט נעלמו מנופי הצפון הביאה , ים בפרטרבכלל והנש  הסכנה הממשית לאוכלוסיית העופות הדורסים

 . מספר גופים לדיון ולפעילות בנושא
הצגת : 2004-2007בשנים  ח בישראל"הרעלות בע: שכותרתו, רשות הטבע והגנים הוציאה מסמך בנושא

 . הבעיה והדרכים לפתרונה

הזמינה למינים ( בעיקר פסדים)אחד הנושאים העיקריים שיש לתת להם מענה הוא צמצום פסולת חקלאית 
 (.בעיקר תנים ושועלים)אשר התרבותם המהירה גורמת בסופו של דבר לנזקי חקלאות 

צמצום אוכלוסיות המזיקים על ידי , לביצוע הרעלות כיוון שנזקי חקלאות הם הגורם העיקרי המניע חקלאים
 עשויה לתרום להקטנת מספרם ובהמשך להפחתת מספר ההרעלות, הפחתת מקורות המזון הזמין להם

 

 יטור יתושים ומזיקים אחרים  נ
 רקע 

במניעת התפרצות  קדחת הנילוס , אגף מזיקים, המדור מהווה חלק מהערכות המשרד להגנת הסביבה
 .מוקדש יום עבודה בשבוע לפעילות בתחום הלחימה במזיקים, במסגרת עבודת המדור. המערבי

 מה בוצע וכיצד
מלכודות ללכידת  אתרים חדשיםוהצבת איתור ו ניטור אתרים המועדים לקינון זחלי יתושיםהמדור מבצע 

הקשר במשרד  דיווחים מועברים לאנשי, דגימות זחלים ובוגרים מועברות למשרד הבריאות. בוגרים יתושים

ההסדרה וההדברה תוך קשר עם האנשים האחראים , מתבצע מעקב ופיקוח שוטף אחר המפגעים. ס"להגה
 ( .ב"אנשי תברואה במועצות אזוריות מקומיות וכיו)בשטח 

מתוך מטרה לקדם פתרונות סביבתיים לטיפול במניעת דגירות זחלי יתושים בשטחים פתוחים בעלי ערכיות 
אנשי ביחד עם . עידו צורים העוסק בתחום היתושים באוניברסיטת בן גוריון' פגישה עם דרהתקיימה ,  גבוהה

ת לטיפול בבעיית היתושים בשטחים פתוחים ערכיים וגם בשמורת יוהאפשרו נבחנו ה, ג"הנחלים של הרט

 .בשיטות שלא מצריכות הרס של בתי הגידול, וטבע
 תוצאה

רים באופן מידי את כל המידע על מפגעי יתושים לאנשי באזורים שבהם מתבצע הפיקוח הפקחים מעבי
מידע על מפגעים בשמורות .  ס ולעיתים גם לרשויות האחריות על הטיפול בשטח"המזיקים במשרד להגה

 .ג האחראים על השטח"טבע מועבר מידית לאנשי הרט
 תובנות המלצות, מסקנות

 . בתוכנית העבודה באזורים המוגדרים , פקחי המדור מבצעים ניטור חלקי בלבד

לדוגמה אזור נחל הבשור )שיטות אחרות לטיפול בדגירות יתושים בשטחים טבעיים ערכיים  אתריש לנסות ול
 .(לצאלים בסמוך

 שונות
 עלון חומרי הדברה

במהלך עבודתנו השוטפת מול החקלאים ובעיקר בטיפול בפניות ציבור בנושא יישום חומרי הדברה 

יישום ואחסון של חומרי , ורך בהפקת עלון ובו מידע בכל הקשור בשימושעלה הצ, בסמיכות למגורים
 . הדברה

השנה חידשנו את העלון והוא נשלח לעריכה גרפית .  2008המדור בשנת  פקחיעותק ראשוני הוכן על ידי 
. אור  וגם בעותק מודפס-בתקליט, ס"העלון מפורסם באתר המשרד להגה. סביבה חקלאיתלאגף העל ידי 

 .   2010יופץ בתערוכות חקלאיות ובמהלך הפעילות השוטפת בשנת  העלון

 סקר שטיפת צינורות השקיה
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זוטא בנושא שטיפת -לערוך סקר, ס"חומ/אחראית היתרי רעלים, בחודש נובמבר נתבקשנו על ידי איה פכט

 .2009המסמך הוגש בדצמבר  . ושילוט מכלי דשנים בשדות צנרת חקלאית

 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 
שור חומרי הדברה חדשים לשימוש בישראל במקביל לאי.  חומר ההדברה המבקשת להחל לשווקו בארץ

החלה הוועדה תהליך של הוצאה משימוש של חומרי הדברה וותיקים בעלי רעילות גבוהה לאדם ולסביבה 

 .ובקביעת נוהלי שימוש מחמירים לחומרים בעייתיים בריאותית וסביבתית
 .השתתפות בוועדה המייעצת להדברת זבוב הפירות הים תיכוני

 .ת החודשיות של רכזי חומרים מסוכנים במחוזות ובמרכזיםהשתתפות בפגישו
הפקחים משמשים כמרצים קבועים בימי עיון לחקלאים והשתלמויות למיישמי חומרי הדברה הנערכים על 

 .ידי משרד החקלאות ברחבי הארץ ולעיתים בפגישות האגף לסביבה החקלאית

 .השתתפות בימי עיון ובקורסים
מחלות : "קורסב(אייל ומיקי)השתתפו שניים מפקחי המדור , ם יכולות מקצועיותמתוך רצון לשיפור ולקידו

י "הקורס מומן ע. שהתקיים בפקולטה לחקלאות ברחובות" צמחים והדברתם עקרונות ושיטות ליישום
 (.ג"היחידה הסביבתית ברט

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

 . מפגעים סביבתיים הקשורים לחומרי הדברה

 דוחות
 2009דוח חציון ראשון של . פ דרישות המשרד להגנת הסביבה"הושלמו מתכונות הדיווחים עבמהלך השנה 

 .הוא המתכונת שסוכמה ודוח זה נבנה באותה מתכונת
 .ת שהם מבצעיםפקחי המדור רושמים במהלך עבודתם פרטים על חלק גדול מהפעילויו

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

 . מהנושאים בהם אנו עוסקים
 .משרד להגנת הסביבהמנהל אגף אגרו אקולוגיה בדוחות חצי שנתיים מוגשים ל

 
 (עבור המשרד להגנת הסביבה)מדור ניטור יתושים 

 הנילוסקדחת מערב 
מאגר המחלה נמצא כנראה אצל , י מספר מיני יתושים ''נגיף קדחת מערב הנילוס מועבר לבני האדם ע

התפרצה מחלת קדחת מערב הנילוס בארץ וגרמה למותם של כמה עשרות בני   2000בשנת . בעלי הכנף 

 . ועוד עשרות רבות שאושפזו לתקופות ארוכות בבתי חולים, אדם ברחבי המדינה 
 ת צוות ניטור יתושים מתבצעת במספר מישורים עבוד

 .איתור וניטור מוקדי דגירה של יתושים . 1
 .לכידת יתושים בוגרים לאיתור יתושים נשאי הנגיף . 2

 .לכידת יתושים בוגרים לאיתור מינים פולשים ושינויים במגוון המינים . 3

 : לוסנגועים בקדחת מערב הניובהם יתושים מוקדים   19אותרו  שנה ה
 .סביב שמורת החולה בעמק בית שאן ובדרום הערבה יטבתה ואילות  -לאורך קו השבר הסורי אפריקאי 

בית , גמזו, עירון, כפר יעבץ, תלמי אליעזר, טוראן,  כפר ביאליק: בעמק יזרעאל ובסמיכות לישובים הבאים 
 (הסביבה תוכנת העוקץ של המשרד להגנת  –הנתונים . ) ולאורך נחל הבשור, גמליאל

 : תחלואת אנשים בקדחת מערב הנילוס

 .חולים עם אבחנה ודאית של קדחת מערב הנילוס בדומה לשנה שעברה  100
הגדרת מקרה כודאי או משוער הינה  על סמך בדיקות מעבדה הכוללות מבחנים סרולוגיים לנוכחות  של 

 . בדגימות דם ונוזל עמוד השדרה  IgGאו /ו IgM   נוגדני 
 . ודאי יש צורך בשתי דגימות עוקבות של דם או נוזל עמוד שדרהלאבחון 

 .כל החולים סבלו מחום. פריחה, כאבי ראש, מנינגואנצפליטיס/אנצפליטיס:  סימנים קליניים 
 (  בעיקר בלבול ולתרגיה )סימנים נוירולוגיים 

מיולוגית בשיתוף נציג על כל חולה מדווח עם אבחנה ודאית או משוערת מתבצע תחקיר  על ידי אחות אפיד

 (ר חנה בין משרד הבריאות "בסיס הנתונים ד. ) אזורי של המשרד להגנת הסביבה
 :תחלואה בסוסים

 .החל מסוף יולי ועד סוף נובמבר בדומה לשנה שעברה. ישובים 26 –ב אובחנה סוסים  28 – תחלואה ב
  :סוסים חולים לפי ישובים

 , זרזיר, מעוויה,  בית נחמיה, ובינ,  ישע, נוב, כדורי, ירכא, כפר קמא

 ,מבוא חורון,  קדרון, נצרת, ביר אל מכסור, תלמי יוסף,  מכמורת,  תל מונד,  נס ציונה
 .הוד השרון ופרי גן, שדה חמד, עין הבשור, רביבים, כפר מונש

 (.השרותים הוטרינרים  משרד החקלאות  –ר צביה מילדנברג רופאת סוסים "ד–הנתונים )  
 :ושיםנטור ית

 מטרת ניטור היתושים 
 .מעקב רציף אחר אתרים העשויים לשמש כמוקדי דגירת יתושים .1



 9002ג "דוח רט

32 

 

 .איתור מוקדי יתושים נגועים בקדחת מערב הנילוס  .2

 .איתור יתושים פולשים  .3

 .הניטור מתבצע בדרכים הבאות 
 .ביקור באתרים קבועים ומוכרים  .1

 .איתור מוקדים לא מוכרים  .2
 .לכידת יתושים בוגרים  .3

 .ע באכיפה סיו .4

, ( תוכנת העוקץ ) במשרד להגנת הסביבה יש רישום של אתרים העשויים לשמש מוקדי דגירת יתושים 
כאשר באתרים שמשמשים , כל אתר בהתאם למצבו ,  רי פקחי הניטו''במהלך העונה נבדקים האתרים ע

 . עד למספר ביקורים בחודש, כמוקדי דגירה כבדים הביקורים נעשים בתכיפות גבוהה 
 .בכל אתר שמאותרת בו דגירת יתושים נלקחת דגימת זחלים ונשלחת למעבדה 

ובהתאם ( תוכנת העוקץ)מוקדי דגירה חדשים שמאותרים מוספים לרישום של המשרד להגנת הסביבה 

 .למצבם נערכים הביקורים באותם אתרים 
 .אתרים 1500 –ב , ביקורים לאיתור מוקדי דגירה 5789במהלך השנה בוצעו 

 (.זחלים וגלמים למצקת  10מעל ) ביקורים אותרה דגירה קשה  735 – ב
 :לכידת בוגרים

 מטרות לכידת יתושים בוגרים
 .איתור יתושים נשאי נגיף קדחת מערב הנילוס והגדרת המינים הנשאים  –מטרה עיקרית 

 .לאיתור זבובי חול נשאי טפיל הלישמניה  –לכידת זבובי חול  -בנוסף 

 שיטת העבודה 
הנפלט מעל   CO2   -הצבת מלכודות ליתושים עם קרח יבש הגורמת למשיכת נקבות היתושים לריכוז ה 

 .לקבלת מגוון מינים בתוספת למיני היתושים נשאי הקדחת מוספת תאורה למלכודת. לפתח המלכודת 
 .הצבת המלכודות נעשית לפנות ערב והאיסוף באור ראשון בבוקר 

 .לכודותהסיבות לבחירת אתר להצבת מ

 .אתר עם דגירת יתושים גבוהה  .1
 .מידע על חולה בקדחת מערב הנילוס מביא לניסיון איתור של מוקד הנגיעות בסביבה הקרובה .2

 .או יתוש פולש אחר  Ae. Albopictus, יחשד להימצאות יתושי הטיגריס האסיית .3
 .אתרים 191 –ב , מלכודות ללכידת יתושים בוגרים 474הוצבו   

 :  שונות
 . יוז צפון מתבצעת עבודת ניסוי רחבת היקף על יתוש הטיגריס האסייתבמח

 .משתתפים בישיבות קבועות עם הגורמים הקשורים לטיפול במפגעי היתושים  רפקחי הניטו

וכן שותפים פעילים עם אנשי המשרד להגנת הסביבה באכיפה מול אותם גורמים שאינם מטפלים באתרים 
 , ת מנהל לטיפול במפגע לפי חוק בריאות העםמסירת הוראו, עם מפגע יתושים

 .הוצאת דוחות אי קיום הוראה וכן הודעות תשלום קנס
 לישמניה

 .מתרבה בתוך התא וגורם להתבקעות התא, מחלה הנגרמת מטפיל המתיישב בתאים

 לישמניה ויסטרלית  –או בתאים של אברים פנימיים , לישמניה עורית –הטפיל מתיישב בתאי העור 
 .לישמניה ויסטרלית  ידועה רק בכלבייםבארץ 

 ''שושנת יריחו''לישמניה עורית ידועה בחיות בר ובבני אדם ומוכרת בשמה העממי 
 ידוע על שני מופעים ללישמניה העורית בארץ

 ור'לישמניה מייג –המין שנחשב לדרומי  .1

 לישמניה טרופיקה –המין שנחשב לצפוני  .2
 .בין חיות הבר ומחיות הבר לבני האדם[ את הטפיל] המחלה[ וקטור]זבוב החול משמש כמעביר 

 : מטרת העבודה 
י הבנת התמונה המחזורית הכוללת של "הכנת תוכנית פעולה לצמצום תחלואת בני האדם מהמחלה ע

 . מחלת הלישמניה
 .תפקיד פקחי הלישמניה הוא לכידת חיות בר וזבובי חול

ולמציאת דרכים לצמצום הקרבה בין אותן חיות בר להגדרת חיות הבר שמשמשות כמאגר מחלה  –חיות בר 

 .שמשמשות כחיות מאגר לטפיל לבני האדם
 להבנת פעילות זבוב החול כדי לאפשר מציאת דרכים לצמצום המגע בין זבובי החול לבני האדם –זבובי חול 

 :שיטת העבודה
 . משרדי ואנשי מקצוע לכידת חיות בר וזבובי חול באתרי עבודה קבועים שהוגדרו על ידי הצוות הבין

 .דיגום חיות הבר והעברת הדגימות למעבדות המתאימות

 [גד בנעט]ברחובות  ימועברות למעבדת בבית הספר הוטרינר –דגימות מחיות בר 
 [לאור אורשן]מועברות למעבדה האנטמולוגית של משרד הבריאות ירושלים  –דגימות זבובי חול 

 :פעילות 
 .מלכודות 1492ובי חול הוצבו פעולות ללכידת זב 129  -ב 

 .פרטים 354מלכודות ונלכדו  4171פעולות ללכידת מכרסמים הוצבו  79 –ב 
 .פרטים 33מלכודות ונלכדו  1696פעולות ללכידת פסמונים הוצבו  123 –ב 
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 . שפנים 99מלכודות ונלכדו  151פעולות ללכידת שפנים הוצבו  11 –ב 

 . רטיםפ 6פעולות ללכידת טורפים הניבו  16

 .קיפודים ושתי ארנבות 5, דורבנים 16 –כמו כן נלקחו דגימות מ 
 .פרטים 518מלכודות שהניבו  6143י "ימי פעילות ללכידת יונקים ע 229כ "סה

 .דגימות אשר נשלחו כאמור למעבדה הוטרינרית ברחובות  2 – 10מכל פרט נלקחו בין 
 נמלים פולשות 

 : Wasmannia auropunctata –נמלת האש הקטנה 

 .וספו עוד מספר ישובים נגועים וכן מספר משתלות אשר מהוות כלי להפצת הנמלהנ
  .טופלו באופן שוטףהתראות על מוקדים נוספים . י המשרד בנושא"ע  2010פעילות אקטיבית תתבצע ב 

 .הכחדה של המין –המטרה . מוסקתהדברה  כולל ליווי פעולות הדברה 
 בדים זרים בחקלאותי עו"פיקוח למניעת צייד ע

 ג באכיפת חוק הגנת חיית הבר על עובדים זרים ובעיקר תאילנדים ''סיוע לפקחי רט –מטרה 

 .שאר ימות השנה כפעם בשבוע  –[ בסוף עונת היתושים ] מרץ  –העבודה מתבצעת בחודשים נובמבר 
 [ .במידת האפשר ] 

 :הפיקוח מתבצע בדרכים הבאות
 .עלים תאילנדים לאיתור מלכודות סריקות באזורי פעילות של פו .1

 .כינוס פועלים והסברה  .2
 ( .בהסכמה. )חיפוש במגורים  .3

 .ביצוע צווי חיפוש במגורים במידה ויש חשד סביר  .4

 .הגברת נוכחות באזורי פעילותם להרתעה  .5
 .תצפיות מארבים ואיסוף מידע מודיעיני  .6

 .אכיפה הכוללת נתינת ברירות משפט או גירוש מהארץ .7
הפעילות כוללת סריקות המבוצעות בשטחים . ישובים וחוות 200 -בוצעה פעילות בנושא ב 2009בעונת 

גדרות מערכת של , סביב לולים ולולים מבוקרים, אפיקי נחלים, גדרות בקר, לאורך גדרות מטעים, חקלאיים

 . ישובים ובשטחים פתוחים אחרים
 .ת חיות בר  ומלכודות חדשות איתור מלכודות ישנות שגם הן עדיין תופסו –מטרת הסריקות 

 (.רוגטקה ) מקלעות  11, מלכודות כלוב 3, ( לאסו ) מלכודות לולאה  737במהלך העונה אותרו ופורקו 
חלוקת טפסי , חלק מדרך העבודה היא בביצוע כנסי הסברה בין הפועלים התאילנדים ביחד עם מתורגמן 

 .הסבר ומדבקות
 .הסברה כאלו עובדים השתתפו בכנסי  4000 –מעל ל 

הנילוס מערב קדחת מחלת המדור מהווה חלק מהערכות המשרד להגנת הסביבה במניעת התפרצות 

 יםמועבר הבוגרים יתושיםהזחלים וה, נדגמים אתרי קינון יתושים. באמצעות ניטור של אוכלוסיות היתושים
 .המחלה סוירולאפיון מיני היתושים ובדיקת נגיעות בו משרד הבריאותמעבדה האטימולוגית בל

מאגר המחלה נמצא כנראה אצל , י מספר מיני יתושים ''נגיף קדחת מערב הנילוס מועבר לבני האדם ע
התפרצה מחלת קדחת מערב הנילוס בארץ וגרמה למותם של כמה עשרות בני   2000בשנת . בעלי הכנף 

הוחלט  במשרד לאיכות , ועוד עשרות רבות שאושפזו לתקופות ארוכות בבתי חולים , אדם ברחבי המדינה 

 .הסביבה  להקים צוות פקחים שיאתר מפגעים העלולים לגרום להתפרצות המחלה 
 .ג בהנהלת בתיק פלד''לשם כך הוקמה יחידת נטור היתושים ברט

 .ס"י רכזי הלוחמה במזיקים המחוזיים במשרד לאיכה''פקחי ניטור מזיקים המופעלים מקצועית ע 4בצוות 
משרד , ג"רט: פקחי ניטור לשמניה הפועלים תחת צוות בינמשרדי מקצועי 2פועלים גם   זו השנה השנייה בה

 .  ל"צה -משרד הבריאות ומשרד הביטחון , ס"להגה

 עבודת צוות ניטור יתושים מתבצעת במספר מישורים 
 .איתור מוקדי דגירה של יתושים . 1

 .לכידת יתושים בוגרים לאיתור יתושים נשאי הנגיף . 2
 .ידת יתושים בוגרים לאיתור מינים פולשים ושינויים במגוון המינים לכ. 3

 .אתרים 1400 –ב , ביקורים לאיתור מוקדי דגירה 1685בוצעו  2008במהלך שנת 
 (.זחלים וגלמים למצקת  10מעל ) ביקורים אותרה דגירה קשה  290 –ב 

 .אתרים 144 –ב , מלכודות ללכידת יתושים בוגרים 372הוצבו 

 .אתרים אותרו יתושים נשאי נגיף קדחת מערב הנילוס  15–ב 
 (  יבעיקר יתושי הטיגריס האסיית) מחוז חיפה ריכז מאמץ ופעילות להפחתת מטרדי יתושים 

 ( .המכוסים באמצעות צמיגים ) בורות תחמיץ  -סביב מרכזי מזון 
 . סיאתימבוצע ניסוי שנושאו תפוצה בזמן ובמרחב של יתוש הטיגריס הא: מחוז צפון 

  Wasmannia auropunctata –נמלת האש הקטנה : נמלים פולשות 

 .דונם 150אתרים בשטח של  16  -השנה ב נגיעות בתחילת 
 .דגימות נמלים לזיהוי 14פעולות ניטור ושליחת  30 .טופלו באופן שוטףהתראות על מוקדים נוספים 

 .של המיןהכחדה  –המטרה . מוסקתהדברה  כולל ליווי פעולות הדברה 
 .לשמניה

הפועלים במשולב בלכידת זבובי חול , בנושא הלשמנייה םלפני כשנה וחצי החלה עבודת שני פקחים ייעודיי
 .מלכודות 166כ "אתרים סה 4 -פעולות לכידה ב  24: זבובי חול . והפונדקאים האפשריים למחלה
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 .פרטים 174מלכודות הניבו  1066, אתרים 6 -פעולות לכידה ב  17: מכרסמים 

 .שפנים 34מלכודות ו   86, אתרים 5 -פעולות ב 9: שפני סלע 

 . שועל 1+ תנים  3אתרים הניבו  4 -פעולות ב 3: כלביים 
 :  שונות

 .קרציות וקרציונים, עטלפים, יונים –טיפול בפניות הציבור במטרדים שונים כ 
רץ מושקע רוב זמנם של הפקחים עם הירידה בפעילות היתושים ברוב חלקי הא, בחודשי החורף הקרים 

 .במיוחד תאילנדים ,  באכיפת חוק הגנת חיית הבר על עובדים זרים 

 .עובדים בליווי מתורגמן 5000 - מעל לקיבלו הסברות 
 .ישובים  200 –במהלך השנה בוצעו סריקות לאיתור מלכודות ב 

 .בנוסף בוצעו סריקות בשטחים פתוחים ואפיקי נחלים 
 .כודות מסוגים שונים מל 800 –אותרו 

 

 סקרים ומחקרים
 היחידה הסביבתית -תחום סקרים ומחקרים הידרולוגיים 

 סקרי קולחים, סקרים סביבתיים, סקרים הידרולוגיים -אריאל כהן 
 סקרי קולחים, סקרים סביבתיים, סקרים הידרולוגיים -דינה פיימן 

 סקרים סביבתיים -אורן רייכמן 
 מים ונחלים –ידע ניהול מערכות מ -נדב טל 

 מודלים הידרוגאולוגיים -ר דוד זייטון "ד

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 , תצפית של חברת מקורות

נחל חגית , נחל האלה)ניטור נחלים המצויים בסמוך לתחנות כח של חברת החשמל , (נחלי יהודה ושומרון

 .טחי השקיה בקולחים עבור רשות המים וגופים פרטייםמיפוי ואפיון מאגרי מים וש(. ונחל תות
 :2009להלן מוצגים הסקרים והמחקרים אותם ביצענו במהלך שנת 

 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
 :לביםהסקר הסביבתי מורכב ממספר ש

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

 . מתקנים עם פעילות בעלי חיים וכדומה, שטחים חקלאיים, ביוב
 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 

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

( קידוחים 5)פצאל , (קידוחים 9)ור 'עג, (קידוחים 9)בוצעו סקרים בקידוחי כפר אוריה  2009במהלך שנת 
 .יבניאל וברעם, מי עמי, משואה, עטרה, גיתית, מחנה חורון, סלעית, ברדלה, (קידוחים 4)שמרון 

 סקר הידרוגאולוגי - השקית שטחים ציבוריים בירושלים בקולחים שלישוניים
 אריאל כהן

, מאידך. צריכת המים בירושליםגרמו לעליה ב, גידול האוכלוסייה והשינויים ברמת החיים והרגלי הצריכה

קיים מחסור הולך וגדל במקורות המים שמקורו ברצף שנים שחונות ובהעדר מערכת יעילה לניהול משאבי 
 (. שנה/ק''מלמ 35-תוספת של כ)צריכת המים בעיר בשנים האחרונות מאופיינת בעליה חדה ומתמדת . המים

ופת הקיץ גרמו למספר עיריות בישראל לקדם סיבות כלכליות והחשש מאיסור על השקיית גינות בתק
 .תוכניות לניצול קולחים באיכות גבוהה להשקיית שטחים ציבוריים

. קולחים מטופלים הינם אחד ממקורות המים הזמינים שקיימים כיום להגדלת פוטנציאל המים לצרכי השקיה
שאריות חומרי , מתכות, תמלחות בתנאי שאינו מכיל, ניתן להביא ביוב סניטרי, בטכנולוגיות טיפול קיימות

 .הדברה וכימיקלים תעשייתיים לרמה המאפשרת שימוש להשקיה

. ש המתוכנן בשכונת הר חומה להשקיה בירושלים"חברת הגיחון מתכננת לנצל את הקולחים מהמט
. באיכות בלתי מוגבלת להשקיה, יפיק קולחים שלישוניים( MBR)שיפעל בשיטת הממברנות , ש"המט

בעוד שהפארקים המטרופולינים , קולחים מתוכננת להתבצע בגינות ציבוריות ושטחים ציבורייםההשקיה ב
ההשקיה . ש שורק"ש הר חומה ובעתיד את קולחי מט"מתוכננים לנצל את קולחי מט( מוצא ורפאים, ארזים)

 0.6-כ П-ק בשנה ובשלב ה"מלמ 2-כ І-בקולחים צפויה להחליף השקיה במים שפירים ולחסוך בשלב ה

 .ק בשנה נוספים"מלמ
 . השקיה בקולחים מהווה פוטנציאל זיהום למים על פני הקרקע ובתת הקרקע



 9002ג "ח רט"דו

35 

 

במהלך . אך אינו מרחיק מלחים, תהליך הטיפול בשפכים בשיטת הממברנות מרחיק מזהמים בקטריאליים

 .המהווים את פוטנציאל הזיהום העיקרי לקרקע ולמי התהום, השימוש הביתי מתווספים מלחים

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
 .הערכת זמן מעבר הקולחים מפני השטח עד למפלס מי התהום. 2

 .בשל ההשקיה בקולחים, הגדרת הרגישות ההידרולוגית לזיהום הקידוחים ומי התהום. 3

 .הנחיות ותשתיות נדרשות למניעת זיהום מקורות מים. 4
 .לבחינת השפעת המזהמים על הקידוחים ומי התהום, בניית מודל הסעת מזהמים בתווך הרווי והבלתי רווי. 5

הקידוחים הפעילים . חלקם פעילים וחלקם מושבתים, י הפקהקידוח 14-במרחב העיר ירושלים ישנם כ
 .מהווים מקור מי שתייה חשוב לתושבי האזור בשגרה ובחרום

על מנת לבחון את השפעת ההשקיה בקולחים בשטחים ציבוריים ברחבי העיר ירושלים ובפארקים 

וחנים את השפעת נעשה שימוש במהלך העבודה במודלים הידרוגאולוגיים הב, המטרופוליניים סביבה
הפרמטרים שהוכנסו . ההשקיה בקולחים על איכות מים התהום בכלל ועל איכות מי הקידוחים בפרט

איכות מי התהום כפי שבאה לידי ביטוי בקידוחי , למודלים כוללים את האיכות הצפויה של מי הקולחים
, כיווני זרימה, י התהוםמפלסי מ, 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, התהום בצורה זניחה

ריכוזים אלו . שנה 30-ל בעוד כ"מג 31-44-לכ ,כיום, ל"מג 27-42-ריכוזי הכלוריד במי התהום צפויים לעלות מ
איכות מי התהום בשטח המחקר לא תושפע (. ל"מג 250)נמוכים מהסף לקביעת חריגה באיכות המים 

. לשנה 2%גם בתשריט לפיו תוגבר שאיבת מי התהום בקידוחים הפעילים בשיעור של , מההשקיה בקולחים
 30-ל בעוד כ"מג 32-47-לכ, כיום, ל"מג 27-42-הום לעלות מלפי תשריט זה צפויים ריכוזי הכלוריד במי הת

 .שנה

 .ש הר חומה"הודות לטכנולוגיית הטיפול המתקדמת במט, בשאר הפרמטרים לא צפויה הרעה באיכות המים
. חברת הגיחון מתכננת לנצל את מעיין הגיחון בעיר דוד להשקיית נוי בגן לאומי עמק צורים ובגיא בן הינום

, במי המעיין, השקיית נוי בשטחים ציבוריים. זורמים כיום לקו הביוב בנחל קדרון ללא ניצול, יחוןמי מעיין הג
המים אינם מזוהמים מבחינה . ואינה מהווה פוטנציאל לזיהום מי תהום, עשויה לחסוך במים שפירים

 . אך לא מהווים מגבלה להשקיית נוי, ריכוזי הניטראט גבוהים במעט, בקטריאלית וכימית
 .המורכבים בעיקר משפכים, ניצול מי המעיין יפחית את ספיקת המים הזורמים בנחל קדרון

 התפשטות הזיהום התעשייתי לאורך נחלי באר שבע והבשור

 יוסי הראל, אריאל כהן
לרבות מי , נחל באר שבע ונחל הבשור, עבודות שנעשו בעבר הצביעו מעל לכל ספק שאפיקי נחל סכר

 -והמו במהלך השנים על ידי שפכים תעשייתיים שמקורם באזור התעשייה הכימית ז, התהום לאורך האפיק
להפסקה מוחלטת של זרימת מים מאזור  1990המועצה התעשייתית רמת חובב פועלת משנת . רמת חובב

 . התעשיה

המטרה העיקרית של מחקר ארוך טווח זה הינה לעקוב אחרי היקף הזיהום והתפשטותו במורד אגן ההיקוות 
 . נחל באר שבע ונחל הבשור, מתנקז מאזור התעשייה רמת חובב דרך נחל סכרה

בהשוואה , לאורך נחל הבשור, בגופי מים שונים, שיטת העבודה היא הצגת תמונת מצב של איכות המים
בהן נאספו נתונים במהלך , תחנות 18באר שבע וסכר נדגמו , לאורך הנחלים בשור. לאיכויות שנמדדו בעבר

 .חודשים 3בהפרשים קבועים של , פעמים בשנה 4תחנות אלו נדגמו . חרוןהעשור הא

למעט תחנת הדיגום בבאר נחל , לא חל שינוי מהותי בריכוזי המזהמים בהשוואה לשנים עברו 2009בשנת 
נמצאים במגמת , ברוב תחנות הדיגום Cl-ריכוזי ה. 11.2009-בה נמדדו ריכוזי מזהמים גבוהים מאוד ב, סכר

בהם חלה ירידה ( נקז צאלים, גשר החבלים)למעט התחנות המושפעות משפכי נחל חברון , תונהעלייה מ
למעט התחנות , נמצאים גם כן במגמת עלייה מתונה, ברוב תחנות הדיגום Br-ריכוזי ה. Cl-ניכרת בריכוזי ה

והבארות  rB-בהם חלה ירידה ניכרת בריכוזי ה( נקז צאלים, גשר החבלים)המושפעות משפכי נחל חברון 
 . 1רבובה וערבית 

 .סף שמתחתיו המים מאופיינים כמים מזוהמים, 200-ברוב תחנות הדיגום נמוכות מ Br-Cl-יחסי ה

 . ל"מג 1,200של  Br-ל ו"מג 22,410של  Clריכוזי : תוצאות הדיגום האחרון בבאר נחל סכר היו חריגות מאוד
נתון מעודד המעיד על התהליכים , לפי מערבניכרת דחיקה קלה של המזהמים האינדיקטורים כ, ככלל

, בטווח הקצר צפויה להתרחש עלייה בריכוזי המזהמים בתחנות הדיגום במרכז ובמערב האגן. הדינמיים
יש להניח כי אירוע הגשם . עד לניקוי המים ממזהמים, אולם בטווח הארוך צפויה ירידה בריכוזי המזהמים

 בבארות , נית בעוצמה גבוהה ישפיע על איכויות המים במעיינותשגרם לזרימה שטפו, 2010החריג בינואר 

 .ובנקזים
 

 "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 263ור המוסקות בסולר בעלות הספק כולל של באתר פועלות שתי יחידות ייצ. מזרחית לקריית מלאכי
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 .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 . ומי התחנה מנוקז בתעלות המכוסות ברשת למוצאיםהנגר העילי הנוצר בתח(. 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%-י בדופן המזרחי המנקז כנקזים אלו מתנקזים למוצא מרכז, 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

. היו נמוכים 2009-10במהלך חורף " צפית"זי המיקרואלמנטים שנמדדו בתחומי תחנת הכוח ריכו, ככלל
נמדדו מספר רמות גבוהות יחסית של " צפית"במפגש הערוצים נחל האלה והאפיק היורד מתחנת 

הפרמטרים בהם נמדדו רמות גבוהות . כנראה עקב עבודות המבוצעות ברחבי התחנה, מיקרואלמנטים

 .בתחנות לאורך נחל האלה לא נמדדו ריכוזים גבוהים של מיקרואלמנטים. Al, Ca, Fe, Mg, Na :בתחנה זו הם
 . ל"מג 1-כאשר בכל תחנות הדיגום נמדדו תוצאות קטנות מ, היו נמוכות 2009-10בחורף  TPH-תוצאות ה

: גום הבאותבתחנות הדי( ntu 200מעל )חריגות ברמת העכירות  4נמדדו  2009-10בבדיקות שנערכו בחורף 
בשאר הדיגומים נמדדו ". צפית"אפיק תחנת -צינור דרומי ומפגש נחל האלה, מורד נחל האלה, מוצא מזרחי

 . היו גבוהות יותר מהרמות שנמדדו בעבר 2009-10שנמדדו בחורף , רמות העכירות. רמות עכירות בינוניות
למעט הצינור , (ל"מג 18-35)נמוכות  בתחנת הכח ולאורך הנחל היו 2009-10רמות הכלוריד שנמדדו בחורף 

 .ל במורדו"מג 18-21-ו, ל במעלה"מג 28: רמות הכלוריד הנמוכות ביותר נמדדו בנחל(. ל"מג 206)המערבי 

 
 "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 1995שהוקמה בשנת , בתחנה

התחנה ניזונה כיום מקו המוביל . ליחידות משולבות המייצרות חשמל במערכת טורבינת גז ובמערכת קיטורית
חיבורה לקו הגז סולר ממסעף הדלקים באלרואי וצפויה לעבור בקרוב לשימוש בגז טבעי עם השלמת 

 .החופי
 . נחל תות –צבר וקטינה הנשפכים לשמורת טבע המוכרזת , התחנה ממוקמת על ערוצי הנחלים חגית

מבצעת היחידה הסביבתית ברשות , "חגית"בהתאם להוראות תכנית מתאר ארצית לתחנת כוח פנים ארצית 
ת תחנת הכוח על איכות המים על מנת לבדוק את השפע, 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

נטולי היונים משמשים להזנת המים . ומערכת חשמלית להרחקת יונים ממברנות, (מסנני חול ופחם פעיל)
מי הרכז (. רק בשריפה של סולר)דוודים ולהזרקה לתא הבעירה לצורך הפחתת פליטת תחמוצות חנקן 

 (. ללא מיהול)ק ומוזרמים בצנרת הכוללת טפטפות להשקיה "מ 750נאגרים במיכל 

ריכוז זה . ל"מג 250-כ וסביבה מושקים במים שריכוזי הכלוריד בהם הינו" חגית"שטחי הגינון בתחנת הכוח 
ריכוזי הכלוריד במי הרכז נמוכים יחסית למקובל . גבוה באופן משמעותי מרקע מי התהום ומי הנחלים באזור

מכיוון שריכוזי הכלוריד במי האספקה נמוכים ומכיוון שבוצע שינוי בתהליך ומי נקז של דוודי קיטור חוזרים 
 .קורלטיפול במערך בטיפול במים ומוהלים את מי המ

לעבר הסוללות הדרומיות  : השקיה במי תמלחת עלולה להסיע את המלחים לנחלים הסמוכים, יחד עם זאת
לעבר נחל חגית ומשם בהמשך והסוללות המערביות והשטח בסמוך למפגש הנחלים צבר וחגית   נחל תות

 .י תמלחתדונם בתחנת הכוח חגית וסביבה מושקים במ 160-על פי נתוני חברת חשמל כ. לנחל תות

. בוצעו בתחנה עבודות עפר לצורך בניית שתי יחידות ייצור נוספות 2009-10במהלך השנים : עבודות עפר
אל תוך תחום , לעבודות עפר יש פוטנציאל להסעת חלקיקים דקי גרגר. 2'העבודות בוצעו בראש תחנת א

 .מות עכירות ומוצקים מרחפיםנוכחות חלקיקים דקי גרגר צפויות לבוא לידי ביטוי בר. התחנה ומחוצה לה
בסיורים שנערכו במהלך שלוש : זרימת מים מצינור ששימש בעבר לשטיפת מסננים של האוסמוזה ההפוכה

חברת החשמל הודיעה על ניתוק מי המסננים מהנחל . 2'ב-1'השנים האחרונות נראו זרימות בין תחנות ב

 . זרימות 2009-10ולמרות זו נצפו במהלך חורף 
, ריתוך, קונסטרוקציות, בנייה: בתחום תחנת הכוח מתקיימות עבודות מתכת מסוגים שונים :תכתעבודות מ

 . או עקיף/לכל פעולות אלו יש פוטנציאל זיהום מים ישיר ו. קידוח וגלוון, חיתוך
קו זה היה אמור לפתור את בעיית התמלחות : ש מעיין צבי"מט-בת שלמה-הקמת קו ביוב אתר חגית

התכנית להקמת קו לחץ גרביטציוני דרך שמורת הטבע נחל תות . ריים של אתר חגיתוהשפכים הסניט

, חברת החשמל מנסה בשנית לקדם תכנית זו. בשל חוסר מידתיות בין הפגיעה בטבע ותועלת הקו, נדחתה
 . שנמצאת כרגע בועדות התכנון

ורמים להדחת מלחים מפני הג, היו בעלי עוצמה גבוהה 2009-10אירועי הגשם והנגר העילי במהלך חורף 
 42-63', ד-ו' תחנות ג)ריכוזי הכלוריד שנמדדו בנחלים , למרות זו. השטח לנחלים המהווים את בסיס הניקוז

 . ובחלק מתחנות אתר חגית בחורף זה היו נמוכים באופן יחסי( ל"מג
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בשל תנאי , רףבמקביל למגמת ירידה לאורך עונת החו, מגמת העלייה הקלה של ריכוזי הכלוריד נשמרה

רצוי להמשיך את דיגומי הכלוריד לאירועי גשם נוספים ובכך לקבל תמונת מצב בהירה . שטיפה טובים יותר

 .יותר
תוצאות אלו מעידות . 2009-10מראה דמיון רב בתוצאות הכלוריד במהלך חורף , 1' ד-ו' השוואה בין תחנות ד

ת המלאכותיות שנבנו וגוננו בין התחנה לכביש לא התרחשה הדחת מלח מהסוללו 2009-10כי במהלך חורף 
יש צורך בהשוואה על פני מספר שנים בין שתי , יחד עם זאת. המושקות במי תמלחת לעבר נחל תות, 70

 . על מנת להסיק מסקנות לגבי השפעת ההשקיה במי התמלחת על נחל תות, תחנות אלו

, (Al)של אלומיניום , ביחס לתחנת הרקע, םנמדדו במקרים ספורים ריכוזים גבוהי 2009-10במהלך חורף 
השקיה במי , ריכוזים אלו עשויים להיגרם כתוצאה מעבודות עפר(. Zn)ואבץ , (Mg)מגנזיום , (Fe)ברזל 

' הערכים הגבוהים ביותר נמדדו בתחנת א. עבודות מתכת ושטיפת מסננים של האוסמוזה ההפוכה, תמלחת
 . גבוהים TPHתועדו מקרים חריגים בהם נמדדו ריכוזי לא  2009-10בחורף . 5,000-בריכת ה – 3

 2008/9הערכת איכות המים על בסיס ממצאי הניטור לשנים  -ניטור מעיינות נחל פרת 

 שי לוי, אבי ציפורי, דינה פיימן
פיזיקלי וניטור -סקר ניטור מעיינות נחל פרת התבצע בשלושה מעיינות לאורך נחל פרת וכלל ניטור כימי

.  ניטור הידרוביולוגי זה מבוצע לראשונה בנחל פרת(. ג"חח)וגי של חברת חסרי החוליות הגדולים הידרוביול
 : ממטרת על זו נגזרו שתי מטרות משנה. מטרת הסקר המרכזית היא ניטור איכות המים במעיינות

יצירת מסד נתונים הידרוביולוגי ראשוני הכולל את מגוון המינים ושכיחותם היחסית של חברת  .1
 . ג המתקיימת בנחל"חחה

פיזיקליים ומצאי -ביצוע הערכה ראשונית של בריאות מי המעיינות בהתבסס על הנתונים הכימיים .2

 . שילוב בין כל הנתונים יאפשר פיתוח מדדים ביולוגיים לזיהוי סימני זיהום במידה וקיים. ג"החח
. צאו מאפיינת מקווי מים נקייםג ושכיחותם היחסית של המינים שנמ"אוכלוסיית החח, מבחינה ביולוגית

אשר הופיע בכל אתרי הדיגום בשכיחות ( Melanopsis. sp)בולטת במיוחד נוכחות חילזון שחריר הנחלים 
השפיראים , (Ephemeroptera)בהם מינים מסדרת הבריומאים , כמו גם נוכחות מגוון חרקי מים, גבוהה

(Odonata ) ושעירי הכנף(Trichoptera .)שפש המים מהמין הימצאות  פHeleocoris minusculus  בולטת

 . בשל שכיחותו הנמוכה יחסית בנחלי ישראל, במיוחד
עונת הדיגום המומלצת ביותר . מניתוח הממצאים עולה כי בשלושת המעיינות קיימת עונתיות מובהקת

 .בה שפיעות המינים היא הגבוהה ביותר, להמשך ניטור הידרוביולוגי יעיל היא עונת הסתיו
באתרים עין פרת ועין מבוע עושר , (25)ג נמצא בעין קלט "עושר הטקסונים הגבוה ביותר של מיני חח

הסבר אפשרי להבדל בעושר המינים קשור בהפרעת אדם נמוכה (. בהתאמה, 18-ו 19)המינים היה דומה 
 . בהשוואה למעיינות האחרים בהם לחץ המטיילים גדול, יחסית בעין קלט

הפרמטרים הכימיים והפיזיקליים שנמדדו הצביעו על איכות מים , ם שנערכו במעיינות פרתבשלושת הדיגומי

כיוון שמדובר . ריכוזי הנוטריינטים במעיינות היו נמוכים ולא נמצאו עדויות לזיהום במתכות כבדות. טובה
 . ת המיםיש מקום לייחס ערכים גבוהים אלו לדפוס תחלופ, במעיין פועם המהווה יעד מועדף למטיילים

 . עד כה אין עדות כימית או ביולוגית להפרעה שמקורה בזיהום או בפגיעה בבתי גידול, לסיכום
ניתן להניח כי , יתרה מכך. שילוב תוצאות המדדים הכימיים והביולוגיים מצביע על כך כי מי נחל פרת נקיים

 (. אקוטים)הנחל לא חווה במהלך תקופת המחקר אירועי זיהום משמעותיים 

לאור העלייה בריכוזי הניטראט והכלוריד במעיינות לאורך השנים לא ניתן לשלול השפעות , יחד עם זאת
 .כרוניות ברמת המין או האוכלוסייה

כפי שתואר . תוצאות הסקר מספקות מידע מהימן על מצב בריאות הנחל תוך שימוש בכלים יחסית פשוטים
התוצאות שהתקבלו בעבודה . רמי זיהום פוטנציאליים רביםבעבודה זו באגן ההיקוות של נחל פרת קיימים גו

מבחינה אקולוגית . זו יוכלו לשמש בעתיד כנקודת ייחוס לשינויים שיתרחשו באיכות המים או בכמותם

. דבר המסייע לתיעוד ושימור של מגוון המינים, בעבודה זו נמצאו מספר מינים הנחשבים יחסית לנדירים
מדגישה את חשיבות , מאתרי הדיגום נמצאו מספר מינים הבלעדיים רק לו העובדה כי בכל אחד, בנוסף

 . השימור והתיעוד בכל אחד מהם
-2008סקר ניטור מעיינות נחל פרת בוצע על ידי היחידה הסביבתית ברשות הטבע והגנים במהלך השנים 

 .ט איכות הסביבה במנהל האזרחי יהודה ושומרון"בתמיכת יחידת קמ 2009
 חי תצפית במאגרי חפרניטור קידו

 דינה פיימן, יאיר מולאי, יובל סבר, אריאל כהן
ש "בעיקר ממט, המאגרים מקבלים קולחים מטופלים. מאגרי חפר הינם מאגרי קולחים הנמצאים בעמק חפר

 . ומהמאגרים מועברים להשקיה חקלאית באזור, בית חרות -נתניה 

 .חפר מערבי וחפר דרומי, חפר מזרחי, וניחפר צפ: מאגרי חפר כוללים ארבעה מאגרים עיקריים
 .באזור בו קיימים קידוחי הפקה רבים, מאגרי חפר ממוקמים בשוליים המזרחיים של אקוויפר החוף

תנודות . סביב המאגר הדרומי' מ 19-סביב המאגר הצפוני ל' מ 12רום מפלסי המים באקוויפר זה נע בין 

ת באופן מהיר משינויים בכמויות המשקעים ובמשטר ומושפעו', מ 2-3-המפלס העונתיות מגיעות לכ
 . השאיבה

 . המופקים מאקוויפר זה, חלחול של מי המאגר לאקוויפר הפלייסטוקני עלול לפגוע במי השתייה
אשר גרם לעלייה במליחות , התרחש בעבר חלחול של מי המאגר הצפוני, על פי מחקרים שנעשו באזור

 .המים
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בהם בוצע מעקב הידרולוגי ( בצפוני 6-ו, בדרומי 3)קידוחי תצפית  9וני קיימים סביב מאגרי חפר הדרומי והצפ

 . 2002עד שנת 

 .ומבוצעת בהם אנליזה לבדיקת תכולת מלחים ומתכות, במסגרת המחקר נלקחים מים מקידוחי התצפית
 . מטרת הניטור בקידוחים אלו הינה לבחון האם מתרחש חלחול מהמאגרים למי התהום

 כביש חוצה ישראל, 13לאורך קטע ניטור אבק 
 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

ון משולב למניעת זיהום בנושא זה הכינה חברת כביש חוצה ישראל תוכנית לפתר" צ המים"בג"בעקבות 
שאר הוקמו לצד הכביש החלה פעולת ניטור מים ואבק בקטע , במקביל לפתרונות הנדסיים. מקורות הירקון

 .הכביש הסמוך למקורות הירקון
 .2003בוצע על ידי היחידה הסביבתית בשנת , ניטור המים והאבק

 .13לט טיפוסיים לאורך קטע החלה היחידה הסביבתית לנטר אבק בשני משטחי אספ 2009-10בחורף 

 (.שעות מפרק הגשם האחרון 48לפחות )ניטור האבק התבצע רק בתנאי שמצע הכביש היה יבש 
בה ייבדקו , והדוגמאות נמצאות במעבדה לצורך אנליזה כימית 5.2010-מלאכת ניטור האבק הסתיימה ב

 נחושת, עופרת, חנקן, זרחן, כרום, אבץ: ריכוזי מזהמים עיקריים
ות המעבדה יוכנסו למודל הידרולוגי שיעריך את פוטנציאל השפעת תנועת המזהמים המצטברים תוצא

 .על איכות המים במקורות הירקון 13בקטע 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 9002ג "ח רט"דו

39 

 

 עלות הערות מבצעי המחקר מזמין המחקר נושא המחקר 

1. 
 , איסוף וטיפול בשפכים וניצול קולחים להשקיה חקלאית

 2006/2007 -סקר ארצי 
 המיםרשות 

מיקי , דינה פיימן, אריאל כהן
 לדל

 367,950 2010-המחקר יחודש ב

 28,750  אריאל כהן, אורן רייכמן חברת מקורות 1,2קידוחי יבנאל  -סקר סביבתי  .2

 28,750  אריאל כהן, אורן רייכמן חברת מקורות 1,2קידוחי ברעם  -סקר סביבתי  .3

 28,750  אריאל כהן, אורן רייכמן מקורותחברת  1,2קידוחי ברדלה  -סקר סביבתי  .4

 28,750  דינה פיימן חברת מקורות 1,2קידוחי מי עמי  -סקר סביבתי  .5

 15,875  דינה פיימן חברת מקורות קידוח סלעית -סקר סביבתי  .6

 15,875  דינה פיימן חברת מקורות קידוח מחנה חורון -סקר סביבתי  .7

 30,250  אריאל כהן חברת מקורות 1,2ות קידוחי בקע -סקר סביבתי  .8

 30.250  אריאל כהן חברת מקורות 1,3קידוחי גיתית  -סקר סביבתי  .9

 46,125  אריאל כהן חברת מקורות 1ומשואה  1,2קידוחי עטרה  -סקר סביבתי  .10

 55,356  דינה פיימן חברת מקורות 2,3,4,6,9קידוחי פצאל  -סקר סביבתי  .11

 חברת מקורות 2,3,5,7קידוחי שמרון  -יבתי סקר סב .12
דוד , אריאל כהן, אורן רייכמן

 דינה פיימן, זייטון
 73,187 

 116,438  דינה פיימן חברת מקורות 1,2,3,4,5,6,7,8,10ור 'קידוחי עג -סקר סביבתי  .13

 129,375  אריאל כהן חברת מקורות 3,4,5,6,7,8,9,10,11קידוחי כפר אוריה  -סקר סביבתי  .14

 23,909  אורן רייכמן חברת מקורות מעיין עין זהב -סקר סביבתי  .15

 חברת מקורות 2007/2008ח מעקב הידרולוגי לשנים "דו -מאגרי חפר צפוני ודרומי  .16
דינה , יובל סבר, אריאל כהן

 יאיר מולאי, פיימן
-המחקר לא יחודש ב

2010 
23,509 

17. 
סקר , ם בקולחים שלישונייםהשקיית שטחים ציבוריים בירושלי

 הידרוגאולוגי
 49,450  דוד זייטון, אריאל כהן חברת הגיחון

18. 
  -התפשטות הזיהום התעשייתי לאורך נחלי באר שבע והבשור 

 2008הערכת מצב על בסיס ממצאי הניטור לשנת 
 מועצה תעשייתית 

 רמת חובב
 93,900 2010-המחקר יחודש ב יוסי הראל, אריאל כהן

 22,000 2010-המחקר יחודש ב ברק שחם, אריאל כהן חברת חשמל 2008-2009ח מסכם לחורף "דו -" צפית"ניטור תחנת הכח  .19

 55,000 2010-המחקר יחודש ב אריאל כהן, יובל סבר חברת חשמל 2008-2009ח מסכם לחורף "דו -" חגית"ניטור תחנת הכח  .20

21. 
-  13קטע , ניטור כביש חוצה ישראל

 2009-2010ח מעקב הצטברות אבק לשנים "דו
 חברת כביש 
 חוצה ישראל

ברק , אבי ציפורי, אריאל כהן
 , שחם

יואב , אלי דרור, יאיר מולאי
 לוסטיגמן

 100,145 לקראת סיום

22. 
  -ניטור נחלי יהודה ושומרון 

 2008/2009הערכת מצב על בסיס ממצאי הדיגום בשנים 

המשרד להגנת 
 הסביבה 

חי והמנהל האזר
 ש"ביו

 , יובל סבר, אריאל כהן
 דינה פיימן, אבי ציפורי

-המחקר לא יחודש ב
2010 

50,000 

 2009שנת  -דיגום מעיינות פרת  .23
המנהל האזרחי 

 ש"ביו
 15,000 2010-המחקר יחודש ב שי לוי, אבי ציפורי, דינה פיימן

24. 
 . מאגרי נשר -מפעל אנרגיה שאובה 

 דיקות איכות מיםדיווח תוצאות דיגום עומק וב
חברת כלל ולביא 

 נטיף
 , אריאל כהן, דינה פיימן
 אלי דרור, יובל סבר

-המחקר לא יחודש ב
2010 

17,865 
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 אגף מידע מדעי

 

 מנהלת מאגרי מידע מדעיים
פיתוח שיטות . טיפול ושימור הנתונים האקולוגיים המהווים את בסיס הנתונים של הרשות, אחריות לאיסוף

. השתתפות בפרויקטים יישומיים לבחינת תכניות ממשק. שמירה על אוכלוסיות בעלי חייםליישום המידע ב
פיתוח אמצעי חשיפה של . מעורבות בפיתוח ובביצוע תכניות ניטור הקשורות לניהול שמורות, ייזום מחקרים

 .מאגרי הנתונים לציבור והובלת הנושא

ונתונים המצויים , הועבר לבסיס תוכנה חזק יותר עיקר המאגר –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
טפסי תצפית מרוכזת של בעלי  280וכן , על צמחים 30-טפסי תצפית בודדת על בעלי חיים ו 700-הוקלדו כ

 .של צמחים 125-חיים ו

 .עדיין לא טופלו מרבית הקבצים הלא שגרתיים של נתוני צומח
.  מטרתו בחינת שיטות שפותחו באירופה למיפוי בתי גידול וניטור באמצעות חישה מרחוק – EBONEפרויקט 

אירוח סדנת , ל בניתוח מגוון ביולוגי"הדרכת סטודנט מחו, בוצע מיפוי בתי גידול בעובדת וברמת הנדיב
 .ל"בוצת העבודה שלנו בפרויקט והשתתפות בדיוני הפרויקט בחוק

מתוכנן להתקדם בנושא זה בשנה .  עדיין אין התקדמות מתאימה בנושא הניטור באמצעות חישה מרחוק
 .הקרובה

.  השתתפנו בניסוח והגשה של מספר פרויקטים למימון –הוגשת הצעות לקבלת מימון מהקהילייה האירופית 

 .השיפוט מחכים לתוצאות
 

 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. וקשר עם גורמים בינלאומיים
 .הלי שמורות וביולוגיםטבע לפקחים מנ

אחריות ניהולית למערכות . ריכוז הוראת שמירת טבע באוניברסיטאות, ייזום מחקרים בנושאי שמירת טבע
יחידת עבודתה המקצועית בתחום שמירת הטבע והמורשת של למאגר 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

ליווי הגשת תיק .  ח של ישראל לאמנת המגוון הביולוגי"לווי הכנת הדו –ריכוז פעילות מול גופים בינלאומיים 

 .MABייצוג ישראל בוועידת .  רמות מנשה להכרזה כשמורה ביוספרית
 .שנתיהפקת הדוח ה.  טיפול בבקשות מתוקף חוק חופש המידע

 
 

 תכנון ופיתוחחטיבת 

 
 אגף מקרקעין

 

 כ שמורות טבע וגנים לאומיים מוכרזים"סה
' מס

 גנים/שמורות
כ שטח "סה

 (דונם)

 4,454,109.21 236 שמורות טבע

 201,784.03 66 גנים לאומיים

 4,655,893.24 312 כ"סה

 
 

 

 תאריך (דונם)שטח  אכרזת שמורות טבע וגנים לאומיים

 8/2/09 43,486.00 נחל גירזי -ולים הרחבה ט נחלים גד"ש

 ל "ט נחל מהר"ש
4,195.00 

8/2/09 

 ל"ל נחל מהר"ג
54.00 

8/2/09 

 ט אורטל"ש
1,043.00 

8/2/09 

 תנוריה -ט אירוס הגולן "ש
444.00 

8/2/09 

 ט עיינות עורבים"ש
1,120.00 

8/2/09 

 ט אחו חיספיה"ש
1,413.00 

1/3/09 
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 30/3/09 683.00 ט אירוס הדור מנרה"ש

 30/3/09 38,165.00 2ט מצוק הצינים הרחבה "ש

 30/3/09 52,603.00 ט נחל שיזף"ש

 30/3/09 33.33 (בסמת טבעון)ט גוש אלונים "ש

 30/3/09 16,860.00 1ט הר הנגב הרחבה "ש

 30/3/09 721.00 ל חצור הרחבה"ג

 30/3/09 1,407.00 ט נחל חרמון הרחבה"ש

 3/9/09 263.00 ל אושה העתיקה"ג

 29/10/09 1,225.00 ט נחל בצת הרחבה"ש

 29/10/09 1,293.00 ט ים האלמוגים באילת"ש

 29/10/09 178.00 ט בריכת תמסח הרחבה"ש

 29/10/09 6,209.00 ט חולות פלמחים"ש

  171,395.33 הכרזות 19: 2009כ בשנת "סה

 
 

 

 תאריך ים שנשלחו לאכרזהלשמורות טבע וגנים לאומי תכניות

 15/2/2009 ט נקיקי יפתח"ש

 15/2/2009 ט שמיר נחל רחום הרחבה"ש

 16/3/2009 ט אחילוף החורן"ש

 16/3/2009 ט נחל עורבים הרחבה"ש

 21/3/2009 ט הר גמל הרחבה"ש

 21/3/2009 ט נחל גמל הרחבה"ש

 30/3/2009 ל תל צפצפות"ג

 10/5/2009 ט חולות עגור"ש

 21/5/2009 3הר הנגב הרחבה  ט"ש

 28/6/2009 ט אירוס הגולן חושניה"ש

 19/8/2009 ט רכס אדמי"ש

 29/9/2009 1ט מסיב אילת הרחבה "ש

 

 

 תאריך אישור תכניות לשמורות טבע וגנים לאומיים

 12/1/2009 ט נחל עורבים הרחבה"ש

 6/4/2009 ט חולות עגור"ש

 12/5/2009 3ט הר הנגב הרחבה "ש

 24/5/2009 ט רכס אדמי"ש

 25/8/2009 1ט מסיב אילת הרחבה "ש

 14/9/2009 ט מתלול צורים "ש

 8/10/2009 ט מערת נשר"ש

 13/10/2009 (בתכנית אגד בתי עלמין הירקון)ל הירקון "ג

 13/12/2009 ל נחל נדר"ג

 24/12/2009 ל כורזים הרחבה"ג

 24/12/2009 ט בתות מגידו"ש

 

 

 תאריך לשמורות טבע וגנים לאומייםהפקדת תכניות 

 12/1/2009 ט הר כמון"ש

 5/3/2009 ל עובדיה"ג

 5/3/2009 ט חולות זיקים"ש
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 26/3/2009 ט שמורת טבע ויערות גברעם"ש

 12/5/2009 ט אירוס נצרתי הרחבה"ש

 3/9/2009 ט חוף גדור"ש

 24/12/2009 ט עין אור"ש

 

 

 אגף ארכיאולוגיה
 

 :היתרים ובקרה –לוגיות חפירות ארכיאו .1
 מבין החפירות העיקריות יש לציין  . חפירות וסקרים בגנים לאומיים ובשמורות טבע 25נערכו     

 ,   הירודיון, תל רכש, (בית כנסת)חורבת חמאם , תל דור, סוסיתא, חצור: את האתרים הבאים    
 . אפק התיאטרון ועוד ,ירושלים, מגדל צדק, תל גזר, עיר דוד, ציפורי, מערת רקפת    

 

 :ו"אונסק .2
 .  השתתפות בועידת מורשת עולמית של מודי אורון במשלחת הישראלית בסביליה ספרד  .א    

 . הכנת תיקונים בנושא הגבולות לתיק השער הכנעני של תל דן להגשה חוזרת  .ב  
 .  ו ישראל במערות מרשה"סיורים עם אנשי אונסק  .ג    

 .יק ארץ המערות והמסתור בשפלת יהודההשלמת ת  .ד    

 .ראשית התארגנות לתיקים ש למערות הכרמל ובית שערים.  ה    
 

 :חוות דעת ופרסומים הפקת חומר מקצועי.3
 .הכנת דפדפת בעברית לגן לאומי בית שערים  .א   

 במהדורת אינטרנט ובתפוצה    " חדשות בעתיקות"פרסומים חדשים בעיתון הרשות   .ב   
 .העיתון מפרט גילויים חדשים בתחומי הארכיאולוגיה. רחבה לרשות ומחוצה לה        

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

 .שלטים ועוד       
 .כתיבת שלטים העוסקים בארכיאולוגיה באתרי הרשות.  ד   

 .הספר בעריכה –" לי המים העתיקיםלטייל במפע"השלמת כתיבת ספר . ה   
   

 :השתתפות בוועדות תכנון והיגוי. 4

, לכיש, קו"אונס, ל"פ מנכ"תו, צוות פיתוח, וועדת שימור, המועצה הארכיאולוגית, מגידו, נחל תנינים, מצדה
 .עבדת

 
 :שימור  .5

 . 4-1מערות  –בית שערים  .א
 . הארמון המערבי –מצדה  .ב

 .המצודה –ארבל  .ג

 .החווה בנחל כזיב  –מונפור  .ד
 . חפירת דירת השייח ושימור החפירה  –מגדל צדק  .ה

 ".ארמון שלמה"  –מגידו  .ו
 . שבטה חפירה ושחזור מבנה מבואה  –דרך הבשמים  .ז

 .התיאטרון –אפק  .ח

   
 :מוצגים ופריטים אדריכליים        .6

 סקר פריטים אדריכליים בנחל תנינים          .א
 .ל מצדה כחלק מניהול ועדת היגוי של מוזיאון מצדהטיפול בממצאים ש         .ב

 

 אגף שימור ופיתוח
 

בקידום פרויקטים מתרכז  2009החלק העיקרי של פעילות השימור והפיתוח ברשות הטבע והגנים לשנת 
מבנים ומתקנים ,  שימור ארכיאולוגי והיסטורי, למטרות שמירת טבעבגנים לאומיים ושמורות טבע 

 . שימור ופיתוח נוף ונופש בחיק הטבע, שירות לקהל, מחשהה, המשמשים לחינוך
 

נעשו עבודות שוטפות , בנוסף לרשימת הפרויקטים המרכזיים הנמצאים בשלבים שונים של תכנון וביצוע

הכנת , שילוט והמחשה כללי, תכנון ברמות שונות, שימור תחזוקתי ארכיאולוגי:  ומתמשכות בנושאים הבאים
ותכנון , פיתוח, הרצאות ודיונים בנושאי שימור, קשר עם גורמים ציבוריים ופרטיים, שוניםהצעות לגורמי מימון 

, חניוני לילה, השלמת סקר נגישות נכים בכל אתרי הרשות וכניסה לתכנון, עות והתרים"הכנת תב, נוף
 . שבילי אופניים
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 :ברשות הטבע והגנים 2009הפרויקטים המרכזיים בשנת 

 .העיר העתיקהשימור חומת   –גמלא  .1

 .המשך פרוגראמה לתכנון מערך הכניסה לשמורה – בניאס  .2
 .עבודות לייצוב הסלע והקונסטרוקציה  –שביל תלוי בבניאס  .3

 .המשך שימור וניטור השער הכנעני –תל דן  .4
 .ביצוע פרויקט נגישות נכים – חורשת טל  .5

 .תכנון הכשרת מסלול מבקרים למפל התנור  –נחל עיון  .6

 .ור כללי ותכנון רעיוני לייצוב פתח מפעל המים העתיקשימ –תל חצור  .7
 .שימור מבנה החווה הצלבנית –מונפור  .8

 .תכנון חניונים, עין אלון, תכנון חניון האגם –כרמל  .9
 .תכנון הגן הלאומי –תל דור  .10

 . ביצוע החלפת הגג ושימור כללי בתל, ע"תב, תכנון מערך כניסה –מגידו  .11

 .שימור כללי באתר – ציפורי  .12
 .שימור ופיתוח מערות המנורה ופתיחתם לקהל –ית שערים ב .13

 .השלמת המופע הלילי והרצתו לקהל – בית שאן  .14
 .פ  החברה לפיתוח קיסריה"פרויקטים בהיקף נרחב  בשת –קיסריה  .15

 .תיעוד ותכנון, שימור, חפירות ארכיאולוגיות –סוסיתא  .16
 .וף בבית ינאיתכנון שירותי ח, תכנון המרכז להצלת צבי ים –נחל אלכסנדר  .17

 .ביצוע שימור המצוק, תכנון מחנה רשף –אפולוניה  .18

 מרכז המים הישראלי –תכנון מפעל המים המנדטורי , שיחזור התיאטרון –אפק ירקון  .19
 .ניקוי פסולת ואכיפה, שיחזור, שימור, עבודות תכנון –מגדל צדק  .20

 .תכנון החוף –פלמחים  .21
 .א"פ אוניברסיטת ת"קידום התכנון בשת –תל לכיש  .22

 .פרויקטים רבים בהיקף אגן העיר העתיקה –סובב חומות ירושלים  .23

 .המשך תכנון האתר, 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
 .ה מערבמצד

 .ביצוע מצפור קרני רמון, תכנון הנצחת אילן רמון –מרכז מבקרים רמון  .27
 .חשיפה ושימור מפעל המים העתיק, תכנון פרוגראמה כללית –תל ערד  .28

 התארגנות בפרויקט משותף לשיקום נזקי וונדליזם בעתיקות –עבדת  .29

 .שיחזור מבנה למידע והמחשה, שימור  כללי –שיבטה  .30
 .ום ההליכים הסטטוטוריים לאישור מערך הכניסה וחניון הלילהקיד –קניון אדום  .31

 .תכנון מחודש של חדר החושך, ע "הכנת תב –חי בר  .32
 .הכשרת האתר לביקורי קהל –נבי סמואל  .33

 .תכנון מערך הכניסה, שימור ושיחזור בהר, חפירות ארכיאולוגיות  –הרודיון  .34

 כניסה באזור המעייןתכנון וביצוע שיפורים במערך ה –עין מבוע ואדי קלט  .35
 .פיתוח כללי באתר –קצאר אל יהוד  .36

 
 אגף שטחים פתוחים

 :יזום והובלת הכנת תכניות מרקמיות         .1

לשטחים הפתוחים כפי , (תכניות מרקמיות), בהמשך ליוזמת האגף להכנת תכניות מתאר מחוזיות חלקיות
המשרד , מינהל התכנון במשרד הפניםומסמך לשיתוף פעולה בין " מוטי שימור"כ 35א "שהוגדרו בתמ

 .והחברה להגנת הטבע, לאיכות הסביבה
 .נחל שקמה ופולג, מעלה נחל אילון, האגף עוסק בליווי התכנון באזורי התכנון של

בכלל זה , המשיך הקידום הסטטוטורי של התכניות במגמה לאשרן כתכניות מחוזיות חלקיות 2009בשנת 
 . כנית שקמהאושרה להפקדה במועצה הארצית ת

 

 ליווי תכנון תכניות מתאר כוללניות לשטחים הפתוחים
 .תוכניות מנהלות נחלים, ל"תכניות ליערות קק-האגף ליווה תכנונית תכניות רבות ובהם

 .דרך הבשמים, מזרח לכיש,תכנית מתאר לשטחים פתוחים במועצה אזורית בני שמעון
  

 :שטחים הפתוחיםשיתוף הציבור והגברת המודעות לחשיבות שמירת ה

 (.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
ון על המאבקים של הגופים באתר עדכונים על מהלכים ויוזמות שונות לכרסום בשטחים הפתוחים ועדכ

 . הירוקים למנוע או למזער את הפגיעה של יוזמות אלו
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 :השתלבות בדיוני המועצה הארצית לתכנון ובניה בועדות המשנה וועדות אחרות          .2

ועדות . השנה נמשך המהלך להעמקת מעורבותנו והשתתפותנו בועדות התכנון השונות של מינהל התכנון

הועדה , לבד המועצה הארצית לתכנון ובניה גם את הועדה לנושאים תכנוניים עקרונייםאלו כוללות מ
, ועדת קרקעות עליונה, לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים הועדה לשמירה על הסביבה החופית

וכן ועדת הערר של  14א "ועדת מעקב ובקרה לתמ, ועדת תחבורה יבשתית, הועדה לתשתיות לאומיות
 .ארציתהמועצה ה

 .10א "נכנסנו גם כמשקיפים בועדת עורכי תמ 2009ב

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 -סולאריות תחנות כח, 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

 
ורכבות ומתקן ההתפלה  1כביש , לאומיות ליווינו בעיקר את התכניות לאגירה שאובה בועדה לתשתיות

 .בשורק
 

 .רוב הנושאים הם נושאים מתמשכים בשל מורכבות הליכי התכנון

 
כבכל השנה התקבלו החלטות שאינן תואמות את עמדת הרשות בעיקר בכל הקשור לישובים חדשים 

 .35א "וונת תמא ומרכז בניגוד להכ"ולבניה במחוזות ת
 

 :צמצום נזקי עבודת תשתית         .3

רובן תכניות שמקודמות  -פרויקטים ארציים מספר בין השאר עסק השנה האגף בליווי התכנון של
מעורבות האגף היא בעיקר בהליכי התכנון בעוד שהפיקוח על הביצוע נעשה במחוזות .ל"בות

 .הרשות
תשתית  שתיות ברשות וסייע באופן חלקי בליווי ביצוע פרויקטיהאגף קיים השתלמויות מקצועיות לפקחי הת

השנה הורחבה הפעילות של אדריכל נוף המועסק (. 'תכניות מפעלי ניקוז וכו, חשמל, קווי מים)מקומיים 
כן עובה הטיפול במסמכים נופיים סביבתיים  .בהתייחסות לתכניות התשתית בעיקר במחוז הדרום, באגף

 .ל הרשותהמחייבים חוות דעת ש

 :ליווי מקצועי של נציגי הרשות בועדות התכנון         .4
 .גם השנה ניתן דגש להגברת התיאום והייעוץ המקצועי למתכננים במחוזות

 –נערכות השתלמויות ופגישות ומועברות הערות לתכניות בעיקר בתחומים , במסגרת זו מופץ חומר תכנוני
 .'ם נופיים סביבתיים וכומסמכי, מבמכי ניהול נגר עילי, 35א "תמ

 

 :שביל ישראל לאופניים         .5
מטרת שביל ישראל לאופניים הוא לאפשר לקהל רוכבים לראות ולחוות את המקומות העיקריים ובעלי 

נקבע התוואי העקרוני ובשיתוף , במהלך השנה הושלמה התפיסה של השביל. העניין בשטחים הפתוחים
מעבר , נקבעו כללים למעבר בשטחים חקלאיים, ממשלתיים גורמים ממשלתיים רבים ושאינם

 .המקומות העיקריים בהם יעבור השביל, קהל היעד, עירוניים בשטחים

 . קידום הפרויקט אינו נעשה ישירות על ידי האגף
 

 אכיפה ופיקוחחטיבת 
 

של )ן ביטחו, אגף החקירות ואגף בטיחות, אגף פיקוח ומבצעים: חטיבת אכיפה כוללת שלשה אגפים
 .וטיפול במניעת שריפות( העובדים ושל המבקרים

 .שעות בשיתוף המשרד לאיכות הסביבה 24החטיבה ממונה על הפעלת מוקד 

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

ך ניהול מער, 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
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 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, במחוזות הרשות קיימים ממוני אכיפה מחוזיים
 .החוק

המרכז את כל התחום האמור אל מול החטיבה , סגן מנהל המחוז, בכל מחוז קיים ממונה ביטחון ובטיחות 
 .דיםמבקרים ועוב: ואל מול קהלי היעד במחוז

 

 2009הדגשי מיקוד וטיפול ב 
היות ונמצא שנזקי , תאילנדים וסינים, י עובדים זרים"בשנה זו המשכנו במתן דגש מיוחד על מניעת צייד ע

הקטן , מהווים אחת הפגיעות הקשות בעולם החי( לדוגמה , איסוף צדפות בחופי הים) הציד והלקט 
השגנו . שאינו חשוף לפגיעה כה מאסיבית בחיי היום יום, קטנים ציפורי שיר ויונקים, חיים-דו, זוחלים: והנחבא

שאמורה להתחיל לפעול " יחידת מעוז"תקציב מהאוצר וממשרד הגנת הסביבה להקמת יחידה ייעודית 

 .פקחים 3+ היחידה תמנה רכז . 2010במחצית 
מר בערה מהסובב כריתת עצים אף היא ממשיכה ביתר שאת ולאור העלייה התלולה במחירי הנפט השגת חו

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

הרשות . טבעיבאזורים הסמי מדבריים והמדבריים נבחנו השפעותיה של רוכבי אופניים ופגיעתם בסובב ה
החלה בהסדרת שבילי אופניים אף תופעת הרכיבה בשטחים אסורים ובשבילים להולכי רגל המהווה סיכון 

 .ממשי עדיין קיימת ונעשות פעולות לאכיפת ההוראות

, ברכבי שטח קלים וכבדים 4+4מנסיעה 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

 .עונת הציד ובדיקת פלישות למקרקעי הרשות, עיקר השימוש נעשה במהלך החגים
לטובת הרשות וצוותי , בעלות מינימאלית, להעמיד מטוס ייעודי" דרור"ור ממשיכה עמותת לצורך האמ

 . הפיקוח
להפעיל את תוכנית חוף , בשיתוף האוצר ואגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה, החטיבה המשיכה במרץ

 .חינוך והסברה, ניקיון , נקי כולל מבצעי אכיפה
, עם ציבור המטיילים, הפעילה מבצעי ניקיון בחגים הגדולים, שרדבתקציב ייעודי של האוצר והמ, החטיבה

 . בהצלחה רבה תוך הפחתת כמות האשפה שנעזבה בשטח באופן ניכר, בשטחים הפתוחים

או הנאספות בתום החג הולכות /המבצע נערך זו השנה הרביעית וכמויות האשפה הנשארות בשטח ו
קליטת קהל ומבקרים לאור הרצון ' יב זה לאחריות חטיועבר תקצ 2010בשנת . ומצטמצמות באופן ניכר

 .לאחד את הטיפול במבקרי החגים בחטיבה אחת
) אזוב מצוי , מרווה: כמו, ניתן דגש מיוחד להמשך ההגנה על צמחי בר מוגנים המוכרים גם כצמחי תבלין

 .עקובית הגלגל ואחרים, (זעתר 

 !שה עד כדי היעלמותה המוחלטתעקב אכיפה והסברה מקיפים תופעת קטיף פרחי בר הוחל
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
מוש ברעלים שלא על פי חוק התווית וחוקי השיתוף עם המשטרה למיצוי מהיר ויעיל של אכיפה כנגד שי

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 

 .היכולות המשותפות למיצוי 2010
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
 .משטרתיבהם תנועת הפקחים מוגבלת ונעשת בצוותים ובליווי , 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

מידת מה את האלימות אך עדיין אזורים מסוימים קשים לאכיפה מאמצי תיווך והסברה מקיפים הפחיתו ב
ואף המשטרה מתקשה לפעול במגזרים אלו ואנו רואים צורך ממשי בהתנהלות כל גופי האכיפה כמקשה 

 . אחת בתחום הבניה הבלתי חוקית במגזר זה

הצגת החטיבה המשיכה במסורת של לקיחת חלק בהשתלמויות שופטים להכרת הסביבה על מרכיבה ו
 .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, הםודומי
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פונו עשרות טונות . ולסילוק מצבורי אשפה וגרוטאות רכב, לטיפול אינטנסיבי, גם השנה נמשכו המאמצים

גף א -משרד האוצר, של פסולת בניין ומאות גרוטאות רכב בסיוע מיוחד מאשכול אכיפה של המשרד

 .רשויות מקומיות ואזוריות, התקציבים
שמה לה החטיבה יעדים להגברת הידע והמקצועיות של אוכפי החוק ועובדי , כבל שנה, בתחום ההכשרות

קורסים , ועמדה בהצלחה בקיום השתלמויות, של המבקר והעובד, הביטחון, הרשות בתחומי אכיפת החוק
 . בתחומים האמורים, וסדנאות

 

 2009המשך בשנת  – מה בצפוןהפקת לקחי המלח
הוסיפה וחידשה את מלאי הציוד ההגנתי לכיבוי שריפות וציוד , מתקציבי האוצר, החטיבה קיבלה סיוע ממשי

 .הגנתי על פקחי הרשות שאמורים לפעול תחת אש בעת כיבוי שריפות
ענה מיגוני רב תוך מתן מענה לרכישת ציוד אישי למתן מ, הפקחים והצוותים עברו הכשרות מקיפות השנה

 .ככל האפשר

 
 :מוצג לפי הנושאים הבאים   2009סיכום 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"שור חקיקה מכוח חוק צבלקחנו חלק פעיל באי

תקנות בנושא . גני חיות ודומיהם, חנויות למכירת חיות מחמד, בתי ספר, פינות חי: במקומות שונים כמו
 .מניעת סחר בפרוות ודומיהם עדיין לא אושרו

יכון לאור ההצלחה בנושא הדיג במפרץ אילת פ מלא עם אגף הדיג לשינויי חקיקה בתחום הדיג בים ת"שת
 .מחזקת  את ההגנה על מינים נדירים ואחרים בים תיכון

 .עדיין ממשיכה ומתגבשת נוסחה להסכמה על שטחים מוגנים ושטחים מוכרזים

 
 לקחנו חלק פעיל בהכנת שינוי לחוק איסור נסיעה בחופים וכן בתיקונים לחוק  

 .העביר את השינויים עד כההסביבה החופית אבל לא הצלחנו ל
 ,         בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, החטיבה הובילה דיוני עומק

 בסוגיית חיות בר מטופחות וכל הנלווה לכך בשיתוף הלשכות המשפטיות של  
  .המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות

 .היען והתנין: טה של הרשותדיון שתוצאותיו הכרה בשני מינים כחיות בר מטופחות במגבלות ושלי

 
 ח וחוק הגנת חית הבר"חוק צב. 2

 ח וכן ממשיך הקשר   "נמשכת הגברת המעורבות ושיתוף ארגונים ועמותות להגנת בע 
 . ח במשרד"המשטרה הירוקה והממונה על מערך הגנת בע, ח במשרד החקלאות"עם הממונה על חוק צב 

 

 "יהלום"הקמת יחידת . 3
 המונה מנהל  " יהלום"ה היחידה לפיקוח ומניעת זיהומים סביבתיים הוקמ 2009ב      

 . מזכירה+ פקחים  11+     
 כפי , ח סיכום שנה"יחידה זו עובדת עבור המשרד להגנת הסביבה ואנו מצרפים דו    

 .שהוצג לשר להגנת הסביבה    

 
 יחידת יהלום

 :היחידה בהקמת דרך אבני
 מנהל קליטת 2008- נובמבר 17 

 .ג"רט ל"מנכ י"ע הקמה מסמך אישור 2009- ינואר 8 
 .עזרא גדעון מר  הסביבה להגנת השר י"ע הקמה מסמך אישור - 2009 ינואר 13 

 .ג"רט ל"מנכ  י"ע יהלום" ליחידת א"כ מיון סיום 2009- פברואר 5 

 .ג"ברט "יהלום" יחידת קליטת 2009 - פברואר 24 
 .אכיפה קורס כולל הקמה ליחידה אימון 2009 -לאפריל -7 ה ועד 2009 מרץ 1 -מה

 _ ."דרומי במשולש" פעילות  תחילת 2009- באפריל 19
 _ .הנקיון לחוק אכיפה ותיקי ההסמכות תיקי של בפועל קבלה 2009- יוני 1 

 

 :פעילות עיקרית
 :המטרה

 ,ישראל נתמדי בשטחי הדרכים ולצידי הפתוחים בשטחים גושית פסולת כל או בנין פסולת שפיכת מניעת
 .נוספים ומפגעים הקרקע זיהום ,התהום-מי זיהום את בכך ומניעה הסביבתית החזות שיפור

 מעבר תחנות כולל, החוק פי-על מוסדרים באתרים גושית פסולת שפיכת של התנהלות דפוסי יצירת
 .מיחזור ומפעלי בנין לפסולת

 :היעדים



 9002ג "ח רט"דו  

 14 
 

 מוסדרים שאינם גושית באתרים פסולת יכתבשפ המתקשרות העברייניות הפעולות בכלל ניכרת הפחתה

 .חזותית בסביבה לפגיעה הגורמים המוקדים מספר את להוריד ובכך

 ,ישראל משטרת :בשטח הפועלים האכיפה גורמי כלל בין הניקיון שמירת חוק באכיפת משותפת שפה יצירת
 .המקומיות הרשויות ופקחי והגנים רשות הטבע פקחי ,הירוקה הסיירת ,הירוקה המשטרה ,ב"מג

 שימוש ידי-על וזאת ובשטחים הפתוחים הרבים ברשות גושית פסולת השלכת שתמנע מרתיעה אווירה יצירת
 .'וכד תפיסות ,משפט ברירות, החוק מתוקף ליחידה שהוענקו האמצעים בכל

, הלאומיים לישראל בגנים האופייניים והנוף המורשת ,הטבע ערכי על הגנה תוך היחידה יעוד השגת

 .הפתוחים ובשטחים הטבע ורותבשמ
 :השיטה

 .  אחוד כצוות עבודה
 .אתרי פסולת -הפעילות איזור מידע ולימוד איסוף -המשימה קבלת :'א שלב

 .תכנית מאושרת לפי אינטנסיבית אכיפה :'ב שלב

 .הפעילות עד מיצוי מתמשך אינטנסיבי פיקוח :'ג שלב
 

 
 העבודה משנת לקחים

 בהרתעה והן הן באכיפה מוסף ערך דאחו כצוות היחידה לפעילות. 

 האכיפתי במגע לאלימות גלישה מונעת פי צורך על) הדדי סיוע תוך בחוליות אכיפה פעילות. 

 בהשגת היעדים כח מכפיל -הירוקה המשטרה עם פ"שת. 

 היומיומית האכיפה פעילות ומשפר את מך תו -ג"ברט פקחים עם ארגוני בין פ"שת. 

 הפקח אצל תחושת השליחות את תמחזק ג"לרט השייכות תחושת. 

 מנהלים חריות א -תכניות אישור.  

 בתחום חגים וב בסופי שבוע וח פיק) ת מנהלי ת המסגרת הארגוני על ושמירה נהלים קביעת 

 .הייעוד
 אנוש משאבי של וניהול בפרט טיפול. 

 ג"רט במחוזות הפעילות תיאום. 

 המשפטי במסלול תמיכה. 

 הירוקה עם המשטרה וחטו ארוכת עבודה תכנית גיבוש. 

 הירוקה המשטרה ורכזי עם מפקחי הקשר והידוק הפעולה בשיתוף שיפור. 

 הסביבה להגנת המשרד והתמקצעות עם ידע לשימור משותפים מנגנונים בניית. 

 

  היתרים.   4
 היתרים לטיפול בנזקי חקלאות  2290  2009כ הונפקו בשנת "סה.  א

 רי בר ומינים שהוגדרו מינים פולשים שעיקרם דילול אוכלוסיית חזי      

 .עורבים ועוד, שועלים, תנים: כמו, או מתפרצים/ו       
 היתרים לפגיעה בערכי טבע מוגנים לצורך    401הונפקו .    ב           

 ,שעיקרם בתחום הצומח ועולם החי התת מימי, מחקר ומדע                  
 מתוך היתרים אלו הם היתרים  131  .חיות הברומיעוטם בתחום                   

 .ללוכדי נחשים                  
 אחזקה של חיות /יצוא/יבוא, היתרים לסחר 1072הונפקו השנה .   ג

 .בר      
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 אגף חקירות ומודיעין.   5

 :2009להלן נתונים של  אירועי אכיפה שטופלו בשנת 
 282  -תיקי תביעה שהוגשו לבתי משפט .  א

 1125  –הודעות קנס .  ב
 676  –אזהרות .  ג

 

 אגף פיקוח ומבצעים.    6
 :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   4גורשו     - ענישה

 .ברירות  משפט   40נמסרו  כ                  
 .אזהרות  20נמסרו  כ                  

    

 :בתחום מניעת הסחר הבלתי חוקי.     2
 :צווי חיפוש .א

ר ביצוע לאח, מוציאה הרשות צווי חיפוש בעקבות מיידע מודיעיני אשר מגיע ממקורות שונים, ככלל 
הערכה ועיבוד של המיידע פונה הרשות לבית המשפט בבקשה להוצאת צו חיפוש המנומקת ומגובה 

 .בדוחות ידיעה ובמסמכים רלוונטיים

חלק נכבד מהחומר המודיעיני מגיע ממשטרת ישראל אשר ביחידותיה השונות מבצעת הרשות 
את הנושאים המעסיקים את  הדרכה וסיורים לימודיים על מנת להביא למודעות,פעולות הסברה

קריאה לפקחי הרשות עת , ג וכן"תוצר הלוואי של פעולות אלה הנו מיידע רב המגיע לרט. ג"רט
 .נתקלת המשטרה בחיות בר או ערכי טבע מוגנים

 :נמלי אוויר וים,מעברי גבול יבשתיים .ב
במעברי הגבול . מעברי הגבול מהווים נקודה קריטית וצינור מרכזי דרכם מוברחות חיות בר לארץ

פ היתרי ייבוא ובהתאם "נערכות כדבר שבשגרה ביקורות על משלוחים שנכנסים ארצה ומיובאים ע

 .ל"לאמנות הבינ
 .ג"חלק מהביקורות נערכות בסיוע המבורך של המכס ומודיעין נתב

 .היעד ואינדיקציות נוספות נערכות בדיקות פרטניות של משלוחים, בהתאם לסוג המשלוח 
טון  2ד נתפס השנה משלוח של אלמוגים וצדפות אשר הגיע מסין במשקל כולל של בנמל אשדו

 .ל"ללא היתר ובניגוד לאמנה הבינ

 .המשלוח הועבר לטכניון לצרכי מחקר
 :זוחלים .ג

ג עורכת אחת לשנה קורס לוכדי "רט. תחום הסחר מרכז בתוכו עבודה שוטפת מול לוכדי הנחשים
עובדי מועצות ועריות על מנת שיוכלו , יו נרשמים מדביריםם גליל מערבי אל"נחשים בשיתוף מפע

 .ג"לבצע לכידת נחשים באופן מקצועי ועל פי היתר שניתן מרט

איזור ומקום הלכידה ומקום , ג דיווח שנתי הכולל את המין שנלכד"כל לוכד מחוייב להעביר לרט
 .לוכדים חדשים 50הוכשרו  2009ב . השחרור

 .יים הועברו השנה לצורך מחקר והכנת נסיוב לטיפול בהכשותפרטים של מינים ארס 60 -כ
 :ציפורי שיר .ד

מאמצים רבים מושקעים בתפיסתם . לכידת ציפורי שיר ובעיקר חוחיות מהווה ענף כלכלי משגשג
השנה טופלו בכלוב האישוש . של ציידים אלה וכן באישוש הפרטים שניצודו עד השבתם לטבע

 .בתם הטיפול מושבות החוחיות בחזרה לטבע. ל יומיומי בהן עשרות רבות של חוחיות תוך טיפו

 :כפר קאסם .ה
שוק הציפורים בכפר קאסם היוו במשך שנים רבות כר נרחב לפעילות עבריינית שעיקרה סחר לא 

ג במהלך השנים אודות הפעילות הבלתי "תלונות וידיעות רבות הגיעו לרט. חוקי בציפורים מוגנות
 .חוקית בשוק

ח  החקלאי נערך מבצע רחב "ג והפיצו"רט, פ בין משטרת ישראל"יידע יסודי בשתלאחר איסוף מ

י המשטרה צו "תיקי חקירה והוצא ע 7נפתחו , ציפורים האסורות בסחר 150 -היקף במהלכו נתפסו כ
 .פ חוק רישוי עסקים"סגירה לשוק ע

 .נרשמו כל הסוחרים בשוק ונמצאים בפיקוח מלא שלנו 2009ב 
 :לימודיים הדרכות וסיורים .ו

כחלק מחשיפת גורמי האכיפה בכלל ומשטרת ישראל בפרט נערכים כדבר שבשגרה סיורים 
ג  פעלה ודגשים "לימודיים ליחידות משטרה רלוונטיות במהלכם נחשפים לתחומי העיסוק של רט

 .בגילויי עבריינות כנגד חיקוקי שמירת הטבע
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 .ם עד מאד בעבודת הרשותסיורים אלה מוכיחים עצמם מעל ומעבר למצופה ומסייעי

  

 : בתחום החזקת חיות בר בשבייה.   3
קיימים מגעים הדוקים עם ארגון גני . אתרים 300  - כ. מגדלים, גני חיות, פינות חי –ביקורות שוטפות  .א

 . למתן תנאים הולמים לחיות הבר המוחזקות במקומות אלו, ח"החיות והממונה על חוק צב
 . יות ברבדיקת בקשות ליבוא ויצוא ח .ב

חלקם הקטן .  בעיקר במוסדות חינוך. עשרות בקשות. אישור להקמת מתקנים להחזקת חיות בר .ג

 . 2009נענה בחיוב לאור החמרת הדרישות לאחזקה ראויה והתקנות החדשות שתוקנו ב 
 .קיים שיתוף פעולה עם נציגות מערכת החינוך  .ד

בבקשות לסחר בחיות בר במטרה הדנה , משולב לחטיבת מדע ואכיפה, ועדת סחר/הפעלת צוות .ה
 (.סיכון אקולוגי ומינים פולשים)למזער את הנזק העלול להיגרם לחיות בר מקומיות 

כולל הכרה במתקנים שונים לקראת אישור , שני מסמכי מדיניות סחר פנים ארצי ואחזקת חיות בר .ו

 .סופי בימים אלו
 (.עבר היה מפוצל לשני חצאיםב)ג "אוחד לתקן אחד נושא בדיקת חנויות סחר ומשלוחים בנתב .ז

 
 :בתחום המודיעין. 4

 .מרחבים/איסוף חומר מודיעיני מהמחוזות.   א    
 .הקלדת חומר למסוף בוצע חלקי מאוד.    ב    

 .עיבוד חומר לפני פעילות מבצעית.     ג    

 .הטמעת עבודת המודיעין מול אנשי השטח.    ד    
 .דיעין מול משטרת ישראל אגף חקירות ומודיעיןהגברת ההכנות להקמת מערך מו.   ה 

 .הכנת נוהלי הפעלה ותורת מודיעין.    ו 
לאור קשיים בהשגת תקציבים להקמת יחידת מודיעין  2011הוקפא תקן רכז מודיעין עד לשנת .   ז

 .ארצית

  בטיחות וכיבוי אש, תחום בטחון.   7

 בטחון

 ונערכו השתלמויות התקיים קורס מאבטחים לנושאי נשק ברשות .  א
 .ייעודיות      

 נרכשו אקדחים ונשק ארוך שסופקו לפקחים ומנהלי אתרים לצורכי  .ב
 .הגנה עצמית ובטחון ציבור המבקרים       

 ממשיכה ההתקשרות עם חברת שמירה לתגבור הביטחון                      

 .באתרים                     
 ישת המשטרה ושינויים במבנה האבטחה הארציים בונה על פי דר.   ג               

 אבטחה במשטרה דמות המאבטח הרשותי בזיקה ' הרשות וחט                     
 .לשטחים הפתוחים ואתרים קולטי קהל                     

 .2010מקווים שהעבודה תסתיים במחצית    

 
 בטיחות

 .י הרשות לאיתור מפגעיםהתקיימו סיורי בטיחות במסלולי טיול ואתר .א
 .שופרו מערכות שבילים קיימות  ונבדקו מתקני עזר .ב

 . פקחים ומנהלי אתרים, התקיימו השתלמויות למדריכי הרשות .ג

 .הופקה חוברת נוהלים לתחומים האמורים .ד
שבו כל הרשות מתכנסת לפעילויות בטיחותיות " חודש בטיחות"הוטמע ברשות  .ה

 .י הבטיחותבתחומי העשייה לרענון ושינון נהל
, הופק סקר בטיחות מתרחצים בשמורות עם זיקה לים ובריכות שכשוך וגבי מים .ו

 .בשיתוף משרד הפנים
 

 מניעה וכיבוי שריפות

 ' נערכה השתלמות ארצית ובוצעו תרגילים משותפים עם יח .א
 .ל"הכיבוי הארצית וקק

 .נרכשו עשרות גרורי כיבוי חדשים וחודשו גרורים ישנים כלקחי מלחמה .ב
 .טמעו עזרים מיוחדים המסייעים בכיבוי אשהו .ג

  .פ עם המשטרה למניעה ואיתור הצתות ממניעים לאומיים"הודק השת .ד

והוקדמה ההכרזה על תחילת העונה " עונת הבערות"התקיים חודש הכנה ל .ה
 .עקב תנאי מזג האויר 1/3ל  1/4מה 
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 מינהל וכספיםחטיבת 

לרבות מינוף תקציבי של קרנות , ת העבודה השנתיותהחטיבה התמקדה בתכנון תקציבי הרשות ותוכניו

 . ובניית תקציב רב שנתי בשיתוף עם אגף התקציבים באוצר, תקציבי מיחשוב, שמירת טבע
הקופות משודרגות תחת , ש  הסתיים"מיחשוב מערך הקופות הרושמות באתרים וקישורם למרכז הנהח

  .בקרה ונתונים בזמן אמת, סטנדרט אחיד המאפשר שליטה

דגש מיוחד , " יתרון לגודל"החטיבה מטפלת בהליכי ביצוע בדיקה ושיפור מערך הרכישות מתוך כוונה לנצל 
 פיקוח הדוק על מערך הכספים בהנהלות המשותפות ובאתרים .  מכרזים וחוזים, לנהלי התקשרויות

ספגה פער והרשות , ירדו תקבולי הרשות באופן דרסטי, עם פרוץ מלחמת לבנון השניה 2006בשנת 
אופיינו  2008ולאחריה שנת  2007שנת . ₪ מליון  24 -משמעותי בתקבולים מאתרים בהיקף של כ

 .בהתאוששות מספר המבקרים באתרים 
 37צפתה הרשות ירידה של , ובתוספת מבצע עופרת יצוקה בעזה, פרץ משבר כלכלי עולמי 2009בשנת 

ידה בתקבולים היה באמצעות התייעלות הרשות בהיקף מימון פער היר, בתקבולים החזויים מאתרים₪ מליון 

 .מהאוצר₪ מליון  26ורשת ביטחון להשלמת הפער בהיקף של , ₪ מליון  11של 
 

 :להלן התפלגות המבקרים באתרי הרשות 
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 חטיבת קהל וקהילה

 

 –כללי 
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 חינוך

 תלמידים .1

 -אלף לכ 500 -מכ, ים באתרים בעקבות הפחתת דמי הכניסה לתלמידיםהתלמיד' הגברת מס
 מליון 1.4

 מורות חיילות , בשירות לאומי)מדריכים צעירים  50גיוס והכשרה של  – צוות צעיר .2
 (ושנת שירות

כניסה , הרחבת הקשר החינוכי עם הקהילות הסמוכות לגנים ולשמורות – תוכניות חינוכיות .3

 בים והפעלת התלמידים וצוותי המורים להגברת המודעות ישו 50 –לבתי הספר בכ 
 לסביבה ולטבע

, 7 -ציון השבוע למען הטבע והסביבה בפעם ה - למורשת ולסביבה, שבוע האהבה לטבע .4
הפקת עשרות אירועים מקומיים , הדרכת עשרות אלפי בני נוער וחיילים בגנים ובשמורות

 ראשי רשויות ובני זוגם 50 -השתתפו כבו  –כולל כנס ראשי רשויות בצפון , ואזוריים

ל בימי החינוך "הרשות קיבלה את האחריות על הדרכת חיילי צה – ל"מכרז להדרכת חיילי צה .5
 –כולל הכשרת קציני החינוך והכשרת קצינים ( ימי הדרכה בשנה 1000 -כ)של היחידות 

 לקצינים שומרי טבע
 

 שיווק
המיתוג כלל אפיון . ם כולל משרד פרסום מובילעבודת מיתוג בסיוע צוותים מקצועיי – 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

 ילות קבועה שמארגנת הרשותומטרותיה כולל השתתפות בפע
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
ת בתנועת התיירות לאור הירידה בהיקפי התיירות הנכנסת וחוסר היציבו – 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
אחרונות הקימה הרשות אתר אינטרנט מתקדם ואיכותי המביא בשנתיים ה – אתר האינטרנט .5

 למאות אלפי ומיליוני כניסות בכל שנה
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 מבקרים

, במטרה לשפר את השירות למבקרים והגברת תחושת התמורה למבקרים – מרכזי השירות .1

מהלך שחולל שיפור משמעותי בשביעות , הקימה הרשות רשת של מרכזי שירות באתרים
 רצון המבקרים

 –מהלך שבא לידי ביטוי בסקרי שביעות הרצון שמקיימת הרשות מידי שנה  – סקרי מבקרים .2
לדעת מומחים הציון  – 10מתוך  9+רמת שביעות הרצון של הציבור עומדת בממוצע בציון 

 (ב"מצ)לשביעות רצון הקהל גבוה מאוד 

חניוני  22 -ות כבמהלך השנתיים האחרונות הקימה הרש – (חניוני הלילה)תרבות נופש ופנאי  .3
הלנים בחניוני ' מהלך שהביא לגידול במס, בינלאומית" קמפינג"לילה המוסדרים ברמת 

ל "חיילים ובני משפחות בחניונים הנ, אלף תלמידים 250 -לנו כ 2009הלילה ונכון לשנת 
 (במחיר עממי)

ש מ להקמת הועדה הלאומית לתרבות נופ"הובילה הרשות מהלך עם משרד רוה 2008בשנת 

 ופנאי שהכינה תוכנית חומש שאושרה בממשלה ובימים אלו מתבצעת בשיתוף גופים רבים
לאחר עבודה מאומצת ומקיפה תהליך כתיבת מערכי איפיון האתרים עומד  – איפיון אתרים .4

ת האתר למען קביעת תוכנית העבודה /האיפיון ככלי עבודתו המרכזי של מנהל, בפני סיום
 ..(ממצאים אקולוגיים וארכיאולוגים ועוד)אתר ואתר תוך הגדרת הייחודיות בכל 

. ל כמענה לפניות ציבור בנושאי טיול ותיירות"הקמת מוקד טלפוני ודוא -* 3639מרכז מידע  .5
ימי השיא מתגברים במיוחד בתקופת . כיום המוקד משיב לעשרות אלפי פניות בכל חודש

 ו שימוש רב מאודי הציבור שעושה ב"שירות המוערך ע. האביב והקיץ, החגים

המבקרים באתרי הרשות ' לאור מגמת העלייה במס - ניהול המבקרים בגנים ובשמורות .6
והעומסים המתפתחים במיוחד בעונות השיא יצאה הרשות במהלך לתכנון וקביעת 

י אימוץ מודלים מהעולם הרחב ושימוש בטכנולוגיה "אסטרטגיה לניהול הביקור באתרים ע
נועת המבקרים ומניעת עומסים העלולים לפגוע בבתי הגידול שתביא ליכולות ויסות בת

 .ובערכי הטבע והמורשת שבגנים ובשמורות
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 מחוזות הרשות
 

 מחוז הצפון
 

 מחוז הצפון

 סגן מנהל מחוז
 נזקי חקלאות 

 :דגשים 
 התמקדות בעמק המעיינות –היתרי צייד לטיפול במחלת הכלבת בצפון  .1

 .בעיקר בגליל עליון וגולן  –חזירים  דבר .2
 .התפרצות  תנים בדרום רמת הגולן  .3

 .טריפות זאבים בדרום רמת הגולן  .4

 .טריפות זאבים במרכז הגולן  .5
 (כלבת ,  דבר ) ח "מקרי מחלות בע 24 .6

 .מקרי הרעלות  25 .7
 בטיחות 

 מספר פריצות באתרים  .1

 .י עברייני צייד"תקיפות פקחים ע .2
 .יליים אירועים  פל 19כ "סה

 .גילבון , בניאס , תל דן , נחל עיון , בית שאן , צלמון , חולה : נעשו כריתות בטיחות   .3
 .השלם שילוט בטיחות  בשטחים הפתוחים  .4

 .שודרה קליטת הקשר בעיקר בכרמל  .5

 .המשך חיסון העובדים למחלת הכלבת  .6
 ביטחון 

 .מקרי חילוצים  161 .1
  36 –גליל עליון , 17 –כרמל ,  6 –גליל תחתון ,  101 –גולן : לפי חלוקה 

 .הליכה לאיבוד 22, התייבשות  12, שברים  45: סיבות עיקריות  לחילוצים              
 בדיקות שבילים בשמורות וגנים  125התבצעו  .2

נחל , יתדות  –חזורי , מעקה  –נחל מורן , דרדרת מדרון  –יהודיה , מעקה  –גילבון : טופלו ליקויים  .3

 .נסגר מסלול עין גב , עקה מ –עורבים 
 .התבצעו השתלמויות ביטחון ובטיחות לפקחים ולמנהלי אתרים  .4

 . פסח ובין הזמנים , סוכות  -תחנות מידע  -התארגנות מיוחדת   .5
 .י מיקי גולן "בוצעו בדיקות מתקנים לפני העונה ע .6

 שריפות 

 נעשו רכישות ותרגולים לפני העונה 
 שדרוג עגלות כיבוי אש 

 .מכשירי קשר אווירי  8הוספו  
 הוסדרו מתזים לכיבוי בבית אלפא 

 :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 מהאויר במרכז הגולן ע

 . עם אגודי ערים לכיבוי אש בכל המחוז התקיימו פגישות 
 .תלונות  ציבור   200 -טופלו כ – תלונות ציבור

 

 משאבי אנוש
 :כללי

 325אתרים בהם מועסקים  37במחוז כ . א"מחוז צפון הינו המחוז הגדול ביותר ברשות מבחינת היקפי כ
 450ת העובדים במחוז לכ גדלה כמו( אוקטובר –מרץ )במהלך עונת הטיולים . עובדים קבועים ויומיים

במסגרת פרויקטי גן )ומתנדבים ( במסגרת מרכזי החינוך וההסברה)בנוסף פועלים במחוז מדריכים . עובדים
, הכוללת עובדים מכל המגזרים, אוכלוסיית עובדי המחוז מגוונת והטרוגנית. באתרים השונים( קהילה

 .בארץ תוהשכבות הסוציו אקונומיו, הדתות

מרבית פעילות הממונה הינן פעילויות שוטפות הנוגעות , נקלטה במחוז ממונת משאבי אנוש 2008בסוף שנת 
 :2009להלן סיכום עיקרי הפעילות לשנת , טיפול בענייני פרט ורווחה של העובדים

 :תחום הפרט והרווחה
עקב ממונת משאבי האנוש המחוזית מרכזת באופן שוטף את הטיפול בתחום הפרט והרווחה במחוז כולל מ

מתן מענה לעובדים בנושאי תנאים , פגישות אישיות עם עובדים, וטיפול בבקשות עובדים שוטפות

מעקב אחר התקדמות העובד בדרגות , הגמל וההשתלמות, צירוף עובדים לקופות הפנסיה, סוציאליים
, השנתייםריכוז משובי הערכת העובדים , ריכוז חוות הדעת בנושא מתן קביעות לעובדים, ר"בהתאם לתקשי
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סיוע במתן , ליווי הליך הפרישה של העובד עת יציאתו לגמלאות, טיפול בהפסקות עבודה, גמול השתלמות

טיפול וליווי אישי של עובדים הנמצאים בתהליך הכרה לאובדן , הלוואות רגילות ומענקים ייחודיים לעובדים

, חלוקות מדים, לת חיסונים נגד כלבתטיפול בתאונות עבודה של  עובדים הפניית עובדים לקב, כושר עבודה
ניחומי אבלים ומתן שי לעובד באירועים מיוחדים בחייו , שליחת ברכות  לעובדים בימי הולדת, מתן שי בחגים

 .קשר שוטף עם עובדי המחוז וקיום ביקורי בית במידת הצורך(. 'לידה וכו, נישואין)
 :קליטה וניוד עובדים, מיון, גיוס

מרכזת את נושא ועדות הקבלה והמכרזים במחוז ועוסקת בקליטה ובליווי ראשוני של ממונת משאבי אנוש 

 : מכרזים ואוישו המשרות הבאות 13התקיימו במחוז  2009בשנת . העובד במחוז
 ע "ה ג"מדריך בוגר מחוו -

 פקח גליל מערבי  -
 סגן מנהל מחוז  -

 ע "מנהל מרחב ג -

 פקח צפון הגולן  -
 פקח דרום הגולן  -

 ( כינרת)עיטם ' ראש צוות יח -
 אחראי חוף הבונים -

 ( כינרת)עיטם ' פקחי יח 2 -
 ממונה פיקוח ואכיפה מחוזי -

 פקחי שמורת תל דן  2 -

 פקח גליל עליון מזרחי  -
 ת"ה ג"מדריך בוגר מחוו -

מרץ בקליטת עובדים עונתיים זמניים לשמורות -בנוסף עוסקת ממונת משאבי אנוש בחודשים פברואר
 .תגבור' ולאתרים לקראת עונת הטיולים באמצעות חב

 :הכשרות והשתלמויות, פיתוח עובדים

קידום , פיתוח, ממונת משאבי אנוש במחוזית עוסקת בריכוז ופיתוח תחום ההשתלמויות וההכשרות המחוזי
 :התקיימו ההכשרות וההשתלמויות הבאות 2009בשנת . והעצמת העובדים

 .יום עיון כלל מחוזי -
אקולוגיה , תכנון מקרקעין, תאילנדים: מפגשים בנושאים הבאים 11כ , חודשי לכלל פקחי המחוז שיעור -

המרחב , משק המים, הסוואות והטמעה, גיאולוגיה, ניהול מצבי לחץ וסיכון, ביטחון ובטיחות, בסיסית
 .ציד, תשאול, תחקירים, הימי

פתרון , פיתוח עבודת צוות, יטת קהלקל: מפגשים בנושאים הבאים 5כ , שיעור חודשי למנהלי אתרים -

 .משאבי אנוש, ביטחון ובטיחות, קונפליקטים
 (.מפגשים 2) 2009הכשרת עובדים עונתיים במרחב גולן לקראת פתיחת עונת הטיולים  -

 (.מפגש 1) השתלמות אכיפה לעובדים עונתיים  -
 (.מפגשים 12)קורס ערבית מדוברת לפקחי המחוז  -

 (.םמפגשי 2) ר "קורס רענון מע -

 (.מפגשים 4) ר "קורס מע -
 (.מפגש 1)קורסי החייאה  2 -

 (.מפגשים 6)קורס הכרת המחשב  -
 (.מפגשים 2)קורס אקסל מתקדמים  -

 .קורס נהיגת טרקטור -

 :א אדם במחוז"מעקב ובקרה אחר תקינת כ
, ממונת משאבי אנוש מרכזת באופן שוטף את נושא קליטת עובדים יומיים באתרים בהתאם לתקינת האתרים

טיפול פרטני בחריגות וניצול שעות , עקב ובקרה אחר העסקת עובדים בסופי שבוע וניצול שעות השבתמ
 .מאגר של המחוז

 :גמלאים
התקיים  2009בשנת . ממונת משאבי אנוש אחראית באופן שוטף על שימור ופיתוח הקשר עם גמלאי המחוז

מפגש וכנס גמלאים מחוזי שנתי לקראת  סבב ביקורי בית אצל כל גמלאי המחוז ומשפחותיהם וכן והתקיים

 .ע"ראש השנה תש
 :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

 .בבירורים ובשימועים, דיועוב

 
 פיקוח ואכיפה

 :בהתאם לתוכנית העבודה במחוז נערך בנושא פיקוח ואכיפה בנושאים הבאים .1
 .חוק הגנת חיית הבר .א

 .חוק גנים לאומיים ושמורות טבע .ב
 .חוק הניקיון .ג

 .חוק איסור נסיעה על החוף .ד
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 :רישום מספר האירועים לפי נושאים במחוז הצפון .2

 

 כמות תפוקות  ד"מס

  134  תיק 1

  518  ברירת משפט 2

  43  צווי חיפוש 3

  152  אזהרה 4

  834  כ"סה 5

 

 

 
 תשתיות ותוכניות 

 

 פירוט נושא מרכזי 

 . גמר ביצוע תכנון -  כרמיאל –רכבת עכו  .א רכבת ישראל  1

 . גמר ביצוע תכנון – בית שאן –רכבת חיפה  .ב
 .ותליווי ביצוע הפרדות מפלסי -  בקטע חוף הכרמל .ג

 .18גמר ביצוע קטע   18קטע  6כביש  2

 –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  250נבדקו במחוז כ  2009במהלך שנת  בדיקת תכניות  7

 
 אקולוג 

קשר מקצועי עם חטיבת מדע ועם , אחריות מטה מחוזית על נושאים אקולוגיים במחוז: הגדרת תפקיד
, וכן אקולוגית לשמורת החולה, אקולוגים מרחביים 4במחוז . הנחיית צוות האקולוגים במחוז, מדעני חוץ

המרכז את ניטור , תוך דגש על הנזקים לחקלאות ואקולוג טורפים, המרכזת גם את ניטור העופות הלהקניים

בשמורת יהודיה יש אקולוגית העוסקת במגוון הנושאים . תוך דגש על זאבים ונזקים לעדרי הבקר, הטורפים
 . םתוך דגש על ניטור הנשרי, האקולוגיים בשמורה

 
 : פרויקטים מרכזים שבוצעו

 מסקנות פעילות שבוצעה מטרה נושא מרכזי

הסדרת רעייה כאמעי ממשק   ממשק

 מרכזי

 הסדרת רעייה עונתית

 .הסכמי רעייה 60 - חתימת כ
 . יישום ממשק: עומס מבקרים 

  למרחב 2 -תוכניות ממשק

. יש רעיית יתר  

אין בקרה 
 מלאה

יים שימור בתי גידול ייחוד תכנון
 ומסדרונות קולוגיים

תיירותית  -תוכנית חקלאית
 .לבית נטופה

-התחלת תכנון מסדרון גלבוע

 צבאים 

המשך 
בנחישות בעניין 

 בית נטופה

 השבות ואישושים

 ניהול אוכלוסיות 

השבה ואישוש מינים בנכחדו 

 ובסיכון

בז צוקים . לטבע 20 -יחמור

איסוף ביצים  -נשרים. ארבל

אוכלוסיה אישוש . וגידול בשבי
 עליה בפרחונים = 

י "ממשק עפ -שקנאים, עגורים
 תוכנית 

. המשך פעילות

טיפול  -נשרים

מערכתי 
 בהרעלות

טיפול בבתי גידול 

 ייחודיים
מינים מתפרצים 

 ופולשים 

טיפול במינים ושמירה על 

 "טבעי"מאזן מינים 

קידום  - שיקום בתי גידול לחים

רסה עיון דן חולה 'בטיחה מג
נימפית שלוליות  בריכת נור

 .בכרמל
 וטיונית אכזיב  ברוא שיטה

להמשיך 

בנחישות 
בביעור 

. פולשים
להבטיח 
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 אקליפטוס נחל תבור
 הבונים ושפך נעמן   טיונית

תקציב ארוך 
 טווח

 –ניטור ערכי טבע 

 נזקי חקלאות 

ניטור מינים המקבלים טיפול 

מיוחד עקב קונפליקט עם 
 האדם

, עופות להקנים, ניטור דורבנים

 תנים 

להתחיל 

במחקר 
דורבנים 

משוחררים 
לאחר שנלכדו 

בשטחי 
 חקלאות

מחקר וטיפול 

 במידע 

 מחקר פיזור מרחבי דורבנים  פעילות ממשק מינים נבונה

 ממוחשב, איסוף נתונים מושכל

 

 קהל וקהילה

 פירוט נושא מרכזי

חינוך , הסברה
 ושווק

הפעלתם , מורות טבע ומורשתאתרי ש 35 -תיירותית ל, הסברתית, פעילות חינוכית
 .והתאמתה לקהלי יעד שונים, במשך כל ימות השנה

י רשות לפיתוח הגליל "ע, י יצירת קשר עם מעבירי מסר"ע, הרחבת קהלי היעד 
מערכת , מוסדות להשכלה גבוהה, ספר-מנהלי בתי, ראשי ערים, מועצות אזוריות

שיווקית מול סוכני  וכמו כן פעילות, מערכת המשפט, משטרה וצבא: הביטחון
 .תחנות רדיו מקומיות ואלמנטים תיירותיים בסביבה, נסיעות

גליל , גליל עליון, פעילות הסברתית בקרב ארבעה מרכזי חינוך והסברה במרחב גולן 

 . וקיסריה בפרט והובלת פרוייקט במגזר הדרוזי, תחתון כרמל

מבקרים  200,000 -כ. שפחותחיילים ומ, סטודנטים, י תלמידים"פעילות הנושאת פרי ע 

 .השנה

, מול פיתוח -סוגיות שימור . ושמירת המורשת, פעילות הסברתית בתחום שמירת טבע 
 בעיקר מול אוכלוסיות בעלות חיכוך גבוה עם שמורות טבע.העברת מסרים ערכיים

דרך , י מרכזי חינוך והסברה"העבודה מתבצעת תוך כדי העברת מסרי הסברה ע 

ופיתוח מוצרים בעלי , וקהלי יעד נוספים, קיות במסגרת משרד החינוךפעולות שיוו
 . תוכני לנושא –קשר 

נזקי חקלאות ומניעת הרעלות , איילי הכרמל, השבת יחמורים: נושאים מטופלים 

 .בדגש עוטף הר מירון, פעילות חינוכית בקרב  עשרים בתי ספר -ופרויקט קשר 

, ישראל ובהתאמה תוכנית לשמורה-הפעלת אתרים ושמורות במסגרת חגי 

 :לאתר 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 -רות אורות במע. 7 
 .למים ולסביבה, אירוע   שבוע אהבה לטבע. 8 

 ויציקת תכנים אומנותיים  , באתרי מורשת, תרבות אירועים ייחודיים-הפקת שישי. 9 
 במצודת יחיעם ובגן לאומי בית , ערבי עששיות במצודת נמרוד: לאתרים כגון      

 .שערים       

 .פ הרשות לפיתוח הגליל"הפקת אירועי סתיו בשת. 10 
 .ברדיו קול רגע" תרמיל שבת"הפקת תכנית . 11 

 העמקה בפעילויות חינוכיות ארוכות טווח במטרה לפתח מנהיגות בקרב הקהילה . 12 
 .הלוקחת אחריות על הסביבה בה מתגוררת      

 .ע"גולן וג, כרמל, ת"מרחבים ג 4העמקה בנושא שירות לקהל בקרב . 13

 
ידיעה לאהבה ואהבה  למעורבות שמירת הטבע הנוף , לימוד מביא לידיעה: ונה שלמתוך אמ

 .והמורשת
 

 תחום פיתוח ושימור

 .₪מיליון  5-הגיעה להיקפי ביצוע של למעלה מ 2009פעילות הפיתוח והשימור במחוז צפון לשנת 



 9002ג "ח רט"דו  

 44 
 

הסדרת מבנים לא עות ל"טיפול בהיתרי בניה ותב, תחומי הפעילות כללו הסדרת תשתיות לאתרי הרשות

עבודות שימור באתרים ארכיאולוגים ועבודות פיתוח ובינוי , תחילת טיפול בסוגיית הנגשת נכים, חוקיים

 .באתרים ובשטחים הפתוחים
 :הסדרת תשתיות

 .2010השלמת תכנון ויציאה למכרז לקראת ביצוע בשנת  –קו מים וביוב במשושים 
 .2010רז וטיפול בהיתר בניה לקראת ביצוע במהלך השלמת תיק מכ –מערכת לסילוק שפכים החולה 

 . קידום תכנון מפורט –מערכת לסילוק שפכים בנחל עיון 

 .ביצוע מערכת סגורה ואטומה לאיסוף השפכים –מיכלי איסוף בברעם 
 :עות"היתרי בנייה ותב

מבחינה  מוסדרים לגמרי 2ל רק "מתוך המספר הנ. אתרים קולטי קהל בתשלום 37במחוז צפון קיימים 
 .בשאר האתרים יש לבצע לגיטמציה למבנים לא חוקיים. עית והיתרי בנייה"תב

לאתרים הללו הוכנו והוגשו בקשות . ע קיימת"כפחות ממחצית מהאתרים ניתנים להסדרה על בסיס תב

 .ללגיטמציה למבנים הלא חוקיים
ג "טמיע את החזון של רטבשאר האתרים מקדמים תכניות אשר תפקידם להסדיר מבנים בלתי חוקיים ולה

 .לגבי אופיו של האתר בעתיד
 : הנגשת נכים

בוצע סקר . ג מחויבת להנגיש בהדרגה את אתריה לכלל הציבור"רט, בעקבות התקנת תקנות להנגשת נכים
על בסיס סקר זה . בכל אתרי המחוז הבוחן אפשרויות תכנון לקליטת קהל הנכים ואומדנים למימוש התכנון

 .2010-ט ביחל תכנון מפור

 :שימור ארכיאולוגיה
 .דגש על שימור בטיחותי שיאפשר גישה בטוחה למטיילים, שימור המצודה –ארבל 

 .בחוה החקלאית הממוקמת על הגדה הדרומית של נחל כזיב' שימור שלב ג -מונפור 
 .שהתמוטט לפני שנתיים, שחזור קטע מחומת העיר בצידו הצפוני של המתחם –גמלא 

 .ד מהנדס"י חוו"שימור המצודה עם דגש על שימור בטיחותי עפ –כוכב הירדן 

 .1-4עבודות שימור במתחם המנורה מערות  –בית שערים 
 :פרויקטי פיתוח ובינוי

לקליטה , חצור לחיזוק השביל והמצוק כולל התקנת מערכת ניטור' ח פרופ"יישום דו –שביל תלוי בניאס 
 .2010בטוחה של הקהל בשנת 

 .2010-למת עבודות פיתוח במתחם המנורה לקראת פתיחתו לקהל בהש –בית שערים 
 .2010-המשך בניית מערך הכניסה  החדש לקראת פתיחתו לקהל ב –מבואת משושים 

 .חידוש המגדל  ופתיחתו לקהל אחרי שהיה סגור מטעמי בטיחות –מגדל תצפית החולה 

 .ובוץ לדרך אספלט מדרך עפר עם אבק, שדרוג דרך הגישה לאתר –רסה 'דרך גישה למג
 .עבודות פיתוח במורד הנחל ליד טחנות הקמח העתיקות –נחל צלמון 

 .חידוש השירותים והסדרתם לציבור –שירותים בכורזים 
 

 מרחב גליל תחתון ועמקים

 כללי
פקח נזקי חקלאות , אזורי פיקוח אזוריים 4 -אתרים קולטי קהל בתשלום ו 11מרחב גליל תחתון כולל בתוכו 

כמו כן  במרחב פועל מרכז חינוך והסברה מרחבי הממוקם . י חוק הסביבה החופית"ת עיטם פיקוח  עפויחיד
 .בגן לאומי ציפורי

 .במרחב עובד אקולוג במשרה מלאה

 (עמק המעיינות ורשות ניקוז ירדן דרומי. א.מ, ג"משותף לרט)בנוסף פעל פקח משולש המעיינות 
 תכנון אזורי וקידום סטטוטורי

 .י מנהלת הנחל שברשות ניקוז כנרת"ותף לתכנון שמורת מורד הירדן שמתבצע עהמרחב ש
המרחב שותף לתכנון זה ומשמש כיועץ אקולוגי , י המנהלת"גם בנחל הנעמן מתבצע תכנון קליטת קהל ע

 .למתכננים
 יער –ל הקובעות ייעודי קרקע לשטחים פתוחים נרחבים "המרחב שותף באופן מאסיבי למספר תכניות קק

 .הגלבוע ועוד, יערות מנחמיה, בית שאן דרום

 .מעיין חרוד ונוספים, 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
 אכיפה ותשתיות, פיקוח

בוצעו , דגש מיוחד בפיקוח על פועלים תאילנדים, ן שוטף בפיקוח על ערכי טבע מוגניםהמרחב עוסק באופ

 .חוגלות וחוחיות, ועל מניעת צייד לא חוקי תוך דגש על צייד צבאים, מספר חיפושים במהלך השנה
 .פעילות אכיפת קטיף צמחי תבלין

 .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
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 איכות הסביבה

  (.נחל הקיבוצים, גלבוע, נחל צלמון, הר תבור)מבצעי ניקיון נקודתיים וניקיונות לאורך כל השנה 

 המשך טיפול בהטלת פסדים ומציאת פתרונות לנושא. 

 טיפול בבעיות תנים בכל המרחב כולל הפעלת קבלנים לצורך העניין. 

  נושא התנים זכה להתייחסות מיוחדת ולריכוז מאמץ מרחבי בעקבות התפרצות מחלת הכלבת

 .והרתמות המרחב לטיפול בנושא

 הדרכה והסברה
 .ימי הדרכה 2000  -לך השנה וזאת בכאיש במה 25,500 -במרחב הודרכו כ

בשני גנים קולטי קהל במרחב חמת טבריה ובית שאן פועלים צוותי הדרכה והסברה בהתנדבות במסגרת 
 .פרוייקט גן קהילה

י חלוקת שקיות ומאמצי הסבר "הפעלנו הסברה מאמצים למניעת השלכת אשפה בשטחים הפתוחים ע

 .פ המשרד לאיכות הסביבה"בשת
 .תוהבלתי פורמאלי תשישה פרויקטי קשר ארוכי טווח במסגרת הפורמאלי 2009יימו ב במרחב התק

 .ה שעבר ליחידת עיטם"י מנהל המחוו"תפקידים ע 2ה הייתה מורכבת עקב מילוי "בנוסף פעילות המחוו
 ל "עבודה מול צה

מהמרחב על  השנה התאפיינה בתרגילים גדולים ומורכבים עם כוחות רבים והדבר הצריך הרכות מיוחדת

 .מנת לתת מענה הולם
 .עבודה שוטפת מול הצבא בליווי ופיקוח אחר אימונים במרחב

 .ח לאורך גדר המערכת בשילוב מניעת נזקים בחקלאות"פעילות למניעת נזקי בע
 פיתוח

 .ל כורזים"שיפוץ השירותים בג
 .שיפוץ הטחנות הכפולות בנחל צלמון

 .ל כוכב הירדן"שימור בג

 בתכנון
 (.'שלב ב)עבודה בנחל צלמון המשך ה

 .ל כוכב הירדן"המשך עבודות שימורושיחזור בג
 .ל קרני חיטים ובשמורת טבע נחל תבור"עבודת הסדרה בג

 קליטת מבקרים

 .קיום הדרכות ואירועים באתרים בחגים לשם העצמת חווית הביקור
 .סדנאות יצירה לילדים באתרים

יריית פתיחה לפעילות סביב בתי  –נסת עתיקים בגליל אירוע ראשון מסוגו של תפילת הגשם בבתי כ
 .הכנסת

  (.כולל רעייה זמנית)הסדרת נושא הרעייה בכלל הגנים והשמורות 

 נחל עמוד תחתון , הגלבוע, נחל תבור, פעולות ממשקיות לדילול מיני צומח פולשים בשמורת הנעמן

 .ואירוס נצרתי
 עבודה בנושא הוצאת שקתות מנחל תבור. 

 ל צלמון"ט נחל תבור וג"ש, ל בית שאן"בג –גיזום בטיחותי כריתות ו. 

  ל ציפורי"ל חמת טבריה וג"ג, ל כוכב הירדן"ג, ט עיןאפק"ש –הקמת גני מקלט לצמחים נדירים. 

 מחקרים וסקרים, ניטור

  המשך –סקרי אירוס נצרתי. 

 יל וכדרצועית הגל, עופות, צבאים, אנפות לילה, קורמורן גמד, המשך ניטור ערכי טבע'. 

 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. 

 
 מרחב גליל עליון

 :מאפיינים
 איומים והתנכלויות, עבודת פיקוח בסביבה לא נוחה . 

 וועדות מקומיות 8, בנייהריבוי ועדות מקומיות לתכנון ו. 

 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)בייעודי שטח פתוח  85% –מקרקעין

 .הר מירון במיוחד בשמורת טבע

 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: עופות להקניים. 

 יםהאכלת שקנאים ועגורים לסיוע בצמצום נזקים לחקלאי. 

 שטח מכוסה בחורש ים תיכוני טבעי ותושבים צורכים עץ להסקה, כריתת עצים. 
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 ומאבקים , עומס של מבקרים, הזרמות ביוב לאפיקי נחלים מישובים סמוכים, שמורות מים ונחלים

 .להקצאת מים לטבע

 חופיםלחצי פיתוח לקיט ונופש ב, 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
חקלאות  פקח נזקי. ארבעה אזורי פיקוח, מרחב גליל עליון כולל בתוכו תשעה אתרים קולטי קהל בתשלום

 .אקולוגית מרחבית, מרכז חינוך והסברה
אלף  114שמורת טבע ים תיכונית שמשתרעת  על שטח של , שמורת טבע הר מירון נמצאת בתחום המרחב

 .דונם וקונפליקטים רבים בין הרשות לתושבים תועדו ונרשמו מעבר

 :אזורי פיקוח
 ים וחוף

 .אכרזת הרחבת נחל בצת .1
 .יית השבת צבי היםניהול פרויקט אישוש אוכלוס .2

 .אכיפת תקנות דייג בשמורה הימית .3

 .ריכוזי מאמץ מרחביים בסיוע משטרה באכיפת הנסיעה בחוף הים .4
 .נוכחות בוועדה מקומית מטה אשר .5

 .מבצעי הסברה ואכיפה במושבות של תאילנדים, בניית מסד נתונים בנושא עובדים זרים .6
 .לי בנושא חקר תת ימי ויונקים ימיים"פ עם מחמ"שת .7

 .ניקוי והסדרת שטחי ניקוז, שתי בריכות חורף, שיקום בתי גידול לחים .8
 .טיפול בנזקי חקלאות וצמצום הרעלות .9

 :גליל מערבי

 .אכרזת שמורת תל מרווה וקידום תוכנית מיצד אבירים עד הפקדה ושמיעת התנגדויות בוועדה מחוזית .1
 . המשך קידום פרויקט השבת היחמור הפרסי בנחל כזיב .2

 .בית הכרם, מעלה יוסף, וועדות המקומיותנוכחות ב .3
 .פעילות מרחבים 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
 .הזרמת מים לנחל כזיב .7

 .נחל כזיבפיתוח חניון יום בעין זיו בשמורות טבע  .8
 .צווי חיפוש ביישובים באזור סביב אחזקת ערכי טבע מוגנים דגש על אחזקת חוחיות .9

 .טיפול בנזקי חקלאות וצמצום הרעלות .10
 :אזור פיקוח הר מירון

 .ריכוזי מאמץ סביב תופעת כריתות לא חוקיות .1

 .אוכלוסיית צבאים, רמת דלתון, פיקוחי צייד מרחביים באזורים רגישים .2
 .וכיים עם בתי ספר ביישובים הדרוזייםפרויקטים חינ .3

 .טיפול בנזקי חקלאות .4
 .שיקום שתי בריכות חורף, שיקום בתי גידול לחים .5

 .אן וחורפיש'עסקאות חליפין עם תושבי בית ג 8ביצוע  .6

 .רכישת שלושה דונם אדמה בתוך השטח האסור בעיבוד .7
 .השבת מים לעין מירון .8

 .רוןפ עם מועצה אזורית מרום גליל וצעדת מי"שת .9
 .פ עם המועצות המקומיות הדרוזיות באזור ההר"שת .10

 .וטיפול בפלישות והשגות גבול, סימון שתי שמורות טבע .11
 .וחיבור החיילים לשביל פסגת הר מירון ושביל ההר 506א "שיתוף פעולה עם יב .12

 .שיפור דרכי אש בשמורה והיערכות לכיבוי שריפות .13

 .הגלילמרום , מעלה נפתלי, נוכחות בוועדות מקומיות .14
 :אזור פיקוח גליל מזרחי

התנים ומשדור , ספירת יונקים בשטח הפיקוח ובניית מסד נתונים להמשך ניטור אוכלוסיית הצבאים .1
 .זאבים

 . הפעלת תחנת האכלה לאישוש אוכלוסיית הנשרים בהר אליעזר .2

 .טיפול אינטנסיבי בנזקי חקלאות וצמצום ההרעלות בגליל מזרחי .3
 .גליל עליון ומבואות חרמון בנושא תיירות ופיתוח בר קיימא פ עם מועצות אזוריות"שת .4

 .אצבע הגליל, נוכחות בוועדות מקומיות גליל עליון .5
 .אכרזת שמורות טבע אירוס מנרה .6

 .ליווי פרויקט אגירה שאובה מנרה .7

 .שחזור השביל הגיאולוגי ברכס הרי נפתלי .8
 .טיפול בפלישות חדשות וישנות בשמורות טבע .9

 .ורשים כנף בשיתוף מועצה אזורית מרום הגלילפרויקט חינוכי פ .10
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 .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

צד מערב בגבול עם חניון מעין ברוך ופינוי הקיבוץ מתחום שמורות סימון גבול שמורת טבע נחל שניר  .15
 .טבע מוכרזת

 .י העופות"ניהול ממשק העופות הלהקניים מול חקלאי עמק החולה לצמצום ומזעור הנזקים הנגרמים ע  .16

 :גן לאומי חורשת טל
 .שיפוץ המגלשות והסדרתן לקליטת קהל .1

 .שדרוג בונגלוס ים בחניון הלילה .2
 .שמל בחניון הלילהשדרוג קו הח .3

 .החלפת גדר ההפרדה בין חניון היום לחניון הלילה .4

 .ניטור אוכלוסיית היחמורים בשמורת הסחלבים .5
 .הוספת גנרטור חירום לגיבוי מערכת החשמל בחניון הלילה .6

 .קידום ואישור תוכניות שביל להנגשת נכים לחניון היום ואגם השחייה .7
 :שמורת נחל שניר

 .בשמורה ופתיחתו לקהל הרחב' השלמת פרויקט שלב ב .1
 .הסדרת מערך הכניסה והרחבתו לשני נתיבים .2

 .הוספת קופה וקופאי בכניסה .3

 .פיתוח והכשרת מדריכי גן קהילה להדרכות בשמורה .4
 .הרחבת מגרש החניה .5

 :שמורת נחל עיון
 .הזרמת מים לנחל עיון בעונת הקיץ .1

 .פל העיוןקידום ואישור תוכניות השביל להנגשת הנכים והרחבת מרפסת מ .2

 .קידום ואישור תוכניות החיבור למערכת ביוב אזורית .3
 .כריתת ענפים מסוכנים לאורך מסלול המטיילים .4

 .פינוי סחף ותיקון נזקים בשבילים .5
 :שמורת החולה

 .שיפור מערך הסוללות בשמורה לשמירה על תפקוד תקין למערך ממשק הזרמת המים בשמורה .1
 (.מעברים אקולוגיים)לאגם והחלפת  נזירי האגם גליוטינה  בניית מעברי מים לכניסת תעלת האספקה .2

 .הארכת צינור מים לתעלת האספקה .3

 . גידור הגבול המזרחי של השמורה וחסימת מעברים רגליים אל תוך השמורה .4
 .שיפוץ מגדל התצפית לקליטת המבקרים .5

 .סלילת כביש גישה לשמורה .6
 .טח שטופלטיפול במינים פולשים  והסדרת חניה ונטיעת בוסתן בש .7

 (.כריתת בטיחות)כריתת ענפים מסוכנים בחניית הרכבים  .8

 .דילול  שפמנונים משטח השמורה לפי תוכנית ממשק .9
 (.טון אמנונים 45)אכלוס דגים כחלק ממשק השקנאים בעמק החולה  .10

 .מוסים מהשמורה לפי תוכנית הממשק'ג 29הוצאו  .11
 .עופרים נוספים 9ונולדו , יחמורים מגרעין הרבייה לשחרור בטבע 3הוצאו  .12

 .טיפול בעדר הבקר הבלדי ככלי ממשקי .13

 .פרטים 29כ "י רשתות והעברתם לנחלי החוף סה"לכידת צבים רכים באגם ע .14
הביצים הודגרו בשמורה ושוחררו בנחלי , טרופים 14מתוכם , קנים 27כ "סקר קינון צב רך בשמורה סה .15

 .החוף
 .השבת נקבת עיטם לבן זנב לכלוב האקלום .16

 .מקלט לצמחי מים נדירים וצמחי גדות נחליםהקמת גן  .17
 .השמשת תחנות ניטור אוטומטית למערך כניסת ויציאת המים בשמורה .18

 .אכלוס עטלפים בתיבות, ניטור חסרי חוליות, סקר לוטרות בשמורה .19

 .המשך מחקר קריסת הגומא בשמורה .20
 .קידום ואישור תוכניות חיבור מערכת הביוב לקו האזורי .21

 .יות שביל להנגשת נכיםקידום ואישור תוכנ .22
 .י שחקנים לקהל הרחב"סיורים מומחזים ע, הכנת תוכנות שילוט חדשה לשמורה .23

 : גן לאומי תל חצור

 .פיתוח וקידום פרויקט גן קהילה תל חצור .1
 .פיתוח סיור עששיות בתל ובבור המים העתיק .2

 .חפירות ארכיאולוגיות בעיר העליונה ובעיר התחתונה .3
 .חצורביקור ראש הממשלה בתל  .4

 .צעדת חצור וקשירת ילדי חצור הגלילית לתל חצור הכנענית .5
 :גן לאומי ברעם

 .החלפת בורות ביוב סופגים למיכלי איסוף .1
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 .אירוע מוריד הגשם בברעם .2

 .אירוע עולים לרגל לברעם בחג הפסח .3

 .הפקח משחק באזל למשפחות .4
 :שמורת טבע נחל עמוד

 .פינוי מכולות לא חוקיות מתחום השמורה .1
 .מערך השבילים והגשרים בשמורהשיפור  .2

 .הזרמת מים לשמורה מנחל מירון .3

 .פיתוח פינות לינה לתרמילסטים בחניון הלילה .4
 :גן לאומי יחיעם

 .פסטיבל הרנסנס בשיתוף מועצה אזורית מטה אשר .1
 .ע"בחירת מתכנן לקידום תב .2

 .בניית דק עץ באולם העמודים .3

 :גן לאומי אכזיב
 .בגן לאומי אכזיב ע כוללת"בחירת מתכנן לקידום תב .1

 .טיפול במינים פולשים ונטיעת עצים ארצישראלים .2
 .הוספת מערכת מים חמים לחניון הלילה .3

 :הדרכה והסברה
 .2009ימי הדרכה במהלך  784ה גליל עליון הדריך "מחו .1

 .הועברו סיורים ללא תשלום באתרים לקהל הרחב .2

 .בחגים הופעלו תחנות מידע והסברה בשטחים הפתוחים .3
 .ל ומשטרת ישראל"רכות לצהנעשו הד .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

, יחמור הפרסי לטבעהשבת ה. ולקהל הרחב בנושאי שמירת טבע, מתן הרצאות הסברה לבתי ספר .7
 .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)לאומי כרמל במרחב כרמל נמצא גן
 .חלק מחיניוני היום מהוויים גם כחניוני לילה,כניסה

 :אזור פיקוח מנשה אלונה
  לפני כחצי שנה" נחל דליה ויובליו"אכרזת שמורת. 

  ליןשמירת טבע בדגש על איסור קטיף צמחי תב –פרויקט חינוכי בכפר קרע. 

 הגברת ההסברה והאכיפה בנושא תאילנדים. 

 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 ,ביצוע צווי חיפוש בוואדי ערה

 .ומורשת

 קט הוצאת עדרי הבקר  מאגני הנחלים תנינים ודליההחל שלב התכנון בפרוי. 

  עופרים שנולדו בטבע" מניב"פרויקט ההשבה של איילי הכרמל לאזור אלונה. 

  עונת ההטלה –צבי ים. 

 :אזור פיקוח כרמל

 ל הרחבה"אכרזת גן לאומי ושמורת טבע נחל מהר. 

  אכרזת גן לאומי שיקמונה. 

 ניםאכרזת שמורות טבע ימיות  בשקמונה ובבו. 

 הובילה לגירוש עובד זר מתאילנד, פעילות אכיפה בנושא ציד לא חוקי במושב עופר. 

 דלית אל כרמל ועוספיא,מבצעי אכיפה מרוכזים בנושא כריתות עצים בילתי חוקיות באזור הכפרים. 
  התמודדות מול הפרות בנייה בילתי חוקית והכשרת קרקע. 

 להתמודדות מול שריפות  זדוניות ביערות הכרמ. 

 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

 .משפחות מהכפר 

 מהסביבה של הנחל  פרוייקט נטיעות ושימור בנחל ציפורי של תלמידים ערבים ויהודים. 

  הקמת שני מפעלים ראויים לטיפול בנזקי חקלאות שנותנים מענה לחקלאים מנזקי חיות בר ומונעות

 .הרעלות
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  חיילים מהבסיס יוצאים לפעילות פעמיים בשנה לשביל,חיבור חיל האוויר לאימוץ שביל אלוני אבא. 

 פור טייסת העמק בדרך נוף שמתחיל ממצ,סימון  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" מערת המנורה"שימור ופיתוח. 

 ידום התהליך הסטטוטוריהמשך תהליך אכרזה והרחבה של גן לאומי בית שערים וק. 

 פיתוח סיורי לילה במערות התת קרקעיות בבית שערים. 

  קרית טבעון –קידום ופיתוח פרויקט גן קהילה בית שערים. 

 ו"י אונסק"קידום אכרזת בית שערים כאתר מורשת עולמית ע. 

 תכנון ראשוני לפיתוח מתחם פסל זייד. 

 :גן לאומי תל מגידו
  עם שחקנים ומספרי סיפורים שליוו את המבקרים  בחגים הועברו הדרכות באתר. 

 הוחלפו הגגות הישנים מאזבסט לגגות רעפים. 

 הצבת פיסלי סוסים ומרכבות באתר. 

  החלו העבודות להרמת הארמון הצפוני. 

 הונפקה  דפדפת חדשה לאתר בעברית ומתכננים דפדפת גם באנגלית. 

 (.אונסקו. )הותקן שלט של אתרי מורשת עולמית 

 :חוף הכרמלאתרי 

 תנינים , באשכול חוף הכרמל ביקרו כשלוש מאות אלף מבקרים באתרים קולטי מבקרים בנחל מערות

 .ושמורת הבונים
 :נחל מערות

 קידום מהלך להכרזת מערות האדם הקדמון כאתר מורשת עולמית. 

  שבת/ ם בימי שישי"סלתי+ הדרכות המחשה לקהל המבקרים בפסח ובסוכות ובשמורת נחל מערות. 

 :שמורת נחל תנינים
  סיום עבודות הפיתוח במסלול  ההליכה במים ו שיחזור אמת המים הנמוכה בשמות נחל

 .ופתיחתם לקהל,תנינים

 ביצוע סיורי צפרות בפארק הצפרות במעגן  מיכאל ובשמורת נחל תנינים. 

 בדרך המים לקיסריה הקדומה", הדרכות ללא תשלום." 

 והפעלתה באמצעות המים להעשרת חווית .מורת נחל תניניםבש תשיחזור של טחנת קמח עותומאני

 .המבקרים באתר

 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 )הבונים  הדרכות ללא תשלום במרכז הסברה לסובב הימי בשמורת חוף

 (.הסביבה החופית והימית והשמירה על ערכי הטבע שבה

   בפסח וסוכות בשמורת חוף הבונים" ילדים מציירים דולפינים"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. 

 :חי בר כרמל

  נשרים אחד מהם עם משדר 15נלכדו ושוחררו לטבע לאחר סימון. 

  גוזלים בהצלחה 9נבנו מתקן לגידול גוזלי נשרים המאפשר גידול ללא החתמה גודלו. 

 מהגרעין רבייה שוחררו לטבע: 

 4 –נשרים 
 8 –בז צורים 

 4 –מים רח

 3 –עיט ניצי 
 בר יום הנשר הבינלאומי -התקיים בחי. 

 להמוני מטיילים,נחשף לקהל סיפורו של  הנשר  משלב של ביצה ועד לשחרור לטבע,בר-לראשונה בחי  . 

 :פארק הכרמל

 גמר עבודות פיתוח בחניון פתחת נחל אורן והתאמתו להנגשת נכים. 

 גמר תכנון מפורט חניון האגם. 

 ותים והנגשה לנכים בחניון הפיתולים ובחניון הרקפותשיפוץ תאי שר. 

  עדיין במצב של ניסיון ,פיילוט הצבת מצלמות בגג מגדל אוניברסיטת חיפה לגילוי מוקדם של אשהחל

 .להתכנות
  ממשק צומח מעוצה הורחבו העבודות של דילול  היער והחורש בדגש מניעת שריפות ובשיתוף  הקהילה

 (.שבי המרחב הביוספריחלוקת עץ לתו.) המקומית

  סיום עבודות  השיקום ושדרוג בית המשאבות ברכת האגירה ועוד בסיוע רשות ניקוז כרמל  –עין אלון

 .ומתנדבים ועבודה עצמית
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 נחתמה אמנה מול  אוניברסיטת חיפה על הקמת מרכז משותף לחקר הכרמל. 

 :הדרכה והסברה

 היו  55%-מתוכם כ. בתחומי מרחב כרמל 2009ימי הדרכה במהלך שנת  1300ה כרמל הדריך "מחו

 , ג "כפעולות הדרכה והסברה יזומות של הרט

 .הוזמנו על ידי גורמים חיצוניים 45% -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

  אודות , אשר מהווה תחנת הסברה לנופשים ולמטיילים לחוף" המרכז לסובב הימי"ופעל הבחוף הבונים

 .שמירת טבע חופית וימית
  המתנדבים . 2009החלה הפעלת מתנדבים במסגרת פרוייקט גן קהילה בקיסריה החל מחודש אפריל

 .מדריכים מדי שבת סיורים בגן הלאומי

 ונים ובשמורות והשטחים הפתוחיםהופעלו סיורי פריחה באתרים הש. 

 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

 אלית והבלתי פורמאליתקשר ארוכי טווח במסגרת הפורמ  יקטיפרו 6התקיימו  2009 -ב. 

 
 מחוז המרכז

 
 :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 . מסויים ומצומצם בתחום הסברה לשמירת טבע

 .ניעת השפעת מבקריםמוביל במחוז ואת ההמסרה לצמצום או מ
 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
כאשר כל עובד השתתף בשתי סדנאות , סדנאות למתן שירות איכותי 6נערכו  –רות סדנאות שי. "א

מטרת הסדנאות הייתה ללמוד מודל התמודדות עם קשיים הקשורים למבקר והדמיית . משלימות
 .סדנאות למנהלי אתרים ופקחים לא הועברו בשל מגבל תקציב. מצבים  על סמך נסיון העבר

. של מבקרים( תובנות ובקשות, תלונות)פניות  70ה הועברו מעל במהלך השנ –פניות מבקרים . ב
בהתחשב בכך שבאתרים . ומיעוטם ישירות מהאתרים או אלי, ל"רובם הגיע מלשכת מנכ

, מליון 5 -ובאתרים שאינם בתשלום עוד כ 9רובם ישראלים)שבתשלום מגיעים כמליון מבקרים 

קשור לרשות או למחוז וחלקן עסק במדיניות חלק מהפניות לא היה . הרי זה מספר פניות מצומצם
 .רשות

היו נקודתיים חוסר ( בתשלום ושאינם בתשלום)ברוב המקרים הנושאים שאכן היו קשורים לאתרינו 
תלונה שחזרה על עצמה . מיעוט פניות היו קשורות להתנהגות עובדים(. ממתקנים, שביעות רצון מהחוויה

והראתה כי , שבאה בעקבות בעייה אמיתית בשטח, םבסוף השנה עסקה בלכלוך בחורשת הצנחני

 .כאשר הבעייה מהותית פונים רבים מצביעים עליה
. תוכנית קהילתית ארוכת טווח, נערך מישוב מקיף של תוכנית ידיד החולות –מישוב הדרכה . ג

ח עסק בחשיבות ההתאמה של "עיקר הדו. י הטכניון בהזמנת אגף חינוך ברשות"המחקר נעשה ע
 .חשיבות העשייה בשטח לשינוי התנהגות, חיבור המורים לפעילות, ת לבית ספרתוכני

. התקיימו עשרות ימי פעילות המוניים בחגים ובשבתות לאורך כל השנה – אירועים לקהל הרחב. 2

. ונופש לכל המשפחה, הסברה בשמירת טבע, האירועים הותאמו לאתר ונעו בין חווית מורשת
, צ"יח, זמן רב של האתרים ושלי וכללו מעבר לביצוע תכנון שנתי פעילויות אלה דרשו השקעת

, שמירת מורשת, נדידת עופות, חיים-אירועים מובילים עסקו בהכחדת הדו. שותפים ועוד, פרסום
 .האירועים הביאו עימם עשרות אלפי מבקרים. ופעילות חווית למשפחה

הצטרפה השנה גם תוכנית , ריןלתוכנית שנוסדה בשנה שעברה בבית גוב – פקחים צעירים. 3
מדובר בחוברת הפעלה שנועדה להסב תשומת לב הילדים ובעזרת ההורים למתרחש . באפולוניה

בסוף הפעילות הילדים . באתר ולקרבם לדרכי הטיול הנאותים והשומרים על חוויה ומשאב

 .מושבעים ועונדים תג מכובד
מ לרכז את כל "רים ונכתבו חומרים חדשים עהוכנו החומ – 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
נכתבה התוכנית  – תוכנית ניהול מרכז מבקרים של המרכז הארצי להצלת צבי ים  המחודש. 1

הפעילות נעשתה . המחשה לכשיוקם מרכז המבקרים, וךחינ, א"כ, שאמורה לתת מענה לפיתוח

 .בעזרת הצוות הדידקטי ושותפים ברשות
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כשהכוונה , של הגן הוותיק" הסיפור המרכז"נכתבה תוכנית ובה  –ל אשקלון "תוכנית רעיונית לג. 2

התוכנית אמרוה להוות כוכב צפון למנהל . פיתוח וכדומה, שמתוך הסיפור יגזרו עבודות חינוך

 .האתר
 המסרה .ג
 חינוך. 1

בשל החשיבות שאנו רואים בהיותנו , תחום החינוך בהיבטי התוכן שלו מעסיק את המחוז מזה זמן

להשפיע עליהם יותר מכל מחוז ( התיאורטית)מצויים בקרב מרבית תושבי ישראל ולאור היכולת 

קטני  ובגלל ההשפעות המיידיות של התושבים הרבים הסמוכים לשטחים המוגנים, אחר ברשות
ועם , ה אחת לשלושה חודשים"כחלק מהעניין מתקיימות ישיבות עם מנהלות המחו. היקף שבמרכז

 .רכזות ההדרכה בתדירות נמוכה יותר
מתוך הבנה כי תוכניות קהילתיות , עובדים במרכזי החינוך העוסקים בקהילות 5כיום ישנם  – קהילה

וכמשפיע על , ת החינוך במרכז הארץארוכות טווח מהוות את הגורם המשמעותי ביותר בעבוד

 .התנהגות מבקרים גם באיזורי הארץ האחרים
הן , משפחות ומבוגרים, ל"צה, ימי הדרכה במחוז למערכת החינוך 5,000 -התקיימו כ – ימי הדרכה

 .באתרים בתשלום והן באתרים ללא תשלום
וצרים ורעיונות לשימוש כל התחלנו בגיבוש סל מ –"(ה טובה'שנ"כללי )אתיקה של ביקור בשטח מוגן 

 .מוביל או מצטרף קבוצה
 

 :תחום אקולוגיה
 :הקדמה

, ניצול מרבי שלו, הייתה השנה האקולוגית במחוז מרכז שנה שהתאפיינה בתקציב יחסית גבוה, ככלל

 .ושימוש מאוזן הן בין המרחבים והן בתחומי העניין המקצועיים
והתחושה כי העיכוב , (אוגוסט)ציבי מאוחר כל כך היה קושי עצום בקבלת האישור התק, ולמרות זאת

 .מנע ניצול מיטבי של התקציב( גם אם היה מוצדק)

 :יעדים מרכזיים
 שמורות ימיות ומרכז הצלה חדש. 

 ממשק שמורות טבע 

 טיפול במינים פולשים ומתפרצים 

 סקרים ומחקרים 

 השפעת תשתיות על הטבע 

 :ביצוע

 :ים
 העתידית של מי הים ממרכז ההצלה אל נחל אלכסנדר  הכנת מסמך סביבתי להשפעות ההזרמה

 .ובעקבותיו קבלת היתר הזרמה

 אל מול חופי המחוז, ביחד עם רותי, הגדרת אזורים נרחבים לשימור. 

 :ממשק שמורות
 (.ח"אש 50)עדולם וגבעות גד , שורק, ממשק אורנים בסנסן 

  (.ח"אש 15)ממשק חולות בניצנים 

 (.ח"אש 30)שיחים מעוצים בבני ציון ותל יצחק דילול : ממשק בשמורות הקטנות 

 (.ח"אש 100)חישוף שיטה כחלחלה וסקר צומח . ממשק בעיינות גיבתון 

 :טיפול במינים פולשים ומתפרצים

  (.ח"אש 20)סקרי מפגעי סניטציה ביהודה ובשפלה הדרומית 

  (.ח"אש 10)בניית מלכודות תנים והפעלתם בשפלה דרומית 

 (.ח"אש 30)לכידת עורבים במישור החוף הדרומי המשך פרויקט דילול ו 

  (ח"אש 5)דילול הטרוטיקה בשמורת ניצנים 

  (.ח"אש 30)קידוח בעצי שיטה בכלל אתרי המחוז 

 :ממשק מינים נדירים

  (ח"אש 10)הקמת בית גידול חצי טבעי לחפריות במכמורת 

  (ח"אש 5)מקלטי תדרים לאיתור יחמורים ויונקים ממושדרים  3רכישת 

 :רים ומחקריםסק
  (.ח"אש 10)השתתפות במימון סקר אקולוגי עמק חפר להשפעה על תכנית המתאר המקומית 

  (.ח"אש 10)מכון דשא , הדום שומרון -השתתפות במימון חלקי של סקר גבעות מזרחיות 

 (.ח"אש 15)סיורים משותפים וסיורים אישיים , השתלמות דורסים מחוזית הכוללת שיעורים 

 :תהשפעות תשתיו

  ח והצגתו "הפקת דו, מצלמות לניטור מעברי בעלי חיים מתחת לכביש שש 10רכישה והפעלת

 (.ח"אש 30)בוועדה המלווה 
 :סיכום

כפי שצוין בתחילת המסמך הייתה זו שנה מגוונת ולרוב העבודות שבוצעו נערכים בימים אלו סיכומים 
מייצג אך במעט את העבודה ( היהמתומצת או מעמיק ונרחב ככל שי)סכום זה  , עם זאת. ראויים

 . עובדה שנכונה למעשה לסיכומי כל השנים, 2009כאקולוג מחוז מרכז במהלך 



 9002ג "ח רט"דו  

 42 
 

 : רוצה לומר

תיקי , ועדות, ישיבות, סיורים, הכולל כתיבת ובחינת היתרים" שוטף"בסיכומים מעין אלו לא מוצג ה

ובכל זאת יש ..... ה וכהנהועוד כהנ, עבודת מטה, הרצאות, ייעוץ, חוות דעת, ספירות, ממשק
 .חיוך בסוף השנה

 
 :תחום תכנון

 תוכניות מתאריות     :/ קידום תוכניות מרחביות.    א

 . במהלך השנה קודמו  התוכניות המרקמיות ואף תוכניות מתאר מחוזיות  .1
 . מרקמית שקמה הופקדה  .2

 . מרקמית מרחב פולג נדונה בועדה המחוזית והועברה למועצה ארצית .3
 . נדונה בועדה המחוזית והועברת למועצה ארצית , ית מתאר מחוזית חלקית נחל שורק תוכנ  .4

 . מזרח לכיש גם כן נדונה להפקדה והועברה למועצה ארצית  .5

כאשר מה , תוכנית  תוכנית מתאר חדרה גם כן נדונה להפקדה והועברה למועצה ארצית  .6
 . הכרזה ג פארק השרון כאשר התוכנית הזאת מאפשרת "שמעניין את רט

 קידום  התכנון  בפארקים מטרופולינים  .7
  קידום תבעות לשמורות וגנים.     ב

גן לאומי אשקלון  . הוכרזה (  185/ מח)שמורת טבע חולות פלמחים :  קידום שמורות וגנים  .1
 . נדון בועדת הפנים של הכנסת 

גן לאומי , ורקגן לאומי נחל ש, שמורת טבע חוף גדור:  התוכניות שקודמו בועדות התכנון .2

גן , גן לאומי תל גזר, שמורת טבע יער כורכר גברעם , שמורת טבע חולות זיקים , גבעות מרר
 . שמורת טבע יער נחל שילה. גן לאומי מגדל צדק. לאומי גבעות בית שמש 

 , היתרי בניה, קידום חוזי חכירה.       ג  
.  ה שנתחיל לקבל חוזי חכירהי מחוז ירושלים ובתקוו"ההתקדמות בנושא קבלת רפרנט לממ

 .   בית ינאי 4מגרש ,המשך קידום מרכז ההצלה 

 :תחום פיתוח
 :מתאפיינת במספר נתוני פתיחה 2009שנת 

 מיעוט יחסי של תקציבים לפיתוח 

 שנת טיפול וקידום נושאים סטטוטוריים והתרי בניה 

  הנדיב ואוניברסיטת תל קרן , עבודה בתקציבי תרומות של גופים חיצוניים כמו עירית הרצליה

 אביב
 :להלן סקירה קצרה של העבודות שבוצעו

 חפירות ושימור חלק המבצר הצפוני מערבי במגמה לתעד ולהבין את המבנה , מגדל צדק

לצד זה בוצעו עבודות נקיון וסלוק פסולת ברחבי הגן בתקציבי המשרד . הפנימי לצרכי תכנון
 .להגנת הסביבה

 עבודה גדולת היקף . רג סלע להגנת תחתית המצוק מכח היםהקמת מד  -' מצוק אפולוניה

 .העבודה בוצעה ומומנה על ידי עירית הרצליה בפיקוח צמוד של הרשות. ומורכבת

 עבודות שימור ואיטום נגד מים בגגות מבצר עין חמד 

 פרויקט מיוחד המנצל מים מליחים בלתי . ביצוע קו מים ומערכת השקית דשאים באשקלון

 להשקיה, הראויים לשתי
  קידום תכנון והסכם עם אוניברסיטת תל אביב לקבלת תרומה כספית נכבדה   –תל לכיש

 .לביצוע עבודות שימור ופיתוח באתר

 ביצוע עבודות בטיחות מתחת לקשת האבן  בבית גוברין 

 חיבור בית ינאי לרשת החשמל הארצית 

 תכנון חוף פלמחים להפעלה כללית על ידי הרשות 

 לחניון לילה ומרכז טיולים תכנון מחנה רשף. 

  ליווי תכנון חוף חדש לדתיים באשקלון 

 אנדרטה לחטיבת אלכסנדרוני בקקון לקרבות מלחמת העצמאות. 

  חידוש האודיאון בפארק אפק לשימושי קהל 

 תכנון קו ביוב כללי לסלוק הביוב באשקלון והכנת תיק למכרז 

 ם ותכנון מעקה חדש בשביל הרחבת השרותי, בנית מבואה חדשה לגן: מערת הנטיפים

 המערה
הפעילות השוטפת בנושאי הפיתוח מבליטה את הצורך להעמיק את הטיפול בנושאי תשתית 

חלק גדול מאתרי המחוז הם אתרים ותיקים עם מבנים ישנים הדורשים . ותחזוקה בתוך האתרים
, מיזוג אויר חידוש מערכות, מערכות ביוב קורסות, קוי מים. טיפולי תחזוקה ותשתית שוטפים

 . ב מחייבים תקציבים שוטפים מידי שנה בשנה"איטום גגות וכיו, חימום מים

דבר המחייב , תחזוקת המצאי הארכיאולוגי מחייבת גם היא תחזוקה שוטפת בתקציבים גדולים
 . מודרג וקבוע, תכנון ארוך טווח

 :שאי פיתוחסכום שנת העבודה מבליט מספר נושאים לבדיקה להמשך התנהלות המחוז בנו
העדר התרי בניה מחייב ריכוז מאמץ מרוכז ומתואם על ידי המחוז בכדי לפרוץ ולהתגבר על הסבך 

 .הזה
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ריבוי העוסקים בנושאי הפיתוח במחוז מחייב  תגבור התאום וקביעת נוהלי עבודה יעילים 

 .ומקצועיים

יים גם כאן במאמץ מחוזי הקיטון בתקציבים מחייב יצירת מסלולי גיוס תקציבי מתורמים ויזמים פרט
 .מרוכז

להעמיק את החשיבה . במצב זה של ירידה בהיקפי העבודה ראוי לתגבר את תחומי התכנון
שישמשו לגיוס תקציבים ותכנון העבודה לעתיד כך " תיקי מגרה"ולהכין  תהפרוגרמאתי

 .ש המתווה סדרי עבודה ועדיפויות לפרויקטים השונים"שתיווצר מסגרת תר

 :תחום אכיפה
 צייד חוקי

( נשיאת נשק מחוץ לנרתיק לדוגמא ) לאורך עונת הצייד  מעבר למספר אירועים בעלי אופי טכני 
 .לא הייתה פעילות חריגה של הציידים

 צייד לא חוקי

כיעד מקום ליציאת ציידים לא חוקיים לצייד ( טירה , קלנסואה , טייבה ) בשנה זו הוגדר המשלוש 
בעקבות הגדרה זו , ט חולות ניצנים ובאזור לכיש"נו בעיקר בשצבאיים ברחבי הארץ ובמחוז

 .ללא הצלחה  –הופעלה חברת חקירות פרטית לליווי יציאת הציידים מביתם 
שתוף הפעולה עם רכזי מודיעין של תחנת משטרת טייבה עבר משבר עקב שימוש לא מושכל 

עו מספר חיפושים פ להתקיים וכתוצאה מכך בוצ"במודיעין ולקראת תום השנה חזר השת
 .בביתם של חשודים בצייד לא חוקי שהניב תיקי חקירה מוצלחים

 אזור מרחב שפלה וחוף

פיקוח הצייד והקשר עם גורמים חיצוניים בשמורת הטבע חולות ניצנים הביאה לקראת סוף השנה 
 .חשודים מיד לאחר צייד צבאיים וחקירתם 4לתפישת 

י בני העדה הדרוזית המגיעים "מתמקד בחוגלות וזאת עבאזור פיקוח שפלה דרומית עיקר הצייד 
מידי פעם מתקיים אף צייד , מצפון הארץ כמו כן צייד חוחיות על ידי תושבי מזרח ירושלים

 .י הפזורה הבדואית באמצעות כלבי סלוקי"ארנבות ע

דע בעקבות מי –י תושבי טייבה כלפי צבאיים "באזור פיקוח מזרח לכיש התקיים צייד לא חוקי ע
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  –צייד ארנבות 

 .נתפסו מספר כלבים ומתקיימים הליכים משפטיים כנגד הנאשמים –הבדואית 
ד החוחיות שהתבצע בעיקר על ידי תושבי השטחים ומזרח ירושלים נעשו מעבר לציי –צייד חוחיות 

 .מספר חיפושים בעיר קריית גת בביתם של מחזיקים בחוחיות

 מרחב ירושלים
ככלל לא בוצעה אכיפה יתרה בתחום המרחב בכול הקשור לעבירות על חוק הגנת חיית הבר 

 .יעין שהגיע לרשותוי מוד"מלבד 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 

 .עיקר הציידים היו תושבי מזרח ירושלים
 מרחב שרון

 .לאורך השנה בוצעו ביקורים בסופי השבוע לשם פיקוח ואכיפת סחר בחיות בר –שוק כפר קאסם 
ישובי המשולש הוגדרו כיעדי מקום מאחר ומשמשים כאתרי יציאת ציידים לא חוקיים לצייד מאחר ו

 .חיות בר הופעלה התמקדות מודיעינית כלפי אלו

 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, ילות כללה תצפיות יום ולילה הפע
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 
ים והעמדתם "העיסוק הרב בהחזקת שבח) פיסתם לא ניתן מענה לתחום החמורים ומשמעות ת

 (.לדין 
 מרחב שפלה וחוף

וזאת במהלך החודשיים פבואר מרץ ותפיסת  81במטווח ( עכובית הגלגל )תופעת קטיף העכוב  

המדובר בכמויות עצומות של עכוב שעיקרו הועבר , ( חמורים ) אמצעי התחבורה של הקוטפים 
 .י סוחרים ישראלים מצפון הארץ"קטף ונאסף עלמעבר לתחומי הקו הירוק וחלקו נ

ים והעמדתם "העיסוק הרב בהחזקת שבח) לא ניתן מענה לתחום החמורים ומשמעות תפיסתם 
 (.לדין 

 צייד על ידי עובדים זרים
התקיימו מספר מבצעים  בתחומי המחוז בעזרת פקחי יחידת הניטור ומתורגמן להסברה ואכיפה 

 .ייד לא חוקיכנגד עובדים זרים שעסקו בצ
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מספר עובדים זרים שנתפשו ונחקרו גורשו מהארץ לאחר מיצוי ההליך המשפטי באמצעות משרד 

 .הפנים 

 נהיגה בחוף הים
מעבר לפעילות , לאורך חופי המחוז בוצעו מספר מבצעי איסור נהיגה בסיוע משטרת ישראל 

 .הסברתית שבוצעה נעשתה אף אכיפה רבה
 הרצאות והשתלמויות 

שנה בוצעו הרצאות במגוון תחומים שנועדו להעשיר את ידע הפקחים בכול הקשור לאורך ה

 (.שימוש בגז פלפל ועוד , שפת גוף , תשאול ) לאכיפה 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 9002ג "ח רט"דו

 49 

 

 

 
 

 
מ

ר

ח
ב

 
י

ר

ו
ש

ל
י

ם
: 

 

ח
ז

ו
ן

 

-
 

מ
ג יפעל לשמירה פיתוח של ערכי מורשת נוף וטבע המצויים באחריותו "רחב ירושלים ברט

 .לאורך זמן ימ להביאם למצב אופטימאל"בתחום העיר ירושלים ע
 

פ חוק או "ג ע"פעילות המרחב תתמקד בשטחים ונושאים המצויים בתחום אחריות רט -השיטה 

תפעול , פיתוח ותחזוקה, אכיפה, לצורך מימוש החזון נפעל בתחומי פיקוח, בתחומה המקצועי
 .מחקר מדעי וחינוך, שימור, אתרי תיירות

 
 :לפ הכתוב דלעי"מוקד עמדוח ה

 

 מבט על רצף התכנון במרחב .1
י האימפריה "שמורת טבע ושטחי מורשת ברמה עליונה החל ע כגנים לאומיםהגדרת שטחים  .א

לשימור ( גדס מקלין ונוספים)עם כיבוש ירושלים ותכנון תוכניות ראשונות  1918הבריטית ב 
 .אגן סובב חומות כולל העיר העתיקה

הגדירו שמורות טבע בכלל הטבעת המקיפה ( 60מאמצע שנות ה )ונוספות  62תוכנית מתאר  .ב

 (.עין כרם וכן שט מורדות הר צופים, רמות, יער ירושלים, ליפתא, נחל רפאים)את העיר 
 .ל סובב חומות ירושלים"הוסיפו את ג( 68-74משנת ) 9ועמ  6תוכנית עמ .ג

 .המצב בעשור האחרון הרחבת סובב חומות קידמו את, ל עמק צורים"תוכניות ג .ד
טבעת מטרופולינית מלאה סביב העיר המחוברת בשביל  בתוכנית פארק ירושלים אמורה לייצ .ה

 .ירושלים לטבעת סובב חומות
 

 במבט הסטטורי 2009שנת  .2

  2000תוכנית מתאר  .א
כאיום  תהמחוזית כאשר היא מאופיינ הג לוועד"התוכנית הובאה באופן לא מתואם עם רט -

גנים ושמורות קיימים ועל שטחים פתוחים ערכים נוספים במעגל אורבני ישיר על 
 .המטרופוליני

 .ועדה מחוזית, הוגשו דרישות לתיקון המצויות בדיון מול  עירייה, התוכנית נעצרה -

מול ועדה מקומית מהנדס העיר וועדה מחוזית  רצוף ומקצועימרחב ירושלים יפעל באופן לקח 
  .י זאב הכהן"יישום הפעילות יהיה ע

 
 ל מורדות הר הצופים לאישור במחוזית"קידום ג .ב

שטח  הגדלתבסיומה אושרה שנית התוכנית במקומית כולל  2009התהליך לא בוצע במלואו ב 
 .במחוזית 3/2010נקבע דיון לתחילת , ערכי

 .2010תוגש להכרזה ב , הסתיים תהליך תיאום עם העירייה -ל עין כרם להכרזה "קידום ג .ג
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ם ב -בשל לתיקון והגעה למחוזית מתואם עיריית י, לא קודמה -בב חומות תוכנית הוספת סו .ד

2010  

 
  2009פיקוח ואכיפה  .3

 
התוכנית בוצעה באופן חלקי ובהתמקדות בנקודות  -תוכנית האכיפה שנקבעה למרחב  .א

ביצוע המשימה , השתהות בקליטת פקח חדש, עזיבת פקח קודם: קריטיות הגורמים היו

 .תשתיות עם סוף השנה נקלט פקח חדש והנושא מקודםי פקח ה"במקביל ע
 

 :נקודות חשובות
משטרה , עיריית ירושלים, מבצע אכיפה ראשון בביצוע סיירת ירוקה -מורדות הר הצופים  -

 .התוצר סגירת מחפורות לפני הפיכתן לבתים ביצוע חסימות למשליכי פסולת. ג"ורט

 .סימות נפרץהמחפורות נותרו סגורות חלק מהח -תוצאה       
 .פ ביטחוני קריטי להצלחה"תהליך אישור הגן ושת( 2' בתכנון מס)ידרשו עוד מבצעים  -לקח       

 
 .סחבת מתמשכת של המשטרה ומניעת פעילות פיתוח הותירו את האתר מוזנח -פינת העופל  -

 .פלישה באזור סיבוב אבו תור מצויה בתהליך פינוי  -גיא בן הינום  -
 .ציון לא טופלופלישות במורד הר  -

 .הוחל בתהליך לפינוי מקרקע פרטית -פלישות בגן לאומי עין כרם  -

 .נמשך תהליך פיתוח לאחר ישוב בעיות המושבים  -בגן לאומי עינות תלם  -
 .התהליך נעצר סוכם והפלישה פורקה  -פלישות ישיבת התפוצות  -

 
 .ם-נוהל פיקוח ואכיפה כפעילות מאובטחת במרחב י

 

 :המשימה
מ לשמור על ערכי מורשת נוף "רחב ירושלים יבצע פיקוח אכיפה ופעילות שוטפת במרחב עצוות מ

 .וטבע
 :המטרה

ג ובנוסף הנחיות "פ הנחיות קבועות רט"ביצוע פעילות פיקוח ואכיפה במרחב אגן העיר העתיקה ע
 . ספציפיות לאגן העיר העתיקה בירושלים בנושאי נוהל העבודה ואבטחת הצוות

 

 עתיקהפנים העיר ה .א
 (צבע כחול. )ם פעילות פקח בודד-רובע יהודי וארמני כמו כל שטח העיר י 

 (צבע צהוב. )שטח רובע נוצרי מוסלמי דורש פעילות בזוג 

 ר בלבד"פיקוח מכל סוג יבוצע באשור ממ. 

 גיבוי + ר וסגירה שלו לאישור מנהל מחוז ובתיאום "אכיפה מכל סוג תבוצע לאחר דווח לממ

 .משטרה

 
 מורדות+ עמק צורים + ות סובב חומ .ב

  מורדות הר הצופים פעילות , עמק צורים, גיא בן הינום תחתון עמק המלך: שטחים פתוחים

מאבטח או איש צוות פיתוח או עובד + ברכב ממוגן אבנים פקח בודד פעילות רגלית פקח 

 (צבע ירוק. )מגוף מקביל
 עד מצפור עמק צורים רוקפלר אתר שפכי הר הבית , עיר דוד: מוגנים /  םשטחים תיירותיי

 (צבע כחול. )פעילות פקח רגלי בודד -ג חומת העיר העתיקה "המסלול ע

 ר "ר מחייב עדכון ממ"י ממ"ע שבועית מאושרת ע"פ טבלת מחזור פיקוח ות"פיקוח יבוצע ע /

 .ר"אישור ממ. שהיה בשטח ויציאה' משרד לגב
  ו  לאשור לפני ביצוע מנהל מחוזר וסגירה של"דיווח לממ יתיירות/ אכיפה בשטח פתוח  . 

 

  שטחי חיכוך  .ג
  ( א טור -עיסויה  -סילואן , אבו תור -בשולי הגן או בתוכו מורד הר ציון )שטחים בנויים 

 .סולטן סולימן' רח -ירושלים  ' מז' מער

 .החומה' בית קברות מוסלמי מז

  פעילות פקח בודד -רכב ממוגן ירי. 

  י פקחיםפעילות שנ -רכב ממוגן אבנים. 

  פעילות בצמד -פעילות רגלית. 

 ר לאחר אישור מנהל "ע שבועית באשור ספציפי ממ"פ טבלת מחזור פיקוח  ות"פיקוח יבוצע ע

 .מחוז
 גיבוי משטרה+ ר אשור מנהל מחוז ובתאום "אכיפה עדכון  ממ. 
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 מטרת המסמך

מ לוודא "שטח עג בכלל בעת פעילות ב"לקבע נוהלי האבטחה לפקחי ועובדי המרחב בפרט ורט

 .ביצוע המשימות תוך שמירה מלאה על ביטחון העובדים ומניעת פגיעה בהם
 

 האיום
  ניתוח קרקע

 (.קידוח מקורות)בקשת המקיפה את העיר העתיקה באגף המזרחי ממורד גיא בן הינום 

 .שלושה סוגי שטחים םוז וצפון החומה עד כיכר שער שכם קיימי'דרך ערוץ הקדרון בואך ואדי ג
 .ירושלים' אזורים צפופי מגורים של תושבי מז -

 .אזורים פתוחים וירוקים המהווים את ליבת הגן סובב חומות -
 .מאובטחים םאזורים תיירותיי -

 

  ניתוח איום
ח וניצול צפיפות "האיום המרכזי בשטחים צפופי האוכלוסין הינו פגיעה בטווח קצר בכל סוג אמל

 .והמון להגעה והעלמות
שטחים הפתוחים הינו הגעה לפקח בודד ותקיפתו במקום מבודד תוך ניצול תנאי האיום המרכזי ב

 .השטח לביצוע התקיפה והעלמות
 .רמת האיום פחותה  מאוד לאור רמת האבטחה בהם םבשטחים התיירותיי -

 

 פ גזרות"ניתוח ע
 

 שטחים עירונים צפופים
 .שכונת אבו תור מדרום לגיא בן הינום

 .ר מצפון לחומה"המע, הכפר סילוון, ויההכפר עיסו, מרחב ואדי גוז

 .העיר העתיקה רובע מוסלמי
 

 שטחים פתוחים 
 .גיא בן הינום במורד מהקידוח עד צומת עין לוזה -

בן עדיה כולל מורד הר הזיתים מהרכס ועד קו חומת ' עמק המלך מצפון לכיכר המעין ועד רח -
 .העיר העתיקה

 .מורדות הר הצופים -

 
 חיםמאובט םשטחים תיירותיי

 .אתר תיירות מאובטח( ממורד הר ציון לכביש הקדרון)בגבולות האתר התיירותי  -עיר דוד 
 .מאובטח תבתחום הגידור אתר תיירו -עמק צורים 

 .ארמני –נוצרי  –רובע יהודי  –העיר העתיקה 

 
 כוחות שכנים ומסייעים

 משטרת ישראל .1
צפון , מורדות, מק צוריםע, ערוץ קדרון, עיר דוד, גיא הינום)אחריות לכלל הגזרה  .א

 02-6207411: תחנת שלם  טל( החומה

 נקודת הר הבית -מרחב העיר העתיקה  -חומה מזרחית  -בית קברות מוסלמי  .ב
 026226295: טל       

 02-5915444: מגב קו התפר מצודת אדומים טל -צומת עיסוויה  .ג
 026226203: מרחב העיר העתיקה טל –העיר העתיקה  .ד

 
 דמאבטחי עיר דו .2

 02-6286882: מוקד בעיר דוד  טל .א

תצפית הר + פריסת תצפית ומאבטחים על כל השטח ממורד הר ציון ועד ערוץ קדרון  .ב
 .נקודת יד אבשלום+ תצפית גיא בן הינום + הזיתים 

 כוח כוננות בטווח דקות בתחום האתר לשולי גיא בן הינום וערוץ קדרון   .ג
 

 נוהלי עבודה

 .תכנון פעילות בשטח .1
 .משרד/ ר "ידווח בטרם כניסה ליום עבודה לממ, פ תוכנית"יבוצע ע .א

 .ל"ידווחו כנ –עדכונים ושינויים  .ב
 .מעקב אחר צוות הפועל בשטח .2

 .1פ סעיף "יבוצע במשרד המרחב ע .א
 .  יציאה מתא שטח ומעבר לאזור חדש דורשים עדכון למשרד .ב

 .ציוד לפקח .3
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מוקד עיר , משטרה מספרי חירום 3כולל , מירס כולל קו, שתי מחסניות+ אקדח  .א

 .מרחב, דוד

 .רכב כולל מיגון נגד אבנים, מצלמה, משקפת .ב
 מאבטחי משרד השיכון מוקד  .ג

 
 אפיוני פעולות .4

 פעילות רגלית

 .בשטח תיירותי מאובטח כעובד יחיד .א
 .י אדם נוסף"בנוי מאובטח ע/ בשטח מאויים פתוח  .ב

 .תשומת לב לסובב .ג
 .התמקמות בנקודות שאינן חשופות .ד

 .באופן תדירשינוי מיקום  .ה

 .כניסה ויציאה בצירים שונים .ו
 .מוכנות להזעקת סיוע רלוונטי .ז

 .מוכנות לתגובה רלוונטית .ח
( מצוקה)+אם אין אפשרות לניתוק מגע יש לדווח , עם חשד ראשוני יש לנתק מגע .ט

 .תגובה  ןלמאפיי סולהיכנ
 

 פעילות רכובה

 .בצירים ראשים נסיעה שגרתית .א
 .נעולות וחלונות סגורים מאוימים עם דלתות/בצירים משנים  .ב

 השארת מרווח לרכב לצורך חילוץ. 

 מוכנות לחילוץ מהשטח. 

 הכרת יכולות הרכב למיגון חילוץ ותגובה. 

 מצוקה + אם אין אפשרות לניתוק מגע יש לדווח , עם חשד ראשוני יש לנתק מגע

 .למאפיין תגובה סולהיכנ
 מקרים ותגובות .5

 

 'שלב ג 'שלב ב 'שלב א רגלי

תקיפה 

 יתפיז

אם ניתן ניתוק 

 מגע

באם לא ניתן 

לנתק מגע 

או איום 
מידי שימוש 

 בנשק

חילוץ -דיווח 

 מהשטח 

תקיפה נשק 
 קר

שימוש בנשק 
בשני 

 שלבים

חילוץ  -דיווח  
 מהשטח

תקיפה נשק 

 חם

שימוש מידי 

 בנשק

 –טווח קצר

 תגובה 

 –טווח ארוך
 מחסה 

חילוץ  -דיווח 

 מהשטח

 'שלב ג 'שלב ב 'שלב א רכוב

קיפה ת
 פיזית

חילוץ  -דיווח  סגירת הרכב
 מהשטח

 

תקיפה נשק 

 קר

חילוץ -דיווח  סגירת הרכב

 מהשטח

 

תקיפה נשק 

חם רכב 

ממוגן 
 אבנים

חילוץ -דיווח  ירי הרכב

 מהשטח

 

תקיפה נשק 

חם רכב 
ממוגן 

 ירי

חילוץ  -דיווח  ירי מהרכב סגירת הרכב

 מהשטח

 

 .מחזוריות פיקוח מרחב ירושלים 

 
מ למנוע העלמות של "ם ע-ג בתחום מרחב י"לקיים רצף פיקוח על שטחי וערכי רט –המטרה 

 .ערך משיגרת  הפיקוח/שטח 
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תאי שטח שיאפשרו  12-תצפית בחלוקה ל/קביעת מסלול פיקוח קבוע ובו מוקדי דיווח –השיטה 

 .בקרה ושליטה הן בנושאי פיקוח והן בנושאי תשתיות
, מערב סובב חומות -הר ציון, גיא בן הינום, קדרון –ק המלך עמ, עמק צורים, מורדות הר הצופים

, עין כרם -עמק מוצא -עינות תלם –עמק הארזים , עיר דוד, חומה מזרחית, צפון העיר העתיקה
 .טבע עירוני

 

 .או סיור רכוב/הפיקוח יתבסס על תצפיות שידלגו ובמקרה הצורך ישולבו סיור רגלי ו .1
 מסלול פיקוח אגן העיר העתיקה  .א

 

 סיור רכוב רגלי תצפית

 סולטן סולימן עיר דוד מצפור האוניברסיטה

 צומת מצודת אדומים  שביל ירושלים מצפור מורדות

 שביל מורדות הר ציון מצפור עמק צורים

 שביל קדרון ימין משה מצפור הר ציון

   מצפור גיא בן הינום

 

 מיקום 'סמ
נושאי 

 פיקוח

נושאי 

 תשתיות

/ הערות 

 ז"לו

1 
ורדות ממצפור 

 הר הצופים

פלישות 

, לעמק
השלכ

ת 

 פסולת

 קו התפר 
כל 

שבו

 X2ע 

2 

מצפור עמק 
 צורים

מצפור  -חילופי 

הר '     אונ
 הצופים

עמק 

 –צורים 
מגרשי 

 חניה

שיכון 
מפונים 

– 
הקפא

 ת מצב

שכונת 
 פלקויין

אברהמיה 
– 

ממשק 

 לגן
בן ' רח

 עדיה

בניה אזור 

 ןאלווי
קו ביוב 

 תקינות

כל 

שבו

 ע

3 

ציר קדרון מבן 
עדיה ועד 

אנדרטת 
 צנחנים

השלכת 

 פסולת

שביל 
ירושלי

 –ם 
 תקינות

בניה ללא 

 היתר

קו ביוב 

 תקינות

כל  
שבו

 ע
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4 

עופל 

 (פינה+ציר)
מצפור יד 

 אבשלום

בית 
קברות 

מוסלמי 
– 

הקפא

 ת מצב
שביל 

ירושלי
 –ם 

 תקינות

מורד בת 
פרעה 

 ןניקיו –

קו ביוב 
 תקינות

כל 
שבו

 ע

5 
 הצופה

 סיור –ד עיר דו

עיר דויד 

בנייה 

ללא 
 היתר 

 – ןניקיו
כיכר 

 מעיין

מורדות הר 
 –ציון 

בנייה 
ללא 

 היתר

חפירות 

גבעתי 
בית 

, המעין

' רח
 יההרודינ

כל 

שבו
 ע

6 

 –גיא בן הינום 

 מצפור

גן ציריך מצפור 
בית  –

קברות 
 קראי

סמבוסקי 
– 

הקפא
ת מצב 

בניה 

ללא 
 היתר

מצוק 
דרומי 

 ןניקיו

שביל 
ירושלי

 ם
ת שמיר

 ערוץ
הקפאת 

מצב 

מורד 
 הר ציון

  

פרויקט 

 סינמטק

כל 

שבו

 ע

 גשר סינמטק 7

בריכת 

הסולט
 ןא

 ימין משה
 –הר ציון 

מסיון 
 גובט

פרויקט 

 סינמטק

פעם 

בשב
 םועיי

8 
 –ראש הר ציון 

 סיור

ישיבת 

התפוצו
 ת

מעברים 

ציבוריי
 ם

 

כל 

שבו
 ע
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9 
  –ל "כיכר צה

 חניון קרתא

שילוט 
פגיעה 

 בפיתוח

ל "כיכר צה

 תשתיות

פעם 
בשב

 םועיי

10 

 ןסולטא' רח

 סולימן
 חומה צפונית

-נסיעה-סיור

 חומה

טיילת 

מצב 
 שערים

, חדש)
, שכם

 (פרחים

פרויקט 
שער 

 הפרחים
 רכבת קלה

פעם 

בשב
 םועיי

כל 
שבו

 ע 

 
 

 פארקים מטרופולינים .11
  

 סיור רכוב רגלי תצפית

 עמק הארזים עין כרם 9/1מצפור כביש 

 ק מוצאעמ ליפתא מצפור בית זית

  נחל חלילים מצפור עין כרם 

 

 

 נושאי פיקוח מיקום 'מס
נושאי 

תשתיו

 ת

/ הערות 
 ז"לו

1 

ציר ראשי 

עמק 
הארזי

 ם

שביל 

 ירושלים
השלכת 

 פסולת

מנהרת 

משרד 

"משהב
 ט

 גיחון 52קו 
 נוספים

פעם 

בשבוע

 יים

2 
עינות 

 תלם
  תקינות אתר

פעם 

 בשבוע

3 

נחל 

חלילי

ם 
 רגלי

תקינות 
, שביל

 ןניקיו

 
פעם 

 בחודש

4 
עמק 

 מוצא
  ערכי טבע

פעם 

 בחודש

5. 

מצפור 

עין 

 כרם

  פלישות
פעם 

 בחודש

  ניקיון ליפתא .6
פעם 

 בחודש

7. 
ציר גן 

חיות 

 בתיר

השלכת 
 פסולת

 קטיף/כריתה

 
פעם 

 בחודש

8 
 -עין לבן 
עין 

 חניה

  תקינות האתר
פעם 

 בשבוע

  

 :מסלול פיקוח טבע עירוני . 12

 לב העיר העתיקה .א
 עמק הצביים .ב

מ לאפשר תיעוד "יש לצרף לדוח את הצילומים ע, מצורף דוח שיש למלא עם ביצוע הסיור .ג
 .והמשך טיפול

 .לאורלי  EIMLיש להעביר את הדוחות ב  .1

 .ריכוז דוחות חודשי יוצג לאביתר בסוף חודש  .2
 

 .פיקוח תשתיות אגן העיר העתיקה .3
ח על תשתיות בשטחי גנים ושמורות הן בוצעה תוכנית פיקוח מורחבת שכללה פיקו 2009במהלך 

מעבר לכך בוצע פיקוח בשטחים בהם . בטבעת סובב חומות והן בטבעת המטרופולינית 
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ג "פ בקשה של גורמי חוץ עקב הכרה בתרומת רט"הוגדרה בעיה של פגיעה בערכי טבע או ע

 .לשיפור הביצוע

רות והן על חפירות ארכיאולוגיות הן על תשתיות לצורכי תיי, הפיקוח בוצע הן על תשתיות אורניות
 .ג למצב השטח ולתוצר המתקבל מהתהליך"בכלל המקרים הוכח כי יש תרומה ניכרת של רט

 
 .מצורף דוח תשתיות אגן העיר העתיקה

 

 פיקוח תשתיות בפארק המטרופוליני 
הוכנס פקח מטרופוליני לאגן מערב העיר ירושלים וזאת כהמשך לביצוע המשימה  8/2009החל 

משימת הפקח המטרופוליני וגזרת עבודתו מוגדרת , י כלל המרחב במהלך השנים הקודמות"ע
 .במסמכים המצורפים

יש לציין כי מימון המשימה עדין לא קובע עד לסיום השנה והוא נקודה קריטית להמשך ביצוע יעיל 

 . 2010במהלך 
 

 .מצורף דוח פקח מטרופוליני 
 

 קליטת קהל 
 

י מרחב "יחידה שלמה שהוקמה ע, י יהודה נותק לחלוטין ממרחב ירושליםה ירושלים והר"מחו. א

 תירושלים וביצעה פעילות איכותית לאורך שנים במרחב ירושלים הפכה ללא קיימת ולא רלוונטי
 .ג במרחב העיר"למשימות רט

 .י רכזת של מרחב ירושלים"במקביל הוחל בהפעלת פעילות אתר קהילה ע 
עינות תלם ועין לבן דוח מפורט , ליפתא, עמק צורים: קדים מוגדריםהפעילות מבוצעת מול מו 

 מצורף והתוצרים מבטיחים הצלחה בהמשך 

 
 

 אתר עיר דוד. ב
ג התהליך הגיע לשלב סיום שעדיין לא בוצע "י רט"הוחלט על הכנסת מנהל תפקיד מלא ע -

 .ועד אז אנו בהשתהות
 .עדיין לא נחתם םיג אלעד ללא שינויים משמעותי"הוכן עדכון לחוזה רט -

עיקר הסיבות הן , אלף 380אלף מול  270האתר קלט השנה פחות מבקרים משנה שעברה  -

 .בקבוק ימשבר כלכלי והגדרת צוואר
 .רמת האתר המשיכה להשתפר כולל פתיחת מסלול הרחוב ההרודיני כאטרקציה נוספת  -

 
 אתר עיבוד שפכי הר הבית  .ד

 .ג כמנהלת ומתפעלת האתר "טר תג אלעד בראיי"לא קודם נושא חוזה רט -

הייתה ירידה בחציון ראשון בכמות הפעילות וקליטת קהל לאור משבר תקציב ותרומות  -
 .הפעילות שופרה' בחציון ב

 מ להביאו למצב סופי"של האתר ע תי המרחב מיסוד של תשתיות היקפיו"בוצע ע -
 

 פיתוח עצמי 

 
 צוות פיתוח אגן העיר העתיקה  .א

 .עובדים 20ל  12הצוות הוגדל מ  -
 .תהליך הצטיידות של הצוות( כמעט סופי)הושלם  -

 .ל עמק צורים ובעיר דוד"לא הושלם מרחב העבודה בג -
 י "י הרל"ח לפעילות תחזוקה באגן עיר העתיקה ע"אש+  600נמשך מימון קבוע של  -

 

 מוקדי פעילות מרכזים
' בצמוד לאונ בוצעה תשתית פיתוח מלאה כולל טרסות וגינון לגן המשחקים -עמק צורים  -

 !2010המורמונית יעד לפיתוח כאתר קהילה ב 
ל כל בנית "משאיות שפכי הר הבית כמילוי טרסות וכנ 40יש לציין כי באתר נשמרות כ  -

 .הטרסות בוצעה מחומר ממוחזר

בוצעה תוכנית פיתוח מורחבת להיקף אתר עיבוד שפכי הר הבית כולל מיסוד כניסה ואתר  -
 .איגום חומר לעיבוד
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  2009מק המלך צפון מוקד מרכזי ע -

ההכרעה הושגה בדיון משפטי , הושגה הכרעה מול ניסיון עצירה מתמשך של ווקף אנצרי -
 .י צוות הפיתוח"שתוצאותיו מומשו ע

 .הסתיימו עבודות שיקום טרסות וכיסוי אדמת גן בקטע צפוני -
 .'מ 200טרסות כובד לבסיס אתר שפכי הר הבית כל טרסה באורך כ  4הסתיימו  -

הטרסות  תכל החומר לבניי, פ תוכנית ובאישור קונסטרוקטר"הטרסות נבנות בשיטה מסורתית ע

 .ממוחזר מאתר העבודה ומפסולת כבישים באזור שורק עליון מתחת לשכונת רמות
 קוב 1000כ = סלע + אבן : כ חומר ממוחזר שהוכנס לטרסות"סה

 .קוב 2000= עפר ואדמה למילוי                                                                 
לחילופין הייתה נדרשת חפירה / כל חומר העבודה מקורו כאתרי פסולת ועבודה  כפול ןהחיסכו

 .וחציבה חדשה לאספקתו

 .2010צפי לסיום בסוף 

 
  2009גיא בן הינום מוקד משני  -
 7כ כ "ונה מעל המצוק סהלאורך כל הטיילת העלי ברצףהושלם ביצוע טרסות ושטחי נטיעה  -

 .טרסות' מ 500דונם פיתוח וכ  10 -
 .2010ביצוע התוכנית מונע השתלטויות ויוזמות שליליות ויאפשר המשך אחזקה ונטיעות ב 

 .קודם מצב אחזקה בערוץ הגיא טרם ביצוע תוכנית סופית -

 .טופלו חלקות מצפון לקידוח מקורות ועד סינמטק -
 

 .צוות פיתוח עמק ארזים  .ב
 .2009ות הוקם כשלוחה של צוות העיר העתיקה בקיץ הצו -

, ליפתא , כולל תלם)י צוות אגן העיר העתיקה "טרם הפעלתו תוחזקו כל אתרי המטרופוליני ע -

 (עין לבן וחניה
 .עובדים  10הצוות מונה מנהל עבודה ו , הרחבת הצוות ומיסודו אושרו בסוף השנה -

ערך  -קום ערוץ השורק בצמוד לעינות תלם טרסות כובד לשי' מ 150הצוות ביצע עד כה כ  -
 .ח וצפי להגדלה "מלש 1.5כולל הביצוע  2010ח תקציב קיים ל "אש 400עבודה כ 

 .במקביל מתחזק הצוות את אתר עינות תלם ושביל ירושלים -
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 מבט על שיתופי פעולה במרחב 
 

הובלת תוכנית עבודה , ת"ל רע"ל העירייה ומנכ"בראש הפורום מנכ - פורום אכיפה אגן העיר העתיקה

 .ג"ר רט"ת וממ"רע,לפורום מנהל אגן העיר העתיקה
 .ממי ועוד, גיחון, משטרה, י"פמ, י"הרל, ואגפים נדרשים העיירי: שותפים 

 .קידום משמעותי ואפקטיבי של פעילות אכיפה בכלל אגן בעיר העתיקה: תוצרים 
 

 י ראובן פינסקי"העתיקה בהרלבראש הפורום מנהל אגן העיר  - צוות אגן העיר העתיקה
 .משרד השיכון ועוד, י"הרל, י"פמ, ג"רט, ת"רע, עירייה: שותפים

 ביצוע מקיף ואפקטיבי בכל התחומים באגן העיר העתיקה: תוצרים

 
 .בראש הפורום זורקין מתיק פרויקטים  - צוות הפארק המטרופוליני

 .ונוספים , חבלט, ל"קק, ג"רט, עירייה: שותפים
 .קידום תכנון וביצוע של מערכת הפארק המטרופוליני במערב העיר: תוצרים

 

 פרויקט קו התפר מזרח ירושלים 
צוות הריסות משטרת , ם-פיקוח עירוני עיריית י, ס עיריית ים"אגף איכ, משרד הגנת הסביבה: שותפים

 .מרחב ירושלים
 .פעילות פיקוח ואכיפה משותפת כולל איגום סמכויות ויכולות: תוצרים

 
 א "סיכום כ

 .כ בוצעה הכפלת הצוות ויכולות עבודה"סה 2009מצורף עץ מבנה מרחב ירושלים נכון לסוף 

 

מנהל מרחב 

עוזרת 

מנהל מרחב

פיתוח ואחזקה
גן לאומי סובב 

חומות ירושלים
משרד המרחבפיקוח

מנהל פרויקט 

(תקציב ובקרה)

מנהל ביצוע

(תיאום וביצוע בפועל)

פקח אגן העיר העתיקה

פקח הפארק המטרופוליני

פקח תשתיות

פקח טבע עירוני

(ח"נזקי וסחר בע)

מנהלת משרד

עוזרת 

רכז סטוטורי 

מנהל גן לאומי עיר 

דוד עמק צורים 

מנהל צוות פיתוח אגן העיר 

העתיקה

(  עובד25עד )

מנהל צוות פיתוח אגן מטרופוליני

(  עובד20עד )

ה ירושלים"מחו

רכזת אתר 

קהילה 

 קיים –כתום 

 חוסר-ירוק 
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 סיכום תקציב

 

 .ח"מלש 10 כ"סה    לי "דוח תקציב הר 
 .ח"אש 500כ "דוח משקים סגורים    סה 

 .ח"אש 50כ "ג         סה"דוח תקציב רט 
 

 משפטי .7

 
 !נוצר מהפך בתוצאות המשפטיות הנוגעות למרחב ירושלים 2009במהלך 

אחרי תביעות ויוזמה של גופים שפעלו נגדנו  רלהיגר( ג וגופים נוספים"רט)נאלצנו  2009עד  -
עצירות עבודה עמק )והצליחו לבלום פעמים רבות את עבודתנו ואף לדחוק אותנו אחורנית

 (אובדן שטח עמק צורים ועוד, המלך

ש עירייה ונוספים בלמנו את "ג מול יועמ"ש רט"פ מיטבי יועמ"בתהליך שת 2009מהלך ב -
 !התהליך ועברנו למצב בו התהליך בשלטתינו ומקדם את יעדנו בשטח

 :דוגמאות
ץ שלום עכשיו במקום ותושבים נגד חפירות ארכיאולוגיות לפיתוח מבואה במתחם גבעתי "בג .1

 .ץ לחשיבות הפרויקט"תייחסות הבגנדחה העבודה נמשכת תוך ה -בעיר דוד 
ץ שלום עכשיו במקום עיר שלם ותושבים נגד חפירות הרחוב ההרודיני בעיר דוד נדחה "בג .2

 .ץ לחשיבות אתר עיר דוד"הבג תמהרחוב נחשף תוך התייחסו 50%

י אותה קואליציה נדחה ברובו והעבודה "דיון משפטי לעצירת עבודות פיתוח רחובות עיר דוד ע .3
 .נמשכת 

גבול  בהביא לייצו -הר הצופים -תור נגד הריסות בתים במורדות א תור  -דיון משפטי תושבי א .4
 .גן לאומי כפי שביקשנו וצווי הריסה מעודכנים

דיון משפטי בשרעי ובבית משפט השלום נגד שיקום עמק המלך הסתיים באישור המשך  .5

 !עבודות לבניית הטרסות
 מ לעמוד בהצלחה זו גם בהמשך"ע, עירייה, ג"פ המשפטי רט"לסיכום יש למצב את השת

 לאור החזון 2010סיכום ויעדים ל 
 .מצורפים דוחות מפורטים של צוות המרחב .1

מ לאפשר הכפלת פעילות המרחב בכל "מוקדה בפעילות מיסוד וארגון רצינית ע 2009שנת  .2
 .כבר במהלך השנה הוגדלו באופן ניכר תחומים רבים כפי שהוזכר בדוח, התחומים

 .ואילך הוא משמתינו המרכזית 2010ב  2009מוש היכולות שנבנו ב מי .3

 !נקודות ונושאים להשלמה ומניעת כשל
 .קליטה מידית של מנהל גן לאומי עיר דוד .א

 .מ למנוע תקלות"סיום תהליכי קליטת צוות והצטיידות ע .ב
 .חוזה לפקח מטרופוליני .ג

 .לפקח מטרופוליני ולפקח תשתיות 4X4רכב  .ד

 .פקח תשתיות ופקח סובב חומותמיגון מלא רכבי  .ה
 .ביצוע משרד מנהל גן לאומי עיר דוד  .ו

 .והשלמת ציוד בתחילת השנה, קשר,מחשוב .ז
 !מ לעמוד בהיקף פעילות כפול"ע וקידום סטטוס משרד ויכולותי .ח

רכזת אתר , מנהל ביצוע, מנהל עבודה, משרד)סיום טיפול בתנאי עבודה לכלל הצוות  .ט

 (אביעד,קהילה
ג במרחב "ולאור יעדי רט! י המרחב בקצב הנדרש"ניצול תקציב חוץ המושגים עמתן יכולת ל. 5

 . 2010ירושלים נקודה מכריעה ב 
 :מרחב יהודה

שנת העבודה הנוכחית התאפיינה במגבלות תקציב ובקבלת תקציב לביצוע בשליש האחרון של 
 .השנה

 .למרות זאת המרחב ביצע מטלות רבות ועמד ביעדיו המרכזיים

 .רה את תחומי הפעילות העיקריים במרחבאפרט בקצ
ברצוני להודות לאנשי המרחב העוסקים במלאכה במסירות ובאהבה רבה למרות הקשיים והמטלות 

 .הרבות
 כוח אדם

 .קסטל/יואב גרינברג נכנס לנהל את עין חמד .א

 .זאב הכהן עבר להיות נציג המחוז בוועדה מחוזית ירושלים .ב
 ממשק מינים פולשים בשמורות טבע

 .מרחב המשיך בטיפול באורן ירושלים ובשיטה כחלחלהה
 שמורת שורק

בוצעה כריתת אורנים בכול המדרון הצפוני של השמורה למעט פסגת הר פיתולים שבה יש חלקות  .1
טון בעיקר  100העבודה בחלקה על ידי קבלן עץ בהיקף של   .ניסויי של האוניברסיטה העברית
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ימי עבודה שבוצעו  26גלית על המדרון הצפוני סך הכול שאר העבודה בהליכה ר  .ברכס פיתולים

 .על ידי קבלן

זהו הטיפול השלישי לאחר הכריתות . המשך טיפול בזריעים של שיטה כחלחלה לאורך ערוץ הנחל . 2
 . 2009והשני בתחילת חורף  2008טיפול ראשון נעשה בקיץ  . 2008הגדולות שהתבצעו בחורף 

תחדשויות מזרעים או משורשים שלא מתו בטיפולים הקודמים המטרה היא להשמיד את כול הה
שנים נקבל שמורה נקייה  7בצורת טיפול עקבית זאת לאחר . ועולים שוב שנה אחרי שנה

 .משיטה כחלחלה

השמדה של כול הענפים המתחדשים בעזרת קידוח או חיתוך ומריחה של   –שיטת הטיפול השנה 
 . ראונדאפ

 .₪ 4000ודה על ידי קבלן חיצוני ימי עב 10 -היקף העבודה כ
 .הושמדו כמה עשרות אורנים קטנים -טיפול בהתחדשות אורנים לאורך הדרך הראשית בשמורה. 3

 שמורת דולב

לשמורה חודרים . דונם המאופיינת בחורש טבעי שטחי גריגה ובתה 6500שמורת דולב בהיקף של 
 .אורנים מהיערות המקיפים אותה מכול הצדדים

מורה הוחלט על ביצוע כריתות מסיביות בשולי השמורה על ידי קבלנים ואת העבודה בתוך בטיפול בש
 .השמורה לבצע בשיטת הכריתה הרגלית והשארת העצים בשטח

 .בוצע השלב הראשון 2009בשנת 
אורנים לערך על ידי קבלן בחלק הצפוני של  השמורה  200בוצעה כריתה של  -כריתת אורנים .1

 .עבודה תמורת העץ. מערת הנטיפים הנושק לכביש בית שמש

 .עץ מצפון לבית עיטאב על ידי קבלן 600בוצעה כריתה בהיקף של   -כריתת אורנים .2
 

 
 ממשק שיטה כחלחלה -שמורת שורק

 

 
 

 חורש טבעי לצידי הדרך ומדרון ללא אורנים -שמורת שורק
 

 פיתוח שטחים פתוחים
 מבואות השורק

 .מבואות מערבי ומזרחי 2פותחו 
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 .בואה המזרחית פותחה בתחנת הרכבת של בר גיורא לשם מתרכזים רוב מטיילי השמורההמ

 .באותה שפת עיצוב פותחה המבואה המערבית

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
יש להדגיש שכול עבודות הפיתוח נעשו בעבודה עצמית על ידי צוות פיתוח שטחים פתוחים של 

 .מן ובסיוע של שי כהן'המרחב בניהול משה תורג

 
 מערת התאומים

 .הוקם פח טמון בחניון המטיילים
 

 משורייני שער הגיא

 .םהפרויקט הגיע לשלב הסיו
 .שיירות אחת במחלף שורש והשנייה בקבר השייח מוצבות ומוארות בהתאם לתכניות 2

 

 
 

 פיתוח מבואת בר גיורא -שמורת שורק
 

 
 

 מבט מצפון על השיירה -משורייני שער הגיא

 
 תשתיות עיקריות

 

 קו הרכבת לירושלים
 .תלההמועצה הארצית החליטה לקבל את המלצות ועדת סדן לבניית גשר מעל נחל י

 .אי לכך נערך המרחב לפיקוח על המשך העבודות
 .בין פארק קנדה לנחל יתלה 2' העבודות מתרכזות במנהרה מס
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 קו המים החמישי

 .המשך טיפול מול מקורות בנושא מיקום התחנה באשתאול

 .פיקוח על הטמנת הקו בין חולדה לצומת נחשון
 

 הרחבות יישובים
 .שורש, נס הרים, ית שמשרמת ב, תרום, פיקוח על הרחבת נוחם

 

 
   2חפירת מנהרה  A1רכבת 

 
 

 
 

 2מבט כללי מנהרה  A1רכבת 

 
 פיקוח ואכיפה

 

 .במהלך השנה הושם דגש על פיקוח קטיף צמחי תבלין
 :גזרות עיקריות 2המרחב נערך לטיפול מול 

 זהו שטח ללא גדר הפרדה ולכן מאפשר מעבר של. 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 . עמק צרעה, שער הגיא, גזרת גבעות הראל .ב

תוך כדי הפעילות התברר שבמסחר בצמחי . את ערביי ישראל מאזור רמלה לוד והמשולש

 .תבלין מעורבים גם משפחות פשע הסוחרות בצמחי תבלין בהיקף רחב
 .אירועים הקשורים לקטיף צמחי תבלין 60 -לסיכום המרחב טיפל ב .ג
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 צייד לא חוקי

עקב הלחץ של פקחי . אירועי צייד 20 -נרשמו כ. ושמורת סנסן, פארק קנדה, דגש על עמק צרעה .א

 .ב על עמק צרעה פחתה התופעה של צייד באזור זההמרח
 .אירועי צייד מתרחשים גם במרחב סביב אבו גוש עקב הימצאות נשק בכפרים אילו .ב

 

 
 

 איסוף זעתר מיובש מתוך השטח -גבעות בית שמש

 
 אתרים קולטי קהל בתשלום

 
 עין חמד

 

 .2008ת לעומ.16%ירידה של , אלף מבקרים 94,000 -מספר המבקרים ירד השנה ל
השנה . שנה חמישית לפסטיבל  שיצר לעצמו מקום מכובד באירועי הקיץ באזור -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
 .ר טרם הופקדה בוועדה המקומיתע חדשה לגן אש"הוכנה תב .ג

 .איטום גג המבצר על ידי רשות העתיקות למניעת נזילות ובלאי .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  2009במהלך שנת  .א

אתר לא נקי ותחושת , נות רבות של מטיילים על שירותים סגוריםקיבלנו תלו. 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

 .תקדלעומת אש 9%ירידה של , אלף מבקרים  181,200השנה ביקרו במערה 

 
הסרט . דקות המקבל את פני המבקרים 8הופק סרט חדש באורך של  -סרט חדש למבקרים .א

 . מספר את סיפור גילויי המערה ואוצרותיה, באיכות צילום גבוהה
. בוצע פרויקט הנגשת נכים על ידי יצירת מדרון משופע המתאים לעגלות נכים -הנגשת נכים .ב

ות רבות איך להנגיש את המערה וזאת לאחר הבחירה במדרון משופע הייתה לאחר התלבטוי

נבחנו חלופות שונות ולבסוף נבחרה חלופת המדרון . כישלון המעלון שהוקם כמה שנים קודם
אשר מוליכה את כול המבקרים בשיפוע מתון למרפסת התצפית ואינה מצריכה התארגנות 

 .מיוחדת לקבלת כסאות גלגלים
. נה החלו עבודות לשיפוץ המבואה המרכזיתלקראת השליש האחרון של הש -מבואת כניסה .ג

העבודות . המבואה על הקופות והחנות נסגרה וכול מערך הכניסה הועתק למתחם העליון

 .2010יימשכו עד פסח 
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, נערכו מספר דוגמאות לעיצוב מעקה חדש -מעקה חדש לאורך שביל ההליכה בתוך המערה .ד

וט להרכבה ולאחזקה לא המגבלות של עבודה בתוך המערה והקשיים לעצב מעקה פש

 .נצא למכרז תכנון ביצוע של המעקה 2010במהלך . צלחו
 

 

 
 

 עבודות להנגשת נכים -מערת הנטיפים

 

 
 

 סיום העבודות -מערת הנטיפים

 
 קרקס כפרי בסוכות האחרון -עין חמד

 מרכז חינוך והדרכה 
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 עיקרי העשייה

 במסגרתו התארגנו " מתוקהלביבה חמה ו"הוציא לפועל את מבצע  -מבצע עופרת יצוקה

קסטל , מערת הנטיפים, במסגרת מחוזית וארחנו את ילדי הדרום בפעילות בעין חמד
 .ח בדגש השבת יחמורים"הגענו אל המקלטים עם ערכות הדרכה בנושא בע. ובירושלים

 בתי ספר 4-הורים וילדים מטיילים -ימי שיא לבתי ספר : 
ממעלה אדומים ' ס ממלכתי ג"ביה, צבי מראשון לציוןס בן "ביה, ס מעבר אפק מקיבוץ עינת"ביה

 .ס ניצנים ממודיעין"וביה

   ס ברנקו וייס מבית שמש"הדרכות ללא תשלום לביה  –שבוע אהבה לטבע למים ולסביבה- 
 .קסטל, נחל חלילים ועינות תלם

 ימי השתלמות בנושא מורשת בשביל ירושלים 2 -תעשייה אווירית לישראל . 
 הדרכות 17כ "סה -ם במוצא ועיינות תלם דרך הקרן לקידום מקצועיהשתלמויות מורי. 

 ימי הדרכה ואירוע סיום מרכזי 16 כיתות  4: תכנית חינוכית גבעות בית שמש. 

 מסלולים . ה מדריכה בירושלים"נערך מיפוי ומיקוד אזורים בהם המחו -הדרכות בירושלים
 .ג"הקשורים לרט

  2009ימי הדרכה בשנת  616ביצוע של  
 

 :מרחב שרון
 א"כ

 : קליטת עובדים

 , רכז הדרכה -תום עמית •
 , רכזת ידיד החולות -מירי אלטשולר •

 , פקח תשתיות -עוגן ליכט •
 .פקח נזקי חקלאות -אסף קפלן •

 : תנודות במרחב

 .אדר סטולרו ממלאת מקום, ת"אבי דויד יצא לחל •
 .עבר ליחידת יהלום -עופרי הררי •

 .אורי קייזר •
 .םיקירה לח תהיעדרויו •

 .פיטורי חיים שחר •
 :ממשקים

 עבודות עינות גבתון •

 (חוף השרון, םולג, ל נחל אלכסנדר"ג) שיטה מכחילה  •
 צבי ים •

 .געש, צל יצחק, בני ציון •
 (בסיוע אורי נווה) ניקיון במגדל צדק  •

 כריתות שורק •

 :תכנון ופיתוח ותשתיות
 .מרכז הצלה •

 בית ינאי 4מגרש  •
 .מעורבות בתכנית מרקמית הפולג •

 .תשתיות חוזרות, המשכיות לאורך שנים, י תשתיותריבו •

 חיזוק הקשר -סיור ועדה מחוזית •
 :אכיפה

  איסור נהגת רכב על חוף הים 

 חיזוק קשרים עם המשטרות 

 כריתות בטיחותיות 

 שריפה בעינות גבתון 

 תרגילי בטיחות 

 חינוך
 הפעלת עמדות פריחה בשטחים הפתוחים. 

 3 קהילות חדשות 

 הממשקים באמצעות הקהיל . 

 עמידה ביעדי הדרכות. 

 שרות וערך

 סדנאות שירות לעובדי הגנים •
 .העצמת הערך בפעילויות המרחב •

 קיום אירועים לקהל במגדל צדק •
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 מבקרים

 

 הישג נדרש שינוי באחוזים 2009מבקרים  2008מבקרים  אתר

  +%8 302,307 280,167 בית ינאי

  +%5 207848 198222 אפק ירקון

  +%4 45824 43993 אפולוניה

  +%6.5 555979 522382 כ"סה

 

 הכנסות/הוצאות 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 בית ינאי

 :אקולוגי

 ממשק צב רך בנחל אלכסנדר •
 ברכת החורף איכלוס •

 .איריסים, מעקב חומעת האוירון •
 מלכודת עורבים •

 .הדברת שיטה מכחילה •

 :אכיפה
 .מבצעי טרקטורונים •

 מניעת דיג בנחל אלכסנדר •
 .חוקית בחוף היםרוכלות לא  •

 :תכנון

 .מתקן משחקים בחורשה •
 4קידום תכנון מגרש  •

 :קהילה
 (ממשק צב רך,השבת קיפודים.)הפעלת נאמני נחל אלכסנדר בפרויקטי שמירת טבע •

 ח"ש 240,000כולל תרומה של כ,אימוץ החורשה על ידי חברת פיינל •
 והגדלת הכנסות, שירות, פיתוח, קליטת קהל

 תחרות פיסול בחול •

 .ת פעילות עסקית בחורשההסדר •
 .הסכם הפעלת מרכז גלישה בחוף •

 (₪  140,751-הכנסות) .הפעלת מזנון על ידי הרשות •
 תחנת סניקה מכמורת •

 סככות צל חדשות בחוף 5הקמת  •

 גדרות וברזיות,סטנדים למנגלים,פיתוח חורשת נחל אלכסנדר הצבת שולחנות •
 סידור ושיפור חניון לילה בחןף •

 מבקרים/הכנסות
 302,307 -םמבקרי

 ₪ 1,738,779 -הכנסות
 

 אפולוניה

 :אירועים
 ארועי שישי שקיעה 20 •

200920082009200820092008200920082009200820092008

302.3280124978939221775151415341683241-169בית ינאי

תוצאה

אפולוניה
45.844315342216167679692785709.5-106-17.5

תוצאה

207.8198602460167516152329243520221963307472ירקון אפק 

תוצאה

סה"כ מרחב
555.95221041899278427044783464143414356442285.5

תוצאה

           

4.1%-7.9%29.3%

             צ              

8.0%27.8%-3.1%17.2%-8.9%

                          

10.6%

4.9%30.9%3.7%-4.4%3.0%

-0.3% 6.5%15.8%3.0%3.1%

-1.9%
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 .פורים ושבועות, סוכות, הפנינגים בפסח •

 :תחזוקה ושימור

 טיפול ושימור מכלולים ארכיאולוגיים •
 סיוע למרחב בשטחים פתוחים •

 .חידוש שילוט הסברה והמחשה •
 .תחזוקה בסיסית, סיורים –מחנה רשף  •

 חפירה •

 :פיתוח
 גשת נכיםהנ •

 .חיזוק המצוק ביצוע עבודות •
 הסדרת קו חשמל למבצר •

 :תקשורת

 .לסדרות שונות באתר :צילומים •
 :ארכיאולוגיה

 אביב –אוניברסיטת תל  –תיאום והסדרת חפירות משלחת אפולוניה  •
 .גת -חפירה בשלוחה הצפונית •

 .ניקוז, חפירה מערבית •
 .הדרכות והרצאות בפני גורמי חוץ ופנים •

 (אפולוניה מופיעה ברשימה הטנטטיבית  של אונסקו)מורשת  פורום אתרי •

 .כניסה לתפקיד ארכיאולוג מחוזי •
 .חפירת תיאטרון באפק •

 :תכנון וסטטוטוריקה
 .קידום תכנון מערך כניסה חדש •

 .השתתפות בצוות תכנון מחנה רשף •

 .מעורבות בצוות עבודה שכונת אפולוניה וגן לאומי אפולוניה •
 

 אזור פיקוח שרון
 :ןתכנו

 .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 •
 המשך נוכחות בשוק הציפורים בכפר קאסם •

 21. סיוע מסוק ומטוס.י"יחד עם מ" ר נהיגת רכב בחוף היםאיסו"מבצעי אכיפה  •

 .טרקוטורנים 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 

 :ותנזקי חקלא

 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  •

 .ל והמשטרה"צה, קיום מבצעים יזומים וממשקים  עם חברות  •

כיבוי אש , קורסים משטרתיים, 8ד "בה. )שמירת טבע לקהילות השכנות הרצאות בנושא •
 (.ועוד

 :תחזוקת שטחים פתוחים
 (. סקרי בטיחות וסימון, שילוט. )לשמורות בשרון" מתיחת פנים"המשך  •

 עבודות בטיחות שער פולג •

 
 מקורות הירקון -אפק -מגדל צדק

 :קליטת קהל ואירועים
 שני מופעים במגדל צדק 

 יות במגדל צדקסיורי עשש 

 ט"שש, צפרדעים: אירועים ערכיים בגנים 

 :משק ותחזוקה
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 תחזוקה שוטפת •

 פ"תו

 .כין תוכנית אדריכלית למגדל צדקהגיא שלף  •
 .פיתוח הקרדו והאודאון •

 .החל דיון להתנעת בית הבטון •
 .תכנית מפעל המים •

 קידום חיבור ביוב לאפק •

 מדעי 
 .ון במקורות הירקון ובאגם אפקניטור דג לבנון הירקון בבריכת הלבנ-אקולוגי •

 .חישוף קנים בבריכת הלבנון •
 .דררות בשטח הגן 150 -לכידת  כ •

 .טיפול במינים פולשים •

 
 מגדל צדק

 . חפירה בחדר הצלבני •
 .לווי אורי נווה -טיפול בנקיון השטח הפתוח •

 בטיחות
 .טיפול מקיף בעצי האיקליפטוס בשני המתחמים •

 ..סקר בטיחות מבצר •

 נופריםשריפה בברכת ה •
 .סגירת גשר המטיילים למעבר •

 .פתיחת פשפש דרומי ירקון •
 חסימת ברכת הנופרים לכניסת כלי רכב •

 כוח אדם

 .ת"שתוף פעולה עם שירות מבחן בפ". שרות למען הציבור"קליטת עובדי  •
 .אדר ממלאת מקום. ל"אבי דויד בחו •

 .סגן לאדר -אורן נבה •
 

 ארועים ושיווק, העצמת הערך
 יית כרטיסים מראשהפקת מופעים בקנ

  נמכרו כל הכרטיסים לכל . עונת מופעים מוצלחת ביותר -חודשי שישקיעה 5הפקה מלאה של

פ פנאי "שת, פלייר בעברית ובאנגלית, חוזים וחשבוניות, תוכנית המופעים: כולל .המופעים

 2010 -לעבודה ב כבסיסעונת שישקיעה כתיבת מסמך עבודה מסכם  .פרסום, פלוס
  מופעי  2הפקה מלאה של -מגדל צדק ל"בגמופעיםPILOT סוכם  -ע"בשיתוף עיריית רה

 .כהצלחה

 גיוס משאבים
 !!!חודשים 6 -ב₪  final  - 235,000חברת  -אימוץ גן לאומי נחל אלכסנדר .1

 ₪  20,050הכנסות מהמופע  -25/7/09לידיד החולות , מופע התרמה ראשון .2

 שיווק, דוברות: יחהלאירועי עונת הפר₪   14,500גיוס פנים רשותי   .3
 אחרי שנתיים , תיק תורם ידיד החולות יצא לאור .4

 העצמת הערך
 פלשת+ מפות מדברות שרון  .1

יעוץ  -"מגוון"הועבר על ידי  -'חלק ב', חלק א -סדנא לקליטת מבקרים לעובדי מרחב שרון .2

 ארגוני
 אני העברתי -סדנא לקליטת מבקרים אחת בכל גן בנפרד בנושא עבודת צוות .3

, אם ויהיו אירועים פרטיים -סל הצעות לאירועים פרטיים -חוזה לאירועים פרטייםנספח ל .4
 .נשתמש בזה

 לאפולוניה ולמגדל צדק" ההכנסות קודש לשמירת הטבע הנוף והמורשת בישראל"שלטי  .5
 י איש מקצועי"ע, לתוכנית ידיד החולות, שאלון בקרה והערכה וסיכומו לשימוש .6

 צ ופרסום"יח, שיווק 

 סיורים ומופעים באפולוניה לחברות עסקיות" טקי"יצירת  .1
 צ בועז ליברמן תקשורת"קשר ישיר ושוטף עם יח .2

 שיווק מתגלגל בתוכניות האירועים .3
 ג כל האירועים"אתר אינטרנט רט .4

 דיוור לרשימות תפוצה במייל .5

 פרסום לחלק מהאירועים  .6
 

 אירועים
 וקהילהצוות יזמות וחטיבת קהל - 2010שותפות בבניית נוהל אירועים  .1

 :אירועים מינוריים יותר במרחב 4+ ימי אירועים גדולים 12 .2
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 אירועים  גן

 צפרדעים .1 ירקון

 מציאות ודמיון בנחל ירקון  .2

 דחלילים .3

 אפולוניה מתחפשת .1 אפולוניה

 פיראטים באפולוניה  .2

 עפיפולוניה .3
 החרב הקסומה .4

 עפיפון ואפולון .5

 פיסול בחול .1 בית ינאי

שטחים 

פתוח
 ים

 , ציונהגבעות הכורכר נס  .1

, באנרים, מדבקות)מרחב הפולג  .2
 (כובעים

 י"טקס עשור למהל .1 שונות

 ים ומדע .2

 

 שונות

 הגדרת תפקיד מחודשת שוב .1
 סמסטר . פקולטה לחקלאות -לימודי אקולוגיה של שמירת טבע .2

 של חטיבת קהל וקהילה  -איגוד השיווק הישראלי -קורס שיווק ומיתוג .3
 ימי  צילומים  5 .ג"השתתפות בסרטונים לרט-"טיפ טיול" .4

 ימים 5 -קייטנת ילדי עובדים .5

 אבירי מרחב שרון -חולצות מרחב .6
 

 ים-מרכז הארצי להצלת צביה
 :אקולוגי

 ריכוז תכנית הממשק הארצית •
ביולוגיה של צבי : ה על תכנית הממשק"פקחים ומדריכי מחות והנחיית הכשר •

 . םדיגום צבים חיים ומתים ופתיחת קיני, איתור והעתקת קינים, ים

 (.סטטיסטיים ומחקר שוטף)ניתוח ועיבוד נתונים , איסוף •
 .דיגום צבים חיים ומתים למטרות מחקר •

, מעקב, החלמה, טיפול, לימוד, התייעצות, בדיקות, אבחון) הצלת ושיקום צבי ים  •
 ...(שחרור

 .ניהול עדר -גרעין רבייה לצב הים הירוק –" הפרויקט הירוק" •

בניית בריכת חורף , גידול מזון, תצוגה, טיפול האכלה, ורניט -גרעין רבייה של חפריות  •
 מלאכותית 

 .השתתפות בפעילות האקולוגית במרחב •
 .בנחל אלכסנדר וביםת וטיפול בנושא הרעל •

 .סיוע בממשק הארצי –צב רך  •

 . IUCNהשתתפות בכנס מוקדים בינלאומיים של ה •
 תה ושיקום במרכז ההצלה  בשנסיכום גורמי הפגיעה במיני צבי הים חום וירוק שהגיעו להצל

2009.  
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 תחזוקה ושוטף

 .אספקת מזון מחקלאים ודייגים מתנדבים •
 .יצירת צוות, גיוס, תחזוקת מתנדבים, סידור עבודה, הכשרה  -הפעלת מתנדבים •

אחזקת חצר , ארגון ציוד, מדפים, בניית מערכות מים ,בנייה והכנת מיצגים לקהל -תחזוקה  •

 .נוי ובריכות, תצוגה
 :תכנון

 .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 , תיוג צבים בים, לימוד שיטות החייאה) מודעות ולימוד בקרב הדייגיםהגברת  •

 (ימי
 :הגברת מודעות

במהלך השחרורים . צבי ים אל הטבע 27 וחררוש 2009בשנת  –שחרורי צבים משוקמים  •

אנשי , פורומים של קיאקיסטים, דייגי גבעת אולגה, סר א זרקא'שיתפנו את ילדי ודייגי ג
  שיטור ימי ועוד, מצילים, ים

כתבת : צילום כתבותכתיבה ו, הדרכות וראיונות לאנשי מדיה, סיורים, פגישות -פרסום  •
, (מבקרים 6,500-כ)מדע –פסטיבל ים, y net-כתבות ב, וערוץ המדע 1לערוץ ' דק20

י סוכנות רויטרס "המופצות ע וידאו ותכתב, 2ערוץ , 10ערוץ , רפי רשף, רדיו נותראיו
  ...ועוד ואחרים בארץ ובעולם

 .בנייה ופיתוח תצוגות, קליטת קהל -הדרכה וחינוך  •

 ,('צוללנים וכו, חובלים, דייגים)ל ייעודי הסברה מול קה •
 הכשרת מדריכים •

 סיורים במרכז ההצלה •
 

 :גיוס כספים

יצירת קשר עם גופים ומשקיעים שונים לתרומות , תיקי תורם, כתיבת בקשות לקרנות •
 .פיתוח ומחקר, לתחזוקה

 שח ממשרד האוצר והמשרד להגנת הסביבה 1,000,000קבלת  •
מחקר גנטי על שתי אוכלוסיות צבי הים  -"יד הנדיב"ן קר, פ עם המכללה הימית"שת •

 (150,000$-עלות המחקר כ) 2011-מתחיל ויסתיים ב
 . תורמת שקיות עירוי ואנטיביוטיקה" פארם -ניו" חברת התרופות •

 :מחקר ומדע

 .נקבות צבי ים מטילות 6רכישת משדרים לוויניים והצמדה על  •
 .י חתך היסטולוגי"מציאת הזוויג עמחקר ל •

 , (ינסקי'טיקוצ. דרפרידמן ו. פרופ)פ עם מכללה ימית "גנטי חדש בשת מחקר •
, אצות, DNA, עוברים: ארגון והעברת דגימות מכל חופי הארץ, איסוף: קידום מחקרים •

 .עצמות שונות למחקרים שונים, תכולות קיבה, קרטין

 .יםבנושא בלוטי ים בצב( יאיר אחיטוב. פרופ)פ מול אוניברסיטת בר אילן "שת •
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ייצוג , (טורקיה וקרואטיה, איטליה, ספרד, ב"ארה) -ל"בחוקשר עם פעילות מחקרית  •

 .ג בכנסים בינלאומיים'פעילות רט

 MTSG - Marine Turtle) ג כחבר בקבוצת מומחים לצבי ים בים תיכון'רט/נציג ישראל •
Specialist Group ) בוועדה להישרדות מינים SSC – Species Survival Commission 

 The World)מטעם האיחוד העולמי לשמירה על טבע ומשאבי טבע השייכים לאום  •
Conservation Union, IUCN-International Union for Conservation of Nature & Nature 

recourses .) 

 (.CITES)בקשות היתרים לאחזקה וליצוא  •
 (.MTSG-ככחלק מתפקידי )לכל מרכזי ההצלה בים התיכון  Networkבניית  •

 (.'וכו  DNA, דם, תרבית בקטריות, צואה)דיגום וניהול מעבדה  •
ייעוץ ומתן חומר מדעי לסטודנטים ותלמידים העוסקים בתחום צבי הים על נושאיו , הדרכה •

 .השונים

 מינים פולשים
, ניקיון והאכלה, תצוגה, טיפול רפואי, העברה, איסוף - קליטת צבי מים מתוקים מוברחים •

 השמדה, הבאת מזון, קבמע, תחזוקה
 .בנושא סרטן פולש בבריכות חדרה עזרה •

 
 אזור פיקוח פלשת

 .פקח יומי ממלאי מקום

 :אקולוגיה
 .קורמורנים, עופות, חוגלות, יונקים: ספירות •

 :אכיפה ופיקוח
 .מבצע ערבות בסוכות •

 .מבצעי אכיפה איסור נהיגת רכב בחוף הים •

 
 :קהילה

בציבור על ידי מתן הרצאות בנושא לקהלי יעד חיזוק המודעות לנושאי שמירת טבע  •
 (.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 •

 .ביצוע והתווית שביל הולכי רגל ממעיין עין ירדה לתל גזר •
פ "לק מתוכנית שביל אופניים נחל גזר בשתמעורבות בתכנית פיתוח ושיקום מעיין עין ירדה כח •

 .שטיינברג' רשות ניקוז ומשפ
 .חסימת בריכת הנופרים לכניסת כלי רכב •

 ה שרון"מחו

  :כללי
  התגייסנו להנעים את שהות הילדים במקלטים ובסיורים ! העורף –מבצע עופרת יציקה

 .באפק
  בנוכחות נשיא  –אפק  יומו הראשון נפתח בגן לאומי ירקון במתחם –שבוע אהבה לסביבה 

  העתקת רקפות משטח ההרחבה  בירחיבוכלל  שמעון פרס.מר –המדינה , 
 עמדות , פיסול בחול, ים המדע, יום הצפרדע – ופעילויות המרחב אירועיתלב בשממשיכים לה

 .ועוד השבת צבי ים יחד עם צוות מהלי, ניתור בביצת זיתא, םלבנוני ניטור, הסברה

  נייה שנוער שפיים ופלמחים מגיעים לקורס של הרשות בדגש אחריות שנה ש –קורס נעורים
ה "ונציג ממחו השנה הצטרפו נוער גן יאשיה. סביבתית ואני כחלק מרשות הטבע והגנים

 .שפלה וחוף
  המדריכים ממשיכים למקצע את צוות –השתלמויות מדריכים. 

  ו הקיום בין אדם  לחברו סיורים המדגישים את ד, 7שנה . קלנסואה חפר –פרוייקט דו קיום

 .לטבע ובין האדם
 : וכמובן ממשיכים ב

  במסגרות שונות הדרכת חד יומיות לקבוצות 
  ס גורדון בבתים"אימוץ ביה –מעורבות חברתית. 

 חוף תל בהדרכות חוף וניקיונו"התנדבות עם יחידות צה. 
 סיורי מחליטנים והסברה באקדמיות. 

  קהילה שומרת טבע" במתכונתתוכניות ארוכות טווח פעילות" 



 9002ג "ח רט"דו  

 24 
 

 : ידיד החולות"תוכנית 

 ! זו השנה החמישית של התוכנית

מרכזיים בשרון בסיוע קהילות בשמורות וגנים ממשק קודמו בזכות התוכנית והקהילה פעילויות -
גן לאומי שפך , גן לאומי חוף השרון, שמורת טבע נחל פולג, גן לאומי אביחיל)ידיד החולות 

 ( שמורץ האירוסים בית חנן , ף פלמחיםשמורת טבע חו, השורק
הוסדרו שבילי , נעקרו מינים פולשים המשתלטים על בית הגידול, הושבו מינים בסכנת הכחדה -

 .נערכו מבצעי ניקיון ועוד, הוסדר שילוט, מטיילים

 . התכנית ממומנת מתרומות ומחסויות
 .משאבי זמן רבים מושקעים בגיוס התקציב להפעלת התכנית

ט על ידי אורלי מורג "הערכה ובקרה לתוכנית ידיד החולות במהלך שנת הלימודים תשסנעשתה 
 .במטרה לראות האם המטרות של התוכנית מושגות ,מהטכניון

ניכרה התפתחות חלק מהדברים שעלו היו ש .בסיום ההערכה יצא סיכום על התוכנית במבט כולל

לילדים יש אצל התלמידים כמו כן  אכפתיות ונכונות לעשות למען הטבע והסביבה, של ידע
 !!! ליבת הסיור בעיני התלמיד הינה הפעולהועוד נאמר כי . השקפות חיוביות על הטבע

 .הגדיל את מעורבות המורותאחת ההמלצות שניתנה היתה שיש ל
 :הצלחנו לגייסנכתב תיק תורם ו 2009בשנת 

 ₪  95,000 –חברת חשמל לישראל 
 ₪  75,000 –מתן 

 ₪  12,500 –ב "השגרירות אר

 ₪  10,000 –אמץ כיתה 
 ₪  7,500 –ק ירוק "שח

 ₪  18,000 –אפולוניה  –ערב התרמה 
 ₪  218,000: כ"סה

 

 :2009וקהילה שומרת טבע  "ידיד החולות"הספר השותפים לתוכנית בתי 
  

 שמורת אימוץ ס"שם בי  

 רימלט 1

-שפך פולג 

 דרומי

 בגין 2
-שפך פולג 

 צפוני

 ויצמן 3

לג השמורה פו

 העליונה

 אביחיל 4

גן לאומי 

 אביחיל

 אלדד 5
שמורת 

 האירוסים

6 

הדמוקרטי 

 . גדור צפוני אולגה

 גן רווה 7

שפך השורק 

ואירוס 

 ארגמן

 הרצוג 8

גן לאומי תל 

 גזר

 

  

שם 
הקבוצ

 שמורת אימוץ ה

9 

נוער 
חממיק

 ה

גן לאומי חוף 

 השרון

10 

נוער 

פלמחי

 ם

שפך השורק 

וחורשת 

 יםהצנחנ

11 

נוער גן 

 יאשיה

גן לאומי תל 

 קקון

 8ד "בה 12
פולג מתחם 

 הבסיס

13 

בסיס 

פלמחי

משעולי 

ובוסתני 
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 פלמחים ם

 שמורת אימוץ ס"שם בי  

14 

קלנסואה 

 חפר

גן לאומי נחל 

 אלכסנדר

 
 

ימי  
הדרכ

 ה

חיצוניים 
2009 

ימי 
הדרכ

 ה

פנימיים 
2009 

ימי 
 הדרכה

 2009כללי 

ימי 
הדר

כה 

2008 

ימי 
כה  הדר

2007 

 באחוזים
לעונת )

2008) 

 -31% 64 68 47 10 37 אפולוניה

נחל 

אלכסנד
 ר

36 7 43 28 73 53% 

 24% 292 275 342 20 322 מרכז הצלה

 13% 147 180 203 78 125 ירקון

שטחים 

 פתוחים

279 35 314 347 269 10%- 

 -7% 302 280 263 89 173 אחר

 -82% 86 100 18   אקולוגי

 2% 1147 1178 1211 239 972 כ"סה

 
 :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 2009שנת העבודה 

. ת"ם כסגן מנהל המרחב בנעהתחלף מנהל גן לאומי בית גוברין המתפקד ג. 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. ונכנסה ממלאת מקום לתפקיד
תוח היישובים פקח אחד לכלל העבודות במרחב ופקח ייעודי לפיקוח על פי, שני פקחי תשתיות

 .בתחום הפיקוח האזורי נשמרה יציבות. במזרח לכיש
זאת למרות המצב , 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. יקרשלילי  על רווחיות גן לאומי בית גוברין בע
 .בפעילות לקהל הרחב בגן לאומי אשקלון

הייתה שנה ראשונה עם , "לביבה חמה ומתוקה"מעבר ל, הפעילות שבלטה במרכז החינוך וההסברה
 . כלל בית הספר המשתתפים בתוכנית שקמה

 

 :נתוני מבקרים

 

 אתר

מבקרים 

2008 

 מבקרים

2009 

הישג 

נדר

 ש

שינוי 

באחוזי

 ם

בית 

ובריג
 165,400 ן

141,222 

7% 15%- 

 10% 5% 236,000 215,000 אשקלון

 -1%  377,222 380,400 כ"סה

 
 :כספים

 2009רווחים  2008רווחים  אתר

 231,698 421,431 בית גוברין

 -583,096 -767,237 אשקלון

 -351,371 172,935 כ"סה
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 :הדרכות

 באחוזים שינוי 2009שנת  2008שנת 

433 606 40% 

 

 :אירועי אכיפה

 שינוי באחוזים 2009-אירועים ב 2008-אירועים ב

123 130 5% 

 

 אזור פיקוח שפלה דרומית
 :פיתוח

שטח הגן הלאומי . קיימת רעייה של משפחת אל עזי 2008בתחום גן לאומי תל צפית שהוכרז בשנת 

. ת בתקנון ההכרזה בכפוף להסכם רעייההרעייה בתחום הגן הלאומי קיימ. דונם 2,884 –הוא 
במסגרת . בשנת עבודה זו הוסדרה הרעייה ובעיקר מתקני הרעייה שהיוו מפגע נופי למרגלות התל

 :ההסדרה ננקטו הפעולות הבאות
 הכנת תוכנית עבודה לניקיון וחסימות. 

 תאום העבודות עם בעלי העדרים. 

 עבודת ניקיון בעזרת כלים מכנים. 

 שטח הגן הלאומיפינוי הפסולת מ. 

 :תכנון

, להוות את אחת התוכניות המרכזיות בהן נדרשנו ליזום ולהגיב, גם בשנה זו, תכנון מזרח לכיש המשיך
המשכנו בקידום שמורות הטבע . אל מול הפיתוח, על מנת שהתוכנית תחזק את תחום השימור

 .ונהבתחום התוכנית ובהן שמורת טבע גבעות גומר והרחבת שמורת גבעות גד צפ

 :אקולוגי
במקביל לניסיון לאפשר סניטציה טובה יותר , בשל עליה במספר התנים ורצון לצמצם את מספרם

י מלכודת "הלכידה מתבצעת ע. בשטחים הפתוחים החלנו בהפעלה של מלכודת באזור תל צפית
ם אך אינ, 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 –שני יישובים נוספים מתוכננים להרחבה . מרשם וחרוב, חזן: יישובים חדשים
 (.א מצורפת"ראה תצ)הרחבתם טרם החלה 

 .במימון משרד השיכון, ח תשתיות שלנוי פיקו"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 . מישור החוף הדרומי
 .ועד לים 40לרוחב מרחב שקמה מכביש 

 :טיפול במינים מתפרצים

ממשק לטיפול בשיטה מכחילה בשמורת טבע כורכר רוחמה בשיתוף הקהילה המקומית היווה את 
במהלך פעולת הממשק נחשפו מחשופי כורכר . עיקר העשייה בתחום זה במישור החוף הדרומי

ביצע את  17 – 13גילאים ס מקצועי לנוער ב"פלוגות וביה 9וליס המונה 'בסיס ג. בערוץ נחל דורות
החיילים הם אלו . בכל יום עבודה הוזמנה לשטח פלוגה אחרת ביחד עם מפקדה. מירב העבודה

 . שביצעו בפועל את פעולות הממשק
 :במפגש עם הבסיס נבנתה תוכנית עבודה שהגדירה את שיטת עבודה 

 .סיור רגלי –הכרת השמורה  .1

 .ה כמרחב מוטה שימורהצגת תוכנית מרחב שקמ? הרשות מהי –תכנים  .2
 .סוג הממשק ושיטת העבודה .3

 .ה שפלה וחוף"פעילות יצירה והפעלה עם מחו .4
 :תכנון

לצד ההפקדה . פעולה זו מהווה אבן דרך בהתקדמות התוכנית. תוכנית שקמה הופקדה להתנגדויות

להיות מוקד משיכה לגורמים רבים , גם בשנה זו, הובלת מנהלת שקמה המשיכה, להתנגדויות
הובלת המנהלת תמשיך להוות יעד . מרכזת תוכנית חינוכית ועוד, פקח אזורי, מנהל מרחב: חבבמר

 .2010מרכזי גם בשנת 
 שמורת חולות ניצנים

 :אכיפה

הפעילות כללה מספר . בשנה זו המשכנו באכיפה אינטנסיבית לאורך חוף הים למניעת נסיעה
פעילות רבה . וחלקם ברירות משפט חלקם אזהרות –מפגשים  68בהם תועדו , מבצעים מרחביים

 .נערכה בשיתוף עם משטרת אשקלון שפעלה גם היא בתחום
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נדע מעט יותר לאחר הספירה . התמודדנו עם איום הצייד הלא חוקי על אוכלוסיית הצבאים בשמורה

 . באשר לפגיעה באוכלוסיה 2010השנתית בשנת 

 .יידצייד צבאים בזמן הצ 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

. במרחב ובשמורהשל חישוף הדיונות בשמורה היווה את הפעולה האקולוגית העיקרית ' 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

ל בכיסוח ובריסוס ימשיך טיפו. 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

הפעילות כללה בעיקר סקרים ימיים מול שמורת ים . בשנת עבודה זו נכנסנו לפעול בתווך הימי
נחשפנו לבית . י וצפר ימי"הסקרים נערכו בניהול מנהל שמורת ניצנים ובשיתוף איש מחמל. אבטח

. בנוסף לסקרים ערכנו מעט הסברה ואכיפה. גידול חדש שעד לשנה זו כלל לא התייחסנו אליו

 .בר שסייע רבות בלימוד התחוםד, לקראת סוף שנת העבודה סיימנו לאפיין את התווך
 .נכנס לתחום ההסברה והאכיפה בצורה מסודרת ומשמעותית יותר 2010בשנת העבודה 

 ן לאומי אשקלון
 :פיתוח

המערכת . המרחיב את תחום ההשקיה גם לחניון הלילה, של מערכת ההשקיה בגן' בוצע שלב ב

ן הכספי הדבר מאפשר חיסכון מעבר לחיסכו. מאפשרת ניצול מים מליחים להשקיית הדשאים בגן
 .ח"אש 100-כ' עלות הביצוע של שלב ב. במים שפירים בהם הושקו הדשאים עד כה

 :ניהול הגן
, 16:00בשעה . בשנת עבודה זו החלנו לסגור את הגן למבקרים בתום משמרת היום בעונת החורף

 .ת הפעילותהחלנו בסגירת השער המזרחי לאחר שעו. כבכל גן אחר ברשות שערי הגן נסגרו
. בחודשים יולי ואוגוסט החניון הופעל גם בימי חמישי. במהלך הקיץ הופעל חניון לילה בסופי השבוע

 .לחניון היה ביקוש רב וניתן לסכם את הפעלתו כהצלחה

 .לראשונה הפעלנו את מרכז השירות למבקר במרכז הגן
 :אירועים

ים נערכו בימי שבת או חג וכללו פעילויות האירוע. לראשונה קיימנו אירועים לציבור המבקרים הרחב
 .שונות למשפחות המבקרים

הפעילות המשותפת עם העירייה בתחום זה . פסטיבל הבריזה חזר לגן, לאחר מספר שנות הפסקה

 ...הקמת גדר מזרחית לגן ועוד, הביאה לשיפור מספר תשתיות בגן כמערכת חשמל
 

 גן לאומי בית גוברין
 :תכנון

. ע החדשה וסיימנו את הטיוטה הראשונה"החלנו בכתיבת התב. גן מספר תוכניותבשנה זו קודמו ב

סינגל האופניים ומערת . לחניון נבחר מקום בסמוך למתחם הצידונית. החלנו בתכנון חניון לילה
 .שטופלו רעיונית בלבד, הנקבות היוו מוקד תכנון נוסף

 :קהל וקהילה
ך התקיים לראשונה עם הפקה "סטיבל התנפ. הופעלה בשנתה הרביעית" חורף חם"תוכנית 

 .מקצועית
 :אירועים

המשבר הכלכלי הוא ההסבר לירידה במספר . בשנה זו ירדו מספרי האירועים בצורה משמעותית

ביום זה נערכו בגן . לאומי-אירוע ציבורי שראוי להזכירו היה יום נדידת הציפורים הבין. האירועים
י "שוחררו מספר עופות פצועים שטופלו ע, בנוסף. יפוריםהפעלות שונות והסברה בנושא נדידת צ

 .לאומי-זו השנה השנייה בה קיימנו את יום הנדידה הבין. המרפאה באפק
 מרכז חינוך והסברה

 :עופרת יצוקה

במסגרת המבצע פעל מרכז החינוך וההסברה להנעים . תחילת השנה הביאה איתה את מבצע עופרת
היווה " לביבה חמה ומתוקה"מבצע . י פעילות במקלטים"בתה עאת זמנם של הילדים בשדרות וסבי

 .מענה ראוי מצדה של הרשות והביא צד נוסף בהתנהלותה אל מול המועצות המוניציפאליות
ה שפלה וחוף ומרכזי חינוך "י מחו"הדרכות בתחומי המרחב ע 96במסגרת המבצע ביצעה הרשות 

 .אחרים מכלל הרשות
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 :תוכנית שקמה

יוותה את שנת הפעילות הראשונה של התוכנית בהיקף של כלל בתי הספר המשתתפים ה 2009שנת 

במסגרת הפעילות נערכו השתלמויות מדריכים . 'כיתות ד 11במסגרת התוכנית הופעלו . בתוכנית
 .ומורות

 .'עתידה התוכנית להתרחב ולפעול גן בכיתות ה 2010בשנת העבודה 
 :הדרכות

 מספר ימי הדרכה האתר

 231 בריןבית גו

 31 אשקלון

 29 ניצנים

 204 שטחים פתוחים

 96 עופרת יצוקה

 15 שונות

 606 כ"סה

 תודות

יוסי ורפאל שפעלו תחת עומס רב ותוך עשייה עשירה בכלל , רונן, קובי, לפקחי המרחב איתמר
 . התחומים

על ניהול . גןלחנן ולאנשי גן לאומי אשקלון על קידום חניון הלילה והעלייה במספר המבקרים ב

 .אירוע הבריזה בצורה מרשימה
 ...רענון הגן בתוכניות חדשות ועוד, "חורף חם"לשרון ולאנשי גן לאומי בית גוברין על פעילות 

ה שפעלו תחת איום הקאסמים במבצע עופרת יצוקה וייצגו את הרשות "דיוד ולבנות המחו, לליבנה
 !בכבוד רב

. ם את המשך הפעילות באתרים קולטי קהל ללא תשלוםלמוריס ולעובדי צוות התחזוקה המאפשרי
 .יום-על העבודה פיזית הקשה הנדרשת מכם יום

 .להלנה שמסייעת רבות בניהול המרחב ותמיד נכונה לספק עזרה לגורמי המרחב השונים

שמהווים נקודת חוזק ומאפשרים למרחב להתרכז  G.I.S-לאנשי מטה המחוז ולבנות שבמזכירות ועל ה
 .בעשייה

השתתפותכם סייעה ". לביבה חמה ומתוקה"שהשתתפו במבצע , למרכזי החינוך וההסברה השונים
 .הנעימה את זמנם של ילדים החיים בתחום המרחב בשעות לא קלות, וחשוב מכך, לנו רבות

 

 ש"מחוז איו
 

 מגמות עיקריות
חונית עלול אי יציבות ביט. המצב הביטחוני הנוכחי בזירה הפלשתינית יימשך בעצימות נמוכה .1

 .להשפיע על היקף המקרים וההכנסות

 .מחסור במים וקשיים בפיתוח מקורות מים חלופיים יגרמו לפגיעה בשמורות ובערכי הטבע .2
 .הרעלות ומפגעי סביבה, צייד בלתי חוקי, כריתות: התגברות הפגיעה בערכי הטבע והמורשת .3

 .המשך פעילות מחקר וסקר בנושא הטבע והמורשת .4
 .רים ושימור ארכיאולוגיהמשך פיתוח את .5

 :משימות עיקריות שבוצעו
 אקולוגיה

סייע  בקבלת נתונים טובים להבנת  –מחנה אקולוגי נחל תקוע ואדי חריטון   –סקרים ומחקרים  .1

 .המערכת האקולוגית בספר המדבר
 .במניעת הרעלות ושמירה על ערכי הטבע וטיפול בנזקי חקלאות מהווה גורם משמעותי ביכולותינ .2

פריצת דרך בהבנת השפעות הגדר  –תוכנית ניטור חיות הבר ומעקב אחר השפעות המכשול  הכנת .3
 .על  אוכלוסיית חיות הבר

 .ט על פי התוכנית בעיינות קנה ובמיגור מינים פולשים"ביצוע פעולות ממשק בש .4

 .התמודדות עם נזקי צמחים פולשים בשמורות טבע .5
 .ה חיצוניקבלת סיוע ממומח –התמקצעות בטיפול בפולשים  .6

 .אך המאמץ שווה –ממשק נשרים במדבר יהודה מצריך משאבים  .7
 .אמברוזיה בנחל פצאל', טבק השיח בנחל אוג, קוקויה בעין פרת –מיגור מינים פולשים ומתפרצים  .8

 .ח לאורך מכשול התפר ובחינת מידת ההשפעה על חיות בר"לימוד והכנת תוכנית ניטור פעילות בע .9
 (.ערבות יריחו ועיינות צוקים, עיינות קנה סמר)ממשק מאושרות מימוש המלצות מתוכנית  .10

 .בבקעה וניטורן( כאינדיקטורים סביבתיים)תמיכה באוכלוסיות עטלפי חרקים  .11

 ביצוע של התוכנית לסקר  השפעות קו התפר על בעלי חיים –קו התפר  .12
 .סקר מינים בהר חברון המשך .13

 .מצוקי דרגות', ל אוגנח, בצומת הלידו: תחנות 3הוקמו  –תחנות מידע  .14
 .בדיקת השלוליות –נחפרו בגן לאומי  נבי סמואל ובאום ריחן : שלוליות חורף .15

 פיתוח 
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 :עיינות צוקים

 .התקנת מעלון להורדת נכים לבריכת התמר .1

 .שיפוץ שירותי גברים .2
 .שיפוץ מבנה קיים והפיכתו למרכז שירות למטייל .3

 אתר הטבילה
 .הקמת מכרז שירות למבקר .1

 .העץ ומעקות כחלק ממערך הטבילה השלמת במת .2

 .השלמת פרגולה ובמת עץ בין מבנה החנות למבנה השירותים .3
 .נטיעת דקלים וצאלונים .4

 .השלמת רחבה שבין סככת הטבילה לבין מבנה השירותים והחנות .5
 הרודיון

 .המשך עבודות השימור בארמון העליון .1

 .קידום תוכניות הפיתוח של המבואה והשירותים .2
 אום ריחן

 .ון שבילי אופניים והשלמת תוכנית לנגישות נכים לרחבת בית היערןתכנ .1
 נבי סמואל

 .שיפוץ מערכות קימות .1
 .השמשת שולחנות פיקניק .2

 .גידור ושילוט .3

 עין פרת
 (.עבודה עצמית)שיפוץ בריכת שחייה והקמת  רחבות וטרסות  .1

 .החלפת קו חשמל שנגנב .2
 .ו בעת שהותם בשמורהבוצעו שני פינויים באמצעות מסוק של מטיילים שנתקע .3

 עין מבוע

 .סיום השלב הראשון של פיתוח האתר .1
 .'הכנת מכרז לשלב ב .2

 .ט ארכיאולוגיה"פ עם קמ"שימור עתיקות שנתגלו בשת .3
 בטיחות

 .המשך פעילות משפטית  בנושא אסון קומראן .1
 .סיורים ופגישות בנושא קידום מוקשים באתר הטבילה .2

 .השלמת ציוד כיבוי אש ובטיחות באתרים .3

 .התקנת מערכת מצלמות היקפית מערכת כריזה בקומראן .4
 .הקמת מערכת כריזה בעין פרת .5

 .תכנון מערכות כריזה וצילום היקפי באתר הטבילה .6
 :מסקנות מיישום תוכנית העבודה של המשרד

 .מחנה אקולוגי בשמורת  טבע נחל תקוע -אקולוגיה  .1

 .האוכלוסיהתמיכה בנשרים במדבר יהודה הוכיחה את עצמה בעליה בגידול  .2
פיתוח שיתאים את  –קהל רב פוקד את אתרינו לכן יש להרחיב את אפשרויות הבילוי בחיק הטבע  .3

 .האתרים לגידול במספר המבקרים
 :לקחים ארגוניים בתחום התשתית והמקרקעין

קשיים באישור תוכנית פיתוח והיתרי בניה גרמו להאטה משמעותית ביכולתנו להוציא לפועל ולשפר  .1

 .הביקור באתרינו את איכות
ש  התקיימה פעילות אכיפה ענפה כמו גם מבצעי "בסביבת העבודה הביטחונית הייחודית לאיו .2

 .לכידת ציידי צבאים בבקעת הירדן ומניעת כריתה בלתי חוקיים, אכיפה
 

 ש"סיכום מנהל מחוז יו
 :בלטו אירועי אכיפה במספר תחומים

ל באזור "צה' ו מבצעי פיקוח ותגבור תודעת יחלצורך מניעתם נערכ –צייד יעלים במדבר יהודה  .1

 .נרשמו הצלחות אך הצייד נמשך
גניבת סככת התצפית בראש צוקים  ונשרפה  –חבלות בשילוט ובמתקנים בשמורת מצוק ההעתקים  .2

 .סככה חלופית שהוקמה במקום
 .ו ציידיםנתפס, ריכוזי מאמץ בנושא האכיפה 8התקיימו  –המשך פעילות אכיפת חוק צייד בלתי חוקי  .3

מבצעים באזור מדבר יהודה בדגש על מטיילים וצייד  8התקיימו  –מניעת פגיעה בערכי טבע מוגנים  .4

 .יעלים על ידי בדואים
פ עם משטרת ישראל נערכו "נוצר שת –מספר אירועי אלימות חמורים בשמורת עין פרת ובעין מבוע  .5

 .תרגילי אכיפה
 .פרת נגנב כבל חשמל המספק חשמל לשמורת טבע עין .6

פעילות מבורכת של מרכז ההדרכה והצטרפות של כוח אדם נוסף למערכת זו תרמו לקירוב שמירת  .7
 .הטבע לקהילה

 .מספר אירועי פינוי מבקרים משמורות קניונים במדבר יהודה עקב חשש לשיטפונות .8
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 .השתלמות יחידתית בתחום השימור בתל אביב תרמה לידע המקצועי ולגיבוש חברתי ביחידה .9

 .ו בשני מקרים שלטים בגן לאומי סבסטיההושחת .10

 .סקר מפגעי בטיחות בעין פרת .11
 :משימות עיקריות שבוצעו חלקית

 .עדכון והתאמת צווי המנהל לחוקי שמירת הטבע –חוקים וצווים  .1
 .מתוכננים 3מתוך  2בוצע תרגול  –תרגול מצבי אכיפה  .2

 .קומראן והרודיון, עיינות צוקים–דפדפות לאתרים  –הסברה  .3

 .הוחל בעבודות שימור בארמון העליון –וח הרודיון פית .4
 :סיכום מבקרים באתרים

 2008 2009 

 64,028 62,853 מבקרים בגן לאומי הרודיון

 284,164 424,398 מבקרים בגן לאומי קומראן

 80,660 70,626 מבקרים שמורת עיינות צוקים

 73,340 73,964 מבקרים בשמורת עין פרת

 31,850-  המבקרים באתר הטביל

 

 :משימות עיקריות שבוצעו ולא תוכננו

 2008 2009 

 12 38 מקרים שטופלו בפגיעה בשמורת טבע 

 5 3 הרעלות

 10 9 אירועי חילוץ מטיילים 

 49 60 פגיעה בערכי טבע מוגנים

 -מבצעים למניעת צייד בלתי חוקי שבוצעו 
 תאילנדים

10 8 

 1 0 ביוב

 6 0 אירועי בטיחות

 1 0 כריתת עציםאירוע 

 1 0 סימון שבילים

 140 213 פגרים שהועברו לתחנות האכלה לנשרים

 30 9 הסרת בלתי חוקי שילוט

 33 0 אכיפת חוק עבירות שטופלו

 9 12 עדרים שגורשו מתחומי שמורות טבע

 8 10 טיפול בשריפות

 26 34 צייד בלתי חוקי

 1 1 בניה בלתי חוקית

 48 49 ל"תיאום אימוני צה

 82 87 י חיות בר מקרים שטופלו"נזקי חקלאות ע

: במסגרת מניעת מחלת הכלבת נורו
 שועלים, תנים, כלבים

324 610 

תוכניות תשתית שנבדקו על ידי פקחי 

 היחידה

139 195 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 9002ג "ח רט"דו

 409 

 מחוז הדרום

 

 האזורים השמורים צבועים ירוק, מראה המחוז בגוגל
 

 
 

 

 :העבודהנושאים משפיעים בשנת 
 

 והגברת האימונים בשטחי האש בדרום, מבצע עופרת יצוקה רצועת עזה. 

 קיצוץ בתקציב המדינה -הקפאת תוכנית עבודה  -תקציב המדינה לא מאושר 

 חילופי ממשלות, 18-בחירות לכנסת ה 

 
 בקרה תקציבית לתוכניות העבודה, תוכנית התייעלות ברשות ובמחוז. 

 ל חדשים בנגב "סיסי צהב, תשתיות ארציות: פיתוח הנגב 

 הוצאת היתרי בנייה ורישיונות עסק באתרים. 

 

  מפלסי ים המלח,  "מובל השלום"תכנית 

 ח שטחים פתוחים"פיתוח שטחי חקלאות ע 

 החלטות הממשלה בנושא אנרגיות חלופיות 

 משבר המים במדינה 

 
 :אירועים מיוחדים בשנת העבודה

 

 פרויקט החלפת כבל רכבל מצדה 

 קבלת פרס נשיא המדינה -במכתש רמון  שיקום מחצבות. 

 רכישת משאית מנוף לאספקת בשר לתחנות , הפעלת מערך הטיפול באישוש הדורסים בנגב

 .משדור טלמטרי מעקב וניטור אוכלוסיית הנשרים בדרום, לכידת נשרים, האכלה
 

 :נושאים מרכזיים בשנת העבודה
 

 :קהל וקהילה



 9002ג "ח רט"דו  

 404 
 

 

 עקב מצב הביטחון, הלירידה במספר המבקרים באתרים קולטי ק •

 .שיפור השרות למבקרים באתרי הרשות והפעלות מיוחדות בחגי ישראל •
 .כתיבת נהלים,שיפור הביטחון והבטיחות  •

 .פזורת הבדואים, מערכת החינוך, ל"צה: הגברת פעולות יחידות ההדרכה בדגש •
 .פ גורמי חוץ"הכנת תכניות לחינוך והדרכות בשת •

 

 אדם וסביבה במצוק מכתש רמון
 

 
 

 :התחום האקולוגי

 
 המשך פרויקט אישוש אוכלוסיית הדורסים וחידוש ההסכם לחומש הקרוב •

 .מניעת הרעלות, טיפול במינים מתפרצים, טיפול בנזקי חקלאות •
 .התנעת פרויקט מחשבי כף יד לשיפור איסוף המידע וניטור הפעולות שלנו •

 .פ אקדמיה"ים ובשמורות ובשתביצוע תוכניות ממשק אקולוגי וסקרי ערכיות בשטחים הפתוח •

 .קטות ועוד, חוברות, דורסים, יעלים, צבאים: ח"ביצוע ספירות  בע •
 .פ האקדמיה"בשת, מעקב רצף שנות הבצורת וההשפעות •

 
 :פיקוח ואכיפה

 

 .ייזום מבצעי אכיפה מיוחדים כולל פיקוח אווירי •
 .ש ובחגי ישראל"העמקת הפיקוח בסופ •

 .והמשטרה הירוקה, פ משטרת ישראל"ושת, חוק השתלמויות וחיזוק  הפקח כאוכף •
 

 
 :והשטחים הפתוחים, הכרזות, תכנון

 

 לאור החלטת שר החקלאות, הרחבת נחלות והכשרות חקלאיות חדשות ונרחבות בנגב 

 במכתש רמון 2הרחבת מצוקי הצין , נחל שיזף:  הכרזת שמורות וגנים חדשים 

  ל להפקדה ואישור"ט וג"קידום ש. 3הר הנגב  ,חולות עגור: שמורות שאושרו. 1הרחבת הר הנגב. 

 מקומיות ומפורטות בדגש הכוונת הפיתוח וייזום, מחוזיות, ליווי תוכניות מתאר ארציות 

  ( ש ועוד "מטרופולין ב, פ בני שמעון"ש, אורון צין החדשה, דרכי הבשמים) תוכניות משמרות 

   לות עגור צפוןוחו" קול אמריקה"קידום ההסכמות לשימור ופיתוח בשטחי. 

 מנהל התכנון ועמיתים, פורום ירוקים מחוזי, פ לאתגרי השימור עם קהילות מקומיות"שת. 
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 :תחום שימור עתיקות ואתרים

 

 עין גדי, מצדה, תל ערד, שבטה: פעולות לשיקום ושימור עתיקות באתרים •
 .מצדה ועין גדי ובשמורות הפתוחות, ייזום פעולות משמרות מיוחדות בשבטה •

 
 :תשתיות ומחצבים, תוחפי

 

 .ליווי תוכניות לאנרגיות חלופיות סולריות וטורבינות רוח •
 .ל ציר צבעי הרמון"צ וחרסית שוקולד במכתש רמון ותוכנית ג"קידום שיקום מחצבות החד •

 רכבות, חשמל, קווי מים, דרכים: ליווי תשתיות ארציות •
 .ואתרי מפעלי ים המלח, טיםאתרי מכרות הפוספ, ב 14א "ליווי כרייה ומחצבים כולל תמ •

 .ליווי תכנון והקמת יישובים חדשים והרחבות קהילתיות •

 .ליווי תוכניות וביצוען -ניקוז נחלים  •
 

 :ל"צה
 

 ב ערבה"ל אוגדת עזה וחטיבת מג"השלמת האמנות מול רפא •
 .ש בגבולות וגדר ההפרדה"הבט, ל יורד לנגב"ליווי צה •

 .ועוד 1ד "בבה, יםדרגי מפקד, חינוך והסברה ביחידות השדה •

 .ליווי תרגילים גדולים בנגב •
 

 :משאבי אנוש
 

 מיסוד נוהלי קליטת עובדים יומיים •

 .קליטת ממונת משאבי אנוש והעמקת השרות לעובדים במחוז •
 .איוש ובקרת החלפת בעלי תפקידים במחוז •

 
 .יזום דלת פתוחה למפגשים אישיים של העובדים עם מנהל המחוז •

 עובדים חדשיםהכשרה וחניכת , קליטה •
 .מזכירת המחוז המיתולוגית, ל"פטירתה של שרה פלדמן ז •

 .תכנון וביצוע -מערך השתלמויות במחוז  •

 
 :השבחת התנהלות המחוז

 
 .בלכידות מעורבות ושותפות העובדים ומטה המחוז •

 היתרי בניה, משאבי אנוש, מנהלי מרחבים, פ"תו: במיסוד פורומים כגון •

 .ב"בקרת החלטות וכיו ,הנהלת המחוז, פורום פקחים
 ועובדים , מטה, מנהלים -והעברת משובים , יחס ותשומת לב אישית, חיזוק קשרי העבודה •
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 מחוז אילת

 

מנהל מחוז אילת 

דורון ניסים

מנהלת משרד

 פליקסברודטגלי 

בקרה תקציבית

בוחבוטענת 

אקולוג מחוז

ר בני שלמון"ד

 ה"מחומנהלת 

יעל וינקלר

ממונה אכיפה     
(לא מאויש)

סגן מנהל מחוז

אסף הברי

מרחב מפרץ אילת

מנהל שמורת 
האלמוגים 
אבי גדליה

ביולוג 

המפרץ 

אסף זבולוני

פקח 

המפרץ 

נעם משי

מנהל חי בר 

שי קבסה
פקח הרי 

אילת        
אסף הברי

פקח ערבה 
דרומית 

ראובן הפנר

פקח נחלים 
גדולים    
גיל עברון

              
מטפלת ראשית

שני שחל

פקחים

 זוהר עומרי ויאיר

מנהלת חנות

        יפה

 פטרה-קופה 

פקח 

תשתיות 

יוסי שדה

מרחב ערבה דרומית

מנהלת חנות

נעמה

   קופה

, מרים, רותי

דינה ומיכל

פקחים

זיו , יוסי, דרור

וחי

 
 

 
 
 

 מאפייני פעילות המחוז -כללי 
 .נבחרים השנה הוכנה תכנית מגירה שמטרתה הגנה על מינים. ההתייבשות בנגב -

 .י יועץ חיצוני בהקשר של שירותי הצלה למבקרים"סטאטוס החוף בשמורת האלמוגים נבחן ע -

ש בשמורת טבע והקמת תשתיות "בט)ל בגזרת הגבול המערבי "עבודה מרובה מול גורמי צה -
 (. מודיעיניות

 .הכשרות והקמת צוות פקחים לסיוע ממחוז דרום, תרגילים -זיהום ים מניעת  -
 .ים במצבת כוח האדם המחוזיתשינויים רב -

 .עות"הכרזת וקידום שמורות וזירוז תהליכי אישור תב -תכנון ופיתוח  -
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פקח טיולים ועזרת צוות שמורת /פקחית, י פקח התשתיות"האזור מתוחזק ע. חוסר בפקח הרי אילת -

 .האלמוגים בבדיקת חניוני לילה

 (.יות משותפותמניעת זיהום ים ופעילו, ל"צה, אכיפה)פ עם מחוז דרום "שת -
ריבוי עבודות תשתית במרחב מחייב התייחסות מקצועית בשלבי התכנון ופיקוח צמוד בשלב  -

 .הביצוע
 (.חקלאות ותיירות)ריבוי מיזמים אזוריים הדורשים התייחסות מקצועית  -

 .אילת של שביל ישראל באופניים-תכנון מקטע שחרות -

 
 תכנון אזורי

מתכנן למזעור נזקים /שיח עם היזם-בדיקתן וניהול דו, תיותריכוז תכניות חיצוניות למיזמים ותש -
 .לטבע ולסביבה

מועדון צלילה לנכים בחוף , מסוף טאבה: מיזמים אזוריים עיקריים להם הוגשה עמדת מחוז אילת  -

כרכרות שלמה ,  חוות גמלים בנחל שלמה ,מרכז חוף אלמוגמלון , הרחבת מלון הנסיכה, הדרומי
הרפסודה , חוף הדקל, נמל אילת, ממשה בנמל אילת, ריף-דולפין, (מהחוות חמורים בנחל של)

תבלינים וחקלאות , דגי נוי-יוסי שטיין, (ערבה)מסוף רבין , (גבעות אילת)שכונת רמת בגין , הלבנה
בנחל  פנטזיה דרומית, תמלחת בחוף הצפוני/שאיבת וסניקת מי ים, חוות נירן רוזנפלד, (פ.ג.פ)ימית 

מיזם  ,תכנית לשיקום מחצבת שחורת ,חוות רודד, שטחי אחסון למכוניות, ל רודדכרייה בנח, רודד
 ,הרחבת קבוץ סמר, בישובי חבל אילות חוות סולריות, טורבינות רוח, ארכיאולוגי בעברונה-תיירותי

 ,מלון איגרא בתמנע, ערבה מיינס-מכרות תמנע ,שדה התעופה תמנע, סוגיית הכרייה בחולות סמר

. א.דרישת מ, רנדל'ע חוות, בשחרות בר מדבר, חאן שחרות ,ומפוסט באזור יטבתהתכנון לאתר ק
תכנון מתקדם של מאגרים לאורך הערבה , חבל אילות להכשרת שטחים חקלאיים ביהל וביטבתה

 (.חבל אילות)הדרומית 
 

 תשתיות בביצוע ובפיקוח המחוז

 .90וכביש  40לאורך כביש  161קו מתח עליון  -חברת חשמל  -
 .בקטע שבין אילת לתמנע 90שדרוג והרחבת כביש  -רה הלאומית לדרכים וחברת דרכים החב -

 .קידוחים במסגרת הכרייה במפעלי תמנע –( אהמסה)ערבה מיינס  -
 .קו באר אורה אילת -מקורות  -

שדרוג צירי הטשטוש ותכנון תרנים לאמצעים , איסוף והצבת בולדרים למחסומים - 80ר "אוגמ -
 .מודיעיניים

 

 ם סטטוטורי והכרזת שמורות טבעקידו
 .הוכרזה שמורת טבע ים האלמוגים -

 (.הרחבה לנחלים גדולים)הוכרזה שמורת טבע נחל גרזי  -
 .של שמורת טבע מסיב אילת 1אושרה הרחבה  -

 .חיון-נחלים קצב -אושרה הרחבת שמורת הנחלים הגדולים  -

 .המשך קידום שמורת טבע חולות סמר -
 .ברונההמשך קידום שמורת טבע ערבת ע -

 .המשך קידום גן לאומי חוף דרומי במפרץ אילת -
 

 פיתוח

 .₪ 20,000גידור ושילוט האתר הארכיאולוגי בעלות של  -מקדש הנמרים  -
 . סיום התכנון לקראת פרסום מכרז -בר יטבתה -כלוב ברדלסים בחי -

מתעכב . בשלבים סופיים של תכנון, על פני כמחצית שטח חדר החושך -בר יטבתה -כיתת לימוד חי -
 . בשל החלפת יועץ המיזוג

ג ובהמשך לדיון במועצה הארצית "התכנית מוכנה להצגה בפני מליאת רט -בר יטבתה -ע חי"תב -
 . לגנים לאומיים ושמורות טבע

האתר מיועד להיכנס לפרויקט ההנגשה בין עשרת האתרים הראשונים  -בר יטבתה -הנגשה בחי -

 .ברשות
טרם , 12צ דורשת הסדרת הצומת מכביש "עמדת מעם אך התכנון הושל -מבואת הקניון אדום  -

 .אישור המבואה
  .שלב בחירת אדריכל לתכנית -ע שמורת האלמוגים "תב -

 (.מדידות) של תכנוןשלבים ראשוניים  -גן לאומי חוף דרומי  -

 .קידום התכנון -שוניות אלמוגים מלאכותיות בחוף הצפוני  -
 

 כוח אדם
 . בה דרומית וסגן מנהל מחוזמינוי למנהל מרחב ער –אסף הברי  -

 .בר יטבתה-מינוי למנהל חי -שי קבסה  -
 .בר יטבתה-מינוי למטפלת ראשית בחי -שני שחל  -

 .מינוי למנהלת משרד מחוז -גלי פליקסברודט  -
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 .עוברת למחוז מרכז –פנינה ליבנה  -

 .לבקרה תקציבית –ענת בוחבוט  -

 .ש"עובר למחוז יו –דודו זכאי  -
 .וןעוברת לצפ –שירי בירן  -

 .מינוי לפקח באלמוגים -דרור קומט  -
 .מינוי לפקח באלמוגים -יוסי חדד  -

 .מינוי לפקח באלמוגים -זיו נדר  -

 .בר יטבתה-מינוי לקופאית בחי -פטרה טנצר  -
 .מינוי לאקולוג מפרץ אילת –אסף זבולוני  -

 
 פיקוח ואכיפה

פקח תשתיות , אקולוג, זתכנית פיקוח בסופי שבוע כוללת מלבד פקחים אזוריים גם את מנהל המחו -

הרי אילת , ערבה דרומית)בכל סוף שבוע מפקח תורן בכל אחד מאזורי הפיקוח . ופקח טיולים
 (.ונחלים גדולים

 .מבצעי אכיפה והסברה מרוכזים במפרץ אילת ושמורת ים האלמוגים -" קו כחול"ימי מבצע  2נערכו  -
רים מתאילנד המועסקים במשקים נערך מבצע הסברה וחיפוש בכליהם ומגוריהם של עובדים ז -

 .לאיתור פעילות צייד לא חוקי, החקלאיים בחבל אילות
 .מפקח ומתחזק את החוף הדרומי הלא מוכרז כשמורה, צוות שמורת האלמוגים -

נערכו מבצעי ניקיון רבים עם גופים אזרחיים והתנדבותיים רבים באתרי ובנחלי המרחב וכן בחופי  -

 .מפרץ אילת
נחל גרזי וצוקי שיירות וכן שדרוג  -סימון גבולות ושילוט בשמורות טבע שהוכרזו מאמץ רב מושקע ב -

 .הסימון בצפון שמורת טבע מסיב אילת
נסיעה פרועה על החולות מזיקה לצומח ולחי . האזור בתהליכי הכרזה. מאמצי אכיפה בחולות סמר -

 .מוגבלת ביותר, בדיונות אולם היכולת לאכוף עקב סטאטוס השטח

 .וטס בחגים לאיתור תנועת מטיילים ועבירות על החוקפיקוח מ -
הסברה ואכיפה בנושא רכיבת אופניים על גבי שבילים רגליים בשמורות טבע , מאמץ להסדרה -

 .מוכרזות
 .מתקנים/שילוט ועזרים, סימון, בדיקה -תחזוקת מסלולים בשמורות  -

-חידה הסביבתית אילתבשיתוף עם הי, מתן התראה לישובי חבל אילות לפינוי פסולת חקלאית -
 .אילות

 

 : נתוני אכיפה -

 2009שנת  2008שנת  העבירה

 23 10 דיג

 40 14 שליה ופגיעה

 17 1 האכלת דגים

 11 21 חריגה ממסלול

 38 40 חצית קו חוצה

 2-  כניסה לא חוקית

 14 11 הכנסת מכשיר מסכן

 11 14 פגיעה בשמורה

 6 1 השלכת פסולת

 5 1 נהיגה בחופים

 11 2 ערך טבע מוגן' החז

 4  חומר זר

 182 115 סך הכל

 

 מדע וממשק -אקולוגיה 
 2009נושאים מרכזיים שהשפיעו על תוכנית העבודה 

וריסון מינים פולשים , יעל וטורפים, צבי הנגב, צבי שיטים: ניטור וניהול אוכלוסיות בר נבחרות •
 .ומתפרצים

 .אדם לחיות הברהקטנת קונפליקטים בין ה: טיפול בנזקי חקלאות •
 .טיפול בהכרזת שמורות טבע בים וביבשה •

 .נוף ומורשת, מעורבות בתהליכי פיתוח למזעור פגיעה בערכי טבע •

 .חסר תקצוב -השבת ראמים •
 גורמים מרכזיים שגרמו לשינוי התכנית/נקודות

לאור ירידה בתצפיות , לא להרוג זאבים בעברונה השנההחלטה : שינוי ממשק זאבים בעברונה •
 .ספירת צבאי נגב בעברונה מחזקת החלטה ממשקית זו. והעדר תצפיות בדריסות, אבים בעברונהבז
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שלא קרה בשנים , לאור נזק ניכר למטע תמרים בקבוץ אילות: דגש על טיפול בדררות: נזקי חקלאות •

 .קודמות

 : השנה הקטנת המאמץ -השבות  •
(. בל מיועד לרכישת משדורהתקציב שהתק)אין תקציב מלא להשבת קבוצת ראמים : ראם לבן •

הזמן ינוצל ליצירת עדר השבה . כי תתגבר את גרעין הרעייה להשבה"קבוצת ראמים מגן החיות התנ
 .מגובש חברתית

 .הטלות ובקיעות מעטות: יען •

 (לטוב ולרע)אירועים חריגים ותקלות מרכזיות 
 .ת ציפורי שירדיווח על תמות. ב.    קונפליקטים בין זאבים לאדם. א: א עובדה"בסיס ח •

יעל , על הר שלמה -רגל בהריון -חילוץ יעלה שבורת, יעל על עץ שיטה)פגיעה ותמותת יעלים   •
 (.מסובך בבזנט

 2009 -ביצוע יעדי תכנית מקצועית ב-מחוז אילת

 ניטור •
 טיפול במינים בסכנת הכחדה •

 ריסון מינים פולשים ומתפרצים •
 דם לחיות הברהקטנת קונפליקטים בין הא: טיפול בנזקי חקלאות •

 2010 בינואר תבשיטפונוהסתיים  רצף שנים שחונות והשפעתו על בתי גידול
, רכפתן)שיחים /מעט מים לשיטים; תדירות שטפונות נמוכה=אגני ניקוז קטנים -בהר •

 ; (אטד

יותר מים ; ותדירות שטפונות גבוהה יותר( ציחור, צניפים)אגן ניקוז גדול = בנחלים גדולים •
 .שיחים/לשיטים

 . מצב שיטים מיטבי הכי הרבה מים אקוויפריםבאגן ניקוז גדול  במלחה •
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 ניטור בית הגידול ההררי 
, (ר"קמ 5) שלמה, (ר"קמ 4) רודד(: להם אגן ניקוז בגודל שונה)נחלים הרריים  3-ניטור עצי שיטה ב •

 .תמותה איטית של האוכלוסייה בלי גיוס(: ר"קמ 13)קטורה 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 מהשיחים 80%תמותה של מעל : ניטור שיחי רכפתן בנחל שלמה

מצב עלווה של שיטה סלילנית בנחלים בבית גידול הררי
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נספרו מעט : ירידה נוספת באוכלוסיית היעלים:  ספירות אומדן של אוכלוסיית היעלים •

יחס גדי לנקבה  .ימי הספירה יעלים ברוב האתרים ובחלקם לא נראו יעלים בשלושת

 . נמוך -בוגרת

 
 ניטור בית הגידול של הנחלים הגדולים 

 : ניטור שיטת הנגב
  2007מצב העלווה  יורד מאז , נרשמת תמותה בשנתיים האחרונות •

 
 

 : צבאי נגבניטור 
 .נקבה נמוך כבר שנתיים/חיון האוכלוסייה ירדה השנה ויחס צעיר-בקצב •

 .השנה -עם ירידה תלולה  2006-חור ירידה איטית מצי-בצניפים  •

 
 

ספירות מדגם של יעלים בהרי אילת
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אך ( בשמורת יטבתה)יש ירידה מתונה במצב העלווה (: בר-חי)בעברונה ויטבתה  עצי שיטהניטור  •

 אין תמותה ויציבות במצב עלווה בעברונה

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

אוכלוסיית צבי הנגב בנחלים קצב-חיון: גודל אוכלוסייה ורבייה- יחס צעיר/נקבה
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 מצב האוכלוסייה יציב: חלקות ביטבתה 5+ חלקות בעברונה  5:  הגה מצויניטור שיחי 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 מצב השיחים יציב וטוב: חלקות ביטבתה 5+ חלקות בעברונה 5: ימלוח פגוםניטור שיחי  •
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מצב עלווה בשיחי הגה בחי-בר: 2001-2009
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 עם תנודות עונתיות מול מסוף רבין מספר העלים יורד -בעברונה ובאילות דקלי דום מצריניטור 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 (:גדרת צבי השיטים+ בר-חי  ניטור צבאי נגב בעברונה וביטבתה •
גורם להתייצבות האוכלוסייה ועלייה איטית תוך עליה  2005ממשק זאבים מאוגוסט : בעברונה  •

 .2006-7בשרידות העופרים בשנים 
(.                     ר"קמ 12ר המקיפה זאבים חודרים לגד)בר יציבה -האוכלוסייה בחי: ביטבתה  •

גורמת לעלייה ( יטבתה מערב) 06והקמת גדרה סביב צבי השיטים ביוני  05ממשק זאבים מאוגוסט 

הוצאו מהגדרה לטבע מעל  2008בשנת (. מוגנים מטריפת זאבים)בולטת במספר צבאי הנגב בגדרה 
 .צבאי נגב 100

 צפיפות גבוהה לתא )מזון הזמין לצבאים בגדרה נגרמת מירידה בכמות ה 2009 -הירידה ב  •
 (.שטח ההולך ומתייבש •

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

מספר עלים ממוצע בקבוצות דקלי דום
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 :ארנבות/מכרסמים/ניטור טורפים •

 .עם תנודות עונתיות, יציבה -אוכלוסיית הטורפים בערבה הדרומית  •

 .ירד-מספר הנצפים והנדרסים:  נראה שאוכלוסיית הזאבים ירדה  •
 .ם יותר צבועיםנצפים ונדרסי  •

 

 
 

 צבי השיטים: טיפול במינים בסכנת הכחדה
(.  תחרות על מזון)להמשיך במאמץ להוצאת עודפי צבי נגב מהגדרה  : האוכלוסייה עולה לאט צבי השיטים

 !ישפרו מצב המזון  2010בינואר  תהשיטפונו
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ניטור טורפים- מכרסמים ארנבת בעברונה: עקבות על דרך
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 ניסוי האכלת יעלים באוגדה

בשנתיים . 2009אך לא באביב , נצפתה עלייה בילודה 2008באביב : 2007הניסוי נמשך מספטמבר  •
 .ת הגדיים עד הסתיוואלה לא היה שיפור בשריד

 תנוהשיטפובעיקר לאור , למרות חילוקי הדעות לגבי ההצלחה שלו, לדעתי יש לסיים את ההאכלה •
 .במחוז -מאד את מצב היצע המזון מהצומח שישפרו, 2010ינואר  18 -ב

 

 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"ון הפעילות ברובו עמימ -

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 -

ייעלו בשל מערכות בקרים המותקנות על המלכודות ומדווחות השנה שודרגו שיטות העבודה והת -
כמו כן שימוש נרחב במצלמות מעקב המשפרות את התוצאות ומלמדות . smsבזמן אמת בהודעות 

 .מאוד
 .פיילוט של מיפוי מאורות דרבנים בערבה וניטור עקבות ותצפיות בשטח -

 

 : ריסון מינים פולשים ומתפרצים וטיפול בנזקי חקלאות
 נת קונפליקטים בין האדם לחיות הברהקט

 : מינים פולשים
 200האוכלוסייה ירדה לכדי : ומורי חן( פארק הצפרות)טיפול טוב מאד של נועם וייס  -עורב הודי •

 .אך נדרשת עבודה מקבילה בעקבה, פרטים

 (.קשה ללכוד אותן)י ירי למניעת נזקי חקלאות "טיפול טוב ע  -דררה  •
 .טיפול נקודתי. ילת של זוגות  בודדיםקינון בא -מאינה מצויה  •

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

צבי שיטים: גודל אוכלוסיה ושרידות עופרים לגיל 5 חודשים
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גידור מיוני 2006

דילול מינים פולשים ומתפרצים במחוז אילת  בשנים 2003 - 2009
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  עורף  דררה-עורב חום  דרבן  עורב הודי שועל כלב תן  זאב

1999    6  9  1  382    

2000   5 19  10  2  597    78    
2001   33 53  15  2  444    450   

2002   4 21  15  6  43    37   
2003 1  14 46  26  0  105    255   

2004 1  21 28  5  9  225    146   

2005 6  54 28  74  34  193    115   
2006 13  45 33  98  20  347    174   

2007 10  47 62  86  16  132    287   
2008 8  25 28  75  29  266    153           45 

2009 0  33 42  32  36  589    63                 75    

 
 .טיפול במסגרת מניעת נזקי חקלאות: דרבן , תן, שועל מצוי, עורף-עורב חום: מינים מתפרצים

עצי שיטת עלי ערבה 100 -נכרתו ונמרחו בגרלון כ, בשמורות יטבתה וצוקי שיירות: צמחים פולשים
 (.אמריקאי )עצי ינבוט  20 -וכ, (אוסטרלית)

 
 :ישובים פ י"ריכוז נתוני טיפול במניעת נזקי חקלאות ע
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 ל"עבודה מול צה

 

 .בכל הממשקים 80ר "שיתוף פעולה עם אוגמ -
 .חילופי מפקדי אוגדה וסגנים -

 .ר שגיא"ט עוטף אילת לבין חטמ"שינויי גבולות גזרה ברצועת הגבול המערבי בין משל -
הקמת , לדרים לחסימות לאורך הגבול המערביהצבת בו -ליווי התכנון והביצוע של תשתיות האוגדה  -

 . תרנים עם אמצעים טכנולוגיים למודיעין ושדרוג צירי הטשטוש

 .הסוגיה עולה שוב לדיון -גדר בגבול המערבי  -
 .ש המתארחות בגזרה"מתן הרצאות על בסיס קבוע לחיילי יחידות הבט -

בנושא דפדפות לחיילים  ט עוטף אילת והתחלת עבודה"שדרוג מערך ההסברה והתקשורת עם משל -
 (.צירים וחוקים בשמירת טבע, גבולות)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 
חידה  ולמחוז אילת באימוץ הקניון בסיס חיון זוכה בפרס מגן השר לאחר פרויקט המשותף לחיילי הי -

 .האדום והדאגה לניקיונו
 .קיום פורום גבול מערבי פנימי בשיתוף מחוז דרום -

דרישת האוגדה למחסום בולדרים בנחל בטמים נדחית ומעוכבת ולבסוף האוגדה מוותרת על  -
 .העבודה

 אחזקה וטיפול בשטחים הפתוחים

, מוקדי הבערת אש)יילים ושמירה על הסביבה שדרוג חניוני הלילה בערבה הדרומית לטובת המט -
 (.ניתוב ושילוט

י הצבת "ע, הגברת הפיקוח וההסברה במרחב היבשתי והימי בימי חג ומועד העמוסים במבקרים -
פיזור עץ למדורות וחלוקת חומרי , להסברה" באנרים"תליית , הצבת תאי שירותים, מכולות אשפה

 .הסברה

 .רץ אילת לצורכי שמירת טבע ושירות לציבור המבקריםתחזוקה שוטפת בחוף הדרומי של מפ -
 .מתן מענה לבעיית הפגיעה בעופות נודדים כתוצאה מנחיתה בבריכות חמצון בערבה הדרומית -

 .חבל אילות בהסדרת שבילי אופניים במרחב. א.שיתוף פעולה עם מ -
ולת חקלאית ס בנושא טיפול בפס"אילות והמשרד להג-שיתוף פעולה עם היחידה הסביבתית אילת -

 .של משקי יישובי החבל
 .מבצעי ניקיון רבים בשטחים הפתוחים בשיתוף עם גורמים ציבוריים שונים ומתנדבים -

 .אילות-שיתוף פעולה מלא עם יחידת החילוץ אילת -

 תרבות ארגונית
 :  השתלמויות במסגרת המחוז

, אגף ים וחופים, ס"קורס ותרגילים במניעת זיהום ים בתחנה למניעת זיהום ים של המשרד להג -
 .אילת

 .בר יטבתה-קורסי טרקטור בחי -

 .קורס מצילי ים וקורס משיט סירה בשמורת האלמוגים -
 (.צומח וגיאולוגיה, עופות)השתלמויות אקולוגיות  -

 : ג"השתלמויות במסגרת רט
 .קורס אכיפה לפקחים חדשים -

 .קורס לוכדי נחשים -

 .השתלמות למנהלי חניוני לילה -
 .השתלמות קופאיות -

 .השתלמות מנהיגות ועבודת מטה לסגנים ומנהלי מרחבים -
 .ש להכרות עם דרכי העבודה"השתלמות מחוזית במחוז יו -

 .סגן מנהל מחוז -ב "משלחת לארה -
 .ה"קורס מדריכים לצוות הצעיר של המחו -

 : ימי עיון וכנסים

 .יום המדע -
 .כנס פיקוח ומבצעים -

 .כנס עובדים רשותי -
 בר יטבתה-חי

 : רסיכום נתוני האת

כאשר לנו בחניון קבוצות ופעולות השתדלנו לפתוח  2009 -ב, דבר זה יכול להשפיע על מכירת מזון  -
 .את החנות בערבים למכירה מוצרים 

האכלת )אנו מנסים  פעילויות חדשות באתר  בחודשי הקיץ האתר ניפתח לפעילות ערב  2009ב -
 .לקהל הרחב  בהרשמה מראש( טורפים 

הדבר משפר את רווחי . בר-י צוות החי"בר נעשות ע-ות מאלה המסופקות בחייש לציין שהדרכות רב -
ד אילת צוות מצומצם ובעיות נוספות הן המיקום "האתר וחוסך לוגיסטיקה מיותרת שכן למה
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תורם הנושא , בנוסף(. האכלות טורפים בקיץ)בר ושעות ההדרכה המאוחרות -הגיאוגרפי של החי

 .צוות קולט הקהללשיפור הקשר בין הצוות המטפל ל

 .מתעדכן באופן רצוף על פעילויות ומבצעים בחנות ( דרך העמק האדום )אתר החי בר  -
 .האכלה  הוא יכול דרך האתר \כיום כאשר אדם מבקש להזמין לינה  -

העמק )עבדנו מול סוכנים רבים וחיזקנו את עבודתנו מול אגף התיירות  של המועצה  2009בשנת  -
 .לנו לפינות לקהלי יעד שונים  דבר אשר עזר , ( האדום 

 .אנו  מקווים להעלות את הכנסות האתר וכמות המבקרים  משמעותית   2010בשנת  -

חי בר יטבתה ניכנס לשנת מחקרים ושיתופי פעולה בין גורמים אקדמאים  בכל  2010בשנת  -
 .תלמידים סטודנטים וסגל אקדמי ,המגזרים 

 : ח"נתוני מצאי בע
 

 אחר מת נולד זכר נקבה צעיר כ"סה מין

    15 17 15 47 ראם לבן

    12 9  21 ראם סהרה

    14 16  30 דישון

    1 6  7 פרא

    1 1  2 ערוד

    27 18  45 יען

    2 1  3 יעל נובי

    1 1  2 חתול בר

    1 1  2 חתול חולות

    3 1  4 פנק

    3 1  4 תן

    1 2  3 שועל חולות

    2 0  2 קרקל

    1   1 שועל צוקים

    1 1  2 נמר אפריקאי

    2 2  4 זאב

    3   3 שועל מצוי

    1 1  2 צבוע

    3 3 6 12 דררה

       6 אוח

  1  11 3  13 שפן סלעים

    ? ? ? 6 בז מצוי

 1   1 1  2 נשר

       1 עזניית נגב

    1 1  2 רחם

       4 איית צרעים

       2 דיה

    1   1 חוויאי

       2 עקב עיטי

       2 עקב חורף

       1 עיט חורש

    2 1 1 4 דרבן

    9 7 4 20 צב יבשה מצוי

    ? ? ? 4 פסמון

    ? ?  8 קוצן מצוי

       11 קוצן זהוב

    3   3 צב מדברי

       1 ארבע קו מובהק

       1 זעמן דק

       1 מטבעון מדבר

       0 עמן מטבעותז

       1 תלום קשקשים מצוי

     1  1 פתן שחור

       1 שפיפון

       2 אפעה
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       1 י"צפע א

    1 1 ? 3 עכן חרטומים

     1  1 עכן גדול

       3 שרף עין גדי

       1 עין חתול אדמדם

       1 תלום קשקשים מדברי

  1   1  0 קיפוד מדבר

       55 רותעטלף פי

       1 ירבוע גדול

       2 כוס חורבות 

    1 2  3 תנשמת

       1 קטלן עב זנב

 
 

 

 

 : תחזוקה ופיתוח
מאחורי , הושלמו סגרת החצרות בכפות תמרים , ממשיכה עבודת צוות האתר בשיפור חזות האתר  -

 .השירותים הוסתרו  בורות הביוב 
לאחר שבועיים  .  ה בוצעה חפירה בעין רדיאן על ידי חנן גינת מקיבוץ סמר ובפיקוח שלי 16.2 -ב -

 .כוסתה התעלה 
 .הגיע בשעה טובה  שולחן ניתוחים למרפאה בחצר משק  -

 .את הקיר בעכבריה הורדנו והגדלנו את החדר  -

  .רכב האוטומט של האתר הועלה לברוך למכירה -
סידור גדר  מפרידה בין היענים של השטח הפתוח אל החנייה כדי למנוע התקרבות של אנשים אל  -

 .הייחוםהיענים בזמן 
 .כלוב היעלה הסתיים  לאחר שיפורים  בהמלצת  עמיצור  -

 .הוספנו חולוהצבים  הדרבניםבכלוב   -

 .התחילו ההכנות לחודש הבא לקליטת מתנדבי גו אקו  -
הם לנו בדירת האירוח למשך שבעיים  , מתנדבים היה בחי בר  14של גו אקו המונה '  מחזור  א -

 (.חיפוי קורות התעלה בבוץ )בתעלה  אלברט להט עבד איתם בפרויקט הבוץ .
 . מטמנת נמרהמשאיות של זבל אל  2מחצר המשק הוצאו , לקחנו כפרויקט את חצר המשק  -

העבודות החלו לפי מפרט . במכרז זכו מסגריית סמר, כלוב חתולי חולות ובר הוצא למכרז לבניה  -
 .₪ 15,000מוכן מראש בעלות של 

 .תולים בפנים כלוב החתולים עומד ומעוצב יפה והח -

 .חשמלאי נבחרו כיועצי תכנון לחדר החושך -מיזוג ובני דרבי -יאיר קירור -

 שינוי 2009 2008 שנה

- 1% 43,830 44,027 מבקרים ישראלים

  1,274 1,366 מבקרים תיירים
 

7% -

    2,411 2,516 לינות שטח

 

4% -

  47,515 47,909 כ מבקרים"סה

 

1% -

 ₪  88,376.56 ₪ 68,991 מכירת מוצריםהכנסות מ

 

29%+ 

 ₪  65,113.04 ₪ 72,781 הכנסות ממכירת מזון
 

11% -

 ₪ 153,489.6 ₪ 142,417 כ הכנסות חנות"סה

 

8%+ 

 ₪      52,104 ₪ 46,468 הכנסות חניון לילה
 

10%+ 

 ₪ 417,050.5 ₪ 402,119 (כניסות והדרכות)הכנסות אתר 

 

3%+ 

 כ תקבולים"סה

הכנסות ממבצע עם בנק  כולל
 הפועלים

591,004 ₪ 686,551  ₪ 9%+ 
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 .מסגריית החי בר עברה שדרוג -

הוזמן חשמלאי אשר החליף את לוח החשמל , לאחר הפסקות חשמל חוזרות ונשנות בחנות האתר -

 .ח"ש 2,500בעלות של 
כמו כן . נרכשו כלים למקלחת ולמטבח. לקראת סוכות הושלמו ההכנות וההתקנות בדירת האירוח -

  .ניקיון וסידוק חצר הדירה
דבר זה מונע כניסה של אנשים )בכניסה לתעלה הוקם שער המעביר את באי האתר דרך החנות  -

 (.ישירות אל התעלה 

 .(צוות גרופית )החודש טופל הטרקטור באתר  -
יצקנו משטח  ל העכבריהמו,מטבח חניון ,החוד החי בר היה בסימן התחדשות ברחבת המסגרייה -

 .את שארית הבטון יצקנו צמוד למכולה  עבודה מבטון
   .תקיןאחרי תקלות רבות השער ,בשעה טובה  שער חצר משק הוחלף  לשער חשמלי עם שלט  -

  .בכלוב האקלום דורסים  שבשטח נבנה שער כפול וזה לאחר בריחת הדורסים  חודש לפני -

ים  התוספת המרשימה והיפה היא סככת המבקרים ושולחן בשעה טובה הסתיימה בניית כלוב היעל -
  .מול היעלים ל"קק

 .(בעיקר לאור הביקוש של קבוצות חרדיות להפרדה )בחניון הלילה ניבנה חוצץ בחניון המערבי  -
 .הייתה  תקלה  צוות משב החליפו בקר  18-במקפיא  -

 .החלפת מנורות ואבני חימום לשיפור תנאי המחיה של בעלי החיים -
 : וח אדםכ

 .התאפיינה בשנת ייצוב  וגיבוש צוות חדש בחי בר 2009שנת  -

 .מוחמד חממדה ואלברט להט, רועי מרכוס: בר -עזבו את החי -
 .עומרי יוסף עומסי ויאיר ואלה, זהר בן שטרית: הצטרפו לצוות  -

 .בר-אסף הברי עזב ושי קבסה התמנה במקומו למנהל החי -
 : ביטחון ובטיחות

רענון כיבוי לקראת תרגיל פתע לצוות באזור זה ועקב התקנת אלמנטים  במהלך החודש נערך -

 .ליד המרפאה ובכל האתר , (הידרנט וצנרת)חדשים 
בביקור של כיבוי אש שהתבצע באתר הביעו שבעות רצון שכמעת כל הלקויים של הביקור האחרון   -

 .בוצעו 
 .גז וחשמל,  גלאי העשןל מערכת ואישורים ע, כרגע נישאר רק עניין  הספר נקלים  מול חסין אש  -

וזה בכדי  שיבלטו ( צבועים ,נמרים)החודש נצבעו  הדלתות של הגיליוטינות בכלובים הבעייתיים  -
 .יותר בזמן האכלה 

   .כל גרורי כיבוי עברו טיפול והורמו באוויר כדי לשמור  על הגלגלים לשעת חרום -

 .סטר ביקר בחי בר יוטבתה יישלמה בוימ 19.30.9  -
בפיקוחו של אסף , נערך תרגיל כיבוי אש אשר נועד לבחון את ערנותו של הצוות  30.3.09אריך בת -

התרגיל היה מוצלח ומוכיח עד כמה הצוות בקיא בנוהל כיבוי " אסי ( .13.4.09ישנו סיכום  מ)הברי 
 ".אש 

עיים  שבו. ירושלים ביצע רועי מרכוס תאונה עם הרכב של האתר בירידות של 23.3.09בתארך ב  -

ישנו   תחקיר מתאריך ) התבצע  תחקיר בניהולו של אסף הברי.לפני שבר את הבקליט האחורית 
 . הוסבר לרועי כי לא ינהג ברכבים עם יהיה עוד אירוע (.1.4.09

המאבטח לא תפקד כראוי  הנושא מטופל , בוצע תרגיל ערנות לשומר החי בר על ידי שי   28.3.09 -
  .יסטריעל ידי שלמה בוימ

שלמה מוסר כי ( אגף בטחון )הנושא ניבדק עם שלמה , יום שבת לא הגיע שומר לאתר 18.4.08ב -

 .נפלה טעות ברשומים ולא הוזמן שומר
  .(כל יום 2נוסף סיור מים בשעה )הצוות ניכנס למשטר קיץ גם עם הצוות וגם בחיות  -

 .אודיופון ביקר באתר לתיקון של מערכת הגלאים מרוי  -
 .פ דרישות כבאות אש"חוסרים ע, מנהל אגף ביטחון ובטיחות, הוזמנו אצל שלמה -

  (.ח מסוכן"לטיפול בבריחת בע" )משיח"תרגולים בצוות ולימוד של  נוהל  -
 במהלך פתיחות בוקר תעלה הצוות מצא כי אחת המנורות חמום בטרריום -דלקה בפסמונים  -

 .מפלס האוכל היבש טרריום הורד ב ,נזק קל למנורה, פסמונים הדליקה את החומר היבש

תפקיד המערכת לזהות  ,קוברה מערכות מערכת גילוי נפילות מתח בחנות הורכבה על ידי -
 .ולהתקשר כל פעם שיש הפסקת חשמל 

 .מיקום הציוד , הפעלת גרורים ,הכרת הציוד : רענון כיבוי אש התבצע לצוות  הכולל  -
ל כל נפילת מתח או הפסקת החודש חוברה מערכת החשמל  בחנות אל ההזעקה ץ זה אומר שע -

 .שני ,אסי ,שי,חשמל המערכת מחייגת אל שלושה אנשים 

 .גלאים  פסולים  4בעיות בגלאי העשן בחי בר הוזמנה החברה  והחליפו  -
 .המערכת לגלוי עשן אצל אסי בבית מקולקלת הוזמן טכנאי שהחליף את הסוללות  -

 .תיתבמהלך הנעה שגר.בגרור כיבוי שבמטבח ניקרע כבל הנעה  -
 (. איחורים וטיולים בזמן השמירה)מאבטחים בסופי שבוע עם חוזרות בעיות  -

 .עקב חוסר היכולת של טרקטור החי בר לפרוק חציר בבטחה הבאנו מלגזה מקיבוץ סמר  -
ענף פגע בחלון האחורי וניפץ את החלון   הדיווח הועבר  ( שני )במהלך נסיעה לאחור עם הטרקטור  -

 .דוח תאונה ויתוקן בהקדם  הוגש,אל ילשמוליק ברוכ
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 .וצינורות כבוי , בדיקת מטפים,הנעה של גרורי הכיבוי : ציוד הכיבוי עבר בדיקה הכוללת  -

 .בצומת יטבתה  88-954-62בבוקר  הרעה תאונה של יאיר וואלה עם רכב  11בשעה .8.10ב -

ר של האירוע  לאחר תחקי, אח רכב האתר ניזוק והועלה לתיקון בצפון ,בתאונה לא היו נפגעים  -
אין  עליה :  2אין חציה של  כביש יוטבתה אילה מהגשר התחתון  : 1הועלו מספר מסכנות חשובות 

הוראות אילו כוללות את כל ( צפוני של מרכז הטורפים )אל השער האחורי  90או ירידה מכביש 
 .עובדי מחוז אילת 

מאחורי הטרריומים  פתוחות בסיור שביצע זהר לבדיקת מפגעי חשמל גילה כי קופסאות החשמל  -

 (.הוזמנו בעלי מקצוע לטפל בנושא )
זוהר עבר את מבחן (. אחד אם סגר הביטחון )מטפים ריקים  3בבדיקה של מטפי הכיבוי נימצא כי  -

 .רישיון הטרקטור  וראשי לנהוג
אבי מתנדב אשר הגיע לאתר באופן פרטי  נישלח  הביתה ולא סיים את זמן ההתנדבות שלו עקב  -

הסיכוי כי הוא יבצע דברים המסכנים את עצמו ואת )סר שקט של הצוות לגבי  עבודתו באתר חו

ונשלח הביתה  יאיר הסביר לאבי כי אנו לא מוכניים לעבוד עם אדם שמהווה סיכון( בטיחות האתר
 .באותו יום 

בדי החי מטרת המתנדבים היא להוות עזר לנו ולא מטלה  אנו נשלך כל מתנדב אשר יהווה עול על עו -
 .  בר 

נסגרו כל הטרריומים עם קרמיקה בנקודה שהנחש יכול , (בריחה)אל לאחר  מקרה זעמן המטבעות  -
 .לברוח 

לא  ,יתאיםכי מתנדב שלא  "אקו-גו"הבהרנו לחברת  ,(המתנדב הבעייתי)לאחר מקרה חודש שעבר  -

 .מתנדבים בחי בר 4כיום  .יוכל להיות בחי בר
 

 שמורת האלמוגים
 :  רנתוני האת

השינוי  2009שנת  2008שנת   פריט

 באחוזים

 _+1% 2,632,779 2,589,335 הכנסות כללי

 +32% 122,317 92,582 הכנסות מנויים

 +15% 29,167 25,334 הכנסות מאפודים

 -0.3% 384,086 385,350 הכנסה מהשכרת ציוד

 -63% 65,232 106,960 הכנסה מהשכרת מיטות

 -8% 222,259 241,733 הכנסה ממכירת מוצרים

 -6% 350,631 371,446 הכנסה ממזנון

 -29% 206,087 267,058 הדרכות' מקב'  הכ

 +1.3% 19,770 19,500 צולל. כ' הכ

 -84% 6,050 11,180 תייר. כ' הכ

 +1.9% 15,350 15,050 מאוחרת/ מוקדמת . פ' הכ

 -6.9% 103,128 110,259 כ מבקרים כולל צוללים"סה

 +49% 27,371 18,272 םמנויי' מס

 +36% 77,440 56,590 מבקרים ישראלים

 -27% 25,713 32,853 מבקרים תיירים

 -37% 5,802 7,962 מבקרים עם הדרכה' מס

 -57% 12,644 19,885 רגיל' מבקרים קב' מס

 -18% 8,353 9,910 תלמידים' מס

 -17% 2,298 2,701 צוללים' מס

 -6.5% 76 81 מאוחרת/מוקדמת . פ' מס

 -32% 156 206 קבוצות הדרכה' מס

 -57% 217 341 קבוצות רגיל' מס

 -18% 22 26 צוללים. כ' מס

 -61% 75 196 תייר. כ' מס

 +6.4% 1,596 1,499 צלילות גנים עמוק

 -1.2% 1,330 1,346 צלילות גנים רדוד

 -13% 1,595 1,815 א"כ' ניקיון לחב' הוצ

    הוצאות מים

   11,384.20 הוצאות חשמל

    הוצאות טלפון

 
 :  כללי
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והן על , הן על התיירות המקומית, שהשפיע באופן ישיר, עמדה בסימן המשבר הכלכלי העולמי 2009שנת 

, כמו בכל אתרי התיירות בכלל, דבר שהשפיע באופן ישיר על מספר המבקרים בשמורה, התיירות הנכנסת

מאמץ ניכר של צוות השמורה , רי כניסת המבקרים לשמורהרק הודות לעדכון מחי .ואתרי הרשות בפרט
בסופה של שנה להגיע  אפשרו, וזיהוי מקורות הכנסה נוספים, ולתת שירות ויחס אישי לכל מבקר, לייפותה

 .להישג הנאה של עליה קלה בהכנסות השמורה
והן את , השמורההכרזה שהגדילה משמעותית הן את גבולות , "ים האלמוגים"הוכרזה שמורת  2009בשנת 

שאמורות , אנו עדיין ממתינים להחלת התקנות הימיות החדשות, יחד עם זאת. סמכויות הפיקוח והאכיפה

 .להשלים את כלל הסמכויות המסורות בידי פקחי השמורה
 .כגן לאומי, "חוף מוגן"השנה גם החלה עבודת ההכנה במסלול הכרזת רצועת החוף הדרומי הנקרא 

אשר הושלם סופית עם מינויו של זיו נדר , יעיל ומקצועי, הליך גיבוש צוות פקחים מסורהושלם ת 2009בשנת 
 . כפקח שלישי בתקן

אך ניתן לומר שקופת שמורת האלמוגים , גם בקופת השמורה חלו שינויים אשר יפורטו בסעיף משאבי אנוש

 .מקצועית מתמיד
יוזכרו שני נושאים . אשר יפורטו בהמשך עמדה בסימן שדרוג משמעותי ביותר בנושא תשתיות, 2009שנת 

, 125X3 והגדלת חיבר חשמל לגודל, השלמת הצבת מערכת מצלמות אבטחה וניטור: עיקריים בסוגיה זו
 .והתקנת ארון מניה

, במיוחד אלמוגים, ולראשונה הובאו ערכי טבע פגועים, החל למעשה חדר האקווריום לפעול 2009בשנת 
הטיפול בחדר האקווריום גוזל מצוות הפקחים . יום בשמורת האלמוגיםלאישוש ושיקום בחדר האקוור

 .והשבתם בחזרה לים, משאבים רבים המתבטאים במיוחד בהשקעת זמן טיפול באלמוגים

 .בפיקוח על חניוני לילה בשמורות, סייע צוות שמורת האלמוגים לפקחי המחוז, גם בשנה זו
 : אכיפה

 2009שנת  2008שנת  העבירה

 23 10 דיג

 40 14 שליה ופגיעה

 17 1 האכלת דגים

 11 21 חריגה ממסלול

 38 40 חצית קו חוצה

 2-  כניסה לא חוקית

 14 11 הכנסת מכשיר מסכן

 11 14 פגיעה בשמורה

 6 1 השלכת פסולת

 5 1 נהיגה בחופים

 11 2 ערך טבע מוגן' החז

 4  חומר זר

 182 115 סך הכל

 : הסיבות לעליה להערכתי הן שתים. י אכיפהחלה עליה באירוע 2009בשנת 
 .אכיפה יעילה יותר בשטח על ידי צוות פקחים מקצועי ומנוסה .1

 .חריגה ממסלול, במיוחד בנושא חדש יחסית, שימת דגש על רישום אזהרות במקום קנסות .2
עו בשמורה איר, בנוסף לאלה(. הרוב אזהרות. )מ.יודגש כי סך כל אירועי האכיפה כוללים רישום אזהרות וב

 .פה-שהסתיימו באזהרה בעל, מאות אירועי אכיפה
שחצו את הקו החוצה  "קייט"נרשמו לגולשי , כמו בשנה שעברה, רוב אירועי חצית הקו החוצה בשמורה

 .בשמורה

. והתוצאה ניכרת בשטח, הוחמרה הענישה בנושאי האכלת דגים חריגה ממסלולים וחבלולים, בשנה זו
 .פחת משמעותית לקראת סוף השנה, ריגה ממסלוליםמספר האכלות הדגים והח

עדיין לא הושלם תהליך הסמכת . ופקחי אגף הדיג, פקחי השמורה הוסמכו במהלך השנה כפקחי ניקיון
 .ויש להשלים בעיקר את נושא הסמכתם בחוק הנהיגה בחופים, הפקחים

אך עדיין , חות מבשנה שעברהפ. פיקוחי מים מול שחיינים וצוללים 49במהלך השנה ביצעו פקחי השמורה 

ניתנת תשומת הלב , יש לציין כי גם בפעילות עבודות המים המבוצעת על ידי הפקחים. מדובר בהיקף רחב
 .להתנהגות השחיינים והצוללים בשמורה

הטיפול בתיקים . לידי צוות שמורת האלמוגים, הועבר הטיפול בהכנת תיקי השמורה והמחוז, בתחילת השנה
 .מצוינתעבודה , המבצע בנושא זה , רור קומטהופקד בידי ד

נערך השנה באופן יסודי לביצוע פעולות הסברה ופיקוח במסגרת , מתוגבר בפקחי המחוז, צוות השמורה
 .אשר במהלכה נרשם קנס אחד למשתתף שפגע בשונית במהלך הצילומים, תחרות אפסון הים האדום

 : פיקוח מים

הדבר מוסבר בעליה בכמות . ירידה לעומת השנה שעברה, צוות הפקחיםפיקוחי מים על ידי  69השנה בוצעו 
 .דבר שחייב את הצוות לתת עדיפות למתן שירות למבקרי השמורה הקולטת קהל, המבקרים בשמורה

 : פיקוח חניוני לילה
בוצעו על ידי צוות . בעיקר בשמורת הרי אילת, גם השנה נטל צוות השמורה חלק בפיקוח על חניוני הלילה

 .הקילומטרים של הרכב' דבר שהגדיל את מס, הפקחים עשרות פיקוחים
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 :ממשק ותחזוקת חוף

במסגרת . גם השנה המשיך צוות השמורה לתחזק ולהרחיב את מתקני הרשות בחוף ובמים, כבכל שנה

נוסף שילוט , ובכך הושלם חבלול כל החוף הדרומי, מטר 80-נוסף קטע חבלול באורך כ, עבודות הממשק
עמודי חבלול  12. שלטי מסלול ישנים בשלטים משולשים חדשים 4וכן הוחלפו , חדש אסתטי ובולט חבלול

באנרים בחוף הדרומי ובשולי השמורה בנושאי מניעת  18נתלו במהלך השנה , שניזוקו הוחלפו בחדשים
 . רהאוויזג כשחלקם עשוי פח העמיד יותר לפגעי מ, איסור הבערת מדורות ושמירה על חוף נקי, האכלת דגים

, ולהתאימו לצרכים הממשיים, בולט ביותר הצורך להגדיל את תקציב חומרים ותיקונים לשמורת האלמוגים 

בכל הנוגע לגידול בצרכי הממשק החופי , או לחילופין להקצות תקציב מיוחד לעבודות ממשק בשמורה
 .והצורך בחידושו המתמיד, והימי בשמורה

תחזוקת מוקדי המדורות . מוגים את מוקדי המדורות בחוף הדרומיצוות שמורת האל תחזקגם השנה  
וכמובן , איסוף שאריות מדורה בחוף, פיזור החביות במרווחים מתאימים, התבטאה בריקון יומיומי של אשפה

 .חידוש מלאי החביות עקב בלאי

הראשונה לקו  יזם צוות השמורה הצבת ברזיית מים בחוף הדרומי המחוברת זו הפעם, השנה בחג הסוכות 
יש , יחד עם זאת. הניסיון הוכתר בהצלחה מרובה. ובכך נמנעה גלישת מים ביוב לים, המים והביוב העירוניים

, להגדיל את כמות הברזיות הידידותיות, לקראת החגים בעתיד, ההעיריילהמשיך ולעשות מאמץ ביחד עם 
 .ובטווח הארוך להציב נקודות קבועות

נמשכה עבודת ניקוי החוף הדרומי באמצעות , חוף נקי לחוף הדרומי פרויקטשל במסגרת התקצוב המופחת  
הישג זה בולט במיוחד על . החוף נקי עד לרמת בדל הסיגריה. והתוצאה ניכרת היטב בשטח, צוות השמורה

ומן הצד השני שיפור במודעות הציבור להבערת מדורות , רקע חוסר סמכותם האכיפתית של פקחי השמורה

 .המדורהבמוקדי 
החלפת ראשי , ראויים לציון עבודות צביעה. במבני השמורה בוצעה תחזוקה שוטפת על ידי צוות הפקחים 

 .טיפול בשירותים והמקלחות ודאגה לניקיון השמורה ושיפור האסתטיקה, מקלחת לראשים חסכוניים
דים וקולטי השמש השמשת כל הדו, התקנת שער חשמלי: כמו כן בוצעו על ידי קבלנים העבודות הבאות 

שיפוץ הגדר הצפונית והפרדת , מצלמות אבטחה במבני השמורה 6התקנת מערכת של , לאספקת מים חמים

 .וכהכנה להגדלת חיבורי החשמל, תאופטימאלילוחות ומעגלים חשמליים לתצרוכת 
 : ממשק ותחזוקת ים

למצופי הגנים היפניים ומצוף , גם השנה המשכנו לבצע ביקורות תקינות למערך העגינה ליאכטות מסחריות
 .נערכו על ידי קבלן הביקורות. זיהום ים

וכן , בוצעה החלפת חבל העגינה. בוצעה עבודת תחזוקה של מצופי הגנים היפניים ומצוף זיהום ים, בנוסף 
 .הוחלפו המצופים בחדשים

 7-החלפת חבלי עיגון ל וכן בוצעה, מצופי קו חוצה 18, (ניקוי וצביעה)במהלך השנה הוצאו מהים לתחזוקה  

 28שופצו והוחזרו למים , מסלולי כניסה למים בחדשים 20בנוסף הוחלפו . בעיקר בעומק רב, מצופים נוספים
הושלם מבצע עיגון .ק"ובוצעו תיקונים בקו קדמת השונית ולגונות השכשוך בשק, מצופי סימון קצה מסלול

המשך תחזוקת גשרי (. תמונה)ואלה הוצאו מהמים , מצופי מנוחה וקו קדמת שונית לפינים במקום סינקרים
 .החלפת אנודות והוצאת מפרט לשיפוץ ראש הגשר הדרומי, החלפת ברגים, השונית

כולל חבלים , הוחלף כל מערך עיגון החוסם לחלוטין בחדש, השנה בעקבות הגעת החוסם האורכי החדש

 .ומצופים
 .ימיים בשמורה ומחוצה להמבצעי ניקיון תת  6-צוות השמורה תדרך והשתתף ב 

כמו כן . פה סגול 231-דרופלות ו 1427, כוכבנים קוצניים 90-הוציא צוות השמורה מהים כ, בצד האקולוגי
יציאות לים לצורך דיג כרישים  6צוות השמורה פיקח על . פיקוחי מים על מחקרים 8בוצעו על ידי הצוות 

 .בהיתר

 .גיחות תחזוקה ימית 300 -מסך הכל בוצעו על ידי פקחי השמורה למעלה 
בגמר התרגילים נערכו תחקירים . ימי תרגול זיהום ים 5-צוות השמורה השתתף השנה ב:  תרגילי זיהום ים

 .אשר מחייבים יישום המסקנות
 : 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, ודת הפקחים בשטחבמהלך עב

ומנחה קבוצות מבתי ספר , הצוות עובד בשיתוף פעולה צמוד עם מרכז ההדרכה. מים של מרכז ההדרכה

ון על לביצוע מבצעי ניקי, (דוגמת מלון הנסיכה ומעבדה ימית)ל וגורמים מסחריים "יחידות צה, מקומיים
פעולות ההסברה וההדרכה רבות יותר בימי הקיץ ובמיוחד , מטבע הדברים .החוף בשמורה הדרומית בעיקר

 :להלן דוגמאות למבצעי הסברה שיוזם צוות השמורה. בחגים
ובהם נסקרים מאות אוהלים בחוף , מתקיימת בשני סבבים בחגים פסח וסוכות, תחרות האוהל הנקי .1

תחרות מסורתית זו רבת . פרסי מנוי משפחתי 3ובהם מחולקים בכל סבב  ,על פי קריטריונים לניקוד

 .והיא זוכה לחשיפה הן בציבור הנופשים והן בתקשורת, שנים
גם כן מבצע עם , וקבלת חולצת חוף נקי בתמורה, תחרות איסוף בדלי סיגריות לבקבוק ליטר וחצי .2

 .מסורת המתקיים מזה השנה הרביעית ברציפות
 .ל וגופים פרטיים"יחידות צה, חוף עם גורמים כגון בתי ספרמבצעי ניקיון ה .3

מתנדבות בסופי שבוע לביצוע פעולות הסברה  מהעיר אילתיוזמה בה משפחות , "ניקיון משפחות" .4
גם מבצע זה זוכה . מנוי משפחתי לשמורות ולגנים, ובתמורה מקבלות פרס, וניקיון בחוף הדרומי

 .תנדבות גוברוהביקוש לה, לחשיפה תקשורתית נרחבת



 9002ג "ח רט"דו  

 494 
 

, ביום זה בו הכניסה לשמורה הינה ללא תשלום. נחגג בשמורת האלמוגים, יום כדור הארץ .5

פעילויות שונות וכן שנירקולים , כיתות הדרכה, מתקיימות סדנאות יצירה בנושאי איכות הסביבה

 .מודרכים
במטרה , הרצאות ותדריכים למדריכי צלילה ומובילי קבוצות של כל מועדוני הצלילה באילת .6

. 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, תדריכי צוללים לקראת צלילה בשמורה .7
 .חבות יותר ללא תשלום לקבוצותביולוגיה נר

 : ביטחון ובטיחות
פועל על פי נהלי הרשות בנושאים , צוות שמורת האלמוגים שם דגש מיוחד על נושאי הביטחון והבטיחות

 . תוך קבלת גיבוי ואישור מהגורם האחראי ברשות, ואף יוצר נהלים המותאמים לצרכי השמורה, אלה

הארוך מדרום לגשר  ההשחייכך למשל השנה קוצר מסלול . במים דגש מיוחד מושם על בטיחות המבקרים 
כמו כן נוספו על ידי . לצורך שיפור הפיקוח והנגישות לאירועי מצוקה במים, דרומי עד מסלול דרומי בלבד

 .לבעלי כושר שחיה טוב, צוות השמורה מצופים משולטים המתריעים על המשך שחיה מעבר לגשרים
בעיקר במים השנה תורגל , לך השנה הן בנושאי ביטחון והן בנושאי בטיחותצוות השמורה מתורגל במה 

השערים , כל הרחבות, נבדקים כל פחי האשפה באתר, במסגרת נוהל הפתיחה והסגירה. פעמים 5הצוות 
, במסגרת זו. דגש מיוחד מושם על בטיחות המבקרים במים, כאמור  .והמתקנים בדיקה ביטחונית קפדנית

ערכת . המתורגל שוב ושוב, וכן קיים נוהל פינוי נפגע, מצאות פקח בתצפית במגדל הפיקוחקיימת חובת הי

 .ומוצבת ליד מגדל הפיקוח בכוננות, ההצלה נבדקת על בסיס יומי
מבוצעת תוך שימת דגש מיוחד על בטיחות המתקנים , ק והן בחוף הדרומי"תחזוקת המתקנים הן בשק 

 .שא זה על שלטי הכניסה למים בחוף הדרומינוסף כיתוב בנו, כך למשל. והשילוט
המחוז מקיים בדיקה דו חודשית של כל מערך העגינה לכלי שיט מסחריים בחוף , כמוזכר בפרק תחזוקת ים

 .וכן נקודות העגינה לסירות צוללים, הדרומי

בוי וביקורת ציוד הכי, ציוד כיבוי האש בשמורת האלמוגים נבדק מידי שנה על ידי חברת בטיחות אש 
וחלקו האחר , חלק מצוות העובדים עבר השנה השתלמות כיבוי אש .השנתית עוברת ללא הערות לתיקון

 .כמו כן הוגדל מספר נושאי הנשק בשמורה מאחד לשנים.  2009יעבור בשנת 
נמצא כי צוות . אשר תוחקר על ידי מנהל המחוז, אירע בשמורה מקרה מוות אחד, 2008במהלך שנת 

. לא הוכח כי האדם שנמצא מת במים טבע. למרות שהמקרה הסתיים במוות, דופי השמורה פעל ללא
כל . כולם על פי נוהל ההצלה והפינוי, מקרים של הגשת סיוע לשחיינים במצוקה 16במהלך השנה אירעו 

 .המחולצים פונו לחוף במצב טוב ובריאים

, ה שני פקחים לקורס מצילי יםנשלחו השנ, במסגרת המאמצים להסמיך ולשפר את יכולות הצוות בהצלה
והן , והוסמך כמציל ים אשר הן מגבירה את בטיחות השחיינים, עבר את המבחן, אחד מהם יוסי חדאד

 .חוסכת עלויות הצלה חיצוניות למרכז ההדרכה
 : פיתוח

ההקמה כוללת התאמת חדר האקווריום לתצפית באקווריונים . בשמורה םהאקווריוהשנה בוצעה הקמת חדר 

עם צנרת , מערכת מים הכוללת משאבה בראש גשר דרומי, אקווריומים 4התקנת סטנד להעמדת , וץמבח
וכן צנרת יציאה לבריכת סינון וגלישת מים , צנרת מים אל המבנה, הולכה כפולה למיכל מי ים על גג המבנה

לצורך הגנה כל המערכת פועלת מפיקוד לוח חשמל חדש הכולל מפסקים והתראות שונות . חוזרים אל הים
 .תקלות במשאבה וזרימה , מפני הפסקת חשמל

. כשהן חתומות על ידי המנהל, 2009סוף קיבלנו את תכניות הפיתוח המתוכננות לשנת קיבלנו לבכמו כן 

 4בנית עוד , העתקת מגדל הפיקוח, בין התכניות. לצורך קבלת היתר בניה הבעירייהנדסה ' אלה הוגשו למח
תכניות אלה יש בדעתנו לבצע .  ופתיחת חלונות למשרדים, לה ליד מרכז הדרכהבנית פרגו, סככות בחוף

 .  2009בשנת 
 :מתקיים תכנון להגשה להיתר בניה של שתי תכניות פיתוח נוספות, בנוסף

 .שיפור ותוספת מדרגות עם הפנים לים בבור התדריכים .1
 .וצותלצורך התאמתו כמתחם אכילה לקב, שיקוע הריבוע הריק במבואת השמורה .2

 ה אילת"מחו

 : הדרכות חיצוניות

מספר ימי  גוף מודרך

 2008הדרכה 

מספר ימי 

 2009הדרכה 

 הפרש באחוזים

 0% 1 1 חוף נקי -גני ילדים 

 137% 128 54 יסודי -תלמידים 

- 75% 1 4 ב"חט -תלמידים 

 60% 61 38 תיכון -תלמידים 

 50% 4 2 מבוגרים

- 33% 2 3 משפחות

- 100% 0 42 ספרבתי  -חוף נקי 

- 66% 22 65 ס חבל איילות"מתנ
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- 18% 23 54 עזר לחברות טיולים אחרות

  242 263 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

2008 

 ימי הדרכה

2009 

הפרש 

 באחוזים

 19% 85 71 הדרכות בחיוב אגף שיווק

לא ) בר יטבתה שמורת חי 
 (כולל סוכות וחנוכה

4 3  0.25%- 

 0.30% 208 202 שמורת חוף האלמוגים

 100% 6  פרלמנט הילדים העירוני

 183% 68 24 אמץ כיתה

 100% 9 0 מוקד מידע

 20% 379 309 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

2008 

 ימי הדרכה

2009 

הפרש 

 םבאחוזי

 -50% 12 24 צבא

 50% 10 5 אירועים/ הפנינג

הדרכות בעופרת יצוקה 

 ערים בלילה+ במקלטים 

 4 100% 

 100% 9  שנה לאילת 60קהילה 

 -100% 0 5 נוער צולל

 24% 86 69 מועדונית

- 15% 68 80 מועדוני צלילה

 3% 189 183 כ"סה

 : כ מספר הדרכות"סה

 

 הפרש באחוזים 2009 2008

755 810 7.3% + 

 : 9200ח הכנסות לשנת "דו

 הכנסות מקור

 .₪ 30,520 תלמידי יסודי

 .₪ 23,410 אמץ כיתה

 .₪ 37,900 תלמידי תיכון

 .₪ 2,591 בטבע* מוקד 

 .₪ 9,310 חוגי חבל אילות

 .₪ 4,070 מבוגרים/ משפחות

 .₪ 4,330 עזרים לחברות טיולים

 .₪ 40,680 אגף שיווק

 .₪ 55,560 שמורת האלמוגים

 .₪ 1,550 חי בר יטבתה

 ₪  182,921 כ"סה

 
 : 2008בהשוואה לשנת  כ הכנסות"סה
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 הפרש באחוזים 2009 2008

258,264 ₪ 182,921 ₪ 29%  -

 
 "היעל"קרן  – 2009פרויקט אמץ כיתה 

 מרכז חינוך והסברה מחוז אילת

ספר היסודיים באילת לתשלום נוסף בעקבות קיצוצים של משרד החינוך והתנגדות ועדי ההורים של בתי ה
 .ביטלו בתי הספר המקומיים טיולים בסביבה הקרובה, לטיולים

, מועדוניות הרווחה ומספר כיתות מבתי ספר משכונות מצוקה באילת,בזכות הסיוע  כלכלי של קרן היעל 
דרכות בוצעו הה. נהנו מחוויה ייחודית בשמורות  הטבע הפתוחות ושמורות טבע קולטות קהל במחוז אילת

התכנים הועברו בכיתות הלימוד ובסיורים  .בדגש שמירת טבע ומורשת, מחוז אילת-י מרכז חינוך והסברה "ע
התלמידים נחשפו  (. הרי אילת וערבה דרומית, מפרץ אילת)בסביבת מגוריהם ביחידות נוף עשירות  ומגוונות 

 .שמירת טבע ועוד, ים, זואולוגיה, קהבוטני, גיאולוגיה, מורשת קרב,  אקלים, הכרת אזור:לנושאים

התוכנית מיועדת לתלמידים . חינוך לאהבת הארץ,להקנות ערכי טבע סביבה ומורשת: מטרת הפרויקט
 .משכונות מצוקה אשר אוכלוסייתם ממשפחות מעוטי יכולת ואינם יכולים לשאת בהוצאות טיול 

 .ה אקטיבית ובסדנאות בנושא הנלמדהוחלט לשלב את חווית הסיורים בלמידת שד: תוכנית אמץ כיתה
 .חיות בר ושמירת טבע –מיקוד : 'שכבות ד

. י מדידות ותצפיות"בו נבדוק בתי גידול שונים ע, "חוקר הצעיר"ביוטופ ל, תנאים ביוטיים ואה ביוטיים: תכנים

 .עפיפונים בצורות חיות בר: סדנאות חוויה ויצירה
 .גיאולוגיה ושמירת טבע –מיקוד : 'שכבות ה

 .שבר סורי אפריקאי ועוד, סביבות היווצרות , י טבלאות בואן"זיהוי מינרלים עפ: תכנים
 .בניית דגם של מעיין שכבה: סדנאות יצירה

 .טיולים בדגש חוויה ושמירת טבע –ללא מיקוד  :רווחה מועדוניות
 :היקף פעילות

שמורת . 4חי בר יטבתה  . 3ם  קניון אדו. 2עמודי עמרם  . 1: סיורים ארבעהבוצעו : מועדוניות רווחה

 ניקוי חוף דרומי+ האלמוגים 
 .לפני כל סיור התקיים שיעור הכנה בכיתות הלימוד  -'ו+ ' שכבות ה: בית ספר אופיר

 .נחל נטפים. 4קניון שחורת .  3עמודי עמרם  + עברונה . 2קניון אדום   .1
 .יתות הלימודלפני כל סיור התקיים שיעור הכנה בכ - 'שיכבה ד: בית ספר גלים

 .עמודי עמרם+ דקלי דום + בריכות המלח . 4עליון  , נחל גשרון עליון. 3נחל נטפים  . 2קניון אדום   .1

 .שיעורי הכנה 20+ סיורים  20: כ"סה
כדי שילדי אילת יכירו את סביבת מגוריהם העשירה , אנו רואים חשיבות רבה בקיום הטיולים

 .מלחת עברונה ועוד, הרי אילת, לאות הים האדוםנפ: ביחידות נוף שונות ומגוונות כגון
        

  גדרת צבי שיטים כפעולה ממשקית

אין מידע על גודל , מערב ערב הסעודית-ייתכן שקיים גם בצפון)מין ייחודי לישראל  -תת הוא צבי השיטים
 .(האוכלוסייה

ומאז , רשות שמורות הטבעכ זואולוג "אז חבר קבוץ יטבתה ואח -ל"י גיורא אילני ז"ע 1964 -התגלה ב
פרטים בעיקר בחורש השיטים בשולי מלחות  60-האוכלוסייה שמנתה כ! האוכלוסייה נספרת מדי שנה 

פרטים ובהם  10 -אז הגיעה לכ 2005, 1996לסף הכחדה בשנים , תוך תנודות, הלכה וירדה, עברונה ויטבתה
 . זכר אחד

 : שלא הועילו  -לוסיית צבי השיטיםבמהלך השנים נוסו אמצעים שונים לשיפור מצב אוכ

, (2005 -2001)תוספת מזון , (1986משנת )שקתות מים  4הוספת , הקמת גרעין רבייה מעופרים בני יומם
הרחקת , כולל אירועי כלבת שהורידו את אוכלוסיית השועלים( 1999, 1989)דילול שועלים בשמורת יטבתה 

 (.2005)למניעת דריסה הצבת גדר חשמלית , (2004/5)זאבים וצבועים 
הבעיה ג ומדענים מהאוניברסיטאות היה רוב לדעה כי "בהם השתתפו מדעני רט, 2003בשנת בדיונים 

 .י זאבים"טריפה ע -העיקרית היא

 -ר משמורת יטבתה"קמ 4-גודרו נגד טורפים כ, כדי לשפר הגנת האוכלוסייה השרידית של צבי השיטים
(. הכורה נחושת בתמנע) AHMSAהוקמה בעזרת תרומה גדולה מחברת הגדר . האזור בו חיו צבאי השיטים

הגדר הושלמה בסוף יוני . מרתיעה-ולפניה גדר חשמלית, המונעת חפירה וכניסה מלמטה" שמלה"לגדר יש 
2006 . 

 .פקח ערבה דרומית -אז, הגידור בוצע בפיקוח צמוד של אסף הברי
והאוכלוסייה גדלה לאט , 80%זינקה מאפס לסביבות מאז הוקמה הגדרה השרידות של עופרי צבי השיטים 

 . פרטים 22 -ועומדת היום על כ

 : של הצעירים עדיין נמוך" גיוס"ה
  5-מונים כ" רווקים"ה: והשנה נולדו בעיקר זכרים, 7-8כי מספר הנקבות הבוגרות הוא רק . א

 .בוגרים וכמה זכרים צעירים-תת 2, בוגרים     
 כתוצאה מההגנה , פרטים 180שאוכלוסייתם גדלה עד , צבאי נגב יש תחרות על מזון עם. ב

 , 100 -אך נותרו בפנים עדיין כ, צבאי נגב 100 -הוצאו מהגדרה לטבע כ 2008בשנת . מזאבים    

 ...אפריל-והנקבות בהריון וימליטו במרץ    
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 .למינימום -רצף השנים השחונות הורידו את היצע המזון בשטח. ג

ישפרו את היצע המזון לצבאי , (כמו כל נחלי האזור -הנחלים ארגמן ויטבתה זרמו)לינואר  18 -ב תהשיטפונו

 .אך יש להמשיך במאמץ לדחיקת צבאי נגב מחוץ לגדרה, השיטים
 

 דווח על מחקר שועלי נגב וצבועים
 2.2010ראובן הפנר 

 Vulpes rueppelliשועל נגב 

פרטים  21דולים בצניפים ובציחור בו נלכדו עד כה שנים בשמורת הנחלים הג 10המחקר נמשך קרוב ל 
אוכלוסיית השועלים נמצאת בירידה מתמדת  2000נמצא כי משנת . פרטים שונים בצניפים  11שונים בציחור ו

. לגשמים של שנה קודם הנמצאה התאמה בין  גודל האוכלוסיי. הנובעת כנראה מגיוס נמוך של צעירים
השנייה השועלים נעים לאזורים , י שועל מצוי"ום למצב זה האחת דחיקה עהועלו שתי השערות היכולות לגר

בכדי לאמת את ההשערות הללו במהלך השנתיים האחרונות . בהם ירד מספיק גשם שם הם מתרבים

בכדי לאושש את ההשערה השנייה יפתחו מלכודות . נפתחות מלכודות פעמיים בשנה למשך מספר לילות
הגשם האחרונים לבחון האם יש  חזרה של שועלים לנחלים  יר אירועלאח, במהלך חודש מרץ השנה

 .הגדולים
 Hyaena hyaena צבוע מפוספס

ידוע , למרות שמין זה נפוץ בכל הארץ. הצבוע המפוספס הוא הגדול מבין מיני הטורפים החיים כיום בישראל
חקרו באינטנסיביות הצבוע לשלושת מיני הצבועים האפריקאים שנ דבניגו. לנו מעט מאד על אורחות חייו

 .המפוספס כמעט שלא נחקר

 .אחד הגורמים בעלי השפעה נרחבת על פרמטרים מורפולוגיים ורביתיים בבעלי חיים הוא מצאי המזון
מטרת המחקר היא לבחון שינויים התנהגותיים שנגרמים כתוצאה מעליה בזמינות מזון בזוגות של הצבוע 

צבועים . בערבה הדרומית 2006המחקר התחיל במרץ . יים בשדההמפוספס בעזרת תצפית ומערכת ניסו
צבועים שנלכדים מסומנים והנקבות מסומנות במשדר מבוסס  . נלכדו באמצעות מלכודות רגל ורובה הרדמה

GPS . עד כה סומנו שתי נקבות במשדרGPS  השנייה הורחקה , חודשים 4מאחת התקבלו נתונים במהלך

 .חלק גדול מהצבועים נמצאים מתים או דרוסים. עתאך אינה נשמ, מירוחם לערבה
יש לרכז מאמץ ללכוד לפחות שני זוגות מתרבים לפני עונת ההמלטה הקרובה בכדי שנוכל ליישם את 

 . תוכנית המחקר
 

 היחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים
 כללי 

על פי  נמשכה המגמה שהחלה בשנה שעברה לייזום פעילות אכיפה ובמתחמים גדולים 2009בשנת  .1

הפעילות עדיין איטית ומסורבלת בעיקר עקב מגבלות בסיוע , פ"פסקי דין לסילוק יד והליכי הוצל
 .משטרתי

חוסר היכולת בקבלת סיוע משטרתי לפעולות אכיפה מהווה צוואר בקבוק משמעותי ביכולת גופי  .2
לביצוע יותר מבשנים קודמות פחתה היכולת  2009בשנת . האכיפה האזרחיים למלא את תפקידם

 .ג"בעיקר במחוז צפון וברמה, פעולות אכיפה ללא סיוע משטרתי

אירועי בוקעתא  יצרו מציאות חדשה המחייבת סיוע משטרתי גם במקומות בהם בעבר בוצעו פעולות 
 .באופן עצמאי וללא סיוע, אכיפה

בתאום  א בתחומי מחוז צפון קיים עדיין קושי"י מתפ"למרות העלייה בכמות הפעולות המבוצעות ע
 .הפעולות המבוקשות

י הסיירת הירוקה כולל ימי חלוקה "נוהל מרעה הבדואים בדרום ובמרכז באופן מלא ע 2009בשנת  .3

י בעלי העדרים ומיעוט הגשמים גרמו "חובת ניהול ספרי מס ע. קבלת קהל שוטפת ובקרה של הפעילות,
 . 2010הצפי הוא לעלייה בשנת המרעה , למיעוט מבקשי המרעה

ומשרד החקלאות במגמה לאפשר מרעה ועיבודים ( ת"אג, י"מז) ל "עבודת המטה מול צה נמשכה .4
 .ל בדרום ובמרכז הארץ"בשטחי האש של צה

הנוהל מיושם בשנים האחרונות בכפוף לצורכי . מוסד נוהל רב שנתי לרעייה ועיבודים בשטחי האש
 .האימונים של הצבא

אירוע בו הותקפו פקחי הסיירת , החוק בעלייה מתמדת אירועי אכיפה בהם מופעלת אלימות כנגד אוכפי .5

ובאופי האכיפה של " כללי המשחק"כלי רכב מהווה שינוי משמעותי ב 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

 .המממנים

 .המגמה ליצור פטור ממכרז אחיד לאורך זמן וחוזה אחיד שיכלול את כל הגופים המממנים
דונם בזריעה ועיבודים אך לנוכח מיעוט הגשמים והבצורת המתמשכת  4,000 -נפלשו כ 2009במהלך  .7

 .שטחים אלה פונו והושבו לרשות המדינה במספר מבצעים. קטן בלבד נבט חלק
 

המשימה , ש לעניין התביעות הנוגדות"הסיירת ממשיכה לבצע מסירת זימונים לנתבעים לדיוני ביהמ .8
 .מבוצעת על הצד הטוב ביותר באמצעות פקח יעודי שנקלט למטרה זו( הלא פשוטה)
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וסיוע , הסיירת מעורבת בהסדרת מרעה בקר בצפון הארץהייתה  2009 -גם ב –מרעה בקר בצפון  .9

 .לבוקרים להגן על חלקות המרעה שברשותם

י ושותפים פעילים בכל הקשור להסדרת "אנשי הסיירת חברים בועדות השכרה במחוז צפון וחיפה בממ
 .מרעה

ר קידומו יהווה פריצת דרך בכל הקשו, לא חלה כל התקדמות בחקיקה בחוק הרעיה -חוק המרעה .10
 .לאכיפה משמעותית לפיקוח על שטחי המרעה ואופן השימוש בהם

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 2009 -ב .12

 .א לבצע את יעודה באופן מלא ועצמאי"אך עדיין לא נבנה נוהל המאפשר למתפ, יןוהמקרקע
ג  "ל הרט"פ תוכנית מתואמת עם סמנכ"נמשכת הכנת סקרים מצביים של שמורות טבע וגנים לאומיים ע .13

 .ומנהלי המחוזות

 
 .ב סיכום הפעילות השנתית של היחידה המדבר בעד עצמו"רצ

יה להתבצע ללא עבודתם המסורה של עובדי הסיירת הירוקה הסיכום המובא להעיל לא יכול ה
 .ושמירתם ללא לאות על קרקעות המדינה

ת מ ד ו ק ה ה  נ ש ל ה  א ו ו ש ה י  ת נ ש ם  י ע ו ר י א ח  ו תד מ ד ו ק ה ה  נ ש ל ה  א ו ו ש ה י  ת נ ש ם  י ע ו ר י א ח  ו  2009-2008 ד

 

 

  20092009סיכום שנת סיכום שנת   20082008סיכום שנת סיכום שנת   

י איתור גוף נו  מבצע פי
י  פינו

 כ"סה
י  פינו

י  איתור  מבצע פינו
י   פינו

 כ"סה
 פינוים 

 795 1134 י"ממ
138 933 

1040 580 
145 995 

 224 2 222 374 136 1 135 464  חקלאות חקלאות 

 246 21 225 271 447 60 387 530  ל ל ""צהצה

 49 3 46 124 46 1 45 105  ל ל ""קקקק

 33 14 19 260 5 1 13 199  פניםפנים

 38 1 37 106 29 2 27 117  גג""רטרט

 27 2 25 53 18 9 9 71  תשתיותתשתיות

 53 12 41 78 38 2 36 112  צצ""מעמע

 19 1 18 34 11 0 11 34  תתמקורומקורו

 10 0 10 116 5 0 5 137  סס""איכוהאיכוה

 1694 201 1493 2456 1668 214 1454 2903  ככ""סהסה

 

 
 ;סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית  .6

 

 :יעדים כללים
 המשך הטיפול בשיפור תדמית הרשות כלפי חוץ וכלפי פנים הארגון. 

 יתוח אפיון השטח באזורי הפיקוח ואתרי הרשותעל בסיס נ, תכנון עבודת גורמי השטח. 

 פ עם גורמי חוץ נוספים"קידום תכניות לשת. 

 קידום וביצוע תכנית לשדרוג הטיפול בשטחים פתוחים מרובי מבקרים. 

 תחומית לטיפול בהרעלות-קידום התכנית הרב. 

 שדרוג הקשר עם הגופים הירוקים והשדולה הירוקה בכנסת. 

 במערכות המידע הרשותיות, עודכן ומתעדכן באופן קבועמ, ג הלאומי"שילוב הממ. 

 המבוססת על המבנה הארגוני החדש, בניית תכנית תקנון הרשות . 

  (.'ניטור וכו, ט"קמ, סיירת ירוקה)הסדרת התקינה של עובדי היחידות במימון חיצוני 
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 הסדרת תחום הלוגיסטיקה ברשות. 

 כתיבת תורת ההפעלה הארגונית. 

 ום תוכנית אפיון השטחהמשך טיפול בקיד.  

 שיפור השירות לציבור בכל תחומי העשייה הארגונית. 

 :פעילות כלכלית

 חיזוק התפיסה האסטרטגית לשילוב החשיבה הכלכלית בכל פעילות הארגון. 

  שנתית של הרשות 5מימוש וביצוע התוכנית הכלכלית ה. 

 פיתוח מיזמים ומוקדי עניין באתרי הרשות. 

 בדגש שליטה מרבית ובקרה על מכלול , בכל שכבות ויחידות הארגון שיפור הניהול הכלכלי

 .ההוצאות וההכנסות הרשותיות

 ייזום פעולות להתייעלות והגברת הכנסות. 

 חיזוק מערך גיוס התרומות והחסויות כזרוע כלכלית מהותית. 

 קידום שיתופי פעולה כלכליים עם גורמי חוץ. 

 מדע וממשק 
 ל על פי קריטריונים ברי קיימההפעלת הרשות כגוף ירוק הפוע. 

 השבות, אוכלוסיות בסכנת הכחדה: ניטור וניהול אוכלוסיות בר נבחרות , 

 .כולל הכנת תוכניות ממשק והשבות למינים נבחרים, מינים פולשים ומינים מתפרצים

 ניכר במספר  הקטנת קונפליקטים בין האדם לחיות הבר וצמצום  : נזקי חקלאות והרעלות

 .ההרעלות
 לרבות  שמורות ימיות , משך המאמץ לאיתור שטחים הראויים לשימור ולאכרזה כשמורות וגניםה

 .תוך מתן עדיפות לבתי גידול ואתרי מורשת  בסכנה, נוספות

 קידום פעולות ממשק בשמורות ובגנים. 

 שיקום בתי גידול נבחרים ומאוימים . 

 קידום הקצאות מים לטבע, השפעה על ניהול משק המים לטבע. 

 נוף ומורשת, מעורבות בתהליכי פיתוח למזעור הפגיעה בערכי טבע. 

 מדע' גיבוש מסמכי מדיניות בכלל נושאי הפעילות של חט. 

 קידום הערכת מצב הטבע בישראל. 

 קידום הטיפול וקידום בתוך הימי. 

 אכיפה ופיקוח
 הגנים והשמורות המוכרזים והמאושרים, הגנה על מקרקעי הרשות. 

  החוק ושיפור אמצעי האכיפה לדרג האכיפהחיזוק מעמד אוכף. 

 תוך התאמת החקיקה והתקנות, ערכי המורשת, ערכי הטבע, מאמץ מוגבר בהגנה על חיות הבר. 

 הגברת הביטחון והבטיחות לעובד ולמבקר באתרי הרשות. 

 בגנים ובשטחים הפתוחים, הצטיידות באמצעים כמענה מידי לכיבוי שריפות בשמורות. 

 לרבות הסימון בשטח והמיפוי התומך, רך סימון השבילים בישראלשדרוג וחידוש מע. 

 הקמת מערך מודיעין ואיסוף מידע. 

 הרחבת פעילות הניקיון בשטחים פתוחים. 

 מערך ההכשרות ותרגול דרג השטח והמטה, מאמץ מרכזי לשיפור המקצועיות. 

 חיזוק הלשכה המשפטית והשלמת בנייתה על פי החלטות ההנהלה. 

 ח תכנון ופיתו

 (.לס ומסדרונות אקולוגיים, חולות כורכר: דגש על בתי גידול. )קידום אכרזות על פי מדיניות הרשות 

  לאתרי ומתקני הרשות( עות והיתרים"תב)הסדרת התכנון הסטטוטורי.  

 בדגש , התאמתם לצורכי המבקרים וטיפוחם, התמקדות בשדרוג אתרים קולטי קהל 

 .חזות האתרים   

 ר אתרי המורשתהמשך המאמץ לשימו. 

 ט על פי מדיניות הרשות"הרחבת מערך חניוני הלילה ומתן מענה לפעילות נב. 

 קידום וביצוע תכנית לשדרוג הטיפול בשטחים פתוחים מרובי מבקרים. 

 התאמת אתרי הרשות לתכניות האתר כשדה למידה. 
 גיבוש מדיניות תכנונית לטיפול בסביבה החופית והימית. 

  פ משרד החקלאות"בשת" טבע וחקלאות"הכנת מסמך מדיניות. 

 קידום מערך הסכמי ההתקשרות עם מינהל מקרקעי ישראל. 

 קהל וקהילה

 שימוש בכלים מקצועיים למימוש מטרות הרשות ויעדיה. 

 העמדת יכולות וכלים מקצועיים לניהול המבקרים באתרים ובשטחים הפתוחים. 

 ובתיירות הפנים הגברת מעורבות הרשות ביצירת תנועות בתיירות הנכנסת. 

 פ האסטרטגי למינוף היכולות הכלכליות של הרשות"הרחבת השת 

 שאיפה לשיפור מתמיד של השירות למבקרים באתרים ובשטחים הפתוחים. 

 השלמת פרויקט מיתוג הרשות והטמעת התהליך. 

  התאמת הפיתוח באתרי הרשות למען שדרוג המוצר התיירותי 

 י בחיק הטבע יזום והובלת מערך תרבות נופש ופנא 
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  שילוב מרכז המידע וההזמנות במוקד הסביבה 

  מיסוד והקמת רשת מרכזי השירות באתרי הרשות 

 חינוך והדרכה

 שדרוג וקדום החינוך ברשות , המשך מיפוי 

  הרחבת הפעילות במערכת החינוך על ידי ישום תכנית הכניסה לבתי הספר 

  הנחלת ערכי שמירת הטבע והמורשת לכלל הציבור. 

 ג"כיתתית באתרי רט-דוד שימוש בתי הספר בתכנית הלמידה החוץעי. 

 קהילה כפעילות חינוכית ערכית ארוכת טווח-טיפוח קשרי אתר. 

 ת לזרוע מובילה של מדיניות הרשות בתחומי הקהילה "הפיכת המחוו 

  לכניסה לבתי ספרקידום התוכנית. 

 דוברות והסברה

 איחוד מסרים ברמה כלל , מקבלי החלטות עיצוב והשפעה על תדמית הרשות בציבור ובקרה

 .רשותית
 הכנת תוכניות הסברה ברמה האסטרטגית . 

 ליווי הסברתי להעברת המסר למבקרי האתרים והשטחים הפתוחים . 

 הקמת אתר אינטרנט חדש ושיווקו לציבור . 

 מיסוד ועדת מערכת ותוכן רשותית. 

 משאבי אנוש 

 ן בהתאם להחלטת הנהלה"משא' הקמת חט .  

 הכשרתו וקידומו, חניכתו, יפוח העובדט. 

 השלמת המבנה הארגוני ואיוש תפקידים בחטיבת משאבי אנוש. 

 קידום מערך ההכשרות וההסמכה הרשותי . 

 בהתאם למבנה הארגוני החדש, השלמת תקן הבסיס למערך כוח האדם ברשות. 

 שיפור מערך הרווחה ותנאי ההעסקה. 

 פרישהשיפור הקשר עם הפורשים ושיפור תנאי ה. 

 ס רשותי לניהול והכשרת עובדים"הקמת בי. 

 תקשוב ומערכות מידע
 בהתאם לתעדוף מערכות על פי יעדי הרשות, (תוכנית אב למחשוב הרשות)ב "יישום פרויקט מש. 

 הקמת מוקד ידע ארגוני ומיצובו כגוף מקצועי מוביל . 

 בניית תהליכים וכלים ליישום מערכות חוצות ארגון. 

 ת ברמת התמיכה והשירות למשתמשי המערכות ברשותשדרוג והתמקצעו. 

 שדרוג המערכות ומתן כלים טכנולוגיים ואחרים לעובדי השטח והמטה. 

  למנהלים בדרגים השונים בזמן אמתמתן כלים תומכי החלטה 

 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. 

 פ עם גורמי חוץ"העמקת הקשר והשת. 

 
 

 ;הנוכחיתיב השנה ההוצאות ותקצ, תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת.9. 8 .7

 
 :  2010להלן דברי ההסבר להצעת תקציב  מעודכנת לשנת 

 
נוכח הירידה בהיקף התיירות הנכנסת לישראל בעקבות המשבר הכלכלי העולמי והמצב הביטחוני בתחילת 

תוך שמירה על איזון , ולשם התמודדות עם השפעת המשבר , ירדו תקבולי הרשות ממבקרים ,   2009שנת 
עם אגף התקציבים באוצר  על תוכנית משותפת אשר הרשות    2009סוכם בשנת התקציב , תקציבי

₪ מליון  26ולצורך איזון כספי מקבלת הרשות רשת ביטחון של עד , ₪ מליון  11מתייעלת בסך של 

 .מהאוצר
 

 להלן.  2009שנערך ואושר ביולי  2009נשענת על התקציב המעודכן של שנת  2010הצעת התקציב לשנת 
 : 2010הנחות העומדות בסיס תקציב שנת 

 

 תחום קהל וקהילה 
 תקבולים מאתרים .1

a. מליון  96בתקבולים ממבקרים באתרים   לסך של  14% -עליה של כ₪ 
b.  2009מעל לביצוע שנת ₪ מליון  10לסך של   22% -עליה של כ –כרטיסי תייר . 
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c.  הדרכה , ון המנוייםמועד, פעילות זו כדוגמת מכירת מוצרים –פעילות מותנית תקציב ..

 מותירה עודפים אשר מגולמים בסעיף התקבולים מאתרים

 -סוכם עם אגף התקציבים באוצר על רשת ביטחון של כ –לצורך איזון תקציבי  –תקציב ממשלתי  .2
 (.ח"מליון ש 11של  2009כנגד המשך ההתייעלות של הרשות משנת )₪ מליון  16

, 2009מהצעת התקציב המעודכנת של שנת  2% -ול של כגיד –הוצאות תפעוליות במטה ובמחוזות  .3
 .המשקפת התייקרויות במקדם הקניות 

מועבר לרשות כנגד תוכנית פרישה שלא ₪ 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   3%-גידול ממוצע של כ –וממחוזות , מטה, שכר באתרים הוצאות .5
 .המשקפת זחילת שכר 2009שנת 

 .₪ מליון  8סך של  –תוכנית עבודה בתחום קהל וקהילה  .6

 
 תחום שמירת טבע

 מקורות כספיים .1
a.  ובתוספת תקציב להבטחת הכנסה )₪ מליון   92סך התקציב הממשלתי לשמירת טבע הינו

 (.ללא רשת הביטחון)₪ מליון  98 -מסתכם התקציב ב
b.  מליון  13 -כ)פיקוח ערכי טבע , (₪ מליון  2 -כ)אגרות צייד והיתרים  –תקבולים עצמיים

 (.ח"ש

 שימושים .2
a.   מהצעת התקציב  המעודכנת   3% -גידול  ממוצע של כ –הוצאות שכר במחוזות ובמטה

 . 2009של שנת 
b.  המשקף התייקרות במקדם הקניות 2%-גידול של כ( טה מ, מחוזות )הוצאות תפעוליות. 

בהתאם להקצאות התקציב הממשלתי  –תקציבי פיתוח , שיקום בתי גידול לחים –תקציבים ייעודיים  .3

 .בסעיפים אלו
 .₪ מליון  14.8 –תוכנית עבודה לשמירת טבע  כ .4

ח "מליון ש 0.5 -רכבים וייעודה להחלפת ₪ 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
 

 (:₪הנתונים באלפי )מקורות כספיים  .א
 

הצעת תקציב   הכנסות הרשות. 1

 2009מעודכנת  יולי  

הצעת תקציב  

מעודכנת לשנת 
2010 

     קהל וקהילה -תקציב רגיל      1.1

 96,290 84,443 תקבולים מאתרים  1.1.1

 10,015 8,148 ..כרטיסי תייר 1.1.2

 6,582 6,390 עובדי הבטחת הכנסה 1.1.3

 31,210 31,854 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

 26,000 תקציב ממשלתי מיוחד 1.1.6
15,980 

 

 161,835 כ קהל וקהילה"סה 1.1

168,077 

 
 

     תקציב רגיל שמירת טבע ומורשת 1.2

 2,071 2,775 אגרות ציד והיתרים  1.2.1

 13,000 12,042 הכנסות עצמיות, פקוח ערכי טבע  1.2.2
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 64,481 62,603 ציב  ממשלתי תק  1.2.3

 3,605 3,500 תקציב ממשלתי  הבטחת הכנסה  1.2.4

     תקציב ממשלתי השלמה מיוחדת 1.2.5

 1,020 1,000 תקציב ממשלתי יחידת כנרת 1.2.6

 9,580 9,400 תקציב ממשלתי לפיתוח  1.2.7

 814 790 תקציב ממשלתי משאבי מים 1.2.8

 12,317 12,317 בתי גידול תקציב ממשלתי שיקום 1.2.9

      

 106,888 104,427 כ שמירת טבע ומורשת"סה       1.2

 274,965 266,262 כ  תקציב רגיל"סה

   

 תקציבים מיוחדים      1.3   
  

 16,344 16,024 הכנסות סיירת ירוקה    1.3.1

 20,222 20,035 הכנסות  יחידות  במימון חיצוני    1.3.2

 43,741 30,000 כנסות תקציב פיתוח במימון חיצוניה 1.3.3

 80,307 66,059 כ  הכנסות תקציבים מיוחדים"סה      1.3

   
 355,272 332,320 כ הכנסות"סה         1

 

 (:₪הנתונים באלפי )שימושים . ב

הצעת תקציב   הוצאות הרשות. 2
 2009מעודכנת יולי 

הצעת תקציב  
 2010מעודכנת לשנת 

     תקציב רגיל קהל וקהילה       2.1

 59,935 57,915 אחזקת אתרים שכר' הוצ 2.1.1  

 22,343 21,814 אחזקת אתרים תפעול' הוצ 2.1.2  

 12,587 12,220 הוצאות הבטחת הכנסה 2.1.3 

 8,571 8,281 הוצאות שכר במחוזות 2.1.4

 8,299 8,117 הוצאות תפעוליות מחוזיות 2.1.5

 12,586 12,301 ארגוניות שכר' הוצ  2.1.6

 4,793 4,701 ארגוניות תפעול' הוצ 2.1.7

 31,210 31,854 פעילות מותנית תקציב   2.1.8

 8,000 7,374 תוכניות עבודה קהל וקהילה 2.1.9

 2,000 0 רזרבה 2.1.10

 170,323 164,577 כ קהל וקהילה"סה 2.1

     תקציב רגיל  שמירת טבע ומורשת 2.2

 22,595 21,950 שכר במחוזות'  הוצ 2.2.1   

 14,915 14,622 פקוח מחוזות תפעול' הוצ 2.2.2   
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 16,414 15,926 ארגוניות שכר' הוצ 2.2.3   

 8,670 8,483 ארגוניות תפעול' הוצ  2.2.4 

 14,816 14,197 תוכניות עבודה שמירת טבע 2.2.5

 1,020 1,000 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

יעודה לרכבים ורזרבה לשמירת    2.2.10

 3,500 3,000 טבע

 104,642 101,685 כ שמירת טבע ומורשת"סה      2.2

 274,965 266,262 כ  תקציב רגיל"סה

   

 תקציבים מיוחדים      2.3   
 

0 

 16,344 16,024 הוצאות סיירת ירוקה    2.3.1

 20,222 20,035 הוצאות   יחידות במימון חיצוני    2.3.2

 43,741 30,000 הוצאות פיתוח במימון חיצוני 2.3.3

כ  הוצאות תקציבים "סה      2.3

 80,307 66,059 מיוחדים

 355,272 332,320 כ שימושים"סה

פועלת הרשות  מקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המינהליות הכתובות שלפיהן.10   
 ;לחוק 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
קובץ רישוי ציד לרישיונות ציד והיתרי ציד מיודים והיתרי סחר יבוא וייצוא של  - 100672מאגר מידע מספר 

 .חיות בר

קובץ רישום עבירות לפי חיקוקי טבע ומורשת והרשעות שניתנו על ידי בתי  - 100673מאגר מידע מספר 
 .משפט

מורשים ולהצגה לבתי משפט בהרשעות קודמות במסגרת ניהול תביעות מטרת שניהם לשימוש תובעים 
 .פליליות לפי החוק

  
 ;קרנות ומלגות שבמימון הרשות הציבורית. 12

 .לא הוקצו מלגות

 
שמותיהם של  לרבות פירוט, תמיכות שנתנה הרשות הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת .13

 ;םהמוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מה
 .ח"לא ניתנו תמיכות למוסדות ציבור בשנת הדו

 

 ;רשימת החוקים שהשר ממונה על ביצועם. 14
החוק להגנת , ותקנותיו -1998 ח"התשנ, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, שמורות טבע, חוק גנים לאומיים

 .ותקנותיו -1955 ו"תשט, חיית הבר
 

 דיווח הממונה על הפעלת החוק. 15
 .השנתי של הרשות הכנת דוח הפעילות

 .טיפול בבקשות במסגרת חוק חופש המידע

  .וכולן נענו, בקשות למידע לפי החוק 25התקבלו  2009בשנת 


