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שלום רב,

מצ"ב דו"ח הפעילות המסכם של רשות הטבע והגנים לשנת העבודה  ,2006הדו"ח מפרט כתמיד את מבנה
הרשות ,את תחומי האחריות והמעמד הסטטוטורי בשמורות וגנים.
הפעילות מוצגת לפי תחומי העיסוק והתפקידים ממדע ואקולוגיה דרך תכנון ופיתוח ,אכיפה ופיקוח ,שיווק
והתייעלות כלכלית.
שנת  2006היתה שנת מבחן לרט"ג .מלחמת לבנון השנייה העמידה אתגרים וסיכונים בפני אנשינו .השריפות
שכובו בחירוף נפש יכלו להביא לאסון אקולוגי רציני בצפון הארץ ,וכיבויין על ידי אנשנו ,לעיתים בחירוף נפש,
צמצם מאוד את הפגיעה.
כמו בן התגייסה הרשות לסיוע לעורף אם בטיפול ועזרה לשוהים במקלטים ,ואם בהקמת אתר מנוחה
לנזקקים מבין האזרחים שהיו תחת אש המלחמה.
כמובן שכל זה השפיע לא מעט על תכנית העבודה שלנו בשנה זו ועל הקצאות התקציבים לפעילויות השונות.
שארית השנה הוקדשה כמובן לשיקום השטחים וחזרה לפעילות מסודרת.
הערכתי כתמיד לכל עובדי הרשות ,עלו והצליחו !

תודה,
אלי אמיתי
מנכ"ל הרשות
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תוכן העיניינים:
 .1פירוט מבנה הרשות ,אגפיה ,יחידותיה ויחידות הסמך שלה; שמות בעלי תפקידים בכירים ,העומדים
בראש אגפים ,יחידות ויחידות סמך הרשות;
 .2תיאור תחומי האחריות של הרשות הציבורית;
 .3מענה של הרשות הציבורית ודרכי ההתקשרות עמה ,לרבות מעניהם של הממונה לפי סעיף  3לחוק
ושל בעלי תפקידים אחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור ,ודרכי ההתקשרות עמם;
 .4לגבי יחידות ברשות הציבורית ,הנותנות שירות לאזרח  -פרישתן הגאוגרפית ,וכן מענים ודרכי
ההתקשרות עם כל סניפי היחידות;
 .5סקירת עיקרי פעילות הרשות הציבורית בשנה החולפת;
דוברות והסברה
התחום המדעי
תכנון ופיתוח
אכיפה ופיקוח
מינהל וכספים
קהל וקהילה
תקשוב
פיקוח על טיולים
הטיפול בפניות הציבור
מחוזות הרשות
• צפון
• מרכז
• יהודה ושומרון
• דרום
• אילת
היחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים
.6

סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית;

.7

תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת;

.8

פירוט הוצאותיה של הרשות הציבורית בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב;

.9

תקציב הרשות הציבורית לשנה הנוכחית;

 .10המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המינהליות הכתובות שלפיהן פועלת הרשות הציבורית
כאמור בסעיף  6לחוק;
 .11תיאור ומטרות של מאגרי המידע של הרשות הציבורית ,הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א
;1981
 .12קרנות
 .13תמיכות
 .14רשימת החוקים שהשר ממונה על ביצועם;
 .15דיווח הממונה על הפעלת החוק;
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 .1פירוט מבנה הרשות ,אגפיה ,יחידותיה ויחידות סמך שלה; שמות בעלי
תפקידים בכירים ,העומדים בראש אגפים ,יחידות ויחידות סמך הרשות;
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים הוקמה בשנת  1998על ידי איחוד רשות הגנים הלאומיים ורשות
שמורות הטבע על פי "חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח ."1998 -
מבנה הרשות
רשות הטבע והגנים )הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים( היא תאגיד שהוקם על פי חוק כאשר השר
הממונה הוא השר לאיכות הסביבה .לרשות מליאה המונה תשעה עשר חברים ,הממונה על ידי הממשלה
בהמלצת השר לאיכות הסביבה שאף ממנה את יו"ר המליאה מבין חבריה .תפקיד המליאה לקבוע את
מדיניותה הכללית של הרשות ואת קווי פעולתה ,לקבוע את תוכנית העבודה ולאשר את תקציבה ,לעקוב
אחר ביצוע המדיניות ,התכניות והתקציבים ולהנחות את מנהל הרשות .הרכב המליאה כולל שבעה נציגי
הממשלה ,שבעה נציגים מתחום האקדמיה שביניהם מומחים במקצועות זואולוגיה ,בוטניקה ,אקולוגיה,
ארכיאולוגיה ,גיאולוגיה ,גיאוגרפיה ,היסטוריה ,כלכלה ,אדריכלות נוף ושימור ,ארבעה נציגי ציבור מקרב
הקק"ל ,החברה להגנת הטבע ובעלי עניין בתחומי פעילות הרשות ,ונציג השלטון המקומי או ארגון המועצות
האזוריות.
הממשלה ,על פי הצעת השר לאיכות הסביבה ,ממנה את מנהל הרשות האחראי לביצוע החלטות והנחיות
המליאה ולניהולה השוטף של הרשות.
הרשות פועלת בחמישה מחוזות ,מחוז הצפון משתרע מהר חרמון ,הר דוב ,רכס רמות נפתלי וראש הנקרה
בצפון ,נחל חדרה וגבול יו"ש בדרום ,עמק הירדן רמת הגולן והר חרמון במזרח ,והים התכון במערב .מחוז
המרכז משתרע מנחל חדרה וצומת עירון בצפון ,נחל עוז ,בית הגדי ובית קמה בדרום ,גבול יו"ש במזרח והים
התיכון במערב .מחוז יו"ש הכולל את יהודה ושומרון .מחוז הדרום משתרע מגבול רצועת עזה ,צומת סעד,
בית קמה ,נחל שקמה ,גבול יו"ש ,נחל ישי וים המלח בצפון ,באר מנוחה ,צומת ציחור ,כביש  40עד נחל
פארן ,אפיק נחל פארן עד הגבול המערבי בדרום ,גבול ירדן במזרח וגבול מצרים במערב .מחוז אילת
משתרע מנחל פארן בצפון ,מפרץ אילת בדרום ,גבול ירדן במזרח ועד סיני במערב .יחידה נוספת היא
היחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים )הסיירת הירוקה( שהוקמה בשנת  ,1976לשמירה על קרקעות המדינה
בשטחים הפתוחים מפני פולשים ומשיגי גבול ,מטעם משרדי החקלאות ,הביטחון ,מינהל מקרקעי ישראל
וקרן קיימת לישראל ,כאשר ועדת מנכלים בראשות מנכל משרד ראש הממשלה מתאמת בין המשרדים
השונים.
לרשות חמש חטיבות מטה ,חטיבת משאבי אנוש ,חטיבת המדע והשימור הכוללת את אגף האקולוגיה ,אגף
הסביבה ,היחידה הסביבתית הכוללת את מדור ניטור נחלים ,מדור ניטור רעלים ומדור איכות מים ,אגף
מערכות המידע ,ולשכת המדען הראשי .החטיבה לפיקוח ולאכיפה מורכבת מאגף הפיקוח והאכיפה ,אגף
התביעות ,אגף בטחון ,בטיחות וכיבוי אש ,ויחידת ההיתרים .חטיבת המנהל והכספים כוללת את אגף המשק
והרכב ,אגף הכספים ואגף השווק .חטיבת התכנון והפיתוח כוללת את אגף המקרקעין ,אגף הפיתוח ,אגף
ארכיאולוגיה ,ואגף שטחים פתוחים .חטיבת קהל וקהילה כוללת את אגף השיווק ,אגף התיפעול ואגף
החינוך וההדרכה .יחידות נוספות במטה באחריות הסמנכ"ל כוללות את יחידת הפיקוח על הטיולים ,ואגף
המיחשוב.

 .2תיאור תחומי האחריות של הרשות הציבורית;
תפקידיה של הרשות לפי החוק "לטפל בכל ענייני שמורות הטבע והגנים הלאומיים ולקדם את ענייניהם,
להגן על ערכי הטבע והמורשת ,לפקח על שמירתם ולטפח אותם ,ובכלל זה  -לאתר שטחים ואתרים לצורך
הקמת שמורות טבע וגנים לאומיים; ליזום ולתכנן הקמת שמורות טבע וגנים לאומיים ,או שינוי בהם;
להקים ,לנהל ,להחזיק ,להפעיל ולטפח שמורות טבע וגנים לאומיים; לשמר ולשקם ערכי טבע בשמורות
טבע ובגנים לאומיים ומחוצה להם; לפקח על שמורות טבע וגנים לאומיים ועל ערכי טבע ומורשת ,לרבות
פיקוח לעניין עבירות על החוקים המנויים בתוספת; לרכז תיעוד ורישום מידע בתחומי שמירת הטבע וערכי
הטבע ,ובכלל זה  -להכין תיק אתר לכל שמורת טבע וגן לאומי ,באופן שיקבע השר ,על פי המלצת ועדת
המשנה המקצועית  -מדעית; ליזום ,לקיים ולעודד פעולות חינוך ,הסברה והדרכה בתחומי שמירת הטבע
וערכי הטבע והמורשת ,ובכלל זה פעילויות להגברת התודעה בתחומים האמורים בקרב הציבור בכלל
ובקרב תלמידים ובני נוער בפרט; לקיים קשרים מדעיים בינלאומיים בתחומי גנים לאומיים ,שמירת הטבע
וערכי הטבע; לערוך ולקדם מחקרים בתחומי שמירת הטבע וערכי הטבע".
הרשות שמה לעצמה את המטרות הבאות -לשמור על המגוון הביולוגי המערכות האקולוגיות ונופי הארץ
בגנים ,בשמורות ובשטחים הפתוחים .לשמור ולטפח אתרי מורשת בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע למען
קהל המבקרים .להסביר ולחנך לשמירה על ערכי הטבע ,הנוף והמורשת לצורך הגברת מודעות הציבור
לנושאים אלה.
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הרשות מטפלת במרחב הכולל את השטחים השמורים הכוללים גנים לאומיים ושמורות טבע ,ואת השטחים
הפתוחים בהם נכללים ערכי הטבע והערכים החזותיים והתרבותיים .הרשות עוסקת באכיפת החוק
באמצעות פעולות הסברה ,פיקוח וענישה .לפקחי הרשות הפועלים בכל רחבי הארץ סמכות הקבועה בחוק
לרשום דוחות ,לערוך חיפוש ,לעצור ולהביא לדין אנשים שעברו על החוקים שעל אכיפתם אמונה הרשות.
הרשות יוזמת חקיקה בנושאי שמירת טבע ,סביבה ,נוף ושימור ערכי המורשת .הרשות פועלת להסברה
ולחינוך בשטחי שמורות הטבע והגנים הלאומיים ,בבתי הספר ,מתנסי"ם ,תנועות נוער ,מחנות צה"ל
ובאמצעי התקשורת הארצית והמקומית .הרשות יוזמת ומבצעת מחקרים מדעיים ומסייעת לחוקרים
מהאקדמיה לבצע מחקרים בנושאים שעליהם היא מופקדת .כמוכן מפעילה הרשות מערכת לניטור נחלים,
מקורות מים ורעלים .הרשות משולבת במערכת הלאומית והבינלאומית של שמירת הטבע והמורשת.

שמורות טבע וגנים לאומיים  -מעמד סטטוטורי לשנת :2006
מצב סטטוטורי בשנת 2006
סה"כ שטח

שמורות טבע

מס' שמורות

הוכרזו

4

7,426.57

אושרו

11

113,856.00

הופקדו

18

238,824.00

סה"כ

33

360,106.57

גן לאומי

מס' הגנים

סה"כ שטח

הוכרזו

1

12.40

אושרו

3

3,815.00

הופקדו

4

3,394.00

סה"כ

8

7,221.40

סה"כ גנים ושמורות

41

367,328.00

)בדונמים(

)בדונמים(

אכרזות עד לשנת ) 2006כולל(
סה"כ שטח

שמורות טבע

מס' שמורות

מוכרזות

194

3,972,788.40

גן לאומי

מס' הגנים

סה"כ שטח

מוכרזים

67

169,428.73

סה"כ גנים ושמורות

261

4,142217.1

)בדונמים(

)בדונמים(

 .3מענה של הרשות הציבורית ודרכי ההתקשרות עמה ,לרבות מעניהם של
הממונה לפי סעיף  3ואחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור ,ודרכי ההתקשרות
עמם;
• מטה הרשות  -רח' עם ועולמו  ,3ירושלים ,95463 ,טל'  ,02- 5005444פקס02- 6529232-
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• מנהל הרשות  -אלי אמיתי ,טל’  02-5005403/4פקס 02- 5005409
• תלונות הציבור ,לשכת המנכ"ל ,טל'  02- 5005403/4פקס 02- 5005409
• הממונה על יישום חוק חופש המידע ,אליעזר פרנקנברג טל'  02- 5005427פקס 02- 6529232

 .4יחידות ברשות הציבורית ,הנותנות שירות לאזרח  -פרישתן הגאוגרפית ,וכן
מענים ודרכי ההתקשרות עם כל סניפי היחידות;
• מחוז הצפון  -גן לאומי מגידו ,דואר מגידו ,טל'  ,04-6522167פקס 04- 6420312
• מחוז המרכז – ג"ל אפק ,ת"ד  238ראש העין ,טל'  ,03-9150400פקס 03-9024362
• מחוז איו"ש  -רח' הלני המלכה  ,13ירושלים ,טל'  ,02- 6232936פקס 02- 6259783
• מחוז הדרום  -רח' האבות  ,19באר שבע ,טל'  ,08- 6280404פקס 08- 6230021
• מחוז אילת  -מרכז מידע לתייר ,אילת ,טל'  ,08- 6373988פקס 08- 6375047
• היחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים  -רח' עם ועולמו  ,3ירושלים ,95463 ,טל'  ,02- 5005444פקס
02- 5006259

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

דוברות
בשנת  2006המשיכה רשות הטבע והגנים בקיום קשר שוטף עם העיתונאים בכל הנוגע לחשיפת פעולות
שמירת טבע נוף ומורשת ,ופעילות לקהל הרחב באתרי הרשות.
הקשר השוטף התקיים אל מול תאי כתבים בתחומי עיסוקה של הרשות:
 תא כתבי איכות סביבה. תא כתבי תיירות תא כתבי תרבות ופנאי תא כתבי חינוך תא כתבים אזוריים בצפון הארץ ובדרומה.וכלל ביצוע :סיורי עיתונאים
מסיבות עיתונאים
הפצת הודעות לעיתונות
הסברה
במקביל לעבודת הדוברות השוטפת ,התנהלה פעילות הסברתית בנושאים מרכזיים בוערים שעמדו על סדר
יומה של הרשות בין נושאים אלה:
 נושא ההרעלות קטיף צמחי תבלין צבי הים בסכנת הכחדהוכן התקיימה הסברה לציבור המבקרים סביב פעולות שוטפות וכן בחגים ומועדים.
ביצוע בתחום ההסברה :
הפקת סרט הסברה בנושא הרעלות
הפקת דפי הסברה בערבית בנושא קטיף צמחי תבלין
הפקת עלוני הסברה ומדבקות במאמץ להציל את צבי הים.
חומרי הסברה שהונפקו ,הופצו לקהל הרחב ,אשר הציבור פגש בהם בדוכני ההסברה שפוזרו ברחבי הארץ
בעיקר בחגים ,וכן נמסרו במקביל להרצאות ומפגשים שהתקיימו אל מול אוכלוסיית יעד לנושאים השונים
למשל :אוכלוסיות חקלאים ובוקרים ברמת הגולן בכל הנוגע להרעלות.

תחום המדע
כללי
חטיבת המדע משמשת כגוף המייצר ידע ומדיניות המנחים את פעולות הרשות בעבודות השימור .בחטיבה
ישנם מדענים האחראים על תחומים מדעיים שונים ,היא שומרת קשר עם כל גופי האקדמיה הרלוונטים
בארץ והיא יוזמת ומנחה מגוון רחב של סקרים ומחקרים .פעולת החטיבה נעשית הן בעזרת יוזמות של
המדענים השונים המאיישים אותה והן דרך מגוון רחב של מפגשים ,פורומים ,קבוצות דיון וימי עיון מדעיים
מקצועיים .להלן מוצגים נושאי העבודה של חטיבת מדע בהתייחסות ארגונית  -מדינית.

אגף אקולוגיה
הגנת חיית הבר
ממשק אוכלוסיות של חיות בר
קידום הכנת אסטרטגיה לאומית למינים פולשים
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יזום תוכנית למניעת דריסות של לוטרות במחוז צפון.
הקמת תוכנית מדעית לסנן את כל המינים הרצויים ביבוא למניעת יבוא של מינים העלולים להוות סיכון
אקולוגי ולייצר רשימת מינים האסורים ביבוא וסחר .
לכידת מינים פולשים של חיות בר ,העסקת פרויקטור להשלמת תוכנית הלאומית ,שיפור מסמך
האסטרטגיה הלאומית של ועדת ההיגוי שהוקמה לנושא.
הערכות סיכון אקולוגי ,קביעת דרגת סיכון למינים מיובאים
מניעת נזקי חיות בר לחקלאות
עבודה שוטפת :יעוץ לפקחים ,אקולוגים ,חקלאים על מניעת נזקים של חיות בר לחקלאות
חיות בר בתוך ישובים :הכנה והרצת תוכנית ארצית ,הכנת נייר כללי והקמת צוות היגוי והפצה של חומר
הסברה כולל "ידיעון מניעת נזקי חקלאות"
הרצת סדרת השתלמויות עבור פקחים )עם מרים גבע(
השתתפות בהכנת תוכנית כלל-אירופאית למניעת נזקי קורמורנים לענף המדגה
התקיים כנס  COSTבחולה למניעת קונפליקטים בין קורמורנים ומדגה ,בהשתתפות של חטיבת מדע באירוח
וארגון הכנס.
רכישת אמצעים חדשים וניסויים  ,רכישת האמצעים וניסויים ,תכנון ניסוי בהתניה לטעם למניעת טריפות,
ומניעת רבייה לחזיר-בר .רכישה והפצת רשתות למניעת ציפורים ועטלפים בחקלאות.
החל ניטור וממשק עורב אפור ,פיתוח מודל ותוכנית להתמודדות ,נלכדו וסומנו עורבים.
מניעת נזקי ציפורים לתעופה הצבאית
עבודה שוטפת מול חיל האוויר.
מדיניות הצייד
המשך ליווי הכנת תקנות להגבלת ציד חגלות וארנבות
קידום שינויים אחרים בתקנות הגנת חיית הבר ,כדי להסדיר את הצייד בהתאם למדיניות הרשות.
הוכנה תוכנית למניעת ציד ברווזים באזור חולדה .סקרים על חגלות ממשיכים.
סחר בחיות בר
עבודה שותפת :מתן חוות דעת על יבוא ויצוא של חיות בר.

תחום הווטרינריה
תפקידיו המרכזיים של ווטרינר הרשות הם לתרום להגנה על חיות הבר ,על ידי פעולות להקטנת
הקונפליקטים ביניהן לאדם ולחיות הבית והמשק .כמו כן ,איתור גורמי מחלות באוכלוסיות הבר יכול לתרום
ישירות להגנה עליהן .פן נוסף הוא ההיבט הווטרינרי של השבות חיות בר לבר והטיפול בחיות שבחיברים.
פרויקט החיסון האוראלי כנגד הכלבת ממשיך בפרויקט זה לאורך זמן .בפרויקט משולב ניטור ארוך טווח
של השפעת פעולת החיסון על אוכלוסיות השועלים והתנים .ניטור השפעת החיסון על אוכלוסיות הטורפים
באסוף מידע על דינמיקת האוכלוסיות ,בצוע-לכידה ,משדור ומעקב אחר פרטים.
המשך התפרצות שפעת העופות והזרקור שהופנה לכוון עופות הבר בהקשר זה ,הביאו לשילוב ווטרינר
הרשות בצוות המשימה הלאומי למלחמה בנגיף השפעת .הוכנה תוכנית לניטור החשיפה לנגיף בעופות בר.
בוצע ניטור חשיפה ונוכחות הנגיף בעופות בר ,הוכנה תוכנית עבודה לדיגום עופות ,אך לא הוצאה אל
הפועל.
לישמניה איתור אוכלוסיות המאגר כחלק מפעילות נרחבת של מספר משרדים ,בצוע דיגום נרחב בשפני
סלע ובמינים אחרים ,הוכנה תוכנית עבודה ,הוקצה תקציב ובימים אלה יוצאים המכרזים.
קדחת מערב הנילוס ,ניתוח נתוני הסקר שנאספו" ,ניקוי" הנתונים בוצע ע"י סטודנטית.
טיפול רפואי בחי ברים טיפול רפואי מונע חיסון פו"ט ביטבתה ,טיפול רפואי בחי ברים.
ניטור נוכחות גורמי מחלה שונים בחיות בר) -דוגמת החשד ללישמניה בשפני סלע( ,על מנת לייצר בסיס
ידע אמין ולמנוע "הפצת שמועות" על סמך דמיון או ממצא אקראי.

שמירה על עופות
ניטור אוכלוסיית דורסים :סקר מקיף קינון במדבר-יהודה ובמזרח השומרון ,אוכלוסיית נשרים ,עיט זהוב ועיט
ניצי כלל ארצי.
השבות מיני דורסים ואישוש אוכלוסיות :נשר ,עיטם לבן-זנב ,עיט ניצי ,בז צוקים ובז אדום.
ניטור אוכלוסיית עופות מים ספירה אמינה וקביעת דינמיקה של אוכלוסיות .ספירת וניטור האוכלוסייה
החורפת של הקורמורן גדול ,ניטור וממשק שקנאים ,קורמורנים ואנפות מיזעור הנזק לחקלאות ותך מיזעור
הפגיעה.
ממשק לשימור דורסים אוכלי פגרים )תפעול תחנות האכלה(
ניטור שרידות גוזלי ופרחוני העיט הניצי והעיט הזהוב בארץ דרך ניתוח  GISשל מעקב לווייני.
שיקום עופות פגועים ניטור גורמי פגיעה בדורסים בפרט ועופות בכלל
קידום תוכנית פעולה להתמודדות עם בעיית המינים הפולשים וניטור מיני עופות פולשים בארץ ומחקר
להבנת הבעיה.
מחקר החובארות כמין דגל במישורי הלס
סיוע בנושאי אכיפה )חוות דעת לנושא פגיעה בערכי טבע וייבוא( סיוע בחוו"ד וזיהוי נוצות בתיקים משפטיים
טורבינות רוח בגלבוע וברמת סירין
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ניטור ארוך טווח של עופות בעדולם כאינדיקאטורים לממשק השמורה
ריכוז נושא טיבוע ,ריכוז נושא טלמטריה )תאום תדרים וציוד(

שמירה על הצומח
גידול מסחרי של צמחי בר ,שימוש בצמחי בר לשיקום נופי ,גינון ונוי
עריכת מסמך הקובע ככלים לשימוש בצמחי בר בשטחים פתוחים – הכנת מסמך בשיתוף/התייעצות עם
מומחים )אבי שמידע ,אורי פרגמן ,מיכאל אבישי ,עופר הוכברג ,אביבה רבינוביץ ,דידי קפלן ,עמוס סבח(,
דיון במערך מקצועי ,פרסום
טיפול בצמחים נדירים
סקר אירוסי ההיכל .בגלבוע – ארגון הסקר יחד עם יפתח סיני ,סיכום והקלדה ל – GIS-בוצע עם יפתח
סיני סקר אירוס נצרתי מעבר לגבולות שמורת אירוס נצרתי בנצרת לקראת הרחבת העיר – ארגון הסקר
יחד עם יפתח סיני,והכנסת נתונים ל GIS-וסיכום– בוצע עם יפתח סיני מעקב אחרי השתקמות אוכלוסיית
אירוס שחום בגבעות גורל – עבר לטיפול מלא של המחוז )מיכאל בלכר(
יצירת קשר עם בנק הגנים ,הצעת פרויקט איסוף זרעים ושימורם.
אישוש אוכלוסיות מינים נדירים:
נימפיאה תכולה בעין אפק – המשך ליווי מקצועי
חומעת האווירון – הנושא הוצעת כפרויקט מחקר במסגרת קרן בשמירת הטבע
אירוס שחום – עבר לטיפול מלא של המחוז וכפרויקט מחקר במסגרת קרן שמירת הטבע
קידום פרויקט ממשק אוכלוסיית אורן ירושלים הטבעי בכרמל – לא תוכנן אך בוצע בעקבות השריפה
בכרמל עם דותן רותם
מעורבות בהחלטות ממשקיות לטיפול בשטח אחרי השריפה
חידוש תוכנית ממשק אוכלוסיית אורן ירושלים הטבעי בכרמל
ביצוע פעולות סימון העצים הוותיקים ומיפוים ,בשיתוף פעולה עם הקק"ל ועם דר' גבריאל שילר
ניטור פעולות ממשק
שינויים בצומח של שמורת עין פשחה )עינות צוקים( כתוצאה מרעיית חמורים ושינויים הידרולוגיים – ניתוח
וסיכום ניטור של  10שנים – לא מתוכנן אך בוצע עם לינדה ועמוס סבך
ניטור שיקום הצומח בשמורת נחל שורק אחרי עבודות במסילת הרכבת– לא מתוכנן אך בוצע שרון טל
 LTERעדולם
סיכום דו-שנתי במסגרת עבודת מסטר של אלג'י מנג'נג – התלמיד של אוניברסיטת בן-גוריון ,הנחייה
משותפת שלי ושל פרופסור משה שחק
דיגום מגוון ועושר מיני צמחים עשבוניים בתכנה ,ריכוז נתונים ותוצאות
סיכום תלת שנתי והצגתו ביום עיון על תכנת ה LTER-ובסדנה הבין-לאומית ברמת הנדיב
שיתוף פעולה עם תחנות ה LTER-אחרות בארץ
טיפול בצמחים פולשים
ליווי פרויקט צמחים פולשים – סקר והמלצות לטיפול המתבצע על ידי ד"ר ז'אן מארק דופור דרור במימון
הרט"ג

אגף סביבה

 .1אגף סביבה ברשות הטבע והגנים פועל במסגרת חטיבת המדע.
 .2פעילות האגף כוללת את ריכוז כל הנושאים הא-ביוטים בעבודה המקצועית מדעית של הרשות.
גיאולוגיה ,הידרולוגיה ,גאומורפולוגיה ושיקום בתי גידול לחים.
עובדי האגף ,מייצגים את הרשות בכל הוועדות והפורומים בתחום משק המים ושיקום הנחלים.
 .3במהלך השנה קודמו מספר נושאים מרכזיים:
א .עין גדי – קידום הסדרי המים והקרקע בשמורת עין גדי מול קיבוץ עין גדי .הכנת תכניות ליישום
ההסכמים ,הנושא בפורומים ציבוריים והשתתפות בהסברה.
ב .שמורת תל דן – קידום הסכם חלוקה חדש עם קיבוץ דן .הכנת תכנית שתאפשר שחרור מי
מעיינות תל דן לטבע.
ג .קידום תכנית אב למערכת המים במקורות הירדן ,עמק החולה.
ד .שמורת נחל תנינים – קידום הסדר חלוקת מים חדש והורדת תפיסת המים ,על ידי קיבוץ מעגן
מיכאל למורד הנחל ,סמוך לשפך הנחל לים.
ה .סיום עבודות שיקום שמורת עין נמפית.
המשך עבודות שיקום שמורת החולה ,ליווי מחקר משותף עם המכון הגיאולוגי והאוניברסיטה
ו.
העברית שעוסק בתהליכים ביוגיאוכימיים של חנקן ,זרחן וגופרית בשמורת החולה – השפעות
אקולוגיות על השמורה ועל הכנרת.
ז .קידום תכנית אספקת מים רצופה לנחל עיון.
מי נחל עיון מנוצלים בעונת הקיץ על ידי חקלאיים לבנוניים .המטרה ליצור רצף זרימת מים בכל
חודשי השנה.
ח .קידום התכנון ההידרולוגי והפיסי בשמורת עין אפק.
ט .טיפול במערך הקצאות המים לטבע – זכות הטבע למים.
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תכנון מערכת המים בשמורת נחל בוקק.
י.
ליווי פרוייקטים מרכזיים
קו אספקת מים חמישי לירושלים.
מסילת הברזל לירושלים.
תשתיות כבישים.
הכנת תכניות ממשק בתי גידול לחים )דן ,עינות גיבתון ,עין אפק(.
ניטור והדברת נמלת האש.

היחידה לניטור סביבתי
היחידה הסביבתית ,הנה אגף בחטיבת המדע והשימור ,ומהווה זרוע ביצועית לניטור ומעקב אחר נושאים
רבים בתחומי המים ,השימוש בקולחים ,שימוש ברעלים וניטור וטיפול במזיקים .היחידה עוסקת גם בביצוע
סקרים ומחקרים הידרולוגיים ,בעיקר עבור גופים מוסדיים וממשלתיים ,ורכשה ניסיון רב בתחום  .עובדי
היחידה ,ברובם אקדמאים מתחום מדעי הטבע ,מקצועיים ומנוסים בתחומים הרלוונטיים .לעובדי היחידה,
סמכויות אכיפה המוקנות מתוקף החוק לפקחי רשות הטבע והגנים.
ביחידה קיים מאגר מידע ממוחשב ,ייחודי ועדכני ביותר )מערכת ניטורן( ,בתחומים בהם עוסקת היחידה.
במאגר המידע ,נתונים כימיים ופיזיים ,אודות כל גופי המים ,מתקני הטיפול ומאגרי הקולחין בארץ .מאגר
המידע מטופל בקפדנות ומקצועיות רבים .נתוני הדיגומים ושאר הפעילויות מוזנים אל תוך מאגר המידע
הממוחשב שבתפעול ובאחריות היחידה .מאגר מידע זה משמש כלי חשוב ללימוד מגמות ,מאפשר הפקת
דוחות ומסייע בקבלת החלטות .בנוסף ,משרת מאגר המידע גם את שאר יחידות הרשות כמו גם את משרדי
הממשלה והגופים החיצוניים הזקוקים למידע זה.
מנהל היחידה הסביבתית כפוף למדען הראשי וחבר במטה חטיבת המדע.
פעילות היחידה הסביבתית
לב פעילותה של היחידה הסביבתית הוא איסוף נתונים ומידע ,עיבודו והעברתו למקבלי ההחלטות
בגופים השונים .המידע שנאסף עוסק בתחומים של איכויות מים עיליים ברחבי הארץ )בהם נחלים ,מאגרי
קולחין ,מתקני טיפול בשפכים ומקווי מים טבעיים למיניהם ,מעיינות ,בריכות חורף ועוד( .היחידה עוסקת
גם באכיפת החוק ,תוף שיתוף פעולה עם פקחי המשטרה הירוקה וגופי אכיפה נוספים .מכתבי אתראה
על מפגעי זיהום מים בפרט וזיהום הסביבה בכלל ,מוזנים גם הם למערכת המידע ומשמשים נדבך נוסף
בתיקים משפטיים המוגשים כנגד חשודים בעבירות בתחומי הסביבה.
מרכיב חשוב נוסף בפעילות היחידה עוסק בהשתתפות בועדות ובגופי התכנון השונים הדנים בנושאי
מים ,נחלים ,שימוש בחומרי הדברה והרעלות ,מניעת מטרדים ממזיקים וכדומה .עובדי היחידה תורמים
מהידע והניסיון שנצבר לתהליכי קבלת החלטות בתחום התכנון .לעיתים רבות ,תוך הנעת תהליכים
המסייעים להסרת מפגעים.
תוכנית העבודה של היחידה כוללת גם פעילות עבור נציבות המים שבחלקה משותפת בתכנית עם
המשרד לאיכות הסביבה וחלקה עפ"י דרישות נציבות המים.
בתחום הסקרים והמחקרים ההידרולוגיים ,עוסקת היחידה בפרויקטים הקשורים לשמירת טבע וגופי
מים ,מי תהום והשקיה בקולחין .הפרויקט העיקרי לשנים  2008 - 2007עוסק בתרומת המלחים לקרקע
כתוצאה מהשקיה בקולחין ,והשפעתו על איכות מי תהום.
מדורי היחידה הסביבתית ופעילותה
מדור ניטור מים ונחלים
במדור  4עובדים .עיקר הפעילות עבור המשרד להגנת הסביבה ,אגף מים ונחלים .טיפול ,פיקוח ואכיפה על
פי אגני היקוות הנחלים .נושאי עיסוק נוספים :איסוף מידע על איכויות מים עיליים )כולל מאגרי קולחין(,
סקרי פוטנציאל זיהום מים באזורים רגישים )בשיתוף נציבות המים( ,ליווי תוכניות ושיקום נחלים ,איתור ניצול
מים לא חוקי )ממקורות טבעיים(.
פעולות הדיגום והניטור מתמקדות בנושאים הבאים:
• נחלים  13 -נחלים ,פעמיים בשנה.
• בוצה במתקני טיפול בשפכים – כ 30-בשנה.
מאגרי קולחים – כ 120-בשנה.
•
• מתקני טיפול בשפכים – כ 50-מתקנים ,נבדקים פעמיים בשנה.
• אכיפה בתחומי הפעילות .סיוע למשטרה הירוקה.
תוכנית העבודה מגובשת על ידי המשרד להגנת הסביבה ,אגף מים ונחלים.
מדור ניטור רעלים
במדור  3עובדים .עיקר הפעילות מול המשרד להגנת הסביבה ,אשכול תשתיות .היחידה עוסקת בפיקוח
על מחסנים של חומרי הדברה ,פיקוח על תשטיפי הריסוס במטוסים ובמנחתים ובמרססי הקרקע .כמו
כן עוסקת היחידה בטיפול ופיקוח בנושאים:
• היתרי רעלים ומחסני רעלים .פינוי חומרי הדברה במגזר החקלאי ,פיקוח חנויות.
• אירועי חומרים מסוכנים )חומרים מסוכנים(.
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•
•
•
ביצוע

תלונות הציבור על ריסוסים חקלאיים.
פיקוח ריסוסים מהאוויר.
אירועי הרעלות.
העבודה על פי תוכנית עבודה שנתית שנקבעה ע"י המשרד להגנת הסביבה.

מדור לחימה במזיקים ,פיקוח ציד לא חוקי )ע"י עובדים זרים(.
במדור  4עובדים .עיקר הפעילות מול המשרד להגנת הסביבה ,אגף לחימה במזיקים .היחידה עוסקת
בניטור ,לכידה וטיפול במטרדי יתושים ,זבובי חול ,ונמלת האש הקטנה.
פעילות עיקרית:
 .1איתור מפגעי יתושים.
 .2ביקורות ודיגום אתרי דגירת יתושים על פי תכנית.
 .3ניטור דיגום זחלי יתושים ויתושים בוגרים והעברתם למעבדה.
 .4דווח על מפגעים וטיפול באמצעות הרשות המקומית והמדבירים.
 .5מלוי ומסירה של הוראות מנהליות ,הודעות תשלום קנס.
 .6לכידות שפני סלע וציפורים וביצוע דגימות דם )דוגמאות 1867 :ציפורים בשנת  .2002עשרות
שפני סלע בשנת (2005
 .7פיקוח לאיתור צייד לא חוקי ,המבוצע על ידי עובדים זרים .מבוצע בעונת החורף ,בהן תחום ניטור
היתושים אינו פעיל.
 .8ליווי וסיוע לטיפול המוסדי בהכחדת נמלת האש.
תוכנית העבודה השנתית של היחידה נקבעת ע"י המשרד להגנת הסביבה ,האגף ללוחמה במזיקים.
הפעילות בתחום פיקוח הצייד מבוצעת בהנחיית אשכול אכיפה במשרד להגנת הסביבה ובתיאום
חטיבת אכיפה ברשות.
סקרים ומחקרים הידרולוגיים
במדור שני עובדים .ביצוע סקרים בנושאים הבאים :שימוש וניצול מי קולחים וכימות תרומת מלחים לקרקע
עבור רשות המים ,סקרים סביבתיים לאיפיון סיכונים לקידוחי הפקת מי תהום עבור חברת מקורות,
התפשטות הזיהום התעשייתי לאורך נחלי באר שבע ובשור עבור רמת חובב ,ניטור השפעות תחנות כוח
פנים ארציות )חגית( עבור חברת החשמל .חוות דעת הידרולוגיות עבור המשרד להגנת הסביבה .ניהול
ועדכון מאגר מידע אודות איכויות וכמויות מים במתקני טיהור שפכים ומאגרי קולחים.
מדור איכות מים )משרד הבריאות(
במדור  5עובדים .עיקר הפעילות עבור משרד הבריאות ,המחלקה לבריאות הסביבה .המדור עוסק בטיפול
ופיקוח בנושאים :היתרי השקיה בקולחין ,פיקוח ואכיפת תקנות למניעת זרימה חוזרת )מזח"ים( ,דיגום נחלים
וגופי מים )המשמשים לנופש( ,דיגום מאגרים ומתקני טיהור שפכים.
עיקר תחומי הפעילות:
• השקיה בקולחים – כ  2000 -היתרים בשנה )במגמת עלייה(.
• ניטור נחלים ומקווי מים )המשמשים לנופש( – כ  18נחלים ומקווי מים 55 ,נקודות דיגום )ככלל ,אחת
לחודש ופעמיים בחודש לקראת חגים ובחופש גדול( .ובנוסף ,דיגומים באירועי זיהום.
• פיקוח מזחי"ם – כ  600 -בשנה.
• ליווי תהליכי אכיפה ,השמדת יבולים וכדומה.
• משימות מיוחדות ע"פ הנחיות מהנדסי המחוזות.
משרד הבריאות
תקציר
תחום ההשקיה בקולחים מאופיין בשיפור מתמיד באיכויות הקולחים המסופקים לשימוש בחקלאות מחד
ובשיפור הפיקוח והטיפול במערכת ההיתרים המאפשרת את השימוש בהם מאידך .לנוכחות פקחי היחידה
בשטח ,תרומה גדולה לתהליכים אלו.כחלק מהליך מתן ההיתר יש צורך בקביעת איכות הקולחים
המשמשים להשקיה ,על כן מערך הפיקוח מבצע דיגום שוטף של מקורות הקולחים .הדוגמאות מועברות
למעבדות משרד הבריאות או למעבדות מורשות .בשדה נדגמים :מוליכות חשמלית ,חמצן מומס ,הגבה )(pH
וטמפרטורה.
בשנת  2006בוצעו  301דגימות  98 ,BODדגימות  302 ,CODדגימות  TSSוכן קרוב ל –  30דגימות קולי צואתי.
בהנחיית מהנדסי המחוזות ,מבוצעים מעת לעת דיגומים נוספים או נדגמים פרמטרים נוספים.
הרחבת השימוש במי קולחים לגידולים רגישים מעלה את הצורך גם בביצוע בדיקות מיקרוביאליות למים.
העלייה בכמות ההיתרים ,בשטחים חקלאיים המושקים בקולחים ובמתקני טיהור השפכים ,דורשת התאמה
של יכולות היחידה לביצוע המטלות ,כבר כיום אנו מתמודדים עם עומס עבודה גבוה מאד ,במיוחד באזור
מחוז חיפה ונפת עפולה.
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להפקת ההיתרים באמצעות תוכנת היתרים ,פוטנציאל לשיפור וייעול העבודה ולמתן שרות טוב יותר
לחקלאים.
התפתחות היקף ההשקיה בקולחים בין השנים 2006-1996
1996
551

1997

1999

1998

2001

2000

2003

2002

2004

2005

2006
1882

מס'
היתרים
שטח
497,598 490,095 457,316 415,262 426,936 426,100 359,471 276,871 248,655 248,237 235,250
מושקה
בדונם
1כמות
2
2
251,021 240,936 233,922 654,243 212,206 232,120 182,764
מים- 130,600 131,026 110,678 1000X
620

800

661

1312

1194

1599

1449

1677

1763

בין השנים  1996לשנת  2006הוכפל מספר ההיתרים להשקיה בקולחים כמעט פי ארבע ,השטח המושקה
הוכפל לקרוב ל –  500,000דונם .כמות המים בהם נעשה שימוש הוכפלה אף היא והיא עומדת על 251
מיליון מ"ק )לא כולל שפד"ן( .איכות המים מתפלגת באופן הבא :
• כ –  14%מסך כל כמות המים משמשים להשקיה בלתי מוגבלת.
• כ 62% -מסך כל כמות המים עומדים באיכות גבוהה ,דהיינו .20/30
• כ 18% -מסך כל כמות המים עומדים איכות בינונית דהיינו בין  20/30ל – .60/90
• כ 6.5% -מסך כל כמות המים עומדים באיכות נמוכה דהיינו מעל ל .60/90
סיכום מספר היתרי ההשקיה בקולחים בין השנים :2006 - 1995
מחוז

צפון

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
810 736 709 206 638 586 534 300 223 184

חיפה

39

50

49

56

74

91

134

120

129

126

מרכז

173

156

176

239

237

274

306

325

335

359

תל-
אביב

4

3

3

2

4

1

3

4

7

10

אשקלון

73

77

100

116

128

161

187

171

202

206

דרום

85

96

101

124

135

135

149

144

160

148

ירושלים

62

56

71

123

148

157

201

204

194

223

סך הכל 1882 1763 1677 1599 1449 1312 1194 800 661 620 551 320

1

כמויות המים כוללות את כל המים המחויבים בהיתר) ,כולל מאגרים משולבים קולחים -ושיטפונות(.קיים פער בין נתוני משרד החקלאות

ונציבות המים לגבי גודל השטחים וכמויות הקולחים .מקור הפער הוא בתקנות ההשקיה בקולחים.התקנות קובעות כי כל מקור מים המכיל
קולחים בכמויות של מעל  10%מוגדר כמקור קולחים ומחויב בקבלת היתר השקיה בקולחים .לכן המספרים המצוינים בדו"ח כוללים את כל
המים המחייבים קבלת היתר לשימוש ובהתאם גם השטחים.
 2כמויות הקולחים הרשומות בדו"ח  (280,499) 2004ובדו"ח  (252,850) 2005אינן נכונות ונובעות מטעות בדיווח של מחוז חיפה בשנת  2004ושל
מחוז דרום בשנת  .2005לאחר תיקון נמצא שהכמות הינה  233,922בשנת  2004וכ 240,936 -בשנת .2005
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שטח מושקה בדונם בחלוקה לשנים

500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000

2006

2005

2004

2003

2001

2002

1999

2000

1998

1996

1997

0

 235250 248,237 248,655 276,871 359,471 426,100 426,936 415,262 457,316 490,095 495,798שטח מושקה )דנ'(

כמות מים X 1000
300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

182,764 232,121 212,206 243,654 233,922 252,850 250,352

1998

1997

0

 131,026 130,600כמות מים )מ"ק(1000X

אכיפה
פעולות אלה מתואמות עם המחוז הרלוונטי ,המהנדס/ת ,הרופא/ה והיועץ/ת המשפטי/ת .מקרים רבים של
השקיה בניגוד להיתר מסתיימים בשימוע שנערך לחקלאי במשרדי המחוז .לעיתים נדרשת פעולה תקיפה
יותר הכרוכה בהשמדת יבולים .אירועים כאלה מתרחשים לעיתים כתוצאה מתקלות במערכות שגלשו
והציפו שטח שאסור להשקיה בקולחים ,גם במקרה זה נדרש החקלאי לבצע השמדת יבול או סילוקו
למאכל לבהמות בהתאם להנחיות מהנדס המחוז .במהלך השנה בוצעו פעולות אכיפה בהם נדרשה
התערבות של היועצים המשפטיים של משרד הבריאות.
מניעת זרימה חוזרת
הפעילות בנושא מניעת זרימה חוזרת התרכזה בעיקר במגזר החקלאי ובאופן מוגבל במגזר המסחרי והעסקי
)תחנות דלק ,תחנות שאיבה לביוב ,מט"שים וגינון ציבורי( .הפעילות בנושא כוללת סיורי שטח עם אנשי מים
ואגודות מים ,איתור הנקודות הדורשות הגנה ואכיפת התקנות .מאחר והעבודה בתחום זה אינה עונתית ,היא
מתאפיינת בפעילות הסברה וחינוך בקרב החקלאים ,הכרת השטח ,ביקורות התקנה על פי התקנות ואכיפת
חוקי משרד הבריאות.
מספר אביזרים למניעת זרימה חוזרת שהותקנו בשנת  2006על פי מחוזות
אשקלון9 ,
צפון
חיפה

צפון225 ,

ירושלים29 ,

דרום0 ,

ת"א3 ,

מרכז
ת"א
ירושלים
אשקלון
דרום

מרכז282 ,
חיפה126 ,

12

דו"ח רט"ג 2006
מספר אביזרים שהותקנו לפי שנים
מחוז

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

צפון

92

131

232

186

272

192

233

2006
208

חיפה

13

11

34

35

26

103

94

126

מרכז

57

394

398

384

147

243

528

282

ת"א

-

-

-

-

9

-

10

3

ירושלים

26

56

12

13

14

6

47

29

אשקלון

127

271

544

140

-

-

16

9

דרום

143

152

99

438

36

52

0

0

סך הכל

458

1015

1319

1196

504

596

928

657

דיגום נחלים ומקווי מים
דיגום נחלים ומקווי המים נעשה לצורכי ניטור מקווי המים והנחלים המטוילים ביותר .הפעילות מתבצעת
מזה מספר שנים באתרים המפוזרים בכל הארץ ,מרביתם נמצאים באזור הצפון.
מידע על חריגות מועבר למרכז תאום טיולים של החברה להגנת הטבע ,בהתאם לצורך מדווח הנושא גם
באמצעי התקשורת.
במהלך השנה נדגמו  58תחנות ובוצעו  898בדיקות בקטריאליות למי נופש 44 ,פעמים תחנות היו יבשות
בעת הדיגום.
המשרד להגנת הסביבה
תקציר
תוכנית העבודה למדור ניטור הנחלים מוכתבת על ידי המשרד להגנת הסביבה ונציבות המים ,כאשר
הנושא המשותף הוא ניטור מים עיליים ,בהם :נחלים ,מתקני טיהור שפכים ,מאגרי קולחין ,מאגרי מי
שיטפונות ומפעלי החדרת מי שיטפונות למי התהום.
להלן תקציר פעולות היחידה לפי הנושאים המרכזיים:
 . 1ה מינהלה ל שיקו ם נ ח לי י שראל
השתתפות בועדת ההיגוי של מנהלת הנחלים הארצית במשרד איכות הסביבה ובצוות ההיגוי לתכנון שיקום
הנחלים.
לווי מתכנני הנחלים ,בעיקר בתחום פרק המים ,סיוע בהכנת הקצאות המים לנחלים.
השתתפות במנהלה של כל נחל ושילוב של תוכניות הניקוז עם תוכניות שיקום הנחלים.
 . 2ניט ור נחלים
ניטור ודיגום  100תחנות קבועות פעמיים במהלך השנה ב 13 -נחלים ,דיגום אביב ודיגום סתיו וכלל 3098
בדיקות בשדה ובדיקות במעבדה .מתוך  200דיגומים נמצאו  21תחנות יבשות.
הדיגום בנחלים וביובליהם העיקריים נעשה במטרה לעקוב מקרוב אחרי המזהמים שמגיעים אליהם
ומחלחלים למי התהום בקרבתם .המידע שנאסף משמש את מקבלי ההחלטות בנושא הטיפול במקורות
הזיהום ,הן במישור התכנוני והן במישור האכיפתי.
הפרמטרים שנבדקו בנחלים הם :מוצקים מרחפים ) ;(T.S.S 105OCצריכת חמצן ביולוגית ) ;(B.O.Dtצריכת
חמצן כימית ) ;(C.O.Dtכלוריד ) ;(Clחנקן כללי אורגני ) ;(T.K.Nאמוניה ) ;(NH4ניטריט ) ;(NO2ניטראט );(NO3
חנקן כללי ) ;(Ntotסולפיד ) ;(Sזרחן כללי ) (Ptotוקוליפורמים צואתיים ).TOC ,(FECAL COLI
 . 3ניט ור מתקני טיפו ל ב ש פ כי ם
ניטור מתקני טיפול בשפכים בוצע ב 54-מתקנים במדינת ישראל .הניטור בוצע פעמיים 3בשנה ביציאה
ממתקן הטיפול )באביב ובסתיו( וכלל  4886בדיקות שדה ובדיקות במעבדה .התוצאות מייצגות נפח כולל
של  247,990,000מ"ק .

 2 3מתקנים נדגמו רק פעם אחד מסיבות טכניות מתקן ירוחם וטבריה תחתית
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הניטור נערך לצורך בקרה ובחינה של יעילות פעילות המתקנים ,ולהערכת איכות המים הנפלטת לסביבה
לאחר טיפול או ללא טיפול ועמידתם בקריטריונים שנקבעו להם .הפרמטרים שנבדקו בקולחים הם:
מוצקים מרחפים ) ;(T.S.S 105OCבורון ) ;(Bכלוריד ) ;(Clחנקן כללי אורגני ) ; (T.K.Nוחנקן כללי );(Ntot
צריכת חמצן ביולוגית ) ;(B.O.Dtצריכת חמצן כימית ) ;(C.O.Dtאמוניה ) ;(NH4ניטריט ) ;(NO2ניטראט );(NO3
דטרגנטים אניונים ) ;(ABSזרחן כללי ) ;(Ptotשמן מינרלי )  (MINOILומתכות כבדות.
בנוסף לקולחים  -נבדקת גם הבוצה הנאספת ב 30 -מתקנים ומפונה לאתרים על פי הוראות המשרד לאיכות
הסביבה ,וזאת במטרה לבחון האם איכותה עומדת בקריטריונים שנקבעו לסילוקה המוסדר .הפרמטרים
הנבדקים בבוצת המטשי"ם הם :קוליפורמים צואתיים ,חנקן כללי אורגני ) ,(T.K.N.אמוניה ) ;(NH4ניטריט
) ;(NO2ניטראט ) ;(NO3חנקן כללי ) (TNחומר יבש
ב  ,0105 -חומר נדיף בחומר היבש ב –  ,0550ומתכות כבדות.
 . 4ניט ור מ אגרי קולחים
במסגרת זו מבוצעת תוכנית ניטור רב שנתית לבקרת איכות מי קולחים המיועדים להשקייה .הניטור מתבצע
פעם אחת בשנה באמצע עונת ההשקיה החקלאית בחודשים יולי-אוגוסט.
השנה נדגמו  109מאגרים ובוצעו  1289בדיקות שדה ובדיקות מעבדה .הפרמטרים שנבדקו הם :בורון );(B
כלוריד ) ;(Clחנקן כללי ) ;(TKNאמוניה ) ;(NH4ניטריט ) ;(NO2ניטראט ) ;(NO3חנקן כללי ) .(TNבטבלה
המרכזת ,מוצגות גם תוצאות הבדיקות של צריכת חמצן ביולוגית ) (BODוכלל מוצקים מרחפים )(TSS
שבוצעו על ידי מדור איכות מים ברשות הטבע והגנים ,עבור משרד הבריאות.
 . 5א כיפה
פעילות בתחום האכיפה ,נמשכת כל השנה ברציפות.
פיקוח לאיתור מוקדי זיהום משפכים ,איסוף ראיות דיגום וצילום מפגעים ,דיווח למחוז הרלוונטי של המשרד
להגנת הסביבה או טיפול ישיר לסילוק המפגע .גילוי וזיהוי גורמי זיהום  66 -אירועים.
במהלך השנה נדרשו עובדי היחידה להופיע ב 11-תיקי תביעה בבתי המשפט ,כעדים מומחים בעקבות חוות
הדעת ההידרולוגיות הכלולות בתיק תביעה שמגיש המשרד להגנת הסביבה.
 . 6שיקו ם ב ת י גיד ול ל חים
במסגרת שיתוף פעולה בין המשרד להגנת הסביבה ,ורשות הטבע והגנים מבוצעות פעולות לשיקום בתי
גידול לחים בהתאם לדרישות אקולוגיות המכוונות על ידי חטיבת מדע ברשות הטבע והגנים .השנה נעשתה
פעילות בשיקום בתי גידול לחים במספר אתרים:
שמורת החולה  -הוחל במחקר מקיף בנושא איכות המים בשמורה ,ומצב קרקעית השמורה.
נמשכת הרצת מערכת בקרת מפלסי מים ,ספיקות ואיכות מים.
שמורת עין גדי  -קידום התוכנית לחלוקת מימי עין גדי בין השמורה לבין צורכי הקיבוץ .הזרמת מי מעיין
עין גדי בנחל עין גדי לצורך שיקומו .תכנון הורדת תפיסת המים בנחל דוד למורד.
נחל בצת – הונח קו נוסף על מנת לתגבר את הזרמת המים מחברת מקורות לטובת קיום הנחל.
שמורות כרי נעמן ועין נמפית  -המשך תכנון שיקום בית הגידול .בעין נמפית בוצעו עבודות השיקום
ונחפרה בריכה חדשה .גם השנה בוצעו מדידות בפיזומטרים למעקב אחרי מפלס מי התהום ואיכותם סביב
שמורות אלו.
עין אפק  -נמשכה עבודת התכנון לשיקום השמורה ע"י המתכנן )שלב ב'( .התכנון כולל את מקורות המים
לשמורה ואת ניהול גופי המים בתוך השמורה .בנוסף – בחורף  2005/6בוצע ניסוי לעצירת הסחף המגיע
לשמורה ע"י חפירת בריכה קטנה שנועדה לשיקועו לפני השמורה.
בריכת לבנון הירקון בעין אפק – הוכשרה בריכה בשמורת עין אפק לקליטת דגיגי הלבנון במסגרת
השבת הדג לבתי הגידול הטבעיים שלו .הדגיגים הועבר לבריכה בהצלחה במהלך החורף האחרון.
מקורות הירדן  -שמורת תל דן -נמשך התכנון לצמצום הפקת מים ממעיינות התל.
נחל תנינים – נמשך התכנון להורדת תפיסת המים של קיבוץ מעגן מיכאל למורד.
עינות צוקים  -חפירת בריכות למפלס מי התהום ,תכנון לסכירת אפיקי המים להרמת מפלסים.
עין בוקק  -החלפת מי המעיין המזוהמים במי מערכת מתוקים.
בריכות חורף  -תכנון והקמה של בריכות חורף בכל הארץ.
פעילות מדור ניטור רעלים 2006
 .1טיפול בתלונות ציבור על ריסוסים
מדור ניטור רעלים טיפל בשנת העבודה  2006ב  -תלונות אזרחים המתגוררים בסמוך לשטחים חקלאיים.
התושבים התייחסו בתלונותיהם לריסוסים אוויריים ,ריסוסי קרקע וחיטויי קרקע.
 .2פיקוח על מנחתים
כיום יש בארץ  7מנחתים ראשיים ו  14משניים המשמשים את חברת "כימניר" וחברה חדשה בשם "תלם".
ממנחתים אלו מתבצעת עבודות ריסוס בנפחים גדולים .פקחי המדור מבצעים ביקורות קבועות במנחתים
אלו כדי לוודא את תקינות העבודה מבחינה סביבתית .המדור בשיתוף עם כימניר ותלם מקדם פעולות
למציאת פתרונות לבעיות סביבתיות שנוצרות במהלך העבודה במנחתים ובמהלך הריסוס האווירי.
14

דו"ח רט"ג 2006
 .3פיקוח על מחסני חומרי הדברה
בהנחיית אגף חומרים מסוכנים של המשרד מבצע המדור פיקוח על מחסנים לחומרי הדברה באמצעות
תהליך הוצאת היתר רעלים ובמידת הצורך אף מבצע אכיפה בנושא .ביקורות תקופתיות מבוצעות במחסני
חומרי הדברה המחזיקים בהיתר כזה.
 .4פקוח על תשטיפים ,מרססים ואריזות חומרי הדברה
חקלאים משתמשים מדי שנה במאות אלפי אריזות המכילות חומרי הדברה .פעולות הדברה חקלאית יוצרות
פסולות רעילות .המדור מפקח על הנושא ,מקדם פתרונות לטיפול בפסולות אלו ולהקטנת כמותם .כן ניתן
מידע והכוונה לחקלאים בפנוי חומרי הדברה שפג תוקפם או חומרי הדברה מיותרים לאתר פסולת רעילה
ברמת חובב .לעיתים אריזות אלו אינן מטופלות בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות.
פקחי המדור עוסקים בהסברה ובקידום פתרונות לבעיה ,ובמידת הצורך מבצעים אכיפה של התקנות
הסביבתיות.
 .5פיקוח ריסוסים וחיטויי קרקע
פיקוח ריסוסים מבוצע באזורים רגישים מבחינת סמיכות חקלאות לבתי מגורים ,בקרבת שמורות טבע
ובשימוש בחומרים חריגים כגון פורמלין ,טלופיק ,מתיל ברומיד ואחרים .דגש מיוחד מושם על חומרים
המהווים פוטנציאל לאירועי חומרים מסוכנים ולמפגעים אקולוגים .המדור מעורב ברמת השטח והמטה בכל
הקשור להצבת מגבלות לשימוש בחומרים אלו .כן מתבצע מעקב מיוחד אחר חומרי חיטוי לקרקע בעיקר
חיטוי בפורמלין אשר החליף במידה רבה את החיטוי במתיל ברומיד.
פקחי מדור ניטור רעלים נמצאים בקשר רציף עם מועצת פרי ההדר ,פקחי המועצה וחברות הריסוס
ומטפלים מיידית בכל בעיה ,בד"כ תלונות תושבים שגרים בסמוך לפרדסים ומטעים המרוססים במלתיון.
 .6דשנים
בשנת עבודה  2006התחלנו ללמוד ולאסוף מידע מהיצרנים ומהחקלאים לגבי השימושים השונים ודרכי
היישום בדשן  .המטרה לנסות ולמצוא את הדרכים הנכונות להגביר אכיפה ולהגדיר צורות שימוש לצורך
שמירה על איכות משאבי הסביבה
 .7טיפול בהרעלות בעלי חיים
הרעלות בעלי חיים ,במכוון או בשוגג הם תוצר לוואי של רעילות חומרי הדברה חקלאית .המדור הנו חלק
מהמערך המטפל באירועי הרעלה כתוצאה משימוש לקוי בחומרי הדברה .המדור עוסק בהסברה בנושא
בקרב החקלאים ופועל להטלת מגבלות בשימוש בחומרים המסוכנים באופן חריג לאדם ,לסביבה ולחיות
הבר ולעיתים אף להוצאתם משימוש.
 .8ניטור יתושים
המדור מהווה חלק מהערכות המשרד להגנת הסביבה במניעת התפרצות המחלה  -קדחת הנילוס המערבי
באמצעות ניטור של אוכלוסיות היתושים .אתרי קינון יתושים מאותרים ,דגימות זחלים ובוגרי יתושים נלקחות
ומועברות למשרד הבריאות לאפיון מיני היתושים ובדיקת נגיעות בווירוס המחלה ,דיווחים מועברים למשרד
להגנת הסביבה .בעקבות הדיווחים מתבצעות על ידי הגורמים המקומיים פעולות הדברה בגופי מים נגועים.
 .9פיקוח למניעת הרעלות בכינרת
פקוח מתואם עם אגף הדייג ומנהלת הכינרת למניעת דייג באמצעות חומרי הדברה בכינרת.
 .10פיקוח לישמניה
יחד עם פקח ניטור יתושים טיפול בנושא לישמניה בטבריה.
 .11פעילות בוועדות ,הרצאות ,קורסים
השתתפות שוטפת בועדה הבינמשרדית לתאום השימוש בחומרי הדברה להגנת הצומח ,בכינוס רכזי חומרים
מסוכנים ,בימי עיון ,בקורסים .משמשים כמרצים קבועים בימי עיון לחקלאים במגזרי החקלאות השונים
ברחבי הארץ.
 .12תכנית עבודה מדור נטור רעלים שנת 2004
תכנית העבודה מתייחסת לנושאים השותפים ולמגמות ויעדים לשנת העבודה .2004
 .13תקנות והסמכות
תקנות והסמכות לפיהם אנו פועלים בתוספת הצעות לתיקון ושינוי.
סקרים ומחקרים
אתר חגית – חברת חשמל
רקע
תחנת הכוח "חגית" הוקמה בשנת  .1995בתחנה הוקמו ארבע טורבינות גז ,שהוסבו בשלב מאוחר יותר
)בשנים  (2001-2003ליחידות משולבות המייצרות חשמל במערכת טורבינת גז ובמערכת קיטורית .התחנה
ניזונה כיום מקו דלק המוביל קרוסין ממסעף הדלקים באלרואי ואמורה לעבור לשימוש בגז טבעי עם
השלמת הנחת הקו מדור אל התחנה .בתחנה קיימת אגירה של כ 5,000-מ"ק דלק.
התחנה ממוקמת על הערוצים של נחל חגית ,נחל צבר ונחל קטינה הנשפכים לשמורת טבע המוכרזת – נחל
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תות .נחל תות זורם במורד עד לחיבורו עם נחל דליה ,סמוך לבת שלמה ,שם מצוי מתקן תפיסה של חברת
מקורות.
בהתאם להוראות תכנית מתאר ארצית לתחנת כוח פנים ארצית "חגית" ,מבוצע ניטור מים בנחל חגית
והסביבה ,על מנת לבדוק את השפעת תחנת הכוח על איכות המים באזור.
תאור סביבתי
כמות המשקעים הרב שנתית הממוצעת הינה כ 680-מ"מ ,כאשר מרבית הגשם יורד ממערכות המגיעות
מהים התיכון ,ומתעצמות בשל המכשול הטופוגרפי של הכרמל ורמות מנשה.
מספר אירועי הזרימה נע בין ארבעה אירועים בשנים שחונות לשמונה אירועים בשנים גשומות ביותר.
הקרקעות באזור הינן מסוג רנדזינות חומות ,בעלי מרקם חרסיתי-סילטי המאופיינות בתאחיזת מים די גבוהה
ובערכי חידור נמוכים ,בעוד שערכי החלחול הינם גבוהים בשל הסידוק הקיים בסלע הקירטון מתצורת
עדולם.
באגן נחל חגית מצויים שני מעיינות עיקריים  :עין חגית ועין קטינה .עין חגית מצוי בתוך תחום החווה
החקלאית שממזרח לתחנה ,ועין קטינה נאגמת בבריכה בצמוד לגדר התחנה מצפון.
השטחים סביב התחנה משמשים בעיקר כשטחי מרעה לבקר.
דיגום תחנת הכח בחורף 2005-2006
הדיגום בתחנות בוצע באירועי גשם שיצרו זרימה על פני השטח ,ובתנאי שלא ירד גשם ב 48-השעות שקדמו
לאירוע הגשם.
בחורף  2005/2006נדגמו  5אירועי גשם שיצרו נגר עילי באתר תחנת הכוח .עיקר הדיגום התבצע החל מסוף
נובמבר  ,2005עד למחצית ינואר  .2006בתקופה זו התרחשו עיקר הזרימות בנחל תות .השנה בוצע דיגום
ראשון למרות שתחנה ג' ,מורד נחל תות ,הייתה יבשה ,וזאת משום שהזרימה הגיעה למפגש נחל חגית ונחל
תות  .התחנות החסרות )א' 1ו-ג( נדגמו עם הופעת זרימה ראשונה בתאריך  18.12.2005לפרמטרים החסרים.
פיזור הגשמים וכמות המשקעים בחודשים פברואר-מארס לא גרמו לזרימה שהייתה ראויה לדיגום ,או שמשך
הזרימה היה קצר עד כדי חוסר יכולת לבצע דיגום מייצג.
אירוע הגשם הקיצוני בראשית אפריל נדגם ,והיווה את הדיגום האחרון לחורף זה.
ההחלטה אם לדגום או לא התקבלה על פי האבחנות הבאות:
 .1כאשר יש רצף זרימה עילית בין נחל חגית לנחל תות.
 .2כאשר יש זרימה דרך הצינורות בתחנות א 1-וא – 2-שניהם או אחד מהם .לא מבוצעת דגימה בזרימה
שמקורה אך ורק במוצא בריכת ההפרדה של התחנה.
נקבע נוהל על פיו תילקח דגימה במוצא בריכת ההפרדה שסימנה א 3-במקרים של חשד לזיהום .השנה לא
נמצאו מקרים כאלה.
 .3כאשר חלפו לפחות  48שעות מתום אירוע הגשם הקודם שנדגם.
בנוסף לדיגומים נערכו סיורים לאורך הנחלים תות וחגית גם מחוץ לאירועי הגשם כדי לוודא שאין חשש
לתקלות ואירועי גשם שבהם התברר בדיעבד שאין זרימה.
ניטור המים כולל את הבדיקות הבאות:
 – TPHכלל פחמימני דלק .דיגום זה בוצע בכל פעם שנגר עילי חצה את הדרך החקלאית שממערב לתחנה.
 – ICPבדיקה סטנדרטית של  31יונים .הדיגום בוצע פעם אחת בכל תחנה עם הופעת זרימה ראשונה ,ופעם
נוספת באירוע בו נדגמו כל התחנות )על פי דרישת המזמין ,מעבר לתוכנית העבודה(.
 – Clנדגם פעם אחת במשך העונה.
 – pHנדגם בהתאם לדרישות מזמין העבודה ,ביחד עם ה.Cl-
סקר נחלי מנשה
תקציר
מפעל נחלי מנשה הנו מפעל לאספקת מים המתבסס על איסוף מים עיליים בתעלות הטיה מהנחלים
היורדים מרמת מנשה .הנחלים סנונית-תנינים ,עדה ,ברקן ומשמרות מנקזים את הנגר המדרוני ,ומהן
מוזרמים המים בתעלות הטיה .המים מוחדרים לאקוויפר בשדות חלחול שבחולות קיסריה ומופקים
באמצעות מערכת קידוחים היקפיים .חלק נוסף במפעלי מנשה שלא הופעל מזה שנים ,הוא סכר ותחנת
שאיבה הנמצאים ממערב לסכר תנינים ונבנו כדי להוסיף למערכת את שפיעות עין סנונית .השנה נבחנה
האפשרות לשקם את התפיסה בסכרון זה ,ולהגדיל את כמויות המים במפעלי מנשה.
כמות המים השנתית המוחדרת בשדות החלחול משתנה בהתאם לכמות המשקעים ,ועמדה בחורף 2005-
 2006על כ 7-מלמ"ק.
ההפקה מתבצעת לאחר שהמים שהו וסוננו בקרקע ועברו מעין "טיפול קרקע" ).(Soil Aquifer Treatment
במרחב אגן ההיקוות של נחלי מנשה מתגוררת אוכלוסייה המונה כ 70,000 -נפש בעשרים ישובים בעלי אופי
חיים ותעסוקה מגוונים :עירוני ,חקלאי ,תעשייתי ,מסחרי ומתן שירותים .פעילויות אלו עלולות לזהם את מי
הנחלים ובהמשך את מי התהום.
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על מנת לוודא ולהבטיח איכות מים ראויה בהתאם לתקנות משרד הבריאות ,מתבצע מעקב אחר איכות
המים המגיעים למפעל .מעקב זה הינו חלק מתכנית רב שנתית המתבצעת על פי הנחיות משרד הבריאות
ונציבות המים ובהתאם לרישיון החדרה והפקה שקיבלה חברת "מקורות" .ליווי ומעקב מתבצעים על ידי צוות
היגוי שכולל נציגים מנציבות המים ,משרד הבריאות ,רשות הטבע והגנים וחברת "מקורות".
במסגרת הסקר מתבצעת תכנית רב שלבית הכוללת בדיקת פרמטרים כימיים-פיזיקאליים ומיקרוביאלים של
מקורות המים .הדיגום בוצע לפני כניסת המים לתעלות ההטיה ,דיגום בתעלות ההטיה טרם החדרתם
לקרקע ודיגום המים המופקים מהאקוויפר.
תוצאות בדיקת איכות המים בנחלים ובתעלות ההטיה המובילים למפעל ההחדרה נחלי מנשה מעידות
בעיקר על זיהום ממקורות תעשייתיים ושפכים )מתכות כבדות ,שמנים ושומנים ודטרגנטים( אך גם ממקורות
חקלאיים-אורגניים )סימזין וחנקות( .תוצאות הבדיקה בדיגום הראשון ובדיגום השני בשנה זו ,דומות באופיין
לתוצאות הדיגום בשנה שעברה עם שינויים קלים  -דבר המעיד על זיהום מתמשך.
יש להדגיש כי למרות הזיהום בנחלים -איכות המים בקידוחי ההפקה היא טובה ועונה על דרישות תקנות
בריאות העם למי שתייה.
סקר נחל שקמה
תקציר
מפעל נחל שקמה הוא מפעל אספקת מים אזורי המתבסס על איסוף מים עיליים מהנחלים :עובד ,חנון
ושקמה .המים הנאספים מוחדרים לאקוויפר החוף בשדות חלחול שבחולות מדרום לאשקלון ,והם מופקים
באמצעות מערכת של קידוחים היקפיים ,באזור השאיבה של מפעל הנקז החופי ארז-שקמה .ההפקה
מתבצעת לאחר שהמים עברו תהליך של "טיפול וסינון קרקע" ) (Soil Aquifer Treatmentבמהלך החלחול.
כמויות המים שעברו במפעל בחורף  2005-2006הן כדלהלן:
כמויות המים שהוחדרו בשדות החלחול –  1.49מלמ"ק מי מוביל.
כמויות המים שהופקו בקידוחים –  6.02מלמ"ק.
באגן ההיקוות של נחל שקמה מתגוררת אוכלוסייה המונה כ 40,000 -נפש ב 47 -ישובים בעלי אופי חיים
ותעסוקה שונים :תעשייתי ,חקלאי ,מסחרי ומתן שירותים .סביב פעילות זאת מתקיימות פעילויות בעלות
פוטנציאל זיהומי העלולות לזהם את מי השיטפונות בנחלים ,ובהמשך של מאגר המים.
ליווי ומעקב מתבצעים על ידי צוות היגוי שכולל נציגים מנציבות המים ,משרד הבריאות ,רשות הטבע והגנים
וחברת מקורות .המעקב אחר איכות המים של מי הנחלים נועד לוודא ולהבטיח איכות ראויה לשתייה,
בהתאם לתקנות משרד הבריאות וכן לאתר ולהתריע על מקורות זיהום פוטנציאליים של מפעל ההחדרה.
מעקב זה הנו חלק מתכנית רב שנתית המתבצעת על פי הנחיות נציבות המים ומשרד הבריאות ,ובהתאם
לרישיון ההחדרה וההפקה שקיבלה חברת "מקורות" .במסגרת המעקב מתבצעת תכנית דיגום רב שלבית
הכוללת פרמטרים כימיים-פיזיקאליים ומיקרוביאלים של מקורות המים :לפני התפיסה ,במים הנכנסים
למאגר שקמה ,במים הנשאבים מהמאגר טרם ההחדרה ובמים המופקים מהאקוויפר.
עקב איכות גרועה של מי הקולחים הנוצרים במכון טיהור השפכים התעשייתי ובבריכות החמצון של שדרות,
ועקב נפח מוגבל במאגרים הסמוכים -הם גלשו לערוץ נחל שקמה .ההגלשה התבצעה ברציפות במשך
שבעה שבועות מסוף חודש ינואר  2006ועד לאמצע חודש מרץ .לאחר מכן התבצעה הזרמה לסירוגין
בהתאם לצריכת החקלאים באזור עד לחודש מאי .2006
תוצאות בדיקות איכות המים במי הנחלים :שקמה ,עובד וחנון ובכניסה למאגר מעידות בעיקר על זיהום
ממקורות תעשייתיים )מתכות כבדות ושמנים( אך גם ממקורות חקלאיים )קוטלי עשבים( .איכות המים
שנדגמה בנחלים ובכניסה למאגר הייתה בינונית עם חריגות מעל לתקן מי שתייה בסימזין ,פנול ,שמנים,
עופרת ,ציאניד וברזל.
בעקבות הנחיות התפעול של נציבות המים ,הפקת המים בקידוחים הייתה חלקית ובהתאם לצריכה .איכות
המים בקידוחים היא טובה ועונה על דרישות תקנות בריאות העם למי שתייה.
להלן רשימת גורמי הזיהום הפוטנציאליים העיקריים במפעל המים נחל שקמה ,על פי פוטנציאל הזיהום
בסדר יורד:
סיבה
מהות המפגע
תת אגן ניקוז
שם האתר או המפגע
מחסור בנפח אגירה
קולחים באיכות גרועה
נחל שקמה
מט"ש שדרות שער הנגב
מחסור בנפח אגירה
מי תמלחת
נחל שקמה
מפעל נגב טקסטיל
לא מוסדר
תשטיפי חצרות
נחל שקמה
רפת קיבוץ ארז
לא מוסדר
תשטיפים
נחל חנון
אתר קומפוסט שובה
לא מוסדר
תשטיפים
נחל חנון
אתר קומפוסט יכיני
לא מוסדר
תשטיפים
נחל שקמה
אתר קומפוסט אור הנר
ניטור נחל הבשור נחל באר שבע לשנת  2006 -2005עבור רשות המים
תקציר
נחל הבשור הוא הגדול מבין נחלי ישראל הנשפכים אל הים התיכון ,ושטח אגן הניקוז הוא כ 3,700 -קמ"ר.
הנחל הוא נחל אכזב ,ומים זורמים בו בעיקר בחודשי החורף בזמן שיטפונות .נחל באר שבע הוא אחד
מיובליו העיקריים ,שטח אגן ניקוזו כ 1,700 -קמ"ר .בשטח אגן הניקוז ממוקמת העיר באר שבע ומפעלי
התעשייה שבסביבתה .יובל נוסף ,נחל חברון ,מתנקז לנחל באר שבע ,ודרכו זורמים שפכי העיר חברון
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ישובי הסביבה אל שטחי מדינת ישראל במשך כל השנה ,ומהווים מקור זיהום משמעותי המגיע בזרימה
עילית עד לאזור קיבוץ צאלים .נחל חובב ונחל סכר מנקזים מקור זיהום פוטנציאלי נוסף למי שיטפונות נחל
הבשור שהינו אתר רמת חובב הממוקם כ 14 -ק"מ דרומית לעיר באר שבע .מפעלי "מכתשים" ו"ברום"
שפעלו בעבר בתוך העיר באר שבע הזרימו שפכים תעשייתיים במשך שנים ארוכות למספר בורות שיקוע
בסמוך למפעלים .בורות אלו נסתמו וכוסו בעפר אך לא נעשה כל טיפול נוסף לשפכים שנאגרו בהם .המצב
היום :נוזלים חומציים ב pH=0.0-נובעים בכמה נקודות באזור הבורות הישנים ובמקרי זרימה חורפית,
התשטיפים מגיעים לנחל באר שבע הסמוך.
המים הנתפסים בשיטפונות במאגר "רחובות תחתון" נשאבים למאגרי הבשור ומסופקים יחד עם מי הקו
השלישי לצרכני השפד"ן השונים באזור .הכנסת המים מהנחל למאגר הצפוני גרמה בעבר לתמותת הדגים
במאגר ,ובבדיקה שנערכה למים נמצא כי הם הכילו ריכוזים גבוהים של חומרי הדברה ,בעיקר קוטלי
חרקים ,קוטלי עשבים וברום .לאור זאת הוחלט לדגום את מי השיטפונות בחורף ב 7-נקודות לאורך נחל
הבשור ויובליו ובנקודת התפיסה לפני מאגר "רחובות תחתון" .השנה נערך דיגום במספר זרימות שיטפוניות
בחודשים פברואר ואפריל .2006
תוצאות הדיגום מצביעות על תרומות של מזהמים בנחלים על פי הפירוט הבא:
נחל חברון  -זרימת שפכים עירוניים כל השנה המאופיינים בריכוזים גבוהים של אמוניה ,וחומרים מתעשיות
הצבעים ,והפרמצבטיקה.
נחל באר שבע  -הנוכחות הנמוכה ביותר של המזהמים מבין הנחלים שנבדקו.
תחנת סניקה דרומית  -מי השיטפונות מאופיינים בתוספת של חומרים מהמגזר הרפואי וחומרי הדברה.
נחל סכר ונחל חובב  -תוספות של חומרים מתעשיית התרופות וממפעלים המייצרים חומרי הדברה
למיניהם .השפכים מאופיינים גם בריכוזים גבוהים של כלורידים ,סולפאטים וברומידים.
מאגר התפיסה  -בכניסה למאגר התפיסה נמצאו מספר מרכיבים המעידים על כניסה של מזהמים מאזור
התעשייה רמת חובב ,ומאזורי התעשייה שבמעלה נחל באר שבע .מרכיבים אחרים מעידים על נוכחות של
חומרים שלא נמצאו בבדיקות המים במעלה נחל באר שבע ונחל הבשור ועולה השאלה מאין הם מגיעים??
המים בכניסה מאופיינים בריכוזי ם גבוהים של כלורידים וסולפאטים.
התפשטות הזיהום התעשייתי לאורך נחלי באר שבע והבשור
תקציר
ערוצי נחל הבשור יבשים במרבית ימות השנה ,פרט לקטעים בהם קיימת זרימה ,שמקורה בנביעות לאורך
האפיק ובבצבוץ של מי תהום גבוהים באופק החלוקים שבערוצים .שפכים עירוניים גולמיים ושפכים
תעשייתיים מזהמים כיום את נחל באר שבע ,שהינו אחד מיובליו העיקריים של נחל הבשור .בנוסף ,שפכים
תעשייתיים ,שמקורם באזור התעשייה הכימית ברמת חובב זיהמו במהלך השנים את אפיקי הנחלים סכר,
באר שבע והבשור ואת מי התהום לאורך אפיקי הנחלים .שפכים אלו המכילים כמויות גדולות של מלחי
כלוריד ,ברומיד ,סולפט ,מגנזיום ,נתרן ואשלגן ,בנוסף לחומרים אורגניים יציבים שאינם ניתנים לפירוק
סולקו לסביבה ללא טיפול קדם משמעותי .במשך תקופה ארוכה היה חשש כי זיהום מי התהום באזור
יתפשט לנחלים ומשם לאקוויפר החוף.
המועצה המקומית-תעשייתית רמת חובב פועלת מאז שנת  1990להפסקה מוחלטת של זרימת מים מאזור
התעשייה .פעולות אלה כוללות ניקוז מי תהום גבוהים ושאיבתם לבריכות האידוי .למרות פעילויות מניעה
אלו ,מי התהום והנחלים בסביבה עדיין מזוהמים בצורה ניכרת.
רשות הטבע והגנים מבצעת ניטור לאורך נחל הבשור החל משנת .1990
מטרות מחקר ארוך טווח זה הן לעקוב אחר היקף הזיהום והתפשטותו במורד אגן הניקוז המתנקז מאזור
התעשייה רמת חובב דרך הנחלים סכר ,באר שבע והבשור .המעקב אחר מידת התפשטות הזיהום מבוצע
בקידוחים ,מעיינות ובארות לאורך ובניצב לציר הנחל .המעקב אחר תנועת המזהמים מסתמך בעיקר על
יחסי .Cl/Br
ממצאי המחקר אמורים לסייע בהערכת תהליך הטיהור העצמי של מי התהום ,שבאופק החלוקים כתוצאה
מצמצום זרימות שפכים מאזור התעשייה עד למצב של הפסקה מוחלטת.

אגף מידע מדעי
א .ניהול בסיס נתונים
איסוף נתונים ,ריכוז כל הנתונים ,הקלדה ,קליטת כל נתוני .2005
ב .ניתוח נתונים
נתוני קינון הנשרים בג"ל גמלא ,תמותת הגוזלים ,נתוני הצמחייה בנחל שורק.
ג .שונות
טיפול בקבצי אקסל ,יצירת מאגר נתונים מסודר ,תחזוקת אתר אינטרנט ,קיום אתר מתפקד.

אמנות ואירגונים בינלאומיים
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הרשות מטפלת בשמו של המשרד לאיכות הסביבה באמנות הבאות  -האמנה לשמירה על מגוון ביולוגי,
האמנה להסדר הסחר בערכי טבע שבסכנה ,האמנה לשמירה על מינים נודדים של בעלי חיים ,האמנה
לשמירה על בתי גידול לחים והפרוטוקול בנושא אזורים מוגנים במיוחד ומגוון ביולוגי בים התיכון של האמנה
לשמירה על הים התיכון מפני זיהום.
האמנה לשמירה על מגוון ביולוגי:
השתתפות בוועדת היגוי לתכנית לאומית לשמירה על המגוון הביולוגי וריכוז הפרק על אמנות ושיתוף פעולה
בינלאומי בתכנית .הוכן הדו"ח הלאומי.
האמנה להסדר הסחר בערכי טבע שבסכנה:
מטרת האמנה היא הסדרת הסחר בערכי טבע שבסכנת הכחדה .עובדי הרשות ייצגו את ישראל במפגשים
שונים במסגרתה.
האמנה לשמירה על מינים נודדים של בעלי חיים:
נועדה להגנה על מינים נודדים בכל תחום תפוצתם ונדידתם .במסגרתה אף הסכם על שמירת עופות המים
הנודדים מאירופה לאפריקה.
נמשכים המאמצים לכלול את ישראל במסגרת ההסכם לשמירה על היונקים הימיים בים התיכון והשחור
וההסכם לשמירה על עטלפים אירופיים.
האמנה לשמירה על בתי גידול לחים:
נועדה לשימור על בתי גידול לחים ,שחשיבותם מיוחדת לשמירה על עופות מים .במסגרת זו אף מקיימת
האמנה רישום והכרזה של בתי גידול בעלי חשיבות כלל עולמית.
האמנה לשמירה על הים התיכון מפני זיהום:
אמנה זו נועדה למנוע פגיעה בים התיכון מזיהום שמקורו יבשתי או ימי ,וכן ,ההיבט העיקרי בו מעורבת
הרשות ,שמירה על הסביבה הביולוגית שלו ,כולל אזורים מוגנים ומגוון ביולוגי אופייני.
אמנת המורשת העולמית:
מטרתה ,שמירה על המורשת התרבותית והטבעית של העולם .האמנה פועלת במסגרת אונסקו,
ובמסגרתה נבחרים אתרים להיכלל במסגרת רשימת אתרי המורשת שחשיבותם עולמית .הפעילות
במסגרת האמנה כללה בחירה והוצאה של חוברת רשימת האתרים הטנטטיביים של ישראל ,הכוללים
בעיקר גנים לאומיים ושמורות טבע ,וכן הוכרזו דרך הבשמים ,והתילים התנכיים ומערכות המים.

חטיבת תכנון ופיתוח
אגף שטחים פתוחים
.1

יזום והובלת הכנת תכניות מרקמיות:
בהמשך ליוזמת האגף להכנת תכניות מתאר מחוזיות חלקיות) ,תכניות מרקמיות( ,לשטחים
הפתוחים כפי שהוגדרו בתמ"א  35כ"מוטי שימור" ומסמך לשיתוף פעולה בין מינהל התכנון במשרד
הפנים ,המשרד לאיכות הסביבה ,והחברה להגנת הטבע.
האגף עוסק בליווי התכנון באזורי התכנון של בקעת הנדיב ,מעלה נחל אילון ,נחל שקמה ופולג.
בשנת  2006המשיך הקידום הסטטוטורי של התכניות במגמה לאשרן כתכניות מחוזיות חלקיות.
ליווי תכנון תכניות מתאר כוללניות לשטחים הפתוחים
האגף ליווה תכנונית תכניות רבות ובהם-תכניות ליערות קק"ל ,תוכניות מנהלות נחלים.
שיתוף הציבור והגברת המודעות לחשיבות שמירת השטחים הפתוחים:
האגף מלווה את תפעול אתר השטחים הפתוחים באינטרנט ).(WWW.IOS.ORG.IL
אתר זה מלווה את הפרויקטים השונים לשמירת השטחים הפתוחים ומאפשר לציבור להכיר ולהגיב
לתכנון לשמירת השטחים הפתוחים.
באתר עדכונים על מהלכים ויוזמות שונות לכרסום בשטחים הפתוחים ועדכון על המאבקים של
הגופים הירוקים למנוע או למזער את הפגיעה של יוזמות אלו.

.2

השתלבות בדיוני המועצה הארצית לתכנון ובניה בועדות המשנה וועדות אחרות :
השנה נמשך המהלך להעמקת מעורבותנו והשתתפותנו בועדות התכנון השונות של מינהל התכנון.
באמצעות תגבור האגף בשעות של כוח אדם נוסף )חלקו מתרומות( הלוקח חלק פעיל יותר בועדות
השונות .ועדות אלו כוללות מלבד המועצה הארצית לתכנון ובניה גם את הועדה לנושאים תכנוניים
עקרוניים ,הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים הועדה לשמירה על הסביבה
החופית  ,ועדת קרקעות עליונה ,הועדה לתשתיות לאומיות,ועדת תחבורה יבשתית ,ועדת מעקב
ובקרה לתמ"א  14וכן לראשונה מינוי לועדת ערר של המועצה הארצית .כמו כן השתתפות בועדות
היגוי שונות :מסמך מדיניות לעודפי עפר ,תמ"א  , ,22תמ"א  , 37תמ"א  34וכדומה.

.3

צמצום נזקי עבודת תשתית:
בין השאר עסק השנה האגף בליווי התכנון של מספר פרויקטים ארציים -רובן תכניות
שמקודמות בות"ל
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כן ערך האגף השתלמויות מקצועיות לפקחי התשתיות ברשות וסייע בליווי ביצוע פרויקטי תשתיות
מקומיים )קווי מים ,חשמל ,תכניות מפעלי ניקוז וכו'(
השנה שודרגה ההתייחסות לתכניות תשתית באמצעות אדריכל נוף שמועסק באגף.
.4

ליווי מקצועי של נציגי הרשות בועדות התכנון:
השנה ניתן דגש להגברת התיאום והייעוץ המקצועי למתכננים במחוזות.
במסגרת זו מופץ חומר תכנוני ,נערכות השתלמויות ופגישות ומועברות הערות לתכניות בעיקר
בתחומים – ניקוז ,תמ"א  ,35תכניות מפורטות לתמ"א  ,22תכניות למבנים חקלאיים וכו'

.5

תמ"א :35
האגף ערך השתלמויות להטמעת ולימוד התמ"א ברשות.
כמו כן קודם נוהל לבחינת מסמכים נופיים סביבתיים ומושקעת עבודה רבה בבחינת מסמכים.

.6

הגשת התנגדויות:
האגף הגיש מספר התנגדויות לתכניות הפוגעות בשטחים הפתוחים ובשמירת הטבע.
רוב ההתנגדויות התקבלו בחלקן וכך מוזערה הפגיעה בסביבה.

.7

שביל ישראל לאופניים:
במסגרת האגף מקודם שביל ישראל לאופנים ,מטרת שביל זה הוא לאפשר לקהל רוכבים לראות
ולחוות את המקומות העיקריים ובעלי העניין בשטחים הפתוחים וגם בערים .במהלך השנה נקבע
התוואי העקרוני ובשיתוף גורמים ממשלתיים רבים ושאינם ממשלתיים ,נעשה התכנון הכולל ,כללים
למעבר בשטחים חקלאיים ,מעבר בשטחים עירוניים ,קביעת קהל היעד ,קביעת המקומות
העיקריים בהם יעבור השביל.

אגף ארכיאולוגיה
.1

חפירות ארכיאולוגיות – היתרים ובקרה:
נערכו  26חפירות וסקרים בגנים לאומיים ובשמורות טבע .מבין החפירות העיקריות
יש לציין את האתרים הבאים :חצור ,מגידו ,סוסיתא ,אפק )הקרדו( ,מערת רקפת ,עיינות ציפורי,
ציפורי ,עיר דוד ,תל גזר ועוד.

.2

סיורים והשתלמויות:
א .הנהלת מחוז צפון במוזיאון ישראל )הסגור ,שנפתח במיוחד בשבילנו(.
ב .סיור בנושא ארכיאולוגיה להכשרת ממ"ר גליל עליון עופר יעקבי.
ג .הדרכת המליאה בתל מגידו.
ד .הדרכת שגריר ארה"ב בבית שערים.
ה .הרצאה למורים ללימודי א"י.
ו .בוצעו כ– 20סיורים עם פקחים ,מנהלי גנים לאומיים ושמורות טבע.
הדרכה בקורס מדריכים מבוא לארכיאולוגיה ,אתרי מורשת עולמית וסיור
ז.
בגזר ואפק.

.3

אונסקו:
א .השתתפות בועידת מורשת עולמית בוילנה כנציג המדינה עם פרופ' טרנר
ואחרים.
ב .הכנת דגלי אונסקו לאתרים שהוכרזו.
השתתפות בהכנת תיק השער הכנעני של תל דן להגשתו
ג.
לאונסקו כאתר מורשת עולמית.
ד .הושלם סרט התלים המקראיים.
ה .סיור עם פרופ' טרנר במגידו.
צילומים של דרך הבשמים לספר של אונסקו על ידי הצלם גיורא דן .
ו.

.4

חוות דעת ופרסומים הפקת חומר מקצועי:
הכנת דפדפות לגן לאומי ממשית ,עבדת ,שבטה וחצור – אתרי מורשת
א.
עולמית.
כתיבת מאמר למגזין הרשות )גיליון " :(5אל בורות המים" גיליון " : 6אמות המים של
ב.
ציפורי" גיליון " :9הכרזה עולמית".
בקרה על עשרות חומרים כתובים של הרשות :דפדפות ,מאמרים במגזין הרשות ,שלטים
ג.
ועוד.
ד .כתיבת שלטים לגן לאומי גזר .
ה .השתתפות בהכנת שלטי חצור.
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ו.

השתתפות בוועדות תכנון והיגוי:
מצדה ,נחל תנינים ,קיסריה ,המועצה הארכיאולוגית ,וועדת שימור ,צוות פיתוח ,תו"פ מנכ"ל,
אונס"קו ,לכיש.

.5

.6

כתיבת שלט מרכזי של אונסקו לעבדת ותל חצור.

שימור:
א .בית שערים – מערות . 4-1
ב .תל דן – השער הכנעני.
ממשית – בית המרחץ.
ג.
ד .ארבל –בית הכנסת.
ה .מונפור – הכנה לשימור בחווה ,מצב בסכנת הרס.
מגדל צדק.
ו.
מגידו – שחזור האורווה.
ז.
ח .דרך הבשמים – חאן סהרונים.
מוצגים ופריטים אדריכליים:
נגנבו  6ממצאים מהתצוגה בגן לאומי ציפורי – בעקבות זאת חזרו לרשות העתיקות מספר
א.
ממצאים חשובים שהיה חשש לגניבתם והוכנו סגירות חזקות יותר לויטרינות.
הכנת סקר פריטים אדריכליים בעין חמד ,מבצר נמרוד וכורזים.
ב.
השתתפות בהכנת הממצאים של מוזיאון מצדה.
ג.
גידור הגנה במוזיאון חצור.
ד.

.7

מחקרים וחפירות
נערך מחקר מקיף על מגדל צדק הכולל ניתוח של תפקוד החלקים השונים של
המבנה.
בהמשך נערכה חפירה על מנת לסייע בנושא הביסוס ההנדסי של המבנה.

.8

שימור ופיתוח
רצ"ב החלק העיקרי מפעילות השימור והפיתוח ברשות הטבע והגנים לשנת  .2006בנוסף לרשימת
הפרויקטים המרכזיים ,נעשו עבודות שוטפות ומתמשכות בנושאי שילוט והמחשה ,שימור שוטף ,תכנון
ברמות שונות ,הכנת הצעות לגורמי מימון שונים ,הרצאות ודיונים בנושאי שימור ופיתוח.
להלן הפרויקטים המרכזיים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23

קלעת נמרוד – הכנת מכרז ביצוע לתאורת לילה ,שימור.
בניאס – פרוגראמה לתכנון מערך הכניסה לשמורה.
תל דן – שימור השער הכנעני.
שביל מים אל ים – גיבוש קונספט ,פרוגראמה ובחירת פרויקטים נקודתיים.
חורשת טל – תוספת פלגים וטיפול במערך המים.
חצור – שימור כללי בתל ,בניית גשר להולכי רגל ,פיתוח שטח.
ארבל – בניית מערך כניסה.
צפון הכנרת – חשיבה ותכנון )פארק מורשת הגליל( בשת"פ משרד התיירות.
כרמל – חניון פתחת נחל אורן.
תל דור – הכנת פרוגראמה ,הנחיות למתכנן ותחילת תכנון.
מגידו – תכנון מערך כניסה ,השערים והארמון הצפוני.
ציפורי – המשך חשיפה וטיפול ברחוב העתיק – הדקומנוס.
בית שאן – תכנון המופע הלילי.
קיסריה – עבודות שימור ושיחזור בשת"פ עם רשות העתיקות ,פרויקטים בשת"פ החברה לפיתוח
קיסריה.
סוסיתא – חפירות ארכיאולוגיות ,שימור ,תיעוד ותכנון.
בית ינאי – תכנון המרכז להצלת צבי ים.
עין חמד – קו ביוב.
אפק ירקון – שימור ושיחזור המצודה והאודיאון.
מגדל צדק – עבודות שימור שיחזור ,ניקוי פסולת ואכיפה.
תל לכיש – תכנון בשת"פ אוניברסיטת ת"א
סובב חומות ירושלים – פרויקטים בהיקף אגן העיר העתיקה.
אשקלון – שימור השער הכנעני ,פיתוח שטח ,שיפוץ שירותים.
בית גוברין – כביש פנימי ,שילוט ,שימור מערות הפעמון.
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ממשית – השלמות חניון הלילה.
חאן סהרונים – שימור.
מצדה – שימור נזקי שיטפונות ,מוזיאון מצדה ,פרסקאות הארמון הצפוני ,מצדה מערב.
עין בוקק – קידום ההליכים הסטטוטוריים למערך הכניסה ,הכנת החומר למכרז.
מרכז מבקרים רמון – תכנון רעיוני במשותף עם הנצחת אילן רמון.
חוף האלמוגים – שדרוג המבואה.
קניון אדום – קידום ההליכים הסטטוטוריים לאישור מערך הכניסה וחניון הלילה.

אגף מקרקעין
אגף מקרקעין מטפל בקידום סטטוטורי והכרזתם של הגנים והשמורות ,מעורב בשלבי התכנון של תכניות
מתאר ארציות ,מחוזיות ומקומיות ומרכז את המידע הסטטוטורי אודות הגנים והשמורות בכל הארץ.
דו"ח סטטוטורי שנתי 2006
שמורות טבע וגנים לאומיים שהוכרזו
שם שמורה/גן
ש"ט הר הכרמל הרחבה אשדות
יגור
ש"ט נחל הקיבוצים
ש"ט פסוטה
ש"ט הר הכרמל הרחבה – עין חוד
ג"ל חורשת טל הרחבה

שטח
בדונמים
313.00

תאריך
הכרזה
10.1.2006

70.10
3.47
7,040.00
12.40

10.1.2006
10.1.2006
17.8.2006
17.8.2006

שמורות טבע וגנים לאומיים שנשלחו להכרזה
שטח
בדונמים
3,400.00
25,487.00
2,700.00
38,258.00
7,087.00
50.00
10,370.00
2,737.00
9,978.00
2,219.00
800.00
1,634.00
17.00
28,360.00
537.00
1,908.00
1,131.00

שם שמורה/גן
נחל אל על
גן הפסלים
קרני חיטין
המכתש הגדול
נחלים גדולים הרחבה 1
חוף כורסי
רכס בשנית
שער העמקים
סוסיתא הרחבה
נחל מהר"ל הרחבה
נחל דליה ויובליו
חוף וים שקמונה
ברכת דיר חנא
יהודיה ברכת המשושים
אירוס ירוחם
הר עמיעד
נחל חרמון הרחבה

נשלח
להכרזה
2.1.2006
2.1.2006
6.1.2006
11.1.2006
11.1.2006
12.2.2006
20.3.2006
30.3.2006
12.6.2006
12.6.2006
9.7.2006
24.8.2006
6.12.2006
6.12.2006
6.12.2006
31.12.2006
31.12.2006

שמורות טבע וגנים לאומיים שאושרו
שם שמורה/גן
רכס בשנית
נחל מהר"ל הרחבה
הר הנגב )הרחבה (1

מס' תכנית
ג13606/
חפאג/1265/חכ/282/א
3/173/02/20
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שטח
בדונמים
10,370.00
2,219.00
16,860.00

תאריך
)י.פ(.
12.1.2006
5.2.2006
16.2.06
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נחל דליה ויובליו
חוף וים שקמונה
נחל חרמון הרחבה
סוסיתא הרחבה
כרמיה הרחבה
יהודיה – ברכת המשושים
ליפתא
ברכת דיר חנא
אירוס ירוחם
מצלעות המכתש הגדול
מורדות מזרחיים של גוש
הרי מירון
ש"ט נחל דלתון
)יער ביריה ונחל דלתון(
הר עמיעד
חצור הרחבה
תל צפית

ג9524/
חפ/2080/ג1217/
ג15394/
ג13477/
38/234/02/6
ג11811/
6036
ג13886/
303/03/20
302/03/20
ג13354/

800.00
1,634.00
1,131.00
9,978.00
539.00
28,360.00
80.00
17.00
537.00
72,076.00
226.00

6.3.2006
27.3.2006
10.4.2006
30.4.2006
19.6.2006
25.7.2006
20.8.2006
4.9.2006
8.9.2006
21.9.2006
16.10.2006

ג13872/

3,023.00

8.11.2006

ג12086/
ג12986/
1/225/03/6

1,908.00
907.00
2,884.00

8.11.2006
12.12.2006
12.12.06

שמורות טבע וגנים לאומיים שהופקדו
שם שמורה/גן
מצלעות המכתש הגדול
רכס אדמי
שימרון
אירוס ירוחם
הר הנגב הרחבה 1
תל פארס
נחל בצת הרחבה
)יער פארק אדמית(
הרחבות להר גמל ונחל גמל
)יער אחיהוד(
צפון נחל כזיב
)יער פארק גורן(
דרום נחל כזיב
)יער פארק תפן(
תל דור
חרבת אושה
)יער אלונים(
ברכת פרג'
בריכת תמסח הרחבה
ברכת בב אל-הווה
אורטל
אחו חיספיה
עיינות עורבים
אירוס הגולן תנוריה
מצוק הצינים הרחבה 2
ברכת סינדינה
הר שיפון
צוקי שיירות
מבואה וחניון לילה לקניון
האדום בשמורת מסיב אילת
תל צפית
פורה הרחבה
מסיב אילת הרחבה 1

מס' תכנית
302/03/20
ג13493/
ג8776/
303/03/20
3/173/02/20
ג12864/
ג12659/
ג12966/

שטח
בדונמים
72,076.00
2,760.00
2,716.00
537.00
16,860.00
1,454.00
1,179.00

תאריך
)עתונות(
25.1.2006
3.2.2006
5.2.2006
16.2.2006
16.2.2006
26.2.2006
19.3.2006

657.00

10.4.2006

ג13710/

10.4.2006

ג14435/

10.4.2006

חכ408/
חפאג/1273/זב/
כ
ג14751/
חכ409/
ג14749/
ג15198/
ג14753/
ג14917/
ג14747/
1/172/02/20
ג14750/
ג15195/
176/02/12

220.00
262.00

10.5.2006
8.6.2006

25.70
177.00
303.00
1,043.00
1,652.00
1,120.00
444.00
38,440.00
566.00
803.00
141,412.0
0

25.6.06
19.6.2006
25.6.2006
25.6.2006
9.7.2006
9.7.2006
9.7.2006
25.7.2006
9.8.2006
9.8.2006
28.8.2006

1/102/03/12
1/225/03/6
286/02/6
224/02/2
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10.11.2006
2,884.00
283.00
35,162.00

12.12.2006
15.12.2006
31.12.2006
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חטיבת אכיפה ופיקוח
חטיבת אכיפה כוללת שלשה אגפים :אגף פיקוח ומבצעים ,אגף התביעות ואגף בטיחות ,ביטחון )של
העובדים ושל המבקרים( וטיפול במניעת שריפות.
החטיבה ממונה על הפעלת מוקד  24שעות בשיתוף המשרד לאיכות הסביבה.
לחטיבה מחלקת היתרים המרכזת את כל הפעילות בתחום מתן היתרים למחקר ,לצייד ,לסחר )יבוא ויצוא
בעלי חיים( והיתרים מיוחדים.
החטיבה ממונה על ביצוע אמנת ) CITESהסדרת הסחר ומניעת הברחות בעלי חיים לארץ וממנה(.
לחטיבה נציגות קבועה בצוותי עבודה של האינטרפול המטפלים בעבריינות בינלאומית בנושא מניעת
הברחות בעלי חיים ומוצריהם.
לחטיבה מדור המטפל ברישום ומעקב אחר הנפקת רשיונות הצייד ,ניהול התיקים המשפטיים ,ניהול מערך
קליטה ובדיקת מוצגים )פעילות משותפת עם המז"פ המשטרתי(.
החטיבה מנחה מקצועית את הפעילות האכיפתית בארץ ומתמקדת בהכשרה של עובדי הרשות ליצירת
מערך פעילות מקצועי ומיומן.
לחטיבה יועצים משפטיים המטפלים בתחום הפלילי ,קידום חקיקה ומתן חוות דעת והנחיות מקצועיות.
במחוזות הרשות קיימים ממוני אכיפה מחוזיים ,המרכזים את כל פעילות החקירות ,מודיעין ומבצעי אכיפת
החוק.
בכל מחוז קיים ממונה ביטחון ובטיחות  ,סגן מנהל המחוז ,המרכז את כל התחום האמור אל מול החטיבה
ואל מול קהלי היעד במחוז :מבקרים ועובדים.
הדגשי מיקוד וטיפול ב 2006
בשנה זו הושם דגש מיוחד על מניעת צייד ע"י עובדים זרים ,תאילנדים וסינים ,היות ונמצא שנזקי הציד
והלקט ) איסוף צדפות בחופי הים ,לדוגמה ( מהווים אחת הפגיעות הקשות בעולם החי ,הקטן והנחבא:
זוחלים ,דו-חיים ,ציפורי שיר ויונקים קטנים ,שאינו חשוף לפגיעה כה מאסיבית בחיי היום יום.
כריתת עצים אף היא ממשיכה ביתר שאת ולאור העלייה התלולה במחירי הנפט השגת חומר בערה מהסובב
הטבעי קל להשגה ומוזיל את עלויות חימום הבתים בחודשי החורף .התופעה התמקדה בישובים הכפריים
הגבוהים ,התפשטה לאזורים נמוכים יותר ומכריתות אלו סובל כל החורש הים תיכוני.
באזורים הסמי מדבריים והמדבריים נבחנו השפעותיה של רוכבי אופניים ופגיעתם בסובב הטבעי.
ניתן לאפיין שינוי בהתנהגות הקהל ובמעבר ,הדרגתי ,מנסיעה לטיולי  4+4ברכבי שטח קלים וכבדים,
לשימוש באופני שטח.
שינוי זה חייב את החטיבה להתייחסות שונה למטיילים הפוגעים במרקם הסביבתי
הרגיש מאוד בסביבה המדברית.
שנה זו אופיינה בהגברת השימוש בכלי טיס קלים להגברת יכולת האיתור והזיהוי של פורעי חוק.
עיקר השימוש נעשה במהלך החגים ,עונת הציד ובדיקת פלישות למקרקעי הרשות.
לצורך האמור העמידה עמותת "דרור" מטוס ייעודי ,בעלות מינימאלית ,לטובת הרשות וצוותי הפיקוח.
החטיבה המשיכה במרץ ,בשיתוף האוצר ואגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה ,להפעיל את תוכנית חוף
נקי כולל מבצעי אכיפה ,ניקיון  ,חינוך והסברה.
החטיבה ,בתקציב ייעודי של האוצר והמשרד ,הפעילה מבצעי ניקיון בחגים הגדולים ,עם ציבור המטיילים,
בשטחים הפתוחים ,בהצלחה רבה תוך הפחתת כמות האשפה שנעזבה בשטח באופן ניכר.
המבצע נערך זו השנה השלישית וכמויות האשפה הנשארות בשטח ו/או הנאספות בתום החג הולכות
ומצטמצמות באופן ניכר.
ניתן דגש מיוחד להמשך ההגנה על צמחי בר מוגנים המוכרים גם כצמחי תבלין ,כמו :מרווה ,אזוב מצוי )
זעתר ( ,עקובית הגלגל ואחרים.
חזרה ,אם כי במוחלש ,תופעת קטיף פרחי בר  ,ואנו נערכים לתת לכך מענה מיידי לעצירת התופעה.
דגש מיוחד ניתן גם השנה להגברת השת"פ עם גופי אכיפה בתחום דיג ,הזיהום הסביבתי ,מניעת נסיעת
רכבים בחופי הים ,מניעת התפשטות מחלת הכלבת ומניעת הרעלות והשפעות הרסניות של הרעלות משנה.
הוגבר השיתוף עם המשטרה למיצוי מהיר ויעיל של אכיפה כנגד שימוש ברעלים שלא על פי חוק התווית
וחוקי הגנת הצומח.
השנה ,ביתר שאת ,נצפתה עליה באלימות נאכפי חוק אל מול אוכפי החוק .יותר ויותר פקחים מותקפים
באלימות מילולית ופיזית והאמור חייב אותנו בהערכות שונה והגדרת אזורים מאוימים ו/או ברמת סיכון
גבוהה ,בהם תנועת הפקחים מוגבלת ונעשת בצוותים ובליווי משטרתי.
התופעה ייחודית לאוכלוסיה הדרוזית בגליל העליון ,המערבי ובכרמל ,שנעשית יותר ויותר קיצונית ואלימה
כלפי פקחי הרשות ומוסדות המדינה.
לכך נערכה הרשות עם מדור אבטחה ומדור מאוימים של משטרת ישראל.
החטיבה המשיכה במסורת של לקיחת חלק בהשתלמויות שופטים להכרת הסביבה על מרכיבה והצגת
ההתמודדות עם מפגעים סביבתיים והשפעותיהם על עולם החי והצומח.
השנה נמשכו המאמצים ,לטיפול אינטנסיבי ,ולסילוק מצבורי אשפה וגרוטאות רכב .פונו עשרות טונות של
פסולת בניין ומאות גרוטאות רכב.
הוגברה האכיפה והשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות למניעת התחדשות מצבורים אלו.
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בתחום ההכשרות ,כבל שנה ,שמה לה החטיבה יעדים להגברת הידע והמקצועיות של אוכפי החוק ועובדי
הרשות בתחומי אכיפת החוק ,הביטחון ,של המבקר והעובד ,ועמדה בהצלחה בקיום השתלמויות ,קורסים
וסדנאות ,בתחומים האמורים.
מלחמה בצפון
בשנה זו החטיבה התייגסה כל כולה לרכז את הפעילות המבצעית בתקופת המלחמה בצפון )מלחמת לבנון
השנייה(.
החטיבה ריכזה ,והשתתפה באופן פעיל ,בניהול נציגות קבועה של עובדי הרשות במשל"ט המשטרתי בצפון.
לקחה חלק ממשי ,בארגון וביצוע ,כל מערך הכיבוי המקומי והחיצוני ,בתיאום עם כל גורמי הכיבוי בארץ
וכל צוותי הכיבוי הרשותיים שתגברו את הצפון בלחימה זו ואף לקחה חלק פעיל בפעילות החברתית של
הרשות בריכוזי אוכלוסיות חלשות בצפון הארץ.
סיכום הפעילות לשנת  2006מוצג לפי הנושאים הבאים:
 .1שינויי חקיקה
בתחום הגנת חיית הבר ,השינוי המהותי נבע מהוצאת החוגלה והארנבת מרשימת חיות הציד והעברתם
למעמד חיות בר מוגנות .שינוי זה הוא חלק משינוי מדיניות הציד והתאמתה לצורך הממשקי והסביבתי של
אוכלוסיות חיות הבר שבבר.
לקחנו חלק פעיל בשינויי חקיקה שאושרו מכוח חוק צב"ח .
שינויי החקיקה מתאימים עצמם לחוקים נלווים כמו :חוק צב"ח והפיקוח על הניסויים בבע"ח.
מעורבות מלאה שלנו עם מחוז אילת הביאה לשינוי מבורך בתקנות הדיג והגבירה
את ההגנה על מינים נדירים וייחודיים למפרץ אילת.
לקחנו חלק פעיל בהכנת שינוי לחוק איסור נסיעה בחופים וכן בתיקונים לחוק
הסביבה החופית.
החטיבה הובילה דיוני עומק ,בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה,
בסוגיית חיות בר מטופחות וכל הנלווה לכך בשיתוף הלשכות המשפטיות של
המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות.
 .2חוק צב"ח וחוק הגנת חית הבר
נמשכת הגברת המעורבות ושיתוף ארגונים ועמותות להגנת בע"ח וכן הודק הקשר עם הממונה על חוק
צב"ח במשרד החקלאות ,המשטרה הירוקה והממונה על מערך הגנת בע"ח במשרד.
 .3היתרים
א.
א.
ג.

סה"כ הונפקו בשנת  2,673 2006היתרים לטיפול בנזקי חקלאות
שעיקרם דילול אוכלוסיית חזירי בר ומינים שהוגדרו מינים פולשים
ו/או מתפרצים ,כמו :תנים ,שועלים ,עורבים ועוד.
הונפקו  337היתרים לפגיעה בערכי טבע מוגנים לצורך מחקר ומדע,
שעיקרם בתחום הצומח ועולם החי התת מימי ,ומיעוטם בתחום חיות הבר.
הונפקו השנה כ  1,000היתרים לסחר ,יבוא/יצוא/אחזקה של חיות
בר.

 .4אגף תביעות רישוי ורישום
להלן נתונים של אירועי אכיפה שטופלו בשנת :2006
.1
א .דווחו  2,300אירועי אכיפה בגין עבירות ציד ,פגיעה בשמורות ,גנים לאומיים וערכי טבע
מוגנים לפי ההתפלגות הר"מ:
א .תיקי תביעה שהוגשו לבתי משפט – 400
ב .הודעות קנס – 900
ג .אזהרות שניתנו בכתב – 1,000
ב .הונפקו  2,440רישיונות ציד לעונת ) 2005/6מ (1/9 – 31/8

.5

אגף פיקוח ואכיפה

באגף קיימים  4תחומי פעילות:
 .1מניעת ציד בלתי חוקי של עובדים זרים
 .2מניעת סחר בלתי חוקי
 .3פיקוח על החזקת חיות בר בשביה
 .4מודיעין
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.1
בתחום הציד הלא קונבנציונלי )פועלים זרים(:
א .אותרו  1,285מלכודות לציד חיות בר.
ב .נתפסו  54כלבים שנעזרו בהם לציד.
ג .ליווי אירועי ציד מזדמנים ויזומים :ריכוז מאמץ למניעת ציד צבאים ,דורבנים וחוגלות.
בתחום מניעת הסחר הבלתי חוקי:
.2
א .נתפסו קופים בודדים שהוחזקו ללא היתרים ו/או הוברחו לארץ.
ב .נבדקו בצווי חיפוש אתרים שבהם הוחזקו בעלי כנף וזוחלים ,כולל שווקים ונתפסו מאות
ציפורי שיר  ,בעיקר חוחיות ,שנלכדו בארץ.
ג .ביקורת במעברי הגבול האוויריים ,יבשתיים וימיים -נעשה בשגרה והוגבר הפיקוח על יצוא /
יבוא חיות בר כולל יבוא דגים ואלמוגים של מים מלוחים .אובחנה מגמה חדשה של הברחת
בע"ח חיים באמצעות הדואר ונערכנו בהתאם עם מנהלי האבטחה בדואר ישראל והמכס.
ד .פיקוח שוטף בממ"ן נתב"ג – כניסה ויציאת משלוחים )בע"ח(.
ה .הוגברה האכיפה למניעת סחר בלתי חוקי בחנויות למסחר חיות בארץ ,תוך שיתוף פעולה
עם הממונים על חוק צב"ח למניעת התעללות ומתן תנאי אחזקה נאותים ) .תקנות חדשות
בתחום זה מתגבשות בימים אלו בכנסת (.
 .3בתחום החזקת חיות בר בשבייה:
א .ביקורות שוטפות – פינות חי ,גני חיות ,מגדלים .כ  200 -אתרים .קיימים מגעים הדוקים עם
ארגון גני החיות והממונה על חוק צב"ח ,למתן תנאים הולמים לחיות הבר המוחזקות
במקומות אלו .כולל הכנת הצעה לתקנות בסוגיה זו.
ב .בדיקת בקשות ליבוא ויצוא חיות בר .כ  200בקשות.
ג .אישור להקמת מתקנים להחזקת חיות בר .עשרות בקשות .בעיקר במוסדות חינוך .חלקם
הקטן נענה בחיוב לאור החמרת הדרישות לאחזקה ראויה.
ד .קיים שיתוף פעולה עם נציגות מערכת החינוך .
ה .הפעלת צוות/ועדת סחר ,משולב לחטיבת מדע ואכיפה ,הדנה בבקשות לסחר בחיות בר
במטרה למזער את הנזק העלול להיגרם לחיות בר מקומיות )סיכון אקולוגי ומינים פולשים(.
שני מסמכי מדיניות סחר פנים ארצי ואחזקת חיות בר ,כולל הכרה במתקנים שונים לקראת
ו.
אישור סופי בימים אלו.
 .4בתחום המודיעין:
א .איסוף חומר מודיעיני מהמחוזות/מרחבים.
ב .הקלדת חומר למסוף בוצע חלקי מאוד.
עיבוד חומר לפני פעילות מבצעית.
ג.
ד .הטמעת עבודת המודיעין מול אנשי השטח.
ה .הגברת ההכנות להקמת מערך מודיעין מול משטרת ישראל אגף
חקירות ומודיעין.
 .6תחום בטחון ,בטיחות וכיבוי אש
בטחון
א .התקיים קורס מאבטחים לנושאי נשק ברשות ונערכו השתלמויות
ייעודיות.
ב .נרכשו אקדחים ונשק ארוך שסופקו לפקחים ומנהלי אתרים לצורכי
הגנה עצמית ובטחון ציבור המבקרים.
הופעלה חברת שמירה לתגבור הביטחון באתרים.
.2

א.
ב.
ג.
ד.

בטיחות
התקיימו סיורי בטיחות במסלולי טיול ואתרי הרשות לאיתור מפגעים.
שופרו מערכות שבילים קיימות ונבדקו מתקני עזר.
התקיימו השתלמויות למדריכי הרשות ,פקחים ומנהלי אתרים.
הופקה חוברת נוהלים לתחומים האמורים.

מניעה וכיבוי שריפות
.3
נערכה השתלמות ארצית ובוצעו תרגילים משותפים עם יח'
א.
הכיבוי הארצית וקק"ל.
נעשתה פעילות ענפה בתחום בזמן המלחמה ולאחריה בצפון הארץ.

מינהל וכספים
החטיבה התמ ק דה בת כ נ ו ן תק ציב י הרשות ותוכניות הע ב ו ד ה השנתיות  ,ל ר ב ו ת מ ינו ף
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תקציב י של קרנות שמירת טבע  ,תקצי בי מ יחשוב  ,ותקצי ב ייעו ד י להחלפת רכבי שטח
בש יתו ף עם אגף התקצ יב ים באו צר .
מ יח שו ב מערך הקו פ ות ה ר ו שמ ו ת באתרים וקישורם למ ר כ ז הנהח " ש ב ה ל יכ י ס י ו ם  ,הק ופ ות
משודרגות תחת סטנדרט אח י ד המאפשר של יטה  ,בק רה ונתונים בזמן אמת .
החטיבה מ טפ לת ב בהל יכ י ב יצ וע בד י קה ו ש י פ ו ר מ ער ך הר כי ש ות מ תו ך כוונה לנצ ל " יתרון
ל גודל "  ,דגש מ י ו ח ד לנ הל י הת קש רו יות  ,מ כ ר ז י ם וח וז ים  .פיקוח הדוק על מערך הכ ספ ים
בהנה ל ות המשותפות ו ב את ר ים ביקורים תקופתיים באתרים ואחת לר בעון בהנהלות
המש ותפ ות מבוצע ח לק ית  .כן בוצ ע ו ה שת למויות  ,א י מ ו ן ו ר ע נ ו ן נה לי ה נה י ג ה בש ט ח
ובכב יש לכל ל עו בדי ה רש ות .
מ ח צ י ת ה רא ש ו נ ה של ש נ ת  20 0 6התאפיינה ב ע מ יד ה בתק ציב  ,מבחינת הה וצא ות
והת קבו לים  ,אך עם פרו ץ מלחמת ל ב נ ו ן ה שנ יה  ,יר ד ו תק בול י הרשות בא ו פן דרס טי ,
והרשות ספגה פע ר מש מ ע ות י בתקבולים מאת ר ים והו צאות ח ד פעמיות ב ג ין כיס וי נ ז ק י ם
יש י ר י ם ועק יפ ים ש ל המ לחמה  .בהיקף ש ל כ 2 4 -מל י ון  . ₪פ ע ר זה כ ו ס ה ע ל י ד י צ עד י
התייעלות ו צמ צו ם כספ י בר ש ות מ ח ד  ,ותק ציב מ מש לת י מ א יד ך ) ר ' בה צ עת תקצי ב
מ ע וד כ נ ת ( 20 0 6
לה ל ן התפלגות המ בק ר ים באתרים ב ש נ י ם  20 0 0ואיל ך  .ע ל פ י הבלה ד לע יל עולה ג ידו ל
במ ס פ ר המבקרים באת ר ים הח ל מ ש נ ת  2 0 02ואיל ך  ,עליה אש ר נבלמה בעקבות מלחמת
ל ב נ ו ן השניה  ,והש ל כ ו ת י ה ל ש נת  , 2 0 0 6ושנת . 2 0 07
התפלגות מבקרים באתרים
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חטיבת קהל וקהילה

בספטמבר  2006הוקמה חטיבת קהל וקהילה הכוללת את אגף שיווק ,אגף חינוך
והדרכה ,אגף מבקרים ואגף הסברה.
החטיבה הוקמה על מנת לתת מענה הולם לשירות ותפעול אתרי הרשות ,העמקת
המסר החינוכי והערכי ,שיפור תדמיתה של הרשות וטיפול מקצועי בתיירות פנים
וחוץ

אגף שיווק ותיירות
עידוד ביקורי ישראלים בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע
הפעילות השיווקית לעידוד הביקורים באתרי הרשות מתבצעת ע"פ מגזרי אוכלוסיות
ועונות השנה.
פעילות עונתית ובחגים
א
אגף השיווק קיים בשנת  2006מבצעים עונתיים בתקופות השנה השונות.
במסגרת המבצעים התקיימו אירועים והדרכות לציבור המבקרים באתרים
השונים .הפעילות במסגרת המבצעים גובתה במדיות הפרסום הבאות:
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 .1הפקת  4חוברות עונתיות בידיעות אחרונות – תפוצה של  850,000עותקים
בערבי חג  ,ובמועדי טיולים אופייניים ,בחגים פסח ,טו בא"ב ,סוכות וט"ו בשבט.
השתתפות בחוברת במעריב תוך מתן ביטוי לפעילות הרשות ולפרסום אירועים
ומיזמים.
 .2שימוש באתר האינטרנט שהוקם על ידי הרשות ומשמש ככלי שיווקי והסברתי –
פרסום מפורט של אירועים באתרים ,אטרקציות חדשות וכד'.
 .3הפעלת והרחבת מרכז מידע והזמנות – קו  * 3639המוסר מידע על פעילות אגף
השיווק ומקבל הזמנות למוצרי הרשות השונים.
 .4בתקופת החגים ובסופי שבוע הופעלו תחנות מידע הפרוסות ברחבי הארץ ועובדות
בשיתוף ובהנחיית הרשות.
 .5ביצוע סקר שביעות רצון בקרב מטיילים באתרים על מנת לאתר צרכים נוספים
בעבודה מולם.
 .6עלונים – המופצים בתפוצה רחבה מאד ) מאות אלפי עותקים(
 . 7מוקד התנועה – תשדירי רדיו לעידוד ביקורי קהל באתרי הרשות .פעילות
הנעשית בשיתוף עם ההסברה.
 .8פרסום רחב מאוד ומקיף ברדיו ,באינטרנט בעיתונות היומית ובמגזינים להחדרת
ה"עופוריה" .
.9

הפקת קופוני הנחה שהופצו במדיות השונות בשת"פ עם גורמים שונים.

 .10קיום מבצעי הטבות באתרים נבחרים במטרה לעודד בקורי שראלים באתרים
כגון אתרי הצפון ,מצדה ,קיסריה ועוד.
 .11עבודה מול קהלי יעד יחודיים כגון המגזר הדתי.
•

בשנת  2006בקרו באתרי הרשות  6,432,000מבקרים לעומת  6,119,000בשנת .2005

ב .פעילות לעידוד ביקורי תלמידי בתי ספר
הפעילות הנ"ל מתקיימת בשני מישורים שיווקים.
 .1מול בתי הספר  -א .נערכו מספר דיוורים לתפוצת כלל בתי הספר שכללו פרטים
אודות אתרי הרשות ומרכזי ההדרכה  -מבצעים ועוד.
ב .בוצע פרסום בעלוני המורים השונים
ג .נערכו סיורי היכרות למורים באתרי הרשות
ד .השתתפות בכנסים ובתעורוכת לקהל המורים
 .2מול סוכני נסיעות
א .עידוד ההגעה לשמורות וגנים על ידי חשיפת
וחברות הטיולים-
האתרים למדריכי החברות והפצת חומר.
ב .החדרת האתרים לחבילות הטיולים תוך יצירת
אירועים מיוחדים )הדרכות מיוחדות ועוד(.
ג .מבצעי הנחה ועוד.
ד .דגש לסוכני תיירות נכנסת לעידוד התיירים ,כולל
כרטיסים לתייר.
ה .השתתפות בתערוכות וכנסים לחשיפת אתרי הרשות
ופועלה הן לתיירות פנים והן לתיירות נכנסת.
מועדון מטמון – עידוד הקהל למחוייבות בתחום הטבע והמורשת
ג.
מטמו"ן – מועדון טבע מורשת ונוף ,הוקם לאחר האיחוד על ידי צירוף שני
המועדונים שהיו בשתי רשויות האם )רג"ל ורש"ט(.
המועדון פועל אל ציבור לקוחותיו במישורים הבאים:
.1

עידוד הביקור בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים על ידי תשלום מראש
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.2
.3

.7

כדמי חברות.
העברת מסרים בנושאי הטבע והמורשת על ידי הפקת ומשלוח חוברת
"בשביל הארץ" – מהדורה מיוחדת למנויי הרשות.
יצירת מעורבות וזיקה לתחומי העשייה של הרשות על ידי ארגון וביצוע
סיורים וטיולים מיוחדים לקהל המנויים .הסיורים מודרכים אך ורק
בידי מדריכי מרכזי ההדרכה למען העברת המסר החינוכי רשותי.
פרסום אירועים שונים התקיימים באתרי הרשות למנויים על מנת לעודד
.4
אותם לבקר באתרים ובכך הן לחזק את הקשר עם הרשות והן לבצע
רכישה חוזרת של כרטיס המנוי
קיום כנסים ואירועים מיוחדים למנויים למען יצירת הזדהות וחיזוק
.5
הקשר עם מועדון המנויים ,הרשות ומטרותיה.
חיבור מחלקת המנויים למרכז המידע על מנת לשפר את השירות הטלפוני
.6
הניתן למנויים
ביצוע סקר שביעות רצון שנתי בקרב המנויים על מנת לשפר את רמת
השירות ללקוחות.

* נכון לסוף שנת  2006מועדון המנויים כלל כ 40,000 -בתי אב
לעומת  42,500בתום שנת ) 2005ירידה עקב מלחמת לבנון השניה(
ד.

חנויות ומוצרי הרשות
בשנת  2006הושם דגש על הניהול המרכזי של מערך החנויות ,תוך הקפדה על
זרימת נתונים בזמן אמת ,וכהכנה לקראת חיבור למערך הקופות ומעקב המלאי
החד ,שנכנס לתוקפו לקראת סוף השנה .בשנה זו החלנו בעבודה לקראת מיתוג
חנויות הרשות נבחר קונספט של חנות מידע והחלה עבודה על פרטי המיתוג –
שם ,לוגו בחירת צבעים ועיצוב.
סה"כ מכירות בשנת  2006כ 9 -מליון  ₪הכנסה זהה לשנת 2005
)עקב ירידת התירות הנכנסת כתוצאה ממלחמת לבנון השניה(

ה.

ניהול מיזמים וזכיינים באתרי הרשות
בשנת  2006המשכנו בישום החלטת הרשות להעביר לניהול עצמי של הרשות את המיזמים
הכלכליים שבאתרי הרשות.
במסגרת המדיניות הנ"ל הועברו מתחילת השנה מיזמים לניהול עצמי )מזנונים וחנויות(.

ו.

ז.

אירועי ערב
במסגרת הפעילות השוטפת באתרי הרשות קיימת דרישה מקהל המבקרים ומהציבור
הרחב לקיום אירועים בשעות הערב באתרים מסויימים )גנים לאומיים( .השנה ניכרה
התאוששות בתחום הנ"ל והקיץ היה פורה במיוחד.
האתרים אפק ובית גוברין נוספו לרשימת האתרים בהם מתקיימים אירועי ערב.
הוצאה לאור
בשנת  2006מחלקת ההוצאה לאור הפיקה דפדפות חדשות לאתרים ומס' דומה למסלולי
טיול ולשמורות טבע פתוחות.
כמו כן הודפסו מהדורות נוספות של דפדפות המחולקות למבקרים באתרי הרשות )סה"כ
כ 1 -מליון דפדפות(.

ח .חשיפת אתרי הרשות
בנוסף לאמור לעיל קיימת פעילות מגוונת לחשיפה תמידית ורצופה של אתרי
הרשות על ידי פרסום תדמיתי ,ארגון סיורי סוכנים ,פעילות ומעורבות בעמותות
התיירות האיזוריות ,נטילת חלק בפרסומים השונים של משרד התיירות ,יזום
מבצעי שיווק לאתרים נקודתיים ועוד.
בשנת  2006נערכו מספר סיורים לסוכני הנסיעות ומארגני התיירות ועוד מספר
סיורים למורי דרך ,חלקם בארגון הרשות וחלקם בתיאום עם הרשות.
ט.

חניוני לילה
מיסוד מערך חניוני לילה להוזלת מחירי הטיול  .עד עתה הוסדרו כ 24 -אתרים
לחניוני לילה )מקלחות ,מגורי מורים ועוד(.
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הוכן מחירון מסודר על פי רמת השירות של החניונים ,הוחל בקמפיין חניונים
לבתי ספר תנועות נוער וכד'.
פיתוח השירות והמוצר
י.
בפעילות השוטפת של קליטת המבקרים באתרי הרשות פועל אגף שיווק
במישורים הבאים למען פיתוח השירות והמוצר לאוכלוסיות היעד השונות
הפוקדות את אתרי הרשות השונים.
.1
.2
.3
.4
.5

הוגדרו שעות פעילות הביקור בהתאם לעונות השנה השונות
עודכנו תעריפי הביקור
שופרו ועודכנו דפדפות האתרים המחולקות למבקר באתרים
השתתפות בצוותי התכנון הרשותיים
מינוף הכרטיס לתייר – גידול במכירה בעשרות אחוזים

דו"ח פעילות חינוכית
כללי
הפעילות החינוכית של רשות הטבע והגנים מתבצעת באמצעות  12מרכזי חינוך והסברה של מרחבי ומחוזות
הרשות ,מאילת בדרום עד הגולן בצפון.
בני נוער ותלמידים היו ונשארו הקהל המרכזי.
ב 2006 -התקיימה פעילות אינטנסיבית ביישובי הצפון בזמן המלחמה ,הפעילות התקיימה במקלטים
ובמרחבים מוגנים של  22ישובים ,ערים ,מושבים ,קיבוצים ,עיירות פיתוח וישובי מיעוטים.
כל מערך ההדרכה בתוספת אנשי מטה התגייסו לקיים את הפעילות החינוכית במקלטים ובמאהל שהקימה
רט"ג בגן לאומי אשכול בדרום ובגן לאומי אפק.
במהלך  2006עלה מספר התלמידים שנכנסו לאתרי רט"ג בזכות התשלום המוזל של .₪ 3
א.

מרכזי חינוך והסברה
ב 2006 -פעלו  11מרכזי חינוך והסברה ומרכז חדש בנגב הצפוני נכנס להרצה.

ב .מדריכים
מספר המדריכים מטעם רט"ג מגיע ל 300 -מדריכים והם נמנים על שלוש קבוצות:
מדריכים יומיים והם הרב.
.1
מורות חיילות במסלול הירוק של רט"ג.
.2
בני/ות שנת שירות ,בני/ות שירות לאומי.
.3
ב 2006 -התקיים קורס מדריכי טיולים באחריות רט"ג.
ג .מודרכים
ב 2006 -הודרכו כ 700,000 -מודרכים -עלייה של כ 50% -ביחס ל.2005 -
ג .1מודרכים במערכת החינוך
 9הקהל העיקרי תלמידי בי"ס יסודיים כ 67,000 -תלמידים.
 9מפקחים ,מנהלים ומורים.8,800 -
 9הודרכו במערת הנטיפים  100,000תלמידים בנוסף.

התפלגות המודרכים במערכת החינוך ב] 2006 -כ-
[120,000
•
•

•

קהל היעד העיקרי:
תלמידי בי" ס יסודי
. 67,000
קהל יעד חשוב :מורים/
מנהלים /מפקחים
הודרכו כ.8,800 -

גני ילדים
1%

כ-

אתר-קהילה
5%

מורים /מנהלים
/מפקחים
7%
תיכון
13%

יסודי
56%
חט"ב
18%

בנוסף הודרכו כ-
 100,000תלמידים
במערת הנטיפים.

השוואה רב שנתית בהדרכת מערכת החינוך:
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שנה:
2003
2004
2005
2006
ד.

מס' מתחנכים:
55,000
83,000
194,000
220,000

פרויקטים ותוכניות חינוכיות
ד .1שבוע אהבה לטבע למים ולסביבה
במהלך שבוע פעלנו בקרב בתי ספר מהפריפריה שהתארחו באתרי רט"ג ,פעילות
א.
משותפת לאורך שביל ישראל עם של"ח.
השתתפות בחידון ארץ מולדת בשת"פ משרד החינוך.
שת"פ עם קצין חינוך ראשי וכל סגלי החינוך בצה"ל.
ב.
ד .2חוף נקי -ידיד החולות
פעילות חינוכית והסברתית בדגש חוף וים באמצעות חמישה מרכזי חינוך והסברה 4 ,לאורך
חופי הים התיכון ואחד באילת.
ד .3פרויקטי קשר
התקיימו  22פרויקטי קשר שבמסגרתם מופעלים בתי ספר שכני השמורות והגנים ,ייעוד
הפעילות הוא מיתון קונפליקטים ,הגברת מודעות והנעה לפעילות תורמת ויצירת קשר אוהד
בין הקהילות לסביבה הקרובה.
מחקר הערכת למידה -סיום כתיבה לקראת הצגה ב.2007-
ד.4
קיום קייטנה בחופשת הקיץ
ד.5

ה .מבט לשנת 2007
 9השלמת הרצה למרכז חינוך והסברה נגב צפוני.
 9הפקת חוברת ועזרים בנושא הרעלות.
 9סיום מיפוי  40אתרי רט"ג כסביבת לימוד חוץ כיתתית -בשת"פ משרד החינוך.
 9הפקת מערך בנושא אתרי מורשת עולמית.
 9הפקת חוברת צבא ושמירת טבע.
 9ביצוע קורס הכשרת מדריכי טיולים של מערכת החינוך.
 9התארגנות לביצוע קורס מורי דרך בסוף .2007

אגף תקשוב ומערכות מידע
כללי
.1
.2
.3

.4

כחלק מיישום תוכנית אב למחשוב ,במהלך שנת  ,2006גויס מנהל אגף תקשוב ומערכות מידע .כמו
כן ,הועברו לאחריות האגף מספר פעילויות בעלות אופי מחשובי טכנולוגי )ציוד  GPSממוחשב ,ציוד
אור וקול ,וכד'( .כמו כן ,בסוף שנת  ,2006קלט אגף תקשוב ומערכות מידע את יחידת ה.GIS-
מתוך כוונה להתאים את רמת השרות הנדרשת לכלל יחידות הרשות ,הועברת פעילות תחזוקת
למיקור חוץ .העברת הפעילות נעשתה לאחר מכרז לתחזוקת כלל מערכות מחשוב בכלל אתרי
הרשות בארץ.
נמשכה פעילות התקנת הקופות הממוחשבות בכל אתרי הרשות קולטי הקהל .בשנת ,2006
הורחבה רשת הקופות ובוצעו התקנות בכל האתרים בהם קיימת תקשורת קווית רחבת פס .עד
לסוף שנת  ,2006הותקנו כ 80%-מכלל הקופות .כמו כן ,לקראת סוף שנה גויסה מנהלת מערכת
קופות ,אשר תהיה אחרית על כלל הפעילויות הקשורות בתפעול השוטף ובפיתוחה של מערכת
הקופות.
כחלק מדרישות תוכנית האב למכשור נייד לאנשי השטח ,לקראת סוף  ,2006החל אגף תקשוב
ומערכות מידע בבחינה של מכשירי  GPS/GISניידים לאנשי השטח )פקחים ,אקולוגיים וכד'(.

מערכת מידע גיאוגרפית-אקולוגית )(GIS
מרכז מידע גיאוגרפי אקולוגי משמש כגורם המקצועי המרכזי לעבודות המתבססות על טכנולוגיה זו ,ומטפל
בכל הקשור למידע מרחבי בנושאים אקולוגיים ,גיאוגרפיים ותכנוניים .עבודת היחידה סובבת סביב  5נושאים
עיקריים :תחום תוכנה וחומרה ,תחום פיתוח יישומים ,תחום הדרכה ותמיכה ,תחום ניהול מידע ,תחום
מומחיות לעיבוד וניתוח נתונים.
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בעקבות שינוי במבנה האירגוני עברה היחידה מחטיבת מדע לאגף תיקשוב לקראת סוף שנת .2006
הנושא המרכזי שטופל השנה ביחידה היה המעבר בשימוש מערכות הרט"ג מגירסת  arcview3לגירסת
 .Arcgis9מעבר שהצריך לימוד והכרת התוכנה ע"י צוות היחידה ,כתיבת האפליקציות לגירסה החדשה,
טיפול במידע עבור הצגתו במערכת החדשה ומערך קורסים והשתלמויות לעובדים.
תחום התוכנה:
שודרגו כל מערכות המידע הגיאוגרפיות ברשות לגירסת  Arcgis9בדומה לגופים ממשלתיים מקבילים.
בתאום עם אגף מחשב הועברו ספריות המידע הגיאוגרפי לשרתים המחוזיים ובכך מתאפשרים שידרוגי
מידע אופן מתמיד .בשוטף מתבצעים התקנות ועדכוני התוכנות הגיאוגרפיות ,לכלל יחידות הרשות בהן
מותקנות מערכות  GISבתאום עם אגף מחשב.
קיימת מעורבות וליווי בנושא קישוריות מערכת הארועים של היחידה לפיקוח השטחים הפתוחים ומערכות
המידע הגיאוגרפיות באירגון.
השנה ניכנסנו לתחום מערכות המידע הניידות ,על מנת לאפשר לפקחים לצאת עם המידע האירגוני לשטח
ולאסוף מידע .ניכתב מיסמך אפיון למחשבי כף יד ברט"ג ,כחלק מהתוכנית רכשנו תוכנת  Arcpadוהיא
נילמדה ונוסתה .במקביל החל תהליך של שידרוג מכשירי ה GPS -הדיפרנציאלי והציוד הנילווה לו ,מתוך
כוונה לאפשר מדידות מדויקות.
פיתוח ישומים:
במסגרת שידרוג המערכות הוסבו ונכתבו מחדש כל הישומים המאפשרים שיתוף משתמשים רבים וגישה
מהירה למאות שכבות מידע גיאוגרפיות .שוכללו היכולות לתצוגה כרטוגרפית של שכבות המידע ושופרו
היכולות להפקת דוחות ויצירת מפות בצורה אוטומטית.
פותחה עבור הסיירת אפליקציה העוסקת בפלישות קרקעת ובקשות למים חקלאיים.
הטמעה והדרכה:
במסגרת תהליך המעבר בגירסאות ,פיתחנו ביחידה קורס מבוא ל Arcgis9 -המותאם לדרישות עובדי הרט"ג.
מסגרת הקורס שאורכו שלושה ימים נכללו הרצאות ,הדגמות ותרגילים על כלי המדף הבסיסיים והישומים
שפותחו ביחידה .הנושאים שנילמדו :עקרונות ניהול מידע ב ,ArcCatalog -הצגת מידע ב .ArcMAP -עבודה
עם מידע מרחבי ,עבודה עם תוויות ,עבודה עם טבלאות:צירה ,עדכון ,מיון ,קישור ,איחוד סטטיסטיקות
וכד' .עריכת שכבות מידע ,המרת מידע ממידע  ,CADהצגת מיקומים ממידע טבלאי יצירת מפות .הודגמו
הישומים שפותחו ביחידה לשליטה במידע ,רשתות קואורדינטות והפקת דוחות ארוע.
בנוסף הועברו למעלה מ 8 -השתלמויות ליחידות שכללו הרצאות ותירגול בעיקר על מערך הישומים
שפותחו עבור האירגון.
פעילות היחידה כללה מתן תמיכה טלפונית למשתמשים ,הכנה והפצה של מסמכי תמיכה בתהליכים
המבוצעים ביחידות וזאת על מנת לשפר את העבודה המתבצעת ביחידות מרוחקות מהמטה.
עדכון ותיעוד מידע:
כדי להמשיך ולאפשר שיתוף ונגישות למידע לכלל העובדים נימשך המאמץ לאגד ולארגן את המידע
המרחבי הקיים בארגון ומידע שהגיע ממקורות חוץ רשותיים .במהלך השנה גדל בסיס הנתונים הגיאוגרפי
בעשרות שכבות ביניהם :גבולות סטטוטוריים של שמורות טבע ,גנים לאומיים ותוכניות סטטוטוריות
משותפות עודכנו ,תמ"א  35שאושרה עברה התאמה והטמעה למערכת התיכנונית של רט"ג ,תמ"א ,34
גבולות אדמינסטרטיביים של היחידה לפיקוח טיולים ניקלטו והוספו ,מפות בטימטריות של ים תיכון ,תצלומי
לווין של המזרח התיכון ,קרקעות ,גיאולוגיה ,אתרי קינון דורסים ,מפת אתרי מורשת עולמית ,.שטחי חורש
טבעי ויערות שנישרפו במהלך מלחמת לבנון השניה ,אורטופוטו ארצי  2005ועוד .בשל לחץ עבודה המידע
הופץ ללא מטאדאטה .במהלך השנה ביצענו שלושה עדכוני מידע במערכות הקצה ובכל אחד מהם למעלה
מ 30 -שכבות מידע .מידע נוסף הקיים במערכת קיים במרכז המידע הגיאוגרפי-אקולוגי של רט"ג.
פעילות מקצועית:
כחלק מהשותפות בעבודה הנעשית בחטיבת מדע במחקרים ,סקרים וניטור ,לקחנו חלק בקליטה ,עיבוד
וניתוח של נתונים בפרויקטים שונים וביניהם :ריכוז הכנת הפוסטרים ליום המדע של הרט"ג ,בנק הגנים,
ניתוח מאגר תצפיות רת"ם לקראת הכנת הספר אדום למיני הצומח של ישראל כרך א' ,מיפוי צומח של
הגליל התחתון ע"פ עבודתה של ד"ר אביבה רבינוביץ ,מיפוי אתרים גיאולוגיים לשימור .מיפוי אזורים אסורים
לתעופה אזרחית ,אזורים חשובים לציפורים בישראל ,במסגרת אונסקו המשכנו במיפוי אתרי המורשת
העולמית בישראל מתוך כוונה לקדם את תהליכי האכרזה של האתרים כאתרי מורשת עולמית .נימשכה
הכנת המסמך של נופי התרבות של ישראל שבמסגרתו מיפינו את השטחים .השתתפנו בכתיבת תוכנית
מחקר לבחינת השפעת השריפות בחורש הטבעי כתוצאה ממלחמת לבנון השניה.
יעוץ ותמיכה נתנו ליחידה הסביבתית בהקשר של הכנת בסיס הנתונים הגיאוגרפי לסקרים ,בתי גידול לחים,
נחלים ואגני היקוות.
בעקבות השתתפות בסדנא למיפוי בתי גידול בשיטת  ,Biohabהתקיים יום עיון ודיון בהשתתפותנו לבחינת
תאימות השיטה לצרכי רט"ג ,ניקבע לקיים סדנאות נוספות ולענין גורמים סביבתיים אחרים בשיטה זו.
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הכנת תשתית המידע ,מעקב ושותפות בליווי הפרויקט של "ניתוח אפיון שטח" .הוצג בכנס השנתי של
ספקית התוכנה הגיאוגרפית פוסטר העוסק בניתוח תלת מימד מפות עתיקות ,כחלק מיכולות היחידה.
במקביל נערכה עבודת ניתוח של ניצפות בגן לאומי ארבל ובנחל יתלה.
הועברו נתונים ממסד הנתונים הגיאוגרפים לגופים ורשויות עימם אנו בשת"פ וכן לחוקרים תלמידי מחקר,
באוניברסיטאות ,מתכננים המכינים פרוגרמות עבור הרשות ולסקרים אקולוגיים.

היחידה לפיקוח על טיולי בתי ספר ופעילות חוץ בית ספרית
מבוא
היחידה החלה את פעילותה ,באמצעות רשות הטבע והגנים )להלן :רט"ג( ,ב. 20/9/2004 -
בשנת העבודה הנוכחית ,פעלה היחידה ע"י הרט"ג ,בכח זכיה במכרז . 25/5.05
הרט"ג הפעילה ,לצורך זה 10 ,פקחים ,מנהל ליחידה ומזכירה )מקרב עובדיה הותיקים(.
כ"כ עומד לרשות היחידה משרד ,מערכת קשר ופלאפוניה ,ציוד אישי ואמצעים שונים לצורך ביצוע המשימה.
צי הרכב שבו צויידו הפקחים ומנהל היחידה הוחלף השנה ,ע"י מנהל הרכב הממשלתי ,באמצעות משרד
החינוך ,לרכבים משנת יצור . 2006
כללי
 .1רשות הטבע והגנים רואה חשיבות רבה ביציאת בני הנוער לטיולים בחיק הטבע במתכונת "הטיולים
של פעם" ,כלומר הליכה ברגל ,לינה בשטח ,בישולי שדה וכדומה .לאור זאת נעשה מאמץ ניכר להשתלב
במערך העוסק בנושא טיולי בתי הספר.
 .2משרד החינוך מכשיר מורים/ות להגשת עזרה ראשונה ,יחד עם אספקת כלי נשק ,למורים ,דרך
הרשויות המקומיות במגמה להפחית את עלויות הטיולים ,דבר שיגרום ליותר תלמידים לצאת לטיולים.
 .3רט"ג ,יחד עם משרד החינוך פעלו להורדת מחיר כניסת תלמיד לאתרי הרשות ל 3 -שח' בלבד דבר
שמגביר מאוד את מספר המבקרים באתרים ,יש להערך לכך מבחינת הפיקוח על הטיולים.
 .4הפקחים נדרשים לבצע הקצאה מוכתבת של מפגשים ,דבר המכריח אותם לאתר מקומות ריכוז של
טיולים ולא תמיד עולה הדבר בקנה אחד עם האתרים בעלי פוטנציאל סכנה גבוה.
 .5גם השנה הבחנו בכמות רבה של "ליקויים" ו"-אירועים חריגים" הנובעים ,בעיקר ,מחוסר ידע ותשומת לב
רפה להנחיות חוזרי מנכ"ל העוסקים בנושאי ביטחון ובטיחות בטיולים .במקרים מסויימים הסתיים הדבר
ב"כמעט שנפגע" ובמקרים אחדים אף במות תלמידים.
סיכום
 .1אנו רואים ,בהדרכות והכשרות ,של כל העוסקים בנושא הטיולים ,ערך רב למניעת אסונות וסיוע בביצוע
הטיול בביטחון ובטיחות כדי שהתלמידים ומלוויהם יהנו ,ילמדו ויחזרו הביתה בשלום.
 .2אנו עדים למספר רב של אירועים חריגים ואירועים לקויים הנובעים מחוסר מודעות בעיקר וחלקן
כתוצאה מזלזול בהוראות חוזר מנכ"ל.
 .3יש לשלב כוחות של משרד החינוך ,רט"ג ,וגורמי שטח נוספים לשכנע את המורים ובני הנוער לטייל
ברגל ,בשטחים הפתוחים וללון באתרי לינה בשטח.
יחידות תפוקה
יחידת הפיקוח נדרשת לבצע  12,000יחידות תפוקה במהלך שנת לימודים )ספטמבר  -יולי( ,בשנת ,2006
המשתרעת על פני שני חלקי שנת לימוד ,ביצעה היחידה  76%מהנדרש.
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אירועים חריגים
רוב הממצאים ,במהלך המפגשים ,מוערכים ,ע"י הפקחים ,כתקינים ,אך ישנם אירועים חריגים המחייבים
נקיטת אמצעים ע"י משרד החינוך .להלן התפלגות האירועים ע"פ מחוזות המוצא של הטיול:

אירועים חרי גים ע"פ מחוזות
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אירועים חריגים ע"פ סוג אירוע
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הטיפול בפניות הציבור
הוגשו  243פניות מהציבור לרשות הטבע והגנים .הפניות טופלו באמצעות לשכת מנהל הרשות.
הפניות עסקו בשלושה תחומים עקריים:
תחזוקה וביטחון  103 -פניות
  70פניותשירות
מנהל והתנהלות  70 -פניות
כל הפניות טופלו בפרקי הזמן הראויים .בפניות המועטות בהן לא היה הפונה מרוצה מהמענה ,הטיפול היה
כמובן ממושך.
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מחוזות הרשות
מחוז הצפון
אקולוג
 .1סקרים ומחקרים
סקר קינון נשרים בשנת :2006
נערך סקר קינון דורסים ,תוך דגש על נשרים .ביוני פרחו רק  11גוזלים .כמו כן נערכה ,זו השנה השביעית,
ספירה כוללת ארצית של נשרים .במחוז צפון נספרו ביוני  105נשרים בלבד .מגמת הירידה נמשכת.
ספירת צבאים:
בגולן נספרו  187צבאים ,ברמות יששכר  ,1120 -ברכס נפתלי  86 -ובגלבוע  422 -צבאים .נראה כי מגמת
הירידה בגולן נבלמת .הטורפים הם הגורם המכריע בירידת האוכלוסייה .בוצעה פעולה של דילול כ700 -
תנים וטיפול חלקי בהסדרה של הטיפול בפסדים.
זאבים:
נמשך ניטור בגולן ,רמות יששכר וגלבוע וביצוע ממשק למניעת טריפות עפ"י תוכנית .הופעה מוגברת גם
ברמות מנשה ובכרמל וניטור ומישדור בהתאם.
סקר לוטרות:
התבצע בשיתוף עם החלה"ט ,הועתקה לוטרה לעמק יזרעאל ,אך נדרסה .הוחלט להשעות את ההעתקה
ולהעמיק את לימוד האוכלוסייה.
אזור הצפת החולה:
נמשכים המחקרים המתבצעים על ידי אנשי המחוז בנושא הצומח ,והביומסה .ניטור של אוכלוסיית העגורים,
הקורמורנים והשקנאים בשיתוף עם החקלאים.
חורש אלונים:
נמשך ניסוי דילול ביער מסעדה.
סקר סלמנדרות בתל דן:
מתבצע באופן סדיר במסלול קבוע .הוכן דוח לפרסום.
סקר עטלפים:
התבצע בקיץ בשיתוף עם החברה להגנת הטבע.
 .2השבה ואישוש
מינים יחמור פרסי בנחל כזיב:
יש כיום כ 130 -פרטים משוחררים לטבע .החלה התפשטות מעבר לנחל כזיב צפונה ומזרחה .המעקב
אחריהם נעשה על ידי צוות המחוז .בוצע סקר לילי ויומי .הועברו יחמורים לגדרה חדשה נוספת בחורשת טל
לביסוס גרעין הרבייה.
חי-בר כרמל:
מתקיימת פעילות בנושא עידוד דורסים ,בכלל זה גרעין רבייה לעיט הניצי .עם הצלחה בדגירה בשבי,
הצלחה ברביית רחם.
נשרים:
תחנות האכלה :ברמות מנשה ,כוכב הירדן ,כרמל ,הר אליעזר ,גמלא ובנחל עמוד .אין פעילות רבה .חסר
ניטור מסודר של התחנות .החל ניסוי בניטור מצולם.
 .3ממשק
הגיעו עד עתה לכלל גמר  38תוכניות ממשק לשמורות וגנים 14 ,תכניות לשמורות טבע וגנים לאומיים
בהכנה .חודשו כ 60 -הסכמי רעייה בשמורות טבע וגנים לאומיים .הוחל בתהליך הסדרה של עדרים לא-
הוכנו הנחיות לתכנון ממשק למים ) – (TORהסתיים הביצוע בחולה .נעמן
מוסדרים ,בשיתוף עם ממ"י.
)המשך תכנון מפורט( .עין נימפית בביצוע .נחפרו  6שלוליות חורף.
נעשית פעולה מבוקרת של גירוש והאכלה של עגורים בעמק החולה .הפרויקט המוצלח הינו בשיתוף
פעולה פורה בין הרשות ,החקלאים ,קק"ל והחלה"ט והביא למניעת נזק  ,תוך השארת כ 20000 -עגורים
בעמק החולה ,שזה עדיין נטל כבד על החקלאים.
נעשית פעולה מבוקרת לגירוש של קורמורנים מבריכות דגים ,בעמק בית שאן ,עמק זבולון ובעמק
החולה.
נעשית פעולה מבוקרת לגירוש של שקנאים מבריכות דגים ,בעמק זבולון ,חוף כרמל ובעמק החולה,
תוך האכלה בריכות קיימות .אין הענות רבה של החקלאים להאכלת שקנאים נודדים כאמצעי לעידודם
להמשיך בנדידה.
דילול חורש:
פרויקט  LTERבהר מירון בשיתוף עם האקדמיה בהרצה .דילול חורש רחב היקף עפ"י תכנון בשמורת מצד
אבירים .דילול אורנים בכרמל ,תוך דגש על שרופים ,נגועים וסמוך לדרכים ולחניונים.
אדמוניות החורש:
ממשיך יישום מחקר לאישוש האוכלוסייה ע"י דילול החורש .
שושן צחור:
נמשך יישום מחקר לאישוש האוכלוסייה ע"י דילול החורש.
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 .4השתלמויות
ותמ"א . 35

התקיימו  3השתלמויות מחוזיות בתחום האקולוגי :מינים פולשים ,מקווי מים עונתיים

תכנון סביבתי:
מערך התכנון במחוז צפון עסק השנה בקידום שמורות טבע וגנים לאומיים בתוכניות מפורטות כנגזרת מיעדי
הרשות עפ"י בתי גידול ייחודים או הנמצאים בסכנת הכחדה :רכסי הכורכר ,חולות וים ,בתות עשבוניות,
שטחי חורש ובתי גידול לחים.
סה"כ הוכרזו בשנת  2006במחוז צפון  4שמורות טבע וגן לאומי אחד בהיקף כולל של  7,440דונם .השמורות
הן בריכת חורף פסוטה ,נחל הקיבוצים ,אשדות יגור הרחבה והר הכרמל הרחבה באזור נחל מערות על
שטחים טבעיים של אורן ירושלים .שטח זה הינו הרחבה לפארק הכרמל בהיקף של כ 7,000 -דונם לאחר
שנגרעו מהפארק שטחי בניה לטובת הישוב הערבי עין-חוד ,להרחבת הישוב ניר עציון ולטובת כפר הנוער
ימין אורד.
הגן הלאומי שהוכרז הוא חורשת טל הרחבה.
סה"כ אושרו  10תוכניות לשמורות טבע וגנים לאומיים והופקדו  12תוכניות.
שטחים רבים נוספים לשמורות וגנים מקודמים במסגרת שת"פ בין רט"ג לקק"ל בתוכניות המפורטות של
יערות קק"ל ,בעיקר בגליל העליון והתחתון .בשנת  2006אושרו  2תוכניות בהר מירון ובנחל דלתון והופקדו
 6תוכניות.
בנוסף למאמץ המרכזי של קידום האכרזות של גנים ושמורות ,הרשות מיוצגת באופן שוטף בועדות המחוזיות
צפון וחיפה ובוועדות המקומיות לתכנון ובניה מתוך מטרה לקדם ולהשפיע על התכנון בהיבטים של שמירת
טבע ,נוף ומורשת.
תחום התכנון עסק בקידום מסמך מדיניות להר מירון  -חבל ארץ ייחודי הנמצא בקונפליקט תכנוני מתמשך.
מסמך זה יהווה בסיס מרכזי לקבלת החלטות בניהול שטחה המורכב של שמורת טבע הר מירון ,במכלול
הנושאים בהן עוסקת הרשות.
מאמץ נוסף מתקיים בניסיון לתאם ולתכנן את נושאי הפיתוח והיתרי בניה כנספחים משלימים לתוכניות של
אתרים קולטי קהל בעיקרם ,על מנת להסדיר בצורה מיטבית את חוויות הביקור של המטיילים באתרים
ערכיים אלו.
תשתיות ותוכניות
1

2
3
4
5
6

רכבת ישראל
א .בדיקת תכניות וליווי תכניות רכבת עכו – כרמיאל .
ב .בדיקת תכניות וליווי תכניות רכבת חיפה – בית שאן .
ג .ליווי תכניות הפרדות מפלסיות בקטע חוף הכרמל .
כביש  6קטע  18בדיקת תכניות ופיקוח ביצוע .
בדיקת תכניות ופיקוח על עבודות התשתית .
מקורות – תכניות כלליות
חברת החשמל בדיקת תכניות ופיקוח על עבודות התשתית .
קו הגז אתר חגית לצפון בדיקת תכניות לקראת הכנת תכנית מפורטת .
בדיקת תכניות במהלך שנת  2006נבדקו במחוז  348תכניות .

תחום שיווק חינוך והסברה
הסברה ,חינוך ושיווק
פעילות חינוכית ,הסברתית ,תיירותית ל 35 -אתרי שמורות טבע ומורשת ,הפעלתם במשך כל ימות השנה,
והתאמתה לקהלי יעד שונים.
הרחבת קהלי היעד ,ע"י יצירת קשר עם מעבירי מסר ,ע"י רשות לפיתוח הגליל מועצות אזוריות ,ראשי
ערים ,מנהלי בתי-ספר ,מוסדות להשכלה גבוהה ,מערכת הביטחון :משטרה וצבא ,מערכת המשפט ,וכמו
כן פעילות שיווקית מול סוכני נסיעות ,תחנות רדיו מקומיות ואלמנטים תיירותיים בסביבה.
פעילות הסברתית בקרב ארבעה מרכזי חינוך והסברה במרחב גולן ,גליל עליון ,גליל תחתון כרמל,
וקיסריה בפרט.
פעילות הנושאת פרי ע"י תלמידים ,סטודנטים ,חיילים ומשפחות .כ 200,000 -מבקרים השנה.
פעילות הסברתית בתחום שמירת טבע ,ושמירת המורשת .סוגיות שימור  -מול פיתוח ,העברת מסרים
ערכיים.בעיקר מול אוכלוסיות בעלות חיכוך גבוה עם שמורות טבע .העבודה מתבצעת תוך כדי העברת
מסרי הסברה ע"י מרכזי חינוך והסברה ,דרך פעולות שיווקיות במסגרת משרד החינוך ,וקהלי יעד נוספים,
ופיתוח מוצרים בעלי קשר – תוכני לנושא.
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נושאים מטופלים :השבת יחמורים ,איילי הכרמל ופרויקט קשר  -פעילות חינוכית בקרב עשרים בתי ספר.
הפעלת אתרים ושמורות במסגרת חגי-ישראל ובהתאמה תוכנית לשמורה ,לאתר ולזמן:
 .1פסח  -שבועות – סוכות.
 .2אירועי סתיו ,אביב ,חורף וקיץ.
 .3הפקת פסטיבלים ייחודיים :פסטיבל חווית המשנה בציפורי,
 .4פסטיבל רימונים,
 .5פסטיבל הרוח בשמורת הבונים,
 .6פסטיבל הסולטן בקלעת נמרוד,
 .7לטייל עם התנ"ך במגידו,
 .8אורות במערות  -בג"ל בית שערים,
 .9אירוע שבוע אהבה לטבע ,למים ולסביבה.
 .10הפקת שישי-תרבות אירועים ייחודיים ,באתרי מורשת ,ויציקת תכנים אומנותיים
לאתרים כגון :לילות קיץ קסומים בתיאטרון גן לאומי ציפורי.
 .11הצגת אומנויות לעם  -תיאטרון מחודש גמלא.
 .12תזמורת אנדלוסית  -תיאטרון גן לאומי בית שאן.
 .13אירוע אומנים  -גן לאומי קיסריה.
מתוך אמונה של :לימוד מביא לידיעה ,ידיעה לאהבה ואהבה למעורבות שמירת הטבע הנוף
והמורשת .שאו ברכה בעמלכם !
פיקוח ואכיפה
בהתאם לתוכנית העבודה במחוז נערך בנושא פיקוח ואכיפה בנושאים הבאים:
.1
.2
.3
.4

חוק
חוק
חוק
חוק

הגנת חיית הבר.
גנים לאומיים ושמורות טבע.
הניקיון.
איסור נסיעה על החוף.

רישום מספר האירועים לפי נושאים במחוז הצפון:
137
71
287
116
102
10
65
40
630

החזקת חיית בר ללא היתר
פגיעה בשמורת טבע/גן לאומי
פגיעה בערכי טבע מוגנים
כללי התנהגות בשמורה/גן לאומי
חוק הניקיון
חוק איסור נסיעה על החוף
צו חיפוש
צו מעצר
רישום אזהרות בנוגע לכל סוגי העבירות
סה"כ אירועים  -מחוז צפון

1,458

מרחב גליל עליון
 .1תכנון אזורי  -סיום מסמך מדיניות הר מירו והפצתו בקרב מקבלי החלטות .ובמקביל יישום המסמך
בשמורה בעקר בנושאים אכיפתיים
 .2פיקוח ואכיפה  -מתן דגש בתחום הימי תחילת אכיפת  2000מטר בתוך הים דגש נושא עובדים זרים.
 .3הדרכה והסברה  -פרוייקט "קשר" בכפר בית ג'אן וכיסרא-סמיע.
 פרוייקט "פורשים כנף" עם מועצה אזורית מרום גליל עמוד לפני המחנה" – פרוייקט משולב עם חברת "אפלייד" בנחל עמוד. .4קליטת מבקרים  -שדרוג חניוני לילה באכזיב ,יחיעם ונחל עמוד.
 שיווק "עופוריה" בשמורת החולה. פתיחת מס' מסלולים חדשים בשטחים הפתוחים באזור במת ההר. טיפול בתל חצור כאתר מורשת עולמי. .5השבת בעלי חיים  -המשך שחרור יחמורים בנחל כזיב.
 פרויקט צבי הים. .6עבודה מול צה"ל  -קצין שומר טבע בגליל.
עבודה מול אוגדה .91
 הכשרת משקיו"ת חינוך גליל.38
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 פרוייקט חינוכי עם מכינה קדם-צבאית מעיין ברוך. פעילות שנתית עם אוגדה  366בשמורות החולה ותל חצור. טיפול במינים פולשים לאורך קו החוף )שיטה מכחילה( ,שמורת סחלבי מנרה והר מירון .7ממשק
)הוצאת זריעי אורנים(.
 ניטור שלוליות החורף בכל המרחב ויצירת שלוליות חדשות.גליל תחתון ועמקים
כללי
מרחב גליל תחתון כולל בתוכו  10אתרים קולטי קהל בתשלום ו 4 -אזורי פיקוח ,במרחב פועל מרכז חינוך
והסברה הממוקם בגן לאומי ציפורי.
במרחב עובד אקולוג במשרה מלאה וארכיאולוג ב 1/4 -משרה.
בימים אלו אנו נערכים לפתיחת אתר נוסף – הארבל.
תכנון אזורי וקידום סטטוטורי
הרחבת נחל תבור הופקדה במחוזית.
המרחב שותף לתכנון שמורת מורד הירדן שמתבצע ע"י מנהלת הנחל שברשות ניקוז כנרת.
גם בנחל הנעמן מתבצע תכנון קליטת קהל ע"י המנהלת ,המרחב שותף לתכנון זה ומשמש כיועץ אקולוגי
למתכננים.
המרחב שותף באופן מאסיבי למספר תכניות קק"ל הקובעות ייעודי קרקע לשטחים פתוחים נרחבים.
ועדות עבודה על תכנית אב גן השלושה.
פיקוח ,אכיפה ותשתיות
המרחב עוסק באופן שוטף בפיקוח על ערכי טבע מוגנים ,דגש מיוחד בפיקוח על פועלים תאילנדים ,בוצעו
מספר חיפושים במהלך השנה ,ועל מניעת צייד לא חוקי.
פעילות אכיפת קטיף צמחי תבלין.
פעילות מוגדרת במהלך החורף בפיקוח בשמורת נחל תבור.
פעילות מוגברת במהלך פריחת האירוסים בשמורת הגלבוע.
השנה נעשתה פעילות אכיפה מוגברת עקב פתיחת צייד החוגלות.
איכות
•
•
•
•

הסביבה
מבצעי ניקיון נקודתיים וניקיונות לאורך כל השנה )הר תבור ,נחל צלמון(.
מבצע ניקיון והסברה נרחב )בשת"פ המשרד להגנת הסביבה( לאורך חופי הכנרת בסוכות.
המשך טיפול בהטלת פסדים ומציאת פתרונות לנושא.
טיפול בבעיות תנים  /שועלים בקרבת יישובים.

הדרכה והסברה
במרחב הודרכו כ 100,000 -איש במהלך השנה וזאת בכ 1,100 -ימי הדרכה.
כ 75% -מההדרכות היון מוזמנות ע"י גורמים חיצוניים ו  25%היו בפעילויות יזומות של הרשות.
השתתפנו במאמצים למניעת השלכת אשפה בשטחים הפתוחים ע"י חלוקת שקיות ומאמצי הסבר בשת"פ
המשרד לאיכות הסביבה.
בשני גנים קולטי קהל במרחב חמת טבריה ובית שאן פועלים צוותי הדרכה והסברה בהתנדבות במסגרת
פרוייקט גן קהילה בו הקהילה מאמצת את האתר.
השתלמויות
יצאנו להשתלמות בת יומיים לאזור הכרמל ,ההשתלמות כללה סיור באתרים ,מפגש עם פקחים ונסיעה
בשטח.
בנוסף משתתפים עובדי המרחב בכלל ההשתלמויות המאורגנות ע"י המחוז והרשות.
עבודה מול צה"ל
עבודה שוטפת מול הצבא בליווי ופיקוח אחר אימונים במרחב.
פעילות למניעת נזקי בע"ח לאורך גדר המערכת בשילוב מניעת נזקים בחקלאות.
אימוץ אתרים ע"י בסיסים באזור )נימרה – בית הכנסת בארבל(.
פיתוח
הרחבת רחבות בית הכנסת ציפורי בתחילת ביצוע.
עבודה על מבואת הארבל.
ברכת לבנון הירקון בעין אפק  +סרט חדש לחזיון.
הגנה למבקרים במפעל המים בציפורי
אודיטוריום בגן השלושה.
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בתכנון:
נחל צלמון תחנות כפולות.
טיפול בחניון ואדי חמאם – החל אך הוקפא עקב בעיות מול מועצת אל בטוף.
חרבת מיניה שדרוג האתר – עבודות שימור הפסיפסים.
עבודות שיפוץ והסדרה בחמת טבריה )ע"י חמי טבריה(.
עבודת תאורה בציפורי.
מופע אור קולי בבית שאן.
קליטת מבקרים
קיום הדרכות ואירועים באתרים בחגים לשם העצמת חווית הביקור.
הפקת דף למטייל בארבל ,גלבוע.
סדנאות יצירה לילדים באתרים.
ממשק
•
•
•

שמורות וגנים
הסדרת נושא הרעייה בכלל הגנים והשמורות )כולל רעייה זמנית(.
השבת לבנון הירקון לשמורת עין אפק ועין נימפית.
פעולות ממשקיות לדילול מיני צומח פולשים בשמורת הנעמן ,נחל תבור ,הגלבוע ,נחל עמוד תחתון
ואירוס נצרתי.

ניטור,
•
•
•
•

מחקרים וסקרים
סקרי אירוס הגלבוע ואירוס נצרתי – המשך.
המשך ניטור ערכי טבע ,קורמורן גמד ,אנפות לילה ,צבאים ,עופות וכד'.
מחקר בנושא השפעת שריפות על בתי גידול שונים.
איסוף זרעים והנבטת גביעונית הלבנון בכוכב הירדן.

הגנת
•
•
•

חיית הבר
פיקוח בנושא צייד חוחיות בעונת הקיץ והסתיו.
ביצוע צווי חיפוש בנושא אחזקת חיות בר באופן לא חוקי.
פעילות פיקוח ואכיפה לאורך כל השנה.

מחוז המרכז
כללי
המחוז תחום בין נחל עוז וגבול הרצועה בדרום ,ים תיכון במערב ,קו ירוק במזרח וכביש  65בצפון.
בתחום המחוז ריכוז האוכלוסייה הגדול בישראל ,צרכי פיתוח תשתיות וישובים באינטנסיביות גבוהה,
בעייתיות בקידום שטח למעמד סטטוטורי של הכרזה בשל אינטרסים המתנגשים עם צרכי הפיתוח וערכי
הקרקע הגבוהים ,בהיבט הסביבתי קיימת אינטראקציה קבועה בין בני האדם והטבע ,בעלי חיים באזורי
מגורים ,ציד ,הרעלות ואחזקת בעלי חיים בשביה .יחד עם גודלן הקטן יחסית של שמורות הטבע והשטחים
הפתוחים מתרחש כרסום מתמיד בגבולם ואף בשטחם .עיקר הלחץ נובע מעבודות תשתית רבות בשטח
המחוז
במהלך שנת  2006הועברו התייחסויות ל 367פרוייקטי תשתית ובוצע פיקוח למזעור פגיעתם של מעל 100
פרוייקטים בהם :רכבת ישראל ,מ.ע.צ ,.חח"י ,מקורות ,גיחון ,נתיבי גז ועוד
נערך יום עיון תשתיות ארצי בו הוצגו ל 340משתתפים )בעיקר חיצוניים( נושאים מרכזיים בפיקוח על
תשתיות
בשל אפיון המחוז המתייחס לצפיפות האוכלוסין מושם דגש על חינוך ,הסברה ופיתוח לרווחת המבקרים.
הושלם פיתוח ושימור תל גזר)ש"פ( הושלם פיתוח ושימור עין לבן )ש"פ( הושלם פיתוח ושימור ב ח'רבת בית
עיטב )ש"פ( תוכנן והוכן שביל ירושליים וחיבורו לשביל ישראל.
הושלמו עבודות פיתוח להנגשה של בעלי מוגבלויות – בעין חמד ,אשקלון ,בית ינאי.
שלושת מרכזי ההדרכה במחוז שרון ,יהודה ושפלה  -ביצעו למעלה מ 1400ימי הדרכה לקבוצות
נמשך הטיפול בתמ"א /39א במרחב ניצנים – צוות הבקרה כונס  4פעמים ובמהלכו הוצגו פעולות הניטור,
הממשק ,התכנון והפיתוח במרחב.
במהלך מלחמת לבנון השניה – ביצע המחוז הלנה והדרכה של  37,000בני נוער מהצפון בסבבים של  5ימים
באתרים – אפק/ירקון ועין חמד
עובדי המחוז השתתפו בפעילות כיבוי אש בתורנויות וכן בביקורים במקלטים.
הוכנה תכנית חירום לקליטת  3000איש באתרי המחוז
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הערה :בשל רצף העבודה מופיעים בסיכום נושאים החופפים את הנושאים שהועלו בשנים קודמות ,חפיפה
זו נובעת מכך שנושא המטופל במהלך שנת עבודה אחת לא מסתיים לרוב במהלך אותה שנה .הנתונים
המספריים והמדידים שונים משנה לשנה.
פרוט עיקרי הנושאים במחוז במהלך .2006
אקולוגיה
במהלך השנה הושלמו תיקי ממשק ל 2שמורות טבע ימיות נוספות – שקמה ואבטח
נמשך ביצוע תכנית )שנה  (3ממשק לעידוד אוכ' המין חפרית מצויה ע"פ תכנית שהוכנה ב .2004נמשך
תהליך הניטור של בית הגידול הלח במחוז )שנה  4ברציפות( שכלל גם ניטור  3בריכות חורף מלאכותיות
התקיימו  3מחנות מחקר אקולוגיים בני  2ימים – שקמה ,אדוריים ,כפירה – בהשתתפות אורניטולוגים,
אנטמולוגים ,בוטנאים ,הרפטולוג – חיצוניים.
המשך ממשק אקטיבי לסילוק אורנים משמורת חורש עדולם ,ותחילת ביצוע ממשק אורנים בקטלב ,סילוק
טיונית פולשנית משמורת פולג
שניה  2של ממשק אקטיבי להנעת חול בשמורת ניצנים כחלק מהליך הטיפול המניעת ייצוב החולות
במישור החוף
בוצעה חזרה שניה על ספירת צבאים בשיטה מדגמית )בניגוד לשיטת החזית שבוצעה בעבר( בשנה זו
נמשכה היציבות ) 104פרטים(שאותרה ב 2004במספר הצבאים מול שנים קודמות.
נמשכה העבודה בתחנת המחקר ארוך הטווח בעדולם.
נמשכת עבודת ניטור צומח בחולות דרום מישור החוף
ב 2004בוצעה הערכות לאכלוס יחמורים בשורק וב 2005החלה הפעילות לאיקלום עדר שמקורו בגן החיות
התנכ"י ובחי בר כרמל ושחרורו בשמורה ,במהלך שנת  2006שוחררו בשורק –  39פרטים של יחמור פרסי
מתוכם שרדו  6פרטים ,בעילות זו מתוכננן ל 5שנים
נמשכה הפעילות לדילול עורב אפור במישור החוף בהתאם ללקחי ומסקנות הפרוייקט משנים קודמות,
בוצעה פעיולות נסיונית ללכידת מינה מצויה באפק נלכדו  67פרטים
תחום תכנון אזורי וקידום סטטוטורי.
קידום הכרזות –
הוכרזו השמורות והגנים :גבעות גד ,בריכת זמורות
 3תכניות אשרו למתן תוקף
 6נידונו בועדות התכנון.
החלה עבודה על תכנית מרקמית לפולג
נפתרה בעיית כתבי השיפוי במחוז מרכז וירושליים
תחום הפיתוח.
עיקר המאמץ בתחום זה הופנה להנגשת בעלי צרכים מיוחדים לאתרי המחוז ,בשת"פ הביטוח הלאומי –
בית ינאי – הנגשה לחוף הרחצה.
אשקלון – הנגשה לחוף הרחצה ומסלול חוויתי באתר.
מערת הנטיפים – הנגשה לתצפית בתוך המערה.
עין חמד – הנגשה למסלול מעגלי באתר.
אפולוניה – שביל ומתקנים.
בית גוברין  -הנגשה לחצר המלאכות
כמו כן בוצעו עבודות פיתוח מתקציבי קרן הפיתוח של האוצר
תכנון מגדל צדק לקראת ביצוע
בית עיטב
תכניות פיתוח נוספות שבוצעו בשנה זו היו:
תל גזר ,שמורת פורה
תחום קהל
במהלך  2006גדל מספר המבקרים באתרי המחוז בכ  9%בממוצע .
הופעלו  4תכניות קהילתיות
נרשמה עליה של כ 15%במספר ההדרכות שבוצעו במרכזי ההדרכה.
חל גידול משמעותי במספר האירועים שהתקיימו באתרי הרשות בשל רשיוי עסקים לביצוע אירועים פרטיים
באתרים :אפק ,עין חמד ,בית גוברין.
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בשנת  2006טופלו  31פניות ציבור עיקרן מתייחס לבעיות תחזוקה באתרים קולטי מבקרים בתשלום.
נתוני מבקרים והכנסות ניתן לקבל מאגף תקציבים ברשות
פיקוח על תשתיות
גם ב 2006היה נפח עבודות התשתית גדול במיוחד:
מעל  340תכנית הועברו להתייחסות המחוז
ההתייחסות מחולקת ל 4קטגוריות:
התנגדות – התנגדות לביצוע העבודה )על פי סמכות חוקית או על פי פרמטרים אחרים(
דרישה להצגה בפורום מחוזי – לימוד אופייה של התכנית במחוז )בעיקר תכניות בהיקף גדול במיוחד –
פרויקט דוגמת  A1ואחרים( או בסיור בשטח.
דרישה לפיקוח – לאחר הבנת משמעות התכנית והעובדה כי אינה מתנגשת עם צרכי הסביבה אישור
לביצוע בפיקוח.
אין התנגדות – אין עניין בתכנית )לרוב בתחום ישובים או שטחים לא ערכיים(
במקביל להתייחסות ולתכנון עסק המחוז בפיקוח בפועל על מגוון רחב של עבודות תשתית יצוינו בהן
העיקריות:
רכבת ישראל –  ,1Aקו אשדוד – אשקלון ,קו לוד -נען -ב"ש.
חברת החשמל לישראל – שדרוג קווי מתח עליון אשדוד – רוטנברג 15 ,עבודות נוספות.
מקורות  ,בזק ,תש"ן ,גיחון ועוד.
פריסת תשתיות גז טבעי בשטחים הפתוחים קיבלה משמעות מרכזית בפיקוח בשנת 2006
אכיפה ופיקוח
נמשך עיסוק בטיפול בנושא סחר בבעלי חיים בחנויות ,הכולל בדיקת תנאי החזקה ,היתרים ,ואכיפה על
בעלי חנויות שאינן עומדות בתנאי סף.
מניעת צייד ע"י תאילנדים  9מבצעים יזומים ואכיפה בשגרה – טופלו  11עובדים לידי צו גירוש.
מניעת ציד חוגלות בדרום מישור החוף  -בשל המשך האיסור על ציד חוגלות עלו מספר האירועים הקשורים
בחריגה מתקנות הצייד.
נמשכה האכיפה של חוק איסור נסיעה על חוף הים במסגרת מבצעי הסברה ואכיפה ,סה"כ בוצעו  4מבצעי
אכיפה.

מחוז איו"ש
מגמות עיקריות
•הכרזת שמורות-טבע וגנים לאומיים.
•קידום תוכניות ממשק לשמורות וגנים.
•ניטור השפעת מכשול קו התפר על החי והצומח.
•שיקום בתי הגידול הלחים המרכזיים.
•קידום מחקרים וסקרים רלוונטי הנגזרים מבעיות שמירת טבע והתקדמות תהליכים מדיניים.
•הידוק הקשרים עם גורמים אזוריים )מועצות אזוריות ,צה"ל ,מנהא"ז ומשרדי ממשלה(.
•הערכות לשינויים גיאופוליטיים בהתאם להחלטות ממשלת ישראל.
•התאמת צווי הממשל )חוקי שמירת-הטבע והמורשת כפי שנהוגים בישראל(.
•שיפור אחזקת מתקנים והגברת רמת השירות למבקר.
•שת"פ כלכלי עם גורמים אזוריים וממשלתיים ופיתוח מיזמים חדשים באתרי איו"ש.
•הקמת מרכז-הדרכה והידוק הקשר עם תושבי איו"ש.
•קידום מקצועי של העובדים ,טיפוח והידוק הקשר עם העובדים והבטחת זכויות העובדים בהקשר להסכמים
מדיניים.
•הקמת מערך מודיעין בנושא פיקוח.
•פיתוח שיטות פיקוח ואכיפה המותאמות למצב הביטחוני באיו"ש.
עיקרי העשייה
•קו התפר –טיפול באזורים בעלי רגישות אקולוגית ונופית.
•המשך פיתוח תוך ריכוז מאמץ בעיינות צוקים )פלטינה ויהלום(.
•אקולוגיה -מחנה ביולוגי בש"ט עיינות צוקים ,סיקרי יונקים ,תחנת האכלה לאישוש הנשרים ,סקר מינים
נדירים ובדיקת נחיצותם של מעברי בע"ח בקו התפר.
•אפיון שטח לאזורי הפיקוח במרחבים.
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•פעילות משפטית ואחרת בעין פרת.
•חח"י קו חשמל ים המלח ,מתח עליון עמנואל.
•התאמת אתרים קולטי קהל לעליה בכמות המבקרים.
•מיסוד מעמדנו בתפעול אתר הטבילה ונבי סמואל.
•המשך חתירה להפיכת אתרים ארכיאולוגיים לגנים לאומיים וניהולם.

התחום

הנושא

יישום

אקולוגי

סקר מינים נדירים ביו"ש

 .1תקציב.
 .2בעיות מיפוי באזורים בסיכון ביטחוני

סקר שלוליות חורף

חורף יבש

תיקי ממשק לשמורות נחל קנה ,ערבות
יריחו ,אום זוקא ,עיינות צוקים ,מצוק
ההעתקים
קידום הכרזת שמורות טבע

חוסר זמן לביצוע ע"י הפקחים יש להוציא לגורמי חוץ

איפיון שטח

 .1קודמו דרך תכניות מתאר.
 .2לא קודמו מסיבות הסכמיות עם הרש"פ.
בשלבי סיום
 .1בוצעו התאמת ערכי טבע מוגנים.

אכיפת חוק

התאמת צווים לחוק בישראל

פיתוח

אתר הטבילה

 .1הפשרה איטית ומסורבלת של תקציב חמ"מ.
 .2מאמץ קבוע של ראשי המוצעות להעביר לטיפולם.

שיפוץ שירותים בעיינות צוקים

תקציב

מצפור נחל אוג'

תגובה איטית של המתכננת

נבי סמואל

בעיות מקרקעין ,תקציב

עין פרת ספרייה ומזנון

תקציב

עין מבוע

 .1הוכן תכנון מוקדם.
 .2תקציב.

רכז הדרכה

בעיית תקציב נקלט ב 1/2-מישרה

השוואת תנאי פרישה של עובדי
הקמ"ט לעובדי המנהל האזרחי
תגבור פיקוח במדבר יהודה

התקיימו פגישות מנכ"ל הרשות עם סגן רמ"א .הנושא לא
קודם
תקציב

 .2התאמת כללי התנהגות בשמורות ובגנים נדחה ל2007-

חינוך
והסברה
משאבי
אנוש

מטלות שבוצעו שלא בתכנית העבודה
פיתוח
•תיקון נזקי שיטפונות בעיינות צוקים ובעין פרת.
•הכשרת כניסה למערת נטיפים אריאל.
•שיפוץ מבנה והקמת מרכז הדרכה בקומראן.
•הקמת שביל צף בקומראן.
•הקמת מעקות בטיחות בעין פרת.
•הכשרת שביל טיול בנחל אוג'.
אקולוגיה
•לכידה וסימון ושחרור נשרים במדבר יהודה.
•מחנה אקולוגי בעיינות צוקים.
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אכיפת חוק
•2
•4
•2
•5

מבצעי
מבצעי
מבצעי
מבצעי

פיקוח צייד בצפון השומרון.
חיפוש והחרמת ערכי טבע מוגנים )ציפורים(.
הסרת שילוט בלתי חוקי.
אכיפה בנושא כריתה בלתי חוקית בצפון השומרון.

קהל וקהילה

סיכום מבקרים באתרים קולטי קהל
שם האתר

מספר מבקרים

עיינות צוקים
גן לאומי הרודיון

79,611
31,523

גן לאומי קומראן

207,777

שמורת טבע עין פרת

70,168

ריכוז נתונים לשנת 2006
הנושא

ימי פקח

גירוש עדרים

14

פגיעה בערכי טבע מוגנים

48

חילוץ מטיילים

15

צייד

8

סימון שבילים

1

ביקורות תאילנדים

8

פגיעה בשמורות טבע

16

פינוי פולשים משמורות טבע

1

תיאום יח' צה"ל

59

מניעת מחלת הכלבת
תנים

21

כלבים משוטטים

481

שועלים

31

ברירות קנס

2

נזקי חקלאות

47

פגרים שהונחו בתחנת האכלה

 21פגרי גמלים
 143פגרי עגלים

קו התפר

 4קטעים

כבישים יהודה

1

כבישים שומרון

2

קווי חשמל

2

ביוב

1

הצבת שלטים

34

בדיקת תוכניות תשתית

224

סקרים ומחקרים

70
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הסברה -הרצאות והדרכות

198

פינת חי

2

הסרת שלטים בלתי חוקיים

4

כיבוי שריפות

7

מסקנות משנת עבודה  2006ולקחים
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מאמץ מיוחד להכרזה על שמורות טבע וגנים לאומיים חדשים.
המשך צמצום הנזקים הנגרמים לטבע ולנוף כתוצאה מקו התפר.
המשך חתירה להעברת אתרים ארכיאולוגיים לתיפעול קמ"ט שמירת הטבע והגנים הלאומיים.
מתן תנופה לפעולות הפיתוח לטובת הציבור באתרי הטבע והמורשת באיו"ש.
חיזוק הקשר עם הקהל ,הקהילה ופעילות ההדרכה.
הגדלת תקציבים לצרכי סקר ומחקר ופרסום מחקרים שנערכו בעבר.
המשך מאמץ בנושא אכיפת חוקי שמירת הטבע והמורשת.
מאמץ מיוחד לטיפוח משאבי האנוש ביחידה.

מחוז הדרום
בשנת  2006במחוז דרום תחומי העיסוק העיקריים הושפעו מפעילויות האיבה בעוטף עזה וממלחמת לבנון
השנייה .בזמן המלחמה מצד אחד יצאנו לסייע בצפון ומצד שני קלטנו אזרחים רבים בפארק אשכול במבנים
שהוקמו במיוחד.
עם זאת ,המשיכה העלייה בכמות המבקרים ובהכנסות בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים.
גם השנה אופיינה בפעילות ערה בשטחים הפתוחים של מטיילים הרואים בדרום אזור בטוח ואטרקטיבי
לטיול וללינת שטח.
ממשיכה העלייה בתוכניות הפיתוח לעומת שנים קודמות וקיימת תנופה מואצת בפיתוח של תשתיות בכל
רחבי המחוז.
בסיוע של קרן שמירת טבע החלו פעולות לטיפול במינים פולשים ,בניטור ובאישוש של אוכלוסיות ובתי
גידול בסיכון ,בקואליציות מחקר עם האקדמיה לקידום נושאים בשמירת טבע ובפעולות שימור של אתרים
ארכיאולוגיים.
תכנון אזורי וקידום סטטוטורי
שמורות טבע וגנים לאומיים:
הכרזה :מכתש גדול
לקראת הכרזה :המצלעות ,גן הפסלים ,פארק האפיק ,אירוס ירוחם ,הר הנגב  ,1מצוקי הצין  .2להפקדה:
חולות עגור ,נחל שיזף.
במחוזית :הר הנגב  ,3מכתש קטן ,תל ערד הרחבה ,בארי ,חולות עגור צפון.
בטיפול :חולות נחל סכר ,הר הנגב  ,3נחל אפעה ,פארק הלס ,חולות משאבים ,חולות שונרה וכלך סיני.
חקלאות:
ליווי הכפלת הנחלות -ערבה תיכונה ,חולות עגור צפון ,פארק הלס ,קול אמריקה.
שת"פ ועדת החכרות.
נושאים נוספים:
הסכם שת"פ עם ערבה תיכונה .ליווי ועדות התכנון ושמירת האינטרסים.
המאבק על חצבה מערב ,תמ"מ אורון – צין החדשה וסקר ערכי טבע ונוף.
קידום תמ"מ משמר :דרכי הבשמים ,ש"פ בני שמעון ,סקר מיתרים ועוד.
ליווי המרחבים ,סיורי מחליטנים ,שת"פ לשכת התכנון ,קק"ל והירוקים.
פיקוח ואכיפה
אכיפה:
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בוצעו צווי חיפוש בגין פגיעה בערכי טבע מוגנים בעקבות מודיעין איכותי כנגד אזרחי המדינה וכן עובדים זרים
שמועסקים בענפי החקלאות.במרבית הפעולות נתפסו ערכי טבע שנפגעו ע"י החשודים כגון :דורבנים
,ארנבות בר,שועלים,ציפורים – חוחיות ,קיכלים וכו' וזאת כאמור ללא היתר הרשות,חלק מהעובדים הזרים
גורש מהארץ בעקבות מעשיהם וכנגד אחרים בוצעו פעולות אכיפה כהטלת קנסות או הגשת כתבי אישום
כמו נגד אזרחי המדינה שנתפסו בביצוע פגיעה.
פיקוח:
בוצע שימוש נרחב בפיקוח אווירי שסייע רבות בשליטה המרחבית/מחוזית לנוכח האמצעים וכוח האדם
שעומדים לרשותנו ביחס לגודל השטחים עליהם אנו מופקדים לשמור.
הוקמה יחידת שטחים פתוחים בשיתוף רט"ג ומשטרת ישראל הפועלת במחוז ומסייעת אף היא בפיקוח
בשטחי השמורות.
נושאים נוספים:
קוימו מפגשים בין יחידות המשטרה במחוז לבין פקחי המחוז להכרה טובה יותר בין נציגי שני הגופים שתרמה
לשת"פ טוב יותר בסיכומו של תהליך.
מעבר לכך מתבצעות פעולות פיקוח ואכיפה ע"י פקחי המחוז המטופלות כבשגרה.
הדרכה והסברה
•
•
•
•
•
•
•
•

השנה הושקע מאמץ בנושא הדרכה והסברה .הופקו חומרי הסברה לאוכלוסיות יעד.
יעדים מרכזיים להסברה היו :אוכלוסיית רכבי , 4 X4הדרכה באתרים קולטי קהל כגון ממשית
אשכול עבדת מצדה ועין גדי.
המשכנו והעמקנו את מסורת השווקים הנושאיים בגנים הלאומיים,על מנת לחשוף את אותם לקהל
ולהגביר הכנסות.האירועים זכו להצלחה רבה.
השנה המשכנו בהעמקת הפעילות מול המגזר הבדואי .פרויקט אמץ שמורה,שמורת החולות ובית
הספר ביר הדג'  ,בית ספר עזזמה.הפעילות הייתה במסגרת תוכנית שנתית שכללה מערכי שיעור
בכיתות וביציאה לשטחים הפתוחים ולאתרי הרשות.
הורחב מאמץ ההסברה ליחידות צה"ל  -בעיקר ליחידות הבט"ש בגבול המערבי.הועברו הרצאות
וסדנאות בנושא שמירת טבע.
נמשכה הדרכת קציני צה"ל בכל החילות והמגזרים בנושא שמירת טבע ומורשת,כחלק בלתי נפרד
מהכשרתם לקצונה.ההשתלמויות הועברו על ידי מחו"ה רמון והפקחים בשטח.
בשבוע האהבה נעשתה פעולה חינוכית הסברתית בקרב תלמידים ומחליטנים.
הוקם מרכז חינוך והסברה חדש במרחב נגב צפוני אשר מטרתו לתת מענה לדרישות המרחב
בתחום ההדרכתי וההסברתי.

עבודה מול צה"ל
•
•
•
•
•
•
•
•
•

הורחב המאמץ ההסברתי והחינוכי בדגש על יחידות המגיעות לתעסוקה מבצעית בגבול המערבי.
נוסחו הסכמים שמפרטים את אופי הפעילות הצבאית בגבול המערבי.
ליווי תוכניות ההערכות בגבול המערבי ועל הקמת החטיבה המרחבית החדשה של הר שגיא.
הסדרת פעילות יחידות ביום אויב של ח"א ,בדגש על פריסות בשטחים רגישים.
הסדרת הקשר בין הפקחים )החדשים( ליחידות גזרתיות.
עדכון מגבלות רט"ג בשטחי אש בפק"ל היחידות הגזרתיות.
ליווי תוכניות רפא"ל להעתקת מרכזי הניסויים.
ריכוז תקלות מחוזיות מול הצבא.
בניית קשרי גומלין עם ענף לה"ב בפד"ם.

שימור עתיקות ופיתוח
•
•
•

מצדה – פרויקט שיקום נזקיי שיטפונות שנה שנייה .המשך שימור פרסקאות הארמון הצפוני ,ושיקום
הדרגה התחתונה של הארמון .טיפול בניקוז האגן המזרחי והכנות לחפירת בור מים פתוח על במת
ההר .המשך שימור חומת הסוגרים ,ותחילת תכנון החלפת קירוי גרעין הארמון המערבי.
עבודות שימור לאורך אתרי דרך הבשמים וערי הנגב – שבטה ,עבדת ,ממשית.
עבודות שימור באתרים :תל באר-שבע – מפעל המים ,תל ערד – העיר הכנענית ,עין גדי -בית
הכנסת העתיק

שמירת טבע
•

במסגרת הקרן לשמירת טבע המחוז התחיל בביצוע תוכניות בנושאים שונים של שימור בתי גידול
בסיכון ,אישוש ושימור אוכלוסיות בסיכון ובמלחמה במינים פולשים.
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•
•
•
•
•
•

נעשו פעולות לקראת ביצוע תוכנית הממשק של מדרון עין גדי.
נמשכו המאמצים להשמדת אוכלוסיית הסנאים בהר הנגב.
נבנה בסיס לתוכנית לטיפול בצמחייה פולשת ונעשו הפעולות הראשונות בביצועה.
נוצרו שת"פ לפעילות נגד מינים פולשים בבסיסי צה"ל ,בכפר הנוער ניצנה ,באזורים של מועצה
אזורית רמת נגב ושל מועצה אזורית תמר ובשטחי מע"צ.
נמשכו הפעולות במקלטים להצלת אוכלוסיות האירוס השחום והועתקו אליהם פרטים רבים.
נעשה יום עיון "שמירת טבע קצת אחרת" בשיתוף אוניברסיטת בן  -גוריון אשר ,בין השאר ,סיכם
את מדיניות המחוז ופעולותיו בנושא שמירת טבע.

מחקרים וסקרים
•
•
•
•
•
•
•
•

בוצעו השלבים הראשונים של מחקר העוסק במצב הקטות בנגב והשפעת זיהום המים על מצבן
הבריאותי בשיתוף קמ"ג וחוקרים מאוניברסיטת בן גוריון.
נמשך המחקר על אוכלוסיות האירוס השחום ודרכים להצלתן בשיתוף חוקרים מאוניברסיטת בן
גוריון ואוניברסיטת אינדיאנה.
בוצעו ספירת הצבאים המסורתית וספירת היעלים בתחומי שמורת עין גדי.
נעשה תיעוד מפורט של נתוני הדרוסים בכל רחבי המחוז.
נערכו ספירות חוברות וספירות צבאים בשיטת  Distanceלהערכת גודל האוכלוסייה.
בוצע סקר הבוחן את מצב אוכלוסיית חרדון הצב בערבה והשפעת מידת הקירבה לאזורים חקלאיים
על אוכלוסייה זו.
נערכו מפקדי נשרים בתחנות ההאכלה בכל הנגב כחלק מספירות ארציות.
נערך מפקד עופות מים כחלק ממפקד עולמי.

טיפול בנזקי חיות הבר לחקלאות
•
•
•

נמשך הדילול באוכלוסיות העורב האפור ועורב חום עורף.
נמשך הסיוע לחקלאים בטיפול בנזקים מציפורי שיר ואנפיות בקר בעיקר בנגב המערבי וישובי חוף
ים המלח.
נמשך הטיפול בנזקי דורבנים לחקלאות ובגינות נוי בכל רחבי המחוז.

מחוז אילת
אקולוג מחוז אילת
רקע אקלימי
מחוז אילת מצוי באזור בו שורר אקלים מדברי קיצוני ,כשהשנים האחרונות היו שחונות יחסית ,עם מעט
שטפונות ,בחלק מהנחלים .השטפון הוא הכח המניע את המערכת האקולוגית במדבר ,שכן הוא ממלא את
מאגר מי התהום הרדודים ,ממנו מקבלים מים העצים והשיחים באפיקי הנחלים ובשולי המלחות .הממוצע
הרב-שנתי הוא  30מ"מ גשם.
חורף  2000-2001היה האחרון בו זרמו שטפונות ברוב הנחלים.

משקעים ושטפונות במחוז אילת 2006 -1999
שטפון

ממוצע משקעים - -
מילימטרים

30
25
20
15
10
5
0

רמת שטפונות

משקעים במחוז
ממוצע35

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

99
ר-
א
ינו 00
ר-
א
ינו 01
ר-
א
ינו 02
ר-
א
ינו 03
ר-
א
ינו 04
ר-
א
ינו 05
ר-
א
ינו 06
ר-
וא
ינ

מקרא :שנת  2006מתייחסת לחורף ;2005/6
ממוצע משקעים למחוז -במ"מ;
שטפונות =1 :שטפון ברוב הנחלים;  -0.2שטפון בנחלים בודדים;  -0לא היו שטפונות
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 .1ניטור מי-תהום בשמורת יטבתה-חיבר :מפלס מי התהום במחוז נמדד רק ב 3-נקודות בחי-בר:
באר יטבתה
ת2/א
ת2/
דרומי

מפלס מי תהום בשמורת יטבתה ב 3-נקודות2006 -1998 :
0

-2
מפלס מתחת פני הקרקע -מטרים

-4

-6
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-12
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ב
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מאי 02
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ר-
ב
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פ
03
מאי 03
ט-
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אוג 03
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ב
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מאי 04
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ב
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ב
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פ
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מאי 06
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וס
אוג 06
ר-
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וב
נ

99
-

בבאר יטבתה )בעבר עין ר'דיאן( המייצגת את האקוויפר הסמוך לפני השטח -נשמר מפלס קבוע .בקידוחים
ת 2/ו -ת2/א )המייצגים אקויפרים בעומק  53ו 149 -מ' בהתאמה( -נרשמה ירידה בשנת .2006

 .2ניטור מיני מפתח/מינים סמנים/מיני דגל
א .עצי שיטה :עצי שיטה הם מיני מפתח במערכת האקולוגית של המדבר הצחיח .מצבם מנוטר ,פעם
בשנה ,ב 7-חלקות ,בתאי שטח שונים:
נחל הררי קצר :נחל רודד עליון ,נחל קטורה.
נחל הררי בעל אגן ניקוז בינוני :נחל שלמה.
נחלים גדולים :נחל צניפים ,נחל ציחור.
סוואנות שיטים בשולי מלחה :עברונה ,יטבתה )חי-בר(.
מצב עצי השיטה יציב ,עם ירידה מסוימת במצב העלווה ועלייה קטנה באחוז התמותה ,הנובעים ,ככל
הנראה ,מהירידה בכמות המשקעים והשטפונות ב 5-השנים האחרונות.
נ .רודד

מצב אוכלוסיות שיטה סלילנית לפי מצב עלווה

נ .שלמה
חי-בר
נ .קטורה

2006

עברונה

2004

2005

2003

2002

2001

מצב עלווה 1-5

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

2000

מצב אוכלוסיות עצי שיטת סוכך לפי עלווה

חי-בר
רודד/שלמה

4.5
4

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

2006

2005

2003

2004
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2002

2001

מצב עלווה 1-5

3.5
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נ .רודד
נ .קטורה
נ .שלמה
צניפים
ציחור
יטבתה
עברונה

תמותת עצי שיטה )אחוזים( בתאי שטח שונים
14
12

8
6

אחוז תמותה

10

4
2
0
2006

2005

2004

2003

2002

2001

ב .מצב שיחי הרכפתן בנחל שלמה
הרכפתן הוא מין מפתח המשמש מקור מזון עיקרי לחרדון-צב הדור ומזון חשוב ליעלים וצבאים.
מנוטרת אוכלוסייה אחת בנחל שלמה.
האוכלוסייה ממשיכה לפרוח ולייצר פירות ,תוך תמותה של חלק מהשיחים.
מצב עלווה
ממוצע
מצב פריחה
ממוצע
מצב פרי
ממוצע
שטפונות
40

מצב שיחי רכפתן בנחל שלמה :מצב עלווה ,פריחה,
פרי ותמותה ביחס לשטפונות בנחל שלמה

אחוז תמותה

30

3

20

2

10

1
0

0
2006

2005

2004

2003

2002

2001

מצב עלווה פריחה
פרי )(1-4

4

2000

ג .מצב שיחי הגה במלחות עברונה ויטבתה
שיחי ההגה ,הגדלים בחגורה המלוחה למחצה ,מהווים סמן למצב בית הגידול ולמפלס מי -התהום
הרדודים .יש  5חלקות ניטור בעברונה ו 5-בחי-בר ,הנבדקות אחת לשנה.
מצפון לדקלי הדום
צפון הדיונה
באר עברונה
קידוח 108
צפון-מערב המלחה
ממוצע כללי

אחוז שיחי הגה חיים :עברונה 2006 -2001
90
80

60
50
40
30

אחוז שיחים חיים

70

20
10
0
20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

בשמורת יטבתה מצב ההגה -יציב ,בעברונה יש חלקה אחת ,סמוך לקידוח פעיל  ,108בה האוכלוסייה
הולכת ומתה מאז החל הניטור ב.2001 -
ד .מצב שיחי ימלוח פגום במלחות עברונה ויטבתה )חי-בר(
שיחי הימלוח מספקים מזון ירוק )עלים( ופירות עסיסיים )ענבות אדומות( לצמחונים במלחות.
זהו מין שולט בחגורה המלוחה ,ויכול לציין את התאוששות הצומח בחי-בר עם העברת הפרסתנים והיענים
לגדרה מצומצמת במערב החי-בר.
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חלקה 1
חלקה 2
חלקה 3
חלקה 4
חלקה 5
ממוצע כללי

אחוז שיחי הגה חיים -חי-בר2006 -2001 :
120
100

60
40

אחוז חיים

80

20
0
20
06

20
05

20
04

20
03

20
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20
01

עלווה

ימלוח פגום -מצב שיחים )עלווה -פרח -פרי( בעברונה ובחיבר

פרח
פרי
עלווה זמינה לצבי

4
3.5

מצב בסקלה  1עד 5

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

חי-בר עם
רעייה -ממוצע

עברונה-ממוצע

חי-בר ללא
רעייה -ממוצע

ה .דקלי דום מצרי בעברונה וסמוך למעבר ערבה )אילות(:
דקלי דום מהווים מין דגל לשמירת ערבת עברונה .מצב שתי האוכלוסיות -יציב.

מספר עלים ממוצע בקבוצות דקלי דום
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ו .אוכלוסיית היעלים בהרי אילת
היעל הוא מין דגל בהרי אילת ,וכמין גדול יכול לשמש גם כ"מין מטרייה" לבית גידול זה.
אוכלוסיית היעלים מנוטרת באביב ובסתיו ,בספירות אומדן במספר אתרים.
האוכלוסייה יורדת מאז שנת  ,2000כנראה בגלל הירידה בכמות המשקעים ,המורידה את היצע המזון:
היעלים ניזונים מעצי שיטה ומשיחי רכפתן ואטד בנחלים שאגן הניקוז שלהם קטן יחסית .האוכלוסייה
מנצלת את כל המזון העומד לרשותה )גבול כושר הנשיאה הטבעי(.
לראשונה השנה הוערך מצב המזון הזמין ליעלים/צבאים תחת עצים )עלווה/פרי(בחלקות הניטור של
השיטים )בסקלה :(1-4
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סו-
נ.
נ-
סל-
סו-
סל-
סל-
שנה סל-
שלמה קטורה רודד רודד/שלמ חיבר צניפים ציחור עברונ
ה
ה
1.47
2.05 1.27
2.3
1.08
1.2
0.94
0.97
2006

סו-
חיבר
1.55

סל= סלילנית; סו= סוכך; נ= נגב.
היצע המזון ליעלים משיטים בנחלים הררים נחות ) (1.2 -0.94מהיצע המזון לצבאים בנחלים הגדולים
ובסוואנות השיטים בעברונה וביטבתה ).(2.3 -1.27
לפי ספירות האומדן ב 2006 -נראה שאוכלוסיית היעלים מתייצבת על אוכלוסייה קטנה.
הצורך במזון מחריף את הקונפליקט בין מטיילים ותיירים ויעלים )הצעת מזון( ודורש הסברה ואכיפה נמרצות
יותר.
יעלים בהרי אילת -1989 - 1980 :ספירה כוללת; -2006 -1997
ספירות אומדן

ספירת סתיו
ספירת אביב
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מספר יעלים
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88

19
86

19
84

19
82
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80

ז .צבי הנגב
ריכוזי האוכלוסייה נספרים ,בסתיו ,מדי שנה :עברונה ,יטבתה )כולל חי-בר( ,קצב-חיון ,צניפים-ציחור:
נמשכת הירידה באוכלוסייה ,המתמתנת בגלל הבדלים בתאי שטח:

שמורת יטבתה
צניפי
ם

אוכלוסיות צבי הנגב במחוז אילת

ציחור

-

חיון

700

עברונה

600

קצב-

500

ס"ה

400

מס
צבאים.

300

200

100

0

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

בעברונה -האוכלוסייה מתייצבת עם עלייה בשרידות העופרים )ממשק טורפים(;
בשמורת יטבתה -האוכלוסייה המוגנת בגדרת צבי השיטים גדלה עם שרידות גבוהה של עופרים.
האוכלוסיות בנחלים הגדולים )צניפים-ציחור/קצב-חיון( ממשיכות לרדת ,כשהסיבה איננה ,ככל הנראה-
טורפים )יש שרידות טובה של צעירים(.
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ח .צבי השיטים
אוכלוסיית צבי שיטים ושרידות עופריה לגיל  6חודשים
שרידות עופרים לגיל  6חודשים )אחוזים(
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גודל אוכלוסייה

70

50

40

30

20

10

מספר צבאים -אחוז עופרים ששרדו
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ממשק זאבים-מאוגוסט
גדרה -מיולי 2006

בגלל רגישות האוכלוסייה הקטנה מאד של תת-מין אנדמי זה ,נערך אחריה מעקב רצוף ,מדי חודש.
מתחילת יולי  2006האוכלוסייה מוגנת מטריפה בגדר סביב כ 4 -קמ"ר בשמורת יטבתה .ממשק טורפים
להקטנת אוכלוסייתם ומניעת פגיעה בצבאים החל מאוגוסט .2005
הגידור הוכיח כי הטריפה ע"י זאבים היא הגורם העיקרי לשרידות נמוכה של עופרי צבי השיטים )וצבי הנגב(.
האוכלוסייה גדלה מ 11 -פרטים בסוף  2005ל 16 -פרטים בסוף  :2006היא מונה  2זכרים בוגרים 7 ,נקבות
בוגרות ,נקבה צעירה ו 6-עופרים .חלק מהנקבות מטופלות בעופר וכבר בהריון נוסף ,כי בצבי השיטים יש
ייחום לאחר המלטה ,המאפשר המלטת כמעט  2עופרים בשנה ,כשהיצע המזון טוב.
ט .ניטור טורפים בערבה הדרומית :יטבתה ועברונה
ממשק הטורפים בערבה הדרומית -להגנה על אוכלוסיות צבאי השיטים )לפני הגידור( ועל אוכלוסיות צבי
הנגב בשמורת יטבתה ובעברונה ,מחייב ניטור כדי להעריך מה מצב אוכלוסיות הטורפים.
מצב אוכלוסיית הזאבים בשמורת יטבתה הוערך לפי תצפיות בוקר בזאבים ,לפני הקמת הגדרה.

ניטור זאבים בתצפית לעומת המתה
המתת זאבים

ממוצע זאבים ליום
תצפית
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קט
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מספר זאבים מומתים
לחודש

ממוצע זאבים ליום
תצפית

גידור

במקביל התבצע ניטור נוכחות זאבים ע"י ספירת רצפי עקבות החוצות דרכי עפר לאורך גדר חי-בר )ומחוץ
לה( ,באזור מצודת יטבתה )מחוץ ומצפון לגדרה( ובעברונה )בין כביש הערבה לבאר -עברונה(.
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ממוצע זאבים ליום תצפית
המתת זאבים
ממשק וניטור זאבים בשמורת יטבתה

עקבות זאבים

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

4
3
2
1
0

זאבים -ממוצע ליום
תצפית

עקבות גדר חי-בר
עקבות מצודת יטבתה
 5עקבות בעברונה
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או
הושלם גידור יטבתה מערב

בעקבות הממשק -ירדה נוכחות הזאבים לאורך גדר חי-בר ,אך נשארה קבועה באזור מצודת יטבתה ,ואף
עלתה באזור עברונה .עם העלייה בנוכחות תנים וזאבים בעברונה ירדה נוכחות הארנבות.

שועל עברונה

זאב-עברונה
ניטור עקבות טורפים מכרסמים וארנבות בעברונה

16
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8
6
4
2
0

40
30
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10
0

זאב תן

שועל מצוי מכרסמים
ארנבת

תן עברונה
מכרסם -עברונה
ארנבת-עברונה
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י .ניטור טורפים בנחלים הגדולים -באמצעות מחקר רב-שנתי של שועלי חולות )ראובן הפנר(
בנחלים הגדולים )נחל צניפים-ציחור( אוכלוסיית שועל חולות יורדת מאד ,בהשפעת השנים השחונות ואולי
בהשפעת התפשטות שועלים מצויים לשמורה .יש גם ירידה באוכלוסיית חתול-בר וקרקל .טרם סוכמו שנות
המחקר האחרונות )ע"י דר' אלי גפן וראובן הפנר(.
 .3השבת ניסוי )פיילוט( של יענים בנחל קצב
בקיץ  2005בוצעה השבת ניסוי של  15יענים מתבגרים ,בני כשנה ,בנחל קצב 10 .מהם נעו ברחבי הנגב,
מהר שגיא -מושב פארן )בצפון( ,להר ברך -הר שגוב )בדרום( בין גבול מצריים לגבול ירדן 2 .מהם נצפו
בדצמבר בין מושב צופר לנחל פארן .מנתיחת  2פרטים שמתו נמצא שמצבם הגופני -מעולה ,עם שומן רב
וללא סימני דהידרציה .לפי תכולת מערכת העיכול -לא אכלו חרקים או זוחלים ,רק חומר צמחי.
באביב  ,2007עם הגעה לבגרות מינית של יתרת  15הצעירים בחי-בר תבוצע השבת ניסוי שנייה ,תוך ניסיון
לקבע  2זוגות מקננים ודוגרים בנחלים הגדולים.
 .4טיפול במינים פולשים ומתפרצים
מינים פולשים:
כמדי שנה אנו מנסים לחסל זריעים של עצי שיטה אוסטרלית וינבוט בכריתה והרעלה בגרלון ו"ראונד-אפ",
בעיקר בתחומי שמורת יטבתה וסביבתה.
עורב הודי -האוכלוסייה מדוללת בלכידה במלכודת המוצבת סמוך לחוף הים.
מינים מתפרצים:
תן ,דרבן ושועל מצוי -אוכלוסיותיהם מדוללות בעיקר במסגרת מניעת נזקי חקלאות ובעזרת הפקחים.
עורב חום-עורף -האוכלוסייה מדוללת באזור מזבלת נעצוץ באמצעות מלכודת בנווה חריף.
 .5הכרזת שמורות
בטיפול נמצאות כ 10 -שמורות חדשות ,בדרגות שונות של התקדמות:
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א .שמורת נחלים גדולים -הרחבה נחלים קצב-חיון :בהפקדה בועדה מחוזית.
ב .שמורת נחלים גדולים -הרחבה נחל גירזי :לקראת דיון להפקדה בועדה מחוזית.
ג .מסיב אילת -הרחבה  :1בהפקדה.
ד .צוקי שיירות :מאושרת.
ה .ים האלמוגים :הופקדה בתנאים.
ו .עברונה :הוחל במשלוח מסמכים לגופים השונים לקראת הפקדתה.
ז .שמורת בקעת תמנע -הרחבת נחל נימרה :התנגדות חזקה של ממ"י ועורכי תמ"א  :14נראה
שלא נצליח להכריז אותה כשמורת טבע.
ח .דקלי דום אילות :צריך לגבש תוכנית להכרזה :אולי גן לאומי עם פארק הצפרות.
ט .חולות סמר :התנגדות חזקה של ממ"י; יש לאסוף "קואליציה" של אליפז וסמר.
י .אלמוגי נמל אילת -ממתינים להגשת תב"ע לנמל אילת והשלמת תסקיר השפעה על הסביבה.
מרחב יבשתי אילת
פיקוח אזורי
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

חזרת גיל עברון לפיקוח בנחלים הגדולים
חזרת ראובן הפנר לפיקוח בערבה הדרומית
לכידות עורבים הודים וחומי עורף ב 3-מלכודות.
המשך ממשק זאבים בערבה הדרומית -דילול  13פרטים.
השלמת גידור צבי שיטים ,ספירה ראשונה -שרידות עופרים גבוהה.
נסיון למינוי נועם משי כפקח הרי אילת -ללא הצלחה.
המשך אחריות בדיקת חניוני הלילה בהרי אילת על שמורת האלמוגים.
בדיקת שבילי הליכה בשמורה ע"י רוב עובדי המחוז.
בדיקה ושידרוג אביזרי בטיחות במסלולים.
הצגת אפיון השטח למנכ"ל.
בניית תכנית עבודה שבועית לפקחים -בכל שבוע ישיבת פקחים לתכנון השבוע ובקרת השבוע
שעבר.
ריכוז מימון פקח נזקי חקלאות ע"י ערדום -מימון מרוכז ולא כל יישוב בנפרד.
גיוס פקח תשתיות לעבודות חב' חשמל+פיקוח תשתיות בפרוייקט קידוחי אהמסה.
הגדרת תורנויות סופ"ש בכל המחוז.
הערכות מיוחדת לחגים בחניוני הלילה -באנרים,עצים לבעירה -הסברה.
שמירה על נקיון נחל שלמה ע"י צוות אלמוגים.

דילול בע"ח
זאבים13 -
כלבים33 -
תנים45 -
שועל98 -
דרבנים20 -
עורב הודי347 -
עורב חום עורף174 -
חי בר יטבתה
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

שיווק והגברת הלינות בחניון הלילה  +מוכרן שמביא קבוצות ללינת שטח באוהל בדואי ומספק גם
מזון.
בנייה וקידום תב"ע לאתר .במקביל ,קידום פרויקט מגדל התצפית.
שיפור ההתארגנות לחגים  :פעילויות מגוונות למשפחות  -הרצאות ,סיורים מודרכים )האכלות
טורפים והאכלות בשטח הפתוח( ,פעילויות לילדים ,אירוח ולינת שטח בחניון ובדירת האירוח.
הגנה על בע"ח באתר  :השקעת מאמץ ניכר בלכידת טורפים בשטח הפתוח – דילול שועלים )מצוי(
על בסיס קבוע וניטור פעילות זאבים ולכידתם.
טיפול וטרינרי – רוני קינג בתוספת רופאים נוספים )שבאים איתו או אזוריים( ותורמים לשיפור
הטיפול בבע"ח .דגש בשמירה על גודל תקין של עדרים ,בפיקוח על הרבייה ובייעול התפוסה
והסדר במכלאות ובשטחים השונים.
טיפוח היענים להשבה  +תצפיות לאבחון מוכנות להשבה )רבייה(.
מיצוב כה"א ושיפור ניכר בהתנהלות הצוות בניהול אסף הברי .הגדרת תחומי אחריות בצוות והתקנת
סידור עבודה יומי.
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.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

מעורבות מנהל החי בר בכל פעילויות האתר כולל תפקוד צוות החנות – ישיבות צוות והגברת
השיווק והקשר עם סוכנים .חיזוק שיתוף הפעולה בין צוות השמורה למרכז המבקרים לרבות שילוב
הפקחים בהדרכות באתר.
ישיבות שבועיות )אסף,גיא ועודד( לתכניות עבודה שבועיות ובקרה על סדרי עדיפויות וביצוע.
פיקוח קבוע על השמורה המערבית  -צבי השיטים ,באחריות צוות האתר )תחזוקת גדרות וניטור
אקולוגי בשיתוף עם אקולוג מחוז(.
קבלת  3קרקלים לתצוגה.
שדרוג כלובים במרכז הטורפים ושיפור התצוגות.
התחלת תהליך חידוש ושדרוג השילוט באתר ובמרכז הטורפים והתקנת שלטי הכוונה בשטח
הפתוח.
חיזוק הקשר עם הקהילה והמועצה האזורית חבל איילות לרבות אירוח מתנדבים מביה"ס האזורי
ופעילויות חברתיות )צעדת חנוכה(.
דגש על תחזוקה ובטיחות באתר )שיפוץ מערכות חשמל וכיבוי אש(.
הסדרת עזרה של פקח אזורי בחי בר על בסיס שבועי.
השנה הייתה עליה של  14.5%במספר המבקרים ) (36,940בהשוואה לשנת  .(32,275) 2005עליה
במספר לינות השטח יכולה להוות הסבר לכך.
תקבולים לשנת  - ₪ 586,284 : 2006עליה של  1.75%לעומת התקבולים בשנת .₪ 576,144) 2005

שמורת האלמוגים

סטטיסטי מבקרים:

סה"כ הכנסות
סה"כ מבקרים
ישראלים
תיירים
הכנסה מנויים
סה"כ מנויים
הצלה בשכר
קב' מודרכות
תלמידים
קבוצות כללי
השכרת ציוד
השכר' כסאות
מכירת מוצר'
מבק' צוללים
גנים עמוק
גנים רדוד
כרטיס צולל
השכרת אפוד

2005
1,379,202
78,863
62,759
16,104
88,055
18,285
25,300
3,752
4,624
15,851
300,802
91,410
43,189
3,235
1,489
1,200

הפרש באח'
+12%
+11%
+11%
+12%
+14%
+17%
+92%
+93%
+214%
+14%
+12%
+220%
-18%
-47%
+24%

2006
1,652,797
91,645
71,513
19,947
99,992
21,433
48,450
7,258
14,538
23,193/356
300,551
111,555
138,366.85
2,739
2,192
1,489
14,250
3,935

הערות

הוחל בתחילת 06
הוחל בתחילת 06
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ניתוח הנתונים:
בשנת  2006חלה עליה משמעותית בכל הפרמטרים ,עקב גידול בכמות המבקרים .בלטו במיוחד נתוני
כניסת קבוצות תלמידים ,וסעיפי ההכנסה הנלווים אליהם כגון הצלה והדרכת קבוצות .כמו כן ,גדלה באופן
דרמטי ההכנסה ממכירת מוצרים בעקבות פתיחת החנות החדשה .בשנת  2006נוספו סעיפי הכנסה חדשים
כמו מכירת כרטיסי צולל ,והשכרת אפודי ציפה.
סטטיסטי אכיפה:
העבירה
דיג
שליה ופגיעה
האכלת דגים
חריגה ממסלול
קו חוצה
כניסה לא חוקית
פגיעה בשמורה
השלכת פסולת
נהיגה בחופים
סך הכל

שנת 2006
31
55
48
3
47
46
18
2
3
253

שנת 2005
26
54
38
26
60

204

הבדל באחוז
+19%
+26%
-767%
-28%

+24%

הנתונים מתייחסים למספר האירועים בהם נאכף החוק ,בין אם באזהרה ובין אם במסירת הודעת קנס ,או
העמדה לדין.
בנוסף לכך ,היו מעל  200אירועי פגיעה והפרת חוק בהם ננקטה גישה של הסברה ואזהרה בעל פה ,שלא
נרשמו בדו"ח.
בנוסף ,לא נרשמו נתוני אכיפה לשנת  2005בנושאים כניסה לא חוקית ,השלכת פסולת ואיסור נהיגה
בחופים ,שכן אינם עוסקים בפגיעה ישירה בשמורה .סעיף פגיעה בשמורה נבלע בסיכום שנת  2005תחת
סעיף שליה ופגיעה .מסיבות אלה ,הגידול באירועי אכיפה בשנת  2006אינו קיים ,ולמעשה אין שינוי מהותי
בכמות אירועי האכיפה בשנת .2006
פיקוח מים :בשנת  ,2006בוצעו במסגרת פעולות הפיקוח והאכיפה  87פיקוחי מים בשמורה מול שחיינים
וצוללים.
פיקוח חניוני לילה :צוות שמורת האלמוגים נרתם לסייע למחוז בפיקוח ואכיפת החוק בחניוני הלילה
בשמורת הרי אילת .סך הכל בוצעו  42גיחות פיקוח בחניוני הלילה.
סטטיסטי צוללים:

שק"ק
גנים עמוק
גנים רדוד
סך הכל

שנת 2006
2,739
2,192
1,489
6,420

שנת 2005
3,235
2,204
1,608
7,047

הפרש אחוזים
-18%
-10%
-10%

ממשק ותחזוקת חוף:
בשנת  2006התבצעה תחזוקת מתקני החוף השוטפת ,הן באתר הקולט קהל ,והן בחוף הדרומי .חלק
מהעבודות כללו הכנת עזרי ממשק לפיקוח ואכיפה ימיים.
בלטו ,נושא הצבת ותחזוקת מוקדי מדורה בחוף הדרומי על ידי צוות המורה ,למניעת הבערת מדורות על
החוף ,וכן נושא תוספת קטעי חבלול חוף בחוף הדרומי של כ 250-מטר .כמו כן ,תחזוק חבלולי החוף
לאורך כל השנה.
במסגרת פרויקט חוף נקי ,בוצע על ידי צוות השמורה ניקיון יומיומי בחוף הדרומי בהיקף של כ 100 -שעות
עבודה.
ממשק ותחזוקת מים:
בוצעו כ 210 -גיחות לתחזוקת ים שכללו :החלפה ושיפוץ מצופי קו חוצה ,מצופי מנוחה ,קו קדמת שונית,
מסלולי כניסה למים ,מצופי קו חוסם זיהום ים ,תחזוקת גשרי השונית .במהלך השנה ,יזמה הרשות ולקחה
חלק בארבעה מבצעי ניקיון תת ימיים בשמורה.
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בנוסף ,לקח צוות השמורה חלק בפעולות ניטור ומחקר בשמורה כגון הוצאת כוכבנים קוצניים ,הוצאת
דרופלות ופה סגול ,טיפול בניסויים תת ימיים.
בשנה החולפת ,בוטלו בעצה אחת עם ביולוג השמורה ,שני מסלולי כניסה למים על ידי צוות השמורה.
ביטול המסלולים הקטין את כמות הנזק הנגרמת לשונית הרדודה בחוף הדרומי ,וזאת מבלי לפגוע בנוחיות
הכניסה למים.
במהלך חודש ספטמבר היו מספר ימי שפל קיצון ,בהם נגלו ראשי האלמוגים אל מחוץ למים .צוות השמורה
עם סירת הרשות ,ובסיוע גורמים נוספים ,קיים מבצע הרטבת השוניות שנחשפו באמצעות יצירת גלים
שהרטיבו את השונית.
השתתפות בתרגיל ים:
צוות שמורת האלמוגים השתתף החמישה תרגילים לטיפול בזיהומי ים שנערכו במהלך השנה.
הדרכה והסברה:
צוות השמורה עוסק כדבר שבשגרה בפעולות הסברה בשמורה על חלקיה .ההסברה מתבצעת מול
המבקרים בשמורה במגע ישיר במהלך סיורי הפיקוח.
כמו כן מבצעים פקחי השמורה הדרכות מרוכזות לקבוצות המבקרות בשמורה ,הכוללות הסברים על כללי
ההתנהגות ושונית האלמוגים .בנוסף ,מתדרך צוות השמורה את כל הצוללים המבקרים בשמורה ,למניעת
פגיעה בשמורה במהלך הצלילה.
צוות הפקחים בשמורה מסייע לצוות ההדרכה המחוזי ,הן בהדרכות חוף ,והן בשנירקולים מודרכים.
במהלך שנת  ,2006בחגים סוכות ופסח יזם צוות השמורה הדרכות ופעולות הסברה ללא תשלום ,הן
בשק"ק והן בחוף הדרומי בנושאי שמירת הניקיון ,שמירה על ערכי הטבע במפרץ ,ובנוסף קיים תשעה ימי
תחרות האוהל הנקי במהלך החגים .בתחרות זו חולקו ששה פרסי מנוי שנתי לשמורות.
צוות השמורה בשיתוף עירית אילת ,בית ספר שדה ,מרכז ההדרכה והמחוז ,יזם והפיק את יום כדור הארץ
בשמורת האלמוגים .ביום זה התקיים הפנינג עם פינות הפעלה רבות בשמורה .הכניסה היתה ללא תשלום,
והאירוע משך מאות מתושבי אילת .מטרת האירוע ,לקרב את תושבי אילת למפרץ לסובב הימי והשמורה.
בטיחות:
בשמורת האלמוגים קיימים נהלי בטיחות ברורים לנושאים השונים .ציוד גילוי וכיבוי אש עובר הכנה וביקורת
שנתית.
ציוד עזרה ראשונה נבדק בקפדנות בדיקה יומית ושבועית ,וכן קיימים כל העזרים הבסיסיים לאיתור טיפול
ופינוי נפגעים ,כגון גלגלי הצלה ,אלונקה ציוד החייאה ומגדל הפיקוח.
במהלך השנה זוהו וטופלו מפגעי בטיחות שונים כגון :מעקים ,ריצוף ,מדרגות בגשרים ,גדרות .פונתה
מדרכה ללא ייעוד שנפגעה בסערה דרומית.
במהלך השנה אירעו שני אירועי פציעה שחייבו פינוי לבית החולים ,ששה אירועי הגשת סיוע לאדם במצוקה
במים ,ואירוע אחד של טביעה .בשנת  2006לא היתה אף תאונה שהסתיימה במוות .כל הנפגעים המוזכרים
בדוח זה התאוששו ,וחזרו לתפקוד רגיל.
במהלך השנה גייס המחוז תקציב לשכירת שירותיו של קבלן חיצוני שיבדוק את תקינותו של מערך העגינה
בשמורה ,הכולל שבעה מצופים .נקבעה תדירות ביקורת של אחת לחודשיים .קבלן הביקורת מעביר את דוח
הביקורת לרשות ,והשמורה מוודאת יישום הליקויים על ידי ועד היאכטות המסחריות .ביקורת תדירה
ומקצועית זו ,תורמת תרומה גדולה להגברת בטיחות העגינה בשמורה ,ומניעת פגיעת כלי שיט בשוניות,
ונפגעים בנפש.
פיתוח:
במהלך שנת  ,2006נפתחה המבואה החדשה בשמורה ,הכוללת את החנות שהקפיצה בצורה חדה את
מכירת המוצרים.
כמו כן ,שולבו במבואה עזרי הסברה הדרכה ותצוגה.
בסיום שנת  ,2006סיים זכיין המזנון את תקופת השכירות ופינה את המבנה ,דבר שאפשר לתכנן את שיפוץ
המבנה והתאמתו לקליטת מרכז ההדרכה של המחוז.
לקראת סוף שנת  ,2006הוחל בהליך היציאה למכרז לבניית כיתת הלימוד בצמוד למבנה מרכז ההדרכה,
זאת לאחר שהושלמו התכניות למבנה.
כוח אדם והשתלמויות:
צוות שמורת האלמוגים הכולל מנהל ,שלוש קופאיות ומתגברת אחת ,שני פקחים ומתגברת אחת ,נותר ללא
שינוי מבחינת אנשי הצוות .הפקח רוני עזרן ,נבחר לתפקיד פקח במכרז ,ועבר למעמד חודשי.
צוות הקופאיות ומנהל השמורה עברו השתלמות מרוכזת לקראת קליטת הקופות החדשות .בנוסף ,עברו
קורס יישומי מחשב מנהל השמורה והקופאית הראשית.
יעדים לשנה הבאה:
מרכז ההדרכה עבר לפעול משמורת האלמוגים בתחילת שנת  .2007בנוסף ,המחוז יוצא למכרז בדבר הקמת
כיתת לימוד בשמורה ,בצמוד למרכז ההדרכה.
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נושאים אלה מתווים את היעד המרכזי של השמורה לשנה הבאה ,והשנים הבאות .שילוב מרכז ההדרכה
בשמורה ,מהווה מכפיל כוח הן בנושא ההדרכה וההסברה במחוז שהם נושאים חשובים ביותר ,והן בנושא
ניצול מטבי של כוח האדם המצוי בשמורה לטובת שיפור העבודה והשרות בשמורה ,תוך הסתייעות הדדית.
פתיחת כיתת הלימוד ,תאפשר קיום הדרכות והרצאות בנושאי ים ומדבר ,תוך הסתייעות בעזרי הדרכה
חדישים ,ובתנאים נוחים.
יעד חשוב נוסף שהוצב לשנת  ,2007הוא קיום כנס בעלי ומנהלי מועדוני צלילה ומדריכים באילת ,שמטרתו
קרוב העוסקים בענף לרשות תוך שיתוף פעולה לשמירת ערכי הטבע בשמורה .שיפור מנגנון תדרוך צוללים
חדשים ,וחיוב כל מדריכי הצלילה לעבור תדרוך פקח בטרם יעבדו בשמורה .שיפור הידע והעשרה בנושא
שונית האלמוגים וכללי ההתנהגות בשמורה.
צוות השמורה ימשיך לשמור בעתיד על הסטאטוס הדומיננטי החיובי של הרשות בשמורה ,תוך שיפור
מתמיד של תדמית הרשות בעיני הציבור ,באמצעות גישה מסייעת ומסבירת פנים למבקר.
יעד נוסף בנושא פיקוח והסברה ,שלמרבה הצער יישומו נדחה משנה לשנה ,הוא הקמת מבנה הסברה
ופיקוח משותף לעירית אילת ולרשות ,שיוצב בעמדה שולטת בחוף הדרומי .מבנה כזה שיאויש בפקח
בשעות העומס ,ישפר באופן מהותי את הפיקוח והשליטה על השטח ,ויתרום תרומה משמעותית לקשר בן
המבקר והרשות.
הכרזת כל שטח השמורה במסגרת תקנות "ים אלמוגים" ,תאפשר שליטה ושמירה טובים בהרבה על
השמורה בעתיד.
חי-בר יטבתה
סיכום נתוני האתר
שנה

2005

2006

שינוי

מבקרים ישראלים

30,266

34,860

+15%

מבקרים תיירים

2,009

2,080

+3.5%

סה"כ מבקרים

32,275

36,940

+14.5%

לינות שטח

אין נתונים

3,733

אין נתונים

הכנסות ממכירת מוצרים

אין נתונים

₪ 68,447

אין נתונים

הכנסות ממכירת מזון

אין נתונים

₪ 72,033

אין נתונים

סה"כ הכנסות חנות

₪ 147,572

₪ 140,480

-5%

הכנסות חניון לילה

אין נתונים

₪ 74,660

אין נתונים

הכנסות אתר )כניסות
והדרכות(
סה"כ תקבולים

אין נתונים

₪ 371,144

אין נתונים

₪ 576,144

₪ 586,284

+2%

הערות ואירועים מיוחדים
-

-

שינוי זניח בסה"כ תקבולים בהשוואה לשנת .2005
כ  13% -מסה"כ התקבולים מקורם בלינות שטח .למרות שאין נתונים מדויקים משנת  2005בנוגע
ללינות ,התקדמות משמעותית בנושא חניון הלילה .ניתן להניח שחלק מהעלייה בסה"כ מבקרים
באתר ,מקורה בלינות השטח.
במהלך חודש פברואר נסגר האתר למבקרים ל  10 -ימים בשל החשש להתפרצות מחלת הפה
והטלפיים.
באפריל מימון הכניסה לאתר ל  4 -ימים בחוה"מ פסח בחסות בנק הפועלים.
במהלך הקיץ עקב מלחמת לבנון השנייה ,כניסות רבות בחינם או בהנחה.
תחילת ספטמבר  -כניסת אסף הברי לתפקיד מנהל חי-בר יטבתה במקום גיל עברון.
במהלך ספטמבר ,תחילת עבודה עם דורון שילוני כמוכרן של לינות שטח .ע"פ הסיכום הוא מקבל
 25%ממחיר הלינה במידה וגם סיפק שירותי שמירה וניקיון .רשאי למכור שירותי אוהל אירוח בדואי
ומזון .דורון מתחיל בבניית שירותים בחניון הלילה במימונו המלא.
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יש לציין שעקב כך שטרם נחתם חוזה עם דורון שילוני חלק מההכנסות בגין לינות השטח עדין לא
שולמו.
יש לשאוף להקמת אוהל אירוח בדואי קבוע השייך לאתר ולנסות לספק את מירב שירותי לינת
שטח בכוחות האתר .במקביל מתקבלות פניות של גורמים מהתחום המעוניינים לשתף פעולה עם
החי-בר או לעבוד מתוכו.
מתקבלת פנייה במהלך חודש נובמבר ממחלבת יוטבתה על האפשרות שישלחו מתנדבים לחי-בר
על בסיס קבוע.
מתקבל אישור של משרד החינוך להגדלת מספר הלנים בחניון הלילה ל .400 -
במהלך חג החנוכה )דצמבר( ,מארחים בחי-בר את צעדת חנוכה של מ.א .חבל אילות ובאופן כללי
מחזקים את הקשר עם המועצה והקהילה בעיקר ע"י העסקת מתנדבים מבית הספר האזורי.
בתאום עם רביב מנהל מחוז דרום הוחלט על הצטרפות למרכז הזמנות של חניוני הלילה מצדה,
ממשית ופארק אשכול .למרות זאת הדבר כמעט ולא בא לידי ביטוי בשל מספר סיבות  :אי עמידה
שלנו בסטנדרטים של חניוני מחוז דרום ,קושי בתקשורת על בסיס ניהול שני יומנים לחניון אחד,
החשש מחוסר היכולת למכור כניסות לאתר ללני החניון.
יש לשאוף למכירה מכסימלית של כניסות לאתר והדרכות לקבוצות שממילא מגיעות ללינת שטח.
נושא תב"ע לחי-בר מקודם באופן רציף ואולם לקראת סוף  2006וכפי הנראה עקב תלונות מצד
תושבי המועצה האזורית ,מבקש ראש המועצה את פינוי מבני המקלחות והשירותים מחניון הלילה
לאחר חג הפסח  ,2007עקב בניה והצבת מבנים לא ע"פ חוק .יש לפעול להשגת פתרונות חלופיים
של מבנים ניידים על מנת לשמור על רצף עבודה סביר בחניון הלילה עד שתאושר התב"ע ,יתקבלו
האישורים ויוקמו מבני קבע ותשתיות הולמות.

סיכום לפי חודשים
חודש
מבקרים
ישראלים
מבקרים
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מזון
סה"כ
הכנסות
חנות
הכנסות
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5
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5
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7
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5
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7
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9
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8
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3
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9
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6
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0
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0
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1
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0
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4

38,77
3
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1
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2
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0
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3

22,940
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0
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5
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8

41,96
5
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1
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2
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5
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1

52,87
1

סיכום נתונים אקולוגיים
מצאי בעלי חיים

מין

סה"כ

צעיר

נקבה

זכר

ראם לבן
ראם סהרה
דישון

39
24
39

9
6
7

14
8
13

16
10
19
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פרא
ערוד
יען
חתול חולות
פנק
תן
שועל חולות
קרקל
שועל צוקים
נמר
זאב
צבוע
שפן
דרבן
קיפוד מדבר
עטלף פירות
פסמון
מריון מדבר
קוצן מצוי
קוצן זהוב
גרביל סלעים
עזניית נגב
נשר
רחם
אוח
בז מצוי
חוויאי
דיה
עקב חורף
תנשמת
כוס
עכן גדול
צפע א"י
שפיפון
אפעה
פתן שחור
תלום קשקשים
זעמן דק
מטבעון מדבר
כוח אפור
חרדון צב מצוי
צב מצוי
זיקית סיני

13
4
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1
2
4
2
3
2
2
2
2
21
2
2
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3
2
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4
1
1
2
2
5
6
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
9
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9
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3
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1
1
1
1
1
1
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3
1
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2
3
1
2
1
1
2
1

1
7
1

1

2
1
3
3

1
1
2
1

1

1

1

1

1

5

4

צבי נגב
נכון לאוקטובר  2006נספרו סה"כ  135צבאי נגב בשמורת יטבתה לפי החלוקה הבאה:
 52צבאים בחי-בר )לעומת  47ביולי .(2005
 83צבאים בשמורה המערבית המגודרת )לעומת  33ביולי .(2005
בספירות האומדן התקבל ממוצע של כ  30 -צבאי נגב בחי-בר.
אין שינוי משמעותי במספר הצבאים בחי-בר והוא יציב בשנים האחרונות .בניגוד לשנת  ,2006בעתיד
תערכנה ספירות אומדן בחי-בר אחת לשלושה-ארבעה חדשים .בשמורה המערבית חל גידול קיצוני במספר
הצבאים מאז נסגרה סביבם הגדר להצלת צבי השיטים .ניתן להסיק כי העדר טורפים בשמורה המערבית
מאז הושלמו עבודות הגידור הוא הגורם העיקרי לעליה החדה .באביב  ,2007במידה וכל צביית נגב תמליט,
עלולים לטפס המספרים לכ  150 -צבאי נגב! צפיפות אוכלוסין שלא נוכל לאפשר .ניתן לאבחן בקלות,
כבר עכשיו ,סימנים של מצוקת מזון באזור זה ויש להכין תכנית מסודרת עם תחילת  2007בנוגע לשחרור
צבאי נגב מן השטח המגודר.
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צבי השיטים
במסגרת תצפיות אקולוג המחוז על צבאי השיטים בשמורה המערבית ידוע נכון לסוף  2006על  16צבאי
שיטים בתחומי השטח המגודר ) 2זכרים 7 ,נקבות 1 ,צעירה ו  6 -עופרים( .בסוף  2005ידוע על  11פרטים
סה"כ והדבר מלמד על עליה משמעותית ביותר בשרידות עופרים של צבי שיטים .מתקבל הרושם שגידור
השמורה המערבית מבין האופציות שהועלו להצלת המין ,היתה בחירה נכונה.
ניטור מי תהום
עין רדיאן  ,(-9.80) -ת ,(-1.01) - 2/ת 2/א' ) .(-7.36) -במטרים(.
לא חלו שינויים משמעותיים בנתונים הנ"ל בהשוואה לשנה הקודמת .משנת  2007יערכו הניטורים הללו 2-3
בשנה.
יומן אירועים אקולוגי

ינואר

 : 4/01חתול חולות זכר ,הורדם לבדיקה עקב בעיות בפה.
 : 11/01ראם סהרה נקבה מתה.
 : 17/01העברת ערוד זכר מתבגר מהחי-בר המרכזי למכלאת ראמי סהרה.
 : 19/01דישון  -נולד עגל זכר.
 : 19/01הגיע נשר מגן החיות התנ"כי.
 : 20/01ערוד זכר שבהפרדה בחצר משק ברח  -הורדם והוחזר להפרדה.
 : 29/01שועל צוקים נקבה עברה לכלוב הקרקל ונטרפה.
 : 29/01ראם לבן זכר בוגר מת.

פברואר

 : 7/02שתי נקבות דישון הועברו לגן החיות התנ"כי.
 : 11/02נולדה עגלת דישון.
 : 16/02פרא  -ניתוח עקירת שתי שיניים לנקבה.
 : 16/02יען  -המתת חסד לזכר שהוחזר פצוע מפרוייקט השבה לטבע.
 : 19/02החי-בר בהסגר עקב התפרצות מחלת הפה והטלפיים באזור.
 : 20-22/02סימון וחיסון ראמים לבנים.
 : 26-27/02סימון וחיסון ראמים לבנים ,דישונים וראמי סהרה וכן הפרדת הזכרים מהנקבות
)דישונים וראמי סהרה(.

מרץ

 : 1/03דישון  -מת זכר צעיר.
 : 1/03ראם לבן -נולד עגל זכר.
 : 6/03המשך סימון וחיסון ראמים לבנים ודישונים.
 : 7/03ראם לבן  -נולד עגל זכר.
 : 8/03דישון  -מת זכר בוגר.
 : 8/03ראם לבן  -מת זכר בוגר.
 : 9/03ראם סהרה  -נולד עגל זכר.
 : 13.03דישון  -נולד עגל זכר.
 : 14/03פרא  -מתה נקבה בהרדמה )המשך טיפול ומעקב לאחר עקירת השיניים(.
 : 20/03ראם לבן  -נולדו שני עגלים .
 : 22/03ראם לבן נקבה מהטבע חזרה לחי-בר )פרט מההשבה(.
 : 23/03שפנים  -החלה עונת ההמלטות.
 : 23/03יען  -החלו בקיעות האפרוחים )לא שרדו(.
 : 28/03ראם סהרה  -נולד עגל זכר.

אפריל

 : 2/04ראם סהרה  -נולדה עגלה.
 : 6/04ערוד זכר  -הסתבך בחוט ברזל ,הורדם וטופל )מכלאת סהרה(.
 : 7/04סיום הסגר פה וטלפיים.
 : 16/04יען  -המתת חסד לזכר ששבר רגל ב"סהרה החדש".
 : 27/04חיסונים לעופות בחי-בר נגד שפעת העופות )למעט יענים(.
 : 30/04ראם לבן  -נולדה עגלה.

מאי

 : 1/05ראם לבן זכר נמצא מת.
 : 9/05ראם לבן נקבה נמצאה מתה.
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 : 17/05נלכד אפעה מגוון )פרט גדול( בכלוב תנים.
 : 21/05בקיעת אפרוחי יענים )לא שרדו(.
 : 23/05עטלף פירות זכר מת.

יוני

 : 5/06רחמים בכלוב דורסים  -נמצאה ביצה בקן ,הביצה לא פורייה.
 : 6/06ראם לבן זכר מת.
 : 7/06ראם לבן  -נולדו שני עגלים )זכר ונקבה(.
 : 10/06ראם לבן נקבה כבת שנה ,נכנסה לכלוב דורסים בשטח הפתוח ושברה רגל .נשלחה
לבי"ח וטרינרי בבית דגן לטיפול .כעבור שבועיים בוצעה המתת חסד.
 : 11/06ראם סהרה  -נולדה עגלה.
 : 14/06דישון  -סיום תהליך ההפרדה בין הזכרים לנקבות.
 : 14/06נעלם דישון זכר מתבגר .נמצא מת בשטח אחרי  6חוד'.
 : 15/06הועברו ליוסי בן שני ערודים זכרים וראם סהרה זכר.
 : 21/06שני היעלים נמצאו מתים בחצר ,כתוצאה מתקיפת זאב )לא נאכלו(.
 : 22/06יען  -בקיעת אפרוחים .נאספו שבעה אפרוחים לגידול .חמישה מהם שרדו ,נשלחו לגן החיות
בקריית מוצקין.
 : 28/06ערוד  -זכר פורה )"נמרוד"( ,הוחזר לחי-בר המרכזי מחצר משק.
 : 28/06דישון  -נולדה עגלה.
 : 29/06מתה נקבת ראם סהרה.
 : 30/06ראם לבן  -נולד עגל.
 : 31/06הועברו לחי-כיף בראשל"צ  :שפנים  -זכר ונקבה ,שועל צוקים  -שלושה זכרים.

יולי

 : 5/07עגל ראם לבן קטן נמצא טרוף.
 : 16/07נקבת ראם סהרה מתה ,כנראה מסתימת הכרס מחוט חציר )נתיחה בוצעה ע"י ריק(.
 : 22/07ראם לבן  -נולד עגל.
 : 24/07דישון  -נולד עגל.
 : 31/07דישון  -נולד עגל.

אוגוסט

 : 1/08פרא  -נולדה סייחה ומתה כעבור שבועיים .
 : 1/08חתול חולות  -הגיע זכר צעיר מגן החיות התנ"כי.
 : 11/08דישון  -נולדה עגלה.
 : 26/08כרוון  -נמצא מת בתצוגה.

ספטמבר

 : 4/09חתול חולות  -זכר מת )הפולני(.
 : 4/09בז מצוי  -קיבלנו שלושה פרטים מגן החיות התנ"כי.
 : 12/09נשר  -עקב בעיות במבל-פיט ,נשלח לאוניברסיטת ת"א.
 : 21/09חסידה חלשה שהייתה בשיקום לא מצליחה לעוף .נשלחה לאפק.
 : 25/09פרא  -נקבה זקנה מתה.

אוקטובר

 : 2/10המלטה של ראם לבן ,הוולד כפי הנראה מת.
 : 3/10נשלחו לגן הזואולוגי בב"ש עשרה שפנים ,קיבלנו מהם פתן שחור נקבה.
 : 5/10כרוון  -מאחר ונשאר פרט אחד ,הוא הועבר לאוניברסיטת ת"א.
 : 12/10חוויאי נמצא בבריכות החמצון של יטבתה טבול בחומר שומני וטופל ,אך לבסוף מת מהרעלה.
 : 15/10חוויאי שנמצא כנ"ל ,נשלח להמשך טיפול באפק אך גם הוא מת מהרעלה.
: 16/10דישון צעירה מתה )לא טרופה(.
: 17/10חדירת טורפים  -זאב ותן .נמצא ראם לבן זכר בוגר טרוף.
: 18/10ראם לבן  -נולדה עגלה.
 : 19/10זיקית ברחה מחדר עכברים.
 : 20/10ראם לבן צעירה נמצאה טרופה.
: 23/10ערוד  -המלטה של ולדה מתה.
: 27/10פרא נתפס במלכודת רגל בחי-בר המרכזי ,תוך כדי ניסיון להרדימו השתחרר לבד.
: 31/10ראם לבן  -נולד זכר ,נעלם כעבור חודש.

נובמבר

 : 11/11אוח  -ברח במהלך הניקיון ,נתפס והוחזר בשלום לכלוב.
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17/11
18/11
21/11
22/11
24/11
27/11
28/11
29/11

:
:
:
:
:
:
:
:

יענים  -המזון הוחלף לתערובת בקר )במקום תערובת אבקתית(.
מת דישון זכר בוגר.
הועברו לספארי בר"ג שישה ראמים לבנים זכרים בוגרים ושני ערודים זכרים.
המשך הפרדות בין זכרים ונקבות בראמי הסהרה.
חתול חולות  -הזכר נעלם.
המלטה של ראם לבן ,העגל כנראה מת.
קרקל  -הגיעו שלושה גורי קרקל )אחים(,מגן החיות בחיפה ,שני זכרים ונקבה.
ראם סהרה  -נולד עגל.

דצמבר

 : 10/12נטרף דישון זכר צעיר.
 : 12/12יען נקבה מהשטח הפתוח שסובלת מניקור נוצות ע"י יענים אחרים ,הועברה לשיקום במרכז טורפים.
 : 14/12טיפולים וטרינריים לפרא צולעת וראם לבן עם אפצעס.
 : 20/12קרקל  -הזכר המבוגר הסוכרתי מת.
 : 24/12היתה המלטה של ראם סהרה ,העגל כנראה מת ונמצא טרוף יום למחרת.
 : 25/12הזיקית האחרונה ששרדה מתה.
 : 30/12צביית נגב הגיעה פצועה לחי-בר לאחר שנלכדה במלכודת רגל על גדר המערכת .לבסוף הומתה
המתת חסד.
הערות וסיכום לאקולוגיה
גידור השמורה המערבית מראה אופטימיות בדבר הצלחת פעולת ההצלה של צבאי השיטים .השטח
המגודר )כ  4 -קמ"ר( ,סטרילי מטורפים ומאפשר שרידות עופרים גבוהה ביותר .כאמור לעיל,
שרידות זו נכונה גם לעופרי צבי הנגב ,דבר שידרוש בהקדם שחרור פרטים מתוך האזור המגודר.
פעולות דילול זאבים בשטח זה הופסקו לעת עתה.
תחזוקת גדר צבי השיטים באחריות החי-בר .אחת לשבוע נערך סיור לבדיקת שלמות הגדר הפיזית,
מדידת מתח בגדר החשמלית ובדיקת שקתות מים בתוך השטח .בעתיד שאיפה לאחריות של
אקולוגית חי-בר על ניטור צבאי השיטים במקום אקולוג מחוז.
חודשים רבים בשנת  2006הופעלו בחי-בר מלכודות טורפים )דלת ורגל( ,על מנת לנסות ללכוד זאב
אשר כפי הנראה למד כיצד לחדור לשטח וטרף מספר פעמים עגלים צעירים של ראם לבן ,דישון
וראם סהרה וכן על מנת להמשיך ולדלל שועלים מצויים על בסיס קבוע .תפעול ,בדיקת וריענון
המלכודות גוזל זמן רב אך אין מקום להנחות בנושא ויש לשאוף להשלמת שיפוץ הגדרות ושערי
השמורה בהקדם.
יש לבחון מחדש כלכליות ,יעילות וזמינות השירות הניתן ע"י "החקלאית" בנוסף ובמקביל לווטרינר
רשות.
אקולוגית חי-בר מצויה בשלב מתקדם של איסוף ותיעוד הנתונים על מצאי בעלי החיים הצמחוניים
בשטח הפתוח כולל מחשוב ניהול העדרים במהלך .2007
עקב המשכיות השבות ראם לבן ,יש לדאוג להמשך רבייה מוצלחת ושמירה על עדר יציב ובריא.
מן הראוי לתת את הדעת באופן מקצועי ככל האפשר על מצב רביית הערודים .אוכלוסיית הערודים
בחי-בר הצטמצמה לכדי  3פרטים ואין שרידות צעירים.
הפרדת זכרים מנקבות בראם סהרה ובדישון הושלמה על מנת להגביל התרחבות עדרים שאינם
מיועדים להשבה.
להקת היענים בעודף אמנם יש לדאוג לאיסוף אפרוחים מחודש לצורך הרכבת קבוצת השבה
עתידית בגידול ללא מגע אדם .יש לדון בנושא ולבחון את המשך דרכנו בנושא השבת היענים
לקראת פיילוט מספר  2ולאחריו .שנת  2006התאפיינה ברמת רבייה ושרידות אפרוחים נמוכה
יחסית ,כפי הנראה עקב צמצום השטח הפתוח.
במהלך השנה חלה התייעלות בנושא תזונת העדרים בשטח הפתוח הן מבחינת האיכויות והן
מבחינת הכמויות .התייעלות זו תימשך ב .2007 -
בשנה החולפת צומצם מספר בעלי החיים בחצר המשק .יש להמשיך בכך על מנת לצמצם בעלויות
תפעול מיותרות ולשמור את השטח הנ"ל לצורכי טיפולים או פרוייקטים ייחודיים.
החלה העברת הדורסים מכלוב הדורסים הישן בשטח הפתוח לכלוב הדרומי הקרוב למרכז
הטורפים .זהו כלוב חדש ואסתטי יותר .במהלך  2007תושלם ההעברה כמו גם הכשרת דרך
המבקרים אל הכלוב החדש.
ביולוג מחוז דרום דרור הבלנה ופקח הר הנגב נמרוד בן אהרון הגיעו לקראת סוף שנת  2006לטובת
התחלת ניסוי בשטח הפתוח על למידת הקשר בין ראמים למצנחים בצבעים שונים עקב מקרי
ההסתבכות של ראמים לבנים בטבע במצנחי פצצות תאורה של חיל האוויר.
עקב חיסכון במים ,מלחמות במזיקים והעובדה שהחי-בר הוא שבי ,הופסק ה  Over Flow -בשקתות
שבשטח הפתוח .במהלך  2007יותקנו מחשבי השקיה בקווי המים אל השקתות על מנת למנוע
איבוד מים משמעותי בזמן פיצוץ.
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נעשו במהלך  2006שיתופי פעולה רבים עם גורמי חוץ וארגונים מקבילים )גן החיות התנ"כי,
הספארי ,גן החיות בחיפה ,קריית מוצקין ועוד( .עיקר שיתופי הפעולה היו בנושא העברות בע"ח
וייעוץ מקצועי וכן התכנסויות מקצועיות )כנס גני חיות ארצי( .יש להמשיך ולחזק קשרי עבודה אלו.
בתחילת  2007תיבנה תכנית אקולוגית בשיתוף אקולוג מחוז ,ווטרינר הרשות ,אקולוגית חי-בר
ומנהל חי-בר על מנת להתוות את הדרך באופן מקצועי .יש לדון בניהול עדרים )הגבלות רבייה,
גודל עדרים( ,תזונת בע"ח ,טיפולים ווטרינריים שיפור תצוגות בע"ח בכלל וזוחלים בפרט ועוד.
יעדים נוספים לשנת  - 2007אכלוס טרריומים בזוחלים חסרים )חרדון צב הדור ,חרדון מדבר ,חרדון
סיני ונחשים שונים( ,חיזוק הקשר עם חטיבות מדע ואכיפה ,כתיבת חוברת נהלים מקצועיים
אקולוגיים )טיפול בבע"ח ,תזונה ,ניהול עדרים ועוד( וכן הגדרת והקמת פרוייקט אקולוגי-חינוכי-
תיירותי חדש בחי-בר.

תחזוקה ופיתוח
-

-

-

-

-

הושלם פרוייקט גידור צבי השיטים הכולל גדר רשת סרוגה ושמלה ביחידה אחת וכן גדר חשמלית
חיצונית בהיקף כולל של יותר מ 10-ק"מ .במקביל "סופח" שטח זה של שמורת יטבתה לפיקוחו
ואחריותו של מנהל חי-בר יטבתה ,עם כניסתו של אסף הברי לתפקיד.
גדר חשמלית ישנה בשמורה המערבית )צבי השיטים( ,פורקה לחלוטין ,אוחסנה והשטח נוקה.
בחניון הלילה הוצבה מכולה עם  12תאי שירותים במימונו של דורון שילוני )מוכרן לינת שטח(.
למרות שע"פ חוק עלינו לפנותה אחרי פסח ) 2007יחד עם  2מכולות המקלחות( ,הדבר משרת
אותנו עד אז בכל לינת שטח בחניון ,גם במתן שירות לקבוצות המגיעות ישירות דרך החי-בר ולא
דרך דורון שילוני.
הוצבו שלטי חיצים מעוצבים מברזל להכוונה בשטח הפתוח.
הוצבו שלטי התנהגות בכניסות למרכז טורפים ולשטח הפתוח.
בכלוב הקרקלים נערך גיוס מחוזי לטובת כיסוי גג הכלוב ברשת מחשש לבריחה )עם כניסתם של
גורי הקרקל החדשים מגן החיות בחיפה(.
הוזמנו חומרי גידור לצורך השלמת העבודות בגדר המערבית באזור חצר המשק.
המשך עבודות שיפוץ ושדרוג כלובים – חידוש כלוב הדרבנים הושלם ותצוגת כח אפור/חרדון צב
מצוי בתהליך.
סגירת חשבון של רט"ג עם ח .ממרוד בע"מ )קבלן גדרת צבי השיטים(.
הוחלפה משאבת מים בבריכת שפני הסלע.
סגירת חצר החנות ברשת צל.
הוספת כירות גז במטבח חניון הלילה ותאורה בסביבת דירת האירוח.
נעשו מספר שדרוגים בתשתיות החשמל לשיפור הבטיחות והתפעול כגון בחניון הלילה ובתעלת
טורפים.
הוחלפו מדחסי המקפיא ע"פ הצעת מחיר שנשלחה בתקופת גיל עברון.
תכנון ותחילת עבודה באזור מבואת האתר .דגש על הכוונת המבקרים ע"י ניתוב ,גינון ושילוט האזור.
נבחנו מספר שדרוגים בתעלת טורפים הכוללים החלפת החיפוי )קנדקס( ,ריצוף בעץ וצביעת קירות
הבטון .בשאיפה לתקצב ולבצע במהלך שנת .2007
התקבלו מספר הצעות מחיר להחלפת מכולות הצוות .ארון החשמל הראשי של החי-בר נמצא
במכולה הקיימת ויש לשקול כיצד מתקצבים ומבצעים את ניתוק וחיבור החשמל מחדש לאחר
החלפת המכולות.
שיפוצים נוספים שנבחנו ועומדים על הפרק  :שיפוץ לשירותי אתר ,הסדרת מבואת האתר )שער
כניסה ,שילוט וגינון( ,שדרוג חניון הלילה )צובר גז לאספקת מים חמים והקמת אוהל אירוח בדואי
קבוע( ,שיפוץ חנות האתר ועיצובה כולל סביבת החנות וסידור מחדש של דמויות החיות בקרבת
כביש הערבה וכביש הגישה לחי-בר.
שילוט בכלובי מרכז הטורפים יחודש במהלך .2007

כוח אדם
בתחילת  2006נקלטה לחי-בר ליאת הנסון לתפקיד אקולוגית .בעברה מטפלת ומנהלת מחלקה בגן
החיות התנ"כי.
העובדת רונית דיגה נקלטה לעבודה כממלאת מקום בחנות האתר.
בספטמבר עזב את החי-בר איתי טסלר ,עובד יומי עקב יציאה ללימודים.
במהלך אוגוסט סיימו שני ש.ש) .טום ועפר( את שירותם בחי-בר והגיעו שניים חדשים  :נטלי יבין
ואייל אורן.
בספטמבר  2006החליף אסף הברי את גיל עברון בניהול החי-בר.
קליטת שי קבסה כעובד יומי בספטמבר.
באוקטובר עזב הש.ש .אייל אורן את החי-בר בשל אי שביעות רצונו מאופי וקושי העבודה.
לקראת סוף השנה מאושר גיוס עובד נוסף על בסיס תקציב משק סגור )חניון הלילה( ,נערכים
ראיונות.
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בתאום עם הנהלת המחוז סוכם על עזרת פקח )גיל עברון  -נחלים גדולים( ,ליום עבודה בשבוע
בחי-בר.
נבחנת האפשרות לגייס עובדי הבטחת הכנסה .במהלך  2006עבדו  4עובדי הבטחת הכנסה )בו
זמנית( ,לתקופה של שלושה חודשים ותרמו רבות בצוות לביצוע המטלות היומיות הלא מקצועיות.
במסגרת חיזוק הקשר עם מ.א .חבל אילות נקלטים להתנדבות בחי-בר כ  12 -ילדים בכיתות ה'-ו'
של בית הספר מעלה שחרות לשעתיים בשבוע )על בסיס שנתי( .הפרוייקט ביוזמת קרן ספיר
ממתנ"ס המועצה ובעזרתה של טלי אלון  -רכזת מתנדבים .התקבלה פנייה גם ממחלבת יוטבתה
לגבי התנדבות באתר במסגרת פרוייקט תרומה לקהילה אך טרם סוכם דבר.
בשנת  2007נוכל לקלוט בחי-בר  3ש.ש .ועד סוף  2006יש אחד שמעוניין .קיים קושי רב בגיוס ואולי
יש לחשוב כיצד מושכים ש.ש .לחי-בר .עלתה האפשרות ששנת השירות תהיה במחוז אילת באופן
כללי כאשר ניתן להעסיק את כל הש.ש .בכל רחבי המחוז לפי רצונם והצרכים .הדבר יביא גם
לגיוון בעבודתם וגם לחיזוק הפן החברתי.
יש לבחון גיוס של בני שירות לאומי במקום ובמקביל לש.ש .אשר משרתים שנתיים.
באופן כללי צוות החי-בר הורחב וכיום מסוגל לקדם את האתר בכוחות עצמו מעבר לתחזוקה
היומית השוטפת.
במקביל לסידור העבודה החודשי ,הונהג סידור עבודה יומי-שבועי הכולל את המטלות הקבועות
כמו גם פרוייקטים גדולים יותר ומטיל אחריות ישירה על העובדים באשר לביצוע המשימות .הדבר
תרם להתייעלות עבודת הצוות.
אירועים משמעתיים חוזרים ונשנים בין העובדים הקבועים נתי מיכל וליאת הנסון על רקע חברתי.
היחסים העכורים בין השניים פוגעים באווירת הצוות ובביצועיו .יש להביא לידיעת העובדים כי אין
מקום בחי-בר להתנהגויות הללו.
מתוך כוונה לקדם את האתר לאיזון כספי ותוך אמונה בפוטנציאל התיירותי הקיים בו ,מן הראוי
להגדיר מנהל לתחום קליטת הקהל בחי-בר הכפוף למנהל החי-בר .היקף המשרה המתבקש לעת
עתה הוא חצי משרה ותחומי העיסוק הרלוונטיים הם שיווק ,ניהול החנות ,התקנת נהלי עבודה
בחניון הלילה ,ייצוג החי-בר מול גורמים רלוונטיים במטה הארגון )קהל וקהילה ,כספים ,שיווק ועוד(
ועבודות משרד ומחשב.
יש לשאוף להגדלת מספר התקנים )עובדים קבועים( ,בחי-בר .בעבר היו יותר ומספרם קוצץ
מסיבות שונות.
תודה למחוז אילת על התרומה הרבה וההיענות בקיום גיוסי מחוז בכל עת ולכל מטרה בחי-בר.

ביטחון ובטיחות
כיסוי ארגז חול לילדים באופן קבוע עקב סיור שערך שמוליק שפירא באתר .יש להמציא אישור תקן
בטיחות לשימוש במתקן הנ"ל או לפנותו.
שער יציאה מ"סהרה חדש" לחי-בר הצפוני )הישן( בשטח הפתוח ,נסגר באופן קבוע למבקרים עקב
בעיות התמצאות.
התקבלה דרישה משירותי כבאות אש להתקנת גלאים וספרינקלרים במספר מוקדים באתר )ארון
חשמל ,מגורים בחצר משק ודירת אירוח( .הצעות מחיר נאספו והועברו לידי ברוך כפרי.
נערכות ביקורות סדירות של שירותי הכבאות לבדיקות ציוד כיבוי וגז.
ניסיונות רבים לתאום הדרכה לצוות בנושא כיבוי אש מול מפקד תחנת יוטבתה בינתיים ללא
הצלחה .יש בתום ההדרכה התיאורטית לבצע סיור רלוונטי באתר ולהעלות שאלות.
יש לשקול הצבת עמדת כיבוי אש בחצר המשק בקרבת ריכוז בלות החציר.
בוצעו עבודות רבות על מנת לשפר את תשתיות החשמל באתר עם דגש על העלאת רמת הבטיחות
למשתמש )צוות ומבקרים( .ניתוק וחיבור החשמל הראשי באתר )במכולת צוות( ,הינו פרוייקט
מורכב ויקר שיש לתכננו ולתקצבו בהתאם ב  .2007 -יש לכלול בעבודה זו גם שיפוץ או החלפת
לוחות חשמל ראשיים.
נעשו מספר שדרוגים בנושא בטיחות בכלובי מרכז הטורפים  -דלת כניסה לחצר צבועים ,גדר כלוב
תנים ,תקרת רשת בכלוב קרקלים ,נעילת טרריומים של נחשים ומכרסמים ועוד .יש לקדם פעולות
נוספות הן בנושא בריחות של בע"ח והן בנושא בע"ח מסוכנים.
מנהל ואקולוגית החי-בר עובדים על חיבור נוהל בריחת חיה מסוכנת מכלוב לחי-בר .טרם הושלם.
בשנת  2006נכתבו ע"י אקולוגית החי-בר נהלי עבודה ברורים ומסודרים בנושא בטיחות בעבודה עם
בע"ח .נהלים אלו מוטמעים בצוות העובדים באופן קבוע ומתעדכנים לפי השינויים.
הוצבו שני שלטי התנהגות באתר  :שלט לנכנסים לתעלת הטורפים ושלט לנכנסים לשטח הפתוח
המזכיר למבקרים את איסור הירידה מהרכב בשטח מחשש למגע לא רצוי עם בע"ח.
בחי-בר יוטבתה נמצאים שני עובדים חמושים באופן קבוע )אסף הברי  -מנהל החי-בר ושי קבסה -
עובד יומי(.
יש לבדוק במהלך שנת  2007כיצד ניתן לשפר את ההפרדה הפיזית בין חניון הלילה לבין אזור
החנות ותעלת הטורפים .מבחינה חוקית באחריות בתי ספר הלנים באתר להימצא ולהישאר בשטח
החניון בכל זמן ואולם גם באחריותנו וברצוננו למנוע את הקלות שבה ניתן לדלג גדרות ושערים
בקומפלקס החנות והכניסה לתעלה.
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תחום אכיפה
תכנית העבודה לשנת  2006הציבה מספר יעדים:
 .1ניתוח אפיון השטח והכנת תכנית עבודה על פיו.
 .2שיפור והגברת הפיקוח על פעילות מטיילים ,צבא ,חופים וים ,מניעת ציד.
 .3שיפור יכולות המענה.
 .4שיפור המענה המקצועי  -הכשרת פקחים ומתגברים והגברת פעילות המתגברים.
 .5חיזוק הקשר עם משטרת ישראל ורשויות אכיפה.
 .6סיורי שופטים ומשטרה.
 .7שיפור האמצעים והציוד.
 .8סחר בלתי חוקי בבע"ח – פיקוח במעברי הגבול.
אפיוני השטח של אזורי הפיקוח וניתוחם הוצגו בפני המנכ"ל .תכנית העבודה נבנתה בחלקה במתכונת
חודשית ובחלקה במתכונת שבועית כאשר ניתן דגש גם על נושא עונתיות ומתן מענה מתאים בעונות
בהן יש עומס מטיילים ונופשים במחוז ,בעיקר בהרי אילת ובחופים .התכנון כלל פיקוח מוגבר וממוקד
על חניוני לילה בתקופת טיולי בתי ספר ,פיקוח ממוקד על טיולי  4X4בכל המרחב היבשתי בתקופות
החגים ופיקוח מוגבר בסיוע שוטרים ומתגברים בחופים ובשמורת האלמוגים בתקופות החגים.
הפיקוח השוטף היה מבוסס על כח האדם הקבוע של הפקחים במחוז ותגבור פקחית יחידת הטיולים
אשר סייעה בפיקוח חניוני לילה ופיקוח על מטיילים בשטח .בתקופות החגים תוגבר הפיקוח בשטח
בעזרת אנשי מטה המחוז )מנהל מחוז ,אקולוג( ובעזרת פקח ניטור יתושים ופקחית הטיולים.
במהלך שנת  2006היו מספר חילופים בכח אדם ,מעבר פקחים בין אזורי פיקוח ותחלופת פקחים
בשמורת האלמוגים.
במסגרת שיפור יכולות המענה נערכו מספר סיורי פיקוח אוויריים בסופי שבוע .יש לבחון הסתייעות
בפיקוח אווירי גם בתקופות החגים ,באזורי טיולי רכבי .4X4
הכשרות והשתלמויות לקחים – בשנת  2006היה מתוכנן להתקיים מחזור נוסף של התלמוד פקחים
ותיקים באכיפה אך לא בוצע .כמו כן היתה מתוכננת השתלמות מחוזית של יומיים בשיתוף עם מחוז
דרום אך עקב שינויים בתכנון ומלחמת לבנון ,ההשתלמות לא בוצעה.
בחודש מרץ  2006התקיים באילת קורס אכיפה שהיה מיועד במקור להכשרת פקחים מתגברים.
הקורס שאורגן ונוהל ע"י המחוז וחטיבת האכיפה איפשר גם להכשיר עובדים מן המחוז אשר לא היו
אוכפי חוק מוסמכים וכן השתתפו בו מספר פקחים מהמרכז והצפון .סה"כ השתתפו בקורס  17איש ע"פ
החלוקה הבאה:
• עובדי מחוז אילת – 5
• מתגברים למחוז אילת – 5
• פקחית טיולים – 1
• עובדי מחוזות אחרים – 6
קיום הקורס באילת איפשר להכשיר בבת אחת מספר רב יחסית של אוכפי חוק במחוז ,דבר אשר לוקה
בדרך כלל עקב המרחק מהמרכז ובעיות תקציביות אשר מקשות על שיתוף מספר כזה של עובדים
ומתגברים.
במסגרת הידוק הקשר עם רשויות האכיפה התקיים יום עיון אחד לסגל הפיקוד של מרחב אילת במשטרת
ישראל .ביום העיון קיבל סגל הפיקוד הרצאות ממנהל המחוז וממונה האכיפה על מבנה הרשות והמחוז ,ועל
עבודת המחוז בשמירת הטבע וכן נערכה סקירה על חוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,חוק הגנת חיית הבר,
סמכויות הפקחים בחיקוקים אלו ונהלי שת"פ עם המשטרה .לאחר ההרצאות התקיים סיור במרחב הימי
בסירת הרשות.
מרחב אילת של משטרת ישראל גם השתתף בקורס האכיפה אשר נערך במחוז ע"י מתן הרצאות בקורס
של קצין החקירות ,קצינת מרכז שירות לאזרח ואיש מעבדת הזיהוי הפלילי.
בנוסף למשטרת ישראל התקיים שת"פ עם אגף הדיג של משרד החקלאות .במסגרת זו תוקנו ע"י האגף
מספר תקנות חדשות לדיג במפרץ אילת אשר עיקרן – סגירת אזור נמל הנפט לדיג ,איסור דיג ברובים,
איסור דיג רשתות מהחוף וצמצום דרסטי של בעלי רשיונות דיג למפרץ אילת .פקחי אגף הדיג ירדו לאילת
וקיימו ארבעה מבצעי פיקוח משותפים במפרץ.
על אף שבתכנון השנתי היה מתוכנן סיור שופטים במחוז אילת ,הסיור לא יצא לפועל ,הן מסיבות של
חוסר זמן ותיאום בין המחוז לבין חטיבת האכיפה והן בגלל פרוץ מלחמת לבנון אשר פגעה בעבודה
השוטפת ובתכנית.
בשנת  2006היה המחוז אמור להשלים את הצטיידות הפקחים והמטה בציוד ייעודי לפיקוח ואכיפה.
התכנית כללה בעיקרה הצטיידות באצעי ראיית לילה חדישים ,ציוד צילום ועוד .עקב דחיית אישור תקציב
המדינה נדחה ביצוע הרכישה לחציון השני של שנת  2006ולאחר מלחמת לבנון הוקפאו כל הרכישות ולכן
לא בוצע אף אחד מפרטי תכנית השלמת הציוד .הרשימה כולה הועברה לתכנית .2007
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מלחמת לבנון השניה
בתקופת המלחמה נרתם המחוז ,כמו שאר המחוזות לעזרת מחוז צפון בכיבוי השריפות .מנהל המחוז
ופקחים נוספים שהו בצפון בתורנות ותגברו את צוותי הפקחים שם .באותה תקופה פעל המחוז בצמצום
ונעשו עבודות הפיקוח ההכרחיות בלבד .יש לציין כי עקב המלחמה הגיעו אלפי אנשים לאילת אך הדבר לא
השפיע כמעט על עבודת שמירת הטבע כיון שמרבית אלו שהגיעו לאילת בעקבות המלחמה לא יצאו
מגבולות העיר לשטח וגם בחופים השפעתם היתה מועטת.
בשנת  2006היתה עליה קלה במספר אירועי אכיפה במרחב היבשתי וכן ניתן לראות כי גם אנשי המטה
ומתגברים נטלו חלק באירועי אכיפה .מרבית אירועי האכיפה הם כרגיל במרחב המפרץ ובעיקר באזור
שמורת האלמוגים .להלן חלוקת תיקי האכיפה במחוז:

אבי
יגאל
רוני
סיני
דודו
רונן
אייל
עודד
אסף
גיל
ראובן
גיא
מולכו
שירי
נעם
סה"כ

סיכום תיקי אכיפה במחוז אילת 2006
ב.מ .דוחות סה"כ תיקים
אזהרות
119
7
53
59
63
5
11
47
52
0
20
32
18
0
4
14
15
1
2
12
11
0
3
8
2
0
0
2
1
0
1
0
3
0
1
2
1
0
1
0
3
1
2
0
2
0
1
1
2
0
0
2
1
0
0
1
28
7
9
12
321
21 108
192

מחוז אילת חלוקת תיקים לפקחים 2006
120
100
80
60

דוחות

40

ב.מ.
אזהרות

20
0
אבי

יגאל

סי ני

רו ני

דו דו

רו נן

אייל

עו ד ד

גיל

אסף

גיא
אובן
ר

ולכו
מ

שי רי
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מחו"ה אילת
הדרכות חיצוניות:
גוף מודרך
גני ילדים – חוף נקי
תלמידים  -יסודי
תלמידים – חט"ב
תלמידים  -תיכון
חיילים
מבוגרים
קייטנות
משפחות
חוף נקי  -מועדוני צלילה
חוף נקי – בתי ספר
מתנ"ס חבל איילות
עזר לחברה להגנת הטבע
סה"כ

מספר ימי הדרכה

הערכת מספר מודרכים

6
81

210
2549

2
21

46
310

1

20

35
78
36
4
264

756
2888
654
7433

הדרכות פנימיות
הדרכות פנמיות
הדרכות בחיוב אגף שיווק
מחו"ה מצפה רמון
שמורת חי בר יטבתה )כולל
סוכות וחנוכה(
שמורת חוף האלמוגים
סה"כ

מספר מודרכים

ימי הדרכה
27
3
58

1134

99
197

3116
4250

הדרכות ללא תשלום
הדרכות
צבא
מועדונית
סה"כ

מספר ימי הדרכה
21
43
64

מספר מודרכים
380
310
690

סה"כ הדרכות לשנת :2006
סה"כ

12,373

525

* הערה :סיכום ללא חודש יוני.
סה"כ הכנסות  -הדרכות חיצוניות ) ₪ 30,000 :לא כולל חודש דצמבר (.
סה"כ הכנסות – חיוב פנימי )חי בר יטבתה  ,חוף האלמוגים ,מצפה רמון ושיווק( ) .₪ 72,382 :לא כולל
דצמבר (.
סה"כ הכנסות – חוף נקי ) .₪ 15,430 :לא כולל דצמבר (.
לא בוצעה העברה לזכות מרכז הדרכה אילת ,עבור הדרכות "חוף נקי" והדרכות פנימיות לשנת – 2006
הנושא בטיפול.
בחודשי הקיץ של שנת  ,2006בוצע חילוף של מנהלת מרכז הדרכה.
בחודש יוני סיימה גב' רונית כהן את תפקידה ברט"ג.
מילאה את מקומה גב' אורית רוזנשטוק לתקופה של כשלושה חודשים.
כיום מנהלת מרכז הדרכה מחוז אילת יעל וינקלר.
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במרכז ההדרכה בחודשים הקיץ שירתו שתי מדריכות .שי עופר שירתה כבת שנת שירות ורותם גרינברג
כחיילת .במהלך הקיץ שי התגייסה ורותם נשארה לבדה למשך שלושה שבועות .באמצע אוגוסט שי חזרה
למרכז ההדרכה בתור חיילת ורותם נשלחה לשרת כמשקית בקורס הכשרת מדריכים למשך שבועיים.
בסוף אוגוסט החל קורס מדריכים אזורי בהרי אילת באחריות בית ספר שדה אילת של החברה להגנת
הטבע .משך ההכשרה כחודשיים .
בסוף אוקטובר נוספו למרכז ההדרכה שני בני שנת שירות ושתי חיילות.
צוות ההדרכה הצעיר השתלב מהר בעבודות של מרכז ההדרכה ומורל הצוות גבוה.
בנוסף להדרכות השוטפות והאירועים ) סוכות ,חנוכה  ,ט"ו בשבט , ( ...צוות ההדרכה קיבל משימות כגון:
הכנת עזרים ,מערכי הדרכה ולמידה עצמית ,במטרה לעלות את רמת המקצועיות של כל מדריך ושל מרכז
ההדרכה.
המדריכים הציגו בפני מנהלת מרכז ההדרכה את מערכי ההדרכה לפני כל טיול וקבלת משוב ע"י הגוף
המודרך.
בשנת  , 2006חלה ירידה של  45%לעומת שנת  2005במספר הטיולים של בתי הספר המקומיים ,עקב
קיצוץ בתקציב של משרד החינוך.
בהדרכות למועדוניות ,צבא ,חוגים ,שמורות הטבע חי בר יטבתה וחוף האלמוגים כמעט לא היו שינויים
בכמות ההדרכות .
חוף נקי * :הרצאות ים לקורסי צלילה – כפר הצוללים ,מרינה דייברס ,סיאם ולאקי דייברס  ,התקיימו באופן
סדיר בכל חודשי השנה .ההרצאות התקיימו במצפה התת ימי על ידי צוות ההדרכה.
* פעילויות לבתי ספר יסודיים באילת וניקוי החוף הדרומי ) .באחריות רונית (.
* פעילות לגני הילדים -פעילות ערכית לגני הילדים בנושא "חוף נקי "  .פעילות ראשונה לעשרה גני ילדים
נערכה בחודש דצמבר.
תוכן הפעילות – העברת מסרים חינוכיים באמצעות חוברת הפעלה "שגית השקית".
לשנת  2007מתוכננים עוד שלושה מערכי הדרכה לכל גן.
חודשי ם יולי – אוגוסט :עיקר ההדרכות התקיימו בשמורת חוף האלמוגים.
היה עומס רב על הבנות – אורית ואני סייענו רבות לשנירקולים.
מחוז אילת סייע לקייטנת עובדי הרשות באילת בלוגיסטיקה והדרכה.
חודשים ספטמבר  -אוקטובר :פעילות מצומצמת בשל תקופת החגים .הכנות לקראת חג סוכות בשמורת חי
בר יטבתה.
עיקר העבודה בחודשים הנ"ל של מנהלת המרכז התמקדה בתכנון טיולים לשנת  2006-2007רכזות לבתי
ספר מקומיים .בנוסף למידה עצמית על האזור והכרת מסלולים בהרי אילת.
העבודה עם מועדוניות רווחה ,מועדוני צלילה והרצאות לצבא התקיימו באופן סדיר.
חודשים נובמבר  -דצמבר :הדרכות לבתי הספר היסודיים .רוב ההדרכות בחודש הנ"ל התקיימו במצפה
התת ימי .בנוסף הכנות לקראת חג חנוכה בשמורת חי בר יטבתה .
הצוות הבוגר ומנהלת המחו"ה הצטרפו להדרכות הראשונות של הצוות הצעיר.
הסברה/שיווק/גרפיקה
•
•

הוצאו  35הודעות לעיתונות .מתוכם התפרסמו כ –  120כתבות.
שילוט הסברה בנושא מניעת האכלת יעלים:
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•

שילוט הסברה בנושא שמירת חולות כסוי:

•

שילוט הסברה בנושא שמירת חולות סמר:

•

שלטי גדר צבי שיטים:

•

חוברת עבודה "מסעה של שגית השקית בשונית האלמוגים"  +פרסום באתר:
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: פרסום באתר+כללי התנהגות לצוללים

•

 רוסית, אנגלית,בר יטבתה בעברית-דיסקים וקלטות שמע – קלטות הסברה שמורת טבע חי
.והשלמת דיסקים – אנגלית ורוסית

•

Hai-Bar Yotvata Nature-Reserve
Safari Tour map

SC I M I T AR H O R NE D O R YX
A CA C IA A C A C I A
D O RC A SS G A Z E L L E
A DD A X
A CA C I A A CA C I A
O S TR IC H

W H I T E O RY X

O NA G ER
S OM A LI W I L D AS S

O NA G E R

W H I T E O RY X
S C I M I T AR H O R NE D
O RY X

A DD A X

S O M AL I W I LD A S S

Dark
Room
Predator’s
Center

AC AC I A AC AC I A

Par ki ng
Cash &
Store
E ntrance

O S T RI C H

T H E AR AV A RO AD

Start of
Safari
Tour

T H E A R AVA R O A D

SAM AR
AC AC I A AC AC I A
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אוגדן מידע למפעילי רכבי שטח:

•

שלטי חוצות – נמל אילת:

• 2שלטי חוצות גדר מזרחית נמל אילת

פעילות חוף נקי
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•

מגנטים לחלוקה )כולל חלוקה לתושבי אילת דרך כרטיסי תושב אילת(.

•

 20מכוונים ברחבי העיר.

•

 20מדבקות לצפרדעים.

•

 10שלטים לחביות לשאריות מדורה.
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•

 5באנרים מדוע אסורה האכלת דגים.

•

 2באנרים עושים סוף למדורות על החוף.

•

יום כדור-הארץ בשמורה – שלטי הכוונה והסברה  -דגי מפרץ אילת:
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•

חג השבועות – הכנת כרטיס מידע והנחה  +הכנת ערכות לחלוקה:

•

•

כרטיס תחרות צילומים תת ימית )סאנדיסק( – כרטיס משתתף:

פרסום מבצע הסברה בחודשי הקיץ  +תודה למשתתפים:
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הצטרפו למבצע הסברה
לשמירה על שוניות האלמוגים
והחוף הדרומי באילת
במסגרת מבצע הסברה
שיערך בחודשי הקיץ ,בימי שבת,
אנו מזמינים משפחות אילתיות
להצטרף למבצע ההסברה
ולעזור לנו לשמור על החוף והים.

באילת הולכים

על חוף נקי

משפחותאילתיותאשר ישתתפובפעילות
יקבלומנוימשפחתישנתי
לכלשמורותהטבע והגניםהלאומייםבארץ.

מספר המקומות מוגבל!
ל פ ר טי ם ו ה ר ש מ ה 0 8 - 6 3 7 3 9 8 8 :
מ חו ז

•

אי ל ת ,ר שו ת ה ט ב ע ו ה ג נ י ם

פרסום חגים:
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ל"ג בעומר
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3
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•

גרפיקה למבצעי ניקיון:

ביטוח באחריות הצולל

ביום ששי 14 ,לאפריל ,בשעה  10:00ייערך מבצע ניקיון תת ימי בחופי
אילת.
המבצע מיועד לצוללים מוסמכים בכל הדרגות
אויר ומיכלי צלילה יסופקו חינם ע"י רשות הטבע והגנים.
קופון לאויר ניתן לקבל בדלפק שמורת האלמוגים החל משעה .09:00
לפרטים נא לפנות אל:

057-7762301
נעם משי
אבי גדליה שמורת האלמוגים 057-7762334

•

גרפיקות לפרסומים:
בטן גב

שמורת טבע חוף אלמוג

בטן גב

ערוץ 7

חוברת אתרים
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כביש 90

אופל עסקים

שונות:
•

משחק זיכרון חי בר

•

משחק מחוזי
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בניית מערכי הדרכה בנושא מובייל דגי נייר ויצירת פרחים מניילון עבור רשת ישרוטל:

שלט כניסה חנות אלמוגים:

דף עבודה "בעקבות העקבות"

דף מידע לעובדים זרים בתאית ובסינית
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היחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים-הסיירת הירוקה
כל לי
.1
.2

.3
.4
.5

.6

.7
.8
.9

גם שנת  2006כקודמתה התאפיינה באירועים דרמתיים במישור המדיני והצבאי שהשפיעו משמעותית
על פעילותה של הסיירת הירוקה.
 14מעובדי הסיירת הירוקה גויסו למלחמת לבנון השנייה ומהנשארים נדרש להמשיך את העשייה
הרצופה בפעילות תוך השתתפות פעילה ואינטנסיבית בכיבוי שריפות בצפון הארץ .פעילות זו השפיע
על תפוקות הסיירת ברבעונים .4 ,3
אנשי הסיירת המשיכו ללוות את הליכי מציאת חלופות הולמות למתיישבי גוש קטיף הן בהובלת
סיורים והן באיתור שטחי עיבוד ובמקביל ליווי הקמת הישובים החדשים.
הסיירת התבקשה גם ב 2006 -לבצע מעקב אחר הקצאת  30מלמ"ק מים לנגב במסגרת זו עסקו
המרחבים דרום ומרכז בבדיקה ובקרה של הבקשות מ 2005 -ו.2006 -
בג"צ ריסוסים – במהלך אפריל  2007התקבלה תשובת בג"צ לנושא הריסוס מהאוויר של שדות
הנפלשים בזריעה .תשובת בג"צ אינה מאפשרת ריסוס מהאוויר ,אי לכך יש להמשיך ולבצע את פינוי
הפולשים בעזרת כלים אגרו-טכניים ומהקרקע על כל המשתמע מהכך.
מתפ"א – מנהלת תאום פעולות האכיפה מהווה נדבך חשוב בסיוע המשטרתי לפעולות הסיירת .טרם
מוצא מלוא הפוטנציאל של הפעילות בנושא .נמשך הליך הלימוד תוך ניסוי ותהייה של נוהלי העבודה
המשותפים .במהלך החודשים הראשונים של  ,2007החלה כניסה הדרגתית ואיטית של מתפ"א גם
למחוז צפון במ"י ,במקביל הוחל בעמ"ט במשרד הבט"פ במעורבותו של שר הבט"פ לביצוע פינוי של
ריכוז משמעותי בנגב וכניסתו לאחד הכפרים המוכרים.
מרעה – במהלך  2006הוחל בבניית נוהל רעיה בשטחי אש רב שנתי לאחר עבודת מטה ממושכת מול
הצבא סוכם הנוהל וב 2007-הוחל בהפעלתו.
ועדת המנכ"לים – לאחר הפסקה של כ 8 -שנים ,כונסה ועדת המנכ"לים לסיירת הירוקה ונחתמה
האמנה לתאום פעולות היחידה.
לאחר שנים רבות בה מנסה הסיירת לקבל סמכויות במסגרת חוק התכנון והבניה ,הסכים מנכ"ל
משרד הפנים להסמיך את פקחי הסיירת הירוקה לביצוע אכיפה במסגרת החוק.

סיכו ם פ עילות שנת  2006וינואר -א פ רי ל 2007
 .1מנהל מקרקעי ישראל
א .במהלך  2005/6נפלשו בזריעה כ 6000 -דונם אדמות מדינה ופונו באמצעים אגרו טכניים כ 4500-דונם.
בשנת העיבודים  2006/7נפלשו כ 4000 -דונם ,בעיקר בשטחי אש ומיעוטם בשטחי מדינה בסייג .כל
השטחים הללו פונו באמצעים אגרו-טכניים.
ב .תביעות נוגדות – הסיירת ממשיכה לבצע את מסירת הזימונים לדיוני ביהמ"ש לעניין התביעות
הנוגדות .מטלה שגם ב 2006-גזלה זמן ומשאבים רבים .עד היום הוסדרו למעלה מ 45,000 -דונם.
ג .לאחר איגום תקציבי של ממ"י ומשרד המשפטים )בתחילת  (2007ואישור התקציב ,נערכת הסיירת
לקליטת  2פקחים ייעודיים לנושא מסירת הזימונים לביהמ"ש.
 .2משרד הביטחון
א .טיפול בפינוי פולשים למטווח  81לאחר פלישה המונית של כ 20,000 -ראשי צאן למטווח – בעונת
הרעיה  .2006הערכות הסיירת ומשרד החקלאות מבעוד מועד )ובמסגרת עבודת המטה שבוצעה
בצבא( נכנסו למטווח  81כ 6000 -ראשי צאן בהיתר למשך  41יום ויצאו בזמן המיועד ב.2007 -
ב .פינוי פולשים בזריעה ממטווח  81לאחר הודעת צה"ל כי אין באפשרותו לאפשר שימוש חקלאי
במטווח ולאחר שממ"י לא חידש חוזים .למעט ק.דביר שם התגלתה בעיה משפטית בהקשר למשבצת
המאושרת של הקיבוץ.
ג .המשך טיפול אינטנסיבי בגניבות ברזל משטחי אש בתאום מ"י – למרות שחלה ירידה משמעותית
בכמות הגניבות.
ד .בניית תכנית רב שנתית לרעייה ועיבודים בש"א בתאום מז"י ואג"ת והפעלתה.
ה .טרם הסתיים הליך עדכון מפות ש"א בצפון.
 .3משרד החקלאות
א .במהלך  2005יוצב מערך החוקרים בסיירת כיום עובדים מול חוק ההתיישבות  3חוקרים שסיימו את
הליכי קליטתם באופן מלא.
ב .טיפול שוטף בחוק ההתיישבות החקלאית ובקרקעות מוברות.
ג .לא קודם יישום החלטות ועדת מרעה צפון לרה-ארגון שטחי המרעה בגליל ובגולן .למעט תכנית
פרטנית בחוות הניסיונות כרי דשא ,כפר הנשיא וטובא זנגריה במסגרתה ויתרה החווה על כ4000 -
דונם שטחי מרעה לטובת מרעה טובא זנגריה.
ד .טיפול בבקשות חדשות ובקרה על הבקשות הישנות לנושא תוספת מים לחקלאי מערב הנגב.
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ה .טיפול בעדר הבדואי בדרום ובמרכז – טופלו כ 130,000-ראשי צאן בשנים ) 2006סיום העונה
באוקטובר( ו – ) 2007תחילת העונה בסוף פברואר(.
 .4מנהלת תאום פעולות אכיפה
א .שיתוף מתפ"א במבצעים בתחומי הפעילות השונים של הסיירת )מובא"ר ,תשתיות וכו'(.
ב .השתתפות פעילה בהליכי קבלת ההחלטות ובמתווה מדיניות מתפ"א.
 .5הקרן הקיימת לישראל
א .טיפול באכיפה אינטנסיבית ויעילה בתחומי יערות קק"ל )יצירת לחץ לטיפול משפטי( .התקיימו מספר
דיונים במהלך  2007למיסוד נוהלי עבודה בין יח' הפיקוח בקק"ל לבין הסיירת הירוקה לקידום
הטיפול בתיקי התביעה.
ב .שת"פ בטיפול בממשקי רעיה בשטחי יער וחורש ובשטחים הפתוחים.
ג .פינוי פלישות ותיקות מיערות קק"ל )אילנות ,יער חורשים וכו'(.
ד .פינוי שוטף של פולשים ומסיגי גבול מיערות קק"ל.
 .6משרד התשתיות/איכוה"ס
א .טיפול בקרקעות פרטיות תוך התמקדות באזורים :תפן ,ג'וליס ,ירכא בצפון חולות אשדוד ואשקלון
במרכז.
ב .מיסוד מחודש של תקציב הפעולות לשנת ) 2007ועדת מכרזים וכו'(.
 .7משרד הפנים
המשך שת"פ באיתור והריסת מבנים לא חוקיים )לאחרונה התקבלה הסכמת מנכ"ל משרד
הפנים להסמכת פקחי הסיירת לחוק תו"ב(.
 .8רשות המים/מקורות
א .טיפול שוטף בהיבט המקרקעיני של רצועת המוביל הארצי.
ב .שיפור יכולת האכיפה לא קודמה – לא ניתן להגיש טופסי התראה ע"י הפקחים.
 .9רשות הטבע והגנים
א .הכנת סקר מצבי בשמורות וגנים כחלק מקבלת אחריות מקרקעינית בגנים ובשמורות – הוכנו 15
סקרים לגנים ושמורות.
ב .סיוע בפיקוח השוטף יחד עם פקחי המחוזות.

הסיכום המובא לעיל לא יכול היה להתבצע ללא עבודתם המסורה של
עובדי הסיירת הירוקה ושמירתם ללא לאות על קרקעות המדינה.

.6

סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית;

מטרות
שימור ,הגנה ושיקום המגוון הביולוגי ,ערכי הטבע ,המורשת והנוף האופייניים לישראל בגנים הלאומיים,
בשמורות הטבע ובשטחים הפתוחים.
טיפוח ופיתוח גנים לאומיים ושמורות טבע על היבטיהם התוכניים ,חשיפתם ,שימורם והכשרתם לקהל
הרחב.
שמירת קרקעות המדינה.
הכשרה וטיפוח מערך העובדים תוך גיבוש שייכות ותרבות ארגונית.
חתירה ליציבות כלכלית המבוססת על הכנסות עצמיות ועיגון תמיכה ממשלתית.
יעדים כלליים:
שיפור תדמית הרשות כלפי פנים וכלפי חוץ.
מיצוב תרבות ארגונית תוך חתירה להישגיות ומצוינות.
ייזום שינויי חקיקה במטרה להתאימם לייעוד ולמציאות המתהווה.
הגדרת מדדי ביצוע לכל תחומי הפעילות
המשך הטמעת החשיבה הכלכלית ליצירת מקורות תקציב נוספים והגברת ההכנסות מדמי כניסה
ומהכנסות משלימות
יעדי שימור וממשק:
איתור שטחים ואכרזתם כגנים לאומיים ושמורות טבע לפי סדר עדיפויות.
השלמת תכניות שימור מיטביות שטחים פתוחים מחוץ לשמורות ולגנים וקידום מסגרות משותפות לניהולם.
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קידום תוכניות ממשק לשמורות ,גנים ולמיני צומח וחי.
שיקום ושיחזור בתי גידול לפי תכנית רב-שנתית.
שימור ושיחזור אתרי עתיקות בתחומי הגנים והשמורות
קידום מחקרים וסקרים הנוגעים לבעיות שמירת טבע ומורשת לפי תכנית רב שנתית.
מימוש מדיניות משק המים של הרשות והסדרת נושא ההקצאות.
כריתה יישום ותחזוקה של אמנות לשיתופי פעולה עם גורמים משיקים.
השתתפות במאמץ העולמי להגנה על המגוון הביולוגי.
טיפול בבעיות הסובב הימי והחופי.
יעדי הפיקוח ואכיפת החוק:
הגנה על מקרקעי הרשות הגנים והשמורות המוכרזים והמאושרים.
הגנת חיית הבר וערכי הטבע המוגנים באשר הם והגנת ערכי המורשת בתחומי גנים ושמורות.
השתתפות במאמץ העולמי להגנת מינים בסכנת הכחדה.
הגברת הביטחון והבטיחות לעובד ולמבקר בגנים ובשמורות.
יעדי הפיתוח והטיפוח:
הכשרת אתרים חדשים לקליטת קהל .
שדרוג אתרים קולטי קהל קיימים וטיפוחם.
התייעלות באחזקת אתרים.
יעדי הפעילות הכלכלית של הרשות:
גיבוש ויישום התפיסה האסטרטגית של הפעילות הכלכלית ברשות
פיתוח מיזמים ומוקדי עניין ערכיים באתרי הרשות.
טיוב הניהול הכלכלי ברשות.
המשך ההתייעלות הכוללת הגברת הכנסות מדמי כניסה ומהכנסות משלימות.
המשך תהליך הטמעת החשיבה הכלכלית בשאיפה לעצמאות כלכלית.
הפעלת עצמית של מיזמי הרשות על בסיס כדאיות כלכלית.
שיפור השירות למבקר ככלי להגברת ההכנסות .
בניית מערך גיוס משאבים כזרוע כלכלית מהותית.
יעדי החינוך ,ההסברה ומודעות הציבור:
חיזוק מערך מרכזי ההדרכה.
הרחבת מסגרות "אתר  -קהילה".
הידוק הקשר עם מערכת החינוך.
טיפוח הקשר עם בני הנוער והצבא.
גיבוש תכניות הסברה לציבור.
הקמה וטיפוח שדולה ירוקה.
יעדי משאבי אנוש:
טיפוח העובד הכשרתו וקידומו.
כריתת הסכם העבודה הקיבוצי ומימושו.
פיתוח שדרת הניהול ברשות.
מיצוב תקן הבסיס.

 . 7תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת ;
להלן דברי ההסבר להצעת תקציב מעודכנת לשנת  2006והצעת תקציב שנת :2007
מקורות כספיים:
 .1צפי התקבולים לשנת  - 2006על פי הנתונים העומדים לפנינו ,עקב המלחמה בצפון נגרמה ירידה
משמעותית במבקרים החל מחודש יולי  . 2006לאור זאת ,אנו צפויים לסיים את שנת  2006בכ5.3 -
מליון מבקרים במקום  6.8מליון אשר נחזו .הירידה המשמעותית בכמליון מבקרים בתיירות נכנסת
ו 0.5 -מליון מבקרים ישראלים ,כתוצאה מכך צפי התקבולים לשנת  2006צפוי להיות כ 62.5 -מליון
.₪
 .2צפי התקבולים לשנת  2007מניח גידול איטי בתיירים לכלל של כ 0.5 -מליון תיירים )ממוצע שנת
 2003ושנת  ,( 2004וכמות המבקרים הישראלים על פי תכנון שנת  – 2006ללא גידול -סך של 67
מליון ש"ח.
 .3סיבסוד כניסות תלמידים  -קבלת תקציב של  3מליון  ₪בגין כניסות תלמידים מסובסדות
לאתרי הרשות  .סכום זה נמוך מהסכום הנדרש של  8מליון  ,₪והרשות תבחן שינוי בתימחור
הכניסות של התלמידים בהתאם.
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 .4תקציב ממשלתי -על פי בסיס סיכום מ 5.9.2004 -עם האוצר התקציב השנתי המועבר לרשות
במגמת ירידה ,וכך מבסיס של  63מליון ) ₪צמוד למקדמי התייקרות( תוכנן לרדת ל 57 -מליון
נומינלי שהם  61מליון ) ₪נתוני .( 2007
 .5כיסוי גרעון הרשות -על פי נתוני התקבולים הצפויים הרשות צופה לגרעון אשר נגרם כתוצאה
מירידה בכניסת מבקרים לאתרים בשנים  . 2007 – 2006כיסוי גרעון זה יתחלק כדלקמן:
•
•
•

שנת – 2006גרעון של  24מליון  ₪בגין ירידה במבקרים ובנוסף הוצאות ישירות ועקיפות
של  2.5מליון  ₪בגין המלחמה – סה"כ  26.5מליון ש"ח -גרעון זה יכוסה על ידי השלמת
תקציב ממשלתית בסך של  21.5מליון  ₪מחד ,והתייעלות הרשות בסך של כ 5-מליון .₪
שנת  – 2007גרעון חזוי של  28מליון  ₪בגין ירידה במבקרים -גרעון זה יכוסה על ידי
השלמת תקציב ממשלתי בסך של  24מליון  ₪ובנוסף התייעלות הרשות ב 4 -מליון .₪
התייעלות הרשות – על פי תוכנית בסעיפי תוכניות עבודה ,צמצום העסקת עובדים יומיים,
התייעלות מחוזות ,וצמצום הוצאות אירגוניות.

 .6תקציבי אוצר מיוחדים:
• תקציב החלפת רכבים  6מליון ) ₪סוף שנת ( 2006
• תקציב מיחשוב –  6מליון ש"ח
• תקציבי פיתוח נוספים מותנים ע"י אג"ת בבדיקה של חברה חיצונית.

 .8הוצאות הרשות לשנה הקודמת והצפויות בשנה הנוכחית
שימושים:
שכר עבודה
 .1תוספת של  2מליון ש"ח בשכר בשל מימוש ההסכם הקיבוצי לשנים ) 2007 , 2006לשנת 2008
תוספת נוספת של  1מליון  ,(₪על פי סיכום עם הממונה על השכר.
 .2זחילת שכר ותוספות יוקר כ 2.6 % -מבסיס . 2006
 .3מצבת כח אדם – ברשות  435משרות קבועות  99 ,משרות יומיות ,וכ 120 -משרות מותנות בתקציב
חיצוני .עלות השכר בתקציב הרגיל הינה  , ₪ 100,269ובתקציבים המיוחדים כ 16 -מליון ₪
בתקציבים החיצוניים.
 .4מצבת הרכבים  -ברשות )לרבות יחידות במימון חיצוני כדוגמת סיירת ירוקה  ,יחידות ניטור ופיקוח
תשתיות(  148 :רכבי שטח 66 ,רכבים מסחריים 38 ,רכבים רכים ) 15רכבי ליסינג רכים(  ,ו66 -
טרקטורים ,מיול ,וכלים מיכניים.
קניות:
.1
.2
.3
.4

אומדן מקדם קניות של  , 0%עם זאת צפי התייקרות בסעיף הדלק )בלבד( של . 20%
תוכניות עבודה -קיטון של  1מליון ש"ח לעומת הצעת התקציב המתוכננת לשנת . 2007
תקציב ייעודה ורזרבה 2 -מליון  ₪לרכבים )על פי הסכם עם אג"ת( 0.5 ,מליון  ₪רזרבה.
לא נלקחה בחשבון עלות חברה חיצונית לתוכנית רב שנתית )על פי בקשת האוצר(.

על הנתונים וההנחות דלעיל ,בנוי תקציב  2007באיזון בין סך המקורות וסך השימושים כדלקמן:
מק ור ות כ ס פיי ם :
 .1הכנסות הרשות

1.1

הצעת
תקציב
מעודכנת
11.06 2006

הצעת
תקציב
מעודכנת
11.06 2007

תקציב רגיל

 1.1.1תקבולים מאתרים

62,400

67,000

 1.1.2תקציב ממשלתי

44,811

44,811

 1.1.3שונות :תקורה ,כרטיסי תייר..

5,000

6,200

 1.1.4אגרות ציד והיתרים

3,000

2,500

 1.1.5פקוח ערכי טבע  ,הכנסות עצמיות

5,700

7,500
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 1.1.6תקציב ממשלתי השלמה * 1

10,793

5,630

 1.1.7תקציב ממשלתי השלמה **2

21,500

24,000

153,204

157,641

1.1

סה"כ תקציב רגיל

1.2

תקציב תכנון שמור ופתוח
9,400

9,400

1.2.1

תקציב ממשלתי

789

789

1.2.2

תקציב מיועד משאבי מים

13,000

15,000

1.2.3

תקציב מיועד שיקום בתי גידול

 1.2.4תקציב פתוח במימון חיצוני

44,050

47,270

1.2

סה"כ תקציב פתוח

67,239

72,459

1.3

תקציבים מיוחדים

1.3.1

הכנסות סיירת ירוקה

14,858

15,155

1.3.2

הכנסות יחידות במימון חיצוני

11,984

13,484

1.3.3

הכנסות מחקרים

1,750

1,850

28,592

30,489

249,035

260,589

1.3

סה"כ הכנסות תקציבים מיוחדים

1

סה"כ הכנסות

שימ ו שי ם :
 .2הוצאות הרשות

2.1

תקציב רגיל

הצעת
תקציב
מעודכנת
11.06 2006

הצעת
תקציב
מעודכנת
11.06 2007

2.1.1

הוצ' אחזקת אתרים שכר

50,032

52,718

2.1.2

הוצ' אחזקת אתרים תפעול

15,349

15,822

2.1.3

הוצ' פקוח מחוזות שכר

21,342

22,221

2.1.4

הוצ' פקוח מחוזות תפעול*

20,520

20,529

2.1.5

הוצ' ארגוניות שכר

24,160

25,330

2.1.6

הוצ' ארגוניות תפעול*

12,751

12,521

2.1.7

תוכניות עבודה ואחרות

4,550

6,000

 2.1.8הוצאות נזקי מלחמה
2.1.9

יעודה לרכבים ורזרבה

2.1

סה"כ תקציב רגיל

2.2

תקציב תכנון שמור פתוח

2,500
2,000

2,500

153,204

157,641

2.2.1

הוצאות שימור ופתוח

2.2.2

הוצאות מיועדות משאבי מים

789

2.2.3

תקציב מיועד שיקום בתי גידול

13,000
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2.2.4

הוצ' פתוח במימון חיצוני

2.2

סה"כ פיתוח

2.3

תקציבים מיוחדים

44,050

47,270

67,239

72,459

2.3.1

הוצאות סיירת ירוקה

14,858

15,155

2.3.2

הוצאות יחידות במימון חיצוני

11,984

13,484

2.3.3

הוצאות מחקרים

1,750

1,850

28,592

30,489

249,035

260,589

2.3

סה"כ הוצאות תקציבים מיוחדים
סה"כ הוצאות

 .9דברי הסבר להצעת תקציב 2007
ההצעה נבנתה על סמך ההנחות הבאות:
מקורות כספיים:
 .7צפי התקבולים לשנת  - 2006על פי הנתונים העומדים לפנינו ,עקב המלחמה בצפון נגרמה ירידה
משמעותית במבקרים החל מחודש יולי  . 2006לאור זאת ,אנו צפויים לסיים את שנת  2006בכ5.3 -
מליון מבקרים במקום  6.8מליון אשר נחזו .הירידה המשמעותית בכמליון מבקרים בתיירות נכנסת
ו 0.5 -מליון מבקרים ישראלים ,כתוצאה מכך צפי התקבולים לשנת  2006צפוי להיות כ 62.5 -מליון
.₪
 .8צפי התקבולים לשנת  2007מניח גידול איטי בתיירים לכלל של כ 0.5 -מליון תיירים )ממוצע שנת
 2003ושנת  ,( 2004וכמות המבקרים הישראלים על פי תכנון שנת  – 2006ללא גידול -סך של 67
מליון ש"ח.
 .9סיבסוד כניסות תלמידים  -קבלת תקציב של  3מליון  ₪בגין כניסות תלמידים מסובסדות
לאתרי הרשות  .סכום זה נמוך מהסכום הנדרש של  8מליון  ,₪והרשות תבחן שינוי בתימחור
הכניסות של התלמידים בהתאם.
 .10תקציב ממשלתי -על פי בסיס סיכום מ 5.9.2004 -עם האוצר התקציב השנתי המועבר לרשות
במגמת ירידה ,וכך מבסיס של  63מליון ) ₪צמוד למקדמי התייקרות( תוכנן לרדת ל 57 -מליון
נומינלי שהם  61מליון ) ₪נתוני .( 2007
 .11כיסוי גרעון הרשות -על פי נתוני התקבולים הצפויים )ר' סעיף  , ( 1הרשות צופה לגרעון אשר
נגרם כתוצאה מירידה בכניסת מבקרים לאתרים בשנים  . 2007 – 2006כיסוי גרעון זה יתחלק
כדלקמן:
•
•
•

שנת – 2006גרעון של  24מליון  ₪בגין ירידה במבקרים ובנוסף הוצאות ישירות ועקיפות
של  2.5מליון  ₪בגין המלחמה – סה"כ  26.5מליון ש"ח -גרעון זה יכוסה על ידי השלמת
תקציב ממשלתית בסך של  21.5מליון  ₪מחד ,והתייעלות הרשות בסך של כ 5-מליון .₪
שנת  – 2007גרעון חזוי של  28מליון  ₪בגין ירידה במבקרים -גרעון זה יכוסה על ידי
השלמת תקציב ממשלתי בסך של  24מליון  ₪ובנוסף התייעלות הרשות ב 4 -מליון .₪
התייעלות הרשות – על פי תוכנית בסעיפי תוכניות עבודה ,צמצום העסקת עובדים יומיים,
התייעלות מחוזות ,וצמצום הוצאות אירגוניות.

 .12תקציבי אוצר מיוחדים:
• תקציב החלפת רכבים  6מליון ) ₪סוף שנת ( 2006
• תקציב מיחשוב –  6מליון ש"ח
• תקציבי פיתוח נוספים מותנים ע"י אג"ת בבדיקה של חברה חיצונית.
שימושים:
שכר עבודה
 .5תוספת של  2מליון ש"ח בשכר בשל מימוש ההסכם הקיבוצי לשנים ) 2007 , 2006לשנת 2008
תוספת נוספת של  1מליון  ,(₪על פי סיכום עם הממונה על השכר.
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 .6זחילת שכר ותוספות יוקר כ 2.6 % -מבסיס . 2006
 .7מצבת כח אדם – ברשות  435משרות קבועות  99 ,משרות יומיות ,וכ 120 -משרות מותנות בתקציב
חיצוני .עלות השכר בתקציב הרגיל הינה  , ₪ 100,269ובתקציבים המיוחדים כ 16 -מליון ₪
בתקציבים החיצוניים.
 .8מצבת הרכבים  -ברשות )לרבות יחידות במימון חיצוני כדוגמת סיירת ירוקה  ,יחידות ניטור ופיקוח
תשתיות(  148 :רכבי שטח 66 ,רכבים מסחריים 38 ,רכבים רכים ) 15רכבי ליסינג רכים(  ,ו66 -
טרקטורים ,מיול ,וכלים מיכניים.
קניות:
.5
.6
.7
.8

אומדן מקדם קניות של  , 0%עם זאת צפי התייקרות בסעיף הדלק )בלבד( של . 20%
תוכניות עבודה -קיטון של  1מליון ש"ח לעומת הצעת התקציב המתוכננת לשנת . 2007
תקציב ייעודה ורזרבה 2 -מליון  ₪לרכבים )על פי הסכם עם אג"ת( 0.5 ,מליון  ₪רזרבה.
לא נלקחה בחשבון עלות חברה חיצונית לתוכנית רב שנתית )על פי בקשת האוצר(.

על הנתונים וההנחות דלעיל ,אנו צפויים לאיזון בין סך המקורות וסך השימושים.

.10מקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המינהליות הכתובות שלפיהן
פועלת הרשות הציבורית כאמור בסעיף  6לחוק;
מטה רשות הטבע והגנים ,חטיבת המנהל והכספים ,עפ"י תאום מראש.

תיאור ומטרות של מאגרי המידע של הרשות הציבורית ,הרשומים לפי חוק
.11
הגנת הפרטיות ,התשמ"א ;1981

מאגר מידע מספר  - 100672קובץ רישוי ציד לרישיונות ציד והיתרי ציד מיודים והיתרי סחר יבוא וייצוא של
חיות בר.
מאגר מידע מספר  - 100673קובץ רישום עבירות לפי חיקוקי טבע ומורשת והרשעות שניתנו על ידי בתי
משפט.
מטרת שניהם לשימוש תובעים מורשים ולהצגה לבתי משפט בהרשעות קודמות במסגרת ניהול תביעות
פליליות לפי החוק.

 .12קרנות ומלגות שבמימון הרשות הציבורית;
לא הוקצו מלגות.

 .13תמיכות שנתנה הרשות הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת ,לרבות
פירוט שמותיהם של המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם;
לא ניתנו תמיכות למוסדות ציבור בשנת הדו"ח.

 .14רשימת החוקים שהשר ממונה על ביצועם;

חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח -1998ותקנותיו ,החוק להגנת חיית
הבר ,תשט"ו -1955ותקנותיו.

 .15דיווח הממונה על הפעלת החוק

הכנת דוח הפעילות השנתי של הרשות.
טיפול בבקשות במסגרת חוק חופש המידע.
בשנת  2006התקבלו  20בקשות למידע לפי החוק ,וכולן נענו.
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