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 2008דין וחשבון שנתי לשנת 

כנדרש על פי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים 
, ועל ידי חוק חופש המידע, 8, בסעיף 1998ואתרי הנצחה, התשנ"ח - 

 5, בסעיף 1998התשנ"ח - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

נערך, מחומר שהוכן על ידי כל יחידה, על ידי דר' אליעזר פרנקנברג, הממונה על יישום חוק חופש המידע 
ברשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים 

 
 2009 יולי
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שלום רב, 

 

 

, הדו"ח מפרט כתמיד את מבנה 2008מצ"ב דו"ח הפעילות המסכם של רשות הטבע והגנים לשנת העבודה 

הרשות, את תחומי האחריות והמעמד הסטטוטורי בשמורות וגנים. 

 

הפעילות מוצגת לפי תחומי העיסוק והתפקידים ממדע ואקולוגיה דרך תכנון ופיתוח, אכיפה ופיקוח, שיווק 

והתייעלות כלכלית. 

 

 התמקדה בעיצוב הארגון כמוביל מייעץ, מעריך,מוקד ידע, ומידע – הטמעה ויישום.  2008שנת 

 

 

בשנה זו עסקנו במספר נושאים מרכזיים: 

 

 – הובלה על ידי מנהלים באמצעות מרכזי החינוך. עיצוב וחיזוק הזרוע החינוכית. הכנת תוכנית שנת חינוך

חינוכית לבתי הספר, הטמעת האתרים כשדות למידה, יצירת מודעות לחוויה החינוכית בחניוני הלילה 

והובלת אירועי שישים למדינה. 

 

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

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

 

 8 - בשנה זו נעשה מאמץ הישגי לאיזון כלכלי  ולמוכנות להתאוששות בתיירות, הרשות קלטה איזון כלכלי

 מליון מבקרים בשטחים הפתוחים. 8מליון מבקרים  באתריה ו 

 

 בשנה זו התמקדנו בהכשרות בתחום הניהול והשליטה בקרב מנהלים לצורת קידום הניהוג הכשרות – 

והניהול המקצועי והאיכותי. 

 

 – בנייה, עצוב, חיזוק ומיסוד נוהלי עבודה. הקמת חטיבת משאבי אנוש ובעלי תפקידים השלמת בניין הכוח

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

המשפטית ובדוברות וההסברה. הקמת היחידה לטיפול במפגעים סביבתיים – " יהלום". 

 

בנוסף התאפיינה שנה זו בחשיפת מיתוג הרשות ומיצובה באתרנו, הוכנו תוכניות מגירה ושת"פ למצבי חירום 

ונעשתה עבודת תקינת כוח אדם ומשאבים לאור סיום עבודת הסקרים של חברה חיצונית ויישום מסקנותיה 

בתיאום עם האוצר.  

 

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

 

 

  תודה,

 

 אלי אמיתי 

מנכ"ל רשות הטבע והגנים  
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תוכן העיניינים: 
 

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

 בראש אגפים, יחידות ויחידות סמך הרשות;
 
 תיאור תחומי האחריות של הרשות הציבורית; .2
 
 לחוק 3לפי סעיף   מענה של הרשות הציבורית ודרכי ההתקשרות עמה, לרבות מעניהם של הממונה .3

 ודרכי ההתקשרות עמם; ושל בעלי תפקידים אחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור,
 
וכן מענים ודרכי  לגבי יחידות ברשות הציבורית, הנותנות שירות לאזרח - פרישתן הגאוגרפית, .4

 ההתקשרות עם כל סניפי היחידות;
 
  סקירת עיקרי פעילות הרשות הציבורית בשנה החולפת; .5

דוברות 
תקשוב 

היחידה לפיקוח על פעילות חוץ בית ספרית 
משאבי אנוש 

התחום המדעי 
תכנון ופיתוח 

אכיפה ופיקוח 
מינהל וכספים 

קהל וקהילה 
מחוזות הרשות 

צפון  •
מרכז  •
יהודה ושומרון  •
דרום  •
אילת  •

 
 . סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית;6

 
 .  תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת;7

 
 .  פירוט הוצאותיה של הרשות הציבורית בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב;8
 
 . תקציב הרשות הציבורית לשנה הנוכחית;9
 
פועלת הרשות הציבורית  .  המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המינהליות הכתובות שלפיהן10

  לחוק;6כאמור בסעיף 
 
הגנת הפרטיות,   התשמ"א   . תיאור ומטרות של מאגרי המידע של הרשות הציבורית, הרשומים לפי חוק11

1981; 
 
. קרנות 12

 
. תמיכות 13

  
 . רשימת החוקים שהשר ממונה על ביצועם;14

 
 . דיווח הממונה על הפעלת החוק;15
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תפקידים בכירים,  . פירוט מבנה הרשות, אגפיה, יחידותיה ויחידות סמך שלה; שמות בעלי1

העומדים בראש אגפים, יחידות ויחידות סמך הרשות; 
 

 על ידי איחוד רשות הגנים הלאומיים ורשות 1998הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים הוקמה בשנת 
". 1998שמורות הטבע על פי "חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח - 

 
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, 

 עד נחל 40בית קמה, נחל שקמה, גבול יו"ש, נחל ישי וים המלח בצפון, באר מנוחה, צומת ציחור, כביש 
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 

, לשמירה על קרקעות המדינה 1976היחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים (הסיירת הירוקה) שהוקמה בשנת 
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 
 חטיבת התכנון והפיתוח כוללת את אגף המקרקעין, אגף הפיתוח, תקציבים. והרכב, אגף הכספים ואגף ה

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 

שוב. תיקה
 

 . תיאור תחומי האחריות של הרשות הציבורית;2
 

"לטפל בכל ענייני שמורות הטבע והגנים הלאומיים ולקדם את ענייניהם,  תפקידיה של הרשות לפי החוק
לאתר שטחים ואתרים לצורך  - להגן על ערכי הטבע והמורשת, לפקח על שמירתם ולטפח אותם, ובכלל זה

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". 
 

לשמור על המגוון הביולוגי המערכות האקולוגיות ונופי הארץ - הרשות שמה לעצמה את המטרות הבאות
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. 

 
: 2008שמורות טבע וגנים לאומיים - מעמד סטטוטורי  לשנת 

 

  וגנים לאומיים מוכרזיםשמורות טבעסה"כ 
מס' 

 /גניםשמורות
סה"כ שטח 

 (דונם)
 4,279,902.00 218שמורות טבע 
 200,816.00 74 גנים לאומיים

 4,480,718 292 סה"כ
 
 

 3לפי סעיף  . מענה של הרשות הציבורית ודרכי ההתקשרות עמה, לרבות מעניהם של הממונה3
ודרכי ההתקשרות עמם;  ואחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור,

 -02 6529232, פקס--02 5005444, טל' 95463, ירושלים, 3מטה הרשות - רח' עם ועולמו  •
 -02 5005409  פקס -5005403/402 מנהל הרשות - אלי אמיתי, טל‘ •
 -02 5005409  פקס -02 5005403/4תלונות הציבור, לשכת המנכ"ל, טל'  •
 -02 6529232 פקס -02 5005427הממונה על יישום חוק חופש המידע, אליעזר פרנקנברג טל'  •
 

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

 -04 6420312, פקס -652216704  - גן לאומי מגידו, דואר מגידו, טל'מחוז הצפון •
 -902436203, פקס -915040003 ראש העין, טל' 238 – ג"ל אפק, ת"ד מחוז המרכז •
 -02 6259783, פקס -02 6232936, ירושלים, טל' 13 - רח' הלני המלכה מחוז איו"ש •
 -08 6230021, פקס -08 6280404, באר שבע, טל' 19 - רח' האבות מחוז הדרום •
 -08 6375047, פקס -08 6373988 - מרכז מידע לתייר, אילת, טל'  מחוז אילת •
, פקס -02 5005444, טל' 95463, ירושלים,  3 - רח' עם ועולמו היחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים •

5006259 02- 
 

. סקירת עיקרי פעילות הרשות הציבורית בשנה החולפת; 5
 

 דוברות והסברה ככלי לקידום מטרות הרשות
 

משימת לשכת הדוברות וההסברה היא ללמוד באופן שוטף על כל תחומי העשייה ברשות על מנת לחשוף תחומי 
עשייה אלה ברבים, בד"כ באמצעות אמצעי התקשרות ההמוניים. חשיפה זו מקדמת תחומי עשייה של שמירת 

מורשת טבע ונוף על פי מדיניות הרשות, בקרב הציבור הרחב ובקרב מקבלי החלטות. 
 

פנים ארגוני:  
 קיום קשר רציף עם אנשי המקצוע ברשות, בכל הדרגים ומכל תחומי העשייה ברשות ללא יוצא מן הכלל, -
סיוע בעיצוב תהליכים והשגת תמיכה פומבית בפעילויות שמבצעת הרשות: החל בדרישה לשינוי חוקים  -

 ע"י –ותקנות וכן בהשפעה במאבקי שמירת טבע דרך קידום תדמיתה של הרשות ובעלי המקצוע שבה בפרט 
חשיפתם כמומחים לתחומם בתקשורת, וכלה בהסברה למטיילים והעברת מידע לכלל הציבור. 

תנאי בסיסי לעבודת הדוברות ככלי להשגת מטרות הרשות הוא בהיכרות עם כל תחומי העשייה ברשות על ידי 
שותפות פעילה במטה והנהלת הרשות, בפורומים מקצועיים אחרים (פורום הרעלות..) בתוך הרשות ושותפות 

בתהליכים שונים תוך ייעוץ לגבי ההתנהלות מול התקשורת, הציבור או גופים שותפים. הדבר מתבטא בזמינות 
מוחלטת לפניות של עובדי הארגון, סיוע בעריכת טקסטים ובייעוץ למנהלים ואנשי המקצוע השונים בתחומי הקשר 

עם התקשורת וההסברה; תחקירנות תוך ארגונית וזיהוי הזדמנויות תקשורתיות בעבודת הרשות, זיהוי נקודות 
תורפה תקשורתיות בעבודת הרשות והיערכות לקראתן,  הכנת תגובות ומסרים מראש; הדרכת עובדים באשר 

להופעה בכלי התקשורת השונים ומתן משוב לאחר ההופעה; עדכון והעברת מידע לכלל העובדים באשר לנעשה 
בארגון, תוך מתן דגש להתנהלות התקשורתית לגבי נושאים מרכזיים שעל הפרק ולפרסומים שונים שהיו אשר 

לנושאים אלו; קשר רציף עם גורמים השותפים לפעילות הרשות- משרדי הממשלה ובראשם המשרד להגנת 
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הסביבה, פורום הדוברים הירוקים, רשות העתיקות, קרן קיימת לישראל, וכן קשר רציף ומתן סיוע למשרדי היח"צ 
 של המחוזות השונים.

 
 חוץ ארגוני:

קיום קשר רצוף עם עיתונאים ומערכות תקשורת מכל תחומי העשייה של הרשות- כתבי איכות הסביבה, כתבי 
תיירות, כתבים אזוריים וכתבים של התקשורת הזרה, וזאת על מנת להעביר את מסרי הרשות לכלל הציבור 

ולהביא את דבר העשייה ברשות לציבור- כמו גם להזמין את הציבור להשתתף באירועים חינוכיים ולסייע בשמירת 
הטבע: 

ניתוח של כלל אמצעי התקשורת; עריכת מפגשי היכרות עם כל הכתבים והעורכים המרכזיים וקיום מפגשי תדרוך 
שוטפים בהמשך; זמינות מוחלטת לפניות של כתבים, קיום מאות שיחות טלפון עם כתבים מידי שבוע, זיהוי 

הזדמנויות תקשורתיות להעברת מסרי הרשות; כתיבה של מספר הודעות לעיתונות מידי שבוע, כל שבוע, והפצתן 
לאמצעי התקשורת; הפקת מסיבות עיתונאים וסיורי עיתונאים לגבי נושאי ליבה בפעילות הרשות; מעקב רציף 

אחר פרסומים בנוגע לרשות ובמידת הצורך- פעילות על מנת לתקן ולהגיב למידע פוגע או לא מדויק שנכתב על 
הרשות ותחומי פעילותה; שירות עיתונאים בבקשות שונות, תיאום מפגשים עם אנשי מקצוע שונים ברשות, תיאום 

ראיונות והגעת עיתונאים לאתרי הרשות, הזמנת עיתונאים להשתתף ולסקר אירועים שונים של הרשות- מבצעי 
אכיפה, כנסים, אירועים, ימי עיון, ספירות, פעילויות חינוכיות ופעילויות שונות של שמירת טבע. 

הישגים מרכזיים:  
 יש היום כתובת. –ההישג המרכזי ביותר המאפיין את שנות הפעילות של הדוברות: לפונים מצד התקשורת לרשות 

 –כמו כן אנשי המקצוע של הרשות נתפסים כמומחים בתחומם ובכל שאלה וסוגייה שנוגעת לתחומי עיסוקינו 
הפנייה הראשונה היא אלינו כמקור אמין מקצועי ומהימן לקבלת מידע. עוד מאפיין מרכזי: מעבר מתגובה - 

להפצה יזומה איכותית וכמותית של תוכן לתקשורת. 
 

 פעילות תקשורתית מלווה בסיור עתונאים לקראת ההצבעה בועדת הכנסת על –"להציל את הצחראש"  -
 התיקון עבר בהתאם לבקשת הרשות. –התקנה לאיסור צייד בשפלת יהודה 

"הפרח והעץ של ישראל"  - קמפיין בשיתוף הציבור לבחירת הפרח והעץ שייצגו את ישראל בתערוכת הגנים  -
הבוטאניים בביג'ינג לקראת המשחקים האולימפיים. הקמפיין התקשורתי זכה גם בפרס "האריה השואג" 

 בתחרות השנתית של איגוד הדוברות ויחסי הציבור בישראל. 2008לשנת 
 

 לשכת סמנכ"ל
 

 היחידה לפיקוח על טיולי בתי ספר ופעילות חוץ בית ספריתנכללים בה אגף התקשוב ו
 

תקשוב ומערכות מידע 
 

כללי 
אגף תקשוב ומערכות מידע, משמש הגורם המקצועי לכל הנושאים הקשורים במחשוב, טכנולוגיות מידע, 

 והושלמה בנייתו בשנת 2006מערכות מולטימדיה ותקשורת נתונים. האגף הוקם במתכונתו נוכחית בסוף 
. האתגר המרכזי העומד בפני האגף הוא יישום והטמעה של תוכנית מש"ב (תוכנית מחשוב כוללת 2008

לכלל פעילויות הרשות). 
 תחומי פעילות עיקריים: מערכות מידע גיאוגרפיות, אפליקציות, תשתיות ותקשורת נתונים 4האגף מחולק ל-

וקופות. 
 

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

 נושאים עיקריים: תוכנה וחומרה, 5יאוגרפיים ותכנוניים. עבודת היחידה סובבת סביב גלמידע מרחבי בנושאים אקולוגיים, 
פיתוח יישומים, הדרכה ותמיכה, ניהול מידע, מומחיות לעיבוד וניתוח נתונים. 

 , GPSהנושאים המרכזיים שטופלו השנה ביחידה היו קליטה והטמעה של מערכות מידע גיאוגרפיות במחשבי כף יד בעלי 
לקליטת מידע ברמת דיוק גבוהה. והנושא השני היה שותפות בהכנת  מסמך מדיניות לשמירת הסובב הימי בים התיכון, 

הסדרת חוזה לרכישה וקליטת מידע של הממ"ג הלאומי מהמרכז למיפוי ישראל והשתלמויות לעובדים בנושאים גיאוגרפים 
 שונים.

 
תוכנה: 

 בדומה לגופים ממשלתיים מקבילים. Arcgis9.2שודרגו כל מערכות המידע הגיאוגרפיות ברשות לגרסת 
 .GISבשוטף מתבצעים התקנות ועדכוני התוכנות הגיאוגרפיות, לכלל יחידות הרשות בהן מותקנות מערכות 

 . 2007 בכמות רישיונות השימוש ביחס ל-  15%של , נכרת עליה 2008בשנת 
 ARCPAD, בעלות מערכת גיאוגרפית TRIMBLE של חברת NOMAD מערכות כף יד מסוג 7השנה נרכשו 

. 2007 כך שלמעשה הייתה הכפלה של מס' הרישיונות מאז 7.1גירסאת 
, לנתוני מדיניות חופים. Arc Publisherהפצת מידע נערכה בעזרת 

 
: םיישומיפיתוח 
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נתוני מאגר התצפיות הביולוגיות  ניגזרו מהמאגר המרכזי הנימצא בחטיבת המדע. הנתונים עובדו ונוקו ונכתב 
עבורם ישום המשתלב עם מערך הישומים המאפשר שאילתה להצגת נתונים בשטח מוגדר ויצירת דוחות 

אינוונטר. ניתן לתשאל את המערכת ע"פ מין בודד או ע"פ מס' קובוצות צמחים או קבוצות חוליתנים שונות. 
. XLSהדוחות המתקבלים ניתנים להמשך עיבוד ב- 

וף וים התיכון פותחה סימבולוגיה ייעודית לשכבות המידע השונות, כן חבמסגרת הכנת מסמך המדיניות 
  . מערכת ליצירת סט מפות אוטומטית למסמךהפותח

 
הטמעה והדרכה: 

 והשתלמות בארגון GISבמסגרת העמקת השימוש במערכות מידע התקיימה השתלמות ארצית של מובילי 
מחוזית.  

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: 

במסגרת הרחבת בסיס הנתונים הגיאוגרפים הזמין לעבודה בארגון  נימשך המאמץ לאגד ולארגן  את 
המידע המרחבי  הקיים בתוך הארגון ומידע שהגיע ממקורות חוץ רשותיים במסגרת שיתופי הפעולה 

 שכבות ביניהם: הממ"ג 100ורכישות מידע. במהלך השנה גדל ועודכן בסיס הנתונים הגיאוגרפי בכ- 
הלאומי, הכוללות את הממ"ג הטופוגרפי, גבולות וקדסטר לאומי.  גבולות סטטוטוריים של שמורות טבע, 

גנים לאומיים ותוכניות סטטוטוריות משותפות עודכנו, שכבת אתרי מורשת עולמיים מוכרזים בישראל 
הוספה, מפות בטימטריות וקטוריות של ים תיכון, מידע גיאוגרפי מהמינהל האזרחי באיו"ש, אורטופוטו ארצי 

 30 ועוד. במהלך השנה ביצענו שלושה עדכוני מידע במערכות הקצה ובכל אחד מהם למעלה מ- 2006
 שכבות מידע.

 
: ניתוח נתונים

כחלק מהשותפות בעבודה הנעשית בחטיבת מדע במחקרים, סקרים וניטור,  לקחנו חלק בקליטה, עיבוד 
וניתוח של נתונים בפרויקטים שונים וביניהם: ניתוח מאגר תצפיות רת"ם יחד עם פרופ' אבי שמידע 

 מפות לספר האדום של מיני הצומח 204מהאוניברסיטה העברית ופרופ' גד פולק מסמינר הקיבוצים, ויצירת 
של ישראל כרך א', דוגמא למפה המופיעה בספר 

והמתארת את תפוצת המין "בוצין הגליל", ניתן לראות 
בתמונה, מיפוי צומח של הגליל התחתון ע"פ עבודתה 

של ד"ר אביבה רבינוביץ  ז"ל, מיפוי והכנת בסיס נתונים 
לאתרים הגיאולוגיים הראויים לשימור בארץ. מיפוי 
אזורים אסורים לתעופה אזרחית, במסגרת אונסקו 
המשכנו במיפוי אתרי המורשת העולמית בישראל 

מתוך כוונה לקדם את תהליכי האכרזה של האתרים 
כאתרי מורשת עולמית, בדגש על תל דן, ריכוז הכנת 

הפוסטרים ליום המדע של הרט"ג,. נימשכה  הכנת 
המסמך של נופי התרבות של ישראל שבמסגרתו 

מיפינו את השטחים הנופים ואת נקודות .  
תמיכה ויעוץ נתנו ליחידה הסביבתית בהקשר של 

הכנת בסיס הנתונים הגיאוגרפי לסקרים, בתי גידול 
לחים, נחלים ואגני היקוות. 

 EBONE ,)Europeanכחלק מהשותפות בפרויקט  
Biodiversity Observation Network השתתפנו במספר , (

 חישה מרחוק ומיפוי סדנאות עבודה בינלאומיות בנושאי
.  BIOHABצומח בשיטת 

יחד עם חטיבת תו"פ וחטיבת מדע הובלנו את ריכוז, 
בניה ויצירת בסיס הנתונים הגיאוגרפי עבור מסמך 

מדיניות החופים של רשות הטבע והגנים ובתהליך בנית 
אטלס מפות חופיות וימיות של ישראל. 

 בקשות למידע גיאוגרפי טופלו ומידע 30למעלה מ- 
ממסד הנתונים הגיאוגרפים הועבר לגופים ורשויות 

עימם אנו בשת"פ וכן לחוקרים תלמידי מחקר, 
באוניברסיטאות, מתכננים המכינים פרוגרמות עבור 

הרשות ולסקרים אקולוגיים. 
 

תחום אפליקציות 
, נקלט מנהל אפליקציות אשר עיקר תפקידו הוא לאפיין מערכות חדשות ולהוות 2008במהלך שנת 

ארכיטקט ראשי של כלל המערכות ברשות.  
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, הושלם אפיונם של "תהליכי העל" בחטיבות המקצועיות ובמחוזות הרשות. בשל מורכבותם 2008עוד בשנת 
של התהליכים בוצע תהליך של אימות תהליכים מול גורמים שונים ברשות. 

במהלך יישומה של תוכנית מש"ב יהווה תחום זה גורם מרכזי בשילובן של המערכות השונות כך שהם יוכלו 
 הרשות. י"לדבר" ביניהן ומידע יזרום בין המערכות ובין כל רובד

 
תחום תשתיות ותקשורת 

 לתקשורת נתונים בין אתרי הרשות. כיום למעלה מ- ת הושלמה פריסת רשת סלולארי2008במהלך שנת 
 מאתרי הרשות מחוברים למערכות המידע של הרשות ובכלל זה רשת קופות הכניסה ורשת מרכזי 90%

 השירות למטייל.
בעקבות הגידול החד במחשבים בכלל ובמחשבים ניידים בפרט, נדרש האגף להרחיב את שירותיו ובתחילת 

השנה, יצאו חלק משירותי התמיכה למיקור חוץ חלקי. 
במהלך השנה בוצעה בחינה שוטפת של אבטחת המידע ברשות והוטמעו כלי אבטחת מידע מתקדמים 

המאפשרים עבודה רציפה מכל מקום ואתר ברשות ומחוץ לרשות. 
 

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

 אתרים. מערך הקופות מושתת על מערכת 70 קופות בכ- 120במרכזי שירות למטייל). סה"כ הוטמעו כ-
מרכזית אחת המאפשרת ניהול ובקרה שוטפים ממטה הרשות. כמו כן, מאפשרת המערכת הפקת דוחות 

ניהוליים ברמות שונות וע"פ מאפיינים שונים (גיאוגרפיים, נושאיים, תקופתיים וכד'). 
, מתקדמת מאוד ומעמידה את אתרי הרשות ומרכזי השרות בחזית הטכנולוגית Verifonהמערכת של חברת 

ומספקת כלים תפעוליים המשפרים באופן מהותי את יעילות העבודה. 
 

שונות 
מערכת תצפית על קיני נשרים בגמלא 

, הוביל האגף פרויקט של אפיון, תכנון והקמת מערכת תצפית על קיני נשרים בשמורת טבע 2008בתחילת 
מ' באיכות טובה 1000גמלא. המערכת מאפשרת לאקולוגים באתר לצפות בקיני נשרים עד לטווח של כ- 

), הסתיים שילוב המערכת 2008מאוד (זיהוי ביצת נשר). לקראת תחילת עונת קינון הנשרים באתר (דצמבר 
והיא הותקנה והוטמעה באתר.  

עד כה, המערכת זוכה להצלחה מרובה ומחמאות הן בקרב האקולוגים והן בקרב המבקרים באתר. 
 

פיילוט שימוש במחשבי כף יד 
במהלך השנה, השתתפו יחידות שונות באגף ביחד עם חטיבת מדע ומחוז מרכז של הרשות, בפיילוט של 
שימוש במחשבי כף יד לצורך תיעוד תצפיות שונות. בפיילוט נעשה שימוש במחשבי כף יד משולבי רכיב 

GPS) ובתוכנה ייעודית Cyber Tracker .שפותחה עבור גופים דומים בעולם (
מבחינת כמות התצפיות ומניתוח תוצאות הפיילוט, עולה כי הפיילוט הצליח הרבה מעבר למצופה ויש תכנון 

.  2009להרחיבו בשנת 
 

 ט)”(מב ספרית בית חוץ ופעילות ספר בתי טיולי על לפיקוח היחידה
 היחידה מנהל ,בונה יהודה 

 
 מבוא

 פטור של בהליך , 20/9/2004 -ב ,(ג”רט :להלן) והגנים הטבע רשות באמצעות ,פעילותה את החלה היחידה
 ג”הרט . 25/5.05 ,החינוך משרד ,במכרז זכיה בכח ,ג”הרט י”ע ,היחידה פועלת ,1/9/2005 -מ החל .ממכרז

 היחידה לרשות עומד כ”כ .הותיקים עובדיה מקרב ומזכירה ליחידה מנהל ,פקחים 10 ,זה לצורך ,מפעילה
    .המשימה ביצוע לצורך שונים ואמצעים אישי ציוד ,ופלאפוניה קשר מערכת ,משרד

 באמצעות ,הממשלתי הרכב מנהל י”ע ,2007 - 2006 -ב הוחלף היחידה ומנהל הפקחים צויידו שבו הרכב צי
            .החינוך משרד

 
 כללי

 הטיולים של“ במתכונת הטבע בחיק לטיולים הנוער בני ביציאת רבה חשיבות רואה והגנים הטבע  רשות.1
 להשתלב ניכר מאמץ נעשה זאת לאור .וכדומה שדה בישולי ,בשטח לינה ,ברגל הליכה כלומר ,”פעם

         .הספר בתי טיולי בנושא העוסק במערך
 דרך הרשויות ,למורים ,נשק כלי אספקת עם יחד ,ראשונה עזרה להגשת ות/מורים מכשיר החינוך משרד. 2

   .לטיולים לצאת תלמידים ליותר שיגרום דבר ,הטיולים עלויות את להפחית במגמה המקומיות
 בלבד דבר ’שח 5 -ל הרשות לאתרי תלמיד כניסת מחיר להורדת פעלו החינוך משרד עם יחד ,ג” רט.3

   .הטיולים על הפיקוח מבחינת לכך להערך יש ,באתרים המבקרים מספר את מאוד שמגביר
 חוזרי להנחיות רפה לב ותשומת ידע מחוסר ,בעיקר ,הנובעים ”חמורים ליקויים“-ו ”ליקויים“ של רבה  כמות.4

 ”שנפגע כמעט”ב הדבר הסתיים מסויימים במקרים .בטיולים ובטיחות ביטחון בנושאי העוסקים ל”מנכ
 .תלמידים במות אף אחדים ובמקרים
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בביצוע  וסיוע אסונות למניעת רב ערך ,הטיולים בנושא העוסקים כל של ,והכשרות בהדרכות ,רואים  אנו.5
   .בשלום הביתה ויחזרו ילמדו ,יהנו ומלוויהם שהתלמידים כדי ובטיחות בביטחון הטיול

 
 סיכום

לפועל    יצאו לא , מהטיולים30%  .רשומים טיולים  87706 ,טיולים לתיאום בלשכה ,נרשמו השנה במהלך. 1
 המפגשים אחוז מפגשים 6315   : בשטח הפקחים של מפגשים כ”בפועל סה טיולים 61394 = בהערכה

 10.6%   :בפועל לטיולים ביחס
 שביתות, כבד לחום עז מקור האויר במזג קיצוניים שינויים :הם היחידה פעילות על שהשפיעו הגורמים. 2

 אירעים עקב מצריים גבול כל לאורך טיול אזורי סגירת, ב”וחט התיכוניים ס”בביה ,מתמשכות מורים
      .הגדול החופש תקופת תוך אל ,בשבועיים ,הלימודים שנת הארכת, ביטחוניים

 
    )פיקוח אזורי לפי (טיולים לתיאום בלשכה רשומים טיולים

 
  כ”סה  נוער תנועת תיכון ב”חט יסודי     אזור
  5388    498 1859 1548 1483     ג”רמה
     16055   1915 3275 5271 5594  ועמקים תחתון גליל
  12087    973 2829 4368 3917    עליון גליל

 23943   3131 4145 7288 9379  צפוני וחוף שרון ,כרמל
   39492   5867 7244 12255 14126  יהודה ושפלת לכיש

 21732   2382 4756 7481 7113  יהודה ומדבר ירושלים
 27926   4703 5108 8102 10013  מערבי ונגב דרומי חוף
 7003    792 1991 2310 1910    צפוני נגב
 4294    365 1478 1480  971  ומכתשים הנגב הר

  1407    118  762  290  237     אילת
  159327   20744 33447 50393 54743     כ”סה

               
 לאילת מחיפה שיוצא טיול :לדוגמא  .פיקוח אזור בכל נספרים פיקוח אזורי במספר העוברים טיולים  :הערה
 .פעמים 3 נספר ,מקומות 3 -ב עוצר/ונוסע
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            2008  בשנת שנערכו המפגשים ומספר סוג סיכום
    

  כ”סה ראשונה עזרה  קייטנות קיץ מחנה     בקורת  ח”מוס מפגשי
       לילה  יום לילה יום לילה  יום טרום    
 2028      1 99  0 24  15 1505  384   יסודי

 1926      0 11  2 8  114 1636  155   ב”חט
 2072      2 2  29 13  270 1593  163   ע”חט

  811   27   0 206  41 43  112  298  84   אחרים
   6837   27   3 318  72 88  511 5032  786   כ”סה

               
      מ.ב  ביקורת שונות כנסים  מסלול  ליקויים  הדרכות  
 

        619    363  274  88   754   155  כמות
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  :מקרא
       הטיול הציאה יום של בבוקרו ,ס”בביה ,ביקורות : טרום

        .במסלולים ,הטיול במהלך טיולים עם מפגשים :   יום
       .ישנים הם בהם לינה באתרי טיולים עם מפגשים : לילה

   (הפתוח בשטח וגם מיושבים באזורים גם) ביצוען במקום ,בקייטנות ביקורת : תקייטנו
    שונים הוראה לסגלי המתבצעים ראשונה עזרה בקורסי ביקורת: ראשונה עזרה

  .מדריכים ולקורסי הוראה לסגלי היחידה פקחי י”ע שניתנו ההדרכות מספר :  תהדרכו
     .הביקורות במהלך שנתגלו חמורים וליקויים ליקויים:  ליקויים
      קבוצות עם מפגש ללא ,הליכה מסלולי תקינות בדיקת :  מסלול
     .החינוך משרד י”ע הנערכים שונים בכנסים הפקחים השתתפות:   כנסים
       .החינוך משרד י”ע המונחות שונות פעילויות :  שונות

 שוטטות עקב שתתקיים ויכל מחוזי ט”קב בהנחיית שתהיה יכל ,מתוכננת בלתי ביקורת : מ.ב ביקורת
 .מפגש יצירת ללא פקחים של
 

חטיבת משאבי אנוש 
 

נושאים עיקריים בטיפול החטיבה: 
  השמה של בעלי תפקידים בכירים.–בנין הכח הרשותי 

 בחטיבת משאבי אנוש, לשכה משפטית.
 טיוב הטיפול בתנאי השכר של עובדים.

 מיסוד פיקוח ומעקב אחרי תקינת כ"א ברשות.
 הרשות עובדים כמנוף למקצועיות, הגברת מוטיבציה 

 
 כ"א

 קליטת עובדים במכרזים:
 40מכרזים פנימיים 
 21מכרזים חיצוניים 

 67סה"כ 
 

 מספר עובדים ברשות:
 משרות תקניות 437
 משרות מותנות תקציב 198
 משרות יומיות 278
   סה"כ 914

 
הכשרת עובדים 

  התקיימו:2008במהלך 
 קורסים מקצועיים מתמשכים בתחומי העיסוק של הרשות.

 השתלמויות חד יומיות ארציות בתחומי המדע, התכנון, האכיפה וקליטת קהל. 5
 השתלמויות מחוזיות בכל מחוז בדגש מקצועי חברתי. 4כ- 
 עובדים יצאו ללימודים אקדמאיים (לתואר ראשון, שני ודוקטוראט) בסיוע הרשות. 24

 
 קורסים בולטים:

 סדנת שטח – קורס בן שבוע לליבון נושאים מקצועיים ואסטרטגיים ברשות.
 קורסי אכיפה .

 הכשרה שוטפת של מנהלי מרכזי הסברה שיווק והדרכה. 
 הכשרת קולטי קהל.

 
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.  
 

 - מנהל: ד"ר נעם לידר אגף אקולוגיה
 החל תהליך של התמקדות בבניית תוכניות עבודה המבוססות על מחקר, ניטור, וכתיבת 2008במהלך שנת 

מסמכי מדיניות. 
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בנוסף לליווי ובקרה על פרויקטים המפורטים בסיכומים של מנהלי תחומים, להלן נושאים שעסקתי בהם 
באופן ישיר: 

בניית בסיסי ידע לפעולה: פיתוח שיטת איסוף נתונים מהשטח באמצעים דיגיטליים: הוחל בניסוי עם מחשבי 
 דיווחים מהשטח בידי פקחים 15,000מחשבי כף-יד במחוז מרכז שבמהלכו נאספו בשנה אחת למעלה מ-

 תצפיות על בעלי-חיים וצמחים. 10,000אזוריים, וביניהם 
פרסומים: 

השלכות אקולוגיות של תאורת כבישים בישראל והצעות . 2008מסמך מדיניות בנושא תאורה: לידר, נ. 
 .לפתרון

. הנזק לטבע הנגרם מצייד 2008דו"ח בנושא היקף הצייד הבלתי-חוקי בידי עובדים זרים: לידר, נ. ובולדו, ע. 
 .2002-2007לא-חוקי של תאילנדים. סיכום מציאת מלכודות תאילנדים בשנים 

הרעלות בעלי-חיים בישראל . 2008דו"ח בנושא הרעלות בעלי-חיים: לידר, נ., דרור, א., קינג, ר. ושקדי, י. 
  (טרם הופץ).: הצגת הבעיה ודרכים לפתרון2007-2004בשנים 

 
אקולוג חיות-בר: ד"ר סיימון נמצוב 

 :מניעת קונפליקטים בין חיות הבר לאדם כולל מניעת נזקי חקלאות וממשק מינים מתפרצים
לל קידום אספקת ציוד לפקחים ובדיקת אמצעים חדשים למניעת נזקי חקלאות; סיוע ומתן יעוץ לפקחים כו

ולחקלאים; ארגון כנס ארצי; השתתפות בכנסים בחו"ל. 
 ארגון יום עיון ארצי על מניעת נזקי חקלאות והרעלות כולל עריכה והכנת חוברת תקצירים.

קידום תוכנית לממשק קורמורנים גדולים באוקראינה באמצעות צמצום הרבייה שם. 
  ₪).200,000ירת הטבע (בהיקף של כ-שמרכישת ציוד עבור פקחים למניעת נזקי חקלאות מכספי הקרן ל

רפרנט לחיל האוויר בתחום מניעת נזקי חיות בר לתעופה הצבאית, כולל בקרה על היתרים ותיאום דיווחים 
 עם אנשי רשות ומוקד הרשות למוקד הציפורים בעונות הנדידה.

מפגשים עם יצואני פירות בעניין קביעת סטנדרטים (כגון אקופרש). 
מתן יעוץ והדרכה על רכישה ובדיקת ציוד לפקחים (כגון מצלמות מעקב, גדרות חשמלאים, תותחי גז ועוד). 

 .2009משוב בינואר והתארגנות והכנת חומר כתוב לקראת כנס אגר
 , קליפורניה, ארה"ב.23rd Vertebrate Pest Conferenceהשתתפות בכנס בחו"ל: 

 בנושא ממשק קונפליקטים בין קורמורנים ומגדלי דגים, C.O.S.T. Intercafeהשתתפות בכנס בחו"ל: מפגש 
 כיה.'בוהמיה, צ

 בנושא ממשק קונפליקטים בין קורמורנים ומגדלי דגים, C.O.S.T. Intercafeהשתתפות בכנס בחו"ל: מפגש 
 פריז, צרפת.

 
 :בקרה על הסחר בערכי טבע

; קביעת מינים המותרים בסחר כולל מניעת יבוא מינים בעלי CITESבקרה על היבוא והיצוא לפי כללי אמנת 
פוטנציאל להיות פולשים; בקרה, יעוץ וסיוע ליחידת ההיתרים של חטיבת אכיפה; הכנת דוחות שנתיים 

 לאמנה; השתתפות במפגשים של האמנה.
 קידום רשימות לבנות ושחורות למינים המותרים בייבוא לסחר כחיות מחמד למניעת מינים פולשים.

 קידום שינוי מדיניות הרשות בעניין יבוא וסחר באלמוגים ודגי נוי של מים מלוחים.
 , אינדיאנה, ארה"ב..סדנת מומחים על הערכות סיכון למניעת יבוא מינים פולשיםהשתתפות בכנס בחו"ל: 
הצגת עבודת  (סדנת מומחים על שימוש ע"י ממשלות בסטנדרטים לשמירת טבעהשתתפות בכנס בחו"ל: 

 נבה, שוויץ.', ג לסחר באלמוגים ודגים חיים)MACישראל באימוץ כללי 
על קביעת חוות דעת בעניין פגיעת הסחר  CITESמטעם סדנת מומחים מדעיים השתתפות בכנס בחו"ל: 

 , קנקון, מקסיקו.באוכלוסיית בר של מיני צמחים ובעלי חיים
 נבה, שוויץ.', גCITESמפגש ועדת בעלי חיים של אמנת השתתפות בכנס בחו"ל: 

 
 :רפרנט מדעי לרשות על תחום הציד

בקרה על מצב חיות הניצודים, קידום שינויים בחקיקה, כתיבת חוות דעת ומתן עדות בתיקים על ציד לא 
 חוקי.

; 14, בהוספת לתקנה אזור מספר 1971השלמת קידום שינוי של תקנות חיות הבר (אזורים אסורים) תשל"א-
 .2008ששמו: מאגרי שפלת יהודה, בשנת 

 
 פרסומים - מאמרים, דוחות מקצועיים וחוות דעת:

 
Shacham, B. & S.C. Nemtzov (2008).  Records of feral green iguana, Iguana iguana, in Israel.  Applied 
Herpetology 5: 99. 
Nemtzov, S.  (2008).  Israel-Ukraine Cooperation for Experimental Management of a Shared 
Overabundant Population of Great Cormorants (Phalacrocorax carbo).  Pp. 108-112. In: Proceedings of 
the 23nd Vertebrate Pest Conference, University of California, Davis. 
CITES Animal Committee Document AC23 Doc. 8.5.1 (2008).  Review of Significant Trade in specimens of 
Appendix-II species.  Selection of the Solomon Islands Population of Tursiops aduncus for Inclusion in 
the Review of Significant Trade.  Presented by Israel to the 23rd Meeting of the Animals Committee. 
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Nemtzov, S.C. (2008).  Managing the import of vertebrates to Israel to prevent invasive species. Case 
study report for the Convention on Biological Diversity Expert Workshop, Preventing Biological Invasions: 
Best Practices in Pre-Import Risk Screening for Species of Live Animals in International Trade, University 
of Notre Dame, Indiana, USA. 
Nemtzov, S.C. (2008).  CITES and Invasive Species.  Report for the Convention on Biological Diversity 
Expert Workshop, Preventing Biological Invasions: Best Practices in Pre-Import Risk Screening for Species 
of Live Animals in International Trade, University of Notre Dame, Indiana, USA. 
Nemtzov, S.C. (2008).  Uromastyx Lizards in Israel. Case Study for International Expert Workshop on 
CITES Non-Detriment Findings, Cancun, Mexico. 
Nemtzov, S.C. (2008).  Conservation and Management of Cormorants in Israel.  Summary report for 
INTERCAFE Project. 
 

מרגרטה וולצ'אק אקולוגית צמחים: ד"ר 
  בשמורת חורש עדולםLTER)תחנת מחקר לטווח ארוך (

דיגום שנתי של הצומח בתחנה: תכנון, ארגון, וביצוע הדיגום והקלדת נתונים.  
התפרסם "ספר עדולם" עם פרק אשר נכתב על-ידי: "השפעת טיפולי כריתה ורעייה על מגוון מינים של 

 צמחים עילאיים".
  – פיתוח שיטות ניטור מגוון ביולוגי ברמות מרחביות שונות (הפרויקט של האיחוד האירופי).EBONEפרויקט 

 השתתפות בסדנה באיטליה.
  בשיתוף פעולה עם הפרטנרים בחו"ל.BIOHABשיפור מדריך למיפוי בשיטת ה-

  בארץ. Bob Bunceארגון ביקורו של פרופסור 
 סיור באזורים ביו-אקלימים שונים לבחינת שיטת המיפוי ולפיתוח מאפיינים חדשים.

 .BIOHABעבודה על הכנת המדריך החדש למיפוי בשיטת ה-
 סדנת מיפוי בתי גידול בהשתתפות ארגונים שונים.

  בארץ.BIOHABהכנת מדריך למיפוי ועזרים למיפוי בשיטת ה- 
 ).2009 באזור המדברי ובאזור הים-תיכוני (הפיילוט בוצע בשנת BIOHABארגון פיילוט לבחינת שיטת ה-

 מיפוי בתי גידול
פיתוח שיטות אחידות למיפוי בתי גידול ותצורות צומח בשטחים פתוחים, בשמורות טבע וביערות – תהליך 

 משותף עם יחידת הסקרים של החברה להגנת הטבע ועם הקק"ל.
 שימוש מסחרי בצמחי בר 

ארגון דיון והתייעצות עם מומחים בנושא שימוש בצמחי בר (כולל צמחים מוגנים) למטרות מסחריות שיקום 
 וגינון: מדיניות רצויה המבטיחה את שמירת הטבע. 

 הצגת היבטים של שמירת טבע בשימוש בצמחי בר בגינון ובשיקום, בכנס הגננים בנושא גינון חסכוני במים. 
 טיפול במינים נדירים

 סיוע מקצועי לגן מקלט בשמורת עין-אפק.
 ייעוץ בענייני ממשק שמורת בני ציון, סיור למטרת איתור צמחים נדירים

 טיפול במינים פולשים
סיכום מדיניות רט"ג בנוגע לצמחים פולשים והצגתו בכנס צמחים פולשים המאורגן על ידי המשרד להגנת 

 הסביבה.
 בדיקת תוכניות גינון ושיקום באתרים שונים למניעת שימוש בצמחים בעלי פוטנציאל פולשני.

 מסמך טיפול במינים פולשים בקווי תשתית – טיוטא שנייה.
 ניטור ממשק בשמורות

 דיגום במסגרת ניטור צומח בשמורת עין אפק (עם יפתח).
 דיגום במסגרת ניטור צומח בשמורת עין נימפית (עם יפתח).

 ניטור השפעת פעולות ממשק על אוכלוסיית הכלניות בגבעת הכלניות (אורי קיזר).
 Israel Journal of ב- 2009 שנות ניטור צומח בשמורת עינות צוקים, אשר יתפרסם ביוני 10מאמר המסכם 
Plant Sciences.(עם לינדה וויטקר ועמוס סבח)  

השלמת מידע על צומח ועל צמחייה של אזורים מיועדים לפיתוח או אזורים בעלי חשיבות לשמירת טבע, 
בשמורות טבע ובגנים לאומיים, לפי צרכים של המחוזות 

 סקר שמורות באזור שרון (אורי קיזר).
 מחנה אקולוגי בשמורת אם-זוקה ביו"ש.

 מחנה אקולוגי בשמורת סנסן במחוז מרכז.
 מחנה אקולוגי בגן לאומי חוף השרון.

 כרי נעמן. איתור צמחים נדירים בשמורת
אפיון צומח ביחידות נוף שונות בחולות נגב מערבי – איסוף נתונים לפרק צומח במסמך הערכת השטחים 

 לשמירת הטבע באזור חולות מערב הנגב (פרויקט של ירון זיו). 
הכנת חומר בוטאני להערכת ערכיות כלכלית של נחל יתלה, לחיזוק התנגדות הרט"ג לגשר הרכבת 

 לירושלים באתר הזה.
 מחקר השפעת טיפולים של תחזוקת גדות נחלים על מגוון ביולוגי

 הקלדת נתוני הדיגום בנחל עוז ובנחל נעמן וסיכום ביניים 
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 השתלמויות
 השתלמות בוטאנית לפקחי יו"ש (עם עמוס סבח)

 סיוע לחטיבת האכיפה
 חוות דעת להוצאת היתרים.

 -משפט בנושא פגיעה בערכי טבע מוגנים.יחוות דעת מקצועיות עבור בת
 

אקולוג עופות: אוהד הצופה 
 הכוללת 2008 לאחר הכנה במהלך הרבעון האחרון של 2009מפקד עופות מים – המפקד התקיים בינואר 

- בדרום. 1 במרכז ו1 במחוז צפון, 3השתלמויות לצפרים ולאנשי רט"ג: 
 פגישות עם נציגי רשות התעופה האזרחית בהן הוצגו מפות 2מגבלות טיסה תעופה אזרחית - נערכו 

ומגבלות לשם ש"ט ונקבעו נושאים לקידום, בהסכמה. 
 עופות להקניים בקונפליקט עם מגדלי הדגים:

 120שקנאים – נמשך הממשק משותף עם נציגי משרד החקלאות ומגדלי דגים. בפועל, השת"פ לא הצליח ו-
נפגעו מעצם הקונפליקט . נדרשתי למעורבות יום יומית בשטח בחוף כרמל ובעמק החולה על מנת לעקוב 

 אחר פעילות השקנאים ופעולות הממשק.
) 2003קורמורן גדול – נערכה הספירה השנתית לצורך מעקב אחר מגמות האוכלוסייה (ספירות שנתיות מאז 

 והוחל בממשק לפירוק מושבות לינה באזורים עם קונפליקט קשה.
קורמורן גמד – נמשך הניטור וטיבוע הגוזלים במושבות בכנרת. 

 אנפות לילה – גם השנה נערך ומיפוי קינון כלל ארצי הכולל גם מושבות מיני אנפות אחרים.
 ספירת אוכלוסיית הקטות בנגב שישמש בסיס להמשך ניטור.כה לראשונה קטות- נער

 עופות דורסים:
נמשך ניטור אוכלוסיית הנשרים והתמודדות עם גורמי הפגיעה. אוכלוסיית הנשרים בצפון הארץ נפגעה קשה 

 גוזלי נשרים יתומים או 8 ובעקבות כך חולצו מהקינים 2006מאד מסדרת הרעלות שהגיעו לשיא ביוני 
בסיכון. מוקד ההרעלות לא נמצא. באזור שדה-בוקר ארעה הרעלה. 

  גוזלים מביצי מגמלא גודלו ומאוקלמים בגמלא.7החל ממשק "עידוד הרבייה" בנשרים בצפון ו-
 נשרים נלכדו, סומנו בתגי כנף ונבדקו לגורמי הרעלה ומחלה.  150כ-

המשך אספקת מזון לדורסים אוכלי פגרים בנקודות האכלה בכל הארץ והבטחת אספקה שוטפת לפי 
 הצריכה גם באזורים דלים במקורות מזון וקשים בגישה בחבל המדברי.

נמשכת הפעילות ברביית מגוון מינים בסכנת הכחדה (נשר, עיט ניצי, עיט זהוב, רחם, בז צוקים ועיטם לבן-
 זנב)

 עופות 107הוכנה תוכנית מקצועית המבוססת על נתונים למיגון מפני התחשמלות על קווי מתח גבוה. סה"כ 
 .2007שונים התחשמלו או התנגשו עם קווי מתח בשנת 

 פרטים), רחמים 6השבת דורסים ילידי גרעין הרבייה בחי-בר כרמל נמשכה בהצלחה. השנה הושבו נשרים (
 ) .3), בזי צוקים, עיטים נציים (3(

ביה"ח לחיות בר (המרכז הישראלי לשיקום חיות-בר) – נמשך מאמץ ההקמה והביסוס ביה"ח לחיות בר. 
 ני פגיעה, סוג פגיעות וכד'.מ בע"ח. בוצע ניתוח נתונים של גו1800נקלטו וטופלו כ-

סיוע לאכיפה: כתיבת חו"ד וזיהוי נוצות בתיקי אכיפה ובמשפטים כנגד עבריינים שפגעו בעופות מוגנים, 
 בבחינת הצעות מחקר.

 
 וטרינר: ד"ר רוני קינג

כלבת – חיסון אוראלי וניטור השפעותיו- בתוכו משולבות עבודות עמית דולב וגלעד בינו לבדיקת השפעת 
התוספת המלאכותית של המזון. עבודת חיים ברגר באזור שדה בוקר לבחינת התפשטות התנים 

 והאינטראקציה עם אוכלוסיות השועלים.
משרדי – אילן שיפמן נכנס לעבודה בדרום. קצת מאוחר יותר נכנס ן-לישמניה – במאי החל הפרויקט הבי

 דיגומים של זבובי חול, חיות המאגר במקביל לבדיקת אמצעים ו לעבודה בצפון. נערכ)טאפדוד מאיר (
 להפחתת התחלואה.

דיגום חזירים וצבאים לצורך ניטור המחלה והבנת מעורבות חיות הבר. נערך הפה והטלפיים – מחלת 
קרציות בצפון. מתמותת יחמורים טיפול ב

קידום החלת נוהל איסוף פגרי פרות משלוחת הבשר לכילוי בעין המפרץ- ממתין לחתימות במשרד 
. 2010החקלאות, מתוכנן לבצוע מינואר 

 
אגף סביבה 

 
האגף פועל במתכונתו הנוכחית זו השנה השלישית. 

בשנה זו הושלמה מצבת כ"א בהתאם לתחומי האחריות עליהם מופקד האגף. 
אגף סביבה עיסוק בשימור ושיקום. 

 שיקום בתי גידול לחים. –תחום המים כמות ואיכות 
אקולוג שטחים פתוחים. 
אקולוג הסביבה הימית. 

אקולוג שימור ושיקום בתי גידול לחים. 
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אקולוג אקווטי. 
במהלך השנה קודמו הנושאים הבאים: 

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

 הקשורים לפעילות השוטפת םנערכו סקרים, מחקרים ומיפוי בנושאים גיאולוגים הידרולוגיים וגיאומורפולוגיי
 של הרשות.

 רפנטורה מקצועית לכתיבה, עריכה ויישום של תכניות ממשק.
התייחסות (שיפוט) לתכניות אב ולפרוגרמות פיתוח בראיה אינטגרטיבית מדעית. ההתייחסות כללה 

 פרויקטים יזומים מתוך הרשות ולפרויקטים של פתוח תשתיות ע"י גורמי חוץ.
ריכוז כל נושאי המים, התמודדות עם מצבי משבר, הקצאת מים לטבע, יישום הקצאות, הכנת הנחיות 
 לתכנית להקצאת מים לטבע וקידום פרויקטים, בהיקף של עשרות מלש"ח בשיקום בתי גידול לחים.

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

 הכנת המערכת ככלי תומך החלטות לשיקום בתי גידול לחים.
 

אגף סביבה מיצג את הרשות במספר ועדות שיפוט חיצוניות: 
 5 ועדת מים עיליים, ועדת קידוחים, ועדת החדרה, ועדת שיפוט תכניות, צוות היגוי קו –רשות המים 

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

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

אקולוגיה אקווטית  
 טיפול מקצועי והנחיית אקולוגים לגבי תפקודן של המערכות האקולוגיות המימיות.

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

 הכנת תכניות שימור והשבה של בעלי חיים אקוטיים, כולל דו חיים וחסרי חוליות הנמצאים בסכנה.
 ייזום וביצוע מחקרים וסקרים בנושאי הממשק והשימור של מערכות האקולוגיות המימיות.

שימור סביבה ימית 
 טיפול מקצועי בכל הנושאים הקשורים בתפקודן של מערכות אקולוגיות ימיות.

 קידום וליווי הכרזת שמורות ימיות ושינוי גבולותיהן של שמורות חדשות בהתאם לצורך.
 ריכוז, כתיבה ועדכון מדיניות שמורות טבע בים התיכון.

 מעורבות בהכנת תכניות ממשק ושימור שמורות טבע ימיות.
 מדעי של ממשק ושימור בתי גידול ימיים, כולל תכניות שיקום.–ליווי מקצועי 

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

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

 להגנת הסביבה), בנושא היתרי הזרמות לסביבה הימית.
 אגף הדיג, –חיזוק הקשר והפעילות המשותפת עם גופים ממשלתיים ואחרים שעניינם בים (משרד החקלאות 

  ).NGOsחיל הים, רשות העתיקות, 
 חיזוק הקשר עם מוסדות האקדמיה וחוקרים בנושאי ים.

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

 מעורבות בהכנת תכניות ממשק ושימור של שמורות טבע וגנים לאומיים, של מינים מימיים ובקרה על ביצוען.
  מדעי של ממשק ושימור בתי גידול לחים, כולל תכניות שיקום.–ליווי מקצועי 

 ייזום וביצוע מחקרים וסקרים בנושאי הממשק והשימור של מערכות אקולוגיות מימיות והביוטה שלהן.
 –ניהול מערכת המידע בתי גידול לחים, ריכוז מערך הקצאות המים לבתי גידול לחים, הכנת דרישות מים 

 כמות ואיכות.
להלן מספר נושאים אשר קודמו במהלך השנה: 

 הסדרת נושא המים בנאת עין גדי.
 הסדרת נושא המים במעיינות תל דן.

 הסדרת נושא המים בנחל עיון.
 קידום שיקום נחל עין בוקק.

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

 .35העברת מסדרונות אקולוגיים מעודכנים לתמ"א 
 ביצוע סקרים ימיים במפרץ עכו, משטחי גידוד יפו.

 קידום מסדרון אקולוגי גלבוע צבאים.
השפעת מתקני ההתפלה על הסביבה הימית. 
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 יחידה סביבתית  - מנהל אלי דרור
 

רקע 
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 

מאפשר הפקת משמש כלי חשוב ללימוד מגמות,  מידע זהמאגר הממוחשב שבתפעול ובאחריות היחידה.  
. בנוסף, משרת מאגר המידע גם את שאר יחידות הרשות כמו גם את משרדי קבלת החלטותמסייע ב ודוחות

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

 
פעילות היחידה הסביבתית 

, עיבודו והעברתו למקבלי ההחלטות בגופים מידענתונים ו איסוף לב פעילותה של היחידה הסביבתית הוא
 ,נחלים, מאגרי קולחיןעיליים ברחבי הארץ (בהם איכויות מים וסק בתחומים של עהשונים. המידע שנאסף 

היחידה עוסקת גם   ומקווי מים טבעיים למיניהם, מעיינות, בריכות חורף ועוד). מתקני טיפול בשפכים
אתראה על , תוף שיתוף פעולה עם פקחי המשטרה הירוקה וגופי אכיפה נוספים.  מכתבי באכיפת החוק

, מוזנים גם הם למערכת המידע ומשמשים נדבך נוסף בתיקים מפגעי זיהום מים בפרט וזיהום הסביבה בכלל
 בימים אלו אנו שוקדים על סיום הדוחות .משפטיים המוגשים כנגד חשודים בעבירות בתחומי הסביבה

השנתיים של מדורי הניטור עבור אגפי המשרד להגה"ס עבורם אנו פועלים 
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. 
 משרדה עם  בתכנית כוללת גם פעילות עבור נציבות המים שבחלקה משותפתשל היחידה תוכנית העבודה 

  ת נציבות המים.ולאיכות הסביבה וחלקה עפ"י דריש
בתחום הסקרים והמחקרים ההידרולוגיים, עוסקת היחידה בפרויקטים הקשורים לשמירת טבע וגופי מים, מי 

  עוסק בתרומת המלחים לקרקע כתוצאה 2008 - 2007תהום והשקיה בקולחין. הפרויקט העיקרי לשנים  
מהשקיה בקולחין, והשפעתו על איכות מי תהום. 

פרויקט חשוב נוסף, ראשוני מסוגו ואיכותי ביותר ברזולוציה ובהיקף , הוא פרויקט לניטור נחלי יהודה 
ושומרון. דוח זה סוקר את מצב נחלי איו"ש, את מצב הטיפול בביוב, את כמויות המזהמים ביחס לאזורי 

  ,יהיהסכנה למקורות מי שת,  להבנת עוצמות הבעיותתרום ועוד. אנו מקווים כי דוח זה ייםהתרומה לאקוויפר
 ולטיפול מהיר במפגעים.

 
ביטחון ובטיחות 

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

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

בקרב הפקחים לסכנות אלו ובכתיבת נהלי בטיחות והבאתם לאישור בפני הגורמים הרלוונטיים ברשות.  
יחד עם  זאת, במהלך השנה צוידו הפקחים בציוד התגוננות לאירועי כיבוי שריפות, ציוד וחומרים להגנה בפני 

מזהמים בעבודת הניטור. 
 

מדורי היחידה הסביבתית ופעילותה 
 

מדור ניטור מים ונחלים  
 עובדים. עיקר הפעילות עבור המשרד להגנת הסביבה, אגף מים ונחלים. טיפול, פיקוח ואכיפה על 4במדור  

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

 (ממקורות טבעיים).   מים לא חוקי
 מתמקדות בנושאים הבאים: ניטורפעולות הדיגום וה

  נחלים,  פעמיים בשנה. 13נחלים - 
  בשנה.30 כ-–בוצה  במתקני טיפול בשפכים 

  בשנה.120 כ-– מאגרי קולחים 
  מתקנים, נבדקים פעמיים בשנה. 50 כ-–מתקני טיפול בשפכים 

 אכיפה בתחומי הפעילות. סיוע למשטרה הירוקה.
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 סקר תחנות שאיבה / סניקה לביוב וקולחים (חדש בתוכנית העבודה)
  תוכנית העבודה מגובשת ביחד עם  המשרד להגנת הסביבה, אגף מים ונחלים.

. 2009דו"ח שנתי מסכם יוגש למשרד בתחילת יוני 
 

מדור ניטור רעלים  
 עובדים. עיקר הפעילות מול המשרד להגנת הסביבה, אשכול תשתיות, חלקו מול אשכול תעשיות. 3במדור 

   ובמנחתים הריסוס במטוסיםפיקוח על תשטיפי ,חומרי הדברההיחידה עוסקת בפיקוח על מחסנים של 
. כמו כן עוסקת היחידה בטיפול  ופיקוח בנושאים: ובמרססי הקרקע

  ומחסני רעלים. פינוי חומרי הדברה במגזר החקלאי, פיקוח חנויות.רעליםהיתרי 
 אירועי חומרים מסוכנים (חומרים מסוכנים).

 תלונות הציבור על ריסוסים חקלאיים.
 פיקוח  ריסוסים מהאוויר.

 . אירועי הרעלות 
 סיוע לאגף לחימה במזיקים בתחום ניטור יתושים.

  . ת הסביבההגנ המשרד לשנקבעה ע"י תוכנית עבודה שנתית  ביצוע העבודה על פי 
. 2009דוח שנתי מסכם עבור אגף אגרואקולוגיה ואגף חומרים מסוכנים יוגש עד סוף מאי 

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

 עובדים. עיקר הפעילות מול המשרד להגנת הסביבה, אגף לחימה במזיקים. היחידה עוסקת 4במדור 
בניטור, לכידה וטיפול במטרדי יתושים, זבובי חול, ונמלת האש הקטנה. 

פעילות עיקרית: 
 איתור מפגעי יתושים.                                                       

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

 דווח על מפגעים וטיפול באמצעות הרשות המקומית והמדבירים.
 מלוי ומסירה של הוראות מנהליות, הודעות תשלום קנס.

. עשרות שפני סלע 2002 ציפורים בשנת 1867לכידות שפני סלע וציפורים וביצוע דגימות דם (דוגמאות: 
 )2005בשנת 

 מרץ), בהן תחום –פיקוח לאיתור צייד לא חוקי, המבוצע על ידי עובדים זרים. מבוצע בעונת החורף (דצמבר 
 ניטור היתושים אינו פעיל. 

 ליווי 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. 

 
מדור סקרים ומחקרים הידרולוגיים  

במדור שלשה 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 וצפית) עבור חברת החשמל, ניטור נחלי יהודה ושומרון,  ניהול ועדכון מאגר מידע אודות 

איכויות וכמויות מים במתקני טיהור שפכים ומאגרי קולחים.  
מעבר לכל אלו, תורם תחום סקרים ומחקרים ליכולות התיעוד, עיבוד הנתונים, ההצגה הגרפית והממוחשבת 

של דוחות המדורים האחרים. 
 

מדור איכות מים  (משרד הבריאות) 
 עובדים. עיקר הפעילות עבור משרד הבריאות, המחלקה לבריאות הסביבה. המדור עוסק בטיפול 5במדור 

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:
  היתרים בשנה (במגמת עלייה).2000 כ - –השקיה בקולחים 

 נקודות דיגום (ככלל, אחת לחודש 55 נחלים ומקווי מים, 18 כ –ניטור נחלים ומקווי מים (המשמשים לנופש) 
 ופעמיים בחודש לקראת חגים ובחופש גדול). ובנוסף, דיגומים באירועי זיהום.

     בשנה.600 כ - –פיקוח מזחי"ם 
 ליווי תהליכי אכיפה, השמדת יבולים וכדומה.

 משימות מיוחדות ע"פ הנחיות מהנדסי המחוזות.
במדור זה  אנו מזהים היקפי עבודה שאינם תואמים את יכולת הפיקוח של הצוות הנוכחי, במיוחד בצפון 

ובדרום. למעשה, אנו נמצאים  ב "תת פיקוח". התרענו בפני גורמי משרד הבריאות יש לתת את הדעת על 
 תקני פיקוח קבועים לצפון ולדרום. מצוקת המים 2כך שמדובר  בבריאות הציבור.   מתקיים תהליך לאישור 

לחקלאות מעלה את הדחיפות לאישור ולאיוש תקנים אלו. לחץ רב מופעל ע"י רשות המים לאשר השקיה 
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בקולחים בחלקות א במושבים. לצורך ביצוע פיקוח לחלקות אלו יש להגדיל את צוות הפיקוח ואת הצוות 
המלווה במשרד הבריאות  באופן משמעותי ביותר. 

 .2009דוח שנתי מסכם  יוגש עד סוף חודש מאי 
 

תקצירי תוכניות העבודה  והדוחות של המדורים השונים. 
 

מדור איכות מים (עבור משרד הבריאות) 
ברק שחם  

 
 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 

) וטמפרטורה. pHמורשות. בשדה נדגמים: מוליכות חשמלית, חמצן מומס, הגבה (
 דגימות קולי צואתי.  30 – וכן קרוב ל TSS דגימות COD 302, דגימות BOD ,98 דגימות 301 בוצעו 2006בשנת 

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. 
להפקת ההיתרים באמצעות תוכנת היתרים, פוטנציאל לשיפור וייעול העבודה ולמתן שרות טוב יותר 

לחקלאים. 
 2008 1996-התפתחות היקף ההשקיה בקולחים בין השנים 
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8 
מס' 

 היתרים
551 620 661 800 1194 1312 1449 1599 1677 1763 1882 2067  

שטח 
מושקה 
בדונם 

235,25
0 

248,23
7 

248,65
5 

276,87
1 

359,47
1 

426,10
0 

426,93
6 

415,26
2 457,316 490,095 497,59

8 

555,
'000 

 

 

0F1 כמות
Xמים

1000 
110,67

8 
131,02

6 
130,60

0 - 182,76
4 

232,12
0 

212,20
6 

243,
654 

 
233,9221

F2 
 

240,936
2 

 
251,02

1 

278,00
0 

 

 
 עלה מספר ההיתרים להשקיה בקולחים כמעט פי ארבע. השטח המושקה גדל  2007 לשנת 1996בין השנים 

 מיליון מ"ק (לא כולל 278 דונם. כמות המים בהם נעשה שימוש הוכפלה אף ויותר ועומד על 555,000 –ל 
שפד"ן). איכות המים מתפלגת באופן הבא :  

  מסך כל כמות המים משמשים להשקיה בלתי מוגבלת.14% –כ 
 .20/30 מסך כל כמות המים עומדים באיכות גבוהה, דהיינו 62%כ- 
 .60/90 – ל 20/30 מסך כל כמות המים עומדים איכות בינונית דהיינו בין 18%כ- 
.   60/90 מסך כל כמות המים עומדים באיכות נמוכה דהיינו מעל ל 6.5%כ- 

 
 :2006  -1995ים שנבין ה בקולחים מספר היתרי ההשקיהסיכום 
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995מחוז 

  937 810 736 709 620 638 586 534 300 223 184  צפון 

  141 126 129 120 134 91 74 56 49 50 39  חיפה 

                                                           
).קיים פער בין נתוני משרד החקלאות תכמויות המים כוללות את כל המים המחויבים בהיתר, (כולל מאגרים משולבים קולחים -ושיטפונו 1

ונציבות המים לגבי גודל השטחים וכמויות הקולחים. מקור הפער הוא בתקנות ההשקיה בקולחים.התקנות קובעות כי כל מקור מים המכיל 

 מוגדר כמקור קולחים ומחויב בקבלת היתר השקיה בקולחים. לכן המספרים המצוינים בדו"ח כוללים את כל 10%קולחים בכמויות של מעל 

המים המחייבים קבלת היתר לשימוש ובהתאם גם השטחים. 

 ושל מחוז 2004) אינן נכונות ונובעות מטעות בדיווח של מחוז חיפה בשנת 252,850  (2005) ובדו"ח 280,499 (2004 הקולחים הרשומות בדו"ח תכמויו 2
 .2005 בשנת 240,936 וכ- 2004 בשנת 233,922. לאחר תיקון נמצא שהכמות הינה 2005דרום בשנת 
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  345 359 335 325 306 274 237 239 176 156 173  מרכז 
  8 10 7 4 3 1 4 2 3 3 4  תל-אביב 
  217 206 202 171 187 161 128 116 100 77 73  אשקלון 

  261 148 160 144 149 135 135 124 101 96 85  דרום 
  158 223 194 204 201 157 148 123 71 56 62  ירושלים 
  2067 1882 1763 1677 1599 1449 1312 1194 800 661 620 551 320סך הכל 
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אכיפה  
פעולות אלה מתואמות עם המחוז הרלוונטי, המהנדס/ת, הרופא/ה והיועץ/ת המשפטי/ת. מקרים רבים של 

 בניגוד להיתר מסתיימים בשימוע שנערך לחקלאי במשרדי המחוז. לעיתים נדרשת פעולה תקיפה השקיה
יותר הכרוכה בהשמדת יבולים. אירועים כאלה מתרחשים לעיתים כתוצאה מתקלות במערכות שגלשו 

 בקולחים, גם במקרה זה נדרש החקלאי לבצע השמדת יבול או סילוקו להשקיהוהציפו שטח שאסור 
 במהלך השנה בוצעו פעולות אכיפה בהם נדרשה למאכל לבהמות בהתאם להנחיות מהנדס המחוז.

 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. 
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מספר אביזרים למניעת זרימה חוזרת שהותקנו בשנת 2006 על פי מחוזות

ת"א, 3
צפון, 225

חיפה, 126
מרכז, 282

ירושלים, 29דרום, 0
אשקלון, 9

צפון

חיפה

מרכז

ת"א

ירושלים

אשקלון

דרום

 
 

 מספר אביזרים שהותקנו לפי שנים
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999מחוז 

   208 233 192 272 186 232 131 92צפון 

   126 94 103 26 35 34 11 13חיפה 

   282 528 243 147 384 398 394 57מרכז 

   3 10-  9- - - - ת"א 

   29 47 6 14 13 12 56 26ירושלים 

   9 16- -  140 544 271 127אשקלון 

   0 0 52 36 438 99 152 143דרום 

   657 928 596 504 1196 1319 1015 458סך הכל 

 
ם נחלים ומקווי מיבקטריאלי של דיגום 

 הפעילות מתבצעת   והנחלים המטוילים ביותר. מקווי המיםלצורכי ניטורדיגום נחלים ומקווי המים נעשה 
 מספר שנים באתרים המפוזרים בכל הארץ, מרביתם נמצאים באזור הצפון.מזה 

צורך מדווח הנושא גם ל בהתאםמועבר למרכז תאום טיולים של החברה להגנת הטבע, על חריגות מידע 
 באמצעי התקשורת. 

 פעמים תחנות היו יבשות 44 נופש, למיבקטריאליות  בדיקות 898 תחנות ובוצעו 58במהלך השנה נדגמו 
בעת הדיגום. 

 
מדור ניטור נחלים (עבור המשרד להגנת הסביבה) 

הלל גלזמן 
 

 תקציר 
 ניטור הנחלים מוכתבת על ידי המשרד להגנת הסביבה  ונציבות המים, כאשר מדורתוכנית העבודה ל

הנושא המשותף הוא  ניטור מים עיליים, בהם: נחלים, מתקני טיהור שפכים, מאגרי קולחין, מאגרי מי 
שיטפונות ומפעלי החדרת מי שיטפונות למי התהום.   

להלן פעולות היחידה לפי הנושאים המרכזיים: 
 

המנהלה לשיקום נחלי ישראל 
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. 
 

 ניטור נחלים
 נחלים, דיגום אביב ודיגום סתיו  13 תחנות קבועות פעמיים במהלך השנה ב- 100ניטור ודיגום  

 תחנות יבשות. 21 נמצאו דיגומים 200מתוך  בדיקות בשדה ובדיקות במעבדה. 3098וכלל  
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.  
; צריכת (B.O.Dt)צריכת חמצן ביולוגית  ;(T.S.S 105OC)הפרמטרים שנבדקו בנחלים הם: מוצקים מרחפים 

 ניטראט ;)NO2; ניטריט ((NH4) אמוניה  (T.K.N);; חנקן כללי אורגני(Cl); כלוריד (C.O.Dt)חמצן כימית 
)NO3(;) חנקן כללי Ntot(; סולפיד (S) זרחן כללי ;(Ptot) וקוליפורמים  צואתיים (FECAL COLI) ,TOC .
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ניטור מתקני טיפול בשפכים 

 בשנה  ביציאה 2F3 מתקנים במדינת ישראל. הניטור בוצע פעמיים54ניטור מתקני טיפול בשפכים בוצע ב-
 בדיקות שדה ובדיקות במעבדה. התוצאות מייצגות נפח כולל  4886ממתקן הטיפול (באביב ובסתיו) וכלל 

 מ"ק . 247,990,000של 
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: 
 ;(Ntot);  וחנקן כללי (T.K.N) ; חנקן כללי אורגני (Cl); כלוריד (B)בורון  ;(T.S.S 105OC)מוצקים מרחפים 

 ;)NO3 ניטראט (;)NO2; ניטריט ((NH4); אמוניה (C.O.Dt); צריכת חמצן כימית (B.O.Dt)צריכת חמצן ביולוגית 
) ומתכות כבדות. MINOIL; שמן מינרלי ( (Ptot); זרחן כללי (ABS)דטרגנטים אניונים 

 מתקנים ומפונה לאתרים על פי הוראות המשרד לאיכות 30 נבדקת גם הבוצה הנאספת ב- -בנוסף לקולחים 
הסביבה, וזאת במטרה לבחון האם איכותה עומדת בקריטריונים שנקבעו לסילוקה המוסדר. הפרמטרים 

; ניטריט (NH4)), אמוניה .T.K.Nהנבדקים בבוצת המטשי"ם הם: קוליפורמים צואתיים, חנקן כללי אורגני (
)NO2(;) ניטראט NO3(;) חנקן כללי TN  חומר יבש (

, ומתכות כבדות. 5500, חומר נדיף בחומר היבש ב – 1050ב - 
 

ניטור מאגרי 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. 
; (B) בדיקות שדה ובדיקות מעבדה. הפרמטרים שנבדקו הם: בורון 1289 מאגרים ובוצעו 109השנה נדגמו 

). בטבלה TN חנקן כללי (;)NO3 ניטראט (;)NO2; ניטריט ((NH4); אמוניה (TKN); חנקן כללי (Cl)כלוריד 
 (TSS) וכלל מוצקים מרחפים (BOD)המרכזת, מוצגות גם תוצאות הבדיקות של צריכת חמצן ביולוגית 

שבוצעו על ידי מדור איכות מים ברשות הטבע והגנים, עבור משרד הבריאות. 
 

אכיפה 
פעילות בתחום האכיפה, נמשכת כל השנה ברציפות. 

פיקוח לאיתור מוקדי זיהום משפכים, איסוף ראיות דיגום וצילום מפגעים, דיווח למחוז הרלוונטי של המשרד 
 אירועים. 66 הסביבה או טיפול ישיר לסילוק המפגע. גילוי וזיהוי גורמי זיהום - הגנתל

 תיקי תביעה בבתי המשפט, כעדים מומחים בעקבות חוות 11במהלך השנה נדרשו עובדי היחידה להופיע ב-
 הסביבה. הגנתהדעת ההידרולוגיות הכלולות בתיק תביעה שמגיש המשרד ל

 
שיקום בתי גידול לחים  

 הסביבה, ורשות הטבע והגנים מבוצעות פעולות לשיקום בתי להגנתבמסגרת שיתוף פעולה בין המשרד 
היחידה הסביבתית סייעה לפעילות  .גידול לחים בהתאם לדרישות אקולוגיות המכוונות על ידי חטיבת מדע

שמורות כרי נחל בצת,  , שמורת עין גדי, שמורת החולה אגף סביבה והמשרד להגה"ס בפעולות באתרים :  
, נחל תנינים,  שמורת תל דן, מקורות הירדןבעין אפק,  בריכת לבנון הירקון , עין אפק , פית, עין נמנעמן

, ועוד. עין בוקק, עינות צוקים
  

 (עבור המשרד להגנת הסביבה) מדור ניטור רעלים
בתיק פלד 

 
 טיפול בתלונות ציבור על מפגע כתוצאה מיישום חומרי הדברה

 תוך צמצום הפגיעה חקלאות ומגורים - המשך הפעילות החקלאית ןהמטרה היא לאפשר דו-קיום בי
באוכלוסייה המתגוררת בסמוך.  

של אזרחים המתגוררים בסמוך לשטחים חקלאיים. מאות פניות  ב2008מדור ניטור רעלים טיפל בשנת 
התושבים התייחסו בתלונותיהם לריסוסים אוויריים, ריסוסי קרקע וחיטויי קרקע. פקחי המדור פועלים על 

 המיושמים על סף לחומרי הדברה חקלאייםמנת להפחית את המטרד ולצמצם את החשיפה של תושבים 
/ או למיישם, דרישה להקפיד על ביצוען,  ביתם. המטרה מושגת על ידי: הבהרת התקנות הקיימות לחקלאי ו

 הצבת מגבלות על השימוש בחומרים מסוימים ופיקוח ומעקב אחר ביצוע ההנחיות שניתנו.
יצירת בנוסף לסייגים המופעים בתקנות ניתנות לרוב גם המלצות נוספות כדי להקטין את החשיפה כמו גם 

יש צורך קשר בין החקלאי למתלונן. במקרים חריגים בהם אין שיתוף פעולה מצד החקלאי ולאחר התראה 
 המדור פועל להשגת סמכויות אכיפה בתקנות הרלוונטיות. צעדי אכיפה.לנקוט ב

 ולאוכלוסייהפקחי המדור מטפלים מיידית בכל תלונה ובעיה המופנית אליהם בהתייחסות פרטנית למתלונן 
בסביבת השטח החקלאי.  

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

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

                                                           
 מתקנים נדגמו רק פעם אחד מסיבות טכניות מתקן ירוחם וטבריה תחתית 2 3
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 במודעות הציבור לנזקים אפשריים כתוצאה מחשיפה לחומרי הדברה נוספתחלה עלייה  2008בשנת 
דבר הדורש הגברת הפעילות בנושא כמו גם מציאת נתיבים  ובהתאם לכך גדלו גם מספר הפניות - חקלאיים

  9.4, פרוט התלונות בנספח  3הרחבה ומפות בפרק נוספים להתייחסות לאירועים אלו, לרווחת הציבור.   
 

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

יוצא של התהליך לקבלת היתר רעלים.  
ביקורות תקופתיות מבוצעות במחסנים של המחזיקים או מבקשים היתר כזה. פקחי המדור עובדים בעיקר 

מול המגזר החקלאי. חלק ניכר מהמחסנים הם של חקלאים ומשמשים לאחסון חומרי הדברה לשימוש 
) לאחסון חומרים המשמשים לחיטוי קרקע כמו מתיל  בעיקרעצמי. בחלק המקומות נבדקים אתרים (סככות

ברומיד, פורמלין, מתאם סודיום ועוד. נבדקים מחסנים בחנויות המשווקות חומרי הדברה לחקלאים, מחסנים 
של חומרים לתברואה או גינון – בעיקר של מועצות מקומיות או אזוריות, מחסנים של מדבירים, מחסנים או 

אתרים לאחסון חומרים המשמשים לחיטוי התוצרת במפעלי אריזה במגזר החקלאי ולעיתים נבדק גם אחסון 
חומרים ו/או מתקנים המשמשים לחיטוי מים ובריכות.  

במהלך הביקור נערך רענון התקנות ליישום חומרים מסוכנים בקרבת בתי מגורים, הטיפול במרססים 
ובנקודות שטיפה והטיפול באריזות.        

על כל ביקור וממצאיו נשלח דיווח לאנשי הקשר באגף החומרים מסוכנים. במידה ומתגלים בביקורת 
ליקויים, הפקחים עוקבים אחר תיקון הליקויים, במקרים מסוימים נערכות ביקורות חוזרות. לעתים לפי 

הצורך, הפקחים אף מסייעים באכיפה בנושא.  
 . לחומרי הדברהקרות במחסניםי ב144 נערכו 2008בשנת 

 9.5פרוט ביקורות במחסנים בנספח 
 

 פיקוח על מנחתים 
בארץ קיימות שתי חברות העוסקות ביישום חומרי הדברה מהאוויר: חברת "כימניר" וחברת "תלם".  

 ממנחתים משניים.  ממנחתים אלו מתבצעת עבודות 14 מנחתים ראשיים ו 7שתי החברות עושות שימוש ב  
ריסוס בנפחים גדולים. פקחי המדור מבצעים ביקורות קבועות במנחתים אלו כדי לוודא את תקינות העבודה 
מבחינה סביבתית. המדור בשיתוף עם "כימניר" ו"תלם" מקדם פעולות למציאת פתרונות לבעיות סביבתיות 
שנוצרות במהלך העבודה במנחתים ובמהלך הריסוס האווירי.  השנה הוקדש מאמץ מיוחד לקידום פתרונות 

לטיפול בנושא התשטיפים.  
 נמצאו תקלות בעיקר בנושא הטיפול   נערכו ביקורות תקופתיות בכל המנחתים. 2008במהלך שנת 

בתשטיפים ותשתיות לא תקינות שאפשרו זליגה של תשטיפים לסביבת המנחת.  
במקרי הצורך התבצעו צעדי אכיפה (בעזרת המשטרה הירוקה)  לשם קידום הסדרת המנחתים.  

 
   פקוח על מתקן לטהור תשטיפים (סנטינל) 

 במנחת שדה תימן הוצבו מתקני "סנטינל". המתקנים אמורים לטהר את התשטיפים מחומרי הדברה כך 
 המתקן הופעל במהלך השנה .לביוב רגילתשטיפים המטוהרים  את ההעבירשניתן יהיה בסוף התהליך ל

. ביוזמתנו נבדקה יעלות המתקן לסילוק רעלים באמצעות דגימות שנאספו 2008בשנת  באופן ניסיוני. 
נבדקה השפעת  ריכוזי חומרי הדברה והרעילות.בהם נקבעו הועברו למעבדת "בקטוכם" ודגימות ה

סיכום ניטור  , על המתקן הסברהתשטיפים לפני ואחרי טיפול על אוכלוסיית החיידקים במט"ש באר שבע.
    .4 בפרק 2009  ותכנית להמשך ההפעלה ב 2008ההפעלה ב 

בדיקת מתקן "הסנטינל" מתבצעת בשיתוף עם אגף סביבה חקלאית במטרה למצוא דרך יעילה וזולה יחסית 
לטיפול בתשטיפים המכילים חומרי הדברה על מנת להימנע  מהצורך לשנע כמויות גדולות של תשטיפים 

ת המתקן.  הפעללבסיכום שנת הפעילות  נקבעה תוכנית    לרמת חובב. 
 

 הרעלות בעלי חיים  
חומרים להדברה חקלאית הם הגורם הבלעדי בהרעלות של חיות בר וחיות משק ובית, במזיד כאירוע פלילי 

 בשטחי חקלאות בהתאם להנחיות התווית או בניגוד להן.  חומרי ההדברהתוצאת לוואי של יישום כאו 
המדור הנו חלק מהמערך המטפל באירועי הרעלה. אנשי המדור עוסקים בהסברה בנושא בקרב החקלאים 

ופועלים להטלת מגבלות בשימוש בחומרים אלו ואף ממליצים על הוצאה משימוש של חומרי הדברה 
כמות ההרעלות לא קטנה והפגיעה בעולם החי   2008 בשנת מסוכנים באופן חריג לסביבה ולחיות הבר.

קשה ביותר. 
 להשוואה . באזור הצפון80% בכל רחבי הארץ.  מתוכם(הידועות לנו)  מקרי הרעלות 111 ארעו  2008בשנת 
 . 117 - 2005 שנת וב ,  109-   2006בשנת ,  121 היה: 2007 שנתגלו בשנת מקרי הרעלותמספר 

  9.6 בנספח 2008  פרוט הרעלות  ב 5הרחבה, גרפים, פילוח ומפות בפרק 
כמות בעלי החיים הנפגעים מאירועי הרעלה הינה גדולה ביותר לכן יש חשיבות לטיפול המהיר על מנת 

 700 נמצאו כ 2008לנסות ולהציל חלק מבעלי החיים ולמנוע המשך תמותה ו או הרעלות שרשרת. בשנת 
 חיות בר (עופות ויונקים) ברור לנו שלא כל מקרי ההרעלה מתגלים 2/3חיות שנפגעו מהרעלות מתוכם כ 

ולכן נראה שמספר בע"ח הנפגעים גדול בהרבה. 
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ביוזמת פקחי המדור, מממנת רט"ג, עבודת מחקר לתואר שני העוסק בהיתכנות מעקב אחר חומרי הדברה 
 מיקרון) אשר יסומנו ויוטמנו בחומרי 30מהספק ועד משתמש הקצה באמצעות תגים אלקטרוניים זעירים (

ההדברה וזיהויים יאפשר קישור בטוח לאותו משתמש קצה.   
 

 ניטור יתושים ומזיקים אחרים 
המדור מהווה חלק מהערכות המשרד להגנת הסביבה, אגף מזיקים, במניעת התפרצות  קדחת הנילוס 

 דגימות זחלים . מלכודות ללכידת יתושיםוהצבתהמערבי. איתור וניטור אתרים המועדים לקינון זחלי יתושים 
ובוגרים מועברות למשרד הבריאות, דיווחים מועברים לאנשי הקשר במשרד להגה"ס. מתבצע מעקב ופיקוח 
שוטף אחר המפגעים, ההסדרה וההדברה תוך קשר עם האנשים האחראים בשטח (אנשי תברואה במועצות 

אזוריות מקומיות וכיו"ב) . 
פקחי המדור יחד עם הפקחים לניטור מזיקים מסייעים בטיפול בנושא לישמניה כמו גם פעילות בנושא נמלת 

האש. 
 

 ריסוס כנגד זבוב הים התיכון   
  המשיך ענף ההדרים במועצת הצמחים את הריסוסים כנגד זבוב הפירות הים תיכוני.2008בשנת 

 בתיק משתתפת בוועדה המייעצת להדברת זבוב הפירות הים תיכוני, הבין משרדית. 
בשנה זו חל שינוי מהותי בהדברת זבוב הפרות הים-תיכוני בישראל אשר בא לידי ביטוי בהפסקת השימוש 
בחומר הריסוס הקודם שהכיל פיתיון ואת חומר ההדברה מלתיון ששייך לקבוצת הזרחנים האורגניים ואינו 

 "סקסס" מכיל ספינוזד שהוא תוצר החיידק אקטינומיצטוס. –ספציפי בפעילותו. חומר ההדברה החדש 
החומר רעיל בעיקר לזבובאים. עקב השינוי שחל בחומר המיושם נעשים מהלכים לעדכון התקנות להדברת 

זבוב הים התיכון.   
 .  2007 ב  דונם186,753 דונם לעומת  158,00שטופל היה  סה"כ שטח ההדרים 2008בשנת 

. לפני תחילת עונת ההדברה נערך תיאום פריסת ריסוסים עם ענף פרי ההדר וענף המטעיםכבכל שנה, 
)  9.3  בנספח 2008(ראו דוח ועדת הדברה לשנת   הוגבר השימוש בסקס 2008בשנת 

 הוחלט על הפסקת השימוש בתכשיר המכיל מלתיון בתוצרת המיועדת ליצוא. 2008בדצמבר 
המשרד להגנת הסביבה, אגף הסביבה החקלאית מעודד חקלאים להפחתת השימוש בחומרי הדברה 

באמצעים שונים. בנושא הדברת זבוב הים התיכון נעשה מאמץ לקדם שימוש נרחב במלכודות כתחליף 
לריסוס.  

 
   וקידום חיקוקפיקוח על יישום חומרי הדברה

המדור עוסק בפיקוח על יישום חומרי הדברה באזורים רגישים מבחינת קירבתם של שטחי החקלאות לבתי 
 הפיקוח מתבצע בעקבות תלונות.  ברוב המקריםלשמורות טבע ולמקורות מים.  וגם מגורים

מושם דגש מיוחד על חומרים שיש להם פוטנציאל להוות מטרד ומפגע לאוכלוסייה וכן על חומרים שיכולים 
לגרום נזק לסביבה. 

בהמשך וכפועל יוצא של אירועים בהם נחשפת אוכלוסייה לחומרי הדברה או שנגרם נזק לסביבה - פקחי 
מדור ניטור רעלים נמצאים בקשר רציף עם המשרד להגה"ס, אנשי מועצת הצמחים בענפים השונים, אנשי 

השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות וחברות היישום, ופועלים כדי לקדם חיקוק תקנות ונהלים 
ברורים, ישימים ומועילים ליישום חומרי הדברה בקרבת מגורים תוך מזעור הפגיעה בתושבים ובסביבה. 

 לגבי חומרים מסוכנים במיוחד נשקלת הוצאתם משימוש. 
 ) 9.1הצעה לתקנות בדבר יישום חומרי הדברה באמצעות מפוח  (נספח 

 
   חומרים לחיטוי קרקע

הדברה המיועדים לשימוש בקרקעות לפני גידול  חומרים  הםלחיטוי קרקע המשמשים חומרי הדברה 
 מתבצע להדברת נגעים בקרקע ובחלקן משמשות במקום מתיל ברומיד אשר השימוש בו צומצם ביותר.

מתאם  ומעקב מיוחד ופיקוח על יישום חמרים המכילים: פורמאלדהיד, דיכלורופרופן, כלורופיקרין, טלון
יישום של חומרים אלו הסודיום. במקביל נעשים צעדים לקידום החיקוק של מערך תקנות שלם להסדרת 

 נמשכו המהלכים לניסוח תקנות 2008במהלך שנת בקרבת בתי מגורים תוך התייחסות לטכנולוגית היישום. 
.  התקנות החדשות יכלילו את כל החומרים לחיטוי קרקע בקבוצה אחת. ליישום חומרים לחיטוי קרקע

). כמו כן מתוכננת הגברת הפיקוח  9.2יקבעו מרחקי ישום מאוכלוסייה והוראות לפי אמצעי היישום(נספח 
על היישום, מטעם משרד החקלאות. 

 
 מבצע איסוף חומרים מסוכנים 

 .  2009המבצע מיועד לשנת  מחקלאים.  המשרד להגנת הסביבה יזם מבצע לאיסוף פסולת חומרי הדברה
במחסני הדברה רבים ניתן למצוא חומרים שאינם בשימוש ו/או שפג תוקפם וגם כאלו שהאריזות שלהם 

נפגעו – מצב שבו עלולים החומרים המסוכנים להגיע לסביבה. חומרים אלו עלולים לפגוע באדם, לגרום 
לתאונות, לזהם מקורות מים וקרקע, לגרום למותם של חיות בר ולעיתים אף להרעלות שרשרת.  

במקרים רבים הנזק אינו מורגש באופן מידי ורק לאחר מספר שנים ניתן להבחין בו בין אם בחלחול של 
חומרי הדברה למי תהום ובין אם בנזק לאנשים הנמצאים בקרבת אריזות חומרי הדברה פתוחות או דולפות. 

הנזק עלול להיגרם כתוצאה מחשיפה מתמשכת לחומרי הדברה המצויים באוויר או במגע עם החומרים 
המפוזרים במחסן.   
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נוהל על יד גילי צימנד מהמשרד לאיכות הסביבה. הפעילות מערך כשירות חינם לציבור. המבצע יהמבצע 
 חומרים מסוכנים במחוז צפון אגףבשטח תנוהל ותבוצע  על ידי  פקחי המדור בצפון ובדרום בשיתוף אנשי 

בשנת ובמחוז דרום  וכן אנשי היחידות הסביבתיות, תברואנים ואנשי הועדות החקלאיות במועצות האזוריות. 
  פעלנו בשיתוף הגורמים השונים לתכנון, הכנה ופרסום המבצע .2008

כיוון שלא היה בידנו מידע מספיק הוחלט לפתוח את המבצע בפיילוט – איסוף של חומרים מסוכנים בשני 
אזורים בארץ בצפון ובדרום על מנת לבחון את היענות הציבור לקבל מידע על כמויות החומרים שיאספו.  

 .  escנבחר זכיין לביצוע האיסוף - החברה לשרותי איכות הסביבה-
בצפון הארץ נקבע שהמבצע יערך במועצות האזוריות: מעלה יוסף ומטה אשר.  

בדרום הארץ שהמבצע יערך במועצות האזוריות: אשכול, שדות נגב, מרחבים, שער הנגב וחוף אשקלון. 
 ימי עבודה, בפריסה על פני שבועיים.  בכל יום איסוף יעבור רכב 5נקבע שבכל אזור, המבצע יתקיים במשך 

 הנקודות והלו"ז. ,האיסוף במספר נקודות. נקבע מסלול האיסוף
לשם פרסום המבצע הוכנה הודעה לעיתונות, פוסטר ועלון להפצה בדואר בהם מפורט כל המידע. 

.  בצפון הארץ -  בפברואר ובדרום - במרץ .  2009המבצע יתקיים בשנת 
לאחר סיכום תוצאות המבצע יוסקו מסקנות לגבי ההמשך. יוחלט האם להמשיך באיסוף בצורה זו בכל 

  . להמשיך בדרך שונההארץ או 
 

 פעילות בוועדות, הרצאות, השתלמויות
 בישיבות .השתתפות שוטפת בוועדה הבין משרדית לתאום השימוש בחומרי הדברה להגנת הצומח

החודשיות דנים חברי הוועדה במידע הטוקסיקולוגי המוגש על ידי החברות המייצרות והמשווקות חומר 
במקביל לאישור חומרי הדברה חדשים לשימוש בישראל החלה  ההדברה המבקשת להחל לשווקו בארץ. 

הוועדה תהליך של הוצאה משימוש של חומרי הדברה וותיקים בעלי רעילות גבוהה לאדם ולסביבה 
 ובקביעת נוהלי שימוש מחמירים לחומרים בעייתיים בריאותית וסביבתית.

. בוועדה המייעצת להדברת זבוב הפירות הים תיכוניהשתתפות 
 השתתפות פעילה בפגישות החודשיות של רכזי חומרים מסוכנים במחוזות ובמרכזים.

הפקחים משמשים כמרצים קבועים בימי עיון לחקלאים והשתלמויות למיישמי חומרי הדברה הנערכים על 
 ידי משרד החקלאות ברחבי הארץ.

 בקורסים. וימי עיוןהשתתפות ב
 

 דיווח
 דו"ח פעילות שנתי. מגישהמדור 

פקחי המדור יפעלו בכל התחומים המופיעים בתכנית העבודה. 
 

מדור ניטור יתושים (עבור המשרד להגנת הסביבה) 
בתיק פלד 

הנילוס מערב קדחת מחלת המדור מהווה חלק מהערכות המשרד להגנת הסביבה במניעת התפרצות 
 ים מועבר הבוגריםיתושיםהזחלים וה,  נדגמים. אתרי קינון יתושיםבאמצעות ניטור של אוכלוסיות היתושים

 המחלה. ס לאפיון מיני היתושים ובדיקת נגיעות בווירומשרד הבריאותמעבדה האטימולוגית בל
 

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

אדם ברחבי המדינה , ועוד עשרות רבות שאושפזו לתקופות ארוכות בבתי חולים , הוחלט  במשרד לאיכות 
הסביבה  להקים צוות פקחים שיאתר מפגעים העלולים לגרום להתפרצות המחלה . 

לשם כך הוקמה יחידת נטור היתושים ברט''ג בהנהלת בתיק פלד. 
 פקחי ניטור מזיקים המופעלים מקצועית ע''י רכזי הלוחמה במזיקים המחוזיים במשרד לאיכה"ס. 4בצוות 

 פקחי ניטור לשמניה הפועלים תחת צוות מקצועי רט"ג, איכה"ס, בריאות וצה"ל.   2השנה נוספו 
 

עבודת צוות ניטור יתושים מתבצעת במספר מישורים  
. איתור מוקדי דגירה של יתושים . 1
. לכידת יתושים בוגרים לאיתור יתושים נשאי הנגיף . 2
. לכידת יתושים בוגרים לאיתור מינים פולשים ושינויים במגוון המינים . 3
 

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

 אתרים. 144 – מלכודות ללכידת יתושים בוגרים, ב 372הוצבו 
 אתרים אותרו יתושים נשאי נגיף קדחת מערב הנילוס . 15–ב 

  ) ימחוז חיפה ריכז מאמץ ופעילות להפחתת מטרדי יתושים ( בעיקר יתושי הטיגריס האסיית
סביב מרכזי מזון - בורות תחמיץ ( המכוסים באמצעות צמיגים ) . 

מחוז צפון : מבוצע ניסוי שנושאו תפוצה בזמן ובמרחב של יתוש הטיגריס האסיאתי.  
  Wasmannia auropunctataנמלת האש הקטנה – נמלים פולשות : 
  דונם.150 אתרים בשטח של 16השנה ב -  נגיעות בתחילת 
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 דגימות נמלים לזיהוי. 14 פעולות ניטור ושליחת 30 .טופלו באופן שוטףהתראות על מוקדים נוספים 
 המטרה – הכחדה של המין.מוסקת.  הדברה כולל ליווי פעולות הדברה 

 
לשמניה. 

 בנושא הלישמניה, הפועלים במשולב בלכידת זבובי חול והפונדקאים םהחלה עבודת שני פקחים ייעודיי
 מלכודות. 166 אתרים סה"כ 4 פעולות לכידה ב - 24האפשריים למחלה. זבובי חול : 

 פרטים. 174 מלכודות הניבו 1066 אתרים, 6 פעולות לכידה ב - 17מכרסמים : 
 שפנים. 34 מלכודות ו  86 אתרים, 5 פעולות ב- 9שפני סלע : 

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

טיפול בפניות הציבור במטרדים שונים כ – יונים, עטלפים, קרציות וקרציונים.  : שונות
 

בחודשי החורף הקרים , עם הירידה בפעילות היתושים ברוב חלקי הארץ מושקע רוב זמנם של הפקחים 
באכיפת חוק הגנת חיית הבר על עובדים זרים ,  במיוחד תאילנדים . 

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

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

 
 בסופי שבוע וחגים , סייעו פקחי נטור היתושים לעובדי רט''ג בתחומים שונים  2008במהלך שנת 

אם בסיוע באכיפת חוק , סקרים , ספירות בעלי חיים וסיוע בטיפול במטיילים ועוד . 
 

סקרים ומחקרים 
אריאל כהן 

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

 ומערכות מידע GISאורן רייכמן - סקרים סביבתיים, מיקי לדל - 
מדור סקרים ומחקרים ביחידה הסביבתית מבצע סקרים ומחקרים הידרולוגיים עבור גופים חיצוניים 

באוריינטציה של משאבי מים, הגנת הסביבה ושמירת טבע.  
העבודות כוללות סקרי שפכים וקולחים עבור רשות המים, סקרים סביבתיים לקידוחי מי תהום וקידוחי 

תצפית של חברת מקורות, ניטור ארוך טווח בנחלים הסובלים מזיהום מתמשך (ניטור נחל הבשור, ניטור 
נחלי יהודה ושומרון), ניטור נחלים המצויים בסמוך לתחנות כח של חברת החשמל (נחל האלה, נחל חגית 

ונחל תות). מיפוי ואפיון מאגרי מים ושטחי השקיה בקולחים עבור רשות המים וגופים פרטיים. 
 

: 2008להלן מוצגים הסקרים והמחקרים אותם ביצענו במהלך שנת 
 

 2006-2007איסוף וטיפול בשפכים - ניצול קולחים להשקיה חקלאית, סקר ארצי - 
אריאל כהן, דינה פיימן, מיקי לדל 

 הינו יוזמה של אגף איכות מים ברשות המים. 2006-2007סקר איסוף וטיפול בשפכים, וניצול קולחים לשנים 
הסקר נערך במתכונת  מורחבת יותר מהסקרים שנערכו בעבר וכולל גם איכויות קולחים במאגרים 

 של כל השטחים המושקים בקולחים ובמי שפד"ן. GISובמטש"ים. בנוסף, בוצע מיפוי 
הסקר מצביע על המגמות והשינויים שהתרחשו בשנים האחרונות בתחום האיסוף וטיפול בשפכים וניצול 

הקולחים. מטרות מיפוי השטחים המושקים הינן לבחון את השפעת ההשקיה בקולחים על משאבי המים, 
להעריך את כמות המלחים המושקעת בפני הקרקע כתוצאה מההשקיה בקולחים, ולהעריך את היקף 

השטח המושקה בקולחים לצרכי תכנון.  
 תורמי שפכים הכוללים ישובים, אזורי תעשייה ושפכים חקלאיים. 1,214במהלך הסקר נסקרו 

 מיליון נפש. 6.92הסקר כלל שפכים מאוכלוסייה המונה 
 מלמ"ק שפכים 456.5 מלמ"ק כאשר מתוכם יש כ-530כמות השפכים הגולמיים מכל המקורות מוערכת בכ-

 מלמ"ק שפכי רפתות והיתר ממקורות שונים. 3 מלמ"ק שפכי תעשייה, כ-60.4ביתיים, כ-
 מתוך סך כל השפכים  90.8% מלמ"ק), 483.7 מכמויות השפכים מחוברות למערכות איסוף (93%כ-

מטופלים במתקני טיפול מסוגים שונים וכל היתר זורמים למתקנים ראשוניים, לנחלים ולים. 
מתוך סה"כ השפכים המטופלים במתקני טיפול בשפכים מכניים ואגני ייצוב, מושבים לשימושים חקלאיים כ-

 מכלל הקולחים המטופלים. 75.8% מלמ"ק המהווים 357.7
, זרימות ת מלמ"ק הכוללים מי שיטפונו75.2בנוסף, ם נוספים מים שוליים ממקורות שונים בהיקף של כ-

בירדן התחתון, זרימת בסיס בתעלה המערבית וניקוזים בעמק החולה. 
 מלמ"ק המהווים כ-114.5מתוך סך כל השפכים המטופלים במתקני טיפול בשפכים, מסולקים לסביבה כ-

 מכלל הקולחים המטופלים. קולחים אלו מסולקים לסביבה, כאשר לא קיים נפח איגום במאגרים 24.2%
בעונת החורף, או בשל מיקום גיאוגרפי בעל פוטנציאל קטן לניצול חקלאי. 
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סקרים סביבתיים לקידוחי מקורות 
אריאל כהן, דינה פיימן, אורן רייכמן 

על פי תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה), מחויבת חברת "מקורות" לבצע סקר תברואי 
 2006 שנים. חברת "מקורות" פנתה לרשות הטבע והגנים בשנת 5בכל מקור מים (קידוחים, הכנרת) אחת ל-

. LDDבבקשה לבצע עבורה חלק מהסקרים. יתר הסקרים מבוצעים ע"י חברת מקורות, תה"ל, "אקולוג" ו-
מטרת הסקרים היא לאתר ולמפות את כל מוקדי הזיהום הפעילים והפוטנציאליים בסביבת הקידוח/ים 

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

איתור גורמי זיהום קיימים ופוטנציאליים, הכוללים ישובים עירוניים וכפריים, אזורי תעשיה, תשתיות ביוב, 
שטחים חקלאיים, מתקנים עם פעילות בעלי חיים וכדומה.  

מיפוי מדויק של גורמי הזיהום הפוטנציאליים שאותרו. 
ניתוח נתוני איכות המים שנמדדו לאורך השנים בקידוחים, הכוללים פרמטרים כימיים ובקטריאליים. לאחר 

ניתוח גורמי הזיהום השונים ואיכויות המים בקידוחים מתגבשות הערכות לגבי מידת הסיכון שמהווה כל 
 מזהם לאיכות המים בקידוח, והמלצות לגבי מניעת זיהום עתידי.

 בוצעו סקרים בקידוחי כפר אוריה, גיתית, קדומים, יריחו, ברדלה, מי עמי, יבניאל וברעם. 2008במהלך שנת 
 

התפשטות הזיהום התעשייתי לאורך נחלי באר שבע והבשור 
אריאל כהן, יוסי הראל 

 שנעשו בעבר הצביעו מעל לכל ספק שאפיקי נחל סכר, נחל באר שבע ונחל הבשור, לרבות מי מחקרים
התהום לאורך האפיק, זוהמו במהלך השנים על ידי שפכים תעשייתיים שמקורם באזור התעשייה הכימית 

רמת חובב. 
 להפסקה מוחלטת של זרימת מים מאזור 1990המועצה המקומית תעשייתית רמת חובב פועלת מאז שנת 

התעשיה. פעולות אלה כוללות ניקוז מפלסי מי תהום גבוהים ושאיבה חזרה לבריכות האידוי. 
 היקף הזיהום והתפשטותו במורד אגן ההיקוות אחרי המטרה העיקרית של מחקר ארוך טווח זה הינה לעקוב

המתנקז מאזור התעשייה רמת חובב דרך נחל סכר, נחל באר שבע ונחל הבשור. 
תחנות . במהלך העשור האחרוןנתונים ו  נאספןבה תחנות, 18לאורך הנחלים בשור, באר שבע וסכר נדגמו 

 חודשים. 3 פעמים בשנה, בהפרשים קבועים של 4אלו נדגמו 
 והיחסים Br וה-Cl לא חל שינוי מהותי בריכוזי המזהמים בהשוואה לשנים עברו. ריכוזי ה-2007בשנת 

 שביניהם ממשיכים במגמת שיפור קל המאפיין את השנים האחרונות.
 תחנות מייצגות לאורך נחל 10 ב-Cl-Br ויחסי ה-Br וה-Clבעבודה זו מוצגות תוצאות לטווח ארוך של ריכוזי ה-

. מתוצאות אלו עולה 1998,2001,2004,2007 שנים מייצגות: 4הבשור. התוצאות מציגות ממוצעים שנתיים ב-
, אם כי השיפור הינו Br ובעיקר בירידת ריכוזי ה-Clכי בעשור האחרון התרחש שיפור מסוים בירידת ריכוזי ה-

איטי, ועדיין רחוק מהריכוזים המאפיינים מים בלתי מזוהמים.  
 

ניטור נחלי יהודה ושומרון 
אריאל כהן, יובל סבר, אבי ציפורי ודינה פיימן 

 מליון איש אינם עוברים טיפול נאות להסרת 2 מליון איש. השפכים של כ-2.8באזור יהודה ושומרון חיים כ-
 המזהמים, בשל קונפליקטים ומגבלות כלכליות.

 מלמ"ק בשנה. עבודה זו 73.5, מוערכת בכ-2007כמות השפכים המיוצרים ביהודה ושומרון, נכון לשנת 
 44.5 מלמ"ק בשנה. יתרת השפכים (כ-29, בכמות המוערכת בכ-תמתמקדת בזרימות העיליות העיקריו

מלמ"ק) מודחת ברובה לתת הקרקע באמצעות בורות סופגים או מסולקת לפני השטח. 
 התבצע בצורה מקיפה, ובאופן שמציג באופן כמותי 2007דיגום הנחלים הנבחרים ביהודה ושומרון בשנת 

ואיכותי את מצב המים בנחלים העיקריים. מרבית הנחלים שנסקרו בעבודה זו הינם נחלי אכזב שמערכות 
הולכת שפכים עירוניות מסלקות אליהם שפכים גולמיים או קולחים באיכות ירודה. 

להזרמות השפכים לסביבה הפתוחה, באמצעות בורות ספיגה או באמצעות סילוק לנחל יש השלכות 
 של האזור, כשטח ההזנה העיקרי של אקוויפר ההר.  תסביבתיות גדולות, בשל הרגישות ההידרולוגי

מקורות הזיהום בצד הפלסטיני הינם רבים: שפכים גולמיים מחברון, מזרח בית לחם, רמאללה, שכם וג'נין 
מוזרמים בערוצי נחלים, חלקם לאחר טיפול ראשוני וחלקם ללא כל טיפול, גורמים לפגיעה סביבתית 

ומהווים פוטנציאל זיהום למקורות המים. קיימות מספר תוכניות פיתוח תשתיות הביוב בערים הגדולות, אולם 
רוב התוכניות נמצאות בשלב התכנון. לא בכל הערים קיימת תוכנית לטיפול בשפכים. לא קיימות תוכניות 

לפיתוח תשתיות הביוב בכפרים, וכתוצאה מכך ממשיך סילוק השפכים לנחלים ולבורות ספיגה.   
מקורות הזיהום בצד הישראלי הינם קטנים יותר בהשוואה למקורות הזיהום בצד הפלסטיני, אולם גם כאן 

הטיפול בשפכים לקוי ונדרש פיתרון מיידי לטיפול בשפכי קריית ארבע ובשפכי נחל קדרון.  
לקריית ארבע קיימת, זה זמן רב, תוכנית חיבור למתקן טיפול קיים, אולם החיבור עדיין לא יצא לפועל. 
כתוצאה מכך, זורמים שפכים גולמיים בנחל חברון. השפכים הזורמים בנחל קדרון מאופיינים בספיקות 

 לא פתר בעיה זו, שכן תקלות לאורך הקו 2007גבוהות ובעומס אורגני רב. מתקן ההטיה אשר נבנה בשנת 
גורמות למפגעים סביבתיים, מה גם שבמורד מתקן ההטיה ממשיכים לזרום שפכים.  

שיתוף הפעולה הישראלי-פלסטיני בנושא טיפול בשפכים הינו זניח. מבין הערים הגדולות ביהודה ושומרון 
רק בית לחם (מערב), קלקיליה וטול כרם (כמחצית משפכי העיר) מחוברות למתקני טיהור שפכים הנמצאים 

בתחומי ישראל (שורק, דרום שרון מזרחי ויד חנה, בהתאמה). פרויקט מאסף נחל קנה, אשר החל לפעול 
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 לא נחל הצלחה מלאה, וזאת בשל סירובם של הפלסטינים להתחבר לקו זה. כתוצאה מכך, 2006בשנת 
ישנה הזרמת שפכים מכפרים הנמצאים לאורך הנחל, במקביל לקו המאסף. 

: 2007 אגני ניקוז שונים, במהלך אביב וסתיו 9 תחנות ב-14בעבודה זו נדגמו 
קישון, שכם, קנה, שילה, שורק, מודיעים, מכמש, קדרון וחברון. 

הנחלים אליהם מסולקים עיקר השפכים, שמקורם ביהודה ושומרון (לפי סדר יורד של נפחי זרימה) הם:  
 מלמ"ק/שנה                         1.21 – מלמ"ק/שנה                               נחל מודיעים 11.8 –נחל קדרון 
  מלמ"ק/שנה0.93 – מלמ"ק/שנה                                 נחל קישון 5.7 –נחל חברון 
 מלמ"ק/שנה 0.81 – מלמ"ק/שנה                                   נחל שורק 3.4 –נחל שכם 

 של תוואי זרימות השפכים והקולחים בנחלים בתחומי יהודה ושומרון. GISבמסגרת עבודה זו בוצע מיפוי ב-
 ק"מ. הזרימות המשמעותיות 178מנתוני המיפוי עולה כי אורך הזרימה הכולל של שפכים גולמיים הוא כ-

 8 ק"מ) ונחל מודיעים (כ-31.5 ק"מ), נחל שכם (כ-33 ק"מ), נחל קדרון (כ-43.5ביותר הן נחל חברון (כ-
 16 ק"מ. הזרימות המשמעותיות ביותר הן בנחל מכמש (כ-46ק"מ). אורך הזרימה הכולל של קולחים הוא כ-

 ק"מ). נתונים אלו מבוססים על ידע שנצבר ועל זיהוי זרימות בנחלים בשכבת 9ק"מ) וואדי סוסיה (כ-
האורטופוטו. יחד עם זאת, ייתכן וקיימות זרימות, אשר לא מופו בשל חוסר זיהוי. 

מיפוי זרימות השפכים והקולחים בוצע על גבי שכבות אזורי ההזנה והאזורים הכלואים של אקוויפר ירקון 
תנינים. השפכים הגולמיים בנחלים שכם, חברון, מודיעים ויובלי נחל שילה זורמים על פני שטח אזורי מילוי 

האקוויפר. זרימות אלו מהוות פוטנציאל זיהום גבוה למי התהום באקוויפר ירקת"ן. 
ריכוזי המזהמים בנחלי יהודה ושומרון גבוהים ביחס לספיקות השפכים, כפועל יוצא של רמת החיים הנמוכה 

והשימוש המצומצם במים המאפיינים את מרבית תושבי יהודה ושומרון. 
 

ניטור תחנת הכח "צפית" 
אריאל כהן, ברק שחם 

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

 קמ"ר. רוב משטח התחנה בנוי ממלט ואספלט, המעלה את שיעור הנגר העילי. 0.19שטח התחנה הוא כ-
הנגר העילי הנוצר בשטח התחנה זורם לשני מוצאים מרכזיים בדפנות הדרום מערביות של המתחם (צינור 

דרומי ומערבי). הנגר העילי הנוצר בתחומי התחנה מנוקז בתעלות המכוסות ברשת למוצאים. המוצא הדרומי 
 25% משטח התחנה בתעלה לאפיק המחובר לנחל האלה, בעוד שהמוצא המערבי מנקז כ-50%מנקז כ-

משטח התחנה בתעלה לאפיק המחובר לנחל האלה. בנוסף, ישנם נקזים רבים בדופן המזרחית של 
 משטח התחנה מוצא זה מנוקז 25%המתחם, נקזים אלו מתנקזים למוצא מרכזי בדופן המזרחי המנקז כ-

בתעלה לאפיק משני המחובר לנחל האלה. דיגום מי הרקע באזור בוצע בנחל האלה (מעלה תחנת הכוח) 
ובבאר לוזית. 
, ומבוצע ביוזמת חברת חשמל ורשות ת ניטור של כל תחנות הכוח הפנים ארציותתוכניחלק מסקר זה הינו 

הטבע והגנים, ולא כחלק מהוראות תכנית מתאר ארצית לתחנות כוח. 
ברחבי התחנה ובסביבתה הקרובה קיימים מספר מפגעים בעלי פוטנציאל לפגיעה במים הזורמים בנחלים. 

 בוצע פיזור בוצת מטש"ים בשטחים הסמוכים לנחל 2007פיזור בוצה בשטחים חקלאיים: עד לראשית שנת 
 טון 2,000האלה. הבוצה המפוזרת בפני השטח מגיעה ממט"ש שורק (בוצה מסוג ב') וממט"ש בית שמש (

, בוצה סוג א') ומאופיינת בריכוזים גבוהים של מתכות.  N-VIROבשיטת 
עבודות עפר: בתחום תחנת הכוח מתבצעות עבודות היוצרות חלקיקים דקים המצטברים ברחבי התחנה. 

לעבודות אלו יש פוטנציאל זיהום מים ישיר ו/או עקיף.  
שטיפת מתקן ייצור מים נטולי מלחים: בתחום תחנת הכוח מתבצעות ככל הנראה שטיפות מסננים במתקן 

לייצור מים נטולי מלחים. לשטיפות אלו יש פוטנציאל זיהום מים ישיר ו/או עקיף.  
עבודות מתכת: בתחום תחנת הכוח מתקיימות עבודות מתכת מסוגים שונים: בנייה, קונסטרוקציות, ריתוך, 

חיתוך, קידוח וגלוון. לכל פעולות אלו יש פוטנציאל זיהום מים ישיר ו/או עקיף.  
 

ניטור תחנת הכח "חגית" 
יובל סבר, אריאל כהן 

 (זכרון - יקנעם). 70תחנת הכוח "חגית" ממוקמת במגע שבין רכס הכרמל לרמות מנשה, מצפון לכביש 
) 2001-2003 הוקמו ארבע טורבינות גז, שהוסבו בשלב מאוחר יותר (בשנים 1995בתחנה, שהוקמה בשנת 

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

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

מבצעת היחידה הסביבתית ברשות  , פנים ארצית "חגית"חכובהתאם להוראות תכנית מתאר ארצית לתחנת 
 והסביבה, על מנת לבדוק את השפעת תחנת הכוח על איכות המים  בנחל חגיתהטבע והגנים ניטור מים

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

השקיה במי תמלחת: רצועות הגינון בתוך תחנת הכוח "חגית" וסביבה מושקות במים שריכוזי הכלוריד בהם 
 מג"ל. ריכוז זה גבוה באופן משמעותי מרקע מי התהום ומי הנחלים באזור. 450הינו כ-
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 בוצעו בתחנה עבודות עפר לצורך הנחת צינור הגז ועבודות 2007-2008עבודות עפר: במהלך השנים 
להשלמת היחידה המשולבת החדשה.  

עבודות תשתית הגז: חברת הגז (נתיבי גז) ביצעה עבודה לבניית תחנה לאספקת גז טבעי במהלך חורף 
 1. העבודות בוצעו בין הגדר המערבית של תחנת הכוח לנחל חגית, מדרום-מערב לתחנות הדיגום א'2007-8

.  2ו-א'
שטיפת מסננים של האוסמוזה ההפוכה: בסיורים שנערכו נמצאו סימנים להימצאות שמן מינרלי במוצא 

שטיפת מסנני האוסמוזה ההפוכה. המפגע טופל ע"י הנחת סופגים בפתח הצינור. 
עבודות מתכת: בתחום תחנת הכוח מתקיימות עבודות מתכת מסוגים שונים: בנייה, קונסטרוקציות, ריתוך, 

חיתוך, קידוח וגלוון. לכל פעולות אלו יש פוטנציאל זיהום מים ישיר ו/או עקיף.  
 

סקר מעיינות פרת וקלט 
דינה פיימן, אבי ציפורי, שי לוי 

עין פרת, עין מבוע (פוואר) ועין קלט ממוקמים באגן נחל פרת שבמדבר יהודה. מעיינות אלו משמשים 
כבסיס למערכות אקולוגיות מורכבות, ובנוסף מהווים גורם משיכה חשוב לתיירות באזור. לכן, להופעת 

זיהומים במעיינות השלכות כבדות משקל מהבחינות האקולוגית, התברואית וכמובן הכלכלית. 
מטרת פרויקט זה, הנערך בהזמנת קמ"ט הגה"ס במנהל האזרחי ביו"ש, היא להעריך, על בסיס הנתונים 

שנאספו, את איכויות המים במעיינות שהוזכרו לעיל בהיבטן הסביבתי. 
המעיינות נדגמים אחת לשנה במסגרת תכנית הניטור ודיגומים נוספים נערכים באירועים חריגים.  

: הוא יתבסס על 2007, הנמצא כעת בביצוע, יהיה נרחב ומעמיק יחסית לסקר שנת 2008/9הסקר לשנת 
שלושה דיגומים במקום דיגום יחיד ויכלול דיגום הידרוביולוגי מקיף של המעיינות, המתוכנן ומבוצע על ידי 

 שי לוי.
 

איפיון מאגרי קולחים לבדיקת היתכנות הפקת אנרגיה מתאים פוטו-וולטאים 
אריאל כהן, מיקי לדל 

 באמצעות נציגה בישראל (שמעון טל, ראש רשות המים לשעבר) פנתה ליחידה Aquate-Solarחברת 
הסביבתית בבקשה לאפיין את כל מאגרי הקולחים והמאגרים בהם נאגרים קולחים וגאויות בישראל. 

מטרת העבודה היא לבדוק את פוטנציאל הפקת האנרגיה מתאים פוטו-וולטאים, שאמורים להימצא בפני 
המים. 

 מאגרי קולחים ומאגרים מעורבים. 550-600מאגר מידע ביחידה הסביבתית כולל נתונים מלאים של כ-
הסקר כולל נתונים הסטטיים של כל מאגר (שם המאגר, נפח מקסימלי, שטח פני מים, שטח פני סוללות, 

.  1:5,000עומק מקסימלי, מקורות המים), לצד תצלום אורטופוטו בקנ"מ 
 

ניטור קידוחי תצפית במאגרי חפר 
אריאל כהן, יובל סבר, יאיר מולאי, דינה פיימן 

מאגרי חפר הינם מאגרי קולחים הנמצאים בעמק חפר. המאגרים מקבלים קולחים מטופלים, בעיקר ממט"ש 
נתניה - בית חרות, ומהמאגרים מועברים להשקיה חקלאית באזור.  

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

 מ' סביב המאגר הדרומי. תנודות 19 מ' סביב המאגר הצפוני ל-12רום מפלסי המים באקוויפר זה נע בין 
 מ', ומושפעות באופן מהיר משינויים בכמויות המשקעים ובמשטר 2-3המפלס העונתיות מגיעות לכ-

השאיבה.  
, המופקים מאקוויפר זה.  החלחול של מי המאגר לאקוויפר הפלייסטוקני עלול לפגוע במי השתיי

על פי מחקרים שנעשו באזור, התרחש בעבר חלחול של מי המאגר הצפוני, אשר גרם לעלייה במליחות 
המים. 

 בצפוני) בהם בוצע מעקב הידרולוגי 6 בדרומי, ו-3 קידוחי תצפית (9סביב מאגרי חפר הדרומי והצפוני קיימים 
.  2002עד שנת 

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

 
אגף מידע מדעי 

 
 בסיס נתונים

 רשומות.  מספר התצפיות שהגיעו נמוך מזה של השנה 5198 טפסים, שהם 528 הגיעו –קליטת נתונים 
הקודמת.  כל הנתונים הוקלדו, כולל מפקדים. 

 דוחות על פי בקשה.  לא ידוע כמה משתמשים הגיעו לנתונים דרך הרשת. 37 הופקו –שאילתות 
 SQL החל תכנון השדרוג למערכת –שדרוג 

 עודכנה רשימת השמות על פי המקובל היום. –שמות הצמחים 
 

 פרויקטים
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, הוקדשה בעיקר ליצירת תכנית עבודה מסודרת.  הוכן מקרה בוחן על עין גדי EBONEשנה ראשונה של 
.  פורסמה העבודה על עינות צוקים. IUCNליוזמת דלוס של 

 
 שונות

  הרצאות אינטרנט, קיום אתר מתפקד. טיפול בקבצי אקסל, יצירת מאגר נתונים מסודר, תחזוקת אתר
לגורמים שונים.  הפקה והותאה של כרך א של הספר האדום למיני צמחים נדירים ובסכנת הכחדה בישראל. 

 
חטיבת תכנון ופיתוח 

 
אגף שימור ופיתוח 

 מתרכז בקידום פרויקטים 2008החלק העיקרי של פעילות השימור והפיתוח ברשות הטבע והגנים לשנת 
בגנים לאומיים ושמורות טבע למטרות שמירת טבע, שימור ארכיאולוגי והיסטורי,  מבנים ומתקנים 

המשמשים לחינוך, המחשה, שירות לקהל, שימור ופיתוח נוף ונופש בחיק הטבע.  
 

בנוסף לרשימת הפרויקטים המרכזיים הנמצאים בשלבים שונים של תכנון וביצוע, נעשו עבודות שוטפות 
ומתמשכות בנושאים הבאים:  שימור תחזוקתי ארכיאולוגי, תכנון ברמות שונות, שילוט והמחשה כללי, הכנת 
הצעות לגורמי מימון שונים, קשר עם גורמים ציבוריים ופרטיים, הרצאות ודיונים בנושאי שימור, פיתוח, ותכנון 

נוף, הכנת תב"עות והתרים, כניסה לסקר נגישות נכים בכל אתרי הרשות. 
 

 ברשות הטבע והגנים: 2008הפרויקטים המרכזיים בשנת 
 

קלעת נמרוד – השלמת מכרז ביצוע לתאורת לילה, שימור.  .1
בניאס –  המשך פרוגראמה לתכנון מערך הכניסה לשמורה.  .2
 שביל תלוי בבניאס – עבודות לייצוב הסלע והקונסטרוקציה. .3
תל דן – המשך שימור וניטור השער הכנעני.  .4
 חורשת טל –  תכנון מפורט והוצאת היתר בנייה לנגישות נכים. .5
 ארבל – שימור המצודה. .6
  תכנון בית כנסת העתיק.–חמת טבריה  .7
  שימור מבנה החווה הצלבנית.–מונפור  .8
 כרמל – תכנון חניון האגם, עין אלון. .9

 תל דור – תכנון הגן הלאומי. .01
 מגידו – תכנון מערך כניסה ושימור כללי בתל.  .11
 ציפורי –  שימור כללי באתר. .21
 בית שערים – שימור ופיתוח מערות המנורה .31
 בית שאן –  השלמת המופע הלילי ותחילת הרצתו לקהל. .41
קיסריה – פרויקטים בהיקף נרחב  בשת"פ רשות העתיקות, החברה לפיתוח קיסריה, קיבוץ        .51

 שדות ים
 סוסיתא – חפירות ארכיאולוגיות, שימור, תיעוד ותכנון. .61
 נחל אלכסנדר – תכנון המרכז להצלת צבי ים, תכנון שירותי חוף בבית ינאי. .71
  תכנון מחנה רשף, היתרים לשימור המצוק.–אפולוניה  .81
 אפק ירקון – שימור ושיחזור המצודה והאודיאון. .91
 מגדל צדק – עבודות שימור שיחזור, ניקוי פסולת ואכיפה. .02
 תל לכיש – קידום התכנון בשת"פ אוניברסיטת ת"א. .12
 סובב חומות ירושלים – פרויקטים רבים בהיקף אגן העיר העתיקה. .22
 אשקלון – שימור השער הכנעני, פיתוח שטח, שימור קיר העמודים, המשך תכנון האתר. .32
 ממשית –  הסדרת תב"ע. .42
מצדה – המשך שימור נזקי שיטפונות, חשיפה וניקוי של בור המים המזרחי, שימור ופיתוח בארמון  .52

 המערבי, תב"ע והיתרים לחניון לילה מצדה מערב.
 מרכז מבקרים רמון – תכנון הנצחת אילן רמון, עבודה בצוות תכנון ומול משרדי הממשלה. .62
 קניון אדום – קידום ההליכים הסטטוטוריים לאישור מערך הכניסה וחניון הלילה. .72
 חי בר – הכנת תב"ע , תכנון מחודש של חדר החושך. .82
  הכשרת האתר לנכים ומוגבלים, פיתוח בריכות, שבילים ומערך כניסה.–עינות צוקים  .92
   חפירות ארכיאולוגיות, שימור ושיחזור בהר, תכנון מערך הכניסה.–הרודיון  .03

  
אגף ארכיאולוגיה 

.         חפירות ארכיאולוגיות – היתרים ובקרה: 1
 חפירות וסקרים בגנים לאומיים ובשמורות טבע. מבין החפירות העיקריות  30            נערכו 

יש לציין את האתרים הבאים: חצור, סוסיתא, תל דור, חורבת חמאם (בית כנסת), מערת רקפת, 
ציפורי, עיר דוד, תל גזר, יבנה ם, תל קדש, עפיפונים בנגב, חורבת ברוד (כנסייה) ועוד.  

.         אונסק"ו: 2
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             א.     השתתפות בועידת מורשת עולמית של יובל פלד במשלחת הישראלית בקוויבק קנדה  
             ב.      הכנת תיקונים בנושא הגבולות לתיק השער הכנעני של תל דן להגשה חוזרת  

             ג.     סיורים עם אנשי אונסק"ו ישראל באתרים המוכרזים ובתל דן 
             ד.    התחלה של הכנת תיק ארץ המערות והמסתור בשפלת יהודה 

.         חוות דעת ופרסומים הפקת חומר מקצועי: 3
             א.     הכנת דפדפת בעברית לגן לאומי מגידו – אתר מורשת עולמית 

             ב.      פרסומים חדשים בעיתון הרשות "חדשות בעתיקות" במהדורת אינטרנט ובתפוצה     
                      רחבה לרשות ומחוצה לה. העיתון מפרט גילויים חדשים בתחומי הארכיאולוגיה 

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

        ד.      כתיבת שלטים העוסקים בארכיאולוגיה באתרי הרשות. 
        ה.     הצבת שלט מרכזי של אונסק"ו לממשית, תל באר שבע ומגידו 

 הספר בעריכה   –        ו.      השלמת כתיבה של הספר "לטייל במפעלי המים העתיקים" 
.        השתתפות בוועדות תכנון והיגוי: 4

חמת טבריה, מצדה, נחל תנינים, מגידו, המועצה הארכיאולוגית, וועדת שימור, צוות פיתוח, תו"פ 
מנכ"ל, אונס"קו, לכיש. 

.         שימור: 5
  4-1           א.        בית שערים – מערות 

           ב.        תל דן – השער הכנעני. 
 הארמון המערבי  –ג.        מצדה 

ד.        ארבל – המצודה 
ה.        מונפור –  החווה בנחל כזיב 

ו.         מגדל צדק – שימור באתר ופתיחתו החלקית  
ז.         מגידו –  "ארמון שלמה" 
ח.        דרך הבשמים –  שבטה 

 בית המושל המצרי  –ט.        אפק 
.        מוצגים ופריטים אדריכליים: 6

א.        סקר פריטים אדריכליים בבית שערים  
ב.         הקמת וועדת היגוי למוזיאון מצדה. 

 
 אגף שטחים פתוחים

.         יזום והובלת הכנת תכניות מרקמיות: 1
בהמשך ליוזמת האגף להכנת תכניות מתאר מחוזיות חלקיות, (תכניות מרקמיות), לשטחים 

 כ"מוטי שימור" ומסמך לשיתוף פעולה בין מינהל התכנון במשרד 35הפתוחים כפי שהוגדרו בתמ"א 
הפנים, המשרד לאיכות הסביבה, והחברה להגנת הטבע. 

האגף עוסק בליווי התכנון באזורי התכנון של בקעת הנדיב, מעלה נחל אילון, נחל שקמה ופולג. 
 המשיך הקידום הסטטוטורי של התכניות במגמה לאשרן כתכניות מחוזיות חלקיות, 2008בשנת 

בכלל זה אושרה להפקדה במועצה הארצית התכנית לבקעת הנדיב ובוועדה המחוזית התכנית 
לנחל שקמה.  

 
ליווי תכנון תכניות מתאר כוללניות לשטחים הפתוחים 

האגף ליווה תכנונית תכניות רבות ובהם-תכניות ליערות קק"ל, תוכניות מנהלות נחלים. 
  בצפון.  lifeתכנית מתאר לשטחים פתוחים במועצה אזורית בני שמעון, פרוייקט  

  
שיתוף הציבור והגברת המודעות לחשיבות שמירת השטחים הפתוחים: 

). WWW.IOS.ORG.ILהאגף מלווה את תפעול אתר השטחים הפתוחים באינטרנט (
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.  
 
.         השתלבות בדיוני המועצה הארצית לתכנון ובניה בועדות המשנה וועדות אחרות : 2

השנה נמשך המהלך להעמקת מעורבותנו והשתתפותנו בועדות התכנון השונות של מינהל התכנון. 
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 
 14קרקעות עליונה, הועדה לתשתיות לאומיות, ועדת תחבורה יבשתית, ועדת מעקב ובקרה לתמ"א 

וכן ועדת הערר של המועצה הארצית. כמו כן השתתפות בועדות היגוי שונות: מסמך מדיניות 
 לגז. 37 ליער וייעור, , תמ"א  22לעודפי עפר, תמ"א 

נושאים מרכזים שטופלו ונדונו במועצה הארצית: 
 70,מאחז-להבים, מעבר רצף כביש 35-40- קטעים יקנעם-העמקים,כביש 6כביש  •
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 - קישון,קטע צפוני ימי,פלמחים, מישור ימין37תמ"א  •
 נמלי אשדוד וחיפה •
 מחצבת הר קוץ •
 הישובים- רמת ארבל,מרשם, חזן, מצפה אילן •
  לחוף וים ת"א-הרצליה13תמ"א  •
 מלון חוף אלמוג •

חלק מהנושאים הם מתמשכים בשל מורכבות הליכי התכנון. 
כככל השנה בתקבלו החלטות שאינן תואמות את עמדת הרשות בעיקר בכל הקשור לישובים 

חדשים , בעיקר במזרח לכיש  
 
.         צמצום נזקי עבודת תשתית: 3

בין השאר עסק השנה האגף בליווי התכנון של מספר פרויקטים ארציים- רובן תכניות שמקודמות 
בות"ל.מעורבות האגף היא בעיקר בהליכי התכנון בעוד שהפיקוח על הביצוע נעשה במחוזות 

הרשות. 
האגף קיים השתלמויות מקצועיות לפקחי התשתיות ברשות וסייע באופן חלקי בליווי ביצוע 

פרויקטי תשתית מקומיים (קווי מים, חשמל, תכניות מפעלי ניקוז וכו'). השנה הורחבה הפעילות של 
אדריכל נוף המועסק באגף, בהתייחסות לתכניות התשתית בעיקר במחוז הדרום. כן עובה הטיפול 

במסמכים נופיים סביבתיים המחייבים חוות דעת של הרשות. 
.         ליווי מקצועי של נציגי הרשות בועדות התכנון: 4

גם השנה ניתן דגש להגברת התיאום והייעוץ המקצועי למתכננים במחוזות. 
במסגרת זו מופץ חומר תכנוני, נערכות השתלמויות ופגישות ומועברות הערות לתכניות בעיקר 

, תכניות למבנים חקלאיים, מסמכים נופיים 22, תכניות מפורטות לתמ"א 35בתחומים –, תמ"א 
סביבתיים וכו'. 

 
: 35.         תמ"א 5

 קודם נוהל לבחינת מסמכים נופיים סביבתיים ומושקעת עבודה רבה בהתייחסות ובבחינת מסמכים.  
 
.         שביל ישראל לאופניים: 6

מטרת שביל ישראל לאופניים הוא לאפשר לקהל רוכבים לראות ולחוות את המקומות העיקריים 
ובעלי העניין בשטחים הפתוחים. במהלך השנה הושלמה התפיסה של השביל, נקבע התוואי 

העקרוני ובשיתוף גורמים ממשלתיים רבים ושאינם ממשלתיים, נקבעו כללים למעבר בשטחים 
חקלאיים, מעבר בשטחים עירוניים, קהל היעד, המקומות העיקריים בהם יעבור השביל. 

קידום הפרויקט אינו נעשה ישירות על ידי האגף.  
 

אגף מקרקעין 
 

  וגנים לאומיים מוכרזיםשמורות טבעסה"כ 
מס' 

 /גניםשמורות
סה"כ שטח 

 (דונם)
 4,279,902.00 218שמורות טבע 
 200,816.00 74 גנים לאומיים

 4,480,718 292 סה"כ

   

 תאריך  (דונם)שטח אכרזת שמורות טבע וגנים לאומיים

 29/1/08 71,925.00 שמורת טבע מצלעות המכתש הגדול

 5/2/08 27,440.00 1שמורת טבע נחלים גדולים הרחבה 

 28/5/08 13,922.00 שמורת טבע חולות ניצנים

 28/5/08 566.00 שמורת טבע ברכת סינדינה

 28/5/08 2,884.00 גן לאומי תל צפית
 30/7/08 537.00 שמורת טבע אירוס ירוחם
 30/7/08 303.00 שמורת טבע ברכת בראון

 26/10/08 17.00 שמורת טבע ברכת דיר חנא
 26/10/08 543.00 שמורת טבע יער כרמיה הרחבה

 26/10/08 775.50 שמורת טבע נחל דליה ויובליו
 26/10/08 1,677.05 שמורת טבע שקמונה

 26/10/08 73.30 גן לאומי שקמונה
 4/12/08 140,995.00 שמורת טבע צוקי שיירות
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 4/12/08 1,915.00  "אם החיטה"–שמורת טבע הר עמיעד 
 23/12/08 806.00 שמורת טבע הר שיפון

 23/12/08 9.83 שמורת טבע ברכת סמר
   264,388.68    הכרזות 16 : 2008סה"כ ב- 

   
  תאריך אישור תכניות לשמורות טבע וגנים לאומיים

גן לאומי מצודת ישע אתר הנצחה לחללי כ"ח 
  10/3/08הלוחמים 

  10/4/08שמורת טבע נחל חרמון הרחבה 
  5/6/08שמורת טבע נחל מהר"ל  

  26/6/08שמורת טבע וגן לאומי תל דור 
  26/6/08 3נחלים גדולים נחל גירזי הרחבה שמורת טבע 

  4/9/08שמורת טבע נקיקי יפתח  
  25/9/08שמורת טבע אחילוף החורן 

  12/10/08שמורת טבע אירוס הגולן חושניה 
  12/10/08שמורת טבע שמיר נחל רחום (הרחבה) 

שמורת טבע גלבוע (עפ"י תכנית הרחבת מחצבת בית 
  12/10/08אלפא) 

  18/11/08 שמורת טבע הר גמל הרחבה
  18/11/08 שמורת טבע נחל גמל הרחבה

  18/11/08גן לאומי תל צפצפות  
  18/11/08 2נחלים גדולים נחלי קצב וחיון הרחבה שמורת טבע 

  4/12/08שמורת טבע נחל יבניאל 
   

  תאריך לאומייםהפקדת תכניות לשמורות טבע וגנים 
  5/2/08 נקיקי יפתח שמורת טבע

  5/2/08 אחילוף החורןשמורת טבע 
  10/3/08גן לאומי חוף ג'אסר א-זרקא 

  9/4/08 מרגליות הרחבה שמורת טבע
  9/4/08 חוף גלים שמורת טבע

  30/4/08בע אירוס הגולן - חושניה שמורת ט
  21/7/08 נחל מיצר שמורת טבע

  21/7/08הר שכניה ומערת שכניה שמורת טבע 
  31/7/08 מתלול צורים שמורת טבע

  4/9/08אלוני יצחק הרחבה שמורת טבע 
 
 

חטיבת אכיפה ופיקוח 
 

בטיחות, ביטחון (של החקירות ואגף  אגף , אגפים: אגף פיקוח ומבצעיםלשהחטיבת אכיפה כוללת ש
העובדים ושל המבקרים) וטיפול במניעת שריפות. 

.  שעות בשיתוף המשרד לאיכות הסביבה24החטיבה ממונה על הפעלת מוקד 
לחטיבה מחלקת היתרים המרכזת את כל הפעילות בתחום מתן היתרים למחקר, לצייד, לסחר (יבוא ויצוא 

בעלי חיים) והיתרים מיוחדים. 
 (הסדרת הסחר ומניעת הברחות בעלי חיים לארץ וממנה). CITESהחטיבה ממונה על ביצוע אמנת 

לחטיבה נציגות קבועה בצוותי עבודה של האינטרפול המטפלים בעבריינות בינלאומית בנושא מניעת 
הברחות בעלי חיים ומוצריהם. 

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. 
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  2008הדגשי מיקוד וטיפול ב 

בשנה זו המשכנו במתן 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. 
 ברכבי שטח קלים וכבדים, 4+4ניתן לאפיין שינוי בהתנהגות הקהל ובמעבר, הדרגתי, מנסיעה לטיולי 

לשימוש באופני שטח.  
שינוי זה חייב את החטיבה להתייחסות שונה למטיילים הפוגעים במרקם הסביבתי 

הרגיש מאוד בסביבה המדברית. 
גם בשנה זו הוגבר השימוש בכלי טיס קלים להגברת יכולת האיתור והזיהוי של פורעי חוק. 

עיקר השימוש נעשה במהלך החגים, עונת הציד ובדיקת פלישות למקרקעי הרשות. 
, לטובת הרשות וצוותי תלצורך האמור ממשיכה עמותת "דרור" להעמיד מטוס ייעודי, בעלות מינימאלי

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 הרביעית 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. 
הוחלשה, עקב אכיפה והסברה מקיפים תופעת קטיף פרחי בר עד כדי היעלמותה המוחלטת. 

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. 

השיתוף עם המשטרה למיצוי מהיר ויעיל של אכיפה כנגד שימוש ברעלים שלא על פי חוק התווית וחוקי 
הגנת הצומח לא כל כך צלח השנה ותיקים רבים בתחום הרעלים לא מוצו עקב בעיות משפטיות קשות 

בתחום הוכחת הקשר שבין המרעיל לרעל. 
עדיין בתחום זה לא הגענו להבנות עם האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות ומאמץ ניכר יעשה במהלך 

 למיצוי היכולות המשותפות. 2009
 כלפי אוכפי החוק. יותר ויותר פקחים מותקפים םכמו בשנה שעברה, גם השנה חלה עליה באלימות עברייני

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 מוסדות  המדינה ולא תמיד בקשר ישיר הכלפי פקחי הרשות ונובעת לא פעם מתסכול  האוכלוסיי

לפעולות הרשות. 
מאמצי תיווך והסברה מקיפים הפחיתו במידת מה את האלימות אך עדיין אזורים מסוימים קשים לאכיפה 

ואף המשטרה מתקשה לפעול במגזרים אלו.  
החטיבה המשיכה במסורת של לקיחת חלק בהשתלמויות שופטים להכרת הסביבה על מרכיבה והצגת 

ההתמודדות עם מפגעים סביבתיים והשפעותיהם על עולם החי והצומח. 
השנה הורחבו סיורי ההכרות עם יחידות המשטרה הרלוונטיות לפעילות הרשות תוך השתלבות בשיעורים 

שבועיים בתחנות רבות, קורסי קצינים, קורסים ייחודיים בתחום החקירות והמודיעין, יחידות הסיור המיוחדות 
ודומיהם, להגברת המודעות והחשיבות של פעילות הרשות בתחום ההגנה על ערכי הטבע והמורשת בארץ. 

גם השנה נמשכו המאמצים, לטיפול אינטנסיבי, ולסילוק מצבורי אשפה וגרוטאות רכב. פונו עשרות טונות 
של פסולת בניין ומאות גרוטאות רכב בסיוע מיוחד מאשכול אכיפה של המשרד, משרד האוצר- אגף 

התקציבים, רשויות מקומיות ואזוריות. 
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.  
 

הפקת לקחי המלחמה בצפון 
החטיבה קיבלה סיוע ממשי, מתקציבי האוצר, הוסיפה וחידשה את מלאי הציוד ההגנתי לכיבוי שריפות וציוד 

הגנתי על פקחי הרשות שאמורים לפעול תחת אש בעת כיבוי שריפות. 
 

  מוצג לפי הנושאים הבאים:  2008 סיכום הפעילות לשנת
 
.  שינויי חקיקה 1
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בתחום הגנת חיית הבר, העברנו השנה שינוי לחוק הגנת חית הבר- סגירת אזורי מאגרי חולדה לציד ברווזים 
במטרה להגנה על הברווז לבן המצח הנמצא בסכנת הכחדה. 

לקחנו חלק פעיל בשינויי חקיקה המתגבשים מכוח חוק צב"ח  שעיקרם שיפור תנאי אחזקת בע"ח וחיות בר 
במקומות שונים כמו: פינות חי, בתי ספר, חנויות למכירת חיות מחמד, גני חיות ודומיהם. 

שת"פ מלא עם אגף הדיג לשינויי חקיקה בתחום הדיג בים תיכון לאור ההצלחה בנושא הדיג במפרץ אילת 
מחזקת  את ההגנה על מינים נדירים ואחרים בים תיכון. 

 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.  
דיון שתוצאותיו הכרה בשני מינים כחיות בר מטופחות במגבלות ושליטה של הרשות: היען והתנין. 

    
. חוק צב"ח וחוק הגנת חית הבר 2   

 נמשכת הגברת המעורבות ושיתוף ארגונים ועמותות להגנת בע"ח וכן ממשיך הקשר  עם הממונה על חוק 
צב"ח במשרד החקלאות, המשטרה הירוקה והממונה על מערך הגנת בע"ח במשרד.  

 
.   היתרים  3

  היתרים לטיפול בנזקי חקלאות 4,000  כ 2007א.  סה"כ הונפקו בשנת 
       שעיקרם דילול אוכלוסיית חזירי בר ומינים שהוגדרו מינים פולשים 

       ו/או מתפרצים, כמו: תנים, שועלים, עורבים ועוד. 
  היתרים לפגיעה בערכי טבע מוגנים לצורך   358           ב.    הונפקו 

                   מחקר ומדע, שעיקרם בתחום הצומח ועולם החי התת מימי,
                  ומיעוטם בתחום חיות הבר. 

  היתרים לסחר, יבוא/יצוא/אחזקה של חיות 1,000ג.   הונפקו השנה כ 
      בר. 

 
חקירות ומודיעין אגף .   4

: 2008להלן נתונים של  אירועי אכיפה שטופלו בשנת 
   300א.  תיקי תביעה שהוגשו לבתי משפט -  

 701  –ב.  הודעות קנס 
 727  –ג.  אזהרות שניתנו בכתב 

  רישיונות ציד 2350ד.  הונפקו  
 
פיקוח ומבצעים אגף .    5
  
  תחומי פעילות:4באגף קיימים  
 .  מניעת ציד בלתי  חוקי של עובדים זרים1 
 .  מניעת סחר בלתי חוקי2 
 .  פיקוח על החזקת חיות בר  בשביה3 
.  מודיעין 4 
 
.      בתחום הציד הלא קונבנציונלי (פועלים זרים):  1

  כלי  צייד. 1166סה"כ  נמצאו  
    בע"ח  ושרידי  בע"ח. 130  "     נמצאו  
   חיפושים. 179  "     נערכו   
  תאילנדים. 7702 ריכוזים ל - 636   הסברות  ב- 663  "     נערכו   

 
    תאילנדים. 4 ענישה -  גורשו  

  ברירות  משפט. 57                 נמסרו  
  אזהרות. 32                 נמסרו  

      
, הצדים בעזרת כלבים: ם כלבים שנתפסו מידי עברייני2008                   סיכום שנת 

   כלבים  ע"י  18  קבוצות  עבריינים,  מידיהם  נתפסו  8                   סה"כ  נתפסו  
                    רט"ג,  עד  להחלטת  בתי  המשפט. 

 
 .     בתחום מניעת הסחר הבלתי חוקי:2

: חיפוש צווי
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 הערכה ביצוע לאחר, שונים ממקורות מגיע אשר מודיעיני מיידע בעקבות חיפוש יווצ הרשות מוציאה , ככלל
 ידיעה בדוחות ומגובה המנומקת חיפוש צו להוצאת בבקשה המשפט לבית הרשות פונה המיידע של ועיבוד

. יםירלוונט ובמסמכים
. מוגנים טבע ערכי גם כמו מוגנות בר בחיות סחר או אחזקה בגין חיפוש צווי 37 בוצעו 2008 בשנת
 הדרכה,הסברה פעולות הרשות מבצעת השונות ביחידותיה אשר ישראל ממשטרת מגיע מהחומר נכבד חלק

 אלה פעולות של הלוואי תוצר. ג"רט את המעסיקים הנושאים את למודעות להביא מנת על לימודיים וסיורים
 טבע ערכי או בר בחיות המשטרה נתקלת עת הרשות לפקחי קריאה, וכן ג"לרט המגיע רב מיידע הנו

. מוגנים
 .2008 משנת תיקים 15 השונים המשפט לבתי הוגשו כה עד

: וים אוויר נמלי,יבשתיים גבול מעברי
 נערכות הגבול במעברי. לארץ בר חיות מוברחות דרכם מרכזי וצינור קריטית נקודה מהווים הגבול מעברי
. ל"הבינ לאמנות ובהתאם ייבוא היתרי פ"ע ומיובאים ארצה שנכנסים משלוחים על ביקורות שבשגרה כדבר
. ג"נתב ומודיעין המכס של המבורך בסיוע נערכות מהביקורות חלק

). 2008 בשנת 11 (משלוחים של פרטניות בדיקות נערכות נוספות ואינדיקציות היעד , המשלוח לסוג בהתאם
 היתר ללא טון 2.5 של כולל במשקל מסין הגיע אשר םאלמוגי של משלוח השנה נתפס אשדוד בנמל

. ל"הבינ לאמנה ובניגוד
. מחקר לצרכי אביב תל' לאונ הועבר המשלוח

: זוחלים
 נחשים לוכדי קורס לשנה אחת עורכת ג"רט. הנחשים לוכדי מול שוטפת עבודה בתוכו מרכז הסחר תחום

 לכידת לבצע שיוכלו מנת על ועריות מועצות עובדי, מדבירים נרשמים אליו עליון גליל ם"מפע בשיתוף
. ג"מרט שניתן היתרל פי וע מקצועי באופן נחשים

. השחרור ומקום הלכידה ומקום איזור, שנלכד המין את הכולל שנתי דיווח ג"לרט להעביר מחוייב לוכד כל
. בהכשות לטיפול נסיוב והכנת מחקר לצורך השנה הועברו פרטים 80- כ

: שיר ציפורי
 ציידים של בתפיסתם מושקעים רבים מאמצים. משגשג כלכלי ענף מהווה חוחיות ובעיקר שיר ציפורי לכידת

 של רבות עשרות האישוש בכלוב טופלו השנה. לטבע השבתם עד שניצודו הפרטים באישוש וכן אלה
. לטבע בחזרה החוחיות מושבות הטיפול בתם . בהן יומיומי טיפול תוך חוחיות

: קאסם כפר
 חוקי לא סחר שעיקרה עבריינית לפעילות נרחב כר רבות שנים במשך היוו קאסם בכפר הציפורים שוק

. בשוק חוקית הבלתי הפעילות אודות השנים במהלך ג"לרט הגיעו רבות וידיעות תלונות. מוגנות בציפורים
 היקף רחב מבצע נערך החקלאי  ח"והפיצו ג"רט, ישראל משטרת בין פ"בשת יסודי מיידע איסוף לאחר

 לשוק סגירה צו המשטרה י"ע והוצא חקירה תיקי 7 נפתחו, בסחר האסורות ציפורים 150- כ נתפסו במהלכו
. עסקים רישוי חוק פ"ע

: לימודיים וסיורים הדרכות
 לימודיים סיורים שבשגרה כדבר נערכים בפרט ישראל ומשטרת בכלל האכיפה גורמי מחשיפת כחלק

 ינותיעבר בגילויי ודגשים פעלה  ג"רט של העיסוק לתחומי נחשפים במהלכם רלוונטיות משטרה ליחידות
. הטבע שמירת חיקוקי כנגד

 .הרשות בעבודת מאד עד ומסייעים למצופה ומעבר מעל עצמם מוכיחים אלה סיורים
 
.   בתחום החזקת חיות בר בשבייה:  3

 אתרים. קיימים מגעים הדוקים עם ארגון גני החיות 300  -  פינות חי, גני חיות, מגדלים. כ–ביקורות שוטפות 
 והממונה על חוק צב"ח, למתן תנאים הולמים לחיות הבר המוחזקות במקומות אלו. 

  בקשות.350בדיקת בקשות ליבוא ויצוא חיות בר. כ 
אישור להקמת מתקנים להחזקת חיות בר. עשרות בקשות. בעיקר במוסדות חינוך.  חלקם הקטן נענה בחיוב 

 לאור החמרת הדרישות לאחזקה ראויה. 
 קיים שיתוף פעולה עם נציגות מערכת החינוך .

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 אישור סופי 
 בימים אלו.

 
. בתחום המודיעין: 4

    א.   איסוף חומר מודיעיני מהמחוזות/מרחבים. 
     ב.    הקלדת חומר למסוף בוצע חלקי מאוד.

     ג.     עיבוד חומר לפני פעילות מבצעית.
    ד.    הטמעת עבודת המודיעין מול אנשי השטח. 

      ה.   הגברת ההכנות להקמת מערך מודיעין מול משטרת ישראל אגף 
                      חקירות ומודיעין. 

     ו.    הכנת נוהלי הפעלה ותורת מודיעין. 
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תחום בטחון, בטיחות וכיבוי אש  .   6
בטחון       

א.  התקיים קורס מאבטחים לנושאי נשק ברשות ונערכו השתלמויות  
 .ת      ייעודיו

נרכשו אקדחים ונשק ארוך שסופקו לפקחים ומנהלי אתרים לצורכי  
        הגנה עצמית ובטחון ציבור המבקרים.

                      הופעלה חברת שמירה לתגבור הביטחון באתרים.
 .          על פי דרישת המשטרה ושינויים במבנה האבטחה הארציים בונה 2        

                      הרשות וחט' אבטחה במשטרה דמות המאבטח הרשותי בזיקה 
                      לשטחים הפתוחים ואתרים קולטי קהל.

 
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.

הוטמע ברשות "חודש בטיחות" שבו כל הרשות מתכנסת לפעילויות בטיחותיות בתחומי העשייה לרענון 
 ושינון נהלי הבטיחות.

 הופק סקר בטיחות מתרחצים בשמורות עם זיקה לים ובריכות שכשוך וגבי מים, בשיתוף משרד הפנים.
 

ניעה וכיבוי שריפות .          מ3         
נערכה השתלמות ארצית ובוצעו תרגילים משותפים עם יח'  

הכיבוי הארצית וקק"ל. 
 נרכשו עשרות גרורי כיבוי חדשים וחודשו גרורים ישנים כלקחי מלחמה.

 הוטמעו עזרים מיוחדים המסייעים בכיבוי אש.
 הודק השת"פ עם המשטרה למניעה ואיתור הצתות ממניעים לאומיים. 

 

מינהל וכספים חטיבת 

החטיבה התמקדה בתכנון תקציבי הרשות ותוכניות העבודה השנתיות, לרבות מינוף תקציבי של קרנות 
.  בניית תקציב רב שנתי בשיתוף עם אגף התקציבים באוצרשמירת טבע, תקציבי מיחשוב, ו

מיחשוב מערך הקופות הרושמות באתרים וקישורם למרכז הנהח"ש  הסתיים, הקופות משודרגות תחת 
סטנדרט אחיד המאפשר שליטה, בקרה ונתונים בזמן אמת.  

החטיבה מטפלת בבהליכי ביצוע בדיקה ושיפור מערך הרכישות מתוך כוונה לנצל "יתרון לגודל" , דגש 
מיוחד לנהלי התקשרויות, מכרזים וחוזים.  פיקוח הדוק על מערך הכספים בהנהלות המשותפות ובאתרים  

 עם פרוץ מלחמת לבנון השניה, ירדו תקבולי הרשות באופן דרסטי, והרשות ספגה פער 2006בשנת 
 אופיינו 2008ולאחריה שנת  אופיינה 2007 מליון ₪ . שנת 24משמעותי בתקבולים מאתרים בהיקף של כ- 

. בהתאוששות מספר המבקרים באתרים 
 נערכה הרשות לביצוע סקר יעוץ אסטרטגי בשיתוף עם אגף התקציבים באוצר, אשר בעקבותיו 2008בשנת 

גובשה תוכנית עיסקית תקציבית רב שנתית לרשות. 
 ואילך. על פי הטבלה דלעיל עולה גידול במספר המבקרים 2000להלן התפלגות המבקרים באתרים בשנים 

 ואילך , עליה אשר נבלמה בעקבות מלחמת לבנון השניה, והשלכותיה לשנת 2002באתרים החל משנת 
2006–  2008 . 
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התפלגות מבקרים באתרים
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חטיבת קהל וקהילה 

 
חטיבת קהל וקהילה אחראית על תפעול האתרים, שיווקם, חינוך והדרכה, הסברה, פעילויות ואירועים 

לקהל בגנים ובשמורות, הגשת שרותים שונים למבקרים ועוד. 
 
. פעילות שיווקית לעידוד ביקורי ישראלים בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע 1
 

הפעילות השיווקית לעידוד הביקורים באתרי הרשות מתבצעת ע"פ מגזרי אוכלוסיות  
ועונות השנה. 

 
א. פעילות עונתית ובחגים 

השונות. במסגרת מבצעים   מבצעים עונתיים בתקופות השנה2008 חטיבת קהל וקהילה קיימה בשנת 
באתרים השונים. הפעילות במסגרת המבצעים גובתה במדיות  התקיימו אירועים והדרכות לציבור המבקרים

הבאות:  הפרסום
 

בערבי חג , ובמועדי טיולים   עותקים850,000 תפוצה של – חוברות עונתיות בידיעות אחרונות 4הפקת 
השתתפות בחוברת במעריב תוך מתן ביטוי לפעילות   אופייניים, בחגים פסח, טו בא"ב, סוכות   וט"ו בשבט.

הרשות ולפרסום אירועים ומיזמים. 
 

שימוש באתר האינטרנט שהוקם על ידי הרשות ומשמש כלי שיווקי והסברתי – פרסום  מפורט של אירועים 
 הוחל בשדרוג אתר האינטרנט על מנת להתאימו לצרכים 2008  בשנת באתרים, אטרקציות חדשות וכד'.

ולעידן העתידי. 
 

הנותן מענה לקהל הרחב בנושאי טבע, טיולים , סיורים  *  3639 קו –הפעלת והרחבת מרכז מידע והזמנות 
מוסר מידע על פעילות חטיבת קהל וקהילה ומקבל הזמנות למוצרי (כולל הרשמה לסיורים) ועוד וכמו כן 

בתקופת החגים ובסופי שבוע הופעלו תחנות מידע הפרוסות ברחבי הארץ ועובדות בשיתוף   הרשות השונים.
 ובהנחיית רשות.

 
שיתופי פעולה עם גופים שונים המגבירים את הביקורים באתרים ומוסיפים להם נופך ערכי (דואר ישראל, 

ביצוע סקר שביעות רצון בקרב מטיילים באתרים על מנת לאתר צרכים נוספים בעבודה בנק הפועלים ועוד)  
מולם. 

 
 המופצים בתפוצה רחבה מאד ( מאות אלפי עותקים) –עלונים 

 
   תשדירי רדיו לעידוד ביקורי קהל באתרי הרשות. פעילות  הנעשית בשיתוף עם ההסברה.–מוקד התנועה 

  ,ה"עופוריה" בשמורת החולה פרסום רחב ומקיף ברדיו, באינטרנט בעיתונות היומית ובמגזינים להחדרת
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.  , חזיון אור קולי בבית שאן ועודמוזיאון החדש במצדה
 

קיום מבצעי הטבות באתרים   הפקת קופוני הנחה שהופצו במדיות השונות בשת"פ עם גורמים שונים.
שראלים באתרים כגון אתרי הצפון, מצדה, קיסריה ועוד. ינבחרים במטרה לעודד בקורי 

 
 עבודה מול קהלי יעד יחודיים כגון המגזר הדתי.

 
 פריסת דגל  ישראל, מבצע ביקור באתרי הרשות לילדי ישראל ועוד – שנה למדינה 60השתתפות באירועי 

 
 השתתפות בתערוכות וכנסים לחשיפת אתרי הרשות ופועלה הן לתיירות פנים והן לתיירות נכנסת . 

 
 .2007 בשנת 6,823,000מבקרים לעומת   7,884,000 בקרו באתרי הרשות 2008 בשנת 

 
ב.    פעילות לעידוד ביקורי תלמידי בתי ספר 

 
הפעילות הנ"ל מתקיימת בשני מישורים שיווקים. 

 
.  מול בתי הספר -    1

   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 
.  מול סוכני נסיעות וחברות הטיולים-      2

  א.  עידוד ההגעה לשמורות וגנים על ידי חשיפת האתרים למדריכי החברות והפצת חומר. 
      ב.  החדרת האתרים לחבילות הטיולים תוך יצירת אירועים מיוחדים (הדרכות מיוחדות ועוד). 

   ג.   מבצעי הנחה ועוד.     
 הופק כרטיס תייר נוסף "כחול"  ד.  דגש לסוכני תיירות נכנסת לעידוד התיירים, כולל כרטיסים לתייר.

 . (נוסף על כרטיס "ירוק" וכרטיס "כתום")
       

 עידוד הקהל למחוייבות בתחום הטבע והמורשת –. מועדון מנויים 2
 

המועדון פועל אל ציבור לקוחותיו במישורים הבאים: 
 

מראש כדמי חברות.  א. עידוד הביקור בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים על ידי תשלום
 מהדורה –חוברת  "בשביל הארץ"  ב. העברת מסרים בנושאי הטבע והמורשת על ידי הפקת ומשלוח

בשנה זו.  מיוחדת למנויי הרשות ששודרגה
וביצוע סיורים וטיולים מיוחדים לקהל  ג. יצירת מעורבות וזיקה לתחומי העשייה של הרשות על ידי ארגון

רשותי.  המנויים. הסיורים מודרכים אך ורק  בידי מדריכי מרכזי ההדרכה למען העברת המסר החינוכי
לעודד אותם לבקר באתרים ובכך הן  ד.    פרסום אירועים שונים המתקיימים באתרי הרשות למנויים על מנת

לבצע רכישה חוזרת של כרטיס המנוי  לחזק את הקשר עם הרשות והן
ה.   קיום כנסים ואירועים מיוחדים למנויים למען יצירת הזדהות וחיזוק הקשר עם מועדון המנויים, הרשות 

ומטרותיה. 
הטלפוני הניתן למנויים  ו.    חיבור מחלקת המנויים למרכז המידע על מנת לשפר את השירות

. רמת השירות ללקוחות ז.         ביצוע סקר שביעות רצון שנתי בקרב המנויים על מנת לשפר את
ח.        פיתוח כלי שיווקי נוסף: "ניוזלטר" המופץ למנויים ולכל המעוניין חינם  ומספק מידע שוטף אודות 

פעולות הרשות, חדשות והמלצות לפעילויות וטיולים 
 

   2007 בתום שנת 45,000לעומת   בתי אב45,000 מועדון המנויים כלל כ- 2008       *  נכון לסוף שנת 
 
.       חנויות ומוצרי הרשות 3
 

על זרימת נתונים בזמן אמת,   הושם דגש על הניהול המרכזי של מערך החנויות, תוך הקפדה2008בשנת 
, שנכנס לתוקפו לקראת סוף השנה. בשנה זו שהמלאי החד וכהכנה לקראת חיבור למערך הקופות ומעקב

על פרטי המיתוג – שם,   נבחר קונספט של חנות מידע והחלה עבודה. מיתוג חנויות הרשותתעבודקדמנו את 
 וכמו כן לוגו בחירת צבעים ועיצוב. כמו כן פעלנו לשיפור מערך ההפצה של מוצרי הרשות למרכזי השירות

. התחלנו בבחינה מחדש של תמהיל המוצרים
 

 2007 מכירות בשנת 10,000,000 לעומת 11,500,000 כ- 2008סה"כ מכירות בשנת 
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 ניהול מיזמים וזכיינים באתרי הרשות .4
 

 המשכנו בישום החלטת הרשות להעביר לניהול עצמי של הרשות את המיזמים הכלכליים 2008בשנת 
במסגרת המדיניות הנ"ל הועברו מתחילת השנה מיזמים לניהול עצמי (מזנונים וחנויות).    שבאתרי הרשות.

 
. אירועי ערב 5

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 6

 מחלקת ההוצאה לאור הפיקה דפדפות חדשות לאתרים ומס' דומה למסלולי טיול ולשמורות 2008בשנת 
כמו כן הודפסו מהדורות נוספות של דפדפות המחולקות למבקרים באתרי הרשות (סה"כ כ-   טבע פתוחות.

 מליון דפדפות). 2
 
.  חשיפת אתרי הרשות 7

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 

התיירות, יזום מבצעי שיווק לאתרים נקודתיים ועוד.  משרד
מספר סיורים למורי דרך, חלקם    נערכו מספר  סיורים לסוכני הנסיעות ומארגני התיירות ועוד2008בשנת 

בארגון הרשות וחלקם בתיאום עם הרשות. 
 
. חניוני לילה 8

אתרים לחניוני לילה (מקלחות,  24 מיסוד מערך חניוני לילה להוזלת מחירי הטיול . עד עתה הוסדרו כ- 
 לבתי ספר  הוכן מחירון מסודר על פי רמת השירות של החניונים, הוחל בקמפיין חניונים  מגורי מורים ועוד).
  כמו כן הובילה הרשות את יישום החלטת הממשלה בנושא תכנית לאומית לעידוד הנופש תנועות נוער וכד'.

 והפנאי כולל הקמת ושדרוג חניוני לילה.
     

. פיתוח השירות והמוצר 9
בפעילות השוטפת של קליטת המבקרים באתרי הרשות פועלת חטיבת קהל וקהילה  במישורים הבאים 

השונות הפוקדות את אתרי הרשות השונים.  למען פיתוח השירות והמוצר לאוכלוסיות היעד
  
.  הוגדרו שעות פעילות הביקור בהתאם לעונות השנה השונות 1   
.  עודכנו תעריפי הביקור 2  
.  שופרו ועודכנו דפדפות האתרים המחולקות למבקר באתרים 3 
.  השתתפות בצוותי התכנון הרשותיים 4  

.  מינוף הכרטיס לתייר – גידול במכירה בעשרות אחוזים 5      
  

. מיתוג הרשות 10
מיתוג הרשות ע"י הטמעת "ארצי" - הדמות החדשה של הרשות, שנבחרה כמייצג שיקרב את הציבור 

לערכיה ופעולותיה של רשות הטבע והגנים. 
"ארצי" נבחר בדמותו של היעל מסמל הרשות . 

תהליך המיתוג הכולל דמויות של "ארצי" באתרי הרשות, בחנויות,  באיפיון מוצרי ב המשכנו 2008בשנת 
מותג למכירה בחנויות, בכל מערך המנויים (כרטיס, מגזין וכו') ובמקביל הוחל בקמפיין תדמיתי להשקת 

המיתוג החדש של הרשות ו"ארצי" בראשו. 
 

חינוך והדרכה 
 

א.  אגף חינוך 
 החל ביצוע ומימוש תוכנית שדרוג מערך החינוך ברשות בעיקר במרכזי החינוך וההסברה. 2008בשנת 

 הם: 2008הנושאים המרכזיים אשר קודמו ע"י האגף ב- 
 אתרי רט"ג כסביבות לימוד חוץ כיתתיות. 20מיפוי 

תמיכה במחו"ות, בפיתוח תכנים ושיפור איכות ההדרכה. 
 סיום מחקר הערכת למידה.

 כתיבת תכנים: 
 תוכנית חינוכית בנושא חוף וים.

 מערך וחומר בנושא הרעלות.
 מערך וחומר בנושא אתרי מורשת עולמית.

 מערך וחומר בנושא צבא ושמירת טבע ומורשת.
 ביצוע הכשרת מדריכים- בוגרים וצעירים.
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 השתתפות בהובלת חידון ארץ מולדת.
 מיסוד הקשר מול מפקדת קצין חינוך ראשי ומשרד החינוך.

 עידוד ותמיכה בפעילות חינוכית ארוכת טווח וקשר עם הקהילה.
 גיוס משאבים חוץ רשותיים לטובת הפעילות החינוכית ברט"ג.

 קידום פעילות מול מועצת תנועות הנוער, דתיים ועולים חדשים.
 

ב.  מרכזי חינוך והסברה 
 מרכזי חינוך והסברה במסגרת המרחבים. 12ברט"ג פועלים 

מדריכים 
 מדריכים במרכזי חינוך והסברה של רט"ג והם משתייכים לשלוש קבוצות: 320 הופעלו כ- 2008במהלך 

 מדריכם יומיים כולל מורי דרך.
 מורות חיילות במסלול הירוק של רט"ג.

בני/ות שנת שירות, בני/ות שירות לאומי. 
 

 תוכניות חינוכיות ואירועים מיוחדים:
 אימוץ וחיבוק לילדי הדרום

הפעלת מערך קליטה, הדרכת ורענון ילדי הדרום במהלך מבצע "עופרת יצוקה" 
 קליטת בתי ספר וקבוצות באתרי הרשות ובחניוני הלילה לימי הפוגה ורענון

 ביצוע הדרכות והפעלות במקלטים לתושבי הדרום שלא עזבו את המקלטים
 

 שבוע אהבה לטבע למים ולסביבה
 פעילות מוגברת בקרב תלמידי הפריפריה.

 פעילות משותפת עם של"ח בשביל ישראל וחידון ארץ מולדת.
 המשך מסורת שת"פ עם מדור מור"יה/ קצין חינוך ראשי.

 חוף נקי – ידיד החולות
שתי תוכניות חינוכיות ארוכות טווח בדגש חוף וים, הופעלו ע"י מרכזי חינוך והסברה לטובת חופי הים התיכון 

 וחוף ים סוף.
 פרויקטי קשר

 נוספו פרויקטי קשר שבמסגרתם מופעלים בתי ספר שכני אתרי רט"ג. ייעוד הפעילות הוא מיתון 2007ב- 
קונפליקטים, הגברת מודעות והנעה לעשייה, פעילות תורמת ויצירת קשר אוהד בין הקהילות לסביבתן 

 הקרובה.
 סיכום מחקר הערכת הלמידה והצגתו עם כוונה להמשיכו.

 השלמת הרצה למחו"ה נגב צפוני שעברה בהצלחה.
 

  2009מבט לשנת 
 הפקה והפצה של תוכנית חינוכית: חוף במחשבה תחילה.

 אתרי רט"ג כסביבת לימוד חוץ כיתתית בשת"פ משרד החינוך והכנסת החומר לאתרי 40סיום מיפוי 
 האינטרנט של רט"ג, משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה ומקח"ר.

 ביצוע קורס הכשרת מדריכים עצמאי + קורס מורי דרך.
 הפקת חוברות: הרעלות, צבא ושמירת טבע, אתרי מורשת עולמית.

  עזרי הדרכה.2הפקת 
 קידום ומימוש תוכנית חדשה לחינוך.

 הגברת התמיכה בתוכניות חינוכיות ארוכות טווח של המחו"ות.
 שיפור ההנחיה, הגברת האחריות, הבקרה והתפעול המקצועי של המחו"ות.

 .2008ביצוע תוכנית השדרוג שנקבעה לשנת 
 בניה וביצוע השתלמויות/ סדנאות הכשרה והעשרה לטובת מנהלי/ות מחו"ה.

 
. הסברה 12

       
 הוחל במיצוב תפקידו של האגף כמנהל את מערך התוכן הרשותי והמסר הערכי, 2008במהלך שנת 

הסברתי הנובעים ממדיניות הרשות והיוצאים ממנה לציבור ולעובדי הארגון, תוך ייזום וניהול ערוצי העברת 
המסרים. 

בפועל מנהל האגף את אוצרות התוכן של הרשות, עיבודו, תאום מערכתי וחשיפתו באמצעות הפקת תוצרים 
הסברתיים ובערוצי הפרסום והתקשורת הפנים והחוץ רשותיים.  

כמו כן מנחה האגף את מערך ההסברה במחוזות ומניעו לפעולה.  
 

א. במסגרת מיצובו זה, מיסד האגף את ההנחות הבאות כבסיס לפעולה: 
פיתוח מנגנון מרכזי ליצירת תוכן ומידע זמינים ומיידיים. 

אספקת חומרי גלם שוטפים מיחידות הרשות כתנאי. 
הפצת התוכן המבוסס על מסרי וערכי הרשות לקהלי היעד השונים – פנים וחוץ ארגוני. 
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זרימת המידע ככלי להגברת הסולידאריות והמעורבות של עובדי הארגון. 
 יעילות כלי הטלקומוניקציה כדו – כיווניים בזמן אמת.

 
ב. יעדי האגף – העיסוק בתוכן: 

שדרוג אתר האינטרנט.  
שת"פים עם אתרי האינטרנט המובילים. 

הטמעת השימוש הארגוני בתוכן ככלי למינוף. 
פיתוח וניהול ערוצי התוכן בראייה ארגונית. 

בחינת אפקטיביות והשפען של פעולות העברת התוכן. 
 שותפות בתהליך שיפור תדמית הרשות.   

 
 הם: 2008ג. הנושאים המרכזיים אשר קודמו על ידי האגף ב- 

למען ציבור העובדים.  עיתון עובדי רשות הטבע והגנים – הפקת דו ירחון מקוון ומודפס
ומחליטנים.  הפקת גירסא מתאימה של עיתון העובדים לטובת גורמי חוץ

 עבודה. אתר האינטרנט – שדרוג, תחילת אפיון, כתיבת מדיניות ונהלי
 פקח צעיר – הפקת חוברות פעילות באתרי הרשות.

 התוכן. "בשביל הארץ" – עיתון מנויי הרשות – שותפות באחריות על
מנהלי האתרים – שיתוף פעולה והפקת ימי עיון  קידום ופיתוח תכנים הקשורים לנושא השירות לציבור בקרב

 משרד התיירות. עם משותפים
פילוח קהלי היעד, תוך התמקדות בנושאים י פ פיתוח תוכן ומוצרים – מתן מענה לצרכי יחידות הרשות על

אהבה לטבע,  יומה של הרשות, כמו למשל נזקי חקלאות והרעלות, צייד תיאלנדים, שבוע מרכזיים על סדר
למים ולסביבה ועוד. 

תוכן שיווקי – פיתוח תוכן (מוסף ידיעות אחרונות, מוקד התנועה ברשת ב', שת"פים אתרי אינטרנט ועוד) 
ליצירת ביקושים בקרב הציבור לאתרי ומסרי הרשות.  המסייע

 
מחוזות הרשות 

 
מחוז הצפון 

 
אקולוגיה 
דידי קפלן  

 
 נושא מרכזי

 
פירוט 

סקרים ומחקרים . 1
 

 :  2008 בשנת סקר קינון נשרים
 נשרים, 96בפברואר נספרו רק נערך סקר קינון דורסים, תוך דגש על נשרים. 

 ביצים להדגרה 10 נשרים, זאת לאחר שהוצעו 9 שנה קודם. קיננו רק 144לעומת 
במטרה להשיב את הנשרים לטבע בשנתם הרביעית. מגמת הירידה נמשכת. 

הרעלות מוערכות בגורם עיקרי. 
 

 ספירת צבאים:  
 . 2007       ב- 229 צבאים, לעומת 134          גולן:  

 . 2007     ב- 1113 צבאים, לעומת 774     יששכר:  
 . 2007         ב- 63   צבאים, לעומת 93רכס נפתלי: 

 בגולן מגמת הירידה אשתקד. נראה כי  392 צבאים לעומת  490בגלבוע : 
  בוצעה פעולה של הטורפים הם הגורם המכריע בירידת האוכלוסייה. .נמשכת

 תנים. ברמות יששכר יש לייחס את הירידה למחלת הפה 1200דילול כ- 
והטלפיים, שפגעה קשות בצבאים. בגליל מזרחי עליון מוסדו מספר חתכים 

לספירה. נראה כי יש אוכלוסייה מבוססת בין הדישון והדלתון 
 זאבים: 
 A ,B ,Cניטור בגולן, רמות יששכר וגלבוע וביצוע ממשק עפ"י אזורי דילול נמשך 

למניעת טריפות. הופעה מוגברת גם ברמות מנשה ובכרמל וניטור ומישדור 
 זאבים ונערך 8. נלכדו ומושדרו Bבהתאם. מדיניות גליל מזרחי ועליון- כאזור 

 פרטים. 16מעקב אחר 
סקר לוטרות:  

התבצע בשיתוף עם החלה"ט. איסוף גללים לזיהוי גנטי. היערכות להקמת גרעין 
רביה בגן חיות לאישוש עתידי. 

 :  ויער אורן ירושליםאלונים חורשדילול 
נעשה ניסוי לדילול משקי בהר מירון. מתבצע נמשך ניסוי דילול ביער מסעדה. 

דילול אורנים בכרמל עפ"י תוכנית רב-שנתית. מתבצע מחקר לאיפיון גנטי של 
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אורן ירושלים טבעי ע"י האוניברסיטה העברית, במטרה לבודד ולאושש 
אוכלוסיות טבעיות שנותרו בכרמל. 

ניטור עופות להקנים: 
 לא שינוי לעומת אשתקד. נערכו דיונים והסכמות עם 18000קורמורן גדול, נספרו 

משרד החקלאות לגבי מרבית הנקודות שבמחלוקת. לא  בוצע גירוש במושבת 
הלינה הגדולה בבטיחה. הוכן מגדיר אוטוליטים והחל מחקר לזיהוי הרכב המזון 

של הקורמורן. 
 אשתקד. סיבת הירידה לא 136 קינים לעומת כ- 41קורמורן גמד, נספרו רק 

 אשתקד. יצויין כי הספירה 1200 פרטים בלבד, לעומת כ- 800ברורה. נספרו כ- 
בכינרת לקתה בחסר, עקב אי-זמינות סירה.  

. 24000 בנובמבר וירדו לאחר גירוש ל- 41000עגורים בעמק החולה הגיעו ל- 
מואכלים ע"י החקלאים- עומס כלכלי כבד, אך אין נזקים לגידולים. 

, חלקם עזבו למחרת נחיתתם, חלקם הואכלו, אולם 30000שקנאים: חלפו כ- 
בד"כ באיחור, מה שגרם להישארות להקות ולנזקים במדגים. 

  עטלפים: סקר
  בקיץ בשיתוף עם החברה להגנת הטבע.התבצע

 
  השבה ואישוש . 2

 מינים    
 יחמור פרסי בנחל כזיב: 

 פרטים משוחררים לטבע. החלה התפשטות מעבר לנחל כזיב 170יש כיום כ- 
עובד ייעודי.   ומזרחה. המעקב אחריהם  נעשה על ידי , מערבהצפונה

תמותה עקב קרציות בחורשת טל- נמשכת. הוחלט על העברה משמורת החולה 
והשארה לתצוגה בלבד, ועל אי הגדלת העדר בחורשת טל עד לבניית אמצעי 

טיפול נאותים. 
 

חי-בר כרמל: 
 לעיט הניצי. עם המתקיימת פעילות בנושא עידוד דורסים, בכלל זה גרעין רביי

הצלחה בדגירה בשבי, הצלחה ברביית רחם, אומנות לגוזלי נשרים שבקעו 
מביצים שהוצאו ממושבת הקינון בגמלא.  

סומית הגליל: איום על יציבות עין נור, מקום משכנו היחיד של מין אנדמי זה, 
עקב קידוחים במעלה. היערכות לניטור. 

 
נשרים:  

תחנות האכלה: ברמות מנשה, כוכב הירדן, כרמל, הר אליעזר, גמלא ובנחל 
עמוד. אין פעילות רבה. חסר ניטור מסודר של התחנות.  

 
 תוכניות לשמורות 7 לשמורות וגנים,  תוכניות ממשק42לכלל גמר עד עתה הגיעו .  ממשק 3

טבע וגנים לאומיים בהכנה. 
. נערך הסכם לרעייה  הסכמי רעייה בשמורות טבע וגנים לאומיים 60חודשו כ- 

 עדיין ישנם עשרות . עדרים לא-מוסדרים, בשיתוף עם ממ"י20עונתית עם כ- 
עדרים לא מוסדרים בגולן ובגליל מרכזי. 

, בעמק בית שאן, ת פעולה מבוקרת לגירוש של קורמורנים מבריכות דגיםינעש
עמק זבולון ובעמק החולה. 

, בעמק זבולון, חוף ים מבריכות דגיםשקנאת פעולה מבוקרת לגירוש של ינעש
כרמל ובעמק החולה, תוך האכלה בריכות קיימות. אין הענות רבה של החקלאים 

 להאכלת שקנאים נודדים כאמצעי לעידודם להמשיך בנדידה.
שושן צחור:  

נמשך יישום מחקר לאישוש האוכלוסייה בכרמל, ע"י דילול החורש. הושלם סקר 
שושן צחור בגליל מרכזי. 

 
רגישות נחלים לניקוז:  

נערכות תוכניות לרגישות נחלים לניקוז עפ"י מתכונת שנבנתה במחוז, ברשות 
ניקוז ירדן ובגליל מערבי. 

 
התקיימו שתי השתלמויות מחוזיות: . השתלמויות 4

בנושאים: 
  ורגישותם לניקוז ערכיות הנחלים. 1
. מחקרים ברמת הנדיב. 2
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שימור ופיתוח  
עודד יעקובי - ממונה פיתוח מחוז צפון 

 
תחום הפיתוח במחוז צפון עוסק בקידום תכנון, ביצוע, שימור, סטאטוטוריקה ותשתיות באתרי הרשות 

ובשטחים הפתוחים. 
 על פי אתרים במחוז: 2008להלן פעילות הפיתוח לשנת 

 
גן לאומי ארבל 

 
 היה לסיים את עבודות הפיתוח בגן לאומי ארבל ולהשלים את מערך הכניסה. 2008היעד המרכזי בשנת 

המערך הנ"ל כולל מבנה קופה, שירותים, משרד, חדר צוות, חדר משק, מזנון נייד, חניה + חניית ספיגה 
ורחבה מוצלת אשר ממנה יוצאים לתצפיות ולמסלולים השונים. 

ביוני אשתקד, לאחר טקס הפתיחה, האתר החל לפעול האופן רשמי ואנו עדים לכך שציבור המבקרים 
מרוצה מאוד מהמערך החדש שנותן מענה והכוונה הולמים. 

במסגרת הפרויקט בוצעה עבודת שימור ובטיחות במצודה העותמנית, וזו נפתחה לציבור לאחר שהייתה 
סגורה שנים ארוכות. 

 
שביל תלוי בניאס 

 
לאחר שנפתרה המחלוקת המשפטית, חודשו העבודות והשביל כמעט הושלם במלואו. עבודות בניית השביל 

הן מורכבות, הן בהיבט הביצועי (עבודה על מצוק) והן בהיבט של שמירת טבע (עבודה בתוך ערוץ נחל 
הבניאס). אנו נמצאים בעיצומו של מהלך אחרון לטיפול הנדסי הולם בשביל, על מנת לפתוח אותו בבטחה 

. 2009לקהל הרחב עוד במהלך 
 

גן לאומי מבצר נמרוד 
 

 גופי תאורה מסביב 70, בוצע פרויקט תאורה ייחודי במבצר. הפרויקט כולל למעלה מ- 2008במהלך שנת 
למבצר ובתוכו. 

עוצמת הגופים ומיקומם תוכננו ע"י מתכנן תאורה, התוצאה שהתקבלה מרשימה ביותר והמבצר שמואר 
בלילות נצפה למרחקים. 

 
גן לאומי יחיעם 

 
 מ"ר. 750במבצר יחיעם קיים אולם עמודים בגודל של 

 מ"ר מאולם זה חופו בדק עץ מרהיב ומדורג. 500כ- 
עבודה זו משרתת ראשית את שימור הרצפה ובנוסף הקפיצה בכמה דרגות את רמת האולם שמהווה מוקד 

התכנסות לאירועי פולקלור ותרבות שונים. 
גן לאומי בית שערים 

 
 המהווה חלק מהגן הלאומי. 1-4הושלם תכנון מפורט למתחם מערות 

, יסדיר שביל נחשי שיאפשר גישה לכל מערות הקבורה במתחם, ובנוסף 2008הביצוע שהחל לקראת סוף 
יוביל למס' נקודות תצפית יפות על נוף העמק. 

 
גן לאומי מונפורט  

 
במדרונות המבצר הצלבני קיימת חווה חקלאית ששירתה בעבר את תושבי המבצר. החווה סגורה כרגע 

לקהל מטעמי בטיחות. 
 ם המשכנו בעבודות שימור באתר על מנת, קודם כול, להציל את האלמנטים הארכיאולוגי2008בשנת 

המיוחדים, ובנוסף להסדירו מבחינה בטיחותית ולהנגישו לקהל המטיילים. 
 

תכנון :  
 

קידום תוכניות הפיתוח מתבצע מול שלושה גורמים.  
 מול מתכננים ויועצים. –ערוץ מקצועי 

ערוץ פנים רשותי - עד לאישור מנכ"ל רט"ג. 
ערוץ חוץ רשותי - ועדות סטאטוטוריות ורשויות רלוונטיות. 

מיותר לציין שערוץ תלת מסלולי זה מהווה משוכה לא פשוטה עד לקבלת המוצר הסופי המאושר לביצוע. 
 

תוכניות חדשות :  
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 שביל נכים ומרפסת תצפית לעבר מפל התנור. –שמורת טבע נחל עיון 
 בעקבות תרומה שהתקבלה, תכנון בית הכנסת העתיק ופרויקט תאורה לגן עצמו. –גן לאומי חמת טבריה 

 תכנון מערך כניסה לתל דור ולחוף הים על מנת לקדמו לאתר קולט קהל נוסף במחוז –גן לאומי תל דור 
צפון. 

 הושלם תכנון מפורט ויציאה למכרז. –שמורת טבע משושים 
 

סטאטוטוריקה :  
 

הרשות עוסקת כיום בהסדרת האתרים במחוז צפון. 
 הושלם סקר מבנים על מנת למפות מצאי מבנים קיימים ומעמדם החוקי.

 .תלאחר מכן, החל תהליך ארוך טווח של הסדרת המבנים עפ"י סדר עדיפויו
 

 בקשות ללגיטימציה: פארק שניר, גמלא, מג'רסה, בית שערים, חמת טבריה. 2008אתרים שבהם הגשנו ב- 
 

תחום שיווק חינוך והסברה 
 אטי קוריאט אהרון – ממונה קהל וקהילה 

 
פירוט נושא מרכזי 

הסברה, 
חינוך ושווק 

 אתרי שמורות טבע ומורשת, הפעלתם 35פעילות חינוכית, הסברתית, תיירותית ל- 
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 והובלת פרוייקט במגזר הדרוזי. 

 מבקרים 200,000פעילות הנושאת פרי ע"י תלמידים, סטודנטים, חיילים ומשפחות. כ-  
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 

  תוכני לנושא. –קשר 
נושאים מטופלים: השבת יחמורים, איילי הכרמל, נזקי חקלאות ומניעת הרעלות  

ופרויקט קשר - פעילות חינוכית בקרב  עשרים בתי ספר, בדגש עוטף הר מירון. 
הפעלת אתרים ושמורות במסגרת חגי-ישראל ובהתאמה תוכנית לשמורה, לאתר  

ולזמן: 
 סוכות. –. פסח - שבועות 1 
. אירועי סתיו, אביב, חורף וקיץ. 2 
. הפקת פסטיבלים ייחודיים: פסטיבל אומנים ואומנויות.  3 
. פסטיבל רימונים. 4 
  
. פסטיבל הסולטן בקלעת נמרוד, 5 
. לטייל עם התנ"ך במגידו, 6 
. אורות במערות - בג"ל בית שערים, 7 
. אירוע   שבוע אהבה לטבע, למים ולסביבה. 8 
 . הפקת שישי-תרבות אירועים ייחודיים, באתרי מורשת, ויציקת תכנים אומנותיים  9 

       לאתרים כגון: ערבי עששיות במצודת נמרוד, במצודת יחיעם ובגן לאומי בית 
       שערים. 

. הפקת אירועי סתיו בשת"פ הרשות לפיתוח הגליל. 10 
. הפקת תכנית "תרמיל שבת" ברדיו קול רגע. 11 
 . העמקה בפעילויות חינוכיות ארוכות טווח במטרה לפתח מנהיגות בקרב הקהילה 12 

      הלוקחת אחריות על הסביבה בה מתגוררת. 
 מרחבים ג"ת, כרמל, גולן וג"ע. 4. העמקה בנושא שירות לקהל בקרב 13

 
מתוך אמונה של: לימוד מביא לידיעה, ידיעה לאהבה ואהבה  למעורבות שמירת הטבע הנוף והמורשת. 

 שאו ברכה בעמלכם !
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מרחב גליל עליון 
סעיד חמוד 

 
מספר 
סידורי 

פירוט נושא מרכזי 

כללי:   .1
 

 תוכניות של שמורות טבע וגנים לאומיים מוכרזות, 150במרחב גליל עליון כ- 
מאושרות ומוצעות. 

במרחב תשעה אתרים קולטי קהל בתשלום, ארבעה אזורי פיקוח אשר 
 פקחים. 5עובדים בהם 

במרחב עובדת אקולוגית במשרה מלאה ופקח נזקי חקלאות במשרה מלאה. 
במרחב פועל מרכז חינוך והסברה הממוקם בשמורת טבע נחל עמוד. במרכז 

 משרה ועוד מדריכה 50%עובדים: מנהלת במשרה מלאה, רכז הדרכה ב- 
 מדריכים. 7 משרה, צוות צעיר שמונה 50%בוגרת ב- 

תכנון אזורי   .2
וקידום 

סטטוטורי 

 תוכניות.  7קידום הכרזת שמורות וגנים לפי הסכמי שיתוף קק"ל רט"ג 
ליווי ובחינה של תוכניות, תשתיות, פיתוח, רשות הניקוז גליל מערבי וכנרת. 

ליווי ובחינה של תוכניות ונספחים נופיים, סביבתיים, סניטציה, לולים ודירים. 
נוכחות פקחי המרחב בוועדות התכנון והבניה המקומיות באזור גליל עליון, 

ובחינת התוכניות הרלוונטיות לשטחים פתוחים הנדונות בוועדות. 
השלמת המסמך העוסק בכיווני התפתחות מומלצים ליישובי הר מירון 

במסגרת הכנת מסמך הר מירון.  
פיקוח   .3

ואכיפה 
המרחב עוסק באופן שוטף בפיקוח על שמורות טבע וגנים, ועל ערכי טבע 

מוגנים בשטחים הפתוחים, ובשמורת טבע ים ראש הנקרה. 
פיקוח על פועלים זרים, מיפוי מגורים, שטחי עבודה ומבצעי הסברה ואכיפה. 

פיקוח על צייד לא חוקי, קטיף צמחי תבלין.  
התמודדות עם כריתת עצים והכשרות קרקע לא חוקיות בשמורת טבע וגנים 

בכלל ובשמורת טבע הר מירון בפרט. 
אינוונטר צומח בשמורות טבע ע"י אקולוגית ומומחים. מדע וממשק   .4

 שיקום, חפירה, גידור, ניקיון מעקב ומחקרים. –בריכות חורף 
ממשקי רעייה בשמורות טבע, תכנון, מעקב, הכנת חוזים מול רועים ואכיפה. 

 טיפול בשיטה כחלחלה, טיונית החולות, אזדרכות, –ביעור מינים פולשים 
אלינטה בלוטית בתוך שמורות וגנים. 

 המשך פרויקט הצלת צבי הים, ניטור לפי תוכנית ממשק ארצית, –חוף וים 
סריקות והעתקת קינים לחוות הצבים ושחרור לים. 

סקר יונקים ימיים של מחמל"י בים התיכון. 
 הזרמת מים בנחלים בגליל העליון בשיתוף עם מקורות, –זכות הטבע למים 

נחל בצת, נחל כזיב, נחל מירון, נחל עמוד, וליווי תכנון וביצוע של תוכנית 
הזרמת המים בנחל עיון, ושימור בתי גידול לחים. 

שמורת החולה שמורה מלאכותית, ממשק פעיל ושיקום. ניטור אוכלוסיות 
בעלי חיים נדירים באיום, ברווז משויש, לוטרה. 

ניטור אוכלוסיות יונקים בחתכים קבועים, חתכי יום וחתכי לילה. סקר 
עטלפים. 

ליווי של מחקרים אקדמאיים שיש בהם למידה ויישום לשמירת טבע. 
 פרויקט היחמור הפרסי, השבה ומעקב מתמשך. –השבת בעלי חיים שנכחדו 

עופות להקניים, ניטור וממשק של מינים הנמצאים בקונפליקטים עם 
החקלאות. 

ממשק דילול חורש טבעי, שמורת מיצד  אבירים, שמורת הר מירון.  המשך 
ניטור הטלות הצב הרך בשמורת החולה, וסיוע למרחבים אחרים במחוז. 

השבת אברה ארוכת עלים ופעמונית הדורה לנחל כזיב. 
טיפול בנזקי חקלאות, התמודדות עם טריפות בעדרי צאן ובקר. 

חינוך   .5
והסברה 

 ימי הדרכה בנושאים שונים וליעדי אוכלוסיה 555מרכז חינוך והסברה ביצע 
. 2008שונים בשנת 

 – קשר חורפיש, קשר מעיליא –פרויקטים ארוכי טווח: פרויקט קשר בית ג'אן 
 פרויקט פורשים כנף במו"א מרום הגליל ופרויקט שומרי –חוג נוער בחורפיש 

הנחל במו"א גליל עליון.  
גן קהילה: פרויקט מיוחד להכשרת מדריכי גן קהילה חצור, הכנת תוכנית 

ויישומה. 
 שחרור צבי ים. זיהום נחל – הדרכת קהל רחב –הסברה: עבודה מול צבא 

כזיב, תחנות מידע, מבצעי ניקיון עם תלמידי בתי ספר. 
אירועים בחגים: אירועים בגן לאומי ברעם, ובגן לאומי יחיעם בחג סוכות, 
אירוע קהילה חצור בגן לאומי חצור, בחג פסח, צעדת מירון בשיתוף מו"א 
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מרום הגליל.  
תכנון וכתיבה: כתיבת חוברת בנושא פסדים לנוער מושבים. 

תרבות   .6
ארגונית 

השתלמות בת יומיים באזור בקעת הירדן וצפון ים המלח כללה סיור בנחלים 
באתרים, עינות פשחה, ג"ל קומראן, כללה מפגש פקחים סיורים מודרכים 

באתרים. 
השתתפות פקחי ועובדי המרחב בהשתלמויות מחוזיות להעשרת ההון 

האנושי. 
השתלמות חד יומית בזכרון יעקב ובשמורת טבע חוף הבונים, כללה סיור 

במושבה, הסבר מורשת, ותפעול וממשק שמורת הבונים.  
עבודה מול   .7

צה"ל 
ימי הדרכה והסברה לחיילי צה"ל בתחום המרחב, בין אם בשטח ובין אם 

. תיאום פעולות צה"ל בשטחים פתוחים 91במוצבים.דגש על גדוד חרב, אוג' 
ומזעור נזקים לשמירת טבע ומורשת. 

 בנחל שניר. –ביצוע שלב ב' פיתוח   .8
פיתוח והכשרת חניון עין זיו. 

שדרוג חניון הלילה בג"ל אכזיב. 
בניית דק עץ באולם העמודים בג"ל יחיעם. 

שדרוג חניוני הלילה בנחל עמוד, חניון טל, אכזיב, יחיעם. קהל וקהילה   .9
הכשרת גן קהילה חצור לסיוע בהדרכות. 

שיתוף פעולה בין אגמון החולה לשמורת החולה. 
סיורי עששיות בג"ל יחיעם. 

בניית משחק למשפחת בג"ל ברעם. 
סדנאות יצירה לילדים בשמורת החולה. 

סלתי"ם באתרים ובשמורות. 
תחנות מידע בשטחים הפתוחים בחגים. 

שימור   .01
וארכיאולוגיה 

שימור החווה החקלאית בגן לאומי מונפורט. 
שימור גג  המסגד בג"ל אכזיב (שלב א'). 

המשך החפירות בג"ל חצור. 
שימור הקיר המזרחי בבית כנסת בברעם. 

אחזקה   .11
וטיפול 

בשטחים 
הפתוחים 

אחזקת וגיזום השבילים העוברים בשמורות ובאתרים בשטחים הפתוחים. 
שיפוץ שביל האדמוניות בש"ט הר מירון, שיפוץ השביל הכחול לעין טמיר 

בש"ט נחל כזיב. 
שיפור השביל בגן לאומי תל קדש. 

 
 

מרחב גליל תחתון ועמקים 
עמי דורפמן 

 
כללי 

 אזורי פיקוח, במרחב פועל מרכז חינוך 4 אתרים קולטי קהל בתשלום ו- 11מרחב גליל תחתון כולל בתוכו 
והסברה הממוקם בגן לאומי ציפורי. 

במרחב עובד אקולוג במשרה מלאה. 
 פקח נזקי חקלאות. 2009מתוכנן לפעול בתחילת 

לראשונה הופעל פקח משולש המעיינות (משותף לרט"ג, מ.א. עמק המעיינות ורשות ניקוז ירדן דרומי) 
 

תכנון אזורי וקידום סטטוטורי 
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. 

 יער –המרחב שותף באופן מאסיבי למספר תכניות קק"ל הקובעות ייעודי קרקע לשטחים פתוחים נרחבים 
בית שאן דרום, יערות מנחמיה, הגלבוע ועוד. 

ועדות עבודה על תכנית אב גן השלושה, ציפורי ומעיין חרוד. 
 

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 תוך דגש על צייד צבאים, חוגלות וחוחיות. 
פעילות אכיפת קטיף צמחי תבלין. 

פעילות ייעודית במהלך החורף בפיקוח בשמורת נחל תבור. 
פעילות ייעודית במהלך פריחת האירוסים בשמורת הגלבוע. 

מערך הפיקוח ושאר עובדי המרחב עוסקים רבות בכיבוי שריפות, עזרה בחילוצים ומתן מענה למטיילים 
בשטחים הפתוחים. 
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איכות הסביבה 

 מבצעי ניקיון נקודתיים וניקיונות לאורך כל השנה (הר תבור, נחל צלמון, גלבוע, נחל הקיבוצים).
 המשך טיפול בהטלת פסדים ומציאת פתרונות לנושא.

 טיפול בבעיות תנים בכל המרחב כולל הפעלת קבלנים לצורך העניין.
 

הדרכה והסברה 
 ימי הדרכה. 2200 איש במהלך השנה וזאת בכ-  25,000במרחב הודרכו כ- 

בשני גנים קולטי קהל במרחב חמת טבריה ובית שאן פועלים צוותי הדרכה והסברה בהתנדבות במסגרת 
פרוייקט גן קהילה. 

הפעלנו הסברה מאמצים למניעת השלכת אשפה בשטחים הפתוחים ע"י חלוקת שקיות ומאמצי הסבר 
בשת"פ המשרד לאיכות הסביבה. 

. ת והבלתי פורמאלית שישה פרויקטי קשר ארוכי טווח במסגרת הפורמאלי2008במרחב התקיימו ב 
 

השתלמויות 
יצאנו להשתלמות בת יומיים לאזור הרי השומרון, ההשתלמות כללה סיור באתרים, מפגש עם פקחים 

ונסיעה בשטח. 
בנוסף משתתפים עובדי המרחב בכלל ההשתלמויות המאורגנות ע"י המחוז והרשות. 

כמו כן בוצעה ערב משפחות לעובדי המרחב בג"ל מעיין חרוד ובמופע הלילי "לילות שאן" בג"ל בית שאן. 
 

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. 
 

פיתוח 
ביצוע עבודה על מבואת הארבל. 

שיפוץ השירותים והחלפת גגות אסבסט בש"ט עין-אפק 
תיקון הגשר בג"ל כוכב הירדן ופתיחתו למבקרים. 

הוחלפה מערכת המתזים בג"ל בית אלפא. 
סיום והרצת המופע הלילי בג"ל בית שאן. 

 
בתכנון 

נחל צלמון טחנות כפולות. 
תכנון שדרוג וקירוי בית כנסת בגן לאומי חמת טבריה. 

תכנון שיפוץ שירותים בכורזים. 
 

קליטת מבקרים 
קיום הדרכות ואירועים באתרים בחגים לשם העצמת חווית הביקור. 

הפקת דדפדת ארבל 
סדנאות יצירה לילדים באתרים. 

הפקת חוברות הפעלה עצמית בגן לאומי חמת טבריה ובכורזים. 
 

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 
  המשך.–סקרי אירוס הגלבוע ואירוס נצרתי 

 המשך ניטור ערכי טבע, קורמורן גמד, אנפות לילה, צבאים, עופות וכד'.
 

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. 

 
מרחב כרמל 

דודי וינר 
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כללי 
 אזורי פיקוח, במרחב פועל מרכז חינוך והסברה 3 אתרים קולטי קהל בתשלום ו-8מרחב כרמל כולל בתוכו 
הממוקם בנחל המערות. 

 חניונים קולטי קהל,שורבם הגדול ללא גביית דמי 25 דונם) ובו 110.000במרחב כרמל נמצא גן לאומי כרמל(
כניסה,חלק מחיניוני היום מהוויים גם כחניוני לילה. 

 
אזור פיקוח מנשה אלונה: 

 אכרזת שמורת "נחל דליה ויובליו" לפני כחצי שנה.
  שמירת טבע בדגש על איסור קטיף צמחי תבלין.–פרויקט חינוכי בכפר קרע 

 הגברת ההסברה והאכיפה בנושא תאילנדים.
 ריכוז מאמץ מרחבי / מחוזי בנושא קטיף אזור מצוי.

 צווי חיפוש בוואדי ערה.
 החל שלב התכנון בפרויקט הוצאת עדרי הבקר  מאגני הנחלים תנינים ודליה.
 פרויקט ההשבה של איילי הכרמל לאזור אלונה "מניב" עופרים שנולדו בטבע.

  עונת ההטלה.–צבי ים 
 

אזור פיקוח כרמל: 
 אכרזת גן לאומי ושמורת טבע נחל מהר"ל הרחבה.

 אכרזת גן לאומי שיקמונה ושמורת טבע ים שיקמונה.
 צבת ים חומה מושדרה במשדר לוויני בחוף מרידיאן.

 פעילות אכיפה בנושא ציד לא חוקי במושב עופר, הובילה לגירוש עובד זר מתאילנד.
 מבצעי אכיפה מרוכזים בנושא כריתות עצים באזור הכפרים.

  סריקות חוף בעונת ההטלה.–צבי ים 
 

אזור פיקוח אלונים שפרעם: 
בוסמת טבעון שיקום מזבלה והפיכתה למרכז יציאה לטיולים לשמורת אלוני אבא ומקום לבילוי משפחות 

מהכפר . 
פרוייקט נטיעות ושימור בנחל ציפורי של תלמידים ערבים ויהודים מהסביבה של הנחל . 

הקמת שני מפעלים ראויים לטיפול בנזקי חקלאות שנותנים מענה לחקלאים מנזקי חיות בר ומונעות 
הרעלות. 

חיבור חיל האוויר לאימוץ שביל אלוני אבא ,חיילים מהבסיס יוצאים לפעילות פעמיים בשנה לשביל . 
ליווי שביל מהשומר הראשון לאסטרונאוט הראשון. 

 
גן לאומי בית שערים: 

 שימור ופיתוח  "מערת המנורה" ופתיחתן לביקורי קהל.
 המשך תהליך אכרזה והרחבה של גן לאומי בית שערים וקידום התהליך הסטטוטורי.

 פיתוח סיורי לילה במערות התת קרקעיות בבית שערים.
  קרית טבעון.–קידום ופיתוח פרויקט גן קהילה בית שערים 

 קידום אכרזת בית שערים כאתר מורשת עולמית ע"י אונסק"ו.
 

גן לאומי תל מגידו: 
 בחגים הועברו הדרכות באתר  עם שחקנים ומספרי סיפורים שליוו את המבקרים .

  חודשים.5התחלנו בפרויקט של שימור באתר שימשך 
 יצא מכרז להקמת פיסול סוסים ומרכבות באתר.

 יש תוכניות להרמת הארמון הצפוני .
 הונפקה  דפדפת חדשה לאתר בעברית ומתכננים דפדפת גם באנגלית.

 הותקן שלט של אתרי מורשת עולמית.
 

אתרי חוף הכרמל: 
באשכול חוף הכרמל ביקרו כשלוש אלף מבקרים באתרים קולטי מבקרים בנחל מערות, תנינים ושמורת 

 הבונים.
 

נחל מערות: 
 קידום מהלך להכרזת מערות האדם הקדמון כאתר מורשת עולמית.

 הדרכות המחשה לקהל המבקרים בפסח ובסוכות ובשמורת נחל מערות + סלתי"ם בימי שישי/ שבת.
 

שמורת נחל תנינים: 
 פיתוח מסלול הליכה במים ו שיחזור באמת המים הנמוכה בשמות נחל תנינים.

 סיורי צפרות בפארק הצפרות במעגן  מיכאל ובשמורת נחל תנינים.
 הדרכות ללא תשלום, "בדרך המים לקיסריה הקדומה".
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  בשמורת נחל תנינים.תשיחזור של טחנת קמח עותומאני
 קידום הכרזת התב"ע לג"ל חוף ג'אסר ע- זרקא.

 
שמורת חוף הבונים: 

 הדרכות פעילות "חבצלות בשמורת חוף הבונים" בדגש מבשרי הגשם ושמירה על הסביבה החופית.
הדרכות ללא תשלום במרכז הסברה לסובב הימי בשמורת חוף הבונים (העברת מסרים לגבי חשיבות 

 הסביבה החופית והימית והשמירה על ערכי הטבע שבה).
 פסטיבל  "ילדים מציירים דולפינים" בפסח וסוכות בשמורת חוף הבונים.

פעילות תורמת של קבוצות מתנדבים (אינטל,מדרשה קד"צ מעגן מיכאל , אי בי אם ) למיגור מינים פולשים 
 (הטרוטקות) וניקיון.

 
חי בר כרמל: 

  נשרים אחד מהם עם משדר.15נלכדו ושוחררו לטבע לאחר סימון 
  גוזלים בהצלחה.9נבנו מתקן לגידול גוזלי נשרים המאפשר גידול ללא החתמה גודלו 

 מהגרעין רבייה שוחררו לטבע:
 4 –נשרים 

 8 –בז צורים 
 4 –רחמים 

 3עיט ניצי - 
 

פארק הכרמל: 
גמר עבודות פיתוח בחניון פתחת נחל אורן והתאמתו להנגשת נכים. 

גמר תכנון מפורט חניון האגם. 
 פיילוט הצבת מצלמות בגג מגדל אוניברסיטת חיפה לגילוי מוקדם של אש, שיתבצע בקרוב.

ממשק צומח מעוצה הורחבו העבודות של דילול  היער והחורש בדגש מניעת שריפות ובשיתוף  הקהילה 
 המקומית.
 שיקום ושדרוג בית המשאבות בירכת האגירה ועוד בסיוע רשות ניקוז כרמל ומתנדבים ועבודה –עין אלון 

 עצמית.
 

: הדרכה והסברה
 היו כפעולות 55% בתחומי מרחב כרמל. מתוכם כ-2008 ימי הדרכה במהלך שנת 1323מחו"ה כרמל הדריך 

 הדרכה והסברה יזומות של הרט"ג , 
 הוזמנו על ידי גורמים חיצוניים. 45%וכ- 

הופעלו סיורים לקהל הרחב באתרים השונים במרחב: חי בר כרמל, נחל מערות, חוף הבונים, נחל תנינים, 
 ריכזו מאמץ היה באירועים בחגים סוכות ופסח. קיסריה.

 ופעל "המרכז לסובב הימי" אשר מהווה תחנת הסברה לנופשים ולמטיילים לחוף, אודות הבחוף הבונים 
 

שמירת טבע חופית וימית. 
. המתנדבים 2009החלה הפעלת מתנדבים במסגרת פרוייקט גן קהילה בקיסריה החל מחודש אפריל 

 .מדריכים מדי שבת סיורים בגן הלאומי
הופעלו סיורי פריחה באתרים השונים ובשמורות והשטחים הפתוחים. 

הופעלו סיורים ייחודיים בנושא צפרות בסמוך לנחל תנינים. 
הופעלו תחנות הסברה שריכזו מאמצים למניעת השלכת אשפה בשטחים הפתוחים וכן חולקו שקיות 

אשפה-   בשת"פ המשרד לאיכות הסביבה. 
 קשר ארוכי טווח במסגרת הפורמאלית והבלתי פורמאלית.  יקטי פרוחמישה התקיימו 2008 -ב
 

מחוז המרכז 
גיא אילון 

  
תחום קהל וקהילה: 

כללי: 
תחום קהל וקהילה במחוז עוסק בתחום המבקרים, כחלק מניהול גנים ושמורות, ונותן מענה מסויים 

ומצומצם בתחום הסברה לשמירת טבע. תחום המבקרים כולל את חווית הביקור כתחום מוביל במחוז ואת 
ההמסרה לצמצום או מניעת השפעת מבקרים. 

 
חווית הביקור 

התאמת האתר לביקור (בטיחות, הכוונה, מתקנים), הבנת ציפיות המבקר והערכתו את הביקור מהווים 
שלבים מרכזיים בחווית הביקור. כיום אין התחום מרוכז תחת יחידה אחת ולכן יש קושי רב בשילוב הגורמים 

לביצוע מירבי. 
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. מישוב 1
 בחמישה אתרים נעשו ביקורות על ידי מבקר חיצוני מחברת מרקט ווטש כדי לבחון את –"לקוח סמוי" 

פעילות האתר ומתן המענה למבקר. בכל אתר נעשה ביקור ביום רגיל וביום בו יש פעילות שיא (שבת או 
אירוע). המטרה הסופית הייתה לרכז המידע לכדי דף בקרה אוביקטיבי, מהימן ותקף. בפועל, היכולת של 

.  2009החברה החיצונית הייתה נמוכה ושלב כתיבת המסמך עם אבני הבוחן והשיקלול יעשה על ידי בשנת 
הערות המבקרים הועברו לאתרים וייסיעו לי בבנית המסמך שיוצג למחוז ולחטיבת ק"ק לשיפוט, והחלטה 

לגבי שימוש ארצי. 
 

 פניות (תלונות, תובנות ובקשות) של מבקרים. רובם הגיע 70 במהלך השנה הועברו מעל –פניות מבקרים 
מלשכת מנכ"ל, ומיעוטם ישירות מהאתרים או אלי. חלק מהפניות לא היה קשור לרשות או למחוז וחלקן 

עסק במדיניות רשות. 
ברוב המקרים הנושאים שאכן היו קשורים לאתרינו (בתשלום ושאינם בתשלום) היו נקודתיים (חוסר שביעות 

רצון מהדרכה, ממתקנים, מתוכן ההמחשה וכדומה, פלישות בשטחי רשות). במקרים מסויימים ההערה 
הובילה לטיפול עקרוני (צוארי בקבוק בקופת בית גוברין בגלל טרחנות יתר של הדיילים בהסברים). 

 
 מדי פעם התקבלו הערות בפורומים של מטיילים והם טופלו. –פורומים באינטרנט 

 
 בעקבות מקרים בהם קופאים עמדו בפני מבקרים שהתלוננו על נושאי מדיניות (מחירים, –דף תלונה בקופה 

עצם התשלום, נכים), העברתי דף לאתרים כדי שהקופאי יוכל לתת בו במקום דף למבקר עם פרטי 
הלישכה ופרטיי אני. התקבלו מספר פניות בדרך זו. 

 
 עובדים התבקשו להעביר למנהל ואלי הערות ותובנות שלהם מדברי מבקרים. היענות –דף משוב לעובדים 

מצומצמת מאוד. 
 

מחקר  - במסגרת בדיקה רשותית נערכה סקירת בעין חמד ומערת הנטיפים, אתרים שנבחנים בחגים לאורך 
מספר שנים. 

 
 בוצע על ידי המחו"הות ותמי קרן –מישוב הדרכה 

 
לא בוצע  

מחקר שביעות רצון באתרים בתשלום ושלא בתשלום. 
מחקר שביעות רצון ושימוש במתחמים בבית גוברין, שמטרתו לסייע בקבלת החלטה ניהולית בדבר הצורך 

בפתיחת כל המתחמים לביקור. 
ביקורות שלי באתרים לא נעשו מחוסר זמן 

 
 בוצעה על ידי החטיבה עם השתתפות שלי בהתוויתה. היא היוותה התחלה שיש –. סדנת שירות 2

להמשיכה. 
 
 התקיימו עשרות ימי פעילות המוניים בחגים ולאורך כל השנה. האירועים הותאמו –. אירועים לקהל הרחב 3

לאתר ונעו בין חווית מורשת, הסברה בשמירת טבע, ונופש לכל המשפחה. פעילויות אלה דרשו השקעת זמן 
רב של האתרים ושלי וכללו מעבר לביצוע תכנון שנתי, יח"צ, פרסום, שותפים ועוד. 

 
 הפעולות היו שונות וכללו את האירועים המיוחדים, יח"צ, מודעות בעתונות, איש –. הגדלת מספר מבקרים 4

שיווק לסוכני תיירות וכדומה. לא ערכנו סקר באפולוניה מדוע תושבי הרצלייה לא מגיעים ובהעדר תקציב 
להפקה לא קיימנו אירוע קד"ם למחליטנים מתחום תיירות חינוכית בבית גוברין. 

 
 האתר היה בשלוש השנים נושא מרכזי בתוכנית העבודה המחוזית לאור האפשרויות הרבות –. בית גוברין 5

הגלומות בו. פעולות מרכזיות שנעשו השנה: 
 במטרה להגדיל מספר מבקרים והגדלת מודעות לאתר הייחודי הזה התקיימו –א. חורף חם בבית גוברין 

 מהשנה ללא אירועים, 50%אירועים רבים מדי שבת בחודשי החורף. הדבר הגדיל את מספר המבקרים ב- 
הגדיל הכנסות והשיג את המטרות. השנה התקציב לפעילות נכלל בתקציב האתר. 

 לאחר השגת תרומה ועבודת תכנון של מעל שנה (בגלל מגבלת זמן שלי) –ב. חוברת "פקחים צעירים" 
הופקה החוברת בשעה טובה. היעד השנה להוסיף לפחות עוד שלוש חוברות בקצב מהיר יותר בגלל 

השבלונה הקיימת. 
 

ב. ניהול מבקרים 
תחום זה אינו מוגדר בתפקידי (שלא לאמר ברשות) כיוון שכשבניתי את התפקיד לראשונה ברשות הואלא 

היה מוכר כמקצוע עם תפיסה, שפה ודרך. זהו נושא שהתמחתי בו בשנים האחרונות ברמה תיאורטית 
(מאמרים ומחקרים מחו"ל) ומעשית. לאור העיסוקים האחרים הוא זוכה לזמן מועט מבחינתי למרות חשיבותו 

ויכולותיי. לאור העדר תורה רשותית ואיש מטה ייחודי הנושא אינו זוכה לעדיפות רשותית וגם המחוז ישנם 
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תהליכים שהמצוע אינו מובנה בו ואיני מצליח להידחק בשל מחסור בזמן מול הפקת האירועים והמסר. אני 
עמל לקידומו של המקצוע, שהוא בליבת העבודה של הרשות - יותר מנושאים אחרים המטופלים בידה. 

ועדיין, במהלך השנה בוצעו מספר דברים: 
 
 מסיבות היסטוריות נושא המבקרים בנוהל כתיבת תיקי אתק (תיק מימשק) –. פרק מבקרים בתיק אתר 1

אינם מלאים בלשון המעטה ולדוגמה בתוך עשרות רבות של עמודים בתיק מערת הנטיפים, נושא המבקרים 
זוכה לעמוד וחצי בסך הכול, כאשר בפועל מידת העיסוק במבקרים הינה ביחס הפוך למספר הדפים. נכתבו 

טיוטות פרק מבקרים לבית גוברין ולשמורת ניצנים שמחכים לאישור. 
הבעייה המרכזית הינה שדרך הכתיבה שהצגתי אינה מעוגנת בנוהל הקיים ויש לשנותו. 

 
 
 השתתפתי בהכנת הצגת חטיבת ק"ק לדיון מכין בפני הנהלת הרשות –. מדינות רשות 2
 
 מסמכים. לגן לאומי אשקלון נכתב 2 ביוזמתי ובמימון החטיבה נכתבים בימים אלו –. תכנון אב רעיוני 3

מסמך המנסה להגדיר את כיווני החשיבה והפיתוח, וזאת כדי למנוע מצב של תכנון קודתי ולא כולל. למרכז 
המבקרים העתידי של המרכז הארצי להצלת צבי ים נכתב מסמך שמטרתו להגידר את מסרי המרכז, דרכי 

הפעלה והנחות עבודה לתכנון, פיתוח, כוח אדם וכדומה.  
 

ג. המסרה 
 
. חינוך 1

תחום החינוך בהיבטי התוכן שלו מעסיק את המחוז מזה זמן, בשל החשיבות שאנו רואים בהיותנו מצויים 
בקרב מרבית תושבי ישראל ולאור היכולת (התיאורטית) להשפיע עליהם יותר מכל מחוז אחר ברשות, 

ובגלל ההשפעות המיידיות של התושבים הרבים הסמוכים לשטחים המוגנים קטני היקף שבמרכז. 
 נמשך המפגש אחת לשלושה חודשים ובו עולים נושאים תכניים וארגוניים, צצות –ישיבות מנהלות מחו"ה 

בעיות ופתרונות ונעשה ניסיון להגדיר כיווני עבודה. אחד התוצרים החשובים היה מסמך הגדרות תפקיד של 
אנשי המחו"ה, שעל בסיסו נעשה המסמך הרשותי מאוחר יותר. 

 
 הנושא מוסד השנה למרות הקשיים בחילופים. –ישיבות רכזות הדרכה 

 
השתתפות והובלת צוות חשיבה רשותי במסגרת מכלול עבודת חק"ק על עבודת המחו"ה, כולל סמינר בן 

יומיים בחוות משמר הכרמל ומפגשים נלווים. העבודה נוצחה על ידי עוזי ותמי בהצלחה רבה והובילה 
לתוצאות. 

 
 ניסיון לתת כיוון מחוזי בעזרת מפגש עם רכזות הקהילה והתחלת כתיבת מדריך על ידי גורם –. קהילה 2

 יתקיימו מספר מפגשים עם רכזי הקהילה. 2009חיצוני. השאיפה שבשנת 
 
 עותקים מדי כמעט חודש), 10 מנויים את המגזין (1,200 כתבתי והפצתי למעל –. חדושטבע ומורשת 3

שסקר חידושים ועדכונים בתחומי העיסוק של המבקרים. שני העדכונים שזכו לעשרות תגובות היו הידיעה 
על הדגל הגדול בעולם שנפרש בלטרון והידיעה על הפסקת המשלוח של המגזין בשל מגבלות שהושתו 

עלי על ידי הרשות. 
 
 בעקבות צרכי החינוך ומינוף העניין, מזי גוייסה והתחלנו בהכנת דפי מידע לנושאים מרכזיים –. דפי מידע 4

שהשרות עוסקת בהם כמו "מסדרונות אקולוגיים, שימור, מינים פולשים ומפרצים, ציד וכדומה. החומר יסייע 
לחינוך ויופץ גם לקהל הרחב. בכל דף מידע יהו הגדרות והסברים שווים לכל נפש שירכזו את העשייה 

הרשותית. 
 
 לאור התחושה (המגובה במחקר) שאנשים ממעטים לקרוא –. מסלולים באתר האינטרנט של הרשות 5

דפדפות, ולאור הידע הבעייתי לעתים שיש באתרים שונים באינטרנט לגבי גנים ושמורות, נכתבו על ידי 
 מסלולים להשלמה 10 מסלולים עיקריים במחוז והוכנסו לאתר הרשות. חסרים עוד 30עמית מנדלסון 

מידיית לכשיהיה תקציב. 
 
), במחו"ה שח"ף 1,200 ימי הדרכה חיצוניים. במחו"ה שרון עמדו ביעד (2,400 התקיימו כ- –. ימי הדרכה 6

 והירידה מסיבות של 650 (למול יעד של 568 בשל חילופי ניהול), ובמחו"ה הרי"ם – 550 (לעומת יעד של 439
 ימי ההדרכה הנוספים התקיימו במסגרת הפעילות השוטפת של מערת הנטיפים. 1,700החלפת מנהלת). 

בתוך כך שווקו בפרסום ויח"צ מאסיבי טיולי חנוכיות, סליחות, עששיות והדרכת קסטל. 
 
 בהובלת תמי קרן הוקצו כספים להערכת התוכנית. –. הערכת תוכנית ידיד החולות 7
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 קיראה באתרים מובילים לטובת איסוף מידע בנושאי שמירת טבע ומורשת, גנים ושמורות. –. אינטרנט 8
מידע הועבר לגורמים שונים במחוז וברשות לטיפול או ידיעה. 

 
 מנסה לקדם זאת בכל מקום ודרך ברשות ומחוצה –. אתיקה של ביקור בשטח מוגן (כללי "שנ'ה טובה")9

לה. 
 

 לאור העדר גוף רשותי העוסק בכל תהליכי העברת מסר למבקרים ןלקהילה במכלול –. המסרה 10
ההיבטים (שילוט, מצגת, פלאייר, חיזיון אורקולי, מודל, מפה ועוד ועוד) אני משקיע זמן רב מאוד בחיפוש 

מידע וקריאת חומר שעיקרו באנגלית. הנושא דורש התייחסות של הרשות בצורה הרבה יותר מעמיקה מהיום 
וריכוז התחום ביד אחת (כיום נמצא בכמה חטיבות ובהרבה אגפים). 

 
ד. נושאים הדורשים שיפור: 

 
ליבת עיסוק 

שטחים שאינם בתשלום - חסרון גדול הוא תשומת לב מצומצמת במסגרת התפקיד לנעשה בשטחים שאינם 
בתשלום, שבהם מליוני מבקרים בשנה. חסרון נוסף הוא העדר המודעות (ולכן התקציב) למחקר בתחום זה, 

שיאפשר שיפור. 
 העדר תקציב משמעותי למחקר מונע ידע וקידום הן נושאי חווית הביקור והן נושאי צמצום ומניעת –מחקר 

השפעת מבקרים על גנים ושמורות. 
 נוכחות וסיוע שלי –ניהול מבקרים בשטחים שאינם בתשלום 

 נדרש באופן רשותי כדי לסייע לנו –תורת ניהול מבקרים בשטחים מוגנים 
 החלטה על מבנה ותקצוב כדי לקדם העניין –פרקי מבקרים בתיקי אתר 

 הבנת חשיבות ותקציב –תכנון רעיוני (מגדל צדק למשל) 
 

כללי 
 תורת עבודה, נושאים בירוקרטיים –מתנדבים במחוז 

 כיום לא קיים. –ניהול בקרה תקציבית 
 

תחום תכנון: 
 

 א.    קידום תוכניות מרחביות:/ תוכניות אב  
 

לאחר ההתנתקות  נבחנו מספר אזורים במחוז מרכז כדי להקים ישובים חדשים . הוגשו לנו מספר חלופות 
ונבחנו על ידינו . בין יתר החלופות הוצע אזור מזרח לכיש . אזור מזרח לכיש הינו אזור אשר נכלל בתוכנית 

המרחב הביוספרי  ואחרי הרבה דיונים והחלטות ממשלה הוחלט ע"י המתנתקים כי אזור זה מתאים להקים 
את הישובים שלהם . הישוב אמציה אושרה הרחבה, שקף אושרה הרחבה, ישוב חזן ישוב חדש, מרשם ישוב 

חדש, ושומריה הפך לקיבוץ ונמצא בהליכי הפקדת תוכנית. המבמהלך כ- שמונה חדשים התקיימו ישיבות 
במחוז דרום בבאר- שבע ישיבות שבועיות ואף פעמיים או שלוש כאשר הם לוו בועדות היגוי להרחבות 
הישובים, סיורים באזור ותכנון ישובים חדשים כל התוכניות לוו בנספחים סביבתיים שהמשרד להגנת 

הסביבה ורט"ג העבירו את חוו"ד בלוז מאוד מקוצר . במקביל לאחר שהגופים הירוקים דרשו קידום של 
השטחים הפתוחים התחיל קידום תוכנית מזרח לכיש  . התקיימו ישיבות בועדות היגוי אשר כללו את 

המועצות, משרדים ממשלתיים ורט"ג כמובן ,קק"ל והגנת הסביבה . במסגרת התוכנית הזאת קק"ל ורט"ג 
קבעו את הפוליגונים של השמורות והיערות במסגרת הסכמי קק"ל. התוכנית נדונה להפקדה והועברה לדיון 

 במועצה ארצית. 
 

 וולנת"ע ונמצאת    בתיקונים. בתוכנית – הוחלט להפקידה , נדונה במועצה ארצית –תוכנית מרקמית שקמה 
התנהלו דיונים רבים במחוז   הזאת קק"ל ורט"ג הגיעו להסכמות לגבי חילופי שטחים של יערות ושמורות.

דרום ודיונים עם קק"ל מלווים  בסיורים.  
 
.  תוכנית אב לנחל אלכסנדר מזרח .    3
 

ב.     קידום תבעות לשמורות וגנים  
 
  תוכניות . קודמו בועדות התכנון  לקראת הליכי אכרזה.5.    קידום שמורות וגנים :  הוכרזו 4
 

התוכניות שקודמו בועדות התכנון: אשקלון, בית שמש, תל גזר, ברכת סמר,חוף גדור,זיקים, כורכר גברעם, 
 קידום השמורה     –תל לכיש תל מרשה,תל קקון , אביחיל, כפירה, ערר לנחל שילה 

 
ג.       קידום חוזי חכירה, היתרי בניה,  
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 כתבי התחיבות לתל צפית, ניצנים , ומערת הנטיפים . כאשר במקביל ניתנו היתרי בניה.  לגבי  חוזי 3 קודמו 
  עם גבולות האתרים אך שום דבר לא זז.   CDחכירה  ההתקדמות של התבטאה בהעברת 

 
 גן לאומי נחל אלכסנדר : 

  בית ינאי עם כל הנלווה אליו בתי משפט יורה ואמציה .   4קידום מרכז ההצלה ומגרש 
 

  ד.      קידום תבעות למפורטות :  
  תב"ע מפורטת לדיונים בועדה המחוזית . –גן לאומי מגדל צדק 

 גן לאומי אפולוניה- שכונות הרצליה , גם פה התקיימו דיונים אינטנסיבים בועדות היגוי וכן מספר סיורים . 
 גן לאומי עין חמד . 

 וילה בית גוברין 
 סקרי מקרקעין . ש.ט המסרק  מבצעים גריעות בשמורה . הכנת תוכנית משותפת למושב  5בוצעו 

       עם רט"ג.  
הכשרות  לאנשי שטח חדשים פקחים/ מנהל אתרים . העברת השתלמויות וסדנאות במסגרת השתלמויות 

 מדריכים והשתלמויות של אגד טללים בשיתוף עם הרשות. 
    – /רגישות סביבתית / בחינת נספחים סביביתיים 35תמא/ 

 ריבוי של נספחים סביביתיים ,אם זה ישובי ההתנתקות , מאגרים , תשתיות .הכנסת אדריכל נוף גיא שלף 
  . 35חוו"ד של רט"ג לגבי רגישות סביבתית עפ"י תמא 

 נערכו הרבה סיורים למחליטנים (לשכות התכנון, ממ"י נציגי ועדות מקומיות, ההתנתקות, מרקמית שקמה 
 ועוד לא זוכרת . 

  הסתיימו חלקית .  –הסכמי קק"ל רט"ג 
השתתפות בצוות מסמך מדיניות של חוף , השתלמות ים , סיור בים בחינת שמורה ימית פולג  

       ימי שדה, מחנה אקולוגי, מבצעי פיקוח / אכיפה וספירות וכמובן עזרה בחגים .  
 

תחום תו"פ: 
 

 מתאפיינת במספר נתוני פתיחה: 2008שנת 
  2000-2008גמר תקציבי קרנות האוצר שהיו "קרן שפע" לפיתוח ותשתיות בין השנים 

 שנת טיפול וקידום נושאים סטטוטוריים והתרי בניה
עבודה בתקציבי תרומות של גופים חיצוניים כמו חברת החשמל , המועצה לישראל יפה ואוניברסיטת תל 

 אביב
בוצעו מגוון עבודות במרכזן עבודות שימור ופיתוח ראשוני במגדל צדק שהוגדר כפרויקט בעדיפות בעבודת 

. 2008הרשות לשנת 
להלן סקירה קצרה של העבודות שבוצעו: 

מגדל צדק, שימור חלק המבצר המיועד לשמש כ"בית קפה". העבודות כללו השלמת שלד המבנה בעבודות 
אבן עדינות ומורכבות המבליטות את האדריכלות המיוחדת של מבנה זה. לצד זה בוצעו עבודות פיתוח 

 ראשוניות ברחבי השטח להכשרת שבילים וגישה לקהל במבקרים.
 השלמת העבודה בשער הכנעני באשקלון ופתיחתו לקהל הרחב

 השלמת עבודות הפיתוח ושימור המבצר הצלבני בקקון ופתיחתו לקהל הרחב
 םהשלמת ביצוע קו הביוב בעין חמד בכדי להכשירו לאתר מאושר לביצוע אירועי

ביצוע קו מים ומערכת השקית דשאים באשקלון. פרויקט מיוחד המנצל מים מליחים בלתי ראויים לשתיה, 
 להשקיה

  קידום תכנון והסכם עם אוניברסיטת תל אביב לקבלת תרומה כספית נכבדה לביצוע עבודות –תל לכיש 
 שימור ופיתוח באתר.

  סנטה אנה בבית גובריןתביצוע עבודות שימור בכנסיי
 חיבור בית ינאי לרשת החשמל הארצית

 הכנת תיקי תורם בשני נושאים באשקלון: הקמת גן בוטני והמשך עבודות בשער הכנעני
 באפולוניה נמשכו המאמצים להשגת היתר בניה לחיזוק המצוק לצד ביצוע הנגשת נכים חלקית למרכז הגן.

 
הפעילות השוטפת בנושאי הפיתוח מבליטה את הצורך להעמיק את הטיפול בנושאי תשתית ותחזוקה בתוך 

האתרים. חלק גדול מאתרי המחוז הם אתרים ותיקים עם מבנים ישנים הדורשים טיפולי תחזוקה ותשתית 
שוטפים. קוי מים, מערכות ביוב קורסות, חידוש מערכות מיזוג אויר, חימום מים, איטום גגות וכיו"ב מחייבים 

תקציבים שוטפים מידי שנה בשנה.  
תחזוקת המצאי הארכיאולוגי מחייבת גם היא תחזוקה שוטפת בתקציבים גדולים, דבר המחייב תכנון ארוך 

 טווח, מודרג וקבוע. 
סכום שנת העבודה מבליט מספר נושאים לבדיקה להמשך התנהלות המחוז בנושאי פיתוח: 

העדר התרי בניה מחייב ריכוז מאמץ מרוכז ומתואם על ידי המחוז בכדי לפרוץ ולהתגבר על הסבך הזה. 
ריבוי העוסקים בנושאי הפיתוח במחוז מחייב  תגבור התאום וקביעת נוהלי עבודה יעילים ומקצועיים. 

הקיטון בתקציבים מחייב יצירת מסלולי גיוס תקציבי מתורמים ויזמים פרטיים גם כאן במאמץ מחוזי מרוכז. 
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 תבמצב זה של ירידה בהיקפי העבודה ראוי לתגבר את תחומי התכנון. להעמיק את החשיבה הפרוגרמאתי
ולהכין "תיקי מגרה" שישמשו לגיוס תקציבים ותכנון העבודה לעתיד כך שתיווצר מסגרת תר"ש המתווה 

סדרי עבודה ועדיפויות לפרויקטים השונים. 
 

תחום אקולוגיה: 
 

ים: 
 שותפות בצוות קביעת מדיניות ים של רט"ג.

 ליווי מקצועי בהקמת מהל"י החדש.
 ליווי והנחיה במהל"י הקיים.

 
ניטור ואיסוף: 

 השתלמות לקראת מפקד עופות המים וריכוז המפקד במחוז. חניכת קייזר.
 ספירות: צבאים, חוגלות, תנים, יונקים.

ביצוע מחנה אקולוגי בסנסן ביחד עם בוטנאים, צפרים, איש זוחלים ואנשי המרחב. ביצוע וריכוז לכידות 
 מכרסמים וספירת יונקים. סיכום המחנה.

ביצוע מחנה אקולוגי בגן לאומי חוף השרון ביחד עם בוטנאים, צפרים, איש זוחלים ואנשי המרחב. ניטור 
 חומעת האווירון, ספירת צבאים בגן, סקר מקווי מים עונתיים.

הכנסת מחשבי כף יד במחוז. ליווי צמוד, ניתוח הנתונים, ישיבות עם פקחים הפקת סיכום ומתן הרצאות 
 ברשות ומחוצה לה.

 
 חניכה והעשרה:

 חניכת און ולנסי, פקח חדש בהרי יהודה.
 הנחיית אורבך בכתיבת תיק ממשק סנסן.

 סיורים ומתן הרצאות למנהלות ומדריכי המחוו"ה.
 ימי שדה במרחב שרון ל"חיזוק" הידע הבוטני.

 כתיבת חמש תעודות זהות לשמורות טבע במחוז
  חוות דעת מומחה לבית משפט10כתיבת 

  הרצאות לגורמי חוץ (מכון דש"א, חברה להגנת הטבע, אונ' ת"א, צה"ל...).10מתן 
 ריכוז יום עיון מחוזי מחוז מרכז.

 
ממשק: 

מתן הנחיות, תקצוב, בחינת התכנית וסיכום פעולות ממשק אקטיוי בגבעות גד, כלנית, פולג, אביחייל, הר 
טייסים, שורק, נחל אלכסנדר, אפק, אשקלון, רוחמה, ניצנים, סנסן, כרמייה, תל יצחק, בני ציון... 

 מימון וניטור דיונות חול בניצנים בשת"פ אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
 ריכוז פרוייקט עורב אפור במישור חוף דרומי וליוויו.

  לשמורת עיינות גיבתון.TORכתיבת 
 שת"פ עם הסיירת על מועדי רעייה עונתית לכל גן/שמורה.

 
מינים נדירים: 

 אתרים במחוז במטרה לברר את יעילות ההעתקה תוך מעקב 10אירוס ארגמן - ביצוע ניסוי העתקות ב - 
 לאורך זמן.

 קילומטר חוף במחוז. סריקות העתקות רישום וניהול הממשק וביחד עם קובי 100 ב 2צבי ים - ביצוע ממש
  ארציות! השתתפות וביצוע מפגש הכנה ארצי לעונת הממשק.5 חוות מתוך 3וקייזר 

חפריות - סיורי שלוליות והעתקות שרוכים לצורך מחקר גנטי של שריג גפני וקיום הממשק במחוז. ביצוע 
 סקר עם מומחי אונ' ת"א. חפירת בריכת שחם.

  שני שחרורים תוך תיאום עם דיויד זלץ,  מרחב הרי יהודה וגן החיות התנכי.–יחמורים 
צב רך - השתתפות בסריקות, הצגת התוצאות וסיכומם. ליווי מנהל ג"ל בית ינאי בפעולות הממשק הנדרשות 
למין זה. שת"פ עם רשות נחל ירקון ועם ממשק ארצי של סילוק צב רך מהחולה ושחרורו בנחלי החוף במחוז 

 מרכז.
 חומעת אווירון - שזרוע ומעקב בג"ל חוף השרון.

 לבנון הירקון - ממשק בית גידול חצי טבעי באפק וניטור אוכלוסיית הדג.
 

: 6כביש 
 .6ניטור מעברי בעלי חיים בכביש 

  יחד עם המלצות גידור וניטור6הפקת דוח מסכם לכביש 
 סיורים עם אנשי הכביש והמפעיל ופגישות לתיאום עבודה

 
תשתיות: 

 היתרים להעתקות ושימור צומח בעבודות תשתית במחוז. 55 –מתן כ 
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 בחינת עשרות תכניות תשתית ומתן הנחיות מתאימות
 בחינת תכניות מים ונחלים ומתן הערות

, 431, כביש 1, מעברי כביש A1כתיבת חוות דעת על עבודות תשתית ארציות כגון: מתקני התפלה, רכבת 
... והשתתפות בישיבות ובצוותי עבודה תכנוניים למתן דגשים אקולוגיים לשמירת טבע מיטבית 9כביש 
 במחוז.

 
סטטוטוריקה: 

 בחינת תכניות פיתוח ובינוי פארק עיינות חוגלה, היישוב אירוס, כפר נופש ניצנים, כפר נופש פלמחים...
. 35בחינת תסקירי השפעה על הסביבה ומסמכים נופיים כמתחייב מתמ"א 

מתן דגשים להכרזה וקידום: שמורת טבע גומר, שמורת טבע גדור, פארק השרון, שמורת הסנסן, גבעות בית 
 שמש, גבעות מודיעין....

 בחינת תכניות קק"ל בועדת המעבר: בית גוברין, נחל נעם, נחל גוברין, מודיעין, נחל שקמה.
שותפות בועדות תכנון בכל הקשור לתכניות אזוריות ומקומיות כגון ג"ל ירקון, ש"ט גבעות גומר, תכנית 

 מתאר מחוזית ירושלים...
 

מקצועי: 
שותפות במערך המקצועי בחטיבת מדע ובצוותי היגוי לנושאים כגון: שימור צמחי בר בסכנת הכחדה, 

מעברי בעלי חיים בכבישים ורכבות, פורום הרעלות... 
  של החברה לזואולוגיה בישראל.דנציג רשות הטבע והגנים בווע

 מנחה מקצועי בועדת ההיגוי של שלולית החורף בנתניה (דורה).
 סיוע לאנשי מטה בגיבוש תכניות עבודה וסיכומן.

 
מרחב שרון: 

 
 : רז אמיר- עמי לזרחילופי מנהלים

 .קידום תכנון מרכז הצלה
 .מעורבות בתכנית מרקמית הפולג

חיזוק קשרי עבודה רשות ניקוז 
 שת"פ המכללה הימית- גב אקדמי

 הפעלת עמדות פריחה בשטחים הפתוחים.
 העצמת הערך בפעילויות המרחב.

 פתיחת מגדל צדק לקהל.
 תשתיות במרחב ריבוי תשתיות, המשכיות לאורך שנים, תשתיות חוזרות, התמקצעות הפקוח.

 
 בית ינאי

קליטת מנהל גן לאומי חדש- דודי קרן 
אקולוגי: 

ממשק צב רך בנחל אלכסנדר 
הסדרת ניקוז בברכת החורף 

 .יבשהאיריסים, חומעת האוירון, צב השבה ואקלום- 
 מלכודת עורבים

 התחלת דיונה חדשה (עצירת חולות הדיונה)
 הדברת שיטה מכחילה.

 
אכיפה: 

מבצעי טרקטורונים. 
מניעת דיג בנחל אלכסנדר 

רוכלות לא חוקית בחוף הים. 
 

 תכנון:
אישור תכנית בינוי בועדה המקומית. 

קבלת היתרי בנייה( סככות צל, קופה) 
- קיוסקים 4קידום תכנון מגרש 

כתיבת תכנית אב לנחל אלכסנדר 
קידום כנון מרכז הצלה לצבי ים 

 
 קהילה:

 .הפעלת נאמני נחל אלכסנדר בפרויקטי שמירת טבע
חיזוק קשרי עבודה עמק חפר, כיבוי נתניה, ישובים שכנים, משטרה...) 
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 קליטת קהל, פיתוח, שירות, והגדלת הכנסות
 תחרות פיסול בחול

 הסדרת פעילות עסקית בחורשה.
 הסכם הפעלת מרכז גלישה בחוף.

הפעלת מזנון על ידי הרשות. 
 הקמת גדר נוספת למניעת כניסת כלי רכב לחוף.

 אישור והקמה של תחנת סניקה.
 הפעלת מים חמים במלתחות.

 
 אפולוניה
 אירועים:

. 43,993סה"כ מבקרים-  
).  16,000אפולוניה מתחפשת , אנדיאנה ג'ונס בפסח, עפיפולוניה, כפר אבירים- ( מבקרים מארועים כ-

 מבקרים 5551 מופעים סגנונות מגוונים- 23שישישקיעה - עונה חמישית 
 

 תחזוקה ושימור:
טיפול ושימור מכלולים ארכיאולוגיים 

סיוע למרחב בשטחים פתוחים 
חידוש שילוט הסברה והמחשה. 
הסדרת מדרגות ירידה לדון ג'ון. 

מחנה רשף – סיורים, תחזוקה בסיסית. 
 

 תקשורת:
צילומים: "הישרדות", "שגב מבשל" במבצר. פרסומות, "שבוע סוף" ברשף. 

 
 ארכיאולוגיה:

תיאום והסדרת חפירות משלחת אפולוניה – אוניברסיטת תל - אביב 
הדרכות והרצאות בפני גורמי חוץ ופנים. 

פורום אתרי מורשת (אפולוניה מופיעה ברשימה הטנטטיבית  של אונסקו) 
כניסה לתפקיד ארכיאולוג מחוזי. 

יוע ופיקוח בחפירות ( יבנה ים, תל צפית, אשקלון, גזר). ס
 

תכנון וסטטוטוריקה: 
קידום תכנון מערך כניסה חדש. 

השתתפות בצוות תכנון מחנה רשף. 
מעורבות בצוות עבודה שכונת אפולוניה וגן לאומי אפולוניה. 

מעורבות בצוות עבודה להגנת מצוק אפולוניה. 
 

 אזור פיקוח שרון
 

 תכנון:
 הצעות לשמורות חדשות באזור הפיקוח (רופין,עיינות חוגלה,תלמי אלעזר). 3כתיבת 

חבר בוועדה מקומית חוף השרון. 
אקולוגיה: 

 ממשקים בשמורות קטנות בשטח (זיתא, כלנית, אלוני קדימה, הדסים, ביתן אהרון...) 
קיום מחנה אקולוגי  (חוף השרון),ימי שדה וסקרים  בשטח.  

אכיפה ופיקוח: 
חיזוק הקשר עם המשטרה וגורמי הפיקוח בשטח וביצוע שעורים שבועיים וסיורים. 

מבצע יזום בשוק הציפורים בכפר קאסם. שתוף המשטרה, פיצו"ח- אחזקת וסחר חיות בר מוגנות.  
 טרקוטורנים הורדו מהכביש. 36מבצעי אכיפה "איסור נהיגת רכב בחוף הים" יחד עם מ"י.סיוע מסוק ומטוס. 

ריכוז מאמץ בנושא איסור לינה בעונת ההטלה בשמורות גדור,פולג. 
ריכוז מאמץ חודשי למניעת צייד של עובדים זרים מתאילנד וקיום מבצעים יזומים ופעילות שוטפת יזומה 

{ניטור,חיפושים}.  
 נזקי חקלאות:

יום עיון לחקלאי עמק חפר ומנשה בגרנות. 
קידום הבנות לטיפול משותף בנזקי חקלאות.  

תיעוד הנזקים והמענה לחקלאים בנזקי חקלאות על ידי חיות הבר. 
סיורי עיתונאים להעלאת המודעות למניעת הרעלות. 

 קהילה:
ממשקי ידיד החולות בשמורות בשרון.  
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יצירת קהילה "חדשה" לאימוץ תל קקון.  
קיום מבצעים יזומים וממשקים  עם חברות , צה"ל והמשטרה. 

 ,קורסים משטרתיים, כיבוי אש ועוד). 8הרצאות בנושא שמירת טבע לקהילות השכנות. (בה"ד 
תחזוקת שטחים פתוחים: 

המשך "מתיחת פנים" לשמורות בשרון. (שילוט, סקרי בטיחות וסימון).  
המשך עבודות פיתוח בגן לאומי תל קקון יחד עם גורמי חוץ.(מועצה עמק חפר,חח"י, קהילה מקומית, נוער 

בני המושבים). 
 קהילה:

ממשקי ידיד החולות בשמורות בשרון.  
יצירת קהילה "חדשה" לאימוץ תל קקון.  

קיום מבצעים יזומים וממשקים  עם חברות , צה"ל והמשטרה. 
 ,קורסים משטרתיים, כיבוי אש ועוד). 8הרצאות בנושא שמירת טבע לקהילות השכנות. (בה"ד 

תחזוקת שטחים פתוחים: 
המשך "מתיחת פנים" לשמורות בשרון. (שילוט, סקרי בטיחות וסימון).  

המשך עבודות פיתוח בגן לאומי תל קקון יחד עם גורמי חוץ.(מועצה עמק חפר,חח"י, קהילה מקומית, נוער 
בני המושבים). 

 
 מגדל צדק- אפק- מקורות הירקון

 
 :קליטת קהל ואירועים

 מבקרים. 208,155באפק ומקורות הירקון   
 אירועים פרטיים באפק 23 אירועים ערכיים ביוזמת הגן ועוד אירוע קרקס בן שלושה ימים בפסח. 4

ובמקורות הירקון. 
  משפחות.85 לינות בחניון הלילה בירקון (של"ח ותנועות נוער), ביוזמת הגן לינות ל כ2,950

פתיחת מגדל צדק לקהל. 
עדכון דפדפת.  

 :משק ותחזוקה
 נרכשה מכסחת דשא למקורות הירקון.

 הותקנו שולחנות פיקניק ומתקני מנגלים בגנים.
 הדברת הצמחייה על התל.

 שינוי פעילות משאבת האגם לשמירת המפלס. 
פונו משרדי הגן במקורות הירקון, שופצו והוכשרו  לקליטת סיירת יהלום בגן. הותקן גם שער חשמלי.  

 תו"פ
גיא שלף מכין תוכנית אדריכלית למגדל צדק. 

הוכנה תוכנית ,חשיפה והשמשת האודיאון לטובת אירועים קטנים בתיאום מול רשות העתיקות בליווי חגי 
יוחנן וצביקה צוק. בעקבות התוכנית בוצעה חפירה . 

החל דיון להתנעת בית הבטון. 
מדעי  

אקולוגי-ניטור דג לבנון הירקון בבריכת הלבנון במקורות הירקון ובאגם אפק. 
 חישוף קנים בבריכת הלבנון.

  דררות בשטח הגן.200לכידת  כ- 
מורשת-ניקיון וצביעת  מבנה הפיל בוקס לקראת שבוע אהבה לסביבה תוכננה עבודת פיתוח שנדחתה 

 בינתיים.
 חשיפה וחפירה באודיאון בסיס להכשרתו לאירועים.

רישיונות והתרים 
 היתר לחניון הלילה בירקון קידום 

 מגדל צדק
הוכשרו חניות מסודרות, הוכשר שביל טיול להולכי רגל על גבעת קבר השייח', ומסלול משולט בתוך 

 המצודה.
 פונתה פסולת מהמחצבה המזרחית, נגרסה ומלאה את תחתית המחצבה.

 בטיחות
טיפול מקיף בעצי האיקליפטוס בשני המתחמים. 

כוח אדם 
 3 עובדים, 5קליטת עובדי "שרות למען הציבור". שתוף פעולה עם שירות מבחן בפ"ת(במהלך השנה עבדו 

סיימו את חובתם) . 
החל שת"פ עם פרוייקט "יהודה הצעיר" במסגרתו עבדו בגן במשך שלושה חודשים, שלושה צעירים. 

 נקלטה סגנית מנהל – אדר סטולרו.
 נקלט פקח מגדל צדק- אורי פרו.
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 קרנות, תורמים ושיתופי פעולה  העצמת הערך, ארועים ושיווק
 ₪  לידיד החולות 95,000חברת חשמל 

 ₪ לידיד החולות 75,000מתן- 
$ לקנסוואה חפר 3000שגרירות ארה"ב 

 
בקשות שהוגשו – ואין תשובה עדין 

   2009מתן ל-
 

תשובות שליליות  
 קרן תד אריסון-קארדו-אפק

 קרן פורד-חממיקה ונוער פלמחים
 קרן יד הנדיב-ידיד החולות 

 קרן ברכה- ידיד החולות
 

 בעבודה
 פקח ממשק- כתיבת מסמך ותחילת תהליך .

 תיק תורם ידיד החולות ( עברית אנגלית)- יצא להדפסה.
 בקרה והערכה לתוכנית ידיד החולות-נבנה שאלון עם איש מקצוע, סיכום בסוף שנת לימודים.

  
 תיקי תורם (למגרה) שנכתבו

 צוות ים.  
 מפעל המים המנדטורי- גן לאומי ירקון.

 הקארדו - גן לאומי ירקון.
 

 שיווק אתרים
  - הפקת פליירים ושליחתם בדואר לחברות הפקהODTסדנאות 

  לינת לילה בירקון ובבית ינאי – דיוור לסניפי תנועות הנוער באזור המרכ.
 

 העצמת הערך
קטעי קריינות מוקלטים לאנטיפטריס ואפולוניה- לשימוש לפתיחת אירועים 

כרטיס מנוי לילדי מחו"ה בירקון – אושר לחלוקה ומחולק לכל קבוצה מודרכת ע"י מחו"ה בירקון 
שלט כניסה למבצר, לאירועים- "כל ההכנסות מאירועים הן קודש לשמירת טבע מורשת ונוף". 

מפות דרך להגעה לגן לאומי ירקון-  לחלוקה באירועים פרטיים  
שלטים חדשים בקופות: "ההכנסות קודש לשמירת טבע, נוף מורשת" 

המחזה + תלבושות להמחזה באפק- לשימוש באירועים 
תאום, בקרה, וקידום  הארועים במרחב. 

 
כנסים וקורסים מקצועיים  

 כנס לתמיכות ממשלתיות וקרן עיזבונות- עמותות.
 

מרכז הארצי להצלת צבי-ים ה
 אקולוגי:

 ריכוז תכנית הממשק הארצית
פקחים ומדריכי מחו"ה על תכנית הממשק: ביולוגיה של צבי ים, איתור והעתקת קינים, ת והנחיית הכשר

 דיגום צבים חיים ומתים ופתיחת קינים. 
 איסוף, ניתוח ועיבוד נתונים (סטטיסטיים ומחקר שוטף).

 .דיגום צבים חיים ומתים למטרות מחקר
  (אבחון, בדיקות, התייעצות, לימוד, טיפול, החלמה, מעקב, שחרור...)הצלת ושיקום צבי ים 

 - ניהול עדר."הפרויקט הירוק" – גרעין רבייה לצב הים הירוק
גרעין רבייה של חפריות - ניטור, טיפול האכלה, תצוגה, גידול מזון....  

 השתתפות בפעילות האקולוגית במרחב.
 בים. טיפול בנושא הרעלת נצרנים

 סיוע בממשק הארצי.צב רך – 
 
 

: 2008התפלגות ע"פ חודשים של צבי ים פגועים שהגיעו להצלה ושיקום במרכז ההצלה  במהלך שנת 
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תחזוקה ושוטף 
 אספקת מזון מחקלאים ודייגים מתנדבים.

 -  הכשרה, סידור עבודה, תחזוקת מתנדבים, גיוס, יצירת צוות.הפעלת מתנדבים
אחזקת חצר תצוגה, נוי ,  בניית מערכות מים, מדפים, ארגון ציוד, בנייה והכנת מיצגים לקהל-תחזוקה 
 .ובריכות

 
: תכנון

 , הנחיית צרכים ליועצים ומתכננים.חדשהבתכנון מרכז הצלה לצבי ים מעורבות 
  ייעוץ ושותפות–מסמך מדיניות ים וחופים 

 
שתופי פעולה: 

 מחמל"י, אקו-אושן, מבואות ים, מכללה ימית... 
 )הכנת מגדיר ימי, תיוג צבים בים, לימוד שיטות החייאה (מודעות ולימוד בקרב הדייגיםהגברת 

 
: הגברת מודעות

 צבי ים אל הטבע. במהלך השחרורים שיתפנו את ילדי 30 וחררו ש2008שחרורי צבים משוקמים – בשנת 
ודייגי ג'סר א זרקא (לאחר העברת מצגות מתורגמות לערבית בביה"ס המקומי), מנכ"ל משרד הג"ס ואנשי 
משרד האוצר, עובדי שמורת חוף הבונים, עמותת כלבי ההצלה, החוג הימי של עמק חפר, חברות היי-טק 

 ועוד 
, סרט y net כתבות ב-8פרסום - פגישות, סיורים, הדרכות וראיונות לאנשי מדיה, כתיבה וצילום כתבות: 

, ערוץ 10 מבקרים), ראיון רדיו, ערוץ איטליה, רפי רשף, ערוץ 3,500, פסטיבל ים–מדע (כ-8סטודנטים לערוץ 
,  10, תחנות רדיו, כתבה מילולית ווידאו, כתבת וידאו ברויטרס, כתבה ב"עושים גלים" ערוץ 2

 .הדרכה וחינוך - קליטת קהל, בנייה ופיתוח תצוגות
הסברה מול קהל ייעודי (דייגים, חובלים, צוללנים וכו'), 

 הכשרת מדריכים
 סיורים במרכז ההצלה

 
: גיוס כספים

יצירת קשר עם גופים ומשקיעים שונים לתרומות לתחזוקה, פיתוח , כתיבת בקשות לקרנות, תיקי תורם
 .ומחקר
 שח ממשרד האוצר והמשרד להגנת הסביבה 1,000,000קבלת 

 2011 מחקר גנטי על שתי אוכלוסיות צבי הים מתחיל ויסתיים ב--שת"פ עם המכללה הימית, קרן "יד הנדיב"
$) 150,000(עלות המחקר כ-

 "ניו- פארם" תורמת שקיות עירוי ואנטיביוטיקה.  חברת התרופות
 

: מחקר ומדע
 רכישת משדרים לוויניים והצמדה על נקבות צבי ים מטילות.

 .מציאת הזוויג ע"י חתך היסטולוגימחקר ל
דר. טיקוצ'ינסקי),  פרופ. פרידמן ותחילת פרויקט גנטי חדש בשת"פ עם מכללה ימית (

, אצות, קרטין, תכולות קיבה, DNAקידום מחקרים: איסוף, ארגון והעברת דגימות מכל חופי הארץ: עוברים, 
 עצמות שונות למחקרים שונים.

שת"פ מול אוניברסיטת בר אילן (פרופ. יאיר אחיטוב) בנושא בלוטי ים בצבים. 
ייצוג פעילות רט'ג בכנסים , בחו"ל- (ארה"ב, ספרד, איטליה, טורקיה וקרואטיה)קשר עם פעילות מחקרית 

 בינלאומיים.
) MTSG - Marine Turtle Specialist Groupנציג ישראל/רט'ג כחבר בקבוצת מומחים לצבי ים בים תיכון (

 SSC – Species Survival Commission בוועדה להישרדות מינים 
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 ,The World Conservation Unionמטעם האיחוד העולמי לשמירה על טבע ומשאבי טבע השייכים לאום (
IUCN-International Union for Conservation of Nature & Nature recourses .( 

 ).CITESבקשות היתרים לאחזקה וליצוא (
 ).MTSG לכל מרכזי ההצלה בים התיכון (כחלק מתפקידי כ-Networkבניית 

 וכו').  DNAדיגום וניהול מעבדה (צואה, תרבית בקטריות, דם, 
 הדרכה, ייעוץ ומתן חומר מדעי לסטודנטים ותלמידים העוסקים בתחום צבי הים על נושאיו השונים.

 
 מינים פולשים

איסוף, העברה, טיפול רפואי, תצוגה, ניקיון והאכלה, תחזוקה, מעקב,  - קליטת צבי מים מתוקים מוברחים
 הבאת מזון, השמדה

 . בנושא סרטן פולש בבריכות חדרהעזרה
 

אזור פיקוח פלשת 
 

תכנון: 
 מעורבות בצוות תכנון לתוכנית המחוזית החלקית נחל שורק.

קידום תוכניות להכרזת שמורות במרחב אזור הפיקוח – תל גזר הרחבה,עיינות גיבתון הרחבה,שפך נחל 
 שורק הרחבה, שמורת טבע חולות פלמחים.

 ממלא מקום בדיוני ועדה מחוזית בנוגע לתוכניות באזור הפיקוח (כנציג המחוז ומחליף למירה).
קידום תוכנית לגן לאומי באזור גבעות מודיעין. 

 
אקולוגיה: 

 השתתפות בסקרי שטח – חולות מישור החוף ראשל"צ אשדוד ומודיעין.
 השתתפות בסקר מצאי לבנון ירקון באזור הפיקוח שת"פ אוניברסיטת ת"א.

 ביצוע סקרים: בריכות חורף, אירוס ארגמן, חזירי בר.
 

אכיפה ופיקוח: 
ריכוז מאמץ חודשי למניעת צייד של עובדים זרים מתאילנד וקיום מבצעים פעילות שוטפת יזומה 

 {ניטור,חיפושים}. עפ"י תוכנית עבודה.
 מבצע ערבות בסוכות.

 איסוף מידע ושת"פ עם מודיעין תחנת רמלה.
 שת"פ בנושאי אכיפה בירקון עם תחנת משטרת פ"ת.

 סימון גבול גן לאומי מגדל צדק.
 

נזקי חקלאות: 
 איסוף וריכוז נתוני נזקים באזור הפיקוח.

 איסוף וריכוז נתוני היתרי ציד וריכוז כמות בע"ח שניצודו.
 

קהילה: 
 חיזוק המודעות לנושאי שמירת טבע בציבור על ידי מתן הרצאות בנושא לקהלי יעד שונים(צבא,משטרה).

 ביצוע ממשק במסגרת ידיד החולות עם קהילה שומרת טבע.
 פרויקטים חדשים בתחום קהילה שומרת טבע – ביה"ס הרצוג ותל גזר וביה"ס רבין – ועיינות 2הזנקת 
 גיבתון.

 יחד עם החל"ט – מודיעין וכורכר נס ציונה. רועי פריחהימעורבות בתכנון וביצוע של א
 

תחזוקת שטחים פתוחים: 
 קליטה  הנחיה ובניית תוכנית עבודה לחיים שחר כאחראי אחזקה גוש השורק.

 קליטת עובד יומי לאחזקת גן לאומי תל גזר.
 ביצוע והתווית שביל הולכי רגל ממעיין עין ירדה לתל גזר.

מעורבות בתכנית פיתוח ושיקום מעיין עין ירדה כחלק מתוכנית שביל אופניים נחל גזר בשת"פ רשות ניקוז 
 ומשפ' שטיינברג.

 חסימת בריכת הנופרים לכניסת כלי רכב.
 

מחו"ה שרון 
כללי: 

 ביסוס מצבת כ"א והתאמה לצרכים.
 עיבוי מערכי הדרכה ועזרים, העשרת הספרייה.
 השתלמויות  וימי עיון למדריכי מחוו"ה חיצוניים.

 חיזוק הקשר עם לקוחות.
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חינוך והסברה: 
. במסגרות שונותהדרכת חד יומיות לקבוצות 

 , הדרכות בפעילויות רשות בגנים ובשטחים הפתוחים.עמדות הסברה
 מרכז אקולוגי העוסק בביוטופים, אקוטופים וסדנאות סביבתיות.

 סיורי מעורבות חברתית- הדרכה ומעורבות במקלט לנשים, השתפות ונציגות בצעדות ופעילויות סביבה.
 מחליטנים והסברה באקדמיות –  בביצוע מנהלת המחו"ה.

 ."קהילה שומרת טבע"במתכונת תוכניות ארוכות טווח הפעלת 
 

תוכנית "ידיד החולות:  
מטרת התוכנית לסייע בשמירת טבע נוף ומורשת באתרי רט"ג בסביבה החופית - במהלך ארבעת  שנות 

הפעילות קודמו תוכניות ממשק בארבעה אתרים מרכזיים בשרון בסיוע קהילות ידיד החולות (גן לאומי 
אביחיל, שמורת טבע נחל פולג, גן לאומי חוף השרון וגן לאומי שפך השורק) - הושבו מינים בסכנת הכחדה, 

נעקרו מינים פולשים המשתלטים על בית הגידול, הוסדרו שבילי מטיילים, הוסדר שילוט, נערכו מבצעי 
ניקיון ועוד. 

התכנית ממומנת מתרומות ומחסויות. משאבי זמן רבים מושקעים בגיוס התקציב להפעלת התכנית. 
: 2008 ב בתי הספר השותפים לתוכנית "ידיד החולות"

שלוש שנים.  כבר בית-הספר אביחיל, מאמץ את גן לאומי אביחיל
ארבע שנים כבר  מאמץ את שמורת טבע נחל פולג  -,בית-הספר ויצמן, בית יהושע

ארבע שנים.  כבר מאמץ את שמורת טבע נחל פולג –, בית-הספר רימלט, נתניה
ארבע שנים.  כבר מאמץ את שמורת טבע נחל פולג , בית-הספר בגין, נתניה

שלוש שנים. כבר את "שמורת האירוסים" (שטח עירוני), צת חטיבת ביניים אלדד, נתניה – מאמ
 לוש שנים.כבר ש את גן לאומי חוף השרון – צתמאמ-חטיבת ביניים חוף השרון 

כבר בית-הספר גן רווה - מאמץ את גן לאומי שפך השורק, חוף פלמחים ושמורת טבע אירוס ארגמן, 
 .שנתיים

: 2008 בקהילה שותפה ומאמצת
 - גן לאומי חוף השרון.נוער קיבוץ שפיים "חממיקה"

 גן לאומי שפך נחל שורק. - נוער קיבוץ פלמחים
 (ווינגייט)- את שמורת טבע פולג . 8בה"ד 

  .פלמחיםחולות בסיס פלמחים- שמורת טבע 
 

 כללי:
מורים, רכזי טיולים ועוד. סיורים מקצועיים ל

 כתיבת תכנית החינוך.מדיניות הסביבה החופית – 
 בקרת איכות והפנמת ותיקון ליקויים לתכניות הקהילה וההדרכות.

 הצגה ביום עיון מחוז.חיבור חינוך ופיקוח – 
שיתוף עם מחו"ה שפלה וחוף ומחוה יהודה וירושלים. חיבור וחיזוק ה

 
סיכומי ימי הדרכה 

 
 

 
"אם אתה הולך לחפש את האוצר של האי איתיקה, לך לאט, אם תראה נערה יפה בדרך, התאהב בה, אם 

תפגוש אנשים, דבר איתם, אם תראה נוף, עצור והתבונן בו, ואם אחרי כל אלה תגיע לאי איתיקה ולא תמצא 
 .(הדרך לאיתיקה / קאוופיס) אוצר, אל תתאכזב – כי גם הדרך היא אוצר"

 
קצת תמונות... 

 אתר 2008
 אחר 293
 ירקון 183
אפולוניה  65

מהל"י  275
נחל אלכסנדר  28

שטחים פתוחים  348
מרכז אקולוגי  112

סה"כ  1304
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 שחרור צבי ים עם קהל
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מרחב יהודה  
 

ממשק מינים פולשים  בשמורות טבע 
 

רקע 
 

שמורות הטבע במרחב הרי יהודה  גדולות יחסית אך אינן רצופות. השמורות משמרות צורות צומח של חורש 
ים תיכוני ובתות פתוחות. כל השמורות מוקפות ביערות אורנים שניטעו על ידי קק"ל בעשרות השנים 
האחרונות. במהלך השנים חדרו לתוך השמורות עצי אורן ירושלים במספרים גדולים וכן חדרו לחלק 

מהשמורות עצי שיטה כחלחלה. 
. 2008 והמשיך בשנת העבודה 2006-2007הממשק בשמורות החל בשמורת הכפירה במהלך 

שיטת העבודה- 
כריתת עצי אורן ושיטה כחלחלה בעזרת כלים מכאניים כבדים  (טרקטורים) לאורך הדרכים הקיימות. סילוק 

העץ וריסוק הגזם. 
כריתת עצי אורן בהליכה רגלית בתוך השמורות והשארת העץ במקום. 

בנוסף בכריתת עצי שיטה מתווסף טיפול בגדמים ע"י מריחת גרלון או ראונדאפ.  
 

שמורת שורק 
 

 דונם 13,000היקף השמורה- 
 

ממשק בעדיפות ראשונה- טיפול בדרך המרכזית החוצה את השמורה בצמוד למסילת הברזל. לאורך הדרך 
 עצי אורן וברוש. 450כתמים גדולים של שיטה כחלחלה וכן כ- 

 2008ביצוע בחורף 
 

טיפול בשיטה הכחלחלה 
כריתה של עצי השיטה ומריחת גרלון על הגדמים, וריסוק הגזם. 

 טרקטורים. 2 משורים,  7ביצוע-  על ידי קבלן , צוות של 
 

טיפול באורנים וברושים 
כריתה של עצי האורן, הוצאת הגזעים , ריסוק הגזם. 

ביצוע- על ידי קבלן ,הפעלת כלים מכאניים לאורך הדרך, 
 י"ע לריסוק הגזם. 2 ימי עבודה ו-  10

 
ממשק להמשך- 

טיפול בהתחדשות שיטה כחלחלה מגדמים. 
כריתת אורנים בשטחי השמורה לפי סדר עדיפויות. 

 
 

                                    שמורת שורק- טיפול בעצי שיטה 
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שמורת הסנסן 
 

 דונם.  3700שמורה מוכרזת 
 דונם. 10,000שמורה מוצעת 

 
ממשק בעדיפות ראשונה- טיפול במאות עצי שיטה כחלחלה בכניסה המערבית לשמורה המוצעת. 

כתם עצי השיטה סגר על דרך הגישה וכן התקדם מזרחה לתוך השמורה. 
כריתת עצי האורן הגדולים שגורמים להפצה של זרעי אורן ברחבי השמורה. 

 
ביצוע-  על ידי קבלן בעבודה ידנית תוך הליכה רגלית ברחבי השמורה. 

. 2008             בוצע במהלך נובמבר- דצמבר 
 

ממשק להמשך- 
שיטה כחלחלה- טיפול בהתחדשויות מגדמים בהתאם להמלצות ד"ר זאן מארק דופור דרור. 

עצי אורן-  השלמת כריתה באזור צור הדסה. 
 
 

 
 

שמורת סנסן- מצב הדרך לפני הטיפול בשיטה כחלחלה  שמורת הר טייסים לפני טיפול, יער 
אורנים משתלט על              החורש הטבעי. 

שמורת הר טייסים 
 

  דונם 482שטח השמורה- 
 דונם עם צפיפות גבוהה של אורנים. 80בראש השמורה  כיפה בהיקף של 

הממשק כלל כריתה והוצאת העץ משטח הכיפה ללא כריתה של אזור אנדרטת חיל האוויר. 
הגזם שהוצא רוסק בשולי משטחי החניה. 

ביצוע-  על ידי קבלן שביצע העבודה תמורת העץ. 
העבודה בוצעה עם כלים מכאניים כבדים ונוצרו פסי גרירה  בתוך השמורה. 
הדרכים שנפרצו נחסמו עם סלעים כדי שלא יהפכו לדרכי מעבר בשמורה. 

 חלקות מעקב כדי ללמוד על 4מכיוון שבשמורה עצי קטלב רבים ומינים רבים של סחלבים, אותרו 
ההשפעה של סילוק האורנים על הצומח הטבעי. 

. 2008 ותחילת 2007בוצע בסוף שנת 
 

ממשק להמשך- 
מעקב אחרי הצומח הטבעי וההתאוששות שלו כתוצאה מהעבודות. 

סילוק קו בזק ישן החוצה את השמורה. 
השלמת כריתת אורנים בצמוד לכביש רמת רזיאל. 

סילוק הרסק. 
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 לפני -שמורת הר טייסים
ואחרי כריתת האורנים

       עמודי חשמל

 
 

שמורת המסרק 
 

 דונם 117 –שטח השמורה 
בצידה המערבי גובלת השמורה  עם המושב בית מאיר. בין המושב לשמורה אין קו חיץ או דרך המפרידה 

את המושב מהשמורה. 
במהלך השנים אירעו כמה שריפות שפרצו מתוך המושב התפשטו לשמורה וגרמו לנזק רב לצומח הטבעי. 
עקב הסמיכות בין המושב לשמורה פלשו כמה משקים לתוך השמורה, כמו כן פסולת רבה נדחקה מתוך 

המשקים הגובלים בשמורה לתוך שטחי השמורה. השטח המערבי הפך במהלך השנים לסבוך ובלתי עביר 
לאנשים ולרכבים.  

) המליצה על יצירת קו חיץ בין שטחים טבעיים ובין היישובים 1995וועדת הבדיקה לשריפת שער הגיא (
במרחב הרי יהודה. 

 ייצרנו קו חיץ בין המושב ובין השמורה. 2008במהלך 
קו החיץ אילץ את הרט"ג לכרות עצי אורן וחורש טבעי. בסוף התהליך נוצרה דרך אשר מאפשרת לעצור 
שריפות המתחילות במושב וכן יכולת לרכבי כיבוי להיכנס לכבות שריפות בחלק המערבי של השמורה.  

 
ביצוע : 

 ₪. 20,000כריתה, סילוק עצים וריסוק על ידי קבלן בעלות של 
 ₪ על ידי קבלן חיצוני. 6000יצירת דרך וקו חיץ-  

 ₪ על ידי קבלן חיצוני. 2000סילוק הרסק- 
. 2008בוצע  בסתיו 

 
ממשק להמשך-  

שמירה על דרך פנויה מצמחיה.  
ניקוי שולי השמורה מגזם ישן וחסימת הפלישות לתוך השמורה. 

התקנת שער הכניסה לדרך החיץ. 
שיקום שבילים ומצפורים. 
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שמורת מסרק- יצירת קו חיץ שימו לב לסבך מסביב.                    שמורת מסרק- פריצת קו חיץ 
 

פיתוח שטחים פתוחים 
 

חורבת בית עיטאב 
 

הפרויקט המרכזי שבוצע השנה היה שיקום המבנה והכשרת הגג לביקורי קבוצות. 
השיקום כלל את ייצוב חלל המבנה יישור השטח ושיקום הפתחים. 

גג המבנה שוקם ויושר, הושלמו עשרות אבנים שהיו חסרות בגג, הוכשרו מדרגות עליה לגג וכן הוצב מעקה 
מסביב לגג ולאורך המדרגות. 

סודר שביל הגישה לאתר והוצב שער למניעת הגעת רכבים למבנה. 
 

                    
 

בית עיטאב- משקוף לפני השיקום           בית עיטאב  שיקום פתחים וקיר חיצוני. 
 

       
 

      בית עיטאב- מצב הגג לפני השיקום                          בית עיטאב- מצב הגג אחרי השיקום 

66



 2008דו"ח רט"ג 

  

                 
שותפים רבים להצלחת הפרויקט:  

 
שי כהן- ממונה פיתוח שטחים פתוחים מחוז מרכז. 

עיקר העבודה התבצעה ע"י צוות פיתוח מרחב הרי יהודה בראשות משה תורג'מן. 
 ימים בעבודות שימור. 4צוות שימור מחוז דרום סייע במשך 

זאב מרגלית- חט' תו"פ. 
צוות פיתוח מרחב שפלה וחוף. 

מהנדסת ליליה סוכנוב. 
אמיר ג'אנח- משמר. 

רשות העתיקות. 
שמוליק שפירא. 

 
עין לבן 

 
במהלך השנה בוצע שיקום של טרסות קיימות ובניית טרסות חדשות. 

הוכשרו פינות צל וישיבה חדשות בעיקר מתחת לבריכה הגדולה. 
 

                                                                                  
עין לבן-  הכשרת שטחים חדשים     עין לבן-  שיקום טרסות 

 
משורייני שער הגיא 

 
 . 1הרשות לקחה על עצמה את שיקום ושדרוג המשוריינים לאורך כביש מס' 

המשוריינים מתקבצים לשתי שיירות אחת המחלף שורש והשנייה בקבר השייח מול חוות שער הגיא. 
הפרויקט מדמה שיירה העולה לירושלים כאשר המשוריינים מורמים על כני בטון, מוארים בתאורה פנימית 

וצבועים בצבע המקורי של השיירות. 
 היה צריך הפרויקט להיות מוכן, אך קשיים בניהולו גורמו וגורמים לעיכוב 60לקראת יום העצמאות ה- 

במימושו.  המיזם יושלם בשנת העבודה הבא. 
 

אכיפה 
 

 דגשים לשנת העבודה: 
מניעת קטיף צמחי תבלין בשטחים הפתוחים. עיקר הפעילות התרכזה בשמורות סנסן, דולב,      שורק 

רפאים וגבעות בית שמש. 
 ב.   הגברת פעילות אכיפה בשטחי עמק שורק ומאגרי רבדים. 

 
 הפעילות כללה תצפיות יום, פעילות לילה עם אמר"ל, סיורים רכובים ורגליים, מארבים. 

, תושבי האזור. 300שת"פ-  מג"ב, צה"ל, רכבת ישראל, עוטף 
אופי העבירות- תושבי הכפרים בעיקר באזור גוש עציון עוברים באין מפריע לתוך שטחי המרחב בעיקר 

בשמורות הטבע הדרומיות. המעבר הוא עם חמורים כאשר השטח מחולק בניהם בחלוקה פנימית. בעונת 
 שקים עם מרווה או אזוב. הקטיף נעשה 2הקטיף יכולים להגיע מספר חוליות כל יום כאשר כל קוטף ממלא 

בעזרת מגלים וחיתוך הצמח מהשורש. החזרה לכפרים היא לקראת הערב והקוטפים משתמשים בעשרות 
שבילים על מנת לחמוק מפעילות הרשות ממטיילים ומאימוני צה"ל.  

 
סיכום הפעילות: 

 
 53סך אירועים- 
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 8אירועי צייד- 
  32אירועי קטיף צמחי תבלין-  

  17מס' חמורים שהוחרמו-  
 ק"ג אזוב מצוי ומרווה 2130 ק"ג לשק) -  30כמות צמחי התבלין שנקטפה (אומדן משוער נמוך לפי 

משולשת. 
 
 

             
 

            תפיסת חמורים בשמורת דולב                    תפיסת חמורים שמורת סנסן 
 
 

 שקי אזוב שהוסתרו בשמורת הסנסן 
 

                                
תשתיות 

 
פרויקטים מרכזיים 

 
קו הרכבת לירושלים 

 
הרשות מובילה את המאבק להצלת נחל יתלה. 

במהלך השנה לאחר שהתברר ממדי הנזק הצפוי בנחל יתלה החליטה הרשות לנסות להציל את הנחל על 
ידי חלופת מנהור. 

 הובא לארץ פרופסור האק מומחה עולמי למנהרות שנתן ייעוץ לרשות בנושא החלפת הגשר 2008בפסח 
במנהרה וחלופות לתכנית חילוץ שהרכבת הגישה למועצה הארצית. 

נערכו סיורים עם גורמי התכנון ומקבלי ההחלטות במשרדים השונים על מנת לשכנעם לתמוך בחלופת 
המנהור. 

גויסו אנשי מקצוע מתחומים שונים על מנת לייעץ לרשות בתחומים ההנדסיים. 
הרשות הוציאה סיורי עיתונאים לנחל יתלה, השתתפה בהפנינג בפארק קנדה, הכינה חומר הסברתי לקהל 

הרחב ומוציאה סיורים לערוץ הנחל. 
הלחץ שהפעילה הרשות על גורמי התכנון גרם להקמת צוות בדיקה על ידי המועצה הארצית בראשות פרופ' 

עזרא סדן. 
צוות הבדיקה שיבח את חלופת רט"ג וציין את העבודה היסודית שהרשות ערכה. 

הצוות לא המליץ על חלופת רט"ג עקב זמינות לביצוע של חלופת הרכבת והמצב הכלכלי שמצריך  
ביצוע פרויקטים זמינים. 

המועצה הארצית צריכה להחליט במהלך החודשים הבאים על החלופה הנבחרת. 
 על הצלת נחל יתלה ומזעור הנזק לסביבה.  קהרשות תמשיך להיאב
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את המאבק מובילים זאב הכהן ויובל פלד. 
 
 

קו המים החמישי לירושלים 
 

השנה נערכו קידוחי בדיקה למנהרה המתוכננת. 
נערכו סיורים להמשך תכנון לקראת ביצוע. 

 צפויים להיכנס לעבודה לאורך התוואי. 2009במהלך 
 

גנים קולטי קהל 
 

מערת הנטיפים 
 

חילופי כוח אדם- 
במהלך השנה עזב מנהל המערה וסגנו את הרשות והתמנה תומר סרגוסטי למנהל המערה. 

 
קליטת קהל- 

 
פיתוח 

 החל צילומי הסרט החדש לשדרוג חווית הביקור.
הוצבו מצלמות אבטחה במבואה, לאחר מאמצים רבים של שמעון ענבר שודרגה  רמת התקשורת של בזק 

כך שאפשר לחבר את המצלמות לקו אינטרנט. יבוצע בקרוב. 
 פרויקטים: הוספת מבנה שירותים חדש, רמפת נכים חדשה, עיצוב חדש 5לשנת העבודה הבאה מתוכננים 

למבואת הכניסה, הצללה בחצר ותכנון כביש גישה חדש למערה בבור החציבה הדרומי. 
 

עין חמד 
 

חילופי כוח אדם- 
דינה וינשטיין נכנסה לפני חגי תשרי לניהול הגן. 

 
קליטת קהל- 

 
פיתוח- 

הגן חובר לקו ביוב אחרי שנים רבות של שימוש בבורות ספיגה. 
הוכנה תכנית בנין ערים (תב"ע) חדשה לגן שתאפשר לבנות את הגן לצרכים הנוכחיים והעתידיים.  

 
קסטל 

 
קליטת קהל- 

 
פיתוח-  

לא נעשו פעילות פיתוח השנה בגן. 
 
 

השתלמויות והעשרה 
מחנה אקולוגי שמורת סנסן- נערך מחנה ליומיים בשמורה על מנת ללמוד ולהכיר אותה לעומק. במחנה 

נטלו חלק אנשי המרחב המחוז ומומחים בתחומים השונים. תוצאות הסקר האקולוגי משמשות את המרחב 
 בניהול השמורה.

תיק שמורת הסנסן נכתב השנה על ידי אורי אורבך מיח' הטיולים.  התיק עבר הערות מחוז מרכז והועבר 
 לחט' מדע לעיון והערות.

 ביקרנו בגבעות טבעון, הודרכנו בעכו ולמחרת 2008השלמות מרחב לגליל מערבי-  נערכה בתחילת קיץ 
 טיילנו באזור כזיב ויחיעם.

השתלמות עמק שורק וצרעה- ביצענו יום להכרת אזור צרעה ושורק. ההדרכה בראשות ד"ר אבי ששון 
ועסקה בהכרה  של האזור בהיבטים הארכיאולוגים וההיסטוריים של האזור. 

 
מרחב שפלה וחוף 

כללי 
 התאפיינה בעיקר בפעילות שוטפת, פעילות שנפגעה מאיוש חסר של בעלי תפקידים 2008שנת העבודה 

שסיימו את עובדתם, או החליפו תפקיד. 
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למעשה המרחב פעל  בשנה זו עם שני פקחים אזוריים וללא פקח תשתיות. חוסר בפקח התשתיות גרם 
להורדת סטנדרטים (מודעת) בתחום פיקוח התשתיות בעיקר במזרח לכיש. 

למרות האמור היו הספקי הפקחים, כל אחד בתחום האזור עליו הוא אחראי, מרשימים וניתן להתרשם מכך 
בסיכום המוצג כאן. 

בתחום האתרים קולטי הקהל בתשלום, נוכחנו בעלייה של מספר המבקרים באשקלון. ירידת מספר 
המבקרים בבית גוברין מוסברת ע"י ירידת ערך הדולר ובשל כך מיעוט מבקרים המגיעים לגן דרך חברת 

"הסמינרים הארכיאולוגיים". פעילות האירועים גדלה משמעותית בשנה זו והשפיעה באופן חיובי על רווחיות 
הגן. 

במרכז החינוך וההסברה הביאה החלפת כוח אדם לחוסר יציבות. החלטה על ביטול הקייטנה באשקלון 
ומעורבות מצומצמת בפעילות "חורף חם", בבית גוברין, הביאו לירידה במספר ההדרכות השנתי. עם זאת, 

תוכניות החינוך לא נפגעו ופעלו היטב. 
המצב הביטחוני השפיע על תוכניות העבודה לאורך כל השנה בכל תחומי העשייה.  

 
נתוני מבקרים: 

 
 שינוי באחוזים הישג נדרש 2008מבקרים  2007מבקרים  אתר

  -4% 5% 165,400 171,920 בית גוברין
 7.5% 10% 215,000 200,117 אשקלון

 2%  380,400 372,037 סה"כ
 

כספים: 
 שינוי באחוזים 2008רווחים  2007רווחים  אתר

 39% 1,002,782 720,529 בית גוברין
 26% -767,237 -966,772 אשקלון

 מרחב חיובי 172,935 -246,243 סה"כ
 

הדרכות: 
שינוי באחוזים  2008שנת  2007שנת 
538 433 20% -

 
 

אירועי אכיפה: 
 2007ביצוע ביחס ל- 2008אירועים ב- 2007אירועים ב-

96 123 28% 
אזור פיקוח שפלה דרומית 

אכיפה: 
. הפעילות 81בשנה זו התחלנו לראשונה בפעולה אכיפתית לצמצום תופעת קטיף עכובית הגלגל במטווח 

נערכה במשותף עם הסיירת הירוקה, מאחר וקוטפי העכוב פולשים לשטח האש בזמן הקטיף. 
להלן ריכוז הנתונים: 

מספר 
שבחי"ם 
שנתפסו 

מספר 
שבחי"ם 

שהועברו 
למשטרה 

מספר 
אזרחים 

ישראלים 
שנתפסו 

משקל 
עכובית 
מוערך 

בק"ג 

מס' 
אזהרות 
לכניסה 
לשטח 

אש 

מס' 
אזהרות 
לפגיעה 

בערך 
טבע 
מוגן 

מס' ב"מ 
או 

חקירות  

מס' 
חמורים 
שנתפס

ו 

מס' כלי 
רכב 

שנתפסו 

137 34 41 2950 7 12 4 9 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              קוטפי עכוב על ציודם                                                   תפיסת החמורים של הקוטפים 
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פיתוח: 
 

חורבת מידרס אשר מהווה אתר קולט קהל ללא תשלום, מהמרכזיים באזור, הותאמה לטיול. האתר שימש 
 טיול. –מספר שנים גם כאתר פיקניק. לאחר חשיבה בעניין סוכם כי אתר יותאם לצורך המרכזי 

 
תכנון: 

תכנון מזרח לכיש המשיך, גם בשנה, זו להוות את אחת התוכניות המרכזיות בהן נדרשנו ליזום ולהגיב, על 
מנת שהתוכנית תחזק את תחום השימור, אל מול הפיתוח. 

 
שיקום: 

בתחום שמורת גבעות גד ובסמוך לשייח עלי, שוקם שטח שנפגע ע"י נהגי רכבי שטח ונחסם לתנועה. עלות 
 אש"ח. 15השיקום כ-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         פעולות השיקום            חסימות למניעת נזק חוזר 

 
          

אזור פיקוח מישור החוף הדרומי 
פיתוח: 

הרחבת הפעילות בפיתוח שביל שקמה, היוותה את אחד מהפרוייקטים המרכזיים בפיתוח מישור החוף 
 עתידה העבודה להסתיים ובכך לאפשר נסיעה של רכב רך לרוחב מרחב שקמה 2009הדרומי. בשנת 

 ועד לים. 40מכביש 
 

שיקום: 
במהלך הקיץ, עקב נפילת טיל קסאם נשרפה כמעט כל שמורת כרמיה. השרפה נמשכה כשלושה ימים. 

במהלך הבעירה נשרפו כל מתקני הפיתוח בשמורה ובניהם: מחסומים, שילוט ועוד. לאחר השרפה, בסיוע 
צוות התחזוקה, שוקמה השמורה  ונפתחה מחדש לביקור קהל. 

 
נזקי חקלאות: 

 סביבת נחל שקמה. –בשנים האחרונות גדלה משמעותית אוכלוסיית חזיר הבר בתחום מישור החוף הדרומי 
הגידול המשמעותי במספר הפרטים הביא איתו נזקי חקלאות בהיקפים שטרם נראו באזור. 

 פרטים. סוכם כי בשנת 36. במסגרת הדילול ניצודו 2008בשל המצב הוחלט על דילול האוכלוסייה בשנת 
 פרטים. 200 דילול האוכלוסייה יעמוד על 200

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חזירים שניצודו באזור שקמה 
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תכנון: 

הובלת מנהלת שקמה המשיכה, גם בשנה זו, להיות מוקד משיכה לגורמים רבים במרחב: מנהל מרחב, פקח 
. 2009אזורי, מרכזת תוכנית חינוכית ועוד. הובלת המנהלת תמשיך להוות יעד מרכזי גם בשנת 

שמורת חולות ניצנים 
אכיפה: 

בשנה זו החלנו לראשונה לאכוף את חוק איסור נהיגה בחוף הים. במסגרת אכיפת החוק נערכו ארבעה 
 אזהרות. 31 ברירות משפט ו-12מבצעים מרחביים ונרשמו כ-

 ותורחב לכל 2009הפעילות הפחיתה משמעותית נוכחות כלי רכב בחוף הים. פעילות האכיפה תמשך בשנת 
השמורה. 

 
פיתוח: 

 יורחב תכנון 2009 אש"ח. בשנת 160הושלמה פעולת פיתוח המבואות וחניון היום. עלות פעולות הפיתוח כ-
הפיתוח לכלל השמורה, ועד סוף השנה יוכן תיק ביצוע לפיתוח כללי בשמורה. 

 
אקולוגיה: 

במהלך חודש אוקטובר נערכה פעילות לצמצום התפשטות הטרוטקת החולות בתחום שמורת הטבע. 
 אש"ח), והפעלת קבוצות מתנדבים מאוניברסיטת בן גוריון 4הפעילות כללה הפעלת גנן בשכר (עלות של 

ברה להגנת הטבע.  והח
 

המבואה לניצנים                                                     פעילות לדילול הטרוטקת החולות 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
גן לאומי אשקלון 

פיתוח: 
שתי פעולות פיתוח עיקריות נערכו בגן בשנה זו. הושלמה עבודת השימור והשחזור של השער הכנעני. 

העבודה בוצעה מכספים של תורם שהועברו דרך המועצה לישראל יפה, בשיתוף עיריית אשקלון והרשות. 
עלות העבודה כמיליון ₪. שלב ב' של העבודה מתוכנן מול אותו התורם ותיתכן עבודת המשך בפרוייקט. 

מערכת ההשקיה בגן היוותה את עבודת הפיתוח השנייה. המערכת מאפשרת ניצול מים מליחים להשקיית 
הדשאים בגן. מעבר לחיסכון הכספי הדבר מאפשר חיסכון במים שפירים בהם הושקו הדשאים עד כה. 

 אש"ח. 400עלות הביצוע כ-
 

ניהול הגן: 
בשנת עבודה זו החלנו בסגירת הגן בשעות הלילה. החל מחודש נובמבר הגן נסגר בתום פעילות המשמרת 

השנייה. 
 אנו מתכננים להפעיל חניון לילה שיאפשר לסגור את הגן גם בעונת הקיץ. חניון לילה 2009בשנת 

למשפחות עתיד לפעול בסופי שבוע ובחגים. חניון לקבוצות עתיד לפעול במהלך השבוע ובתיאום מראש. 
 

תוכנית רעיונית: 
לאחר הרבה מחשבה והבנה כי, ללא תוכנית מנחה לא נוכל לקדם את הגן לשביעות רצוננו, התחלנו 

בעבודה משותפת עם הצוות הדידקטי לכתיבת תוכנית רעיונית לגן. במסגרת התוכנית יוגדר החזון והיעדים 
של הגן. התוכנית תהווה כלי ניווט לפיתוח הגן. 

לאחר אישור התוכנית תוכן תוכנית אב לפיתוח ותוכנית בינוי. במקביל תקודם התב"ע של הגן, אשר 
הופקדה בוועדה המחוזית. 
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הגן לאחר השקיה עם המערכת החדשה                              השער הכנעני לאחר שחזור 
 

גן לאומי בית גוברין 
שימור פיתוח: 

בגן נערכו מספר פעולות שימור ופיתוח: 
 מצבו של המבנה דרש פעולה מיידית בשל סכנת התמוטטות. נערכה פעילות –שימור כנסיית סנט-אנה 

  אש"ח.20שימור בעלות של 
 הוסדרה הדרך למערת הפעמון הצפונית. בנוסף, הוכשו שתי פינות פיקניק לנכים, בסיוע –הסדרת נגישות 

 תרומת חברת אורנג' ובשותפות עמותת "נגישות ישראל".
 הוחלפה בעבודה עצמית מערכת התאורה במערות השונות בגן. –תאורה 

 
קהל וקהילה: 

תוכנית "חורף חם" הופעלה שנה שלישית. גם בשנה זו התוכנית הגדילה את מספר המבקרים והייתה 
כלכלית בהפעלתה. התוכנית תוכננה שנה מראש ונוהלה ברמה גבוהה מאוד. 

בשנה זו נכתבה חוברת "פקח צעיר" המציעה פעילות מאתגרת לילדים המגיעים לביקור בשמורה. הפעילות 
מוסיפה ערך לביקור, ובסופה כל ילד ממונה ל"פקח צעיר". 

אירועים: 
 אירועים 11 אירועים פרטיים במערות הפעמון ו-74בשנה זו עלו מספרי האירועים בצורה משמעותית. נערכו 

באמפי. אירוע ציבורי שראוי להזכירו היה יום נדידת הציפורים הבין-לאומי. ביום זה נערכו בגן הפעלות שונות 
והסברה בנושא נדידת ציפורים. בנוסף, שוחררו מספר עופות פצועים שטופלו ע"י המרפאה באפק. 

 
 

 
 
 
 
 

                              
 
 
 
 

                    האמפי בזמן אירוע 
                                                                                            חוברת פקח צעיר 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 

פעילות "חורף חם"                                                              שימור כנסיית סנט-אנה 
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מרכז חינוך והסברה 
תוכנית שקמה: 

 כיתות ד' מבית 4 היוותה את שנת הפעילות הראשונה של התוכנית. במסגרת התוכנית הופעלו 2008שנת 
הספר שער הנגב והחלה פעילות קהילתית במושב תלמים. שנת הפעילות הראשונה הוגדרה כשנת פיילוט. 

במסגרת הפעילות נערכו השתלמויות מדריכים ומורות. 
 עתידה התוכנית להתרחב לעוד שלושה בית ספר בתחום מרחב שקמה. 2009בשנת העבודה 

תוכנית "הטבע בשביליו ובשבילנו" (אמץ כיתה): 
התוכנית מופעלת זו שנה שלישית בתחומי המרחב. במסגרת התוכנית אנו מקנים לילדים המשתתפים הרגלי 

טיול נכונים כשדאות, הליכה בשבילים מסומנים בלבד, איסור קטיף פרחי בר ועוד. בשנה זו הופעלה 
 כיתות ממספר בתי ספר בתחומי במרחב. 24התוכנית ל-

הדרכות: 
מספר ימי הדרכה האתר 

173בית גוברין 
15אשקלון 

82ניצנים 
131שטחים פתוחים 

32שונות 
433סה"כ 

פעילות מקלטים: 
. הפעילות דרשה תשומת לב רבה מהמרחב וריכוז מאמץ 2009הפעילות נערכה בראשית שנת העבודה 

ממרכז החינוך וההסברה. מאחר ופעילות זו מהווה את עיקר העשייה בימים אלו, מצאתי לנכון לציין זאת 
בסיכום זה. 

פעילות חקר במסגרת תוכנית שקמה                     פעילות מקלטים 
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מחוז איו"ש 
 

  :מרחב יהודה
 

 2008 שנת  נושא 

 
 זעור נזקים לטבע ולנוף.- קו התפר 

 ישוש אוכלוסיית נשרים במדבר יהודה ע"י      - ממשק
 ת האכלה.                  תחנ

    -  ממשק
. מניעת פגיעה בש"ט וערכי טבע מוגנים    - אכיפה

 
  .טיפול שימורי בהרודיון     - שימור

. טיפול שימורי בקומראן                 
. טיפול בצמחיה פולשת   - ביעור מינים פולשים

 הגברת הביטחון האישי לפקחי מדבר -בטחון אישי
. יהודה                      
פיקוח, בקרה ושליטה על מטיילים    - בטחון ובטיחות

בנחל דרגה (בחגים) וצמצום מספר החילוצים.פיקוח 
 .על אתר הגלישה בקומראן

 
 הקפאה

 מבצעי לכידה סימון 7 האכלות,  160
 שחרור.העברת תחנת האכלה צפונה.ו

 מימוש תוכנית בוצע בש"ט עיינות קנה.
 והחזקת חיות   מבצעים של פיקוח מטיילים9

 בר בשביה.
  .עבודה לפי תוכנית

-- 
 טבק השיח בנחל אוג.

ליווי של משה מינץ ע"י מאבטח במדבר 
 יהודה.

הפעלת צוות פיקוח בחגים ואירועי מז"א 
קיצוני בנחל דרגה ועבודה ע"פ נוהל בנחל 

 קומראן.

 
 מרחב שומרון 

 
 נושא 

 תיקי ממשק תיק אתר בשנה לכל פקח
 

 שדרוג שמורת-טבע יער ריחן לקליטת קהל 
 

 פיתוח עין פרת
 

 עין פרת – הגדלת מבקרים
 

 מבצעי אכיפה 100 הגנה על ערכי הטבע והנוף
 בתר"ש

 פיתוח עין מבוע
 טיפול בשמורת ביצת ואדי מלחה

 קו התפר – מזעור נזקים לטבע ולנוף
 

 חינוך והסברה הפקת דפדפת אחת בשנה
 סטטוטוריקה

 2008 שנת 
נחל קנה-בדגש חציית תפר (לא הוצג). אום 

  .זוקא- בשלבי סיום
שודרג מגדל התצפית בבית היערן, גידור 

. שטחים פרטיים
הוספת , מיזוג הקופה, שירותים בקופה

. שולחנות בחורשה
 עליה של  . במספר מבקרים10%ירידה של -  

.  בהכנסות לתקופה10%
 מבצעי אכיפה בהם כמה איכותיים 20בוצעו 

 .במיוחד
. תחילת מימוש תוכנית הפיתוח

 החלפת שטחים עם מ.א. בקעת ירדן.
עמ"ט קו תפר בשמורת נחל פרת ופיקוח נופי 

  . ק"מ קו תפר100על – 
 .חידוש דפדפת עין פרת

הכנת הצעות לאכרזת מערת אריאל והדום 
 .השומרון עילי כשמורות טבע

 
 אקולוגיה 

 
 2008 שנת  נושא 

 טיפול בשתי   - מיגור  מינים פולשים ומתפרצים
 שמורות טבע. 

סקרי צומח ובע"ח לקביעת מצב     - סקרים ומחקרים
. אקולוגי וממשק

 
.  מחנה אקולוגי – אחד בכל שנה

 בדיקת השפעה על החי והצומח - קו התפר
 

. השפעות השריפה בעיינות 2,.השפעות רעיה1  -ניטור
. צוקים

.סקר מינים נדירים 1   -סקר המינים הנדירים (צומח)
 .סקר אירוסי היכל.2, בהר חברון

שמורת טבע עין פרת – דשא הקוקויה באופן 
. חלקי.טבק השיח בנחל אוג (בביצוע)

עיינות צוקים – שינוי צומח.  
שלוליות חורף, ספירות יונקים, חוגלות, נשרים 

 ויעלים. סקרי עטלפים, קינון דורסים.
.  שמורת טבע אום זוקא

מעקב אחר יעילות מעברי בע"ח בבקעת 
 הירדן.

 פיילוט "נץ ירוק".
. לא היה

 התקדמות בסקר בהר חברון. קיום סקר 
 אירוסים.
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פיתוח: 
 

 
 קהל וקהילה 

 
 2008 שנת  נושא 

.  כל שנה)2 דפדפות  (10   - המחשה
 

תחנות מידע ואתר  - מידע והסברה
. האינטרנט הרשותי

. בניית תוכנית שנתית ושיווק  -אירועים
 

. הפקת חומרי שיווק מחוזיים   שיווק
. הגדלת מספר ימי הפעילות -היקפי פעילות

. הגדלת מספר עובדים   - כוח אדם
בניית מערכים  - מערכי הדרכה ופעילות

 .עבור אתרים קולטי קהל ותכניים

הפקת  כתיבת דפדפת קומראן, דף מידע אתר הגלישה.
 דפי מידע שריפה בעינות צוקים, פיתוח עין מבוע.

שדרוג מידע של אתרים קולטי קהל בתשלום באתר 
 .אינטרנט, מיפוי החומר הקיים הרלוונטי למחוז

קשר טוב עם מ.א מגילות ובקעת הירדן, שימוש ביח"צ 
. מגילות

. כתיבת דפדפת שיווק אתרים, גלויות שיווק
. ימי פעילות 300 

. קליטת מנהלת מחו"ה, קורס מדריכים
כתיבת חוברת מידע לעינות  כתיבת מערך להרודיון,

 .צוקים, כתיבת משחק מגילות לקומראן

 
 תכנון סביבתי

 
 2008 שנת  נושא 

    -  דשיםח אתרים 5   - הכרזה
     -  אתרים10   - החכרה

 ליווי, תכנון וביצוע של   - מיזמי תשתית
 תוכניות                            

הטמעת תכני שמירת       - ועדות תכנון
  - טבע ומורשת בתוכניות הנמהא"ז

- 
. הנושא נידון מול גורמי המנהא"ז

.    תוכניות תשתית137נבדקו 
 

 100השתתפות בועדות ובצוותי תכנון סה"כ 

 
משאבי אנוש 

 
 2008 שנת  נושא 

התאמת מצבת כ"א לעליה במספר 
. המבקרים באתרים

 הרחבת בסיס תקציב המנהא"ז ומיסודו
 

 פיתוח המשאב האנושי
תנאי פרישה (עובדי יו"ש)-במקרה של 

. תוספת פועל אחזקה בעינות צוקים
 

שמירה על מסגרת  חוזה התקשרות חתום בין רט"ג למנהא"ז.
 .התקציב ותקציב היחידה בתקן המנהא"ז

 יציאת עובדים ללימודים אקדמיים
. לא טופל

 2008 שנת  נושא 
 

     -שיפוץ שירותים  - עיינות צוקים
    - מבואה                          
  - המחשה                          
   -הנגשת נכים                          
   -שיקום לאחר שריפה                          

   -טיהור וסילוק שפכים                           
 הכשרה לביקורי קהל    -אתר הטבילה

 הסדרת אזור    - החפירות עין מבוע
. המעין                                    

סרטבה   - הקמת מיצפור     - 
. שיפוץ מבנה 1אום ריחן מרפסת תצפית  - 

  –. חניון יום.    2יום 
שמירת טבע   -  

נבי סמואל   - 
                       תוכנית מתאר מפורטת

                       הכשרה למבקרים              

 
 .השלמת תוכנית,מכרז למוביל שפכים

- 
  שלטי המחשה14תוכננו 

 .חניות, שבילים, פינות ישיבה, שילוט
גידור, קווי חשמל, מי שתייה, גינון ואספקת מים בריכות 

 .רחצה
- 
 סככת תפילה, במת עץ. 
 

 .היתר בנייה, תחילת עבודות
תוכנית מפורטת. 

 
 

מרפסת תצפית, חיזוק המבנה ומדרגות. 
גידור שטחים פרטיים בתחום השמורה. 

 בוצע התכנון
 תוכנן מסלול ביקור, מכרז להקמת מדרגות לגג.

76



 2008דו"ח רט"ג 

  

 פירוק המנהא"ז
 לכידות מחוזית

 סגן קמ"ט שמירת טבע וגנים לאומיים
 מרכז חינוך והסברה

 פיתוח ותכנון סביבתי
  וים המלח  פקח צפון מדבר יהודה

 מנהל מכלול קומראן

 
 השתלמות מחוז בגליל עליון מערבי

 מכרז
 קליטת מנהלת מחו"ה

 בחירת ממונה תחום פיתוח ותכנון
 בהקפאה

 הסכמת המנכ"ל
 

מחוז הדרום 
 

 במחוז דרום תחומי העיסוק העיקריים הושפעו מפעילויות האיבה בעוטף עזה, שטחי האש 2008בשנת 
ושמורות הטבע אשר בהם התרכז עומס פעילות האימונים דרשו פעילות תאום ופיקוח צמוד אל מול גורמי 

הצבא. 
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. 

מחשבה רבה מלווה בהשקעת מאמצים ואמצעים רבים מושקעת בנושא הבטיחות והביטחון האישי של 
המבקרים באתרים ובשמורות. 

קידום תוכניות לשמורות וגנים לשם הגנת שטחים פתוחים ערכיים נערכות באופן מואץ כמו גם תוכניות 
מתאר לגנים ולשמורות והוצאת היתרי בניה ליצירת תשתית לפעולות הפיתוח. 

הוכרזו שמורות חשובות אשר מסיימות תהליכים ארוכי שנים בארץ המכתשים ודרכי הבשמים. 
בשימור אתרי המורשת העולמית בתחומי המחוז- שישה במספר מושקעים מאמצים רבים, חשיבה 

ואמצעים.המחוז עוסק בהכנת תיקי ממשק לשמורות, סקרים ומחקרים של אוכלוסיות חי וצומח, שיתוף 
מדעני האקדמיה ליצירת תשתית ניתור ומעקב למצב הטבע במחוז.ספירות אוכלוסיית החי נמשכות לאורך 

שנים, מהן עולה תמונה עגומה של מגמת ירידה של אוכלוסיות צבאים, נשרים, דוגרי קרקע ועוד שמקורן 
בפגיעה בבית הגידול המדברי. 

המחוז הגדיר סדרי עדיפות לטיפול בבתי גידול הבאים- בתי גידול לחים, מישורי לס וחולות.  
 

תכנון אזורי וקידום סטטוטורי 
 

 תוכניות להפקדה/אישור. 5הכרזת ג"ל וש"ט: קידום 
תכנית משמרת דרכי הבשמים: קידום להפקדה. 

תכנ' חדשה לפוספטים: הטמעת אינטרסים וקידום. 
מסמכים נופיים: עיסוק חדש ומשפיע. 

החקלאות "המתפרצת" : ליווי ושימור אינטרסים. 
שטחי "קול אמריקה" : שימור וגיבוש חלופות. 

ועדות התכנון: ליווי תכנ', שימור אינטרסים ושת"פ. 
חיזוק עב' מטה עם המרחבים והטמעת התכנון בשוטף. 

הסכם רט"ג קק"ל: ליווי המימוש. 
העמקת השת"פ: עמיתים, קהילות, מחליטנים. 

 
פיקוח ואכיפה 

 
 בוצע עדכון סקר המקרקעין בשת"פ הסיירת הירוקה ובסיוע פיקוח אווירי.

 בוצעו צווי חיפוש עפ"י מודיעין כיס של הפקח ולא עפ"י מודיעין מובנה ברשות.
 בוצעו הכשרות ורענונים בנושא חוק וסמכויות למוסמכי האיכפה במחוז.

 בוצעו ריכוזי מאמץ מעל המתוכנן עפ"י יעדי המרחבים בתוכנית העבודה.
 בוצעו פ.ע וסיורים עם מ"י,מג"ב,מצ"ח להעלאת המודעות ושת"פ טוב יותר בעת סיוע הדדי בין הגופים.

 בוצעו מפגשים מחוזיים להעלאת רמת הפיקוח השוטף במחוז. 
 

הדרכה והסברה    
 

יעדים מרכזיים להסברה  היו: תלמידים מהמגזר הבדואי, והדרכה באתרים קולטי קהל כגון ממשית אשכול 
 ,הסברה לקהל הלנים בחניוני הלילה . 4X4עבדת מצדה ועין גדי. אוכלוסיית רכבי 

המשכנו והעמקנו את מסורת השווקים הנושאיים בגנים הלאומיים,על מנת לחשוף אותם לקהל ולהגביר 
הכנסות. האירועים זכו להצלחה רבה. 
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המשכנו בהעמקת הפעילות מול המגזר הבדואי. פרויקט אמץ שמורה, שמורת החולות ע"י בית הספר ביר 
הדג' , פעילות חינוכית בבית ספר עזזמה ובעבדת. הפעילות הייתה במסגרת  תוכנית שנתית שכללה מערכי 

שיעור בכיתות וביציאה לשטחים הפתוחים ולאתרי הרשות. המשכנו לקיים חוגי סיור ומנהיגות בקרב 
תלמידים מהמגזר הבדואי בשלושה מוקדים 

המשכנו במאמץ 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. 

מרכז חינוך והסברה נגב צפוני אשר מטרתו לתת מענה לדרישות המרחב בתחום ההדרכתי וההסברתי 
התמקד בתוכנית חינוכית עם כל כיתות ו' בעיר באר שבע. הופעלה תוכנית חינוכית בנושא שמירת טבע 

וסביבה בבתי הספר הבדואים בתל באר שבע.   
הפעלנו תחנות מידע בעונות שיא בשערי הנגב ובשטחים הפתוחים(חניוני לילה) לחלוקת מידע וחומרי 

הסברה למטיילים. 
 

עבודה מול צה"ל  
 

 בכמות המתאמנים בשטחי האש והשטחים הפתוחים גרמה לבעיות בשמירת טבע בדגש תעליה משמעותי
על נושא האשפה. 

בזמן תרגילים גדולים לצורך ליווי, פיקוח והסברה. מוסד נוהל ריכוזי מאמץ מחוזיים 
הפעילות החינוכית הסברתית בקרב יחידות צה"ל במרחב תורמת לשיפור המודעות ולשמירה על ערכי 

הטבע והמורשת. 
המשך הרחבת המאמץ ההסברתי והחינוכי בדגש על יחידות המגיעות לתעסוקה מבצעית בגבול המערבי. 

מזרחי. מערבי וה בגבול החיזוק והידוק הקשר עם יחידות הבט"
ליווי תוכניות רפא"ל להעתקת מרכזי הניסויים. 

ריכוז תקלות מחוזיות מול הצבא. 
 

 שימור עתיקות ופיתוח  
 

במצדה תמה לה השנה הרביעית והאחרונה של פרוייקט שיקום נזקיי שטפונות. היעדים העיקריים לשנה זו 
היו: שחזור גרעין הארמון המערבי והתקנת הגג החדש. החלפת מערך הולכת קהל אל ובתוך גרעין הארמון 

. 2009 סוף –שכללה מדרגות מדרכים ומעקות. צפי לסיום הפרוייקט 
פרוייקט נוסף, הוא חפירת בור המים המזרחי על במת ההר, שנחפר ע"י משלחת חפירות מצדה מטעם 

האוניברסיטה העברית בירושלים, ברשות פרופ' אהוד נצר, כחלק ממערך הניקוז הכולל של האגן המזרחי. 
הטיח המצפה את דופנות הבור ישומר, והבור יוכשר לקליטת מי נגר בארועים שטפוניים, גודמת שטפון 

2003 .
בעין גדי, הושלם שימור ושחזור טחנת הקמח הממלוכית. בהמשך יובא תכנון לשחזור מערכת הגלגל ואמת 

המים לצרכי המחשה. 
בתל לערד, במצדה הישראלית, נחשף זו העונה השנייה מפעל מים מרשים בעל מספר בורות חצובים בסלע 

מתחת לרצפת המצודה, הבורות נתגלו מטוייחים בטיח כמעט מושלם, כמו כן נתגלתה מערכת מדרגות 
שהוליכה אל תוך בורות המים לצרכי ניקוי ותחזוקת הבורות. עוד נחשפת מערכה הזנת הבורות שהיתה דרך 

ניקבה שנחצבה ונבנתה בחלקה מתחת לחומת המצודה. ידרשו להערכתנו עוד עונה או שתיים להשלמת 
החפירה ובסופה יחל פרוייקט שימור מערכת הטיח, והמדרגות, ויחל תכנון להכשרת מפעל המים לקליטת 

קהל. 
בג"ל שבטה, אתר מורשת עולמית, החל פרוייקט שימור שחזור חדר בתחילת מסלול התיירות, שישמש 

כטחנת מידע וחדר למנהל האתר. המבנה ישוחזר עפ"י טכנולוגיית ושיטת הבנייה העתיקה שעיקרה, קשתות 
שנושאים מעליהם לוחות אבן גדולים המונחים בינהם. 

. ברחבי המחוז נעשתה פעילות שימורית מגוונת
 

שמירת טבע 
 

, שמטרותיהם: שימור 2007 וב-2006במסגרת הקרן לשמירת טבע, נמשכו במחוז מספר פרויקטים שהחלו ב-
בתי גידול בסיכון, אישוש ושימור אוכלוסיות בסיכון ובמלחמה במינים פולשים. 

הושלם פרוייקט סניקת המים והזרמתם בנחל עין גדי, ונטיעת צמחייה סודנית לאורך מדרון עין גדי שתשמש 
בסיס לשיקום האקולוגי בשטח.  

לראשונה התקיימה במחוז הדרום ספירת קטות, כחלק ממאמץ לניטור אוכלוסיית מיני הקטות השונים והגנה 
עליהם. 

 המופק DNAהסתיים שלב האיסוף בפרוייקט הערכת גודל אוכלוסיית הזאבים בנגב הדרומי באמצעות 
מגללים.  
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נמשך הטיפול במיני עצים פולשים במערב הנגב, במספר שיטות שונות, ובוצע מעקב אחר אחוזי ההצלחה 
של כל אחת מהשיטות. 

נמשכו המאמצים ללכידת סנאים בהר הנגב, אשר הובילו ככל הנראה לביעור האוכלוסיה הפולשת. 
 

מחקרים וסקרים 
 

התקיימו סקרים אקולוגיים בחולות עגור ובנחל פארן ותוצאותיהם פורסמו בחוברות. 
בוצעו ספירת הצבאים המסורתית, ספירת החוברות השנתית וספירת היעלים בתחומי שמורת עין גדי 

ובבקעת צין. 
 בנחל פארן להערכת גודל האוכלוסייה. Distanceנערכו ספירות צבאים בשיטת 

נערך סקר ערכי טבע בשטח המיועד להקמת עיר הבה"דים. 
נאסף תיעוד מפורט של נתוני דריסות בע"ח בכבישים בכל רחבי המחוז. הוחל בניתוח כמותי ומרחבי של 

התופעה, במאמץ לאתר מינים בסיכון כתוצאה מדריסות וקטעי כביש בעייתיים. 
 ספירות נשרים במצוקים ובתחנות ההאכלה בכל הנגב כחלק מספירות ארציות. 3נערך סקר קינון דורסים ו-

המשיכו לכידות הנשרים וסימו 
נערך מפקד עופות מים כחלק ממפקד עולמי. 

 
טיפול בנזקי חיות הבר לחקלאות 

 
נמשך הדילול באוכלוסיות העורב האפור ועורב חום עורף. 

נמשך דילול חזירים בחבל הבשור ותנים בנגב המערבי ובהר הנגב.  
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 
 

מרחב ערבה דרומית 
כללי 
חוסר בפקח הרי אילת. האזור מתוחזק ע"י פקח התשתיות, פקחית טיולים ועזרת צוות שמורת  -

האלמוגים בבדיקת חניוני לילה. 
 שדרוג חניוני לילה בשמורות (נקודות מוגדרות להבערת אש). -
בקשות להרחבת שטחים חקלאים ביטבתה וביהל. ובנוסף, ריבוי פניות ותכניות למיזמים תיירותיים  -

 ועבודות תשתית בערבה הדרומית. הדבר מקשה על כ"א המצומצם גם כך במרחב ובמחוז כולו.
תכנון מקטע שחרות-אילת של שביל ישראל באופניים. בנוסף, תכנון ראשוני להסדרת שבילי  -

 אופניים בפארק תמנע.
נזקי חקלאות 

 העסקת מורי חן כקבלן המספק שירות בטיפול בנזקי חקלאות, יעילה ומקצועית. -
המשך דילול מינים פולשים ומתפרצים בשטחי החקלאות של קיבוצי החבל.  -
הפעילות ממומנת ע"י מ.א. חבל אילות ולקראת סוף השנה עולה לראשונה, דרישה ממ.א. חבל  -

 אילות להשתתפות המחוז במימון הנושא. 
המשך דילול עורב הודי פולש בעיר אילת בשיתוף עם מרכז הצפרות ועם היחידה הסביבתית אילת- -

 אילות.
 דילול כיני דררות במטעי קיבוץ אילות. -

 תשתיות
), מפוצלת למספר צוותים המפוקחים ע"י פקח תשתיות 161חברת חשמל המקימה את קו מ"ג ( -

אחד.  
קידוחי חברת "ערבה מיינס" ("אהמסה"), באזור מפעלי תמנע, בפיקוח פקח ערבה דרומית ובמימון  -

 החברה כל זמן שהם בתחום שמורת טבע.
"- הצבת תרנים ואמצעים טכנולוגיים 25משרד הביטחון מבצע עבודות במסגרת פרויקט "משואה  -

 בגזרת הגבול המערבי. בפיקוח פקח תשתיות ובמימון משהב"ט.
 .2009 אילת עד באר אורה. יתחיל ב90מתוכנן פרויקט שדרוג כביש  -
  (נחל שני).817 בנ.ג. 80התחלת תכנון הצבת תורן ע"י אוגמ"ר  -
  מאגרי מים נוספים להשקיה (אליפז וקטורה).2תכנון  -

 קידום שמורות
.  דונם)141,000(הוכרזה שמורת טבע צוקי שיירות  -
  דונם).43,500- הרחבת נחלים גדולים (גרזי  נחל הוכרזה שמורת טבע -
 אושרה שמורת טבע הנחלים קצב-חיון. -
 אושרה שמורת טבע ים האלמוגים. -
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  מסיב אילת. טבעלשמורת 1לקראת אישור - הרחבה  -
 לקראת דיון להפקדה - שמורת טבע חולות סמר. -
 בטיפול - שמורת טבע ערבת עברונה ושמורת טבע אלמוגי נמל אילת. -

 
 מיזמי פיתוח עיקריים להם הוצגה עמדת רט"ג  (מדרום לצפון)

 
מסוף טאבה, מועדון צלילה לנכים בחוף הדרומי, הרחבת מלון הנסיכה, מרכז חוף אלמוג, מתחם נחל 

שלמה, מחצבת נחל שלמה, חוות גמלים בנחל שלמה,  כרכרות שלמה (חוות חמורים בנחל שלמה), דולפין-
ריף, ממשה בנמל אילת, נמל אילת, חוף הדקל, הרפסודה הלבנה, שכונת רמת בגין (גבעות אילת), מסוף 

רבין (ערבה), יוסי שטיין-דגי נוי, תבלינים וחקלאות ימית (פ.ג.פ), פנטזיה דרומית, כרייה בנחל רודד, הרחבת 
, שטחי אחסון למכוניות, חוות רודד, מיזם תיירותי-ארכיאולוגי בעברונה, טורבינות רוח, חוות 90כביש 

סולריות, הרחבת קבוץ סמר, מכרות תמנע-ערבה מיינס, מלון איגרא בתמנע, חאן שחרות, בר מדבר, אייר-
 פארק, גבעת ע'רנדל.

 
עבודה מול צה"ל 

 לבין הרשות (מחוזות דרום ואילת). האמנה מגדירה את שיתוף הפעולה 80נחתמה אמנה בין אוגמ"ר  -
בין צה"ל לרשות בנושאי שמירת טבע וכן נהלי עבודה ודיווח כלליים. 

  " של משהב"ט. 25תשתיות האוגדה בנושא תרנים ואמצעים טכנולוגיים. במקביל "משואה  -
בקשת האוגדה להצבת בולדרים וחפירת תעלות במסגרת הצבת מכשולים לאורך הגבול המערבי,  -

 למניעת מעבר מבריחים ומפגעים.
הידוק הקשר עם גורמי האוגדה על מנת לפקח מקרוב אחר היחידות הפועלות בבט"ש עקב חיזוק  -

הפעילות בגזרה. מתן הרצאות ושת"פ ברמות שונות בכדי למנוע חריגות במקור, בשמורת טבע 
 מסיב אילת.

. השתתפות בהערכות מצב אוגדה וכן 80עבודת סגן מנהל מחוז ישירות מול מאו"ג וסמאו"ג  -
 השתתפות פקח בהערכות מצב של משל"ט עוטף אילת.

 
כוח אדם והשתלמויות 

מנהל מחוז אילת גיא אילון עבר לנהל את מחוז מרכז ולתפקיד ממ"ז אילת התמנה דורון ניסים,  -
לשעבר סגן מנהל מחוז יו"ש. 

סגן מנהל המחוז עודד שני עבר לפיקוח בסיירת מרכז. התמנה במקומו אסף הברי, לשעבר מנהל  -
 חי-בר יטבתה.

 קרן מזרחי מנהלת משרד המחוז סיימה את דרכה ברשות. -
השתלמויות השנה במסגרת המחוז- נחשים, חרדוני צב, זיהום ים, בנייה באדמה, קורס טרקטור,  -

 השתלמויות שירות.
 השתלמויות רשות- קורס אכיפה, קופאיות, ניהול חניוני לילה, קורס קב"טים.  -

 
חי-בר יטבתה 

 
 במספר המבקרים. ההסבר לכך הוא 15 % בהכנסות האתר למרות עליה של 10 %ירידה של  -

ירידה חדה במספר לינות השטח בחניון הלילה של האתר. 
השנה הושקעו מאות אלפי ₪ בפיתוח. שופצו שירותי האתר, מטבח האתר (צוות וטורפים) וכן דירת  -

 האירוח של חניון הלילה. כמו כן נעשו שיפורים בתשתיות הביוב, החשמל והגינון (השקיה).
הושלם תכנון שדרוג חנות האתר והפרגולה. כמעט הסתיים תכנון הסבת חדר החושך לכיתת  -

 לימוד.
 .2009קידום תב"ע השמורה- מסתמן כי בקצב הנוכחי, תאושר התב"ע עד סוף  -
שמורה מערבית- בגדרת צבי השיטים נמשכת העלייה במספר הפרטים ובשרידות עופרים. בסוף  -

. שחרור צבאי נגב מהגדרה עקב צפיפות יתר- 2007 בסוף 18 צבאי שיטים לעומת 31השנה נספרו 
  פרטים.94השנה שוחררו בצורה מבוקרת ומוצלחת, 

המשך ניהול עדרים והקמת ספר עדר בשטח הפתוח למבקרים- "ספארי שמורת יטבתה". כמו כן  -
 הוספת מינים והגדלת מספר פרטים בתצוגות מרכז הטורפים.

בטחון ובטיחות- שכתוב תיק נהלי הביטחון והבטיחות באתר כולל כתיבת פק"מ אבטחה. כמו כן  -
 תרגול הצוות על בסיס קבוע בכיבוי אש.

שדרוג מערכת החשמל באתר למעט לוח ראשי. השלמת הדרישות מכיבוי אש בנושא מערכות גילוי  -
  גרורי כיבוי לאתר לטובת כיבוי.2אש עם חייגנים. קבלת 

 נרכש טרקטור חדש (משומש), לשמורה. -
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 : ריכוז נתוני האתר
 

 
 

: ריכוז מצאי בע"ח 
 

זכר נקבה צעיר סה"כ מין 
 17 18 8 43ראם לבן 

 12 9 2 22ראם סהרה 
 14 17  31דישון 
 2 7  9פרא 
 1 1  2ערוד 

 28 20 1 49יען 
  1  1יעל נובי 

 1 1  2חתול בר 
 1 1  2חתול חולות 

 2  1 3פנק 
 3 1  4תן 

 1 2  3שועל חולות 
 2   2קרקל 

 1   1שועל צוקים 
 1 1  2נמר אפריקאי 

 1   1נמר 
 2 2  4זאב 

 3   3שועל מצוי 
 1 1  2צבוע 
 1? ?  9דררה 

    5אוח 
 14 3  17שפן סלעים 

? ? ?  6בז מצוי 
 1 1  2נשר 

    1עזניית נגב 
 1 1  2רחם 

    0איית צרעים 
    1דיה 

 1   1חוויאי 
    2עקב עיטי 
    1עקב חורף 

 2 1  3דרבן 
 9 7 4 20צב יבשה מצוי 

    1כוח אפור 
    0חרדון צב 

? ? ?  9פסמון 

שינוי  2008 2007שנה 
+ 17% 48,686 41,607מבקרים ישראלים 

- 30% 1,366 1,964מבקרים תיירים 
 15% 50,004 43,571סה"כ מבקרים 

- 39% 2,516 4,122לינות שטח 
 4% ₪ 68,991 ₪ 66,066הכנסות ממכירת מוצרים 

- 7% ₪ 72,781 ₪ 78,567הכנסות ממכירת מזון 
- 2% ₪ 142,417 ₪ 144,633סה"כ הכנסות חנות 
- 40% ₪ 46,468 ₪ 77,683הכנסות חניון לילה 

הכנסות אתר (כניסות 
והדרכות) 

387,841 ₪ 402,119 ₪ 4% 

- 10% ₪ 591,004 ₪   610,157סה"כ תקבולים 
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    9קוצן מצוי 
    12קוצן זהוב 
 3   3צב מדברי 

    1זעמן שחור 
    1ארבע קו מובהק 

    1זעמן דק 
    2מטבעון מדבר 
    1זעמן מטבעות 

    1תלום קשקשים מצוי 
  1  1פתן שחור 

    1שפיפון 
    2אפעה 

    2צפע א"י 
 1 1  2עכן חרטומים 

    2עכן גדול 
    2שרף עין גדי 

    2עין חתול אדמדם 
    1תלום קשקשים מדברי 

 1 1  2קיפוד מדבר 
    90עטלף פירות 
    1מריון מדבר 

  1  1גרביל ערבה 
  1  1גרביל סלעים 

    1ירבוע גדול 
    2כוס חורבות  

    2תנשמת 
    3קטלן עב זנב 

    1עקרבחול יטבתה 
 
 

 מרחב ימי
 שמורת האלמוגים - ריכוז נתונים כלליים

 

השינוי    2008שנת   2007שנת  הסעיף 
באחוזים 

+ 26% 2,589,335 2,044,070הכנסות כללי 
סה"כ מבקרים כולל 

צוללים 
88,521 110,259 24% +

+ 20% 77,406 64,411מבקרים ישראלים 
+ 34% 32,853 24,410מבקרים תיירים 
- 7% 92,582 99,439הכנסות מנויים 

+ 30% 25,334 19,400הכנסות מאפודים 
+ 18% 385,350 323,825הכנסה מהשכרת ציוד 

- 19% 88,138 105,440הכנסה מהשכרת כסאות 
+ 900% 106,960 5,300הכנסה מהשכרת מיטות 
+ 9% 241,733 220,132הכנסה ממכירת מוצרים 

+ 68% 371,446 230,816הכנסה ממזנון 
  267,058לא נרשם הכ'  מקב' הדרכות 

+ 4% 19,500 18,750הכ' כ. צולל 
- 44% 11,180 16,130הכ' כ. תייר 

  15,050 הכ' פ. מוקדמת / מאוחרת 
  81  מס' פ. מוקדמת /מאוחרת 

+ 10% 25,101 22,691מס' מנויים 
+ 130% 7,962 3,414מס' מבקרים עם הדרכה 

+ 46% 19,885 13,544מס' מבקרים קב' רגיל 
+ 422% 9,910 4,262מס' תלמידים 

+ 12% 2,701 2404מס' צוללים 
+ 34% 206 88מס' קבוצות הדרכה 
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- 7% 341 365מס' קבוצות רגיל 
  26 מס' כ. צוללים 

  196 מס' כ. תייר 
+ 43% 1,639 1,144צלילות גנים עמוק 
+ 60% 1,452 906צלילות גנים רדוד 

 
 בכמות הקבוצות ההעלייחלה עליה דרמטית, בכמות המבקרים והן בהכנסות בכל הפרמטרים. בולטת 

 טיולי בתי הספר, לשגרת מבטאת את החזרה ההעלייהכללית, ובמיוחד בכמות הקבוצות בחבילת הדרכה. 
לעומת השביתה משנה שעברה, הישג נאה לכל הדעות. יש לשים לב לירידה בהכנסות מהשכרת כיסאות, 

 הגדולה בכמות ההעלייבולטת במיוחד,  שמוסברת ברכישת מיטות שיזוף ועליה גדולה בהכנסות מהשכרתן.
המבקרים התיירים השנה. בולטת במיוחד התיירות מרוסיה. 

 
  פיקוח ואכיפה

 
 2008שנת  2007שנת העבירה 

 10 27דיג 
 14 41שליה ופגיעה 
 1 17האכלת דגים 

 21 8חריגה ממסלול 
 40 54חצית קו חוצה 

-  15כניסה לא חוקית 
 11 הכנסת מכשיר מסכן 

 14 9פגיעה בשמורה 
 1 2השלכת פסולת 

 1 7נהיגה בחופים 
 2 8החזקת ערך טבע מוגן 

 115 188סך הכל 
 

ראשית, המספרים מתייחסים לכל סוגי האכיפה, ב.מ. אזהרות והעמדה לדין. אזהרות בעל פה שתכליתן 
הסברה ומניעת פגיעה, והן רבות מספור לא כלולות בסטטיסטיקה.  

ניתן לומר בביטחון רב, כי מספר הפגיעות בשמורה הולך ופוחת. מגמה זו היא המשכה של אותה מגמה 
משנה שעברה. הדבר מוסבר בעבודת ההסברה המקיפה שמבוצעת הן על ידי פקחי השמורה, והן על ידי 

מרכז ההדרכה. ניתן לזהות בבירור שיפור בתרבות ומודעות הציבור לשמירת הטבע, והדבר ניכר היטב 
בשטח. 

גם השנה הושם דגש על מניעת האכלת דגים, והקפדה על כניסה לים במסלולים מסומנים. התוצאות 
ניכרות היטב בירידה בכמות העבירות בתחומים אלה. 

נושא שעדיין טעון שיפור, הוא נושא שמירת הניקיון. ניכר שיפור בתחום, אך הדרך עוד רבה. 
צוות השמורה פיקח השנה על תחרות צילומים תת ימיים, על מחקרים וסקרים של חוקרי המכון, וכן על דיג 

כרישים בהיתר. 
 

 ממשק ותחזוקת חוף
כבכל שנה, גם השנה המשיך צוות השמורה לתחזק ולהרחיב את מתקני הרשות בחוף ובמים. במסגרת 

 מטר, ובכך הושלם חבלול כל החוף הדרומי, נוסף שילוט 80עבודות הממשק, נוסף קטע חבלול באורך כ-
 עמודי חבלול 12 שלטי מסלול ישנים בשלטים משולשים חדשים. 4חבלול חדש אסתטי ובולט, וכן הוחלפו 

 באנרים בחוף הדרומי ובשולי השמורה בנושאי מניעת 18שניזוקו הוחלפו בחדשים, נתלו במהלך השנה 
.  רהאוויהאכלת דגים, איסור הבערת מדורות ושמירה על חוף נקי, כשחלקם עשוי פח העמיד יותר לפגעי מזג 

בולט ביותר הצורך להגדיל את תקציב חומרים ותיקונים לשמורת האלמוגים, ולהתאימו לצרכים הממשיים, 
או לחילופין להקצות תקציב מיוחד לעבודות ממשק בשמורה, בכל הנוגע לגידול בצרכי הממשק החופי 

והימי בשמורה, והצורך בחידושו המתמיד. 
 צוות שמורת האלמוגים את מוקדי המדורות בחוף הדרומי. תחזוקת מוקדי המדורות תחזקגם השנה 

התבטאה בריקון יומיומי של אשפה, פיזור החביות במרווחים מתאימים, איסוף שאריות מדורה בחוף, וכמובן 
חידוש מלאי החביות עקב בלאי. 

השנה בחג הסוכות, יזם צוות השמורה הצבת ברזיית מים בחוף הדרומי המחוברת זו הפעם הראשונה לקו 
המים והביוב העירוניים, ובכך נמנעה גלישת מים ביוב לים. הניסיון הוכתר בהצלחה מרובה. יחד עם זאת, יש 

, לקראת החגים בעתיד, להגדיל את כמות הברזיות הידידותיות, ההעיריילהמשיך ולעשות מאמץ ביחד עם 
ובטווח הארוך להציב נקודות קבועות. 

 חוף נקי לחוף הדרומי, נמשכה עבודת ניקוי החוף הדרומי באמצעות פרויקטבמסגרת התקצוב המופחת של 
צוות השמורה, והתוצאה ניכרת היטב בשטח. החוף נקי עד לרמת בדל הסיגריה. הישג זה בולט במיוחד על 

83



 2008  דו"ח רט"ג 

  
 

רקע חוסר סמכותם האכיפתית של פקחי השמורה, ומן הצד השני שיפור במודעות הציבור להבערת מדורות 
במוקדי המדורה. 

במבני השמורה בוצעה תחזוקה שוטפת על ידי צוות הפקחים. ראויים לציון עבודות צביעה, החלפת ראשי 
מקלחת לראשים חסכוניים, טיפול בשירותים והמקלחות ודאגה לניקיון השמורה ושיפור האסתטיקה. 

כמו כן בוצעו על ידי קבלנים העבודות הבאות: התקנת שער חשמלי, השמשת כל הדודים וקולטי השמש 
 מצלמות אבטחה במבני השמורה, שיפוץ הגדר הצפונית והפרדת 6לאספקת מים חמים, התקנת מערכת של 

, וכהכנה להגדלת חיבורי החשמל. תאופטימאלילוחות ומעגלים חשמליים לתצרוכת 
 

 ממשק ותחזוקת ים
גם השנה המשכנו לבצע ביקורות תקינות למערך העגינה ליאכטות מסחריות, למצופי הגנים היפניים ומצוף 

בנוסף, בוצעה עבודת תחזוקה של מצופי הגנים היפניים ומצוף זיהום   נערכו על ידי קבלן.הביקורותזיהום ים. 
ים. בוצעה החלפת חבל העגינה, וכן הוחלפו המצופים בחדשים. 

 7 מצופי קו חוצה, וכן בוצעה החלפת חבלי עיגון ל-18במהלך השנה הוצאו מהים לתחזוקה (ניקוי וצביעה), 
 28 מסלולי כניסה למים בחדשים, שופצו והוחזרו למים 20מצופים נוספים, בעיקר בעומק רב. בנוסף הוחלפו 

הושלם מבצע עיגון  מצופי סימון קצה מסלול, ובוצעו תיקונים בקו קדמת השונית ולגונות השכשוך בשק"ק.
מצופי מנוחה וקו קדמת שונית לפינים במקום סינקרים, ואלה הוצאו מהמים (תמונה). המשך תחזוקת גשרי 

השונית, החלפת ברגים, החלפת אנודות והוצאת מפרט לשיפוץ ראש הגשר הדרומי. 
 

 ביטחון ובטיחות
צוות שמורת האלמוגים שם דגש מיוחד על נושאי הביטחון והבטיחות, פועל על פי נהלי הרשות בנושאים 
אלה, ואף יוצר נהלים המותאמים לצרכי השמורה, תוך קבלת גיבוי ואישור מהגורם האחראי ברשות. דגש 

 הארוך מדרום לגשר דרומי ההשחיימיוחד מושם על בטיחות המבקרים במים. כך למשל השנה קוצר מסלול 
עד מסלול דרומי בלבד, לצורך שיפור הפיקוח והנגישות לאירועי מצוקה במים. כמו כן נוספו על ידי צוות 

השמורה מצופים משולטים המתריעים על המשך שחיה מעבר לגשרים, לבעלי כושר שחיה טוב. 
צוות השמורה מתורגל במהלך השנה הן בנושאי ביטחון והן בנושאי בטיחות, בעיקר במים השנה תורגל 

 פעמים. במסגרת נוהל הפתיחה והסגירה, נבדקים כל פחי האשפה באתר, כל הרחבות, השערים 5הצוות 
והמתקנים בדיקה ביטחונית קפדנית. 

כאמור, דגש מיוחד מושם על בטיחות המבקרים במים. במסגרת זו, קיימת חובת הימצאות פקח בתצפית 
במגדל הפיקוח, וכן קיים נוהל פינוי נפגע, המתורגל שוב ושוב. ערכת ההצלה נבדקת על בסיס יומי, ומוצבת 

ליד מגדל הפיקוח בכוננות. 
תחזוקת המתקנים הן בשק"ק והן בחוף הדרומי, מבוצעת תוך שימת דגש מיוחד על בטיחות המתקנים 

והשילוט. כך למשל, נוסף כיתוב בנושא זה על שלטי הכניסה למים בחוף הדרומי. 
כמוזכר בפרק תחזוקת ים, המחוז מקיים בדיקה דו חודשית של כל מערך העגינה לכלי שיט מסחריים בחוף 

הדרומי, וכן נקודות העגינה לסירות צוללים. 
ציוד כיבוי האש בשמורת האלמוגים נבדק מידי שנה על ידי חברת בטיחות אש, וביקורת ציוד הכיבוי השנתית 

עוברת ללא הערות לתיקון. 
.  כמו כן הוגדל 2009חלק מצוות העובדים עבר השנה השתלמות כיבוי אש, וחלקו האחר יעבור בשנת 

מספר נושאי הנשק בשמורה מאחד לשנים. 
, אירע בשמורה מקרה מוות אחד, אשר תוחקר על ידי מנהל המחוז. נמצא כי צוות 2008במהלך שנת 

השמורה פעל ללא דופי, למרות שהמקרה הסתיים במוות. לא הוכח כי האדם שנמצא מת במים טבע. 
 מקרים של הגשת סיוע לשחיינים במצוקה, כולם על פי נוהל ההצלה והפינוי. כל 16במהלך השנה אירעו 

 המחולצים פונו לחוף במצב טוב ובריאים.
במסגרת המאמצים להסמיך ולשפר את יכולות הצוות בהצלה, נשלחו השנה שני פקחים לקורס מצילי ים, 

אחד מהם יוסי חדאד, עבר את המבחן, והוסמך כמציל ים אשר הן מגבירה את בטיחות השחיינים, והן 
 חוסכת עלויות הצלה חיצוניות למרכז ההדרכה.

 
אקולוג המפרץ  

מצב השוניות והמפרץ סטטי גרוע, ברמה חיות נמוכה, עם סמנים המצביעים על עצירת הזיהום והדעיכה. 
) הושלם פינויים של 2008בשנה זו (כמו כן, קיימות עדויות לעצירת תהליך העשרת המפרץ בחנקות וזרחות. 

כלובי הדגים ממפרץ אילת. 
 לא נמשכה השנה, אולם רוב מדדי 2007מגמת העלייה אשר נרשמה ברוב המדדים למצב השונית בשנת 

. עבור רוב המדדים השנה 2004-06הכיסוי (חתכים קווים וניתוח מתמונות) נשארו גבוהים מאשר בשנים 
, הייתה שנת שיא והשנה נמדדו בד"כ ערכים נמוכים יותר. יחד עם זאת לאורך תקופת הניטור 2007הקודמת, 

נכרת יציבות ולא ניתן להצביע על שינויים קיצוניים או מגמתיים.   
גם השנה, בפעם השנייה ברציפות, היינו עדים לערבוב עמוק של עמודת המים וכתוצאה מכך פריחת אצות 

צמודות מצע העלולות לחנוק אלמוגים. אולם השנה הפריחה הייתה פחות נרחבת, קצרת מועד, וככל 
 הנראה חסרת השפעות שליליות.

 מטרים), הם האתרים 10 ו- 5 אתרים המנוטרים במפרץ עולה כי אתרי המכון הבין אוניברסיטאי (10מתוך כ- 
בהם ניצול המצע הקשה על ידי אלמוגים הוא הנמוך ביותר. ניצול המצע הגבוה ביותר נמדד בגנים היפאנים 
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 מטרים בשמורה נמדדו השנה ניצול מצע נמוך בהשוואה 20 מטרים. בכל האתרים מלבד בעומק 5בעומק 
 .    2004-06, אולם ניצול המצע עדיין גבוה בדרך כלל מערכי 2007לשנת 
, נמצאה הידרדרות מובהקת במצב מושבות האלמוגים על פי מדד אחוז הרקמה החיה 2004-06בשנים 

 נמצאה התאוששות ובכל האתרים נמדדו אחוזי רקמה חיה גבוהים יותר. מדד 2007באלמוגים. בשנת 
הרקמה החיה במושבות אלמוגים כסמן לבריאותם חזר השנה לרדת ובאתרים רבים נמדדו ערכים דומים 

. כמו כן נמצא כי, במקום בו רוב מושבות האלמוגים קטנות, יעילות ניצול המצע של אלמוגים 2006לערכי 
בכלל - נמוכה. נראה כי תצפית זו מובילה למסקנה כי השוניות האילתיות אינן מוגבלות ע"י התחדשות 

מאגר האלמוגים ו\או מקום זמין להתיישבות הפגיות, אלא ע"י הצלחת ההתפתחות והשרידות של המושבות 
שהתיישבו וגידולן מעבר לסנטימטרים ספורים (=שנים בודדות). ישנו מאגר גדול של אלמוגים קטנים 

המתיישבים ואינם מצליחים לשרוד לאורך זמן. עובדה זו עלולה להשפיע על התפתחות השונית בעתיד. 
 לא נמצאו דגים 2008 כמו קודמתה התאפיינה בעליה בצפיפות קיפודי הים וחבצלות הים. בשנת 2008שנת 

בר הנגועים בחיידקים פתוגנים שנקשרו בעבר לכלובי הדגים, לעומת זאת, אובחנו שלושה מיני דגי שונית 
שמתו כתוצאה מאכילה של לחם שגרם לסתימות במערכת העיכול ולמוות. 

בשל הערבוב העונתי העמוק השנה נמדדו ריכוזי כלורופיל גבוהים יחסית בעמודת המים, לעומת זאת 
 מטרים), זאת 500נמשכת זו השנה השנייה מגמת הירידה בריכוז החנקות והזרחות במי העומק (עמוק מ 

בהשוואה לעשור השנים האחרונות, בנוסף, נמשכת המגמה הטובה של עליית ריכוז החמצן המומס במי 
. טמפרטורת מי השטח 2007העומק. עליית טמפרטורת מי העומק נבלמה השנה והיא דומה לשנת 

 קרה יותר מהטמפרטורה שנמדדה 2008מהמדידות הרציפות שנערכות עדיין במגמת עליה למרות ששנת 
 .2005-07בשנים 

 
  אקולוג המחוז

 
רקע אקלימי 

מחוז אילת מצוי באזור בו שורר אקלים מדברי קיצוני, כשהשנים האחרונות היו שחונות יחסית, עם מעט 
 המניע את המערכת האקולוגית במדבר, שכן הוא ממלא חהכו הוא ןהשיטפו, בחלק מהנחלים. תשיטפונו

את מאגר מי התהום הרדודים, ממנו מקבלים מים העצים והשיחים באפיקי הנחלים ובשולי המלחות. 
 מ"מ. 15 מ"מ גשם. בעשור האחרון>> 30הממוצע הרב-שנתי הוא 

  ברוב הנחלים.תשיטפונו היה האחרון בו זרמו 2000-2001חורף 
 

ממוצע המשקעים שירדו באילת                              
בחמשת העשורים האחרונים

0

5

10

15

20

25

30

35

40

19
60

-19
69

19
70

-19
79

19
80

-19
89

19
90

-19
99

20
00

-20
07

שנים

מ)
מ"

ע (
מוצ

מ

ממוצע גשם (במ"מ)

 
 

 ניטור מי-תהום בשמורת יטבתה-חיבר: 
 נקודות בחי-בר:  3מפלס מי התהום במחוז נמדד רק ב-

מפלס מי תהום בשמורת יטבתה ב-3 נקודות: 1998- 2008
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. בקידוחים נשמר מפלס קבוע) המייצגת את האקוויפר הסמוך לפני השטח- רדיאןבבאר יטבתה (בעבר עין 

 .2008 מ' בהתאמה)- נרשמה ירידה מתונה בשנת 149 ו- 53 בעומק םאקוויפריא (המייצגים 2 ו- ת/2ת/
 

 ניטור מיני מפתח/מינים סמנים/מיני דגל
: עצי שיטה הם מיני מפתח במערכת האקולוגית של המדבר הצחיח.  מצבם מנוטר, פעם עצי שיטהא. 

 חלקות, בתאי שטח שונים:  7בשנה, ב-
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 במצב העלווה; התמותה בולטת בערוצים בעלי אגן ניקוז קטן, הנובעת, 
 השנים האחרונות; בנחלים גדולים ובשולי מלחות- 6 ב-תוהשיטפונוככל הנראה, מהירידה בכמות המשקעים 

 התמותה נמוכה.
 

  מצב אוכלוסיות שיטה סלילנית לפי עלווה
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    מצב אוכלוסיות עצי שיטת סוכך לפי עלווה
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  מצב אוכלוסיות שיטת הנגב לפי עלווה
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תמותה מצטברת של עצי שיטה בחלקות ניטור 2000 - 2008
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 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. 

פרי ותמותה  מצב שיחי רכפתן בנחל שלמה: מצב עלווה, פריחה, 
ביחס לשטפונות בנחל שלמה
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 בעשור האחרון. תהשיטפונו כתוצאה מירידה בכמות 85%התמותה המצטברת מגיעה לכ- 

רכפתן- תמותה מצטברת 01- 08 בנחל שלמה
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ג. מצב שיחי הגה במלחות עברונה ויטבתה 

 
שיחי ההגה, הגדלים בחגורה המלוחה למחצה, מהווים סמן למצב בית הגידול ולמפלס מי- התהום 

  בחי-בר, הנבדקות אחת לשנה.5 חלקות ניטור בעברונה ו-5הרדודים. יש 
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מצב עלווה ממוצע של שיחי הגה בעברונה: 2001-2008
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מצב עלווה בשיחי הגה בחי-בר: 2001-2008
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, בה האוכלוסייה 108בשמורת יטבתה מצב ההגה -יציב, בעברונה יש חלקה אחת, סמוך לקידוח פעיל 
. הועברה לאתר אחר. 2001הולכת ומתה מאז החל הניטור ב- 

 
ד. מצב שיחי ימלוח פגום במלחות עברונה ויטבתה (חי-בר) 

זהו מין שולט  שיחי הימלוח מספקים מזון ירוק (עלים) ופירות עסיסיים (ענבות אדומות) לצמחונים במלחות.
בחגורה המלוחה, ויכול לציין את התאוששות הצומח בחי-בר עם העברת הפרסתנים והיענים לגדרה 

מצומצמת במערב החי-בר. 

מצב שיחי ימלוח בעברונה ויטבתה: 2006-2007
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ה. דקלי דום מצרי בעברונה וסמוך למעבר ערבה (אילות): 
 

דקלי דום מהווים מין דגל לשמירת ערבת עברונה. מצב שתי האוכלוסיות- יציב, עם ירידה מסוימת במספר 
 העלים במשך השנים.

 
מספר עלים ממוצע בקבוצות דקלי דום

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

99
בר-

ספטמ

00
אר-

ינו

00
אי-

מ

00
בר-

ספטמ

01
אר-

ינו

01
אי-

מ

01
בר-

ספטמ

02
אר-

ינו

02
אי-

מ

02
בר-

ספטמ

03
אר-

ינו

03
אי-

מ

03
בר-

ספטמ

04
אר-

ינו

04
אי-

מ

04
בר-

ספטמ

05
אר-

ינו

05
אי-

מ

05
בר-

ספטמ

06
אר-

ינו

06
אי-

מ

06
בר-

ספטמ

07
אר-

ינו

07
אי-

מ

07
בר-

ספטמ

08
אר-

ינו

08
אי-

מ

08
בר-

ספטמ

נקבות- דרום
זכרים-צפון
נקבות-מזרח
נקבות- מרכז
נקבות- אילות

 
 

88



 2008דו"ח רט"ג 

  

 ו. אוכלוסיית היעלים בהרי אילת
אוכלוסיית היעלים  היעל הוא מין דגל בהרי אילת, וכמין גדול יכול לשמש גם כ"מין מטרייה" לבית גידול זה.

 במספר אתרים. בספירות אומדןמנוטרת באביב ובסתיו, 
, כנראה בגלל הירידה בכמות המשקעים, המורידה את היצע המזון: 2000האוכלוסייה יורדת מאז שנת 

היעלים ניזונים מעצי שיטה ומשיחי רכפתן ואטד בנחלים שאגן הניקוז שלהם קטן יחסית. האוכלוסייה 
מנצלת את כל המזון העומד לרשותה (גבול כושר הנשיאה הטבעי). 

 נראה שאוכלוסיית היעלים הולכת ויורדת. מבוצע ניסוי של האכלת יעלים 2008לפי ספירות האומדן ב- 
ת הגדיים לא עלתה. הוחלט ו, אך שריד2008בחציר אספסת באוגדת אילת. הילודה באוגדה עלתה ב- 

. 2009להמשיך בניסוי בשנת 
הצורך במזון מחריף את הקונפליקט בין מטיילים ותיירים ויעלים (הצעת מזון) ודורש הסברה ואכיפה נמרצות 

יותר. 

 
 ז. צבי הנגב

 
ריכוזי האוכלוסייה נספרים, בקיץ-סתיו, מדי שנה: עברונה, יטבתה (כולל חי-בר), קצב-חיון, צניפים-ציחור: 

 נמשכת הירידה באוכלוסייה, המתמתנת בגלל הבדלים בתאי שטח:
 

אוכלוסיות צבי הנגב במחוז אילת
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בעברונה- האוכלוסייה עולה עם עלייה בולטת בשרידות העופרים (דילול זאבים). 
בשמורת יטבתה- האוכלוסייה המוגנת בגדרת צבי השיטים גדלה עם שרידות גבוהה מאד של עופרים.  

, ככל הנראה- טורפים (יש איננההאוכלוסייה בנחלים הגדולים צניפים-ציחור ממשיכה לרדת, כשהסיבה 
שרידות טובה של צעירים). 

אוכלוסיית קצב-חיון חזרה למצבה לפני שנתיים, כנראה בגלל הסרת ההפרעה של אימונים בנחל קצב.   
 ח. צבי השיטים
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בגלל רגישות האוכלוסייה הקטנה מאד של תת-מין אנדמי זה, נערך אחריה מעקב רצוף, מדי חודש. 
 קמ"ר בשמורת יטבתה. ממשק טורפים 4 האוכלוסייה מוגנת מטריפה בגדר סביב כ- 2006מתחילת יולי 

. 2005להקטנת אוכלוסייתם ומניעת פגיעה בצבאים החל מאוגוסט 
הגידור הוכיח כי הטריפה ע"י זאבים היא הגורם העיקרי לשרידות נמוכה של עופרי צבי השיטים (וצבי הנגב). 

. חלק מהנקבות מטופלות בעופר וכבר 2008 פרטים בסוף 25 ל- 2005 פרטים בסוף 11האוכלוסייה גדלה מ- 
 עופרים בשנה, כשהיצע 2בהריון נוסף, כי בצבי השיטים יש ייחום לאחר המלטה, המאפשר המלטת כמעט 

המזון טוב. 
 על צבי השיטים: בספירה אחרונה נמנו שם המגנהנעשים מאמצים להוצאת עודפי צבאי נגב מתוך הגדרה 

 צבאי נגב. 94 הוצאו מהגדרה לשטח הטבעי מסביב- 2008 צבאי נגב. בשנת 120
 

ט. ניטור טורפים בערבה הדרומית: יטבתה ועברונה 
ממשק הטורפים בערבה הדרומית- להגנה על אוכלוסיות צבאי השיטים (לפני הגידור) ועל אוכלוסיות צבי 

מצב אוכלוסיית  הנגב בשמורת יטבתה ובעברונה, מחייב ניטור כדי להעריך מה מצב אוכלוסיות הטורפים.
הזאבים בשמורת יטבתה הוערך לפי תצפיות בוקר בזאבים, לפני הקמת הגדרה. 

במקביל התבצע ניטור נוכחות זאבים ע"י ספירת רצפי עקבות החוצות דרכי עפר באזור מצודת יטבתה (מחוץ 
 ומצפון לגדרה) ובעברונה (בין כביש הערבה לבאר- עברונה). 

 

ניטור טורפים  ומכרסמים ביטבתה
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ניטור טורפים- מכרסמים ארנבת בעברונה: עקבות על דרך
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בעקבות הממשק- נוכחות הטורפים מראה השתנות קבועה עם עונות השנה, כשנוכחות זאבים נשארה 
 קבועה. בעברונה נרשמת עלייה בנוכחות הארנבות- אולי כתוצאה מדילול הזאבים.

י. ניטור טורפים בנחלים הגדולים- באמצעות מחקר רב-שנתי של שועלי חולות (ראובן הפנר בהנחיית פרופ' 
 אלי גפן)

בנחלים הגדולים (צניפים-ציחור) אוכלוסיית שועל חולות יורדת מאד, בהשפעת השנים השחונות ואולי 
 בהשפעת התפשטות שועלים מצויים לשמורה. יש גם ירידה באוכלוסיית חתול-בר וקרקל. 

 טיפול במינים פולשים ומתפרצים
ב-  בכריתה והרעלה עצי שיטה אוסטרלית וינבוטכמדי שנה אנו מנסים לחסל זריעים של   - מינים פולשים

- האוכלוסייה מדוללת בלכידה ב- עורב הודי  ו"ראונד-אפ", בעיקר בתחומי שמורת יטבתה וסביבתה."גרלון"
 מלכודות, המוצבות באילת, ובהריסת קינים והשמדת גוזלים (ע"י נועם וייס- פארק הצפרות, בעזרת עיריית 5

- אוכלוסיותיהם מדוללות בעיקר במסגרת מניעת נזקי חקלאות תן, דרבן ושועל מצוי - מינים מתפרציםאילת).
  - האוכלוסייה מדוללת באזור מזבלת נעצוץ באמצעות מלכודת בנווה חריף.עורב חום-עורף ובעזרת הפקחים.

 

דילול טורפים, מזיקי חקלאות ומינים מתפרצים במחוז אילת                    
     בשנים 2003 - 2008
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מחו"ה אילת 

 
ריכוז נתוני הדרכות חיצוניות 

 

מספר ימי הדרכה   גוף מודרך
2007 

מספר ימי הדרכה 
2008 

הערכת מספר הפרש באחוזים 
מודרכים 

2008 
 30 - 90% 1 10 גני ילדים – חוף נקי

 1,630 - 18% 54 66 תלמידים - יסודי
 400 0% 4 4 תלמידים – חט"ב
 1,140 320% 38 9 תלמידים - תיכון

 70 100% 2 1 מבוגרים
  0 0 0 קייטנות

 21 - 50% 3 6 משפחות
 1,260 -8% 42 46 חוף נקי – בתי ספר
 1,400 -39% 65 103 מתנ"ס חבל איילות

עזר לחברות טיולים 
 אחרות

22 54 150% 1,620 

 350 - 50% 10 20קול קורא  
 600  6 משרד הביטחון 

 7,9221 - 2.75% 279 287 סה"כ
 

:  ניתוח נתונים חריגים
 

 – בשל מצב ביטחוני (סגירת 2007 , משנת 20%. הדרכות של בתי ספר יסודיים מאילת – ירידה של 1
מסלולים) ותקציב. 

 נותר רק 2007.  חוף נקי גני ילדים – תוכנית הסתיימה בשנת 2007-8. חוף נקי – סיום פרויקט של תקציב 2
 .2008גן אחד לשנת 

. חוגים במתנ"ס חבל אילות – ירידה במספר החוגים, הישובים מעבירים את החוגים עצמאית עם מדריכים 3
משלהם ללא תשלום. 
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עזר לחברות טיולים – עומס במהלך חודש אפריל בטיולים רב יומיים לאחר פתיחת המסלולים בהרי . 4
אילת. 

. 2007 קול קורא – ניצול תקציב והתחייבות משנת .5
 

ריכוז נתוני הדרכות פנימיות 

 

ימי הדרכה  הדרכות פנמיות
2007 

ימי הדרכה 
2008 

מספר מודרכים  הפרש באחוזים
2008 

הדרכות בחיוב אגף 
 שיווק

 משפחות אתרים 153% 71 28

 350 233% 10 3 מחו"ה מצפה רמון
שמורת חי בר 

יטבתה ( לא כולל 
 סוכות וחנוכה)

9 4 50%-  200 

שמורת חוף 
 האלמוגים

78 202 160% 10,100 

 720  24 0אמץ כיתה 
 11,370 161% 309 118 סה"כ

 
 : ניתוח נתונים חריגים

 לאחר הסדרת מציל בשמורת חוף 160%. שנירקולים מודרכים בשמורת טבע חוף אלמוג- עלייה חדה של 1
האלמוגים. 

 שלא כללו את שירותי 2007כיום שירותי מתן חבילה – כולל הצלה, וחודשו ההזמנות לשנירקולים  לעומת 
ההצלה. 

. שמורת טבע חי בר יטבתה – השנה צוות חי בר יטבתה לקח על עצמו את ביצוע ההדרכות, בשל המרחק 2
מאילת . 

 
ריכוז נתוני הדרכות ללא תשלום 

 

מספר ימי  הדרכות
הדרכה 

2007 

מספר ימי 
הדרכה 

2008 

מספר מודרכים  הפרש באחוזים
2008 

 1,100 52% 24 19 צבא
  0% 5 5הפנינג/ אירועים 

 150 100% 5 0נוער צולל 
 1,380 27% 69 54 מועדונית

 1600 20% 80 78מועדוני צלילה 
 4230 17% 183 156 סה"כ

 
 

סה"כ הדרכות לשנה ובהשוואה לשנה שעברה 
 

 הפרש באחוזים 2008 2007
561 768 36% 

 

הכנסות המחו"ה 
 

הערות הכנסות מקור 
 ₪  ברוטו 10,000 2008תקציב חוף נקי 

 ₪  נטו הדרכה. 4,680
כולל:הדרכות ,עזרי הדרכה , 

אבטחה והיסעים. 
תעריף טיול – עשרה שקלים  ₪. 19,778תלמידים – יסודי 

לתלמיד. 
 ברוטו 33,000אמץ כיתה 

 נטו הדרכה 14,659
כולל:הדרכות ,עזרי הדרכה , 

אבטחה והיסעים. 
תעריף רשותי  ₪. 3,860תלמידים חטיבות ביניים 

תעריף רשותי  ₪. 27,486תלמידים – תיכון 
חוצה ישראל.  ₪. 3,300משרד הביטחון 
 ₪ לשעה. 80 ₪. 10,560חוגי חבל אילות 
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תעריף רשותי  ₪. 950משפחות 
 ₪ למדריך. 300תעריף פנימי  ₪. 10,431עזרים לחברות טיולים 

פנימי  ₪. 6,600עזרים למחו"ה רמון 
הדרכה בלבד – לא כולל  31,640אגף שיווק 

היסעים ועזרי הדרכה. 
עשרה שקלים לאדם  ₪. 80,820שמורת האלמוגים 

ארבעה שקלים לסיור מלא  ₪. 500חי בר יטבתה 
לאדם. 

 
החישוב לא כלל את הברוטו  ₪. 258,264סה"כ 

של תקציב חוף נקי ואמץ 
כיתה. 

 
 בהשוואה לשנה שעברה הכנסות המחו"ה

 

 הפרש באחוזים 2008 2007
197,105 .₪ 258,264 .₪ 31% 

 
 
 

היחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים 
 

כללי: 
 

 נמשכה המגמה שהחלה בשנה שעברה לייזום פעילות אכיפה ובמתחמים גדולים על פי 2008בשנת  .1
פסקי דין לסילוק יד והליכי הוצל"פ, הפעילות עדיין איטית ומסורבלת בעיקר עקב מגבלות בסיוע 

 משטרתי.
חוסר היכולת בקבלת סיוע משטרתי לביצוע פעולות אכיפה מהווה צוואר בקבוק משמעותי, ביכולת  .2

 גופי האכיפה האזרחיים ( ממ"י, משרד הפנים, סיירת ) למלא את תפקידם. 
, יותר מ בשנים קודמות, רבו המקרים בהם בוטלו פעולות אכיפה מתוכננות לנוכח 2008בשנת 

 הערכות מצב משטרתיות מחמירות במיוחד. זאת למרות מאמצי מתפ"א לדלג על משוכה זאת.
יכולת העבודה של מתפ"א במחוז צפון עדיין חלקית, מוגבלת לאישור נקודתי של כל פעולת אכיפה 

באופן פרטני, ואלה ניתנות במשטרה. 
 סוכם עם גורמי משרד החקלאות על ניהול מלא של מרעה הבדואים, על 2008במחצית השנייה של  .3

ידי הסיירת הירוקה, כולל ימי חלוקת מרעה וקבלת קהל שוטפת, כל זאת בנוסף לפיקוח המתבצע 
  השנים האחרונות.30בשטח במהלך 

נמשכה עבודת המטה יחד עם צה"ל ( מז"י, אג"ת ) ומשרד החקלאות לטיפול במרעה בדואים  .4
 בדרום ובמרכז הארץ. מוסד נוהל  רב שנתי לרעיה ועיבודים בשטחי האש, הוחל ביישומו.

 מוסדו נוהלי העבודה עם החברה הלאומית לדרכים בכל הקשור לפיקוח על תחומי 2008במהלך  .5
 פקחים במתן שירותי 3הדרכים הקיימות והמתוכננות. הסתיים הליך קליטת העובדים, כרגע עובדים 

 מקרקעין לחברה הלאומית לדרכים.
בהמשך לשנים הקודמות ניכרת מגמת העלייה בכמות האירועים בהם מופעלת אלימות כנגד אוכפי  .6

 החוק, ומכאן חלה פחיתה במעמד אוכף החוק בשטח. 
לצערי הנושא אינו מקבל את ההתייחסות הראויה מצד משטרת ישראל וגורמי המשפט   בארץ.  

הוחל  בהליך מיסוד תקציב הסיירת בסיוע סגן החשב הכללי באוצר, ובתאום כל חשבי הגופים  .7
המממנים, במגמה ליצור פטור ממכרז אחיד לאורך זמן, וחוזה אחיד שיכלול את כל הגופים החברים 

בוועדת המנכ"לים. 
 הושלם הליך קליטת העובדים החסרים ושונו גבולות אזורי הפיקוח ,בהתאמה לצרכים המשתנים. .8

 
 סיכום פעילות

 
א. מנהל מקרקעי ישראל 

 דונם באזור צפון הנגב , דימונה , ערוער בתחום שטחי 4,000 נפלשו  בזריעה ועיבודים כ 2008במהלך  .1
ממ"י ובשטחי אש. 

נפתחו תיקי חקירה והוגשו תלונות במשטרת ישראל אך בערב הביצוע בוטלו המבצעים על ידי 
המשטרה, ובהמשך על פי הנחיות המפכ"ל לא חודשה הפעילות. 

. 2009סביר להניח כי עקב כך נפח הפלישות בעיבודים יעלה ב 
תביעות נוגדות- הסיירת ממשיכה לבצע מסירות הזימונים לדיוני ביהמ"ש לעניין התביעות הנוגדות.  .2

  נקלט פקח יעודי לנושא המבצע את תפקיד על הצד הטוב ביותר.2008במהלך 
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 הייתה הסיירת מעורבת מעורבות יתר בהסדרת מרעה 2008טיפול במרעה בקר בצפון- במהלך  .3
 במסגרת ו. השכרה במינהל ובתאום עם כלל הגורמים המעורבים בנושא.

 הוגברו המאמצים למיגור תופעת הכרייה והחציבה הבלתי חוקית, גנבות 2008כרייה וחציבה- במהלך  .4
 אדמה וגניבות חול באזורי החוף.

צוואר הבקבוק גם בתחום זה הינה המעורבות המשטרתית בנושא. 
הצלחנו לשמר את ההצלחה של השנים שעברו בתחום גניבות החול באזורי החוף. 

 
ב. משרד הביטחון 

 ולנוכח מיעוט הגשמים בדרום קטנו משמעותית כמות הפלישות לשטחי 2007בעקבות פעילות נחושה ב  .1
 ) ופיקוח הדוק של הסיירת הביא למיעוט 81 ( מטווח 309אש בדרום. אישור צה"ל לרעיה בשטח אש 

 הפרעה באימונים באזור זה.
גניבות ברזל- המשך טיפול אינטנסיבי בסוגיית גניבות ברזל מתוך שטחי האש של צה"ל,בעיקר בדרום  .2

 מיעוטים בצפון.
נתפסו מספר משאיות וכלי עבודה בשת"פ עם משטרת ישראל ורשויות המס. 

 בין היתר לנוכח ירידת מכירי הברזל בשוק. 2008התופעה דעכה לקראת מחצית 
נמשך הליך יישום עבודת המטה המשותפת עם צה"ל ומשרד החקלאות, בנושא פתיחת שטחי אש  .3

 לרעיה ועיבודים.
 עדכון מפות שטחי אש טרם הסתיים. .4
, פקמ"ז 36הוחל בעבודת מטה להסדרת רעיה ( כולל מרעה העדר הדרוזי ) ברמת הגולן, מול אוגדה  .5

 בהשתתפות אג"ת ומז"י.
 

ג. משרד החקלאות 
 נמשך הטיפול השוטף בטיפול בחוק ההתיישבות החקלאיות ובקרקעות מוברות. .1

. נרשמה גם עליה 2007 תיקי תביעה-עליה משמעותית מ 35 2008בתאום עם הפרקליטות הוגשו במהלך 
בכמות האיתורים, בעיקר בדרום. 

 לא קודמו יישום החלטות הועדות הפנימיות של משרד החקלאות לרה – ארגון שטחי מרעה בצפון. .2
  בעלי עדרים.1400 ראש, כ-120,000טיפול בעדר הבדואי בדרום ובמרכז- טופלו כ-  .3
לא קודם חוק הרעיה למעט קדם תזכיר שהוכן על ידי משרד החקלאות.  .4
 

ד. מנהלת תאום פעילות אכיפה 
 שיפור ברמת המעורבות של מתפ"א בכל הקשור לסיוע לאכיפה. .1
ייזום פעילות משותפת של מתפ"א עם כלל גופי האכיפה (ממ"י,משרד הפנים, סיירת) לאיתור, פינוי  .2

 והריסה של מבנים טרם אכלוס בדרום הארץ.
 ניסיונות לחדור גם למחוז צפון מתנהלת באיטיות ובסרבול. .3
 

ה. הקרן הקיימת לישראל 
 טיפול באכיפה אינטנסיבית ויעילה בתחומי יערות הקק"ל ( יצירת לחץ לטיפול משפטי). .1
 שת"פ בטיפול בממשקי רעיה בשטחי יער וחורש ובשטחים הפתוחים. .2
 פינוי של פולשים ומסיגי גבול מיערות קק"ל. .3
 

ו. משרד התשתיות / איכות הסביבה 
טיפול בקרקעות פרטיות תוך התמקדות באזורים: תפן, ג'וליס, ירכא בצפון חולות אשדוד ואשקלון  .1

 במרכז.
  ( ועדת מכרזים וכ"ו ).2009מיסוד מחודש של תקציב הפעולות לשנת  .2
 

ז. משרד הפנים 
המשך שת"פ באיתור והריסת מבנים לא חוקיים ( מתחדד הצורך בהסמכת עובדי הסיירת על פי חוק  .1

 התכנון והבנייה).
 

ח. רשות המים / מקורות 
 טיפול שוטף בהיבט המקרקעיני של רצועת המוביל הארצי. .1
 שיפור יכולת האכיפה לא קודמה – לא ניתן להגיש טופסי התראה על ידי הפקחים. .2
 

ט. רשות הטבע והגנים 
 סקרים 21הכנת סקר מצבי בשמורות וגנים כחלק מקבלת אחריות מקרקעינית בגנים ובשמורות – הוכנו  .1

 לגנים ושמורות.
 סיוע בפיקוח השוטף יחד עם פקחי המחוזות. .2

 דוח אירועים שנתי בהשוואה לשנה הקודמתדוח אירועים שנתי בהשוואה לשנה הקודמת
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  20082008סיכום שנת סיכום שנת   20072007סיכום שנת סיכום שנת   

מבצע  פינוי איתור גוף
 פינוי

סה"כ 
 פינוי

0Bמבצע  פינוי  איתור
 פינוי 

סה"כ 
 פינוים 

1B 3 863 178 685 1069ממ"יB1134 2B795 138 933 

 136 1 135 464 182 1 181 349  חקלאות חקלאות 

 447 60 387 530 548 131 417 655  צה"ל צה"ל 

 46 1 45 105 74 18 56 130  קק"ל קק"ל 

 5 1 13 199 14 3 11 215  פניםפנים

 29 2 27 117 30 4 26 103  רט"גרט"ג

 18 9 9 71 20 14 6 49תשתיות תשתיות 

 38 2 36 112 22 4 18 27  מע"צמע"צ

 11 0 11 34 1 0 1 263  מקורותמקורות

 5 0 5 137 13 1 12 38  איכוה"סאיכוה"ס

 1668 214 1454 2903 1767 354 1413 2898  סה"כסה"כ

 
הסיכום המובא לעיל לא יכול היה להתבצע ללא עבודתם המסורה של עובדי הסיירת הירוקה ושמירתם 

ללא לאות על קרקעות המדינה. 
 
 

.  סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית; 6
 

 יעדים כלליים
 .המשך הטיפול בשיפור תדמית הרשות כלפי חוץ וכלפי פנים הארגון -
 .תכנון עבודת גורמי השטח, על בסיס ניתוח אפיון השטח באזורי הפיקוח ואתרי הרשות -
 .קידום תכניות לשת"פ עם גורמי חוץ נוספים -
 .קידום וביצוע תכנית לשדרוג הטיפול בשטחים פתוחים מרובי מבקרים -
 .קידום התכנית הרב-תחומית לטיפול בהרעלות -
 .שדרוג הקשר עם הגופים הירוקים והשדולה הירוקה בכנסת -
 .שילוב הממ"ג הלאומי, מעודכן ומתעדכן באופן קבוע, במערכות המידע הרשותיות -
  .בניית תכנית תקנון הרשות, המבוססת על המבנה הארגוני החדש -
 ).'הסדרת התקינה של עובדי היחידות במימון חיצוני (סיירת ירוקה, קמ"ט, ניטור וכו -
 .הסדרת תחום הלוגיסטיקה ברשות -
 .כתיבת תורת ההפעלה הארגונית -
 .המשך טיפול בקידום תוכנית אפיון השטח -
 .שיפור השירות לציבור בכל תחומי העשייה האירגונית -

 פעילות כלכלית
 חיזוק התפיסה האסטרטגית לשילוב החשיבה הכלכלית בכל פעילות הארגון. -
  שנתית של הרשות.5מימוש וביצוע התוכנית הכלכלית ה  -
 פיתוח מיזמים ומוקדי עניין באתרי הרשות. -
שיפור הניהול הכלכלי בכל שכבות ויחידות הארגון, בדגש שליטה מרבית ובקרה על מכלול ההוצאות  -

 ההכנסות הרשותיות.
 ייזום פעולות להתייעלות והגברת הכנסות. -
 חיזוק מערך גיוס התרומות והחסויות כזרוע כלכלית מהותית. -
 קידום שיתופי פעולה כלכליים עם גורמי חוץ. -

 וממשקמדע 
תפרצים, מניטור וניהול אוכלוסיות בר נבחרות: אוכלוסיות בסכנת הכחדה, השבות, מינים פולשים ומינים  -

 כולל הכנת תוכניות ממשק והשבות למינים נבחרים.
 נזקי חקלאות והרעלות: הקטנת קונפליקטים בין האדם לחיות הבר וצמצום ניכר   במספר ההרעלות. -

95



 2008  דו"ח רט"ג 

  
 

 טיפול במינים פולשים ומתפרצים. -
המשך המאמץ לאיתור שטחים הראויים לשימור ולאכרזה כשמורות וגנים, לרבות שמורות ימיות נוספות,  -

 תוך מתן עדיפות לבתי גידול ואתרי מורשת בסכנה.
 קידום פעולות ממשק בשמורות ובגנים. -
 שיקום בתי גידול נבחרים ומאוימים.  -
 השפעה על ניהול משק המים לטבע, קידום הקצאות מים לטבע. -
 מעורבות בתהליכי פיתוח למזעור הפגיעה בערכי טבע, נוף ומורשת. -
 גיבוש מסמכי מדיניות בכלל נושאי הפעילות של חט' מדע. -
 קידום הערכת מצב הטבע בישראל. -
 טיפול וקידום הטיפול הימי. -

 אכיפה ופיקוח
 הגנה על מקרקעי הרשות, הגנים והשמורות המוכרזים והמאושרים. -
 חיזוק מעמד אוכף החוק ושיפור אמצעי האכיפה לדרג האכיפה. -
 מאמץ מוגבר בהגנה על חיות הבר, ערכי הטבע, ערכי המורשת, תוך התאמת החקיקה והתקנות. -
 הגברת הביטחון והבטיחות לעובד ולמבקר באתרי הרשות. -
 הצטיידות באמצעים כמענה מידי לכיבוי שריפות בשמורות, בגנים ובשטחים הפתוחים. -
 שדרוג וחידוש מערך סימון השבילים בישראל, לרבות הסימון בשטח והמיפוי התומך. -
 הקמת מערך מודיעין ואיסוף מידע. -
 הרחבת פעילות הניקיון בשטחים פתוחים. -
 מאמץ מרכזי לשיפור המקצועיות, מערך ההכשרות ותרגול דרג השטח והמטה. -
 חיזוק הלשכה המשפטית והשלמת בנייתה על פי החלטות ההנהלה. -

 תכנון ופיתוח
 קידום אכרזות על פי מדיניות הרשות. (דגש על בתי גידול: חולות כורכר, לס ומסדרונות אקולוגיים). -
 הסדרת התכנון הסטטוטורי (תב"עות והיתרים) לאתרי ומתקני הרשות. -
 התמקדות בשדרוג אתרים קולטי קהל, התאמתם לצורכי המבקרים וטיפוחם, בדגש  חזות האתרים. -
 המשך המאמץ לשימור אתרי המורשת. -
 הרחבת מערך חניוני הלילה ומתן מענה לפעילות נב"ט על פי מדיניות הרשות. -
 קידום וביצוע תכנית לשדרוג הטיפול בשטחים פתוחים מרובי מבקרים. -
 התאמת אתרי הרשות לתכניות האתר כשדה למידה. -
 גיבוש מדיניות תכנונית לטיפול בסביבה החופית והימית. -
 הכנת מסמך מדיניות "טבע וחקלאות" בשת"פ משרד החקלאות. -
 קידום מערך הסכמי ההתקשרות עם מינהל מקרקעי ישראל. -

 קהל וקהילה
 שימוש בכלים מקצועיים למימוש מטרות הרשות ויעדיה. -
 העמדת יכולות וכלים מקצועיים לניהול המבקרים באתרים ובשטחים הפתוחים. -
 הגברת מעורבות הרשות ביצירת תנועות בתיירות הנכנסת ובתיירות הפנים. -
 הרחבת השת"פ האסטרטגי למינוף היכולות הכלכליות של הרשות -
 שאיפה לשיפור מתמיד של השירות למבקרים באתרים ובשטחים הפתוחים. -
 השלמת פרויקט מיתוג הרשות והטמעת התהליך. -
 התאמת הפיתוח באתרי הרשות למען שדרוג המוצר התיירותי  -
 יזום והובלת  מערך תרבות נופש ופנאי בחיק הטבע  -
 שילוב מרכז המידע וההזמנות במוקד הסביבה  -
 מיסוד והקמת רשת מרכזי השירות באתרי הרשות -

 חינוך והדרכה
 המשך מיפוי, שדרוג  וקדום החינוך ברשות  -
 הרחבת הפעילות במערכת החינוך על ידי ישום תכנית הכניסה לבתי הספר  -
 הנחלת ערכי שמירת הטבע והמורשת לכלל הציבור . -
 עידוד שימוש בתי הספר בתכנית הלמידה החוץ-כיתתית באתרי רט"ג. -
 טיפוח קשרי אתר-קהילה כפעילות חינוכית ערכית ארוכת טווח. -
 הפיכת המחוו"ת  לזרוע מובילה של מדיניות הרשות בתחומי הקהילה  -

 הסברה
 הכנת תוכניות הסברה ברמה האסטרטגית  -
 ליווי הסברתי להעברת המסר למבקרי האתרים והשטחים הפתוחים  -
 הקמת אתר אינטרנט  חדש ושיווקו לציבור  -
 מיסוד ועדת מערכת ותוכן רשותית -

 משאבי אנוש
 הקמת חט' משא"ן בהתאם להחלטת הנהלה.   -
 טיפוח העובד, חניכתו, הכשרתו וקידומו. -
 השלמת המבנה הארגוני ואיוש תפקידים בחטיבת משאבי אנוש. -
 קידום מערך ההכשרות וההסמכה הרשותי.  -

96



 2008דו"ח רט"ג 

  

 השלמת תקן הבסיס למערך כוח האדם ברשות, בהתאם למבנה הארגוני החדש. -
 שיפור מערך הרווחה ותנאי ההעסקה. -
 שיפור הקשר עם הפורשים ושיפור תנאי הפרישה. -
 הקמת בי"ס רשותי לניהול והכשרת עובדים. -

 תקשוב ומערכות מידע
 יישום פרויקט מש"ב (תוכנית אב למחשוב הרשות), בהתאם לתעדוף מערכות על פי יעדי   הרשות. -
 הקמת מוקד ידע ארגוני ומיצובו כגוף מקצועי מוביל.  -
 בניית תהליכים וכלים ליישום מערכות חוצות ארגון. -
 שדרוג והתמקצעות ברמת התמיכה והשירות למשתמשי המערכות ברשות. -
 שדרוג המערכות ומתן כלים טכנולוגיים ואחרים לעובדי השטח והמטה. -
 מתן כלים תומכי החלטה בזמן אמת למנהלים בדרגים השונים -

 שמירה על קרקעות המדינה
 פיקוח ושמירה על קרקעות המדינה ושטחי האש. -
 סיוע בקידום הסדר המקרקעין בנגב. -
 קבלת סמכויות אכיפה של חוק התכנון והבנייה ואכיפתו. -
 הגברת פיקוח במקרקעי השמורות והגנים, השלמת סקר פלישות וטיפול בהסגות גבול. -
 גיבוש אסטרטגיה של פעילות מניעה יזומה ומתוכננת. -
 העמקת הקשר והשת"פ עם גורמי חוץ. -
 
; הנוכחית, ההוצאות ותקציב השנה תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת.9. 8 .7
 

: 2009שנת  והצעת תקציב  2008 להלן דברי ההסבר להצעת תקציב  מעודכנת לשנת
 

  מליון ₪ , ההצעה בנויה משלושה תחומים (מאוזנים כל 340 הוא כ- 2009המחזור הכספי הצפוי לשנת 
אחד): 

 
 מליון ש"ח 170תחום קהל וקהילה      - 

  מליון ₪ 104 מוצר ציבורי   - –תחום שמירת טבע 
  מליון ₪ 66תקציבים מיוחדים במימון חיצוני    - 

 
 היא נגזרת מתוכנית תקציבית חמש שנתית , 2009 הסתיימה ללא גרעון. הצעת התקציב לשנת 2008שנת 

אשר נבנתה עם אג"ת, ועיקריה הוא הפרדה בין תחום קליטת מבקרים אשר ימומן מתקבולים עצמיים בגין 
קליטת מבקרים בכל שנה  , לבין תחום שמירת הטבע אשר יתוגבר בתוספת תקציבית קבועה וודאית  

 שמירת טבע נוף ומורשת. –ל"מוצר הציבורי" 
 

תחום קהל וקהילה : 
 

 תקבולים מאתרים:
 ,  המגלמים 2008  מעל לצפי הביצוע של שנת 13%עליה ממוצעת בסעיף תקבולים ממבקרים באתרים  של 

 3 מליון ₪ מתוכו 8.091 . סך המבקרים החזויים הוא 3% גידול ממוצע במבקרים של  10%עליית מדד של 
  מליון מבקרים ישראלים).5.091מליון תיירים ו- 

  ₪.5העלאת מחיר הכניסה לתלמיד ל- 
.  המגלמים 2008  מעל לצפי הביצוע של שנת 13%עליה ממוצעת בסעיף תקבולים מכרטיסי תייר של 

  .3% ועלית מבקרים של 10%עליית מחיר כרטיס של כ-  
 , פעילות זו כדוגמת מכירת מוצרים, 2008 שמירה על רמת הפעילות של שנת –פעילות מותנית תקציב 

 מועדון המנויים , מותירה עודפים אשר מגולמים בסעיף התקבולים מאתרים.
 

  מליון ש"ח.6.4  בסך של כ- 26.1.2005 על פי  סיכום מיום –תקציב ממשלתי-  תקציב הבטחת הכנסה 
 

 מליון ₪ בגין הגדלת 5 , הרשות אמורה לקבל סך של כ- 2008  על פי הסכם לשנת – 2009התייעלות 
 .  2009הכנסותיה העצמיות. סכום זה יהווה את המקור להתייעלות הרשות לשנת 

 
 הוצאות: 

 המשקפים 2008 מהצעת התקציב המעודכנת לשנת 2%הוצאות תפעוליות  במטה  ובמחוזות - גידול של כ- 
 התייקרויות חזויות .

  2008 מהצעת התקציב המעודכנת לשנת 2%הוצאות שכר באתרים , במטה ובמחוזות -  גידול של   
 המשקפים זחילת שכר  וכן גידול בעלויות שכר עקב תוספת עובדים על פי סיכום עם אג"ת.

 המשקפים עלויות בפועל בהעסקת העובדים 43% עובדים) -  גידול של 111הוצאות הבטחת הכנסה  (
 כתוצאה מהסכמי ההעסקה במשק.

  תקנים.662סך המשרות הקבועות, יומיות, ומותנות בתחום קהל וקהילה  הינו 
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 מליון ₪ 8.8על פי הנתונים דלעיל, ובהנחת ההתייעלות המפורטת ותחזית המבקרים , יוותר תקציב של 

) . 2008 מליון ₪ שהיה בשנת 3לתחום קליטת מבקרים (תקציב זה כולל  את מרכיב תוכניות העבודה של 
 

תחום שמירת טבע  
 

 מקורות כספיים:
  מליון ₪ (ובתוספת תקציב לבטחת הכנסה מסתכם 89.6סך התקציב הממשלתי לשמירת טבע הינו 

 מליון ₪).  התקציב הממשלתי מורכב מתקציב רגיל , ומתקציבים ייעודיים לשימור 96התקציב הממשלתי ב- 
 ופיתוח, הבטחת הכנסה , פיקוח כנרת,  ופרויקטי מים ושיקום בתי גידול לחים.

 15 סה"כ  כ- – מליון ₪), הכנסות מפיקוח תשתיות ואחרות. 2.5 אגרות ציד והיתרים (–תקבולים עצמיים 
 מליון ₪.

 
 הוצאות

  המשקף זחילת שכר וכן גידול בגין תוספת תקנים אשר מומנו בשנה 2%  גידול של –הוצאות שכר 
 האחרונה מתקציבי קרן שמירת טבע ותקציבים מותנים אחרים.

  תקנים.164סך המשרות הקבועות, יומיות, ומותנות בתחום שמירת טבע  הינו 
  המשקף התייקרויות.2% גידול של –הוצאות תפעוליות (מחוזות, מטה)  

 בהתאם לסעיף ההכנסות הממשלתיות –תקציבים ייעודיים -  שיקום בתי גידול לחים, תקציב פיתוח 
 בסעיפים אלו.

 
  מליון ₪ לתחום שמירת טבע  (תקציב זה כולל  בחובו את 13.7על פי הנתונים דלעיל, יוותר תקציב של 

 . 2008 מליון ₪ שהיה בשנת 3מרכיב תוכניות העבודה של 
 

הערות: 
 

יש לציין כי הגידול בפרויקטים לשמירת טבע ולקהל וקהילה, הינם במקום קרנות שמירת טבע , והפיתוח 
 אשר היו בעבר.

התקציב הממשלתי אינו כולל תקציבים בגין סיכומים קודמים כדוגמת תוכנית אב למיחשוב, הנגשות נכים, 
 ובית הרשות.

 
 מאוזן על פי המפורט דלעיל: 2009על פי הנתונים דלעיל, ובהנחות המפורטות, יהא תקציב הרשות לשנת 

 
. מקורות כספיים:  1
 

 2008הצעת תקציב    הכנסות הרשות
 10.08מעודכן 

הצעת תקציב 
 2009לשנת 

           תקציב רגיל- קהל וקהילה1.1

 106,400 94,660  תקבולים מאתרים 1.1.1

 23,250 20,668  כרטיסי תייר..1.1.2

 6,390 6,390  עובדי הבטחת הכנסה1.1.3

 28,834 30,154  פעילות מותנית תקציב1.1.14

 5,000    התייעלות רב שנתית1.1.5

      תקציב ממשלתי מיוחד1.1.6

 169,874 151,872  סה"כ קהל וקהילה1.1

      תקציב רגיל שמירת טבע1.2

 2,775 2,500   אגרות ציד והיתרים1.2.1

 12,000 12,000  פקוח ערכי טבע , הכנסות עצמיות1.2.2

 62,603 47,909   תקציב  ממשלתי 1.2.3
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 3,500     תקציב ממשלתי  הבטחת הכנסה1.2.4

   5,000  תקציב ממשלתי השלמה מיוחדת1.2.5

 1,000    תקציב ממשלתי יחידת כנרת1.2.6

 9,400 6,450   תקציב ממשלתי לפיתוח1.2.7

 790 790  תקציב ממשלתי משאבי מים1.2.8

 12,317 12,317  תקציב ממשלתי שיקום בתי גידול1.2.9

 104,385 86,966        סה"כ שמירת טבע1.2

 274,259 238,838 סה"כ  תקציב רגיל

      

         תקציבים מיוחדים1.3

 15,458 15,458     הכנסות סיירת ירוקה1.3.1

 19,080 15,080     הכנסות  יחידות  במימון חיצוני1.3.2

 1,700 1,700     הכנסות מחקרים1.3.3

 30,000 13,500  הכנסות תקציב פיתוח במימון חיצוני1.3.4

 66,238 45,738       סה"כ  הכנסות תקציבים מיוחדים1.3

   

 340,497 284,576          סה"כ הכנסות1
 
. שימושים: 2

 2008הצעת תקציב   הוצאות הרשות
 10.08מעודכן 

 2009הצעת תקציב לשנת 

            תקציב רגיל קהל וקהילה2.1

 60,335 58,489  הוצ' אחזקת אתרים שכר2.1.1  

 23,297 22,801  הוצ' אחזקת אתרים תפעול2.1.2  

 12,220 8,520  הוצאות הבטחת הכנסה2.1.3 

 8,574 7,626  הוצאות שכר במחוזות2.1.4

 8,548 8,363  הוצאות תפעוליות מחוזיות2.1.5

 13,011 11,669   הוצ' ארגוניות שכר2.1.6

 5,197 5,095  הוצ' ארגוניות תפעול2.1.7

 28,834 30,154    פעילות מותנית תקציב2.1.8

 8,858 3,000  פרוייקטים לקהל וקהילה2.1.9

 1,000 0  רזרבה2.1.10

 169,874 155,717  סה"כ קהל וקהילה2.1

      תקציב רגיל  שמירת טבע2.2

 23,150 18,114  הוצ' פקוח מחוזות שכר2.2.1   

 14,622 14,335  הוצ' פקוח מחוזות תפעול2.2.2   
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 16,426 15,307  הוצ' ארגוניות שכר2.2.3   

 8,983 8,808   הוצ' ארגוניות תפעול2.2.4 

 13,697 3,000  פרוייקטים לשמירת טבע2.2.5

 1,000    תקציב ממשלתי יחידת כנרת 2.2.6

 9,400 6,450  תקציב ממשלתי לפיתוח2.2.7

 790 790  תקציב ממשלתי משאבי מים2.2.8

 12,317 12,317  תקציב ממשלתי שיקום בתי גידול2.2.9

 4,000 4,000    יעודה לרכבים ורזרבה2.2.10

 104,385 83,121       סה"כ שמירת טבע2.2

 274,259 238,838 סה"כ  תקציב רגיל

 0 0 עודף/גרעון

   
         תקציבים מיוחדים2.3

 15,458 15,458     הוצאות סיירת ירוקה2.3.1

 19,080 15,080     הוצאות   יחידות במימון חיצוני2.3.2

 1,700 1,700     הוצאות מחקרים2.3.3

 30,000 13,500  הוצאות פיתוח במימון חיצוני2.3.4

 66,238 45,738       סה"כ  הוצאות תקציבים מיוחדים2.3

   

 284,576 340,497 
 

פועלת הרשות  .מקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המינהליות הכתובות שלפיהן10
 לחוק; 6הציבורית כאמור בסעיף 

מטה רשות הטבע והגנים, חטיבת המנהל והכספים, עפ"י תאום מראש. 
 

הגנת הפרטיות,  .  תיאור ומטרות של מאגרי המידע של הרשות הציבורית, הרשומים לפי חוק11
; 1981התשמ"א   

 - קובץ רישוי ציד לרישיונות ציד והיתרי ציד מיודים והיתרי סחר יבוא וייצוא של 100672מאגר מידע מספר 
חיות בר. 

 - קובץ רישום עבירות לפי חיקוקי טבע ומורשת והרשעות שניתנו על ידי בתי 100673מאגר מידע מספר 
משפט. 

מטרת שניהם לשימוש תובעים מורשים ולהצגה לבתי משפט בהרשעות קודמות במסגרת ניהול תביעות 
פליליות לפי החוק. 

  
. קרנות ומלגות שבמימון הרשות הציבורית; 12

לא הוקצו מלגות. 
 

שמותיהם של  . תמיכות שנתנה הרשות הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות פירוט13
המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם; 

לא ניתנו תמיכות למוסדות ציבור בשנת הדו"ח. 
 

. רשימת החוקים שהשר ממונה על ביצועם; 14
- ותקנותיו, החוק להגנת 1998 חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח

- ותקנותיו. 1955 חיית הבר, תשט"ו
 

. דיווח הממונה על הפעלת החוק 15
הכנת דוח הפעילות השנתי של הרשות. 

טיפול בבקשות במסגרת חוק חופש המידע. 
 בקשות למידע לפי החוק, וכולן נענו.  19 התקבלו 2008בשנת 
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