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 (179/22) ישיבת מליאה
 14:00משעה , 19.09.22יום שני 

 

 , משרד החינוךד"ר אלי שיש  יו"ר המליאה:מ"מ  .1

 

  רעיה שורקי :רט"ג יתמנכ"ל

 

 לי שפירא המליאה: תרכז

 

 נוכחים: מליאהחברי 
 )באופן מקוון( חשב בכירה, רשות מקרקעי ישראלסגנית שני רדמן, ב' ג .2

 החברה להגנת הטבע מנהל תחום המגוון הביולוגימר אלון רוטשילד,  .3

 )באופן מקוון( מרכז שלטון המקומימנכ"ל ה, מר שלמה דולברג .4

 לא נכח -  , ממונה מחוז ירושלים, משרד הפניםחיים יפרח מר .5

  מנכ"לית חברה להגנת הטבעגב' איריס האן,  .6

  משרד החקלאותדיאבאת שחברי, ופא גב'  .7

 ראש התכנית למידע ונתונים בית ברלפרופ' עודד פוצ'טר,  .8

 מנהל תחום בניה ירוקה , המשרד להגנת הסביבהמר רן אברהם,  .9

 מנהל תחום בעלי חיים בספארי רמת גןמר שמוליק ידוב,  .10

 

 מוזמן קבוע:

 לא נכח -  גלי גנהמבקר הרשות, רו"ח  -

 

 מטעם ההנהלה:קבועים שתתפים מ
  מנכ"ליתרעיה שורקי,  -

 עו"ד אלי בורץ החליפו. - לא נכח  -  יועמ"ש, אופיר בר טלעו"ד  -

 , מנהל חטיבת מנהל וכספיםשלומי ישי -

 לא נכח – , מדען ראשייהושע שקדיד"ר  -

 תיאום ובקרה מנהל אגף, יוסי ורצברגר -
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 להלן סדר היום:
 לאומי אשקלוןהתכנסות וסיור בגן  ➢

 עדכוני מנכלי"ת  ➢

 קבלת החלטה –היערכות לתכנית אסטרטגית לאכיפה בים  ➢
 נשיא הקרן לשמירת והמורשת  - אלוף במיל' מר מתן וילנאי מציגים:  –נוהל תרומות מעודכן  ➢

  מר עוזי ברזילאי מנהל הקרן לשמירת הטבע והמורשת                                             

  ניר אנגרטמציג:  -ת גלישת פלמחים הכרז ➢

 עדכון מורשי חתימה ➢

 פרידה מרביב והרמת כוסית לשנה החדשה  ➢

 

 
ומנהל פיתוח ושימור שי יחד עם מנהלת אתר רונית רוזן  חברי מליאה סיירו בגן לאומי אשקלון ▪

 .כהן
 . לאנשי רט"ג על הסיור המקצועיתודה בשם כל חברי מליאה 

 
 לכבוד שנה חדשה הרמת כוסית ▪

 מתן וילנאי בירך את כל הנוכחים בברכת שנה טובה.
 , עם איחולי לשנה מוצלחת, מלאת עשייה.ברכה את כל המשתתפים –רעיה שורקי 

 ."שנעשה שנה טובה"בירך את כל הנוכחים ואיחל כי  –אלי שיש ד"ר 
 מליאה מברכת 

 
 פרידה מרביב שפירא ▪

 
ומאחלת לו הצלחה  לו על שנים רבות של עשייה ותרומה לארגון , ומודהמליאה מברכת את רביב שפירא

 רבה בהמשך הדרך. 
 
 

 נשיא הקרן לשמירת והמורשת  - מציגים: אלוף במיל' מר מתן וילנאי  –נוהל תרומות מעודכן 
 מר עוזי ברזילאי מנהל הקרן לשמירת הטבע והמורשת                                              

 
 

 הנוהל החדש של הקרן לבחינת התרומות. הוצג
 כמו כן הוצג עדכון הנוהל של הרשות.

 
 התקיים דיון בנושא, מקוצר הזמן לא הסתיים.

 הוחלט להמשיכו במליאה הבאה.
 

mailto:Lea.l@npa.org.il


 
  

 
 
 

   

    

  95463, גבעת שאול, ירושלים 3רחוב עם ועולמו 
 02-5014862פקס  02-5005403טל'  

@npa.org.ilmelia 
www.parks.org.il 

 4מתוך  3עמוד 

 ורותי יהל : ניר אנגרטיםמציג - הכרזת גלישת פלמחים

, הכרזה ראשונה במיים  עם השלמת תהליך העבודה מול המשרדים השונים על הכרזת גלישת פלמחים
 הכלכליים של מדינת ישראל.

ההליך התכנוני שבוצע וסוגיות השונות שעלו לאורך הדרך בגלל הוצג הנושא הן הערכים הקיימים בו והן 
 מורכבות הנושא ואת הפתרונות.

 הוצג נוסח המדיניות עליו התקיים דיון ובסופו הוחלט:
 

המליאה מברכת על קידום ההגנה על בתי הגידול הנדירים שנמצאו בים התיכון בשטח גלישת  .1

פלמחים, בתחום האזור הכלכלי הבלעדי של מדינת ישראל.באמצעות קידום האכרזה על חסרי 

החוליות ודגי הגרם כערכי טבע מוגנים בשטח גלישת פלמחים, על ידי השרה להגנת הסביבה, לפי 

 .1998-ים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"חלחוק גנ 33סעיף 

 

המליאה מאשרת את מחויבותה של רשות הטבע והגנים )רט"ג( להפעיל את סמכויותיה בשטח  .2

 גלישת פלמחים בהתאם למחויבויות של ישראל לפי אמנות בינלאומיות. 

 

י פגיעה בערכי טבע מוגנים בשטח המליאה מאשרת את מסמך המדיניות של רט"ג לגבי מתן היתר .3

( במליאה, לפיו ככלל, 2015המבוסס על עקרונות שאושרו בעבר ) גלישת פלמחים. המסמך

בקשות להיתרי פגיעה בשטח שהינו בעל ערכיות סביבתית גבוהה, יינתנו בכפוף לתכנית עבודה 

בקש ההיתר מתואמת עם רט"ג לפיה ייקבעו תנאים לצמצום או מניעת פגיעה, לאחר שיבצע מ

סקר ומסמך סביבתי שיבחן חלופות ויצביע על חלופה נבחרת, כל זאת בהתאמה לנושאים 

 קונקרטים הרלוונטים לאיזור זה כמפורט בו.

 

 
החלטה מקובלת על כל חברי המליאה. המליאה מאשרת את המסמך ומברכת על  תהצע -  החלטה

 הקידום של הנושא של הכרזת גלישת הפלמחים. 
 
 

  . 24.10.22בישיבת מליאה הבאה שתתקיים בתאריך  ו"רלמ"מ ד"ר אלי שיש נבחר 
 
 
 

 

 לי שפירא רשמה:       

 אלי שיש ד"ר :מאשר      

 

 ח"כ תמר זנדברגלהגנת הסביבה ,  ההשר העתק: 

 גלית כהןהמשרד להגנת הסביבה,  יתמנכ"ל  

 חברי המליאה 
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 הנהלת רט"ג 

 המנהל אגף בכיר, משרד מבקר המדינ מר אהרון הלינגר, 
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