דין וחשבון
לשנת 2016
רשות הטבע והגנים

ערך :יוסי ורצברגר ,מנהל אגף תיאום ובקרה
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בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון,
נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן,
ואמר לו :ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן,
וכל מה שבראתי בשבילך בראתי,
תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי
שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך
)קהלת רבה(
הדו"ח השנתי אשר מוגש לכם בהתאם לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע ממחיש את העבודה
הרבה המושקעת על ידי רשות הטבע והגנים במאמץ לשמור על הטבע  ,הנוף והמורשת במדינה
וזאת תוך לחצי פיתוח רבים  .צפיפות האוכלוסין והתשתיות במדינה לא מאפשרים לנו ”לתת
לטבע לעשות את שלו” ואנו חייבים לעקוב אחרי התהליכים השונים ,להתערב היכן שצריך
ולמצוא את דרך המלך בין שימור לפיתוח  .עבודתנו ניכרת בשטח וייהנו ממנה תושבי המדינה,
התיירים הפוקדים אותה וכן הדורות הבאים.
שנת  , 2016שנת הדו"ח הנוכחי ,מסכמת גם את כהונתי הראשונה כמנכ"ל הרט"ג.
בתקופה זו הגענו להישגים רבים שאת חלקם ניתן למצוא בדו"ח שלפניכם  :מיצוב צוותי
השימור בכל רחבי הארץ ,אישור להטמנת קו מתח עליון במכתש רמון ,אישור לתכנית לגן לאומי
פלמחים ולגן לאומי עמק האלה ,הגברת הפעילות סביב מינים פולשים הן בשטח והן בהסברה,
הקמת אתר אינטרנט לצמחים בסכנת הכחדה ,גידול במספר המבקרים  ,גידול במספר
המתנדבים ועוד ועוד
כל אלה הם רק חלק קטן ממעשה רשות הטבע והגנים.
באופן טבעי הפעולות שלנו הינן ארוכות טווח  ,כיוון שרק כך נצליח בשינוי אמתי של מצב הטבע
הנוף והמורשת בארץ.

חשוב לציין כי ישנם תחומים רבים בהם ניתן להגיע להישגים גדולים יותר במידה ויתנו לנו
המשאבים הנדרשים.
אני רוצה להודות בהזדמנות זו לכל העובדים הרבים העושים לילות כימים על מנת לשמור על
שכיות החמד בארצנו הקטנה .ומקווה כי נצליח להמשיך ושלמור על ערכי הטבע הנוף והמורשת,
למרות הקשיים הרבים ,למען תושבי המדינה ומבקריה.

בברכה,
שאול גולדשטיין
מנכ"ל רשות הטבע והגנים הלאומיים
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תוכן עניינים

תחומי אחריות הרשות
מבנה אירגוני של רשות הטבע והגנים
חטיבת מדע
חטיבת אכיפה ופיקוח
היחידה לפיקוח על השטחים הפתוחים (הסיירת הירוקה)
חטיבת קהל וקהילה
חטיבת כספים ומנהל
חטיבת מורשת ונוף
חטיבת משאבי אנוש
פניות הציבור וחופש מידע
אגף תקשוב ומערכות מידע
דוברות
רשימת חוברות שהרשות הוציאה במהלך שנת 2016
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תחומי אחריות הרשות
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים הינה תאגיד סטטוטורי שהוקם

בשנת 1998

ב"חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח  ."1998 -חוק
זה איחד את רשות שמורות הטבע ורשות הגנים הלאומיים לרשות אחת -הרשות לשמירת
הטבע והגנים הלאומיים.
הרשות מופקדת מכוח חוק זה על ניהולם והחזקתם של שמורות הטבע והגנים הלאומיים וכן
על הגנת ערכי הטבע ,הנוף והמורשת.
בנוסף ,מופקדת הרשות על הגנת חיית הבר מכח "החוק להגנת חיית הבר ,התשט"ו-
 ." 1955אנו פועלים מכח חוק זה בנושאים כמו פקוח ציד ,היתרי סחר והחזקה בחיות בר
וכד'.
השר הממונה על הרשות הוא השר להגנת הסביבה.
לרשות מליאה המונה תשעה עשר חברים ,הממונה על ידי הממשלה בהמלצת השר להגנת
הסביבה שאף ממנה את יו"ר המליאה מבין חבריה .תפקיד המליאה לקבוע את מדיניותה
הכללית של הרשות ואת קווי פעולתה.
הממשלה ,על פי הצעת השר להגנת הסביבה ,ממנה את מנהל הרשות האחראי לביצוע
החלטות והנחיות המליאה ולניהולה השוטף של הרשות ,המהווה גוף לאומי ,מקצועי ומוביל
בנושא שמירת הטבע הנוף והמורשת בישראל והעוסקת בשימור ,הגנה ושיקום המגוון
הביולוגי  ,בתי גדול ,מיני החי והצומח.
הרשות מנהלת כ 530 -גנים לאומיים ושמורות טבע (מוכרזים ,מאושרים ומוצעים)
המשתרעים על שטח של כ –  6מיליון דונם ,מתוכם  65אתרים מוסדרים בתשלום ומארחת
מידי שנה כ 8 -מיליון מבקרים באתרים אלו ועוד מספר דומה בשטחים הפתוחים -כולל
תלמידים ,בני נוער וחיילים רבים.
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מבנה ארגוני
ברשות כ 1500 -עובדים מתוכם כ 700-קבועים והשאר עובדים עונתיים ,ויומיים בנוסף ישנם
עוד כמה מאות מתנדבים ומדריכים.
הרשות פועלת בארבעה מחוזות:
 .1מחוז הצפון משתרע מהר חרמון בצפון ועד נחל חדרה וגבול יו"ש בדרום.
 .2מחוז המרכז משתרע מנחל חדרה וצומת עירון בצפון ועד בית קמה בדרום ,גבול יו"ש
במזרח.
 .3מחוז יו"ש בו אנו זרוע של המינהל האזרחי דרך קמ"ט שמורות טבע וגנים.
 .4מחוז הדרום משתרע בצפונו מגבול רצועת עזה ,בית קמה ,לאורך גבול יו"ש ,כביש
 40עד מפרץ אילת ,גבול ירדן במזרח וגבול מצרים במערב עד סיני.
 .5יחידה נוספת היא היחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים (הסיירת הירוקה) שהוקמה
בשנת  ,1976לשמירה על קרקעות המדינה בשטחים הפתוחים מפני פולשים ומשיגי
גבול ,מטעם משרדי החקלאות ,הביטחון ,מינהל מקרקעי ישראל וקרן קיימת
לישראל ,כאשר ועדת מנכ"לים בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה מתאמת בין
המשרדים השונים .הסיירת מונה כ 50-עובדים.
יחידת סמך נוספת שהוקמה לבקשת המשרד להגנת הסביבה היא יחידת "דוד" הנמצאת
במעברי יו"ש בפקוח על חוקים סביבתיים ומעבר של ערכי טבע  ,וכן פועלת בסיוע לפיקוח
רט"ג  20%מזמנה.
לרשות חמש חטיבות מטה:
 .1חטיבת המדע 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.
 .2החטיבה לפיקוח ולאכיפה מורכבת מאגף הפיקוח והאכיפה ,אגף החקירות ומודיעין,
אגף הסדרת הסחר ,אגף בטחון ,בטיחות וכיבוי אש ,ויחידת ההיתרים.
 .3חטיבת מורשת ונוף כוללת את אגף המקרקעין ,אגף שימור ופיתוח ,אגף
ארכיאולוגיה ומורשת ואגף תכנון ארצי.
 .4חטיבת קהל וקהילה כוללת את אגף השיווק ,אגף מבקרים ,אגף הסברה ואגף
החינוך וקהילה.
 .5חטיבת המנהל והכספים כוללת את אגף המשק והרכב ,אגף הכספים ואגף
התקציבים.
 .6חטיבת משאבי אנוש הכוללת אגף כח אדם ואגף הכשרות וארגון.
יחידות נוספות במטה:
.1
.2
.3
.4

אגף תקשוב.
לשכה משפטית.
דוברות
תחום הים
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דרכי התקשרות עם רשות הטבע והגנים

מטה הרשות:
טלפון02-5005444 :
כתובת :רשות הטבע והגנים ,רח' עם ועולמו  ,3גבעת שאול ,ירושלים 9546303
למוקד מידע והזמנות לטיולים חייגו באותיות *בטבע *3639
בנוסף ,ניתן ליצור קשר במחוזות:
מחוז צפון טלפון 04-6522167 :פקס 04-6420312 :דוא"לmz.zafon@npa.org.il :
גן לאומי מגידו ,דואר מגידו
מחוז מרכז טלפון 03-9150400 :פקס 03-9024362 :דוא"לmz.mercaz@npa.org.il :
גן לאומי ירקון ,ת"ד  238ראש העין 48101
מחוז יו"ש טלפון 02-6232936 :פקס 02-6259783 :דוא"לmz.yosh@npa.org.il :
רח' עם ועולמו  ,3גבעת שאול ,ירושלים  - 9546303לידי מחוז יו"ש
מחוז דרום טלפון 08-6280404 :פקס 08-6230021 :דוא"לgilad@npa.org.il :
רח' האבות  19באר שבע
היחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים טלפון 02-5006251 :פקס02-5006259 :
דוא"ל , Naomi@npa.org.il :רח' עם ועולמו  3ירושלים
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סיכום פעילות חטיבת מדע 2016

מדען ראשי
דו"ח זה משקף את הפעולות המרכזיות של חטיבת המדע בשנים האחרונות בכלל ובשנת
 2016בפרט.
חטיבת המדע עוסקת בשמירת טבע .החלק המרכזי בשמירת טבע הוא השגת שטח לשימור,
ועל תחום זה אחראית ברט"ג חטיבת מור"ן .לאחר שמירה על שטח יש לבצע ממשק בשטח,
שיבטיח את קיום המטרות לאורך זמן  .בישראל ,בה השפעת האדם גדולה ,השמורות קטנות
יחסית ולכן השפעת האדם מורגשת כמעט בכל מקום ,עלינו לבצע ממשק ()management
בשמורות הטבע.
החטיבה עוסקת רבות ביחסי גומלין עם גופים וארגונים מחוץ לרט"ג ,כדי לקדם את שמירת
הטבע בשטחים הפתוחים .יש יחסי גומלין הדוקים עם משרד החקלאות בנושאים רבים
(כנרת ,ממשק קורמורנים ושקנאים ,קידום שמורות ימיות ,סניטציה בשטחים חקלאים ובעיקר
של פגרי בקר ועופות) ,עם מועצות אזוריות ,עם חברת החשמל (פגיעה בדורסים) ,רשות
המים (השבת מים לטבע) והמשרד להגנת הסביבה (נושאים רבים).
חטיבת המדע מסייעת בידי חטיבת מור"ן בקביעת שטחים להם עדיפות לשימור .באופן
בולט ,עוסקת החטיבה בשנים האחרונות יחד עם מור"ן בקידום השמורות הימיות (שמורת
ראש הנקרה לקראת הכרזה – כמות העיכובים היא בפועל "אינסופית") .כמו כן ,מתמקדת
החטיבה בבחירת שטחים חשובים לשימור בערבה.
בעקבות זיהום הנפט בשמורת עברונה ,החטיבה עסקה רבות בנושא זה .החטיבה בנתה
תכנית ניטור ביולוגית לשמורה שיצאה לדרך .התכנית רחבה ביותר ומתבצעת על ידי מדענים
מהאקדמיה .דו"חות שנה א' לניטור התפרסמו לאחרונה והוצגו ביום עיון ייעודי.
החטיבה עוסקת רבות בשיקום של בתי גידול לחים ,גם בהיבט של הנדסה מתאימה ויצירה
ושיקום של בתי גידול ,בתוספת של מים לטבע ובאישוש של מינים בסכנה .פרויקטים חשובים
במיוחד בתחום זה הם שיקום עינות גבתון (כבר מספר שנים) ,פרויקט חשוב שילווה אותנו
שנים רבות ,בעינות צוקים (נחפרו שתי בריכות ובריכה שלישית בבניה בימים אלה) ואישוש
אוכלוסיות בינון דור (הוכן אתר שחרור בתל סהרון וההשבה התבצעה ב.)2016-
החטיבה בונה תכנית ממשק אחת ,גנרית ,לכל שמורות הטבע בישראל .תכנית הממשק
תשען על יכולות תקשוב מתקדמות ,בעזרת אגף תקשוב ,כך שנוכל" ,בלחיצת כפתור" ,לקבל
מידע על המצאי בשמורות הטבע (אקלים ,גיאולוגיה ,מסלע ,קרקע ,צומח ,חי) וגם על
הפעולות שיש לבצע בכל שמורה כדי לקדם את שמירת הטבע בה .התכנית הזו תשנה את
פני הרשות במעבר מפעולות ספורדיות לפעולות מתוכננות טוב יותר כשהדיווח על הפעולות,
ההצלחה או הכישלון יהיה חלק מידי מהפעילות .העבודה מתקדמת על פי תכנית העבודה.
גרסת עלתה לאוויר כשהכוונה היתה להעלות את הגרסה הסופית לאוויר עד סוף .2016
התקדמנו ,אך לא עמדנו במשימה והכוונה לסיים ב .2017-הכנסת המידע למערכת תיקח
עוד שנתיים (בערך).
חטיבת המדע עוסקת פרטנית גם בטיפול במינים .הטיפול במינים מתחלק לטיפול במינים
בסכנה ,במינים פולשים ובמינים מתפרצים .דגש מיוחד ניתן בשנים האחרונות לטיפול
בצמחים בסכנת הכחדה .נערכים סקרים ייעודיים ,יש תכניות לאישוש ולהשבה של מינים
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שנכחדו מקומית ,נבנים גני מקלט לצמחים בסכנה באתרים ייעודיים בשמורות טבע ובגנים
לאומיים וכן בגנים בוטניים .גם המקלט האחרון נפתח בציפורי ,ומוקמים גנים במצפה רמון
ובנבי סמואל .יש עיסוק נרחב גם בבעלי חיים ,והבולטים הם השקנאי המצוי ,בינון דור ,קטה,
נשר ,רחם ,עיטים ,לוטרה (הרשימה ארוכה הרבה יותר) .בשנת  2015סבלנו ממספר רב של
הרעלות מסיביות שפגעו קשות באוכלוסיית הדורסים .ב 2016-יש התאוששות מרשימה של
הדורסים בנגב ובכרמל ,אך מצב האוכלוסיות בגולן ובמדבר יהודה בכי רע .רט"ג מייבאת
נשרים מאירופה כדי לבנות גרעיני רביה ולשחרר נשרים בארץ.
החטיבה עוסקת בהנחיות לריסון למינים מתפרצים .עיקר הפעילות מופנית לעבודה מול
המועצות האזוריות ,משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה בנושאי סניטציה ,שלהבנתנו
היא מקור כל רע .פגרי בקר ,צאן ,עופות ודגים מפרנסים את הטורפים המקומיים ,אלה
מסבים נזקים גדולים לחקלאות ,בעקבות כך חלק מהחקלאים משתמשים ברעלים וגורמים
לתמותות מסיביות של חיות בר .שיפור הסניטציה יביא לשיפור עצום במצב חיות הבר ,אך
המפתח לפתרון לא נמצא בידי רט"ג .בשנת  2014התחלנו לארגן שולחן עגול בו משרדי
ממשלה ,גופים ציבוריים ,מועצות אזוריות ואחרים ,והשולחן העגול החל לפעול בפועל בשנת
 .2015הג"ס ומשרד החקלאות משקיעות כ 40-מיליון  ₪בסניטציה (לא כולה קשורה לצרכים
הישירים להגנת חית הבר) .יש התקדמות (עדיין לא ברורה לחלוטין) בטיפול בפגרי צאן.
משרד החקלאות מציע תכנית לביטוח.
החטיבה עוסקת בהשמדה ,ריסון וויסות מינים פולשים – מינים שהגיעו על ידי האדם אל
הארץ ופוגעים במינים המקומיים .עיקר הדגש הוא בפעולה נגד מיני צמחים ,ובעיקר
אמברוסיה מכונסת ,פרקינסוניה ושיטה כחלחלה .כמו כן ,היתה פעילות ענפה לדילול
אקליפטוסים בבתי גידול לחים סביב הכנרת ,וכן על שטחי כורכר-חול-חמרה בשרון.
החטיבה פעילה בקידום חתימה ואשרור אמנות בין-לאומיות למטרת קידום שמירת הטבע
בארץ ובעולם .נחתמה האמנה לשימור עטלפים באירופה וקודמו פעולות לחתימה על מזכר
הבנות בינלאומי בנושא שמירת דורסים .כמו כן ,החטיבה שותפה בפעילות בארגון ENCA
המאגד את ראשי ארגוני שמירת הטבע באירופה ,כדי ללמוד מהתהליכים בנושא זה בעולם.
אגף אקולוגיה
•

האקולוגיות שלהם .סקרים אלו התמקדו ב 40 -מינים העומדים בראש סדר
קדימות ,כלומר מינים בסכנת הכחדה אנדמיים לישראל .ב 2016-נותחו וסוכמו
הנתונים מסקרים שבוצעו ע"י מכון דש"א בשנת  2014ו ,2015 -שהתמקד באזור
מישור החוף (בתי גידול של חמרה ,כורכר וחול) ,בבית גידול של אדמות עמוקות
באזורים שונים ,באזור הר הנגב.
גני מקלט לצמחים בסכנת הכחדה ולצמחים נדירים באתרי רט"ג :תכנון ,הקמה
ופיתוח של  11גני מקלט שמתקני רט"ג .בגנים אלו גדלים כיום  141מיני צמחים
אדומים .בשנת  2016נוסף גן מקלט חדש בנבי סמואל ,והחל תכנון של גן מקלט
לצמחי מלחה בחי-בר יוטבתה .נכון לסוף  ,2016קיימים  11גני מקלט באתרי
רט"ג ושניים נוספים בביה"ס לסביבה בכפר הירוק ובחוות בשומר.

•

אישוש והשבה של צמחים :השבת צמחים של קרקעות עמוקות לבתי גידול
מתאימים :השבה נוספת של בקיית יזרעאל בחורשת עפולה עלית ובאתרים
נוספים בעמק יזרעאל ,אירוס הביצות בשני אתרים בעמק יזרעאל במסגרת
פרויקט שיקום בתי גידול של קרקעות עמוקות בשיתוף פעולה עם חקלאים,

•
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השבת צמחים של קרקעות קלות ושל בריכות חורף במישור החוף בשיתוף
פעולה עם מוסד החינוכי בכפר הירוק :קחוון קצר-פירות ובוצין בירותי וניטור
השבות שבוצעו בשנת  2015של תלתן דגול ,חוחן קרדני ,עטינית מגובבת.
פרויקט להצלת לשון שור נגבית בשיתוף בנק הגנים בוצע בגן לאומי ממשית
ונוטר ב 2016-על-מנת להבטיח את הצלחתו.
•

אתר האינטרנט לצמחים בסכנת הכחדה מתפקד לאחר שנחנך ב .2015-האתר
מציג מידע של הספר האדום ומפה דינאמית של תצפיות .התוכן מתעדכן באופן
תדיר .נוספות תצפיות מן הציבור אשר עוברות בדיקה מקצועית של צוות מומחים
בוטנאים לפני שמתפרסמות בפני הציבור הרחב.

שימור בעלי-חיים בסכנת הכחדה
שיתוף פעולה :כלל מחוזות רט"ג ,גני חיות ,חלה"ט ,אקדמיה וגורמים נוספים לפי הפירוט
בהמשך.
מטרה :שימור בעלי-חיים בסכנת הכחדה.
ביצוע:
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

עדכון הספר האדום :הצוות לעדכון הספר האדום לעופות יחד עם מרכז צפרות,
חלה"ט התקדם מאוד עם עדכון ערכי הספר האדום עבור עופות ,הודות לפיתוח
כלים לניתוח מרחבי וסטטיסטי ע"י אגף מידע מדעי .נכון לסוף  ,2016בוצעה
הערכה מחדש עבור כלל המינים הרלוונטיים ונותר השלב הסופי של בחינת
התוצרים ע"י עמיתים מקצועיים .העדכון עתיד להתפרסם במהלך .2017
תכנון סביבתי של מיזמי טורבינות רוח בישראל ומזעור הפגיעה בבעלי-כנף
(עופות ועטלפים) :בוצעה עבודה מקיפה יחד עם ביולוגים מחוזיים ובהובלת
חטיבת מורשת ונוף מול מנהל התכנון שכללה בניית מפות רגישות ופיתוח
מתודולוגיה לביצוע סקרים ופעולות למזעור הפגיעה בעופות ובעטלפים .בוצע
בשיתוף המשרד להגנת הסביבה.
שימור נשרים :קידום שימור הנשרים במסגרת פורשים כנף יחד עם חברת
החשמל והחברה להגנת הטבע .במהלך  2016יובאו עשרות נשרים מאירופה
לחיזוק גרעין הרבייה בחי-בר כרמל ,וכן לשחרור לטבע.
שימור דורסים – סקרים מורחבים לאיתור קינון של עופות דורסים נדירים (עיט
ניצי ,עיט זהוב) כבסיס לתכנית שימור.
שימור שקנאים בנדידה :ביצוע ממשק האכלה ,ניטור ומחקר בשיתוף משרד
החקלאות ,חלה"ט והחקלאים.
שימור אתרי קינון לשחפיות לאורך חוף הים.
שימור אתרי קינון שדמיות בשיתוף עם חלה"ט ומשרד החקלאות.
שימור קטות בנגב המערבי – מחקר הכולל משדור של קטות ,איתור אתרי קינון
ובניית שקתות לשתייה מבוצע בשיתוף חלה"ט.
שימור שועל הנגב – בשנת  2016נמשך המחקר על שועל הנגב הכולל משדור
של פרטים כבסיס לתכנית שימור .עד כה נוסף מידע חשוב על הביולוגיה ועל
שימושי השטח של מין לא ידוע זה.
כתיבת תכנית לשימור צבי שיטים – נכתבה תכנית ארוכת-טווח לשימור המין.
עדכון התכנית לאישוש ראמים – בוצעה עבודה מקיפה לצרכי קביעת יעדי שחרור
ראמים ורכישת ציוד משדור לשם חידוש שחרור פרטים לטבע.
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•

•
•

•

•

שימור עטלפים :בוצע סקר שנתי במסגרת תכנית הניטור הארצית לעטלפים
בשיתוף עם מרכז יונקים ,חלה"ט בכ 100-אתרים ברחבי ישראל .הצטרפות
לאמנה האירופית לשימור עטלפים והשתתפות פעילה בפעילותה קידמה יצירת
כלים להתמודדות עם נושאים סביבתיים כמו טורבינות רוח ,זיהום אור.
שימור לוטרות :בוצע סקר שנתי בשיתוף עם מרכז יונקים ,חלה"ט.
שימור צבי-ים :מושדרו  5צבי-ים לאחר שיקום במרכז ההצלה לצבי-ים לצרכי
מענה על שאלות ממשקיות כמו הצלחת הטיפול והשיקום במרכז ההצלה
ושאלות מרחביות.
שימור צבי ישראלי :סיום הקמת מעברים אקולוגים עיליים בכביש מספר  ,1כביש
 85ו .65-קידום התכנון של מעבר עילי באזור כביש  40ליד שמורת פורה לצרכי
שימור המסדרון האקולוגי במרחב שקמה (ביולוג מחוז מרכז) .הוצאה של צבאים
מבסיס נבטים בדרום (ביולוג מחוז דרום) ,ניתוח מקיף של סקרי צבאים בצפון
(ביולוג מחוז צפון) לצרכי הערכת מצב המין.
השבת יחמור פרסי :המשך ההשבה של המין בצפון ובהרי יהודה בשיתוף גן
בחיות התנ"כי .ההשבה מלווה בניטור מבוסס משדור ומצלמות ללימוד הצלחת
השחרור.

ריסון מינים מתפרצים וביעור מינים פולשים
מטרה :מזעור השפעתם האקולוגית של מינים פולשים ומינים מתפרצים
ביצוע:
•

•
•
•
•

הפעלת מנגנון קבלת החלטות ליבוא למיני עופות :הוקם מנגנון הכולל ייעוץ
מאנשי מקצוע לשיפוט יבוא מיני עופות לישראל על בסיס הערכות סיכון .נבחנו
למעלה מ 100-מינים ,לפי בקשות ייבוא של מגדלים.
בניית הבסיס להקמת מנגנון קבלת החלטות ליבוא למיני זוחלים ולשינוי מדיניות
היבוא של דגים וחסרי חוליות ימיים לשוק האקווריונים.
מחקר על דררות והיקף הנזקים לחקלאות  -המחקר מבוצע ע"י ביולוג מחוז
מרכז ,פקח נזקי חקלאות וחקלאים מהשרון.
ניטור קורמורנים בכנרת :שיפור ניטור מספר הקורמורנים בכנרת בשת"פ עם
משרד החקלאות.
נכתבת תכנית אסטרטגית לטיפול במינים מתפרצים הגורמים לנזקים לחקלאות
ולטבע .ביסוס עבודת פורום רשותי לטיפול במינים מתפרצים בשיתוף עם חטיבת
אכיפה.
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אגף מידע מדעי
ניהול מידע וידע
הקמת מערכת תיקי אתר
שיתוף פעולה :אגף תקשוב
מטרה :אפיון ופיתוח מערכת המידע התומכת בתיק אתר גנרי
ביצוע:
 קודם אפיון ופיתוח מערכת תיקי אתר


החל פיילוט מערכת תיקי אתר עם הרשאות למספר משתמשים מוגבל

איסוף נתונים
מטרה :שיפור מערכת הסייבר פקח לאיסוף נתונים ע"י עובדי שטח והטמעה במערכת תיקי
האתר
ביצוע:
 הוכנסו שיפורים בתפריטי מערכת הסייבר פקח
ספר אדום לעופות בסכנת הכחדה
שיתוף פעולה :אגף אקולוגיה ,מרכז צפרות בחברה להגנת הטבע ,זאב לבינגר ,אסף מירוז
מטרה :עדכון מידע על עופות בסכנת הכחדה במערכת מידע ייעודית
ביצוע:
 ריכוז מידע על תפוצה של עופות ממקורות שונים


גיבוש פרוטוקולים להערכת מינים ופיתוח פלטפורמה להזנה באינטרנט של הערכות
מומחים



איסוף חיווי צפיפות לעופות בתאי גריד



אפיון כיול ופיתוח כלי להערכת סכנת הכחדה מבוסס נתונים

קשר לקהילה
אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל
שיתוף פעולה :אגף אקולוגיה
מטרה :הנגשת מידע על צמחים בסכנת הכחדה באתר אינטרנט דינאמי
ביצוע:
 שיפור ופיתוח מערכת להצגת תצפיות ומערכת הצבעות תיקוף לתצפיות


תיקוף ותיקון תצפיות ע"י צוות בוטנאים

פרסום:


כתובת האתר http://redlist.parks.org.il-



הצגת האתר בכנס הבינלאומי של GB22, Antananarivo - GBIF
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ריכוז מידע על מגוון ביולוגי
מערכת המידע על המגוון הביולוגי בישראל BioGIS -
שיתוף פעולה :משרד להגנת הסביבה ,האוניברסיטה העברית וגופים נוספים המספקים
מידע על מגוון ביולוגי
מטרה :ריכוז מידע על מגוון ביולוגי והצגתו באתר אינטרנט בעל יכולות תשאול וניתוח
מתקדם
ביצוע:
 פיתוח ותחזוקה שוטפת


אפיון ושיפור ממשק משתמש

פרסום :כתובת האתר http://www.biogis.huji.ac.il -
ביעור מינים פולשים
פרוייקט גננות מונעת פלישות ביולוגיות באגן ים המלח
שיתוף פעולה :שמורת עין גדי ,מחוז דרום ,מחוז יו"ש ,חטיבת מור"ן ,המשרד להגנת
הסביבה
מטרה :ביעור צמחים פולשים באגן ים המלח ותמיכה בגננות עם צמחים מקומיים
ביצוע:
 ביעור מינים פולשים במוקדים שונים באגן ים המלח -ביניהם באכסניית נוער ובי"ס
שדה עין גדי


תפעול של משתלה למינים מקומיים בעין גדי



סקר צמחים פולשים אזור עין בוקק-נווה זוהר

מחקר וניטור
מחקר וניטור במסגרת פרוייקט שיקום ים המלח
שיתוף פעולה :שמורת עין גדי ,מחוז דרום ,מחוז יו"ש ,חטיבת מור"ן ,המשרד להגנת
הסביבה
מטרה :ביצוע מחקר וניטור להבנת השפעות על המערכת האקולוגית באגן ים המלח
ביצוע:
 מחקר על יעלים בביצוע אוניברסיטת בן-גוריון


ביצוע מחקר על דרור הירדן בביצוע אוניברסיטת חיפה



ניטור עופות ע"י מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע



ניטור ומחקר פרוקי רגליים בביצוע אוניברסיטת תל אביב



מחקר צמחייה בנאות המדבר



ניטור עטלפים ע"י מרכז יונקים החברה להגנת הטבע

13

אמנות והסכמים בינלאומיים
אמנה על סחר בינלאומי בערכי טבע ()CITES
 ייצוג ישראל בוועדה מתמדת בג'נבה ,שוויץ
 ישראל נבחרה כחברה במליאה ( )Standing Committeeשל האמנה לשש שנים
(כאחת הנציגת של אירופה)
 השתתפות בוועידת המדינות החברות באמנה בדרום אפריקה ספטמבר 2016
 השתתפות בוועידת המדינות החברות באמנה בדצמבר
אמנת מינים נודדים ()CMS
 השתתפות בקבוצת העבודה על מניעת הרעלות בעופות נודדים
הסכם עופות מים ()AEWA
 ארגון וקיום אירוח של הוועדה המדעית של ההסכם בישראל במרס 2016
מזכר הבנות עופות דורסים ()MoU-Raptors
 הצטרפות אוהד הצופה לוועדת שמירה על הנשרים
הסכם  - EUROBATSשמירה על עטלפים
 הכנת סקירה של החלטות ומסמכים רלוונטיים לעבודה שלנו
הסכם  - ACCOBAMSשמירה על לוויתנים ודולפינים של ים התיכון
 השתתפות כמדינה משקיפה בוועידת הצדדים להסכם
 מינוי אביעד שיינין (מאונ' חיפה) כחבר בוועדה המדעית של ההסכם
אמנת המגוון הביולוגי ()CBD
 קידום הצטרפות ישראל ליישום פרוטוקול נגויה ()ABS
אמנת ( Ramsarבתי גידול לחים) ותכנית MedWet
 בחינת קידום אתר רמסר בישראל כולל בשרון
אמנת ברצלונה (שמירה על ים התיכון)
 השתתפות במשלחת לוועידת המדינות החברות באמנה ביוון פברואר ( 2016עם
משרד להגנת הסביבה)
 אירוח בישראל של מנכ"ל הפרוטוקול על מגוון ביולוגי
 קידום אשרור פרוטוקול על מגוון ביולוגי
 קידום הוספת אזורים שמורים ימיים למאגר של האמנה SPAMI
אונסקו – תכנית אדם וביוספרה ()Biosphere Reserves
 מאמץ לחידוש מנהלת למרחב ביוספרי כרמל
אונסקו – תכנית אתרי מורשת עולמית
 קידום הקע סורי אפריקאי כאתר מורשת עולמית
האיחוד האירופאי –
 הצטרפות מדענים של רט"ג לתכנית COST


הצטרפות רט"ג לתכנית  ECOPOTENTIALתחת HORIZON2020
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המעבדה לזיהוי שערות של חיות בר
(שירות לחטיבת אכיפה)


בדיקת זיהוי פלילי והכנת חוות דעת ומתן עדות בבית משפט

אגף סביבה
אגף סביבה ברשות הטבע והגנים פועל במסגרת חטיבת מדע.


תחום המים כמות ואיכות הקצאות מים לטבע.



תחום האקולוגי של שטחים פתוחים ותיקי ממשק לשמורות.



תחום האקולוגי של הסביבה הימית והחופית.



תחום האקולוגי של שימור ושיקום בתי גידול לחים.



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

במהלך השנה קודמו הנושאים הבאים:
א.

ריכוז הנושאים הא-ביוטים בעבודה המקצועית מדעית של הרשות ,נערכו סקרים,
מחקרים ומיפוי בנושאים גיאולוגים הידרולוגיים וגיאומורפולוגיים הקשורים לפעילות
השוטפת של הרשות.

ב.

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.

ג.

אתרים מרכזיים בפעילות – מקורות הירדן ,רמת הגולן ,גליל מערבי ,נחל נעמן ,שמורת
החולה ,שמורת הבטיחה ,נחל עיון ,שמורת נחל דן ,עין אפק ,נחל תנינים ,הירקון,
הקישון ,עין גדי ,מורד הירדן ,עמק הירדן ,נחל חרוד וכן קידום תכניות מים לנחלים.

ד.

תכנית אב ומדיניות להקצאות מים לטבע במסגרת תכנית אב למשק המים .בשיתוף עם
רשות המים והמשרד להגנת הסביבה.
הכנת המערכת ככלי תומך החלטות לשיקום בתי גידול לחים.

אגף סביבה מיצג את רשות הטבע והגנים במספר ועדות שיפוט חיצוניות:


רשות המים – ועדת מים עיליים ,ועדת קידוחים ,ועדת החדרה ,ועדת שיפוט תכניות,
צוות היגוי קו  5לירושלים.



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



המשרד להגנת הסביבה – מנהלת נחלים ארצית ,מנהלות מקומיות.



מועצה ארצית – תמ"א  ,35ולחו"ף.
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שיקום בתי גידול לחים
תחומי עיסוק עיקריים:
איתור בתי גידול לחים חדשים ,אפיונם ומיפוים .אפיון ומיפוי בתי גידול לחים בשמורות כבסיס
לתכניות ממשק ושיקום .יצירה וניהול של בסיסי מידע ,טבלאי וגראפי ,של מקורות מים ובתי
גידול לחים .ריכוז נושא הקצאות מים לטבע .תכניות שיקום בתי גידול לחים .פיתוח
מתודולוגיה להערכת רגישות וערכיות נחלים .פיתוח מערכת קלאסיפיקציה של בתי גידול
לחים .חתירה להשבת אופיים הטבעי של נחלים אלוביאליים ושיקומם של בתי גידול לחים
בעמקים ,קיבוע מעמדם של הנחלים כ"יתד" טבעית לשימור בתוך מכלול שימושי הקרקע
הסמוכים .הטמעת השימוש בכלים תכנוניים לצורכי שמירת טבע בנושא נחלים ובבתי הגידול
הלחים במחוזות .יצירת קשרי עבודה עם גופים מוסדיים משיקים לנושא הנחלים כגון,
התחנה לחקר הסחף ,אגף שימור קרקע וניקוז ,רשות המים ,רשויות הניקוז.
פרויקטים עיקריים:
סקר מעיינות ברמת מנשה:
מטרה :תיעוד ואפיון המעיינות ברמת מנשה.
ביצוע :יחידת הסקרים ביחידת הניטור בחטיבת המדע.




בוצע סקר מקיף שכולל מידע הידרולוגי ,כימי וביולוגי אודות המעיינות הרבים
המאפיינים את רמת מנשה .לאור תכניות משק המים להביא קולחים לרמת מנשה
ובקעת הנדיב ,עלה הצורך לתעד במדויק את מצבם של המעיינות ,עקב החשש
לפגיעה באיכות מימיהם.
יצא דוח מסכם.

שיקום שמורת עיינות גיבתון
שיתוף פעולה :מחוז מרכז ,מרחב שרון
מטרה :המשך ביצוע שלב ד' של תכנית השיקום ,שיקום צמחי וטיפול בצמחייה פולשנית
ומתפרצת במסגרת תחזוקה שוטפת.
ביצוע:



הדברה מכאנית ופיזית של מינית פולשים ,ביצוע חלקות ניסוי לטיפול בקנה מצוי.
ניטור עופות מים וציפורי סבך ,פרסום דו"ח על הממצאים.

שיקום שמורת החולה
שיתוף פעולה :מחוז צפון ,רשות ניקוז כנרת,
מטרה :שיקום צמחי של חלקת ה 400-דונם ,יצירת קשר יבשתי בין שני חלקי השמורה
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ביצוע:




תכנון לקראת ביצוע של הקשר היבשתי.
שיקום צמחי.
ניטור וסיקור של החי והצומח.

ירקון ומקורות הירקון
שיתוף פעולה :מחוז מרכז ,רשות נחל ירקון ,רשות ניקוז נחל ירקון
מטרה :שיקום אקו-הידרולוגי ונופי של נחל עינת המחברת בין גן לאומי מקורות הירקון לגן
לאומי אפק
ביצוע:



קידום תכנית לשיקום אקוהידרולוגי ונופי של נחל עינת ,בשיתוף רשות נחל ירקון,
חיבור הידרולוגי ונופי של גן לאומי אפק וגן לאומי מקורות הירקון.
השבת דג נאוית כחולה לנחל ירקון.

שיקום בית הגידול אחו ג'מוסים שמורת עין אפק
שיתוף פעולה :מחוז צפון ,קרן שטחים פתוחים
מטרה :שיקום בית הגידול והצפת שטח אחו ג'אמוסים בשמורת עין אפק.
ביצוע:




עבודות עפר בשטח האחו והקמת מתקני קליטה ויציאת המים באירועי גשם.
ביצוע ממשק טיפול בצומח מעוצה.
ניטור וסיקור של החי והצומח.

שחרור מעיינות ראש פינה לטבע
שיתוף פעולה :מחוז צפון
מטרה :שיקום המעיינות והנחל בעקבות שחרור איחוז מעיינות נחל ראש פינה והשבת מים
לטבע.
ביצוע:


פירוק איחוזי מעיינות והסדרת הנחל.

נחל ירדן
שיתוף פעולה :מחוז צפון ,רשות ניקוז כנרת ,קרן שטחים פתוחים
מטרה :שיקום מורד הירדן
ביצוע:




שיתוף פעולה עם רשות ניקוז כנרת בביצוע שיקום מורפולוגי של מורד הירדן.
שיקום צמחי.
ניטור וסיקור של הצומח.
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שיקום אחו גונן
שיתוף פעולה :מחוז צפון ,רשות ניקוז כנרת
מטרה :הקמת בית גידול טבעי נוסף מוצף מים ושיקום בתי הגידול שנהרסו.
ביצוע:
 עבודות עפר  -חפירה של גוף מים ,יצירת נישות אקולוגיות וקישוריות בין שטח
השמורה לבריכה החדשה.
 תכנית לשיקום צמחי.
 סקרים אקולוגיים לבחינה של הצלחת השיקום.
תכנית מים לנחל נעמן
שיתוף פעולה :מחוז צפון ומרחב גליל תחתון
מטרה :תכנון והשבה של מי מקור לנחל הנעמן ,כך שנחל הנעמן ובתי הגידול והשמורות
המלוות אותו יקבלו את משטר המים הטבעי ככל שניתן .אישור ועדת שיפוט ברשות המים.
ביצוע:


תכנית לשחרור מי המעיינות בעין אפק ,סקרים אקולוגיים ,סקרים הידרולוגיים ,תכנון
אחו ג'מוסים לקליטת ניקוז וסחף שדות.

מרכז לאקולוגיה אקווטית
שיתוף פעולה :אוניברסיטת תל אביב ,המשרד להגנת הסביבה.
מטרה :מערך מעבדות דיגום ,ניטור וקביעת ציינים לקביעת איכות ביולוגית של נחלי ישראל.
ביצוע:


סקרים הידרו-אקולוגיים במקורות המים הטבעיים.

שיקום שפך נחל שורק ושיקום ביצת רובין
שיתוף פעולה :מחוז מרכז ,הגנת הסביבה ,רשות ניקוז שורק לכיש ,מתקן התפלה שורק
מטרה :שיקום אזור הביצות בשפך נחל שורק
ביצוע:





תכנון עבודות עפר ושיקום צמחי על מנת להגיע לנוף הביצתי שהיה בעבר.
ביצוע סקר קרקע לצורך תכנון מפורט של מבנה גדות הנחל.
סקר הידרולוגי.
כריתות אקליפטוסים.
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מפת רגישות לאגני שורק ולכיש
שיתוף פעולה :רשות ניקוז שורק לכיש ,מחוז מרכז ומחוז שפלה
מטרות:



שיפור ממשק התחזוקה באגנים שורק ולכיש באופן שימזער את הפגיעה במערכת
האקולוגית.
מיפוי אתרים לאורך הנחלים על מנת לאפשר שימור של קטעים רגישים ,שיקום של
אזורים שנפגעו ופיתוח מושכל של אתרים אטרקטיביים לקהל.

ביצוע:


הסקרים בוצעו ,הדו"חות והמפות הוכנו ופורסמו.

מפת רגישות אגן קישון
שיתוף פעולה :רשות ניקוז קישון ,מחוז צפון
מטרות:



שיפור ממשק התחזוקה באגן קישון באופן שימזער את הפגיעה במערכת האקולוגית.
מיפוי אתרים לאורך הנחלים על מנת לאפשר שימור של קטעים רגישים ,שיקום של
אזורים שנפגעו ופיתוח מושכל של אתרים אטרקטיביים לקהל.

ביצוע:



סקר אגן הקישון הינו סקר מתמשך .בוצעו סקרים במהלך השנתיים האחרונות
בחתכים בהתאם לתכנית עבודה.
המשך סיקור חתכים בהתאם לתכנית עבודה בשנת .2016/7

הקמת בריכה אקולוגית בשמורת עיינות צוקים
שיתוף פעולה :מחוז יו"ש
מטרות:


הקמה של מערכת אקולוגית אקווטית בשמורת עיינות צוקים לצורך שמירה על חי
וצומח וייצוב מערכות אקולוגיות שנעלמות כתוצאה מנסיגת ים המלח

ביצוע:


תכנון וביצוע החל והושלם במהלך 2016

נחל הדן
שיתוף פעולה :מחוז צפון
מטרות:


השבת מים לטבע.
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ביצוע:


פירוק איחוז קיבוץ דפנה למי נחל הדן ושחרור הזרימה לנחל ,בהתאם להסכם.

נחל נעמן
שיתוף פעולה :מחוז צפון ,רשות ניקוז גליל מערבי
מטרות:

ביצוע:


שיקום נחל.
שיקום צמחי לחלק הנחל ששוקם על ידי רשות הניקוז.

פרויקטים בתכנון – שלביות:















נחל הקיבוצים – שיקום אקו-הידרולוגי ונופי .שיתוף פעולה מחוז צפון ,מרחב גליל
תחתון ,רשות ניקוז ירדן דרומי ,מוא"ז עמק המעיינות .לביצוע .2017
ירקון  -השבה של חלקות עיבוד לגן הלאומי  -פרוגראמה – שיתוף פעולה רשות נחל
הירקון ומחוז מרכז.
ירקון – שיקום נחל עינת – בשלבי תכנון מפורט.
כרי נעמן – ניטור במסגרת תכנית ניטור באגן הנעמן בביצוע נמשך עם הפעלת מתקן
ההתפלה מסריק.
עין בוקק – קידום תכנית לשיקום נזקי סחף ושיקום נופי במדרון נחל בוקק .שיתוף
מחוז דרום וחברת מקורות מתוכנן ל .2017
שמורת החולה – קידום הפתרון למדגה איילת השחר המשך דיאלוג עם איילת
השחר ,רמ"י ,משרד החקלאות.
מקורות הירדן – מערכת ניטור ובקרה.
אספקת מים – שמורת גמלא ויהודיה ושחרור המעיינות שיח' חוסן ועין פארס .מתוכנן
לביצוע .2017
סקרים ומחקרים בתי גידול לחים ובריכות חורף.
אישוש אוכלוסיית בינון דור המשך ניטור ומעקב.
ניטור ארצי פאונת דגי מים מתוקים.
נחל תבור – הקמת קו מים ומערכת שקתות לשחרור מי הנחל כמקור שתיה לבקר
מרעה .שת"פ רשות ניקוז ירדן דרומי.
מינים פולשים נחל יששכר – טיפול כריתה והדברה של פרקינסוניה בנחל יששכר.
שת"פ רשות ניקוז ירדן דרומי.
מעין ביר א שכום – הקמת קו מים ושקתות ושחרור מי המעיין לטבע.

אקולוגיה אקווטית
תחומי פעילות מרכזיים ומטרותיהם:
אקולוגיה וביולוגיה של בתי גידול לחים .דגש בשימור של חברת חי וצומח שמאוימים או
שנמצאים בסכנת הכחדה והתמודדות עם מני צומח וחי אקווטיים פולשים או מתפרצים.
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הנחיה מקצועית וליווי של אקולוגים ופקחים במחוזות .פיתוח כלים מדעיים וקידום מחקר
שמטרתו שיפור ממשק קיים בבתי גידול לחים ,והתמודדות עם אתגרים חדשים דוגמת
מחלו ת ,כל זאת תוך שיתוף פעולה עם אגף אקולוגיה; ליווי מקצועי של חטיבת אכיפה בכלל
זה ,אישור בקשות היתרים וכתיבה של חוות דעת אקולוגיות לבתי משפט .שיתוף פעולה
מקצועי עם גורמים חיצוניים ,בכלל זה המשרד להגנת הסביבה ,משרד החקלאות ,מוסדות
אקדמאית ,רשויות ניקוז ונחלים ועוד.
סקר דגים ארצי
בשנת  2016המשיך ביצוע סקר דגים ארצי ארוך טווח .סקר זה החל בשנת  2014וצפוי
בתקופת זמן של חמש שנים לסקור את חברת הדגים במקורות המים הטבעיים בישראל.
מטרות:



ביצוע:



מעקב אחר חברת הדגים המקומיים של פנימיים בישראל
מעקב אחר חברת הדגים הפולשים בבתי הגידול בישראל
אפיון מצב הנחלים על פי חברת הדגים
בשנת  2016בוצע סקר הדגים באזור עמק המעיינות בנחלים אבוקה ,עין מודע ,נחל
הקיבוצים ,נחל עמל/אסי ,שמורת עין נזם ,עין טיון ,נחל סהרון ,נחל תבור ,ארבל
ואפיקי המים בעיינות חסידה.
המשך ביצוע  :2017באזורים שנותרו שפך הכנרת וגולן או בנחלי מישור חוף מרכזי.

סקר דו-חיים ארצי
סקר דוחיים בבריכות חורף מבוצע בקנה מידה ארצי משנת  .2015בסקר זה נבדק מצב
דוחיים והבריכות במעל  140גופי מים מדרום מישור החוף ועד צפון רמת הגולן.

שותפים :מחוז יוש ,מרכז ,צפון
מטרות


ביצוע:




מעקב אחר מצב אוכלוסיות דו-חיים בישראל
מעקב אחר מצב בריכות החורף בישראל
השנה כלל הסקר ובעקבותיו ניתוח הממצאים והדוח את מצב דו-חיים בישראל בשנת
 ,2016אפיון מידת השונות בין השנים  2016ו –  ,2015מעקב אחר מצב ארוך טווח
במצב דוחיים באמצעות השוואה למצבם לפני שני עשורים .בנוסף לכך ,פותח מדד
ערכיות לבריכות .השנה באמצעות שיתוף פעולה עם יחידת מורן בוצעה בדיקה
שכוללת גם תיאור מצב סטטוטורי של גופי המים (אילו תכניות קיימות בשטח).
הנספחים כוללים המלצות אקולוגיות וסטטוטוריות לממשק או שימור השטח.
המשך פעילות :בשנת  2017צפוי להתבצע סקר שלישי בקנה מידה ארצי ובעקבותיו
יגובש סיכום ראשון למצב דו-חיים בישראל (שמבוסס על מעקב של שלוש שנים
עוקבות)
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מדיניות וממשק לשילוב בין הדברת יתושים ושמירה על תפקוד ובריאות המגוון הביולוגי
בבתי גידול לחים -נחל שורק
מדיניות ומתודולוגיה להדברת יתושים אקולוגית בבתי גידול לחים ערכיים פותחה בשנת
 2013על ידי רט"ג בשיתוף המשרד להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע .בשנים אלו
מתקיימת פעילות שמטרתה הטמעה של המדיניות והמתודולוגיה החדשה .בשנת 2014
החלה הטמעה באגן נחל שורק .בשנת  2015החל פילוט ליישום המתודולוגיה בנחל.

שותפים :איגוד ערים לאיכות סביבה שורק -חבל יבנה ,המשרד להגנת הסביבה

מטרות


הטמעה של מדיניות הדברת יתושים ידידותית לסביבה ,כפי שהוגדרה וגובשה
במסמך מדיניות שפותח ע"י רט"ג ,הג"ס והחלה"ט (פורסם ב  ,)2013באגן נחל
שורק

ביצוע





בשנת  2016הוגש הדוח המסכם של שנת הפיילוט הראשונה
במהלך  2016הושלמה שנת פיילוט שנייה שיישמה את המלצות שלב א'
הופק סיכום שנת פעילות שנייה והפרויקט כולו.
בעקבות פעילות זו אומץ הממשק שנבחן ,וצפוי להתבצע בקנה מידה של הנחל כולו.

מדיניות וממשק לשילוב בין הדברת יתושים ושמירה על תפקוד ובריאות המגוון הביולוגי
בבתי גידול לחים -אגן הקישון
שותפים :רשות ניקוז ונחלים קישון ,המשרד להגנת הסביבה
מטרות


הטמעה של מדיניות הדברת יתושים ידידותית לסביבה ,כפי שהוגדרה וגובשה
במסמך מדיניות שפותח ע"י רט"ג ,הג"ס והחלה"ט (פורסם ב  )2013בנחלים שבאגן
נחל קישון

ביצוע






בוצעה התנעה מול רשות הניקוז
גיוס שותפים
תכנון שלבי העבודה
תכנון יום עיון לגיוס שותפים (איגודי ערים ,יחידות סביבתיות)
המשך ביצוע לשנת  :2017קיום יום עיון ,הפקה של מפת פוטנציאל התפתחות מפגע
יתושים ,קידום עבודה לאפיון מצב קיים והדרך ליישום המתודולוגיה חדשה ,תכנון
פיילוט בהתאם.
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אישוש אוכלוסיות בינון דור בישראל
בשנת  2016נמשכה הפעילות לאישוש אוכלוסייה של הדג בינון דור.
שותפים :מחוז צפון
מטרות

ביצוע

אישוש אוכלוסייה של הדג האנדמי והנדיר בינון דור בישראל







שחרור דגים שמקורם בגרעין הרבייה בנחלים אבוקה ,עין טיון ,שמורת עיינות חסידה
ונחל חדש בשמורת תל סהרון.
בוצעו סקרים אקולוגים בכל אתרי ההשבה על מנת לעקוב אחר הצלחה של פעילות
ההשבה .עד כה התקבלה עדות להתבססות הדגים בנחל סהרון החדש .
התקיים מפגש סיכום שנתי של צוות העבודה.
ליווי מקצועי של גרעין הרבייה.
המשך פעילות :המשך השבה לטבע ומעקב אחר מצב אוכלוסיות הדגים באתרי
ההשבה ,בכלל זה בירור מצב רבייה וגיוס דגיגים בנחל סהרון החדש

השבה של הדג נאוית כחולה לנחל הירקון
בשנת  2015החל פרויקט משותף עם רשות נחל ירקון הכולל השבה של הדג נאווית כחולה
לנחל הירקון.
שותפים :רשות נחל הירקון
מטרות


השבה של הדג נאווית כחולה לנחל הירקון

ביצוע




במהלך שנת  2016התקיימה רבייה בבריכת הנאווית הכחולה שבגדות הירקון ,בגן
לאומי מקורות הירקון
במהלך  2016בוצעו שתי העתקות של דגי נאווית מבריכת האקלום לנחל הירקון
המשך פעילות :במהלך אביב  2017צפוי ניטר ראשון לבדיקה של הצלחת הפעילות.
בהמשך (סוף קיץ) ובהתאם לממצאי הסקר צפוי העתקה שנייה של דגים מבריכת
האקלום לנחל הירקון.

מרכז לאומי לאקולוגיה של בתי גידול לחים
בשנת  2015החל המרכז הלאומי לאקולוגיה אקווטית את פעילותו באופן רשמי.
שותפים :המשרד להגנת הסביבה ,אוניברסיטת ת"א ,המרכז הלאומי לאקולוגיה אקווטית
מטרות


פיתוח תחום אקולוגיה אקווטית בישראל
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פיתוח ציינים לנחלי ישראל
פיתוח וביצוע תכנית ניטור ארוכת טווח להערכה של מצב אקולוגי של נחלי ישראל

פעילות (דיווח מפורט קיים בדוח ייעודי):







קליטה והכשרה של כח אדם לסיוע בעבודת השדה והמיון במעבדה
ביצוע סקרי שדה ב 17 -נחלים ובתי גידול לחים בנחלי אגן הכנרת (סקר השלמה-
יוני) ,נחל תנינים (סקר השלמה – מרץ) ,נחלי ים המלח (שמורות לחות – אפריל),
נחל קישון (ניטור סתיו  -ספטמבר) ,נחל דן (פורלים – אוגוסט).
מיון ,ספירה והגדרה טקסונומית של חסרי חוליות באתרי הדיגום .
שימוש במרקרים גנטיים לזיהוי טקסונומי של זחלי שעירי כנף ()Hydropsyche sp.
מאגן הכנרת
תחילת עבודה על מיפוי טיפולוגי של נחלי ישראל בשיתוף משרד UmwetBuro
 ,Essenגרמניה.
המשך פעילות :בשנת  2017צפוי להתחיל גם פיתוח ציינים ביולוגים למורד הירדן
ונחלים בעמק המעיינות (במימון קרן שטחים פתוחים) .כן צפוי להתחיל פיתוח ציינים
לנחלים באגן נחל הירקון (במימון ושיתוף רשות נחל ירקון).

ממשק צבים רכים בשמורת החולה ובנחלי החוף
שותפים :מחוז צפון ,מחוז מרכז
מטרות:


פעילות

מעקב אחר מצב אוכלוסיות צבים רכים בחלי החוף בישראל ובשמורת החולה





בוצע סקר הטלות בנחלי החוף של ישראל
בוצע סקר לאפיון אתרי הטלה של צב רך בנחל תנינים
המשך פעילות :המשך סקרי הטלות בעונה

מחקר רבייה של חפרית מצויה בשבי
שותפות של רט"ג במחקר
שותפים :אוניברסיטת ת"א ,פרופ' שריג גפני
מטרות:



פעילות:

ברור תנאים מועדפים להחזקה וגידול של חפריות בתנאי שבי
בירור תנאים מועדפים להשריית רבייה של חפריות בתנאי שבי




גיוס תלמיד לתואר
אישור תכנית המחקר
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התחלת המחקר ,במהלך שנת  2016כבר החלה רבייה במערכות המחקר ובעקבותיה
שוחררו ע"י רט"ג ראשנים ובוגרים לטבע.
המשך פעילות :המשך המחקר ,בהתאם לתכנית מחקר מאושרת.

פיתוח תכנית לניטור נחל קנה
ליווי מקצועי של עבודה לפיתוח תכנית ניטור לבלי הגידול הלחים בשמורת נחל קנה
שותפים :מחוז יוש
מטרות:



אפיון מצב אקולוגי של המעיינות והנחל בשמורת נחל קנה
גיבוש תכנית לניטור כימי ,הידרולוגי וביולוגי

פעילות:




סקר הידרובילוגי החל בשנת  2015והושלם במהלך .2016
הופק דוח מסכם.
העבודה והדוח הוצגו לבעלי עניין בכלל זה נציגים מהמשרד להגנת הסביבה ,איגוד ערים
לאיכות סביבה יהודה שומרון.

סקרים נוספים שבוצעו ו/או הושלמו במהלך 2016






סקר לאפיון חברת דגי המים הפנימיים בנחל הבשור ,בשיתוף מחוז דרום .קרוטמן
 .2016הוגש לרשות הטבע והגנים.
סקר הידרוביולוגי בשמורות נחל הנעמן ,בשיתוף מחוז צפון .הסקר הושלם בשנת
 .2016הדוח יוגש בתחילת .2017
סקר חסרי חוליות שנתי בשמורת החולה וב 400 -דונם ,בשיתוף מחוז צפון .גורן,
 .2016הוגש לרשות הטבע והגנים.
סקר לאפיון מצב חברות הדגים בשמורת עיינות צוקים ,בדגש דגי אמנון שאוכלסו
בבריכות החדשות ,בשיתוף מחוז יוש .קרוטמן  .2016הוגש לרשות הטבע והגנים
סקר לבחינה של השפעות אקולוגיות של מדגה הפורלים על נחל הדן .הרשקוביץ,
אשכולי וווייס .2016 ,הוגש לרשות הטבע והגנים.

חוות דעת שגובשו והוגשו לבג"צ



השפעה של איסוף דגיגי בורי משפכי נחלים שבתחום שמורות טבע וגנים לאומיים.
צמחי מים פולשים בישראל.
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אקולוגיה של שטחים פתוחים
ניהול כתיבת ממשק גנרי לתיקי אתר
קידום תיק ממשק גנרי .תחום העיסוק היה ריכוז סוגי הממשק והנעת המערך המקצועי
לכתיבת הממשקים השונים.
תפקוד מסדרונות אקולוגיים לב השרון
יחד עם מרכז המועצות האזוריות והמועצה האזורית לב השרון וגופים נוספים כמו משרד
החקלאות והמשרד להגנת הסביבה ,אנו מקדמים פרויקט של שימור ושיפור תפקודים
שטחים חקלאיים במועצה האזורית לב השרון .בשנה הראשונה נערכו פגישות התנעה
והיכרות עם אנשי המועצה האזורית  -החל מראש המועצה ועד לחקלאים .הפרויקט מנוהל
בידי מר יצחק להב מהמועצה האזורית .רשות הטבע והגנים ביצעה סקר צומח ראשוני
בשטחי משאר טבעיים ובשטחי חקלאות על מנת להבין את הפוטנציאל הביולוגי-האקולוגי
בדבר יישומו של הפרויקט .בשנת  2015רשות הטבע והגנים ליוותה שנה אחרונה של ניטור
פרוקי רגלים ,זוחלים וצומח .דו"ח מסכם יצא במהלך .2016
סקר לס
כחלק מפרויקט מתמשך של סקירה והכרה טובה יותר של מערכות אקולוגיות באיום קודם
ביחד עם מכון דש"א וגופים נוספים סקר נרחב להכרת אזורי הלס בצפון הנגב .בשנת 2014
בוצעו מיפוי ראשוני והגדרת יעדים למהלך שנת  .2014בשנת  2015הושלם הסקר על ידי
צוות מכון דש"א בשילוב סקרים יעודיים לבעלי חיים אינדיקטוריים כמו זוחלים ,ויונקים קטנים
ופרוקי רגליים.
מחקר תפקוד מסדרון אקולוגי עמק חרוד
 .1בשיתוף עם מוסד הטכניון האגף משתתף בשני סקרים לקידום המסדרון האקולוגי
בעמק חרוד.מחקר במסגרת קרן נקודת חן בה נבחנת עמדת החקלאים לגבי יישום
פרקטיקות אקולוגיות בשטחי החקלאות.
 .2מחקר הבוחן את המצאי הביולוגי בשטחי החקלאות ,השטחים הטבעיים ושחי
הביניים – משארים.
מחקר שרותי מערכת אקולוגית
השתתפות במחקר הבוחן את שירותי המערכת האקולוגית במרחב הביוספרי מנשה ובדיקת
עמדת הציבור לרעיון של שירותי מערכת שונים .המחקר בוצע בשיתוף עם אנשי המרחב
ובהובלתם .המחקר מומן על ידי קרן נקודת חן ואף הוצג בכנס נקודת חן.
כתיבת מסמכי מדיניות


יצא כפרסום בעיתונות מדעית ,מסמך מערכות אקולוגיות :מסמך המבקש להגדיר
מערכות אקולוגיות בישראל ולבחון את מידת ייצוגן בשטחים מוגנים .המסמך מצביע
על מערכות אקולוגיות שאינן מיוצגות היטב בשמורות ושטחים מוגנים ובהם :לס,
חולות ,עמקים אלוביאליים ,הכנרת ,ים המלח ,מלחות החוף והכורכר והחמרה
במישור החוף.
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יצא לאור מסמך מסדרונות אקולוגיים :מסמך זה מבקש לתת כלים בידי מתכננים
סביבתיים וממליץ על שילוב הוראות תכנון ועבודה במסגרת תכנון של שטחים
פתוחים בישראל.
המדריך לניהול שטחים פתוחים במועצות האזוריות – תחום שטחים פתוחים סייע
בכתיבת שני פרקים במדריך פרק ניטור ופרק ממשק ובליווי הכתיבה של המדריך
עצמו.

ערכי טבע
פרויקט רב מערכתי ברט"ג האגף שותף ביצירת מפת 'אינטרסים' בה מוצגים השטחים בהם
נדרש היתר בעת הוצאת היתר בניה ,על פי תיקון ,101לעומת שטחים בהם יינתן היתר גורף
לפגיעה בערכי טבע .המיפוי נערך בסיוע יחידת ה  GISובשיתוף של כל האקולוגים
המרחביים והמחוזיים בקביעת הקריטריונים ושהשטחים השונים.

מסדרון אקולוגי מזרחי
בשיתוך עם הג"ס ,קק"ל משרד החקלאות ורט"ג הוגשה בקשה לקרן שטחים פתוחים.
הבקשה אושרה ופרויקט תכנון פתרונות לצווארי בקבוק במסדרון האקולוגי המזרחי (כביש
 65ועד למודיעין) יצא לדרך .במהלך שנת  2015נערכו דיונים ראשונים והתארגנות .מרבית
הפרויקט יבוצע ב .2016-17

הטמעת שיקולים אקולוגיים בחברות תשתית – צה"ל אג"ת
במסגרת פרויקטים משותפים לרט"ג ולחברה להגנת הטבע בדבר הטמעת שיקולים
אקולוגיים בחברות תשתית או בגופים מנהלי שטחים פתוחים נערך מסמך מול אגף התכנון
בצה"ל המגדיר הטמעת שיקולים אקולוגיים שונים בעת הפעלת תכניות בינוי ופיתוח בשטחי
מחנות צה"ל ובשטחים פתוחים בכלל .את הפרויקט הובילה האקולוגית אביב אבישר וליוו
אלון רוטשילד מהחלה"ט ותחום שטחים פתוחים רט"ג.

הטמעת שיקולים אקולוגיים בחברות תשתית – חברת החשמל
במסגרת פרויקטים משותפים לרט"ג ולחברה להגנת הטבע בדבר הטמעת שיקולים
אקולוגיים בחברות תשתית או בגופים מנהלי שטחים פתוחים נערך מסמך עם חברת
החשמל .את הפרויקט הוביל האקולוג רועי פדרמן וליוו אלון רוטשילד מהחלה"ט ותחום
שטחים פתוחים רט"ג .בשנת  2015התחיל פרויקט נוסף עם חח"י בהובלת האקולוג ניר
מעוז ובנוסף בשיתוף אגף שטחים פתוחים של הגנ"ס.
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הטמעת שיקולים אקולוגיים בחברות תשתית – נתיבי ישראל
במסגרת פרויקטים משותפים לרט"ג הגנ"ס ולחברה להגנת הטבע בדבר הטמעת שיקולים
אקולוגיים בחברות תשתית או בגופים מנהלי שטחים פתוחים נערך פרויקט עם נתיבי ישראל
להטמעת טיפול במינים פולשים לאורך תשתיות כבישים.

פרויקט מעברי בעלי חיים עם חברת נתיבי ישראל
חברת נתיבי ישראל ביחד עם האקולוגית ד"ר תמר אחירון ,מקדמת מחקר ויישום של שיפור
תפקודם של מעברים בכבישים המשמשים גם בעלי חיים .במסגרת מיזם זה שותף תחום
שטחים פתוחים במימון הכשרתם והפעלתם של אקולוגיים מומחים לתאור ובחינת תפקודם
של המעברים .כמו כן אני חלק מצוות ההיגוי של המחקר.

ניטור ים המלח
תחום השטחים הפתוחים שותף לפרויקט זה בניטור חברת העופות ופרוקי הרגליים .בשני
המקרים הניטור נערך בתחומי שמורות טבע .עיקר התכנית היא בדיקת השפעתה של
החקלאות והישובים על חברת הציפורים הטבעית לאזור .הניטור נערך על בסיס גרדיאנטים
של מרחקים מלב המטע והישוב כלפי השטח הטבעי .הוגש דו"ח ראשון .המשך דיגום עד
תחילת  .2018במהלך השנה הנוכחית נוספו עוד מספר חתכים כהשלמה לאלו שכבר קימים.

קרן הדוכיפת
תרומתו של תחום שטחים פתוחים בקידום ותיאום של מספר פרויקטים וכן בהשתתפות
בהנהלת הקרן לצד רעיה שורקי מנהל חטיבת קהל וקהילה.

מחקר משותף עם קק"ל קינון דורסים ביערות
מחקר שמומן על ידי קרן רט"ג-קק"ל המשותפת .בהובלת קק"ל נערכים סקרים לאיתור קיני
דורסים גדולים ביערות הנטועים והטבעיים שבאחריותם .לאור הצלחתו יגדל המחקר ויתפרש
על פני שישה יערות נוספים בצפון ישראל .כאמור ההובלה והמימון מעתה ואילך היא של
קק"ל .תחום שטחים פתוחים מהווה חלק מצוות החשיבה והליווי של המחקר.

קידום סקר לאורך בקעת הירדן
תחום סביבה קידם ביחד עם מחוז יו"ש סקר מקיף ופרטני לאורך בקעת הירדן .אזור מיוחד
וייחודי זה נתון לאיומי פיתוח חקלאות ופגיעה בטבע הייחודי שם .במהלך  2015נערכו
ההכנות והבטחת מקורות המימון הסקר יערך בשנים .2016-17
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ממשק צומח מעוצה בכרמל
תחום שטחים פתוחים היה חלק פעיל בהוצאת חוברת הממשק המורכבת והמיוחדת של
ממשק הצומח המעוצה בכרמל .הובלת הנושא הייתה של ענף היער.

הנהלת ענף היער – קק"ל
נציג רט"ג בפורום הנהלת ענף היער בשיפוט מחקרי שדה ומעבדה המוגשים להנהלת היער
של הקרן הקיימת.

כתיבת מערכי שיעור
נכתבו ארבעה מערכי שיעור לטובת קורס הכשרת עובדים פנימי .שני שעורים בדבר
המרכיבים האקולוגים החשובים לניהול אתרים קולטי קהל ושני שיעורים על שטחים פתוחים
בישראל.

אקולוגיה ימית (הים התיכון)
טיפול במכלול הנושאים הקשורים בשימור המגוון הביולוגי ובתי הגידול של הים התיכון:












קידום ופרסום מדיניות כוללת לשימור המגוון הביולוגי ובתי הגידול של הים התיכון.
קידום תכנון והכרזה של שמורות ימיות.
ביצוע סקרים לתיאור בתי הגידול והמגוון ובמקרה של פגיעה ממשית או צפויה בהם.
עידוד וביצוע סקרים ומחקרים בנושאים יישומיים לשימור סביבה ימית.
ייצוג הרשות בקשר עם גופים מחקריים וביצועיים ובכנסים ופעילויות בנושאים ימיים.
מענה תכנוני לתשתיות ומיזמי פיתוח בים (משלב התסקיר הסביבתי עד שלב התכנון
המפורט)
ייצוג רט"ג בוועדות תכנון :הועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחו"ף) במנהל
התכנון ,ייצוג רט"ג בועדות עורכים של התמאו"ת הרלוונטיות (תמ"א  34ב 2 2
התפלת מי ים ,תמ"א  37גז ,תמ"א  13למצוק החופי וכד').
קשר עם גורמי בינלאומיים רשמיים ואזרחיים (אמנת ברצלונה - MedPAN ,ארגון
שמורות הטבע הים תיכוניות וכד') לצורך קידום שיתופי פעולה במחקר ,ניטור,
אכיפה וחינוך וש"ט ימית בארץ.
קידום נושא הים בתוך רט"ג.
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ניטור שמורות ימיות
בוצעה השלמה ואנליזה לסקר מקיף שנערך בארבע שמורות טבע ימיות מוכרזות לאורך חופי
הים התיכון של ישראל שבתחומן קיים מצע סלעי קשה המאפשר קיום סקר וזואלי מסוג זה.
דרגת הפיקוח והאכיפה בשמורות מתשנה מפיקוח מקסימאלי ועד העדר פיקוח ייעודי
בתקופת הסקר .בעתיד ,עם הגברת האכיפה בשמורות הטבע (למשל של איסור הדיג בשטח
השמורות) ,ניתן יהיה לבחון את השפעת ההגנה בשטחי השמורות על חברות בעלי החיים
והצמחים לאורך זמן.
ראש הנקרה-אכזיב  -משתרעת מגבול ישראל לבנון ועד לחורבות נמל אכזיב ,מקו החוף ועד
למרחק של  2ק"מ מקו החוף (מערבה) ,וכוללת רצועת חוף מפורץ של כ 5 -ק"מ .שמורה זו
היא המגוונת ביותר בישראל מבחינת בתי הגידול וערכי הטבע שבה .ניתן למצוא בה טבלאות
גידוד ,חופים חוליים ,מערות ומחילות בסלעי החוף ובים ,רכס כורכר תת ימי ,איים סלעיים,
ו"קניון" תת-ימי (שאומנם נקרא כך ,אבל למעשה הוא קיר תלול של רכס הכורכר) .הסקר
המתואר נערך בשטח זה ,אך יש לציין כי לאחרונה אושרה הרחבתה של השמורה עד
למרחק  15ק"מ מערבה מקו החוף (וכן  1.8ק"מ נוספים דרומה) .השטח המערבי של
השמורה הוא ברובו קניון תת ימי עמוק וקרוב יחסית לחוף .באזור זה ניתן לפגוש מיני בעלי
חיים השוכנים בדרך כלל במעמקי הים הפתוח ,ואילו באזור זה מצויים בעומק של  50מ'
בלבד.
שקמונה  -שמורה נמצאת בחלקה הדרומי של העיר חיפה מהמכון לחקר ימים ואגמים בצפון
ועד לשפך נחל לוטם בדרום .השמורה הימית משתרעת מקו החוף ועד  1000מטרים מערבה
ממנו .בשקמונה שונית ייחודית הבנויה על ידי חלזונות ממשפחת הצינורנים (חלזונות ישיבים
היוצרים בית גידול מורכב בצורת כרכוב) בשמורה שני מינים עיקריים :הצינורן צינוריר בונה
(שבעשורים האחרונים אוכלוסיותיו הצטמצמו מאוד ,עד כדי העלמות כמעט מוחלטת)
ושילשולן משולש ,וכן מיני חסרי חוליות ודגים רבים המלווים אותם .בית גידול זה ייחודי
לחופי מזרח הים התיכון.
דור -הבונים  -השמורה משתרעת לאורך קו חוף של  3.5ק"מ בין הישובים נחשולים והבונים
ועד למרחק של  2ק"מ מקו החוף .קו החוף מפותל ,מפורץ ועשיר בגומחות ייחודיות ,ולאורכו
משתרעות טבלאות גידוד רחבות ומפותחות .השמורה מגנה על חתך מייצג של אזור הגאות
והשפל ובמקום מתקיים בית גידול עשיר באצות ובחסרי חוליות ,כולל מינים המאפיינים את
הכרכוב המפותח של הטבלאות ,שבעבר הלא רחוק היווה שונית צינורנים חיה ומפותחת.
בית הגידול של המצע הסלעי בשמורה משתרע מטבלאות הגידוד ועד לעומק מרבי של  6מ',
וממערב לו מצוי בית גידול של קרקעית רכה (חול וטין) עד לעומק של  21מ'.
גדור  -משתרעת מדרום גבעת אולגה ועד מכמורת ,במרחק של  300מטרים מערבה מקו
החוף .התמוטטויות מצוק הכורכר ברצועת חוף זו יצרה בתי גידול ימיים – חופיים בקו המגע
שלהם עם המים .טבלאות גידוד וסלעי חוף ,לגונות רדודות ומפרצי חוף חוליים המשמשים
להטלת צבי ים.
בשלוש שמורות טבע ימיות נוספות לא ניתן למצוא קרקעית סלעית ,ולכן לא נערך בהן סקר:
איי חוף דור ומעגן מיכאל ,שמורות ים אבטח ,ושמורת ים שקמה.
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מטרות הסקר
מטרת הסקר היא לבחון האם השמורות המוכרזות כיום מגנות על חברת החי והצומח
בשטחן .בהתאם לכך ,הסקר נערך בארבע שמורות טבע ימיות בעלות קרקעית סלעית לאורך
חופיה הים תיכוניים של ישראל במרכז ובצפון וכן באתרי ביקורת סמוכים לשמורות בעלי
מאפיינים פיזים דומים.
לסקר הוגדרו ארבע מטרות ספציפיות:
א.
ב.
ג.
ד.

להשוות בין חברות החי והצומח בתוך שמורות הטבע בים התיכון לשטחי ביקורת
דומים להן באופי הקרקעית.
ליצור רשימות מצאי כמותיות למינים המצויים בשמורות טבע.
לתאר את הדגמים המרחביים של חברות החי והצומח הימיים בעומק של עד כ – 30
מ' לאורך קו החוף הישראלי.
ליצור בסיס נתונים כמותי של החי והצומח המצוי כיום בשמורות הטבע לצורך
השוואה למצבן בעתיד.

סקר ים עמוק  -בתי גידול נדירים בקרקעית הים התיכון – גני ספוגים בעומק  70-140מ':
גני הספוגים בעומק המזופוטי התפתחו על קרקע סלעית ועל כן היה קשה עד כה לחקור
ולדגום את האזור הזה .השימוש ברובוט תת ימי )Remotely Operated Vehicle (ROV
המצויד בזרוע דיגום ומצלמות בעלות רזולוציה גבוהה ,מאפשר לנו לחקור לראשונה בית
גידול ייחודי זה ,לבצע סקרים כמותיים ואף לאסוף דוגמאות לצורך הגדרה ואפיון של חברת
הספוגים.
עד כה בוצעו יחד עם המחלקה לספוגים של פרו' מיכה אילן מהמחלקה לזואולוגיה
באוניברסיטת ת"א שמונה הפלגות מחקר בשלושה אתרים :הרצליה ,ראש כרמל ועתלית.
בעוד שהרצליה הוא האתר בו מאמץ הדיגום היה הגדול ביותר עד כה ,באתרים ראש כרמל
ועתלית נערכו סקרים ראשוניים בלבד .בהמשך המסמך יוצגו מאפייני שלושת האתרים
שנדגמו בחלק מההפלגות נערך סקר כמותי שמטרתו לאפיין את חברת הספוגים בצורה
מפורטת ואלו בחלק מההפלגות בוצע דיגום של הספוגים הבולטים ביותר על מנת שניתן
יהיה להגדיר אותם )לא ניתן להגדיר ספוגים מצילום בלבד( .מהנתונים שנאספו עד כה
בהרצליה )במסגרת סקרים קודמים ועבודת המוסמך והדוקטוראט של טל אידן( ,עולה
שקיימת חפיפה מעטה מאוד בהרכב חברת הספוגים המאפיינת את גן הספוגים המזופוטי
בהשוואה למים הרדודים )  0-30מ'( ,והוא מאכלס מינים שנמצאו בעבר במים הרדודים
ואינם מצויים בהם עוד .ממצאי המחקר הגדילו את מספר מיני הספוגים הידוע לחופינו וייתכן
שביניהם נמצאים גם מינים החדשים למדע.
גני ספוגים אלה נמצאים תחת איום אנתרופוגני ממשי וקבוע ,עקב פעילויות שונות
שמתבצעות באזור כגון ,קידוחי גז ודיג באמצעות סוג חדש של רשתות מכמורת אשר
מאפשרות לעבוד גם על קרקע סלעית .אנו צופים שהלחץ האנתרופוגני על בתי גידול אלו לא
רק שלא יפחת ,אלא אף יתעצם ולכן יש צורך ממשי לחקור את גני הספוגים באתרים השונים
ולאפיין אותם .המידע שנמצא בידנו כיום כבר שימש לצרכי הגנה על האתר בהרצליה ואנו
מקווים שהמידע הנוסף שמחקר זה יספק אודות חשיבותם האקולוגית של גני הספוגים
באתרים הנוספים ,יסייע למקבלי ההחלטות בבואם לשקול להכריז על אזורים אלו זה
כשמורות ימיות .
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מינים פולשים
סקר הבוצית המגוונות וממשק הטיפול –
בוצע סקר המשך לסקרי מעקב אחר התישבות הבוצית המגוונת על טבלאות הגידוד
בשמורת דור הבונים .תוצאות הסקר שנערך בשנת  2013מצביעות על הופעה לא אחידה של
הצדפות הפולשות מהמין בוצית מגוונת (  ) B. pharaonisבאזור שנבדק ועל יצירת מרבדים
בהם ניכרים אחוזי כיסוי גבוהים של הצדפות .מרבדים של הצדפות נצפו בחתכים צפוניים
ודרומיים כאחד .באזור הדרומי נדגמו יותר ריבועי דיגום שבהם לא נצפו הצדפות כלל מאשר
באזור הצפוני אך התוצאות שהתקבלו אינן מובהקות מבחינה סטטיסטית .מההיבט
הגאוגרפי ,הגדרת האזור הצפוני והדרומי בתחומי השמורה החופית דור-הבונים (המשתרעת
על קטע חוף של כ 2 -ק"מ) הינה שרירותית.
בהקשר של אפיון חברת החי והצומח בחתכים שבוצעו על גבי טבלאות הגידוד ניתן להסיק
מגרף ה( MDS -ראה איור  )12כי מלבד ריבועי הדיגום המזרחיים ביותר ,השונים בהרכב
החברה משאר הריבועים ,לא ניתן לקבוע מאפיינים ייחודיים לריבועי דיגום שנדגמו במרחקים
שונים על ציר מזרח-מערב על טבלאות הגידוד .ריבועי הדיגום המזרחיים ביותר ,גובלים
באזור העל כרית וסביר להניח שתנאי הסביבה מכתיבים בהם הרכב מינים שונה מאשר
בשאר הריבועים.
לגבי השפעת אחוזי הכיסוי של הבוצית המגוונת על עושר ומגוון המינים ניתן להסיק כי ככל
שאחוז הכיסוי בבוציות עולה ,ניכרת מגמה (מובהקת) של ירידה בעושר המינים .ועלייה
(מובהקת) באחידות של הרכב המינים .לא נמצא הבדל במגוון המינים כפונקציה של הכיסוי
בבוציות.
בהקשר תוצאות הנ"ל ,כאשר אחוז הכיסוי של הצדפות עלה מעל  20%לא נמצאו בריבועי
הדיגום בעלי החיים הבאים :הצלחית  ,.Patella spהחלזון  triquerter Vermetusובלוט
הים מהמין  .Chtamalus stellatusגם אחוז הכיסוי של האצה  Laurencia papillosaהיה
נמוך יותר כאשר אחוז הכיסוי של הצדפות היה גבוה .לפי הפרסום של Lipkin & Safriel
 ,)(1971שאפיינו לראשונה את הרכב החברה בחוף הסלעי הישראלי .טבלת הגידוד
הנשטפת ונחשפת לסרוגין( ,מייצגת למעשה את גובה פני הים) ,התאפיינה כחגורת המינים
 Vermetusו .Laurencia papillosa-נראה כי תוצאות הסקר הנוכחי מדגימות כי המין
הפולש ,הבוצית המגוונת  ,B. pharaonisדוחק מינים אלה במקומות בטבלת הגידוד בהם
הוא מכסה חלק נרחב מהשטח ,ובכך גורם לשינוי בהרכב חברת החי והצומח שהיתה
אופיינית טרם הגעת המין הפולש.
בנוסף ,חשוב להזכיר כי  B. pharaonisמאכלסות גם אזורים של תת-כרית ולפיכך כדאי
לבחון את נוכחותן והשפעתן על הרכב חברת החי והצומח גם באזור זה.
מאנליזה השוואתית שנערכה בין נתוני דיגום שנערך בשנת  2008לבין נתוני הדיגום הנוכחי
עולה כי נוכחות הבוציות הפכה להיות דומיננטית ביותר מאז שנת  .2008בשנת  2008ב1-
מכל  5ריבועי דגימה נמצאה הבוצית המגוונת ,ואילו בשנת  2013בכמעט  2מתוך כל 3
ריבועי דגימה נמצאו צדפות אלה.
לאור תוצאות ההשוואה בין נתוני השנים  2008ו 2013 -ולאור ניתוח הנתונים שהוצג בסקר
הנוכחי ניתן להסיק כי קיימת מגמה הדרגתית של השתלטות של הצדפה הפולשת על פני
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טבלאות הגידוד בשמורת דור-הבונים תוך כדי השפעה על הרכב מיני חסרי החוליות והאצות
שבסביבתה.
שת"פ עם משרד החקלאות – כלובי דגים בים התיכון –
בשיתוף עם משרד החקלאות והחברה להגנת הטבע הוצאנו חוברת בנושא כרישים וטורפי
על נוספים והאינטראקציה שלהם עם כלובי דגים ,כולל הצעות לממשק ולמיתון נזקים
לחקלאות ולסביבה ,לטובת מגדלי הדגים ומקבלי ההחלטות.
בתי גידול בקרקעית הים –
בשיתוף עם החלה"ט הוצאנו חוברת המיועדת למקבלי החלטות המתארת את בית הגידול
של הקרקעית החולית בים התיכון לטובת קידום השמירה על אזורים בעלי קרקעית כזו.
היחידה הסביבתית (האגף לניטור סביבתי)
היחידה הסביבתית (אגף בחטיבת המדע) ,מהווה זרוע לביצוע משימות תכניות עבודה
(בשטחים פתוחים) עבור המשרד להגנת הסביבה ,משרד הבריאות ורשות המים .פקחי
היחידה מבצעים משימות ניטור ,פיקוח והסדרה בתחומי המים ,שימוש בחומרי הדברה,
שימוש בקולחים וטיפול הרשויות במניעת מטרדי מזיקים .היחידה עוסקת גם בביצוע סקרים
(סביבה ,סיכונים) הידרולוגיים ,בעיקר עבור גופים מוסדיים וממשלתיים ,ואף רכשה ניסיון
מקצועי רב בתחום .לעובדי היחידה ,סמכויות אכיפה המוקנות מתוקף החוק לפקחי רשות
הטבע והגנים .למיעוטם גם סמכויות נוספות מתוקף פקודת בריאות העם וחוק המים.
ביחידה קיים מאגר מידע המטופל בקפדנות ובמקצועיות (מערכת "ניטורן" שבה נתונים
כימיים ופיזיים ,אודות מרבית גופי המים ,מתקני טיהור שפכים ומאגרי הקולחים) .המאגר
משמש כלי חשוב ללימוד מגמות ולהפקת דוחות ,ומסייע להצגת בעיות בפני מקבלי החלטות.
מאגר מידע זה מלווה את העשייה במרבית התחומים בהם עוסקת היחידה.

פעילות היחידה הסביבתית
ביחידה פועלים חמישה צוותים המאורגנים תחת תחומי עיסוק .בכל צוות בין  3ל  10פקחים
האחראים כל אחד באזורו על כל הנושאים שנקבעו בתכנית העבודה של הצוות .בכל צוות,
משמש אחד הפקחים גם כראש צוות (תחום).
ביולי  ,2015הקימה היחידה הסביבתית ,במסגרת שת"פ בין המשרד להגה"ס ,רט"ג ,משרד
החקלאות וגורמים נוספים ,צוות ארצי לטיפול במינים פולשים .בשלב הראשון נקבע כי
הצוות יעסוק בריסון התפשטות הצמח הפולש אמברוסיה מכונסת .לצמח זה תכונות
שרידות והתאמה למגוון בתי גידול והוא מתפשט בקצב מהיר מאוד .הצמח גם אלרגני מאוד
ויכול לגרום לתופעות גרד ,קוצר נשימה ,פריחה ועוד (כ  25%מהאוכלוסייה מפתחים רגישות
לצמח)  .הצוות פועל בכל הארץ.
לב פעילותה של היחידה הסביבתית הוא ביצוע תכניות עבודה עבור הגופים המממנים .בין
תוצרי העבודה ,בולט איסוף נתונים ומידע ,עיבודו והעברתו כדוחות מקצועיים למקבלי
ההחלטות .המידע שנאסף ,עוסק בתחומים של תשתיות איסוף ,טיפול והולכה של שפכים
וקולחים ,איכויות מים עיליים ברחבי הארץ (בהם נחלים ,מאגרי קולחים ,מתקני טיפול
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בשפכים ומקווי מים טבעיים כמעיינות ובריכות חורף) ,שימוש בקולחים בהשקיה בחקלאות,
מטרדי יתושים ולישמנייה ,שימוש בחומרי הדברה בקרבת מגורים ועוד.
היחידה תורמתת גם באכיפת החוק תוך שיתוף פעולה עם רפרנטים רלוונטיים במחוזות
המשרד להגה"ס ,פקחי המשטרה הירוקה וגופי אכיפה נוספים .למערכת המידע מוזנים גם
מכתבי התראה על מפגעי זיהום מים וזיהום סביבה ומשמשים נדבך נוסף הן בתיקים
משפטיים המוגשים ע"י המשרד להגה"ס/בריאות כנגד חשודים והן כמידע היסטורי על אירועי
זיהום והשלכותיו בסקרים ובדוחות.
בימים אלו ,כמידי שנה ,אנו שוקדים על כתיבת ועריכת הדוחות השנתיים של צוותי הניטור
עבור אגפי המשרד להגה"ס ,משרד הבריאות ,רשות המים ,וגופים נוספים עבורם אנו
פועלים.
מרכיב חשוב נוסף בפעילות היחידה עוסק בהשתתפות בוועדות ובגופי התכנון השונים
הדנים בנושאי מים (צווי הרשאה ,ועדות משנה לביוב ,וועדות להטלה ולהזרמה לים ,מתקני
טיהור שפכים ,שיקום נחלים ,שימוש בחומרי הדברה ,מניעת מטרדים ממזיקים) ותורמים
מהידע והניסיון שנצבר לתהליכי קבלת החלטות ,לעיתים רבות תוך התנעת תהליכים
המסייעים להסרת המפגעים.
תכנית העבודה של היחידה כוללת גם פעילות עבור רשות המים .תכנית זאת כוללת דיגום
מאגרי קולחים שלאחרונה שולבה (בהסכמה הדדית) בתכנית דיגום המאגרים של המשרד
להגנת הסביבה ,וכן ניטור של שלושה מפעלי החדרה (לשתייה) והשבה (לחקלאות) של מי
שיטפונות.
בתחום הסקרים והמחקרים ההידרולוגיים ,עוסקת היחידה בפרויקטים הקשורים והתומכים
בשמירת טבע וסביבה .בולטים בהם סקרי הקולחים הארציים ,סקר התפשטות הזיהום
התעשייתי בנאות חובב וסקרי המעיינות שבשנה האחרונה שולבו בהם גם ניטור
הידרוביולוגי.

תחומי היחידה הסביבתית ופעילותם:
תחום ניטור מים ונחלים
(עבור אגף מים ונחלים במשרד להגה"ס ,אגף איכות מים ברשות המים)
בתחום  3.5עובדים .עיקר הפעילות מתבצעת עבור אגף מים ונחלים במשרד להגנת
הסביבה ,ואגף איכות מים ברשות המים .הצוות מבצע ניטור ודיגום של מאגרים נבחרים
ותחנות קבועות בנחלים נבחרים ,טיפול באירועים חריגים ופיקוח על אגני היקוות הנחלים.
הפקחים מדווחים על מפגעים ("נוהל נחלים") ,יוצרים קשר עם הממונים במחוזות המשרד
להגה"ס ,כותבים דוחות אירוע ,ומכינים חומר תיעודי וממצאים המסייעים לפעולות האכיפה.
הצוות עוסק גם באיסוף מידע על איכויות מים עיליים ,בסקרים לבחינת פוטנציאל זיהום מים
במפעלי החדרה ואזורים רגישים (בשיתוף רשות המים) ,בליווי תכניות ושיקום נחלים ,בניטור
מצב ותקינות תחנות שאיבה ובאיתור ניצול מים לא חוקי (ממקורות טבעיים) .פקחי הצוות
פועלים גם בתחומי יהודה ושומרון ,בניטור נחלים מזוהמים ,בסקר מתקנים בהתיישבות,
בסקרי מעיינות ,בקידום הסרת מפגעים מהשטח ועוד.
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פעולות הדיגום והניטור מתמקדות בנושאים הבאים:
 נחלים  14 -נחלים ,פעמיים בשנה.
 בוצה – דיגום בוצה במתקני טיפול בשפכים – כ 30-בשנה.
 מאגרי קולחים – כ 270-בשנה.
 מתקני טיפול בשפכים – כ 80-מתקנים ,מרביתם פעמיים בשנה.
 סיוע באכיפה בתחומי הפעילות .סיוע למחוזות המשרד להגה"ס ולמשטרה הירוקה.
 סקרים למפעלי איסוף והחדרת מי נגר ומים שוליים.
תכנית העבודה מגובשת ביחד עם אגף מים ונחלים במשרד להגנת הסביבה ,ואגף איכות
מים ברשות המים.
שיתופי פעולה :ממוני מים ונחלים במחוזות המשרד להגה"ס ,מעבדות לאנליזות מים ,רשות
המים ,רשויות ניקוז ונחלים ,יחידות סביבתיות ,תאגידי מים וביוב ,וועדות סטטוטוריות,
מנהלי חברות ומתקנים בתחום ,מחוזות ומטה רט"ג.
מטרות :איתור וסילוק גורמי זיהום מהשטח ,ביצוע דיגום מאגרים ומתקני טיהור שפכים,
ניטור נחלים עיקריים לבדיקת מצבם ,ביצוע סקרי סיכונים למפעלי איסוף והחדרה של
נגר שיטפוני למטרות הפקת מים לשתייה ומים שוליים להשקיה .סיוע להגה"ס לביצוע
פעולות אכיפה.
ביצוע
 ניטור  14נחלים (כ  15נקודות דיגום) ,פעמיים בשנה
 דיגום בוצה בכ  30 -מתקני טיהור
 ניטור ודיגום כ  85מטש"ים
 ניטור ודיגום כ  230מאגרי קולחים
 ביצוע סיורים אגניים ,בחינת תכניות תשתית.
 סיוע למחוזות רט"ג בייעוץ מקצועי.
פרסום :דו"ח שנתי מסכם לשנת  2015הוגש לאגף מים ונחלים במשרד להגה"ס בתחילת
אפריל  2015והוא מוצג באתר המשרד .דוחות מפעליים לשנת ( 2015נחלי מנשה ,נחל
שקמה ונחל בשור) הוגשו לרשות המים במהלך הרבעון הראשון של שנת  2016והם מוצגים
באתר רשות המים .בימים אלו אנו מסיימים את עריכת הדוח השנתי המסכם לשנת .2016
תחום סביבה חקלאית
(עבור אגף סביבה חקלאית במשרד להגה"ס)
בתחום  3עובדים .עיקר הפעילות עבור המשרד להגנת הסביבה ,אשכול תשתיות ואשכול
חומ"ס .פקחי הצוות עוסקים בעיקר בפיקוח על יישום חומרי הדברה בקרבת מגורים ,בבקרה
על מחסנים של חומרי הדברה ,פיקוח על הטיפול בתשטיפי הריסוס ,הן במרססי הקרקע והן
במנחתים .פקחי התחום עוסקים גם בטיפול ובפיקוח בנושאים :היתרי רעלים ומחסני רעלים,
פיקוח חנויות ,ליווי פעולות באירועי חומרים מסוכנים ,פניות ותלונות הציבור על ריסוסים
חקלאיים ,פיקוח ריסוסים מהאוויר ,פיקוח חיטויי קרקע ,אירועי הרעלות ,הדרכות והרצאות
לחקלאים ולתושבים הגרים בסמיכות לשטחים חקלאיים ,סיוע להגה"ס בקידום תקנות בנושא
ריסוסים וחיטויי קרקע בסמיכות של שטחים חקלאיים למגורים .משימה גדולה וחשובה
נוספת הנה מיפוי נקודות פסולת חקלאית.
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ביצוע המשימות נקבע ומתואם על פי תכנית עבודה שנתית הנקבעת ע"י מנהל אגף סביבה
חקלאית במשרד להגנת הסביבה ואגף חומ"ס .מידי שנה ,מדווחת הפעילות ע"י דוחות
רבעוניים ודוח שנתי מסכם.
שיתוף פעולה :אגף סביבה חקלאית ,אגף חומ"ס בהגה"ס ,מחוזות הגה"ס ,מחוזות ומטה
רט"ג ,חקלאים ופונים ,ועדה בינמשרדית לאישור חומ"הד.
מטרה :איסוף נתונים על אירועי ריסוס בקרבת מגורים ,ניטור הטיפול בתשטיפים בריסוסי
קרקע ואוויר ,ביקורות במחסני ובחנויות חומרי הדברה לרישוי ,פיקוח חיטוי קרקע ,הדרכות
והרצאות לחקלאים .איסוף נתונים אודות פסולת ומפגעים שמקורם בחקלאות.
ביצוע
 ביצוע המטלות ע"פ הנחיות האגף וצרכי המחוזות בהגה"ס ,סיוע לרט"ג באירועי הרעלות
בעלי חיים.


סיוע לאגף חומ"ס בכתיבת עדכון לתקנות.



סיוע לאגף סביבה חקלאית בעדכון תקנות ריסוס בקרבת מגורים.



סיוע למחוזות רט"ג וריכוז נתוני הרעלות.

פרסום :דוחות רבעוניים ,דוח פעילות שנתי לסיכום פעילות הצוות .הדוח מפורסם באתר
האינטרנט של המשרד להגה"ס.
תחום לחימה במזיקים
(עבור אגף בקרת שימוש בחומרי הדברה ומזיקים במשרד להגה"ס)
בתחום  6עובדים .תכנית העבודה השנתית של תחום לחימה במזיקים נקבעת ע"י המשרד
להגנת הסביבה ,האגף לבקרת שימוש בחומרי הדברה ומזיקים .עיקר הפעילות מתבצעת
עבור אגף זה .מיעוטה ,עוסקת בסיוע לפעולות רט"ג למניעת צייד לא חוקי המתבצע ע"י
עובדים זרים בחקלאות .גם השנה ניתן דגש לסיוע בפעילות הקשורה למדבירים .הצוות נותן
גם מענה למשימות נוספות ומזדמנות ע"פ הנדרש מהמשרד להגה"ס.
בתחום היתושים  -עובדי התחום עוסקים בפיקוח על הפעולות המתבצעות ע"י הרשויות
המוניציפליות למניעת מטרדי יתושים (איתור דגירות זחלים ,ביקורות באתרים מועדים ע"פ
תכנית ,דיגום זחלי יתושים ויתושים בוגרים) .הפקחים מדווחים על המפגעים לממונים
ומוודאים טיפול באמצעות הרשות המקומית .במידת הצורך וע"פ הנחיות הממונים במחוזות,
הפקחים מבצעים גם מלוי ומסירה של הוראות מנהליות והודעות תשלום קנס .הפעילות
תומכת בפעילות הרשויות למניעת תחלואה במחלות המועברות ע"י עקיצות נקבות יתושים
בוגרות הנושאות טפילים מחוללי מחלות.
בתחום הלישמנייה  -הצוות עוסק בלכידה וניטור נוכחות ופעילות של זבובי חול ,ובלכידה
ודיגום של יונקים החשודים כפונדקאים של המחלה .ע"פ הנחיות האגף ,מבצעים הפקחים
ליווי ,פיקוח והנחייה של היערכות ופעולות הרשויות והיישובים להסברה ומניעת נוכחות
בשנת  2016אושרה בממשלה הקצאה של
השפנים והזבובים הנגועים בסמיכות להם.
 40מלש"ח להמשך הפעולות לסילוק בתי גידול של שפני סלע .הצוות מלווה את התכנון לש
הרשויות לביצוע הפעולות.
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במהלך שנת  2017יגויסו עוד פקחים לפיקוח על ביצוע החלטת הממשלה.
בתחום הפיקוח לאיתור צייד לא חוקי המבוצע על ידי עובדים זרים בחקלאות (עו"ז)-
פעילות זו מבוצעת בעיקר בעונת החורף (דצמבר–מרץ) ,בה תחום ניטור היתושים כמעט
ואינו פעיל .בעונה זאת ,הצוות מסייע למחוזות רט"ג בפעולות תומכות מניעת צייד לא חוקי
ע"י עו"ז בחקלאות.
בתחום נמלת האש  -ליווי וסיוע לטיפול המוסדי בניסיונות לצמצום התפשטות נמלת האש.
בין השאר מבוצעות ביקורות במשתלות.
הפעילות בתחום הלישמנייה מבוצעת במסגרת החלטות ועדה בין משרדית (משרד הבריאות,
משרד הפנים ,משרד הביטחון ,המשרד להגה"ס ורט"ג) .תחומי הפעילות מחולקים באופן
הבא :משרד הבריאות – מעבדות ,המשרד להגה"ס  -מימון פקח צפון ופקח מרכז ודרום
וריכוז פעילות הצוות הבין משרדי ,משרד הפנים בליווי היישובים שבתכנית ורט"ג  -ליווי
מנהלי (ראש התחום ומנהל היחידה הסביבתית) ,ליווי והנחייה מקצועיים בתחום חיות
המאגר ע"י וטרינר הרשות ועוד.
הפעילות בתחום פיקוח למניעת צייד לא חוקי מבוצעת בהנחיית אשכול אכיפה במשרד
להגנת הסביבה ובתיאום הממונים במחוזות רט"ג ובחטיבת האכיפה ברשות.

שיתוף פעולה :מחוזות ומטה המשרד להגה"ס ,מעבדה ארצית לאנטמולוגיה ,בעלי תפקידים
בישובים ובמועצות שבהם מתבצעות פעולות ,תושבים ,מדבירים ,רט"ג – פקחים ,ממוני
אכיפה ,חטיבת אכיפה.
מטרה :בתחום המזיקים  -פיקוח על פעילות הרשויות בדגירות ובמטרדי יתושים למניעת
תחלואה .ניטור וטיפול במטרדים נוספים (כמו נמלת האש הקטנה) .מניעת תחלואה
בלישמניאזיס ע"י פעולות לסילוק פונדקאים ובתי גידול.
בתחום מניעת הצייד – מניעת צייד ע"י עובדים זרים בחקלאות ויצירת הרתעה.
בתחום המדבירים  -איתור ודיווח על ביצוע פעולות הדברה ללא רישיון ושלא ע"פ החוק.
ביצוע:


ליווי ופיקוח על פעולות לסילוק בתי גידול מיישובים שבתכנית ומסביבתם.



הצבת מלכודות ללכידת יתושים בוגרים וזבובי חול.



הצבת מלכודות ללכידת מכרסמים לבדיקת נשאות .



ניטור לאיתור דגירות יתושים.



ביצוע פעולות לאיתור מלכודות שהונחו ע"י עובדים זרים בחקלאות וחתירה לאיתור
הציידים והבאתם לדין ,השתתפות בפעולות יזומות ומוסדרות של מחוזות הרט"ג
בנושא.



איתור מודעות של מדבירים לא חוקיים והעברת המידע לממונים בהגה"ס.

פרסום :דוח שנתי מסכם לפעילות הצוות בתחום בקרת שימוש בחומרי הדברה ומזיקים –
מפורסם באתר המשרד להגה"ס .דוח שנתי מסכם לפעילות הצוות בתחום מניעת הציד ע"י
עובדים זרים בחקלאות (פנימי ,רט"ג)
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תחום איכות מים
(עבור המחלקה לבריאות הציבור במשרד הבריאות)
בתחום  10עובדים .הפעילות מבוצעת עבור משרד הבריאות ,המחלקה לבריאות הציבור.
פקחי התחום עוסקים בטיפול בהיתרי השקיה בקולחים ופיקוח על יישומם ,פיקוח ואכיפת
תקנות למניעת זרימה חוזרת (מזח"ים) ,דיגום נחלים וגופי מים (המשמשים לנופש) ,דיגום
מאגרים ומתקני טיהור שפכים.
עיקר תחומי הפעילות:
 השקיה בקולחים  -טיפול בבקשות חקלאים להיתר השקיה ,בדיקה והכנה לאישור.
פיקוח על ביצוע השקיה ע"פ תנאי ההיתר.
 ניטור נחלים ומקווי מים (המשמשים לנופש) – כ  20 -נחלים ומקווי מים שבהם
נקודות דיגום קבועות (ככלל ,אחת לחודש ופעמיים בחודש לקראת חגים ובחופש
גדול) .בנוסף ,דיגומים באירועי זיהום.
 פיקוח למניעת זרימה חוזרת של חומרי הדברה ודישון למערכות מי שתיה.
 ליווי תהליכי אכיפה ,השמדת יבולים מסוכנים ,השקיה בקולחים ללא היתר ,השקיית
חלקות א' בקולחים ללא היתר וכדומה.
 בדיקת תכניות להרחבת השימוש בקולחים ,תכניות תשתית ומשימות מיוחדות ע"פ
הנחיות מהנדסי המחוזות.
 סיוע למחוזות רט"ג במניעת צייד ובפיקוח.
שיתוף פעולה :מחוזות משרד הבריאות ,מחוזות המשרד להגה"ס ,מחוזות ומטה רט"ג,
חקלאים ,אגודות חקלאיות ,אגודות ותאגידי מים ,רכזי מים ורכזי ענפים ביישובים.
מטרה :מניעת תחלואת הציבור ממזון המושקה בקולחים ,הבטחת בריאות הציבור משכשוך
במקווי מים טבעיים באתרים פתוחים ,מניעת אירועים חמורים של זליגת חומרי דישון
והדברה למערכות מי שתייה.
ביצוע
 כ  4200 -היתרים בשנה (המשך מגמת עלייה).
 כ –  200התקנות חדשות (הערכה) של מונעי זרימה חוזרת (מז"ח) בעקבות פעולות
פיקוח ובדיקה.
 55 נקודות דיגום לחודש של מקווי מים טבעיים לשכשוך.
פרסום :דוח שנתי מסכם של פעילות הצוות .מפורסם באתר משרד הבריאות.
תחום סקרים ומחקרים הידרולוגיים
הצוות מונה שלשה וחצי עובדים קבועים .עיקר פעילות הצוות הוא ביצוע סקרים בנושאים
הבאים :שי מוש וניצול מי קולחים וכימות תרומת מלחים ומזהמים אחרים לקרקע (עבור
רשות המים) ,סקרים סביבתיים לאפיון סיכונים לקידוחי הפקת מי תהום ותשתיות הולכה
(עבור חברת מקורות) ,התפשטות הזיהום התעשייתי לאורך נחלי באר שבע והבשור (עבור
מועצה תעשייתית נאות חובב) ,ניטור השפעות תחנת כוח פנים ארצית חגית (עבור חברת
החשמל) ,ניטור נחלי יהודה ושומרון (עבור המשרד להגה"ס וקמ"ט איכו"ס במנא"ז) ,ניהול
ועדכון מאגר מידע אודות איכויות וכמויות מים במתקני טיהור שפכים ומאגרי קולחים.
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מעבר לכל אלו ,תורם תחום סקרים ומחקרים ליכולות התיעוד ,עיבוד הנתונים ,ההצגה
הגרפית והממוחשבת של דוחות הצוותים האחרים ביחידה הסביבתית .עבודות ופרסומים של
הצוות זוכים לשבחים ולהערכה רבה.
שיתוף פעולה :רשות המים ,השירות ההידרולוגי ,חברת חשמל ,המשרד להגה"ס ,מועצה
תעשייתית נאות חובב ,המנהל האזרחי ביהודה ושומרון ,רט"ג ,מקורות ,ידידי כדוה"א,
אקדמיה וגופים ירוקים.
מטרה :ביצוע סקרים סביבתיים לאיתור השפעות של תשתיות טיפול ,איגום והולכה של
שפכים וקולחים על הסביבה ולאיתור מזהמים פוטנציאליים למקורות ומתקנים של מי שתייה.
כתיבת המלצות והנחיות לטיפול במזהמים.
ביצוע:
 סקר מתקנים ותשתיות ביוב ושפכים בהתיישבות הישראלית באיו"ש עבור קמ"ט איכו"ס
במנהל האזרחי (דו שנתי).


סקר קולחים ארצי עבור רשות המים (דו שנתי).



סקרי סיכונים לקידוחי הפקה ולתשתיות הולכה של מי שתיה.



סקר התפשטות הזיהום התעשייתי לאורך נחלי באר שבע והבשור .מבוצע עבור מועצה
תעשייתית נאות חובב (שנתי).



ניטור השפעות תחנת הכוח חגית על שמורת טבע נחל תות .מבוצע עבור חברת החשמל
(שנתי).



סקרי מעיינות.



ניטור מעיינות כוכב הירדן .מבוצע עבור חב' כוכב -אנרגיה שאובה.



עומסי מזהמים בנחלי יהודה ושומרון .מבוצע עבור השרות ההידרולוגי (שנתי).



ניטור נחלי יהודה ושומרון עבור המנהל האזרחי (דו שנתי).

פרסום :כל הסקרים שלעיל פורסמו .חלקם נגישים באתרי האינטרנט של הגופים
המזמינים.

צוות ארצי לטיפול במינים פולשים (אמברוסיה מכונסת)
בצוות  5עובדים .ב  1 -ביולי  ,2015החל את עבודתו צוות ארצי חדש לטיפול במינים
פולשים .צוות זה הוקם ביחידה הסביבתית ,בהמשך ליוזמה משותפת של המשרד להגנת
הסביבה ,משרד החקלאות ורשות הטבע והגנים .פעילות הצוות מתרכזת במין אמברוסיה
מכונסת ,ופועלת לריסון התפשטותו ולהפחתה משמעותית בנוכחותו בשטחים הטבעיים
והפתוחים .במהלך  ,2016טיפל הצוות בכ  325-מוקדים .הצוות עובד ע"פ פרוטוקול טיפולי
שהותאם לצמח זה ע"י דר' טוביה יעקובי ,המשמש יועץ למיזם ודר' ז'אן מארק דופור-דרור.
פעולות הצוות מתואמות עם הגופים שהשטח המטופל נמצא באחריותם ועם גורמי שטח
נוספים.
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המימון לפעולת הצוות מגיע מתקציבי המשרד להגה"ס ותקציבי בג"ח .פעילות הצוות
מתועדת וממופה ומפורסמת בדוחות חודשיים ותקופתיים המופצים לכל הנוגעים בדבר.
במהלך  2016חוזק הקשר מול קמ"ט איכו"ס וחקלאות במנא"ז לקידום הטיפול בשטחי B
ביהודה ושומרון וכן נוצר קשר עם איגודי ערים לאיכו"ס בהתיישבות הישראלית .החלו מגעים
ליצירת קשר עם גורמי הגה"צ של הרש"פ לקידום שת"פ גם באזורים שבאחריותם.
משרד היחידה
משרד היחידה מטפל:









בהתקשרויות החיצוניות של היחידה ובטיפול בהסכמים.
בגיבוש ובבחינת תכניות העבודה מול הגורמים החיצוניים.
בקשרים מול הרפרנטים במשרדים להם אנו נותנים שירות.
במתן מעטפת אדמיניסטרטיבית (כספים ,ציוד ותקשורת ,רכבים ומחשוב) לפעילות
הפקחים.
בקליטה ,הכשרות והנחיות העובדים.
בטיפול בהיבטים בטיחותיים וביטחוניים.
בטיפול בבעיות ובצרכים המתעוררים הן בקרב הפקחים והן בקרב הרפרנטים.
מנהלת משרד היחידה עוסקת גם בבדיקת כל החשבונות ובהזנת נתונים למאגר
המידע.

פקחי היחידה הסביבתית – סיוע למשימות רט"ג








ייעוץ וסיוע מקצועי– חלק מפקחי היחידה חברים בהנהלת המחוזות ומהווים את
העוגן המקצועי בתחומי עבודתם .פקחי היחידה משמשים יועצים מקצועיים למחוזות
רט"ג בכל הקשור לתחומי עיסוקם .הם נקראים לסייע ולחוות דעתם בבדיקת תכניות
תשתית ,באירועי זיהום והרעלות ,בניטור וטיפול במינים פולשים ,בשיקום בתי גידול
לחים ועוד.
השתתפות בוועדות  -פקחי היחידה משתתפים בוועדות מקצועיות ובאמצעותם
משפיעים ומסייעים לעבודת המחוזות.
סיוע לעבודת השטח  -הפקחים משתתפים גם בפיקוחי מטיילים ,פיקוחי צייד,
סקרים וספירות ,מסייעים בכוננויות ובכיבוי שריפות ובכל תחום נדרש אחר.
פעילות בתחום עו"ז  -גם השנה ,ראויה לציון מיוחד תרומת צוות הדברה ומזיקים,
ואתם פקחים נוספים מהיחידה ,למניעת צייד ע"י עובדים זרים בחקלאות .פקחים אלו
פועלים בכל שנה ,באישור ובמימון סמנכ"ל אכיפה במשרד להגה"ס ,במשך  4חודשי
החורף (שאז פעילות המזיקים נמצאת ברמה מינימאלית) בהיקף של כ80% -
במניעת צייד ובשאר חודשי השנה בהיקף של כ –  .20%לתרומתם זו ,השפעה
גדולה מאוד על ההרתעה וצמצום היקף התופעה והיא מצטרפת למאמץ הכלל רשותי
בנושא.
צוות סקרים ומחקרים  -גם פעילותו המקצועית של צוות הסקרים והמחקרים ביחידה
הסביבתית ראויה לציון .הצוות מסתייע בפקחי היחידה בעבודותיו בשטח ,ותומך
בפעילות המקצועית המתבצעת ביחידה .לצוות גם תרומה גדולה למיצוב הרשות
כגוף היודע לבצע עבודות סקר ומחקר סביבתיים רב תחומיים באופן מקצועי ,מעמיק
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וטוב .למידע ולידע הנצברים תוך עריכת סקרים אלו ערך רב תוך שהם מייצרים
תצריף רב שכבתי ורב נושאי של נתונים אודות תשתיות טיפול והולכה ,מזהמים,
ערכים רגישים ותכונות ונתוני שטח וכדומה.
פקחי היחידה הסביבתית זוכים לשבחים ולהערכה רבים על תרומתם לעבודת
המחוזות.
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עיקרי פעילות חטיבת מדע 2017

מדען ראשי
בשנת  2017יקודמו פעולות לשיקום שמורת עברונה.
נמשיך בהתמדה בשיקום בתי גידול לחים ,בהתאם לתכניות הרב שנתיות.
נביא לתפקוד ופעילות את תיק האתר הגנרי.
התחלנו בפרויקט מחקר  4שנתי במסגרת התכנית האירופית  ,horizon 2020יחד עם עוד
כ 45-שותפים נוספים מרחבי העולם ושותפים מאוניברסיטת בן גוריון.
נקדם גני מקלט לצמחים בסכנה.
נקדם תכניות אסטרטגיות לטיפול במינים מתפרצים.
נקדם פעולה משולבת עם הג"ס ,קק"ל ומדענים באקדמיה במסגרת המארג ,ויפורסם דו"ח
מצב הטבע השנתי.
נפעל יחד עם החברה להגנת הטבע לקידום  mainstreamingשל נושא המגוון הביולוגי.

אגף אקולוגיה
שימור צמחים בסכנת הכחדה
התכנית לשימור צמחים אדומים היא רב-שנתית .במהלך  2017מתבצעת הרחבה והמשך
הפעילות בכל אחד מהסעיפים בדו"ח פעילות .2016
שימור בעלי-חיים בסכנת הכחדה
התכניות לשימור וניטור בעלי-חיים בסכנת הכחדה הן רב-שנתית .במהלך  2017מתבצעת
הרחבה והמשך הפעילות בכל אחד מהסעיפים בדו"ח פעילות  .2016ב 2017-קיים מיקוד
לקידום עדכון הסטטוס האדום של כלל החולייתנים בעזרת בניית מסגרת לאיסוף המידע
הקיים עבור מינים שונים והנגשתו לצרכי הערכות סטטוס .מבוצע בשיתוף עם אגף מידע
מדעי .עדכון הספרים האדומים הוא השלב הראשון בתכנית האסטרטגית לשימור מינים
בסכנת הכחדה.
ריסון מינים מתפרצים וביעור מינים פולשים
ב 2017-קיים מיקוד על בניית תכניות אסטרטגיות לטיפול במינים פולשים ובמינים מתפרצים,
ובליווי מדעי של העבודה במחוזות לטיפול בנזקי חקלאות וטיפול במינים פולשים ,הרחבת
פעילות ועדה מקצועית מייעצת לשיפוט יבוא זוחלים וחסרי חוליות ימיים לישראל.
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אגף מידע מדעי
ממשק ומערכות מידע
 המשך פיתוח מערכת תיקי אתר ושיפור ממשק משתמש


העלאת תוכן למערכת תיקי אתר



המשך פיתוח אתר הצמחים בסכנת הכחדה ועדכון הערכות סיכון



השלמת הערכות סכנת הכחדה לעופות מקננים



המשך שיפור ופיתוח אתר המידע על המגוון הביולוגי בישראל BioGIS -

ביעור מינים פולשים
פרוייקט גננות מונעת פלישות ביולוגיות באגן ים המלח
 סקר מינים פולשים באגן ים המלח


ביעור מינים פולשים במוקדים שונים באגן ים המלח



תפעול משתלה למינים מקומיים בעין גדי

מחקר וניטור
מחקר וניטור במסגרת פרוייקט שיקום ים המלח
 המשך מחקר על דרור הירדן


המשך ניטור ומחקר עופות



המשך ניטור ומחקר פרוקי רגליים



המשך מחקר צמחייה בנאות המדבר



המשך ניטור צומח



המשך ניטור עטלפים



המשך מחקר על יעלים

אמנות והסכמים בינלאומיים
אמנת  - CITESהסדרת הסחר הבינלאומי בערכי טבע
 השתתפות במפגש הועדה המדעית בג'נבה
 השתתפות במפגש הועדה המתמדת בג'נבה
אמנת  - CMSשמירה על מינים נודדים
 הגשת שתי הצעות לשינוי נספחי האמנה
 השתתפות בוועידת הצדדים לאמנה במנילה ,פיליפינים נודדים
הסכם  - AEWAשמירה על עופות מים נודדים
 השתתפות במפגש של הוועדה למניעת הרעלות
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הסכם  - EUROBATSשמירה על עטלפים
 השתתפות נעם לידר בוועידת הצדיים לאמנה
הסכם  - ACCOBAMSשמירה על לוויתנים ודולפינים של ים התיכון
 מינוי אביעד שיינין (מאונ' חיפה) כחבר בוועדה המדעית של ההסכם
 קידום הצטרפות ישראל להסכם
אמנת  - CBDשמירה על המגוון הביולוגי
 השתתפות במפגש בקבוצת העבודה על ציד וסחר לא חוקי בבעלי חיים
אמנת  - Ramsarשמירה על בתי גידול לחים
 הכנת אתרים של בתי גידול לחים בישראל לרישום כאתרים בעלי חשיבות בינלאומית
אמנת ברצלונה  – MAPשמירה על ים התיכון
 קידום אשרור פרוטוקול על מגוון ביולוגי
 קידום הוספת אזורים שמורים ימיים למאגר של האמנה SPAMI
 השתתפות במפגשי האמנה במצרים ,יוון ,ספרד ואחרות.
אמנת ברן  Bernשמירת טבע באירופה (אמנה של )Council of Europe
 השתתפות בקבוצות עבודה למניעת הרעלת עופות – מלטה
פעילות בינלאומית אחרת
 השתתפות ביום עיון על קיימות ,וקיום פגישה עם משרד הגנת הסביבה של תורכיה,
באנקרה – בפברואר 2017
 אירוח בישראל של מנהל משרד אירופה של  IUCNומפגש עמו ומכ"ל הרשות בירדן
עם ראש  IUCNשל מערב אסיה .מפגש במזרח ירושלים עם ראש  IUCNשל
פלסטין  -במרס .2017
 המשך פעילות רט"ג בשני פרויקטים של תכנית  Horizon2020של האיחוד
האירופאי
 השתתפות של כ 5-מדענים של רט"ג בתכניות  ,COSTבמימון האיחוד האירופאי
 השתתפות פקחי רט"ג בוועידת רשת הפקחים הבינלאומי
 קידום הבקע הסורי-אפריקאי כאתר מורשת עולמית סביבתית בינלאומית
 אירוח בישראל של מזכ"ל המנהל הלאומי לייערות ( )SFAשל סין וחתימת מזכר
הבנות עמו
 קידום מזכר הבנות עם הרשות המקבילה בארה"ב ()USFWS
 הכנת משלחת ישראלית למליאת האו"ם לסביבה UNEA -בקניה (דצמבר )2017

היחידה הסביבתית (האגף לניטור סביבתי)
תחום ניטור מים ונחלים




ביצוע תכנית העבודה המעודכנת.
הכנת דוח  2015במתכונת החדשה והעדכנית שסוכמה בשנה הקודמת.
השתתפות בוועדות הרשאה ,הטלה והזרמה לים ,ובוועדות משנה לביוב.

תחום סביבה חקלאית


ביצוע משימות תכנית העבודה כפי שנקבעו.
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המשך ליווי והכשרה למנהל צוות.
גיבוש נהלי עבודה מול האגף במשרד להגה"ס.
הצטיידות במדי רוח רושמים בעלי קבילות משפטית.

תחום בקרת שימוש בחומרי הדברה ולחימה במזיקים





סיוע לאגף בנושא מיפוי סכנות להתפשטות נגיף הזיקה ע"י יתוש הטיגריס האסייתי.
התאמת פריסת פקחי הצוות לצורכי השטח בתיאום עם המשרד להגה"ס.
סיוע לאגף בקרת שימוש בחומרי הדברה ומזיקים באיתור מדבירים לא חוקיים.
המשך סיוע בנושא מניעת צייד ע"י עו"ז.

תחום איכות מים




ריענון מתכונת הדוח השנתי.
סיוע למשרד הבריאות באפיון והטמעת מערכת
ההשקיה.
חידוש הסכם חמש שנתי עם משרד הבריאות.

( GISחדשה) למערך היתרי

תחום סקרים ומחקרים הידרולוגיים
 המשך ביצוע סקרים לתשתיות הולכה ואספקה של מי שתייה עבור חברת מקורות.
 המשך פרויקטים מתמשכים :חגית ,נאות חובב ,סקרי נחלים ומתקנים בהתיישבות
באיו"ש ,סקר מזהמים עבור השרות ההידרולוגי.
 פיתוח תחומים חדשים לביצוע סקרים סביבתיים.
צוות מינים פולשים
 המשך הקמה וליווי כניסה לעבודה של צוות מינים פולשים לטיפול באמברוסיה
המכונסת.
 הכנת פרוטוקולים לטיפול בשטחים מאולחים רגישים (חקלאות פלחה ,מטעים וכדו',
גינון ציבורי ופרטי ,קרבה למקורות מים ועוד.
 המשך פיתוח נושאי ביטחון ובטיחות בעבודת הצוות ,הכשרות נדרשות והצטיידות.
 המשך פיתוח והטמעה של מערכי דיווח על מוקדים חדשים.
משרד היחידה
 ריענון ומיסוד נהלי עבודה עדכניים מול אגפי המשרד להגה"ס.
 חידוש הסכם עם רשות המים.
 המשך תהליכים לשיפור השרות והקשר מול הגורמים המממנים.

פקחי היחידה הסביבתית – סיוע למשימות רט"ג
 סיוע מתואם ומרוכז למחוזות רט"ג בחגי ניסן ותשרי.
 סיוע למחוז מרכז בנושא כוננות שריפות וכיבוי.
 פעילות בכל מחוזות הרשות בנושא מניעת צייד ,ובמיוחד ע"י עובדים זרים בחקלאות.
 סיוע בסקרים ,ספירות בע"ח ,ריכוזי מאמץ ושאר משימות הרשות.
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סיכום פעילות חטיבת אכיפה 2016
החטיבה מייצגת את כול צרכי אוכפי החוק ברשות .כ  450מוסמכים לאכיפת החוק מקרב
עובדי הרשות.
עוסקת בהכשרתם ,בהכוונה מקצועית ,בסיוע להתפתחות וקידמה בתחומי מערכות
מתקדמות.
החטיבה לקחה על עצמה ,בשנתיים האחרונות ,לקדם את כול נושאי הטכנולוגיות כולל
הקמת מערך קשר חדש ,בממשק ישיר למשטרת ישראל ( רשת ניצן )  ,והתאמת המערכת
לממשקי גופי אכיפה נוספים
בשנה האחרונה ממשיכה החטיבה למגן את אתרי הרשות הן מהיבטי הפורענות הקיצונית:
דתית  /חברתית
( השחתת אתרי מורשת וערכים תרבותיים נוספים ) וכן לשפר את ביטחון המבקר והעובד
באתרים ובשטחים הפתוחים.
החטיבה סיימה הכנת תוכנית רב שנתית ורב מגזרית להכשרות והשתלמויות לאוכפי החוק
בשיתוף מכללה לשוטרים של משטרת ישראל ומכללות פרטיות בתחומים שונים.
בשנים האחרונות והשנה הקרובה ביתר מרץ ,החטיבה מלווה את הכניסה להגנה על ערכי
טבע ושמורות ימיות ,בים תיכון ,של צוותי הרשות תוך מתן סיוע ברכישת אמצעים ,נרכשו
שתי סירות חדשות לים תיכון בנוסף על הקיימות ,כוח אדם ,נקלט פקח ימים במחוז צפון
ופקח נוסף ,במחוז מרכז ייקלט בתחילת  ,2017הכשרה וליווי הקשר עם גורמי אכיפה
וגורמים רגולטוריים בים .וכול זאת תוך המשך פיתוח הפעילות ההגנתית במפרץ אילת
ובכנרת.
בשנה האחרונה גדל משמעותית היקף הטיפול הנדרש בסחר בחיות הבר ( יבוא /יצוא,
אחזקות והעברות של חיות בר בשביה) והרחבת המאבק בהגנה על חיות הבר וצמחי הבר
הארץ ישראליים מפני הגעה והתבססות של מינים פולשים.
לאור האמור החטיבה קיבלה ייעוץ ארגוני שסייע לה בהכנת מבנה חדש שנותן מענה אישי
לרוב התחומים שהחטיבה מטפלת.
בימים אלו כול תחום הסחר ( חוקי ושאינו חוקי)  ,אחזקת חיות בר בשביה ,אכיפה על סחר
בחיות בר בתחום המדינה ,מנגנוני ההיתרים למיניהם כולל היתרי המחקר ועוד ,יכללו באגף
אחד חדש ,שהוקם בראשית  ,2016שיתכלל את האמור וישפר את המענה וההגנה על חיות
וצמחי הבר תוך מענה לאלפי פונים ורשומים ע"פ הוראות החוק והתקנות.
החטיבה נכנסה למהלך עמוק של מחשוב כול המנגנונים הרבים והכנת תשתית
אינטגרטיבית בכדי ליעל את המערכת ולאפשר ממשק מהיר ונגיש בין אנשי השטח למערכת
התומכת במטה.
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בשנה הקרובה ,בסיוע האוצר ובליווי צמוד ומלא של משטרת ישראל על כול ראשי אגיפה
ומשרד המשפטים ,החטיבה נכנסת למהלך של הקמת מערך מודיעין בשיתוף מג"ב ( שיטור
כפרי ) והקמתו תחל באמצע שנת  2017במטרה לשכלל את המענה לפשיעה החמורה
שבתחום אחריותנו.
להלן עיקרי פעילות החטיבה והמחוזות בתחומים המפורטים.

אגף בטיחות וכיבוי אש:
בטיחות :
 )1נבדקו ,הוסדרו וטופלו מתקנים ועזרי בטיחות בשמורות טבע וגנים לאומיים ,בשבילי
טיול ואתרי טיפוס וגלישה ,עגונים ,מעקות ,מאחזי יד ,סולמות וידיות אחיזה .
 )2הושלמו הנחיות בטיחות לקיום אירועים בתיקי האתרים .
 )3התקיימו סיורי בטיחות במסלולי הטיול המסומנים ואתרי הרשות לאיתור מפגעים.
 )4שופרו מערכות שבילים קיימות ,מצפורים וחניונים.
 )5התקיימו השתלמויות והסמכות מקצועיות לעבודה בגובה ,כיבוי שרפות ,עזרה ראשונה
,ריענון למצילי ים
 )6התקיים "חודש הבטיחות" בתחומי העשייה לריענון ושינון נוהלי הבטיחות.
 )7התקיימו תרגילים במחוזות שכללו תרחישים שונים בהטעמה  :איתור מטיילים נעדרים,
כיבוי שרפות  -סיוע בכיבוי מהאוויר ,חילוץ נפגע בים ,שליטה ובקרה ,שיתוף גורמי חוץ.
 )8טופלו נזקי חורף,
 )9הותקן שילוט בטיחות , ,טופל סימון שבילים.
 )11בוצע גיזום בטיחות וכריתת עצים מסוכנים באתרי הרשות.
מניעה וכיבוי שרפות :
 )1התקיימו הדרכות במחוזות.
 )2בוצעו תרגילים משותפים עם יח' הכיבוי האווירי ,קק"ל ותחנות הכיבוי האזוריות.
 )3הוכשרו פקחים אזוריים ,הוסמכו ,השתתפו בתרגילים וריענון בהכוונת מטוסים לכיבוי
מהאוויר.
 )4נרכש ציוד כיבוי ומתקנים חדשים וחודש ציוד קיים.
 )5התקיימו הכשרות ,הסמכות וריענון לפקחים להכוונת מטוסים לכיבוי מהאוויר.
 )6התקיימו מפגשים אזוריים ומחוזיים לקראת "עונת השרפות" עם גורמי כב"ה ,בוקרים,
חקלאים ,קק"ל ,יחידת הכיבוי של חיל האוויר ומשטרת ישראל.
 )7שופרו מערכי המיגון האישי של הפקחים ועובדי רשות הטבע והגנים .נרכשו והוכנסו
לשימוש ציודי אישי ומרחבי
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 )8קיום שיתוף פעולה הדוק עם נציבות הכבאות הארצית  ,יחידת הכיבוי מהאוויר שעברה
לאחריות משטרת ישראל.
 )9התקיימו פגישות תיאום בדרגים שונים עם גורמי צה"ל למניעת שרפות באימוני צה"ל.

אגף פיקוח ומבצעים:
עיקרי פעילות שנת 2016
 )1מתן מעטפת מבצעית לפעילות רט"ג בתחום הפיקוח והמבצעים על תחומיו השונים.
 )2קיום קשרי עבודה ושת"פ עם יחידות פיקוח ואכיפה מקבילות.
 )3פיתוח והכנסת אמצעים חדשניים ,מקוריים ויצירתיים למערך הפיקוח והמבצעים.
 )4הסדרת נהלי העבודה באגף הפיקוח והמבצעים.
 )5הפעלת יחידת "דוד" בנושאי הליבה של רט"ג וסיוע מבצעי.
 )6הסדרת השימוש בנשק ארגוני (מפעל ראוי) לטובת מיגור נזקי חקלאות.
 )7הסדרת נהלי העבודה אל מול רשות האוכלוסין וההגירה.
 )8הרחבת השימוש בכלבים לצרכי איתור  /גישוש והגנה.
 )9הכנת עמ"ט בנושא רבי להב (רחפנים) .
 )11רכש מכשירי "עדי" לראיית לילה.
 )11רכש כלי רכב מסוג "טיירק"  /רייזר.
 )12התאמת "סייבר פקח " לצרכים המבצעיים של השטח.
 )13פיילוט שימוש במערכות זיהוי תנודות קרקע (חיישנים) – "סנסוגארד"
 )14כניסה לפרוייקט "צבא הגנה לטבע – גשש שומר טבע".
 )15העברת תחום הסחר למנהל אגף הסחר.
 )16הסדרת הליך ההצטרפות לארגון הפקחים העולמי.
 )17כנס מבצעים ארצי לכלל מערך הפיקוח ברט"ג.

48

איסור נסיעת כלי רכב בחוף הים:
ליווי  4פקחי יחידת חופמי  8 ,מבצעים משותפים לרט"ג ולאת"ן ,שינוי חקיקה משמעותי.
גיבוש נוהל משותף לאגף התנועה ולרט"ג לעניין איסור שימוש (השבתת רכב בשל נהיגה תוך סיכון
חיי אדם  /פגיעה בטבע) ותחילת עבודה ע"פ נוהל זה.
התפלגות דוחות לשנת :2116
דרום

ב"מ חוף ים

69

יו"ש

ב"מ חוף ים

1

מרכז

ב"מ חוף ים

2,561

צפון

ב"מ חוף ים

2,316

סה"כ

4,937

תחום מבצעים ומניעת ציד:
פרוייקט "כלבים למען הטבע" – הכשרה וקליטה של כלבים ונוהגי כלבים למגוון משימות בנושאי
שמירת טבע (כלבי הרחה ואיתור) סה"כ קליטת  7כלבי הרחה ו  3כלבי הגנה לשורות רט"ג.
החלפת כלבים בהתאם לתכנית העבודה.
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תפיסת ציפורים עם מלכודות אסורות

ציוד:
סנסורים ,מצלמות מעקב סמויות  ,טרקטורוני פיקוח מבצעיים  ,רחפנים  ,מכשירי ראיית לילה ,
מכשירים טרמיים .
עובדים זרים:
המשך ליווי ותמיכה בפקחים ועזרה לביצוע ממבצעים .
חיבור לשוטרי הגנת הסביבה הרצאות לפקחי רשות האוכלוסין וההגירה.
חיזוק הקשרים עם השגרירות ,וייטנאם ,תאילנד וסין.
יחידת דוד:
כתיבת תיקי משימה למחסומים השונים.
סיוע בחקירות  /מבצעים .
 2השתלמויות כשירות מבצעית.
גשש שומר טבע – צבא הגנה לטבע:
בניית תכנית הכשרה לגששי כלל צה"ל במסגרת הפרוייקט.
ביצוע מחזור א' של הכשרת הגששים.

האגף להגנה על החי והצומח :
מחציתו השנייה של שנת  2116היוותה מחצית של הקמת האגף להגנה על החי והצומח .נושאי
הרגולציה בחטיבה כונסו תחת קורת גג אחת ולמעשה החלו להוות את הגוף המרכזי להנפקת
רישיונות והיתרים בתחומים השונים בהן עוסקת החטיבה.
החלה עבודה לנושא ריענון מדיניות הרשות במגוון נושאים וכתיבה מחדש של נהלים לתומי
העשייה השונים .תוך כך המשיכה הפעילות השגרתית בנושא פיקוח ואכיפה של נושאי האחזקה
והסחר בחיות בר.
מחצית השנה אופיינה במתן עדיפות לקידום נושא מחשוב ההיתרים ,דבר שפעמים רבות נעשה על
חשבון העשייה בשטח ,אך כנראה שהדבר הוא כורח המציאות .חוסר בתנאי עבודה בסיסיים
השפיעו משמעותית על היכולת לקדם תחומי עשיה שונים.
עיקרי תחומי העיסוק בשנת :2016


הסדרת מבנה האגף למתן שירות מיטבי לציבור ולהגנה על החי והצומח



הסדרת נושא הסחר והאחזקה בחיות בר מוגנות ובערכי טבע מוגנים



קידום המערכת הממוחשבת להנפקת היתרים בצורה אוטומטית



קביעת מדיניות חדשה לנושא אחזקת חיות בר בשביה



אישור נוהל ללכידת נחשים



טיפול בבג"צ הכלבים וקביעת נוהל מוסדר לציד בעזרת כלבים



עיסוק בבג"צ קופי מזור
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מדדים:
התפלגות מתן היתרים:
החזקה

524

ניוד שנתי

33

יבוא/יצוא

493

סחר

172

מחקר

351

לכידת נחשים

151

טיבוע

71

פחלוץ

5

פיקוח ואכיפה:
בדיקת משלוחי ייבוא  /ייצוא – 71
פיקוח בשוק כפר קאסם – 11
תפיסת חיות בר – ב 32-אירועים שונים נתפסו כ 351-פרטים ,במגוון של  21מינים
פיקוחי סחר – 179
פיקוחי החזקה162 -
השתתפות בצווי חיפוש9 -
תיקי חקירה שנפתחו25 -
ברירות משפט 247 -
אזהרות5 -

עיקרי היעדים לשנת :2017
כללי:


התאמת מבנה האגף לצרכים הקיימים



השלמת פיתוח מערכת הצופית עד לשלב של אוטומציה מלאה



העבר נושא הציד מאגף חקירות והיערכות לחתימה על התקנות החדשות



אישור תקנות לאגרות של ערכי טבע מוגנים



לימוד נושא הסחר הלא חוקי תחת תחום חיות בר בשביה
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מדיניות:


עדכון המדיניות לנושא דגי מים מלוחים לנוי



עדכון מדיניות הסחר הכללית



עדכון מדיניות הסחר בשנהב



הטמעת מדיניות אחזקת חיות בר בשביה

נהלים:


כתיבת נוהל אחזקה וסחר בחיות בר



כתיבת נוהל למתן רישיונות והיתרי ציד



כתבית נוהל למתן היתרי יבוא ויצוא

טיפול בחיות הבר:


השלמת העבודה לנתיבי חדירה של מינים פולשים



שיפור נושא הסניטציה



מתן הנחיות לטיפול במינים מתפרצים



ניהול פורום נזקי חקלאות רשותי

שירות לפקח:


הקמת מוקד מבצעי



הקמת מערך לפינוי חיות בר פצועות
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אגף חקירות ומודיעין:
 .1הטמעת תוכנת חקירות במחוזות ובמטה וליווי המחוזות.

 .2טיפול בתיקים (השלמות והעברה ללשכה המשפטית לגיבוש כ"א) ,בברירות משפט
(מנהליות ופליליות)
ובאזהרות.
התפלגות התיקים לשנת :2116
תיקים

ב.מ( .מנהלי ופלילי)

אזהרות

סה"כ

569

2,451

817

3,827

 .3ריענון נהלי שיתוף עם משטרת ישראל בתחום החקירות-חקירת פקחים ,חקירות
משולבות סייבר.

אגף חקירות ומודיעין יעדים מרכזיים ל : 2016 -

 .1קיום קורס אכיפה בסיסי לפקחים חדשים.
 .2קיום הכשרות מתקדמות.
 .3קיום הכשרות במכללה לשוטרים.
 .4כתיבת נהלים והנחיות בתחום החקירות.
 .5קיום פורום אכיפה.
 .6תמיכה רב-שנתית בזיהוי מז"פ בתחום  DNAבשיתוף בית ספר לווטרינריה ברחובות.
 .7הקמת מערך מודיעין עם משטרת ישראל.
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תחום קשר וטכנולוגיות :
 .1שנת  2116הייתה בסימן הטמעת מערכות הקשר החדשות בארגון ושדרוגם.
 .2טיוב המערכות בא לידי ביטוי הן בתחום כיסוי קשר ניצן ו f1-והן ביחידות הקצה.
 .3גולת הכותרת  -פרוייקט עינות גיבתון-מערכת לשליטה מרחוק מושתתת סולארי
וסלולארי .וידאו וכריזה.
 .4שדרוג מערכות לוקאליות בבניאס ועין גדי והתנהלות מול משרד התקשורת לקבלת
תדרים נוספים לרשות וכן פרוייקט מיוחד לשדרוג הקשר בפארק הלאומי אשקלון (מורכב
בשל הקרבה לעזה-הפרעות).
 .5השקת מערכות טכנולוגיות ב 2-היערנים במחוז צפון.
 .6חיזוק שת"פ בין אירגוני  -בא לידי ביטוי במספר אופנים :סיוע לגופי בטחון בתהליכי
פריסת אתרים מחד ופתיחת רשתות לשימוש רטג מאידך ,יצירת פלטפורמה אחידה
לקשר בלתי אמצעי עם גורמי הסיוע (משטרה ,כב"ה ,הג"ס ועוד) ,דיווחים הדדיים,
מבצעים משותפים ועוד.
 .7יישור קו עם משרד התקשורת בנושא תדרים בדגש על תדרי טלמטריה.

 .8הצטיידות במכשירי קשר אוויריים וימיים.
 .9כריזה סלולארית בפלמחים-מודל לגנים לאומיים.
 .11מוקד רשותי-נייח ניצן בעל תכונות לטיפול במצוקה ,קריאת התפרצות כללית ,חבירה עם
גופי חירום וקשר עם אנשי השטח .בתהליך הרחבת הטכנולוגיות.
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מנב"ט ארצי:
עיקרי פעילות שנת :2016
א.

ב.

ג.

ד.

ה.

אירועים ביטחוניים מדווחים:
 )1פריצה (אירועים חמורים) – 6
 )2ונדליזם (אירועים חמורים) 1-
 )3זרקית בקט"בים – 1
 )4מציאת אמל"ח – 2
 )5חשד לאיסוף מל"מ – 2
 )6הצתה – 3
ביטחון פיזי:
 )1המשך הטמעת נושא תיקי השטח ותוכניות האבטחה –  67%אחוז ביצוע
 )2הכשרת מנהלי ביטחון במחוזות –  , 6וביצוע ריענונים – .4
 )3ביקורות אבטחה 89 -
 )4תרגילים גדולים 4 -
 )5מכרזים – 3
 )6נהלים והנחיות מקצועיות 7 -
ביטחון אישי:
 )1הכשרות ירי שנתיות 254 -
 )2הכשרות ירי למחזיקי נשק ארוך 91 -
 )3הכשרות מיוחדות 61 -
 )4הכשרות לשימוש בתרסיס פלפל – 16
 )5מכרזים – 2
 )6נהלים והנחיות מקצועיות – 3
ביטחון מידע וההגנה על הפרטיות:
 )1התחברות לגורמי הרגולציה
 )2פרסום מכרז להספקת שירותי יעוץ
 )3קבלת  8הצעות מהחברות המובילות במשק
נשק ותחמושת:
 )1רכישת כלי נשק חדשים מסוגים שונים 88 -
 )2רובי הרדמה 2 -
 )3אמצעי אל-הרג להרחקת חיות בר – 2
 )4רכישת אמצעים אופטיים חדשים – 34
 )5ביקורות של גורמי הרגולציה – ( 4כולם ללא הערות)
 )6מכרזים – 3
 )7נהלים והנחיות מקצועיות – 2

ו.
ז .מיגון:
)1
)2
)3
)4
)5

פרויקטי מיגון אשר הושלמו – 21
פרויקטי מיגון בטיפול – 14
ביצוע סקר למיפוי אמצעי המיגון הקיימים
מכרזים – 2
נהלים והנחיות מקצועיות – 2
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ח .חירום:
)1
)2
)3
)4
)5

קליטת יועץ מטעם רח"ל ובמימונו
השתתפות בתרגיל הצונאמי הלאומי
תחילת עמ"ט היערכות הארגון לחירום
השתלבות בעמ"ט הלאומי להתמודדות עם תרחיש רעידת אדמה
מיזם משותף עם רח"ל – סקר פוטנציאל לקליטת מפונים ומתפנים
מרצון
ט .ניהול ושליטה:
 )1סיוע בהקמת מרכז מידע מוקד רשותי משולב
 )2נהלים והנחיות מקצועיות – 4

יעדי שנת :2017
א .ביטחון פיזי:
 )1סיום הכתיבה והאישרור של תיקי השטח ופק"מי האבטחה
 )2הכשרת מנהלי ביטחון במחוזות הנוספים
 )3חדשנות טכנולוגית ותו"לית – פיילוט אבטחה מדלגת
ב .ביטחון אישי:
 )1המשך שיפור הכשרת העובדים בכלל והעובדים המשרתים במקומות
עם סיכון בפרט
ג .נשק ותחמושת:
)1
)2
)3
)4

המשך הצטיידות
המשך ריענון מלאי כלי הנשק של הארגון
המשך בחינת המעבר לתחמושת נטולת עופרת
חדשנות טכנולוגית ותו"לית

ד .מיגון:
 )1תחילת העבודה על בסיס המכרז המוביל
ה .אבטחת מידע והגנה על הפרטיות:
 )1בחירת חברת יעוץ
 )2ביצוע סקר נכסים וסיכונים
 )3הכנת תוכנית עבודה רב-שנתית
ו .חירום:
 )1שיפור ההיערכות של הרשות לחירום
 )2חיזוק השת"פ עם רח"ל

ז .ניהול ושליטה:
 )1הרחבת תחומי הטיפול של המוקד
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סיכום פעילות הסיירת הירוקה 2016

סיכום  - 2016ריכוז פעילות לפי גופים
אירועים
חדשים

גוף

אירועים
שהסתיימו

אירועים
בתהליך

סה"כ אירועים

רמ"י

1,569

449

1,458

1,907

צה"ל  /משהב"ט

224

42

237

279

משרד החקלאות

699

1,061

385

1,446

יח' לאכיפת תו"ב

81

50

72

122

רשות הטבע והגנים

112

15

108

123

קרן קיימת לישראל

56

18

51

69

משרד התשתיות

33

5

30

35

הגנת הסביבה

22

3

19

22

נתיבי ישראל

32

9

29

38

רשות המים /מקורות

23

25

19

44

מ .המשפטים

35

1

35

36

גורמי חוץ

22

0

22

22

סה"כ

2,908

1,678

2,465

4,143

סיכום  - 2016ריכוז פעילות לפי סוג האירוע
אירועים
חדשים

סוג האירוע

אירועים
שהסתיימו

אירועים
בתהליך

סה"כ אירועים

פלישה טריה

765

152

807

959

פלישה חדשה

408

250

302

552

פלישה ישנה

45

88

14

102

דו"ח פיקוח

482

143

384

527

השכרה

258

6

254

260

חוק התיישבות

334

637

168

805

בניה בלתי חוקית

75

50

67

117

חריגה מתנאי היתר

31

6

31

37

כריה וחציבה

57

9

51

60

סיוע

112

2

110

112

גניבה

7

1

6

7

השלכת פסולת

29

2

29

31

שימוש חורג

22

11

16

27

צייד

11

0

11

11

שריפה

16

0

16

16

כריתה

151

270

98

368

נהיגה בחוף הים

11

1

11

11

נזקים

7

0

6

7

שינוי פני קרקע

5

0

5

5

מסירות

53

1

54

55

הכשרת קרקע לבניה

2

2

1

3

פגיעה בערך טבע מוגן

14

2

13

15

קרקע מוברת

2

23

0

23

פיטוסניטציה

11

22

11

33

סה"כ

2,908

1,678

2,465

4,143
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סיכום פעילות חטיבת קהל וקהילה 2016
חטיבת קהל וקהילה מעצבת ומובילה את המדיניות הארגונית בניהול חווית הביקור
והטיול באתריה שבתשלום ובאתריה בשטחים הפתוחים המוגנים.
הנושאים המרכזיים בהם עוסקת החטיבה הם הנחייה ולווי מקצועי של מערך הביקורים
בשטחים המוגנים  ,שיפור חווית הביקור והשרות למבקר ,הגברת הביקורים באתרים
באמצעות עבודת שיווק פרסום ויחסי צבור הטמעת ערכי הרשות והעמקת הזדהותו עם
המסרים הארגוניים בקרב הקהל והקהילות הסמוכות לשמורות וגנים באמצעות פעולות
הסברה וחינוך.
שנת  2016הייתה שנה מאתגרת בשל המשך הירידה בתיירות הנכנסת לישראל מחד
ומגמת התיירות היוצאת של ישראלים לחו"ל מאידך .אחד האתגרים המרכזיים של החטיבה
היה לבנות תוכנית עבודה שתייצר עלייה בכמות המבקרים הישראלים באתרים ותאפשר
חווית בקור טובה.
רשות הטבע והגנים היא כיום ארגון התיירות הגדול בישראל.
 8.8מיליון מבקרים ביקרו באתרי רט"ג קולטי הקהל בתשלום בשנת . 2016
הישג זה ,שמשמעותו גידול של  25%במספר המבקרים ,רובם ככולם מקרב הקהל
הישראלי ,מרשים עוד יותר לנוכח המשבר בתיירות שפקד את ישראל בעקבות מבצע צוק
איתן (יולי-אוגוסט .)2014
האתרים שזכו למירב המבקרים בחמש השנים האחרונות הם גן לאומי מצדה ,גן לאומי
קיסריה ,גן לאומי אשקלון גן לאומי פלמחים וגן לאומי תל אפק.
בשנת  2016שברה שמורת עין גדי את שיא הביקורים בשמורות הטבע בישראל
התוצאה של עליה בביקורי ישראלים באתרי הרשות היא תוצאה של תוכנית עבודה מאומצת
של אנשי השטח העוסקים בקליטת מבקרים ומדיניות נכונה של התמקדות והתמקצעות
בתכנון הביקורים
במהלך השנה הוקם אגף חדש בחטיבה –אגף מכירות לראשונה בארגון.
העלייה בכמות הביקורים  ,הצורך בשיח מאורגן שוטף ומקדם מול "לקוחות" והרצון להגביר
ולגוון את מקורות ההכנסה של הארגון הולידו את הצורך בהתמקצעות ובסוס התחום
בחטיבה .המבנה הארגוני הנוכחי של החטיבה מאפשר טיפול מקצועי נכון יותר בדרישות
הצבור מחד והרצון של הארגון להתנהל כגוף המעניק שרותי תיירות החל מבנית המוצר
התיירותי דרך שיווקו ועד למכירתו.
בשנת  2016התמקדו אגפי החטיבה בהתמקצעות תחום העבודה בקהילה והמשך פיתוח
פרויקטים חינוכיים ארוכי טווח ,בניית תשתית לעבודת מתנדבים ,העמקת הפעילות בנושאי
הסברה ארציים והתמודדות עם סוגיות אסטרטגיות איתם מתמודד הארגון  ,פיתוח ושיפור
השרות במערך חניוני הלילה ומתחמי הלינה בקראוונים ,שדרוג רשת מרכזי השרות,
הרחבת העבודה במרחב הדיגיטאלי ,ניהול קמפיינים שווקים במטרה להגביר בקורי ישראלים
והובלת סיורים מודרכים לאתרי תיירות בדרום במסגרת בעקבות החלטת הממשלה לחיזוק
הדרום עם סיום מבצע צוק איתן בשת"פ עם משרד התיירות.
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אגף חינוך וקהילה
נושאים מרכזיים שקודמו ע"י אגף חינוך וקהילה במהלך :2016
.1

.2

המשך פיתוח תחום העבודה בקהילה:
 ביצוע קורס הכשרה לרכזי קהילה ,בהובלת מרכז השל ,בהשתתפות 25
עובדים  -ממטה ירושלים ,מהמחוזות ומהמחו"ת.
 כתיבת מודל 'מפתח הקס"ם' לעבודה בקהילות סמוכות לשמורות וגנים,
ותחילת הטמעתו בעבודה השוטפת.
 קליטה וליווי של רכזי קהילה במחוזות.
 ביצוע השתלמות לעובדים מהמחו"ת שלא השתתפו בקורס ההכשרה.
כתיבת מצגות ומערכי שיעור למורים ,למושגים 'סניטציה' ו 'נופי תרבות' ,
והעלתם לאתר האינטרנט של רט"ג ,כחלק מהטמעתם בתוכניות הלימודים של
משרד החינוך במקצועות 'מדעי הסביבה' ו 'גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה'.

.3

תכנון  2השתלמויות למורים ,בנושאים סניטציה והסביבה הימית דרך מרכזי
פסג"ה (מרכזים לפיתוח סגלי הוראה) של משרה"ח (יבוצעו ב.)2017 -

.4

קידום מוכנות הארגון לקליטת מתנדבים:

.5
.6

 מיפוי משימות התנדבות והגדרת מרכזי התנדבות חד-יומית ל,2017 -
כולל מסגרת תקציבית.
 הפעלת מתנדבים במסגרת שבוע 'אדם וים' וחודש ההתנדבות בחופים.
 הקמת קבוצות חדשות של מתנדבים מבוגרים במחוזות.
ביצוע השתלמויות מדריכים ארציות לכלל מדריכי רט"ג ,בשני נושאים' :צמחים
בסכנת הכחדה וגני מקלט' ,ו 'הנגשת הדרכה לאנשים עם מוגבלויות'.
המשך ביצוע עשרות תוכניות חינוך ארוכות-טווח ע"י צוותי המחו"ת,
במוסדות חינוך הסמוכים לשמורות טבע ולגנים לאומיים ,עפ"י הגישה של
'חינוך מבוסס -מקום' ,במגוון אוכלוסיות ובפרישה גיאוגרפית רחבה.

מרכזי החינוך וההסברה (מחו"ת):
ברט"ג פועלים  10מחו"ת (מרכזי חינוך והסברה) ,במסגרת המרחבים ,במחוזות צפון ,דרום
ויו"ש.
במחוז מרכז בוצע ב 2016 -שינוי במבנה הארגוני של המחו"ת ,כתוצאה ממנו קיימת יחידת
הדרכה מחוזית ,המרכזת הדרכות היום בכל המחוז ,ו 3 -יחידות חינוך קהילה והתנדבות
מרחביות ,המרכזות הפעילות החינוכית -קהילתית ארוכת הטווח בקהילות הסמוכות
לשמורות ולגנים ,ומונחות מקצועית ע"י עובדת במחוז.
עיקרי הפעילות במחו"ת בתחומי החינוך והקהילה:
 .1הפעלת עשרות תוכניות חינוך ארוכות -טווח ,בבתי"ס הנמצאים בקהילות השוכנות
בסמוך לשמורות וגנים או בתוכם ,עפ"י הגישה של 'חינוך מבוסס -מקום' .התוכניות
מתבצעות בקרב יהודים ,דרוזים ,בדואים וערבים מוסלמים ונוצרים ,בדגש על
תלמידי בתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים .הבולטות שבהן' :פורשים כנף' בצפון' ,אני
כרמלי' במרחב הביוספירי כרמל ,תוכנית 'השטחים הפתוחים הם הבית שלי' באגן
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.2
.3

.4

.5
.6

.7
.8

נחל שקמה' ,רותם המדבר' בדרום' ,שומרי הנחל' בקהילות השוכנות ליד נחלים ובתי
גידול לחים' ,טבע זה הבית שלי' בצפון ים המלח' ,אמץ כיתה' בקרב מגוון אוכלוסיות
בפריפריה וממעמד סוציו -אקונומי נמוך בכל רחבי הארץ ועוד.
הדרכות-יום לתלמידי בתי"ס מכל רחבי הארץ בשמורות טבע ובגנים הלאומיים ,עפ"י
תוכנית הליבה לידה"א של משרד החינוך.
הדרכות באירועי שמירת טבע ייעודיים בגנים ובשמורות ,ביניהם' :יום הסלמנדרה',
'יום הנשר הבינלאומי'' ,יום הצפרדע'' ,יום העטלף' ,יום בתי גידול לחים ,שבוע 'אדם
וים' ,שבוע שמירת טבע ,שחרור צבוני -ים בחוות הדגרה לאורך החוף ועוד.
הנחיית פעילות חקר לתלמידי בתי"ס על -יסודיים (ביו-סיור וסדנאות סביבתיות),
במגמות מדעי הסביבה וביולוגיה ,במרכז החקר בעין אפק ובשנה האחרונה -גם
בנגב הצפוני.
הכשרת מדריכים מתנדבים מבוגרים (קבוצות 'גן קהילה') להדרכת מבקרים
מזדמנים באתרי מורשת ,ומישוב פעילות ההדרכה.
הכשרה וליווי מתנדבים מקהילות סמוכות לשמורות וגנים לסייע במגוון משימות,
ביניהן :ניטור ,הסברה ,ניקיון ותחזוקה ,כדוגמת 'שומרי המפרץ הסיני' בשמורת
גדור בשרון ,מתנדבי פדואל בחרבת קלעה שבשמורת נחל שילה בשומרון ועוד.
הפעלת קבוצות נוער מתנדב' ,מקומי בטבע' ,לפעילות שמקדמת שמירת טבע
ומורשת ,בשמורות וגנים סמוכים לקהילותיהם ,ובקרב הקהילות עצמן.
פעילות בהתנדבות בקהילה של המדריכים הצעירים (מורות -חיילות ,מתנדבי שנת
שירות ובנות שירות לאומי) ,במועדוניות ,בגני ילדים ,במרכזי קליטה ובמתנ"סים.
המחו"ת ביצעו במהלך שנה"ע  10,717 2016ימי פעילות ,עפ"י החלוקה הבאה:
 3,219בתוכניות חינוך ארוכות -טווח 568 ,בפעילות בקרב קהילות ובהפעלת
מתנדבים 522 ,בפעילות ללא תשלום לחיילי צה"ל 936 ,בסיורי יום לבתי"ס86 ,
בפעילות חקר 522 ,בטיולים רב -יומיים ('נודדים' ו 'כוכבי של"ח') 1,940 ,בהדרכות
למבוגרים ומשפחות 2,460 ,בתחנות מידע ובאירועי שמירת טבע 260 ,בהתנדבות
ו 204 -בפעילויות אחרות.
בקהילה

היעדים המרכזיים של האגף ל:2017 -
.1

.2
.3

.4

הקמה ומיסוד מערך מתנדבים רשותי:
 ליווי המחוזות בגיוס ,הקמה ,הכשרה וליווי קבוצות פעילים-
מתנדבים מבוגרים מקרב קהילות מקומיות הסמוכות לשמורות
וגנים.
 הקמת תשתית להפעלת מרכזים להתנדבות אפיזודית :הגדרת
מסלולי התנדבות ,הכנת כרטיסי משימה ,גיבוש מענה מקצועי
במוקד המידע הארצי ,הכנת ארגז כלים ייעודי ,פרסום ויצירת ביקוש,
פישוט טפסים ובירוקרטיה ,נראות אפקטיבית באתר האינטרנט.
הטמעת הפעילות של רכזי קהילה במחוזות -גיבוש תפיסת התפקיד ,בניית
תוכניות עבודה מכוונות-קהילות סמוכות ,ליווי ובקרה על המימוש בשטח.
העמקת ממשקי העבודה עם משרה"ח בדגש על ביצוע השתלמויות מורים
במרכזי פסג"ה והמשך הטמעת נושאי ליבה רט"גיים במגוון מקצועות לימוד
ובכל חטיבות הגיל.
הכשרת מדריכי המחו"ת בנושא הליבה של מינים פולשים ובטיוב איכות
ההדרכה.
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 .5הרחבת היקף התנדבות תלמידי תיכון בשמורות וגנים ,במסגרת התכנית
להתפתחות אישית ומעורבות חברתית של משרה"ח.
 .6השלמת מערך ההדרכה הדיגיטאלי 'טבע זה שם המשחק'.
אגף מבקרים
נושאים מרכזיים בהם טיפל אגף מבקרים בשנת 2016
-

ניהול והנחייה מקצועית של הגנים הלאומיים ושמורות הטבע באמצעות כנסים
להעמקת הידע והמקצועיות
הגברת ההכנסות והרווח ממרכזי השירות

תחום חניוני הלילה  -טיפול בתחום חניוני הלילה לאור עזיבת מנהל התחום  ,שדרוג ,
הוספת אמצעים לרווחת המטייל  ,קיום קמפיינים שיווקיים וקידום מכירות דרך סוכני תיירות .
ביצוע פיילוט להזמנת לינות מקוונות בחניוני הלילה בדרום תוך התאמת מערכות לסוגי
הלינה ברשות .
בשנת  2016לנו  366,000לנים בחניונים בתשלום .

תחום מרכזי השירות – בשנת  2016הורחבה ושופרה רשת מרכזי השירות באתרים
השונים.
רשת מרכזי השירות כוללת מעל  50נקודות מכירה ומגלגלת מחזור מכירות של  25מיליון
.₪
מרכזי השירות מותאמים לאופי האתר כאשר חלקם מרכזי שירות עצמאיים וחלקם מרכזים
המשולבים בקופות הכניסה לאתרים השונים
מרכזי השירות הם חלק מתהליך שיפור השירות למבקרים ,הגברת תחושת התמורה
למבקר
והגברת ההכנסות המשלימות לפעילות השוטפת של הרשות .
המשך פעולת התאמת מוצרים לאתרים השונים על פי אופי האתר וקהלי היעד
המרכזיים המבקרים בו .
בשנת  2016נוספו מרכזי שירות בהם שני מרכזים בגן הלאומי מצדה  ,מרכז שירות בחניון
הלילה חורשת טל .
ניהול המבקרים בגנים ובשמורות  -לאור מגמת העלייה במס' המבקרים באתרי הרשות
והעומסים המתפתחים במיוחד בעונות השיא האגף נמצא בראשיתו של תהליך תכנון
וקביעת אסטרטגיה לניהול הביקור באתרים ע"י אימוץ מודלים מהעולם הרחב ושימוש
בטכנולוגיה שתביא ליכולות ויסות בתנועת המבקרים ומניעת עומסים העלולים לפגוע בבתי
הגידול ובערכי הטבע והמורשת שבגנים ובשמורות .כולל בניית מדדים להגברת חווית
הביקור באתרים השונים .
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מבקרים 2012-2016
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2013

2,423,708
5,733,778
2014

2,041,781
6,123,053
2015

2,108,266
6,753,330
2016

תיירים
ישראלים
שנה

טיפול בפניות הציבור הפך לחלק מרכזי בעבודת האגף .
טיפול ב 1000 -פניות ציבור כאשר החלק העיקרי כ –  700הם בקשות להנחות באגרות
הכניסה וכ 300 -תלונות .
הכשרות מנהלי גנים לאומיים ושמורות טבע וקופאים באתרים –
הכשרות מתאימות למנהלי אתרים וקופאים כל אחד בתחומו להגברת ידע ומקצועיות
מוקד המידע
שכלול עבודת מוקד המידע על ידי הכשרות מקצועיות לצוות המוקד  ,שיפור המענה לציבור
ומתן עזרה ליחידות מטה .
יעדים לשנת 2017
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

הובלה מטעם החטיבה בהכנסת מערכת המכירות לעבודה ברשות כולל החלפת
קופות וארגון ההדרכות לקופאים .
חניוני הלילה  -הכנסת מנהלת תחום חדשה
הוספת מתחמים לקרוואנים בחניוני הלילה
הרחבת השימוש במכשירי מעקב בגנים ובשמורות לצורך ניתוח ניהול המבקרים
והגברת חווית הביקור .
הגברת קשרי העבודה מול חיל חינוך ומשרד הביטחון
כתיבת נהלי עבודה לאתרים קולטי קהל בימי שיא ועומס
מוקד המידע – הוספת תפעול המוקד המבצעי כחלק ממוקד המידע וההזמנות תוך
הכשרת העובדים לטיפול בנושא .

אגף שיווק
נושאים מרכזיים שקודמו ע"י אגף השיווק במהלך :2016
 .1צמיחה ופיתוח של הכלים הדיגיטליים:
 .aפיתוח ממשקים אל מול תיירות נכנסת – בודדים (טריפ אדוויזור וגוגל סייט)
 .bהשקתו של אתר אינטרנט באנגלית
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 .cגידול של  20%בפעילות באתר ובכמות המשתמשים ,מספר שיפורים
בחוויית המשתמש
 .dסיום פרוייקט נגישות
 .eפיתוח משמעותי של הפייסבוק והאינסטגראם ,הפיכתם לכלי חדשני ומוביל
בכל היבט  -גידול של  30%בכמות העוקבים אחר רט"ג
 .2המשך פיתוח ממשק שוק מאורגן  -יום כנס סוכנים ראשון מסוגו ברשות – לתחילתה
של דרך חדשה עם השוק הישראלי המאורגן
 .3הובלת ארבע קמפיינים שמטרתם הגדלת כניסות ,בינהם פיצוח "היסטורי" של הקיץ
דרך התייחסות אליו כ"חג" .שהביא לצמיחה משמעותית
 .4הובלת קמפיין מינים בסכנת הכחדה שהביא להעלאת המודעות ביותר מ 10%
לקיומם של מינים בסכנת הכחדה בישראל.
כל אלו הובילו לגידול שנתי של  10%בכמות המבקרים בגנים הלאומיים ושמורות
הטבע

היעדים המרכזיים של האגף ל:2017 -
 .1הובלת ארבעה קמפיינים מרכזיים (סוכות ,חורף ,פסח וקיץ) בדגש
הבאת מבקרים לאתרים  +קמפיין מרכזי של השקת מוצר לקהל הרחב -
גידול שנתי של  5%בכמות המבקרים סגמנט משפחות.
 .2קליטה ופיתוח של מנהל תחום מוצרים ופיתוח של לפחות מוצר אחד
חדש ,חוצה ארגון לקהלים רחבים (מוצר טקסים /אחר)
 .3פיתוח לוח פעילויות ותחילת ביצוע  -לקהל הערבי
 .4לקיחת חלק פעיל בהכשרות מנהלי האתרים ורפרנטים בענייני שיווק
ושירות לקוחות בנושאי השיווק המוצר וחווית הביקור
 .5פיתוח ומעבר לטכנולוגיה חדשה של אתר האינטרנט התדמיתי ,ליווי
והשתתפות בבניית האתר המכירתי והטמעתו בתדמיתי.
 .6המשך בניית המדייה החברתית כמובילה ,חדשנית ומקדמת אג'נדה
רשותית.
אגף הסברה
נושאים מרכזיים שקודמו על ידי אגף הסברה בשנת 2016
.1

.2
.3
.4
.5

קמפיין הסברה ותדמית "כדי שחיות הבר יהיו כאן גם מחר" (שימור מינים
אדומים)– פילוח התכנים המקצועיים שהיו בבסיס הקמפיין ,הקמת אתר אינטרנט
ושותפות בהובלת הקמפיין .מסרי הקמפיין שולבו בכל פעילות הרשות בשטח ובכלי
התוכן.
הסברה בינלאומית – הפקת תערוכת צילומי טבע והצגתה באו"ם תוך חיזוק
הקשרים הבנלאומיים להפצת מסרי הרשות.
סניטציה ומניעת הרעלות – מיזם משותף ושולחן עגול בשיתוף משרד החקלאות
והשירותים הווטרינרים.
שימור מורשת  -המשך שותפות עם גופי המורשת המובילים ומיצובו של שבוע
מורשת בחג החנוכה.
שימור הים – תכנית הסברה וקמפיין "שתי דקות לים נקי" בשיתוף המשרד להגנת
הסביבה ואקואושיין כולל הפעלת ציוותי הסברה בחופים להסברת חשיבות שמירת
ניקיון הסביבה החופית.
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 .6סרטוני "לא משאירים עקבות" – האתיקה של הטיול וההתנהגות בגנים ובשמורות,
מיפוי תכנים והעלאתם למודעות הציבור באמצעות הרשתות החברתיות ,גיוס
שותפים.
 .7עיתון "בשביל הארץ" תכנים דיגיטליים והפצת באמצעות ניוזלטר לצד המשך
הפקת גרסת דפוס.
יעדים מרכזיים לשנת :2017
.1
.2
.3
.4

שיתופי ציבור "שולחנות עגולים" ותכניות הסברה אל מול משתמשי השטח וגורמים
ציבוריים וממשלתיים  -מיסוד שולחן עגול לשימור מפרץ אילת.
שילוט הסברתי ותכנית הסברה למניעת האכלת בעלי חיים ומניעת שריפות.
מינים פולשים – תכנית הסברה וקמפיין משותף עם החברה להגנת הטבע.
מניעת הרעלות וחשיבות הסניטציה בקרב החקלאים – המשך פיתוח והרחבת תכנית
הסברה משותפת עם משרד החקלאות והשירותים הווטרינרים.

אגף מכירות
נושאים מרכזיים שקודמו ע"י אגף מכירות במהלך ( 2016המחלקה התחילה לפעול
ב :)1/9/16
.1
.2
.3
.4

ריכוז העבודה מול סוכנים ומפיקים על מנת להגדיל את נפח הפעילות באמצע
השבוע לקהלים אלו וחיבור סוכנים חדשים לעבודה עם הרשות.
תחילת ליווי איפיון ופיתוח מערכת מכירות אונליין חדשה שתאפשר רכישה
באינטרנט של כניסות לאתרים ,אירועים ,סיורים ,מנוי מטמון ושוברים לסוכנים.
יצירת שיתופי פעולה – קשר עם המשרד לשוויון חברתי לצורך ביצוע פרויקט
משותף לטיולי גמלאים בפרויקט "שלישי בשלייקס "+
השקת פעילות משותפת באילת להגברת ביקורים של תיירים בתקופת החורף
בשמורת חוף אלמוג .השת"פ כלל יצירת כרטיס אחד לשלושה אתרים  :שמורת
חוף אלמוג ,תמנע ,ומרכז הצפרות באילת.

תחום מנויים
נושאים שקודמו בשנת 2016
 .1הוספת קטגוריות
 .2הוזלת מחירים לגמלאים
' .3מתיחת' גיל ילד/נכד עד ( 20היה עד )18
 .4המשך יצירת ביקוש באתרים ובאירגונים
 .5הגדלת מכירות במגזר הדתי ,בני מיעוטים ,יחידים וגמלאים
 .6מעבר לפורמט דיגיטלי מגזין בשביל הארץ
 .7הצעה למשחק מחפשים את המטמון (חידת חמיצר)
 .8הצעה למנויי פלטינום
תוצאה:
מספר חברי מועדון (בתי אב ) -גידול מ 68,668 -מנויים (בתי אב) ל,+15% 79,111 -
תקבולים -גידול מ 22 -מיליון  ₪ל 25 -מיליון .+13.6% ₪
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נושאים לקידום בשנת 2017
 .1אפיון והטמעה של תוכנת מכירות חדשה
 .2המשך יצירת ביקוש באתרים ובארגונים
 .3המשך הגדלת מכירות במגזר הדתי ,בני מיעוטים ,יחידים וגמלאים
 .4הגדלת סל ההטבות לחברי המועדון
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סיכום פעילות מנהל וכספים 2016

הצעת תקציב לשנת  2016נבנתה בתיאום עם אגף התקציבים באוצר ,ובהתאם לתוכנית
כלכלית רב שנתית לשנים  2015-2019אשר גובשה עם משרד האוצר ,ואושרה על ידי
מליאת הרשות בחודש דצמבר .2014
בשנת  2015נאמדו התקבולים מהאתרים ע"ס של  158מיליון  ₪והשימושים נבנו בהתאם.
כתוצאה ממבצע "צוק איתן" בחודשים יולי אוגוסט  2014וגל פיגועים מחודש ספטמבר
 2015קיימת ירידה חזויה של כ  15מיליון  ₪בתקבולים ממבקרים אשר תמומן ב  5מיליון
 ₪מתקציב הרשות  ,והיתרה בהתאם לתוכנית העיסקית מתקציב ייעודי שיינתן על ידי
האוצר ותאפשר לרשות לאזן את תקציבה לשנת. 2015
להלן הנחות העומדות בבסיס תקציבי לשנת : 2016
תחום קהל וקהילה
 .1לשנת  2016מתוכננים תקבולים מאתרים בהיקף של  156מלש"ח המהווים ירידה
של כ  2מלש"ח מתכנון התקבולים לשנת . 2015
 .2הוצאות שכר באתרים במחוזות ובמטה – גידול של כ 2%-בגין זחילת שכר ,וגידול
של כ  3%בגין הסכם שכר של היומיים ברשות.
 .3הוצאות תפעוליות (אירגוניות ,פיקוח מחוזות) במטה ובמחוזות :
 .aהתייקרות ממוצעת של כ 0% -בהתאם לתוכנית העסקית הרב שנתית.
 .bבסעיף ההוצאות התפעוליות קיימים מספר סעיפים המגלמים בתוכם
התייקרות גבוהה מהממוצעת כדוגמת שכר דירה ,ביטוח ,תחזוקת
מחשבים ,...ומנגד סעיפי הוצאות אשר התקציב ירד.
 .4רזרבה של  3.7מיליון  ₪מיועד כרשת ביטחון להבטחת תקבולים ולהוצאות חריגות
שלא תוקצבו.
תחום שמירת טבע ומורשת
 .1מקורות כספיים
א.

סך התקציב הממשלתי הבסיסי הינו  175 -מיליון  ( ₪מתוכו בתחום
שמירת טבע ומורשת סך של כ  140מליון  , )₪בנוסף תקציבים ייעודיים
כדוגמת שיקום בתי גידול לחים ,נופש בחיק הטבע ,ותקציבים ממשלתיים
ייעודיים (תכנית אב למיחשוב ,נופש בחיק הטבע ,שיקום ים המלח ,נגישות
נכים ,שיקום החי והצומח בכרמל) בהתאם לפירוט בנספח . 2

ב.

תקבולים עצמיים – אגרות צייד והיתרים -כ 2.5 -מליון ( ₪במידה ויהא
שינוי בגין כניסת החוק החדש ילובן הנושא התקציבי עם אגף התקציבים) ,
פיקוח ערכי טבע כ 16.7 -מיליון .₪

 .2שימושים – ר' פירוט סעיף  2,3תחום קהל וקהילה
 .3תקציב פרויקטים פנימיים (תכנית עבודה לשמירת טבע ומורשת) כ– מיליון .₪
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 .4ייעודה ורזרבה – בסך של  7.5מיליון  ₪מיועדים לכיסוי תוספות שכר בהתאם
למתווה שיאושר על ידי הממונה על השכר בסכום של  3.5מיליון  ,₪והיתרה
מיועדת להוצאות התייקרויות והוצאות חריגות שלא תוקצבו.
תקציבים מיוחדים -מהווים הוצאה מותנית בהכנסה ,ליחידות חיצוניות (סיירת ירוקה ,מדורי
ניטור )..ולתקציבי פיתוח במימון חיצוני.
על פי הנתונים העומדים בפנינו (מרץ  ) 2017סיימה הרשות את שנת  2016בתקציב
מאוזן .
התפלגות מקורות התקציב:
 .1הכנסות הרשות

הצעת תקציב
מעודכנת לשנת
2016

תקציב רגיל -קהל וקהילה
תקבולים מאתרים

136,180

כרטיסי תייר..

20,000

הכנסה מותנית

53,187

תקציב ממשלתי בסיסי קהל וקהילה

36,467

סה"כ קהל וקהילה

245,834

תקציב רגיל שמירת טבע ומורשת
פקוח ערכי טבע  ,הכנסות עצמיות

16,705
2,500

אגרות ציד והיתרים
תקציב ממשלתי בסיסי -שמירת טבע
ומורשת

133,849

תקציב ממשלתי בסיסי ייעודי

5,034

תקציב ממשלתי ייעודי

19,396

תקציב ממשלתי לשיקום בתי גידול

12,317

סה"כ תקציבי רשות לשמירת טבע
ומורשת

189,801

סה"כ

435,635

תקציבים מיוחדים
הכנסות סיירת ירוקה
הכנסות יחידות ומחקרים במימון חיצוני
הכנסות תקציבים במימון חיצוני
סה"כ הכנסות תקציבים מיוחדים
סה"כ הכנסות

23,399
17,922
143,785
185,106
620,741
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התפלגות שימושי התקציב:
הוצאות הרשות

הצעת תקציב
מעודכנת לשנת
2016

תקציב רגיל קהל וקהילה
הוצ' אחזקת אתרים שכר

103,085

הוצ' אחזקת אתרים תפעול

34,883

הוצאות שכר מחוזות

9,208

הוצאות פיקוח מחוזות

20,415

הוצ' אירגוניות שכר

18,409

הוצ' ארגוניות (תפעול)

9,272

הוצאה מותנית הכנסה

44,187

פרוייקטים פנימיים ( תוכניות עבודה )

13,370

רזרבה לתרחיש אקסוגני

5,500

סה"כ קהל וקהילה

258,329

תקציב רגיל שמירת טבע ומורשת
הוצ' שכר מחוזות

33,843

הוצ' פיקוח מחוזות

38,013

הוצ' אירגוניות שכר

23,430

הוצאות תקציב ממשלתי בסיסי ייעודי

5,034

הוצ' ארגוניות (תפעול)

15,347

פרוייקטים פנימיים (תוכניות עבודה)

22,426

תקציב ממשלתי ייעודי

19,396

תקציב ממשלתי לשיקום בתי גידול
רזרבה לשמירת טבע ולתוספות שכר ולהחלפת
רכבים
סה"כ תקציבי רשות לשמירת טבע ומורשת
סה"כ

12,317
7,500
177,306
435,635

תקציבים מיוחדים
הוצאות סיירת ירוקה

23,399

הוצאות יחידות ומחקרים במימון חיצוני

17,922

הוצאות תקציבים במימון חיצוני

143,785

סה"כ הוצאות תקציבים מיוחדים

185,106

סה"כ הוצאות

620,741
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סיכום פעילות חטיבת מורשת ונוף 2016

אגף שימור ופיתוח
השימור והפיתוח ברשות הטבע והגנים עסק בשנת  2016בקידום פרויקטים בגנים
לאומיים ושמורות טבע .השימור והפיתוח מבוצעים למטרות שמירת טבע ,שימור ארכיאולוגי
והיסטורי ,מבנים ומתקנים המשמשים לשירות הקהל ,חינוך ,המחשה ,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 כולל תרומות ,קשר עם
גורמים ציבוריים ופרטיים ,הרצאות ודיונים בנושאי שימור ,פיתוח ,תכנון נוף ,הכנת תב"עות
והתרים להסדרת מבנים קיימים ,הכשרת נגישות נכים בכל אתרי הרשות ,חניוני לילה,
פרויקטים בתשתיות מורשת (תמ"ר) ,ים המלח ,תשתיות לאתרים ושבילי אופניים.
הפרויקטים המרכזיים בשנת  2016הם:
 .1מבצר נמרוד – הכנות לתאורת לילה ושימור המבצר
 .2נחל עיון – השלמת שבילים מצפור המפל ובריכת שכשוך ביוב ושירותים
 .3ברעם – מערך כניסה לאתר הנגשה שבילים באתר ושיפוץ שירותים.
 .4יחיעם – שימור קמרונות במבצר ,השלמת תכנון חניון הלילה.
 .5אכזיב – השלמות הכשרת מתחם הקלאב מד לשעבר והכשרתו כגן לאומי וחניון
לילה ,הכשרת מבנה המזנון פירוק גג הכשרת שבילים ופיתוח נופי.
 .6כרמל – חוות משמר הכרמל
 .7תל דור – הכנת חומר למכרז להכשרת האתר
 .8מגידו – שבילים ובטיחות בתל  ,תכנון מערך הכניסה.
 .9ציפורי – תכנון המחשה ,דמויות מפוסלות ,הכנות לקראת ביצוע במצודה.
 .11בית שערים – המשך שימור ופיתוח ,המחשה במערת ה"סליק".
 .11בית שאן – השלמות במיצג האור קולי לילות שאן.
 .12קיסריה – פרויקטים בקנה מידה גדול ,בשת"פ החברה לפיתוח
 .13קיסריה חוף האקוודוקט – קידום תכנית שתהווה בסיס להכרזת השטח.
 .14סוסיתא – השלמת הכנת תיקי מכרז לתשתיות לפתיחת אתר.
 .15כורסי – הכשרת שבילים מערך חניות המחשה והנגשה.
 .16עין צנובר – קידום תכנון לקראת הכשרת האתר כגן לאומי.
 .17הר מירון – שביל פסגה
 .18מונפורט – שימור המבצר
 .19חמת טבריה – מיצג אור קולי ומודל בבית הכנסת העתיק.
 .21יודפת  -השלמת פרויקט שימור פיתוח והמחשה ותכנון שלב ב'.
 .21כפר נחום – הרחבת המזח הצף.
 .22ארבל  -ביצוע פרויקט הנגשה הכשרת המצודה לביקורי קהל.
 .23ג'סר א זרקא – פרויקט ייחודי חברתי\תיירותי להכשרת "כפר הדייגים" בגן הלאומי.
 .24שימור  -ביצוע עבודות של צוותי השימור של מחוז צפון – תל דן ,בניאס ,בצר נמרוד,
חירבת מיניה ,בית שערים ,ארבל ,אמת המים בג'סר א זרקא ועוד.
 .25נחל אלכסנדר – ביצוע המרכז להצלת צבי ים.
 .26אפולוניה – המשך תכנון כוללני ,תאורה.
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 .27אפק ירקון – שימור הארמון הכנעני ומבצר אנטיפטריס.
 .28מגדל צדק – שימור ,שיחזור במצודה ,שיקום מחצבות מזרחיות וברכות חורף כניסה
לפרויקט מרכזי של הטיילת שמהווה את "לב הגן".
 .29פלמחים – קידום תכנון מבנה שרותי החוף.
 .31תל גזר  -ליווי החפירות שימור ותכנון מפעל המים העתיק.
 .31תל לכיש – תחילת ביצוע מערך הכניסה.
 .32סובב חומות ירושלים – פרויקטים רבים בהיקף אגן העיר העתיקה ומערב ירושלים
עין לבן ועין חניה.
 .33אשקלון – חשיפת הבזיליקה הגדולה ,השלמת תשתיות ביוב ,המשך תכנון האתר.
 .34מצדה – יציאה למכרז חזיון אור וקול ,המשך תכנון תב"ע מצדה מערב.
 .35עין גדי – השלמת תכנון ויציאה למכרז טיילת נאת עין גדי
 .36מרכז מבקרים רמון – שינוי סרט טבע לסרט לילה וכוכבים במדבר.
 .37תל ערד – שדרוג חניון הלילה והמבואה ,השלמת שימור מפעל המים העתיק
והמקדש.
 .38שיבטה – שימור כללי.
 .39נבי סמואל – המשך תכנון הכשרת האתר לביקורי קהל.
 .41הרודיון – ביצוע החדר המלכותי בתיאטרון ,פתיחת מסדרון המדרגות
המונומנטליות.
 .41עינות צוקים – השלמת תכנון מערך הכניסה.
 .42קומרן – השלמת תכנון מערך הכניסה והתשתיות (ביוב ,חנייה)
 .43חורבת מזין – שימור בהיקף רחב.
 .44נחל בוקק – עדכון תכנון מערך הכניסה לנחל ויציאה למכרז דרך הגישה.
 .45חי בר – תכנון מחדש של החי בר.
אגף תכנון ארצי ונוף

בשנת  2016התרחש שינוי ארגוני בחטיבה ובמסגרתו אגף שטחים פתוחים שינה שם
,תחומי פעילויות ונקלטו מספר עובדים חדשים .זאת בן השאר כיישום המלצות דו"ח מבקר
המדינה וכן מסיבות נוספות
רוב פעילות האגף הינה פעילות רב שנתית.
האגף למעשה עוסק בשלושה תחומים מרכזיים:
תכנון ארצי -עיקר הפעילות האגף בייצוג הרשות בוועדות התכנון הארציות .בליווי וקידום
תכניות לשמירה על השטחים הפתוחים ,בתגובה לתכניות המשפיעות עליהן  .כמו כן עיסוק
במערכת רישוי זמין כגורם מאשר .נושא מרכזי היה הטיפול בתמ"א .1לקראת סוף השנה
נקלט מתכנן נוסף שעיקר עיסוקו בליווי תכניות בותמ"ל וכן לתחום רישוי זמין.
קידום תכניות לשמורות טבע וגנים לאומיים ,במסגרת זו נערכה בחינה מחודשת לטיפול
הרשות בתחום זה וגובשה תכנית פעולה שהוצגה ואושרה בהנהלת הרשות.זאת במקביל
להמשך טיפול בקידום תכניות לשמורות וגנים בועדות התכנון.
תחום התשתיות -העיסוק כולל ליווי תכנון תשתיות מרכזיות המקודמות במוסדות התכנון
הארציים ובעיקר בות"ל ,כמו כן רט"ג מלווה גם את ביצוע התשתיות במטרה לצמצם את
ההשפעות על הטבע והנוף .באמצע השנה נקלטה אדריכלית נוף לרכז את התחום .במסגרת
זו התחילה עבודה לניתוח עיסוק הרשות בתחום זה וגיבוש המלצות לשיפור הטיפול
והמקצועיות
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נושא מרכזי נוסף שטופל הוא נושא הים התיכון  -יישום מדיניות שמירת הטבע בים התיכון
ובמסגרת זו ייצוג בןלחו"ף ,הגשת תכניות לשמורות טבע ימיות ,השתתפות בתסקיר
האסטרטגי לחיפושי גז ונפט  ,במהלך תכנון הים ע"י הטכניון וכן בליווי מסמך המדיניות
למרחב הימי שמקדם מנהל התכנון ,תכנית ההגנה על מצוק החופי ועוד.
הקצאת קרקעות חקלאיות -במסגרת ייצוג הרשות בוועדת קרקעות עליונה במשרד
החקלאות נבדקו עשרות בקשות ונכתבה להן התייחסות .במקרים מסוימים נערכו ביוזמת
האגף חילופי קרקעות שהחזירו למעגל שמירת הטבע שטחים שהיו במשבצות חקלאיות .גם
השנה לא התקבלו בועדה החלטות בניגוד לעמדת הרשות!

אגף מקרקעין
אכרזת שמורות טבע וגנים לאומיים
תאריך
אכרזה
19/6/16

שם שמורת טבע/גן לאומי
1

ג"ל עין כרם

שטח
בדונמים
182.00

2

ש"ט עין ג'ינדה הרחבה

19/6/16 1,409.00

3

ש"ט עין אור

130.00

20/6/16

4

ש"ט חרבת כוכים

373.00

20/6/16

5

ג"ל הר שוקף

20/6/16 2,712.00

6

ש"ט מצד אבירים

13/12/16 3,407.00

סה"כ ב 6 :2016-אכרזות

8,213.00

סה"כ הכרזת שמורות טבע משנת  1964ועד שנת  279 :2016בשטח של 4,803,611.6
דונם.
סה"כ הכרזת גנים לאומיים משנת  1964ועד שנת  89 :2016בשטח של  207,888.4דונם.
סה"כ גריעת שטחי שמורות טבע וגנים לאומיים עד שנת  5,250.7 :2016דונם.
סה"כ הכרזות שמורות וגנים משנת  1964ועד שנת  368 :2016בשטח של 5,006,249
דונם.
אגף ארכיאולוגיה ומורשת
.1

חפירות ארכיאולוגיות – היתרים ובקרה:
האגף מטפל במתן היתרים לחפירות ולסקרים ומבצע בקרה בשטח בעת העבודה.
נערכו  69חפירות מהן  4סקרים מהן  25חפירות חדשות ( .)36%חל גידול עצום ()38%
משנה שעברה בה התקיימו רק  50חפירות וסקרים.
חלוקה אזורית 49% :בצפון ( 36% ,)34/69במרכז ויו"ש ( )25/69ו 15%-בדרום (.)10/69

71

חלוקה סקטוריאלית :אוניב' עברית  17חפירות =  ,25%אוניב' חיפה  14חפירות = ,20%
זרים ( 11ארה"ב ,צרפת ,גרמניה ויפן) חפירות =  ,16%רשות העתיקות  14חפירות =
 ,20%אוניב' תל אביב  4חפירות =  ,6%אוניברסיטת בר אילן  2חפירות =  ,3%היברו יוניון
קולג'  2חפירות =  ,3%קמ"ט ארכיאולוגיה יו"ש  2חפירות = ,3%סמינרים ארכיאולוגיים
חפירה  ,1% = 1רט"ג חפירה  1% = 1ומכללת כנרת חפירה .1% = 1
רשימת האתרים מצפון לדרום (חפירות חדשות מודגשות בקו תחתון) :תל אכזיב ,תל דן,
מונפורט ,חר' אל-מנחת ,גליל עליון  -סקר ,תל אבל בית מעכה ,תל קדש ,תל חצור ,מרות –
בית הכנסת ,ציפורי ,שיחין ,חר' רומה ,חר' יפתחאל ,תל שמרון ,חר' אל-עיכא ,חר' קנקוזה –
קרני חיטין ,מערת שובך – נחל עמוד ,ארבל – בית הכנסת ,כורזים ,חר' מינים ,בית הבק,
חוף כורסי ,נחל עין גב ,סוסיתא ,תל רכש ,כוכב הירדן ,בית שערים ,נחל מערות (( )3מערת
הגדי ,מערת הנחל ומערת התנור) ,דור  -סקר תת ימי ,תל מגידו ,קיסריה טיילת ,קיסריה
קמרונות הנמל ,אפולוניה ,תל אפק-אנטיפטריס ,מגדל צדק ,מערת תנשמת ,תל גזר ( ,)2תל
גזר  -סקר ,נבי סמואל ,ירושלים  -עיר דוד גבעתי ,ירושלים  -עיר דוד – שטח  ,Eירושלים -
עין חנייה ,ירושלים  -הר ציון ,ירושלים  -הר ציון הכנסייה הפרוטסטנטית ,מערת התאומים,
תל צפית ,חר' מדרס ,אשקלון ( ,)2לכיש ( ,)2מרשה ,הרודיון ,מערת התאומות – קלי"ה,
קומראן ,צפון ים המלח – עיינות סמר וקנה ,עין גדי ,נחל צאלים – מערת הגולגלות ,עין בוקק,
בוקר תחתית (נחל צין –ליד עין עבדת) ,נחל עקב ,עבדת ,חלוצה ,שבטה ,נחל זיתן ,נחל
צפית – הר חצרה סקר.
 .2תגליות מיוחדות
• אכזיב – נתגלתה תבנית מסכה פניקית
• תל חצור – התגלה פסל של פקיד מצרי מהממלכה התיכונה
• ציפורי – נחשפו ציורי קיר נדירים מהתקופה הרומית
• חוף כורסי – כתובת על לוח שיש בארמית של תרומה לבית הכנסת סוסיתא – נחשפו
שער מרשים בעיר התחתונה בסמוך לחפיר ותיאטרון רומי
• קיסריה – פסל אייל משיש התגלה ליד כנסייה קדומה באזור קמרונות הנמל
• תל דור  -נמצאה חרפושית נדירה מימי השושלת ה13-
• תל דור סקר ימי -התגלתה בים אבן גדולה ועליה כתובת של מושל רומי לא ידוע
• תל רכש – התגלה בית כנסת כפרי קטן מימי בית המקדש השני
• תל גזר מפעל המים – נתגלה מטמון נדיר של חפצי כסף וזהב .בקרקעית מפעל
המים נמצאו חרסים מתקופת הברונזה התיכונה 2ב
• נבי סמואל – גילוי רובע יהודי שחרב במרד הגדול ( 70לספה"נ)
• גן לאומי עמק צורים  -בסינון העפר מהר הבית ,המתקיים בגן הלאומי ,נחשף ריצוף
מחצרות בית המקדש השני מימי הורדוס ושוחזר
• חר' מדרס – גילוי מקדש פגאני במקום בית כנסת יהודי
• תל צפית – גילוי אזור שער העיר וחומת העיר התחתונה מהמאה ה 9-לפנה"ס
• תל לכיש – נחשף מקדש שער מתקופת בית ראשון
• אשקלון – חשיפת הבזיליקה האזרחית מהתקופה הרומית
• עין בוקק – מערכת מים ובריכת מים עתיקה מהתקופה הרומית

 .3אונסק"ו:
א .כנס בית שערים ב 31.3.2016-התקיים בהצלחה רבה .השתתפו בו כ 500-איש באירוע
שנמשך לאורך כל היום וכלל שלושה חלקים :כנס אקדמי עם הרצאות על חידושים בבית
שערים ,סיור באתרים של הגן הלאומי בית שערים בדגש על החפירות החדשות בעיירה
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ובמאגר המים וטקס לציון ההכרזה במעמד נשיא המדינה ,מר ראובן ריבלין .גיוס תקציב
מגופים שונים :הוועד הישראלי לאונסקו ,רשות העתיקות ,המועצה האזורית עמק יזרעאל,
המועצה המקומית קרית טבעון (שווה ערך) ,אוניברסיטת חיפה ורשות הטבע והגנים (מחוז
צפון ,אגף ארכיאולוגיה ,חטיבת קהל וקהילה ולשכת מנכ"ל).
ב .מפת אתרי המורשת העולמית של ישראל ובה האתרים המוכרזים והאתרים של הרשימה
הטנטטיבית שהוכנה על ידי רט"ג הועברה לוועד הישראלי לאונסקו לצורך הפקתה ושיווקה
במערכת החינוך – הוכנה גירסה מס'  17אך המפה טרם הופקה.
ג .הוועד הישראלי לאונסקו עצר את כתיבת תיק בתי הכנסת העתיקים בגליל (עבור ברעם,
בית אלפא ,חמת טבריה וכורזים).
ד .בינואר  2015נמסר לוועד הישראלי לאונסקו תיק היתכנות של ציפורי לרשימה
הטנטטיבית .לא ניתנה תשובה או התייחסות עד דצמבר .2016
ה .יוזמה של עירית ערד לקידום הרחבת התלים המקראיים :גזר ,לכיש וערד נעצרה על ידי
הוועד הישראלי לאונסקו.
ו .מנהל האגף השתתף בוועידת המורשת העולמית ה 40-באיסטנבול שהתקיימה בחודש יולי
ונקטעה בגלל ניסיון ההפיכה שנכשל .הצבא ירה על המלון שבו הוא התאכסן ויצא ללא פגע.
ז .שר החינוך נפתלי בנט ,המשמש נשיא אונסקו ישראל נתן הנחייה להפסיק כל פעילות
בינלאומית בנושא אונסקו בגלל החלטת אונסקו שאין קשר בין הר הבית ליהודים.
ח .רט"ג הכינה מכתב תשובה להערות של אונסקו על תיק בית שערים בנושאים של
שימור ,סטאטטוריקה ,מיפוי ועוד .המכתב שתאריך העברתו לאונסקו היה 31.12.2016
נמסר לוועד הישראלי לאונסקו יחד עם חומר נלווה אך לא נשלח לפריס בגלל הנחיית שר
החינוך.
ט .האגף היה שותף בייעוץ לשירות הבולאי בהכנה של  3בולים עבור הכרזות  3המערות:
מערות הכרמל ,מערות מרשה ובית גוברין ומערות בית שערים.
 .4חוות דעת ופרסומים הפקת חומר מקצועי:
א .בהכנה חוברות תיירות באנגלית על :מרשה ובית גוברין ועין גדי.
ב .הופקה חוברת עין גדי .חוברת מרשה ובית גוברין בהכנה.
ג .פרסומים חדשים בעיתון הרשות "חדשות בעתיקות" במהדורת אינטרנט ובתפוצה
רחבה לרשות ומחוצה לה .העיתון מפרט גילויים חדשים בתחומי הארכיאולוגיה.
ד .בקרה על עשרות חומרים כתובים של הרשות :דפדפות ,מאמרים במגזין הרשות,
שלטים ועוד.
ה .כתיבת ובקרה של שלטים העוסקים בארכיאולוגיה באתרי הרשות.
 .5השתתפות בוועדות תכנון והיגוי וכנסים:
א .מגידו ,המועצה הארכיאולוגית ,עיר דוד ,צוות פיתוח ,מור"ן מנכ"ל ,אונס"קו ולכיש.
ב .כנס על אמנות וארכיאולוגיה ,במלון קראון פלאזה ירושלים בחודש דצמבר .יוסי ב.
השתתף מטעם האגף.
ג .השתתפות האגף בכנס השנתי לתכנון גנים לאומיים בנושא :קולנוע ,מדיה
וארכיאולוגיה.
ד .יוסי ב .ייצג את האגף באירוע המשלחות הארכיאולוגיות של רשות העתיקות במוזיאון
רוקפלר.
 .6שימור:
א .שמורת טבע תל דן  -חומת אבן מתקופת בית ראשון קרסה בעקבות הגשם החזק
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ב .ברעם  -שימור בסיס עמוד האבן בחזית בית הכנסת
ג .חורבת מינים – שימור של מגדל השער הצפוני
ד .שמורת טבע בניאס – שימור השער הצלבני
ה .עין אפק – שיקום טחנת הקמח הצלבנית
ו .בית שערים  -ניקוי חזית מערת הארונות ושימור ושיחזור של פתח מערת
ראש בית הכנסת הצידוני) מערכת )26
ז .קיסריה – שימור קמרונות הנמל
ח .גזר – שימור המגדל הכנעני קיר צפוני
ט .מגדל צדק – שחזור  2קשתות של פתחים מעוטרים שנגנבו ( 12אבנים)
י .חורבת מזין – השלמת שימור ושחזור המבנה
יא .עינות צוקים – שימור ושחזור החווה החשמונאית
יב .עין בוקק – שימור ושחזור בריכה עתיקה ואמות מים
יג .שבטה – השלמת שחזור משקופים מעוטרים וקשתות
 .7פיתוח המחשה והסברה
א .תערוכת פרעה בכנען הוצגה במוזיאון ישראל ובה פריטים רבים מאתרי הרשות
ובעיקר מבית שאן ולכיש .היה שיתוף פעולה מצויין עם מוזיאון ישראל.
ב .שלושה ארונות קבורה עתיקים מהתקופה הרומית שנסחפו בגשם העז הועברו
במבצע מיוחד לגן לאומי ארבל.
ג .האגף מלווה את כל הפרויקטים המקודמים במסגרת פרויקט ציוני דרך (תמ"ר) ,אם על ידי
מנהל האגף או ראש תחום מורשת אם על ידי ממוני המורשת המחוזיים.
 .8ועדת מורשת במליאת רשות הטבע והגנים ממשיכה לפעול במרץ
ועדת המורשת שהיא ועדת משנה של מליאת הרשות ממשיכה לפעול במרץ כולל קיום
סיורים .לוועדה הצטרפו מומחים שונים המביאים ערך מוסף למקצועיות של הוועדה.
הוועדה דנה בנושאי מורשת ,ארכיאולוגיה ושימור תוך קביעת מדיניות בעבודה זו.
 .9תקנים חדשים לעיבוי מערך הארכיאולוגיה –  3דוקטורים לארכיאולוגיה
א .ד"ר יוסי בורדוביץ' נבחר בחודש מרץ לתפקיד ראש תחום מורשת במטה ,באגף.
ב .ד"ר דרור בן יוסף נבחר בחודש יוני לתפקיד ממונה מורשת מחוז צפון במקום יוסי
בורדוביץ'.
ג .ד"ר יואב פרחי נבחר בחודש דצמבר לתפקיד ממונה מורשת מחוזי במחוז מרכז.
ד .המשרה של ממונה מורשת מחוזי במחוז יו"ש (חצי משרה) טרם אושרה .בהחלטה
משותפת למחוז ולחטיבה ,סוכם לתת עדיפות לקידום משרה של ראש צוות שימור
לפני משרת ממונה מורשת.
 .10הדרכות מקצועיות בארכיאולוגיה ל:
מורי דרך ,עובדי רשות הטבע והגנים ,הקרן לשמירת הטבע והמורשת ,אחמ"ים
מהארץ ומחו"ל ,חברי מליאת הרשות.
 .11כנסים וערב לכבוד חברים שהאגף מעורב בהם
א .באפריל התקיים ערב סיור ועיון לכבוד פרופ' עמוס קלונר בגן לאומי בית גוברין
מרשהב .בנובמבר התקיים הכינוס הארצי ה  3לשימור מורשת התרבות
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 .12תיקי אתר
במסגרת החוק לכתיבת תיקי אתר האגף מעסיק  2סטודנטים לכתיבת תיקי אתר בהיקף
של כ 30-אתרים בשנה.
 .13קרנות
האגף מרכז כתיבת תיקי תרומות לקרנות שטחים פתוחים ולפרוייקט תמ"ר (תכנית מורשת)
של אגף מורשת במשרד ירושלים והמורשת.
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סיכום פעילות חטיבת משאבי אנוש 2016

עובדי רשות הטבע והגנים מהווים את חוד החנית של השמירה על ערכי הטבע ,הנוף
והמורשת ומייצגים את הארגון מול הציבור .מימוש חזון הרשות ויעדיה ,תלוי באיכות
המשאב האנושי שלה .החיבור של הציבור לערכי הרשות תלוי מאד בממשק של עובדי
הרשות עם הציבור.
יצירת אחריות ומחויבות אישית וארגונית לערכים של אהבת הארץ ,דרך ארץ ושייכות
לארץ ומורשתה ,מהווים אבני דרך עיקריות לחזון המשאב האנושי ברשות.
ברשות מגוון רחב של תפקידים הכולל עובדי שירותים ושטח ,פקחים ועובדי אתרים,
עובדי מטה מקצועיים ומדענים בכירים .הגורם המאחד ביניהם הוא הרצון לשמור על
הערכים למען הארץ ולמען הדורות הבאים.
אנו שואפים כי כל עובד ברשות יהווה מוקד ידע מקצועי ומצוינות ויפעל מתוך דרך ארץ,
מסירות ואחריות אישית וארגונית במסגרת עבודת חטיבת משאבי אנוש הינה הגוף
המקצועי והאחראי לטיפול בעובד ובתנאיו ,הכשרתו ,טיפוחו וקידומו ע"פ מדיניות הנהלת
הארגון וע"פ בסיס חוקי.
החטיבה נותנת מענה לכ 1300 -עובדים בממוצע ובמתארי שיא כ 1500-עובדים
הכוללים עובדים במעמד קבוע ,במעמד זמני ,עובדים יומיים וכ 500 -מתנדבים הפרושים
בחמשת מחוזות הרשות ,במטה בירושלים.

עבודת חטיבת משאבי אנוש נסמכת על מספר בסיסים חוקיים:
 .1חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א1951-
 .2תקנות שירות המדינה (התקשי"ר)
 .3הסכם עבודה קיבוצי מיוחד שנחתם בין הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ,הסתדרות הפקידים עובדי המינהל
והשירותים והוועד הארצי של עובדי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.
 .4חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,תשנ"ח .1998
 .5חוק הגנת חיית הבר תשט"ו (.)1955

76

העקרונות המנחים את עבודת חטיבת משאבי אנוש
א.

טיפול בפרט :טיפול בפיתוח ,קידום ,הכשרה ,רווחה ותנאי העסקה של העובדים

ב.

טיפוח מקצועיות בניהול ההון האנושי.

ג.

יושר מקצועי וכללי עבודה תקינים והוגנים.

ד.

מיסוד תהליכי תכנון ופיתוח ההון האנושי וחשיבה ארוכת טווח.

ה.

שיפור וטיוב השירות לעובדים.

ו.

קידום שיתופי פעולה עם גורמי המטה ,המחוזות ,נציגות העובדים וגורמי חוץ.

ז.

גמישות וביזור תוך ניהול בקרה.

נתוני כח אדם
ברשות הטבע והגנים מועסקים עובדים ממגזרים וסטטוסים שונים ,עובדים קבועים,
עובדים יומיים ,מדריכים ,צוות צעיר ,שנת שירות ושירות לאומי ,ומספר לא מבוטל
של אזרחים הנוטלים חלק בפעולות התנדבותיות.
עבודת הרשות מתאפיינת עונתיות ובשל כך בתנודות של המועסקים בחודשי השנה
השונים ,כאשר תקופת השפל הינה בחורף בחודשים דצמבר-ינואר ,תקופת שיא
בחודשי הקיץ מאי-ספטמבר עם שתי נק' שיא במועדי ישראל בסוכות ובפסח בהם
מספרי המבקרים ונופשים באתרי הרט"ג גדולים במיוחד.

כמות עובדים ממוצע שנתי לפי מחוזות

סה"כ
סיירת ירוקה; 56
מטה
הנהלה;
262

מטה הנהלה
מחוז דרום
מחוז צפון; 537

מחוז דרום;
308

מחוז יו"ש
מחוז מרכז
מחוז צפון

מחוז יו"ש; 151

מחוז מרכז;
271

סיירת ירוקה
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להלן מוצגים מספרי העובדים בתקופת שפל ושיא

אוכלוסייה
קבועים
יומיים
מדריכים
מצילים
פלסטינאים
סכום כולל

כמות עובדים
ינואר 2016
825
321
67
3
21
1237

כמות
עובדים מאי
2016
832
399
129
18
24
1402

התפלגות העובדים במהלך חודש השפל – ינואר לעומת חודשי השיא  -מאי

900
800
700
600
500
400

כמות עובדים ינואר 2016

300

כמות עובדים מאי 2016

200
100
0

כלומר עליה ביותר מ 30% -בעובדים יומיים  ,שמשמעותה קליטה ,הפסקות עבודה
לעובדים המתבצעת באופן תדיר ושוטף.
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פרישה וסיום העסקה
במהלך השנה החולפת הסתיימה עבודתם של  35עובדים קבועים בארגון .תחלופת
העובדים בעיקרה נובעת מסיבות של הגעה לגיל פרישה (. )50%

סיבת הפסקת עבודה
אובדן כושר עבודה
התפטרות
פיטורין
פרישה לגימלאות
סכום כולל

סה"כ
2
8
8
17
35

מרכזי חינוך והדרכה
במרכזי חינוך והסברה של הרשות במחוזות פועלים לצד צוותי ההדרכה הקבוע גם
צוות צעיר שבו משולבים מורות חיילות ,בנות שירות לאומי וצעירים בשנת שירות
לפני גיוסם .הצוות עובר קורסי הכשרה להדרכה הנמשכים על פני שלושה חודשים
שבסיומם מקבלים רישיון הדרכה של  22צעירים בהתפלגות הבאה:
שירות לאומי 6 -
שנת שירות – 6
התנדבות ועבודה עם הקהילה.
במסגרת פעולות האכיפה והעבודה הקהילתית ,מסתייעת הרשות באזרחים
המעוניינים לתרום מזמנם לטובת ערכי הרשות .מבין אלו אנו מבחינים בשלוש
קבוצות של סיוע קהילתי:
א .פקח/סייר מתנדב בערוץ הפיקוח והאכיפה -תגבור הפקח האזורי בפעולות סיור
(המתנדב ייקרא "סייר מתנדב") ,מהות תפקידו הינה לשמש "זוג עיניים" נוסף
היכול לסייע לעבודתו של הפקח בפעילות למען שמירת הטבע והגנה על בעלי
חיים .חל איסור לבצע עבודות פיקוח ואכיפה בהתנדבות.
ב .מתנדב בערוץ קהל וקהילה -תגבור פעילויות ההדרכה וההסברה של הרשות,
תחזוקה וטיפוח אתרים.
ג .מתנדב בערוץ אקולוגיה ומדע -סיוע לאקולוג המרחבי בביצוע פעולות מדע,
מחקר וממשק.
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מספר המתנדבים בממוצע עומד על כ 500 -איש ,מהם  100איש מסייעים ומלווים את
הפקחים בפעולות אכיפה שהללו מבצעים וכן  400איש כמתנדבים ,אשר עוסקים בעיקר
בפעולות הדרכה בגנים ובשמורות ,מגמה שאנו מעוניינים להרחיב ולחזק בשנים
הקרובות:
בשנת העבודה  2016התמקדה חטיבת משא"ן בנושאים המרכזיים הבאים:


התמקדות בטכנולוגיה  -המשך הטמעת מערכת משא"ן (- )PAYROLL
מודולים נוספים עפ"י תוכנית העבודה מול מלם והמשך ייצוב המערכת ושיפורים
במודולים הקיימים.



אפיון פורטל פנימי לשיפור התקשורת הפנים ארגונית



יישום והטמעה של תשתית הדרכה והכשרה לתפקידי ליבה ,מסלול פיקוח
ומסלול מנהלי אתרים בהתאם להמלצות חברת מטריקס



יישום הסכם קיבוצי לעובדים יומיים-נוהל בקרה להעסקת עובדים יומיים ומעקב
שוטף



ביצוע טיוב נתונים במערכת משא"ן



יישום תקינה והטמעת דוחות בקרה לניצול כח אדם.



כתיבת נוהל לדיווח נוכחות באמצעים טכנולוגים.



יישום שינוי מבני בחטיבת משאבי אנוש -כתיבת תיאורי תפקיד ותחילת
הכשרה וחניכה של התפקידים בחטיבת משאבי אנוש בהתאם למבנה החדש.



עמידה בדרישות "מרמנת" בנוגע לקורסים פנימיים המוכרים לגמול
השתלמות



סיום פיתוח לומדות לעובד חדש ולפקח חדש.



יישום והוצאה לפועל של הסכם קיבוצי לעובדים יומיים שנחתם במהלך השנה
מול ההסתדרות וועד העובדים



הדרכה ופיתוח ההון האנושי – הכנת מסלול פיתוח לפקחים ומנהלי אתרים
הכשרות מקצועיות והשתלמויות ייעודיות להגברת הידע והלמידה של העובדים.



משא ומתן מול ועד העובדים להסדרת נושאים שבמחלוקת  ,במסגרת סכסוך
עבודה.



שינוי מבני בחטיבות ובמחוזות.
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הסדרת נהלי עבודה פנימיים בחטיבה ,הגדרת תהליכים תומכי ביזור והתאמת
מבנה ארגוני תומך.



הוצאה לפועל של מכרזים – ביצוע  114מכרזים מתוכם  74מכרזים פנימיים ו-
 41מכרזים חיצוניים.
ביצוע  - 25קול קורא למועמדים למעמד יומי מתמיד.



טיפול בבעיות משמעת מול הנציבות ומול ועדות משמעת פנימית.



טיפול בהליכים משפטיים.



בקרה ואכיפה על חוק שעות עבודה ומנוחה.



טיפול בבעיות פרטניות של עובדים .

להלן פירוט העשייה על פי נושאים אגפיים
נושאי כח אדם:


גיוס איוש וקליטה של משרות חדשות ופנויות



טיפול בסיום העסקה ופרישה



מעקב שוטף ובקרה אחר נוכחות עובדים מסגרות מאושרות (ימי מאגר ,שעות
שבת) ותנאי העסקה ושכר



הסדרת נהלי העסקה ברשות ובקרתם.



בקרת התקינה הנדרשת באתרי הרשות ,מטות המחוזות ומטה הרשות



טיפול בשינוי מבנה ארגוני ביחידות השונות.

איוש משרות :
בשנת 2016

בוצעו  115מכרזים .להלן מוצג פילוח המכרזים לאיוש משרות:
סוג
המכרז
פנימיים
חיצוניים
סה"כ

כמות מכרזים
74
41
115

בנוסף בוצעו  25הליכי גיוס עובדים זמניים במסגרת של קול קורא
חלק מהמכרזים נבחרו לתפקיד עובדים מתוך הארגון ,עובדים שעברו ממעמד יומי
למעמד חודשי בתקן ,או עובדים חודשיים שזכו במכרז ועברו מתפקיד לתפקיד.
בחלק מהתפקידים נבחרו עובדים במכרז.
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נקלטו  43עובדים חדשים .ו 20-עובדים עברו למעמד מן המניין .
כחלק מתהליך טיוב ההליך לאיוש משרות עברו המועמדים אבחונים במכוני מיון
(בחלק מהמכרזים).

אגף ארגון והכשרות:


הוצאה לפועל של קורסי הדרכה של מקצועת הליבה של הארגון.
התוכית כללה ימי אוריינטציה לעובדים חדשים .קורס מבואות לפקחים ומנהלי
אתרים .קורס המשך למנהלי אתרים וקרס פיתוח להנהלה בכירה.



סיום פיתוח של לומדה לעובדים חדשים.



סיום פיתוח ש לומדה לפקח מתחיל.



הטמעת הדרכה בנושא מניעת הטרדה מינית באמצעות לומדה.



עידוד עובדים ללמוד ולהתפתח במסלולים אקדמאיים במקצועות ליבת הארגון
ובכלל זה לימודי ארכיאולוגיה ,לימודי ארץ ישראל ,תיירות ,שימור ,גיאוגרפיה,
קרימינולוגיה ,מדיניות ציבורית וכו' .השנה אושרו כ 80 -עובדים לצאת וללמוד
בלימודים גבוהים ,מהם  55עובדים בלימודי תואר ראשון 21 ,בלימודי תואר שני,
 2בלימודי תואר שלישי  2בלימודי תעודה.



הקמת וביצוע קורסי הכשרה חדשים קורס ערבית קורס תכנון קורס שמירת
טבע ועוד ....ובכלל זה הכרתם כמזכים לגמול השתלמות



ייצוג העובדים בוועדת גמול ההשתלמות לעובדים המינהליים



קרן קיסריה – יישום הסכם מלגות ללימודים אקדמאיים



הכשרות וימי עיון מקצועיים :ימי עיון למנהלי מרכזי שירות ,מנהלי אתרים
וקופאים ,פורומי למידה למנהלי מרכזי חינוך והדרכה ,השתלמויות לקראת
פתיחת עונת ההטלה של צבי ים ,שיעורים חודשיים לפקחים ,קורס ארכיאולוגיה,
קורס דיני מכרזים ,קורס יערנות אקולוגית ,קורס חקירות ותשאול ,שמירת טבע,
מניעת הטרדה מינית ,דיני עבודה ,קורס ריתוך ,קורס מנהלי אחזקה ,קורס גינון,
קורס צלילה ,קורסי משיט ברמות שונות ע"פ כלי השייט שברשותנו.



שמירת כשירות מקצועית בנושא מע"ר ,עבודה בגובה ,כבוי ,נהיגה ,שימוש
בנשק.



התקיימו מגוון השתלמויות והכשרה לציוד הניתן לעובדי השטח
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עידוד עובדים להשתתף ולהרצות בהשתלמויות בחו"ל בנושאי התמחותם,
(ממשק שמורות טבע ימיות ,צבי ים ,מינים פולשים ,השפעות תאורה ,שמירה
טבע ,אמנות וכו').



הכוונת עובדים ליציאה לימודים מקצועיים בקורסים חיצוניים (ניהול בכיר ,ניהול
פרויקטים ,תכנון במגזר הכפרי ,פרישה וכו).



המשך שת"פ עם "קרן מעגלים" הממשלתית המעניקה מימון להדרכה לעובדים
המועסקים במקצועות שוחקים שהינם מעל גיל  ,50ולעובדים שצברו  20שנות
עבודה שוחקת וגילם פחות מ 50 -שנה .הקורסים בפיקוח משרד התמ"ת( ,קורס
ריתוך ,קורס מנהלי אחזקה)



ניהול ובקרה של תקציבי ההכשרות ולומדים בקורסים ובלימודים אקדמאיים



מתן דגש לסטנדרטיזציה בהכשרות ארגוניות במתבצעות במחוזות שונים.



התקיימו למעלה מ  17,000 -ימי הדרכה ובכללם ימי הסמכה וכשירות העובדים
והשתלמויות בדגש חברתי.



הכשרות ולמידה באמצעות העמותה לקידום מקצועי שחר און לעידוד הכשרה
והשכלת עובדים .מעל  400עובדים השתתפו בקורסי העמותה מרביתם
השתתפו ביותר מקורס אחד 400,עובדים השתתפו בסמינרים מקצועיים בארץ
וכ 160 -עובדים יצאו לסמינרים בנושא "משואה לתקומה" שהתקיים בברלין
ופראג.

מחלקת רווחה:
פעילות רווחה סוציאלית


מחלקת רווחה מטפלת בעובדים מן ההיבט הסוציאלי לרבות כיסויים ביטוחיים
והפעלתם (קופות פנסיה ,גמל וקרנות השתלמות)



המחלקה מתמקדת בטיפול בעובדים הנמצאים במצב חריג המשפיעה על המשך
עבודת העובד והוא נזקק לתמיכה וסיוע .כגון :במחלקה ממושכת פטירה סיום
העסקה ועוד .בזמן מחלה ממושכת המחלקה תומכת בהיבטים סוציאליים ומענה
לצרכים לעובד ולמשפחתו – טיפול בזכויות עובדים השוהים במצוקה או מחלה
ותאונה לצערנו כיום נמצאים כ 45-עובדים במחלה ממושכת ואבדן כושר עבודה.
הטיפול כולל ביקורי חולים ,מיצוי זכויותיהם בקרנות הפנסיה ובחב' הביטוח,
טיפול מול גורמי רווחה ,רשויות מס הכנסה ועוד.



בשנת  2016התמקדה המחלקה בהרחבת הפעילות עם שירותי הרווחה ומרכזים
אחרים לצורך מתן מענה טוב יותר
ליווי אישי וצמוד לעובדים /בני משפחה השוהים במצוקה או במצב כלכלי/רפואי
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מיצוי זכויותיהם בבתי השקעות ,שירותי הרווחה ועוד.
ירידה לשטח הכולל ביקורי חולים /אבלים בבית העובד/בתי חולים חולים/מרכזי


בנוסף תפקיד הצוות לטפל בהליך סיום עבודה בזמן פרישה או ל"ע מוות מן
ההיבט הסוציאלי ותנאי שכר מול חברת הביטוח -בשנת  2016פרשו כ20 -
עובדים (יומיים ה"ה וחודשיים) פרישת חובה .



המחלקה נותנה גם מענה וסיוע לעובדים הנמצאים במצוקה כלכלית במסגרת קרן
פנימית להלוואות וקרן עזרה הדדית ,המנוהלת ביחד עם ועד העובדים.



חלוקת מדים ומקדמי הגנה ,מתן מענה כספי במסגרת קופה פנימית לאובדנים
ונזקים.



תמורה סוכנות לביטוח – מנהלת ההסדר ,הטיפול כולל חידוש הסכם התקשרות,
יישום ההסכם והפעלתו .ביטוחי קולקטיב הכולל חידוש הסכמים ,מכרזים,
הצטרפויות ,ביטולים ,טיפול בתביעות ועוד – ,אובדן כושר עבודה  ,ריסק
ובריאות ,ביטוח תאונות אישיות.

פעילות תרבות ורווחת הפנאי


ארגון וטיפול סמינר מקצועי בארץ ובחו"ל במסגרת העמותה לקידום מקצועי.



ארגון קייטנת ילדי עובדים –  180ילדים השתתפו בקייטנה לגילאי  7-14בחודש
אוגוסט .2016



בחירת עובדים מצטיינים והשתתפות בפרוייקט העובד המצטיין של נציבות
שירות המדינה



 24נערים ונערות השתתפו בטיול בוגרים לגילאי  14-17בחודש אוגוסט .2016



מסיבת פורים במטה ובמחוזות .ערבי גיבוש ,ארגון טקסים והרמת כוסית בחגים



חלוקת מתנות שי לאירועים אישיים של עובדים וילדי העובדים :נישואין ,הולדת
בת/בת/בר מצווה/בת מצווה



מתנות לחגים (ראש השנה ,ט"ו בשבט ולחג פסח)



חלוקת שי לעולים לכיתות א' ולילדי עובדים מתגייסים



מתנות לעובדים ותיקים ( 15 ,20שנה) ופרישה לגמלאות.



משלוחי כרטיסי ברכה לאירועים אישיים ולחגי העדות השונות.
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פניות הציבור וחוק חופש המידע 2016

מוגש בזה הדו"ח של פניות הציבור ברשות הטבע והגנים ,לשנת . 2016
פניות הציבור ברשות הטבע והגנים עושה מאמץ רב כדי לתת לכלל הציבור את השירות
הטוב ביותר.
פניות הציבור מהווה כתובת זמינה העומדת לרשות הציבור בכל מעשה שהינו באחריות
רשות הטבע והגנים ,בעיקר במקרים בהם ,לדעת המתלונן ,הבעיה לא באה על פתרונה או
כאשר הוא חש כי נגרם לו עוול.
הרשות רואה בפניה  /תלונה /בקשה כלי חשוב ללקחים ברמה מערכתית.
להגשת תלונה  /פניה  /בקשה ניתן לפנות בדרכים הבאות:
באמצעות הדוא"ל של פניות הציבור ברשות:
באמצעות פקס שמספרו.02-5005433 :
באמצעות דוא"ל רגיל  -רח' עם ועולמו  3גבעת שאול ירושלים מיקוד .9546303
בקשות במסגרת חוק חופש המידע ניתן להגיש באפשרויות שפורטו לעיל .בנוסף ,באמצאות
טופס מקוון הקיים באתר הרשות:
www.parks.org.il
כמן כן ,ניתן לפנות אלינו דרך אתר של היחידה הממשלתית לחופש המידע.
פניות הציבור מאפשרת מתן מענה אוטומטי מידי לכל הפונים דרך המייל ,במטרה לשפר את
השירות לציבור ולצמצם את הטיפול בכל פנייה.
ממוצע של טווח הזמן מאת קבלת הפנייה עד לתום הטיפול הינו כ 30 -יום.
תהליך הטיפול בתלונות הציבור נבנה והתמסד באופן מסודר ושיטתי .בהליך עבודה מסודר
לקבלת התלונות ,רישומן ומעקב אחר הטיפול בהן .בתום כל שנת עבודה מתפרסם דו"ח
שנתי שהוא פרי איסוף כלל הנתונים על התלונות ,עיבודם וניתוחם לשם הסקת מסקנות
והמלצות לשיפור הליקויים .הדו"ח לשנת  2016משרת שלוש מטרות עיקריות  -הצגת מצב
סך-כל התלונות שהתקבלו הנושאים והיחידות ,גזירת המלצות תפעוליות לשיפור ולתיקון
ליקויים ,סימון מוקדי בעיות לגיבוש סיוע נקודתי במתן פתרון לבעיות .לגבי תלונות רבות
הופקו לקחים ברמה האישית והאירגונית.
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התחום מתחלק ל שלושה חלקים עיקריים:
תלונות:

פניה המתייחסת לפעולה ,הימנעות מפעולה שהנה לכאורה בניגוד
לחוק ,או ללא סמכות חוקית או בניגוד למחויבות הארגון או בניגוד
לנוהלי הארגון.
בקשה לשירות ,מידע ,סיוע ,ערעור על החלטה.

פניות:

בקשה לפי חוק חופש המידע :חוק חופש המידע ,התשנ"ח 1998-קובע את זכותו של כל
אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית ,בכפוף לסייגים
שפורטו בו .הסייגים נועדו לאזן בין חופש המידע לבין זכויות
ואינטרסים שונים כגון בטחון המדינה ,שמירת הפרטיות,
סודות מקצועיים ומסחריים וכו'.

פניות הציבור משיב ב כל שנה לאלפי פניות ,תלונות ובקשות המגיעות למשרד ,בשם הציבור
הרחב ,קהל המבקרים ,משרדים ממשלתיים ,גופים ציבוריים ,עמותות ,מבקר המדינה ,וועדת
פניות הציבור כנסת ישראל ,לשכת השר להגנת הסביבה ועוד.

נתונים:
בשנת  2016התקבלו כ 2650פניות  ,תלונות ,הצעות ובקשת למידע.
כמחצית מהפניות הן בנושא השירות ,בטיחות ובקשות ויותר משליש הן שאלות  ,רעיונות
והצעות בנושאים ערכיים.
חלה השנה עלייה משמעותית בבקשות במסגרת חוק חופש המידע.
כ  70% -מהפניות שהתקבלו הגיעו בכתב (דואר ,פקס ,דואר אלקטרוני) וכ  30% -באמצעות
הטלפון.
כ 15% -מסך התלונות נמצאו כמוצדקות.

פילוח פניות הציבור שנים 2016 - 2013
2013
2014
2015
2016

3000
2000
1000
0
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רשות הטבע והגנים רואה חשיבות רבה בשיפור ובייעול השירות הניתן לציבור הרחב .
במהלך שנת  2016פעלנו רבות בהקמת מערכת פניות הציבור.
אנו מאמינים כי תלונה צריכה להיות מטופלת קרוב ככל שניתן לשטח .אנו רואים בתלונות כלי
חשוב לזיהוי צווארי בקבוק ,הפקת לקחים והסקת מסקנות ברמה המחוזית  /מערכתית ,ועל
כן האגף ,כגורם מתכלל המנהל את התלונות ברמה המערכתית ,עם כניסת המערכת ,נדאג
להפקת דוחות תקופתיים  ,נושאים ומערכתיים ,מזה מגמות וכיוונים ונעביר את המלצותינו
באשר להפקת הלקחים העולים מהטיפול בתלונות.
עם כניסת המערכת במהלך שנת  2017ליחידות המשרד השונות ,יהווה האגף גורם על
שיתווה את המדיניות הטיפול המשרדית בתלונות במטה ובמחוזות ,יחנה וידריך את
הגורמים המטפלים ויפעל להאחדה גבוהה ככל שניתן בדרכי הטיפול ובטיפול במסקנות.

הנושאים העיקריים בהם התקבלו פניות בכלל האגף (מטה  +מחוזות)

שירות

27%
38%

תחזוקה
נהלים
בטיחות
נושאים אחרים

16%
6%
13%
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פילוח הפניות מחוז צפון:
מחוז צפון הינו המחוז הגדול ברשות ולכן קבל כ –  30%מכלל הפניות.
נושאים מרכזיים:
שירות  -כ 25% -מסך כל התלונות הינו על שירות.
תחזוקה  -כ 20%-מסך הפניות.
אכיפה /בטיחות  -כ 15% -מסך הפניות.
נהלים  -כ 10% -מסך הפניות.
בקשות  /מידע – כ 5% -מסך הפניות.
נושאים נוספים  -כ 25% -מסך הפניות.

נושאים עיקריים בהם עסקו הפניות/תלונות:
שריפות המתרחשות בצפון ,ריבוי תנים ,נזקי טריפות ,נזקי חקלאות ,שפני סלע ,נגישות,
נסיעה בחופים,
פילוח נושאים עיקרים מחוז צפון שנת 2016

קווי מים ,סנפלינג,
קרוואנים ועוד

שירות
תחזוקה

25%
35%
5%

אכיפה  /בטיחות
נהלים
בקשות  /מידע
נושאים נוספים

25%

15%
20%

פילוח פניות מחוז מרכז:
מחוז מרכז קיבלו כ –  25%מכלל הפניות.
חלוקת הפניות/תלונות לפי נושאים:
שירות  -כ 20%-מסך הפניות.
תחזוקה – כ –  20%מסך הפניות.
אכיפה  /בטיחות  -כ 15% -מסך הפניות.
נהלים  -כ 10% -מסך הפניות.
בקשות  /מידע -כ  10% -מסך הפניות.
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נושאים נוספים – כ 35% -מסך הפניות במחוז.
נושאים עיקריים בהם עסקו הפניות/תלונות:
ניקיון חופים ,חיות בר ,שעות פעילות ,נסיעה בחופים

פילוח נושאים עיקרים מחוז מרכז שנת 2016
תחזוקה
נהלים

20%

שירות

35%

10%

אכיפה  /ביטחות

20%

בקשות  /מידע

15%

10%

נושאים נוספים

פילוח פניות מחוז יו"ש:
במחוז יו"ש התקבלו עשרות פניות.
חלוקה לפי נושאים:
אכיפה /בטיחות  -כ 20% -מסך הפניות .
נהלים  -כ 15% -מסך הפניות.
תחזוקה -כ 15%-מסך הפניות.
שירות -כ 10% -מסך כל התלונות הינו על שירות.
מדע  -כ  5%מסך הפניות .עיקר הפניות על פגיעה בחיות בר.
נושאים נוספים  -כ –  35%מסך הפניות במחוז.
הנושאים העיקריים שהתקבלו במחוז יו"ש:
בטיחות ,שילוט ,חיות בר ,סנפלינג ,נגישות

פילוח נושאים עיקרים מחוז יו"ש שנת 2016
אכיפה ובטיחות
נהלים

20%

תחזוקה
שירות
מדע
נושאים נוספים

35%

15%
5%
15%
10%
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פילוח הפניות מחוז דרום:
מחוז דרום קיבלו כ 20%-מסך הפניות.
חלוקה לפי נושאים:
שירות  -כ 30% -מסך כל התלונות הינו על שירות.
אכיפה /בטיחות  -כ 20% -מסך הפניות .
תחזוקה  +פסולת  -כ 15%-מסך הפניות.
נהלים  -כ 10% -מסך הפניות.
מדע  -כ 5% -מסך הפניות .עיקר הפניות על פגיעה בחיות בר.
נושאים נוספים  -כ –  20%מסך הפניות במחוז.
במחוז דרום מתקבלות פניות הנוגעות אליו נושאים שונים כגון:
בטיחות ,נגישות ,נהלים ,שירות ,תנים ,סופות חול ,תחזוקה
פילוח נושאים עיקריים מחוז דרום שנת 2016
2% 4%

שירות

1%

בטיחות
תחזוקה

44%

נהלים
תנים

11%

16%
22%

סופות חול

פילוח פניות חטיבות:
בשנת  2016התקבלו בחטיבת קהל וקהילה כ –  15%מסך הפניות.
חטיבת קהל וקהילה כוללת בתוכה את מחלקת המנויים.
עיקר הפניות הרלוונטיות לחטיבה הן:






שעות פעילות אתרי הרשות
עלויות
מוקד מידע
מנויים
אתר הרשות

כמידי שנה התקבלו עשרות בקשות כניסה ללא תשלום או לחילופין במחיר מוזל היות והינם
עמותת  /קבוצות וכו' .יותר ממחצית מתקבלות בחיוב וזאת בהתאם לנהלי הרשות.
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פילוח נושאים עיקריים חטיבת קהל וקהילה שנת 2016

מנויים

34%
50%

מוקד מידע
נהלים
16%

פילוח פניות חטיבת אכיפה ופיקוח:
בשנת 2016התקבלו כ –  20%מסך הפניות .בעיקר שאלות ובקשות למידע בנושא נהלי
אכיפה.
עיקר הפניות הרלוונטיות לחטיבה הן:
שירות ,בטיחות ,סחר ,חיות בר ,שירות ,היתרים ,נהלים ועוד
פילוח נושאים עיקריים חטיבת אכיפה ופיקוח שנת 2016
7%

שירות

5%

נהלים

5%

35%

בטיחות

23%

סחר
חיות בר

25%

היתרים

פילוח פניות חטיבת מדע:
במהלך שנת  2016התקבלו מאות פניות.
עיקר הפניות הרלוונטיות לחטיבה הן:
חיות בר ,פרחים מוגנים ,מידע מדעי ועוד

פילוח נושאים חטיבת מדע שנת 2016

חיות בר

33%

פרחים מוגנים
נושאים נוספים

42%

25%
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חטיבת משאבי אנוש
במהלך שנת  2016התקבלו עשרות פניות הנוגעות למשאבי אנוש בנושאים שונים:
שירות ,הדרכה ,נהלים ,מכרזים ,התנדבות ועוד.

חטיבת תכנון ופיתוח
התקבלו עשרות פניות בנושאים הבאים :ארכיאולוגיה ,מידע ,בקשות לשיתוף פעולה ,שילוט
עיקר הפניות התקבלו באגף מקרקעין ועוד.
חטיבת מנהל וכספים
התקבלו עשרות פניות בנושאים :שירות ,נהלים ,בקשת מידע ,מכרזים ועוד.
דוברות
התקבלו מאות פניות בנושאים :פייסבוק ,נהלים ,שירות ,בקשות צילום ועוד.
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חופש מידע:
יישום הוראות חוק חופש המידע על ידי רשות הטבע והגנים היא חלק מהעשייה הנוגעת
לשיתוף הציבור ולקידום המודעות .הבקשות לקבלת מידע בשנת  2016התאפיינו במורכבות
רבה הנוגעת לעלייה במודעות וצורך הציבורי הגדל לקבלת מידע .לשם כך ,הרשות הצטרפה
לאתר האינטרנטי של היחידה הממשלתית לחופש המידע.
בשנת  2016הוגשו לרשות הטבע והגנים  ,52כמעט כולן נענו תוך  30יום מעת קבלת
הפנייה.
בשנה זו הבקשות היו בנושאים הבאים:
נתונים עבור מס' המבקרים באתרי הרשות  8 -בקשות התקבלו בנושא.
אכיפה  12 -מידע אודות קנסות ודוחות ,צייד ,היתרים –בקשות התקבלו בנושא.
מקרקעין  11 -בקשות התקבלו בנושא גבולות שמורות טבע.
בקשה לקבלת מסמכים פנימיים בנושאים מגוונים 18 -בקשות התקבלו בנושא.
מנהל וכספים  3 -בקשה התקבלו בנושא.

פילוח נושאים בחופש מידע
6%

כספים
אכיפה

15%

23%

מקרקעין
מסמכים פנימיים
נתונים

21%

35%
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להלן פירוט אופן הטיפול בבקשות:
מספר
41
6

הרשות מסרה את המידע המבוקש בהתאם לחוק
הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע מסיבות
המנומקות בסעיפי החוק
הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה
הטיפול בבקשה טרם הסתיים (הבקשה נענתה אולם
המבקש המשיך על אותה בקשה לדרוש נתונים נוספים
ולכן לא נסגרה)
סה"כ

1
4

52

תרשים בקשות חופש המידע שנים 2013-2015
60
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התפלגות מקור התלונות:
באורח קבע ,מקבל בפניות הציבור הביקורת לטיפולו תלונות מגורמים שונים בחלוקה הבאה :
בעלי דין :
בעלי דין ובאי כוחם הינם הלקוחות של המערכת אשר מקבלים שירות מיחידות השטח.
תלונות מגורמים אלה נוגעות על פי רוב לאירוע חד פעמי או להתנהלות המערכת או מי
מעובדיה .אנו עורכים בדיקה ומשיבים ישירות למלין .בשנת  2016התקבלו עשרות פניות.
נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה:
נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה הנציבות מפנה להתייחסותנו תלונות אשר
נמצאות בטיפולנו .תלונות אלה מגיעות לידי הנציבות על ידי בעלי דין ועל כן באופן טבעי
אופיין דומה לתלונות המתוארות לעיל .לעיתים ,אנו נדרשים להעביר התייחסותה ועמדתה
של הרשות לסוגיות עקרוניות אשר עולות במהלך בירורה של התלונה בנציבות .בשנת 2016
התקבלו עשרות תלונות בנושאי אכיפה ,שירות ונהלים.
משרד להגנת הסביבה:
תלונות אשר מגיעות לידי השר להגנת הסביבה או מחלקת פניות הציבור במשרד להגנת
הסביבה ונוגעות לרשות הטבע והגנים  .על פי רוב ,מועברות התלונות הללו באופן מלא
לטיפולנו .פניות הציבור משיב למלין ישירות וברוב המקרים מעביר העתק מתשובתו אל
המשרד להגנת הסביבה  .בשנת  2016התקבלו עשרות פניות.
מכתבי תודה:
בין הפניות שצוינו לעיל ,ישנם גם מכתבי תודה והערכה בשנת  2016התקבלו עשרות מכתבי
תודה.
אנו מודים לכלל העובדים במטה ובשטח אשר עושים את עבודתם בצורה נאמנה תוך שמירה
הגנה ושיקום המגוון הביולוגי ,ערכי הטבע ,המורשת והנוף האופייניים לישראל בגנים
הלאומיים ,בשמורות הטבע ובשטחים הפתוחים.
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סיכום פעילות אגף תקשוב ומערכות מידע 2116
תוכן עניינים
 .1תכנית טבעSAVE
 1.1רקע
 1.2פרויקט האינטגרציה
 1.2.1תחזוקת מערכות
 1.2.2מכרזי מערכות מדף
 1.2.3פיתוחים עצמאיים
 - GIS .2מערכות מידע גיאוגרפיות
 2.1רקע
 2.2שרת  GISארגוני ומערכת GovMap
 2.3מערכות גיאוגרפיות במחשבים נייחים וניידים
 2.4מערכות גיאוגרפיות במחשבי כף יד
 2.5מידע גיאוגרפי
 .3תשתיות ותקשורת
 3.1סקרי אבטחת מידע
 3.2תמיכה ותחזוקה
 3.3שדרוג תשתיות
 .4מערכת קופות
 .5מערכת ניהול ובקרה של חניונים אוטומטיים
 .6מערכת תורמים ותרומות
 .7דגשים לשנ"ע 2017
 7.1פרויקט האינטגרציה
 7.1.1מכרזי מערכות מדף
 7.1.2פיתוחים עצמאיים
 - GIS 7.2מערכות מידע גיאוגרפיות
 7.3תשתיות ותקשורת
 7.4מערכת קופות
 7.5מערכת ניהול ובקרת חניונים
 7.6מערכת תורמים ותרומות
 7.7מערכת פניות ציבור
 7.8ניהול הזמנות לחניוני לילה
 7.9מערכת BI
 .1תכנית טבעSAVE
.1.1

רקע
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במהלך שנת  2016נמשך יישומה של אסטרטגיית המחשוב הרב-שנתית שגובשה בשנת
 ,2014אשר התבססה על אינטגרציה של תוכנות מדף מותאמות ,פיתוח מערכות ייעודיות
ותחזוקה עצמאית של מערכת ה.Priority ERP -
מנהלת טבע SAVEבאגף תקשוב ומערכות מידע ,הובילה את ההתאמה וההטמעה של
מערכות מדף של ספקים ,אשר זכו בהליכים מכרזיים ,את הפיתוח העצמאי של יישומים
באמצעות כלי תשתית חדשים ואת תחזוקת המערכות שהחלו לפעול ,תוך שימת דגש על
פיתוח ממשקים נדרשים בין המערכות.
.1.2

פרויקט האינטגרציה

.1.2.1

תחזוקת מערכות

אגף תקשוב ומערכות מידע אחראי לתחזוקת המערכות שהעלה לאוויר ,ועל המשך פיתוחן
בהתאם לצרכי הארגון ,כמפורט להלן.
.1.2.1.1

מערכת לניהול פרויקטים הנדסיים של רמדור
 קשר שוטף מול ספק המערכת. מעקב ובקרה אחר פעילות התחזוקה של המערכת. ניהול דרישות לשינויים ולשיפורים במערכת. תחזוקה ושיפור של הממשקים בין מערכת רמדור למערכת פריוריטי. -קיום ועדות היגוי עיתיות.

.1.2.1.2

מערכת שכר ,משאבי אנוש ונוכחות של מלם-שכר
 קשר שוטף מול ספק המערכת. ניהול תכנית העבודה לפיתוח מודולים הכלולים בתכולת הפרויקט וטרםעלו לאוויר.
 הפעלת מודול לדיווח אינטרנטי של טופס .101 קידום פעילות לקראת יציאה למכרז להקמת מערכת ללימוד ארגוני(.)LMS
 התקנת מספר שעוני נוכחות נוספים ,לפי הצורך. מעקב ובקרה אחר פעילות התחזוקה של המערכת. תחזוקת ממשקים בין מערכת משא"ן לפריוריטי. -קיום ועדות היגוי עיתיות.

.1.2.2

מכרזי מערכות מדף

97

בעקבות הליכים מכרזיים שביצע אגף תקשוב ומערכות מידע בשנים קודמות (בסיועה של
חברת הייעוץ מטאור) ,החלו במהלך  2016שני פרויקטים רחבי-היקף ,להקמת מערכות
מידע המבוססות על מוצרי מדף ,כמפורט להלן.
.1.2.2.1

מערכת לניהול נכסים וסקר נכסים

בחודש יולי  2015פורסם מכרז מאוחד להקמת מערכת מידע לניהול נכסיה המבונים של
הרשות ולביצוע סקר לנכסי הרשות .בסיום ההליך המכרזי הוכרזה חברת זיו מערכות לניהול
בניה בע"מ כזוכה במכרז.
הפרויקט החל בינואר  .2016חברת זיו ,כספק ראשי ,אחראית מול הרשות על הפרויקט כולו.
על החברה לפתח ולספק את מערכת המידע לניהול הנכסים .את הסקר מבצעת חברת בר
טכנולוגיות ,כספק משנה.
בשלב הראשון של הפרויקט ,במסגרת פיילוט שנמשך  3חודשים ,התבצע סקר נכסים בשני
אתרים וגובשה שיטת העבודה לביצוע הסקר בשאר אתרי הרשות .במקביל ,הותאמה
המערכת לקליטת נתוני הסקר.
בשלב השני ,החל סקר הנכסים בכלל אתרי הרשות שהוגדרו במכרז .הסקר מבוצע מחוז-
אחר-מחוז ,ומתוכנן להסתיים ברבעון שלישי  .2017עיקר המשימות הקשורות להתאמת
המערכת בוצעו במהלך  .2016סיום שלב זה ,כולל מימוש בקשות חדשות שעלו במהלך
השנה ע"י המשתמש הראשי של המערכת ,מחטיבת מור"ן ,מתוכנן להסתיים ברבעון הראשון
של .2017
.1.2.2.2

מערכת לניהול מכירות

בינואר  2015פורסם מכרז להקמת מערכת לניהול המכירות ברשות .לאחר סיום ההליך
המכרזי ,החלה חלופת מכתבי טענות בין שני המציעים ,החל מחודש נובמבר  2015ובמשך
מספר חודשים .ברבעון האחרון של  2016החל הפרויקט ,לאחר שנחתם הסכם בין הרשות
לבין חברת אידאה (ספק ראשי) ,כאשר חברת סיגנצ'ור איי.טי .משמשת כספק משנה.
המערכת המיועדת מבוססת על מוצר מדף ,אשר יותאם לצרכי הרשות ,והיא תאפשר לבצע
פעילויות מכירה בכל הערוצים הנגישים ללקוחות הרשות.
הפרויקט כולל החלפה של תוכנת הקופות בכל האתרים ,מחשוב מחדש של מוקד המנויים
והקמת אתר מכירות אינטרנטי חדש .הפרויקט יבוצע בשלבים ,ומתוכנן להסתיים עד סוף
.2017
.1.2.2.3

מערכת מידע ללשכה המשפטית
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לאחר בחינה של שלוש הצעות מחיר ,נבחרה מערכת מדף "משפטית" של חברת משיג,
לניהול הלשכה המשפטית .הטמעת המערכת החלה ברבעון השלישי של השנה.
.1.2.2.4

אפליקציית איש השטח

במהלך השנה נכתב מכרז פומבי לרכישה ,הקמה והטמעה של אפליקציית איש השטח,
המיועדת לתת פתרון לכלל פעילויות השטח של עובדי הרשות .המכרז מתוכנן להתפרסם
במחצית הראשונה של .2017

.1.2.2.5

ניהול הזמנות לחניוני לילה

אופיין ופותח פיילוט למערכת לטיפול בהזמנת מקומות לחניוני לילה המנוהלים ע"י הרשות.
המערכת מבוססת על מוצר מדף.
.1.2.3

פיתוחים עצמאיים

לצורך הקמה של מערכות ייעודיות חדשות ולשם המשך פיתוח ותחזוקה של מערכות קיימות,
אגף תקשוב ומערכות מידע המשיך לקיים התקשרויות לקבלת שירותי פיתוח ותחזוקה
מספקים חיצוניים ,כמפורט להלן.
.1.2.3.1

אתר אינטרנט

במהלך שנת  2016בוצעו פיתוחים ופעילויות תחזוקה ע"י חברת מלם ,עפ"י דרישות וסדרי
עדיפויות של חטיבת קהל וקהילה.
ברבעון השני של השנה ,הסתיים הפרויקט לפיתוח תשתית נגישות לאתר האינטרנט
הרשותי ,והרשות קיבלה תו תקן  .AAהפרויקט בוצע בליווי ובבקרה של חברת תבונה
ונגישות.
ברבעון האחרון של השנה עלה לאוויר מיני-אתר לקידום קמפיין מינים אדומים .האתר אופיין
ע"י אגף השיווק ופותח ע"י חברת גיתם.
כמו-כן ,לקראת סוף השנה החל אפיון של מיני-אתר נוסף ,למחשוב המגזין "בשביל הארץ".
.1.2.3.2

מערכת  Priority ERPלניהול כספים ,תקציבים ומלאי

באמצע שנת  2016התחלף באגף תקשוב כוח-האדם האחראי ליישום ולתחזוקה של מערכת
הפריוריטי .באמצעות שתי מיישמות חדשות ,ותוך הסתייעות במפתחים של חברת ,FBC
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בוצעו במהלך השנה פיתוחים חדשים ,שינויים ושיפורים במערכת הלוגיסטית-פיננסית של
הרשות ,עפ"י דרישות וסדרי עדיפות של חטיבת כספים ומינהל.
.1.2.3.3

פורטל המדיה

במהלך השנה בוצעה תחזוקה של פורטל המדיה ,שפותח עבור אגף ההסברה ,אגף השיווק
ואגף הדוברות .הפורטל משמש לאחסון ולאחזור של תמונות ,גיליונות "בשביל הארץ",
סרטונים ועוד .הפורטל משמש את היחידות בהתאם לצרכיהן.
.1.2.3.4

מערכת תיקי חקירה לחטיבת אכיפה

פעילויות תחזוקה והמשך פיתוח עבור מערכת תיקי חקירה בוצעו במהלך השנה .המערכת
הוטמעה במחוזות הרשות ,לאחר תקופת הטמעה במטה.
המערכת פותחה בסביבת  ,Dynamics CRMבאמצעות חברת מלם מערכות ,והחליפה
מערכת  Accessישנה.
.1.2.3.5

מערכת היתרים

ברבעון השלישי של השנה עלה לאוויר פורטל ההיתרים של הרשות .בשלב ראשון הוא יועד
לבקשות של לוכדי נחשים ,ובהמשך גם לפניות לקבלת היתרי החזקה והיתרים אחרים.
הפורטל נגיש מתוך אתר האינטרנט של הרשות .הוא הוקם על פלטפורמת  SharePointשל
מיקרוסופט.

חברת

הבקשות להיתרים מועברות למערכת פנים-ארגונית ,שפותחה על פלטפורמת Dynamics
 CRMשל מיקרוסופט ,ובה הן מטופלות ע"י עובדי חטיבת האכיפה.
אפיון ופיתוח של שאר ההיתרים מתוכנן להתבצע ולהסתיים בשנת .2017
.1.2.3.6

הפורטל הארגוני

לקראת סוף  ,2016החל אפיון של הפורטל הארגוני ,לאחר שגובש הקונספט ואושר
בהנהלה.
הקמת הפורטל מתוכננת להסתיים בשנת .2017
.1.2.3.7

מערכת לניהול מסמכי ועדת המכרזים

במהלך השנה ,אופיינה והוקמה מערכת לניהול מסמכים הקשורים בתהליכי העבודה של
ועדת המכרזים .המערכת הפועלת על פלטפורמת  SharePointמאפשרת למשתמשים
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להגיש בקשות וחומר מקדים לקראת דיוני הוועדה .בהמשך ינוהלו בה גם כל הפרוטוקולים
שמפרסמת הוועדה.
הטמעת המערכת תבוצע במהלך הרבעון הראשון של  .2017המערכת פותחה ע"י חברת
.Know-Edge
.1.2.3.8

מערכת לטיפול בפניות ציבור

אופיינה מערכת לטיפול בפניות ציבור .המערכת תוקם בסביבת .Dynamics CRM
.1.2.3.9

יישום גיאוגרפי לניהול גנים ושמורות

במהלך  ,2016אופיינה ופותחה מערכת מידע לניהול הגנים והשמורות עבור יחידת
המקרקעין בחטיבת מור"ן .הפרויקט כולל הסבת נתונים משכבות לבסיס נתונים ומאפשר
ליחידה לבצע עבודתה באופן מקצועי ,איכותי ומבוקר .מנגנון ההפצה של נתוני הגנים
והשמורות ישודרג באופן משמעותי הן מבחינת תדירות ההפצה והן מבחינת איכות הנתונים.
המערכת מפותחת ע"י חברת טלדור והיא מתוכננת לעלות לאוויר ברבעון הראשון של שנת
.2017
.1.2.3.10

מערכת BI

אפיון והקמה של מודולים עבור מערכת ה :BI -מודול תקציבים (מעל פריוריטי) ומודול
מכירות (מעל קופות וריפון).

 - GIS .2מערכות מידע גיאוגרפיות
.2.1

רקע

מרכז מידע גיאוגרפי אקולוגי משמש כגורם המקצועי המרכזי לעבודות המתבססות על
טכנולוגיית ה ,GIS -ומטפל בכל הקשור למידע מרחבי בנושאים אקולוגיים ,גיאוגרפיים
תכנוניים ואכיפתיים .עבודת היחידה מורכבת ממספר עוגנים עיקריים :ניהול מידע ,מומחיות
לעיבוד ולניתוח נתונים ,תוכנה וחומרה ,פיתוח יישומים ,קביעת סטנדרטים ,הדרכה ותמיכה.
.2.2

שרת  GISארגוני ומערכת GovMap

בשנת  2016נמשכו פעילויות התחזוקה והפיתוח של מערכת  .GovMapהמערכת משמשת
את כלל עובדי הרשות באופן שוטף ,מאפשרת גישה נוחה ויעילה למידע הגיאוגרפי הארגוני
ומספקת יישומים ייעודיים שפותחו עבור הרשות.
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מערכות גיאוגרפיות במחשבים נייחים וניידים

.2.3

יחידת ה GIS -דאגה להמשך פעילות תקינה של המערכות הגיאוגרפיות המותקנות ביחידות
הארגון .במהלך השנה נרכשו רישיונות נוספים עבור משתמשים מומחים הזקוקים להם.
מערכות גיאוגרפיות במחשבי כף יד

.2.4

בסיירת הירוקה נמשך השימוש היום-יומי במחשבי כף יד מסוג  NOMADשל חברת
 ,TRIMBLEבעלי רכיב  GPSותוכנה גיאוגרפית מותאמת ,וכיום יש מכשיר כזה לכל פקח
בסיירת .יחידת ה GIS -תמכה במהלך השנה במשתמשים ,הן בפתרון בעיות והן במידע
ובאפליקציה ייעודית להצגת אורתופוטו.
מידע גיאוגרפי

.2.5

בשנת  2016בוצע עדכון של חלק ממידע הבסיס במערכות הגיאוגרפיות בארגון .במסגרת
העדכונים השוטפים ,עודכנו שכבות השמורות והגנים מספר פעמים במהלך השנה ,עם
ההתקדמות בתהליכי ההכרזה השונים .נמשך הקשר הטוב עם פורום המידע הגיאוגרפי-
תכנוני .במהלך השנה גדל ועודכן בסיס הנתונים הגיאוגרפיים הזמין ,ע"י עדכון מידע מגופים
השותפים בפורום ומיחידות הרשות השונות.
במהלך השנה טיפלה יחידת ה GIS -בבקשות למידע גיאוגרפי ,ומידע ממסד הנתונים
הגיאוגרפי הועבר לגופים ולרשויות עימם היחידה בשת"פ ,וכן לחוקרים ולתלמידי מחקר
באוניברסיטאות ,למתכננים המכינים פרוגרמות עבור הרשות ולסקרים אקולוגיים.
 .3תשתיות ותקשורת
סקרי אבטחת מידע

.3.1

בעקבות סקר אבטחת מידע באתר מצדה וסקר בכלל הרשות ,החל אפיון הפתרונות וגיבוש
המענה לבעיות שלו בסקרים .מימוש הפתרונות מתוכנן להתבצע בשנת .2017
תמיכה ותחזוקה

.3.2


במהלך השנה טיפל מוקד התמיכה של אגף תקשוב ומערכות מידע ב10,533 -
קריאות שרות 76% .מהקריאות טופלו ע"י המוקד והיתר ע"י הטכנאים.


.3.3

בוצעו שדרוגים שוטפים של מחשבים ניידים ונייחים בהתאם לצרכים.
שדרוג תשתיות

ברבעון האחרון של השנה ,החל תכנון לשדרוג תשתיות :שרתים ,מנגנוני אבטחת מידע
ומערכי אחסון .השדרוג מתוכנן להתבצע במחצית הראשונה של שנת .2017
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 .4מערכת קופות
במהלך שנת  2016נמשכה תחזוקת הקופות ע"י חברת וריפון ונוספו קופות חדשות עפ"י
דרישה .מערכת הקופות הנוכחית מתוכננת להיות מוחלפת במסגרת הפרויקט להקמת
מערכת המכירות ,כמתואר לעיל.
 .5מערכת ניהול ובקרה של חניונים אוטומטיים
במהלך שנת  2016נמשכה תחזוקת המערכת לניהול ולבקרת חניונים בשני אתרי הפיילוט,
ע"י חברת אפקון .כמו-כן ,אופיין ממשק לקליטת קובץ מנויים וממשק פיננסי מאפקון
לפריוריטי .הממשקים מתוכננים לפעול ברבעון הראשון של .2017
 .6מערכת תורמים ותרומות
בוצעו ההתאמות במערכת אתר התרומות של הקרן לשמירת הטבע והמורשת והטמעת
המערכת לניהול התורמים והתרומות.
 .7דגשים לשנ"ע 2017
.7.1

פרויקט האינטגרציה

.7.1.1
.7.1.1.1

מכרזי מערכות מדף
מערכת ניהול פרויקטים:
 המשך תחזוקת המערכת ופיתוח שו"שים עפ"י דרישה.
 המשך תחזוקת הממשקים בין מערכת רמדור למערכת הפריוריטי,
באמצעות ה BizTalk -ופיתוח ממשקים ישירים בין פריוריטי לרמדור.
 בחינת הרחבה של מודול מכרזים לשימוש יחידות נוספות ברשות.
 בחינת הטמעת מודול ניהול משימות של פרויקטים.

.7.1.1.2

מערכת משאבי אנוש ,שכר ונוכחות
 סיום הטמעה של מודולים ,תהליכים ונושאים שטרם יושמו במערכת
משאבי אנוש.
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 התקנת שעוני נוכחות חכמים ואמצעים נוספים (קופות ,טלפונים קוויים)
לדיווח נוכחות כלל ארגוני.
.7.1.1.3

מערכת ניהול נכסים וסקר נכסים
 סיום הקמה והטמעה של מערכת המידע בהתאם לדרישות המכרז.
 סיום סקר הנכסים בהתאם לדרישות המכרז.

.7.1.1.4

מערכת לניהול מכירות

הקמת המערכת החדשה ,עד סוף שנת .2017
.7.1.1.5

מערכת מידע ללשכה המשפטית

הטמעת המערכת.
.7.1.1.6

אפליקציית איש השטח

פרסום המכרז ,בחירת ספק זוכה וביצוע אפיון מפורט של הדרישות.
.7.1.2
.7.1.2.1

פיתוחים עצמאיים
אתר האינטרנט

המשך פיתוח ותחזוקה בהתאם לדרישות ולסדרי עדיפות של חטיבת קהל וקהילה.
.7.1.2.2

פורטל המדיה

המשך תחזוקת פורטל המדיה עבור הסברה ,שיווק ודוברות.
.7.1.2.3

מערכת  Priority ERPלניהול כספים ,תקציבים ומלאי
 המשך פיתוח ותחזוקה ,עפ"י דרישות וסדרי עדיפות של חטיבת הכספים.
 המשך אפיון ופיתוח ממשקים למערכות מידע חדשות.

.7.1.2.4

החלפת מערכות  Accessלחטיבת אכיפה ולסיירת הירוקה
 המשך תחזוקת גרסאות למערכת תיקי חקירה ,פיתוח ממשק למערכת ה-
.GIS
 תחזוקה והמשך פיתוח של פורטל ההיתרים באתר האינטרנט של הרשות.
 המשך אפיון ופיתוח מערכת היתרים.
 בחינת שדרוג מערכת אקסס עבור הסיירת הירוקה.

.7.1.2.5

הפורטל הארגוני
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הקמת הפורטל הארגוני עד סוף השנה.
.7.1.2.6

מערכת לניהול מסמכי ועדת המכרזים

הטמעה ,תחזוקה והמשך פיתוח של המערכת.
.7.1.2.7

יישום גיאוגרפי לניהול גנים ושמורות

הפעלה ,הטמעה ,תחזוקה והמשך פיתוח של המערכת.
.7.1.2.8

בניית מנגנון אינטגרציה

הגדרה והקמה של ארכיטקטורה למימוש אינטגרציה בין כלל המערכות בארגון.
.7.2

 - GISמערכות מידע גיאוגרפיות
 פיתוח  servicesשיאפשרו עבודה מול תחנות מרוחקות.
 מעבר של תחנות ה GIS -הפזורות ברחבי הרשות לעבודה מול שרת נתונים
מרכזי ,תוך הקמה והטמעה של מערך אחסון במטה ובמחוזות.
 הקמת בסיס נתונים גיאוגרפי ארגוני לצפייה ולעדכון מהמחוזות.
 הוספה ועדכון של שכבות מידע מתוך הפורום למידע גיאוגרפי-תכנוני.
 תחזוקה ,שיפור והמשך פיתוח של אתר ה GIS -הארגוני מבוסס ,GOVMAP
בהתאם לניסיון המצטבר ולתגובות המשתמשים ,ושילובו במערכות אחרות
ברשות.
 סיוע למחוזות וליחידות השונות בארגון המידע הגיאוגרפי.
 העמקת הידע המקצועי ביחידה ואצל מובילי ה GIS -במחוזות.
 המשך מיסוד שיטות עבודה בכלים של חישה מרחוק.
 הכנת תשתית מידע וכלים גיאוגרפיים לשימוש מערכת איש השטח שתפותח ע"י
צד שלישי.

.7.3

תשתיות ותקשורת
 שדרוג תשתיות ,הכולל החלפת שרתים ,שדרוג מנגנוני אבטחת מידע והתקנה של
מערכי אחסון חדשים .השדרוג מתוכנן להתבצע במחצית הראשונה של שנת
.2017
 המשך שיפור תשתית התקשורת ע"י הרחבה של פריסת הסיבים האופטיים.
 מימוש מסקנות מסקרי אבטחת מידע שבוצעו.

.7.4

מערכת קופות
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במסגרת הקמת מערכת המכירות המיועדת ,תוחלף תוכנת הקופות של וריפון בתוכנה חדשה
של חברת אידאה.
.7.5

מערכת ניהול ובקרת חניונים

הפעלת ממשק למערכת הפיננסית של הרשות וכן למערכות ניהול הלקוחות.
.7.6

מערכת תורמים ותרומות

ביצוע תחזוקה.
.7.7

מערכת פניות ציבור

סיום פיתוח ,הפעלה והטמעה של מערכת לטיפול בפניות הציבור.
.7.8

ניהול הזמנות לחניוני לילה

בחינת אפשרות לשלב את המערכת הקיימת בפתרון של חברת אידאה למערכת המכירות.
.7.9

מערכת BI
 הטמעת מערכת ה BI -על מערכות נוספות :מערכת משא"ן ומערכת המכירות.
 תכנון הקמה של מערכת  BIכוללת.
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סיכום פעילות אגף דוברות 2016

תחומי העיסוק:









ריכוז כל נושא הדוברות ויחסי הציבור ברשות הטבע והגנים .עבודה מול עיתונאים וערוצי
תקשורת בזירה המקומית ,ארצית ובין לאומית.
עבודה צמודה ושוטפת מול אגף השיווק וההסברה ברשות תוך מטרה למנף את מטרות
שלושת האגפים לכדי מיקשה אחת שתעביר מסר אחיד וחזק אודות עבודת הרשות.
הפצת הודעות יזומות לתקשורת אודות העשייה הנרחבת ברשות בתחומי מדע וסביבה,
פיקוח ואכיפה ,ארכיאולוגיה ,מורשת ונוף ,תיירות ,קהל וקהילה .במקביל ,מתן מענה
וזמינות מסביב לשעון לשאילתות מערוצי התקשורת בשלל נושאים בהם הרשות עוסקת.
קידום נושאים שיווקיים והסברתיים בתקשורת כאייטמים עיתונאיים .זאת כחלק מראייה
אסטרטגית של קידום מגוון תחומי ופעילויות הרשות בפני הקהל הרחב.
ניהול ארכיון תמונות המרכז את תמונות הגנים הלאומיים ,שמורות הטבע וחיות הבר
במדינת ישראל.
יצירת שפה תקשורתית אחידה ברשות במטרה לחזק את המותג מול גורמי המפתח
מולם פועלת הרשות והציבור הרחב כולו.
חיזוק הקשר מול תאי הכתבים הרלוונטיים בארץ ובחו"ל בנושאים הקשורים לעבודת
הרשות ,לרבות חיזוק הקשר ושיתוף הפעולה עם דוברי ארגונים משיקים לפעילות
הרשות
ייעוץ והכוונה תקשורתית למנהלים ועובדי הארגון

פרסומים מרכזיים לשנת : 2016
נושאי ליבה אסטרטגיים :מינים בסכנת הכחדה ושיקום בתי גידול ,שמירה על שטחים
פתוחים ,אכיפה ,קונפליקט הדייגים  /שקנאים ,קונפליקט האקליפוטוסים
 קידום אירועי הרשות במהלך השנה לרבות לקראת חגי ישראל בהם המוני מטיילים פוקדים
את שמורות הטבע והגנים הלאומיים
 תמיכה והובלה תקשורתית בקמפיין שנתי נרחב להעלאת המודעות למינים בסכנת הכחדה
 גל השריפות (הצתות) שפגע בשמורות הטבע והגנים הלאומיים במרכזו השריפה הנרחבת
בשמורת טבע כפירה
 שיתופי פעולה הסברתיים ושיווקיים :יום בתי גידול לחים ,שבוע אדם וים ,שבוע מורשת,
פתיחת אתרים חדשים והנגשת אתרים
 קידום תקשורתי שוטף של פעילויות קהילה ,מתנדבים ואכיפה.
 קונפליקט הדייגים  /שקנאים ,וקונפליקט האקליפטוסים
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דו"חות ופרסומים  -היחידה הסביבתית 2016 -

שם הסקר  /מחקר

רפרנט

מבצעים

סקר הידרוביולוגי  -מעיינות רמת מנשה

רשות הטבע
והגנים  -אגף
סביבה

איסוף וטיפול בשפכים וניצול קולחים להשקיה
חקלאית

רשות המים

ניטור מעיינות כוכב הירדן

כוכב ,אנרגיה
שאובה

אריאל כהן ,אלדד
אלרון ,יובל סבר ודינה
פיימן
אריאל כהן ,דינה
פיימן ,מתן ישראלי
ונטשה קולר
נטשה קולר ,דינה
פיימן ,מתן ישראלי
ואריאל כהן

מועד
פרסום
דצמ16-
דצמ16-
דצמ16-

התפשטות הזיהום התעשייתי לאורך נחלי באר
שבע והבשור

מועצה
תעשייתית
נאות חובב

אריאל כהן ויוסי הראל

מרץ16-

ניטור תחנת הכח חגית  -דו"ח מסכם לחורף
2015-2016

חברת חשמל

יובל סבר ואריאל כהן

יול16-

סקר סביבתי  -קידוחי חוף כרמל 5,6,7,8

אגודת המים
חוף הכרמל

דינה פיימן

דצמ16-

סקר סביבתי  -מערכת אספקת המים  -חלילים
עפרה

מקורות

מתן ישראלי

מאי16-

סקר סביבתי  -מערכת אספקת המים  -שפלת
לוד

מקורות

מתן ישראלי ונטשה
קולר

מאי16-

סקר סביבתי  -מערכת אספקת המים  -פרדס
חנה  -מענית

מקורות

מתן ישראלי

ינו16-

סקר סביבתי  -מערכת אספקת המים  -מרכז
הבקעה

מקורות

דינה פיימן

פבר16-

סקר סביבתי  -מערכת אספקת המים  -קו מערבי
צפון

מקורות

נטשה קולר

דצמ16-

סקר סביבתי  -מערכת אספקת המים  -הר חברון

מקורות

מתן ישראלי

ספט16-

מקורות

אריאל כהן

אוג16-

מקורות
מקורות

אריאל כהן
דינה פיימן
צוות פקחי תחום
ניטור נחלים
צוות פקחי תחום
איכות מים
צוות פקחי תחום
סביבה חקלאית
צוות פקחי תחום
מזיקים

מאי16-
פבר16-

סקר סביבתי  -מערכת אספקת המים  -ברדלה-
מחולה
סקר סביבתי  -מערכת אספקת המים  -משמרות
סקר סביבתי  -מערכת אספקת המים  -ריחן
דוח ניטור מים ונחלים לשנת 2016
דוח פעילות מסכמת לשנת  2016משרד
הבריאות

הגנת הסביבה
משרד
הבריאות

דוח מסכם סביבה חקלאית לשנת 2016

הגנת הסביבה

דוח מסכם ניטור מזיקים ולישניה לשנת 2016

הגנת הסביבה

סיכום פעילות עו"ז לשנת 2016

הערות

יונ16-

לקראת סיום
כתיבה

מאי16-
מרץ16-
מרץ16-
מרץ16-

הוגש להגהה
סופית
הוגש להגהה
סופית
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