
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 התכנסות      8:30
 ברכות      9:00

 .2020: אתגרים מרכזיים בשנת הטבע והגנים , מנכ"ל רשותגולדשטיין שאול 
  , סמנכ"ל משאבי טבע, המשרד להגנת הסביבהאלון זסק

 
 
 

 

 
 

 

 
 הפסקת צהריים – 12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מושב מליאה:    14:30

 .ישראל סקופ, רשות מקרקעי ישראל – מתעניין outsiderהערות מנקודת מבטו של 

 סיכום 

 15:15סיום: 

כך אנחנו שומרים על הטבע: מה המיוחד בשמירת טבע 
 במערכות מדבריות?

  , בבית חיל האוויר בהרצליה2020במרץ  3 ג',יום 

 

 

  מושב ופאנל: מה מיוחד בשמירת טבע במערכות מדבריות
 רעיה שורקי –יו"ר המושב 

 .יהושע שקדיאסף צוער, ד"ר ד"ר  –המדבר דורש התייחסות אחרת       9:30
 פרופ' דוד זלץ. –מה למדנו מתהליכי ההשבה והאישוש של יונקים גדולים?     09:50
 האוניברסיטה העברית. , פרופ' אפרת מורין –אקלים מדברי ותחזיות לשינוי אקלימי במדבר     10:10
 .אסף צוערד"ר ו מכון דשאפרלברג,  אמירד"ר  –חלוקה מפורטת למערכות אקולוגיות     10:30
 .גלעד גבאי –ניהול מבקרים במדבר     10:50
 .פאנל עם כל הדוברים: דיון פתוח בהשתתפות הקהל    11:00

   אדם וסביבה במדבר
 ד"ר יריב מליחי –יו"ר המושב 

 סקירה כללית     12:55
ניטור קינוני עופות דורסים בנגב     13:00

 .דבורה שילה –ובמדבר יהודה 
ד"ר ו שכרובשחר י – הרכבת לאילת    13:15

 אסף צוער.
 עזרא ששון. –סניטציה במרחבי הנגב     13:30
שימוש בחישה מרחוק לזיהוי השפעות     13:45

 ד"ר נעה אוחנה, פרופ' – יישובים
 אונ' בן גוריון.ארנון קרניאלי, 

 –טיפול במינים פולשים בנחל צין     14:00
 ידידיה שמואל.

 דיון מונחה    14:15

 שיקום במדבר
 ד"ר דנה מילשטיין –יו"ר המושב 

 סקירה כללית     12:55
 ד"ר רון חן, –ניטור בנחל אשלים     13:00

 .מארג
ערן צעדים מרכזיים לשיקום.  –עברונה     13:15

 .היימס, ד"ר טל פולק, קרנית כרמון
 .ד"ר גיא רותם – שיקום שדות פוספט    13:30
 .זהבה סיגל –שיקום מישור צין     13:45
אמנות בינ"ל והשימוש בהן לשיפור     14:00

ד"ר סיימון  –שמירת הטבע במדבר. 
 .נמצוב

 דיון מונחה    14:15

 



 
 

 

 

 ?התייחסות אחרת תמדבר דורשהטבע ב שמירתהאם 
 מחוז דרום, רט"ג – אסף צוערחטיבת מדע,  – יהושע שקדי

 
של המאה הקודמת בשדה בוקר, נאמר שהמערכות האקולוגיות  80-בכנס בין לאומי, שנערך בשנות ה

לא הועלה נושא בכנס זה המדבריות אינן שונות ממערכות אקולוגיות אחרות על פני כדור הארץ. עם זאת, 

אכן, אם אנו נבחן עד כמה המדבר בשיחה זו . אותה התקופהבהמדעיים" בחיתוליו "שמירת הטבע שעוד היה 

תיכוניות והאם פעולות שמירת הטבע בו צריכות להיות שונות. -שונה מהמערכת האקולוגיות היםבכלל, 

העובדה בשל  יות אחרותממערכות אקולוג דורשת התייחסות שונההמדברית שמירת הטבע לדעתנו, 

נציג את החיים. בנוסף, על סף יכולת קיום ביולוגים, פועלים במצבי קיצון מדבריים תהליכים אקולוגים ש

ממסד הציוני שראה במדבר מכשול שצריך שלילית מצד ההתייחסות בשל מדברית שבשמירת טבע הקושי 

ינת את המערכת עובישראל ציבורית הגישה לכבוש, ולא כנכס מיוחד שחובה לשמרו. גם כיום נראה שה

. לצורך שינוי לשטחים הפתוחים במדבר חלק ממוסדות התכנוןדבר שמשתקף בגישת  האקולוגית המדברית,

  .פעילות הסברתית נרחבת תנדרשציבורית זו,  גישה

ת תכנוניושיטות שמירה נקודה נוספת המועלת בשיחתנו היא שלצורך שמירת טבע בעתיד יהיה הכרחי למצוא 

הגדרה לשימור קרקע המאפשרת פעילות אנושית גבוהה  חדשות שאינן שמורת טבע או גן לאומי אלא

המערכות האקולוגיות סוגי משמעותית מזו המותרת בשמורות ובגנים. לקראת סופה של השיחה, נפרוט את 

  נבחן את מצבן ומה האיומים העיקריים עליהן.ובנגב, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 מתהליכי ההשבה והאישוש של יונקים גדולים?מה למדנו 

 רשות הטבע והגנים ואוניברסיטת בן גוריון – דוד זלץ
 

( הן תהליך אקטיבי של introductionRe(, השבות )habilitationRestoration, Reבדומה לשחזור ושיקום )

שימור על ידי יצירה מחדש. ככאלה, השבות בעלי חיים מאופיינות בסיכון ועלות גבוהים. את הסיכונים ניתן 

תהליכים  –( סיכוני טווח קצר שנובעים מבעיות הטבועות במספרים קטנים 1לקבץ לשלושה סוגים: )

( סיכונים הנובעים מחוסר הידע של בעלי 2, )וחוסר הידע שלנו על המינים המושבים -דמוגרפיים וגנטיים 

סיכונים בטווח הארוך שנובעים  (3)-השטח אליהם הם יוצאים, ותנאי החיים המשוחררים על 

מהאינטראקציה של הסיכונים הנ"ל עם שינויים מערכתיים. מרכיב חשוב נוסף במחקר אוכלוסיות מושבות 

בהרצאה  מידע שבד"כ חסר וחשוב להצדקת התהליך.הוא חשיבותם של המינים המושבים לתפקוד המערכת, 

זו אציג את הידע שנאגר ביחס לסיכונים הנ"ל מהשבת הפראים, הראמים והיחמורים ונתונים המעידים על 

 תרומתם של מינים אלה למערכת האקולוגית. 

על ידי  ( מבחינת הסיכונים הנובעים ממספרים קטנים, אוכלוסיית הפראים המושבת, לדוגמה, אופיינה1)

מספר גורמים שפגעו בגידולה ההתחלתי ותרמו לאובדן מואץ של שונות גנטית: קצב רבייה נמוך בשלוש 

השנים הראשונות שלאחר השחרור לבר, יחס זוויגים של שני זכרים לכל נקבה בהמלטות כתוצאה מגילאי 

החברתי ביחמורים  הנקבות המשוחררות, וגודל אוכלוסייה אפקטיבי נמוך עקב המבנה החברתי. המבנה

ובראמים השפיעה על התבססות הפרטים במרחב. ביחמורים, שהמבנה החברתי שלהם רופף, פרטים 

משחרורים מוקדמים היוו עוגן לפרטים ששוחררו מאוחר ופרטים אלה ייצבו תחום מחיה מהר יותר. לעומת 

האזור הביאה לפירוקן של  זאת, בראמים, שהמבנה החברתי שלהם נוקשה יותר, שחרור קבוצה נוספת באותו

 שתי הקבוצות. 

-( חוסר הכרת השטח והתנאים הטבעיים מחייב בעלי חיים מושבים לקבל החלטות בנוגע לקונפליקט ניצול2)

( עם מעט מאוד ניסיון ומידע. דפוסי התנועה של הפרטים המושבים Explore-Exploitלימוד השטח )-או

מעידים על התמודדות עם קונפליקט זה והאפשרות ששיטת ההשבה )שחרור קשה או רך( עשויה להקל על 

ההליך בהתאם למאפייני המין. ניסיון העבר בשבי נמצא כגורם משפיע שבא לביטוי בהבדלים חדים ברמת 

 בר. -של יחמורים שגודלו בגן החיות התנכ"י לעומת אלה שגדלו בחיהעקה ובתגובת הבריחה 

( תחזיות לטווח הארוך בוצעו ליחמורים ולראמים כחלק מההכנות להשבה ולפראים כעשר שנים אחרי 3)

שנים( אבל כשלו מאוחר יותר: )א( בפראים  5-10תחילת ההשבה. מודלים אלה נמצאו כאמינים בטווח הקצר )

מה שמעיד על רגישות אפשרית של האוכלוסייה לשינויי גלובאליים, )ב(  -נות בצורת כתוצאה מריבוי ש

)ג( ביחמורים -תזונה, ובגלל זורי השחרור המאוחרים ככל הנראה בראמים כתוצאה מרבייה נמוכה בא

 כתוצאה מחדירה של זאבים לאזור השחרור בנחל כזיב. 

על ידי הסעת זרעים  מה חשובה לחברת הצומחמבחינת חשיבות המינים למערכת, נמצא שלשלושתם תרו

 על ידי פתיחת החורש. וביחמורים גם

 

 

 

  



 
 

 

 קלים מדברי ותחזיות לשינוי אקלימי במדברא
 – אפרת מורין, משה ארמון, פרנצ'סקו מארה, עדית בלחסן, המכון למדעי כדור הארץ

 האוניברסיטה העברית בירושלים
 

מדבריים מכסים יותר -בנושא הגשם. אזורים מדבריים וחצי ההרצאה תעסוק באקלים מדברי תוך התמקדות

משליש משטח היבשות על פני הגלובוס. נציג מאפיינים שונים של משטר הגשם באזורים הללו )ממוצע ושונות 

 של הגשם השנתי, מספר ימי גשם בשנה, ושונות מרחבית( המתבססים על ניתוח נתוני לוויין.

ל, נתאר את מערכות מזג האוויר המובילות לאירועי גשם באזורים אלו: בהתמקדות באזורי המדבר של ישרא

שקע ים תיכוני, אפיק ים סוף פעיל ותמרה טרופית. התרומה היחסית של המערכות הים התיכוניות לכמויות 

 מצפון הנגב לדרום הערבה. 40% -ל 80% -הגשם הכלליות באזורי המדבר קטן מ

י גשם ברזולוציה גבוהה ממכ"ם מטאורולוגי משתנות על פי מערכת תכונות הגשם המתקבלות מניתוח נתונ

 מזג האוויר השלטת. נציג את התכונות הללו ונקשר אותן לפוטנציאל יצירת שיטפונות.

לבסוף נתייחס להשפעה הצפויה של שינויי אקלים על משטר הגשם באזורי המדבר בישראל. הקטנה בשכיחות 

ורינו מובילה להקטנת כמויות הגשם הכוללות ממערכות אלו ולהגדלת השקעים הים תיכוניים המגיעים לאז

המרווחים בין אירועי הגשם. שילוב של שני הגורמים מביא להקטנה חריפה יותר בכמויות נגר והזנת מי 

 תהום. ההערכות לגבי שינוי בשכיחות מערכות אפיק ים סוף פעיל ותמרה טרופית פחות ודאיות. 

והות יותר באופן כללי באזורי המדבר לעומת האזורים הלחים בישראל עבור משכים עצמות גשם קיצוניות גב

קצרים ותקופות חזרה ארוכות. שינויים באירועי גשם קיצוני הקשורים בשינויי אקלים אינם אחידים במרחב. 

ל מחקר שנעשה לאחרונה, המתבסס על שיטות סטטיסטיות חדשות, מצביע על הגדלה צפויה באירועי קיצון ש

שנה( באזורי המדבר, אך ירידה ברוב האזורים האחרים של הארץ  100גשם יממתי לתקופות חזרה ארוכות )

)מלבד מישור החוף(. לתקופות חזרה קצרות יותר )שנתיים( נמצאה ירידה בכל האזורים שנבדקו. יש להדגיש 

 צרים מיממה.כי תוצאות אחרות יכולות להתקבל עבור שינויים באירועי גשם קיצון למשכים ק

  



 
 

 
 

 

 למה וכיצד? –המדבריות פירוט המערכות האקולוגיות 
 מחוז דרום, רט"ג – אסף צוער, אביב-מכון דש"א, אוניברסיטת תל – אמיר פרלברג

 
 

פה את המערכות ימש 2013-בהכינה מסמך בהובלת דותן רותם,  חטיבת מדע ברשות הטבע והגנים,

של המערכות ידת ההגנה הסטטוטורית את מון לבחהייתה  . מטרת המסמךהאקולוגיות הטבעיות בישראל

ארגונים החברה להגנת הטבע ו, ביבהסת ההמשרד להגנאת רט"ג וארגונים שונים כגון לשמש ו האקולוגיות,

קידום תכניות לשימורן, ל ,בסיכוןמערכות אקולוגיות  לאיתור ,ככלי להגדרת סדרי עדיפויותירוקים אחרים 

מאפיינים  והתבסס עלישראל, המיפוי בוצע על כל שטחה היבשתי של  .ניטור וממשקוכבסיס להגדרת שיטות ל

, מערכות אקולוגיות 23אופיינו בעבודה זו, בוטניים, גיאומורפולוגיים, גיאולוגיים, פדולוגיים ואקלימיים. 

רכי אינה מספקת לצשל מיפוי זה  רזולוציהההמדבר.  נמצאות באזורי המדבר וספרבלבד מתוכן שמונה ש

 .ממשק ושמירת טבע באזור המדברי של ישראל

ניהול  צרכיל שמתאימה הרזולוציב ,ות המדבריותשל היחידות האקולוגימפורט יותר אפיון ומיפוי  היזמרט"ג 

להשתמש בתוצרים לתכנון סטטוטורי מפורט, לניטור ומעקב אחר יהיה כך שניתן  ,ברמות ההיררכייה השונות

העבודה התבססה על איסוף, ניתוח ואינטגרציה של מידע ולעבודות ממשק.  התכנוןמצבן, ולביזור מערכי 

ומערכות עיבוד תמונה  ות מערכות מידע גיאוגרפיותבאמצע( וחוות דעת מומחים, ללא עבודת שדה)קיים 

 .וחישה מרחוק

האקולוגיות בתוך המערכות  תוהגדרת יחידות אקולוגיות מפורט .1צע בחמישה שלבים עיקריים: ובהפרויקט 

אפיון היחידות האקולוגיות המפורטות . 2התאמה, שינוי ועדכון;  –ארצי, ובמידת הצורך השהוגדרו בקנ"מ 

מבחינת הרכב חברות הצומח, תשתית המסלע והקרקע, תהליכים גיאומורפולוגיים ומאפיינים משמעותיים 

 .4ובסיוע ידע מומחים;  תוח ממ"גבעזרת נימיפוי מרחבי של היחידות האקולוגיות המפורטות  .3נוספים; 

ניתוח המידע תוך התייחסות למערכות השליטה והניהול בשטח של רט"ג )מרחבים ואזורי פיקוח(, ורמת 

מדוקדקת של התוצרים ע"י האקולוגים המרחביים  הבחינ .5אקולוגית;  כל יחידה לההגנה הסטטוטורית ש

נים ושינויים. התהליך כולו לווה בצוותי מומחים והפקחים האזוריים של רט"ג, וביצוע תיקונים, עדכו

 .תהליךהעצו וליוו את , שסייעו, יימקומייםמהאקדמיה, מרט"ג, מהמשרד להגנ"ס וממומחים 

צון, הוגדרו מחדש חמש יחידות אקולוגיות מדבריות: בתות ושיחיות מדבריות, מדבר צחיח קיבעבודה זו 

חודרות שתיכוניות -ש יחידות אקולוגיות יםהדרומיים של שלו מופו גם הקצוותחולות פנימיים, לס ומלחות; 

בהרצאה זו נציג את השיקולים בחלוקות השונות ואת תוצרי העבודה. נציג גם אל תחום מחוז דרום של רט"ג. 

שיטה חדשנית לבחון עד כמה אכן היחידות השונות מתארות ייחוד סביבתי שאינו קיים מחוץ ליחידה 

ודה זו משמשים כבר היום לצורכי תכנון ואקולוגיה מבחירת שטחים נוספים להכרזה האקולוגית. תוצרי עב

 כשמורה ועד לבחינת שבילי הליכה חדשים.

  



 
 

 
 

 ניהול מבקרים במדבר
 גלעד גבאי, מחוז דרום, רט"ג

 

 והגנים הלאומיים בשמורות הטבעו בכלל בשנים האחרונות חל גידול במספרי המבקרים בשטחים הפתוחים

. בנוסף, צפוי גידול משמעותי בתיירות הנכנסת עקב מהלך של משרד התיירות למיתוג התיירות בפרט

המדברית בישראל. אלה מעלים את הצורך לייצר ולפתח תשתיות טיילות מגוונות המותאמות לקהלי היעד 

 השונים. 

אשר היוו  -ות נוערגדול בין הצרכים של קהל המשפחות והטיילות החינוכית )קבוצות ביה"ס ותנוע יש פער

עיקר המאסה של פעילות הטיילות בשטחים הפתוחים( לבין הצרכים של טיילות אופניים, רכבי שטח, טיילים 

התאמה לקהלי יעד מגוונים יותר היא  תיירים עצמאיים.הוא  שעיקרה היום ,בודדים והתיירות הנכנסת

 .הכרחית

ת לטיילות בשמורות הטבע ובשטחים הפתוחים. לנוכח זאת, נדרש מהלך של גיבוש תפישה ארצית ומחוזי

תפישה הכוללת אפיון מרחבי הטיול השונים בתחום מחוז דרום ואפיון קהלי המטיילים והתיירים 

המשתמשים היום במרחב והצפויים להגיע אליו בעתיד. כמו כן יש להגדיר מה הן תשתיות הטיילות וממשקי 

 הניהול הנדרשים לקליטת הקהל במרחב.  

טיילות מוצלח צריך להתחשב ביוזמות פרטניות המגיעות מהשטח תוך הסתכלות כוללת על מרחב  מערך

הטיילות כולו. כאשר עולה צורך לסימון שבילים וחניוני לילה חדשים יש לבחון אותו אל מול כלל השבילים 

את האיזון אל ותשתיות הטיילות במרחב ולבחון גם את הממשק עם מרחבי טיול שכנים. כמו כן, יש למצוא 

 מול השיקולים הסביבתיים של שמירת בתי הגידול וכושר הנשיאה האקולוגי והחברתי. 

רשות הטבע והגנים נמצאת בעיצומו של תהליך לקידום פיתוח תשתיות טיילות מגוונות ובכלל זה מנגנונים 

יכלול פיתוח שבילי חדשים לניהול וויסות המטיילים והמבקרים בשטחים הפתוחים המוגנים. מערך הטיילות 

מטיילים ייחודיים, הפרדת מתחמי הלינה בחניוני הלילה למתחמי קבוצות ומשפחות ומתחמי מטיילים 

עצמאיים, הטמעת מערכי קליטת קהל מתקדמים, הנגשת מידע זמין למטיילים בשטח ובאתרי האינטרנט 

. כל אלה יחד ייצרו מוצר ומהלך של חיבור ועידוד הקהילה המקומית לפיתוח יוזמות תיירות משלימות

 טיילות שלם ומעצים של מרחב הנגב.

 

 

 

  



 
 

 
 

 ניטור קינוני עופות דורסים בנגב ובמדבר יהודה
 דבורה שילה, מחוז דרום, רט"ג

 

הסקרים לא היו  –. בניטור נפלו פגמים 1974רשות הטבע והגנים מבצעת סקרי קינון דורסים מאז שנת 

ולא היה חלק מתכנית  לעיתים אינו שלם או שלא נעשה תיעוד כללהתיעוד של הסקרים סדירים מספיק, 

שכלל במחוז דרום התחיל פרוייקט לניטור העופות הדורסים  2018. בשנת העבודה הסדורה של המרחבים

, הכנת תכנית ניטור המפרטת )תהליך שעדיין נמשך( איגודו בטבלה אחתהקיים ולראשונה איסוף כל החומר 

, מספר החזרות הנחוצות לכל אתר המין אותו מחפשים, הזמן המיועד לכך בשנהאת האתרים הנסרקים, 

ומיפוי. המעקב ההדוק אחר הטריטוריות מוביל להיכרות טובה יותר עם הבעיות הפוגעות בהצלחות הקינון 

וחשיבה על דרכי התמודדות עמם, מיפוי הטריטוריות נותן בסיס מידע שמאפשר לרט"ג לשקול בצורה יותר 

 ת בקשות מגופים חיצוניים הכוללים פעילויות בשטח. קפדני

עד עתה הצלחנו, באמצעות הפרויקט להשביח את הנתונים שבידנו, ובעזרתם אנחנו נותנים הנחיות מדויקות 

יותר להגבלות טיסה צבאית ואזרחית ומנתבים פעולות המתבצעות בשטח של גופים אחרים, כמו רשות 

, מופעלת ביעילות תחנת האכלה לנשרים, והתוצר הוא עליה במספר העתיקות ויחידות החילוץ. בנוסף

 הקינונים.

 

 

  



 
 

 
 

 רכבת לאילת
 שחר ישכרוב ואסף צוער, מחוז דרום, רט"ג

 

תכנון הרכבת המהירה לאילת הינו מהפרויקטים ההרסניים ביותר שידע הנגב מעולם. הפרויקט מתוכנן 

לחצות את כל הנגב, מבאר שבע ועד לעיר אילת ולעבור בבתי גידול ערכיים, נדירים הרגישים לפיתוח. את 

 הפרויקט ילווה גם מערך משמותי של תשתיות כגון: חשמול, ניקוז ומערכי דרכים. 

וז דרום הציג בשלבי התכנון הראשונים, חלופת מנהור שאמורה הייתה לצמצם באופן משמעותי את מח

הפגיעה הצפויה, אולם לצערנו חלופה זו לא התקבלה במוסדות התכנון. לאחר עבודה מאומצת של מספר שנים 

ראת סיום שלב א' בו צוות ייעודי ברט"ג מחוז דרום, ביחד עם הגנת הסביבה, ליווה את הפרויקט. מתקדם לק

שבע ועד לאתר צפע. שלב א' מהווה מקרה בוחן לתהליך העבודה מול מוסדות -של הפרויקט, התוואי מבאר

התכנון ויהווה תקדים חשוב לקראת שלב ב' העובר בשטחים רגישים. בהרצאה זו נציג את הסיכונים הצפויים 

לת. נבחן את תהליך קבלת ההחלטות מפרויקט הרכבת על המערכות האקולוגיות המדבריות ועל מפרץ אי

והמאבקים על החלופות השונות שהציע צוות רט"ג. כמו כן, נציג מספר מקרי בוחן לחלופות לאורך תוואי 

 המסילה.

  



 
 

 
 

 סניטציה, איכות סביבה ונשרים בנגב
 עזרא ששון, מחוז דרום, רט"ג

 

שמספקים בממוצע  10%-ים בשנה כאלף ראשי צאן מגודלים על ידי הבדואים בנגב. בממוצע, מת 170,000-כ

פגרי צאן ביום. כאשר הפגרים לא מטופלים כהלכה, נוצרים מפגעים תברואיים  46-טונות בשנה וכ 850-כ

 ונפגעת איכות הטיול בנגב. ההשפעה על חיות הבר חמורה!

הן גדלות. פגרי הבשר מפרנסים אוכלוסיות של זאבים, תנים, שועלים, צבועים, דיות ועורבים, ואוכלוסיותי

חלקן טורפות צאן, והתוצאה היא הרעלה על ידי נוקדים מתוסכלים, שפוגעת ביונקים ובדורסים, חלקם מינים 

בסכנת הכחדה. הפגיעה היא בהרעלה ישירה או בהרעלות משנה. הפגיעה של ההרעלות בחיות הבר בכלל 

 ובנשרים בפרט היא הרסנית וארוכת טווח.

צמצום מקורות המזון י התנהגותי של התושבים, שיפור המצב התברואתי, מטרות הפרויקט הן יצירת שינו

מניעת , מניעת הרעלות, צמצום כניסת חיות בר לישוביםעיים, מניעת סכנה לבריאות הציבור, הבלתי טב

 טריפות.

רק פעולה משולבת של רשויות רבות יחד עם התושבים יכולה להביא לפתרון. השינוי המרכזי צריך להגיע 

מהתושבים, אך הוא יכול להגיע רק אם הרשויות יספקו פתרונות לצרכי האוכלוסייה. הפתרונות שהוספנו, 

משרד להגנת הסביבה, יחד עם הרשויות המקומיות ברהט, לגיה, עוספיא וחורה, ובתמיכת משרד החקלאות וה

הוא איסוף תדיר של הפסדים )פגרים(, נקודות לאיסוף האשפה ובית מטבחיים. רט"ג מעורבת גם בתכניות 

חינוך עירוניות בבתי הספר. במקביל, יחד עם יחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות, יש אכיפה כנגד מזהמי 

 הסביבה. 

החינוך גדל וכיום  פרוייקט פזורה הבדואית בנגב.איסופי פגרים ביישובים וב 2900בוצעו  2019בשנת 

בשנת  מדרכים מקומיים. 23צוות ההדרכה הבדואי עומד על  ט.-כיתות בגילאי ז 1400-משתתפות בתכנית כ

 לא היו התפרצויות כלבת בנגב. 2019

 התוצאה המרשימה ביותר היא שביעות הרצון של התושבים והמעורבות הקהילתית בפרויקט.

  



 
 

 
 

 

מגמות עיתיות של תגובת כיסוי הצומח למשתנים סביבתיים ניתוח 

 ופיתוח יישובים באזור צחיח
, ארנון 2, אסף צוער1, אביבה פיטרס1, נטליה פנוב1כגן-, טרין פז1לוי-נעה אוחנה

 1קרניאלי
 

 רט"ג. – 2אוניברסיטת בן גוריון,  -1

פיתוח עירוני ושינויים בשימושי קרקע עשויים להביא להפחתה ושינוי בדפוסי כיסוי הצומח. על אף שמדובר 

בתופעה גלובאלית, חסר מידע לגבי השפעה אנתרופוגנית הנובעת מסוגי התיישבות שונים באזורים צחיחים. 

צחיח, בדגש על שינויים מחקר זה בחן את השפעת הפיתוח התיישבותי בפריפריה על שמורות הטבע באזור 

בכיסוי צומח, הסיבות, ההיקף והגורמים לשינויים אלה. המחקר התמקד בשינויים בכיסוי צומח כתוצאה 

מתהליכים אנתרופוגניים וסביבתיים הכוללים סוגי התיישבות שונים. נעשה שימוש בסדרת הדמאות לוויין 

Landsat  סוי צומח בזמן ובמרחב. הניתוח בזמן כלל שימוש שנים באזור הר הנגב לניתוח מגמות כי 30על פני

וניתוח לאיתור שונות מרחבית של שינויים בכיסוי  Contextual Mann-Kendall significance test -ב

על מנת לכמת את ההשפעה  boosted regression trees –נעשה שימוש באלגוריתם למידת מכונה  הצומח.

 -נושיים על השינויים בכיסוי הצומח. בנוסף, נעשה שימוש בהיחסית של סדרת משתנים סביבתיים וא

ANOVA לבחינת ההבדלים בין השפעותיהם של שלושה סוגי ריכוז אוכלוסייה שונים על הדפוס העיתי-

מרחבי של כיסוי צומח. התוצאות מצביעות על כך שהגורם הסביבתי המשפיע ביותר על שינויים בכיסוי צומח 

(. כמו 14.6%( ומרחק מאזורים מיושבים )14.8%(, ולאחר מכן שיפועים )17%של  הוא הגובה )השפעה יחסית

כן, סוגים שונים של ריכוזי אוכלוסייה השפיעו על השינויים בכיסוי הצומח באופן שונה, כתלות במרחק 

ממוקדי האזורים המיושבים. בשמורות הטבע אותר שינוי עיתי חיובי ומובהק בכיסוי הצומח לאורך התקופה 

הנבחנת, בעוד למוקדי התיישבות המקיימים פעילות מרעה הייתה השפעה שלילית. שינויים בכיסוי צומח היו 

ממוקדים בעיקרם לערוצי הנחלים והתקיימו באזורים הנמוכים. המחקר מציג את השפעותיהם המשתנות של 

הקרקע משנים את שימושי קרקע שונים, היקפם, הדפוס המרחבי של ההשפעות הללו והאופן בו שימושי 

כיסוי הצומח במרחב. מסגרת העבודה המוצעת במחקר זה עשויה לסייע בניהול ושימור הטבע ולספק מידע 

נוסף למקבלי החלטות תוך שאיפה למזער את הפגיעה הסביבתית באזורים צחיחים עם העלייה העקבית 

 בגודל האוכלוסייה ופיתוח מוקדי ההתיישבות.

  



 
 

 
 

 ציןנחל ב ביעור טבק השיח
 , מחוז דרום, רט"גה שמואל, תומר נחמני וזהבה סיגליידיד

 

הוא מין פולש, המאכלס שטחים ניכרים בנחלי הנגב. הצמח התבסס  (Nicotiana glaucaטבק השיח )

ומתפשט בנחל צין והוא דוחק את מיני הצמחים המקומיים. הבעיה הניצבת מול אנשי רשות הטבע והגנים 

היא כיצד למנוע התפשטות הטבק אל שמורת מצוק הצינים ולהקטין את אוכלוסיות הטבק לאורך הנחל. 

 דרור. -ז'אן מארק דופורד"ר וצעה בהנחייתו של האקולוג תוכנית פעולה הוכנה, וב

ועקירה של צמחים  ביעור הצמחים בשיטת "חריטה מריחה" )פציעה והרעלה( ללא כריתה – טיפול אינטנסיבי

צעירים. הכשרנו ופיקחנו על צוותי עבודה שטפלו בטבק לאורך הנחל מעין עבדת עליון ודרומה, במהלך, 

קבלן וארבעה   רט"ג, שהשתתף היה עובד ק"מ. כוח אדם 12. אורך הנחל המטופל 2019ינואר  – 2018נובמבר 

צמחים סומנו  40 צמחי הטבק שטופלו מתו. 80%מעל ו ימי עבודה 20 סה"כ הושקעו עובדים בשני צוותים.

ניתוח התוצאות אנו למדים על הצלחת הטיפול הכימי ועל ההבדל בתגובות שבין צמחים צעירים מו ,ונוטרו

 .המלח-ניקוז ים-רשותהעבודה התבצעה בשיתוף  לבוגרים.

כארבעה חודשים לאחר הטיפול האינטנסיבי עברנו פעם נוספת לאורך הנחל וטפלנו שוב  – טיפול משלים

 בצמחים שנותרו בחיים ועקרנו צימוח חדש. 

 כולכל אור נחלבהם נסקר היום או יומיים במהלך  עקב וטיפול חוזר שלוש פעמים בשנהממתבצע  – תחזוקה

 בעזרת רכב שטח קל, וטיפול לפי הנדרש. ניתן גם להסיר את הנוף של הצמחים הגדולים המתים לאחר כשנה.

 

  



 
 

 

 שנתיים של ניטור בנחל אשלים
 רון חן, המארג, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב

 

מצוי בתחומי שמורת טבע, מכיל לוגי חשוב בין הנגב למדבר יהודה. הוא נחל אשלים הוא חלק ממסדרון אקו

זוהם הנחל כאשר חומצה חזקה  2017ביוני  30-מגוון גבוה של מיני חי וצומח ומהווה אתר טיולים פופולרי. ב

קוב שהכילה ריכוזים גבוהים של זרחן, גופרית, פלואור ונתרן, כמו גם מתכות  250,000-100,000בנפח של 

אירוע הוקמה תכנית ניטור הבדות וחומרים נוספים, זרמה ממפעל רותם אמפרט אל הערוץ. בעקבות כ

הנפרשת על פני חמש שנים ומטרתה לאפיין את הרכב ופיזור הזיהום במערכת האקולוגית בנחל, ולעקוב אחר 

מיה, על המערכת לאורך זמן. במסגרת התכנית מנוטרים התחומים הבאים: הידרוגיאוכי יוהשפעות

-גיאומורפולוגיה, חסרי חוליות בגבים, קרומי קרקע ביולוגיים, חיידקי קרקע, צומח, בנק הזרעים, פרוקי

 רגליים קרקעיים, עכבישנים, מכרסמים, עופות, וכן הצטברות של מזהמים ברקמות אורגניזמים.

ן, גפרית, פלואור במלאת שנתיים לתכנית הניטור ניכרות מספר תוצאות בולטות. ערוץ הנחל מזוהם בזרח

ור החולי שבמעלה הנחל, אזונתרן עד לעומק של עשרות ס"מ. ריכוזי הזיהום הגבוהים ביותר מצויים ב

זור האלוביאלי שבמורד הנחל. יפה מינוריים ונדירים בהשוואה לאהמתאפיין בנוסף בתהליכי שטיפה וסח

מעופפים, אך סרטנים ירודים  רמת החומציות בגבי המים ירדה לרמות תקינות והם מאוכלסים בחרקים

שבקיעתם מתאפשרת מגופי קיימא שנותרים בקרקע נמצאים כמעט אך ורק בנחלי הביקורת. בניסויים 

ממוקדים הודגם כי סדימנט מגבי נחל אשלים פוגע בשרידות ורבייה של סרטנים ירודים. קרומי הקרקע 

ם את סיכויי התחדשותם. חברת חיידקי אשלים מקטינינחל הביולוגיים נפגעו ותנאי הסביבה הקיימים ב

תנאים קשים והעלמות של מחמצני אמוניה, שינוי שהביא השתנתה לכיוון של קבוצות עמידות להקרקע 

היא נמוכה מהביקורת ונמוכה משמעותית מהפוטנציאל של  בנחל. צפיפות הצומח לצמחים לחוסר בחנקן זמין

ים הופך דומה יותר לביקורת וכן קיימת התחדשות של אשלנחל נחל אשלים. ניכרת מגמת התאוששות בכך ש

צומח רב שנתי באשלים, אך חלק מהמינים עדיין מתקשים לפרוח. לא נמצאה פגיעה בשיטים הבוגרות בנחל; 

מנגד, בנק הזרעים בקרקע נפגע באופן משמעותי, הן במספר הנבטים שהוא יכול להעמיד והן בקצב הנביטה. 

לית של הזיהום על הצומח חישה מרחוק הדגימה השפעה שליבאמצעות  זיהוםהשוואה למצב הצומח לפני ה

. חברת פרוקי הרגליים הקרקעיים שונה בין אשלים הברבורים אליו מתנקז נחל אשלים זור החולי ובאגםבא

חולי ונוכחותם של מזיקי זור הדרותן של נמלים אוכלות זרעים מהאבעיקר בולטות היע ;לבין נחלי הביקורת

של צומח ופרוקי  מינים סמנים שפע נמוך באשלים.נמצא ניטור העכבישנים בזור האלוביאלי. באצמחים 

מאפשרים מעקב אחר מצב השיקום של הנחל. באנליזות של הצטברות מזהמים בגופם של אורגניזמים רגליים 

בחרקים  )ביואקומולציה( הודגמה נוכחות של מתכות כבדות כגון נחושת, קדמיום, ונדיום, אבץ ואחרות

 אקווטיים שנדגמו מגבי המים, ברקמות צמחים ובשיער ונוצות של חולייתנים.

טפונות שאירעו בנחל מאז קרות הזיהום, עדיין קיימת פגיעה יתוצאות אלה מדגימות כי על אף שישה ש

במספר רמות במערכת האקולוגית של נחל אשלים. פגיעה זו ניכרת ברמות טרופיות שונות במערכת 

יצרנים ראשוניים, צרכנים ראשוניים וטורפים; וכמו כן, בריכוזים הגבוהים של המזהמים  -ית האקולוג

זור החולי במעלה הנחל נפגע באופן הקשה ביותר, תם בגופם של אורגניזמים בנחל. האבקרקע ובהצטברו

זור זה בא ת רט"ג פעולה של ניקוי הזיהוםותהליכי השיקום הטבעיים שלו הם האיטיים ביותר; לפיכך מקדמ

של הנחל. המשך הניטור יתמקד בארבעה כיוונים: א. מעקב אחר ההתאוששות הטבעית של הנחל כמו גם 

הצלחת פעולת השיקום; ב. הבנת הגורמים המשפיעים על פיזור הזיהום בנחל; ג. זיהוי הגורמים הפוגעים 

יהוי תהליכי הצטברות מזהמים ברכיבי מערכת שניזוקו באופן קשה כגון סרטנים ירודים ובנק הזרעים; ד. ז

 במארג המזון.

 



 
 

 
 
 

 שיקום שמורת עברונה
 1, וטל פולק1, יהושע שקדי1, אסף צוער2, קרנית כרמון1, ערן היימס1עודד סהר

 Liquid Gas 2, מחוז דרום, רשות הטבע והגנים 1
 

, בעקבות עבודות תשתית נפרץ צינור קצא"א בצומת באר אורה וכחמישה מיליון ליטרים של 2014בדצמבר 

נפט גולמי זרמו לתוך שמורת עברונה. מלחת עברונה היא אחת משתי המלחות שנותרו בערבה הדרומית 

ביבה ומשטר ומהווה בית גידול חשוב ומשמעותי בסביבת המדבר הקיצון. המלחה מנקזת אליה את נחלי הס

 המים מאפשר צפיפות גבוהה של עצי שיטה, שהם מיני מפתח במדבר. 

מחקרים שנעשו לאחר דליפת הנפט הראו שבעוד שקבוצות רבות אכן נפגעו מנוכחות הנפט, הפגיעה העיקרית 

באזור נוסף בשמורה בו היתה דליפת נפט בשמורה היתה ביכולת הנביטה של עצי השיטה. מבדיקות שנעשו 

גם עצי שיטה אינם מסוגלים לנבוט בצורה תקינה בקרקע המזוהמת נראה ששמעולם לא טופלה,  1975 בשנת

ללא היכר ותהיה פגיעה צפוי להשתנות בית הגידול  ,שנה. ללא יכולת התחדשות של עצי השיטה 40לאחר 

 אנושה במערכת האקולוגית של עברונה המבוססת סביב השיטים. 

ות שיקום להורדת רמת הזיהום בקרקע. בשלב הראשון בוצע פיילוט בסקלה על כן הוחלט על ביצוע פעול

מטר( על ידי מספר חברות מובילות בתחום של טיפול בזיהומי קרקע. החברות שהצליחו  10x 10קטנה )

בפיילוט בשני מדדים עיקרים: הורדת הזיהום ומזעור פגיעה והפרעה בשטח ניגשו למכרז לפיילוט מורחב של 

חומרים  לשיקום כלל השטח. חברת ליקוויד גז המשתמשת בשילוב של( upscale)דונם אחד, שיהווה גמלון 

הושלם הגמלון. תוצאות הגמלון הראו שהריכוז החציוני  2019מרככי קרקע ובקטריות, זכתה במכרז ובמאי 

בריכוז הנפט. בנוסף התוצאות  70%, כאשר התנאי להצלחה היה ירידה של 77.6%של הנפט בקרקע ירד ב 

 ול. הראו שהשרשראות הארוכות הן אלו שמתפרקות בצורה יעילה יותר בעקבות הטיפ

באוקטובר  הפריסת הצנרת בכל שטח השמורה החל הגמלון החל שיקום של כלל השמורה. בעקבות הצלחת

יום של השקייה  90לאחר  2020. הטיפול צפוי להסתיים באפריל 2020והזנת החומרים הסתיימה בינואר  2019

 ופעילות בקטריאלית בקרקע. 

 
  



 
 

 
 

 
ארבע שנות מחקר )חברה  –ת צין שיקום תוך כדי כריה של מכרות הפוספסט בבקע

 ביולוגית בקרקע וחברת צומח(-מיקרו

המעבדה לאקולוגיה מרחבית,  – גיא רותם, טליה גבאי, תום זילברגברג וירון זיו

 המחלקה למדעי החיים אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 

של המאה הקודמת פועלים בשטח בקעת צין מכרות לכריית פוספט. הפוספט נמצא  70-מאז ראשית שנות ה

בשכבה המצויה בעומק ולכן יש צורך לחפור לעומק בכדי להגיע אליו. כתוצאה מכך הליך הכרייה מחייב 

עילה את פתיחת בורות כרייה עצומים בגודל ובעלי עומק רב. לאורך השנים חברת רותם אמפרט, המפ

המכרות, עסקה בשיקום בורות הכרייה אולם לרוב, היה זה שיקום בעל היבט נופי בלבד ללא היבטים 

שנים חלו שינויים בפרוטוקולים לפיהם מתבצע השיקום וחברת רותם אמפרט החלה  12-אקולוגים. לפני כ

קרקע העליונה ופיזורה מאמצת תהליך של שיקום תוך כדי כרייה אשר כלל בתוכו היבטים של שמירת שכבת ה

. האם השיקום 1 בשטח הכרייה. לפני ארבע שנים התחלנו במחקר אשר נועד לענות על שתי שאלות מרכזיות:

? לצורך כך  . האם ניתן להציע פרוטוקולים לשיפור השיקום2-תוך כדי כרייה אכן יעיל מבחינה אקולוגית?  ו

-(, אפיק )שוקם ב2010-(, חגור )שוקם ב2007-וקם בגוב )ש –בחרנו לעבוד בארבעה שדות כרייה משוקמים 

מ' בשטח המשוקם וחלקות  50*100(. בכל אתר נבחרו שתי חלקות מחקר בגודל 2015-( וסיף )שוקם ב2012

מקבילות בשטחים טבעיים שלא נכרו. בכל אחת מהחלקות נלקחו דגימות קרקע לאנליזות כימיות 

אורגניזמים בקרקע, נערך סקר -צוע ניתוח של חברת המיקרוופיזיקאליות של הקרקע, נאספו דגימות לבי

רגליים. בהרצאה זו אביא בקצרה תוצאות ממחקר  -ומחקר על חברת הצומח והתבצע מחקר על חברת פרוקי

אורגניזמים שאלנו -אורגניזמים בקרקע ומהמחקר על חברת הצומח. במחקר חברת המיקרו-חברת המיקרו

ביולוגיות )עושר, מגוון ומבנה(  בקרקע -בדל בין מאפייני החברות המיקרו. מה הה1 שתי שאלות ספציפיות:

האם הבדלים הלו משתנים בהתאם לזמן שעבר מאז  2-בהשוואה בין השטחים הטבעיים למשוקמים? ו

ולאחר תהליך של  DNAהשיקום?. בכדי לענות על שאלות אלו אספנו דגימות קרקע, מדגימות אלו הפקנו 

על החברות הקיימות בקרקע. התוצאות מלמדות שהחברה המיקרוביולוגית בקרקע הגברה קבלנו מידע 

בשטחים המשוקמים שונה באופן מובהק מהחברה הקיימת בשטחים הטבעיים. ואין דגם ברור המעיד על 

. 1 תהליך של סוקצסיה והשתנות לאורך ציר הזמן. במחקר הצומח ניסינו לענות על שלוש שאלות ברורות:

. האם ישנו הבדל בחברת הצומח כתלות בזמן מאז 2חברת הצומח בין השטח הטבעי למשוקם? מהו ההבדל ב

. בחלק זה של  איכות הקרקע או בנק הזרעים?-. מה משפיע על הנביטה בשטחים השונים 3-ו השיקום?

המחקר אספנו דגימות קרקע אשר נלקחו לחממות באוניברסיטה ושם בתנאי ניסוי שונים בדקנו את 

ל הנביטה.  מצאנו שרק חברת הצומח מהשטח המשוקם בגוב מראה דמיון לשטח הטבעי ואילו בשאר פוטנציא

 השטח קיים הבדל מובהק בחברת הצומח בין השטח הטבעי למשוקם.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 סיפורו של מישור –שיקום שדה צין 
 זהבה סיגל, מחוז דרום, רט"ג

 

עוברים דרכו גוריון וקיבוץ שדה בוקר. מטיילים רבים -בין מדרשת בן נמצאדה צין, מישור לס ייחודי בנגב, ש

עיבוד חקלאי ונסיעה של  בדרכם למסלולים בבקעת צין. שדה צין נפגע לאורך השנים בשל שימושי אדם כגון

חשיבות המישור  ומכאן ,אינם מוגנים סטטוטוריתשטחי הלס בנגב רוב ונמצא בתהליך שיקום.  כלי רכב

 לשימור. 

עבודות עפר להטיית ו זרימת המים על ידי דרכי  עפר והפרעה למשטרצורות ארוכות גיעה בקרום הקרקע, בהפ

ההפרעות  . גיאומורפולוגית בשדה צין-לוגיתהביאה לשינוי במערכת האקו, מים )רזי יהל, ק. שדה בוקר בע"פ(

יכר באוכלוסיית אופן נעדות לכך היא הפגיעה ב .לירידה בפרודוקטיביות ובביומסה של המערכת גרמו

 .(2012)גרנות, ברנד ושחק  הטחביות בשדה צין

רשות הטבע והגנים  ,רקע הוא דחיסת קרקע על ידי רכביםהגורם העיקרי לפגיעה בק תחת הנחת עבודה כי

שתקם. על ידי בולדרים ובכך לעצור פגיעה נוספת ולאפשר לקרקע להלנסיעה החליטה לסגור את שדה צין 

, פעם אחתחלקות "חריש" שטופלו  5. בניסוי ניסוי ממשק שיקום ללמוד על תהלכי השיקום ערכנו ,במקביל

ס"מ  35-ו ס"מ 20בעומקים של )מעין מחרשת שלא הופכת את הקרקע(  משטטתעל ידי בזעזוע ואוורור 

 טיפולים יש השפעה חיובית עלשלונות הקרקע לאחר שלוש שנים נמצא . בניתוח תכוביניהם רצועת ביקורת

(. בניתוח נתוני Stavi et al. 2018פני העיבוד הרדוד )-תכונות הקרקע וכי יש יתרון מסוים לעיבוד העמוק על

סקר צומח לאחר חמש שנים, נמצא קשר חלש בין הטיפולים למספר המינים והפרטים בצומח הכללי )השפעת 

 ריש על הצומח הרב שנתי. החד שנתיים( בחינת מספר פרטים בצומח רב שנתי מראה השפעה חיובית של הח

מועצה אזורית  פעולות השימור והממשק בשדה צין, דורשות שיתוף פעולה של הקהילה הסמוכה, חוקרים,

על  לאחר שהיו בידינו תוצאות ניסוי השיקום בקשנו לשתף ולשמוע מגורמים שונים .רמת הנגב וק.צ.א.א

. כמו כן, הופקה מפת גבהים לשדה 2019אוקטובר ערכנו יום עיון ב . לשם כך,תכנית שיקום וממשק בשדה צין

אזורים : הכוללת, תכנית לשיקום וניטור בשדה צין צין ובוצע סקר קרקע. בעזרת הכלים והידע שצברנו הכנו

, מילוי משטטתבעזרת הקרקע  אזורים בהם מזעזעים אתונוספת  בולדרים סביב וללא התערבותבהם מוצבים 

 .2020ביצוע התוכנית הוא קיץ  קרקע ועצירת סחיפת קרקע. יעד

 

  



 
 

 
 

  במדבר הטבע שמירת לשיפור בהן והשימוש בינלאומיות אמנות
 סיימון נמצוב, חטיבת מדע, רט"ג

 

מדינת ישראל הצטרפה לאורך השנים לעשרות אמנות בינלאומיות הקשורות לשמירה על הטבע והסביבה.  

משרד או רשות ממשלתית תייצג את המדינה לאחר הצטרפות לאמנה בינלאומית, הממשלה קובעת איזה 

 באמנה. במקרים רבים אנשי רט"ג מעורבים ואף מובילים בייצוג המדינה באמנות שונות.

 בריו דה ז'נרו, נחנכו שלוש "אמנת ריו" :  1992-בפסגת הסביבה ב

 הביולוגי המגוון על לשמירה אמנהה – CBD. 

 האקלים שינוי נושאב אמנהה – UNFCCC.  

 במידבור למלחמה אמנהה – UNCCD.  

רט"ג מעורבת מאוד כיום בראשונה מביניהן )מגוון ביולוגי(, ביחד עם המשרד להגנת הסביבה )הג"ס(. הג"ס 

הוא המשרד המוביל בייצוג באמנה השנייה )שינוי אקלים(. ואילו האמנה השלישית )מידבור( מנוהלת כיום על 

 המידבור אמנתיון, ועד כה רט"ג אינה מעורבת בה בכלל. גור-ידי משרד החוץ ביחד עם קק"ל ומכללת בן

 באזורים( land degradation) ובאיכותה הקרקע בתכונות בהידרדרות ם העוסקיםתחומיה בכל עוסקת

 . משום כך נראה שיש מקום ליותר מעורבות בה על ידי רט"ג.  המדבר על לשמירה קשורה גם ובכך, יובשניים

אמנות  10-, רט"ג מייצגת את המדינה ביותר מהביולוגי המגוון הג"ס באמנתבנוסף לעבודה של רט"ג עם 

בינלאומיות אחרות הקשורות לעבודתה, כולל אמנת המינים הנודדים, אמנת ברצלונה )לשמירה על ים 

התיכון(, אמנת רמסר )לשמירה על בתי גידול לחים(, ועוד אמנות אחרות לשמירה על קבוצות מינים )כולל 

 ופות דורסים ועופות מים נודדים(.עטלפים, ע

. CITESרט"ג גם מנהלת עבור המדינה את כל מנגנון ההיתרים לסחר בינלאומי בערכי טבע על פי אמנת 

למרות שאמנה זו עוסקת בעיקר בשמירה על מיני צמחים וחיות בר בארץ המוצא שלהם, רט"ג מחמירה 

העלולים לפלוש לטבע ולפגוע בסביבה בארץ. בכך יחסית לכללי האמנה ומגבילה גם את היבוא של מינים 

עושה רט"ג שימוש מיוחד וייעודי למדינת ישראל במנגנון ההיתרים הבינלאומי של האמנה בו משתמשות כל 

 המדינות.

בעת ניהול אמנות אלה עבור המדינה, אנשי רט"ג משפיעים רבות על הנעשה בעולם בתחום שמירת הטבע. 

מוניטין של ישראל כאחת מהמדינות המובילות בקידום שמירת טבע. בנוסף, עצם פעולותיהם תרמו לקידום ה

הצטרפות ישראל לאמנות הבינלאומיות מסייעת לרט"ג בשמירה על הטבע בארץ. כך למשל, אנשי רט"ג 

מראים לשופטים ולוועדות תכנון שהדרישות של רט"ג מבוססות על כללים בינלאומיים ועל מחויבות 

 עצמה בעת הצטרפות לאמנה. שהמדינה לקחה על

מעורבות רט"ג באמנות בינלאומיות מסייעת לה לקדם אג'נדה של שמירת טבע גם מחוץ לגבולות  לסיכום,

 המדינה, ובנוסף, המעורבות עוזרת לה לשמור טוב יותר על הטבע בארץ.
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