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דבר מנכ"ל 
בה.מחנק  –בר פרחי בלי נושבת אר  
פתוח, וח משב־רבה שאין אר  

לדתמוולא ון מלתהיה –לתי־מופרע ב
והרגשת ומדרכה כביש בה ל שהכואר נושבת 

צעיריה.בלב ובה טלקה חכל תאכל לי־כאן ול־גמור־הכ
12.6.1962ס. יזהר, כנסת ישראל  

את  משקף שמורות ולאומיים  גנים לחוק בהתאם לכם מוגש אשר השנתי הדו"ח 
לשמור  במאמ  וזאת עיסוקה תחומי בכל והגנים הטבע רשות של הפעילות יקרי ע

על הטבע, הנוף והמורשת במדינה.

מראה  בדו"ח מעמיק עיון ארוכים. למרחקים ריצה במהותה היא הטבע שמירת 
להצליח מנת על ים השונבנושאים  הנדרש הטווח ארוך בטיפול ממשיכים אנו י כ

את  ומייעלים מתקדמים ומתפתחים, מחדשים אנו בעת בה הטבע. שמירת בקידום 
עבודת רשות הטבע והגנים ומרחיבים את שמירת הטבע, הנוף והמורשת.

שינוי רואים וכבר המודיעין יחידת את מבצעית לפעילות הכנסנו 2018בשנת  
כי  ברור אך היחידה, הקמת של המשמעויות של למידה בשלבי עדיין אנו בשטח. 

רמת ההרתעה תעלה.

בשטח.התוצאות  את ורואים להתבסס ממשיכה הדיג על והפיקוח הימית היחידה 
מלבד זה, כוח הפתוחים. בשטחים בשריפות לטיפול יחידה להקמת חוזה נחתם 

העת כל עמלים שאנו נושא - בסניטציה בטיפול גם ישקיע בשריפות הטיפול  
להרחיב את הטיפול בו.

בנושא מדרגה יצת לקפהביא  אשר תקשוב, באגף ניהולי  שינוי בוצע זו שנה ב
כלל  של יעיל תפקוד על ישירות משפיע אשר נושא רבים, משאבים וחסך מחשוב ה

היחידות ברשות הטבע והגנים. 

בתיירות 30%( )כ-הגדולה העלייה הוא השנה אותנו שהעסיק משמעותי  נושא 
 F.I.T(. החו  וכן שינוי אופי התיירים מ"תיירות קבוצות" ל"תיירות בודדים" )
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ניהול אופי על מאוד ישפיע והדבר התיירים, של לקליטה בהיערכות השקענו  
האתרים בשנים הקרובות.

הטבע רשות מבצעת כך - השנתי העיון יום את החטיבה קיימה פברואר בחודש 
המרכזי הנושא למעשה". "מפילוסופיה בנושא - בישראל טבע שמירת והגנים  

שהוצגו אחרים אים נושחיים.  בעלי לצער טבע שמירת בין המתח היה העיון יום ב
לחקלאות, נזקים הם הבר, לחיות האדם בין לקשר קשורים הם שאף העיון, ביום 

שנאלצנו מכיוון בשטח עבודתנו על משפיע זה נושא וכלבת. סניטציה הרעלות, 
להקצות משאבים רבים לטיפול בנושאים אלו. 

לאחר חדשים. יים לאומוגנים  טבע שמורות של דונם 75,622נוספו  2018בשנת  
הוא כי ומקווים  מגמה שינוי רואים אנו מועטות אכרזות היו שבהן שנים מה כ

יימשך. 

מנת על כימים לילות העושים הרבים העובדים לכל זו בהזדמנות להודות רוצה ני א
לשמור להמשיך שנצליח מקווה אני הקטנה. בארצנו החמדה שכיות על לשמור 

המדינה  תושבי למען הרבים, הקשיים למרות והמורשת, הנוף הטבע, ערכי על 
ומבקריה.

 בברכה, 

 שאול גולדשטיין
מנכ"ל רשות הטבע והגנים  
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תחומי האחריות של רשות הטבע והגנים
בשנת שהוקם סטטוטורי תאגיד היא הלאומיים והגנים הטבע לשמירת הרשות 

הנצחה, ואתרי יים לאומאתרים  טבע, שמורות לאומיים,  גנים "חוק תחת 1998
הלאומיים הגנים ורשות הטבע שמורות רשות את איחד זה חוק 1998". התשנ"ח-

הטבע רשות )להלן: הלאומיים והגנים הטבע לשמירת הרשות - אחת רשות ל
והגנים(. 

שמורות  של זקתם והחניהולם  על זה חוק מכוח מופקדת והגנים הטבע רשות 
הטבע והגנים הלאומיים, וכן על הגנת ערכי הטבע, הנוף והמורשת.

חיית להגנת "החוק מכוח הבר חיית הגנת על גנים וההטבע  רשות מופקדת בנוסף, 
היתרי  יד, צפקוח  כמו ושאים בנזה  חוק מכוח פועלים אנו 1955". התשט"ו-הבר,  

סחר והחזקה בחיות בר וכד'.

השר הממונה על רשות הטבע והגנים הוא השר להגנת הסביבה. 

השר בהמלצת הממשלה שמינתה חברים, עשר תשעה המונה מליאה לרשות  
לקבוע המליאה קיד תפחבריה.  מבין המליאה יו"ר את ממנה שאף הסביבה, הגנת ל

את מדיניותה הכללית של רשות הטבע והגנים ואת קווי פעולתה. 

והגנים הטבע רשות מנהל את ממנה הסביבה, להגנת השר הצעת פי על הממשלה, 
הטבע רשות של השוטף ולניהולה המליאה והנחיות  החלטות לביצוע האחראי 

הטבע, שמירת בנושא ומוביל מקצועי לאומי, גוף היא והגנים הטבע רשות הגנים. ו
בתי הביולוגי, המגוון ובשיקום בהגנה בשימור, ועוסקת בישראל, והמורשת הנוף 

גידול ומיני החי והצומח. 

)מוכרזים, טבע ושמורות לאומיים גנים 569כ- מנהלת והגנים הטבע רשות 
אתרים  67מתוכם  , דונםמיליון  9כ-של  שטח על ם המשתרעיומוצעים(  מאושרים 
מיליון 12כ-בשנה שנה מדי מארחת והגנים הטבע רשות בתשלום. מוסדרים 

בני תלמידים, כולל - הפתוחים  בשטחים דומה מספר ועוד אלו באתרים בקרים מ
נוער וחיילים רבים. 
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רשות הטבע  והגנים 10 | דין חשבון  

דרכי התקשרות עם רשות הטבע והגנים
02-5005444טלפון:   הרשותמטה 

בת: רשות הטבע והגנים, כתו
 9546303שלים  , גבעת שאול, ירו3רח' עם ועולמו  

*3639בטבע  *למוקד מידע והזמנות לטיולים חייגו באותיות  

בנוסף, ניתן ליצור קשר במחוזות: 
04-6420312 פקס: 04-6522167פון:  טלמחוז צ ון    

mz.zafon@npa.org.ilדוא"ל:  
לאומי מגידו, דואר מגידוגן  

03-9024362 פקס: 03-9150400טלפון:  מחוז מרכז   
mz.mercaz@npa.org.ilדוא"ל:  

48101 ראש העין 238לאומי ירקון, ת"ד  גן 
02-6259783 פקס: 02-6232936טלפון:   יו"שמחוז 

mz.yosh@npa.org.ilדוא"ל:  
 9546303שלים  , גבעת שאול, ירו3עם ועולמו  רח' 
י מחוז יו"שליד 

08-6230021 פקס: 08-6280404טלפון:  מחוז דרום   
gilad@npa.org.ilדוא"ל:  

 באר שבע 19רח' האבות  
היחידה ל יקוח בשטחים ה תוחים

 02-5006259 פקס: 02-5006251טלפון:  
Naomi@npa.org.ilדוא"ל:  

 ירושלים 3רח' עם ועולמו  



ויומיים. עונתיים דים עובוהשאר  קבועים 800כ-מתוכם  עובדים, 1500כ-ברשות    
בנוסף ישנם כמה מאות מתנדבים ומדריכים. 

רשות הטבע והגנים פועלת בארבעה מחוזות:  

מחוז הצפון משתרע מהר חרמון בצפון ועד נחל חדרה וגבול יו"ש בדרום. 

וגבול  בדרום קמה בית ועד בצפון עירון וצומת חדרה מנחל משתרע המרכז חוז מ
יו"ש במזרח. 

מחוז יו"ש - שבו אנו זרוע של המינהל האזרחי דרך קמ"ט שמורות טבע וגנים. 

כביש  יו"ש, גבול לאורך קמה, בית עזה, רצועת בול מגבצפונו  משתרע הדרום חוז מ
 עד מפר  אילת, גבול ירדן במזרח וגבול מצרים במערב עד סיני. 40

שהוקמה  הירוקה( )הסיירת הפתוחים בשטחים לפיקוח חידה היהיא  נוספת חידה י
ים פולשמפני חים הפתובשטחים המדינה קרקעות על לשמירה 1976, בשנת 

וקרן ישראל רקעי מקמינהל הביטחון, החקלאות, משרדי מטעם גבול, משיגי ו
בין  מתאמת הממשלה ראש משרד מנכ"ל בראשות מנכ"לים ועדת לישראל. קיימת 

 עובדים. 50המשרדים השונים. הסיירת מונה כ-

"דוד" יחידת היא הסביבה להגנת המשרד לבקשת שהוקמה נוספת סמך יחידת 
וכן טבע, ערכי של ומעבר סביבתיים חוקים על בפיקוח יו"ש במעברי הנמצאת 

 מזמנה. 20%פועלת בסיוע לפיקוח רשות הטבע והגנים  

לרשות חמש חטיבות מטה: 

הסביבתית היחידה הסביבה, אגף האקולוגיה, אגף את הכוללת מדע חטיבת 
אגף מים(, איכות ומדור רעלים ניטור מדור ים, נחלניטור מדור את הכוללת  )

מערכות המידע ולשכת המדען הראשי.

ומודיעין,  החקירות מאגף והאכיפה, הפיקוח מאגף מורכבת ופיקוח אכיפה חטיבת 
מאגף הסדרת הסחר, מאגף ביטחון, בטיחות וכיבוי אש ומיחידת ההיתרים.

חטיבת מורשת ונוף כוללת את אגף המקרקעין, אגף שימור ופיתוח, אגף  
ארכיאולוגיה ומורשת ואגף תכנון ארצי.

ואגף הסברה אגף , מבקריםאגף  השיווק, אגף את כוללת וקהילה קהל חטיבת 
החינוך וקהילה. 

התקציבים. ואגף  ים הכספאגף  והרכב, המשק אגף את כוללת ומינהל כספים חטיבת 

חטיבת משאבי אנוש כוללת את אגף כוח אדם ואגף הכשרות וארגון.

יחידות נוספות במטה:  

אגף תקשוב / לשכה משפטית / דוברות ודיגיטל / תחום הים 





חטיבת מדע 
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חטיבת מדע 
המשמש חטיבה, ראש החטיבה: מבנה הטבע. על בשמירה עוסקת מדע חטיבת 

מדעי  מידע אגף אקולוגיה, אגף אגפים: ושלושה חטיבה ראש סגן ראשי, מדען גם 
ואגף סביבה. 

נושאי עבודה עיקריים
וטיפול אקולוגיות, מערכות על שמירה עיקריים: מישורים בשני פועלת החטיבה 

במיני חיות בר וצמחים.  

שמירה על מערכות אקולוגיות

בתחומי וביבשה בים טבעיות אקולוגיות מערכות על לשמירה פועלת החטיבה 
ובעולם( באר  מחקר גופי ועם המחוזות עם )בשיתוף החטיבה כך לשם ישראל. 
לאומיים ובגנים טבע בשמורות ומחקרים סקרים וכן ניטור פעולות מבצעת 

נעשות הלמידה תוצאות לפי בהם. האקולוגיות המערכות מצב מה ללמוד די כ
באנגלית המכונות השטח, לניהול )פעולות ממשק של מתאימות פעולות בשטח 

 )management שניתן ככל וקרוב זמן לאורך האקולוגיות רכות המעעל  לשמור כדי
עשתה מיוחד מאמ  האדם. פעולות של השליליות ההשפעות נוכח הטבעי, למצבן 

וקדימות עדיפות סדר לקבוע כדי מור"ן, וחטיבת המחוזות עם בשיתוף החטיבה, 
בשביל טבע מורות ושלאומיים  כגנים לאכרזה המתאימים טבעיים שטחים לאיתור 
מערכות על שמירה לגם  פועלת החטיבה בישראל. השמורים השטחים את להרבות 

קידום באמצעות מוכרזים, וגנים שמורות שאינם פתוחים בשטחים אקולוגיות 
מדיניות ובהנחיה וייעו  למחוזות ולגופים חיצוניים הממונים על שטחים אלו.  

טיפול במיני חיות בר וצמחים

לשמור היא הטיפול מטרת וצמחים. בר חיות של מסוימים במינים מטפלת החטיבה 
לפיכך הכחדה. בסכנת מינים ושל בחוק המוגנים ם מינישל  בטבע האוכלוסיות על 

המסווגים הכחדה בסכנת )מינים "אדומים" מינים של רשימות מקדמת החטיבה 
ומעדכנת שונות, סיסטמתיות במחלקות ואזוריות( עולמיות סיכון דרגות לפי 

סקרים עושה החטיבה כך לשם קיימים. אדומים" ב"ספרים ים אדוממינים  רשימות 
מינים מנטרת והיא ובעולם, באר  מחקר וגופי המחוזות עם בשיתוף ומחקרים 
ורבייה בגידול במחוזות רבה מעורבות לחטיבה וצמחים. בר חיות של מסוימים 

מקלט בגני בר מחי צושל  רבייה בגרעיני בר חיות של – הכחדה  בסכנת מינים של 
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עם בשיתוף פועלת החטיבה כן כמו שאפשר. מה כעד  לטבע שלהם ובהשבה – 
פולשים חיים ובעלי צמחים מיני של תפוצה ואזורי וכלוסיות אלהקטנת  המחוזות 

במיני פוגעים והם האדם באמצעות לאר  שהגיעו במינים מדובר בטבע. החיים 
אמברוסיה בעיקר , פולשיםצמחים  מיני נגד בפעולה הוא הדגש היום מקומיים. בר 

מכונסת, פרקינסוניה ושיטה כחלחלה. 

שאוכלוסייתם באר  בר מיני כלומר מתפרצים, מינים לריסון הנחיות נותנת החטיבה 
לעבודה מופנית הפעילות עיקר ולאדם. לחקלאות לטבע, מזיקים והם מאוד גדלה 
בנושאי הסביבה להגנת והמשרד החקלאות משרד האזוריות, המועצות עם 

והעודפות בר, לחיות עודפים מזון מקורות וצרת יסניטציה  להבנתנו סניטציה. 
צאן,  בקר, פגרי הטבעית. הנשיאה יכולת מעל באוכלוסייתם גידול על משפיעה 

גדולים נזקים רמים גוהטורפים  המקומיים. הטורפים את מפרנסים ודגים ופות ע
חיות של ניכרת לתמותה גורמים וכך ברעלים משתמשים ים חקלאולכן  לחקלאות 

לפתרון  המפתח אך הבר, חיות במצב עצום לשיפור יביא הסניטציה שיפור בר. 
מחייב תיאום מערכתי בין גופי ממשלה לגופים אחרים.

זואונוטיות מחלות ולמיגור לניטור ייעודיות לות פעובחטיבה  בוצעו 2018בשנת  
בהן אדם(, בני אל ומשק בית ומחיות בר מחיות לעבור העלולות זיהומיות )מחלות 

כלבת, עכברת ושפעת העופות.  

תוכנית ממשק לשמורות טבע וגנים לאומיים
והגנים הטבע ורות שמלכל  גנרית ממשק תוכנית בונה טיבה החהאחרונות  בשנים 

לבנייתה ולכן מתקדמות תקשוב יכולות על נשענת התוכנית בישראל. הלאומיים 
התנאים נתוני את מזינים הממוחשבת למערכת התקשוב. באגף החטיבה נעזרת 

ותנאים וקרקע, מסלע גיאולוגיה, אקלים, כגון טיים א-ביו)תנאים  ובגנים בשמורות 
מהן. אחת בכל שבוצעו הממשק פעולות על פרטים וכן וחי(, צומח כגון ביוטיים 
ממשק פעולות של ותכנון למידה תהליכי פשרו יאבמערכת האגורים הנתונים  

רלוונטיות לשמירה על כל שמורת טבע וגן לאומי.

בקרב במערכת השימוש הטמעת לשם ייעודי אדם כוח החטיבה גייסה 2018בשנת  
של  והפלט הקלט אופן לשיפור פעולות נעשו כן כמו והגנים. הטבע רשות עובדי 

הנתונים, נכתב תוכן רב והוא הוזן למערכת. 

שיתופי פעולה עם גופים חיצוניים

לחטיבה יחסי גומלין פוריים עם גופים וארגונים מחו  לרשות באר  ובחו"ל. 

שיתופי פעולה עם גופים בישראל 

עבודה בקשרי עומדת החטיבה הפתוחים בשטחים הטבע שמירת את לקדם כדי 
רבים, בנושאים החקלאות משרד ועם הסביבה להגנת המשרד עם הדוקים 
ימיות טבע שמורות קידום ושקנאים, קורמורנים ממשק שבהם: העיקריים ואלה 

עבודה  קשרי ועופות(. דגים בקר, פגרי של )בעיקר חקלאים בשטחים וסניטציה 
בדורסים(  לפגיעה )בקשר החשמל עם חברת אזוריות, עם מועצות גם יש דוקים ה



 
 

 

 

ועם רשות המים )בקשר להשבת מים לטבע(. 

אמנות בינלאומיות 

אמנות על חתימה ם בקידופעילה  החטיבה ובעולם באר  הטבע שמירת קידום שם ל
נציגה המשמשת והגנים, הטבע רשות נעשתה 2018בתחילת  ואשרורן. בינלאומיות 

בעולם והחשוב הגדול הארגון – IUCNה-בארגון  ניין הממן  חברה ישראל, מדינת של 
הפורום  ממפגשי ד אחאת  באר  אירחה היא שנה הבהמשך  טבע. שמירת בנושא 
)World Protectedמוגנים שטחים של לאומיות רשויות מנהלי של העולמי  

Areas Leadership Forum -מדינות. 12( בהשתתפות נציגים מיותר מ 

להגנה מית הבינלאוהוועדה  במפגש יבה החטנציגי  השתתפו 2018דצמבר  בסוף 
AEWA(. )הסכם התיכון ובמזרח באפריקה באסיה, באירופה, נודדים עופות מיני על 

לאוהד הוקרה פרס הוענק בוועידה אפריקה. שבדרום בדרבן התקיים המפגש 
לשמירה בישראל ההיקף רחבות פעולותיו על ה, בחטיבעופות  אקולוג הצופה, 

הטבע לרשות פרס הוענק כן כמו בפרט. הנודדים העופות ועל בכלל העופות על 
והגנים על פעילותה להגנה על העופות הנודדים ועל בתי הגידול שלהם בישראל.  



  
 

 

 

  
 

קשר עם הציבור 

יום עיון שנתי

הטבע רשות מבצעת כך - השנתי העיון יום את החטיבה קיימה פברואר בחודש 
בו העיקרי הנושא למעשה". "מפילוסופיה בנושא - בישראל  טבע שמירת והגנים 

כמו הרחב. לקהל הוצג והוא חיים, בעלי לצער טבע שמירת בין ההתנגשות יה ה
בר.  חיות ולספירת גידול בתי לדיגום מרחוק ישה בחהשימוש  בהרחבה הוצג כן 

נושאים אחרים שהוצגו בכנס היו נזקים לחקלאות, הרעלות, סניטציה וכלבת. 

אתרי אינטרנט:

כללי מידע ובו אינטרנט אתר מפעילה החטיבה הכחדה: בסכנת צמחים אתר 
במינים תצפיות עקב מתעדכנת המפה תפוצתם. מפת וכן "אדומים" צמחים על 

מדווחים והם הרחב, מהציבור אנשים וכן מומחים עושים התצפיות את השונים. 
מינים על חדשות תצפיות 1,153באתר התקבלו 2018בשנת לרשות. עליהן 

redlist.parks.org.il"אדומים". כתובת האתר:  

לעופות.  האדום הספר של תוכנו את מציג האתר הכחדה: בסכנת עופות אתר 
האתר:  כתובת בישראל. המקננים העופות מצב הערכת על פרק לאתר נוסף שנה ה

aves.redlist.parks.org.il

של ייחודו בישראל. הביולוגי המגוון על מידע מערכת מציג האתר BioGIS: אתר 
ולשיפור לאפיון פעולות נעשו השנה מתקדם. וניתוח תשאול ביכולות האתר 
 .biogis.hujiהאתר:  כתובת מתקדם. תפוצה חיזוי מודל והוכנס משתמש, ממשק 
ac.il 

טיפול במערכות אקולוגיות שזוהמו מאסונות סביבתיים
שזוהמו  לוגיות אקומערכות  שתי בשיקום לטפל החטיבה המשיכה 2018בשנת  

באופן חמור בשנים הקודמות: בעברונה מנפט, ובנחל אשלים מחומצות. 

טיפול בזיהום הנפט בשמורת טבע עברונה 

ממשיכה 2014בסוף שבערבה עברונה טבע בשמורת הנפט זיהום בעקבות 
רב-ביולוגי  לניטור בנתה שהיא תוכנית פי על ה זבנושא  רבות לעסוק החטיבה 

מהאקדמיה בחוקרים השנה החטיבה נעזרה הניטור עם בבד בד בשמורה. שנתי 
כדי לקדם שיטה לפירוק הנפט שהצטבר בקרקע השמורה.  

טיפול בזיהום החומצות בנחל אשלים שבשמורת טבע מדבר יהודה

זרחתית, חומצה מ"ק 150,000בכ- 2017באמצע  זוהם יהודה במדבר אשלים נחל 
ור ניטהחטיבה  ביצעה 2018במהלך  כבדות. מתכות של טלים מבולא  ריכוזים ובה 

חלקו  לניקוי תוכנית מתגבשת הניטור תוצאות פי על בנחל. וגיאו-כימי ביולוגי 
העליון של הנחל מפלואור שהצטבר בו. 



אגף אקולוגיה 



20
18

 - ניםוהגהטבע  רשות חשבון  ין ד | 20 



   
 

  
 

 
 

 
 

 
 

אגף אקולוגיה
אגף אקולוגיה פועל בחטיבת מדע בכמה תחומים, כמפורט להלן:  

שימור צמחי בר בסכנת הכחדה
צמחים שימור של הרב-שנתית התוכנית פי על העבודה נמשכה השנה גם 

כמה  עם פעולה בשיתופי נעשו הפעולות האדום. בספר חדה הכבסכנת  שמוגדרים 
גופים: המחוזות, בנק הגנים, גנים בוטניים וקרן מורשת. אלו הפעולות שנעשו:

המינים כל את וללת הכצמחים,  של חדשה רשימה הורכבה חדשה: רשימה הרכבת 
שבספר האדום, והיא קודמה לרשימה של צמחים שיוגדרו מוגנים בחוק. 

המינים מכלל 75%שהם  ינים, מ 313מ-זרעים  מיני נאספו 2017סוף  עד הגנים: בנק 
"אדומים".  צמחים של נוספים מינים עה מארבזרעים  נאספו 2018בשנת  האדומים. 

מהם  ולהכין ארוך לטווח אותם לשמור כדי הלאומי הגנים לבנק הועברו זרעים ה
חומר ריבוי למיזמי השבה ואישוש אוכלוסיות. 

המאיימים הגורמים הם מה ללמוד שתאפשר לסקר, אחידה שיטה גובשה קרים: ס
על שלהם. ולוגיות האקהדרישות הן ומה ים" "אדומצמחים אוכלוסיות על 
מינים 40של  רשימה )מתוך הכחדה בסכנת מינים 14השנה  נסקרו השיטה פי 

רק  נמצאו אך רים, את 90ב-נסקרו  הם העדיפות(. סדר בראש שהוגדרו אנדמיים 
 אתרים. 21ב-

מקלט גני 17הוקמו  היום עד נדירים: ולצמחים דה הכחבסכנת  לצמחים מקלט ני ג
נשתלו  השנה חים. צממיני  150כ-שבהם  וגדלים טבע, ורות ובשמלאומיים  בגנים 

בחי-בר חדשים: מקלט גני שני ותוכננו חצור, ובתל סמואל בנבי חדשים ינים מ
צמחים של  שבע עבור וצמחי מלחה; ובתל באר קיצוני מדבר צמחי יוטבתה עבור 

מישורי לס.

בקיית עמוקות: קרקעות של צמחים לטבע הושבו צמחים: של והשבה אישוש 
)בפעם לגלבוע הושבה הגליל ואלקנת עלית, עפולה לחורשת הושבה יזרעאל 

חורף: בריכות ושל קלות קרקעות של צמחים הושבו החוף במישור הראשונה(. 
נעשתה ההשבה קיפחת. וגעדה בירותי בוצין , דגולתלתן קצר-פירות, קחוון 

שנעשו  השבות של ניטור נמשך כן כמו הירוק. הכפר החינוכי המוסד עם בשיתוף 
פירות. קצר וקחוון מגובבת ית עטינקרדני,  חוחן דגול, תלתן של -2016 ו 2015שנים  ב

 100של  גיוס נרשם הגנים( בנק עם )בשיתוף נגבית שור לשון להצלת בפרויקט 
אישוש בפרויקט ממשית. לאומי בגן שהוקמה ייה באוכלוסויותר  חדשים רטים פ
טבע  בשמורת דשה חאוכלוסייה  בהצלחה הוקמה המלח ים באזור גדול חורש בן 

עיינות צוקים.

מידע מציג והוא 2015בשנת  נחנך האתר הכחדה: בסכנת חים לצמהאינטרנט  אתר 
נוספות בקביעות.מתעדכן  התוכן דינמית. תצפיות מפת וכן האדום הספר מתוך 

בשנת  בוטנאים. ים מומחצוות  של מקצועית בדיקה לאחר הציבור מן תצפיות לו 
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 תצפיות. 37,000 תצפיות חדשות וכעת יש בו כ- 1,153 התווספו לאתר 2018

שימור חיות בר בסכנת הכחדה
הן הכחדה. בסכנת בר חיות על לשמירה גוונות מפעולות נעשו השנה במשך 
עם הטבע, להגנת החברה עם חיות, גני עם וזות, המחעם  פעולה בשיתופי נעשו 

האקדמיה ועם גורמים אחרים, על פי הפירוט בהמשך. 

האדום הספר את באינטרנט י ייחודלאתר  העלה מדעי מידע אגף אדומים: ספרים 
העופות  מצב הערכת פרק הוסף לאתר הסופית. במתכונתו דה הכחבסכנת  לעופות 

דום. כתובת האתר:  האהספר  נתוני המבוסס על מקננים בישראל – ניתוח עומק ה
https://aves.redlist.parks.org.il

והחל  ויונקים, זוחלים על האדומים הספרים לעדכון תקציב סופית התקבל כן כמו 
תכנון התהליך שיכלול איסוף וניתוח נתונים להערכת מינים בעזרת מומחים.

)עופות כנף בבעלי הפגיעה ומזעור רוח טורבינות מיזמי של סביבתי תכנון 
תכנון בתהליכי מעורבת להיות דע מחטיבת המשיכה 2018בשנת ועטלפים(: 
ביולוגים עם 2017בשנת  שנעשתה מקיפה עבודה בעקבות בישראל טורבינות 
העבודה התכנון. מינהל עם ובתיאום ונוף מורשת חטיבת בראשות מחוזיים, 

למזעור פעולות וכן סקרים לביצוע מתודולוגיה פיתוח רגישות, מפות בניית כללה 
הפגיעה בעופות ובעטלפים. היא נעשתה בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה. 

הטבע להגנת והחברה החשמל חברת עם כנף" "פורשים במיזם נשרים:שימור  
ייבוא בעקבות השימור ממשק פעולות נמשכו 2018בשנת  הנשרים. שימור קודם 

לטבע ושוחררו כרמל, בחי-בר הרבייה גרעין לחיזוק מאירופה נשרים עשרות  
נשרים ורחמים נושאי משדרים למעקב.

נדירים  דורסים עופות של קינים לאיתור מורחבים סקרים נעשו דורסים: שימור 
ונכתבה שימור, נית לתוכבסיס  ישמשו והם זהוב( עיט ניצי, )עיט הכחדה סכנת ב

פגיעות  למזעור נית תוככתיבת  החלה כן כמו ה. אלעיטים  מיני לשימור תוכנית 
בדורסים מהתחשמלות על קווי מתח.

משרד  עם בשיתוף ומחקר ור ניטהאכלה,  ממשק בוצעו בנדידה: שקנאים שימור 
החקלאות, החברה להגנת הטבע והחקלאים. 

 נעשה שימור אתרי קינון לשחפיות לאורך חוף הים.שחפיות: 

הטבע  להגנת החברה עם בשיתוף לשדמיות קינון אתרי שימור נעשה שדמיות:
ומשרד החקלאות. 

להגנת  החברה עם בשיתוף מחקר הושלם המערבי. בנגב קטות שימור נעשה קטות:
הטבע ובו גם מושדרו קטות, אותרו אתרי קינון ונבנו שקתות לשתייה.

פרטים, של משדור כולל הנגב, ועל שעל  המחקר נמשך 2018בשנת  הנגב:שועל  
של  הביולוגיה על חשוב מידע נוסף כה עד שימור. לתוכנית בסיס ישמשו ונתוניו 

https://aves.redlist.parks.org.il


  

  

  

 

  
 

 

 

 

מין לא ידוע זה ועל דגם השוטטות שלו בשטח המחייה.

של הראשון השלב הפעלת החלה 2018בשנת  טים:שיצבי  לשימור תוכנית כתיבת 
תוכנית ארוכת טווח לשימור המין. 

בעקבות ראמים השבות חודשו 2018בשנת  ים:ראמלאישוש התוכנית עדכון  
תוכנית מחודשת לקביעת יעדי שחרור ראמים.

100בכ- שנתי  סקר בוצע ים לעטלפהארצית  הניטור בתוכנית  עטלפים:שימור  
הצטרפות הטבע. להגנת החברה של יונקים מרכז ם עבשיתוף  ישראל ברחבי תרים א

יצירת  קידמה בפעילותה פעילה והשתתפות עטלפים לשימור האירופית לאמנה 
שותפה  ישראל אור. וזיהום רוח טורבינות כמו יבה סבנושאי  עם להתמודדות לים כ

לכתיבת מסמך המלצות בינלאומי למניעת השפעת זיהום אור על עטלפים.

להגנת החברה של יונקים מרכז עם בשיתוף שנתי סקר בוצע לוטרות: שימור 
הטבע. 

ם והים,  לצבי ההצלה במרכז שיקום לאחר ים צבי 10מושדרו  ים: צבי שימור 
הטיפול הצלחת כגון ממשקיות שאלות ועל מרחביות שאלות על תשובות יספקו 

והשיקום במרכז ההצלה.  

85בכביש 1, מספר בכביש עיליים אקולוגיים ים מעברישראלי:צבי שימור 
של  ערה תנועה נצפתה פועלים: שהמעברים נמצא במצלמות. נוטרו 65ובכביש  

40כביש  מעל עילי מעבר תכנון קידום נמשך ברים. במעאחרים  חיים ובעלי באים צ
מרכז(.  מחוז )ביולוג שקמה במרחב האקולוגי המסדרון לשימור פורה שמורת ליד 
מקיף שנתי ניתוח ונעשה דרום( מחוז )ביולוג בדרום נבטים מבסיס צבאים וצאו ה

להערכת מרכז( חוז מ)ביולוג  ובניצנים צפון( מחוז )ביולוג בצפון צבאים סקרי של 
מצב המין. 

גן עם בשיתוף יהודה ובהרי בצפון המין של ההשבה נמשכה פרסי: יחמור השבת 
הצלחת ללימוד ומצלמות משדור מבוסס בניטור נעשתה ההשבה התנ"כי. החיות 

בהרי  השחרור באתר בטבע שנולדו רים צעילראשונה  נראו 2018בשנת  השחרור. 
יהודה. 

ריסון מינים מתפרצים וביעור מינים פולשים
פולשים  מינים של האקולוגית השפעתם למזעור הפעולות נמשכו השנה במשך 

ושל מינים מתפרצים, כמפורט להלן:

לטיפול ביצועית אסטרטגית תוכנית קודמה השנה במשך אסטרטגיות: תוכניות 
ונכתבת זה, בנושא והגנים הטבע רשות פעילות של ולהכוונה פולשים במינים 
ולטבע. לחקלאות לנזקים הגורמים מתפרצים במינים לטיפול אסטרטגית תוכנית 

עם בשיתוף פרצים מתבמינים לטיפול רשותי פורום עבודת מתבססת  כן כמו 
חטיבת אכיפה.

מנגנון  שוטף באופן מופעל עופות:מיני  לייבוא החלטות קבלת מנגנון הפעלת 



  

 

 

 

סיכון. הערכות סיס בעל  לישראל עופות מיני ייבוא לשיפוט מקצוע מאנשי ייעו  
של  ייבוא בקשות לפי 2018( בשנת מהם )25ם  מיני 100מ- יותר  נבחנו כה עד 

מגדלים.

סיכון להערכת מנגנון בחינת תהליכי הסתיימו אקולוגיות:סיכון  הערכות פיתוח 
דגים  ייבוא מדיניות בשינוי  ונעשה 2019( בשנת )יישום זוחלים מיני בייבוא אקולוגי 

וחסרי חוליות ימיים לשוק האקווריונים בעקבות בחינה של חטיבת המדע.

בוועדת השתתף יג הדאגף החקלאות:משרד של ייבוא בוועדות השתתפות  
אויבים  ייבוא בוועדת הצומח להגנת השירותים ועם דגים; לייבוא ינטרודוקציה א

טבעיים לחקלאות.

מרכז,  מחוז ביולוג בידי בוצע המחקר לחקלאות: הנזקים והיק  דררות על מחקר 
פקח נזקי חקלאות וחקלאים מהשרון.

בנזקי וטיפול ניטור שיטות שיפור גמד:קורמורן שגורם קונפליקטים מזעור 
מחוז )ביולוג המין מצב של מחדש הערכה בעקבות דגים בבריכות קורמורנים  

צפון(. 

 נעשה בשיתוף עם רשות נחל ירקון. מחקר על תנים בפארק הירקון:



אגף מידע מדעי 
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אגף מידע מדעי 

ניהול מידע וידע 
אתר  בתיק התומכת המידע מערכת ופיתוח אפיון נעשו אתר: תיקי מערכת קמת ה

גנרי בשיתוף עם אגף התקשוב, והחל יישום תוכנית הטמעת מערכת תיקי אתר.

שטח עובדי בידי נתונים לאיסוף פקח הסייבר מערכת שופרה נתונים: איסו  
במערכת חדשים טכנולוגיים פיתוחים הוטמעו האתר. תיקי במערכת והטמעתה 

הסייבר פקח, הוספו תפריטים חדשים והוכנסו שיפורים בתפריטים הקיימים. 

הכחדה  בסכנת חים צמעל  מידע הונגש בישראל:הכחדה  בסכנת הצמחים אתר 
באתר אינטרנט

שופרה מינים, רשימות בניהול לתמיכה מערכת שופרה אקולוגיה. אגף עם בשיתוף 
)שימוש מתמונות תצפיות להעלות אפשרות פותחה תצפיות, טיוב מערכת 
צוות בידי תצפיות ותיקון תיקוף נעשה וכו'(. תאריך, מהתצלום, בנ"צ אוטומטי 

 redlist.parks.org.ilבוטנאים. כתובת האתר:  

ריכוז מידע על מגוון ביולוגי
ביולוגי מגוון על מידע רוכז )BioGIS(: בישראל הביולוגי המגוון על המידע מערכת 
עם בשיתוף קדם, מתוניתוח תשאול יכולות בעל אינטרנט באתר הוצג והוא 

מידע המספקים אחרים וגופים העברית האוניברסיטה הסביבה, להגנת המשרד 
ממשקי ושופרו יינו אופשוטפת,  ותחזוקה פיתוח נעשו כן כמו ביולוגי. מגוון על 

 biogis.huji.ac.ilמשתמש והוכנס מודל חיזוי תפוצה מתקדם. כתובת האתר:  

ביעור מינים פולשים
פולשים צמחים בוערו המלח: ים באגן ביולוגיות"  פלישות מונעת "גננות מיזם 

מקומיים, צמחים של נוי בגננות התמיכה וחוזקה המלח ים באגן מוקדים כמה ב
והמשרד  מור"ן חטיבת יו"ש, מחוז דרום, מחוז די, געין  טבע שמורת עם בשיתוף 

להגנת הסביבה. כמו כן תופעלה משתלה למינים מקומיים בעין גדי. 

מחקר וניטור
השפעות  להבנת וניטור מחקרים בוצעו המלח: ים שיקום ם במיזוניטור  מחקרים 

גדי,  עין טבע שמורת עם בשיתוף המלח, ים באגן האקולוגית המערכת על ונות ש
מחוז דרום, מחוז יו"ש, חטיבת מור"ן והמשרד להגנת הסביבה.

הירדן דרור על מחקר בן-גוריון, אוניברסיטת ביעלים על מחקר חקרים: מ
עורבים על ומחקר המדבר בנאות צמחייה מחקר חיפה, באוניברסיטת  

באוניברסיטה העברית בירושלים. 

באוניברסיטת  עופות, ניטור נעשה הטבע להגנת החברה של הצפרות במרכז ניטור:

http:biogis.huji.ac.il


   

  
  

 

להגנת בחברה קים יונובמרכז  רגליים, פרוקי של ומחקר ניטור נעשו אביב תל 
הטבע נעשה ניטור עטלפים.  

המחקרים פורסמו ביום עיון על מחקר אקולוגי בים המלח. 

אמנות והסכמים בינלאומיים
חיים  בעלי ועדת בכנס יוצגה ישראל )CITES(: טבע בערכי בינלאומי סחר על אמנה 

בג'נבה, שוויי , ובכנס הוועדה המתמדת בסוצ'י, רוסיה.

בדרבן  הצדדים בוועידת השתתפה והגנים הטבע רשות )AEWA(: מים עופות הסכם 
עופות  שמירת על לפרס והגנים הטבע מרשות הצופה אוהד של מועמדות הוגשה ו

מים.

בוועידת השתתפה והגנים הטבע רשות )EUROBATS(: עטלפים על שמירה הסכם 
הצדדים במונטה קרלו, מונקו. 

השתתפה בכנס של והגנים רשות הטבע התיכון(: ים אמנת ברצלונה )שמירה על 
 SPAMI.האמנה לניטור בים וקודמה הוספת ראש הנקרה למאגר האמנה  

COSTלתוכנית הצטרפו והגנים הטבע רשות מדעני האירופאי:האיחוד   )The
.)European Cooperation in Science and Technology

והגנים הטבע רשות הצטרפה 2018בינואר 1ב-אחרים: בינלאומיים נושאיים  
דגים על בקפריסין IUCNשל  בסדנה השתתפה ובאפריל מלאה כחברה IUCNל-

ארגונים  ראשי של WPALFכנס  בישראל אורגן במרס ימיות. טבע בשמורות פולשים 
הטבע  רשות בין הבנות מזכר נחתם גם זו ובשנה בעולם, מוגנים שטחים מנהלים ה

והגנים למשרד הפנים של ארצות הברית. 
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אגף סביבה
טובה, באיכות לטבע מים הקצאת תחומים: בכמה מדע בחטיבת פועל סביבה אגף 

הסביבה של האקולוגיה לשמורות, ממשק ותיקי פתוחים שטחים של האקולוגיה 
והאקולוגיה לחים, גידול בתי ושיקום שימור של האקולוגיה והחופית, הימית  

האקווטית של השבת מינים של בעלי חיים וצומח בסביבה מימית. 

במשך השנה קודמו הנושאים האלה:

והגנים:הטבע  רשות של המקצועית-מדעית בעבודה הא-ביוטי התחום ריכוז 
וגיאומורפולוגיים  הידרולוגיים גיאולוגיים, בנושאים ומיפוי מחקרים סקרים, נערכו 

הקשורים לפעילות השוטפת של רשות הטבע והגנים.

לנחלים, מים תוכניות קידום משבר, מצבי עם התמודדות המים: תחום ריכוז 
לטבע מים להקצאת לתוכנית הנחיות הכנת הקצאות, יישום לטבע, מים הקצאת 

וקידום פרויקטים בהיקף עשרות מיליוני ש"ח בשיקום בתי גידול לחים. 

החולה,  נעמן, נחל י, מערבגליל  הגולן, רמת הירדן, מקורות עיקריים: פעילות אתרי 
גדי,  עין הקישון, הירקון, תנינים, נחל אפק, עין דן, נחל שמורת עיון, נחל בטיחה, ה

מורד הירדן, עמק הירדן ונחל חרוד.

בשיתוף  המים למשק אב תוכנית במסגרת נעשית לטבע:מים  להקצאות מדיניות 
כלי  שתהיה באופן המערכת של הכנה הסביבה; להגנת והמשרד המים רשות ם ע

תומך החלטות לשיקום בתי גידול לחים.

הצלה סקרי מסדרונות, לקביעת אקולוגיים סקרים ביצוע פתוחים:שטחים  תחום 
דעת חוות והכנת לשטחים ממשק המלצות חיים, בעלי י מעברסקרי למינים,  

אקולוגיות, וכן ריכוז תחום האקולוגיה בתוכניות אסטרטגיות ארציות.

קידום דעת, חוות קרקעית, סקרי למינים, ומחקרים  קרים סביצוע  הים:תחום  
שמורות, ליווי תשתיות ועוד, כמפורט בהמשך.

אגף סביבה מייצג את רשות הטבע והגנים בכמה ועדות שיפוט חיצוניות,  
כמפורט להלן:

בוועדת החדרה, בוועדת קידוחים, בוועדת ם, עיליימים  בוועדת המים:רשות  
 לירושלים, בצוות היגוי. 5שיפוט תוכניות, בצוות היגוי קו  

היגוי בוועדת מאגרים, בוועדת לניקוז, שיפוט בוועדת החקלאות:משרד  
הידרולוגית ובוועדת אינטרודוקציה )בשיתוף עם אגף אקולוגיה(.

במינהלת נחלים ארצית, במינהלות מקומיות.המשרד להגנת הסביבה:  

, ולחו"ף. 35מועצה ארצית: בתמ"א  
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שיקום בתי גידול לחים
ומיפוי אפיון יפוים; ומאפיונם  חדשים, ם לחיגידול  בתי איתור השיקום: תחומי אלו 
יצירה ושיקום; ממשק לתוכניות בסיס יצירת לשם בשמורות לחים גידול בתי 

ריכוז לחים; גידול ובתי מים מקורות של וגראפי( )טבלאי מידע בסיסי של וניהול 
מתודולוגיה  פיתוח לחים; גידול בתי שיקום תוכניות לטבע; מים הקצאות נושא 

גידול בתי של ציה קלסיפיקמערכת ופיתוח ים; נחלוערכיות רגישות להערכת 
ולשקם הטבעי יים אופאת  האלוביאליים לנחלים להשיב היא השאיפה חים. ל

טבעית כ"יתד" לים הנחשל  מעמדם את לקבע ם, בעמקיהלחים  הגידול בתי את 
תכנון בכלי השימוש את ולהטמיע הסמוכים, הקרקע שימושי מכלול בתוך לשימור 
קשרי נוצרו כן כמו במחוזות. הלחים הגידול ובבתי בנחלים טבע שמירת לצורכי 
הסחף, לחקר התחנה כגון הנחלים, לסוגיית משיקים מוסדיים גופים עם עבודה 

אגף שימור קרקע וניקוז, רשות המים ורשויות הניקוז. 

בגלל ותחלואה האר  בצפון נחלים של חמורים זיהום אירועי קרו הקי  עונת בסוף 
תוכנית שותפים גופים עם החטיבה הכינה כך עקב העכברת. במחלת הידבקות 
המים מקורות זיהום את שימנע באופן הנחלים מערוצי הבקר להוצאת פעולה 
הבריאות, משרד ם עבשיתוף  והגנים הטבע רשות תממש התוכנית את בצפון.  

משרד החקלאות, רשות המים ורשויות ניקוז. 

אלה הפרויקטים העיקריים:

ברשות הסביבתית ביחידה ים פולשם  מיניצוות  בידי בוצע פולשים:ינים  במטיפול  
בתקציב בל תמיכה קיפולשים  מינים צוות דרומי. ירדן ניקוז ורשות הטבע והגנים 

בנחל בפרקינסוניה והטיפול שנים, שלוש במשך באמברוסיה לטיפול התפעול  
יששכר ייעשה בשיתוף עם רשות ניקוז ירדן דרומי במשך שלוש שנים.

גבוה  למקום קודמה לסביבה המוזרמים ים הקולחעודפי  גיית סוקולחים: מדיניות  
על  לעבודה TORונכתב במכמורת,  משתתפים רבת סדנה אורגנה היום, בסדר ותר י

תכנון ארוך טווח של משק הקולחים במטרה להגיע ל"אפס הזרמות".

זרימה משטר עקרונות, נקבעו מחליטים: הצעת – לטבע  מים שחרור תוכנית 
ציפורי, עינן, נעמן, געתון, בצת, האר : בצפון נחלים לשבעה מים לשחרור תקציב ו

תוכנית והותוותה העינן של הנביעה בריכת שוקמה השנה במשך וחדרה. קישון 
להגנת המשרד עם בשיתוף נעשו הפעולות בצת. ונחל ציפורי עיינות לשיקום 

הסביבה, רשות המים ורשות ניקוז קישון. 

קשר ונבנה דונם 400ה-לקת  חשל  צמחי שיקום נעשה החולה:שמורת  שיקום 
ורשות  צפון מחוז עם בשיתוף בוצעה התוכנית השמורה. חלקי שני בין יבשתי 

ניקוז כנרת. כמו כן נעשו ניטור וסיקור החי והצומח.

שיזינו באופן מעיינות של יס בסזרימות  שוחררו שעבניה:עוק   מעיינות שחרור 
מחוז עם בשיתוף ה נעשתהעבודה  שעבניה. למאגר ייכנסו ולא במורד הנחל את 

2019. צפון ומי גולן. במשך השנה הסתיים התכנון, והביצוע ייעשה בשנת 

המחברת  עינת, נחל של ונופי י אקו-הידרולוגשיקום  נעשה הירקון:קורות  ומירקון  



 

 

 

 

רשות מרכז, מחוז עם בשיתוף בוצע אפק. לאומי לגן הירקון מקורות לאומי גן את 
אושר וכן כחולה נאוית דג הירקון לנחל הושב ירקון. נחל ניקוז ורשות ירקון נחל 

2018.תקציב קש"פ לביצוע בשנת  

המעיינות על עדכני והידרולוגי אקולוגי מידע נאסף תחתון:גליל  מעיינות סקר 
באזור. שמקודמות והפיתוח השיקום לתוכניות בסיס ישמש והוא התחתון, בגליל 

הטבע להגנת החברה צפון, מחוז עם בשיתוף בוצע דוח. ופורסם סקר עשה נ
ורשות ניקוז ירדן דרומי. 

הדיפלה משמורת ין וטמדגה  מי סולקו הדיפלה:שמורת  סכר פתיחת פיילוט 
היסוד  עד המערבי הסכר של יזומה פתיחה בוצעה בשמורה, המים משטר בשיקום 

נעשה זרימה. ומשטר סחף מפלסים, לניהול נשלט קבוע סכר של תכנון נעשה ו
בשיתוף עם מחוז צפון ורשות ניקוז כרמל. 

רשות עם בשיתוף הירדן מורד של מורפולוגי שיקום נעשה הירדן:מורד  שיקום 
גם  הצומח שנים. שלוש העבודה: משך צמחי. שיקום נעשה כן וכמו כנרת, ניקוז 

שטחים  וקרן צפון מחוז עם בשיתוף כנרת ניקוז רשות היא המבצעת וסוקר. וטר נ
פתוחים.

שהנחל באופן נעמן למקור  י משל  והשבה תכנון נעשו נעמן: לנחל מים תוכנית 
ניתן שניתן. ככל עי טבמים  משטר יקבלו עליו הנשענים והשמורות הגידול ובתי 

מקורות  להסדרת המדגה במי טיפול ונעשה המים ברשות שיפוט ועדת אישור 
הזיהום בנחל, בשיתוף עם מחוז צפון ומרחב גליל תחתון.

נכתב הניקוז, רשות ששיקמה הנחל לחלק צמחי שיקום שה נענעמן:  נחל שיקום 
לתפעול בקשר המלצות ונכתבו ואקולוגיה הידרולוגיה בתחומי מסכם ניטור דוח 

נעמן,  בכרי אפק, ין בעהזרימה  משטר את שישקם באופן וכורדאני נעמן אקוויפר 
מדגה.  במי וטיפול מזהמים הסרת נעשו כן כמו עצמו. נעמן ובנחל נמפית עין ב

העבודה נעשה בשיתוף עם מחוז צפון ורשות ניקוז גליל מערבי.

גידול בתי ושוקמו לקישון הטבעיים המים מקורות שוחררו לקישון:מים  תוכנית 
בשלב מעיינות חמישה לשחרור כללית תוכנית הותוותה  הקישון. ביובלי חים ל

המיידי. העבודה נעשתה בשיתוף עם רשות ניקוז קישון ומחוז צפון. 

אקולוגיה אקווטית
לחים גידול בתי של וביולוגיה אקולוגיה ותיהם: ומטרמרכזיים פעילות תחומי 

הכחדה, בסכנת נתונה או המאוימת והצומח החי חברת שימור בהדגשת 
ניתנה במחוזות מתפרצים. או פולשים אקווטיים וחי צומח מיני עם והתמודדות 

מחקר וקודם מדעיים כלים פותחו ופקחים. אקולוגים של וליווי מקצועית הנחיה 
חדשים אתגרים עם והתמודדות לחים גידול בבתי קיים ממשק שיפור שמטרתו 
של מקצועי ליווי ניתן אקולוגיה. אגף עם בשיתוף נעשה זה כל מחלות. דוגמת 
אקולוגיות דעת וות חשל  וכתיבה היתרים בקשות אישור זה ובכלל אכיפה חטיבת 
להגנת המשרד חיצוניים: גורמים עם מקצועי פעולה שיתוף היה משפט. לבתי 

עקב  ועוד. ונחלים, ניקוז רשויות אקדמיים, מוסדות החקלאות, משרד הסביבה, 
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בפיתוח בחטיבה החלו העכברת מחלת בשל 2018קי   בסוף בתחלואה עלייה 
משרד עם בשיתוף נעשה זה מחקר בנחלים. מחלות מחוללי לזיהוי שיטות  

הבריאות.

עם בשיתוף אקווטית לאקולוגיה לאומי מרכז אקווטית: לאקולוגיה לאומי מרכז 
מצב להערכת כלים בפיתוח עוסק הסביבה להגנת והמשרד אביב תל אוניברסיטת 

אלו בישראל. לחים גידול בתי של טווח ארוך לאומי ובניטור נחלים של בריאותם 
היו פעולותיו:  

כ"  אביטל במעבדה: והמיון השדה בעבודת לסיוע עובדים עוד והוכשרו קלטו נ
בדוח )פירוט לחים גידול ובתי נחלים 30בכ-שדה  סקרי בוצעו לביא, ודפנה 

נעשה השנייה, נה השזו  קישון היקוות לאגן ביולוגיים ים ציינפותחו סכם(, מ
זו דרומי ירדן קוות הילאגן  ביולוגיים ציינים  חו פותהקישון,  אגן בנחלי פיתוח 

ניטור נעשה קישון בנחל הדרומי, הירדן אגן בנחלי פיתוח נעשה השנייה, שנה ה
נחל לניטור התוכנית לפי וזוהר פרס אשלים, הנחלים  נוטרו 2018(, )ספטמבר 

של  במחקרה ושניר( חרמון )דן, הירדן מקורות נחלי נוטרו ראשונה(, )שנה שלים א
של האקו-הידרולוגיות הנישות "אפיון בנושא: מוסמך לתואר בלימודיה וייס די ע

הירדן"; מקורות נחלי על הבצורת שנות השפעת לבחינת עי כאמצהחוליות  חסרי 
מוסמך. לתואר בלימודיו ליאור של בעבודתו יפתחאל ונחל ציפורי נחל וטרו נ

חקלאיים: באזורים הצמחי החי  רצועת של האקולוגי "התפקיד המחקר: נושא 
טקסונומית והגדרה ספירה מיון, נעשו כמודל"; ציפורי בנחל החוליות חסרי חברת 

לים, אשירקון,  מהנחלים 2018-2017הדיגום בעונות שנאספו חוליות  חסרי של 
קישון וירדן דרומי )שנה ראשונה(.

החל הסקר טווח. ארוך ארצי דגים סקר נמשך 2018בשנת  ארצי:דגים  סקר 
ים  הממקורות  בגים  הדחברת  תיסקר שנים שש שבתוך היא והציפייה 2014בשנת  

הטבעיים בישראל.

הדגים  חברת ואחר בישראל המקומיים הדגים חברת אחר לעקוב הסקר:מטרות  
הפולשים בבתי הגידול בישראל, ולאפיין את מצב הנחלים על פי חברת הדגים. 

נעמן נחל מנשה, מרכזי, חוף מישור בנחלי הדגים סקר נעשה 2018בשנת  ביצוע:
במערכת הוטמעו דו-חיים ניטור ונתוני קיימים דו-חיים ונתוני אפק, עין ושמורת 

שנותרו:  באזורים 2019בשנת  ביצוע המשך )טימי(. ם והגניהטבע  רשות של מידע 
שפך הכנרת והגולן.

משנת צי ארמידה  בקנה עשה נחורף  בבריכות דו-חיים סקר ארצי:דו-חיים  סקר 
ור  מישמדרום  מים י גופ 140מ-ביותר  והבריכות ים הדו-חימצב  נבדק בסקר 2015. 

החוף עד צפון רמת הגולן. לפעילות שותפים המחוזות יו"ש, מרכז וצפון.

בריכות  מצב ואחר בישראל הדו-חיים אוכלוסיות מצב אחר לעקוב הסקר:מטרות  
החורף בישראל.

והופצו. 2017-2015השנים  י בסקרשנאספו  הנתונים סוכמו 2018בשנת  פעילות: 
ובהתאם  דו-חיים, מיני של סיכון סטטוס להערכת שיטות לסקירת עבודה בוצעה 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

תוכנית גובשה כן כמו בישראל. למינים אימות המתהשיטות נבחרו להערכות 
עבודה לקידום הערכה מחודשת של מצב סיכון הדו-חיים של ישראל. 

בישראל לדו-חיים עדכני סיכון סטטוס הערכת המשך 2019:בשנת פעילות 
משלוש  ראשונה )שנה ארצי דו-חיים סקר על וחזרה שגובשה(, לתוכנית )בהתאם 

של מחזור שני(.

זה ונדיר אנדמי דג של אוכלוסייתו אישוש דור:בינון  הדג אוכלוסיית אישוש 
הקיים. הרבייה עין גרהוכשר  הרבייה גרעין את לסגור החלטה בעקבות בישראל. 

בוצע החיות. גן צוות של מקצועית להשגחה וזוכה התנ"כי החיות לגן הועתק הוא 
באתרי  דגים לאיתור סקר עוד ונעשה סהרון ותל מלקוח עין בשמורת דגים סקר 

ההשבה )בעין טיון, עיינות חסידה, עין שוקק ונחל אבוקה(.

הדג להשבת מיזם החל 2015בשנת  הירקון: לנחל כחולה נאווית הדג של השבה 
בוצע  2018שנת  במשך ירקון. נחל רשות עם בשיתוף הירקון, לנחל כחולה נאווית 

דגים  תועדו ובסקר הירקון, בנחל כחולה נאווית דגי קיום לבחינת בסקר יגום ד
בשנים ששוחררו ם שהדגיהיא  המשמעות אל-מיר. סכר במעלה שונים גדלים ב

קודמות התבססו בנחל ומקיימים רבייה. 

מצב אחר מעקב נעשה החו :ובנחלי החולה בשמורת רכים צבים ממשק 
מחוזות עם בשיתוף החולה, ובשמורת בישראל החוף בנחלי ם רכיצבים  אוכלוסיות 

סקר ונעשה החוף י בנחלרכים  צבים ניטור מרכז שימש נתן משה ד"ר ומרכז. צפון 
לבחינה עבודה עה בוצכן  כמו החוף. בנחלי רכים צבים של הטלות לניטור ארצי 
להתאמה  המלצות גובשו ובעקבותיה הקיים, הניטור אופן של ולהערכה מחדש 

של תוכנית הניטור.

החוף בנחלי רכים צבים לות הטשל  ארצי ניטור המשך 2019:בשנת פעילות 
אוכלוסיות גודל בחינת עבודה: תוכנית פי על מחקר ידום קהחולה,  ובשמורת 

הזיהוי  יעילות על דקר באמצעות קינים זיהוי של השפעות בחינת גנטיים, בכלים 
ועל פוטנציאל הטריפה, בחינה של אמצעי מיגון חדשים לקינים בשטח.

מיזם חשיפה לציבור של פעילות רשות הטבע והגנים בתחום שיקום בתי  
גידול לחים:

על  בוגרים( משפחות, צעירים, )ילדים, בישראל הציבור את לידע המיזם:מטרות  
את לו להציג מימיים, גידול בתי בשיקום העוסקים והגנים הטבע רשות של יזמים מ

ב ֵולמצמימיים  גידול בתי בשיקום והגנים הטבע רשות של והמקצועיות המומחיות 
להבין להתעניין, לציבור לאפשר בישראל, התחום בראש והגנים הטבע רשות את 

ולתמוך  אמון לתת הציבור את ולהניע ושמירתו, טבע שיקום לסוגיית ולהתחבר 
ברשות הטבע והגנים במהלכי שיקום הטבע שהיא מתכננת ומוציאה לפועל. 

התצפית, לסוכות מקום איתור לחשיפה, המתאימים הפרויקטים איתור פעילות:
גיוס מחוזות ושותפים במטה, סיכום שלב א' )גיבוש אסטרטגיה(. 

נחלים  על והתייבשות בצורת של אקולוגיות השפעות מדיניות:ומסמכי  דעת חוות 
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מעל טיס מכלי המפוזרים בעירה מעכבי של סביבתיות השפעות הכנרת, באגן 
עקב החולה באגן מיקרוביולוגית בדיקה מימיים, גידול ובתי פתוחים שטחים  

מחלת העכברת.

אקולוגיה של שטחים פתוחים 
המסדרון על קרים מחשני  קודמו חרוד:בעמק קולוגיים אמסדרונות תפקוד 

מחקר מהטכניון. ומעבדתו שוור  אסף ד"ר עם בשיתוף חרוד בעמק האקולוגי 
מעובדים, ושאינם ם מעובדיובשטחים  טבע במשארי הביולוגי המגוון את בוחן אחד 

על בשדותיהם ממשק פעולות לבצע חקלאים של נכונותם את בוחן אחד ומחקר 
דוחות  הוגשו קרים המחשני  על האקולוגי. המסדרון של תפקודו את לשפר מנת 

בסיוע  אטלס מערכת נוספה ואליו בעיצומו, הביולוגי המגוון על המחקר סכמים. מ
קש"פ. המערכת תסייע במעקב אחר תנועת בעלי חיים במרחב עמק חרוד.

נוסף סקר בוצע הגליל:כחליל  להצלת ממשק פעולות – ושמורות אתרים קר ס
החוף ומישור השרון באזור הגליל כחליל לאיתור 2017( בשנת שה שנעהסקר  )על 

יעבור התהליך 2019בשנת  טוב. אינו אוכלוסיות השמצב  נמצא המרכזי-צפוני.  
לניטור.

והחברה החקלאות ומשרד והגנים הטבע רשות החולה: בעמק שדמיות קינון 
של האי-עיבוד ממשק את ברציפות החמישית השנה זו מממנים הטבע הגנת ל

ממקמת הכחדה, בסכנת מין כנף, אדומת שדמית החולה. בעמק חקלאי שטח 
כמה  למשך מופסק ועיבודו החולה, עמק משדות באחד שלה הקינון מושבת את 
הוכתר  כה עד לאי. לחקמשלמת  והגנים הטבע רשות היבול אובדן על ודשים. ח

המיזם בהצלחה רבה והמושבה גדלה ומפריחה יותר ויותר גוזלים כל שנה.

של  וחברתיים אקולוגיים היבטים בוחן המחקר הדרום:במחוז  לילה חניוני מחקר 
שימוש בחניוני לילה מטיפוס "חניון שלט". בשיתוף עם הטכניון.

ולגנים  טבע מורות לשבואות  משל  השפעתם את בחן המחקר "מבואות":מחקר  
אתרים:  בחמישה תחתון גליל במרחב נעשה המחקר והצומח. החי על אומיים ל
רגליים  פרוקי של קבוצות בו נבחנו נחום. וכפר בל ארהירדן,  כוכב ציפורי, ורזים, כ

ושל עופות בתוך המתחם ומחוצה לו.

מקודם 90כביש  של עתידית הרחבה לפני הערבה:בכביש  חיים בעלי מעברי סקר 
ערבה.מרחב  דרום מחוז עם בשיתוף קיימים. ברים מעתפקוד  לבחינת לאורכו סקר 

התוכנית בתחום גי אקולוצוות  רוכז ישראל:מדינת של אסטרטגיות תוכניות 
וסביבה טבע מירת שמגופי  אקולוגי מידע נאסף התכנון, מינהל של האסטרטגית 

בשנתה ישראל במדינת הטבע צורכי את המגדירות במפות ותוכלל בישראל 
אסטרטגיות בתוכניות מעורבות  יש בבד ובד יותר, הרחוק בעתיד ואף המאה, 

אחרות שמגבשים הטכניון וקבוצת "אור משימות".

– סולאריים פאנלים על יניות מדמסמך  לכתיבת הכנה נעשתה מסמכים: כתיבת 
של  חשיבותם את המגדיר מסמך ופורסם נכתב 2011. בשנת יצא שלמסמך  עדכון 



 

 

 

בתוכניות שעולות לבעיות מענה לתת בא המסמך ובכלל. מים לעופות מים אגרי מ
מסמך נכתב אריים. סולפאנלים  להצבת אם אידוי למניעת אם – מאגרים  לחיפוי 

והוא בעתיד, בישראל הפתוחים והשטחים הטבע שמירת של הראייה את מגדיר ה
מסמך ופורסם נכתב לישראל. המאה לשנת אסטרטגיות תוכניות  מהכנת חלק 

המתכלל את התובנות ואת התוצאות של ניטור מעברים עיליים בישראל.

המשרד  עם בשיתוף פתוחים, שטחים לקרן בקשה הוגשה מזרחי: אקולוגי מסדרון 
פתרונות תכנון יזם ומאושרה  הבקשה החקלאות. ומשרד קק"ל הסביבה, הגנת ל

לדרך. יצא ודיעין( מועד  65)כביש  המזרחי האקולוגי במסדרון בקבוק לצווארי 
בשנת  יבוצע המיזם ומרבית 2015, בשנת החלו וההתארגנות הראשונים הדיונים 

.2019

רשות של האקולוגיים המסדרונות מפת האקולוגיים: המסדרונות מפת עדכון 
התכנונית, למציאות הותאמה המפה מספר. שנים לאחר עודכנה והגנים הטבע 
לגורמים  הופצה יא וההמסדרונות  של הארצית בחלוקה שינויים גם בה הוכנסו 

GIS. שונים. התהליך נעשה בעזרת יחידת ה-

אקולוגי למסדרון חלקית מחוזית תוכנית קודמה מרכז: מחוזית - אקולוגי מסדרון 
אגף  והגנים. הטבע ברשות המרכז מחוז ביוזמת מרכז המחוזית הוועדה בתחומי 

שטחים פתוחים מלווה את התהליך.

לביצוע והטבע  מצב דוח לכתיבת היגוי מצוות חלק הוא המארג ליווי מארג:  
הדיגומים בשדה.

המדע חטיבת בתוך לקש"פ הבקשות הגשת תהליכי רוכזו פתוחים: שטחים קרן 
של  והמעקב העבודה תהליכי נוהלו והגנים, הטבע רשות מחוזות עם וסונכרנו 

קש"פ בתחום הסקרים ובתחום הניטור הלאומי.

המיזמים במכלול צה"ל )אג"ת(: אקולוגיים בחברות תשתית – שיקולים הטמעת 
בהטמעת העוסקים הטבע, להגנת ולחברה והגנים הטבע לרשות המשותפים 

נכתב פתוחים, שטחים מנהלי בגופים או שתית תבחברות  אקולוגיים שיקולים 
אקולוגיים שיקולים של הטמעה מוגדרת ובו בצה"ל התכנון לאגף המיועד מסמך 
פתוחים ובשטחים בפרט צה"ל מחנות בשטחי ופיתוח בינוי תוכניות הפעלת בעת 

רוטשילד  אלון בידה וסייעו אבישר אביב האקולוגית עמדה המיזם בראש בכלל. 
מהחברה להגנת הטבע ותחום שטחים פתוחים ברשות הטבע והגנים.

המיזמים במכלול החשמל:חברת  – תשתית בחברות אקולוגיים שיקולים הטמעת 
בהטמעת העוסקים הטבע, להגנת ולחברה והגנים הטבע לרשות המשותפים 

נכתב פתוחים, שטחים מנהלי בגופים או שתית תבחברות  אקולוגיים שיקולים 
וסייעו פדרמן רועי האקולוג עמד הפרויקט בראש החשמל. חברת עם מסמך  

הטבע ברשות פתוחים שטחים ותחום הטבע להגנת מהחברה רוטשילד אלון ידו ב
והתחיל  חשמל בקווי עופות התנגשות לבחינת מיזם נמשך 2018בשנת  והגנים. 

להגנת  המשרד של פתוחים שטחים אגף עם בשיתוף החשמל חברת עם חדש יזם מ
הסביבה. 
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המיזמים במכלול ישראל:נתיבי  – תשתית בחברות אקולוגיים שיקולים הטמעת 
הטבע,  להגנת והחברה הסביבה להגנת המשרד והגנים, הטבע לרשות המשותפים 

שטחים  מנהלי ופים בגאו  תשתית בחברות אקולוגיים שיקולים בהטמעת עוסקים ה
לאורך פולשים ינים במטיפול  להטמעת ישראל נתיבי עם מיזם לדרך יצא תוחים, פ

עם  בשיתוף תאורה, להפחתת מיזם עוד קודם 2018-2017בשנת  כבישים. תשתיות 
אגף אקולוגיה.

עם ישראל נתיבי חברת ישראל:נתיבי חברת עם חיים בעלי מעברי מיזם 
מעברים של תפקודם שיפור על מחקר מקדמות אחירון תמר ד"ר האקולוגית  

תחום  שותף זה יזם במיישומו.  את ומקדמות יים, חבעלי  גם המשמשים כבישים ב
והוא לתאורה, חים מומאקולוגים  של והפעלתם הכשרתם במימון פתוחים טחים ש

שותף גם בבחינת תפקוד המעברים. נציג החטיבה בצוות ההיגוי של המחקר. 

העופות חברת טור לניזה  למיזם שותף פתוחים שטחים תחום המלח: ים ניטור 
של בדיקה הוא התוכנית עיקר טבע. בשמורות נעשה הניטור הרגליים. ופרוקי 
נעשה הניטור לאזור. הטבעית הציפורים חברת על והיישובים החקלאות השפעת 

הוגש הטבעי. השטח כלפי והיישוב המטע מלב ים מרחקשל  גרדיאנטים בסיס על 
דוח מסכם. 

וכן  אחדים ים מיזמולתיאום  לקידום תרם פתוחים שטחים תחום הדוכיפת: קרן 
השתתף בהנהלת הקרן לצד רעיה שורקי, מנהלת חטיבת קהל וקהילה.

רשות קרן מימנה המחקר את ביערות: דורסים קינון קק"ל עם בשיתו  מחקר 
גדולים דורסים קיני לאיתור סקרים עשתה קק"ל המשותפת. והגנים-קק"ל הטבע 

לעוד  המחקר יתרחב ההצלחה ולאור שבאחריותה, והטבעיים הנטועים ביערות 
מעתה אך קק"ל, לעמוד תמשיך המחקר בראש כאמור, ישראל. בצפון יערות ישה ש

שלו.והליווי  החשיבה מצוות חלק הוא פתוחים שטחים תחום אותו. תממן היא רק 

חוברת בהפקת פעיל היה ים פתוחשטחים  תחום בכרמל:מעוצה  צומח ממשק 
בראשות בכרמל, המעוצה הצומח ממשק של ומיוחדת מורכבת חוברת – ממשק  ה

ענף היער. 

היער ענף הנהלת בפורום מיוצגת והגנים הטבע רשות קק"ל:- היער  ענ  הנהלת 
בשיפוט מחקרי שדה ומעבדה המוגשים להנהלת היער של קק"ל.

קק"ל, בשטחי טבע בערכי פגיעה למניעת מסמך נכתב מוגנים: טבע ערכי מסמך 
יותר רחב ממהלך חלק הוא המסמך ובראשותו.  היער ענף אקולוג עם בשיתוף 

למתן היתרים לפגיעה בערכי טבע בעבודות קק"ל.

והחברה האזוריות המועצות מרכז עם בשיתוף אזוריות:במועצות  קורא קול 
האזוריות.  במועצות ביולוגי מגוון על שמירה לקידום קורא קול יצא הטבע הגנת ל
ומועצה עליון גליל אזורית מועצה בקשות: שהגישו תשע מתוך מועצות שתי בחרו נ

 2018.אזורית מעלה יוסף. המיזמים יצאו לפועל בשנת  



 

 

 

 

 

 
 

 

אקולוגיה ימית )הים התיכון(
רשות הישראלי. התיכון בים טבע לשמירת מדע מבוססת ית תוכנקידום  המטרה: 
רשת  ליצירת הטבע להגנת והחברה הנדיב יד עם אמנה על חתמה והגנים הטבע 

ולביסוס והגנים, הטבע רשות של האב תוכנית פי לנרחבות  ימיות טבע מורות ש
בים וריאליים הטריטהמים  משטח 20%כ-בהיקף  יהיו השמורות להן. שמועיל  ניהול 

בתכנון לתמוך המכוון מדעי ידע ליצירת מחקר הוא המשותף המיזם בסיס התיכון. 
תועלתן ובהערכת המועיל בניהולן וכן המוצעות, הימיות הטבע שמורות ובעיצוב 

רשות בראשות התיכון. בים הימית הסביבה על בשמירה המאושרות השמורות של 
בישראל, מאוניברסיטאות חשובים מדענים ובה מדעית ועדה הוקמה והגנים הטבע 

מחקרים שישה מומנו כה עד לישראל. מחו  ומגופים הסביבה להגנת מהמשרד 
יצא 2019בשנת  יג. הדעל  השמורות והשפעות ממשק קישוריות, איתור, בנושאי 

בקשה סמך על ולביצוען. הטבע שמורות של ניטור תוכניות להצעת קורא קול עוד 
התיכון בים מדע" מבוססת טבע "שמירת שיקדמו מחקרים למימון הנדיב יד ל

 2017(. מיליון ₪ לשלוש שנים )מיוני 1.6אושר לרשות הטבע והגנים תקציב של  

להלן פעולות שנעשו בתקציב זה:

בשמורות מקיפים ביולוגיים סקרים של סבבים שני נעשו ביולוגיים:סקרים 
ועשרות )ביובלי ( והגנים הטבע רשות אנשי בהשתתפות התיכון בים ימיות טבע 

ואגמים. ימים לחקר ומהמכון חיפה מאוניברסיטת ת"א, מאוניברסיטת מדענים 
באביב סקרים נעשו ובעקבותיהם 2015ובסתיו  באביב נעשו הראשונים הסקרים 
אצות ושל וליות חחסרי  של , דגיםשל  מקיף סקר נעשה סבב בכל 2017. ובסתיו 
המקיף הסקר הם. לסמוכים ביקורת ובאתרי מוכרזות ימיות שמורות בארבע  

מורות התוצאות ם. והגניהטבע  ברשות ים תחום ועם חיצוניים גופים עם עשה נ
משמעותית תרומה ועל מפוקחות, גדולות שמורות של גבוה ביולוגי תפקוד על 

באביב סקרים סבב עוד צפוי 2019בשנת  תיכון. הבים  הדיג לממשק אפשרית 
יחידה של הקמתה עם בבד בד לגדול צפויה ימיות ההשמורות  של תועלתן ובסתיו. 

 2018. ימית לפיקוח על הדיג ועל השמורות ברשות הטבע והגנים באפריל 

מספינת התיכון ים בהעמוקים  הספוגים גני של דיגום ימי עשרה בוצעו דיגום:
מעבדת עושה רים הסקאת  סיפונה. שעל התת-ימי והרובוט MED-Exהמחקר  

לרשות שהוגש והסיכום אביב, תל מאוניברסיטת אילן מיכה פרופ' של ספוגים ה
התכנון לוועדות שתוגש פולג, הימית לשמורה בתוכנית יוטמע והגנים הטבע 
2019. בשנת 

כפן המין על תונים הנאיסוף  הסתיים הנקרה ראש הימית ה בשמורגושמני:  כפן 
התוצאות ימיות. טבע שמורות של מוצלח לתפקוד הביולוגי הסמן שהוא גושמני, 
של הסופי הדוח זה. נדיר מין בשימור הטבע שמורת של הצלחתה על מורות 

2019. המחקר יוגש בשנת 

החלטות קבלת ורך לצציון  בשבי הגידוד טבלאות של סקרים בוצעו גידוד: טבלאות 
לצורך הבונים דור הימית הטבע שמורת של הגידוד טבלאות סקר נמשך תכנוניות. 

קבלת החלטות ממשקיות.  
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הטבע שמורת כנית לתוהאקולוגי  הרקע הושלם ו"אבטח": רמל" כ"ראש  תוכנית 
ולוועדה חיפה המחוזית התכנון לוועדת הוגשה התוכנית כרמל. ראש הימית 

כן כמו ואושרה. )ולחוף( התכנון במינהל והים החוף במרחב העוסקת הארצית 
בין הימי במרחב אבטח ימית טבע לשמורת לתוכנית האקולוגי הרקע הושלם 
ובשנת  ואושרה, דרום המחוזית התכנון לוועדת שה הוגהתוכנית  לאשקלון. אשדוד 

 היא תידון בוועדות הארציות. 2019

עודכן והגנים הטבע ברשות הסברה אגף עם פעולה עם בשיתוף מעודכן:סרט  
הסרט על השמורות הימיות ועל סקר השמורות והוא תורגם לאנגלית. 

תכנון אלו: ים בנושאמקצועי  ייעו  לספק ממשיכה מדע חטיבת מקצועי: ייעוץ 
)מתקן תכנון )מעגנות(, ימיות תמאו"ת תכנון(, )מינהל בישראל הימי המרחב 
שדה פיתוח אנרג'י, נובל אסדת )הקמת תשתית ועבודות מערבי( גליל התפלה 
טבע  ערכי בג"  החכות, דייגי )בג"  משפטי ייעו  נרג'יאן(, אחברת  בידי "כריש" 

מוגנים(, סקר הדיג הספורטיבי בישראל, ועוד. 

מינהלי
לאתגרים הארגוני המבנה להתאמת מטה בעבודת החטיבה  החלה 2018בשנת  

ולמגמות לקראת החומש הקרוב. לעמידה ביעדים אלו נקלט בחטיבה סגן מנהל.

 2019תחזית עיקרי הפעילות של חטיבת מדע  
ציון, שבי הנקרה, ראש ימיות: טבע שמורות על דגש טבע: שמורות אכרזת ידום ק

חטיבת  עם בשיתוף אילת. במפר  ים" ו"עשב אבטח פולג, ים, נווה כרמל, ראש 
מור"ן.

לנגב  וחיבור צפונה חיבור מרכז, מחוז על דגשים אקולוגיים:מסדרונות  חיזוק 
)תוכניות וכניותיהן תעל  והשפעה אזוריות ועצות מעם  הקשרים הידוק מערבי. ה
ארצי בתכנון רונות המסדהטמעת וחיזוק דש"א מכון עם שותפות וללניות(,  כ

ובצומתי קבלת החלטות.

ממשק רעייה וממשק קווי חי  למיתון השפעות שריפה בהיבט ארצי. ממשקים:  

תוכנית  עם בבד )בד הטבע מצב דוח על לדיווח והגנים הטבע רשות תוכנית ניטור:
המארג(.

שימור מינים בסכנת הכחדה: 
מקלט, גני גנים, בנק אסטרטגית: תוכנית י פעל  עבודה המשך – צמחים

בסכנת מינים שימור כן כמו בוטניים. גנים עם פעולה ושיתופי קרים ס
הכחדה.  

שקנאים, נף, כפורשים  שדמיות, זוחלים, על אדום ספר ידום ק– חיים בעלי 
ניצי(, )סלעים, עיטים חוברות, קטות, מיישובים(, להרחקה )שיטות צבועים 

זאבים ועוד.  



 

 

"ספר פרסום במחוזות, הפעולות ליווי צמחים, מיני בעיקר פולשים: מינים ביעור 
שחור" של מיני צמחים פולשים. 

דו- וסקרים:  דרומי, ירדן רובין, ביצת הרומי, הסכר גונן, עין גידול:בתי  שיקום 
חיים, דגים. 

GBIF(. הידוק קשרים בינלאומיים )בניית מאגרי מידע מדעי ומערכת תיקי אתר: 

)והפרוטוקולים  הנודדים המינים אמנת CITES, אמנת בינלאומיים: יחסים הידוק 
 נוכח המשרד להגנת הסביבה. CBDהקשורים בה(, בחינה נוספת של מעמדנו ב-

היקף רחב י מעשלמיזם כניסה בלשמניה:ומאבק ומתפרצים פולשים מינים  
ותוכנית רב-שנתית לכריתת עצים בשמורות ובגנים.

ייעו  לערים בהתמודדות עם בעיית בעלי חיים וצמצום ההרג.ממשק אדם וחי:  

הכנת תוכנית רב-שנתית לצמצום מזון. סניטציה:  
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חטיבת ה יקוח והאכי ה 
בכל המקצועי המטה דרג היא והגנים הטבע ברשות כיפה והאהפיקוח  חטיבת 
המורשת הטבע, ערכי על שמירה שמטרתם והאכיפה הפיקוח לתחומי הנוגע  

והנוף שעליהם מופקדת רשות הטבע והגנים.

בחוק  הן הקבועים ם והגניהטבע  רשות יעדי בהשגת לסייע נועדו והאכיפה הפיקוח 
העבודה  ותוכניות למדיניות ובהתאם לאומיים גנים בחוק והן הבר חיות הגנת ל

המותוות בידי מינהלת רשות הטבע והגנים.

גידול בדגש הישראלית, ובחברה ישראל במדינת והתפתחויות מגמות נוכח 
וחקלאות, יישוב למקומות הבר חיות בין ממשק קרקע, שאבי במצורך  האוכלוסין, 

התפלה,  מפעלי הקמת חקלאות, ולצורכי הגדלה לאוכלוסייה שתייה במי הצורך 
הולך ועוד, ותשתיות כבישים פיתוח גז, אסדות חשמל, ליצור רוח טורבינות קמת ה

ובעיקר  השונים למרכיביו ביחס הטבע ועל הפתוחים השטחים על הלח  וגובר 
חיות הבר והצומח.

הכדאיות נוכח ומתפתח הולך הבר חיות של וההברחה הסחר תחום אלה לכל בנוסף 
ישראל מדינת של היותה לאור תוקף משנה מקבל זה אתגר זה. בתחום הכלכלית 

CITES.חתומה באמצעות רשות הטבע והגנים על אמנת האו"ם – אמנת  

משימות הוספו העבודה ולתוכנית החטיבה מנהל התחלף העבודה שנת בתחילת 
האגף – חדש אגף ם כשנתיילפני  הוקם )בחטיבה האחריות תחומי הסדרת שעיקרן 
והבקרה  הפיקוח הידוק והנחיות, עבודה נוהלי השלמת והצומח(, החי על להגנה 

על יחידות השטח ועוד.

הפעילות על ניכר באופן השפיעו אשר אירועים מה כהתרחשו  העבודה שנת במהלך 
ניתן אלה ועם יפה ולאכלפיקוח  הנוגע בכל נים והגהטבע  רשות של השוטפת 
שריפות המעיינות, עמק אזור על בדגש הצפון זור באהכלבת  התפרצות את למנות 
הקמת  העכברת, התפשטות התבערה, ועפיפוני בלוני מטרור כתוצאה עזה בעוטף 

אגף הפיקוח על הדיג ועוד. 

לשם ומשאבים זמן להפנות והגנים הטבע רשות פקחי את אילצו אלה ירועים א
השירות את לציבור ולהעניק להמשיך בבד ובד הנ"ל הנזק בגורמי וטיפול צמצום 
הטבע רשות מופקדת שעליהם הפתוחים ובאזורים בגנים באתרים, המיטבי  
והגנים.

בזכות תפנית קיבל השנה בתחילת שמאל" ברגל "התחיל אשר המחשוב תחום 
מידע.  ומערכות מחשוב אגף עם בשיתוף החטיבה עובדי של משותפים מאמצים 

והיוו  עצמה השנה במהלך שהתעוררו לצרכים מענה מתן גם אפשרו אלה אמצים מ
תוספת משמעותית לתוכנית העבודה בכל הנוגע ליישום תקנות הציד החדשות.

2018שנת  במהלך ם הוקוהאכיפה  הפיקוח את ולשפר בהתמודדות לסייע מנת על 
משאבים מקצים ים הגופשני  ומג"ב. והגנים הטבע רשות של משותף מודיעין מערך 

המודיעין.  בתחום ביניהם שנחתמה ואמנה פעולה שיתוף נוהל פי על ופועלים 
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מרכיב וזהו העבודה שנת בסוף כבר ניכרו הפעולה שיתוף של חיוביות וצאות ת
2019.חשוב בפעילות המתוכננת לשנת  

הפיקוח תחום על המקצועי הגורם את להוות החטיבה יך תמשהקרובה  בשנה 
תחומים: משני יפרד ולהשינוי  ור לעבהחטיבה  עתידה 2019שנת  במהלך והאכיפה. 

ומאידך שתקום, לוגיסטיקה חטיבת ת"פ שיעברו אש וכיבוי הבטיחות קשר, ה
לקלוט תחום חדש של מניעת שריפות בשטחים הפתוחים.  

מתמשכים אתגרים על מצביעים העתידית המצב והערכת העבודה שנת יכום ס
לנו  ואין להתמודד והפיקוח האכיפה חטיבת תידרש שעמם מתעצמים ובחלקם 

ספק כי נוכל גם להם. 

להלן עיקרי פעילות החטיבה והמחוזות בתחומים המפורטים:

אג  פיקוח ומבצעים  
כניסה לתפקיד של מנהל חטיבה חדש. .1

2. הקמת מערך המודיעין, ליווי פרויקט ההקמה הן בתוך רשות הטבע והגנים 
והן מול מג"ב. הסכם / אמנה / מינהלה/ אפיון / הכשרה / התאמת נ"ה /  

כנס הקמה. 
3. הרחבת יחידת דוד – קליטה, הכשרה וכניסה לתפקיד של  4 פקחים )רם, 

רודי, אורי ולישי(. 
קליטת שני ראשי צוותים )ארז ותיימור(. .4

5. העברת נושא המפעלים הראויים למיגור נזקי חקלאות לאגף ההגנה על  
חיות הבר והצומח )רישוי ציד(. 
6. קליטת כלבן )במסגרת יח' דוד(. 

7. קבלה לחברות בארגון הפקחים הבינלאומי. 
8. קליטה ותחילת פעילות מבצעית – רחפנים. 

מבצעים/ריכוזי מאמץ: 
 פעולות פיקוח מבצעיות. 2243

 פעולות יזומות. 1757

 דיווחים על שימוש בטירקס, רייזר ובטרקטורון. 154

 פעולות פיקוח/אכיפה אווירי באמצעות מטוס או מסוק. 126

 שימוש באמצעים לראיית לילה )אמר"ל(. 249



יחידת דוד בהיבטי רשות הטבע והגנים: 
 – אימוני ירי / קרב מגע / סימולציות אכיפה / נהיגה מבצעית.כשירות והכשרות 

שקנאים / מז"א אירועי / עזה בעוטף שריפות פיקוח – והגנים  הטבע רשות משימות 
/ מבצעים / הכשרת רחפן.

 ראשי צוותים. 2 פקחים חדשים / מינוי 4הרחבת היחידה – קליטת  

כלב הגנה – כשירות מבצעית.  

פרויקט כלבים בשירות הטבע:
מחוז צפון –  2 רעלים, 1 הגנה,  2 בפרישה.

מחוז מרכז –   1 הגנה )מרחב ירושלים(.

מחוז יו"ש -   2 הגנה.

יחידת דוד –  1 הרחה )בהכשרה(,  1 הגנה.

ארצי –   2 כלבי הרחה בהכשרה )לדרום ולצפון(.

מחוז צפון -  2 כלבים לאיתור רעלים בהכשרה. 
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עובדים זרים: 

31נפתחו  ציד, כלי 334נתפסו  הזרים, העובדים בתחום מדווחות פעולות 2,865
 עובדים זרים. 30 ברירות משפט והורחקו 32תיקים, ניתנו  

פעילות בינלאומית: 
אירוח נציג מגרמניה. 

אירוח נציג מארה"ב.

משלחת של   5 פקחים התארחה בגרמניה במסגרת הסכם חילופי משלחות.

חתימה על הצטרפות לארגון כחברים מן המניין. 

הכנת תוכנית לקורס פקחים בינלאומי בישראל. 

פעילות פקחי שנטוע – משרד החקלאות: 
ריכוז עבודת המטה מול משרד החקלאות בנושא השנטוע.

אג  חקירות ומודיעין 
ביצוע בדיקות מעבדה שוטפות במטה הארצי ומעבדת   DNA לחיות בר.

טיפול בתיקים פליליים ומינהליים – מול המחוזות והעברה ללשכה המשפטית.

השבת סמכות לרשות הטבע והגנים להגשת בקשות לצווי חיפוש לטלפונים ניידים 
ולמחשבים.  



ומרשם  התחבורה משרד של המידע למאגרי והגנים הטבע רשות מחוזות חיבור 
האוכלוסין.

 מחזורי הכשרה. 2קיום קורס אכיפה בסיסי להסמכת עובדים כפקחים –  

קיום הכשרות מתקדמות בסיוע משטרת ישראל – חוקרי נוער. 

כתיבת נהלים והנחיות. 

הקמת מערך מודיעין עם משטרת ישראל – מג"ב.

 2018:התפלגות התיקים לשנת  

סה"כ 2018 2017 
1404 709 695 אזהרה 
2184 1002 1182 ב"מ )ברירות משפט( חוף ים 
2543 1198 1345 ב"מ חסד"פ 
1203 642 561 תיק רגיל 
7334 3551 3783 סה"כ

 2019:יעדים מרכזיים לשנת  
אפיון מערכת תיקי חקירה מחדש וקיום ממשק עם מערכת תיקי הממשק.

משטרת   – האכיפה  תהליכי  לייעול  משיקים  אכיפה  גופי  מול  ממשקי  עבודה 
ישראל, רשות האכיפה והגבייה, נט-משפט. 

קיום קורס אכיפה בסיסי לפקחים חדשים. 

קיום הכשרות מתקדמות – תשאול לצורכי חקירה. 

קיום הכשרות במכללה לשוטרים – חוקי נוער, טועני מעצרים. 

כתיבת נהלים והנחיות בתחום החקירות. 

קיום פורום אכיפה במחוזות ופורום חוקרים.

תמיכה רב-שנתית  במחקרDNA של חיות-בר בשיתוף עם בית-הספר לווטרינריה  
ברחובות.

רכישת מכשיר חדש להפקת   DNA לחיות בר.

הטמעת תוצרי המודיעין וביצוע פעולות מעשיות למיגור העבריינות. 

בקרה על תהליכי חקירה. 





האגף להגנה על  
החי והצומח 
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האגף להגנה על החי והצומח  
הקמת מדור יבוא ויצוא וקליטת החיבולנס למסגרת האגף. 1.
היתרים להנפקת הממוחשבת המערכת קידום עם המשכנו זו בשנה גם .2

ופיתוח אפיון ניהול על הוחלט כאשר חלה לטובה תפנית אוטומטית. בצורה 
שנת  ובתחילת 2017שנת  בסוף מהתקלות כלקח מחשוב, אגף דרך המערכת 

.2018 
ביטוי לידי בא הנחשים לוכדי מערך על ופיקוח( )הסדרה הרגולציה שיפור .3

של לזה הדומה בחינות מערך ובכתיבת י עצמללימוד מקראה בכתיבת 
לצד המחולקת מקדימה הכשרה תאפשר הרגולציה קיום למעשה הציד. 
שאותו מעשי ולצד עצמאי, באופן הלכידה היתר מבקש ילמד שאותו עיוני, 

הריענון ימי שנה. מדי שנעביר קורס במסגרת ללמוד המבקשים ימשיכו 
שתבדוק  ינה בחלעבור  הלוכדים ידרשו שנים חמש ומדי רשות ימי יהפכו 

את בקיאותם בחומר. חידוש ההיתר יותנה במעבר הבחינה האמורה. 
לחידוד בנוסף מלוחים. מים של דגים מיני ליבוא במדיניות הטיפול המשך .4

המדיניות הורחבה הדיג, אגף עם מדיניות הותיאום  דגים ליבוא ההגדרות 
 2019. בשנת ותושלם הסתיימה טרם זה בעניין העבודה אבן. אלמוגי לנושא 

חיות במחלקת מטפלת זו מדיניות בזוחלים. סחר לנושא מדיניות נכתבה .5
בשנת המדיניות אישור מסודרת. מדיניות לה נכתבה שטרם האחרונה הבר 

בתחום והשחורות הלבנות הרשימות ריענון את תאפשר 2019, העבודה 
תאפשר דבר של ובסופו בנושא, הרגולציה את מאוד תשפר כך ובשל 
הרחב  לציבור יותר טוב שירות ומתן הסוחרים מול יותר מסודרת עבודה 

העוסק בתחום. 
ציבורי שימוע לקראת כשנתיים מזה עוסקים אנו שבה השנהב מדינות .6

גורף באופן בשנהב סחר על אוסרת המדיניות 2019. שנת בראשית שייערך 
גם  שקשובה וכזו טבע שומרת כמדינה ישראל של מעמדה את ומשפרת 

לשמירת טבע עולמית. 
של ואחזקה סחר בנושא האגף של הפיקוח עבודת את למקד רצון מתוך .7

הרחבת ביבוא. המותרות ציפורים לאחזקת הכללי ההיתר הורחב בר, חיות 
יקר עבודה זמן ותפנה והאכיפה הפיקוח עבודת מיקוד את תאפשר ההיתר 
באשר אותנו מטרידים שפחות למינים פרטניים בהיתרים  מושקע שהיה 

למסוכנותם האקולוגית או מחשש לגורלם משיקולי שמירת טבע. 
שתי עתירות. בכמה לווה החדשות הבר חיית הגנת תקנות יישום הליך .8

שתי  תקין. היה לא התקנות יישום הליך כי בטענה הוגשו ייצוגיות עתירות 
העתירות נדחו בידי בית המשפט. 

את למחשב הצלחנו השנה, בראשית הממוחשבת במערכת המשבר למרות .9
לא  הדבר הציידים. כלל של הביטוח אישור הליך ואת הוותיקים הציידים 

הופיע בתוכנית העבודה ולמרות כל הקשיים בוצע.
שופרה הנגישות למידע באתר האינטרנט שלנו בנושאי יבוא ויצוא. .  10
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פיקוח ואכיפה במסגרת האג  להגנת החי והצומח:
מזור קופי אחזקת זו. בשנה מיוחד באופן אותנו העסיקו רגולציה  ענייני כמה 

בקרות למרות אגף. הבפעילות  חשוב גורם להוות ממשיכה ראויים לא תנאים ב
באלעד החי פינת להשתפר. עתיד במקום המצב כי נראה לא ונשנות  וזרות ח
הפיקוח  בצד והן המינהלתי בצד הן בשבייה, הבר חיות אחזקת תחום את עסיקה ה
למקום  בר חיות העברת עצרנו החי, פינת מול ממושך תהליך לאחר החוק. אכיפת ו

בשל ניסיון להעברה לא חוקית של בעלי חיים.

מעל פלישה. סכנת המהוות בר חיות באיסוף עסקנו שבה הראשונה  השנה זו 
התנכ"י  החיות גן עם בשיתוף חיות. וגני חי מפינות נאספו סנאים של פרטים 300

מוסברת  גם כך ותוך במקום מוצגים הסנאים ים. לסנאאיסוף  כלוב הוקם האגף ו
בעיית פלישת חיות בר לאר . 

נתוני אכיפה באגף להגנה על החי והצומח – תכנון לעומת ביצוע: 

משמעויות  ביצוע  
2017 

ביצוע  
2018

תכנון  
2018

נושא

היקפים הולכים 
וגדלים של מקרי 
אכיפה באים על  

חשבון ניהול רגולציה

14 31 - תיקי חקירה )שטח( 

17 40 - תיקי חקירה  
)היתרים( 

9 19 - צווי חיפוש 
52 23 - אזהרות 

ירידה מכוונת  338 245 - ברירות משפט 
עלות מוערכת של  

כשני מיליון ₪.
40 45 - תפיסות חיות בר –  

מספר מינים 
300 296 - תפיסות חיות בר –  

מספר פרטים 
קושי בעמידה ביעדי 
הפיקוח בשל עומס  

בתחום האכיפה 

146 ביקורות אחזקה  120 109

ביקורות חנויות  100 81 84
ביקורות גבול  36 26 17



 

 

 

 

היתרים – בהשוואה לשנת העבודה הקודמת:  

משמעויות נושא  2018 2017
יכולת לתקשר עם הציידים  
והמורשים בלחיצת כפתור

1,839 רישיונות ציד )ציידים   1,706
ותיקים( 

- רישיונות ציד )ציידים   298
חדשים( 

- מורשים במפעלים   250
ראויים 

לוכדי נחשים  180 184
טיבוע  100 90

מחקר  350 300
אחזקה  456 486
העברה )מחו  לצופית(  94 38
ניוד  34 44
סחר פנים ארצי  182 191
יבוא ויצוא  611 615

מספרים הולכים וגדלים של 
היתרים שחלקם עדיין ללא  

אגרות 

3,787 סה"כ  4,261

תפיסות: 

תחום קשר וטכנולוגיה
טכנולוגיות מערכות וקליטת הקשר מערכות שדרוג בסימן הייתה 2018שנת  

חדשות. 

שיפור המערכות בא לידי ביטוי הן בתחום כיסוי הקשר הרחב והלוקאלי  .1
)המקומי(, שליטה ויזואלית )חזותית( וקולית. 

שנה זו הייתה לשנת השקת עולם הרב-להב/רחפנים בארגון. כלי טכנולוגי  .2
נוסף בארגז הכלים של אנשי השטח. 
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יכולות לשיפור תומכות טכנולוגיות פיתוח המשך  – 2019לשנת מגמות  .3
הפיקוח באתרים באר  וכניסה לעולם הצילום והתיעוד. 

לתחום ייחודי ניצן והוכשר המכשירים מחזיקי מעגל הורחב הניצן, בתחום .4
השותפים הגורמים שבשימוש הקשר רשתות כלל את בתוכו המאגד הים 

רשתות לכלל ונפתחה האתרים תשתית הורחבה הים. במרחב לפעילות  
המשתמשים לכיסוי מיטבי. 

שונות: ברמות 2018במהלך  טופלו אתרים עשרות - הלוקאלי הקשר בתחום .5
קשר פרויקט וכו'; מתכלה ציוד טעינה, סביבות החלפת לקוי, בציוד טיפול 

ובעין ור הבונים דבחוף  סמואל, בנבי הקשר במגידו, שדרוג יהודייה; בשמורת 
יוטבתה; ובחי-בר פרת בעין צוקים, עיינות בקשר אמצעי שיפור עבדת;  

והעתקת ממסר עין עבדת למתקן מקורות. 

בתחום הפרויקטים:  .6

חניכים )כולל ב' ומחזור א' מחזור ים מטיסהכשרת סיום רחפנים: .א
המחוזות חשבון על רחפנים 5תוספת הסביבה(; להגנת מהמשרד  
הכנסהפקחים; דו"חות בתחום; נהלים כתיבת כיס; פנקסי והנפקת  

 GIS. ; מיפוי לסייבר פקח

מצלמות פקח )אישיות ורכב(.  .ב

עגלה טכנולוגית )פיילוט(.  .ג

זוגתוספת  )טלמטריה, התקשורת משרד מול התנהלות התקשורת: משרד .ד
משדרים ציוד  של מהמכס בשחרור וסיוע אגרות גדי, עין ממסר תדרי 

בי הים.  לווייניים לצ

סיועפנים: אובכמה ביטוי לידי בא בין-אירגוני: פעולה שיתוף חיזוק   .ה
לשימושרשתות ופתיחת מחד אתרים פריסת בתהליכי ביטחון לגופי 
אמצעיבלתי  לקשר אחידה פלטפורמה יצירת מאידך; והגנים הטבע רשות 
להגנת המשרד  לישראל, והצלה כבאות ישראל, )משטרת הסיוע גורמי עם 

ד(; דיווחים הדדיים, מבצעים משותפים ועוד. הסביבה ועו

הצטיידות במכשירי קשר אוויריים וימיים.  .ו

 – מערכתית ויחידות קצה כולל ניהול תקציבי. UHFתחזוקת ניצן ו- .ז

רפרנט )איש מקצוע( רשותי לכיסוי סלולארי. .ח

תחום הביטחון  
אגף הביטחון, הנשק ואבטחת המידע אחראי על שישה תחומים עיקריים: 

 – אבטחת האתרים והמתקנים, ביטחון המבקר וביטחון ביטחון פיזי.1
העובד. 



 

 
 

 

 

 

 

 

2. נשק – ניהול המפעל הראוי, הצטיידות בנשק, תחמושת, אופטיקה 
ואמצעים מיוחדים, פעולות מו"פ בכל אחד מהנושאים הללו. 

3. מיגון – הקמה וניהול של מערכות המיגון הטכנולוגיות. 
4. הכשרות  – בתחום הנשק, כשירות מבצעית והגנה עצמית.

5. אבטחת מידע – אחריות כוללת על פעולות אבטחת  המידע הפיזי ובסייבר  
ואחריות ישירה על התחום הפיזי והאנושי.

 2018המאפיינים המיוחדים של שנת  

 - בדגש קפיצת מדרגה בדרישות מהכשרת עלייה בנטל הרגולטורי.1
מחזיקי הנשק. הדבר גרם לעלייה חדה בהוצאות ההדרכה ובמשאבים  

ניהוליים. 
 – הציבה אתגרים חדשים בתחום אבטחת המידע.הקמת מערך המודיעין .2
 – ביחד עם הגידול הכללי של הארגון גדל גם מספר מחזיקי גידול הארגון.3

הנשק בארגון. שינוי זה גרם לעלייה בהוצאות על נשק, תחמושת, הכשרה 
וכו'.  

 פתחנו אתר חדש ובעל מורכבות 2018פתיחת אתרים חדשים – בשנת  .4
מיוחדת, גן לאומי חברון העתיקה–תל רומידה, ובצענו את ההכנות 

 2019–2020.לפתיחת כמה אתרים בשנים  
 – יצר אתגרים ביטחוניים חדשים אשר המצב הביטחוני בדרום ובצפון.5

קיבלו מענה בפעולות הכשרה, רכישת נשק וציוד מיגון והצבת מגני מיגון. 
 – הופעתם של תרחישי ייחוס חדשים בתחום תרחישי ייחוס חדשים.6

הפיזי ובתחום הסייבר הציבו אתגרים חדשים בפני האגף וגרמו לבחינה  
מחודשת של תו"לים קיימים. 

תקציר מנהלים 

1. תחום הביטחון - עלייה בתשומות תוך צמצום מספר האירועים החריגים 
וצמצום ההוצאות. 

2. תחום הנשק - הרחבת הפעילות וחדשנות במציאות של משאבים מוגבלים 
ונטל רגולטורי גובר. 

3. תחום המיגון - המשך יישום של תוכנית מיגון רב-שנתית. 
4. תחום ההכשרות - עמידה ביעדים ותנופה של חדשנות במציאות של נטל 

רגולטורי גובר. 

תחום הביטחון 

 במספר האירועים החריגים 30% – נרשמה ירידה של כ-אירועים חריגים .1
לעומת נתוני אשתקד. נרשמה ירידה באירועים הביטחוניים, באירועי 
האלימות ובאירועי אבטחת מידע, לצד עלייה קלה במספר עבירות 

הרכוש.  
 הושלמה עבודת מטה אשר החלה לפני כשנתיים. 2018 – בשנת פק"מים.2
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6. מאוימים  – השנה נרשמה עלייה במספר המאוימים מ-2 בשנת 2017, ל-5 
בשנת  2018. 

 

 

1. מצבת כלי הנשק – במהלך שנת   2018 חל גידול במצבת כלי הנשק מ-551 
כלים ל-  610 כלים, עלייה של  11%. 

2. מספר העובדים  החמושים  – במהלך שנת  2018 חל גידול במספר העובדים 
החמושים מ- 287 ל-347, עלייה של  20%. 

3. סיכום: עלייה בנפח העבודה בשל תוספת נושאי נשק וכלים. השנה 
נרשמה כשנת החדשנות בתחום כלי הנשק, האופטיקה והתחמושת.  
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עבודת המטה התמקדה בכתיבת תיקי שטח ופק"מי אבטחה לכל אחד 
מאתרי ומתקני רשות הטבע והגנים על פי דרישות חטיבת האבטחה של 

משטרת ישראל.  
 שמנו דגש על קיום מספר רב של תרגילים 2018 – במהלך שנת תרגילים.3

ביטחוניים באתרי ומתקני רשות הטבע והגנים. כתוצאה מקביעת הנושא  
כיעד מרכזי נרשמה עלייה חדה במספר התרגילים )ראה הטבלה להלן(. 

 – בדומה לתרגילים הביטחוניים, נושא הביקורות הוגדר כיעד ביקורות.4
 במספר 80%עבודה מרכזי. כתוצאה מכך נרשמה עלייה משמעותית של כ-

הביקורות.  
 – במהלך השנה מיסדנו את תדרוך תדרוכי נוסעים ומשלחות לחו"ל.5

המשלחות של עובדי הארגון אשר יוצאים לסיורים לימודיים ברחבי 
אירופה.  

 נרשמה ירידה בהוצאות ביטחון בהשוואה 2018 – בשנת תקציב הביטחון.7
 מיליון ש"ח בשנת 6.6 לעומת כ- 2017 מיליון ש"ח בשנת 7.7לנתוני אשתקד  

 .2018 
עלייה ניכרת בנפח העבודה עקב שיפור מופעי הבקרה, התרגול סיכום: .8

ועוד. 

 – תקציר נתוני תחום הביטחון 1טבלה מס'  

שינוי ב-%  שינוי  ביצוע  2017 תכנון  הנושא 
29%- 10- 35 25 - אירועים חריגים 
69% 39 56 95 - פק"מים 
תרגילים  94 62 6 56 933%
ביקורות  94 47 26 21 80%
34%- 17- 50 33 - תדרוך נוסעים 

תחום הנשק: 



 

 

 
 
 

 
 

 

 – תקציר נתוני תחום הנשק 2טבלה מס'  

שינוי ב-%  שינוי  ביצוע  2017 תכנון  הנושא 
11% 59 551 610 - מצבת נשקים 
20% 60 287 347 - עובדים חמושים 

4 0 4 - אירועי בטיחות 
תוספת אופטיקה  20 36 22 14 11%

107,000 132,000 - כמות תחמושת 

דוגמאות לחדשנות בתחום הנשק 

תחום המיגון: 

 מבני מיגון באתרים של 9– לאחר עובדת מטה ממושכת הוצבו  מבני מיגון .1
מחוזות דרום, צפון ויו"ש. 

, עלייה 2017 בשנת 6 פרויקטים, לעומת  – 15פרויקטי מיגון אשר הושלמו .2
 150%.של  

 פרויקטים.  – 16פרויקטי מיגון מתמשכים .3
 פרויקטים.- 10פרויקטים אשר הושלם שבהם שלב התכנון אך לא בוצעו  .4
 – בגן לאומי מצדה בוצע סקר מפורט של מערכות המיגון סקרים.5

המותקנות במקום. סקר זה מיועד לשמש פיילוט לסקר רשותי רחב היקף.  
 אש"ח בדומה 600 תקציב המיגון עמד על 2018 – בשנת תקציב המיגון.6

 400לנתוני אשתקד. פרויקט המיגוניות תוקצב בתקציב חד-פעמי של  
אש"ח. 

 החל תהליך של בניית מערכות המיגון בראייה 2017 – בשנת סיכום.7
 תנופה זו נבלמה בשל אי-הקצאת משאבים 2019ארגונית רחבה. בשנת  
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רשותיים לתחום. 
דוגמאות לחדשנות בתחום המיגון 

תחום ההכשרות: 

 הכשרות עפ"י הדרישה 447 בוצעו 2018– במהלך שנת  הכשרות חובה .1
 16%., עלייה של  2017 בשנת 387הרגולטורית, לעומת  

2017,  בשנת 23 הכשרות מיוחדות לעומת 27 – בוצעו הכשרות מיוחדות.2
 17%.עלייה של  

, עלייה 2017 בשנת 12 ימי עיון לעומת 14 התקיימו 2018 – בשנת ימי עיון.3
 17%.של  

– תחום זה לא מתוקצב באופן עצמאי אלא נשען על תקציב ההכשרות .4
תקציבי הנשק ותקציבי האבטחה הפיזית ועל כן קשה לבודד נתון זה.  

 – בתחום ההגנה עצמית בוצעו הכשרות מותאמות למרכיבי סיכום.5
התפקיד הייחודיים. בתחום הממשק בוצעו שורה של הכשרות ייחודיות 

לירי באזורים רוויי אוכלוסייה תוך שימוש באמצעים מיוחדים, כגון כוונות  
תרמיות ועמעמים. 

תחום אבטחת המידע: 

 – תחום חדש ברשות אשר משלב בין עולם התוכן של הביטחון לבין רקע.1
 הוחלט להטיל את 2018עולם התוכן של המחושב. לקראת סוף שנת  

האחריות הכוללת על התחום על אגף הביטחון.  
 – כהכנה לקליטת מומחה אבטחת מידע לוגי תחילת תהליך הלמידה.2

בארגון בוצעו כמה פעולות מכינות כגון מפגשים עם גורמי רגולציה, 
איסוף חומרי למידה ועוד.  



 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 לא דווח אף אירוע אבטחת 2018– במהלך שנת  אירועי אבטחת מידע .3
 אירועי גניבה של מחשבים 2 נרשמו 2017מידע. לצורך השוואה, בשנת  

נישאים ומחשב נוסף נפגע מתוכנה זדונית )כופרה( והמידע אבד.  

שונות: 

 2017.  בשנת 6 תחקירים, לעומת 12 בוצעו 2018 – במהלך שנת תחקירים.1
הוקם מאגר תחקירים ארגוני באתר הפורטבע. 

 אשתקד. 3 – בוצעו ארבעה מכרזים, בהשוואה ל-מכרזים .2
 2017.  בשנת 1 מערכי ניסוי לעומת 3 – בוצעו מערכי ניסוי בתחום הנשק.3

דוחות הניסוי מרוכזים ומונגשים בפורטבע. 
 הנחיות 6 – נכתבו, הופצו והונגשו בפורטבע נהלים והנחיות מקצועיות.4

מקצועיות חדשות.  
 תרחישי אסון 10 – תוכננו כמה פעולות להכנת הארגון ל-תחום החירום .5

שונים אך רובם לא בוצעו בשל היעדר תקציב ותקורות ניהוליות. העשייה 
בתחום זה הצטמצמה להשתתפות כמשקיפים בתרגילי חירום לאומיים 
ובהשתלבות בעמ"ט הלאומי לטיפול בערכי מורשת בתרחישי רעידת 

אדמה. 

 2018:אירועי בטיחות בשנת  

 מתוכם 2 אירועי בטיחות בתחום הנשק, 4 נרשמו 2018במהלך שנת  .1
הסתיימו בפציעה. ארבעת האירועים תוחקרו והלקחים מיושמים.  

נושאים עיקריים אשר טופלו בנוסף לתוכנית העבודה: .2
פתיחת גן לאומי חברון העתיקה – תל רומידה. .3
רכישת נשק מתקדם, אופטיקה ואביזרים על חשבון תקציבים חיצוניים. .4
הכשרות באמצעות אמצעי סימולציה מתקדמים.  .5
מערכי ניסוי בתחום הנשק והתחמושת..6

סיכום:  

1. אגף הביטחון על תחומיו השונים: ביטחון פיזי, אבטחת מידע, נשק, מיגון, 
הכשרות וחירום גדל במספר סדרי גודל במהלך השנים   2015–2018.
2. כלי העבודה: התקציבים וכוח האדם המוקצים לאגף אינם עומדים 

 בהלימה עם ריבוי המשימות והנטל הרגולטורי והאבטחתי הנדרש לארגון.  
 

    





אגף הבטיחות  
וכיבוי אש 
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אגף הבטיחות וכיבוי אש

2018מאפיינים מיוחדים בשנת  
מתן מענה לשריפות באזור עוטף עזה והיערכות לשנת   2019.

שיפור תיעוד השריפות בסייבר.

לשטחים  כיבוי  ציוד  ורכש  אפיון   – הרחבת מעגל  המשתתפים בכיבוי  שריפות 
הפתוחים. 

פתרון בעיות בטיחות בשטחים הפתוחים ובאתרים. 

תיקון עזרי בטיחות עקב נזקי שיטפונות בנחלי הדרום. 

סיכום נתוני נפגעים בקרב המבקרים 



  
היקף השריפות הנרחב דרש היערכות מיוחדת ומוגברת על מנת להתמודד איתן.

במערכות וידים מציום,  בכל צוותים 3של  כוננות ימים 75כ–במשך  דרום: במחוז 
 טנדרים. 4 פקחים בכל טנדר, סה"כ 2לכיבוי שריפות וציוד מיגון אישי,  

הדרכות 

הדרכת פקחים ומנהלי אתרים – חודש הבטיחות 

הדרכות עובדים לבטיחות אישית בכיבוי שריפות 

הדרכות והסמכות לעבודה בגובה 

הדרכות ותרגול פקחים להכוונת מטוסי הכיבוי האווירי

הדרכות ורענון עזרה ראשונה 

 בתחום הבטיחות וכיבוי אש 2018סיכום פעילות  

כתיבה ועדכון נוהלי בטיחות 

סיום כתיבה ואישור נוהל והנחיות בטיחות בממשקי מים 

סיום הכנת נוהלי בטיחות לפעילות פקחים בים 

ביצוע פעולות תחזוקה ושיפור עזרי בטיחות באתרי גלישה וטיפוס 

ביצוע פעולות לשיפור הטיפול במניעה וכיבוי שריפות, הצלה וחילו 

היחידה לפיקוח על השטחים הפתוחים )הסיירת הירוקה(  



היחידה ל יקוח על 
השטחים ה תוחים  
)הסיירת הירוקה( 
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 בחלוקה לגופים 2018סיכום אירועים  

סה"כ  
אירועים 

אירועים  
שהסתיימו

אירועים  
בתהליך

אירועים  
חדשים

גוף

רשות מקרקעי ישראל  1,702 540 1,664 2,204
צה"ל / משרד הביטחון  260 48 244 292
1,739 משרד החקלאות  663 1,183 556
יח' לאכיפת תכנון   19 5 20 25

ובניה 
רשות הטבע והגנים  143 46 110 156
קרן קיימת לישראל  48 32 50 82
משרד התשתיות  28 11 22 33
הגנת הסביבה  10 1 9 10
נתיבי ישראל  34 12 31 43
רשות המים/מקורות  8 28 8 36
משרד המשפטים  56 5 52 57
גורמי חו   10 2 9 11

סה"כ אירועים  2,981 1,913 2,775 4,688



 

 בחלוקה לסוגי אירוע 2018סיכום אירועים  

סה"כ  
אירועים 

אירועים  
שהסתיימו

אירועים  
בתהליך

אירועים  
חדשים

סוג אירוע

בנייה בלתי חוקית  46 34 20 54
פלישה טרייה  664 170 599 769
פלישה חדשה  498 234 582 816
פלישה ישנה  23 129 12 141
דו"ח פיקוח  571 59 561 620
השכרה  216 5 214 219

חוק התיישבות  318 692 326 1,018
חריגה מתנאי היתר  23 8 20 28
כרייה וחציבה  36 19 27 46
סיוע  100 8 96 104
גניבה  5 0 5 5
השלכת פסולת  18 2 16 18
שימוש חורג  28 24 10 34
ציד  5 1 4 5
שריפה  4 0 4 4

כריתה  236 405 136 541
נהיגה בחוף הים  2 0 2 2
נזקים  4 2 2 4
שינוי פני הקרקע  6 3 5 8

מסירות  164 38 128 166
הכשרת קרקע לבנייה  0 1 0 1
פגיעה בערך טבע מוגן  4 3 2 5
קרקע מוברת  0 22 0 22
פיטוסניטציה  10 54 4 58

סה"כ אירועים  2,981 1,913 2,775 4,688



היחידה ל יקוח על 
השטחים ה תוחים  
)הסיירת הירוקה( 
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חטיבת קהל וקהילה 

כללי
חוויית  בניהול הארגונית האסטרטגיה את ומובילה מעצבת וקהילה קהל חטיבת 

הביקור והטיול באתריה שבתשלום ובאתריה בשטחים הפתוחים המוגנים.

מערך של מקצועי וליווי הנחיה הם החטיבה עוסקת שבהם המרכזיים הנושאים 
הגברת למבקר, והשירות הביקור חוויית שיפור המוגנים, בשטחים הביקורים 
הטמעת ומכירות, ציבור יחסי פרסום, שיווק, עבודת באמצעות באתרים הביקורים 

הקהל בקרב רגוניים האהמסרים  עם ההזדהות והעמקת והגנים הטבע רשות ערכי 
והפעלת  חינוך הסברה, פעולות באמצעות ולגנים לשמורות הסמוכות והקהילות 

מערך מתנדבים.

שיא שנת הייתה זו קהל. קליטת מבחינת מצוינת עבודה שנת הייתה 2018שנת  
שנה הייתה זו בנוסף, והגנים. הטבע רשות לאתרי וגם לישראל הנכנסת בתיירות 

הכללית  הסטגנציה למרות הישראלים המבקרים מספר את להגדיל הצלחנו שבה 
באר  בנושא תיירות הפנים ולאור תנועת התיירות היוצאת של ישראלים לחו"ל.

של תוצאה היא נים והגהטבע  רשות באתרי ראלים ישבביקורי  עלייה של התוצאה 
ומדיניות  מבקרים, בקליטת העוסקים השטח אנשי של מאומצת עבודה תוכנית 

נכונה של התמקדות והתמקצעות בתכנון הביקורים והפעילויות.

התיירות בקרב 24%ו-הפנים  תיירות של הכניסות מספר 4%ב-גדלו  2018בשנת  
 גידול במספר הכניסות לאתרים. 9%הנכנסת, סה"כ  

בתשלום הקהל קולטי והגנים הטבע רשות באתרי ביקרו מבקרים מיליון  12כ-
 מיליון בשטחים המוגנים הפתוחים. 15בשנת וכ-

"לקוחות" עם קדם ומשוטף מאורגן, בשיח הצורך הביקורים, במספר עלייה ה
של בעבודה חילים מתהארגון של ההכנסה מקורות את ולגוון להגביר והרצון 
בגנים טקסים של ס" "פסיפמוצר  השקת )לדוגמה: בחטיבה תי התיירוהמוצר  תחום 

טו מרכזיים, )חגים קמפיינים כולל השיווק לעבודת משם מיסה(, ומוצר לאומיים 
החטיבה של הנוכחי הארגוני המבנה ומכירות. ועוד( למדינה 70הבוחר,  יום באב, 

הארגון של הרצון את ומשקף הציבור בדרישות יותר נכון מקצועי טיפול מאפשר 
שיווקו דרך תיירותי ההמוצר  מבניית החל תיירות שירותי יק המענכגוף  להתנהל 

ועד למכירתו.  

אה הורוצוותי ההדרכה מרכזי בהכשרת החטיבה אגפי התמקדו 2018בשנת  
טווח, ארוכי ינוכיים חפרויקטים  פיתוח והמשך בקהילה העבודה בהעמקת ונים, ש

התמודדות  ארציים, הסברה בנושאי הפעילות העמקת המתנדבים, פעילות הרחבת 
במערך השירות ושיפור פיתוח הארגון, מתמודד שאיתם אסטרטגיות סוגיות ם ע

הדיגיטלי במרחב העבודה הרחבת השירות, מרכזי רשת שדרוג הלילה, חניוני  
ושדרוג  באנגלית משודרג אינטרנט אתר חדש, תדמיתי אינטרנט אתר השקת ולל כ

האתר בערבית. 
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אגף חינוך

 2018:נושאים מרכזיים שקודמו באגף חינוך וקהילה במהלך  

חינוך והדרכה: .1

מוכרות אחת, כל שעות 30בנות  וגננות מורים להשתלמויות  5התקיימו  
לגננות נוך: החיבמשרד הפסג"ה מרכזי עם הפעולה ובשיתוף לגמול 

בנושאי - מרהט למורים אפק; עין בשמורת טבע, שמירת בסוגיות - מהצפון 
לצוות מית; היהסביבה  בנושא - לביולוגיה למורים טבע; מירת ושניטציה  ס

ביוספרי במרחב למורים חו -כיתתית; למידה בנושא - מעתלית בי"ס 
כרמל - השותפים בתוכנית החינוכית "אני כרמלי". 

ארוכות-טווח, חינוך תוכניות לעשרות מקצועי וליווי בקרה תקצוב,  
טבע מורות לשהסמוכים חינוך במוסדות המחו"ת, צוותי י בידשהובלו 
הגישה פי על והבלתי-פורמלי, הפורמלי החינוך במסגרות יים, לאומולגנים  

של "חינוך מבוסס מקום", במגוון אוכלוסיות ובפריסה גיאוגרפית רחבה. 
לקראת ים, זוחלבנושא  ייחודיות: ארציות מדריכים תלמויות הש 2בוצעו  
בהובלת עתיקים, מים מפעלי ובנושא זה; בתחום האדום" ה"ספר עדכון 

ארכיאולוג רשות הטבע והגנים. 
ספר לבתי הרחבה כולל "אורטוב", תוכנית עם הפעולה שיתוף נמשך 

נוספים של רשת אורט בחברה הבדואית בנגב. 
שם זה "טבע הדיגיטלי ההדרכה מערך של לערבית התרגום הושלם  

המשחק", וכל הקבצים הועלו לאתר האינטרנט של רשות הטבע והגנים. 
רשות של ה ליבלנושאי  החינוך מערכת למורי ומצגות שיעור מערכי וכנו ה

בר.  מחיות לחקלאות נזקים ומניעת שלו; למים הטבע זכות והגנים: הטבע 

עבודה בקהילה:.2

סמוכות בקהילות לעבודה הקס"ם" "מפתח מודל הטמעת נמשכה  



 	 

 	

 	

 

 	

 	

 	

 	

 	
 	

 
  

 

 

לשמורות וגנים, בפעילות השוטפת של המחו"ת.
)איך פקטיבית אבנראות  - קהילה לרכזי/ות ארציות השתלמות 2בוצעו  
בשיתוף דיאלוג, ובניהול הדוברות; אגף ם עבשיתוף  הסיפור(, את לספר 

עם חברת "גבים". 
למדינה ים השבעשנת  לרגל בגיליון מתנדבת קהילה בנושא מאמר פורסם 

במשרד  של"ח אגף בידי המופק י-ערכי", חינוכככלי  "הטיול העיתון של 
החינוך.

התיכון", ים ה"אנשי  הסביבה ארגוני יית קואליצעם  עבודה קשרי נבנו 
המקדמת הקמת שמורות ימיות במרחב הימי של מדינת ישראל.  

התנדבות:  .3

בשיתוף ם, והגניהטבע ברשות התנדבות לניהול ארגוני מבנה תוכנן  
הרווחה ה, העבודבמשרד הדרכה ומנהלת אנוש משאבי חטיבת עם  

והשירותים החברתיים.
)פורטבע(, הארגוני בפורטל ההתנדבות לתחום עבודה סביבת פותחה 

והוזנו קבצים רלוונטיים. 
הישראלית  הרשת עם פעולה בשיתוף מתנדבים, למנהלי ראשון קורס בוצע 

להתנדבות.
טבע, מירת ששבוע  במסגרת חד-יומית להתנדבות מתנדבים י אלפהופעלו  

"יום המעשים הטובים", שבוע "אדם וים" ומיזם "משפחה פורצת דרך".  
הוקמו קבוצות חדשות של מתנדבים מבוגרים קבועים במחוזות.

המרכזית שמטרתו והגנים, הטבע ברשות המתנדבים שבוע לראשונה צוין 
של הקבועים המתנדבים של הפעילות את הציבור כלל לידיעת להביא 
אחרונות. ידיעות  של "מסלול" גיליון הפקת כולל השנה, כל במשך הארגון 

מרכזי החינוך וההסברה )מחו"ת(:

המרחבים  במסגרת והסברה( חינוך )מרכזי מחו"ת 10פועלים  והגנים הטבע ברשות 
הארגוני במבנה ינוי ש 2016בשנת בוצע מרכז חוז במויו"ש.  דרום צפון, במחוזות 

הדרכות המרכזת מחוזית, הדרכה יחידת הוקמה ממנו וכתוצאה המחו"ת, של 
המרכזות מרחביות, והתנדבות קהילה חינוך, יחידות 4וכן  המחוז, בכל חד-יומיות 

לשמורות הסמוכות בקהילות ארוכת-הטווח תית החינוכית-הקהילהפעילות  את 
ולגנים, ומונחות מקצועית בידי מנהלת יחידת הקהילה במחוז.  

עיקרי הפעילות במחו"ת בתחומי החינוך והקהילה: 

הנמצאים ספר בבתי ארוכות-טווח, חינוך תוכניות עשרות הפעלת .1
של הגישה פי על בתוכם, או וגנים לשמורות בסמוך השוכנות בקהילות 
בדואים דרוזים, יהודים, בקרב מתבצעות התוכניות מקום". מבוסס "חינוך 
ביניים. וחטיבות יסודיים ספר בתי תלמידי בדגש ונוצרים, מוסלמים וערבים 

הביוספרי במרחב כרמלי" "אני בצפון, כנף" "פורשים שבהן: הבולטות 
"רותם  קמה, שנחל  באגן שלי" הבית הם הפתוחים "השטחים תוכנית כרמל, 
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הנחל" "שומרי שבע, באר תל לאומי בגן לאדמה" "חוזרים בדרום, המדבר" 
הפעולה בשיתוף "אורטוב" לחים, גידול ובתי נחלים ליד השוכנות בקהילות 

בקרב כיתה" "אמ  המלח, ים בצפון שלי" הבית זה "טבע אורט, רשת עם 
האר .  רחבי בכל נמוך סוציו-אקונומי וממעמד בפריפריה אוכלוסיות מגוון 

ובגנים טבע בשמורות האר  רחבי מכל ספר בתי לתלמידי הדרכות-יומיות .2
הלאומיים, על פי תוכנית הליבה לידה"א של משרד החינוך.  

בגנים ייעודיים טבע שמירת בנושאי הרחב לקהל בפעילויות הדרכות .3
"יום הבינלאומי", הנשר "יום הסלמנדרה", "יום ביניהם: ובשמורות, 
שבוע וים", "אדם שבוע לחים, גידול בתי יום העטלף", "יום הצפרדע",  

שמירת טבע, שחרור צבוני ים בחוות הדגרה לאורך החוף ועוד. 
וסדנאות )ביו-סיור על-יסודיים ספר בתי לתלמידי חקר פעילות הנחיית .4

אפק בעין החקר במרכז וביולוגיה, הסביבה מדעי במגמות סביבתיות(, 
ובשנה האחרונה גם בנגב הצפוני.  

באתרי מזדמנים מבקרים להדרכת מבוגרים מתנדבים מדריכים הכשרת .5
מורשת, ומישוב פעילות ההדרכה.  

במגוון לסייע וגנים לשמורות סמוכות מקהילות מתנדבים וליווי הכשרה .6
המפר  "שומרי כדוגמת ותחזוקה, ניקיון הסברה, ניטור, בהן: משימות, 

הסיני" בשמורת גדור בשרון, "קבוצת ימקומי" בחוף הכרמל ועוד.  
שמירת שמקדמת לפעילות בטבע", "מקומי מתנדב, נוער קבוצות הפעלת .7

הקהילות ובקרב לקהילותיהם, סמוכים וגנים בשמורות ומורשת, טבע 
עצמן.  

השתלמויות  וייזום  רט"גית"(  דבר  )"מדריך  חדשים  מדריכים  8. הכשרת 
מתודיקה ותוכן לכלל המדריכים. 

11,014העבודה  שנת במהלך ביצעו המחו"ת  החלוקה י פעל  פעילות, ימי 2018
בלתי-פורמאלי,  חינוך במסגרת 423ארוכות-טווח,  חינוך בתוכניות 1,925הבאה:  

תשלום ללא בפעילות 667מתנדבים,  ובהפעלת קהילות בקרב בפעילות 1,193
בטיולים 493חקר,  בפעילות 170ספר,  תי לביום  בסיורי 1,481צה"ל,  לחיילי 

ולמשפחות, למבוגרים בהדרכות 1,417של"ח"(,  ו"כוכבי )"נודדים" רב-יומיים  
 בהכשרת מורים. 58בתחנות מידע ובאירועי שמירת טבע,  1,577

 2019:היעדים המרכזיים של האגף לשנת  

השלמת המבנה הארגוני של האגף, כולל קליטת עובד מטה ורכזי  .1
התנדבות בכל המחוזות. 

הרחבת היקף ההשתלמויות למורים דרך מרכזי הפסג"ה, והיקף הכתיבה .2
של מערכי שיעור ומצגות מלוות לנושאי הליבה של רשות הטבע והגנים, 

בתיאום עם המפמ"רים הרלוונטיים במשרד החינוך.  
ביצוע קורס הכשרה שני למנהלי התנדבות מכל המחוזות והגדלת מספר .3

המתנדבים הקבועים והחד-יומיים.  
ביצוע קורס המשך בנושא עבודה בקהילה - לרכזי קהילה ומנהלי/ות .4

מחו"ת, והטמעת דיווחים של פעילות בקהילה באמצעות הסייבר פקח.  



 

 

המשך הכשרה והעשרה למנהלי מחו"ת, רכזות הדרכה ורכזי קהילה, .5
בתחומים של מישוב, הערכה, תרבות של קהילות ועוד.  

העשרת מדריכי המחו"ת בנושאי ליבה, בשיתוף עם אגפי אקולוגיה .6
וארכיאולוגיה.  

תחום קהילה והתנדבות 

פיתוח תשתית ארגונית:

קבצים והוזנו בפורטבע, והתנדבות קהילה לתחומי עבודה סביבת פותחה  
רלוונטיים.

חטיבת עם בשיתוף והגנים, הטבע ברשות התנדבות לניהול ארגוני מבנה תוכנן 
והשירותים הרווחה העבודה, במשרד הדרכה ומנהלת וגורמים אנוש משאבי 

ורכזי וקהילה חינוך באגף אדם כוח תגבור כולל המוצע המבנה ע  החברתיים. 
הטבע  רשות במטה שונים בפורומים הוצג הנושא מהמחוזות. אחד בכל התנדבות 

והגנים ואושר.

2019:אתגרים מרכזיים לשנת העבודה  

הטבע ברשות וניהולם מתנדבים לקליטת ארגונית תשתית הקמת על העבודה 
קליטת היא זה שלב בהמרכזית  המשימה 2016. העבודה שנת בשלהי החלה והגנים 

הפעילות והרחבת הטמעה - ובאמצעותם  הכשרתם בתחום, החדשים העובדים 
במחוזות.

בשיתוף השימור, בתחום התנדבות למשל נוספות, התנדבות משימות הרחבת  
הפעולה עם חטיבת מור"ן. 

הרחבת קשרי עבודה עם גורם משמעותי בקהילה – "אנשי הים התיכון".

מאוד, חשוב תיכון" ההים  "אנשי את המהווים הארגונים קואליציית עם הקשר 
רשות של הקשרים את ולחזק להרחיב עשוי ובכך נוספים סביבה לארגוני מחבר 
הרחבת ומאפשר רב עניין מזמן הקשר האזרחית. החברה ארגוני עם והגנים הטבע 

מעגלים ושיתופי פעולה. 

נקיים הקואליציה. של הארצי הרכז עם השוטף הקשר את לחזק נפעל כן על 
רכזי לבין התיכון" הים "אנשי של הקהילה רכזי בין להיכרות מרכז במחוז פגישות 
הים ל"אנשי שירות לתת מנת על והגנים, הטבע רשות של "היבשתיים" הקהילה 

התיכון". זאת בשיתוף עם נעמה דרור, מנהלת יחידת קהילה במחוז מרכז. 

 2019:אתגר מרכזי לשנת  

כך הימיים, במרחבים הפועלים קהילה רכזי לנו ין שאבכך  היא הגדולה מורכבות ה
לצורכי מענה זאת בכל לתת הוא האתגר מוגבלות. פעולה לשיתופי שהאפשרויות 

והגנים,  הטבע רשות של הימית היחידה עובדי ולצורכי התיכון הים אנשי קהילות 
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שיתופי מתוכננים 2019העבודה  שנת במהלך לסיוע. קציב ותזמן  משאבי וגיוס 
פעולה נקודתיים בכל אחד ממוקדי הפעילות.  

נראות אפקטיבית בכלי הדיגיטל: 

שוטף. באופן  חדש, ההאינטרנט  באתר והתנדבות קהילה חינוך, בדפי תכנים וזנו ה

)5-4שוטף בסיס על האינטרנט באתר כתבות ובפייסבוק פוסטים פורסמו  
פרסומים מדי חודש(, תוך איסוף וריכוז מידע וסיפורים מהשטח, מכל המרחבים.

של למדינה, בעים הששנת  לרגל בגיליון מתנדבת קהילה בנושא מאמר פורסם 
העיתון "הטיול ככלי חינוכי-ערכי", המופק בידי אגף של"ח במשרד החינוך. 

בתחומי הפעילות של אפקטיבית לנראות עבודה המשך 2019: לשנת מרכזי אתגר 
הקהילה וההתנדבות.  

ייזום ותקצוב פעילויות במרחבים:

מתוך מתנדבים שיתוף תוך בשטח, התנדבות של לפעילות פלטפורמה יצירת 
תוכן  וכתיבת קציב תמטרות,  נושא, הגדרת כולל חד-יומיים, ומתנדבים קהילות, 

בעת הצורך.

צורכי לפי קהילה, תוכניות במסגרת התנדבות פעילות עידוד  – טבע שמירת שבוע 
המרחבים.

להתנדבות ופנייה " טובה"רוח  עמותת עם פעולה בשיתוף – הטובים" המעשים יום 
התנדבות  יחידת מנהל של בהובלה מרכז, במחוז הייתה הפעילות עיקר חד-יומית. 

מחוז מרכז, ובמרחב כרמל, בהובלה של רכזת המתנדבים המרחבית.

בשבוע ספר ובתי עסקיים מארגונים רובם מתנדבים, 2800כ-השתתפו  סה"כ 
שמירת הטבע וביום המעשים הטובים )היו סמוכים מאוד בשנה זו(.

מתוכניות נוער בני שהעבירו הים, בחופי הרחב לקהל פעילויות - וים" "אדם שבוע 
בשמורות העוסק ייעודי פעילות מערך נכתב עים. קבוומתנדבים  בטבע" "מקומי 
הזמנו ובנוסף, קבועים, מתנדבים 500השתתפו סה"כ וחשיבותן ימיות טבע  

משפחות להגיע להתנדבות חד-יומית.

למשפחות קריאה של ארצי פיילוט קיימנו בסוכות - דרך"  פורצת "משפחה יזם מ
משפחות )37קעה  להשביחס מאוד נמוכה הייתה ההיענות מסלולים. לניקיון 
להתבצע  יכול יקיון נארצית.  ברמה שוב יתקיים לא הגיעו(. 29רק  מהן נרשמו, 

באופן עצמאי דרך תחנות המידע וההסברה, לפי צורכי המחוזות. 

שבוע המתנדבים הראשון: 

המרכזית  המטרה והגנים. הטבע ברשות המתנדבים שבוע לראשונה צוין שנה ה
נכתב  השנה. כל במשך שלנו הקבועים המתנדבים של הפעילות את לחשוף ייתה ה



 
ובו פוסט פורסם השבוע מימי אחד בכל אחרונות, ידיעות של "מסלול" גיליון 
ועוד. 2בערו   ריאיון התקיים יח"צ, של כתבות פורסמו מתנדב/ת, על אישי סיפור 
לחשיפה זכה השבוע חד-יומית. להתנדבות להגיע הוזמן הרחב הציבור בנוסף, 

תקשורתית יפה, ונעשה בשיתוף עם אגפי השיווק והדוברות. 

 הפיכת שבוע מתנדבים למסורת ארגונית. 2019:אתגר מרכזי לשנת  

הכשרות והשתלמויות: 

נראות אפקטיבית – לספר את הסיפור, בג'יסר א-זרקא, לרכזי קהילה 

ניהול דיאלוג )יומיים( למנהלי מחו"ת ורכזי קהילה 

מפות חשיבה לרכזי הדרכה

קורס מנהלי  מתנדבים ראשון,  5 מפגשים בשיתוף פעולה עם הרשת הישראלית 
להתנדבות, מוכר לגמול השתלמות. 

2019: אתגרים לשנת 

קורס מנהלי מתנדבים שני מתוכנן להתקיים בחודשים  מאי–יוני )נדחה בעקבות  
העיכוב בקליטת הרכזים המחוזיים(

קורס עבודת רשות הטבע  והגנים בשיתוף עם קהילה חלק ב'  - מתוכנן לחודשים 
יוני–יולי 

המשך השתלמויות לצוותי קהילה 

יצירת פורום חדש המבוסס על רכזי ההתנדבות המחוזיים, לכשייקלטו. 

הנחיה של עובדים במרחבים:

עם אישיים הנחיה מפגשי התקיימו המחוזות, בין אחיד לא ארגוני מבנה עקב 
נוספים ועובדים אתרים מנהלי קהילה, רכזי מחו"ת, מנהלי תפקידים: בעלי מגוון 

המנהלים מתנדבים ומנהל יחידת ההתנדבות במחוז מרכז. 

יותר מתאים מענה מתן - כך ומתוך השטח צורכי לחידוד חשובים המפגשים 
להנחיה  זקוקים בשטח העובדים זאת, עם וכו'. הכשרות ונית, ארגתשתית  מבחינת 

צמודה יותר, והאפשרות לסייע לכל אחד ואחת מוגבלת.

 2019: אתגרים לשנת 

בניית תוכנית הנחיה לרפרנטים במחוזות:

את  להנחות שיוכלו כדי כלים ומתן במחוזות, בות ההתנדרכזי  לכל והנחיה ליווי 
בעלי התפקידים הנוספים במחוז, )לכשייקלטו העובדים(. 



ליווי והמשך מאי(, מחודש )החל צפון במחוז קהילה ממונת של והנחיה  ליווי 
והנחיה של מנהלת יחידת קהילה במחוז מרכז. 



אגף הסברה 
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אגף הסברה

 2018נושאים מרכזיים שקידם אג  הסברה בשנת  
חיות הבר והאדם – תוכניות הסברה – חיות בר ביישובים, חיות בר .1

בשמורות טבע וגנים לאומיים ונזקי חיות הבר לחקלאות – מניעת 
מטרדים, הכלבת, שמירת מרחק, מניעת האכלה, חשיבות הסניטציה  

ומניעת הרעלות. 
מניעת שריפות בקרב מטיילים – שביל הסברה – פיילוט בכרמל + גיוס  .2

הכבאות. 
מחקר בקרב המגזר החרדי לבדיקת מודעות לכללי הטיול הבטוח, כולל .3

 2019.המלצות לפעולה בשנת  
תקנות דיג – תוכנית הסברה בשיתוף עם תחום ים, כולל ריכוז המסרים, .4

הכנת מוצרי הסברה ייעודיים וסרטון הסברה שמוצג בכנסי ההסברה  
לדייגים והופ  ברשתות. 

מוצרי הסברה לנושא הטיילות - פיתוח מפה דיגיטלית של תחנות המידע .5
וההסברה + הכנת מסלולי טיול היוצאים מתחנות המידע במטרה להנגיש 
את המידע הקשור לטיילות ולכללי הטיול הבטוח בגנים ובשמורות שאינם 

2019. בתשלום. הפיתוח יוטמע באתר האינטרנט בשנת   
שיתוף ציבור – שולחן עגול עם נציגי רוכבי הסוסים להשגת הבנות לפני  .6

אישור מדיניות רשות הטבע והגנים. 
ממשק צומח בגנים ובשמורות - בעיקר איקליפטוסים מטעמי בטיחות  .7

ומטעמי אקולוגיה – תוכניות הסברה למטיילים וקהילות סמוכות. 
הסברה בינלאומית – יום החי בבר העולמי, יום הפקח העולמי, היום  .8

העולמי לשמירת בתי גידול מימיים, יום האוקיינוס ועוד. 
שימור מורשת - המשך שותפות עם גופי המורשת המובילים ומיצובו של  .9

שבוע מורשת בחג החנוכה.
שמורות טבע ימיות – תוכנית הסברה וקמפיין )שבוע אדם וים( בשיתוף . 10

עם אנשי הים התיכון לחשיבות השמורות הימיות, כולל הפעלת צוותי  
מתנדבים וקהילות. 

קצין שומר טבע – פיתוח כלי הסברה דיגיטליים )סדרה של סרטוני  .11
אנימציה( לשילוב במצגת. שיתוף פעולה עם מחוז דרום.

 גיליונות דפוס בשנה והפקת תכנים דיגיטליים 4עיתון "בשביל האר " -  . 12
והפצתם באמצעות ניוזלטר.

בטיחות בטיולים – תחנות מידע, קמפיין והפקת מוצרי הסברה ייעודיים. . 13
דפים וסרטונים דיגיטליים – פיתוח פלטפורמות הסברה. . 14
ליווי מקצועי לצוותי הסברה במחוזות. .  15



 

 

 2019: יעדים מרכזיים לשנת 
1. שיתופי ציבור - "שולחנות עגולים" ותוכניות הסברה למען משתמשי 
השטח וגורמים ציבוריים וממשלתיים – מול קהל יעד אחד לפחות.  

2. יישום תוכנית הסברה )כולל שילוט וקמפיין( למניעת האכלת בעלי חיים. 
3. מניעת שריפות לציבור הרחב - מיתוג, שילוט וקמפיין.  

4. כלבת, מניעת הרעלות וחשיבות הסניטציה בקרב המגזר הערבי – המשך  
פיתוח והרחבת תוכניות הסברה וקמפיין בשיתוף עם משרד החקלאות. 

5. מוצרי הסברה לנמלי התעופה – מינים פולשים. 
6. בטיחות בטיולים במגזר החרדי – חידוד מסרים וכלים חדשים למגזר 

החרדי ולציבור בכלל – בעקבות תוצאות המחקר בשנת   2018.
7. תרבות הטיולים - האתיקה של הטיול בגנים ושמורות שאינם בתשלום.  



אגף מכירות 
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אגף מכירות

2018נושאים מרכזיים שקידם אג  מכירות במהלך  

פיתוח והקמת אתר מכירות 

ושלב המטמון נויי מבנושא  המכירות מערכת של נרחב חלק עלה 2018במהלך  
מדובר  פרטי. לקהל המכירות אתר יעלה 2019במהלך  כנים. לסובמכירות  ראשון 

מאפשר כיום האתר ולסוכנים. פרטיים שתמשים ולמלרשות  מאוד גדול שינוי ב
הקופות בכל פיעה ומומיידית מתעדכנת והיא , באתראונליין מינויים כישת ר

הכולל לסוכנים מכירות אתר עלה 2018בסוף  הטבע. מורות ובשהלאומיים  בגנים 
 סוכנים רשומים. 50בשלב א' )מכירת כרטיסי תייר( ומשתמשים בו כיום מעל  

קידום עבודה עם שוק התיירות הקבוצתי 

הביקורים מספר את להגדיל במטרה ומפיקים סוכנים עם הפעילות נמשכה 
נים, לסוכחשיפה  סיורי 10מעל  יצאו והגנים.  הטבע רשות באתרי קבוצות של 
דיוורים יצאו בקי , לטיול ומותאמים בלילה המוארים באתרים לילה סיורי ולל כ

נרשמה 2018שנת  בסוף הסוכנים. במשרדי ביקורים עשרות ונערכו פרסומיים 
 בסגמנט "מבוגר בקבוצה". 10%עלייה של  

שלישי בטבע

אשר בשלייקס" "שלישי ומיזם חברתי לשוויון המשרד עם המצליח הפעולה שיתוף 
הטבע  רשות באתרי ותיקים לאזרחים טיולים בור עומדריכים  אוטובוסים מסבסד 

נגישים טבע מורות ושלאומיים  בגנים מתקיימים יום, חצאי בני הסיורים, הגנים. ו
₪ המשתתף משלם ים הסיורבור  בעלהליכה.  קלים או  המשרד בסבסוד והשאר 40

לגן וכניסה מוסמך מדריך וחזרה, האיסוף מנקודת אוטובוס כולל חברתי, לשוויון 
וכ- אוטובוסים  400ל-המיזם  גדל 2018שנת  במהלך הטבע. שמורת או הלאומי 
 אזרחים ותיקים השתתפו במיזם המצליח. 16,000

מועדון מנויי מטמון 

פותח במועדון. העבודה תהליכי ובשיפור לקוחות הבשימור  התמקדנו 2018בשנת  
המגיעים המנויים י אלפעשרות  את בקלות בו לטעון שמאפשר מיוחד אקסל קוב  

כל ודיוור. כרטיס שליחת כולל במערכת, מוקמים הם קצר ובתהליך מהוועדים 
לו המאפשרת דוא"ל והודעות הצטרפותו  על סמס( )הודעת מסרון מקבל מנוי 

לחזק במטרה נויים למפעילויות  בבניית החל יים המנומועדון  לאתרים. היכנס ל
חידות משחק נערך הלקוחות. את ולשמר המועדון עם המנויים של הקשר את 

גדל  המועדון 2018בסיום  הארצי. המטמון יום נערך ובסופו חמיצר דן עם ארצי 
 משקי בית. 87,000ל-
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קידום מכירות מול סוכנים 

שרות עעם  נפגשנו שם IMTMבאר  המרכזית התיירות בתערוכת השתתפנו 
השתתפנו שוברים. להסכם חדשים סוכנים 50כ-צורפו  2018שנת  במהלך סוכנים. 

מגיעים ואליה - בעולם הגדולה התיירות תערוכת – ITBבברלין  התיירות בתערוכת 
גרמנים תיירות כני סועם  פגישות ערכנו בתערוכה ומהעולם. מהאר  וכנים  ס

במטרה להביא לגידול בתיירות הנכנסת לאתרינו. 

קידום מיזמים כלכליים 

בחינת  בוועדות, השתתפות כולל נחום, ובכפר במצדה להסעדה מכרזים ידום ק
משתתפים ובחירת ספק זוכה להפעלת ההסעדה במצדה.

קידום מופעים ואירועים 

– בקיסריה מופעים קידום למופעים: המיועדים ם האתריוהתאמת  פיתוח המשך 
ומגדל נחום כפר – כלכליים  מכרזים קידום רגנים; ואממפיקים  עם ישירה עבודה 
צדק.

 2019:יעדים מרכזיים של אג  המכירות לשנת  
הקמה והשקה של כל שלבי אתר המכירות – כולל שלב מכירות שוברים  .1

לסוכנים וכרטיסי כניסה מקוונים לפרטיים )אונליין(. 
המשך מיזם שלישי בטבע – הגדלת שיתוף הפעולה והעמקתו. .2

3. הגדלת מספר "מבוגר בקבוצה" – להמשיך את הגידול בסגמנט "מבוגר 
בקבוצה" באמצעות המשך בניית הקשר עם הסוכנים, יצירת מוצרים  

חדשים ופתיחת חסמים. 
4. גידול במנויי מטמון – מטרה מרכזית שנשאף לממש בזכות מערכת 

המכירות החדשה וקבלת נתונים טובים יותר על הלקוחות שלנו. הקמת 
מוקד שמתמחה במכירות טלפוניות ללקוחות שרכשו כרטיסי כניסה 

באתר, שיכלול עבודה עם הוועדים, קידום אתר מכירת המנויים החדש,  
חיזוק הקשר עם המנויים, כולל קידום תכנים ייעודיים והטבות בלעדיות. 



   

	

 	

 	

 	
	

 	
 	

אגף שיווק
התיירות בקרב 24%ו-הפנים  תיירות של הכניסות בכמות 4%ב-גדלנו  2018בשנת  

 גידול בכמות הכניסות לאתרים. 9%הנכנסת, סה"כ  

2018:נושאים מרכזיים שקודמו בידי אגף השיווק במהלך  

	 השקת אתר אינטרנט תדמיתי חדש – פברואר  2018.
	 השקת מוצר "פסיפס" – טקסים בגנים הלאומיים – מאי  2018.

 פעילות ענפה סביב שנת  ה–70 )פברואר–אפריל 2018(: לוגו  70 רשותי, 
שיתוף  פעולה רחב עם ידיעות אחרונות  וynet – "בוחרים את האתר של 
ידיעות אחרונות לרגל   70  המדינה", השתתפות פעילה עם נראות בכנס 

שנה למדינה, זכייה במקום השלישי בתחרות הלוגואים של ישראל. 
השתתפות פעילה בתערוכת התיירות בתל אביב.

	 מגזר ערבי – יישום מלא של אסטרטגיית החדירה וההרחבה ממחוז צפון 
המרכזיים )עיד  אל- החגים  בכל  מרכז. פעילויות  וקמפיינים  למחוז  גם 

פיטר, עיד אל-אדחא, קי  ויום המשפחה(.
ייעודית  פנייה  כולל  היעד  קהלי  לכל  פנייה  וקי .  סוכות  קמפיין  פסח, 

למגזר הדתי-ציוני.
	 הכנת תשתית עבודה  ל-FIT: כולל מוצרים: "כיסלפי" עמדות צילום בגנים 

ובשמורות,   IP ותשתית פרסומית.
סרטוני  של  היתולי  קונספט  סביב  קמפיין"  "מיני  ויום הבוחר  -  באב  	 טו 

חיות הבר.
	 תכנון והוצאה לפועל בשיתוף עם אגף מכירות של קמפיין  אזרחים ותיקים 

– שלישי בטבע, נובמבר  2018.
כל הפלטפורמות   על  והעברת האחריות  באנגלית  אינטרנט  	 השקת אתר 

הדיגיטליות ליחידת הדיגיטל. 
השקת פיילוט מוצרי מיסה עם הכנסייה המרכזית.

בספר  ונוכחות  הבאים"  "ברוכים  שלטי  כולל  עם התיירות  הסינית   שיח 
טיולים. 

	 טיפול, שיווקי בעיקר, ברשתות החברתיות בנושא העכברת.

 2019:יעדים מרכזיים לשנת  

תיירות פנים: 

( בקרב הקהל הישראלי המשפחתי.3%המשך צמיחה קלה )
ונושא אים נושפי  על ארצית פעילות תוכנית פי על מסונכרנת עבודה 
של  המדיה בכלי תעדוף, פי על בפעילויות שוטפת תמיכה מרכזי. שנתי 





אגף מבקרים 
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ב.   חדירה של כרטיס מטמון  – מינוי לרשות הטבע והגנים -  מכירת  3,000 
   כרטיסי מטמון.

 

 

 

רשות הטבע והגנים וביח"צ, וסנכרון כל הגורמים סביב. 
סוכות  קי ,  בפסח,  רחבה  תקשורתית  תמיכה  על   קמפיינים  המבוססים 

וחורף.  
	 ניצול הזדמנויות: אירוויזיון ויום הבוחר.

 ייזום ותמיכה בחדשנות מוצרית:  
.א  "אתרי בריחה" – תל אשקלון )וייתכן שנוספים( 

ב. השקת חיזיון מצדה ופתיחת אתרים חדשים )תל דור, תל  לכיש, חמת 
טבריה, בית שערים(. 

 השקתה של "שפה שיווקית" חדשה. בגובה העיניים. שתלווה כחוט השני 
את כל הפרסומים לקהל הישראלי הלא מגזרי. שיווי משקל חדש  – דגש 

על האתרים כפלטפורמה אידיאלית לקשר משפחתי.
עם הקמת   ברור  יעד  )ייקבע  הערבי  עם הקהל  והרחבתה  עבודה  	 המשך 

מערכת המכירות(.
חלופת  של  לקיומה  הערבית  האוכלוסייה  בקרב  מודעות  יצירת   המשך 

בילוי בגנים הלאומים ובשמורות הטבע.  
 הרחבת ההפניה מהצפון – לצפון והמרכז. 

	 "קריאה לפעולה": 
א.   קרי הגעה משמעותית יותר של האוכלוסייה הערבית לגנים  הלאומיים  

   ושמורות הטבע. )יעדים ידונו בהמשך( 

מיסוד עבודה עם הקהל החרדי על פי תוכנית עבודה שמתרכזת בחגי .1
ישראל ובקי , ובהשקת מוצרים ייעודים )רחצה לילית בהפרדה בקי ,  

למשל(. 
מינויים וחניוני לילה – ליווי, תכנון משותף ותמיכה בתוכנית השיווקית. .2

תיירות נכנסת:
באמצעות  והגנים הטבע רשות באתרי בקבוצה מבקר של הביקורים בממוצע עלייה 

פנייה לקהלי יעד ופיתוח מוצרים ייעודיים )חפירה תיירותית, מיסה וכו'(. 

 FIT.פיתוח שיח ישיר עם קהל ה-

כללי: 

מנהלת מותג ופרסום חדשה – כניסה לתפקיד. 

מיסוד תהליכי עבודה עם יחידת הדיגיטל.

ברמה רק )כרגע 2019בשנת  העוצמה בכל לאוויר שעולה המכירות" "מערכת  
התפעולית ובהמשך ניהול הביג דטה, תובנות מספריות, מבצעים וכו'(. 



 

 	

 	
 	
 	
 	

 

 

  
 

 

 
 

  

 

אגף מבקרים 

2018נושאים מרכזיים שבהם טיפל אגף מבקרים בשנת  

באמצעות  הטבע ושמורות הלאומיים הגנים של מקצועית והנחיה ניהול 
כנסים והשתלמויות להעמקת הידע והמקצועיות.

הגברת ההכנסות והרווח ממרכזי השירות.  
מיסוד עבודת תחום חניוני הלילה.

ביסוס עבודת מוקד המידע והמוקד המבצעי והמשך ההתמקצעות שלו. 
טיפול בפניות הציבור. 

במספר לעלייה עדים אנו האחרונות בשנים – ובשמורותבגנים  המבקרים ניהול 
וממשיך בנה האגף האר . ברחבי השונים והגנים הטבע רשות באתרי המבקרים 

והעומסים העלייה מגמת לאור בדרכים האתרים את מנחה תכנון תהליכי לבנות 
תכנון תהליך של בראשיתו נמצא האגף השיא. בעונות במיוחד מתפתחים ה

מהעולם מודלים אימו  באמצעות באתרים הביקור לניהול אסטרטגיה וקביעת 
ומניעת המבקרים בתנועת ויסות ליכולות שתביא בטכנולוגיה ושימוש הרחב 

ובשמורות.  שבגנים והמורשת הטבע ובערכי הגידול בבתי לפגוע העלולים עומסים 
כמו כן נקבעו מדדים להגברת חוויית הביקור באתרים השונים.

לרווחת ים אמצעהוספת  וללת הכהלילה,  חניוני רשת מיסוד - הלילה חניוני  תחום 
המטייל, קיום קמפיינים שיווקיים וקידום מכירות דרך סוכני תיירות.

המערכת התאמת תוך בדרום הלילה בחניוני מקוונות לינות להזמנת פיילוט ביצוע 
 לינות בחניונים בתשלום. 500,000 נרשמו 2018לסוגי הלינה ברשות. בשנת  

באתרים השירות זי מרכרשת  ושופרה הורחבה 2018בשנת  – השירות מרכזי  תחום 
מכירה נקודות 60הרשת  כוללת היום חדשים. רות שימרכזי  פתיחת כולל שונים ה

33ומגלגלת מחזור מכירות של    מיליון ₪. 0

המבקרים  וסוגי נמצאים הם שבו האתר לאופי במוצרים מים מותאהשירות  מרכזי 
הפוקדים את האתרים.

השירות במתן שיפור המצריך נושא הביקור, מחוויית חלק הם השירות  מרכזי 
למבקר באמצעות הכשרות מתאימות.

הציבור  לפניות המענה שכלול האגף. בעבודת מרכזי כחלק הציבורבפניות  טיפול 
1,000בכ-טיפל  האגף השנה גם עצמן. על זרות שחובבעיות  עומק טיפול תוך 

 תלונות. 300, בקשות להנחות באגרות הכניסה וכ-700פניות ציבור, עיקרן, כ–

חניוני מנהלי שירות, מרכזי מנהלי טבע, ושמורות לאומיים גנים מנהלי הכשרות 
פלחי פי על מתאימות הכשרות נעשו 2018בשנת  – ריםבאתוקופאים  לילה 

העיסוק, כל אחד בתחומו, להגברת הידע והמקצועיות.

, העיסוקותחומי  פעילות את השנה במהלך הרחיב המידע מוקד - המידע מוקד  



חטיבת   
מינהל וכס ים 
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ציבור לפניות ענה במהיום שעות כל ולאורך השנה כל לאורך פועל המוקד 
מארגנת, והגנים הטבע שרשות לפעילויות הרשמה מידע, שבהם רבים בתחומים 

ונושאים משפט ברירות לציידים, במענה טיפול פצועים, חיים בבעלי טיפול  
נוספים. כל זאת על מנת לשפר את המענה לציבור ומתן עזרה ליחידות מטה.

 2019: יעדים לשנת 

1. הוספת תחום חדש לעבודת האגף - תחום טיילות. קליטת מנהל לתחום, 
קביעת דרכי עבודה, מדיניות מותאמת, שיתוף פעולה פנימי עם המחוזות  

וחיצוני עם גורמים מקבילים העוסקים בנושא. 
2. המשך ליווי כניסת מערכת המכירות החדשה לעבודה ברשות, כולל  

החלפת קופות וארגון ההדרכות לקופאים. 
3. חניוני הלילה – הסדרת נוהלי העבודה והתמקצעות, כולל לימוד מגורמים 

נוספים באר  ובחו"ל.  
4. הוספת מתחמים לקרוואנים בחניוני הלילה ותכנון חניונים באזורים  

נוספים כמו אזור ים המלח. 
5. הרחבת השימוש במכשירי מעקב בגנים ובשמורות לצורך ניתוח ניהול  

המבקרים והגברת חוויית הביקור. 
 6. הגברת קשרי העבודה עם חיל החינוך ומשרד הביטחון. 

7. מוקד המידע – הרחבת פעולת המוקד למתן עזרה גם ליחידות מטה 
נוספות והמשך התמקצעות בידע ובאמצעים מתקדמים.  

8. שיפור ושכלול דרכי המכירה של מרכזי השירות, כולל הכשרות מתאימות  
לצורך הגברת ההכנסות. 



 
 

 
  

  
 

 

 

חטיבת מינהל וכס ים 
ם ובהתאבאוצר,  התקציבים אגף עם בתיאום נבנתה 2018לשנת  התקציב הצעת 

האוצר, משרד עם גובשה אשר 2019-2015שנים  ל-שנתית רבכלכלית  לתוכנית 
2014.ואושרה בידי מליאת רשות הטבע והגנים בחודש דצמבר  

 2018:להלן ההנחות העומדות בבסיס התקציבי לשנת  

 תוכננו תקבולים מאתרים )כולל כרטיסי תייר( בהיקף של 2018לשנת  .1
 2017.שנת  של התקציב מתכנון 3%כ-של  גידול המהווים ש"ח מיליון 161כ- 

 1.75% המהווה גידול של כ- 5%הוצאות שכר– תוכנן גידול ממוצע של כ-.2
3.5%בהתאם למקדמי התייקרות של אגף התקציבים באוצר וגידול של כ-
בגין הסכמי שכר ברשות )יומיים וקבועים( ותוספת עלויות בגין שכר  

מצילים. 
3. הוצאות תפעוליות )ארגוניות, פיקוח מחוזות ואתרים( במטה ובמחוזות 
- מקדם של 0% למעט סעיפי הוצאה ייעודיים כדוגמת הסכמי פשרה 
משפטיים, הוצאות מים באתרים, מתנדבים, תב"ע באתרים, מודיעין, 

רכבל מצדה...  
4. סך התקציב הממשלתי הבסיסי הינו  227 מיליון ₪, בנוסף תקציבים 
ייעודיים כדוגמת שיקום בתי גידול לחים, נגישות נכים, ותקציבים 

ממשלתיים ייעודיים בהתאם לפירוט בנספח  2. 
 מיליון ₪ )אם יהיה שינוי 2.5תקבולים עצמיים: אגרות ציד והיתרים - כ-.5

בגין כניסת החוק החדש ילובן הנושא התקציבי עם אגף התקציבים(;  
 מיליון ₪. 17פיקוח ערכי טבע - כ-

 מיליון ₪ בתחום שמירת טבע מיועדת להחלפת כלי 10רזרבה – בסך  .6
רכב, להסכמי שכר בהתאם למתווה שיאושר בידי הממונה על השכר 

 מיליון ₪ בתחום קהל וקהילה מיועדים 8ולשיפו  רכבל מצדה. וסך של  
כרשת ביטחון להבטחת התקבולים. 

7. הכנסות מותנות הוצאות – עודף של כ-13.5 מיליון ₪ בין המקורות 
והשימושים, בהתאם לתוכנית העסקית הרב-שנתית. 

8. היתרה בין המקורות והשימושים בסך של כ-38 מיליון ש"ח מיועדת 
לתקציב פרויקטים פנימיים )נספח   8(.

להלן תכנון לעומת ביצוע התקציב: 



חטיבת מורשת ונוף 
)מור"ן( 
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בבחינת הביצוע: 

 מיליון ש"ח מהתחזית. 27תקבולים מאתרים – עודף של כ-.1
 מיליון ש"ח )אי מימוש רשת ביטחון(. 8רזרבה - יתרה של כ-.2

3. גרעון בסעיפי שכר ותפעול אתרים כ-3 מיליון ש"ח בשל גידול במבקרים 
באתרים. 

4. פרויקטים פנימיים - מימוש מלא.
המיועדת  ש"ח  מיליון  של  32  תקציבית  יתרה  קיימת  דלעיל  לנתונים  בהתאם 

לפעולות רשות הטבע והגנים. יתרה זו נגררה לשנת   2019.
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חטיבת מורשת ונוף )מור"ן(
חטיבת מורשת ונוף מורכבת מהיחידות האלה:  

אגף שימור ופיתוח .1
אגף תכנון ארצי ונוף .2
אגף מקרקעין  .3
אגף ארכיאולוגיה ומורשת .4
היחידה לקידום עסקאות רכישה וחליפין של מקרקעין.5

 2018: להלן פירוט תחומי הפעילות של כל אחד ואחד מהאגפים והיחידות בשנת 

אג  שימור ופיתוח
פרויקטים בקידום 2018בשנת  עסק והגנים הטבע ברשות ופיתוח שימור אגף 

טבע, שמירת למטרות מבוצעים והפיתוח השימור טבע. ושמורות לאומיים בגנים 
הקהל, לשירות המשמשים ומתקנים מבנים הקמת והיסטורי, ארכיאולוגי שימור 

חינוך, המחשה, פיתוח נוף ונופש בחיק הטבע. 

וביצוע, תכנון של שונים בשלבים הנמצאים המרכזיים הפרויקטים לרשימת בנוסף 
לשימור  ארצי קורס הכנת הבאים: בנושאים ומתמשכות שוטפות עבודות נעשו 

שונות, ברמות תכנון ארכיאולוגי, תחזוקתי שימור שימור", עבודות לרגל פתוח "
עם קשר תרומות, כולל שונים מימון לגורמי הצעות הכנת כללי, והמחשה שילוט 

נוף, תכנון פיתוח, שימור, בנושאי ודיונים הרצאות ופרטיים, ציבוריים ורמים ג
אתרי בכל נכים נגישות הכשרת קיימים, מבנים להסדרת והיתרים תב"עות הכנת 
המלח, ים )תמ"ר(, מורשת בתחומי פרויקטים לילה, חניוני והגנים, הטבע רשות 

תשתיות לאתרים ושבילי אופניים. 

 2018:הפרויקטים המרכזיים בשנת  

מבצר נמרוד –חיבור חשמל ושימור המבצר. .1
ברעם – תכנון מפורט של פריטים ארכיאולוגיים בבית הכנסת העתיק.  .2
יחיעם – ביצוע חניון הלילה. .3

4. אכזיב – השלמות להכשרת מתחם הקלאב מד לשעבר כגן לאומי וחניון  
לילה, ייצוב המצוק, הכשרת שבילים ופיתוח נופי. 

5. כרמל – שדרוג חניונים ושילוט בכרמל.  
6. תל דור – ביצוע של מערך הכניסה, פיתוח האתר ושימור ארכיאולוגי.  

7. מגידו – התארגנות לביצוע מערך הכניסה, שער שלמה. 
8. ציפורי – תכנון המחשה, דמויות מפוסלות, ביצוע במצודה. 

בית שערים – המשך שימור ופיתוח, תאורה, המחשה במערת ה"סליק". .9
בית שאן – השלמות במיצג האור-קולי "לילות שאן", תכנון הכשרת  . 10

התיאטרון למופעים. 



11. קיסריה – פרויקטים בקנה מידה גדול, בשיתוף פעולה עם החברה לפיתוח 
קיסריה. 

 12. קיסריה חוף האקוודוקט – קידום תוכנית שתהווה בסיס לאכרזת השטח.
13. סוסיתא – ביצוע מכרז לתשתיות, הכנת תיק מכרז למבנים, הכנות  

לפתיחת אתר.
 14. כורסי – שימור ועיצוב סככת ההתכנסות לצליינים.

 15. עין צנובר – קידום תכנון לקראת הכשרת האתר כגן לאומי. 
 16. מונפורט – שימור המבצר, שימור החווה החקלאית בנחל כזיב.

17. חמת טבריה – השלמת המיצג האור-קולי בבית הכנסת העתיק, ביצוע  
המודל.

 18. יודפת - תכנון שלב ב'.
19. כפר נחום – השלמת תיק מכרז גשרון למזח החדש, קידום הכנסת יזם  

למתחם.
20. ארבל - הכשרת המצודה לביקורי קהל, קידום היתר בנייה למערך  

הכניסה.
21. ג'יסר א-זרקא – פרויקט ייחודי חברתי-תיירותי להכשרת "כפר הדייגים"  

בגן הלאומי.
22. נחל אלכסנדר – המרכז להצלת צבי ים, סיום שלב א' והתארגנות לשלב  

ב'.
23. אפולוניה – המשך תכנון כולל, ביצוע טיילת מחנה רשף - אפולוניה. 
24. אפק-ירקון – שימור הארמון הכנעני ומבצר אנטיפטריס, תכנון כללי  

למפעל המים הבריטי וסביבתו.
25. מגדל צדק – שימור, שחזור במצודה, שיקום מחצבות מזרחיות ובריכות 
חורף, ביצוע בהיקף גדול של פרויקט מרכזי - הטיילת שמהווה את "לב  

הגן".
26. חאן שער הגיא – כניסה לביצוע פרויקט בינוי, שימור ופיתוח בחאן,  

יציאה למכרז תוכן.
 27. פלמחים – קידום תכנון מבנה שירותי החוף והנגשה.

 28. תל גזר - ליווי החפירות, שימור ותכנון הכנסת קהל למפעל המים העתיק.
29. תל לכיש – ביצוע מערך הכניסה, פיתוח נופי ושימור בתל, יציאה למכרז  

עיצוב פנים.
30. סביב חומות ירושלים העתיקה – פרויקטים רבים בהיקפים גדולים בשטח 

אגן העיר העתיקה ועיר דוד. 
 31. מערב ירושלים - עין לבן, עין חניה.

32. אשקלון – חשיפת הבזיליקה הגדולה, חניוני יום ולילה, המשך תכנון  
האתר.

33. מצדה – ביצוע חיזיון אור וקול, המשך תכנון תב"ע מצדה מערב, שימור  
כללי על ההר. 
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עין גדי – ביצוע טיילת נאות עין גדי, חפירות ושימור עין גדי העתיקה. .  34
ציר צבעי הרמון - ביצוע פיתוח נופי ותכנון שלב ב'. .35
תל ערד – שדרוג חניון הלילה והמבואה..  36
שבטה – חפירות ארכיאולוגיות, שימור ותכנון כללי..  37
נבי סמואל – המשך תכנון הכשרת האתר לביקורי קהל..  38
הרודיון – הכשרת פרויקטים לביקורי קהל על פי תוכנית אב ושימור כללי. . 39
אתרי ואדי קלט – עין פרת, עין מבוע, עין קלט. . 40
עיינות צוקים – תחילת ביצוע מערך הכניסה..  41
קומראן – תחילת ביצוע מערך הכניסה והתשתיות )ביוב, חניה(..  42
חורבת מזין – שימור ופיתוח נופי..  43
נחל בוקק – עדכון תכנון מערך הכניסה לנחל וביצוע תשתיות..  44
חי-בר יוטבתה – תכנון מחדש של החי-בר..  45
שילוט והמחשה - שירות שוטף לכל השילוט ברשות, שילוט והמחשה . 46

ייחודיים בפרויקטים שונים. 
שימור - ביצוע עבודות נרחבות על פי תוכנית שנתית, של צוותי השימור  . 47

במחוזות.
תבע"ות והיתרים – הכנת תב"עות לפיתוח והיתרי בנייה לצורך הסדרת  . 48

מבנים קיימים )לגיטימציה(.
הכשרת אתרים לנכים – השלמת ההתחייבות של רשות הטבע והגנים . 49

להכשרת כל אתריה לבעלי מוגבלויות )השלמות בודדות ייעשו בשנת  
.)2019

ביוב – הסדרת ביוב בכל רחבי האר , בעיקר חיבור למערכות אזוריות  . 50
בתיאום עם רשות המים.

 מיליון ש"ח. 85 בוצעו פרויקטים בתקציב של כ- 2018סה"כ במהלך שנת  

אג  תכנון ארצי ונו 
הטמיע את אינטרס לבמטרה  תכנוניים במגוון נושאים עוסק ונוף תכנון ארצי אגף 

רשות הטבע והגנים בשמירת הטבע, הנוף והמורשת במערכת התכנון. 

 האגף כולל שלושה תחומים: 2016בהתאם לשינוי ארגוני שבוצע בשנת  

תחום תשתיות ונוף - עוסק בליווי תכנון וביצוע תשתיות.  
2. תחום קידום תוכניות - עוסק בעיקר בקידום תוכניות לשמורות וגנים  

ביבשה ובים. 

1.

3. תחום תכנון שטחים פתוחים - עוסק במגוון נושאים, בדרך כלל במסגרת 
ועדות תכנון ארציות וכן ריכוז הייצוג בוועדות המחוזיות והמקומיות 

וריכוז המענה לרישוי זמין.  



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

נושאים שטופלו במסגרת רב-תחומית: 

טורבינות רוח: 

דיונים בצוות בין-משרדי על מסמך של חטיבת מדע ברשות הטבע והגנים  .1
למפות רגישות לבעלי כנף והכנת מסמך ערכי סף לפגיעה. 

דיונים רבים בוועדות המחוזיות )בעיקר בצפון( והארציות שחייבו לימוד .2
והכנה והגשת עמדה בשיתוף פעולה עם חטיבת מדע.  

טורבינות רוח ביתיר - הגשת התנגדות לחלק ממרכיבי התוכנית במגמה .3
להכניס בה סעיפי ערכי סף, משטר הפעלה וניטור בדומה לחוות בצפון.  

חוה בתל פארס - לאחר הגשת התנגדות הגענו להסכם עם חברת אנלייט  .4
שלהערכתנו ימנע פגיעה בנשרים.

ים תיכון:  

אבטח. וים כרמל ראש - חשובות  ימיות טבע שמורות שתי להפקדה קודמו .1
תכנון המרחב הימי - ליווי בשיתוף עם חטיבת מדע של התכנון שמקדם .2

מינהל התכנון. חלק ניכר משמורות הטבע הימיות שהומלצו במדיניות 
רשות הטבע והגנים אומצו במסמך.  

חוק אזורים ימיים - ניסיון להשפיע על הנוסח הבעייתי שהתייחס להגדרת .3
שמורות הטבע הימיות במים הכלכליים. החוק עדיין בהליכי חקיקה.  

הגנה על מצוקי החוף - ליווי התכנון המפורט.  .4
פרויקט שמורות ימיות - פרויקט משותף עם החברה להגנת הטבע לקידום  .5

המודעות בדגש מקבלי החלטות. 
ליווי תמ"א חדשה למעגנות/מרינות. .6
ייצוג בוועדה לשמירה על הסביבה החופית. .7
ליווי עדכון התסקיר האסטרטגי לחיפושי גז ונפט..8

תוכניות אסטרטגיות:  

 2040.ליווי תוכנית אסטרטגית לדיור  .1
, נפת אשקלון – מיפוי שטחים מוגנים.  2040ליווי תוכנית אסטרטגית  .2
שותפות בתוכנית שטחים פתוחים – תהליך של מינהל התכנון לתכנון .3

וחשיבה בנושא השטחים השמורים והפתוחים בראייה ארוכת טווח.  
במקביל השתתפנו בתהליך של תנועת אור-ישראל לגיבוש החזון של .4

 בהיבטי התיישבות, הגנה על הסביבה, תחבורה ועוד. 2048ישראל  

מבנים לרבות הרעייה, נושא להסדרת חוק בהצעת טיפול - ומרעהבודדים  חוות 
ומוקדי למתקני התכנון במינהל שהוקם בפורום השתתפות כן כמו מתקנים.  ו

מרעה. 
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הרחבת בנושא ת"ע הולנהחלטת  על ערר חריג באופן הגשנו - מיתר היישוב רחבת ה
בקול הכרעה ייתה השבולנת"ע  לאחר קרקע. צמודי הכולל בתכנון מיתר היישוב 
לעתיד משמעותי עקרוני נושא זהו כי הבנה מתוך הוגש הערר עמדתנו. נגד כפול 

להגברת מדיניות מסמך יוכן - בחלקו התקבל הערר בישראל. הפתוחים השטחים 
הצפיפויות. 

 בחלוקה 2018להלן הנושאים המרכזיים שטופלו בשנת  
לתחומים:  

. תחום תשתיות  1

 תוכניות מרכזיות בוועדה לתשתיות לאומיות )ות"ל( 1.1

א. תת"ל  90 - מתקן התפלה גליל מערבי, דיון  ראשוני )התוכנית קודמה בעבר  
במועצה הארצית(. 

ב. תת"ל   85 - מתקן פוטוולטאי )סולארי(  בתמנע, הועברה חוות דעת לות"ל 
ולמתכננים, בהמשך הוגשו השגות שהתקבלו. 

ג. תת"ל  94 - תחנת כוח מישור רותם, סיור וקונגרס בות"ל. 
ד. תת"ל  33 - מסילה רביעית באיילון, הגשת השגות הנוגעות להכללת פתרונות 

הניקוז במסגרת מסמכי ביצוע, ההשגה התקבלה.  
ה. תת"ל   79 - מסילת פלשת, טיפול במניעת פגיעה בשמורת שיטה מלבינה.

ו. תת"ל   87 - מסעפים קווי  161 ק"ו מחוז מרכז - ישיבת עבודה ותאום בות"ל, 
בעיקר בעניין המסעף באשקלון )שמורת טבע חולות ניצנים(. 

ז. תת"ל  49 - הרחבת כביש 5, תיאומים בנושא מעברי בעלי חיים. 
ח. תת"ל   97 - סולארי בעמק המעיינות - רשות הטבע  והגנים  דורשת בחינת 



  

  

  

החלופה  על  השפענו  בנוסף  בעניין.  עבודה  הכין  צפון  ומחוז  חלופות,  
הנבחרת כדי לשמר מסדרון אקולוגי. 

ט. תת"ל   82 - סולארי באזור דימונה, השגות לוועדה המחוזית שעיקרן צמצום 
ההשפעה הסביבתית של המתקן המתוכנן. 

היגוי  ישיבת   - מזרחי  גליל  עליון מתחמ"ג  קווי מתח  יציאת  י. תת"ל  62ב'  - 
)קונגרס(, מתואם עמנו.

יא. תת"ל   60 - קו מתח עליון טמון במצפה רמון, כתיבת נספח שיקום נופי.
בות"ל לקראת פרסום  מסמכי  ישיבת תיאום   ,2 - הרחבת כביש  יב. תת"ל   31 

מכרז. קידום מעבר אקולוגי לצורך הטמעה במסמכי המכרז.
יג. קונגרס ות"ל - קווי הולכת חשמל עוקפי ראש העין. 

העברת   - התוכנית  צוות  עם  תיאום  ישיבת  מזרחית,  מסילה   - יד. תתל  22 
הנחיות נופיות לעניין הסדרת נחל סיר לאדריכל הנוף של התוכנית.  

טו. תת"ל  74 - שדה תעופה חליפי להרצליה, הות"ל  החליט  לקדם את חלופת 
חדרה מזרח כשדה תעופה במקום השדה בהרצליה. התקבלה התנגדותנו 

לחלופות בפולג ובעמק חפר. 
טז. תת"ל  42 - אגירה שאובה נשר, מעבר על התסקיר ועל ההצעה לאגן אקולוגי 
ולצוות  לות"ל  התייחסות  מכתב  נשלח  התחתונה  הבריכה  באזור  חליפי 
תוכנית  האגן האקולוגי  ובחינת  במיקום  שינוי  מבקשים  אנו  שבו  התכנון 

התנועה. 

 תוכניות תשתיות 1.2

צפון, באתרי ים סיורכוח,  לתחנות ארצית מתאר תוכנית -  11/ב/10תמ"א  .א
ובאתר שורק, לאיתור תוואי מתאים לרצועות הגז ותש"ן שמגיעות למתקן. 

בחינת - בות משולתשתית  לרצועות ארצית מתאר תוכנית - 3/37תמ"א  .ב
התכנון צוות עם תיאום ופגישת הערות, העברת - סביבתי הנופי הנספח 

התייחסות כוללת התוכנית האקולוגי. והסקר הסביבתי הנספח עניין ב
יוצאת דופן לחיוב לנושאים הסביבתיים.  

ג. מעבר רצף באזור נחל שקמה )מאחז(  - פגישה עם המתכננים של המעבר 
האקולוגי, לתיאום מבנה הגשר וכן סיור בשטח. 

ד. תמ"א   41 למתקנים סולאריים - בחינת מתחמים מוצעים.
ה. הרכבת לאילת - סיוע בליווי התכנון.  

להערות הועברה נית התוכה.  עזרצועת  לגבול טבעי גז חיבור - 37תמ"א  .ו
והשני בעדו שאנו אחד אלטרנטיביים: תוואים שני עם מחוזיות ועדות 

שאליו אנו מתנגדים.  

 כללי 1.3

א . נוהל תשתיות - עדכון הנוהל. 
ב. השתלמות תשתיות ארצית לעוסקים בתחום.  

ג. הרצאה בכנס תשתיות מקיימות במשרד האנרגיה.  
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. תחום קידום תוכניות  2
2018: 20בשנת  תוקף( )קיבלו שאושרו לאומים וגנים טבע לשמורות תוכניות .א

היפודרום ירח, תל מסעדה, יער בולטות: תוכניות דונם. אלף 33כ-תוכניות,  
נחל רחובות, בריכת הכיכר, נאות מלחת יבניאל, הר לונים, איער  קיסריה, 

תמנה ותל מקנה.  
תוכניות,  2018: 17בשנת  שהופקדו לאומים נים וגטבע  ורות לשמתוכניות  .ב

 אלף דונם. 105כ- 

. תחום תכנון ארצי ושטחים פתוחים 3

 מועצה ארצית לתכנון ובנייה 3.1

א. אישור סופי של רצועת קו חשמל  400 באזור רמת מנשה באופן שלא יפגע  
במרחב הביוספרי ובשמורת הטבע - נושא שטופל שנים! 

פרטי  סירות  הורדת  מדרון  לאשר  הולחו"ף  של  החלטה  ב. המועצה  ביטלה 
בצמוד לשמורת הבטיחה, לאחר ניהול מאבק ארוך בעניין. 

ג. הוחלט לקדם את רצועת קו   400 לירושלים בתוואי שמקובל עלינו.
שלא  אתרים  וגריעת  אתרים  הוספת   - כלא  לבתי  חדשה  ד. ליווי תמ"א  24 

יקודמו )כמו באזור שמורת הכפירה(.  



 

 

  

ורמת נבטים את לבחון ההחלטה על חזרה - גוריון לבן משלים תעופה דה ש.ה
דוד.  

בשפת  וחדשנית  מעניינת  תוכנית  הכנרת.  למרחב  החדשה   13 ו. ליווי  תמ"א 
התכנון שלה. 

ז. נדונה שוב  תוכנית מחצבת נשר שבליבה מערה ייחודית שהינה שמורת טבע,  
הוחלט שוב על שימור המערה הייחודית: "לעניין שמורת הטבע 'מערת איילון' 
- במערה בוצע ניטור במשך כשנה וחצי, שתוצאותיו מראות כי מערת איילון 

מהווה עדיין אתר הידרולוגי, אקולוגי וגיאולוגי ייחודי ולפיכך יש לשמרה." 

ח. ליווי עדכון תמ"א  22 באזור ואדי ערה. 

ט. ליווי תמ"א   13 באזור נתניה.

הוד  דרום  של  למרחב  חדשה  מפורטת  ארצית  מתאר  תוכנית   - י. תמ"א  1/48 
השרון. התוכנית כוללת שטחי פיתוח גדולים ושטחים גדולים וחשובים לשטח 

פתוח מטרופוליטני ושטחי גן לאומי ירקון. 

יא. תמ"א  13 לאילת - דיון במינהל התכנון שבו הוצג מסמך המדיניות לשמירת טבע 
במפר , סוכם שעדכון התמ"א יבוסס על מסמך זה ועל  תוכנית אסטרטגית 

של עיריית אילת. 

יב.  תמ"א  41 - איתורים למתקנים סולאריים וטורבינות רוח ועוד - התקיימה ועדת 
עורכים, הצלחנו להתקדם בחלק מהבעיות. 

כיום  עוסקים   .23 ותמ"א  את תמ"א  3  שתחליף  התוכנית  ליווי   - יג. תמ"א   42 
בהערות לתשריטים.

 – מעגנות בחופי הים התיכון. 3/ב/  13ליווי תמ"א/יד.  

 - ליווי תכנון מחצבת אשרת, מחצבת גולני ושדה בריר. 14ליווי תמ"א  טו.

דיונים הפרויקט, מתכנני עם תיאומים - וצפונה(  סומך )מצומת 9קטע  6כביש  טז. 
בוועדות העורכים ובוועדות התכנון. ממתינים לתסקיר השפעה על הסביבה. 

 ולנת"ע 3.2

א. אושר היישוב החדש שיזף ליד מועצה אזורית רמת נגב.  
ב. דיון לפי נוהל יישובים חדשים  ביישובים בנגב  - החלטה התואמת את עמדת 

רשות הטבע והגנים. 
מערת  טבע  ולשמורת  הירדן  כוכב  לאומי  לגן  הפיתוח  תוכנית  ג. אושרה  

הנטיפים. 
ד . דיון בהתנגדויות להרחבת מחצבת קדרים הסמוכה לשמורת הטבע. 

ה . דיון על עדכון הנחיות נספח נופי סביבתי. 
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ו . אושרה תוכנית יער הגלבוע שכוללת הרחבת שמורות טבע. 
ז. נכשלנו בהתנגדות למיקום מוקד הפיתוח בתוכנית אומגה  )1000 מ'( בגולן.  
ח. דיונים רבים, חלקם כוועדת היגוי לתוכניות שמקודמות במועצה הארצית 

וכן מתן הקלות מתוכניות ארציות.  

 ולקחש"פ 3.3

הנגב בצפון )סולאריים( פוטוולטאיים למתקנים תוכניות 20ב-דנה  הועדה .א
שהוגשה מזו אחרת חלופה שנבחרה או מהן מחצית לדחות והחליטה  

לוועדה, זאת בגין אי-התאמה למדרג תמ"א ופגיעה ברצף השטח הפתוח. 
ב . אושרה התוכנית לגן לאומי בית גוברין שכוללת ביטול כפר נופש! 

ג . אושרה תוכנית למבנים חקלאיים במטה יהודה. 
ד. הוועדה הורתה לקק"ל לתקן את תוכנית יער קריית שמונה  בהתאם לסקר  

האקולוגי כך שישמרו הבתות והמינים הנדירים 
ורשות טבע שמורת תהיה שר שגבעת הוחלט - ענבה עירוני טבע פארק .ה

הטבע והגנים תצורף למינהלת.  

 ולחו"ף 3.4

א. כלובי דגים במכמורת  - טיפול אינטנסיבי בתוכנית שכלל הגשת ערר וזאת 
בשל הכוונה לאפשר במקום הקמת מתקנים חדשניים ללא מגבלות. 

ב . אושרה תוכנית כוללנית לקיסריה שמוסיפה שמורות טבע. 
ג. ניתוח תא שטח למצוק החופי בחוף העלייה )יפו(.  

ד. היתר זמני בשימוש חורג לחניה בחוף שבי ציון, שכל תוכנית שתחליף את  
ההיתר תידרש לנושא ערכי הטבע ולשמורה המוצעת מדרום. 

ביותר  הגדולה  הגלים  )תוכנית שוברי  תוכנית שוברי גלים  לנתניה  ה. אישור 
שקודמה עד כה(.  

ו . הולחו"ף אישרה את ניתוח תא השטח להגנת המצוק בפלמחים. 

 תוכניות ותמ"ל 3.5

א. תמ"ל אופקים   1034 – טיפול בממשקים עם הנחל ושמורת הטבע.
דיון  הותמ"ל,  צוות התכנון של  עם  פגישה   – – מחנה  סירקין  ב. תמ"ל   1076 

והתייחסות פרטנית לשמירה על נחל שילה כציר ומסדרון אקולוגי. 
והטמעה של עדכון תחום  וטיפול בחלופות,  ליווי  ג. תמ"ל מג'ד אל-כרום  – 

שמורת טבע בתוכנית. 
ד. תמ"ל ג'יסר א-זרקא – סיור ראשוני עם צוות התכנון ונציגי הותמ"ל. הצגה 
של הסוגיות העקרוניות לרשות הטבע והגנים, קביעת גבול הפיתוח וקיום  

ערו  הידברות )התוכנית היא לאורך נחל תנינים בצמוד לשמורה(. 
התרחבות  כך שתמנע  לתוכנית  התייחסות   – עגול  שולחן  ה. תמ"ל אלעד  – 

מזרחה לעבר צוואר בקבוק מסדרון ארצי )צפון-דרום(. 



  

 
 
 

 

 

  

 

פגיעה  למניעת  המסדרון  חסימת  במניעת  טיפול  סבא צפון  -  כפר  ו. תמ"ל 
"בצוואר בקבוק" במסדרון האקולוגי המחבר בין אגן נחל פולג לאגן ירקון. 

ז. תמ"ל רכסים - הוגשה התנגדות שהתקבלה בחלקה.  
ים החקלאיים בשטחבינוי לצמצם טיפול - אליעזר בית 3002תמ"ל  .ח

בריכת  הטבע משמורת ולהתרחק זה( באזור אקולוגי כמסדרון )משמשים 
זיתא. 

ט . שולחן עגול תמ"ל שיבלי – דיון בתוכנית, מניעת פגיעה במסדרון אקולוגי. 
י. תמ"ל ג'דידה מכר )1058, 1059( – המשך הטמעת נושא מסדרונות אקולוגיים 

בתמ"לים.  

 הוועדה להשלמת תוכניות 3.6

הוועדה קיימה מעט ישיבות והשתתפנו כחברים 

 ועדת ערר 3.7

השתתפות בוועדות ערר רבות, לדוגמה: 

ועדת ערר - תוכנית נוף לעמק יקנעם עלית.  .א
ועדת ערר – בית חרות, מלונאות, מעונות סטודנטים ודיור מוגן.  .ב
ועדת ערר – תוכנית פארק מורד נחל קישון.  .ג

 רישוי זמין - ועדות מקומיות 3.8

א. ליווי רכזי  הרישוי במחוזות. הגיעו לרשות הטבע והגנים  338 בקשות דרך  
מערכת רישוי זמין. 

מפגשי   – בתחום  שעוסקים  התכנון  מינהל  גורמי  מול  מתואמת  ב. עבודה 
תיאום וכו'.  

ג . קידום הקמת מערכת מקוונת לנושא. ביצוע שלב האפיון. 
ד. עודכנו מינויים לוועדות המקומיות.  

במעט  שהופצו  עניין  שכבות  פי  על  זמין  רישוי  של  ה. השתתפות  בפיילוט 
ועדות. 

 כללי 3.9

או משבצות שטחי להוספת בוועדה וייצוג בדיקה - עליונה קרקעות עדת ו.א
החלפות שטחים.  

בקשות עם התמודדות והפעם - מדינה אדמות על לשמירה לנטיעות ועדה .ב
להגנת  החברה פניית בעקבות לממשלה "ש היועמאצל  עקרוני ודיון בצפון 
הטבע. 

בנושא –  OECDה  ארגון עם בשיתוף התכנון מינהל בסימפוזיון השתתפות .ג
סוגיות נבחרות במרחב הכפרי. 

ליווי תוכניות כוללניות למועצות אזוריות.  .ד
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אג  מקרקעין
הרלוונטיים גורמים וההתכנון  מינהל מול לאומיים וגנים טבע שמורות באכרזת טיפול 

הנצחה,  ואתרי מיים לאואתרים  טבע, שמורות לאומיים, גנים לחוק 22סעיף  פי על 
. שר האוצר הוא החותם על צווי האכרזה המפורסמים ברשומות. 1998התשנ"ח-

2018:אכרזת שמורות טבע וגנים לאומיים בשנת  

של  מסיבות כלל בדרך שונות, לאכרזות תיקונים ם גיש  שנה מדי לאכרזות, בנוסף 
תשתיות והרחבת יישובים.

 2018:תיקוני אכרזות בשמורות טבע ובגנים לאומיים בשנת  



אגף ארכיאולוגיה  
ומורשת 



20
18

 - יםוהגנהטבע  רשות חשבון  ין ד| 114 



   

   

   

 4,919,118של  בשטח 2018: 296שנת  ועד 1964משנת  טבע שמורות אכרזות סה"כ 
דונם.

99שנת  ועד 1964משנת  לאומיים גנים אכרזות סה"כ   212,617של  בשטח 2018: 
דונם.

 5,131,734של  בשטח 2018: 395שנת  ועד 1964משנת  וגנים שמורות אכרזות סה"כ 
דונם.

 דונם. 2018: 7,731.8סה"כ גריעת שטחי שמורות טבע וגנים לאומיים עד שנת  
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אגף ארכיאולוגיה ומורשת
בשטח בקרה ומבצע ארכיאולוגיים ולסקרים לחפירות היתרים במתן מטפל האגף 

בעת העבודה. 

59בגנים לאומיים ובשמורות הטבע התקיימו בשנת    חפירות וסקרים. 2018
כל מ"ר 5,800= אחד כל מ"ר 20במידות  לפחות ריבועים 290כ-נחשפים  

שנה לפחות.  

. אתרי חפירות 1

מחוז צפון 
HUCאחיה כהן - תבור -   כורזים )הנחלה ותיירות( 

ד"ר מיכאל איזנברג וארלטה קובלסקה – חיפה   סוסיתא 
ד"ר אליעזר שטרן – רעת   בית כנסת מרות

פרופ' אסף יסעור-לנדאו, פרופ' אילן שרון, פרופ' 
איילת גלבוע – חיפה וירושלים  

תל דור

פרופ' אסף יסעור-לנדאו - חיפה  תל דור )ים(
פרופ' רפי גרינברג – ת"א  בית ירח 
ד"ר בני ארובס - ירושלים  ארבל  

פרופ' ישראל פינקלשטיין, ד"ר מאתיו אדמס, ד"ר 
מריו מרטין ורוברט הומשר - ת"א 

מגידו

ד"ר דני שיאון - רע"ת  נחל נמר )מערות כוכים( 
ד"ר נאוה פני  כהן - ירושלים אבל בית מעכה  

HUCד"ר דוד אילן וד"ר יפעת טהרני -   תל דן 
ד"ר רפי לואיס וד"ר רונה אבישר - חיפה  קרני חיטין 

ד"ר ליאור גרוסמן - ירושלים  עין גב 
פרופ' מוטי אביעם - מכללת כינרת  בית הבק 

פרופ' עדי ארליך - חיפה   בית שערים 
פרופ' מינה וינשטיין עברון וד"ר רון שימלמי  – 

חיפה  
מערת התנור )טבון(

פרופ' מינה וינשטיין עברון וד"ר רון שימלמי  – 
חיפה 

מערת הגדי )סחול(

ד"ר חיים כהן ופרופ' מיכל ארצי - חיפה   כורסי 
ד"ר צביקה צוק, ד"ר יוסי בורדובי ' וד"ר דרור בן 

יוסף – רשות הטבע והגנים  
ציפורי )מאגרי הקשתות(

ד"ר אורי דוידובי  ועידו וכטל – ירושלים   תל קדש
ד"ר אן בודה וג'אן מישל פוסון – צרפת ליון   כוכב הירדן

ד"ר מרדכי אביעם, אילנה גונן ופרופ' ג'יימס ריילי 
סטרנג' – כנרת וארה"ב  

שיחין

ד"ר עוזי ליבנר – ירושלים   חר' אל-עיכה



ד"ר פיטר גנדלמן וחאטר מוחמד – רעת  קיסריה )קמרונות קיסריה( 
ד"ר עוזי עד – רעת קיסריה )קמרונות 

צפוניים(
ד"ר עוזי עד – רעת קיסריה )גשר צפוני(

ד"ר יוסף לי רייף, ד"ר פיטר גנדלמן, פיליפ ליברמן  קיסריה )מקדש( 
ואיילה זילברשטיין - ארה"ב 
ד"ר עמנואל ננטה – חיפה  קיסריה 

פרופ' אמנון בן תור ושלומית בכר – ירושלים  תל חצור
יאיר עמיצור - רע"ת  אושה 

מחוז מרכז
ד"ר איאן שטרן – סמינרים ארכיאולוגיים  מרשה )עסקי( 

סער גנור - רע"ת  אשקלון 
פרופ' אורן טל, ורדית שוטן וחגי יוחנן – ת"א,  אפולוניה

רע"ת ורשות הטבע והגנים 
פרופ' אסף יסעור לנדאו, ד"ר גיל גמבש, פרופ'  חוף פלמחים 

רותי שחק-גרוס 

ואהוד ארקין - חיפה 
ד"ר צביקה צוק, ד"ר אלי ינאי וד"ר דן וורנר –  תל גזר

רשות הטבע והגנים וארה"ב 
בועז לגפורד וד"ר יואב פרחי - מלח"ם ירושלים  מגדל צדק )סקר בורות 

ורשות הטבע והגנים  מים( 
פרופ' יובל גדות – ת"א יפתח שלו – רע"ת  עיר דוד )חניון גבעתי(

ד"ר קטרינה שטרייט ד"ר פליקס הופלמאייר  תל לכיש
ופרופ' אילן שרון – ירושלים

ד"ר אילת מזר – ירושלים העופל
פרופ' אהרן מאיר – בר אילן תל צפית

פרופ' שמעון גבסון וד"ר רפי לואיס – ארה"ב  הר ציון
ד"ר אורית פלג-ברקת – ירושלים  חורבת מדרס

ד"ר ג'ו עוזיאל ועוד – רעת  עיר דוד )הרחוב המדורג( 
ד"ר ג'ו עוזיאל ואורטל כלף – רע"ת  עיר דוד )בית שלם( 

פרופ' ד' פיויגר ומייקל וור  -המכון הגרמני  הר ציון )בית הקברות 
הפרוטסטנטי( 

ד"ר ענבל סאמט – ת"א  תל אפק )הארמון הכנעני( 
מחוז דרום 

פרופ' ישראל פינקלשטיין - ת"א  בורות חצ  
ד"ר מיכאל היינזלמן – גרמניה חלוצה

ד"ר גיא שטיבל - ת"א מצדה
ד"ר טלי גיני וענת רסיוק – רע"ת  עבדת

ד"ר עופר שיאון - רע"ת  מדבר יהודה )סקר( 
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ד"ר טלי גיני וענת רסיוק – רע"ת  ממשית
פרופ' ישראל פינקלשטיין – ת"א  נחל ניצנה 
ד"ר מאי גודר-גולדברג – בן גוריון   נחל הבשור )סקר( 

פרופ' גיא בר עוז,ד"ר יותם טפר - חיפה שבטה 
מחוז יו"ש 

ד"ר אורן גוטפלד – ירושלים  מצוק ההעתקים )מערה 
ליד קומראן(  

פרופ' יוסי פטריך, רועי פורת, יעקב קלמן ורחל 
צ'אצ'י – ירושלים 

הרודיון

ד"ר חיים כהן, ד"ר איתן קליין, ד"ר אמיר גנור 
ומיקה אולמן – חיפה 

קומראן 

בני הר אבן - קמ"ט  נבי סמואל 

חלוקה לפי מוסדות 
)יש חפירות שמנוהלות בידי שני מוסדות ואפילו שלושה(:  

14 רשות העתיקות  
12 האוניברסיטה העברית  
12 אוניברסיטת חיפה  
1(  וצרפת 2יה  , גרמנ4 )ארה"ב 7 משלחות זרות  
7 אוניברסיטת תל אביב  
2 היברו יוניון קולג' 
3 נים  רשות הטבע והג
2 מכללת כנרת  
1 בר אילן  
1 בן-גוריון 
1 לוגיים  סמינרים ארכיאו
1 קמ"ט 

חפירות בביצוע האגף 

 האגף ביצע חפירות לצורכי פיתוח תיירותי במערכת המים של ציפורי תוך 
השלמת החשיפה של מאגרי הקשתות וגילוי גת יין, וכן את בריכת משהד 
ובריכה נוספת שלא הייתה ידועה והן כנראה "קרונה של ציפורי". בהמשך 

נעשה שחזור פיזי של  2 קשתות מעל גת היין. 

. תגליות מיוחדות 2
סוסיתא - פתיחת תערוכה עם ממצאים מיוחדים במוזיאון הכט בחיפה. 

מהתקופה יה מועווהראשון  האומאי החליף של הארמון סף נחשף - ירח ית ב
האסלאמית הקדומה.  



 	
 	

	
	

	
 	

 	

 	

 	

מהן  מצד גרפון.  4  בקטע  הבשמים  מדרך  מיל  אבני  נתגלו  12   - הנגב  	 הר 
בעלות כתובות חשובות. 

	 נחל עמוד  - הצלת טחנת אלכסנדר מסכנת הרס. עבודת צוות שימור מחוז 
צפון.

	 תל אבל בית מעכה  - התגלה ראש פסלון יפהפה של גבר מתקופת המקרא 
- שליט או מלך?

ליד  הקשתות  מאגר  בתוך  נתגלתה  הביזנטית  מהתקופה  יין  גת   - 	 ציפורי 
מרכז המבקרים. 

	 גזר - התקיים טקס לציון סיום  9 עונות חפירה במפעל המים. 
סוסיתא - התגלה צלב מוסתר המלמד על הסובלנות הדתית של בית אומיה. 
מערות כוכים בנחל נמר - הוצאו כלי חרס שלמים מהתקופה ההלניסטית 

ממערה שבמצוק התלול. 
מהתקופה  מקרינה  חיה  בדמות  מעוטר  זהב  עגיל  נתגלה   - דוד  	 עיר 

ההלניסטית. 
לספרי  קלף  יריעות  להכין  בכדי  צבאים  צדו  העיר  שיהודי  ייתכן   - 	 שיחין 

תורה. 
	 מערת רקפת, הר הכרמל  - התגלתה העדות הקדומה ביותר )מלפני  13 אלף 

שנים( לייצור אלכוהול.
	 תל מרשה - נתגלה ארכיון נדיר של  1,000 בולות בחפירות של אחת  המערות.

 שבטה - פניו של ישו התגלו על קיר של הכנסייה הצפונית. 
נחשפה בסינון העפר  בית ראשון  מימי  'בקע'   שפכי הר הבית  - משקולת 

בעמק צורים.
 הרודיון - שמו של פונטיוס פילטוס נתגלה חקוק על טבעת חותם. 

ציפורי - נחשפו שתי בריכות עתיקות מהתקופה הרומית - אולי אחת מהן 
היא "קרונה של ציפורי"? 

	 שבטה  - התקיים כנס על המזוודה של קולט שנעלמה ונמצאה מחדש עם 
עשרות רבות של ממצאים. 

. אונסק"ו:3
לא מתקיימת פעילות בעקבות החלטת הממשלה בנידון.  

. חוות דעת ופרסומים - הפקת חומר מקצועי: 4
במהדורה בעתיקות" "חדשות והגנים הטבע רשות בעיתון חדשים פרסומים 
חדשים  גילויים מפרט העיתון לה. ומחו  לרשות רחבה ובתפוצה המקוונת 

בתחומי הארכיאולוגיה.
דפדפות, והגנים: הטבע רשות של כתובים חומרים עשרות על בקרה  

מאמרים במגזין רשות הטבע והגנים, שלטים ועוד.
הטבע רשות באתרי בארכיאולוגיה העוסקים  שלטים של ובקרה כתיבת 
והגנים. 
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. השתתפות בוועדות תכנון והיגוי וכנסים:5

גזר, הרודיון, לכיש, מנכ"ל, מור"ן פיתוח, צוות הארכיאולוגית, המועצה 
סקר מדבר יהודה, פורום דפדפות, מצדה, מגדל צדק. 

אחת  ומורשת שימור מקצועי ומערך דשיים לחואחת  מורשת ממוני ישיבת 
 חודשים. 3ל-

בנושא בעולם החשוב )הכנס ASORבכנס  בורדובי ' יוסי ד"ר של השתתפות 
השחזור של המחקר על והרצאה בדנבר ישראל( אר  של הארכיאולוגיה 

של חזית בית הכנסת בברעם. 
אורלינס בניו הבפטיסטי התיאולוגי בסמינר בורדובי ' יוסי ד"ר של הרצאה 

על ראשית הנצרות בדרום יהודה. 
העתיקות רשות של הארכיאולוגיות  לחות המשבאירוע  האגף השתתפות 

בקריה הארכיאולוגית.
לרגל "פתוח בנושא לאומיים גנים לתכנון י השנתבכנס  והנחיה השתתפות 
חפירות". 

של ברומא י בינלאוממים  מפעלי בכנס י ציפורעל  והרצאה השתתפות  
חברת פרונטיניוס.

– אדמה רעידת בעקבות ממצאים להצלת תרגיל בוצע גוברין בבית 
פרומידה.  

. שימור )בשיתוף עם אגף שימור ופיתוח – פעולות השימור נרשמו  6
   בפירוט הפעולות באגף שימור ופיתוח(

. פיתוח המחשה והסברה 7

דרך, ציוני העתיקות, רשות של חדשה זמה ביומשתתפים  והאגף החטיבה 
מורשת  בנושא ארצי אתרים אינוונטר לגבי נוספים וגופים התכנון מינהל 
תרבות.
דרך ציוני פרויקט במסגרת המקודמים הפרויקטים  כל את מלווה האגף 

המורשת ממוני בידי או מורשת תחום ראש או האגף מנהל בידי אם תמ"ר(, )
המחוזיים.  

. ועדת מורשת במליאת רשות הטבע והגנים 8

ממשיכה והגנים, הטבע רשות מליאת של משנה ועדת שהיא המורשת, ועדת 
ערך  המביאים שונים מומחים הצטרפו לוועדה סיורים. קיום כולל במר  לפעול 

מוסף למקצועיות של הוועדה.

בעבודה מדיניות קביעת תוך ושימור, ארכיאולוגיה מורשת, בנושאי דנה הוועדה 
זו.  



 	

 	 

 	

 	
 	

 	 
 

 	

 	 

 	

 	 

 	 

 	

 	

 	

. הדרכות מקצועיות וסיורים בארכיאולוגיה 9

והמורשת, הטבע לשמירת  הקרן והגנים, הטבע רשות עובדי דרך, למורי 
ומדריכי של"ח והגנים, הטבע רשות מליאת חברי ומחו"ל, מהאר  ח"מים א

המחו"ת בנושא מפעלי מים קדומים במרכז. 
בהיקף השתלמות( לגמול )המוכר ארכיאולוגיה בקורס מטה עובדי הכשרת 

 שעות. 40 מפגשים ו- 10של  
בנבי אתרים מנהלי ועם ירושלים בהרי הנגב, בהר קחים פעם  סיורים 

סמואל, בכורזים, בחצור, בציפורי, בתל רומידה ועוד. 
סיורים עם ממוני המורשת אחת לחודשיים. 

הרצאה לגן-קהילה בית שערים.  

. תיקי אתר ואינוונטר 10

לכתיבת סטודנטים 2מעסיק האגף אתר תיקי לכתיבת החוק במסגרת 
 60כ-על  ארכיאולוגי מידע נכתב כה עד אתר. תיקי של הארכיאולוגי הפרק 

110. אתרים מתוך כ-
עם ובשיתוף העתיקות רשות בהובלת הארצי האינוונטר בתכנון הוחל 

גופים שונים כולל מינהל התכנון. 
ביותר החשובים והמורשת הארכיאולוגיה אתרי 250של  רשימה הוכנה 

ברשות הטבע והגנים.  

. קרנות  11

תמ"ר  ולפרויקט פתוחים שטחים לקרנות תרומות תיקי כתיבת מרכז אגף ה
)תוכנית מורשת( של אגף מורשת במשרד ירושלים והמורשת.

כמקובל, קים תי 15הוגשו  פתוחים. שטחים קרן של ובקרה ליווי ביצע האגף 
10. מהם אושרו 

אפק, ונפור, משבטה,  הבאים: באתרים רקפת קרן של יקטים פרו 15בוצעו  
ציפורי, כורזים, ערד, ממשית, תל דן, אשקלון, גזר, לכיש ועין גדי.  

. מדיניות 12

בארכיאולוגיה והמדיניות העבודה תורת ספר של הטיוטה כתיבת השלמת 
ומורשת ברשות הטבע והגנים.  

. תיעוד אתרים 13

בידי שערים ובית הירדן כוכב כורזים, אפק, את רגילה במצלמה תיעוד 
שרה סימון. 

דיויד בידי שבטה גזר, ציפורי, ברעם, את ובהדמיה רחפן במצלמת תיעוד 
צל.  





חטיבת משאבי אנוש 
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היחידה לקידום עסקאות רכישה וחליפין של מקרקעין  

היחידה עוסקת בנושאים:

שמורות בתחום במקרקעין פרטית בעלות זכויות רכישת - מקרקעיןרכישת  
מאושרת. סטטוטורית תוכנית לגביהם שיש ו/או מוכרזים לאומיים וגנים טבע 

הטבע  רשות פתוחים, שטחים על לשמירה הקרן להחלטת ם בהתאבנוסף,  
קידום לצורך טבע ושמורות לגנים מחו  גם מקרקעין לרכוש רשאית הגנים ו

פתוחים חים ושטטבע  שמירת לצורכי וכן ושמורות גנים של והקמה תכנון 
)בכפוף להסדר מיוחד(. 

אומיים לנים  ובגטבע  שמורות בבמקרקעין  חליפין - קרקעין  משל  חליפין 
מוכרזים ו/או שיש לגביהם תוכנית סטטוטורית מאושרת.

מקרקעי רשות לבין והגנים הטבע רשות בין שנחתם נאמנות להסכם בהתאם 
מדינת עבור בנאמנות רכישת המקרקעין את מבצעת והגנים הטבע רשות ישראל, 
בעסקאות הטיפול והיבטי שלבי לכלל מקצועית הבאחרית  נושאת והיא ישראל 

העסקאות  להשלמת ועד המקדמיות והבדיקות התכנון משלב החל המקרקעין, 
ברישום בטאבו על שם מדינת ישראל בסיום התהליך.

ברישום הושלמו רכישה עסקאות 28רכישה,  עסקאות 21נחתמו  2018שנת  במהלך 
משא של שונים בשלבים היו רכישה עסקאות 200וכ-בטאבו  ישראל מדינת שם על 

ומתן.  

שנת  במהלך רקעין, מקשל  וחליפין רכישת עסקאות לקידום פעילות עם בבד ד ב
 נעשו הפרויקטים האלה: 2018

השלמת פרויקט סקר נכסים כלל ארצי באתרי רשות הטבע והגנים. 
הטבע  רשות של נכסים לניהול ממוחשבת מערכת הקמת פרויקט השלמת 

והגנים )הקמת ספר נכסים ממוחשב(. 
עדכון נוהל חליפין ורכישות של רשות הטבע והגנים ואישורו.

לרכישה שטחים של תעדוף וגיבוש פתוחים שטחים של ערכיות ניתוח  
וחליפין, בשיתוף עם מחוזות רשות הטבע והגנים וחטיבת מדע.

של  וחליפין רכישות בנושא והגנים הטבע רשות של מדיניות מסמך כתיבת 
מקרקעין.
ופרסומו. מקרקעין  עסקאות לקידום חיצונית חברה להעסקת מכרז כתיבת 
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חטיבת משאבי אנוש 
חוד את ומהווים , הציבורמול  הארגון את יצגים מיוהגנים הטבע רשות עובדי 

החנית בשמירה על ערכי הטבע, הנוף והמורשת.  

עובדי של בממשק מאוד תלוי והגנים הטבע רשות לערכי הציבור של חיבור ה
לערכים וארגונית אישית ומחויבות אחריות יצירת הציבור. עם והגנים הטבע רשות 
עיקריות  דרך אבני מהווים ומורשתה, לאר  ושייכות אר  דרך האר , אהבת של 

למימוש החזון.

מתוך ויפעל ומצוינות מקצועי ידע מוקד יהווה ברשות עובד כל כי שואפים אנו 
הגוף הינה אנוש משאבי חטיבת וארגונית. אישית ואחריות מסירות אר , דרך 

פי על וקידומו וחו טיפהכשרתו, ובתנאיו, בעובד לטיפול והאחראי המקצועי 
מדיניות הנהלת הארגון ועל פי חוק. 

ועובדי פקחים ושטח, שירותים עובדי הכולל תפקידים  של רחב מגוון ברשות 
הרצון  הוא ביניהם המאחד הגורם בכירים. ומדענים מקצועיים מטה עובדי תרים, א

לשמור על הערכים למען האר  ולמען הדורות הבאים.

עובדים, 1,700כ-שיא  ובמתארי בממוצע עובדים 1,400לכ-מענה  נותנת החטיבה 
לרשות כן כמו יומיים. ועובדים זמני במעמד קבוע, במעמד עובדים הכוללים  

 מתנדבים הפרושים במחוזות רשות הטבע והגנים ובמטה בירושלים. 1,000כ-

עבודת חטיבת משאבי אנוש נסמכת על כמה בסיסים חוקיים:  
 1951.חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-.1
תקנות שירות המדינה )התקשי"ר(. .2
 2012.החוק להגברת האכיפה, תשמ"ב-.3

4. הסכם 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. 

5. חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה,  
תשנ"ח- 1998.

 1955.חוק הגנת חיית הבר, תשט"ו-.6

העקרונות המנחים את עבודת חטיבת משאבי אנוש 
1. טיפול בפרט: טיפול בפיתוח, קידום, הכשרה, רווחה ותנאי העסקה של  

העובדים. 
2. טיפוח מקצועיות בניהול ההון האנושי. 

3. יושר מקצועי וכללי עבודה תקינים והוגנים. 
4. מיסוד תהליכי תכנון ופיתוח ההון האנושי וחשיבה ארוכת טווח. 



 

 

5. שיפור השירות לעובדים. 
קידום שיתופי פעולה עם גורמי המטה, המחוזות, נציגות העובדים וגורמי  .6

חו . 
גמישות וביזור תוך ניהול בקרה. .7

נתוני כוח אדם
עובדים שונים: וסטטוסים ממגזרים עובדים מועסקים והגנים הטבע ברשות 
ומספר  לאומי, ושירות שירות שנת צעיר, צוות מדריכים, יים, יומעובדים  קבועים, 

לא מבוטל של אזרחים הנוטלים חלק בפעולות התנדבותיות.

המועסקים של בתנודות כך ובשל עונתיות מתאפיינת והגנים הטבע רשות עבודת 
תקופת דצמבר-ינואר, בחודשים בחורף השפל תקופת השונים: השנה בחודשי 

בסוכות ישראל במועדי שיא נקודות שתי עם מאי-ספטמבר, הקי  בחודשי שיא 
גדולים והגנים הטבע רשות באתרי ונופשים המבקרים מספרי שבהם ובפסח,  
במיוחד. 

השוואת כמות העובדים לפי עונות השנה 
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מספר העובדים - ממוצע שנתי לפי מחוזות: 

מספר עובדים עונתיים לפי מחוזות: 

מספר העובדים בתקופות שפל ושיא - ינואר לעומת מאי )חודש השיא(: 



 

 

  

  

  

קליטה  שמשמעותה יומיים, בעובדים 30%מ-ביותר  עלייה נרשמת השיא בעונת 
והפסקות עבודה לעובדים המתבצעות באופן תדיר ושוטף. 

פרישה וסיום העסקה

 עובדים. 210במהלך השנה החולפת הסתיימה עבודתם של  

סה"כ עובדים  סיבת הפסקת עבודה 
התפטרות  94
פיטורין  92
סיום עונה  369
פרישה לגמלאות  24
סכום כולל  579

מרכזי חינוך, הסברה והדרכה

לצד פועל מחוזות בוהגנים הטבע רשות של והדרכה הסברה חינוך, מרכזי  ב
שירות בנות חיילות, מורות משולבים שבו צעיר צוות גם הקבוע ההדרכה וות צ

להדרכה  הכשרה י קורסעובר  הצוות גיוסם. לפני שירות בשנת וצעירים לאומי 
צעירים  22של  הדרכה רישיון מקבלים שבסיומם ים חודששלושה  פני על נמשכים ה

בהתפלגות הבאה:

6שירות לאומי -  

 6שנת שירות –  

התנדבות ועבודה עם הקהילה:

והגנים הטבע רשות מסתייעת הקהילתית, והעבודה האכיפה פעולות במסגרת 
אלו  מבין והגנים. הטבע רשות ערכי לטובת מזמנם לתרום המעוניינים באזרחים 

אנו מבחינים בשלוש קבוצות של סיוע קהילתי: 

בפעולות האזורי הפקח תגבור - והאכיפההפיקוח  בערוץ מתנדב פקח/סייר .א
לסייע היכול נוסף" עיניים "זוג לשמש תפקידו מהות נדב"(. מת)"סייר  סיור 

חל  חיים. בעלי על והגנה הטבע שמירת למען בפעילות הפקח של לעבודתו 
איסור לבצע עבודות פיקוח ואכיפה בהתנדבות. 

רשות של וההסברה ההדרכה פעילויות תגבור - וקהילהקהל  בערוץ מתנדב .ב
הטבע והגנים, תחזוקה וטיפוח אתרים.  

מדע, פעולות בביצוע המרחבי לאקולוג סיוע - ומדע קולוגיה  אבערוץ  מתנדב .ג
מחקר וממשק. 
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וים ומלוהמסייעים  איש 100מהם  איש, 500כ-על  עומד בממוצע המתנדבים מספר 
עיקר בעוסקים  אשר איש 400וכן  מבצעים שהללו אכיפה בפעולות הפקחים את 

בשנים  ולחזק להרחיב מעוניינים שאנו מגמה ובשמורות, בגנים הדרכה בפעולות 
הקרובות.

 התמקדה חטיבת משאבי אנוש בנושאים המרכזיים 2018בשנת העבודה  
הבאים:

להסכם מצילים קליטת השכר, תוספות יישום - הקיבוצי  ההסכם יישום 
קיבוצי, אפיון הסכם סטודנטים, טיפול בוותק הבראה.

הטמעת השימוש בדיווח נוכחות באמצעים טכנולוגיים. 
תקשורת מקוונים, בטפסים שימוש - ארגוני  פנים פורטל הטמעת המשך 

פנים ארגונית, המשך העלאת מודול חטיבות.
גיוס, מודול , עבודהסידור  מודול - מלם  במערכת מודולים הטמעת המשך 

תלוש חכם.
בים עובדים כנס – עובדים ומחוברות תרבות תוכנית של לפועל הוצאה 
עם  הקשר הידוק א'. כיתה ילדי בוגרים, טיול עובדים, ילדי קייטנת המלח, 

פורשים, אירועי פורים, שי לחג, טו בשבט, ערכות אבלים ועוד. 
יישום מדיניות בנושא מתנדבים והתנדבות. לרבות מתן מענה טכנולוגי. 
אפיון מענה טכנולוגי להערכת עובדים וביצוע משוב - מערכת נמלה+.

הדורשים ממגזרים עובדים לקליטת החוק הוראות יישום - מגוונת  העסקה 
ייצוג הולם )בעלי מוגבלות, אתיופים, דרוזים(. 

ליווי עובדים ומתן מענה לעובדים במצבי מצוקה ומיצוי זכויות. 
טיפול ויישום קופות פנסיה וביטוחים.

ביצוע מסלול הכשרה מלא לתחומי הליבה.  

פירוט העשייה על פי נושאים אגפיים: 

נושאי כוח אדם: 

 גיוס איוש וקליטה של משרות חדשות ופנויות. 
טיפול בסיום העסקה ופרישה.

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

 הסדרת נוהלי העסקה ברשות ובקרתם.
 בקרת התקינה הנדרשת באתרי רשות הטבע והגנים, מטות  המחוזות ומטה  

הרשות. 
 טיפול בשינוי המבנה הארגוני ביחידות השונות. 



   

 	

	

	

איוש משרות:

מתמיד. למעמד  משרות לאיוש קורא קול 26ובנוסף  מכרזים 105בוצעו  2018בשנת  

להלן מוצג פילוח גיוס ואיוש משרות: 

כמות מכרזים  סוג המכרז 
פנימיים  52
חיצוניים  53
26 קול קורא לעובדים יומיים 

ממעמד שעברו דים עובהארגון,  מתוך עובדים יד לתפקנבחרו  מהמכרזים בחלק 
מתפקיד ועברו במכרז שזכו חודשיים עובדים או בתקן, חודשי למעמד יומי 

לתפקיד. בחלק מהתפקידים נבחרו עובדים במכרז.  

להלן התפלגות עובדים חדשים לפי מעמד:

 עובדים עברו למעמד מן המניין. 20 עובדים חדשים ו- 71נקלטו  

ביצוע  2018 נושא 
מס עובדים חודשיים שנקלטו  71
מס עובדים שעברו למעמד מן המניין  20
מס מתנדבים חדשים  425
539 מס קליטות עובדים ארעיים 

כחלק משיפור ההליך לאיוש משרות עברו המועמדים אבחונים במכוני מיון )בחלק 
מהמכרזים(.  

בנוסף נתן האגף מענה לנושאים שונים כגון: 

טיפול ב- 7 הליכים משפטיים בבית הדין לעבודה

טיפול ב- 7 ועדות פריטטיות

טיפול ב- 2 בדיקות תלונה בגין התעמרות

אג  ארגון והכשרות:
התוכנית הארגון. של הליבה מקצועת של הדרכה קורסי של לפועל הוצאה 
ומנהלי לפקחים מבואות קורס חדשים. לעובדים אוריינטציה  ימי כללה 

אתרים. קורס המשך למנהלי אתרים וקרס פיתוח להנהלה בכירה.
 ביצוע מסלול הכשרה מלא לתחומי הליבה – אוריינטציה, מבואות, מנהלי 

אתרים, אכיפה, מנהלי ביניים, הנהלה בכירה ועוד.  
 יישום תוכנית הדרכה למניעת הטרדה מינית באמצעות לומדה. 
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 קורס הכשרה למנהלי מחו"ת, רכזי קהילה ורכזי הדרכה. 
קורס מנהלי מתנדבים. 

 סדנאות חוסן וזיהוי מצבי מצוקה אצל עובדים. 
 השתלמות מצילים לקראת עונת הרחצה. 

 קורס אקסל לעובדי מטה. 
 ליווי, מעקב ובקרה שוטפת לעובדים שקיבלו מלגות ללימודים אקדמיים.

לגמול  היוצאים לקורסים המוכרים  לעובדים  ובקרה שוטפת  ליווי, מעקב 
השתלמות.  

יישום תוכנית נסיעות לחו"ל. 
 המשך אפיון מודול הדרכה במלם. 
הכשרת עובדים לקראת פרישה.

הדרכות בנושא דיני עבודה, בריאות העובד, התעמרות  בעובדים  – ברמה 
מחוזית. 

 אישור נוהל הדרכה והכשרות.
ליבת  במקצועות  אקדמיים  במסלולים  ולהתפתח  ללמוד  עובדים  	 עידוד 
הארגון ובכלל זה לימודי ארכיאולוגיה, לימודי אר  ישראל, תיירות, שימור, 
גיאוגרפיה, קרימינולוגיה, מדיניות ציבורית וכו'. השנה אושר  ל-52 עובדים 
תואר  ללימודי  שיצאו  עובדים   26 מהם  גבוהים,  לימודים  לצאת  ללמוד 

ראשון.
קורס  תכנון,  קורס  ערבית,  קורס  חדשים:  הכשרה   הקמת וביצוע  קורסי 

שמירת טבע ועוד, ובכלל זה הכרתם כמזכים לגמול השתלמות.
 ייצוג העובדים בוועדת גמול ההשתלמות לעובדים המנהליים.  

 קרן קיסריה – יישום הסכם מלגות ללימודים אקדמיים. 
 851 עובדים עברו הכשרות מקצועיות בקורסים פנימיים וחיצוניים המזכים  

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

על פי כלי השיט שברשותנו. 
שמירת כשירות מקצועית בנושא מע"ר, עבודה בגובה, כיבוי, נהיגה, שימוש  

בנשק. 
התקיימו מגוון השתלמויות והכשרה לציוד הניתן לעובדי השטח.

 עידוד עובדים להשתתף ולהרצות בהשתלמויות בחו"ל  בנושאי התמחותם 
תאורה,  השפעות  פולשים,  מינים  ים,  צבי  ימיות,  טבע  )ממשק  שמורות 

שמירה טבע, אמנות וכו'(. 



 	

	

	

	

	
	

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

מימון  המעניקה  הממשלתית  מעגלים"  "קרן  עם  הפעולה  שיתוף  	 המשך 
 ,50 גיל  מעל  שהינם  שוחקים  במקצועות  המועסקים  לעובדים  להדרכה 
ולעובדים  שצברו  20 שנות 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  אקדמיים. 

	 האחדה בהכשרות ארגוניות המתבצעות במחוזות שונים.
וכשירות  הסמכה  ימי  ובכללם  הדרכה  ימי  מ-30,000  למעלה  	 התקיימו  

העובדים והשתלמויות בדגש חברתי.
ולמידה באמצעות העמותה לקידום מקצועי "שחר און" לעידוד   הכשרות 
העמותה  בקורסי  השתתפו  עובדים  עובדים. מעל  400  והשכלת  הכשרה 
השתתפו בסמינרים   עובדים  מקורס אחד,  400  ביותר  השתתפו  מרביתם 
מקצועיים באר  וכ-120 עובדים יצאו לסמינרים בנושא "משואה לתקומה"  

שהתקיימו בגיאורגיה וברומא. 

מחלקת רווחה: 

פעילות רווחה סוציאלית

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

	 המחלקה מתמקדת בטיפול בעובדים הנמצאים במצב חריג המשפיע על 
כגון: במחלה ממושכת,  וסיוע.  נזקק לתמיכה  והוא  המשך עבודת העובד 
תומכת  המחלקה  ממושכת  מחלה  בזמן  ועוד.  העסקה  סיום  פטירה, 
בהיבטים סוציאליים ומענה לצרכים לעובד ולמשפחתו  – טיפול בזכויות 
כיום נמצאים  כ- 10  לצערנו  ותאונה.  או מחלה  במצוקה  השוהים  עובדים 
עובדים במחלה ממושכת  ו-7 עובדים באובדן כושר עבודה. הטיפול כולל 
ביקורי חולים, מיצוי זכויותיהם בקרנות הפנסיה ובחב' הביטוח, טיפול מול  

גורמי רווחה, רשויות מס הכנסה ועוד.
	 בנוסף מטופלים  כ- 10 מקרים סוציאליים חריגים,  וכ-35 מקרי סיוע  טופלו  

בקרן עזרה הדדית.
הרווחה  שירותי  עם  הפעילות  בהרחבת  	 בשנת  2018 התמקדה  המחלקה 

ומרכזים אחרים לצורך מתן מענה טוב יותר.
	 ליווי אישי וצמוד לעובדים ובני משפחה השוהים במצוקה או במצב  כלכלי/ 

רפואי מורכב, מיצוי זכויותיהם בבתי השקעות, שירותי הרווחה ועוד. 
 ביקור חולים או ניחום אבלים בבית העובד או בבתי חולים.

 בנוסף תפקיד הצוות לטפל בהליך סיום עבודה בזמן פרישה או ל"ע מוות 
פרשו  הביטוח. בשנת  2018  חברת  מול  שכר  ההיבט הסוציאלי  ותנאי  מן 

כ- 24 עובדים )יומיים, הבטחת הכנסה וחודשיים( פרישת חובה.
כלכלית  במצוקה  הנמצאים  לעובדים  וסיוע  מענה  גם  נותנה  	 המחלקה  





חטיבת משאבי אנוש 





 	

 	  

 	  
 	

 	

 	

 	
 	

 	
 	

 

במסגרת קרן פנימית להלוואות וקרן עזרה הדדית, המנוהלת ביחד עם ועד  
העובדים.

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

הסכם  חידוש  כולל  הטיפול  ההסדר,  מנהלת   – לביטוח  סוכנות  	 תמורה 
חידוש  הכוללים  קולקטיב  ביטוחי  והפעלתו.  ההסכם  יישום  התקשרות, 
כושר  אובדן  בתביעות  טיפול  ביטולים,  מכרזים, הצטרפויות,   הסכמים, 

עבודה, ריסק ובריאות וביטוח תאונות אישיות.

פעילות תרבות ורווחת הפנאי 

לקידום העמותה במסגרת ובחו"ל באר  מקצועי בסמינר וטיפול ארגון  
מקצועי. 
14-7לגילאי בקייטנה השתתפו ילדים 110– עובדים ילדי קייטנת ארגון 

 2018.בחודש אוגוסט  
2018.אוגוסט  בחודש 17-14לגילאי  בוגרים בטיול השתתפו ונערות נערים 42

נציבות  של המצטיין העובד בפרויקט והשתתפות מצטיינים עובדים בחירת 
שירות המדינה. 

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

נישואין,  העובדים: וילדי עובדים של אישיים לאירועים שי מתנות לוקת ח
הולדת בן/בת, בר מצווה/בת מצווה. 

מתנות לחגים )ראש השנה, ט"ו בשבט ופסח(.
עובדים ולילדי א' לכיתות לעולים שי וחלוקת עובדים לילדי אירוע  

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

משלוחי כרטיסי ברכה לאירועים אישיים ולחגי העדות השונות. 
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 ניות הציבור וחוק חו ש המידע 
שהינו מעשה בכל הציבור לרשות העומדת זמינה כתובת מהווה הציבור פניות 

לא הבעיה המתלונן, לדעת בהם, במקרים בעיקר והגנים, הטבע רשות באחריות 
רואה  והגנים הטבע רשות עוול. לו נגרם כי חש הוא כאשר או פתרונה על באה 

בפנייה, בתלונה או בבקשה כלי חשוב להפקת לקחים ברמה מערכתית.

פניות לניהול מערכת שהיא CRMמערכת  דרך בלו התקהפניות  עיקר 2018בשנת  
הציבור. 

בלבד אחד גורם די ביומנוהלת  מטופלת להיות צריכה תלונה כי מאמינים אנו 
ניתן CRMה-מערכת  באמצעות כי היא המטרה ם. שוניגורמים  בידי במקביל ולא 
באותו כפול טיפול יימנע וכך מסוים גורם בידי מטופלת תלונה האם לראות יהיה 
הגורמים כל בין מלא ותיאום לסנכרון להביא CRMה-מערכת  מטרת כאמור, פונה. 

המטפלים בתלונות במטה ובמחוזות. 

ייהנה  כולו המשרד ודה  ייעואת  תמלא אכן CRMה-מערכת  כי לקוות רוצים אנו 
מפירותיה.

באתר המקוון הטופס באמצעות מתבצעת למידע בקשה או פנייה תלונה, הגשת 
רשות הטבע והגנים. 

עם לפונה המענה זמן לקיצור בהתמדה לפעול תמשיך הציבור פניות יחידת 
להתמיד נמשיך לפנייה. המענה ובאיכות בטיפול, המקצועיות רמת העלאת 
מערכתי,  טיפול או שינוי הדורשים הפניות מן העולים הנושאים והטמעת בלמידה 

תוך העלאת רמת השירות לציבור הרחב. 

 יום. 30ממוצע הזמן מאת קבלת הפנייה עד לתום הטיפול: כ-

בהליך ושיטתי. מסודר באופן והתמסד נבנה ור הציבבתלונות הטיפול תהליך 
שנת כל בתום בהן. הטיפול אחר ומעקב רישומן התלונות, לקבלת מסודר עבודה 
עיבודם התלונות, על הנתונים כלל איסוף פרי שהוא שנתי דו"ח מתפרסם עבודה 

2018לשנת  הדו"ח הליקויים. לשיפור והמלצות מסקנות הסקת לשם וניתוחם 
הנושאים שהתקבלו, התלונות סך-כל מצב הצגת - עיקריות מטרות שלוש משרת 

בעיות מוקדי סימון ליקויים, ולתיקון לשיפור וליות תפעהמלצות  גזירת והיחידות, 
ברמה  לקחים ופקו הרבות  תלונות לגבי לבעיות. פתרון במתן נקודתי סיוע לגיבוש 

האישית והארגונית. 

התחום מתחלק לשלושה חלקים עיקריים:
שהנה  מפעולה  הימנעות  לפעולה,  המתייחסת  פנייה 
לכאורה בניגוד לחוק, או ללא סמכות חוקית או  בניגוד  

למחויבות הארגון או בניגוד לנוהלי הארגון.

תלונות:

מידע, סיוע, ערעור על החלטה.בקשה לשירות,   פניות: 



בקשה לפי חוק חופש המידע:  
    
    
    
    
    

  

את  קובע  התשנ"ח-1998,  המידע,  חופש  חוק 
זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות  
בו. הסייגים   ציבורית, בכפוף לסייגים  שפורטו 
זכויות   לבין  המידע  חופש  בין  לאזן  נועדו 
ואינטרסים שונים כגון ביטחון המדינה,  שמירת  

הפרטיות, סודות  מקצועיים ומסחריים וכו'.

למשרד, המגיעות ובקשות תלונות פניות, לאלפי שנה בכל משיב הציבור פניות 
ציבוריים, גופים ממשלתיים, משרדים המבקרים, קהל הרחב, הציבור בשם 

להגנת  השר לשכת ישראל, בכנסת הציבור פניות ועדת ינה, המדמבקר  עמותות, 
הסביבה ועוד.

 פניות, תלונות, הצעות ובקשת למידע. 2,000 התקבלו כ- 2018בשנת  

שאלות,  הן משליש ויותר ובקשות, בטיחות השירות, בנושא מהפניות כמחצית 
רעיונות והצעות בנושאים ערכיים.

היקף אודות הנתונים הציבור פניות מערכת של חדשה כניסה בעקבות  השנה 
הפניות מדויק יותר. 

 30%וכ-אלקטרוני(  דואר פקס, )דואר, בכתב הגיעו שהתקבלו מהפניות 70%כ-
באמצעות הטלפון. 

 מסך התלונות נמצאו מוצדקות. 10%כ- 

הנושאים העיקריים שלגביהם התקבלו פניות/תלונות/בקשות למידע  
)במטה ובמחוזות(: 
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חופש מידע: 

מהעשייה חלק היא והגנים הטבע רשות בידי דע המיחופש  חוק הוראות ישום י
2017בשנת  מידע לקבלת הבקשות המודעות. ולקידום הציבור לשיתוף הנוגעת 

לקבלת הגדל הציבורי וצורך במודעות לעלייה הנוגעת רבה במורכבות התאפיינו 
היחידה של האינטרנט לאתר הצטרפה והגנים הטבע רשות כך, לשם ידע.  מ

הממשלתית לחופש המידע.

יום 30תוך  נענו כולן כמעט בקשות, 71והגנים  הטבע לרשות הוגשו 2018בשנת  
מעת קבלת הפנייה.  

להלן פירוט אופן הטיפול בבקשות: 

מספר 
64 רשות הטבע והגנים מסרה את המידע המבוקש בהתאם לחוק 
מסיבות  מידע למסירת הבקשה את דחתה והגנים הטבע רשות  6

המנומקות בסעיפי החוק 
- הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה 
1 הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה 
- המבקש  אולם נענתה )הבקשה הסתיים טרם בבקשה הטיפול 

נסגרה( לא  ולכן נוספים נתונים לדרוש בקשה אותה על משיך ה
סה"כ  71
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התפלגות מקור התלונות: 

באורח קבע, מתקבלות בפניות הציבור תלונות מגורמים שונים:

בעלי דין: 

מיחידות שירות ים מקבלאשר  המערכת של הלקוחות הנם כוחם ובאי דין בעלי 
להתנהלות או עמי חד-פלאירוע  רוב פי על נוגעות אלה מגורמים תלונות השטח. 

 2018בשנת  למלין. ישירות ומשיבים בדיקה עורכים אנו מעובדיה. מי או המערכת 
התקבלו עשרות פניות. 

נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה:

תלונות אחריותנו. בתחום נמצאות אשר תלונות להתייחסותנו מפנה הנציבות 
לתלונות דומה ופיין אטבעי  באופן כן ועל דין בעלי בידי הנציבות לידי מגיעות אלה 

רשות של ועמדתה התייחסותה להעביר נדרשים אנו לעיתים, לעיל. המתוארות 
בנציבות. התלונה של בירורה במהלך עולות אשר עקרוניות לסוגיות והגנים הטבע 
 התקבלו עשרות תלונות בנושאי אכיפה, שירות ונהלים. 2018בשנת  

המשרד להגנת הסביבה: 

במשרד הציבור פניות מחלקת או הסביבה להגנת השר לידי מגיעות אשר לונות ת
הללו התלונות רות מועברוב,  פי על והגנים. הטבע לרשות ונוגעות הסביבה להגנת 
מעביר המקרים וב וברישירות  למלין משיב הציבור פניות לטיפולנו. מלא באופן 

 התקבלו עשרות פניות. 2018העתק מתשובתו אל המשרד להגנת הסביבה. בשנת  

מכתבי תודה: 

התקבלו  2018בשנת  והערכה. תודה מכתבי גם ישנם לעיל, שצוינו הפניות ין ב
עשרות מכתבים מעין אלה. 





אגף תקשוב   
ומערכות מידע 



 

 	
 	
 	
 	

 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

 	

אגף תקשוב ומערכות מידע  

 SAVE. תוכנית טבע  1

 רקע 1.1

שגובשה הרב-שנתית המחשוב אסטרטגיית של יישומה נמשך 2018שנת  במהלך 
פיתוח מותאמות, מדף וכנות תשל  אינטגרציה על התבססה אשר 2014, בשנת 

Priority ERP. מערכות ייעודיות ותחזוקה עצמאית של מערכת ה- 

מערכות של טמעה וההההתאמה  את להוביל המשיך מידע ומערכות תקשוב אגף 
יישומים של עצמאי ההפיתוח  את מכרזיים, בהליכים זכו אשר ספקים של מדף 

שהחלו המערכות תחזוקת ואת קודמות בשנים רו שנבחהתשתית  כלי באמצעות 
לפעול.  

 פרויקט האינטגרציה 1.2

. תחזוקת מערכות1.2.1

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

. מערכת לניהול פרויקטים הנדסיים של רמדור 1.2.1.1

קשר שוטף עם ספק המערכת. 
מעקב ובקרה אחר פעילות התחזוקה של המערכת. 

ניהול דרישות לשינויים ולשיפורים במערכת. 
תחזוקה וייצוב של הממשקים בין מערכת רמדור למערכת פריוריטי. 

. מערכת שכר, משאבי אנוש ונוכחות של מלם-שכר 1.2.1.2

קשר שוטף עם ספק המערכת. 
ניהול תוכנית העבודה לפיתוח מודולים הכלולים בתכולת הפרויקט. 

מעקב ובקרה אחר פעילות התחזוקה של המערכת. 
תחזוקת ממשקים בין מערכת משאבי אנוש לפריוריטי. 

הכנסת מודולים חדשים במלם שכר 
הכנסת אפליקציה )יישומון( חדשה לדיווח נוכחות 

הכנסת מערכת להערכת עובד 

. מערכת לניהול נכסים וסקר נכסים1.2.1.3

במהלך  לאוויר עלתה והגנים הטבע רשות נכסי לניהול המידע מערכת 
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הנכסים, סקר נתוני הטמעה. והמשך תחזוקה לשלב ועברה 2017
ונשמרים המערכת לתוך הוזנו 2018, של הראשון ברבעון שהסתיים  

הספק בידי בוצעה והגנים הטבע רשות נכסי של גיאוגרפית שכבה ה. ב
ניהול מערכת עם GISה-מערכת  של קישור ומאפשרת  הסקר בתום 

הנכסים. 

. מערכת קופות ומערכת לניהול מכירות1.2.1.4

הקופות, כל הארגונית. הקופות מערכת החלפת הושלמה 2018במהלך  
של למערכת וריפון ממערכת הועברו והגנים, הטבע רשות אתרי בכל 

קופה כל לצד המכירות. מערכת להקמת במכרז שזכו אידאה, חברת 
 PCI. הותקן מסופון אשראי, כמתחייב מתקן 

בוצע תהליך של שיפור ניכר בשירות לאתרים בשישי, בשבת ובחג.
מערכת ביצועי את מאוד ששיפרו גרסאות כמה שוחררו השנה במהלך 
במסופונים התקלות מספר את לאפס כמעט הקטינו וכן הקופות  

8-2. תקלות בסופ"ש ל- 60-40ובקופות מ-
החדה  ה הירידעל  שהשפיעו ואשראי, תקשורת שינויי בוצעו כן כמו 

במספר התקלות.
מענה  שנותן חדש, מקוון מכירות אתר הקמת פרויקט הושלם בנוסף, 

כולל לכלל המוצרים והשירותים שמספקת רשות הטבע והגנים. 

אתר אינטרנט תדמיתי

ניצול ותוך והגנים הטבע רשות של הנוכחי האינטרנט אתר של התיישנותו עקב 
רשותי אינטרנט אתר פותח החדש, המכירתי האינטרנט באתר המוצעים משאבים 
הנוכחיים לצרכים מענה לתת היכולה מתקדמת בטכנולוגיה חדש, )תדמיתי( 

והעתידיים של רשות הטבע והגנים.  

. פיתוחים עצמאיים1.2.2

ותחזוקה פיתוח המשך ולשם חדשות ייעודיות מערכות של הקמה לצורך 
התקשרויות יים לקהמשיך  מידע ומערכות תקשוב אגף קיימות, מערכות של 

לקבלת שירותי פיתוח ותחזוקה מספקים חיצוניים, כמפורט להלן.  

 לניהול כספים, תקציבים ומלאי Priority ERP. מערכת  1.2.2.1

במפתחים ייעות הסתותוך  והגנים הטבע רשות של מובילה מישמת באמצעות 
ושיפורים ינויים שחדשים, פיתוחים השנה במהלך בוצעו FBC, חברת של 

וסדר דרישות י פעל  והגנים, הטבע רשות של הלוגיסטית-פיננסית במערכת 
)יישומון( יקציה אפלהוכנסה  היתר בין ומינהל. כספים חטיבת של עדיפות 

ומודולים  השונות המערכות בין סדור ממשקים תהליך בניידים, פריוריטי של 
שונים. 



 

 

 

 

. מערכת תיקי חקירה לחטיבת אכיפה1.2.2.2

תיקי מערכת עבור פיתוח והמשך תחזוקה פעילויות בוצעו השנה במהלך  
חקירה )"כוורת"(, הפועלת במטה ובמחוזות רשות הטבע והגנים. 

. מערכת היתרים 1.2.2.3

מענה נותן 2016, בסוף שהופעל והגנים, הטבע רשות של ההיתרים פורטל 
של האינטרנט אתר מתוך נגיש הפורטל אים. נושבמגוון ם להיתרילבקשות  

)"צופית"( גונית פנים-ארלמערכת מועברות והבקשות  והגנים, הטבע רשות 
ומטופלות בידי עובדי חטיבת האכיפה.

שאר  של ופיתוח אפיון וללת הכגדולה  מערכת גרסת שוחררה 2018במהלך  
ההיתרים וכן התקדמות טכנולוגית במודולים חדשים. 

. מערכת למתן רישיון ציד1.2.2.4

הרחב, מהציבור ציד לרישיון בקשות לקליטת מהיר פתרון מומש השנה במהלך 
חוצות  למערכות וממשק "צופית", במערכת דומים מנגנונים על הישענות תוך 

ארגון שונות. 

. הפורטל הארגוני 1.2.2.5

הטבע רשות של הארגוני הפורטל לאוויר הועלה 2017של  השלישי ברבעון 
בידי SharePoint, בסביבת הוקם הפורטל "פורטבע". לכינוי שזכה והגנים, 

חברת מלם. 

 נמשכה והורחבה הטמעת הפורטל. 2018במהלך  

. מערכת לניהול מסמכי ועדת המכרזים 1.2.2.6

"כלנית" מערכת עבור פיתוח והמשך תחזוקה פעילויות בוצעו השנה במהלך 
המערכת רזים. המכועדת  של העבודה בתהליכי הקשורים מסמכים לניהול 

 Know-Edge.פותחה בידי חברת  

. מערכת לטיפול בפניות ציבור1.2.2.7

בסביבת פועלת הציבור, בפניות לטיפול המערכת הורחבה 2018במהלך 
 .Dynamics CRM  השונים גורמים האל הפניות בניתוב מסייעת המערכת

ברשות, ושולחת תשובות אל הפונים באמצעות דוא"ל. 

BI. מערכת  1.2.2.8

תיקי  למערכת גם וקושרה )קליק-סנס( BIה-מערכת  הורחבה השנה במהלך 
חקירה ולמערכת הקופות החדשה והוטמעה למנהלי האתרים. 
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GIS .2 מערכות מידע גיאוגרפיות - 

 רקע 2.1

המתבססות  לעבודות המרכזי המקצועי הגורם הוא אקולוגי גיאוגרפי מידע מרכז 
ולוגיים, אקנושאים  במרחבי  למידע הקשור בכל ומטפל GIS, ה-טכנולוגיית על 

עיקריים: מורכבת מכמה עוגנים היחידה עבודת ואכיפתיים. גיאוגרפיים תכנוניים 
יישומים,  פיתוח וחומרה, תוכנה נתונים, ולניתוח לעיבוד מומחיות מידע, ניהול 

קביעת סטנדרטים, הדרכה ותמיכה. 

 GovMap ארגוני ומערכת GIS שרת 2.2

 נמשכו פעולות התחזוקה והפיתוח של מערכת 2018. בשנת  2.2.1
GovMap המערכת משמשת את כלל עובדי רשות הטבע והגנים .

באופן שוטף, מאפשרת גישה נוחה ויעילה למידע הגיאוגרפי הארגוני  
ומספקת יישומים ייעודיים שפותחו עבור רשות הטבע והגנים. 

. תשתיות ותקשורת 3

 אבטחת מידע 3.1

אבטחת  נושאי במכלול בטיפול משמעותית מדרגה קפיצת עה בוצ 2018במהלך  
והחל חדשה מדיניות הוגדרה לרשות. מידע אבטחת מנהל וגויס ברשות ידע מ

 2019.בשנת  גבוהה בעדיפות להיות ימשיך מידע אבטחת נושא יישומה. תהליך 

 תמיכה ותחזוקה 3.2

התשתיות צוות ופעילות מלם, חברת של השירות מערך שודרג השנה במהלך 
מנהל מעבר ולל כוהגנים,  הטבע רשות למשרדי מלם חברת ממשרדי הועברה 

האתר מטעם מלם.  

בוצעו שדרוגים שוטפים של מחשבים ניידים ונייחים בהתאם לצרכים. 

 שדרוג תשתיות 3.3

ומערכי מידע אבטחת מנגנוני שרתים, תשתיות: לשדרוג ארגוני מהלך בוצע 
למדיניות התאם בבוצעו  מידע, אבטחת בהיבט בעיקר נוספים, שדרוגים אחסון. 

אבטחת המידע.  

 ארגוני באתרים WIFI פריסת 3.4

הפרויקט העובדים. לשימוש אתרים, 14בכ-ארגוני  WIFIמערך  פריסת החלה 
 2020-2019.יושלם בשנת  



 
 

 2019. דגשים לשנת העבודה  4

SAVE סיום תוכנית טבע 4.1

ובשנת  הראשונית בגרסתו 2010ב- שהחל  יקט הפרואת  סיים להיא  התוכנית 
שנת של האחרון ברבעון לסיום: המתוכנן הזמנים לוח השנייה. בגרסתו 2014
שו"שים, ופיתוח תחזוקה להמשך יעברו התוכנית רכיבי מכלל  מכן לאחר 2019. 
ובהם:  

4.1.1. מערכת   Priority ERP לניהול כספים, תקציבים ומלאי.

4.1.2. מערכת ניהול פרויקטים. 

4.1.3. מערכת משאבי אנוש, שכר ונוכחות. 

4.1.4. מערכת ניהול נכסים וסקר נכסים. 

.EDEA   4.1.5. מערך הקופות של

4.1.6. מערכת לניהול המכירות. 

4.1.7. מערכת מידע ללשכה המשפטית. 

 פיתוחים עצמאיים 4.2

. אתר האינטרנט  4.2.1.1

תחזוקת אתר האינטרנט התדמיתי החדש ובחינת הרחבתו. 

. פורטל המדיה  4.2.1.2

המשך תחזוקת פורטל המדיה עבור הסברה, שיווק ודוברות. 

)CRM Dynamics  4.2.1.3. מערכות כוורת וצופית )מבוססות

היתרים  ניהול  האכיפה,  למערכות  שו"שים  ופיתוח  המשך תחזוקת  גרסאות 
ומערכת פניות הציבור. 

פיתוח ממשקים למערכת תיקי. 

4.2.1.4. הפורטל הארגוני

המשך הטמעה והרחבה של הפורטל הארגוני.  

4.2.1.5. מערכת תיקי אתר

המשך פיתוח ותחזוקת הנושאים האלה: 

הרחבת מוקד רשות הטבע והגנים  



 

ארכיון המדיה 

היתרי ציד באמצעות כלבים 

פיתוח מערכת צבי ים 

מערכת התראה לחיות בר נושאות משדרים  

איש השטח 

GIS  - מערכות מידע גיאוגרפיות 4.3

ארגון צוות הפרויקט כולל תוספת כוח אדם.

המשך מעבר של תחנות  ה-GIS הפזורות ברחבי רשות הטבע והגנים לעבודה  
מול שרת נתונים מרכזי, תוך  הקמה והטמעה של מערך אחסון  במטה  ובמחוזות. 

הוספה ועדכון של שכבות מידע מתוך הפורום למידע גיאוגרפי-תכנוני.

 ,GOVMAP מבוסס  הארגוני   GIS-של אתר  ה פיתוח  והמשך  שיפור  תחזוקה, 
במערכות אחרות   ושילובו  המשתמשים,  לניסיון המצטבר  ולתגובות  בהתאם 

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. 

. תשתיות ותקשורת4.4

הקמת אתר   DR מתקדם לרשות.

המשך ביצוע פרויקט אבטחת מידע. 

המשך פריסת   WIFI ארגוני באתרי.

החלפת מנגנון הווירטואליזציה של רשות הטבע והגנים. 

החלפת מנגנון גיבוי. 

BI מערכת 4.5

 הקיימות ברשות למערכת אחת. BIאיחוד שתי מערכות ה  

 למנהלים. Dashboardהקמת  



אגף דוברות ודיגיטל 
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אגף דוברות ודיגיטל  

תחומי העיסוק:
ברשות )דיגיטל( ניו-מדיה ופעילות הציבור יחסי הדוברות, נושא כל ריכוז 
המקומית, בזירה תקשורת וערוצי עיתונאים עם עבודה והגנים. הטבע  

הארצית והבין-לאומית.
את  למנף במטרה ברשות וההסברה השיווק אגף עם ושוטפת צמודה עבודה 

אודות  וחזק אחיד מסר שתעביר אחת מקשה לכדי האגפים שלושת טרות מ
עבודת רשות הטבע והגנים.

בתחומי ברשות הנרחבת העשייה אודות לתקשורת יזומות הודעות הפצת 
קהל תיירות, ונוף, מורשת ארכיאולוגיה, ואכיפה, פיקוח וסביבה, מדע 

ופניות לשאילתות לשעון מסביב וזמינות מענה מתן במקביל, וקהילה.  
מערוצי התקשורת בשלל הנושאים שבהם עוסקת רשות הטבע והגנים.

עיתונאיים. זאת כאייטמים בתקשורת והסברתיים שיווקיים נושאים קידום 
הטבע  רשות של הפעילות תחומי מגוון קידום של אסטרטגית מראייה כחלק 

והגנים בפני הקהל הרחב.
אתרי – והגנים  הטבע רשות של )ניו-מדיה( הדיגיטליים הנכסים כלל ניהול 

אינטרנט, עמודי פייסבוק, אינסטגרם ועוד.
הטבע  שמורות הלאומיים, הגנים תמונות את המרכז תמונות ארכיון ניהול 

וחיות הבר במדינת ישראל.
גורמי מול המותג את לחזק במטרה ברשות אחידה תקשורתית שפה יצירת 

המפתח שמולם פועלת רשות הטבע והגנים ומול הציבור הרחב כולו. 
הקשורים ים בנושאובחו"ל  באר  הרלוונטיים הכתבים תאי מול הקשר חיזוק 

עם הפעולה ושיתוף הקשר חיזוק לרבות והגנים, הטבע רשות לעבודת  
דוברי ארגונים משיקים לפעילות רשות הטבע והגנים. 
ייעו  והכוונה תקשורתית למנהלים ועובדי הארגון.

2018:פרסומים מרכזיים לשנת  
שמירה גידול; בתי ושיקום הכחדה בסכנת מינים אסטרטגיים: ליבה נושאי 

לרבות טבע ושמורות לאומיים גנים אכרזת וקידום פתוחים שטחים על 
הקמת רבות לואכיפה  פיקוח והגנים; הטבע רשות באתרי תיירות ימיות; 
פולשים, נים מיוהגנים;  הטבע רשות של הימית והיחידה מודיעין  מערך 

מתפרצים ונזקי חקלאות; פעילות מתנדבים ברשות.
שוטף באופן וטיילות ובגנים בשמורות והגנים הטבע רשות פעילויות קידום 
את  פוקדים מטיילים המוני אז ישראל, חגי לקראת לרבות השנה במהלך 

שמורות הטבע והגנים הלאומיים.
התפשטות  במניעת והגנים הטבע רשות לפעילות תקשורתי וקידום תמיכה 

מחלת הכלבת בצפון וחשיבות הסניטציה.
זאבים, תנים, – העירוני  במרחב בר חיות לנושא תקשורתי ומענה תמיכה 
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צבועים וחזירי בר. 
תמיכה ומענה תקשורתי בנושא העכברת וזיהום הנחלים בצפון.

בשמורות  והשריפות  העפיפונים  טרור  בנושא  תקשורתי  ומענה  תמיכה  
הטבע ובגנים הלאומיים בעוטף עזה.

יום בתי גידול  מימיים, שבוע אדם    שיתופי פעולה הסברתיים  ושיווקיים: 
וים, יום החי בבר, שבוע מורשת, פתיחת אתרים חדשים והנגשת אתרים.

ופעולות  חדשים  לאומיים  וגנים  ימיות  לרבות  טבע,  שמורות  אכרזה  על 
לשימור אתרים. 

 קידום תקשורתי שוטף של פעילויות קהילה, מתנדבים ואכיפה. 
 קידום תחום הים ברשות – אכרזת שמורות ימיות, פיקוח ימי ודיג.

הענישה  והחרפת  הלא-חוקי  הציד  צמצום   - ואכיפה  פיקוח   פעילויות 
בתחום, הקמת יחידת מודיעין חדשה בשיתוף עם משטרת ישראל לייעול  

פעילויות האכיפה והפיקוח. 
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