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תחומי אחריות הרשות 
שהוקם  סטטוטורי,  תאגיד  היא  הלאומיים  והגנים  הטבע  לשמירת  הרשות 
גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי  בשנת 1998 מכוח חוק 
רשות  ואת  הטבע  שמורות  רשות  את  איחד  החוק  התשנ"ח-1998.  הנצחה, 
הלאומיים  והגנים  הטבע  לשמירת  הרשות   – אחת  לרשות  הלאומיים  הגנים 
)להלן: רשות הטבע והגנים(. מכוח חוק זה רשות הטבע והגנים מופקדת על 
ניהולם והחזקתם של שמורות הטבע והגנים הלאומיים ועל הגנת ערכי הטבע, 
הנוף והמורשת. כמו כן רשות הטבע והגנים מופקדת על הגנת חיית הבר מכוח 
החוק להגנת חיית הבר, התשט"ו-1955. מכוח חוק זה הרשות פועלת בסוגיות 

כמו פיקוח ציד, היתרי סחר והחזקת חיות בר, וכדומה.

על רשות הטבע והגנים ממונה השר.ה להגנת הסביבה. לרשות מליאה המונה 
תשעה-עשר חברים וחברות. את המליאה ממנה הממשלה בהמלצת השר.ה 
להגנת הסביבה, והשר.ה ממנה את יו"ר המליאה מקרב חבריה. תפקידה של 
המליאה הוא לקבוע את מדיניותה הכללית של רשות הטבע והגנים ואת קווי 

פעולתה. 

על פי הצעת השר.ה להגנת הסביבה הממשלה ממנה את מנהל.ת רשות הטבע 
והגנים, האחראי.ת לביצוע החלטות והנחיות המליאה ולניהולה השוטף של 
ומוביל  מקצועי  לאומי,  גוף  היא  והגנים  הטבע  רשות  והגנים.  הטבע  רשות 
בהגנה  בשימור,  ועוסקת  בישראל,  והמורשת  הנוף  הטבע,  שמירת  בתחום 

ובשיקום המגוון הביולוגי, בתי הגידול ומיני החי והצומח. 

מוכרזים,  טבע  ושמורות  לאומיים  גנים  כ-569  מנהלת  והגנים  הטבע  רשות 
אתרים   67 בהם  בקירוב,  דונם  מיליון   9 על  המשתרעים  ומוצעים,  מאושרים 
מבקרים  מיליון  כ-12  בשנה  שנה  מדי  מארחת  הרשות  בתשלום.  מוסדרים 
באתרים אלו ועוד מספר דומה בשטחים הפתוחים, בהם תלמידים, בני נוער 

וחיילים רבים.
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פרק ראשון
מיזמים משמעותיים

התוכנית למניעת התחשמלות של עופות דורסים
בישראל מתים מדי שנה מאות עופות מתשתיות חשמל – מהתחשמלות על עמודי 
חשמל או מהתנגשות בכבלים מוליכים בעת מעופם. רוב העופות המתחשמלים 
פורסים  הם  חשמל  עמודי  על  בעומדם  רחבה.  כנפיים  מוטת  בעלי  מינים  הם 
כנפיים, נוגעים בתיילים מוליכים ובכך סוגרים מעגל חשמלי ומתחשמלים. עשרות 
מינים מתחשמלים בדרך זו, בהם מינים נפוצים כגון חסידה לבנה ודיה שחורה, 
וגם מינים נדירים. הפגיעה במיני עופות דורסים חמורה במיוחד, שכן הם נמשכים 
אל עמודי חשמל בשל נטייתם להשתמש בהם לצרכים שונים, בהם איתור טרף, 
לינה ואף קינון. קצב הרבייה של העופות הדורסים נמוך, ואוכלוסיותיהם מתקשות 

לפצות על תמותה מואצת כתוצאה מגורמי סיכון מלאכותיים כגון התחשמלות.

העיט  אוכלוסיות  הם  מהתחשמלות  ביותר  המאוימים  בארץ  המקננים  הדורסים 
הניצי, העיט הזהוב והעיטם לבן הזנב – שלושתם בסכנת הכחדה חמורה – וכן 
אוכלוסיית עיטי השמש, המקננים באירופה ונפגעים בארץ בעונת החורף. עשרות 
פרטים של עיט ניצי, דורס בסכנת הכחדה עולמית, מתחשמלים למוות מדי שנה 
על עמודי חשמל. זהו שיעור גבוה מאוד יחסית לגודל האוכלוסייה בישראל ולגודל 

האוכלוסייה העולמית.

ב-1996 החל מיזם "אימוץ הנשרים" המשותף לחברת החשמל, רשות הטבע והגנים 
בישראל  הנשרים  אוכלוסיית  את  לאושש  הייתה  הטבע. מטרתו  להגנת  והחברה 
ולמנוע את הכחדתה, וכן למצוא פתרונות לבעיית ההתחשמלות של נשרים ושל 
בישראל  בסיכון  הדורסים  לכלל  המיזם  התרחב  הזמן  עם  בסיכון.  דורסים  מיני 
והיום הוא נקרא "פורשים כנף על הנשרים והעופות הדורסים בישראל". במיזם 
מוגנו כ-2,000 עמודי חשמל וקווי מתח ברחבי הארץ באזורים שבהם יש בעיית 

התחשמלות.

ניתוח מקיף של מצב אוכלוסיית העיט הניצי מראה שהגורם העיקרי לירידה בגודל 
האוכלוסייה הוא פגיעה בפרטים צעירים ומתבגרים המתחשמלים על קווי מתח 
גבוה. הפרטים הצעירים משוטטים לאחר פריחתם בעיקר בשפלה, בבקע הירדן 
עיטים   34 אלו.  באזורים  מתרחשות  הפגיעות  מרבית  ולכן  הצפוניים,  ובעמקים 
ניציים אותרו פגועים מהתחשמלויות בשנים 2020-2011, חלקם ילידי גרעין רבייה 



לאישוש המין, ובממוצע כ-8 פרטים בשנה.

במדויק את  ומציג  סוקר את שיעור התופעה  ב-2021  ניתוח מקיף אחר שנעשה 
נלמדו  הגורמים  ניצי.  עיט  בהם  עופות,  מיני  להתחשמלות  המסוימים  הגורמים 
מאיסוף נתונים בעשורים האחרונים, ובסקירה מוצעות דרכים למניעתם באפיקי 
פעולה אחרות, שאינן ננקטות היום בשטח ויביאו לידי צמצום ההתחשמלות של 

עופות בישראל.

כלבים למען שמירת טבע
מבוא

נושאים  של  מאוד  רחב  במגוון  המטפל  חוק,  ואוכף  מפקח  גוף  הינה  הרשות 
שמשפיעים על עתיד ערכי הטבע וסביבתם הטבעית – החל בסדרים והתנהגות 
בשמורות טבע וגנים לאומיים וכלה בפגיעה בערכי טבע, ציד לא חוקי וחשיפה 
והגנים אמונה עליהם יש כמה  לרעלים. בשלל החוקים והתקנות שרשות הטבע 
תחומים שבהם שולבו בשנים האחרונות כלבים לייעול ולשיפור הפיקוח והאכיפה. 

ישראל היא מהמדינות המובילות בעולם בתחום השימוש בכלבים לקשת רחבה 
של צרכים – מהצלת חיים עד מניעת פעולות טרור. בשנת 2013 החלה גם הרשות 
והתחום  מלאה  במשרה  כלבן  לרשות  נכנס  ב-2018  רק  אך  כלבים,  עם  לעבוד 

התקדם בקפיצת מדרגה.

כללי
היום פעילים ברשות כעשרים כלבים: כעשרה כלבים לצורכי הגנה וכעשרה כלבי 
הרחה לגילוי אמצעי לחימה, שרידי חיות בר ורעלים. ככלל, עבודה עם כלבים היא 
ובעבודת הפקח הכלב  גבוהה,  משימה מאתגרת. המקצועיות הנדרשת מהכלב  

הוא עוד אמצעי שעומד לרשותו במילוי תפקידו. 

כאמור, הפעלת כלבים ברשות מתחלקת לשני תחומים:

מבודדים  באזורים  העובדים  פקחים  שמשרתים  כלבים   – הגנה  כלבי   .1
גבוהה מהרגיל. השימוש בכלבים חוסך עלויות  או פקחים ברמת סיכון ביטחוני 
ומאפשר  נוסף לפקח,  צוות  כוח אדם. למעשה הכלב מהווה מעין איש  העסקת 
באירועי  כי  מלמד  הניסיון  יחיד.  לפקח  אפשריים  שאינם  פעולה  וחופש  ניידות 
אכיפה שבהם נוכח כלב רמת האלימות יורדת בשיעור ניכר, גם בלי שמפעילים 
בקשות  הגנה.  כלבי  עם  פקחים  של  פעולות  מאות  נעשו   2021 בשנת  אותו. 

מהמחוזות ומיחידות לקבל עוד כלבי הגנה הן עדות להצלחת המיזם.

בעלי  שרידי  נשק,  כמו  ראיות  באיתור  המסייעים  כלבים   – הרחה  כלבי   .2
חיפוש  צווי  ובביצוע  חוקי  לא  ציד  באירועי  בהם  נעזרים  הפקחים  ועוד.  חיים, 
במקומות שבהם יש חשד שמוחזקות חיות בר או שרידיהן.ייחודיות כלבי ההרחה 
של רט"ג מתבטאת גם ביכולתם לעבוד בשטחים פתוחים, ובזכות תכונה זו נעזרים 

בהם גם גופי אכיפה אחרים, כגון משטרת ישראל במשימותיה לאיתור אמל"ח.

חשוב לציין כי מעשרים הפקחים המפעילים כלבים, רק אחד הוא בעל תקן משרה 



20
21

20
21

8 | דין חשבון - רשות הטבע והגנים

מלאה. פקח זה מפעיל שתי כלבות הרחה למניעת הרעלות בצפון הארץ. בשנה 
האחרונה הצלחנו לבסס את מודל מניעת ההרעלות בעזרת כלבי הרחה )תרשים האחרונה הצלחנו לבסס את מודל מניעת ההרעלות בעזרת כלבי הרחה )תרשים 

.)2

פקחי  מרבית   – עוקץ  הסוהר,  בתי  שירות  משטרה,   – אחרים  מארגונים  בשונה 
לא  פי שהם  על  אף  ולכן  העבודה,  יום  בסוף  הביתה  הכלב  את  לוקחים  הרשות 
הכלב  עם  שלהם  הקשר  רמת  אלו,  בארגונים  עמיתיהם  כמו  לכלבנות  הוכשרו 
גבוהה מאוד, ומשפיעה לטובה על הרמה המקצועית הן של הכלב הן של מפעילו.
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תרשים 1: שימוש רב-שנתי בכלבי הרחה בצווי חיפוש.
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תרשים 2: נתונים רב-שנתיים על הרעלות שאותרו בישראל. יש לשים לב לעלייה במספר 
האיתורים מאז תחילת הפעלת כלבי ההרחה.

תקציב
עלות התחזוקה לשנה של מערך הכלבים ללא כוח אדם ברשות היא כ-150 אש"ח. 
חשוב לציין כי חלק הארי מהתקציב מקורו בתרומות או במימון חיצוני שאינו חלק 

מתקציב הרשות.

מבט קדימה
מיזם הכלבים פועל כבר שנים מספר, ואנו סבורים כי הגיע העת לבססו באופן 
מלאה  במשרה  ההרחה  בתחום  כלבנים  להפעיל  כלומר  הרשות,  בעבודת  מלא 
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במישור הארצי ובמחוזות. מלבד תפקידם המקצועי כלבני המחוזות יפעילו את 
ויספק  יורחב  ההגנה  כלבי  מיזם  צפון.  במחוז  היום  שנעשה  כפי  הרעלים  כלבי 

ביטחון לפקחים ולאתרים מאוימים. 

תמונה 1 – הפקח אליעזר גלבר באימון עם כלב ההגנה ג'וי

תמונה 2 – יחידת הכלבים של רט"ג בהשתלמות שנתית

הטמנת קו חשמל עילי במכתש רמון 
רקע

מיזם הטמנת קו מתח עליון הוא תקדימי ופורץ דרך. עד היום היה מקובל שקווי 
מתח עליון מוטמנים רק באזורים מאוכלסים בלב ערים, ואילו בשטחים פתוחים 
המורכבות  הגבוהות,  העלויות  בגלל  קווים  מטמינים  שלא  הייתה  המדיניות 

ההנדסית ואמינות הספקת החשמל.

בתת"ל 60 )תוכנית תשתית לאומית( נבחנו כמה חלופות למתיחת קו מתח עליון 
חוצה מכתש רמון. הוחלט שבשל שיקולי נוף יוטמנו 7.5 ק"מ מהיציאה מהמכתש 
ועוד כ-3 ק"מ, עד תחתית המצוק, יישארו עיליים. לחץ ציבורי הביא לידי שינוי 

התוכנית, ובימים אלו פועלים גם להטמנתם לפי תת"ל 60 א.
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שלבי תכנון הביצוע
של  הנוף  נספח אדריכלית  הוסיפה  רט"ג,  בשיתוף  טולדו,  שביט  החשמל  חברת  של  הנוף  אדריכלית 

שיקום נופי עבור הקו המוטמן. המסמך התווה הנחיות ועקרונות לשיקום, אך לא 
הייתה בו תוכנית שיקום מפורטת והוא העניק סמכויות רבות ושיקול דעת נרחב 
לפקח התשתיות של רט"ג בשטח. עיקר המסמך הוא חתכים עקרוניים לעבודה 

ולשיקום על פי מקטעים לאורך התוואי. 

שלב הביצוע
השיקום נעשה בפיקוח צמוד של עיד קשחר, פקח תשתיות מחוז דרום, ובפיקוח 
עליון של שביט טולדו. רוב הקו המוטמן עובר לאורך כביש 40. אזורים רבים בתוואי 
ההטמנה היו מופרים עקב חציבות או הטמנת תשתיות אחרות בעבר, ששיקומן לא 
היה איכותי דיו, על כן עיקרון השיקום בשטחים טבעיים היה לצמצם את רצועת 
העבודה למינימום האפשרי, ואילו בשטחים שהופרו בעבר העיקרון היה לאפשר 
זו  עבודה  דרך  השטח.  כלל  את  לשקם  ולהתחייב  רחבה  ברצועה  לעבוד  לקבלן 
אפשרה לקבלנים לעבוד מהר ובאופן יעיל, ולרט"ג היא סייעה לצמצם מפגעי עבר 
ולשקם שיקום איכותי. לעומת זה במקטעים רגישים צומצמה רצועת העבודה עד 
ל-8 מ' בלבד, וכל העבודה – בכלל זה נסיעת הכלים וערומי עפר – נעשתה מתוך 

תעלת החפירה )תמונות 1, 2(.

   
תמונה 1, 2 – עבודה ברצועה מצומצמת

אלה עבודות השיקום שנעשו: שימור אדמת חישוף ובולדרים, הפרדה בין קרקעות 
חישוף על פי גווני הקרקע, בנייה בבולדרים לייצוב קרקע ושחזור מצוקים, שחזור 



רגישים  במקומות  וטשטוש.  שטח  פי  על  הקרקע  פיזור  זרימה,  ונתיבי  ערוצים 
במיוחד הקו עובר בקידוח ללא תעלה. )תמונות 3, 4(

תמונה 3 – שטח משוקם: נחל אפור – הצמחייה חזרה לאחר פיזור אדמת חישוף

תמונה  4 – פריצת דרך ושיקום גבעה שבה הוטמן בעבר קו בזק 
)מתוך דוחות הפיקוח של חח"י(
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הגופים להטמנת שלושת הק"מ האחרונים שהוקמו בשיטת קו עילי. כך יצומצם 
הטמנת הקו במכתש הוכתרה בהצלחה. כעת, לאחר שהצטבר ניסיון, נרתמו כל 
הגופים להטמנת שלושת הק"מ האחרונים שהוקמו בשיטת קו עילי. כך יצומצם 
ובפסגת המצוק.  המופע העילי של החשמל במכתש לעמודים בתחתית המצוק 
בזכות שיתוף פעולה הדוק ומצוין בין רט"ג לחח"י עמד המיזם בלוחות הזמנים 
שנקבעו לו ובתקציב שהוגדר, ונעשתה עבודת תשתית שתרמה לסביבה ושיקמה 
במכתש.  העובר  הישן  המתח  קו  את  מפרקים  אלו  בימים  כן  כמו  עבר.  מפגעי 
באופן משמעותי ההפרות  יצטמצמו  וכך   ,)5 )תמונה  אותו  ק"ו מחליף  ה-161  באופן משמעותי ההפרות קו  יצטמצמו  וכך   ,)5 )תמונה  אותו  ק"ו מחליף  ה-161  קו 

הנופיות בתחומו הרגיש של מכתש רמון.

תמונה 5 – פירוק עמודי קו ישן

מערך התנדבות
מערך ההתנדבות הוא חלק מתחום הקהילה. הוא הוקם בשנת 2016 מתוך הבנה, 
שמאפיינת ארגונים רבים בארץ וגם בעולם, שניהול מתנדבים הוא מקצוע בפני 
שיענה  יותר,  מדויק  באופן  המתנדבים  את  לנתב  העיקריים:  יעדיו  ואלו  עצמו, 
על צורכי הארגון; להגדיל את מספר המתנדבים הקבועים של הארגון, לגוון את 
המשימות שאפשר להטיל עליהם, להסדיר את נוהל מתנדבים של רט"ג, ולמקצע 

את ניהול ההתנדבות בארגון.

דיגיטלית למתנדבים  נוהל מתנדבים, הוקמה סביבה  עודכן  בתהליך התפתחותו 
פוטנציאליים באתר האינטרנט של הרשות, נכתבה תורת עבודה פנים-ארגונית, 



אורגנו הכשרות והשתלמויות לעובדים המנהלים מתנדבים, ועוד. לתהליך שותפות 
חלק  המנהלות  משא"ן,  אגף  משא"ן/  חטיבת  בעיקר  בארגון,  אחרות  חטיבות  גם 

מהתהליכים ואמונות על ניהול ומימוש חלק מהתקציבים. 

2019 אושר תקציב להפעלת רכז התנדבות בכל מחוז ממחוזות  בשנת העבודה 
עבודת  את  ולמקצע  ולהעצים  החדשה  התשתית  את  להטמיע  מנת  על  הרשות 
הקורונה  מגפת  התפרצות  עם  אך  מהמחוזות,  בחלק  מומש  התקציב  המחוזות. 

רובו הוקפא. 

מאפיינים מרכזיים של שנת העבודה 2021:  
בדומה לשנה שקדמה לה, שבה הייתה מגפת הקורונה בעיצומה, גם בשנה זו לא 
ירד המספר הכולל של המתנדבים הקבועים, אולם היה שינוי באופי המתנדבים 
יותר אנשים מתנדבים לפעילות עם הפקחים בשטח ופחות  ובתחומי הפעילות: 
מתנדבים לעבוד עם קהל. חלק מהמתנדבים המבוגרים חששו לחזור גם בהפוגות 
בין גלי הקורונה, אך בד בבד נקלטו מתנדבים חדשים. בשנת העבודה 2021 פעלו 

1,432 מתנדבים קבועים במשרעת רחבה של משימות.

 

מתנדבים קבועים  
פילוח לפי תחומי התנדבות ומחוזות

0200 52 טיפוח ותחזוקה

00 167 140 סורקים / שמרצבים

63 190 111 33 מתנדבים בטיפול בבעלי חיים / ניטור

20 29 130 101 סיירים מתנדבים

7 73 30 53 מתנדבים עם קהל אתרים ללא תשלום

012 195 177 מתנדבים עם קהל באתרים בתשלום

400 350 300 250 200 150 100 50 0

צפון מרכז יוש דרום מטה

הרבעון הראשון נפתח בסגר ופעילויות המתנדבים הופסקו – התנדבות ליום אחד, 
בבעלי  ובטיפול  עם פקחים  עבדו  מתנדבים  זאת,  עם  וכדומה.  קהל,  עם  עבודה 

חיים. 

בהמשך הרבעון היה אירוע זיהום הזפת. בשלב א' הופעל בעשרה ימי התנדבות 
נוהל "להבה ירוקה" ובחמ"ל האירוע הוקם תא לניהול מתנדבים. אנשיו ענו לאלפי 
עמדות   14 ומרכז.  צפון  מחוזות  של  הדחופים  לצרכים  מענה  ונתנו  מתנדבים 
לקליטת מתנדבים שהציבו שני המחוזות בשטח, לפי צורכיהם המשתנים מיום 
ליום, הפעילו בימים האלה 14,000 מתנדבים. כמו כן מערכת ההזמנות, המתוכננת 
לימי  מועדים  לתיאום  הותאמה  ובשמורות,  בגנים  ביקורים  להזמנת  שגרה  בימי 
התנדבות. המערכת הדיגיטלית הועלתה לדפי ההתנדבות באתר האינטרנט, וגם 

התוכן המופיע בהם הותאם לאירוע הזפת.
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הישראלית  המועצה  בשיתוף  האירוע  לאחר  שנעשה  מסקר  נתונים  כמה  להלן 
להתנדבות והמכון לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה באוניברסיטה העברית.להתנדבות והמכון לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה באוניברסיטה העברית.

אם כן, האירוע חיזק את ההבנה שמערך התנדבות ממוסד הוא הבסיס להפעלת 
מתנדבים בשעת חירום, ושנחוצה היערכות מקדימה וסדורה יותר למקרי חירום. 
אלו  חירום.  בעת  ברט"ג  מתנדבים  לניהול  ייעודי  מסמך  נכתב  האירוע  בעקבות 

פעילויות שנעשו לשיפור ההסתייעות במתנדבים ולמענם: 

פיתוח תחומי התנדבות חדשים: נפתחו תחומי התנדבות כגון התנדבות לסריקת 
החוף לאיתור עקבות של נקבות צבי הים, התנדבות לסריקות לאיתור מלכודות 
ציד של חיות בר שהציבו עובדים זרים בשטח, התנדבות לסקרים אקולוגיים, ועוד. 

הרצאות מקוונות למתנדבים: רוב ההרצאות יועדו לכלל המתנדבים בארגון וחלקן 
יועדו למתנדבים בתחום התנדבות מסוים. זו הייתה הזדמנות לשתף אותם במגוון 
תחומי העשייה שלנו ולהכיר להם עובדים מקצועיים בתחומי עיסוק שונים ברשות. 

וארגונים עסקיים: רבים באו ליום התנדבות אחד. העלייה  התנדבות של חברות 
פעילות  העדיפו  הם  שבעטיין  הקורונה,  למגבלות  קשורה  המתנדבים  במספר 
בשטחים פתוחים במקום לעבוד עם קהל. גם אירוע זיהום הזפת עורר ביקוש רב 
של חברות להתנדב. גל ההתנדבות הביא לידי שיתוף פעולה של הקרן לשמירת 
הטבע והמורשת עם תחום ההתנדבות ולהגדרת תהליכי עבודה סדורים במטרה 

להיטיב את הקשר עם החברות ולשפרו.

סיירים  מכבר  זה  פעילים  ברט"ג  מתנדבים:  סיירים   – התנדבות  ערוץ  הסדרת 
הלאומי.  הביטוח  והגדרות  מתנדבים  לנוהל  ובכפוף  לפקחים   בצמוד  מתנדבים 
מפעילות  הנגזרות  במשימות  למתנדבים  להגדירן  כדי  הנחיות  כתיבת  נעשתה 
מיקוד  קבוצת  השתתפה  הכתיבה  בתהליך  הצרכים.  את  ולחדד  אכיפה  חטיבת 
משא"ן,  של  מטה  עבודת  ונעשתה  הפערים,  ודיוק  בשטח  הקיים  המצב  להבנת 
של הייעוץ המשפטי ושל חטיבת אכיפה. התוצרים הוצגו לדיון עם חטיבת קהל 
הוצגו  הם  ובהמשך  במחוזות,  ההתנדבות  לרכזות  וכן  אכיפה  וחטיבת  וקהילה 



בפורום סגנים ובפגישות עם ממוני אכיפה מחוזיים. כל מעגל שיח העלה פערים 
שנידונו עם הגורמים הרלוונטיים ובסיום התהליך אושרו הנחיות להפעלת סיירים 

מתנדבים.  

שבוע המתנדבים: זו הייתה השנה הרביעית שבה ציינו את שבוע המתנדבים ברט"ג 
מרכזיות:  מטרות  כמה  הוגדרו  זה  לשבוע  הבינ"ל.  המתנדב  ליום  קרוב  בתאריך 
הבעת הוקרה לכל המתנדבים, חיזוק התחושה שהם חלק מארגון גדול, הקניית 
עוד כלי בידי מנהלי המתנדבים לשימור מתנדבים, ומיתוג רט"ג כחלק ממצייני יום 

המתנדב הבינלאומי.

כמה  עשינו  חברתי  למחקר  האגף  בשיתוף  ברט"ג:  המתנדבים  פעילות  הערכת 
ים, סקר מתנדבים שבאים  צבות  קיני  לאיתור  לסריקות  סקרים: סקר מתנדבים 
ופלמחים, סקר מתנדבים  היומיים כרמל  ליום פעילות אחד במרכזי ההתנדבות 
להערכת  ומחקר  לעיל(,  פורטו  מממצאיו  )שחלק  בחופים  הזפת  זיהום  לאירוע 

פעילות מתנדבי החיבולנס בשיתוף חטיבת אכיפה והאוניברסיטה העברית.

התבטלו הכשרות והשתלמויות לעובדים המנהלים מתנדבים. חלקן התבטלו בגלל 
קיצוץ בתקציב וחלקן תוכננו ובוטלו ברגע האחרון בגלל שינוי הנחיות ההתקהלות 

המותרת של משרד הבריאות בהקשר של מגפת הקורונה.

2021 הייתה בהחלט לא שגרתית, אולם חלק מהאתגרים  לסיכום, שנת העבודה 
עם  המקוונים  המפגשים  למשל  בעבודתנו,  התקבעו  שתוצריהן  הזדמנויות  יצרו 
לתיאום  לפעול  ותמשיך  הזפת  באירוע  שפותחה  ההזמנות  מערכת  המתנדבים, 
החברות  ועם  הטבע  לשמירת  הקרן  עם  הקשר  וחיזוק  אחד,  ליום  התנדבות 

העסקיות.

חוסר היציבות בהעסקת רכזים ורכזות התנדבות בחלק מהמחוזות הבהיר באופן 
חד-משמעי עד כמה התפקיד חשוב ועד כמה נחוצה העסקה של רכז או רכזת 
בכל מחוז, כדי שיוכלו לתת מענה מותאם לצורכי המחוז, לסייע לעובדים במיפוי 

הצרכים, לפתח ערוצי התנדבות חדשים, ועוד. 
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פרק שני
הכרזת שמורות חדשות בשנת 2021

אגף תכנון וניהול מקרקעין – דוח שנתי 2021

כתבה: ענת יציב

הכרזת שמורות טבע וגנים לאומיים בשנת 2021:
תאריך הכרזה דונם שם שמורת טבע/גן לאומי

22/3/21 15.44 ג"ל עין יהודה 1
18/4/21 75.75 ג"ל היפודרום קיסריה 2
18/4/21 35.00 ג"ל עתיקות קיסריה הרחבה 3
18/4/21 247.50 ש"ט כרי נעמן 4
18/4/21 76.00 ש"ט מג'רסה 5
18/4/21 193.85 ש"ט חוף נחל תנינים 6
19/4/21 11,655.40 ש"ט הר סאסא 7
4/5/21 228.00 ג"ל נחל רובין הרחבה 8
4/5/21 9,977.42 ש"ט הבטיחה 9
4/5/21 148.55 ש"ט בריכת רחובות 10
4/5/21 1,806.04 ש"ט הר מירון הרחבה - נחל כזיב עליון 11
4/5/21 7,596.80 ש"ט גבעת את 12
4/5/21 1,392.50 ש"ט גבעות גד הרחבה 13
4/5/21 5,647.30 ש"ט תל חרקים 14
4/5/21 23,439.40 ש"ט גבעות גומר  15
4/5/21 1,732.40 ג"ל מערות חזן  16
4/5/21 489.90 ג"ל תל בית מרשם  17
4/5/21 46,237.87 ש"ט ים ראש כרמל 18
8/6/21 70,624.00 ש"ט יהודיה 19

 181,619.11 סה"כ ב-2021: 19 הכרזות  

Dummy TextDummy TextDummy Text



שמורת טבע ים ראש כרמל

"כתבור בהרים וככרמל בים יבוא" )ירמיהו מ"ו, י"ח(

ראש הכרמל הוא ראש היבשה הגדול ביותר בישראל והמשכו התת-ימי של מבנה 
הכרמל החודר לתוך הים. הוא משתרע ממערב לעיר חיפה מול חלקו הדרומי של 
צפון- לכיוון  החוף(  )קו  הרדוד  בחלקו  דרום-מזרח  מכיוון  ונמשך  חיפה,  מפרץ 

מערב בחלקו העמוק.

גבולות השמורה:
במזרח – מפרץ חיפה ושמורת הטבע הימית שקמונה.

במערב – מדרון היבשת וקצה המתלול המערבי של ראש כרמל, המגיע לעומק 
370 מ' בערך.

בצפון – דרום מפרץ חיפה, מדף היבשת ומדרון היבשת. 

בדרום – משמורת הטבע הימית שקמונה ועד עומק 50 מ' בערך מתחת לפני הים.

השמורה מחולקת לשני תאי שטח: תא שטח צפוני החופף לשטח אש ימי, שבו 
נפלים בקרקעית הים המונעים כל מגע עם קרקעית הים; ותא שטח דרומי, שהוא 

רוב שטח השמורה.

מטרת השמורה היא להגן ולשמור על בתי הגידול הייחודיים בקרקעית הים עד 
כמה שניתן ועל "סביבות טבעיות שנשקפת להן סכנת היעלמות באזור התפוצה 
הטבעי שלהן או ששטחן קטן באופן טבעי", לפי אמנת ברצלונה. אם כן, השמורה 
משלימה את שמורת הטבע הימית המוכרזת שקמונה ויחד הן יוצרות מרחב ימי 

גדול ושמור.

ייחודה של השמורה
בעוד שקו החוף של ראש הכרמל מאופיין במשטחי גיר וטבלאות גידוד, רוב חלקו 
הימי מורכב מתשתית גירנית יציבה ומתונה, המתחלפת בעומק כ-90 מ' במצוקים 
ק"מ   11–10 ובמרחק  מ'  כ-135  בעומק  הים  לקרקעית  הנופלים  תלולים  ובקירות 

מתל שקמונה שבקו החוף של חיפה.

עד  מאוד  תלולים  מאזורים   – המגוונים  השטח  ופני  שבשמורה  העומקים  טווח 
אזורים כמעט שטוחים –  יוצרים תנאים להתקיימות חברות שונות – מבחינת הרכב 
האצות, חסרי החוליות והדגים – על הרכס התת-ימי שבתחום השמורה. מאפיינים 
ישראל.  וייחודיים למימי  מגוונים  גידול עשירים,  אלו הם הבסיס הפיזי של בתי 
חברת בעלי החיים והצמחים משתנה לפי עומק הקרקעית והתנאים הפיזיים, כגון 
עוצמת אור, זרמים, ריכוזי חלקיקים במים וכדומה, והופכת מחברה ששולטות בה 

אצות באזורים הרדודים לחברה ששולטים בה ספוגים בחלק העמוק.

יחסית.  רבים  )פלאגיים(  אמיתיים  ים  עופות  נצפים  המוצעת  השמורה  בתחום 
מינים  בעושר  שונים,  ממינים  ימיים  יונקים  של  בנוכחות  מאופיינת  השמורה 
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הידרוזואה  צדפות,  איצטלנים,  ספוגים,  מיני  מ-50  ובלמעלה  אצות,  דגים,  של 
ואלמוגים.ואלמוגים.

אם כן, ייחודה של השמורה הוא לא רק התנאים הגיאוגרפיים בה אלא גם הגיוון 
בשמורה  שנעשו  רבים  בסקרים  נתמך  זה  ידע  שבה.  החיים  בעלי  וחברות  בשמורה הרב  שנעשו  רבים  בסקרים  נתמך  זה  ידע  שבה.  החיים  בעלי  וחברות  הרב 

ומוצגים בנספחים המצורפים לתוכנית השמורה שהועברה למוסדות התכנון. 

שמורת טבע יהודיה
בישראל,  ההיקף  ורחבות  החשובות  השמורות  אחת  היא  יהודיה  טבע  שמורת 
תבור  אלון  של  פארק  יער  כגון  ומגוונים  שונים  גידול  בתי  של  קיום  ומאפשרת 
ואלה אטלנטית, מישורי בזלת בחבל הים תיכוני, מדרונות, מצוקים, ערוצי זרימה 
זו היא הרחבה של התוכנית המוכרזת  ומעיינות. תוכנית  איתנים, בריכות חורף 
הכרזת  מטרת  אותה.  ומשלימה   – המשושים  בריכת  אתר   – יהודיה  של שמורת 
חלק  הם  שבפועל  שטחים  אותם  לכל  סטטוטורית  הגנה  לספק  היא  השמורה 

מהמרחב השמור של שמורת טבע יהודיה.

הצומח  חברת  ומגוונים:  רבים  ומורשת  נוף  טבע,  ערכי  יש  יהודיה  בשמורת 
מאופיינת ביער פארק של אלוני תבור, שבעבר כיסה חלקים גדולים מהחבל הים 

תיכוני; שטחי בתה עשבונית וכן צמחיית נחלים עשירה.

הנוף מייצג היטב את נופי רמת הגולן הייחודיים לחבל ארץ זה של שטח מישורי 
גבוה, שמבתרים אותו ערוצים גדולים של הנחלים יהודיה, זוויתן, בתרה, דליות 
ומשושים. בשטח נצפים בעלי חיים רבים, בהם צבי ישראלי, חזיר בר, תן, שועל 
מצוי, זאב, וכן מגוון ציפורי שיר ועופות דורסים. עוד בשמורה: אתר רבייה יחיד 

בישראל של עטלף חרקים רמשן לילי.

מרבית השמורה מכוסה קילוחים בזלתיים, אך בערוץ נחל דליות נחשפות שכבות 
ותצורת  וחול(  )חוואר  בירה  )גיר(, תצורת  גשר  קדומות שאינן בזלתיות: תצורת 
הורדוס )תלכיד נחלים, אבן חול ומעט גיר(, הנראות לעין מכביש 869 ליד מעלה 
תופעה  יחסית.  צעירות  סחף  קרקעות  נחשפות  בשמורה  מקומות  בכמה  גמלא. 
גיאולוגית ייחודית בשמורה היא משושי הבזלת. מקורם בסדקים שנפערו בלבה 
בעת קרישתה ויצרו עמודונים בעלי ארבע, חמש או שש צלעות. העמודונים נחשפו 

בתהליכי בליה, בעיקר בנחלים.

שכבות  בין  נביעות  יש  הנחלים  אפיקי  במעלה  מים.  במקורות  עשירה  השמורה 
הבזלת והן מזינות פלגים כל ימות השנה. באזור זה מופע הנחלים הוא של ערוץ 
דליות  קצרין–צומת  ציר  בקרבת  "מסיל".  בערבית  וכונה  הבזלת,  במישורי  רדוד 
לקניונים  מטרים,  עשרות  עד  רב,  מגובה  במפלים  וצונחים  מעמיקים  הנחלים 
עמוקים, ובקירותיהם נחשפות עוד נביעות, הניכרות בסבכים עבותים של עבקנה 

במורד המדרונות.

על שם הכפר  נקראת  והיא  רבים,  גם אתרים ארכיאולוגיים  יש  בשטח השמורה 
העתיק יהודיה, שבו ממצאים ושרידים של בית כנסת. במתחם זה ובאזורים אחרים 
בשמורה נראים מבנים קדומים הבנויים אבני בזלת, חלקם בשילוב קשתות אבן 



יפות. מלבד אתרים ארכיאולוגיים יש בשמורה גם שפע של דולמנים – מבני קבורה 
עתיקים מסלעי בזלת ענקיים, המתוארכים לאלף השלישי לפני הספירה הנוצרית.

לסיכום, השמורה מתייחדת ביער יהודיה, שהוא אחד הגדולים והחשובים בגולן, 
ובקניוני הנחלים זוויתן, גמלא ויהודיה. נחלים אלו הם חלק חשוב מאגן ההיקוות 
אתר  משמש  המרחב  מגוונות.  גיאולוגיות  תופעות  נראות  ולאורכם  הכנרת,  של 
מחיה חשוב לבעלי חיים, בכללם יונקים גדולים כגון צבאים, חזירי בר וזאבים, וכן 

עופות דורסים, בייחוד נשרים.
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פרק שלישי
פעילויות עיקריות

שמירת טבע
התוכנית לניטור גורמי מחלה בחיות בר

בעשרות השנים האחרונות הייתה בעולם עלייה חדה בשיעור המחלות המגיחות 
מגיחות  ממחלות   75% של  שמקורם  מלמדים  מחקרים   .)emerging diseases(
בבני אדם הוא בעלי חיים )קרי מחלות זואונוטיות(, לדוגמה סארס, שפעת עופות 
ריבוי  גם קורונה. הגורמים להעברת מחלות מבעלי חיים לבני אדם הם  וכנראה 
המשק,  וחיות  האדם  אוכלוסיות  בגודל  מעריכית  עלייה  היקף:  רחבי  תהליכים 
ניצול והרס בתי גידול של חיות הבר ומעבר שלהן לשימוש האדם ומקנהו, שינויי 

אקלים גלובליים, ועלייה בהיקף הניוד של בעלי חיים ומוצריהם ממקום למקום. 

בשנים האחרונות רווחת גישה חדשה להתמודדות עם המצב. היא נקראת "עולם 
הגופים  כלל  אותה  ונוקטים   )One Health( אחת"  אחת-בריאות  אחד-רפואה 
המזון  ארגון  העולמי,  הבריאות  ארגון  בהם  בתחום,  הפעילים  הבינלאומיים 
והחקלאות של האו"ם וארגון הגג של העוסקים בבריאות חיות הבר. בזיקה לגישה 
זו פועלת בישראל מסוף 2014 תוכנית לניטור גורמי מחלה בחיות בר, והיא פרי 
שיתוף פעולה בין רשות הטבע והגנים ומשרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה 

ומשרד הבריאות. 

לפי התוכנית מסד נתונים ובו מידע מפורט על הפתוגנים המצויים באוכלוסיות 
חיות הבר בארץ יאפשר היערכות מוקדמת ונקיטת פעולות מושכלות להשגת היעד 
– בריאות אחת בישראל – למשל באמצעות דיגום חיות בר. דוגמה לחשיבותו של 
דיגום מעין זה היא ההתמודדות עם מחלות הכלבת והעכברת, והישג בולט של 
התוכנית הוא אפוא הקמת בנק דגימות ממוחשב. במאגר נאספו כ-8,400 דגימות 
דם של חיות בר והוא מאפשר גם לבצע בדיקות ולהתחקות אחר חשיפה לגורמי 

מחלה בעבר. 

בתוכנית לניטור גורמי מחלה בחיות בר נדגמו בשנים 2019–2021 כ-5,000 בעלי 
לגילוי  בספארי(  בר  לחיות  החולים  לבית  שהובאו  עופות  כ-3,000  )בהם  חיים 
חיים,  לבעלי  אדם  בני  בין  המועברות  זואונוטיות,  למחלות  הגורמים  פתוגנים 
והשתפר מאוד ניהול מסד הנתונים. בתקופה האמורה הושגה גם התקדמות ניכרת 
בתחום הטכני: באופן הקליטה הממוחשבת של הנתונים ובהצגתם וקישורם למאגר 



המידע של רשות הטבע והגנים, שבו מתועדים פרטי בעל החיים שממנו נלקחה 
והטלפיים,  נגיף הפה  הם  להם  עיקריים שנבדקה חשיפה  גורמי מחלה  הדגימה. 

חיידק העכברת, Q-fever, דבר צאן וכלבלבת. 

עם  בהתמודדות  חשוב  תפקיד  יש  הבר  חיות  באוכלוסיות  מחלה  גורמי  לניטור 
למחלות  מאגר  משמשות  הבר  שחיות  בין  המגיחות,  המחלות  בשיעור  העלייה 
ובין שהן נפגעות ומשמשות זקיפים ))Sentinels, שכן הופעת המחלה בזקיפים 
קיומה  מגמות  על  לעמוד  מאפשרת  וגם  כאן  פשתה  שהיא  לזהות  מאפשרת 
באזור. איתור מוקדם עשוי לצמצם את נזקי המחלה ולהעלות את הסיכוי לעצור 

התפרצות בשלב שבו הדבר עדיין ניתן.  

שמירה על הנוף והשטחים הפתוחים

כתב: ניר אנגרט

קידום תוכניות לשמורות טבע וגנים לאומים
בשנת 2021 אושרו 24 תוכניות ייעודיות לשמורות טבע וגנים לאומיים או תוכניות 
שכללו גם שמורות טבע וגנים לאומיים בהיקף כ-106 אלף דונם. כמו כן הופקדו 

להתנגדויות 15 תוכניות בהיקף כ-234 אלף דונם.

המיוחדים שלנו לשנת 2021
	 ים – גן לאומי ים קיסריה: תוכנית ראשונה מסוגה בארץ – גן לאומי בשטח 
הימי, שנועד להנגשת הערך הארכיאולוגי והערך האקולוגי שבו לרווחת 
שחייה   – הימי  הספורט  של  ה"רכים"  המשתמשים  על  בדגש  הציבור, 
להפקידה  הוחלט  וכדומה.  גלשן  סאפ,  צלילה,  שנרקול,  פתוחים,  במים 

להתנגדויות.
שמורת טבע ים פולג רכס עמוק: הכנת תוכנית מפורטת לשמירת  	 ים – 
גני הספוגים השוכנים במרחק כ-15 ק"מ מקו החוף בין תל אביב לנתניה 
בעומק כ-100 מ'. השמורה משתרעת על כ-84 קמ"ר. מונחת על שולחן 

ועדות מחוזיות מרכז ות"א.
	 בריכות חורף בגולן: תוכנית נושאית, השמה לה למטרה להגן על בריכות 
חורף גולניות מייצגות מדרום הגולן ועד צפונו. התוכנית בהכנה ולאחר 

תיאומים שונים תוגש בקרוב לוועדה מחוזית צפון.
בהליך  כרגע  בתת-ייצוג.  הנתון  ביותר  ערכי  חולי  שטח  עגור:  	 חולות 
הפקדה, זאת לאחר עבודת מחוז מאומצת להשגת הסכם ושת"פ עם כלל 

הגורמים.
	 בתי גידול לחים – אחו בנימינה: התוכנית הופקדה ואושרה השנה. מדובר 
הושג באמצעות  נדירים. חלק מקידומה  מינים  בביצה משמעותית שבה 

רכישת קרקע פרטית בסיוע הקש"פ. 
הנוכחית.  השנה  בסוף  לאישורה  שהגיעה  שנים  ארוכת  תוכנית  הרמון:  	 לב 
התוכנית מבטאת איזון עדין בין לחצי הפיתוח לרצונות הציבור לנב"ט. בשילוב 

תיירנים, מועצות אזוריות, משרדי ממשלה הנוגעים בדבר וכמובן רט"ג.
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	 גבעות אלונים: מסדרון אקולוגי חשוב ביותר, המחבר את הכרמל צפונה 
אינטנסיביים  פיתוח  לחצי  היוצרים  יישובים,  מוקף  אזור  זהו  אינטנסיביים לגליל.  פיתוח  לחצי  היוצרים  יישובים,  מוקף  אזור  זהו  לגליל. 
אחר  שהוגש  בערר  לדיון  המתנה  בשלב  כרגע  תפקודו.  על  ומאיימים 

ההתנגדויות.
	 הר החרמון: שטח נרחב הנכלל ב-5 מערכות אקולוגיות. התוכנית אושרה 
לאחר שנים רבות ולאחר שהוסרו חסמים של הצבא ושל גורמים אחרים.

עולה  אקולוגיות  מערכות  לפי  בחלוקה  והגנים  הטבע  שמורות  שטחי  מניתוח 
שאושרו שמורות טבע במערכות שהיו בייצוג חסר, כפי שמראה תרשים 1:



הנפקת היתרים דיגיטליים
סעיף 3 לחוק להגנת חיית הבר מאפשר לרט"ג להתיר ציד חיית בר מוגנת בהיתר 
צידה כללי או מיוחד למטרות מדעיות וכן לרבייה, לשמירת איזון בטבע, למניעת 

נזקים לחקלאות, למניעת סכנה לאדם או לחי ולמניעת מחלות מדבקות.

שנים רבות הנפיקו פקחי הרשות היתרים מיוחדים לציד חיות בר מוגנות בפנקסים 
ידניים, ולא הייתה מערכת בקרה ותיעוד ארצית של ההיתרים. להלן מוצגים נתוני 
והיתרים  כלליים  היתרים  ציד,  עונת   – המטרה  פי  על  הציד  או  הדילול  אירועי 
הרישיונות  בעלי  שדיווחו  כפי   – וציידים  ראויים  במפעלים  למורשים  מיוחדים 

וההיתרים ביציאתם לפעילות.

תהליך הנפקת ההיתר הידני דרש מהפקח להעביר לבדיקה את רשימת הציידים 
של  ובריכוז  בסיוע  כלל  בדרך  היתר,  להנפיק  מתכוון  הוא  שלהם  המורשים  או 
המחוז, כדי לברר אם ניתן להנפיק להם היתר ציד. אחרי בדיקה מילא הפקח את 
ההיתר בכתב יד ובשלושה עותקים: עותק לצייד, עותק שנשלח למחוז או למטה 

ועותק אחד נשאר בידי הפקח. 

הנוהל  וביטולם".  התלייתם  בירי,  צידה  היתרי  "מתן  נוהל  אושר  האחרונה  בעת 
מסדיר את התחום ומנחה את הפקחים ואת בעלי התפקיד האחרים. בד בבד פותח 
תפריט ייעודי במערכת "איש השטח" ביישומון "דיווחים לרט"ג" להנפקת ההיתרים 
באופן דיגיטלי. נוהל הנפקת ההיתר דורש שתהיה במערכת הנחיה אקולוגית או 

תלונה מהציבור על נזקי חקלאות או מטרדי חיות בר.

לשם כך פותחו עוד שני תפריטים:
1. תפריט לציבור: תפריט פשוט, פתוח לכלל הציבור, ובו הוא נדרש לדווח 

על מטרד או על נזק. תפריט החובה פשוט ומינימליסטי: תלונה על מטרד 
של חיות בר או על נזק שהן גורמות לחקלאות מתועדת בארבע לחיצות. 

יש גם אפשרות להרחיב את הדיווח ולהוסיף תמונות של הנזק שנגרם.
2. תפריט להנחיה אקולוגית: תפריט פתוח לאקולוגים ובו הם מסמנים תחום 

גיאוגרפי, מין מבוקש לדילול וסיבת הדילול.

בתפריט הדיגיטלי נעשים כמה תהליכים באופן אוטומטי:
1. הפוליגון המבוקש בודק אם יש ברקע תלונות מהציבור או הנחיה 

אקולוגית רלוונטית.
2. המערכת בודקת ברשימה השמית של הציידים והמורשים באופן אוטומטי 

אם ניתן להנפיק להם היתר.
3. כל היתר עובר לאישור מנהל מרחב.

4. מקרים חריגים שבסמכות סגן מנהל מחוז, כגון היתרים ארוכי טווח, 
אמצעים חריגים וכפילות היתרים לציידים, עוברים לאישורו.

5. מקרים רלוונטיים שעוברים גם לאישור אקולוג:
	 היתר לתחום של שמורות טבע או גנים לאומיים.

	 הנחיה אקולוגית.
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	 חריגה מנספח ג' "רשימת המינים המותרים בדילול".

6. הפקח בוחר מתפריט הנחיות לציידים בהתאם לצורך.
7. הנחיות גנריות מוטמעות בהיתר באופן אוטומטי.

8. ההיתר נשלח ישירות לטלפון של הציידים במסמך PDF, יחד עם מגוון 
מפות בהתאם לצורך על רקע אורטופוטו ומפת התמצאות )כבישים, 

יישובים(.   
תפריט ההיתרים הדיגיטליים מאפשר הנפקה גם של מגוון היתרים אחרים שאינם 
הציידים  מתאימות.  הנחיות  נלוות  להיתר  ולכידה.  גירוש  היתרי  כגון  "המתה", 

והמורשים נדרשים לדווח ביישומון על יציאה לציד ועל תוצאות הציד וסיומו.

למערכת כמה יתרונות בולטים:
1. המערכת מאפשרת הנפקה דיגיטלית של ההיתרים בתוך גבולות הגזרה 

המוגדרים של הנוהל.
2. המערכת יוצרת הלימה בין ההיתר לבין תלונות על נזק.

3. בהיתרים מפורטים כל התנאים שנוגעים למבקש ההיתר ומצורף אליהם 
קובץ מפות.

4. המערכת מסנכרנת מורשים להנפקת ההיתר: פקח, דרג ניהולי )ממ"ר 
ובמקרים חריגים סגן מנהל מחוז( ואיש הדרג המקצועי: אקולוג במקרים 
מוגדרים כגון ציד או דילול בשמורת טבע או בגן לאומי או ציד או דילול 

של מינים חריגים.
5. המערכת שומרת תיעוד של ההיתרים המונפקים במערכת התימ"י.

6. המערכת תאפשר ניתוח ובקרה של ההיתרים ושל תוצרי הדילול. ניתן 
לראות בה בקלות יחסית נתונים כמו איפה ניתנו היתרים )המקומות 

מצוינים בפוליגונים על מפה(, מי הפקח המנפיק ולאיזה צייד או מורשה 
הונפק ההיתר, לכמה זמן ניתן ההיתר ועד כמה הוא נוצל )כמה פעמים 

יצא בעל ההיתר לדילול ומהן התוצאות המדווחות של הדילול(.



 

 פילוח דיווחי היציאה לדילול/ציד

ציד בהיתר כללי
32%

ציד בעונת הציד
38%

ציד בהיתר מיוחד  
למפעל ראוי ציד בהיתר מיוחד

2% 28%

פעילויות עיקריות בשנה זו 
שנת העבודה 2021 התאפיינה בהמשך העבודה תוך כדי מגפת הקורנה. הדבר בא 
בעקבות ההגבלות שנתן משרד  ולפקחים  לציבור  שניתן  הפנוי  בזמן  ביטוי  לידי 
הבריאות. השנה החלה ללא תקציב מסודר וסופה עמד בסימן החלפת המנכ"ל. 
ועל חטיבת אכיפה בפרט.  חילופי האישים השפיעו על התנהלות הרשות בכלל 

בתוכנית העבודה היה מספר רב של משימות, ואלו מקצתן:

1. יישום תוכנית הכשרות בתחום הפיקוח: משנת 2020 החטיבה עסוקה 
בקידום תוכנית ההכשרה לפקחים ברשות. בשנת 2021 הודגש המעבר 

מתכנון למעשה והתוכנית עלתה על לוח זמנים לביצוע. מעט מההכשרות 
המתוכנות יצאו לפועל בשנה זו, והכשרות אחרות יתקיימו בשנת 2022. 
חשוב להבהיר כי מדובר בתוכנית הכשרה קבועה שהיא חלק מהכשרתו 

של כל פקח חדש בהיכנסו לתפקיד. ההכשרה מותאמת לכל סוג של פקח 
ועונה על הצרכים הייחודיים לכל תחום.

2. המשך ההתמודדות עם ציד לא חוקי והנגזרות ממנו – נעשו שיפורים 
בשלושה מישורים:

פקחים  שמונה  נקלטו  השנה  במהלך  האופרטיביות:  היכולות  	 שיפור 
במערך ההתמודדות עם הציד הלא חוקי וכדי לתת מענה טוב יותר מן 

הצד האופרטיבי.
	 חיזוק תחום החקירות: החטיבה הרחיבה את שדה הפעולה שלה והחלה 
ברשתות  קרי  המדומים,  בעולמות  גם  חוקי  הלא  הציד  עם  להתמודד 
החברתיות וכדומה. בשנת העבודה 2022 ייפתחו שתי משרות חדשות 
כן הרשות הצטיידה במערכת  בו. כמו  ויחזקו את העיסוק  זה  בתחום 
לסיווג תוצרי חקירה דיגיטליים. עד כה עניין זה גזל זמן רב מהחוקרים, 
אך מעתה המערכת תייעל מאוד את עבודת החקירה הקשורה בתוצרים 

מסוג זה.
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	 קידום תחום המודיעין: לאחרונה נקלט ממונה תחום מודיעין. הוא יסייע 
לאגף חקירות ומודיעין בעבודה עם מג"ב והמחוזות.לאגף חקירות ומודיעין בעבודה עם מג"ב והמחוזות.

3. השלמת מדיניות במקומות שבהן היא חסרה וחידוד האסדרה בתחומי 
העשייה של החטיבה.

4. עבודת מטה בנוגע לניהול המלאי והתקינה שקשורים בציוד הפקח. 
הנושא יובא לאישור מנכ"לית בזמן המתאים בשנת 2022.

5. המשך פיתוח מערכות המחשוב באגפי החטיבה: העבודה בתוך החטיבה 
ועם גורמי השטח התייעלה. דוגמה טובה היא מערכת הנפקת ההיתרים 

הדיגיטלית.
להגנת  למשרד  שירותים  מתן  בסוגיית  גם  החטיבה  עסקה  אלו  משימות  מלבד 
הסביבה. כידוע, החטיבה מפעילה דרך המחוזות את יחידת ינשוף למניעת שפיכת 
העברת  ומונעת  ליו"ש  המעברים  באזור  פועלת  דוד  ויחידת  ושרפתה,  פסולת 
הוטמעה  החדשה  הביטחונית  ההפעלה  תפיסת  לשם.  אחרים  ותוצרים  פסולת 
למעלה  שנמשכה  העבודה,  האזוריות.  המשטרה  תחנות  עם  ובתיאום  במחוזות 
משנתיים, הסתיימה, ומאפשרת לרשות יתר גמישות בתחום זה וגם חוסכת כסף 
רב. כמו כן התייעלנו בהחזקת הנשק הממשקי וחידשנו את האמצעים העומדים 

לרשותנו בעניין זה.

עבודת השגרה בתחומי האכיפה המשיכה וניתן לראות את התוצרים לשנת 2021 
בחלוקתם לסוגי אכיפה ובהשוואה לשנת 2020. הירידה במספר אירועי האכיפה 
בהשוואה לשנה הקודמת מיוחסת להחלטה להתעמק בתיקי ציד לא חוקי ובתחומי 

עניין אחרים בהיבט החקירה, ולהעדיף איכות מכמות.

2021 2020 סוג האכיפה
723 1,324 הזהרה
469 731 ב"מ חוף ים

 

תיק רגיל-
מודיעין

2%

תיקים רגילים
בטיפול רשות

אחרת
3%

תיקים רגילים
בטיפול רט"ג

16%

ב"מ חסד"פ
34%

ב"מ חוף ים
18%

אזהרות,
27%  

Dummy Text



891 1,192 ב"מ חסד"פ
487 753 תיק רגיל

67 76 תיק מודיעין
2,635 4,076 סה"כ

בסיכום קצר זה עסקתי בעיקרי העשייה בלבד, והוא אינו מקיף עוד עשייה רבה, 
והרצינות  לצערי. העשייה העשירה של החטיבה התאפשרה בזכות המוטיבציה 

של עובדיה, וזו הזדמנות מצוינת עבורי להביע את הערכתי להם.

שימור ומורשת – אתגרים בשימור אתרי המורשת הבנויה 
ברט"ג

אתגר שימורה של מצודת הארבל
גדולה מהמאה  ניצבת מצודה  ארבל, בתחום שמורת הטבע,  הר  על מצוקיו של 
הראשונה לספירה. המצודה נבנתה בתוך מערכת של מערות טבעיות וחצובות, 
הממלוכית  הצלבנית,  בתקופה   – שנים  מאות  בשימוש  שהייתה  פי  על  ואף 
והעות'מאנית – הידיעות עליה מעטות. בפי הערבים היא נקראה ”קלעת קעאקע” 
)מצודת העורבים(, ובמאה ה-17 שינו את שמה ל "קלעת בני מעאן" על שם השליט 

הדרוזי שבנה אותה מחדש. 

את המצודה הראשונה בנו כנראה הצלבנים. היא מזוהה בשם ”קאזלה טארדלה” 
בתקופת  הוקמה  יותר  המאוחרת  המצודה  המערות.  מצוק  לרגלי  ונבנתה 
הממלוכים ככל הנראה – לפי עיטורי "משקוף האריות" שהיה מוצב בפתחה – על 
בסיס כפר המערות שבמצוק. בנאים חשמונאים כרו בורות מים וחדרים ושילבו 
המערות  בחזית  עצומים  קירות   – היום  הנראים  השרידים  אך  במצודה,  אותם 
– הם שרידי המבצר  לבנות  גיר  ואבני  בזלת שחורות  אבני  בנדבכים של  בנויים 
שבנה מחדש מושל צפת עלי, בנו של האמיר פח'ר א-דין ה-2 לבית מעאן, בתחילת 

המאה ה-17. 

מצודת הארבל נסגרה למבקרים בשנת 2017 לאחר שסלע טבעי גדול ניתק ונפל 
שהיא  לאחר  המצודה.  של  השלישית  בקומה  הבטיחות  מעקה  על  רב  מגובה 
נסגרה שיתפו פעולה כל גורמי השימור הרלוונטיים ברט"ג ועשו סקרים יחד עם 
מיזם  החל  הסקרים  בעקבות  דוד.  בן  רם  והגיאולוג  שפר  יעקב  השימור  מהנדס 
שימור הנדסי מורכב ונקבעה אסטרטגיה לטיפול, שבסופה ייפתחו מחדש חלקים 

מהמצודה לקהל. חלקו הראשון של המיזם כבר יצא לדרך. 

בנייה  חומרי  והעלאת  שינוע  ובמערך  בלוגיסטיקה  כרוך  היה  השימור  אתגר 
ומליטה מורכב מאוד בגלל תנאי שטח קשים לעבירות. צוותי השימור של מחוז 
צפון הסתייעו במתנדבים רבים: עובדי מחוז צפון, עובדי האתר ועשרות חיילים 

ותלמידי בתי ספר – תבוא עליהם הברכה. 

העבודות שנעשו:
יבשות.  אבן  טראסות  של  בנייה  בעזרת  המצוק  בראש  ניקוז  	 הסדרת 
תכליתן היא להסיט את זרימת מי הנגר הרבים, להאריך את תוואי זרימתם 

Dummy TextDummy TextDummy Text



20
21

20
21

28 | דין חשבון - רשות הטבע והגנים

קירות  של  והשחיקה  הבליה  את  לצמצם  ובכך  מוגבר,  חלחול  ולאפשר 
המצודה עם הזמן כתוצאה מזרימה חזקה של מים )איורים1–4(.המצודה עם הזמן כתוצאה מזרימה חזקה של מים )איורים1–4(.

במבצע  המצודה  לראש  עץ  קוב  ו-14  מליטה  חומרי  טונות   20 	 העלאת 
לוגיסטי מורכב )איורים 5, 6(.

	 שימור הנדסי מקיף של הקומה הראשונה של המצודה )איורים 7, 8, 9(.
הן  שיאפשר  המצודה,  של  הראשונה  הקומה  מעל  עבודה  פיגום  	 בניית 
שימור הנדסי מקיף בקומה השנייה והשלישית והן המשך של ביקורי קהל 

במקום בבטחה בזמן עבודות השימור )איורים 10, 11(.
	 שימור הנדסי של הקומה השנייה והשלישית של המצודה: טיפול שימורי 
ויצירה של קונסטרוקציית פלדה  בסלע המצוק ובקירות האבן הבנויים; 
קבועה שתתמוך בקירות המצודה ובה בעת תאפשר מעבר בטוח לקהל 

)איורים 12, 13(.
מותנה  במסלול  כי  אם  המצודה,  של  מחודשת  ופתיחה  הפיגום  	 פירוק 

ומוגבל )איורים 14, 15(.
את חלקו הראשון של המיזם ביצעו צוותי השימור של מחוז צפון בליווי הנדסי 
שוטף. העבודה נמשכה 7 חודשים ועם סיומה התחדשה תנועת המבקרים במקום 
 2021 לפועל בשנת  יצא  לפיגום העץ. חלקו השני של המיזם  דרך מעבר מתחת 
זה  חלק  בע"מ".  ושחזור  שימור   - "ארכו  מחברת  חיצוני  שימור  קבלן  בביצוע 
של המיזם התנהל באופן רגיש ומורכב והתעכב מאוד בשל שני גורמים: קשיים 
המצודה  קירות  לתמיכת  הפלדה  קונסטרוקציית  חלקי  כל  בהתאמת  לוגיסטיים 
בתוואי משתנה ובתנאי שטח קשים; ורגישות אקולוגית: בגלל קינון של זוג רחמים 

על המצוק בסמיכות למצודה נעצרה העבודה לחלוטין שבועות מספר.

בימים אלו מסתיים חלקו השני והאחרון של המיזם ובו יושלמו כל עבודות השימור 
ההנדסיות הנדרשות בקומה השנייה והשלישית של המצודה. או אז יפורק פיגום 

העץ והמצודה תיפתח מחדש לביקורי קהל. 

  
איור 1: הדמיית זרימת הנגר לפני תחילת איור 2: הדמיית זרימת הנגר לאחר 

בניית הטראסות )באדום( 



  
איורים 3,4: בניית טראסות יבשות בראש המצוק.

      

 

תצלום  6:
20 טונות חומר מליטה 
ו-14 קוב עץ שהועלו 
ביד עד לתחתית 
מדרגות המצודה.

תצלום 5: העלאת עצים למצודה 
בעזרת 100 טירוני גדוד 12 של גולני

תצלום 7: מראה 
פנים קומת הקרקע 

לפני תחילת 
העבודות 

תצלום 8: מראה 
פנים קומת הקרקע 
של המצודה לאחר 

סיום עבודות 
השימור ההנדסיות
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תצלום 9: קידוח והתקנה של מערכות עיגון הנדסיות לייצוב קומת הקרקע של המצודה

 
תצלום 10, 11: השלמת בניית הפיגום והמעבר הבטוח למבקרים מתחתיו



  
 איורים  12,13:התקנת קונסטרוקציית פלדה וביצוע עבודות שימור הנדסיות 

ע"י קבלן השימור "ארכו"

  
תצלום 14, 15: תהליך פירוק הפיגום וחשיפת קונסטרוקציית הקבע
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אתגר השימור והשחזור בבית הכנסת העתיק בברעם

מאת: ד"ר יוסי בורדוביץ' – ראש תחום מורשת

רשות הטבע והגנים הלאומיים מבצעת מיזמים רבים של שימור ושחזור מונומנטים 
ואתרים ארכיאולוגיים בשטחים שבאחריותה. לעבודות אלו קודמת עבודת תיעוד 
ומחקר מעמיקה. לפעמים תוצריה, אף שהם בעלי ערך מדעי ואקדמי גבוה, נותרים 
עלומים, אך במקרים אחרים הידע המצטבר גדול ומשמעותי כל כך עד שלא ניתן 
מבקש  אני  במאמרי  הרחב.  לקהל  או  המדעית  לקהילה  אותו  מלחשוף  להימנע 
לחלוק איתכם  שני חידושים שהתגלו במחקר זה: הקשת שנמצאה נבנתה בשיטה 

ייחודית; והצעת השחזור המקובלת של בית הכנסת התערערה.

המיזם לשימור ושחזור חזיתו של בית הכנסת הקדום בברעם נולד בסיור בשטח. 
היו  הכנסת  בית  בחזית  עמודים  על  שניצבה  האנטבלטורה  מן  גדולים  חלקים 
להרכיב  ואף  לחברם  שניתן  ורמזו  הלאומי,  הגן  סביב  ובחורש  באתר  מפוזרים 
חלקים ממנה. לאחר איסוף חלק מהפריטים האדריכליים עשיתי ניסוי והרכבתי 
חלקים מהם כמו בפאזל. הניסוי הוכיח שיש בידינו די פריטים לשחזורו של כל 

החלק הזה בחזית הבניין ובכללו הקשת שבגמלון הסורי שלה )תצלום 1(.

תצלום 1: פריטים אדריכליים מהאנטבלטורה מסודרים מול בית הכנסת העתיק בגן 
לאומי ברעם

אחד הדברים הראשונים שבלטו בשטח הוא הטכנולוגיה ששימשה לבניית הקשת: 
אבניה אינן  טרפזואידיות בדומה לאבנים המוכרות לנו מקשתות רבות שהתמוטטו 
עם השנים, אלא חלקן בעלות זיז בצד אחד ומגרעת בצד האחר – בפן הנושק לאבן 

הצמודה להן. 

שיטה זו של בניית קשתות לא הייתה מוכרת עד כה, ולא מצאתי לה מקבילות. 



ייתכן שהסיבה היא שקשתות שנבנו בצורה זו עומדות עד היום )איור 1(.

  
איור 1: דגם תלת-ממדי של אחת מאבני הקשת )כל הזכויות שמורות ©(

על מנת לתכנן את פעולות השימור והשחזור נעשה תיעוד פוטוגרומטרי, דהיינו 
)פוטוגרומטריה(,  צל  דוד  ידי  על  גבוהה מאוד  ותיעוד תלת-ממדי ברמה  מדידה 
אמיר פרויינדליך )אדריכלות( וכותב שורות אלו. על ההבנה מאין מגיע כל פריט 
נוסף חידוש שקשור למראה החזית של בית הכנסת  יש להחזירו  ולאן  אדריכלי 
הקדום. עד כה הייתה ההצעה של קהל ווצינגר משנת 1916 בבחינת אורים ותומים 

בכל הנוגע לשחזור חזית המבנה )איור 2(.

  
איור 2: הצעת השחזור של קהל ווצינגר – 1916
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קהל ווצינגר סברו שמקצב העמודים שהוצבו בחזית המבנה היה אחיד, ומעליהם 
הותקנה אנטבלטורה  מקוֵרית. מחקרנו מוכיח שלא כך היה הדבר, ודווקא הצעתם הותקנה אנטבלטורה  מקוֵרית. מחקרנו מוכיח שלא כך היה הדבר, ודווקא הצעתם 

של קונדר וקיטצ'נר משנת 1887 הייתה קרובה יותר למציאות )איור 3(. 

 
איור 3: הצעת השחזור של קונדר וקיטצ'נר – 1887

בעזרת המדידות והשחזור הדיגיטלי מדדנו את רדיוס הקשת ואת מיקומם המדויק 
של העמודים, והוכחנו שהמרחק בין שני העמודים המרכזיים היה גדול מהמרחק 
בין העמודים האחרים שממזרח וממערב להם, ובין עמודים אלו נשמר מקצב אחיד 
אין  האנטבלטורה.  מעל  לקירוי  או  לגמלון  עדות  נמצאה  לא  זאת,  עם   .)4 )איור 
פירוש הדבר שלא היה קירוי, אולם אין בידינו פריטים שירמזו ולו על זווית קטנה 

מעל חזית המבנה.

 
איור 4: הצעת השחזור חדשה של חזית בית הכנסת. מודגשים בצבע הם הפריטים 

האדריכליים שנמצאו באתר ©.



יצא לדרך השלב הראשון של מיזם השימור והשחזור של   2021 נובמבר  בחודש 
חזית בית הכנסת והוא מתבצע בימים אלו על ידי חברת "אבן דרך נגב" ובראשות 
המשמר אסי שלום וסתת האבן רועי גבעתי. כל החלקים החסרים באנטבלטורה 
תהליך  התחיל  למיזם  המתאימה  והאבן  המחצבה  בחירת  לאחר  באבן.  הושלמו 
החדשות.  האבנים  ליצירת  סדקים  ונטולי  גדולים  אבן  גושי  חציבת  של  מורכב 
האנטבלטורה  תוצב  הראשון  שבשלב  החלטה  לידי  הביא  תקציב  חוסר  לצערנו 
בסמוך לבית הכנסת )איור 5( ורק בשלב השני, לאחר גיוס התקציב הנדרש, יוצב 

המכלול בחזית בית הכנסת על עמודים כפי שהיה בימי קדם.

 
איור 5: הצעה להצבת האנטבלטורה סמוך לחזית בית הכנסת

לפני  עומדים  אנו  היגוי,  ועדת  ובליווי  מכשולים  ומלא  ארוך  תהליך  אחרי  היום, 
סיומו של השלב הראשון, ועקב גיוס התקציב הנדרש לשלב השני האנטבלטורה 

תוצב באתר על מצע רך משתוכנן לכתחילה.

תצלום 2: חברי ועדת ההיגוי בדיון על המיזם
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תצלום 3: קורות אבן לאחר השחזור

תצלום 4: הרכבת הקשת



  
תצלום 5: תחילת הרכבת האנטבלטורה

היום אנו בשלבים מתקדמים בשחזור ומקווים שעד סוף חודש יוני המכלול יורכב 
בברעם ויוצג לראווה לפני קהל המבקרים עד לביצוע השלב השני.

פעילויות עיקריות בשנה זו 
1. פיתוח: קודם ביצוע של כמה מיזמים חשובים: סוסיתא, פארק שניר, 

חורשת טל, מגידו, בית שאן, מרכז להצלת צבי ים, תל לכיש, אשקלון, 
מגדל צדק, שער הגיא, הרודיון, עינות צוקים, קומראן, שבטה, אשכול. 

2. סך ביצוע כספי בשנת 2020: כ-109 מיליון ₪, מתוכם כ-5 מיליון ₪ 
מתקציבים פנימיים. 

3. אכרזות: בשנת 2020 הוכרזו 19 שמורות טבע. שטחן הכולל הוא 181,619 
דונם. 

4. שלבי תכנון :
15 תוכניות ממתינות למתן תוקף )כ-106 אלף דונם(.    

15 תוכניות הופקדו להתנגדויות )כ-234 אלף דונם(.   
11 תוכניות לקראת דיון להפקדה.   

64 תוכניות בשלבי הכנה או בשלבי מילוי תנאי סף.   
5. עסקות ורכישת קרקעות: הושלמו 30 עסקות רכישה. שטחן הכולל הוא 

112,062 דונם.
6. שימור וארכיאולוגיה :

הופעל מיזם  500 – מיזם לאומי להעסקת מובטלים בתחום השימור.
בוצעו סקרי שימור ותוכנית תחזוקת שימור בבית שאן וקיסריה .

הוקם צוות שימור חדש במחוז יו"ש.  
בוצעו מיזמים רבים בתחומי השימור והארכיאולוגיה: ברעם, שבטה,  

חפירות בבניאס, ועוד. 
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טבע ממרחק בטוח – תוכניות הסברה וניהול מבקרים
תוכנית הסברה להנחלת מודעות ולגיוס הציבור לצמצום כניסת חיות בר 

ליישובים באמצעות הרשויות המקומיות
חיות בר נכנסות ליישובים מפני שקל יותר למצוא בהם מזון, מים ומקומות מחסה. חיות בר נכנסות ליישובים מפני שקל יותר ל

קרבת חיות בר לאדם פוגעת בהן וגם בנו, ולציבור יש אחריות וגם יכולת להמעיט 
את הגורמים המושכים אותן אלינו עד כמה שניתן.

תופעת כניסת חיות בר ליישובים לא תיעלם וסביר שרק תגבר, ומודעות והתגייסות 
התושבים בנושא זה חיונית אפוא כיוון שביכולתם לצמצם אותה. חשוב גם להציג 
לעורר  ולא  בלבד,  אחת  בר  בחיית  מדובר  אין  שכן  ומערכתית,  שלמה  תמונה 
התנגדות של תושבים לחיות הבר אלא להפך – להכיר להם אותן ולקרבן אל ליבם. 

הרשות המקומית היא גורם חשוב בתוכנית ההסברה כיוון שיש לה מנגנוני תקשורת: 
ביכולתה להטמיע מסרים שקשורים לעניין זה בכלי התוכן שלה ובמערכות החינוך 
והקהילה, וביכולתה להפיץ אותם לכל תושבת ותושב, לטעת בהם תחושת אחריות 
השלטון  ומרכז  המקומי  השלטון  מרכז  גם  למעשים.  ולגייסם  לנושא  ומחויבות 

האזורי נעשו שותפים לתוכנית ההסברה.  

בשנת 2021 ו-2022 הצטרפו לתוכנית ההסברה 31 רשויות 
מקומיות

מועצות: גולן, גליל עליון, גליל תחתון, חוף הכרמל, מבואות חרמון, משגב, עמק 
המעיינות, עמק יזרעאל, יקנעם, חבל אילות, מטה אשר, דרום השרון, אלבטוף.    

ערים: אום אל פחם, ערד, פתח תקווה, קריית ביאליק, קריית גת, קריית ים, קריית 
יגאל, מעלות-תרשיחא, מעלה אדומים,  יאיר–צור  נתיבות, כוכב  נהריה,  מוצקין, 

טירת הכרמל, ראש העין, כפר סבא, רעננה, חיפה. 

כלי ההסברה הבסיסי בתוכנית הוא דף דיגיטלי שמציג את כל חיות הבר שאפשר 
למצוא באזור כל רשות מקומית. הרשימה נבנית בהתייעצות עם הפקח האזורי 
ועם הממונה על הסביבה ברשות המקומית. ליד כל חיית בר יש מידע על אודותיה 
ועצות ייעודיות כיצד יכול כל תושב להפחית את כניסתה ליישוב. בראש כל דף 
יש הקדמה על הסיבות לכניסת חיות הבר, ובתחתיתו מובאים כללי ההתנהגות 
שמצמצמים כניסה של חיות בר. כמו כן בכל דף יש אמירה הנוגעת לאיסור לפגוע 
בחיות הבר. הדף נושא את סמלי הרשות המקומית או השלטון המקומי או האזורי 
וכן את סמל רשות הטבע והגנים, ומצוין בו גם מספר טלפון להתקשרות לרשות 

המקומית ולדיווחים.

אם כן, דף המסרים העיקריים הוא הבסיס לכל תוכנית הסברה לתושבים ברשות 
מקומית. הרשות מפיצה אותו לתושבים ומטמיעה אותו בכלי התוכן שלה והוא 
גם הבסיס למסעות פרסום, לכרזות ולמוצרי הסברה אחרים. יצרן המסרים הוא 
אגף ההסברה של רשות הטבע והגנים והוא אף מפיק חלק גדול ממוצרי ההסברה. 

פעילות  לעידוד  תקשורתיים  פרסום  ובמסעות  מידע  בהעברת  התרכזנו  ב-2021 



ואנחנו  הפעילות  את  הרחבנו  ב-2022  קהילתית.  ופעילות  הספר  בבתי  חינוך 
בשלבי הכנה אחרונים של מערך הסברה לילדים ובני נוער והוא מיועד לבתי ספר 
ולקהילה. הכוונה היא לפתוח בפעילות ברשויות רלבנטיות לפי סדר עדיפות. בד 
בבד נעביר מערך שיעור רשמי למערכת החינוך. מדובר בתוכנית הסברה ארוכת 

טווח, והצלחתה מותנית ביציבות, ברציפות ובהתפתחות.

דף הסברה בסיסי לדוגמה 

   
כרזה מתוך מערך ההסברה לבתי ספר ולקהילות
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פעילויות עיקריות בשנה זו 
שנת 2021 התחילה בסגר, ובכל זאת התאפיינה בהתאוששות מהקורונה ובחזרה שנת 2021 התחילה בסגר, ובכל זאת

הדרגתית לפעילות מלאה באתרים ולקליטת מבקרים ישראלים רבים. להלן אבני 
דרך בשנת העבודה:

 8 בינואר – 11 בפברואר: סגר שלישי, האתרים סגורים.	 

	  בהמשך השנה נוספו הנגיפים דלתא ואומיקרון והוטלו הגבלות. בהמשך השנה נוספו הנגיפים דלתא ואומיקרון והוטלו
	  אין תיירות נכנסת.

	  עבודה דרך מערכת תיאום הביקור.
	  שיתופי פעולה. 

	  הרחבת שעות הפעילות בקיץ ובסוכות.
	  מחקרים וסקרים נלווים לפעילויות.

פעילויות עיקריות בעבודת האגפים
אגף חינוך וקהילה

	 השתלמויות של 30 שעות למורים. ההשתלמויות היו בתחומי הליבה של 
רט"ג. בשיתוף רכזי פסג"ה של משרה"ח היו שלוש השתלמויות: שתיים 

בחברה הבדואית בנגב ואחת בתוכנית "אני כרמלי". 
	 הכנת מערכי שיעור ומצגות למורים במערכת החינוך בשני נושאי ליבה 

של רט"ג: מינים פולשים, ושמירת טבע בעידן של שינויי אקלים. 
במחוזות,  במפגשים  בארגון  קהילות  עם  שיח  של  העבודה  כלי  	 הוטמעו 
בחטיבות ובמרחבים, וכן בקרב המנהלים, מטות ואנשי מקצוע; התגבשה 
רט"ג;  מטרות  לקידום  זה  כלי  שילוב  של  בחשיבותו  הכרה  במחוזות 
פורומים  עם  מחוזות,  מטות  עם  מנהלים,  עם  פרטניות  שיחות  התקיימו 
מקצועיים ועם אנשי שטח ובכללם כל המחוזות, חטיבות מדע ואכיפה, 
אגף שימור ופיתוח ומרחבים; ניתן ליווי מקצועי לשיח עם ארבע קהילות 

שיש עימן סכסוך.

התנדבות
הנחיה  מפגשי  – שלושה  ארצי  התנדבות  לצוות  מקצועיות  	 השתלמויות 

מקצועית.



	 השתלמויות למנהלי מתנדבים במחוזות.
"להבה  ימי  בעשרה  מתנדבים   14,000 והופעלו  נקלטו   – הזפת  	 אירוע 

ירוקה". חלק מחמ"ל האירוע בשיתוף המחוזות והמטה.

אגף הסברה
	 חיות בר ביישובים כפריים: תוכניות הסברה בשיתוף 24 מועצות אזוריות 
בחלק  מידע התקיימו  ביישוביהן. מלבד הפצת  הציבור  לגיוס  ומקומיות 
חינוך לקהילה. המטרה: מיצוב  ותוכניות  גם מסעות פרסום  מהמקומות 
ליישובים  בר  חיות  כניסת  לעניין  האחראית  במעמד  המקומית  הרשות 
ומספקת את כל חומרי המידע. פעילות מיוחדת  בליווי רט"ג, המייעצת 

נעשתה בחיפה בנושא החזירים.
	 שפעת העופות: מיפוי מסרים ותרגומם לכמה שפות, כתיבת דף הסברה 
הערבית  התאית,  בשפה  לעובדים  הסברה  דפי  כתיבת  למטיילים,  כללי 
והאנגלית והפצתם באמצעות סוכני הפצה שונים: הרשויות המקומיות, 

מרכז ההסברה הלאומי, שגרירות תאילנד והמעסיקים.

חניוני לילה
	 שדרוג החניונים הקיימים.

	 התאמת שירות מיטבי בשטח ובמענה לפניות מן הציבור.
	 ניהול מרכזי רווח של כל חניון וחניון באופן מיטבי: 

	 הגדלת מספרי לנים/הגדלת הכנסות.
	 עוד הכנסות נלוות ובד בבד שמירה על שירות מותאם ואיכותי.

	 הצבת עמדות תוכן בחניונים: לוחות מידע, מתחמי פעילות מתאימים.
	 הכשרות למנהלים ולעובדים בתחום החניונים.

טיילות 
מידע  הנגשת  שילוט,  פיתוח  הרמון:  במזרח  שילוט  של  הרצה  	 תוכנית 

למטייל ובו פירוט זמן ומרחק.  
בדרך  ראשונים   מסלולים  שני  )פרמיט(:  מיוחד  בהיתר  מסלול  	 פתיחת 

הבשמים, רמת נקרות ונחל עומר נפתחו לתקופת ניסיון.

מרכזי שירות למטייל
הגיא  צוקים, שער  עינות  שניר,  בנחל  שדרוגם  או  שירות  מרכזי  	 פתיחת 
ומגדל צדק; שדרוג עגלות בבית ינאי, חוף הבונים וקומראן; הוספת עמדה 

ניידת למכירת מוצרי תיירות במוקדים חדשים על פי עונה. 

אגף מחקר חברתי
לניטור  והפעלתם  לשימוש  מוכנים  גנריים  סקרים  חיבור  גנריים:  	 סקרים 
מנויים,  סיורים,  תיירות, מתנדבים,  לילה, מוצרי  חניוני  ביקור,   – חברתי 
תוכניות חינוכיות. סקרי מבקרים וסקרי חניוני לילה חוברו והופצו בפסח 
ובסוכות. הסקרים הוטמעו בכל הרמות – מהארצית עד האתר – ונעשו 

סקרים גם עם אגף חינוך, אגף ביקור, ועוד.
כנס  של  לפועל  ובהוצאה  בתכנון  סיוע  אורנים:  במכללת  מקצועי  	 כנס 
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בכנס  מושב  הנחיית  ההיגוי;  בוועדת  שותפות  ב"אורנים";  וביקור  חוויה 
וליווי מעגלי השיח של המשתתפים. וליווי מעגלי השיח של המשתתפים. 

	 מחקר עומק על מערכת היחסים בין אתר הקסטל למבשרת ציון ותושביה. 
המחקר נועד לבחון כיצד ניתן לחזק את הקשר בין האתר ליישוב ולהפוך 
את האתר לעניין שנוגע יותר לחיי התושבים. המחקר התבסס על שיטות 
תושבים  עם  ראיונות  היישוב,  מאפייני  לזיהוי  יישובי  מיפוי  מספר: 
תושבים.   450 השיבו  שעליו  עמדות  ושאלון  מפתח,  תפקידי  הממלאים 
לפני מנהלי האתר  ופרס  על כלל ממצאי המחקר  הדוח הסופי התבסס 

דרכים לחיזוק הקשר עם מבשרת ציון ועם תושביה.

אגף שיווק   
הצריכה   להגדלת  הביקור  תיאום  במערכת  נתונים  ניצול  יכולות  	 פיתוח 
כדי שתשמש אמצעי פרסומי ואמצעי הסברה וכן תשמש אמצעי למחקר. 
מבצעי  צורך,  פי  על  חדשים  מוצרים  קידום  המכירה:  את  להגדיל  	 כדי 
ולמצב  טיול  לסגנון  מותאמות  הצעות  לילה(,  חניוני  )מינויים,  שעות   24

משפחתי, הצעות עונתיות.
	 ניצול נתונים לצורכי שיווק שוטפים, אפיון ופיתוח מערכת CRM, מחקר 

על בסיס הנתונים והכשרת כוח אדם תומך לעניין זה.

מוצר תיירותי
	 פתיחת מרחבי עבודה ולמידה Open Space בכמה וכמה אתרים ברחבי 

הארץ.
	 שת"פ עם משרד המדע וסוכנות החלל הישראלית בקשר לפעילויות לקהל 

הרחב בנושאי חלל.
	 פיתוח וביצוע כ-20 השתלמויות למורי דרך מטעם משרד התיירות.

אגף מכירות ופיתוח עסקי
סיורים   300 יצאו   – חברתי  לשוויון  המשרד  עם  שת"פ  בטבע":  	 "שלישי 
לגמלאים בגנים לאומיים ובשמורות טבע מתום הסגר בפברואר עד גמר 

התקציב בספטמבר.
אומנים  פעילות של  שילוב   – הפיס  עם מפעל  תרבות": שת"פ  	 "נושמים 

באתרים בפסח, באוגוסט ובסוכות. תקציב: 1,100,000 ₪. 
	 "מיזם הדרכות מורי דרך": שת"פ עם משרד התיירות – יותר מ-5000 ימי 

הדרכה, שסייעו גם למוקדי בילוי ולסוכנים. תקציב: 10,000,000 ₪.

נתוני מבקרים 2017–2021 בטבלה ובתרשים:
2021 2020 2019 2018 2017

8,244,560 5,058,564 8,715,286 8,678,763 8,345,596 ישראלים
75,073 712,110 3,763,130 3,379,766 2,749,946 תיירים

8,319,633 5,770,674 12,478,416 12,058,529 11,095,542 סה"כ
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Dummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



20
21

20
21

44 | דין חשבון - רשות הטבע והגנים

פרק רביעי
ממשל ואחריות תאגידית

דוח מסכם לשנת 2021 
הצעת התקציב לשנת 2021 )תקציב לשנתיים 2021–2022( נבנתה בתיאום עם אגף 

התקציבים באוצר. 

היא הוצגה במליאת הרשות ואושרה, והוצגה לשר להגנת הסביבה לצורך אישורה 
בממשלה.

לצערנו משבר הקורונה בחודש מרץ 2020 גרם לירידה ניכרת במספר המבקרים באתרים 
והיא נמשכה גם בשנים 2021 ו-2022 )צפי(. התקציב עודכן בהתאם לצפי. צפי תקבולים 

מעודכן – כ-102 מלש"ח – הוצג במליאה. על מנת להתמודד עם הירידה בתקבולים סוכם 
עם האוצר על מתווה מימון הכולל התייעלות ברשות בהיקף של 60 מיליון ₪ ועל רשת 

ביטחון מהאוצר כדי לסיים את שנת 2021 ללא גירעון. 

בתהליך ההתייעלות צמצמה הרשות את ההעסקה של כוח האדם היומי ועשתה קיצוץ 
תקציבי ניכר בהיקף שסוכם עם האוצר. כך, ובעזרת רשת הביטחון מהאוצר, היא סיימה 

את שנת 2021 ללא גירעון. כמו כן הרשות קיבלה תקציב פיתוח ייעודי )קרן חבצלת( 
ותקציב להעסקת עובדים בשטחים הפתוחים לניקיון, לריסון מינים פולשים ולשימור.
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חופש מידע
דין וחשבון רשות הטבע והגנים לשנת 2120 

לפי חוק חופש מידע, התשנ"ח-1998

מהו חוק חופש המידע?
ציבורית  מרשות  מידע  לקבל  אזרח  כל  של  זכותו  את  קובע  המידע  חופש  חוק 
באופן שיאזן בין החופש למידע ובין שמירה על ביטחון המדינה, על הפרטיות וכו'. 
החוק קובע מי רשאי לקבל מידע ואלו סוגי מידע מותר למסור, וכמו כן הוא מפרט 

את הנוהל להגשת הבקשה והטיפול בה. 

יישום הוראות חוק חופש המידע על ידי רשות הטבע והגנים 
רשות הטבע והגנים הינה גוף מחויב לשיתוף הציבור ולקידום המודעות לזכויותיו. 
במודעות  עלייה  ומשקפות  רבה  במורכבות  מתאפיינות  מידע  לקבלת  הבקשות 
הצטרפה  זה  צורך  לספק  כדי  מידע.  לקבל  וגדל  הולך  וצורך  לזכויותיו  הציבור 
חיברה  ואף  המידע  לחופש  הממשלתית  היחידה  של  האינטרנט  לאתר  הרשות 

טופס מקוון להגשת בקשות מידע באתר הרשות. 

יוצר: קרן סייג

תמצית הפעילות
בשנת 2021 הוגשו לרשות הטבע והגנים 147 בקשות. רובן נענו בתוך 30 יום מעת 

קבלת הפנייה. 

פירוט אופן הטיפול בבקשות
מספר

114 הרשות מסרה את המידע המבוקש על פי לחוק
33 הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע מסיבות 

המנומקות בסעיפי החוק
0 הטיפול בבקשה הופסק בשל אי-תשלום אגרה
0 הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה

147 סה"כ

Dummy Text



נושאי הבקשות ומספר בקשות חופש המידע 
בקשות לקבלת מידע התקבלו במגוון נושאים, כגון נהלים, מכרזים, אכיפה ומדע.

מקור הקפיצה בשנת 2020 היא אזרח אחד שהטריד את המערכת בבקשות רבות.

זמני הטיפול בבקשות שנענו בשנת 2021
מספר זמן הטיפול
109 עד 30 יום
35 בין 31 ל-60 יום
3 בין 61 ל- 120 יום

147 בקשות  סה"כ
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רחוב עם ועולמו  3, 
גבעת שאו ל

ירושלים
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