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 מנכ"להבר ד

 בהמחנק–ברפרחיבלינושבתרץא
 .מולדתולאמלוןתהיה–בלתי־מופרע,פתוחמשב־רוחבהשאיןארץ

 כאן ל־גמור־ליוהכוהרגשתומדרכהכבישבהשהכולנושבת ארץ
 צעיריהבלבטובהחלקהכלתאכל

 12.6.1962יזהר, כנסת ישראל ' ס       

משקף את עיקרי הפעילות של רט"ג בכל ושמורות טבע  לאומיים גנים לחוק בהתאם לכם מוגש אשר השנתי הדוח

במדינה.שמירת הטבע הינה במהותה ריצה  המורשתעל הנוף ועל   ,הטבע על לשמור במאמץ וזאת תחומי עיסוקה

למרחקים ארוכים. עיון מעמיק בדוח מראה כי אנו ממשיכים בטיפול ארוך הטווח הנדרש בנושאים השונים על מנת 

רט"ג ומרחיבים עת אנו מחדשים ומתפתחים, מתקדמים ומייעלים את עבודת ה, ובה בלהצליח בקידום שמירת הטבע

 הנוף והמורשת. ,את שמירת הטבע

האוצר משרד ו ועם המשטרה עםהכנסנו לפעילות מבצעית עבודה עם רבי להב )רחפנים( והגענו להסכם  2017בשנת 

יאפשרו את ויצעידו את האכיפה קדימה  ,על הקמת יחידת מודיעין. שתי יכולות אלו ימשיכו להתפתח בשנים הקרובות

 הפחתת העבירות בתחום שמירת הטבע. את הגדלת ההרתעה ו

 . התפרצותהאשר הביאו להתפרצות הכלבת ,השנה הרחבנו את הפעילות בטיפול במינים פולשים ואף במינים מתפרצים

 אינה באה לידי ביטוי בדוח זה.היא דרשה השקעה רבה מעובדי השטח ו

לפקח טכנולוגית ותאפשר קדימה מבחינה תצעיד את הרט"ג והיא השנה הוכנסה לעבודה תוכנת ניהול מכירות חדשה 

 .ביתר יעילות נוימיליון המבקרים הבאים בשער 10 על

 בעבודות ניתן למצוא .יהוו תשתית להגדלת מספר המבקרים ןוההשנה בוצעו עבודות פיתוח ושימור באתרים רבים 

 .ועוד ,יתוח ציר צבעי הרמוןהמשך פ ,המחשה בבית שערים, פיתוח החדר המלכותי בהרודיון שימור,

מהלך משנה מציאות  וזה קוח על הדיגיעל עצמנו את הפ קיבלנו .המהפכה הגדולה השנה הייתה הקמת היחידה הימית

 גוברים בו לחצי הפיתוח והאינטרסים הכלכליים. שעובר כל יום שכן עם ,בשמירה על הים

בארצנו  הלילות כימים על מנת לשמור על שכיות החמד לכל העובדים הרבים העושים להודות רוצה אני זו בהזדמנות

למרות  למען תושבי המדינה ומבקריה, הנוף והמורשת ,שמור על ערכי הטבעלנצליח להמשיך ושומקווה  ,הקטנה

 הקשיים הרבים.

 ,בברכה    

 

 גולדשטיין שאול

 והגנים הטבע רשות ל"מנכ
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  תחומי אחריות הרשות

 

ב"חוק גנים לאומיים, שמורות  1998הרשות לשמירת הטבע והגנים הינה תאגיד סטטוטורי שהוקם בשנת 

רשות את ". חוק זה איחד את רשות שמורות הטבע ו1998 –טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח 

 הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.  :הגנים הלאומיים לרשות אחת

וכן על הגנת ערכי  ,מופקדת על ניהולם והחזקתם של שמורות הטבע והגנים הלאומיים הרשותמכוח חוק זה 

 הטבע, הנוף והמורשת.

 ח חוק זהו". מכ1955 -ח "החוק להגנת חיית הבר, התשט"וות הבר מכומופקדת על הגנת חי כמו כן הרשות

 .ומהציד, היתרי סחר והחזקה בחיות בר וכדעל הקוח יפהכמו  תחומיםב אנו פועלים

את חברי  .לרשות מליאה המונה תשעה עשר חברים השר הממונה על הרשות הוא השר להגנת הסביבה.

המליאה. תפקיד  שב ראשאת יו ממנה ומתוכם היא ,הממשלה בהמלצת השר להגנת הסביבה המליאה ממנה

 המליאה לקבוע את מדיניותה הכללית של הרשות ואת קווי פעולתה. 

האחראי לביצוע החלטות והנחיות  , והואממנה את מנהל הרשות הממשלה סביבהעל פי הצעת השר להגנת ה

הנוף  , עלהטבע ה עלשמירה שעומד בראשמקצועי וגוף לאומי  בהיותההמליאה ולניהולה השוטף של הרשות, 

, מיני החי והצומחועל דול יגהבתי על המגוון הביולוגי, על הגנה בועוסק בשימור,  ,המורשת בישראלעל ו

  ובשיקומם.

 6-משתרעים על כ והם גנים לאומיים ושמורות טבע )מוכרזים, מאושרים ומוצעים( 530-הרשות מנהלת כ

של  ועוד מספר דומה ,מיליון מבקרים 8-מדי שנה כ יםאתרים מוסדרים בתשלום ומארחהם מ 65 .מיליון דונם

 ם רבים.תלמידים, בני נוער וחיילי בהם – שטחים הפתוחיםפוקדים את ה מבקרים
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  ןארגוהמבנה 

כמה מאות  . עליהם נוספיםעובדים עונתיים ויומיים אחרים הםקבועים וה 800-כ :עובדים 1,500-ברשות כ

 מתנדבים ומדריכים. 

 הרשות פועלת בארבעה מחוזות: 

 משתרע מהר חרמון בצפון ועד נחל חדרה וגבול יו"ש בדרום. :מחוז הצפון .1

 גבול יו"ש במזרח.ומשתרע מנחל חדרה וצומת עירון בצפון ועד בית קמה בדרום  :מחוז המרכז .2

 אנו זרוע של המנהל האזרחי דרך קמ"ט שמורות טבע וגנים. במחוז זה :מחוז יו"ש .3

, והגבול עם ירדן במזרח , לאורך גבול יו"שובית קמה בצפון משתרע מגבול רצועת עזה :מחוז הדרום .4

 מצרים במערב.עם גבול ועד ה בדרום עד מפרץ אילת 40כביש 

 ( סיירת ירוקה)משרדי החקלאות  1976בשנת ימו הקאת היחידה  :היחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים

 ר על קרקעות המדינה בשטחיםולשמהביטחון, מנהל מקרקעי ישראל וקרן קיימת לישראל כדי ו

ועדת מנכ"לים בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה מתאמת  .יגי גבולסהפתוחים מפני פולשים ומ

 עובדים. 50-בין המשרדים. הסיירת מונה כ

  מעבר על ו הסביבהעל חוקי  ומפקחתבמעברי יו"ש  היא יחידת "דוד". היחידה מוצבתיחידת סמך עוד

היחידה הוקמה לבקשת המשרד להגנת מזמנה.  20%-בלפיקוח רט"ג  מסייעתשל ערכי טבע, וכן 

 הסביבה.

 חטיבות מטה: שש ברשות 

כוללת את מדור ניטור  . היאהיחידה הסביבתיתואגף הסביבה  ,אגף האקולוגיה ובה חטיבת המדע .1

 לשכת המדען הראשי.את אגף מערכות המידע ואת מדור ניטור רעלים ומדור איכות מים, את נחלים, 

ף הפיקוח והאכיפה, אגף החקירות ומודיעין, אגף פים אלו: אגמורכבת מאגפיקוח אכיפה והחטיבה ל  .2

 יחידת ההיתרים.כן מטחון, בטיחות וכיבוי אש, ויהסדרת הסחר, אגף ב

חטיבת קהל וקהילה כוללת את אגף השיווק, את אגף מבקרים, את אגף הסברה ואת אגף חינוך  .3

 וקהילה. 

אגף ארכיאולוגיה ומורשת את אגף שימור ופיתוח, את חטיבת מורשת ונוף כוללת את אגף המקרקעין,  .4

 אגף תכנון ארצי.את ו

 אגף התקציבים.את אגף הכספים ו את חטיבת המנהל והכספים כוללת את אגף המשק והרכב, .5

 אגף הכשרות וארגון.את ח אדם וואגף כאת חטיבת משאבי אנוש כוללת  .6

 יחידות במטה: עוד 

 אגף תקשוב .1

 לשכה משפטית .2

 דוברות .3

 הים תחום .4
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  דרכי התקשרות עם רשות הטבע והגנים

 
 מטה הרשות:

 02-5005444טלפון: 

 כתובת: רשות הטבע והגנים, 

 9546303, גבעת שאול, ירושלים 3רח' עם ועולמו 

 

 *3639בטבע  הזמנת טיולים חייגו באותיותללמוקד מידע ו

 במחוזות: דרכי התקשרות

 מחוז צפון 

 mz.zafon@npa.org.il דוא"ל: 6420312-04פקס:  6522167-04טלפון: 

 גן לאומי מגידו, דואר מגידוכתובת: 

 מחוז מרכז  

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

 48101ראש העין  238ת"ד גן לאומי ירקון, כתובת: 

  מחוז יו"ש

 mz.yosh@npa.org.ilדוא"ל:  6259783-02פקס:  6232936-02טלפון: 

 לידי מחוז יו"ש - 9546303, גבעת שאול, ירושלים 3רח' עם ועולמו כתובת: 

 מחוז דרום  

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

  8421507 באר שבע 19רח' האבות כתובת: 

   היחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים
 02-5006259פקס:  02-5006251טלפון: 
 Naomi@npa.org.ilדוא"ל:  9546303ירושלים  3רח' עם ועולמו  כתובת:
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 חטיבת מדע
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 דען ראשימ
 בפרט.  2017זה משקף את הפעולות המרכזיות של חטיבת המדע בשנים האחרונות בכלל ובשנת  דוח

 ממונהבשמירת טבע הוא השגת שטח לשימור, ועל תחום זה  עיקריחטיבת המדע עוסקת בשמירת טבע. החלק ה

שיבטיח את קיום המטרות  ( בשמורות הטבע כדיmanagement)חטיבת מור"ן. לאחר שמירה על שטח יש לבצע ממשק 

 ולכן השפעת האדם מורגשת כמעט בכל מקום. ,. בישראל השמורות קטנות יחסיתרב זמן

 :בע בשטחים הפתוחיםביחסי גומלין עם גופים וארגונים מחוץ לרט"ג כדי לקדם את שמירת הט מרבה לעסוקהחטיבה 

עם משרד החקלאות בנושאים רבים )כנרת, ממשק קורמורנים ושקנאים, קידום שמורות ימיות, סניטציה בשטחים 

רשות המים עם בעיקר של פגרי בקר ועופות(, עם מועצות אזוריות, עם חברת החשמל )פגיעה בדורסים(,  – יםיחקלא

 נושאים רבים(.בהמשרד להגנת הסביבה )עם )השבת מים לטבע( ו

 החטיבה עוסקת במרץ שטחים לשימור. בשנים האחרונותלקבוע מדרג עדיפות לחטיבת מור"ן לחטיבת המדע מסייעת 

למרבה ו רבים מספורהעיכובים  , אך בפועל)שמורת ראש הנקרה לקראת הכרזהעם מור"ן בקידום השמורות הימיות 

 האחרון אינה מספקת(.  דוחצער ההתקדמות מאז הה

כנית ניטור ביולוגית וזה. החטיבה בנתה ת ענייןות זיהום הנפט בשמורת עברונה החטיבה ממשיכה לעסוק רבות בבעקב

ות שנה ב' לניטור התפרסמו דוחמדענים מהאקדמיה.  המנטרים הםכנית רחבה ביותר וויצאה לדרך. הת , והיאלשמורה

בעיקר בנזק ארוך הטווח לעצי  היאפגיעה בשמורה ניתן לציין שה מרבה השמחהלאחרונה והוצגו ביום עיון ייעודי. ל

 .ותוולפרק א בנפט עשורים, יש שהות לטפל כמהיבלוט רק בעוד בהם הנזק . היות שהשיטה

בה ריכוזים לא מבוטלים ומ"ק של חומצה זרחתית  150,000-זוהם נחל אשלים בשמורת מדבר יהודה בכ 2017ביוני 

כנית וכבר יצאה לדרך. לפי שעה אין תוהיא כנית לניטור הנחל והחטיבה ת גיבשהשל מתכות כבדות. בעקבות הזיהום 

 של הנחל. פעילברורה )ואולי גם לא תהיה( לשיקום 

והן בהיבט של הנדסה מתאימה ויצירה ושיקום של בתי גידול,  הןבשיקום של בתי גידול לחים,  מרבה לעסוקהחטיבה 

כמה שיקום עינות גבתון )כבר  :חשובים בתחום זההפרויקטים ה אלהוספת מים לטבע ובאישוש של מינים בסכנה. הב

חפירת בריכה שלישית הסתיימה עינות צוקים )נחפרו שתי בריכות ושיקום , (שנים רבותעוד ילווה אותנו  והוא ,שנים

 2017-. התוצאות ב2016-ב נעשתהואישוש אוכלוסיות בינון דור )הוכן אתר שחרור בתל סהרון וההשבה  ,ורביעית(

 אינן מעודדות(.עדיין 

הממשק  תוכניתתישען  בעזרת אגף תקשובממשק אחת, גנרית, לכל שמורות הטבע בישראל.  תוכניתהחטיבה בונה 

לקבל מידע על המצאי בשמורות הטבע )אקלים, גיאולוגיה, נוכל כך "בלחיצת כפתור" ועל יכולות תקשוב מתקדמות, 

תשנה את  תוכניתבכל שמורה כדי לקדם את שמירת הטבע בה. ה הנחוצותוגם על הפעולות  ,מסלע, קרקע, צומח, חי(

 והדיווח על הפעולות, ההצלחה או הכישלון יהי, ופני הרשות במעבר מפעולות ספורדיות לפעולות מתוכננות טוב יותר

ויס כוח מג ו. בימים אל2017-העבודה. גרסת עלתה לאוויר ב תוכניתידי מהפעילות. העבודה מתקדמת על פי יחלק מ

 כתיבת טקסטים חסרים.להנתונים ו של פלטוה קלטהר אופן ופילש השימוש במערכת בארגון להטמעתאדם ייעודי 

חטיבת המדע עוסקת פרטנית גם בטיפול במינים. הטיפול במינים מתחלק לטיפול במינים בסכנה, במינים פולשים 

 תוכניותסקרים ייעודיים, יש  עושים :בסכנת הכחדהטיפול בצמחים הדגש בשנים האחרונות הוובמינים מתפרצים. 

בגנים  ,נבנים גני מקלט לצמחים בסכנה באתרים ייעודיים בשמורות טבעולאישוש ולהשבה של מינים שנכחדו מקומית, 

בציפורי ובנבי סמואל. יש עיסוק נרחב גם בבעלי חיים, והבולטים  ולאומיים ובגנים בוטניים. המקלטים האחרונים נפתח

סבלנו ממספר  2015ארוכה(. בשנת  עוד הרשימהוהשקנאי המצוי, בינון דור, קטה, נשר, רחם, עיטים, לוטרה ) הם םהב

יש התאוששות מרשימה של דורסים  2016-. בהייתה קשה באוכלוסיית הדורסים ופגיעתןרב של הרעלות מסיביות 

ה י"ג מייבאת נשרים מאירופה כדי לבנות גרעיני רביבנגב ובכרמל, אך מצב האוכלוסיות בגולן ובמדבר יהודה בכי רע. רט

לפעילות  אותהנרשמה ירידה של ממש במספר ההרעלות ברמת הגולן, ויש לייחס  2017ולשחרר נשרים בארץ. בשנת 

 אכיפה של מחוז צפון.

משרד ם עהמועצות האזוריות,  עםהחטיבה עוסקת בהנחיות לריסון מינים מתפרצים. עיקר הפעילות מופנית לעבודה 

סניטציה, שלהבנתנו היא מקור כל רע. פגרי בקר, צאן, עופות ודגים כל הנוגע להמשרד להגנת הסביבה בעם החקלאות ו

חלק מהחקלאים משתמש  הנזקבעקבות  .לחקלאות כבדיםמסבים נזקים  והטורפים ,מפרנסים את הטורפים המקומיים
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. שיפור הסניטציה יביא לשיפור עצום במצב חיות הבר, אך המפתח במספרים גדולים חיות בר בעטיים מתותברעלים ו

בו משרדי ממשלה, גופי ציבור, מועצות אזוריות והתחלנו לארגן שולחן עגול  2014לפתרון לא נמצא בידי רט"ג. בשנת 

 . אין התקדמות של ממש בטיפול בפגרי צאן. משרד החקלאות מציע2015החל לפעול בשנת  ואהבפועל ואחרים, ו

 לנוקדים. דיהלביטוח, אך היא אינה אטרקטיבית  תוכנית

בעיה הוא הלהבנת רט"ג ומומחים מהשירותים הווטרינריים מקור  .תה התפרצות של מחלת הכלבתיהי 2017בשנת 

 עדר סניטציה. למרות המגפה לא הצלחנו לגייס את משרדי הממשלה לטיפול בסניטציה.יה

פוגעים במינים המקומיים. הם ו אדם הביא לארץמינים שה –ות מינים פולשים ויסבוריסון ובהחטיבה עוסקת בהשמדה, 

תה יאמברוסיה מכונסת, פרקינסוניה ושיטה כחלחלה. כמו כן הי נגד , ובעיקרפולשים נגד מיני צמחים הוא עיקר הפעולה

ן. פעילות הכריתה חמרה בשרו-חול-שטחי כורכרבפעילות ענפה לדילול אקליפטוסים בבתי גידול לחים סביב הכנרת ו

 אישוש המערכות הקיימות.של מחקר הבודק את ההצלחה  נעשית בד בבד עם

נחתמה האמנה  :לאומיות לקידום שמירת הטבע בארץ ובעולם-החטיבה פעילה בקידום חתימה ואשרור אמנות בין

שמירת דורסים. כמו כן החטיבה העוסק בלשימור עטלפים באירופה וקודמו פעולות לחתימה על מזכר הבנות בינלאומי 

שקורים בעולם המאגד את ראשי ארגוני שמירת הטבע באירופה, כדי ללמוד מהתהליכים  ,ENCAשותפה בארגון 

 רחה כנס בינ"ל של מנהלי אתרים לשמירת טבע בעולם.יבנושא זה. החטיבה ארגנה וא

 אגף אקולוגיה

 שימור צמחים בסכנת הכחדה

 כלל מחוזות רט"ג, בנק הגנים, גנים בוטניים, קרן מורשת.   שיתוף פעולה:

 שנתית.-רב תוכניתפי  על ,שימור צמחים המוגדרים בסכנת הכחדה בספר האדום מטרה:

 ביצוע: 

  הוספת צמחים בסכנת הכחדה לרשימת ערכי טבע מוגנים: קידום תהליך הכרזה של רשימה חדשה של הצמחים

בטיפול הלשכה המשפטית של  התהליך המדעי הסתיים וכעת הענייןכלל הצמחים שבספר האדום.  ובההמוגנים 

 המשרד להגנת הסביבה.

  לשמר את כל המינים האדומים היא שימור זרעים של צמחים בסכנת הכחדה בבנק הגנים הלאומי: המטרה

להכין חומר ריבוי לפרויקטים ורבייה  לטווח ארוך, לשמר את המגוון הגנטי שבתוך האוכלוסיות, ללמוד על מנגנוני

מכלל המינים  74%מיני צמחים ) 309-נאספו דגימות זרעים מ 2017של השבה ואישוש אוכלוסיות. עד סוף 

זרעים  של מינים אדומים חדשים. בכל שנה מבצע בנק הגנים ניסיונות הנבטה 12נאספו  2017האדומים(. בשנת 

 זרעים בדגימה. הגנים מבצע גם ריבוי צמחים בתנאי שדה להגדלת מספר כדי ללמוד את מנגנוני הנביטה. בנק ה

 התצפיות בצמחים  ודיוק בתי גידול מאוימים: עדכוןשל מינים אנדמיים ו, בייחוד של סקר צמחים בסכנת הכחדה

המגמות בעתיד  לבחון אתתאפשר  והיא ,אחידה ת סקראדומים ובחינת הסטטוס העדכני שלהם. גובשה שיט

על הגורמים המאיימים על אוכלוסיות צמחים אדומים ועל הדרישות האקולוגיות שלהם. סקרים אלו וללמוד 

 2017. בשנת בסכנת הכחדה קדימות, כלומר מינים אנדמיים לישראלהבראש סדר שמינים ה 40-התמקדו ב

אנדמיים ומין אחד נדיר מאוד. -מינים תת חמישה עודמינים האנדמיים )למעט שום דרומי( ונסקרו ההושלם סקר 

 הסקרים התמקדו באזור הגליל וברמת הגולן.

 מתקני רט"גבגני מקלט  11עד היום הוקמו : גני מקלט לצמחים בסכנת הכחדה ולצמחים נדירים באתרי רט"ג 

דשים בעזרת מיני צמחים בסכנת הכחדה. בגנים החדשים )חי רמון ונבי סמואל( נשתלו מינים ח 141ם הבוגדלים 
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בר יטבתה )צמחי מדבר קיצוני וצמחי מלחה(, -גני מקלט: בחיעוד מתוכננים , ובנק הגנים הלאומי וגנים בוטניים

 .תל חצור )אירוס הדור(ובבתל באר שבע )צמחים של מישורי לס(, 

 ממשיכים בהשבה של בקיית יזרעאל :אישוש והשבה של צמחים של קרקעות עמוקות לבתי גידול מתאימים 

ממשיכים בהשבת צמחים של קרקעות קלות ושל , ובשיתוף המוסד החינוכי בכפר הירוק בחורשת עפולה עלית

של תלתן דגול, השבות  יםנטרמו ,געדה קיפחתובוצין בירותי  ,פירות-בריכות חורף במישור החוף: קחוון קצר

. בפרויקט להצלת לשון שור נגבית 2016-ו 2015 יםבשנ נעשושחוחן קרדני, עטינית מגובבת וקחוון קצר פירות, 

-הקמנו בגן לאומי ממשית. בפרויקט אישוש בן חורששיה יבשיתוף בנק הגנים נרשם גיוס פרטים חדשים באוכלוס

 המלח קמה בהצלחה אוכלוסייה חדשה בשמורת עינות צוקים. גדול באזור ים

  ל הספר האדום ומפה עמידע  ישאתר ב. 2015-נחנך ב מאזאתר האינטרנט לצמחים בסכנת הכחדה מתפקד

 בוטנאים בדיקה מקצועית של צוות נבדקותתצפיות מן הציבור  דינאמית של תצפיות. התוכן מתעדכן תדיר.

מינים חדשים  24 :אלף תצפיות. נוספו לאתר 36-באתר ככעת יש ציבור הרחב. למתפרסמות הן מומחים לפני ש

מינים נדירים  47-ו מינים נדירים מאוד 165מינים על סף איום,  80 ,חדהמין בסכנת הכ לשהעומדים בקריטריונים 

 בחרמון.

 חיים בסכנת הכחדה שימור בעלי

 רט בהמשך.  ופכמ אחרים: כלל מחוזות רט"ג, גני חיות, חלה"ט, אקדמיה וגורמים שיתוף פעולה

 חיים בסכנת הכחדה. שימור בעלי מטרה:

 :ביצוע

  :לפיתוח כלים לניתוח מרחבי וסטטיסטי באגף מידע מדעי התעדכנו ערכי הספר הודות עדכון הספר האדום

 אותו פרסםמרכז צפרות חלה"ט  בשיתוףהצוות לעדכון הספר האדום לעופות האדום עבור עופות, ו

(https://aves.redlist.parks.org.il). היערכות תקציבית להרחבת עדכון הספרים האדומים  כמו כן נעשתה

 ונקים.ילזוחלים ול

 2017-כנף )עופות ועטלפים(: ב תכנון סביבתי של מיזמי טורבינות רוח בישראל ומזעור הפגיעה בבעלי 

פעולות למזעור לנקיטת פיתוח מתודולוגיה לביצוע סקרים ווללבניית מפות רגישות הסתיימה עבודה מקיפה 

ובשיתוף  חטיבת מורשת ונוף ראשותעם ביולוגים מחוזיים ב הפגיעה בעופות ובעטלפים. העבודה נעשתה

 מנהל התכנון.  המשרד להגנת הסביבה, והיא נועדה להשפיע על

 שנתפורשים כנף עם חברת החשמל והחברה להגנת הטבע. ב מיזםשימור נשרים: קידום שימור הנשרים ב 

 בר כרמל. לחיזוק גרעין הרבייה בחילשחרור לטבע ויובאו עשרות נשרים מאירופה  2017

 והם יהוו של עופות דורסים נדירים )עיט ניצי, עיט זהוב(  יםסקרים מורחבים לאיתור קינ : נעשוםשימור דורסי

 לשימור עיטים. תוכניתכתיבת  השימור. החל תוכניתבסיס ל

 .שימור שקנאים בנדידה: ביצוע ממשק האכלה, ניטור ומחקר בשיתוף משרד החקלאות, חלה"ט והחקלאים 

  אורך חוף הים.שחפיות ל לששימור אתרי קינון 

 דמיות בשיתוף חלה"ט ומשרד החקלאות.ל שימור אתרי קינון ש 

 שקתות  ובננו אתרי קינון ורתוקטות, א ומדר בשיתוף חלה"ט ובומחקר נעשה  :שימור קטות בנגב המערבי

 .לשתייה

 תוכניתבסיס ל יהווה . המחקרפרטים ומשדרו נמשך המחקר על שועל הנגב 2017בשנת  :שימור שועל הנגב 

 .ושל ועל שימושי השטח של מין לא ידוע זה שימור. עד כה נוסף מידע חשוב על הביולוגיה

 התארגנות להפעלתה. יש טווח לשימור המין ו-ארוכת תוכניתנכתבה  :לשימור צבי שיטים תוכנית 

 רכישת ציוד משדור לעבודה מקיפה לקביעת יעדי שחרור ראמים ו נעשתה: לאישוש ראמים תוכניתעדכון ה

 .נעשו כמה שחרורים בפיילוטלשם חידוש שחרור פרטים לטבע. 
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  :מאהחלה"ט בכ ,הניטור הארצית לעטלפים בשיתוף מרכז יונקים תוכניתסקר שנתי ב נעשהשימור עטלפים 

 ווהשתתפות פעילה בפעילותה קידמ אתרים ברחבי ישראל. הצטרפות לאמנה האירופית לשימור עטלפים

 זיהום אור.וכמו טורבינות רוח  הם להתמודדות עם נושאי סביבכלייצירת 

  :סקר שנתי בשיתוף מרכז יונקים, חלה"ט.  נעשהשימור לוטרות 

 על שאלות כדי שיספקו תשובות צבי ים  5מושדרו ים  במרכז ההצלה לצבי שוקמוים: לאחר ש שימור צבי

  מרחביות.שאלות על ממשק כמו הצלחת הטיפול והשיקום במרכז ההצלה ו

 בכביש מעל ו 85כביש מעל , 1כביש מספר מעל ם עיליים ישימור צבי ישראלי: סיום הקמת מעברים אקולוגי

ליד שמורת פורה לשימור המסדרון האקולוגי במרחב שקמה  40דם תכנון מעבר עילי באזור כביש ו. ק65

ניתוח מקיף של סקרי ונעשה ום(, צבאים מבסיס נבטים בדרום )ביולוג מחוז דר ו)ביולוג מחוז מרכז(. הוצא

 בניצנים )ביולוג מחוז מרכז( להערכת מצב המין. וצבאים בצפון )ביולוג מחוז צפון( 

  בד בבד עם חיות התנ"כי. ההשבת יחמור פרסי: המשך ההשבה של המין בצפון ובהרי יהודה בשיתוף גן

 הצלחת השחרור. על ללמודכדי ניטור מבוסס משדור ומצלמות  נעשהההשבה 

 ריסון מינים מתפרצים וביעור מינים פולשים

 .מזעור השפעתם האקולוגית של מינים פולשים ומינים מתפרציםמטרה: 

 ביצוע: 

  אסטרטגית ביצועית לטיפול במינים פולשים והכוונה של פעילות רט"ג בנושא. תוכניתכתיבת 

 להכרעה בקשר ייעוץ מאנשי מקצוע ובובוא מיני עופות: הוקם מנגנון ייהפעלת מנגנון קבלת החלטות ל 
מינים לפי בקשות ייבוא של  מאהמיותר יבוא מיני עופות לישראל על בסיס הערכות סיכון. נבחנו יל

 מגדלים.

 בוא מיני זוחלים ולשינוי מדיניות היבוא של דגים )יישום יבניית בסיס להקמת מנגנון קבלת החלטות לי
 ( וחסרי חוליות ימיים לשוק האקווריונים.2017-החל ב

 שירותים  ;יבוא דגיםיועדת אינטרודוקציה ל –אגף הדיג  :ועדות יבוא של משרד החקלאותוהשתתפות ב
 ועדת יבוא אויבים טבעיים לחקלאות. – להגנת הצומח

 חקלאות  ביולוג מחוז מרכז, פקח נזקי את המחקר מנהלים :מחקר על דררות והיקף הנזקים לחקלאות
 וחקלאים מהשרון.

 משרד החקלאות.וף תיניטור קורמורנים בכנרת: שיפור ניטור מספר הקורמורנים בכנרת בש 

  :מינים מתפרצים הגורמים התמודדות עם אסטרטגית ל תוכניתנכתבת התמודדות עם מינים מתפרצים
יתוף חטיבת עבודת פורום רשותי לטיפול במינים מתפרצים בש התבססהנזקים לחקלאות ולטבע. 

 אכיפה.

 אגף מידע מדעי
 ניהול מידע וידע

 הקמת מערכת תיקי אתר 

 אגף תקשוב שיתוף פעולה:

 .ופיתוח מערכת המידע התומכת בתיק אתר גנרי אפיון מטרה:

 ביצוע: 

 קודם אפיון ופיתוח מערכת תיקי אתר.  

 משתמשים מוגבל של פיילוט מערכת תיקי אתר עם הרשאות למספר.   
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 נתוניםאיסוף 

 .במערכת תיקי האתר תםעובדי שטח והטמע ל ידישיפור מערכת הסייבר פקח לאיסוף נתונים ע מטרה:

 ביצוע: 

 הוטמעו פיתוחים טכנולוגיים חדשים במערכת הסייבר פקח. 

  קיימיםההוספו תפריטים חדשים במערכת הסייבר פקח והוכנסו שיפורים בתפריטים.  

 ספר אדום לעופות בסכנת הכחדה

   .אגף אקולוגיה, מרכז צפרות בחברה להגנת הטבע, זאב לבינגר, אסף מירוז שיתוף פעולה:

  .באתר לציבור הרחב תועדכון הספר האדום לעופות מקננים בישראל והנגש מטרה:

 ביצוע: 

 עדכון מידע על עופות בסכנת הכחדה במערכת מידע ייעודית. 

  ריכוז מידע על תפוצה של עופות ממקורות שונים. 

 באינטרנט גיבוש פרוטוקולים להערכת מינים ופיתוח פלטפורמה להזנה של הערכות מומחים. 

 איסוף חיווי צפיפות לעופות בתאי גריד. 

 אפיון כיול ופיתוח כלי להערכת סכנת הכחדה מבוסס נתונים. 

 ם עדכון לספר האדום לעופות מקננים בישראלופרס.  

  פרסום:

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

   2017דצמבר ב אוניברסיטת תל אביבבלצפרות  38-ביום העיון השנתי ההוצג האתר. 

 

 אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל

 אגף אקולוגיה שיתוף פעולה:

 .אינטרנט דינאמיהנגשת מידע על צמחים בסכנת הכחדה באתר  מטרה:

 ביצוע: 

 שיפור ופיתוח מערכת להצגת תצפיות ומערכת הצבעות תיקוף לתצפיות. 

 צוות בוטנאים ל ידיתיקוף ותיקון תצפיות ע.  

 הוספת מינים נדירים ומינים על סף איום למערכת הדיווח. 

 :פרסום

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

  שנים לספר האדום לצמחים בסכנת הכחדה 10הצגה ביום עיון לרגל.   

https://aves.redlist.parks.org.il/
http://redlist.parks.org.il/
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 ריכוז מידע על מגוון ביולוגי
 BioGIS –המידע על המגוון הביולוגי בישראל  מערכת

 .המספקים מידע על מגוון ביולוגי אחריםמשרד להגנת הסביבה, האוניברסיטה העברית וגופים ה שיתוף פעולה:

 .ריכוז מידע על מגוון ביולוגי והצגתו באתר אינטרנט בעל יכולות תשאול וניתוח מתקדם מטרה:

 ביצוע: 

 פיתוח ותחזוקה שוטפת 

 אפיון ושיפור ממשק משתמש 

  פרסום:

 כתובת האתר: http://www.biogis.huji.ac.il 

 2017נובמבר באוניברסיטת תל אביב בכוללניות  תוכניותרקע אקולוגי ל עלבכנס  האתר הוצג.  

 ביעור מינים פולשים
 פרויקט גננות מונעת פלישות ביולוגיות באגן ים המלח

 .שמורת עין גדי, מחוז דרום, מחוז יו"ש, חטיבת מור"ן, המשרד להגנת הסביבה שיתוף פעולה:

  .צמחים מקומיים זרתעבביעור צמחים פולשים באגן ים המלח ותמיכה בגננות נוי  מטרה:

  :ביצוע

 ת ספרנוער, ביהאכסניית  , בהםעידוד גינון במינים מקומיים וביעור מינים פולשים במוקדים באגן ים המלח 

 .מצפה שלםושדה עין גדי 

 תפעול משתלה למינים מקומיים בעין גדי. 

 מחקר וניטור
 מחקר וניטור בפרויקט שיקום ים המלח

 .שמורת עין גדי, מחוז דרום, מחוז יו"ש, חטיבת מור"ן, המשרד להגנת הסביבה שיתוף פעולה:

  .שפעות על המערכת האקולוגית באגן ים המלחהמחקר וניטור להבנת ה מטרה:

 ביצוע: 

  על יעלים. גוריון אוניברסיטת בן שלמחקר 

  על דרור הירדן. אוניברסיטת חיפה שלמחקר 

  מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע על ידיניטור עופות. 

 וניטורםנמלת האש הקטנה בהםפרוקי רגליים, של אוניברסיטת תל אביב על חקר מ ,.  

 צמחייה בנאות המדבר על מחקר. 

  החברה להגנת הטבע ,מרכז יונקים ידי עלניטור עטלפים. 

  עורביםהאוניברסיטה העברית בירושלים על של מחקר . 

 מחקר על התחמס המצרי בצפון ים המלח. 

http://www.biogis.huji.ac.il/
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 אמנות והסכמים בינלאומיים

 (CITESאמנה על סחר בינלאומי בערכי טבע )

  ועדת בעלי חיים בג'נבה, שוויץבובפגישות של הוועדה וגם  ישראלשל  יתמידייצוג. 

  במליאה ) לחברותישראל נבחרהStanding Committee ( של האמנה לשש שנים )כאחת הנציגות של
 .אירופה(

 השלמת חקיקה המגדירה את כל המינים בנספחי האמנה כערכי טבע מוגנים בישראל. 

 (CMSאמנת מינים נודדים )

  2017ספטמבר בהשתתפות בוועידת המדינות החברות באמנה בפיליפינים. 

  ,עופות דורסים וכרישים בהםקידום הצעות בוועידה להגנה על מינים שונים באמנה. 

 הצטרפות מדען רט"ג לקבוצת עבודה על אנרגיה מתחדשת והשפעתה על מינים נודדים. 

 (AEWAהסכם עופות מים )

 חוקית בעופות נודדים  השתתפות בפגישת קבוצת עבודה של ההסכם למניעת ציד, הרעלה ופגיעה לא

 .2017במלטה ביוני 

 שמירה על עטלפים -EUROBATS הסכם  

 סקירה של החלטות ומסמכים רלוונטיים. 

 (CBDאמנת המגוון הביולוגי )

 ( קידום הצטרפות ישראל ליישום פרוטוקול נגויהABS). 

 (Biosphere Reservesאדם וביוספרה ) תוכנית –ו "אונסקלהוריד טעות 

 כרמל מאמץ לחידוש מנהלת למרחב ביוספרי.  

 אתרי מורשת עולמית תוכנית –ו "אונסק

  מפגש בקניה עם מדינות שותפות לפרויקט –אפריקאי כאתר מורשת עולמית -סוריהבקע הכרה בקידום.  

 האיחוד האירופי 

 תוכניתהצטרפות מדענים של רט"ג ל COST. 

 תוכניתהצטרפות רט"ג ל ECOPOTENTIAL  תחתHORIZON2020. 

  אחריםם ינושאים בינלאומי

  ומשלחתו. ממונה עליהני הבירושלים ואירוח השר הסירט"ג הסינית תואמת חתימת מזכר הבנות עם הרשות 

 עדה המדעית/טכנית של ואירוח הוMEDPAN  ים הארגון שטחים מוגנים ימיים באזור  בישראל בעניין

 התיכון.

 היחסים בין המדינות )הרצאה ביום עיון בינלאומי על פיתוח בר  את סיוע לשגרירות ישראל בתורכיה לנרמל

 .קיימא בישראל(

 אגף סביבה

 :אלו תחומיםאגף סביבה ברשות הטבע והגנים פועל בחטיבת מדע ב
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 הקצאת כמות ואיכות מים לטבע.  :תחום המיםב 

 תחום האקולוגי של שטחים פתוחים ותיקי ממשק לשמורות.ב 

 הימית והחופית תחום האקולוגי של הסביבהב. 

 תחום האקולוגי של שימור ושיקום בתי גידול לחים.ב 

 וצומח בסביבה מימית. לי חייםהשבת מינים של בע :אקווטי-בתחום האקולוגי 

 :אלובמהלך השנה קודמו נושאים 

 סקרים, מחקרים ומיפוי בנושאים  שונע .מדעית של הרשות-ם בעבודה המקצועיתיביוטי-ריכוז הנושאים הא

 הידרולוגיים וגיאומורפולוגיים הקשורים לפעילות השוטפת של הרשות. ,םיגיגיאולו

  יישום הקצאות, הכנת הנחיות ועם הקצאת מים לטבע עם התמודדות עם מצבי משבר,  :המים סוגיותריכוז כל

 ש"ח בשיקום בתי גידול לחים.יוני ליוקידום פרויקטים בהיקף עשרות מ ,להקצאת מים לטבע תוכניתל

  מקורות הירדן, רמת הגולן, גליל מערבי, נחל נעמן, שמורת החולה, שמורת הבטיחה, נחל עיון,  :עיקרייםאתרים

וכן קידום  ,שמורת נחל דן, עין אפק, נחל תנינים, הירקון, הקישון, עין גדי, מורד הירדן, עמק הירדן, נחל חרוד

 מים לנחלים. תוכניות

  :אב למשק המים בשיתוף רשות המים והמשרד  תוכניתלטבע ב אב ומדיניות להקצאת מים תוכניתהקצאת מים

 כלי תומך החלטות לשיקום בתי גידול לחים.די שתשמש הכנת המערכת כ ;להגנת הסביבה

 לי חייםסקרים אקולוגיים לקביעת מסדרונות, סקרי הצלה למינים, סקרי מעברי בע נעשו :תחום שטחים פתוחים ,

 אקולוגיות. המלצות ממשק לשטחים והכנת חוות דעת

 מינים, סקרי קרקעית, חוות דעת, קידום שמורות, ליווי תשתיות ועוד לעסקרים ומחקרים  נעשים :םתחום הי, 

 כמפורט בהמשך.

 ועדות שיפוט חיצוניות:וצג את רשות הטבע והגנים ביאגף סביבה מי

 לירושלים,  5צוות היגוי קו  ,תוכניותועדת מים עיליים, ועדת קידוחים, ועדת החדרה, ועדת שיפוט  :רשות המיםב

 צוות היגוי.

 נטרודוקציה )בשיתוף יועדת שיפוט לניקוז, ועדת מאגרים, ועדת היגוי הידרולוגית וועדת א :משרד החקלאותב

 אגף אקולוגיה(.

 מנהלת נחלים ארצית, מנהלות מקומיות. :משרד להגנת הסביבהב 

 פ, ולחו"35תמ"א  :ארציתהמועצה ב. 

 

 לחיםשיקום בתי גידול 

 תחומי עיסוק עיקריים:

ממשק  תוכניותבסיס לכדי שיהוו אפיון ומיפוי בתי גידול לחים בשמורות  ;איתור בתי גידול לחים חדשים, אפיונם ומיפוים

 ;ריכוז הקצאות מים לטבע ;של מקורות מים ובתי גידול לחים ים(וגראפי יםטבלאי)יצירה וניהול של בסיסי מידע  ;ושיקום
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של בתי  סיווגפיתוח מערכת  ;ערכיות נחליםלפיתוח מתודולוגיה להערכת רגישות ו ;ם בתי גידול לחיםשיקול תוכניות

קיבוע מעמדם  ;חתירה להשבת אופיים הטבעי של נחלים אלוביאליים ושיקומם של בתי גידול לחים בעמקים ;גידול לחים

לשמירת נחלים  ןהטמעת השימוש בכלי תכנו ;של הנחלים כ"יתד" טבעית לשימור בתוך מכלול שימושי הקרקע הסמוכים

כגון התחנה לחקר הסחף,  ,יצירת קשרי עבודה עם גופים מוסדיים משיקים לנושא הנחלים ;ובתי גידול לחים במחוזות

  רשויות הניקוז.ואגף שימור קרקע וניקוז, רשות המים 

 פרויקטים עיקריים:

 מינים פולשים

 .צוות מינים פולשים ביחידה הסביבתית ברט"ג ורשות ניקוז ירדן דרומי פעולה: שיתוף

 .טיפול במינים פולשים מטרה:

  :ביצוע

 שנים 3 :משך הזמן .תמיכה בתקציב תפעול של צוות מינים פולשים לטיפול באמברוסיה. 

 שנים 3 :טיפול בפרקינסוניה בנחל יששכר בשיתוף רשות ניקוז ירדן דרומי. 

 

 שיקום שמורת עינות גיבתון 

 .מחוז מרכז, מרחב שרון שיתוף פעולה:

 השיקום, שיקום צמחי וטיפול בצמחייה פולשנית ומתפרצת בתחזוקה שוטפת.  תוכניתהמשך  מטרה:

 .:  מחוז מרכז עם עודד כהן מלווה מקצועיביצוע

  ,חלקות ניסוי לטיפול בקנה מצוי. תיחוםהדברה מכאנית ופיזית של מינית פולשים 

  על הממצאים. דוחניטור עופות מים וציפורי סבך, פרסום 

 

 שיקום שמורת החולה 

  .מחוז צפון, רשות ניקוז כנרת שיתוף פעולה:

 .דונם, יצירת קשר יבשתי בין שני חלקי השמורה 400-שיקום צמחי של חלקת ה מטרה:

 ביצוע: 

 .תכנון לביצוע הקשר היבשתי 

 .שיקום צמחי 

 .ניטור וסיקור של החי והצומח 

 

 ירקון ומקורות הירקון

 .מחוז מרכז, רשות נחל ירקון, רשות ניקוז נחל ירקון שיתוף פעולה:

 .הידרולוגי ונופי של נחל עינת בין גן לאומי מקורות הירקון לגן לאומי אפק-שיקום אקו מטרה:
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 : ביצוע

  ונופי של נחל עינת בשיתוף רשות נחל ירקון, חיבור הידרולוגי ונופי של גן הידרולוגי -לשיקום אקו תוכניתקידום

 לאומי אפק וגן לאומי מקורות הירקון.

 וית כחולה לנחל ירקון.והשבת דג נא 

 2018-אישור תקציב קש"פ לביצוע ב. 

 

 שיקום בית הגידול אחו ג'מוסים שמורת עין אפק 

 .מחוז צפון, קרן שטחים פתוחים שיתוף פעולה:

 שיקום בית הגידול והצפת שטח אחו ג'מוסים בשמורת עין אפק. מטרה:

 ביצוע: 

 המים באירועי גשם. ה שלעבודות עפר בשטח האחו והקמת מתקני קליטה ויציא 

 .ביצוע ממשק טיפול בצומח מעוצה 

 .ניטור וסיקור של החי והצומח 

 שחרור מעיינות ראש פינה לטבע 

 .מחוז צפון שיתוף פעולה:

 שיקום המעיינות והנחל בעקבות שחרור איחוז מעיינות נחל ראש פינה והשבת מים לטבע. מטרה:

 ביצוע: 

  מעיינות והסדרת הנחל.הפירוק איחוזי 

  מורפולוגי בקטעי נחל-פיזישיקום.  

 נחל ירדן 

 .מחוז צפון, רשות ניקוז כנרת, קרן שטחים פתוחים שיתוף פעולה:

 .שיקום מורד הירדן מטרה:

 רשות ניקוז כנרתביצוע: 

 .שיתוף פעולה עם רשות ניקוז כנרת בשיקום מורפולוגי של מורד הירדן 

 שנים 3 זמן: שיקום צמחי. משך. 

 .ניטור וסיקור של הצומח 
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 שיקום אחו גונן

 .מחוז צפון, רשות ניקוז כנרת שיתוף פעולה:

 . בית גידול טבעי מוצף מים ושיקום בתי הגידול שנהרסועוד הקמת  מטרה:

  ביצוע:

 גוף מים, יצירת נישות אקולוגיות וקישוריות בין שטח השמורה לבריכה החדשה. תחפיר: עבודות עפר 

 שלוש שנים.יה מישנה שנ :לשיקום צמחי תוכניתביצוע ה 

  .סקרים אקולוגיים לבחינה של הצלחת השיקום 

 

 מים לנחל נעמן תוכנית

 .מחוז צפון ומרחב גליל תחתון שיתוף פעולה:

יקבלו את משטר  שעל גדותיושנחל נעמן ובתי הגידול והשמורות  דיתכנון והשבה של מי מקור לנחל נעמן כ מטרה:

 המים הטבעי ככל שניתן. אישור ועדת שיפוט ברשות המים.

  ביצוע:

 לשחרור מי המעיינות בעין אפק, סקרים אקולוגיים, סקרים הידרולוגיים, תכנון אחו ג'מוסים לקליטת  תוכנית

 ניקוז וסחף שדות.

 הסדרת מקורות הזיהום בנחל ,טיפול במי המדגה. 

 

 מרכז לאקולוגיה אקווטית

 אוניברסיטת תל אביב, המשרד להגנת הסביבה.: שיתוף פעולה

 ניטור וקביעת ציינים לקביעת איכות ביולוגית של נחלי ישראל.מערך מעבדות דיגום,  מטרה:

 .מוזיאון האוספים ,אוניברסיטת תל אביב ביצוע:

 אקולוגיים במקורות המים הטבעיים.-סקרים הידרו 

 גיוס יד הנדיב להשתתפות בביצוע העבודה ,הרחבת פעילות המרכז. 

 שיקום שפך נחל שורק ושיקום ביצת רובין

  .הגנת הסביבה, רשות ניקוז שורק לכיש, מתקן התפלה שורקהמשרד למחוז מרכז,  שיתוף פעולה:

 .שיקום אזור הביצות בשפך נחל שורק מטרה:

 קבלן במכרז רט"ג ביצוע:

 .תכנון עבודות עפר ושיקום צמחי על מנת להגיע לנוף הביצתי שהיה בעבר 

 .ביצוע סקר קרקע לצורך תכנון מפורט של מבנה גדות הנחל 

  הידרולוגי.סקר 

  עבודות עפר בהיקף נרחב לשיקום הביצהוכריתת אקליפטוסים. 

 שיקום צמחי. 
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 סקר מעיינות רמת מנשה

 ביצוע סקר הידרולוגי וביולוגי במעיינות רמת מנשה. 

  דוחפרסום.  

 מפת רגישות לאגני שורק ולכיש

 .רשות ניקוז שורק לכיש, מחוז מרכז ומחוז שפלה שיתוף פעולה:

  מטרות:

  תפגיעה מזערית במערכת האקולוגישיפור ממשק התחזוקה באגנים שורק ולכיש באופן שיפגע. 

  מיפוי אתרים לאורך הנחלים על מנת לאפשר שימור של קטעים רגישים, שיקום של אזורים שנפגעו ופיתוח

 קהל. מושכימושכל של אתרים 

 הסדרת ביצות שפך נחל שורק. 

  ביצוע:

  והמפות הוכנו ופורסמו.ות דוחו, הנעשהסקרים 

 עבודות קבלן בהיקפים נרחבים. 

 הסדרת עודפי זרימה מהשפדן וממתקן ההתפלה. 

 

 אגן קישוןלמפת רגישות 

 .רשות ניקוז קישון, מחוז צפון שיתוף פעולה:

  מטרות:

 במערכת האקולוגית. יתמזעריפגע פגיעה שיפור ממשק התחזוקה באגן קישון באופן ש 

  הנחלים על מנת לאפשר שימור של קטעים רגישים, שיקום של אזורים שנפגעו  ופיתוח מיפוי אתרים לאורך

 מושכל של אתרים אטרקטיביים לקהל.

  ביצוע:

  .עבודה. ה תוכניתסקרים בחתכים בהתאם ל בשנתיים האחרונות נעשוסקר אגן הקישון הינו סקר מתמשך 

 2017-2016עבודה בשנת ה תוכניתהמשך סיקור חתכים בהתאם ל. 

 שחרור מעיינות בהתאם לתוכנית השבת מים לטבע. 

 

 שיקום בתחום רשות ניקוז ירדן דרומי

 .רשות ניקוז ירדן דרומי ,מרחב גליל תחתון –מחוז צפון  שיתוף פעולה:

 .שיקום מערכות אקולוגיות בתחום רשות ניקוז ירדן דרומי :המטר

 

  ביצוע:

 שיקום נחל הקיבוצים. 

 סקר מעיינות אגן נחל חרוד. 
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 הוצאת בקר והסדרת שקתות באגן נחל תבור.  

  מורד מעיין חרודובבנחל חרוד  (שנים 3) מתמשךשיקום צמחי. 

 נחל נעמן

 .מחוז צפון, רשות ניקוז גליל מערבי שיתוף פעולה:

 שיקום נחל. :המטר

  ביצוע:

 רשות הניקוז.  יקמהשיקום צמחי לחלק הנחל שש 

  מים בשפיעה טבעיתהזרמת  –המשך קידום תוכנית המים לנחל. 

  טיפול במי מדגהוהסרת מזהמים. 

 

 שלביות: – 2018פרויקטים בתכנון 

 הידרולוגי ונופי. שיתוף פעולה מחוז צפון, מרחב גליל תחתון, רשות ניקוז ירדן דרומי, -שיקום אקו :נחל הקיבוצים

 .2018-ב מוא"ז עמק המעיינות. לביצוע

 ביצוע בהתאם לתקציבי קרן קש"פ. ,שיקום נחל עינת בשלבי תכנון מפורט : ירקון 

 גיבוש תוכנית  ;ניטור באגן הנעמן עם הפעלת מתקן ההתפלה מסריק תוכניתבמסגרת מתמשך ניטור : כרי נעמן

 תפעול למניעת פגיעה במערכת האקולוגית.

 שיתוף מחוז דרום וחברת מקורותביין מק"ש לראש המע 50הזרמת  :לשיקום שלב ב' תוכניתקידום : עין בוקק. 

 .2018-מתוכנן ל

 2019 :, ביצוע2018שנתית בשיתוף קרן מורשת תכנון -בהתאם לתוכנית רבפיזי שיקום : שמורת החולה-

2018. 

 השתתפות בצוות התפעול. –הסדרי חלוקת המים  לעפיקוח  ,מערכת ניטור ובקרה: מקורות הירדן 

 חברת  :. ביצוע2018-ושחרור המעיינות שיח' חוסן ועין פארס. מתוכנן ל שמורת גמלא ויהודיה: אספקת מים

 .מקורות

  בתי גידול לחים ובריכות חורף.על סקרים ומחקרים 

  המשך ניטור ומעקב.ואישוש אוכלוסיית בינון דור 

 פאונת דגי מים מתוקים. של ניטור ארצי 

  רשות ניקוז ירדן  עם יה בנחל יששכר. שת"פכריתה והדברה של פרקינסונ ,טיפול: נחל יששכרבמינים פולשים

 דרומי.

 ביצוע.-תכנון שלב ,שיקום ביצת זיתא 
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 אקולוגיה אקווטית
 תחומי פעילות מרכזיים ומטרותיהם: 

שימור של חברת חי וצומח מאוימים או בסכנת הכחדה והתמודדות עם  , בעיקראקולוגיה וביולוגיה של בתי גידול לחים

פיתוח כלים מדעיים  ;הנחיה מקצועית וליווי של אקולוגים ופקחים במחוזות ;אקווטיים פולשים או מתפרציםני צומח וחי ימ

שיתוף אגף בשיפור ממשק קיים בבתי גידול לחים והתמודדות עם אתגרים חדשים דוגמת מחלות, לוקידום מחקר 

וכתיבה של חוות דעת אקולוגיות לבתי  היתריםובכלל זה אישור בקשות  ,אקולוגיה; ליווי מקצועי של חטיבת אכיפה

המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, מוסדות  םשיתוף פעולה מקצועי עם גורמים חיצוניים, בכלל ;משפט

 ועוד. ,, רשויות ניקוז ונחליםםייאקדמ

 סקר דגים ארצי

לסקור את  הוא צפוי של שש שניםה ובתקופ 2014סקר החל בשנת הנמשך סקר דגים ארצי ארוך טווח.  2017בשנת 

 חברת הדגים במקורות המים הטבעיים בישראל.  

  מטרות:

 מעקב אחר חברת  הדגים המקומיים פנימיים בישראל. 

 מעקב אחר חברת הדגים הפולשים בבתי הגידול בישראל. 

 אפיון מצב הנחלים על פי חברת הדגים. 

  ביצוע:

  שניר, עיון, ירדן, בניאס ודן. נחליםב סקר הדגים באזור מקורות הירדן נעשה 2017בשנת 

 מרכזי.החוף השפך הכנרת וגולן או בנחלי מישור  :באזורים שנותרו 2018-ב המשך ביצוע 

 

 חיים ארצי-סקר דו

 140-יותר מחיים ובריכות ב-. בסקר נבדק מצב דו2015בקנה מידה ארצי משנת  נעשהחיים בבריכות חורף -סקר דו

 צפון רמת הגולן.גופי מים מדרום מישור החוף עד 

 .ש, מרכז, צפון"שותפים: מחוז יו

 :מטרות

 חיים בישראל-מעקב אחר מצב אוכלוסיות דו. 

 מעקב אחר מצב בריכות החורף בישראל. 

  ביצוע:

  הסקר זו השנה השלישית. סה"כ התצפיות שנאספו בגופי המים בשלוש השנים האחרונות  נעשההשנה

אלו ומהווים נקודת ייחוס למעקב ארוך טווח אחר מגמות. בימים  ,במודל הניטור לתצפית ראשונהמסוכמים 

 הערכת מצבו ,מצב אכלוס סרטנים ירודים בישראל ,חיים בישראל-מסוכמים הנתונים שכוללים מצב אכלוס דו

 בקנה מידה ארצי ואזורי. נעשותחיים בישראל בהשוואה למצבם לפני עשור. אנליזות אלו -אכלוס דו על

  :עדכון פרק לתוכנן לבצע עבודה תיאורטית שמטרתה להשלים את המידע הנדרש  2018נת שלהמשך פעילות

בכלל זה בדיקה ספרותית של שיטות להערכה של סטטוס  ,חיים בספר האדום של חולייתנים בישראל-הדו

בדן בריכות החורף בישראל ושיעור א להערכתמתוכננת עבודה  לתכלית זו גםחיים בעולם. -סיכון של דו

 רים האחרונים.בעשו
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 – בריאות המגוון הביולוגי בבתי גידול לחיםעל שמירה על תפקוד ובמדיניות וממשק לשילוב הדברת יתושים 

 אגן הקישון

 .רשות ניקוז ונחלים קישון, המשרד להגנת הסביבהשותפים: 

 ותחימדיניות שפהטמעה של מדיניות הדברת יתושים ידידותית לסביבה, כפי שהוגדרה וגובשה במסמך  :המטר

 .( בנחלי אגן נחל קישון2013-רט"ג, הג"ס והחלה"ט )פורסם ב

 :ביצוע

 יום עיון להתנעה של הפרויקט עם כל השותפים יהה. 

  'יפוי אפיקים בהתאם לרגישותם להתפתחות מפגע יתושיםשל מהסתיים שלב א. 

 פעולות ללהדברת יתושים ורצויה הלמתודולוגיה  בינו פערים לבדיקת החלה עבודה למיפוי מצב קיים
 .כךלשנדרשות 

  עבודה תוכניתלפי  2018המשך ביצוע לשנת. 
 

 .אישוש אוכלוסייה של הדג האנדמי והנדיר בינון דור בישראל :המטר

 :ביצוע

  סקר דגים כמותי שנתי בעין מלקוח נעשה 2017בשנת. 

  בוצעה פעילות ראשונה לסילוק דגי אמנון מצוי שחדרו לשמורה 2017בשנת. 

 משך שחרור דגים מגרעין רבייה בעין שוקק, עין טיון ועין יהודהנ. 

  נקלטה ומתרבה באתר סהרון מעיד שהאוכלוסייה-בתלסקר דגים בבית הגידול החדש. 

 2018תוכנית  ל פיהמשך ע. 

 

 וית כחולה לנחל הירקוןוהדג נא תהשב

 הדג נאווית כחולה לנחל הירקון.  תהשבלהחל פרויקט  2015בשנת 

 .רשות נחל הירקוןשותפים: 

 .השבה של הדג נאווית כחולה לנחל הירקון :המטר

 :ביצוע

 בוצע ניטור בנחל ונמצאו דגים שהועתקו ודגים שנולדו בנחל. 

  אחרים שחרור באתריםלאוכלוסייה והלחיזוק  לנחל העתקות חוזרותנעשו. 

 לפי תכנון ,המשך פעילות: השלמת ניטור על מנת לבדוק שרידות דגי נאווית בנחל . 

 

 מרכז לאומי לאקולוגיה של בתי גידול לחים 

 אקווטית את פעילותו באופן רשמי. החל המרכז הלאומי לאקולוגיה  2015בשנת 

 ., המרכז הלאומי לאקולוגיה אקווטיתל אביבהמשרד להגנת הסביבה, אוניברסיטת תשותפים: 

 

 :מטרות

 פיתוח תחום אקולוגיה אקווטית בישראל. 

  ציינים לנחלי ישראלפיתוח. 
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  אקולוגי של נחלי ישראלה םניטור ארוכת טווח להערכה של מצב תוכניתפיתוח וביצוע. 

 2018-חוזה ייחתם ב .שנים 5גיוס יד הנדיב לשותפות  :הרחבת פעילותגיוס משאבים ל. 

 

 פעילות )דיווח מפורט בדוח ייעודי(:

 תיקוף.שלב  – טיפולוגיה של נחלי ישראל 

  בשלבי סיום –פיתוח ציינים ביולוגיים לנחלים באגן הניקוז של הכנרת. 

 בשלבי סיום – ים לנחלים באגן ים המלחיפיתוח ציינים ביולוג. 

 2017החלה עבודה בשנת  – פיתוח ציינים ביולוגיים לנחלים באגן הירדן הדרומי. 

 2017החלה עבודה בשנת  – ם לאגן הקישוןיפיתוח ציינים ביולוגי. 

 לי קיימנו בארץ סדנה לניטור ביולוגי של נחלים במודל היוב-WFD. 

  האחרים פיתוח ציינים לאגני הנחליםו, בכללה ניטור נחל אשלים 2018עבודה לשנת ה תוכנית לפיהמשך פעילות. 

 ממשק צבים רכים בשמורת החולה ובנחלי החוף

 .: מחוז צפון, מחוז מרכזשותפים

 .צבים רכים בנחלי החוף בישראל ובשמורת החולהמעקב אחר מצב אוכלוסיות  :המטר

 מחקר רבייה של חפרית מצויה בשבי

 שותפות של רט"ג במחקר 

 ., פרופ' שריג גפניל אביב: אוניברסיטת תשותפים

 מטרות:

 רור תנאים מועדפים להחזקה וגידול של חפריות בתנאי שבייב. 

  שבי.בירור תנאים מועדפים להשריית רבייה של חפריות בתנאי 
 

 .עבודה תוכניתלות תלמיד מחקר לפי יהמשך פע :ביצוע

 פרויקט חשיפה לציבור של פעילות רט"ג בתחום שיקום בתי גידול לחים

 :מטרות

 העוסקים של רשות הטבע והגנים פרויקטים על  ידע את הציבור הישראלי )ילדים, צעירים, משפחות, בוגרים(יל
 בשיקום בתי גידול מימיים. 

  לציבור הישראלי את המומחיות והמקצועיות של רט"ג בכל הקשור לשיקום בתי גידול מימיים ולמצב אתלהציג 
 בישראל.  זה תחוםבמעמד ראשונה במעלה ב רשותה

  שמירתו. לטבע והלאפשר לציבור הישראלי להתעניין, להבין ולהתחבר לשיקום 

 שהיא מתכננת ומבצעתפעולות בכל הקשור לאת הציבור הישראלי לסמוך )אמון/קרדיט( ולתמוך ברט"ג  עודדל 
 .לשיקום הטבע

 

 :ביצוע

 .הוצאת מכרז 

 )התקשרות עם זוכה המכרז )ד"ר אורי אורן. 

 )תחילת פעילות )שלב א' לפי תכנון. 
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 .עבודהה תוכניתפעילות לפי המשך תי 2018בשנת 

 ץחוות דעת שגובשו והוגשו לבג"

 ץבורי משפכי נחלים שבתחום שמורות טבע וגנים לאומיים. הדיון בבג"השפעה של איסוף דגיגי הוגשה חוות דעת על 

  התקיים בחודש יולי. 

 אקולוגיה של שטחים פתוחים

 מחקר משותף עם הטכניון – עמק חרודבתפקוד מסדרונות אקולוגיים 

אחד בחן מחקר המסדרון האקולוגי בעמק חרוד.  עלטכניון קודמו שני מחקרים ב ד"ר אסף שוורץ ומעבדתו בשיתוף

בחן את נכונותם של  אחרואילו ה – משארי טבע – את המגוון הביולוגי בתוך שטחים מעובדים ושאינם מעובדים

הוגשו  על שני המחקריםחקלאים לבצע פעולות ממשק בשדותיהם על מנת לשפר את תפקודו של המסדרון האקולוגי. 

 ורט בעיצומה.ביולוגי עבודת הדוקטהמגוון ה על קרחות מסכמים. במדוח

 ביצוע פעולות ממשק להצלת כחליל הגליל –סקר אתרים ושמורות 

ן צפוני. נמצא כי מצב האוכלוסיות אינו טוב ולכ-סקר לאיתור כחליל הגליל באזור השרון ומישור החוף המרכזי נעשה

 .2018ניזום סקר משלים גם בשנת 

 קינון שדמיות בעמק החולה

נים זו השנה הרביעית ברציפות את ממשק מהחקלאות והחברה להגנת הטבע ממרשות הטבע והגנים בשיתוף משרד 

עיבוד של שטח חקלאי בעמק החולה. שדמית אדומת כנף, מין בסכנת הכחדה, ממקמת את מושבת הקינון שלה -האי

כמה חודשים. על אובדן היבול אנחנו משלמים. עד כה  לעבד אותוק יבאחד השדות בעמק החולה והחקלאי מפס

 הפריח יותר ויותר גוזלים כל שנה.ויקט מוכתר בהצלחה רבה והמושבה גדלה ומצליחה להפר

 ערבההכביש לי חיים בסקר מעברי בע

 .בשיתוף מחוז דרום מרחב ערבהבעתיד מקודם סקר לבחינת תפקוד מעברים קיימים  90בהכנה להרחבת כביש 

 רותי מערכת אקולוגיתימחקר ש

בקשר השתתפות במחקר הבוחן את שירותי המערכת האקולוגית במרחב הביוספרי מנשה ובדיקת עמדת הציבור 

קרן נקודת חן  מימנההמחקר את ם. ראשותבשיתוף אנשי המרחב וב נעשהלרעיון שירותי מערכת שונים. המחקר 

 הוצג בכנס נקודת חן. הואו

 כתיבת מסמכי מדיניות

  :מסמך המבקש להגדיר מערכות זהו  .מדעיתהבעיתונות  המסמך התפרסםמסמך מערכות אקולוגיות

מערכות אקולוגיות שאינן  צייןבשטחים מוגנים. המסמך מ עד כמה הן מיוצגותאקולוגיות בישראל ולבחון 

מלחות ולס, חולות, עמקים אלוביאליים, הכנרת, ים המלח,  ןשטחים מוגנים ובהבמיוצגות היטב בשמורות ו

 והחמרה במישור החוף.  החוף והכורכר

 וממליץ על שילוב  המסמך מבקש לתת כלים בידי מתכנני סביבה :יצא לאור מסמך מסדרונות אקולוגיים

 הוראות תכנון ועבודה בתכנון של שטחים פתוחים בישראל.

 תחום שטחים פתוחים סייע בכתיבת שני פרקים  :המדריך לניהול שטחים פתוחים במועצות האזוריות

 המדריך עצמו.  תכתיב וה אתוליו –רק ניטור ופרק ממשק פ – במדריך

 ערכי טבע

בהם נדרש היתר בעת שבה מוצגים השטחים ו "אינטרסים"האגף שותף ביצירת מפת  .מערכתי ברט"ג-פרויקט רב

בהם יינתן היתר גורף לפגיעה בערכי טבע. המיפוי נערך בסיוע שלעומת שטחים  ,101יה על פי תיקון יהוצאת היתר בנ

שטחים השונים. כיום לקביעת הקריטריונים תהליך ובשיתוף כל האקולוגים המרחביים והמחוזיים ב GIS-יחידת ה
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ים נתונים עדכני לעהפרויקט מתמשך ומתעדכן מעת לעת לפי מידת הטמעתו במערכות התכנון והצורך במתן מענה 

 בערכי טבע. 

 מסדרון אקולוגי מזרחי

בקשה לקרן שטחים פתוחים. הבקשה אושרה ופרויקט תכנון  הגישומשרד החקלאות והג"ס, קק"ל  ףבשיתורט"ג 

נערכו דיונים  2015עד מודיעין( יצא לדרך. בשנת ו 65פתרונות לצווארי בקבוק במסדרון האקולוגי המזרחי )כביש 

 .2018-בצע בתראשונים והתארגנות. מרבית הפרויקט י

 עדכון מפת המסדרונות האקולוגיים

ו גם שינויים בחלוקה ששנים והותאמה למציאות התכנונית. נע כמהרונות האקולוגיים של רט"ג עודכנה לאחר מפת המסד

 . המפה הופצה לגורמים שונים.GIS-הארצית של המסדרונות. התהליך נעשה בעזרת יחידת ה

 מחוזית מרכז ,מסדרון אקולוגי

זמת מחוז המרכז והמחוזית מרכז. המהלך נעשה ביהוועדה מחוזית חלקית למסדרון אקולוגי בתחומי  תוכניתקידום 

 ף שטחים פתוחים מלווה את התהליך.אג .ברט"ג

 מארג

 מצב הטבע וביצוע הדיגומים בשדה. דוחצוות היגוי לכתיבת עבודת חלק מהוא ליווי המארג 

 קרן שטחים פתוחים

ניהול תהליכי העבודה והמעקב  ;ת רט"גריכוז תהליכי הגשת הבקשות לקש"פ בתוך חטיבת המדע וסנכרון עם מחוזו

 ום הסקרים ובתחום הניטור הלאומי.של קש"פ בתח

 צה"ל אג"ת –הטמעת שיקולים אקולוגיים בחברות תשתית 

בהטמעת שיקולים אקולוגיים בחברות תשתית או בגופים העוסקים בפרויקטים משותפים לרט"ג ולחברה להגנת הטבע 

הטמעת שיקולים אקולוגיים בעת הפעלת  ובו מוגדרת ,גף התכנון בצה"לאעם מנהלי שטחים פתוחים נערך מסמך 

 בסיועהאקולוגית אביב אבישר  ניהלהבינוי ופיתוח בשטחי מחנות צה"ל ובשטחים פתוחים בכלל. את הפרויקט  תוכניות

 חים פתוחים רט"ג.אלון רוטשילד מהחלה"ט ותחום שט

 רת החשמלחב –הטמעת שיקולים אקולוגיים בחברות תשתית 

טמעת שיקולים אקולוגיים בחברות תשתית או בגופים הבהעוסקים בפרויקטים משותפים לרט"ג ולחברה להגנת הטבע 

אלון רוטשילד  בסיועהאקולוג רועי פדרמן  ניהלהפרויקט את מנהלי שטחים פתוחים נערך מסמך עם חברת החשמל. 

התנגשות עופות בקווי חשמל. כמו כן  נמשך ובוחן פרויקטה 2018מהחלה"ט ותחום שטחים פתוחים רט"ג. בשנת 

 יתוף אגף שטחים פתוחים של הגנ"ס.בש  ברת החשמלפרויקט עם חעוד התחיל 

 נתיבי ישראל –הטמעת שיקולים אקולוגיים בחברות תשתית 

או  בהטמעת שיקולים אקולוגיים בחברות תשתיתהעוסקים גנ"ס ולחברה להגנת הטבע ה ,בפרויקטים משותפים לרט"ג

נערך פרויקט עם נתיבי ישראל להטמעת טיפול במינים פולשים לאורך תשתיות כבישים.  ,בגופים מנהלי שטחים פתוחים

 הפחתת תאורה בשיתוף אגף אקולוגיה.לפרויקט עוד מקודם  2018-2017בשנת 

 פרויקט מעברי בעלי חיים עם חברת נתיבי ישראל

ת מחקר ויישום של שיפור תפקודם של מעברים בכבישים ואחירון מקדמהאקולוגית ד"ר תמר וחברת נתיבי ישראל 
אקולוגים מומחים המשמשים גם בעלי חיים. במיזם זה שותף תחום שטחים פתוחים במימון הכשרתם והפעלתם של 

 .שותפות בצוות ההיגוי של המחקר בחינת תפקודם של המעברים. כמו כןלאור וילת
 
 

 ניטור ים המלח
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בתחומי שמורות טבע.  שהתוחים שותף לפרויקט ניטור חברת העופות ופרוקי הרגליים. הניטור נעתחום השטחים הפ

על  שהישובים על חברת הציפורים הטבעית לאזור. הניטור נעיהיא בדיקת השפעתה של החקלאות וה תוכניתעיקר ה

 מסכם.  דוחישוב כלפי השטח הטבעי. הוגש יבסיס גרדיאנטים של מרחקים מלב המטע וה

 קרן הדוכיפת

 ,וכן בהשתתפות בהנהלת הקרן לצד רעיה שורקי תיאום פרויקטיםבבקידום והיא תרומתו של תחום שטחים פתוחים 

 חטיבת קהל וקהילה. תמנהל

 מחקר משותף עם קק"ל קינון דורסים ביערות

ות הנטועים סקרים לאיתור קיני דורסים גדולים ביער עושהקק"ל המשותפת. קק"ל -קרן רט"ג מימנהמחקר את ה

מעתה הניהול שישה יערות בצפון ישראל. עוד על  סיגדל המחקר ויתפר ם. לאור הצלחתהוהטבעיים שבאחריות

 .של המחקר ומלווה אותו חלק מצוות החשיבה הואקק"ל. תחום שטחים פתוחים  וטלים עלוהמימון מ

 בקעת הירדןבקידום סקר 

פיתוח  מאיימיםאזור מיוחד וייחודי זה על בקעת הירדן. בתחום סביבה קידם עם מחוז יו"ש סקר מקיף ופרטני 

 יום עיון. היההסקר סוכם ו .מקורות המימון ובטחוו ההכנות והשנע 2015 שנתחקלאות ופגיעה בטבע. בה

 ממשק צומח מעוצה בכרמל

תחום שטחים פתוחים היה פעיל בהוצאת חוברת הממשק המורכבת והמיוחדת של ממשק הצומח המעוצה בכרמל. 

 ענף היער. בראש פרויקט הוצאת החוברת עמד

 קק"ל –הנהלת ענף היער 

להנהלת היער של הקרן  והוגששבפורום הנהלת ענף היער בשיפוט מחקרי שדה ומעבדה השתתף נציג רט"ג 

 הקיימת.

 מסמך ערכי טבע מוגנים

חלק ממהלך  הואמסמך בשיתוף אקולוג ענף היער כתב מסמך למניעת פגיעה בערכי טבע בשטחי קק"ל. הענף היער 

 בעבודות קק"ל. רחב יותר למתן היתרים לפגיעה בערכי טבע

 קול קורא מועצות אזוריות

קול קורא לקידום שמירה על מגוון ביולוגי במועצות האזוריות. ב ובשיתוף מרכז המועצות האזוריות והחלה"ט יצארט"ג 

 .2018-מוא"ז גליל עליון ומוא"ז מעלה יוסף. הפרויקטים יצאו לפועל ב – שהגישו בקשות שענבחרו שתי מועצות מת

 כתיבת מערכי שיעור

ים החשובים לניהול יהמרכיבים האקולוג עלעורים ינכתבו ארבעה מערכי שיעור לקורס הכשרת עובדים פנימי. שני ש

 ושני שיעורים על שטחים פתוחים בישראל. ,אתרים קולטי קהל

 התיכון(אקולוגיה ימית )הים 

 המטרה:

 .שמירת טבע מבוססת מדע בים התיכון הישראלי תוכניתקידום 

 :ביצוע

  .הוגשה הצעה ליד הנדיב למימון מחקרים שיקדמו "שמירת טבע מבוססת מדע" בים התיכון 

  ונעשו פעולות אלו 2017לשלוש שנים החל מיוני ₪ מיליון  1.6על בסיס הבקשה אושר לרט"ג תקציב של: 

o שני סבבים של סקרים מקיפים בשמורות טבע ימיות בים התיכון בהשתתפות עשרות מדענים  נעשו

כל סבב ברט"ג )ביובליץ(. מהמכון לחקר ימים ואגמים ומאוניברסיטת חיפה, ממאוניברסיטת ת"א, 
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אצות בארבע שמורות ימיות ובאתרי ביקורת של חסרי חוליות ושל סקר מקיף של דגים,  נעשה

 עם גופים חיצוניים ועם תחום ים ברט"ג. נעשה . הסקר המקיף ןסמוכים לה

o ספינת המחקר  עזרתבוצעו עשרה ימי דיגום של גני הספוגים העמוקים בים התיכון בMED-Ex  

מעבדת הספוגים של פרופ' מיכה אילן  עושההסקרים את ימי שעל סיפונה. -והרובוט התת

 לשמורה הימית ראש כרמל.  תוכניתטמע במאוניברסיטת תל אביב, והסיכום שהוגש לרט"ג הו

o  סמן לשמורות טבע ימיות.  , המהווההמין כפן גושמני עלנמשך המחקר בשמורה הימית ראש הנקרה 

  זרקא ובעכו למטרת החלטות תכנוניות. -סקרים של אזורי טבלאות הגידוד בג'אסר אנעשו 

  לשמורת טבע ימית אבטח. תוכניתהושלם הרקע האקולוגי והוגשה 

 2018-תוגש בוהיא לשמורת טבע ימית ראש כרמל  תוכניתובשה הג. 

  אמנת ברצלונה להממשלתית )בעברית( ו תוכניתניטור לעופות ים בים התיכון הישראלי ל תוכניתנכתבה

 .)באנגלית(

  אמנת ברצלונה להממשלתית )בעברית( ו תוכניתניטור ליונקים ימיים בים התיכון הישראלי ל תוכניתנכתבה

 .)באנגלית(

 ועדה המדעית של ארגון שמורות הטבע הימיות בים התיכון ורחנו את היא(Med-Pan)  עם חברי למפגש 

 כרות עם שמורות הטבע הימיות.יהלועדה ווה

  ימיות של רט"ג. הטבע הנכתבה מדיניות דיג בשמורות 

   תמאו"ת ל)מנהל תכנון(, לתכנון המרחב הימי בישראל היקף: -רבחטיבת מדע ממשיכה לספק ייעוץ מקצועי

כמו כן  ;עבודות תשתית )הקמת אסדת נובל אנרג'י(לתכנון מתקן התפלה גליל מערבי ולימיות )מעגנות(, 

סקר הדיג אחראית להיא ערכי טבע מוגנים(,  ץדייגי החכות, בג" ץיעוץ משפטי )בג"מספקת י חטיבהה

 ., ועודהספורטיבי בישראל

 

  המדע(היחידה הסביבתית )אגף בחטיבת 

משרד ו עבודה )בשטחים פתוחים( עבור המשרד להגנת הסביבה תוכניותוזרוע לביצוע משימות  היחידה הסביבתית היא

שימוש בחומרי הדברה, במשימות ניטור, פיקוח והסדרה בתחומי המים, עוסקים בהבריאות ורשות המים. פקחי היחידה 

)סביבה,  הידרולוגיים מזיקים. היחידה עוסקת גם בביצוע סקריםטיפול הרשויות במניעת מטרדי בשימוש בקולחים וב

סמכויות  מוקנות . לעובדי היחידהזה בעיקר עבור גופים מוסדיים וממשלתיים, ורכשה ניסיון מקצועי רב בתחום ,סיכונים(

פקודת  מתוקף אחרותלפקחי רשות הטבע והגנים. למיעוטם גם סמכויות המקנה סמכויות אכיפה אכיפה מתוקף החוק 

 בריאות העם וחוק המים. 

מרבית גופי  על שבה נתונים כימיים ופיזיים ,מערכת "ניטורן"בבקפדנות ובמקצועיות  והוא מפוקחיחידה מאגר מידע ל

הוא . המאגר משמש כלי חשוב ללימוד מגמות ולהפקת דוחות, בישראל המים, מתקני טיהור שפכים ומאגרי הקולחים

 עוסקת.  היחידה בהםשעשייה במרבית התחומים מסייע ל , והואמקבלי החלטותמסייע להצגת בעיות בפני 
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תחומי עיסוק במימון גופים חיצוניים )הגה"ס, משרד הבריאות ורשות  לפימאורגנים  . הםביחידה פועלים חמישה צוותים

כל אחד  –פקחים  עשרה שלושה עדצוות לביעור מינים פולשים )אמברוסיה מכונסת(. בכל צוות גם עליהם נוסף המים( ו

 גם ראש צוות )תחום(. משמש אחד העבודה של הצוות. בכל צוות פקח  תוכניתשנקבעו ב תחומיםאחראי באזורו לכל ה

צוות ארצי  הקימה גורמיםעוד המשרד להגה"ס, רט"ג, משרד החקלאות ו עםהיחידה הסביבתית בשת"פ  2015ביולי 

הצוות יעסוק בריסון התפשטות הצמח הפולש אמברוסיה מכונסת. לצמח שלטיפול במינים פולשים. בשלב הראשון נקבע 

זה תכונות שרידות והתאמה למגוון בתי גידול והוא מתפשט בקצב מהיר מאוד. הצמח גם אלרגני מאוד ויכול לגרום גרד, 

 רגישות לצמח(. הצוות פועל בכל הארץ. תמהאוכלוסייה מפתח ערבועוד )כ ,קוצר נשימה, פריחה

 

גופים המממנים. בתוצרי העבודה בולט איסוף נתונים לעבודה  תוכניותלב פעילותה של היחידה הסביבתית הוא ביצוע 

טיפול והעברתו למקבלי ההחלטות. המידע שנאסף עוסק בתחומים של תשתיות איסוף, לדוחות מקצועיים ומידע, עיבודו 

והולכה של שפכים וקולחים, איכויות מים עיליים ברחבי הארץ )בהם נחלים, מאגרי קולחים, מתקני טיפול בשפכים ומקווי 

מעיינות ובריכות חורף(, שימוש בקולחים בהשקיה בחקלאות, מטרדי יתושים ולישמניה, שימוש בחומרי גון מים טבעיים כ

 ועוד.   ,הדברה בקרבת מגורים

פקחי עם שיתוף פעולה עם רפרנטים רלוונטיים במחוזות המשרד להגה"ס, במת גם באכיפת החוק היחידה תור

ה על מפגעי זיהום מים וזיהום ע. למערכת המידע מוזנים גם מכתבי התראחריםגופי אכיפה עם המשטרה הירוקה ו

והן  ,ריאות נגד חשודיםבאו משרד  שים המשרד להגה"סימגשהן בתיקים משפטיים  –נדבך עוד משמשים הם ו ,סביבה

 מידע היסטורי על אירועי זיהום והשלכותיו בסקרים ובדוחות. בהיותם 

בימים אלו, כמידי שנה, אנו שוקדים על כתיבת ועריכת הדוחות השנתיים של צוותי הניטור עבור אגפי המשרד להגה"ס, 

 עבורם אנו פועלים.ש אחריםמשרד הבריאות, רשות המים וגופים 

השתתפות בוועדות ובגופי תכנון הדנים בנושאי מים )צווי הרשאה, ועדות משנה  הואפעילות היחידה בשוב מרכיב חעוד 

לביוב, ועדות להטלה ולהזרמה לים, מתקני טיהור שפכים, שיקום נחלים, שימוש בחומרי הדברה, מניעת מטרדים 

פעמים רבות בה בעת מתניעה ו, השצברהניסיון מן ושלה מהידע לתהליכי קבלת ההחלטות היחידה תורמת  .ממזיקים(

 תהליכים המסייעים להסרת המפגעים. 

שלאחרונה שולב  , מאגרי קולחים של דיגום : היא מבצעתגם עבור רשות המים פועלתהעבודה היחידה  תוכניתלפי 

מי ת החדרם לניטור של שלושה מפעליבדיגום המאגרים של המשרד להגנת הסביבה, וכן  תוכניתבהסכמה הדדית ב

 . לחקלאות מי שיטפונות תהשבללשתייה ו שיטפונות

סביבה. העוסקת בפרויקטים הקשורים ותומכים בשמירת טבע ו היחידה בתחום הסקרים והמחקרים ההידרולוגיים

בשנה  .בולטים בהם סקרי הקולחים הארציים, סקר התפשטות הזיהום התעשייתי בנאות חובב  וסקרי המעיינות

 ידרוביולוגי. האחרונה שולב בהם גם ניטור ה
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 התחומי היחידה הסביבתית ופעילות

   תחום ניטור מים ונחלים
 אגף איכות מים ברשות המים(ו)עבור אגף מים ונחלים במשרד להגה"ס 

אגף מים ונחלים במשרד להגנת הסביבה ואגף איכות מים ברשות  בשירות נעשיתעובדים. עיקר הפעילות  3.5בתחום  

ומטפל באירועים חריגים ובפיקוח על  ,דיגום של מאגרים ותחנות קבועות בנחלים נבחריםבניטור ועוסק בהמים. הצוות 

 אגני היקוות הנחלים. הפקחים מדווחים על מפגעים )"נוהל נחלים"(, יוצרים קשר עם הממונים במחוזות המשרד

להגה"ס, כותבים דוחות אירוע ומכינים חומר תיעודי וממצאים המסייעים לפעולות האכיפה. הצוות עוסק גם באיסוף 

אזורים רגישים )בשיתוף בסקרים לבחינת פוטנציאל זיהום מים במפעלי החדרה ועושה מידע על איכויות מים עיליים, 

יצול מים לא חוקי נ ומאתר ,מצבן ותקינותן לבדיקת איבהטר תחנות שמנושיקום נחלים,  תוכניות מלווהרשות המים(, 

ממקורות טבעיים. פקחי הצוות פועלים גם בתחומי יהודה ושומרון בניטור נחלים מזוהמים, בסקר מתקנים בהתיישבות, 

 ועוד. ,בסקרי מעיינות, בקידום הסרת מפגעים מהשטח

 פעולות הדיגום והניטור מתמקדות בנושאים הבאים:

 נחלים, פעמיים בשנה.  15 :נחלים 

 בשנה. 30-כ ,דיגום בוצה במתקני טיפול בשפכים :בוצה 

 בשנה. 270-כ :מאגרי קולחים 

 מתקנים, מרביתם פעמיים בשנה.  85-כ :מתקני טיפול בשפכים 

 סיוע למחוזות המשרד להגה"ס ולמשטרה הירוקה. :סיוע באכיפה בתחומי הפעילות 

 למפעלי איסוף והחדרת מי נגר ומים שוליים. : סקריםסקרים 
אגף איכות מים ברשות המים. עם העבודה מגובשת עם אגף מים ונחלים במשרד להגנת הסביבה ו תוכנית  

מים ונחלים במחוזות המשרד להגה"ס, מעבדות לאנליזות מים, רשות המים, רשויות ניקוז  ם עלממוני :פעולה ףשיתו

ונחלים, יחידות סביבתיות, תאגידי מים וביוב, ועדות סטטוטוריות, מנהלי חברות ומתקנים בתחום, מחוזות ומטה 

 רט"ג.

 :מטרות

 איתור וסילוק גורמי זיהום מהשטח. 

 דיגום מאגרים ומתקני טיהור שפכים. 

 ניטור נחלים עיקריים לבדיקת מצבם. 

 ביצוע סקרי סיכונים למפעלי איסוף והחדרה של נגר שיטפוני למטרות הפקת מים לשתייה ומים שוליים להשקיה. 

  פעולות אכיפה.בסיוע להגה"ס 
 

 :ביצוע

  נקודות דיגום(, פעמיים בשנה 15-נחלים )כ 14ניטור. 

 מתקני טיהור 30-דיגום בוצה בכ. 

  מטש"ים 85-ודיגום כניטור. 

 מאגרי קולחים 230-ניטור ודיגום כ.  

  תשתית. תוכניותביצוע סיורים אגניים, בחינת 

 .סיוע למחוזות רט"ג בייעוץ מקצועי 
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והוא מוצג  2015הוגש לאגף מים ונחלים במשרד להגה"ס בתחילת אפריל  2015שנתי מסכם לשנת  דוח: פרסום

)נחלי מנשה, נחל שקמה ונחל בשור( הוגשו לרשות המים ברבעון הראשון  2015באתר המשרד. דוחות מפעליים לשנת 

 .2016השנתי המסכם לשנת  והם מוצגים באתר רשות המים. בימים אלו אנו מסיימים את עריכת הדוח 2016של שנת 

 תחום סביבה חקלאית 

 )עבור אגף סביבה חקלאית במשרד להגה"ס(

. עיקר 2018תפקידם בתחילת ל נכנסו הם .פקחים במסגרת זיהום חוצה גבולות 2 ונבחרו עודעובדים  3בתחום 

עבור המשרד להגנת הסביבה, אשכול תשתיות ואשכול חומרים מסוכנים )להלן חומ"ס(. פקחי הצוות  היא הפעילות

חומרי הדברה בקרבת מגורים, בבקרה על מחסנים של חומרי הדברה תקנות השימוש בעוסקים בעיקר בפיקוח על יישום 

: היתרי רעלים בעניינים אלוגם  עוסקים הםבפיקוח על הטיפול בתשטיפים במרססי הקרקע ובמנחתי מטוסי ריסוס. ו

וביקורת מחסני רעלים, ליווי באירועי חומרים מסוכנים, פניות ותלונות הציבור על ריסוסים חקלאיים, פיקוח על ריסוסים 

מהאוויר, פיקוח על חיטויי קרקע, אירועי הרעלות, הדרכות והרצאות לחקלאים ולתושבים הגרים בסמיכות לשטחים 

לשטחים חקלאיים.  במגורים שסמוכיםחיטויי קרקע בבריסוסים והעוסקות ה"ס בקידום תקנות סיוע להגוחקלאיים, 

 מיפוי נקודות פסולת חקלאית. אחרת היאמשימה גדולה וחשובה 

מנהל אגף סביבה חקלאית במשרד להגנת  שגיבשועבודה שנתית  תוכניתעל פי  מתומתוא תבמשימות נקבעעמידה 

 .ומדווחת לרשויות דוח שנתיבדוחות רבעוניים ובשנה  מסוכמת מדיהפעילות הסביבה ואגף חומ"ס. 

 שיתוף פעולה:

אגף סביבה חקלאית, אגף חומ"ס בהגה"ס, מחוזות הגה"ס, מחוזות ומטה רט"ג, חקלאים ופונים, ועדה בין משרדית 

 לאישור חומרי הדברה.

 :המטרות

 איסוף נתונים על אירועי ריסוס בקרבת מגורים. 

  בתשטיפים בריסוסי קרקע ואווירניטור הטיפול.  

 חומרי הדברה לרישוילובחנויות  םביקורות במחסני.  

  חיטוי קרקעעל פיקוח.  

 הדרכות והרצאות לחקלאים.  

  פסולת ומפגעים שמקורם בחקלאות. עלאיסוף נתונים 

  ביצוע:

  סיוע והנחיות האגפים )סביבה חקלאית וחומרים מסוכנים( וצורכי המחוזות בהגה"ס,  ל פיבמטלות עעמידה

 לרט"ג באירועי הרעלות בעלי חיים. 

 .סיוע לאגף חומ"ס בכתיבת עדכון תקנות 

 .סיוע לאגף סביבה חקלאית בעדכון תקנות ריסוס בקרבת מגורים 

 .סיוע למחוזות רט"ג וריכוז נתוני הרעלות 

  מהיחידה הסביבתית( במבצע ארצי לפיקוח על פיזור עקר  גםצוות )בהתגייסות פקחים השתתף ה 2017בשנת

 שבחים רבים ומנעה קריסת מטש"ים בצפון.בבשטחים חקלאיים. פעילות הצוות זכתה 
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דוחות רבעוניים, דוח פעילות שנתי לסיכום פעילות הצוות. הדוח מפורסם באתר האינטרנט של המשרד  פרסום:

 להגה"ס.

 תחום לחימה במזיקים 
 (.)עבור אגף בקרת שימוש בחומרי הדברה ומזיקים במשרד להגה"ס

הוקצו תקציבים   . לפרויקטפקחים בפרויקט ארצי למניעת מחלת הלישמניה 3עוד ב רחבעובדים. הצוות הו 9בתחום 

האגף  קובעהעבודה השנתית של תחום לחימה במזיקים  תוכנית אתלסילוק בתי גידול מלאכותיים של שפני סלע. 

עבור אגף זה. מיעוטה עוסק  נעשיתעיקר הפעילות , ובמשרד להגנת הסביבה לבקרת שימוש בחומרי הדברה ומזיקים

סיוע בפעילות הקשורה ה הודגש. גם השנה עובדים זרים בחקלאות ידיעל ציד לא חוקי בסיוע לפעולות רט"ג למניעת 

 המשרד להגה"ס. תשידר ל פיומזדמנות ע אחרותלמשימות גם שטחים פתוחים. הצוות נותן מענה למדבירים ב

הרשויות המוניציפליות למניעת מטרדי יתושים ותחלואה  שלעובדי התחום עוסקים בפיקוח על הפעולות  :ניטור יתושים

, דיגום זחלי יתושים ויתושים בוגרים(. הפקחים תוכנית ל פימהם )איתור דגירות זחלים, ביקורות באתרים מועדים ע

 ממלאים ומוסריםהפקחים גם  אם צריך. הרשות המקומית מטפלת בהםשמדווחים על המפגעים לממונים ומוודאים 

. הפעילות תומכת בפעילות הרשויות למניעת על פי הנחיות הממונים במחוזות והוראות מנהליות הודעות תשלום קנס

 עקיצות נקבות יתושים בוגרות הנושאות טפילים מחוללי מחלות.בעברות תחלואה במחלות המו

ש"ח להמשך הפעולות לסילוק בתי גידול של שפני סלע. יון לימ 40ממשלה הקצאה של השרה יא 2016בשנת  :לישמניה

 ,במסלעות עבודות לסילוק בתי גידול של שפני סלע שנוצרו מפעולות אדם:ובפיקוח על  תוכניותהצוות עוסק בבדיקת 

היישובים של הנחיה של הרשויות ובליווי וב ,ניטורבגם עוסקים הנחיות האגף הפקחים  ל פיבמערומים ובדרדרות אבן. ע

 כמו כן הם עוסקים בהסברה.שפנים וזבובים נגועים בסמיכות להם.  התבססות שלמניעת להיערכות ל

מרץ(, -בעיקר בעונת החורף )דצמבר נעשיתפעילות זו  :ז(עובדים זרים בחקלאות )עו" על ידיפיקוח לאיתור ציד לא חוקי 

 הפקחים( מסייע למחוזות רט"ג בפעולות תומכות מניע 4חלק מהצוות ) ובה ניטור היתושים כמעט אינו פעיל. בעונה זש

בהנחיית אשכול אכיפה  נעשיתעו"ז בחקלאות. הפעילות בתחום פיקוח למניעת ציד לא חוקי  על ידיציד לא חוקי של 

 הממונים במחוזות רט"ג ובחטיבת האכיפה ברשות. עם במשרד להגנת הסביבה ובתיאום

ביקורות במשתלות.  דרך אחת היאהתפשטות נמלת האש.  את טיפול המוסדי בניסיונות לצמצםבליווי וסיוע : נמלת האש

 המאמץ לטיפול בנמלת האש הקטנה. רחיב אתיש כוונה לה 2018בשנת 

שובים ובמועצות ימולוגיה, בעלי תפקידים ביומחוזות ומטה המשרד להגה"ס, מעבדה ארצית לאנט שיתוף פעולה:

 ., וכמו כן תושבים ומדביריםפקחים, ממוני אכיפה, חטיבת אכיפה :שבהם מתבצעות פעולות, רט"ג

 :ותמטר

 ניטור במטרדים  ,הרשויות בדגירות ובמטרדי יתושים למניעת תחלואה טיפולעל על -פיקוח :בתחום המזיקים
פעולות לסילוק  באמצעותמניעת תחלואה בלישמניאזיס  ,נמלת האש הקטנה(למשל ב)וטיפול בהם  אחרים

 פונדקאים ובתי גידול.

 עליהןופיקוח  (החלטת ממשלה לפי)ליווי פעולות להרחקת שפני סלע מקרבת מגורי אדם  :בתחום הלישמניה. 

 עובדים זרים בחקלאות ויצירת הרתעה. על ידימניעת ציד  :בתחום מניעת הציד 

 ודיווח עליהן ,החוק על פיאיתור פעולות הדברה ללא רישיון ולא  :בתחום המדבירים. 

 :ביצוע

 ופיקוח עליהן ומסביבתם תוכניתליווי פעולות לסילוק בתי גידול של שפני סלע מיישובים שב. 

  .הצבת מלכודות ללכידת יתושים בוגרים וזבובי חול 

 .הצבת מלכודות ללכידת מכרסמים לבדיקת נשאות 
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 .ניטור לאיתור דגירות יתושים 

 השתתפות  ;חו עובדים זרים בחקלאות וחתירה לאיתור הציידים והבאתם לדיןיפעולות לאיתור מלכודות שהנ

 . זהעניין בפעולות יזומות ומוסדרות של מחוזות הרט"ג ב

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

 .סיוע בפעולות להגברת הפיקוח על מדבירים בשטחים פתוחים 

 .התנעת תהליך לקידום הדברת יתושים המשמרת בתי גידול איכותיים בשטחים פתוחים 

מפורסם באתר  . הדוחהדברה ומזיקיםפעילות הצוות בתחום בקרת שימוש בחומרי  לשדוח שנתי מסכם  :פרסום

 עובדים זרים בחקלאות )פנימי, רט"ג(.                     על ידיפעילות הצוות בתחום מניעת הציד  לשהמשרד להגה"ס. דוח שנתי מסכם 

 תחום איכות מים  
 (.)עבור המחלקה לבריאות הציבור במשרד הבריאות

תחום עוסקים בטיפול ב םפקחיהעבור משרד הבריאות, המחלקה לבריאות הציבור.  נעשיתעובדים. הפעילות  10בתחום 

דיגום נחלים בחים(, "אכיפת תקנות למניעת זרימה חוזרת )מזבפיקוח ובפיקוח על יישומם, בבהיתרי השקיה בקולחים ו

 טיהור שפכים.ם לדיגום מאגרים ומתקניובוגופי מים )המשמשים לנופש(, 

 עיקר תחומי הפעילות:

 על פיטיפול בבקשות חקלאים להיתר השקיה, בדיקה והכנה לאישור. פיקוח על השקיה  :השקיה בקולחים 

 תנאי ההיתר.

 )פעם נחלים ומקווי מים שבהם נקודות דיגום קבועות ) 20-כניטור  :ניטור נחלים ומקווי מים )המשמשים לנופש

 דיגומים באירועי זיהום.  ;גדול(החגים ובחופש  פניפעמיים בחודש ל בדרך כלל, חודשב

 יה.יפיקוח למניעת זרימה חוזרת של חומרי הדברה ודישון למערכות מי שת 

  ליווי תהליכי אכיפה: השמדת יבולים מסוכנים, השקיה בקולחים ללא היתר, השקיית חלקות א' בקולחים ללא

 תנאי ההיתר וכדומה. על פיהיתר, השקיה לא 

  הנחיות מהנדסי  על פיתשתית ומשימות מיוחדות  תוכניותחים, להרחבת השימוש בקול תוכניותבדיקת

 כתיבת חוות דעת. ;המחוזות

  יות באתרים.ובתורנובמניעת ציד בפיקוח, סיוע למחוזות רט"ג 

 

מחוזות משרד הבריאות, מחוזות המשרד להגה"ס, מחוזות ומטה רט"ג, חקלאים, אגודות חקלאיות,  שיתוף פעולה:

 אגודות ותאגידי מים, רכזי מים ורכזי ענפים ביישובים.

 

 

 

 

 

 

 

 ות:מטר
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 מניעת תחלואת הציבור ממזון המושקה בקולחים. 

 הבטחת בריאות הציבור משכשוך במקווי מים טבעיים באתרים פתוחים.  

 מניעת אירועים חמורים של זליגת חומרי דישון והדברה למערכות מי שתייה.  

 .סיוע למחוזות רט"ג 

   :ביצוע

 היתרים בשנה )המשך מגמת עלייה(. 4,400-כ 

 התקנות חדשות )הערכה( של מונעי זרימה חוזרת )מז"ח( בעקבות פעולות פיקוח ובדיקה. 250-כ 

 חודש( של מקווי מים טבעיים לשכשוך.חודש )בקיץ פעמיים בבנקודות דיגום  55-כ 

 

 דוח שנתי מסכם של פעילות הצוות. מפורסם באתר משרד הבריאות. פרסום:

 תחום סקרים ומחקרים הידרולוגיים 
הוא ביצוע סקרים סביבתיים בנושאים הבאים:  שימוש וניצול מי קולחים  ועובדים קבועים. עיקר פעילות 3.5הצוות מונה 

וכימות תרומת מלחים ומזהמים אחרים לקרקע )עבור רשות המים(, סקרים סביבתיים לאפיון סיכונים לקידוחי הפקת 

)עבור  מי תהום ותשתיות הולכה )עבור חברת מקורות(, התפשטות הזיהום התעשייתי לאורך נחלי באר שבע והבשור

מועצה תעשייתית נאות חובב(, ניטור השפעות תחנת כוח פנים ארצית חגית )עבור חברת החשמל(, ניטור נחלי יהודה 

 בעקבותושומרון )עבור המשרד להגה"ס וקמ"ט איכו"ס במנא"ז(, סקר מאגרי קולחים ארצי )השתנות איכות המים 

 יות וכמויות מים במתקני טיהור שפכים ומאגרי קולחים. איכו עלניהול ועדכון מאגר מידע וכניסת מים מותפלים(, 

הצגה גרפית וממוחשבת של דוחות הצוותים וליכולות התיעוד, עיבוד נתונים  תורם תחום סקרים ומחקרים כמו כן

 האחרים ביחידה הסביבתית. 

 הערכה רבה מגורמי המקצוע בגופים שלעיל.בשבחים ובעבודות ופרסומים של הצוות זוכים 

רשות המים, השירות ההידרולוגי, חברת חשמל, המשרד להגה"ס, מועצה תעשייתית נאות חובב,  שיתוף פעולה:

 המנהל האזרחי ביהודה ושומרון, רט"ג, מקורות, ידידי כדוה"א, אקדמיה וגופים ירוקים.

  מטרה:

 ביצוע סקרים סביבתיים לאיתור השפעות של תשתיות טיפול. 

 על הסביבה ולאיתור מזהמים פוטנציאליים למקורות ]חסר משהו[ ולחים איגום והולכה של שפכים וק

 .מתקנים של מי שתייהלו

 .כתיבת המלצות והנחיות לטיפול במזהמים 

 : ביצוע

 שנתי(.-סקר קולחים ארצי עבור רשות המים )דו 

 יה.יסקרי סיכונים לקידוחי הפקה ולתשתיות הולכה של מי שת 

  עבור מועצה תעשייתית נאות )התפשטות הזיהום התעשייתי לאורך נחלי באר שבע והבשור שנתי על סקר

 חובב(. 

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

 .סקרי מעיינות 
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  (אנרגיה שאובה – כוכב רתעבור חב)ניטור מעיינות כוכב הירדן.  

  רות ההידרולוגי(.יעבור הש)עומסי מזהמים בנחלי יהודה ושומרון ניטור שנתי של  

  עבור המנהל האזרחי(.)נחלי יהודה ושומרון שנתי של -דוניטור  

  השתנות איכויות קולחים במאגרי קולחים המיועדים להשקיה.שנתי על -דוסקר 

 

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

 

 צוות ארצי לטיפול במינים פולשים )אמברוסיה מכונסת(

צוות הוקם ביחידה הסביבתית הטיפול במינים פולשים. בהחל צוות ארצי חדש  2015ביולי  1-עובדים. ב 5בצוות 

יוזמה משותפת של המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות ורשות הטבע והגנים. הצוות מתרכז במין  עקבותב

טיפל  2017 שנתבשטחים הטבעיים והפתוחים. ב ניכרת שלויה מכונסת ופועל לריסון התפשטותו ולהפחתה אמברוס

ר "ר טוביה יעקובי וד"ד היועצים למיזם לצמח זה ימופרוטוקול טיפול שהתא על פימוקדים. הצוות עובד  325-הצוות בכ

 . אחריםפעולות הצוות מתואמות עם הגופים שהשטח המטופל נמצא באחריותם ועם גורמי שטח  .דרור-ז'אן מארק דופור

תקציב בתי גידול לחים. פעילות הצוות מתועדת, ממופה מת הצוות מגיע מתקציבי המשרד להגה"ס ווליהמימון לפע

קמ"ט איכו"ס  עםהקשר  חוזק 2017 שנתמופצים לכל הנוגעים בדבר. בוהם ומפורסמת בדוחות חודשיים ותקופתיים 

וכן נוצר קשר עם איגודי ערים לאיכו"ס בהתיישבות  ,ביהודה ושומרון B וחקלאות במנא"ז לקידום הטיפול בשטחי

 הלקדם שת"פ גם באזורים שבאחריות מאמץב .הישראלית. השנה חוזק הקשר עם גורמי הגנת הצומח של הרש"פ

 בצמח ובמניעת המשך התפשטותו.בטיפול יני נציגים ממשרד החקלאות הפלשת 20-הכשרה לכ ניתנה

 משרד היחידה
 :בעניינים אלו עוסקמשרד היחידה 

 .התקשרויות חיצוניות של היחידה וטיפול בהסכמים 

  גורמים חיצוניים. עםעבודה  תוכניותגיבוש ובחינת 

  גורמים במטה ובמחוזות רט"ג. עםו ומתן שירות, םההרפרנטים במשרדי עםקשרים 

  כספים, ציוד ותקשורת, רכב ומחשוב, משא"ן, מכרזים( לפעילות פקחי הצוותים. מנהליתמתן מעטפת( 

  .קליטה, הכשרות והנחיות עובדים 

 .טיפול בהיבטים בטיחותיים וביטחוניים 

  הרפרנטים. שלהפקחים והן  שלטיפול בבעיות ובצרכים הן 

  למאגר המידע.מנהלת משרד היחידה עוסקת גם בבדיקת כל החשבונות ובהזנת נתונים 

 

 סיוע למשימות רט"ג –פקחי היחידה הסביבתית 

 בהנהלת המחוזות והם העוגן המקצועי בתחומי  יםהיחידה חבר ם מןפקחיכמה  :ייעוץ וסיוע מקצועי
עבודתם. פקחי היחידה משמשים יועצים מקצועיים למחוזות רט"ג בכל הקשור לתחומי עיסוקם. הם 
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טיפול במינים בתשתית, באירועי זיהום והרעלות, בניטור ו תוכניותנקראים לסייע ולחוות דעתם בבדיקת 
 הםו ,חי היחידה נרתמו לסייע באירוע הזיהום בנחל אשליםועוד. פק ,פולשים, בשיקום בתי גידול לחים

 לפתרונות קבועים של טיפול והולכת שפכים מאתרי רט"ג. תוכניותמסייעים לגשר בגיבוש 

 עבודת  לעמשפיעים  ןפקחי היחידה משתתפים בוועדות מקצועיות ובאמצעות :השתתפות בוועדות
ש נציג קבוע של רט"ג בוועדות להזרמה ולהטלה . פקח מהיחידה הסביבתית משמומסייעים לה המחוזות

 לים.

 ציד,  על פיקוחבמטיילים, בבדיקת שבילים,  על הפקחים משתתפים גם בפיקוח :סיוע לעבודת השטח
פות יספירות, בפעולות הסברה, במבצעי אכיפה, בכוננויות, בכיבוי שרבסקרים ובתגבור באתרים, בסיוע וב

 ובכל תחום נדרש אחר.

  אחריםתם פקחים יוא)גם השנה ראויה לציון מיוחד תרומת צוות הדברה ומזיקים  :בתחום עו"זפעילות 
למניעת חודשי החורף  ארבעתעובדים זרים בחקלאות. פקחים אלו פועלים ב על ידילמניעת ציד  (מהיחידה

. לתרומתם השפעה גדולה מאוד על ההרתעה 20%-ובשאר חודשי השנה בהיקף כ ,80%-בהיקף כ ציד
הפקחים פועלים באישור ובמימון  .זה רשותי בנושא-צמצום התופעה והיא מצטרפת למאמץ הכללעל ו

  סמנכ"ל אכיפה במשרד להגה"ס. 

 גם פעילותו המקצועית של צוות הסקרים והמחקרים ביחידה  ראויה לציון :צוות סקרים ומחקרים
היחידה. של הסביבתית. הצוות מסתייע בפקחי היחידה בעבודותיו בשטח ותומך בפעילות המקצועית 

תחומיים -לצוות גם תרומה גדולה למיצוב הרשות כגוף היודע לבצע עבודות סקר ומחקר סביבתיים רב
שכבתי -תצרף רבמפני שהם מרכיבים סקרים ערך רב בלידע הנצברים באופן מקצועי, מעמיק וטוב. למידע ו

נתוני שטח על ערכים רגישים ותכונות ו על מזהמים,על תשתיות טיפול והולכה,  עלנושאי של נתונים -ורב
 וכדומה. 

  על תרומתם לעבודת המחוזות.  השבחים ולהערכה רבבפקחי היחידה הסביבתית זוכים 
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 דע פעילות חטיבת מ יעיקר

 מדען ראשי

; שמורת עברונה לאחר שהפעולות התעכבו בגלל שיקולים משפטייםבלפעולות שיקום  ניסויעוד יקודם  2018בשנת 

לתפקוד ולפעילות;  נביא את תיק האתר הגנרי; שנתיות-הרב תוכניותה לפינמשיך בהתמדה בשיקום בתי גידול לחים, 

 שותפים מאוניברסיטת בן גוריון עם horizon 2020האירופית  תוכניתשנתי במסגרת ה ארבע בפרויקט מחקר נמשיך

נקדם פעולה ; מינים פולשיםבאסטרטגיות לטיפול במינים מתפרצים ו תוכניותנקדם ; שותפים מרחבי העולם 45-עוד כו

לניטור  תוכניתנקדם ; מצב הטבע השנתי דוחמשולבת עם הג"ס, קק"ל ומדענים באקדמיה במסגרת המארג, ויפורסם 

של המגוון  mainstreamingנפעל עם החברה להגנת הטבע לקידום ; ההתאוששות של נחל אשלים לאחר הזיהום

 הביולוגי.

 אגף אקולוגיה

 שימור צמחים בסכנת הכחדה

 דוחמסעיפי  סעיףהפעילות בכל  כתמשנו מתרחבת 2018 שנתשנתית. ב-לשימור צמחים אדומים היא רב תוכניתה

 .2017פעילות 

 חיים בסכנת הכחדה-שימור בעלי

מתרחבת ונמשכת הפעילות בכל  2018בשנת שנתית. -חיים בסכנת הכחדה הן רב-ניטור בעליללשימור ו תוכניותה

קידום עדכון הסטטוס האדום של כלל החולייתנים בעזרת בניית עומד השנה במוקד  .2017סעיף מסעיפי דוח פעילות 

הערכות סטטוס. מבוצע בשיתוף אגף מידע מדעי. עדכון ך רומינים שונים והנגשתו לצ ללאיסוף המידע הקיים ע תבנית

מתוכנן עדכון  2018-האסטרטגית לשימור מינים בסכנת הכחדה. ב תוכניתהספרים האדומים הוא השלב הראשון ב

 זוחלים.   לע

 ריסון מינים מתפרצים וביעור מינים פולשים

אסטרטגיות לטיפול במינים פולשים ובמינים מתפרצים, בליווי מדעי של  תוכניותבניית ד בקהאגף מתמ 2018-ב

 בכל הנוגעהרחבת פעילות ועדה מקצועית מייעצת ובהעבודה במחוזות לטיפול בנזקי חקלאות ובמינים פולשים, 

 יבוא זוחלים וחסרי חוליות ימיים לישראל. בי

 אגף מידע מדעי

 ממשק ומערכות מידע

  ושיפור ממשק משתמש אתרהמשך פיתוח מערכת תיקי. 

 העלאת תוכן למערכת תיקי אתר. 

 המשך פיתוח אתר הצמחים בסכנת הכחדה ועדכון הערכות סיכון. 

 השלמת הערכות סכנת הכחדה לעופות מקננים. 

  המשך שיפור ופיתוח אתר המידע על המגוון הביולוגי בישראל– BioGIS. 
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 ביעור מינים פולשים

 ביולוגיות באגן ים המלחפרויקט גננות מונעת פלישות 

 סקר מינים פולשים באגן ים המלח. 

 מוקדים באגן ים המלחכמה ביעור מינים פולשים ב.  

 משתלה למינים מקומיים בעין גדי הפעלת. 

 מחקר וניטור

 מחקר וניטור בפרויקט שיקום ים המלח

 המשך מחקר על דרור הירדן.  

  עליהם ומחקרעופות המשך ניטור.  

 עליהם ומחקר פרוקי רגליים המשך ניטור.  

 המשך מחקר צמחייה בנאות המדבר. 

  המשך ניטור צומח. 

 המשך ניטור עטלפים. 

 המשך מחקר על יעלים. 

 

 אמנות והסכמים בינלאומיים

 הסדרת הסחר הבינלאומי בערכי טבע  –CITES אמנת  

 ועדה המדעית בג'נבהוהשתתפות במפגש ה. 

 בג'נבה והכנסת שוקי דניצה לפעולות האמנה ורונית מורן לעבודה עדה המתמדת והשתתפות במפגש הו
 .בוועדה הכלכלית של האמנה

 שמירה על מינים נודדים –CMS אמנת 

 יישום הסכם  ;לשמירה על נשרים ועופות דורסים אחרים תוכנית בהן ,קידום יישום החלטות האמנה 
AEWA– שמירה על עופות מים נודדים. 

  הוועדה למניעת הרעלותהשתתפות במפגש של.  

 שמירה על עטלפים –EUROBATS הסכם  

  אסטוניהבהשתתפות נעם לידר בוועדה המדעית של האמנה. 

  מונקובהשתתפות סיימון בוועידת הצדדים לאמנה. 

 ים התיכוןהיתנים ודולפינים של ישמירה על לוו –ACCOBAMS הסכם  

  חיפה(,  יברסיטתישראל עם האמנה ועם אביעד שיינין )מאונארגון סקר של היונקים הימיים בים התיכון של
 .חבר בוועדה המדעית של ההסכם

 קידום הצטרפות ישראל להסכם. 

 שמירה על המגוון הביולוגי –CBD אמנת 

 השתתפות במפגש בקבוצת העבודה על ציד וסחר לא חוקי בבעלי חיים. 
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 עהשתתפות במפגש הוו( דה המדעית של האמנהSBSTTA) אול, קנדהמונטריב. 

 שייך, מצרים-א-המדינות החברות באמנה בשארם תהשתתפות בוועיד.  

 שמירה על בתי גידול לחים –Ramsar אמנת 

 הכנת אתרים של בתי גידול לחים בישראל לרישום כאתרים בעלי חשיבות בינלאומית.  

  ספרדבשליחת נציג ישראלי )שי קורן( לוועידה האירופית של האמנה. 

  דובאיבהשתתפות בוועידה של המדינות החברות באמנה. 

 ים התיכוןהשמירה על  – MAPאמנת ברצלונה 

 קידום אשרור פרוטוקול על מגוון ביולוגי. 

  קידום הוספת אזורים שמורים ימיים למאגר של האמנהSPAMI. 

 .השתתפות במפגשי האמנה בחלוקה עם רותי יהל 

 (Council of Europe)אמנה של  שמירת טבע באירופה – ((Bernאמנת ברן 

 השתתפות בקבוצות עבודה למניעת הרעלת עופות.  

 פעילות בינלאומית אחרת 

  מלאה בארגון לחברותקבלת רט"גIUCN . 

 ( אירוח פורום של מנהלי ארגונים של אתרים מוגנים בעולםWorld Protected Areas Leadership 
Forumעל ידי רט"ג בישראל ). 

 של ההשתתפות בסדנIUCN  .בשיתוף אמנת ברצלונה על מינים פולשים בשמורות ימיות בים התיכון 

  תוכניתהמשך פעילות רט"ג בשני פרויקטים של Horizon2020 .של האיחוד האירופאי 

 תוכניותהשתתפות של מדענים של רט"ג ב COST .במימון האיחוד האירופי 

  בארה"ב  )תואמות הרשויות ה ובו גםארה"ב בחתימת מזכר הבנות עם משרד הפניםNational Park 
Service, Fish and Wildlife Service, Geological Survey). 

 היחידה הסביבתית )האגף לניטור סביבתי(

   תחום ניטור מים ונחלים

  העבודה המעודכנת. תוכניתביצוע 

  .הכנת דוח במתכונת החדשה והעדכנית 

  לים, ובוועדות משנה לביוב.השתתפות בוועדות הרשאה, הטלה והזרמה 

  תחום סביבה חקלאית

  העבודה כפי שנקבעו. תוכנית לפי במשימותעמידה 

  מנהל צוות. לשהמשך ליווי והכשרה 

 האגף במשרד להגה"ס. עםעבודה ל םהליוגיבוש נ 

 .הצטיידות במדי רוח רושמים בעלי קבילות משפטית 

 תחום בקרת שימוש בחומרי הדברה ולחימה במזיקים

  יתוש הטיגריס האסייתי. באמצעותסכנות להתפשטות נגיף הזיקה הסיוע לאגף במיפוי 
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 .התאמת פריסת פקחי הצוות לצורכי השטח בתיאום עם המשרד להגה"ס 

 .סיוע לאגף בקרת שימוש בחומרי הדברה ומזיקים באיתור מדבירים לא חוקיים 

  עו"ז. על ידיהמשך סיוע במניעת ציד 

  תחום איכות מים

 מתכונת הדוח השנתי. רענון 

 הטמעת מערכת בסיוע למשרד הבריאות באפיון וGIS  .חדשה( למערך היתרי ההשקיה( 

 .חידוש הסכם חמש שנתי עם משרד הבריאות 

 תחום סקרים ומחקרים הידרולוגיים 

 (עבור חברת מקורות)ספקה של מי שתייה ההמשך ביצוע סקרים לתשתיות הולכה ו. 

  המשך פרויקטים מתמשכים: חגית, נאות חובב, סקרי נחלים ומתקנים בהתיישבות באיו"ש, סקר מזהמים

 .(רות ההידרולוגייעבור הש)

 .פיתוח תחומים חדשים לסקרים סביבתיים 

 צוות מינים פולשים

 וליווי כניסתו לעבודה המשך הקמה של צוות מינים פולשים לטיפול באמברוסיה המכונסת. 

  גינון ציבורי ופרטי, ומהפרוטוקולים לטיפול בשטחים מאולחים רגישים )חקלאות פלחה, מטעים וכדהכנת ,

 . (ועוד ,קרבה למקורות מים

  וביטחון בעבודת הצוות, הכשרות נדרשות והצטיידות.בטיחות המשך פיתוח 

 .המשך פיתוח והטמעה של מערכי דיווח על מוקדים חדשים 

 משרד היחידה

 אגפי המשרד להגה"ס. עםהלי עבודה עדכניים ורענון ומיסוד נ 

 .חידוש הסכם עם רשות המים 

 הגורמים המממנים. עםרות והקשר יהמשך תהליכים לשיפור הש 

 סיוע למשימות רט"ג –פקחי היחידה הסביבתית 

 .סיוע מתואם ומרוכז למחוזות רט"ג בחגי ניסן ותשרי 

 פות וכיבוי.יסיוע למחוז מרכז בכוננות שר 

  עובדים זרים בחקלאות. על ידימניעת ציד, במיוחד לפעילות בכל מחוזות הרשות 

  הרשות.אחרות של משימות בריכוזי מאמץ ו לי חייםספירות בעובסיוע בסקרים 
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 ופיקוח אכיפה חטיבת
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 .והסדרת פעולתו בתוך החטיבה ייםחלי סחר בבעהעסקה החטיבה בהטמעת אגף ההגנה על  2017בשנת 

מערכת מחשוב, פיקוח ובקרה על  להקיםהתקנות להגנת חיית הבר ו את יישםליתה יהמשימה העיקרית ה

 הליך רישוי ציד, היתרים ומענה לאזרח.

הדרכה, בחינה ורישוי  תוכניתהליכי מכרז,  היא עיסוק בעניינים אלה: החטיבהעבודת המטה שבראשה עמדה 

מפירי תפיסת בחשיפה ובלפקחים באיתור,  לסיועוח והמבצעים לצורך קליטת רחפנים )רבי להב( במערך הפיק

 שמירת הטבע.החוקים ל

 אחרי שקיבל 2017שהחל לקרום עור וגידים במהלך  ,המערך הימיובו החטיבה ליוותה את הקמת תחום הים 

 .2018תלווה את הרשות גם בשנת היא ו על הדיג ולאכוף את החוק, סמכות ממשרד החקלאות לפקח

 של אפיון :מג"ב-משטרת ישראל עםהיא עבודת מטה מודיעין  2017 שנתשהסתיימה ב אחרתעבודת מטה 

עם משטרת הסכם  ה עלהפעלה, קבלת אישורים ותקצוב וחתימ תוכניתרכי רט"ג בתחום המודיעין, כתיבת וצ

 .2018מתוכנן לשנת  תוכניתמימוש ה .ישראל

. פרויקט "כלבים בשירות הטבע" והוקצו משאבים להכשרת כלבים לאיתור רעלים מאודהורחב  2017-ב

 .ולמיגור התופעה ו גורם מסייע לאיתור הרעלות בלתי חוקיות בשטחים הפתוחיםייה הכלבים

וכן שופרו אמצעי  ,ויריותרגילי כיבוי אש בשיתוף מחוזות רט"ג והיחידה לכיבוי א תורגלו כמה 2017בשנת 

 פות.יותוכנת הדיווח על אירועי בטיחות ושר של העובדים המיגון האישי

 חטיבה.ה פעולות אגפי של סקירה להלן

 אגף בטיחות וכיבוי אש

 בטיחות :

  מתקנים  תוקנוו הוסדרו נבדקו,בשמורות טבע, בגנים לאומיים ובשבילי טיול ואתרי טיפוס גלישה

התקיימו סיורי בטיחות במסלולי  אחיזה.מאחזי יד, סולמות וידיות  עגונים, מעקות,: ועזרי בטיחות

 איתור מפגעים.שם אתרי הרשות לבהטיול המסומנים ו

 .שופרו מערכות שבילים קיימות, מצפורים וחניונים 

 ,ונעשה  עזרה ראשונה,ולפות יכיבוי שרל התקיימו השתלמויות והסמכות מקצועיות לעבודה בגובה

  .רענון למצילי ים

 "שינון נוהלי הבטיחות.לון ולרענ התקיים "חודש הבטיחות 

  סיוע ברפות יתרחישים שונים: איתור מטיילים נעדרים, כיבוי ש ובהםהתקיימו תרגילים במחוזות

 שיתוף גורמי חוץ.וכיבוי מהאוויר, חילוץ נפגע בים, שליטה ובקרה 

 טופלו נזקי חורף.  

 סימון שבילים. חוזקשילוט בטיחות,  הותקן 

  עצים מסוכנים באתרי הרשות.בוצע גיזום בטיחות וכריתת 

 של התקנהבדיקה או  נפגעים, בדיקות שבילים מסומנים, אירועי חילוץ, :פר התיעוד בסייבר פקחוש 

  .בטיחות ישלט ה שלהתקנאו  עזרי בטיחות, בדיקה
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 פות:ימניעה וכיבוי שר

 פות.יבכיבוי שרבבטיחות ועובדים ל הדרכות התקיימו במחוזות 

  הכיבוי האווירי, קק"ל ותחנות הכיבוי האזוריות. ידתעם יחבוצעו תרגילים משותפים 

  רענון הכוונת מטוסים לכיבוי מהאוויר. לפקחים אזוריים השתתפו בתרגילים 

 ציוד ומתקנים חדשים. ונרכשציוד כיבוי קיים חודש ו 

  הכוונת מטוסים לכיבוי מהאוויר.בהתקיימו ימי רענון לפקחים 

 .משטרת ישראלשל  טייסי הכיבוי האווירי כימניר והיחידה האוויריתהתקיימו תחקירים וסיורים עם 

 בוקרים, חקלאים,  ,פות" עם גורמי כב"היהתקיימו מפגשים אזוריים ומחוזיים לקראת "עונת השר

 .אווירמהיחידה לכיבוי והקק"ל 

 ציוד עובדי רשות הטבע והגנים. נרכש והוכנס לשימוש של שופרו מערכי המיגון האישי של הפקחים ו

 .אישי ומרחבי

 שיתוף פעולה הדוק עם אגף המבצעים בנציבות הכבאות הארצית תורגל.  

 פות באימוני צה"ל.יהתקיימו פגישות תיאום בדרגים שונים עם גורמי צה"ל למניעת שר 

 פותינתוני שר נושאבעמק התיעוד בסייבר פקח ופר והוש. 

 אגף פיקוח ומבצעים
 :2017שנת בעיקרי פעילות 

  ו שנע 2017. בשנת הםמעטפת מבצעית לפעילות רט"ג בתחום הפיקוח והמבצעים לתחומימתן

 פעולות מבצעיות מדווחות. 1,600

 תואמותקשרי עבודה ושת"פ עם יחידות פיקוח ואכיפה  קיום . 

 והכנסת אמצעים חדשניים, מקוריים ויצירתיים למערך הפיקוח והמבצעים: אמצעי חישה  פיתוח

 מצלמות סמויות. מרחוק, מצלמות רכב,

 (בהליכי אישור)סיום כתיבת הנהלים  –הלי העבודה באגף הפיקוח והמבצעים ונ הסדרת. 

  הפעלת יחידת דוד בנושאי הליבה של רט"ג וסיוע מבצעי: תגבור מחוז דרום בחגים, תגבור מחוז

כשירות צפון בפיקוח על שקנאים, תגבור מחוז מרכז בפיקוח על ציד צבאים, תוכנית אימונים או 

 .מבצעית

 בהליכי )נכתבו קריטריונים  –השימוש בנשק ארגוני )מפעל ראוי( למיגור נזקי חקלאות  הסדרת

 .(אישור

 הלי העבודה.והסתיימה הסדרת נ –רשות האוכלוסין וההגירה  עםהלי העבודה ונ הסדרת 

 12 :בשירות מספר הכלבים הגנה:לגישוש ואו ל הרחבת השימוש בכלבים לאיתור. 

 אירועים. 185-הכלבים השתתפו ב כלבים לאיתור הרעלות. 2בהכשרה: 
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 מכרז כולל הכשרת מטיסים ורכש  :הסתיימה עבודת המטה –עמ"ט בנושא רבי להב )רחפנים(  הכנת

 רחפנים לפעילות מבצעית.

 (מכשירים 10נרכשו )מכשירי "עדי" לראיית לילה  רכש. 

 (כלים 5נרכשו )כלי רכב מסוג "טיירקס"  רכש. 

  בוצעו התאמות נדרשות ודיווחים מועברים  –התאמת סייבר פקח לצרכים המבצעיים של השטח

 דרך מערכת הדיווח.

  "(ערכות 5נרכשו )בוצע  –פיילוט שימוש במערכות זיהוי תנודות קרקע )חיישנים( "סנסוגארד. 

  יםיומי-דומחזורים  2-ומחזורי הכשרה  3 הושלמו :גשש שומר טבע" –פרויקט "צבא הגנה לטבע. 

 תחום הסחר למנהל אגף הסחר. העברת 

 רשות הוכרה ה .בוצע באמצעות קרן היעל –הליך ההצטרפות לארגון הפקחים העולמי  הסדרת

 של הגרמנים.גומלין ביקור היה חברה בארגון, משלחת פקחים ביקרה בגרמניה ו

 קבלת אחריות מטה לפקחי השנטוע העוסקים בפיקוח על כריתת הדרים  :פקחי שנטוע קליטת

 פקחים(. 3הלי העבודה, הסכמים ותחילת עבודה )וושינועם, בניית נ

 

 האגף להגנה על החי והצומח

התאפיינה במעבר לעבודה באשכולות בתחום האגף. הוקמה מחלקת הסחר והחיבולנס עבר  2017שנת 

 .נמשכהל רענון המדיניות במגוון נושאים עלהפעלת האגף. העבודה 

הקושי החריף בסוף השנה קידום המערכת הממוחשבת. זמן רב ל ועובדי האגף הקדישים מרבגם בשנה זו 

התפרצות מחלת הכלבת היה עיסוק מוגבר בעקבות  אפשר עבודה תקינה. אהמערכת ל ה שלמצבכי 

 טרם הסתיימה העבודה בעניינם. .הלי הירי והלכידהוובכלל זה התאמת נ ,בממשק חיות הבר

 

 :2017עיקרי תחומי העיסוק בשנת 

 כתיבת מקראה ללימוד עצמי, הקמת  ןבכלל ,הקמת מדור הציד וטיפול בתקנות הציד החדשות

 מערך בחינות ומערכת לקליטת רישום המבקשים וניהולם.

  הרשות בעניין. ואישור מדיניותוהחזקתם, הסדרת הסחר בחיות בר מוגנות ובערכי טבע מוגנים 

 .קידום המערכת הממוחשבת להנפקת היתרים אוטומטית 

 בוא מיני דגים של מים מלוחים ותחילת פעילות לפי מדיניות זו.ישינוי המדיניות לי 

 צוא חיות בר.יבוא וייטיפול ברשימות השחורות והלבנות לי 

 .כתיבת תקנות לאגרות לערכי טבע מוגנים 

 "ל מוסדר לציד בעזרת כלבים.הכלבים וקביעת נוהץ טיפול בבג 
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 מדדים:

 התפלגות מתן היתרים: 

 452 החזקה

 19 ניוד שנתי

 600 יבוא/יצוא

 191 סחר

 300 מחקר

 200 לכידת נחשים

 100 טיבוע

 10 פחלוץ

 

 

 פיקוח ואכיפה: 

 39 בדיקת משלוחי ייבוא וייצוא

 11 פיקוח בשוק כפר קאסם

מספר אירועי תפיסת חיות 

 בר

39 

 86 פיקוחי סחר

 178 פיקוחי החזקה

 18 השתתפות בצווי חיפוש

 31 תיקי חקירה שנפתחו

 510 מספר בעלי חיים שנתפסו 

 338 ברירות משפט

 52 אזהרות

 

 

 

 

 

 :2018יעדי האגף לשנת 

 ייצוב משאבי האנוש באגף. 

 תחילת עבודה סדורה עם הצופית. 
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 שיפור השירות לציבור. 

 השטח ברשותר השירות לאנשי ושיפ. 

 עבודה בסביבה נעימה ותומכת לכלל עובדי האגף. 

 

 :2018עיקרי העשייה המתוכננת לשנת 

 כללי:

 .השלמת פיתוח מערכת הצופית עד לשלב אוטומציה מלאה 

 .אישור אגרות ערכי הטבע המוגנים וכניסה לתחום 

  כללי.החזקה השוואה בין הרשימות הלבנות להיתר 

  הציד בכללותו מאגף חקירות. תחוםהעברת 

 .אישור תקנות לאגרות של ערכי טבע מוגנים 

 .הסדרת תחום ההתנדבות באגף 

 

 מדיניות:

 .עדכון מדיניות הסחר הכללית 

 .אישור מדיניות השנהב 

  יה.יחזקת חיות בר בשבההטמעת מדיניות 

 נהלים:

 .כתיבת נוהל למתן רישיונות והיתרי צידה 

 צוא. יבוא ויבת נוהל למתן היתרי יכת 

 

 טיפול בחיות הבר:

  נתיבי חדירה של מינים פולשים. לעהשלמת העבודה 

  ה ברשות בכל הקשור לירי בחיות בר.בשיפור הסניטציה והקמת מערך לטיפול 

 .מתן הנחיות לטיפול במינים מתפרצים 

  חוזות.במהקמת מערך תחנות איסוף חיות בר פצועות 

 אגף חקירות ומודיעין

 תוכנת חקירות במחוזות ובמטה וליווי המחוזות. הטמעת 
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 בתיקים )השלמות והעברה ללשכה המשפטית לגיבוש כ"א( בברירות משפט )מנהליות  טיפול

 ופליליות( ובאזהרות.

 

 :2017התפלגות התיקים לשנת  

 סה"כ אזהרות ב.מ. )מנהלי ופלילי( תיקים

 

506 

 

2,265 

 

609 

 

3,401 

 

 חקירת פקחים, חקירות משולבות סייבר. – משטרת ישראל בתחום החקירותהלי שיתוף עם ונ רענון 

 מחשבים. בטלפונים ניידים ובסמכות הגשת בקשות לצווי חיפוש  השבת 

 

 :2018-ל עיקרייםיעדים 

 .השבת מערכת תיקי החקירה לפעילות תקינה 

 קורס אכיפה בסיסי לפקחים חדשים. פתיחת 

 טיפול בזירת עבירה, תשאול וחקירות. –הכשרות מתקדמות  ארגון 

 חוקי נוער, טועני מעצרים. –הכשרות במכללה לשוטרים  ארגון 

 .כתיבת נהלים והנחיות בתחום החקירות 

 פורום אכיפה במחוזות ופורום חוקרים. ארגון 

 שנתית במחקר-תמיכה רבDNA  הספר לווטרינריה ברחובות. בר בשיתוף בית של חיות 

 מג"ב.-הקמת מערך מודיעין עם משטרת ישראל 

 .בקרה על תהליכי אכיפה 

 

 

 

   

 

 

 תחום קשר וטכנולוגיות:

  בסימן תחזוק ושדרוג מערכות הקשר ופיתוח מערכות טכנולוגיות משלימות. עמדה 2017שנת 
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  על טיוב המערכות בא לידי ביטוי בהמשך פיתוח טכנולוגיות תומכות לשיפור יכולות הפיקוח 

 האתרים בארץ. 

 כניסה לעולם רבי הלהב )רחפנים( משלב איסוף נתונים, עיבודם, הצגת  :2018-גולת הכותרת ב

ספקת הקורס הסמכת חניכים וועד הפעלה למקבלי החלטות, כתיבת מכרז, ליווי זכיין,  חלופות

 כלים.  

  אתרים  30וד עשודרגו מערכות הקשר מהקצה באתר בית שאן ו 2017-ב מקומיות:שדרוג מערכות

 טופלו ברמות תחזוקה שונות. תכנון העתקת ממסר בעין עבדת.

 .הותקנה מערכת לשליטה מרחוק בשמורת ניצנים 

 אתרים  טחון בתהליכי פריסתי: סיוע לגופי בכמה היבטיםארגוני בא לידי ביטוי ב-חיזוק שת"פ בין

עם גורמי הסיוע  ג, יצירת פלטפורמה אחידה לקשר בלתי אמצעי"ופתיחת רשתות לשימוש רט

 ועוד. ,ועוד(, דיווחים הדדיים, מבצעים משותפים ,)משטרה, כב"ה, הג"ס

  תדרי טלמטריה. ובעיקריישור קו עם משרד התקשורת בנושא תדרים 

 .הצטיידות במכשירי קשר אוויריים וימיים 

  (אירועי ענק שפקדו אותנו לאחרונהמלקח )תכנון ורכישת מזוודת חפ"ק לפריסה מהירה. 

  מערכתית ויחידות קצה. –תחזוקת ניצן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מנב"ט ארצי
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 :2017שנת בעיקרי פעילות 

 אירועים ביטחוניים מדווחים:

 )7 :פריצה )אירועים חמורים 

 )2 :ונדליזם )אירועים חמורים 

 1 :קבוקי תבערהקת ביזר  

 1 :מציאת אמל"ח 

 1 :חשד לאיסוף מל"מ 

 1 :הצתה 

 ביטחון פיזי:

  אחוז ביצוע 86% :תיקי השטח ותוכניות האבטחההמשך הטמעת. 

 7 ן:רענו  ;6 :הכשרת מנהלי ביטחון במחוזות. 

 54 :ביקורות אבטחה. 

 6 :תרגילים גדולים. 

 0 :מכרזים. 

 2 :נהלים והנחיות מקצועיות. 

 ביטחון אישי:

 344 :ירי שנתיות הכשרות 

  :129הכשרות ירי למחזיקי נשק ארוך 

  :54הכשרות מיוחדות 

  21לשימוש בתרסיס פלפל: הכשרות 

  :0מכרזים 

  :2נהלים והנחיות מקצועיות 

 ביטחון מידע והגנה על הפרטיות:

 התחברות לגורמי הרגולציה.  

  יעוץיפרסום מכרז להספקת שירותי. 

 הצעות מהחברות המובילות במשק 8 קבלת. 

 חברה זוכה בחירת. 

 תהליך רישום המאגרים לצורך עמידה בדרישות החקיקה תחילת. 

 נשק ותחמושת:

 76 :כלי נשק חדשים מסוגים שונים רכישת 

 1 :הרדמה רובי 

 2 :הרג להרחקת חיות בר-אל אמצעי 

 46 :אמצעים אופטיים חדשים רכישת 

 ללא הערות( ן)כול 4 :של גורמי הרגולציה ביקורות 

 1 :מכרזים 

 2 :והנחיות מקצועיות נהלים 

 מיגון:

 24 :מיגון שהושלמום לפרויקטי 
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 38 :מיגון בטיפולם לפרויקטי 

 1 :מכרזים 

 2 :והנחיות מקצועיות נהלים 

 :חירום

 קליטת יועץ מטעם רח"ל ובמימונו. 

 השתתפות בתרגיל הצונאמי הלאומי. 

 תחילת עמ"ט היערכות הארגון לחירום. 

 השתלבות בעמ"ט הלאומי להתמודדות עם תרחיש רעידת אדמה. 

 מרצון סקר פוטנציאל קליטת מפונים ומתפנים :מיזם משותף עם רח"ל. 

 : 2018שנת ם ליעדי

 ביטחון פיזי:

 סיום כתיבה ואשרור של תיקי השטח ופק"מי האבטחה. 

 אחרים.מנהלי ביטחון במחוזות ה הכשרת 

 פיילוט אבטחה מדלגת –טכנולוגית ותו"לית  חדשנות. 

 ביטחון אישי:

 סיכון בפרטבעלי שיפור הכשרת העובדים בכלל והעובדים המשרתים במקומות  המשך. 

 נשק ותחמושת:

 הצטיידות המשך. 

 רענון מלאי כלי הנשק של הארגון המשך. 

 בחינת המעבר לתחמושת נטולת עופרת המשך. 

 לית.טכנולוגית ותו" חדשנות 

 :מיגון

 זוכה.העבודה על בסיס המכרז ה תחילת 

 הפרטיות: אבטחת מידע והגנה על

 כלל מאגרי המידע רישום. 

 קבלת סמכות למתן הכשר ביטחוני לעובדי הארגון שםשינוי החקיקה ל. 

 :חירום

 ההיערכות של הרשות לחירום שיפור. 

 השת"פ עם רח"ל חיזוק. 

 
 ניהול ושליטה:

 תחומי הטיפול של המוקד הרחבת. 
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אירועיםסה"כ  אירועים  שהסתיימו אירועים בתהליך אירועים חדשים גוף  

 2,081 1,581 500 1,678 רמ"י

 267 235 32 255 צה"ל / משהב"ט

 1,535 422 1,113 643 משרד החקלאות

 51 44 7 42 יח' לאכיפת תו"ב

 113 99 14 98 רשות הטבע והגנים

 119 85 34 98 קרן קיימת לישראל

 33 27 6 28 משרד התשתיות

 10 10 0 8 המשרד להגנת הסביבה

 42 32 10 35 ישראלנתיבי 

 42 14 28 19 רשות המים/ מקורות

 64 63 1 64 משרד המשפטים

 6 4 2 6 גורמי חוץ

 4,363 2,616 1,747 2,974 סה"כ:
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היחידה לפיקוח על 
טחים הפתוחיםהש  

 )הסיירת הירוקה(
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ריכוז פעילות לפי סוג האירוע :2017סיכום שנת   

 

 

 

  

 סוג האירוע
אירועים 
 חדשים

אירועים 
 בתהליך

אירועים 
 שהסתיימו

סה"כ  
 אירועים

 850 745 105 759 פלישה טרייה

 867 562 305 641 פלישה חדשה

 142 12 130 28 פלישה ישנה

 393 341 52 371 דוח פיקוח

 267 265 2 261 השכרה

 1,012 271 741 408 חוק התיישבות

 51 42 9 42 בנייה בלתי חוקית

 41 36 5 36 חריגה מתנאי היתר

 57 47 10 48 כרייה וחציבה

 70 65 5 68 סיוע

 4 4 0 4 גניבה

 12 12 0 10 השלכת פסולת

 19 12 7 12 שימוש חורג

 14 14 0 14 ציד

 7 7 0 7 שריפה

 393 91 302 144 כריתה

 2 2 0 1 נזקים

 5 3 2 5 שינוי פני קרקע

 55 53 2 55 מסירות

 2 1 1 0 הכשרת קרקע לבנייה

 12 11 1 10 פגיעה בערך טבע מוגן

 27 5 22 7 קרקע מוברת

 61 15 46 43 פיטוסניטציה

 4,363 2,616 1,747 2,974 סה"כ
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 קהל וקהילה  חטיבת
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 באתריהומעצבת את חוויית הביקור והטיול  הרשותמדיניות ניהול אתרי עומדת בראש חטיבת קהל וקהילה 

 בשטחים הפתוחים המוגנים.ו שבתשלום

הנחיה ולווי מקצועי של מערך הביקורים בשטחים  אלה: בהם עוסקת החטיבה הםשהנושאים המרכזיים 

באתרים באמצעות שיווק,  עלאת מספר המבקריםהו, שלו ת הביקורישיפור חווימתן שירות למבקר והמוגנים, 

ערכי הרשות  פעולות הסברה וחינוך כדי להטמיע אתבעוסקת החטיבה  כמו כן .בור ומכירותיפרסום יחסי צ

 .העם מסרי והקהילות הסמוכות לשמורות ולגנים בוריהזדהות הצ את קיהעמלו

לשווק מאמצי משרד התיירות ד בבד עם הייתה שנת מפנה במגמת התיירות הנכנסת לישראל. ב 2017שנת 

עבודה נרחבת להעמקת הקשר עם סוכני הנסיעות  ולשכת מארגני עסקה הרשות ב יםתייראת ישראל ל

והתוצאות  ,מיצוי פוטנציאל הביקורים של התיירות הנכנסת באתרי הרט"גלהתיירות הנכנסת. מאמץ רב נעשה 

 ניכרות בשטח. 

צימרים מעודד את ביוקר המחירים בבתי המלון ון עלייה, שכן איתנועת תיירות הפנים בישראל בלעומת זאת 

 מספרעלייה ב ביא לידיעבודה שת תוכניתשל החטיבה היה לבנות  חשוב הישראלים לצאת לחו"ל. אתגר

 תיירות הפנים.ותשנה את הקיפאון בקור טובה יית ביחוו ספקת ,המבקרים הישראלים באתרים

 11%דול של יג) 2017מיליון מבקרים ביקרו באתרי רט"ג קולטי הקהל בתשלום בשנת  9.3 נתונים במספרים:

שנה ה לעומת 5%דול של יג) של ישראלים ביקוריםון ימיל 6.5-כ לפי פילוג זה: (קודמתהשנה ה לעומת

  .(קודמתהשנה לעומת ה 30%של  גידול) קורים של תייריםימיליון ב  2.7-כו (קודמתה

 שנת הכלב .... בסין......גם אצלנו.....
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 פריא ווה ,ירות הפנים בישראליבת קיפאון, מרשים לנוכח הםישראליכניסת  של 5%-ב עלייה קריהישג זה, 

עוד גורם מגביר  בור הישראלי.ימוצרים חדשים לצלאירועים ולבבניית גאנט שנתי לפעילויות,  שהושקע מל רבע

נכונה של מדיניות ביישום העוסקים בקליטת מבקרים ו ,מאומצת של אנשי השטחה תםעבודתיירות הוא 

בשנה זו הם גן  הגדול ביותר המבקרים ספרהאתרים שזכו למ .התמקדות והתמקצעות בתכנון הביקורים

 שמורת עין גדי וגן לאומי אפק ירקון.  ,גן לאומי פלמחים ,לאומי מצדה, גן לאומי קיסריה, גן לאומי אשקלון

 

והוא  –תחום המוצר התיירותי  –הוטמעה עבודתו של אגף מכירות בחטיבה והוקם תחום חדש  2017ת בשנ

 עםהביקורים, הצורך בשיח מאורגן שוטף ומקדם  מספרהעלייה ב משלים את עבודת השיווק והמכירות.

הוא ו המוצר בתחום "לקוחות" והרצון להגביר ולגוון את מקורות ההכנסה של הארגון הולידו התמקצעות

 בוריבחטיבה. המבנה הארגוני הנוכחי של החטיבה מאפשר טיפול מקצועי נכון יותר בדרישות הצ התבסס

כלה וית המוצר התיירותי יבנבהחל  –מלאים  רותי תיירותיהארגון להתנהל כגוף המעניק ש ןועונה על רצו

 שיווקו ומכירתו. ב

המשך , ם העבודה בקהילההתמקצעות והעצמת תחופעולות אלו: התמקדו אגפי החטיבה ב 2017בשנת 

פיתוח פרויקטים חינוכיים ארוכי טווח, בניית תשתית לעבודת מתנדבים, העמקת הפעילות בנושאי הסברה 

רות במערך חניוני יאיתם מתמודד הארגון, פיתוח ושיפור הששארציים והתמודדות עם סוגיות אסטרטגיות 

רות, הרחבת העבודה במרחב הדיגיטלי והרחבת יאנים, שדרוג רשת מרכזי השוומתחמי הלינה בקרבהלילה ו

 המגזר הערבי. עםהפעילות 

 אגף חינוך וקהילה

 :2017-אגף חינוך וקהילה ב ידםנושאים מרכזיים שק

 חינוך והדרכה:  .1

  קודמה יוזמה לשת"פ עם החוות החקלאיות של משרה"ח במחוז צפון לריבוי וגידול צמחים בסכנת

 תלמידי בתי"ס יסודיים.   על ידיהכחדה 

  כל  בסוגיות שמירת טבע לגננות מהמגזר הערבי בצפון השתלמויות 2התקיימו בשמורת עין אפק(

על סניטציה השתלמות  ;יסודי(-, בשת"פ עם רכזת חינוך סביבתי בחינוך הקדםשעות 30 השתלמות

 למורים מרהט. ניתנה בהיקף דומה ושמירת טבע 

  בפריסה טווח -עשרות תוכניות חינוך ארוכותב החלו)מרכזי חינוך והסברה( צוותי המחו"ת

במוסדות חינוך הסמוכים לשמורות טבע ולגנים במגוון מקומות ואוכלוסיות: גאוגרפית רחבה ו

 .  "חינוך מבוסס מקום" תבחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי עפ"י גישולאומיים, 

 לטייל עם התנ"ך": בגנים לאומיים בגליל תחתון חודיותהשתלמויות מדריכים ארציות יי 2 התקיימו" 

 . "אלול"בשיתוף בית מדרש  ללימוד הנחיה בית מדרשית" מדרשטח"ו ,929 יתוףבש

  לבתי"ס של רשת אורט בחברה הבדואית בנגב.  הורחב "אורטוב"שיתוף הפעולה עם תוכנית 

  טבע זה שם המשחק"הושלמה העריכה של מערך ההדרכה הדיגיטלי". 
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 עבודה בקהילה: .2

  גנים בפעילות השוטפת ללעבודה בקהילות סמוכות לשמורות ו "מפתח הקס"ם"המשך הטמעת מודל

 של המחו"ת.

  ת ארציות יוהשתלמו 2 התקיימורכזי קהילה חדשים במחוזות, הוקם פורום מקצועי ארצי ו 7נקלטו

 לרכזי/ות קהילה. 

  .הוקם תחום הקהילה באתר האינטרנט החדש ונכתבו דפים ייעודיים לקראת עליית האתר לאוויר 

 התנדבות:  .3

  הוקמה תשתית מטה לקליטת מתנדבים: יצירת ארגז כלים וכתיבת הנחיות, כתיבת תפריט ייעודי

תקציב הגדרת ולסייבר פקח שיאפשר מדידה, עדכון נוהל מתנדבים בשיתוף משא"ן )כולל סל זכויות( 

 נדרש לטיפול במתנדבים.

  ,הוקם מאגר נתונים במערכת מל"ם ונבחנו אפשרויות לניהול מאגר מידע ממוחשב של המתנדבים

 משא"ן.  בניהולשכר 

  .)החלה הטמעה במחוזות )יו"ש ומרכז 

 כרמל וחופו, וגן לאומי  – יומית(-מבנה ארגוני ומטרות לשני מוקדי התנדבות אפיזודית )חד והוגדר

ים. הוקמה תשתית להפעלת המרכזים: הגדרת מסלולי התנדבות, הכנת כרטיסי משימה, הכנת פלמח

נראות אפקטיבית באתר ורוקרטיה וארגז כלים ייעודי, פרסום ויצירת ביקוש, פישוט טפסים ובי

 האינטרנט.

  מחוז מרכז ורכזת מתנדבים מרחב כרמל במחוז צפון.במטה נקלטו מנהל יחידת התנדבות 

  חודש ההתנדבות בחופים.בו "אדם וים"הופעלו מתנדבים בשבוע 

  .הוקמו קבוצות חדשות של מתנדבים מבוגרים במחוזות 

  .הוקמו דפי התנדבות באתר האינטרנט החדש לקראת עליית האתר לאוויר 

 

 מרכזי החינוך וההסברה )מחו"ת(:

 במחוזות צפון, דרום ויו"ש.  :מחו"ת במרחבים 10ברט"ג פועלים 

את הוקמה יחידת הדרכה מחוזית, המרכזת  :במחוז מרכזנעשה שינוי במבנה הארגוני של המחו"ת  2016-ב

-הפעילות החינוכית את יחידות חינוך קהילה והתנדבות מרחביות, המרכזות 3-הדרכות היום בכל המחוז, ו

עובדת במחוז. החל ממקצועית  קבלות הנחיההטווח בקהילות הסמוכות לשמורות ולגנים, ומ קהילתית ארוכת

 פועלת יחידת חינוך וקהילה רביעית במרחב ירושלים.  2017משנה"ע 

 עיקרי הפעילות במחו"ת בתחומי החינוך והקהילה:

 גנים או בתוכם, עפ"י ללשמורות ו סמוכותעשרות תוכניות חינוך ארוכות טווח בבתי"ס בקהילות  הפעלת

ערבים מוסלמים ונוצרים, לבדואים ולדרוזים, ליהודים, ניתנות ל. התוכניות "חינוך מבוסס מקום" תגיש

 "אני כרמלי"בצפון,  "פורשים כנף" הן תלמידי בתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים. הבולטות בהןעיקר לב

 "רותם המדבר"באגן נחל שקמה,  "השטחים הפתוחים הם הבית שלי"במרחב הביוספרי כרמל, תוכנית 

בקהילות השוכנות ליד נחלים ובתי  "שומרי הנחל"י תל באר שבע, בגן לאומ "חוזרים לאדמה"בדרום, 
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בקרב  "אמץ כיתה"ובצפון ים המלח,  "טבע זה הבית שלי"בשת"פ עם רשת אורט,  "אורטוב"גידול לחים, 

 ועוד.  ,אקונומי נמוך בכל רחבי הארץ-מעמד סוציואוכלוסיות במגוון אוכלוסיות בפריפריה ו

 יום לתלמידי בתי"ס מכל הארץ בשמורות טבע ובגנים הלאומיים עפ"י תוכנית הליבה לידה"א  הדרכות

 של משרד החינוך. 

 יום הנשר ", "יום הסלמנדרה" באירועי שמירת טבע ייעודיים בגנים ובשמורות, בהם הדרכות

וע שמירת , שב"אדם וים", שבוע "יום בתי גידול לחים", "יום העטלף", "יום הצפרדע", "הבינלאומי

 ועוד. ,טבע, שחרור צבוני ים בחוות הדגרה לאורך החוף

 סיור וסדנאות סביבתיות( במגמות מדעי -יסודיים )ביו-פעילות חקר לתלמידי בתי"ס על הנחיית

במרכז החקר בעין אפק ובשנה האחרונה גם בנגב הצפוני. נבחנת  . ההנחיה נעשיתהסביבה וביולוגיה

 אפשרות להקים מרכז חקר חדש בסמוך למרכז ההצלה לצבי ים )מהל"י( במכמורת.

 ( להדרכת מבקרים מזדמנים באתרי "גן קהילה"מדריכים מתנדבים מבוגרים )קבוצות  הכשרת

 מורשת ומישוב פעילות ההדרכה. 

 לסייע במגוון משימות, בהן ניטור, וליווים כדי גנים למוכות לשמורות ומתנדבים מקהילות ס תהכשר

בחוף  "ימקומי"קבוצת ובשמורת גדור בשרון  "שומרי המפרץ הסיני"דוגמת )הסברה, ניקיון ותחזוקה 

 ועוד.   (,הכרמל

 גנים בשמירת טבע ומורשת בשמורות ו קידוםל יםנוער מתנדב בני "מקומי בטבע" שלקבוצות  הפעלת

 סמוכים לקהילותיהם, ובקרב הקהילות עצמן. 

 בתוכניות חינוך ארוכות 2,723ימי פעילות עפ"י החלוקה הבאה:  11,669המחו"ת הנחו  2017בשנת 

 לחיילי צה"ל 520בפעילות בקרב קהילות ובהפעלת מתנדבים,  660בחינוך בלתי פורמלי,   798טווח, 

 "נודדים"יומיים )-בטיולים רב 619בפעילות חקר,  124בסיורי יום, לבתי"ס  1,482, בפעילות ללא תשלום

-ו בתחנות מידע ובאירועי שמירת טבע, 1,961בהדרכות למבוגרים ומשפחות,  2,675(, "כוכבי של"ח"ו

 בהכשרת מורים.  107

 :2018-של האגף ל עיקרייםהיעדים ה

 מערכי שיעור ומצגות  תהיקף כתיבהרחבת הרחבת היקף ההשתלמויות למורים דרך מרכזי הפסג"ה ו

הכנת מערכי  , לדוגמהנושאי הליבה של רט"ג בתיאום עם המפמ"רים הרלוונטיים במשרד החינוך לע

 "שמירה על שמי לילה טבעיים"ו, "מניעת נזקים לחקלאות מחיות בר", "זכות הטבע למים שלו"שיעור ה

 עודף תאורה(. מ)מניעת זיהום 

  .קורס הכשרה ארצי למנהלי התנדבות מכל המחוזות 

  המשך הכשרה והעשרה למנהלי מחו"ת, רכזות הדרכה ורכזי קהילה בתחומים של חדשנות

 ועוד.  ,בהדרכה, גישור
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  זוחלים בשיתוף אגף אקולוגיה לרגל בכל הקשור לנושאי ליבה להדרכה על הכשרת מדריכי המחו"ת

 ות מים עתיקות בשיתוף אגף ארכיאולוגיה. מערככן על , ו"הספר האדום"עדכון 

 אגף מכירות

 :2017-אגף מכירות ב ידםשקעיקריים נושאים 

 2017 שנתב: והקמת אתר מכירות פיתוח ( החל האפיוןSOW )צפוי לעלות בשנת  והואאתר המכירות  לש

. האתר יאפשר כאחד פרטיים וסוכנים –-משתמשים בחוויית הרשות ובד ו. מדובר בשינוי גדול מא2018

 2017גם בקופות. במהלך  תופיע מיד קנייהכל , ומנויים וסיוריםושל כרטיסי כניסה  קנייה מקוונת של

כולל אפיון ונראות של דפי האתר ותהליכי המכירה ללקוחות  ,אפיון מפורט של כל פעולות האתר שהנע

 .פרטיים ומוסדיים

  לבקר והוא ממעט אמצע השבוע בד ופלח שוק גדול מא זהו: שוק התיירות הקבוצתי עםקידום עבודה

מוצרים סט של בנו  והםמפיקים פרטיים  נעשתה פעולה עם ומצב ז תבאתרי הרשות. כדי לשנות תמונ

קובצו , אירועי שיא וסיורים מיוחדים. כל הפעילויות ODTפעילויות  , בהםמיוחדים לקבוצות באתרי הרשות

מפיקי אירועים במטרה לסוכנים וולהודפסה וחולקה למאות מנהלות משאבי אנוש ורווחה והיא חוברת ב

של  סגמנטב 29%יה של יתה עליהי 2017קבוצות באתרי הרשות. בסוף שנת הלהגדיל את מספר ביקורי 

 .מבוגר בקבוצה

 בסד כס . המשרדשת"פ יוצא דופן עם המשרד לשוויון חברתי ומיזם "שלישי בשלייקס": שלישי בטבע-

 הם במתכונתטיולים לאזרחים ותיקים באתרי רשות הטבע והגנים. הסיורים לאוטובוסים ומדריכים  200

לאזרחים  תאימיםומשמורות טבע נגישים או קלים להליכה בבגנים לאומיים ו נעשיםחצי יום טיול והם 

אוטובוס  הוא כוללו (בסבסוד המשרד לשוויון חברתי יתרה)₪  40 מחיר הסיור למשתתף הוא ותיקים.

הוזמנו כמאה סיורי "שלישי בטבע"  2017מנקודת האיסוף וחזרה, מדריך מוסמך וכניסה לגן לאומי. בשנת 

 בכניסת אזרחים ותיקים לאתרי רשות הטבע והגנים. 20%יה של יעלנרשמה ובסיכום מספרי המבקרים 

   של המועדון: קודם מחשבון מנויים  ההתמקדות הייתה בקידום טכנולוגי 2017מועדון מנויי מטמון: בשנת

נוי בכמה דקות ושוכללה העבודה עם הוועדים הגדולים. כל זה במטרה יאינטרנטי המאפשר רכישת מ

ויקבל את המינוי  מיד שאדם הרוכש מינוי, אם באופן פרטי אם דרך ועד, יוכל להשתמש במינוי הזמני

 .2018ים והם אמורים להגדיל את המכירה בשנת יום. כמו כן צורפו מועדוני לקוחות חדש 14הקבוע בתוך 

  קידום מכירות של סוכנים: בעבודת המכירות עם סוכנים וחיזוק הקשר הישיר איתם נקבעו עשרות ימי

דיוורים גדולים. כמו כן השתתפנו בתערוכת  4סיורי סוכנים ונשלחו  10-יותר מ אורגנוסיור וביקור בשטח, 

סוכנים  100-צורפו כ 2017ונפגשנו שם עם עשרות סוכנים. בשנת  IMTMהתיירות המרכזית בארץ 

 בסגמנט מבוגר בקבוצה. 2017בסיכום שנת  29%-ופעולות אלו הביאו לגידול ב ,חדשים להסכם שוברים



 

 

 

201
59 

 השתתפות בוועדות, בחינת  – קידום מיזמים כלכליים: קידום מכרזים להסעדה במצדה ובכפר נחום

 פעלת ההסעדה במצדה.משתתפים ובחירת ספק זוכה לה

 :פרסום האתרים ו ,מופעים קייםלמידת התחום ובחירת אתרים שבהם ניתן ל קידום מופעים ואירועים

שנבחרו בקרב מפיקי מופעים במטרה להגדיל את הביקוש למופעים באתרים אלו. בד בבד נעשתה עבודת 

בהם  קייםקלו על המפיקים לעומק על דברים שיש לשפר באתרים שנבחרו כדי שיתאימו לדרישות השוק וי

 מופעים.

 

 :2018של אגף המכירות לשנת  עיקרייםיעדים 

 מכירות לסוכנים וכרטיסי כניסה מקוון של שלב  , בהםהקמה והשקה של כל שלבי אתר המכירות

 לפרטיים.

 הגדלת השת"פ והעמקתו :המשך מיזם שלישי בטבע. 

 יצירת מוצרים בהסוכנים,  עםבניית הקשר ב 2017-גידול מה המשך :בקבוצה יםהגדלת מספר המבקר

 .חדשים ופתיחת חסמים

 וקבלת  מערכת המכירות החדשה בפנינו תפתחשהאפשרויות  לנוכחמטרה מרכזית  :גידול במנויי מטמון

הקמת מוקד שמתמחה במכירות טלפוניות ללקוחות שרכשו כרטיסי  ;נוינתונים טובים יותר על לקוחות

 עםהקשר  את זקחאתר מכירת המנויים החדש, יאת קדם יועדים,  עם . המוקד יעבודכניסה באתר

 יעודיים והטבות בלעדיות.יתכנים  ויקדםהמנויים 

 אגף שיווק
 :2017-אגף השיווק ב ידםשקעיקריים נושאים 

 המשך צמיחה ופיתוח של הכלים הדיגיטליים: .1

 נבנה בשילוב . האתר 2018ושק בפברואר והוא המיתי חדש נבנה אתר אינטרנט תד 2017-ב

 המשתמשים. מספרבפעילות באתר וב 15%גידול של ומאז השקתו חל  מערכת המכירות המתהווה

  עברנו את מחסום ה .בכל היבט ראשון במעלהאינסטגרם והפיכתם לכלי בפייסבוק ובהמשך פיתוח-

 .מאוד( גבוהים engagementעניין )ההקלקות  והאחוזי ואלף עוקבים בפייסבוק  100

בעבודה משותפת הקמפיין נעשה  .קמפיין מינים בסכנת הכחדה, ראשון מסוגו ובגודלו ברשותהמשך  .2

 יועל. דוח מסודר יצא זה ענייןבכל הנוגע ל הביא להעלאת מודעות משמעותיתואגפי החטיבה  כלעם 

בקרב הציבור,  10%-עלה בממוצע ב מינים בסכנת הכחדהמודעות להשיעור הם ש עיקר ממצאיוו

 נושא זה.היא הגוף האחראי לרט"ג שהמזהים  גם מספר ה עלהבשיעור זו

הגדלת לצי מיליון ש"ח( ועוד ארבעה בינוניים יותר מחשלושה קמפיינים גדולים )בהשקעה של  ניהול .3

לאתר הלאומי הקסטל ולמכתש רמון, בפילוח קהלי יעד  ,כניסות, בהם קמפיין ייעודי ל"לילות שאן"

 ייעודיים ובשילוב כלי דיגיטל "חכמים".

המגזר הערבי והתחלנו לבנות  להבאת יםהתחלנו ליישם מהלכים אסטרטגי 2017מגזרים: בשנת  .4

 אסטרטגיית פנייה למגזר הדתי חרדי.

 מגזר ערבי:
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 פייסבוק.הקמת כלי מדיה לשיח שוטף: אתר אינטרנט )ראשוני( ו 

 האדח-פעילויות בשטח בעיד אל פיטר, עיד אל :קמפיין חדירה. 

 מגזר דתי:

  (.גל אורן)התקשרות במכרז עם משרד פרסום דתי 

  ובמימונ 929מהלכים משותפים עם. 

 מחקר גדול לזיהוי פוטנציאל ובניית אסטרטגיה. 

 בשנה זו נכנס לתפקידו מנהל מוצר תיירותי וקידם מוצרים חדשים: .5

 אתרים  13המוצר כולל . 2018להשקתו בינואר והכנה סיום בנייתו של המוצר  :טקסים" "פסיפס
 תיירות נכנסת.לבפריסה ארצית ופונה לקהל ישראלי ו

 "מימון בסדרת טיולים באתרי רט"ג בעקבות הסיפור המקראי בשיתוף ו :"מטיילים עם התנ"ך
929. 

 חידושיםפתיחת שער חמת טבריה ועוד  וכן חפירותומיסה  יתהליך מואץ של פיתוח מוצר 
 . 2018שיושקו במהלך 

 .פיתוח ממשק עבודה עם הקהל הסיני 

 קידום רפורמות ומהלכים: .6

 עבודה כלכלית לשנים הבאות תוכניתצוות שיווק מכירות ובניית  הקמת. 

  עבודה שנתית  תוכניתיתה יינואר כבר ה)בהקמת צוות ורפורמות בלוח הפעילויות הרשותי

 (.רשותית

 ניהול מכרז פרסום ובחירת זוכה. 

 

 5% הםמ ,שמורות הטבעבהמבקרים בגנים הלאומיים ו מספרב 11%לגידול שנתי של  אוכל אלו הבי

 במבקרים ישראלים, קרי היעדים הושגו מעל המצופה.

 

 :2018-של האגף ל עיקרייםהיעדים ה

  קמפיין ועוד הבאת מבקרים לאתרים לארבעה קמפיינים מרכזיים )סוכות, חורף, פסח וקיץ( ניהול

 .ות ישראליותחמשפב 5%מרכזי של השקת מוצר לקהל הרחב. גידול של 

 למדינה, קמפיין תודעתי וחודש העצמאות. 70-קמפיין שנת ה ניהול 

 השקת אתר האינטרנט בעברית והטמעתו. 

 השנהית פרסום לקהל הדתי לסוגיו והוצאתה לפועל במחצית השנייה של יבניית אסטרטג. 

הטמעת אתר האינטרנט  וכן ,אזורים בארץעוד הרחבת הפעילויות והפרסום לקהל הערבי ל .1

 באתר החדש.

 וכן ,בפרט קשר בין מנהל המוצר למנהל המכירות ,תחזוק ופיתוח ממשק שיווק מכירות .2

 .יצירת שיתופי פעולה חדשים

 .הכנסה(ואתר )בראייה מחוללת ביקור בית ביקור יחוו יישומוןקידום  .3
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י נוהל חסויות "פעולה עם גופים מסחריים שמקדמים אינטרסים רשותיים עפ ףקידום שיתו .4

 אגף מכירות.עם ובתיאום 

 .FIT-סגמנט ה עםפיתוח קשר ישיר וחכם  .5

 אגף הסברה
 2017אגף הסברה בשנת  ידםשקעיקריים נושאים 

 לאומיים ונזקי חיות גנים בחיות בר בערים, חיות בר בשמורות טבע ו :הסברה ,האדם וחיית הבר

 כלבת, שמירת מרחק, מניעת האכלה  וחשיבות הסניטציה ומניעת הרעלות. :הבר לחקלאות

 גיוס הכבאות.ופיילוט בכרמל  :שביל הסברה :ות בקרב מטייליםפימניעת שר 

 הסברה וקמפיין משותף עם החברה להגנת הטבע. :טורבינות בתל פארס 

 הסברה וקמפיין משותף עם החברה להגנת הטבע. :מינים פולשים 

 ביטוי למסרי הקמפיין בשבוע שמירת הטבע והפקת מוצרי הסברה ייעודיים לחלוקה. :מינים אדומים 

 תוכניות –בעיקר אקליפטוסים מטעמי בטיחות ומטעמי אקולוגיה  :כריתות עצים   

o קהילות סמוכות.ללמטיילים ו 

 חיזוק הקשרים הבינלאומיים להפקת תערוכת צילומי טבע והצגתה באו"ם  :הסברה בינלאומית

 להפצת מסרי הרשות.ו

 ומיצובו של שבוע מורשת בחג החנוכה. עיקרייםהמשך שותפות עם גופי המורשת ה :שימור מורשת 

 והפעלת צוותי הסברה  ,הסברה וקמפיין בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ואקואושן תוכנית :ים נקי

 ם בחופים להסברת חשיבות שמירת ניקיון הסביבה החופית.ומתנדבי

 "( והפקת תכנים דיגיטליים 6גיליונות דפוס בשנה )במקום  4מכרז חדש,  :עיתון "בשביל הארץ

 והפצתם בניוזלטר.

 הפקת חומרי הסברה ייעודיים. :מגזר ערבי ומגזר חרדי 

 תחנות מידע, קמפיין והפקת מוצרי הסברה ייעודיים.  :בטיחות בטיולים 

 פיתוח פלטפורמות הסברה.  :דפים וסרטונים דיגיטליים 

 .ליווי מקצועי לצוותי הסברה במחוזות 

 

 

 :2018 לשנת עיקרייםיעדים 

 גורמים ציבוריים להסברה למשתמשי השטח ו תוכניות"שולחנות עגולים" ובציבור ה ףשיתו

 וממשלתיים. 

 הסברה )כולל שילוט וקמפיין( למניעת האכלת בעלי חיים. תוכנית 

 מיתוג, שילוט וקמפיין.  :פותימניעת שר 

 המשך פיתוח והרחבת  :כלבת, מניעת הרעלות וחשיבות הסניטציה בקרב החקלאים והציבור

 הסברה וקמפיין. תוכניות

 שבוע שמירת הטבע, כרזה למערכת החינוך, ספר ילדים. :70-שנת ה 

 גופים משיקים.לציבור ולהסברה לדייגים,  :תקנות הדיג 

 מצגת הסברה.  :קצין שומר טבע 
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 מינים פולשים על מוצרי הסברה לנמלי התעופה. 

 אגף מבקרים  
  :2017בשנת  טיפל בהם אגף מבקריםשעיקריים נושאים 

 של הגנים הלאומיים ושמורות הטבע בכנסים והשתלמויות להעמקת  והנחייה מקצועית ניהול

 והמקצועיות.הידע 

 ההכנסות והרווח ממרכזי השירות עלאתה.  

 המנהלת תחום חדשה לתחום חניוני הלילה ומיסוד עבודת כניסת.  

 24/7מוקד מידע משולב עם מוקד מבצעי הפועל  הקמת.  

 בפניות  הציבור טיפול.  

בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה במספר המבקרים באתרי הרשות  :ניהול המבקרים בגנים ובשמורות

מגמת העלייה  על רקעמנחה את האתרים  והוא האגף בנה וממשיך לבנות תהליכי תכנון .ברחבי הארץ

בראשיתו של תהליך תכנון וקביעת אסטרטגיה לניהול הביקור  עומדהאגף  .במיוחד בעונות השיא ,והעומס

מניעת עומס לויסות תנועת המבקרים וואימוץ מודלים מהעולם ושימוש בטכנולוגיה שתביא ל על ידיבאתרים 

ית ימדדים להגברת חוו כמו כן נבנוהעלול לפגוע בבתי הגידול ובערכי הטבע והמורשת בגנים ובשמורות. 

 הביקור באתרים.

 

הוספת  ,רשת חניוני הלילהכניסת מנהלת תחום חניוני הלילה לעבודה והמשך מיסוד  :תחום חניוני הלילה

 ה מקוונת שלפיילוט להזמנ; אמצעים לרווחת המטייל, קמפיינים שיווקיים וקידום מכירות דרך סוכני תיירות

בחניונים בתשלום לנו  2017בשנת ; התאמת מערכות לסוגי הלינה ברשותולינות בחניוני הלילה בדרום 

 לנים. 450,000

 

מרכזי שירות  ונפתחו הורחבה ושופרה רשת מרכזי השירות באתרים 2017בשנת  :תחום מרכזי השירות

מרכזי השירות מוצרי ₪; מיליון  30 ה הואמכירות שלהנקודות מכירה ומחזור  60רשת ב יש היום .חדשים

ית ימרכזי השירות  הם חלק מחוו; אתרכל סוגי המבקרים הפוקדים לו מוצעיםבו הם שמותאמים לאופי האתר 

 השירות למבקר באמצעות הכשרות מתאימות. . יש צורך לשפר אתורהביק

 

חדשה  ממוחשבת נכנסה מערכת פניות 2017בשנת  בעבודת האגף. חשובחלק  הוא טיפול בפניות הציבור

 :פניות ציבור 1,000-כגם השנה האגף טיפל ב .לפניות הטיפול במענה אחרמאפשרת מעקב טוב יותר  והיא

 תלונות. היו 300-בקשות להנחות באגרות הכניסה וכ יוה ,700-כ רובן,

 הכשרות

מנהלי מרכזי למנהלי גנים לאומיים ושמורות טבע, ניתנו הכשרות להגברת ידע ומקצועיות ל 2017בשנת 

 .קופאים באתריםלמנהלי חניוני לילה וולשירות 

 

 מוקד המידע 

לפניות  ועונהכל שעות היום בהמוקד פועל כל השנה  ו.תחומי עיסוקאת ו ומוקד המידע הרחיב את פעילות

בהם מידע, הרשמה לפעילויות שהרשות מארגנת, טיפול בבעלי חיים פצועים, טיפול  ,ציבור בתחומים רבים

 מטה.הליחידות  לעזורכל זה בא לשפר את המענה לציבור ו ., ועודבמענה לציידים, ברירות משפט

   :2018יעדים לשנת 

 כולל החלפת קופות והדרכות לקופאים. ,יסת מערכת המכירות החדשה ברשותהמשך ליווי כנ 
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 הוספת מתחמים ; לימוד מגורמים בארץ ובחו"ל ,הלי העבודה והתמקצעותוהסדרת נ :חניוני הלילה

 אזור ים המלח.חדשים, למשל בלקרוואנים ותכנון חניונים 

  ית יחוו שיפורניהול המבקרים והרחבת השימוש במכשירי מעקב בגנים ובשמורות לצורך ניתוח

 הביקור.

 משרד הביטחוןעם חינוך והחיל  עםקשרי העבודה  ידוקה.  

 הלי עבודה לאתרים קולטי קהל בימי שיא ועומסוכתיבת נ.    

 יחידות מטה והמשך התמקצעות בידע  לעודהרחבת פעולת המוקד למתן עזרה  :מוקד המידע

 אמצעים מתקדמים. ב

  ההכנסות. עלאתה שםהמכירה של מרכזי השירות והכשרות לשיפור ושכלול דרכי 

2012-2017טבלת מבקרים   

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 6,544,693 6,236,243 6,123,053 5,733,778 5,770,180 5,799,352 ישראלים

 2,735,864 2,107,736 2,041,781 2,423,708 2,358,872 2,326,183 תיירים

 

 מנהל ו כספיםחטיבת 
 
 

 

02,000,0004,000,0006,000,0008,000,000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

תיירים

ישראלים
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-נבנתה בתיאום עם אגף התקציבים באוצר ובהתאם לתוכנית כלכלית רב 2017תקציב לשנת ההצעת 

 .2014שגובשה עם משרד האוצר, ואושרה על ידי מליאת הרשות בדצמבר  2019-2015שנתית לשנים 

 
 :2017תקציב לשנת הבבסיס שהנחות הלהלן 

  מתכנון  2%-גידול של כ –₪ מיליון   158.5תקבולים מאתרים בהיקף ותוכננ  2017לשנת

 .2016תקציב שנת 

 2%-בהתאם למקדמי התייקרות של אגף התקציבים באוצר  גידול של כ :הוצאות שכר באתרים 

 בגין הסכמי שכר ברשות.  3%-בגין זחילת שכר וגידול של כ

 2%-ת של כהתייקרות ממוצע: הוצאות תפעוליות )ארגוניות, פיקוח מחוזות( במטה ובמחוזות 

 שנתית.-בהתאם לתוכנית העסקית הרב

 תקציבים ייעודיים דוגמת שיקום בתי גידול  ועוד₪ מיליון  189 :סך התקציב הממשלתי הבסיסי

 יהיו נספחים[זה מחייב ש] .ייעודיים בהתאם לפירוט הנופש בחיק הטבע, ותקציבי ממשלולחים 

 שינוי בגין כניסת החוק החדש  יהיהאם )₪ ליון ימ 2.5-כ :אגרות ציד והיתרים ,תקבולים עצמיים

 ₪.מיליון  16.7-כ :ערכי טבעעל ילובן הנושא התקציבי עם אגף התקציבים(, פיקוח 

  להסכמי שכר בהתאם ורכב כלי בתחום שמירת טבע מיועדת להחלפת ₪ מיליון 10רזרבה של

הוצאות חריגות להתייקרויות ו בגין למתווה שיאשר הממונה על השכר, והיתרה מיועדת להוצאות

 רשת ביטחון להבטחת התקבולים.לשמש בתחום קהל וקהילה  מיועדים ₪ ליון ימ 7שלא תוקצבו. 

  ליון ש"ח מיועדת לתקציב פרויקטים ימ 37-המקורות בסך כאחרי הפחתת השימושים מהיתרה

 פנימיים 

 

  .בתקציב מאוזן  2017את שנת סיימה ( הרשות 2018פנינו )מרץ שלעל פי הנתונים 
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 להלן עיקרי התקציב:
 

 מקורות כספיים:
 

הצעת תקציב  . הכנסות הרשות1
מעודכנת לשנת 

2018 

   קהל וקהילה -תקציב רגיל 

 140,809 תקבולים מאתרים  

 20,000 כרטיסי תייר 

 64,468 הכנסה מותנית  

 42,851 תקציב ממשלתי בסיסי קהל וקהילה  

 268,128 סה"כ קהל וקהילה 

   תקציב רגיל שמירת טבע ומורשת 

 17,400 ערכי טבע, הכנסות עצמיותעל קוח יפ  

 2,500 אגרות ציד והיתרים )נטו( 

שמירת טבע לתקציב  ממשלתי  בסיסי 
 158,549 ומורשת

 25,499 תקציבי ממשלה ייעודיים בסיסיים

 14,000 נכיםלנגישות לתקציב ממשלתי ייעודי 

 12,317 בתי גידולתקציב ממשלתי לשיקום 

סה"כ תקציבי רשות לשמירת טבע        
 230,265 ומורשת

 498,393 סה"כ 

   תקציבים מיוחדים 

 24,215 הכנסות סיירת ירוקה

 19,010 הכנסות יחידות ומחקרים במימון חיצוני

 99,350 הכנסות תקציבים במימון חיצוני

 142,575 תקציבים מיוחדיםמסה"כ  הכנסות       

 640,967 סה"כ הכנסות        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

201
66 

 
 

 שימושים:
 

הצעת תקציב  הוצאות הרשות
מעודכנת לשנת 

2018 

   תקציב רגיל קהל וקהילה  

 116,540 שכר –אחזקת אתרים  אותהוצ 

 36,754 תפעול –אחזקת אתרים  אותהוצ

 9,447 הוצאות שכר מחוזות 

 24,962 הוצאות פיקוח מחוזות

 20,314 שכר  ארגוניות אותהוצ  

 11,564 ארגוניות תפעול אותהוצ  

 50,968 הוצאה מותנית הכנסה  

 14,741 פרויקטים פנימיים )תוכניות עבודה(  

 8,000 רזרבה לתרחיש אקסוגני   

 293,290 סה"כ קהל וקהילה 

   שמירת טבע ומורשתלתקציב רגיל  

 36,672 שכר מחוזות הוצאות 

 41,952 פיקוח מחוזות הוצאות 

 25,194 ארגוניות שכר  הוצאות 

 16,437 ארגוניות תפעול הוצאות 

 23,031 פרויקטים פנימיים )תוכניות עבודה(  

 25,499 תקציבי ממשלה ייעודיים בסיסיים 

 14,000 תקציב ממשלתי ייעודי 

 12,317 תקציב ממשלתי לשיקום בתי גידול 

לתוספות שכר ולהחלפת  ,רזרבה  לשמירת טבע 
 10,000 רכבים 

 205,102 סה"כ תקציבי רשות לשמירת טבע ומורשת       

 498,392 סה"כ

   תקציבים מיוחדים

 24,215 הוצאות סיירת ירוקה

 19,010 הוצאות יחידות ומחקרים במימון חיצוני

 99,350 הוצאות תקציבים במימון חיצוני

 142,575 סה"כ הוצאות תקציבים מיוחדים   
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 640,967 סה"כ הוצאות            

 טיבת מורשת ונוףח
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 אגף שימור ופיתוח
שמורות טבע. בשימור ופיתוח ברשות הטבע והגנים בקידום פרויקטים בגנים לאומיים ואגף עסק  2017בשנת 

מבנים ומתקנים לשירות הקהל, בניית שמירת טבע, שימור ארכיאולוגי והיסטורי,  הןהשימור והפיתוח מטרות 
 פיתוח נוף ונופש בחיק הטבע. וחינוך, המחשה, 

 
עבודות שוטפות ומתמשכות גם נעשו  שונים בשלבי תכנון וביצועעומדים שהפרויקטים המרכזיים  מלבד

, הכנת הצעות לגורמי יםנות, שילוט והמחשה כללישימור ארכיאולוגי, תכנון ברמות שותחזוקת : תחומים אלוב
תכנון ו, קשר עם גורמים ציבוריים ופרטיים, הרצאות ודיונים בנושאי שימור, פיתוח (תרומות )בהם נותנימימון 

נכים בכל אתרי הרשות, חניוני לילה, לתרים להסדרת מבנים קיימים, הכשרת נגישות ינוף, הכנת תב"עות וה
 ורשת )תמ"ר(, ים המלח, תשתיות לאתרים ושבילי אופניים. פרויקטים בתשתיות מ

 
 :2017בשנת העיקריים הפרויקטים 

 תכנון מיצג אורקולי, חיבור חשמל ושימור המבצר :מבצר נמרוד. 

 הצבת פריטים ארכיאולוגיים ותכנון כללי בבית הכנסת העתיק.  :ברעם 

 חניון הלילה. הכשרתשימור קמרונות במבצר, תחילת  :יחיעם 

 גן לאומי וחניון לילה, הכשרת מבנה למד לשעבר -מתחם הקלאב ה שלהשלמת הכשר :אכזיב

 .ףפירוק גג, הכשרת שבילים ופיתוח נווהמזנון 

 חניונים בכרמל.  :כרמל 

 מערך הכניסה ופיתוח האתר.   הסדרת :תל דור 

 שבילים ובטיחות בתל, תכנון מערך הכניסה, תכנון שער שלמה. :מגידו 

 ן המחשה, דמויות מפוסלות, הכנות לביצוע במצודה.תכנו :ציפורי 

 המשך שימור ופיתוח, המחשה במערת ה"סליק".  :בית שערים 

 לילות שאן"השלמות במיצג האורקולי  :בית שאן". 

 החברה לפיתוח קיסריה. עם פרויקטים בקנה מידה גדול, בשת"פ  :קיסריה 

 שתהווה בסיס להכרזת השטח. תוכניתקידום  :קיסריה חוף האקוודוקט 

 השלמת הכנת תיקי מכרז לתשתיות לפתיחת אתר. :סוסיתא 

 המחשה והנגשה. ,מערך חניות ,הכשרת שבילים :כורסי 

 גן לאומי.לקידום תכנון להכשרת האתר  :עין צנובר 

 שימור המבצר :מונפורט.  

 בבית הכנסת העתיק. דגם, מיצג אורקולי וףפיתוח נו :חמת טבריה 

 תכנון שלב ב :יודפת'. 

 השלמת גשרון למזח החדש. :כפר נחום 

 הכשרת המצודה לביקור קהל. :ארבל 

 תיירותי להכשרת "כפר הדייגים" בגן הלאומי.-פרויקט ייחודי חברתי :זרקא-סר א'ג 

 תל דן, בניאס, מבצר נמרוד, חרבת מיניה,  –עבודות של צוותי השימור של מחוז צפון  :שימור

 ועוד. ,זרקא-סר א'המים בג בית שערים, ארבל, אמת

 המרכז להצלת צבי ים. בניית :נחל אלכסנדר 

 המשך תכנון כולל.  :אפולוניה 

 שימור הארמון הכנעני ומבצר אנטיפטריס. :אפק ירקון 
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 פרויקט ה תחילת ,כות חורףישימור, שחזור במצודה, שיקום מחצבות מזרחיות ובר :מגדל צדק

 "לב הגן". –מרכזי של הטיילת ה

 רותי החוף.יקידום תכנון מבנה ש :פלמחים 

  תכנון מפעל המים העתיק. ,שימור ,ליווי החפירות :תל גזר 

 ושימור בתל. ףמערך הכניסה, פיתוח נו בניית :תל לכיש 

 עין לבן  – מערב ירושליםבפרויקטים רבים בהיקף אגן העיר העתיקה ו :סובב חומות ירושלים

 ועין חניה.

 ה, השלמת תשתיות ביוב, המשך תכנון האתר.חשיפת הבזיליקה הגדול :אשקלון 

 חזיון אור וקול, המשך תכנון תב"ע מצדה מערב. התקנת :מצדה 

 טיילת נאת עין גדי.למכרז  פרסוםהשלמת תכנון ו :עין גדי 

 ותכנון שלב ב'.  ףפיתוח נו :ציר צבעי הרמון 

 שדרוג חניון הלילה והמבואה. :תל ערד 

 שימור  כללי. :שבטה 

 המשך תכנון הכשרת האתר לביקור קהל. :נבי סמואל 

 חדר המלכותי בתיאטרון, פתיחת מסדרון המדרגות המונומנטליות. עבודות ב :הרודיון 

 מכרז. פרסוםהשלמת תכנון מערך הכניסה ו :עינות צוקים 

  השלמת תכנון מערך הכניסה והתשתיות )ביוב, חניה( :ןאקומר. 

 ףשימור ופיתוח נו :חורבת מזין. 

  דרך הגישה. הכשרתעדכון תכנון מערך הכניסה לנחל ו :נחל בוקק 

 תכנון מחדש של החי בר. :חי בר 

 

 אגף תכנון ארצי ונוף

הרשות בשמירת  ם שלאינטרסיהאגף תכנון ארצי ונוף עוסק במגוון נושאים תכנוניים במטרה להטמיע את 

מהמועצה הארצית ועד ועדות רישוי מקומיות. בהתאם לשינוי  – הנוף והמורשת במערכת התכנון ,הטבע

 שלושה תחומים: עוסק בהאגף  2016ארגוני שבוצע בשנת 

  גנים ביבשה וביםללשמורות ו תוכניותעוסק בעיקר בקידום  :תוכניותתחום קידום. 

 עוסק בליווי תכנון תשתיות וביצוען :תחום תשתיות ונוף. 

 ריכוז הייצוג בוכן  ,ועדות תכנון ארציותוב , בדרך כללק במגוון נושאיםעוס: תחום תכנון שטחים פתוחים

 מענה לרישוי זמין. בבוועדות המחוזיות והמקומיות ו

 

 תחומי:-נושאים שעסקנו בהם השנה באופן רב

 טורבינות רוח: .1

 מפת רגישות לבעלי כנף ומסמך לגיבוש משרדי בעבודה של חטיבת מדע -ןדיון בצוות הבי

 לפגיעה.ערכי סף 

 עמדה בשת"פ חטיבת  גיבושדיונים רבים בוועדות המחוזיות והארציות שחייבו לימוד והכנה ו

 מדע.   

 כנסת:  .2
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איכות במשרד לועדת הפנים וו, התקבלה הבטחה בפעילותנוליווינו הצעות חוק ודיונים בתחומי 

 טרם מומשה.   . ההבטחה)ועדה לתשתיות לאומיות( בות"ל תיועצלהסביבה לפעול למינוי הרשות 

 ים תיכון:  .3

 חלק ניכר בשיתוף חטיבת מדע ליווי התכנון שמקדם מנהל התכנון :תכנון המרחב הימי .

  .משמורות הטבע הימיות אומצו במסמך

 ניסיון להשפיע על הנוסח הבעייתי. נעשה  :חוק אזורים ימיים 

 הגנה על המצוק  תוכניתליווי התמ"א והתכנון המפורט. הוגש ערר על  :הגנה על מצוקי החוף

 הרעיון להביא חול שחור מחו"ל. על בגן לאומי אשקלון ו

 להקמת קהילות, להשלמת יצא לדרך פרויקט משותף עם החלה"ט  :פרויקט שמורות ימיות

 מקבלי החלטות.  של , בעיקרלקידום המודעותמידע מדעי ו

 אסטרטגית:  תוכנית .4

 תוכניתהצעת מנהל התכנון לשטחים לפיתוח ב לערט"ג והג"ס  חוות דעתם שלהכנת שכבות ל 

 .נפת אשקלון של משב"ש תוכניתמיפוי שטחים מוגנים ל –נפת אשקלון  2040אסטרטגית 

  עדות ותיאומים עם מתכנני הפרויקט, דיונים בו: )מצומת סומך וצפונה( 9קטע  6כביש

 ועדות התכנון. ממתינים לתסקיר השפעה על הסביבה.והעורכים וב

 הוטספוט.  עלעבודה  לעעם המכון במתכונתו החדשה. דגש  פורההמשך שת"פ  :מכון דש"א 

 :22א "ועדת מעקב ובקרה תמ .5

 עדה קבעה נהלים לפעילותה לאחר שנים רבות של דיונים על כך.והו 

  ,עדר סקר ומידע.יה גלליער עין דור לא התקבלה החלטה בעל יער שפרעם אושר 

 שטחים.ועדה להוספת שטחי משבצות או החלפות ובדיקה וייצוג ב :ועדת קרקעות עליונה .6

  :פקיד היערות .7

 טיפול בעצים ליד מתקני חח"י  ענייןעם פקיד היערות וחח"י בשיתוף חטיבת מדע ב עבודה

 .וקווי ההולכה

 ועדת שמורות יערוהשתתפות ב. 

 

 : 2017שטופלו בשנת בכל תחום  עיקרייםלהלן הנושאים ה

 תחום תשתיות 

 בות"לתוכניות מרכזיות  .1

  עבודה על מסמכי ביצוע. פניתיאומים עם צוות התכנון ל – 2הרחבת כביש  :31תת"ל 

  הובהר כי  ,פתרונות הניקוז המוצעים עלגות שהוגשו ה – מסילות באיילון 4 :33תת"ל

 .א על אף הכללתם בהוראות התוכנית33פתרונות הניקוז יטופלו בתוכנית נפרדת תת"ל 

  הכביש בתחום תוואי  עלגות שהוגשו ה –בין הדרים לנחל חדרה  4הרחבת כביש  :43תת"ל

מרבית  .רט"ג בנושא מעברים אקולוגיים וזיהום אור עםתיאומים נעשו שמורת מינים אדומים ו

 גות התקבלו.שהה

  אושרה בות"ל, העלאת הספק כבר ש 41עדכון לתת"ל  – אגירה שאובה מנרה :א41תת"ל

מצב התכנוני לעומת תכנון בשיפור  ויש הועמק :ת המאגרים. מאגר עליוןהתחנה על ידי הגדל

לאחר תיאומים עם המתכננים המאגר הורחב צפונה  יב.עלה צורך להרח :קודם. מאגר תחתון

 והורחק משמורת עין בדולח.

  מאגר עליון מוצע בתחום גן לאומי כרמל בשטחי המחצבה  – אגירה שאובה נשר: א42תת"ל

צוות התכנון לטיפול במאגר. מאגר תחתון עדיין בבחינת  עםנערכו תיאומים  .הנטושה חרייבה
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בהם התפתח ש ,חלופות )שטחים חקלאיים של יגור או שטחי מאגרים ישנים בסמיכות לקישון

 .(בית גידול לח ערכי

  לטורבינות ברכס נמרוד  התנגדנובו והתקיים קונגרס  – ן הגולןטורבינות רוח בצפו :47תת"ל

 לבריכת רם. ןצפומבציפוף הטורבינות המוצעות בחלק המזרחי  נוכובאזור ראבנה ותמ

  קו  תיאומים עם חח"י ועם הצבא על תוואי קו מתח עליון ברמת הגולן – 161קו : 62תת"ל(

 .חוצה עמק החולה(

  הוצע תכנון באזור חדרה  – שפיים-בת גלים בקטעהכפלה ושדרוג מסילת החוף  :65תת"ל

 ניתנהטיפלנו בחלופות למעבר הרכבת באזור השמורה.  .שמורת סמר בתחוםלמסילת רכבת 

 הנחות התכנון של הרכבת. חינתיועץ תנועה לב וצורףחוות דעת אקולוגית 

  ליווי בחינת החלופות – בחינת חלופות למיקום שדה תעופה לתעופה כללית :74תת"ל. 

  פגישה עם צוות התכנון, תיאום מעבר הרכבת באזור שמורת שיטה : מסילת פלשת 79תת"ל

 .שמורת עינות גיבתוןבמלבינה )אשדוד( ו

  והטמעת מסדרון אקולוגי תוכניתאתר פוטוולטאי בתמנע. סיור וקונגרס, ליווי ה :85תת"ל. 

 קונגרס :ח חדשות במחוז המרכזוליווי בחינת תחנות כ. 

 תוכנית מתאר לרצועות משולבות לגז ודלק, ועדת עורכים. :3/37תמ"א  .2

 ליווי הערות לתסקיר. :לירושלים 400קו  .3

שאושרה בסופו של דבר במועצה הארצית בתוואי שאינו פוגע בשטח  תוכניתליווי ה :רמת מנשה 400קו  .4

 הערכי.

נכתב דוח המרכז את המצב הקיים וכולל המלצות רבות שניסינו  :דוח טיפול הרשות בתחום התשתיות .5

 לקדם השנה.  

ריכוז כל ההיתרים שהוצאו בתחום התשתיות ובחינת העבודות  תהחלה עבוד: 2016סיכום היתרים  .6

 .ועוד ,מילוי תנאי ההיתר, שיקום, חריגות – ההיתרים ןלה הוצאוש

 נושאים מרכזיים:ובו נדונו יום עיון משותף של רט"ג ומקורות  :יום עיון מקורות .7

 י מסמך משותף שנכתב בשיתוף החלה"ט.  "התחייבות מקורות לטפל במינים פולשים עפ 

 ם עלממוניה עםמהלך משותף רוכז  – היתרים כלליים לעבודות תחזוקה בשמורות טבע וג"ל 

רוקרטיה בעבודות תחזוקה ולהגיע להסדר בנוגע להיתרים ומטרה לצמצם ביבהתשתיות 

 כלליים. 

 המחוזות: עםבעבודה משותפת  אחרים. פרויקטים 8

 סיוע בתכנון :הרכבת לאילת. 

 מודיעין, שכונת צפון מערב חדרה. בשכונת נופים  :שיקום נופי ושיקום 

  בניצניםשיקום מטווחים.  

 אסד במירון-קו מקורות בחציבה מעל עין אל תעברה :אסד-עין אל. 

 ל מעביר מים בנחל רחם בסמיכות לבאר אורה. עחוות דעת נופית  :נחל רחם 

  בחינת משמעויות הרחבת הדרך :עין זיו לנחל כזיבמכביש גישה. 

 הוצאת פרט למעבר הגז במדרון :קו הגז והאגירה השאובה – כוכב הירדן. 

 כביש גישה לסוסיתא על סיור וחוות דעת נופית. 

 הנוף סיורים בשטח וכתיבת הנחיות לשיקום :קו הגז לבית זית. 

 תחום תכנון ארצי ורישוי 

 :תוכניות ותמ"ל

  בעיקר עבודה להטמעת הערות לדופן פיתוח רגיש. –אבו גוש מערב  :1065ותמ"ל 
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  הצגת  את הגורמים המלווים עםהעלאת השגות בדיון להפקדה, תיאום  :ב' 1004ותמ"ל אפולוניה

 התקבלה עמדת הרשות לשינוי פריסת הבינוי. .הנושא בדיון בולחו"ף

 ( 147+1048ותמ"ל אשקלון):  גבולות לצוות הותמ"ל בנושאים הקשורים לניקוז ו עםתיאומים

 .גבולות השמורה/תוכניתה

 תוכניתנוף של ההאדריכל  עםצוות תכנון סביבתי ו עםעבודה : 1056ניר העמק  ותמ"ל עפולה 

 מניעת פגיעה בנחל גלבוע.להנחיות לפיתוח דופן רגיש ו תלהטמע

  בהקשר של הקרבה לשמורת ביצת  תוכניתהטמעת ההערות שלנו ב :1055ותמ"ל חדה בית אליעזר

 זיתא, דופן פיתוח וכו'. 

 ורת נחל אופקיםלשמהעמדה בקשר הטמעת  –דיון להפקדה  :אופקים תמ"ל. 

 אדריכלית הנוף להטמעת הנחיות למיתון  עםהצוות הסביבתי ו עםעבודה  :מעלות צוריאל תמ"ל

 תוכניתהגשת התנגדות לחלק מה, תוכניתהכללת השמורה בהשפעות שוליים, טיפול במניעת 

 דחתה.מליאת הוועדה אך  חוקר קיבלשה

 במטרה לצמצם את הפגיעה בשמורת הטבע ובמסדרון האקולוגי תוכניתליווי ה :רכסים תמ"ל. 

 את תכנון כביש בתוכנית וקריאה לכלול  תוכניתהצגת עמדת הרשות בנוגע ל :אסד-דיר אל תמ"ל

 .הגישה הצפוני לפלך ותובל

 גיבוש חלופת תכנון משותפת לגופים הירוקים ולמועצה האזורית :חבצלת. 

 נון מפורט לניקוז נחל חממה ומפגש נחל אבטח בשמורה.: פגישה לתכ6-אשקלון מ 1047 תמ"ל 

 הוטמע מסדרון אקולוגי תוכניתב :תמ"ל שפרעם. 

  שכבת ממ"געל הרשות ו ם שלאינטרסיעל ה, תוכניותריכוז המידע על כלל ה: ותמ"ל תוכניותמידע על ,

 עדכון שוטף. וכן

 1תמ"א 

 ים.יוגנים לאומשמורות טבע  לשעבודה לבחינת ההערות שהוגשו לתמ"א בהקשר 

 רישוי זמין 

 מערכת רישוי זמין.בבקשות  338הגיעו  :ליווי רכזי הרישוי במחוזות 

  מפגשי תיאום :גורמי מנהל התכנון שעוסקים בתחום עםעבודה מתואמת. 

 ביצוע שלב האפיון :קידום הקמת מערכת מקוונת לנושא. 

  עדכון שכבת האינטרסים. 

 ועדות מקומיות

  חוברת "מדריך לנציג".   הפצוה ועדות המקומיות,ועודכנו מינויים ל 

  ועדות המקומיות.והתקיימה השתלמות תכנון לנציגים שלנו ב 

  תוכניותתחום קידום 

 חברת טלדור  ל שפיתוח  ביישומוןשכבות  תייזום וליווי פרויקט קליט :ניהול שכבת השמורות והגנים

 והטמעה. 

  ותיאוםשמורות חדשות סיורים לבחינת.  

 גנים.ללשמורות ו תוכניותשנתית לקידום -רב תוכניתלאחר תהליך ארוך הוכנה  :מחוז דרום 

 לעטוטורי: סקירה והמלצות טסיוע בכתיבת ניתוח ס :חיים של ד"ר דנה מילשטיין ולירון גורן-סקר דו 

נושאית  תוכניתהסקר במרחב גולן החליטו לקדם  בעקבותאתרים שדורגו ברמת ערכיות גבוהה.  79

 כות חורף. ילבר

 דיווחים על אישורים והפקדות. 
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 :2017שאושרו בשנת  תוכניות לשניתוח 

פילוח  :מימין שטח שאושר מבחינת בתי גידול.יש בגרף המציג מה  להלן .דונם 172,000אושר שטח בהיקף 
פילוח שטחי השמורות שאושרו השנה לפי סיווג  :משמאל כלל שטחי השמורות לפי סיווג מערכות אקולוגיות.

 – שמורות של חורש בתה וגריגה ים תיכוניים ובתות ספר בעיקר לראות שאושרו אפשר מערכות אקולוגיות.
 יצוג בשמורות שלנו.י-מערכות אקולוגיות שהיו בתת

 

 

 

 

 מועצה ארצית/ולקחש"פ 

  ועדות המחוזיות לפרקים השוניםובהערות הא הכוללת. דיונים "המשך ליווי הכנת התמ :1תמ"א. 

 משמעותיים איתנו עימותיםח חדשות לגז, ללא ותחנות כ 5נדונו וקודמו  :10א "ועדת עורכי תמ. 

 חוף אמנון בין ג"ל כפר נחום  , בייחודהמפורטות לחופים תוכניותהמשך ליווי ה :כנרת 13א "תמ

 א הכוללת."וכן התמ ,לשמורת הבטייחה

  במועצה הארצית וממתינה לאישור הממשלה.  תוכניתהאושרה ר שנים של ליווי לאח :ב14תמ"א

וככלל התקבלה בה המדיניות הנכונה של  ,משמעויות רבות מבחינת השטחים הפתוחים תוכניתל

 הרחבת מחצבות קיימות.

  שעוסקת באיתור מתחמים לבתי כלא חדשים תוכניתליווי ה :24תמ"א. 
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 אושרה במועצה הארצית ובממשלה, התוצאה הסופית טובה  תוכניתה: קווי ומתקני מים 3ב//34 תמ"א

 חברות התשתיות. הסכמתלרבות   ,והתקבלה לאחר מאמצים רבים בהסכמה כוללת

 שעוסקת בעיקר באיתור מתחמים לטורבינות רוח ולפוטוולטאים תוכניתליווי ה :41 תמ"א.  

 עוסקים בהערות לתשריטיםיום ה .23 תמ"או 3 תמ"א שתחליף את  תוכניתליווי ה :42 תמ"א. 

 לרבות ערר עמק ססגוןרבות, ועדות ערר והשתתפות ב. 

 

 אגף מקרקעין
 
 כרזת שמורות טבע וגנים לאומייםה

 
 

 

 דונם. 4,845,075בשטח  287: 2017עד  1964-מ המוכרזות טבעהשמורות  ך כלס

 דונם. 209,305בשטח  94: 2017עד  1964-מ הגנים הלאומיים המוכרזים ך כלס

 דונם. 5,054,380בשטח  381: 2017עד  1964-מ המוכרזים גניםהשמורות והך כל ס

 דונם. 6,731: 2017ת שטחי שמורות טבע וגנים לאומיים עד שנת וגריע ך כלס

 

 אגף ארכיאולוגיה ומורשת
 

 וסקרים חפירות ארכיאולוגיות .1

 : בקרה בשטח בעת העבודה עושההאגף מטפל במתן היתרים לחפירות ולסקרים ו            

  חפירות וסקרים.  70-כ 2017בשנת  נעשובגנים לאומיים ובשמורות הטבע 
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  התחום, זרים שאינם יכולים לחפור  התרחבותשנה בגלל למספר החפירות והסקרים גדל משנה

 מזה"ת, והנחלה. ב אחרות בארצות

  להלן  .מ"ר 7,000-כלומר כ לכל הפחות,מ"ר  20 , כל אחד בגודלריבועים 350-נחשפים כגל שנה

 רשימת אתרי החפירות: 

 

 

 מחוז מרכז 
 סמינרים ארכיאולוגיים  –ד"ר איאן שטרן  מרשה )עסקי( 

 ת "ארה"ב ורע –ד"ר סטיב אורטיז וד"ר סם וולף  תל גזר

 ת "רע –שייקה לנדר  בית גוברין

 ת"א ורט"ג  –פרופ' אורן טל וחגי יוחנן  אפולוניה

 ד"ר צביקה צוק, ד"ר אלי ינאי וד"ר דן וורנר תל גזר

 ת"א –יובל גדות ד"ר  עיר דוד

 ם-י –ד"ר קטרינה שטרייט  תל לכיש

 מחוז צפון 
 יפה ח –פרופ' מינה עברון וד"ר ראובן ישורון  נחל מערות אל ואד )מדעי( 

 HUC –תבור -אחיה כהן כורזים )הנחלה( 

 יפה ח –ד"ר מיכאל איזנברג וארלטה קובלסקה  סוסיתא )פיתוח תיירות(

 רעת  –ד"ר אליעזר שטרן  בית כנסת מרות

 תל דור
 –אילן שרון, פרופ' איילת גלבוע  לנדאו, פרופ'-פרופ' אסף יסעור

 ם -חיפה וי

 רעת  –דור גולן  מבואה בתל דור

 ם-י –עידו וכטל  עליוןגליל סקר 

 יפה ח –פרופ' מינה וינשטיין עברון וד"ר רון שימלמיץ  )טבון( מערת התנור

 ת "רע –ד"ר עוזי עד  קיסריה שער צלבני 

 ת "רע –ד"ר פטר גנדלמן וחאטר מוחמד  קיסריה קמרונות 

 ת "רע –אורן זינגבוים ורועי עסיס  עין נשוט

 ג "טר –ד"ר צביקה צוק, ד"ר יוסי בורדוביץ' וד"ר דרור בן יוסף  פורי מאגרי הקשתותיצ

 רה"ב א –פרופ' דניאל מאסטר וד"ר מריו מרטין  תל שימרון

 נרת מכללת כ –ד"ר מרדכי אביעם  כרכרה חורבת

 ם -י –ד"ר אורי דוידוביץ  תל קדש

 ם -י –רועי צבר  מערות נחל אביב

 צרפת ליון  –ד"ר אן בודה  כוכב הירדן

 נרת וארה"ב כ –ד"ר מרדכי אביעם ופרופ' ג'יימס סטרנג'  שיחין

  ם-י –פרופ' זאב וייס  ציפורי

  ם-י –ד"ר עוזי ליבנר  עיכה-חר' אל

 HUC –ד"ר יפעת טהרני  אכזיב

 ת ויפן "רע –ד"ר יצחק פז ומשלחת יפנית  תל רכש

 ת "רע –ד"ר עוזי עד  קמרונות קיסריה המשך 

 ם -י –פרופ' אמנון בן תור ושלומית בכר   תל חצור

 תמכללת כנר –ד"ר מרדכי אביעם  חורבת עירב 

 יאיר עמיצור, רע"ת  אושה 
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 ם-י –פרופ' יוסי גרפינקל  תל לכיש

 ם-י –ד"ר אילת מזר  העופל, ירושלים

 בר אילן –פרופ' אהרן מאיר  תל צפית

 ארה"ב  –פרופ' שמעון גבסון  הר ציון

 ם -י –ברקת -ד"ר אורית פלג חר' מדרס

 ת "רע –צ'חנוביץ' אנה  עיר דוד חניון גבעתי 

 ת "רע –נחשון זנטון  עיר דוד הרחוב המדורג 

 רע"ת  –ד"ר ג'ו עוזיאל ואורטל כלף  עיר דוד בית שלם 

  המכון הגרמני –פלאמברג  'פיויגר וד"ר ק 'פרופ' ד הר ציון, בית הקברות הפרוטסטנטי  

 תל אביב  יברסיטתאונ –ד"ר ענבל סאמט  תל אפק הארמון הכנעני 

 מחוז דרום 
 גרמניה  –ד"ר מיכאל היינזלמן  חלוצה

 חלוצה
 ד"ר יותם טפר, טלי ויסברוד וליאור ויסבורד  פרופ' גיא בר עוז,

 חיפה  –

 ניצנה
 פרופ' גיא בר עוז, ד"ר יותם טפר, טלי ויסברוד וליאור ויסבורד 

 חיפה  –

 ת"א –ד"ר גיא שטיבל  מצדה

 ת "רע –ד"ר טלי גיני וחיים ממליה  עבדת

 ת "רע –ד"ר טלי גיני וענת רסיוק  ממשית

 ת"א –פרופ' ישראל פינקלשטיין  נחל צין

 ת"א  –ד"ר ליאור גרוסמן  נחל ציחור

 חיפה  –פרופ' גיא בר עוז וד"ר יותם טפר  נחל זיתן

 אוניב' בן גוריון –גולדברג וד"ר אליזבטה בוארטו  -ד"ר מאי גודר נחל הבשור

 אוניברסיטת ליטא  –מאתיו וסלאויק  סקר – שבטה

  מחוז יו"ש 

 ם-י –ד"ר אורן גוטפלד  מצוק ההעתקים מערה ליד קומראן 

 הרודיון
  –פרופ' יוסי פטריך, רועי פורת, יעקב קלמן ורחל צ'אצ'י 

 ם -פרוזדור המדרגות להר י

 ץ ילוגנו, שווי –פרופ' דן בהט  קומראן

 קמ"ט  –בני הר אבן   נבי סמואל 

 

 חלוקה לפי מוסדות:   אתרים. 69סה"כ 

  15  רשות העתיקות 

 14   האוניברסיטה העברית 

 12  אוניברסיטת חיפה 

 ץ וצרפת( י, יפן, שווי3 :, גרמניה5 :)ארה"ב   11   משלחות זרות  

 6  אוניברסיטת תל אביב 

 2  'היברו יוניון קולג

 2              רט"ג 

  5   מכללת כנרת 

  1   בר אילן 

 1  סמינרים ארכיאולוגיים 

  1    קמ"ט 
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 . תגליות מיוחדות  2

 עשרות קנקני אגירה ענקיים ליין מימי הורדוס ובונחשף מחסן  :הרודיון.   

 אך ללא כתובת ,נמצא נייר קלף במערה :קומראן.  

 גילוי יסודות מבנה הפירמידה :חורבת מדרס.   

 שמות הכמרים של היישוב הכפרי ובהכתובת ביזנטית מרשימה  :חורבת עירב.   

 פסיפס מרשים מתחת לשער הצלבני :קיסריה.  

 גילוי השער הצפוני של העיירה?  :בית שערים 

 חפירה בעומק מפעל המים עד מפלס מי התהום. בדיקה כימית של המים הראתה נתונים של  :גזר

 מעיין. 

 הרומית מהתקופה שמן לנרות יהודי יוצר בית התגלה :פורי(יצ לאומי )גן שיחין. 

 בחפירות נחשפה התגלית .ישו שליחי 3 של עירם ,יוליאס האבודה העיר של לקיומה חדש רמז התגלה 

 גשר אריק. ליד ,הבטיחה הטבע בשמורתש הבק בית באתר

 

 :אונסק"ו .3

 נתן הנחיה להפסיק כל פעילות בינלאומית  ,ו ישראל"שר החינוך נפתלי בנט, המשמש נשיא אונסק

 שאין קשר בין הר הבית ליהודים.    הארגוןו בגלל החלטת "בנושא אונסק

  של ישראל  ההשתתפות להפסיק אתראש הממשלה בנימין נתניהו נתן הוראה למשרד החוץ

 . 2018הפסקת הפעילות בסוף שנת אונסק"ו אמור לאשר את ו. "באונסק

 מערות: מערות  3 על הכרזותלבולים  3 בתהליך הפקתוץ לשירות הבולאי האגף היה שותף בייע
הכוונה להכרזות של אונסק"ו שהן אתרי ]ומערות בית שערים.  ,הכרמל, מערות מרשה ובית גוברין

 ?[מורשת עולמית

 

 ]בפירוט אין חוות דעת[ :הפקת חומר מקצועיופרסומים  .4

  החפירה בבית שערים: מאגר המים ואמת המים אליו. הפרסום הופיע בספר דוח פרסום מדעי סופי של
 .   2015של הכנס באתונה בשנת 

  .הופקה חוברת בית גוברין 

 רשות ברחבה   ובתפוצה המקוונת הפרסומים חדשים בעיתון הרשות "חדשות בעתיקות" במהדור
 ומחוצה לה. העיתון מפרט גילויים חדשים בארכיאולוגיה.

 ועוד. ,שרות חומרים כתובים של הרשות: דפדפות, מאמרים במגזין הרשות, שלטיםבקרה על ע 

 ובקרה של שלטים העוסקים בארכיאולוגיה באתרי הרשות. הכתיב 

    

 :בוועדות תכנון והיגויבכנסים והשתתפות   .5

 .המועצה הארכיאולוגית, צוות פיתוח, מור"ן מנכ"ל, ולכיש 

 השתתפות בכנס ASOR  ארכיאולוגיה של ארץ ישראל( בבוסטון שעוסק ב)הכנס החשוב בעולם
 והרצאה על מאגר המים של בית שערים. 

 פורי ובית שערים. יהרצאות בסמינר התיאולוגי הבפטיסטי בניו אורלינס על גזר, צ 

 .השתתפות האגף באירוע המשלחות הארכיאולוגיות של רשות העתיקות במוזיאון רוקפלר 

  השנתי לתכנון גנים לאומיים בנושא שיתוף הקהילה. השתתפות בכנס 
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 (.פעולות השימור נרשמות באגף זה –שימור )בשיתוף אגף שימור ופיתוח   .6

 

  פיתוח המחשה והסברה   .7

  ,שלמנהל התכנון ושל ", ציוני דרך"החטיבה והאגף משתתפים ביוזמה חדשה של רשות העתיקות 
 בנושא מורשת תרבות. אתרים ארצימצאי  כנסל אחרים גופים

  מנהל האגף או  באמצעותהאגף מלווה את כל הפרויקטים המקודמים בפרויקט ציוני דרך )תמ"ר(, אם
 ממוני המורשת המחוזיים.   באמצעותאם  ,ראש תחום מורשת

 ירושלים חומות סביב הלאומי בגן העופל באתר החדש המקוואות מסלול חנוכת. 
      

  רשות הטבע והגנים. ועדת מורשת במליאת 8

סיורים. לוועדה  גם מארגנתוממשיכה לפעול במרץ  ,שהיא ועדת משנה של מליאת הרשות ,ועדת המורשת

הוועדה דנה בנושאי מורשת,  .ערך מוסף למקצועיות הוועדה והם מוסיפים במגוון תחומיםהצטרפו מומחים 

 מדיניות.  קובעתארכיאולוגיה ושימור ו

 

   בארכיאולוגיההדרכות מקצועיות  .9

מהארץ  מים"אחלקרן לשמירת הטבע והמורשת, לעובדי רשות הטבע והגנים, למורי דרך, הדרכות ניתנו ל

  חברי מליאת הרשות. ולומחו"ל 

 

  וערב לכבוד חבריםכנסים שהאגף מעורב בהם . 10

 באפריל התקיים ערב סיור ועיון לכבוד פרופ' עמוס קלונר בגן לאומי בית גוברין מרשה. 

 התרבות מורשת לשימור השלישי הארצי בנובמבר התקיים הכינוס.  

 

 תיקי אתר  .11

סטודנטים לכתיבת הפרק הארכיאולוגי של תיקי אתר.  2החוק לכתיבת תיקי אתר האגף מעסיק  מתוקף

 .  100-אתרים מתוך כ 50-עד כה נכתב מידע ארכיאולוגי על כ

 

 . קרנות 12

 מורשת( של אגף תוכניתרנות שטחים פתוחים ולפרויקט תמ"ר )האגף מרכז כתיבת תיקי תרומות לק

 ורשת במשרד ירושלים והמורשת. מ

 

 היחידה לקידום עסקאות רכישה וחליפין של מקרקעין 
:היחידה עוסקת בנושאים הבאים  

 רכישת זכויות בעלות פרטית במקרקעין בתחום שמורות טבע וגנים לאומיים מוכרזים  :רכישת מקרקעין
רשות הטבע והגנים רשאית לרכוש   כמו כןסטטוטורית מאושרת.  תוכניתשיש להם במקרקעין ו/או 

רכי ורכי קידום תכנון והקמה של גנים ושמורות וכן לצושמורות טבע לצלמקרקעין גם מחוץ לגנים ו
, בהתאם להחלטת הקרן לשמירה על שטחים שמירת טבע ושטחים פתוחים )בכפוף להסדר מיוחד(

 . פתוחים

 שיש במקרקעין חליפין במקרקעין בשמורות טבע ובגנים לאומיים מוכרזים ו/או  מקרקעין:יפין של חל
 סטטוטורית מאושרת. תוכניתלהם 

  ניהול המידע הקנייני והתכנוני של נכסי רט"ג. :ל נכסיםעניהול המידע 
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בהתאם להסכם נאמנות שנחתם בין רשות הטבע והגנים לבין רשות מקרקעי ישראל, רשות הטבע והגנים 

ת המקצועית לכלל שלבי והיבטי הטיפול ומקרקעין בנאמנות עבור מדינת ישראל והיא נושאת באחרי רוכשת

בטאבו על בעסקאות המקרקעין, החל משלב התכנון והבדיקות המקדמיות ועד להשלמת העסקאות ברישום 

 שם מדינת ישראל בסיום התהליך.

נמשכה מגמת הגידול בהיקף העסקאות שנחתמו לרכישות מקרקעין בתחום גנים לאומיים  2017בשנת 

אזור הכרמל. כמו כן נמשכה מגמת הגידול בהיקף העסקאות שהיו בשלב משא ומתן. עיקר בושמורות טבע ב

 ,עסקאות רכישה 42ום על שם מדינת ישראל בטאבו הושלמו ברישעסקאות רכישה,  18נחתמו  2017בשנת 

הוגשו לטיפול רשות מקרקעי ישראל  2017עסקאות רכישה היו בשלבים שונים של משא ומתן. בשנת  200-וכ

 עסקאות חליפין חדשות בתחום שמורת טבע מוכרזת הר מירון. 11

 

קידום עסקאות רכישת וחליפין של מקרקעין, ד בבד עם ב

 שני פרויקטים ברמה כלל ארצית: 2017 קודמו במהלך שנת

הקמת מערכת ו סקר נכסים כלל ארצי באתרי רט"ג

ממוחשבת לניהול נכסים של רט"ג )הקמת ספר נכסים 

 ממוחשב(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 מפגש ועד המנהל  GAהדוכן שלנו בכנס 
  בארה"ב של הקרן לשמירת הטבע והמורשת
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 חטיבת משאבי אנוש
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הארגון וחוד החנית בשמירה על ערכי הטבע, הנוף  הם נציגיעובדי רשות הטבע והגנים מבחינת הציבור 

אחריות ומחויבות  ובניית, ימווהמורשת. חיבור הציבור לערכי הרשות תלוי בממשק של עובדי הרשות ע

דרך עיקרית  ןאב יאה ,מורשתהלדרך ארץ ושייכות לארץ ו אהבת הארץ,  ה, קריאישית וארגונית לערכי

ידע מקצועי ומצוינות ויפעל מתוך דרך  יה בעלכל עובד ברשות יהשאנו שואפים לאור זה  מימוש החזון.ב

  .ארץ, מסירות ואחריות אישית וארגונית

 

קידומו לטיפוחו ולהכשרתו, לחטיבת משאבי אנוש הינה הגוף המקצועי והאחראי לטיפול בעובד ובתנאיו, 

עובדי שירותים ושטח,  – ברשות מגוון רחב של תפקידים חוק.ה על פימדיניות הנהלת הארגון ו על פי

הוא הרצון לשמור על  אותםפקחים ועובדי אתרים, עובדי מטה מקצועיים ומדענים בכירים. הגורם המאחד 

 הערכים למען הארץ ולמען הדורות הבאים.

         

עובדים במעמד  , בהםעובדים 1,700-כלעובדים בממוצע ובמתארי שיא  1,300-החטיבה נותנת מענה לכ

במטה וים בחמשת מחוזות הרשות סמתנדבים הפרו 500-במעמד זמני, עובדים יומיים וכעובדים  קבוע,

 בירושלים.

 
 : אלו עבודת חטיבת משאבי אנוש נסמכת על בסיסי חוק

 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א. 

 המדינה )התקשי"ר( תקנות שירות. 

  2012החוק להגברת האכיפה תשמ"ב. 

  הסכם עבודה קיבוצי מיוחד שנחתם בין הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים לבין הסתדרות

העובדים הכללית החדשה, הסתדרות הפקידים עובדי המנהל והשירותים והוועד הארצי של עובדי 

 הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.

 1998לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח  חוק גנים. 

 ( 1955חוק הגנת חיית הבר תשט"ו.) 

 

 העקרונות המנחים את עבודת חטיבת משאבי אנוש

  ,תנאי העסקה של העובדיםברווחה ובהכשרה, בקידום, בטיפול בפרט: טיפול בפיתוח. 

 .טיפוח מקצועיות בניהול ההון האנושי 

 וכללי עבודה תקינים והוגנים. יושר מקצועי 

 .מיסוד תהליכי תכנון ופיתוח ההון האנושי וחשיבה ארוכת טווח 

 .שיפור וטיוב השירות לעובדים 

 גורמי חוץ.עם נציגות העובדים ועם המחוזות, עם פעולה עם גורמי המטה,  ףקידום שיתו 

  ניהול בקרה.וגמישות וביזור 

 

 ח אדםונתוני כ
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עובדים קבועים, עובדים יומיים,  :סטטוסים שוניםבמועסקים עובדים ממגזרים וברשות הטבע והגנים 

עבודת  .מתנדביםמדריכים, צוות צעיר, שנת שירות ושירות לאומי, ומספר לא מבוטל של אזרחים 

 אתקופת השפל הי .חודשי השנהלפי המועסקים  במספרתנודות ולכן יש עונתיות בהרשות מתאפיינת 

שיא  ודותשתי נק ועוד ,(ספטמבר-מאי)חודשי הקיץ  היא שיאהתקופת ו (ינואר-דצמבר)חורף חודשי ה

 נופשים באתרי הרט"ג גדול במיוחד.ההם מספר המבקרים ו(, שבסוכות ופסח)במועדי ישראל 

 

  עובדים ממוצע שנתי לפי מחוזות מספר

 

 

 שיא השפל והמספרי העובדים בתקופת 

 

 מעמד
ינואר 
2017 

מאי 
2017 

 919 904 חודשיים

  ? יומיים

 502 309 יומיים

 124 76 מדריכים

 7  מציל יומי

 21 19 פלסטינאים

סך כל 
 1573 1308 העובדים

 

 

 

 

 

 (מאי)לעומת חודש שיא  (ינואר)התפלגות העובדים בחודש שפל 

,  מטה הנהלה
317

,  מחוז דרום
382

183, ש"מחוז יו

,  מחוז מרכז
314

610, מחוז צפון

,  סיירת ירוקה
55
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משמעותה קליטה והפסקת עבודה של , ובעובדים יומיים 30%-עלייה ביותר מ התרשים מראה

 עובדים באופן תדיר ושוטף. 

 

 פרישה וסיום העסקה

  לפי ההתפלגות הבאה: עובדים קבועים בארגון 66בשנה החולפת הסתיימה עבודתם של 

 סיבת הפסקת עבודה

מספר 

 עובדים

 30 התפטרות

 18 פיטורין

 1 פטירה

 17 פרישה לגמלאות

 66 העובדים כל ךס

 

 חינוך והדרכהמרכזי 

גם צוות צעיר  יםשל הרשות במחוזות פועל לצד צוותי ההדרכה הקבועהסברה וחינוך הבמרכזי 

מכשירים  צוותאת המורות חיילות, בנות שירות לאומי וצעירים בשנת שירות לפני גיוסם. המורכב מ

  .מקבלים רישיון הדרכההחניכים  בסיומםוקורס הדרכה שלושה חודשי ב

  בשנת שירות. 6-בשירות לאומי ו 6צעירים:  12היו  2017-ב

 

 התנדבות ועבודה עם הקהילה

ערכי  הקנייתמזמנם ל שתורמים בפעולות האכיפה והעבודה הקהילתית מסתייעת הרשות באזרחים 

 בשלוש קבוצות: בהם הרשות. אנו מבחינים

מציל יומימדריכיםיומיים

פלסטינאיםיומייםחודשיים

904

309

7619

919

502

124
721

2017ינואר  2017מאי 
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 הסייר  מהות תפקיד .תגבור הפקח האזורי בפעולות סיור :סייר מתנדב בערוץ הפיקוח והאכיפה

 תיכול לסייע לעבודת הפקח בפעילות למען שמירת הטבע והגנשזוג עיניים  עוד לשמש אהי המתנדב

 חיים. אסור לבצע עבודות פיקוח ואכיפה בהתנדבות.הבעלי 

 תגבור פעילויות ההדרכה וההסברה של הרשות, תחזוקה וטיפוח אתרים.  :מתנדב בערוץ קהל וקהילה 

 סיוע לאקולוג המרחב בביצוע פעולות מדע, מחקר וממשק. :לוגיה ומדעמתנדב בערוץ אקו 

 

עוסקים  400-מסייעים ומלווים את הפקחים בפעולות אכיפה ו 100 :500-כ הואמספר המתנדבים בממוצע 

אנו מעוניינים להרחיב ולחזק בשנים את הסיוע בהדרכה  .בעיקר בפעולות הדרכה בגנים ובשמורות

 .הקרובות

 

 :2017-ביים שבהם התמקדה חטיבת משא"ן עיקרהנושאים ה

 תחילת הכשרה וחניכה וקליטת שלוש מנהלות חדשות  :יישום שינוי מבני בחטיבת משאבי אנוש

 בחטיבת משאבי אנוש בהתאם למבנה החדש.  הןתפקידיב

 קושי בהטמעת התהליכים בשל חוסר בשלות במחוזות. :בניית תהליכי עבודה תומכי ביזור 

 שימוש והטמעה של טפסים מקוונים. :ה"פורטבע" – ארגוני-של פורטל פנים וירועלייה לא 

 הקצאת תקציב  ,פיתוח מנגנון לגיוס מתנדבים בשיתוף ראש תחום התנדבות קהל וקהילה

 הלי עבודה והטמעת המודול במערכת משא"ן.וכתיבת נל

 ( המשך הטמעת מערכת משא"ןPAYROLL): .מודול גיוס, מודול הדרכה 

 פרויקט "המשקם".בי עובדים למערכת משא"ן סריקת תיק 

 .טיוב נתונים קיימים במערכת משא"ן 

 רכי הדרכה באמצעות סקר ארגוניומיפוי צ.  

 .יישום מסלולי קידום למנהלי אתרים ופקחים, ביצוע מסלול מלא 

 העסקת ילדי עובדיםשינוי  ,קייטנת ילדי עובדים, טיול בוגרים :פרויקט קיץ.  

  הנציבות וועדות משמעת פנימית. עםטיפול בבעיות משמעת 

 .טיפול בהליכים משפטיים 

  ובקרה ל חוק שעות עבודה ומנוחהשאכיפה. 

 ל עובדיםש טיפול בבעיות פרטניות. 
 

 פירוט העשייה לפי נושאי אגפים

 ח אדם:וכ

 וקליטת עובדים. איוש משרות חדשות ופנויות ,גיוס 

 טיפול בסיום העסקה ופרישה. 

  מסגרות מאושרות )ימי מאגר, שעות שבת( ותנאי במעקב שוטף ובקרה אחר נוכחות עובדים

  .העסקה ושכר

 הלי העסקה ברשות ובקרתם.והסדרת נ 

  ,מטה הרשותבמטות המחוזות ובבקרת התקינה הנדרשת באתרי הרשות.  

 .טיפול בשינוי מבנה ארגוני ביחידות 
 

 איוש משרות :

 להלן פילוח המכרזים לאיוש משרות: מכרזים. 91 יצאו 2017בשנת 
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 .גיוס עובדים זמניים בקול קורא הליכי 37 כמו כן נעשו

למעמד חודשי  חלק מהמכרזים נבחרו לתפקיד עובדים מתוך הארגון, עובדים שעברו ממעמד יומיל

חלק מהתפקידים נבחרו עובדים לבתקן או עובדים חודשיים שזכו במכרז ועברו מתפקיד לתפקיד. 

 במכרז. 

 

בתהליך טיוב ההליך  מן המניין. עובד עובדים עברו למעמד 15-עובדים חדשים ו 39נקלטו  2017-ב

טיפל בעניינים ן האגף כמו כ .בחלק מהמכרזים לאיוש משרות נעשו למועמדים אבחונים במכוני מיון

 .בגין התעמרות ותתלונ 4, ועדות פריטטיות 5, הליכים משפטיים בבית  הדין לעבודה 5אלה: 

 אגף ארגון והכשרות:

 קורס מבואות  ,ימי אוריינטציה לעובדים חדשיםבת הליבה של הארגון וקורסי הדרכה למקצוע

 פיתוח להנהלה בכירה.רס וקורס המשך למנהלי אתרים וק ,מנהלי אתריםללפקחים ו

 .סיום פיתוח לומדה לעובדים חדשים 

 .סיום פיתוח לומדה לפקח מתחיל 

  מניעת הטרדה מינית באמצעות לומדה.להטמעת הדרכה 

  עידוד עובדים ללמוד ולהתפתח במסלולים אקדמיים במקצועות ליבת הארגון ובכלל זה לימודי

. , ועודאוגרפיה, קרימינולוגיה, מדיניות ציבוריתארכיאולוגיה, לימודי ארץ ישראל, תיירות, שימור, גי

ם לימודיל 28תואר ראשון, ללימודים ל 44 :לצאת ללימודים גבוהיםאישור עובדים  76 קיבלו השנה

 ימודי תעודה.ועובד אחד לל לתואר שלישיללימודים  3תואר שני, ל

 זכים. הקורסים מועוד ,קורס שמירת טבע ,קורס תכנון ,קורס ערבית :קורסי הכשרה חדשים ניתנו 

 .גמול השתלמותב

 ייצוג העובדים בוועדת גמול השתלמות לעובדים מנהליים.  

 יישום הסכם מלגות ללימודים אקדמיים :קרן קיסריה. 

 717  הכשרות מקצועיות בקורסים פנימיים וחיצוניים המזכים בגמול השתתפו בעובדים

 השתלמות.

 ם למנהלי מרכזי שירות, מנהלי אתרים וקופאים, פורומימקצועיים: ימי עיון   הכשרות וימי עיון

פתיחת עונת ההטלה של צבי ים, שיעורים פני למידה למנהלי מרכזי חינוך והדרכה, השתלמויות לל

סוג 
 המכרז

מספר 
 מכרזים

 51 פנימיים

 40 חיצוניים

 91 סה"כ
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חודשיים לפקחים, קורס ארכיאולוגיה, קורס דיני מכרזים, קורס יערנות אקולוגית, קורס חקירות 

, דיני עבודה, קורס ריתוך, קורס מנהלי אחזקה, קורס ותשאול, שמירת טבע, מניעת הטרדה מינית

 .(כלי השיט שברשותנולבהתאם )קורסי משיט ברמות שונות וגינון, קורס צלילה 

 בוי, נהיגה, שימוש בנשק.ישמירת כשירות מקצועית בנושא מע"ר, עבודה בגובה, כ 

  ציוד הניתן לעובדי השטחלעבודה עם מגוון השתלמויות והכשרה. 

  עובדים להשתתף ולהרצות בהשתלמויות בחו"ל בנושאי התמחותם )ממשק שמורות טבע עידוד

 (., ועודמנותוימיות, צבי ים, מינים פולשים, השפעות תאורה, שמירה טבע, א

  לימודים מקצועיים בקורסים חיצוניים )ניהול בכיר, ניהול פרויקטים, תכנון להכוונת עובדים ליציאה

 .(, ועודבמגזר הכפרי, פרישה

 50-בני יותר מהמעניקה מימון להדרכה לעובדים  ,המשך שת"פ עם "קרן מעגלים" הממשלתית 

שנה.  50-שנות עבודה שוחקת וגילם פחות מ 20, ולעובדים שצברו במקצועות שוחקים שנה

 .הקורסים בפיקוח משרד התמ"ת )קורס ריתוך, קורס מנהלי אחזקה(

  בקורסים ובלימודים אקדמייםלומדים לניהול ובקרה של תקציבי ההכשרות. 

 סטנדרטיזציה בהכשרות ארגוניות במחוזות שונים.ב תמקדותה 

 בכללם ימי הסמכה וכשירות עובדים והשתלמויות בדגש חברתי. ,ימי הדרכה 20,000-מ ניתנו יותר 

 הכשרות ולמידה באמצעות העמותה לקידום מקצועי שחר און לעידוד הכשרה והשכלת  עובדים :

 400 ,(מרביתם השתתפו ביותר מקורס אחד)עובדים השתתפו בקורסי העמותה  400-יותר מ

עובדים יצאו לסמינרים בנושא "משואה  160 -עובדים השתתפו בסמינרים מקצועיים בארץ וכ

 פראג.בלתקומה" בברלין ו

 

 

 

 

  



 

 

 

201
87 

 מחלקת רווחה:

 פעילות רווחה סוציאלית

  לרבות כיסויים ביטוחיים והפעלתם )קופות  ,היבט הסוציאליבמחלקת רווחה מטפלת בעובדים

 .פנסיה, גמל וקרנות השתלמות(

 זקוקים םוה םהמשפיע על המשך עבודת ,המחלקה מתמקדת בטיפול בעובדים במצב חריג 

ועוד. בזמן מחלה ממושכת  ,סיום העסקה ,פטירה ,מחלה ממושכתבמקרי כגון  ,לתמיכה וסיוע

טיפול בזכויות עובדים  :עובד ומשפחתוה של צרכים על עונההמחלקה תומכת בהיבטים סוציאליים ו

 עובדים 5-במחלה ממושכת וחולים עובדים  14-לצערנו כיום כ .תאונה או מחלהבמקרי במצוקה או 

כושר עבודה. הטיפול כולל ביקורי חולים, מיצוי זכויותיהם בקרנות הפנסיה  סובלים מאובדן

 ועוד. ,רשויות מס הכנסהעם גורמי רווחה,  התמודדות עםהביטוח,  רותובחב

 מקרי סיוע טופלו בקרן עזרה הדדית. 20-כוים חריגים ימקרים סוציאל 5-מטופלים כ כמו כן 

  מרכזים אחרים עם התמקדה המחלקה בהרחבת הפעילות עם שירותי הרווחה ו 2017בשנת

 .לצורך מתן מענה טוב יותר

   במצוקה או במצב כלכלי או רפואי קשה,ליווי אישי וצמוד לעובד ולבני משפחה 

 אבלים בבית העובדו ביקורי חולים בבתי השקעות, בשירותי הרווחה, ועוד. כמו כן ומיצוי זכויותי

 .ת חוליםיבאו ב

  תנאי היבט בהיבט הסוציאלי  ובתפקיד הצוות לטפל בהליך סיום עבודה בזמן פרישה או מוות

ה"ה וחודשיים(  ,עובדים )יומיים 17-פרשו כ 2017בשנת  .חברת הביטוח ולהתמודד עם ,שכר

 פרישת חובה.

  קרן פנימית להלוואות  עזרתבמצוקה כלכלית ב שנתוניםנותנה מענה וסיוע לעובדים גם המחלקה

 מנוהלת עם ועד העובדים.שוקרן עזרה הדדית 

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

 הטיפול כולל חידוש הסכם התקשרות, יישום ההסכם  :מנהלת ההסדר –ורה סוכנות לביטוח תמ

 והפעלתו. ביטוחי קולקטיב כולל חידוש הסכמים, מכרזים, הצטרפויות, ביטולים, טיפול בתביעות,

 אובדן כושר עבודה, ריסק ובריאות, ביטוח תאונות אישיות.

 פעילות תרבות ורווחת הפנאי  

  העמותה לקידום מקצועי. אמצעותמקצועי בארץ ובחו"ל בארגון סמינר 

 14-7ילדים בקייטנה לגילאי  100 השתתפו 2017באוגוסט  :ארגון קייטנת ילדי עובדים. 

 בחירת עובדים מצטיינים והשתתפות בפרויקט העובד המצטיין של נציבות שירות המדינה. 

 46  2017וסט באוג 17-14נערים ונערות השתתפו בטיול בוגרים לגילאי. 

  ערבי גיבוש, טקסים והרמת כוסית בחגים ,מסיבת פורים במטה ובמחוזותארגון. 
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 או בן, בת  ילדי עובדים: נישואין, הולדת בתשל חלוקת מתנות שי לאירועים אישיים של עובדים ו

  מצווה או בר מצווה.

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

  לצבא. מתגייסיםשחלוקת שי לעולים לכיתות א' ולילדי עובדים  

 ( ו 20, 15מתנות לעובדים ותיקים )לגמלאות. לפורשיםשנה 

 .משלוחי כרטיסי ברכה לאירועים אישיים ולחגי עדות 

 הידעת?

 

  

 2016ביצוע  2017ביצוע  2017תכנון  נושא

 80 76 80 לומדים אקדמיים 'מס

 השתתפועובדים שמספר 
 השתלמויותבהכשרות וב

800 750 717 

 580 825 700 מתנדבים קבועיםמספר  
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פניות הציבור היחידה ל
 וחופש מידע
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כל מעשה שבאחריות רשות הטבע לבקשר כתובת זמינה העומדת לרשות הציבור  איהפניות הציבור ל היחידה

שנגרם לו עוול. הרשות רואה סבור לדעת המתלונן הבעיה לא באה על פתרונה או הוא כשוהגנים, בעיקר 

 לקחים ברמה מערכתית.הפקת יה/תלונה/בקשה כלי חשוב ליבפנ

 
 ןהמערכת אפייאת שהיא מערכת לניהול פניות הציבור.  , CRMהוכנסה לשימוש באגף מערכת 2017בשנת 

הותאמה לתפיסת העולם שהתווה  יאתקשוב וחברת מל"מ במשך כשנתיים. ה ,האגף בשיתוף גורמי מנהל

למחוזות וליחידות המשרד.  ה גםהכנסתלפני חיל חלוץ  תמשמשוטיפול בפניות ובתלונות הציבור להאגף 

בכפוף )המעורבים בטיפול בתלונות  ברשות שמש את כל הגורמיםיר מאגר מרכזי משותף שומטרתה ליצ

נותנת רט"ג שהתייעלות והן לשיפור איכות השירות יביא הן ל דרך זוטיפול באנו מקווים ש. (להרשאות שנקבעו

 לציבור הרחב.

תוך פרק זמן מוגדר, ובתשובה אחת, מוסמכת ומסכמת מגורם אחד במשרד  בעזרת המערכת פונה יקבל

תלונה שבאנו מאמינים  שלעיתים אף אינם יודעים זה על זה. ,גורמים שונים במערכתממתן תשובות במקום 

וכך  אחד,תלונה מטפל גורם בניתן לראות אם יהיה  CRM-באמצעות מערכת ה, וגורם אחד בלבד ך לטפלצרי

בין כל הגורמים המטפלים  סנכרן ולתאםל יאמערכת הה. כאמור, מטרת אחד בפונה יםטיפולריבוי יימנע 

 בתלונות במטה ובמחוזות. 

 רותיה.המשרד כולו ייהנה מפישאת ייעודה ובהצלחה תמלא  מקווים שהיאאנו 

 

יחידת פניות הציבור תמשיך  בכתב בטופס מקוון באתר הרשות. יעשהיה/בקשת מידע תיהגשת תלונה/פנ

עם העלאת רמת המקצועיות בטיפול ואיכות המענה בד בבד לפעול בהתמדה לקיצור זמן המענה לפונה 

כדי הטמעת הנושאים העולים מן הפניות ודורשים שינוי או טיפול מערכתי בלפנייה. נמשיך להתמיד בלמידה ו

  יום. 30-כ ואת קבלת הפנייה עד לתום הטיפול המעממוצע היום הזמן ה .תעלההשירות לציבור  רמתש

 

התלונות  .עבודה מסודרההליך היום תהליך הטיפול בתלונות הציבור נבנה והתמסד באופן מסודר ושיטתי. 

שהוא פרי איסוף כלל  ,שנתי דוחבתום כל שנת עבודה מתפרסם , ואחר הטיפול בהן נרשמות ונעשה מעקב

 2017לשנת  דוחעיבודם וניתוחם לשם הסקת מסקנות והמלצות לשיפור הליקויים. הוהנתונים על התלונות 

  :משרת שלוש מטרות עיקריות

 והיחידותהנושאים  – כל התלונות שהתקבלו הצגת מצב סך. 

 ולשיפור. גזירת המלצות תפעוליות לתיקון ליקויים  

  .סימון מוקדי בעיות לגיבוש סיוע נקודתי בפתרון בעיות 

עם כניסת המערכת ליחידות המשרד בתחילת שנת  .תלונות רבות הופקו לקחים ברמה אישית וארגוניתמ

על שמתווה את מדיניות הטיפול המשרדית בתלונות במטה ובמחוזות, מדריך -היווה האגף גורם 2017

 את הגורמים המטפלים ופועל להאחדה גבוהה ככל שניתן בדרכי הטיפול ובהסקת מסקנות.
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 מתחלק לשלושה חלקים עיקריים:פניות הציבור תחום 
 

 :תלונות  

לכאורה או ללא סמכות חוקית או בניגוד  בלתי חוקיתהימנעות מפעולה ל או לפעולה בקשרה יפני

 למחויבות הארגון או לנוהלי הארגון.

 :פניות 

 שירות, מידע, סיוע, ערעור על החלטה.קבל בקשה ל

 :בקשה לפי חוק חופש המידע 

ותושב לקבל מידע מרשות זכותו של כל אזרח שקובע  1998-חוק חופש המידע התשנ"ח

ציבורית בכפוף לסייגים שפורטו בו. הסייגים נועדו לאזן בין חופש המידע לבין זכויות ואינטרסים 

 .דומהסודות מקצועיים ומסחריים וכ או טחון המדינה, שמירת הפרטיותיכגון ב

 

 :נתונים

  מןאלפי פניות, תלונות ובקשות המגיעות למשרד  לעבכל שנה  הפניות הציבור משיביחידת 

מבקר מעמותות, מגופים ציבוריים, מ, המשרדי ממשלמקהל המבקרים, מהציבור הרחב, 

 ועוד. ,לשכת השר להגנת הסביבהמכנסת ישראל, בוועדת פניות הציבור מהמדינה, 

  כמחצית מהפניות פניות, תלונות, הצעות ובקשות לקבלת מידע.  2,500-התקבלו כ 2017בשנת

עוסקות בשירות, בבטיחות ובבקשות למיניהן, ויותר משליש הן שאלות, רעיונות והצעות 

 בנושאים ערכיים.

 מהפניות שהתקבלו הגיעו  70%-השנה חלה עלייה גדולה בבקשות לפי חוק חופש המידע. כ

נמצא שהן  מן התלונות 10%-בטלפון. לגבי כ 30%-דואר אלקטרוני(, וכבפקס, בדואר, בבכתב )

 מוצדקות.
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29%

12%

23%

6%

12%

18%
תכנון מורשת ונוף אחר

תכנון מורשת ונוף ארכיאולוגיה

תכנון מורשת ונוף הכרזות

תכנון מורשת ונוף מקרקעין

תכנון מורשת ונוף פיתוח

תכנון מורשת ונוף שימור

 מחוזות(ובמטה במידע )לקבלת התקבלו פניות/תלונות/בקשות  שעליהםהנושאים העיקריים 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46%

10%

3%

6%
1%

18%

13%

3%

אחר אחר אחר אירועים

אחר ביטוח אחר הדרכה

אחר הנצחה אחר הצעה

אחר מכרזים אחר מתנדבים

13%

19%

10%

8%

46%

4%
אכיפה ופיקוח אחר

קנסות/ אכיפה ופיקוח דוחות 

אכיפה ופיקוח היתרים

חופים/ אכיפה ופיקוח ים 

אכיפה ופיקוח צייד

אכיפה ופיקוח שירות
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3%
1% 4%

7%

30%

11%
7%

37%

חווית ביקור בגנים ובשמורות אחר

חווית ביקור בגנים ובשמורות אתר אינטרנט

חווית ביקור בגנים ובשמורות בטיחות

חווית ביקור בגנים ובשמורות הצעה לשיפור

חווית ביקור בגנים ובשמורות מנוי מטמון

חווית ביקור בגנים ובשמורות מרכזי שרות

חווית ביקור בגנים ובשמורות משוב חיובי

חווית ביקור בגנים ובשמורות פגיעה בחווית הביקור

30%

2%
12%

21%

2%

5%

28%

ערכי טבע מוגנים אחר/חיות בר

ערכי טבע מוגנים חזירים/חיות בר

ערכי טבע מוגנים נחשים/חיות בר

ערכי טבע מוגנים ציפורים/חיות בר

ערכי טבע מוגנים צמחים/חיות בר

ערכי טבע מוגנים שפנים/חיות בר

ערכי טבע מוגנים תנים/חיות בר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

14%

6%

61%

19%
מדע אחר

מדע מחקרים וסקרים

מדע מידע מדעי

מדע נתונים
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 חופש מידע

מהעשייה הנוגעת לשיתוף הציבור א חלק ויישום הוראות חוק חופש המידע על ידי רשות הטבע והגנים ה

 עלייה במודעותה עקבהתאפיינו במורכבות רבה  2017. הבקשות לקבלת מידע בשנת וולקידום מודעות

הרשות לאתר האינטרנטי של היחידה  כדי לענות על הדרישה הצטרפהו לקבל מידע. הגדל שלצורך בו הציבור

יום  30תוך בנענו  רובן, בקשות 53והגנים הוגשו לרשות הטבע  2017בשנת  הממשלתית לחופש המידע.

 מעת קבלת הפנייה. 

 
 פירוט הטיפול בבקשות:

 

 מספר 

 44 הרשות מסרה את המידע המבוקש בהתאם לחוק

הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע מסיבות 
 המנומקות בסעיפי החוק

7 

 1 שלום אגרהת-איהטיפול בבקשה הופסק בשל 

 1 מטעמים הנוגעים לפונההטיפול בבקשה הופסק 

הטיפול בבקשה טרם הסתיים )הבקשה נענתה אולם 
 לא נסגרה( דרש עוד נתונים ולכן הבקשההמבקש 

- 

 53 סה"כ
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 התפלגות מקור התלונות
 

 בעלי דין :

פעמי או  -נוגעות על פי רוב לאירוע חד ובעלי דין ובאי כוחם. תלונות מגורמים אללקוחות המערכת הם 

 התקבלו עשרות פניות. 2017. בשנת להתנהלות המערכת או מי מעובדיה. אנו עורכים בדיקה ומשיבים למלין

 

 לונות הציבור במשרד מבקר המדינה:נציבות ת

 הן אופייןשבבעלי דין ועל כן טבעי מתלונות מגיעות לנציבות הטיפולנו. תחום נו תלונות שבילאהנציבות מפנה 

לסוגיות עקרוניות בקשר עמדתה של הרשות  מסור אתלתלונות המתוארות לעיל. לעיתים אנו נדרשים ל ותדומ

 נהלים.לשירות ולאכיפה, ל נוגעותשהתקבלו עשרות תלונות  2017התלונה בנציבות. בשנת  שעולות בבירור

 

 משרד להגנת הסביבה:ה

מחלקת פניות הציבור במשרד להגנת הסביבה ונוגעות לרשות לתלונות שמגיעות לידי השר להגנת הסביבה או 

וברוב המקרים  ,למלין ישירות הפניות הציבור משיביחידת . בדרך כלל הטבע והגנים מועברות לטיפולנו

  התקבלו עשרות פניות. 2017בשנת   .תשובתו למשרד להגנת הסביבהשל העתק  המעביר

 

 מכתבי תודה:

מטה האנו מודים לכל עובדי  התקבלו עשרות מכתבי תודה. 2017בשנת  .פניות יש גם מכתבי תודה והערכהב
ערכי הטבע, ושיקום המגוון הביולוגי על הגנה ועל  ,שמירה ושוקדים עלעושים את עבודתם נאמנה השטח הו

 הלאומיים, בשמורות הטבע ובשטחים הפתוחים.המורשת והנוף האופייניים לישראל בגנים שמירת וכן על 
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 אגף תקשוב 
 ומערכות מידע 
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  SAVEטבע תוכנית .1

 רקע

התבססה על ו 2014-שנתית שגובשה ב-נמשך יישומה של אסטרטגיית המחשוב הרב 2017בשנת 

-מערכת התחזוקה עצמאית של על פיתוח מערכות ייעודיות ועל אינטגרציה של תוכנות מדף מותאמות, 

Priority ERP . 

התאמה והטמעה של מערכות מדף של ספקים שזכו בהליכי  במשימותיו:אגף תקשוב ומערכות מידע המשיך 

ותחזוקת המערכות שהחלו  ,מכרז, פיתוח עצמאי של יישומים באמצעות כלי התשתית שנבחרו בשנים קודמות

 לפעול. 

 פרויקט האינטגרציה

 תחזוקת מערכות

רכי וומערכות מידע אחראי לתחזוקת המערכות שהעלה לאוויר ולהמשך פיתוחן בהתאם לצאגף תקשוב 

 :הארגון

o מערכת לניהול פרויקטים הנדסיים של רמדור: 

 .ספק המערכת עםקשר שוטף  •

 .ובקרה מעקב אחר פעילות התחזוקה של המערכת •

 .ניהול דרישות לשינויים ולשיפורים במערכת •

 .מערכת רמדור למערכת פריוריטי תחזוקה וייצוב של הממשקים בין •

o שכר-םמערכת שכר, משאבי אנוש ונוכחות של מל 

 ספק המערכת. עםקשר שוטף  •

 טרם עלו לאוויר.שהעבודה לפיתוח מודולים בתכולת הפרויקט  תוכניתניהול  •

 .ובקרה מעקב אחר פעילות התחזוקה של המערכת •

 תחזוקת ממשקים בין מערכת משא"ן לפריוריטי. •

 היגוי עיתיות.ועדות כינוס  •

 מכרזי מערכות מדף

אגף תקשוב ומערכות מידע בשנים קודמות )בסיועה של חברת הייעוץ מטאור(, החלו  לבעקבות הליכי מכרז ש

  :היקף להקמת מערכות מידע המבוססות על מוצרי מדף, כמפורט להלן שני פרויקטים רחבי 2016-ב
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o מערכת לניהול נכסים וסקר נכסים: 

שלב תחזוקה והמשך הטמעה. סקר היא עתה בו 2017-לניהול נכסי הרשות עלתה לאוויר במערכת המידע 

 בתום הסקר הספק ייצורמוזנים למערכת ונשמרים בה.  ונתוניו 2018יסתיים ברבעון הראשון של  הנכסים

 עם מערכת ניהול הנכסים. GIS-אפשר קישור מערכת היתשכבה גיאוגרפית של נכסי הרשות ו

o  ומערכת לניהול מכירותמערכת קופות: 

במהלך השנה הוחלפה מערכת הקופות הארגונית. כל הקופות בכל אתרי הרשות עברו ממערכת וריפון 

במכרז להקמת מערכת המכירות. לצד כל קופה הותקן מסופון אשראי  הזוכהלמערכת של חברת אידאה, 

 . PCIכמתחייב מתקן 

מחשוב מחדש של מוקד המנויים והקמת אתר מכירות אינטרנטי חדש,  :אופיין שלב ב' של הפרויקט כמו כן

. המערכת תעלה לאוויר בשלבים בחציון ומוצריהם שהרשות מספקת לל השירותיםספק את הדרישות לכשי

 .2018הראשון של 

o אתר אינטרנט תדמיתי: 

הוחלט  ,תי החדשאתר האינטרנט המכיר שמציע ניצול משאביםבעקב התיישנות אתר האינטרנט של הרשות ו

ספק את צורכי הרשות היום יכולה לשלפתח אתר אינטרנט רשותי )תדמיתי( חדש בטכנולוגיה מתקדמת 

 .2018לעלות לאוויר ברבעון הראשון של  תוכנן. האתר מובעתיד

o מערכת מידע ללשכה המשפטית  : 

 מערכת "משפטית" של חברת משיג לשימוש עובדי הלשכה המשפטית.הוטמעה 

o אפליקציית איש השטח: 

פקח, הפועלת ברשות -בחינה של פתרונות אפשריים הוחלט להמשיך להשתמש בתוכנת סייברעוד לאחר 

 .2018-ב שלישיהשדרגה לגרסה חדשה ומתקדמת. סיום הפרויקט מתוכנן לרבעון לשנים, ו 8-ר מתיו

 פיתוחים עצמאיים

אגף תקשוב  המשיך של מערכות קיימות תןותחזוק ןלהקמה של מערכות ייעודיות חדשות ולהמשך פיתוח

  :התקשרויות לקבלת שירותי פיתוח ותחזוקה מספקים חיצוניים, כמפורט להלןלעמוד בומערכות מידע 

o אתר אינטרנט:   

עדיפות של חטיבת הדרישות וסדרי הפעילויות תחזוקה עפ"י בפיתוחים ועסקה חברת מלם ב 2017בשנת 

 אתר חדש )כמפורט לעיל(.בחלף ויהואיל והאתר  מתמצומצהייתה קהל וקהילה. הפעילות 
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o  מערכתPriority ERP לניהול כספים, תקציבים ומלאי: 

במערכת  השנה הוכנסו FBCהסתייעות במפתחים של חברת בבאמצעות שתי מיישמות של הרשות ו

עדיפות של חטיבת הדרישות וסדרי הפיתוחים חדשים, שינויים ושיפורים עפ"י  פיננסית של הרשות-הלוגיסטית

 פותח והופעל מנגנון המוודא התנהלות בהתאם לחוק חובת המכרזים. למשלכספים ומנהל. 

o פורטל המדיה:   

פורטל המדיה שפותח עבור אגף ההסברה, אגף השיווק ואגף הדוברות. הפורטל משמש תוחזק במהלך השנה 

ועוד. הפורטל משמש את היחידות בהתאם  ,הארץ", סרטוניםלאחסון ולאחזור של תמונות, גיליונות "בשביל 

 רכיהן.ולצ

o מערכת תיקי חקירה לחטיבת אכיפה: 

פעילויות תחזוקה והמשך פיתוח עבור מערכת תיקי חקירה )"כוורת"(, הפועלת במטה ובמחוזות  נעשוהשנה 

 הרשות.

o מערכת היתרים: 

בקשות להיתרים במגוון נושאים. הפורטל נגיש מטפל ב, 2016פורטל ההיתרים של הרשות, שהופעל בסוף 

עובדי חטיבת  ולידיארגונית )"צופית"( -מתוך אתר האינטרנט של הרשות והבקשות מועברות למערכת פנים

 האכיפה.

לא צלחה, והמערכת פעלה  אך נהשגרסת מערכת גדולה הייתה אמורה לעלות לאוויר ברבעון האחרון של ה

. אפיון ופיתוח 2018 של ראשוןה. גרסה מתקנת מתוכננת להשתחרר ברבעון באופן חלקי בלבד עד סוף השנה

 .2018להסתיים בשנת  ניםשאר ההיתרים מתוכנ

o מערכת למתן רישיון ציד: 

הישענות על מנגנונים בלרישיון ציד.  מהציבור פתרון מהיר לקליטת בקשות לספקבמהלך השנה עלה הצורך 

בשלבים, בהתאם ללו"ז שמכתיבות התקנות החדשות  מומשא יוהודומים במערכת "צופית" הוגדר פתרון 

 .2018ו במהלך שמומבהתאם ללו"ז. השלבים הבאים יש מומיבנושא. השלב הראשון 

o הפורטל הארגוני:  

"פורטבע". הפורטל הוקם בסביבת  – הארגוני של הרשותעלה לאוויר הפורטל  2017ברבעון השלישי של 

SharePoint מערכת למידה  גם תמומש בוו 2018 -חברת מלם. הטמעת הפורטל והרחבתו תימשך ב על ידי

 (.LMSארגונית )

o מערכת לניהול מסמכי ועדת המכרזים:  

מערכת "כלנית" לניהול מסמכים הקשורים בתהליכי  שללות תחזוקה והמשך פיתוח וו פענעשבמהלך השנה 

 .Know-Edgeתחה חברת יהמערכת פאת העבודה של ועדת המכרזים. 
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o מערכת לטיפול בפניות ציבור: 

. המערכת Dynamics CRMהוקמה והופעלה מערכת לטיפול בפניות ציבור, הפועלת בסביבת  2017-ב

 ונים בדוא"ל.פובות למסייעת בניתוב הפניות אל גורמי הרשות ושולחת תש

o יישום גיאוגרפי לניהול גנים ושמורות: 

הושלמה הקמתה של מערכת מידע לניהול הגנים והשמורות עבור יחידת המקרקעין בחטיבת מור"ן.  2017-ב

עבודתה באופן מקצועי, איכותי  את ליחידה לבצע תנתונים משכבות לבסיס נתונים ומאפשרהמערכת מסבה 

הן מבחינת תדירות ההפצה והן  והשתפר מאוד ומבוקר. מנגנון ההפצה של נתוני הגנים והשמורות שודרג

 תחה חברת טלדור.יהמערכת פאת מבחינת איכות הנתונים. 

o  מערכתBI: 

קופות סנס( וקושרה גם למערכת תיקי חקירה ולמערכת ה-)קליק BI-במהלך השנה הורחבה מערכת ה

 .2018במהלך  יעשומודולים נוספים יעוד החדשה. אפיון והקמה של 

2. GIS – מערכות מידע גיאוגרפיות 

 רקע

מטפל ו GIS-מרכז מידע גיאוגרפי אקולוגי משמש גורם מקצועי מרכזי לעבודות המתבססות על טכנולוגיית ה

עוגנים  כמהעבודת היחידה מורכבת מ. הואכיפ תתכנוני ה, גיאוגרפיהלמידע מרחבי בנושאי אקולוגינוגע בכל ה

ניתוח נתונים, תוכנה וחומרה, פיתוח יישומים, קביעת סטנדרטים בובעיבוד עיקריים: ניהול מידע, מומחיות 

 הדרכה ותמיכה.ו

 GovMapארגוני ומערכת  GISשרת 

  נמשכו התחזוקה והפיתוח של מערכת  2017בשנתGovMap המערכת משמשת את כלל עובדי .

ומספקת יישומים  ,ארגוני-, מאפשרת גישה נוחה ויעילה למידע הגיאוגרפיפתשוטה ודתםעבהרשות ב

 ייעודיים שפותחו עבור הרשות.

  פותחוservices  ה הפצה במסגרת פיילוט.נעשתתחנות מרוחקות.  עםהמאפשרים עבודה 

 בוצע מעבר של תחנות ה-GIS  והוטמעוהוקם שרת נתונים מרכזי  עםהפזורות ברחבי הרשות לעבודה 

 מערך אחסון במטה ובמחוזות.

 ארגוני לצפייה ולעדכון מהמחוזות.-הוקם בסיס נתונים גיאוגרפי 

  הותקןWeb Portal  שלESRI שרת ה לע-ArcGISserver .לשם בחינתו 
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 מערכות גיאוגרפיות במחשבים נייחים וניידים

דאגה להמשך פעילות תקינה של המערכות הגיאוגרפיות המותקנות ביחידות הארגון. במהלך  GIS-יחידת ה

 משתמשים מומחים הזקוקים להם.לרישיונות עוד השנה נרכשו 

 מערכות גיאוגרפיות במחשבי כף יד

, בעלי רכיב TRIMBLEשל חברת  NOMADיומי במחשבי כף יד מסוג -בסיירת הירוקה נמשך השימוש היום

GPS  יחידת במהלך השנה תמכה זה. מסוג יש מכשיר לכל פקח בסיירת ותוכנה גיאוגרפית מותאמת, וכיום

 ייעודי להצגת אורתופוטו. יישומוןבמשתמשים הן בפתרון בעיות והן במידע וב GIS-ה

 מידע גיאוגרפי

עודכנו שכבות דכן חלק ממידע הבסיס במערכות הגיאוגרפיות בארגון. בעדכונים השוטפים וע 2017בשנת 

ך השנה, עם התקדמות תהליכי ההכרזה. נמשך קשר טוב עם פורום שבמ מספר השמורות והגנים פעמים

 שבא עדכון מידעמהשנה גדל ועודכן בסיס הנתונים הגיאוגרפיים הזמין  ובמשך תכנוני-המידע הגיאוגרפי

 מגופים השותפים בפורום ומיחידות הרשות. 

מידע ממסד הנתונים והעבירה מידע גיאוגרפי קבלת בבקשות לטיפלה במהלך השנה  GIS-יחידת ה

לסקרים אקולוגיים,  . כמו כן היא מסרה מידעמשתפת פעולהעימם היחידה שהגיאוגרפי לגופים ולרשויות 

 רשות.ללמתכננים המכינים פרוגרמות ולחוקרים ולתלמידי מחקר באוניברסיטאות, 

 תשתיות ותקשורת.  3

 סקרי אבטחת מידע

בעקבות סקר אבטחת מידע באתר מצדה וסקר בכלל הרשות נמשך אפיון הפתרונות וגיבוש המענה לבעיות 

 .2018-ויימשך ב 2017לו. מימוש הפתרונות בוצע חלקית בשנת עש

 תמיכה ותחזוקה

 ציבור מבקשי מקריאות  בהןקריאות שירות,  16,092-במהלך השנה טיפל מוקד התמיכה של חברת מלם ב

 .הטכנאים טיפלו בכל היתרמהקריאות ו 76%-המוקד טיפל ב ההיתרים.

 מחשבים ניידים ונייחים בהתאם לצרכים.בשדרוגים שוטפים  נעשו 

 שדרוג תשתיות

שדרוגים, בעיקר עוד מהלך ארגוני לשדרוג תשתיות: שרתים, מנגנוני אבטחת מידע ומערכי אחסון.  נעשה

 .2018 שנתנים לנבהיבטי אבטחת מידע, מתוכ
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 ארגוני באתרים WIFIפריסת 

 העובדים. אתרים לשימוש כמהארגוני ב WIFIהחלה פריסת מערך 

 מערכת קופות.  4

מערכת קופות של חברת החלפת המערכת בהקופות עד  חברת וריפון המשיכה לתחזק את 2017בשנת 

 אידאה. 

  מערכת ניהול ובקרה של חניונים אוטומטיים. 5

מערכת לניהול ולבקרת חניונים בשני אתרי הפיילוט. הופעלו ה המשיכה חברת אפקון לתחזק את 2017בשנת 

עם  יוחלפו הממשקים בחדשים לפי התוכנית יטי.ממשק לקליטת קובץ מנויים וממשק פיננסי מאפקון לפריור

 . 2018הכנסת מערכת המכירות החדשה במהלך 

 2018 ת העבודהלשנ התמקדויות. 6

  פרויקט האינטגרציה

 מכרזי מערכות מדף

o מערכת ניהול פרויקטים: 

 דרישה. לפיהמשך תחזוקת המערכת ופיתוח שו"שים  •

 BizTalk-המשך תחזוקת הממשקים בין מערכת רמדור למערכת הפריוריטי באמצעות ה •

 ופיתוח ממשקים ישירים בין פריוריטי לרמדור.

 ברשות. אחרותבחינת הרחבה של מודול מכרזים לשימוש יחידות  •

 בחינת הטמעת מודול ניהול משימות של פרויקטים. •

o מערכת משאבי אנוש, שכר ונוכחות: 

 סיום הטמעה של מודולים, תהליכים ונושאים שטרם יושמו במערכת משאבי אנוש.  •

-)קופות, טלפונים קוויים( לדיווח נוכחות כלל אחריםהפעלת שעוני נוכחות חכמים ואמצעים  •

 ארגוני.

o מערכת ניהול נכסים וסקר נכסים: 

 המידע.תהליכים במערכת של המשך הטמעה ומימוש  •

 סיום סקר הנכסים בהתאם לדרישות המכרז. •

 הקמת שכבה גיאוגרפית של נכסי הרשות שנסקרו. •

o מערכת לניהול מכירות: 

 סיום הקמת המערכת החדשה. •
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o מערכת מידע ללשכה המשפטית: 

 המשך הטמעת המערכת. •

o איש השטח יישומון: 

 פקח וחיבורה למערכות הארגוניות הרלוונטיות. -סייבריישומון שדרוג  •

 פיתוחים עצמאיים

o אתר האינטרנט:   

 תחזוקת אתר האינטרנט התדמיתי החדש ובחינת הרחבתו. •

o פורטל המדיה:   

 המשך תחזוקת פורטל המדיה עבור הסברה, שיווק ודוברות. •

o  מערכתPriority ERP לניהול כספים, תקציבים ומלאי: 

 .למנהעדיפות של חטיבת הההמשך פיתוח ותחזוקה עפ"י דרישות וסדרי  •

 המשך אפיון ופיתוח ממשקים למערכות מידע חדשות. •

 פריסת המערכת באתרי הרשות לשימוש מנהלי האתרים. •

o  החלפת מערכותAccess לחטיבת אכיפה ולסיירת הירוקה: 

 .GIS-המשך תחזוקת גרסאות למערכת תיקי חקירה, פיתוח ממשק למערכת ה •

 הרשות.תחזוקה והמשך פיתוח של פורטל ההיתרים באתר האינטרנט של  •

 המשך אפיון ופיתוח מערכת היתרים. •

 בחינת שדרוג מערכת אקסס עבור הסיירת הירוקה. •

o הפורטל הארגוני: 

 המשך הטמעה והרחבה של הפורטל הארגוני.  •

o מערכת לניהול מסמכי ועדת המכרזים: 

 הטמעה, תחזוקה והמשך פיתוח המערכת.  •

o יישום גיאוגרפי לניהול גנים ושמורות: 

 המערכת. הטמעה ותחזוקה של •

o בניית מנגנון אינטגרציה: 

 הקמת הפתרון למימוש אינטגרציה בין כלל המערכות בארגון. •

 

 

 

 



 

 

 

201
104 

GIS - מערכות מידע גיאוגרפיות 

 תחנות מרוחקות. בתיאום עםשיאפשרו עבודה  servicesהפצה רחבה של  •

 וכן ,שרת נתונים מרכזי מתואמת עםהפזורות ברחבי הרשות לעבודה  GIS-המשך מעבר תחנות ה •

 הקמה והטמעה של מערך אחסון במטה ובמחוזות.

 תכנוני.-הוספה ועדכון של שכבות מידע מתוך הפורום למידע גיאוגרפי •

בהתאם לניסיון    GOVMAPהארגוני מבוסס GIS-תחזוקה, שיפור והמשך פיתוח של אתר ה •

 המצטבר ולתגובות המשתמשים, ושילובו במערכות אחרות ברשות.

 דות בארגון המידע הגיאוגרפי.סיוע למחוזות וליחי •

 במחוזות. GIS-העמקת הידע המקצועי ביחידה ואצל מובילי ה •

 המשך מיסוד שיטות עבודה בכלי חישה מרחוק. •

 הכנת תשתית מידע וכלים גיאוגרפיים לשימוש מערכת איש השטח. •

 תשתיות ותקשורת

 מנגנוני אבטחת מידע. עיקר שלהמשך שדרוג תשתיות, ב •

 המשך שיפור תשתית התקשורת.הסיבים האופטיים להרחבה של פריסת  •

 מימוש מסקנות מסקרי אבטחת מידע. •

 ארגוני באתרים. WIFIהמשך פריסת  •

 מערכת ניהול ובקרת חניונים

 הפעלת ממשק חדש למערכת הפיננסית של הרשות ולמערכת המכירות החדשה.

 מערכת פניות ציבור

 ציבור.מערכת לטיפול בפניות הההמשך הטמעה ותחזוקה של 

 ניהול הזמנות לחניוני לילה

 ביטול המערכת והחלפתה במערכת המכירות החדשה.

 BIמערכת 

 מערכת המכירות.במערכת משא"ן וב BI-הטמעת מערכת ה •

 למנהלים. Dashboardהקמת  •
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  אגף דוברות 
  



 

 

 

201
106 

 תחומי העיסוק

  עיתונאים וערוצי תקשורת בזירה  עםריכוז הדוברות ויחסי הציבור ברשות הטבע והגנים. עבודה

 לאומית.-ביןהארצית וההמקומית, 

  מטרות שלושת האגפים ש כדיההסברה ברשות אגף אגף השיווק ו בתיאום עםעבודה צמודה ושוטפת

 עבודת הרשות. על מסר אחיד וחזק ויעבירומקשה אחת  יהיו

  מדע וסביבה, פיקוח  ם אלו:העשייה הנרחבת ברשות בתחומי עלהפצת הודעות יזומות לתקשורת

בכל שעות היממה כדי לענות זמינות  כמו כן, וקהל וקהילהוואכיפה, ארכיאולוגיה, מורשת ונוף, תיירות 

 בהם הרשות עוסקת.ששלל נושאים על שאילתות מערוצי התקשורת על 

 הרשות מגוון תחומי  הפצתראייה אסטרטגית של בבתקשורת כאייטמים עיתונאיים  הקידום שיווק והסבר

 קהל הרחב.ל יהופעילויות

  שמורות הטבע וחיות הבר במדינת ישראל.ושל  הגנים הלאומיים של תמונות ובוניהול ארכיון תמונות 

  יםפועל שעימםגורמי המפתח  בקרביצירת שפה תקשורתית אחידה ברשות במטרה לחזק את המותג 

 הרשות והציבור כולו. 

  שאים הקשורים לעבודת הרשות, לרבות חיזוק נוגע לנובתאי כתבים בארץ ובחו"ל  עםחיזוק הקשר

 .הקשר ושיתוף הפעולה עם דוברי ארגונים משיקים לפעילות הרשות

 עובדי הארגוןלייעוץ והכוונה תקשורתית למנהלים ו. 

 

  2017שנת בפרסומים מרכזיים 

פתוחים וקידום נושאי ליבה אסטרטגיים: מינים בסכנת הכחדה ושיקום בתי גידול, שמירה על שטחים 

הכרזת גנים לאומיים ושמורות טבע, תיירות באתרי הרשות, פיקוח ואכיפה לרבות הקמת מערך מודיעין 

 .ופיקוח ימי, פעילות מתנדבים ברשות

  בהם המוני מטיילים ש ,חגי ישראלבך השנה לרבות שקידום פעילויות הרשות בשמורות ובגנים במ

 .הלאומייםהגנים את פוקדים את שמורות הטבע ו

  מניעת התפשטות מחלת הכלבת בצפון וחשיבות הסניטציהלפעילות הרשות  לשקידום תקשורתי ,

 ותמיכה.

 ותמיכה. – תנים, זאבים וחזירי בר –חיות בר במרחב העירוני  על מענה תקשורתי 

  זרימת שפכים תעשייתיים לתוך הנחל עקבאסון הזיהום בנחל אשלים  עלמענה תקשורתי. 

  ושיווק: יום בתי גידול לחים, שבוע אדם וים, שבוע מורשת, פתיחת אתרים  ההסברעם ולה שיתופי פע

  .חדשים והנגשת אתרים

 הכרזה על שמורות וגנים לאומיים חדשים ופעולות לשימור אתרים. 

 .קידום תקשורתי שוטף של פעילויות קהילה, מתנדבים ואכיפה 

 הכרזת שמורות ימיות, פיקוח ימי ודיג :קידום תחום הים ברשות. 

 תקנות ציידים חדשות והקמת פרסום צמצום הציד הלא חוקי והחרפת הענישה, : פעילויות פיקוח ואכיפה

 יחידת מודיעין לייעול פעילויות האכיפה והפיקוח.
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