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"בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון,
נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן,

ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן,
וכל מה שבראתי בשבילך בראתי,

תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי
שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך"

(קהלת רבה)



הדו"ח השנתי אשר מוגש לכם בהתאם לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע ממחיש 
על  לשמור  במאמץ  והגנים  הטבע  רשות  ידי  על  המושקעת  הרבה  העבודה  את 
הטבע,  הנוף והמורשת במדינה וזאת תוך לחצי פיתוח רבים.  צפיפות האוכלוסין 
והתשתיות במדינה לא מאפשרים לנו” לתת לטבע לעשות את שלו ”ואנו חייבים 
לעקוב אחרי התהליכים השונים, להתערב היכן שצריך ולמצוא את דרך המלך בין 
וייהנו ממנה תושבי המדינה,  התיירים  ניכרת בשטח  שימור לפיתוח.  עבודתנו 

הפוקדים אותה וכן הדורות הבאים.

ארוכי  תהליכים  ביטוי  לידי  באים  איך  רואים  הנוכחי,  הדו"ח  שנת   ,2015 בשנת 
טווח שהחלו בשנים האחרונות נושא השימור והמורשת קפץ מדרגה בזכות צוותי 
איכות  האכיפה,  את  להגביר  מנת  על  מהלכים  הבשילו  מורשת,  וממוני  שימור 
כי  מאמין  ואני  בשטח  כבר  ניכרים  אלו  שינויים  תוצאות  הטבע.  שמירת  והיקף 

בשנה הבאה ילכו ויתעצמו. 

באופן טבעי הפעולות שלנו הינן ארוכות טווח, כיוון שרק כך נצליח בשינוי אמיתי 
להתמקד  המשכנו  האחרונה  בשנה  לכן  בארץ.  והמורשת  הנוף  הטבע  מצב  של 
בנושאי שימור ומורשת, הגנה על השטחים הפתוחים, וחיזוק הקשר עם הקהילות 

השונות.

מהלך   ,2015 במהלך  שקרה  דרום  מחוז  עם  אילת  מחוז  איחוד  את  לציין  חשוב 
שהביא לחיזוק וייעול הטיפוח באזור הערבה ואילת , אזור אשר יש עליו איומים 
רבים של לחצי תשתיות בעיקר וחיבורו עם מחוז דרום מאפשר טיפול טוב יותר 
בקרובות  בשנים  הצפויים  האתגרים  עם  יותר  נכונה  והתמודדות  אלו  באיומים 

באזור זה.

חשוב לציין כי ישנם תחומים רבים בהם ניתן להגיע להישגים גדולים יותר במידה 
ויתנו לנו המשאבים הנדרשים. 

אני רוצה להודות בהזדמנות זו לכל השותפים בעשייה שלנו ולקוות ולאחל המשך 
שיתוף פעולה לרווחת הערכים הנפלאים הפזורים ברחבי הארץ ולרווחת תושבי 

המדינה ומבקריה.

                בברכה,

         שאול גולדשטיין  
                         מנכ”ל רשות הטבע והגנים
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תחומי אחריות הרשות
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים הינה תאגיד סטטוטורי שהוקם בשנת 
1998 ב"חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח 
- 1998". חוק זה איחד את רשות שמורות הטבע ורשות הגנים הלאומיים לרשות 

אחת- הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים. 

הרשות מופקדת מכוח חוק זה על ניהולם והחזקתם של שמורות הטבע והגנים 
הלאומיים וכן על הגנת ערכי הטבע, הנוף והמורשת.

הבר,  חיית  להגנת  "החוק  מכח  הבר  חיית  הגנת  על  הרשות  מופקדת  בנוסף, 
התשט"ו- 1955". אנו פועלים מכח חוק זה בנושאים כמו פקוח ציד, היתרי סחר 

והחזקה בחיות בר וכד'.

השר הממונה על הרשות הוא השר להגנת הסביבה. 

בהמלצת  ידי הממשלה  על  הממונה  חברים,  עשר  המונה תשעה  מליאה  לרשות 
השר להגנת הסביבה שאף ממנה את יו"ר המליאה מבין חבריה.  תפקיד המליאה 

לקבוע את מדיניותה הכללית של הרשות ואת קווי פעולתה. 

הממשלה, על פי הצעת השר להגנת הסביבה, ממנה את מנהל הרשות האחראי 
גוף  המהווה  הרשות,  של  השוטף  ולניהולה  המליאה  והנחיות  החלטות  לביצוע 
לאומי, מקצועי ומוביל בנושא שמירת הטבע הנוף והמורשת בישראל והעוסקת 

בשימור, הגנה ושיקום המגוון הביולוגי , בתי גדול, מיני החי והצומח. 

הרשות מנהלת כ-530 גנים לאומיים ושמורות טבע )מוכרזים, מאושרים ומוצעים( 
המשתרעים על שטח של כ – 6 מיליון דונם, מתוכם 65 אתרים מוסדרים בתשלום 
ומארחת מידי שנה כ- 8 מליון מבקרים  באתרים אלו ועוד מספר דומה בשטחים 

הפתוחים- כולל תלמידים, בני נוער וחיילים רבים.



20
15

8 | דין חשבון - רשות הטבע והגנים

מבנה ארגוני
ברשות כ- 1500 עובדים מתוכם כ-700 קבועים והשאר עובדים עונתיים, ויומיים 

בנוסף ישנם  עוד כמה מאות מתנדבים ומדריכים. 

בארבעה  פועלת  הרשות  וכיום  דרום  מחוז  עם  אילת  מחוז  אוחד   2015 במהלך 
מחוזות: 

מחוז הצפון משתרע מהר חרמון בצפון ועד נחל חדרה וגבול יו"ש בדרום.. 1
מחוז המרכז משתרע מנחל חדרה וצומת עירון בצפון ועד בית קמה . 2

בדרום, גבול יו"ש במזרח.
 מחוז יו"ש בו אנו זרוע של המינהל האזרחי דרך קמ"ט שמורות טבע . 3

וגנים.
 מחוז הדרום משתרע בצפונו מגבול רצועת עזה, בית קמה, לאורך גבול . 4

 יו"ש, כביש 40 עד מפרץ אילת, גבול ירדן במזרח וגבול מצרים במערב עד 
סיני.

מחוז אילת משתרע מנחל פארן בצפון, מפרץ אילת בדרום, גבול ירדן . 5
במזרח ועד סיני מערב.

כיון שהאיחוד נעשה בחלקה האחרון של 2015 בדוח זה עדיין התייחסנו למחוז 
אילת במחוז בפני עצמו.

יחידה נוספת היא היחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים (הסיירת הירוקה) שהוקמה 
בשנת 1976, לשמירה על קרקעות המדינה בשטחים הפתוחים מפני פולשים ומשיגי 
קיימת  וקרן  ישראל  מקרקעי  מינהל  הביטחון,  החקלאות,  משרדי  מטעם  גבול, 
לישראל, כאשר ועדת מנכ"לים בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה מתאמת בין 

המשרדים השונים. הסיירת מונה כ-50 עובדים.

יחידת  היא  הסביבה  להגנת  המשרד  לבקשת  שהוקמה  נוספת  סמך   יחידת 
של  ומעבר  סביבתיים  חוקים  על  בפקוח  יו"ש  במעברי  הנמצאת   "דוד" 

ערכי טבע, וכן פועלת בסיוע לפיקוח רט"ג 20% מזמנה. 

לרשות חמש חטיבות מטה: 

היחידה הסביבה,  אגף  האקולוגיה,  אגף  את  הכוללת  המדע  חטיבת   .1 
ומדור  רעלים  ניטור  מדור  נחלים,  ניטור  מדור  את  הכוללת  הסביבתית    

איכות מים, אגף מערכות המידע, ולשכת המדען הראשי.  



אגף  והאכיפה,  הפיקוח  מאגף  מורכבת  ולאכיפה  לפיקוח  החטיבה   .2 
החקירות ומודיעין, אגף הסדרת הסחר, אגף בטחון, בטיחות וכיבוי אש,    

ויחידת ההיתרים.  

חטיבת מורשת ונוף כוללת את אגף המקרקעין, אגף שימור ופיתוח, אגף   .3 
ארכיאולוגיה ומורשת ואגף תכנון ארצי.  

חטיבת קהל וקהילה כוללת את אגף השיווק, אגף מבקרים, אגף הסברה   .4 
ואגף החינוך וקהילה.   

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

חטיבת משאבי אנוש הכוללת אגף כח אדם ואגף הכשרות וארגון.  .6

יחידות נוספות במטה : 

אגף תקשוב.  .1

לשכה משפטית.  .2

דוברות.  .3

תחום הים.  .4

5.   אגף תכניות עבודה תיאום ובקרה.
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דרכי התקשרות עם רשות הטבע והגנים
טלפון: 02-5005444  מטה הרשות 

כתובת: רשות הטבע והגנים,     
רח' עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 9546303   

למוקד מידע והזמנות לטיולים חייגו באותיות *בטבע  3639*

בנוסף, ניתן ליצור קשר במחוזות:
טלפון: 04-6522167 פקס: 04-6420312   מחוז צפון     

mz.zafon@npa.org.il :דוא"ל    
גן לאומי מגידו, דואר מגידו   

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

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

mz.yosh@npa.org.il :דוא"ל    
רח' עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 9546303      

לידי מחוז יו"ש   
טלפון: 08-6280404 פקס: 08-6230021   מחוז דרום    

gilad@npa.org.il :דוא"ל    
רח' האבות 19 באר שבע   

 היחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים
טלפון: 02-5006251 פקס: 02-5006259    

Naomi@npa.org.il  :דוא"ל    
רח' עם ועולמו 3 ירושלים   



סיכום פעילות 
חטיבת מדע





מדען ראשי – ד"ר יהושע שקדי

דו"ח זה משקף את הפעולות המרכזיות של חטיבת המדע בשנים האחרונות בכלל 
ובשנת 2015 בפרט. 

חטיבת המדע עוסקת בשמירת טבע. החלק המרכזי בשמירת טבע הוא השגת שטח 
לשימור, ועל תחום זה אחראית ברט"ג חטיבת מור"ן. לאחר שמירה על שטח יש 
לבצע ממשק בשטח, שיבטיח את קיום המטרות לאורך זמן . בישראל, בה השפעת 
האדם גדולה, השמורות קטנות יחסית ולכן השפעת האדם מורגשת כמעט בכל 

מקום, עלינו לבצע ממשק )management( בשמורות הטבע.

כדי  לרט"ג,  מחוץ  וארגונים  גופים  עם  גומלין  ביחסי  רבות  עוסקת  החטיבה 
לקדם את שמירת הטבע בשטחים הפתוחים. יש יחסי גומלין הדוקים עם משרד 
שמורות  קידום  ושקנאים,  קורמורנים  ממשק  )כנרת,  רבים  בנושאים  החקלאות 
מועצות  עם  ועופות(,  בקר  פגרי  ובעיקר של  סניטציה בשטחים חקלאים  ימיות, 
אזוריות, עם חברת החשמל )פגיעה בדורסים(, רשות המים )השבת מים לטבע( 

והמשרד להגנת הסביבה )נושאים רבים(.

חטיבת המדע מסייעת בידי חטיבת מור"ן בקביעת שטחים להם עדיפות לשימור. 
באופן בולט, עוסקת החטיבה בשנים האחרונות יחד עם מור"ן בקידום השמורות 
בפועל  היא  העיכובים  כמות   – הכרזה  לקראת  הנקרה  ראש  )שמורת  הימיות 
"אינסופית"(. כמו כן, מתמקדת החטיבה בבחירת שטחים חשובים לשימור בערבה.

בחנו  זה.  בנושא  רבות  עסקה  החטיבה  עברונה,  בשמורת  הנפט  זיהום  בעקבות 
רחב  פיילוט מסחרי  הזיהום.  לסילוק  לפעולות  ניסיונות של חברות מסחריות   5
לקראת יציאה לדרך. החטיבה בנתה תכנית ניטור ביולוגית לשמורה שיצאה לדרך. 

התכנית רחבה ביותר ומתבצעת על ידי מדענים מהאקדמיה.

הנדסה  של  בהיבט  גם  לחים,  גידול  בתי  של  בשיקום  רבות  עוסקת  החטיבה 
של  ובאישוש  לטבע  מים  של  בתוספת  גידול,  בתי  של  ושיקום  ויצירה  מתאימה 
מינים בסכנה. פרויקטים חשובים במיוחד בתחום זה הם שיקום עינות גבתון )כבר 
מספר שנים(, פרויקט חשוב שילווה אותנו שנים רבות, בעינות צוקים )נחפרו שתי 
בריכות ובריכה שלישית בבניה בימים אלה( ואישוש אוכלוסיות בינון דור )הוכן 

אתר שחרור בתל סהרון וההשבה תתבצע ב-2016(.

בישראל. תכנית  לכל שמורות הטבע  גנרית,  בונה תכנית ממשק אחת,  החטיבה 
שנוכל,  כך  תקשוב,  אגף  בעזרת  מתקדמות,  תקשוב  יכולות  על  תשען  הממשק 
גיאולוגיה,  )אקלים,  הטבע  בשמורות  המצאי  על  מידע  לקבל  כפתור",  "בלחיצת 
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מסלע, קרקע, צומח, חי) וגם על הפעולות שיש לבצע בכל שמורה כדי לקדם את 
שמירת הטבע בה. התכנית הזו תשנה את פני הרשות במעבר מפעולות ספורדיות 
לפעולות מתוכננות טוב יותר כשהדיווח על הפעולות, ההצלחה או הכישלון יהיה 
חלק מידי מהפעילות. העבודה מתקדמת על פי תכנית העבודה. גרסת ראשונה 
עלתה לאוויר כשהכוונה היא להעלות את הגרסה הסופית לאוויר עד סוף 2016. 

הכנסת המידע למערכת תיקח עוד שנתיים (בערך).

חטיבת המדע עוסקת פרטנית גם בטיפול במינים. הטיפול במינים מתחלק לטיפול 
בשנים  ניתן  מיוחד  דגש  מתפרצים.  ובמינים  פולשים  במינים  בסכנה,  במינים 
האחרונות לטיפול בצמחים בסכנת הכחדה. נערכים סקרים ייעודיים, יש תכניות 
לאישוש ולהשבה של מינים שנכחדו מקומית, נבנים גני מקלט לצמחים בסכנה 
באתרים ייעודיים בשמורות טבע ובגנים לאומיים וכן בגנים בוטניים. גם המקלט 
האחרון נפתח בציפורי, ומוקמים גנים במצפה רמון ובנבי סמואל. יש עיסוק נרחב 
גם בבעלי חיים, והבולטים הם השקנאי המצוי, בינון דור, קטה, נשר, רחם, עיטים, 
לוטרה (הרשימה ארוכה הרבה יותר). בשנת 2015 סבלנו ממספר רב של הרעלות 

מסיביות שפגעו קשות באוכלוסיית הדורסים.

מופנית  הפעילות  עיקר  מתפרצים.  למינים  לריסון  בהנחיות  עוסקת  החטיבה 
הסביבה  להגנת  והמשרד  החקלאות  משרד  האזוריות,  המועצות  מול  לעבודה 
ודגים  עופות  צאן,  בקר,  פגרי  רע.  כל  מקור  היא  שלהבנתנו  סניטציה,  בנושאי 
מפרנסים את הטורפים המקומיים, אלה מסבים נזקים גדולים לחקלאות, בעקבות 
חיות  של  מסיביות  לתמותות  וגורמים  ברעלים  משתמשים  מהחקלאים  חלק  כך 
בר. שיפור הסניטציה יביא לשיפור עצום במצב חיות הבר, אך המפתח לפתרון 
לא נמצא בידי רט"ג. בשנת 2014 התחלנו לארגן שולחן עגול בו משרדי ממשלה, 
בפועל  לפעול  החל  העגול  והשולחן  ואחרים,  אזוריות  מועצות  ציבוריים,  גופים 
(לא  בסניטציה   ₪ מיליון  כ-40  משקיעות  החקלאות  ומשרד  הג"ס   .2015 בשנת 
כולה קשורה לצרכים הישירים להגנת חית הבר). יש התקדמות (עדיין לא ברורה 

לחלוטין) בטיפול בפגרי צאן.

החטיבה עוסקת בהשמדה, ריסון וויסות מינים פולשים – מינים שהגיעו על ידי 
האדם אל הארץ ופוגעים במינים המקומיים. עיקר הדגש הוא בפעולה נגד מיני 
צמחים, ובעיקר אמברוסיה מכונסת, פרקינסוניה ושיטה כחלחלה. כמו כן, היתה 
פעילות ענפה לדילול אקליפטוסים בבתי גידול לחים סביב הכנרת, וכן על שטחי 

כורכר-חול-חמרה בשרון.

קידום  למטרת  בין-לאומיות  אמנות  ואשרור  חתימה  בקידום  פעילה  החטיבה 
שמירת הטבע בארץ ובעולם. נחתמה האמנה לשימור עטלפים באירופה וקודמו 
כן,  כמו  דורסים.  שמירת  בנושא  בינלאומי  הבנות  מזכר  על  לחתימה  פעולות 
החטיבה שותפה בפעילות בארגון ENCA המאגד את ראשי ארגוני שמירת הטבע 

באירופה, כדי ללמוד מהתהליכים בנושא זה בעולם.



אגף אקולוגיה

שימור צמחים בסכנת הכחדה

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

מטרה: שימור צמחים המוגדרים בסכנת הכחדה בספר האדום על-פי תכנית רב-שנתית.

ביצוע: 

הוספת צמחים בסכנת הכחדה לרשימת ערכי טבע מוגנים: קידום תהליך 	 
הכרזה של רשימה חדשה של הצמחים המוגנים, שכוללת את כלל הצמחים 
שבספר האדום. נמצא כעת בטיפול של הלשכה המשפטית לאחר שהסתיים 

התהליך המדעי.
המטרה 	  הלאומי:  הגנים  בבנק  הכחדה  בסכנת  צמחים  של  זרעים  שימור 

הגנטי  המגוון  את  לשמר  ארוך,  לטווח  האדומים  המינים  כל  את  לשמר 
שבתוך האוכלוסיות, ללמוד מנגנוני רבייה, להכין חומר ריבוי לפרויקטים 
מ-282  זרעים  דגימות  נאספו  עתה  עד  אוכלוסיות.  ואישוש  השבה  של 
מינים   4 נאספו   2015 בשנת  האדומים(.  המינים  מכלל   68%( צמחים  מיני 
אדומים חדשים. בסך הכול נאספו בשנת  2015 69 דוגמאות של 63 מינים 
נדירים, 51 דוגמאות מתוכן היו של 47 מינים אדומים. כל שנה מבצע בנק 
הגנים ניסיונות הנבטה זרעים, כדי ללמוד את מנגנוני הנביטה. בשנת 2015 
 2015 בשנת  שהונבטו  מינים   43 מהם  ונדירים  אדומים  מינים   96 הונבטו 
לראשונה. בנק הגנים מבצע גם ריבוי צמחים בתנאי שדה להגדלת מספר 
זרעים בדגימה. במהלך 2015 גודלו בריבוי מבוקר בחלקת ההצלה של בנק 
הגנים 6 מינים )4 מינים אדומים, ו-2 נדירים( ועוד מין אחד שגודל בבית 
הספר החקלאי הכפר הירוק במסגרת פרויקט משותף לריבוי מינים נדירים 
לקראת השבתם לבר באזור השרון. בין המינים העוברים ריבוי צלף רמון. 

השתילים מיועדים לגן מקלט בחי-רמון.
סקר צמחים בסכנת הכחדה בדגש על מינים אנדמיים ולבתי גידול מאוימים: 	 

האדום  הספר  מבוסס  עליהם  אדומים,  בצמחים  התצפיות  ודיוק   עדכון  
אחידה  שיטה  לבסס  האדומים.  הצמחים  של  העדכני  הסטטוס  ובחינת 
לסקר שתאפשר בחינת המגמות בעתיד. ללמוד על הגורמים המאיימים על 
אוכלוסיות צמחים אדומים ועל דרישות האקולוגיות שלהם. בוצע סקר ע"י 
כורכר  חמרה,  של  גידול  )בתי  החוף  מישור  באזור  שהתמקד  דש"א  מכון 
הנגב.  הר  באזור  שונים,  באזורים  עמוקות  אדמות  של  גידול  בבית  וחול(, 
בשנת 2014 ו- 2015 נסקרו 40 מינים העומדים בראש סדר קדימות, כלומר 

מינים בסכנת הכחדה אנדמיים לישראל. 
גני מקלט לצמחים בסכנת הכחדה ולצמחים נדירים באתרי רט”ג: תכנון, 	 

הקמה ופיתוח של עשרה גני מקלט שמתקני רט”ג. בגנים אלו גדלים כיום 
101 מיני צמחים אדומים ומתוכנן להגדיל ל- 33 מינים נוספים. בשנת 2015 
סמואל  ונבי  ציפורי  ממשית,  רמון,  חי  חדשים:  מקלט  גני  ארבעה  נוספו 

)בתחילת 2016(.
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אישוש והשבה של צמחים: השבת צמחים של קרקעות עמוקות לבתי גידול ● 
מתאימים: השבה נוספת של בקיית יזרעאל בחורשת עפולה עלית ובאתרים 
נוספים בעמק יזרעאל, אירוס הביצות בשני אתרים בעמק יזרעאל במסגרת 
פרויקט שיקום בתי גידול של קרקעות עמוקות בשיתוף פעולה עם חקלאים, 
השבת צמחים של קרקעות קלות ושל בריכות חורף במישור החוף בשיתוף 
בירותי  ובוצין  קצר-פירות  קחוון  הירוק:  בכפר  החינוכי  מוסד  עם  פעולה 
עטינית  קרדני,  חוחן  דגול,  2015 של תלתן  שנית  ב  וניטור השבו שבוצעו 
בגן  בוצע  הגנים  בנק  בשיתוף  נגבית  שור  לשון  להצלת  פרויקט  מגובבת. 

לאומי ממשית. 
אתר האינטרנט לצמחים בסכנת הכחדה נפתח לציבור. האתר מציג מידע ● 

באופן  מתעדכן  התוכן  תצפיות.  של  דינאמית  ומפה  האדום  הספר  של 
תדיר.  נוספות תצפיות מן הציבור אשר  עוברות בדיקה מקצועית של צוות 

מומחים בוטנאים לפני שמתפרסמות בפני הציבור הרחב.

שימור בעלי-חיים בסכנת הכחדה

שיתוף פעולה: כלל מחוזות רט"ג, גני חיות, חלה"ט, אקדמיה וגורמים נוספים לפי 
הפירוט בהמשך.  

מטרה: שימור בעלי-חיים בסכנת הכחדה.

ביצוע: 

עדכון הספר האדום: הצוות לעדכון הספר האדום לעופות יחד עם מרכז ● 
צפרות, חלה“ט מתקדם עם עדכון ערכי הספר האדום עבור עופות. גובשו 
פרוטוקולים להערכות מינים והחל ריכוז כלל המידע לשם ביצוע הערכות.

שימור נשרים: קידום שימור הנשרים במסגרת פורשים כנף יחד עם חברת ● 
החשמל והחברה להגנת הטבע. החל יבוא נשרים מאירופה לחיזוק גרעין 

רבייה בחי-בר כרמל.
שימור דורסים – סקרים מורחבים לאיתור קינון של עופות דורסים נדירים ● 

(עיט ניצי, עיט זהוב) כבסיס לתכנית שימור.
שימור שקנאים בנדידה: ביצוע ממשק האכלה, ניטור ומחקר בשיתוף משרד ● 

החקלאות, חלה“ט והחקלאים.
שימור אתרי קינון לשחפיות לאורך חוף הים.● 
שימור קטות בנגב המערבי – מחקר הכולל משדור של קטות, איתור אתרי ● 

קינון ובניית שקתות לשתייה  מבוצע בשיתוף חלה“ט.
שימור שועל הנגב – החל מחקר על שועל הנגב הכולל משדור של פרטים ● 

כבסיס לתכנית שימור.
כתיבת תכנית לשימור צבי שיטים – נכתבה תכנית ארוכת-טווח לשימור ● 

המין. תחילת ביצוע 2016. 
לעטלפים ●  הארצית  הניטור  תכנית  במסגרת  סקר  בוצע  עטלפים:  שימור 

לאמנה  הצטרפות  המחוזות.   5 בכל  חלה“ט  יונקים,  מרכז  עם  בשיתוף 



נושאים  יצירת כלים להתמודדות עם  האירופית לשימור עטלפים קידמה 
סביבתיים כמו טורבינות רוח, זיהום אור.

שימור לוטרות: בוצע סקר שנתי בשיתוף עם מרכז יונקים, חלה”ט והקמת 	 
גרעין רבייה בגן החיות התנכי ויבוא של זכר מחו”ל. 

שימור צבי-ים: מושדרו 4 צבי-ים במסגרת שת”פ עם חברת החשמל לצרכי 	 
מענה על שאלות ממשקיות כמו הצלחת הטיפול והשיקום במרכז ההצלה 
ורעש  סייסמיים  סקרים  השפעת  להכרת  מחקר  בוצע  מרחביות.  ושאלות 
בים וגיבוש סל פתרונות למזעור פגיעה. הממצאים מהווים בסיס לרגולציה 

חדשה בנושא השפעות רעש מתשתיות בים.
שימור צבי ישראלי: נבנה מודל דמוגרפי מכוון ממשק לשימור אוכלוסיית 	 

הצבאים בניצנים יחד עם ביולוג מחוז מרכז. הוכנה תכנית להוצאת צבאים 
ניתוח מקיף של סקרי צבאים  )ביולוג מחוז דרום(,  נבטים בדרום  מבסיס 

בצפון )ביולוג מחוז צפון( לצרכי הערכת מצב המין. 
השבת יחמור פרסי: התקיים שולחן עגול יחד עם חוקרים וצוות גן החיות 	 

התנ”כי להערכת מצב השבת היחמור. בוצעו השבה בסאסא, חרמון, ובנחל 
הצלחת  ללימוד  ומצלמות  משדור  מבוסס  בניטור  מלווה  ההשבה  שורק. 

השחרור.

ריסון מינים מתפרצים וביעור מינים פולשים

מטרה: מזעור השפעתם האקולוגית של מינים פולשים ומינים מתפרצים

ביצוע: 

הכולל 	  מנגנון  הוקם  עופות:  למיני  ליבוא  החלטות  קבלת  מנגנון  הפעלת 
ייעוץ מאנשי מקצוע לשיפוט יבוא מיני עופות לישראל על בסיס הערכות 

סיכון. נבחנו למעלה מ-80 מינים, לפי בקשות ייבוא של מגדלים.
וחסרי 	  זוחלים  למיני  ליבוא  החלטות  קבלת  מנגנון  להקמת  הבסיס  בניית 

חוליות ימיים לשוק האקווריונים.
ביולוג 	  ע”י  מבוצע  המחקר   - לחקלאות  הנזקים  והיקף  דררות  על  מחקר 

מחוז מרכז, פקח נזקי חקלאות וחקלאים מהשרון.
ניטור קורמורנים בכנרת: שיפור ניטור מספר הקורמורנים בכנרת בשת”פ 	 

עם משרד החקלאות.
לחקלאות 	  נזקים   – מתפרצים  במינים  לטיפול  אסטרטגית  תכנית  נכתבה 

ולטבע.



20
15

18 | דין חשבון - רשות הטבע והגנים

אגף מידע מדעי

 ניהול מידע וידע
הקמת מערכת תיקי אתר 

שיתוף פעולה: אגף תקשוב

מטרה: אפיון ופיתוח מערכת המידע התומכת בתיק אתר גנרי

ביצוע: 
קודם אפיון ופיתוח מערכת תיקי אתר ● 
הוקם שלד תיק אתר הכולל תמיכה גיאוגרפית מלאה● 

פרסום: 
 ● ICCB  2015, Montpellier הצגת המערכת  בכנס הבינלאומי לשמירת טבע

איסוף נתונים

והטמעה  שטח  עובדי  ע"י  נתונים  לאיסוף  פקח  הסייבר  מערכת  שיפור  מטרה: 
במערכת תיקי האתר

ביצוע: 
הוכנסו שיפורים בתפריטי מערכת הסייבר פקח ● 
פותח מנגנון להעברת דיווחי הסייבר פקח בזמן אמת למערכת תיקי אתר● 
ספר אדום לעופות בסכנת הכחדה● 

שיתוף פעולה: אגף אקולוגיה, מרכז צפרות בחברה להגנת הטבע  

מטרה: עדכון מידע על עופות בסכנת הכחדה במערכת מידע ייעודית

ביצוע: 
ריכוז מידע על תפוצה של עופות ממקורות שונים● 
גיבוש פרוטוקולים להערכת מינים ואפיון פלטפורמה להזנה באינטרנט של ● 

הערכות מומחים
ניתוח נתוני עופות מים● 

צפרות  מרכז  הסביבתית,  היחידה  סביבה,  אגף  אקולוגיה,  אגף  פעולה:  שיתוף 
בחברה להגנת הטבע

מטרה: דירוג מאגרי מים על בסיס מגוון ביולוגי

ביצוע: 
ריכוז נתוני מפקד עופות מים לבסיס מידע ● 
ניתוח ארצי של נתוני מפקד עופות מים ● 



פרסום: 
לזכר 	  בגולן"  טבע  "יש  העיון  וביום  וסביבה  למדע  בוועידה  הוצג  הניתוח 

אורנה אשד

 קשר לקהילה
אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל

שיתוף פעולה: אגף אקולוגיה

מטרה: הנגשת מידע על צמחים בסכנת הכחדה באתר אינטרנט דינאמי 

ביצוע: 
השקת האתר לצמחים בסכנת הכחדה 	 
שיפור ופיתוח מערכת להצגת תצפיות ומערכת הצבעות תיקוף לתצפיות	 
הכנסת אפשרות דיווח תצפיות היעדר והשבה	 
הכנסת מידע על פעולות אישוש אוכלוסיות וגני מקלט	 

פרסום: 
 	http://redlist.parks.org.il - כתובת האתר
סדנה להכרת האתר ביום עיון לצמחים בסכנת הכחדה, רמת הנדיב 	 
 	  ICCB 2015 Montpellier  הצגת האתר בכנס הבינלאומי לשמירת טבע
 	GB22, Antananarivo  -  GBIF  הצגת האתר בכנס הבינלאומי של
אתר השמירה על המגוון הביולוגי	 

הביולוגי  המגוון  בתחום  מושכלות  החלטות  בגיבוש  לסייע  המיועד  אתר  מטרה: 
ופרסום  ידע, הצגת מידע ותשתית של עובדות  והשמירה על הטבע דרך שיתוף 

מאמרים ונתונים מקצועיים מהשטח

ביצוע: 
פרסום מסמכים מקצועיים הנוגעים לממשק שמירת טבע, שטחים פתוחים 	 

ומגוון ביולוגי
http://www.nature-conservation.org.il - פרסום: כתובת האתר

 ריכוז מידע על מגוון ביולוגי
BioGIS - מערכת המידע על המגוון הביולוגי בישראל

נוספים  וגופים  העברית  האוניברסיטה  הסביבה,  להגנת  משרד  פעולה:  שיתוף 
המספקים מידע על מגוון ביולוגי

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

ביצוע: 
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פיתוח ותחזוקה שוטפת● 
אפיון ושיפור ממשק משתמש● 

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

 ביעור מינים פולשים
פרוייקט גננות מונעת פלישות ביולוגיות באגן ים המלח

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

מטרה: ביעור צמחים פולשים באגן ים המלח ותמיכה בגננות עם צמחים מקומיים 

ביצוע: 

-ביניהם באכסניית ●  ים המלח  ביעור מינים פולשים במוקדים שונים באגן 
נוער ובי"ס שדה עין גדי

תפעול של משתלה למינים מקומיים בעין גדי● 

 מחקר וניטור
מחקר וניטור במסגרת פרוייקט שיקום ים המלח

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

ים  באגן  האקולוגית  המערכת  על  השפעות  להבנת  וניטור  מחקר  ביצוע  מטרה: 
המלח 

ביצוע: 

ביצוע מחקר על דרור הירדן בביצוע אוניברסיטת חיפה● 
ניטור עופות ע"י מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע● 
ניטור ומחקר פרוקי רגליים בביצוע אוניברסיטת תל אביב● 
התחלת מחקר צמחייה בנאות המדבר ● 
התחלת ניטור עטלפים ע"י מרכז יונקים החברה להגנת הטבע● 

 אמנות והסכמים בינלאומיים
(CITES) אמנה על סחר בינלאומי בערכי טבע

ייצוג ישראל בוועדה מתמדת בג'נבה, שוויץ● 
ייצוג ישראל בוועדה מדעית בוורקרוז, מקסיקו● 
אירוח הכנס הבינ"ל של הועדה המדעית בישראל (אוגוסט 2015) ● 

(CMS) אמנת מינים נודדים

ייצוג ישראל בוועידת הצדדים לאמנה בקיטו, אקוודור● 



)AEWA( הסכם עופות מים

נדחה 	   – ב-2015  בישראל  ההסכם  של  המדעית  הוועדה  של  אירוח  ארגון 
לשנת 2016

)Eurobats( הסכם עטלפים אירופיים

ייצוג ישראל בוועידת הצדדים להסכם בבריסל, בלגיה	 

)MoU-Raptors( מזכר הבנות עופות דורסים

קידום הצטרפות ישראל להסכם	 

)CBD( אמנת המגוון הביולוגי

 	)ABS( קידום הצטרפות ישראל ליישום פרוטוקול נגויה

MedWet בתי גידול לחים( ותכנית( Ramsar אמנת

הגשת ג'יזל חזן לפרס על שימוש מושכל בבתי גידול לחים וזכייתה	 

אמנת ברצלונה )שמירה על ים התיכון(

קידום רישום אתרים ימיים חדשים באמנה	 
שיתוף פעולה בינלאומי להתנגדות להרחבת תעלת סואץ על ידי מצרים	 

)UNCLOS ( אמנת הים של האו"ם

סיוע ללשכה משפטית של רט"ג בעניין חקיקה חדשה בנוגע לגבולות מים 	 
כלכליים אקסקלוסיביים )EEZ( לישראל

)Biosphere Reserves( אונסקו – תכנית אדם וביוספרה

מאמץ לחידוש מנהלת למרחב ביוספרי כרמל 	 

אונסקו – תכנית אתרי מורשת עולמית

קידום החולה כאתר מורשת עולמית 	 

האיחוד האירופאי – 

 	COST הצטרפות מדענים של רט"ג לתכנית

המעבדה לזיהוי שערות של חיות בר

)שירות לחטיבת אכיפה(	 
בדיקת זיהוי פלילי והכנת חוות דעת ומתן עדות בבית משפט.	 
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 אגף סביבה
אגף סביבה ברשות הטבע והגנים פועל במסגרת חטיבת מדע.

תחום המים כמות ואיכות הקצאות מים לטבע ● 
תחום האקולוגי של שטחים פתוחים ותיקי ממשק לשמורות.● 
תחום האקולוגי של הסביבה הימית והחופית.● 
תחום האקולוגי של שימור ושיקום בתי גידול לחים.● 
בתחום האקולוגי אקווטי השבת מינים של בע"ח וצומח בסביבה מימית.● 

במהלך השנה קודמו הנושאים הבאים:

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

הקשורים לפעילות השוטפת של הרשות.

ריכוז כל נושאי המים, התמודדות עם מצבי משבר, הקצאת מים לטבע, יישום ב. 
פרויקטים,  וקידום  לטבע  מים  להקצאת  לתכנית  הנחיות  הכנת  הקצאות, 

בהיקף של עשרות מלש"ח בשיקום בתי גידול לחים.

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

קידום תוכניות מים לנחלים .

מים לטבע במסגרת תכנית אב למשק המים. ד.  ומדיניות הקצאות  תכנית אב 
בשיתוף עם רשות המים והמשרד להגנת הסביבה. הכנת המערכת ככלי תומך 

החלטות לשיקום בתי גידול לחים.

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

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

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

המשרד להגנת הסביבה – מנהלת נחלים ארצית, מנהלות מקומיות.● 
מועצה ארצית – תמ"א 35, ולחו"ף.● 

שיקום בתי גידול לחים

תחומי עיסוק עיקריים:
לחים  גידול  בתי  ומיפוי  אפיון  ומיפוים.  אפיונם  לחים חדשים,  גידול  בתי  איתור 
בשמורות כבסיס לתכניות ממשק ושיקום. יצירה וניהול של בסיסי מידע, טבלאי 
וגראפי של מקורות מים ובתי גידול לחים. ריכוז נושא הקצאות מים לטבע.  תכניות 
נחלים.  וערכיות  רגישות  להערכת  מתודולוגיה  פיתוח  לחים.  גידול  בתי  שיקום 
פיתוח מערכת קלאסיפיקציה של בתי גידול לחים. חתירה להשבת אופיים הטבעי 



של נחלים אלוביאליים ושיקומם של בתי גידול לחים בעמקים, קיבוע מעמדם של 
הנחלים כ"יתד" טבעית לשימור בתוך מכלול שימושי הקרקע הסמוכים. הטמעת 
השימוש בכלים תכנוניים לצורכי שמירת טבע בנושא נחלים ובבתי הגידול הלחים 
במחוזות. יצירת קשרי עבודה עם גופים מוסדיים משיקים לנושא הנחלים כגון, 

התחנה לחקר הסחף, אגף שימור קרקע וניקוז, רשות המים, רשויות הניקוז. 

פרויקטים עיקריים:
סקר מעיינות ברמת מנשה:

מטרה: תיעוד ואפיון המעיינות ברמת מנשה.

ביצוע:
בוצע סקר מקיף שכולל מידע הידרולוגי, כימי וביולוגי אודות המעיינות הרבים 
המאפיינים את רמת מנשה. לאור תכניות משק המים להביא קולחים לרמת מנשה 
ובקעת הנדיב, עלה הצורך לתעד במדוייק את מצבם של המעיינות, עקב החשש 

לפגיעה באיכות מימיהם.

שיקום שמורת עיינות גיבתון 

שיתוף פעולה: מחוז מרכז, מרחב שרון

מטרה: המשך ביצוע שלב ד' של תכנית השיקום, שיקום צמחי וטיפול בצמחייה 
פולשנית ומתפרצת במסגרת תחזוקה שוטפת. 

ביצוע: 
לטיפול 	  ניסוי  חלקות  ביצוע  פולשים,  מינית  של  ופיזית  מכאנית  הדברה 

בקנה מצוי.
ניטור עופות מים וציפורי סבך, פרסום דו"ח על הממצאים.	 

שיקום חלקת 400 דונם שמורת החולה 

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

מטרה: הקמת בית גידול בחלקת ה- 400 דונם בשמורת החולה

ביצוע: 
עבודות עפר לשיקום השטח והקמת בית גידול, הצפת 400 דונם.	 
שיקום צמחי.	 
ניטור וסיקור של החי והצומח.	 

הקמת בית גידול לדג בינון דור בשמורת תל סהרון 

שיתוף פעולה: מחוז צפון

מטרה: הקמת בית גידול עבור ביצוע השבה לטבע של דג בינון דור הנמצא בסכנת 
הכחדה
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ביצוע: 
עבודות עפר, אבן וצנרת להקמת בית גידול לח.● 
השבה לטבע של דג בינון דור מגרעין הרביה בשבי.● 
ניטור וסיקור של החי והצומח.● 

ירקון ומקורות הירקון

שיתוף פעולה: מחוז מרכז, רשות נחל ירקון, חב' קדישא, רשות ניקוז נחל ירקון

מטרה: שיקום אקו-הידרולוגי ונופי של גדות נחל ירקון והגנים הלאומיים

ביצוע: 
קידום תכנית לשיקום אקוהידרולוגי ונופי של גדות נחל ירקון באזור בית ● 

העלמין, בהתאם להוראות תב"ע, בשיתוף רשות נחל ירקון, חב' קדישא ת"א 
וחב' קדישא פ"ת.

אפק ●  ג.ל.  של  ונופי  הידרולוגי  וחיבור  עינת  תעלת  לשיקום  תכנית  קידום 
ו-ג.ל. מקורות הירקון

ביצוע השבת דג נאוית כחולה לנחל ירקון● 

שיקום בית הגידול בבטיחה, ממשק צומח מעוצה 

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

מטרה: שיקום בית הגידול בחוף הכנרת בשמורת הבטיחה

ביצוע: 

בשמורת ●  הכנרת  בגדות  דונם   300 ב-  גזם  ופינוי  ריסוק  לכיסוח,  עבודות 
הבטיחה.

ביצוע ממשק טיפול בצומח מעוצה● 
ניטור וסיקור של החי והצומח.● 

שיקום חלקת הג'אמוסים בשמורת עין אפק 

שיתוף פעולה: מחוז צפון, קרן שטחים פתוחים

מטרה: הקמת בית גידול בחלקת הג'אמוסים בשמורת עין אפק

ביצוע: 

קידום תכנון לביצוע הקמת בית גידול לח בחלקת הג'אמוסים בשמורת עין ● 
אפק.

שחרור מעיינות ראש פינה לטבע 

שיתוף פעולה: מחוז צפון

מטרה: שחרור איחוז מעיינות נחל ראש פינה והשבת מים לטבע



ביצוע: 
פירוק איחוזי מעיינות והסדרת הנחל.	 

נחל ירדן 

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

מטרה: שיקום מורד הירדן

ביצוע: 
מורד 	  מורפולוגי של  בביצוע שיקום  כנרת  ניקוז  רשות  עם  שיתוף פעולה 

הירדן.
שיקום צמחי.	 
ניטור וסיקור של הצומח.	 

בריכות עיינות צוקים

שיתוף פעולה: מחוז יו"ש, שמורת עינות צוקים 

מטרה: הקמת  בית גידול טבעי נוסף המותאם לאוכלוסיית הדגים הייחודית של 
עיינות צוקים  ושימור בתי הגידול שהוקמו ב- 2012. 

ביצוע: 
אקולוגיות 	  נישות  יצירת   מים,  גוף  של  חפירה   - שלישית  בריכה  הקמת 

וקישוריות בין שטח השמורה לבריכה החדשה.
אכלוס הבריכות בדגים ייעודיים שגודלו בגרעיני רבייה ובדגים מבתי גידול 	 

בשמורה שנמצאים בסיכון.
סקרים אקולוגיים לבחינה של הצלחת האכלוס. 	 

תכנית מים לנחל נעמן

שיתוף פעולה: מחוז צפון ומרחב גליל תחתון

הגידול  ובתי  הנעמן  שנחל  כך  הנעמן,  לנחל  מקור  מי  של  והשבה  תכנון  מטרה: 
והשמורות המלוות אותו יקבלו את משטר המים הטבעי ככל שניתן.

ביצוע: 
תכנית לשחרור מי המעיינות באפק, סקרים אקולוגיים, סקרים הידרולוגיים, 	 

תכנון אחו ג'מוסים לקליטת ניקוז וסחף שדות.

תכנית מים לנחל חדרה

מטרה: תכנון של השבה של מי מקור לנחל, כך שנחל חדרה ובתי הגידול המלווים 
אותו יקבלו את משטר המים הטבעי.
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ביצוע: 
סקרים הידרו-אקולוגיים במקורות המים הטבעיים של נחל חדרה, מדידות ● 

הידרומטריות ביובלי ובתעלות המזינות את נחל חדרה. 
תכנית המים לקראת השלמה והגשה לאישור ברשות המים.● 

שיקום שפך נחל שורק ושיקום ביצת רובין

שיתוף פעולה: מחוז מרכז ומרחב חוף 

מטרה: הכנה של מפה של ערכיות אקולוגית על מנת לאפשר קידום מושכל של 
תכניות שימור, תחזוקה, הסדרה ופיתוח.

ביצוע: 
ביצוע פיילוט שיקום צמחי על מנת להגיע לשיטה המיטבית להתגבר על ● 

עקרות הקרקע הנובעת מחומרי הדברה. ניתוח התוצאות וקבלת מסקנות 
אופרטיביות

ביצוע סקר קרקע לצורך תכנון מפורט של מבנה גדות הנחל● 
סקר הידרולוגי● 

מפת רגישות לאגני שורק ולכיש

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

מטרות: 
שיפור ממשק התחזוקה באגנים שורק ולכיש באופן שימזער את הפגיעה ● 

במערכת האקולוגית.
מיפוי אתרים לאורך הנחלים על מנת לאפשר שימור של קטעים רגישים, ● 

שיקום של אזורים שנפגעו  ופיתוח מושכל של אתרים אטרקטיביים לקהל.
ביצוע: 
הסקרים בוצעו, הדו"חות והמפות הוכנו ופורסמו.● 

מפת רגישות אגן קישון

שיתוף פעולה: רשות ניקוז קישון, מחוז צפון

מטרות: 
שיפור ממשק התחזוקה באגן קישון באופן שימזער את הפגיעה במערכת ● 

האקולוגית.
מיפוי אתרים לאורך הנחלים על מנת לאפשר שימור של קטעים רגישים, ● 

שיקום של אזורים שנפגעו  ופיתוח מושכל של אתרים אטרקטיביים לקהל.
ביצוע: 
השנתיים ●  במהלך  סקרים  בוצעו  מתמשך.  סקר  הינו  הקישון  אגן  סקר 

האחרונות בחתכים בהתאם לתכנית עבודה. 



המשך סיקור חתכים בהתאם לתכנית עבודה בשנת 2016/7.	 

פרויקטים בתכנון – שלביות:

צפון 	  מחוז  פעולה  שיתוף  ונופי.  אקו-הידרולוגי  שיקום   – הקיבוצים  נחל 
ומרחב גליל תחתון.

אחו גונן - שיקום בית הגידול ומתן פתרונות ניקוזיים לשמורת אחו גונן – 	 
בשלבי תכנון מתקדמים, לביצוע ב- 2016.

ירקון  - שיקום גדות הנחל באזור בית העלמין – תכנית כללית – שיתוף 	 
פעולה מחוז מרכז.

ירקון  - השבה של חלקות עיבוד לגן הלאומי - פרוגראמה – שיתוף פעולה 	 
רשות נחל הירקון ומחוז מרכז.

ירקון – שיקום נחל עינת – בשלבי תכנון כללי.	 
שמורת עין אפק - שיקום אחו ג'אמוסים, יבוצע במהלך 2016.	 
נחל שקמה - תכנון אקו-הידרולוגי שפך נחל שקמה. הפרוגראמה אושרה 	 

במנהלת שקמה.
כרי נעמן – ניטור במסגרת תכנית ניטור באגן הנעמן בביצוע.	 
נאות הכיכר – תכנון שיקום אקו-הידרולוגי ונופי, הקמת בתי גידול לחים. 	 

בתכנון.
נחל 	  במדרון  נופי  ושיקום  סחף  נזקי  לשיקום  תכנית  קידום   – בוקק  עין   

בוקק. שיתוף מחוז דרום וחברת מקורות.
שמורת החולה – קידום הפתרון למדגה איילת השחר.	 
מקורות הירדן – מערכת ניטור ובקרה.	 
ועין 	  חוסן  שיח  המעיינות  ושחרור  ויהודיה  גמלא  שמורת   – מים  אספקת 

פארס.
סקרים ומחקרים בתי גידול לחים ובריכות חורף.	 
אישוש אוכלוסיית בינון דור	 
ניטור ארצי פאונת דגי מים מתוקים	 

אקולוגיה אקווטית

תחומי פעילות מרכזיים ומטרותיהם: 

וצומח  חי  חברת  של  בשימור  דגש  לחים.  גידול  בתי  של  וביולוגיה  אקולוגיה 
שמאוימים או שנמצאים בסכנת הכחדה והתמודדות עם מני צומח וחי אקווטיים 
במחוזות.  ופקחים  אקולוגים  וליווי של  הנחיה מקצועית  או מתפרצים.  פולשים 
גידול  בבתי  קיים  ממשק  שיפור  שמטרתם  מחקר  וקידום  מדעיים  כלים  פיתוח 
עם  פעולה  שיתוף  קיים  מחלות;  דוגמת  חדשים  אתגרים  עם  והתמודדות  לחים, 
חטיבת אכיפה כוללת הנחייה מקצועית, אישור בקשות היתרים וכתיבה של חוות 
דעת אקולוגיות. עבודה בתחום זה באגף סביבה מבוצע בשיתוף הדוק עם אגף 

אקולוגיה.
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סקר דגים ארצי

בשנת 2014 גובשה ויצאה לדרך תכנית לניטור פאונת דגי המים הפנימיים בישראל 
אזורים,  לחמישה  בארץ  הגידול  בתי  חולקו  התכנית  פי  על  ארצי.  מידה  בקנה 
שיסקרו בשנים עוקבות. בתום חמש שנים צפוי הסקר להתקיים מחדש על מנת 
הלחים  הגידול  בתי  של  הדוח  פורסם   2015 בשנת  טווח.  אחרוך  מעקב  לקיים 
ופולשים  מקומיים  פנימיים,  מים  דגי  "ניטור   :(2014  ) הראשונה  בשנה  שנסקרו 
בישראל. ניטור לשנת 2014: סובב ים המלח, יו"ש ומחוז מרכז". במהלך שנת 2015 
בוצע סקר המשך הכולל את אזור הגליל, בכלל זה נחל עינן ושמורת החולה, עין 

גונן, עין תאו, עין תינה, נחל עמוד, נחל צלמון, כזיב ופארק הירדן

סקר דו-חיים ארצי

בשנת 2015 תוכנן והחל ביצוע של  סקר דוחיים בבריכות חורף בקנה מידה ארצי. 
הסקר כולל בדיקת נוכחות של דוחיים (בוגרים, ראשנים ומשלימי גלגול) במעלך- 
מידע  הסקר  במהלך  כן  הגולן.  רמת  צפון  ועד  החוף  מישור  מדרום  בריכות   140
אקוטיים  חוליות  חסרי  של  טקסונומית  רשימה  הכולל  ביולוגי  ומידע  לימנולוגי 
גדולים דומיננטיים. בתום הסקר, שהחל באביב 2015 עובדו הנתונים ובוצע ניתוח 
הכולל השוואה בין מחוזות ובין מרחבים וכן בין הסקר הנוכחי לבין סקר שבוצע 
לפני כעשור. הדוח צפוי להתפרסם בתחילת 2016 ויכלול גם המלצות ממשקיות 

לגבי כל אחת מהבריכות.

ממשק צומח מעוצה מתפרץ בשמורת הבטיחה

במהלך 2015 המשכתי בליווי מקצועי של ממשק אשלים ושיקום צמחייה שמבוצע 
בשמורת הבטיחה.  במסגרת זו המשיך בשנה זו כיסוח של אשלים בלגונת הזאכי 
והורחב לשטח של 300 דונם נוספים. המשיך ליווי אקולוגי של הניטור שמבוצע 
במטרה לאמוד את ההשפעות של ממשק האשלים על המערכת החופית והמים 
הרדודים. הסקרים כוללים סקרי צומח, והטלות אמנונים וחישה מרחוק. בימים 

אלה הנתונים נאספים ומעובדים לדוח. 

מדיניות וממשק לשילוב בין הדברת יתושים ושמירה על תפקוד ובריאות המגוון 
הביולוגי בבתי גידול לחים

בשנת 2015 החל ביצוע של פיילוט משותף על ידי רשות הטבע והגנים, החברה 
להגנת הטבע ואיגוד ערים שורק חבל יבנה. מטרתו של הפיילוט הוא לבחון בשטח 
המשמעות של גיבוש מתודולוגיית ההדברה החדשה  שגובשה על ידי רט"ג, המשרד 
התקיימה  הנתונים,  סוכמו   2015 בתום  הטבע.  להגנת  והחברה  הסביבה  להגנת 
פגישת סיכום של צוות ההיגוי והשותפים. דוח המסכם את העבודה יוגש בתחילת 
להגנת  המשרד  במימון   (2016 (בשנת  שנייה  שנה  להמשך  צפוי  הפיילוט   .2016
את  ההיגוי שמלווה  בצוות  להיות שותפה  רט"ג תמשיך  הערים.  ואיגוד  הסביבה 

הפרוייקט. 

אישוש אוכלוסיות בינון דור בישראל

בשנת 2015 נמשכה הפעילות לאישוש אוכלוסייה של הדג בינון דור.  



מפגש סיכום שנתי של צוות העבודה	 
ליווי מקצועי של גרעין הרבייה	 
ביולוגי אחר הצלחת 	  ומעקב  דגים בנחל אבוקה  שחרור ראשון לטבע של 

האכלוס
סקרים אקולוגים למעקב אחר מצב וגודל אוכלוסייה בשמורת עין מלקוח 	 
ליווי היבטים אקולוגים בתכנון בית הגידול בשמורת תל סהרון	 

השבה של הדג נאוית כחולה לנחל הירקון

הדג  של  השבה  הכולל  ירקון  נחל  רשות  עם  משותף  פרויקט  החל   2015 בשנת 
בגן לאומי מקורות  גידול  זו הוכשרה בריכת  נאווית כחולה לנחל הירקון. בשנה 
הירקון ואוכלסה על ידי דגים שנאספו מנחל תנינים )שמורת עיינות תמסח(. גוייס 
איכטיולוג שתפקידו ליווי הפרויקט, בכלל זה מעקב אחר הבריכה ומצב הדגים. 
בשנת 2016, אם תתקיים רבייה צפוי המשך הפרויקט הכולל אכלוס הדגים בנחל 

הירקון.

מרכז לאומי לטקסונומיה ומגוון ביולוגי בבתי גידול לחים

בשנת 2015 החל המרכז הלאומי לאקולוגיה אקווטית את פעילותו באופן רשמי. 
בשלב ראשון בוצעה הכשרה של חלל עבודה זמני באוניברסיטת ת"א )עד אשר 
בנוסף  ת"א(.   אוניברסיטת  של  הטבע  אוספי  במשכן  קבועה  למעבדה  יעבור 
לזה בוצעו רכישות של ציוד,  גיוס והכשרה של עובדים ויצירת שיתופי פעולה 
ראשוניים. בשנת 2015 עבודה מקצועית- מדעית של המרכז כוללת בעיקר פעילות 
למחקר GIF  העוסקת בנחלים באגן ניקוז הכנרת והשלמה של עבודה הטקסונומית 

בפרויקט פיתוח ציינים ביולוגיים לנחלי החוף.  

ממשק צבים רכים בשמורת החולה ובנחלי החוף

בשנים 2014 ו- 2015 ריכזתי וליוויתי את הפעילות המבוצעת ברשות הטבע בתחום 
החולה  ועמק  בשמורת  המבוצעים  הסקרים  ריכוז  השאר  בין  הרכים.  הצבים 
ובנחלי החוף. בשנת 2015 בנוסף לניתוח הסקרים השנתיים בוצע ניתוח המסכם 
את הנתונים ובוחן את המגמות של העשור האחרון.  בהתאם גובשה אסטרטגיה 
ותכנית להמשך פעילות ממשק הצבים הרכים. כלל הממצאים הוצגו בפורומים 

פנימיים של רט"ג. 

אקולוגיה של שטחים פתוחים
ניהול כתיבת ממשק גנרי לתיקי אתר

והנעת המערך  סוגי הממשק  ריכוז  היה  העיסוק  גנרי. תחום  תיק ממשק  קידום 
המקצועי לכתיבת הממשקים השונים.

תפקוד מסדרונות אקולוגיים לב השרון

יחד עם מרכז המועצות האזוריות והמועצה האזורית לב השרון וגופים נוספים 
כמו משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה, אנו מקדמים פרויקט של שימור 
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ושיפור תפקודים שטחים חקלאיים במועצה האזורית לב השרון. בשנה הראשונה 
נערכו פגישות התנעה והיכרות עם אנשי המועצה האזורית - החל מראש המועצה 
יצחק להב מהמועצה האזורית. רשות  בידי מר  ועד לחקלאים. הפרויקט מנוהל 
הטבע והגנים ביצעה סקר צומח ראשוני בשטחי משאר טבעיים ובשטחי חקלאות 
הפרויקט.  של  יישומו  בדבר  הביולוגי-האקולוגי  הפוטנציאל  את  להבין  מנת  על 
רגלים,  פרוקי  ניטור  של  אחרונה  שנה  ליוותה  והגנים  הטבע  רשות   2015 בשנת 

זוחלים וצומח. דו"ח מסכם יצא במהלך 2016.

סקר לס

יותר של מערכות אקולוגיות  טובה  והכרה  כחלק מפרויקט מתמשך של סקירה 
באיום קודם ביחד עם מכון דש"א וגופים נוספים סקר נרחב להכרת אזורי הלס 
בצפון הנגב. בשנת 2014 בוצעו מיפוי ראשוני והגדרת יעדים למהלך שנת 2014. 
בשנת 2015 הושלם הסקר על ידי צוות מכון דש"א בשילוב סקרים יעודיים לבעלי 

חיים אינדיקטוריים כמו זוחלים, ויונקים קטנים ופרוקי רגליים.

מחקר תפקוד מסדרון אקולוגי עמק חרוד

בשיתוף עם מוסד הטכניון האגף משתתף בשני סקרים לקידום המסדרון . 1
האקולוגי בעמק חרוד.מחקר במסגרת קרן נקודת חן בה נבחנת עמדת 

החקלאים לגבי יישום פרקטיקות אקולוגיות בשטחי החקלאות.
מחקר הבוחן את המצאי הביולוגי בשטחי החקלאות, השטחים הטבעיים . 2

ושחי הביניים – משארים.

מחקר שרותי מערכת אקולוגית

הביוספרי  במרחב  האקולוגית  המערכת  שירותי  את  הבוחן  במחקר  השתתפות 
בוצע  המחקר  שונים.  מערכת  שירותי  של  לרעיון  הציבור  עמדת  ובדיקת  מנשה 
בשיתוף עם אנשי המרחב ובהובלתם. המחקר מומן על ידי קרן נקודת חן ואף הוצג 

בכנס נקודת חן.

כתיבת מסמכי מדיניות

יצא כפרסום בעיתונות מדעית, מסמך מערכות אקולוגיות: מסמך המבקש ● 
בשטחים  ייצוגן  מידת  את  ולבחון  בישראל  אקולוגיות  מערכות  להגדיר 
היטב  מיוצגות  שאינן  אקולוגיות  מערכות  על  מצביע  המסמך  מוגנים. 
בשמורות ושטחים מוגנים ובהם: לס, חולות, עמקים אלוביאליים, הכנרת, 

ים המלח, מלחות החוף והכורכר והחמרה במישור החוף. 
יצא לאור מסמך מסדרונות אקולוגיים: מסמך זה מבקש לתת כלים בידי ● 

במסגרת  ועבודה  תכנון  הוראות  שילוב  על  וממליץ  סביבתיים  מתכננים 
תכנון של שטחים פתוחים בישראל.

שטחים ●  תחום   – האזוריות  במועצות  פתוחים  שטחים  לניהול  המדריך 
פתוחים סייע בכתיבת שני פרקים במדריך פרק ניטור ופרק ממשק ובליווי 

הכתיבה של המדריך עצמו. 



ערכי טבע

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

ושהשטחים השונים.

מסדרון אקולוגי מזרחי

שטחים  לקרן  בקשה  הוגשה  ורט"ג  החקלאות  משרד  קק"ל  הג"ס,  עם  בשיתוך 
במסדרון  בקבוק  לצווארי  פתרונות  תכנון  ופרויקט  אושרה  הבקשה  פתוחים. 
האקולוגי המזרחי )כביש 65 ועד למודיעין( יצא לדרך. במהלך שנת 2015 נערכו 

דיונים ראשונים והתארגנות. מרבית הפרויקט יבוצע ב 2016-17.

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

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

פתוחים רט"ג.

הטמעת שיקולים אקולוגיים בחברות תשתית – חברת החשמל

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

הטמעת שיקולים אקולוגיים בחברות תשתית – נתיבי ישראל

במסגרת פרויקטים משותפים לרט"ג הגנ"ס ולחברה להגנת הטבע בדבר הטמעת 
נערך  פתוחים  שטחים  מנהלי  בגופים  או  תשתית  בחברות  אקולוגיים  שיקולים 
פרויקט עם נתיבי ישראל להטמעת טיפול במינים פולשים לאורך תשתיות כבישים.

פרויקט מעברי בעלי חיים עם חברת נתיבי ישראל

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

המחקר.
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ניטור ים המלח

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

נוספו עוד מספר חתכים כהשלמה לאלו שכבר קימים.

קרן הדוכיפת

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

מחקר משותף עם קק"ל קינון דורסים ביערות

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

מצוות החשיבה והליווי של המחקר.

קידום סקר לאורך בקעת הירדן

תחום סביבה קידם ביחד עם מחוז יו"ש סקר מקיף ופרטני לאורך בקעת הירדן. 
אזור מיוחד וייחודי זה נתון לאיומי פיתוח חקלאות ופגיעה בטבע הייחודי שם. 
במהלך 2015 נערכו ההכנות והבטחת מקורות המימון הסקר יערך בשנים 2016-17.

ממשק צומח מעוצה בכרמל

המורכבת  הממשק  חוברת  בהוצאת  פעיל  חלק  היה  פתוחים  שטחים  תחום 
ענף  של  הייתה  הנושא  הובלת  בכרמל.  המעוצה  הצומח  ממשק  של  והמיוחדת 

היער.

הנהלת ענף היער – קק"ל

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

כתיבת מערכי שיעור

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

על שטחים פתוחים בישראל.

אקולוגיה ימית (הים התיכון)

טיפול במכלול הנושאים הקשורים בשימור המגוון הביולוגי ובתי הגידול של הים 



התיכון:

הגידול של 	  ובתי  הביולוגי  המגוון  לשימור  כוללת  מדיניות  ופרסום  קידום 
הים התיכון.

קידום תכנון והכרזה של שמורות ימיות.	 
ביצוע סקרים לתיאור בתי הגידול והמגוון ובמקרה של פגיעה ממשית או 	 

צפויה בהם.
עידוד וביצוע סקרים ומחקרים בנושאים יישומיים לשימור סביבה ימית.	 
ופעילויות 	  ובכנסים  וביצועיים  מחקריים  גופים  עם  בקשר  הרשות  ייצוג 

בנושאים ימיים.
מענה תכנוני לתשתיות ומיזמי פיתוח בים )משלב התסקיר הסביבתי עד 	 

שלב התכנון המפורט(
ייצוג רט"ג בוועדות תכנון: הועדה לשמירה על הסביבה החופית )ולחו"ף( 	 

הרלוונטיות  התמאו"ת  של  עורכים  בועדות  רט"ג  ייצוג  התכנון,  במנהל 
)תמ"א 34 ב 2 2  התפלת מי ים, תמ"א 37 גז, תמ"א 13 למצוק החופי וכד'(.

 	  MedPAN ,קשר עם גורמי בינלאומיים רשמיים ואזרחיים )אמנת ברצלונה
קידום שיתופי פעולה  וכד'( לצורך  הים תיכוניות  - ארגון שמורות הטבע 

במחקר, ניטור, אכיפה וחינוך וש"ט ימית בארץ. 
קידום נושא הים בתוך רט"ג.	 

ניטור שמורות ימיות

שמורות דרומיות: אבטח ושקמה	 
שמורה גדולה: ראש הנקרא – סקר בסיס	 

מינים פולשים

סקר הביצות המגוונות וממשק הטיפול	 

סקרים ומחקרים

סקר דייג  חופי	 
סקר ים עמוק	 

הקמת מרכז ימי ברט"ג

המשך הקמה וביצוע קומפילציה של כל הסקרים שנעשו עד כה.

השתלמויות

השתלמות של 6 ימים לאנשי הים	 
שת"פ עם משרד החקלאות – כלובי דגים בים התיכון	 
מאר"ג – ניטור במסגרת התכנית הלאומית	 
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היחידה הסביבתית (האגף לניטור סביבתי)
לביצוע  ביצועית  זרוע  ומהווה  המדע,  בחטיבת  אגף  הנה  הסביבתית,  היחידה 
תכניות עבודה עבור המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ורשות המים. פקחי 
היחידה מבצעים משימות ניטור, פיקוח והסדרה בתחומי המים, שימוש בחומרי 
מטרדי  בניעת  הרשויות  וטיפול  בקולחים  השימוש  למגורים,  בסמיכות  הדברה 
מזיקים. היחידה עוסקת גם בביצוע סקרים ומחקרים הידרולוגיים, בעיקר עבור 
ברובם  היחידה,  עובדי  בתחום.  רב  ניסיון  ורכשה  וממשלתיים,  מוסדיים  גופים 
אקדמאים מתחום מדעי הטבע, מקצועיים ומנוסים בתחומים הרלוונטיים. לעובדי 
והגנים,  הטבע  רשות  לפקחי  החוק  מתוקף  המוקנות  אכיפה  סמכויות  היחידה, 

למיעוטם, סמכויות נוספות מתוקף פקודת בריאות העם וחוק המים. 

ביחידה קיים מאגר מידע ממוחשב (מערכת ניטורן) בתחום המים,מתקני טיהור 
שפכים (מטש"ם), ניטור נחלים, ניטור מאגרים ועוד. מאגר מידע זה ייחודי ועדכני 
במאגר  היחידה.  עוסקת  בהם  התחומים  במרבית  העשייה  את  ומלווה  ביותר, 
המידע, נתונים כימיים ופיזיים, אודות מרבית גופי המים, מתקני הטיפול ומאגרי 
רבים, משמש כלי  ובמקצועיות  הקולחים בארץ. מאגר המידע מטופל בקפדנות 
חשוב ללימוד מגמות, מאפשר הפקת דוחות ומסייע להצגת בעיות בפני מקבלי 
משרדי  את  גם  כמו  הרשות  שאר  את  גם  המידע  מאגר  משרת  בנוסף,  החלטות. 

הממשלה והגופים החיצוניים הזקוקים למידע זה. 

מנהל האגף כפוף למדען הראשי וחבר במטה חטיבת  המדע.

פעילות היחידה הסביבתית

ביחידה פועלים חמישה צוותים (תחומים) המאורגנים תחת תחומי עיסוק. בכל 
צוות בין 3 ל 10 פקחים האחראים כל אחד באזורו על כל הנושאים שנקבעו בתכנית 

העבודה של הצוות. בכל צוות, משמש אחד הפקחים גם כראש צוות (תחום). 

הגופים  עבור  העבודה  תכניות  ביצוע  הוא  הסביבתית  היחידה  של  פעילותה  לב 
והעברתו  עיבודו  ומידע,  נתונים  איסוף  בולט  העבודה,  תוצרי  בין  המממנים.  
כדיווחים ודוחות מקצועיים למקבלי ההחלטות בגופים השונים. המידע שנאסף, 
מאגרי  נחלים,  (בהם  הארץ  ברחבי  עיליים  מים  איכויות  של  בתחומים  עוסק 
חורף),  ובריכות  כמעיינות  טבעיים  מים  ומקווי  בשפכים  טיפול  מתקני  קולחים, 
שימוש בקולחים בהשקיה בחקלאות, מטרדי יתושים ולישמנייה, שימוש בחומרי 

הדברה בקרבת מגורים ועוד.  

רלוונטיים  רפרנטים  עם  פעולה  שיתוף  תוך  החוק,  באכיפת  גם  עוסקת  היחידה 
במחוזות המשרד להגה"ס, פקחי המשטרה הירוקה וגופי אכיפה נוספים.  מכתבי 
הם  גם  מוזנים  בכלל,  הסביבה  וזיהום  בפרט,  מים  זיהום  מפגעי  על  התראה 
למערכת המידע ומשמשים נדבך נוסף הן בתיקים משפטיים המוגשים ע"י המשרד 
להגה"ס/בריאות כנגד חשודים והן כמידע היסטורי על אירועי זיהום והשלכותיו 
בסקרים ובדוחות. בימים אלו, כמידי שנה, אנו שוקדים על כתיבת ועריכת הדוחות 
השנתיים של מדורי הניטור עבור אגפי המשרד להגה"ס עבורם אנו פועלים ועבור 

משרד הבריאות, רשות המים, וגופים נוספים.



מרכיב חשוב נוסף בפעילות היחידה עוסק בהשתתפות בוועדות ובגופי התכנון 
להטלה  וועדות  לביוב,  ועדות משנה  הרשאה,  )צווי  מים  בנושאי  הדנים  השונים 
הדברה,  בחומרי  שימוש  נחלים,  שיקום  שפכים,  טיהור  מתקני  לים(,  ולהזרמה 
מניעת מטרדים ממזיקים וכדומה. עובדי היחידה תורמים מהידע והניסיון שנצבר  
תהליכים  הנעת  תוך  רבות,  לעיתים  התכנון.  בתחום  החלטות  קבלת  לתהליכי 
המסייעים להסרת מפגעים. תכנית העבודה של היחידה כוללת גם פעילות עבור 
וחלקה עפ"י  להגנת הסביבה  רשות המים שבחלקה משותפת בתכנית  המשרד 

דרישות רשות המים. 

בתחום הסקרים והמחקרים ההידרולוגיים, עוסקת היחידה בפרויקטים הקשורים 
והתומכים בשמירת טבע וסביבה,  גופי מים, מי תהום והשקיה בקולחים, מפגעים 
מתקנים  סקר  עדכון  הוא   2015 בשנת  שבוצע  חשוב  פרויקט  ועוד.  סביבתיים 
זה, בוצע עבור  דוח   .)2 )דו"ח מס'  ביוב בהתיישבות היהודית באיו"ש  ותשתיות 
קמ"ט איכו"ס במנהל האזרחי ובמימונו ובשיתוף אגף מים ונחלים בהגה"ס. הדוח 
שנאספו  ומנתונים  בשטח,  שבוצע  יסודי  בסקר  שנאספו  נתונים  על  מתבסס 
ממקורות רבים אחרים, וסוקר את מצב התשתיות וההתבייבות ביישובים ובערים 
בהתיישבות. הדוח ממפה את היקף ורמת הטיפול בשפכים ואת ניצול הקולחים. 
ואת סך התרומות של  )באתרים שנדגמו(  גם את איכויות הקולחים  הדוח מציין 
מזהמים עיקריים ממרבית המקורות באיו"ש לקרקע. ומהווה כלי עבודה לקבלת 
)ראש המנהל האזרחי(, הוועדה המשותפת  בידי ראש המנהל האזרחי  החלטות 

למים )JWC( ורשות המים. 

להגה"ס,  המשרד  בין  שת"פ  במסגרת  הסביבתית,  היחידה  הקימה   ,2015 ביולי 
רט"ג, משרד החקלאות וגורמים נוספים, צוות ארצי חדש לטיפול במינים פולשים. 
בשלב הראשון נקבע כי הצוות יעסוק בריסון התפשטות הצמח הפולש אמברוסיה 
מכונסת. לצמח זה תכונות שרידות והתאמה למגוון בתי גידול והוא מתפשט בקצב 
נשימה,  קוצר  גרד,  לתופעות  לגרום  ויכול  מאוד  אלרגני  גם  הצמח  מאוד.  מהיר 

פריחה ועוד )כ 25% מהאוכלוסייה מפתחים רגישות לצמח( .

תחומי היחידה הסביבתית ופעילותם:

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

בתחום  4 עובדים. עיקר הפעילות מתבצעת עבור אגף מים ונחלים במשרד להגנת 
הסביבה, ואגף איכות מים ברשות המים. הצוות מבצע ניטור ודיגום של מאגרים 
על  ופיקוח  חריגים  באירועים  טיפול  נבחרים,  בנחלים  קבועות  ותחנות  נבחרים 
אגני היקוות הנחלים. הפקחים מדווחים על מפגעים )"נוהל נחלים"(, יוצרים קשר 
חומר  ומכינים  אירוע,  דוחות  כותבים  להגה"ס,  המשרד  במחוזות  הממונים  עם 
מידע  באיסוף  גם  עוסק  הצוות  האכיפה.  לפעולות  המסייעים  וממצאים  תיעודי 
על איכויות מים עיליים, בסקרים לבחינת פוטנציאל זיהום מים במפעלי החדרה 
ואזורים רגישים )בשיתוף רשות המים(, בליווי תכניות ושיקום נחלים, בניטור מצב 
ותקינות תחנות שאיבה ובאיתור ניצול מים לא חוקי )ממקורות טבעיים(.  פקחי 
הצוות פועלים גם בתחומי יהודה ושומרון, בניטור נחלים מזוהמים, בסקר מתקנים 



20
15

36 | דין חשבון - רשות הטבע והגנים

בהתיישבות, בסקרי מעיינות, בקידום הסרת מפגעים מהשטח ועוד.

פעולות הדיגום והניטור מתמקדות בנושאים הבאים:
נחלים - 14 נחלים,  פעמיים בשנה. ● 
בוצה – דיגום בוצה במתקני טיפול בשפכים – כ-30 בשנה.● 
מאגרי קולחים – כ-230  בשנה.● 
מתקני טיפול בשפכים – כ-80 מתקנים, פעמיים בשנה. ● 
ולמשטרה ●  להגה"ס  המשרד  למחוזות  סיוע  הפעילות.  בתחומי  אכיפה 

הירוקה.
סקרים למפעלי איסוף והחדרת מי נגר ומים שוליים.● 

תכנית העבודה מגובשת ביחד עם  אגף מים ונחלים  במשרד להגנת הסביבה, ואגף 
איכות מים ברשות המים. 

שיתופי פעולה: ממוני מים ונחלים במשרד להגה"ס, מעבדות לאנליזות מים, רשות 
המים, רשויות ניקוז ונחלים, יחידות סביבתיות אזוריות, תאגידי מים וביוב, וועדות 

סטטוטוריות, מנהלי חברות ומתקנים בתחום, מחוזות ומטה רט"ג.

מטרות: איתור וסילוק גורמי זיהום מהשטח, ביצוע דיגום מאגרים ומתקני טיהור 
שפכים, ניטור נחלים עיקריים לבדיקת מצבם, ביצוע סקרי סיכונים למפעלי איסוף 
והחדרה של נגר שיטפוני למטרות הפקת מים לשתייה ומים שוליים להשקיה. סיוע 

להגה"ס לביצוע פעולות אכיפה.

ביצוע
ניטור 14 נחלים  (כ 15 נקודות דיגום)● 
דיגום בוצה בכ -  30 מתקני טיהור● 
ניטור ודיגום  כ 85 מטש“ים● 
ניטור ודיגום  כ 230 מאגרי קולחים ● 
ביצוע סיורים אגניים, בחינת תכניות תשתית● 
סיוע למחוזות רט“ג בייעוץ מקצועי.● 

אפריל  בתחילת  להגה"ס  למשרד  הוגש   2014 לשנת  מסכם  שנתי  דו"ח  פרסום: 
(נחלי מנשה, נחל  והוא מוצג באתר המשרד. דוחות מפעליים לשנת 2014   2015
ונחל בשור) הוגשו לרשות המים במהלך הרבעון הראשון של שנת 2015  שקמה 
והם מוצגים באתר רשות המים. בימים אלו אנו מסיימים את כתיבת הדוח השנתי 

המסכם לשנת 2015.

תחום סביבה חקלאית 
(עבור אגף סביבה חקלאית במשרד להגה"ס)

בתחום 3 עובדים. עיקר הפעילות עבור המשרד להגנת הסביבה, אשכול תשתיות 
הדברה  חומרי  יישום  על  בפיקוח  בעיקר  עוסקים  הצוות  פקחי  חומ"ס.  ואשכול 
הטיפול  על  פיקוח  הדברה,  חומרי  של  מחסנים  על  בבקרה  מגורים,  בקרבת 



בתשטיפי הריסוס, הן במרססי הקרקע והן במנחתים. פקחי התחום עוסקים גם 
ליווי  חנויות,  פיקוח  רעלים,  ומחסני  רעלים  היתרי  בנושאים:  ובפיקוח  בטיפול  
פעולות באירועי חומרים מסוכנים, פניות ותלונות הציבור על ריסוסים חקלאיים, 
פיקוח  ריסוסים מהאוויר, פיקוח חיטויי קרקע,  אירועי הרעלות, הדרכות והרצאות 
לחקלאים ולתושבים הגרים בסמיכות לשטחים חקלאיים, סיוע להגה"ס בקידום 

תקנות בנושא ריסוסים וחיטויי קרקע בסמיכות של שטחים חקלאיים למגורים. 

ביצוע המשימות נקבע ומתואם על פי  תכנית עבודה שנתית שנקבעה ע"י מנהל 
מדווחת  שנה,  מידי  חומ"ס.  ואגף  הסביבה  להגנת  במשרד  חקלאית  סביבה  אגף 

הפעילות ע"י דוחות רבעוניים ודוח שנתי מסכם.

שיתוף פעולה: אגף סביבה חקלאית, מחוזות הגה"ס, מחוזות ומטה רט"ג, חקלאים 
ופונים.

מטרה: איסוף נתונים על אירועי ריסוס בקרבת מגורים, ניטור הטיפול בתשטיפים 
בריסוסי קרקע ואוויר, ביקורות במחסני ובחנויות חומרי הדברה לרישוי, פיקוח 

חיטוי קרקע, הדרכות והרצאות לחקלאים.

ביצוע
סיוע לרט"ג 	  וצרכי המחוזות בהגה"ס,  ע"פ הנחיות האגף  ביצוע המטלות 

באירועי הרעלות בעלי חיים. 
סיוע לאגף חומ"ס בכתיבת עדכון לתקנות.	 
סיוע לאגף סביבה חקלאית בעדכון תקנות ריסוס בקרבת מגורים.	 
סיוע למחוזות רט"ג וריכוז נתוני הרעלות.	 

פרסום: דוחות רבעוניים, דוח פעילות שנתי לסיכום פעילות הצוות. הדוח מפורסם 
באתר האינטרנט של המשרד להגה"ס.

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

נקבעת  במזיקים  לחימה  תחום  של  השנתית  העבודה  תכנית  עובדים.   6 בתחום 
ע"י המשרד להגנת הסביבה, האגף לבקרת שימוש בחומרי הדברה ומזיקים. עיקר 
בחומרי  שימוש  לבקרת  אגף  הסביבה,  להגנת  המשרד  עבור  מתבצעת  הפעילות 
חוקי  לא  צייד  למניעת  רט"ג  לפעולות  בסיוע  עוסקת  מיעוטה,  ומזיקים.  הדברה 
המתבצע ע"י עובדים זרים, בעיקר בחקלאות. גם השנה ניתן דגש לסיוע בפעילות 
הנדרש  ע"פ  מזדמנות  למשימות  מענה  גם  נותן  הצוות  למדבירים.  הקשורה 

מהמשרד להגה"ס.

ע"י  המתבצעות  הפעולות  בניטור  עוסקים  התחום  עובדי   - היתושים  בתחום 
הרשויות המוניציפליות למניעת מטרדי יתושים, איתור דגירות יתושים, ביקורות 
ויתושים  יתושים  זחלי  דיגום  ניטור  תכנית,  פי  על  יתושים   דגירת  אתרי  ודיגום 
בוגרים והעברתם למעבדה,  דווח על מפגעים וטיפול באמצעות הרשות המקומית 
והמדבירים, מלוי ומסירה של הוראות מנהליות )נחתמות ע"י הממונים במחוזות( 
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למניעת  הרשויות  בפעילות  תומכת  הפעילות  (כנ"ל).  קנס  תשלום  והודעות 
את  הנושאות  בוגרות  יתושים  נקבות  עקיצות  ע"י  המועברות  במחלות  תחלואה 

הטפילים מחוללי המחלות.

בתחום הלישמנייה - הצוות עוסק בלכידה וניטור נוכחות ופעילות של זבובי חול, 
ובלכידה ודיגום של יונקים החשודים כפונדקאים של המחלה. במחצית השנייה 
הצעת  אושרה  בלישמניאזיס,  בתחלואה  ההתגברות  רקע  ועל   ,2012 שנת  של 
מחליטים בממשלה והוקצו משאבים לרשויות לביצוע פעולות למניעת תחלואה 
בלישמניאזיס. עיקר המשאבים הוקצו לביצוע פעולות ביישובים למניעת כניסת 
הננקטות  הפעולות  יעילות  לניטור  מיעוטם,  סלע.  שפני  של  גידול  בתי  ולסילוק 
וללימוד דרכים לשיפור. משאבים גם הוקצו לביצוע הסברה להתגוננות תושבים. 
(ע"פ  חול  וזבובי  סלע  ודיגום  שפני  לכידות  כדלהלן:  הוגדרה  פעילות הפקחים 
היישובים  ופעולות  היערכות  של  והנחייה  פיקוח  ליווי,  היגוי),  ועדת  הנחיות 
נכללים בהצעת  יישובים שאינם  והנחייה של  ליווי  במסגרת הצעת המחליטים,  

המחליטים ופעולות נוספות ע"פ הנחיית הממונים.

זרים בחקלאות  ידי עובדים  בתחום הפיקוח לאיתור צייד לא חוקי המבוצע על 
ניטור  תחום  בהן  מרץ),   – (דצמבר  החורף  בעונת  מבוצעת  זו  פעילות  (עו"ז)- 
היתושים כמעט ואינו פעיל. בעונה זאת, הצוות מסייע למחוזות רט"ג בפעולות 

תומכות מניעת צייד לא חוקי ע"י עו"ז בחקלאות.

בתחום נמלת האש - ליווי וסיוע לטיפול המוסדי בניסיונות לצמצום התפשטות 
נמלת האש. בין השאר מבוצעות ביקורות במשתלות.

הפעילות בתחום הלישמנייה מבוצעת במסגרת החלטות ועדה בין משרדית (משרד 
הבריאות, משרד הפנים, משרד הביטחון, המשרד להגה"ס ורט"ג). תחומי הפעילות 
מחולקים באופן הבא: משרד הבריאות – מעבדות, המשרד להגה"ס  - מימון פקח 
צפון ופקח מרכז ודרום וריכוז פעילות הצוות הבין משרדי, משרד הפנים בליווי 
היישובים שבתכנית  ורט"ג - ליווי מנהלי (ראש התחום ומנהל היחידה הסביבתית), 

ליווי והנחייה מקצועיים בתחום חיות המאגר ע"י וטרינר הרשות ועוד. 

הפעילות בתחום פיקוח למניעת צייד לא חוקי מבוצעת בהנחיית אשכול אכיפה 
האכיפה  ובחטיבת  רט"ג  במחוזות  הממונים  ובתיאום  הסביבה  להגנת  במשרד 

ברשות. 

שיתוף פעולה: מחוזות ומטה המשרד להגה"ס, מעבדה ארצית לאנטמולוגיה, בעלי 
תפקידים בישובים ובמועצות שבהם מתבצעות פעולות, תושבים, מדבירים, רט"ג 

– פקחים, ממוני אכיפה, חטיבת אכיפה.

מטרה: בתחום המזיקים - פיקוח על פעילות הרשויות בדגירות ובמטרדי יתושים  
הקטנה),  האש  (נמלת  נוספים  במטרדים  וטיפול  ניטור  מחלות,  העברת  למניעת 

מניעת תחלואה בלישמניאזיס ע"י פעולות לסילוק פונדקאים ובתי גידול.

בתחום מניעת הצייד – מניעת צייד ע"י עובדים זרים בחקלאות ויצירת הרתעה.

בתחום המדבירים - איתור ודיווח על ביצוע פעולות הדברה ללא רישיון ושלא ע"פ החוק.



ביצוע:
ליווי ופיקוח על פעולות לסילוק בתי גידול מיישובים שבתכנית ומסביבתם.	 
הצבת מלכודות ללכידת יתושים בוגרים וזבובי חול. 	 
הצבת מלכודות ללכידת מכרסמים לבדיקת נשאות .	 
ניטור לאיתור דגירות יתושים.	 
בחקלאות 	  זרים  עובדים  ע"י  שהונחו  מלכודות  לאיתור   פעולות  ביצוע   

יזומות  בפעולות  השתתפות  לדין,  והבאתם  הציידים  לאיתור  וחתירה 
ומוסדרות של מחוזות הרט"ג בנושא. 

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

פרסום: דוח שנתי מסכם לפעילות הצוות בתחום בקרת שימוש בחומרי הדברה 
ומזיקים – מפורסם באתר המשרד להגה"ס.  דוח שנתי מסכם לפעילות הצוות 

בתחום מניעת הציד ע"י עובדים זרים בחקלאות )פנימי, רט"ג( 

תחום איכות מים  

)עבור המחלקה לבריאות הציבור במשרד הבריאות(

בתחום 10 עובדים. הפעילות מבוצעת עבור משרד הבריאות, המחלקה לבריאות 
על  ופיקוח  בקולחים  השקיה  בהיתרי  בטיפול  עוסקים  התחום  פקחי  הציבור. 
נחלים  דיגום  )מזח"ים(,  חוזרת  זרימה  למניעת  תקנות  ואכיפת  פיקוח  יישומם, 

וגופי מים )המשמשים לנופש(, דיגום מאגרים ומתקני טיהור שפכים.

עיקר תחומי הפעילות:

השקיה בקולחים  - טיפול בבקשות חקלאים להיתר השקיה, בדיקה והכנה 	 
לאישור. פיקוח על ביצוע השקיה  ע"פ תנאי ההיתר.

ניטור נחלים ומקווי מים )המשמשים לנופש( – כ - 20 נחלים ומקווי מים 	 
שבהם נקודות דיגום קבועות )ככלל, אחת לחודש ופעמיים בחודש לקראת 

חגים ובחופש גדול(. בנוסף, דיגומים באירועי זיהום. 
פיקוח למניעת זרימה חוזרת של חומרי הדברה ודישון למערכות מי שתיה.	 
ליווי תהליכי אכיפה, השמדת יבולים, השקיה  בקולחים ללא היתר, השקיית 	 

חלקות א' בקולחים ללא היתר וכדומה.
ומשימות 	  תשתית  תכניות  בקולחים,  השימוש  להרחבת  תכניות  בדיקת 

מיוחדות ע"פ הנחיות מהנדסי המחוזות.
שיתוף פעולה: מחוזות משרד הבריאות, מחוזות המשרד להגה"ס, מחוזות ומטה 

רט"ג, חקלאים, אגודות חקלאיות, רכזי מים ורכזי ענפים ביישובים.

מטרה: מניעת תחלואת הציבור ממזון המושקה בקולחים, הבטחת בריאות הציבור 
משכשוך במקווי מים טבעיים באתרים פתוחים, מניעת אירועים חמורים של זליגת 

חומרי דישון והדברה למערכות מי שתייה.
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ביצוע  
כ - 3600 היתרים בשנה (המשך מגמת עלייה).● 
כ – 180 התקנות חדשות (הערכה)  של מונעי זרימה חוזרת (מז“ח) בעקבות ● 

פעולות פיקוח ובדיקה.
55 נקודות דיגום לחודש של מקווי מים טבעיים לשכשוך.● 

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

תחום סקרים ומחקרים הידרולוגיים 
סקרים  ביצוע  הוא  הצוות  פעילות  עיקר  קבועים.  עובדים  שלשה  מונה  הצוות 
ומזהמים  מלחים  תרומת  וכימות  קולחים  מי  וניצול  שימוש  הבאים:   בנושאים 
לקידוחי  סיכונים  לאפיון  סביבתיים  המים), סקרים  רשות  (עבור  לקרקע  אחרים 
לאורך  התעשייתי  הזיהום  התפשטות  מקורות),  חברת  (עבור  תהום  מי  הפקת 
השפעות  ניטור  חובב),  נאות  תעשייתית  מועצה  (עבור  והבשור  שבע  באר  נחלי 
תחנת כוח פנים ארצית חגית (עבור חברת החשמל), ניטור נחלי יהודה ושומרון 
(עבור המשרד להגה"ס וקמ"ט איכו"ס במנא"ז),  ניהול ועדכון מאגר מידע אודות 
איכויות וכמויות מים במתקני טיהור שפכים ומאגרי קולחים. בשנת 2014 בוצעה 
עיקר העבודה לסקר המתקנים ותשתיות השפכים והקולחים בהתיישבות ביהודה 
הקולחים  סקר  על  העבודה  אלו תחל  בימים  יושלם.  הדוח  אלו  ובימים  ושומרון 

לשנים 2014- 2015.

מעבר לכל אלו, תורם תחום סקרים ומחקרים ליכולות התיעוד, עיבוד הנתונים, 
ביחידה הסביבתית.  דוחות הצוותים האחרים  והממוחשבת של  ההצגה הגרפית 

עבודות ופרסומי הצוות זוכים לשבחים ולהערכה רבה.

שיתוף פעולה: רשות המים, השירות ההידרולוגי, חברת חשמל, המשרד להגה"ס, 
מועצה תעשייתית נאות חובב, המנהל האזרחי ביהודה ושומרון, רט"ג, מקורות, 

ידידי כדוה"א, אקדמיה וגופים ירוקים.

איגום   טיפול,  תשתיות  של  השפעות  לאיתור  סביבתיים  סקרים  ביצוע  מטרה: 
והולכה של שפכים וקולחים על הסביבה ולאיתור מזהמים פוטנציאליים למקורות 

ומתקנים של מי שתייה. כתיבת המלצות והנחיות לטיפול במזהמים.

ביצוע: 

סקר מתקנים ותשתיות ביוב ושפכים בהתיישבות הישראלית באיו"ש עבור ● 
קמ"ט איכו"ס במנהל האזרחי (דו שנתי).

סקר קולחים ארצי עבור רשות המים (דו שנתי).● 
סקרי סיכונים לקידוחי הפקה של מי שתיה: קידוחי שימרון 2,3,5,7. מעין עין ● 

זהב, מי עמי 1,2 עבור חברת מקורות.
סקר התפשטות הזיהום התעשייתי לאורך נחלי באר שבע והבשור. מבוצע ● 

עבור מועצה תעשייתית נאות חובב (שנתי). 
ניטור השפעות תחנת הכוח חגית על שמורת טבע נחל תות. מבוצע עבור ● 

חברת החשמל (שנתי).



סקר מעיינות גליל עליון. מבוצע עבור רשות המים והאוניברסיטה העברית.	 
ניטור מעיינות כוכב הירדן. מבוצע עבור חב' כוכב- אנרגיה שאובה. 	 
ההידרולוגי 	  השרות  עבור  מבוצע  ושומרון.  יהודה  בנחלי  מזהמים  עומסי 

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

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

צוות ארצי לטיפול במינים פולשים

ב - 1 ביולי 2015, החל את עבודתו צוות ארצי חדש לטיפול במינים פולשים. צוות זה 
הוקם בהמשך ליוזמה משותפת למשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, ורשות 
מתרכזת  הצוות  פעילות  המכונסת.  האמברוסיה  בנושא  לפעול  והגנים,  הטבע 
במין זה )אמברוסיה מכונסת( ופועלת לריסון התפשטותו ולהפחתה משמעותית 
והפתוחים. במהלך מחצית השנה בה פעל הצוות  בנוכחותו בשטחים הטבעיים 
וראש  ב2015, הצוות טיפל בלמעלה מ-125 מוקדים. הצוות, המונה 3-4 עובדים 
צוות, עובד ע"פ פרוטוקול טיפולי שהותאם לצמח האמברוסיה המכונסת ע"י דר' 
טוביה יעקובי, המשמש יועץ למיזם ודר' ז'אן מארק דופור-דרור. פעולות הצוות 
מתואמות עם הגופים שהשטח המטופל נמצא באחריותם ועם גורמי שטח נוספים. 
ותקציבי  להגה"ס  המשרד  מתקציבי  מגיע  לפעולתם  והמימון  עובדים   5 בצוות 
בג"ח. פעילות הצוות מתועדת וממופה ומפורסמת בדוחות חודשיים ותקופתיים 

אותם הוא מגיש.

משרד היחידה

והגנים. משרד היחידה  כאמור, היחידה הנה אגף בחטיבת המדע ברשות הטבע 
מטפל:

ובפתרון 	  בהסכמים  ובטיפול  היחידה  של  החיצוניות  ההתקשרויות  בכל 
בעיות.

 בגיבוש ובבחינת תכניות העבודה מול הגורמים החיצוניים	 
 בקשרים מול הרפרנטים במשרדים להם אנו נותנים שירותי פיקוח  	 
במתן מעטפת אדמיניסטרטיבית )כספים, ציוד ותקשורת, רכבים ומחשוב( 	 

לפעילות הפקחים
 בהכשרות העובדים 	 
בטיפול בהיבטים בטיחותיים וביטחוניים	 
בקרב 	  והן  הפקחים  בקרב  הן  המתעוררים  ובצרכים  בבעיות  בטיפול 

הרפרנטים
מנהלת משרד היחידה עוסקת גם בהזנת נתונים למאגר המידע	 
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פקחי היחידה הסביבתית – סיוע למשימות רט"ג

המחוזות ●  בהנהלת  חברים  היחידה  מפקחי  חלק   – מקצועי  וסיוע  ייעוץ 
משמשים  היחידה  פקחי  עבודתם.  בתחומי  המקצועי  העוגן  את  ומהווים 
יועצים מקצועיים למחוזות רט“ג בכל הקשור לתחומי עיסוקם. הם נקראים 
והרעלות,  זיהום  באירועי  תשתית,  תכניות  בבדיקת  דעתם  ולחוות  לסייע 

בניטור וטיפול במינים פולשים, בשיקום בתי גידול לחים ועוד. 
מקצועיות ●  בוועדות  משתתפים  היחידה  פקחי   - בוועדות  השתתפות 

ובאמצעותם משפיעים ומסייעים לעבודת המחוזות.
סיוע לעבודת השטח - הפקחים משתתפים גם בפיקוחי מטיילים, פיקוחי ● 

תחום  ובכל  שריפות  ובכיבוי  בכוננויות  מסייעים  וספירות,  סקרים  צייד, 
נדרש אחר.

- גם השנה, ראויה לציון מיוחד תרומת צוות בקרת ●  פעילות בתחום עו“ז 
אליהם  מזיקים),  ניטור  צוות  (ובקיצור  ומזיקים  הדברה  בחומרי  שימוש 
הצטרפו פקחים נוספים מהיחידה, למניעת צייד ע“י עובדים זרים בחקלאות. 
במשרד  אכיפה  סמנכ“ל  ובמימון  באישור  שנה,  בכל  פועלים  אלו  פקחים 
ברמה  נמצאת  המזיקים  פעילות  (שאז  החורף  חודשי   4 במשך  להגה“ס, 
מינימאלית) בהיקף של כ- 80% במניעת צייד ובשאר חודשי השנה בהיקף 
של כ – 20%. לתרומתם זו, השפעה גדולה מאוד על ההרתעה וצמצום היקף 

התופעה והיא מצטרפת למאמץ הכלל רשותי בנושא. 
הסקרים ●  צוות  של  המקצועית  פעילותו  גם   - ומחקרים  סקרים  צוות 

והמחקרים ביחידה הסביבתית ראויה לציון. הצוות מסתייע בפקחי היחידה 
בעבודותיו בשטח, ותומך בפעילות המקצועית המתבצעת ביחידה.  לצוות 
גם תרומה גדולה למיצוב הרשות כגוף היודע לבצע עבודות סקר ומחקר 
סביבתיים רב תחומיים באופן מקצועי, מעמיק וטוב. למידע ולידע הנצברים 
תוך עריכת סקרים אלו ערך רב תוך שהם מייצרים תצריף רב שכבתי ורב 
נושאי של נתונים אודות תשתיות טיפול והולכה, מזהמים, ערכים רגישים 

ותכונות ונתוני שטח וכדומה. 
תרומתם ●  על  רבים  ולהערכה   לשבחים  זוכים  הסביבתית  היחידה  פקחי 

לעבודת המחוזות. 



עיקרי פעילות חטיבת מדע 2016
מדען ראשי – ד"ר יהושע שקדי

בשנת 2016 יקודמו פעולות לשיקום שמורת עברונה. 

נמשיך בהתמדה בשיקום בתי גידול לחים, בהתאם לתכניות הרב שנתיות.

נביא לתפקוד ופעילות את תיק האתר הגנרי.

התחלנו בפרויקט מחקר 4 שנתי במסגרת התכנית האירופית horizon 2020, יחד 
עם עוד כ-45 שותפים נוספים מרחבי העולם ושותפים מאוניברסיטת בן גוריון.

נקדם גני מקלט לצמחים בסכנה.

נקדם תכניות אסטרטגיות לטיפול במינים מתפרצים.

המארג,  במסגרת  באקדמיה  ומדענים  קק"ל  הג"ס,  עם  משולבת  פעולה  נקדם 
ויפורסם דו"ח מצב הטבע השנתי.

נפעל יחד עם החברה להגנת הטבע לקידום mainstreaming של נושא המגוון 
הביולוגי.

אגף אקולוגיה 
שימור צמחים בסכנת הכחדה

התכנית לשימור צמחים אדומים היא רב-שנתית. במהלך 2016 מתבצעת הרחבה 
והמשך הפעילות בכל אחד מהסעיפים בדו"ח פעילות 2015.

שימור בעלי-חיים בסכנת הכחדה

התכניות לשימור וניטור בעלי-חיים בסכנת הכחדה הן רב-שנתית. במהלך 2016 
 .2015 פעילות  בדו"ח  מהסעיפים  אחד  בכל  הפעילות  והמשך  הרחבה  מתבצעת 
ב-2016 קיים מיקוד לקידום עדכון הסטטוס האדום של כלל החולייתנים בעזרת 
בניית מסגרת לאיסוף המידע הקיים עבור מינים שונים והנגשתו לצרכי הערכות 

סטטוס. מבוצע בשיתוף עם אגף מידע מדעי והחברה להגנת הטבע. 

ריסון מינים מתפרצים וביעור מינים פולשים

וטיפול  חקלאות  בנזקי  לטיפול  עבודה  תכניות  בניית  על  מיקוד  קיים  ב-2016 
יבוא זוחלים  במינים פולשים, הרחבת פעילות ועדה מקצועית מייעצת לשיפוט 

וחסרי חוליות ימיים לישראל. 
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אגף מידע מדעי
ממשק ומערכות מידע

המשך פיתוח מערכת תיקי אתר ושיפור ממשק משתמש● 
העלאת תוכן למערכת תיקי אתר● 
המשך פיתוח אתר הצמחים בסכנת הכחדה● 
פיתוח פלטפורמה להערכות מומחים על תפוצת עופות● 
 ●BioGIS - השקת גרסה משופרת של אתר המידע על המגוון הביולוגי בישראל

ביעור מינים פולשים

פרוייקט גננות מונעת פלישות ביולוגיות באגן ים המלח
סקר מינים פולשים באגן ים המלח● 
ביעור מינים פולשים במוקדים שונים באגן ים המלח ● 
תפעול משתלה למינים מקומיים בעין גדי● 

מחקר וניטור
מחקר וניטור במסגרת פרוייקט שיקום ים המלח

המשך מחקר על דרור הירדן ● 
המשך ניטור ומחקר עופות ● 
המשך ניטור ומחקר פרוקי רגליים ● 
המשך מחקר צמחייה בנאות המדבר● 
 המשך ניטור צומח● 
המשך ניטור עטלפים● 
התנעת מחקר על יעלים● 

אמנות והסכמים בינלאומיים
אמנת  CITES- סחר בערכי טבע

השתתפות בוועידת המדינות החברות באמנה בספטמבר 2016● 
השתתפות בוועידת המדינות החברות באמנה בדצמבר● 

אמנת  CMS- מינים נודדים

בעופות ●  חוקי  לא  וסחר  ציד  הרעלות,  על  העבודה  בקבוצת  השתתפות 
נודדים 

הסכם  AEWA- עופות מים נודדים

ארגון מפגש של ועדה הטכנית בישראל – 13-18 במרץ בישראל● 



הסכם   EUROBATS- עטלפים

הכנת סקירה של החלטות ומסמכים רלוונטיים לעבודה שלנו	 

אמנת ברצלונה MAP – ים התיכון

)עם 	  בפברואר  באמנה  החברות  המדינות  לוועידת  במשלחת  השתתפות 
משרד להגנת הסביבה(

קידום אשרור פרוטוקול על מגוון ביולוגי	 
 	SPAMI קידום הוספת אזורים שמורים ימיים למאגר של האמנה

אמנת Ramsar – בתי גידול לחים

קידום הכרזת אתרי רמסר חדשים בישראל	 

)Council of Europe שמירת טבע באירופה )אמנה של  Bern אמנת ברן

מעקב שותף על האמנה וקבוצות עבודה שלה )ישראל לא צד לאמנה(	 

אגף סביבה
הטמעת חוק ערכי הטבע המוגנים בחוקי התכנון והבניה	 
הקמת מרכז מידע ימי 	 
סקר מינים פולשים בשמורות ימיות	 
סקר דייג חופי בחינת תפקוד מסדרונות אקולוגיים	 
קידום תוכניות אקולוגיות עם המועצות האזוריות	 
נחל שורק - שיקום שפך נחל שורק וביצת רובין	 
תכנון 	  החולה,  בשמורת  דונם   400 חלקת  צמחי  שיקום   - החולה  שמורת 

המשך שיקום 400 דונם, חיבור אקולוגי.
המשך הקצאות מים לטבע ושחרור מעיינות	 
נאות הכיכר - שיקום בית גידול לח	 
עינות צוקים - שיקום בית גידול לח	 
שמורת עין אפק – שיקום בית הגידול בחלקת ג’אמוסים	 
נחל ראש פינה - שחרור מעיינות ראש פינה והשבת מים לטבע	 
אחו גונן - שיקום אקו-הידרולוגי	 
השבת מים לטבע –  שחרור מעיינות מרעיית בקר	 
פרויקט מעברים לבעלי חיים בכבישים עם נתיבי ישראל	 
קידום פרויקט המסדרון המזרחי	 
המשך ניטור אזור ים המלח	 
המשך פרויקט מסדרון עמק חרוד בהיבטים אקולוגים ואנתרופולוגיים	 
המשך ניטור עופות דורסים ביערות קק”ל	 
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היחידה הסביבתית (האגף לניטור סביבתי)
תחום ניטור מים ונחלים  

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

תחום סביבה חקלאית 

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

תחום בקרת שימוש בחומרי הדברה ולחימה במזיקים

סיוע לאגף בנושא מיפוי סכנות להתפשטות נגיף הזיקה ע“י יתוש הטיגריס ● 
האסייתי.

התאמת פריסת פקחי הצוות לצורכי השטח בתיאום עם המשרד להגה“ס.● 
לא ●  מדבירים  באיתור  ומזיקים  הדברה  בחומרי  שימוש  בקרת  לאגף  סיוע 

חוקיים.
המשך סיוע בנושא מניעת צייד ע“י עו“ז.● 

תחום איכות מים 

ריענון מתכונת הדוח השנתי.● 
סיוע למשרד הבריאות באפיון והטמעת מערכת GIS  (חדשה) למערך היתרי ● 

ההשקיה.
חידוש הסכם חמש שנתי עם משרד הבריאות.● 

תחום סקרים ומחקרים הידרולוגיים 

המשך ביצוע סקרים לתשתיות הולכה ואספקה של מי שתייה עבור חברת ● 
מקורות.

ומתקנים ●  נחלים  סקרי  חובב,  נאות  חגית,  מתמשכים:  פרויקטים  המשך 
בהתיישבות באיו“ש, סקר מזהמים עבור השרות ההידרולוגי.

פיתוח תחומים חדשים לביצוע סקרים סביבתיים.● 



צוות מינים פולשים

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

פלחה, 	  )חקלאות  רגישים  מאולחים  בשטחים  לטיפול  פרוטוקולים  הכנת 
מטעים וכדו’, גינון ציבורי ופרטי, קרבה למקורות מים ועוד. 

נדרשות 	  הכשרות  הצוות,  בעבודת  ובטיחות  ביטחון  נושאי  פיתוח  המשך 
והצטיידות.

המשך פיתוח והטמעה של מערכי דיווח על מוקדים חדשים.	 

משרד היחידה

ריענון ומיסוד נהלי עבודה עדכניים מול אגפי המשרד להגה”ס.	 
חידוש הסכם עם רשות המים.	 
המשך תהליכים לשיפור השרות והקשר מול הגורמים המממנים.	 

פקחי היחידה הסביבתית – סיוע למשימות רט”ג

סיוע מתואם ומרוכז למחוזות רט”ג בחגי ניסן ותשרי.	 
סיוע למחוז מרכז בנושא כוננות שריפות וכיבוי.	 
פעילות בכל מחוזות הרשות בנושא מניעת צייד, ובמיוחד ע”י עובדים זרים 	 

בחקלאות.
סיוע בסקרים, ספירות בע”ח, ריכוזי מאמץ ושאר משימות הרשות.	 





חטיבת אכיפה ופיקוח





 עיקרי פעילות בשנת 2015 
ופעילות מתוכננת ל 2016

 

החטיבה לאכיפת החוק, מודיעין, מבצעים, חקירות, טכנולוגיות, ביטחון בטיחות 
וכיבוי אש מייצגת את כול צרכי אוכפי החוק ברשות. כ 450 מוסמכים לאכיפת 

החוק מקרב עובדי הרשות.

בתחומי  וקידמה  להתפתחות  בסיוע  מקצועית,  בהכוונה  בהכשרתם,  עוסקת 
מערכות מתקדמות.

החטיבה לקחה על עצמה, בשנתיים האחרונות, לקדם את כול נושאי הטכנולוגיות 
 ,  ) ניצן  רשת   ( ישראל  למשטרת  ישיר  בממשק  חדש,  קשר  מערך  הקמת  כולל 

והתאמת המערכת לממשקי גופי אכיפה נוספים

בשנה האחרונה ממשיכה החטיבה למגן את אתרי הרשות הן מהיבטי הפורענות 
הקיצונית: דתית / חברתית  ) השחתת אתרי מורשת וערכים תרבותיים נוספים (. 

וכן לשפר את ביטחון המבקר והעובד באתרים ובשטחים הפתוחים.

והשתלמויות  להכשרות  מגזרית  ורב  שנתית  רב  תוכנית  הכנת  סיימה  החטיבה 
פרטיות  ומכללות  ישראל  משטרת  של  לשוטרים  מכללה  בשיתוף  החוק  לאוכפי 

בתחומים שונים.

בשנים האחרונות והשנה הקרובה ביתר מרץ, החטיבה מלווה את הכניסה להגנה 
על ערכי טבע ושמורות ימיות, בים תיכון, של צוותי הרשות תוך מתן סיוע ברכישת 
לים תיכון בנוסף על הקיימות,  כוח אדם,  נרכשו שתי סירות חדשות  אמצעים, 
  ,2016 בתחילת  ייקלט  מרכז  במחוז  נוסף,  ופקח  צפון  במחוז  ימים  פקח  נקלט 
זאת תוך  וכול  בים.  רגולטוריים  וגורמים  גורמי אכיפה  וליווי הקשר עם  הכשרה 

המשך פיתוח הפעילות ההגנתית במפרץ אילת ובכנרת.

בשנה האחרונה גדל משמעותית היקף הטיפול הנדרש בסחר בחיות הבר ) יבוא 
/יצוא, אחזקות והעברות של חיות בר בשביה( והרחבת המאבק בהגנה על חיות 

הבר וצמחי הבר הארץ ישראליים מפני הגעה והתבססות של מינים פולשים.

לאור האמור החטיבה קיבלה ייעוץ ארגוני שסייע לה בהכנת מבנה חדש שנותן 
מענה אישי לרוב התחומים שהחטיבה מטפלת.
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בימים אלו כול תחום הסחר ( חוקי ושאינו חוקי) , אחזקת חיות בר בשביה, אכיפה 
על סחר בחיות בר בתחום המדינה, מנגנוני ההיתרים למיניהם כולל היתרי המחקר 
ועוד, יכללו באגף אחד חדש שיתכלל את האמור וישפר את המענה וההגנה  על 

חיות וצמחי הבר תוך מענה לאלפי פונים ורשומים ע"פ הוראות החוק והתקנות.

החטיבה נכנסה למהלך  עמוק של מחשוב כול המנגנונים הרבים והכנת תשתית 
אנשי  בין  ונגיש  מהיר  ממשק  ולאפשר  המערכת  את  ליעל  בכדי  אינטגרטיבית 

השטח למערכת התומכת במטה.

כול  על  ישראל  משטרת  של  ומלא  צמוד  ובליווי  האוצר  בסיוע  הקרובה,  בשנה 
ראשי אגיפה ומשרד המשפטים, החטיבה נכנסת למהלך של הקמת מערך מודיעין 
בשיתוף מג"ב ( שיטור כפרי )  והקמתו תחל באמצע שנת 2016 במטרה לשכלל את 

המענה לפשיעה החמורה שבתחום אחריותנו.

תפיסת  ציפורים עם מלכודות אסורות

פיקוח אווירי בטיחות



להלן עיקרי פעילות החטיבה והמחוזות בתחומים המפורטים

אגף בטיחות וכיבוי אש:

בטיחות 
לאומיים,  וגנים  טבע  בשמורות  בטיחות  ועזרי  מתקנים  וטופלו  הוסדרו  נבדקו, 
וידיות  סולמות  יד,  מאחזי  מעקות,  עגונים,  וגלישה,  טיפוס  ואתרי  טיול  בשבילי 

אחיזה.

הסדרת פעילות חברות מסחריות באתרי גלישה וטיפוס .

הוכנסו הנחיות בטיחות לקיום אירועים בתיקי האתרים .

התקיימו סיורי בטיחות במסלולי הטיול המסומנים ואתרי הרשות לאיתור מפגעים.

שופרו מערכות שבילים קיימות, מצפורים וחניונים.

אזוריים  פקחים  הרשות,  למדריכי  מקצועיות  והסמכות  השתלמויות  התקיימו 
ומנהלי אתרים . עבודה בגובה ,כיבוי שרפות, עזרה ראשונה ,ריענון למצילי ים 

התקיים "חודש הבטיחות"  בתחומי העשייה לריענון ושינון נוהלי הבטיחות.

: איתור מטיילים  התקיימו תרגילים במחוזות שכללו תרחישים שונים בהטעמה 
שליטה  בים,  נפגע  חילוץ  מהאוויר,  בכיבוי  סיוע  כולל   - שרפות  כיבוי  נעדרים, 

ובקרה, שיתוף גורמי חוץ.

טופלו נזקי חורף: סחף במסלולים, קריסת גשרים, נפילת עצים, שילוט, התקנת 
עזרי בטיחות במסלולי טיול, חידוש סימון שבילים.

טופלו עצים מסוכנים באתרי הרשות.

מניעה וכיבוי שרפות 
נערכו השתלמויות במחוזות.

בוצעו תרגילים משותפים עם יח' הכיבוי האווירי, קק"ל ותחנות הכיבוי האזוריות.

הוכשרו פקחים אזוריים ,הוסמכו ,השתתפו בתרגילים וריענון בהכוונת מטוסים 
לכיבוי מהאוויר. 

נרכשו מכשירי קשר נוספים להכוונת מטוסים לכיבוי מהאוויר .

נרכש ציוד כיבוי ומתקנים חדשים וחודש ציוד קיים.

התקיימו הכשרות, הסמכות וריענון לפקחים להכוונת מטוסים לכיבוי מהאוויר.

כב"ה,  גורמי  עם  השרפות"  "עונת  לקראת  ומחוזיים  אזוריים  מפגשים  התקיימו 
בוקרים, חקלאים, קק"ל, יחידת הכיבוי של חיל האוויר ומשטרת ישראל.
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נרכשו  והגנים.  הטבע  רשות  ועובדי  הפקחים  של  האישי  המיגון  מערכי  שופרו 
והוכנסו לשימוש ציודי אישי ומרחבי 

יחידת   – האוויר  וחיל  הארצית  הכבאות  נציבות  עם  הדוק  פעולה  שיתוף  קיום 
הכיבוי מהאוויר.

התקיימו פגישות תיאום בדרגים שונים עם גורמי צה"ל למניעת שרפות באימוני 
צה"ל.

התקיימו פגישות עם מבקר המדינה ומבקר צה"ל בנושא שרפות מאימוני צה"ל .

עיקרי הפעילות לשנת 2016:

חיזוק יכולת לטיפול באירועי שריפות וצמצום נזקיהן

הקפדה על ביצוע נוהל בדיקת מסלולים מסומנים 

עדכון הנחיות ונהלי בטיחות 

הגברת הבטיחות בביצוע חפירה ארכיאולוגית במקרקעין רט"ג

שדרוג עזרי בטיחות  באתרים קיימים

מימוש תכניות הכשרה 

מתן פתרונות לבטיחות המטיילים 

מנב“ט ארצי

עיקרי פעילות שנת  2015

ביטחון פיזי:

הטמעת נושא תיקי השטח ותוכניות האבטחה

הכשרת מנהלי ביטחון במחוזות

שיפור הטיפול באירועים הגדולים

הרחבה משמעותית של מעגל העובדים החמושים

שיפור אבטחת האתרים בדגש על אתרי מרחב י"ם ומחוז יו"ש

ביטחון אישי:

שיפור ביטחון האוכף

שיפור ביטחון הנוסע לחו"ל בתפקיד



שיפור הטיפול במאוימים

שיפור הביטחון של פקחי מרחב י"ם

הכשרות ותרגילים

ביטחון מידע וההגנה על הפרטיות:

תחילת הלמידה של נושא ביטחון המידע

תחילת הלמידה של נושא ההגנה על הפרטיות

נשק ותחמושת:

השלמת מכרז נשק ותחמושת

השלמת עבודת המטה למעבר לתחמושת נטולת עופרת 

שיפור ניהול המפעל הראוי

שיפור ההכשרות בתחום הירי

מיגון:

התקשרות עם חברת יעוץ

ביצוע פרויקטיי מיגון דחופים במטות וברמת השטח

היערכות לשיפור המיגון הקבוצתי

חירום:

השתלבות התוכנית הלאומית לטיפול בצונאמי

ניהול ושליטה:

הקמת מוקד זמני

שיפור הפיקוח על הפעילות המתבצעת בשעות החשיכה ובאזורי סיכון

שיפור השירות לדרגי השטח 

פעולות למחשוב האגף – קליטת מערכת אופיר והתוכנה לניהול המפעל הראוי
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יעדי שנת 2016

ביטחון פיזי:

הטמעת נושא תיקי השטח ותוכניות האבטחה

הכשרת מנהלי ביטחון במחוזות

חדשנות טכנולוגית ותו"לית – פיילוט אבטחה מדלגת 

ביטחון אישי:

המשך שיפור הכשרת העובדים

נשק ותחמושת:

מעבר לתחמושת נטולת עופרת

ריענון מלאי כלי הנשק של הארגון

חדשנות טכנולוגית ותו"לית 

מיגון:

פרסום מכרז מיגון רשותי 

פריסת מערכות מיגון על בסיס המכרז

הצבת אמצעי מיגון קבוצתיים בסיוע רח"ל 

אבטחת מידע והגנה על הפרטיות:

בחירת חברת יעוץ לפעילות בשני התחומים הללו

פרסום מכרז לבחירת חברה לטיפול בשני הנושאים הללו

חירום:

שיפור ההיערכות של הרשות לחירום

חיזוק השת"פ עם רח"ל

ניהול ושליטה:

הקמת מוקד קבוע

שיפור השירות לדרגי השטח

הרחבת הפעולות למחשוב האגף



אגף פיקוח ומבצעים
עיקרי פעילות שנת 2015

תחומיו  על  והמבצעים  הפיקוח  בתחום  רט"ג  לפעילות  מבצעית  מעטפת  מתן 
השונים.

קיום קשרי עבודה ושת"פ עם יחידות פיקוח ואכיפה מקבילות.

פיתוח והכנסת אמצעים חדשניים, מקוריים ויצירתיים למערך הפיקוח והמבצעים.

הסדרת נהלי העבודה באגף הפיקוח והמבצעים.

הפעלת יחידת "דוד" בנושאי הליבה של רט"ג וסיוע מבצעי.

הסדרת השימוש בנשק ארגוני (מפעל ראוי) לטובת מיגור נזקי חקלאות.

עבודת מטה לאפיון והטמעת הנושא המחשובי.

הפקת לומדה לפקח בשיתוף מטריקס / ג'ון ברייס.

איסור נסיעת כלי רכב בחוף הים:

חקיקה  שינוי  ולאת"ן,  לרט"ג  משותפים  מבצעים   4 חופמי,  יחידת  פקחי   4 ליווי 
משמעותי.

נתוני אכיפה חוף ים:
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תחום מבצעים ומניעת ציד:

פרוייקט "כלבים למען הטבע" – הכשרה וקליטה של כלבים ונוהגי כלבים למגוון 
משימות בנושאי שמירת טבע (כלבי הרחה ואיתור) סה"כ קליטת 5 כלבי הרחה ו 

3 כלבי הגנה לשורות רט"ג.

מכשירי  רחפנים,  מבצעיים,  פיקוח  טרקטורוני  סמויות,  מעקב  מצלמות  ציוד: 
ראיית לילה, מכשירים טרמיים.

עובדים זרים:

המשך ליווי ותמיכה בפקחים ועזרה לביצוע ממבצעים .

חיבור לשוטרי הגנת הסביבה הרצאות לפקחי רשות האוכלוסין וההגירה.

חיזוק הקשרים עם השגרירות, וייטנאם, תאילנד וסין.

פעיליות הסברה בקרב העובדים הזרים בשפתם.

סיכום נתונים ארצי עובדים זרים:

21 תיקים

77חיפושים

106 חקירות

37 הרחקות

87 ב.משפט

תחום החזקה וסחר בחיות בר:

בדיקת משלוחי ייבוא / ייצוא – 80

פיקוח בשוק כפר קאסם – 10

תפיסת חיות בר – 250

אירועי סחר לא חוקי – 30

פיקוח חנויות - 80

סיום כתיבת מדיניות החזקת חיות בר בשביה ואישורה בהנהלה /מליאה.

כתיבת נוהל מופעים עם חיות בר בשיתוף הגה"ס (גלי דודסון) ומשרד החקלאות.

העברת קופים מחוות מזור לפארק הקופים.



נושאים עיקריים לשנת 2016 :

העברת מקל למנהל אגף הסחר במסגרת השינוי הארגוני.

סיום כתיבה והטמעת נהלי האגף.

הכשרת יח' דוד למעברי הגבול (סחר בחיות בר)

סיום והטמעת עבודת המחשוב.

הרחבת פרוייקט הכלבים וקליטת כלבן.

בחינת אמצעים טכנולוגיים חדשים 

קליטת מערכת "איש השטח".

אגף חקירות ומודיעין:
של . 1 השוטפת  בהפעלה  המחוזות  וליווי  במחוזות  חקירות  תוכנת  הטמעת 

התוכנה.

קליטה והטמעת חוקרים במחוזות הרשות.. 2

טיפול  בתיקים (השלמות והעברה ללשכה המשפטית לגיבוש כ"א), בברירות . 3
 משפט (מנהליות ופליליות) ובאזהרות. 

התפלגות התיקים לשנת 2015:

סה“כאזהרותב.מ. (מנהלי ופלילי)תיקים

4782,4116963,585

פקחים, . 4 החקירות-חקירת  בתחום  ישראל  משטרת  עם  שיתוף  נהלי  ריענון 
חקירות משולבות סייבר.

אגף חקירות ומודיעין יעדים מרכזיים ל -  2016 :
מתקדמות  הכשרות  חדשים,  לפקחים  סמכויות  לקבלת  אכיפה  קורסי  קיום 

במכללה לשוטרים.

השלמת חוות דעת מקצועיות.

כתיבת נהלים בתחום החקירות.

שיפור הקשר עם גופי אכיפה משיקים.

זיהוי מז"פ  בתחום DNA  בשיתוף בית ספר  תמיכה רב-שנתית בפיתוח תוכנת 
לווטרינריה ברחובות.
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הקמת מערך מודיעין עם משטרת ישראל.

תחום קשר וטכנולוגיות :
שנת 2015 הייתה בסימן הטמעת מערכות הקשר החדשות בארגון ושדרוגם.. 1

טיוב המערכות בא לידי ביטוי הן בתחום כיסוי קשר ניצן ו-f1 והן ביחידות . 2
הקצה.

- פרויקט שדמה, המשלב מערכות קשר בספקטרום תדרים . 3 גולת הכותרת  
שונים )בין מערכת הניצן המוכוונת לשטחים הפתוחים לקשר לוקאלי בתחום 
ה-uhf המשמש את הגנים הלאומיים(. – מערכת ייחודית ששיפרה דרמטית 

את רמת הכיסוי בשטחים הבעייתיים במחוז דרום. 

חיזוק שת"פ בין אירגוני  - בא לידי ביטוי במספר אופנים: סיוע לגופי בטחון . 4
יצירת  מאידך,  רטג  לשימוש  רשתות  ופתיחת  אתרים מחד  פריסת  בתהליכי 
פלטפורמה אחידה לקשר בלתי אמצעי עם גורמי הסיוע )משטרה, כב"ה, הג"ס 

ועוד(, דיווחים הדדיים, מבצעים משותפים ועוד. 

יישור קו עם משרד התקשורת בנושא תדרים בדגש על תדרי טלמטריה.. 5

הצטיידות במכשירי קשר אוויריים וימיים.. 6

פרויקט נופרים- צילום וכריזה מרחוק בשמורה פתוחה.. 7

שיפור הכיסוי הסלולארי בסיוע חברת פלאפון במצדה מערב, פלמחים ובית . 8
שערים.

אפיון מוקד רשותי.. 9



 היחידה לפיקוח 
על השטחים הפתוחים 
)הסיירת הירוקה(





 היחידה לפיקוח 
על השטחים הפתוחים 

)הסיירת הירוקה(

אירועים מרכזיים שטופלו במהלך שנת 2015 

פלישות בעיבודים עונתיים לאדמות מדינה  
)ע"פ סעיף 18ב' לחוק המקרקעין(  

במסגרת מבצעי אכיפה מרוכזים כנגד פלישות בעיבודים עונתיים לאדמות מדינה 
)מבצעי הפיכות(, מבצעים פקחי הסיירת הירוקה פעילות אכיפה מוגברת כנגד 
שימוש בלתי חוקי בקרקע לחקלאות. במהלך מבצעי הפיכות אלו מתבצע חריש 

של האדמה, על מנת לפנות את הגידולים ולהחזיר 

את הקרקע למאגר הקרקעות הציבורי. 

מעל  ישראל  ומשטרת  ברמ"י  קרקע  שמירת  חטיבת  בשיתוף  פונו   2015 בשנת 
20,000 דונם של פלישות בעיבודים עונתיים לאדמות מדינה. 

במידה והיו הפולשים נוהגים בצורה חוקית, 

על ידי הגשת בקשה, היו יכולים לקבל את הקרקעות לעיבוד בעלויות זניחות וללא 
צורך בעבירה על החוק. 

מבצעי הפיכות בנגב הצפוני תפיסת חזקה באדמות מדינה
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פלישות חדשות 
(ע"פ חוק מקרקעי ציבור סעיף 5ג)

צו פינוי קרקע מהווה כיום כלי עיקרי לטיפול בפלישות במקרקעי ציבור (מחוברים 
ונטועים). השימוש בצו פינוי קרקע מאפשר מרווח זמן קצר יחסית שניתן לפעול 
יתרונו הגדול בכך שחוסך התערבות משפטית  ועד לפינויה.  בו מגילוי הפלישה 
ניכר בזמנו היקר של בית המשפט ובהוצאות המשפטיות שהיו  ומביא לצמצום 

נדרשות לטובת טיפול משפטי באירוע. 

בעקבות פעילות אינטנסיבית והידברות של פקחי הסיירת הירוקה בשטח, חלק 
מהפלישות  מפונות באופן עצמאי.  לעיתים - בעקבות פניית הפולש לערכאות 

משפטיות - ניתנים צווי מניעה. 

דוכן  על  הסיירת  פקחי  של  והמקצועית  האיתנה  לעמידתם  הודות  כי  לציין  יש 
העדים, כל צווי המניעה נדחו ובית המשפט פסק לטובת המדינה. 

 

 

אורתופוטו של פוליגון פלישה ניסיון להדברות עם הפולש

שילוט השטח לאחר פינוי הפלישההדבקת צו לפינוי קרקע



פלישות ישנות  
)באמצעות תביעה משפטית לסילוק יד(  

כנגד משפחת אלקורען שפלשה  57559-07-12  שהתנהל  בפס"ד בתיק משפטי  
לחורשת רן לפני למעלה מ- 30 שנה, התקבל פס"ד לפינוי כנגד כל 11 הנתבעים. 
מימוש פסק הדין התבצע בהליך הוצל"פ ע"י פקחי הסיירת הירוקה, פקחי רמ"י 
 ויחידת יואב, וכלל את כל הבנוי הנטוע, וכל המטלטלין שהיו בפוליגון הפלישה. 

לאחר פינוי הפלישה השטח שב לחזקת המדינה וניהול רמ"י.

פינוי משפחת אל אטרש התבצע בהליך הוצל"פ 7891/99 לאחר שניסיונות להליכי 
לבני  הוצעו  שבמסגרתם   ,  2007 משנת  המשפחה  עם  שהתנהלו  שונים  מו"מ 
המשפחה פתרונות שיכון חליפיים בישובים מוסדרים לא התקבלו ע"י המשפחה. 

הסיירת  פקח  של  יוזמה  בעקבות 
של  היועמ”ש  והמלצת  הירוקה 
תיק  לפתיחת  הליך  החל  רמ”י, 
של  מכלאות  לפינוי  משפטי 
מיער  אלעביד  סאלם  איברהים 
מיועדים  שנפלשו  השטחים  להב. 
בשל  להב  קיבוץ  של  לחקלאות 
פרויקטים  לטובת  שטחים  גריעת 
 6 כביש  סלילת  )המשך  לאומיים 

ובסיס חמ”ן ליקית(. 

שילוט השטח לאחר פינוי הפלישהחורשת רן לפני הפינוי

שילוט השטח לאחר פינוי הפלישה פלישת משפחת אל אטרש

מכלאות איברהים סאלם אלעביד ביער להב
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כרייה בלתי חוקית וגניבת מחצבים 
(ע“פ פקודת המכרות)

פעולות הכרייה והחציבה מוגדרות בפקודת המכרות שקובעת, בין השאר, כי בכל 
- בתעודת היתר/ רישיון  - בנוסף להרשאת בעלי הקרקע  יש צורך  פעולת כריה 

מאת המפקח על המכרות כהגדרתו בפקודה זו. 

פקחי הסיירת הירוקה בשיתוף חטיבת שמירת קרקע של רמ"י, משטרת ישראל 
(יאל"כ), ערכו שני מבצעים רחבי  והיחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית 
היקף במרחב מרכז שכללו הכנת שטח ממושכת ע"י תצפיות, מעקבים אינטנסיביים 

ואיסוף ראיות מהשטח.

באירוע בגבעת ברנר נתפסו 10 כלי רכב. כמו כן הוגש כתב אישום מהיר, ● 
והחשוד המרכזי נשפט ונידון לשנה מאסר בפועל, המשאית חולטה לטובת 

המדינה ורישיונו נשלל. 
באירוע באשדוד נתפסו 8 כלי רכב, ביניהם 3 משאיות, 3 שופלים, נגרר וג'יפ ● 

יוקרתי. 

חילוט כלים במבצע כריה 
בלתי חוקית באשדוד

כריה בלתי חוקית באשדוד

חילוט כלים במבצע כריה כריה בלתי חוקית בגעת ברנר
בלתי חוקית בגבעת ברנר



פלישות לשטחי אש 
הסיירת הירוקה מפקחת מטעם מז”י ואג”ת על שטחי אש, מחנות קבע ומתקני 
אימונים של צה”ל במטרה לאפשר לצבא להתאמן באופן סדיר, וכדי למנוע פגיעה 
הסמכויות  אימונים.  הפסקת  בשל  כספי  נזק  שיגרם  ומבלי  ובבע”ח,  באזרחים 
המקרקעין  וחוק   )8,74,125 )סעיפים  חרום  לשעת  הגנה  תקנות  מכוח  מוקנות 
רמ”ד  בשיתוף  הסיירת  פקחי  כן,  כמו  הרלוונטים.  מהמשרדים  מיוחד  באישור 
תביעות במשהב”ט ופרקליטות המדינה מסכלים תביעות כספיות שהוגשו כנגד 
רצידיביסטים שנפגעו במהלך פלישות לשטחי אש. תנאי  פולשים  ע”י  משהב”ט 
בסיסי לפעילות הפיקוח בש”א הוא מפת סגירה וצו סגירה, חתומים ע”י הרמטכ”ל 

או אלוף הפיקוד )צו סגירת אלוף(.

בשיתוף פעולה עם פרקליטות המדינה ובמסגרת ‘שולחן עגול’ נערך מבצע רחב 
היקף להעמסת  עדר בקר )123 ראש( שרעה בש”א 107. כניסת הרועים לתוך שטח 
הבסיס לא רק שהינה מהווה סכנת חיים, היא גם מאפשרת גניבת אמל”ח וציוד 
צבאי. העדר שוחרר בהתאם לתנאי בית המשפט, וניכר כי כתוצאה מכך הושגה 

הרתעה והופסקו פלישות הבקר לשטח אש זה. 

בש”א 3190 נערכו שני מבצעי פינוי  רחבי היקף בשיתוף יחידת הפיצו”ח ומשטרת 
ישראל. במבצע הראשון נתפסו 60 ראש בקר, ובמבצע השני נתפסו 50 ראש בקר.  
הבקר הובל לתחנת הסגר ובסיום ההליך שוחרר לאחר הגשת תלונה במשטרה, 

חקירה של יחידת הפיצו”ח ותשלום הוצאות המבצע.

מבצע פינוי פרות מש"א 107מבצע פינוי פרות מש"א 107

מבצע פינוי גמלים בש"א 502מבצע פינוי פרות מש"א 3190
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בש”א 502 נערך מבצע לפינוי גמלים. במהלך המבצע אותרו 14 גמלים ושני רועי 
צאן. הרועים נחקרו ע”י יח’ הפיצו”ח, והגמלים הובלו לנקודת העמסה, שם עברו 
הסגר  לתחנת  והועברו  הועמסו  ומשם  אוזן  וסימון  דם  בדיקות  שיבוב,  חיסון, 

ושוחררו לאחר חקירת יח’ הפיצו”ח ותשלום הוצאות המבצע.

ביעור מחלת הברוצלוזיס )קדחת מלטה( 
משמעותית  ועליה  בדרום  בדואים  בעדרי  הברוצלוזיס  מחלת  התפשטות  לאור 
במספר הנדבקים, השירותים הווטרינרים הגדירו את ביעור המחלה כיעד מרכזי 
הווטרינרים  השירותים  עם  בשיתוף  הירוקה  הסיירת  הקרובות.  בשנים  לטיפול 
מכינה תכנית רב שנתית למיפוי העדרים הנגועים, ויצירת קשר עם בעלי העדרים 
לביצוע בדיקות דמים לצורך זיהוי המחלה, ולהמשך טיפול לאחר קבלת תוצאות 
הבדיקות. הסיירת הירוקה פועלת ומסייעת רבות בתיאום, ארגון, חיסון והשמדת 
העדרים הנגועים. בשנת 2015 נערכו בשיתוף עם הלשכה הווטרינרית נגב שבעה 
ופזורת דימונה במהלכם הושמדו  נגועים באזור רהט  מבצעים להשמדת עדרים 
828 ראשי צאן ו- 6 גמלים. במקביל מתבצעים מבצעים לסימון, חיסון ושיבוב כל 

הגמלים בנגב.

מבצעי השמדת עדרים נגועים בשיתוף עם השירותים הווטרינרים



השכרות עונתיות 

כחלק משמירה וניהול קרקעות המדינה בנגב, הסיירת הירוקה משכירה שטחים 
לגידולים עונתיים למעבדים בדואים. פעילות זו מצמצמת את תופעת הפלישות 
לשטחי המדינה ושומרת על קרקעות אלו באופן מוסדר תוך ניהול ומעקב אחר 
נפגשים  במהלכם  חודשים,  כשלושה  נמשכת  ההשכרות  עונת  בקרקע.  השימוש 
ההשכרה  הליך  את  מבצעים  מכן  ולאחר  בשטח,  השוכרים  עם  הסיירת  פקחי 
נוהלו כ-  בשיתוף מחלקת עסקאות חקלאיות ברמ"י. בעונת ההשכרות 2014-15 
 2015-16 ההשכרות  בעונת  דונם.   104,500 כ-  הושכרו  שבמסגרתם  חלקות   476

נוהלו כ- 490 חלקות שבמסגרתם הושכרו כ- 105,534 דונם. 

ריכוז פעילות לפי גופים
ם גוף י ע ו ר י א

חדשים
ם  י ע ו ר י א

בתהליך
ם  י ע ו ר י א

שהסתיימו
סה“כ אירועים

1,7354791,7622,241רמ“י
29874280354צה“ל / משהב“ט
6677985091,307משרד החקלאות

1024798145משרד הפנים
15919153172רט“ג
741790107קק“ל

1731417משרד התשתיות
2622628הגנת הסביבה
49115768נתיבי ישראל
רשות המים/ 

מקורות
30293362

1041103104מ. המשפטים
2752530גורמי חוץ

3,2881,4853,1504,635סה“כ
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ריכוז פעילות לפי סוג האירוע
ם סוג האירוע עי רו אי

חדשים
ם  י ע ו ר י א

בתהליך
ם  י ע ו ר י א

שהסתיימו
סה“כ אירועים

9882521,0041,256פלישה טריה
263186286472פלישה חדשה
26613798פלישה ישנה
63086601687דו“ח פיקוח

3125312317השכרה
296549203752חוק התיישבות

11067110177בניה בלתי חוקית
30123042חריגה מתנאי היתר

6196069כריה
1315126131סיוע

1601616גניבה
3443236השלכת פסולת

26122739שימוש חורג
1721618צייד

1401414שריפה
187230132362כריתה

7077נהיגה בחוף הים
9099נזקים

4066שינוי פני קרקע
השמדת בע“ח 

משוטטים
3033

1082106108מסירות
קרקע  הכשרת 

לבניה
5235

טבע  בערך  פגיעה 
מוגן

1111011

3,2881,4843,1504,635סה“כ



חטיבת קהל וקהילה





דו”ח חטיבת קהל וקהילה לשנת 2015
חווית  בניהול  הארגונית  המדיניות  את  ומובילה  מעצבת  וקהילה  קהל  חטיבת 

הביקור והטיול באתריה שבתשלום ובאתריה בשטחים הפתוחים המוגנים.

מערך  של  מקצועי  ולווי  הנחייה  הם  החטיבה  עוסקת  בהם  המרכזיים  הנושאים 
הגברת  למבקר,  והשרות  הביקור  חווית  שיפור   , המוגנים  בשטחים  הביקורים 
ערכי  הטמעת  צבור  ויחסי  פרסום  שיווק  עבודת  באמצעות  באתרים  הביקורים 
והקהילות  הקהל  בקרב  הארגוניים  המסרים  עם  הזדהותו  והעמקת  הרשות 

הסמוכות לשמורות וגנים באמצעות פעולות הסברה וחינוך.

שנת 2015 הייתה שנה מאתגרת במיוחד בשל המצב הביטחוני והירידה בתיירות 
הנכנסת לישראל מחד ומגמת התיירות היוצאת של ישראלים לחו"ל מאידך. אחד 
האתגרים המרכזיים של החטיבה היה לבנות תוכנית עבודה שתייצר עלייה בכמות 
המבקרים הישראלים באתרים ותאפשר חווית בקור טובה. התוצאה של עליה ב7% 
בביקורי ישראלים באתרי הרשות היא תוצאה של תוכנית עבודה מאומצת של אנשי 
והתמקצעות  של התמקדות  נכונה  ומדיניות  מבקרים  בקליטת  העוסקים  השטח 

בתכנון הביקורים.

בשנת 2015 התמקדו אגפי החטיבה בהתמקצעות  תחום העבודה בקהילה והמשך 
פיתוח פרויקטים חינוכיים ארוכי טווח, העמקת הפעילות בנושאי הסברה ארציים 
והתמודדות עם סוגיות אסטרטגיות איתם מתמודד הארגון , פיתוח ושיפור השרות 
השרות,  מרכזי  רשת  שדרוג  בקראוונים,  הלינה   ומתחמי  הלילה  חניוני  במערך 
להגביר  במטרה  שיווקים  קמפיינים  ניהול  הדיגיטאלי,  במרחב  העבודה  הרחבת 
בקורי ישראלים  והובלת מיזם התיירות בדרום בעקבות החלטת הממשלה לחיזוק 

הדרום עם סיום מבצע צוק איתן בשת"פ עם משרד התיירות.

דו"ח אגף חינוך וקהילה 
נושאים מרכזיים שקודמו ע"י אגף חינוך וקהילה במהלך 2015:

המחו"ת  למנהלי  דו-יומית  השתלמות   - בקהילה  העבודה  תחום  פיתוח  המשך 
בנושא עבודה בקהילה, יציאה לדרך בקורס הכשרה לרכזי קהילה, בהובלת מרכז 

השל. 

יצירת ממשקי עבודה עם האגף החברתי - קהילתי במינהל חברה ונוער במשרד 
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החינוך, כדי לקדם שיתופי פעולה עם מד"צים ברשויות המקומיות, תנועות נוער 
ומכינות קד"צ. 

הערכת  תהליך  והשלמת  בטבע'  'מקומי  מתנדב  נוער  לתוכנית  מודל  כתיבת 
התוכנית ע"י מכון 'דו-עת'.

מנהיגות  תוכניות  לפיתוח  'אורטוב',  בתוכנית  'אורט'  רשת  עם  השת"פ  הרחבת 
מקומית לנושאי שמירת טבע ומורשת. 

המשך הטמעת המושגים 'זיהום אור' ו'סניטציה' בתוכניות הלימודים של משרד 
החינוך במקצוע 'מדעי הסביבה', והתחלת הטמעת המושג 'נוף תרבות' בתוכנית 

הלימודים ב 'גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה'. 

משרד  עם  בתיאום  הארץ,  ברחבי  דרך  למורי  בקורסים  הרצאות  ביצוע  המשך 
התיירות, ובהשתלמויות מחוזיות של רכזי טיולים של מערכת החינוך. 

העלאת תוכניות החינוך ארוכות-הטווח של המחו"ת לאתר התוכניות של המינהל 
הפדגוגי במשרד החינוך. המשך ביצוע של התוכניות במוסדות חינוך הסמוכים 
'חינוך מבוסס- מקום', במגוון  הגישה של  לאומיים, עפ"י  ולגנים  לשמורות טבע 

אוכלוסיות ובפרישה גיאוגרפית רחבה.  

מרכזי החינוך וההסברה (מחו"ת):

ברט"ג פועלים 13 מחו"ת (מרכזי חינוך והסברה), במסגרת המרחבים, בכל רחבי 
הארץ. 

עיקרי הפעילות במחו"ת בתחומי החינוך והקהילה:

בקהילות  הנמצאים  בבתי"ס  טווח,  ארוכות-  חינוך  תוכניות  עשרות  הפעלת 
מבוסס-  'חינוך  של  הגישה  עפ"י  בתוכם,  או  וגנים  לשמורות  בסמוך  השוכנות 
מוסלמים  וערבים  בדואים  דרוזים,  יהודים,  בקרב  מתבצעות  התוכניות  מקום'. 
שבהן:  הבולטות  ביניים.  וחטיבות  יסודיים  בתי"ס  תלמידי  על  בדגש  ונוצרים, 
'פורשים כנף' בצפון, 'אני כרמלי' במרחב הביוספירי כרמל,  'ידיד החולות' לאורך 
החוף, תוכנית 'השטחים הפתוחים הם הבית שלי' באגן נחל שקמה, 'רותם המדבר' 
בדרום, 'שומרי הנחל' בקהילות השוכנות ליד נחלים ובתי גידול לחים, 'אמץ כיתה' 
בקרב מגוון אוכלוסיות בפריפריה וממעמד סוציו- אקונומי נמוך בכל רחבי הארץ 

ועוד. 

תוכנית  עפ"י  הלאומיים,  ובגנים  טבע  בשמורות  בתי"ס  לתלמידי  הדרכות-יום 
הליבה לידה"א של משרד החינוך. 

הדרכות באירועי שמירת טבע ייעודיים בגנים ובשמורות, ביניהם: 'יום הסלמנדרה', 
גידול לחים, שבוע  יום בתי  'יום העטלף',  'יום הצפרדע',  'יום הנשר הבינלאומי', 

'אדם וים', שחרור צבוני- ים בחוות הדגרה לאורך החוף  ועוד.

הסביבה  מדעי  במגמות  יסודיים,  על-  בתי"ס  לתלמידי  חקר  פעילות  הנחיית 
וביולוגיה, במרכז החקר בעין אפק ובשנה האחרונה- גם בנגב הצפוני. 



מבקרים  להדרכת  קהילה'(  'גן  )קבוצות  מבוגרים  מתנדבים  מדריכים  הכשרת 
מזדמנים באתרי מורשת, ומישוב פעילות ההדרכה. 

הכשרה וליווי מתנדבים מקהילות סמוכות לשמורות וגנים לסייע במגוון משימות, 
ביניהן: ניטור, הסברה, ניקיון ותחזוקה, כדוגמת 'שומרי המפרץ הסיני' בשמורת 

גדור בשרון.  

טבע  לפעילות שמקדמת שמירת  בטבע',  'מקומי  מתנדב,  נוער  קבוצות  הכשרת 
ומורשת, בשמורות וגנים סמוכים לקהילותיהם, ובקרב הקהילות עצמן. 

פעילות בהתנדבות בקהילה של המדריכים הצעירים )מורות- חיילות, מתנדבי שנת 
שירות ובנות שירות לאומי(, במועדוניות, בגני ילדים, במרכזי קליטה ובמתנ"סים.

המחו"ת ביצעו במהלך שנה"ע 2015  11,444 ימי פעילות, עפ"י החלוקה הבאה: 
ובהפעלת  קהילות  בקרב  בפעילות   446 טווח,  ארוכות-  חינוך  בתוכניות   2,665
מתנדבים, 582 בפעילות ללא תשלום לחיילי צה"ל, 2,265  בסיורי יום לבתי"ס, 91 
בפעילות חקר, 503 בטיולים רב- יומיים )'נודדים' ו 'כוכבי של"ח'(, 1,828 בהדרכות 
למבוגרים ומשפחות,  2,515 בתחנות מידע ובאירועי שמירת טבע, 328 בהתנדבות 

בקהילה  ו- 221 בפעילויות אחרות. 

היעדים המרכזיים של האגף ל- 2016:

להתפתחות  וגנים, במסגרת התכנית  תיכון בשמורות  התנדבות תלמידי  הסדרת 
אישית ומעורבות חברתית של משרה"ח, והרחבת פעילותם במסגרת זו.

מיסוד שת"פ עם תנועות נוער ומד"צים בחינוך הבלתי פורמאלי.

העמקת ממשקי העבודה עם משרה"ח – הטמעת תכנים רט"גיים במגוון מקצועות 
לימוד ובכל חטיבות הגיל, ייזום השתלמויות מורים במרכזי פסג"ה.

עבודה  תוכניות  בניית  התפקיד,  תפיסת  גיבוש  במחוזות-  קהילה  רכזי  קליטת 
מכוונות-קהילות סמוכות, ליווי ובקרה על המימוש בשטח.  

לשימוש  ייעודיים  הדרכה  מערכי  פיתוח  המשך  מדריך':  שאינו  למי  'המדריך 
קבוצות קהילה מתנדבת, בחינתם בפעילות השוטפת והוצאת אוגדן למשימה הזו. 

ליווי המחוזות בגיוס, הקמה, הכשרה וליווי קבוצות פעילים-מתנדבים מבוגרים 
מקרב קהילות מקומיות הסמוכות לשמורות וגנים.

הכשרת צוותי ההדרכה להנגשת הדרכה לאנשים עם מוגבלויות.      

אגף הסברה
נושאים מרכזיים שקודמו על ידי אגף הסברה בשנת 2015

שטחים פתוחים – העברת המסר הרשותי בכל הקשור לבטיחות מטיילים בקרב 
להצבת  ארצית  תכנית  באמצעות   – והחרדי  הדתי  המגזר  ובקרב  הרחב  הציבור 
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תחנות מידע, חומרי הסברה ייעודיים, העלאת המודעות באמצעות קמפיין ועוד.

תכנית הסברה לסוגיות וקונפליקטים בנושאי תכנון ותשתיות – קו חשמל 161 (קו 
עילי המתוכנן לעבור בעמק החולה)

 – הרשות  של  המרכזיים  המקצועיים  הנושאים  סביב  ארצית  הסברה  פעילות 
פעולה  ושיתופי  הרשות  בתוך  הארגוניים  המשאבים  גיוס  תוך  ופעילות  תכנים 
ליל  וים,  אדם  שבוע  הנדידה,  יום  לחים,  גידול  בתי  יום  לדוגמא  לרשות.  מחוץ 

העטלף, שבוע מורשת.

שימור מורשת - המשך שותפות עם גופי המורשת המובילים ומיצובו של שבוע 
מורשת בחג החנוכה.

מול  אל  ובאמצעותם  הצעיר  הדור  עם  הדוק הקשר   – צעירים"  "פקחים  תכנית 
הטמעת  והמשך  קןמראן)  מג'רסה,  (יחיעם,  חדשות  תכניות   3 הפקת   – הוריהם 

התכנית באמצעי התוכן השונים של הרשות ומחוצה לה.

"לא משאירים עקבות" – האתיקה של הטיול וההתנהגות בגנים ובשמורות, מיפוי 
תכנים והעלאתם למודעות הציבור באמצעות הרשתות החברתיות, גיוס שותפים.

עיתון "בשביל הארץ" – עריכה מקצועית של העיתון תוך חיבור הקוראים לסדר 
יומה של הרשות, המסרים והפעילות שלה.

יעדים מרכזיים לשנת 2016:

 – השטח  משתמשי  מול  אל  הסברה  ותכניות  עגולים"  "שולחנות  ציבור  שיתופי 
במיוחד הרוכבים בכלים מוטוריים אתגריים.

יצירת תוכניות הסברה למשתמשי השטח להפחתת הקונפליקטים והאיומים.

תכנית הסברה רב שנתית להעלות מודעות הציבור לשימור המינים האדומים.

מינים פולשים – תכנית הסברה וקמפיין משותף עם החברה להגנת הטבע.

מניעת הרעלות וחשיבות הסניטציה בקרב החקלאים – תכנית הסברה משותפת 
עם משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה.

אגף מבקרים
נושאים מרכזיים בהם טיפל אגף מבקרים בשנת 2015

ניהול והנחייה מקצועית של הגנים הלאומיים ושמורות הטבע באמצעות כנסים 
להעמקת הידע והמקצועיות 

הסדרת החנייה החכמה בחוף פלמחים

עבודה  תכנית  בניית   , הלילה  חניוני  מנהל תחום  קליטת   - חניוני הלילה  תחום 
קמפיינים  קיום  המטייל,  לרווחת  אמצעים  הוספת  שדרוג,  חניונים,  לקידום 



שיווקיים וקידום מכירות דרך סוכני תיירות.

יצירת בסיס מידע למטייל לכל סוגי החניונים ובהם 111 חניונים  פתוחים  ללא 
באמצעי  הציבור  לידיעת  הבאתם  הארץ  ברחבי  בתשלום  חניונים   22 ו-  תשלום 

המדיה השונים.

ניהול אינטנסיבי של 22 חניוני לילה מחורשת טל, נחל עמוד ואכזיב בצפון ועד 
מצדה , ממשית וחי בר יטבתה בדרום.

בשנת 2015 לנו 365,000 לנים בחניונים בתשלום.

תחום מרכזי השירות – בשנת 2015 הורחבה ושופרה רשת מרכזי השירות באתרים 
השונים.

רשת מרכזי השירות כוללת  50 נקודות מכירה ומגלגלת מחזור מכירות של 22 
מיליון ₪.

עצמאיים  שירות  מרכזי  חלקם  כאשר  האתר  לאופי  מותאמים  השירות  מרכזי 
וחלקם מרכזים המשולבים בקופות הכניסה לאתרים השונים מרכזי השירות הם 
חלק מתהליך שיפור השירות למבקרים, הגברת תחושת התמורה למבקר והגברת 

ההכנסות המשלימות לפעילות השוטפת של הרשות.

 המשך פעולת התאמת מוצרים לאתרים השונים על פי אופי האתר וקהלי היעד
המרכזיים המבקרים בו.

 ניהול המבקרים בגנים ובשמורות - לאור מגמת העלייה במס' המבקרים באתרי הרשות
והעומסים המתפתחים במיוחד בעונות השיא האגף נמצא בראשיתו של תהליך 
מהעולם  מודלים  אימוץ  ע"י  באתרים  הביקור  לניהול  אסטרטגיה  וקביעת  תכנון 
ומניעת  המבקרים  בתנועת  ויסות  ליכולות  שתביא  בטכנולוגיה  ושימוש  הרחב 
עומסים העלולים לפגוע בבתי הגידול ובערכי הטבע והמורשת שבגנים ובשמורות. 

כולל בניית מדדים להגברת חווית הביקור באתרים השונים.

פניות   200 ב-  טיפול  האגף.  בעבודת  מרכזי  לחלק  הפך  הציבור  בפניות  טיפול 
ציבור  בנושאי ביקור באתרים  בדומה למספר הפניות בשנת 2014        

ועלייה חדה במספר הפניות בבקשות להנחות בכניסות לאתרים  500 פניות.

הכשרות   – באתרים  וקופאים  טבע  ושמורות  לאומיים  גנים  מנהלי  הכשרות 
מתאימות  למנהלי אתרים וקופאים כל אחד בתחומו להגברת ידע  ומקצועיות 

יעדים לשנת 2016 

שיפור חווית הביקור . 1

המשך פיתוח מנגנונים לבדיקת כושר נשיאת מבקרים . 2

סיום הטמעת מערך מכירות ארצי מתקדם . 3

פתיחה ושדרוג מרכזי מכירות . 4
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תחום מנויים
נושאים שקודמו בשנת 2015

חשיפה למנוי גדלה. 1

נוספו נקודות מכירה באתרים . 2

הוגברה המכירה לארגונים חדשים. 3

נעשה סקר לבחינת מעבר לפורמט דיגיטלי. 4

תוצאה: 

 ,68,668 ל-  אב)  (בתי  מנויים   62,451 מ-  גידול  אב)-  (בתי  מועדון  חברי  מספר 
תקבולים-  גידול מ- 20  מיליון ₪ ל- 20 מיליון ₪ , עלייה של 10%.

נושאים לקידום בשנת 2016

הוספת קטגוריות חסרות, הורדת מחירים לקטגורית גמלאי . 1

המשך יצירת ביקוש באתרים ובארגונים. 2

הגדלת מכירות במגזר הדתי, בני מיעוטים, יחידים וגמלאים. 3

שיפור הטכנולוגיה. 4

אגף שיווק
נושאים מרכזיים שקודמו ע"י אגף השיווק במהלך 2015:

יותר מבקרים ישראלים!. 1

לילה  חניוני  (כולל  מאוד  גדולים  שיווקים  קמפיינים  שישה  של  ניהולם  א. 
ולראשונה, קמפיין חורף גדול)

ב. עבודה מול סוכנים: הסכם סוכנים חדש.

תוצאה מספרית: 

גידול של 12% בכניסות ישראלים בקבוצות

גידול של 7% בכניסות ישראלים לאתרי רט"ג שבתשלום 

2.   שיח ונוכחות דיגיטלית מדויקים וחזקים יותר:

רספונסיביות,  מחזוריות),  (נגישות,  ב"ברזלים"  טיפול  האינטרנט:  אתר  א. 
הסדרת גוגל אנליטקס

עוקבים   60K כ  אתרים,  פייסבוק  רשותית  הסדרה  חברתיות:  רשתות  ב. 
בפייסבוק הרשותי, השקת אינסטגראם.



תוצאה מספרית:

כלל הפעילות באתר גדלה ב 28%, נכנסו לאתר השנה 1.5 מיליון אנשים שונים 

)גידול של 37% ביחס לשנה שעברה, תוספת של 400 אלף אנשים(, גידול של 
44% בכניסות למובייל.

שפת  כניסה,  מבואות  שילוט,  מנהלים,  )סדנת  השיווקית.  השפה  הטמעת     .3 
       ילדים, חנויות, תקשורת כללית(

היעדים המרכזיים של האגף ל- 2016:

הקהל  של  והכנסות  ביקורים  מחוללי  וחדשים(  )קיימים  מוצרים  והשקת  פיתוח 
המקומי )הבודד והמאורגן( – מנהל תחום מוצרים, מנהל אגף מכירות.

במרחב  ואפקטיבית  מסונכרנת  עדכנית  פעילה,  נוכחות  של  בנייתה  המשך 
הדיגיטלי הכולל.

המשך הטמעת השפה הרשותית ברשות.





חטיבת מנהל וכספים





חטיבת מינהל וכספים
דוח מסכם לשנת 2015 

להלן דוח מסכם במתכונת שנים קודמות:

הצעת תקציב  לשנת 2015  נבנתה בתיאום עם אגף התקציבים באוצר, ובהתאם 
האוצר,  משרד  עם  גובשה  אשר   2015-2019 לשנים  שנתית  רב  כלכלית  לתוכנית 

ואושרה על ידי מליאת הרשות בחודש דצמבר 2014.

בשנת 2014 נאמדו  התקבולים מהאתרים ע"ס של 158 מיליון ₪  והשימושים נבנו 
בהתאם.  כתוצאה ממבצע "צוק  איתן" בחודשים יולי אוגוסט 2014 , קיימת ירידה 
בתקבולים ממבקרים אשר תמומן מתקציב ייעודי שיינתן על ידי האוצר ותאפשר 

לרשות לאזן את תקציבה לשנת 2014.

להלן הנחות שעמדו בבסיס תקציבי לשנת 2015 :

תחום קהל וקהילה 
גידול  158 מלש"ח  המהווים  2015 תוכננו  תקבולים מאתרים בהיקף של  לשנת 
של כ 2% מהתקבולים החזויים לשנת 2014 . בגין עליה במבקרים.  לנוכח ירידה 
התקבולים  ירדו  הנכנסת  בתיירות  איתן  צוק  מבצע  השלכות  בגין  בתקבולים 
ומרזרבה    מאוצר  שהתקבלה  ביטחון  מרשת  כוסה  התקציבי  הפער  מהתכנון, 

ברשות )ר' סעיף  5(.

הוצאות שכר באתרים  במחוזות ובמטה –  גידול של כ-2% בגין זחילת שכר, וגידול 
של כ-1%  בגין הסכם שכר של היומיים ברשות. 

הוצאות תפעוליות )אירגוניות, פיקוח מחוזות( במטה ובמחוזות:

התייקרות ממוצעת של כ- 2% בהתאם לתוכנית העסקית הרב שנתית.

בסעיף ההוצאות התפעוליות קיימים מספר סעיפים  המגלמים בתוכם התייקרות 
גבוהה מהממוצעת כדוגמת שכר דירה, ביטוח, תחזוקת מחשבים...

תקציב פרויקטים פנימיים  בתחום קהל וקהילה – סך של כ 16 מיליון  ₪.

רזרבה של 3.7 מיליון ₪ מיועד כרשת ביטחון להבטחת תקבולים ולהוצאות חריגות 
שלא תוקצבו.
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תחום שמירת טבע ומורשת
מקורות כספיים

סך התקציב הממשלתי  הבסיסי הינו כ  -128 מיליון ₪  , בנוסף תקציבים ייעודיים 
כדוגמת שיקום בתי גידול לחים, נופש בחיק הטבע, ותקציבים ממשלתיים ייעודיים   
(תכנית אב למיחשוב, נופש בחיק הטבע, שיקום ים המלח, נגישות  נכים, שיקום 

החי והצומח בכרמל)  בהתאם לפירוט בנספח 2. 

באוצר  התקציבים  אגף  עם  גובשה  אשר  שנתית  רב  עיסקית  לתוכנית  בהתאם 
התווסף תקציב של 35 מיליון ₪.

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

כ- 16.7 מיליון ₪.

שימושים – ר' פירוט סעיף 2,3 תחום קהל וקהילה

תקציב פרויקטים פנימיים (תכנית עבודה לשמירת טבע ומורשת) כ–27  מיליון₪.

ייעודה ורזרבה – בסך של 7.5  מיליון ₪  מיועדים לכיסוי תוספות שכר בהתאם 
למתווה שיאושר על ידי הממונה על השכר בסכום של  3.5  מיליון ₪,  והיתרה 

מיועדת  להוצאות התייקרויות והוצאות חריגות שלא תוקצבו.

תקציבים מיוחדים- סכום של כ 125  מליוני ₪ מהווים הוצאה מותנית בהכנסה, 
ליחידות חיצוניות (סיירת ירוקה, מדורי ניטור..) ולתקציבי פיתוח במימון חיצוני.

על פי הנתונים דלעיל,  הביצוע התקציבי בשנת 2015 הינו מאוזן. 



להלן התפלגות מקורות התקציב המתוכנן:

הצעת תקציב 1. הכנסות הרשות
לשנת 2015

1.1      תקציב רגיל- קהל וקהילה
138,180 1.1.1 תקבולים מאתרים 

20,000 1.1.2 כרטיסי תייר..
48,943 1.1.3 הכנסה מותנית 

30,017 1.1.4 תקציב ממשלתי בסיסי קהל וקהילה 
כ קהל וקהילה " 1.1237,140 סה

1.2 תקציב רגיל שמירת טבע ומורשת
הכנסות עצמיות 16,705 1.2.1 פקוח ערכי טבע , 

2,500 1.2.2  אגרות ציד והיתרים
שמירת טבע ומורשת 127,842 1.2.3  תקציב  ממשלתי  בסיסי-  

תקציב ממשלתי בסיסי ייעודי  .1.2.45,034
28,377 1.2.5 תקציב ממשלתי ייעודי 

1.2.612,317 תקציב ממשלתי לשיקום בתי גידול
1.2192,775       סה"כ תקציבי רשות לשמירת טבע ומורשת

429,915סה"כ 

תקציב ממשלתי

1.3 תקציבים מיוחדים
23,399 1.3.1    הכנסות סיירת ירוקה

16,948 1.3.2    הכנסות  יחידות ומחקרים במימון חיצוני
78,853 1.3.3    הכנסות  תקציבים במימון חיצוני
1.3119,200      סה"כ  הכנסות תקציבים מיוחדים

1549,115         סה"כ הכנסות
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להלן התפלגות שימושי התקציב:

הצעת תקציב 2. הוצאות הרשות
לשנת 2015

2.1       תקציב רגיל קהל וקהילה
אחזקת אתרים שכר 97,484 2.1.1 הוצ' 

אחזקת אתרים תפעול 34,727 2.1.2 הוצ' 
8,429 2.1.3 הוצאות שכר מחוזות

20,239 2.1.4 הוצאות פיקוח מחוזות
אירגוניות שכר  16,799 2.1.5  הוצ' 

ארגוניות  (תפעול) 8,902 2.1.6 הוצ' 
41,943 2.1.7   הוצאה מותנית הכנסה

16,198 2.1.8 פרוייקטים פנימיים ( תוכניות עבודה )
3,700 2.1.9 רזרבה   לתרחיש אקסוגני

כ קהל וקהילה " 2.1248,421 סה
2.2 תקציב רגיל  שמירת טבע ומורשת

שכר מחוזות 30,977 2.2.1 הוצ'  
פיקוח מחוזות 34,070 2.2.2 הוצ' 

אירגוניות שכר  21,381 2.2.3 הוצ'  
2.2.45,034  הוצאות תקציב ממשלתי בסיסי ייעודי

ארגוניות (תפעול) 14,736 2.2.5  הוצ' 
27,102 2.2.6 פרוייקטים פנימיים (תוכניות עבודה) 

28,377 2.2.7 תקציב ממשלתי ייעודי
2.2.812,317 תקציב ממשלתי לשיקום בתי גידול

7,500 2.2.9 רזרבה  לשמירת טבע ולתוספות שכר
1.2181,494       סה"כ תקציבי רשות לשמירת טבע ומורשת

429,915סה"כ

2.3      תקציבים מיוחדים
23,399 2.3.1    הוצאות סיירת ירוקה

16,948 2.3.2    הוצאות   יחידות ומחקרים במימון חיצוני
78,853 2.3.3    הוצאות  תקציבים במימון חיצוני
2.3119,200      סה"כ  הוצאות תקציבים מיוחדים

549,115            סה"כ הוצאות



חטיבת תכנון ופיתוח





דו”ח רט”ג 2015 – חטיבת מורשת ונוף
אגף שימור ופיתוח

השימור והפיתוח ברשות הטבע והגנים עסק בשנת 2015  בקידום פרויקטים בגנים 
לאומיים ושמורות טבע. השימור והפיתוח מבוצעים למטרות שמירת טבע, שימור 
ארכיאולוגי והיסטורי, מבנים ומתקנים המשמשים לשירות הקהל, חינוך, המחשה, 

שימור ופיתוח נוף, ונופש בחיק הטבע. 

בנוסף לרשימת הפרויקטים המרכזיים הנמצאים בשלבים שונים של תכנון וביצוע, 
נעשו עבודות שוטפות ומתמשכות בנושאים הבאים: שימור תחזוקתי ארכיאולוגי, 
שונים  מימון  לגורמי  הצעות  הכנת  כללי,  והמחשה  שילוט  שונות,  ברמות  תכנון 
כולל תרומות, קשר עם גורמים ציבוריים ופרטיים, הרצאות ודיונים בנושאי שימור, 
פיתוח, תכנון נוף, הכנת תב"עות והתרים להסדרת מבנים קיימים, הכשרת נגישות 
ים  )תמ"ר(,  מורשת  בתשתיות  פרויקטים  לילה,  חניוני  הרשות,  אתרי  בכל  נכים 

המלח, תשתיות לאתרים ושבילי אופניים. 

הפרויקטים המרכזיים בשנת 2015 הם:

תל דן – מודל השער כנעני, שימור החומות הישראליות וקירוי שער כנעני.. 1

נחל עמוד –  תאורה סולרית לחניון הלילה.. 2

תל חצור – ביצוע הגנות בטיחותיות לקהל במפעל המים העתיק.. 3

יחיעם –  שימור קמרונות במבצר, תשתית מים תכנון חניון הלילה. השלמת . 4
סרט חוויתי והנגשת אולם הקמרון.

אכזיב –  השלמות הכשרת מתחם הקלאב מד לשעבר והכשרתו כגן לאומי . 5
וחניון לילה, שימור הקמרון הצלבני.

כרמל –  ביצוע האגם בחניון הלילה. . 6

תל דור – השלמת תכנון מערך הכניסה.. 7

מגידו – שימור בתל, תכנון מערך הכניסה.. 8

בית . 9 שדרוג  האתר.  ברחבי  נכים  הנגשת  ביצוע  המחשה,  תכנון    – ציפורי 
הכנסת והשלמת סרט חוויתי.
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השלמת . 10 ה"סליק".  במערת  המחשה  ופיתוח,  שימור  המשך   – שערים  בית 
פרויקט הנגשה

בית שאן –  השלמות הנגשה.. 11

עם . 12 התמודדות  כולל  קיסריה  לפיתוח  החברה  בשת"פ  פרויקטים   – קיסריה 
נזקי סערה ותב"ע.

קיסריה חוף האקוודוקט – קידום תכנית שתהווה בסיס להכרזת השטח.. 13

סוסיתא – חפירות ארכיאולוגיות, שימור, תיעוד ותכנון.. 14

משושים - ביצוע תשתיות קו חשמל והסדרת דרך גישה.. 15

יהודיה - ביצוע חניון קרוונים.. 16

הר מירון - שדרוג חניונים.. 17

עין זיו - הסדרת דרך גישה.. 18

עין חרדלית - הסדרת חנייה.. 19

חמת טבריה - השלמת פרויקט שימור ופיתוח בית הכנסת.. 20

הר תבור - השלמת שדרוגים במסגרת קרן שטחים פתוחים.. 21

יודפת - השלמת פרויקט שימור פיתוח והמחשה.. 22

כפר נחום - ביצוע פרויקט הנגשה.. 23

ארבל - ביצוע פרויקט הנגשה.. 24

- ביצוע עבודות של צוותי השימור של מחוז צפון – גמלא, כורזים, . 25 שימור 
יחיעם, בניאס ומגידו.

ביצוע עבודות שימור נוספות – טחנת קמח עין אפק ושער העיר בחמת טבריה . 26

גיוס מקורות מימון . 27 ים,  נחל אלכסנדר – תחילת ביצוע המרכז להצלת צבי 
לפרויקט, קידוח מים.

אפולוניה – השלמת הנגשת האתר לאנשים עם מוגבלות, המשך תכנון כוללני.. 28

אפק ירקון – שימור מגדל מבצר אנטיפטריס.. 29

וברכות . 30 מזרחיות  מחצבות  שיקום  במצודה,  שיחזור  שימור,    – צדק  מגדל 
חורף.

פלמחים – השלמת תשתיות והסדרת החוף וחניון לילה.. 31

תל גזר - ליווי החפירות שימור ותכנון מפעל המים העתיק.. 32



תל לכיש – שימור ושחזור בשער העתיק, השלמת תכנון מערך הכניסה.. 33

ובהם . 34 העתיקה  העיר  אגן  בהיקף  רבים  פרויקטים   – ירושלים  חומות  סובב 
קידום מתחם קדם, עין לבן ועין חניה.

אשקלון – השלמת תשתיות ביוב, פיתוח שטח, המשך תכנון האתר.. 35

מצדה – השלמות פיתוח שטח, שדרוג כביש הגישה, המשך תכנון תב"ע מצדה . 36
מערב.

עין גדי - תכנון נאת עין גדי וביצוע שימור.. 37

מרכז מבקרים רמון – חנוכת האתר המשודרג.. 38

תל ערד –  השלמת שימור מפעל המים העתיק והמקדש.. 39

שיבטה – שימור  כללי.. 40

חי בר – התחל תכנון מחדש של החי בר לאור החלטה לפנות חלקים ממנו.. 41

נבי סמואל – המשך תכנון הכשרת האתר לביקורי קהל.. 42

הרודיון –  המשך חפירות ארכיאולוגיות, שימור ושיחזור בהר, שימור החדר . 43
המלכותי.

עינות צוקים – המשך תכנון מערך הכניסה.. 44

)ביוב, . 45 והתשתיות  הכניסה  מערך  לשדרוג  ותכנון  שימור  השלמת   – קומרן 
חנייה(

חורבת מזין – שימור בהיקף רחב.. 46

נחל בוקק - שימור.. 47

אגף תכנון ארצי
וקידום  בליווי  הארציות.  התכנון  בוועדות  הרשות  בייצוג  האגף  פעילות  עיקר 
עליהן  המשפיעות  לתכניות  בתגובה  הפתוחים,  השטחים  על  לשמירה  תכניות 
לרבות תכניות לתשתיות. באגף יש עובד רשות אחד ומתכנן חיצוני בחצי מישרה.

נעשה תכנון לשינויים באגף הכוללים תוספת משימות כמו תכנון שמורות וגנים 
ותוספת כוח אדם.

רוב פעילות האגף הינה פעילות רב שנתית.

בשנת 2015 הדגש העיקרי בפעילות היה ליווי יישום הרפורמות והתמורות הרבות 
)חקיקה(  משפטיים  תכנוניים,  בערוצים  תחומיים  רב  שינויים  התכנוני,  בעולם 

ומנהליים.
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זאת לצד הפעילות השוטפת.

רב  עבודה  יזומים-  נושאים  בשני  רבה העיסוק  באינטנסיביות  נמשך  לכך  מעבר 
תחומית בנושא ערכי טבע מוגנים ועיסוק תחומי בים התיכון.

מכיוון  וביצוע  מפורט  תכנון  שלב  בתשתיות-  בעיסוק  הטיפול  נחלש  זו  בשנה 
שטרם אוישה משרת אדריכל נוף.

נבחן  הרשות  פעילות  על  המדינה  מבקר  של  בקרה  במסגרת   2015 שנת  במהלך 
גם האגף בהיבטים שונים. ממצאי הבדיקה הצביעו על הצורך בשידרוג מעורבות 

הרשות בתהליכי התכנון והבנייה גם מחוץ לגנים ולשמורות.

לדעת משרד מבקר המדינה, על הרשות לבחון את מידת ההתאמה בין כל 
המשימות והאתגרים העומדים בפניה במסגרת תהליכי תכנון כלל-ארציים 
ובין מערך כוח האדם העומד לרשותה בתחומים אלה. במידת הצורך עליה 
סדר  לקביעת  מסודרת  מטה  עבודת  לקיים  או  זה  במערך  שינויים  לבצע 

העדיפויות ואופן הקצאת כוח האדם לפעולותיה בתחום זה. 

1. ליווי תכנון תכניות מתאר כוללניות לשטחים הפתוחים

האגף ליווה תכנונית תכניות רבות ובהם- תכנית דרכי הבשמים, תכניות ליערות 
קק"ל, שטחים פתוחים בגולן, בירדן בין כנרת לנחל בזק. התקיימו פגישות רבות 
עם הגורמים השונים במגמה ליזום תכניות נוספות באמצעות המועצות האזוריות.

וועדות  המשנה  בועדות  ובניה  לתכנון  הארצית  המועצה  בדיוני  השתלבות   .2
המועצה  כמו-  קבועות  ועדות  של  ישיבות  של  רבות  בעשרות  ייצוג  אחרות: 
הארצית לתכנון ובניה, הועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים, הועדה לשמירה על 
ועדת  החופית,  הסביבה  על  לשמירה  הועדה  פתוחים  ושטחים  חקלאית  קרקע 
קרקעות עליונה, הועדה לתשתיות לאומיות, ועדת תחבורה יבשתית, ועדת עררים 
של המועצה הארצית, עורכי תמ"א 10, ועדת מעקב תמ"א 14, ועדת שמורות יער, 

צוות מלווה כביש 6. 

שאושר  ארגוני  שינוי  נוכח  הארצית  המועצה  של  הערר  בועדות  רבה  נוכחות 
במועצה הארצית.

בישיבות אלו נדונו תכניות רבות המשפיעות על השטחים הפתוחים.

נושאים משמעותיים 

תמ"א 1- תחת שם קוד זה המיוחס למאמץ תכנוני חסר תקדים לאחד את כלל . 1
תכניות המתאר הארציות לתכנית אחת, התקיימו פגישות עבודה רבות והיה 
צורך בהתייחסות והכנת חומרים רבים לדיונים. מעבר לליווי שוטף של כלל 
הנושאים היה עיסוק רב בפרק שטחים פתוחים שכולל את השמורות, הגנים 

היערות והנחלים.  



תכנון הים- תכנון שמתבצע בכמה מעגלים- תכנון המרחב הימי ע"י מנהל . 2
התכנון, תכנית ימית לישראל שמכינים בטכניון ותסקיר אסטרטגי לחיפושי 

 גז ונפט שמכין משרד האנרגיה והתשתיות.
בנוסף, משאבים רבים הושקעו בליווי תכניות המקודמות במסגרת ועדות 

היגוי/עורכים, כדוגמת:

תמ"א 13 לחופי הכנרת וקטעי שביל סובב כנרת 	 
עדכון תמ"א 35	 
תמ"א  14 ד'- תכנית מתאר ארצית לאתרי ויסות וטיפול בעודפי עפר	 
תמ"א 22- ועדת מעקב ובקרה	 
מרחבים ביוספרים	 
תמ"א  37 לגז ובכלל זה עיסוק רב בתמ"א 37ח העוסקת במתקני קליטת 	 

וטיפול בגז בים וביבשה. 
תמ"א 42 לתחבורה משולבת.	 
תמ"א 14ג למינרלים תעשייתיים, 	 
תמ"א 14 ב' לחומרי בניה וסלילה,	 
תמ"א 34 למתקני התפלה.	 
תמ"א 10/ד/12 לטורבינות רוח 	 
איתור מרחבים לטורבינות רוח 	 
איתור מתחמים לתחנות דלק- במסגרת ועדה של משרד האנרגיה והתשתיות	 

נושאים נוספים שטופלו:

מבואות ערד- יוזמה לחבל התיישבות חדש.	 
5 ישובים חדשים בדרום	 
תקנות פקיד היערות, שמורות יער 	 
צוות היוועצות שטחים פתוחים מנהל התכנון 	 
נוכח 	  אך  לאומיות  לתשתיות  הועדה  דיוני  את  כמוזמנים  ליווינו  בנוסף 

העובדה שאנו לא חברים בועדה זו, עיקר הפעילות בפרויקטים השונים היו 
ישירות מול גורמי התכנון ברשות ברמת השטח. 

התכנון  בליווי  האגף  השנה  עסק  השאר  בין  תשתית:  עבודת  נזקי   3.     צמצום 
        של מספר פרויקטים ארציים, מעורבות האגף היא  

בעיקר בהליכי התכנון המתארי בעוד שהתכנון המפורט והפיקוח על הביצוע 
נעשה במחוזות הרשות. הפעילות של האגף בנושא פיקוח התשתיות הייתה 

מצומצמת גם השנה נוכח העומס בנושאים התכנוניים.

ים  אקולוגית  עם  משותפת  רבה  פעילות  תיכון  ימית-ים  החופית  הסביבה    .4 
השלמת  עם  ובמחוזות.  במטה  במלאכה  העוסקים  והגורמים  ברשות   תיכון 
 העבודה לגיבוש מדיניות הרשות לסביבה החופית בים  התיכון. בים וביבשה.    
שבמסגרת העבודה הוקם מרכז מידע לנושאים שרט"ג עוסקת בהם. כל החומר 
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נמצא באתר האינטרנט ונגיש לציבור.

ניסינו השנה לקדם את השמורות הימיות, להעמיק את המידע במרכז המידע 
במסגרת זו קודם עם מנהל התכנון פורמט לשמורות טבע ימיות, נערכו סיורים 
(בשייט) רבים למקבלי החלטות, השתתפנו בדיוני תכנית המרחב הימי במנהל 
התכנון והצגנו את הנושא ומידע שברשותנו טיפלנו בנושא הנחיות לקידוחי 
לסביבה  והגנים  הטבע  רשות  -מדיניות  חוברות  והפקנו  בים  טבעי  וגז  נפט 
החופית-ימית-ים תיכון-גנים לאומיים ימיים. קודמה השמורה הימית הגדולה 

הראשונה, ים ראש הנקרה.

 ,(102 (תיקון  והבנייה  התכנון  חוק  אישור  בעקבות  ובניה  בתכנון  הרפורמה    .5
המקומיות  לוועדות  מייעצת)  דעה  (בעלי  נציגים  והכשרת  למינוי  נערכנו 
שבתחומן מועצות אזוריות לצורך בדיקת בקשות לקבלת התרי בנייה בתחומי 

השטחים הפתוחים.  

עליונה  קרקעות  בוועדת  הרשות  ייצוג  במסגרת  6.  הקצאת קרקעות חקלאיות 
במקרים  התייחסות.  להן  ונכתבה  בקשות  עשרות  נבדקו  החקלאות  במשרד 
 מסוימים נערכו ביוזמת האגף חילופי קרקעות שהחזירו למעגל שמירת הטבע    
החלטות  בועדה  התקבלו  לא  השנה  גם  חקלאיות.  במשבצות  שהיו  שטחים 

בניגוד לעמדת הרשות!

7.   נושאי תכנון – שטחים פתוחים וחקלאות השתתפנו בדיוני התכנית הלאומית 
לחקלאות ולכפר- פרוייקט ביוזמת וניהול משרד החקלאות השתתפנו בדיוני 
פורום הגורן- פרוייקט ביוזמת וניהול מרכז המועצות האזוריות לתכנון וניהול 

השטחים הפתוחים במועצות האזוריות.

העבודה  חיצונית,  יועצת  באמצעות  בעבודה,  המשכנו   - מוגנים  טבע  ערכי    .8
כוללת מיפוי קווי הממשק בין מערכת התכנון לבין הגנה על ערכי טבע מכוח 
המערכות  שתי  בין  יותר  טוב  לשילוב  להביא  במטרה  ושמורות,  גנים  חוק 

ולהגנה טובה יותר על ערכי טבע במערכת התכנון. 

חקיקתי,  משפטי  תכנוני,  בתחומים  הן  להתייחסות  העיקריות  המסגרות 
מסמכים ומידע מקצועי אקולוגי, מנהלית ברט"ג.

נדונו  בה  הסדנה  לאור  המדיניות  בגיבוש  בעיקר  עסקנו   2015 שנת  במהלך 
הסוגיות השונות בפורום בעלי העניין ברשות וכן ועדת היגוי חיצונית. הושלם 

מסמך המדיניות אשר אושר בהנהלת ומליאת הרשות.  

באופן כללי הרשות נמנעת מהגשת התנגדויות כשיטה, גם  הגשת התנגדויות   .9
במספר  זאת  עם  התכנון.  בוועדות  עמדותינו  מתקבלות  לא  בהם  במקרים 

מקרים מצומצם של נושאים שהוגדרו כמשמעותיים ביותר הגשנו 

התנגדויות אשר נדונו במהלך 2015 ובהן:

ופגיעה א.  חציית  תוך  ציפורי  לישוב  גישה  וכביש  מחלפון  ציפורי-  מחלפון 
ציפורי.  לאומי  ובגן  הפתוחים  השטחים  בתפקוד  ציפורי,  בנחל  מערכתית 

הוגשה גם עתירה.



שקיימות א.  בעוד  וסביבתית  נופית  רגיש  באזור  חדש  ישוב  ציפורים-  רמת 
חלופות אחרות שלא נבחנו.

10. קידום עבודות ומחקרים קידום עבודה בנושא מכרזי תכנון לביצוע בשיתוף 
המשרד להגנת הסביבה קידום עבודה בנושא ערכי טבע מוגנים

ליווי העבודה על תכנון וניהול שטחים פתוחים במועצות האזוריות

11. מרחב ביוספרי מגידו מכיוון שזה המרחב היחיד בישראל שפועל הושקע זמן 
על  בדגש  הציבוריים  בדיונים  והן  המתאם  בצוות  הן  בו  הדיונים  בליווי  רב 
קידום שמורת טבע בליבת המרחב ודיונים לקביעת אופן ההתנהלות בתכנון 
וניהול כלל הליבות והגענו לסיכומים באשר לגבולות שמורות הטבע בליבות.

12. שביל ישראל לאופניים שביל ישראל לאופניים הוא שביל אופני הרים, ביוזמת 
רט"ג, החוצה את המדינה מהחרמון לאילת. השביל  

העניין  העיקריים ובעלי  המקומות  את  ולחוות  לראות  רוכבים  לקהל  יאפשר 
בשטחים הפתוחים בדגש על נוף מורשת תרבות. הרשות מובילה את הפרויקט 

שלו שותפים רבים מקרב משרדי הממשלה וגופים נוספים.  

בשנת 2015- המשכנו את הפרוקיט בשלושה ערוצים- תכנון, ביצוע , וקידום 
השביל כמוצר תיירותי. 

תכנון:	 
ערד מצפה רמון - התקדמנו וקיבלנו אישור של מחוז דרום לתוואי עקרוני – אנו 

לקראת השלמה של התכנון המפורט. 

ירושלים – התכנון המפורט נעצר עקב מצוקה תקציבית.

חרמון – נצרת – התקבל אישור "נתיבי ישראל" לחציות כבישים.

נצרת – קיסריה - אישרנו תוואי עקרוני. 

ביצוע:	 
עקב מצוקה תקציבית לא התקדמנו עם הביצוע בשנת 2015 

קידום השביל כמוצר תיירותי:	 
השלמנו איפיון של אתר האינטרנט של השביל ואנו פועלים מול מהשרד התיירות 

לקדם את ישראל כיעד לרוכבי אופניים ושביל ישראל בפרט.

אגף מקרקעין
האגף מקדם את התכנון וההכרזה של גנים לאומיים ושמורות טבע.

בנוסף עוסק האגף ברכישת קרקעות פרטיות בתחום שמורות טבע וגנים לאומיים 
ואיכותיות שבבעלות פרטיים בקרקעות חקלאיות  וחליפין של קרקעות טבעיות 

שבבעלות מדינה בתחום שמורת טבע הר מירון.
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הפקדה
מס' ילקוט פרסומים ותאריךשם שמורת טבע/גן לאומימחוז צפון

26/03/2015  7011ש“ט ים ראש הנקרה-אכזיב

רופין כפר  חווארי   ש“ט 
(חיצוני)

28/05/2015  7047   

     700108/03/2015ג“ל נחל קטיע

   7119  24/09/2015ג“ל חוף פלמחים הרחבהמחוז מרכז

   7069  02/07/2015ש“ט פארק ממשית (חיצוני)מחוז דרום

אישור
מס' ילקוט פרסומים ותאריך שם שמורת טבע/גן לאומימחוז צפון

7032  05/05/2015ש“ט נחל דישון - הר יחמור (קק“ל) 

7032  05/05/2015ש“ט נחל דישון - הר עלמון (קק“ל) 

7032  05/05/2015ש“ט נחל חצור (קק“ל)

7032  05/05/2015ש“ט רמת דלתון (קק“ל)

7032  05/05/2015ש"ט ברכות דלתון (קק“ל)

7032  05/05/2015ש"ט נחל דלתון (קק“ל)

דישון  עיקול   - דישון  נחל  ש“ט 
(קק“ל)

05/05/2015  7032

7168  20/12/2015ש“ט סלע הנמלה

7089  05/08/2015ש“ט רצועות נחל הנעמן

7089  05/08/2015ש“ט חרבת בלטון – נחל שעל

6978  29/01/2015ג“ל עין יהודה (חיצוני)

6983  05/02/2015ג“ל בית גוברין הרחבה 2מחוז מרכז

7154  26/11/2015ג“ל תל גזר הרחבה

7060  18/06/2015ג“ל גבעות מרר

6974  26/01/2015ש“ט ערבת עברונהמחוז דרום
ש“ט חולות שונרה, נחל לבן וכלך 

סיני
26/03/2015  7011

6989  16/02/2015ג“ל צבעי מכתש רמון

הכרזה
שטח בדונמיםשם שמורת טבע/גן לאומי 
196.41ש“ט נחל שניר (חצבני)1
19.45ש“ט טוף מי עמי 2

215.86סה“כ ב-2015: 2 אכרזה



סה"כ הכרזת שמורות טבע משנת 1964 ועד שנת 2015: 275 בשטח של  4,798,293 
ד'.

סה"כ הכרזת גנים לאומיים משנת 1964 ועד שנת 2015:  86 בשטח של 208,994 ד'.

סה"כ הכרזות שמורות וגנים משנת 1964 ועד שנת 2015: 361 בשטח של 5,006,287 
ד'. 

אגף ארכיאולוגיה ומורשת
1. חפירות ארכיאולוגיות – היתרים ובקרה:

נערכו 50 חפירות מהן 6 סקרים מהן 17 חדשות )34%(  

בדרום  ו-20%   )16/50( ויו"ש  במרכז   32%  ,)24/50( בצפון   48% אזורית:  חלוקה 
.)10/50(

12 חפירות  עברית  אוניב'   ,24% = 12 חפירות  חיפה  אוניב'  חלוקה סקטוריאלית: 
 9 = 14%, רשות העתיקות  ויפן( חפירות  גרמניה  )ארה"ב, צרפת,   7 זרים   ,24% =
חפירות = 18%, אוניב' תל אביב 5 חפירות = 10%, אוניברסיטת בר אילן 2 חפירות = 
4%, סמינרים ארכי' חפירה 1 = 2%, היברו יוניון קולג' חפירה 1 = 2% ורט"ג חפירה 

  .2% = 1

סקר  אכזיב  אכזיב,  חדשות(:  חפירות  )באדום  לדרום  מצפון  האתרים  רשימת 
וכזיב, אבל בית מעכה, חצור,  גליל עליון סקר: מירון, סאסא  ימי, מונפורט,  תת 
ציפורי, שיחין, חר' עיכה, כורזים, עין גב, סוסיתא, בית ירח, כוכב הירדן, תל רכש, 
בית שערים, נחל מערות, מערת ספונים, ח'ר שלאלה, הר הכרמל סקר, חר' אום 
זינת –אליקים, דור סקר תת ימי, קיסריה השוק הצלבני, קיסריה קמרונות הנמל, 
אפולוניה, אפק אנטיפטריס, יבנה ים, תל גזר )2(, ירושלים שפכי עיר דוד, ירושלים 
עיר דוד גבעתי, ירושלים עיר דוד, ירושלים עין חנייה, ירושלים הר ציון, תל צפית, 
חר' מדרס סקר, אשקלון, לכיש, מרשה, הרודיון, עין גדי, מדבר יהודה סקר, נחל 
עזגד, בוקר תחתית )נחל צין –ליד עין עבדת(, נחל עקב, חלוצה )2(, שבטה, עין 

זיק ובקעת עמרם. 

2. תגליות מיוחדות  

אכזיב – שכבת חורבן של יישוב שנהרס על ידי חזאל מלך ארם במאה ה-9 	 
לפנה"ס 

מונפורט – אורווה מפוארת ליד שער הכניסה הצפוני מהתק' הצלבנית  	 
צפורי – מבנה ציבורי גדול מהמאה ה-2 לספירה 	 
שיחין – תבניות לנרות שמן מהתקופה הרומית	 
חר' עיכה – מחסן קנקנים מהתק' ההלניסטית 	 
כורזים – מטמון של כ-20 מטבעות מהתק' העות'מאנית 	 
כוכב הירדן – רצפה גדולה מהיישוב הצלבני שקדם להקמת המבצר	 
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בית שערים – מבנה מונומנטלי מתקופת השיא של היישוב מהתק' הרומית ● 
קיסריה – פסל של אסקלפיוס אל הרפואה ופסל של אייל משיש ● 
תל גזר מפעל המים – תקופת הברונזה מאוחרת 1 בקרקעית מפעל המים ● 
ירושלים, חניון גבעתי – מצודת החקרא ● 
ירושלים, עיר דוד – במת נואמים ברחוב הראשי● 
אפולוניה – בית כנסת שומרוני עם פסיפס וכתובת  ● 
תל צפית – חומת העיר התחתונה מהמאה ה-9 לפנה"ס● 
עין גדי – פוענחה מגילת ויקרא שנמצאה לפני 40 שנה ● 
חלוצה – תכנית עיר ותעלת ניקוז מרשימה מהתק' הביזנטית    ● 
חלוצה-  התגלתה הגפן הביזנטית שגודלה בנגב לפני 1500 שנים● 

3. אונסק"ו:

בוועידת א.   2015 ביולי  עולמית  מורשת  אתר  הוכרזו  שערים  בית  מערות 
מורשת עולמית בבון, גרמניה. 

ביקור מעריכה מטעם איקומוס לבדיקת מערות בית שערים (האתר קיבל ב. 
למועמדות  מוגש  והוא  להכריזו  הממליצה  דעת  חוות   4.5.15 לאחרונה, 
לאתר מורשת עולמית בוועידת המורשת העולמית הקרובה, בבון בגרמניה 

בראשית חודש יולי 2015). 

ותכנון הכנס שיכלול ג.  ועדת היגוי  - הקמת  כנס בית שערים ב-31.3.2016. 
וטקס  באתר  סיור  שערים,  בבית  חידושים  על  הרצאות  עם  אקדמי  כנס 
לציון ההכרזה במעמד נשיא המדינה. גיוס תקציב מגופים שונים: הוועד 
יזרעאל,  עמק  האזורית  המועצה  העתיקות,  רשות  לאונסקו,  הישראלי 
ורשות  חיפה  אוניברסיטת  ערך),  (שווה  טבעון  קרית  המקומית  המועצה 
הטבע והגנים (מחוז צפון, אגף ארכיאולוגיה, חטיבת קהל וקהילה ולשכת 

מנכ"ל: תקציב ושווה ערך). 

מפת אתרי המורשת העולמית של ישראל ובה האתרים המוכרזים והאתרים ד. 
ידי רט"ג הועברה לוועד הישראלי  של הרשימה הטנטטיבית שהוכנה על 
לאונסקו לצורך הפקתה ושיווקה במערכת החינוך – הוכנה גירסה מס' 17 

אך המפה טרם הופקה. 

ניתן אור ירוק על ידי הוועד הישראלי לאונסקו לכתיבת תיק בתי הכנסת ה. 
העתיקים בגליל (עבור ברעם, בית אלפא, חמת טבריה וכורזים). 

ציפורי ו.  של  היתכנות  תיק  לאונסקו  הישראלי  לוועד  נמסר   2015 בינואר 
לרשימה הטנטטיבית. לא ניתנה תשובה או התייחסות עד דצמבר 2015. 

יוזמה של עירית ערד לקידום הרחבת התלים המקראיים: גזר, לכיש וערד ז. 
נעצרה על ידי הוועד הישראלי לאונסקו. 

תיק ח.  את  לאונסקו  הישראלי  הוועד  עם  יחד  מקדמים  וחל"ט  רט"ג  קק"ל, 



נדידת ציפורים בחולה. זאב לבינגר אחראי על קידום התיק מול גורמים 
קניה,  גבולות:  חוצה  להכרזה  נוספות  מדינות  עם  ושת"פ  בינלאומיים 

טורקיה ועוד כולל שיתוף בירדלייפ העולמי. 

מערות ט.  עולמית:  מורשת  באתרי  להצבה  שלטים  לשני  טקסטים  נכתבו 
מרשה ובית גוברין ומערות בית שערים. 

4. חוות דעת ופרסומים הפקת חומר מקצועי:

בהכנה חוברות תיירות באנגלית על: הרודיון, מרשה ובית גוברין ועין גדי.  א. 

פרסומים חדשים בעיתון הרשות "חדשות בעתיקות" במהדורת אינטרנט ב. 
ובתפוצה    

בתחומי ג.  חדשים  גילויים  מפרט  העיתון  לה.  ומחוצה  לרשות  רחבה 
הארכיאולוגיה.

בקרה על עשרות חומרים כתובים של הרשות: דפדפות, מאמרים במגזין ד. 
הרשות, שלטים ועוד.

כתיבת שלטים העוסקים בארכיאולוגיה באתרי הרשות.ה. 

5.  השתתפות בוועדות תכנון והיגוי וכנסים:

מנכ"ל, א.  תו"פ  פיתוח,  צוות  דוד,  עיר  הארכיאולוגית,  המועצה  מגידו, 
אונס"קו, לכיש  וערד.

הרצאה על אתרי מורשת עולמית בכנס בחיפה של האגודה הגיאוגרפית. ב. 

ארגון הכנס הבינלאומי של מפעלי המים העתיקים 15א בישראל שכלל 7 ג. 
ימי סיור. השתתפו בו כ-45 איש מחו"ל.

6.  שימור:

יחיעם – המגדל הדרום מזרחי  	 
חורבת מינים – כנף השער הדרומית   	 
שמורת טבע בניאס – השער הצלבני 	 
אכזיב – הקמרון הצלבני  	 
עין אפק – טחנת הקמח הצלבנית 	 
גמלא – מגדל בחומה המזרחית 	 
קיסריה – שימור קמרונות הנמל 	 
כורזים – בית האמידים הראשון 	 
גזר – המגדל הכנעני קיר מזרחי 	 
אפק אנטיפטריס – שימור החומה העות'מאנית הצפונית והארמון הכנעני 	 
חר' ערש – שימור המצד החשמונאי 	 
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ומהתק' ●  הרומית  מהתק'  והבריכה  התעלה  המבנים,  שימור   – חנייה  עין 
הביזנטית 

מגדל צדק – שימור אינטנסיבי של המבצר והטירה  ● 
פלמחים – מערת החניון, השלמת תמיכת התקרה והעמוד● 
אשקלון – שימור מגדל בחומה הצלבנית ● 
חורבת מזין – שימור המבנה ● 
עינות צוקים – שימור ושחזור החווה החשמונאית  ● 
ערד – שימור קירות המצודה שקרסו בעת אירוע גשם חריג  ● 
ממשית – ה'מגדל' והכנסייה המערבית ● 
עין בוקק – שימור המצד, הבריכות ומערכת המים● 
מצד צין – שימור המצד ● 
שבטה – שחזור משקופים מעוטרים וקשתות ● 

7.   פיתוח המחשה והסברה 

תערוכת ממצאי החפירות של אשקלון הוצגה בגן הלאומי במהלך שבוע א. 
המורשת (דצמבר 2015)

מצג אומנתי של אורות ותמונות התקיים ברחוב ביאליק בתל אביב במהלך ב. 
שבוע המורשת (דצמבר 2015)

גדי במהלך ג.  גדי התקיימו בעין  ויקרא בעין  גילוי מגילת  וסרט על  הדרכה 
שבוע המורשת (דצמבר 2015)

הוקמה רחבת עץ לפני השער בתל דן ובה מוצג מודל מרשים של השער ד. 
ממתכת  

התקיימה תערוכה של תיעוד דיגיטאלי של אתרי מורשת תרבות עולמית ה. 
על ידי שנקר (מצדה) 

הוקמה מרפסת תצפית בגן הלאומי בית גוברין מרשה על ראש הכנסייה ו. 
הצלבנית 

8. הקמת ועדת מורשת במליאת רשות הטבע והגנים 

בנושאי  דנה  הוועדה  המורשת.  ועדת  היא  משנה  וועדת  הקימה  הרשות  מליאת 
מורשת, ארכיאולוגיה ושימור תוך קביעת מדיניות בעבודה זו. 

9. אישור תקנים נוספים לעיבוי מערך הארכיאולוגיה  

2 וחצי תקנים חדשים: ראש תחום מורשת במטה, ממונה מורשת מחוזי  אושרו 
במחוז מרכז וממונה מורשת מחוזי במחוז יו"ש (חצי משרה). טרם יצאו מכרזים 

לתפקידים אלו. 



10. הדרכות מקצועיות בארכיאולוגיה ל:  

מורי דרך, עובדי רשות הטבע והגנים, קרן החי-בר, אחמ"ים מהארץ ומחו"ל 

11. לזכר חברים 

פרופ'  צוקרמן,  שרון  ד"ר  לעולמם:  השנה  הלכו  בכירים  ארכיאולוגים  ארבעה 
וסיליוס צפיריס, פרופ' אדם זרטל ופרופ' יורם צפריר. יהי זכרם ברוך. 
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חטיבת משאבי אנוש





חטיבת משאבי אנוש - סיכום 2015
עובדי רשות הטבע והגנים מהווים את חוד החנית של השמירה על ערכי הטבע, 
הנוף והמורשת ומייצגים את  הארגון מול הציבור.  מימוש חזון הרשות ויעדיה, 
תלוי באיכות המשאב האנושי שלה. החיבור של הציבור לערכי הרשות תלוי מאד 

במימשק של עובדי הרשות עם הציבור. 

דרך ארץ  לערכים של  אהבת הארץ,  וארגונית  אישית  ומחויבות  יצירת אחריות 
ושייכות לארץ ומורשתה, מהווים אבני דרך עיקריות לחזון המשאב האנושי ברשות.

ועובדי  פקחים  ושטח,  שירותים  עובדי  הכולל  תפקידים  של  רחב  מגוון  ברשות 
הוא  ביניהם  המאחד  הגורם  בכירים.   ומדענים  מקצועיים  מטה  עובדי  אתרים, 

הרצון לשמור על הערכים למען הארץ ולמען הדורות הבאים.           

אנו שואפים כי כל עובד ברשות יהווה מוקד ידע מקצועי ומצויינות ויפעל מתוך 
דרך ארץ, מסירות ואחריות אישית וארגונית במסגרת עבודת חטיבת משאבי אנוש 
הינה הגוף המקצועי והאחראי לטיפול בעובד ובתנאיו, הכשרתו, טיפוחו וקידומו 

ע"פ מדיניות הנהלת הארגון וע"פ בסיס חוקי. 

החטיבה נותנת מענה לכ- 1300 עובדים בממוצע ובמתארי שיא כ-1700 עובדים 
הכוללים עובדים במעמד קבוע ,במעמד זמני, עובדים יומיים וכ- 500 מתנדבים  

הפרושים בחמשת מחוזות הרשות, במטה בירושלים.

עבודת חטיבת משאבי אנוש  נסמכת על מספר בסיסים חוקיים: 

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951

תקנות שירות המדינה )התקשי"ר(

הסכם עבודה קיבוצי מיוחד שנחתם בין הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים 
המינהל  עובדי  הפקידים  הסתדרות  החדשה,  הכללית  העובדים  הסתדרות  לבין 

והשירותים והוועד הארצי של עובדי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.

חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח 1998.

חוק הגנת חיית הבר תשט"ו )1955(.

העקרונות המנחים את עבודת חטיבת משאבי אנוש

טיפול בפרט: טיפול בפיתוח, קידום, הכשרה, רווחה ותנאי העסקה של העובדים
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טיפוח מקצועיות בניהול ההון האנושי.

יושר מקצועי וכללי עבודה תקינים והוגנים.

מיסוד תהליכי תכנון ופיתוח ההון האנושי וחשיבה ארוכת טווח.

שיפור וטיוב השירות לעובדים.

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

גמישות וביזור תוך ניהול בקרה.

נתוני כח אדם

עובדים  שונים,  וסטטוסים  ממגזרים  עובדים  מועסקים  והגנים  הטבע  ברשות 
קבועים, עובדים יומיים, מדריכים, צוות צעיר, שנת שירות ושירות לאומי,  ומספר 

לא מבוטל של אזרחים הנוטלים חלק בפעולות התנדבותיות.

בחודשי  המועסקים  של  בתנודות  כך  ובשל  עונתיות  מתאפיינת  הרשות  עבודת 
השנה השונים, כאשר תקופת השפל הינה בחורף בחודשים דצמבר-ינואר, תקופת 
שיא בחודשי הקיץ מאי-ספטמבר עם שתי נק' שיא במועדי ישראל בסוכות ובפסח 

בהם מספרי המבקרים ונופשים באתרי הרט"ג גדולים במיוחד.

כמות עובדים ממוצע שנתי לפי מחוזות

 

עבודה. וכללי מקצועי ויושר .הוגניםתקינים

ופיתוח  . ארו   תכנון טווחוחשיבה .כת

השירות. וטיוב .שיפור

פעולה . . שיתופי     ,  ,   

בקרה   . .ניהול

אדם כח נתוני

 ,   ,        

  ,  ,        ,     ,

.       

           

       ,-    ,

 - '           

.   "      

מחוזות לפי שנתי ממוצע עובדים כמות

הנהלה מטה

דרום מחוז

יו שמחוז

מרכז מחוז

צפון מחוז

ירוקה סיירת



להלן מוצגים מספרי העובדים בתקופת שפל ושיא 

מאי 2015ינואר 2015מעמד
753827מעמד חודשי

217מצילים
251370יומיים

7485מדריכים
98שנת שירות

10891307סה“כ
חברת  באמצעות  מועסקים 

97250כ“א
11861557סה“כ

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

 

ושיא שפל בתקופת העובדים פרי מ מוצגים להלן

  

 
 
2015 

 
2015 

חודשי מד מ
מצילים
יומיים

מדריכים
שירות שנת

" 10891307 
רת ח ות מצ סקים מו

כ
כ סה

  

  

  

השפל חודש במהל העובדים השיאהתפלגות חודשי לעומת מאיינואר

  

  

  

    -      ,   ,

.      

ר ינו

י מ

עבודה  הפסקות  קליטה,  שמשמעותה  בעובדים,   30% מ-  ביותר  עליה  כלומר 
לעובדים המתבצעת באופן תדיר ושוטף.

תחלופת  בארגון.  עובדים    64 של  עבודתם  הסתיימה  החולפת  השנה  במהלך 
מיעוטה  ורק  עובדים  העסקת  סיום  או  מהתפטרות  נובעת  בעיקרה  העובדים 

מסיבות של הגעה לגיל פרישה (כ- 10%).

סה“כסיבת  הפסקת עבודה
4אובדן כושר עבודה

36התפטרות
16פיטורין

8פרישה לגימלאות
64סכום כולל
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מרכזי חינוך והדרכה

במרכזי חינוך והסברה של הרשות במחוזות פועלים לצד צוותי ההדרכה  הקבוע 
גם צוות צעיר שבו משולבים מורות חיילות, בנות שירות לאומי וצעירים בשנת 
שירות לפני גיוסם. הצוות עובר קורסי הכשרה להדרכה הנמשכים על פני שלושה 

חודשים שבסיומם מקבלים רישיון הדרכה של 22  צעירים בהתפלגות הבאה:

שירות לאומי - 12

שנת שירות – 10

באזרחים  הרשות  מסתייעת  הקהילתית,  והעבודה  האכיפה  פעולות  במסגרת 
המעוניינים לתרום מזמנם לטובת ערכי הרשות. מבין אלו אנו מבחינים בשלוש 

קבוצות של סיוע קהילתי:

 פקח/סייר מתנדב בערוץ הפיקוח והאכיפה - תגבור הפקח האזורי בפעולות א. 
סיור (המתנדב ייקרא "סייר מתנדב"), מהות תפקידו הינה לשמש "זוג עיניים" 
נוסף היכול לסייע לעבודתו של הפקח בפעילות למען שמירת הטבע והגנה על 

בעלי חיים. חל איסור לבצע עבודות פיקוח ואכיפה בהתנדבות.

מתנדב בערוץ קהל וקהילה - תגבור פעילויות ההדרכה וההסברה של הרשות, ב. 
תחזוקה וטיפוח אתרים. 

מתנדב בערוץ אקולוגיה ומדע - סיוע לאקולוג המרחבי בביצוע פעולות מדע, ג. 
מחקר וממשק.

מספר המתנדבים בממוצע עומד על כ- 500 איש, מהם 100 איש מסייעים ומלווים 
אשר  כמתנדבים,  איש   400 וכן  מבצעים  שהללו  אכיפה  בפעולות  הפקחים  את 
עוסקים בעיקר בפעולות הדרכה בגנים ובשמורות, מגמה שאנו מעוניינים להרחיב  

ולחזק בשנים הקרובות:

בשנת העבודה 2015 התמקדה חטיבת משא"ן בנושאים המרכזיים הבאים:

עלייה לאויר של תוכנת משאבי אנוש ושכר אינטגרטיבית של מלם שכר. ● 
המערכת אמורה לתת מענה לכלל התהליכים במחזור חיי העובד בארגון 

החל משלב הגיוס ועד לפרישה תוך ביזור נושאים למחוזות.
יישום והוצאה לפועל של הסכם קיבוצי לעובדים יומיים שנחתם במהלך ● 

השנה מול ההסתדרות וועד העובדים
ומנהלי ●  לפקחים  פיתוח  מסלול  הכנת   – האנושי  ההון  ופיתוח  הדרכה 

אתרים הכשרות מקצועיות והשתלמויות ייעודיות להגברת הידע והלמידה 
של העובדים.

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

שינוי מבני בחטיבות ובמחוזות.● 
ביזור ●  תומכי  תהליכים  הגדרת  בחטיבה,  פנימיים   עבודה  נהלי  הסדרת 



והתאמת מבנה ארגוני תומך.
הוצאה לפועל של מכרזים – הטמעת מסלול של יציאה למכרזים.  בוצעו ● 

כ-112 מכרזים (פנימי וחיצוני)  כולל במחוזות.
טיפול בבעיות משמעת מול הנציבות ומול ועדות משמעת פנימית.● 
טיפול בהליכים משפטיים.● 
בקרה ואכיפה על חוק שעות עבודה ומנוחה.● 
טיפול בבעיות פרטניות  של עובדים.● 

להלן פירוט העשייה על פי נושאים אגפיים

נושאי כח אדם:

גיוס איוש וקליטה של משרות חדשות ופנויות● 
טיפול בסיום העסקה ופרישה● 
מאגר, ●  (ימי  מאושרות  מסגרות  עובדים  נוכחות  אחר  ובקרה  שוטף  מעקב 

שעות שבת) ותנאי העסקה ושכר 
הסדרת נהלי העסקה ברשות ובקרתם.● 
בקרת התקינה הנדרשת באתרי הרשות, מטות המחוזות ומטה הרשות ● 
טיפול בשינוי מבנה ארגוני ביחידות השונות.● 

איוש משרות :

בשנת 2015  נקלטו 71 עובדים שעברו ממעמד יומי מתמיד למעמד מן המניין

תפקידים במכרזים, חלק מהמכרזים נבחרו לתפקיד עובדים מתוך הארגון, עובדים 
שעברו ממעמד יומי למעמד חודשי בתקן, או עובדים חודשיים שזכו במכרז ועברו 

מתפקיד לתפקיד. בחלק מהתפקידים נבחרו עובדים במכרז. 

כחלק מתהליך טיוב ההליך לאיוש משרות  עברו המועמדים אבחונים במכוני מיון 
(בחלק מהמכרזים). להלן מוצג  פילוח המכרזים לאיוש משרות:

כמות מכרזיםסוג המכרז

94פנימיים

18חיצוניים

112סה“כ

בנוסף בוצעו 20 הליכי גיוס עובדים זמניים במסגרת של קול קורא

אגף ארגון והכשרות:

המטה ●  וחטיבות  המחוזות  צרכי  סקר  ע"פ  שנתית  הדרכה  תוכנת  בנית 
בהתבסס על מדיניות  הארגון.

ליבת ●  במקצועות  אקדמאיים  במסלולים  ולהתפתח  ללמוד  עובדים  עידוד 
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תיירות,  ישראל,  ארץ  לימודי  ארכיאולוגיה,  לימודי  זה   ובכלל  הארגון 
שימור, גיאוגרפיה, קרימינולוגיה, מדיניות ציבורית וכו'.  השנה אושרו  כ- 
שנה  לעומת   15% של  גבוהים(עלייה  בלימודים  וללמוד  לצאת  עובדים   88
קודמת), מהם 68 עובדים  בלימודי תואר ראשון, 15 בלימודי תואר שני, 2  

בלימודי תואר שלישי 4 בלימודי תעודה.
הקמת וביצוע קורסי הכשרה חדשים קורס רכזי קהילה קורס שימור  קורס ● 

לגמול  כמזכים  הכרתם  זה  ועוד...ובכלל  פרוייקטים  ניהול  קורס  תכנון 
השתלמות

תוכנית ●  במסגרת  הארגון   בליבת  המקצועיים  הקורסים  פיתוח  התחלת 
אסטרטגית לפיתוח מסלולי הכשרה וקידום לתפקידי ליבה בניהול ובפיקוח 

בליווי חברה חיצונית.
הטמעת החזון וערכי הרט"ג באופן אקטיבי  לעובדי הארגון.● 
ייצוג העובדים בוועדת גמול ההשתלמות לעובדים המינהליים ● 
קרן קיסריה – חתימה ויישום הסכם מלגות ללימודים אקדמאיים● 
כניסה להליך פיתוח הדרכה  בנושא נגישות השירות● 
הכשרות וימי עיון  מקצועיים: ימי עיון למנהלי מרכזי שירות, מנהלי אתרים ● 

השתלמויות  והדרכה,  חינוך  מרכזי  למנהלי  למידה  פורומי  וקופאים,  
לקראת פתיחת עונת ההטלה של צבי ים,  שיעורים חודשיים לפקחים, קורס 
חקירות  קורס  אקולוגית,  יערנות  קורס  מכרזים,  דיני  קורס  ארכיאולוגיה, 
ריתוך,  קורס  עבודה,  דיני  מינית,   הטרדה  מניעת  טבע,  שמירת  ותשאול, 
קורס מנהלי אחזקה, קורס גינון, קורס צלילה, קורסי משיט  ברמות שונות 

ע"פ כלי השייט שברשותנו.
שמירת כשירות מקצועית בנושא מע"ר, עבודה בגובה, כבוי, נהיגה, שימוש ● 

בנשק.
התקיימו מגוון השתלמויות והכשרה לציוד הניתן לעובדי השטח● 
עידוד עובדים להשתתף ולהרצות בהשתלמויות בחו"ל בנושאי התמחותם, ● 

תאורה,  השפעות  פולשים,  מינים  ים,  צבי  ימיות,  טבע  שמורות  (ממשק 
שמירה טבע, אמנות וכו').

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

להדרכה ●  מימון  המעניקה  הממשלתית  מעגלים"   "קרן  עם  שת"פ  המשך 
ולעובדים   ,50 גיל  מעל  שהינם  שוחקים  במקצועות  המועסקים  לעובדים 
שצברו 20 שנות עבודה שוחקת וגילם פחות מ- 50 שנה. הקורסים בפיקוח 

משרד התמ"ת, (קורס ריתוך, קורס מנהלי אחזקה)
ובלימודים ●  בקורסים  ולומדים  ההכשרות  תקציבי  של  ובקרה  ניהול 

אקדמאיים
מתן דגש לסטנדרטיזציה בהכשרות ארגוניות במתבצעות במחוזות שונים.● 
וכשירות ●  הסמכה  ימי  ובכללם  הדרכה  ימי   14,000  - מ  למעלה  התקיימו 

העובדים והשתלמויות בדגש חברתי.



לעידוד 	  און  שחר  מקצועי   לקידום  העמותה  באמצעות  ולמידה  הכשרות 
הכשרה והשכלת  עובדים.  מעל 300 עובדים השתתפו בקורסי העמותה 
בסמינרים  השתתפו  עובדים  אחד,300   מקורס  ביותר  השתתפו  מרביתם 
מקצועיים בארץ וכ- 120  עובדים יצאו לסמינרים בנושא "משואה לתקומה" 

שהתקיים בברלין ופראג.

מחלקת רווחה:

פעילות רווחה סוציאלית

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

המחלקה מתמקדת בטיפול בעובדים הנמצאים במצב חריג המשפיעה על 	 
המשך עבודת העובד והוא נזקק לתמיכה וסיוע. כגון: במחלקה ממושכת 
פטירה סיום העסקה ועוד. בזמן מחלה ממושכת המחלקה תומכת בהיבטים 
עובדים  בזכויות  טיפול   – ולמשפחתו  לעובד  לצרכים  ומענה  סוציאליים 
עובדים  כ-40  נמצאים  כיום  לצערנו  ותאונה  מחלה  או  במצוקה  השוהים 
במחלה ממושכת ואבדן כושר עבודה. הטיפול כולל ביקורי חולים, מיצוי 
זכויותיהם בקרנות הפנסיה ובחב' הביטוח, טיפול מול גורמי רווחה, רשויות 

מס הכנסה ועוד.
הרווחה 	  שירותי  עם  הפעילות  בהרחבת  המחלקה  התמקדה   2015 בשנת 

ומרכזים אחרים לצורך מתן מענה טוב יותר ליווי אישי וצמוד לעובדים/ בני 
משפחה השוהים במצוקה או במצב כלכלי/רפואי מיצוי זכויותיהם בבתי 
השקעות, שירותי הרווחה ועוד. ירידה לשטח הכולל ביקורי חולים/ אבלים 

בבית העובד/בתי חולים חולים/מרכזי
בנוסף תפקיד הצוות לטפל בהליך סיום עבודה בזמן פרישה או ל"ע מוות 	 

מן ההיבט הסוציאלי  ותנאי שכר מול חברת הביטוח- בשנת 2015 פרשו כ- 
10 עובדים )יומיים ה"ה וחודשיים( פרישת חובה וכן החלת תהליך פרישה 

מוקדמת.
המחלקה נותנה גם מענה וסיוע לעובדים הנמצאים במצוקה כלכלית במסגרת 	 

קרן פנימית להלוואות וקרן עזרה הדדית, המנוהלת ביחד עם ועד העובדים.
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פנימית ●  קופה  במסגרת  כספי  מענה  מתן  הגנה,  ומקדמי  מדים  חלוקת 
לאובדנים ונזקים.

הסכם ●  חידוש  כולל  הטיפול  ההסדר,  מנהלת   – לביטוח  סוכנות  תמורה 
חידוש  הכולל  קולקטיב  והפעלתו.ביטוחי  ההסכם  יישום  התקשרות, 
הסכמים, מכרזים, הצטרפויות, ביטולים, טיפול בתביעות ועוד,  – אובדן 

כושר עבודה , ריסק ובריאות, ביטוח תאונות אישיות.

פעילות רווחת הפנאי  

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

 ● 7-14 לגילאי  בקייטנה  השתתפו  ילדים   120  – עובדים  ילדי  קייטנת  ארגון 
בחודש אוגוסט 2015.

25 נערים ונערות השתתפו בטיול בוגרים לגילאי 14-17 בחודש אוגוסט 2015.● 
ארגון כנס עובדים שנתי● 
ארגון טקסים והרמת כוסית בחגים● 
חלוקת מתנות שי לאירועים אישיים של עובדים וילדי העובדים: נישואין, ● 

הולדת בת/בת/בר מצווה/בת מצווה – 132.
מתנות לחגים (ראש השנה, ט"ו בשבט ולחג פסח)● 
חלוקת שי לעולים לכיתות א'  ולילדי עובדים מתגייסים ● 
מתנות לעובדים ותיקים (20, 15 שנה) ופרישה לגמלאות.● 
משלוחי כרטיסי ברכה לאירועים אישיים ולחגי העדות השונות.● 

     



פניות הציבור וחוק חופש המידע
סיכום שנת 2015

מוגש בזה הדו”ח של פניות הציבור ברשות הטבע והגנים, לשנת 2015. 

פניות הציבור ברשות הטבע והגנים עושה מאמץ רב כדי לתת לכלל הציבור 
את השירות הטוב ביותר. 

זמינה העומדת לרשות הציבור בכל מעשה  פניות הציבור מהווה כתובת 
שהינו באחריות רשות הטבע והגנים, בעיקר במקרים בהם, לדעת המתלונן, 

הבעיה לא באה על פתרונה או כאשר הוא חש כי נגרם לו עוול.

הרשות רואה בפניה / תלונה/ בקשה כלי חשוב לקחים ברמה מערכתית. זהו 
ולהגדלת שביעות הרצון של הציבור הרחב.  כלי תכליתי לשיפור השרות 

ולכן, אנו מייצגים את הפונים אליו בצורה הוגנת, מקצועית ובלתי תלויה.

אנו מאפשרים בדרכים הבאות להגשת תלונה / פניה / בקשה:

באמצעות הדוא"ל של פניות הציבור ברשות:    

באמצעות פקס שמספרו: 02-5005433.

באמצעות דוא"ל רגיל  - רח' עם ועולמו 3 גבעת שאול ירושלים מיקוד 9546303.

בקשות במסגרת חוק חופש המידע ניתן להגיש באפשרויות שפורטו לעיל. בנוסף, 
.www.parks.org.il :באמצאות טופס מקוון הקיים באתר הרשות

כמן כן, ניתן לפנות אלינו דרך אתר של היחידה הממשלתית לחופש המידע.

פניות הציבור מאפשרת מתן מענה אוטומטי מיידי לכל הפונים דרך המייל, במטרה 
לשפר את השירות לציבור ולצמצם את הטיפול בכל פנייה. בכוונתנו לעלות לאתר 
הרשות מערכת פניות הציבור למען שיפור השירות ובכך לחזק את האחיזה של 

הרשות בציבור הרחב.

ממוצע של טווח הזמן מאת קבלת הפנייה עד לתום הטיפול הינו כ- 30 יום.

בהליך  ושיטתי.  מסודר  באופן  והתמסד  נבנה  הציבור  בתלונות  הטיפול  תהליך 
עבודה מסודר לקבלת התלונות, רישומן ומעקב אחר הטיפול בהן. בתום כל שנת 
עבודה מתפרסם דו"ח שנתי שהוא פרי איסוף כלל הנתונים על התלונות, עיבודם 
 2015 לשנת  הדו"ח  הליקויים.  לשיפור  והמלצות  מסקנות  הסקת  לשם  וניתוחם 
משרת שלוש מטרות עיקריות - הצגת מצב סך-כל התלונות שהתקבלו הנושאים 
והיחידות, גזירת המלצות תפעוליות לשיפור ולתיקון ליקויים, סימון מוקדי בעיות 
לגבי  נענו.  והמתלוננים  נבדקו  כולן  לבעיות.  פתרון  במתן  נקודתי  סיוע  לגיבוש 

תלונות רבות הופקו לקחים ברמה האישית והאירגונית.
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התחום מתחלק ל שלושה חלקים עיקריים:

פניה המתייחסת לפעולה, הימנעות מפעולה שהנה לכאורה בניגוד לחוק,  תלונות: 
או ללא סמכות חוקית או בניגוד למחויבות הארגון או בניגוד לנוהלי הארגון.

פניות: בקשה לשירות, מידע, סיוע, ערעור על החלטה.

בקשה לפי חוק חופש המידע: חוק חופש המידע, התשנ“ח-1998 קובע את זכותו 
בו.  שפורטו  לסייגים  בכפוף  ציבורית,  מרשות  מידע  לקבל  ותושב  אזרח  כל  של 
הסייגים נועדו לאזן בין חופש המידע לבין זכויות ואינטרסים שונים כגון בטחון 

המדינה, שמירת הפרטיות, סודות מקצועיים ומסחריים וכו‘.

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

הסביבה ועוד.

נתונים:
בשנת 2015 התקבלו כ2433 פניות , תלונות, הצעות ובקשת למידע. 

כמחצית מהפניות הן בנושא השירות, בטיחות ובקשות ויותר משליש הן שאלות , 
רעיונות והצעות בנושאים ערכיים.

חלה השנה עלייה משמעותית כ- 70% בבקשות במסגרת חוק חופש המידע.

כ - 70% מהפניות שהתקבלו הגיעו בכתב (דואר, פקס, דואר אלקטרוני) וכ - 30% 
באמצעות הטלפון.

כ- 20% מסך התלונות נמצאו כמוצדקות.

 

מיפניות לשירות החלטהקשה ל ור ר סיו ד

המיד חופש חוק לפי חקשה התשנ המיד חופש כלחוק של זכותו ת קו

ים לסיי כפו ורית צי מרשות מיד ל לק ותוש זרח

זכויות ין ל המיד חופש ין זן ל דו נו ים הסיי ו שפורטו

הפרטיות שמירת המדינה טחון ון כ שונים ינטרסים ו

וכו ומסחריים יים מקצו סודות

ור הצי שם למשרד ות י המ קשות ו תלונות פניות לפי ל שנה כל משי ור הצי פניות
דת וו המדינה קר מ מותות וריים צי ופים ממשלתיים משרדים קרים המ קהל הרח

וד ו ה י הס נת לה השר לשכת ל ישר כנסת ור הצי פניות

נתונים

כנתש לו למידהתק קשת ו ות הצ תלונות פניות

יונות ר לות ש הן משליש ויותר קשות ו טיחות השירות נוש הן מהפניות כמחצית
רכיים ים נוש ות והצ

כ ותית משמ לייה השנה המידחלה חופש חוק רת מס קשות

כתכ ו י ה לו שהתק וכמהפניות לקטרוני ר דו פקס ר ותדו מצ

הטלפון

כמוצדקותכ ו נמצ התלונות מס

  
  
  

פילוח פניות הציבור שנים 20152015-2012  2012    



על מנת לייעל את הליך הטיפול למען רווחת הציבור והפונים תתבצע בחינה 
לשינויים  פועלים  אנו  הציבור,  בפניות  הטיפול  ואופן  לתהליך  מעמיקה 

נוספים שצפויים בתחום שיקדמו יותר בעתיד.

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

פילוח הפניות מחוז צפון:
מחוז צפון הינו המחוז הגדול ברשות ולכן קבל כ – 30% מכלל הפניות.

נושאים מרכזיים:  

שירות - כ- 25% מסך כל התלונות הינו על שירות.

תחזוקה - כ-20% מסך הפניות.

אכיפה/ בטיחות - כ- 15% מסך הפניות.

נהלים - כ- 10% מסך הפניות. 

בקשות / מידע – כ- 5% מסך הפניות.

נושאים נוספים - כ- 25% מסך הפניות.

נושאים עיקריים בהם עסקו הפניות/תלונות: 
שריפות המתרחשות בצפון, ריבוי תנים, נזקי טריפות, נזקי חקלאות, שפני סלע, 

נגישות, נסיעה בחופים, קווי מים, סנפלינג, קרוואנים ועוד.
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פילוח פניות מחוז מרכז:

מחוז מרכז קיבלו כ – 25% מכלל הפניות.

חלוקת הפניות/תלונות לפי נושאים:  

שירות - כ-20% מסך הפניות.

תחזוקה – כ – 20% מסך הפניות.

אכיפה / בטיחות - כ- 15% מסך הפניות. 

נהלים - כ- 10% מסך הפניות.

בקשות / מידע- כ - 10% מסך הפניות.

נושאים נוספים – כ- 35% מסך הפניות במחוז.

נושאים עיקריים בהם עסקו הפניות/תלונות: 

ניקיון חופים, חיות בר, שעות פעילות, נסיעה בחופים 

פילוח נושאים עיקרים מחוז צפון שנת 2015

פילוח נושאים עיקרים מחוז מרכז שנת 2015



פילוח פניות מחוז יו“ש:

במחוז יו“ש התקבלו עשרות פניות.

חלוקה לפי נושאים:

אכיפה/ בטיחות - כ- 20% מסך הפניות .

נהלים - כ- 15% מסך הפניות. 

תחזוקה- כ-15% מסך הפניות.

שירות -כ- 10% מסך כל התלונות הינו על שירות.

מדע - כ 5% מסך הפניות. עיקר הפניות על פגיעה בחיות בר.

נושאים נוספים - כ – 35% מסך הפניות במחוז. 

הנושאים העיקריים שהתקבלו במחוז יו“ש:

בטיחות, שילוט, חיות בר, סנפלינג, נגישות

פילוח הפניות מחוז דרום:

מחוז דרום קיבלו כ-20% מסך הפניות.

חלוקה לפי נושאים:  

שירות - כ- 30% מסך כל התלונות הינו על שירות.

אכיפה/ בטיחות - כ- 20% מסך הפניות .

תחזוקה + פסולת - כ-15% מסך הפניות.

נהלים - כ- 10% מסך הפניות.

מדע - כ- 5% מסך הפניות. עיקר הפניות על פגיעה בחיות בר.

פילוח נושאים עיקרים מחוז יו"ש שנת 2015
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נושאים נוספים - כ – 20% מסך הפניות במחוז.

במחוז דרום מתקבלות פניות הנוגעות אליו נושאים שונים כגון:

בטיחות, נגישות, נהלים, שירות, תנים, סופות חול, תחזוקה

פילוח פניות מחוז אילת:

ע“פ  נעשתה  הבדיקה  זו  בשנה  דרום,  מחוז  עם  אוחד  אילת  מחוז   2015 במהלך 
החלוקה בטרם האיחוד.

במחוז אילת התקבלו עשרות פניות.

נושאים עיקריים שהתקבלו במחוז:

שירות כ - 30% מסך כל הפניות

אכיפה כ - 20% מסך כל הפניות

תחזוקה כ – 15% מסך כל הפניות

נושאים נוספים – כ- 35% מסך כל הפניות

עיקר הפניות משתייכות לחוף האלמוגים ולחי בר יוטבתה, כמו כן, התקבלו פניות 
בנוגע לאסון הנפט בעברונה.

פילוח נושאים עיקרים מחוז מרכז שנת 2014

תרשים פניות מחוזות 2015-2013



פילוח פניות חטיבות:

בשנת 2015 התקבלו בחטיבת קהל וקהילה כ – 15% מסך הפניות. 

חטיבת קהל וקהילה כוללת בתוכה את מחלקת המנויים.

עיקר הפניות הרלוונטיות לחטיבה הן:

שעות פעילות אתרי הרשות● 
עלויות               ● 
מוקד מידע● 
מנויים● 
אתר הרשות● 

כמידי שנה התקבלו עשרות בקשות  כניסה ללא תשלום או לחילופין במחיר מוזל 
היות והינם עמותת / קבוצות וכו‘. יותר ממחצית מתקבלות בחיוב וזאת בהתאם 

לנהלי הרשות.

פילוח פניות חטיבת אכיפה ופיקוח:

בשנת 2015 התקבלו כ – 20% מסך הפניות. בעיקר שאלות ובקשות למידע בנושא 
נהלי אכיפה.

עיקר הפניות הרלוונטיות לחטיבה הן:

שירות, בטיחות, סחר, חיות בר, שירות, היתרים, נהלים ועוד

פילוח נושאים עיקרים חטיבת קהל וקהילה שנת 2015
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פילוח פניות חטיבת מדע:

במהלך שנת 2015 התקבלו מאות פניות.

עיקר הפניות הרלוונטיות לחטיבה הן:

חיות בר, פרחים מוגנים, מידע מדעי ועוד

חטיבת משאבי אנוש
במהלך שנת 2015 התקבלו עשרות פניות הנוגעות למשאבי אנוש בנושאים שונים:

שירות, הדרכה, נהלים, מכרזים, התנדבות.

חטיבת תכנון ופיתוח
לשיתוף  בקשות  מידע,  ארכיאולוגיה,  הבאים:  בנושאים  פניות  עשרות  התקבלו 

פעולה, שילוט

עיקר הפניות התקבלו באגף מקרקעין.

חטיבת מנהל וכספים
התקבלו עשרות פניות בנושאים: שירות, נהלים, בקשת מידע, מכרזים.

דוברות
התקבלו פניות בודדות בנושאים: נהלים, שירות.

פילוח נושאים עיקריים חטיבת אכיפה ופיקוח שנת 2015 

פילוח נושאים חטיבת מדע שנת 2015



חופש מידע:

יישום הוראות חוק חופש המידע על ידי רשות הטבע והגנים היא חלק מהעשייה 
הנוגעת לשיתוף הציבור ולקידום המודעות. הבקשות לקבלת מידע בשנת 2015 
התאפיינו במורכבות רבה הנוגעת לעלייה במודעות וצורך הציבורי הגדל לקבלת 
הממשלתית  היחידה  של  האינטרנטי  לאתר  הצטרפה  הרשות  כך,  לשם  מידע. 

לחופש המידע.

בשנת 2015 הוגשו לרשות הטבע והגנים 57 בקשות לקבלת מידע ישנה עליה של 
80% משנת 2013.

כמעט כולן נענו תוך 30 יום מעת קבלת הפנייה. 

בשנה זו הבקשות היו בנושאים הבאים:

נתונים עבור מס‘ המבקרים באתרי הרשות – 11 בקשות התקבלו בנושא.

אכיפה - מידע אודות קנסות ודוחות, צייד, היתרים – 13 בקשות התקבלו בנושא.

מקרקעין- 7 בקשות התקבלו בנושא גבולות שמורות טבע.

בקשה לקבלת מסמכים פנימיים בנושאים מגוונים – 21 בקשות התקבלו בנושא.

סובב חומות ירושלים – 4 בקשות התקבלו בנושא.

כספים – בקשה אחת התקבלה בנושא.

תרשים פניות חטיבות 2015-2013
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להלן פירוט אופן הטיפול בבקשות:

אחוזיםמספר

הרשות מסרה את המידע המבוקש בהתאם 
לחוק

4123.37

מידע  למסירת  הבקשה  את  דחתה  הרשות 
מסיבות המנומקות בסעיפי החוק

7
3.99

תשלום  אי  בשל  הופסק  בבקשה  הטיפול 
אגרה

31.71

הנוגעים  מטעמים  הופסק  בבקשה  הטיפול 
לפונה

52.85

(הבקשה  הסתיים  טרם  בבקשה  הטיפול 
נענתה אולם המבקש המשיך על אותה בקשה 

לדרוש נתונים נוספים ולכן לא נסגרה)
10.57

57100%סה“כ

תרשים בקשות חופש המידע שנים  2015-2013

פילוח נושאים בחופש מידע



התפלגות מקור התלונות:

באורח קבע, מקבל בפניות הציבור הביקורת לטיפולו תלונות מגורמים שונים בחלוקה 
הבאה: 

בעלי דין :

בעלי דין ובאי כוחם הינם הלקוחות של המערכת אשר מקבלים שירות מיחידות 
השטח. תלונות מגורמים אלה נוגעות על פי רוב לאירוע חד פעמי או להתנהלות 
המערכת או מי מעובדיה. אנו עורכים בדיקה ומשיבים ישירות למלין. בשנת 2015 

התקבלו עשרות פניות.

נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה:

להתייחסותנו  מפנה  הנציבות  המדינה  מבקר  במשרד  הציבור  תלונות  נציבות 
תלונות אשר נמצאות בטיפולנו. תלונות אלה מגיעות לידי הנציבות על ידי בעלי 
אנו  לעיתים,  לעיל.  המתוארות  לתלונות  דומה  אופיין  טבעי  באופן  כן  ועל  דין 
נדרשים להעביר התייחסותה ועמדתה של הרשות לסוגיות עקרוניות אשר עולות 
בנושאי  תלונות  עשרות  התקבלו  בשנת  בנציבות.  התלונה  של  בירורה  במהלך 

אכיפה, שירות ונהלים.

משרד להגנת הסביבה:

תלונות אשר מגיעות לידי השר להגנת הסביבה או מחלקת פניות הציבור במשרד 
להגנת הסביבה ונוגעות לרשות הטבע והגנים.  על פי רוב, מועברות התלונות הללו 
באופן מלא לטיפולנו. פניות הציבור משיב למלין ישירות וברוב המקרים מעביר 
העתק מתשובתו אל המשרד להגנת הסביבה.  בשנת 2015 התקבלו עשרות פניות. 

מכתבי תודה:

התקבלו   2015 בשנת  והערכה  תודה  מכתבי  גם  ישנם  לעיל,  שצוינו  הפניות  בין 
עשרות מכתבי תודה.

אנו מודים לכלל העובדים במטה ובשטח אשר עושים את עבודתם בצורה נאמנה 
תוך שמירה הגנה ושיקום המגוון הביולוגי, ערכי הטבע, המורשת והנוף האופייניים 

לישראל בגנים הלאומיים, בשמורות הטבע ובשטחים הפתוחים.
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אגף תקשוב ומערכות מידע





עיקרי פעילות אגף תקשוב ומערכות 
מידע בשנ"ע 2015 ודגשים לשנ"ע 

2016
1 .SAVE תכנית טבע

1.1 רקע

במהלך שנת 2015 נמשך יישומה של אסטרטגיית המחשוב שגובשה בשנת 2014, 
אשר התבססה על אינטגרציה של תוכנות מדף מותאמות, פיתוח מערכות ייעודיות 

 .Priority ERP -ותחזוקה עצמאית של מערכת ה

מנהלת טבעSAVE באגף תקשוב ומערכות מידע, הובילה את ההתאמה וההטמעה 
של מערכות מדף של ספקים, אשר זכו בהליכים מכרזיים, את הפיתוח העצמאי 
של יישומים באמצעות כלי תשתית חדשים ואת תחזוקת המערכות שהחלו לפעול, 

תוך שימת דגש על אינטגרציה בין המערכות. 

1.2 תחזוקת מערכות

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

1.2.1 מערכת לניהול פרויקטים הנדסיים של רמדור  

קשר שוטף מול ספק המערכת.	 
מעקב ובקרה אחר פעילות התחזוקה של המערכת.	 
ניהול דרישות לשינויים ולשיפורים במערכת.	 
תחזוקת הממשקים בין מערכת רמדור למערכת פריוריטי.	 
קיום ועדות היגוי עיתיות.	 

1.2.2 מערכת שכר, משאבי אנוש ונוכחות של מלם-שכר  

קשר שוטף מול ספק המערכת.	 
ניהול תכנית העבודה לפיתוח מודולים הכלולים בתכולת הפרויקט 	 

ולא עלו לאוויר בתחילת 2015.
פיתוח מודול לדיווח אינטרנטי של טופס 101 )סוף 2015 ותחילת 2016(.	 
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התקנת 11 שעוני נוכחות חכמים במטה, במחוזות ובאתרים נבחרים.● 
מעקב ובקרה אחר פעילות התחזוקה של המערכת.● 
תחזוקת ממשקים בין מערכת משא"ן לפריוריטי.● 
קיום ועדות היגוי עיתיות.● 

1.3 מכרזי מערכות מדף

מספר  ביצע  מטאור,  הייעוץ  חברת  של  בסיועה  מידע,  ומערכות  תקשוב  אגף 
ולתחזוקה של  להתאמה  להקמה  לרכישה,   ,2015 במהלך שנת  מכרזיים  הליכים 

מערכות מידע המבוססות על מוצרי מדף, כמפורט להלן. 

1.3.1 מערכת לניהול נכסים וסקר נכסים  

בחודש יולי 2015 פורסם מכרז מאוחד להקמת מערכת מידע לניהול נכסי 
הרשות ולביצוע סקר לכלל נכסי הרשות. בסיום ההליך המכרזי הוכרזה 

חברת זיו מערכות לניהול בניה בע"מ כזוכה במכרז.

כולו.  על הפרויקט  מול הרשות  זיו, כספק ראשי, תהיה אחראית  חברת 
הסקר  את  הנכסים.  לניהול  המידע  מערכת  את  ותספק  תפתח  החברה 

תבצע חברת בר טכנולוגיות, כספק משנה.

הפרויקט מתוכנן להתחיל ברבעון הראשון של שנת 2016. בשלב הראשון, 
אתרים  בשני  נכסים  סקר  יתבצע  חודשים,   3 שיימשך  פיילוט  במסגרת 
במקביל,  הרשות.  אתרי  בשאר  הסקר  לביצוע  העבודה  שיטת  ותגובש 

תותאם המערכת לקליטת נתוני הסקר.

במכרז,  שהוגדרו  הרשות  אתרי  בכל  הנכסים  סקר  יבוצע  השני,  בשלב 
ויסתיים תוך שנה. התאמת המערכת והטמעתה מתוכננות להסתיים תוך 

חודשיים מסיום הפיילוט.

תכולת המכרז: 

 הקמת מערכת מידע לניהול נכסים:א. 
- המערכת מיועדת לספק תמיכה בתהליכי העבודה לניהול נכסי 

הרשות לסוגיהם, לרבות תהליכי העבודה התכנוניים, התפעוליים, 
הפיננסיים והניהוליים. המערכת מיועדת לפעול בסביבת עבודה 

הכוללת ממשקים דו-כיווניים למערכת הפיננסית-לוגיסטית 
(Priority) וקישור למערכת ה- GIS הארגונית.

 ביצוע סקר נכסים ארצי:ב. 
- הסקר יכלול איתור של כל נכסי הרשות בפריסה כלל ארצית 

ושל כל המידע והמסמכים על אודות נכסי הרשות מכלל המקורות 
 הרשמיים.

- תוצרי עבודת סקר הנכסים ייקלטו ויוטמעו במערכת לניהול 
הנכסים, במהלך תקופת הסקר.



1.3.2 מערכת לניהול מכירות  

בינואר 2015 פורסם מכרז להקמת מערכת לניהול המכירות ברשות. 

יותאם לצרכי הרשות,  המערכת המיועדת תתבסס על מוצר מדף, אשר 
ללקוחות  הנגישים  הערוצים  בכל  מכירה  פעילויות  לבצע  תאפשר  והיא 
הרשות. המערכת תאפשר לפתח מגוון מוצרים, בהתאם לצרכים קבועים 
מערכת  תהיה  המערכת  ללקוחות.  אותם  ולהציע  הרשות,  של  ומשתנים 
פעולות  ליזום  ותאפשר  הצריכה  מאפייני  את  לנתח  שתאפשר  לומדת, 
מכירה בהתאם למאפיינים אלה. המערכת תפעל בסביבת עבודה הכוללת 
ממשקים דו-כיווניים למערכת הפיננסית-לוגיסטית )Priority( וקישורים 

למערכות ארגוניות נוספות ברשות.

בסיום ההליך המכרזי, בחודש נובמבר 2015, הוכרזה חברת אידאה כספק 
זוכה. חברת סיגנצ'ור איי.טי., שלא זכתה, הגישה בקשה לעיון במסמכי 
שני  בין  טענות  מכתבי  חלופת  החלה  זאת,  בעקבות  הזוכה.  ההצעה 
המציעים, שנמשכה לתוך 2016 ומנעה תחילתו של הפרויקט בשנת 2015.

1.4 פיתוחים עצמאיים

של  ותחזוקה  פיתוח  המשך  ולשם  חדשות  ייחודיות  מערכות  של  הקמה  לצורך 
מערכות קיימות, אגף תקשוב ומערכות מידע המשיך לקיים התקשרויות לקבלת 

שירותי פיתוח ותחזוקה מספקים חיצוניים, כמפורט להלן. 

1.4.1 מערכת לניהול תיקי ממשק  

האחריות על פיתוח מערכת לניהול תיקי ממשק, בסביבת ג'נגו, הועברה 
לחטיבת מדע.

1.4.2 אתר אינטרנט    

תכניתנית  ע"י  תחזוקה  ופעילויות  פיתוחים  בוצעו   2015 שנת  במהלך 
מחברת מלם, עפ"י דרישות וסדרי עדיפויות של חטיבת קהל וקהילה.

1.4.2.1 הנגשת אתר האינטרנט  

לאתר  נגישות  תשתית  לפיתוח  פרויקט  בוצע  השנה,  של  השני  בחציון 
בליווי  בוצע  הפרויקט   .AA תקן  תו  קבלת  לקראת  הרשותי,  האינטרנט 
ובבקרה של חברת תבונה ונגישות. גרסת נגישות סופית מתוכננת לעלות 

לאוויר בתחילת רבעון שני 2016.

1.4.2.2 התאמת אתר האינטרנט למובייל  

בחציון השני של השנה, בוצע פרויקט להתאמת אתר האינטרנט למכשירים 
ניידים. הפרויקט הסתיים בהצלחה באוקטובר 2015.
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1.4.3 מערכת Priority ERP לניהול כספים, תקציבים ומלאי  

באמצעות מיישמת פריוריטי של הרשות ותוך הסתייעות במפתחים של 
ושיפורים  שינויים  חדשים,  פיתוחים  השנה  במהלך  בוצעו   ,FBC חברת 
עדיפות  וסדרי  דרישות  עפ"י  הלוגיסטית-פיננסית של הרשות,  במערכת 

של חטיבת הכספים.

בנוסף, כמענה לדרישות האינטגרציה, בוצע אפיון ופיתוח של ממשקים 
למערכות המידע החדשות.

1.4.4 פורטל המדיה    

במהלך השנה בוצע אפיון ופיתוח של פורטל מדיה עבור אגף ההסברה, 
אגף השיווק ואגף הדוברות. הפורטל משמש לאחסון ולאחזור של תמונות, 
גיליונות "בשביל הארץ", סרטונים ועוד. הפורטל עלה לאוויר ומשמש את 

היחידות בהתאם לצרכיהן.

1.4.5 מערכת מידע ללשכה המשפטית    

ברבעון האחרון של השנה החלו דיונים באשר לצרכי הלשכה המשפטית 
בכל הקשור למערכות מידע. הדיונים עסקו בשלושה נושאים עיקריים:

התאמה והנגשה של מערכת תיקי חקירה לצרכי היועצים המשפטיים א. 
– בוצע.

מערכת לניהול מסמכים בלשכה – ימשיך להיבחן בתחילת 2016.ב. 

להיבחן ג.  ימשיך   – המשפטית  הלשכה  לניהול  מלאה  מידע  מערכת 
בתחילת 2016.

1.4.6 מערכת תיקי חקירה לחטיבת אכיפה  

בחודש מרץ 2015 עלתה לאוויר מערכת לניהול תיקי חקירה עבור חטיבת 
חברת  באמצעות   ,Dynamics CRM בסביבת  פותחה  המערכת  האכיפה. 

מלם מערכות, והחליפה מערכת Access ישנה.

בהמשך השנה, תוחזקה המערכת ושודרגה עפ"י תכנית עבודה שנוהלה 
הטמעת  לקראת  התאמות  ביצוע  כולל  מידע,  ומערכות  תקשוב  באגף 

המערכת במחוזות, בתחילת 2016.

1.4.7 מערכת היתרים  

שימשה   ,SharePoint ה-  עם  בשילוב   ,Dynamics CRM ה-  פלטפורמת 
במהלך השנה גם לפיתוח של מערכת היתרים, המיועדת לתת מענה ל- 15 

היתרים שונים ומגוונים.

ב- 2015 הסתיים הפיתוח עבור היתר לכידת נחשים, ואופיינו התהליכים 
ועבודה בשמורות טבע (האפיון הופסק בשל  של היתרי ערכי טבע מוגן 



אילוצים של חטיבת מור"ן(, היתר החזקה, ניוד שנתי, ניוד חד פעמי, סחר, 
העברה, דגי בורי, פחלוץ וטיבוע )מתוכנן להסתיים בתחילת 2016(.

1.4.8 מערכת מידע לסיירת הירוקה  

החל אפיון של מערכת אירועים לסיירת הירוקה.

1.4.9 הפורטל הארגוני   

אפיון הפורטל הארגוני ופיתוחו התעכבו עקב אי-זמינותם של הגורמים 
הרלבנטיים בחטיבת משאבי אנוש, שהיו עסוקים בהטמעת מערכת משא"ן 

של מלם-שכר. 

לקראת סוף השנה, החלו שוב דיונים, בהובלת הסמנכ"ל, לגיבוש הצרכים 
ואופן פיתוח הפורטל.

GIS .2 - מערכות מידע גיאוגרפיות
2.1 רקע  

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

ותמיכה.

2.2 שרת GIS ארגוני

המפות  אתר  על  המבוסס  פנים-ארגוני,   GIS שרת  הוקם   2015 בשנת 
הממשלתי GOVMAP. האתר משמש את כלל עובדי הרשות באופן שוטף, 
מאפשר גישה נוחה ויעילה למידע הגיאוגרפי הארגוני ומספק אפליקציות 

ייעודיות שפותחו עבור הרשות.

2.3 מערכות גיאוגרפיות במחשבים נייחים וניידים  

יחידת ה- GIS דאגה להמשך פעילות תקינה של המערכות הגיאוגרפיות 
המותקנות ביחידות הארגון. במהלך השנה נרכשו רישיונות נוספים עבור 

משתמשים מומחים הזקוקים להם.

2.4 מערכות גיאוגרפיות במחשבי כף יד  

 NOMAD בסיירת הירוקה נמשך השימוש היום-יומי במחשבי כף יד מסוג
של חברת TRIMBLE, בעלי רכיב GPS ותוכנה גיאוגרפית מותאמת, וכיום 
GIS תמכה במהלך השנה  ה-  יחידת  בסיירת.  לכל פקח  כזה  יש מכשיר 
במשתמשים, הן בפתרון בעיות והן במידע ובאפליקציה ייעודית להצגת 
אורתופוטו. כמו-כן נרכשו עבור מחוז יו"ש 3 מחשבי כף יד מסוג JUNO של 
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חברת TRIMBLE, שהוא מכשיר בעל תכונות דומות, אך מודרני יותר ובעל 
מסך מגע גדול, המשפר את אופן העבודה במכשיר.

2.5 מידע גיאוגרפי  

בשנת 2015 בוצע עדכון של חלק ממידע הבסיס במערכות הגיאוגרפיות 
והגנים  בארגון. במסגרת העדכונים השוטפים, עודכנו שכבות השמורות 
מספר פעמים במהלך השנה, עם ההתקדמות בתהליכי ההכרזה השונים. 
השנה  במהלך  הגיאוגרפי-תכנוני.  המידע  פורום  עם  הטוב  הקשר  נמשך 
ועודכן בסיס הנתונים הגיאוגרפיים הזמין, ע"י עדכון מידע מגופים  גדל 

השותפים בפורום ומיחידות הרשות השונות. 

במהלך השנה טיפלה יחידת ה- GIS ב- 40 בקשות למידע גיאוגרפי, ומידע 
ממסד הנתונים הגיאוגרפי הועבר לגופים ולרשויות עימם היחידה בשת"פ, 
המכינים  למתכננים  באוניברסיטאות,  מחקר  ולתלמידי  לחוקרים  וכן 

פרוגרמות עבור הרשות ולסקרים אקולוגיים.

3. תשתיות ותקשורת
3.1 מערכת טלפוניה  

לטלפוניית ●  הקיימת  הטלפוניה  החלפת  פרויקט  בוצע   2015 בשנת 
הנדרשים  במקומות  תקשורת  תשתיות  התאמת  כלל  הפרויקט   .IP

ובסופו הוטמעה המערכת בכל אתרי הרשות.
כחלק מפרויקט החלפת המערכת, הוחלפה המערכת במוקד וכיום ● 

המערכת מאפשרת עבודה נוחה ויעילה יותר.
סיבים ●  של  פריסה  באמצעות  התקשורת  תשתית  של  שדרוג  בוצע 

אופטיים.

3.2 סקר אבטחת מידע  

במהלך השנה בוצע סקר אבטחת מידע באתר מצדה. הסקר בוצע ● 
שנת  בתחילת  שיבוצע  הרשות  בכלל  סקר  ביצוע  לקראת  כפיילוט 

.2016

3.3 תמיכה ותחזוקה  

במהלך השנה טיפל מוקד התמיכה של אגף תקשוב ומערכות מידע ● 
בכ- 10,000 קריאות שרות. 60% מהקריאות טופלו ע"י המוקד, 30% 

ע"י הטכנאים והיתר ע"י צוותי מומחים.
בהתאם ●  ונייחים  ניידים  מחשבים  של  שוטפים  שדרוגים  בוצעו 

לצרכים.

3.4 מערכות אחסון וגיבוי  

בשל צרכי אחסון הולכים וגוברים של הרשות, במהלך השנה שודרגה ● 
מערכת האחסון המרכזית של הרשות.



במקביל לשדרוג מערכת האחסון, בוצע שדרוג של מערכת הגיבוי, 	 
כך שתתמוך בנפחים הנדרשים.

4. מערכת קופות
4.1 שדרוג קופות   

במהלך שנת 2015 הסתיים שדרוג הקופות למערכת RETAIL 360 לגרסת 
NET)פרט למצדה(. 

4.2 קופות ניידות   

כחלק מסל הפתרונות שהאגף מאפשר לשיפור מערך הכניסה, נבחן מתן 
פתרון לקופה ניידת המבוססת על טאבלט.

במהלך הפיילוט של הטאבלטים כתגבור לקופות, הופקו לקחים והועברו 
לווריפון במטרה לבצע שדרוג סופי של המוצר.

4.3 הפעלת ממשק תשתיות  

הופעל ממשק תשתיות בין מערכת הקופות למערכת הפריוריטי, לצורך 
שיפור הבקרה.

5. מערכת ניהול ובקרה של חניונים אוטומטיים 
לניהול  מערכת  הוטמעה  קהל,  קולטי  באתרים  הכניסה  מערך  משיפור  כחלק 

ולבקרת חניונים.

המערכת הותקנה כפיילוט בשנת 2014 בחוף בית ינאי ולאחר הפקת לקחים ובחינת 
הצלחת הפיילוט, הוחלט על הרחבת המערכת, בשנת ,2015 בחוף פלמחים. 

בשני האתרים, הטמעת המערכת שיפרה באופן מהותי את מערך הכניסה לחוף, 
את יעילות הטיפול בלקוחות מזדמנים ומנויים ואת השירות הניתן להם.

6. מערכת תורמים ותרומות
לשמירת  הקרן  של  ותרומות  תורמים  אתר  של  אפיון  בוצע   ,2015 שנת  במהלך 
התורמים  ניהול  בנושא  הפערים  ניתוח  בוצע   כמו-כן,  והמורשת.  הטבע 
 והתרומות למול מוצר מדף שפותח על-ידי חברת אנפיטק עבור עמותות שונות.

של   תשתית  ובאמצעות  אנפיטק  חברת  על-ידי  כאמור  הוקמה  המדף  מערכת 
.SalesForce

7. דגשים לשנ"ע 2016
7.1 פרויקט האינטגרציה  

7.1.1 מכרזי מערכות מדף   
7.1.1.1 מערכת ניהול פרויקטים:  
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המשך תחזוקת המערכת ופיתוח שו"שים עפ"י דרישה.● 
הפריוריטי, ●  למערכת  רמדור  מערכת  בין  הממשקים  יציבות  שיפור 

.BizTalk -באמצעות ה
בחינת הרחבה של מודול מכרזים לשימוש יחידות נוספות ברשות.● 
בחינת מימוש מודול ניהול לו"ז של פרויקטים.● 

7.1.1.2 מערכת משאבי אנוש, שכר ונוכחות  

סיום אפיון, התאמה והטמעה של מודולים, תהליכים ונושאים שטרם ● 
יושמו במערכת משאבי אנוש. 

טלפונים ●  (קופות,  נוספים  ואמצעים  נוכחות חכמים  התקנת שעוני 
קוויים) לדיווח נוכחות כלל ארגוני.

7.1.1.3 מערכת ניהול נכסים וסקר נכסים  

הקמת מערכת המידע בהתאם לדרישות המכרז.● 
ביצוע סקר הנכסים בהתאם לדרישות המכרז.● 

7.1.1.4 מערכת לניהול מכירות  

סיום ההליך המכרזי, בחירת ספק זוכה והקמת המערכת החדשה, ● 
עד סוף שנת 2016.

7.1.1.5 מערכת איש השטח  

גורמי  פרסום מכרז למערכת איש השטח, המיועדת לתמוך בעבודת כל 
מתוכה  נתונים  של  וחשיפה  ייצוא  תאפשר  המערכת  ברשות.  השטח 
חכמים.  כף-יד  מכשירי  על  עבודה  ותאפשר  אחורי  משרד  למערכות 
המערכת תפעל בסביבת עבודה הכוללת ממשקים דו-כיווניים וקישורים 

למערכות ארגוניות ולמערכות גיאוגרפיות (GIS) ברשות. 

7.1.1.6 בניית מנגנון אינטגרציה  

הגדרה והקמה של ארכיטקטורה למימוש אינטגרציה בין כלל המערכות 
בארגון.

7.1.2 פיתוחים עצמאיים  

7.1.2.1 אתר האינטרנט    

סיום פרויקט הסמכת האתר להנגשה עד סוף רבעון ראשון 2016. ● 
הנגשה של החנויות המקוונות ע"י Ashops עד אמצע השנה.● 
השלמת פיתוח להתאמת האתר לגישה ממכשירים ניידים.● 
המשך פיתוח ותחזוקה בהתאם לדרישות ולסדרי עדיפות של חטיבת ● 

קהל וקהילה.
7.1.2.2 פורטל המדיה  



המשך שדרוג ועדכון פורטל המדיה עבור הסברה, שיווק ודוברות.

7.1.2.3 מערכת מידע ללשכה משפטית    

פרסום מכרז והקמת מערכת לניהול הלשכה המשפטית, המבוססת על 
מוצר מדף מותאם.

7.1.2.4 מערכת Priority ERP לניהול כספים, תקציבים ומלאי  

חטיבת 	  של  עדיפות  וסדרי  דרישות  עפ"י  ותחזוקה,  פיתוח  המשך 
הכספים.

המשך אפיון ופיתוח ממשקים למערכות מידע חדשות.	 

7.1.2.5 החלפת מערכות Access לחטיבת אכיפה ולסיירת הירוקה  

סיום אפיון מערכת אירועים לסיירת הירוקה.	 
והתאמתה 	  חקירה  תיקי  למערכת  גרסאות  תחזוקת  והמשך  שדרוג 

למשתמשי המחוזות – סעיפי אישום, רכיב סריקה, פיתוח ממשק 
.GIS למערכות

הקמת פורטל היתרים באתר האינטרנט של הרשות.	 
המשך אפיון ופיתוח מערכת היתרים.	 

7.1.2.6 הפורטל הארגוני  

קידום יישום הפורטל הארגוני )כתלות בזמינות חטיבת משא"ן(. 

GIS 7.2 - מערכות מידע גיאוגרפיות  

מעבר של תחנות ה- GIS הפזורות ברחבי הרשות לעבודה מול שרת 	 
נתונים מרכזי.

הקמת בסיס נתונים גיאוגרפי ארגוני לצפייה ולעדכון מהמחוזות.	 
גיאוגרפי-	  למידע  הפורום  מתוך  מידע  שכבות  של  ועדכון  הוספה 

תכנוני.
מבוסס	  הארגוני   GIS ה-  אתר  של  פיתוח  והמשך  שיפור  תחזוקה, 

GOVMAP  , בהתאם לניסיון המצטבר ולתגובות המשתמשים, ושילובו 
במערכות אחרות ברשות.

סיוע למחוזות וליחידות השונות בארגון המידע הגיאוגרפי.	 
העמקת הידע המקצועי ביחידה ואצל מובילי ה- GIS במחוזות.	 
מיסוד שיטות עבודה בכלים של חישה מרחוק.	 
הכנת תשתית מידע וכלים גיאוגרפיים לשימוש מערכת איש השטח 	 

שתפותח ע"י צד שלישי.

7.3 תשתיות ותקשורת  

המשך קידום פרויקט הקונוסולדיציה, אשר יאפשר לרכז את כלל 	 
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השרתים המפוזרים באתרי הרשות בכל הארץ, לחוות שרתים אחת 
מרכזית.

מידע 	  ואחזור  אחסון  תהליך  שיפור   -   Evאלקטרוני דואר  ארכוב 
במערכת הדואר האלקטרוני.

הסיבים 	  פריסת  של  הרחבה  ע"י  התקשורת  תשתית  שיפור  המשך 
האופטיים.

ביצוע סקר אבטחת מידע.	 

7.4 מערכת קופות  

7.4.1 דווח נוכחות בקופות  

הקופות  מערכת  העובדים,  לכלל  הנוכחות  דיווח  פתרונות  מסל  כחלק 
תאפשר אף היא דיווח נוכחות של עובדי האתרים. לצורך כך, האגף ימשיך 

בהתאמת הקופות לעבודה על מודול דווח נוכחות של מערכת הקופות.

7.4.2 בחינת החלפת הקופות  

במסגרת הקמת מערכת המכירות המיועדת, תיבחן האפשרות להחלפת 
מערך הקופות.

7.5 מערכת ניהול ובקרת חניונים  

עם סיום ההטמעה, יפעל אגף תקשוב ומערכות מידע לממשק את המערכת 
למערכת הפיננסית של הרשות וכן למערכות ניהול הלקוחות.

7.6 מערכת תורמים ותרומות  

סיום ביצוע ההתאמות במערכת אתר התרומות של הקרן לשמירת הטבע 
והמורשת והטמעת המערכת לניהול התורמים והתרומות.

7.7 מערכת פניות ציבור  

אפיון והקמה של מערכת לטיפול בפניות הציבור.	 
 	 Dynamics תיבחן האפשרות לבסס את המערכת על מערכת בסביבת

CRM, שפותחה עבור רשות ציבורית בעלת מאפייני עבודה דומים.

7.8 ניהול הזמנות לחניוני לילה  

אפיון של מערכת לטיפול בהזמנת מקומות לחניוני לילה המנוהלים 	 
ע"י הרשות.

ביצוע פיילוט של מספר חניוני לילה עם מערכת הזמנות המבוססת 	 
על מוצר מדף. 

BI 7.9 מערכת  

הגדרת מסכי מנהלים להפקת דוחות בצורה גרפית, נוחה ומהירה.	 
אפיון והקמה של מערכתBI  כוללת.	 



דוברות ויחסי ציבור





אגף דוברות 
תחומי העיסוק:

ריכוז כל נושא הדוברות ויחסי הציבור ברשות הטבע והגנים. עבודה מול 	 
עיתונאים וגופי תקשורת ככלל, מקומיים, ארציים ובינ"ל.

שילוב בעבודת צוות מול אגף השיווק וההסברה תוך מטרה למינוף מטרות 	 
שלושת האגפים לכדי מיקשה אחת שתעביר מסר אחיד וחזק אודות עבודת 

הרשות.
טיפול 	  נושאי  ברשות:  העשייה  אודות  לתקשורת  יזומות  הודעות  הוצאת 

ליבה  לנושאי  והכוונה  יומיומיות  פעילויות  חדשים,  גילויים  מעניינים, 
עיתונאיות  לשאילתות  וזמינות  מענה  נתינת  במקביל,  הרשות.  בעשיית 

בשלל נושאים בהם הרשות עוסקת.
עיתונאיים 	  כאייטמים  בתקשורת  והסברתיים  שיווקיים  נושאים  קידום 

בפני  הרשות  ואתרי  עבודות  שלל  קידום  של  אסטרטגית  מראייה  כחלק 
הקהל הרחב.

ניהול ארכיון תמונות המרכז את תמונות הגנים הלאומיים, שמורות הטבע 	 
וחיות הבר במדינת ישראל.

וליצור 	  המותג  לחזק את  ברשות במטרה  אחידה  יצירת שפה תקשורתית 
זהות של המתבונן עם רשות הטבע והגנים.

בנושאים 	  ובחו"ל  בארץ  הרלוונטיים  העיתונאים  תאי  מול  הקשר  חיזוק 
הקשורים לעבודת הרשות.

פרסומים מרכזיים לשנת 2015

נושאי ליבה אסטרטגיים: כריתת אקליפטוסים, קו המתח מעל שמורת טבע החולה, 
כנס סאיטס, הרעלות ואכיפה.

 קידום אירועי הרשות במהלך השנה + קמפיינים שיווקיים	 
 שיתופי פעולה הסברתיים ושיווקיים: יום בתי גידול לחים, שבוע אדם וים, 	 

שבוע מורשת, פתיחת אתרים חדשים )גן לאומי מעין חרוד, גן לאומי קסטל(
 ליווי תקשורתי לבעיית הבולענים בכביש 90	 
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דו“חות ופרסומים - היחידה הסביבתית - 2015
דוח פעילות מסכם משרד הבריאות 2015● 
דוח פעילות מסכם ניטור נחלים 2015● 
סקר מתקני איסוף וטיפול בשפכים בהתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון ● 

– עדכון 2014
ניטור תחנת הכח חגית● 
ניטור נחל הבשור● 
סקר סביבתי ”קידוח עין כרם 18“● 
סקר סביבתי ”קידוחי מודיעין 2-3-4“● 
ניטור מעיינות כוכב הירדן● 
סקר מעיינות סובב בנימין● 
סקר מעיינות סובב הר מרון● 



רשימת פרסומי חטיבת מדע 2015
השפעת גידור על שטחים פתוחים - מדיניות והמלצות לפעולה	 
הערכת שרידות הנשר )Gyps fulvus( בישראל עפ"י נתוני סימון ותצפיות 	 

חוזרות
שמורת עינות גיבתון -דו"ח תצפיות בעופות	 
דפוסי תפוצה ופוריות אזורי הזנה משפיעים על גודל התטולה של צב ים 	 

חום בים תיכון
מיכל טיפול נמרץ לטיפול בצבי ים פגועים	 
התפלגות צבי ים חומים מהאטלנטי ומים תיכון בים תיכון 	 
מצב הנחלים בישראל, 2014	 
המלקוש בערבה הדרומית ובנגב הדרומי בחודש מאי 2014  	 
מיפוי ערכיות אקולוגית של נחל שורק ויובליו	 
ניטור וניתוח ראשוני )פיילוט( של פעילות יונקים לאורך מכשול קו התפר 	 

באזור מודיעין-מכבים
דו"ח לסיכום שנת ניסוי סניטציה בברכות דגים בעמק הירדן	 
אוכלוסיית התן הזהוב בצפון ישראל דמוגרפיה, ממשק וניטור	 
הפחתת טריפות במשק האדם	 
הידרולוגיה של שמורת החולה	 
סיכום סקר לוטרות 2014	 
צמצום תאורה במתקני תשתית – פרויקט חלוץ מול חברת מקורות מרחב 	 

מרכז
 	 Nicotiana( אפיון השיטה המיטבית למניעת התחדשותם של טבק השיח

 2010 שריפת  באזור   )Acacia cyanophylla( כחלחלה  ושיטה   )glauca
בכרמל

סיכום תוצאות ניסוי בהדברת נמלת האש הקטנה בשטח	 
 	 2010 בדצמבר  השריפה  בעקבות  הצומח  השתקמות   -  2013 אביב  סקר 

בכרמל
הערכת הפעילות המדעית של רשות הטבע והגנים בישראל: מבט קדימה 	 

אל העשור הבא
תכנית הניטור הארצית לעטלפי ישראל: סקר עטלפי חרקים בישראל 2013	 
סיכום עונת שקנאים 2013.	 
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