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יחידותיה ויחידות סמך , אגפיה, פירוט מבנה הרשות .1
, העומדים בראש אגפים, תפקידים בכירים שמות בעלי; שלה

ויחידות סמך הרשות  ;יחידות 

בשנת  הוקמה  הלאומיים  והגנים  הטבע  לשמירת  איחוד 1998הרשות  ידי  על   
פי  על  הטבע  שמורות  ורשות  הלאומיים  הגנים  לאומי"רשות  גנים  , יםחוק 

טבע הנצחה, שמורות  ואתרי  לאומיים   ".-1998ח "התשנ, אתרים 

הרשות  מבנה 

והגנים  הטבע  הלאומיים(רשות  והגנים  הטבע  לשמירת  תאגיד ) הרשות  היא 
הסביבה לאיכות  השר  הוא  הממונה  השר  כאשר  חוק  פי  על  לרשות .  שהוקם 

חברים עשר  תשעה  המונה  השר , מליאה  הממשלה בהמלצת  ידי  על  הממונה 
ולא י את  ממנה  שאף  הסביבה  חבריה"יכות  ן  מבי המליאה  המליאה .  ר  תפקיד 

פעולתה י  ו ואת קו הרשות  של  הכללית  מדיניותה  את  תוכנית , לקבוע  את  לקבוע 
תקציבה את  ולאשר  המדיניות, העבודה  ביצוע  אחר  התכניות , לעקוב 

הרשות מנהל  את  ולהנחות  גי .  והתקציבים  נצי שבעה  כולל  המליאה  הרכב 
במקצועות ,הממשלה מומחים  שביניהם  האקדמיה  מתחום  שבעה נציגים   
, היסטוריה, גיאוגרפיה, גיאולוגיה, ארכיאולוגיה, אקולוגיה, בוטניקה, זואולוגיה
ושימור, כלכלה נוף  הקק, אדריכלות  מקרב  ציבור  החברה , ל"ארבעה נציגי 

הרשות פעילות  ן בתחומי  י י ענ ובעלי  הטבע  או, להגנת  המקומי  ן  השלטו  ונציג 
וריות האז המועצות  ן   .ארגו

הסביבה, הממשלה לאיכות  השר  הצעת  פי  האחראי , על  הרשות  מנהל  את  ממנה 
הרשות של  השוטף  ולניהולה  המליאה  והנחיות  החלטות   .לביצוע 

מחוזות בחמישה  פועלת  ן, הרשות  חרמו מהר  משתרע  ן  הצפו ז  דוב, מחו רכס , הר 
בצפון הנקרה  וראש  נפתלי  ו, רמות  י וגבול  חדרה  בדרום"נחל  הירדן , ש  עמק 
במזרח ן  חרמו והר  הגולן  במערב, רמת  ן  התכו מנחל .  והים  משתרע  המרכז  ז  מחו

בצפון ן  עירו וצומת  ז, חדרה  עו בדרום, נחל  קמה  ובית  הגדי  ו, בית  י ש "גבול 
במערב ן  כו התי והים  ו.  במזרח  י ז  ן"מחו ושומרו יהודה  את  הכולל  ז .  ש  מחו

עזה רצועת  מגבול  משתרע  שקמה, בית קמה, סעדצומת , הדרום  גבול , נחל 
ן, ש"יו בצפו המלח  וים  ישי  מנוחה, נחל  ציחור, באר  עד נחל 40כביש , צומת   

בדרום, פארן המערבי  הגבול  עד  פארן  וגבול , אפיק נחל  במזרח  ירדן  גבול 
במערב ן.  מצרים  בצפו פארן  מנחל  משתרע  אילת  ז  בדרום, מחו אילת  , מפרץ 

במערב י  נ סי ועד  ירדן במזרח  לפיקוח .  גבול  היחידה  היא  נוספת  יחידה 
הפתוחים  הירוקה(בשטחים  בשנת ) הסיירת  על , 1976שהוקמה  לשמירה 

גבול גי  ומשי פולשים  מפני  הפתוחים  בשטחים  המדינה  משרדי , קרקעות  מטעם 
ן, החקלאות לישראל, הביטחו קיימת  וקרן  ישראל  מקרקעי  ועדת , מינהל  כאשר 

הממשל ראש  משרד  מנכל  בראשות  השוניםמנכלים  המשרדים  ן  בי מתאמת   .ה 

מטה חטיבות  חמש  אנוש, לרשות  משאבי  והשימור , חטיבת  המדע  חטיבת 
יבשתית לאקולוגיה  האגף  את  מימית, הכוללת  לאקולוגיה  הסביבה, האגף  , אגף 

מידע מערכות  הראשי, אגף  המדען  מורכבת . ולשכת  ולאכיפה  לפיקוח  החטיבה 
והאכיפה הפיקוח  התביעות, מאגף  ןיחי, אגף  בטחו אש, דת  י  וכיבו , בטיחות 

ההיתרים והרכב. ויחידת  המשק  אגף  את  כוללת  והכספים  המנהל  אגף , חטיבת 
וכספים השווק, חשבות  ואגף  התקציב  את . אגף  כוללת  והפיתוח  ן  ו התכנ חטיבת 
המקרקעין הפיתוח, אגף  הסביבתית , אגף  והיחידה  פתוחים  שטחים  אגף 

נחלים מדור ניטור  את  מיםמדור ניט, הכוללת  איכות  ומדור  יחידות . ור רעלים 
הסמנכ באחריות  במטה  וההדרכה"נוספות  החינוך  אגף  את  כוללות  אגף , ל 

ההסברה ואגף   .המיחשוב 

 

תחומי האחריות של הרשות הציבורית .2  ;תיאור 
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החוק לפי  הרשות  של  והגנים " תפקידיה  הטבע  שמורות  ני  י עני בכל  לטפל 
יניהם עני את  ולקדם  ער, הלאומיים  על  והמורשתלהגן  הטבע  על , כי  לפקח 

אותם ולטפח  זה, שמירתם  שמורות  - ובכלל  הקמת  לצורך  ואתרים  שטחים  לאתר 
לאומיים וגנים  לאומיים;  טבע  וגנים  טבע  שמורות  הקמת  ולתכנן  י , ליזום  ו נ שי או 

לאומיים, להחזיק, לנהל, להקים;  בהם וגנים  טבע  שמורות  ולטפח  ; להפעיל 
בשמורו טבע  ערכי  ולשקם  להםלשמר  ומחוצה  לאומיים  ובגנים  טבע  לפקח ; ת 

ומורשת טבע  ערכי  ועל  לאומיים  וגנים  טבע  שמורות  ן , על  י לעני פיקוח  לרבות 
בתוספת יים  המנו החוקים  על  שמירת ; עבירות  מידע בתחומי  ורישום  תיעוד  לרכז 

הטבע וערכי  זה , הטבע  לאומי-ובכלל  גן  ו טבע  שמורת  לכל  אתר  תיק  ן  להכי   ,
הש שיקבע  המקצועית , רבאופן  המשנה  ועדת  המלצת  פי  מדעית-על  זום;   , לי

חינוך פעולות  ולעודד  וערכי , לקיים  הטבע  שמירת  והדרכה בתחומי  הסברה 
והמורשת האמורים , הטבע  התודעה בתחומים  להגברת  יות  פעילו זה  ובכלל 

בפרט ובני נוער  תלמידים  ובקרב  בכלל  הציבור  מדעיים ; בקרב  קשרים  לקיים 
בת יםבינלאומיים  לאומי גנים  הטבע, חומי  וערכי  הטבע  ולקדם ; שמירת  לערוך 

הטבע וערכי  הטבע  שמירת  .מחקרים בתחומי   " 

הבאות המטרות  את  לעצמה  שמה  המערכות - הרשות  ולוגי  הבי ן  ו המגו על  לשמור 
בגנים הארץ  ונופי  הפתוחים, האקולוגיות  ובשטחים  אתרי .  בשמורות  ולטפח  לשמור 
ובשמ הלאומיים  בגנים  המבקריםמורשת  למען קהל  הטבע  ולחנך .  ורות  להסביר 

הטבע ערכי  על  לנושאים , לשמירה  הציבור  מודעות  הגברת  לצורך  והמורשת  הנוף 
 .אלה

לאומיים  גנים  הכוללים  השמורים  השטחים  את  הכולל  במרחב  מטפלת  הרשות 
טבע ותיים , ושמורות  החז והערכים  הטבע  ערכי  בהם נכללים  הפתוחים  השטחים  ואת 

הסברה.  יםוהתרבותי פעולות  באמצעות  החוק  באכיפת  עוסקת  פיקוח , הרשות 
לרשום .  וענישה בחוק  הקבועה  סמכות  הארץ  בכל רחבי  הפועלים  הרשות  לפקחי 
חיפוש, דוחות אכיפתם , לערוך  שעל  החוקים  על  שעברו  אנשים  ן  לדי ולהביא  לעצור 

הרשות טבע.  אמונה  שמירת  בנושאי  חקיקה  וזמת  י ערכי נוף , סביבה, הרשות  ושימור 
הלאומיים.  המורשת והגנים  הטבע  שמורות  בשטחי  ולחינוך  להסברה  פועלת  , הרשות 

הספר צה, תנועות נוער, ם"מתנסי, בבתי  הארצית "מחנות  התקשורת  ובאמצעי  ל 
מהאקדמיה .  והמקומית לחוקרים  ומסייעת  מדעיים  מחקרים  ומבצעת  וזמת  י הרשות 

מופקדת היא  שעליהם  בנושאים  מחקרים  מערכת .  לבצע  הרשות  מפעילה  כמוכן 
ורעלים, לניטור נחלים מים  הלאומית .  מקורות  במערכת  משולבת  הרשות 

והמורשת הטבע  שמירת  של   .והבינלאומית 

 

לשנת -שמורות טבע וגנים לאומיים   :2002 מעמד סטטוטורי  

של  שטח  קמ3,295על  מוכרזות 149 ר"  טבע   :שמורות 

של  שטח  קמ692.5על  מאושרותשמורות  28 ר"   :טבע 

של  שטח  מופקדות 19 ר" קמ30.5על  טבע   :שמורות 

של  שטח  1על  קמ714, מוצעות 182 ר"  טבע   :שמורות 

של  שטח  קמ5,732על  טבע "סה 378 ר"  שמורות   :כ 

של  שטח  קמ158.5על  מוכרזים 54 ר"  לאומיים   :גנים 

של  שטח  מאושרים 19 ר" קמ54.5על  לאומיים   :גנים 

של  שטח  קמ13על  מופקדים 3 ר"  לאומיים   :גנים 

של  שטח  קמ42על  מוצעים  37 ר"  לאומיים   :גנים 

של  שטח  קמ268על  לאומיים"סה 113 ר"  גנים   :כ 
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עמה .3 לרבות , מענה של הרשות הציבורית ודרכי ההתקשרות 
ואחרים שתפקידם טיפול 3לפי סעיף  מעניהם של הממונה  

עמם ,בפניות הציבור  ;ודרכי ההתקשרות 

ה• ועולמו '  רח-רשות מטה   6529232-פקס, -02 5005444' טל, 95463, ירושלים, 3עם 
02- 

הרשות • אמיתי-מנהל  אלי  פקס -5005403/402 �טל,     5005409 02- 

הציבור• המנכ, תלונות  פקס -02 5005403/4' טל, ל"לשכת    5005409 02- 

המידע• חופש  חוק  יישום  על  טל, הממונה  פרנקנברג  פקס -02 5005444' אליעזר   
6529232 02- 

 

 פרישתן -הנותנות שירות לאזרח , יחידות ברשות הציבורית .4
כל סניפי  ,הגאוגרפית עם  וכן מענים ודרכי ההתקשרות 
 ;היחידות

הצפון• מגידו- מחוז  לאומי  גן  מגידו,    -04 6420312פקס  ,-652216704 'טל, דואר 

המרכז• עינת- מחוז   -03 9024362פקס , -03 9024056' טל,  קיבוץ 

איו• המלכה '  רח- ש"מחוז   -02 6259783 פקס ,-02 6232936 'טל, ירושלים, 13הלני 

הדרום• שבע, 19האבות '  רח- מחוז   -08 6230021פקס , -08 6280404' טל, באר 

אילת• לתייר- מחוז  מידע  מרכז   -08 6375047פקס , -08 6373988 ' טל, אילת,  

הפתוחים• בשטחים  לפיקוח  ' טל, 95463 , ירושלים, 3ועולמו עם '  רח- היחידה 
 -02 5006259פקס , -02 5005444
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בשנה החולפת .5 עיקרי פעילות הרשות הציבורית   ;סקירת 

 תחום המדע

 כללי

הרשות  פעולות  את  המנחים  ומדיניות  ידע  המייצר  כגוף  משמשת  מדע  חטיבת 
השימור שונים. בעבודות  מדעיים  תחומים  על  האחראים  מדענים  ישנם   ,בחטיבה 

ומנחה  וזמת  י והיא  בארץ  ונטים  הרלו האקדמיה  גופי  כל  עם  קשר  שומרת  היא 
ומחקרים סקרים  של  ן רחב  ו של . מגו וזמות  י בעזרת  הן  נעשית  החטיבה  פעולת 

מפגשים של  ן רחב  ו מגו דרך  והן  אותה  המאיישים  השונים  , פורומים, המדענים 
מקצועיים מדעיים  ן  ו עי ימי  ו ן  ו די נושאי . קבוצות  מוצגים  של להלן  העבודה 

ארגונית  בהתייחסות  מדע  מדינית-חטיבת    . 

מדעית  ומחקרים-פעילות  סקרים    

סקרים  של  וביצוע  יזום  בעזרת  החטיבה נעשה  מפעולות  חלק נכבד  כאמור 
שונים בנושאים  בשנת . ומחקרים  בוצעו  הבאות2002בנוסף  יות  הפעילו   : 

נושאיתריכוז מחקרית  פעילות    

שו באספקטים  מחקרים  חוגלותמתבצעים  שימור  של  ן, נמרים, נים  ו ולוגימגו בי   ,
ים , צבאים, זאבים לצבי  הצלה  מרכז  בניהול  מרכז(סיוע  ז  מחו וע , )עם  סי

דו של  לאור  בגולן"להוצאה  זאבים  מחקר  לזאבים ג, ח  ממשק  תכנית  יבוש 
והבוקרים. בצפון החקלאות  משרד  עם  ת. קשר  הכנת  על  נית כאחריות ניהולית 

בכר מעוצה  לצומח   .מלממשק 

והכשרה  השתלמויות 

ברשות  חדשים  שדה  עובדי  קורס  ז  הכשרה (ריכו יחידת  אנוש-עם  משאבי  חטיבת    . (
העברית ניברסיטה  באו טבע  שמורות  ניהול  במסגרות , הוראת  אורח  הרצאות 

אחרות ניברסיטאיות   .או

הדורסים"פרוייקט  עם  כנף   "פורשים 

התייחסות  תוך  בישראל  הדורסים  בשימור  העוסק  ייקט  ניטור (מערכתית פרו
ופתרונם, וספירה מגבילים  גורמים  לטבע, איתור  מינים  בשביה , השבת  רביה 
. ומחקר רט) שותפים  ייקט  החלה"בפרו אותו"ג  המממנת  חשמל  וחברת   .ט 

עקבה במפרץ  השלום  פארק   אילת /פרויקט 

אילת במפרץ  השלום  פארק  קרן/פרויקט  ן  ולירדן במימו לישראל  המשותף  עקבה 
USAID/MERC מאר השלישית"ה  השנה  ו  ז בהצלחה  נמשך  הפעילות נערכה . ב 

מוסכמת  עבודה  תוכנית  דרך(לפי  אבני  הכנת ) מסמך  בשלבי  ו  אנ ועתה 
 . הסיכומים

למסלול נכנס  השונית  וגם ניטור  התוכנית  לפי  הימי נמשך  במסגרת . הניטור 
לניטור  סירה  נקנתה  לשמורה  ההצטיידות  ני (תוכנית  ו בי .  2001הגיעה  באפריל )

הירדנים 2001וקטובר וא השותפים  של  מפגשים  בפרויקט� נערכו  , ישראליים 
באילת והשני  בעקבה  ן  על .  הראשו במאבק  יע  מסי זה  ייקט  בפרו הנאסף  מידע 
אילת במפרץ  הטבע   .שמירת 

האדום"ה ישראל" ספר  חוליתני   של 

ה של  כתיבתו  הושלמה  ו  ז האדום"בשנה  בישראל" ספר  יתנים  החולי הספר , של 
במיני הדועוסק  קבוצות  של  הבעייתים  חיים-ם  יבשה,   עופים , זוחלים, דגי 

פתרונות  ומציע  אלו  מינים  לפני  העומדות  הבעיות  את  להציג  ומנסה  ונקים  י ו
ים  . אפשרי

לחים  גידול  בתי   שיקום 
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ברשות  אחרים  מקצועיים  עובדים  עם  יחד  החטיבה  עובדי  של  תו(צוות  פ "חטיבת 
לבתי) והמחוזות שיקום  פתרונות  הבצורת מגבש  עקב  שיבשו  הלחים  הגידול   
השיקום. והשאיבות ופרויקט  תוכניות  את  מלווה  ן רביה . הצוות  גרעי  -תפעול 

דורי  ן  ו נ בי רביה  ן  גרעי והקמת  ן  הירקו ן   ). א"ת' אונ(לבנו

אילת מפרץ  שימור  על   המאבק 

את  מובילים  ובאקדמיה  ברשות  אחרים  וגורמים  אילת  ז  מחו עם  יחד  מדע  חטיבת 
שי על  השונותהמאבק  בחזיתות  אילת  מפרץ  מדעי. מור  ידע  של  שילוב  כאן  , יש 

חוקי  ומאבק  שימור  מדיניות  מורכב-עיצוב  פוליטי     . 

 אקולוגיה אקוואטית

שנת  2002שנת  נכפית"    רביעית" בצורת 

חורף  של  החריפה  הבצורת  מאז  המחסור במים נמשך  המשך בו 1999/2000מצב 
ג יבולי  עם  או שם שנים  רבים נמוכממוצעים  י  נו שי ללא  מים  וצריכת   . מהממוצע 

הביא  זה  והתתנמשכת לירידה מצב  העל  יפרים  ו האקו אל -במפלסי  קרקעיים 
האדומים וים  לקו בשנת מתחת  גם  זה . 2002  ממצב  הפגיעה כתוצאה  נמשכה 

בישראל בטבע  המים  אתרי  החוף, בכל  במישור   . ובעיקר 

שמורות במספר  מקידוחים  מים  לאספקת  מדיניות  מצומצםנמשכה  ובוצעו ,  
ושמורות בגנים  זרימה  ואי  ותו בריכות  מספר  לשיקום  חירום  הוגבר .  עבודות 

וננקטו  ושמורות  לגנים  מים קיימות  והקצאות  המים  מקורות  על  פיקוח  מאמץ 
אתרים באותם  ושירותים  ן  גינו לצורכי  ן במים  החיסכו להגברת  נמשכה .  צעדים 

גי בבתי  הצומח  חגורות  של  יבשות  ההתי לחיםתופעת   . דול 

ושמורות גנים  וששים  כמאה  מתוך  אתרים רבים  ברור  באופן  השפעת , נפגעו 
והשמורות הגנים  בכל   . ההתייבשות ניכרת  

ל המאמץ  של נמשך  רבייה  ן  גרעי במתקני הבטחת קיום  ן  הירקו ן  לבנו
אביב תל  ניברסיטת  ממשק , בנוסף. או בבעיות  העוסקים  מחקרים  נמשך קידום 
בי לחים  גידול  בתי  החוףשל  נחלי  ממשק  תל , גורן. מ' דר (ניהם  אוניברסיטת 

החוף, )אביב במישור  ברקיים  מים  של  חורף סקר , פאונה  בריכות  של  פאונה 
הארץ  . מחקרים נוספיםU בכל 

הסביבה  לאיכות  המשרד  של  מיוחד  בתקציב  נערכו   וחדות  מי שיקום  (פעולות 
אש600 תו) ח"  חטיבת  של  ניהן"ובביצוע  בי והמחוזות  סוללות תיק: פ  של  חלקי  ן  ו

כולל שיקום  ן  ו לתכנ מהלך  וקידום  החולה  וניות ; בשמורת  לגונות ניסי הוקמו 
הבטייחה אפק, בשמורת  ן  עי בשמורת  ושיפורים  בריכה נוספת  חפירת  ; בוצעה 

תמסח בבריכת  בסכרים  הירקון ; טיפול  במעלה  ושיפורים  חדשה  בריכה  חפירת 
ערוגות בנחל  התפיסה  נקודת  י  נו לשי ינות . ועבודות  עי לשיקום  ן  תכנו  קודם 

סהרון ן  בעי שיקום  ון  תכנ והחל  בלפוריה  ושמורת  ן  עבודה . גבתו נקבעו נוהלי 
האתרים  בעשרים  הטיפול  לקידום  המטה  ליחידות  המחוזות  ן  בי משותפים 

לשיקום  ועדים  המי פוטוגרמטרי(המרכזיים  י  מיפו וקביעת TORהכנת , כולל   
 ). מתכנן

ירדני השלום  פארק  יש-פרויקט  עקבה  במפרץ  שניה(אילת /ראלי   )שנה 

אילת במפרץ  השלום  פארק  קרן /פרויקט  ן  מארה USAID/MERCעקבה במימו ב " 
בהצלחה מוסכמת . נמשך  עבודה  תוכנית  לפי  י (הפעילות נערכה  אבנ מסמך 

בדצמבר )  דרך לסיומה  הגיעה  השדה  הדוח .  2002ועבודת  הגשת  השלמות 
משות, הסופי וביכום  ההערכה  ועדת  יערך ביקור  י הראשיים  החוקרים  כל  עם  ף 

 .2003 -ב

התיכון בים  טבע  שמירת   מדיניות 

ע דקרים  על  המחקר  וכן  שונים  באתרים  דגים  סקרי  ביצוע  דר"נמשך  גורן . מ' י 
אביב' אונ( .תל  ( 
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ב הפעולה  שיתוף  בנמשך  יג  די יגנושא  הדי אגף  של  אינטרודוקציה  ועדת   מסגרת 
מו טבע  ערכי  רשימת  ן  עדכו של  בנושא   .גנים וכן 

בישראל לחים  גידול  בתי  שימור   קידום 

ירקון נחל  באתרי  מקידוחים  מים  אספקת  מדיניות  ואתרים , נמשכה  אפק  ן  עי
 .אחרים

ע"הושלם  י   נ תיכו הים  החוף  במישור  מליחים  מים  של  גידול  בתי  קבוצת "סקר  י 
הגיאולוגי ן  המכו מן  של . חוקרים  הניצול  להגברת  תוכניות  לאור  בוצע  הסקר 

מלי יהמים  שתי כמי  ואספקתם  להתפלה   .   חים 

תנינים  על נחל  בדגש  החוף  ממשק נחלי  מחקר  אוניברסיטת �גורן ' דר(נמשך   
אביב בנחלים ) תל  מים  לזיהום  אינדיקטורים  על  המחקר  נמשך   גזית ' פרופ(כן 

הסביבה� לאיכות  המשרד  ן  אביב במימו תל  אוניברסיטת   . ( 

חורף  בריכות  סקרי  ביצוע  ופרופגפנ' דר(הושלם  תל �גזית ' י  אונוברסיטת   
סופי) אביב  עיבוד  בשלב  נמצאים   . והנתונים 

ב השתתפות  לנמשכה  לחיםפעילות  גידול  בתי  שיקום  הוגדל ו, קידום  מספר כן 
לפעילות ועדים  המי ב .האתרים  פעולות  בוצעו  האתרים השתתפות  מן  חלק 

עבודות  בוצעו  אתרים  אפק, חולה(ובמספר  ן  תנינים, עי גדינחל , נחל  ן  ועי ן   ירקו
 .)ואחרים

בפרויקט  השתתפות  שיקום  Networkingנמשכה  בנושא  האירופי  האיחוד  של   
לחים  גידול  בתי  ומידול  מים  Project(ממשק   COST.( 

פרופהוגש  עם  ביחד  סעדיה  אביב(גזית ' סקר נחל  תל  ' דר, )אוניברסיטת 
ודר, וולצאק גלזמן  .ג"רט(אורטל  ' הלל  ( 

לחי גידול  בתי  הבינלאומישימור  במישור   ם 

ועדת  ני  ו בדי רמסר ההשתתפות  לאמנת  שם COP-8בכנס (מעקב  ובפגישה   
החוץ MEDWETבנושאי  משרד  נציג  השתתף   . ( 

יבשתיים חוליות  חסרי  שימור   קידום 

וך נמש ן  ובחרמו בגולן  חרקים  מצאי  סקרי  שנתי  דוח  (הוגש  אביב' אונ    )תל 

ארצי נמשך  לילה של סקר  כלליעשי  דוח  אביב' אונ( והוגש  .  תל  ( 

שונות  מקבוצות  חוליות  וחסרי  חרקים  איסוף  לסקרי  וע  סי חוקרים (נמשך  בעיקר 
ושמורות) ל"מחו  . בגנים 

חרקים תיעוד משך ה ני  הלאומי מי החרקים  אוסף  אביב' אונ(במסגרת   - )תל 
ב מתן איסוף  ושמורותהיתרי   .גנים 

חיים דו  של  שימור   קידום 

השלמות נתונים במסגרת חורף הוגשו  בריכות  סקר  דוח  סיכום  ופרופ' דר(  ' גפני 
אביב' אונ, גזית .תל  ( 

תפוצת  על  מחקר  בקידום  סיוע  מצויה ניתן  ופרופ' דר(קרפדה  ' אונ, גזית' גפני 
אביב   ).תל 

בש החפריות  בריכת  של  זר  חו שיקום  יגור. ט.בוצע    .אשדות 

 הגנת חיית הבר

לחקלאות  בר  חיות  נזקי   מניעת 

קידום  י וליוהמשך  יקטיםו כגוןשל פרו מרכזיות  דגים :   מגדלי  ן  בי מניעת קונפליקטים 
מים החולהשמירת , ועופות  בעמק  מ, עגורים  לציפורים  על הגנה רשתות מניעת נזקים 
דגים  בריכות 
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אחרים  מינים רבים  של  מניעת נזקים  על  שוטפת  בר, תנים(עבודה  ירי  , עורבים, חז
וכו   )'אנפיות 

של : חינוך לאור  של מספהוצאה  מהדורות  חקלאותר  מניעת נזקי  ן  הרצאות , ידיעו
ומפגשים הרשותבכנסים  ולאנשי  לחקלאים  ן:   ו עי יות, ימי  לרשו אישי  לפקחים , יעוץ 

כו, ולמחוזות  'ו

והכנת  חקלאות  מניעת נזקי  פורום  זיים(ניהול  מחו חקלאות  י נזקי   )כינוס רכז

עבוד חקלאותותהצגת  מניעת נזקי  על  בינלאומי  בכנס  בארה   .ב" 

 צייד

למחקר  עי  מקצו נצן יעוץ  ראובת  בישראלשל  החגלות  אוכלוסיית   .על 

דו בהכנת  הרשות  מבקר  י  ו ו ידח "לי הצי על   .בקרה 

אכיפה  חטיבת  מול  שוטפת  וביצוע(עבודה  .מדיניות  ( 

הבר לחיות  בתקנות  י  נו שי  .קידום 

בר בחיות   סחר 

ב ישראל  מדינת  של  לאמנת  ותפגיששלוש ייצוג  כראש שימ: CITESהקשורות  ש 
לכנס  האמנה של משלחת  על  החתותמות  המדינות  במפגש , )ילה'צ(כל  השתתפות 

האמנה  של  החיים  בעלי  וועדת  של , )קוסטה ריקה(של  רי  ו אז במפגש  השתתפות 
האמנה  על  החתומות  באסיה  נגוליה(המדינות   .)מו

של  שגרירים  וגם  אחרים  משרדים  עם  ופגישות  שונים  לנושאים  ישראל  עמדת  הכנת 
בישראל מדינו אחרות   ת 

לישראל בר  חיות  מיבוא  גי  אקולו ן  לסיכו הערכה  להכנת  הנחיות   הכנת 

אכיפה  חטיבת  מול  שוטפת  וביצוע(עבודה   )מדיניות 

יצואמ ו ליבוא  היתרים  כל  על  דעת  חוות   תן 

לא בסחר  בתיקים  לעדות  משפט  בבית   חוקי-הופעה 

בהכנת  של יםמפגשוהשתתפות   מייעצתה העדווה 

הרשו מבקר  י  ו ו דולי בהכנת  על ח "ת  הסחרבקרה  על    פיקוח 

הבר חיות  של  מינים   ממשק 

בישראל הגמד  קורמורן  לשמירת  פרויקט  י  ו ו  לי

בישראל פולשים  מינים  התפשטות  מניעת   קידום 

בישראל בקר  אנפיות  של  באוכלוסיית  לטיפול  מדיניות   קביעת 

צבאית לתעופה  עופות  נזקי   מניעת 

של  שוטפת  הרעבודה  ן -משה  ו של 9למשך  תפקידבצי הראשונים  חודשים   2002 

חודשים  בשלושה  ויר  או חיל  מול  ן  סיימו של  ותר  י מרוכזת  עד (עבודה  אוקטובר 
הר) דצמבר שמשה  עבורו-לאחר  מחליף  היה  לא  ן  י ועדי התפקיד  את  עזב  ן  ו  צי

טבע שמירת  תוך  טיסה  לבטיחות  ארצית  מועצה  בהקמת   מעורבות 

זעםים מפגש לקידום נושא  יר  ו האו חיל  אנשי   ה 

יר ו או חיל  של  בכנס  זה  בנושא  עבודה   הצגת 

מחקר תוכניות  טייסיםקידום  לכלי  עופות  ן  בי יות  היתקלו למניעת  אמצעים  על    

יר ו או חיל  בבסיסי  הכלבים  עם  העבודה  התחלת  על   בקרה 
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 הוטרינריה תחום

הרשות  וטרינר 

האוראליהמשך  ן  החיסו ייקט  הפעולה. פרו הרחבת  י. תיתכן  ההיגו הועדת   .חברות 

בצפוןשות ותנים  שועלים  אוכלוסיות  בחקר   .פות 

עדולם בחבל  תנים  במחקר   .שותפות 

בר בעופות  הנילוס  מערב  י. ניטור קדחת  גו ההי בועדת   .חברות 

בר  באוכלוסיית  וטרינריות  בעיות  ועוד(בדיקת  בכזיב  היחמורים  .תמותת  ( 

במחקר  השתתפות  בארץלבדיקת המשך  היעלים  באוכלוסיות   .           קיטוע 

עס לאכיפה  שונות"יוע  וטרינריות  בדיקות  ביצוע   .י 

חי  של  מקצועית  יוטבתה-בקרה  ו כרמל  בר   . 

על הצומח  שמירה 

ההיכל לאירוסי  ניטור  ו שימור  תכנית   הפעלת 

שמורה ברמת  נדירים  מינים  באוכלוסיות  טיפול   אתר/ המשך 

אוכלוסיות אישוש  ושיטות  הכחדה  בסכנת  לצמחים  י  שיטות ריבו  פיתוח 

מגו שוניםסקרי  גידול  בבתי  מינים  ן   ו

גידול  בתי  להגדרת  כללי  מפתח  צומח -גיבוש   יחידות 

בכרמל  המעוצה  לצומח  ממשק  תכנית  ישום  בי  מעורבות 

 סביבה

הטיפול ממשק  12 �ב , הסתיים  תיקי  השנה(אתר /   באמצע  התקציבית  , החסימה 
מתוכננות יות  התקשרו לעצירת  . גרמה  של ) שונים  בשלבים  יים  מצו כן   90עבודה כמו 

 .תיקים נוספים

לחים עבודות בביצוע גידול  בתי  ב : שיקום  ממשקיות  המלצות  פי  שמורות 5 �על   
ן( ותנינים-דור, ארובות, בלפוריה, סהרו .הבונים  ( 

ז  יות ניקו רשו עם  מוסכם �אמנות  טיפול  לביצוע  ז  יות ניקו ארבע רשו עם  התקשרות   
 .באפיקי נחלים

לבע המלצות גובשו מעברים  התשתיותח "לגבי  לגורמי   .והועברו 

בכביש  ניטור  בקטע , 70מבוצע  כביש 13וניטור  של   6. 

בש ני  תיכו ים  חורש  לממשק  טווח  ארוך  מחקר  תחנת  עדולם"הוקמה   .ט 

ז  ערוצי ניקו לאורך  טבע  שמירת  מחקר  וביצוע  הכספים (יזום  הועברו  לא  ן  י עדי
החקלאות .ממשרד  ( 

קטנות  לש-שמורות  ממשק  תוכניות  חמש  הוכנו  ן  בשרו וכורכרים  חולות   .מורות 

מבקרים  הטיפול�עומס  הסתיים  לא   . 

חשמל  חברת  אקולוגי  ן  מרכז�מסדרו ז  מחו לטיפול  הועבר   . 

בנגב  אקולוגיים  בעבודה�מסדרונות   . 

הבר "דו חיות  מצב  ספירות(ח  חוברת ראשונה�) סיכומי  הופקה   . 

אכזיב  ים  בהכנה-סקר    
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וארכיאולוגיה  מורשת 

ארכיאולו ותחפירות   גי
טבע22נערכו  ובשמורות  לאומיים  בגנים  חפירות  ו �10כ.   שהי חפירות נוספות   

בוטלו בארץ, מתוכננות  ני   הביטחו המצב  ן. בגלל  י לצי יש  החפירות  ן  אתמבי   : 

מהתקופה השלמת  � כורסי מנזר  של  מכלול  בתוך  מוכר  בלתי  מרחץ  בית  חשיפת 
 .נטיתאהביז

ב- סוסיתא וכתובות  פולחני  מתחם  חשיפת  הכנסייה . כנסיות   של  הסורג  י  לו גי
 . באתרו

מרשים�אכזיב  ממצא  עם  שדוד  בלתי  אחד  קבר  ובו  ניקי  פי קברות  בית   .  נחשף 

ירח  הברונזה �בית  שמתקופת  הממגורות  בית  של  מרשימה  י  פעולת ניקו בוצעה   
 . הקדומה

קשתות-צפורי  חמש  גבי  על  שגגו נישא  מים קדום  מאגר  נחשף  חווה .    בית  נחשף 
הרומ מהמאה  לספירה2-י    .  

תנינים באהשלמת  � נחל  והמרשים  הגדול  הסכר  של  ושימור  שחזור רתחשיפה  כולל   
עות קמח   .מאנית'טחנת 

דוד  מס- עיר  תעלה  י  לגילו חפירות    '1 . 

החפירות בעקבות  עתונאים  ורי  סי ו  אורגנ הללו  רי: באתרים  צוקים, צפו ינות  , עי
וכורסי  . סוסיתא 

יות והשתלמו  סיורים 
כ בו טבע45 �צעו  ושמורות  לאומיים  גנים  ומנהלי  פקחים  עם  ורים  סי  . 

בעתיקות 2בוצעו  חידושים  בנושא  ן  ו עי וביום  ן  גוברי בבית  דרך  למורי  יות  השתלמו  
הרשות  . באתרי 

הכנרת סביב  הארכיאולוגיה  בנושא  ן  צפו ז  למחו השתלמות   . בוצעה 

הרשות למדריכי  ן  ו עי יום  והקק"החל, התקיים  מפ"ט  בנושא  מיםל   . עלי 

חדשים עובדים  בקורס  ברשות  הארכיאולוגיה  בנושא   . הרצאות 

גדולים ואתרים  אשכולות  מנהלי  בקורס  ברשות  בארכיאולוגיה  ן  ו עי יום   . העברת 

שנושאה אולברייט  ן  למכו הרצאה  ברג: מתוכננת  העתיקות  ירות, ל"אתרי  לתי  . ממדע 

יים ז מחו  ארכיאולוגים 
מ יוחנן  לונחגי  ארכיאולה  ז תפקידים  מחו י(מרכז וג  משנ .תפקיד  ( 

 הכרזות 
לאונסק2003לשנת חוזרת בהכנה ) 1 דן:ו"  בתל  השער  ודרך ,   העתיקים  המים  מפעלי 

 .הבשמים

אפולוניה ) 2 הים  לשנת �מצוק  בהכנה  עולמית  הרס  בסכנת  אתר   2004  . 

ונות סקרים , חפירות עוראי האגף"שבוצעו   י 
מים�צפורי  מתקני  חפירות  הקדום:   המאגר, המאגר  ואמת  משהד   .בריכת 

הגיא בשער  המים  בורות   סקר 

ן  ינסו לו דדי  עם  ונות  רג"סמנכ(ראי במשך "ל  לשעבר  שנים32ל  תולדות )   לתיעוד 
 . ל"רג

שבע באר  בתל  העתיק  המים  מאגר  של  עי  מקצו מודד  בעזרת  וחתכים  תכנית   . הכנת 

ופרסומים   דעת   חוות 

גדי ) 1 ן  הארכיאולוגי �עי לממשק  ן  ו לדי הצעה  גדי  ן  עי ן  מדרו  של 



 2002ג "ח רט"דו  

 13
 

ארכיאולוגיים ) 2 ממצאים  בנושא  פוסטר   הכנת 

מרחב) 3 למנהל  בארכיאולוגיה  תיק   הכנת 

אחרונות )4 ידיעות  ן  בעיתו הרשות  של  החג  ונות  לגלי מאמרי נושא   כתיבת 

הרשות )5 של  כתובים  חומרים  עשרות  על  וכד, דפדפות: בקרה   . 'שלטים 

ובסדנאות  בכנסים   השתתפות 

אונסקו"סדנ )1 מטעם  עתיקות א  לאתרי  ממשק  בנושא    

הרצאה  )2 כולל  העתיקות  רשות  מטעם  לחוקרים  ן  ו עי ימי  סדרת 
הקדומים  המים  מפעלי   על 

בשבטה )3 חוקרים   . כנס 

י גו והי ן  תכנו ועדות  בו  השתתפות 

תנינים, מצדה שאן, קיסריה, נחל  פיתוח, בית  מנכ"תו, צוות   .קו"אונס, ל"פ 

 שימור

אתיר של  במספר רב  שימור  פעולות  ןנעשו  י לצי יש  מהם   :ם 

מערכות  שערים  שבמערות. 3-4בית  העדינים  האלמנטים  לשימור  פיילוט  ייקט    . פרו

המרחץ�כורסי  בבית  חפירה  מלווה  שימור    . 

חפירה�סוסיתא  מלווה  שימור  וגת:    .   כנסיה 

שוטף שאן, קיסריה: באופן  רי, בית  וצפו  . מצדה 

 מערכות מידע מדעי

 מידע אקולוגי

נתונים   מאגר 

האחרונה49,880 השנה  במהלך  ומוחשבו  הוקלדו  בהקלדת   . נתונים  מאמץ רב  הושקע 
שנת  של  האתר תלישא.  2002הנתונים  דרך  בעיקר  הוכנסו  המידע  למאגר  הנוגעות  ות 

הרשות בסוף , של  סגירתו  שא. 2002עד  ידנית תלירק  טופלו  במיוחד  מורכבות  ות 
מספקות. במשרדי ברובן  ו  הי האתר  על   .התגובות 

ולי האח י בסוף  הושלמה  הנתונים  איכות  על  לבקרה  באתר  המונחים  אוצר  של  דה 
משובש .2002 מקום  מראה  עם  לישראל  מחוץ  האפשר, אתרים  במידת  ו  ותוקנ  .  זוהו 

הנתונים  עיבוד 

עבור  פוסטר  בצורת  הושלם  החולה  בשמורת  חורפות  ציפורים  של  הניטור  עיבוד 
הישראלית  ואולוגית  הז החברה  של  ברשות, 2002מפגש  מקצועית  . ובהצגה בפגישה 

ב  משמעותית  בצורה  קטנה  או  גדה  שתפוצתם  האחרונות20 �מינים  השנים  זוהו ,  
הארצי המים  עופות  ממפקד  לדוגמאות  ו  צפורים .והושו עם  גם  נמשך  דומה  עיבוד 

החולה בשמורת   .מקננות 

דן  בתל  אקווטיות  בשמורות  צמחיה  של  קבוע  ניטור  על  ו, מידע  עי ובנחל  ן בניאס 
ד ועּוַּב המדעית . נאסף  החברה  של  בינלאומי  ן  ו י ז יוצג בסימפו ו ומו  לסי קרוב  זה  עיבוד 

בשנת  בנאפולי  שיתקיים   .2003לצמחיה 

דגים בבריכות  מרשתות  המים  לעופות  הסיכונים  של , הכרת  יתו  שמתנהל בהנחי נושא 
ן נמצוב לניהול, סיימו מעשיות  המלצות  עם  מאוד  יעיל  של .  היה  ישום  רהי ב ניתוח 

עלמשתנים בעיה-  של  זה  סוג  עבור  בעיקר  היה  משמעותיים  גורמים  להגדיר  לא . מנת 
בספרות תקדים  לכך  ו   .מצאנ
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החל בגולן  הנשרים  של  ון  הקינ כ . סקר  התנהגות 40,000 �יש  של  בשנה  תצפיות   
מעּובדים, נשרים אינם  הנתונים  סיבות . ורוב  ואולי  אפרוחים  תמותת  עם  מתחילים  אנו 

וסב ולוגיות   .העיבוד נמשך. יבתיותבי

ובינלאומית ארצית   פעילות 

שונות אקדמיות  במסגרות  ימו  התקי ן  ושימושי המידע  מאגר  בנושא   .הרצאות 

ו הבי ייקט  האירופי קייס -פרו האיחוד  של  החמישית  ב במסגרת  בכנס   24 �החל 
ן בליסבו זה. בינואר  בכנס  הראשונה  הפגישה  את  הנחיתי  י  הארצית . אנ הסדנא 

ייקט במסגרהראשונה  הפרו ב ת  במאי9 �התקיימה  ן הוכן .    במשך שעובדשאלו  
 .האביב

 )GIS(המערכת הגיאוגרפית 

המתבססות  לעבודות  י  המרכז המקצועי  כגורם  משמש  גי  אקולו גיאוגרפי  מידע  מרכז 
גיאוגרפי למידע  הקשור  בכל  ומטפל  ו  ז טכנולוגיה  סביב . על  סובבת  היחידה   5עבודת 

עיקריים תוכנה : נושאים  יישומים, וחומרהתחום  פיתוח  ותמיכה, תחום  הדרכה  , תחום 
מידע ניהול  וניתוח נתונים, תחום  לעיבוד  מקצועי   .תחום 

תכנות  :עדכון 

בגירסת  לעבודה  במעבר  החלה  הגיאוגרפית  המידע  מבנה , arcgis 8מערכת  י  נו שי תוך 
מחשבי  מבוססת  ממערכת  מבוססת UNIXהמערכת  למערכת   microsoft . המשך

מתוכ בתקציביםהמעבר  י  ותלו  . נן 

הגיאוגרפיות התוכנות  ני  עדכו מתבצעים  שוטף  לכלל Arcview 3.2 GISבעיקר , באופן   
מערכות  מותקנות  בהן  הרשות  מעבר GISיחידות  כדי  ותוך  מחשב  אגף  עם  בתאום   

חלונות  הפעלה  במערכות  עצמאי . 2000לשימוש  באופן  מתבצע  לנתונים  י  י גיבו מערך 
ה לנתוניםGIS -ביחידת  בירושלים   היחידה  ידי  על  שמעובדים    . 

ישומים  :פיתוח 

מהירה  וגישה  משתמשים רבים  שיתוף  המאפשר  הממוחשב  היישום  והורחב  שופר 
גיאוגרפיות מידע  שכבות  יצירת . לעשרות  ו מרחביות  שאילתות  לביצוע  היכולת  שופרה 

אוטומטית בצורה   . מפות 

מרובות קטגו שכבות  של  מידע  הצגת  המאפשר  ישום  ותפותח  המקרא , רי את  המעדכן 
הנתונים"ע בבסיס  ולא  המוצגות במפה  הקטגוריות  המשתמשים . פ  על  מקל  הדבר 

המפה  .בקריאת 

גי גיאולו י  מיפו שכבות ביניהם  בעשרות  גדל  הגיאוגרפי  הנתונים  תוכניות ' מס, בסיס 
שונים בשטחים  צומח  י  י ומיפו  . מתאר 

והדרכה  :הטמעה 

הט תהליך  את  המשכנו  ו  ז עבודה  גיאוגרפיות בשנת  מידע  במערכות  השימוש  מעת 
הרשות ובמטה  מערכת . במחוזות  יצירת  כולל  התהליך  ני  האירגו י  נו השי בעקבות 
מרחביות יות  הרשות, השתלמו ולהנהלת  יות  ז שונים, מחו למשתמשים  אישית  .  והדרכה 

משתמשים   להכשרת  ימים  שלושה  ן  בי פנימי  קורס  והותאם  מומחים"עודכן  " לא 
הגיאוגר לפיקוח בשטחים . פיתבתוכנה  מהיחידה  למשמשים  קורסים  שני  הועברו 

הסביבתית ליחידה  וכן  מס. הפתוחים  מרחביות  ' נערכו  יות  להשתלמו הדרכה  חוברות 
במערכת  טבע  בשמירת  בעיות  פתרון  תוך  עצמאית  לעבודה  העובדים  את  המכשירות 

רט של   . ג"הגיאוגרפית 

מידע  :תיעוד 

ונגישו שיתוף  ולאפשר  להמשיך  לאגד כדי  המאמץ  העובדים נימשך  לכלל  למידע  ת 
בארגון הקיים  המרחבי   המידע  את  הוכן .  ולארגן  כך  גיאוגרפי "לשם  המידע  אינדקס 

גי� אקולו ב,   כ" 'חלק  בכלל 15% -המאגד   ימים  הקי הגיאוגרפיים  מהנתונים   נוספים 
כ"ס. הארגון תועדו  ן40% - 35% -ה  באירגו הקיימים  מהנתונים    
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מידע  :עדכון 

של בע החדשים  האדמיניסטרטיבים  הגבולות  ונקלטו  הוגדרו  ני  האירגו י  נו השי קבות 
פיקוח ורי  ואז למרחבים  וחלוקתם  הרשות  של . מחוזות  הסטטוטורי  המידע  שכבות 

הגיאוגרפיות  המידע  מערכות  אל  והועברו  שוטף  באופן  עודכנו  וגנים  שמורות  גבולות 
אחרים אירגונים  אל  גם  כמו  ברשות   .השונות 

הםבתחומי ניתן וניתוח בעיבוד מקצועים  שטחים נתונים  לממשק  סיוע   
 : פתוחים

ה יחידת  מעורבות  והעמקת  מהרחבה  טבע GIS -כחלק  לשמורות  ממשק  תיקי  בהכנת   
לאומיים של , וגנים  מצומצם  למספר  מלאה  בצורה  מידע  ועיבוד  בקליטה  עסקנו 

וביניהם אתרים  של  יותר  למספר רב  חלקי  סיוע  ובמתן  מסיב ממשק: אתרים  שמורת   
רי, אילת ציפו לאומי  תקוע, גן  יהודה, שמורת  מדבר  ן , שמורת  ותכנו פרת  נחל  שמורת 

כלבת כנגד  אוראלי  ן  חיסו ונות  פיתי ור  ועוד, פיז היכל  אירוסי   .סקר 

ארציים בכנסים  עבודות   :הצגת 

את  המסביר  פוסטר  הוצג  בישראל  הגיאוגרפיות  המערכות  משתמשי  של  השנתי  בכנס 
השימוש תוך תועלות  מושכל  ון  ותכנ טבע  שמירת  לצורכי  הגיאוגרפית  במערכת   

צומח נדירים י  נ מי ני  בנתו י. שימוש  שנ למקום  בתחרות  הגיע   .  הפוסטר 

מקצועית  :פעילות 

הרשות  ובמטה  מדע  בחטיבת  הנעשית  ובעבודה  במחקרים  מעורבות  המשך  במסגרת 
שונים יקטים  בפרו של נתונים  וניתוח  עיבוד  בקליטה  חלק  ו  היכלא: לקחנ , ירוסי 

ן התיכו הים  בחוף  ונים  כלבת, אי כנגד  אורלי  ן  עדולם, חיסו חורש  בסקר  ניתן . סיוע 
ועוד החוגלות  למחקר   .סיוע 

הצומח  ני  למי מפות  אטלס  להכנת  אוטומטי  תהליך  ביצירת  של  הכנתו   הושלמה 
אוטומטי חצי  ממוחשב  בהליך  בישראל  סקר . הנדירים  י  נ על נתו מתבסס   האטלס 

הנדיר בשנת המינים  שהחל  ועד 1991ים  פרופ1998  ידי  על  המנוהל  מן '   שמידע  אבי 
העברית ישראל , האוניברסיטה  לצמחי  מידע  רשות �מרכז  ושיתוף  ן  ובמימו  רתם 

והגנים מחוזות . הטבע  ומטה  השטח  אנשי  של  ותר  י מקצועית  עבודה  יאפשר  זה  אטלס 
וטבלאות. הרשות מפות  ומציג  דיגיטלי בלבד  בפורמט  פורסם  מיניםהאטלס   . 

שונית  של  הפוטוגרמטרי  י  המיפו הסתיים  באילת  השלום  פרויקט פארק  במסגרת 
החוף ושל  בפרויקט , האלמוגים  לשותפים  הועברו  הללו  הנתונים  של  בדיקה  לאחר 

ובירדן  . באילת 

לאכיפה  :סיוע 

המאפשר  שפיתחנו  גיאוגרפי  כלי  לשימוש  הוכנס  זות  במחו האכיפה  עבודת  לשיפור 
סטטוטורית  עברהבדיקה  לביצוע  חשד  יש  בהם  למנהלי . למקומות  יע   מסי הכלי 

וריים, אתרים אז ויחידת, פקחים   . חוקרים 

רשות  פירסומי 

של  לאור  בהוצאה  הגיאוגרפית  המערכת  תוצרי  מפות  שילוב  של  תהליך  ניבנה 
 .הרשות

 

 אמנות ואירגונים בינלאומיים

הבאות  באמנות  הסביבה  לאיכות  המשרד  של  בשמו  מטפלת  האמנה -הרשות   
ולוגי בי ן  ו מגו על  שבסכנה, לשמירה  טבע  בערכי  הסחר  להסדר  האמנה , האמנה 

חיים בעלי  של  מינים נודדים  על  לחים , לשמירה  גידול  בתי  על  לשמירה  האמנה 
האמנה  של  ן  התיכו בים  ולוגי  בי ן  ו ומגו במיוחד  מוגנים  ורים  ז אי בנושא  והפרוטוקול 

זיהום מפני  ן  התיכו הים  על  ימו.  לשמירה  אלה התקי במסגרות  שונות  פעולות   
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לפסגת , ואחרות י  גו ההי ועדת  בו השתתפות  השלום  פארק  ייקט  פרו בניהול  סיוע  ובהן 
ו למאיוהנסבורג  של "סיוע  הבדיקה  לועדת  בהכנות  בשטחיםUNEPס  המצב  על   . 

ביולוגי מגוון  על  לשמירה   :האמנה 

גי ולו הבי ן  ו המגו על  לשמור  בר, האמנה נועדה  ו-שימוש  במרכיבי הוגנת קיימא  וחלוקה   
גנטיים משימוש במשאבים  המתקבלים  הרווחים  של  ונית  י ו כנס . ושו התקיים  השנה 

האמנה על  החתומות  בהכנת , המדינות  טיפל  שאף  הרשות  עובד  די  י על  יוצגה  וישראל 
ידי "הדו על  השונים  בסעיפיה  והטיפול  האמנה  יישום  את  המציג  השני  הלאומי  ח 

בשנת "הדו(ישראל  הוכן  ן  הראשו האקותוריזם).1997ח  בנושא  הרשות  עבודת  י  ו לו   ,
הטבע לשמירת  ומשמעותה  הביוטכנולוגיה  בנושא  שוטפת   .התעדכנות 

 

שבסכנה טבע  בערכי  הסחר  להסדר   :האמנה 

היא  האמנה  הכחדהמטרת  שבסכנת  טבע  בערכי  הסחר  ייצג .  הסדרת  הרשות  עובד 
במסגרתה שונים  ישראל במפגשים   . את 

נ מינים  על  לשמירה  חייםהאמנה  בעלי  של   :ודדים 

ונדידתם תפוצתם  תחום  בכל  מינים נודדים  על  להגנה  את . נועדה  ייצג  הרשות  עובד 
המים  עופות  הסכם  על  החתומות  המדינות  ושל  באמנה  החברות  של  במפגש  ישראל 

בבון ימו  שהתקי  . הנודדים 

המתמדת הועדה  די  י על  אושר  איכות , המסמך  למדדי  גם  להתייחס  בקשה  תוך 
על .  ואכיפה החתומות  המדינות  לאישור  עבודה  מסמך  ן  להכי לסיכום  התבקשנו 

הבאה בפגישתן   .האמנה 

לאפריקה מאירופה  מים נודדים  עופות  על  לשמירה  ההסכם  את  אישררה   .ישראל 

הימיים  ונקים  הי על  לשמירה  ההסכם  ישראל במסגרת  את  לכלול  המאמצים  נמשכים 
אי עטלפים  על  לשמירה  וההסכם  והשחור  ן  התיכו יםבים   .רופי

לחים גידול  בתי  על  לשמירה   :האמנה 

ל לחיםנועדה  גידול  בתי  על  מים, שימור  עופות  על  לשמירה  מיוחדת  .  שחשיבותם 
כלל  חשיבות  בעלי  גידול  בתי  של  והכרזה  רישום  האמנה  מקיימת  אף  ו  ז במסגרת 

החברות באמנה.  עולמית המדינות  בכנס  השתתף  החוץ  משרד   . נציג 

הים  על  לשמירה  זיהוםהאמנה  מפני   : התיכון 

ימי או  יבשתי  שמקורו  מזיהום  ן  התיכו בים  פגיעה  למנוע  ו נועדה  ז ההיבט , וכן, אמנה 
הרשות מעורבת  בו  שלו, העיקרי  הביולוגית  הסביבה  על  מוגנים , שמירה  ורים  אז כולל 

יני אופי ולוגי  בי ן  ו על . ומגו לשמירה  אסטרטגית  פעולה  תכנית  ייקט  בפרו וצגה  י ישראל 
הבי ן  ו התיכוןהמגו בים  האמנה, ולוגי  פעילות  יר . במסגרת  הכנת ני על  ואחריות  י  ו לו

ן התיכו בים  גי  ולו הבי ן  ו המגו לשמירת  ישראל  של   .עמדה 

העולמית המורשת   :אמנת 

העולם, מטרתה של  והטבעית  התרבותית  המורשת  על  פועלת .  שמירה  האמנה 
אונסקו את, במסגרת  רשימת  במסגרת  להכלל  אתרים  נבחרים  המורשת ובמסגרתה  רי 

עולמית חוברת .  שחשיבותם  של  והוצאה  בחירה  כללה  האמנה  במסגרת  הפעילות 
ישראל של  הטנטיביים  האתרים  ושמורות , רשימת  לאומיים  גנים  בעיקר  הכוללים 

תנכיים, טבע בתילים  המים  מערכות  עבור  לאונסקו  להגשה  תיקים  ו  הוכנ ומצדה , וכן 
עולמי מורשת  כאתר   . הוכרזה 

ה הועד  ישראלי במסגרת  ן  ו עי יום  אורגן  העולמית  המורשת  ואמנת  לאונסקו  ישראלי 
אפריקאי הסורי  השבר  בנושא  בינלאומית   .וסדנה 

המורשת ועדת  בהכרזות  בטיפול  ומאמצים  זמן  מצדה,הושקעו  לטקס  הכנות  כולל   . 
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ופיתוח  תכנון 

 שטחים פתוחים

מרקמיות תכניות  הכנת  והובלת   :יזום 

תכני להכנת  האגף  ליוזמת  חלקיותבהמשך  זיות  מחו מתאר  מרקמיות(, ות  , )תכניות 
בתמ שהוגדרו  כפי  הפתוחים  כ35א "לשטחים  שימור"  פעולה " מוטי  לשיתוף  ומסמך 

הפנים במשרד  ן  התכנו מינהל  ן  הסביבה, בי לאיכות  הטבע, המשרד  להגנת   .והחברה 

הנדיב בקעת  של  ן  התכנו ורי  באז ן  התכנו י  ו ו בלי עוסק  ן , האגף  אילו נחל  מעלה 
 .ושקמה

למהלך רחבות  הסכמות  וגיבוש  ון  לתכנ ארץ נוספים  חבלי  איתור  וזם  י האגף  כן   . כמו 

מדיניות מסמכי  הכנת  י   :ליוו

האוצר  משרד  גי  נצי גם  כמו  לעיל  הרשומים  הגופים  עם נציגי  בשיתוף  מוביל  האגף 
לצורך  ניות  המדי מסמכי  להכנת  שנבחרה  הקבוצה   עבודת  את  החקלאות  ומשרד 

ואמצעי כלים  של  הפתוחיםפיתוח  השטחים  לשמירת  בהכנת . ם  משתתפים  כן 
הכלכלה מתחומי  מומחים  ן, החקיקה, המסמכים  ו והתכנ הציבור   . שיתוף 

בסדרי  התחשבות  תוך  אותם  ליישם  בדרכים  דנים  ועתה  כלים  גיבשה  הקבוצה 
יות  .  עדיפו

הפתוחים השטחים  שמירת  לחשיבות  המודעות  והגברת  הציבור   :שיתוף 

תפעול את  מלווה  באינטרנט האגף  הפתוחים  השטחים  אתר   )WWW.IOS.ORG.IL.(  אתר
לציבור  ומאפשר  הפתוחים  השטחים  לשמירת  השונים  יקטים  י הפרו את  מלווה  זה 

הפתוחים השטחים  לשמירת  ן  לתכנו ולהגיב   .להכיר 

על  ן  ועדכו הפתוחים  לכרסום בשטחים  שונות  וזמות  י ו מהלכים  על  עדכונים  באתר 
ל הירוקים  הגופים  של  אלוהמאבקים  זמות  ו י של  הפגיעה  את  למזער  או   . מנוע 

שלה המשנה  ובועדות  ובניה  לתכנון  הארצית  המועצה  בדיוני   :השתלבות 

של  השונות  ן  ו התכנ בועדות  והשתתפותנו  מעורבותנו  להעמקת  המהלך  השנה נמשך 
התכנון כו. מינהל  של  בשעות  האגף  תגבור  אדם נוסף חבאמצעות  מתרומות(  ) חלקו 

ו י פעיל  חלק  השונותהלוקח  בועדות  הארצית . תר  המועצה  מלבד  כוללות  אלו  ועדות 
עקרוניים תכנוניים  לנושאים  הועדה  את  גם  ובניה  ן  קרקע , לתכנו על  לשמירה  הועדה 

פתוחים ושטחים  שונות, חקלאית  י  גו הי ועדות  , 23א "תמ, 22א "תמ, 3א "תמ: וכן 
, 13א "תמ ,12א "תמ, 14א"תמ וכדומה34א "תמ , 37א "תמ   . 

תשתיתצמצום עבודת  נזקי   : 

ארציים יקטים  י פרו שני  של  ן  ו התכנ י  ו ו בלי האגף  השנה  עסק  השאר  ן  כביש -בי הרחבת   
קטע , 1' מס ישראל  חוצה  לכביש  מפורט  ן  ו  . 18ותכנ

התכנון בועדות  הרשות  נציגי  של  מקצועי  י   :ליוו

למתכננים במחוזות המקצועי  יעוץ  והי התיאום  להגברת  דגש   .השנה ניתן 

מופ ו  ז תכנוניבמסגרת  חומר  בעיקר , ץ  לתכניות  הערות  ומועברות  פגישות  נערכות 
ז�בתחומים  דלק,  ניקו לתמ, תחנות  מפורטות  למבנים , 22א "תכניות  תכניות 

וכו  'חקלאיים 

 ניטור סביבתי

 :כללי

רט של  י  נ הארגו כפופה במבנה  סביבתי  לניטור  תו"היחידה  לחטיבת  עובדי . פ"ג  כל 
מותנים עובדים  הינם  ממשלהמ, היחידה  משרדי  ידי  על  ציבוריים , מומנים  גופים 
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הבריאות: ופרטיים הסביבה, משרד  איכות  המים, משרד  מקומיות , נציבות  יות  רשו
 .ועוד

מים כוללים ניטור  היחידה  של  הפעילות  שמורות , תחומי  על  ושמירה  רעלים  ניטור 
ות אקווטי  .טבע 

אכיפה  :פיקוח 

בתחום  פעילות  בתחום  מתבצעים  ואכיפה  היחידהפיקוח  של  הניטור   .פעילות 

הסביבה לבריאות  המחלקה  הבריאות  משרד  עבור   :פיקוח 

בקולחים  השקיה  השקיה בקולחים�פיקוח  היתרי   . 

החקלאי במגזר  חוזרת  זרימה  מונעי  התקנת  על   .פיקוח 

משכשך שהציבור  טבעיים  מים  י  ו מקו  .ניטור 

המים ונציבות  הסביבה  לאיכות  המשרד   :עבור 

דיג�ניטור נחלים  קבועות  בתחנות  נחלים   .ום 

מאגרים  דיגום �ניטור  חקלאי120  לשימוש  ועדים  מי שמימיהם  מאגרים   . 

בשפכים  טיפול  י  מתקנ דיגום �ניטור  בשפכים50  טיפול  מתקני   . 

זיהום  בגורמי  וטיפול  י  יהו ז י  וטופלו �גילו וחו  דו זיהום105  אירועי   . 

מקצועיות  דעת  הדרולוגיות �חוות  דעת  חוות  הכנת  חו�  מומחה  דעת   .ות 

הסביבה  :איכות 

תכניות י  ו ו לי שיקום נחלים  בתחום  המים, פעילות נמשכת  י  מתכננ י  ו ו מים , לי הקצאות 
 .לנחלים

השנה פעילות  התקיימה  בהם  דרומי: הנחלים  ן, נעמן, ירדן  , תנינים, דליה , קישו
ן, אלכסנדר, חדרה ובשור, שורק, ירקו  .לכיש 

הסברה  :הדרכה 

למדר יות  השתלמו המיםנערכו  בנושא  ולמורים  בישראל, יכים  המים  ניצול , פוטנציאל 
ן במים וחסכו  .קולחים 

המים בנושאי  הגילאים  לכל  ספר  בבתי  הרצאות  הצורך  לפי  מקורות , נערכו  יהום  ז
מים ן  וחסכו  .המים 

שמורות  :ממשק 

הפיתוח  בתחום  הפעילות  מאוד  התקדמה  לחים�השנה  בתי גידול  שיקום  הפעילות .  
בשיתוף  מדענערכה   .חטיבת 

ן הירקו מקורות  הנופרים  בריכת   .שיקום 

הבטיחה בשמורת  הלגונות   .שיקום 

החולה שמורת  שיקום  וביצוע  ון   תכנ

גדי ן  עי בנאת  המים  נושא   .הסדרת 

הבאות בשמורות  שיקום  לצרכי  ון   :תכנ

ן • ינות גיבתו  עי

בלפוריה •  ביצת 

חסיד • ינות   העי

ן • סהרו ן   עי
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תמסח  • ינות  תנינים�עי   נחל 

וניטורסקרי, מחקרים  :ם 

חיצוניים מגורמים  הזמנה  פי  על  וניטור  מחקר  עבודות  מספר   :השנה נערכו 

בשור  חובב�ניטור נחל  רמת  תעשייתית  מקומית  מועצה   . 

תנובות טיפול בשפכים  מתקן   .ניטור 

כ תחנת  חגית וניטור  תות�ח  אגן נחל   . 

ן ו גורי בן  אוניברסיטת  עם  דרומי  ירדן  משותף  גיאו, מחקר  ן  ומכו ן  ו י  .לוגיהטכנ

ישראל חוצה  כביש  תשטיפי   .ניטור 

ולטבע לנוף  מים  מדיניות   :מסמך 

ונוףהשנה  טבע  לצרכי  מים  בנושא  הרשות  של  ניות  המדי מסמך  את  לרכז  האגף  , החל 
הנדרשות  המים  יות  כמו את  הגדירה  ואשר  בתחום  שעסקה  מומחים  קבוצת  נשכרה 

הרשות לצר, באתרי  והן  טבע  שמירת  לצרכי  הן  הפתוחים  הנוףבשטחים  שמירת  . כי 
השונים  יפרים  באקו מפלסים  שמירת  מדיניות  בקביעת  גם  העבודה  עסקה  השאר  ן  בי

אלו מפלסים  שמירת  של  תועלת  עלות  בבדיקת  גם  שכלל . כמו  בפורום  ן  נדו המסמך 
המים לנושאי  ומומחים  הסביבה  לאיכות  המשרד  גם  בינהם  ירוקים נוספים  גופים   .גם 

 מקרקעין

דו בקי מטפל  ן  מקרקעי והשמורותהכרזתםם אגף  הגנים  של  של ,   ון  תכנ בשלבי  מעורב 
ארציות מתאר  הגנים , תכניות  אודות  רי  הסטטוטו המידע  את  ומרכז  ומקומיות  זיות  מחו
הארץ בכל   . והשמורות 

אכרזות  : קידום 

בשנת  שטופלו  והגנים  השמורות   : 2002מתוך 

ו הנגב : הוכרז חטיבת  אנדרטת  לאומי   גן 

עיטאב    בית  לאומי   גן 

מיניהג חרבת  לאומי   ן 

ן    ירקו לאומי   גן 

ן    י כורז לאומי   גן 

כורסי    לאומי   גן 

מזור    מזולאום  לאומי   גן 

ן     לאומי נחל רובי  גן 

לאומי ניצנה     גן 

גדי    ן  עי עתיקות  לאומי   גן 

גזר    תל  לאומי   גן 

תמנע בקעת  טבע   שמורת 

באילת הדרומי  הים  טבע   שמורת 

גודרים הר  טבע   שמורת 

מהרשמו ונחל  חרובים  נחל  הרחבה  הכרמל  הר  טבע   ל"רת 

הבונים דור  ים  טבע   שמורת 

ן  דישו נחל  טבע  יחמור�שמורת    נחל 
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תוקף מבצר נמרוד : קיבלו  לאומי   גן 

סמך    מערות  לאומי   גן 

אבוקה    טבע   שמורת 

מנור    הר  ברכת  טבע   שמורת 

אבטח    ים  טבע   שמורת 

מאיר    נחל  טבע  ן-שמורת  נחשו   נחל 

סמר : פקדוהו ברכת  טבע   שמורת 

אלונים  גוש  טבע  ן(שמורת   )צפו

יגור    אשדות  הרחבה  הכרמל  הר  טבע   שמורת 

הרחבה    עדולם  חורש  טבע   שמורת 

גדור    ים  טבע   שמורת 

שקמה    ים  טבע   שמורת 

הרחבה    דולב  נחל  טבע   שמורת 

שורק    נחל  טבע   שמורת 

סמך    מערות  לאומי   גן 

חי    תל  לאומי   גן 

ופיתוח ש  ימור 

לשנת  והגנים  הטבע  ברשות  והפיתוח  השימור  יות  שלושה 2001פעילו על  התבססו   
 :עקרונות

טבע, פיתוח שמירת  הקהל , לצורך  ן  בי בקשר  וטיפול  המבקרים  בניתוב   �בעיקר 
טבעית  .לסביבה 

גיים ארכיאולו אתרים  וטיפוח   .שימור 

לקהל השירות  הטבע: שיפור  בחיק  י, המחשה, נופש  תי תשתיות , רותשרותי 
ועוד, לאירועים לנכים  אתרים  .הכשרת  . 

הם ופיתוח  בשימור  המרכזיים   :הפרוייקטים 

ההר�מצדה  בימת  ושימור  המבואה  השלמת   . 

שאן  שימור�בית  עבודות  חדש,   כניסה  מערך  בניית  פיתוח נופי  ור   .שחז

באתר�קיסריה  שימור  עבודות   . 

רי  חדש�ציפו כניסה  מערך  ה,   כולל  באתר  לנכיםשבילים  שימור , שטח פיתוח, כשרה 
 .הפסיפסים

דן  הבוץ�תל  י  מלבנ י  הכנענ השער  שימור   . 

שניר  בנחל�פארק  הביקור  להסדרת  טיול  ומסלול  חניה  מערך  פיתוח   . 

גדי  ן  מחודש �עי ון  ותכנ דוד  לנחל  כניסה  מערך  גדי לש  ן  עי  .נאת 

הצף�כפר נחום  המזח  התאמת  הכינרת,   מי  ן נזקילמפלס  בתיקו טיפול  סערה   . 

והמצוק�ארבל  החרוב  למצפור  ארבל  מושב  עוקף  כביש  פתיחת  ומצפור .  מול "  אל 
.כנרת " 

חרוד  ן  י ן�מעי גדעו מערת  לשביל  בכניסה  ירות  תי שרותי  בניית  בית ,   ועיצוב  שימור 
 .חנקין
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ן  הצפו כביש  לאורך  נקודתיים  יקטים  י פער�פרו מערת  יפתח, קדש,   מירון, נקיקי   .הר 

גשר �החולה  ץ  שפו לביקורי נכים  והכשרתו   .הביצה 

חצור  קירויש �תל  לביצוע  והכשרתו  בוץ  מלבני  הכנעני  ן  הארמו  .ימור 

הקמח�בניאס  טחנת  ור  ושחז שיפוץ  הארכיאולוגי.  באתר  כלליים  והמחשה  שילוט   . 

התנינים  נחל  התנינים�סכר  בנחל  העתיק  הסכר  ופיתוח  שימור  חשיפה   . 

השרון  קהל�חוף  רי  לביקו האתר  פתיחת   . 

חשיפה�אפולוניה  ור, שימור,   הצלבני , שחז המבצר  של  והמחשה  שטח  פיתוח 
 .וסביבותיו

ן  י�אשקלו עבודות ניקו חדש, גידור, פיתוח,   כניסה  מערך  גן  לנכים , ריהוט  והכשרה 
 .ומוגדלים

באתר�קסטל  כללי  וטיפול  הקשר  תעלות  י   . ניקו

גוברין  האמפי�בית  הכשרת  ן  הפעמו במערות  שימורי  טיפול  ושימור   למופעים  ן  תאטרו
 .הקימרונות

תשתיות�אפק  הסדרת  למשרדים,   והכשרתם  המנדטוריים  המבנים   .שיפוץ 

שבע   באר  העתיק-תל  המים  מפעל  שימור  באתר,   בוץ  לבני   .שימור 

בארות  ן  ו י תשתיות�חנ הסדרת   . 

ערד , ממשית, שיבטה, עבדת שימור�תל  עבודות   . 

ן   מכתש  רמו המקרים  ה-מרכז  שדרוג  האור   לי�מייצג  קו  . 

ן  רמו מחצבות נטושות �מכתש  שטח  שיקום  נרחב�  בהיקף    

דוד  השילוח�עיר  בנקבת  ן  י המעי בית  ור  ואז היבשה  האמה  ופיתוח  שימור   . 

אילת  אב�הרי  תכנית  הכנת   . 

עבודות רבות נוספות מרשימת  י  המרכז החלק  שימור , זהו  פעילות  גם  הכוללות 
ברמ תוכניות  והכנת  שוטף  וקתי  הלאומיים תחז בגנים  ונים  מגו לנושאים  שונות  ות 

הטבע  .ושמורות 

ופיקוח  אכיפה 

אגפים י  שנ כוללת  אכיפה  ולה ראש : חטיבת  התביעות  ואגף  ומבצעים  פיקוח  אגף 
הבטיחות בנושאי  המטפל  ן , תחום  המבקרים(ביטחו ושל  העובדים  וטיפול ) של 

שריפות  .במניעת 

במטה  הפעילות  מוקד  הפעלת  על  ממונה   .הרשותהחטיבה 

למחקר היתרים  מתן  בתחום  הפעילות  כל  את  המרכזת  היתרים  מחלקת  , לחטיבה 
חיים(לסחר , לצייד בעלי  ויצוא  מיוחדים) יבוא   .והיתרים 

אמנת  ביצוע  על  ממונה  חיים  (CITESהחטיבה  בעלי  הברחות  ומניעת  הסחר  הסדרת 
וממנה .לארץ  ( 

המטפ האינטרפול  של  עבודה  ותי  בצו ינות לחטיבה נציגות קבועה  בעברי לים 
ומוצריהם חיים  בעלי  הברחות  מניעת  בנושא   .בינלאומית 

הצייד ונות  הנפקת רשי אחר  ומעקב  ברישום  המטפל  מדור  התיקים , לחטיבה  ניהול 
מוצגים , המשפטיים ובדיקת  מערך קליטה  המז(ניהול  עם  משותפת  פ "פעילות 
.המשטרתי ( 

ומתמ בארץ  האכיפתית  הפעילות  את  מקצועית  מנחה  של החטיבה  בהכשרה  קדת 
ומיומן מקצועי  פעילות  מערך  ליצירת  הרשות   .עובדי 
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הפלילי בתחום  המטפלים  משפטיים  יועצים  דעת , לחטיבה  חוות  ומתן  חקיקה  קידום 
מקצועיות  .והנחיות 

הבאים הנושאים  לפי  הפעילות   :סיכום 

חקיקה.  1  שינויי 

הבר חיית  הגנת  ו בתחום  ז בשנה  מתנהל  מהותי  חקיקה  י  ו נ י שעיקר, שי ו נ שי ו 
הבר  חיות  אוכלוסיות  של  והסביבתי  הממשקי  לצורך  והתאמתו  הציד  מדיניות 

 .שבבר

בבתי , בהתאם להגנה  והתאמתם  המוגנים  הטבע  ערכי  ברשימת  יים  שינו נערכו 
הימצאותם התואמים   .הגידול  

כמו וים  לחוקים נלו עצמם  מתאימים  החקיקה  י  י ו נ צב: שי על "חוק  והפיקוח  ח 
בבע יים   .ח"הניסו

בע.  2 להגנת  ועמותות  ארגונים  ושיתוף  מעורבות  הם"הגברת  באשר   .ח 

בטחון.   3 אש , תחום  י  וכיבו  בטיחות 

ן .1  בטחו

יעודיות.  א יות  השתלמו ונערכו  ן  בטחו קורס נאמני   .התקיים 

둘.  אתרים ומנהלי  לפקחים  שסופקו  ארוך  ונשק  אקדחים   נרכשו 

המבקרים ציבור  ן  ובטחו עצמית  הגנה  לצרכי         . 

באתרים        ן  הבטחו לתגבור  שמירה  חברת  הופעלה    . 

 בטיחות .2

하나. מפגעים לאיתור  הרשות  ואתרי  טיול  במסלולי  בטיחות  ורי  סי ימו   .התקי

둘. עזר י  מתקנ ונבדקו  שבילים קיימות   מערכות   .שופרו 

셋. הרשות למדריכי  יות  השתלמו ימו  אתרים, התקי ומנהלי   . פקחים 

שריפותמ           .3 י  וכיבו  ניעה 

하나. אר השתלמות  יחנערכה  עם  משותפים  תרגילים  ובוצעו  י' צית   .הכיבו

둘.  בהכנת והוחל  אש  י  בכיבו העוסקים  הגורמים  לכלל  שליטה  מפת  הופצה 
יהודה והרי  לכרמל  יעודיות  י  .מפות 

ורישום.    4 רישוי  תביעות   אגף 

הנסקרת נפתחו .   1        ו535בשנה  טבע  י  נ י עברי נגד  תביעה  תיקי  מורשת/              , או 
הוג הארץובהם  ברחבי  השלום  משפט  לבתי  אישום  כתבי  ומוגשים   .שו  

הנ.   2 לתיקים  ניתנו , ל"בנוסף  בהם  אחרים  חוק  אכיפת  אירועי   832טופלו 
משפט ברירות  מסוג  קנס  כיום , הודעות  ש660ששיעורה  עבירה"  לכל  , ח 

קנס עבירות  לי  הפלי ן  הדי סדר  בצו   .שמנויה 

כמו.   3        ו , כן-  דו801ניתנ האדם" (אזהרה"חות "  שנה  תוך  ואם    אלה נרשמים 
עבירהחו ומבצע  האזהרה, זר  נשוא  האירוע  על  תביעה  תיק  לו  .נפתח  ( 

הבר.  4 חית  הגנת  במסגרת  על,   בישראל  הציד  מבוקר -מוסדר  ציד            ידי 
ציד ונות  כלליים/ו באמצעות רשי או  וחדים  מי צידה  היתרי   .או 

הנסקרת נופקו .   5 ו3017בשנה  רשי ציד   בעונה(נות  מותרים , לציד  ורים                באז
מותרותבשיטות, לציד מותרים  ולמינים   . ( 

ע2002במהלך .  6 הוגשו  מ "  למעלה  הרשות  פקחי  צו 450י  לפי  ן  ו נקי דוחות   
החוק.   מ.ב  .מכח 
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ואכיפהאגף .    5  פיקוח 

קיימים  פעילות4באגף  תחומי   : 
חוקי   . 1 לא   ציד 

הציד .   א ונלי בתחום  זרים(הלא קונבנצי  ):פועלים 

מלכודות809איתור         

איתור  לכודים63  חיים  בעלי  די  שרי   

גירוש  זרים5  עובדים    

משפט10ניתנו   ברירות    

לציד50תפיסת  .ב בהם  שנעזרו  כלבים    . 

זומים .ג י ו מזדמנים  ציד  אירועי  י  ו ו  .לי

חוקי .2 הבלתי  הסחר   :בתחום 

בכל .1 שונים  באירועים  עשרות קופים   רחבי נתפסו 
 .הארץ

בעלי  .2 הוחזקו  שבהם  אתרים  חיפוש  י  ו בצו נבדקו 
זוחלים ו כולל , כנף 

 .שווקים

י .3 ירי ו האו הגבול  במעברי  יבשתיים , םביקורת 
ים  .וימי

בממ .4 שוטף  נתב"פיקוח  ויציאת �ג "ן  כניסה   
.ח"בע(משלוחים  ( 

בע לממכר  יות  בחנו ופיקוח  לאכיפה  מצע  הארץ"הכנת  בכל   .ח 
 
ב.   3 חיות  החזקת  בשבייהבתחום   :ר 

שוטפות  .1 חי�ביקורות  פינות    ,
חיות  200  - כ. מגדלים, גני 
 .אתרים

יצוא  .2 ו ליבוא  בקשות  בדיקת 
בר בקשות500. חיות   . 

מתקנים  .3 להקמת  אישור 
בר חיות  עשרות . להחזקת 

 .בקשות

צוות .4 סחר/הקמת   .ועדת 

למדיניות  .5 הבסיס  כתיבת 
בר חיות   .החזקת 

המודיעין. 4  :בתחום 

하나. נ מודיעי חומר  מהמחוזותאיסוף   .מרחבים/י 

둘. למסוף חומר   .הקלדת 

셋. מבצעית פעילות  לפני  חומר   .עיבוד 

넷. השטח אנשי  מול  ן  המודיעי עבודת   .הטמעת 

וכספים  מינהל 
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מתמשך כהליך  לעובדים  תנאים  והשוואת  בהסדרת  התמקדה  י , החטיבה  ו ו לי כולל 
החדש העבודה  מבניים , הסכם  ניים  אירגו האיחוד בהיבטים  הליך  י  ו ו לי המשך 

אשכולות . םותקניי ומערך  השטח  לעובדי  בסיס  תקני  בניית  הליך  בחלקו  הושלם 
שטח למעט רכבי  תקינת רכב  הושלמה  לשנת  . אתרים   לתקציב  ני  מעקב רבעו בוצע 

ומחוזות2002 מטה  ברמת  חודשי  מעקב  כולל  סטטיסטיקת .    מערכות  איחוד  הושלם 
ונטר.  מבקרים אינו מבוצע מערך  נהלי.    ושכתוב  בהליך אישרור קידום  הרשות   
הנהלים, ביצוע אוגדן  יצא  וקישורם .  ו באתרים  הרושמות  הקופות  מערך  מיחשוב 

הנהח בביצוע"למרכז  אחיד, ש  סטנדרט  תחת  שודרגו  מותנה . הקופות  הישיר  המחשוב 
תקציביים י נסיעות  . במקורות  לסוכנ הניתנים  האשראים  גביית  אחר  המעקב  שיפור 

חלקית ו. בוצע  בדיקה  ביצוע  כי  לנצל בהלי ונה  כו מתוך  הרכישות  מערך  יתרון "שיפור 
ביצוע רכישות" לגודל המשותפות . בעת  הכספים בהנהלות  מערך  על  הדוק  פיקוח 

מבוצע  המשותפות  בהנהלות  ן  לרבעו ואחת  באתרים  תקופתיים  ביקורים  ובאתרים 
יות.  חלקית השתלמו בוצעו  לכלל , כן  ובכביש  בשטח  הנהיגה  נהלי  ן  ורענו ן  אימו

הרש  .  ותעובדי 

התקציב והוצאות, מבנה  המתאים, הכנסות  בפרק   .מוצג 

 

 

 

וכלכלה  שיווק 

1 . הטבע  ובשמורות  הלאומיים  בגנים  ישראלים  ביקורי   עידוד 

ע מתבצעת  הרשות  באתרי  הביקורים  לעידוד  וקית  ו השי אוכלוסיות "הפעילות  מגזרי  פ 
השנה  .ועונות 

ובחגים .א עונתית   פעילות 

בשנת  ווק קיים  השי ו 2002אגף  סתי ן  כגו השונות  השנה  בתקופות  עונתיים  מבצעים   
באתרים  .  חורף המבקרים  לציבור  והדרכות  אירועים  ימו  התקי המבצע  במסגרת 

הבאות. השונים הפרסום  במדיות  גובתה  המבצע  במסגרת   :הפעילות 

אחרונות 4הופקו .  1 בידיעות  עונתיות  חוברות  של �  תפוצה  עותקים850,000    
ובימ חג  בערבי  שישי      פסח, י  וחנוכה, שבועות, בחגים   .סוכות 

ככלי  .2 ומשמש  הרשות  ידי  על  שהוקם  האינטרנט  אתר  הפעלת 
הסברתי וקי  ו  .שי

קו �ירוק -בשח .3 פעילות  1 - 800 - 54 - 6666  על  מידע  המוסר 
וק ו השי  .אגף 

ובהנחיית  .4 בשיתוף  ועובדות  הארץ  ברחבי  הפרוסות  מידע  תחנות 
 .הרשות

בתפוצ�עלונים  .5 המופצים  מאד   עותקים( ה רחבה  אלפי   )מאות 

התנועה  .  6 פעילות �מוקד  הרשות  באתרי  ביקורי קהל  לעידוד  ו  רי רדי תשדי  
הדוברות אגף  בשיתוף   .הנעשית 

השונות.   7 ובמדיות  הרחבה  בעיתונות   .פרסום 

בשת .8 השונות  במדיות  שהופצו  הנחה  ני  הפקת קופו עם "  פ 
כגון , קואופ, ישראכרט: גורמים  ועוד'  .אגד 

בקורי  .9 לעודד  במטרה  נבחרים  באתרים  הטבות  מבצעי   קיום 
ן הצפו אתרי  ן  כגו באתרים  ועוד, מצדה, ישראלים   .קיסריה 

והרוסי .10 הערבי  המגזר  ן  כגו יחודיים  יעד  מול קהלי  עבודה   . 
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ספר .ב בתי  תלמידי  ביקורי  לעידוד   פעילות 
הנ ווקים"הפעילות  שי מישורים  בשני  מתקיימת   .ל 

הספר.  1 בתי  אודות . א  - מול  פרטים  שכלל  הספר  בתי  כלל  לתפוצת  ור  ו די  נערך 
ההדרכה י  ומרכז הרשות   .אתרי 

השונים.  ב המורים  י  נ בעלו פרסום   בוצע 
הרשות.  ג באתרי  למורים  היכרות  ורי  סי  נערכו 
הטיולים.  2 חברות  א-מול  חשיפת                          .    ידי  על  וגנים  לשמורות  ההגעה  עידוד 

למדרי החברותהאתרים   .כי 

וחדים .  ב מי אירועים  יצירת  תוך  הטיולים  לחבילות  האתרים  הדרכות (החדרת 
ועוד .מיוחדות  ( 

מטמון  .ג והמורשת�מועדון  הטבע  בתחום  למחוייבות  הקהל  עידוד    
 

ונוף� ן"מטמו מורשת  טבע  ן  מועדו מועדונים ,   שני  צירוף  ידי  על  האיחוד  לאחר  הוקם 
האם  יות  בשתי רשו ו  ור"רג(שהי .ט"של  ( 

הבאים במישורים  ו  לקוחותי ציבור  אל  פועל  ן   :המועדו

כדמי  .1 מראש   תשלום  ידי  על  הלאומיים  ובגנים  הטבע  בשמורות  הביקור  עידוד 
 .חברות

וטבע  .2 ארץ  חוברת  ומשלוח  הפקת  ידי  על  והמורשת  הטבע  בנושאי  מסרים  העברת 
הרשות� י  י למנו מיוחדת  כמהדורה   . 
לתחו .3 זיקה  ו מעורבות  ורים יצירת  סי וביצוע  ן  ארגו ידי  על  הרשות  של  העשייה  מי 

יים המנו לקהל  מיוחדים  י . וטיולים  מרכז מדריכי  בידי  ורק  אך  מודרכים  ורים  הסי
רשותי החינוכי  המסר  העברת  למען   .ההדרכה 

עם  .4 הקשר  וחיזוק  הזדהות  יצירת  למען  יים  ו למנ מיוחדים  ואירועים  כנסים  קיום 
ים י המנו ן  ומטרותי, מועדו ספטמבר.  ההרשות  חודשים  נובמבר , אוקטובר, במהלך 

מטמון כרטיס  רכישת  לעדוד  מבצע  פרסים . התבצע  בהגרלה נושאת  לווה  המבצע 
הנ בתקופה  הרוכשים  ו. ל"בקרב  וברדי בעתונות  פרסום   .יצא 

שנת *   לסוף  ן  כולל 2002נכו יים  המנו ן  מועדו לעומת 22,000  אב  בתי  בתום 23,000    
שנת     2001.   

והמוצרפיתוח .ד השירות    
ווק  השי אגף  פועל  הרשות  באתרי  המבקרים  קליטת  של  השוטפת   בפעילות 
השונות היעד  לאוכלוסיות  והמוצר  השירות  פיתוח  למען  הבאים   במישורים 

השונים  הרשות  אתרי  את   .הפוקדות 
הנ די "הפעילות  י על  בוצעה    -ל 

הביקור .1  שעות   הוגדרו 
הביקור .2  תעריפי   עודכנו 
באתריםשופר . 3  למבקר  המחולקות  האתרים  דפדפות  ועודכנו   ו 
הרשותיים .4  ן  התכנו ותי  בצו  השתתפות 

הרשות .ה אתרי   חשיפת 

אתרי  של  ורצופה  תמידית  לחשיפה  ונת  מגו פעילות  לעיל קיימת  לאמור   נוסף 
תדמיתי פרסום  ידי  על  סוכנים, הרשות  ורי  סי ן  בעמותות , ארגו ומעורבות  פעילות 

וריות ז האי ירות  ירותנט, התי התי משרד  של  השונים  בפרסומים  חלק  מבצעי , ילת  זום  י
ן כגו נקודתיים  לאתרים  ווק  ועוד, גמלא: שי  .מצדה 

כ כ 100 -השנה נערכו  ועוד  התיירות  ומארגני  הנסיעות  לסוכני  ורים  סי  � 100  
דרך רי  הרשות, למו עם  בתיאום  וחלקם  הרשות  ן  בארגו  .חלקם 

נכנסת. 2    2002 - תיירות 
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ה משבר  עלמרות  בעבודה  המשכנו  לישראל  הנכנסת  ירות  של "תי הביקורים  עידוד  י 
הרשות  באתרי  ירים   :התי

לנושא .1 ופרסומים  דפוס  דברי  כללי.(הופקו  ן  ן, עלו י לצלי ן  הרשות , עלו אתרי  מפת 
ועוד .באנגלית  ( 

יר .2 לתי ירוקים  כרטיסים    .נמכרו 

ע . 3 הרשות  אתרי  וקידום  למורי "חשיפה  הכרות  ורי  סי ן  ארגו י י  ולמארגנ דרך 
ירות  .התי

תיירות בינלאומיים .4 די  בירי  .השתתפות 

לשנת "מצ הרשות  באתרי  מבקרים  מספרי  טבלת  שנת 2002ב  לעומת   2001.   

 

 

ולי  י של 2002בחודש  ותפקידיהן  ברשות  הכלכלית  והיחידה  מבקרים  חטיבת  בוטלו   
הנ ווק"היחידות  השי אגף  לאחריות  עברו  הבאות, ל  המטלות  נוספו  ו   :אלי

כלכליים  ! יזמים  מי יזום  ו ועוד(פתוח  ערב  עי   )אירו

ברשות ! ינים  הזכי מערך   ניהול 

הרשות  ! של  המסחרי  המערך  ומוצרים(ניהול  יות   )חנו

ותרומות ! חוץ   קשרי 

 

והדרכה   חינוך 

ב  )א האגף   :2002 -מטרות 
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הטבע .1 וערכי  אתרי  לשמירת  התודעה  את  ולהטמיע  הנוף , להנחיל 
בישראל הציבור  בקרב  בפרטבכלל. והמורשת  ובני נוער  תלמידים  ובקרב   . 

זיקה .2 וקידום  אתרי , יצירת  ן  לבי ישראל  אזרחי  כלל  ן  בי יבות  ומחו אחריות 
אתר  קשרי  במזגרת  והמורשת  קהל�הטבע   .קהילה/ 

לטובת  .3 ובגנים  בשמורות  כיתתית  ץ  החו הלמידה  את  ולטפח  לפתח 
בישראל, המורים הנוער  ובני   .התלמידים 

ב  )ב   :2002 �יעדים 

ר .1 אתרי  לימוד"טהכנת  כסביבות  כיתתית. (ג  ץ  חו .למידה  ( 

בנושאי  .2 תכנים  ופיתוח  טבע �הכנה  וסביבה,    .מורשת 

מדריכים .3 והעשרת   .הכשרה 

חינוכיים .4 ומוצרים  נוכית  החי הפעילות  ווק   .שי

חדשים .5 יעד  קהלי  בקרב   .פעילות 

רשות  .6 קשרי  של  יקטים  י פרו וקידום  יזום  קהל�י  .קהילה/ 

גי .7 האקולו התיירות  עקרונות  רטהטמעת  באתרי  לקידום נושאים "ת  וסיוע  ג 
הלאומי  היום  סדר  על  שנמצאים  ור �סביבתיים  מיחז �מים,   

וטופ  .8 בי תלמידי  הנחית  בתחום  החינוכית  הפעילות  / אקוטופ / הרחבת 
 .גיאוטופ

יעד )ג  :קהלי 

הציבור  .1 בפרט, כלל  ותלמידים  י נוער   .בנ

מסר  .2 רי  הדרכה "�מעבי מדריכים �" סוכני  טיולים,   י  דרך , ים מור, רכז , מורי 
של ני, ח"מורי  צה/קצי החיילות"ות  מכל   .ל 

סביבה .3 לנושאי  מודעות נמוכה  בעלות  �טבע , קהילות  

הפתוחים .4 השטחים  על  מרובה  השפעה  בעלות  וקבוצות   .אוכלוסיות 

ומדריכים )ד והדרכה  חינוך  י   :מרכז

מאילת 2002במהלך  והדרכה  חינוך  י  מרכז תשעה  האגף  של  מקצועית  בהנחיה  פעלו   
בצפוןבדר החולה  עמק  ועד   .ום 

קבוצות שלוש  על  נמנים  החינוך  י  במרכז  :המדריכים 

חיילות  )א חיילים/ מורות   .מורים 

ומיים  )ב י ע(מדריכים  הוכשרו  אשר  ומיים  י רט"עובדים  .ג"י  ( 

דרך  )ג רי  .פרילנסרים "�מו " 

ב המדריכים  לכ2002 -מספר  הגיע  מדריכים240 -   . 

 :תכנים) ה

נ2002במהלך  .1 חי תוכניות  פותחו  הדרכה, וכיות   ועזרי  מערכי . אמצעי  נכתבו 
טבע, הדרכה בנושאי  פעילות  ומערכי  מסלול  כמו, תיקי  וסביבה  מחזור : מורשת 

בטבע לח, המים  גידול  יבש/בית  גידול  כהרפתקאה, בית  אורות , ארכיאולוגיה 
ימית, במערות סביבה  ולוגי, שימור  בי ן  ו מגו למים, שימור  הטבע  השבת , זכות 

לטבע חיים  ועודבעלי   �הסביבה מדעי  לתלמידי  סביבתיות  סדנאות  פותחו    ,
ים  צבי  מונופול  משחק  להדרכה+ הופק  בשקופיות  מלווה  וחוברת   .כרזות 

לימוד .2 כסביבת  הרשות  החוץ : אתרי  הלמידה  את  לעודד  שמטרתו  ייקט  פרו
רט שבאתרי  התכני  הפוטנציאל  את  ולהעמיד  המורים "כיתתית  לטובת  ג 
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חוברת נ2002במהלך . והתלמידים והיא : כתבה  לימוד  כסביבת  אפק  ן  עי שמורת 
ב   .2003תופק 

אקולוגית .3 ירות  האקולוגית2002שנת : תי התיירות  כשנת  הוכרזה  חומר .   הוכן 
האקולוגית ירות  התי בנושא  נוכי  העוסקים , חי בקרב  להטמעתו  סדנא  הועברה 

ברט ההדרכה   .ג"במלאכת 

והעשרה)  ו  :הכשרה 

של .1 תקן  תו  בדרישות  לעמוד  לקורס בכדי  תוכנית  הוכנה  החינוך  משרד   
שיצא    סביבה  מדריכי   הכשרת 

ע התוכנית  אישור  לאחר  לדרך  החינוך"        משרד  הוכשרו . י  הקורס   33במסגרת 
באחריות רט2003ב . מדריכים קורס נוסף   יבוצעו  מכשיר"  כגף  שאושרה  לאחר   .              ג 

ו2002במהלך .   2     נ החי י  מרכז מנהלי  עברו  וסדנאות   העשרה  ימי  ההדרכה  י  ורכז ך 
היצירתית החשיבה   .לפיתוח 

מסר  רי  למעבי יות  השתלמו עשרות  הועברו  האגף  ובעידוד  ן  י  (�          במימו רכז
של, טיולים ומפקחים, מורים, ח"מורי  במסגרת ). מנהלים   מורים  יות  להשתלמו בנוסף 

המורים הסתדרות  של  מקצועי  לקידום   .הקרן 

הפעיל) ז ירוקיםשיווק  גופים  עם  החינוכית   :ות 

הסביבתי - החינוך  בתחום  בכנסים  חומר , השתתפות  וחלוקת  דוכנים  הצבת 
ן) + �מדבקות, דפדפות, כרזות( ו עי ובימי  בכנסים   .הרצאות 

והדרכה  - חינוך  י  מרכז י  לשנ ווק  שי חוברות  שתי  ב �הפקת  גם  המטלה נמשכת   - 
2003. 

הק - של  למורים באוגדן  חינוכית  פעילות  ופרסומים פרסום  עי  מקצו לקידום  רן 
 .אחרים

רט - של  האינטרנט  באתר  חלק  והדרכה"בנית  חינוך  לנושאי   .ג 

רט - ואתרי  החינוכית  הפעילות  הכתובה "פרסום  העיתונות  באמצעות  ג 
ובערבית בעברית  יזיה  ו ובטלו ו  ברדי בתוכניות   .והשתתפות 

כלכלית, התייעלות ) ח והישרדות, חשיבה   :התרמה 

המשבר לשרודהשאיפה ,      והמאמץ  יעלות  וזמה , להתי י ו כלכלית  חשיבה  ותר  לי גרמו 
וגיוס     להתרמות 

משאבים פוטנציאלים .      לתורמים  ורים  סי ו  ימנ ן , קי במימו להשתתפות  לקרנות  נו  פני
האגף של  חינוכית   .   פעילות 

המשבר  למרות  ו  מטלותי רב  את  לקיים  האגף  הצליח  ובזכותה  פרי  הפעילות נשאה      
נקלע ו  בשנת "ה רטאלי  .2002ג 

 הסברה

ועמדותיה הרשות  פעולות   :חשיפת 

לעיתונות הודעות  כללה  שהתבצעה  עיתונאים, הפעילות  ורי  מסיבות , סי
מקצועי, עיתונאים חומר  והפצת  עמדה  ירות  עיתונאיים, הכנת ני  .תחקירים 

הציבור  :שיתוף 

ציבוריים  ארגונים  עם  קשרים  הקשורים" ירוקים"נוצרו   ואחרים במאבקים 
והמורשת הטבע  הטבע-מביניהם .  לשמירת  להגנת  החברה  המצפה , צלול,  

באילת ימי  וסביבה, התת  הסביבה, חיים  לאיכות  משרד , צ"מע, המשרד 
ירות האסיר, התי לשיקום  אחרים, הרשות  ממשלתיים   .משרדים 

הציבור במודעות  הרשות   :הטמעת 
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וזם י כגוף  הרשות  מעמד  בתחומי , מגיב, חיזוק  ומשפיע  ירותנוכח  , הסביבה, התי
התנועה מוקד  באמצעות  והמורשת  ירות , הטבע  תי כתבי  עם  הקשר  חיזוק 

מים, וסביבה בנושאי  ציבוריים  ותגליות , דורסים, השבות, מאבקים 
ות  .ארכיאולוגי

הסברה  :צוותי 

עם  ותים  הצו של  הקשרים  וחיזוק  זות  המחו בכל  הסברה  ותי  צו הפעלת  מיסוד 
במחוז היעד  י.  קהלי  תוכנ עבודהגיבוש  ובניית נהלי  עבודה  דפדפות , ת  כולל 
פתוחים יעד , לאתרים  עם קהלי  קוליס-קשר  שולחן  אולטרא ,   מטוסי  מבצע 

חדשים, לייט ערבית, עולים  מניעת , דוברי  ן  כגו שונים  הסברה  מוצרי  הכנת 
לחקלאות צבאים, נזקים  אחרים, עופרי  ודורסים  ים, נשרים   .צבי 

בפניות הציבור  הטיפול 

הטי ושיטתיתהליך  מסודר  באופן  והתמסד  הציבור נבנה  בתלונות  בלשכת , פול 
התלונות, ל"המנכ לקבלת  מסודר  עבודה  הטיפול , בהליך  אחר  ומעקב  רישומן 
דו.  בהן מתפרסם  עבודה  שנת  כל  כלל "בתום  איסוף  פרי  שהוא  שנתי  ח 

התלונות על  לשיפור , הנתונים  והמלצות  מסקנות  הסקת  לשם  וניתוחם  עיבודם 
יים לשנת "הדו.  הליקו עיקריות 2002ח  מטרות  שלוש  משרת  סך-  מצב  הצגת   -

והיחידות הנושאים  שהתקבלו  התלונות  לשיפור , כל  תיפעוליות  המלצות  גזירת 
ים י ליקו ן  לבעיות, ולתיקו ן  פתרו במתן  סיוע נקודתי  לגיבוש  בעיות  מוקדי  ן  .  סימו

מינהל בנושאי  תלונות  ותחזוקה, התקבלו  ו, התנהגות  ננים וכולן נבדקו  המתלו
והאירגונית.  נענו האישית  ברמה  לקחים  הופקו  תלונות רבות   .לגבי 

וניהול כח  אדם-ארגון 

לעובדים תנאים  והשוואת  בהסדרה  התמקדות  היתה  מערך .  השנה  השלמת 
במערכת והטמעתם  ובמחוזות  במטה  ארגוניים  הפנים  העבודה  המשך .  נוהלי 

ברשות שירות  תרבות  על. טיפוח  השירות  איכותיים פ-שיפור  סטנדרטים  י 
במערכת והטמעתם   .ואחידים 

 מחוזות הרשות
 מחוז הצפון

 :כללי

בשנת  עבר  ן  צפו ז  המבני2002מחו י  נו השי לאור  ו  י בגבולותי נו שי ני /  ארגו
והגנים הטבע  ברשות  ן. שהתבצע  חרמו מהר  ז  המחו משתרע  הנקרה , כיום  וראש 

ו י וגבול  חדרה  ן נחל  בדרום"בצפו  .ש 

ז קיימות  שמ324במחו לאומיים  וגנים  טבע   .ורות 

ן  מירו הר  שמורת  את  כוללות  הגדולות  הטבע  דונם100,000(שמורות  שמורות , ) 
הגדולים  עמוד(הנחלים  כזיב, נחל  תבור, נחל  הגולן , )נחל  רמת  שמורות 

 .והחרמון

מרחבים לארבעה  כיום  מחולק  ז  ן: המחו ו עלי ן , גולן, גליל  תחתו וגליל  כרמל 
מט, עמקים למימוש  של הפועלים  ובקרה  תמיכה  תוך  באזורם  הרשות  ויעדי  רות 

המחוז  .מטה 

ז המחו של  עוסק, גודלו  הוא  בו  ונים  המגו הנושאים  המבקרים , תחומי   -כ(היקפי 
כ2 ועוד  בתשלום  קהל  קולטי  באתרים  ן  ו מילי הפתוחים2 -  ן בשטחים  ו מילי   (

משימות  ז  המחו י  בפנ מעמידים  והמורשת  הנוף  הטבע  שמירת  ממשק  נושאי 
בהמשךואתגרי המפורטים   .ם 

סט וקידום  אזורי   :וטוריטתכנון 
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בשנת  התמקד  ן  צפו ז  טבע 2002מחו לשמורות  מפורטות  תוכניות  וקידום  בהכנה   
הגולן ברמת  לאומיים  ובגלבוע, וגנים  ן  תיכו  .בים 

הגולן ברמת  הסטטוטורי  ן  בתכנו הושקע  רב  כ, מאמץ  וגנים 22 -ומתוך  שמורות    
זה התכנ, באזור  ועדות  בו נו  כ נדו ן  להפקדה10 �ו והומלצו  תוכניות  , בנוסף.  

הגולן לרמת  זית  המחו המתאר  לתוכנית  י  נ ו תקנ י  נו שי לאפשר , נערך  במטרה 
הארצית  המועצה  באישור  צורך  ללא  בגולן  שמורות  לו (אכרזת  ו נדרשים  שאנ

של ). כיום היקף  ורית רחבת  אז בתוכנית  גם  מעורב  ז  הגולן"המחו " מורדות 
בהגנ נדבך נוסף  זההמהווה  ייחודי  ור  באז פתוחים  שטחים  על   . ה 

אינטנסיבי   לטיפול  הם  גם  זכו  הארץ  ן  צפו וחופי  הכרמל  חוף  ור  ברמת -אז הן   
ורי אז ון  בתכנ והן  המפורט  ן  תוכניות . מרחבי-התכנו שתי  ו  נ ון נדו התכנ בועדות 

הים חוף  לאומי, של  גן  אחת , המשלבות  בתוכנית  וימית  חופית  טבע   -שמורת 
דור  ותל  לועדות-שקמונה  ונשלחו  ו  הוכנ תוכניות נוספות  וכחמש    . 

ן, בנוסף כו תי בים  וגנים  שמורות  של  מצגת  והוכנה  ז  במחו ן  ו עי יום  , נערך 
ד של  ואגמים בחיפה"בסיועה  ימים  לחקר  ן  מהמכו גליל  בלה   .ר 

הגלבוע  ור  שלביםאז בשני  טופל  חשוב  גי  אקולו ן  מסדרו  :המהווה 

מלכישוע .  1 טבע  לשמורת  תוכנית  כהכנת  של  בהיקף  הגלבוע    -במזרח 
דונם20,000 בית ,   בקעת  ורית  האז והמועצה  ן  צפו המחוזית  הוועדה  עם  בשיתוף 
 שאן

גלבוע.  2 ורית  אז מועצה  של  המתאר  בתוכנית  לראשונה , מעורבות  בה נעשה 
ו לשלב ןניסי ני  רצי אקולוגיים"   השטחים "  מסדרונות   על  להגנה  כאמצעי 

זה במרחב   . הפתוחים 

שות ז  ומתארהמחו אב  תוכניות  של  י  גו ההי ועדת  ו במספר  ו . ף  הי שבהן  העיקריות 
הכרמל לחוף  האב  אשר, תוכנית  למטה  המתאר  מרקמית , תוכנית  תוכנית  וכן 

הנדיב  לשימור �לבקעת  שטחים  עם  להתמודד  המנסה  מסוגה  ראשונה  תוכנית   
בתמ לכך  ועדים  המי שונות   . 35א "ברמות 

של בהכנתה  מאד  מעורב  היה  גם  ז  חיפה המחו ז  למחו החדשה  המתאר  תוכנית   � 
פרי-  6מ "תמ המאמץ נשא  כי  וניכר  וגנים ,   לשמורות  חדשות  שהצעות  ן  ו ו מכי

ו ז חשובה  בתוכנית   . הוטמעו 

שנת  במהלך  הכינה  ז  המחו של  ן  ו התכנ כ2002מחלקת  לגנים 40 -  תוכניות   
בתשריט המלוות  טבע  ושמורת  מנחים, לאומיים  ונספחים  ון   . תקנ

ואכי  :פהפיקוח 

שנת  עפ2002במהלך  בוצע  והרישום  זות  מחו לשני  מחולק  היה  ן  צפו ז  מחו י " 
ן וצפו עמקים  כרמל  ז   :מחו

ע הן  לצורך  בהתאם  בוצעה  והאכיפה במחוזות  הפיקוח  אכיפה "פעילות  מבצעי  י 
ע והן  זומים  נושאים"י י  בשנ בעיקר  שגרתי  פיקוח   :י 

טבע  ושמורת  לאומיים  גנים  ון . 1998חוק   .1983תקנ

ה הבר חוק  חיית   .1976תקנות . 1955 �גנת 

הבאים2002בשנת  האירועים  זות  המחו בשני  נרשמו   : 

ן צפו ז  כרמל  מחו ז  מחו
 עמקים

האישום  סעיף 

 

חוקי. 1 24 108 בלתי   צייד 

מוגנים . 2 287 65 טבע  בערכי  פגיעה 
צמחים�    . 
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אזוב  מרווה-      . 

וגנים. 3 52 64 בשמורות   . פגיעה 

בלתי. 4 4 12 חוקי צייד  עובדים ( 
.זרים ( 

בשמורות . 5 20 93 התנהגות  כללי 
 .וגנים

וחיות . 6 13 68 טבע  ערכי  החזקת 
היתר ללא   .בר 

 כ"סה 400 410

 

הסברה  תוך  אכיפה  פעילות  של  בשילוב  מתמקד  ז  המחו של  העיקרי  המאמץ 
האכיפה לפעילות  משלים  ככלי  המשמשים  מודעות   .והגברת 

תשתיות  :פיקוח 

תשתיות  צהפיקוח  עבודות  אפריל "על  חודשים  במהלך  ן  בחרמו  נובמבר �ל 
2002.  

מקור עבודות  תשתיות  עמוד:תופיקוח  ן,  נחל  צלמו  . נחל 

כבישים תשתיות  צפת:פיקוח  עוקף  אסד,   אל  ן  שמאי- עי כפר  בכרמל,    .כבישים 

חשמל י  ו תשתיות קו בארבל:פיקוח  ובכרמל,    . בגלבוע 

הבר חיית   :הגנת 

חקלאות בנזקי  ירים:טיפול  חז בעיקר נזקי  ציפורים,    . נזקי 

החולה בעמק  חקלאים  עם  חקלאות:מפגש  והרבה  בר  חיות  של  ז  כו במקום רי  . 

בנזקי ועגורים,  קורמורנים:טיפול  בעמק - שקנאים  החקלאים  עם  בשיתוף   
 .החולה

לחקלאיים ב: השתלמות  ציפוריםנושא   בנזקי   .טיפול 

ופיתוח  :תכנון 

ז נעשית  הפיתוח במחו בשמורות פעילות  הביקור  יית  ו חו את  לשפר  במגמה 
וההסברה ההמחשה  בהיבט  והן  הבטיחותי  בהיבט  הן   .ובגנים 

והחטיבה  גולן  ורית  אז מועצה  בשיתוף  הגולן  ברמת  פיתוח  על  הושם  וחד  מי דגש 
מוגבלים להנגשת  טיפול  ועל   . להתיישבות 

במהלך  שבוצעו  יקטים   :2002פרו

סער*  מיצפור : מפל  שביל+ הסדרת  נכים+ ים מערכת   .הנגשת 

הבטיחה*  יום : שמורת  ן  ו י חנ שבילים + הסדרת   .הנגשת נכים+ מערכת 

יהודיה*  לקולט : שמורת  והפיכתו  המשושים  לבריכת  כניסה  מערך  הסדרת 
 :קהל

ילים. 1    למטי לילה  ן  ו חני  .בניית 

חנות . 2    למטיילים+ הרחבת  מידע   .תחנת 

מערות*  מזכרות: נחל  חנות   .שיפוץ 

גמלאשמורת*  נכים:   הנגשת  כולל  שירותים  מבנה   .שיפוץ 

נכים: כורסי*  הנגשת  כולל  שירותים  מבנה  ץ   .שיפו
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אלפא*  הנגשת נכים: בית  כולל  שירותים  מבנה   .שיפוץ 

לי נכים: ציפורי*  שבי  .הסדרת 

לי נכים : יחיעם*  שבי  .שרותי נכים+ הסדרת 

החולה*  הנגשת נכים: שמורת  כולל  שירותים  מבנה   .שיפוץ 

שניר* נחל  שמורת  כניסה:   מערך   .בניית 

הנקרה*  חוף ראש  טיילת : שמורת  הנקרות+ מיצפורים + בניית  מצפור   .שביל 

חרוד*  ן  שירותים : מעי מבנה   .קפיטריה+ בניית 

בחי: כרמל*  כולל נגישות נכים  מיצפור   .בר-בניית 

שאן*  כניסה: בית  מערך   .בניית 

במער: כפר נחום*  סביבה  ופיתוח  כניסה נטיעות  הטיילת+ ך   .לאורך 

במהלך  שתוכננו  יקטים   :2002פרו

אודם*  יער  יום: שמורת  י  נ ו חני ן  ושבילים, תכנו איכרים   .שוק 

כביש*  לאורך  נקודתיים  אתרים  ן  גונן: תכנו ן, גדות  גילבו תינה, נחל  ן  , עי
אנפה, דרבשיה  .תל 

י: בניאס*  תלו שביל  ון   .תכנ

גלבוע*  מיצפור : שמורת  ן  ו ברקןמערכת + תכנ בהר   .שבילים 

תנינים*  לאתר: נחל  כניסה  מערך  ון   .תכנ

בצת*  קשת: נחל  למערת  שביל נכים  ון   .תכנ

מזכרות: ציפורי*  חנות  שיפוץ  ון   .תכנ

אלפא*  הכניסה: בית  במערך  המחשה  ון   .תכנ

המים : מגידו*  למערכת  נגישות נכים  ן  לאתר+ תכנו  .המחשה 

חצור*  הכ: תל  ן  הארמו י  לקירו סככה  ן   .נעניתכנו

נפתלי*  מיצפור : קרן  ון  ן+ תכנ ו י  .חנ

ן*  ו עי שרותים : נחל  מבנה  ן  יום + תכנו ן  ו ייס(חני ו .חורשת  ( 

יום : החולה*  ן  ו חני ון  שבילים+ תכנ  .מערכת 

טל*  הרחצה: חורשת  במים באגם  וטיפול  הכלרה  מערכת  ון   .תכנ

ן*  צלמו ון : נחל  הלאומי+ תכנ בגן  ן  י עני בעלי  עם  גישור  פרויקט   .השלמת 

שערים*  כניסה: בית  מערך  ן   .תכנו

שגור *  גמל+ נחל  מיצפורים : הר  ן  שבילים+ תכנו  .מערכת 

בשנת  שבוצעו  גי  לו ארכיאו שימור   :2002עבודות 

תנינים*  הסכר: נחל   .שימור 

טבריה, כורסי*  פסיפסים�סוסיתא , חמת  שימור    . 

דן*  הכנעני: תל  השער   .שימור 

כלליות: מגידו*  שימור   .עבודות 

מניה*  כלליות: חרבת  שימור   .עבודות 

שאן*  כלליות: בית  שימור   .עבודות 

מבקרים  :קליטת 



 2002ג "ח רט"דו  

 33
 

כ מבקרים  בשנה  שנה  ב2.5 -מידי  איש  ן  ו לי מי הקהל 32 -  קולטי  האתרים   
ן צפו ז   .שבמחו

אלה שבאתרים  דן, בניאס: העיקריים  והחולה, יהודיה, גמלא, תל  טל  , חורשת 
שאן, קיסריה השלושה, בית  ומגידוציפור, גן   .י 

חשובים  מסדרונות  מספר  ובו  שונים  ארץ  חבלי  ן  בי מעבר  ור  באז ז נמצא  המחו
וצומח חיים  בעלי  למעבר  אלונים. ביותר  גוש  כדוגמת  אלו  הירדן , מעברים  ן  גאו

מנשה של , ורמת  ארוך  לטווח  גנטי  לקיום  הכרחיים  טבעיים  מסדרונות  וים  מהו
ות  .אוכלוסי

פארק , בנוסף גם  ז  המחו בשטחי  הפתוחים , הכרמלנכלל  השטחים  אחד 
השמורה  את  המהווה  וטבעית  מבחינה נופית  ישראל  במדינת  החשובים 

בארץ שהוכרזה  הראשונה  וספרית  במשא . הבי ז  המחו עסק  האחרונה  בתקופה 
הפארק גבולות  י  ו נ לשי בר, ומתן  פיתוח  שיתאפשר  הכפרים -כך  של  קיימא 

 .בכרמל

הקהל קולטי  באתרים  המטיילים  י  לטיפול נד, נוכח ריבו מיוחדת  הערכות  רשת 
המבקרים קהל  ונת  הלאומיים , והכו והגנים  הטבע  שמורות  ופיתוח  אחזקת 

המקצועית הממשק  תוכנית  פי  על   .ותפעולם 

קהל נוספים קולטי  אתרים  שלושה  של  פתיחה  אלה  ז קידם בימים  נחל : המחו
תנינים, עמוד ונחל  שניר   .פארק 

התוכן  :עולם 

החינוך וההסבר, פעולות  ובמיוחד הדרכה  שונים  יעד  לקהלי  מופנות  ה 
י נוער ובנ בעתיד. לתלמידים  ורחבו  שי ואלה  ימות  הקי וההסברה  החינוך  , פעולות 

הלאומיים ובגנים  הטבע  בשמורות  מקצועית  הדרכה  משותפות , כוללות  פעולות 
ציבור ומוסדות  ספר  בתי  שמירת , עם  ערכי  והנחלת  בהדרכה  חינוכיות  פעולות 

לילד, טבע וסביבה  ארציות , ומבוגרים, נוער, יםנוף  הסברה  פעולות  ן  ארגו
אחרים ומבצעים  הטבע  שמירת  שבוע  לערכי , במסגרת  הציבור  מודעות  הגברת 

הטבע ידיעות, שמירת  באמצעות  והמורשת  וסקירות , כתבות, הסביבה  ונות  ראי
והמקומית הארצית  ההמונית  התקשורת   .באמצעי 

והסברה  :חינוך 

ו המדינה  באוכלוסיית  הצפויות הגידול  הסכנות  את  מגבירים  המואץ  הפיתוח 
ים הלאומי ולגנים  הטבע  הטבע, לשמורות  המורשת , הנוף, לערכי 

מעמיקה. והארכיאולוגיה כבוד, הבנה  של  ויחס  יעיל  והתחשבות , חינוך  הגנה 
הטבע ובערכי  מבקר , בסביבה  וכל  תושב במדינה  כל  מצד  והמורשת  התרבות 

ערכ-בה  של  המשך קיומם  את  יבטיחו  אלה   .ים 

של  ותר  בי והמכריעים  החשובים  הטווח  ארוכי  מיעדיה  אולי  הם  והסברה  חינוך 
והגנים הטבע  הטבע. רשות  שמירת  תודעת  של  והרחבתה  העמקתה  , ללא 
והמורשת בישראל, הסביבה  הציבור  כלל  להיכשל , בקרב  הרשות  עבודת  צפויה 

הארוך  .בטווח 

אקולוגי  :תחום 

ומג שונים  מזמן נושאים  ן  צפו ז  לשמר מחו הבא  האקולוגי  הממשק  בעולם  ונים  ו
ייחודיים  גידול  בבתי  איתן(ולטפל  ים, נחלי  וכו, חוף  צורך ) 'אגמים  עם  בבד  בד 

והצומח החי  מצאי  על  הניתן  ככל  נתונים רבים   . לרכז 

ומחקרים  :סקרים 

ן נשרים דורסים:  סקר קינו ן  ו נ קי סקר  על נשרים, נערך  דגש   73 מתוך. תוך 
ון גוזלים27ו פרח, התחלות קינ כן נערכה.   ה, כמו  השנה  ו  ספירה , יתרביעז

של נשרים ארצית  ן נספרו. כוללת  צפו ז   . נשרים181 במחו
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צבאים נספרו :  ספירת  יששכר נספרו , צבאים 357בגולן  וברכס 1054ברמות   
שנים. 85נפתלי נספרו  מספר  זה  הנמשכת  הירידה  מגמת  מחקר , בעקבות  בוצע 

הירידה סיבות   . לברור 

האוכלוסייהמסק המכריע בירידת  הגורם  הם  הטורפים  כי  היא  המחקר  מן  . נה 
טורף  יחסי  לאיתור  יציבים  זוטופים   אי בדיקת  של  בתחום    -המחקר נמשך 

וטיפול .נטרף הטורפים  אוכלוסיית  לדילול  עניפה  פעולה  מתבצעת  במקביל   
הפתוחים בשטחים  פסדים  השלכת   .במניעת 

בגולןנמשך : זאבים י, ניטור  וגלבוערמות   .ששכר 

לוטרות החלה: סקר  עם  בשיתוף   .ט"התבצע 

ור הצפת אז בנושא : החולה  ז  המחו אנשי  די  י על  המתבצעים  המחקרים  נמשכים 
והעופות, הצומח  . הביומסה 

מסעדה: אלונים חורש ביער  דילול  י   . נמשך ניסו

צמחיםלאיתור מחקר תמציות  עם מבוצע:   בשיתוף  מירון  הר  בצומח   ל"מיג 
מחקר ני  ארצי,  נוספיםומכו מפרויקט   . כחלק 

דןסלמנדרות סקר בתל  קבוע:   במסלול  סדיר  באופן   .מתבצע 

עטלפיםסקר הטבעהתבצע:   להגנת  החברה  עם  בשיתוף   . בקיץ 

מינים ואישוש   :השבה 

כזיב בנחל  פרסי  כ: יחמור  כיום  לטבע100 -יש  משוחררים  פרטים  החלה .  
ומזרחה צפונה  כזיב  לנחל  מעבר  די המעקב . התפשטות  י על  אחריהם  נעשה 

ון גורי ובן  אביב  תל  אוניברסיטאות  מחקר בהנחיית   .תלמידת 

 :ממשק

גמר  לכלל  לשמורות3הגיעו  ממשק  תוכניות  טבע 40 -כ,   לשמורות  תכניות   
בהכנה לאומיים   .וגנים 

כ לאומיים25 -חודשו  וגנים  טבע  בשמורות  הסכמי רעייה   . 

הדוושלולי 3ו נחפר אוכלוסיות  לאישוש  חורף   .חיים-ת 

למים  ממשק  תוכנית  תמסח� )TOR(בהכנה  הנעמן,    .שמורות 

החולהינעש בעמק  עגורים  של  והאכלה  גירוש  של  מבוקרת  פעולה  הפרויקט . ת 
הרשות ן  בי פורה  פעולה  בשיתוף  היה  והחלה, המוצלח  והביא "החקלאים  ט 

נזק  החולה, למניעת  בעמק  עגורים  אלפי  כמה  השארת   .תוך 

לינעש מבוקרת  פעולה  דגיםת  מבריכות  של קורמורנים  שאן , גירוש  בית  בעמק 
החולה  .ובעמק 

יישום: החורש אדמוניות מחקר התחיל  י  האוכלוסי עהלאישוש  החורש י"  דילול   . 

יות ימו : השתלמו עפ8התקי זיות  מחו יות  השתלמו שנתית"  תוכנית   .י 

 מחוז המרכז

מרכז מחוז  יני   מאפי

מספר  ן  ו י: 1אפי אוכלוסי  הצפיפות 

ז מחו מרכז בתחום  ישראל 80% -כ מרוכזים  אוכלוסיית  מכלל  אחוזים  ומעובדה  
תחומים ן  ו במגו ז  המחו פעילות  מכלול  על  ההשלכות  ו נגזרות   . ז

ו מספר נגזרות  ן  ו אפי  :1משמעות 

לצרכי הן  זמינות  לקרקעות  ודרישה  אדירים  פיתוח  והןילחצי  י  ו נ בי  ילצרכי  
י לאוכלוסי הנדרשות  גבוה,מסילות רכבת, כבישים (התשתיות  מתח  י  ו , מים,  קו
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פסולת  .)סילוק 
י אוכלוסי של  גדולה  י (הסמיכות  וסיכו ן  וגנים)סיכו לשמורות   . 

ב רבה  וגניםפגיעה  ואינטנסיביתשמורות  קרובה  נוכחות  בגלל  של   .אוכלוסייה  
של  ומטרדים  בר נזקים  מחייתחיות  ור  ז אדםבאי  . 

משמעותיות ירוקות  בריאות  ן, צורך  תכנו מוסדות  מול   .עבודה 

גידול בתי  וקיטוע   הרס 
קק יערות  עם  הקהל  לב  על  ואטרקציות רבות"תחרות  והעסקיל  י  נ העירו במגזר   . 

רב קהל  עם  חיכוך  תוך  ופקוח  אכיפה   .אינטנסיביות 

מספר  יני: 2אפיון   פיסייםם מאפי

גדולים שמורים  שטחים  יהודה (מעט  ים קטנים שטחלצד ) חולות, ירקון, הרי 
שמורותרבים בהם  קטנות   של   דונם1-5   . 

שרובו חוף  העירוניים, שטח  הקטעים  ושמורות, ללא   .גנים 
פולשים חיים  ובעלי  צמחים  ני  האדםמי פעילות  את  וים  המלו  . 

ו מספר נגזרות  ן  ו אפי  :2משמעות 

הן  קטנים  לאומיים  וגנים  טבע  שמורות  ממשק  עם  קשה   יבהיבטהתמודדות 
השטח וניהול  אכיפה  ממשק  בהיבטי  והן  לוגי  ו בי  .ממשק 

השיטה ממש ובראשם  פולשים  מינים  של  בר הכחלחלהק  צמחי  ני  מי הדוחקת   
נוספים, מקומיים רבים  .ומינים 

מספ גיאופוליטים: 3 ראפיון   נתונים 

התפר לקו  בסמיכות  ז  המחו של   .השתרעותו 
בירושלים מרכזיים  שטחים  על  העתיקהאחריות  העיר  אגן  את  הכוללים   . 

מרכז ז  מחו לעבודת  אופרטיביות  יות   משמעו

ושמורותכרזת ה   � גנים 

וקידום  טבע איתור  ושמורות  לאומיים  גנים  זיות 5 -בהכרזות  מחו ועדות   50 -וכ 
מקומיות מכלול . ועדות  על  ז  המחו של  המרכזית  ההתמודדות  זירת  למעשה  זוהי 

ו  .עובדי

ושמורותפיתוח    � גנים 

ואטרקציה ן  י עני להוסיף  כדי  הקיים  בכפוף הרחבת  מבקרים  מספרי  הגדלת  תוך   
האתרים של  הנשיאה   .לכשר 

קהל לחצי נשיאת  לפזר  כדי  חדשים  אתרים  ורים  ,פיתוח  לאז הקהל  תנועת  ניתוב 
להכרזותפחות רגישים  ן  תכנו ועדות  תמיכת   ולקבל 

על  ושמורותהגנה  אינטנסיבית� גנים  אכיפה  פעילות  קשרים , הסברה, חינוך,  
הקהילה מתנדבים, עם   .גיוס 

החינוך�חינוך  מערכת  נקודתיות, משפחות,    אוכלוסיות 

מחליטנים�הסברה  ספציפים ,   ים(נושאים  בר, צבי  חיות                  , )השבת 
י                ייחודי  קהל רחב, םקהלים 

ירוקות  שוטף, הכרזה�ריאות  ותיחזוק  יים שמירה  המצו שטחים פתוחים  של   
מבקרים             בלחץ  של   .כבד 

ושמורות לניהו   �"קהלקולטי  "גנים 

בקליטה וקשרי קהילה, התמחות  חינוך  בפעילות  ניצול , אינטנסיביות 
הכלכלי הקהל, הפוטנציאל  למשיכת  ערכיים  אירועים  והפקת  וקית  ו שי  פעילות 

מינים  מגוון  על   �שמירה 

ואכיפה שמירה   פעילות 
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בתי גידול  חורף(טיפוח   )חולות, כורכרים, בריכות 

י והבני מימשקיישום  תוכניות    

קיימא�תשתיות  בר  פיתוח  על  שמירה  תוך  ופרטיות  ממלכתיות  בתוכניות  טיפול    
העבודות ביצוע  כדי  תוך  הפגיעה   .ומזעור 

חקלאו בענזקי  ומטרדי  מידע� ח"ת  העברת  תוך ,   לחקלאים  ותמיכה  סיוע 
הבר חיות  על  על שמירה  בדגש  לאוכלוסיית לדילו  י  מרכז כמזיק  אפור  עורב   

חקלאות ונזקי  הבר  ב. חיות  בעטיפול  כדי "מטרדי  תוך  האוכלוסייה  בקרב  ח 
 .הסברה

סטאטוטורי וקידום  איזורי   תכנון 

ו 5 הוכרז לאומים  גנים   :2002שנת ב 

פתוח"ג ן  ירקו  .ל 

השורק"ג שפך   .ל 

ור"ג מז מוזלאום   .ל 

גזר"ג תל   .ל 

עטאב"ג בית   .ל 

שנת 2 במהלך  הופקדו  תוכניות  תוקף6 -ו, 2002  למתן  אושרו  תוכניות    . 

הטיפול  בולטתבמהלך  ורי  ז אי ן  מנהל בתכנו מול  הרשאה  בהסכמי  הצלחה  אי    
ישראל  .מקרקעי 

ואכיפה  פיקוח 

מעל  ו  הי השנה  מנושאי 250במהלך  הנובעים  אירועים  ללא  אכיפה  אירועי   
סביבה אזהרות47נרשמו . איכות  משפט98,   ברירות  תיקים109נפתחו ,    . 

והסברה, הדרכה קהילה    קשרי 

פועלים  ז  הדרכ3במחו י  מרכז יםדים "מהה   ן: מרחבי והשרו ן  הירקו ור  ור , איז איז
ירושלים זור  ואי והשפלה  יהודה  הדרכה. הרי  ימי  מאות  ימו  התקי השנה  , במהלך 

ורובם  השונות  הרשות  יחידות  בהזמנת  חיצוניים) 517(מיעוטם  גורמים  . בהזמנת 
הפעילו "המה הסביבהתקייטנוגם דים  לאיכות  המשרד  בשיתוף  ירוקות   . 

ההדרכה י  אדםמרכז בכוח  ממחסור  וסובלים  עצמם  לבסס  מנסים  פוטנציאל .  
נגישות  לאור  ממימוש  ההדרכה רחוק  י  מרכז של  והכלכלית  הערכית  הפעילות 

תלמידים אלפי  ומאות  סמוכים  תושבים  ני  ו למילי  .האתרים 

קהילות "המה עם  ופעילות  המחוזית  ההסברה  בפעילות  חשוב  חלק  לוקחים  דים 
 .סמוכות

המרכזיים יקטים  היוהפרו  : 

פלמ יר  ו האו חיל  ופיתוח �חים "בסיס  ערכי  שטח  שימור  סביב  משותפת  פעילות   
בו המתגוררים  והאזרחים  הבסיס  י  ילי חי עבור  חינוכית  , הפעילות. פעילות 
הסביבה לאיכות  המשרד  של  מרכז  ז  מחו בשיתוף  חלק , שנעשתה  וותה  הי

הסביבה לאיכות  השר  בפרס  הבסיס  לזכיית   .מהסיבות 

שמורת נח ץ  עאימו פולג  פולג "ל  שכונת רמת  תושבי �י  שבו  מרתק  פרויקט   
ן ו חז להגדיר  כדי  המדוכה  על  ישבו  הרשות  ואנשי  יעדים, השכונה  ו מצאו , מטרות 

בשכונה שונות  אוכלוסיות  לשלב  מעשי . דרכים  לשלב  להיכנס  אמור  הפרויקט 
לאיכות . 2003בשנת  המשרד  של  מרכז  ז  מחו וע  בסי הייתה  הפעילות  כאן  גם 
 .הסביבה
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השרון�" החממיקה" חוף  לאומי  גן  את  מאמץ  שפיים  הפעילות .  נוער  במסגרת 
האתר את  הנוער  י  בנ הכירו  היום  עד  אותו, המתמשכת  למתקני , טיפחו  הוסיפו 

תחזוקה, הנופש פעילות  י , מבצעים  לבנ האתר  כי  כמדרי ומשמשים  ופיקוח  ן   ו ניקי
אחרים  .נוער 

הדסה חולים  בית  כרםעובדי  ן  עי שטח�   אימצו  יהודה  הרי  לאומי  בגן  , ים 
ובתחזוקה ן  ו בניקי  .מסייעים 

בט בשיתוף  נוספות נעשו  יות  גת"פעילו קריית  ואינטל   .ר ניצנים 

ע הופקו  ההסברה  פתוחים "בתחום  לשטחים  דפדפות  י  ז המחו ההסברה  צוות  י 
פלמ ועוד, חים"בבסיס  מידרס  מידע בחגים, חירבת  דוכן  בכנסים , הופעלו 

עירוניים   .ועוד" וקיםיר"ובאירועים 

 פיתוח

הרשות2002 -ב  של  תקציבית  עצירה  למרות  נרחבות ,   פיתוח  פעולות  נעשו 
חו תקציבי  על  בעיקר   .ץשנשענו 

הפיתוח  :ביצוע  

לאומי  שורקגן  נחל   :שפך 
כ  של  בהיקף  1עבודות  ש6. ן  ו מילי ורשות "  הסביבה  לאיכות  המשרד  מתקציבי  ח 

לכיש  ז  שורק-הניקו כוללות .   הנחלהכשר: העבודות  אפיק  של  נרחבות  , ות 
הצנחנים בחורשת  לפיקניק  ומוקד  וחניות   .שבילים 

לאומי  גזרגן   :תל 
בהיקף  כללי  ון  ש100,000תכנ כ  "  של  בהיקף  שימור  עבודות  וביצוע  100,000ח 

ש-. ע"  העתיקות"ח  רשות   .י 

לאומי  מזור םמזוליאוגן  מכביש -  גישה  דרך  הכשרת   444. 

לאומי  אלכסנדר גן  עבוד-נחל  חר  במרחב  פיתוח  בהיקף בתות  סמארה   
ש-.250,000  .ח" 

בתקציבי  הכנסות האוצר משרד עבודות  מניבות  תשתיות  אלטובת   -' שלב 
אפק ן, פארק  גוברי חמד , בית  ן  כללי  עי 1בהיקף  ש-.6. ן  ו מילי  .ח" 

ירקון לאומי  הקמח  : גן  רבאח טחנת  כ -אבו  של  בהיקף  הקמח  טחנת  שיקום   
ש-.620,000  .ח" 

לאומ ן י גן  כביש-אשקלו מחסומי  כ ,   של  בהיקף  גן  ש-.160,000ריהוט   .ח" 

פולג, מדרס פורה, שער  עצמי-בתרונות רוחמה , שמורת  בביצוע   . 

תכנון  :עבודות 
האוצר .    א משרד  של  הכנסות  מניבות  תשתיות  הזהב("פרויקט  הכנת - ")קרן   

ן תוכניות  גוברי חמד, אפק, לבית  ן   .עי
הנטיפים- מוגבליםהנגשת .     ב למערת  תוכניות  הכנת  ינאי,   ן, בית  גוברי , בית 

ן חמד, אשקלו ן   .אפק, עי
אופניים-ירקון .     ג שביל  אב,   תכנית   .השלמת 
מחוזהעברת .     ד אמשרד  לפארק  עינת  מקיבות  מרכז  תיקי -פק   והכנת  ון  תכנ  

 .מכרז

וקהילה קהל   תחום 

במי2002שנת  שהשפיע  מעורער  ן  ביטחו כשנת  ינה  התאפי התיירות  שוק  על  . וחד 
זאת מעל 2002בשנת , למרות  ביקרו  שבתשלום 620,000  באתרים  לקוחות   

הפתוחים(במרכז  באתרים  דומה  לפחות  כמות  לשנת , )ועוד  דומה  ו רמה   . 2001ז

כ"סה ן  אשקלו  

בית 

ן גוברי  

מערת 

הנטיפים דוד  ר  עי קסטל חמד  ן  עי ן ירקו ניה  לו אפו נאי  י בית  שנה  
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623923 57749 78376 97535 124 16964 76312 141472 11018 144373 2002

625881  57895 106640 131605   23672 62690 119153 0  124226 2001

 

 :הערות
של * ן  האחרו ן  ברבעו לפעול  החל  אפולוניה  לאומי    .2002גן 

י* חומות  סובב  לאומי  מלאה�ם "גן  בצורה  בתשלום  פועל  לא  ן  י עדי דוד   עיר    

א באתרים  כההכנסות  הן  ן 6.7 -ילו   ו מלי  ₪ . 

ש כך   על  מצביע  הנתונים   : ניתוח 

לשנת  ביחס  הביקורים  כל  בסך  ירידה  ן   !2001אי

ב משמעותית  ירידה  ן  המבקריםאי  .מספר 

של  ל11%ירידה  ביחס  ן, 2000 -  אשקלו י  בניכו הירידה , אך  ירושלים  ו אפולוניה 
ותר  י  )21%(גדולה 

ל ביחס  באפק 2001 -עליות  באתרים  חמד ,)47%(  ן  עי  )22%( 

ל ביחס  משמעותיות   הנטיפים : 2001 -ירידות  ן , )26%(מערת  גוברי  )27%(בית 

מבקרים מספר  על  ששמרו  ן: אתרים  ן, אשקלו הירקו  , מקורות 

בגלל  מבקרים  אלפי  במאות  ותר  י גדולים  בפועל  שהנתונים  ן  בחשבו לקחת  יש 
י חני ובמחיר  מקומיים  רגל  להולכי  ן  באשקלו תשלום  ללא  קושי כניסות  עם  ה 

ינאי ובית  ן  באשקלו  .בספירה 
 

 מיגזרים
ירים  כ�תי של  ירידה  ל57% (24,000 -  ביחס   - 2001) ל76%  ביחס   - 2000(. 

יים   ב�מנו גידול  ל38% (8% -  ביחס   - 2000(. 

 :הערות
מלאה*      בצורה  לפעול  החל  ן  אשקלו לאומי  השירות , גן  שיפור  על  דגש  תוך 
רבות, למבקר השקעות  נדרשות  ירות אך  התי ובתחום  הנופש  בתחום   

 .הארכיאולוגית

באוקטובר*      בתשלום  לפעול  החל  אפולניה  לאומי  המבקרים . גן  של  המשוב 
ובי חי ו  נ הי  .ביותר  באתר 

אפק בפארק  תשתיות  שופרו  ללקוחות  השירות  ובבית , כשיפור  חמד  ן  בעי
אירועים. גוברין תשתית  פרויקט  במסגרת  ן נוספות  תיכנו עבודות  בגנים קודמו   

גוברין הרשות, בית  הכנסות  הגדלת  לצורך  חמד  ן  ועי ון , ירקון  תיכנ גם  וכך 
בית  הלאומיים  והגנים  הנטיפים  מערת  בשמורת  הנגשת נכים  פרויקט  במסגרת 

ן, גוברין ן, ירקו חמד, אשקלו ן  ועי ינאי  בית  וע . חוף  בסי יבוצעו  העבודות  רוב 
שנת  במהלך  לאומי  לביטוח   .2003המוסד 

ה2002בשנת  ההכנסות  הגדלת  על  דגש  האתר . ושם  מוצרי  יות  חנו כך  לשם 
ע מופעלות  להיות  החלו  הנטיפים  ומערת  ן  גוברי הרשות"בבית  חמד . י  ן  בעי

מ למעלה  באופן 50 -נרשמו  התשתיות ניכרו  שיפור  ותוצאות   ליליות  הפעלות   
ידי  . מי

 ניטור, סקרים, מחקרים

טבע שמורות   ממשק 

ה לשמורות  ממשק  תכניות  פולגהושלמו  שורק, טבע נחל  ן, נחל  אהרו . וביתן 
ן גיבתו עינות  לשמורת  אתר  תיק  השלמת  הוחל . מתעכבת  השנה  במהלך 
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מלבינה  שיטה  הטבע  לשמורות  אתר  תיקי  על  וחולות נצנים-בעבודה  אשדוד    .
ן בשרו קטנות  לשמורות  אתר  תיקי  הכנת  על  עבודה  החלה  יצחק: כן  תל , תל 

דרום ו, הדסים, יצחק  ן  צפו פולגחרוצים  חוברת .  שער  הוכנה  השנה  במהלך 
באפריל  עדולם  בשמורת  שבוצע  האקולוגי  המחנה  ממצאי  את   .2001המסכמת 

ן ו צי בני  בשמורת  הפתוח  עבודות  על, במסגרת  הממשק -המתבצעת  תכנית  פי 
באש , לשמורה עלתה  השמורה  וכל  תקלה  לי (ארעה  ו השריפה ). 2002י בעקבות 

להערכת סיורים  מספר  בשמורה  ולצומחנערכו  לחי  תכנית ,  נזקים  ונקבעה 
הצומח התאוששות  לבדיקת  ראשונית   .מעקב 

הכחדה בסכנת   מינים 

חיים  בעלי 

רךצ אלכסנדר : ב  נחל  בגדות  ן  המי רביית  ולעידוד  לטפוח  פעולות  נמשכו 
הרבייה פעילות  אחר  לעקוב  שמטרתה  מחקר  תכנית  בחלקה  על , ובוצעה  בדגש 

הטורפים, הטלות נזקי  את  הרךהמ, ולצמצם  הצב  ני  את קי השאר. שמידים  ן  , בי
עליית  את  שהגבילה  הסבוכה  מהצמחיה  הנחל  בגדות  קצרים  קטעים  נחשפו 

להטלה אותרו . הנקבות  העונה  על 21,  קינים24במהלך  לחווה  הועתקו  מתוכם   
הנחל ו , גדת  ז בעונה  בקעו  צבונים310ומהם  פרטים .   של  ביותר  הגבוה  המספר 

הצב בגשר  שנספרו  הרך  הצב  כשל  על  עמד   .45 -ים 
צבי: ים-צבי רביית  לעידוד  ממשק  ץ -תכנית  בקי גם  נמשכה  בעונת . 2002הים 

הקינים  לחוות  והועתקו  אותרו  צב53ההטלה  של  ו- קינים  חום  של 10-ים   קינים 
ירוק-צב לים . ים  שולחו  העונה  ו3,381במהלך  חומים  צבונים  צבונים 976-   

 .ירוקים

צ להצלת  הארצי  המרכז  של  השנה-ביפעילותו  הורחבה  רבייה , ים  ן  גרעי והוקם 
ירוק-לצב שבעונה15שכלל , ים  האחרונות  ההטלות  משתי  אחת  מכל  צבונים    ,
פרטים30כ "סה יועברו.   אלה  ני, פרטים  גידול ראשו שלב  ברכות , לאחר  אל 

והטלה מינית  לבגרות  עד  יוחזקו  שם  ים  מי  עם   .עפר 

בעלי  חיים-ממשק 

חוגל של  סדירות  ספירות  החוףנמשכות  במשור  קבועים  במסלולים  ותנים  , ות 
יהודה ובהרי  משמעותית . בשפלה  עלייה  על  מצביעים  החוגלות  ספירת  ממצאי 

בישראל, במספרן זה  ן  מי של  יד  הצי הפסקת   .עקב 

הדרומי החוף  מישור  בחולות  צבאים  של  ספירה  מתקיימת  שנה  ו, מידי   ןבניסי
י האוכלוסי בגודל  יים  שינו על  לפתו, הלעמוד  האדם, חבתגובה  ולפעילות  י  נו . לבי

י2002בשנת  נ ו י בחודש  הספירה  בוצעה  לשנים ,   ביחס  ותר  י מאוחר  חודשיים 
מילואים, קודמות לשרות  הסופרים  מרבית  גיוס  השנה . עקב  בוצעה  הספירה 

חזרות ו156בהן נספרו , בשתי  פרטים135-  הפרטים .   במספר  ירידה  מסתמנת 
הדרומ החוף  מישור  בחולות  ישראלי  צבי  האחרונותשל  בשנים  היא. י  ו  ז , ירידה 

הנראה העומדים , ככל  הפתוחים  השטחים  וצמצום  הפתוח  המשך  תוצאת 
ור באז הצבאים  של   .לרשותם 

העורב 2002שנת  אוכלוסיית  לצמצום  טפול  החל  מאז  השלישית  השנה  היא   
ובשפלה הדרומי  החוף  במשור  וגידול . האפור  בחקלאות  מזיק  הוא  האפור  העורב 

ותיו ברבאוכלוסי חיות  של  אחרים  מינים  על  איום  מהווה  זוחלים,   ו עופות  . בעיקר 
כ הושמדו  הטפול  העורב 2670-במסגרת  נזקי  בעוצמת  הקלה  והורגשה  עורבים   

י, לחקלאות והחמני האבטיח  בגידולי   .הבעיקר 

 

 ש"מחוז איו

 כללי
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שמירת הירידה -פעילות  ומן  י  נ הביטחו המצב  מן  מאד  הושפעה  והמורשת  הטבע 
בתיי הנכנסתהחדה   .רות 

למצב מתמדת  התאמה  תוך  הפיקוח  בעבודת  ו  המשכנ ן  הביטחו בעיות  . למרות 
נרכשו  אלה  כלי2בחודשים  י-  גנ ממו מיקרו10, ירי-רכב  אקדחים10, גליל- רובי    ,

יחודיים י ואימונים  מטווחים  אתרים, נערכו  גנו   .מו

באתרים  והפיתוח  ן  ו התכנ פעילות  פרת�נמשכה  וקומראן,  נחל  הטבילה  . אתר 
סודא אבו  ביער  היערן  בית  פיתוח  וסככת, הושלם  תצפית  אתר  הקמת  ו  ימנ צל -סי

ור מכו ן, במצפה  חריטו בנחל  ומבואה  אום ריחן  ביער  היקפית   .דרך 

המקצועי בתחום  היחידה  פעילות  שאת  ביתר  סקר : נמשכה  עבודות  נערכו 
ו, ומחקר אי טבע  על  רב  מידע   .ש"נאסף 

חפירות  סמואל נערכו  ובנבי  ממצאיםבקומראן  ונתגלו   .ארכיאולוגיות 

עובדים ומפגשי  יות  השתלמו לקיים  ו  של . המשכנ השתלמות  ור  סי התקיים 
בנגב  .היחידה 

הקשיים מערך , למרות  ולהפעיל  הרחב  הציבור  עם  הקשר  את  להדק  הצלחנו 
 .הדרכה

העבודות  מן  כתוצאה  שנגרמו  ובנוף  בטבע  פגיעות  לצמצום  פועלים  ואנו  נערכנו 
התפר  .בקו 

יומבקרים באתרי   :ש" 

כ "סה
 מבקרים

מספר 
ירים  תי

מספר 
 ישראלים

האתר  שם 

לאומי  2,719 691 3,410 גן 
ן ו  הרודי

28,000 21 לאומי  7,000 000, גן 
 קומראן

41 ,486 --- 41 לאומי  486, גן 
 סמואל-נבי

11 ,925 100 11 טבע -שמורת 825,
ינות  צוקים-עי

טבע -שמורת 5,450 --- 5,450
 פרת-עין

90,265 21 כ "סה 68,480 791,
 מבקרים

 

 

והסברה  :חינוך 

 הפעילות כמות
האזרחי 65  :המנהל 

המנהל  גורמי  עם  ורים  וסי פגישות 
 :האזרחי

האזרחי המנהל  מול   :פעילות 
רשות  65 גורמי  עם  ורים  וסי פגישות 

והגנים  הטבע 
 

42 
15 

8 

 :ל"צה
צה גורמי  עם  ורים  וסי  :ל"פגישות 

צה ליחידות   :ל"הרצאות 
תר על  צהפיקוח  לי   :ל"גי
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ץ 154 חו גורמי  עם  ורים  וסי  פגישות 
 

הפתוחים בשטחים   :פיתוח 

 תחום שנתיתחצי בקרה 
וסככה תצפית  אתר  ור .הוקמו  מכו  .מצפה 

קהל קליטת  מערך  ון  תכנ קלט .הושלם  ן   .עי
בוצעה היקפית  ן. דרך  התכנו . נמשך 

ב  .2003-יבוצע 
 .אום ריחן

מבנים פיתוח  ואתר , המשך  חניות 
ב. פיקניק עבודות   .2003-גמר 

פרת ן   .עי

היערן בית  פיתוח   5הוצבו . הושלם 
 .שולחנות

סודה אבו   .יער 

ינות .בוצע לעי מקליה  מים   צוקים-קו 
ון תכנ ב. הושלם  כביר .2003-יבוצע   .הר 

לבחירת קבלן מכרז  יבוצע . התקיים 
 .2003-ב

 .תלכיד-פיראן

א שלב  חניה�' הושלם  תמך,   , קירות 
לפרגולה  .הכנה 

חריטוןנח  .ל 

אש י  לכיבו מים  קו  דולב .הושלם   .נחל 
 

שמורותס  :ימון 

הוצבו "סה ן 33כ  ושומרו יהודה  ברחבי  שמורה  גבול  ן  סימו  .עמודי 

הוצבו "סה בשמורות 31כ  הפתוחים, שלטים  ובשטחים   .בגנים 

בבע  :ח"טיפול 

 ח"בע 
יבז 10 מצו   

עיטי 3  עקב 
 צבי 4
 סמור 1
 אוח 7
 דלק 2
אדום 2  בז 
 כוס 2
 חוחית 16
ן 1  ירקו

הכלבת מחלת   :מניעת 
 ח"בע כמות
משוטטים 160  כלבים 

 תנים 43
 שועלים 27

 כ"סה 230
 

 :מקצועי
העבודה כמות  סוג 

 
40 
58 

 תצפיות
בע מרוכז"תצפיות   :ח 

כז מרו צומח   :תצפיות 
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שמורה 2  :תיקי 
ממשק 2  :תיקי 
יות 7  :השתלמו
 
3 
1 
6 
5 
3 

ומחקרים  סקרים 
  :עופות
וטי  :אקו
 :צומח

 :מכרסמים
ונקים  :י

האכלה 17 בתחנות  פגרים   :השלכות 
 
1 
1 

 דפדפות
דרגה  :דפדפת נחל 
פרת  :דפדפת נחל 

אקולוגי 1  :מחנה 
 

חוק   אכיפת 
הפעילות תלונות/ אירועים ' מס  סוג 
תאילנדים 25  :ביקורות 

 :הרעלות 2
חוקי 5 בלתי  בצייד   :טיפול 

ן 130 ו הניקי  :חוק 
נו 26 עדריםפי משמורותי   :טבע- 
תשתית 165 תכניות   :בדיקת 

 
הקשה י  נ הביטחו המצב  בכל , למרות  פיקוח  מבצעי  שגרת  מקיימת  היחידה 

ליליים, התחומים ציד  פיקוח  מבצעי  ן . למעט  בצפו שבוצעו  צייד  בפיקוחי 
ידים צי נראו  לא  ן  השומרו ובמזרח  בשליטה . הבקעה  שנמצאים  ורים  יד באז הצי

ב מאד  פחת  הביטחוניישראלית  המצב   .עקבות 
 

שרפות ומניעת   :בטיחות 
הפעילות כמות  סוג 
בשריפות 10  :טיפול 
שבילים 1 ובטיחות  ן   :סימו

 
 
 
 
 
 

תשתיות  :פיקוח 
קציר�שקד   . 

 .5כביש 
 .45כביש 

דרום אריאל   .עוקף 
 .90כביש 

לאפרת הצפונית  הכניסה   .כביש 
דהריה עוקף   .כביש 

המזרחית הטבעת   .כביש 
העלייה   .דרגות-למצוקיכביש 

ייטב   . נערן�כביש 
מערב יעבד  עוקף   .כביש 

 כבישים
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פדואל  זהב�צומת  עלי   . 
 .3כביש 

כביש  חרמיה� 60שיפור  ואדי   . 
מס  .1' כביש 
קידר  .כביש 
אל  .זעים-מחלף 

ג לסנט  גישה   .'ורג'כביש 
 .446כביש 

זעתרה  .עוקף 
ן-זיף  .מעו

ז  עו ן�מגדל  ו עצי כפר   . 
באבו  היערן  לבית  מים   .סודאקו 

קנה ואדי  מחברים  וים  קו ייקט   .פרו
אוג נחל  וב  בי  .קו 

וביוב מים  י  ו  קו

ליבנה�שימעה   . 
ספיר  ביתר�אבן   . 

אדומים"תחמ מישור   .ש 
קנה נוף   .לחוות 

קו161 ן"  מודיעי  .עטרות-א 
כביש  ואי  תו לאורך  ן  ו עלי מתח  קו 

ן שומרו  .חוצה 
רחבעם למעלה  חשמל   .קו 

ד לתקוע  חשמל   .'קו 
חשמל קומרא שלם�ן קו  מצפה   . 

אריאל "מ פתח�ע   .תקווה- 
יצחק משואות  חשמל   .קו 

חשמל י  ו  קו

אל�סאלם   .עקבה- 
בת�עקבה -אל  .חפר- 
ן�עקבה -אל קפי  . 
ן  .זיתא-קפי

חפר�עתיל  בת   . 
ן  .סלעית-פרעו

ן�סלעית  צפו קלקיליה   . 
כרם  ן�טול  צפו קלקיליה   . 

ירושלים  .עוטף 
מנשה אלפי   .עוטף 

א-סאלם  .טייבה-חירבת 
 .תייסיר-גלבוע-לםסא

 .יוס'ג-אלקנה

התפר  קו 

חקלאות  :נזקי 
המזיק לפי   התפלגות נזקים 

 המזיק אירועים' מס
כלבים , שועלים, תנים, זאבים 8

ונמיות  משוטטים 
בר 9 ירי   חז
 צבאים 2
, בולבולים, עורבנים: יםציפור 5

 טריסטרמיות
וחולדות 4  דורבנים 

מס"סה 28  אירועים' כ 
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לפי  הטיפולהתפלגות   סוג 
 אמצעי כ"סה
 :צייד 18

גז 5  :תותח 
 :גידור 5

 :כלבים ---
ערפל 1  :רשת 

ו ---  :רדי
דוחים ---  :חומרים 

 
חקלאות  בנזקי  טיפול  למטרות  השנים �צייד  בין  השוואה   1999-2001 

 ח"בע 2002 2001 2000
בר 20 19 7 יר   :חז
 :דורבן --- --- 11
 :תן 84 32 63

 :שועל 9 16 6
משוטט 95 14 34  :כלב 

ונים --- 35 750  :י
 

הדרכה  ובקעה"מרכז   ":הר 

שנתית חצי   תחום  בקרה 
הדרכה7הוכנו  מסלולי  ינות:   ארץ , צוקים-עי

ונבי הדרכה . סמואל-המנזרים  תכנית  הושלמה 
 .בקומראן

מסלול  :תיקי 

סדנאות  
 :והפעלות

המדריכים5בוצעו  לצוות  יות  השתלמו  8בוצעו .  
מש להדרכותגיחות   .וב 

הדרכה  :צוות 

עם "שת  פ 
חוץ  :גורמי 

י קרנ בישוב  הדרכות  ן-בוצעו  הדרכות . שומרו בוצעו 
בשערי ילדים  י  , מנשה-אלפי, אורנית, תקווה-בגנ

י ן-קרנ משפחות . שומרו חוג  להקמת  ן  ו ניסי נעשה 
במעלה יות-מטיילים  לעלו בש  והופסק   .אפריים 

 :תוהדרכ

ל הדרכה  תכנית  הדר40-הושלמה  ימי  לקייטנות   כה 
והופעלו 56בוצעו . בשומרון בקייטנות  הדרכות   2 

ירוקים  .גנים 

ילדים  :הדרכת 

שמירת בשערי-חוג   :גיםוח .תקווה-טבע 
למינציה ומכשיר   צבעונית  מדפסת  עזר  .נרכשו  ציוד 

 :להדרכות
 

ון הרודי לאומי   :גן 
חציבקרה שנתית   תחום  

ואחזקה  פיתוח 
קליטת  מערך  הקמת 

ע יות  וחנו פ "קהל 
 :תכנית

באתר  מתבצעות  ני  הביטחו המצב  עקב 
תחזו בלבדעבודות  שוטפת   .קה 

ור , חפירה ושחז שימור 
ן  תחתו ן  ו די בהרו

ון  :ועלי
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ובטיחות ן   ביטחו
האתר אבטחת   :תכנית 

ווק ושי  הסברה 
דפדפת  :הפקת 
יות  :השתלמו

 

חדש  :משרד 
דרדור180נאספו  אבני   . 

צומח חתכי   .נעשו 
 :מקצועי

של בוצ בהיקף  תחזוקה  עבודת  ימים5עה  חשמל .  מערכת   :שיקום 
 

קומראן לאומי   :גן 
 תחום  שנתיתחצי בקרה 

שימור חלקית: המשך   . בוצע 
הקופה ור  לאז צנרת   .בוצע: שיקום 

תצפית מגדל  והחלפת  לשיפוץ  חומר   .נרכש 

 :אחזקה

ן פטישו  :רכישות .נרכש 
צל סככות  ון   .תכנ

לתכנית בסיסים   .הוקמו 
ש לסככותהוקם   .לד 
צל3הוקמו  סככות   . 

האתר  :הצללת 

ע ארכיאולוגיות  חפירות  קמ"ביצוע  ט "י 
 .ארכיאולוגיה

ע חפירה  פרופ"בוצעה  אשל' י   .חנן 
ע חפירה  פנסילבניה"בוצעה  ניברסיטת  או  .י 

הידע  העמקת 
 :הארכיאולוגי

לישראלים ווק  שי תכנית  והסברה .הוכנה  ווק   :שי
שביל נכים100בוצעו  מטרים   . 

לנכיםהו שיוט  תכנית   .כנה 
לדוגמא שלט   .נבנה 

ע לאומי"אושר  וביטוח  פיתוח  אגף   .י 
מן  עגלות נכים  ליציאת  חדש  שער  הוכשר 

 .האתר

שביל נכים  :הכשרת 

 
סבסטיה לאומי   :גן 

למבקרים האתר נסגר  ני  הביטחו המצב   .עקב 
סמואל נבי  לאומי   :גן 

חציבקרה שנתית   תחום  
וחפירה ע: שימור  קמ"בביצוע   ט"י 
 .ארכיאולוגיה

 :פיתוח

מבקרים תכנית: מסלול   . הוכנה 
ונה6הוצבו  הכו שלטי   . 

 :בטיחות

אש י  כיבו מערך   2בוצעו : הקמת 
 .הידרנטים

אש י   :כיבו

אחזקה ואיש  יבוצע : קליטת קופאי 
החוזה על  החתימה   .לאחר 

אנוש  :משאבי 

הגהה, בוצעה: דפדפת ווק .לקראת  ושי  :הסברה 
אתר .בביצוע  :תיק 

בירדןאתר הטבילה   : 
שנתית  תחום בקרה 

הטבילה במקום  עבודות  בוצע : סיום 
אבן+ מדרגות  י   .ציפו

אנרגיה  מרכז  הוקמו : מבנים+ ביצוע 

 :פיתוח
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מבנים2  . 
גנרטור  הוצב 

דפדפת הכנת  טיוטה: גמר  והסברה .הוכנה  ווק   :שי
מבקרים  לקליטת  האתר  והכנת  ון  תכנ

תשס� פסח  קליטת : ב"  התבצעה 
 .מבקרים

קהלקל  :יטת 

 
 :צוקים-עיינות טבע-שמורת

שנתית  תחום  בקרה 
ארכיאולוגי הסתיימה: אתר   . החפירה 
הכניסה מבנה : מתחם  פנים  שיפור  בוצע 

 .הקופה

ואחזקה  :פיתוח 

ורית אז חשמל  למערכת  חיבור  הוגשה . הוזמן 
חשמל  .תכנית 

 :אנרגיה

ק3.5בוצע  מים"  קו  לשמורה .מ  מים   :קו 
אחת: הוחלפו ו6, אסלה  הדחות  מיכלי   -10 
 .ברזים

 :אחזקה

 .בוצע: מקדחה
עבודה שוטף: כלי   .בביצוע 

 :רכישות

הסבר דפדפת   :הסברה . בהכנה: הפקת 
ים חלק : המלח-פסטיבל  היה  האתר 
במסגרת . מהפסטיבל ווק  שי תכנית 
 .הפסטיבל

מועצה"שת  :פ 

 
עין-שמורת  :פרת-טבע 

שנתית  תחום  בקרה 
תשתיות  מבני   .ותמערכ+ הושלמו 
תשתיות י  כיסו  .הושלם 

השירות דרך  של  שיקום   .בוצע 
הביקורת תאי  של  צביעה   .תבוצע 

כולל  הנחל  באפיק  הסדרה  ן  תכנו יושלם 
קיימת בריכה   .שיקום 

ע פיתוח  ב"יבוצע  ן  ו תכנ  .2003-פ 
מ25שוקמו  תמך'    .קירות 

ז תעלת ניקו  .שוקמה 
הירידה  שביל  שיקום  מ100(בוצע   '. ( 

פירוק  מ300בוצע  בטונים+ ור צינ'    .פירוק 
לרכב  דרך  שיקום  ע+ בוצע  מים  י "מעבירי 

 .ל"קק
מ600בוצע   .כביש'  

חניה מגרש   .הוכשר 

 :פיתוח

בולטים י  ומיפו טיפוס  מסלולי  י  מיפו  .קיים 
טיפוס קיים אתר  ב. שילוט  וצב   .2003-י

עד  למטפסים  הסבר  דף   .6/2003יבוצע 
אלקטרונית גדר   .הותקנה 

ן ביטחו סקר   .בוצע 
הראייהבוצע  שדה  לשיפור   .גיזום 

סמוכים מבנים  בתחום  סגירה   .הוזמנה 

ן וביטחו  :בטיחות 

ן5בוצעו  תבלי צמחי  פיקוח  מבצעי   . 
בנושא  ן  בנימי משטרת  עם  קשר  מוסד 

ינים בנחל  .עברי

ואכיפה  :פיקוח 
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רעייה הסדרת  בנושא  פעילות   .מתבצעת 
ן2בוצעו  ו מבצעי ניקי  . 

והוגשו  הדרכה4נכתבו  תיקי   :הדרכה . 
צה8בוצעו  ליחידת  ורים  סי וקבוצות"  והסברה .ל   :חינוך 
מכרסמים2בוצעו  לכידת  מבצעי   :מקצועי . 

 

 מחוז הדרום
מבקרים 2002שנת  למיעוט  גרם  אשר  הכללי  י  נ הבטחו מהמצב  סבלה  דרום  ז  במחו  

באתרים  .והכנסות 

כליל נפסקה  כמעט  אשר  נכנסת  ירות  בתי  .ירידה נוספת 

פעילו יש  הפתוחים  לטיול בשטחים  בטוח  אזור  בדרום  אשר רואים  מטיילים  של  ערה  ת 
שטח  .וללינת 

לאורך  צבא  בפעילות  ועליה  שנים קודמות  לעומת  הפיתוח  בתכניות  ירידה  קיימת 
 .הגבולות

וצמצום  עובדים  רי  פיטו לכדי  הביא  הרשות  נמצאת  בו  הקשה  הכלכלי  המשבר 
השוטפות העבודה  ותכניות   .הפעילות 

בתכ ז  המחו עסק  שני  השונותמצד  ו  ביחידותי התייעלות   .ניות 

סטטוטורי  ושמורות�קידום  גנים    

כ שמורות 10 -הוכנו  הרחבות  או  חדשים  לאומיים  וגנים  שמורות  להצעות  תכניות   
ן. וגנים ו התכנ בועדות  שונים  בשלבים   :בינהן, התכניות נמצאות 

ן במכתש רמו טבע  לשמורות  יעודן  י י  נו ושי מחצבות  שיקום   .תכניות 

מש לרטתכניות  ולקק"ותפות  אופקים�ל "ג  ור  באז הלס  פארק  בארי,    .מתחם 

דרך  ציר  דרך  על  והגנה  גי  האקולו ן  המסדרו להשלמת  הבשור  מפורטות בנחל  תכניות 
 .הבשמים

ערד בתל  ושמורות  גנים   .חלוצה, מצדה, הרחבת 

אכיפה  : 

על רכבי  והשמורות  הגנים  תקנות  באכיפת  מאמץ רב  עמוסי 4X4הושקע  באזורים   
שבינהם, קהל ורים  והאז ן  מכתש רמו ן  צי בקעת  ן   .כגו

יהודה במדבר  מוגבר  ופיקוח  הנגב  ומערב  ן  בצפו יד  הצי תקנות  מבצעי , אכיפת  נערכו 
מתגברים ופקחים  ז  המחו פקחי  הופעלו  בהם   .אכיפה  

ובכיכר  המערבי  בנגב  זרים  עובדים  על  הצייד  תקנות  באכיפת  הושקע  ניכר  מאמץ 
 .סדום

ע קי"צייד  סלוקי  כלבי  לי  והפך  השנה  רבה  תאוצה  מהמגזר "ע" ספורט"בל  ידים  צי י 
מורשים, הבדואי הבלתי   .בעיקר 

בשנת 350נפתחו  ז  במחו אכיפה  תיקי   2002. 

והסברה  הדרכה 

והסברה הדרכה  בנושא  ומוצלח  רב  מאמץ  ז  חדשים, הושקע במחו סטיקרים  , הופקו 
ההסברה לפעילות  יעד  אוכלוסיות   . הוגדרו 

להסב המרכזיים  והתחומים  הי רכבי : רה  אוכלוסיית , 4X4אוכלוסיית  על  בהגנה  טיפול 
בפרט והנשרים  בכלל  קולטי קהל, הדורסים  באתרים  ממשית, הדרכה  ן  , אשכול, כגו

גדי ן  ועי מצדה   .עבדת 
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הבדואי מגזר  מול  הפעילות  בהעמקת  התמקדנו   .השנה 

שמורה  אמץ  הדג�פרויקט  ביר  הבדואים  לילדי  הספר  ובית  החולות  שמורת    , כנית בת'
בכיתות בנגב, שנתית  הרשות  באתרי  וטיולים  לשמורה   .יציאה 

 ל"צה

ן  האימו שטחי  על  גם  מהותי  באופן  משפיעה  ועזה  ן  שומרו יהודה  בשטחי  הפעילות 
 .בנגב

ן  האימו ותאום  ון  תכנ תקופת  שמשמעותה  קצרה  בהתרעה  הצורך באימונים  התחדד 
ביותר"בלו קצר  מוגבר, ז  בפיקוח  הצורך  את  שהגביר   .מצב 

צה י  נ קצי הדרכת  ומורשת "נמשכת  טבע  שמירת  בנושאי  והמגזרים  החיילות  בכל  ל 
לקצונה מהכשרתם  נפרד  בלתי  ע, כחלק  מועברות  יות  יח"ההשתלמו מצפה ' י  ההדרכה 

בשטח והפקחים  ן   .רמו

צה את  הביאו  מצרים  מגבול  ור"חדירות  באז פעילותו  להעמקת   .ל 

ע קשה  יזוקה  לגבול נ הסמוכה  עגור  חולות  מעבר י"שמורת  למניעת  סוללה  יצירת   
ע צה"רכבים  של  טרקטורים   .ל"י 

 :פיתוח

ומבואותיה-מצדה  מצדה  פרויקט  השלמת  הנוער,    אכסניית  שטחים  טיפול , שיקום 
הרכבל של  העליונה  בתחנה  עבודות  ושיקום   .חזותי 

ההר  בבמת  העבודות  שביל נכים�המשך  ועוד, מעקות,   הפריצה   .אתר 

שבע  באר  העבו-תל  המשך  ב   להשלמתו  בתקווה  המים  במפעל   .2003 -דה 

בשבטה השימור  עבודות  וממשית, המשך  ערד   .תל 

הבשור ודרך  אשכול  פארק  לפיתוח  ון   . תכנ

הצינים  מצוק  ן�שמורת  ו גורי בן  בקבר  המבואה  בניית  תחילת   . 

שמורות  ממשק 

היישומי בשלב  ן נמצאת  רמו ומכתש  ן  צי בקעת  ממשק  לסיימה , תכנית  ז   המחו ונת  ובכו
       2003בשנת 

ביצוע בשלבי  ן  ו גורי בן  קבר  באחוזת  החדשה  המבואה  ב, הקמת   .2003 -סיום 

גדי  ן  עי לשמורת  פרוגרמה  הכנת   . המשך 

החולות לשמורת  פרוגרמה  הכנת   .תחילת 

צומח  אוכלוסיות  מיעוט  של  בהיבט  בנגב  הפתוחים  השטחים  של  חשיבותם  בחינת 
השנה"ובע לאורך   .ח 

הל מישורי  של  הצפוניהגדרתם  בנגב  עליונה  חשיבות  כבעלי   .ס 

וסקרים  מחקרים 

ובערבה בנגב  הצבאים  ספירות  ן, נמשכו  במכתש רמו יעלים  ן , ספירות  צי בקעת 
יהודה  .ומדבר 

בנגב  דורסים  ון  סקר קינ בשנת �בוצע  רק  בוצע  דומה  סקר  מדאיגות� 1987  תוצאות    . 

ארציות מספירות  כחלק  הנגב  בכל  מפקדי נשרים   .נערכו 

מיםנערך עופות  מפקד   . 

המערבי בנגב  השנתית  החוברות  ספירת  התקיימה   שנה   .כבל 

המערבי בנגב  האפור  העורב  אוכלוסיית  גודל  על   .מחקר 
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לחקלאות הבר  חיות  בנזקי   טיפול 

האפור העורב  באוכלוסיית  הדילול   .נמשך 

שיר מציפורי  בנזקים  בטיפול  לחקלאים  הסיוע  בקר, נמשך  בנגב , אנפיות  בעיקר 
המלחהמערבי ים  חוף  יישובי  ו  . 

הנגב בכל  י  ו ובגינות נ לחקלאות  דרבנים  בנזקי  הטיפול   .נמשך 

 מחוז אילת

מחוזית בעדיפות   :יעדים 

אילת  ומפרץ  האלמוגים  ניות  שו לאומית , ניטור, טיפול במזהמים: שימור  תכנית 
 .לשימור

אילת העיר  ני : פיתוח  ו ותכנ י  ז פי י  ו ו למפרץ13א "תמ(לי ן ,   ת21תיקו לפי , )14( 4מ .מ. 
ברת קיימא  .גישה 

עברונה נ: שימור  בי תעופה  לשדה  ן  ו התכנ י  ו ו  .ל"לי

והסברה הנ: חינוך   .ל"בדגשים 

וניטור לשמורות , ח"בע: ממשק  פרוגרמות  והשלמת   צומח 

אילת במפרץ  וניטור  השלום    : ממשק  פארק   תכנית 

לשימור : שונות פעולה  תכנית  אילת   מפרץ 

וסקרים הדו: מחקרים  צב  ן  חולות, רחרדו השיטים , שועל   צבי 

אילת : הסברה מפרץ  על   בדגש 

יות: הדרכה ז, השתלמו מחו  סיור 

והצטיידות: הכשרה עובדים  ותי  צו  הכשרת 

ז: יועצים ובמחו בר  בחי  וטרינרי   טיפול 

ן ובטחו ן, שילוט, דרכים: בטיחות  אש , מבנים, סימו י   כיבו

ונה: שילוט שמורות, התנהגות, הסבר, הכו  גבולות 

בר, אלמוגים: תחזוקהתשתית  ז                  , חי   מחו

 

בשטחים הפתוחים לפיקוח   הסיירת הירוקה-היחידה 

ותפקיד  :מבנה 

בשנת  הוקמה  הירוקה  ירת  הטבע 1977הסי רשות  במסגרת  כיחידה  כיום  ומתפקדת   
גבול, והגנים גי  ומסי פולשים  מפני  המדינה  קרקעות  על  שמירה  ניהול .  למטרת 

ו באמצעות  ירת  מנכליהסי מנכ"עדת  בראשות  וכן "ם  הממשלה  ראש  משרד  ל 
החקלאות הסביבה, המשרדים  ן, המשפטים, הפנים, איכות  ל "מנכ, האוצר, הבטחו

קק"מנכ, י"ממ רט"ומנכ, ל"ל  מנהל.  ג"ל  ירת  מרחבים, לסי ושלושה  ן, סגן  מרכז , צפו
מנהל ולהם  פקחים, ודרום  ושמונה  החקלא.  סגן  משרד  ידי  על  מתוקצבת  , ותהיחידה 

ישראל מקרקעי  ן, מנהל  הבטחו ומשרד  הקיימת  איתור .  הקרן  כוללת  הפעולה  דרך 
הפקח די  י המרחב, על  עם  הפקח  של  משולבת  בפעולה  י  נו כולה, ופי ירת  סיוע , הסי

צה ואף  ישראל  משטרת  די  י לצורך.  ל"על  השילוב בהתאם   .רמת 

הועדה מרכיבי  לפי  עקריים   :נושאים 

מטופ ישראל  מקרקעי  מנהל  טריות"לות עבור  י" פלישות  נו ופי איתור  ידי  פלישות ", על 
לפועל" ותיקות הוצאה  וביצוע  י  נו לפי משפטיות  תביעות  ידי  חוקית , על  בלתי  כרייה 

ותפיסה איתור  די  י ההתיישבות .  על  בחוק  ירת  הסי מטפלת  החקלאות  משרד  עבור 
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איתור ידי  על  י, החקלאית  נו ופי תביעות  והסדרתה, הגשת  עדרים  מניעת וב, ברעיית 
ו י מתחום  חיים  בעלי  אותן .  ש"העברת  בפלישות  ירת  הסי עוסקת  ן  הבטחו משרד  עבור 

צבאי ן  ומקרקעי אש  משטחי  ומפנה  מאתרת  קק.  היא  בפלישות "עבור  הוא  הטיפול  ל 
בתמ הכלולים  ומשטחים  מיערות  י  נו ופי איתור  די  י ביערות , 22א "על  הרעייה  והסדרת 

במ.  ל"קק הסיירת  מטפלת  הפנים  בנייה למשרד  י  נו ופי איתור  ידי  על  בנייה  גבלות 
ציד, חדשה לפיקוח  וע  בסי והגנים  הטבע  רשות   .ועבור 

הדו בשנת   :ח"הפעילות 

המדינה ממקרקעי  י  נו פי הוא  המוצג  העיקרי  הפעילות , הטיפול  את  גם  לכלול  יש  אך 
בועדות ני , העניפה  נתו את  מביאה  הירוקה  ירת  הסי בהם  המשפט  ובבתי  ונים  בדי
הע ואת  ההרתעההשטח  גם  כמו  להחלטות  השטח  תגובות  גורמים "המו, רכת  עם  מ 

יים הפינו של  הסביבתית  ההשפעה  ואת  פלישות  מונעים  שבאמצעותם   .בשטח 

לשנה הנוכחית .6 עיקרי הפעולות המתוכננות   ; סקירת 

מדע ונוףמורשת, טבע, תחומי     

נושאית  מחקרית  פעילות  ז  גי, נמרים, חוגלות(ריכו ולו בי ן  ו  )צבאים, זאבים, מגו

באילת הימית  החקלאות  בנושא  מקצועית  המדעית  הפעילות  ז   ריכו

באילת  השלום  ייקט  פרו על ניהול  ושותפים  (אחריות ניהולית  אקדמיה  גורמי  עם  יחד 
ים .ירדני ( 

ייקט  פרו על  כנף"אחריות ניהולית  (פורשים  החלה"  וממ"עם  .י"ט  ( 

ברשות  חדשים  שדה  עובדי  קורס  ז  הכשרה (ריכו יחידת  אנוש-עם  משאבי  חטיבת   . ( 

ן רביה  גרעי ן-תפעול  הירקו ן  לבנו דורי,  ון  בינ ן והקמת   חיים רביה גרעי לדו  ' אונ( 
 . )א"ת

ים  לצבי  הצלה  מרכז  בניהול  מרכז(סיוע  ז  מחו  )עם 

ז  פרויקט ריכו של  לי  האדום"הניהו ישראל "ספר  לצמחי  החלה(  ע, ט"עם  י  "כתיבה 
האונ-ם "רת .העברית'   ( 

בייש טיפול  שבמסגרתןהמשך  הפעולה  ותכניות  האמנות   .ום 

בישראל זוחלים  לשימור  פעולה  תכנית   .הכנת 

ומדעי גיאוגרפי  במידע  לשימוש  היכולות   .קידום 

המאושרות הממשק  מתכניות  כחלק  ניטור  תכניות   .פיתוח 

מידעףאג מדע    

אקולוגי מידע   יחידת 

איכות בקרת  כולל  שוטפת  נתונים   הקלדת 

ה  יחידת  עם  נתוניםל GIS �עבודה  ושילוב  קישוריות   .יצירת 

שמורות של  ני ניטור  בנתו  טיפול 

ני בנתו שלטיפול  ניטור  ם  ן: קבועיםאתרי  צפו ז  וטיות במחו אקו ן נשרים ,שמורות  ו נ קי
 .בגולן

ועבודה : BioCase פרויקט לאומי  המוקד  פיתוח  משתמשיםהמשך   עם 

גיאוגרפית מידע   יחידת 

ה מערכת  זות GIS -אחזקת  האירגונית במחו השונות  משתמשי בתמיכה , וביחידות 
בעזרת עצמית במחוזות  עבודה  וקידום  השונות  וביחידות  במחוזות  יות   הקצה  השתלמו

 .וקורסים
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ן נתונים המערכת,עידכו לעבודת  והתאמתם  הערכתם    . 

והתכנה החומרה  מערך   .תחזוקת 

המרחבי מההיבט  ן   בארגו המקצועיים  הנתונים  מערך  בנית . קידום  המשך 
ההאינטגרצ למערכת  התצפיות  מאגר  ן  שבי  .GIS -יה 

ושת י  ו ו לאתר"לי ממשק  תיקי  להכנת  ניים  חיצו ועצים  י ו המחוזות  עם  תמוכי יםפ   GIS.   

ז  של י"ממגריכו רט"  של  ני  המקרקעי ן  ו ן (" ג"החז מקרקעי ואגף  המחוזות  וע   )בסי

הרשות של  המינהלי  הספר  ן  ועידכו ז   .ריכו

חדשות  גיאוגרפי  מידע  שכבות  נדיריםצמחי(פיתוח  השלום, ספירות, ם  , פארק 
ועוד ביוספריות   ) שמורות 

סביבה  אגף 

אתר  תיקי  של  וכתיבה  מטה  ז  ממשק(ריכו וגנים) תכניות  טבע   .לשמורות 

בנגב  אקולוגיים  חוברת-מסדרונות  והפקת  ן  ו התכנ גמר   . 

המלח ים  יצוב  לי והפעולות  המחקרים  י  ו ו  .לי

חדשות  לשמורות  הצעות  מדע(בחינת  משולב  תו- צוות   .)פ" 

חיים  לבעלי  מעשיות-מעברים  והמלצות  ניות  מדי חוברת  והפקת  התפיסה  גיבוש   . 

ז"שת הניקו יות  רשו מול   .פ 

טבע גיאולוגיים  ערכי  מלווה-שימור  חוברת  והפקת  ארצית  מפה  הכנת  סיום   . 

עקרונות  מוגניםלגיבוש  שאינם  פתוחים  שטחים  של   .ממשק 

בשמורות  מבקרים  לעומס  סטנדרטים  ן -ובגנים קביעת  ו בדי התהליך  סיום    

 .הנהלה

לחים גידול  בתי  שיקום  י  ו ולו  .יזום 

חיים  בעלי  ספירות  של  תוצאות  ופרסום  ז  מס-ריכו חוברת  שנת  (2'    ).2003סיכום 

ימים מסו חיים  לבעלי  ספירה  שיטות   .שיפור 

טבע בשמורת  י  נ תיכו ים  חורש  ממשק  של  טווח  ארוך  למחקר  תחנה   .הפעלת 

החשיב צוות  ז  האסטרטגיריכו ארוך. ה  לטווח  מדיניות  מסמכי   .הכנת 

אקווטית אקולוגיה   אגף 

החוף  דגים נחלי  ממשק  י() א"ת' אונ(המשך  -) תנינים(מחקר  ו ו  )לי

יבשתיים  מים  דגי  שוטף -סקרי  י() א"ת' אונ(  ו ו  )לי

לחים  גידול  בבתי  י(סקרים  ו ו ולי יזום   )י

וטים  אקו חוליות  חסרי  סקרי  ן  ו  )תפעול(מי

לתכני לחים סיוע  גידול  בתי  ולשיקום  ממשק  עבודה(ות  ותי   )בצו

לחים  גידול  בתי  ושיקום  חורף  בריכות  בהקמת  המחוזות(סיוע   )עם 

ן  וחרמו גולן  חרקי  י() א"ת' אונ(סקר  ו ו  )לי

ימיים וסקרים  מחקרים  בעריכת  וסיוע   קידום 

אכזיב  ים  הנקרה -סקר   )תפעול( ראש 

ימיות שמורות  של  ממשק  תכניות  בהכנת   סיוע 

רמסרפ אמנות  במסגרת  MedW(ברצלונה , עילות  et ( ועוד 
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צמחים של   אקולוגיה 

ההיכל לאירוסי  וניטור  שימור  תוכנית  הפעלת   המשך 

וחמרה  כורכר  של  הכחדה  בסכנת  ולצמחים  לצמחים נדירים  ממשק  תכנית  בניית 
והפעלתה החוף   .במישור 

שמורה ברמת  נדירים  מינים  באוכלוסיות  טיפול   .אתר/ המשך 

ותפיתו אוכלוסי אישוש  ושיטות  הכחדה  בסכנת  לצמחים  י  שיטות ריבו  .ח 

שונים גידול  בבתי  מינים  ן  ו מגו  .סקרי 

גידול  בתי  להגדרת  כללי  מפתח  צומח-גיבוש  יחידות   . 

בכרמל המועצה  לצומח  ממשק  תכנית  ישום  בי  .מעורבות 

ובשמורות בגנים  נטועים  ליערות  ממשק  תכניות  בהכנת   .מעורבות 

ב ממשק  על  י -ר מחקר  מצו אזוב  של  גיוס     - קיימא  לצורך  מחקר  הצעת  כתיבת   
 .  התקציב

גי אקולו במחקר  בשמורת     / בוטני/ מעורבות  ארוך  לטווח  מחקר  בתכנת  ממשקי 
 .עדולם

הרשות  וטרינר 

האוראלי  ן  החיסו ייקט  הפעולה). המשך(פרו הרחבת   .תיתכן 

ן בצפו ותנים  שועלים  אוכלוסיות  בחקר   .שותפות 

ב עדולםשותפות  בחבל  תנים   .מחקר 

בר בעופות  הנילוס  מערב   .ניטור קדחת 

בר באוכלוסיית  וטרינריות  בעיות   .בדיקת 

ע לאכיפה  שונות"סיוע  וטרינריות  בדיקות  ביצוע   .י 

חי  של  מקצועית  יוטבתה-בקרה  ו כרמל  בר   . 

בגליל היחמורים  שחרור  ור  באז הקרציות  אוכלוסיית  ובדיקת   .דיגום 

לבעיית פתרונות  פגועותחיפוש  בר  בחיות  הטיפול   . 

לממשק  ולוגי"הצעה  בי בר" עיקור  חיות  של  מתפרצות  באוכלוסיות   .לטיפול 

חקלאות וסחר, נזקי   צייד 

ושיטות  ידע  עובדי לשיפור  הנחיית  כולל  חקלאות   .השדהמניעת נזקי 

ו גמד  קורמורן  בממשק  שאןאמעורבות  בית  בעמק  לילה   .נפות 

החוגלות במחקר   .מעורבות 

ע תעופה אחריות  בשדות  ציפורים  במטרדי  טיפול  .א"ח(ל  ( 

העגורים ייקט  בפרו  .מעורבות 

אמנת  בהפעלת  מדעי  בישראלCITESייצוג  זה;   בתחום  בינלאומיים  בכנסים  יצוג   .י

וצייד סחר  מדיניות  בנושאי   .מעורבות 

בבע סחר  בהיתרי  שוטף   . ח"טיפול 
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של  ושימור   עופותאקולוגיה 

דו עופות  בשימור  פעילות  כנף" במסגרת -רסים המשך  פורשים  .פרויקט  " 

הגדולים ובנחלים  הלס  במישור  החובארות  אוכלוסיית  וניטור  המחקר   .המשך 

שימור תוכנית  והכנת  שם  הטבעית  במערכת  פגיעה  גורמי  י  מזיהו כחלק   .בנגב 

ודרכי  הפולשים בישראל  המינים  בעיית  ומיזעור  למניעת  הפעילות  יישום  קידום 
 .ביעורם

ה המאמץ  עהשלמת  הטבעית  מהמערכת  העופרת  וממשק "וצאת  ציד  מניעת  י 
יישום לשלב  עד  עופרת  בירי  ע, אוכלוסיות  ע"הן  והן  הרשות  פקחי  ידים"י  הצי  .י 

עדולם בשמורת  עופות  תפוצת  של ניטור  שנתיים   .סיכום 

טיבוע מרכז  עם  והקשר  ברשות  הציפורים  טיבוע  ז נושא   .ריכו

תא זה  ובכלל  ברשות  הטלמטריה  ז נושא  תדריםריכו והקצאת   .ום 

ספירות בנושאי  ושמורות  פקחים  מול  עופות, עבודה  בנושאי  ופעילות   .ניטור 

עופות  בנושאי  מקצועיות  דעת  חוות  ובמתן  במטה  ונים  בדי , מחקר: לדוגמא(שותפות 
ופיתוח .מסחר  ( 

אכיפה לנושאי  מומחה  ועד  מקצועיות  דעת  חוות   .מתן 

מ ופיתוחקרקעיןתיכנון    

י גנ של  הכרזה  ושמורות קידום  תבע"עם  של  מירבי  מספר  הכנת  דגש  ות "י  שימת  תוך 
מורשתעל  המסדרונות, אתרי  בתחומי  ורים רגישים  ואז וחופיות  ימיות   .שמורות 

המאושרת התכנית  לפי  הלחים  הגידול  בתי  שיקום  ביצוע  אב.המשך  תוכנית  הכנת    
ו דרישותנ ונוףל והשלמת  טבע  לשמירת  מים   . הקצאות 

באתרים פיתוח  הרשותהשלמת  לניהול  שהוחזרו  ן:   דוד, אשקלו  .אפולוניה, עיר 

פתוחים וגנים  בשמורות  לילה  ני  ו וחני קליטת קהל  מערכי  מערכי .פיתוח  השלמת 
באתרים המחשה  אמצעי  וקידום   .כניסה 

וגנים שמורות  לפיתוח  שנתית  רב  תוכנית   .הכנת 

והכשרת  מאושרת  התכנית  פי  על  ארכיאולוגיה  אתרי  בשימור  מאמץ  ז  ותי  ריכו צו
השימור לביצוע   .שימור 

המדיניות  מסמכי  והשלמת  הפתוחים  השטחים  לשמירת  ואמצעים  כלים  הגדרת 
ה והמורשתנוףבתחומי  לצורך .   תקציב   הנוהשגת  תפיסת  וגיבוש   .  מורשתהף 

הטיפול  שימורהמשך  מוטי  בשטחים   .  

י י ז והמחו הארציים  ן  התכנו מוסדות  מול  שלנו   יצוג  והי ן  התכנו תחום   .םחיזוק 

מסמך  של  יישום  ו הארציהטמעה  במישור  הצבא  עם  לגבי ההבנות  ההבנות  והרחבת   
טופלו שלא  השקה   .מישורי 

ו פתוחים  שטחים  ן  ו בתכנ הציבור  ושיתוף  ושמורותבנושאי יידוע  גנים  של   .פיתוח 

ולשמירת  הרשות  מטרות  להשגת  ככלי  הביוספרי  המרחב  מודל  של  הבחינה  השלמת 
הפתוחים  .השטחים 

ו  פיקוחאכיפה  

אוגדן  והגשת  והאכיפהסיום  הפיקוח  ותורת  השוטפתה  בעבודה  התורה   .טמעת 

והפיקוח האכיפה  תחומי   .הגברת 
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כמו יחודיים  בנושאים  בטיפול  פקחים  והתמחות  מקצועית  להכשרה  חוף : התארגנות 
זרים, הים  .עובדים 

בבעליישום  הסחר  בהיתרים, חיים-מדיניות  והטיפול  התגובה  מערך  ת הרחב, שיפור 
ההיתרים חלוקת  בתחום  המחוזות  יות   .סמכו

הבר חיית  הגנת  לחוק  תיקונים  חקיקה נוספותה, הגשת  וזמות  י  . משך קידום 

והפרקליטות המשפט  למערכת  הסביבתית  המודעות  למתכונת , הגברת  בהתאם 
בארץ המשפט  בתי  מנהלי  עם   .שנקבעה 

בשביה  בר  חיות  המדיניות-החזקת  כתיבת  סיום  ואכיפתה,    .הפצתה 

ה ולמבקריחיזוק  לעובד  ן  הביטחו עפ, בטי  העובדים  של  אישי  ן  מיגו הצורך"המשך   .י 

אש י  וכיבו מניעה  בתחום  הציוד   .שיפור 

ן בנושא ביטחו העובדים  יות  השתלמו ועזרה ראשונה , בטיחות, הרחבת  אש  י  כיבו
חירום  .במצבי 

הפיקוח אמצעי  לילהשיפור  אמצעי ראיית  על  בדגש   . 

 חינוך

במ ותמיכה  כ"החיזוק  תקני  להשלמת  המנהלים"דים  והעשרת  חסרים  ואמצעים  ות /א 
המקצועי והניהולי, בתחום   .הדידקטי 

ולמדריכים למורים  עזר  חומר  הפקת  כולל  לימוד  כסביבות  הרשות  אתרי  יעד . (הכנת 
.המשך ( 

אתר  קשרי  במסגרת  יקטים  י בפרו בקרב -תמיכה  החינוכית  הפעילות  והרחבת  קהילה   
מודעות  בעלות  והגניםקהילות  השמורות  שכני  ובקרב   .נמוכה 

הדרכה מערכי  מסלול, הפקת  למה, תיקי  ווק  שי וחוברות  אתר  המשך. (דים"תיקי   )יעד 

מדריכים והכשרת  יות  השתלמו מערך  .סוכנים/"בניית  " 

להדרכה  האדם  כח  תגבור   .תקנים  -4-5בבחינת נושא 

החינוך משרד  עם  הקשר    . מיסוד 

לישראלים באתרים  הדרכה   .שילוב 

אנוש  משאבי 

והסדרת העבודה  הסכם  מכלול קידום  לעובדים  התנאים  תנאי  לרבות  : היעד. רווחה  
צי הקיבו ההסכם  על   .החתימה 

שנתיתה רב  תכנית  עובדיםל כנת  והסמכתםהכשרת  ופיתוח   העיסוק    תחומי  לפי   
ועובדים  .מנהלים 

לעובדים קידום  מסלולי  בניית   .המשך 

ברשות האתי  הקוד   .הטמעת  

הק לעובדיםשיפור  והשירות  העובדים  עם  ונטי , שר  הרלו המידע  מלוא  מסירת  לרבות 
 .לעובדים

 וכספיםמינהל 

המחוזות עם  מינהל  חטיבת  עבודת   .תיאום 

הרשות רשומות  של  מחדש  והקמה  ן  והמגנזה, ארגו המדינה  ארכיב  מול  שוטף   .טיפול 

לגודל ן  יתרו לנצל  ונה  כו מתוך  הרכישות  מערך  למכרז. שיפור  יציאה  ים המשך 
ים  .ארצי

חדשים קהל  קולטי  אתרים  של  והפעלה   .הסדרה 
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התכנית פי  על  ונכים  מוגבלים  לקליטת  האתרים   .התאמת 

בקרב  וקי  ו שי למנוף  הנושא  והפיכת  הרשות  בעבודת  האקוטוריזם  תהליך  הובלת 
פנים ירות  ותי ירות נכנסת   .תי

ב ובשמורות  בגנים  הישראלים  המבקרים  מספר  ו"ע, -20%העלאת  ו שי מבצעי  ק י 
חדשים אוכלוסייה  לפלחי  יחודיות  פעולות  ופיתוח  להביא . עונתיים  המאמצים  הגברת 

ולשמורות לגנים   .תלמידים 

  הסברה

ל פעולה  פי  קהלי תכנית  על  הרחב  לציבור  ועמדותיה  הרשות  פעולות  חשיפת 
השונים  .היעד 

הציבור משאבי : שיתוף  שימור  לנושאי  רי  ציבו עורף  יצירת  ו ציבורית  תמיכה  גיבוש 
הציבור, טבע שיתוף  י  נ מנגנו ומיסוד  ומורשת   .נוף 

ל הציבוריתכנית  י  הדימו וחיזוק  בקרב , קידום  ועובדיה  הרשות  של  ובי  והחי הממלכתי 
עצמם העובדים  ובקרב  הרחב   .הציבור 

קהילתיות יות  פעילו זיים, מיסוד  מחו הסברה  ותי  צו הקהילות , במסגרת  מול  
ז מחו בכל  הרלבנטים, השונות  הנושאים  פי  הנשר (על  למען , יום  יסים  טי פעילות 

ועוד .דורסים  ( 

 

 ;תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת .7
שנת  האוצר2002תקציב  גי  עם נצי אחת  בעצה  הניח , נבנה  ני  הראשו הבסיס  תקציב 
כ של  המבקרים 55% -ירידה  במספר  שנת (  על  ) 2002מבסיס  הסתמכה  ו  ז ירידה 

משנת  המבקרים  ני   נתו ן, 2001בסיס  סך הגרעו על  השנה  בתחילת  נאמד  התקציבי   
כ ן 65 -של  ו מלי  ₪ . . 

שנת  , 2002במהלך  המבקרים   במספר  ירידה נוספת  כי קיימת  התגברה (התברר  אשר 
אפריל  בחודש  ני  הבטחו המצב  להתדרדרות  לפער ,  )2002במקביל  גרמה  ו  ז ירידה 

של  ן 80תקציבי  ו מלי  ₪. 

לסגירת משולבת  תוכנית  הוכנה  הפער  סגירת  הפערלצורך  הוגדל ,   ו  ז בתוכנית 
של  בסך  הרשות  ן 58תקציב  ו מלי של , ₪  סך  צמצמה  ן 22והרשות  ו מלי בתוכנית ₪  

יעלות  והתי ן  כ. חסכו הרשות  פיטרה  ו   ז תוכנית  בכל 63 -במסגרת  וקצצה  עובדים   
לי התפעו התקציב  ופיתוח , סעיפי  עבודה   .תוכניות 

הרשות של  מטלותיה  בביצוע  פגעה  ו  ז התייעלות  חוק תוכנית  פי  על  שנקבעו  כפי   . 

הבאות, בנוסף  למטרות  מיוחדים  תקציבים    :התקבלו 

של  בסך  שטח  להחלפת רכבי  פעמי  חד  ן 8.5תקציב  ו מלי לרשות , ₪  אפשר  זה  תקציב 
הרכבים אחזקת  יות  בעלו ן ניכר  וחסכו הישנים  השטח  צי רכבי   .החלפת 

של  בסך  כלכליים  זמים  י מי לפיתוח  ן 20תקציב  ו מלי הת-₪   מטרת  להגדיל   הנה  קציב 
ממשלתי וע  בסי הרשות  תלות  את  בעתיד  ן  ולהקטי כלכליות  יות  זמו מי תוכנית . הכנסות 

הרשות והנהלת  מליאת  ידי  על  אושרה  ו   . ז
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לשנת  התקציב  הצעת  פירוט    :2002להלן 

כספיים  :מקורות 

הרשות. 1 2002תקציב  2002תקציב   הכנסות 

מעודכן 
7.2002 

בינואר הוגש 
2002   

    1 תקציב רגיל1.        

40,004 53,004 1 .1 מאתרים1. תקבולים      

16,944 16,944 1 .1 ממשלתי 2. תקציב       

3,038 3,538 
1 .1 שונות3. הכנסות  מכירת:    
 פחת,תקורה,רכבים

2,500 2,000 1 .1 ציד4. אגרות      

2,521 2,521 1 .1 ממשלתי 5. תקציב      

2,687 2,170 1 .1 טבע6. ערכי  פקוח      

58,000 65,518 1 .1 מיוחד7. ממשלתי  תקציב    

   

125,694 145,695 1 סה1. רגיל"       תקציב   כ 

    1 ופתוח2. שקום  ון  תכנ תקציב         

9,527 9,527 1 ממשלתי2.1. תקציב       

0 0 1 שאן2.2. לבית  מיועד  תקציב       

823 823 1 מים2.3. משאבי  מיועד  תקציב       

10,350 10,350 1 סה    2. פתוח"    תקציב   כ 

19,880 26,970 1 י2.4. נ חיצו ן  במימו פתוח  תקציב      

    1 וחדים3. מי תקציבים         

3,308 3,308 1 ו3.1. י הכנסות   ש"    

10,377 10,377 1 ירוקה3.2. ירת  סי הכנסות       

4,728 4,728 1 איכה3.3. הכנסות   ס"    

4,012 4,012 1 מחקרים3.4. הכנסות       

22,425 22,425 1 סה3. מיוחדים"     תקציבים  הכנסות   כ  

סה1 205,440 178,349 הכנסות"           כ 
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בשנה החולפת לפי  . 8 פירוט הוצאותיה של הרשות הציבורית 
 ;סעיפי התקציב

 

2002תקציב  הרשות. 2 2002תקציב   הוצאות 

מעודכן 
7.2002 

נואר  בי הוגש 
2002   

רגיל2.1     תקציב          

44,366 46,676 2.1 הוצ1. שכר'      אתרים   אחזקת 

12,114 15,797 2.1 הוצ2. תפעול'      אתרים   אחזקת 

15,791 16,014 2.1 הוצ3. שכר'      מחוזות   פקוח 

11 ,568 10,335 2.1 הוצ4. תפעול'      מחוזות   פקוח 

25,011 26,535 2.1 הוצ5. שכר'       ארגוניות 

11 ,351 13,465 2.1 הוצ6. תפעולארגונ'       יות 

6,228 13,059 2.1 ואחרות7. עבודה  תוכניות       

0 2,548 2.1 ורזרבה9. יעודה       

סה2.1 144,429 126,429 רגיל"        תקציב   כ 

ופתוח2.2     שקום  תכנון  תקציב         

ופתוח2.2.1 10,793 8,793 שיקום  הוצאות       

הוצ2.2.2 0 0 שאן'      לבית   מיועדות 

מים2.2.3 823 823 משאבי  מיועדות   הוצאות        

9,616 11 סה2.2 616, פתוח"        תקציב   כ 

הוצ2.2.4 26,970 19,880 חיצוני'      במימון   פתוח 

מיוחדים2.3     תקציבים         

ו2.3.1 3,308 3,308 י הוצאות   ש"    

ירוקה2.3.2 10,377 10,377 ירת  סי הוצאות       

הוצאות 2.3.3 4,728 4,728  ס"איכה    

מחקרים2.3.4 4,012 4,012 הוצאות       

22,425 22,425 
סה2.3 תקציבים "       הוצאות  כ  

 מיוחדים

הוצאות"סה 205,440 178,349  כ 
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לשנה הנוכחית .9  ;תקציב הרשות הציבורית 

שנת  תקציב  הצעת  לבניית  הסבר  ודברי  יסוד    :2003הנחות 

 :מקורות

לשנת  .1 אושר  אשר  ממשלתי  שנה קודמת ,2003תקציב  תקציב  סמך  על  נבנה   
ן 2של קיצוץ רוחבי הכוללת  ו מלי מב₪   הרשותשנגרע  תקציב  בנוסף.סיס  ני ,    נתו

כ כוללים  ש4 -התקציב  ן  ו מלי המופיעות "  לתקציב רגיל  ועתודה  לפיתוח  עתודה  ח 
בשנת  ו  ז לפעילות  ופשרו  י האם  ספק  ויש  התקציב    .2003בבסיס 

מאתרים .2 פי נתוחושבו  -תקבולים  לשנת על  יים  הצפו המבקרים  י  בתוספת ( 2002נ
ן  בתקנות העדכו בכניסת 5 %בתוספת ו, )2002ספטמבר שנעשה  מגידול   הנובע   

שווק פעולות  ן  בגי  .מבקרים 

שונותה .3 .פחת, תקורה, מכירת רכבים: כנסות  . 

צייד .4 התקבולים בה -אגרות  לצפי   .תאם 

טבע .5 ערכי  יות-פיקוח  ו חז יות  להתקשרו התקציב בהתאם  עודכן   . 

 :השימושים 

בסך  .1 ץ  הקיצו הרשות22בסיס  של  ן  ו מלי בשנת   שנעשה  ברמה ,  2002  קיצוץ  מניח 
של כשנתית  ן 30  -  ו מלי  ₪. 

ההת .2 למקדמי  בהתאם  עודכן  לשנת יהתקציב  מהאוצר  אשר נמסרו   : 2003יקרות 
ההת הנו ימקדם  לשכר  מתייקר  , 3 %יקרות  הרשות  של  השימושים  ופילוח  מאחר 

ה ממקדם  שונה  יבשיעור  הצפו )0 ( % קניות  של  בסך  הקניות  תקציב  עודכן  כ   -  
% 3.  

ופיתוח  .3 עבודה  בסיס �תוכניות  סמך  על  ב(  שנת  ) 50% -מקוצץ   . 2002של 

אתרים .4 לשנת -פתיחת  גדולים 2003  אתרים  שלושה  פתיחת  מתוכננים  פארק ( 
עמוד, שניר תנינים, נחל  בצד , )נחל  הוספה  פתיחתן  ן  בגי וההוצאות  התקבולים 
והשימושיםהמק  .ורות 

של -רזרבה .5 בסך  ש5  ן  ו מלי יות "  יקרו התי לצורך  נלקחה  ) 2(% ח  הוצאות ,   ולצורך 
ן: מיוחדות .פרסום, שווק , בטחו . 

דלעיל ההנחות  פי  של , על  תקציבי  לחוסר  הרשות  ון 60צפויה  מלי  ₪. 

של  בסך  וחד  מי תקציבי  מסיוע  מומן  זה  תקציבי  חוסר  ן 50  ו מלי ן , ₪  חסכו ותוכנית 
של והתי בסך  הרשות  ן 10עלות  ו מלי  ₪.. 

 

 ;החולפת רשימת פרסומים בשנה .10

 :עברית

בישראל . 2002). עורכים(פרבולוצקי . וא. ע, דולב הכחדה  בסכנת   �מינים 
ן בסיכו מינים  הוצ, רשימת  להגנת ' חוליתנים  והחברה  והגנים  הטבע  רשות 

עמ304, הטבע  '. 

(ס, נמצוב בעמ).  2002.  לילה  אנפות  ספירת  שאןסיכום  בית  נואר , ק  . 2002י
והגנים"דו הטבע  רשות   .ח 

ו. ס, נמצוב (קסלר. מ  תנים). 2002  המתת  על  ווחים  די כלבים , שועלים, סיכום 
בשנים  מורשים 1999-2001וחתולים  ידים  וצי הרשות  פקחי  ידי  רשות "דו.  על  ח 
והגנים  .הטבע 

(ס, נמצוב באביב ).  2002.  בישראל  הגמד  ן קורמורן  ח "דו.  2002סיכום קינו
והגנים הטבע   .רשות 
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(ס, נמצוב מים ).  2002.  דולפינים  ן  בי גנטיים  הבדלים  על  בדיקה  של  סיכום 
סוף וים  והגנים"דו.  השחור  הטבע  רשות  של   .ח 

(ס, נמצוב לישראל כנתה).  2002.  בר  חיות  ליבוא  גי  אקולו ן  כו סי  .הערכת 

ו. ס, נמצוב (אק'וולצ. מ  והגנ).  2002  הטבע  רשות  מדינת הצעת  לעמדת  ים 
אמנת  בנספחי  יים  ו השינ על  להצבעה  הCITESישראל  בכנס  המדינות 12-  של   

האמנה  על   .)2002נובמבר (החתומות 

(ס, נמצוב ה).  2002.  הכנס  אמנת 12-סיכום  על  החתומות  המדינות  של   CITES 
והגנים"דו).  2002נובמבר ( הטבע  רשות  של   . ח 

(א, פרנקנברג רש"דו.  2002) עורך.  לשנת ח  והגנים  הטבע  , ג"רט.  2001ות 
ע67ירושלים   '. 

שבטה, 2002. צ, צוק של  המים  אספקת  סופי"דו, סקר  והגנים, ח  הטבע   . רשות 

שבע, 2002. צ, צוק באר  בתל  העתיק  המים  במאגר  הסכר  סופי"דו, פירוק  , ח 
והגנים הטבע   .רשות 

הגיא, 2002. צ, צוק בשער  אתרים  סופי"דו, סקר  הטבע , ח   . והגניםרשות 

'ב"תשס. צ, צוק תנינים,  בנחל  , הסכר  הטיולים ' י  לרכז ן  ן -אייר (5עלו ו ו סי
 .27' עמ, )ב"תשס

צפורי, 2003. צ, צוק של  המים  דו- 2002חפירות , מערכת  שנתי"  הטבע , ח  רשות 
 .והגנים

הביזאנטית, ג"תשס. צ, צוק בתקופה  שבטה  של  המים   125קדמוניות , אספקת 
 .24-18' עמ

א הגולן 2002 .רייכמן  זאבי  ביולוגיה-  הוצ,   ודמוגרפיה  הטבע ' אקולוגיה  רשות 
ע86והגנים   '. 

בישראל. 2002) עורך. (י, שקדי הבר  חיות  של  מצבן  של , על  גודלן  אומדן 
נבחרות לשנת "דו, אוכלוסיות  ע27ירושלים , ג"רט.  2001ח   '. 

 אנגלית

Frankenberg, E.,  Amir ,  S.,  Levi , M., Magal,  Y.,  Olwig-Whittaker, L. and Zionit , G. 
2002. Nature reserves and the conservat ion of b iodiversi ty in Israe l.   Proc.  Int . 
Meet ing: The ro le of protected areas for the maintenance of the biodivers ity in 
the Mediterranean region, pp. 16-17. 

Nemtzov, S.C.  2002.  Management of wi ld l i fe-human conf l icts in Israe l:  a wide 
var iety of vertebrate pest problems in a d i f f icult  and compact  environment.  Pp. 
348-353 in: R.M. Timm & R.H. Schmidt,  eds.,  Proceedings of the 20th Vertebrate 
Pest  Conference, Universi ty of Ca l i fornia: Davis. 

Nemtzov, S.C. & Olsv ig-Whittaker,  L. 2002.  Nett ing of freshwater f ishponds in 
Israel and its  effect on waterfowl .  Israe l Journa l of Zoology 48: 175. 

Tsuk Ts. 2001-2002. Urban Water Reservoirs  in the Land of the B ib le during the 
Bronze and Iron Ages (3000 BC-586 BC). ARAM 13&14 Be irut: History and 
Archaeology  & Water in the Pre-Modern Near East.  Pp. 377-401   .  

Tsuk Ts.Pe leg Y.  Fahlbusch H. & Meshel Z.  2002. A new survey of the aqueducts 
of Hippos-Sus ita . In: Amit , D. Patr ich J . & Hirschfeld Y. Eds. THE AQURDUCTS OF 
ISRAEL, JOURNAL OF ROMAN ARCHAEOLOGY  suppl . 46. Pp. 207-209 . 
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Tsuk Ts. 2002. The aqueducts to Sepphoris.  In: Amit,  D. Patr ich J . & Hirschfe ld 
Y. Eds. THE AQURDUCTS OF ISRAEL, JOURNAL OF ROMAN ARCHAEOLOGY suppl.  
46. Pp. 278-294. 

Tsuk Ts. 2002. An aqueduct  to Legio. In: Amit,  D. Patr ich J .  & Hirschfe ld Y. Eds 
THE AQURDUCTS OF ISRAEL, JOURNAL OF ROMAN ARCHAEOLOGY  suppl . 46.  Pp. 
409-411  .  

Tsuk. Ts.  2002. The Springs of Kabr i .  In: Kempinski,  A. Te l Kabr i � The 1986-
1993 Excavat ion Seasons. Chap. 3 pp. 15-18. 

Tsuk. Ts.  2002. The Water Supply System of Shivta in the Byzant ine Per iod. In: 
Ohl ig, C.  Pe leg, Y.  & Tsuk Ts. Eds. Cura Aquarum un Israel � Proceeding of the 
11th Internat ional  Conference on the History of Water Management and 
Hydraul ic Engineer ing in the Mediterranean Region Israe l 7-12 Mai 2001 .  Pp. 65-
80     .  

 

והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות  .11 מקומות 
פועלת הרשות הציבורית  המינהליות הכתובות שלפיהן

בסעיף  לחוק6כאמור   ; 

והגנים הטבע  רשות  והכספים, מטה  המנהל  מראש"עפ, חטיבת  תאום   .י 

 

ומטרות של מאגרי המידע של הרשות הציבורית . 12 , תיאור 
 ;1981 א  "התשמ, הגנת הפרטיות הרשומים לפי חוק

מספר  מידע  ודים - 100672מאגר  מי ציד  והיתרי  ציד  ונות  לרישי ציד  י   קובץ רישו
בר חיות  של  ייצוא  ו יבוא  סחר   .והיתרי 

מספר  מידע  ומורשת - 100673מאגר  טבע  חיקוקי  לפי  עבירות  רישום   קובץ 
משפט בתי  די  י על  ו  שניתנ  .והרשעות 

משפ לבתי  ולהצגה  מורשים  תובעים  לשימוש  שניהם  בהרשעות קודמות מטרת  ט 
החוק לפי  פליליות  תביעות   . במסגרת ניהול 

 

ומלגות שבמימון הרשות הציבורית . 13  ;קרנות 

בשנת  ומחקרים   2002סקרים 

ן מימו  נושא ים/חוקר מקור 

לתואר (ראובת ניצן  תרומות+רשות  תלמידה 
 )שלישי

ער' פרופ  עמוס 

 טוב-יום.  י' פרופ

אוכלוסיות  של  דינמיקה 
בא והגורמים  רץהחוגלות 

ירידתן על   המשפיעים 

גפן"ד רשות אלי  אוכלוסיות  ר  גודל  אומדן 
יהודה במדבר   הנמרים 

איכות / רשות 
 הסביבה

גורן"ד מנחם  הצלה  ר  ן -מוקד  לבנו  
ן  הירקו

זלץ"ד רשות יד  ו ו די  ר 

רייכמן ן   אלו

של  והדמוגרפיה  ולוגיה  הבי
ובגליל  בגולן  זאבים 

המזרחי
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 המזרחי

המדע   / משרד 

 "לטבע נולד"

זלץ"ד יד  ו ו די  ר 

יום' פרופ ורם   טוב-י

לוטן  שדה(רן   )טכנאי 

זנפלד  מחקר(אריק רו זר   )עו

בגודל  לירידה  הגורמים 
בגולן הצבאים   אוכלוסיית 

גלזנר  רשות  +דוד 

מרום  קובי 

ממשק  אחרי   מעקב 

הגמד  הקורמורן 

נמצוב"ד רשות ן  סיימו  ר 

מחקר+  זר   עו

רשתות  אחרי נזקי  מעקב 
דגים בבריכות   הגנה 

 +רשות 

ניברסיטה  או

זלץ"ד יד  ו ו די  ר 

ן' פרופ י די  תמר 

בר  דוד-שירלי 

שלישי( לתואר   )תלמידה 

של  ההפצה  תחזית 
היחמורים  אוכלוסיית 

כזיב  בנחל 

 +רשות 

ניברסיטה  או

זלץ"ד יד  ו ו די  ר 

ז מעו  ניר 

שני( לתואר   )תלמיד 

של  במרחב  שימוש  דפוסי 
בנגב  ראמים 

גורן"ד רשות מנחם  סדום  ר  סק-עגלסת  מצאי   ר 

גפני "ד רשות שריג   ר 

גזית' פרופ  אביטל 

דו ובריכות -סקר   חיים 
 חורף

גורן"ד רשות מנחם  יבשתיים ר  במים  דגים   סקרי 

הכרמל י"ד קרן  אשכנז שוש  מעוצה  ר  צומח  ממשק 
 בכרמל

MERC  ן המכו חוקרי  צוות 
באילת ניברסיטאי   , הבינאו

ואגמים ימים   ,חקר 

 ג"רט

וממשק , מחקר  ניטור 

ייקט -אילת במפרץ  פרו  
השלום"  "פארק 

ן ' פרופ רשות נן קדמו לוגי רו ו בי ן  ו מגו י   -מיפו
שבלולים , עטלפים
 וצפורים

הצופה רשות / ט"חלה  / אוהד 

ן אלו זלץ' דר/ דן  ויד  ו  די

החובארות  של  ולוגיה  הבי
המערבי  בנגב 

פריידברג' דר רשות ון  חרקים אמנ גולן-סקר  ן,    חרמו

י  נ גור' אונ רשות+ חיצו וןבן  המרכז, י ז  ' חט, מחו
 המדע

ארוך  לטווח  תחנת ניטור 
 בעדולם

אירופית  + קהילייה 
 רשות

אחרים' דר וחוקרים  אורטל  לפיתוח  ראובן  רי  ו אז ייקט  פרו
ן  התיכו בים  מוגנים  ורים  אז

ו  וחופי
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כרמל' דר רשות  אירוס נצרתי יוחאי 

 

בשנה  .14 ציבור  למוסדות  תמיכות שנתנה הרשות הציבורית 
והיקף התמיכה  לרבות פירוט, החולפת שמותיהם של המוסדות 

לכל אחד מהם  ;שניתן 

הדו בשנת  ציבור  למוסדות  תמיכות  ו   .ח"לא ניתנ

 

על ביצועם .15  ;רשימת החוקים שהשר ממונה 

לאומיים גנים  טבע, חוק  הנצחה, שמורות  ואתרי  לאומיים   -1998ח"התשנ, אתרים 
ו הבר, ותקנותי חיית  להגנת  ותקנ-1955ו"תשט, החוק  ו   .ותי

 

על הפעלת החוק . 16  דיווח הממונה 

הרשות של  השנתי  הפעילות  דוח   .הכנת 

המידע חופש  חוק  במסגרת  בבקשות   .טיפול 

התקבלו 2002בשנת  החוק25  לפי  למידע  בקשות   .וכולן נענו,  
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