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 ,בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון"

 , נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן 

 ,ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן: ואמר לו

 ,וכל מה שבראתי בשבילך בראתי 

 תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי  

 "קלקלת אין מי שיתקן אחריךשאם 

 (קהלת רבה)

 

 

 

ח השנתי אשר מוגש לכם בהתאם לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע ממחיש את "הדו

הנוף , העבודה הרבה המושקעת על ידי רשות הטבע והגנים במאמץ לשמור על הטבע

צפיפות האוכלוסין והתשתיות במדינה  . והמורשת במדינה וזאת תוך לחצי פיתוח רבים

ואנו חייבים לעקוב אחרי התהליכים " לתת לטבע לעשות את שלו"מאפשרים לנו  לא 

עבודתנו  . להתערב היכן שצריך  ולמצוא את דרך המלך בין שימור לפיתוח, השונים

 .התיירים הפוקדים אותה וכן הדורות הבאים, ניכרת בשטח ויהנו ממנה תושבי המדינה

 

ח ניתן "מדתי בראש הארגון אבל מעיון בדועדיין לא ע,  ח הנוכחי"שנת הדו, 0211בשנת 

לראות את היקפי העבודה המרשימים המשקפים ניצול טוב של המשאבים העומדים 

 . לרשותנו

 

חשוב לציין כי ישנם תחומים רבים בהם ניתן להגיע להישגים גדולים  ותחומי אחריות 

 .אחרים שלצערנו טרם טופלו מחוסר משאבים

 

ו לכל השותפים בעשייה שלנו ולקוות ולאחל המשך שיתוף אני רוצה להודות בהזדמנות ז

פעולה לרווחת הערכים הנפלאים הפזורים ברחבי הארץ ולרווחת תושבי המדינה 

 . ומבקריה

 

 

 ,בברכה

 

 שאול גולדשטיין

 ל רשות הטבע והגנים"מנכ
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 :תוכן העיניינים

 
 

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

 

 ;תיאור תחומי האחריות של הרשות הציבורית .6
 

לחוק  3לפי סעיף  נהלרבות מעניהם של הממו, מענה של הרשות הציבורית ודרכי ההתקשרות עמה  .3
 ;ודרכי ההתקשרות עמם ,ושל בעלי תפקידים אחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור

 

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

 
 ;סקירת עיקרי פעילות הרשות הציבורית בשנה החולפת  .6

 דוברות והסברה
 תקשוב

 מדע

 תכנון ופיתוח
 אכיפה ופיקוח

 מינהל וכספים
 קהל וקהילה

 מחוזות הרשות

 צפון •

 מרכז •

 יהודה ושומרון •

 דרום •

 אילת •

 היחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים
 

 ;סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית .5
 

 ;תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת . 7
 

 ;של הרשות הציבורית בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב פירוט הוצאותיה . 8

 
 ;תקציב הרשות הציבורית לשנה הנוכחית .3

 
פועלת הרשות הציבורית  המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המינהליות הכתובות שלפיהן  .12

 ;לחוק 5כאמור בסעיף 

 
א  "התשמ ,  הגנת הפרטיות הרשומים לפי חוק, תיאור ומטרות של מאגרי המידע של הרשות הציבורית .11

1381; 
 

 קרנות. 16
 

 תמיכות. 13

  
 ;רשימת החוקים שהשר ממונה על ביצועם. 14

 
 ;דיווח הממונה על הפעלת החוק. 16
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, תפקידים בכירים שמות בעלי; יחידותיה ויחידות סמך שלה, אגפיה, פירוט מבנה הרשות. 1

 ;ויחידות סמך הרשותיחידות , העומדים בראש אגפים

 
על ידי איחוד רשות הגנים הלאומיים ורשות  1338הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים הוקמה בשנת 

 ".1338 - ח"התשנ, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, שמורות טבע, חוק גנים לאומיים"שמורות הטבע על פי 
 

 מבנה הרשות

היא תאגיד שהוקם על פי חוק כאשר השר ( הלאומייםהרשות לשמירת הטבע והגנים )רשות הטבע והגנים 
הממונה על ידי הממשלה , לרשות מליאה המונה תשעה עשר חברים.  הממונה הוא השר לאיכות הסביבה

תפקיד המליאה לקבוע את .  ר המליאה מבין חבריה"בהמלצת השר לאיכות הסביבה שאף ממנה את יו
לעקוב , לקבוע את תוכנית העבודה ולאשר את תקציבה ,מדיניותה הכללית של הרשות ואת קווי פעולתה

הרכב המליאה כולל שבעה נציגי .  התכניות והתקציבים ולהנחות את מנהל הרשות, אחר ביצוע המדיניות

, אקולוגיה, בוטניקה, שבעה נציגים מתחום האקדמיה שביניהם מומחים במקצועות זואולוגיה, הממשלה
ארבעה נציגי ציבור מקרב , אדריכלות נוף ושימור, כלכלה, היסטוריה, יהגיאוגרפ, גיאולוגיה, ארכיאולוגיה

ונציג השלטון המקומי או ארגון המועצות , החברה להגנת הטבע ובעלי עניין בתחומי פעילות הרשות, ל"הקק
 .האזוריות

 
ממנה את מנהל הרשות האחראי לביצוע החלטות והנחיות , על פי הצעת השר לאיכות הסביבה, הממשלה

 .המליאה ולניהולה השוטף של הרשות

 
רכס רמות נפתלי וראש הנקרה , הר דוב, מחוז הצפון משתרע מהר חרמון, הרשות פועלת בחמישה מחוזות

מחוז .  והים התכון במערב, עמק הירדן רמת הגולן והר חרמון במזרח, ש בדרום"נחל חדרה וגבול יו, בצפון
ש במזרח והים "גבול יו, בית הגדי ובית קמה בדרום, נחל עוז, המרכז משתרע מנחל חדרה וצומת עירון בצפון

, צומת סעד, מחוז הדרום משתרע מגבול רצועת עזה.  ש הכולל את יהודה ושומרון"מחוז יו.  התיכון במערב

עד נחל  42כביש , צומת ציחור, באר מנוחה, נחל ישי וים המלח בצפון, ש"גבול יו, נחל שקמה, בית קמה
מחוז אילת .  גבול ירדן במזרח וגבול מצרים במערב, ל פארן עד הגבול המערבי בדרוםאפיק נח, פארן

יחידה נוספת היא .  גבול ירדן במזרח ועד סיני במערב, מפרץ אילת בדרום, משתרע מנחל פארן בצפון
לשמירה על קרקעות המדינה , 1375שהוקמה בשנת ( הסיירת הירוקה)היחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים 

מינהל מקרקעי ישראל , הביטחון, מטעם משרדי החקלאות, ים הפתוחים מפני פולשים ומשיגי גבולבשטח
כאשר ועדת מנכלים בראשות מנכל משרד ראש הממשלה מתאמת בין המשרדים , וקרן קיימת לישראל

 .השונים

 
ת המדע חטיב, א ואגף ארגון והכשרות"הכוללת את אגף כ חטיבת משאבי אנוש, לרשות חמש חטיבות מטה

, היחידה הסביבתית הכוללת את מדור ניטור נחלים, אגף הסביבה, אקולוגיההוהשימור הכוללת את אגף 
ולשכת המדען , מידעהאגף מערכות , ומדור סקרים מדור איכות מים, מדור מזיקים, מדור ניטור רעלים

בטיחות , בטחון אגף, חקירותאגף ה, מבצעיםהחטיבה לפיקוח ולאכיפה מורכבת מאגף הפיקוח וה. הראשי

חטיבת המנהל והכספים כוללת את אגף המשק . ם"יחידת יהלום ויחידת ר, ויחידת ההיתרים, וכיבוי אש
אגף , חטיבת התכנון והפיתוח כוללת את אגף המקרקעין . וכלכלה תקציביםואגף  הכספיםאגף , והרכב

, חטיבת קהל וקהילה כוללת את אגף השיווק .אגף שטחים פתוחיםו, ומורשת אגף ארכיאולוגיה, הפיתוח
קשרי חוץ ודוברות ,הן הלשכה המשפטית יחידות נוספות במטה . ואגף החינוך וההדרכה מבקריםאגף 

 .שובתיקאגף הגם ל "באחריות הסמנכו, והסברה

 
 ;תיאור תחומי האחריות של הרשות הציבורית. 0

 
, שמורות הטבע והגנים הלאומיים ולקדם את ענייניהםלטפל בכל ענייני " תפקידיה של הרשות לפי החוק

לאתר שטחים ואתרים לצורך  - ובכלל זה, לפקח על שמירתם ולטפח אותם, להגן על ערכי הטבע והמורשת
;  או שינוי בהם, ליזום ולתכנן הקמת שמורות טבע וגנים לאומיים;  הקמת שמורות טבע וגנים לאומיים

לשמר ולשקם ערכי טבע בשמורות ; לטפח שמורות טבע וגנים לאומייםלהפעיל ו, להחזיק, לנהל, להקים

לרבות , לפקח על שמורות טבע וגנים לאומיים ועל ערכי טבע ומורשת; טבע ובגנים לאומיים ומחוצה להם
לרכז תיעוד ורישום מידע בתחומי שמירת הטבע וערכי ; פיקוח לעניין עבירות על החוקים המנויים בתוספת

על פי המלצת ועדת , באופן שיקבע השר, להכין תיק אתר לכל שמורת טבע וגן לאומי -ה ובכלל ז, הטבע
הסברה והדרכה בתחומי שמירת הטבע , לקיים ולעודד פעולות חינוך, ליזום; מדעית -המשנה המקצועית 

ובכלל זה פעילויות להגברת התודעה בתחומים האמורים בקרב הציבור בכלל , וערכי הטבע והמורשת

שמירת הטבע , לקיים קשרים מדעיים בינלאומיים בתחומי גנים לאומיים; תלמידים ובני נוער בפרט ובקרב
 ".לערוך ולקדם מחקרים בתחומי שמירת הטבע וערכי הטבע; וערכי הטבע

 
לשמור על המגוון הביולוגי המערכות האקולוגיות ונופי הארץ - הרשות שמה לעצמה את המטרות הבאות

לשמור ולטפח אתרי מורשת בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע למען .  טחים הפתוחיםבשמורות ובש, בגנים
הנוף והמורשת לצורך הגברת מודעות הציבור , להסביר ולחנך לשמירה על ערכי הטבע.  קהל המבקרים

 .לנושאים אלה
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חים ואת השט, הרשות מטפלת במרחב הכולל את השטחים השמורים הכוללים גנים לאומיים ושמורות טבע

הרשות עוסקת באכיפת החוק .  הפתוחים בהם נכללים ערכי הטבע והערכים החזותיים והתרבותיים
לפקחי הרשות הפועלים בכל רחבי הארץ סמכות הקבועה בחוק .  פיקוח וענישה, באמצעות פעולות הסברה

.  נה הרשותלעצור ולהביא לדין אנשים שעברו על החוקים שעל אכיפתם אמו, לערוך חיפוש, לרשום דוחות
הרשות פועלת להסברה .  נוף ושימור ערכי המורשת, סביבה, הרשות יוזמת חקיקה בנושאי שמירת טבע

ל "מחנות צה, תנועות נוער, ם"מתנסי, בבתי הספר, ולחינוך בשטחי שמורות הטבע והגנים הלאומיים

יעת לחוקרים הרשות יוזמת ומבצעת מחקרים מדעיים ומסי.  ובאמצעי התקשורת הארצית והמקומית
, כמוכן מפעילה הרשות מערכת לניטור נחלים.  מהאקדמיה לבצע מחקרים בנושאים שעליהם היא מופקדת

 .הרשות משולבת במערכת הלאומית והבינלאומית של שמירת הטבע והמורשת.  מקורות מים ורעלים
 

 :9022מעמד סטטוטורי  לשנת  -שמורות טבע וגנים לאומיים 

 

 וגנים לאומיים מוכרזיםכ שמורות טבע "סה
' מס

 גנים/שמורות
כ שטח "סה

 (דונם)

 4,537,473.33 666 שמורות טבע

 624,621.57 81 גנים לאומיים

 0,921,311.32 333 כ"סה

 

 

 3לפי סעיף  לרבות מעניהם של הממונה, מענה של הרשות הציבורית ודרכי ההתקשרות עמה .3
 ;ודרכי ההתקשרות עמם ,ואחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור

 -02 5663636-פקס, -02 6226444' טל, 36453, ירושלים, 3עם ועולמו ' רח -מטה הרשות  •

 -02 6226423פקס   -62264234402 ’טל -מנהל הרשות  •

 -02 6226423פקס   -02 622642344' טל, ל"לשכת המנכ, תלונות הציבור •

 
וכן מענים ודרכי  ,פרישתן הגאוגרפית -הנותנות שירות לאזרח , יחידות ברשות הציבורית .0

 ;ההתקשרות עם כל סניפי היחידות
 

 -04 5462316פקס , -566615704 'טל, דואר מגידו, גן לאומי מגידו - מחוז הצפון •

 -326435603פקס , -316242203' טל, ראש העין 638ד "ת, ל אפק"ג – מחוז המרכז •

 -02 5663783פקס , -02 5636335' טל, ל קומראן"ג – ש"מחוז איו •

 -08 5632261פקס , -08 5682424' טל, באר שבע, 13האבות ' רח - מחוז הדרום •

 -08 5376247פקס , -08 5373388'  טל, אילת, מרכז מידע לתייר - מחוז אילת •

פקס , -02 6226444' טל, 36453,  ירושלים, 3עם ועולמו ' רח - היחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים •

6225663 02- 

 
 ;סקירת עיקרי פעילות הרשות הציבורית בשנה החולפת .5

 
 0211סיכום פניות הציבור  

 

 חטיבות/ מחוזות 
 כ תלונות "סה

 0211שהתקבלו לשנת 

 335 מחוז צפון

 110 מחוז מרכז

 30 ש"מחוז יו

 51 מחוז דרום
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 10 מחוז אילת

 121 אכיפה ופיקוח' חט

 021 קהל וקהילה' חט

 11 תכנון ופיתוח' חט

 31 מדע' חט

 1 דוברות והסברה

 913 כ פניות שהתקבלו"סה

 

 
 

 0211תרשים פניות שנת 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 דוברות והסברה

 
 0211-סיכום פעילות קשר עם העיתונות ב

 
 :0211-אירועים מרכזיים בתקשורת ב

 מציאת העגולשון שחור הגחון בשמורת החולה •

 ציןא בנחל "פיצוץ צינור קצא •

 שנה לאסון הכרמל •
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 חולות סמר •

 שנת העטלף •

 אכיפה בחופים לפי התיקון לחוק •

 צ עיר דויד והצעת החוק להפרטת גנים לאומיים"בג •

 "פורשים כנף"פסגת הנשרים של  •

 השקת מסמך מדיניות לסביבה החופית והימית •

 פתיחה מחודשת של חוף פלמחים •

 6211למים ולסביבה , שבוע אהבה לטבע •

 חדש לרשותל "מינוי מנכ •

 

 :פרסומים מרכזיים

אחד , כתבות בכל כלי התקשורת המרכזיים בישראל, כתבה מרכזית באולפן שישי: עגולשון שחור גחון •

 .ל"פרסומים בכלי תקשורת בחו 622-יותר מ, "מעריב"ושל " הארץ"מאירועי השנה של 
ום על ידי העיתונים היומיים מעקב אחר הטיפול בזיה, פרסומים בכל כלי התקשורת: פיצוץ צינור בנחל צין •

 .ואתרי האינטרנט

פרסום , (מעריב)כתבות בעיתונים יומיים , 6כתבה רחבה בערוץ : החמרה בטון המסרים -אכיפה בחופים •

 תוצאות מבצעי אכיפה מידי שבוע
כתבות על , פרסום סקר תדמית העטלף, (ליל העטלף4 יום)צ לאירועים לקהל הרחב "יח: שנת העטלף •

סגירות מערות , (Reuters -ל"גם בתקשורת הבינ" )שמורות עטלפים"ג לצורך "ל לידי רט"י צההעברת מוצב

 "(.ישראל היום)"הלינה 

קידום יום . צ"וגל' רשת ב, לונדון וקירשנבאום, JPost ,ynet, "הארץ", "מעריב"פרסומים ב": פסגת הנשרים" •

 .עיון פתוח לציבור שנערך במסגרת הפסגה
, "מעריב", "הארץ"פרסומים ב: ג לסביבה החופית והימית"קת מסמך מדיניות רטמסיבת עיתונאים להש •

 .ynet, עיתונות מקומית', רשת ב

, "הארץ", כתבות בכל אתרי האינטרנט: סיור עיתונאי תיירות לקראת פתיחה מחודשת לחוף פלמחים •

 עיתונות מקומית, "מעריב"
 

 :כתבות נוספות בתקשורת
 "ימים 7" -הצלת חיות בר •

 תקשורת מקומית, 12ערוץ , "מעריב" -קום עבדתשי •

 (12ערוץ , "הארץ", "מעריב", "ידיעות אחרונות)"בריחת תנינים באזור צאלים  •

 "הארץ" -מחקר חקלאות וחולות הנגב •

 ynet, "ידיעות אחרונות", "הארץ" -משדור שקנאים •

 תקשורת ערבית, "הארץ" -יהודי ועם הטבע -חינוך לדו קיום ערבי •

 תקשורת מקומית, מעריב, ynet -הרעלת עיטמים לבני זנב •

 רשת ב, "מעריב" -ח התחשמלות דורסים"דו •

 6ערוץ ', רשת ב, "הארץ", "ישראל היום" -ספירת צבאים •

 (ABC, the Colbert report)ל "תקשורת בינ, 12ערוץ , "מעריב" -נשר נלכד בסעודיה •

תקשורת , רשת ב, ישראל היום, מעריב, ות אחרונותידיע, ynet, "הארץ" -פעילות מרכז הצלת צבי הים •

 מקומית

 תקשורת חקלאית ובשפה הערבית, תקשורת מקומית, "מעריב" -ציד כרישים •

 

 :קשר עם עיתונות
 6כתבת איכות סביבה של ערוץ  -ביסוס יחסי עבודה טובים ושוטפים עם לילך סונין •

 (הוחלפה השנה)צ "יכות סביבה בגלכתבת א -ביסוס יחסי עבודה טובים ושוטפים עם יעל עבאדי •

, לדוגמא -המשך ביסוס רשות הטבע והגנים כמקור להמלצות טיולים ומידע על מספרי מטיילים בחגים •

 .תקשורת כלכלית ומערכות רדיו וטלוויזיה במהלך ימי חול המועד וסופי שבוע, "ישראל היום"מול 

 ם במגזינים הנחשבים בתחוםופרסום מאמרי( אכיפה בחופים)חיזוק הקשר מול כתבי רכב  •

 מערכת קול ישראל בדרום, (6חדשות )תמיר סטיינמן : חיזוק הקשר עם עיתונאים בדרום •

 חיזוק הקשר מול העיתונות בשפה הערבית  •

 .ECO99קשר קבוע ומצוין עם תחנת הרדיו  •

 ".מעריב"ומעברה של יעל עברי לתפקיד כתבת תשתיות ב ynet-פירוק למעשה של הערוץ הירוק ב •

 על פועלה של רשות הטבע והגנים" אקולוגיה וסביבה"מדור קבוע בעיתון  •

 (12ערוץ " )האיש הירוק"-ו( 1ערוץ " )אחרינו המבול"סיוע להכנת הסדרות  •

 
 :פעילויות

 BIKES 2011הופעה בתערוכת  •

 6211הופעה בתערוכת אגרומשוב  •

 "ראיתי ציפור"תמיכה בהשקת הסרט הדוקומנטרי  •
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 :כללי

 תגובות לכתבים ארציים ואזוריים ולעיתונות מקומיתטיפול במתן  •

 מעקב אחרי כלל הפרסומים על רשות הטבע והגנים •

 

 :אי הצלחות
 (ynet, "הארץ)"השקת מחקר מטה יהודה  -התרבות תנים וסניטציה •

 יצירת כתבה מגזינית במוספי סוף השבוע -הרעלת עיטמים •

 

 הסברה
 

 :מבוא

 : תפיסת ההסברה
 .הציבור בקרב התנהגות לשנות שנועדה ויזומה מתמשכת, מתוכננת פעילות. 1

 .והמורשת הנוף, הטבע ערכי על השמירה לחשיבות ומחויבותו הציבור מודעות והגברת פיתוח. 6
 .הציבור שיתוף מנגנוני ומיסוד ציבורי עורף יצירת, ציבורית תמיכה גיבוש: הציבור שיתוף. 3

 .ופקחים יםאתר, מחוזות, למטה וסיוע" עבודה כלי. "4

 .עצמם העובדים ובקרב הרחב הציבור ועובדיה בקרב הרשות של הציבורי הדימוי וחיזוק קידום. 6
 :ההסברה כגורם מנחה

 .וחוזקות איומים זיהוי -
, והסברה חינוך מרכזי, פקחים: התפקידים בעלי כלל בין משותפת שפה ויצירת מסרים גיבוש -

 .תקשורת, מידע תחנות, ופעילויות אירועים
  .ובחטיבות במחוזות תהליכים לקידום והבסיס היסודות הנחת -

 הסברה סרטי הפקת, וכנסים תערוכות, האינטרנט אתר, סרטים, מצגות, מידע דפי: מוצרים -

 .והמחשה
 .ברשות ההסברה גורמי של מקצועי ליווי, תוכן וניראות רשותית בקרה -

 
 : 6211נושאי ליבה ופעילות מרכזית בשנת 

מיצוב הרשות , מיקוד המסרים והובלת ציוותי היגוי מקצועיים: ות בר לחקלאותהרעלות ונזקי חי .1

הופעה מסורתית בתערוכות החקלאיות , ועובדיה כגורם המקצועי לנתינת מענה לחקלאים
מיסוד פינות קבועות בעיתונות , הפקת חומרי הסברה וסרטים על פי קהלי יעד ייעודיים, החשובות

 .החקלאית המקצועית
הטמעת והעברת כללי הטיול הנכון לציבור הרחב בעיקר בחגים : לחזור בשלום -כון לטייל נ .6

 ..קמפיין בתקשורת וכל כלי המדייה הרשותיים, תחנות המידע, באמצעות חומרי הסברה
, א"חבירה לזק, "בין הזמנים"תכנית הסברה ייעודית לציבור החרדי המטייל בתקופת  –" בין הזמנים" .3

איוש משותף של , הפקה והפצה של חומרי הסברה משותפים, כארגון מוביל דעת קהל במגזר זה

 .  פרסומים משותפים בעיתונות החרדית, תחנות הסברה בשטח
העברתם באמצעות סיורים , ים למטייליםמיקוד המסר, קמפיין ברדיו –יום השנה לשריפה בכרמל  .4

 .תחנות מידע והפקת חומרי הסברה ייעודיים לחלוקה, תערוכת צילומים, מודרכים ופעילות לציבור
ולכלי ( עלון מידע, מדבקה)הפקת חומרי הסברה לחלוקה באירועים באתרים  –" שנת העטלף" .6

 ".הארץ בשביל"ועיתון ( שאלות ותשובות)אתר האינטרנט : המדייה ברשות

כתבות תדמיתיות , הפקת חומרי הסברה לחלוקה, מיצוב המסרים –" עושים סוף למנהיגה בחוף" .5
 .ייזום אירועים בשטח, בעיתונים הייעודיים לנהגי רכבי השטח

 .מוקד המידע, שבוע אהבה לטבע, צ"יח, "בשביל הארץ"עיתון  –פ עם חטיבת קהל וקהילה "שת .7
 .מיתוג ושיפור האתר, תדמיתי, דע הסברתיהעברת מי –אתר האינטרנט הרשותי  .8

 :הסברה פנים ארגונית
 .הפצה פנימה והחוצה, נושאי ליבה –מהדורת חדשות רשותית  .1

 .תכנית הסברה לתכנית המיחשוב של הרשות .6

 .ל לשדירת הניהול של הרשות"יום הזיכרון לחללי צה –ערבי תרבות ומורשת  .3
 .ל בגן לאומי כוכב הירדן"של דן שומרון ז חנוכת האתר על שמו –טקסים רשותיים מרכזיים  .4

 תערוכת עבודות מקצועיות של עובדי הרשות –יום המדע  .6
 

 תקשוב ומערכות מידע

 
 SAVEתוכנית טבע

אשר יאפשרו השגת , הוא לספק תשתיות טכנולוגיות ומערכות לאנשי שטח ומטה SAVEחזון תכנית טבע
 .נוף ומורשת, מובילות ומצוינות ויספקו כלים לבניית מוקד ידע לאומי בתחומי ערכי טבע

המידע והידע לרשות העובד ולהשיג שיפור במקצועיות וניהול , מטרת התכנית היא לרתום את הטכנולוגיה

 .איכותי
מאגר , מיפוי של תפוצת מינים בארץ, ויה להכיל ולנהל נתונים מספירות ומתצפיות על חיות ברהמערכת צפ

ארכיון צילומים וחומרי , מידע בזמן אמת על מספר המבקרים באתרים, מחקרים שבוצעו ברשות או במימונה
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עמדה של מאגרי המידע יאפשרו את ביסוס מ. מידע על עבירות שבתחום אכיפתה של הרשות ועוד, הסברה

זמינותם של מאגרי המידע באמצעות רשת האינטרנט , הרשות כמוקד ידע לאומי בתחומי ערכי טבע ומורשת

תתמוך במחקרים אקדמיים ובינלאומיים ותביא לשיתוף הציבור ולמכפיל כוח בשימור ערכי הטבע והחינוך 
 .להם

ר עקב המעבר מפעילות הטמעת המערכת עתידה להנחיל שינוי תפיסה של ממש במחשוב הרשות בעיק
ידנית וממערכות מבוזרות למערכת מחשוב משולבת לאורכו ולרוחבו של הארגון לטובת מתן גיבוי לכלל 

 . תהליכי הרשות ולתמיכה בכלל בעלי התפקידים בה

מתוכננת לכלול את מערכות המדף המתקדמות ביותר בשוק המחשוב הבינלאומי כמו , המערכת העתידית
שני מרכיבים בולטים במערכת העתידית הם . ות תפורות למידותיה וצרכיה הייחודייםגם מערכות ייעודי

מערכות המידע ם של כלל הנתונים במערכת במאגר אחד ובושילוב( Mobile)שימוש במחשוב נייד 
 (.GIS)הגיאוגרפיות 

בכל  6211רוכזו מאמצים רבים במהלך הרבעון הראשון של שנת , SAVEטבעבמסגרת הפעילות בתכנית 

ובהתנעת תהליכי האפיון , מערכת עם חברת מלם מערכותשל ההקשור בהשלמת תהליכי אפיון העל 
 .המפורט לשלבי התכנית השונים

לפידות בתמיכה בתכנית בכל הקשור -החלה חברת בלאט 6211במהלך הרבעון הראשון של שנת , כמו כן
כת במטה ובמחוזות וזאת באמצעות הטמעת המערעל בדגש  רשות הטבע והגניםבנושאי ניהול השינוי ב

פגישות שוטפות ופורומים עם מנהלים ועובדים לחיזוק המוכנות הארגונית לשינוי ובפעילויות הסברה בתוך 
 .הרשות

האפיון המפורט של שלב זה , רכש ומלאי, תקציבים, כלל את נושאי כספים SAVEשל תכנית טבע' שלב א

רכות הארגונית להטמעתה נמשכו עד סוף השנה במטרה פיתוח המערכת וההיע. 6211אושר באוגוסט 
 .היעד הזה אכן הושג. בתחילת השנה' עלייה לאוויר של שלב א –לאפשר את השגת היעד הנדרש 

, כולל תהליכי עבודה ברורים, SAVEנמשך יישום הנוהל המאושר לניהול תכנית טבע, לאורך כל השנה
 .סיכונים מושכלהגדרות אחריות וסמכות לבעלי תפקידים ניהול 

על מנת לתת מענה לדרישות הניהול האינטנסיביים של התכנית ולאפשר להמשיך ואף לחזק את הבקרה 

והוגדרו לו  SAVEטבעובקרה לתכנית אשר כפוף למנהל תכנית  תכנוןגויס בסוף השנה מנהל , והשליטה בה
התכנית והן בניהול פרטני של נהלי עבודה ברורים בנושאים שבטיפולו הן בתכנון השלבים הבאים של 

 .במטה ובמחוזות' התייצבות הטמעת שלב א
 

GIS- מערכות מידע גאוגרפיות 
, GISה  תטכנולוגי על המתבססות לעבודות המרכזי המקצועי כגורם משמש אקולוגי גיאוגרפי מידע מרכז

 מכמה מורכבת היחידה עבודת .ותכנוניים גיאוגרפיים, אקולוגיים בנושאים מרחבי למידע הקשור ומטפל בכל

 קביעת ,יישומים פיתוח ,וחומרה תוכנה ,נתונים וניתוח לעיבוד מומחיות ,מידע ניהול: עוגנים עיקריים
 .ותמיכה הדרכה ,סטנדרטים

הגאוגרפית  פעיל בתהליך אפיון העל של המערכת חלק  GIS-יחידת ה אנשי לקחו 6211בשנת :  SAVEטבע
השתתפו אנשי היחידה בחלק מישיבות האפיון המפורט של תהליכים כמו כן . במסגרת מימוש התוכנית

 .רשותיים ושל יחידות שונות בארגון-כלל

היחידה דאגה להמשך פעילות תקינה של המערכות : מערכות גאוגרפיות במחשבים נייחים וניידים
פיות נמשכה העמקת הידע של המשתמשים במערכות הגאוגר. הגאוגרפיות המפוזרות ביחידות הארגון

השתלמויות לפקחים ולעובדים בשימוש במערכת  3במשך השנה התקיימו . ArcGis 9.2 –בגירסה הנוכחית 
, קטן קצב הגידול במערכות בגירסה זו 6211במהלך שנת . ומספר המשתמשים במערכת גדל, הגאוגרפית

 4%גידול של כ  –רשיונות נוספים  6ונרכשו , לפעילות SAVEוזאת כחלק מתחילת כניסתה של תוכנית טבע

 .6212במספר המערכות לעומת שנת 
של חברת  NOMADכף יד מסוג  מחשביהשנה הורחב השימוש בגם : מערכות גאוגרפיות במחשבי כף יד

TRIMBLE ,רכיב  יבעלGPS רובן , 66%גידול של כ  –מערכות כאלה  7נוספו  .מותאמתגיאוגרפית  ותוכנה
של תוכנת  12לקראת השדרוג לגירסה . ג"ביחידה לפיקוח בשטחים פתוחים וחלקן אצל פקחי הרט

ARCPAD ,הביצוע בפועל של . ופותח פיתרון מקורי להאצת הצגת המידע הראסטרי, נבנה סרגל כלים ייחודי
ערכות הגיאוגרפיות הניידות במהמסקנות מהשימוש . 6216השדרוג מתוכנן למחצית הראשונה של שנת 

תוך לתשאל את המידע  מהמשרד ובאפשרותהפקחים בהוצאת המידע ל מראות על הצורך הגדול שלשטח 

 GPS -למרבית הצרכים המכשיר מחליף את מכשיר ה, מבחינת דיוק המכשירים. כדי עבודה בשטח
. לויות תחזוקה ברמה ניכרתומפחית ע ,בנשיאהומאפשר נוחות בהפעלה הוא . הדיפרנציאלי שהיה בשימוש

הנסיון שנרכש בשימוש במכשירים אלה ישמש גם בחשיבה לקראת בחירת מחשב נייד לפקח במסגרת 
כמו גם , מתוכננת הרחבה של מספר מערכות הכף יד הגיאוגרפיות בארגון 6216במהלך . SAVEתוכנית טבע

 .דיפרנציאלי חדש שיחליף את המכשירים הישנים  GPSרכישת מכשיר 

מספק אפשרות לצפות , ESRIמבית  ArcGisServerהמבוסס על טכנולוגיית , האתר: אתר אינטראנט גאוגרפי
. גם כאלה שבהם לא מותקנת תוכנה גיאוגרפית, ולתשאל מידע גיאוגרפי מכל מחשב ברשת הרשות

וש גדל השימ 6211בשנת . בהתאם הורחבה מאוד החשיפה של המידע הגיאוגרפי האירגוני בתוך הרשות
במהלך השנה . המשמש אותם באופן יום יומי, הוקם אתר אינטראנט ייחודי לאנשי יחידות הניטור -בכלי זה 

 .המצטבר של הפקחים בשימוש בו ןהאתר שודרג מספר פעמים כתוצאה מהניסיו
עודכנו . בוצע עדכון של חלק ממידע הבסיס במערכות הגאוגרפיות בארגון 6211בשנת : מידע גאוגרפי

במסגרת . ומפות סימון השבילים 1:422,222מפת הרקע , המפות הטופוגרפיות, האורתופוטו שכבות
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עם ההתקדמות בתהליכי , העדכונים השוטפים עודכנו שכבות השמורות והגנים מספר פעמים במהלך השנה

במהלך השנה גדל ועודכן מידע . תכנוני-נמשך הקשר הטוב עם פורום המידע הגאוגרפי. ההכרזה השונים

ג "כמו גם מיחידות הרט, י עדכון מידע מגופים השותפים בפורום"ם הזמין עיבסיס הנתונים הגיאוגרפי
התחיל תהליך בניית שכבת , הוכן המידע ומפות נסיון לקראת הוצאת ספר האתרים הגאולוגיים. השונות

עו ניתוחים של בוצ, בעיקר בנתונים ביולוגיים –הורחב בסיס הנתונים של הים התיכון , שריפות אחודה
והתחלנו בהרחבת השימוש בחישה , תצפיות ביונקים ימיים ושל תחומי מחיה של זאבים בדרום הערבה

 . מרחוק ככלי להבנת השטח

בקשות למידע גיאוגרפי טופלו ומידע ממסד הנתונים הגיאוגרפים הועבר לגופים ורשויות עימם אנו  35 -כ
מתכננים המכינים פרוגרמות עבור הרשות ולסקרים , סיטאותוכן לחוקרים ותלמידי מחקר באוניבר, פ"בשת

 .6216ואנו צופים את המשך המגמה הזו גם ב , 6212לעומת שנת  82%זו עליה של  .אקולוגיים
 

 תשתיות

 SAVEטבע
של מרכיבי תשתיות המחשוב והתקשורת ( אפיון על ואפיון מפורט)האפיון  בשלבי  שוטףהשתתפות באופן 

 .SAVEבתוכנית טבע
 .תכנון מערך התקשורת הקווית והטלפוניה תוך התבססות על תקשורת דיגיטאלית

 התקשורת ואבטחת המידע, תשתיות המחשוב עם צוות  מומחי מלם בתחוםבשיתוף פעולה מלא עבודה 
על הטיפול השוטף העברת אחריות העברת הידע ו, מערכות מלםמרכז התמיכה של מידת מערכות ל

 .בתחומים כוללים

 תקשורת פנימית 
. SAVEפי מפתח התקינה שנקבע בתוכנית  טבע-עלפריסה והתקנות של נקודות קצה בכלל אתרי הרשות 

  cat 6מאמץ של החלפת כבילה והתאמה של תשתית פנימית לתקן בוצע , כמו כן
 תקשורת חיצונית בין אתרי הרשות 

מקומיות     IPהקמת מרכזות  רשותלמידת מערך הפריסה הארצית והמקומית של הטלפוניה האנלוגית ב

 .IP Centrix)) מבוססות רשת בזק
פריסה של רשת סיבים תוך שיפור טכנולוגי ו יחסית בעלי פתח תעבורה נמוךחיבור ושדרוג קווי תקשורת 

 אופטיים לכלל אתרי הרשות
 אבטחת מידע 

 (שחזורותוכנת גיבוי ו רובוט גיבוי)מערכת הגיבוי המרכזית של שרתי הרשות  שדרוג
 במטה ובמחוזותגיבוי י הנוהל ןריענו

 

 קופות
 :שיפור מהירות הקופות

 שודרגו קווי התקשורת לקופות -
 הועברו קווי התקשורת של סלולרית  לקווי בזק -

 הועברו קווי התקשורת  של בזק באחריות וריפון לאחריות של רשות הטבע    -

 .הקופותשרתים חדשים למערכת  3הותקנו , החלפה שרתים לחדשים -
 בוצעה הפרדת קופות לשרתים לפי עומסים -

 (קופות 62)שדרוג קופות ישנות לדגמים חדשים  -
 שמכבידים על מערכת (פלטינה, סינגיה,כמו מבצע גולד ) ביטול  ריבוי מבצעים  -

קופת )  SAVEלמערכת טבעהתאמה  ,(מודל בקרת לשוברים)פיתוח והטמעה של שינויים במערכת , אפיון

  ('דשיוך חנויות וכ,ים ממשק, שוברים
 . שודרגה גרסת מערכת בקופות ובמרכז הרשת

 .שדרוג מכשירי ספירת מלאי  למחסן ושדרוג תוכנת ספירה
 (קלעת נמרוד, כפר נחום, גן השלושה) פתיחה התקנה קופות נוספות באתרים 

המנויים באתרי לקיצור זמני ההמתנה בקופות של ( שימוש במסופוני קופה) Q-BUSTERהתחלת עבודה עם  
 (  עין מבוע ומצדה)הרשות 

 :אפיון  ובדיקות דרישות המערכת על מנת שימוש בטכנולוגיות חדשות 

 ( SHARK  6GO PILOT -שימוש בדוחות וסטטיסטיקות ישר לפלפון, החלפה קופות קסיו)
זמני תגובה ורמת , הכולל רמת שרות VeriFoneהתחלתה בניית הסכם למתן שירותים חדש עם חברת 

 . אחריות
 הפקת לקחים והשוואות מול חגים ותקופות קודמות, ניתוח תקלות 

 

 שונות
 (.PCIתקן )התחלת יישום תקני אבטחת המידע בינלאומיים של חברות האשראי 

 התקנה והטמעה של אתר אינטרנט לפרסום עבודות מדעיות לא אקדמיות, השלמת הקמה
 4(.http://www.conservation-nature.org.ilר כתובת האת)

 . הסבת נתונים והטמעה של מערכת האינוונטר של הרשות, התקנה, שדרוג
 (.ומקושרת אליה)בדיקת חלופות למערכת הזמנות במוקד המבוססת על מערכת הקופות 

 .שותהשתתפות פעילה ומציאת חלופות טכנולוגיות לדרישות כפי שעלו מתוכנית מיגון אתרי הר
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 המדע חטיבת

 

 כללי
בחטיבה . מדע משמשת כגוף המייצר ידע ומדיניות המנחים את פעולות הרשות בעבודות השימורהחטיבת 

היא שומרת קשר עם כל גופי האקדמיה הרלוונטים , ישנם מדענים האחראים על תחומים מדעיים שונים
פעולת החטיבה נעשית הן בעזרת יוזמות של . בארץ והיא יוזמת ומנחה מגוון רחב של סקרים ומחקרים

קבוצות דיון וימי עיון מדעיים , פורומים, המדענים השונים המאיישים אותה והן דרך מגוון רחב של מפגשים

 . מדינית -להלן מוצגים נושאי העבודה של חטיבת מדע בהתייחסות ארגונית . מקצועיים
 

 אגף אקולוגיה
 

 ר נעם לידר"ד -מנהל אגף אקולוגיה  – .1

 :הגדרת תפקיד
הכנת תכניות פעולה לשימור מינים ביולוגיים . חיים וצמחים-אחריות מקצועית לנושאי ממשק אוכלוסיות בעלי

ותכניות ניטור הקשורות לממשק ושימור אוכלוסיות מינים , מחקרים, הכוללות ייזום ובקרה של סקרים
 . פיקוח ובקרה על תכניות לריסון מינים מתפרצים ומינים פולשים. נדירים

 
 :6211יקטים מרכזים שבוצעו במהלך פרו

בהם  שעסקתי נושאים להלן ,תחומים מנהלי של בסיכומים המפורטים פרויקטים על ובקרה לליווי בנוסף

 :ישיר באופן
 

 ניטור ושימור עטלפים
 .ניטור מצב אוכלוסיות עטלפים בישראל ופעולות לשימור :מטרה

כתיבת תכנית ניטור . ט"החלה, י מרכז יונקים"המשך מימון ומיסוד סקר בצפון ישראל המבוצע ע :שיטה

קידום פעילות הסברה , ל בגבול ירדן כשמורות לעטלפים"קידום שימור מוצבי צה, ארצית לעטלפים
 . Eurobatsקידום הצטרפות מדינת ישראל לאמנת השימור על העטלפים , "שנת העטלף"במסגרת 

נדרש קידום נושא . פעולה טוב בתוך הארגון מוביל לעשייה טובה וקידום המטרות שהוגדרו-שיתוף :תמסקנו
 . האמנה מול המשרד להגנת הסביבה

 
 מיני דגי מים מתוקים  בסכנת הכחדה

 .מיפוי הצרכים והכנת תוכנית פעולה לשימור ומניעת הכחדה של דגי מים מתוקים :מטרה

בקרה על פעילות , ותוכניות פרטניות להצלת בינון דורי, ר דגי מים מתוקיםעל לשימו-יצירת תכנית :שיטה
 .קידום השבה של עגלסת סדומית, שימור אמנון הירדן בעינות צוקים, ניטור לבנון הירקון

כניסתה של אקולוגית אקווטית ועבודה טובה מול אגף סביבה סייע להגיע ליעדים  לטיפול במינים : מסקנות
 .ות והשקעה נכונה של תקציביםלפי סדרי עדיפי

 

 שימור סומית הגליל בעין נור
 תוכנית לשימור סומית הגליל באתרו :מטרה

ביוטיים -ליין לבית הגידול של הסרטן אשר כוללת בדיקות של התנאים הא-בניית תוכנית ניטור און: שיטה
 .כי"גיבוי בגן החיות התנ איסוף פרטים לגרעין. נשכר פרויקטרור לריכוז בניית המערכת. ונוכחות הסרטן

נבדקת . איסוף פרטים לגרעין הרבייה הושלם בהצלחה. נדרש תיאום לפעילות במעיין מול מקורות: מסקנות

 .האפשרות להשריית רבייה בגרעין הרבייה
 

 שימור הלוטרה
 כי"הקמת גרעין רבייה בגן החיות התנ :מטרה

 .נלכד זכר אחד. מתאים בגן החיותהוקם כלוב . לכידת שלוש לוטרות לגרעין רבייה: שיטה
 . מצריכה החלטה ארגונית כיצד להתקדם. הלכידה היא פעולה מסובכת ואיטית: מסקנות

 

 הקורמורן הגדול: ממשק מינים מתפרצים
 .הערכת תרומת הקורמורן הגדול על ירידה בכמות האמנונים בכנרת: מטרה

זה מולקולארית לזיהוי ברמת המין של תוכן הצעת מחקר שהוגשה למשרד החקלאות לשימוש באנלי:  שיטה
הצעת מחקר זו מבוססת על מחקרה של יפעת ארצי ועל השתתפותי בסדנה בינלאומית . צניפות קורמורנים

 .ומכון וולקאני, בהצעה שותפים חוקרים מהאוניברסיטה העברית. בנושא נזקי קורמורנים למדגים באירופה

המחקר שאושר . ך מחקרי על הגורמים לירידת הדגה בכנרתהצעת המחקר התקבלה כחלק ממער: מסקנות
הפעולה עם קבוצת מחקר גדולה ומגוונת צפויה להניב תוצאות טובות וכלים חשובים -ושיתוף( ₪ 682,222)

 .לניטור
 

 :תוכנית לשימור מיני צומח אדומים
 טיפול במיני צומח נדירים :מטרה
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נכתבה תכנית המבוססת על  6211בשנת . כתיבת תוכנית לשימור מיני צומח המופיעים בספר האדום :שיטה

השלב התכנוני המפורט לתוכנית הכוללת . דירוג המינים משמש ככלי מכוון לסדרי קדימויות. הספר האדום

, קיימים ונדרשיםימפה אמצעים , ארגוני אשר יגדיר יעדים-הוקם צוות היגוי רב. ר גדי פולק"י ד"נכתבה ע
ר לביצוע "מיליון שקל מקרן תמ 4.5התקבל תקציב של . ויכוון לתוכנית פעולה עם משמעויות תקציביות

 .הפרויקט
נדרש פרויקטור לביצוע . פעולה טוב מקדם את הנושא בצורה מיטבית-תכנית טובה ושיתוף: מסקנות 

 . התוכניות שהוגדרו

 
 לפעולה ידע בסיסי בניית

 :מטרה
 .דיגיטליים באמצעים מהשטח נתונים איסוף שיטת פיתוח

 :שיטה

כ חולקו "סה . היד מכל הפיקוח האזורי-הופעלה במלואה רשת הדיווחים באמצעות מחשבי כף 6211בשנת 
נתונים  622,222-כ נאספו למעלה מ"סה)תצפיות  84,222 -למעלה מ  6211יד ונאספו בשנת -מחשבי כף 132

הועברו למאגר הנתונים   6211ח וצמחים לשנת "פיות האקראיות על בעכל התצ(. מאז תחילת הפרויקט
החלה בניית תכנית לניתוח הנתונים ברמה ארצית ולשיפור היכולות במחוזות לניתוח נתונים לטובת . הרשותי

 .ניהול נכון של עבודת הפקח והנושאים האקולוגיים
 : מסקנות

אך גם לניהול השטח מבחינת , שאים הקשורים לאקולוגיההכלי נמצא יעיל ביותר ומוביל לתובנות במגוון נו

נדרש להמשיך בבניית תכנית לניתוח הנתונים ברמה ארצית ולשיפור היכולות במחוזות . פיקוח ואכיפה
הפלטפורמה הקיימת מהווה בסיס . לניתוח נתונים לטובת ניהול נכון של עבודת הפקח והנושאים האקולוגיים

 .מצריך הכוונה של פעילות הביולוגים המחוזיים וכתיבת תכנית –שמורות טבע טוב לבניית תכנית ניטור ב
  

 אוהד הצופה  - אקולוג עופות - 0

 
 : הגדרת תפקיד

כחדה הגנה ומניעת ההבמסגרת זו אחראי על ניטור וזיהוי גורמי איום וקידום ה. ג"רפרנט לתחום עופות ברט
מענה  ;וממשק מינים שאוכלוסיותיהן יצאו מכלל איזוןיסות והנחיה מקצועית לו ;של עופות בר המוגנים

סיוע בהקשר של עופות  ;ניהול מפקד עופות המים ;לבעיות וקונפליקטים של עופות בר עם משק האדם
 .ח לחיות בר"ניהול התחום הזואולוגי במסגרת ביה. חנוך והסברה, לתחומי אכיפה

 

 :6211-נושאים מרכזיים ב

תחום מוגדר  יעד4נושא

 ביעד 

 ביצוע -הישג נדרש  פעילות לביצוע מטרות

4 פגיעה4צייד אכיפה

 תביעות

סיוע לנושא אכיפה 

 ותביעות

זיהוי נוצות מפעולות 

ד "אכיפה וכתיבת חו

מומחה בתביעות 
כנגד פגיעה בחוק 

 הגנת חיית הבר

ושופר  , בוצע היטב

מאד בזכות רכישת 

תוכנה לזיהוי נוצות 
וקשר עם מומחים 

 בארץ ובעולם

ח חיות "ביה

 בר

ניהול 

זואולוגי 

 מקצועי

ניטור פגיעה בחיות 

בר והשבתן לטבע 

של חיות בר 
 משוקמות

סימון פרטים 

סיכום , משוקמים

השבה , וניתוח נתונים
 מוצלחת לטבע

 בוצע כמתוכנן

מינים 

 בקונפליקט

קורמורן 

 גדול

אומדן מגמות 

 באוכלוסייה

 מתקדם היטב ניטור

מינים 
 בקונפליקט

קורמורן 
 גמד

אומדן מגמות 
 באוכלוסייה

 מתקדם היטב סימון, ספירות וניטור

מינים 

 בקונפליקט

-שקנאים

 מחקר

הבנת הקונפליקט 

 ומזעורו

, סימון, לכידה

 מעקב, מישדור

פרטים  152נלכדו 

 32כולל )וסומנו 

מושדרו , (משוקמים
12 . 
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מינים 
 בקונפליקט

-שקנאים
 ממשק

הגנה על 
השקנאים הנודדים 

הנזקים ומזעור 
 לאוכלוסייתם

אכלוס דגים ומזעור 
, קווי מתח)פגיעות 

 (ירי, רעב

טון דגי הטלת  112
פרא נרכשו בעלות 

נמוכה משנים 
. אוכלסו, קודמות

 .מיעוט נזקים למדגים

מינים 
 פולשים

, מניעת פלישה  
ויסות וביעור 

 פולשים

ויסות , מניעת פלישה
 וביעור פולשים

רק הערכות סיכון 
פרויקט נבדקו וקודם 

אזורי לנושא העורב 

 ההודי

מניעת 
הכחדה 

מינים 

 בסכנה

דורסים 
 שונים

 מתקדם כצפוי אישוש והשבה, רבייה  

מניעת 

הכחדה 
מינים 

 בסכנה

הכנת תכנית שימור    חובארות

 (ממשק)

 . לא התקדם

מניעת 
הכחדה 

מינים 

 בסכנה

מחקר ניצול ושימוש    נשרים
 תחנות האכלה

דרוש . מתקדם היטב
 RFIDרכישת עוד 

 ותחנות בסיס

מניעת 

הכחדה 
מינים 

 בסכנה

הוכנה תכנית ממשק  ממשק וניטור   נשרים

ובפועל מתקיימת 
למרות . כצפוי

אוכלוסיית , הפעילות

 ,הנשרים בירידה

מניעת 

הכחדה 
מינים 

 בסכנה

התקיימה סדנא עם  ל"סדנא בינ   נשרים

ל "אורחים מחו 15
הדגשים ובזכותה 

: ותובנות להמשך

גרעין רבייה בארץ 
. מוצלח אך קטן מדי

ל "ייבוא נשרים מחו
להגדלת גרעין רבייה 

ונדרש גיוס תקציב 

להקמת תשתיות 
 בהתאם

מניעת 
הכחדה 

מינים 

 בסכנה

עדין לא התקבל  לווייני GPSמשדרי    נשרים
 אישור מכיל לרכישה

מניעת 

הכחדה 

מינים 
 בסכנה

אוכלוסייה השבת  עורב שחור

ברת קיימה בחבל 

 תיכוני-הים

הכנת תוכנית השבה 

 לחבל הים תיכוני

לא התקדם מתוך 

הערכה ותיעדוף זמן 

 וחוסר תקציב ייעודי

מניעת 

הכחדה 
מינים 

 בסכנה

זיהוי ומיזעור גורמי    קטות

 פגיעה

פותחה שיטת לכידת 

החל תהליך , קטות
, לדיגום מי השתייה

אך ההתקדמות 

 איטית
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מניעת 
הכחדה 

מינים 
 בסכנה

שדמית 
 כנף-אדומת

הגנה מסכנת 
 ההכחדה הקריטית

זיהוי והגנה על , ניטור
 שטחי קינון

למרות ניסיונות למנוע 
, ריסוס ורמיסה

. מרבית הקינון נכשל
נדרש מציאת פתרון 

לניהול שטחים 

חקלאיים ולפיצוי 
חקלאיים על עיבוד 

 חלקי

מניעת 
הכחדה 

מינים 
 בסכנה

שחפיות ים 
 וגמדית

ומירומית 
 שחורה

מתקדם היטב למעט  ניטור, תוכנית ממשק  
ידע . מירומית שחורה

רב נצבר לגבי 
השחפיות והצלחה 

רבה יחסית בקינון 
בזכות ביצוע תוכנית 

 הממשק

מפגעים 

 ואיומים

טורבינות 

 רוח

מניעת הקמת 

טורבינות באזורים 
רגישים לבעלי כנף 

ומיזעור הפגיעה 
 היכן שיוקמו

קביעת הנחיות 

לתסקירי השפעה על 
הסביבה בנושא 

, הפגיעה בבעלי כנף
, בחינת תסקירים

הכנת מסמכי מדיניות 
והשתתפות בקבלת 

 החלטות בתחום

הצלחה לגרום 

למדינה לקבל את 
: ג"מרבית דרישות רט

ההנחיות לתסקירים 
, מאומצות במלואם

המדינה מכירה בדבר 
הבעייתיות של 

טורבינות רוח 

בישראל והגנה על 
 ףבעלי כנ

מפגעים 

 ואיומים

תעופה 

 אזרחית

צמצום ההפרעה 

של פעילות כלי 
טיס אזרחיים 

 לערכי טבע מוגנים

קביעת : א"יחד עם רת

מגבלות טיסה 
בהתאם לצרכי 

הסברה , הטבע
ומודעות בקרב 

 טייסים

התקדמות גדולה 

. במודעות ובנכונות
עדין לא נקבעו 

בתקנות או חוקים 
מגבלות טיסה 

 .נדרשות

מפקד 

 מיםעופות 

ספירה 

 שנתית

הערכת גודל 

 אוכלוסייה עולמי

עריכת מפקד וסיכום 

ושליחה לארגון 

 ל המרכז"הבינ

 בוצע למעט הסיכום

 
 

 אק'ר מרגרטה וולצ"ד  -ית צמחים אקולוג – 3
 

  :הגדרת תפקיד

הנמצאים , אחריות מקצועית לנושאי הבוטניקה ברשות בדגש שימור וממשק של אוכלוסיות צמחים .1
 .באיוםבסכנה או 

קידום התכניות ובקרה על . הכנת תכנית שימור ממשק וניטור למיני צמחים שבסכנת הכחדה .6
 .ביצוען

קידום התכניות . ממשק וניטור לבתי גידולם בשמורות טבע ובגנים לאומיים, הכנת תכנית שימור .3

 .ובקרה על ביצוען
ברמת )בתחום הבוטני ממשק והערכת השפעות סביבתיות , ייזום סקרים ומחקרים לצורכי שימור .4

רפרנטורה מקצועית . ביצוע עצמאי של סקרים ומחקרים בתחום(. חברות צומח ואוכלוסיות צמחים
 .על ביצוע סקרים ומחקרים בתחום הנערכים על ידי עובדי רשות

 .אחריות להעתקות והשבות של צמחים .6
. ים ובשטחים פתוחיםבגנ, הנחיית הביולוגים המחוזיים בנושאי ממשק ושימור של צמחים בשמורות .5

 .מתן סיוע מקצועי, מעקב אחר ביצוע ההנחיות

 .ג"תפקיד פקיד היערות ברט .7
 

  :6211פרויקטים מרכזיים שבוצעו בשנת 
ביתי גידול , חברות הצומח: הפרויקטים בתחום פיתוח שיטות ניטור של מגוון ביולוגי ברמות ארגון שונות

 :בחינתן וקידומן בקנה מידה ארצי, ונופים

ג והעבודה חולקה "בפרויקט השתתפו מספר עובדי רט. של האיחוד האירופי  EBONEפרויקט בינלאומי . 1
 על פי תחומי ההתמחות
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תיכוני הצחיח -באזור הים, אשר פותחה באירופה, BIOHABבחינת שיטות מיפוי וניטור בתי גידול : מטרה

 התאמת השיטה לתנאים האלה, ובאזור מדברי

 : ביצוע
 (1פרסום )בחיבור מדריך לסקר וניטור בתי גידול וצומח השתתפות  •

אשר נערכה , בישראל EBONE -השתתפות בארגון הסדנה הבינלאומית המסכמת את פרויקט ה •

 .בעין גדי 6216בינואר 

עבודה משותפת לבחינת קשר בין בתי גידול למגוון מינים בחברות הצומח באזורים אקלימיים שונים  •

 (6פרסום )תיכוני -אזור הספר והאזור הים, האזור המדברי: בארץ
 :פרסומים

Bunce R.G.H, Borges M.M.B., Walczak M., Geijzendorffer I.R. and Jongman R.H.G., 2011. Manual rof 

Habitat and Vegetation Surveillance and Monitoring. Wageningen 
Olsvig-Whittaker L., Frankenberg E., Magal Y., Shkedy Y., Amir S., Walczak M., Luck-Vogel M., Jobse D., 

de Gendler A., Blank L., Carmel Y., Levin N., Harari-Kremer R., Blankman D., Boeken B., 2011. EBONE in 
Mediterranean and desert sites in Israel, with notes on South Africa. 

 :מסקנות

ראויות לאימוץ בישראל למיפוי וניטור מערכות  EBONEונות של שיטת ברמה קונספטואלית עקר •

אך נדרש המשך המחקר לפיתוח שיטות זיהוי בתי גידול על ידי חישה מרחוק ולהתאמה , אקולוגיות
 .הגדרות בתי גידול וטיפוסי צומח לתנאים מקומיים

ישמש אותנו בבניית תוכניות ניטור בשמורות טבע ולפיתוח שיטות מיפוי  EBONEהניסיון מפרויקט  •

 . וניטור בשטחים פתוחים
ר "הפרויקט משותף עם ד(. EBONEהמבוסס על ניסיון מפרויקט )פיתוח תוכנית ניטור לשמורות טבע . 6

 .לינדה וויטקר
.  מרמת מגוון מינים עד רמת הנוףלבנות תוכנית ניטור לטווח ארוך של מגוון ביולוגי בשמורות טבע : מטרה

 .הניטור ישמש בין היתר כאמצעי לבקרת תוצאות הממשק

נקבעו . נערכו סיורים עם אקולוגים המחוזיים ועם צוותי השמורות בחמשת האתרים שנבחרו לפיילוט: ביצוע
 .יעדי ניטור פרטניים

 נמשיך בפרויקט נרחיב צוות החשיבה והביצוע באקולוגים ובאנשי חישה מרחוק ו: מסקנות
עבודת צוות משותפת עם מכון  –פיתוח שיטה אחידה למיפוי צומח בארץ למטרות תכנון ושמירת טבע .  3

 ל"א וקק"דש

אשר תשמש את הגופים העוסקים בשמירת , הכוללת הגדרת טיפוסי צומח, לפתח שיטת מיפוי צומח: מטרה
ניטור שינויים באופי , ואיחוד מפות שונותהשיטה תאפשר השוואה . טבע ובניהול שטחים פתוחים בישראל

 . ותכנון מרחבי, הצומח ובנוף
 השיטה הוצגה למשתמשים פוטנציאליים. תיכוני-הושלמה עבודה על טיפוסי צומח באזור הים: ביצוע

 : מסקנות
 בשלב הבא נעסוק בהגדרות טיפוסי צומח לאזור מדברי •

נות ולגופים שונים אך אינה יכולה לספק השיטה המשותפת יהווה מחנה משותף למיפוי למטרות שו •

 את כל המטרות הפרטניות של גופים שונים

 הפרויקטים בתחום לשימור צמחים בסכנת הכחדה

צמחים אנדמיים וצמחים בסכנת הכחדה בבנק הגנים הלאומי במכון , שימור זרעים של צמחים נדירים. 1
 וולקני

הנדירים והנמצאים בסכנת הכחדה בבנק הגנים הלאומי , לשמר את כל מיני הצמחים האנדמיים: מטרה
 לשימור גנטי ולפעולות השבה ואישוש אוכלוסיות בעתיד, כאמצעי לתיעוד, במכון וולקני

 484מינים נדירים מתוכם  466דגימות זרעים של  333נאספו במסגרת הפרויקט  6211עד סוף שנת : ביצוע

 .כחדהמיני צמחים הנמצאים בסכנת ה 616דגימות של 
 .הפרויקט מתקדם בצורה מיטבית ונמשיך בו באותה המתכונת : מסקנה

 .הקמת ועדת ההיגוי לשימור צמחים בסכנת הכחדה וצוות מומחים. 6
תכוון ותחזק שיתוף פעולה בין גופים , ועדת ההיגוי תרכז נושא של שימור צמחים בסכנת הכחדה: מטרה

גנים , משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, והגנים כגון רשות הטבע, שונים המעורבים במשימה זאת
הוועדה תדון בעיקר בנשאים ארגוניים . אנשי אקדמיה, בנק הגנים הלאומי, פארק רמת הנדיב, בוטניים

ומדדים להצלחה ולבחון את הפעילות , מטרתו של צוות המומחים היא לקבוע סדרי קדימויות. ותקציבים

 השוטפת
 : ביצוע

 . כנסה וקבעה סדרי העבודהועדת ההיגוי הת •

שנפגש מספר פעמים והוציא מסמך הנחיות לטיפול מיידי בו הוחלט לטפל , נבחר צוות המומחים •

, בקעת בית נטופה: ובשלושה מוקדים אדומים" אדומים"מיני שהם אנדמיים ו 42 -באופן מיידי ב
 חרוצים צפון –ציון -שמורות נחל נעמן ושמורות בני

ר צמחים בסכנת הכחדה בהיקף רצוי נדרש תקציב רב שנתי ומינוי מנהל יעודי לתחום לקידום שימו: מסקנה

 הזה ברשות הטבע והגנים
 שנתית לשימור צמחים בסכנת הכחדה -הכנת תוכנית פעולה רב. 3

 המאפשר קידום הנושא, שנתי-גיוס תקציב רב: מטרה
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 (6216בתחילת שנת )קלים מיליון ש 4.5ר וזכתה במימון של "התוכנית הוגשה לקרן תמ: ביצוע

 .יש להכין תוכניות פרטניות ולקדמן: מסקנה

 ניטור אוכלוסיית אירוס הגלבוע בגלבוע כולל בדיקות פיטופתולוגיות. 4
נרשמה בשנים אחרונות ירידה , בעיקר באזור שמורת הטבע בהר ברקן, באוכלוסיית אירוס הגלבוע: מטרה

הניטור נועד לברר עד כמה חמור מצב האוכלוסייה ומה . החריפה בצפיפות האוכלוסייה ובעוצמת הפריח
 .גורם לפגיעה בה

 : ביצוע

 .בוצע ניטור ברמת האוכלוסייה וברמת פרטים בודדים על ידי בשמת סגל בשני אתרים בגלבוע •

 נעשו בדיקות פיטופתולוגיות של מספר צמחים •

 הפרויקטצוות מומחים בעלי ניסיון בחקר וגידול אירוסי היכל מלווה את  •

נמצאו כנימות באזור צוואר השורש של . למרות הירידה האוכלוסייה בהר ברקן מראה חיוניות: מסקנה
 .מומלץ להמשיך בניטור. אך אין עדויות לכך שהם גורמים לתמותה, הצמחים

 ליווי מקצועי –גני מקלט לצמחים נדירים ולצמחים בסכנת הכחדה . 6
גני המקלט מחזיקים . נועדו לתמוך בשימור המתבצע בטבע גני מקלט לצמחים בסכנת הכחדה: מטרה

גני מקלט מספקים . ריבוי והצגה לציבור, אוכלוסיות קטנות של אותם הצמחים למטרות לימוד מנגנוני רבייה

 .שתילים ואישוש אוכלוסיות צמחים בטבע ולהשבות
 : ביצוע

 תחזוקה שוטפת של הגנים הקיימים נעשית על ידי צוות השמורות והגנים בהם הם ממוקמים  •

 השגחה מקצועית על פעילות גני המקלט נעשית על ידי האקולוגים בשטח •

 מתקדם תכנון גן מקלט לצמחים של בקעת בית נטופה בגן לאומי ציפורי •

תקציב וליווי מקצועי של אקולוג  –ארוך  פיתוח ותחזוקה של גני מקלט דורשים מחויבות לטווח: מסקנה
 .יעודי

 פעילות בתחום פקודת היערות
ג מפקיד היערות במשרד החקלאות סמכויות של פקיד היערות בשטחים "בשנה אחרונה קיבלה רט: מטרה

במטרה להתמקצע בתחום טיפול בעצים ונהל אותו ( בשמורות טבע ובגנים לאומיים)המנוהלים על ידיה 

 . בהשגחת משרד החקלאות, באופן עצמאי
 :ביצוע

 .אחרי שעברו הכשרה מתאימה, במחוז צפון ובמחוז מרכז, בחטיבת המדע: מונו שלושה פקידי יערות •

 ג השתתפו בקורס גיזום וטיפול בעצים במשרד החקלאות"ארבעה עובדי רט •

 ג לפקיד היערות במשרד החקלאות"נבחנים באופן שוטף נהלי עבודה בין רט •

התוכניות הוגשו לאישור עקרוני אצל פקיד . תכניות כריתה וטיפול בעצים באתריהג הכינה "רט •

היערות במשרד החקלאות בין היתר תכנית מפורטת של טיפול ביערות ובחורש בכרמל למטרת 
 (.הכין נתן אלבז)מניעת שריפות 

 .ת נוספותיש צורך בהשתלמויות מקצועיו. מתוכנן להכשיר פקיד היערות נוסף במחוז דרום: מסקנה
 פעילות בתחום שיקום הכרמל אחרי השריפה

 לקבוע קווים מנחים לממשק השטח השרוף בכרמל: מטרה

. צוות שיקום יערות וצוות טיפול בצמחים נדירים: השתתפתי בשני צוותי העבודה המקצועיים: פעילות
 .התקיימו דיונים ונוסחו הנחיות

 ל ועדה מקצועית לשיקום הכרמלתוצאות הדיונים הופנמו במסמך המלצות ש: סיכום
 

 ר סיימון נמצוב"ד  -חיות בר אקולוג  - 0

 :הגדרת תפקיד.  1
כולל רפרנט לחיל האוויר במניעת )רפרנט מדעי לרשות במניעת קונפליקטים בין חיות הבר לאדם  .1

 (.נזקי חיות בר לתעופה הצבאית
 .CITESונציג מדעי של מדינת ישראל לאמנת , בקרה על הסחר בערכי טבע ומניעת מינים פולשים .6

 .רפרנט מדעי בתחום הציד וניהול המעבדה לזיהוי שערות חיות בר .3

 
 קונפליקטים ומניעת חקלאות פעילות בנושא נזקי

  6212רויקטים מרכזים שבוצעו במהלך פ.  6
 

 ביצוע מטרה פרויקט  תחום

חקלאות נזקי 
ומניעת 

 קונפליקטים

כתיבת הנחיות לשימוש  הסברה והנחיות לפקחים
י פקחים "בלייזרים ע

אושר על ידי מנהל )
(.  בטיחות ברשות

הסמכת פקחים לשימוש 

ברובה הלייזר וקביעת 
בטיחותי לרשות " ממונה"

 .כחוק

עשרה פקחים קבלו .  בוצע
 .הסמכה
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סבב פגישות עם רכזי נזקי     
מחוזיים על חקלאות 

הנחיות לתיעוד נתונים 
 וטיפול במינים מתפרצים

 6211מרס -בוצע בפברואר

הכנת דפי מידע לציבור  הסברה לציבור  

 על חיות בר בישובים

הוכנו שלושה .  בוצע חלקית

אנפיות בקר , שפני סלע)
אך טרם יצאו ( ושועלים ותנים

 לאור

הנחיות והסברה   
 לחקלאים

הרצת דוכן הסברה 
בתערוכה אגרומשוב 

   6211מרס  -לחקלאים 

 בוצע במרס

הרצת דוכן הסברה     
בתערוכה חקלאים 

 6211ינואר  -בערבה 

 בוצע ינואר 

ניתוח נתונים ממחשבי כף  טיפול בנתונים ובניית   
 היד

 .בוצע חלקית

סחר בערכי טבע 
ומניעת מינים 

 פולשים

רשימה לבנה של מינים 
 המותרים בסחר

הוכנה רשימת מיני עופות 
מותרים שהוגשה לחטיבת 

 אכיפה להערכה

 בוצע

הערכת סיכון למניעת   
 מינים פולשים

 .בוצע  

העברת ישראל מאזור  CITESאמנת   

אסיה לאזור אירופה 
 באמנה

בוצע בסיוע משרד החוץ 

 ומשרד הגנת הסביבה

אשור ישראל של תיקון  CITESאמנת   

Gaborone  לאמנה 

בוצע בסיוע משרד החוץ 

 ומשרד הגנת הסביבה

ייצוג מדינת ישראל  CITESאמנת   

בפגישה של הועדה 
המדעית של האמנה 

 נבה'בג

 בוצע

הכנה והגשת דוח שנתי  CITESאמנת   

ביחד )למזכירות האמנה 

 (עם חטיבת אכיפה

 בוצע

הכנת מסמך על איומים  נמלת האש הטנה  

לאתרי הרשות מנמלת 

 האש

 בוצע

סקר לקביעת שיטות  נמלת האש הטנה  

 ניטור לאתרי רשות

 בוצע

ניסוי בהדברה נמלת  נמלת האש הטנה  

האש הקנה בשטח 
 ל'באמצעות פיתיונות ג

של  4הניסוי החל ברבעון 

בקיבוץ דפנה  6211שנת 
וישמשיך לעוד שלושה 

 6216רבעונים במהלך 

הרצת מעבדה לזיהוי  זיהוי שערות ציד
שערות חיות בר ומתן 

 .אכיפה' חוות דעת לחט

חוות דעת  62-נכתבו כ. בוצע
בתחום זה והעדתי בבית 

 המשפט שלוש פעמים

 
 

 ר רוני קינג"ד  -וטרינר  - 5
 הגדרת תפקיד

 . תפקידו המרכזי של ווטרינר הרשות הוא לתרום להגנה על חיות הבר בבר ובשביה

הקונפליקטים שבין חיות הבר לחיות המשק ולאדם ופעולות להגנה פעולות להקטנת  -שתי דרכים עיקריות
 .על אוכלוסיות מינים שבסכנה

 
 פרויקטים מרכזיים שבוצעו

 מסקנות בצוע מטרות הפרויקט

פרויקט החיסון 

, האוראלי לכלבת
ניטור הצלחה 

 חיסון תנים ושועלים.1

ניטור ההשפעה על . 6
 אוכלווסיותיהם

 בוצע. 1

 מבוצע. 6
בוצע זו השנה . 3

יש להבטיח החלטת .1

ממשלה להמשך 
 .פעילות
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 השניה פ אזורי"שת.3 והשפעה
 

יש להמשיך .3
 .פ"ולהרחיב השת

משמעות הסניטציה 

בוויסות אוכלוסיות 
 התנים והשועלים

בחינת יעילות . 1

 .הסניטציה בגולן
רתימת גופים . 6

 נוספים לעזרה

י דרור "מחקר שדה ע

, עמית דולב, קפוטה
כמן ודיוויד אלון ריי

 זלץ
נערכו סיורים עם .6

ט שנכנס "מנהל השו

 .לנושא

 העבודה בעיצומה

פעילות כנגד 

הליישמניה במסגרת 
 צוות בינמשרדי

 ח מסכם"כתיבת דו.1

 כתיבת המלצות .6
המשך הניטור . 3

 והמחקר

לימוד דגמי . 4
התנועה והשימוש 

 .בשטח של השפנים
מציאת מיגון מתאים .6

 .כנגד השפנים

יש -חלקנו בוצע. 1

 פ"בעיות שת
 קצת תקוע. 6

בציפיה להחלטת . 3

 .ממשלה
המעקב הטלמטרי . 4

אחר השפנים נכשל 
בשל בעיות טכניות 

 .בציוד

נדרש המשך . 1

 .פעילות ניטור ומחקר
נעשה מאמץ לקבל . 4

ציוד חדש מהחברה 

ולחזור לעבודת 
 .השדה

 נמצא בעבודה. 6

מעקב אחר הפראים 
 בנגב

נבדקת חלופה  ניסיונות שלא צלחו שטחמישדור פראים ב
 מבטיחה

רעל ספציפי יחסית  ייבוא הסטרליסייד

לטיפול בעורבים 
 וכנראה גם במאינות

י אגן "ע, בעצומו

 .כימיקלים

אך , מהלך מסובך

הגענו למנגנון בו 
 .מתקדם

בדיקת אפשרות 

  pig out  השימוש ב 
 ספציפי לחזירי בר

פעילות הדברה 

 ספציפית כנגד חזירי
 בר

נתקבל ציוד 

האבסה "ל
 .לחזירים" סלקטיבית

המכשיר נמצא בניסויי 

 שדה

נציגות כמוקד ידע 
((National focal point 

של ישראל בנושא 

 .OIEחיות בר ב 

מיסוד ניטור מחלות 
 בחיות בר 

נתקבל פטור .1
מאגרות בדיקה 

בוועדת האגרות של 

 .משרד החקלאות
נוצר קשר עם .6

 נציגים של גופים זרים

צריך למצות את 
 הנושא

המשך תוכניות 
ההשבה של הראמים 

 והיחמורים

, בוצעו העברות 
 הצלחות חלקיות 

הפרוייקטים נמשכים 
 תתבצענה התאמות

 
 

 אגף סביבה 
 

 .אגף סביבה ברשות הטבע והגנים פועל במסגרת חטיבת מדע
 

 תחום המים כמות ואיכות  •

 .לשמורותתחום האקולוגי של שטחים פתוחים ותיקי ממשק  •

 .תחום האקולוגי של הסביבה הימית •

 .תחום האקולוגי של שימור ושיקום בתי גידול לחים •

 .ח וצומח בסביבה מימית"בתחום האקולוגי אקווטי השבת מינים בע •

 

 
 :במהלך השנה קודמו הנושאים הבאים

ומיפוי מחקרים , נערכו סקרים, ביוטים בעבודה המקצועית מדעית של הרשות-ריכוז הנושאים הא .א
 .הקשורים לפעילות השוטפת של הרשות םבנושאים גיאולוגים הידרולוגיים וגיאומורפולוגיי

הכנת , יישום הקצאות, הקצאת מים לטבע, התמודדות עם מצבי משבר, ריכוז כל נושאי המים .ב

ח בשיקום בתי "בהיקף של עשרות מלש, הנחיות לתכנית להקצאת מים לטבע וקידום פרויקטים
 .גידול לחים

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

 .תוכנית אב ומדיניות הקצאות מים לטבע במסגרת תוכנית אב למשק המים  .ד
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 ". ניטורן"ידע בתי גידול לחים ומקורות המים פיתוח וניהול של מאגר מ .ה

 .מאגר המידע כולל את כל נתוני המים העיליים במדינת ישראל בשמורות ובגנים

 .הכנת המערכת ככלי תומך החלטות לשיקום בתי גידול לחים
 

 :אגף סביבה מיצג את הרשות במספר ועדות שיפוט חיצוניות
צוות , ועדת שיפוט תכניות, ועדת החדרה, חיםועדת קידו, ועדת מים עיליים –רשות המים  •

 .לירושלים 6היגוי קו 

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

 .מנהלות מקומיות, מנהלת נחלים ארצית –המשרד להגנת הסביבה  •

 .ף"ולחו, 36א "תמ –מועצה ארצית  •

 

 אבי אוזן :שם
 .לחים אקולוג בתי גידול :תחום

 
 :תחומי עיסוק עיקריים

אפיון ומיפוי בתי גידול לחים בשמורות כבסיס לתכניות . אפיונם ומיפוים, איתור בתי גידול לחים חדשים

ריכוז נושא . טבלאי וגראפי של מקורות מים ובתי גידול לחים, יצירה וניהול של בסיסי מידע. ממשק ושיקום
. פיתוח מתודולוגיה להערכת רגישות וערכיות נחלים. דול לחיםתכניות שיקום בתי גי . הקצאות מים לטבע

חתירה להשבת אופיים הטבעי של נחלים אלוביאליים . פיתוח מערכת קלאסיפיקציה של בתי גידול לחים
טבעית לשימור בתוך מכלול " יתד"קיבוע מעמדם של הנחלים כ, ושיקומם של בתי גידול לחים בעמקים

עת השימוש בכלים תכנוניים לצרכי שמירת טבע בנושא נחלים ובבתי הטמ. שימושי הקרקע הסמוכים
התחנה לחקר , יצירת קשרי עבודה עם גופים מוסדיים משיקים לנושא הנחלים כגון. הגידול הלחים במחוזות

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

 :פרויקטים עיקריים
  –שיקום שמורת עיינות גבתון  .1

אישור . ניתוח הידרולוגי ומעקב אחר מפלסי מי תהום ומוליכות חשמלית, של תכנית השיקום' ביצוע שלב ב
 .תכנית רעיונית ותרגומה לתכנון מפורט

 :מטרת תכנית השיקום

 .השבה של האופי הביצתי של בית הגידול בשמורת עיינות גבתון
 :פעולות עיקריות שנעשו

 .הצבת פיאזומטרים לניטור מי תהום
 (ימי עבודה בשנה 6-7)המשך שגרת ביעור של השיטה הכחלחלה 

 .תכנון מפורט של שיקום השמורה
 תכנית לטיפול יערני באיקליפטוסים

 שיקום ביצת זיתא .6

 : מטרת הפרויקט
 .הארכת ההידרופריודה של ביצת זיתא עד למצב של ביצה קבועה

 : פעולות שננקטו
 .חסימה זמנית של פריצה בגדת הביצה

 .תכנון כללי של שיקום גדת הביצה והתקנת מוצא מוסדר לשמורה

 :מה הושג
 .מניעה חלקית של אובדן מים מהשמורה והתייבשות מוקדמת

 .תכנון ממשק המים בשמורות שפך נחל דליה והדיפלה .3
  :מטרת הפרויקט

, זאת .הבנה של משטר הזרימה הטבעי יחד עם חקירה והבנה של ממשק המדגים המשפיעים על השמורה
 .לצורך קביעת משטר המים הרצוי לצורך שיקום הביצה ושפך הנחל

 :פעולות שנעשו

 .מפורט ובחירת מתכנן לכתיבת הממשק והצבת מודל הידרולוגי  TORהכנת 
 .ברזולוציה גבוהה לצורך יצירת מודל גבהים דיגיטאלי LIDARמיפוי 

 .6216ח ביניים יוגש במהלך "דו
 סקר מעיינות קישון .4

 : הפרויקטמטרת 

לצורך קידום תכניות כלליות , זאת. ביולוגי ואדמיניסטרטיבי של המעיינות באגן הקישון, סקר הידרולוגי
 .ופרטניות לשיקום בתי גידול לחים והשבת מים לטבע

 .בחירת מבצע, הכנה של הפרקים המקצועיים במסמכי המכרז, TORכתיבת : פעולות עיקריות שנעשו
 :מה הושג

 .6216ח מסכם יוגש בסוף "דו, 6216ביניים יוגש בקיץ " דו, 6216ך בתחילת הסקר יצא לדר

 שיקום שפך נחל שורק .6
 :מטרות העבודה
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ריסוס )שיקום אקולוגי של גדות נחל שורק לאחר שנים רבות של הרס שנבע מתחזוקת גדות הרסנית  •

 .ועיקור של גדות הנחל

 .שורקשיקום של שטחי ביצה שהתקיימו בעבר לאורך גדות שפך ה •

 .שילוב תכנית השיקום בתכנית פיתוח להנגשת האזור למטיילים •

 לכיש-הפרויקט מבוצע בשיתוף פעולה עם רשות ניקוז שורק •

 פעולות שבוצעו

 .יאושר התכנון הכולל 6216במהלך . תכנית לטיפול יערני באיקליפטוסים, תכנון אקולוגי רעיוני
  –עין מלקוח  .5

  :מטרות העבודה
 .מין אנדמי בסכנת הכחדה. בינון דורי תחצי טבעי עבור שימור אוכלוסיייצירת בית גידול 

 : פעולות עיקריות שנעשו

חפירה ועיצוב של בריכות נביעה ושני פלגים חדשים המוזנים ממים שהובאו לשמורה , מדידה ולימוד השטח
 (.ניסים קשת ויונתן הררי)בצינור 

 :מה הושג
במהלך מאי יבוצע סקר דגים בו נוכל למדוד את שיעור . תרבו בהםדגי הבינון גילו את הפלגים החדשים וה

 .הגידול באוכלוסייה

 מיני צומח פולש בבתי גידול לחים .7
 :רשימת פרויקטים

 בביצוע -. סקר ארצי למינים פולשים בבתי גידול לחים •

 בביצוע -תכנית ביעור אמברוסיה בנחל תרצה ונחל קנה  •

ביצוע של ניסוי בקנה מידה רחב של ביעור אמברוסיה בנחל אלכסנדר באמצעות דחיקה תחרותית  •

 בביצוע –. קנה נדיר-י עב"ע
 שיקום עין משגב .8

 :מטרת הפרויקט
 .הרחקת בקר, שיקום אזור הנביעה

 :פעולות שבוצעו

 .תכנון רעיוני, מדידה, חפירות גישוש
מצב זה שונה מהמצב . מספר מטיילים גדול באופן פוטנציאלינפרץ שביל המנגיש את המעיין ל 6211במהלך 

שיקום אקולוגי של המעיין עשוי לרדת לטמיון עקב שימוש מוגבר במעיין כאתר שכשוך . ששרר עד כה
 .עקב כך יש צורך בהגדרה מחודשת של מטרות השיקום. וטבילה

 

 
 דנה מילשטיין: שם

 אקולוגיה של בתי גידול לחים :תחום
 

 :פעילות מרכזיים ומטרותיהםתחומי 
אופי , במהלכה השקעתי זמן להכיר את הארגון בכלל זה. זו שנתי ראשונה בראשות הטבע והגנים 6211שנת 

ביססתי מעמדי כגורם מקצועי מנחה בנושאים אקולוגיים . שמורות טבע וגנים, אנשים, הפעילות ונושאי עניין

 . בכלל זה הליך אישור היתרי דיגום, כיפההשתלבתי בעבדה מול חטיבת א. בבתי גידול לחים
 

 .חלקם עדיין טרם הושלמו, 6211להן מוצגים חלק מהפרויקטים המרכזיים שהחלו בשנת 
 

 סדנת נחל שורק

הנדסיים וכלכליים של החלופות , להציג בפני הגופים המעורבים ולקיים דיון על היבטים אקולוגיים: מטרה
 . הזורמים בנחל שורק לכל אורכו העדכניות לניהול כמות ואיכות המים

 ארגון סדנה: פעילות ותוצר
 

 בינון דור 
 .אישוש של אוכלוסיות הדג בינון דור: מטרה

 מעקב אחר מצב האוכלוסייה בשמורת עין מלקוח וליווי מקצועי לתהליך אישוש האוכלוסייה: פעילות

איתור אתרים , האוכלוסייה סקרים לבחינה של מצב, הרחבה של בית הגידול, גרעין רבייה: תוצרים
 .פוטנציאליים להמשך אכלוס

 
 אמנון ירדן

 .שמירה על אוכלוסייה מבודדת גנטית בשמורת עינות צוקים: מטרה

 .שיתוף פעולה עם משרד החקלאות, ליווי מקצועי לתהליך שימור האוכלוסייה: פעילות
בדיקות גנטיות לדגים , (מכון וולקניבתחנת מחקר בדור וב)גרעין רבייה הכולל שתי להקות רבייה : תוצרים

תכנית אקולוגיות לבריכות שאמורות לתמוך באוכלוסיות , בגרעין רבייה לבדיקה של מידת הניקיון הגנטי
 .נאוית כחולה ונאוית ים המלח בשמורת עינות צוקים, אמנון מצוי, אמנון ירדן
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 לבנון ירקון

 .בו לטבעהמשך מעקב אחר אוכלוסיות לבנון ירקון שהוש: מטרה

 .בדיקות בריאות דגים, סקרים אקולוגיים: פעילות
 .סקר לבנון ירקון בשמורות עין אפק ועין נמפית, סקר לבנון ירקון באתרי השבה במחוז מרכז: תוצרים

 
 עגלסת סדום

 .השבה של אוכלוסייה לישראל: מטרה

משרד )מי עניין נוספים ניסיון לערב גור. יצירת קשרים עם מפעלי ים המלח בישראל ובירדן: פעילות
 (.החקלאות

 
 בינון ולבנונית גולן, בינון נמרי

 .6222בחינה של מצב אוכלוסיות בהשוואה לחינה קודמת שבוצעה בשנת : מטרה

 .בוטני וכימי, הידרוביולוגי, סקר מקיף בנחלי גולן הכולל דיגום איכטיולוגי: פעילות
משום שטרם הושלמה אנליזה של דגימות חסרי )טרם הושלם  -ח הכולל מסקנות והמלצות"דו: תוצרים

 (החוליות
 

 י"מגדיר רכיכות המים הפנימיים של א
 כתיבה של מגדיר שדה קל ונוח לשימוש המאפשר מעקב פשוט אחר מצב בתי גידול לחים: מטרה

 . י"עיצוב לוח להצגה של מגוון ביולוגי של רכיכות א. כתיבה של המגדיר והפקתו: פעילות

 .לוחות עבודה ופוסטרים, מגדיר שדה: תוצרים
 

 תכנית פיתוח ציינים ביולוגיים לנחלי ישראל
 .ליווי מקצועי של יחידה סביבתית בפרויקט עבור הגנת הסביבה הכולל פיתוח ציינים ביולוגים: מטרה

 "נחלי שפלה כמודל" -של הפרויקט' שלב א: פעילות

 . עדיין בשלבי עבודה(. סתיו ואביב)הושלם דיגום בתי הגידול : תוצרים
 

 מרכז לאומי לטקסונומיה ומגוון ביולוגי בבתי גידול לחים
 הקמתו של מרכז לאומי המרכז ומוביל את  פעילות הניטור הביולוגי בבתי גידול לחים בישראל: מטרה

 גיוס שותפים ותקציב למרכז : פעילות
 

 חיים בישראל-ות הפתוגן רנוירוס באוכלוסיות דומעקב אחר נוכח

 .חיים בישראל -לבחון מצב נוכחות הפתוגן רנוירוס באוכלוסיות דו: מטרה
 .ביצוע מכרז למחקר ורפרנט ורה למחקר: פעילות

 .טרם הסתיים , המחקר החל: תוצרים
 

וון הביולוגי בבתי גידול מדיניות וממשק לשילוב ראוי בין הדברת יתושים ושמירה על תפקוד ובריאות המג

 לחים
יצירה של מסמך הבוחן את הקונפליקט בין פעילות הדברה בבתי גידול לחים בין שמירה על מצב : מטרה

 .  בריאותם והמגוון הביולוגי בהם
שותפות בצוות מלווה למחקר יחד עם אגף לחימה במזיקים במשרד לאיכות הסביבה והחברה : פעילות

 .ליווי המחקר, ולחן עגולשותפות בש, להגנת הטבע

יכלול ' שלב ב, בהמשכו. תאור המצב הקיים ונקודות קונפליקט לפני הגשה -'תוצר עבודה שלב א: תוצרים
 .המלצות לשיפור המצב

 
 סקר פאונת הרכיכות בשמורות נחל הנעמן

אונה לפ hotspotאתר שהיה , שנתי של הרכב אוכלוסיית רכיכות בשמורות נחל הנעמן-אפיון רב: מטרה
 .  ומאוים כיום במינים פולשים

 .גיוס חוקרים למחקר וליווי סקרים אקולוגיים: פעילות

 . ח סופי"טרם התקבל דו, (קיץ וחורף)הסקרים הושלמו : תוצרים
 

 מסמכים מקצועיים
כימי וביולוגי של בריכות חורף והנחיות להקמה של בריכות חורף , פרוטוקול לניטור הידרולוגי" •

 .אקולוגים מחוזיים ומרחביים עבור, "חדשות

 .עבור חטיבת מדע, "מעבר מאיסוף בורים בשפכי נחלים לגידול מבוקר במכוני רבייה"  •

 עבור חטיבת אכיפה, "חיים בישראל-סחר מקומי והחזקה של דו"  •

 

 סקרים אקולוגיים
 אקולוגים מחוזייםהמלצות לשימור ממשק עבור , ביצוע סקרים אקולוגיים בבריכות חורף עם פקחים: מטרה

 6211מרץ , סקר בריכות חורף במרחב שרון
 6211אפריל , סקר בריכות חורף במישור חוף דרומי
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 השתתפות בפורומים 

 צוות בתי גידול לחים -המרכז הלאומי להערכת השפעה של שינויי אקלים על מגוון ביולוגי

 
 קורסים והרצאות

 . כנס האגודה לזואולוגיה
 "לשמירה על פאונת דגי המים הפנימיים בישראלג "תכנית רט: "הרצאה

 כך מבצעת רשות הטבע שמירת טבע בישראל

 "?אחרי איזה מינים אנו עוקבים -ניטור בתי גידול לחים: "הרצאה
 קורס דוגמים של המשרד לאיכות הסביבה

 "ניטור כימי בנחלים וקולחים: "הרצאה
 ג"קורס אכיפה של רט

 השתתפות

 (נאויות)קורס אצות מים מתוקים : אלהיוזמה לטקסונומיה בישר
 השתתפות

 
 

 (הים התיכון)אקולוגיה ימית  :תחום
 

 :םהתחום ומטרותיהותיאור היחידה 

 :טיפול במכלול הנושאים הקשורים בשימור המגוון הביולוגי ובתי הגידול של הים התיכון
 

 .הים התיכוןקידום ופרסום מדיניות כוללת לשימור המגוון הביולוגי ובתי הגידול של  .1
 .קידום תכנון והכרזה של שמורות ימיות .6

 .ביצוע סקרים לתיאור בתי הגידול והמגוון ובמקרה של פגיעה ממשית או צפויה בהם .3

 .עידוד וביצוע סקרים ומחקרים בנושאים יישומיים לשימור סביבה ימית .4
 .מייםייצוג הרשות בקשר עם גופים מחקריים וביצועיים ובכנסים ופעילויות בנושאים י .6

 (משלב התסקיר הסביבתי עד שלב התכנון המפורט)מענה תכנוני לתשתיות ומיזמי פיתוח בים  .5
ג "ייצוג רט, במנהל התכנון( ף"ולחו)הועדה לשמירה על הסביבה החופית : ג בוועדות תכנון"ייצוג רט .7

 (.גז 37א "תמ, התפלת מי ים  6 6ב  34א "תמ)ת הרלוונטיות "בועדות עורכים של התמאו
 . ט ימית בארץ"לצורך קידום ש( 'אמנת ברצלונה וכד)קשר עם גורמי בינלאומיים   .8

 .ג"קידום נושא הים בתוך רט .3

 
הנחיות , חוות דעת, היתרים" )רגילה"לא כולל עבודה שוטפת , 6211להלן סקירת עיקרי העבודה לשנת 

 (:'בחינת תסקירים  וכד, לתסקירים
  

 תוצרים פעילות  מטרה פרויקט

ג "פרסום מדיניות רט מדיניות קידום

לשמירת טבע 
בסביבה החופית 

והימית של הים 
 התיכון

איסוף חומר רלוונטי 

ספרות מקצועית )
וכתיבת ( ונתוני מיפויי

 מסמך מדיניות

פרסום מסמך מדיניות 

הסביבה החופית 
והימית של הים 

פרויקט )התיכון 
ג "ממ, פ"משותף לתו

כמסמכים ( ומדע
ושכבות מידע באתר 

 ג "ינטרנט של רטהא

ג "פרסום מדיניות רט קידום מדיניות
לשמירת טבע 

בסביבה החופית 

והימית של הים 
 התיכון

הטמעת קווי היסוד 
של המדיניות בתוך 

הרשות ומול גופים 

 ממשלתיים 

עם )סבב הרצאות 
כגון משרד ( פ"תו

המשרד , התשתיות

, מחוז צפון, ס"להג
 מחוז מרכז

תכנון והכרזה של 
 מיותשמורות י

קידום תכנון כוללת 
 לשמורות ימיות 

קידום תכניות 
 השמורות

, קידום תכניות נווה ים
סיום )פולג ואבטח 

ממשק ודברי , איזור

עם  –( הסבר
המרחבים והמחוזות 

 .הרלוונטיים

ניטור ביולוגי של  ניטור
 ניטור נזקים, שמורות

ביצוע ניטור שמורה 
 –" שקמונה"ימית 

לאור פעילויות ' שנה ב
הפיתוח המתרחשות 

 בה

'  ח שנה ב"הוגש דו
על ידי סטודנטים 

אקולוגיה "בקורס 
משותף " )ישומית

ס למדעי הים "לביה
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 (.ג"מכמורת ולרט

ניטור ביולוגי של  ניטור

 ניטור נזקים, שמורות

הפעלת נוהל לניטור 

עצמי מהיר של 

נקודות קבועות 
בשמורות טבע ימיות 

 יצועמוכרזות וב

בוצע ניטור סתיו חורף 

בשמורות הטבע 

הימיות ראש הנקרה 
עם פקח גליל מערבי )

( וצוות שפלה וחוף
ובשמורת ניצנים 

עם צוות )ושקמה 

 (שפלה וחוף
 

 תוצרים פעילות  מטרה פרויקט

עידוד וביצוע סקרים 
 ומחקרים

ביצוע סקרים 
ומחקרים יישומיים 

לשימור הסביבה 
 הימית

השתתפות בסקרים 
ומחקרים של גופים 

 נוספים

חיפה ' עבודה עם אונ
במסגרת פרוייקט 

, "נאוטילוס"הפלגת ה
נובמבר , בים העמוק

הכנת מגדיר , 6211

לאורגניזמים שנמצאו 
 בהפלגות

עידוד ובצוע סקרים 
קשר עם , ומחקרים

 מוסדות מחקר 

ביצוע סקרים 
ומחקרים יישומיים 

לשימור הסביבה 

 הימית

קרן מחקר של היוזמה 
הישראלית 

לטקסונומיה עם 

א "אוניברסיטת ת
התקציב הועבר )

(: לאוניברסיטה
מיכה ' מעבדות פרופ

ר דורותה "אילן וד

 א"ת' אוני, הושון

עבודות איסוף חומר 
, ראש הנקרה: בשטח

, פלמחים ואשקלון

 . הוגדרו מינים

עידוד וביצוע סקרים 

 ומחקרים

ביצוע סקרים 

ומחקרים ישומיים 
לשימור הסביבה 

 מיתהי

בשיתוף , קרן גולדמן

-עם גיל רילוב ואקו
 אושין

, ח מסכם"הוצא דו

תוצאות חיוביות לגבי 
 ט ראש הנקרה"ש

עידוד וביצוע סקרים 
 ומחקרים

ביצוע סקרים 
ומחקרים ישומיים 

לשימור הסביבה 

 הימית

באזור ים  ROVסקר 
בוסתן -שבי ציון

בתגובה , הגליל

 לתכנית התפלה

 –הפקת סרטון 
ור תקציר של אז

 הסקר

עידוד ובצוע סקרים 

קשר עם , ומחקרים

 מוסדות מחקר

מודעות לנושאי מחקר 

ט בים "ישומי לש

 תיכון

בית הספר למדעי  הרצאות

 הים מכמורת

ייצוג הרשות בכנסים 

ופעילויות מול גופים 
 חיצוניים 

הטמעת נושאי  שימור 

 הסביבה הימית 

, סיורים, הרצאות

 תערוכות , מאמרים

העמותה הישראלית 

קרן , למדעי הים
 –ועדת פנים , היעל

ועדת , סביבה בכנסת

מדע וטכנולוגיה 
ג "יישום מאר, בכנסת

 –סדנת אקו , ימי
חברת נמלי , אושין

, ז"נתג, ישראל

, השתלמויות מורים
, אושין-הרצאה באקו

, קורס בטכניון
כנס יונקים , ת"תלמ

סרטון , ימיים אשדוד
 בנואה סיגלמן

וני מענה תכנ

לתשתיות ומיזמי 
 פיתוח בים

טיפול בנושאי שימור 

הסביבה הימית 
 בשלב התכנון

כתיבת הנחיות 

בחינת , לתסקירים
מסמכים , תסקירים

 סביבתיים

, יבוא גז טבעי נוזלי

מול , תכניות מפורטות
ס וההתאחדות "הג

טיבוע  –לצלילה 

 , ספינות בים

עיקר הפעילות תגובה לתכניות טיפול בנושאי שימור ג בועדות "יצוג רט
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הסביבה הימית  התכנון
 בשלב התכנון

בשלב התכנון על 
למזער 4 מנת למנוע 

 נזק סביבתי

 37א "תמ: השנה
, להפקת גז טבעי

א גז ליבוא גז "תמ
מול  –נוזלי מדוחס 

 ז"נתג

קשר עם גורמים 
 בינלאומיים

יצירת בסיס לעבודת 
שמירת טבע מבוססת 

מדע וקשר עם מדינות 

הים התיכון בהכרזת 
 שמורות 

, מילוי שאלונים
 השתתפות בכנסים

מילוי שאלונים 
ובקשות למידע עבור 

, אמנת ברצלונה

RAC_SPA  ,  
MedPANט "וארגוני ש

ג "יצוג רט, בינלאומיים
בכנס שמורות הטבע 

הים תיכונית של 
  "MedPAN"ארגון 

קידום נושא הים בתוך 

 ג "רט

יצירת מודעות לנושאי 

 שימור ימי

השתלמויות , הרצאות

 וסיורים

מחנה אקולוגי עם 

יום , צוות שפלה וחוף
עיון של פעילות 

השתלמות , הרשות

, ג"מצילים ברט
הרצאה בקורס 

איפיון , מדריכים
השתלמות , שטח

, פקחים מחוז מרכז
 תכנית למחוז ימי

 

 . 6216הוזכרו להלן עתידים להמשך גם בשנת מרבית הפרויקטים ש
 

 

 דותן רותם –אקולוג שטחים פתוחים 
 

 ניהול כתיבת תיקי אתר
נערך ריכוז טבלאי של מצאי התיקים . במהלך השנה הועבר לניהול האגף כל תחום כתיבת תיקי האתר

ליצירת פורמט דיגיטלי הוקצו ימי עבודה . תיקים ללא פורמט דיגיטלי הוקלדו מחדש. ואיסוף תיקים קיימים

 (.6216מעודכן לאפריל )תיקי אתר  163כיום יש . המשימה לא הושלמה, אחיד לתיקים ישנים
 

 קרן נקודת חן –מחקר בשטחים חקלאיים 
המחקר בדק האם . במימון קרן נקודת חן, א"ת' נערך מחקר בשיתוף עם יהל פורת מאונ 6211במהלך שנת 

ותוספת מחסות מלאכותיים תורמים למגוון מינים של זוחלים במטעים שיטות שימור קרקע במטעי שקדים 
 .אלו

 

 הקצאת שטחים לחקלאות נגב מערבי
חלקי במסמך . א נכתב מסמך המנתח את הקצאות הקרקע לחקלאות בנגב המערבי"בשיתוף עם מכון דש

 .קרי השפעות אקולוגיות של שטחי חקלאות על השטחים הטבעיים. היה הפן האקולוגי
 

 פוי גידור מחוז צפוןמי

המיפוי . בתחום החקלאי באופן יותר חלקי. נערך ועדין נערך מיפוי של כלל הישויות המגודרות במחוז צפון
יגדיר צווארי בקבוק אקולוגיים במפת המסדרונות הארצית ויאפשר טיפול ממוקד באותם צווארי בקבוק מול 

 .וזנפלד וכן על ידי בעזרת הפקחיםאריה ר' המיפוי נערך על ידי דר. הגופים הרלוונטיים
 

 ליווי תהליך תכנית מובל השלום
ידי חברות חיצוניות לא ישראליות במימון הבנק העולמי -תכנית העברת מים מים סוף לים המלח נערכה על

המשרד להגנת הסביבה הוא הרפרנט לעניני אקולוגיה והשפעות סביבתיות אחרות . ומדינות אירופאיות

. אני ליוויתי את הפן האקולוגי של הפרוייקט מטעם המשרד להגנת הסביבה. ראליתמטעם הועדה היש
דורון מרקל ' כתיבת חוות דעת והשתתפות בישיבות של הצוות הישראלי בניהול דר, חות"מדובר בבדיקת דו

 .מרשות המים
 .קידום פרוייקט מסדרונות אקולוגיים בשטחים חקלאיים במועצה אזורית לב השרון

עמותת ארץ אהבתי בראשותו של מיקי ליפשיץ אנו מקדמים פרוייקט של שימור ושיפור תפקודים ביחד עם 

בשנה הראשונה נערכו פגישות התנעה והיכרות עם אנשי . שטחים חקלאיים במועצה האזורית לב השרון
ידי מר יצחק להב מהמועצה -הפרוייקט מנוהל על. המועצה האזורית החל מראש המועצה ועד לחקלאים

רשות הטבע והגנים ביצעה סקר צומח ראשוני בשטחי משאר טבעיים ובשטחי חקלאות על מנת . אזוריתה
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ג ביצעה סקר בעלי חיים "רט 6211בשנת . להבין את הפוטנציאל הביולוגי אקולוגי בדבר יישומו של הפרויקט

 .א"וליוותה סקר של מכון דש

 
 מסמך מדיניות להפעלת טורבינות רוח

. ופעות שיש להן השפעה על הסביבה הטבעית בגין הקמתן של תחנות עם טורבינות רוחמסמך זה מגדיר ת
 .נעשה בשיתוף עם אוהד הצופה. ג ונותן הנחיות לניטור פרה ופוסט הקמה,מגדיר את מדיניות הרט

 

 (היחידה לניטור סביבתי)היחידה הסביבתית 
 

 ל כהןאריא, איתי לחמי, בתיק פלד, ברק שחם, הלל גלזמן, אלי דרור
 

 רקע

 (היחידה לניטור סביבתי)היחידה הסביבתית 
, ומהווה זרוע ביצועית עבור המשרד להגנת הסביבה, הנה אגף בחטיבת המדע והשימור, היחידה הסביבתית

, השימוש בקולחים, פיקוח והסדרה של נושאים רבים בתחומי המים, לניטור, רשות המים ומשרד הבריאות
בעיקר , ידרולוגייםהיחידה עוסקת גם בביצוע סקרים ומחקרים ה. השימוש ברעלים וניטור וטיפול במזיקים

ברובם אקדמאים מתחום מדעי , עובדי היחידה. ורכשה ניסיון רב בתחום , עבור גופים מוסדיים וממשלתיים
סמכויות אכיפה המוקנות מתוקף החוק , לעובדי היחידה. מקצועיים ומנוסים בתחומים הרלוונטיים, הטבע

 . לפקחי רשות הטבע והגנים

מאגר מידע זה ייחודי ועדכני . מאגרים ועוד, נחלים, ם"מטש, ביחידה קיים מאגר מידע ממוחשב בתחום המים
נתונים , במאגר המידע. ומלווה את העשייה בכל התחומים בהם עוסקת היחידה( מערכת ניטורן)ביותר 

ר המידע מטופל בקפדנות מאג. מתקני הטיפול ומאגרי הקולחים בארץ, אודות כל גופי המים, כימיים ופיזיים
נתוני הדיגומים ושאר הפעילויות מוזנים אל תוך מאגר המידע הממוחשב שבתפעול . ומקצועיות רבים

מסייע להצגת ו דוחותמאפשר הפקת , משמש כלי חשוב ללימוד מגמות מידע זהמאגר .  ובאחריות היחידה

יחידות הרשות כמו גם את משרדי משרת מאגר המידע גם את שאר , בנוסף. החלטות עמדות בפני מקבלי
 . הממשלה והגופים החיצוניים הזקוקים למידע זה

 .מנהל היחידה הסביבתית כפוף למדען הראשי וחבר במטה חטיבת  המדע
 

 פעילות היחידה הסביבתית
עיבודו והעברתו למקבלי ההחלטות בגופים , מידענתונים ואיסוף  לב פעילותה של היחידה הסביבתית הוא

 ,םמאגרי קולחי, נחליםבהם )עיליים ברחבי הארץ איכויות מים וסק בתחומים של עהמידע שנאסף  .השונים

היחידה עוסקת גם  (. בריכות חורף ועוד, מעיינות, ומקווי מים טבעיים למיניהם מתקני טיפול בשפכים
ראה על אתמכתבי .  תוך שיתוף פעולה עם פקחי המשטרה הירוקה וגופי אכיפה נוספים, באכיפת החוק

מוזנים גם הם למערכת המידע ומשמשים נדבך נוסף בתיקים , מפגעי זיהום מים בפרט וזיהום הסביבה בכלל
, כמידי שנה, בימים אלו .ס"י המשרד להגה"משפטיים המוגשים כנגד חשודים בעבירות בתחומי הסביבה ע

ס עבורם אנו "המשרד להגה אנו שוקדים על כתיבת ועריכת הדוחות השנתיים של מדורי הניטור עבור אגפי

 .פועלים ועבור משרד הבריאות ורשות המים
, מרכיב חשוב נוסף בפעילות היחידה עוסק בהשתתפות בוועדות ובגופי התכנון השונים הדנים בנושאי מים

עובדי היחידה תורמים מהידע . מניעת מטרדים ממזיקים וכדומה, שימוש בחומרי הדברה והרעלות, נחלים
תוך הנעת תהליכים המסייעים , לעיתים רבות. בר  לתהליכי קבלת החלטות בתחום התכנוןוהניסיון שנצ

 .להסרת מפגעים

 משרדה בתכנית  המים שבחלקה משותפת רשותכוללת גם פעילות עבור של היחידה תכנית העבודה 
  .ות המיםרשת וי דריש"הסביבה וחלקה עפהגנת ל

מי , ת היחידה בפרויקטים הקשורים לשמירת טבע וגופי מיםעוסק, בתחום הסקרים והמחקרים ההידרולוגיים
 . תהום והשקיה בקולחים

דוח . 6212סקר קולחים ארצי הוא  6216ומתוכנן להסתיים באביב  6211שהוחל בביצועו בשנת פרויקט חשוב 
 מרשות המים וממקורות, המתבסס על נתוני הדיגום והנתונים האחרים שנאספו ממתקני טיהור שפכים, זה

ואת ניצול הקולחים בכל  את מצב הטיפול בביוב, ההתבייבות ביישובים ובעריםסוקר את מצב  ,רבים אחרים

את איכויות הקולחים ואת סך התרומות של , הדוח גם ממפה ומתעד את השטחים המושקים בקולחים. הארץ
הסכנה , להבנת עוצמות הבעיות תרוםאנו מקווים כי דוח זה י .מזהמים עיקריים לקרקע כתוצאה מהשקיה זו

 .טיפול במפגעיםקידום הול  ,יהילמקורות מי שת
 

 ביטחון ובטיחות

הפקחים . ג"לפעילות השגרתית של מדורי היחידה  מאפיינים השונים מפעילות הפקחים האזוריים  ברט
באירועי בטיפול , בניטור השימוש בחומרי הדברה, עוסקים בניטור גופי מים שרובם חשודים כמזוהמים

בעבודתם הם חשופים מעת לעת לסכנות . בניטור מזיקים ובניטור השימוש בקולחים בחקלאות, הרעלות
במהלך השנה עסקנו בקידום המודעות בקרב . הקשורות לקרבה לגופי מים או לחומרים מסוכנים או מזהמים

והבטיחות היחידתי וחידדנו בדקנו ועדכנו את נוהל הביטחון . הפקחים לסכנות אלו ולמניעת תאונות ופגיעה
י "אושר ע, ראשון מסוגו בארגון, נוהל זה.  עוד את נהלי התנועה והדיווח לפני כניסה לאזורים מאוימים

אנו , וביחד עם חטיבת משאבי אנוש, במקביל. הנהלת הרשות ומהווה היום חלק משגרת העבודה ביחידה
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ריאותי של עובדים החשופים למזהמים וחומרים לומדים ומתארגנים לשפר את כל תחום המניעה והמעקב הב

 .מסוכנים

תורגלו נושאים המדמים תאונות משגרת העבודה ונערכה השתלמות בנושאים נהיגה ,  גם במהלך שנה זו
 . התנהגות באזורים מאוימים ועוד, לחצני מצוקה, רפואה תעסוקתית ומניעתית, בטוחה

 
 תחומי היחידה הסביבתית ופעילותה

 מים ונחלים  תחום ניטור

פיקוח , טיפול, ניטור. אגף מים ונחלים, עיקר הפעילות עבור המשרד להגנת הסביבה. עובדים 4בתחום  
כולל מאגרי )איסוף מידע על איכויות מים עיליים : נושאי עיסוק נוספים. ואכיפה על פי אגני היקוות הנחלים

, ליווי תכניות ושיקום נחלים, (וף רשות המיםבשית)באזורים רגישים  זיהום מים סקרי פוטנציאל,  (קולחים
 (.  ממקורות טבעיים) איתור ניצול מים לא חוקי

 :מתמקדות בנושאים הבאים ניטורפעולות הדיגום וה

 . פעמיים בשנה,  נחלים 14 -נחלים  •

 .בשנה 32-כ –בוצה  במתקני טיפול בשפכים  •

 .בשנה  632-כ –מאגרי קולחים   •

 . נבדקים פעמיים בשנה, מתקנים 52-כ –מתקני טיפול בשפכים  •

 .סיוע למשטרה הירוקה. אכיפה בתחומי הפעילות •
 (חדש בתוכנית העבודה)סניקה לביוב וקולחים 4 סקר תחנות שאיבה  •

  .אגף מים ונחלים, תכנית העבודה מגובשת ביחד עם  המשרד להגנת הסביבה

 .6212ח שנתי מסכם הוגש למשרד בתחילת אפריל  "דו

 
 תחום ניטור רעלים 

עובדי . אשכול תשתיות ואשכול תעשיות, עיקר הפעילות עבור המשרד להגנת הסביבה. עובדים 3בתחום 
  הריסוס במטוסים פיקוח על הטיפול בתשטיפי ,חומרי הדברההתחום עוסקים בפיקוח על מחסנים של 

 :בנושאיםכמו כן עוסקים פקחי התחום בטיפול  ופיקוח . ובמרססי הקרקע ובמנחתים

 .פיקוח חנויות, פינוי חומרי הדברה במגזר החקלאי. ומחסני רעלים רעליםהיתרי  •

 (.חומרים מסוכנים)אירועי חומרים מסוכנים  •

 .תלונות הציבור על ריסוסים חקלאיים •

 .פיקוח  ריסוסים מהאוויר •

 . אירועי הרעלות  •

 .סיוע לאגף לחימה במזיקים בתחום ניטור יתושים •

 .לחקלאים ולתושבים הגרים בסמיכות לשטחים חקלאייםהדרכות והרצאות  •

ס בקידום תקנות וחיקוקים בנושא ריסוסים וחיטויי קרקע בתנאים של סמיכות של "סיוע להגה •

 .שטחים חקלאיים למגורים
  . ת הסביבההגנהמשרד ל י"שנקבעה עתוכנית עבודה שנתית  ביצוע העבודה על פי  

 .6216גיה ואגף חומרים מסוכנים הוגש למשרד בתחילת חודש מאי דוח שנתי מסכם עבור אגף אגרואקולו
 

 (. י עובדים זרים"ע)פיקוח ציד לא חוקי , תחום לחימה במזיקים
עיקר הפעילות (. הפועל בפרויקט הלשמנייה 1 –במסגרת ההתקשרות לניטור מזיקים ו  4)עובדים  6בתחום 

עובדי התחום עוסקים . חומרי הדברה ומזיקיםאגף לבקרת שימוש ב, מתבצעת מול המשרד להגנת הסביבה

הצוות נותן גם מענה למשימות . ונמלת האש הקטנה, זבובי חול, לכידה וטיפול במטרדי יתושים, בניטור
 .ס"פ הנדרש מהמשרד להגה"מזדמנות ע

ם ובלכידה ודיגום של יונקים החשודי, פקח הלשמנייה עוסק בלכידה וניטור נוכחות ופעילות של זבובי חול
הוחל בפרויקט , ס"ובהנחיית מנהל האגף במשרד להגה, 6211בחצי השני של שנת . כפונדקאי המחלה

מתוך כוונה להנחות היישובים לטפל בבתי , (בעיקר)למיפוי בתי גידול של שפני סלע בתחומי יישובים נגועים 

 .גידול אלו על מנת להרחיק את שפני הסלע ממגורי האדם
 :פעילות עיקרית

 .                                                       פגעי יתושיםאיתור מ .1
 .ביקורות ודיגום אתרי דגירת יתושים  על פי תכנית .6

 .ניטור דיגום זחלי יתושים ויתושים בוגרים והעברתם למעבדה .3
 .דווח על מפגעים וטיפול באמצעות הרשות המקומית והמדבירים .4

 (.ל"כנ)הודעות תשלום קנס , (י הממונים במחוזות"נחתמות ע)מלוי ומסירה של הוראות מנהליות  .6

 .לכידות שפני סלע וזבובי חול .5
פעילות זו מבוצעת בעונת . פיקוח לאיתור צייד לא חוקי המבוצע על ידי עובדים זרים בחקלאות .7

 . בהן תחום ניטור היתושים כמעט ואינו פעיל, (מרץ –דצמבר )החורף 
 . ליווי וסיוע לטיפול המוסדי בניסיונות לצמצום התפשטות נמלת האש .8

האגף לבקרת , י המשרד להגנת הסביבה"תוכנית העבודה השנתית של תחום לחימה במזיקים נקבעת ע

 . שימוש בחומרי הדברה ומזיקים
תיאום הפעילות בתחום פיקוח למניעת הצייד מבוצעת בהנחיית אשכול אכיפה במשרד להגנת הסביבה וב

 . חטיבת אכיפה ברשות
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משרד , משרד הבריאות)ם בין משרדית "הפעילות בתחום הלשמנייה מבוצעת במסגרת החלטות ועדת מנכלי

, מעבדות –משרד הבריאות : תחומי הפעילות מחולקים באופן הבא(. ג"ס ורט"המשרד להגה, הביטחון

ראש התחום ומנהל )ליווי מנהלי  -ג "ורט,  מימון פקח צפון ומרכז וריכוז פעילות הצוות -ס  "המשרד להגה
 . י וטרינר הרשות ועוד"ליווי והנחייה מקצועיים בתחום חיות המאגר ע, (היחידה הסביבתית

נבדקה שוב ושוב האפשרות להעסיק פקח נוסף לנושא הלשמנייה על רקע התפשטות , 6211במהלך שנת 
נכתבת הצעת מחליטים בנושא על פי , הדוח של כתיבת, בימים אלו. התחלואה ביישובים רבים נוספים

 .ס"הנחיית השר להגה

 
 (משרד הבריאות)תחום איכות מים  

פקחים  3התקבל אישור לתוספת כוח אדם ליחידה זו בהיקף של  6211במהלך שנת . עובדים 12בתחום 
לבריאות  המחלקה, עיקר הפעילות עבור משרד הבריאות. תקנים חדשים אלו כבר אוישו ובהצלחה. נוספים

פיקוח ואכיפת תקנות , היתרי השקיה בקולחים: עובדי התחום עוסקים בטיפול ופיקוח בנושאים. הציבור

דיגום מאגרים ומתקני טיהור , (המשמשים לנופש)דיגום נחלים וגופי מים , (ים"מזח)למניעת זרימה חוזרת 
 .שפכים

 :עיקר תחומי הפעילות
 (.במגמת עלייה) היתרים בשנה 6822 -כ  –השקיה בקולחים  •

, ככלל)נקודות דיגום  66, נחלים ומקווי מים 62 -כ  –( המשמשים לנופש)ניטור נחלים ומקווי מים  •

השנה . דיגומים באירועי זיהום, ובנוסף(. אחת לחודש ופעמיים בחודש לקראת חגים ובחופש גדול

 .רשמית לקהל הצלייניםניתן דגש לפעילות הניטור הבקטריולוגי בנהר הירדן הדרומי עקב פתיחתו ה
 .התקנות 162 –כ  –ם "פיקוח מזחי •

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

 .ללא היתר וכדומה

פ הנחיות מהנדסי "תוכניות תשתית ומשימות מיוחדות ע, בדיקת תוכניות להרחבת השימוש בקולחים •

 .המחוזות

. פ תנאי ההיתר"מצוקת המים דוחפת לעיתים חקלאים להשקות שדות ומטעים שלא עניכר כי  •

בשנים האחרונות אנו מזהים תהליך בו משרד הבריאות מקשיח עמדות כלפי עבריינים ומביאם לדין 
 .בבתי משפט

 
יפעת פז בעמק יזרעאל , אורית כץ בנפת רחובות ואשקלון, פקחים חדשים 3נכנסו לעבודה  6211בקיץ 

עבודתם הקלה מאוד את הלחץ במחוזות ונפות אלו ובמחוזות .  בקעת בית שאן ויונתן הראל בשרון הצפוניו

 . השכנים
 

 
 תחום סקרים ומחקרים הידרולוגיים 

ביצוע סקרים בנושאים . עובדת נוספת במעמד יומי ושלושה פרוייקטורים, הצוות מונה שני עובדים קבועים
סקרים סביבתיים לאפיון , ים וכימות תרומת מלחים לקרקע עבור רשות המיםשימוש וניצול מי קולח:  הבאים

התפשטות הזיהום התעשייתי לאורך נחלי באר שבע , סיכונים לקידוחי הפקת מי תהום עבור חברת מקורות

ניטור , עבור חברת החשמל( חגית וצפית)ניטור השפעות תחנות כוח פנים ארציות , והבשור עבור רמת חובב
ניהול ועדכון מאגר מידע אודות איכויות וכמויות מים במתקני טיהור שפכים ומאגרי ,  ודה ושומרוןנחלי יה

 . קולחים
ההצגה הגרפית והממוחשבת , עיבוד הנתונים, תורם תחום סקרים ומחקרים ליכולות התיעוד, מעבר לכל אלו

 .רבה עבודות ופרסומי הצוות זוכים לשבחים ולהערכה. של דוחות המדורים האחרים

 .ת לתחום4ת נוסף4בימים אלו אנו מקדמים קליטת עובד
 

 .בעמודים הבאים מוצגים תקצירי תוכניות העבודה  והדוחות של המדורים השונים
 

 (עבור משרד הבריאות)תחום איכות מים 
 ברק שחם 

הקמת מפעלי השבה )משק הקולחים בישראל נמצא בתנופה מתמדת הן בתחום של אספקת הקולחים 

והן בתחום של שיפור איכות הקולחים כמתחייב מתקנות איכות הקולחים ( הכוללים קווי אספקה ומאגרים
השיפור המתמיד באיכות הקולחים מצריך פיקוח הדוק יותר על . 6212אשר נכנסו לתוקפן בשנת , החדשות

נדרש , ים לכךשים המיועד"עד שיושלם שדרוג כל המט, בתקופת המעבר. מכוני הטיהור ועמידתם בתקנים
פיקוח זה נחוץ היות ובחלקות רבות הורחב סל הגידולים הכולל כעת יותר . פיקוח מוגבר גם על החקלאים

 .גידולים רגישים

 :1338 – 6211שינויים בהיקף ההשקיה בקולחים בין השנים  
  1םכמות הקולחי, להלן מציגים את התפתחות היקף שטחי ההשקיה בקולחים 1הנתונים בתרשים מספר 

 . 1338המשמשים להשקיה וכן  את מספר ההיתרים שניתנו החל משנת 
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 1תרשים מספר 

נצפתה התייצבות בהיקף השטחים המושקים בקולחים ביחס  6211ניתן לראות כי בשנת , מעיון בתרשים
התייצבות זו נובעת בין היתר מן העובדה כי מפעלי השבה רבים הנמצאים בהקמה טרם . 6212לשנת 

, גאולת הירקון, שטחי מזרח לכיש, קו דרומי ניצנים, מי גדרות: לדוגמה )לכדי אספקה של קולחים  הבשילו
 הרחבת 

צפויה להסתיים הקמתם של מספר מפעלי  6216במהלך שנת (. ש באר שבע ועוד"שטחי ההשקיה ממט

 . השקיהשחלקם כיום מוזרמים לנחלים ובכך יגדל נפח הקולחים המסופקים ל, השבה שינצלו קולחים
על  - (תכולל מאגרים משולבים קולחים ושיטפונו), כמויות הקולחים כוללות את כל המים המחויבים בהיתר 1

פי תקנות משרד הבריאות גם מים המהולים בקולחים הם קולחים ולכן כמויות הקולחים בעיקר בצפון הארץ 
 .שים"גבוהות מכמויות הקולחים המיוצרות במט

שיפור זה מאפשר . קיימת גם מגמה של שיפור באיכותם, במקביל לגידול בכמות הקולחים בשנים האחרונות
 . לגדל מגוון רחב יותר של גידולים ובכלל זה ירקות הנאכלים חי

בקולחים שאינם עומדים באיכות , חשוב לזכור כי הסיכון לבריאות בגין השקיה של ירקות הנאכלים חי

 .לכן בהתאם עולה גם חשיבות הביצוע של פיקוח מקצועירב יותר ו, הנדרשת
הגידול בהיקף השטחים המושקים בקולחים בשנים האחרונות ומורכבות הפיקוח חייב תוספת כוח אדם 

הוגדל  צוות הפיקוח בעוד שלושה פקחים והוא עומד עתה על עשרה  6211על כן במהלך שנת , לפיקוח
פקח אחד : ת הפקחים הנוספים התחלקו בהתאם למפתח הבא שלוש(. ראה מפה)פקחים בפריסה ארצית 

פקח נוסף לתגבור מחוז אשקלון ולנפת רחובות הנמצאת במחוז מרכז ופקח לתגבור , לתגבור נפת עפולה

 . מחוז חיפה ונפת נתניה הנמצאת במחוז מרכז
בו כביר ומכון למחקר הנערך בשיתוף המעבדה לבריאות הציבור בא 6211פקחי היחידה סייעו במהלך שנת 

הסיוע התבטא הן . וולקני ובודק נוכחות של מיקרו מזהמים אורגניים בתוצרת חקלאית המושקית במי קולחים
באיתור נקודות מתאימות לדיגום תוצרת והן באיסוף תוצרת משטחי ההשקיה והעברתם למעבדה לצורך 

 . ביצוע הבדיקות
 

 ניתוח נתוני איכות הקולחים 

ניתוח זה נעשה על פי ההגדרות הקיימות . של איכויות הקולחים המשמשים להשקיה גם השנה בוצע ניתוח
 (.בינונית ונמוכה, גבוהה, גבוהה מאד, מעולה: חמש רמות של איכות קולחים)חות וועדת הלפרין "בדו

 : להלן ממצאי ניתוח איכויות הקולחים בהתאם לרמת הטיהור שלהם 
המאפשרת השקיית גינון ציבורי ללא " מעולה"ם ברמת איכות מהקולחים נמצאי 1% –כ  -איכות מעולה 

 (.ירושלים ומרכז, דרום, בעיקר במחוזות חיפה)קולחים אלו מופקים במספר מתקנים . מגבלות

חלק מקולחים אלו מקורם . מהקולחים  מפיקים קולחים  באיכות גבוהה מאד 17% –כ  –איכות גבוהה מאד 
מרבית קולחים אלו מקורם במפעל ההשבה של . ווה בערכו לסינוןבשהייה ארוכה במאגרים כתהליך הש

 .  תשלובת הקישון
 62  -בדרך כלל טובה מ" )איכות גבוהה"מהקולחים נמצאים ברמת טיהור המוגדרת  68% -כ  -איכות גבוהה 

בשל תהליכים , טיוב נוסף מתרחש לעיתים בזמן אגירת חורף. ל מוצקים מרחפים"מג 32ב ו "ל צח"מג

 (. כימיים בשלב האגירה-רוביאליים ופיזיקומיק
כמות הקולחים המשמשת להשקיה והמוגדרת כקולחים באיכות בינונית עלתה במקצת   -איכות בינונית 

 . 13% –ביחס לשנה שעברה והיא מגיעה ל 
והיא  6212נותרה דומה לרמתה בשנת , "איכות נמוכה"כמות הקולחים שאיכותם מוגדרת כ -איכות נמוכה 

 . מסך הקולחים 6%מדת על כ עו
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 6תרשים מספר 

 

 אכיפה

משימוש ללא היתר ואו , אכיפה מהווה חלק חשוב מהיכולת של המשרד להרתיע משתמשים בקולחים
 . מהפרת תנאי ההיתר

הפיקוח בתחום ההשקיה בקולחים נעשה תוך ליווי ההשקיה החל משלב הבקשה להיתר ועד מעקב אחר 
במסגרת הפיקוח אותרו מספר חקלאים שהשקו ללא היתר או שחרגו מהתנאים . ביצוע התנאים הנדרשים

 : ובוצעו הליכי אכיפה כמפורט להלן , הנדרשים

. שאינה מתאימה להשקיית ירקות, במי קולחים באיכות אשר הושקו, בין היתר הושמדו מספר חלקות ירקות
אשר הוצפו בשפכים בגין כשל במערכות הולכה וכן יבולים שהושקו בקולחים והפרי , כמו כן הושמדו יבולים

 .שלהם נגע בקרקע בניגוד לנדרש בהנחיות
 : במהלך השנה נפתחו מספר הליכים משפטיים כנגד חקלאים אשר השקו בלא היתר השקיה ובהם

 .'תירס בחלקה א, אשר נתפס משקה באיכות בינונית, חקלאי מכפר גדעון •

 . קישואים ללא היתר השקיה, אשר נתפסו משקים באיכות בינונית, חקלאים מקיבוץ הזורע •

 .במי קולחים שניוניים'  אשר נתפס כשהוא משקה תירס בחלקה א, חקלאי ממושב תל עדשים •

השקיה בלא היתר של  -נמשכו הדיונים בבית המשפט בתיק  6211במהלך שנת  –כתב אישום ירקות צרעה 
 .ירקות הנאכלים חי ממתקן שלישוני צרעה

, אשר השקו בקולחים בלא היתר ואו חרגו מתנאי ההיתר, במהלך השנה נערכו מספר שימועים למגדלים

 :לדוגמא
 שון באיכותנתפס בביצוע חיבורי כלאיים בין קולחי תשלובת הקי, חקלאי מהיישוב תל עדשים •

 נערך שימוע במשרד הבריאות והתבצעו, שלישונית לבין קולחי מאגרי תל עדשים באיכות בינונית      

 .הניתוקים בין מערכות המים השונות      
נתפסו משקים מטעי תמרים ושטחי זיתים ממתקן תפיסת אשר  ,חקלאים מהיישוב ורד יריחו      •

 שפכי

 וון שההשקיה בוצעה מעל קווי מים ובסמיכות לשטחי ירקות אגודתמכי. ללא היתר השקיה, הקדרון  

 החקלאים הוזמנו. המים מי בקעת הירדן ניתקה  את החקלאים מאספקת הקולחים בהנחיית המשרד  
 .לשימוע משפטי במשרד הבריאות  

. באיכות שלישונית ' ללא היתר חלקה של ירקות בחלקה א הנמצא משק חקלאי ממושב אביטל      •

               ערךנ
 . ריבוי העבירות מעלה את הצורך בהגברת האכיפה ובשיפור מערך האכיפה של המשרד          

 
 מניעת זרימה חוזרת

מתרכזת בעיקר במגזר החקלאי ובאופן מוגבל במגזר , פעילות אכיפת התקנות למניעת זרימה חוזרת

הפעילות בנושא כוללת סיורי (. וגינון ציבורי שים"מט, תחנות שאיבה לביוב, תחנות דלק)המסחרי והעסקי 
הפעילות מתאפיינת . איתור הנקודות הדורשות הגנה ואכיפת התקנות, שטח עם אנשי מים ואגודות מים

חים "בדרישות להתקנת מז, חים ביישובים"בביקורות מדגמיות על התקנת מז, בהסברה בקרב החקלאים
ניתן לומר בסיפוק כי חלה התקדמות רבה ומרבית . אות בנושאבנקודות החיוניות ובאכיפת חוקי משרד הברי

 .היישובים החקלאיים מוגנים מפני זרימה חוזרת

חים אלו דווחו למשרד הבריאות "מז)חים במגזר החקלאי בכל רחבי הארץ  "מז 162  -הותקנו כ 6211בשנת 
שלא דווחו למשרד  חים"ההנחה היא כי הותקנו עוד רבבות מז, והם חלק מהמאמץ של מערך הפיקוח

 (.הבריאות
השנה הושם דגש על הידוק הקשר בין משרד הבריאות למשרד החקלאות ולגופים נוספים כגון המוסד 

לבטיחות וגהות וזאת על מנת לפעול לצמצום התופעה של חדירת חומרי הדברה למי השתייה בשל היעדר 

וי מרססים  ולהחדרת חומרי הדברה ומניעת הסכנה הנלווית במיל,  הגנה מתאימה מפני זרימה חוזרת
 .למערכת מי השתייה ללא הגנות מתאימות ובניגוד להנחיות
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 םדיגום נחלים ומקווי מי

 .למניעת תחלואה של מתרחצים ומטיילים באתרים המטוילים ביותרנחלים ומקווי המים נעשה  ניטור

במהלך השנה בוצעו  .הארץ בצפוןעיקר המפוזרים ב טבע ונופש  מספר שנים באתרימזה הפעילות מתבצעת 
 (. ל"מ 122קולי צואתי ל  1222מעל )היו חריגות  68  -בדיקות מתוכן ב 684

. היו חריגות 13דגימות בנחל ציפורי מתוכן  64בנוסף לדיגום בנחלים המשמשים לשכשוך ונופש בוצעו גם 
,  י חקלאי הסביבה"גידולים ענחל ציפורי משמש מוקד משיכה למטיילים וכן מהווה מקור מים להשקיית 

 .הנחל מקבל מעת לעת זרימות של שפכים וקולחים

אירועי הזיהום הם בדרך כלל אירועים נקודתיים העלולים להיגרם מסיבות שונות כגון מעבר עדר בקר 
 .בסביבות הנחל או בתוכו זמן קצר לפני הדיגום

צורך מדווח ל ובהתאם משרד החינוךם של למרכז תאום טיוליי משרד הבריאות "עמועבר על חריגות מידע 
 . גם באמצעי התקשורת

גם השנה נעזרה המעבדה לבריאות הציבור של משרד הבריאות באבו כביר בהיכרות המעמיקה של פקחי 

לצורך הוצאה לפועל של פרויקט ( צוות איכות מים העובד בשירות משרד הבריאות)השטח של רשות הטבע 
( species)כלומר לזהות את מינו )תחקות אחר מקורות הזיהום הצואתי בסביבה רב תחומי העוסק בניסיון לה

בפועל מתבצע זיהוי של חיידקים ספציפיים המופרשים ממאכסן מסוים . של המאכסן מפריש הזיהום
אשר יכול להעיד על נוכחות בקר , ספציפיים לבקר במי נחל  Bacteroidesלמשל זיהוי חיידקי , לסביבה

המעבדה הארצית לבריאות הציבור   Tracking Microbial Source (MST)ניטור  ת מתודולוגיתבאמצעו. בנחל
ממוצא אנושי או   Bacteroidesלזיהוי  Real-Time PCRשיטות מולקולאריות בטכנולוגיית   א בוחנת יישום"בת

ך על מערכות מוסיפות למידע המופק באמצעות ניטור שגרתי נתונים בעלי ער MSTשיטות . ממוצא של בקר

פעולות מנע , שיפור תכנון, ניהול סיכונים לבריאות הציבור, חשיבותן מתבטאת בהיבטים אקולוגיים. מים
   .והערכת השפעתן

בארבעה נחלים ברמת הגולן  6212מיפוי מולקולארי ראשוני של הסמנים במים נערך במהלך חודשי קיץ 
שהוא GenBac3    :הו במי הנחלים ועברו כימות ראשוני שלושה סמנים זו  .ובשלוש נקודות לאורך נהר הירדן

 . שהוא סמן לבקר CowM3 -ו  שהוא סמן למעלי גירה  BacR, כללי  Bacteroidesסמן 

מנת לבחון תקפות   זאת על, נדגמו חיות משק בחזיריה במעיליא וברפת בקיבוץ ראש הנקרה 6211במהלך 
 .עיתשל סמנים מולקולריים המדווחים בספרות המקצו

 
 נחלי הצפון 

ניתן לראות כי תחנות דיגום במעיינות לא . במרבית הנחלים לא הייתה חריגה המצביעה על זיהום משמעותי
במהלך השנה התגלו מספר .  חרגו מן התקן והיו נמוכות משמעותית מתחנות דיגום של בריכות טבעיות

בנושא סילוק , ע ברשות הטבע והגניםנמשך הטיפול של חטיבת מד. אירועי זיהום בזאכי ובירדן העליון

הרשות . מגדות הנחלים הן ברמת התכנון והן ברמת הביצוע( עדרי בקר)מקורות הזיהום הפוטנציאליים  
תחילה באגן יהודייה )מקדמת באמצעות סקר ואחר כך יישום המלצות  את הרחקת הבקר מגדות הנחלים 

 . ואזורי צל( שקתות)י הצבת מקורות מים חליפיים "ע( והמשושים
 

 נחלי הדרום

ערכי )איכות המים . ובנחל ערוגות( 'דוד ב', דוד א: תחנות דיגום)כבכל שנה גם השנה היו חריגות בנחל דוד 
הסבר לחריגה זו עשוי להיות , בנקודות דיגום אלו חרגו מהתקן במחצית מן הדגימות שנעשו( הקולי הצואתי

כמו כן הסבר נוסף הוא , ןבעלי חיים שהגיעו ביחד עם שיטפו עומס מטיילים רב  וצואת בעלי חיים או פגרי
י בעלי "דבר המגדיל את הסיכוי לזיהום ע, היותה של שמורה זו נווה מדבר ומקור מים יחיד בסביבה מדברית

 .להצטנן ולאכול בקרבת מקורות המים, חיים המגיעים לשתות

 
 משימות הפיקוח

 השקיה בקולחים .1
ולחים מן ההיבט התברואי תופס חלק נכבד מתכנית העבודה בזמן ובהיקף הפיקוח על השקיה במי ק

המחוז או הנפה נציגי לבין  להשקיהקולחים הבמי  יםהקשר בין המשתמשמכלול פיקוח כולל את ה. העבודה
ים ונבדק קולחמקור השל קולחים מבוצע דיגום  במי להשקיהלצורך קבלת היתר . של משרד הבריאות

במהלך עונת ההשקיה מתבצע . משרד הבריאותעל ידי על פי קריטריונים שנקבעו  להשקיההשטח המיועד 

כמו . ללא היתרבמי קולחים מקומות בהם נעשה שימוש  שוטף לבדיקת עמידה בתנאי ההיתר ולאיתורפיקוח 
 .כן מתבצעת אכיפה בנושא לפי הצורך

 (ח"מז)מניעת  זרימה חוזרת  .6
 .במגזר החקלאי למניעת זרימה חוזרתהתקנות  אכיפתביצוע סקרים ומעקב ל ,פיקוח 

 ניטור נחלים ומעיינות .3

. בלבד בצע לפרמטרים בקטריאליםתהדיגום מ. מטוילים( נחלים ומעיינות)מקווי מים דיגום חודשי של  
 פעם בשבועייםבתדירות של הדיגום נעשה , (אוגוסט-יולי)ובחופשת הקיץ ( סוכות ופסח, ראש השנה)בחגים 

 (.למעט בחודשי החורף בהם לא מתבצע דיגום כלל)אר חודשי השנה פעם בחודש ובש
 

 ניטור מאגרים  .4
לצורך בדיקת התאמת איכות הקולחים מבוצע  להשקיהשמימיהם מיועדים  קולחים ניטור מאגרי 

-ו  B.O.Dבקולחים נבדקים הפרמטרים  להשקיהקבלת היתר  לצורכי. לגידול המבוקש, המיועדים להשקיה
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T.S.S   חמצן מומס , עכירות, כלור נותר, בדיקות מיקרוביאליות)ובהתאם לצורך נבדקים פרמטרים נוספים

 ,ת המיםרשוהסביבה ו הגנתעבור המשרד ל הנעשית, במסגרת תוכנית רב שנתית לניטור מאגרים  (.ועוד

במאגרים משמש את איכות המים הנוגע למאגר המידע , כלוריד וחנקן כללי, בורון :  נבדקים הפרמטרים
 .המשרדים המממניםת עבור כל ות העבודה המבוצעותכני

 
 מטלות מיוחדות  .6

קשרי העבודה בין הפקח למחוז או  המשקפות אתבמהלך השנה מוטלות על פקחי היחידה מטלות מיוחדות 

ות  המשימ. בתכנית העבודה השוטפת יםנכלל םמשימות אלה יכולות להיות ניטור או פיקוח שאינ. לנפה
 הכוונה היא. שונות ומגוונות ועוסקות בתחומי פעילות שונים בהם עוסק משרד הבריאות במסגרת המחוזות

לאיתור , עדכון הנתונים והמפותלמערכת המידע הגיאוגרפית ולשיפור , בדיקת תוכניותל, עבודות ניטורל
 . וחיבורים צולבים גורמים מזהמים בתחום רדיוסי מגן של קידוחים

 .לעיתים על פני מספר חודשים הן בעלות אופי מתמשך ומשתרעותמטלות אלה 

 
 (עבור המשרד להגנת הסביבה)מדור ניטור נחלים 

 הלל גלזמן
הם הנושאים העיקרים . תכנית העבודה למדור ניטור הנחלים מוכתבת על ידי המשרד להגנת הסביבה

 .בוצת מתקני טיהור שפכים, מאגרי קולחין, יםמתקני טיהור שפכ, נחלים: בהם, ניטור מים עילייםבתחום 
 

 :להלן תקציר פעולות היחידה לפי הנושאים המרכזיים

 ניטור נחלים. 1
 626מתוך . הנחלים ויובליהם פעמיים בשנה 13תחנות ניטור קבועות שלאורך  121 -דיגום הנחלים מתבצע ב

תחנות מה 173 -בפועל ב דיגום  צע ולכן השנה בו, תחנות יבשות 63נמצאו ביקורי ניטור בתחנות אלו 
  2,834 דיגומים אלו כללו השנה. סתיוב –שני דיגום סבב אביב וראשון מבוצע בדיגום סבב  .קבועותה

 . בדיקות שדה ומעבדה

הדיגום בנחלים וביובליהם העיקריים נעשה במטרה לעקוב מקרוב אחרי המזהמים שמגיעים אליהם 
המידע שנאסף משמש את מקבלי ההחלטות בנושא הטיפול במקורות . ומחלחלים למי התהום בקרבתם

 . הן במישור התכנוני והן במישור האכיפתי, הזיהום
צריכת חמצן ; (BOD)צריכת חמצן ביולוגית  ;(TSS 105OC)מוצקים מרחפים : הפרמטרים שנבדקו בנחלים הם

חנקן כללי  ;(NO3)ניטראט  ;(NO2)ניטריט ; (NH4)אמוניה   (TKN);חנקן קלדל; (Cl)כלוריד ; (COD)כימית 
(TN) ;זרחן כללי(TP) ;  קוליפורמים  צואתיים(FECAL COLI) ,חומר אורגני (TOC). 

 

 ניטור מתקני טיפול בשפכים. 6
בצע פעמיים בשנה ביציאה ממתקן הטיפול התהניטור . מתקנים 62-ב מתבצעני טיפול בשפכים ניטור מתק

 613,173,222התוצאות מייצגות נפח כולל של . בדיקות שדה ובדיקות במעבדה 4,4489וכלל ( באביב ובסתיו)
 .6212-שים הנבדקים ב"שיצאו מהמט ק  קולחים"מ

ולהערכת איכות המים הנפלטת לסביבה , הניטור נערך לצורך בקרה ובחינה של יעילות פעילות המתקנים

: הפרמטרים שנבדקו לבדיקת הקולחים הם. לאחר טיפול או ללא טיפול ועמידתם בקריטריונים שנקבעו
צריכת חמצן  ;(TN)חנקן כללי ; (TKN)חנקן קלדל ; (Cl)כלוריד ; (B)בורון  ;(TSS 105OC)מוצקים מרחפים 

דטרגנטים  ;(NO3)ניטראט  ;(NO2)ניטריט ; (NH4)אמוניה ; (COD)צריכת חמצן כימית ; (BOD)ביולוגית 
 .וריכוז מתכות כבדות( MINOIL)שמן מינרלי ; (TP)זרחן כללי ; אניונים

י מפונה לאתרי קומפוסטציה על פהבוצה  .מתקנים 40 -גם הבוצה הנאספת ב הנבדק -בנוסף לקולחים 

במטרה לבחון האם איכותה עומדת בקריטריונים שנקבעו  בדיקתה נעשיתו, הוראות המשרד להגנת הסביבה
, (TKN)חנקן קלדל , קוליפורמים צואתיים: ים הם"הפרמטרים הנבדקים בבוצת המטש. לסילוקה המוסדר

 .ומתכות כבדות C1262 -חומר יבש ב ( TN)חנקן כללי  ;(NO3)ניטראט  ;(NO2)ניטריט ; (NH4)אמוניה 
 

 ניטור מאגרי קולחים. 3
הניטור מתבצע . במסגרת זו מבוצעת תוכנית ניטור רב שנתית לבקרת איכות מי קולחים המיועדים להשקיה

 .אוגוסט-פעם אחת בשנה באמצע עונת ההשקיה החקלאית בחודשים יולי

; (B)בורון : ים שנבדקו הםהפרמטר. בדיקות שדה ובדיקות מעבדה  1,234מאגרים ובוצעו  31השנה נדגמו 
בטבלה (. TN)חנקן כללי  ;(NO3)ניטראט  ;(NO2)ניטריט ; (NH4)אמוניה ; (TKN)חנקן קלדל ; (Cl)כלוריד 

 (TSS)וכלל מוצקים מרחפים  (BOD)מוצגות גם תוצאות הבדיקות של צריכת חמצן ביולוגית , המרכזת
 .ור משרד הבריאותעב, שבוצעו על ידי מדור איכות מים ברשות הטבע והגנים

 

 לאכיפה עבקרה וסיו, פיקוח. 4
 .נמשכת כל השנה ברציפות, בקרה וסיורים, פעילות בתחום פיקוח

למחוז , דיווח למוקד הסביבה, איסוף ראיות דיגום וצילום מפגעים, פיקוח לאיתור מוקדי זיהום משפכים
 . הרלוונטי של המשרד להגנת הסביבה או טיפול ישיר לסילוק המפגע

מכתבי  38. עשרות הודעות על גילוי וזיהוי גורמי זיהום הועברו למוקד הסביבה במהלך הפעילות השוטפת
 .ה הוצאו לגורמים המזהמים בדרישה לטיפול מידי בגורם הזיהוםאהתר
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התיקים  הכנתמשמשים כחומר עזר לפקחי משרד הגנת הסביבה ב –המידע שנאסף והמכתבים שנשלחים 

 .הפליליים

 
 הרשאהצווי . 6

 .אגף מים ונחלים מרכז את פעילותה של הוועדה למתן צווי הרשאה להזרמה לנחלים
, משרד הבריאות, ס"משרד הג, רשות המים: וועדה זו פועלת מתוקף חוק המים וחברים בה נציגי הגופים

או הוועדה דנה בבקשות של גורמים שונים המבקשים להזרים לנחלים מים או שפכים .  רשות הטבע והגנים

בעיות בתחזוקת קווי הולכה או מתקני מים , בעיות בניצול, חוסר נפח אגירה: כגון)קולחים מסיבות שונות 
 (.'שונים וכו

ל ופקחי מדור ניטור נחלים מבצעים "מוכנת רשימה של גורמים אשר קיבלו צו הרשאה כנ –בתחילת השנה 
 .דיגום של המים המוזרמים לנחל על פי הנחיות הצו

הדיגום (. במידת הצורך יידגם פעמיים בשנה)וצע פעם בשנה לכל גורם שקיבל צו הרשאה הדיגום מב

הפרמטרים לבדיקה נקבעים על פי צו ההרשאה שניתן . ש או המאגר לנחל"מתבצע בנקודת ההזרמה מהמט
 .לצרכי אכיפה, פעם בשנה בלבד -י פרמטרים שמועברים"עפ -גם אז יש לדגום, ובמידה והבקשה נדחתה

 
 סקר תחנות שאיבה. 5

במסגרת תכנית של המשרד להגנת הסביבה להדק את הפיקוח על תחנות שאיבת השפכים והקולחים 
מספר .  במערכות ההולכה ברשויות המקומיות בוצע השנה סקר מקיף של תחנות שאיבה אלו ברחבי הארץ

. הרשויות המקומיותכאשר תחזוקתן היא באחריות , תחנות השאיבה בארץ מגיע לכמה אלפי תחנות שאיבה

שפכים גולמיים וקולחים  –בהרבה מקרים אנו נתקלים במצבי תחזוקה לקויים ביותר כאשר בעקבות זאת 
 .מוזרמים לנחלים וגורמים לזיהום חמור של המערכות האקולוגיות בנחלים ושל מי התהום

של משרד הגנת  פקחי מדור ניטור הנחלים יצאו לביצוע הסקר עם ראשי ענפי מים ושפכים במחוזות
הסקר בוצע בתיאום עם האחראים לתחנות השאיבה ברשויות המקומיות ובתאגידי המים והביוב .  הסביבה

 . בכל הארץ

 
 כימות מזהמים. 7

נבנה בסיס נתונים שמטרתו לעקוב אחר , במסגרת פעילות המשרד להגנת הסביבה בנושא שיקום נחלים
יטור נחלים ברשות הטבע והגנים מבצעים את דיגומי המים פקחי מדור נ.  שינויים במצב זיהום הנחלים

.  שפירא מאגף מים ונחלים שבמשרד להגנת הסביבה-ר דקל אמיר"בנחלים הנבדקים בתיאום ובשיתוף עם ד
נחלים בהם ידוע שיש עומס מזהמים גבוה עקב זיהום נמשך  17-דיגומים אלו מבוצעים פעמיים בשנה ב

 .אליהם או קולחים המוזרמים4משפכים ו

י מכפלת "החישוב מבוצע ע.  חנקן כללי וזרחן כללי ,פחמן כללי: שה מדדיםועומס הזיהום נקבע על ידי של
 . כ ספיקת המים השנתית בנחל"הריכוז הממוצע השנתי של חומרים אלו במים בסה

.  נחליםמובחנת ירידה בעומסי המזהמים ברוב ה –מאז תחילתו של סקר זה . 6222סקר זה מבוצע מאז שנת 
מאגרי קולחין והגברת , ים חדשים"הקמת מטש: כגון, ניתן ליחס ירידה זו לפעולות סילוק מזהמים מהנחלים

 .השבת הקולחין לחקלאות

י אגף מים ונחלים "ח שנתי נפרד היוצא לאור ע”הבדיקות וחישובי העומסים מובאים בדו, כל נתוני הסקר
 .במשרד להגנת הסביבה

 
 (בור המשרד להגנת הסביבהע) מדור ניטור רעלים

 בתיק פלד ומיקי וולוקיטה

עוסק בנושאים הקשורים לחומרי הדברה , מדור ניטור רעלים ביחידה הסביבתית של רשות הטבע והגנים
 .במגזר החקלאי  והשפעתם על הסביבה כחלק מפעילותו של המשרד להגנת הסביבה( ד"חומה)

, (הרעלות, ד"אחסון חומה, ד"יישום חומה)ופיקוח פקחי המדור משמשים כפקחי שטח בתפקידי בקורת 
קידום נושאים הקשורים לחומרי הדברה ולאיכות הסביבה במגזר , הסדרה, הסברה, טיפול בפניות ציבור

 .החקלאי
נותנים פקחי המדור מענה , ומול האוכלוסייה המתגוררת באזור הכפרי, מול החקלאים, בפעילותם בשטח

. ה חקלאית באשכול משאבי טבע והאגף לחומרים מסוכנים באשכול תעשיותלדרישות ולצרכי האגף לסביב

במשרד , באשכול משאבי טבע , לבקרת חומרי הדברה ומזיקיםחלק מפעילותם מבוצעת גם עבור האגף 
תורמים אנשי המדור לקיום  קשר בין הרשויות לבין , של עבודתם בשטח, כפועל יוצא. להגנת הסביבה

מיישמים ואנשי תברואה וכן עם הציבור המתגורר בסמיכות , ספקים, חקלאים –ד "ציבור המשתמשים בחומה
 .לשטחי החקלאות

אנשי המדור הם עובדי רשות . מדור ניטור רעלים הוא חלק מהיחידה הסביבתית של רשות הטבע והגנים 

כוללת את על ידי המשרד להגנת הסביבה ו, בהתקשרות חוזית, פעילותו של המדור ממומנת. הטבע והגנים
 .במסגרת תכנית העבודה השנתית, י המשרד להגנת הסביבה"כל המטלות המקצועיות כפי שהוגדרו ע
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פעילות פקחי המדור , 6211בטבלה מובאת חלוקת הזמן בנושאי העבודה  השונים בהם עסקנו במהלך 

בהתאם לכך . עילות החקלאית העונתית ולמשימותמותאמת לאזורים השונים של הארץ ומשתנה בהתאם לפ
 .משתנים גם הנושאים בהם מתמקדים פקחי המדור

 
 טיפול בפניות ציבור

בחקלאות בקרבת בתי מגורים עלול לגרום לחשיפת האוכלוסייה לחומרים ( ד"חומה)יישום חומרי הדברה 
לפקח ולוודא כי יישום חומרי , מטרתו של הטיפול בפניות הציבור היא.  אלו והוא מקור לחששות ולמטרד

 . הדברה במרחב החקלאי הסמוך למגורים מתבצע בהתאם לחיקוק העוסק בנושא

פקחי המדור  פועלים על מנת להפחית את המטרד ולצמצם את חשיפתם  של התושבים לחומרי הדברה 
קיום  -דוחקלאיים המיושמים על סף ביתם בד בבד עם המשך הפעילות החקלאית ובמידת האפשר לקדם 

 .בין חקלאות ומגורים
דרישה להקפיד על , או למיישם וכן לפונה4 הבהרת התקנות הקיימות לחקלאי ו: המטרה מושגת על ידי

בכל )הצבת מגבלות על השימוש בחומרים מסוימים ופיקוח ומעקב אחר ביצוע ההנחיות שניתנו , ביצוען

 (. שעות היממה
, חקלאי4 סיורים ופגישות בשטח בלוויית הפונים , איתור החקלאי או המיישם: הטיפול ברוב המקרים כולל

 , ל"בטלפון או בדוא, פ"מתן הנחיות והמלצות בע( הדרכה)העברת מידע , ברור  ורישום התלונה והנתונים
 .כתיבת דוח ולעיתים גם מעקב, פיקוח ריסוסים בזמן אמת

ים בתקנות ניתנות לרוב גם המלצות פרטניות כדי להקטין את החשיפה כמו גם יצירת בנוסף לסייגים המופע
 . קשר בין החקלאי למתלונן

 . מועבר האירוע לאכיפה, ולאחר התראה, במקרים חריגים בהם אין שיתוף פעולה מצד החקלאי

וכלוסייה ההתייחסות היא לפונה וגם לכלל הא. פקחי המדור מטפלים מידית בכל פנייה של הציבור
 . המתגוררת בסמוך לשטח החקלאי

 .ממוקד הסביבה מהחקלאים מיישמים ומאחרים, הפקחים זמינים בכל עת לקבלת פניות ישירות מתושבים
פקחי , וכפועל יוצא של אירועים בהם נחשפת אוכלוסייה לחומרי הדברה או שנגרם נזק לסביבה, בהמשך

אנשי , אנשי מועצת הצמחים בענפים השונים, ס"ד להגהמדור ניטור רעלים נמצאים בקשר רציף עם המשר

ופועלים כדי לקדם פתרונות ישימים ומועילים , השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות וחברות היישום
 . ליישום חומרי הדברה בקרבת מגורים תוך מזעור הפגיעה בתושבים ובסביבה

על פניות רבות של תושבים ישירות לחברות , יםקיבלנו דיווח, כמו גם בשנים האחרונות 6211במהלך שנת 
הפונים . ליחידות הסביבתיות ואף למשטרה ולבתי חולים, למועצות החקלאיות, לחקלאיים, הריסוס מהאוויר

חלק מפניות אלו טופלו . התלוננו על מטרד קשה בעקבות רחף ריסוסים חקלאיים החודרים לאזורי המגורים
 .לעיל וחלקן הקטן בלבד הובא לידיעתנו ולטיפולנוישירות על ידי הגופים שהוזכרו 

 סיכום הפעילות

פקחי מדור ניטור רעלים טיפלו בתקופה הנדונה במאות פניות של אזרחים המתגוררים בסמוך לשטחים 
 . ריסוסי קרקע וחיטויי קרקע, התושבים התייחסו בתלונותיהם לריסוסים אוויריים. חקלאיים

נשים שנחשפו לחומרי הדברה או היו מוטרדים מיישום חומרי הדברה ברוב התלונות שטופלו מספר הא
לגבי תלונות מסוימות מדובר בעשרות ולעיתים אף . היה  גדול בהרבה ממספר הפונים, בקרבת מגוריהם

פעלנו לרווחתם של אלפי אנשים , ניתן לומר שבמהלך כל השנה ובכל הארץ. במאות או אלפים של אנשים

 .קיפה וללא ידיעתםשרובם טופלו בצורה ע
טיפל  6212בשנת  . ד בקרבת מגורים"פניות ציבור בנושא יישום חומה 665טיפל המדור ב  6211בשנת  

מהפניות שטופלו השנה היו במרכז  51%. פניות  133ב  6228ב ,  פניות 615ב   6223ב , פניות 674המדור ב 
ד "היו תלונות על יישום חומה,   74%, רוב הפניות. מהפניות 13%  -מהפניות  ובדרום   13% -בצפון ,  הארץ 

מהפניות  14%ב .  מהפניות היו תלונות על ריח שלא ניתן היה לאתר את המקור לו 17%.  בקרבת מגורים

מהפניות היו  5%. ללא בקשה לטיפול נוסף. התבקשנו להעביר לפונים מידע על התקנות ועל חומרי הדברה
ד בקרבת מגורים בתרשימים "חים נוספים של הפניות בדבר יישום חומהפילו. בקשות לפיקוח על היישום

 .  מצורפת למסמך זה,   6211טבלת הפעילות ובה פרוט הפניות שבהם טיפלנו בשנת . 3.6בסעיף 
  "פלדין"אירועים וטיפול בעקבות יישום התכשיר 

דור כאשר מתעוררת בעיה הטיפול בנושא מהווה דוגמא טובה לשיטת העבודה ואופן הפעילות של צוות המ
מפעילות להקטנת המפגע בשטח ומתן מענה לפונים ועד לקידום שינויים מול . עם יישום של חומר מסוים

 .המחוקק לשם שיפור המצב
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 "פלדין". המשמש לחיטוי קרקע בעיקר בבתי צמיחה "פלדין"הוכנס לשימוש התכשיר  6211בתחילת 

התכשיר משווק בארץ  על ידי חברת (. מסוכן לבריאות) IIIכון הנו חומר מקבוצת סי, (דימתיל דיסולפיד)

 62 -עם הכנסתו לשימוש היה שטף של כ. היישום מתבצע בטפטוף תחת יריעות פלסטיק חוסם".   רימי"
 . אירועים בהם נחשפו מאות בני אדם לחומר בכל רחבי הארץ

בהשוואה ( בהתייחס לאוכלוסייה)יף השימוש בו עד, "פלדין"עקב רעילותו היחסית הנמוכה של , להבנתנו
החומרים האחרים שבה נעשה שימוש רעילים יותר אך הציבור . לתכשירים אחרים המשמשים לחיטוי קרקע

שדלף לסביבה גרם " פלדין"הריח החזק והטורדני של (. בגלל הריח הפחות)מודע פחות לחשיפה אליהם 

 .שימוש בחומר יימשך אך ללא אירועיםהתבצע מהלך מול החברה להביא לכך שה. לאירועים רבים
 :להלן תמצות של הפעילות שהתבצעה

 בכל אירוע הייתה פעילות מידית ורציפה של פקחי המדור מול הפונים. 
  רימי"בכל אירוע היה קשר רציף ומפגשים באתרי היישום עם הפונים  ונציגי." 

 תכשירי הדברה להגנת משרדית לתאום השימוש ב-בעקבות האירועים נערך דיון בוועדה הבין

ואיום  םהועלתה דרישה חד משמעית מהחברה להפסקה מידית של שטף האירועי, ( הועדה)הצומח 
 .בביטול האישור לשימוש בתכשיר

  עם  "פלדין"ה" ניהול יישום"ודרישה לייצר תהליך מידי ל" רימי"נערכו פגישות של פקחי המדור עם 
 .שאיפה ליישום ללא אירועים כלל

 ערכה התייעצות ופגישות עם החברה המייצרת  את " רימי"חברת , בעקבות הדרישה למציאת פתרון 
 .שמומחים מטעמה נשלחו לארץ,  ARKEMA  -החומר 

 הריח בסיומו של כל יישום וכן שימוש בחומר לנטרול" פלדין מופחת ריח"הוחל השימוש ב . 

 הקימה צוותי יישום מטעמה , החברה קבלה החלטה שכל יישום של חומר יתבצע רק על ידה
 ופיתחה 

,  החומרים והציוד: את תהליך היישום כולל, המפרט עד לפרט הקטן ביותר, נוהל עבודה מוקפד ואחראי
לים אשר גרמו בנוהל זה באו לידי תיקון כל הכש. שלבי היישום ושלבי הסיום, מוכנות השטח ,  שלבי ההכנה

 . לאירועים בעבר

 בכל זליגה של חומר מהשטח ( עם חומר מנטרל)החברה התגייסה באופן מידי לטפל , כמו כן
 החקלאי

 .אל עבר תושבים
 .במהלך החודשים האחרונים, תוצאת כל המפורט למעלה היה המשך השימוש בתכשיר ללא אירועים

גם השימוש בפורמלין והפתרונות שנמצאו על ידי כמו , כלקח ולמידה מעשרות האירועים עם תכשיר זה
החברות המשווקות וגם בעקבות אירועים רבים בעקבות יישום של  התכשירים האחרים המשמשים לחיטוי 

של ( 16.1סעיף , מצורף בנספחים)נערכו התייעצויות עם גורמים מקצועיים גובש נוסח , (ק"תח)קרקע 

הנוסח הועבר לאגף סביבה חקלאית וכן אושר על ידי . ק "התח  הוראות לניהול סיכון סביבתי ביישום כל
בשלב ראשון הנהלים החדשים יוטמעו בתוויות של כל . הועדה ונמצא בהליכי יידוע החברות ויישומו בפועל

 .ק"התח
בד ( הרחבות)בתקופה הנדונה המשיך וגדל מספר התושבים החדשים המתגוררים בצמוד לשטחי חקלאות 

השתנה אופי הפניות אשר הפכו לתובעניות יותר , בהתאם לכך. ואכפתיות לנושאי הסביבהבבד עם מודעות 

דבר אשר הוביל  הן להגברת הפעילות בנושא והן לחיפוש וייזום מהלכים ורעיונות לטובת הפחתת חשיפת  -
 .לרחף חומרי הדברה מהשטחים החקלאיים האוכלוסיי

המועצות האזוריות , חקלאים, חברות ההדברה, רות ריסוסנמסר לנו מחב, בנוסף לפניות שטופלו על ידנו
 .  ומהיחידות הסביבתיות שמספר רב של פניות הגיעו ישירות אליהן

בחלק  מהתלונות הגענו לסיכום מעשי אשר פתר את הבעיה אולם בחלק גדול מהמקרים לא ניתן להגיע 

במערך התקנות , י הדברהאשר יענה על דרישות התושבים החוששים מחשיפה לחומר, לפתרון מלא
  .ואף כאשר מיושמות הדרישות הנוספות וההמלצות שאנו נותנים, הקיימות

בתקופה האחרונה מתרבות תלונות ואף התנגדות ליישום גם כאשר יישום חומרי ההדברה בקרבת המגורים 
 . מתבצע ללא חריגה מהקבוע בתקנות

בבקשה לערוך רביזיה בנושא השימוש , במהלך השנה פנה משרד הבריאות לשירותים להגנת הצומח
בקשה זו באה בעקבות פרסום מחקרים המורים על השפעות . בחומרים מקבוצת הזרחנים האורגניים

 . שליליות כתוצאה מחשיפה לחומרים אלו

נערך מחקר ונכתב , ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה לנושא סביבה ובריאות הציבור, כ דב חנין"לבקשת ח
בדוח מתוארות ההשפעות שיש לחומרי הדברה על האדם ".  ימוש בחומרי הדברה בחקלאותש"דוח בנושא 

 . והסביבה
מובאים נתונים וסקירה של המחקרים העדכניים המצביעים על השפעות השליליות הנגרמות לבריאותם של  

כמו כן ( חמובאת  תמצית הדו 16.3סעיף  ,  בנספחים. )בני אדם כתוצאה מחשיפה לחומרי הדברה בסביבה

על הסביבה בכלל ועל חיות בר , יש בדוח התייחסות להשפעות של השימוש בחומרי הדברה על מי תהום
 (.הרעלות)

המודעות לנושא והחשש מתגברים גם כתגובה לידיעות ומאמרים שמתפרסמים באמצעי התקשורת בקשר 
 (16.4בנספחים  סעיף   )לו ד בחקלאות ועל הנזקים האפשריים כתוצאה מחשיפה לחומרים א"ליישום חומה

,  במחוזות השונים, ס החברים בוועדות התכנון"אנשי המדור הציגו לפני  אנשי המשרד להגה 6211במהלך 
התבקשנו במספר מיקרים לתת חוות , בעקבות הרצאות. את הקונפליקט הקיים בקו התפר חקלאות מגורים

אנשי מדור ניטור רעלים מתוך היכרותם . תכנוןס בוועדות ה"דעת לתוכניות פיתוח של נציגי המשרד להגה
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את התקנות הקיימות ואת הדרכים לצמצום החיכוך יכולים להביא הצעות ולתמוך , את המצב בשטח

 .במהלכים לשיפור ושינוי המצב הקיים

 

 
 

 

 
 

 ד"של חומה פיקוח על יישום 
מיישמים להיתר חריג ליישום  או בקשות4פיקוח על יישום חומרי הדברה מבוצע במסגרת פניות ציבור ו

 .לשטחים טבעיים מוגנים ולמקורות מים, בסמיכות למגורים
מושם דגש מיוחד על חומרים שיש להם פוטנציאל להוות מטרד ומפגע לאוכלוסייה וכן על חומרים שיכולים 

 (. כדוגמת חומרים לחיטוי קרקע)לגרום נזק לסביבה 

, ה של אמצעים חדשים ליישום או יישום של תכשירים חדשיםכמו כן  אנו מוזמנים להיות נוכחים בבחינ
  או יישום של חומרים לחיטוי קרקע בהזרקה ותוך כיסוי בניילון חוסם( מפוח ממוקד)בעיקר ביישום במטעים 

 ."פלדין"או תכשירים חדשים כדוגמת כלורופיקרין  או 

 בקשת מידע

 תלונה על יישום

 פיקוח יישום

 בקשה לחריגה

 ס"אירוע חומ

 הודעה על יישום

 תלונה על ריח

חלוקה לפי סוג הפנייה :פניות ציבור  

 אווירי

 קרקעי

 קרקע  +אוויר

 חיטוי  

חלוקה לפי סוג היישום :פניות ציבור  

 מטע  

 ש בעל"גד

 ש שלחין"גד

 בתי צמיחה

חלוקה לפי סוג הגידול :פניות ציבור  
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, מחלות ומזיקים שמקורן בקרקעהמשמשים להדברת ם הם חומרי, חומרי הדברה המשמשים לחיטוי קרקע 

צנוניות וגם בחממות , גזר, בוטנים, בטטות, א"בעיקר בגידולים קרקעיים כמו תפ ,בתקופת טרום הגידול

השימוש בחומרים אלו הפך לנפוץ עם הוצאתו . המשמשות לגידול זרעים שבהם נדרש יבול נקי ממזיקים
 .חסו ליישום של חומרים אלו בקרבת מגוריםהתיי של פניות ציבור חלק . משימוש של מתיל הברומיד

 
 סיכום הפעילות

, דימתיל דיסולפיד, פורמאלדהיד, "פלדין: "לחיטוי קרקע המכילים תכשיריםמעקב מיוחד ופיקוח על יישום 

שם לשינוי בתוויות  התבצעה פעילות רבה לקידום.   טלון ומתאם סודיום, כלורופיקרין, דיכלורופרופן
 .תוך התייחסות לטכנולוגית היישום, בקרבת בתי מגורים, חומרים אלו בשדה הפתוחהסדרת היישום של 

 .  מפורטים בטבלת הפעילות המצורפת למסמך זה)סיורים לשם פיקוח על היישום  5 התבצעו  6211בשנת 
קבוצת סיכון )חומר בעל רעילות נמוכה (  דימתיל דיסולפיד) "פלדין"התרחב השימוש בחומר  6211בשנת 

III )אנשים מרגישים בריח  . יחסית לחומרים אחרים המשמשים לחיטוי קרקע אך בעל ריח טורדני חזק מאוד

בשנה זו טיפלנו במספר רב של אירועים . גם שהם נחשפים לריכוזים מאוד נמוכים  ומפתחים תגובה חזקה
 . שנגרמו כתוצאה מתקלות ביישום אך גם כאשר השימוש נעשה לפי האמור בתווית

  
 יקוח על מחסנים פ

כפועל  ,מבצעים הפקחים ליווי של מחסנים לחומרים מסוכנים ,בהנחיית אגף חומרים מסוכנים של המשרד
 .יוצא של התהליך לקבלה ולחידוש של היתרי רעלים

ומשמשים  ,חלק ניכר מהמחסנים הם של חקלאים. פקחי המדור עובדים בעיקר מול המגזר החקלאי 

, נבדקים מחסנים בחנויות המשווקות חומרי הדברה לחקלאים. מוש עצמילאחסון חומרי הדברה לשי
 .מחסנים של מדביריםו בעיקר של מועצות מקומיות או אזוריות –מחסנים של חומרים לתברואה או גינון 

, פורמלין, לאחסון חומרים המשמשים לחיטוי קרקע כמו מתיל ברומיד( סככות)אתרים גם נבדקים  לעיתים
מחסנים או אתרים לאחסון חומרים המשמשים לחיטוי התוצרת או מתקני הכלרה וכן  ועודמתאם סודיום 

 . במפעלי אריזה במגזר החקלאי

  סיכום הפעילות 
 . ביקורות תקופתיות בוצעו במחסנים לצורך מתן המלצה לחידוש היתר רעלים או קבלה של היתר חדש

, ענון התקנות ליישום חומרים מסוכנים בקרבת בתי מגוריםיר, ד"למיישמים חומה, במהלך הביקור נערך
נערכו ישיבות ופגישות . ביקורות פתע נערכו גם. הטיפול במרססים ובנקודות שטיפה והטיפול באריזות

ל לשם עדכון הדדי והחלפת מידע "קשר טלפוני ובאמצעות דוא, ס"תקופתיות עם הממונים במשרד להגה
. ל כל ביקור וממצאיו נשלח דיווח לאנשי הקשר באגף החומרים מסוכניםע .בכל הקשור לביצוע המשימות

במקומות בהם נמצאו בביקורת . הדיווח כולל פרוט הליקויים שנמצאו והמלצה או אי המלצה למתן היתר

 . במקרים מסוימים נערכו ביקורות חוזרות, נערך מעקב אחר תיקון הליקויים, ליקויים
ערכנו ביקורות  6212בשנת : להשוואה .ד"מחסנים של חומה 167 יקורות בב ערכו פקחי המדור 6212בשנת 

. בדרום 71במרכז ו  7, ביקורות במחסנים נערכו בצפון הארץ 73. מחסנים  168ב  6223 ובמחסנים  135ב 
, (טון 6-12) Bבמחסנים בינוניים ברמה  17%,  (טון 6פחות מ )  Cברמה:  מביקורות היו במחסנים קטנים 73%

עומדים בתקנות לאחסון , "מעוף"הרשומים ב, רוב המחסנים הפעילים כיום. Aבמחסנים גדולים ברמה    4%

נערך ( מחוז חיפה)במקרה אחד  . הרבה הודות לפעילות המדור, חומרי הדברה והם בעלי היתר רעלים
 .ד ללא היתר ושלא בהתאם לתנאים הנדרשים"שימוע למאחסן חומה

 
 

 חקלאי

 חנות

 תברואה

 בית אריזה

 חיטוי קרקע

 חיטוי מים

 אחר

חלוקה לפי סוג העסק :ביקורת במחסנים  
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 פיקוח על מנחתים 
שתי ". תלם"וחברת " כימניר"חברת : בארץ קיימות שתי חברות העוסקות ביישום חומרי הדברה מהאוויר

 .שדה תימן, קדמה, בארי, הרצלייה, אליעז, ( X6)מגידו : מנחתים ראשיים 7החברות עושות שימוש ב  

בשטחים נרחבים  ת טיסות ליישום חומרי הדברה מהאווירוממנחתים אלו מתבצע.  ממנחתים משניים 14 -בו 
הטיפול במטוסים בתום כל יישום כולל שטיפה . מרי הדברהוועל כן מדובר בשימוש בנפחים גדולים של ח

במנחתים מצטברות כמויות גדולת של תשטיפים המכילים . של המיכל ובתום היום שטיפת המטוס כולו
 .ריכוזים נמוכים של חומרי הדברה

נחתים אלו כדי לוודא את תקינות המנחתים ותקינות העבודה פקחי המדור ביצעו ביקורות קבועות במ

מקדם פעולות למציאת פתרונות לבעיות סביבתיות " תלם"ו" כימניר"המדור בשיתוף עם . מבחינה סביבתית
 . שנוצרות במהלך העבודה במנחתים ובמהלך הריסוס האווירי

 תשטיפים ותשתיות
 "סילון" חברת

. לטהור תשטיפים המכילים חומרי הדברה" סילון"של חברת ( "ינלסנט")במנחת שדה תימן פועל מתקן 

(. הערכה)קוב במתקן  522טופלו כ  6211בשנת ".  תלם"המתקן טיפל  רק בתשטיפים של חברת הריסוס 
מראות , שנערכו על ידי החברה, הבדיקות. בתום התהליך(  היוצאת את)נערך מעקב אחר איכות המים 

אשר עוברת ייבוש במנחת ומועברת , פעילות המתקן מייצרת בוצה.   הה גבו( היוצאת)שאיכות המים 
 . קוב של בוצה 16נוצרו  6211בשנת . לטיפול  ברמת חובב

פ עם "נוצר שת 6211בשנת " . סנטינל"ממשיכה במאמץ לשיפור הטיפול במים היוצאים מה" סילון"חברת 
, "סנטינל "הפיתוח יהווה תוספת ל. ולוגית במסגרת חממה טכנ( פטנט)אשר סיימה לפתח  Aquasparkחברת 

" סילון"חברת , לאחר סיום הבדיקות במעבדה. ישפר את רמת הטיפול ויחליף את השימוש בפילטרים

הצפי הוא . שנמצאים בשדה תימן" סנטינל"במתקני ה 6216מדווחת על כוונתה  להתקין מכשיר ראשון ב 
 . כולת הטיפול הן בכמויות והן באיכותשהשילוב של שתי המערכות יביא לשיפור ניכר בי

מדובר במתקן . למים המטופלים  Wetlandבמנחת מגידו יחלו עם תום עונת הגשמים בהפעלה של מתקן  
 .  קוב כל אחד המחוברים בטור עם מצע וצמחיה מתאימים 1שני מכלים של : המנותק מהקרקע

 "תלם"חברת  
 ( .בעקבות אירוע גלישה ואכיפה)איגום תשטיפים +תיקון עמדת המילוי באורים 

 .  שדה תימן ומגידו: ניקוי ותיקון תשתיות במנחתים

 "כימניר"חברת  
קוב של  461הועברו לטיפול כ   6211בשנת . הועברו לטיפול לרמת חובב" כימניר"תשטיפים של חברת 

 .  תשטיפים בעלות של מאות אלפי שקלים
 .ובקדמה שודרגו לבסיסים למסוקי כיבוי שריפותבמגידו : שני מנחתים המשמשים את החברה

גלישת תשטיפים נמצאו תקלות בעיקר בנושא .  בתקופה הנדונה  נערכו ביקורות תקופתיות בכל המנחתים

 .לקויותותשתיות ?__ לעיתים כתוצאה של    מה, ממשטחי השטיפה והמילוי ואף ממאצרות לקרקע
 רותוביק 43ערכו פקחי המדור   6212להשוואה בשנת  .במנחתים ביקרות 35ערכו פקחי המדור   6211בשנת 

  .במנחתים
 

 הרעלות בעלי חיים

המניע העיקרי .  חומרים להדברה חקלאית הם הגורם המרכזי בהרעלות של חיות בר וחיות משק ובית
הרעלות משמשות גם כאמצעי נקמה . בהרעלת חיות בר הינו טיפול בלתי חוקי בגורמים לנזקי חקלאות

או כתוצאת לוואי של יישום חומרים מסוכנים בשטחי חקלאות ,  כאירוע פלילי, בסכסוכי שכנים במזיד
 . שימוש בלתי חוקי בחומרי הדברה לדיג, לעיתים, כמו כן מתבצע. בהתאם להנחיות התווית או בניגוד להן

הרעלות בהנהלת ג מתקיים באופן סדיר פורום "ברט. צוות המדור שותף לטיפול באירועי הרעלה בשטח

 .פקחי המדור משתתפים באופן קבוע בישיבות הפורום ושותפים בכתיבת סיכומים בנושא. ג"ל רט"סמנכ
 

 

 הומלץ  

 הומלץ אחרי תיקונים

 לא הומלץ  

 תנאי+המלצה

 הנחיות לתיקונים

 תקין

 מאושר לסגירה

 לאכיפה

תוצאות   :ביקורת במחסנים
 הביקורת
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 סיכום הפעילות 

לחקור ולנסות , לסייע למטפלים באירוע ויחד איתם, אנשי המדור משתדלים להיות נוכחים באירועי הרעלה

באופן שוטף בהסברה בנושא בקרב החקלאים וגם כמו כן עוסקים  .ולגלות את סיבת ההרעלה ומבצעיה
אנו פועלים להטלת מגבלות בשימוש .  ג"בחינוך באמצעות הנחייה של מדריכים במרכזי הדרכה של הרט

ואף  המשמשים בשכיחות גבוהה להרעלה, בחומרי ההדברה מסוכנים באופן חריג לסביבה ולחיות הבר
החליטה  "  אגן  כימקלים"האחרונה התבשרנו שחברת  בעת. ממליצים על הוצאה משימוש של חומרים אלו

 .בתכשיר זה נעשה שימוש תכוף בהרעלות". טמיק"את התכשיר , להוציא משיווק בארץ

,   11במרכז  ,   56  -בצפון הארץ . מקרי הרעלות בכל רחבי הארץ 78- פקחי המדור טיפלו  ב  6211בשנת 
 .1  -ש "ביו,  4  -בדרום 

 
 :ות שנתגלה בשנים האחרונותלהלן מספר ההרעל

 
 

אנו מגלים , להערכתנו. מספר ההרעלות שנתגלו אינו משקף את כמות ההרעלות אשר מתבצעת בשטח
 .אחוזים קטנים ביותר מתוך סך ההרעלות שמתבצעות

רשות הטבע והגנים ממשיכה בפעילות נרחבת בנושא הטיפול בנזקי חקלאות על  •

מתן מענה נקודתי של , הסברה: להטיפול כול. מנת לצמצם את ההרעלות

הרשות גם מפעילה כיום שתי . הנעת המדינה לטיפול בפסולת חקלאית, פקחים
מרבית הפעילות . האחת בדרום והשנייה בצפון, משאיות לשיפור הסניטציה

פסדים מתאימים מועברים לפי . מתבצעת בקרב האוכלוסייה הכפרית הערבית
 .הצורך לתחנות האכלה  לדורסים

נבדקה האפשרות לשימוש בכלבים מאולפים לשם איתור  6211לך במה  •

 .6216יוכנסו כלבים מאולפים לפעולה כבר בשנת , ככל הנראה. הרעלות
י "שאורגנו על ע( בשיתוף עם נציגים ירדנים ופלסטינים)בכנסים אזוריים  6211חברי המדור השתתפו במהלך 

מטרת המפגשים הייתה לקדם שיתוף פעולה וידע אזורי בכל . ובמימון קרן הנס זיידל( מרכז צפרות)ט "החלה

מהרעלות של עופות על מנת להימנע ( למשל שימוש בתנשמות)הקשור להפחת השימוש בחומרי הדברה 
 . דורסים
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 ניטור יתושים ומזיקים אחרים  
במניעת , אגף בקרת חומרי הדברה ומזיקים , המדור מהווה חלק מהערכות המשרד להגנת הסביבה 

 . התפרצות  קדחת הנילוס המערבי
  סיכום הפעילות

דגימות זחלים ובוגרים . ללכידת יתושיםמוצבות מלכודות , איתור וניטור אתרים המועדים לקינון זחלי יתושים

מתבצע מעקב ופיקוח שוטף . ס"דיווחים מועברים לאנשי הקשר במשרד להגה, מועברות למשרד הבריאות
אנשי תברואה במועצות )ההסדרה וההדברה תוך קשר עם האנשים האחראים בשטח , אחר המפגעים

קחים לניטור מזיקים מסייע בטיפול בנושא פקח המדור בצפון יחד עם הפ   ( .ב"אזוריות מקומיות וכיו
 .נמשכת בעיית הדגירות בנחל בשור   .לישמניה כמו גם פעילות בנושא נמלת האש

ועל מצב  באזורים שבהם מתבצע הפיקוח הפקחים מעבירים באופן מידי את כל המידע על מפגעי יתושים

מידע על .  ות על הטיפול בשטחס ולעיתים גם לרשויות האחרי"לאנשי המזיקים במשרד להגה התשתיות
 .ג האחראים על השטח"לאנשי הרט ,במקבילמפגעים בשמורות טבע מועבר 

 . סיכום הפעילות שהתבצעה בנושא בדוח מדור מזיקים
 

 ומידע לציבור      הדרכה לחקלאים, הרצאות, פעילות בוועדות
. דברה להגנת הצומחהשתתפות שוטפת בוועדה החודשית הבין משרדית לתאום השימוש בחומרי ה

בישיבות החודשיות דנים חברי הוועדה הטוקסיקולוגית במידע המוגש על ידי החברות המייצרות והמשווקות 

במקביל לאישור חומרי הדברה .  בארץ( לנושא איכות הסביבה)ת להחל לשווקו וחומר ההדברה המבקש
מרי הדברה וותיקים בעלי רעילות חדשים לשימוש בישראל החלה הוועדה תהליך של הוצאה משימוש של חו

 .גבוהה לאדם ולסביבה ובקביעת נוהלי שימוש מחמירים לחומרים בעייתיים בריאותית וסביבתית
 .השתתפות בוועדה המייעצת להדברת זבוב הפירות הים תיכוני

 .השתתפות בפגישות החודשיות של רכזי חומרים מסוכנים במחוזות ובמרכזים

 .לנושאי עבודתם והנדרשים על ידי היחידות םהרלוונטייעיון  בימי פקחי המדור משתתפים
ישמי חומרי הדברה הנערכים על מיהשתלמויות לבו הפקחים משמשים כמרצים קבועים בימי עיון לחקלאים

 . ידי משרד החקלאות ברחבי הארץ 
 .הרצאות 65נתנו  6212להשוואה בשנת . אנשים 162בהם השתתפו כ . הרצאות 17ניתנו  6211בשנת 

 

 
 (עבור המשרד להגנת הסביבה)מדור ניטור יתושים 

 איתי לחמי
אשר עם הזמן , יחידה סביבתית, ברשות הטבע והגניםבתחילת שנות האלפיים הוקם מדור ניטור יתושים 

פקחי ניטור מזיקים  4במדור . הוסב שמו למדור ניטור מזיקים מעצם היות הפקחים עוסקים במגוון מזיקים
כולם עובדים בשיתוף ובכפוף לממוני . פקח לישמניה -מרכז ודרום ו, חיפה, צפון: טחי המחוזותהפועלים בש

 .לחימה במזיקים במחוזות ולאגף במשרד הראשי של המשרד להגנת הסביבה

 (ה"קמ)קדחת מערב הנילוס , ניטור יתושים
 674אתרים מהם   1982 -ביקורים ב 7434פקחי הניטור  4י "בוצעו ע 6212חודשי פעילותם בשנת  8במהלך 

נחל בשור ויוטבתה , כפר מנדא, עין המפרץ, תל יוסף, מדרך עוז: נמצאו כמוקדי דגירה כבדים באזורי
נחל , טירת צבי, חולה, ובמקביל נמצאו יתושים בוגרים חיובים לנגיף קדחת מערב הנילוס באזור גינוסר

 .אביב-וה ביותר שאובחנו השנה היו מאזור תלהחולים הגב' יחד עם מס. יטבתה ואילות, נחל שיקמה, בשור

יעדי המשך הפעילות המשותפת  .הוסף ידע רב ובצידו פעילות לשיפור מצב כללי בארץ 6212במהלך שנת 
עידוד רשויות , ה"הבדיקות לנגיעות בקמ' הגדלת מס, אכיפה, איתור וניטור מפגעים באזורים חדשים: הם

עם המשך טיפול בזרימות ביוב וקידום מהלכים משולבים לשיפור לפעילות מניעתית ארוכת טווח בד בבד 
 .המצב בכללותו עם דגש על פתרונות אקולוגיים ככל האפשר

 לישמניה
היא אחת מהמופעים של מחלות הנגרמות על ידי , "(חבורת יריחו4שושנת)"מחלת הליישמניאזיס העורית 

" שושנת יריחו"גורם ל  (L. major)ור 'ה מיגטפיל הליישמני. טפילים חד תאיים שונים מהסוג ליישמניה
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בעשור האחרון מתוארת בארץ  .הדבקת אדם הגורמת ללקויות בעור. המוכרת בארץ כבר עשרות שנים

במעגל מחלות אלו . אף יותר פגיעתה באדם אלימה, מחלה זו.  L. tropicaמחלה נוספת הנגרמת על ידי 

וזבובי חול שנקבותיהם מעבירות את הטפילים , םשותפים  יונקים המשמשים כחיות המאגר לטפילי
 .לחולייתנים שונים במהלך מציצת דמם

שאליו חברו נציגי המשרד , הביאו להקמת צוות פעולה בינמישרדי, התפרצות והתפשטות התחלואה באדם 
ג במטרה להעמיק את ההבנה של מעגלי התחלואה בשני מיני "משרד הבריאות  והרט, להגנת הסביבה

גום בהם נלכדו נבחרו אתרי די. על ידי דיגום אוכלוסיות חיות המאגר וזבובי החול ולקדם פתרונות, הטפילים

לאחר פעילות של השנתיים האחרונות מקובצות בסיכום זה . זבובי חול וחיות החשודות כחיות המאגר
. המלצות הפקח המבצע לגבי המשכת הפעילות באזורים השונים עם דגש על הייחודיות של כל מקום ומקום

בדרום  6212הלך חלק משנת פעילות דומה נערכה במ. פקח הלישמניה פועל באזורי דיגום בצפון ובמרכז
 .הארץ

 

 נמלת האש
ישובים ושמורת  122-ישנם כ. בישראלמצויה כמין פולש   Wasmannia auropunctata  נמלת האש הקטנה

נמלה זו הינה מין  ,מקורה בדרום אמריקה .הידועים כנגועים בנמלת האש הקטנה( מורד הירדן)טבע אחת 
עקיצת הנמלה . המינים הפולשים הבעייתיים ביותר בעולם 122של  IUCN -פולש וכלולה ברשימת ה 

לגרום למחלת עיניים  עלולה גםמכאיבה והכאב נמשך מספר שעות ועד ימים וכן קיים חשש מבוסס כי היא 
נמלת האש הקטנה ידועה כפוגעת במגוון הביולוגי הן בחסרי חוליות והן בחולייתנים ומהווה . קשה בבני אדם

בתקשורת נאסף מידע רב מהציבור ויש להמשיך  פרסוםלאחר , במהלך השנה. .החי בישראלסכנה לעולם 

 . כמו כן יש להמשיך בהדברה מסיבית של הנמלה בכל רחבי הארץ. מהלך זה
 

 צמיגים ואגרואקולוגיה
מהווים מוקד משיכה להטלה ולדגירת , במרכזי מזון" משקולות"צמיגים המוטלים בשטחים או המשמשים כ

 .  ים בכלל ויתוש הטיגריס האסייני בפרט וכן מהווים גורמי זיהום וסכנת שריפותיתוש

הנחיות המשרד להגנת . ח מעלות צחנה ומוקדי משיכה למזיקים בשטחים הפתוחים"ערימות זבל ממגוון בע
 . פיזור והטמנת הזבל באופן מיידיאת החובה להסביבה אל החקלאים מדגישות 

 . רת המפגעים הללו בהנחיית הממונה המחוזינערכה פעילות התחלתית להס
 י עובדים זרים בחקלאות"ע צידמניעת 

מגיעים  בענף העובדים מרבית .החקלאות בענף עבודה מהגרי -24,000 כ כיום מועסקים ישראל במדינת
עוסקים בציד חיות בר ומשק בשטחים הסמוכים לשטחי , כחלק ממנהגי ארצם, מתאילנד ולעיתים

, רובן מוגנות ואף בסכנת הכחדה, זה גרם וגורם לאובדן משמעותי ולפגיעה בחיות הבר צייד. החקלאות

מציאת הפועלים שהניחו , איתור מלכודות, חודשי החורף עוסקים הפקחים במהלכי הסברה 4במהלך . בארץ
" ניםרשות הטבע והג"נושא זה היה אחד הנושאים הראשיים שהוצגו על ידי . אותן וכן שותפים בהבאתם לדין

 .בתערוכת אגרומשוב
 

 היחידה הסביבתית -תחום סקרים ומחקרים סביבתיים 

 אריאל כהן 
תחום  סקרים ומחקרים הידרולוגיים ביחידה הסביבתית מבצע סקרים ומחקרים הידרולוגיים עבור גופים 

 . הגנת הסביבה ושמירת טבע, חיצוניים באוריינטציה של משאבי מים
סקרים סביבתיים לקידוחי מי תהום וקידוחי , וקולחים עבור רשות המים העבודות כוללות סקרי שפכים

ניטור , ניטור נחל הבשור)ניטור ארוך טווח בנחלים הסובלים מזיהום מתמשך , תצפית של חברת מקורות

נחל חגית , נחל האלה)ניטור נחלים המצויים בסמוך לתחנות כח של חברת החשמל , (נחלי יהודה ושומרון
 .מיפוי ואפיון מאגרי מים ושטחי השקיה בקולחים עבור רשות המים וגופים פרטיים(. ונחל תות

 
 :6211להלן מוצגים הסקרים והמחקרים אותם ביצענו במהלך שנת 

 
 6212וניצול קולחים להשקיה חקלאית לשנת , סקר איסוף וטיפול בשפכים

 דינה פיימן ונטשה קולר, אריאל כהן
הינו יוזמה של אגף איכות מים  6212ול קולחים להשקיה חקלאית לשנת וניצ, סקר איסוף וטיפול בשפכים

הסקר נערך במתכונת נרחבת יותר מסקרים שנעשו בעבר וכולל נתונים כמותיים ואיכותיים . ברשות המים

 .מקיפים
דרך מתקן הטיפול , יצרן השפכים-השפכים והקולחים החל מצרכן המים, בסקר נמדדו וחושבו כמויות המים

נאסף מידע , בנוסף. ם ומאגרי הקולחים המחוברים אליו וכלה בכמויות הקולחים המושבים לחקלאותבשפכי

 .אודות השטחים הבלתי מבוייבים בישובים נבחרים
 . במאגרים ובשטחים המושקים בקולחים, שים"בסקר פורטו איכויות השפכים במט

 .ערכת עומסי המלחים בשטחים אלושל השטחים המושקים בקולחים וה GISבוצע מיפוי בתוכנת , בנוסף
הסקר מצביע על המגמות והשינויים שהתרחשו בשנים האחרונות בתחום האיסוף והטיפול בשפכים וניצול 

, מטרות מיפוי השטחים המושקים הינן לבחון את השפעת ההשקיה בקולחים על משאבי המים. הקולחים
ולהעריך את היקף , שקיה בקולחיםלהעריך את כמות המלחים המושקעת בפני הקרקע כתוצאה מהה

 . השטח המושקה בקולחים לצרכי תכנון
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 .הסקר הנוכחי כלל עבודת שטח ואיסוף נתונים מכל הגורמים העוסקים בתחום

 .אזורי תעשייה ושפכים חקלאיים, תורמי שפכים הכוללים ישובים 1,313בסקר נסקרו 

 .מאוכלוסיית ישראל 33%-המהווה כ, מיליון נפש 7.523-הסקר כולל שפכים מאוכלוסייה המונה כ
ק שפכים "מלמ 446.6-ק כאשר מתוכם כ"מלמ 432-כמות השפכים הגולמיים מכל המקורות מוערכת בכ

 .ק שפכי רפתות והיתר ממקורות שונים"מלמ 3.3-כ, ק שפכי תעשייה"מלמ 31.6-כ, ביתיים
מתוך סך כל ( ק"מלמ 447.35) 31.3%, (ק"מלמ 452.6)מהשפכים מחוברים למערכות איסוף  34%-כ

 . לנחלים ולים, השפכים מטופלים במתקני טיפול מכניים ואגני ייצוב וכל היתר מסולקים למתקנים ראשוניים

מאיסוף . מי שפכיםתור 665-אודות שיעורי ההתבייבות של כ GISנאסף מידע ונערך מיפוי בתוכנת , לראשונה
בישובים בהם נאסף , ק שפכים"מלמ 13.45-הנתונים ומיפוי השטחים בהם לא קיימת תשתית ביוב עולה כי כ

 .מסולקים לבורות ספיגה ורקב, מידע
, ואגני ייצוב םמתוך סך השפכים המטופלים במתקני טיפול בשפכים מכאניי: השבת קולחים לחקלאות

 .מכלל השפכים המטופלים 86.3%ק המהווים "מלמ 384.6-מושבים לשימושים חקלאיים כ

, תק הכוללים מי שיטפונו"מלמ 65-אל הקולחים המושבים נוספים מים שוליים ממקורות שונים בהיקף של כ
 .זרימת בסיס בתעלה המערבית וניקוזים בעמק החולה, זרימות בירדן התחתון

 .ן"ק מים שפירים ועודפי הפקת מי תהום הנשאבים למפעל השפד"מלמ 66.6-ף לכבנוס, זאת
ק "מלמ 65.6-מסולקים לסביבה כ, ואגני ייצוב םמתוך סך כל השפכים המטופלים במתקני טיפול מכאניי

כאשר נפח האיגום במאגרים , הקולחים מסולקים לסביבה. מכלל הקולחים המטופלים 16.5%-המהווים כ
 .או בשל מיקום גיאוגרפי בעל פוטנציאל קטן לניצול הקולחים, בחורף מוגבל

 313.3המחויבים בהיתר ניצול ממשרד הבריאות עומד על , סך כל היקף ההשבה במי קולחים ובמים שוליים

ק הכוללים קולחים מוחדרים "מלמ 176.6-ן בהיקף של כ”מתבצעת השקיה במי השפד, בנוסף. ק"מלמ
 .דות ההחדרה ומים שפירים מהמפעל הארצימי תהום מש( ק"מלמ 162.3)

מאגרים הפזורים בכל הארץ בהתאם  362-ק ב"מלמ 135.3-נפח האיגום הכולל לקולחים בישראל הינו כ
 .מי קידוחים ומי מעיינות, מאגרים אלו מכילים בנוסף מי גאויות. למקורות המים ולצריכה החקלאית

 34-מאגרים וב 654-בדיקות איכות כימית בכ 6212בשנת  מתוך כלל מאגרי הקולחים נערכו: איכות הקולחים

 . שים"מט
 . שים"מכמות הקולחים המטופלים במט 57%-ל נמדדו בכ"מג 662-ריכוזי כלוריד גבוהים מ

 .שים"במט 6227שנמדדו בסקר , נתון זה מהווה שיפור ניכר ביחס לריכוזי הכלוריד
נתון זה . ל"מג 662-בהם ריכוזי הכלוריד גבוהים ממנפח הקולחים המנוצל להשקיה מגיע ממאגרים  45%-כ

 .במאגרי קולחים 6227שנמדדו בסקר , מהווה שיפור ניכר ביחס לריכוזי הכלוריד
 . שים"מכמות הקולחים המטופלים במט 7%-ל נמדדו בכ"מג 2.4-ריכוזי בורון גבוהים מ

 .שים"במט 6227שנמדדו בסקר , נתון זה מעיד על הרעה ביחס לריכוזי הבורון

נתון זה . ל"מג 2.4-מנפח הקולחים המנוצל להשקיה מגיע ממאגרים בהם ריכוזי הבורון גבוהים מ 11%-כ
 .במאגרי קולחים 6227שנמדדו בסקר , מעיד על הרעה ביחס לריכוזי הבורון

 . שים"מכמות הקולחים המטופלים במט 52%-ל נמדדו בכ"מג 66-ריכוזי חנקן כללי גבוהים מ
 .שים"במט 6227שנמדדו בסקר , ל הרעה קלה ביחס לריכוזי החנקן הכללינתון זה מעיד ע

נתון . ל"מג 66-מנפח הקולחים המנוצל להשקיה מגיע ממאגרים בהם ריכוזי החנקן הכללי גבוהים מ 48%-כ

 .במאגרי קולחים 6227שנמדדו בסקר , זה מעיד על שיפור קל ביחס לריכוזי החנקן הכללי
 . שים"מכמות הקולחים המטופלים במט 75%-ל נמדדו בכ"מג 162-ריכוזי נתרן גבוהים מ

 .שים"במט 6227שנמדדו בסקר , נתון זה מעיד על הרעה ביחס לריכוזי הנתרן
 . שים"מכמות הקולחים המטופלים במט 66%-ל נמדדו בכ"מג 6-גבוהים מ SARערכי 

 .שים"במט 6227שנמדדו בסקר , SAR-נתון זה מעיד על הרעה ביחס לערכי ה

מנפח  34%-כ. שים"מכמות הקולחים המטופלים במט 43%-ל נמדדו בכ"מג 12-גבוהים מ B.O.Dריכוזי 
 .ל"מג 12-גבוהים מ B.O.D-הקולחים המנוצל להשקיה מגיע ממאגרים בהם ריכוזי ה

מנפח  37%-כ. שים"מכמות הקולחים המטופלים במט 13%-ל נמדדו בכ"מג 12-גבוהים מ T.S.S  ריכוזי
 .ל"מג 12-גבוהים מ T.S.S-וצל להשקיה מגיע ממאגרים בהם ריכוזי ההקולחים המנ

מנפח  18%-כ. שים"מכמות הקולחים המטופלים במט 16%-ל נמדדו בכ"מג 122-גבוהים מ C.O.Dריכוזי 
 .ל"מג 122-גבוהים מ C.O.D-הקולחים המנוצל להשקיה מגיע ממאגרים בהם ריכוזי ה

 C.O.D-ה, B.O.D-למתקנים שלישוניים עשוי להפחית את ריכוזי ההמשך שדרוג מתקני טיפול בשפכים 

 .שים"והחנקן כללי במאגרים ובמט
ר "קמ 584.4-מתוכם כ, ר"קמ 1,635.66היקף השטחים המושקים במי קולחים עומד על : השקיה בקולחים

 . ן"ר מושקים במי שפד"קמ 661.3-מושקים במפעלי השבה ברחבי המדינה בפיקוח משרד הבריאות וכ
 

 סקרים סביבתיים לקידוחי מקורות

 אורן רייכמן, נטשה קולר, דינה פיימן, אריאל כהן
. שנים 6-לבצע סקר תברואי בכל מקור מים אחת ל" מקורות"על פי תקנות בריאות העם מחויבת חברת 

 .פנתה לרשות הטבע והגנים בבקשה לבצע עבורה חלק מהסקרים" מקורות"חברת 
ים 4ולמפות את כל מוקדי הזיהום הפעילים והפוטנציאליים בסביבת הקידוחמטרת הסקרים היא לאתר 

 .על מנת לאפשר המשך אספקת מים תקינה, ולהמליץ על האמצעים הנדרשים למניעת הזיהום
 :הסקר הסביבתי מורכב ממספר שלבים
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תשתיות , האזורי תעשי, הכוללים ישובים עירוניים וכפריים, איתור גורמי זיהום קיימים ופוטנציאליים •

 . מתקנים עם פעילות בעלי חיים וכדומה, שטחים חקלאיים, ביוב

 .מיפוי מדויק של גורמי הזיהום הפוטנציאליים שאותרו •

. הכוללים פרמטרים כימיים ובקטריאליים, ניתוח נתוני איכות המים שנמדדו לאורך השנים בקידוחים •

ם מתגבשות הערכות לגבי מידת הסיכון לאחר ניתוח גורמי הזיהום השונים ואיכויות המים בקידוחי

 .והמלצות לגבי מניעת זיהום עתידי, שמהווה כל מזהם לאיכות המים בקידוח
, בית איבא, קרית ארבע, הרודיון, רימונים, נערן, מצפה יריחו, בוצעו סקרים בקידוחי יריחו 6211במהלך שנת 

', הינדג, תל חצור, שדה אליעזר, שומרה, תפוח, ירושלים, עין כרם, מענית, שרון צפוני, מחנה חורון, אריאל
 .סקרים 16-קידוחים ב 46-סך הכל כ, מגד כרמים ושגב

 

 6211 -התפשטות הזיהום התעשייתי לאורך נחלי באר שבע והבשור 
 יוסי הראל, אריאל כהן

לרבות מי התהום , נחל באר שבע ונחל הבשור, עבודות שנעשו בעבר הצביעו על כך שאפיקי נחל סכר
זוהמו במהלך השנים על ידי שפכים תעשייתיים שמקורם באזור התעשייה הכימית רמת , אורך הנחליםל

, להפסקת הזרמת שפכים מאזור התעשייה 1332המועצה התעשייתית רמת חובב פועלת משנת . חובב

 .ניקוז מי תהום גבוהים ושאיבתם לבריכות אידוי, באמצעות הקמת מתקני טיפול בשפכים במפעלים
רה העיקרית של מחקר ארוך טווח זה הינה לעקוב אחרי היקף הזיהום והתפשטותו במורד אגן ההיקוות המט

 . נחל באר שבע ונחל הבשור, המתנקז מאזור התעשייה רמת חובב דרך נחל סכר
מעיינות ובארות , קידוחים, הכוללים נקזים, שיטת העבודה מבוססת על דיגום איכויות המים בגופי מים שונים

, תחנות 18באר שבע וסכר נדגמו , לאורך הנחלים בשור. והשוואתן לאיכויות שנמדדו בעבר, רך הנחליםלאו
 .חודשים 3בהפרשים של , פעמים בשנה 4

. בהשפעת שיטפונות החורף, חלו שינויים מהותיים בריכוזי המזהמים בהשוואה לשנים עברו 6212בשנת 

בהשפעת  Br-וה Cl-ירידה משמעותית בריכוזי ה 6212בתחנות הדיגום במעלה נחל הבשור חלה בשנת 
נמצאות במגמת עלייה מתונה , נחלהתחנות הדיגום במורד . השיטפונות וגידול בנפח שפכי נחל חברון

 .  6212חזרו ריכוזי המזהמים בגופי המים לרמות האופייניות לפני  6211בשנת  .Br-וה Cl-בריכוזי ה
. סף שמתחתיו המים מוגדרים כמזוהמים, 622-נמוכות מעדיין  6211ברוב תחנות הדיגום בשנת  Cl-Br-יחסי ה

 .Cl-Br-ורבובה יוצאות דופן ביחסי ה 1תחנות הדיגום בקידוח אבו עזון ותחנות הרקע חלוצה 

, Cl-עולה כי במהלך תקופה זו התרחש שיפור מסוים בריכוזי ה 1338-6211מהתוצאות ארוכות הטווח בשנים 
אם כי , ברוב תחנות הניטור Br-חלה ירידה משמעותית בירידת ריכוזי ה. אשר ירדו ברוב תחנות הניטור

 .ועדיין רחוק מהריכוזים המאפיינים מים בלתי מזוהמים, השיפור הינו איטי
מהם ניתן ללמוד עד כמה המים קרובים למצבם הטבעי מעידים על כך שהמרחב עדיין מזוהם , Cl-Br-יחסי ה

 .רבובה וחלוצה בארות: המאפיינים את תחנות הרקע Cl-Br-י רוב התחנות רחוקות מיחסי הוכ
נתון מעודד המעיד על התהליכים , ניכרת דחיקה קלה של המזהמים האינדיקטורים כלפי מערב, ככלל

, בטווח הקצר צפויה להתרחש עלייה בריכוזי המזהמים בתחנות הדיגום במרכז ובמערב האגן. הדינמיים

 .עד לניקוי המים מהמזהמים, לם בטווח הארוך צפויה ירידה בריכוזי המזהמיםאו
תוצאות הדיגום האחרון . חלו שינויים מהותיים באיכויות ובכמויות המים בבאר נחל סכר 6223-6211בשנים 

 416,222  66,412-הגיעו ל Cl-ריכוזי ה. היו חריגות מאוד בבאר זו 6211ן לשנת ראשוהדיגום הו 6223לשנת 
המועצה התעשייתית רמת חובב שללה . בהתאמה, ל"מג 41,482  1,622-הגיעו ל Brוריכוזי , בהתאמהל "מג

הדיגום אשר נערך . פתאומית בריכוזי המזהמיםהאשר לו היה פוטנציאל לעלייה , אירוע חריג בתחומה

 1,432-ר נחל סכר לבבא Cl-ריכוזי הבעקבותיו ירדו , התקיים לאחר שיטפון חריג בעוצמתו 6212בראשית 
למעט הדיגום )הבאר הייתה יבשה  6216ועד לראשית שנת  6212החל מקיץ  .ל"מג 183-ל Br-ל וריכוזי ה"מג

 . דבר המעיד על שינוי כמותי בניקוז שפכי התעשייה במעלה הנחל, (3.6211-שנערך ב
ייתן אינדיקציה , חודשכניסת המערכת לאיזון מ עם, בשנים הקרובותבאר שבע והבשור , דיגום נחלי סכר

 .טובה ליכולתם של אירועים שיטפוניים גדולים לנקות את המערכת הנחלית ולדחוק את הזיהום

הוחלט להוציאן ממערך  6וחלוצה  6חלקי בארות ערבית 4 בעקבות רצף שנים במהלכן התייבשו באופן מלא 
ממערך הדיגום  5.ון וקידוח נירים תנקז אבו עז, 8ע "הוחלט לגרוע את נקז מח, בנוסף. 6216הדיגום בשנת 

 .6216בשנת 
 

 סקר מעיינות הרי יהודה
 אריאל כהן ודינה פיימן

. לצרכי התיישבות וחקלאות, מעיינות הרי יהודה שימשו את האדם לאורך ההיסטוריה כמקור מים עיקרי

 .נבנו בריכות איגום ופותחו מערכות שלחין, נחפרו תעלות, סביב המעיינות נחצבו נקבות
בנייה . הקשורים לפעילות האדם, במרחב הרי יהודה חלו בעשורים האחרונים שינויים רבים בפני השטח

לצד הקמת תשתיות , הכשרת שטחים חקלאיים, מואצת של ישובים חדשים והרחבות של ישובים קיימים
מים מזה, בנוסף. ביוב ודלק גרמו לפגיעה פיסית במעיינות ובאזורי ההזנה שלהם, חדשות של מים

פוטנציאליים באזורי ההזנה של המעיינות עלולים לחלחל מפני השטח לתת הקרקע ולפגוע באיכות מי 

 .המעיינות
ערכו רשות שמורות הטבע והשרות ההידרולוגי שני סקרי מעיינות מקיפים באזור הרי יהודה  82-בשנות ה

 . ותבסקרים אלו נבדקו איכויות מים במעיינות ובחלקם נמדדו ספיק. ושומרון
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מטרת הסקר הנוכחי . לא בוצעה עבודה כמותית ואיכותית מקיפה אודות מעיינות הרי יהודה, מאז ועד היום

באזורי ההזנה של המעיינות . לתעד ולספק תמונת מצב עדכנית אודות המעיינות בהרי יהודה, הינה למפות

הכימי של המים עשוי לסייע  ההרכב. שעלולים להיספח למים ולהגיע למי התהום, יש מזהמים פוטנציאליים
ניתן להשתמש בחלק , כמו כן. בהבנת הקשר ההידרוגאולוגי בין הנעשה בפני השטח למי התהום

תכנון , ממצאי הסקר עשויים לשמש גורמי מחקר. המספקות מידע הידרואקלימי" תחנות גשם"מהמעיינות כ
מעיינות בהרי  57נסקרו , 6211, ביבבראשית עד אמצע עונת הא. ואכיפה בתחומי המים ומניעת זיהום מים

המעיינות בהם נמצאו  45מתוך , מעיינות 66-ב. מעיינות בהם נמצאו מים נבדקו יונים ראשיים 45-ב. יהודה

 . נמדדו ספיקות, מים
המעידות על , מעיינות נמדדו איכויות מים בינוניות 8-ב, מעיינות נמדדו איכויות מים טובות מאוד 63-ב

, המעידות על השפעות אנתרופוגניות, מעיינות נמדדו איכויות מים ירודות 3-גניות קלות ובהשפעות אנתרופו
 . של תשתיות ביוב לקויות, ככל הנראה

הסיבות העיקריות לכך הן רצף שנות , להערכתנו. הספיקות שנמדדו במעיינות בסקר זה נמוכות, ככלל

מעיינות נמדדו ספיקות גבוהות  4-ב. ם חידורלשימושים שאינם מעודדי, בצורת ושינויים בשימושי הקרקע
, שנמדדו במעיינות אלו, איכויות המים הירודות. ככל הנראה בשל תרומת מים שאינה טבעית, מהצפוי

 .מחזקות השערה זו
תדירות כזו תאפשר . ממסקנות העבודה עולה כי מומלץ לבצע סקר מעיינות מסוג זה אחת לחמש שנים

. בספיקות ובהסרת מזהמים פוטנציאליים מפני השטח, יים באיכויות המיםמעקב טוב יותר אודות שינו
 .מעיינות מייצגים ולבצע בהם ניטור חודשי רציף 12-ניתן לבחור כ, לחילופין

כדוגמת עין ליפתא  ועין , ניטור איכויות מים וספיקות במעיינות בהם קיים חשש להשפעות אנתרופוגניות

עין לימון ועין , עין כפירה, עין חוד, זי'יש להשתמש במעיינות אבו ע. בעיתאינו מייצג את הסביבה הט, צובה
 . כמעיינות רקע, בהם לא קיימות השפעות אנתרופוגניות, נקעה

בדיקת היחסים האיזוטופים באטומי החמצן והחנקן . גבוהים( ניטראט) NO3 במספר מעיינות נמדדו ריכוזי
מומלץ לערוך בדיקות , בנוסף. NO3-מדויקת יותר את מקורות ההמרכיבים את הניטראט עשויה לזהות בצורה 

 .על מנת לבחון את שרידות החיידקים, בקטריאליות במעיינות אלו

משרדי הבריאות והגנת הסביבה לפעול לחיבור ישובים בהם לא קיימת תשתית ביוב , על רשות המים
 . וטנציאל לזיהום מיםהמשך סילוק שפכים לבורות ספיגה מהווה פ. למתקן לטיפול בשפכים

ל לפעול לשימור המעיינות וסביבתם הקרובה לצרכי "השרות ההידרולוגי וקק, על רשות הטבע והגנים
 .חינוך ותיירות, ניטור הידרולוגי, שמירת טבע

 
 621246211 -" צפית"ניטור תחנת הכח 

 ברק שחם ואבי ציפורי, אריאל כהן
מ "ק 3-וכ, מ דרומית לקיבוץ כפר מנחם"ק 6-כ, ת יהודהנמצא בשפל, 1332אשר הוקם בשנת , אתר צפית

 .MW 653באתר פועלות שתי יחידות ייצור המוסקות בסולר בעלות הספק כולל של . מזרחית לקריית מלאכי

 .המעלה את שיעור הנגר העילי, רוב משטח התחנה בנוי ממלט ואספלט. ר"קמ 2.13-שטח התחנה הוא כ
צינור )זורם לשני מוצאים מרכזיים בדפנות הדרום מערביות של המתחם הנגר העילי הנוצר בשטח התחנה 

המוצא הדרומי . הנגר העילי הנוצר בתחומי התחנה מנוקז בתעלות המכוסות ברשת למוצאים(. דרומי ומערבי

 66%-בעוד שהמוצא המערבי מנקז כ, משטח התחנה בתעלה לאפיק המחובר לנחל האלה 62%-מנקז כ
ישנם נקזים רבים בדופן המזרחית של , בנוסף. פיק המחובר לנחל האלהמשטח התחנה בתעלה לא

משטח התחנה מוצא זה מנוקז  66%-נקזים אלו מתנקזים למוצא מרכזי בדופן המזרחי המנקז כ, המתחם
( מעלה תחנת הכוח)דיגום מי הרקע באזור בוצע בנחל האלה . בתעלה לאפיק משני המחובר לנחל האלה

 .ובבאר לוזית

 .ומבוצע ביוזמת חברת חשמל ורשות הטבע והגנים, ת ניטור תחנות כוח פנים ארציותתוכניחלק מנו הסקר הי
למעט השיטפון , שהיה שחון במרכז הארץ לא התרחשו בנחל האלה זרימות מים, 6212-11במהלך חורף 

ם דווקא אול, תחנות לאורך הנחל היו טובות מאוד 6-בשיטפון זה איכויות המים ב. 61.6.6211-שאירע ב
 .ל"מג 2.3-היו נמוכים מ TPH-ה ריכוזי. בשיטפון זה לא שוחרר הנגר העילי הנוצר בשטחי התחנה לסביבה

כך שלא ניתן להסיק , באירועי גשם בהם שוחרר הנגר העילי מהתחנה לסביבה לא התרחשו זרימות בנחל
 . מסקנות ממשטר הזרימות שאירע בחורף זה

 

 "חגית"ניטור תחנת הכח 
 אריאל כהן, סבריובל 

(. יקנעם -זכרון ) 72מצפון לכביש , ממוקמת במגע שבין רכס הכרמל לרמות מנשה" חגית"תחנת הכוח 
( 6221-6223בשנים )שהוסבו בשלב מאוחר יותר , הוקמו ארבע טורבינות גז 1336שהוקמה בשנת , בתחנה

התחנה ניזונה כיום מקו המוביל  .ליחידות משולבות המייצרות חשמל במערכת טורבינת גז ובמערכת קיטורית

הדלקים באלרואי וצפויה לעבור בקרוב לשימוש בגז טבעי עם השלמת חיבורה לקו הגז  ףסולר ממסע
 .החופי

 . נחל תות –צבר וקטינה הנשפכים לשמורת טבע המוכרזת , התחנה ממוקמת על ערוצי הנחלים חגית
מבצעת היחידה הסביבתית ברשות  ,"חגית"ית פנים ארצ חכובהתאם להוראות תכנית מתאר ארצית לתחנת 

על מנת לבדוק את השפעת תחנת הכוח על איכות המים , והסביבה בנחל חגית הטבע והגנים ניטור מים
 .באזור

 .ברחבי התחנה קיימים מספר מפגעים בעלי פוטנציאל לפגיעה במים הזורמים בנחלים
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באמצעות מערך טיפול קדם לטיפול במים  באתר חגית מיוצרים מים נטולי מלחים: השקיה במי תמלחת

המים נטולי היונים משמשים להזנת . ומערכת חשמלית להרחקת יונים ממברנות, (מסנני חול ופחם פעיל)

מי הרכז (. רק בשריפה של סולר)דוודים ולהזרקה לתא הבעירה לצורך הפחתת פליטת תחמוצות חנקן 
קיים מד מוליכות רציף (. ללא מיהול)פטפות להשקיה ק ומוזרמים בצנרת הכוללת ט"מ 762נאגרים במיכל 

מי רכז אוסמוזה הובלו במיכליות למסוף , 6225עד לשנת . המודד את איכות המים המיועדים להשקיה
התקבל אישור משרד  1.6227-ב. 6225השקיית נוי במי הרכז החלה בשנת . עתלית והוזרמו לים בהיתר

 .חודש4ק"מ 6,422-6,422נעו בטווח  6223יקות להשקיה בשנת הספ. הבריאות להשקיית גינון במי הרכז

. ל"מג 662-מושקים במים שריכוזי הכלוריד בהם כ( 6' מפה מס)וסביבה " חגית"שטחי הגינון בתחנת הכוח 
ריכוזי הכלוריד במי הרכז נמוכים יחסית . ריכוז זה גבוה באופן משמעותי מרקע מי התהום ומי הנחלים באזור

מכיוון שריכוזי הכלוריד במי האספקה נמוכים ומכיוון שבוצע שינוי בתהליך ומי נקז של דוודי קיטור למקובל 
 .חוזרים לטיפול במערך בטיפול במים ומוהלים את מי המקור

לעבר הסוללות הדרומיות  : השקיה במי תמלחת עלולה להסיע את המלחים לנחלים הסמוכים, יחד עם זאת
לעבר נחל חגית ומשם בהמשך ות והשטח בסמוך למפגש הנחלים צבר וחגית  והסוללות המערבי נחל תות

 .דונם בתחנת הכוח חגית וסביבה מושקים במי תמלחת 152-על פי נתוני חברת חשמל כ. לנחל תות

. בוצעו בתחנה עבודות עפר לצורך בניית שתי יחידות ייצור נוספות 6223-11במהלך השנים : עבודות עפר
לעבודות עפר יש פוטנציאל להסעת . יב היחידות החדשות ובדרך הגישה לתחנההעבודות בוצעו סב

נוכחות חלקיקים דקי גרגר צפויות לבוא לידי ביטוי . אל תוך תחום התחנה ומחוצה לה, חלקיקים דקי גרגר
מזרימה עילית ) 6'א, 1'עבודות העפר השפיעו על רמת העכירות בתחנות א. ברמות עכירות ומוצקים מרחפים

 .'וג( ורך קו הגזלא

בסיורים שנערכו במהלך שלוש : זרימת מים מצינור ששימש בעבר לשטיפת מסננים של האוסמוזה ההפוכה
חברת החשמל הודיעה על ניתוק מי (. 5' תמונה מס) 6'ב – 1'השנים האחרונות נראו זרימות בין תחנות ב

מות אלו גרמו לעלייה משמעותית בריכוזי זרי. זרימות 6212-11המסננים מהנחל ולמרות זו נצפו במהלך חורף 
 .6'בהשוואה לתחנת הרקע ב, 1'הכלוריד בתחנת ב

, ריתוך, קונסטרוקציות, בנייה: בתחום תחנת הכוח מתקיימות עבודות מתכת מסוגים שונים :עבודות מתכת

רוב העבודות מתכת . או עקיף4לכל פעולות אלו יש פוטנציאל זיהום מים ישיר ו. קידוח וגלוון, חיתוך
 .6,222-המנוקזים לבריכת ה, מתבצעות על פני המשטחים החדשים

קו זה היה אמור לפתור את בעיית התמלחות : ש מעיין צבי"מט-בת שלמה-הקמת קו ביוב אתר חגית
התכנית להקמת קו לחץ גרביטציוני דרך שמורת הטבע נחל תות . והשפכים הסניטריים של אתר חגית

המחוזית לתכנון  ההתכנית הוגשה ואושרה בוועד. אולם בקו יזרמו שפכים סניטריים ללא תמלחות, אושרה
 .והעבודה נמצאת בשלב המכרז, בעתוואי קו השפכים נק. ובניה

הגורמים להדחת מלחים מפני , היו בעלי עוצמה גבוהה 6212-11אירועי הגשם והנגר העילי במהלך חורף 

 46-53', ד-ו' תחנות ג)ריכוזי הכלוריד שנמדדו בנחלים , למרות זו. השטח לנחלים המהווים את בסיס הניקוז
ריכוזי הכלוריד הנמוכים לאורך נחל תות . ו נמוכים באופן יחסיובחלק מתחנות אתר חגית בחורף זה הי( ל"מג

 .מעידים על השפעה נמוכה מנחל חגית ועל כך שנחל תות הינו משמעותי יותר מבחינת זרימה עילית
בשל , במקביל למגמת ירידה לאורך עונת החורף, במבט ארוך טווח נמשכת מגמת העלייה בריכוזי הכלוריד

רצוי להמשיך את דיגומי הכלוריד לאירועי גשם נוספים ובכך לקבל תמונת מצב . תנאי שטיפה טובים יותר

 .בהירה יותר
מראה דמיון רב בתוצאות , 6227-6228תחנה שנדגמה לראשונה בחורף , 1' ד-ו' השוואה בין תחנות ד

 לא התרחשה הדחת מלח 6212-11תוצאות אלו מעידות כי במהלך חורף . 6212-11הכלוריד במהלך חורף 
יחד עם . המושקות במי תמלחת לעבר נחל תות, 72מהסוללות המלאכותיות שנבנו וגוננו בין התחנה לכביש 

על מנת להסיק מסקנות לגבי השפעת , יש צורך בהשוואה על פני מספר שנים בין שתי תחנות אלו, זאת

 . ההשקיה במי התמלחת על נחל תות
חריגות קלות מאוד נמדדו . 6212-11נמדדו לאורך חורף  אשר, ישנה ירידה מרשימה בריכוזי המיקרואלמנטים

 3'בתחנת הדיגום א(. Zn)ואבץ ( S)גופרית , (Na)נתרן , (Mg)מגנזיום , (Fe)ברזל , (Ca)סידן , (Al)באלומיניום 
, פעמים 3בה נבדקו ריכוזי המיקרואלמנטים , בתחנה זו. המצויה בתוך תחנת הכח נמדדו מירב החריגות

 .לא נמדדו חריגות 12.3.6211-בדיגום האחרון שנערך ב. ריכוזים לאורך השנהניכרת ירידה ב
 . י אנשי התחנה"המעידים על טיפול מניעתי ע, נמוכים מאוד TPHנמדדו ריכוזי  6212-11בחורף 

 :מומלץ לנקוט בפעולות הבאות 6212-11ובעקבות ממצאי דיגום חורף , לקראת עונת הדיגום הבאה

כפי , מקור המים. 6'ב - 1'נצפו זרימות בין תחנות ב 6227-6211לך החורפים בסיורים שנערכו במה •

מפגע זה טופל באופן . שנמסר על ידי חברת חשמל הוא בשטיפת המסננים של האוסמוזה ההפוכה
אולם נראה כי מי שטיפת המסננים עדיין זורמים לסביבה וגורמים , 6223חלקי במהלך חורף 

, בהשוואה לריכוזים נמוכים בתחנות אחרות, לוריד שנמדדו בתחנה זוריכוזי הכ. 1'להמלחת תחנת ב
 .מעידים על מקור מלחים נפרד

יש לדאוג לניקיון צינורות ותעלות ( עד לחודש ספטמבר)לפני ראשית עונת הגשמים , בכל שנה •

ות יש לנק, בנוסף. 3'א-ו 6'א, 1'רשתות המגן בכניסה לצינורות והטראסות בפתח צינורות א, הניקוז

 . 6,222-את המפרידים ובריכת ה
, (6,222-בריכת ה) 3'בייחוד בתחנת א, במספר מקרים נמדדו חריגות קלות בריכוזי המיקרואלמנטים •

 .יש למנוע הגעת תוצרי לוואי מעבודות השוטפות לנחל חגית. ICP-כפי שנראו בבדיקות ה

 . בנחל צבר ובמעלה נחל חגית, יש לבחון הוספת תחנות רקע לבדיקת ריכוזי כלוריד בלבד •
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לאור הבעיות שנוצרו בעבודות התשתית שבוצעו במהלך . באתר חגית הוקמה יחידת ייצור נוספת •

 . אשר ישפיעו על זיהום הנחלים, יש לתת את הדעת על מפגעים פוטנציאליים, השנים האחרונות

ש מעיין צבי היה אמור לפתור את בעיית התמלחות "מט-בת שלמה-אתר חגית הקמת קו ביוב •

התכנית להקמת קו לחץ גרביטציוני דרך שמורת הטבע נחל . והשפכים הסניטריים של אתר חגית

 ההתכנית הוגשה ואושרה בוועד. אולם בקו יזרמו שפכים סניטריים ללא תמלחות, תות אושרה
 .והעבודה נמצאת בשלב המכרז, השפכים נקבע תוואי קו. המחוזית לתכנון ובניה

 
 אגף מידע מדעי

 

 מנהלת מאגרי מידע מדעיים
 

פיתוח שיטות . טיפול ושימור הנתונים האקולוגיים המהווים את בסיס הנתונים של הרשות, אחריות לאיסוף
. ות ממשקהשתתפות בפרויקטים יישומיים לבחינת תכני. ליישום המידע בשמירה על אוכלוסיות בעלי חיים

פיתוח אמצעי חשיפה של . מעורבות בפיתוח ובביצוע תכניות ניטור הקשורות לניהול שמורות, ייזום מחקרים

 .מאגרי הנתונים לציבור והובלת הנושא
ונתונים המצויים , עיקר המאגר הועבר לבסיס תוכנה חזק יותר –איגום מידע ושדרוג מאגר המידע הביולוגי 

נאגרים כיום בצורה המאפשרת זמינות דומה לזו , או מקבצים לא שגרתיים, במאגרי לווין כמו ממחשבי כף יד
 .של המאגר המרכזי

נתונים הוטמעו .  והשאר ממחשבי כף יד, רשומות מטפסים של תצפיות בבעלי חיים וצמחים 61156הוקלדו 
עודכנו .  וכל נתוני התצפיות המקריות ממחשבי כף יד הועברו לבסיס הנתונים וזמינים עתה, מקבצי אקסל

 .נמשכה העבודה לעדכון רשימות המינים.  גרסאות הנגישות לנתונים דרך הרשת

.  חוקמטרתו בחינת שיטות שפותחו באירופה למיפוי בתי גידול וניטור באמצעות חישה מר – EBONEפרויקט 
אירוח סדנת קבוצת העבודה שלנו בפרויקט והשתתפות בדיוני , בוצע מיפוי בתי גידול בעובדת וברמת הנדיב

 .הוכן כתב יד לפרסום והוכן הדוח המסכם לקבוצת העבודה שעמדנו בראשה ל"הפרויקט בחו
.  קטים למימוןהשתתפנו בניסוח והגשה של מספר פרוי –הוגשת הצעות לקבלת מימון מהקהילייה האירופית 

 .מחכים לתוצאות השיפוט

 .סיוע בניתוח נתוני מאגרים ובניתוח חברות צפרים בגמלא –נתוח נתונים 
 

 :פרסומים
1. Ivits, E., G. Buchanan, L. Olsvig-Whittaker and M. Cherlet (2011) European farmland birds 

distribution explaine by remotely sensed phonological indices.  Environmental Modeling and 
Assessment   DOI: 10.1007/s10666-011-9251-9 

2. Linda Olsvig-Whittaker, Eliezer Frankenberg, Yonat Magal, Yehoshua Shkedy, Shmulik Amir, 

Margareta Walczak, Melanie Luck-Vogel, David Jobse, Adriaan de Gelder, Lior Blank, Yohay Carmel, 
Noam Levin, Ruthie Harari-Kremer, David Blankman and Bertrand Boeken; EBONE in Mediterranean 
and desert sites in Israel, with notes on South Africa, Report on field tests in LTER sites and habitat 
monitoring; published: 17 Jan 2012; 54 pp. Alterra Report 2260 (free download at 

http://www.alterra.wur.nl/UK/publications/Alterra+Reports/ ) 

 
 

 משנה למדען ראשי ומנהל אגף מערכות מידע מדעיות
 

ריכוז העבודה הבינלאומית בתחום שמירת הטבע ובכלל זה טיפול באמנות . ריכוז עבודות מקצועיות מיוחדות

סיוע מקצועי בשמירת . יצוג הרשות בוועדות בינמשרדיות וריכוז חלק מהןי. וקשר עם גורמים בינלאומיים
 .טבע לפקחים מנהלי שמורות וביולוגים

אחריות ניהולית למערכות . ריכוז הוראת שמירת טבע באוניברסיטאות, ייזום מחקרים בנושאי שמירת טבע
יחידת עבודתה המקצועית בתחום שמירת הטבע והמורשת של למאגר נתוני התצפיות ו, המידע המדעי

 .פיקוח ובקרה על הביצוע. ג"הממ
 .ל או מנהל החטיבה"פי בקשת המנכ-מטלות מיוחדות על, ריכוז הטיפול בחוק חופש המידע

ייצוג , ח ישראל לאמנות המינים הנודדים ובתי גידול לחים"הכנת דו –ריכוז פעילות מול גופים בינלאומיים 

 .שראל בוועידת המדינות החברות באמנה לשמירה על מינים נודדים של בעלי חייםי
 .הפקת הדוח השנתי.  טיפול בבקשות מתוקף חוק חופש המידע

 
 

 

 
 

 
 

 

http://www.springerlink.com/content/1420-2026/
http://www.springerlink.com/content/1420-2026/
http://www.alterra.wur.nl/UK/publications/Alterra+Reports/
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 תכנון ופיתוחחטיבת 

 

 אגף מקרקעין
 

 (.6211ח "ב דו"רצ)האגף מקדם את התכנון וההכרזה של גנים לאומיים ושמורות טבע 
בשמורות , האגף בהתארגנות להקמת גוף לניהול הנכסים הדלא ניידי של הרשות בגניםבנוסף החל השנה 

 .ומחוצה להם

 
  

 

 

 הפקדה

מחוז   

 גן לאומי/שם שמורת טבע צפון

מספר ילקוט פרסומים 

 ותאריך
 

 בית שערים  

6250 14/6/2011 

 

 

 ט יער אלונה"ש  
6233 8/5/2011 

 

 

 תל סהרון הרחבה  

6329 1/12/2011 

 
     

מחוז  

   מרכז
  

 ט נחל כפירה"ש  
6329 1/12/2011 

 

 

 ל מורדות הר הצופים"ג  

6345 19/12/2011 

 
 

 ל נחל שורק"ג 

6214 17/3/2011 

  

  21/07/2011 6270 ל תל גזר הרחבה"ג 

 

ל תל לכיש ותל מרשה "ג

  31/8/2011 6288 הרחבה

    

 

    

 

 

 אישור
 

מחוז   

 גן לאומי/טבעשם שמורת  צפון

מספר ילקוט פרסומים 

  ותאריך
 

 17/3/2011  6214 אירוס נצרתי הרחבהט "ש  

 

  

ט הר מירון הרחבה חמדת "ש

 ימים

6222  10/4/2011 

 

 ט נחל מיצר"ש  

6203 23/2/2011 

 

 

 ל עובדיה"ג  
6203 23/2/2011 

 

 

 ט עין אור"ש  

6236 15/5/11 

 
 5316 741146211 הר אביבים –ט נחל דישון "ש   

 5316 741146211 ריחן-ט נחל אדמון"ש   

 

 ט נחלית"ש  

741146211 5316  

 

 5614174346211 ל ארבל הרחבה"ג  

 1/12/2011 6329 ט גאון הירדן הרחבה"ש   

מחוז  
   מרכז

 26/1/2011 6193 ט חולות זיקים"ש    

  1/12/2011 6329 ל חוף פלמחים הרחבה"ג  

  23/2/2011 6203 גברעםט "ש 
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מחוז 
   דרום

 14/6/2011 6250 ט חולות נחל סכר"ש   

מחוז  
  אילת

   

  15/5/11 6236 ט חולת סמר"ש  

 

 

  

 

 הכרזה
 

  
 גן לאומי/שם שמורת טבע  

י "עפ)שטח בדונמים 

 (תשריט
 תאריך הכרזה

 9/2/11 12,499.00 ט סוסיתא הרחבה"ש 1

 31/5/11 1,412.00 ט תל פארס"ש 2

 31/5/11 222.70 ל תל דור"ג 3

 31/5/11 459.20 ט חוף גדור"ש 4

 31/5/11 82.50 ל חוף גדור"ג 5

 31/5/11 283.00 ט פורה הרחבה"ש 6

 1/6/11 44.24 ט נקיקי יפתח"ש 7

 1/6/11 28,615.00 3ט הר הנגב הרחבה "ש 8

 1/6/11 3,703.00 ט רכס אדמי"ש 9

 1/6/11 1,904.90 ל שימרון"ג 10

 15/6/11 1,200.00 ט הר קוץ"ש 11

 15/6/11 1,456.00 ט נחל עורבים הרחבה"ש 12

 16/6/11 149.50 ט תל דור"ש 13

   52,031.04 אכרזות 13: 0211-כ ב"סה  

בשטח של  055:  0211ועד שנת  1930כ הכרזת שמורות טבע משנת "סה    
 דונם 4,697,479.93

 204,201.67בשטח של  11:  0211ועד שנת  1930גנים לאומיים משנת כ הכרזת "סה
 דונם

בשטח של  333:  0211ועד שנת  1930כ הכרזות שמורות וגנים משנת "סה
 דונם 0,921,311.32

 

 
 

 אגף ארכיאולוגיה
 

 :היתרים ובקרה –חפירות ארכיאולוגיות  .1

 מבין החפירות העיקריות יש לציין  . חפירות וסקרים בגנים לאומיים ובשמורות טבע 32נערכו     
 תל, תל גזר, עיר דוד, הרודיון, (בית כנסת)חורבת חמאם , סוסיתא, חצור: את האתרים הבאים    

 . צפית ואשקלון    
 

 :ו"אונסק .6
פריז בגלל חוות דעת לא טובה על התיק של הגוף משיכת התיק של ארץ המערות והמסתור מוועידת   .א    

 . שבדק אותו( איקומוס)המקצועי 

 .  התקבל רושם טוב מאוד–סיור עם המעריכים מטעם איקומוס ואי יו סי אן במערות הכרמל   .ב    
 . השלמת תיק היתכנות למערות בית שערים  .ג    

     
 :חוות דעת ופרסומים הפקת חומר מקצועי.3

 . ג"הפסיפסים היפים של אתרי רט: חוברת תיירות באנגלית בנושא: בהכנה  .א   

 במהדורת אינטרנט ובתפוצה    " חדשות בעתיקות"פרסומים חדשים בעיתון הרשות   .ב   
 .העיתון מפרט גילויים חדשים בתחומי הארכיאולוגיה. רחבה לרשות ומחוצה לה        

 ,מאמרים במגזין הרשות, דפדפות: כתובים של הרשותבקרה על עשרות חומרים   . ג   
 .שלטים ועוד       

 .כתיבת שלטים העוסקים בארכיאולוגיה באתרי הרשות.  ד   

– ג"על ידי יד בן צבי ורט" לטייל במפעלי המים העתיקים -מים בקצה המנהרה "הפקת הספר . ה   
 . נערכה השקה של הספר בערב חגיגי ביד בן צבי       
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 :השתתפות בוועדות תכנון והיגוי  .4

 לכיש    , קו"אונס, ל"פ מנכ"תו, צוות פיתוח, וועדת שימור, המועצה הארכיאולוגית, מגידו, מצדה  

 .ועבדת  
 :שימור  .6

 מרכז המבצר  –מונפורט  .א
 השער הדרומי  –קלעת נמרוד  .ב

 השער הצלבני –בניאס  .ג

 השער הישראלי   –תל דן  .ד
 ית הכנסת בית המרחץ וב –הרודיון  .ה

 . טיפול בנזקי הונדלים ברובע הביזנטי ובאקרופוליס –עבדת  .ו
 . בור המים המזרחי, הארמון המערבי –מצדה  .ז

 מבנים במערב האתר  –ממשית  .ח

 .  Gשטח  –עיר דוד            .ט
   

 :מוצגים ופריטים אדריכליים        .5
 התחלת סקר פריטים אדריכליים בממשית            .א

 מוצגים מתל אפק 13גניבה של         .ב
 

 

 אגף שטחים פתוחים
 

 :יזום והובלת הכנת תכניות מרקמיות       .1
לשטחים הפתוחים כפי , (תכניות מרקמיות), בהמשך ליוזמת האגף להכנת תכניות מתאר מחוזיות חלקיות

המשרד , משרד הפניםומסמך לשיתוף פעולה בין מינהל התכנון ב" מוטי שימור"כ 36א "שהוגדרו בתמ

 .והחברה להגנת הטבע, לאיכות הסביבה
 .נחל שקמה ופולג, האגף עוסק בליווי התכנון באזורי התכנון של מעלה נחל אילון

 :ח מצב"דו, המשיך הקידום הסטטוטורי של התכניות במגמה לאשרן כתכניות מחוזיות חלקיות 6211בשנת 
 .התכנוןטיפול בהתנגדויות על ידי מנהל  -בקעת הנדיב •

 78' וס 77'פורסמה הודעה על הכנת תכנית ס -פולג •

בדיון בהתנגדויות המעטות שהוגשו לתכנית והשתתפות בקידום הצעת  -פארק שקמה •

 .החלטה לממשלה לכלים משלימים

 . התכנית הוקפאה בשל חילופי מתכן המחוז במשרד הפנים -נחל איילון •

 
 הפתוחיםליווי תכנון תכניות מתאר כוללניות לשטחים 

 .תוכניות מנהלות נחלים, ל"תכניות ליערות קק-האגף ליווה תכנונית תכניות רבות ובהם

 .מרחב גולן ומורד הירדן בין כנרת לנחל בזק, תכנית מתאר לשטחים פתוחים במזרח לכיש
  

 : השתלבות בדיוני המועצה הארצית לתכנון ובניה בועדות המשנה וועדות אחרות       .6
ועדות . מהלך להעמקת מעורבותנו והשתתפותנו בועדות התכנון השונות של מינהל התכנוןהשנה נמשך ה

הועדה , אלו כוללות מלבד המועצה הארצית לתכנון ובניה גם את הועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים

, ועדת קרקעות עליונה, לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים הועדה לשמירה על הסביבה החופית
ועדת הערר של המועצה , 14א "ועדת מעקב ובקרה לתמ, ועדת תחבורה יבשתית, ה לתשתיות לאומיותהועד

 .12א "הארצית וועדת עורכים לתמ
 46א "תמ. לגז 37א  "תמ, לכנרת   13א "תמ, מרחבים ביוספרים: כמו כן השתתפות בועדות היגוי שונות

, לחומרי בניה וסלילה' ב 14א "תמ, ם תעשייתייםג למינרלי14א "תמ, 5צוות מלווה כביש .לתחבורה משולבת
 א מפורטת למתקנים סולארים"תמ.למתקני התפלה 34א "תמ

 

, 1כביש , בנוסף ליוינו כמוזמנים את דיוני הועדה לתשתיות לאומיות  ובעיקר את התכניות לאגירה שאובה
 .ואתרים סולאריםטורבינות רוח , נושאי ים המלח.כבישים בצפון ומתקן ההתפלה בשורק, רכבות 

 .רוב הנושאים הם נושאים מתמשכים בשל מורכבות הליכי התכנון
 

 :צמצום נזקי עבודת תשתית     .3

 מעורבות האגף היא  , פרויקטים ארציים מספר בין השאר עסק השנה האגף בליווי התכנון של        
 בעיקר בהליכי התכנון המתארי בעוד שהתכנון המפורט והפיקוח על הביצוע נעשה במחוזות           

 .הרשות        
 האגף מלווה השתלמויות מקצועיות לפקחי התשתיות ברשות באגף אדריכל נוף שמסייע בכתיבת           

 .חומר מקצועי וליווי פקחי התשתיות        

 
 ים תיכון-ת ימיתהסביבה החופי.     4

 השנה הושלמה עבודה שנמשכה כארבע שנים לגיבוש מדיניות הרשות לסביבה החופית בים           
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 כל  . ג עוסקת בהם"במסגרת העבודה הוקם מרכז מידע לנושאים שרט. בים וביבשה. התיכון        

 .החומר נמצא באתר האינטרנט ונגיש לציבור        

 
 :אופנייםשביל ישראל ל     .6

 מטרת שביל ישראל לאופניים הוא לאפשר לקהל רוכבים לראות ולחוות את המקומות העיקריים          
 במהלך השנה הושלמו המכרזים הראשונים של ביצוע השביל  . ובעלי העניין בשטחים הפתוחים       

 ב הקטעים בצפון הושלם הביצוע של המקטע שבין שחרות לאילת והחל תכנון של רו, בדרום       

 .ובדרום על פי מסמך המדיניות       
 . קידום וניהול  הפרויקט נעשה ישירות על ידי הלל זוסמן      

 
 הרפורמה בתכנון ובניה.    5

 בשיתוף הלשכה המשפטית ליווה את הליכי גיבוש  חוק התכנון ובניה החדש וזאת בעבודת   , האגף       

 רקע רבה לניתוח המשמעויות וכתיבת הערות הרשות וכן השתתפות בדיונים רבים בנושא          
 .במסגרות שונות       

 
 הקצאת קרקעות חקלאיות. 7

 במסגרת ייצוג הרשות בועדת קרקעות עליונה במשרד החקלאות נבדקו עשרות בקשות ונכתבה להן      
 .   ה בועדה שעומדת בניגוד לעמדת הרשות כפי שגובשהגם השנה לא התקבלה החלט. התייחסות    

 . בנוסף גובשה התייחסות לועדת רוטקוף    

 
 

 אגף שימור ופיתוח
 

בקידום פרויקטים בגנים לאומיים ושמורות   6211השימור והפיתוח ברשות הטבע והגנים עסק בשנת 

מבנים ומתקנים ,  שימור ארכיאולוגי והיסטורי, השימור והפיתוח מבוצעים למטרות שמירת טבע.  טבע
 . ונופש בחיק הטבע, שימור ופיתוח נוף, המחשה, חינוך, המשמשים לשירות הקהל

 
נעשו עבודות שוטפות , בנוסף לרשימת הפרויקטים המרכזיים הנמצאים בשלבים שונים של תכנון וביצוע

הכנת , שילוט והמחשה כללי, תכנון ברמות שונות, שימור תחזוקתי ארכיאולוגי: שאים הבאיםומתמשכות בנו
, הרצאות ודיונים בנושאי שימור, קשר עם גורמים ציבוריים ופרטיים, הצעות לגורמי מימון שונים כולל תרומות

, בכל אתרי הרשותהכשרת נגישות נכים , עות והתרים להסדרת מבנים קיימים"הכנת תב, תכנון נוף, פיתוח

 . שבילי אופניים, (ר"תמ)הכנות לפרויקטים בתשתיות מורשת , חניוני לילה
 

 :הם 6211הפרויקטים המרכזיים בשנת 
 

 .המשך פרוגראמה לתכנון מערך הכניסה לשמורה – בניאס  .1

 .הר אדיר תכנון מצפור –הר מירון  .6
 ריתתכנון שימור טחנת הקמח ההיסטו, שימור השער הישראלי –תל דן  .3

 .תכנון שימור טחנות הקמח והמבטשה לאורך הנחל –נחל עמוד  .4
 .ביצוע מסלול נגיש למפל התנור ומרפסת תצפית למפל  –נחל עיון  .6

 .שימור כללי ותכנון רעיוני לייצוב פתח מפעל המים העתיק –תל חצור  .5

 .שימור המבצר הצלבני   –מונפור  .7
 .הסדרת מבנים באתר, שימור קמרונות במבצר –יחיעם  .8

 .תכנית אב  –אכזיב  .3
 .חניונים בכרמל, תכנון חניון האגם  –כרמל  .12

 .שינוי תכנון מערך הכניסה, תכנון הגן הלאומי –תל דור  .11
 .ע"תב, תכנון מערך כניסה –מגידו  .16

 .הנגשת נכים, פיתוח מנהרת ששת הפירים, תכנון המחשה – ציפורי  .13

 .לקהלהמשך שימור ופיתוח מערות המנורה ופתיחתם  –בית שערים  .14
 .ביצוע נגישות נכים באתר – בית שאן  .16

 .פ החברה לפיתוח קיסריה כולל התמודדות עם נזקי סערה"פרויקטים בשת –קיסריה  .15
 .תיעוד ותכנון, שימור, חפירות ארכיאולוגיות –סוסיתא  .17

 .תכנון המרכז להצלת צבי ים –נחל אלכסנדר  .18

 .שימור והמחשה, נכיםהנגשת , מערך כניסה לאתר, תכנון מחנה רשף –אפולוניה  .13
 .שימור טחנת אל מיר, תכנון מפעל המים המנדטורי –אפק ירקון  .62

 .עבודות עפר בהיקף נירחב ואכיפה, שיחזור, שימור, עבודות תכנון –מגדל צדק  .61
 .ביצוע הסדרת החוף –פלמחים  .66

 .ביצוע באזור השערים, תכנון מפורט לשער העתיק ומערך הכניסה –תל לכיש  .63
 .פרויקטים רבים בהיקף אגן העיר העתיקה –שלים סובב חומות ירו .64

 .המשך תכנון האתר, פיתוח שטח, ביצעו תשתיות –אשקלון  .66



 1122ג "ח רט"דו  

 52 
 

 .השלמות בחניון הלילה, שימור כללי באתר –ממשית  .65

 .פיתוח חניון לילה מצדה מערב, בור המים המזרחי, שימור בארמון המערבי –מצדה  .67

 .ם רמון להנצחת אילן רמוןביצוע פרויקט מרכז מבקרי –מרכז מבקרים רמון  .68
 .תכנון השימור של המקדש ומפעל המים, שימור מפעל המים העתיק  –תל ערד  .63

 .פרויקט משותף לשיקום נזקי העתיקות –עבדת  .32
 .שיחזור מבנה למידע והמחשה, שימור  כללי –שיבטה  .31

 .ביצוע חידוש של חדר החושך –חי בר  .36

 .הכשרת האתר לביקורי קהל –נבי סמואל  .33
 .מודל, ביצוע מערך הכניסה, שימור ושיחזור בהר, חפירות ארכיאולוגיות  –ן הרודיו .34

 .ביצוע שיפורים במערך הכניסה ובאזור המעיין –עין מבוע ואדי קלט  .36
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 אכיפה ופיקוחחטיבת 

 

 6211עיקרי פעילות החטיבה לאכיפת החוק בשנת 
 

של )ביטחון , בטיחותהחקירות ואגף אגף  ,אגף פיקוח ומבצעים: אגפים לשהחטיבת אכיפה כוללת ש
 .וטיפול במניעת שריפות( העובדים ושל המבקרים

 .שעות בשיתוף המשרד לאיכות הסביבה 64החטיבה ממונה על הפעלת מוקד 

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

 (.הסדרת הסחר ומניעת הברחות בעלי חיים לארץ וממנה) CITESחטיבה ממונה על ביצוע אמנת ה
לחטיבה נציגות קבועה בצוותי עבודה של האינטרפול המטפלים בעבריינות בינלאומית בנושא מניעת 

 .הברחות בעלי חיים ומוצריהם

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

החטיבה מנחה מקצועית את הפעילות האכיפתית בארץ ומתמקדת בהכשרה של עובדי הרשות ליצירת 
 .מערך פעילות מקצועי ומיומן

מתוך  דעת והנחיות מקצועיות קידום חקיקה ומתן חוות, לחטיבה יועצים משפטיים המטפלים בתחום הפלילי
 .הלשכה המשפטית וממשרד חיצוני

מודיעין ומבצעי אכיפת , המרכזים את כל פעילות החקירות, במחוזות הרשות קיימים ממוני אכיפה מחוזיים

 .החוק
המרכז את כל התחום האמור אל מול החטיבה , סגן מנהל המחוז, בכל מחוז קיים ממונה ביטחון ובטיחות 

 .מבקרים ועובדים: לי היעד במחוזואל מול קה
הנותנת שירותים למשרד להגנת " יהלום"יחידת : לחטיבה שתי יחידות הנותנות שירותים לרשויות חיצוניות

הנותנת שירותי אכיפה לרשויות המים " רם"הסביבה בנושאי מפגעי פסולת סביבתית ופסולת בנין ויחידת 

 .גניבות מים וכדומה, בנושא שימושים במים
 4יחידה זו מונה ". חופמי"יחידת  –השנה החטיבה גייסה תקציב מהאוצר להפעלת יחידת פיקוח על חופי הים 

 .פקחים המצוותים שנים במחוז צפון ושניים במחוז מרכז
 

 0211הדגשי מיקוד וטיפול ב 
נמצא שנזקי היות ו, תאילנדים וסינים, י עובדים זרים"בשנה זו המשכנו במתן דגש מיוחד על מניעת צייד ע

הקטן , מהווים אחת הפגיעות הקשות בעולם החי( לדוגמה , איסוף צדפות בחופי הים) הציד והלקט 

 . שאינו חשוף לפגיעה כה מאסיבית בחיי היום יום, ציפורי שיר ויונקים קטנים, חיים-דו, זוחלים: והנחבא
פט השגת חומר בערה מהסובב כריתת עצים אף היא ממשיכה ביתר שאת ולאור העלייה התלולה במחירי הנ

התופעה התמקדה בישובים הכפריים . הטבעי קל להשגה ומוזיל את עלויות חימום הבתים בחודשי החורף
 .התפשטה לאזורים נמוכים יותר ומכריתות אלו סובל כל החורש הים תיכוני, הגבוהים

הרשות . תם בסובב הטבעיבאזורים הסמי מדבריים והמדבריים נבחנו השפעותיה של רוכבי אופניים ופגיע

החלה בהסדרת שבילי אופניים אף תופעת הרכיבה בשטחים אסורים ובשבילים להולכי רגל המהווה סיכון 
 .ממשי עדיין קיימת ונעשות פעולות לאכיפת ההוראות

, ברכבי שטח קלים וכבדים 4+4מנסיעה לטיולי , הדרגתי, ניתן לאפיין שינוי בהתנהגות הקהל ובמעבר
 . ופני שטחלשימוש בא

הרגיש מאוד בסביבה  שינוי זה חייב את החטיבה להתייחסות שונה למטיילים הפוגעים במרקם הסביבתי

 .המדברית
 .גם בשנה זו הוגבר השימוש בכלי טיס קלים להגברת יכולת האיתור והזיהוי של פורעי חוק

 .עונת הציד ובדיקת פלישות למקרקעי הרשות, עיקר השימוש נעשה במהלך החגים
 

אזוב מצוי , מרווה: כמו, ניתן דגש מיוחד להמשך ההגנה על צמחי בר מוגנים המוכרים גם כצמחי תבלין
 .עקובית הגלגל ואחרים והועסקו פקחים יעודיים במחוז מרכז וצפון, (זעתר)

מניעת התפשטות , הזיהום הסביבתי, פ עם גופי אכיפה בתחום דיג"דגש מיוחד ניתן גם השנה להגברת השת

 .הכלבת ומניעת הרעלות והשפעות הרסניות של הרעלות משנה מחלת
אכיפת חוק איסור , הרשות קיבלה על עצמה מטלה כבדה זו, אם כניסת התיקון לחוק איסור נסיעה, מהשנה

לאורך חופי ישראל ובדגש על , במטרה למגר את התופעה ההרסנית לעולם החי החופי,  נסיעה בחופי הים
 .חופי ים תיכון וכנרת

 .פקחים יעודים פועלים בתחום זה בגיבוי מלא של פקחי הרשות ולווי צמוד של צוות החטיבה 4כאמור 

 .ועמותת אור ירוק( כולל השיטור הימי) במסגרת זו נבנה שיתוף פעולה הדוק עם משטרת ישראל 
 

וחוקי  השיתוף עם המשטרה למיצוי מהיר ויעיל של אכיפה כנגד שימוש ברעלים שלא על פי חוק התווית
הגנת הצומח לא כל כך צלח השנה ותיקים רבים בתחום הרעלים לא מוצו עקב בעיות משפטיות קשות 

 .בתחום הוכחת הקשר שבין המרעיל לרעל
עדיין בתחום זה לא הגענו להבנות עם האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות ומאמץ נוסף יעשה במהלך 

 .למיצוי היכולות המשותפות 6216
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יותר ויותר פקחים מותקפים . כלפי אוכפי החוק םגם השנה חלה עליה באלימות עברייני, רהכמו בשנה שעב

או ברמת סיכון 4באלימות מילולית ופיזית והאמור חייב אותנו בהערכות שונה והגדרת אזורים מאוימים ו

 .בהם תנועת הפקחים מוגבלת ונעשת בצוותים ובליווי משטרתי, גבוהה
שנעשית יותר , המערבי ובכרמל ולאחרונה גם בגולן, הדרוזית בגליל העליון היהתופעה ייחודית לאוכלוסי

כלפי מוסדות המדינה ולא  הויותר קיצונית ואלימה כלפי פקחי הרשות ונובעת לא פעם מתסכול האוכלוסיי
 .תמיד בקשר ישיר לפעולות הרשות

. ה בלתי חוקית בשמורת הר מירוןהשנה הותקפו שני פקחי רשות ושוטרים כאשר הגיעו לתת צווי מניעה לבני

 .שני כלי הרכב הרשותיים נפגעו קשה והפקחים אוימו עד כי חויבנו במתן הגנה אישית לכול אחד מהם
מאמצי תיווך והסברה מקיפים הפחיתו במידת מה את האלימות אך עדיין אזורים מסוימים קשים לאכיפה 

רך ממשי בהתנהלות כל גופי האכיפה כמקשה ואף המשטרה מתקשה לפעול במגזרים אלו ואנו רואים צו
 . אחת בתחום הבניה הבלתי חוקית במגזר זה

החטיבה המשיכה במסורת של לקיחת חלק בהשתלמויות שופטים להכרת הסביבה על מרכיבה והצגת 

 .ההתמודדות עם מפגעים סביבתיים והשפעותיהם על עולם החי והצומח
טרה הרלוונטיות לפעילות הרשות תוך השתלבות בשיעורים השנה הורחבו סיורי ההכרות עם יחידות המש

יחידות הסיור המיוחדות , קורסים ייחודיים בתחום החקירות והמודיעין, קורסי קצינים, שבועיים בתחנות רבות
 .להגברת המודעות והחשיבות של פעילות הרשות בתחום ההגנה על ערכי הטבע והמורשת בארץ, ודומיהם

שמה לה החטיבה יעדים להגברת הידע והמקצועיות של אוכפי החוק ועובדי , כבל שנה, בתחום ההכשרות
קורסים , ועמדה בהצלחה בקיום השתלמויות, של המבקר והעובד, הביטחון, הרשות בתחומי אכיפת החוק

 . בתחומים האמורים, וסדנאות

 
 :וצג לפי הנושאים הבאיםמ   0211 סיכום הפעילות לשנת

 
 שינויי חקיקה.  1

מול השר וצוותו ומול וועדת הפנים לגבש , עם הלשכה המשפטית, בתחום הגנת חיית הבר אנו פועלים במרץ

 .את הנוסח הסופי של חוק הגנת חית הבר החדש
פ ניהלנו שיתופי פעולה להגעה להסכמות לגבי נוסח חוק הקמת רשות הכיבוי ואמנם "עם משרד הבט

 .בהצלחה רבה
ח וחיות בר "שעיקרה שיפור תנאי אחזקת בע, ח והטמעתה"פעיל באישור חקיקה מכוח חוק צבלקחנו חלק 

תקנות בנושא . גני חיות ודומיהם, חנויות למכירת חיות מחמד, בתי ספר, פינות חי: במקומות שונים כמו
 .מניעת סחר בפרוות ודומיהם עדיין לא אושרו

יג בים תיכון לאור ההצלחה בנושא הדיג במפרץ אילת פ מלא עם אגף הדיג לשינויי חקיקה בתחום הד"שת

 .מחזקת  את ההגנה על מינים נדירים ואחרים בים תיכון
 .עדיין ממשיכה ומתגבשת נוסחה להסכמה על שטחים מוגנים ושטחים מוכרזים

 .השנה המשכנו באכיפת איסור דיג כרשאים ובטאים בהצלחה רבה
    

 ח וחוק הגנת חית הבר"חוק צב. 6

 ח וכן ממשיך הקשר   "כת הגברת המעורבות ושיתוף ארגונים ועמותות להגנת בענמש 
 . ח במשרד"המשטרה הירוקה והממונה על מערך הגנת בע, ח במשרד החקלאות"עם הממונה על חוק צב 

 
 "יהלום"יחידת . 3

 המונה מנהל  " יהלום"הוקמה היחידה לפיקוח ומניעת זיהומים סביבתיים  6223ב      

 . מזכירה+ פקחים  11 +    
 כפי , ח סיכום שנה"יחידה זו עובדת עבור המשרד להגנת הסביבה ואנו מצרפים דו    

 .שהוצג לשר להגנת הסביבה    
 

 
 

 "רם"יחידת . 4

 סיכום . הנותנת שירותי אכיפה לרשות המים" רם"הוקמה יחידת  6212בשנת      
 .הפעילות מצורף     

 
 היתרים .   6

היתרים לטיפול בנזקי חקלאות שעיקרם דילול אוכלוסיית חזירי בר  3222כ   6211הונפקו בשנת כ "סה.  א

 .עורבים ועוד, שועלים, תנים: כמו, או מתפרצים4ומינים שהוגדרו מינים פולשים ו
שעיקרם בתחום הצומח ועולם החי , היתרים לפגיעה בערכי טבע מוגנים לצורך מחקר ומדע 333הונפקו .    ב

 .היתרים  ללוכדי נחשים 181.  ומיעוטם בתחום חיות הבר, מימיהתת 
 .היתרי טיבוע למטבעי ציפורים 122הונפקו כ .    ג

 .היתרים לפחלוץ 12הונפקו כ .   ד
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היתרי  14, היתרי סייטס 182,  היתרי יצוא 11, היתרי יבוא 683  .היתרים לסחר  1166הונפקו השנה .   ה

 .של חיות ברהיתרי אחזקה  668העברה ו 

 
 חקירות ומודיעיןאגף .   5

 :6211להלן נתונים של  אירועי אכיפה שטופלו בשנת 
 334  -תיקי תביעה שהוגשו לבתי משפט 

 62 -תיקים שנסגרו

 15: תיקים משותפים עם משטרת ישראל
 6316 -הודעות קנס  

 638   –אזהרות 
 

 פיקוח ומבצעים אגף .    7

 :תתחומי פעילו 4באגף קיימים  
 מניעת ציד בלתי  חוקי של עובדים זרים.  1 

 מניעת סחר בלתי חוקי.  6 
 פיקוח על החזקת חיות בר  בשביה.  3 

 מודיעין.  4 
 

 (: פועלים זרים)בתחום הציד הלא קונבנציונלי .      1

 
 .תאילנדים מהארץ  4גורשו     -ענישה  

 .ברירות  משפט   32נמסרו  כ                  
 .אזהרות  42נמסרו  כ                  

    

 :בתחום מניעת הסחר הבלתי חוקי.     6
 

 :חיפוש צווי
 הערכה ביצוע לאחר, שונים ממקורות מגיע אשר מודיעיני מיידע בעקבות חיפוש יווצ הרשות מוציאה,  ככלל

 ידיעה בדוחות ומגובה המנומקת חיפוש צו להוצאת בבקשה המשפט לבית הרשות פונה המיידע של ועיבוד
 .יםירלוונט ובמסמכים

 פעולות הרשות מבצעת השונות ביחידותיה אשר ישראל ממשטרת מגיעהמודיעיני  מהחומר נכבד חלק

 הלוואי תוצר. ג"רט את המעסיקים הנושאים את למודעות להביא מנת על לימודיים וסיורים הדרכה,הסברה
 או בר בחיות המשטרה נתקלת עת הרשות לפקחי קריאה, וכן ג"לרט המגיע רב מיידע הנו אלה פעולות של

 .מוגנים טבע ערכי
 

 :וים אוויר נמלי,יבשתיים גבול מעברי

 נערכות הגבול במעברי. לארץ בר חיות מוברחות דרכם מרכזי וצינור קריטית נקודה מהווים הגבול מעברי
 .ל"הבינ לאמנות ובהתאם ייבוא היתרי פ"ע ומיובאים ארצה שנכנסים משלוחים על ביקורות שבשגרה כדבר

 .ג"נתב ומודיעין המכס של המבורך בסיוע נערכות מהביקורות חלק
 .משלוחים של פרטניות בדיקות נערכות נוספות ואינדיקציות היעד,  המשלוח לסוג בהתאם

מספר  של כולל במשקל מסין והגיע אשרוצדפות  םאלמוגי של יםמשלוחשני  השנה ונתפס אשדוד בנמל

 .ל"הבינ לאמנה ובניגוד היתר ללא טונות
 .מחקר לצרכי לטכניון והועבר יםהמשלוח

 
 :זוחלים

 נחשים לוכדי קורס לשנה אחת עורכת ג"רט. הנחשים לוכדי מול שוטפת עבודה בתוכו מרכז הסחר תחום
 לכידת לבצע שיוכלו מנת על ועריות מועצות עובדי, מדבירים נרשמים אליומערבי  גליל ם"מפע בשיתוף

 .ג"מרט שניתן היתרל פי וע מקצועי באופן נחשים

  .השחרור ומקום הלכידה ומקום איזור, שנלכד המין את הכולל שנתי דיווח ג"לרט להעביר מחוייב לוכד כל
 .בהכשות לטיפול נסיוב והכנת מחקר לצורך השנהגם  הועברו של מינים ארסיים פרטים 122 -כ

 :שיר ציפורי
 ציידים של בתפיסתם מושקעים רבים מאמצים. משגשג כלכלי ענף מהווה חוחיות ובעיקר שיר ציפורי לכידת

 של רבות עשרות האישוש בכלוב טופלו השנה. לטבע השבתם עד שניצודו הפרטים באישוש וכן אלה

 .לטבע בחזרה החוחיות מושבות הטיפול בתם.  בהן יומיומי טיפול תוך חוחיות
 :לימודיים וסיורים הדרכות

 לימודיים סיורים שבשגרה כדבר נערכים בפרט ישראל ומשטרת בכלל האכיפה גורמי מחשיפת כחלק
 ינותיעבר בגילויי ודגשים פעלה  ג"רט של העיסוק לתחומי נחשפים במהלכם רלוונטיות משטרה ליחידות

 .הטבע שמירת חיקוקי כנגד
 .הרשות בעבודת מאד עד ומסייעים למצופה ומעבר מעל עצמם מוכיחים אלה סיורים
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 : בתחום החזקת חיות בר בשבייה.   3

קיימים מגעים הדוקים עם ארגון גני החיות . אתרים 322  - כ. מגדלים, גני חיות, פינות חי –ביקורות שוטפות 

 . למתן תנאים הולמים לחיות הבר המוחזקות במקומות אלו, ח"והממונה על חוק צב
ושינוי רב נראה כבר בתחילת הדרך ( פקח ברשות) חדש השנה יצא הממונה לפנסיה ונכנס במקומו עובד

 .בתחום זה
 . בדיקת בקשות ליבוא ויצוא חיות בר

חלקם הקטן נענה בחיוב .  בעיקר במוסדות חינוך. עשרות בקשות. אישור להקמת מתקנים להחזקת חיות בר

 . 6223לאור החמרת הדרישות לאחזקה ראויה והתקנות החדשות שתוקנו ב 
 .פעולה עם נציגות מערכת החינוך  קיים שיתוף

הדנה בבקשות לסחר בחיות בר במטרה למזער את , משולב לחטיבת מדע ואכיפה, ועדת סחר4הפעלת צוות
 (.סיכון אקולוגי ומינים פולשים)הנזק העלול להיגרם לחיות בר מקומיות 

לקראת אישור סופי  כולל הכרה במתקנים שונים, שני מסמכי מדיניות סחר פנים ארצי ואחזקת חיות בר

 .בימים אלו
 (.בעבר היה מפוצל לשני חצאים)ג "אוחד לתקן אחד נושא בדיקת חנויות סחר ומשלוחים בנתב

 
 :בתחום המודיעין. 4

 .מרחבים4איסוף חומר מודיעיני מהמחוזות.   א     
 .הקלדת חומר למסוף בוצע חלקי מאוד.    ב     

 .מבצעיתעיבוד חומר לפני פעילות .     ג     

 .הטמעת עבודת המודיעין מול אנשי השטח.    ד     
 .הגברת ההכנות להקמת מערך מודיעין מול משטרת ישראל אגף חקירות ומודיעין.   ה     

 .הכנת נוהלי הפעלה ותורת מודיעין.    ו 
ן לאור קשיים בהשגת תקציבים להקמת יחידת מודיעי 6216הוקפא תקן רכז מודיעין עד לשנת .   ז

 .ארצית

 
 בטיחות וכיבוי אש , תחום בטחון.   8

 בטחון      
 התקיים קורס מאבטחים לנושאי נשק ברשות ונערכו השתלמויות .  א

 .תייעודיו      
נרכשו אקדחים ונשק ארוך שסופקו לפקחים ומנהלי אתרים לצורכי הגנה עצמית ובטחון ציבור . ב

 .באתרים ממשיכה ההתקשרות עם חברת שמירה לתגבור האבטחה  .המבקרים

אבטחה במשטרה ' על פי דרישת המשטרה ושינויים במבנה האבטחה הארציים בונה הרשות וחט.   ג 
מקווים שהעבודה תסתיים   .דמות המאבטח הרשותי בזיקה לשטחים הפתוחים ואתרים קולטי קהל

 .6216לדרך חדשה במחצית  ונצא 6216במחצית 
 

 בטיחות

 .התקיימו סיורי בטיחות במסלולי טיול ואתרי הרשות לאיתור מפגעים
 .שופרו מערכות שבילים קיימות  ונבדקו מתקני עזר

 . פקחים ומנהלי אתרים, התקיימו השתלמויות למדריכי הרשות
 .הופקה חוברת נוהלים לתחומים האמורים

ילויות בטיחותיות בתחומי העשייה לרענון שבו כל הרשות מתכנסת לפע" חודש בטיחות"הוטמע ברשות 

 .ושינון נהלי הבטיחות
 .בשיתוף משרד הפנים, הופק סקר בטיחות מתרחצים בשמורות עם זיקה לים ובריכות שכשוך וגבי מים

    
 ניעה וכיבוי שריפותמ

 .ל"הכיבוי הארצית וקק' נערכה השתלמות ארצית ובוצעו תרגילים משותפים עם יח
 .גרורי כיבוי חדשים וחודשו גרורים ישניםנרכשו עשרות 

 .הוטמעו עזרים מיוחדים המסייעים בכיבוי אש

  .פ עם המשטרה למניעה ואיתור הצתות ממניעים לאומיים"הודק השת
עקב תנאי מזג  143ל  144והוקדמה ההכרזה על תחילת העונה מה " עונת הבערות"התקיים חודש הכנה ל

 .האוויר
 .ג"הגדולה בכרמל ושופרו מערכי המיגון האישי של הפקחים ועובדי הרטהופקו לקחים מהשריפה 

 .כן הוכנסו ציודים ואמצעים מיוחדים

 .פ מלא עם נציבות הכבאות וחיל האוויר בהקמת טייסת הכיבוי הראשונה"אנו בשת
 

 מינהל וכספיםחטיבת 

 . חשבונאיים ותקציביים החטיבה התמקדה בתכנון תקציבי הרשות ותוכניות העבודה השנתיות מעקב ובקרה

בקרה ,  הטמיעה החטיבה בעזרת  ממוני תקציב ובקרה בחטיבות ובמחוזות את בקרת הרכש 6211בשנת 

 .הטמעת נהלי התקשרויות וביזור סמכויות ליחידות, תקציבית 
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ביצוע בדיקה ושיפור מערך הרכישות מתוך כוונה , איפיון התקשרויות וספקים החטיבה מטפלת בהליכי 

 . מכרזים וחוזים, דגש מיוחד לנהלי התקשרויות, " יתרון לגודל"לנצל 

.. מיקוט, הסבות, איפיון - ERP -לקליטת מערכת מיחשוב חדשה אירגונית 6211החטיבה נערכה בשנת 
 ( .ותקציבים, כספים, רכש)לצורך יישום תוכנית האב למחיחשוב 

 
 

 בת קהל וקהילהחטי

 
 6211גורמים שוברי תכנון 

  ע וההיתרים מונעים את השימוש "חוסר בהירות לגבי התב –מגבלות השימוש באתרים
 ...הופעת טבע , שישי שקיעה, המתוכנן באתרים וביטול אירועים

  ם מול "מדיניות לא ברורה מונעת את גיוס התקציבים ויזום השתפי –חסויות וקדום מכירות

 גורמים מסחריים ועסקיים  
 גורם מפריע בתהליך הפיתוח ובקשר עם , מחאת ארגוני התיירות להטמעת הרכבת בבית שאן

 עולם התיירות
 ם הנדרשים ועודעיכוב בביצוע הפיתוח בתכנית תרבות נופש ופנאי בגלל העדר באישורי... 

 
  6211גורמים משפיעים 

 אי רגיעה אזורית וחוסר יציבות ביחסים עם הפלסטינאים כגורם מרכזי   –בטחוני -מצב מדיני

 ( הפנים והנכנסת)לחשש לירידה בתיירות 
 חרף תחושת סיום המשבר הכלכלי הגלובלי עיכובים בשיפור בתנועת התיירות   -מצב כלכלי 

  חורף מאוחר ואביב קצר מאד פגעו בתנועת המבקרים הישראלים  –מזג אויר 
  השיפורים הטכנולוגים מגבירים את יכולת ניהול המבקרים ושמירת הקשר  –טכנולוגיה

 וההגעה לקהלי היעד השונים 

  מגביר את הרצון של חברות עסקיות לקשר עם " מדד מעלה"פיתוח  –גלובליזציה ירוקה
 הרשות

 מיסוד מערך התוכניות החינוכיות מול קהילות שכנות תוך שכלול  –ינוך הסביבתי מגמות בח
 אופן ומקורות התקציב 

 
 

 
 

 
 (באלפים )  6211דצמבר  –מספרי מבקרים ינואר 

 

 

 שינוי  'שינוי מס 1-1646212 1-164611 
 % -ב

  -4  -365  8,462  8,122  מבקרים

  -6  46-  6,433  6,333  תיירים
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  -4.6  -324  5,211  6,727  ישראלים

 

 
  6211האתרים המבוקרים ביותר בשנת 

 
  751,463             –מצדה 

 558,628               –קיסריה 

   684,263           –בניאס 
  454,424          -עין גדי 

  373,826           -קומראן 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  בקרב מבקרים באתרי הרשות בחול המועד פסחמחקר מעקב שביעות רצון 
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  6211לקחים  משנת 

 פערים באופני הניהול של האתרים פוגעים בתדמית הרשות        •

 חוסר התיאום מקשה על מימוש תכניות העבודה   •

 ק פוגע במקצועיות העובדים"פיזור ההכשרות בתחומי ק   •

 . הייעוד בתחום זה על מימוש ת מקשה"חוסר באנשי מקצוע בתחום החינוך במחו   •

 .הטווח משפרת איכותן-בקרה מרכזית על תוכניות החינוך ארוכות  •

 פגיעה בביצוע האירועים כתוצאה מאי הסדרת השימושים   •

 אי עמידה ביעד החסויות עקב חוסר במדיניות ברורה    •

 שדרוג מערך המכירות הביא ליעילות המועדון ומוקד ההזמנות   •

 יא למימוש הפוטנציאל של מרכזי השירותתקציב יעודי מב  •

 חשש לפגיעה ביעילות השיווקית ללא אימוץ המדיות החדשות     •

 ק "נדרשת התאמת תקציבים לצרכים ולמגמות בנושאי ק  •

 הגידול בפעילות הלילה ובחניונים מחייב היערכות מתאימה    •

 
 6211מסקנות משנת 

 מיסוד תפיסת הרשת תוך שמירת ייחודיות האתרים •

 קביעת מדיניות ארגונית והקמת מנגנון לשיתופי פעולה וחסויות •

 התאמת פעולות החטיבה והרשות  למדיות החדשות  •

 דיון הליבה  , מיסוד פעילות הלילה באתרים ובשטחים הפתוחים •

 הכנת תכנית לניהול קהל המטיילים בגנים ובשמורות שלא בתשלום  •

 תרבות נופש ופנאי מינוף ומיסוד מערך חניוני הלילה כחלק מתכנית •

 על מנת לממש ייעודן , ת"בחינת חלופות למבנה הארגוני של המחו •

 . החינוכי •

 הכנת תוכנית מאוחדת להכשרה המקצועית של עובדי קהל וקהילה  •

 יישום הפיילוט וביצוע התכנית לניהול ובקרת המבקרים באתרים  •

 קביעת מדדי איכות לרמות חווית הביקור והשירות  •

 המחוזות  והאתרים , הטמעת תורת ההפעלה בעבודת החטיבה •

 
 

 0211–אגף מבקרים 
הורחבה רשת מרכזי השירות באתרים השונים במטרה לשפר  6211בשנת  – מרכזי השירות .1

את השירות למבקרים והגברת תחושת התמורה למבקרים והן במטרה ליצור הכנסות 

 .משלימות לרשות 
 .ות היה התאמת מוצרים לאתרים השונים הדגש מעבר להרחבת מספר הנקוד

 .שופר המיגון של מספר נקודות מכירה , נערכו הכשרות לאנשי המכירות 
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התאפיינה בעיקר בנושא שידרוג חניוני הלילה  6211שנת  – (חניוני הלילה)תרבות נופש ופנאי  .6

ת מים הוספ, תוך הוספת אמצעים המעלים את רמת השירות כגון שיפוץ שירותים ומקלחות 
 .ציוד נוסף לחניונים כגון מזרונים ועוד , חמים בחניונים 

 יציאה לקמפיין רדיו ואינטרנט   6211תוכנית השיווק יצאה אל הדרך ובקיץ 
 .בנוסף החל מיסוד המעקב אחר נתוני הלנים בחניונים 

 

בדיקה שוטפת של שביעות הרצון המבקרים באתרי הרשות בעיקר בעונות  – סקרי מבקרים .3
 .קיץ וסוכות , יא פסח הש

כאשר המטרה היא שמירה על  – 12מתוך  3גם השנה התוצאות עומדות על שביעות רצון של 
 .כך 

. הסתיימה עבודה מאומצת ומקיפה של תהליך כתיבת מערכי אפיון האתרים – איפיון אתרים .4

ת האתר כחלק מתיק האתר לצורך קביעת 4האפיון ככלי עבודה בסיסי ומרכזי של מנהל
ממצאים אקולוגיים וארכיאולוגים )תוכנית העבודה תוך הגדרת הייחודיות בכל אתר ואתר 

 ..(ועוד
 

המבקרים באתרי הרשות ' לאור מגמת העלייה במס - ניהול המבקרים בגנים ובשמורות .6
והעומסים המתפתחים במיוחד בעונות השיא האגף נמצא בראשיתו של תהליך תכנון 

י אימוץ מודלים מהעולם הרחב ושימוש "וקביעת אסטרטגיה לניהול הביקור באתרים ע

גוע בבתי בטכנולוגיה שתביא ליכולות ויסות בתנועת המבקרים ומניעת עומסים העלולים לפ
 .הגידול ובערכי הטבע והמורשת שבגנים ובשמורות

פיילוט ראשון לניהול מבקרים בשטחים פתוחים כאשר צפי התוצאות   6211החל השנת 
 . 6216ראשוניות יהיה לקראת סוף 

 . טיפול בפניות הציבור בתחום קליטת מבקרים הפך לחלק מרכזי בעבודת האגף   .5

 .ישנה עליה חדה במספר הפניות בבקשות להנחות בכניסות לאתרים ויציבות בתלונות     
 

 0211אגף חינוך והדרכה 
 

 :0211 -י האגף ב"הנושאים המרכזיים שקודמו ע
 

בהמשך לעבודת צוות , בתחום החינוך מסמך עקרונות דידקטייםהשלמת הכתיבה של  .1

 . 6212 -החשיבה ב
 .של אגף החינוך עלהתורת ההפהשלמת הכתיבה של  .6

 .ברשות למדריכים חדשים הכשרהבניית תוכנית  .3
 (.'תו תקן')להדרכה במערכת החינוך , קורסי הסמכה למורי דרךהמשך ביצוע  .4

תוך הטמעת לקחים משנים קודמות בתוכנית , קורס הכשרה למדריכים צעיריםביצוע  .6

 . הקורס
  .ות הדרכה/פורום מקצועי לרכזיהקמת  .5

 .י מנהלת תחום חינוך"ע הטווח -ארוכותהתחלה של רגולציה על התוכניות החינוכיות  .7
בדגש על פיתוח תוכן במשרעת רחבה , ל"מכרז ההדרכות לצההרחבת הפעילות במסגרת  .8

 . של נושאים

 . ת"ותחילת הטמעתו במחו, ן"בשיתוף אגף משא, נוהל מדריכיםהשלמת הכתיבה של  .3
ממשקי מנת לקדם  -על, ת"ם מנהלי מרחבים ומנהלי מחוקיום מפגשי עבודה משותפים ע .12

 . ברמת המרחב מתואמים ורחבים יותרעבודה 
בתיאום עם משרד , ג"של רטלצוותי החינוך הבוגרים (  'תו תקן')היתרי הדרכה  השלמת .11

 . החינוך
 

 (:ת"מחו)מרכזי החינוך וההסברה 

 .בכל רחבי הארץ, רחביםבמסגרת המ, (מרכזי חינוך והסברה)ת "מחו 16ג פועלים "ברט
 

 :ת"עיקרי הפעילות במחו
עם קהילות השוכנות בסמוך לשמורות וגנים , טווח -תוכניות חינוך ארוכותהפעלת עשרות  .1

, התוכניות מתבצעות בקרב יהודים. 'מקום -חינוך מבוסס'י הגישה של "עפ, או בתוכם

. ס יסודיים וחטיבות ביניים"בדגש על תלמידי בתי, בדואים וערבים מוסלמים ונוצרים, דרוזים
תוכנית שקמה באגן נחל , לאורך החוף' ידיד החולות, 'בצפון' פורשים כנף': הבולטות שבהן

בקרב ' אמץ כיתה, 'קוזתוכניות חינוכיות במימון רשויות ני, בדרום' רותם המדבר, 'שקמה
 .  אקונומי נמוך בכל רחבי הארץ ועוד -אוכלוסיות ממעמד סוציו

 . בשמורות טבע ובגנים הלאומיים הדרכת משפחות ומבוגרים .2
יום ', 'יום הסלמנדרה': ביניהם, בגנים ובשמורות הדרכות באירועי שמירת טבע ייעודיים .3

 . ים ועוד -רור צבונישח', יום העטלף', 'יום הצפרדע', 'הנשר הבינלאומי
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 . במסגרת מכרז ההדרכות לצבא, ל"ימי הדרכה ליחידות צה 1,522ביצוע מעל  .4

 .במרכזי החקר באפק ובעין אפק, יסודיים -ס על"לתלמידי בתי הנחיית פעילות חקר .5

במרכזי ,  בגני ילדים, במועדוניות, בקהילה של המדריכים הצעירים פעילות בהתנדבות .6
 .סים"קליטה ובמתנ

, ס"בסיורי יום לבתי  6,361, טווח -בתוכניות חינוך ארוכות 6,658 :ימי הדרכה 10,311ביצוע  .7
לחיילי  1,465, למבוגרים ומשפחות 3,636, ('ח"כוכבי של'ו ' נודדים')יומיים  -בטיולים רב 456

 .  בהתנדבות בקהילה 866 -בתחנות מידע ובאירועי שמירת טבע ו 833, ל"צה

 
 0211אגף שיווק 

 
המיתוג . המשך הטמעת  המיתוג בסיוע צוותים מקצועיים כולל משרד פרסום מוביל – מיתוג .1

, ארצי –כולל הגדרת הדמות המובילה , הביקור בגנים ובשמורות –כלל אפיון המוצר הרשותי 

 מהלך שהוכיח את עצמו בהצלחה רבה מאוד
המזוהים עם הרשות , אב אלף בתי 62 -ביסוס המועדון הקיים והרחבתו לכ – מועדון המינויים .6

 ומטרותיה כולל השתתפות בפעילות קבועה שמארגנת הרשות
במטרה להגברת הביקושים והגברת חווית הביקור של המבקרים באתרי  – שיפור המוצר .3

, הפעלות הציבור ועוד, המחזות , מיסדנו מערך של פעילות באתרים כולל הדרכות, הרשות
 דבר שהוכיח את עצמו

לאור הירידה בהיקפי התיירות הנכנסת  בשנה זו הרשות הפנתה את עיקר  – תיירות הפנים .4

ופילוח מגזרי שכללו קמפיינים , סדרת פעולות שיווקיות.  משאביה השיווקיים לקהל הישראלי
 .בלבד 4%במדיה שיתופי תוכן ושיפור המוצר הביאה לצמצום הירידה במספרי המבקרים ל 

ובמקביל , ינטרנט המעודכן על בסיס יום יומיהרשות מחזיקה אתר א – אתר האינטרנט .6
ויביא למאות אלפי  6216מקימה פורטל אינטרנט מתקדם ואיכותי שיעלה לאוויר במהלך 

 . ומיליוני כניסות בכל שנה

הכנת תכנים מותאמים למדיה הדיגיטלית לרבות צילום סרטונים  –כניסה לניו מדיה  .5
דפי פייסבוק ליחידות הרשות השונות פתיחת , (אינטרנט ניידים מתקדמים)המותאמים 

 .וטוויטר, ותפעולם על בסיס קבוע
 

 
 

 
 

 

 

 מחוזות הרשות
 

 מחוז הצפון
 

 סגן מנהל מחוז
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 נזקי חקלאות 

 :דגשים 

 . הוכנס פקח נזקי חקלאות, התמקדות בעמק המעיינות –היתרי צייד לטיפול במחלת הכלבת בצפון  .1
 .תנים 1246דילול  –י קבלנים "התפרצות  תנים בדרום רמת הגולן המשך טיפול בעיקר ע .6

טריפות  31, טריפות זאבים במרכז הגולן 118, טריפות זאבים במשקי בקר בדרום רמת הגולן 65 .3
 .גליל תחתון 34, גליל עליון 51, בצפון הגולן

 .גליל תחתון 13, גליל עליון 14, בגולן 65 –טריפות זאבים במשקי צאן  .4

 .גליל 16, גולן 74 -טריפות תנים במשק האדם   .6
 (.כלבת )ח "מקרי מחלות בע 32 .5

 .מקרי הרעלות 15 .7
 בטיחות 

 .מקרי מוות  6, אירועים פליליים 13כ "סה

 .בוצעו כריתות בטיחות .1
 .הושלם שילוט בטיחות בשטחים הפתוחים .6

 .המשך חיסון העובדים למחלת הכלבת .3
 ביטחון 

 .    גליל עליון 66, כרמל 3, גליל תחתון 3, גולן 75: לפי חלוקה, מקרי חילוצים 112 .1
 . קטעי הליכה 72שבילי הליכה מאושרים המכילים  63 -נבדקו כ .6

 .משושים, יהודיה, טופלו ליקויים ארבל .3

 .התבצעו השתלמויות ביטחון ובטיחות לפקחים ולמנהלי אתרים .4
 . פסח ובין הזמנים, סוכות -תחנות מידע  -התארגנות מיוחדת   .6

 .י מיקי גולן"בוצעו בדיקות מתקנים לפני העונה ע .5
 שריפות 

 . כרמל – 15, ת"ג - 31, ע"ג – 7, גולן –33: שריפות לפי חלוקה 87 •

 .הוספו מכשירי קשר אווירי, שודרגו עגלות כיבוי אש, נעשו רכישות ותרגולים לפני העונה •

 :נפרצו ושודרגו דרכי אש •

 .יער מסעדה, בניאס, דיהיהו –גולן 

 .נחל כזיב, נחל עמוד, הר מירון –ע "ג
 . שמירה על הקיים –כרמל 

 . ל"י מסוק מתקציב צה"ריסוס פסי אש מהאוויר במרכז הגולן ע •

 . התקיימו פגישות עם איגודי ערים לכיבוי אש בכל המחוז •

 
 .תלונות ציבור 663  -טופלו כ – תלונות ציבור

 
 אקולוגיה

 

 .יונתן הררי, אלון רייכמן, יפעת ארצי, חוה גולדשטיין, טליה אורון, יפתח סיני, בסיוע בן רוזנברג דידי קפלן 
 

 נושא מרכזי

 

 פירוט

   סקרים . 1

 ומחקרים   
 

  6211בשנת  סקר קינון נשרים

נשרים במחוז צפון  56נספרו . 6211ספירה ארצית של נשרים ודורסים נערכה בפברואר 
 .מגמת הירידה ממשיכה. 6227-ב 144-ו 6228-ב 35, 6223-ב 33 ,6212 -ב 53לעומת 

מגמת הירידה במספר הנשרים הנספרים בלינה ובמספר הזוגות המקננים . זוגות 16קיננו 

כדוגמא לכלל האוכלוסייה עקב היותה גמלא מושבת הלינה והקינון )במצוקי גמלא 
 18-ל, 6228-ב 63-ל, 6227-ב 36-ל, 6225-זוגות מקננים ב 46-מ: נמשכת( הגדולה בארץ

אחרי הספירה , חלקם התחילו באיחור רב, זוגות 16קיננו  6211 -ב. 6212-ב 4-ל, 6223-ב
 .התחיל שחרור נשרים שבקעו בשבי. קינים פעילים של נשרים 3בכרמל ניצפו . הארצית

 :  ספירת צבאים

 .  6228 -ב   134 -ו 6223 -צבאים ב 133,  6212 -ב 661לעומת   638 :  גולן
  .   6212 -ב 533  -ו 6211 -ב 876צבאים לעומת  316  : יששכר

 . 6228 -ב  33-ו 6223 -ב 72,  6212 -צבאים ב 73לעומת  51 :רכס נפתלי

 . 6212 -ב 663 -ו 6211-ב 361צבאים לעומת  438: גלבוע 
   6212 -ב 73צבאים לעומת  36 : נחל עמוד תחתון

עת , 6212ניטור החל בשנת (: ט הרחבה סלע עכברה"ש, ט אם החיטה"ש)טרשי עמיעד 
 .שיטת הספירה טרם גובשה שם סופית. 6211 -נספרו ב  56ואילו רק , צבאים 122נספרו 

 .6223ב  62, 6212ב  52,  6211 -ב 63צבאים לעומת  67דרום כרמל נספרו 
הטורפים הם הגורם המכריע בירידת  .הואטה בגולןת הירידה מגמ נראה כי 

תנים בדרום הגולן וכמאות בודדות במרכז  1246בוצעה פעולה של דילול   .האוכלוסייה

 -ברמות יששכר יש לייחס את העלייה בהתאוששות ממחלת הפה והטלפיים מ. הגולן
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, עמוד)ים לספירה בגליל מזרחי עליון מוסדו מספר חתכ. שפגעה קשות בצבאים, 6228
 136 -ל 661 -אוכלוסייה שהייתה מבוססת בין הדישון והדלתון הראתה ירידה מ(. קציון

אך נתפסה קבוצת , מספר הטורפים לא עלה שם. 6211לאביב  6212צבאים מאביב  
 .ציידים שככל הנראה צדו כמות גדולה של צבאים באיזור זה

( מסלול אחד)בגליל עליון , (שישה מסלולים)נערכו ספירות מדגמיות בגולן : תנים

למרות הדילול הנרחב . הספירות נערכו באביב ובסתיו(. שלוש מסלולים)ובגליל תחתון 
. עדיין לא ניכרת ירידה משמעותית באוכלוסיית התנים בגולן, ופרויקט הסניטציה בגולן

, נים יש לשפר את מצב הסניטציה במרכזי מזוןעל מנת להקטין את אוכלוסיית הת

 . ברפתות ובלולים
למניעת  A ,B ,Cי אזורי דילול "ובגליל  וביצוע ממשק עפ, ניטור בגולןנמשך : זאבים

חלה עליה בכמות טריפות הזאבים במשק האדם בגולן למרות הירידה  6211-ב. טריפות
ורה בפרויקט הסניטציה יתכן שהעליה בטריפות קש. במספר להקות הזאבים באזור

בגליל העליון הייתה עליה בכמות הטריפות וברמת פעילות הזאבים . שמבוצע בגולן
במקביל לשיפור ברמת הסניטציה יש להשקיע בשיפור באמצעי המיגון על מנת . באזור

זאבים במטרה לצמצם נזקי  53נורו  6212-ב.  להקטין את טריפות הזאבים במשק האדם

 16זאבים ונערך מעקב אחר  5נלכדו ומושדרו . בגליל 62-גולן וב 43מהם , חקלאות
 .פרטים

 : סקר לוטרות

עלייה ברמת הפעילות בעמק החולה ויציבות . ט"מתבצע מדי שנה בשיתוף עם החלה
בשמורת החולה מתקיים תיעוד יציב ומשמעותי של לוטרות ; בפעילות בשמורת החולה

, וניכרת פעילות של רבה,  דן-צלמות בתלבוצע סקר גללים וסקר מ. במצלמות חישה
 .חלקה אף ביום

לא התבצע . נמשך ניסוי דילול ביער מסעדה: ויער אורן ירושלים אלונים חורשדילול 

ש על ידי בעל "בשמורת מצד אבירים מתבצע דילול חורש ר. דילול ממשקי בהר מירון
אין מעקב ניטור , רצוןהתוצאות נראות משביעות , זיכיון משפטי לנושא מתושבי פסוטה

. שנתית-י תוכנית רב"מתבצע דילול אורנים בכרמל עפ. כי השמורה טרם הוכרזה
במטרה , י האוניברסיטה העברית"הסתיים מחקר לאיפיון גנטי של אורן ירושלים טבעי ע

 .לבודד ולאושש אוכלוסיות טבעיות שנותרו בכרמל

החל ביצוע . מלקחי השריפה בכרמלכחלק , הוכנה תוכנית לקווי חייץ סמוך ליישובים
 .בכרמל

 .מחקר אירוס הגלבוע בהר ברקן והר מלכישוע בנוסף חתכים בארבעה אזורים
 .סקר רצועית גליל בהר שכניה

 .האבקה ובדיקת ממשק סירה קוצנית בשמורת אירוס נצרתי

 .חתך אירוסים בשמורת אירוס נצרתי
 .סקר צומח בחופי כינרת מערבי בשמורות וגנים

 סקר צמחים נדירים בבקעת בית נטופה
 .סקר סחלבי ביצות בכרי נעמן

 .ארבל, רפאל, נחל הקיבוצים, נחל יפתחאל, סקרי צמחים בנחל עדשים
 .ניטור צומח חלקות רעייה עין אפק

 .סקרי צמחים נדירים אצל שני פקחים

 . סקר מכרסמים בנחל חגל
 .סקר לטאה ירוקה בהר עצמון

 .תיים בבקעת בית נטופהפילוט מיפוי זנים מסור
 .סקר רכיכות בשמורות הנעמן

 .סיום מחקר תחזוקת נחלים בנחל עוז ובנעמן

 

 :ניטור עופות להקנים

 .וכללה את כל אתרי הלינה בארץ,  114413-הספירה הארצית התקיימה ב: קורמורן גדול
ייה השנה גודל האוכלוס .אתרי לינה 18 -קורמורנים גדולים ב 14,255כ נספרו "סה

קורמורנים  6,322 -מספר הנמוך בכ, החורפת הנמוך ביותר מאז החלו הספירות הארציות

 .שנים אחרונות 5-מהממוצע ב
שמורת החולה וכפר , האון, גינוסר)מושבות  4-קינים ב 47 -כ כ"סה: קורמורן גמד

 . סומנו בטבעות פלסטיקבות בכנרת גוזלים ממוש 61(. מסריק
י "עונת העגורים נוהלה ע. 11-6212עגורים בעונת  33,222-כבעמק החולה חרפו : עגורים

עברה כמעט ללא נזקי עגורים ועם נוכחות מועטה של שומרים , הפרוייקטור אלי גלילי

 .בשטח( והפרעה)
ממשק . 6211 שקנאים חלפו דרך עמק החולה דרומה בנדידת סתיו 228,46: שקנאים

כולל עמק בית , ריכוזי המדגים בארץ קרבת כלהשקנאים התקיים באיכלוס דגים עבור 
בשלוש השנים  162, 121, 67לעומת , שקנאים פגועים תועדו במהלך העונה 128. שאן

 .הקודמות
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   סקרים     
 ומחקרים   

 

 .צומח זוחלים ויונקים גדולים : סקר הר יבנאל והר הקוץ

יש כנראה . נעשה חלקית, 6211 -ב. לשנה נעשית בחתכים קבועים אחת: ספירת חוגלות

 .עלייה בגליל מערבי

 של 90- ה שנות מאמצע ג"ט ורט"י החלה"ישראל ע בצפון מתבצע : עטלפים סקר
 בתקופת הצפון ובעמקי בגולן,בגליל קבועים באתרים דיגום כוללים והם 62 -המאה ה

 פרישה .השונות השנים בין פעילותם של השוואה בכדי שתתאפשר ,קבועה שנה
 השונים הגידול בבתי העטלפים מיני מגוון תמונה על קבלת מאפשרת זו גיאוגרפית

 קבועים משכן מאתרי עטלפים של הגחת דיגום מבוצע אלה סקרים במהלך .זה במרחב

 לאימות עטלפים לכידת ובמקביל מבוצעת ,עטלפים גלאי באמצעות מזון שיחור ואתרי
 של יום ספירות וכן בגלאים להפרידם ניתן לא אשר המינים זיהוי

 כבסיס פעילותם לדפוס המותאמת ,חרקים ארצית לעטלפי ניטור תכנית הוכנה 
 (משכן ואתרי מזון שיחור )במרחב ודפוסי השימוש מאחר .עתידיות ממשק להחלטות

 .גיאוגרפי מרחב השיטות לכל התאמת נדרשת ,והעונות האזורים בין שונים
עמית  י"עמכרסמים רכס בשנית , בגולן ובבטיחה יותדגים וחסרי חול: סקרים בגולן

סקר חסרי חוליות , סקר סלמנדרות בתל דן, דבורה שיצר י"עצומח רכס בשנית  , דולב

 .דן מלקינסוןי "עסקר חזירים יהודיה , שריג גפני י"עבדגש מדוזת מים מתוקים בזויתן 
 

 :ניטור ואיסוף מידע

 .ונערך ניתוח בסיסי והצגה של התפוקותמחשבי כף יד הוכנסו לכל המרחבים 
וכן ספירה וסקרי צבאים  72נערך ניטור מסודר של מעברי רצף בכביש שש ובכביש 

 .לפני ואחרי פתיחת המעבר 72מדרום ומצפון לכביש 

השבה . 6

  ואישוש 

 מינים    

 : יחמור פרסי 

נקבות בשנה  61-פרטים ומייצר כ 122-המונה כ, גרעין  הרביה המרכזי בחי בר כרמל

 .לשיחרור לטבע
שוחררו לטבע  ממכלאת  6211ועד סוף  1335מתחילת הפרויקט בכזיב ב : בנחל כזיב

מידע על גורל המשוחררים קיים רק לגבי . זכרים 162נקבות ו  131האיקלום בנחל כזיב 
המעקב נעשה על ידי עובד . הנקבות כי כולן נושאות קולרים עם משדרי טלמטריה

 11יחמורות מתוך  6נטרפו  6211בשנת (. תים זה גם במסגרת מחקר אקדמילע)ייעודי 

ריבוי כלבים משוטטים וכנראה גם : הגורמים המשוערים. בדומה לאשתקד, ששוחררו
גידור מאפשר  -תוספת גידור בקר ומטעים בשטחים הגובלים בשמורה ; זאבים בשמורה

צולמו , התוצאות מצוינות, מותנמשך ניטור יחמורים במצל. לטורפים לחץ טריפה מוגבר
יש , צעירים-ויחס בוגרים, יעשרות סרטונים עם יחמורים המאפשרים זיהוי אינדיבידואל

היחמורים התפשטו מערבה עד . לערוך תוכנית ניטור מסודרת בטכנולוגיית הצילום

 .ומזרחה עד נטועה 83דרומה מעבר לכביש , צפונה עד הגבול, החוף
מידול אתרי השבה נוספים סוכם על איתור נוסף למכלאה לאחר ניתוח ו: הר סאסא

 .ולהשבת יחמורים בהר סאסא
 .קושי טכני בניהול ממשק דילול האוכלוסייה; זכרים 12מהם , פרטים 64: שמורת החולה

 .קושי טכני בניהול ממשק דילול האוכלוסייה; פרטים 52 -כ: חורשת טל

 :בר כרמל-חי
. לעיט הניצי ובזי צוקים הבכלל זה גרעין רביי, דורסיםמתקיימת פעילות בנושא עידוד 

אומנות לגוזלי נשרים שבקעו מביצים , הצלחה ברביית רחם, עם הצלחה בדגירה בשבי
 . שהוצאו מגרעין הרבייה בשבי וממושבת הקינון בגמלא

הצבאים , ישירות מהחי בר לכרמל" רך"מתחיל פרוייקט שיחרור צבאים בשחרור 

 .תנועתם והצלחת השחרורימושדרו ותנוטר 
עקב , מקום משכנו היחיד של מין אנדמי זה, איום על יציבות עין נור: סומית הגליל

לא התחיל ניטור ,  המשך הקמת גרעין רבייה בגן התנכי בירושלים. קידוחים במעלה
 .המפשר ירידה בטיחותית למערה, בוצע קורס עבודה בגובה, עקב סוגיות בטיחות

 : נשרים וסניטציה

. גמלא ובנחל עמוד, הר אליעזר, כרמל, כוכב הירדן, ברמות מנשה: תחנות האכלה
ובאחו ( מרכז הגולן4צפון)בתל פארס  –הוקמו שתי תחנות נוספות בגולן  6212במהלך 

בתחנת ההאכלה בגמלא . שם נצפתה כבר פעילות נשרים, (מרכז הגולן4דרום)חיספייה 
, מיזם הסניטציה .  הוקמה תחנה נוספת בצפון הגולן 6211 -ב. נצפתה פעילות ערה

שתפקידו פינוי פגרים , ובנוי על פקח סניטציה 6211 -המשיך ב 6212שהחל בסוף 

 -ו  פגרים 442הועברו לתחנת ההאכלה  6211 -ב. מהשטח והעברתם לתחנות ההאכלה
 . טבעפגרים נוספים פונו מהשטח במסגרת פעילות משולבת עם קרן נזקי  634

אותר מיקום לתחנה נוספת באזור ; בתחנה בהר אליעזר הספקת המזון אינה רציפה
 . הסמוך לסלע עכברה בו נצפו נשרים בלינה

 . וברמת מנשה הנחת המזון אינה רציפה( כחל)בתחנות ההאכלה בנחל עמוד 
בר כרמל פועלת באופן רצוף ויש בה נוכחות יומיומית של נשרים -תחנת ההאכלה בחי

 .  ודורסים אחרים
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ממשק .  3
 וניטור

תוכניות לשמורות טבע  66, לשמורות וגנים תוכניות ממשק 73לכלל גמר עד עתה הגיעו 
  .ולגנים לאומיים בהכנה

, הר קוץ, (צרקס' חר)שמורת האלון , אלונה –הר חורשן : 6211 -תוכניות שהסתיימו ב
 . שמורות כורכריות חוף הכרמל

רכס : ט"ש 4, רצף גליל מערבי, קלעת נמרוד, עין תינה:  הסתיימו אך טרם אושרו

אחו -עין גונן: ט"ש 6, רצף מעינות עמק החולה, בריכת מנור-נחל בצת-תל אדר-הסולם
 (שרך עליון)כם נחל או, עין אווזים-עין תאו-עין בדולח-גונן

 .שער עמקים, ברייקה, גילבוע, הר סאסא, נחל חילזון, נחל שניר: בתהליך הכנה
 

גליל , 16 -כרמל. 66 -כ -גולן ( הסכמי רעייה בשמורות טבע וגנים לאומיים  36 -כחודשו 

-עדרים לא  66נערך הסכם לרעייה עונתית עם (. 18 -גליל תחתון,  62 -כ -עליון
עדיין ישנם עשרות עדרים לא מוסדרים בגולן ובגליל  .י"בשיתוף עם ממ, מוסדרים

  .מרכזי

 :עופות להקנים
אגף הדייג בתום י "בוצע ע, ג אישרה פיילוט להטרדת קורמורנים גדולים מהכנרת"רט

 .העונה עם תוצאות לא ברורות
לא ניתנו . ג וכלל איכלוס דגים בכל אזורי הקונפליקט"י רט"ממשק שקנאים נוהל ע

 .אך בכל האזורים נמצאו שקנאים ירויים, היתרי גירוש בירי חי

 -יצא דוח חלקי ב(. יאיר אור)בוצעה עבודת שדה וספרות : סקר מינים נדירים בגולן
 .6216 -שלמהה. 6211

 : שושן צחור
הועתקו  6211בשנת . י דילול החורש"ע, נמשך יישום מחקר לאישוש האוכלוסייה בכרמל

 .שושנים לשיקום עבודות העפר של מנהרת הכרמל צפון

מלווים בניסוי רעייה , המשך ניטור פינוי אשל ופרקינסוניה בבטיחה : מינים פולשים
 .המבוקר עם ניטור המים באיזור הרעיי

 חסת המים בנעמן. טיפול בטיונית  החולות ובצלקנית בשפך הנעמן ובחוף הבונים

 .נחל עמוד תחתון, כורזים, טיפול במינים פולשים בציפורי
 .ניטור הטיפול באקליפטוסים נחל תבור

טיפול רציף , כורזים, ציפורי, שפך הנעמן, נחל תבור: טיפול במינים פולשים באתרים
, בשיטה כחלחלה וטיונית החולות בחוף ראש הנקרה ובאכזיב (שנה שישית)ומתמשך 

 .כולל ניטור צומח בשתי חלקות מעקב לאחר הטיפול
 :שריפות

 -נקלטו ב. אך המידע אינו שלם, ג "הטמעת מאגר מידע של שריפות במערכת הממ

 42 -בגליל עליון, 58 -מהם במרחב כרמל, שריפות 162 -כ 6211
 ניטור עופות: שריפה גמלא

 . שנתית 6הכנת תוכניות ממשק השטח השרוף ותוכנית דילול : שריפה כרמל

לא אושר , סיום תוכניות בגליל מערבי ורשות ניקוז ירדן דרומי: רגישות נחלים לניקוז
י מתכונת "לא הצלחנו להביא לידי גמר תוכניות לרגישות נחלים לניקוז עפ. סופית

תוכניות רגישות לניקוז באגן הקישון ( יוןירדן על)רשות ניקוז כנרת : שנבנתה במחוז
 .נמצאות בעבודה

 "נהרא ופשטיה"הושלמה תוכנית חברת : ממשק מים בגולן

בהכנה תוכנית באגן נחל , הושלמה תוכנית אב ברמות מנשה: הוצאת שקתות מהנחלים
 .DHVי "הושלמה תוכנית בנחל תבור ובשמורת יהודיה ע. תנינים

. ת מי עין לשם בוצע ומתבצע מעקב אחר הליך ההשתקמותשיקום גן עדן והזרמ: תל דן
 .דן מזרחי הועתק מערבה

הועברו והנותרים מתו מהם  6 , צבים בוגרים 15בשמורת החולה נלכדו : ממשק צב רך 

 464שהכילו , קינים 13נמצאו בשמורה (. 4)ולנחל חדרה ( 3)לקישון , (4)לעין אפק 
 116.  ביצים 674כ "סה, קינים הועברו למדגרה 11. קינים נמצאו לאחר טריפה 8. ביצים

 36בסקר נחלי החוף נמצאו . (62)ושורק (  41)קישון , (61)הועברו לחדרה אבקועים ש
 . טרופים 17 -קינים פעילים ו

קינים שאותרו לאחר  6)+ קינים של צב ים חום  66הועתקו לחוות בצת : ממשק צבי ים

 6. קינים של צב ים ירוק 5-קינים של צב ים חום ו 41 -ולחוות עתלית ( INSITUבקיעה 
 . %84אחוז ההגחה של אבקועים ושחרורם לים היה . קינים הושארו במקומם

 .אירוס גילבוע בגילבוע, רצועית גליל בהר שכניה: סקרי צומח
 .ניטור אירוס הביצות בבקעת בית נטופה

 .רתיטיפול בסירה קוצנית וניטור בשמורת אירוס נצ, ממשק האבקה
 .בקעת בית נטופה, " מסלחית"חקלאי ב, קידום פילוט תיירותי אקולוגי

 .טיפול בסירה קוצנית וניטור בשמורת אירוס נצרתי, ממשק האבקה

 .  מעקב תנים ממושדרים באזור נחל תבור ואתר פסולת טליה וחגל
 השבה של פשתת החוף לאתרים בחוף כרמל
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 .מסחהצלחה בהעתקה של אסטר הביצות לשמורת הת
 (.הר סאסא, הר גודרים, הר דובב)סקר ומיפוי חברות צומח לתיק ממשק הר סאסא 

 .חתכי יונקים ברמות יששכר ואזור עמק חרוד והמעינות
 חתכי יונקים ליליים ברמת מנשה ובכרמל

חסרי חוליות דו חיים , סקר ניטור רב שנתי בית גידול לח : ניטור וממשק בתי גידול לחים

סקר ניטור רב שנתי חסרי חוליות דו חיים וצומח בואדי , שק בעין נמפיתוצומח  לאחר ממ
סקר ניטור רב שנתי חסרי חוליות דו חיים וצומח בתל , חמאם לאחר סגירה כנגד רעייה 

 . כוכב הירדן, בדיקת עתיקות, (תכנון)ציפורי , המשך קידום גני מקלט בעין אפק, סהרון 
סיום שיקום צומח בברכת אחילוטוס וברכות . העתקת צמחים נדירים לשמורת עין נמפית

 . זיצר בעין אפק

 .חתכי יונקים ברמות יששכר ואזור עמק חרוד והמעינות
בניית בית גידול . סקר דגים בשמורה. דגים 62נאספו . בניית  גרעין רבייה לדג בינון דורי

 .מלקוח לדג בינון דוריחלופי ומקור מים חלופי בשמורת עין 
העברת ביצי קיימא לברכת . קידום גידור ברכת סלמנדרות מכמנים ובניית סולמנדרה 

 .חורף פז מברכת גולני
 דמוגרפי וגנטי בין גליל עליון ותחתון של הסלמנדרה הכתומה, המשך מחקר גיאוגרפי

 .תיקון גדר ברכת מנוף וברכת פז

סקר עגולשון . ם באופן שוטף בשמורת החולהאצות וחסרי חוליות מימיי, ניטור מים
 .שחור גחון

 .ץ לבניית מעברי סלמנדרות במקומות מועדים לדריסה"מ עם מע"מו
 .ניטור שוטף של מצאי דוחיים בריכות חורף גליל עליון

שיקום של שתי ; בריכת הר סאסא, שתי בריכות צוריאל: ע"גידור בריכות חורף בג

 בריכת יער ברעם -סגה וחפירה של אחת חדשהפי-מירון, זבד-מירון: בריכות
 פילוט דריסת לוטרות, פיילוט דריסת סלמנדרות: הנעת פרויקטים

: ריבוי והשבה של צמחים נדירים של רמת דלתון לתחום המגודר של בריכת קש
 טופח עדשתי, מושיובית גלילית

4 .

 השתלמויות

במסגרת . ז"אילוצי לועקב , לא התקיימה תוכנית השתלמויות אקולוגיות מחוזיות

השתלמות עופות דורסים והשתלמות : ע"בג. המרחבים נערכו השתלמויות אחדות
 .זוחלים

 

 
 

 תכנון

 
המהווה את , אכרזתם של שמורות טבע וגנים לאומיים הם אחד מהמטרות המרכזיות של רשות הטבע והגנים

 . נוף ומורשת בישראל, אבן הבסיס לשמירת טבע
לגנים ושמורות וקידומן בוועדות תכניות מפורטות בהכנת  6211אנשי התכנון של מחוז צפון עסקו בשנת 

 : תוך מתן דגש על  בתי גידול ייחודים או כאלו הנמצאים בסכנת הכחדה, התכנון

 .   שטחי חורש ובתי גידול לחים, בתות עשבוניות, ים תיכון וים כנרת, החולות, רכסי הכורכר
  9 –דונם של שמורות טבע וגנים לאומים ב  01,222-הוכרזו במחוז צפון למעלה מ 0211בשנת 

 : תכניות כלהלן
 

 שטח בדונם תכנית מרחב 

 

 1,661 ט הר קוץ"ש גליל תחתון 1

 6,752 ט רכס אדמי"ש  6

 6,715 ל שימרון"ג כרמל 3

 162 ל תל דור"ג  4

 663 ט תל דור"ש  6

 44 יפתחט נקיקי "ש גליל עליון 5

 528 ט נחל עורבים הרחבה"ש גולן  7

 1,464 ט תל פארס"ש  8

 16,622 ט סוסיתא הרחבה "ש  3

 01,313  כ"סה 

 
 12,222 -והופקדו למעלה מ, תכניות של גנים ושמורות -5דונם במסגרת  46,222 -אושרו למעלה מ, בנוסף 

 :כמתואר בטבלה הבאה, תכניות מפורטת 5דונם גם בתחום 

 

 בדונם אישור דונם הפקדה 



 1122ג "ח רט"דו

 66 

 

 82 'ט אירוס נצרתי הרח"ש 1,423 ינדה'ט עין ג"ש 1

 16,617 ט נחל יששכר"ש 167 ט תל סהרון"ש 6

 138 ט עין אור"ש 8,322 ט פארק אלונה"ש 3

 68 ל עובדיה"ג 681 ל בית שערים"ג 4

 4,322 ל ארבל הרחבה"ג 13 ט טוף מי עמי"ש 6

 68,158 נחל מיצר ט"ש 34 ט הבונים הרחבה"ש 5

 05,031  12,032 כ"סה 

 
 

בעיקר במחצית , השפיע גם על פעילות התכנון במחוז, 6212שאירע בדצמבר , אסון השריפה בכרמל
מר יוסף , ג השתתפו בישיבות שנערכו בראשותו של ממונה מחוז חיפה"נציגי רט. 6211הראשונה של שנת 

קו ביוב , דרך מוצעת מדלית אל כרמל לניר עציון: כגון, תכנוןודאגו למתן מענה מהיר לסוגיות , משלב

 .הקמת אנדרטה לזכר הנספים באסון, הרחבת קיבוץ בית אורן, מדלית אל כרמל לעין הוד
 

ומשתתפים במרבית , נציגים קבועים המשמשים כיועצים סביבתיים לוועדות המחוזיות צפון וחיפה 6ג "לרט
, מתוך מטרה להשפיע על תכנון מושכל של השטחים הפתוחים בדגש על שמירת טבע, הדיונים החשובים

ד "המגיעים לחוונופיים  הרבים  -נציגים אלו בוחנים במקצועיות את הנספחים הסביבתיים .  נוף ומורשת

 .  פ עם המשרד להגנת הסביבה"תוך שת, 36א "ג מתוקף תמ"רט
 

ונציגיה הם שותפים בכירים בהובלת תכניות אב , קיימא-ג שמה דגש יתר על הגדרת עקרונות תכנון בר"רט
נהר , פארק הכרמל, חוף אכזיב, סובב הר מירון, כדוגמת הגולן, ומתאר לחבלי ארץ ייחודיים במחוז צפון

תכנון זה מהווה בסיס מרכזי לקבלת החלטות בניהול המורכב של מכלול הנושאים בהן . ירדן וקיסריהה
 . עוסקת הרשות

 

 
 הסברה חינוך ושיווק

 

 פירוט נושא מרכזי

חינוך , הסברה

 ושווק

הפעלתם במשך , אתרי שמורות טבע ומורשת 35 -תיירותית ל, הסברתית, פעילות חינוכית

 .והתאמת פעילויות לקהלי יעד שונים, כל ימות השנה

י רשות לפיתוח הגליל מועצות "ע, י יצירת קשר עם מעבירי מסר"ע, הרחבת קהלי היעד 

משטרה : מערכת הביטחון, מוסדות להשכלה גבוהה, ספר-מנהלי בתי, ראשי ערים, אזוריות
ו מקומיות תחנות רדי, וכמו כן פעילות שיווקית מול סוכני נסיעות, מערכת המשפט, וצבא

 .ואלמנטים תיירותיים בסביבה
 . במשך שעה, מדי שבת, "תרמיל שבת"פ עם רדיו קול רגע במסגרת תכנית "שת

גליל , גליל עליון, פעילות הסברתית בקרב חמישה מרכזי חינוך והסברה במרחב גולן 

 . כרמל וקיסריה בפרט והובלת פרויקט במגזר הדרוזי, עין אפק, תחתון
ואדי , טבריה, בעמק הירדן, בתי ספר 17פרויקט חינוכי לשמירה על הכנרת בקרב . 1

 . בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ובתמיכה של רשות ניקוז ונחלים כינרת, חמאם והגולן

בית לחם וכעביה , ליצירת שיתוף בין קהילת ילדי כפר יהושע, פרויקט אלוני אבא. 6
 .ה של קרן גרמניתלשמירה על שמורת אלוני אבא בתמיכ

מבקרים  622,222 -כ. חיילים ומשפחות, סטודנטים, י תלמידים"פעילות הנושאת פרי ע 

 .השנה

, מול פיתוח -סוגיות שימור . ושמירת המורשת, פעילות הסברתית בתחום שמירת טבע 

 בעיקר מול אוכלוסיות בעלות חיכוך גבוה עם שמורות טבע.העברת מסרים ערכיים

דרך פעולות , י מרכזי חינוך והסברה"בצעת תוך כדי העברת מסרי הסברה עהעבודה מת 
תוכני  –ופיתוח מוצרים בעלי קשר , וקהלי יעד נוספים, שיווקיות במסגרת משרד החינוך

 . לנושא

פעילות חינוכית בקרב   -נזקי חקלאות ומניעת הרעלות ופרויקט קשר : נושאים מטופלים 
 .הר מירוןבדגש עוטף , עשרים בתי ספר

לאתר , ישראל ובהתאמה תוכנית לשמורה-הפעלת אתרים ושמורות במסגרת חגי 
 :ולזמן

 .סוכות –שבועות  -פסח  .1 

 . חורף וקיץ, אביב, אירועי סתיו .6 
חורף של "פסטיבל , "מוריד הגשם", "חוויית המשנה: "הפקת פסטיבלים ייחודיים .3

 ".  ציפורים
 .בקלעת נמרוד  ןפסטיבל הסולטא .4
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 . ך במגידו"לטייל עם התנ .6

 . ל בית שערים"בג -אורות במערות  .5

 . אירוע שמירת טבע ומורשת .7
ויציקת תכנים אומנותיים , באתרי מורשת, תרבות אירועים ייחודיים-הפקת שישי .8

 .במצודת יחיעם ובגן לאומי בית שערים, ערבי עששיות במצודת נמרוד: לאתרים כגון
 .שות לפיתוח הגלילפ הר"הפקת אירועי סתיו בשת. 12 

 .ברדיו קול רגע" תרמיל שבת"הפקת תכנית . 11 

 העמקה בפעילויות חינוכיות ארוכות טווח במטרה לפתח מנהיגות בקרב הקהילה . 16
 .הלוקחת אחריות על הסביבה בה מתגוררת      

 .ע"גולן וג, כרמל, ת"ג: מרחבים 4העמקה בנושא שירות לקהל בקרב . 13
  

בשיתוף ועל ידי משרד גלאי תקשורת להגדלת מספר המבקרים ויצירת ביקוש באתרי  צ"פעילות יח

 .הטבע והמורשת

 

 

 פיקוח ואכיפה
 

מסובכת ולעיטים מסוכנת לעבודת הפיקוח , מורכבותו היוצאת דופן של המחוז הצפוני יוצרת סביבה מורכבת
אל מול האתגרים יוצאי הדופן הללו המחוז מעמיד מערך של עובדי אכיפה המורכב מפקחי . והאכיפה

מנוהל בציר מערך זה מונחה ו. ופקחי האתרים( עיטם וחופמי)פקחי יחידות האכיפה , הפיקוח האזורי

 . י רכזי האכיפה המרחביים"י שני הממונים ברמת המחוז וע"המקצועי ע
 .מחוז צפון יוצא דופן גם בנתח שהוא תופס מכלל האכיפה אשר מתבצעת ברשות הטבע והגנים

 
 

 
 

 הנתח של אכיפה צפון בכלל האכיפה הרשותית – 1' איור מס

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 :תכנון מול ביצוע – 0210יעדי העבודה של שנת  .1
לאור העלייה במפלס האלימות ולאור ריבוי מקרי התקיפה ואיומים ניתן דגש : בטחון העובד .א

העצמת האוכף : העשייה בתחום התקדמה לאורך שלושה צירים. מיוחד לשיפור בטחון האוכף
 . שיפורים בתחום ציוד האכיפה, שיפור מערכת הקשר המבצעי, י קיום הכשרות ייעודיות"ע

ביצוע , הגברת האכיפה נגד פלישות וכרסומים: רה על השטחים אשר הופקדו בידי הרשותשמי .ב

קיום , ל למניעת נזקים לשטחים הפתוחים"פ עם צה"שיפור השת, סקר מקרקעין בכרמל
 . מבצעים מתמשכים למיגור עבריינות במקומות ערכיים במיוחד

, עריכת מבצעים בשטחים פתוחים וצווי חיפוש למיגור עבירות הצייד: הגנה על חיות הבר .ג
הגברת האכיפה . ייזום מבצעים מתמשכים נגד הרעלות בשטחים הפתוחים. ההחזקה והסחר

 . י עובדים זרים"נגד תופעת הצייד ע
ריכוז מאמץ , מבצע מחוזי מתמשך נגד למיגור תופעת קטיף צמחי התבלין: הגנה על הצומח .ד

. פ הדוק עם גורמי אכיפה אחרים"הסמך ושת' שילוב פקחי יח, העסקת פקחי עונתי אשר כלל

 . מבצעים ממוקדים נגד כורתי עצים
לאכיפת חוק איסור הנסיעה , חופמי' יח, הוקמה יחידת אכיפה ייעודית : הגנה על התווך הימי .ה

ו מספר הכשרות מיהוכנה תוכנית מחוזית להתמודדות עם אירועי זיהום ים בשמן והתקי. בחופים
 . מבצעים מתמשכים לסגירת הבטיחה ולמיגור תופעת דייג הכרישים. בתחום זה
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 . במהלך השנה חל שיפור ניכר באיכות תיקי החקירה ובטיפול במוצגים המשפטיים: חקירות .ו

פקחי המחוז עברו שורה של הכשרות בנושאים , כחלק מההשקעה בהון האנושי: התמקצעות .ז

 .שונים
נבחנו ונרכשו אמצעים מתקדמים תוך ניצול מלא של התקציב , במהלך השנה אותרו: הצטיידות .ח

 .6211האכיפה לשנת 
 . פים עם גורמי אכיפה חבירים"פיתוח שת: פים"שת .ט

 .ייזום עבודות מטה תומכות: עבודת מטה .י

 
 

 תשומות ותפוקות –נתוני האכיפה  .6
 6211במהלך שנת  – י צו"פמבצעים בשטחים הפתוחים וביצוע חיפושים ע, פיקוח –תשומות   (1

בוצעו  6211כמו כן במהלך שנת . מחוזיים ומתמשכים, מבצעים לרבות מבצעים רשותיים 56התקיימו 

 . י צו של בית משפט"חיפושים עפ 36
 :תפוקות (6

נרשמה עליה של . בהשוואה לנתוני אשתקד נרשמה עליה בכל הפרמטרים -תפוקות כללי  (1
בדוחות ברירות  166%מאוד של  שמה עליה מרשימהנר.  במספר התיקים אשר נפתחו 13%

 .בדוחות האזהרה 44%כמו כן נרשמה עליה של . המשפט
 

 

 
 

 
 

 

 
 שנתית-תפוקות האכיפה בראייה רב – 6' איור מס

 
 

היחידה הוקמה חודש אחרי תחילת עונת הרחצה במטרה לאכוף את  –חופמי ' תפוקות יח (6
העבודה בוצע סקר נכנס לקביעת מצב הבסיס עם תחילת . חוק איסור הנסיעה בחופים

מנתוני הסקר התברר שפקחי היחידה הצליחו לצמצם בסדרי . ובסיום העונה בוצע סקר יוצא
הקמת , שיפור השילוט, בגודל את היקף התופעה תוך ביצוע אכיפה פרונטלית וסמויה

רירת משפט דוחות ב 34רשמו , תיקי חקירה 4פקחי היחידה פתחו . חסימות וביצוע הסברה
 .דוחות אזהרה 77-ו

 

 התפלגות התפוקות        (3
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 העבירה י סוגי"התפלגות התפוקות עפ – 3' איור מס

 
 

 
 

 :אירועים ראויים לציון .3
בשל נפח העבודה טרם )עריכת סקר מקרקעין בכרמל ופתיחת עשרות תיקי חקירה  .א

 (.הסתיימה

 .בחורפישפתיחת הליכים פליליים ואזרחיים נגד מבצעי עבירות בניה  .ב
 .תפיסת חולייה של ציידי צבאים רוכבי טרקטורונים .ג

 .תפיסה והרחקה מהארץ של שני עובדים זרים בגין צייד לא חוקי .ד
 .תפיסת חוליית ציידי צבאים בגליל עליון .ה

 

 
 

 
 

 
 

 י צו"דורבן חי ונשק לא חוקי אשר נתפסו במהלך חיפוש עפ – 4' איור מס

 

 

 

 
 

 לפני ואחרי –בתוך שמורת טבע בית אשר נבנה  – 6' איור מס
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 משאבי אנוש
 :כללי

 350אתרים בהם מועסקים  37במחוז כ . א"מחוז צפון הינו המחוז הגדול ביותר ברשות מבחינת היקפי כ
 622גדלה כמות העובדים במחוז לכ ( אוקטובר –מרץ )במהלך עונת הטיולים . עובדים קבועים ויומיים

במסגרת פרוייקטי גן )ומתנדבים ( במסגרת מרכזי החינוך וההסברה)בנוסף פועלים במחוז מדריכים . עובדים

, דים מכל המגזריםהכוללת עוב, אוכלוסיית עובדי המחוז מגוונת והטרוגנית. באתרים השונים( קהילה
 .והשכבות הסוציו אקונומיות בארץ, הדתות

מרבית פעילות ממונת משאבי אנוש במחוז הינן פעילויות שוטפות הנוגעות טיפול בענייני פרט ורווחה של 
 :6212להלן סיכום עיקרי הפעילות לשנת , העובדים

 

 :תחום הפרט והרווחה
באופן שוטף את הטיפול בתחום הפרט והרווחה במחוז ממונת משאבי האנוש המחוזית ריכזה  6211במהלך 

מתן מענה לעובדים בנושאי , פגישות אישיות עם עובדים, כולל מעקב וטיפול בבקשות עובדים שוטפות
מעקב אחר התקדמות העובד , הגמל וההשתלמות, צירוף עובדים לקופות הפנסיה, תנאים סוציאליים

ריכוז משובי הערכת העובדים , בנושא מתן קביעות לעובדיםריכוז חוות הדעת , ר"בדרגות בהתאם לתקשי
ליווי הליך הפרישה של העובד עת , טיפול בהפסקות עבודה, הגשת עובדים לגמול השתלמות, השנתיים

טיפול וליווי אישי של עובדים , סיוע במתן הלוואות רגילות ומענקים ייחודיים לעובדים, יציאתו לגמלאות

טיפול בתאונות עבודה של  עובדים הפניית עובדים לקבלת , ובדן כושר עבודההנמצאים בתהליך הכרה לא
ניחומי אבלים ומתן , שליחת ברכות  לעובדים בימי הולדת, מתן שי בחגים, חלוקות מדים, חיסונים נגד כלבת

 ממונת משאבי אנוש נדרשת לשמירת קשר שוטף(. 'לידה וכו, נישואין)שי לעובד באירועים מיוחדים בחייו 
 .עם עובדי המחוז וקיום ביקורי בית במידת הצורך

 :6211אירועים ופעילויות שהתקיימו במהלך ' במסגרת זו ראויים לציון מס

ולקבל מיידעים מפורטים , תמורה' במהלך השנה החלו העובדים להיפגש עם יועץ פנסיוני מטעם חב .1
הפגישות התקיימו בגן לאומי . ועדכניים על הביטוחים הפנסיוניים והרפואיים שלהם מטעם הרשות

משך כל פגישה , כל עובד נפגש באופן פרטני עם היועץ, מגידו בתדירות של כמעט אחת לשבוע
 .כשעה וחצי

מנהל גן לאומי קיסריה וממונה )פרשו שני עובדים ותיקים מאוד במחוז לגמלאות  6211במהלך  .6
 .קע של אובדן כושר עבודהעובדים במחוז סיימו עבודתם על ר 6כמו כן , (התשתיות המחוזי

וזאת לאחר שנים רבות בהן לא התקיים אירוע , התקיים ערב גיבוש לכלל לעובדי המחוז 6211במרץ  .3

והערב היה הצלחה גדולה ותרם רבות לתחושת , מעובדי המחוז 622לאירוע הגיעו כ , מסוג זה
 .הלכידות ואווירת העבודה במחוז

 
 :קליטה וניוד עובדים, מיון, גיוס

ונת משאבי אנוש מרכזת את נושא ועדות הקבלה והמכרזים במחוז ועוסקת בקליטה ובליווי ראשוני של ממ

 : המשרות הבאות 6211מתוכם אוישו במהלך , מכרזים 16פורסמו במחוז  6211בשנת . העובד במחוז
 מנהל גן לאומי קיסריה •

 GISמפעיל  •

 מזכירת ממונה שימור ופיתוח מחוזי •

 מחוזימזכירת ממונה תשתיות  •

 עובדת אתר בגן לאומי בית אלפא •

 פקח גלבוע עמקים •

 עובד אחזקה בגן לאומי בית שערים •

 .מכרזים שהמתינו לפרסום 3היו במחוז עוד כ  6211בסוף 

מרץ בקליטת עובדים עונתיים זמניים לשמורות -בנוסף עוסקת ממונת משאבי אנוש בחודשים פברואר
 .תגבור 'ולאתרים לקראת עונת הטיולים באמצעות חב
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 :הכשרות והשתלמויות, פיתוח עובדים

קידום , פיתוח, ממונת משאבי אנוש במחוזית עוסקת בריכוז ופיתוח תחום ההשתלמויות וההכשרות המחוזי

 :התקיימו ההכשרות וההשתלמויות הבאות 6211בשנת . והעצמת העובדים
 .יום עיון כלל מחוזי •

ראויות לציון , במגוון נושאי הפיקוח והאכיפה לרבותמפגשים  5כ   -שיעור חודשי לכלל פקחי המחוז  •

 .שתי השתלמויות נעשו בנושא תקשורת בין אישית

 .לעובדי אתרים, ת"ימים בשיתוף רע 4קורס שימור של  •

ראויות לציון , מפגשים במגוון נושאי העיסוק של מנהלי האתרים 6כ  –שיעור חודשי למנהלי אתרים  •

 .לילה באתרי הרשות שהתקיימו במבצר נמרוד ובבית שאן4ערבשתי השתלמויות בנושא פעילויות 
 .הרצאה לעובדי מטה המחוז –מניעת הטרדה מינית בארגון  •

השתלמויות רענון בנושא לפקחים ולמנהלי אתרים  6התקיימו  –השתלמויות ביטחון ובטיחות  •

 .ת"ומחוו

 .לעובדי אתריםא והיה מיועד "שהועבר על ידי מד( מפגשים 6) ר "קורס רענון מע •

לצורך חיזוק תחושת הביטחון שלך הקופאיות ומתן  –הכשרת קופאיות לשימוש בתרסיס פלפל  •

 .כלים למענה במקרה של תקיפה

 
 :א אדם במחוז"מעקב ובקרה אחר תקינת כ

, ממונת משאבי אנוש מרכזת באופן שוטף את נושא קליטת עובדים יומיים באתרים בהתאם לתקינת האתרים
טיפול פרטני בחריגות וניצול שעות , ה אחר העסקת עובדים בסופי שבוע וניצול שעות השבתמעקב ובקר

 .מאגר של המחוז
 

 :גמלאים

 . ממונת משאבי אנוש אחראית באופן שוטף על שימור ופיתוח הקשר עם גמלאי המחוז
חצור  התקיים כנס גמלאים והרמת כוסית לקראת ראש השנה בגן לאומי תל 6211יש לציין כי בשנת 

 .ובמוזיאון תל חצור והשתתפו בו מרבית גמלאי המחוז בלווית בני זוג
 

  

, בעיות משמעת, ממונת משאבי האנוש המחוזית מלווה את מנהל המחוז בכל הקשור לטיפול בבעיות עובדים
 נ ונוכחת בפגישות האישיות שמקיים מנהל המחוז עם"ליווי וייעוץ בכל הקשור לסוגיות משא, ומספקת עזרה

 .בבירורים ובשימועים, עובדיו
 

 תחום פיתוח שימור וארכיאולוגיה 

 
עות להסדרת מבנים לא "טיפול בהיתרי בניה ותב, תחומי הפעילות כללו הסדרת תשתיות לאתרי הרשות

עבודות שימור באתרים ארכיאולוגים ועבודות פיתוח ובינוי , המשך טיפול בסוגיית הנגשת נכים, חוקיים
 .הפתוחיםבאתרים ובשטחים 

 
 :הסדרת תשתיות

החיבור בפועל של השמורה . 6211ביצוע הפרויקט הסתיים במהלך   –מערכת לסילוק שפכים החולה 

 .לאחר ביצוע כל הבדיקות 6216למערכת השפכים אמור להתבצע במהלך מרץ 
 ובימים אלו אמור לעבור בדיקה של חברת חשמל על מנת 6211פרויקט בוצע בסוף  –קו חשמל גמלא 

 .להתחבר לרשת
בשנת . עות שהמחוז מקדם נדרש לתת מענה לסילוק השפכים בכל אתר ואתר שאינו מוסדר"במסגרת התב

 .הנושא קודם והוכנו נספחים סניטריים לחלק מהאתרים שבחנו פתרונות קצה 6211

 
 :עות"היתרי בנייה ותב

את האתרים ולהטמיע  עות אשר תפקידן להסדיר"תב 62-המחוז המשיך לקדם למעלה מ 6211במהלך 
 .צרכים עתידיים

ע "מציה למספר אתרים אשר לא מצריכים תביבנוסף המחוז המשיך לקדם בשנה החולפת את תהליך הלגיט
 .חדשה

  

 : הנגשת נכים
 . המחוז המשיך בהסדרת האתרים והנגשתם לנכים

 .דן וציפורי-תל, החולה, בוצעו ההתאמות הנדרשות בחורשת טל
 .גדולים בחורשת טל והחולה םביצוע של פרויקטיכמו כן הסתיים 

 .בנחל עיון ובבית שאן ובקרוב גם הם יסתיימו ויאפשרו הנגשת נכים 6211פרויקטים נוספים החלו בסוף 

 .יקטי הנגשה גדולים נוספים נחל מערות ציפורי ותל דןיפרו 3-קודם תכנון ל 6211במהלך 
 

 :שימור וארכיאולוגיה
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הנמצאים בתחום המחוז ועדכן על מצב השתמרות ' ך לסייר בעשרות האתרים הארכארכיאולוג המחוז המשי

 .העתיקות

 :קטי השימור הבאיםיבוצעו פרוי 6211במהלך 
מתחם , שער דרומי מבצר נמרוד, בית שערים 5-12מערות , שער ישראלי וכנעני בתל דן, מצודת הארבל

 .,המנהלה ומגדל השער במונפור
 

 :נוספים קטי פיתוח ובינוייפרוי

 .ש דן שומרון"מצפור כוכב הירדן ע
 .6211הסתיימו במהלך '  עבודות פיתוח שלב ב –נחל צלמון 

 
 ו  "גן קהילה ואונסק

                          

הנוף והסביבה הנמצאים בסביבת מקום , הטבע,  יכיר כל מבוגר וילד  את ערכי המורשת – חזון המיזם
 .מגוריו

  - מטרת המיזם
 .שדרוג רמת השירות למבקר. 1

 .הגדלת מספר המבקרים וההכנסות של האתר. 6
 .העצמת הרשות= חיבור ותרומה לקהילה . 3

 .הרחבת פרויקט גן קהילה לכל המחוזות ברשות כבסיס להתפתחות נושא ההתנדבות ברשות כולה. 4

   
 :במחוז" קהילה-גן"להלן פיזור מיזמי 

 .שנים 16והוא מתקיים ברציפות כבר  בית שעריםן לאומי פרוייקט גן קהילה הוקם לראשונה בג .1
רמת ישי , טבעון. רובם אנשי ק. רובם ככולם אזרחים ותיקים. 63 –מספר המתנדבים בבית שערים 

( בשבתות גם ברוסית. )פעמים ביום 3-4, כל השנה, המתנדבים מדריכים בכל יום בשבוע. והסביבה

 .ם החודשיתלמדריכים צוות היגוי המרכז את פעילות
פקח "חיבור לפרוייקט : קבוצת מתנדבים זו יוזמת ומתנדבת לפרויקטים נוספים מעת לעת כמו למשל

 .הרצאות ייחודיות להעשרת חוויית הביקור באתר4מצגות 16העמדת , "צעיר
 .המתנדבים מדריכים את המבקרים במערות המנורה

 .המתנדבים מגיעים ברובם מבית שאן. מתנדבים 42 -מונה כ – בית שאןפרוייקט גן קהילה  .6
חלק מהמתנדבים . מדריכים מתנדבים מדריכים בסופי שבוע וכן בפעילות הערב של לילות שאן

 .שנים 4 -הפרוייקט קיים כ. אזרחים ותיקים וחלקם עובדים עדיין

 .קיבוצי האזורהמתנדבים מגיעים מ. מתנדבים 62 -מונה כ – תל חצורפרוייקט גן קהילה  .3
המתנדבים מדריכים בסופי שבוע ובחגים ומפעילים גם את המוזיאון שבאיילת . שנים  4-קיים כ

 .בסופי שבוע מפעילים גם סדנאות והמחזות. השחר
. שנים 4 -קיים כ. אזרחים ותיקים תושבי קיסריה, מתנדבים 62 -מונה כ – קיסריהפרוייקט גן קהילה  .4

 .המתנדבים מדריכים בסופי שבוע ובחגים

ממשיכים לנסות ולהרחיב את כמות . אנשים 4מונה , קיים כבר שנתיים – מגידופרוייקט גן קהילה  .6
 .ברוסית כל שבת מדריך בעברית ומדריכה. שבתות בחודש 6המתנדבים מדריכים . המתנדבים

רובם אנשים , מתנדבים 62 -מונה כ, שנים 4 -קיים כבר כ – חמת טבריהפרוייקט גן קהילה  .5
 .מעשירים את חווית הביקור בהמחזות. מדריכים בסופי שבוע וחגים. עובדים

 .עוסקים בכל מלאכה. כולם מרמת הגולן. מתנדבים 4מונה  – גמלאפרוייקט גן קהילה  .7

 .קיים שנתיים , מתנדבים  15 -כ – שנירפרוייקט גן קהילה  .8
     

 :נושאים עיקריים שנעשו השנה 
 .המשך הטמעת נוהלי עבודה אחידים בקרב מנהלי האתרים .1

 .מיסוד העבודה מול מטה ירושלים .6
 (.בתהליך גיוס מתנדבים)בתהליך הקמה  -גן קהילה בציפורי .3

 .ת"מחווהכנסת נושא ההכשרות למתנדבים חדשים ולוותיקים לתכנית העבודה של ה .4

 .מיצוב מחדש של גן קהילה קיסריה .6
 .החל תהליך של הכרה ותקצוב במיזם –תקצוב המיזם  .5

 .כנס הוקרה שנתי למתנדבי גן קהילה -לא בוצע  .7
בגן לאומי בית שערים והכוונה " פקח צעיר"למיזם " גן קהילה"השנה החל תהליך חיבור בין מיזם  .1

לידי ביטוי מוחשי וחוויתי  העברת הערכים שבאתר באופן זה באה .  להכיל זאת גם ביתר האתרים

 .מהמתנדב המבוגר לפקח הצעיר
החלט להקצות , ר"הרעיון הוצג למנהל מיזם תמ. כמיזם ארצי –" גן קהילה"הכרה במיזם  .9

 .שנים 5לתקופה של ₪ מליון  0במשותף עם רשות הטבע והגנים סך של 
 

 :ו"אונסק
 

 :מהות התפקיד
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 .חות ניטור על אתרים שהוכרזו"והכנת דו" מתאם אתר" –כרזו מעקב אחר מצב אתרים שהו •

 .נציגת המחוז לנושא ושותפה בפורומים רלבנטיים •

 .סיוע בקידום הכרזות חדשות במחוז •
, שלט, דגל. )הכנסת אתרים שהוכרזו לחזות אחידה המשותפת לכל אתרי מורשת עולמית בעולם •

 (.דפדפת ועוד
 .קידום שיווק הסברה אתרים שהוכרזו •

 

 :נושאים עיקריים שטופלו השנה
 ו בנחל מערות"הכנת ביקור המעריכים מטעם אונסק.   1      

 הכנת תיק היתכנות לבית שערים.   6      
 קבלת הערות אחרונות לאחר תיקון ההערות שהתקבלו לתיק ההיתכנות של בית שערים     .   3      

 .והמשך הטיפול בנושא            

 
 קיסריהגן לאומי 

 נתונים כללים .1
 .דונם 472שטח האתר המוכרז  •

 .מבקרים בתשלום 722,222 •

 (.אירועים לציבור)מבקרים בתאטרון  622,222 •

 (.ללא תשלום)מבקרים בערב בעיר העתיקה  322,222 •

 

 קידום סטטוטורי .0
 .ע לעיר העתיקה"תכנון תב •

 .5חלקה + קידום אכרזה  היפודרום מזרחי  •

 .קידום אכרזה ים קיסריה •

 .ע נקודתית לשיקום המזח"תב •

 

 פיקוח ואכיפה .3

 .מ אבטחה תאטרון קיסריה"כתיבת פק •

 
 מדע וממשק .4

 (הארכיאולוג ספי פורת)חפירות ארכיאולוגיות בפינה הצפון מזרחית  •

 כתיבת תיק אתר •

 תכניות שימור •

 
 חינוך והסברה .5

הציבור ללא המתנדבים מקיימים הדרכות בימי שבת לרווחת . מתנדבים מהקהילה  62באתר  •

 .תשלום וללא תשלום
. החוברת ניתנת להורדה חינם באינטרנט או בתשלום סמלי באתר. כתיבת חוברת פקח צעיר •

 .החוברת מהווה נדבך נוסף לחינוך והכרת ההיסטוריה בקיסריה

 

 תרבות אירגונית  .3
ופעילות פנאי סיור מודרך בגן לאומי כוכב הירדן . השתלמות מרחבית בשיתוף עובדי גן לאומי בית שאן .1

 .בחמת גדר
 

 תכנון ופיתוח

 .השלמת תכנון ויציאה למכרז דרך הגישה למזח •

 .6212תכנון המזח שנפגע בסערה של  •

 
 קהל וקהילה .1

מופעים  4שיתוף פעולה זה מביא לאתר . באתר מתקיים שיתוף פעולה עם החברה לפיתוח קיסריה •

 .לציבור הרחב
 .הרחבמיצג אומנותי לציבור : פסטיבל אביב וסתיו •

חוויה משפחתית הכוללת מופע  המבוסס על התקופה הרומית : בפסח וסוכות  סוסים בהיפודרום •

 . ומשולב רכיבה מודרנית

 .בחסות איגוד הקשתות בישראל. חיצי הקיסר תחרות ארצית בקליעה למטרה •

 . מיצג אור קולי •

 .כל האירועים כלולים במחיר הכניסה •

 
 שימור וארכיאולוגיה  .9

 . בין רשות העתיקות לרשות הטבע והגנים  הכולל מתקיים שיתוף •
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 .הכנת תכניות שימור משותפות במתחמי הגן •

 .הכנת תכניות לתצוגת פריטים ברחבי הגן •

 , םפסיפסים פרסקאות וטייחי: שימור מכלולים רגישים  •

 .שימור וחיזק קירות •

 עובדי שימור מנוסים 16צוות השימור מונה  •

 

 

 מנהל מרחב גליל תחתון
 כללי

צוותי נזקי חקלאות  6, אזורי פיקוח אזוריים 4, אתרים קולטי קהל בתשלום 11מרחב גליל תחתון כולל בתוכו 
כמו כן במרחב פועל מרכז חינוך והסברה מרחבי הממוקם . י חוק הסביבה החופית"ויחידת עיטם פיקוח  עפ

 .בגן לאומי ציפורי

 .מן ופקח תשתיות במשרה חלקיתפקח במשרה חלקית בנע, במרחב עובד אקולוג במשרה מלאה
 

 אכיפה ותשתיות, פיקוח
בוצעו , דגש מיוחד בפיקוח על פועלים תאילנדים, המרחב עוסק באופן שוטף בפיקוח על ערכי טבע מוגנים

 .חוגלות וחוחיות, ועל מניעת צייד לא חוקי תוך דגש על צייד צבאים, מספר חיפושים והסברה במהלך השנה
 .חי תבליןפעילות אכיפת קטיף צמ

 .פעילות ייעודית במהלך החורף בפיקוח בשמורת נחל תבור ונחל צלמון

 .פעילות ייעודית במהלך פריחת האירוסים בשמורת הגלבוע
עזרה בחילוצים ומתן מענה למטיילים , מערך הפיקוח ושאר עובדי המרחב עוסקים רבות בכיבוי שריפות

 .בשטחים הפתוחים
 .חבפיקוח על תשתיות בקנה מידה נר

 .פיקוח הדוק על מגוון נושאים באזור הנעמן רבתי

 
 תכנון אזורי וקידום סטטוטורי

 .י מנהלת הנחל שברשות ניקוז כנרת"המרחב שותף לתכנון שמורת מורד הירדן שמתבצע ע
המרחב שותף לתכנון זה ומשמש כיועץ אקולוגי , י המנהלת"גם בנחל הנעמן מתבצע תכנון קליטת קהל ע

 .למתכננים

יער  –ל הקובעות ייעודי קרקע לשטחים פתוחים נרחבים "חב שותף באופן מאסיבי למספר תכניות קקהמר
 .הגלבוע ועוד, יערות מנחמיה, בית שאן דרום

 .מעיין חרוד ונוספים,  עיינות ציפורי, ציפורי, ועדות עבודה על תכנית אב גן השלושה
ות ותוכניות אב יחד עם מוצעות וגופים כמו רשויות כמו כן אנו שותפים במיזמים משותפים כגון פארק המעיינ

 .ל ועוד"קק, ניקוז
 

 הדרכה והסברה

ימי הדרכה בנוסף הודרכו עוד  1117 -איש במהלך השנה ב 183,167עמקים -ת"ה ג"י מחו"במרחב הודרכו ע
 .קהילה-י מתנדבי גן"ימים ע 522

ובית שאן פועלים צוותי הדרכה והסברה בהתנדבות במסגרת  בשני גנים קולטי קהל במרחב חמת טבריה
 .פרוייקט גן קהילה

 .קטי קשר ארוכי טווח במסגרת הפורמאלית והבלתי פורמאליתישבעה פרוי 6211במרחב התקיימו ב 

 .בוצעו ימי הדרכה למשפחות במסגרת חגי תשרי וחגי ניסן להעצמת חווית הביקור
ט נחל "ש, ל נחל צלמון"ג –חגי ניסן ובעונות הפריחה , בחגי תשרי –פ "בשבוצעו ימי הסברה בתחנות מידע 

 ט הר תבור"ל וש"ט נחל הקיבוצים וג"ש, תבור
 

 ל "עבודה מול צה
גם השנה היו תרגילים גדולים ומורכבים עם כוחות רבים והדבר הצריך הערכות מיוחדת מהמרחב על מנת 

 .לתת מענה הולם

 .פיקוח והסברה אחר אימונים במרחב, יעבודה שוטפת מול הצבא בליוו
השנה הייתה עבודה רבה לפינוי מוצבים לאורך הגבול עם ירדן תוך שמירה על אוכלוסיית העטלפים 

 .ששוכנת בחלקם
 .ח לאורך גדר המערכת בשילוב מניעת נזקים בחקלאות"פעילות למניעת נזקי בע

 .פיקוח על תשתיות ברשות הצבא

 
 

 איכות הסביבה
 (ועוד, גלבוע, נחל צלמון, הר תבור)יון נקודתיים וניקיונות לאורך כל השנה מבצעי ניק •

 .המשך טיפול בהטלת פסדים ומציאת פתרונות לנושא •

 .טיפול בבעיות תנים בכל המרחב כולל הפעלת קבלנים לצורך העניין •
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נושא התנים זכה להתייחסות מיוחדת ולריכוז מאמץ מרחבי בעקבות התפרצות מחלת הכלבת  •

כמו כן בוצעה פעילות נמרצת בתחום ההסברתי אל מול . תמות המרחב לטיפול בנושאוהר

 .האוכלוסייה המקומית

 .הקמת צוות נזקי חקלאות גם בעמק הירדן •

 
 קליטת מבקרים

 .קיום הדרכות ואירועים ציבוריים באתרים בחגים לשם העצמת חווית הביקור
 .סדנאות יצירה לילדים באתרים

 . תפילת הגשם בבתי כנסת עתיקים בגליל  המשך מסורת של קיום

 .ממשק גיזום ופעולות נוספות להבטחת בטיחות המטיילים
 

 ממשק שמורות וגנים
 (.כולל רעייה זמנית)הסדרת נושא הרעייה בכלל הגנים והשמורות  •

, נחל עמוד תחתון, הגלבוע, נחל תבור, פעולות ממשקיות לדילול מיני צומח פולשים בשמורת הנעמן •

 .כורזים ועוד, ציפורי, אירוס נצרתי

 .עבודה בנושא הוצאת שקתות מנחל תבור •

 .כריתות וגיזום בטיחותי בכל השמורות והגנים •

 .ל ציפורי"ל חמת טבריה וג"ג, ל כוכב הירדן"ג –הקמת גני מקלט לצמחים נדירים  •

 
 מחקרים וסקרים, ניטור

 .המשך –סקרי אירוס נצרתי  •

 .'רצועית הגליל וכד, עופות, צבאים, אנפות לילה, ורן גמדקורמ, המשך ניטור ערכי טבע •

 .לוטרות ועוד, בינון דורי, סומית הגליל •

 

 פיתוח
 .סדרת תנועה בנחל תבורה

 .ציפורי –חפירות באתרים הארכיאולוגיים 
 .אפק-חפירת בריכה חדשה וקו מים בעין

 .ערוצים נוספים בעין מלקוח עבור בינון דורי 6יצירת 

 
 בתכנון

 .הצללה בכורזים
 .ל קרני חיטין"עבודת הסדרה בג

 .הסדרת פתיחת החנות בכפר נחום
 .שינוי מערך הכניסה בכוכב הירדן וחמת טבריה

 ןגישת נכים בכוכב הירד

 
 הגנת חיית הבר

 .פעילות פיקוח ואכיפה לאורך כל השנה •

 .פיקוח בנושא צייד חוחיות בעונת הקיץ והסתיו •

 .אחזקת חיות בר באופן לא חוקיביצוע צווי חיפוש בנושא  •

 .הסברה בהיבטים שונים של הגנה על חיות בר •

 
 

 מנהל מרחב גליל עליון

 
 :מאפיינים

 . איומים והתנכלויות, עבודת פיקוח בסביבה לא נוחה •

 .וועדות מקומיות 8, ריבוי ועדות מקומיות לתכנון ובנייה •

 .רשויות מקומיות 37 -ארבע עיריות ו •

 .התנהלות כוחות ותשתיות לצורכי בטחון, גבול הצפון •

 .כניסה מחייבת תיאום ואף ליווי, שטח צבאי סגור •

ריבוי קרקעות פרטיות בתחומי שמורות ( לקידום שמורות( מרחב)בייעודי שטח פתוח  86% -מקרקעין  •

 .במיוחד בשמורת טבע הר מירון
 .שיטות העבודהשונות גדולה בבתי גידול שדורשת השקעה רבה בהתאמה והתמקצעות של  •

 .וסכסוכי שכנים( חיות בר)נזקי חקלאות מבעלי חיים , הרעלות נגרמות בשני תרחישים •

 .ניטור להקות, קונפליקט עם החקלאות: עופות להקניים •

 .האכלת שקנאים ועגורים לסיוע בצמצום נזקים לחקלאיים •

 .שטח מכוסה בחורש ים תיכוני טבעי ותושבים צורכים עץ להסקה, כריתת עצים •
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ומאבקים , עומס של מבקרים, הזרמות ביוב לאפיקי נחלים מישובים סמוכים, שמורות מים ונחלים •

 .להקצאת מים לטבע

 .לחצי פיתוח לקיט ונופש בחופים, אכיפת תקנות דייג, הכרזת שמורות בים, עיצוב מדיניות, ים וחוף •

רבים עם כלל האוכלוסיות פרויקטים , עקב ריבוי הקונפליקטים עם האוכלוסיה, פרויקטים חינוכיים •

 .והתרבויות השונות במרחב

 .מרחב גולן במזרח וגליל תחתון בדרום, מרחבים שכנים •

 
 :כללי

(. ארבעה אזורי פיקוח חמישה פקחים, מרחב גליל עליון כולל בתוכו תשעה אתרים קולטי קהל בתשלום
 .אקולוגית מרחבית ומתכננת, פקח נזקי חקלאות מרכז חינוך והסברה

אלף  114שמורת טבע ים תיכונית שמשתרעת  על שטח של , טבע הר מירון נמצאת בתחום המרחב שמורת

 .דונם וקונפליקטים רבים בין הרשות לתושבים תועדו ונרשמו מעבר
, הרעלות של חיות בר 4, אירועי כלבת 5נרשמו  , שריפות  36התרחשו , אנשים 68חולצו  6212במהלך 

 .אירועי אכיפה  162-ונות ברחבי המרחב ונרשמו מעל לתוכניות לתשתיות ש  43נבדקו 
מבקרים  757,865עד תחילת חודש נובמבר בקרו באתרים קולטי הקהל בתשלום במרחב   6211במהלך 

 .וכפול מהם בקרו בשטחים הפתוחים

 
 :אזורי פיקוח

 ים וחוף .1
 .דונם 36רכס הסולם , אכרזת הרחבת שמורת טבע ראש הנקרה .1.1

 .אוכלוסיית השבת צבי הים ניהול פרויקט אישוש .1.6
 .אכיפת תקנות דייג בשמורה הימית .1.3

 .ריכוזי מאמץ מרחביים בסיוע משטרה באכיפת הנסיעה בחוף הים .1.4

 .נוכחות בוועדה מקומית מטה אשר .1.6
 .מבצעי הסברה ואכיפה במושבות של תאילנדים, בניית מסד נתונים בנושא עובדים זרים .1.5

 .ם ימייםלי בנושא חקר תת ימי ויונקי"פ עם מחמ"שת .1.7
 .מעקב אחרי דו חיים בשתי בריכות חורף, הזרמת מים לנחל בצת, שיקום בתי גידול לחים .1.8

 .טיפול בנזקי חקלאות וצמצום הרעלות .1.3

 .ריכוז נושא האכיפה בשטח המרחב .1.12
 .חיילים וגורמי חוץ, הרצאות בתחום שמירת טבע וסביבה בקרב שוטרים .1.11

 .סיוע בכיבוי שריפות במרחב ובמחוז .1.16
 

 :מערביגליל 
דונם וקידום תכנית מצד אבירים עד  323.8כ "סה, ל מונפורט"אכרזת הרחבת שמורת נחל כזיב וג .1

 .הפקדה ושמיעת התנגדויות בוועדה מחוזית

 . המשך קידום פרויקט השבת היחמור הפרסי בנחל כזיב .6
 .בית הכרם, מעלה יוסף, נוכחות בוועדות המקומיות .3

 .דגש על ציידי דורבניםפעילות מרחבית בנושא צייד לא חוקי  .4
 .אכיפת תקנות שמורות טבע וערכי טבע מוגנים .6

 .מבצעי הסברה ואכיפה, בניית מסד נתונים ומיפוי מושבות עובדים זרים .5

 .פ עם מקורות"הזרמת מים לנחל כזיב ושת .7
 .פיתוח חניון יום בעין זיו בשיתוף עם רשות ניקוז גליל מערבי בשמורות טבע נחל כזיב .8

 .ישובים באזור כנגד אחזקת ערכי טבע מוגנים דגש על אחזקת חוחיותצווי חיפוש בי .3
 .טיפול בנזקי חקלאות וצמצום הרעלות .12

 .סיוע בכיבוי שריפות במרחב ובמחוז .11
 

 :אזור פיקוח הר מירון

ריכוזי מאמץ סביב תופעת כריתות לא חוקיות מתן מענה לתושבים צורכי העץ להסקה ומזעור התופעה  .1
 .בעשרות האחוזים

 .אוכלוסיית צבאים, רמת דלתון, וחי צייד מרחביים באזורים רגישיםפיק .6
 .פרויקטים חינוכיים עם בתי ספר ביישובי השקה .3

 .י בולדרים"תיחום שני בתי גידול לחים ע,שיקום שתי בריכות חורף , שיקום בתי גידול לחים .4

 .אן וחורפיש'עסקאות חליפין עם תושבי בית ג 8ביצוע  .6
 .נם אדמה בתוך השטח האסור בעיבוד באזור פקיעיןרכישת שלושה וחצי  דו .5

 .פ עם מועצה אזורית מרום גליל וצעדת מירון"שת .7
 .פ עם המועצות המקומיות הדרוזיות באזור ההר פסטיבל האדמונית"שת .8

תיקים נגד פולשים ומשיגי גבול  12וטיפול בפלישות והשגות גבול פתיחת , סימון שתי שמורות טבע .3

 .לאדמות מדינה
 .וחיבור החיילים לשביל פסגת הר מירון ושביל ההר 625א "פעולה עם יב שיתוף .12

 .שיפור דרכי אש בשמורה והיערכות לכיבוי שריפות .11
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 .מרום הגליל, מעלה נפתלי, נוכחות בוועדות מקומיות .16

 .קידום תכנית שמורת דלתון והעברתה בוועדה המחוזית .13

 .סיוע בכיבוי שריפות במרחב ובמחוז .14
 

 :מזרחיאזור פיקוח גליל 
התנים וניסיונות , ספירת יונקים בשטח הפיקוח ובניית מסד נתונים להמשך ניטור אוכלוסיית הצבאים .1

 .למשדר זאבים

 . הפעלת תחנת האכלה לאישוש אוכלוסיית הנשרים בהר אליעזר ותחנה במצוק עכברה .6
 .התון ריחנייטיפול אינטנסיבי בנזקי חקלאות וצמצום ההרעלות בגליל מזרחי דגש בישובים עלמה דל .3

 .פ עם מועצות אזוריות גליל עליון ומבואות חרמון בנושא תיירות ופיתוח בר קיימא"שת .4
 .אצבע הגליל, נוכחות בוועדות מקומיות גליל עליון .6

 .דונם  6334אכרזת שמורות טבע נחל דלתון  .5

 .ליווי פרויקט אגירה שאובה מנרה .7
 .שחזור השביל הגיאולוגי ברכס הרי נפתלי וסימונו .8

 .טיפול בפלישות חדשות וישנות בשמורות טבע אירוס הדור מנרה ונחל אביבים .3
 .פרויקט חינוכי פורשים כנף בשיתוף מועצה אזורית מרום הגליל .12

 .ריכוז מאמץ אכיפתי והסברתי בנושא קטיף צמחי תבלין .11
 דגש על צייד צבאים וחוגלות , פיקוח צייד מרחבי .16

 .עובדים זריםהסברה ואכיפה בנושא , בניית מסד נתונים .13

 .י תוכנית ממשק"טיפול בבתי גידול לחים עפ .14
סימון גבול שמורת טבע נחל שניר צד מערב בגבול עם חניון מעין ברוך ופינוי הקיבוץ מתחום שמורות  .16

 .טבע מוכרזת
 .י העופות"ניהול ממשק העופות הלהקניים מול חקלאי עמק החולה לצמצום ומזעור הנזקים הנגרמים ע  .15

 .דונם 1413,טרשי צפתהפקדת שמורת  .17

 דונם 7663הפקדת שמורת רכס הרי נפתלי  .18
 .דונם 6874דלתון , אדמון, אביבים, הפקדת תכנית הרחבת נחל דישון .13

 .סיוע בכיבוי שריפות במרחב ובמחוז  .62
 

 :גן לאומי חורשת טל
 .שיפוץ המגלשות והסדרתן לקליטת קהל .1

 .השלמת גדר ההפרדה בין חניון היום לחניון הלילה .6

 .אוכלוסיית היחמורים בשמורת הסחלבים ניטור .3
 .שדרוג מערכת החשמל בחניון הלילה ובמשרד הראשי .4

 .התחלת יישום תכניות שביל להנגשת נכים לחניון היום ואגם השחייה כמעט עד סיומו .6
 .ע לגן והעברתה בוועדה מחוזית"קידום תב .5

 .ביצוע כריתות בטיחות וגריסת הגזם .7

 .וזסיוע בכיבוי שריפות במרחב ובמח .8
 

 :שמורת נחל שניר
 .העלאת מס המבקרים בשמורה .1

 .אירוע משפחות , הפקת יום הלוטרה לקהל הרחב .6

 .מערכת חשמל ותקשורת,שריפת משרדים , שריפה בשטח השמורה במבואת הכניסה .3
חידוש מערך כניסה והחזרת , מערכת תקשורת, בנית מערכת חשמל חדשה, שיקום שטח השריפה .4

 .הר יחסית המצב לקדמותו בפרק זמן מ
 .פ דרישת משרד הבריאות"חיבור השמורה לקו מים ממפעל הדן ע .6

 .כריתות בטיחות לאורך השבילים  .5
 .סיוע בכיבוי שריפות במרחב ובמחוז .7

 

 :שמורת נחל עיון
 .קידום ואישור תכניות השביל להנגשת הנכים והרחבת מרפסת מפל העיון עד למכרז .1

 .אזורית קידום ואישור תכניות החיבור למערכת ביוב .6
 .כריתת ענפים מסוכנים לאורך מסלול המטיילים .3

 .פינוי סחף ותיקון נזקים בשבילים .4

 .סיוע לפיקוח האזורי בנושא עובדים זרים וסיוע בכיבוי שריפות במרחב ובמחוז .6
 .סיוע בכיבוי שריפות במרחב ובמחוז .5

 .ע"בחירת מתכנן לקידום התב .7
 

 :שמורת החולה
 .לשמירה על תפקוד תקין למערך ממשק הזרמת המים בשמורהתחזוקת מערך הסוללות בשמורה  .1

 (.מעברים אקולוגיים)בניית מעברי מים לכניסת תעלת האספקה לאגם והחלפת  נזירי האגם גליוטינה  .6
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 .ניקיון תעלת מעינות היסוד .3

 דונם 422ניקיון תעלת האספקה מברך העינן ועד היציאה מה  .4

 .עברים רגליים אל תוך השמורהתחזוקת הגדר המזרחי של השמורה וחסימת מ  .6
 .טיפול במינים פולשים  והסדרת חניה ונטיעת בוסתן בשטח שטופל .5

 (.כריתת בטיחות)כריתת ענפים מסוכנים בחניית הרכבים  .7
 .דילול  שפמנונים משטח השמורה לפי תכנית ממשק .8

 אכלוס דגים כחלק ממשק השקנאים בעמק החולה  .3

 .בטבע בנחל כזיב יחמורים מגרעין הרבייה לשחרור 3העברת .12
 .הוצאת עדר הבקר הבלדי למכלאה נפרדת, מוסים'טיפול בעדרי הבקר הבלדי והג .11

 .י רשתות והעברתם לנחלי החוף "לכידת צבים רכים באגם ע .16
 .הביצים הודגרו בשמורה ושוחררו בנחלי החוף, סקר קינון צב רך בשמורה .13

 .סיוע בסקר צב רך בנחלי המרכז .14

 .הצבת מצלמה בקן העיטמים .16
 .מעקב וניטור במקלט לצמחי מים נדירים וצמחי גדות נחלים .15

 .השמשת תחנות ניטור אוטומטית למערך כניסת ויציאת המים בשמורה .17
 .ניטור חסרי חוליות, סקר לוטרות בשמורה .18

 .המשך מחקר קריסת הגומא בשמורה .13
 .התחלת עבודה לחיבור מערכת הביוב לקו האזורי .62

 .עבודה על  השביל להנגשת נכים .61

 .י שחקנים לקהל הרחב"סיורים מומחזים ע, תוכנות שילוט חדשה לשמורה הכנת .66
 .סיוע בכיבוי שריפות במרחב ובמחוז .63

 .ע"בחירת מתכנן לקידום התב .64
 

 : גן לאומי תל חצור

 .הכשרת מדריכים חדשים במסגרת גן קהילה תל חצור .1
 .בתל ובבור המים העתיקסיור עששיות , קיום אירועים בארמון לציבור הרחב ופעילויות בניה מחימר .6

 .חפירות ארכיאולוגיות בעיר העליונה ובעיר התחתונה .3
 .ע"בחירת מתכנן לקידום התב, עבודות שימור בארמון .4

 .בחירת מתכנן להכנת תכנית שימור למפעל המים .6
 .שיפוץ מבני השירותים בתל ושדרוגם .5

 .צעדת חצור וקשירת ילדי חצור הגלילית לתל חצור הכנענית .7

 
 :רעםגן לאומי ב

 .ע"בחירת מתכנן לקידום התב .1
 .אירוע מוריד הגשם בברעם .6

 .אירוע עולים לרגל לברעם בחג הפסח .3

 .הפקת משחק באזל למשפחות .4
 

 :שמורת טבע נחל עמוד
 .הריסת מבנה לא חוקי בשמורה .1

 .פינוי תחנת השירות למטיל .6

 .שיפור מערך השבילים והגשרים בשמורה .3
 .שיפור דרך אש בשמורה .4

 .לינה לתרמילסטים בחניון הלילהפיתוח פינות  .6
 .ריכוז פרויקט החליפין בשמורת הר מירון מול מנהל מקרקעי ישראל .5

 .ע"בחירת מתכנן לקידום התב .7
 .בחירת מתכנן לקידום קו להובלת שפכים .8

 .שיפור מערכת החשמל בשמורה ובחניון הלילה .3

 .סיוע בכיבוי שריפות במרחב ובמחוז .12
 

 :גן לאומי יחיעם
 .בשיתוף מועצה אזורית מטה אשרפסטיבל הרנסנס  .1

 .ע"בחירת מתכנן לקידום תב .6

 
 :גן לאומי אכזיב

 .ע כוללת בגן לאומי אכזיב"בחירת מתכנן לקידום תב .1
 .טיפול במינים פולשים ונטיעת עצים ארצישראלים .6

 .סיוע בכיבוי שריפות במרחב ובמחוז .3
 

 :הדרכה והסברה
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 .6212ימי הדרכה במהלך  862ה גליל עליון הדריך "מחוו .1

 .הועברו סיורים ללא תשלום באתרים לקהל הרחב .6

 .בחגים הופעלו תחנות מידע והסברה בשטחים הפתוחים .3
 .פעילויות תוכן בגנים ובשמורות בחגים .4

 .ל ומשטרת ישראל"נעשו הדרכות לצה .6
וטיולים לאורך , הנחייה מקצועית למשקיות, ומעבירים הרצאות במוצבים 31ה מאמץ את אוגדה "מחוו .5

 .לחיילים בהתאם לצורךהקו 

 .ה הכשירו את מדריכי גני קהילה חצור ושמורת שניר"מדריכי המחוו .7
בקרבת בתי ספר ויישובים במרחב להידוק הקשר . פרויקטים חינוכיים ארוכי טווח 12נוהלו  6212במהלך  .8

 .והזיקה לשמירת טבע
, ור הפרסי לטבעהשבת היחמ. ולקהל הרחב בנושאי שמירת טבע, מתן הרצאות הסברה לבתי ספר .3

 .בתי גידול לחים ודו חיים, פרויקט אישוש אוכלוסיית צבי הים

 .הודרכו בתי ספר תיכוניים במסגרת טיולי כוכב ונודדים מים אל ים .12
 

 
 0211 - 0212שנתי שמורת החולה  -דודוח 

 6216פברואר /דודו זגורי , יורם מלכה, יפעת ארצי,  בן ענבר
 

 (.6223)ובמרוכז את הנעשה בשמורה מאז הדוח הקודם מטרת הדוח היא להציג בתמצית 

 .הנרשמים רק ביומן שמורה, יומיים -הדבר חשוב בעיקר למעקב בנושאים ממשקיים יום
 .לנושאים אשר סוכמו בנפרד יש הפניה אל הדוח המפורט

 
 :תוכן

 אחריםמחקרים וסקרים , ציפוריםעופות ו, מים: ניטור ומחקרים .א

 יתושים, נוטריות, שדמיות, עיטמים, צב רך, דגים, עדרים :ממשקים אקולוגיים .ב
  מבנים ומערך כניסה, גידור, עבודות עפר: תשתיות .ג

 אירועי אכיפה, שביליםתוכנית , קבלת קהל:  ואכיפה מבקרים .ד
 רשימת פרסומים .ה

 
 ניטור ומחקרים. א

 מים (1
בשל הקצאת מי קידוחי עינן לנחל עינן החל , אספקת המים לשמורה הוגדלה משמעותית :מים מסופקים

פירוט ) 6211-ק ב"מלמ 8.783 -ו 6212 -ק ב"מלמ 7.338כ סופקו אל שמורת החולה "סה. 6212מפברואר 
 . 6223ק בשנת "מלמ 3.33לעומת , (1בטבלה 

בנוסף הוזרמו מי , "ברך עינן"אל  4ה במשך רוב התקופה מי תעלה מערבית הוזרמו לשמורה דרך יחיד

אל  6211והחל מיוני , דרך תעלת הניקוז לאורך הכביש אל מתחת לגשר טליה)קידוחי עינן לנחל עינן 
 . ואל הבריכה המערבית( 32הבריכה ממערב לכביש 

 

מקידוחי  חודש
 עינן 

 כ"סה תעלה מערבית מ

 831 445 387 11-ינואר
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 782 456 326 11-פברואר

 829 510 319 11-מרץ

 585 329 256 11-אפריל

 633 430 203 11-מאי

 730 493 237 11-יוני

 648 427 221 11-יולי

 848 506 342 11-אוגוסט

 684 420 264 11-ספטמבר

 769 442 327 11-אוקטובר

 772 496 276 11-נובמבר

 678 365 313 11-דצמבר

כ בשנת "סה

6211 

  8,789 

 

 6211משני מקורות המים העיקריים של השמורה בשנת ( ק"אלמ)מים מסופקים  כמות: 1טבלה 
 

 

  :מקורות מים נוספים
וממנה בתעלה מאספת , הוסדרה בזרימה אל בריכת שוש הגדולהעינות יסוד תעלת  6212בסוף   -עינות יסוד

דונם ממי  62-של ה הוצף החלק הצפוני 6211בסוף . דונם אל הקצה הצפוני של גדרת היחמורים 62-בגבול ה
 .והחל לגלוש מזרחה, עינות יסוד

 . זרימה בספיקה לא ידועה דרך תעלת מדגה חולתה אל תעלת האספקה -עין עלומים
 6211מרץ , 6212דצמבר , 6212זרם בינואר , נחל המנקז נגר עילי  -נחל אליעזר

נביעה זו . יבת מקורותחלה לאחר פרקי גשם משמעותיים וככל הנראה כתלות בשא -נביעת מעיין עינן

 6211מאי , 6211מרץ -פברואר, 6212מרץ  -נצפתה בפברואר
מהממוצע הרב שנתי  118%ירדו  6212411בעונת , ימי גשם 43-מ גשם ב"מ 423ירדו  6223412בעונת  -גשם

 . ימי גשם 63-מ ב"מ 625: בשמורה
הנתונים . במעבדת מקורות, תחנות בכל חודש 5-פרמטרים פיזיקליים וכימיים במים נדגמו ב :איכות

ומסקנות , הועברו אל חוקרי המעבדה לחקר הכנרת 6212-6211נתוני . 1373מקובצים עם שאר הנתונים מאז 

 .מהם ישולבו במחקר המתקיים על דינאמיקת זרימת המים באגם
מעל  'מ 56.3, מ בממוצע"ס 58)מ בלאטה רוב השנה "ס 76 -56נע בטווח  6211-מפלס האגם ב: יםמפלס

 .דונם 62 -מ בנובמבר בשל עבודה על סוללת אגם"ס 66-עם ירידה ל, (פני הים

 
 6211מפלס האגם בשנת : 1תרשים 

פרט לריקון המאגר לשם המתת הדגים הזרים , המפלס בשאר גופי המים בשמורה גם הוא נשמר יציב
אוקטובר ,  6212וחל בינואר , בעזרת משאבה, הריקון התבצע אל תעלת היניקה. שאוכלסו בו עבור שקנאים

 .6211וסוף דצמבר  6212
 . י לאטה שהוצבה בבריכה במרכז הנחל"מפלס המים בנחל עינן נמדד ע

 (.6תרשים )נמצא קשר בין מפלס המים בערוץ הנחל לספיקת המים 

65.7

65.8

65.9

66

66.1

66.2

66.3

66.4

66.5

1
0

/0
1

/1
1

1
0

/0
2

/1
1

1
0

/0
3

/1
1

1
0

/0
4

/1
1

1
0

/0
5

/1
1

1
0

/0
6

/1
1

1
0

/0
7

/1
1

1
0

/0
8

/1
1

1
0

/0
9

/1
1

1
0

/1
0

/1
1

1
0

/1
1

/1
1

1
0

/1
2

/1
1

ם(
הי

ני 
 פ

על
 מ

מ'
ם )

רו

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ה(
אט

בל
מ 

ס"
ס )

פל
מ

מפלס אגם)רום מעל פני הים(

מפלס )לאטה(



 1122ג "ח רט"דו  

 82 
 

 

לאטה בבריכת  :1תמונה 

 נחל עינן, מרכז הנחל
 
 
 
 
 

ספיקה ממוצעת : 0תרשים 

ומפלס המים בבריכה במרכז 
הנחל בחודשים פברואר 

  6211ינואר   -6212

 
החל מאמצע : ניטור' מע

 . ולא הושמשה מאז, המערכת הממוחשבת למדידת ספיקות יציאה לא תקינה 6212
ות לניטור חום המים באזורים שונים ובתקופ, הוכנסו לשימוש מדידי טמפרטורה רציפים טבולים :טמפרטורה

 (. 3תרשים )שונות בשמורה 

 
( ירוק)ואחו ( כחול)תעלת אגם ( סגול)אגם מים פתוחים ( אדום)נתוני טמפרטורה בנחל עינן : 3תרשים 

 6211ינואר  -6212נובמבר 
 

סיכום חלקי של הנתונים בדוח . ובעומקים שונים, המים בבתי גידול שונים בשמורה' נבדקו הבדלים בטמפ
 .16ניטור נחל עינן

מקרים בכל שנה בהם הפסקות בהזרמה של מי תעלה מערבית למשך שעות עד  4-כ: ארועים מיוחדים
או לא , לצורך ניקוז בשטחים החקלאיים במעלה התעלה -מכוונת)בשל ירידה במפלס התעלה , ימים' מס

 (.תקלה בסכר כפר בלום \מכוונת

. על מנת לפנות אוגר מים במאגר, יםהוזרמו מים ממאגר עינן אל המאגר לבקשת רשות המ 6212במרץ  -
 .המים הוצאו אל תעלת היניקה

המים גלשו אל תעלת האספקה והציפו , במדגה אילת השחר 3פריצת סוללה של בריכה  6212באפריל  -
 .את האחו וקצה המסדרון

נבדקה תעלת האספקה . 6212ביוני , בקרבת שפך נחל אליעזר לשמורה פריצת צינור מי שתייה מוכלרים -

 .ולא נמצאו סימנים לכלור במים
 ציפוריםעופות ו (0

הנפוצים , מינים 74נצפו , (ללא ציפורי שיר)בספירות החודשיות של כל העופות בשמורה : מגמות כלליות
, ברכיה, קורמורן גדול, קנאי מצויש, סופית, ים-שחפית, מגלן חוםהם ( מספרית ותדירות התצפיות)ביותר 

 . בעיקר יונת בית ודררה, מספר פרטים ממינים זרים מועט ללא התרחבות. אגמית, מרית, שרשיר

קינים  3, 11לעומת  7-כ)חלה ירידה במספר הקינים לעומת שנים קודמות  6211-ב : קינון משויישים
ולאחר הבקיעה ככל הנראה מובלים הפרחונים אל גופי , רוב קינון המשויישים הוא באגם(. בשנתיים קודם

ככל הנראה היה , במקביל חלה עליה במספר הקינים של ברווז משוייש באגמון. יים בשמורההמים ההיקפ
 .6211-מעבר זוגות לקינון שם ב

אחת מוקדמת וקטנה של אנפות ארגמניות ושני זוגות , מושבות קינון 6היו  6211-ב: מושבות קינון אנפות
 (. 4תרשים )ון האגם ואחרת גדולה על הקנה בצפ, קורמורן גמד על חישת הגומא באגם
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 6211 - 6223בשנים , מספר קיני אנפות במושבות הקינון בשמורה: 0תרשים 

 

מושבת , מושבת שדרת האגמון קטנה)בשנתיים האחרונות התמעט קינון אנפות במושבות בעמק החולה 
. בשמורהלבנית קטנה ואנפית בקר , והדבר השפיע על מספר קיני אנפות לילה, (מדגה כפר גלעדי נעלמה

העלייה בקינון אנפות לילה בשמורה וכן תחילת  קינון קורמורנים גמדים מצביעים על עליה בכמות הדגים 
 .בשמורה

 .  בכל שנה 8-כ, נצפה מספר קינים יציב של אנפיות גמדיות בשטח האגם ובתעלות

בחורף (. חורפים)ב אז מספרם יצי, לינת זרונים בחישת הקנים באגם נבדקת בחודשי ינואר: לינות זרונים
תצפית של נדב ) 6216בינואר . בז גמדי 6, (זכרים 32מהם )זרונים תכולים  47, זרוני סוף 62נצפו   6223412

 . בז גמדי 3בנוסף נצפו . תכול\זרון שדות 5, זרון שדות 5, זרונים תכולים 46, זרוני סוף 47נצפו ( ודותן
על מנת לבחון את הצלחת הקינון והאם  3הקינון באיים בוצע ניטור מפורט על 6212בעונת : שחפיות ים

 .האיים המלאכותיים טובים לקינון השחפיות

 
 

                                                                   
 אי קינון לשחפיות ים באגם: 0תמונה 

 
קינים בשני  43, זוגות מקננים 36בעונה זו היו 

ותם זוגות קיננו במחזור ככל הנראה א, מחזורים

. צעירים פרחו מהאי העונה 76-כ כ"סה. ראשון ושני
מבנה האי והמחסות שעליו מגנים בצורה טובה על 

. השחפיות מפני טורפים מהמים ופגעי מזג האויר
אינם מוצלחים בצורתם הנוכחית לקינון שחפיות ( מגשים אישיים על עמוד)שאר המבנים המלאכותיים באגם 

 .ים

הצלחת הקינון גבוהה מזו שנצפתה . 52-האוכלוסיה המקננת בשמורה דומה לזה שנצפה בשנות הגודל 
גידול דגי נוי )וכן גדילת היצע המזון , הבדל הנובע ככל הנראה מתוספת המחסות על האי, 6228בעונת 

 (.במדגה אילת השחר
 . 6211-ב 64, 6212-פרחונים ב 16, בוצע סימון פרחוני שחפיות בטבעות צבע ממוספרות

כחלק מניטור של כלל , ט"י מטבעים ממרכז הצפרות של חלה"טיבוע ציפורים בוצע ע: טיבוע ציפורי שיר
בסבך אשלים ועצים , "בריכות אורטל"מבוצע סביב ( במאמץ דיגום קבוע' מ 16רשתות  8)הטיבוע . העמק

 .       ת הקינוןפעמיים בחודש בעונ, אחת לחודש ברוב השנה -תדירות הטיבוע. ובקרבת מים

קנית : הנפוצים ביותר הם מיני ציפורים האופייניים לבית הגידול הלח. מיני ציפורים 45כ נמצא מגוון של "סה
, 6211קנית ביצות בסתיו  5, 6212רמית זכר ונקבה נלכדו ביוני : לכידות מיוחדות. צטיה ושיחנית קטנה, קטנה

 .6211חרגולן זמירי באביב  3
. על אקליפטוס קיצוני בקרבת מאגר חולתה, נבנה קן חדש בחורשה  6212411בחורף : ן זנבקינון עיטם לב

ששוחררה בשמורה  P2שני הזכרים הבוגרים ונקבה ) 6223י עיטמים באותו הרכב כמו בשנת "הקן נבנה ע

, נצפה גוזל אחד בקן 344411-ב. ובתחילת מרץ החלה דגירה, בסוף פברואר נצפו הזדווגויות(. 6226בסוף 
גוזל אחד , (avian pox)כעבור חודש התגלו סימנים למחלת אבעבועות בגוזלים  . וכעבור כמה ימים גוזל נוסף

 . ימים 3הועבר לספארי ומת כעבור  ,יום 57גוזל שני נפל מהקן בגיל , יום 47מת בקן בגיל 
תמונה                                                                             

 שני הגוזלים ופרט בוגר בקן: 3

כל האוכלוסייה הנודדת של השקנאים חלפה : שקנאים
פרטים  46.8-אלף ו 33, 6211-ו 6212בעמק החולה בעונות 

 .6, 4וני מעקב שקנאים בסיכומי עונהפירוט נת. בהתאמה
קורמורנים  342לנו בשמורה  6223412בעונת : ן גדולקורמור

הקורמורנים לנו בעיקר על . 632לנו  6211416-ב, גדולים
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. ועל על עצים לאורך תעלת היניקה וצפונית לסדוק, מגדל המבקרים, איזדרכות שנותרו בסביבות האגם

 .בת מדגה דןבקר, בעמק החולה אתר לינה נוסף

נצפו קורמורנים  6211416בחורף , בהן קורמורנים לנו בשמורה אך ניזונו מחוץ לה, בניגוד לעונות קודמות
פירוט ספירת קורמורנים ארצית . דבר זה מעיד על עליה בזמינות הדגים באגם. רבים הניזונים באגם השמורה

  .7, 5בסיכומים שנתיים
 

 אחריםמחקרים וסקרים  (3

, (5)נזיר יציאה אגם , (4תחנה )כניסת תעלת האספקה לאגם  -בוצע דיגום חודשי בשלוש תחנות: אצות
ר "י ד"הדגימות הועברו למעבדה לחקר הכינרת לניתוח ע(. בבריכת במרכז הנחל או בברך העינן)ונחל עינן 

 .6, 1אלה אלסטר
באופן  6223 -מריכוזי הכלורופיל ב נמוכים 6211-ו6212 -ב 5ים שנרשמו בתחנה ממוצעריכוזי הכלורופיל ה

 .( l4µg72לעומת  l4µg42)משמעותי 

ובנחל  4היו גבוהים מאשר בתחנה  5במהלך חודשי הדיגום מספר המינים וצפיפות הפיטופלנקטון בתחנה 
אצות כחוליות היו . מספר המינים וצפיפות הפיטופלנקטון בנחל עינן היה נמוך במשך כל החודשים. עינן

 . סוגים של אצות ממערכת הצורניות היה גדול ביותר4בנחל עינן מספר המינים. 5-ו 4ותר בתחנות הנפוצות בי
לפי סקלת הספרוביות מצב , רוב המינים האינדיקטורים מעידים על רמות בינוניות של חומרים אורגניים

. ן יש אמוניהאין חלבונים וחומצות אמינו אבל עדיי, במים יש חמצן) ספרובי-מסו – -האגם המוגדר כ
 (.אירוביתחומרים אורגנים מתפרקים לרוב בדרך 

ר אלון רימר מהמעבדה "ר עמי נשרי וד"י ד"החל המחקר ע 6211בסוף : מעבר המים והתהליכים באגם

במטרה לאפיין במפורט את מעבר המים באגם , לחקר הכנרת
. תהליכים כימיים ועוד, קצב תחלופה, מבחינת דגם הזרימה

בדצמבר . על ניסויים באגם וניתוח נתונים קיימים המחקר מתבסס
 .טרם התקבלו תוצאות ראשונות. החל ניסוי צביעת מים ברודמין

 (רודמין)ניסוי צביעת המים בצבען : 0תמונה              

 
, פעמים בכל שנה 4הדיגום התקיים : סרי חוליות מימייםניטור ח

אתרים  3 -7-מבכל דיגום נלקחו דגימות . ר שריג גפני"י ד"ע
אך מהתרשמות שריג חל שיפור ברור , טרם הוגש דוח. בשמורה

 לידי זה בא שיפור: 8מתוך הדוח מצב, ברוב גופי המים בשמורה
 והן השונים המים בגופי השוררים אביוטיים במדדים הן ביטוי

 משמעותי שיפור. אלה מים גופי והצומח המאפיינים החי בהרכב

 מיני של דופן יוצא כולל עושרחסרי החוליות  באסופת גם
 וגם עלייה המים באיכות שיפור משקף 2011 ספטמבר בדיגום המים בגופי שתועד כפי המצב. שפריריות

 . הטקסונים במגוון
בוצע סקר עטלפים במטרה לאפיין את מיני העטלפים ופעילותם  6211-ו 6212בחודשי יולי : סקר עטלפים

. הקלטה ובוצעו לכידות ערב עם רשתות ערפל וספירה בראייהבמהלך הסקר הוצבו מכשירי . בשמורה

כ בסקרים נצפתה פעילות של "סה(. חודש נובמבר)בנוסף בוצע גם סקר אקוסטי בחורף , 6211בשנת 
( En)מינים המוגדרים בסכנה  6, מבין מיני עטלפי החרקים בשמורה. מיני עטלפי חרקים 3 -עטלף פירות ו

 (.Vu)ושניים כרגישים 
עטלפון אירופי ועטלפון , נשפון גדות, רמשן לילי -בעיקר בארבעה מינים, ו נמצאה פעילות גבוהה יותרבסתי

פירוט  . לעצים בחורשת המייסדים יש תפקיד חשוב כאתר קינון למיני העטלפון והרמשן. לבן שוליים

 .16, 11מיםתוצאות הסקרים בסיכו
הסקר התקיים . ט"י מרכז יונקים של החלה"ע 6211-ו 6212הסקר התקיים בחודשי פברואר  : סקר לוטרות

הוצבו בנוסף גם מצלמות  6211-ב(. מעקב אחר חידוש סימון בתחנות קבועות)באופן דומה לשנים קודמות 
 . מעקב בכל תחנה
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 6211 - 6223שנים , שיעור סימוני לוטרות וחידושם בתחנות בשמורת החולה: 5תרשים 

 

 של מוגברת פעילות: מתוך הסיכום(. 6תרשים )חלה עליה בהיקף סימון הלוטרות בתחנות שנבדקו  6211-ב
 עוברת שאוכלוסיית הלוטרות כך על מצביעה קודמות לשנים ביחס זו בתקופה החולה הלוטרות בשמורת

פירוט .  השמורה המזון  בתחומי בהיצע תמורות גם משקף והדבר ייתכן .בשמורה התאוששות תהליכי
 12, 3מיםתוצאות הסקרים בסיכו

המצלמות . י חיישן תנועה"הוכנסו לשימוש מצלמות המופעלות ע: פ מצלמות תנועה"יונקים בשמורה ע

. ללא ניסיון לכמת פעילות בזמן ובמרחב, הוצבו באזורים שונים בשמורה לבחינת מגוון היונקים בפעילות
ובנוסף , חולדה, קיפוד, דורבן, חתול ביצות, לוטרה, נמייה, ירית מצוייהג, תן זהוב, חזיר בר: מינים שצולמו

 . יחמור, מוס'ג, נוטריה
י סטודנטית "בוצעה ע: השוואת מגוון מיני הציפורים ועופות המים בין אגמון החולה לשמורת החולה

מגוון : 14וך העבודהמת. י השוואת נתוני ספירות וטיבועים שבוצעו האגמון ובשמורה"ע, לתואר ראשון בתל חי

קינון עופות , מפקד עופות המים)ברוב הפרמטרים שנמדדו , ומספר המינים בשמורה היה גבוה מהאגמון
עושר המינים הנבדק עבור מפקד עופות המים היה , בשונה מכך(. קינון ציפורי שיר, טיבוע ציפורי שיר, מים

. מינים פרופורציונאלי לגודל השטח הנדגםבניגוד לסברה הרווחת שעושר ה, גבוה באגמון מאשר בשמורה
והאגמון הוא בית גידול צעיר , ל מחזקים את ההנחות לפיהן השמורה היא בית גידול יציב ומגוון"הממצאים הנ

 .   ופחות יציב
בוצע עם  6211-הדיגום  ב. בעזרת אלקטרו שוקר 6211ויולי  6212הדיגום התבצע בחודש יוני : דיגום דגים

. ובנוסף הונחו רשתות באגם לצורך בחינת מגוון וכמות הדגים בתוך גוף המים, תחנות 16-אלקטרושוקר ב

ממצאי הסקר מצביעים על עושר : מתוך הדוח. 13התוצאות בדוח, ר ירון קרוטמן"י ד"זיהוי הדגים התבצע ע
גם (. שפמנון מצויאמנון מצוי ו, יבלסת מצויה)מינים הם מינים מקומיים  7מתוך  3רק (. מינים 7)מינים נמוך 

ממספר הפרטים שייכים למינים מקומיים נתפסו  15%רק . מספר הפרטים שנתפסו הם בעיקר ממינים זרים
 .מהפרטים ברשתות העמידה ובמתקן לדילול השפמנונים 62%על ידי האלקטרו שוקר ו 

ריקות ערב גשום ס 3בהמשך בוצעו (. 6טבלה , 6מפה ) 6211פרטים נמצאו עד סוף  7: עגולשון שחור גחון

ולא , בסריקות אלו נמצאה פעילות נמוכה של דו חיים, במטרה לאתר פעילות עגולשון בשמורה ובעינן
 .נמצאו פרטי עגולשון נוספים

 
 
 
 
 
 
 

עגולשון נתוני פרטי : 0טבלה 
 שנמצאו בשמורה

 

 
 
 
 
 
 

: 1מפה  מיקום מציאת פרטי עגולשון שחור גחון

 

  תאריך  #

 י יורם בפעילות"נמצא ע 15/11/2011 1

 י יורם במחבוא"נמצא ע 30/11/2011 2

 י יורם במחבוא"נמצא ע 07/12/2011 3

 י שריג גפני במחבוא"נמצא ע 09/12/2011 4

פצוע , י שריג גפני במחבוא"נמצא ע 09/12/2011 5

 הפרט שומר ויועבר למוזיאון. בראש

 י שריג גפני במחבוא"נמצא ע 09/12/2011 6

-אוקטובר 7
23 

י מבקר בשמורה על "נמצא ע, לא נמדד
 שביל המטיילים בפעילות 
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ר אמנון "י דוקטורנטית של ד"ע 6212חורף  -המחקר בוצע באביב :מחקר אוכלוסיית חיפושיות המים

במהלך העבודה נמצא זחל סירן שחור . י שימוש במלכודות נפילה שהוצבו בבריכת איתן"ע, פרידברג
(Hydrous piceus ,בגולן 82-פרט אחרון ממין זה נמצא בשנות ה .)טרם התקבל סיכום העבודה. 

במהלך . ר פרידה בן עמי"י סטודנט של ד"מחקר דפניות ומגוון הטפילים שלהן מבוצע ע :מחקר דפניות
 .הנדיר( Ranatra vicina)דונם נימפה של פשפש מים עקרבן מקלוני  122-הדיגום נמצאה ב

 CO2מבוצע דיגום במלכודות אור ומלכודות . י פקח יתושים מטעם משרד הבריאות"מבוצע ע: תושיםדיגום י

קולקס , (מינים Anopheles ,4)אנופלס : סוגים הבאיםמה, מינים שונים 16נמצאו . בתחנות שונות בשמורה
(Culex ,5 מינים) , אאדס(Aedes) ,ו- Uranotaenia .א של קדחת נילוס פרט אחד של יתוש אנופלס נמצא נש

 .מערבית
 5לאורך  6212בוצע סקר במאי , על מנת לבדוק מצאי עדכני של מיני צומח בנחל :סקר צומח בנחל עינן

מגוון המינים הנדירים . י יאיר אור ועזרא יסעור"הסקר בוצע ע. וסקר משלים באוגוסט, חתכים לרוחב הנחל
 .16ות מפורטות בדוח נפרדתוצא.  3בסקר והשוואה לסקרים קודמים מופיע בטבלה 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
השוואת רשימת מינים נדירים בשלושה : 3טבלה 

יריב  1373-82: סקרים קודמים. סקרים בנחל עינן

שאולי  1334-1335; דידי קפלן, עדנה גורני, עברי
 טליה אורון, יריב עברי, בקרמן

 

 ממשקים אקולוגיים. ב
 עדרים (1

נקבות  6-זכרים ו 3הוצאו מהעדר  6212 -ב :יחמורים
 . לשחרור בנחל כזיב

 . לא ידוע מה הסיבה, נמצא זכר אחד מת בגדרה
 14 -זכרים ו 12, פרטים 64עמד העדר על  6211בסוף 

 .נקבות וצעירים

198 מין סוג

0 

1994 201

0 

   + תאופרסט אבוטילון

 + + + שעיר אולמוס

 + + + ענף אירוס

   + מיצרית אמניה

 +  + י"א אספרג

 + + + מחודדת ארכבית

ארך  אשבל
 שבולת

+  + 

 + + + מכסיף ביצן

   + משושה בת אורז

 + + + פפירוס גומא

 +  + צפוף גומא

 + + + הירדן דבקת

   + צידוני ורד

   + מגובבת חומעה

   + "אשלים"ה ירבוז

   + מאוגד ישרוע

 +  + ענף כדורן

   + צר עלים לוטוס

   + גדולת עלים לוענית

  + + זוחל מדד

  + + סורית מילה

   + דרומי מייש

   + נאכלת מלוכיה

  + + צהוב נופר

  + + המים נענת

קיקסית 
פשתנית)

) 

הקנוקנות 
 (מגובששת)

+   

 + + + קרח שוש

 62 52 113 בסקר כ מינים"סה

כ מינים נדירים "סה
 בסקר

27 11 11 
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עדר . מגודר בחלקה עם יציאה לרעיה במסדרון, פרטים 13עומד על " שביל המבקרים"עדר : מוסים'ג

באחד האיסופים . פרטים 65במהלך השנתיים נאספו ונמכרו במכרז  . פרטים 82 -72עומד על  השמורה 

 .במהלך החיסון, נלקח דם ממספר פרטים
בריחת פרטים אל השדות מחוץ היו מקרים רבים של , בשל מצוקת מזון בחורף ופריצות בגדר ההיקפית

 .שני זכרים הורדמו בשדה יראון מצפון לשמורה 6211בנובמבר . לשמורה
מבדיקה וטרינרית נראה , נקבות במאגר 3מתו  6211בדצמבר . טבע עגל בתעלת היניקה 6211בספטמבר 

 .שהסיבה היא דלקת ריאות

תחילה העדר שהה . דונם והועבר אל השמורה 422-הוצא העדר משטח ה 6212בנובמבר : פרות בלאדי
העדר הועבר לרעייה  6211ביוני . זכרים למשרד החקלאות 6זכרים ונמסרו  6נמכרו , שם חוסן, במכלאה

. ולבסוף עד אמצע הסדוק, דונם 62-תחילה ב, הוצבו שערים וגדר להגבלת הרעייה של העדר. בתוך שמורה
 . יתכן ונגנבו, העגלות נעלמו כעבור שנה, עגלות 6-זכרים ו 4דונם נותרו  422-ב

ומפעילות לחץ רעייה טוב על השטח ועל מינים רודראליים בו למרות מיעוט , הפרות אינן נכנסות למים

 .ניתנה לפרות תוספת חציר, כאשר יש מחסור במזון, בחורף. הפרטים בעדר
 .עגלים 7-נקבות ו 14, ים בוגריםזכר 6עומד העדר על  6211בסוף 

 דגים (2
כמות קטנה של שפמנונים . י מדגה חולתה"ג והופעל ע"י רט"מתקן הדילול נרכש ע :דילול שפמנונים

כ הוצאו "סה. למרות ההאכלה בחודשי הקיץ והזרמת מי עינן למקום בחודשי החורף, נמשכו לאזור המתקן
 .הוצאו מאות קילו בודדים 6211בקיץ , טון שפמנונים 6.6-כ 6212יולי -ביוני

 . אל מזח הסירה במזרח האגם( בסמוך למגדל רם)הועבר המתקן מהאחו  6211בסוף 

-היקף האיכלוס ב. ולא באגם, איכלוס הדגים עבור שקנאים בוצע לרוב במאגר ובסדוק: איכלוסי דגים
העברת משלוחי דגים נובעת מ 6211-כמות הדגים הנמוכה ב. טון דגים 17 6211-ב, טון דגים 46 6212

 .החשודים כנגועים במחלת אמנונים לאיכלוס במאגר דלתון במקום בשמורה
 

 

   ב רךצ( 3

: 3תרשים  

מספר צבים בוגרים , מספר קינים שאותרו: שנים אחרונות 5-תוצאות פרויקט הצב הרך בשמורת החולה ב
 .שנתפסו ומספר צבונים שעוברו לנחלי החוף

 
הקינים שנמצאים בשמורה הועברו למדגרה , בשנתיים האחרונות יש ירידה במאמץ החיפוש של קינים

 . והצבונים שבקעו הועברו לנחלי החוף

 .17, 15פירוט פעולות הממשק בדוחות נפרדים 
 בספטמבר. הובא זכר מגן חיות בהולנד והוכנס לכלוב עם הנקבה 6211בינואר : עיטמים (0

. א"הועברה לטיפול ובמקומה הובאה נקבה מהגן הזואולוגי בת, מצאה ירודה במשקלהנקבה נבדקה ונ 6211
 .הוצבה מצלמה המתעדת את הנעשה בכלוב. בכל התקופה אין פעילות קינון בכלוב

 . דונם 422-דונם נחרש בדיסק בחלקת ה 62שטח של  6211במרץ : קינון שדמיות (5
בעקבות . במאי כוסחה הצמחייה בשטח. קינון שדמיותבשטח הוצבו דגמי שדמיות והושמעו קולות למשיכת 

בתום עונת . אך לא התפתחה בסופו של דבר מושבת קינון, פעולות אלו היתה נוכחות שדמיות בשטח זה

 .בסדוק( 64)והפרחונים ( 51)נצפה ריכוז של הבוגרים , 6211ביולי , הקינון
 פרטים  35,  בינוארפרטים  38)נוטריות  86-בוצע ירי ב 6211בתחילת  :נוטריות (3

 .הפגרים לא נאספו(. פרטים באפריל 11, בפברואר
ולא נראה כי יש שינוי , 63 -12מספר הפרטים הנצפה בשמורה במהלך הספירות מדגמיות חודשיות נע בין 

 .בגודל האוכלוסייה

 בגדה הצפונית של הסדוק  BTIבוצע ריסוס יתושים בחומר  6212באוגוסט  :יתושים (1
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 .בשל המצאות יתוש אנופלס חיובי לקדחת נילוס מערבי, הבריאותבהוראת משרד 

 ממשקי צומח (1

נטיעת עצים באזור תעלת עינות יסוד ובריכות  6211בפברואר . ניטעו עצי פרי בבוסתן 6212בינואר : נטיעות
 . בקרבת שביל המבקרים, מוסים סביב הבריכה'נטיעות של ערבות ודולב בחלקת הג 6212במרץ , שוש

התוכנית . י אגרונום של העצים באזור קליטת הקהל"בוצע סקר ע 6211באוקטובר : אקליפטוסים בחניון
 .6216-י פקיד היערות הארצי ותצא לביצוע ב"לכריתת עצים אושרה ע

 

 
 

 
 

 

 
 

 
המשך פעילות שתילה של : גן מקלט בוטני ומשתלת נדירים

. י עזרא יסעור"ע( 4טבלה )צומח מים של עמק החולה מיני 
בכניסת תעלת האספקה לאגם , השתילה היא בגן המקלט

 .בנוסף ריבוי צמחים במשתלה. ובמקומות נוספים בשמורה

 
 
 
 

 

מספר שתילי צמחי מים שהועברו לשמורה בשנים : 0טבלה 
6212- 6211 

 
צומח פולש בוצע מיפוי מגוון וכמות מיני : צומח פולש ומתפרץ

אן מארק דופור 'והועבר לז, ברחבי השמורה ובסביבתה הקרובה
דרור לשם בניית תוכנית כוללת לטיפול במינים פולשים 

 .בשמורה

 .בוצעה עקירה ידנית של אשלים שנבטו במאגר 6211בנובמבר 
 .6211פרט אחד של גומא תרבותי נמצא ונעקר בתעלת האספקה בפברואר 

 .6211ספטמבר , 6212ספטמבר , 6212מאי , 6212י טרקטור זרוע במרץ "אספקה עכיסוח תעלת ה: כיסוחים
וכן בבריכת שוש הגדולה , ל לבכיסוח הקנה בתעלות האגם"הוכנסה סירת קק 6211 -ו 6212בפברואר 

 .ובריכה מערבית

( בצורת כליה -הקטן)הורכב אי צף  6212בספטמבר : איים צפים
, גדול יותר, אי שני. נשתלו צמחייה מזדקרת ומשתרעת. והוצב באגם

 . 6211הורכב והושט לאגם באמצע 
 לפני שתילה ועגינה באגם, אי צף לאחר שהורכב: 5תמונה 

 תשתיות. ג

 עבודות עפר ותשתית (1
ממאגר יסוד  ובהונח קו סניקה לבי 6212בספטמבר : פרויקט ביוב

 6211עד סוף . החנות והקופה, המעלה אל מבנה השירותים בחניון
המערכת טרם נכנסה לשימוש בשל עיכוב בקבלת אישורים 

 .וביורוקרטיה
 422-למניעת זליגת מים אל ה עבודת באגר באזור ברך העינן

 .6212דונם ביולי 

 62-המים הובלו אל חלקת ה, יסודהוארכה תעלת עינות  6211בספטמבר  :הארכת תעלת עינות יסוד
 .דונם

 .מוסים'לאפשר מעבר נוח אל חלקת הג, נבנה מעל התעלה שמאחורי כלוב העיטמים מעבר אירי
לכיוון , נבנה נזיר להפניית מים מתעלת האספקה אל תעלה בקצה המסדרון 6211באוקטובר : נזיר האחו

 .תעלת האגם ההיקפית

 .דונם 122-נבנה בקצה המערבי של ה אגם –דונם  122נזיר 
 .נבנתה עמדה מבוטנת למשאבה במאגר, הוחלף במבנה מבוטן מזח הסירה

 .דונם 122-עד ל, אספקת מים הארכת צינור
בעיקול שגובל במאגר מדגה , נבנה מעביר מים חדש מעל תעלת האספקה :מעביר מים תעלת האספקה

 .חולתה
, בוצעו עבודות דיפון בתעלת האספקה 6211נובמבר  -אוגוסטבמהלך  :תיקון דליפה אל תחנת מקורות

בנוסף הוחלף צינור מעביר המים במעביר . בשל דליפת מים אל מבני התחנה, בקטע הגובל בתחנת מקורות

 מספר שתילים צומח מים

 1 אברנית הנשר

 3 אירוס הביצות

 8 בוציץ סוככני

 3 גדותן הביצות

 5 גומא פפירוס

 2 גפן בר

 2 ורד צידוני

 3 חלביב יווני

 2 כף צפרדע איזמלנית

 2 כף צפרדע לכחנית

 9 נופר צהוב

 6 נימפיאה לבנה

 3 סחלב הביצות

 3 סירפד החולה

 2 סמר מחוייץ

 1 ספלילה קטנה

 2 צפצפת הפרת

 2 שרכית הביצה
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ומי נחל עינן , מערבית הוזרמו לשמורה בצנרת' מי תע, בכל תקופה זו נחסם מעבר המים בתעלה. מים מבוטן

 .ונםד 422-הופנו להצפת ה

 .ואל העופוריה, אל המאגר ומגדל רם 6211חדש נפרש בדצמבר  קו חשמל
 .והונחו מצעי חיזרה בדרכים לאורך התעלה, הוסדרה במקומות בהם היה חסר חומר גדת תעלת האספקה

דונם בסוף יולי  422 -שבילי אש אורך ורוחב נפרצו ב, י שופל"ע 6211בחורשה נפתח מחדש ביולי שביל אש 
6211. 

 .דונם לקראת תכנון 022-מדידה מפורטת של חלקת הצעה בו

 
 גידור (0

 . "תצוגה"על מנת להפריד בין עדר השמורה לעדר  גודרהמוסים 'חלקת הג
 .מוסים לצפון השמורה'לשם תחימת עדר הג 6212הוצבה בינואר גדר לרוחב האחו 

 

 מבנים ומערך כניסה (3
 6212בוצע בינואר שיפוץ מגדל רם 

, הוחלפו הרעפים בגג העופוריה 6211בספטמבר : גג עופוריה החלפת
 .הנזילות אל המבנה פסקו

עודפי אספלט גרוס הועברו אל החניון ופוזרו במסלולי : אספלט גרוסר פיזו
 .הנסיעה

נבנתה פרגולת , נסלל שביל נכים מהעופוריה עד לאזור הדוברה: שביל נכים

חניות נכים ואזור פיקניק עם  6ו הוספ, תצפית ליד התעלה שמאחורי העופוריה
 .שירותי הנכים שופצו. שולחנות המותאמים לנכים

 מגדל רם: 3תמונה                                                             
 .  שופץ והוסדר גשר ראשון בשביל המבקרים

 .מוסים בשביל המבקרים'הותקן מול חלקת הג מעקה עץ

: בשל סכנה בטיחותית בשהייה תחת עצי האיקליפטוס שינוי אזור החניון
גודרו מרחבים גדולים שימנעו כניסת , כל שולחנות הפיקניק הועברו לבוסתן

 .הוצב שילוט, מבקרים לאזורים מסוכנים תחת העצים
 

 ואכיפהמבקרים . ד
 קבלת קהל (1

 .132,868ביקרו  6211-ב, 163,661ביקרו בשמורה  6212בשנת  :מספרים

י מדריכי מרכז ההדרכה גליל "ט ע"והדרכות סל, (6211-ב 3, 6212-ב 6)נערכו סיורים מומחזים : הדרכות
 (.6211-ב  62, 6212בשנת  65)עליון 

 . הוכנה תוכנית אב לשילוט תוכן יחד עם אדריכל נוף: שילוט ותצוגה
 . בחנות הוצבו שלט אלקטרוני המציג מידע ומסך המציג סרטונים לקהל

 .ר שוש אשכנזי הוצב על הדוברה"דשלט לזכרה של 

 
 

 
 

 

 
 "בריכת שוש"שלט : 1תמונה                                                    

 
 

 תוכנית עתידית לשבילים חדשים (0
הכוללת שבילים אל , הוצגה במחוז תוכנית אב תיירות לשמורה

 .ל"מנכ פ"עוברת לאישור בטו. העינן ולכיוון שטחי החקלאות במזרח השמורה

 אכיפה וארועים חריגים (3
הדייגים . עם שלל קרפיונים שנידוגו עם רשת, דונם 122-נתפשה סירת גומי קטנה בחלקת ה :דייג לא חוקי

 .6211דייגים ברחו לאחר דייג עם סירת גומי בתעלת היניקה בדצמבר . ברחו
צמחייה לאורך שתי הגדות של תעלת  'מ 622נשרפו . בשל קצר חשמלי 6212דונם ביוני  422-בשריפה 

 .מהברך עד כמעט הקצה הדרומי של החלקה, האספקה

 6211בשל רוחות חזקות בינואר ומאי נפילת אקליפטוסים בחניון 
וככל הנראה , י הרועים אל הנחל דרך גשר טליה"הוכנסו ע, 6211בסוף מרץ  רעיה של פרות בנחל עינן

 .שהו בשמורה כמה ימים
 

 ומיםרשימת פרס. ה
המעבדה  , אלה אלסטר' י דר"מוגש ע. 0212  ספטמבר -ניטור פיטופלנקטון בשמורת החולה ינואר. 1

 . 6212אוקטובר , לחקר הכנרת 
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, המעבדה    לחקר הכנרת , אלה אלסטר' י דר"מוגש ע. 0211ניטור פיטופלנקטון בשמורת החולה . 6

 . 6216ינואר 
 

, ג"פרסום פנימי רט, גיורא גיסיס ויפעת ארצי. 0212 ונת קינוןסיכום ע -שחפיות ים בשמורת החולה. 3
  6212     נובמבר

 6212דצמבר , ג"רט, דוח פנימי. יפעת ארצי. 0212 סיכום עונת שקנאים. 4

   6216ינואר , ג"רט, דוח פנימי. יפעת ארצי ואוהד הצופה. 0211 סיכום עונת שקנאים. 6
 6211ינואר  ,ג"רט, דוח פנימי. יפעת ארצי. 0211סיכום ספירת קורמורן גדול ינואר  .5

 6216ינואר  ,ג"רט, דוח פנימי. יפעת ארצי. 0210סיכום ספירת קורמורן גדול ינואר  .7
  מכתב , ר שריג גפני"ד.  2011 ספטמבר בחודש החולה בשמורת שנערך דיגום בעקבות מצב ח"דו. 8

 .6211פטמבר ס, התרשמות    

, מרכז יונקים. 6212עמיחי גוטר ועמית דולב . 0212ניטור אוכלוסיית הלוטרה בשמורת החולה . 3
 .ט"חלה

, מרכז יונקים, עמיחי גוטר ועמית דולב, רוני שחל. 0211ניטור אוכלוסיית הלוטרה בשמורת החולה . 12
 . ט"חלה

 6211מרץ      
 .6212יולי  ,ט"מרכז יונקים חלה, ערן לוין ועמית דולב.  סיכום סקר עטלפים בשמורת החולה .11

 ,ט"מרכז יונקים חלה, ערן עמיחי ועמית דולב, ערן לוין.  סיכום סקר עטלפים בשמורת החולה .16

 .  6211נובמבר 
  6211אוקטובר , ירון קרוטמן. 0211קיץ  סיכום ניטור שמורות החולה ועינן. 13

. יסמין פריהוף. השוואת מגוון מיני הציפורים ועופות המים בין אגמון החולה לשמורת החולה. 14
 עבודה

 6211יוני  , בהנחיית נורית כרמי ויפעת ארצי, מכללת תל חי במסגרת קורס פרוייקט תסקיר       

  6211פברואר , ג"פרסום פנימי רט, יפעת ארצי. 0212סיכום ניטור שמורת נחל עינן . 16
 6212ג אוקטובר "דוח פנימי רט, יפעת ארצי, יורם מלכה. 0212 צב רך בשמורת החולה סיכום עונת. 15

 6211ג ספטמבר "דוח פנימי רט, יפעת ארצי, יורם מלכה. 0211צב רך בשמורת החולה סיכום עונת . 17
 

 מרחב כרמל
       

 כללי

במרחב פועל מרכז חינוך והסברה , אזורי פיקוח 3-אתרים קולטי קהל בתשלום ו 8מרחב כרמל כולל בתוכו 
 .הממוקם בנחל המערות

שרובם הגדול ללא גביית  ,חניונים קולטי קהל 66ובו ( דונם 112.222)במרחב כרמל נמצא גן לאומי כרמל
 .וים גם חניוני לילהוחלק מחניוני היום מה ,דמי כניסה

' ורש ים תיכוני וכתוצאה מכך נשרפו גם מסדונם של ח 68.222 -נשרפו כ.6212בעקבות השריפה בדצמבר 

הוקמה " מחצבות קדומים"כאשר בחניון  ,"מחצבות קדומים"ו" כרמיה" , " רכית"בהם חניון ,חניונים 
 .האנדרטה לזכר הנספים באסון הכרמל

ניתן לטבע לנסות ולשקם את , ל והאקולוגים שבשנתיים הראשונות"ג קק"י רט"סוכם ע,מיד לאחר השריפה 
המצב בשטח חמור ביותר בהיבט הבטיחותי  .כיום אנו נמצאים בעונת הגשמים השנייה מאז השריפה. עצמו

בעקבות הגשמים העזים נוצר סחף קרקעות  ,עצים רבים קורסים על השבילים המסומנים ועל דרכי העפר.

ניתוח  חשוב לציין שזה סבב שני של.זאת לצד דרדרת של סלעים ואבנים  ,וחלקי שבילים נסחפו בזרם
בניתוח . סיכונים וטיפול של כריתות בטיחות מאז השריפה ואנו נאלצים להתמודד שוב עם סוגיות אלה

מפני שאין ,הסיכונים האחרון מפינו את הסכנות בשטח והחלטנו לסגור את כל השבילים בשטח השרוף 
ל כך פורסמו באתר הודעות ע, ביכולתנו להתמודד עם הסכנות ללא תקציב שטרם הגיע מאז האסון בכרמל 

 .בתקשורת ובחדר המצב של משרד החינוך,הרשות 
 ,נכתבה תכנית עבודה חמש שנתית ,י המסקנות של הוועדות הבין משרדיות"לאחר ניתוח מקיף בשטח ועפ

יישום התוכנית מותנה  ,כולל תכנית לשיקום הדרכים ,י חשיבות ותעדוף"הכוללת יצירת אזורי חיץ עפ

 .אינו קיים,בתקציב שנכון להיום 
אנו עומדים בפתחו של חג הפסח המאופיין בהמוני מטיילים  ,וית הביקור של הציבורומעבר לפגיעה בח

נאלץ להשאיר את ,לים יהיה ולא נצליח עד אז לבצע כריתות בטיחות ולפתוח את השבילים המטו ,בכרמל
 . המצב כפי שהוא נכון להיום

כך גם ,גורמים נזקים בלתי הפיכים בתוך שמורות טבע ימיות במרחב הימי אנו נתקלים בדייג מכמורתנים ש

 .הדייגים שמטילים רשתות דייג בתוך השמורות הימיות
גם כאן מתנהל דייג מכוער  ,ח בחדרה על מנת להשריץומגיעים כרישים לאזור תחנת הכ ,בעונה זו של השנה

 .תיקים לעבריינים' של כרישים ונפתחו מס
כאשר  ,צע אכיפה בים בהעדר תקציב ויכולת רכישת סירה לביצוע האכיפהבמרחב כרמל אין יכולת לב

 .בשלב הזה גם אגף הדייג במשרד החקלאות משנה פניו
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 :אזור פיקוח מנשה אלונה

 .נמצא כרגע בהפקדה. קידום הכרזת שמורת אלונה כחלק מפארק אלונה

קבלת ההחלטות  תהליכיוהשתתפות בכל , קידום שמורות טבע במרחב -מרחב ביוספרי מגידו  •

 .וקידום המרחב
איסור קטיף צמחי    שמירת טבע בדגש על, ס בכפר קרע"בביה 6211ה , פרויקט חינוכי בואדי ערה •

 .תבלין

 .בנחל השופט, המשך פרויקט משותף עם פרויקט הילה של המועצה •

 .אכיפה+הסברה  -ריכוז מאמץ מחוזי בנושא איסור קטיף צמחי תבלין  •

 .פרויקט הוצאת עדרי בקר מאגני הנחלים תנינים דליההמשך ביצוע  •

 .ריכוז מאמץ בנושא איסור דייג כרישים •

 אכיפה+הסברה  -ריכוז מאמץ מחוזי בנושא איסור נסיעה על חופי הים  •

 
 :אזור פיקוח כרמל

באזור מועצה אזורית חוף   זרים י עובדים"פעילות מוגברת בשיתוף יחידת חופמי בנושא ציד לא חוקי  ע •

 .הכרמל

 .במגורי העובדים הזרים איתור מלכודות בשטח וביצוע צווי חיפוש  •

 ".עוספיא"ו" דלית אל כרמל" ,מבצעי אכיפה מרוכזים בנושא כריתות עצים בלתי חוקיות באזור הכפרים •

 .הפרות בנייה בשטחי הגריעות ביצוע סקר -התמודדות מול הפרות בנייה בלתי חוקית והכשרת קרקע  •

 .שריפות  זדוניות ביערות הכרמל ודליקות בשטחי האש כתוצאה מאימוני הצבא התמודדות מול •

 .לחקלאים בהתמודדות מול נזקי חקלאות  סיוע •

 .סריקות חוף בעונת ההטלה ותפעול חוות הקינים בחוף גלים  –צבי ים  •

       
 :אזור פיקוח אלונים שפרעם

על הטבע הנוף והמורשת כדוגמת רכבת מעורבות והשפעה על תכניות תשתיות לאומיות למען שמירה  •

 .קו אשכול סומך , קו הגז, העמק
אלון .הצלת ערכי טבע מוגנים ביחד עם תושבים במקומות בהם ישובים מורחבים כמו גבעת אלה  •

 .הגליל 

 .תיקים ' אכיפה כנגד עברייני צייד בעמק נפתחו מס •

 .טיפול בנזקי חקלאות הנגרמים על ידי חיות בר  •

 . ני המיעוטים לשמירה על הטבע במתן הרצאות ומפגשים בשטחהסברה בקרב ב •

 .הסברה כנגד קטיף צמחי התבלין בשפה הערבית וגם באתרי האינטרנט הערביים  •

 .ליווי והשתתפות בפעילות הצבא באזור הפיקוח  •

 .קידום הכרזת שמורות  •

 
 :גן לאומי בית שערים

תוך שילוב אתרא קדישא בטיפול ראשוני ' בושלב ' שלב א" מערות המנורה"ותחזוקת  , המשך שימור •

 .נדרש במערות

. לקהל  הרחב ובחינת תפעול האתר נוכח  השינוי במערך התפעולי שנוצר,  "מערות המנורה"פתיחת  •

 ".גן קהילה"קליטת הקהל על בסיס הרשמה מראש ובליווי מדריך מתנדב מפרוייקט 
 .לנכים והנגשתן' שלב ב" מערות המנורה"תכנון פיתוח ושימור  •

" גלגולה של  המנורה עד הפיכתה לסמל המדינה: "בנושא" סליק"תכנון פרוייקט המחשה תלת מימדי ב •

 .ר"מתקציב תמ

 .המשך תהליך אכרזה והרחבה של גן לאומי בית שערים וקידום התהליך הסטטוטורי •

 .לפני היתר בניה –פרוייקט פיתוח מתחם פסל זייד  •

 .עיות בבית שעריםפיתוח סיורי לילה במערות התת קרק •

 .מדריכים  מתנדבים –קרית טבעון  –המשך מינוף ופיתוח פרויקט גן קהילה בית שערים  •

 .ו"י אונסק"קידום אכרזת בית שערים כאתר מורשת עולמית ע •

 .בשילוב מתנדבי גן קהילה" פקח צעיר"השקת פרוייקט  •

 
 :גן לאומי תל מגידו

 .ומספרי סיפורים שליוו את המבקרים בחגים הועברו הדרכות באתר  עם שחקנים  •

 . ב גן קהילה בשפות עברית ורוסית"ממשיכות הדרכות באתר מגידו ע  •

 .הונפקה  דפדפת חדשה לאתר באנגלית •

 .הוחלפו כל שלטי השיש באתר •

 .ע"הגשת תכנית לתב •

 .גיזום בטיחות באתר •

 
 :נחל מערות

 .חיפה' ואוניביקור נציגי אונסקו  באתר בלווי מועצה אזורית חוף כרמל  •

 . שדרוג התצוגה במערת הגמל דמויות חדשות •
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 .החלפת שלטי הכוונה בכל האתר •

 .שדרוג וניקוי מערת התנור •

 .סילוק אבנים רופפות ממצוק אתר המערות •

 .הנפקת דפדפת חדשה בעברית לאתר •

 .הסדרת האורקולי, סיור קבלנים לשדרוג מערת הנחל •

+ לקהל המבקרים בפסח ובסוכות ובשמורת נחל מערות סדנאות יצירה המחשה , שעת סיפור, הדרכות •

 .שבת4 ם בימי שישי"סלתי

 

 :שמורת נחל תנינים
 .י צוות השמורה"בניית גלגל כפות בטחנת הקמח הביזנטית ע •

 .במורד הנחל )אתרוטיקות(עבודה עם מתנדבים מהמכינה הקדם צבאית ביצוע עקירת מין פולש  •

   .י צוות השמורה"עבניית חווה לקינון צב הרך נחל עדה   •

 .הוחלף חלק מהשילוט הישן באתר •

 .בניית תיק לתרחישי קיצון •

 (. כפיילוט)חודשים 3ימים בשבוע למשך  6, הפעלת מדריכה בשמורה •

 .בנקודות התצפית בניית מעקות מעץ:בטיחות  •

 .הפקת סרט תדמית לאתר והקרנתו לקהל המבקרים •

 .האקלפטוסביצוע עבודת גיזום בטיחותית בחורשת  •

 

 :שמורת חוף הבונים
בדגש שמירת הסביבה )פסטיבל פירטים בחוף הבונים , (צבעוני החוף )ירוק נוגע בכחול : הדרכות  •

 ( .החופית

הדרכות יונקי הים וצבי הים כולל העברת מסרים בנושא שמירת : מרכז הסברה לסובב הימי  •

 .הסביבה החופית
 .מינים נדירים של צומח לשמורה  ק בנושא מינים פולשים והשבת"פעולות ממש •

רת מיני הדגה בסביבת כבדגש לחץ הקהל על טבלאות הגידוד וה)סקרי חוף בנושא דגים ודייגים  •

 (.טבלאות הגידוד 

 .תיעוד חציבת הים בסלעי הכורכר  •

 .תיעוד תעלות ובארות המלח  •

 .שיפוץ והכנת מתקני החוף לקליטת קהל  •

 .מבקרים בלינות לילה 66222תוחם מבקרים בעונה מ 622222צפי לקליטת  •

 

 :חי בר כרמל
 .לקראת יציאה למכרז לקליטת מנהל במשרה מלאה •

 .שיקום ובנייה מחדש של כלובי האקלום והרביה עבור הנשרים •

 .נוכחות גבוהה של נשרים באזור והתחלות קינון על המצוק •

 . שיקום גדרות שנפגעו, תהליך הפקת לקחים מהשרפה האחרונה ויישומם •

 .קיים יום הנשר הבינלאומי השלישי אשר הביא כמות שיא של מבקרים לחי בר הת •

 

 :פארק הכרמל
נשיא אוניברסיטת  חיפה ופקיד היערות לצורך ממשק צומח סביב ' נערכה פגישה עם ס •

 .האוניברסיטה להגנה מפני שריפות

י "לחניונים ע הוכנה תכנית כללית לרישות  קווי מים ובנית מאגרים לכיבוי אש ואספקה שוטפת •

 .חברת מגלן
כ הוחלף קו מים "כ. הפיתולים ומחצבות קדומים, נסללו  קווי מים שנפגעו בשריפה לחניון כרמיה •

 .לחוות משמר הכרמל

 .האתר טרם נמסר לתחזוקתנו. באנדרטה לזכר  הנספים בשריפה מתבצעות עדיין עבודות גמר •

ים באזור השריפה ויש צורך בהסרת שנפגעו ונסגרו בעקבות סופות הגשמ, נעשה סקר שבילים •

 . המפגעים לבטיחות המטיילים

 
 .שיקום הפארק בעקבות השריפה הכולל חניונים קולטי קהל

 .גיזום בטיחות של עצים שרופים המסכנים את ציבור המטיילים •

 .גמר תכנון מפורט חניון האגם •

 .שיפוץ תאי שירותים והנגשה לנכים בחניון הפיתולים ובחניון הרקפות •

 .הנספים בשריפה 44 -ליווי אתר ההנצחה ל •

ממשק צומח מעוצה הורחבו העבודות של דילול  היער והחורש בדגש מניעת שריפות ובשיתוף   •

 (.חלוקת גזם לתושבי המרחב הביוספרי. ) הקהילה המקומית
ושאר נזקי , מרפסת תצפית, תשתיות, שיקום אתר חוות משמר הכרמל לאחר השריפה בהיבט •

 .השריפה
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מידת השתקמות צומח , אפיון חומרת השריפה, 6212אומדן נזקי שריפת   –ר בשטח השרוף סק •

 .דיגום אורן ירושלים לגנטיקה, מינים נדירים ופולשים, נפילת עצי אורן בשטח, וקרקע

, נחסמו שבילי טיול, בוצעו עבודות בטיחות, הוקמו עמדות הסברה בשטח השריפה: קליטת הקהל •

 .גו חניוניםנסגרו חניונים ושודר

 .בדגש על שטחים ירוקים –תכנית מניעת שריפות כללית לכרמל  •

 .6211-6215כתיבת תכנית חמש שנתית  •

 .קבלנים -סביב ישובים ;בזק –סביב אנטנה  ;צ"מע –סביב דרכים   :ממשק צומח •

 .משרדים, "מוחרקה", "פיין קלאב:" כתיבת תכניות מניעת שריפות בישובים ומתקנים •

 .הידרנטים בחניונים 12הצבת , מים למניעת שריפות תכנון מערכות •

 .טיפול בדרכים •

 .סקר אורן ירושלים •

 .משטרת ישראל ועוד, ל"צה, אינטל -הפעלת מתנדבים •

 .בית אורן, יגור, (תיק שטח)תיק תקרית אש למכבי אש : ייעוץ למוסדות כגון •

 .הדרכה והסברה, תיעוד •

 .ניצנים ראשונים לענף היער •

  
 :הדרכה והסברה

היו  52%-מתוכם כ. בתחומי מרחב כרמל 6211ימי הדרכה במהלך שנת  1382ה כרמל הדריך "וומח •

 .הוזמנו על ידי גורמים חיצוניים 42% -וכ,ג "כפעולות הדרכה והסברה יזומות של הרט
חוף , נחל מערות, חי בר כרמל: לקהל הרחב באתרים השונים במרחב, הופעלו סיורים ללא תשלום •

 .ריכוז מאמץ היה באירועים בחגים סוכות ופסח. מגידו, קיסריה, ניניםנחל ת, הבונים

. התקיימו בגן לאומי כרמל פעילויות פתוחות לקהל ללא תשלום, במלאת שנה לאסון השריפה בכרמל •

 .ט"ל והחל"קק, ג"פ של רט"שת
 ,עובדי החברה -נמשך ובמסגרתו מגיעות קבוצות של מתנדבים" אינטל בשביל הכרמל" פרויקט  •

 .ה כרמל"וובשילוב מדריכי מח( דילול זריעי אורנים) לעבודות שיקום בכרמל 

לקבוצות המעוניינות בהדרכת עומק , הכולל מצגת ,"בעקבות השריפה בכרמל"  -נבנה סיור ייעודי  •

עבודות הממשק והשיקום , השלכותיה על החי והצומח בכרמל, אודות השריפה הגדולה והתנהלותה

 .  ועוד
אשר מהווה תחנת הסברה לנופשים בחוף ולקבוצות " המרכז לסובב הימי"ם הופעל בחוף הבוני •

 .אודות שמירת טבע חופית וימית, תלמידים

 .התקיימו סיורי פריחה באתרים השונים ובשמורות ושטחים פתוחים •

 .התקיימו סיורים ייחודיים בנושא צפרות בסמוך לנחל תנינים •

ניעת השלכת אשפה בשטחים הפתוחים וכן חולקו שקיות הופעלו תחנות הסברה שריכזו מאמצים למ •

 .פ המשרד לאיכות הסביבה"בשת   -אשפה
בתי ספר  14-ב,במסגרת הפורמאלית והבלתי פורמאלית, קטי  קשר ארוכי טווחיפרוי 7התקיימו  6211 -ב •

 .שונים

 

 מרחב גולן
 :כללי

במערב מחוף , גדר ועד החרמון בצפוןבדרום מחמת : גבולותיו, דונם 1,622,222 -מרחב הגולן משתרע על כ
 .הכנרת המזרחי והירדן ועד גבול סוריה

אתרים קולטי קהל  3מתוכם , מהשטח 32% -דונם המהווים כ 342,222 -שמורות וגנים בגולן על כ 63
גן לאומי , מפל –שמורת הטבע בניאס , מעינות -שמורת הטבע בניאס , שמורת הטבע תל דן: בתשלום

רסה וגן 'יהודייה והמשושים המנוהלים כאתרים אחודים ושמורת טבע מג, ורות הטבע גמלאשמ, מבצר נמרוד

 .מבקרים בשנה 1,322,222 -אתרי המרחב קולטים כ, לאומי כורסי שגם הם מנוהלים אחוד
המרחב מחולק לשלושה אזורי פיקוח באחריות פקחים אזוריים ושטח אחד באחריות פקח שמורת יער 

 .יהודייה
 . מנהלת מרכז חינוך ומזכירה, ה הכולל אקולוגית מרחבלמרחב מט

תחילת תכנון שטחים פתוחים וממשק , תחילת תוכנית סניטציה: שנת תפנית בנושאי ליבה ההיית 6211שנת 

 מים 
 :תרבות ארגון

השנה קיימנו יומיים השתלמות , המרחב מקיים ישיבות מרחב חודשיות וסיורי מנהליו מעת לעת באתרים
 .ערכנו שני סיורים יומיים וערבי גיבוש, הארץבמרכז 

 
 6211 -נושאים שהשפיעו על הפעילות ב

 החלפת פקח אזור דרום גולן .1

 ה"החלפת מנהלת מחו .6
 הערכות מוגברת לעונת השריפות .3

 [סניטציה לגולן] –ל "תחילת פרויקט סגו .4
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 :סיכום על פי נושאים

 

 :פיקוח ואכיפה
 :המרחב מתמודד עם מגוון איומים על פני עונות השנה

 .כריתות עצים, קטיף עכוב וצמחי תבלין: חורף
 .בחוףי נסיעת רכב "מניעת פגיעה בשמורות הכינרת ע, שריפות, חילוץ מטיילים: קיץ

י עובדים זרים "פיקוח צייד ע, מבצעי פיקוח הרעלות, כמו כן לאורך כל השנה אנו עוסקים בפיקוח צייד

 .ופגיעה במקרקעי רשות וערכי טבע מוגנים
הדבר נובע הן , שהייתה שנה קיצונית 6212 -הייתה ירידה משמעותית בכמות השריפות ביחס ל 6211בשנת 

 . ם והן מהערכות נכונה יותר עם גורמי השטח השכניםממיעוט אירועי מזג אויר קיצוני
 דונם 64,222דונם כאשר בתחום שמורות נשרפו כ  41,222נשרפו כ  6211ב

 השנה התארגנו מראש לחודש אוגוסט ובין הזמנים דבר שהוכיח עצמו בירידה במספרי הנפגעים 
 

 : טבלת סיכום אירועים

 
 :0211טבלת בטיחות 

 ביצוע נושא

 שריפות
 , עין תינה, זאכי, סוסיתא: תיקי שריפות

 הצטיידות, פסי אש, יום הערכות, תרגולות: הערכות לעונה

 מפת שליטה, יום עיון שריפות, תרגול הזרמות: פ אזורי"שת

 פ הסברה"שת, עמדות הסברה בין הזמנים, יום הכשרת עובדים עונת הטיולים

 מפל ומעיינות הבניאס תיקי קיצון

 , ילבון'ג, זאכי, עין תינה, רסה'מג, משושים, תל דן, בניאס כריתות בטיחות

 בטיחות מטיילים

 עקב התמוטטות סלעים  סגירת היהודיה •
 לבון'בנמרוד ובג, ניקיון אבנים מתדרדרות בבניאס •

 .בדיקת מענה לגלישת סלעים בבניאס •

 רסה'מג: תכנית מילוט •
 , זאכי: תכנית קליטת קהל •

 נחל חזורי, מיצרנחל : הסדרת מעברים מסוכנים •
 שילוט מספרים של מסלול נחל גובתה •

 
 

 בקרה הישג נדרש אחראי נושא מקום

 מרחבי

 מבצעים 8 שרון מבצעים 

 מבצעי צייד - 16

 עכוב - 8
 מבצע הרעלות

 כריתות - 8

 לא בוצע פקח עובד רז ל"פקח מתאם צה

 בוצע ליער אודם Wגדר  בלסקי מניעת פלישות צפון הגולן

 רז קליטת פקח חדש דרום הגולן
תוכנית הכשרה וליווי 

 שמוליק
 מתמשך

 הערכות לעונתיות מרחבי
 

בין , שריפות, טיולים

, עכוב, הזמנים
תרגילים , הרעלות

 כריתות, גדולים

עונות אינטנסיביות ללא 
 תקלות מיוחדות
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  0211מפת שריפות 

 
 נזקי חקלאות –טיפול בתפר שבין האדם לחי 

המשמעות היא מעגל בלתי , אחד האיומים המרכזיים מולו אנו מתמודדים הינו קו המגע שבין האדם לחי

עליה בנזקים  –עליה בכמות הטורפים  –עליה בכושר הנשיאה של השטח  –נפסק של מזון זמין לטורפים 

 ..הרעלות ופגיעה בחי וכך הלאה –לחקלאות 
בגולן מועסק פקח , הפתרון לשבירת המעגל הוא בניקיון השטח ממזון זמין לטורפים ובכך התחלנו השנה

 נשריםתחנות האכלה ל 4הפגרים מועברים ל , יעודי עם רכב ועגלת איסוף לפגרים
 

 :אקולוגי



 1122ג "ח רט"דו  

 95 
 

 בקרה הישג נדרש נושא

 סניטציה
 

 ראה סיכום

 6216פרסום ב  6221השוואה לסקר משנת  סקר דגים וחסרי חוליות

פרפרים , סקרי לטאה ירוקה

 גמלא
 בוצע לא תוכנן

 סיום כתיבה ממשק מים
  תחילת ביצוע בשטח+ בוצע 

 [דבש]

 6216מתעכב יעבור ל  סיום תכנון הוצאת בקר מנחלים

 6216פרסום ב , בוצע סיום הסקר סקר רכס בשנית

 יעל מסיימת תפקיד
 

 עידו מחליף זמני

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 :חינוך

 טל ליוגנקי –אך עדיין לא נקלטה, ה חדשה שגדלה במרכז חינוך והסברה גולן"נקלטה מנהלת מחו •

 האזורייםמרכז חינוך והסברה פועל בשיתוף עם גופי החינוך  •

 . השנה קיים המרכז קורס הכשרה יומי לכל העובדים העונתיים שנקלטו במרחב •

 הופקה חוברת פקח צעיר לשמורת הבניאס •

 תכניות חינוך ושיתוף קהילה 6במרחב  •
 השתלמויות מדריכים ברמה גבוהה כולל מרצים חיצונים 4 •

 יום המים ויום הנשר, הפקת תוכן ליום הסלמנדרה •

 עונת הטיולים בדגש בין הזמניםשותף מלא להצלחת  •

טיפול בפגרים ינואר 2011  - אוקטובר 2011              
         )סה"כ  801 פגרים(
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הושאר בשטח
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 "בשבילי הגולן"הוצאת מהדורה לעיתון  •

, כורזים, פורשים כנף, קשר מסעדה]תוכניות החינוך ארוכות הטווח  5 -הגדלת היקף והשפעה ב •

 בגולן[ ,גולן ם"חול, שומרי הנחל

 שביל הגולן"ז לביצוע תכנית חינוכית "נחתם הסכם עם המוא •

 חינוך

 בקרה הישג נדרש נושא

 מנהלת ורכזות מתחלפות ה"ייצוב המחו כח אדם

 הזדמנות שהפכה לנושא מרכזי לא תוכנן פרויקט שביל גולן

 פ תכנית "העמקת השת ל"צה
צועדים "סיום כתיבת תכנית 

 "בגולן

 בוצע יום הנשר,  יום הסלמנדרה, יום המים אירועים ערכיים

 אימוץ המכינה לא תוכנן מכינת מיצר

 בוצע , חוברת פקח צעיר בניאס הסברה

 

 0212סיכום הדרכות  
 

 אתר
פנימיים 

0211 
חיצוני 

0211 
פנימיים 

0212 
 0212חיצוניים 

 63 16 37 8 תל דן 

 52 65 76 6 בניאס 

 186 46 186 6 קלעת נמרוד 

 4 8 6 3 משושים 

 8 --- 1 --- יהודיה 

 15 --- 14 --- נחל זוויתן 

 38 12 31 7 גמלא 

 62 3 66 16 רסה'מג 

 --- --- --- --- כורסי 

 אתרים מחוץ   

 למרחב 
4 7 6 65 

       34 שביל גולן 

 32 16 122 --- אחר 

 367 137 434 47 פתוחים. ש

 773 654 358 166 כ הדרכות"סה

 כ"סה
 

 

1232 1237   

  
 

 :נושאי קליטת קהל
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 :פיתוח
 

 

 

 ,וסיום מילה אישית
העונתיים והמתנדבים שפועלים מתוך שליחות יום ולילה , אבקש לציין את כל עובדי מרחב גולן הקבועים

 .ישר כוח, הנוף והמורשת, למען השמירה על הטבע

 מנהל מרחב גולן, רז אמיר

 בקרה הישג נדרש נושא

 בוצע אירועי טיילות 6 הפקת ג"פ יקבי רמה"שת

 אישור ברשות הפרדת אתרים בניאס
לא , אתר מופרד

 אושרה תכנית

 ניהול שמורות מאושרות
קבלת החלטה לגבי 

 אחריות על השמורות

 בפועל בוצע רק זאכי

 

 תקציב -לא בוצע  הקמת צוות תחזוקה תחזוקה

 הסברה
הפקת  עיתון מטיילים 

 בגולן
 בוצע

 ביצוע הישג נדרש תכנון פרויקט

 שלבי סיום .יציאה למכרז וביצוע .קו חשמל גמלא דרך גישה משושים

 בביצוע .תכנון וביצוע .שדרוג ביוב יהודיה

, מבצר נמרוד ע"תב, מבואה בניאס מעיינות
 , רסה'מג ע"תב, דן-תל ע"תב

 ,רסה'לגיטימציה מג, גמלא ע"תב
 .לגיטימציה כורסי

 בביצוע מול טל חימי

 בוצע ביצוע רשות העתיקות .שימור שער צלבני בבניאס

 .שימור שער כנעני וישראלי תל דן
 

 בוצע

 בוצע .המשך ביצוע עצמי .שימור חומת מבצר נמרוד

 בביצוע ז"תקצוב מוא -לא תוכנן ובה גדולה'ג

 שיפוץ גג חנות בתל דן
 

 בוצע

 סיום תכנון הנגשת נכים תל דן
 

 בוצע

 שדרוג חנות בניאס
 

 בוצע

 החלפת מדרכים בבניאס
 

 בוצע

 דק עץ במבצר נמרוד
 

 בוצע

 ר"פרויקט תמ
 

 תכנון כביש גישה ומבואה לגמלא
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 מחוז המרכז
 

 מנהל מחוז מרכז יגאל בן ארי - מבוא
 

– התמקד המחוז במספר נושאים מרכזיים  0211במהלך שנת 

 
 . פתיחת גן לאומי פלמחים לקהל .1

 .טיפול באכיפת איסור נסיעה על החוף .6
 .ניטור ואכיפה בים, כניסה לתכנון .3

 . קידום העובד והכשרתו המקצועית .4

 .תכניות ממשק לשמורות טבע וביצועןהכנת  .6
 .הכנת תכניות להנגשת נכים לגנים .5

 .קידום התכנון בגן לאומי מגדל צדק .7
 

 .ח להלן"פעולות אלו ואחרות מפורטות בדו
 

אשר עומדים מאחורי סיכום זה בעבודה קשה ומסורה לאורך , יבואו על הברכה עובדי מחוז מרכז

 .כל השנה
 .תחזוקה ועוד, פהמי באכי, מי בניקיון שירותים

 
 - כנוןת

 

 . ועדות מחוזיות שבכל אחת מהועדות ישנם הדגשי שימור שונים  6 -מחוז מרכז מאופיין ב
 .  ולכן עבודת התכנון במחוז מרכז מאתגרת ומגוונת 

 
  העבודה כוללת

 , מסמכים סביבתיים, תכניות בינוי, י "חוזי חכירה מול מחוזות ממ, טיפול בהיתרי בניה
 .  קידום שמורות טבע וגנים לאומים ועוד,תכניות תשתית , תכניות שימור 

 התכנון במחוז מרכז מושפע כיום הרבה יותר מלחצי פיתוח קשים ומנדירות הקרקע לשימור 

 .השטחים הפתוחים 
הוקמו ועדות לדיור ,  "הצדק החברתי "בשנה האחרונה חלו שינויים בעולם התכנון לאור הפגנות 

 מיוחדות 
הרחבת : קידום תכניות למגורים דבר אשר גרם ויגרום לכרסום בשטחים הפתוחים לדוגמא( ל"וד)

 אלעד 

 . שמורת טבע יער נחל שילה  4152תכנית מח-על חשבון שטחים שמורים 
הרפורמה  בחוק התכנון והבניה מטרתה ביטול  תכניות מחוזיות שעד כה שמרו על האיזון בין 

 הפיתוח 
 ת "י מבא"שינוי בהגשת תכניות עפ,( ש"גד)מאגרים שיגרמו לשינויים בחקלאות תכנון , לשימור

 . ח שטחי חקלאות "המקוון  והקמת חוות סולאריות ע

 תכניות להקמת 32 -בשנה האחרונה הוגשו לוועדה מחוזית מחוז דרום ומעט במחוז ירושלים כ
 . ג "ד רט"לת חווחוות  סולאריות  לכל תכנית הוגשו  נספחים סביבתיים למחוז לקב

הקמה 4המחוז בשיתוף עם המטה הכין חוברת הנחיות להשפעות אקולוגיות אפשריות למיקום
 ותפעול

 .תחנות סולאריות אשר הופצו ליזמים
בנוסף תכנית מרקמית שיקמה הוחלט לתת לתוקף לאחר שמיעת ההתנגדויות  ותוכנית מזרח 

 לכיש 

 .לקראת הפקדה שלאחר בעיות תקציביות הוקפאה וכרגע נמצאת
במחוז ירושלים הצלחנו לסגור  את מרחב הרי יהודה  בשמורת טבע יער הכפירה בצפון לקראת 

 מתן 
 .תוקף ושמורת טבע הסנסן ויער עציון בדרום

 

 במחוז חיפה בחלק הצפוני של המחוז הופקדה תכנית מתאר חדרה כרגע בהתנגדויות והתוכנית 
 . תאפשר הכרזה על פארק השרון 

 . ג "י להוצאת חוזי חכירה לשטחי רט"בנוסף הצלחנו להגיע  עם ממ
 

 י  ארגון סיורים של לשכות התכנון"על רקע זה עבודת התכנון מתאפיינת בהרבה שווק  ויחצנות ע
 . משרדי ממשלה שונים , מחלקות הנדסה של ועדות מקומיות, משרד הפנים 
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 : לסיכום
 

 יםקידום שמורת וגנ
 

 . י הועדה המקומית"עדת התנגדויות  הוגש ערר עואושר בו גן לאומי מרר

 .י הועדה המקומית "ועדת התנגדויות הוגש ערר עוגן לאומי נחל שורק אושר ב
 .י הועדה המקומית"גן לאומי תל גזר הרחבה אושר הוגש ערר ע

  .דת ההתנגדויותועגן לאומי  תל לכיש תל מראשה הרחבה נדון בו
 .דון בוועדה המקומית הועבר לוועדה המחוזית גן לאומי גבעות לכיש נ

 (.כפר הנופש)גן לאומי שמורת טבע פלמחים הועבר לוועדה המחוזית 

 .עדת התנגדויותותכנית מתאר חדרה בהפקדה  כרגע בו, גן לאומי פארק השרון 
 . גן לאומי מורדות הר הצופים בהפקדה 

  .גן לאומי תל אשדוד הועבר לוועדה המחוזית לדיון
 גממה  הועברו סטים לחתימת הועדה המחוזית , זידים, שמורת  טבע חצב, קמית שקמה מר

 . למתן תוקף 
 (.שמורת טבע גומר)תכנית מזרח לכיש הועבר סט מוכן להפקדה לוועדה המחוזית 

 .שמורת טבע ויער הכפירה  אושר למתן תוקף הועבר לחתימת השר

 .שמורת טבע הסנסן ויער עציון בהפקדה
 .טבע גבעות צפית נדון בוועדה המחוזית להפקדה בתנאיםשמורת 

 .שמורת טבע זיקים הועבר להכרזה
 .שמורת טבע  יער כורכר גברעם  הועבר להכרזה

 . שמורת טבע וגן לאומי חוף גדור הוכרז

 .שמורת טבע ברכת רוברטס  הועבר לדיון לוועדה המחוזית
 . צ "מתן תוקף לאחר החלטת הבגשמורת טבע ויער נחל שילה הועבר לוועדה המחוזית ל

 .עדות התכנוןושמורת טבע ימית אבטח ופולג לקראת העברה לו
 .פולג, שמורת טבע יקום 

 
  עות והיתרים"תב 

 

 .דה המחוזית  הפקדה בתנאיםוענדון בו, ילה והו+גן לאומי מערות בית גוברין 
 .עדה מחוזית הפקדה בתנאיםוגן לאומי מגדל צדק נדון בו

 .עין חמד נדון בוועדה המקומית הועבר לוועדה המחוזיתגן לאומי 
  .היתר לחוף פלמחים

 .היתר למרכז הצלה לצבי ים

 .הכנת היתר בניה למילוי האונות +שמורת טבע מערת הנטיפים  
 

  חוזי חכירה
 

 .גן לאומי פלמחים והחניה

 .שמורת טבע ליפתא
 .גן לאומי עין חמד

 .גן לאומי נחל אלכסנדר
 

 - אקולוג מחוז 
 

 :ים

 .גם לסקר וגם לאכיפה, הושלם תפריט ימי במחשבי כף יד •

 .תכנון מרכז ההצלה החדש לצבי ים ממשיך •

 
 :ממשק

 בניצנים לראשונה ניסינו . בני ציון ושמורת זיתא, ניצנים, ממשק אקטיבי: שמורות טבע •

 .בגבעות צפית דיללנו סירה קוצנית. רעיית גמלים
 בעיינות גיבתון ממשיך הממשק לקראת . נסגרה בריכת הנופרים לכלי רכב: בתי גידול לחים •

 .יש חזרה של מינים נדירים כגון געדת הביצות, השיקום הסופי

 אותרו ונספרו , הועתקו ביצי צב ים לחוות ההטלה, שוזרעה חומעת האווירון: מינים נדירים •

 .ות שנתייםביצי צבים רכים בנחל אלכסנדר והופקו דוח

 
 :תיקי ממשק
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 .הסתיים תיק ממשק דולב •

 .כפירה גברעם ומערות סמך בשלבים סופיים •

 

 :מינים פולשים ומתפרצים

 .עצים 622נכרתו , התמקדות בדולב, דוללו אורנים בהרי יהודה •

 .אורנים בשמורת כורכר גברעם 122דוללו כ  •

 .בעיקר בניצנים, דונמים 622-כ כ"סה, דוללו בניצנים ובגבעות גומר עצי שיטה כחלחלה •

 .דונמים של הטרוטיקה בניצנים 62דוללו  •

 .הופעלו מלכודות עורבים בשקמה ודוללו חזירים •

 
 :התמקצעות פקחים

 .בוצע סקר גבעות צפית הכולל התמקצעות עם אנשי מקצוע במגוון תחומים •

 .נערך סקר בגן לאומי מערות סמך דגש עופות וזוחלים •

 .טנות בשרוןנערך סקר צומח בשמורות ק •

 .נערך סיור לכל הפקחים בגן הזואולוגי ובאוסף הפוחלצים של אוניברסיטת תל אביב •

 .שרון והרי יהודה, ליווי וחניכה של שני פקחים חדשים •

 .בוצע סקר ארכיאולוגיה ומורשת בגברעם •

 
 :ניטור

 .מאגרי המחוז 76בוצעה ספירת עופות מים ב  •

 .התקיימה ספירת צבאים שנתית בניצנים •

 .פעמים בשנה במחוז 5מסלולי יום מתקיימים  5+ ה למסלולי לי 8           
 

 - תחום קהל וקהילה

 
 :כללי

 . תחום קהל וקהילה במחוז מרכז עוסק בשני מימדים של ניהול מבקרים בשטחים מוגנים
 . פן אחד עוסק בחוויית הביקור ובזווית ראייתו של המבקר בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע

 .השני עוסק בצמצום או מניעת השפעת המבקרים על הסביבה הפן

 מיליון ימי ביקור באתרים בתשלום  1.6-מתוכם כ, מיליון ימי ביקור 8 -בתחומי מחוז מרכז ישנם כ
 עיר דוד ואשקלון,  בית גוברין, קסטל, עין חמד, ירקון, אפולוניה, הגנים הלאומיים בית ינאי)

הרי , למשל גן לאומי נחל אלכסנדר)תרה באתרים ללא תשלום והי( ושמורת טבע מערת הנטיפים
 ,יהודה

 (.פורה ועוד, חורש עדולם, קטלב, והשמורות דולב, סובב חומות ירושלים

 חווית הביקור .א
 הבנת ציפיות המבקר והערכתו את הביקור , (מתקנים, הכוונה, בטיחות)התאמת האתר לביקור 

 כיום אין התחום מרוכז תחת יחידה אחת ולכן יש קושי רב . ת הביקורימהווים שלבים מרכזיים בחווי
 .בשילוב הגורמים לביצוע מרבי

 
 משוב. 1

 משתתפים  6מדי חודש נדגמו פעולות הדרכה ובעזרת שאלון טלפוני התבקשו   -מישוב הדרכה . א

 . סיורים 7 -ל 6לרוב נסקרו בין . שונים מאותו סיור להעריך את איכות ההדרכה
 .ציונים נמוכים נבדקו מול מנהלות מרכזי החינוך והופקו לקחים. גבוה מאודהממוצע היה 

 
של ( תובנות ובקשות, תלונות)פניות  51במהלך השנה הועברו  –פניות מבקרים  .ב

 . מבקרים

 בהתחשב בכך שבאתרים . ומיעוטם ישירות מהאתרים או אלי, ל"רובם הגיע מלשכת מנכ
 , מיליון 6 -ובאתרים שאינם בתשלום עוד כ( רובם ישראלים)שבתשלום מגיעים כמיליון מבקרים 

 חלק מהפניות לא היה קשור לרשות או למחוז וחלקן עסק . הרי זה מספר פניות מצומצם
 .במדיניות רשות

 היו נקודתיים( בתשלום ושאינם בתשלום)ברוב המקרים הנושאים שאכן היו קשורים לאתרינו 
 . מיעוט פניות היו קשורות להתנהגות עובדים(. ממתקנים, חוסר שביעות רצון מהחוויה)

 

נערכו משובים לבחינת שביעות רצון בשמורת מערת הנטיפים  –משוב מבקרים  .ג
 . ובחורבת מידרס

 ח מסכם"עוד לא יצא דו
 

 . ך כל השנההתקיימו עשרות ימי פעילות המוניים בחגים ובשבתות לאור – אירועים לקהל הרחב. 6
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. ונופש לכל המשפחה, הסברה בשמירת טבע, האירועים הותאמו לאתר ונעו בין חווית מורשת

, צ"יח, פעילויות אלה דרשו השקעת זמן רב של האתרים ושלי וכללו מעבר לביצוע תכנון שנתי

 , בגן לאומי עין חמד" יום העטלף"אירועים חדשים היו . שותפים ועוד, פרסום
 בקיץ החמים במערות בית גוברין האירועים " לילות גוברין", בירקון ועין חמד "לילות העטלף"

 .הביאו עימם עשרות אלפי מבקרים
 

 ג בגן לאומי בית גוברין לפני כמה שנים והתפתחה "שהחלה ברט, לתוכנית – פקחים צעירים. 3

 ובר בחוברת מד. הצטרפה השנה גם תכנית בגן לאומי אשקלון,  אתרים בכל הארץ 16כבר למעל 
 הפעלה שנועדה להסב תשומת לב הילדים ובעזרת ההורים למתרחש באתר ולקרבם לדרכי הטיול 

 בסוף הפעילות הילדים מתחייבים כפקחים צעירים. הנאותים והשומרים על חוויה ומשאב
 .ועונדים תג מכובד

 

במאמץ לשלב את המסלולים המבוקשים ביותר במרכז באתר האינטרנט  – מסלולי אינטרנט. 4
 של

 .מסלולי סיור מעודכנים 42 -ובכך ישנם היום כ, מסלולים נוספים 12הרשות נכתבו  
 

 שעבר מהרשות המקומית, כחלק מהשינוי בניהול החוף – הטמעת שינוי בגן לאומי חוף פלמחים. 6
 הפיסית האינטנסיבית גם פעילות ענפה להסברת השינוי נדרשה לצד פעילות הפיתוח , ג"לרט 

 די להחזיר למקום מבקרים שנעדרו ממנו בשנים האחרונות וכדי להתמודד כ ויתרונותיו

 .עם טענות שהיו קיימות כלפי ניהול החוף לפני כניסת הרשות
 

 בית גוברין החלה בניית אתר פייסבוק ל. נפתח אתר פייסבוק לגן לאומי ירקון – נגישות מידע. 5
 .ה"ה שפלה וחוף עוצב דף מידע אינטרנט לגבי פעולות המחו"למחו. בתהליכי ביצוע

 

 "כוכב הירקון" .א
  –טבע ומורשת  –היא תכנית כוללת שנועדה להעצים את הערך " כוכב הירקון"תכנית 

 . קהילה ופעילות ערכית ייחודית למבקרים, של גן לאומי ירקון בהיבטי פיתוח
 .6216נסגרו רוב הקצוות למימוש התוכנית בשנת במהלך השנה 

 
 ניהול מבקרים  .ב

ל הותקנה "לאחר סקר שוק בי –" תמר"תכנית : בקרה על כניסת מבקרים              

 מערכת לספירת 
המטרה היא איסוף מידע על מידת השימוש . האתרים ללא תשלום מבקרים באחד             

 באתר
 .לפי ימים ושעות פלח את מועדי הביקורתוך אשפרות ל             

 נכתבה התוכנית שאמורה לתת מענה לפיתוח  – תכנית ניהול גן לאומי תל לכיש .1

 .ורותי גושן  Yו הפעילות נעשתה בעזרת סטודי. הנרחב הצפוי
 השתתפות בהובלת גיבוש רעיוני לתוכניות  –תכניות הנגשה ופיתוח אשקלון  .6

 . מרכז הארצי להצלת צבי יםה, ירקון, כמו באפולוניה
 

 המסרה .ג

 
 - חינוך 

 בשל החשיבות שאנו רואים , תחום החינוך בהיבטי התוכן שלו מעסיק את המחוז מזה זמן
 להשפיע עליהם ( התיאורטית)בקרב מרבית תושבי ישראל ולאור היכולת  בהיותנו מצויים

 רבים הסמוכים ובגלל ההשפעות המידיות של התושבים ה, יותר מכל מחוז אחר ברשות
 .לשטחי המוגנים קטני היקף שבמרכז

 

–  קהילה
 מתוך הבנה כי תכניות קהילתיות , עובדים במרכזי החינוך העוסקים בקהילות 6כיום ישנם  

 , הוות את הגורם המשמעותי ביותר בעבודת החינוך במרכז הארץמ ארוכות טווח
  62במסגרת זו פועלות מעל . וכמשפיע על התנהגות מבקרים גם באזורי הארץ האחרים

 .קהילות סמוכות לגנים ושמורות

 
  – ימי הדרכה

 , משפחות ומבוגרים, ל"צה, ימי הדרכה במחוז למערכת החינוך 6,222 -התקיימו כ
 .הן באתרים בתשלום והן באתרים ללא תשלום

 
 - אכיפה
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 השנה נכנסנו במחוז מרכז לאכיפה בתחום הים בהגנה על השמורות הימיות  -פיקוח ואכיפה בים

 .וצייד כרישים

 .נפתחו ארבעה תיקים נגד דייגם בשמורות הימיות ושני תיקים לציידי כרישים
 .בתחום הים(  חצי יבשה)כיום במחוז מרכז יש סירה אחת ופקח בחצי משרה

נואר עד יוני פיקוח ואכיפה בתחום קטיף לא חוקי של אזרחים בחודשים י-קטיף צמחי תבלין
 ישראלים

 .הקטיף הינו פרטי ומסחרי ומתבצע כמעט בכל המחוז, ושל פלסטינאים

 סריקות והסברות אינטנסיביות בחודשים דצמבר עד מרץ ופעילות נקודתי -י תאילנדים"צייד ע
 .בהמשך השנה

 ות של עשרות שעות בשטחים החקלאים ובשטחים פורקו מאות מלכודות ונעשו סריק 6211גם ב
 .הסובבים אותם

 .למרות הפעילות וממצאים של צייד נרחב רק במקרים בודדים הגענו למיצוי הדין עם העבריינים

 ,בכל חודש מתבצע במחוז שיעור חודשי בו מועברים עדכונים מחטיבת אכיפה-שיעורים חודשיים
 השיעור נערך הן במחוז והן בשטחי הפיקוח שם לומדים. קבתחום פיקוח ואכיפת חו יענוןנהלים ור

 .הפקחים על הסוגיות והבעיות בשטחי הפיקוח השונים במחוז
 , אוגוסט עד פברואר בתקופה זו יש מפגשים רבים בין פקחי הרשות לציידים-עונת הצייד

 , רכב הציידבבדיקה זו נערך חיפוש ב, בכל מפגש נערכת בדיקה של הציידים ,בעיקר בסופי שבוע 
 . בדיקת רישיון וביטוח בתוקף והמפגש מתועד במחשב כף היד

 . מועבר להמשך טיפול ממונה אכיפהובמקרה ויש ליקויים נפתח תיק חקירה 

 ב "מג4כל פקח צריך בצע הרצאות והסברה בתחנות המשטרה-הסברה לגופי אכיפה שכנים
 ים במצגת אחידה עם תוספתהפקחים מצויד. ם על סמכויות הרשות ומטרותיהיהרלוונטי

 .לשטח הפיקוח הרלוונטי
 .הסברות במחוז מרכז 13השנה בוצעו 

 

 6211נתוני אכיפה מחוז מרכז 
 ג"מפגש בו יש פוטנציאל לעבירה או עבירה על חוקי רט) מפגשים אוכף נאכף

 .1585( ותועד במחשב כף יד
 .56-אזהרות

 "(.חוק נסיעה על חוף הים"על  1622כמתוכם ) 1354-(  קנס שניתן במקום או בהמשך .)מ.ב
 .55-מספר תיקים שנפתחו

 .רוב המבצעים התקיימו בסופי שבוע וחגים-.48 -מבצעים

 .65-צווי חיפוש 
 .3 -טיסות פיקוח 

 .הנתונים נלקחו ממחשב כף היד ומטבלת האקסל של חטיבת אכיפה
 

 - תשתיות

 
 תכניות תשתית 337המחוז ליווה תכנון וביצוע של 

 :יצוינו הגדולות שבהן
 הקו המהיר לירושלים •

 ש"קו לוד נען ב •

 ש"קו אשקלון ב •

 הקמת יישובי מזרח לכיש •

 מתקן התפלה שורק •

 הרחבת בית שמש •

 הקו החמישי לירושלים •

 הרחבת ראש העין •

 .כבישים ודרכים תוך מזעור הפגיעה בטבע, חשמל ביוב, ובנוסף טופלו עשרות תשתיות של קווי מים

 
 .גיאופיטים וכמה מאות עצי בר בוגרים 62,222צומח של מעל  בוצעו העתקות

 

 - תחזוקת שטחים פתוחים
 . ניהול ההקמה של אתר חדש ברשות: גן לאומי חוף פלמחים

 .שיוקם ושימור המבנה לקליטת קהל: פילבוקס ירקון
 .בקרות תחזוקה בשטחים פתוחים: קידום תחום התחזוקה בשטחים פתוחים

 .באתרים קולטי קהל בתשלום קידום תחום התחזוקה

 .סיורים באתרים ומתן מענה בתחום זה בשוטף: קידום תחום הלוגיסטיקה במחוז
 (.שילוט שביל השקמה)ריכוז תחום השילוט במחוז 

 .על בסיס תכנית( פ"קרן תחזוקת ש)ניהול ותפעול שמורות וגנים בשטחים פתוחים 
 (.חניון לילה באשקלון)פיילוט שירותים רשותי 
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 ,חוף השרון: לפת פחי אשפה פתוחים לפחים טמונים בשטחים פתוחיםהח

 .חוף גדור, חניון בר גיורא, מערת התאומים, חרבת מדרס

 .ביצוע ביקורות בתי מלאכה באתרים בנושא בטיחות וסביבת עבודה בטוחה
 .קידום תחום ההכשרות והעלאת הרמה המקצועית בתחום התחזוקה במחוז

 
 מחוז מרכז –פיתוח ושימור  – 6211ת ח פעילות מסכם לשנ"דו

 

 שם הפרויקט  

       

 סטאטוס מה נעשה    מטרה

הנגשת חוף 
 בית ינאי

הנגשת החוף 
לבעלי 

 מוגבלויות

רחבה מוצלת ומונגשת עם ירידה 
-מתקנים מונגשים. לחוף

ברזיות  ,שולחנות ישיבה
 ומקלחות

 בוצע

הנגשת 

מערת 
 הנטיפים

-הנגשת המערה

החלפת 
תאורה , מעקות

 וחשמל

התקנת מעקה חדש ובטיחותי 

 .לאורך מסלול הביקור במערה
החלפת תאורת השביל והחלפת 

 מערכת החשמל הישנה

 בביצוע

 
 

הנגשת גן 
לאומי 

 אפולוניה

הנגשת הגן לבעלי 
 מוגבלויות

 ,שבילי הליכה ורחבות מוצללות
אזורי , הנגשת המבצר, חניות

מודלים , ישיבה מונגשים
 מונגשים ועמדות שמע 

הוגש 
להית

. ר
מקוד

ם 

למכ
 רז

הנגשת גן 

לאומי תל 
אפק וגן 

לאומי 
מקורות 

 הירקון

הנגשת הגנים 

לבעלי 
 מוגבלויות

 –תכנון מוקדם לשני המתחמים 

אזורי הצללה , חניות ,שבילים
ומוקדים ארכיאולוגיים 

 עיקרייםוהיסטוריים 

תכנון 

מוקד
 ם

גן לאומי 
 פלמחים

 

עם קבלת החוף 
 –לידי הרשות 

השמשתו 
, למבקרים

שיפורו  

 ושדרוגו

 ,שיפוץ מבני שירותים, ניקוי החוף
 הסדרת מערך כניסה

 בוצע
 

, הצללות, הוספת מבני שירותים

הריסת מבנים מסוכנים והוספת 
 סככות חוף

לקראת 

קבל
ת 

 היתר

 בתכנון ושימור לגןקידום תכנית פיתוח 

מרכז הצלת 

 צבי ים
 

 

הקמת מבנה בית 

, חולים לצבי ים
בריכות רבייה 

 ומרכז מבקרים

מקודם  בריכות רבייה

למכ
 רז

לקראת  מבנה בית חולים ומרכז מבקרים

הגש
ה 

להית

 ר

חניוני לילה 

בגנים 
-לאומיים

מקורות 

 ,הירקון
בית 

 ,גוברין
, פלמחים

, אשקלון

-אפולוניה
 עלי-סידני

במסגרת התוכנית 

הלאומית של 
 –חניוני הלילה 

שדרוג מערך 

חניוני הלילה 
במחוז 

והתאמתם 
לצרכי 

 המבקרים

תכנון אדריכלות ופיתוח של חניונים 

קיימים וחדשים וקידום התוכניות 
תכנון חדש או שדרוג . להיתרים

הוספת מבני לינה . הקיים

מבני שירות  ,למורים ונהגים
 ומתקנים תפעוליים

בשלבי 

פיתו
ח 

שוני

 ם

בשלבי , מקורות הירקון, גן לאומי פלמחיםחיבור האתרים  
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 פרויקטים מרכזיים ותכנון -פיתוח 

 
 שימור וארכיאולוגיה

 

 - משאבי אנוש
 .עובדים יותר 62-52בעונת הרחצה ,  622 -מספר עובדים במחוז כ

–  תקינת אתרים

  
 מותאמת למציאותכמעט  -ושלמה התקינה של כל אתרי המחוז והתאמתה ה •

 .הנדרשת בשטח
 .הושלמו העברות התפקידים לתקנים הרלוונטיים מהשנים בעבר •

 - קליטת עובדים

 
 .ל"עובדים במכרז מול מנכ 16

 .עובדים קבועים הועברו מתפקיד לתפקיד 6
 .תגבור4יומיים עובדים 82 -כ

 
 מנהלים4מפגשים קבועים להעצמת העובדים

 

 .בנושאי ניהול עובדים -4מתוך  6 -רים"פורום ממ •
  .מפגשים 5 -אחת לחודשיים -פורום מנהלי אתרים •

 .אחת בחודש -פורום פקחים •
 .פעמים בשנה 3 -ה"פורום מנהלות מחו •

 .אתרים 6-התקיים ב -סדנא מקצועיות בנושא עבודת צוות ושירות •

 .סדנא מקצועית מטה מחוז •
•  

 השתלמויות והכשרות
 

 קורס שימור, עבודה בגובה
 

 מרחב הרי יהודה

 
 ממשק שמורות טבע 

 .סיום כריתת אורנים בשמורת דולב .1
 .ביעור כמעט מוחלט של שיטה כחלחלה משמורת שורק .6

 .כריתת אורנים משמורת סעדים .3

למערכת ביוב  תשתיות ביוב
 עירונית 4אזורית

קידו תל לכיש, תל אפק ואשקלון
ם 

שוני
 ם

 

גן לאומי תל 
 לכיש

במסגרת התוכנית 

להעצמת 
המורשת 

הלאומית של 

-מ"משרד רוה
הפיכת התל 

לאתר קולט 
קהל ושדרוג 

מערך הפיתוח 
 וההמחשה בו

תכנון מפורט למבנה מרכז 

 המבקרים

מקודם 

להית
 ר

שימור ושחזור רחבת השער וקטע 

 מהחומה

לקראת 

 מכרז

תכנון  שילוט והמחשה לראש התל ,פיתוח

מוקד
 ם

-תחזוקת מנע

מערת 
 הנטיפים

טיפול בנזקי 

 גשמים

 בוצע איטום גג מבואת הכניסה 

 שם הפרויקט  

       

 סטטוס מה נעשה    מטרה

שימור יבנה 
 ים 

עבודות שחזור קטע החומה  ובית  שימור
 המרחץ

 בוצע

שימור ושחזור  תל לכיש
 העלייה לתל

שימור ושחזור קירות עתיקים בעלייה 
 לתל

 בוצע
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 שטחים פתוחים

 .חקלאות וגידור שטחים לכרמיםממשק מול החקלאים במרחב בנושא נזקי  .1
 .סקר עטלפים במערות הרי יהודה .6

 .הסברה ואכיפה בכול משקי החקלאים המעסיקים תאילנדים .3
 

 תשתיות

מניעת . שמירה על מרחב נחל יתלה בזמן הקמת תשתית לרכבת המהירה לירושלים .1
 פריצת דרכים 

 .ושמירה על הקניון בנחל יתלה ללא פגיעה
 .בפרויקט הקו החמישיפיקוח מול חברת מקורות  .6

 .פיקוח על ערכי טבע והעתקתם בהקמת רמת בית שמש .3

 
 אכיפה

 .המשך פיקוח ומניעת קטיף צמחי תבלין בתחומי המרחב .1
 .מניעת צייד ברחבי המרחב בדגש על פעילות בסופי שבוע .6

 
 תכנון

 .שמורות סנסן וכפירה הגיעו לשלב הגמר להפקדה להתנגדויות .1

 .מבקרים עבור מערת הנטיפיםע חדשה לקליטת "הכנת תב .6
 .ע למשרדי המרחב בקסטל"הכנת תב .3

 
 אתרים

 : מערת הנטיפים .1

 185,222מספר המבקרים עמד על . א
 .התקבל היתר ממטה יהודה למילוי בורות החציבה הישנים .ב

יציאה למכרז להחלפת תשתית החשמל במערה ותאורה חדשה  .ג
 .ואקולוגית

 
 

 : קסטל, עין חמד .2

 .בקסטל 32,222 -בעין חמד ו 73,222מספר המבקרים עמד על   .א
 .איש 1322ביצוע יום העטלף בהשתתפות  -עין חמד .ב

 .₪מיליון  6ר בהיקף של "קבלת אישור הממשלה לתכנית תמ -קסטל .ג
 .פתיחת האתר בתשלום במשך ימי השבוע .ד

 

 קווי חיץ
 .ביצוע דרך בין השמורה למושב למניעת שריפות -שמורת המסרק .1

 .כריתת אורנים והוצאתם מהשמורה -שמורת סעדים .6
 .כריתת אורנים סביב המבואה העליונה -מערת הנטיפים .3

 .כריתת אורנים בשולי מושב רמת רזיאל -שמורת שורק צפונית .4

 
 ה"מחו

 .ימי הדרכה 772בוצעו  .1
 , ס האזורי בצרעה"ביה, ס השלום במבשרת ירושלים"ביה: תכניות חינוכיות ארוכות טווח 4 .6

 .אמץ כיתה בבית שמש, ית משותפת למבשרת ציון ולאבו גושתכנ
 .ימי סיור למשטרת ישראל במסגרת יום ערכים בירושלים 42 .3

 .סיורי מוקד על פי תכנית שנתית 48 .4

 
 מרחב שפלה וחוף

 
 :אקולוגי

 

 :כללי
נית חקר כקידום נושא המשאר תוך מיפוי המשארים החקלאים במרחב שקמה והכנת ת •

 להעצמת 

 .וחשיבותם למסדרונות האקולוגים וכתיבת עבודה בנושאהמשארים 
 המשך ניהול פרויקט צבי הים במישור החוף הדרומי וביצוע בחינת השארת קנים אינסיטו •

 .בשטחים מוגנים ובחינת הסיכונים והמשמעות להמשך הניסוי

 .ממשק סירה קוצנית בגבעות צפית •
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 :מינים פולשים

 .טח החולות בניצנים ופינויים מהשטחדונם מש 62עקירת  -טיונית החולות  •

 .דונם בשמורת חולות ניצנים 622-עקירת שטח של כ -שיטה מכחילה  •

 
 .עקירה משטח שמורת גברעם המוכרזת והמאושרת -אורן ירושלים •

 .דונם בשמורת חולות ניצנים 622-עקירת שטח של כ -שיטה מכחילה  •

 

 :מינים מתפרצים
 . פרטים של חזיר הבר במרחב שקמה 162-דילול של כ •

 .פרטים של עורב אפור במישור החוף הדרומי 6222דילול של  •

 .פרטים של תן זהוב בכלל המרחב 652-דילול של כ •

 

 :אכיפה

 .דוחות על נהיגה בחוף ועל ירידה משביל מסומן בשמורת חולות ניצנים 762נרשמו כ  •

 נמצאו מספר רב של מלכודות בשטחים  הפתוחים . ותריכוז מאמץ באיתור וחיפוש מלכוד •

 נפתחו מספר תיקי חקירה כנגד עובדים זרים אשר נתפסו , ומעט במגורי העובדים הזרים
 .עוסקים בצייד חיות בר

 .81ריכוז מאמץ בנושא מניעת קטיף העכוב במטווח  •

 
 :תכנון

 . לקראת הגשה לוועדה המחוזית, ע חדשה לבית גוברין"השלמת תב •

 .תכנון עקרוני של חניון הלילה בבית גוברין •

 
 :פיתוח

 .של הפיתוח בתל לכיש' הסתיים שלב א •

 .מבנה השירותים באשקלון נמצא בשלבי שדרוג •

 .המשך הבקרות בתחום התחזוקה בשטחים הפתוחים •

 

 : קהל וקהילה
  צ"פעילות עם המכינה הקד. יום הנדידה הבינלאומי, לילות גוברין, הפעלת תכנית החורף •

 .שיווק האתר, בית גוברין

 .פ לכיש"ובא 36ח "כתיבת אמנה למניעת וכיבוי שריפות עם בא •

 
 :תווך ימי

ביצוע סקרים על מימיים כגון סקר , כניסה לתחום הצלילות, פעילות של הסברה פיקוח ואכיפה

 יונקים 
 .וכרישים וביצוע סקרים תת מימיים בשמורות לאחר מחנה אקולוגי בתחום הים

 
 :תתשתיו

 .המשך הפיקוח בפיתוח מזרח לכיש כולל פיקוח על תשתיות נלוות •

 .  פיקוח שוטף על הפרויקט רכבת אשקלון נתיבות •

 .   הטמנת קו חשמל בתוך שמורת חולות ניצנים •

 
 :ה"מחו

 

 :חינוך
 הכוללות התנסות, תכניות חינוכיות ארוכות טווח בבתי ספר במרחב שפלה וחוף 4פעלת ה

 .תוך כדי חוויה והנאה, ולמידה משמעותית
 , מנהלת שקמה, קרן קיסריה, קרן היעל)י תקציבים חיצוניים "התכניות החינוכיות ממומנות ע

וניתנים לבתי הספר המשתתפים כשירותי ( משרד החקלאות וחברת חשמל, ס"המשרד להגנ

 הדרכה 
 (.למעט אוטובוסים ואבטחה)ללא תשלום 

 
 :קהילה

קהילות עיקריות לשמירה על ערכי  3היו שותפות  6211נת בש -קהילות שותפות לשמירת טבע
 , הטבע

 , נוער תל צפית, נוער ניצן)והפצת ערכים אלו לסובבים אותם , הנוף והמורשת במרחב שפלה וחוף

 (.מכללת ספיר -סטודנטים
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 :צבא שומר טבע

ימת פעילות מתקי( אוגדת עזה)פיקוד העורף והחטיבה צפונית  -15ד "בה, ר ניצנים"בט, 36ח "בא

 ערכית
 לשמירת טבע הכוללת ימי הרצאה וסיורים בשטח להכרת גזרה והחשיבות על שמירת ערכי הטבע 

 .במהלך פעילות צבאית
 

 רוןמרחב ש

 
 :כללי

 הפעלת וחתימת חוזה לשלוש שנים להפעלת פקח נזקי חקלאות במרחב •

 (מנשה -ז עמק חפר"מוא)
 .אתר מחדשהקמת  -כניסה והפעלה של גן לאומי פלמחים •

 , מנהל גן לאומי ירקון, מנהל גן לאומי פלמחים, פקח אזורי) בעלי תפקידים חדשים במרחב  •

 (.פקח איסור נהיגה, ל בית ינאי"מנהל ג

 .הסתיים חוזה הפעלת פיקוח בפארק אריאל שרון •

 (הפעלת כלים כבדים, כריתות בטיחות) יציאה למכרזים משמעותיים  •

המקשה על פעילות הפקחים ותחזוקת האתרים הפתוחים  דבר -במרחב אין צוות תחזוקה •

 .בהתאם
 הצוות נותן מענה גם . ועובדי ניקיון( ניסן) פועל באמצעות עובד רשות -צוות ניקיון חופים •

 .לשטח שמורת ניצנים

 .שילוט מצוקי הכורכר במרחב •

ות הכנת תכנית פעיל, סגירת בשערים ובולדרים של אזור הבריכה -חסימת ברכת הנופרים •

 , מסודרת

 .קביעת מדיניות לאכיפה ותחילת אכיפה, כולל דוברות ותקשורת
 .נחל אלכסנדר ונחל שורק, כריתות בטיחות באפק •

 

 :אקולוגי
 :כללי

 .הסטת מי נגר   לשמורה -תעלת געש •

 .מדידות ותכנון פרויקט השיקום -עינות גיבתון •

 .דום התכנון למרכז חדשקיום מחקרים וקי, הפעלת המרכז להצלת צבי ים, ממשק צבי ים •

 .קיום ממשקים  בשמורות הקטנות •

  .הוצאת דוח -ממשק צב רך בנחל אלכסנדר •

 פתיחת מסלול חוגלות חדש בשרון •

 .ל"ל חוף השרון על ידי צה"קידום פתרון לפגיעה ברכס כורכר ג •

 ,שזרוע חומעת אווירון •

 

 :מינים פולשים
 שורקה באמצעות הקהילה בשפך נחל עקיר -טיונית החולות  •

 .עקירה שריפה וריסוס של שיטה בחולות פלמחים -שיטה מכחילה  •

 .ל חוף השרון"ג, ט שער פולג"ש, ל נחל אלכסנדר"הזרקה והמתה של שיטה בג •

 

 :מינים מתפרצים
 (בעיקר בעמק חפר ומנשה) רחב פרטים של חזיר הבר במ  662-דילול של כ •

 מנשה, דררות  באזור עמק חפר 1722 -כדילול של  •

 .בפרטים של תן זהו  462-דילול של כ •

 

 :ומקרקעין תכנון
 .הוכרזה שמורט טבע גדור •

 .בית ינאי 4שמאות מגרש  •

 קבלת היתר למרכז להצלת צבי ים •

 .פלמחים, מחנה רשף, תכנון מבואת הכניסה באפולוניה •

 ל מאושר נס ציונה"ג, סימון שמורת טבע חולות פלמחים •

 

 :פיתוח

 .הקמת גן לאומי פלמחים •

 .הגעה למערה -מפעל המים -חפירות בתל גזר •

 .חפירות ביבנה ים •

 .פינה נגישה באפולוניה •
 .סיום תכנון והוצאת היתר -נגישות נכים בית ינאי •
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 .שדרוג ראשוני חניון הלילה בירקון •

 .תכנון בית הבטון •

 .שימור ושחזור הפילבוקס •

 .גשרים לאורך הירקון על ידי רשות נחל ירקון 4הקמת  •

 

 :אכיפה

 .מבצעי איסור נהיגת רכב על חוף הים •

 .תורנות אכיפה והסברה -מניעת פגיעה בשמורות הכורכר •

 .מניעת דיג ולינה שמורת גדור •

 .קיום מבצעי אכיפה באזורים המועדים -ציד צבאים במרחב •

 .סריקות ואיתור אזורי קטיף זעתר באזור מודיעין •

 (בית יצחק, ביצת זיתא)הרעלות  6 •

 
 תודוברו קהל וקהילה

 .6216לקראת הפעלה ב , כתבית ואישור תכנית כוכב הירקון •

 .הפעלת עמדות הסברה בעונת הפריחה באתרים המאוימים •

 .חיזוק הקשר עם בסיס פלמחים •

 י"מהל -בין היתר על יניב לוי -צילום סרט  ראיתי ציפור •

 .צילום תכנית הטלוויזיה מבצע קיפוד •

 .סיור עיתונאים ועוד, כתבות בעיתונות •

 .ונוער פלמחים, (שפיים)נוער חממיקה , קבוצות נאמני נחל אלכסנדר הפעלת •

 
 :תשתיות

ב פקחים אזוריים ללא פקח "תפקוד למעלה מחצי שנה ע. תפקוד לקוי של פקח התשתיות •

 :תשתיות הגדולות במרחב
 .מתקן התפלה שורק •

 .רכבת פלשת •

 .מזרח ראש העין  •

 

 :אתרים

 6212 6211 אתר

מבקרי הכנסות 
 ם

מבקרי הכנסות
 ם

פלמחים
* 

1,676,62
1 

632,22
2 

  

בית 

 *ינאי

1,563,47

1 

688,35

2 

1,733,53

2 

536,11

2 

 -ירקון
 אפק 

6,645,21
8 

13765
2 

6,113,26
2 

626,62
6 

אפולוני
 ה

332,661 68,661 376,233 33,531 

 

 (הערכת כמויות)  3מספר הכניסות בכפולה של *
 

 :ה"מחו

 .ימי הדרכה 1522 •

 . מתקציבי חוץ" ידיד החולות"  תבתכני( פורמליות -פורמליות וא )קהילות  13הפעלת  •

 . השוואה ומביאה לנקיטת עמדה, התכנית למעשה יוצרת מחויבות לאתר ולסביבה
 .הפעילות כוללת ממשק בשמורות ובגנים             

 אירוע הוקרה לקהילות המאמצות במסגרת ידיד החולות •

 .באמצעות הקהילה -.משביליםחבלול שמורות כורכר למניעת ירידה  •

 . ה בזכות מקצועיות מרכז החקר"העצמת המחו •

 .במרחב ( במימון חיצוני) דו קיום  קטייפרו 3 •

 .אפק וירקון –לוטים מוצלחים ייסיורי עששיות לאחר פ 6ישום י •

 .השתלמויות מדריכים מקצועיות בשילוב פקחים ונאמנים •

 
 

 מרחב ירושלים
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של עיריית  ירת ערכי טבע מורשת נוף וטבע  בשטח המוניציפלמרחב ירושלים מופקד על שמי

 .ירושלים

ג וכל זאת בהתאמה לפעילות בתווך "משימת המרחב נגזרות מניתוח השטח ערכיו ומשימות רט
 .אורבני צפוף ורווי קונפליקטים של ירושלים בירת ישראל

 
 :6211מוקדי העשייה המרכזים של המרחב בשנת 

 

 (כולל גן לאומי עמק צורים) חומות ירושליםטבעת גן לאומי סובב  .1
 

 תמקיפה את העיר העתיקה וכוללת שטחים פתוחים נדירים במציאותם וערכיותם מאוימים ביטחוני
, מ"משרד רוה, פ עירייה"ג בשת"י רט"בסיס הטבעת הינו שביל ירושלים שניזום ובוצע ע,   ותחזוקתית

ת ההישג המרכזי בו הינו שיקום פיתוח ושמירת השטח הערכי כערך מורשת עולמי וקידומו "י ורע"הרל

 .התיירותי
 .ירושלים ג ועיריית"מבצעי האכיפה בשטח בהובלה משותפת של רט' גדל  מס 6211במהלך 

 
 הדונם בהם החלה ההיסטוריה של העיר ירושלים 82ל מצוי תל עיר דוד על כ "בתחום הנ   

הסיבוך  , רמת הגידול. אלף מבקרים לשנה 462י עמותת אלעד וקולט כ "ג מופעל ע"י רט"האתר מנוהל ע
עיר  ץ"במהלך השנה נערכנו לתשובה סופית לבג. והאתגר בהפעלה נכונה של האתר הינה עצומה

 דוד

 (6216הוכרע חיובית בתחילת )
 

 טבעת פארק ירושלים .6
 

עין , הפארק מקיף שני שליש בהיקף העיר מצפון למערב ודרום כלולים בו הגנים הלאומיים עינות תלם

 .שמורת הטבע נחל חלילים ומי נפתוח היא ליפתא , נחל רפאים, כרם
ה אתגר ניהולי ופיתוחי ראשון מדוגמתו ג ומהוו"ל ורט"קק, י "הפארק מקודם כמיזם משותף של הרל

במקביל התמודדנו עם חיכוכי עבודה , מ"עזבה פקחית הפארק ונותרנו עם מ 6211במהלך , ג"ברט
 .רבים בתוך מנהלת הפארק

 
 צוות המרחב 

 

 (תשתיות 1, רכבת 1, י"הרל 6)פקחים ומאבטח כולם במימון חיצוני  4 –פיקוח 
 72%רכזת אתר קהילה , (אתר עיר דוד)מימון חיצוני  62%בב חומות ל סו"מנהל ג –קהילה וניהול אתר 

 ח תשתיות מרחב"משרה מימון ע
 .א"ג וחברת כ"כיומיים רט( י"הרל)עובדים פרט לאחד כולם במימון חיצוני  66כ כ "סה –פיתוח ואחזקה 

 .ח תשתיות"יומיים במימון ע 6ג "ח רט"עובדים מנהלת משרד ע 3כ "משרד סה –מנהלה 

 
 שאבים תקציב ומיסוד   מ

 
 .שנים ומעולם לא עבר הליך תקנון בסיסי 16ם קיים מזה -מרחב י -

 .ח"מלש+ 6=  6211היקף עבודות פיתוח ואחזקה בשנת  -

 
 ח"מלש 1.6( = 'תשתיות וכד, כולל פקחים )היקף משקים סגורים  -

 .י משרד המרחב"האחריות להשגת המשאבים וניהולם מבוצעת ע -
 .6216תקציב אגן העיר העתיקה ב  צפי לחידוש ועדכון -

 
 חזון 

 

ם יתמיד ויתקדם בביצוע משימת השמירה על ערכי מורשת נוף וטבע במרחב העיר ירושלים -מרחב י 
ג וזאת תוך גיבוש צוות מקצועי ואיכותי "י חוק גנים ושמורות ולאור ערכי רט"ובהנגשתם לציבור עפ

 .לעבודה יוזמת וארוכת טווח
 

 2116עיקרי הביצוע ב 

 
 .הגעה של מורדות הר הצופים למחוזית והפקדתו

 
 .(ח"מלש+ 6כ )הכפלת פיתוח ואחזקה באגן העיר העתיקה  

 
 ועצירת הרס והידרדרות בביצוע תקציב מרחב ומחוז ( ליפתא)שינוי מגמה בשט מי נפתוח  

 .(ח"אש 162 - כ)
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 .ל עינות תלם"המשך שיקום ערוץ שורק בג 

 
 .פ עיריית ירושלים"בשת 5וד וטורית מסודרת מול בעיות עמהתמודדות תכנונית סטט 

 
 אלף  462ני בעיר דוד במלואו עד מרכז דוידסון ומעבר מעל אפתיחת מסלול הרחוב ההרודי

 .מבקרים באתר

 
 (.1Aכולל )המשך טיפול בהיקף תשתיות נרחב באגן העיר העתיקה ובמערב העיר  

 
 .הכפלת כמות מבצעי אכיפה באגן העיר העתיקה  

 

 .ירושלים' מיקוד אתר קהילה מל מוקדים מרכזיים בשטחים פתוחים ומול מז 
 

 .ה הרי יהודה בנושאי הדרכה ואתר קהילה"עבודה משותפת עם מחו 
 

  –גיא בן הינום תיכון )ם -ל סובב חומות י"ג במערב ג"מעבר שלב והתמקדות בביסוס רט 
 .(סולטןבריכת 

 

 .ח תקציבי מרחב"ם בנקודת קבע אופטימלית בביצוע עצמי ע-מיסוד משרדי מרחב י 
 

 ש"מחוז איו
 

 ט שמירת הטבע והגנים הלאומיים"עיקרי העשייה קמ

 
 .קומראןט שמירת הטבע והגנים הלאומיים לגן לאומי "קמהעברת משרדי  .1

 .ט שמירת הטבע והגנים הלאומיים"קמ' יח עליה במספרי מבקרים באתרי  .6
 .פתיחת אתר הטבילה לכניסה חופשית בכל ימות השבוע .3

 .המשך הפיתוח והכשרת עין מבוע כאתר קולט קהל .4
 .מיסוד תיפעול אתר השומרוני הטוב כאתר קולט קהל בתשלום .6

 .קידום תכנון וגיוס תקציב לפיתוח פארק נבי סמואל .5

 .ל הרודיון"ושיפור חווית הביקור בגהפיתוח , המשך עבודות השימור .7
לכידה , האכלה:ח"בלטו פעילויות בתחום ניטור בע, בתחום האקולוגי מתרחשת פעילות עניפה .8

בשבוע האהבה לטבע  6211בשנת . וסימון נשרים ומחנה אקולוגי במרגלות מצוק ההעתקים
 .ש"ולסביבה נערך כנס שבו הוצגו ההישגים המקצועיים של שמירת הטבע באיו

 .ז ומועצות אחרות"פ המנהא"גם השנה התרחשה פעילות פיתוח נרחבת בשת .3

בתחום ההדרכה והחינוך חלה קפיצת מדרגה וחל גידול משמעותי במספר ימי ההדרכה ובפעילות  .12
 .נקלטו שלוש בנות שירות ומדריך בוגר, ההסברה

מספר פעולות נערכו . ל"ז וצה"פ עם גורמי המנהא"בתחום אכיפת החוק פעלנו גם  השנה בשת .11
 .ראויה לציון פעילות פינוי פעילות  בינוי של פלשתינאים בנחל קנה. אכיפה במדבר יהודה ושומרון

ובעיקר עבודות קו התפר באזור  32כביש , 1נמשכה פעילות המחוז בנושא פיקוח תשתיות כביש  .16

 .גה'הכפר וואל
 

 :מרחב יהודה

 6211הישג שהושג בשנת  נושא

 36ה כולל העתקת 'השלמת פריצת התוואי בוואלגפיקוח על  קו התפר

 .(אלונים וחרובים)עצים 

 .מהם 6נשרים משדרו   14האכלות נלכדו  62בוצעו  ממשק
 

 ."בן חורש גדול" –סיורים לתיעוד וניטור של  12נעשו  
 

  .נכתב התיק נערכו בקורות והשלמות 

 

 .ומשטרהפ גורמי צבא "מבצעי פיקוח  בשת 14התבצעו   אכיפה

 .בוצע חלקית בשני בורות מים שימור קומראן

 (.מצפה וקדרון)הוצבה מלכודת עורבים בשני אתרים  ביעור מינים פולשים

 ימי פיקוח 162 –בוצעו  כ  דרגה –ביטחון ובטיחות 
 

 בוצע הטמעת הנהלים  קומראן –ביטחון ובטיחות 
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 י בודק מוסמך"בוצע בדיקת המסלולים ע
 

אספקת מים  –עיינות צוקים 

 לבריכות מלאכותיות בשמורה

 בוצע

 .העמקת מעיין צוקים והצבת משאבות

 

 :מרחב שומרון

 

 6211הישג שהושג בשנת  נושא

 הכשרת ציידים פלשתינים

 Aלטיפול בנזקי חקלאות בשטחי 

קציני משטרה  15 –תכנון וביצוע הכשרה בת יומיים ל 

 ותחמושת, ציידוהצטיידות ברובי  פלשתינים

 בוצע פיתוח במתחם מגדל התצפית ובית היערן פיתוח בשמורת יער אום ריחן

 'ויציאה למכרז לביצוע שלב ג' סיום שלב ב פיתוח אתר עין מבוע

 הכנת תיק אתר לעין מבוע תיקי אתר

 

 :אכיפת חוק
 

 6211הישג שהושג בשנת  נושא

 .מבצעים מבצעי אכיפה 12בוצעו  מבצעי אכיפה 

 ת"בוצע נע ממונה אכיפה

 373, 353עדכון והתאמה של צווים 

 לחוקי שמירת טבע

 ט שטרם הסתיימה"קידום עמ

 
 :משאבי אנוש

 .עיסוק רב בתהליך קליטת עובדים יומיים .1
 .מינוי זמני לפקח בקעת הירדן ונחל פרת .6

 .בעיות באיוש פיקוח יעודי בנחל דרגה בהעדר עובדים מתאימים באזור .3
  .שומרוןר "מינוי ממ .4

 .(חצי משרה)העסקת מקדם אשורים סטטוטרים  .6

 
 :השתלמויות

 .השתלמות בנושא הצומח בצפון השומרון .1
 .היכרות עם אזור גב ההר .6

 .סדרת מפגשים עיוניים ומעשיים –ציפורי שיר  .3

  .הכנה למפקד עופות מים .4
 .(עובדים 6)קורס מחשב  .6

 .קורס עבודה בגובה .5
  .השתלמות נזקי חקלאות .7

 .ת"בשיתוף רעקורס שימור  .8

 .(עובדים 6)סבבים  6 -ס לניהוג והכשרות רשותי "בי .3
 .ש"ם ליוירענון אכיפה והשתלמות בנושאי הצווים היחודי -אכיפה  .12

 .השתלמות במיומנויות ניהול להנהלה ומנהלים .11
  .עובדים 12הוכשרו  -עזרה ראשונה  .16

 .השתלמות עטלפים .13
 .השתלמות תחזוקה ארצית .14

 .השתלמות מחוזית באילת .16

 
 :קולוגיהא

 

 6211הישג שהושג בשנת  נושא

הצלחה חלקית בהורדת הקוקויה וחוסר  (צומח)טיפול במינים פולשים 

 קשיים בביצוע הצלחה בהדברת הגומא

להדברת אמברוסיה  שני סיורים עם מומחה  
 בנחל פצאל קנה ותרצה
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 האכלות בחודש 12 האכלה וניטור –נשרים  אישוש נשרים
  .לכידה וניטור 1

 .יעלים צפון ים המלח שקתות 6הוקמו  אישוש יעלים

 .יבש 1מקווי מים עונתיים  4נסקרו  ניטור שלוליות

 .התקיים בנחל דרגה מחנה אקולוגי

הופעה של בן  –התקיים ונראו תוצאות יפות  ממשק בן חורש גדול בעיינות קנה

 (.מאות פרטים)חורש גדול 

חוגלות , יעלים, התקיימו ספירות יונקים ספירות
 .ונשרים

 

 :קהל וקהילה
 

 6211הישג שהושג בשנת  נושא

תחנות  3הפעלת , הפקת מפה למטיילים תחנות מידע -מידע והסברה
 .בסוכות ובפסח

מתן מידע אמין וזמין באתר    -מידע והסברה

 ג"הרט

הקמת , 'היחריענון מידע באנגלית עבור אתרי 

נבי , שומרוני, עינות צוקים, ה"פייסבוק מחו
 .סמואל ואתר הטבילה

בשביל )קידום מגאזין ים המלח     בוצע צ"פרסום ויח

, פרסום בעיתוני סוכנים ומקומונים (הארץ
 .סרטונים על האתרים 8צילומי 

סיורי , השתלמויות מדריכים: ביצוע התכונית הגברת עניין הציבור באתר השומרוני הטוב

 ,אירועים בחגים, סיורי עיתונאים , סוכנים
 .חדשים" מוצרים"

 

 :חינוך והסברה
 

 6211הישג שהושג בשנת  נושא

 .ימי הדרכה 564 פעילויות הדרכה  והסברה

תכניות   -חיבור קהילה לנושאי טבע וסביבה

 ארוכות טווח

 :פרויקט הסברה לפלסטינים  בנוסף  בוצע

פגישות עם אנשי חינוך , סיור חשיפה

פרוייקטורית בחירת , השגת תקציב, ומקשרים
 .ויציאה לדרך

 -חיבור קהילה לנושאי שמירת טבע וסביבה 

 ל"צה

מערכי  3ימי קצין שומר טבע וכתיבת   6

 .הדרכה לחיל חינוך

 

 :פיתוח
 

 6211הישג שהושג בשנת  נושא

 ".אגנים ירוקים"הכנת תכניות  עיינות צוקים

 .השלמת תכנית הנגשה לסככה נוספת 

מרכז -'פיתוח  ושלב ג -'סיום עבודות שלב ב הסדרת אזור המעיין לקליטת קהל –עין מבוע 

 .שירות למטייל לפי תכניות הפיתוח

 .הסדרת השביל מבחינה בטיחותית מצפור הסרטבה

י "הערכות לביצוע המשך השביל המונגש ע המשך שביל מונגש –קומראן 
 .צוות תחזוקה מחוזי 

 ע לכביש הגישה לגן ואישור תכניות"הכנת תב הכשרת האתר למבקרים –נבי סמואל 
 .הכנת תכניות בינוי ופיתוח לגן-

 .(עברית' אוני)באתר ' המשך החפירות הארכ שימור ופיתוח האתר ואזור הקבר –הרודיון 
 .הכנת תכנית לשחזור מבנה הקבר

 .הכנת תכנית למבנה מוזאלי לתא המלכותי
 .המבואההכנת תכנית לריהוט 
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 הכשרת אזור במבנה לחדר צוות ומשרד מנהל  שיפור חווית הביקור באתר –עין פרת 
 .לא בוצע

 .ס במוזיאון "התקנת מיזוג אויר וטמ שיפור חווית הביקור –השומרוני הטוב 

 .תוספת הצללה לזכוכיות
 .הצללה מעל פסיפס עזה

ת והעירייה להקמת "פ עם חמ"קידום שת
 .מצפור

 .הכנת תכנית לשיפור מעלה ראש צוקים מעלות במצוק ההעתקיםשיקום 

 
 תכנון סביבתי

 

  6211הישג שהושג בשנת  נושא

  .ט מצוק ההעתקים"קידום הכרזת ש אתרים חדשים 6הכרזת 

 .לשכת התכנון –ז "קידום הנושא במנהא הסדרת נושא היתרי בנייה באתרי המחוז

 (חצי משרה) מקדם סטטוטריהעסקת  איוש מקדם אשורים סטטוטרים

 .תכניות תשתית  651נבדקו   ליווי מיזמי תשתית

 ועדות ובצוותי תכנון 16 -השתתפות ב ועדות תכנון

 
 משימות עיקריות שבוצעו ולא תוכננו

 

 6212 6211 

 17 8 חילוץ מטיילים

 8 13 כיבוי שריפות

 3 6 בדיקת תאילנדים

 63 5 גירוש עדרים משמורות טבע

 61 61 ל"תיאום אימוני צה

 67 86 טיפול בנזקי חקלאות

 2 31 ירי -מניעת מחלת הכלבת

 4 171 הסרת שילוט בלתי חוקי

 173 641 השלכת פגרים -תחנת האכלה

י "תכניות תשתית שנבדקו ע

 הפקחים

168 651 

 12 34 פגיעה בשמורות טבע

 51 44 פגיעה בערכי טבע מוגנים

 2 13 ברירת קנס

 36 17 אירועי צייד בלתי חוקי שטופלו

 6 6 אירועי הרעלה

 2 2 בנייה בלתי חוקית

 1 2 ביוב

 48 2 אכיפת חוק

 1 2 איכות הסביבה
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 1 2 ביקורת על פינת חי

 8 2 ירי בתנים

 
 6211מסקנות משנת 

 
א "כמ למנוע הוצאות מיותרות ופגיעה בתחומי העשיה השונים יש להשלים בשנה זו את פערי "ע .1

 .פ התקן המאושר"באתרים ע

מ למנוע פגיעה  בתפקוד היחידה יש לקדם מכרזים וועדות קבלה במטרה למנות עובדים קבועים "ע .6
 .לתפקידי המפתח ביחידה

ז עשוי לשפר את יכולתינו "הידוק הקשר בין גורמי המטה של הרשות לגורמים מקבילים במנהא .3
 (.נהלים ועוד, צווים, נאיםפלשתי,  תקציב)להשיג הישגים בתחומים שונים 

מ לשפר מצב  המתקנים בשמורות ובשטחים הפתוחים יש להקצות משאבים כולל מיסוד צוות "ע .4

 .תחזוקה מחוזי
 .והצבת שמירה ראויה( מצלמות ומערכות אזעקה, גידור)יש להשלים בדחיפות מיגון אתרינו  .6

ותרות ולפגיעה בתחומי עשייה גרמו להוצאות מי, פ התקן המאושר"א באתרים ע"אי השלמת פערי כ .5
 .שונים

פוגע ( מנהלי אתרים ומנהלי תחומים, פקחים אזוריים)מינוי ממלאי מקום לתפקידי מפתח ביחידה  .7
 .ברמת תיפקוד המחוז

גרמו להתדרדרות , אי השקעת משאבים באחזקה ופיתוח בשמורות ובגנים קולטי קהל בתשלום .8

 .םבמצב  המיתקנים ופגיעה בשירות לקהל המבקרי
 

 
 

 

 מחוז הדרום
 

 

               
               

 
  6216  - 6211מאפייני החומש  

 ל לנגב והקמת הבסיסים החדשים"ירידת צה •

 מכשול גבול מערבי -פיתוח תשתיות מואץ  •

 מהגרי עבודה מאפריקה -ש "פעילות הבט •
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 הרחבת פעילות האימונים -ל "צה •

 ח שטחים טבעיים"ע -הגדלת נחלות חקלאיות •

 מצב הביטחון בגבולות •
 משבר כלכלי עולמי •

 עליה בתיירות נכנסת •
  6216 -6211הזדמנויות 

 קידום ופיתוח תשתיות בשטחים הפתוחים •

 שימור באתרי המחוז  •
 קידום תכניות חינוך במגזרים חלשים  •

 פרויקטי כיל -הגברת שיתופי פעולה   •
 "נשרים פשטו עם שחר" -שיפור ציוד ואמצעים   •

 תקינה חדשה -וח אדם השלמת תקני כ  •

 הנגשת אתרים, ט"נב, "תמר" -תכניות   •
 

 6211נושאי עבודה עיקריים 
 קידום היתרי בניה ורישיונות עסק •

 הערכות לצפי עליה במספרי מבקרים  •
 ליווי הרחבת נחלות והכשרות חקלאיות חדשות  •

 שיפור הביטחון והבטיחות  •

 טיפול במינים מתפרצים -נזקי חקלאות   •
 הכרזת שמורות וגנים חדשים  •

 פרויקט אישוש אוכלוסיית הדורסים  •
 תל ערד, מצדה, ממשית, שבטה: שימור אתרים  •

 פרויקט שיקום מחצבות במכתש רמון  •

 הכנת תוכניות ממשק לשמורות   •
 הרחבת פעילות חינוכית  •

 תמר, הנגשה, ט"נב -קידום פרויקטים לאומיים: פיתוח  •
 אחזקת רכבל מצדה ,תשתיות •

  6211דגשים בשנת  -מרחב הר הנגב
 ליווי עובדים חדשים במרחב וגיבוש עבודת צוות •

 בגבול המערבי" שעון חול"ליווי   •

 בקרה, אבטחת עובדים -שמירת הביטחון האישי  •
  פ"קש -תכנית סיירות וטיילות שמורת הר הנגב  •

 (סניטציה,חינוך)הרחבת הפעילות מול האוכלוסייה הבדואית  •
 גן הלאומי עבדת ליווי שיקום ה  •

 פרויקט  מרכז המבקרים רמון  •

 י תכנית באמצעות קבלנים"עבודה עפ -מינים פולשים ומתפרצים  •
 1ד "ל וחיזוק הקשר עם בה"יישום ההסכמים מול יחידות הצבא ורפא  •

 והכנת פרוגראמה   ( ציר צבעי הרמון)שיקום מחצבות במכתש רמון   •
 חיזוק אתרים ומעבר לתחזוקה מונעת וסימון שמורות  •

  6211דגשים בשנת  –מרחב ערבה 

 .ח"תיקי ממשק והשבות בע,טיפול במינים פולשים ומתפרצים •
 . הכשרת עובדים חדשים וליוויים •

 .י מטיילים"שיקום שטחים פתוחים ושמורות שנפגעו ע •
 הגברת שיתופי פעולה •

 .הפתוחיםשימור ארכיאולוגי באתרים ובשטחים  •
 .הרחבות חקלאיות הרחבות קהילתיות והחלפות שטחים בערבה •

 .טיפול בגנים ושמורות חדשים שהוכרזו •

 .שיווק וקידום חניון הלילה בממשית •
 .טיפול בנזקי חקלאות והרעלות •

 .פרויקט אישוש אוכלוסיית הדורסים •
  6211המצדה דגשים בשנת 

 בטיפול -עיכובים  –בר מפירוטכניקה לטכנולוגיה חדשה מע –אור וקול  •

 סגירת כניסה ממזרח – 23-16421411עבודות רכבל  •
 ליווי ופיקוח -עבודות יזמים עד אפריל  •

 שדרוג מיצג מקדים •
 עסקות של חודשיים בשנההת –האופרה הישראלית  •

 ד"י תורם בשיתוף חב"מימון ע –המשך כתיבת ספר תורה  •
 תיירות נכנסת –עליה במבקרים  •

 יחות מטייליםבט –חום יולי אוגוסט  •
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 שיפוץ מתקן טיהור, השלמת תשתיות חשמל •

 .מים למצדה קויי. תחילת פרויקט חניון לילה •

 מפירוטכניקה לאמצעים טכנולוגיים, חסכון באנרגיה, הרמת דגם: התייעלות •
 6211שים בשנת דג –מרחב נגב צפוני 

 .לשיקום מדרון עין גדי' קידום שלב ב •
 .ג"שיפוץ דירות רשות ע •

 .אקלום הצבאים בנחל גררפרויקט  •

 .ביוב וחשמל באתרים, שיפור תשתיות מים •
 .סיום החפירה בתל ערד •

 .נגב צפוני ה"מיסוד ופיתוח צוות צעיר מחוו •
 .פ עיריית ערד"קידום השת •

 .פתיחת חניון לילה בתל ערד •

 .קידום מרכז צפרות בפארק אשכול •
 .סיום התקשרות עם היזמים באשכול ותל ערד •

 .קת השומרים באתריםהסדרת נושאי העס •
 .והר העמשא, קידום תוכניות ממשק לשמורת בארי •

  6211משאבי אנוש דגשים בשנת  
 .קידום מודעות והרחבת הידע של העובדים לזכויותיהם ותנאי העסקתם •

 .ווה מנוף להתמקצעות המשאב האנושימה –ס לניהול והכשרות "הקמת בי •

 .המערכת ומתן מענה הולם לצרכי העבודה במחוזסיום תהליך התקינה באתרי הרשות יביא לייצוב  •
 מענה זריז לפניות עובדים •

 .ייעול תהליך קליטת עובדים חדשים •
 .ייזום פעילויות מחוזיות להגברת הלכידות החברתית •

 .קידום הכשרות אישיות מקצועיות לעובדים •

 ופרויקט ניטור לכל פקח  6211שים בשנת דג –אקולוגיה 
 .שקתות ובורות מים, עקרבים-עין צין, עין בוקק, עין גדי: ממשק וניטור תכניות -בתי גידול לחים  •

 .המשך עבודה לפי תכנית לטיפול במינים פולשים ומתפרצים •
 .קידום סקרים ומחקרים לאוכלוסיות בסיכון ומינים מתפרצים •

שיכלול השימוש במחשבי כף , הקמת בסיס נתונים משותף, השתלבות בתכנית הניטור הרשותית •
 .וניתוח נתונים מתקדםהיד 

  .והנגב המערבי, (פראים וראמים)הר הנגב , מחקרים בחולות מערב הנגב •

 
  6211דגשים בשנת  –תכנון 

, פארק הלס, תל ערד,רכס מנוחה ספר המדבר וחול, לס, לחים: קידום תכניות לבתי גידול בסיכון •

 נחל הבשור, חולות שונרה
 .סובב מצדה, כיכר סדום, עגור צפון, (הסכם קול אמריקה)  עין עופרים :ל"ט וג"פ להכרזת ש"שת •

 ומובל השלוםג 14א "תמ, ה"ימ 13+  36א "ליווי תמ: תכניות ארציות •
 .עמותת ארץ בראשית ועמיתים נוספים, א"פ המ"בשת: פרויקט שימור נופי בראשית בנגב •

מתארית , פארק ממשית ,שפת המדבר ,אורון צין, בני שמעון, דרכי הבשמים מ"תמ: ליווי תוכניות •
 למצפה רמון ועוד

 . מפת האינטרסים, מסדרונות, ספר המדבר: שמור שטחים פתוחים •
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אנרגיות , תשתיות, מחצבים, הרחבות החקלאות, יישובים חדשים, הבצורת : איומים מרכזיים •

 .מתחדשות

 .רד החקלאותי ומש"ועדת השכרות ממ4 ל כללי "קק4  י"ובממ, הרפורמה בחוק התכנון: מעקב וליווי •
  (.א תמר וערבה תיכונה "צ ומ"מע) ציר מעלה עקרבים לשיקום וטיפוח  •

 .גופים עמיתים ורשויות, חוקרים מהאקדמיה: פ מחזק"שת •
  6211שים בשנת דג –פיתוח 

 טיפול בהיתרי בניה לאתרים •

 באתרים ע"קידום תכנון תב •
 חיצונייםמעורבות בייזום וקידום תקציבים ופרויקטים מול גופים  •

 השלמת רישיונות עסק •
  ר"ותמ ט"נב, הנגשה, תכנית אב מחוזית: קידום תכניות פיתוח •

 קידום תכנית האב לחניוני לילה בנגב •

 שדרוג ופיתוח תשתיות בשטחים הפתוחים קולטי הקהל •
 מ רמון"מ פרויקט שידרוג •

 שדרוג מערכות הביוב באתרים  •
  הפיתוח -פרויקט שיקום עבדת •

  6211דגשים בשנת  –פיקוח ואכיפה 
 י נושאים"ביצוע במרחבים עפ -ריכוזי מאמץ ומבצעי אכיפה  •

 .דיווח שוטף של פעולות פיקוח ואכיפה והשימוש באמצעים מיוחדים, רכישות -תקציבי אוצר  •

 .הגברת השימוש בביצוע שוטף -פיקוח אווירי  •
 .ע תרגילים מרחבייםמקצועיות וסיורים ייעודיים ביצו( ?)המשך ביצוע השתלמויות  -הכשרות  •

 (.חיצוניות)בין מרחבים ועם יחידות אכיפה משיקות  -פ "שת •
  .שימוש באינטרנט -מודיעין  •

 .צור זמן הגשת תיקי חקירה לתביעהקי –התייעלות  •

 .תיעוד אירועי אכיפה ופיקוח באמצעות מחשבי כף יד •
  6211שים בשנת דג –שימור עתיקות ומורשת 

 .ה שניהשנ –" י השחתהשיקום עבדת מנזקי" פרוייקט •
 .המשך המאמץ לשימור והגנה על אתרי המורשת בסכנת הרס •

 (ניקוז אגן מזרחי)במצדה  שטפונותשיקום נזקיי  סיום פרוייקט •
 . ערד-שבטה תל, ממשית–הכנת תכניות שימור וביצועם באתרים  •

 י צרכיי שימור עונתיים"לאתרים עפ ביצוע תחזוקה שימורית •

 .בשטחים הפתוחיםביצוע שימור אתרים  •
 י יעד ותכנון לפיתוח ושימור מלווה"הגבלת היתרי חפירה עפ •

 .צוות עבדת, ביצוע השתלמויות בשימור  לצוותי השימור •
  מבצעי שיקום והשתלמויות, לסקרים: ריכוזי מאמץ מחוזיים •

 

  6211דגשים בשנת  –קליטת מבקרים 
 .מיסוד מסורת האירועים תוך כדי התחדשות •

 . הגברת שיתופי פעולה •
 המשך התמקדות בתיירות פנים •

 .מיסוד תקציב קבוע לפרויקט בדואים •

 .מיסוד תקציב קבוע לפרויקט צבא ושמירת טבע •
 חיזוק מרכזי חינוך והדרכה והרחבת פעילותם •

 . נגב צפוני ה"מיסוד צוות צעיר מחו •
 חיזוק חניוני הלילה •

 אומייםבניית תכנים לפעילות לילית בחניונים וגנים ל •
 הכנת תכנית אב לקליטת קהל בשטחים הפתוחים עם החטיבה •

 

  6211דגשים בשנת  –ל "מתאם מול צה
 .א"חיזוק הקשר עם ח •

 .עדכון תיקי שטחי אש לכלל אזורי הפיקוח •
 .1ד "י ובה"מל, ב ערבה"מחט, ל"רפא: קידום האמנות •

 .י נוהל תרגילים גדולים"עבודה עפ •

 .1ד "חיזוק הקשר עם בה •
 .הנהלים מול יחידות מיוחדותרענון  •

 ליווי פרויקט הגבול המערבי •
  6211דגשים בשנת  –תחזוקה 

 מעבר לתחזוקה מונעת ומתוכננת •
 גיבוש תכניות תחזוקה לאתרים ולשטחים הפתוחים •

 הכשרות והתמקצעות •
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 יצירת מפרטים אחידים לתחזוקה באתרים •

 המשך הצטיידות בשאיפה לעצמאות והגדלת היכולות •

 התקשרויות עם ספקים קבועיםמיסוד  •
 שדרוג תשתיות בשטחים הפתוחים קולטי הקהל •

  (₪ אלפי ) 6211תקציב  

 

 

 
 

 
 

 
 

  6211נושאים מרכזיים  -סגן מנהל מחוז 

 בטיחות באתרים ובשטחים הפתוחים •
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 קיבוע תקציבים,תורה–תשתיות  •

 מסלולי טיול לבעלי חיים ואופניים •

 יישום תכנית האב למחשוב •
 טיול נכוניםהרגלי  •

 גיבוש נהלי עבודה מחוזיים •
 טיפול בנושא נזקי חקלאות הרעלות וסניטציה •

 תחזוקת שטחים פתוחים והכנת תיקי תחזוקה לאתרים •

 "(אתרים ירוקים)"התייעלות,מחזור •
 הרחבת ומיסוד הפעילות בשטחים הפתוחים •

מחייב תקן  לרכז  -יות פקחי תשת 7היקף עבודה גבוהה  -( המשך סגן מנהל המחוז )  6211:  תשתיות
 תשתיות מחוזי

 קריית המודיעין, ל לנגב קריית ההדרכה"צה, תשתיות וגדר גבול מערבי •

 חידוש פרויקט רכבת לאילת, שבע-קו אשקלון באר: רכבת •
 שיקום מחצבות, קווי גז נוספים וחיזוק קיימים, קידוחי נפט וגז •

 קווי חשמל ותחנות כח, שיקום נחלים, אנרגיות חליפיות •
 .קציר המלח, הגנות, תחנת השאיבה, מפעלי ים המלח •

 
  6212בטחון ובטיחות  סיכום אירועי

 
 

 
  תוכנית התיעלות

  ח"אש 62 -העלאת הדגם לקומת הכניסה -חסכון באנרגיה •
  ח"אש 162 -חסכון בעלויות פירוטכניקה אור וקול •

 ח "אש122 -רשות4העברת העסקת שומרים מחברת רשף לתגבור •

   ח"אש 62 -אטרקציות עצמית אשכולהפעלת  •
 מעבר לאנרגיה סולרית הכנת תכנית רשותית •

  סיכום מנהל המחוז
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 פרויקטים מרכזיים  -המשך סיכום מנהל המחוז 
 ח"מליון ש 14 -פרויקט מרכז רמון, עסק לאתרים ורשיונותהיתרים  עות"אישור תב •

 ₪ מליון  8 -תרבות פנאי ונופש, שנהל₪ מליון   6.3פרויקט אישוש עתיקות עבדת  •
 פעילויות לילה חינוכיות לקהל, צוות צעיר,  ח"אש 622 -פעילות חינוכית •

 הכרזת שמורות וגנים, הנגשת אתרים למוגבלים •

 ניטור באמצעות מכשירי כף יד, פרויקט אחזקת רכבל •
 רמת נגב -הכרזת שמורת שונרה, ערבה, תמר -הכרזת שמורת עין עופרים •

 כיל -אישוש הדורסים, פ ערבה ים המלח"מו -ה"צומח חוף י, שיזף ,מחקרים •
 ,דרום אדום, תמר, אופרה ישראלית -אירועים, רשויות בדואים, ערד, כיל -חינוך •

 רשות העתיקות, משרדי ממשלה -שיקום עבדת, רמון' משפ, משרדי ממשלה -מרכז רמון •

 
 

 
 

 תקצירי מצגות -  6211ע  "סיכום ש
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 באתריםנתוני מבקרים 

 
 

 
 

 

 
 הכנסות באתרים
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 הכרזת שמורת טבע
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שפיריות ומבקרים

                  

•                                                            

                                       

                                                

•                                                                

•                                                                 

•                                           

 

                  

•                                                                      

                                  

                                                

•                                                                

•                                                                 

         Anisoptera               

•                                  –                              

•       -                                                          

•                                                                      

                       

•                                                                   

                             

•                                                                 

 
שפיריות ומבקרים

סקאלה מרחבית(הקבוצה)אפיון המינים *רמה ביולוגית
פרט 

זכר בודד של  )
(מין אחד

Zygonyx toridus
זכר פעיל במעוף בעיקר

 (flyer)

,קטע באפיק הזרימה
''עשרות מ

שלושה קטעים שונים

אוכלוסיה  
קבוצת זכרים)

(של מין אחד

Trithemis arteriosa
זכרים פעילים מעמדות ישיבה בעיקר 

(perchers)

,,בריכה באפיק הזרימה
''כעשרה מ

שלוש בריכות שונות

חברה
זכרים של כל  )

(המינים

מיני השפיריות 
  Anisopteraסדרה -תת

מינים 11תועדו 

,אפיק הנחל כיחידת נוף
''מ 500-כ

מסלול המים בנחל דוד תחתון

הנחת עבודה במחקר היא שזכרים טריטוריאליים מייצגים את הרמה**

מהפרט אל הכלל
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שפיריות ומבקרים

שפיריות כקבוצת מבחןןלפי תוצאות המחקר
גודל  –ביחידות השטח בהןןפעילים המבקרים ניתןןלמדוד פרמטרים מייצגים 

.. מגווןןהמינים, צפיפות הפרטים, הטריטוריה

השלמת המחקר לגיבוש המלצות
..בדיקת הצלחת הרבייה בנוסףףלמחקר שפיריות בוגרות1.
.הרחבת המחקר לנחל דוד עליוןןבו עומס מבקרים נמוךךיותר2.

סיכום של שלב א

מסקנת השלב הראשוןןשל המחקר
משפיע באופן שלילי על צפיפות הזכרים ( מעל הממוצע)עומס מבקרים גבוה 

..הטריטוריאליים של שפיריות

?האם יש אלטרנטיבה
לא נראית חלופה לקבוצה זו שמתאימה לתנאים של נחל דוד בפרט ושמורת עיןן

.   אךךספקךלגבי התאמת הקבוצה ליישום רחב, גדי בכלל

 

ניתוח תנועת ראמים לקביעת מעברי 
90בעלי חיים לאורך כביש 

ו נ ובעז פריפלד::הכי אסף צוער 

ם  ו כ י ס ל ן  ו י ע ם  ו 2י 0 1 1                                                 1 6 . 0 1 . 2 0 1 2
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חצב
ה

 

מפפ     ות מיותר
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:אפיון תנועת הראמים

•                                          

•                       

•                                           

•                                        

•                                     

 
 

 

 .תודה לקוראים ונשמח להיפגש בנופי הבראשית בנגב! התברכנו ! ההון האנושי שלנו שמורת טבע אנושית 
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 מחוז אילת
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 0211אירועים מרכזיים בשנת העבודה 

 
הפיגוע שינה את . בסמוך לגבול המערבי - 16תיזכר בעיקר עקב הפיגוע הרצחני בכביש  6211שנת  -

נסגר לתנועה לחצי שנה ובולטת תחושת , כביש ארצי המוביל לאילת, 16כביש . המציאות באזורנו
 .חוסר ביטחון

שיפרו , משמעותיים במחוז בין מנהל שמורת האלמוגים ופקח הרי אילת והמפרץחילופי תפקידים  -

 .בצורה מורגשת את שני האזורים הללו
 .א גדולים"הקמת מכשול בגבול המערבי דורשת משאבי זמן וכ -

 
 תכנון אזורי

 

מתכנן למזעור נזקים 4שיח עם היזם-בדיקתן וניהול דו, ריכוז תכניות חיצוניות למיזמים ותשתיות -
 .לטבע ולסביבה

מבואה , מלון קבוצת איגרא בעמק ססגון: מיזמים אזוריים עיקריים להם הוגשה עמדת מחוז אילת  -
תכניות לחוות , שבילי אופניים בתמנע ובאזורים אחרים, תכנית לכריית נחושת בתמנע, לפארק תמנע

, (מת מחלףלרבות הטיית נחל רחם והק)שדה תעופה תמנע , חבל אילות. א.סולאריות במשקי מ
סוגיית הכרייה , הרחבת קיבוץ סמר, מחצבת שחורת, מחצבת רודד, א"מיזם טורבינות רוח של קצא

 .בחולות סמר ותחילת תכנון רכבת לאילת

 
 תשתיות בביצוע ובפיקוח המחוז

 
 .32וכביש  42לאורך כביש  151קו מתח עליון  -חברת חשמל  -

 .בקטע שבין אילת ליטבתה 32רחבת כביש שדרוג וה -החברה הלאומית לדרכים וחברת דרכים  -

 .ט"משהב –הקמת מכשול בגבול המערבי  –" שעון חול" -
-  

 
 קידום סטטוטורי והכרזת שמורות טבע

 
ממתינות . חולות סמר, חיון-נחלים קצב, 1הרחבה  –מסיב אילת : שמורות מאושרות למתן תוקף  -

 .תבמסיב איל 1חיון והרחבה -נחלים קצב: לקראת הכרזה .להכרזה

 .הרחבת חולות סמר וגן לאומי חוף דרומי, שמורת ערבת עברונה: המשך קידום  -
 

 פיתוח
 

 .יהל-שחרות ופארן-תכנון מקטעי שיזפון. אילת-סיום בניית מקטע שחרות –שביל ישראל לאופניים  -

 .סיום התכנון ותחילת ביצוע – ושדרוג תצוגות חדר החושך בר יטבתה-כיתת לימוד חי -
 .שנים בוועדות 8 -התכנית בוטלה לאחר כ –ה בר יטבת-ע חי"תב -

האתר מיועד להיכנס לפרויקט ההנגשה בין עשרת האתרים הראשונים  -בר יטבתה -הנגשה בחי -
 .ברשות

 .16הקפאת התכנית והסדרת הצומת מכביש  –מבואת הקניון אדום  -

  .המשך קידום התכנית –ע שמורת האלמוגים "תב -
 (.מדידות) של תכנוןשלבים ראשוניים  -גן לאומי חוף דרומי  -

 
 פיקוח ואכיפה

 
, אקולוג, מנהל המרחב, תכנית פיקוח בסופי שבוע כוללת מלבד פקחים אזוריים גם את מנהל המחוז -

ערבה )בכל סוף שבוע מפקח תורן בכל אחד מאזורי הפיקוח . ה"פקחי התשתיות ומנהל המחו

 (.בחורף -נחלים גדולים וחולות סמר , הרי אילת, דרומית
 .נערכו מבצעים לריכוז מאמץ במרחב ערבה דרומית וכן במרחב הימי להגברת אכיפה והסברה -

נערך מבצע הסברה וחיפוש בכליהם ומגוריהם של עובדים זרים מתאילנד המועסקים במשקים  -
 .לאיתור פעילות צייד לא חוקי, החקלאיים בחבל אילות

 .מפקח ומתחזק את החוף הדרומי הלא מוכרז כשמורה, גיםצוות שמורת האלמו -

נערכו מבצעי ניקיון רבים עם גופים אזרחיים והתנדבותיים רבים באתרי ובנחלי המרחב וכן בחופי  -
 .מפרץ אילת

נחל גרזי וצוקי שיירות וכן שדרוג  -המשך סימון גבולות שמורה ושילוט בשמורות טבע שהוכרזו  -
 .מסיב אילתהסימון בצפון שמורת טבע 

נסיעה פרועה על החולות . האזור בתהליכי הכרזה. מאמצי אכיפה בחולות סמר ומבצעים מרוכזים -
 .מוגבלת ביותר, מזיקה לצומח ולחי בדיונות אולם היכולת לאכוף עקב סטאטוס השטח

 .פיקוח מוטס בחגים לאיתור תנועת מטיילים ועבירות על החוק -
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 .מתקנים4שילוט ועזרים, ימוןס, בדיקה -תחזוקת מסלולים בשמורות  -

 

 : נתוני אכיפה -
 

  
  

שנת 

0212 
 

שנת 

0211   

 סוג העבירה
 

 אזהרה .מ.ב אזהרה .מ.ב

 שליית אלמוגים
 

14 4 11 3 

 3 1 9 6 פגיעה בערכי טבע מוגנים

 דיג בשמורת טבע
 

7 10 12 3 

כניסה לא חוקית 

 לשמורה
  

2 
 

4 

 פגיעה בשמורת טבע
 

2 8 10 19 

 דגים מוגניםשליית 
 חציית קו חוצה     
 

6 24 3 4 

 :שונות
  

17 50 24 26 

 ט"הכנסת חומר זר לש

 ט"הפרת סדרים והתנהגות בש     

יבוא והחזקת ערכי     
 טבע

 צלילה     

       
 

 מדע וממשק -אקולוגיה 
 

 .שיטפונות במחוזלא היו . מ באילת"מ 1 -(עד עכשיו)השנה  .מ"מ 11בשנה הקודמת ירדו באילת 

 :לא היו בו שטפונות 6212שכן מאז ינואר , אך יציב, הכי ירוד, מצב בית הגידול של הרי אילת
 -משיחי רכפתן בחלקות המעקב בנחל שלמה 32% -וכ, מתייצב -עלוות חלקות מדגם של שיטה סלילנית

 .מתו
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

רכפתן בנחל שלמה- % תמותה מצטברת
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מתצפיות פזורות ". מדרגה נמוכה"התייצבה על  -6222מגודלה בשנת  144היעלים שירדה לכדי אוכלוסיית 

שועל צוקים  ,שפן, צב הדור-חרדון: הייחודיים לבית הגידול ההררי אנו מניחים כי זה מצבם של מינים אחרים
 .ורדית סיני

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
עם השיפור  .והתייצב 6212טפונות ינואר יבעקבות שבנחלים הגדולים מצב עלוות עצי שיטת הנגב השתפר 

 .המובאת כהדגמה, חיון-וזו של הנחלים קצב במצב הצומח נספרה עלייה באוכלוסיית צבי הנגב
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

ספירות מדגם של יעלים בהרי אילת
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ירדו מצביעים על כך שאוכלוסיותיהם , (חתול בר ,קרקל, חולות=שועל הנגב)נתוני לכידות טורפים קטנים 

 .ונשארו קטנות מאד

ולכן עלוות השיטים הסוככניות בחורש  יציביםואקוויפרים רדודים , (עברונה ויטבתה)במלחות הערבה 
 .יציבים= ברצועת הצומח עמיד המלח -פירות שיחי הימלוח ומצב, השיטים

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

צבאי נגב בקצב-חיון 2000- 2011
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בעקבות ממשק , 6225הנגב בעברונה עולה בהתמדה משנת היצע המזון הטוב גרם לכך שאוכלוסיית צבאי 
 .6225והאוכלוסייה הייחודית של צבי השיטים עולה באיטיות מאז גודרה מפני טריפות בשנת , זאבים

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 מחקר
מבצע מחקר על תחומי מחייה ומרכזי , פקח ערבה דרומית, ראובן הפנר: זאבים וצבועים בערבה הדרומית

 .אוגרי נתונים GPSפעילות של זאבים וצבועים באמצעות משדרי 

:  ועיקר פעילותם קשורה למזון שמקורו באדם, (לנקבותאשר לזכרים יותר מ)לזאבים תחומי מחייה נרחבים 
 .ל וישובי בדואים להם מקנה"בסיסי צהבבישובים ואשפה , מזבלה

סמוכים התמרים העם מרכזי פעילות במטעי , תחום מחיה קטן הרבה יותר ,עליה הותקן משדרלצבועה 
 .לנקודת מנוחה קבועה

 
 

 

צבאי נגב בעברונה: 1999 - 2011

219 205 190 189 188

136
103 102

133 147 153 165

243

0

50

100

150

200

250

300

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

ים
בא

 צ
פר

מס

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

ה 
קב

-נ
יר

צע
ס 

יח
"ז(

למ
 ב

זוז
קי

)ב

ס"ה

יחס צעיר/נקבה

0

10

20

30

40

50

60

70

80

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

Gazella gazella acaciae

Fence: June 2006



 1122ג "ח רט"דו

 241 

 מניעת נזקי חקלאות

 

 .ג"י רט"י קבלן המועסק ע"ע, חבל אילות במניעת נזקים בחקלאות. א.ישובי מ 11 -מתן שירות ל -
 .כל שאר הפקחים, בנוסף עוסקים בתחום. י המחוז וחתום בחוזה שנתי"הקבלן מנוהל מקצועית ע -

 .י מועצה אזורית חבל אילות"מימון הפעילות ברובו ע -
חיפויי , חממות, השקיה)ולמערכות התומכות ( ש וכוורות"גד, תמרים)עיקר הנזקים ליבולים השונים  -

 (.ניילון

 .המאמץ והקושי במיוחד בלכידת דרבנים ותנים. שועלים ודררות, יםתנ, עיקר המזיקים הם דרבנים -
השנה שודרגו שיטות העבודה והתייעלו בשל מערכות בקרים המותקנות על המלכודות ומדווחות  -

כמו כן שימוש נרחב במצלמות מעקב המשפרות את התוצאות ומלמדות . smsבזמן אמת בהודעות 
 .מאוד

 .בערבה וניטור עקבות ותצפיות בשטח פיילוט של מיפוי מאורות דרבנים -

הפעולה היעילה והמתמשכת של ממשק מינים פולשים ומתפרצים הביאה להורדת אוכלוסיית עורב  -
אך האוכלוסיות בעקבה , ואוכלוסיית הדררה ירדה גם היא, פרטים באילת ואילות 162הודי לכדי 

 .ובסיני אינן מטופלות ומנוטרות
בהשפעת ממשק וסגירת מזבלות , יציבה וקטנה -חים החקלאייםעורף בשט-אוכלוסיית עורב חום -

 .ממשק דרבנים ותנים שומר על אוכלוסייה קטנה בשטחים החקלאיים. קטנות
 .לא לבצע ממשק במין זה, השנה, בגלל ירידה באוכלוסיית השועל המצוי הוחלט -

 

 
 

 
 

דילול מזיקי חקלאות במחוז אילת בשנים 1999- 2011
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 ריכוז נתוני דילול לפי השנים

 

 דרבן שועל תן שנה

עורב 

 הודי

-חוםעורב 

 דררה עורף

1999 

 

9 1 382 

  2000 5 10 2 597 78 

 2001 33 15 2 444 450 

 2002 4 15 6 43 37 

 2003 14 26 0 105 255 

 2004 21 5 9 225 146 

 2005 54 74 34 193 115 

 2006 45 98 20 347 174 
 2007 47 86 16 132 287 
 2008 25 75 29 266 153 45 

2009 33 32 38 589 69 75 

2010 36 4 16 454 107 20 

2011 31 0 11 260 71 16 
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 :פ יישובים "ריכוז נתוני טיפול במניעת נזקי חקלאות ע
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 ל"עבודה מול צה

 
( גדר)הקמת מכשול  –" שעון חול"הממשק העיקרי בתחום זה הינו ליווי צמוד של המחוז בפרויקט  -

, המחוז מלווה את הפרויקט משלבי התכנון המוקדמים לרבות קביעת תוואי המכשול. בגבול מצרים
ופיקוח צמוד על העבודות ( ועדה למתקנים ביטחוניים במשרד הפנים)ב "אישורים לולמ

עקב  ,גבוהה ביותר, ל"ג על הנושא הנ"חשיבות ההשפעה של מחוז אילת ורט. האינטנסיביות בשטח

על מנת למזער את הנזקים הנופיים הנגרמים במהלך , הרגישות הנופית באזור זה ובהמשך לכך
 .העבודות

עולה לדיון ובדעה אחת עם פיקוד , נטפים שטרם תוקצבה למכשול וטרם תוכננה –גזרת טאבה  -
המחוז שכר . ג נדרשת להכין תכנית אב המראה התייחסות לנושא מנקודת מבטנו"רט, הדרום

הוכנה תכנית , משרד האדריכלים וגורמי צבא, אדריכל נוף מוביל ובצוות שכלל את אנשי המחוז

אל המכשול וללא מכשול בגשרון  16ציר רוחב אחד מכביש , ל"מפורטת המראה מכשול צמוד גב
 .המהווה מכשול טבעי ברובו –העליון 

, קידם מן הסתם, שכאמור שינה את המציאות האזורית, 6211באוגוסט  16הפיגוע הרצחני בכביש  -
 .נטפים וגרם ללוחות הזמנים להתקצר באופן משמעותי-את תהליך התכנון למכשול בגזרת טאבה

המייצר מובלעת גדולה , ט למכשול באזור הבעייתי"מסתמן פתרון מצד משהב, 6211ת שלהי לקרא -
שאינה מתאימה לצורכי , ל"זוהי ברירת מחדל של צוות התכנון מטעם צה. סביב אזור הגשרון העליון

מורכבת בהיבט הריבוני של מדינת ישראל עקב יצירת , קשה מאוד לביצוע, 82ר "ש של אוגמ"הבט

. ג"יים בין הגבול הבינלאומי לבין המכשול וכן מלווה בהתנגדות חריפה של מחוז אילת ברטאזור בינ
 .עדיין ללא פתרון, ל בנדון"דיונים וסיורים רבים של המחוז עם גורמי השטח והתכנון בצה

המתבקש באזור , (שני)ל היא ציר רוחב נוסף "סוגיה נוספת בה אין הסכמה של המחוז עם צה -
שכבר אושר במרפסת יהושפט , לדעת המחוז ניתן להסתפק בציר רוחב אחד. וןצוקי גשר-רחבעם

מסתמן כי . וכי ציר רוחב שני יגרום נזק רב וקיטוע נופי נוסף ומיותר בלב שטח שמור ומטויל ביותר

מטרתה העיקרית היא קיצור משמעותי של לוחות הזמנים לביצוע המכשול בעוטף , פריצת ציר שני
 .יוכלו להיכנס לעבודה שני קבלנים נוספים ולכן הלחץ בנדון, ב כזהדרך ציר רוח. אילת

בתקופה זו עבדו פקחי המחוז הרלוונטיים בגזרה עם . חודשים עקב הפיגוע 5 -נסגר לכ 16כביש  -
תחושת חוסר הביטחון באזור הייתה מורגשת מאוד ועדיין . מאבטח צמוד וכן צוידו בנשקים ארוכים

חיזקה את הקשר עם גורמי האוגדה , המציאות החדשה. בהגדרתםוכללי המשחק באזור השתנו 
פ עם גורמי "שת –בהיבט אחר ". שעון חול"והיחידות בהיבט הביטחוני ובמסגרת הפיקוח על עבודות 

לעניין מיגונים ומגננים שנדרשו באזור לאחר הפיגוע וכתנאי , (פיקוד ואוגדה)ההנדסה השונים 

קטע " )החביא"דרישה מרכזית בנושא הייתה שדרוג ציר . גבלתלתנועת אזרחים מו 16לפתיחת ציר 
 .מ כדרך מצעים בלב שמורת טבע מסיב אילת"ק 16 -לאורך כ( מדרך הפטרולים הישנה

הגיע גדוד חדש והתמקם בשמורת מסיב , עוד בטרם הפיגוע ועקב ההתראות הרבות שהיו באזור -
בפיקוד להפוך את הבסיס לקבע ובהליך  עם הזמן הוחלט. 16אזור הכניסה להר ברך מכביש , אילת

, 16ד מורחב וקבוע למרגלות הר שגוב ומערבית לכביש "מזורז ביותר אושרה הקמת מחנה מפג

 .בתחומי שמורת טבע מסיב אילת
ש באזור והוקמה חטיבה "התעבה המערך של הבט, עקב האיום המתמשך בגזרת הגבול המערבי -

השפעה ישירה על שמירת , ש"תי זה בכמות חייל הבטלגידול משמעו. ר אילת"חטמ –שלמה חדשה 
 .ש באזור"פ וקשר יומי הדוק עם גורמי הבט"עקב כך אנו נדרשים לשת. טבע ועל השימוש בשטח

 

 אחזקה וטיפול בשטחים הפתוחים
 

אלמנטים )התקנת והחלפת מעקות ויתדות : הוסדרו בטיחותית מספר אתרים במסלולים רגליים  -
היו מפל  6211 -האתרים המרכזיים ל. 6212ר מקיף שנערך במחוז בשנת פ סק"ע –( בטיחותיים

 .הגשרון והקניון האדום
 .גבולות החניון הוסדרו בעבודות בולדרים בנחל שלמה: שדרוג חניוני הלילה בהרי אילת  -

י הפעלת "ע, הגברת הפיקוח וההסברה במרחב היבשתי והימי בימי חג ומועד העמוסים במבקרים -

פיזור עץ , להסברה" באנרים"תליית , הצבת תאי שירותים, הצבת מכולות אשפה, תחנות מידע
 .למדורות וחלוקת חומרי הסברה

 .תחזוקה שוטפת בחוף הדרומי של מפרץ אילת לצורכי שמירת טבע ושירות לציבור המבקרים -
 .חבל אילות בהסדרת שבילי אופניים במרחב. א.שיתוף פעולה עם מ -

 .הפתוחים בשיתוף עם גורמים ציבוריים שונים ומתנדבים מבצעי ניקיון רבים בשטחים -

 .אילות-שיתוף פעולה מלא עם יחידת החילוץ אילת -
 

 
 תרבות ארגונית

 
 :  השתלמויות במסגרת המחוז

 . 6212כנס סיכום שנת עבודה  -
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, אגף ים וחופים, ס"קורס ותרגילים במניעת זיהום ים בתחנה למניעת זיהום ים של המשרד להג -

 .אילת

 (.צומח וגיאולוגיה, עופות)השתלמויות אקולוגיות  -
 .שעות 44קורס  –השתלמות עזרה ראשונה  -

 .השתלמות בטיחות וגהות בעבודה -
 

 : ג"השתלמויות במסגרת רט

 .קורס אכיפה לפקחים חדשים -
 .השתלמות למנהלי חניוני לילה -

 .השתלמות עבודה בגובה -
 .השתלמות קופאיות -

 .לסגנים ומנהלי מרחביםהשתלמות מנהיגות ועבודת מטה  -

 .השתלמות מחוזית במרחב ירושלים להכרות עם דרכי העבודה -
 .ה"קורס מדריכים לצוות הצעיר של המחו -

 
 בר יטבתה-חי

 
 נתוני אתר

 

ושני פסטיבלי "( העמק האדום)"חבל אילות . א.אירועים בשיתוף אגף התיירות של מ 6השנה בוצעו  -
 .אל הטבע במהלכם שוחררו דורסים, נדידת ציפורים

 !(.₪  64,222)המוצר הנמכר ביותר השנה היה דיסק ההדרכה  -
בתכנית לימודים ייחודית הכוללת עבודה , "מעלה שחרות"ס האזורי "השנה החלו תלמידי ביה -

 .בר-ולמידה בחי

תכנית לשדרוג חניון הלילה באתר כוללת רכישה קרובה של אוהלים קטנים ומזרנים לקבוצות  -
 .ויחידים

 

 
 

 מצאי בעלי חיים 
 

 

 כ"סה שם לטיני מין
 

 זכר נקבה צעיר

    Oryx leucoryx 52 ראם לבן

 Oryx damman 14  7 7 סהרהראם 

 Addax nasomaculatus  6 16 3 דישון

 Equus hemionus 8 3 3 6 פרא

 Equus asinus 6  1 1 ערוד

   Struthio camelus 47 6 יען

 Capra nubiana 4 1 1 6 יעל נובי

 Felis silvestris 6 3 1 1 חתול בר

  Felis margarita 1  1 חתול חולות

 Fennecus zerda 6  1 1 פנק

 שינוי 0211 0212 שנה

- 4% 37,677 33,131 מבקרים ישראלים

 1% 1476 1,452 מבקרים תיירים

- 14% 1,844 6,166 לינות שטח

- 42% 42,835 46,823 כ מבקרים"סה

 3% ₪ 111,348 126,513 הכנסות ממכירת מוצרים

 8% ₪ 81,663 ₪ 76.166.3 הכנסות ממכירת מזון

 3% ₪ 133,177 177,744.3₪ כ הכנסות חנות"סה

- 46% 53,635 116,853.6₪ הכנסות חניון לילה

כניסות )הכנסות אתר 

 (והדרכות

411,348.47 ₪ 

+ 
 שוברים 161,468

477,778 ₪ 15% -

- 6% ₪ 572,366 ₪ 724,363 כ תקבולים"סה
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    Canis aureus 4 תן

 Vulpes rueppellii 1   1 שועל חולות

 Caracal caracal 6  1 1 קרקל

 Vulpes cana 1   1 שועל צוקים

 Panther paradus paradus 6  1 1 נמר אפריקאי

 Canis lupus 3  6 1 זאב

 Vulpes vulpes 6  1 1 שועל מצוי

  Hyaena hyaena 1  1 צבוע

 Psittacula krameri 8  4 4 דררה

    Bubo bubo 7 אוח

    Procavia capensis 5 שפן סלעים

    Falco tinnunculus 16 בז מצוי

    1  נץ מצוי

 Gyps fulvus 4  3 1 נשר

  Torgos tracheliotus 1  1 עזניית הנגב

 Neophron perchopterus 6  1 1 רחם

    Prnis apivorus 4 איית צרעים

    Milvus migrans 6 דיה

    Ciraetus gallicus 1 חוויאי

    Buteo rufinus 3 עקב עייטי

    Buteo buteo 5 עקב חורף

    Aquila pomanina 3 עייט חורש

 Hystrix indica 6 1 6 6 דרבן

    Testudo graeca 13 צב יבשה מצוי

   Psammomys obesus 17 5 פסמון

    Nanus arabium 6 גרביל ערבה

 Uromastyx aeggptia 3  1 1 חרדון צב

    Acomys canirinus 6 קוצן מצוי

    Acomys russatus 8 קוצן זהוב

 Sekeetamys calrus calrus 4  6 6 יפה זנב

    Tristrami meriones 3 מריון מדבר

   ----  Testudo kleinmami צב מדברי

   ----  Psammophis schokari מבהקארבע קו 

    Coluber rhodorhaonis 1 זעמן דק

    spalerosophis 1 מטבעון מדבר

    Hemorrhois nummifer 6 זעמן מטבעות

תלום קשקשים 
 מצוי

Malpolon monspessulanus 1    

    walterinnesia 1 פתן שחור

    pseudocerastes 1 שפיפון

    Echis coloratus 1 אפעה

    Vipera palestina 1 י"צפע א

    Cerastes cerastes 2 עכן חרטומים

    Cerastes gesperettii 1 עכן גדול

תלום קשקשים 
 מדברי

Malpolon moilensis 1    

    Rousettus aegyptiacus 62 עטלף פירות

    Athene noctus 1 כוס חורבות

    tutoalba 4 תנשמת

    Circus macrourus 1 זרון ים סוף

    Asio atus 3 ינשוף עצים

    Aethiopicus pectoalis 1 קיפוד מדברי

    1  בז עצים

    Caprinaulgus europaeus 3 תחמס אירופי

    Otus scops 1 שעיר מצוי
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 תחזוקה ופיתוח

 

 (.צוותדגש על תעלת הטורפים ומטבח )שדרוג מערכות החשמל באתר  -
 .לרבות ריהוט חדש, עבודות שיפוץ כלליות בחנות האתר ובחצר החנות -

 .בר-התחילה עבודת הקמת כיתת הלימוד בחי -
 .שדרוג תצוגות חדר החושך -

 

 ביטחון ובטיחות
 

 .'תפעול גרורי כיבוי אש וכו, הכרת הציוד, תרגילי כיבוי: רענוני צוות בכיבוי אש הכוללים  -
 .גילוי אש ואזעקות, שמלשודרגו בטיחותית מערכות ח -

 (.גיליוטינות, נעילות, זכוכיות)תאי נחשים , שיפוץ בטיחות בכלובי נמרים -

 ".ח מסוכן"טיפול באירוע בריחת בע"תורגל השנה נוהל  -
 .כל כלי עבודה חשמליים נבדקו בדיקה מוסמכת -

 .עבודה בגובה ובטיחות וגהות בעבודה, ר"השתתפות בהשתלמויות ע -
 .כולל מרכז המזון, בחצר המשקתוספת ציוד כיבוי  -

 .הממוקם בחניון הלילה, תוספת גרור כיבוי חדש לאתר -
 

 שמורת האלמוגים

 
 נתוני אתר

 

  

 0211שנת  0212שנת 
השינוי 

 באחוזים

 0.12%- 3,101,903 3,105,640 הכנסות כללי

 14.28% 171,179 149,784 הכנסות מנויים

 10.43% 39,086 35,394 הכנסות מאפודים

 2.71%- 484,065 497,565 הכנסה מהשכרת ציוד

 19.38%- 59,887 74,280 הכנסה מהשכרת מיטות

 9.46% 307,165 280,629 הכנסה ממכירת מוצרים

 8.60%- 382,852 418,864 הכנסה ממזנון

 2.94%- 227,460 234,344 הדרכות' הכנסה מקב

 20.00% 12,000 10,000 הכנסה כרטיס צולל

 48.70%- 7,285 14,200 תייר הכנסה כרטיס

הכנסה פתיחה 

 12.55% 13,000 11,550 מאוחרת4מוקדמת

 8.90%- 104,632 114,859 כ מבקרים כולל צוללים"סה

 1.32%- 32,454 32,889 מספר מנויים

 7.71%- 77,237 83,691 מבקרים ישראלים

 12.11%- 27,385 31,159 מבקרים תיירים

 11.04%- 5,826 6,549 מבקרים עם הדרכה' מס

 33.49%- 8,131 12,225 רגיל' מבקרים קב' מס

 29.78%- 6,224 8,863 תלמידים' מס

' מס
 צוללים

 

2,173 1,867 -14.08% 

 14.04% 65 57 מאוחרת4פתיחה מוקדמת' מס

 11.18%- 151 170 קבוצות הדרכה' מס

 26.49%- 136 185 קבוצות רגיל' מס

 0.00% 10 10 כרטיס צוללים' מס

 72.02%- 47 168 כרטיס תייר' מס

 24.43%- 1,262 1,670 צלילות גנים יפניים עמוק

 30.91%- 1,113 1,611 צלילות גנים יפניים רדוד
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 אירועים מרכזיים

 

 .64-66.25.6211 –זיהום ים בנמל אילת מספינת מטען  •

 .16-15.26.6211 –סערה דרומית  •

 תחזוקה
 

 .וצביעת הגשר החלפת מדרך הגשר מלוחות עץ ללוחות פלסטיק ממוחזרשיפוץ כללי  –גשר דרומי  •

 .מטרים 422החלפת קו מצופי סימון קדמת השונית בחזית חוף שמורת האלמוגים באורך  •

 
 הצלה

 

 .אירועים שונים של הצלה וסיוע  לשחיינים וגולשי קייט 72 •

 17.12.6211 –טביעת גולש קייט  •

 
 בטיחות

 
 .דרור מאור -שחיינים 4 כלי שייט וצוללים ח בטיחות במפגש בין "דו •

 .'דוד לבקוביץ –ח נהלי בטיחות בשמורות טבע עם ממשקי מים טבעיים "דו •

 . 61.25.6211 –" ים דרומי"ביקורת מצופי עגינה מסחריים בשמורת טבע  •

 

 גורמים חיצוניים –פ "שת
 

 .שיטור ימי •

 (.היחידה למניעת זיהום ים)ס "הג •

 (חוף דרומי)תיירות סיירת  -עיריית אילת  •

 (.ס"זי)חיל הים  •

 .א"קצא •

 .אגף הדיג –משרד החקלאות  •

 .צלילות ניקיון במפרץ אילת –עמותת שומרי המפרץ  •

 

 
 מפרץ אילת  -אקולוגיה ימית 

 
 ביוטיים-נתונים א .1

 :טמפרטורות .א

ל בערך מעלת צלזיוס מע)היתה גבוהה יחסית  6211טמפרטורת המינימום של חורף , 6212בדומה לשנת 
 (.מעלות צלזיוס 62.7)בחורף הנוכחי ירדה טמפרטורות המינימום לערך נורמאלי (. לממוצע הרב שנתי
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יומיות כפי שנמדדו בפני הים ממזח המכון הבינאוניברסיטאי ( אדום)ומקסימום ( כחול)טמפרטורות מינימום 

 .תכנית הניטור הלאומית של מפרץ אילת –נתוני מקור . למדעי הים באילת
 

 : עומק הערבול .ב
של נוטריינטים " פריקה"עומק הערבול היה נמוך מאוד ולכן לא היתה , 6212בדומה לזה של , 6211בחורף 

 622 -יותר מ)הערבול היה עמוק , בגלל הירידה המשמעותית בטמפרטורת המים, בחורף הנוכחי. ממי העומק

הדבר בא לידי ביטוי בפריחת אצות . קוגרם לעליית כמויות די גדולות של נוטריינטים ממי העומ( מטרים
 .לא נצפה עד כה נזק משמעותי לשונית בעקבות פריחה זו. בשונית האלמוגים

 
 

 :סערות דרומיות .ג

, אירעו רק שתי סערות 6211בחורף , סערות דרומיות חזקות שהכו בשונית 6שבו אירעו  6212לאחר חורף 
בחורף . בראש המפרץ בעשרות השנים האחרונותכאשר הראשונה מבניהן היתה החזקה ביותר שנצפתה 

 .הנוכחי אירעה סערה דרומית אחת עד כה
 

 
מהירויות הרוחות הדרומיות ואירועי סערות דרומיות כפי שנמדדו ממזח המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים 

 .תכנית הניטור הלאומית של מפרץ אילת –נתוני מקור . באילת
 

 :נתונים ביוטיים .6
 :י של אלמוגי האבןאחוז הכיסו .א

 (.נשאר יציב)ברוב האתרים לא נמצא שינוי משמעותי באחוז הכיסוי של אלמוגי האבן 
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 .תכנית הניטור הלאומית של מפרץ אילת –מקור . אחוז הכיסוי של אלמוגי אבן במפרץ אילת

 
 :צפיפות אלמוגים בלגונה .ב

ייתכן שהירידה החדה שנצפתה . דומיםהערכים נשארו  6211 -ב. 6212ירידה משמעותית נצפתה בשנת 

 .קשורה לאירועי סערות דרומיות
 

 
 

 .תכנית הניטור הלאומית של מפרץ אילת –מקור . בלגונה בשמורת האלמוגים צפיפות אלמוגים

 
 :הקרקעית החולית ועשב הים באזור החוף הצפוני .ג

וצאת כלובי הדגים וכן נראתה התאוששות של אוכלוסיות הפורמניפרים בקרקעית החוף הצפוני מאז ה
 .נראתה התחדשות וגדילה של משטחי עשב הים שם

 

 :מחלות אלמוגים .ד
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1. White Plague Disease -  נצפתה עלייה ניכרת בשכיחות מחלת האלמוגים  6212באפריל

white plague disease  (. 6227 -ב 2.44%לעומת  6212 -ב 14.7±16.2%) 6227ביחס לאפריל

 (.10.2±9.8%)שכיחות המחלה היתה עדיין גבוהה  6211באפריל 

 
. בשונית המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת White Plague Disease -מקבץ של אלמוגים חולים ב

 .6212אפריל 

 

6. Multifocal Bleaching –  בצורבן נמצאה תופעה חדשה של נקודות מולבנות רבותMillepora 
dichotoma .ויכולה להיות תוצאה  6211 -וב 6212 -התופעה הופיעה בשכיחות גבוהה מאוד ב

שייתכן ששכיחותו ( Exallias brevis)או של טריפת הצורבן על ידי דג , של מחלה חדשה
 .עלתה בשמורה בצורה פתאומית

 
 

 2.6, בשמורת האלמוגים בשני עומקים Millepora dichotomaבצורבן  Multifocal Bleaching -שכיחות תופעת ה

 .'מ 6.6 -ו' מ

 
 :טורפי אלמוגים .ה

הפסקת הממשק . 6211 -וב  6212 -נצפה בכמויות קטנות מאוד ב –כוכבן הים הקוצני  .1
 6211 -ב)לא הביאה לעלייה בשכיחותו בשונית  6211הפעיל להוצאתו מהשונית בתחילת 

 (.י תכנית הניטור הלאומיתלא נצפו כלל כוכבנים על ידי צולל

. שכיחותו עלתה באופן משמעותי במהלך השנתיים האחרונות – Drupella cornusהחילזון  .6
שכיחותו  6211לקראת חורף . ר"מ 32חלזונות לחתך של  82 -בקיץ הוא הגיע לשיא של כ

סילוק )לאחר טיפול ניסיוני בקטע שונית בשמורת האלמוגים . ירדה באופן משמעותי
 .נצפתה חזרה של חלזונות לאלמוגים המטופלים, (נות מהאלמוגיםהחלזו
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ר בשני אזורים בשולחן השונית "מ 32בחתכים בגודל של  Drupella cornusשכיחות החילזון טורף האלמוגים 
 .אזור מטופל ואזור לא מטופל –

 
 

 ה אילת"מחו

 
 הדרכות חיצוניות

 
 

מספר ימי   גוף מודרך
  0229הדרכה 

 מספר ימי
  0212הדרכה 

מספר ימי 
הדרכה 

0211  

 הפרש באחוזים  גוף מודרך
0212-0211  

חוף  -גני ילדים 
  נקי

  2%  חוף נקי -גני ילדים   2  2  1

  2%  יסודי -תלמידים   113  113  168  יסודי -תלמידים 

  32%  ב"חט -תלמידים   33  3  1  ב"חט -תלמידים 

  83%  תיכון -תלמידים   83  2  51  תיכון -תלמידים 

  82%  מבוגרים  6  18  4  מבוגרים

  46%  משפחות  46  2  6  משפחות

  -66 %  בתי ספר -חוף נקי   2  66  2  בתי ספר -חוף נקי 

  -13 %  קהילה -חוף נקי  2  13  2  קהילה -חוף נקי

ס חבל "מתנ

  איילות

  62%  ס חבל איילות"מתנ  46  46  66

לחברות עזר 

  טיולים אחרות

עזר לחברות טיולים   16  41  63

  אחרות

% 32-  

    13    אמץ כיתה

  02%   355  030  000  כ"סה

0

20

40

60

80

100

120

10.6.11 11.6.11 11.7.11 11.8.11 11.9.11 11.10.11

N
o

. o
f 

sn
ai

ls
 p

e
r 

tr
an

se
ct

Date

JG - South (treated)

JG - North (control)



 1122ג "ח רט"דו

 251 

 

 

 הדרכות פנימיות
 

 

מספר ימי   גוף מודרך

הדרכה 
0229  

מספר ימי 

הדרכה 
0212  

מספר ימי 

הדרכה 
0211  

 הפרש באחוזים  גוף מודרך

0212-0211  

אגף קהל הדרכות בחיוב 

  וקהילה

הדרכות בחיוב אגף   2  6  2

  קהל וקהילה

2%  

הדרכות בחיוב אגף   2  76  86  הדרכות בחיוב אגף שיווק

  שיווק

% 76-  

 שמורת חי בר יטבתה

  (לא כולל סוכות וחנוכה)

) שמורת חי בר יטבתה   63  6  3

לא כולל סוכות 
  (וחנוכה

122%  

  62%  שמורת חוף האלמוגים  683  641  628  שמורת חוף האלמוגים

פרלמנט הילדים   2  2  5  פרלמנט הילדים העירוני

  העירוני

2%  

  -62 %  אמץ כיתה  13  32  58  אמץ כיתה

  2%  מוקד מידע  2  ?  3  מוקד מידע

עזר למרכזי הדרכה   188  18  ?  עזר למרכזי הדרכה אחרים

  אחרים

122%  

    613  633  373  כ"סה

 

 
 ה אילת "נתונים כספיים מחו

 

 הוצאות  קריטריון 

 ₪  147,328 שכר קבועים

 ₪  11,365 ש "כולל ש-שכר מדריכים

 ₪  37,846 מים מירס ,חשמל-תפעוליות

 ₪ 61,865 רכב 

 ₪  7,257 הוצאות הדרכה 

 ₪  63,741 מורות חיילות 

 ₪  015,113 כ "סה

 ₪  013,229 כ ללא קבועים "סה

 

 הכנסות  קריטריון 

 ₪  63,741 הדרכות 

 ₪  163,346 שונות +הדרכות פנימיות

 ₪  019,213 כ הכנסות "סה
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 היחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים

 
 

 :כללי .1
 

המגמה שהחלה בשנים קודמות לייזום פעולות אכיפה במתחמים גדולים נמשכה  6211בשנת  .א
הפעילות עדיין איטית ומסורבלת בעיקר עקב מגבלות . פ"פ צווים לסילוק יד והליכי הוצל"ע

 .בסיוע משטרתי

 
. פ מתווה ו"בשנה זו קיבלה ממשלת ישראל החלטה להסדרת התיישבות הבדואים בנגב ע .ב

נעשו מאמצים רבים להשפיע על התהליך . ותו של אודי פרווארגולדברג ומתווה היישום בראש
 .והתוצאה

 

התקיימה פעילות ענפה בהליך החקיקה בחוק המרעה כולל דיונים עם השדולה החקלאית  .ג
 .גורמים במשרד החקלאות ובועדת הכלכלה בכנסת

 
. הסתיים הליך מיסוד התקציב מול משרד החשב הכללי ובתאום חשבי המשרדים הממנים .ד

 .שנים 6-הוסכם על חוזה אחיד מול כל הגופים הממנים את הסיירת ופטור ממכרז ל
 

הסיירת השתתפה באופן פעיל בהליכי ההקמה של המטה המתאם הדרומי שתפקידו לתאם את  .ה

 .כל גופי האכיפה לטובת יישום תוכנית ההסדר של התיישבות הבדואים בנגב
 

י חברות עיבוד "ר בהקשר לתפיסת חזקה עבכל הארץ בעיק תהוגבר הטיפול בחוק ההתיישבו .ו
 .גדולות

 

הסיירת הירוקה קיבלה אחריות על הטיפול בפקודת היערות בשטחים הפתוחים ובאזורים  .ז
 .הסתיימה ההכשרה לנושא והתקבלו ההסמכות לחקירה, החקלאיים

 
פ תוכנית "הסיירת המשיכה גם השנה בביצוע סיקרי מקרקעין בשמורות טבע וגנים לאומיים ע .ח

 .ג ומנהלי המחוזות"ל הרט"מתואמת עם סמנכ

 
" כללי המשחק", אכיפה בהם מופעלת אלימות כנגד אוכפי החוק בעליה מתמדת יאירוע .ט

 .משתנים והולכים וגורמים לפיחות במעמדו של אוכף החוק
 

פ חוק התכנון והבניה ונערכת להכשרת הפקחים ברבעון הראשון "הסיירת קיבלה סמכויות ע .י
 .6216של שנת 

 

 
 :מרחב צפון .6

 
ל הכרזה מחודשת לשטחי "י צה"ט להסדרת שטחי האש טרם הוצאה ע"ג הסתיים העמ"ברמה .א

 .האש באזור

 
התקיימו מפגשים                                      . הוסדר הקשר עם משטרת ישראל במבנה המחוזות החדש בצפון .ב

 .עם מפקדי המחוזות וגורמי המטה לתאום אופי הפעילות
 

 
 

 .ת והמועצות האזוריות"אג, ג"י בתאום רט"ט להחזרת קו עמק הירדן לממ"הוחל בעמ .ג

  -₪   135,232 הפרש 

 ₪  3,274 הפרש ללא קבועים 

 ₪  4,138 חייבים 

 ₪  33,622 חיצוני -אמץ כיתה
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לא קיימת , מוסדית לעדר זה תג מתנהל באיטיות אין התייחסו"טיפול בעדר הדרוזי ברמה .ד

 .הסדרה והעדר רועה על פני השטח כולו
 

נעשים  (.י"ממ)נמשכת המעורבות של המרחב בניהול המרעה בתחומי מחוזות חיפה וצפון  .ה
 .מאמצים לסייע לבוקרים הרועים כחוק להגן על שטחי המרעה שלהם

 

 .ש משרד החקלאות"בכרי דשא לנוכח התנגדות יועמ תטרם פונה פולש מחוות הניסיונו .ו
 

 
 :מרחב מרכז .3

 

. נמשכת המגמה לשמר את ההצלחות בפינוי הפולשים מתחום רצועת המגן של המוביל הארצי .א
 .ישראל ובתאום רשות המים ומקורותבוצעו פינוי בסיוע משטרת 

 
. במסגרת קבלת האחריות על פקודת היערות הנטל המרכזי על ביצוע האכיפה על מרחב מרכז .ב

 .אירועי כריתה שהמרחב טיפל 72 -נרשמו כ
 

 .ג"הסקרים הוצגו במחוז מרכז של רט. סיקרי מקרקעין בשמורות טבע וגנים לאומיים 5הוכנו  .ג

 
המבצע התקיים (. 623. א.ש)ר ציידים בתחום שטחי האש במרכז התקיים מבצע מתמשך לאיתו .ד

 .במשך מספר סופי שבוע
 

 

 :מרחב דרום .4
 

, נחל דימונה, לקיה, תל שבע, תל ערד, נערכו סקרים לפתיחת תיקים לסילוק יד ברהט דרום .א
 .י"ש ממ"בתאום יועמ 6216בהמשך לסקרים יפתחו תיקים ברבעון ראשון 

 
 .במשולש כלא באר שבענפתחו תיקים לסילוק יד  .ב

 

" לתפוס"ל בנטיעות השתלטות באזור שבין להבים לרהט כחלק מהמגמה "סיוע וליווי קק .ג
 .בשימוש שטחים שמתפנים מפולשים

 
 .6211דונם פלישות בעיבודים שפונו באמצעים אגרוטכניים ברבעון הראשון של  3,222 -אותרו כ .ד

 

פ צו "ע 6212 -בהמשך לפינוי החל ב, ונמשך מבצע פינוי משפחת אל טורי מהשטח אליו פלש .ה
 .בית משפט

 
השנה  וכ הושכר"הסיירת המשיכה את הליכי ההשכרה של קרקע מדינה לתושבים בדואים סה .ו

 .י ורשות הבדואים"דונם בתאום ממ 122,222 -כ

 
ראשי צאן שקיבלו מרעה        בשטחי  43,222 -השנה טופלו כ. נמשך הטיפול במרעה הבדואי .ז

 .י ובשמורות טבע בדרום ובמרכז"ממ ל אדמות"קק
 

 
 67נרשמו . השנה רוכזו מאמצים רבים על מנת למגר את תופעות גניבות מטרות משטחי האש .ח

 .נתפסו כלי עבודה וכלי רכב. אירועים בהם נעצרו חשודים

 
 .י"ל ובמימון ממ"י קק"דונם אדמות מדינה לנטיעות ע 5,222 -אותרו כ .ט

 
 

  לא יכול היה להתבצע ללא עבודתם המסורה של עובדי הסיירת סיכום הפעילות המובא לעיל

 .הירוקה ושמירתם ללא לאות על אדמות המדינה
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 0211דוח אירועים של היחידה 

 

 0211/0212בהשוואה  חלוקה לפי רבעונים
 

 0212     1רבעון  0211    1רבעון 

 מבצע פינוי איתור 

 פינוי

 כ"סה

 פינוים

 מבצע פינוי איתור

 פינוי

 כ"סה

 פינוים

 300 13 009 011 052 00 001 305 י"ממ

 13 2 13 51 33 2 33 120 חקלאות

 119 30 105 029 111 5 123 130 ל"צה

 10 2 10 32 10 3 11 03 ל"קק

 1 5 3 51 5 1 0 02 פנים

 11 2 11 30 12 1 9 00 ג”רט

 5 2 5 9 0 2 0 5 תשתיות

 9 3 3 15 3 1 5 01 צ"מע

 5 1 5 3 0 3 1 0 מקורות

 2 2 2 03 0 2 0 15 ס"איכה

 531 113 051 110 000 33 023 393 כ"סה

 

 0212     0רבעון  0211   0רבעון 

מבצע  פינוי איתור 
 פינוי

כ "סה
 פינוי

 מבצע פינוי איתור
 פינוי

 כ"סה
 פינוים

 003 31 010 015 011 35 033 331 י"ממ

 320 30 2 30 13 1 10 105 חקלאות

 111 0 129 111 90 5 11 91 ל"צה

 15 3 10 03 1 2 1 13 ל"קק

 3 2 3 35 3 2 3 01 פנים

 9 2 9 01 3 2       3 11 ג”רט

 11 2 11 19 0 2 0 5 תשתיות

 5 2 5 13 0 2 0 00 צ"מע

 10 2 10 3 1 2 1 0 מקורות

 0 2 0 03 1 2 1 02 ס"איכה

 010 33 001 330 015 01 030 111 כ"סה

 

 0212     3רבעון  0211   3רבעון 

מבצע  פינוי איתור 

 פינוי

כ "סה

 פינוי

 מבצע פינוי איתור

 פינוי

 כ"סה

 פינוים

 050 35 019 011 052 11 030 305 י"ממ

 52 2 52 13 102 2 112 110 חקלאות

 31 1 32 30 53 3 52 55 ל"צה

 0 2 0 11 10 2 10 11 ל"קק

 9 9 0 55 0 1 3 01 פנים

 11 2 11 01 0 1 3 11 ג”רט

 1 2 1 1 3 2 3 1 תשתיות

 10 1 13 11 13 2 13 00 צ"מע

 9 3 3 3 5 2 5 5 מקורות

 2 2 2 0 3 2 3 02 ס"איכה

 013 09 331 539 059 03 033 323 כ"סה

 

 0212     0רבעון  0211    0רבעון 

מבצע  פינוי איתור 
 פינוי

כ "סה
 פינוי

 מבצע פינוי איתור
 פינוי

 כ"סה
 פינוים

 111 32 151 001 031 00 003 039 י"ממ

 50 2 50 91 03 2 03 99 חקלאות

 19 1 11 33 53 3 52 35 ל"צה

 9 2 9 01 3 1 5 1 ל"קק

 1 2 1 03 1 1 2 33 פנים
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 11 0 9 13 0 2 0 15 ג”רט

 1 1 1 12 0 2 0 5 תשתיות

 11 2 11 33 10 0 12 03 צ"מע

 2 2 2 9 9 3 3 3 מקורות

 1 2 1 11 5 2 5 09 ס"איכה

 321 30 031 090 311 31 352 551 כ"סה

 
 

 
 ;סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית  .3

 
 :יעדים כללים

 .המשך הטיפול בשיפור תדמית הרשות כלפי חוץ וכלפי פנים הארגון •

 .הרשותעל בסיס ניתוח אפיון השטח באזורי הפיקוח ואתרי , תכנון עבודת גורמי השטח •

 .פ עם גורמי חוץ נוספים"קידום תכניות לשת •

 .קידום וביצוע תכנית לשדרוג הטיפול בשטחים פתוחים מרובי מבקרים •

 .תחומית לטיפול בהרעלות-קידום התכנית הרב •

 .שדרוג הקשר עם הגופים הירוקים והשדולה הירוקה בכנסת •

 .ידע הרשותיותבמערכות המ, מעודכן ומתעדכן באופן קבוע, ג הלאומי"שילוב הממ •

 . המבוססת על המבנה הארגוני החדש, בניית תכנית תקנון הרשות •

 (.'ניטור וכו, ט"קמ, סיירת ירוקה)הסדרת התקינה של עובדי היחידות במימון חיצוני  •

 .הסדרת תחום הלוגיסטיקה ברשות •

 .כתיבת תורת ההפעלה הארגונית •

  .המשך טיפול בקידום תוכנית אפיון השטח •

 .לציבור בכל תחומי העשייה הארגוניתשיפור השירות  •

 :פעילות כלכלית

 .חיזוק התפיסה האסטרטגית לשילוב החשיבה הכלכלית בכל פעילות הארגון •

 .שנתית של הרשות 6מימוש וביצוע התוכנית הכלכלית ה  •

 .פיתוח מיזמים ומוקדי עניין באתרי הרשות •

שליטה מרבית ובקרה על מכלול בדגש , שיפור הניהול הכלכלי בכל שכבות ויחידות הארגון •
 .ההוצאות וההכנסות הרשותיות

 .ייזום פעולות להתייעלות והגברת הכנסות •

 .חיזוק מערך גיוס התרומות והחסויות כזרוע כלכלית מהותית •

 .קידום שיתופי פעולה כלכליים עם גורמי חוץ •

 מדע וממשק 

 .הפעלת הרשות כגוף ירוק הפועל על פי קריטריונים ברי קיימה •

 , השבות, אוכלוסיות בסכנת הכחדה: טור וניהול אוכלוסיות בר נבחרותני •

 .כולל הכנת תוכניות ממשק והשבות למינים נבחרים, מינים פולשים ומינים מתפרצים
ניכר במספר  הקטנת קונפליקטים בין האדם לחיות הבר וצמצום  : נזקי חקלאות והרעלות •

 .ההרעלות

לרבות  שמורות ימיות , שימור ולאכרזה כשמורות וגניםהמשך המאמץ לאיתור שטחים הראויים ל •

 .תוך מתן עדיפות לבתי גידול ואתרי מורשת  בסכנה, נוספות
 .קידום פעולות ממשק בשמורות ובגנים •

 . שיקום בתי גידול נבחרים ומאוימים •

 .קידום הקצאות מים לטבע, השפעה על ניהול משק המים לטבע •

 .נוף ומורשת, יעה בערכי טבעמעורבות בתהליכי פיתוח למזעור הפג •

 .מדע' גיבוש מסמכי מדיניות בכלל נושאי הפעילות של חט •

 .קידום הערכת מצב הטבע בישראל •

 .קידום הטיפול בתוך הימי •

 אכיפה ופיקוח

 .הגנים והשמורות המוכרזים והמאושרים, הגנה על מקרקעי הרשות •

 .חיזוק מעמד אוכף החוק ושיפור אמצעי האכיפה לדרג האכיפה •

 .תוך התאמת החקיקה והתקנות, ערכי המורשת, ערכי הטבע, מאמץ מוגבר בהגנה על חיות הבר •

 .הגברת הביטחון והבטיחות לעובד ולמבקר באתרי הרשות •

 .בגנים ובשטחים הפתוחים, הצטיידות באמצעים כמענה מידי לכיבוי שריפות בשמורות •

 .בשטח והמיפוי התומךלרבות הסימון , שדרוג וחידוש מערך סימון השבילים בישראל •

 .הקמת מערך מודיעין ואיסוף מידע •

 .הרחבת פעילות הניקיון בשטחים פתוחים •

 .מערך ההכשרות ותרגול דרג השטח והמטה, מאמץ מרכזי לשיפור המקצועיות •



 1122ג "ח רט"דו  

 257 
 

 .חיזוק הלשכה המשפטית והשלמת בנייתה על פי החלטות ההנהלה •

 תכנון ופיתוח 

 (.לס ומסדרונות אקולוגיים, חולות כורכר: דגש על בתי גידול). קידום אכרזות על פי מדיניות הרשות •

  .לאתרי ומתקני הרשות( עות והיתרים"תב)הסדרת התכנון הסטטוטורי  •

 בדגש , התאמתם לצורכי המבקרים וטיפוחם, התמקדות בשדרוג אתרים קולטי קהל •

 .חזות האתרים   

 .המשך המאמץ לשימור אתרי המורשת •

 .ט על פי מדיניות הרשות"ה ומתן מענה לפעילות נבהרחבת מערך חניוני הליל •

 .קידום וביצוע תכנית לשדרוג הטיפול בשטחים פתוחים מרובי מבקרים •

 .התאמת אתרי הרשות לתכניות האתר כשדה למידה •

 .גיבוש מדיניות תכנונית לטיפול בסביבה החופית והימית •

 .פ משרד החקלאות"בשת" טבע וחקלאות"הכנת מסמך מדיניות  •

 .ם מערך הסכמי ההתקשרות עם מינהל מקרקעי ישראלקידו •

 קהל וקהילה
 .שימוש בכלים מקצועיים למימוש מטרות הרשות ויעדיה •

 .העמדת יכולות וכלים מקצועיים לניהול המבקרים באתרים ובשטחים הפתוחים •

 .הגברת מעורבות הרשות ביצירת תנועות בתיירות הנכנסת ובתיירות הפנים •

 למינוף היכולות הכלכליות של הרשות פ האסטרטגי"הרחבת השת •

 .שאיפה לשיפור מתמיד של השירות למבקרים באתרים ובשטחים הפתוחים •

 .השלמת פרויקט מיתוג הרשות והטמעת התהליך •

 התאמת הפיתוח באתרי הרשות למען שדרוג המוצר התיירותי  •

 יזום והובלת מערך תרבות נופש ופנאי בחיק הטבע  •

 ת במוקד הסביבה שילוב מרכז המידע וההזמנו •

 מיסוד והקמת רשת מרכזי השירות באתרי הרשות  •

 חינוך והדרכה

 שדרוג וקדום החינוך ברשות , המשך מיפוי •

 הרחבת הפעילות במערכת החינוך על ידי ישום תכנית הכניסה לבתי הספר  •

 .הנחלת ערכי שמירת הטבע והמורשת לכלל הציבור  •

 .ג"כיתתית באתרי רט-עידוד שימוש בתי הספר בתכנית הלמידה החוץ •

 .קהילה כפעילות חינוכית ערכית ארוכת טווח-טיפוח קשרי אתר •

 ת לזרוע מובילה של מדיניות הרשות בתחומי הקהילה "הפיכת המחוו •

 .לכניסה לבתי ספרקידום התוכנית  •

 דוברות והסברה
איחוד מסרים ברמה כלל , עיצוב והשפעה על תדמית הרשות בציבור ובקרה מקבלי החלטות •

 .רשותית

 . הכנת תוכניות הסברה ברמה האסטרטגית •

 . ליווי הסברתי להעברת המסר למבקרי האתרים והשטחים הפתוחים •

 . הקמת אתר אינטרנט חדש ושיווקו לציבור •

 .מיסוד ועדת מערכת ותוכן רשותית •

 משאבי אנוש 
  . ן בהתאם להחלטת הנהלה"משא' הקמת חט •

 .הכשרתו וקידומו, חניכתו, טיפוח העובד •

 .השלמת המבנה הארגוני ואיוש תפקידים בחטיבת משאבי אנוש •

 . קידום מערך ההכשרות וההסמכה הרשותי •

 .בהתאם למבנה הארגוני החדש, השלמת תקן הבסיס למערך כוח האדם ברשות •

 .שיפור מערך הרווחה ותנאי ההעסקה •

 .שיפור הקשר עם הפורשים ושיפור תנאי הפרישה •

 .עובדים ס רשותי לניהול והכשרת"הקמת בי •

 תקשוב ומערכות מידע

 .בהתאם לתעדוף מערכות על פי יעדי הרשות, (תוכנית אב למחשוב הרשות)ב "יישום פרויקט מש •

 . הקמת מוקד ידע ארגוני ומיצובו כגוף מקצועי מוביל •

 .בניית תהליכים וכלים ליישום מערכות חוצות ארגון •

 .ת ברשותשדרוג והתמקצעות ברמת התמיכה והשירות למשתמשי המערכו •

 .שדרוג המערכות ומתן כלים טכנולוגיים ואחרים לעובדי השטח והמטה •

 למנהלים בדרגים השונים בזמן אמתמתן כלים תומכי החלטה  •

 שמירה על קרקעות המדינה
, יחסי ציבור, נהלים, אמצעים, תנאים, גיבוש: י"שימור היכולת לבצע את המטלות הנדרשות ע •

 .גמישות לקבלת מטלות נוספות

 .הכשרת עובדים •

 .גמישות בהפעלה •
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 .שיפור יחסי גומלין חוץ ופנים •

, הסמכות נוספות, חקיקה: פיתוח יוזמות חדשות לשיפור יכולת האכיפה והפיקוח באמצעות •

 (.'נתיבי גז וכו, צ"מע, מקורות)התקשרויות לעבודה עם גורמים נוספים 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 ;הנוכחיתההוצאות ותקציב השנה , תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת.9. 1 .1

 
ההצעה  נבנתה בהתאם לעקרונות תוכנית ,  6211-616לשנים  -הצעת התקציב הינה דו שנתית

עם אגף התקציבים ובהתאם לתקציב  6228העיסקית החמש שנתית שהוכנה בשלהי שנת 
 . 6212המעודכן לשנת 

וכן את תוספות השכר  6223ת תוכנית זו מגלמת את בסיס התוכנית העיסקית כפי שנחתמה בשנ
 .שניתנו למגזר הציבורי בשנה האחרונה

 

מוצר " -בהתאם לתוכנית העיסקית החמש שנתית קיימת הפרדה בין תחום שמירת הטבע  המוגדרת כ
 .לבין תחום  קהל וקהילה אשר ממומן  ברובו מתקבולים עצמיים בגין קליטת מבקרים"  ציבורי

 
 : 6211-6216ציבי השנים להלן הנחות העומדות בבסיס תק

 

 תחום קהל וקהילה 
 

בממוצע בתקבולים ממבקרים באתרים    8% -עליה של כ 6211בשנת  -תקבולים מאתרים   .1
 3%הכוללת עליית מחירי אגרות כניסה בהתאם למדד ועליה של   6212אל מול שנת 

וכנית במבקרים בהתאם לת 3%עליה של  6216בשנת ,במבקרים בהתאם לתוכנית העיסקית 
 .העיסקית 

 

בכל שנה   6%עליה של , על פי התוכנית העיסקית  –הוצאות שכר באתרים  במחוזות ובמטה  .6
 .ועוד עליות  בגין הסכמי שכר במגזר הציבורי החלות גם על הרשות, בגין זחילת שכר

 
, ופיקוח מחוזות גידול בהוצאות התפעוליות האירגוניות –הוצאות תפעוליות במטה ובמחוזות  .3

 .וגידול באתרים בהתאם לתוכנית העיסקית הרב שנתית

 
מועבר לרשות כנגד תוכנית ₪ מליון  4על פי הסכם רב שנתי סך  של  –התייעלות  אוצר .4

 .פרישה שלא מומשה  על ידי האוצר
 

.  6216בשנת ₪ מליון  11וסך של    6211בשנת ₪  מליון  5סך של  -התייעלות רשות .6

 .תמומן מצמצום החזר הלוואת מצדה והכנסות מותנות הוצאה ההתייעלות 
 

סך של   – 6216שנת , ₪ מליון  17.5סך של  – 6211תוכנית עבודה בתחום קהל וקהילה שנת  .5
 .₪מליון  66.4

 
תוצאות סופיות יתקבלו במהלך . ₪מליון  3 -מוערך בשלב זה בכ 6212עודף משוער בשנת  .7

 .ו מקור תקציבי בסעיף עודף מועברויהי 6211הרבעון הראשון של שנת 

 
 .להוצאות חריגות שלא תוקצבו( 6216בשנת ₪ מליון  4)₪ מליון  3רזרבה של   .8

 
 

 תחום שמירת טבע

 
 מקורות כספיים .1

לשנת ₪ מליון  116 -ו 6211לשנת ₪  מליון   116 -סך התקציב הממשלתי הינו כ .א
 (. כולל תקציב הסכמי שכר קהל וקהילה) 6216
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במידה )לכל אחד מהשנים ₪  מליון  6.6 -כ-אגרות צייד והיתרים   –יים תקבולים עצמ .ב

, ( ויהא שינוי בגין כניסת החוק החדש ילובן הנושא התקציבי עם אגף התקציבים

 .בכל אחת מהשנים₪ מליון  13 -פיקוח ערכי טבע כ
 שימושים .0

a.  6%עליה של , על פי התוכנית העיסקית  –הוצאות שכר במחוזות ובמטה 
ועוד עליות  בגין הסכמי שכר במגזר הציבורי , שנה  בגין זחילת שכרבכל 

 .החלות גם על הרשות

 
b.  בהתאם לתוכנית העיסקית הרב שנתית -(מטה , מחוזות )הוצאות תפעוליות. 

בהתאם להקצאות התקציב  –תקציבי פיתוח , שיקום בתי גידול לחים – תקציבים ייעודיים .3
 .הממשלתי בסעיפים אלו

 ( .6216בשנת ₪ מליון  16) 6211בשנת ₪ מליון  14.7 –כ תוכנית עבודה לשמירת טבע  .4

ייעודה ₪ מליון  3מתוכם , בכל אחת מהשנים ₪  מליון  4בסך של  – ייעודה ורזרבה .6
רזרבה  2.6, ח רזרבה לתוכניות העבודה לשמירת טבע"מליון ש 2.6, להחלפת רכבים 

 .להוצאות חריגות שלא תוקצבו
 א "מצבת כ

 
, משרות קבועות 443..(  סיירת, לא כולל יחידות ופעילויות במימון חיצוני כדוגמת מדורי הניטור)ברשות 

 משרות מותנות 164, משרות יומיות  345

 
 

 .יהא מאוזן   6211,6216תקציב הרשות לשנים , על פי הנתונים דלעיל 
 

על כן ביצעה , (רובם ישראלים)ים נוכחה הרשות כי קיימת ירידה בכניסות לאתר 6211במהלך שנת 

 .על מנת לאזן את תקציבה₪ מליון  16תוכנית חיסכון והתייעלות בהיקף של 
 

 
 

 
 :להלן נתוני התקציב

 

 
 מקורות  .א
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הצעת תקציב לשנת ביצוע 2010 סופי1. הכנסות הרשות

2011

הצעת תקציב לשנת 

2012

1.1      תקציב רגיל- קהל וקהילה

110,541123,887127,174 1.1.1 תקבולים מאתרים 

20,42019,00020,000 1.1.2 כרטיסי תייר..

6,5826,7136,048 1.1.3 עובדי הבטחת הכנסה

36,20633,51033,510 1.1.4 פעילות מותנית תקציב

4,0006,00011,000 1.1.5 התייעלות רב שנתית רשות

4,0004,0004,000 1.1.6 התייעלות רב שנתית אוצר

5,0294,7926,191 1.1.7 תקציב ממשלתי  פיצוי בגין הסכמי שכר 

1.1186,777197,902207,923 סה"כ קהל וקהילה

1.2 תקציב רגיל שמירת טבע ומורשת

2,2712,3732,678 1.2.1  אגרות ציד והיתרים

10,59113,00013,000 1.2.2 פקוח ערכי טבע , הכנסות עצמיות

64,37065,77167,086 1.2.3  תקציב  ממשלתי 

3,6053,6773,751 1.2.4  תקציב ממשלתי  הבטחת הכנסה

2,3893,3124,370 1.2.5 תקציב ממשלתי פיצוי בגין  הסכמי שכר  

1,0681,0401,061 1.2.6 תקציב ממשלתי יחידת כנרת

9,5809,7649,950 1.2.7  תקציב ממשלתי לפיתוח

814838863 1.2.8 תקציב ממשלתי משאבי מים

12,31712,31712,317 1.2.9 תקציב ממשלתי שיקום בתי גידול

                       2,167עודף מועבר משנה קודמת

1.2107,004114,259115,076       סה"כ שמירת טבע ומורשת

293,781312,161322,999סה"כ  תקציב רגיל

1.3      תקציבים מיוחדים

17,72817,17317,516 1.3.1    הכנסות סיירת ירוקה

42,13122,99923,459 1.3.2    הכנסות  יחידות ומחקרים במימון חיצוני

23,94661,92361,923 1.3.3    הכנסות  תקציבים במימון חיצוני

1.383,806102,095102,898      סה"כ  הכנסות תקציבים מיוחדים

1377,587414,256425,897         סה"כ הכנסות
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 שימושים .ב

 
 

הצעת תקציב לשנת ביצוע 2010 סופי2. הוצאות הרשות

2011

הצעת תקציב לשנת 

2012

2.1       תקציב רגיל קהל וקהילה

66,76370,52673,574 2.1.1 הוצ' אחזקת אתרים שכר

22,95323,17623,640 2.1.2 הוצ' אחזקת אתרים תפעול

11,11211,95711,359  2.1.3 הוצאות הבטחת הכנסה

7,2278,0768,425 2.1.4 הוצאות שכר במחוזות

9,48010,17410,387 2.1.5 הוצאות תפעוליות מחוזיות

13,10514,58215,213 2.1.6  הוצ' ארגוניות שכר

4,9055,1895,293 2.1.7 הוצ' ארגוניות תפעול

36,20633,51033,510 2.1.8   פעילות מותנית תקציב

8,00017,67922,466 2.1.9 תוכניות עבודה קהל וקהילה

3,0003,0004,000 2.1.10 רזרבה

2.1182,752197,869207,866 סה"כ קהל וקהילה

2.2 תקציב רגיל  שמירת טבע ומורשת

23,82825,83626,922 2.2.1 הוצ'  שכר במחוזות

15,51515,51315,823 2.2.2 הוצ' תפעוליות מחוזות

17,35719,08919,913 2.2.3 הוצ' ארגוניות שכר

8,8709,0469,227 2.2.4  הוצ' ארגוניות תפעול

14,81614,68315,057 2.2.5 תוכניות עבודה שמירת טבע

1,0681,0401,061 2.2.6 תקציב ממשלתי יחידת כנרת 

9,5809,7649,950 2.2.7 תקציב ממשלתי לפיתוח

814838863 2.2.8 תקציב ממשלתי משאבי מים

12,31712,31712,317 2.2.9 תקציב ממשלתי שיקום בתי גידול

4,0006,1674,000 2.2.10   יעודה לרכבים ורזרבה לשמירת טבע

2.2108,164114,292115,133      סה"כ שמירת טבע ומורשת

290,915312,161322,999סה"כ

2.3      תקציבים מיוחדים

17,72817,17317,516 2.3.1    הוצאות סיירת ירוקה

42,83122,99923,459 2.3.2    הוצאות   יחידות ומחקרים במימון חיצוני

23,94661,92361,923 2.3.3    הוצאות  תקציבים במימון חיצוני

2.384,505102,095102,898      סה"כ  הוצאות תקציבים מיוחדים

375,420414,256425,897            סה"כ הוצאות
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פועלת הרשות  מקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המינהליות הכתובות שלפיהן.12
 ;לחוק 3הציבורית כאמור בסעיף 

 .י תאום מראש"עפ, חטיבת המנהל והכספים, מטה רשות הטבע והגנים

הצעת תקציב לשנת ביצוע 2010 סופי2. הוצאות הרשות

2011

הצעת תקציב לשנת 

2012

2.1       תקציב רגיל קהל וקהילה

66,76370,52673,574 2.1.1 הוצ' אחזקת אתרים שכר

22,95323,17623,640 2.1.2 הוצ' אחזקת אתרים תפעול

11,11211,95711,359  2.1.3 הוצאות הבטחת הכנסה

7,2278,0768,425 2.1.4 הוצאות שכר במחוזות

9,48010,17410,387 2.1.5 הוצאות תפעוליות מחוזיות

13,10514,58215,213 2.1.6  הוצ' ארגוניות שכר

4,9055,1895,293 2.1.7 הוצ' ארגוניות תפעול

36,20633,51033,510 2.1.8   פעילות מותנית תקציב

8,00017,67922,466 2.1.9 תוכניות עבודה קהל וקהילה

3,0003,0004,000 2.1.10 רזרבה

2.1182,752197,869207,866 סה"כ קהל וקהילה

2.2 תקציב רגיל  שמירת טבע ומורשת

23,82825,83626,922 2.2.1 הוצ'  שכר במחוזות

15,51515,51315,823 2.2.2 הוצ' תפעוליות מחוזות

17,35719,08919,913 2.2.3 הוצ' ארגוניות שכר

8,8709,0469,227 2.2.4  הוצ' ארגוניות תפעול

14,81614,68315,057 2.2.5 תוכניות עבודה שמירת טבע

1,0681,0401,061 2.2.6 תקציב ממשלתי יחידת כנרת 

9,5809,7649,950 2.2.7 תקציב ממשלתי לפיתוח

814838863 2.2.8 תקציב ממשלתי משאבי מים

12,31712,31712,317 2.2.9 תקציב ממשלתי שיקום בתי גידול

4,0006,1674,000 2.2.10   יעודה לרכבים ורזרבה לשמירת טבע

2.2108,164114,292115,133      סה"כ שמירת טבע ומורשת

290,915312,161322,999סה"כ

2.3      תקציבים מיוחדים

17,72817,17317,516 2.3.1    הוצאות סיירת ירוקה

42,83122,99923,459 2.3.2    הוצאות   יחידות ומחקרים במימון חיצוני

23,94661,92361,923 2.3.3    הוצאות  תקציבים במימון חיצוני

2.384,505102,095102,898      סה"כ  הוצאות תקציבים מיוחדים

375,420414,256425,897            סה"כ הוצאות
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, הגנת הפרטיות הרשומים לפי חוק, תיאור ומטרות של מאגרי המידע של הרשות הציבורית . 11

 ;1911א   "התשמ
של  קובץ רישוי ציד לרישיונות ציד והיתרי ציד מיודים והיתרי סחר יבוא וייצוא - 122576מאגר מידע מספר 

 .חיות בר
קובץ רישום עבירות לפי חיקוקי טבע ומורשת והרשעות שניתנו על ידי בתי  - 122573מאגר מידע מספר 

 .משפט

מטרת שניהם לשימוש תובעים מורשים ולהצגה לבתי משפט בהרשעות קודמות במסגרת ניהול תביעות 
 .פליליות לפי החוק

  
 ;קרנות ומלגות שבמימון הרשות הציבורית. 10

 .הוקצו מלגות לא

 
שמותיהם של  לרבות פירוט, תמיכות שנתנה הרשות הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת .13

 ;המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם
 .ח"לא ניתנו תמיכות למוסדות ציבור בשנת הדו

 
 ;רשימת החוקים שהשר ממונה על ביצועם. 10

החוק להגנת , ותקנותיו -1338 ח"התשנ, לאומיים ואתרי הנצחהאתרים , שמורות טבע, חוק גנים לאומיים

 .ותקנותיו -1366 ו"תשט, חיית הבר
 

 דיווח הממונה על הפעלת החוק. 15
 .הכנת דוח הפעילות השנתי של הרשות

 .טיפול בבקשות במסגרת חוק חופש המידע

  .וכולן נענו, בקשות למידע לפי החוק 66התקבלו  6211בשנת 


