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דבר נשיא הקרן
ידידים יקרים,

ומימוש  בקידום  המסייעת  והמורשת,  הטבע  לשמירת  הקרן  עשיית  את  מציג  זה  דוח 
הטבע  רשות  עם  משותפת  בעבודה  בישראל  והמורשת  הנוף  הטבע  לשמירת  תוכניות 

והגנים ומגזרים נוספים. 

ותמיכה  יוזמות  ובכללה  האחרונות  בשנתיים  הקרן  פעילות  של  רחבה  יריעה  פורס  הדוח 
שימור  לתוכניות  סיוע  הכחדה,  בסכנת  מינים  על  והגנה  הטבע  שמירת  למען  בפרויקטים 
והנגשה של אתרי מורשת היסטוריים, ותמיכה בתוכניות חינוך המשפיעות על אלפי ילדים 

ובני נוער מכל גווני האוכלוסייה הישראלית.

פעילות זו משלבת מיזמים חוצי גבולות דוגמת שיתוף הפעולה עם איחוד האמירויות בהצלת 
מין בסכנת הכחדה, פרויקטים בעלי חשיבות ארצית ובינלאומית כמו מרכז ההצלה החדש 
לצבי ים, שימור מורשת לאומית והיסטורית באתרים דוגמת ציפורי, אשקלון, בית שאן וחאן 
שער הגיא, ופרויקטים חינוכיים ערכיים המשתפים קהילות מקומיות לשם חיבור למשותף 
היסטוריים,  באתרים   – המדינה  כל  פני  על  משתרעת  הפעילות  וסובלנות.  הבנה  וקידום 

במרכזי חינוך והדרכה ובבתי הספר, בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים. 

עשייה מבורכת וחשובה זו התאפשרה הודות לתמיכה והתגייסות של שותפים רבים. שיתופי 
ומהווים  הדדית  תועלת  בעלי  הינם  וארגונים  יחידים  קרנות,  העסקי,  המגזר  עם  הפעולה 
הזדמנויות לשינוי, ליצירת מעורבות, לחיזוק השייכות והאחריות האזרחית, וליצירת חברה 

טובה יותר. 

אוצרות הטבע והמורשת הרבים ויוצאי הדופן שבהם התברכה פיסת אדמה זו מחייבים אותנו 
לעמוד על המשמר ולשמור עליהם בהווה וכחלק ממחויבותנו לדורות הבאים. נוכח הפיתוח 
נפרד  בלתי  חלק  מהווים  והנוף  הטבע  ערכי  הגדלה,  והצפיפות  בישראל  והכלכלי  הפיזי 
חיונית  לשמירתם  אחריות  ולקיחת  למענם  התגייסות  המדינה.  אזרחי  של  החיים  מהוויית 

לרווחה הנפשית והפיזית של כל תושבי הארץ. 

אני מאמין כי איחוד כוחות והרחבה של שיתופי הפעולה הם מפתח לעמוד באתגרים הרבים 
בתחום שמירת הטבע והגנה על נכסי המורשת, התרבות והנופים המשותפים לכולנו. 

 

שלכם, ולמען המשך עשייה משותפת,   

מר מתן וילנאי
נשיא הקרן לשמירת הטבע והמורשת
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דבר יו״ר הקרן
דמיינו לעצמכם את החיים בישראל בעוד עשרים או שלושים שנים.

ישראל של 2040–2050 עומדת להיות אחת המדינות הצפופות בעולם. השטחים הפתוחים 
ואזורי הטבע הולכים ומתמעטים בה וההתחממות הגלובלית מתדפקת על דלתנו.

מתוך דאגה לשמירת הטבע, הנוף והמורשת במדינת ישראל, וכדי לאפשר הקצאת משאבים 
ראויה לנושא, הוקמה בשנת 2015 הקרן לשמירת הטבע והמורשת, שהציבה לה מטרה לסייע 

ולהרחיב את התמיכה והשותפות האזרחית בתוכניות ובצרכים לשמירת הטבע והמורשת. 

בשנות קיומה גייסה הקרן כ-40 מיליון ש״ח והייתה מעורבת ביותר מ-60 מיזמים שונים. הקרן 
סייעה בתחומים רבים: פיתוח אתרי מורשת, שמירה על המגוון הביולוגי, שמירה על מינים 
נכחדים, אקולוגיה ימית, תוכניות חינוך ועוד. לצד הקרן פועלים פורום ציבורי ובו חברים כיום 
כ-130 חברים ושותפים לדרך, וכן שתי קרנות אחיות שהקמנו בארה"ב ובגרמניה, שמסייעות 
וחשוב מבוסס  וחלק אחר  מגיעים מתרומות  והכספים  הגיוס. חלק מהמשאבים  במלאכת 
על שותפויות עם העולם העסקי, בדגש על אחריות תאגידית באופן ששני הצדדים יוצאים 

נשכרים מהתרומה.

במבט אל העתיד הלא רחוק ועל רקע חשיבות הטיפול בנושא ברור כי פעילותה של הקרן 
חשובה ואף אקוטית. חזונה הינו "יהיה כל אדם, קהילה וארגון קרובים ומחויבים לשמירת 
טבע, נוף ומורשת במדינת ישראל", ומתוכו ובצפייה אל העתיד הלא רחוק אני רוצה להזמין 
כל אחד ואחת מכם להירתם למטרה חשובה זו, שכן התגייסותכם תביא לידי כך שבעשורים 

הבאים מדינת ישראל תיהנה מטבע חי, נושם ופועם ומאתרים רבים ומגוונים.

הקרן  למנכ"ל  והגנים,  הטבע  לרשות   – במלאכה  העושים  לכל  ותודות  בהערכה  אחתום 
וכן לתורמים היקרים שלנו, שבלעדיהם  ולחברי הפורום הציבורי,  לוועד המנהל  ולעובדיה, 

כל זה לא היה קורה. 
 

בברכת שנה טובה,   

גב׳ ורדית קפלן
יו״ר הקרן לשמירת הטבע והמורשת
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דבר מנכ״ל הקרן
שלום רב,

אחד העקרונות החשובים לנו בקרן הוא השקיפות, ולכן החלטנו לפרסם דוח זה המציג את 
הפעילויות והיעדים שלנו. 

בשנת 2016, לאחר שנים רבות של ניהול מערך שמורות הטבע והגנים הלאומיים בישראל, 
קיבלתי על עצמי משימה – להקים ולנהל את הקרן לשמירת הטבע והמורשת. הקרן פועלת 
ויוזמת בתחומי עשייה רבים, ומציעה לציבור הרחב, וכן לקרנות מישראל ומהעולם ולחברות 
במגזר העסקי ערוצים חדשניים ומרעננים לשותפויות בנות קיימא במגוון תוכניות ונושאים 

הקשורים בסביבה, בטבע ובמורשת בישראל.

חובה עלינו לוודא כי הדורות הבאים ימשיכו ליהנות משמורות הטבע ומהגנים הלאומיים, ולשם 
ועל אתרי המורשת שלנו. לא מחר אלא עכשיו!  כך אנחנו חייבים לקבל אחריות על הטבע 
ההשקעה הכספית הנדרשת לשימור הטבע ואתרי המורשת בישראל גדולה מאוד, וללא פיתוח 

משאבים נוספים על תקציבי הממשלה לא נוכל להציל את הטבע והמורשת בישראל. 

רק  לדאוג  שצריך  חשבנו  בסביבה  שקשורות  סוגיות  שעלו  אימת  כל  רב  לא  זמן  לפני  עד 
לצבי או לנשר, אך היום אנחנו מבינים שצריך לדאוג גם לבתי הגידול ולסביבה, וזאת כדי 
לשמר את הטבע ואת החי והצומח שבהם. בשנים האחרונות פעלנו באמצעות הקרן לאושש 
אוכלוסיות ולהשיב לטבע מינים בסכנת הכחדה: צבי ים, ראמים, ציפור החוברה ועוד ועוד. 
כמו כן עסקנו בפיתוח משאבים לשימור אתרי המורשת בישראל, כגון שימור חאן שער הגיא 
ושחזור השיירות שפרצו את המצור על ירושלים; שימור והצלת בתי הכנסת העתיקים בגנים 
הלאומיים ארבל, ציפורי וחמת טבריה; שימור מפעל המים העתיק בגן לאומי תל גזר והסדרת 

הביקור בו ועוד.

שאליו  העתיד  דור  הוא  הצעיר  שהדור  הבנה  מתוך  סביבתי  חינוך  קידמנו  זו  פעילות  לצד 
אנו נושאים את עינינו, שכן הדור שיבין את משמעות הסביבה הוא שידע למצוא פתרונות 
חדשניים וירוקים בעתיד. פרויקט אמץ כיתה הוציא לפועל יותר מ-150 תוכניות חינוך ברחבי 
הארץ, שמטרתן להעלות את המודעות לסביבה הקרובה ולערכי הטבע, הנוף והמורשת שבה.

שמירת  למען  והגנים  הטבע  לרשות  שקלים  מיליוני  עשרות  הקרן  העבירה  הקמתה  מיום 
הטבע והמורשת בישראל, והיא תמשיך לחתור להשגת המטרות והיעדים שהוגדרו לה במרץ 
ולקבל אחריות חברתית  בין-מגזרי  להירתם לשיתוף פעולה  לכם  קורא  אני  ובנחישות.  רב 
למשימה החשובה – שמירת הטבע, הנוף והמורשת – למען סביבה ירוקה יותר. זכרו – יותר 

משהטבע זקוק לנו, אנו זקוקים לו.

קריאה מהנה,   

מר עוזי ברזילי
מנכ״ל הקרן לשמירת הטבע והמורשת
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אודות הקרן 
הקרן לשמירת הטבע והמורשת הינה עמותה רשומה ללא כוונת רווח. הקרן הוקמה במטרה 
לסייע לרשות הטבע והגנים )רט"ג(, בשימור הטבע והמורשת בישראל, והיא ממשיכת דרכה 
1984. מיום היווסדה  יפה בשנת  הטבעית של קרן חי בר הוותיקה שייסד האלוף אברהם 
הקרן פועלת אפוא בשיתוף פעולה מלא עם רט"ג בתחומים שהם ליבת עיסוקו של הארגון: 
ושחזור  ושימור  ועל המערכות האקולוגיות של ישראל;  שמירה על המגוון הביולוגי בטבע 

אתרי מורשת וחינוך להנחלת המודעות לשמירה על הטבע והמורשת בארץ ישראל.

המשימה שלנו
המשימה של הקרן היא לשמור על הטבע והמורשת באמצעות פיתוח משאבים עבור רשות 
ובאמצעות כלים אחרים, כגון חינוך. סיפורה של הארץ שזור בחיי כל אחד  והגנים  הטבע 
ואחת מתושביה בנופים הנשקפים לאורכה ולרוחבה, בשביליה ובאתרים, בחופים, בנחלים, 
בצבעים ובריחות המוכרים. בהיותה השותפה הרשמית של רשות הטבע והגנים תומכת הקרן 
איכות  ובונה שותפויות אסטרטגיות למען  כל אלו  והמורשת בשמירה על  לשמירת הטבע 
חיינו בהווה ולמען הדורות הבאים. הצורך מתחזק נוכח תנופת הפיתוח, הגידול באוכלוסייה 

והכרסום בשטחי הארץ ובנופיה. 

החזון שלנו 
כל אדם, קהילה וארגון מחויבים לטבע, נוף ומורשת בישראל

"כי אי אפשר לאדם בלי שיישאר לו מרחב 
שיהיה  הכרח  האדם...  בידי  מתוקן  בלתי 
מן  העיר,  מן  ולהתנער  ללכת  מקום  לאדם 
מגע  לו  ולאגור  והשגור,  הסגור  מן  הבנוי, 
מרענן עם הראשוני, עם הפתוח, עם הטבעי 

לפני היות האדם".
"ארץ נושבת בלי פרחי בר - מחנק בה. ארץ 
 - מופרע  בלתי  פתוח,  רוח  משב  בה  שאין 

תהיה מלון ולא מולדת" 

מדברי ס. יזהר בכנסת, ב- 12.6.62,         
לקראת חקיקת חוק הגנים הלאומיים       

ושמירת הטבע      
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יעדים 2023-2022
מטרות נבחרות

1. בניית איתנות ומעמד ציבורי באופן שהקרן תמצב את עצמה כגוף מוביל במגזר העמותות 
לשמירת הטבע והמורשת בישראל.

2. פיתוח משאבים למען שמירת הטבע והמורשת באמצעות גיוס ארגונים, קהילות ואנשים 
פרטיים מהארץ ומחו"ל לתרומה הולכת וגדלה.

3. הגברת הפעילות החינוכית והקהילתית  בנושאי שמירת טבע ומורשת.
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האסיפה הכללית 
האספה הכללית מורכבת מ-60 חברים המחויבים לערכי שמירת הטבע והמורשת של ארץ 
אלה:  לצרכים  מתכנסת  האספה  הקרן.  לפעילות  לסיוע  מזמנם  להקדיש  ונכונים  ישראל, 
בחירת  ומילוליים,  כספיים  דוחות  אישור  ופעולותיה,  העמותה  לניהול  העקרונות  קביעת 

הוועד המנהל וועדות המשנה, וכיוצא באלה.
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הפורום הציבורי 
הפורום הציבורי הוא חוג אזרחי שהוקם במטרה לקדם את המשימות החשובות של שמירה על 
הטבע, והמורשת בארץ ולתמוך בהן, מתוך הבנה כי זוהי מטרה משותפת לחברה הישראלית 
כולה. ייעודו של הפורום הוא לפתח משאבים למימוש חזון הקרן ולהגיש סיוע: סיוע במימוש 
מטרות הקרן, סיוע בעניינים שנדרשים לפעילות הקרן וסיוע בגיוס תרומות, בהרחבת מעגלי 
גווני  לכלל  הפורום משתייכים  חברי  הפורום.  פעילות  וביסוס  ובחיזוק  הקרן  השפעתה של 
הקשת הפוליטית והחברתית בישראל והם פועלים בהתנדבות וברוח שליחות מסורה למען 

מימוש מטרות הקרן, ובכך מהווים עורף ציבורי.
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ליטל דגו
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ועדות משנה
ועדת הקצאות 

ועדת הקצאות מתכנסת לפי הצורך וחברים בה נציגים 
לבחון  הוא  הוועדה  תפקיד  המנהל.  הוועד  מטעם 
תרומות המתקבלות לקרן ולאשר את העברתן לרשות 
הטבע והגנים למימוש מיזמים. בראש הוועדה עומדת 

יו"ר הקרן. 

)ESG( ועדת אחריות תאגידית
ועדת אחריות תאגידית מתכנסת לדון בנושאי אתיקה, 
איתור  הציבורית,  השקיפות  הגברת  וסביבה,  חברה 
ויצירת  הקרן,  פעילות  למינוף  אסטרטגיות  שותפויות 

ועדת ביקורת מוקד משמעותי לביטוי עקרונות הקיימות.  
הקרן לשמירת הטבע והמורשת פועלת על פי חוק העמותות התש"ם-1980 
ורואה חשיבות רבה  בבקרה, על כן התמסד בה נוהל ייעודי לעניין זה. את 
הקרן  של  הכללית  והאספה  ביקורת,  ועדת  מבצעת  הפנימית  הביקורת 

היא שמינתה את חבריה. 
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אפיקי פעולה 
הקרן לשמירת הטבע והמורשת פועלת לגיוס תרומות בישראל ובעולם ויוזמת אירועי תרבות 
ידידים  אגודות  לקרן  בישראל.  ולמורשת  לטבע  מודעות  לעורר  מנת  על  ציבורית  ופעילות 

בגרמניה ובארה"ב והן מסייעות לה במימוש יעדיה. 
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פילנתרופיה
תורמים  עם  שותפות  בסיס  על  משאבים  מגייסת  הקרן 
הפעולה  שיתוף  בישראל.  הציבור  כלל  ועם  פרטיים 
מתבסס על תחומי עניין הקרובים ללב התורמים. בעיתות 

חירום ומשבר נעשים גם גיוסי משאבים נקודתיים. 

שותפויות ואחריות תאגידית
 גופים עסקיים המחויבים לאחריות חברתית משתפים 
הן  כספיות  תרומות  באמצעות  הן  הקרן  עם  פעולה 
באמצעות התנדבות של עובדים. שיתוף הפעולה עם 
הקרן מאפשר להם לפעול בהתאם לעקרונות האחריות 
התאגידית ובכך להגביר את מעורבות החברה ועובדיה 

בקהילה ובסביבה.

קרנות ומענקים
בישראל  הפועלות  מקרנות  משאבים  בגיוס  עוסקת  הקרן 
ובעולם ובהן קרנות ממשלתיות, משפחתיות ועסקיות ובין-

לאומיות העוסקות בנושאי הליבה של הקרן. 
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חברה בארגונים בין-לאומיים

              ארגון הפקחים הבין-לאומי                  ארגון שמירת הטבע הבין-לאומי 

אגודות ידידים גרמניה וארה״ב

              אגודת ידידים - גרמניה                                אגודת ידידים - ארה״ב
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שמירת הטבע 
הקרן מסייעת לרשות הטבע והגנים במשימות אלו: הגנה על בתי גידול טבעיים ושימורם, 
מניעת הכחדתם של מיני חי וצומח, שמירה על ניקיונם של נחלי הארץ, שימור נופים ואתרים 
ויערות,  והגנה על שטחי חקלאות, מרעה  שהם חלק מרובדי ההיסטוריה של ארץ ישראל; 
המהווים חגורת ביטחון לחי ולצומח, לבל יהפכו לאזורי בנייה בלתי מבוקרת. כמו כן הקרן 
מעורבת בהשבתן של חיות בר המוזכרות בתנ"ך ונכחדו לבית גידולן הטבעי. ההשבה נעשית 

דרך מרכזי הרבייה בכרמל ובערבה.

הקרן פועלת בהתאם ליעדי האו”ם לפיתוח בר-קיימא בנושאים הבאים: שותפות בהשגת 
היעדים, הגנה על החיים על פני האדמה ומתחת למים, והעלאת מודעות לשינויי האקלים. 
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 השבה אל הטבע
והגנה על מינים בסכנת הכחדה 

אחת המשימות שהקרן קיבלה על עצמה היא להשיב חיות בר שמוזכרות בתנ"ך )והוכחדו 
מאז נכנס הנשק החם לאזורנו( לבית גידולן הטבעי. למטרת ההשבה הוקמו שני מרכזי רבייה: 
מרכז בכרמל למינים שמקורם באזור המזרח התיכון, ומרכז בערבה למינים שמקורם באסיה 
ובאפריקה. מפעל זה מורכב ויקר ומימושו מסובך: הוא דורש איתור ומציאה של מינים או 
לטבע  ושחרורם  ואקלומם  ארצה  והבאתם  חיות,  ובגני  אחרות  בארצות  קרובים  תת-מינים 

בליווי ניטור ומעקב מדעי רצוף.

צבי שיטים
אוכלוסייתו  וגודל  חוקי,  לא  ציד  בעקבות  חמורה  הכחדה  בסכנת  מין  הוא  השיטים  צבי 
שבו  הגידול  בית  הוא  יטבתה  בשמורת  השיטים  חורש  פרטים.  מאה  על  עלה  לא  מעולם 
את  והגנים  הטבע  רשות  גידרה   2006 בשנת  ולכן  המין,  של  היחידה  האוכלוסייה  נותרה 
חלקה המערבי של השמורה במטרה לייצב את האוכלוסייה ולהשיבה לטבע. כך נוצר גרעין 
ההשבה. הקרן מסייעת בקידום מחקר מדעי משותף לרשות הטבע והגנים והאוניברסיטה 
העברית, שמטרתו ללמוד את הביולוגיה של המין ואם ניתן להשיבו לטבע בבטחה. המחקר 

החל בחודש מרץ 2021 וצפוי להסתיים ב-2025.

ראם לבן
ה-19  המאה  בסוף  מישראל  נכחד  הלבן  הראם 
המאה  של  ה-70  בשנות  בעולם  הבר  ומשטחי 
הקודמת, אך גני חיות בעולם אספו פרטים אחדים 
יטבתה  בר  בחי  גרעין הרבייה  טרם הכחדת המין. 
הוקם בסוף שנות ה-60 של המאה הקודמת. עם 
הקמתו היו בו 8 פרטים שהובאו מגני חיות, וכיום 
רבה  חשיבות  לראמים  פרטים.   120 מונה  הוא 
השיטה,  עצי  של  העיקריים  המפיצים  בהיותם 

המשמשים מיני מפתח במדבר.

רשות הטבע והגנים השיבה פרטים לטבע משנת 
ליישם  החלה   2017 ובשנת   ,2007 ועד   1997
שני  נעשים  הקרן,  בסיוע  כיום  חדשה.  תוכנית 
מחקר  לטבע:  ששוחרר  המין  לניטור  מחקרים 
המנתח את הגנטיקה של אוכלוסיית הראמים בבר, 
מרחוק  חישה  בשיטת  בניטור  שמתמקד  ומחקר 
על ידי לוויינים. המחקרים הם פרי שיתוף פעולה 
של רשות הטבע והגנים עם המרכז האקדמי רופין 

ואוניברסיטת בן גוריון.
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חופי ישראל מהווים מוקד עיקרי לקינון צבי הים והטלת ביציהם, אך עם הזמן נוצר צורך להצילם. המרכז להצלת צבי ים קם בכפר הנוער 
מבואות ים. זה היה מתקן זמני לטיפול חירום בצבי ים פצועים, אך מכורח המציאות הוא גדל ותפח ונוצרו קשיים רבים: מחסור חמור 
בשטח –  בכוח אדם ובמכלי שיקום לצבים פצועים; אי-יכולת לספק טיפול רפואי בתנאים הקיימים; וכן היעדר אפשרות לקבל מבקרים 

כדי ללמד אותם על העבודה של המרכז ועל צבי הים. על רקע זה עלה צורך להקים מרכז חדש וייעודי לעניין זה.

הקרן, ושותפים נוספים, מסייעת בהקמת מרכז חדש להצלת צבי ים, שיוכל לטפל בהם בכמה היבטים. המרכז החדש מוקם בימים אלו 
בפארק הלאומי נחל אלכסנדר, ויספק טיפול טוב יותר בצבי הים. שטח המרכז כ-1.5 דונם והוא ממוקם על גדות נחל אלכסנדר, כ-300 
וכן אזור טיפול, בריכות טיפול, שתי בריכות רבייה עם חוף קינון  מטרים מחוף הים. מוקמים בו מבנים בשטח כולל של כ-300 מ"ר 

מלאכותי לקינון טבעי, מרכז מבקרים ואזור תפעולי.
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מצילים את החובארות 
החובארה היא ציפור מדברית בסכנת הכחדה. לשימורה נעשה שיתוף פעולה מחקרי מדעי 
החובארה  לשימור  הבין-לאומית  לקרן  והמורשת  הטבע  לשמירת  הקרן  בין  יבשות  חוצה 
)IFHC( באבו דאבי. שיתוף הפעולה החל בשנת 2021 וצפוי להימשך מספר שנים. שותפים 

לו אנשי מקצוע מקרן החוברה ומחטיבת המדע ברשות הטבע והגנים.

כלבים בשירות הטבע
חוקי,  לא  ציד  לאיתור  רט"ג  של  האכיפה  ממאמצי  חלק  היה  הטבע  בשירות  כלבים  מיזם 
הרעלות, אמל"ח וכיוצא באלה, בשיתוף הקרן. הקרן סייעה בהקמת המיזם, ברכישה והכשרה 
של כלבי הרחה למטרות אכיפה, ובהכשרת צוות ייעודי למיזם. כיום יש ביחידה כמה כלבי 
הרחה ושישה כלבי הגנה. הכלבים מתלווים לפקחים והם נדבך חשוב מאוד באיתור של מוקדי 

הרעלה, אמל"ח ושרידי בעלי חיים. בזכותם עלתה יעילות הסריקות מאז הקמת היחידה.
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שטחה הטריטוריאלי של ישראל בים התיכון גדול משטחה היבשתי. במי הים ובקרקעיתו 
מצוי מגוון מינים עשיר של מאות מיני דגים, אלפי מינים של חסרי חוליות וכן מיני צומח, 
חברות המערכת האקולוגית  מרכיבים את  אלו  מינים  ימיים.  ויונקים  ים(  )צבי  זוחלים 
הימית. לאורך החוף הישראלי מצויים בתי גידול מגוונים כגון טבלאות גידוד, גני ספוגים 
וקניונים תת-ימיים, המאוכלסים במינים שחלקם בסכנת הכחדה. הקרן, בסיוע גורמים 
בים  הימי  לפעילות שמירת הטבע  בסיס מדעי  ליצירת  במיזם  הייתה שותפה  נוספים, 
התיכון הישראלי. המיזם החל בשנת 2017 והסתיים ב-2021. ההישג החשוב שלו הוא 
ניהול שוטף של מחקרים באיכות מדעית גבוהה והפיכתם לתוכניות ולמדיניות ובפרק 
זמן קצר ביותר, ולחומר תומך בקבלת החלטות בניהול סוגיות הנוגעות לשמירת טבע ימי: 
קידום תוכנית לשמורות טבע ימיות חדשות, מדיניות בנושאים כגון שינוי תקנות ערכי 
טבע מוגנים, מדיניות דיג מחוץ לשמורות טבע ימיות ובתוכן, ניהול שוטף של שמורות 

טבע ימיות, וכדומה.                                                                                   

שמירה על הסביבה הימית
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חינוך 
הטבע  ושמירת  והמורשת,  הטבע  לשמירת  הקרן  של  החשובים  מיעדיה  אחד  הוא  חינוך 
חינוך  במיזמי  תומכת  הקרן  לפיכך  הציבור.  תמיכת  ללא  להיעשות  יכולה  לא  והמורשת 
החינוכיות  הפעילויות  נוער.  ובני  ילדים  של  בתודעתם  ומורשת  נוף  טבע,  ערכי  להקניית 
מתקיימות בבתי ספר יסודיים ותיכוניים ברחבי הארץ דרך מרכזי החינוך וההסברה של רשות 

הטבע והגנים. 

הקרן פועלת לפיתוח בר-קיימא בהתאם ליעדי האו"ם בנושאים הבאים: שותפות לשם השגת 
יעדים, צמצום האי-שוויון והענקת חינוך באיכות גבוהה.
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אמץ כיתה

כיתה"  "אמץ  לתוכנית  הודות  הקרן.  של  החשובים  מיעדיה  אחד  הוא  העתיד  דור  חינוך 
ולבקר בשמורות  ומורשת  זוכים אלפי תלמידים מרחבי הארץ ללמוד כל שנה על טבע 

טבע ובגנים לאומיים. 

נועדו  התוכניות  הארץ.  רחבי  בכל  חינוך  תוכניות  בכ-150  שנה  מידי  תומכת  הקרן 
שמצבן  אוכלוסיות  בקרב  והמורשת  הטבע  ולערכי  הקרובה  לסביבה  מודעות  להעלאת 
שנה  בכל  זה.  מסוג  וייחודיות  ערכיות  חינוכיות  פעילויות  מאפשר  אינו  החברתי-כלכלי 
על חשיבות השמירה  ללמוד  יכולת מכל הארץ  ילדים ממשפחות מעוטות  זוכים אלפי 
חשיבה  ומפתחים  הטבע  ובשמורות  לאומיים  בגנים  מבקרים  הם  והמורשת.  הטבע  על 
בחברה  החברתיים-כלכליים  הפערים  על  לגשר  גם  מסייעות  התוכניות  סביבתי.  בהיבט 
העתיד  דור  חינוך  בחשיבות  מאמינים  אנו  ודו-קיום.  הבנה  סובלנות,  ולקדם  הישראלית 

לערכי טבע ומורשת הארץ, ולדאבוננו הם אינם נגישים לכול במידה שווה.

מודעים  אזרחים  להיותם  יתרום  נוער  ובני  ילדים  בקרב  לסביבה  חיובית  זיקה  פיתוח 
לשמירה על הטבע והמורשת בישראל ומעורבים במימושה.

עקרונות התכנית

התוכנית מיועדת לאוכלוסיות אלו: תלמידים מעוטי יכולת מהפריפריה הגיאוגרפית 
והחברתית-כלכלית של ישראל, תלמידים מאזורי קו העימות, תלמידים מקרב בני 

 מיעוטים ותלמידים עם מוגבלות. 

התכנית מבוססת על סדרת מפגשים במהלך שנת הלימודים. חלק מהמפגשים מתקיימים 
בבית הספר וחלקם בשטח – בגנים לאומיים ובשמורות טבע סמוכים לבית הספר.

התלמידים  מתנסים בלמידה במרחבי הטבע ובתהליכי חקר בסביבה. 
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״אני כרמלי״

באזור הכרמל מיושמת זו השנה השביעית תוכנית ייחודית לילדים ובני נוער בכיתות 
המרחב  "שליחי  להיות  המשימה  את  עצמם  על  לקבל  המעוניינים  מהסביבה,  ג'-ט' 
הביוספרי". התוכנית מעניקה להם הכשרה מקיפה כדי שיהפכו לסוכני שינוי בקהילה.

התכנית כוללת

היכרות דרך הרגליים - הליכה ברגל בתוואי הכרמל והכרתו בדרך זו.

היכרות עם הצמחייה והחי בדרך החושים.

היכרות אישית עם הקהילות והתרבויות בסביבה .

10 בתי ספר, שהם  היום התוכנית פועלת בארבע רשויות מקומיות. בתוכנית משתתפים 
נבחרת של 100 תלמידים בכל שנה. עד כה הוכשרו כ-600 שגרירי "אני כרמלי". 
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הפעילות החינוכית חשובה מאוד בהנחלת ערכי הטבע והמורשת לכל המגזרים בחברה, 
שכן סוגיות אלו אינן שנויות במחלוקות ולכן הן בסיס להבנה, לסובלנות ולדו-קיום. אם 
תוכניות משותפות  והקרן מקדמת  לכלל המגזרים,  בסיס משותף  ומורשת הם  כן, טבע 

לתלמידים יהודים וערבים בסביבתם הקרובה והמשותפת, העוסקות בשמירת טבע.

עין אפק 
מרכז חינוך והסברה עין אפק פועל יותר מעשור להעלאת מודעות לשמירת טבע בקרב 
תלמידי בתי הספר בקהילות הסמוכות אליו. מיזם "קיום משותף" מיושם בשמורת טבע 
ויהודים מיישובים בסביבת השמורה במפגש חווייתי  עין אפק ומפגיש תלמידים ערבים 

ובלתי אמצעי. 

בלמידה החוץ כיתתית התלמידים לומדים להכיר את שמורת עין אפק בדגש על הבנת 
חשיבותן של שמורות טבע בכלל ושל בית הגידול הלח בעין אפק בפרט. השמורה מהווה 
כלי נהדר לחיבור בין התלמידים לצוותי החינוך – בין בטיול משותף ובפעילויות חקר ובין 
במשחקי גיבוש הדורשים שיתוף פעולה והתגברות על מגבלות שפה. הרציונל שביסוד 
את  מעודדת  פליאה,  מעוררים  הטבע  ערכי  שבה  ונקייה,  נעימה  שסביבה  הוא  התכנים 

התלמידים לכבד את סביבתם. 

התחברות לאדמה בתל שבע 
אהבה לטבע ולסביבה היא מכנה משותף ערכי וחינוכי ובזכותו נעלמים פערי תרבות ושפה 
ובמקומם נרקם חיבור טבעי בין אנשים. מיזם ההתחברות לאדמה בתל שבע התקיים באתר 
מורשת בשטח גיאוגרפי משותף לשני בתי ספר. התוכנית הפגישה בני נוער בדואים מתל 
שבע ובני נוער יהודים מבאר שבע, ובזכותה התפתחה ביניהם היכרות מעמיקה. התלמידים 

זכו להשתתף בפיתוח הנוף באתר ולמדו על כלים של חקלאות מסורתית. 

קיום משותף
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התוכנית כוללת

ניקוש  בפסולת,  יצירה  פסולת,  איסוף  חקלאי,  שטח  הכשרת  בבוץ,  בנייה  המעשי  בפן 
עשבים, שתילת צמחים.

בפן העיוני זיהוי בעיות סביבתיות כגון פסולת בארץ ובעולם, הכרת שפות ותרבויות, למידת 
מושגים באקולוגיה, שימוש בצמחים לטובת האדם וכן דיון באתגרים ובפתרונות אפשריים. 

 "המפגשים קירבו בין התלמידים
וחשפו אותם למסורת ולערכים של כל 

אחד מהמגזרים – היהודי והערבי" 

יסמין, מחנכת כיתה ה’        
בבית הספר אלאמל בתל שבע.        
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מורשת 
בשטחה של ארץ ישראל, היא ארץ התנ"ך, מצויים ערכי טבע, נוף ומורשת מימים ימימה: 
שרידים מתקופת האדם הקדמון ומן התרבויות הכנענית, הישראלית, ההלניסטית, הרומית, 
הביזנטית, הערבית והצלבנית. אלו רבדים היסטוריים ונופיים המבטאים את תרבות האדם, 

וחשיבותם רבה לכלל שוחרי התרבות בעולם.

בחזונה הערכי לדרכי שלום וקידום שותפויות פועלת הקרן לשמירת הטבע והמורשת בהתאם 
ליעדי האו"ם לפיתוח בר-קיימא.
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השער להיסטוריה שלנו
אתר המורשת גן לאומי חאן שער הגיא הוא מרכז חינוך, תרבות ותיירות להנצחת הקרבות 
בו  הפיתוח  ובעבודות  העצמאות,  במלחמת  לירושלים  הדרך  מבקיעי  של  והמורשת 
שופצו והוכשרו מבנים בעלי חשיבות היסטורית רבה. הקרן נרתמה למשימה הלאומית 
לשימורו ופיתוחו של המרכז וגייסה משאבים רבים לצורך זה מגורמים רבים ומגוונים, 
בהם קרנות פילנטרופיות, חברות עסקיות ותורמים פרטיים, ואף יצרה שותפות ייחודית 

עם משפחות דור תש"ח.
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גן לאומי בית שאן 
בשיפוץ  וגם  שאן  בית  לאומי  בגן  והאורקסטרה  התיאטרון  ובפיתוח  בשימור  סייעה  הקרן 
הבמה וחדרי האומנים בגן – כל זה לשדרוג חוויית המבקרים. העבודה החלה בשנת 2020 

והסתיימה ב-2021. התמיכה התאפשרה הודות לאגודת הידידים בארה"ב.

גן לאומי תל אשקלון
אשקלון.  לאומי  בגן  והאודיאון  הבזיליקה  ובשימור  המבקרים  מרכז  בפיתוח  סייעה  הקרן 
תהליכי הפיתוח והשימור נרחבים מאוד ונעשים בימים אלו בגן. התמיכה התאפשרה הודות 

לאגודת הידידים בארה"ב.
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בתי הכנסת העתיקים 
חמת טבריה 

בית הכנסת נחשף בראשית שנות העשרים של המאה הקודמת ונתגלתה בו מנורת שבעה 
קנים עשויה אבן, המוצגת היום במוזיאון ישראל. גולת הכותרת של בית הכנסת היא רצפת 
הפסיפס – הקדומה ביותר שהתגלתה בבתי כנסת בארץ. בעבודות השימור והפיתוח במקום 
ונוצרו תנאים מתאימים להמחשה, בהם תאורה חיצונית ופנימית.  נסגר מבנה בית הכנסת 
החלל  בתוך  המחשה  סרט  הפקת  הכנסת,  בית  פסיפס  שימור  הן  שנעשו  אחרות  פעולות 
ויצירת תוכנית אור-קולית על מסכים ועל הפסיפס – כל זה להרחבת חוויית המבקר וליציקת 
פינות  הוכשרו  המתחם,  וסביבת  קירותיו  שופצו  למבנה  מחוץ  הכנסת.  בבית  ותוכן  עניין 

פיקניק ובריכות שכשכוך ונעשה פיתוח נופי בסביבת בית הכנסת.

ציפורי
ציפורי הייתה העיר הגדולה והחשובה בגליל בתקופות הרומית והביזנטית. רבי יהודה הנשיא, 

שישב בציפורי 17 שנה וערך בה את המשנה, אף העביר לציפורי את הסנהדרין. 

בשנת 1993 התגלה בציפורי מבנה בית כנסת ובו רצפת פסיפס צבעונית. בעבודות הפיתוח 
והוצבו  שירותים  מבנה  נבנה  כן  וכמו  האורקולי,  המיצג  ועודכן  הפסיפס  תצוגת  הושלמה 

פרגולות לאירועים מיוחדים דוגמת טקסי בר מצווה, חתונות, ועוד. 

ארבל
בימי בית שני הייתה ארבל עיירה חשובה – מקום מושבם של חכמים ושל משמרת הכוהנים. 
בית הכנסת ממוקם במרכזם של שרידי כפר עתיק הנקרא חורבת ארבל. בעבודות הפיתוח 
בית  ומול  הכנסת,  לבית  הליכה  ושביל  חניה  מגרש  הוכשרו  ברכב,  להגעה  נגישות  הוסדרה 

הכנסת הוקמה נקודת תצפית מרהיבה ובה הסברים למטייל.



 34קרן לשמירת הטבע והמורשת | דו"ח אימפקט 2020-2021

שותפויות מגזר עסקי
וסביבתית בפעילות  עולה בשנים האחרונות המודעות למעורבות קהילתית  במגזר העסקי 
החברות בתחום האחריות התאגידית. הקרן מציעה ערוץ ירוק לביטוי האחריות התאגידית 

של חברות באופן ייחודי וחדשני. 
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אמץ אתר

מיזם מרכזי שבו המגזר העסקי שותף הוא "אמץ אתר" – יוזמה להפיכת חברות עסקיות 
לחלק מהנוף הישראלי דרך שותפות ארוכת טווח באתר מסוים. 

שילוב  מאפשר  המודל  לאומי.  אתר  מאמצות  עסקיות  חברות  אתר"  "אמץ  מודל  לפי 
התנדבות עובדים ואירועים ושיתוף פעולה תדמיתי-שיווקי, וכך הופך האתר למעין בית 
לחברה לפעילות ערכית וחברתית-סביבתית. האימוץ מתחבר למתאם אסטרטגי וגיאוגרפי 

וכולל גם תרומה שנתית.  



 36קרן לשמירת הטבע והמורשת | דו"ח אימפקט 2020-2021

התמודדות בחירום
הקרן לשמירת הטבע והמורשת שותפה למאמץ הלאומי להתמודדות בעיתות חירום ומשבר 
ופועלת לגיוס משאבים במגוון ערוצים: דרך גיוס פילנתרופיה בישראל ובעולם, דרך אגודות 
הידידים ודרך כלל הציבור באמצעות המדיות הדיגיטליות. אירועי חירום שפקדו את הטבע 

הישראלי בשנים 2020–2021 דרשו פעולה מיידית והקרן נרתמה למשימה. 
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בקיץ 2020 טרור העפיפונים פקד את עוטף עזה ופגיעתו הייתה קשה בכמה שמורות טרור העפיפונים
ונחל שקמה. המגזר העסקי   גרר, נחל הבשור, כרמיה  נחל  ניר עם,  זיקים,  טבע: בארי, 
ותורמים נוספים נרתמו במהירות למאמצי הכיבוי ולמאמצי השיקום לאחר כיבוי האש. 
בחלק מהמשאבים שגויסו נרכש ציוד כבאות לצוותי הפקחים באזורים הנפגעים וחלק 

הופנה לשיקום השמורות שנשרפו.
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ירושלים בעקבות השריפה בהרי ירושלים בהרי  נטוע  חורש  דונם של  כ-12 אלף  נשרפו   2021 אוגוסט  בחודש 
אלפי  שכילתה  מוחלטת  שרפה  רב-היקפי:  היה  לטבע  הנזק  קיצוניים.  אוויר  מזג  תנאי 
דונמים של שטחי צמחייה שנתית ורב-שנתית, כל מה שנמצא על הקרקע, כולל זוחלים 
ומכרסמים, ופגיעה עקיפה בכל השרשרת האקולוגית – למשל בעופות, שניזונים מבעלי 

חיים שנשרפו, ובחיות בר גדולות, שאיבדו את שטחי המחיה הטבעיים שלהן. 
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"יחד מחזירים את הצבע לטבע"  
במטרה לשקם את השמורות חברה הקרן לכמה חברות ביוזמה משותפת בשם "יחד 
מחזירים את הצבע לטבע" לחידוש השמורות שנשרפו. החברות תרמו כסף לחבלול 

השמורות שנשרפו, כחלק מתהליך שיקום השטח.

להחזיר את
הצבע לטבע

www.inhf.org.il

למידע נוסף, אופן סיוע ותרומות ניתן לפנות ל:
קרן לשמירת הטבע והמורשת

efratwiz@npa.org.il 

בימים אלו, אנחנו משקיעים את כל
מאמצינו בשיקום נזקי השריפה בהרי יהודה,
בשיקום בתי הגידול, שיקום שבילים והצומח

באזורים שנפגעו ומוודאים שחיות הבר
שהצליחו להינצל מהשריפה מוגנות.

אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק ולסייע
בהחזרת הטבע משחור לירוק.

#מחזירים_את_הצבע_לטבע

עוזי ברזילי
מנהל

הקרן לשמירת הטבע והמורשת

ורדית קפלן
יו"ר הועד המנהל

הקרן לשמירת הטבע והמורשת

אלוף (מיל.) מתן וילנאי
נשיא

הקרן לשמירת הטבע והמורשת

לינק לתרומה ישירה - סרקו את הקוד

https://bit.ly/3wkbimB

ם
הגני

ע ו
טב

ה
ת 

שו
אגר ר

מ
ם: 

צילו

להחזיר את
הצבע לטבע
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הצבע לטבע
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בחודש פברואר 2021 נפלטה לחופי ישראל כמות עצומה של זפת מנפט גולמי וזיהמה אסון הזפת
שמורות טבע ימיות וכ-55 ק"מ של רצועת חוף, בהם גנים לאומיים. בעקבות האסון נפגעו 
צבי ים רבים. הצבים נפלטו אל החוף והובאו לטיפול במרכז הארצי להצלת צבי ים. הקרן 
צירים מרכזיים: תרומות למרכז  לגייס משאבים כספיים מהמגזר העסקי בשני  נרתמה 

הצלת צבי ים; ותרומת ציוד לניקוי שטח החופים והתנדבות למשימה זו. 
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סיכום תרומות
מיום הקמת הקרן גויסו תרומות והתחייבויות בסך כ-40,000,000 ש״ח. 
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2019 2020 2021

5,816,787

4,690,539

3,693,128

 העברות מהקרן לרט״ג לביצוע פרויקטים
)כולל תרומות שוות ערך(

גיוס תרומות בקרן )ש"ח( 2016-2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

5,569,069

4,168,569
4,051,024

3,471,500

2,076,829

501,069

+314%

+65%

+17%

+34%

+4%
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תודות
תודה,

לכל התורמים והשותפים בפעילות הקרן
 ולכל שומרי ומוקירי הטבע והמורשת בישראל.
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באמצעות  נאספו  הדוח  במסגרת  המוצגים  הנתונים 
ראיונות עם עובדי הקרן ושותפיה, ניתוח דוחות ומסמכים 

של הקרן וביקורי שטח. 

בתהליך. וסייעו  מזמנם  שהשקיעו  אלה  לכל  מודים   אנו 
הדוח נכתב בסיוע חברת Good Vision – יועצים לאחריות 

תאגידית, מקבוצת Thornton Grant פאהן קנה.

בכל שאלה או עניין בנוגע לדוח ניתן לפנות לקרן לשמירת 
israelnature@inhf.org.il הטבע והמורשת בכתובת

 התמונות המשולבות בדוח באדיבות הצלמים - דורון ניסים ובועז עמידרור.
© כל הזכויות שמורות ואין להעתיק או לשכפל ללא אישור בעלי הזכויות.
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