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נאמני טבע עירוני
נכתב על ידי: עידית הוד, יועצת סביבה וקיימות לפורום ה-15

פרויקט זה מבוסס על ניסוינה של עיריית נתניה במיזם "שומרי השמורות". אנחנו מבקשות להודות למרינה 
אלישע, מנהלת מחלקת חינוך סביבתי באגף איכות הסביבה של עיריית נתניה ולאביב אבישר, האקולוגית 

העירונית, שסיפקו את המידע וחלקו מניסיונן.

בשנים האחרונות גוברת המודעות לחשיבות השמירה על שטחים טבעיים ועל ערכי טבע בעיר. השילוב בין 
שטחה הקטן של ישראל עם צפיפותה הגבוהה יצרו מצב בו שטחים נרחבים מאוד, בעיקר באזורי הליבה, 
הם מרחבים מעויירים ברובם, כשבתוכם וביניהם "נכלאים" שטחי טבע. לשטחי הטבע בעיר יתרונות רבים - 
סביבתיים, בריאותיים, תיירותיים וחינוכיים. בראש וראשונה, שטחים אלה מאפשרים נגישות גבוהה של 
תושבים לטבע, ובכך תורמים לחיזוק הזיקה שבין תושבי העיר לנוף המקומי ולהעלאת המודעות לחשיבות 
הכרת הטבע ושמירתו. בנוסף, הם מספקים מרחבים לפעילות איכותית של התושבים בשעות הפנאי.  כמו כן, 
לשטחי טבע בעיר נודעות תועלות נוספות, המאפיינות שטחים ציבוריים פתוחים בכלל, כמו מיתון השפעות 

אקלימיות ומפגעים סביבתיים אחרים. 

מיקומם של שטחי טבע אלו בלב ליבן של הערים חושף אותם לאיומים רבים ברמה היומיומית, כגון קיטוע, 
זיהום אור, שפיכת פסולת, פגיעה בבעלי חיים וצמחים ופלישת מינים זרים - המחייבים הגנה אינטנסיבית על 
שטחי הטבע בעיר.  מסיבות אלו, ערים רבות מתחילות להכיר בחשיבות ההגנה על שטחים אלה, שילובם 
בתכנון העירוני, ואף שיתוף הציבור בניהולם. פרויקט "שומרי השמורות" הפועל בשנים האחרונות בעיריית 
נתניה הינו דוגמה לפרויקט מוצלח של הגנה על הטבע העירוני באמצעות שיתוף הציבור בטיפוחו וניהולו.

העיר נתניה התברכה במגוון שמורות טבע ייחודיות, העשירות במגוון ביולוגי נדיר בעל חשיבות לאומית. שטחי 
הטבע בנתניה משמרים מערכת אקולוגית הנמצאת בסכנת הכחדה מיידית בישראל. שמורות אלו לא הוכרו 
כשמורות טבע לאומיות )מכוח "חוק שמורות טבע וגנים לאומיים"( ובשל כך לא נכללות בשטחים המנוהלים 
על ידי רשות הטבע והגנים.  רק אחוזים בודדים מבית הגידול המגוון של מישור החוף זכה למעמד סטטוטורי של 
שמורות טבע, ומכאן עולה החשיבות הרבה ביוזמה מקומית לשמירה על החי והצומח בשטחי הטבע העירוניים. 

מסיבה זו, לקחה על עצמה עיריית נתניה את האחריות לניהול ושמירה על אתרי הטבע בתחומה, והחליטה 
להעניק לשטחים אלה הגנה סטטוטורית בתכניות בניין העיר שלה. בנוסף, לקחה על עצמה העירייה לנהל 
ולטפל בשמורות אלה - משימה שהציבה בפני העירייה אתגרים רבים, הן בכל הנוגע לשמירה על הטבע והן 

בכל הנוגע להנגשתו לקהל הרחב. 

עיריית נתניה הייתה הראשונה מבין ערי ישראל שהחלה להעסיק "אקולוגית עירונית". העסקת האקולוגית 
העירונית בנתניה בניהול השטחים הטבעיים תרמה באופן משמעותי להגנתם, אך עד מהרה התברר שנדרש 
כוח אדם רב יותר, שיסייע בתהליך ויהיה "עיניים בשטח". לאור זאת, החליטה העירייה לשתף את התושבים 
באחריות על שמורות הטבע בעיר, החל מהכרת התהליכים הטבעיים המתקיימים בשמורות, ועד לשותפות 
מלאה בניהולן השוטף. בעצה אחת עם האקולוגית העירונית הוחלט לגייס תושבים באופן ייעודי למטרה זו, 

ולספק בידיהם כלים שיאפשרו להם לסייע לעירייה בטיפול, הגנה וניהול שמורות הטבע העירוניות.

בנוסף לפרויקט זה, מקיימת עיריית נתניה, במסגרת פעילות האקולוגית העירונית, פרויקטים נוספים בתחום 
הטבע העירוני, התורמים לסביבה ולעירייה: גינון בר קיימא בשצ"פים ואיי תנועה, המלוּוה בפעילות איסוף 
זרעים ופקעות עם ילדי העיר וזריעתם בשטחי הטבע בעיר; פעולות לצמצום זיהום אור ברחובות ובאתרי הטבע 
העירוניים; הטמעת עקרונות אקולוגיים בתכנון מפורט; ניהול אתרי טבע עירוניים תוך שמירה על בריאות 
המערכות הטבעיות; בניית אתר ומאגר עירוניים למגוון מינים המופעל על-ידי תלמידים; הכנת סקרי מגוון 
ביולוגי בעיר התורמים לידע המדעי ברמה לאומית; ניהול מחקר אקדמי בשיתוף מוסדות להשכלה גבוהה ועוד.

תודות

רקע ורציונל 
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בנוסף לערך הסביבתי, פרויקטים אלו הביאו לחסכון במשאבים, שאפשרו לכסות מעל ומעבר את עלות ההעסקה 
של האקולוגית העירונית. כמו כן, הפרויקטים הללו מזכים את העירייה בפרסום חיובי בתקשורת ובהכרה ציבורית 
)לרבות זכייה באות "החברה להגנת הטבע״ לשנת 2013(. כמו כן, העירייה מהווה אבן שואבת בתחומים אלה לרשויות 

מקומיות אחרות המעוניינות ללמוד על ניהול המטמיע שיקולים אקולוגיים בתכנון אתרי טבע עירוניים ועוד.  

הכשרת צוות תושבים שייקחו חלק פעיל בניהול אתרי טבע עירוניים נבחרים.

האקולוג/ית העירוני/ת או )בהעדר בעל תפקיד כזה בעירייה( מנהל/ת היחידה הסביבתית.

הכשרת הנאמנים במסגרת קורס תיאורטי ומעשי והפעלתם בשטחי טבע עירוניים ובשמורות טבע, לרבות עריכת 
סיורים תקופתיים - הן באופן עצמאי והן בליווי מקצועי, הכוללים היכרות מעמיקה עם המערכות האקולוגיות 

באתר ודיווחים מהשטח, וכן שילובם של הנאמנים בפרויקטים מיוחדים נוספים במהלך השנה.

שותפים מהעירייה
• ראש העירייה - תמיכה בתהליך ומעורבות אישית במתן תעודות הוקרה למתנדבים.	
• מחלקת איכות הסביבה / אקולוג/ית עירוני/ית - ניהול הפרויקט מבחינה תוכנית, ארגונית ותקציבית - לרבות 	

הבניית הידע, ניהול תקציב, רכישת ציוד, ארגון טיולי גיבוש וימי עיון, ליווי ומעקב. 
• מחלקות דוברות ומידע - פרסום בעיתונות המקומית והארצית, הפצת מידע לציבור באמצעות האינטרנט.	
• מחלקת הפיקוח - במקרה של דיווח על פגיעה באתרי הטבע.	
• מחלקות שפ"ע / גנים ונוף - תיאום מול עובדי וקבלני העירייה בכל הנוגע לתחזוקת אתרי הטבע העירוניים.	
• מחלקת הנדסה - סיוע בבחירת האתרים, אספקת מידע ומפות, שילוט.	
• מחלקות קהילה / התנדבות - הסדרת הביטוח למתנדבים.	
• מחלקת החינוך - שילוב תלמידים בפעילות, לרבות בתחום עקירת מינים פולשים, הקמת גינות צמחי בר, 	

עבודות חקר, ועוד.

שותפים מחוץ לעירייה
• החברה להגנת הטבע - סיוע מקצועי בהכשרות ופעילויות בטבע )למשל השתלבות ב"שבוע בריכות חורף"( 	

וכן סיוע במימון פרויקטים. 
• המשרד להגנת הסביבה - סיוע במימון באמצעות קולות קוראים.	
• משרד החקלאות ופיתוח הכפר - אספקת ידע מקצועי.	
• מוסדות אקדמיים - סיוע מקצועי בהכשרות, מחקרים משותפים )גם בערים בהן אין מוסד אקדמי(.	
• קק"ל ורשות הטבע והגנים - ידע מקצועי וסיוע במימון פרויקטים פרטניים.	
• מפעל הפיס - סיוע במימון מיזמים ייחודיים בפרויקט. 	

שלב ההיערכות 

מינוי מנהל/ת לפרויקט מטעם העירייה. . 1

איתור איש/אשת מקצוע סביבתי/ת לצורך ליווי מקצועי של הפרויקט )היה ואיש/אשת המקצוע עובד/ת . 2
עירייה, יכול שיהיה מנהל/ת הפרויקט(.

מיפוי אתרי הטבע בעיר והחלטה אילו יכללו בפרויקט.. 3

הגדרת הצרכים ופרופיל "נאמן טבע עירוני": מהניסיון בעיריית נתניה עלה כי קבוצה בגודל של כ-15 חברים . 4
היא אופטימלית ונוחה להפעלה. כמו כן, מומלץ לבחור מתנדבים שיוכלו להתחייב להתנדבות לפחות יום 

אחד בחודש.

בניית תכנית הכשרה מעשירה, חווייתית ו"מגייסת לפעולה", שתכלול לימודים עיוניים ולימודים מעשיים . 5
בשטח. מומלץ לגבש את ההכשרה בשיתוף אנשי מקצוע בתחומים הרלוונטיים מתוך העירייה ומחוץ לה. 

<< ראו נספח מס' 1.

שותפים אפשריים

שלבים לקידום ולביצוע
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מטרות הפרויקט 

אחראי לקידום וביצוע

תאור דפוסי העבודה
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גיוס מתנדבים: פרסום קריאה לתושבים לקחת חלק בפרויקט ובהכשרה. יש לקחת בחשבון תנודה קלה . 6
של מתנדבים - מצטרפים ונושרים. מומלץ לציין בפרסומים אלה את היקף ההתנדבות המינימלי הנדרש.

<< ראו נספח מס' 2.

מיונים, ראיונות וגיבוש "נבחרת נאמני טבע עירוני" - במסגרת תהליך המיון, יש להבהיר למתנדבים את 	. 
המחויבות להכשרה,לתהליך ולפעילות עצמה. 

רכישת ציוד, לרבות מגדירי שדה, משקפות וציוד דיגום )רשתות, חליפה יבשה לדיגום שלוליות, וכו׳(. 	. 

שלבי ביצוע

הכנת תכנית עבודה שנתית על-ידי מנהל/ת הפרויקט ו/או איש/אשת המקצוע.. 1

<< ראו נספח מס' 3.

הכשרת הנאמנים - כולל השתתפות בסקרי שדה )מכרסמים, . 2
עופות, זוחלים, החי במים, פרוקי רגליים יבשתיים וכד'(. 

הסדרת פעילותם של הנאמנים. 3

הסדרת ביטוח לנאמנים על-ידי העירייה.	•

יידוע המוקד העירוני על פעילות הנאמנים, לרבות העברת 	•
רשימה שמית שלהם ופרטי הקשר עימם. 

הכנה וחלוקה של תגי זיהוי לנאמנים מטעם העירייה. 	•

הכנה וחלוקה של חולצות עם מיתוג.	•

הקמת קבוצה ייעודית ברשת חברתית.	•

סיורים שוטפים לתרגול והעמקת הידע - לפחות אחת . 4
לחודש הנאמנים ייצאו לסיור שטח עם מנהל/ת הפרויקט 
ו/או איש/אשת המקצוע, במטרה להעמיק את הידע ואת 
יכולת ההבנה והזיהוי של תהליכים בשטח וכן על-מנת 

לתרגל את יכולת זיהוי המינים.

עבודה שוטפת - לפחות אחת לחודש יצאו הנאמנים לסיורים עצמאיים בשטח, כקבוצה או כבודדים. . 5
בסיומו של כל סיור יוכן דו"ח מסכם שישלח למנהל/ת הפרויקט ו/או לאיש/אשת המקצוע. מעבר לדו"חות 
הכתובים, ניתן לעודד את המתנדבים לשלוח בזמן אמת תמונות של בעלי החיים והצמחים שנצפו במהלך 
הסיור, לצורך סיוע בזיהויים ולצורך שיתוף הידע, באמצעות הקבוצה הייעודית ברשת החברתית. בעקבות 
ממצאי הסיור, מנהל/ת הפרויקט ו/או איש/אשת המקצוע י/תגבש הנחיות לגורמים הרלוונטים בעירייה 

)ניקיון ואחזקה, פיקוח, כיבוי אש וכיו"ב(, במידת הצורך. 

פרויקטים מיוחדים - ניתן לשלב את הנאמנים בפרויקטים נוספים העוסקים בטבע העירוני בעיר,  כגון: . 6
העתקת פקעות משטחים מיועדים לבנייה, ליווי עבודות עפר בשטח הסמוך לשמורת טבע עירונית, טיפול 

בגוזל שנפל מהקן, ביצוע סקר או מחקר נקודתי וכיו"ב.
<< ראו נספחים מס' 4 ו-5.

פרסום והוקרה
מטרה: להוקיר ולשבח את פעילותם של הנאמנים ולגבש אותם לקבוצה חברתית, יוזמת, פעילה ומחויבת.

פרסום בעיתונות המקומית ובאתר האינטרנט של העירייה )ובמידת האפשר גם בעיתונות הארצית(.  1. 
<< ראו נספח מס' 6.

הכנה וחלוקה של תעודות הוקרה מאת ראש העיר לנאמני הטבע העירוני. ניתן לחלק לשני חלקים - 2. 
בסיום ההכשרה ניתן להעניק תעודות "נאמן טבע עירוני" ולאחר השלמת תקופה מוגדרת מראש של 

פעילות בשטח או במקרים של הצטיינות, או פעילות משמעותית, ניתן להעניק תעודות הוקרה. 

ארגון יום גיבוש משותף בנושא אקולוגי )לדוגמא שמורת החולה, רמת הנדיב(.3. 

הקמת דף חיצוני של הפרויקט ברשתות החברתיות, הפתוח לציבור.4. 
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טיפים: 
• עם סיום הקורס, חשוב מאוד לבצע 	

תיאום ציפיות ברור ולחלק תחומי 
אחריות בין המשתתפים.

• מאחר שהנאמנים אינם מוסמכים 	
מבחינה חוקית לפעול מול הציבור, 
להתעמת  לא  להנחותם  מומלץ 
ישירות, אלא לעדכן את המוקד 
העירוני כשעולה בעייה מול תושבים 
עד  באירוע  הטיפול  את  וללוות 

לסגירתו. 
• אחת לשנתיים מומלץ לרענן את 	

הכוחות - להציע הכשרה נוספת, 
לעבות את הקבוצה באמצעות גיוס 

נוסף וכד’.
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• הגנה וטיפוח הטבע העירוני )מניעת מטרדים ושמירה על מגוון המינים בעיר(.	
• חיסכון במשאבים תפעוליים.	
• חיזוק הזהות המקומית.	
• הגברת הזיקה והחיבור של התושבים לטבע.	
• עידוד מעורבות קהילתית, לקיחת אחריות על-ידי תושבים ואקטיביזם מקומי.	
• העצמת תושבים )סיפוק הנגזר מעשייה משמעותית(.	
• תשתית לשיתוף תושבים בפרויקטים נוספים.	
• מיתוג חיובי לעירייה וחיזוק מודעות התושבים לפעילות הסביבתית של העירייה. 	
• הזדמנות לחיזוק קשרים עם בעלי עניין )החברה להגנת הטבע, ארגונים סביבתיים, אקדמיה, רשויות סמוכות(.	
• פוטנציאל לפעילות מחקרית עם בתי הספר ומוסדות אקדמיים. 	

• מספר הסיורים המדווחים שנערכו על-ידי הנאמנים )בשנה(.	
• מספר הדיווחים / התראות בשנה שנערכו ע"י הנאמנים )בשנה(.	
• מספר הפרויקטים הנוספים בהם לקחו חלק הנאמנים )בשנה(.	
• מדד המייצג את הפעילות באתר וברשתות החברתיות )לדוגמא מספר דיווחים, מספר המתעניינים בעמוד וכד'(.	
• אחוז הנושרים ביחס למספר הנאמנים הרצוי )בפרק זמן מסוים(. מומלץ לנתח את הסיבות לנשירה ולהטמיע 	

את המסקנות בהמשך הפעילות. 
• היקף הפעילות בקבוצה החברתית הסגורה של הנאמנים.	
• מומלץ להוסיף מדדים נוספים. ניתן להתייעץ עם הנאמנים.	

עלויות הפרויקט כוללות את המרכיבים הבאים: 
• פרסום והפקה	
• הכשרה	
• רכישת ציוד	
• יום גיבוש	
• כוח אדם )ניהול הפרויקט( 	

<< ראו נספח מס׳ 	.

קולות קוראים של המשרד להגנת הסביבה, קק"ל, מפעל הפיס, החברה להגנת הטבע ועוד.

•  מצגת על עיקרי פרויקט "שומרי השמורות" בנתניה - באתר פורום ה-15:	
http://www.forum15.org.il/art_images/files/289/Urban%20Nature%20Trustees.pdf

•  אתר עיריית נתניה - אקולוגיה עירונית:	
http://www.netanya.muni.il/ecologit

•  מדריך לתכנון וניהול תשתיות טבע עירוני, איריס האן ועמיר בלבן, מכון דש"א, 2010:	
http://www.deshe.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/TevaIroniBook_Web.pdf

•  אקולוגיה עירונית - מושגי יסוד, הגדרות ותפיסות שונות בסוגיות ניהול טבע עירוני, מכון דש"א, 	200:	
http://www.deshe.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/UrbanEcology.pdf

• מידע על בתי גידול נדירים )בריכות חורף, חולות, כורכר וחמרה, בתה ושטחים עשבוניים, מעיינות, מלחות( 	
 באתר החברה להגנת הטבע:

http://www.teva.org.il/?CategoryID=1486

הערכת עלויות

4/5 עמוד 

תפוקות צפויות

מדדים כמותיים להצלחה

מקורות מימון אפשריים

דגשים: 
• לחסכון 	 להביא  יכול  הפרויקט 

משמעותי בהוצאות העירייה, בין 
היתר בתחום הפיקוח, וכו'. 

• במידת האפשר, ניתן להחיל את 	
ביטוח המתנדבים העירוני גם על 
נאמני הטבע העירוני, ללא תוספת 
עלות. בפרויקט בנתניה טופל הנושא 
באמצעות מחלקת המתנדבים בעיר. 
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מידע נוסף



נספח 1: תכני ההכשרה בעיריית נתניה
נספח 2: דוגמא לנוסח קריאה לתושבים לקחת חלק בפרויקט ובהכשרה

נספח 3:  דוגמא לתכנית עבודה
נספח 4: דוגמאות של פעילות מיוחדת של הנאמנים בעיריית נתניה

נספח 5:  דוגמא לתוצר של פעילות "נאמני השמורות": יומן מעקב אחר הנץ
נספח 6: דוגמא לפרסום בעיתונות המקומית

נספח 7: דוגמא להערכת עלויות המבוססת על הפרויקט שבוצע בעיריית נתניה
נספח 8: מצגת על עיקרי הפרויקט בנתניה

5 / 5 ד  ו מ ע

נספחים
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הערותנושאמקוםתאריך

היכרותחדר ישיבות26.5.13

מה זה בכלל טבע עירוני? 

4.6.13

16:30-20:00

חדר ישיבות

פארק אגם החורף

מושגי בסיס באקולוגיה

ארגז כלים של אקולוג

נא להביא נעלי הליכה, כובע ומים.

שמורת האירוסים10-11.6.13

- שמורת פולג

דיגום מכרסמים וזוחלים

עם ד”ר בעז שחם

הדיגום יערך בשתי קבוצות. 

שעות ימסרו בנפרד.

נא להביא נעלי הליכה, כובע ומים.

1	.6.13

16:30-20:00

חדר ישיבות

שמורת האירוסים

על כורכר, חולות וחמרה:

רקע, איומים, אתגרים

נא להביא נעלי הליכה, כובע ומים.

25.6.13

16:30-20:00

חדר ישיבות

חורשת הסרג’נטים

יער:

רקע, איומים, אתגרים

נא להביא נעלי הליכה, כובע ומים.

2.	.13

16:30-20:00

חדר ישיבות

פארק אגם החורף

בתי גידול לחים:

רקע, איומים, אתגרים

נא להביא נעלי הליכה, כובע ומים.

9.	.13

16:30-20:00

דיגום וטיבוע ציפוריםשמורת האירוסים

אלי עטר, איתי ברגר

נא להביא נעלי הליכה, כובע ומים.

יום כיף -13.	.19

סיום הקורס

נספח 1: תכני ההכשרה בעיריית נתניה
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המפגש הראשון יתקיים ביום ראשון, י"ז בסיון תשע"ג 26.5.13 בשעה 17:00 
במשרדי מנהל תפעול )רח' וייצמן 22 קומה 6(

2 נספח 

נספח 2: דוגמא לנוסח קריאה לתושבים לקחת חלק בפרויקט ובהכשרה

י נ ו ר י ע ע  ב ט י  נ מ א 2נ 0 1 6 ל  י ר פ א
ו " ע ש ת ן  ס י  נ



נספח 3: דוגמא לתכנית עבודה
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דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינוארשמורת האירוסים
ניטור נושאי
****סקר צמחיה 

**סקר עופות מקייצים
*חצי**סקר עופות חורפים

*סקר זוחלים 
**ניטור יונקים

ממשק סדיר
**עדכון הדלקת טיימר בטיילות

****מינים פולשיםטיונית חולות 
****מינים פולשיםצלקנית 

****מינים פולשים עפ"י מיפוירון (קיקיון, איזדרכת, שיטה מכחילה)
****ממשק מינים פולשים בתי ספר

דילול צמחיה
*חבלול

**תוספת עמודים
****אשפה

**חצי*איסוף זרעים
**שיזרוע

**סיכום שנתי
ניטור חודשי

************אחוז כיסוי צמחיה
************מיני דגל שנצפו (צמחיה)

************מיני בעלי חיים
ניטור עומסי מטיילים

************ממשק נדרש
************מינים פולשים 

ניתן למצוא את נספח 3 המלא באתר פורום ה-15



לאחר בניית הצוות נוצרו מעגלי השפעה בלתי מתוכננים נוספים, להלן מספר דוגמאות:

"נאמן" המתנדב גם בכפר עידוד, שהינו מעון לבגירים בעלי בעיות הסתגלות, עובד עם צוות מהמעון לצורך עקירת מינים . 1
פולשים בשלולית החורף.

"נאמן" שהוא איש GIS במקצועו, בנה אפליקציה לצורך תיעוד מגוון ביולוגי ומפגעים בשמורות. אותו נאמן עובד היום עם . 2
העירייה לפיתוח אתר שיהווה מאגר מינים לשימוש בתי הספר בעיר.

"נאמנה" לקחה על עצמה את ניהול סקרי הדו חיים בשלוליות. לאחר תקופת הכשרה קצרה קבלה ציוד והחלה מנטרת את . 3
השלוליות בקביעות עם ילדיה ויצרה מסד נתונים אמין לשימוש האקולוגית. 

"נאמנה" לקחה על עצמה את ניהול אתר הפייסבוק של הקבוצה. דרך האתר פונים תושבים בשאלות הקשורות לטבע ולמגוון . 4
ביולוגי. היא דואגת לעדכן את האתר בתוכן הקשור לשמורות הטבע העירוניות.

"נאמנה" הבחינה בקינון חדש באחת השמורות, בזכותה התגלה קינון של נץ מצוי , דורס שאינו מקנן בערים בדרך כלל, כמו כן . 5
גילתה גם קינון של ינשוף. היא חברה לצפר הסוקר את העופות בנתניה, ובהדרכתו ניהלה יומן מעקב מצולם אחרי הקינונים. 
התוצאות פורסמו באתר העירייה ובפייסבוק של הנאמנים. בעקבות מחקרה נבדקה תכולת הצנפות )הפרשות( של הינשופים 

והתגלה שהם מספקים הדברה ביולוגית יעילה מאוד של חולדות ועכברים שהיוו 5%	 ממזונם.

שלוש נאמנות סייעו בליווי קבלנים בשטח: קבלן שילוט, קבלן שאחראי לתליית תיבות עטלפים, קבלן שחפר את שלולית . 6
החורף באחת השמורות.

ביום העצמאות ובל"ג בעומר התפרסו הנאמנים בשמורות וערכו הסברה לציבור בנושא איסור הדלקת האש בשמורות הטבע. . 	
במידת הצורך הם אף דיווחו לפיקוח העירוני. 

"נאמנה" לקחה על עצמה מחקר משותף עם הגן הבוטני באוניברסיטת תל אביב, לבדיקה של אחוז הלחות האופטימלי בצמח . 	
הרומוליאה הזעירה הנדיר. במסגרת המחקר נשתלו 50,000 פקעות בחלקות מעקב בסמוך לשלולית החורף, ובוצע מעקב 

עונתי אחרי קצב הצמיחה. 

"נאמן" פגש את אנשי המועצה קרני שומרון וסיפר על עבודות הנאמנים. במכתב התודה שהתקבל סיפר ראש המועצה . 9
שהסיור והפגישה איתו היוו עבורם "מקור להשראה" ליצירת פרויקטים דומים.

נספח 4: דוגמאות של פעילות מיוחדת של הנאמנים בעיריית נתניה
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נספח 5: דוגמה לתוצר של פעילות "נאמני השמורות": יומן מעקב אחר הנץ 
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נספח 6: דוגמא לפרסום בעיתונות המקומית
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הערותעלות בש”חפירוטנושא

פרסום מודעות לגיוס מתנדבים פרסום והפקה
בעיתונות המקומית.

פרסומים בעיתונות מקומית.5,000

עלויות הכנת הקורס: הכנת הכשרה
סיליבוס, בניית מצגות ועזרי 

 המחשה.
עלויות ביצוע הקורס:  כ”א 

הכולל את מדריך הקורס 
)אקולוגית( והסוקרים.

הסכום כולל את עלות העסקתה של 20,000
אקולוגית חיצונית לצורך ניהול וליווי 
מקצועי של הפרויקט, אך אינו כולל 

את שעות העבודה של מנהלת מחלקת 
חינוך סביבתי, המשתייכת למצבת 

כוח האדם של העירייה, הלוקחת חלק 
בתפעול וניהול הפרויקט.**

מגדירים, חומר מקצועי, רכישת ציוד
משקפות, מגפיים, חליפות, 

רשתות וכיו"ב. 

תגים וחולצות  

 15,000 

2,000

עלות יום 
גיבוש לימודי

הסעה, כיבוד, כניסה לאתרים, 
מדריכים.

במסגרת הפרויקט בנתניה התקיימו 000,	
עד כה שני ימי גיבוש -  ב-2014 בעמק 

החולה וב-2015 בנחל הבשור.

ביטוח 
הנאמנים

הביטוח כלול במסגרת הביטוח הכולל 0
של מחלקת ההתנדבות בעיר.

בלתי צפוי 
מראש

תחזוקת בלאי, תוספת מתנדב 
וכדומה.

שוריין תקציב.2,000

ניהול אתר 
הטבע 

ותחזוקת 
הצוות

שעות עבודה של איש 
מקצוע- ליווי סיורים שוטפים 

לחיזוק הידע ויכולת הזיהוי של 
המתנדבים, מתן מענה שוטף 

למפגעים שאותרו בשטח, 
וניטור הניהול והתחזוקה של 

שטחי הטבע העירוני.

משתנה בהתאם לסוג 
הפעילות  והיקף השטחים.

רצוי לייעד כ-40 שעות  
אקולוג בשנה, לצורך 
תחזוקה וזיהוי בשטח.

נספח 7: דוגמא להערכת עלויות המבוססת על הפרויקט שבוצע בעיריית נתניה*

* הטבלה מבוססת על הפרויקט שבוצע בעיריית נתניה. עלות הפעילות הספציפית משתנה בהתאם לסוג הפעילות ולמקורות 
המימון האפשריים )חלק מהפעולות נכללות במסגרת קולות קוראים( ולכן עלויות אלה אינן כלולות בטבלה זו. מנהלת מחלקת 

החינוך ביחידה הסביבתית בנתניה העריכה את העלות החד פעמית של הקמת הפרויקט בהיקף של כ-45,000 ₪. 

 ** עלות העסקת אקולוג/ית המשמש כיועץ/ת חיצוני/ת לעירייה נעה בין 150-300 ₪ לשעה, לא כולל מע"מ, בהתאם להיקף 
השעות הכולל המבוקש / היקף המשרה )יתרון לגודל(, ובהתאם לכישוריו/כישוריה ולניסיונו. 
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נספח 8: מצגת על עיקרי הפרויקט בנתניה
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ניתן למצוא את נספח 	 המלא באתר פורום ה-15.


