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הדיון: עיקרי

 ואתרי במפעלי קק״ל של החיצונית הביקורת ועדת לחברי מקצועי/לימודי סיור התקיים ,10.9.20 ביום
.צפון במרחב קק״ל

 מחלקת מנהל אייזנבנד, אביב מר מפי מקיפה הדרכה שמעו הוועדה חברי רכוב, שהיה הסיור, לאורך
 השנים בעשרים ביעור הדינמיקה על כללית סקירה נתן אשר הייעור, באגף מקצועי, ופיתוח יערנות

 כן כמו ומקומי. טבעי חורש מיני של נרחבת לנטיעה מחטניים של מאסיבית מנטיעה המעבר האחרונות.
 מול הפתוחים והשטחים היער שטחי על שמירה :לרבות הארגון בפני כיום העומדים האתגרים על עמד

 טיפוסי של ופיתוח מחקר באזורנו, האקלים ושינויי המדבור עם התמודדות והתשתיות, הבינוי לחצי
 לצמצום מרעה של שילוב חיץ קווי הקמת : השריפות סכנת על גם כמו ומזיקים. ליובש עמידים עצים
פולשים. מינים עם ההתמודדות את סקר וכן ועוד בשטח הבעירה חומר

 אבי מר הוביל במקום הסיור את הגליל, בנוף למצוינות, קק״ל בבית התקיימה בסיור ראשונה תחנה
 העיר, במרכז הממוקם למבנה נכחו הוועדה חברי הארץ. ברחבי למצוינות קק״ל בתי פרויקטור מוסן,
 הבית מיוחדת. לאוכלוסייה והונגשו שופצו קומותיו שלוש חודשים. 8 בתוך פיזית מהפכה עבר אשר
 העירייה את עודד ובכך היא אף פותחה לבית סמוכה חורשה קק״ל. של מיתוג בתוך אחת בשפה עוצב

האזור. בכל נרחבת עירונית התחדשות לקדם
 להעצמה קק״ל מובילה דרכו 2040 ישראל מחזון כחלק ,2018 ב המדינה נשיא במעמד נחנך הבית

 היו״ר בראשות הדירקטוריון שהחליט כפי פורמלי הבלתי בתחום מיקוד ,תוך בישראל פערים וצמצום
עטר. דני

 עטר מר ,קק״ל יו״ר עם נפגשו החינוך בנושא קק״ל ממפעל הוועדה חברי והתרשמות בבית סיור לאחר
 הקדנציה ,מתחילת הדירקטוריון עם שהוביל הפרויקט מאחורי העומד הרציונאל את בפניהם שפרס

 הנהנים נוער בני במאות ,מדובר למציאות שהפך חזון על מדובר כאמור, בסוגיה. הדירקטוריון והחלטת
 פעולה בשיתוף קטנות בקבוצות המורים מיטב עם הבית, להם שמציע מתקדמים טכנולוגיים מתכנים

 האנושי ההון את יפתחו ובכך חיים כישורי ופיתוח להעצמה מטרה מתוך 8200 בוגרי עמותת עם
 העולם יהדות תרומת על היו״ר עמד עוד .10 מתוך שהוקם הראשון הוא זה בית ובנגב. בגליל המקומי

 בני של הלימודיים בהישגים שיפור על המצביעה הגליל נוף עיריית עם פעולה ובשיתוף זה פרויקט עבור
הנוער.

הוועדה יו״ר מודריק, עודד
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 כך על התלמידים בהשיגי השיפור משמעות את לדעת וביקשו רלוונטיות שאלות שאלו הוועדה חברי
 של הנוער בקרב ניכר לשיפור שהביאו באחוזים זאת וקבע חצירא אבו שמעון מר הבית מנהל השיב
העיר.

 המבקר בדוח דנו ,17.5.20 ביום בישיבתם הוועדה חברי כאמור, יונה, בהר התקיימה בסיור שניה תחנה
 בהקשר קק״ל יערות דילול סוגית נידונה שם קק״ל, לנהלי בתאם במפ״ק המרחבים ניהול בסוגית,
 החברים ביקשו זאת לאור בתקציבים, חוסר קיים כי ובכך האקלים לשינויי וההיערכות לשרפות

זה. בנושא בסיור להתמקד
 בונה, עמרי מר הצפון מרחב מנהל עם מקצועי שיח התקיים לאחריו יונה בהר קצר סיור נערך לפיכך,

 מחלקת מנהל פורת ויהל הראל, רועי מר נצרת בגוש היערן עצמון, גיל מר תחתון גליל אזור מנהל
 זו סקירה שמעו הוועדה חברי קיימא. בר ופיתוח ביערות הטיפול סוגית על הייעור באגף אקולוגיה

 חדש עבודה נוהל הועדה לחברי הוצג כן כמו השרפות. מול אל הייעור בתחום רלוונטיות שאלות ושאלו
 היערות. בכל זה בתחום משמעותי מהלך מובילה קק״ל בו והאופן )אירוסים( מוגנים טבע ערכי עם ביער
 הקיים והמחסור למשאבים בנוגע במקום שנכחו העובדים עם משותף שיח קיימו הוועדה חברי

במשאבים.

 פתיחת בתחום קק״ל של לעשייה נחשפו הוועדה חברי טורען- הר בתצפית התקיימה שלישית תחנה
 לפתח והכוונה טורען יער של האופניים וסינגל הנוף דרך בפיתוח ביטוי לידי שבאו כמו לציבור היערות

 כמו נוג׳ידאת. ובועיינה טורען המקומיות והמועצות תחתון גליל האזורית המועצה עם משותף פארק
 תורת הטמעת של עומק תהליך על הייעור אגף מנהל אוסטרובסקי, גלעד מאת סקירה התקבלה כן,

 שבע ובתוך ארצי מהלך להוביל הייעור אגף בכוונת מטרה", מוכוון יער "ניהול שבמרכזה היער ניהול
 טבע ערכי מאש, חייץ אזורי קהל, )קליטת היער מטרות יוגדרו שבו באופן היערות כל יתוכננו שנים

 הנשקף קשת בית יער בנוסף, היער. וממשק לטיפול שנתית רב תכנית ותוכן ועוד( קהילתי יער ומורשת,
 ומשמעותי גדול יערני מרחב יצרה לציבור הגדולה הקשת יערות הנגשת כיצד מצוינת דוגמא הוא מדרום

עירונית. וזחילה פיתוח מפני הזו הירוקה הראה בשמירת וסייע כולה הארץ ותושבי נצרת העיר עבור

 ברביד המטעים ענף ומרכז הביצוע יחידת מנהל כהן איציק עם מפגש רביד- בקיבוץ רביעית- תחנת
 קטן בקיבוץ מדובר בקיבוץ. המטעים ענף הרחבת לשם קק״ל שביצעה קרקע הכשרת על שהסבירו

 הפעילות נוספות. משפחות לקליטת בסיס ומהווה חשובה הייצור אמצעי של הגדלה כל שעבורו וצעיר
 מפרוייקט כחלק הגולן ברמת האחרונות בשנים מתקיימת קק״ל ע״י קרקעות הכשרת של ביותר הרבה
 בר-און מאגר :מים מאגרי שני גם מפותחים זו במסגרת הגולן. ביישובי הנחלות מספר להגדלת לאומי
קק״ל. שמובילה זה מפרויקט מאוד התרשמו הוועדה חברי שבפיתוח. חושן ומאגר הסתיים שכבר

 ,נחנך באגמון המבקרים מרכז נעים. אפי מר החולה, אזור מנהל עם מפגש החולה אגמון אחרונה- תחנה
 בונה עמרי מפי שמעו בהמשך הרפר. סטיבן 22 ה קנדה ממשלת ראש שם על המרכז . 2019 בנובמבר

 בישראל הגדול הצפרות לאתר הנחשב החולה אגמון פיתוח על ימינו, ועד 90ה- מקיפה\משנות סקירה
 כלכלית ודחיפה סביבתי לפיתוח שהביא שינוי, מחולל דגל פרויקט על מדובר בעולם. מהמוכרים ואחד

 בו. המבקרים חווית את מעצים אשר מתקדם טכנולוגי ציוד מחזיק המבקרים מרכז הגליל. לתושבי
זו. מבורכת מעשייה מאוד והתרשמו במרכז סיור קיימו הוועדה חברי

 מול אל המצב האגמון, של היסטוריה על הדרכה בתוך האגמון בשטחי רכוב סיור נערך לסיום
ועוד. הנדידה עונת המבקרים, כמות , החקלאים

 בסל הראשונה הסנונית יהיה זה סיור כי וביקשו הלימודי מהסיור מאוד התרשמו הוועדה חברי
עבורם. הסיורים
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