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)2015בנובמבר  19(ו "תשע, כסלו' ז– דיווח לאסיפה הכללית 



ל "הסדרת מערכת היחסים בין קק

לממשלהלממשלה



  )האוצר משרד( לממשלה ל"קק בין ,קשים דעות חילוקי בתום

  וממשלת ל"קק דירקטוריון ,שנים עשרות שנמשכו הפרות בשל

 ל"קק בין היסטורי הסכם על 15.11.18 ,אתמול חתמו ישראל

  .למדינה

שתמשיך לפעול על  , ל"במסגרת אמנה זו עוגנה עצמאותה של קק

יעדיה ומטרותיה, פי מדיניותה



לל""הפעילות הכלכלית של קקהפעילות הכלכלית של קק

כתוצאה מתהליכי הבראה והתייעלות שהחלו  כתוצאה מתהליכי הבראה והתייעלות שהחלו  

דרכי דרכי , , שונו סדרי העדיפויותשונו סדרי העדיפויות  20072007בשנת בשנת 

ל  ל  ""הפיקוח על עסקאות מקרקעי קקהפיקוח על עסקאות מקרקעי קק, , הניהולהניהול

ועודועוד, , יי""מרממרמ ועודועוד, , יי""מרממרמ

    

לל""נכון להיום בקופת קקנכון להיום בקופת קק

  ₪ ₪ מיליארד מיליארד   4.54.5  - - ככ  



הגברת השקיפות וחיזוק מוסדות הגברת השקיפות וחיזוק מוסדות 

הביקורתהביקורת

  ועדתועדת  יי""עע  שנוהלשנוהל  במכרזבמכרז  שנבחרהשנבחרה  פניםפנים  מבקרתמבקרת  מונתהמונתה  20082008  בשנתבשנת��

    הפנימייםהפנימיים  המבקריםהמבקרים  לשכתלשכת  ובשיתוףובשיתוף  הדירקטוריוניתהדירקטוריונית  הביקורתהביקורת        

הלאומייםהלאומיים  המוסדותהמוסדות  מבקרמבקר  ��

  דירקטוריוניתדירקטוריונית  ביקורתביקורת  ועדתועדת  ��  דירקטוריוניתדירקטוריונית  ביקורתביקורת  ועדתועדת  ��

עע""הצהצ  ביקורתביקורת  וועדתוועדת  ��

  חיצוניתחיצונית  ביקורתביקורת  ועדתועדת  מונתהמונתה  צצ""כחלכחל  לל""קקקק  שלשל  רישומהרישומה  עםעם  ��

מחוזימחוזי  שופטשופט  בראשותבראשות        

ההקדשותההקדשות  רשםרשם  ��

  החלטתהחלטת  פפ""עע  ,,המדינההמדינה  מבקרמבקר  יי""עע  מבוקריםמבוקרים  תחומיםתחומים  מספרמספר  ��

    הדירקטוריוןהדירקטוריון        



הגברת השקיפות וחיזוק מוסדות הגברת השקיפות וחיזוק מוסדות 

הביקורתהביקורת

לל""קקקק  שלשל  האינטרנטהאינטרנט  באתרבאתר  מפורסמיםמפורסמים  הכספייםהכספיים  חותחות""והדווהדו  המאזןהמאזן  ��

המכרזיםהמכרזים  חובתחובת  חוקחוק  בסיסבסיס  עלעל  מודרנימודרני  התקשרויותהתקשרויות  נוהלנוהל  עודכןעודכן  ��

  קולותקולות  ,,משותפיםמשותפים  מיזמיםמיזמים  ,,אדםאדם  כוחכוח  מכרזימכרזי  ,,לל""קקקק  מכרזימכרזי  ��

      באתרבאתר  מפורסמיםמפורסמים  ––ועודועוד  ממכרזממכרז  פטורפטור  עלעל  הודעותהודעות  ,,קוראיםקוראים        

הענייןהעניין  לפילפי  בעיתונותבעיתונות  וכןוכן  לל""קקקק  שלשל  האינטרנטהאינטרנט         הענייןהעניין  לפילפי  בעיתונותבעיתונות  וכןוכן  לל""קקקק  שלשל  האינטרנטהאינטרנט        

  מבקרמבקר  דוחותדוחות  אתאת  לפרסםלפרסם  אישוראישור  נתנהנתנה  לל""קקקק  20142014  משנתמשנת  החלהחל  ��

עע""הצהצ  שלשל  האינטרנטהאינטרנט  באתרבאתר  לל""קקקק  עלעל  הלאומייםהלאומיים  המוסדותהמוסדות        

  55- - בב  לל""קקקק  שביצעהשביצעה  הפרויקטיםהפרויקטים  כלכל  שלשל  פרסוםפרסום  אישרהאישרה  ההנהלהההנהלה  ��

    שלשל  השקיפותהשקיפות  ועדתועדת  רר""יויו  עםעם  פגישהפגישה  בעקבותבעקבות((  האחרונותהאחרונות  השניםהשנים        

))הכנסתהכנסת        

    עקרוןעקרון  בסיסבסיס  עלעל  חדשחדש  פרויקטיםפרויקטים  נוהלנוהל  גיבושגיבוש  בענייןבעניין  המטההמטה  עבודתעבודת  ��

      הערותהערות  למרביתלמרבית  מענהמענה  ומספקתומספקת  סיוםסיום  לקראתלקראת  נמצאתנמצאת  הקוראהקורא  הקולהקול        

הביקורתהביקורת  חח""דודו  בטיוטתבטיוטת  המדינההמדינה  מבקרמבקר        



מבנה ארגוני חדשמבנה ארגוני חדש

:ל"קק של החדשים לצרכיה הארגוני המבנה התאמת

  והכשרה גיוס ,המקצועי המטה חיזוק ,מרצון פרישה תהליך בוצע

 פרויקט( ל"בקק יערנים של חדש דור ,מקצועיים מנהלים של פרויקט( ל"בקק יערנים של חדש דור ,מקצועיים מנהלים של

 ")העתיד יערני"

בפניה העומדים ולאתגרים צ"כחל להגדרתה ל"קק של התאמתה



חטיבת כספים וכלכלה

אישור דוחות כספיים על ידי הדירקטוריון עד חודש יוני בשנה העוקבת •

ל"פרסום הדוחות הכספיים באתר האינטרנט של קק •

ביצוע מאזן חצי שנתי •

הצגת דוחות ביצוע רבעוניים בפני הדירקטוריון •

העברת מחלקת השכר מחטיבת משאבי אנוש לחטיבת כספים וכלכלה •

הקמת מחלקת גבייה -טיפול בגביית חובות • הקמת מחלקת גבייה -טיפול בגביית חובות •

ל לחטיבת כספים וכלכלה"הכפפת חשבי היחידות בקק •

העמקת הבקרה בתהליכי התשלום הכספיים •

ביטול שימוש בשקים •

אשר  , על בסיס מדיניות שמרנית ורמת סיכון נמוכה, ניהול תיק השקעות •

השיג תשואה גבוהה יחסית לתיקים דומים    

הפחתות משמעותיות בדמי הניהול של בתי ההשקעות ובשיעור העמלות   •

ובריביות הבנקים   

הקדמת אישור התקציב השוטף לפני תחילתה   •

אישור תקציב הוני •



התמודדות מול הניסיונות לקעקע את  התמודדות מול הניסיונות לקעקע את  

,  ,  ל בתקשורתל בתקשורת""הלגיטימציה של קקהלגיטימציה של קק

ברמה הלאומית והבינלאומיתברמה הלאומית והבינלאומיתברמה הלאומית והבינלאומיתברמה הלאומית והבינלאומית



......כך התחילוכך התחילו





) אזור יער השגרירים(עם תחילת הנטיעות בנגב , 2010החל משנת 

ל ברחבי העולם והפגנות גם מול "לגיטימציה נגד קק-החל מסע דה

ל בארץ  "משרדי קק



2012עיתון הארץ פברואר 



בית המשפט העליון בשבתו  2014ביוני 

את  דחהכבית משפט לערעורים אזרחיים 

טענת המערערים  





,   על מנת להזים שמועות וניסיונות לבטל את הפטור ממס לגיוס תרומות באירופה

הוזמנו חברי הפרלמנט האירופי לסיורים מקצועיים כדי להתרשם מהפעילות  

ל מקרוב"האמתית של קק



החטיבה לגיוס משאבים

2015-2006סך הכול הכנסות בין השנים 

₪ מיליארד  1.3 - כ 

2015באוקטובר  31 -הכנסות נכון ל

1,230פרויקטים 1,230פרויקטים

4,497יערות וחורשות

212)צוק איתן( מיגוניות

647משלחות מכל רחבי העולם

6,279טקסים וביקורים

37,447הוקרה לתורמיםשלטי 

מרחבי העולם מדינות ומנהיגיםאירוח ראשי 

300)ראשי ממשלות ונשיאים 74מתוכם (

34,928הזהבהרשמות בספרי 



פרויקטים וכנסים בינלאומייםפרויקטים וכנסים בינלאומיים, , עשור של אירועיםעשור של אירועים

החטיבה לגיוס משאבים

;ל מהעולם"כנסי ראשי קק 5

;כנסי שיווק עולמי 5

;כנסי מנהיגות אירופאית 3 ;כנסי מנהיגות אירופאית 3

;משלחת העיתונאים  מאיטליה, מדיה-אקו, H20ועידת , אקספומשלחת , משלחת הסולידריות

;ם"פ עם האו"סמינרים ואירועים בשת, כנסים 12

;ל"יעוץ ושיתוף פעולה בינ/פרויקטים בינלאומיים 100מעל 

ראשי , אוניברסיטאות, European Commission, האיחוד האירופאי, ם"יצירה וחיזוק קשרים עם האו

;שרים וראשי ממשלה ברחבי העולם, ערים

בשני פורמים של  אקרדטציהFAOם "ל משמשת כנציגת מדינת ישראל בפורום הייעור של האו"קק

; UNFCCC ,UNCCD: ם"האו

.ם"ל שפורסמו בספר של האו"מאמרים של קק



ל בעולם"ידידי קק–ביקורי ראשי מדינות ומנהיגים  300

נטעה עץ זית בהרי ירושלים מולדובהשרת החוץ של 

סגנית ראש הממשלה ושרת החוץ של  , גרמן- נטליה סנגור' הגב

מים של  "בחלקת האח 2014ביוני  26- נטעה עץ ב, מולדובה

החטיבה לגיוס משאבים

נטע עץ זית בחורשת האומות בירושלים סרביהראש ממשלת 

נטע את העץ כאות ' יץ'ווצראש הממשלה האורח אלכסנדר 

 .לידידות בין ישראל לסרביה

מים של  "בחלקת האח 2014ביוני  26- נטעה עץ ב, מולדובה

ל"קק



משלחותמשלחות  647647

החטיבה לגיוס משאבים

משלחת נשות הדסהמשלחת נשות הדסה

למבצע למבצע   2222  --נטיעות עצים בפארק נחל באר שבע ביום הנטיעות עצים בפארק נחל באר שבע ביום ה

כביטוי לסולידאריות עם ישראלכביטוי לסולידאריות עם ישראל" " צוק איתןצוק איתן""

ל ל ""גיוס ידידים נוצרים למען קקגיוס ידידים נוצרים למען קק
נוצרים תומכי ישראל  נטעו עצים בגליל

צוק  צוק  ""תמיכה בדרום בזמן מבצע תמיכה בדרום בזמן מבצע ב בביקורב בביקור""ארהארה  JNFJNFל ל ""משלחת מקקמשלחת מקק

 JNF JNFמנהיגותמנהיגות  5050  --ככ. . במשחקייה הממוגנת הגדולה בעולםבמשחקייה הממוגנת הגדולה בעולם" " איתןאיתן

ימים בדרוםימים בדרום  66ב סיירו במשך ב סיירו במשך ""ארהארה

משלחת מצרפת ובלגיהמשלחת מצרפת ובלגיה

אזרחים מבלגיה וצרפת  אזרחים מבלגיה וצרפת    5050ל ובה מעל ל ובה מעל ""משלחת קקמשלחת קק

ביקרה בעוטף עזה והתרשמה מהחיים תחת אש  ביקרה בעוטף עזה והתרשמה מהחיים תחת אש  

ל ליישובי האזורל ליישובי האזור""ומהסיוע של קקומהסיוע של קק



ל ככלי ראשון במעלה להגדלת ההכנסות מתרומות"חשיפת מפעלי קק

החטיבה לגיוס משאבים

משלחת רופאים למען ישראל הגיעה לביקור בארץ  

ב"ל ארה"ביוזמת קק

מפגשים עם אנשי  , הביקור בן השבוע כלל סיורים

מקצוע בתחום הרפואה והיכרות עם פרויקטים 

ב"ל ארה"שהוקמו בתרומת קק

 “באנו להזדהות ולעזור: "משלחת צעירים מטורונטו

חברי המשלחת התנדבו במשך ארבעה ימים   15

וצברו חוויות מרגשות, ירושלים ובגוש עציון, בשדרות

ל בקנדה בני משפחת ויקר בישראל"ביקור ידידי קק

במהלך הביקור סיירו בני המשפחה בפרויקטים חדשים  

במגידו ובעמק חפר: המוקמים בתמיכתם



הסדרת סיום הטיפול בנכסים של  נספי  הסדרת סיום הטיפול בנכסים של  נספי  

השואה והעברה לחברה להשבה את כל השואה והעברה לחברה להשבה את כל 

הרכוש והכסף שהיה אמור להישמר הרכוש והכסף שהיה אמור להישמר הרכוש והכסף שהיה אמור להישמר הרכוש והכסף שהיה אמור להישמר 

חח""בנאמנות בשווי מאות מיליוני שבנאמנות בשווי מאות מיליוני ש



ל פועלת למען ניצולי השואה ל פועלת למען ניצולי השואה ""קקקק

אתר ההנצחה לאנה פרנק ביער הקדושים  
)תרומת הולנד(

דוגמא לשיתוף פעולה עם מדינות העולם בנושא מורשת 

אנה פרנק וסיורים לניצולי שואה–הגבורה בשואה 

ל  "אחד מביקורי ניצולי השואה באתרי קק

בדרום



חיזוק קשרי החוץ וסיוע למדינות חיזוק קשרי החוץ וסיוע למדינות 

מפותחות ומתפתחות מפותחות ומתפתחות 

סיוע חקלאי ברואנדה ובאתיופיה



בקניה" תלמים במדבר"מיזם 



.בוש התוא ףיסוהל ןכמ רחאלו הנומתה תא קוחמל ךילע היהיש ןכתיי ,עיפומ ןיידע םודאהx -ה ןמיס םא .ץבוקה תא בוש חתפ ןכמ רחאלו בשחמה תא שדחמ לעפה .המוגפ הנומתהש וא ,הנומתה תחיתפל ןורכיז יד בשחמב ןיאש ןכתיי .הנומתה תא גיצהל תורשפא ןיא

סיוע להודו בהדברת  סיוע להודו בהדברת  

מזיק שפגע בעצי  מזיק שפגע בעצי  

האיקליפטוס בעולםהאיקליפטוס בעולם

  אפריקהאפריקה  סיוע לדרוםסיוע לדרום



ל  ל  ""הכרה בינלאומית חדשה בהישגי קקהכרה בינלאומית חדשה בהישגי קק

פ עם ארגונים המסונפים לאומות  פ עם ארגונים המסונפים לאומות  ""ושתושת

המאוחדותהמאוחדות

  רחבי מכל מובילים ירוקים ארגונים עם הדוקים פעולה שיתופי ל"לקק

:לרבות ,תבל

)FAO( ם"האו של העולמי והחקלאות המזון ארגון �

)UNCCD( במדבור למאבק העולמית הוועידה �

)UNFCCC( אקלים לשינוי הבינלאומית הוועידה �

)USFS( האמריקאי היעור שירות �

)CFFPD( ולפיתוח לשלום הסינית הקרן �

..ועוד  )EPC( למדיניות האירופי המרכז �



ל בתחום הייעור המדברי זוכה להכרה והוקרה  "הידע והניסיון העשיר של קק

משלחות מכל העולם באות לישראל–בינלאומיים 



 האיחוד של משימה קבוצת ביקור

  מדיניות קובעי -EPC-ה מטעם האירופי

לית  "מזכ, מוניק ברבוט' ביקורה של גבהמים בתחום

ם"אמנת המדבור של האו

פ  פ  ""ל ושתל ושת""הכרה בינלאומית חדשה בהישגי קקהכרה בינלאומית חדשה בהישגי קק

עם ארגונים המסונפים לאומות המאוחדותעם ארגונים המסונפים לאומות המאוחדות

 החוץ בועדת עגול בשולחן ל"קק נציגות השתתפות

האירופי האיחוד פרלמנט של



הידוק הקשר עם יהודי התפוצות ושינוי התפיסה הידוק הקשר עם יהודי התפוצות ושינוי התפיסה 

ל זה לא רק נטיעת עציםל זה לא רק נטיעת עצים""שקקשקק

כנס להגברת ההזדהות עם ישראל בצרפת



פיתוח מנהיגות יהודית ציונית  פיתוח מנהיגות יהודית ציונית  

בישראל ובעולםבישראל ובעולם

;ל"קק ערכי פי על בישראל החינוכית הפעילות הרחבת �

;ל"בחו ציוני –יהודי חינוך הגברת �

  ;ל"קק בלשכות ההמשך דור טיפוח �  ;ל"קק בלשכות ההמשך דור טיפוח �

;סביבתית ולאחריות ירוקה למנהיגות ספר בבתי חינוך �

.המיעוטים בני בקרב והסברה חינוך �



המים והקרקע הופכת , ל בתחום הייעור"פעילותה של קק

אותה לגוף הירוק הגדול במדינה התורם לאיכות הסביבה 

.בישראל

סדר יום ירוק

לציבור נגישים יערות•

  ,ירוחם ,דימונה ,שבע באר ,אילת ,שאן בית ,העמק מגדל( שינוי מחוללי עירוניים פארקים•

)אופקים

מוגבלויות עם לאנשים ובפארקים ביערות חניונים להתאמת פעילות•

הפתוחים והשטחים הירוקות הריאות שמירת• הפתוחים והשטחים הירוקות הריאות שמירת•

היער ושומרי קהילתיים יערות פיתוח על דגש שימת•

ותיקים חניונים ושדרוג חדשים חניונים הכשרת•

ל"קק בהובלת הכנסת עם גם הבינלאומי הניקיון יום קביעת•

הטבע אל הציבור את לקרב מנת על הפתוחים ובשטחים ביערות נוף ודרכי  מצפורים הכשרת•

וביערות הפתוחים בשטחים מסלולים ומאות מ"ק 1,300  - אופניים מסלולי•

ארכיאולוגיים ממצאים ושימור מורשת אתרי פיתוח•

  ברחבי ופארקים חורשות וחידוש שיקום וכן חדשים יערות של דונמים אלפי מאות נטיעת•

הארץ

...ועוד ועוד ירוקים ושטחים שריפות בכיבוי ראשוני למענה והצלה לכיבוי סיוע•



המשך -סדר יום ירוק •

שינוי בתפיסה היערנית– ) 2012( כתיבה ופרסום תורת ניהול יער בישראל •

   

:  מטרת העל של היערות בישראל •

הספקת מגוון רחב של שירותים אקולוגיים לרווחת תושבי מדינת ישראלהספקת מגוון רחב של שירותים אקולוגיים לרווחת תושבי מדינת ישראל•

: מטרות משנה•

הגנה והשבה לטבע של עצי ארץ  , תמיכה במגוון הביולוגי הייחודי לישראל•

שרותי נופש ובילוי בחיק , שיקום אקולוגי של בתי גידול פגועים, ישראל

ועוד,)קיבוע פחמן(שרותי תמיכה ובקרה , הטבע

אפס אובדן שטחי "אימוץ מדיניות של –) 2013(ל "אישור דירקטוריון קק•

" יער



תרומות יהודי העולם לפרויקטי תרומות יהודי העולם לפרויקטי 

מים וייעור מים וייעור , , אקולוגיהאקולוגיה

מים   , אקולוגיה

וייעור

אילתאילת

אילתאילת



,  ב"ל ארה"ל וללשכות קק"פארק נחל באר שבע פרויקט מטרופוליני משותף לקק

צרפת ואוסטרליה, גרמניה, קנדה

דונם   5,000-משתרע על כ 

פרויקטים מחוללי מפנה פרויקטים מחוללי מפנה 



דונם במבואות הצפוניים של צפת 580-משתרע על כ  -פארק עמק התכלת בצפת 

פרויקטים מחוללי מפנה פרויקטים מחוללי מפנה 

ל קנדה"תרומת קק



,  דונם 35משתרע על פני –פארק רבין במגדל העמק 

הפך מאתר פסולת לפארק קהילתי ביער מגדל העמק  

פרויקטים מחוללי מפנה פרויקטים מחוללי מפנה 

ב"ל ארה"תרומת קק



ל נאבקת על הירוק ל נאבקת על הירוק ""קקקק
תכנית ספדיתכנית ספדי    יער רמות   יער רמות               נפתוחנפתוחמי מי   

התנגדות לקידוחי פצלי השמן בעדולם התנגדות לקידוחי פצלי השמן בעדולם     

ל התנגדה להפקת נפט מפצלי השמן מחבל עדולם וכתוצאה  "קק•

מכך  קידוחי הניסיון הופסקו  

ספדי מערב, רמות, נפתוחמאבק בלתי מתפשר על הבניה במי •

התנגדות לסלילת אוטוסטראדות בצפון•

על רקע העיר ירושלים נפתוחמצפה  המאבק לשמירת הרי ירושלים ונגד תכניות בנייה חדשות  

התנגדות לסלילת אוטוסטראדות בצפון•

הנוף הפסטורלי של פארק עדולם



בצפוןבצפון" " הירוק לעינייםהירוק לעיניים""החזרת החזרת 

לאחר מלחמת לבנון השנייה והתמודדות לאחר מלחמת לבנון השנייה והתמודדות 

ההצתות ביערותההצתות ביערות" " טרורטרור""עם עם 

:שיקום יער שנשרף במלחמת לבנון השנייה

יער שנשרף בעיקר  דונם  12,000-כבוצע שיקום של .  ₪ מיליון  25: עלות השיקום

מחצית מהשיקום בוצעה באמצעות נטיעה מלאה והשאר  . ביערות בירייה והרי נפתלי

.מתנדבים והציבור הרחב, ל בעולם"השיקום בוצע בסיוע ידידי קק. י חידוש טבע"ע .מתנדבים והציבור הרחב, ל בעולם"השיקום בוצע בסיוע ידידי קק. י חידוש טבע"ע

.שנים 4-כפעילות השיקום ארכה 

חורשת טוביה אשבל ביער ביריהתצפית מהרי נפתלי



שדרוג היערות הותיקים ונטיעת מאות  שדרוג היערות הותיקים ונטיעת מאות  

אלפי דונמים חדשיםאלפי דונמים חדשים

ל בני גנץ ושר הביטחון משה יעלון"ל רא"הרמטכ

ל"נוטעים בחורשת מטכ



סביב ירושלים מטרופוליניפארק 

ארבעה פארקים שהם אחד

:דונם באזור מורכב מארבעה פארקים 15,000-המשתרע על כ   פארק

עמק מוצא ועמק רפאים, עמק הארזים, נחל צופים

שבילי  , דרכי נוף, כרמי זיתים, חורש טבעי, הפארק כולל שטחי יער

,  ספורטק, מתקני משחק, חניוני פיקניק, שבילים להולכי רגל, אופניים ,  ספורטק, מתקני משחק, חניוני פיקניק, שבילים להולכי רגל, אופניים

ומרכיבים נוספים ומהווה ריאה ירוקה סביב ירושלים, מצפורים



שינוי התפיסה בנושא מגוון המינים בנטיעותשינוי התפיסה בנושא מגוון המינים בנטיעות

אורנים  אורנים    80%80%: :   בעברבעבר

רחבי עלים  רחבי עלים    20%20%  --וו

אורנים  אורנים    10%10%: :   כיוםכיום

חורש טבעי ורחבי עלים אחריםחורש טבעי ורחבי עלים אחרים  90%90%  --וו



תורת שילוט חדשה ביערות



––2222א א ""תמתמ

תכנית מתאר ארצית ליער וייעורתכנית מתאר ארצית ליער וייעור

  חדש מדיניות מסמך קביעת�

  פועלת ל"קק מכך כתוצאה ,ליערות מפורטות תכניות 100-מ למעלה אושרו 2006 משנת�

והבנייה התכנון לחוק בהלימה ביערות

-ו שנים 49( ארוך לטווח בחכירה יער שטחי ל"לקק הוחכרו המפורט מהתכנון כתוצאה� -ו שנים 49( ארוך לטווח בחכירה יער שטחי ל"לקק הוחכרו המפורט מהתכנון כתוצאה�

)חודשים 11

יער יתיריער בית קשת



בשיתוף משרד החוץבשיתוף משרד החוץשדרוג יער האומות שדרוג יער האומות 

מנהיגים מקצוות תבל עולים לרגלמנהיגים מקצוות תבל עולים לרגל

2009יוני –ראש ממשלת רומניה 

ם נוטע עץ בחורשת האומות בירושלים"ר האו"יוקאנצלרית גרמניה נוטעת עץ בחורשת האומות



ימי ניקיון ביערות ובשטחים הפתוחיםימי ניקיון ביערות ובשטחים הפתוחים

פחות פחים פחות פחים   - - יותר חינוך יותר חינוך 

ל בעולם"בשיתוף ידידי קק

עם ניצולי שואה בפעילות ניקיון בחיפה

תרשיחא שלמה בוחבוט ילדי העיר  - ראש עיריית מעלות

מנקים באזור אגם מונפורט

מנקים את חופי הכינרת 



ל מובילה את תרבות הרכיבה על אופנייםל מובילה את תרבות הרכיבה על אופניים""קקקק

ל מובילה את  "קק, 2008החל משנת , פ החלטת ממשלה"ע

הגוף הגדול והמקצועי ביותר  . תרבות הרכיבה על אופניים

ל  "עד כה  הכשירה קק. בישראל המתכנן ומבצע שבילי אופניים

.   מ מרמת הגולן ועד אילת"ק 1,300-למעלה מ

.רוכבי אופנים 250,000 -לכ 50,000 -מכ

):ם-לי(שביל מים לירושלים 2008מרץ  - החלטת הממשלה 

 - ניתן כמתנה לכבוד חגיגות ה

.  למדינה 60



המרחב . ל והמועצה האזורית מגידו"שיתוף הפעולה ייחודי בין קק

הישג שזכה להכרה רשמית , דונם 180,000- משתרע על שטח של יותר מ

דוגמה  , ביוספריוהכרזה של אונסקו על המרחב של רמות מנשה כפארק 

. טבע וחקלאות, איזון בין אדם,  קיימא- ומופת לפיתוח בר

ברמת מנשה הביוספריהמרחב 



מוקדי שירות כמרכזי תיירות והנאה למשפחות מוקדי שירות כמרכזי תיירות והנאה למשפחות 

אתרי קמפינג אתרי קמפינג , , ובניית תשתית לאירוח קהל ביערותובניית תשתית לאירוח קהל ביערות

ובתי קפהובתי קפה



.₪ מיליון  6: עלות הפרויקט

הפרויקט כלל ביצוע עבודות תשתית נרחבות לקראת אירוע המיסה  

.בהר הקפיצה 16-ה בנדיקטוסשקיים האפיפיור 

.  שבילים ואמפיתיאטרון, חניות, העבודות כללו הסדרת כבישי גישה

ל הפגינה פעם נוספת את יכולתה להוביל על פי בקשת משרד ראש הממשלה  "בפרויקט זה קק

פיתוח תשתיות על הר הקפיצה למיסה של 

2009בשנת  16- ה בנדיקטוסהאפיפיור 

.ז קצר ביותר"ועיריית נצרת פרויקט מורכב בלו

התשתיות שפותחו מאפשרות לרבבות תיירים להגיע למצפור שלושת

המיוערת של הר הקפיצה שבפיסגההדתות 



הקמת פינות מפגש לחיילים והוריהםהקמת פינות מפגש לחיילים והוריהם

))תרומות מצרפת וגרמניהתרומות מצרפת וגרמניה((ל ל ""פינות נופש בבסיסי צהפינות נופש בבסיסי צה  3535--ככ



המים והקרקע הופכת , ל בתחום הייעור"פעילותה של קק

אותה לגוף הירוק הגדול במדינה התורם לאיכות הסביבה 

.בישראל

סדר יום חום

רכישת קרקעות  •

תמיכה במרכזי מחקר ופיתוח חקלאיים •

פ שיטות מחקר חדישות  "ניקוז ושימור קרקע ותיקון נזקים סביבתיים ע••

פיתוח והכשרת קרקע לצרכי חקלאות והתיישבות•

נטיעות ביטחוניות וסלילת דרכי בטחון ודרכים חקלאיות•



לל""מאבק על שמירת המקרקעין בידי קקמאבק על שמירת המקרקעין בידי קק

יוזמה לחילופי מקרקעין עם הממשלהיוזמה לחילופי מקרקעין עם הממשלה  

    לחילופילחילופי  לל""וקקוקק  הממשלההממשלה  ביןבין  הסכםהסכם  יוזמתיוזמת  עצירתעצירת  – – 20062006בשנתבשנת

    לל""קקקק  שלשל  ,,בנויבנוי  כברכבר  שחלקםשחלקם  מקרקעיןמקרקעין  דונםדונם  000000,,6060    ..מקרקעיןמקרקעין

    ,,כנרתכנרת  ,,המלחהמלח  ביםבים  מקרקעיןמקרקעין  דונםדונם  000000,,6060- - לל  בתמורהבתמורה  הארץהארץ  במרכזבמרכז

    היטליהיטלי  תשלםתשלם  לאלא  לל""שקקשקק  לצייןלציין  ומבליומבלי  טבעטבע  ושמורותושמורות  לל""צהצה  בסיסבסיס

..))שניםשנים  1010  למשךלמשך  בשנהבשנה  חח""משמש  100100  - - ככ  תשלםתשלם  הממשלההממשלה((  השבחההשבחה ..))שניםשנים  1010  למשךלמשך  בשנהבשנה  חח""משמש  100100  - - ככ  תשלםתשלם  הממשלההממשלה((  השבחההשבחה

.  .  ל לחדלות כספיתל לחדלות כספית""ל היה מביא את קקל היה מביא את קק""ההסכם הנההסכם הנ

      תקבלתקבל  לל""שקקשקק  מקרקעיןמקרקעין  לחילופילחילופי  אלטרנטיבהאלטרנטיבה  הוצגההוצגה  20072007  בשנתבשנת

    בנגבבנגב  בעלותבעלות  תביעותתביעות  עליהעליה  שאיןשאין  קרקעקרקע  עלעל  קיימיםקיימים  ישוביםישובים  סביבסביב

ובגלילובגליל

    והממשלהוהממשלה  לל""קקקק  העקרונותהעקרונות  הסכםהסכם  ואישורואישור  ממ""מומו  לאחרלאחר  ,,עתהעתה

..זוזו  אלטרנטיבהאלטרנטיבה  יישמויישמו



: : סדרי עדיפויות חדשיםסדרי עדיפויות חדשים

ירושלים והמרכזירושלים והמרכז, , גלילגליל, , נגבנגב

שמירת שמירת ––סיוע להתיישבות ולחקלאים סיוע להתיישבות ולחקלאים   ��

הקרקע והפיכתה לירוקההקרקע והפיכתה לירוקה      

הקמת ישובים חדשים בפיתוח בר קיימא  הקמת ישובים חדשים בפיתוח בר קיימא    ��

שיסייעו לפיזור האוכלוסין מהמרכז לנגבשיסייעו לפיזור האוכלוסין מהמרכז לנגב      

הכשרת קרקע והרחבת ישובים קיימיםהכשרת קרקע והרחבת ישובים קיימים  ��

יצירת חגורה ירוקה סביב העיר ירושליםיצירת חגורה ירוקה סביב העיר ירושלים��

יצירת פארקים וחורשות סביב ערים יצירת פארקים וחורשות סביב ערים ��



הקמת ישובים חדשים בנגב כולל  הקמת ישובים חדשים בנגב כולל  

למפוני גוש קטיףלמפוני גוש קטיף

  הפינה אבן חלוצה בחולות הונחה ,הדירקטוריון בחירת לאחר מיד ,2006 בשנת

חדשים ישובים 15     בנגב הוקמו מאז .לישובים

•••

שבדרום 2פרויקט הכשרת קרקע בחלוצית 

 נווה •

 בני נצרים •

 שלומית •

  אליאב •

 נטע •

חרוב •

 דקלים  בני  •

 שומריה •

גני טל •

נצר חזני •

שבי דרום •

מרחבעם •

כרמית •

חירן •

גבעות בר •



הכשרות קרקע להתיישבותהכשרות קרקע להתיישבות

לחקלאים בנגב ובערבהלחקלאים בנגב ובערבה

חקלאות והתיישבות הן אבני היסוד בהתגשמות החזון 

ל רואה כמטרה עליונה ליישב את הנגב ולכן  "קק. הציוני

.מעודדת בכל  צורת התיישבות לעבור דרומה.מעודדת בכל  צורת התיישבות לעבור דרומה

ל להכשרת קרקע  בישוב חקלאי בנגב ובערבה הינו "עלות קק

.למשפחה אחת₪ כמיליון 



הכשרות קרקע להתיישבותהכשרות קרקע להתיישבות

לחקלאים בנגב ובערבהלחקלאים בנגב ובערבה

2020הישוב כרמית בשנת 

הישוב כרמית בתחילת עבודות 



תרומת יהדות אוסטרליה   -חלון  לחקלאות בערבה 

מרכז מבקרים וידור   

מבקרים 30,000–כ ,  מאז הקמתו לפני כשנה וחצי 



סלילת דרכים ביטחוניות וחקלאיות  סלילת דרכים ביטחוניות וחקלאיות  

מצרים ועזהמצרים ועזה, , לאורך גבול הלבנוןלאורך גבול הלבנון

חקלאיות במסגרת פרויקטים - מ של דרכים ביטחוניות"נפרצו אלפי ק

משותפים עם משרד הביטחון והחקלאות בגבול הלבנון וכל רחבי  

. הדרום

של דרכי מילוט ובטחון  460-מ ה"בימים אלו אנו מסיימים סלילת הק

".צוק איתן"בעוטף עזה בעקבות מבצע  ".צוק איתן"בעוטף עזה בעקבות מבצע 

סלילת כביש עוקף עזה על גדר המערכת



המשך שיתוף פעולה עם האוכלוסייה המשך שיתוף פעולה עם האוכלוסייה 

הבדואיתהבדואית

הנחת אבן הפינה בפרויקט וואדי עתירהנחת אבן הפינה בפרויקט וואדי עתיר



הבאת עולים חדשים למגורים בנגב הבאת עולים חדשים למגורים בנגב 

ובגלילובגליל
" נפש בנפש"במסגרת שיתוף פעולה עם ארגון 

בוחרים חלק מהעולים החדשים להקים ביתם בנגב  

בגליל ובערבה



ל מכשירה את הקרקע לשדה  "קק

תמנע   באיזורהמוקם " רמון"התעופה 

פרויקט שדה התעופה החדש של אילת בשיתוף עם 

מניעת הצפה , ניקוזים -רשות שדות התעופה 

והסדרת זרימת נחליםוהסדרת זרימת נחלים



ל שותפה בהגנה מפני שיטפונות"קק

שיטה חדשה למניעת הצפות



אתרי מורשת ושימור אתריםאתרי מורשת ושימור אתרים

.ל פועלת לפיתוח אתרי ארכיאולוגיה ומורשת והנגשתם לציבור הרחב"קק

ל "לאחרונה החלה בניית מסד נתונים לאתרים ארכיאולוגיים בשטחי הניהול של  קק

:מסד אשר יהווה בסיס ,באמצעות רשות העתיקות

להכנת תכנית אב לפיתוח ושימור אתרים ארכיאולוגיים ואתרי מורשת     �

.ל"ביערות הקק        

.לתכנון מפורט של אתרים ארכיאולוגיים �

לטיפוח מרכזי ארכיאולוגיה ויער נוספים דוגמת      � לטיפוח מרכזי ארכיאולוגיה ויער נוספים דוגמת      �

.גבעת ישעיהו וכברי       



פ חקלאי ויערניפ חקלאי ויערני""תחנות מותחנות מו

פ דרום"ירקות שפותחו במו

מושבים/פיתוח ידע לשימוש במים שפירים

פיתוח טכנולוגיות להגדלת סל המוצרים ושיפור רווחיות החקלאים

ירקות ותבלינים בחממות אינטנסיביות, אקלום וגידול פרחים

גידול דגי מאכל ונוי בבריכות אינטנסיביות

גידול פטריות למאכל בחדרי גידול מבוקרי אקלים

טרופיים וכרמים-סוב, פיתוח מטעים נשירים

פ''בתחנת מו בביקורשמעון פרס 

פ ערבה''חממה לגידול פרחים במו

טרופיים וכרמים-סוב, פיתוח מטעים נשירים

י הכנסת מיכון    "שיפור טכנולוגיות הגידול בבתי צמיחה ע

ואוטומציה

פיתוח הדברה ביולוגית והעלאת המודעות להפחתת השימוש  

בחומרי הדברה

הגנת הצומח ומציאת פתרונות  , פיתוח חקלאות אורגנית

ידידותיים לסביבה

פתרונות למחסור בכוח אדם וחסכון בימי עבודה



לל""מינוי מדען ראשי בקקמינוי מדען ראשי בקק

  הידע את ולתעד לשמר העיקריים תפקידיו שבין ל"לקק ראשי מדען מונה לראשונה

  והאקדמיה המחקר מוסדות בשיתוף ומחקרים סקרים וליזום בארגון הקיים המקצועי

  .ל"הקק של הפעילות בתחומי הידע להגברת

  של הצפרות תכנית – ל"קק כנפי :כגון נוספים פעולה נושאי מרכז הראשי המדען

  העת כתב של לאור הוצאה ,ומורשת ארכיאולוגיה ,ביוספריים מרחבים קידום ,הארגון

.ועוד יער



צבירת ידע וניסיון מעשי בתחומיצבירת ידע וניסיון מעשי בתחומי

ייעור ואקולוגיהייעור ואקולוגיה

הערכות לשינויי אקליםהערכות לשינויי אקלים



צבירת ידע וניסיון מעשי בתחומיצבירת ידע וניסיון מעשי בתחומי

ייעור ואקולוגיהייעור ואקולוגיה

לחימה במידבור

לפני לפני 

אחריאחרי

חירןחירןיער יער 



מהשטח היבשתי בעולם מוגדר   40%

כאזור צחיח וצחיח למחצה

מאוכלוסיית העולם מתגוררת  1/3

ל מסייעת בידע למדינות על הגלובוס  "קק

ההולך ומתייבש

EPSO2013, Greece69ו"תשע/כסלו/א"י

מאוכלוסיית העולם מתגוררת  1/3

.   באזורים אלו

תהליכי מידבור שנובעים מפעילות 

האדם ושינויי האקלים מואצים כל שנה  





ממודבר 

משוקם  



צבירת ידע וניסיון מעשי בתחומיצבירת ידע וניסיון מעשי בתחומי

ייעור ואקולוגיהייעור ואקולוגיה

ביולוגיתביולוגית הדברההדברה

""צבר הישראליצבר הישראלי""מצילים את המצילים את ה ""צבר הישראליצבר הישראלי""מצילים את המצילים את ה

מסייעים לאקליפטוסים בארץ ובעולםמסייעים לאקליפטוסים בארץ ובעולם



המים והקרקע הופכת , ל בתחום הייעור"פעילותה של קק

אותה לגוף הירוק הגדול במדינה התורם לאיכות הסביבה 

.בישראל

סדר יום כחול

המים במאגרי  (י בניית מאגרי מים חדשים "סיוע למשק המים הלאומי  ע•

מהמים  70%ממי הקולחין הממוחזרים המשמשים כיום  84%ל מהווים "קק

)מקום ראשון בעולם -לחקלאות 

  הביופילטרטכנולוגיית , קידוחי שמיר: פיתוח מקורות מים חדשים כגון•  הביופילטרטכנולוגיית , קידוחי שמיר: פיתוח מקורות מים חדשים כגון•

החדשה המאפשרת ניקוי  האקוויפרים באזור החוף והחדרת מי גשמים  

לאקוויפר  

פיתוח פארקים ופינות תיירות ונופש, נטיעות בגדות הנחלים•

טיפול אקולוגי בנחלים ובגדותיהם•

סילוק פסולת ומטרדים ויצירת ריאות ירוקות ומסלולי טיול •



בניית מאגרי  מים  בניית מאגרי  מים  

ל במקום הראשון בעולם ל במקום הראשון בעולם ""קקקק

במחזור מי קולחיןבמחזור מי קולחין

מאגר עידןמאגר עידן

מאגרי הבשורמאגרי הבשור
מאגר רהטמאגר רהט



ל בעולם להקמת מאגרי מים"תרומות ידידי קק

מאגרי מים  , אקולוגיה

וייעור



פארק אתר הירדן  פארק אתר הירדן  , , פארק תמנעפארק תמנע, , שדרוג אגמון החולהשדרוג אגמון החולה

כאתרים קולטי קהלכאתרים קולטי קהל

ל החולה"אגמון קק  הפטרייה בפארק תמנע

פארק הירדן



הכרה עולמית  לאגמון החולה   הכרה עולמית  לאגמון החולה   

ל  "הכתיר את אגמון קק  BBC Wild Lifeמגזין הטבע היוקרתי 

אתרי הצפרות החשובים בעולם 10- החולה כאחד מ

BBC Wildlife Magazine

צלמים  , ביניהם מדענים, מומחים מרחבי העולם 300הבחירה נעשתה על ידי 

 .האגמון דורג במקום התשיעי ברשימה. ומפיקי טלוויזיה



שיתוף פעולה עם ממשלת קנדהשיתוף פעולה עם ממשלת קנדה

ל  כנס המים  "י קק"נערך לראשונה ע 2010-ב

בו נוסד שיתוף פעולה בין   מניטובה– ישראל

המתמקד בשיטות  , ל לממשלת מניטובה"קק

ומודלים לניהול מקווי מים ומניעת זיהום  

בעקבות הכנס נרקם גם שיתוף  . מקורות מים

פעולה עם ארגון נוצרי למען מדינת ישראל  

.ל"וקק

,  שרת המים של מניטובה, ל וכריס מלניק"בהמשך לכנס נחתם בין קק

בין אגמון החולה פארק הצפרות מספר אחד  " פארקים תאומים"ברית 

פארק  הצפרות החשוב ביותר ,  Oak Hammock Marsh- בישראל ו

. קנדה, במניטובה



הנחת אבן פינה למרכז מבקרים וצפרות בינלאומי הנחת אבן פינה למרכז מבקרים וצפרות בינלאומי 

ל החולהל החולה""חדש באגמון קקחדש באגמון קק

הרפרהרפרמר סטיבן מר סטיבן , , ש ראש ממשלת קנדהש ראש ממשלת קנדה""עע  

שבקנדה   בונקוברהיה אורח הכבוד באירוע התרמה גדול  הרפרראש ממשלת קנדה סטיבן 

.  במטרה לגייס כספים להקמת מרכז מבקרים בפארק אגמון החולה

לביקור רשמי בישראל במהלכו גם ביקר באגמון החולה   הרפרהגיע סטיבן  2014במהלך 

  .והניח את אבן הפינה להקמת מרכז המבקרים



סדר יום חינוכי חברתיסדר יום חינוכי חברתי

ל מצמיחה את דור מנהיגי המחרל מצמיחה את דור מנהיגי המחר""קקקק

:סיכום הפעולות המרכזיות באגף החינוך בעשור האחרון

ופיתוח כלים חינוכיים וניידת חינוכית , ציונות אקולוגית - תוכנית חינוכית לאומית •

כתות מנהיגות ירוקות - תכנית לאומית למנהיגות צעירה •

תוכנית ארצית לסיורים בבתי ספר - תוכנית חרוזים •

הגדלת כמות הישובים והתלמידים,תוכנית מעוף - תוכנית לחינוך בפריפריה •

פיתוח כלים  , תנועות נוער, קרוואן חינוכי, מצעד החיים - ל"תוכניות חינוכיות לחו •

חינוכיים    

הקצאת משאבים לשיפור תשתיות והגדלת כמות מרכזי השדה  - מרכזי שדה •

)יתיר, שוני, לביא, ציפורי, נס הרים(והמשתלמים    



ל ואנשי חינוך"מדריכי קק, למנהלים, למורים -ל"השתלמויות מקצועיות בישראל ובחו •

פתיחת סניפים חדשים בישובי פריפריה, הגדלת כמות החוגים והחניכים -חוגי סיירות •

ך"חידון התנ, ל"חידון קק, יום ניקיון בינלאומי, כנס פיס לחינוך -כנסים ואירועים •

הרחבת כמות הפעילות החינוכית וסדרי טו בשבט בארץ ובתפוצות–ו בשבט "ט  •

ועם תנועות הנוער הציוניות העולמיות כולל השפעה וסיוע  , פעילות חינוכית בתפוצות •

קורסי  , שליחי חינוך ועובדי חינוך מקומיים, לקהילות היהודיות בדגש על מנהיגות צעירה  

סדר יום חינוכי חברתיסדר יום חינוכי חברתי

ל מצמיחה את דור מנהיגי המחרל מצמיחה את דור מנהיגי המחר""קקקק

קורסי  , שליחי חינוך ועובדי חינוך מקומיים, לקהילות היהודיות בדגש על מנהיגות צעירה  

מנהיגות והצמחת דור המנהיגים הבא בעם היהודי  

ל אלי אפללו"ר עמית של קק"חנוכת כיתה חדשה בנוכחות ראש עירית טבריה ויו



ל בזמני חירוםל בזמני חירום""קקקק

מחנות קיץ לילדים ועודמחנות קיץ לילדים ועוד, , פעולות לשיקום יערות הצפוןפעולות לשיקום יערות הצפון––) ) 20062006אוגוסט אוגוסט ((מלחמת לבנון השנייה מלחמת לבנון השנייה ••

.  .  כבאיות ומניעת שריפותכבאיות ומניעת שריפות, , ציוד מגןציוד מגן, , פעולות שיקוםפעולות שיקום  --))20102010דצמבר דצמבר ((השריפה בכרמל השריפה בכרמל ••

))20132013דצמבר דצמבר ((טיפול בנזקי סופת השלגים טיפול בנזקי סופת השלגים ••



טיפול בנזקי סופת השלגים 

2013בדצמבר 

התבצע טיפול אינטנסיבי בשטחים שניזוקו בסופת השלגים בדצמבר  •

ביריהבעיקר ביער , 2013

- טופלו למעלה מ 2014דונם ניזוקו קשה ביער ולאורך שנת  9,000- כ• - טופלו למעלה מ 2014דונם ניזוקו קשה ביער ולאורך שנת  9,000- כ•

דונם 4,500

, הטיפול כלל פינוי בטיחותי של עצים קורסים וחסימות על דרכים•

או ריסוק /דילול וגיזום בטיחותי של היער באתרי קהל ביער וכן פינוי ו

בשטח של שכבת הגזם כמו גם כריתת עצים פגועים ללא תקנה תוך  

דילול סניטציה על פי הצורך



""צוק איתןצוק איתן""ל במבצע ל במבצע ""סיוע קקסיוע קק

שטחי היער בעוטף עזה שימשו את כוחות הצבא כאתרי  

שהייה וכינוס

  ל"קק מלשכות מיגוניות 212 לרכישת תרומות בזק במהלך ל"קק גייסה הלחימה במהלך

  ,גרמניה ,ב"ארה ,ספרד ,פ"דרא ,שויץ ,נורבגיה ,הולנד ,יון ,איטליה ,קנדה :הבאות במדינות

  מונטנגרו ,צרפת ,רוסיה ,דנמרק ,בלגיה ,ט"אמל

בשיתוף עם משרד הביטחון ומס " צוק איתן"פרויקט שיקום נזקי מבצע 

שיקום הדרכים החקלאיות והביטחוניות לאורך רצועת עזה –רכוש 

וביישובי עוטף עזה

שהייה וכינוס

  תכנים מגוון להעברת  נרתמו החינוך אגף עובדי

  ובאתרים במקלטים הדרום לתושבי חינוכיים

  .הממוגנים



ל בזמני חירוםל בזמני חירום""קקקק

,  "צוק איתן"במהלך מבצע 

ל מימנה בקמפיין ''קק

מיגוניות   200-חירום כ

בישובי עוטף עזה

קמפיין חירום לעוטף עזה

,  ב"ארה, קנדה:  ל שהתגייסו לנושא"בין לשכות קק

, פינלנד, דנמרק, בלגיה, הולנד, איטליה, שוויץ

יוון וצרפת, אמריקה הלטינית, ספרד, גרמניה

ל קנדה על התרומה"ז מודים לקק"ילדי פעמי תש



לל""מערך הכבאות של קקמערך הכבאות של קק

  בשנת השנייה לבנון מלחמת בעקבות

  ל"קק כמה עד לראות נוכחנו בה 2006

  לקחים הופקו ,כיבוי באמצעי דלה

   הכבאות במערך שינויים שהובילו

  ל"קק של והכיבוי הניהול ובתפיסת

 הצטיידות של בתהליך מאז שנמצאת

כבאיות   -יעריות   8ל נרכשו "בשיתוף ידידינו מחו

ל"מדגם ייחודי לקק

 הצטיידות של בתהליך מאז שנמצאת

  ל"קק עובדי י"ע ותוכננה והתחדשות

 ולכבות לנוע שתוכל מיוחדת כבאית

  אספלט כבישי על רק לא שריפות

  הסכם נכרת בכרמל השריפה בעקבות

 בדבר וההצלה הכבאות נציבות עם

  של והתקצוב האחריות תחומי חלוקת

.ל"קק של הכיבוי מערך



לפרויקטיםלפרויקטים. . זז..תת
נהלים חדשים לביצוע פרויקטיםנהלים חדשים לביצוע פרויקטים

ל ולעובדה "לאור התפתחות כמות הפרויקטים של קק

שפרויקטים רבים התבצעו ללא קבלת היתרים מתאימים  

פותחה והוטמעה   2009בוצעה עבודת מטה יסודית ובינואר 

.ל מערכת בקרת זמינות פרויקטים"בקק

מטרת המערכת היא ייעול תהליך ביצוע הפרויקטים  

תוך יצירת תעודת זיהוי , ל"עבורם התקבלה תרומה בקק

ייחודית  לכל פרויקט והעמקת תהליך הבקרה על ביצוע 

.הפרויקטים

במסגרת הנוהל החדש על בסיס הקול הקורא תוטמע  

,  מערכת ממוחשבת חדשה למעקב אחר כל תהליך האישור

.ל"י קק"הביצוע והבקרה על הפרויקטים המבוצעים ע
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ריבליןריבלין) ) רובירובי((נשיא המדינה ראובן נשיא המדינה ראובן 
::20142014,  ,  נבהנבה''בכנס מנהיגות אירופה בזבכנס מנהיגות אירופה בז

ל ל ""כילד אני זוכר את קקכילד אני זוכר את קק""

הארגון הנהדר שבנה את ארץ  הארגון הנהדר שבנה את ארץ  

""ישראלישראל

“I would like to thank all of you,” said Prime 
Minister Netanyahu, “for all you have done 
for the State, for all you are doing at present, 
and for all you will be doing in the future for 
Israel's benefit.”

 2011, ל"כנס הנשיאים של קק



אין מי שיתקן  , שאם קלקלת, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, בשבילך בראתי…  "

)ג"י', ז, קהלת רבה". (אחריך


