דבר המנכ"ל

הושלמה דרך נגישה לאוטובוסים
לגמלא העתיקה

צילום :קובי קלמנוביץ'

למבקרים בשמורת טבע גמלא מזומנת חוויה רבת ממדים של נוף עוצר נשימה,
צפייה מקרוב בחיות בר מרשימות כגון נשרים וביקור בשרידי היישוב היהודי
העתיק גמלא ,ששיגשג בסוף ימי בית שני ונחרב בתקופת מרד בר כוכבא
ברומאים .סיפור הקרב האחרון מתועד על ידי יוסף בן מתתיהו ,שתיאר
בדרמטיות את הקרב הקשה שהתחולל במקום ואת גבורת יהודי גמלא בעת
שנלחמו ברומאים .שרידי היישוב ניכרים היטב לרגלי נקודת התצפית ,ובהם
בית הכנסת הקדום ביותר הידוע בעולם .אל העיר העתיקה יורד שביל תלול,
שאפשר עד כה גישה רק למיטיבי לכת .כדי לאפשר למבקרים נגישות קלה אל
המקום הסדירה רשות הטבע והגנים דרך לאוטובוסים המובילה עד לשרידים
העתיקים .הסדרת הדרך התבצעה בסיוע פרויקט ציוני הדרך (או פרויקט
תמ"ר  -תוכנית מורשת) של משרד ראש הממשלה ,לשיקום ולפיתוח תשתיות
של נכסי מורשת לאומית .אתם מוזמנים לשוב ולבקר בשמורת הטבע גמלא
וליהנות משרידי העיר המרשימים.

חוגגים  50שנות עשייה והצלחה בשמירה
על הסביבה

כבר בתחילת דרכה של מדינת ישראל זיהו מייסדיה את הכמיהה של אזרחי
המדינה הצעירה למרחבים פתוחים .ב־ 1955הוקמה במשרד ראש הממשלה
המחלקה לשיפור נוף הארץ ,שהחלה בפעילויות שימור אתרי מורשת ובפיתוח
תיירותי .בשנת  1963עבר בכנסת חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים
לאומיים ואתרי הנצחה ,ולפני  50שנה ,ב־ ,1964הוקמו שתי רשויות :רשות
הגנים הלאומיים ורשות שמורות הטבע .ב־ 1998אוחדו שתי הרשויות לרשות
אחת ,הלוא היא הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (רשות הטבע והגנים).
עבודתם המסורה והמקצועית של עובדי הרשות ושיתוף הפעולה של אזרחים
ותומכים רבים שאוהבים את הסביבה ,סייעו בעבר ומסייעים גם כיום במאבק
היומיומי להגנה על הטבע ועל אתרי המורשת בישראל .בחג החנוכה מציינים את
ניצחונם של המעטים מול הרבים .גם בפעולות שמירת הטבע ואתרי המורשת
בישראל אפשר לראות סוג של מלחמת מעטים מול רבים .אל מול כוחות פיתוח
כבירים ,זיהום בים וביבשה ופגיעה בצמחים ובחיות בר ,ניצבים כלל שומרי
הטבע ואתרי המורשת ,כמעטים מול רבים ,ומבצעים לעתים נסים.
במהלך  2014תקיים רשות הטבע והגנים סדרת אירועים לציון יובל להקמתה
תוך השמת דגש על מאבקינו המשותף לשמירה על הטבע ,על הנוף ועל המורשת.
פרטים על האירועים יפורסמו בגיליונות הבאים  -כדאי לעקוב.

בברכת חורף גשום ומבורך,
שאול גולדשטיין
מנכ"ל רשות הטבע והגנים
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