רשות הדיבור

כתב :עומרי גל

גלעד ארדן ,השר להגנת הסביבה ,בטקס החנוכה

טקס חנוכת שביל ישראל לאופניים .צילום :אסנת איתן

חיילי גדוד קרן מנקים את חוף אשקלון .צילום :ליעד כהן

מבצע ניקוי חופים
באזור אשקלון
חיילי גדוד קרן של חיל התותחנים הגיעו
באחד מסופי השבוע האחרונים לחוף
הגן הלאומי באשקלון ,ובסיוע של פקח
רשות הטבע והגנים ,ליעד כהן ,ואנשי
הגן הלאומי אשקלון יצאו למבצע ניקוי
בחופים הלא מוכרזים שבאזור העיר.
בתום יום של עבודה מאומצת ומלאת
חיוכים נאספו על ידי חיילי הגדוד עשרות
שקיות זבל ,שפונו למזבלה מסודרת
לאחר כבוד ,והחיילים זכו לסיור מודרך
בחוף הנקי ולהדרכה על צבות הים ,אשר
עולות לחופים בתקופה זו כדי להטיל
את דור ההמשך של צבי הים ,הנמצאים
בסכנת הכחדה בעולם כולו וגם בישראל.
"אנחנו מבינים את החשיבות והאחריות
שלנו כחיילים וכאזרחים לסביבה ,וזו
התרומה הקטנה שלנו לדורות הבאים",
אמר סא"ל עומר ,מפקד גדוד קרן ,שיזם
את המבצע לאחר שנתקל בחופים
המלוכלכים בעת ריצת בוקר.
"הגן הלאומי הוא לא רק הריאה הירוקה
של העיר אשקלון ולא רק אתר היסטורי
מפואר ,אלא גם מרכז חי וקיים של שמירת
טבע ומורשת בעיר ובאזור כולו" ,מסביר
חנן לבבי ,מנהל הגן הלאומי אשקלון.
"ככזה ,צוות הגן הלאומי לקח על עצמו
לקדם את שמירת הטבע בעיר ,אם על ידי
הדרכות ומבצעי ניקיון ואם על ידי איסוף
והעברת חיות בר פצועות לטיפול״.
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שביל ישראל
לאופניים :מואה–פארן
מקטע נוסף בשביל ישראל לאופניים
נחנך לאחרונה בטקס חגיגי באתר מואה
שבערבה התיכונה .אורך השביל הוא כ–35
ק"מ ,שמתוכם כעשרה מוגדרים כסינגל.
השביל מתחיל בחורבת מואה ,ממשיך
למצוקים המרשימים של נחל עשוש,
חולף בקטע יפהפה מתחת לרמת צופר,
בין ואדיות יפים ועצי שיטה ,לאורך הסוף
של ציר המעיינות ועד תלם עשת ,ומשם
ממשיך שביל יפה לפארן .דרגת הקושי של
הרכיבה בינונית והיא אורכת כחמש שעות
בקצב אטי ,כולל עצירות.
יובל פלד ,מנהל חטיבת תכנון ופיתוח
ברשות הטבע והגנים" :שביל ישראל
לאופניים הוא חלום שקורם עור וגידים
בזכות עבודתם הקשה של עשרות אנשים,
מאנשי התכנון והפיתוח ,דרך הפקחים
בשטח ועד המתנדבים וחובבי הרכיבה,
שמסייעים לבנות את השביל בעצמם".
"בשנים האחרונות מקדמת רשות הטבע
והגנים את רכיבת האופניים בשטחים
הפתוחים ובשטחי שמורות טבע וגנים
לאומיים" ,אומר הלל זוסמן ,מנהל פרויקט
שביל ישראל לאופניים מטעם הרשות.
"קדמה לשינוי המדיניות הזו עבודת הכנה
ארוכה ,שכללה דגם בחינה של הנזק שעלול
להיגרם לטבע כתוצאה מרכיבת אופניים
לא אחראית ,ועיצוב של שביל ישראל
לאופניים ,שיאפשר רכיבה בת כמה ימים
מהחרמון ועד מפרץ אילת .המשתתפים
בבניית השביל זכו להיות חלק בלתי נפרד
ממימוש חזון הממזג ערכים אקולוגיים,
סביבתיים וחברתיים״.

נחנכו מבואה חדשה
ומודל קבר הורדוס
בגן לאומי הרודיון
בגן לאומי הרודיון נחנכו מבואה חדשה
למבקרים ומודל של קבר הורדוס ,שמתנשא
לגובה של ארבעה מטרים ושעוצב לפי
שרטוטיו ורשימותיו של פרופ' אהוד נצר
ז"ל ,שהיה חוקר האתר ומי שחשף את קבר
הורדוס במקום .ליצירת השרטוט האדריכלי
של הקבר חבר פרופ' נצר לאדריכלית רחל
צאצי ,ולפי שרטוט זה נבנה הדגם המרשים.
פרופ' נצר ,מבכירי הארכיאולוגים בישראל,
נפטר לפני כשנה וחצי במהלך עבודת
החפירות הארכיאולוגיות בהרודיון.
"שחזור קבר הורדוס במודל הוא עוד צעד
בהתפתחות העצומה שעובר המקום",
אמר השר להגנת הסביבה ,ח"כ גלעד
ארדן ,שנכח בטקס החנוכה“ .אני מברך
על עבודת השימור של רשות הטבע
והגנים ,שמאפשרת לקהל הרחב הצצה
לעולם המפואר הזה .מבין כל מחוזותיו בחר
הורדוס להיקבר דווקא בגוש עציון ,בחירה
המלמדת על מיקומו הייחודי של ההרודיון
בנקודה שמחד גיסא צופה אל המדבר
ומאידך גיסא ,משיקה לבירה ירושלים".
מנכ"ל רשות הטבע והגנים ,שאול
גולדשטיין ,אמר" :בנייתו המפוארת של
הורדוס מופיעה כחותם בעשרות גנים
לאומיים ואתרי מורשת בישראל ,מקיסריה
העתיקה דרך ירושלים ועד מצדה שבדרום.
בגן הלאומי הרודיון נמצאו כמה מהתגליות
החשובות ביותר לסיפורו של העם היהודי
בארץ ישראל ומאז חשיפת הקבר מבקרים
במקום עשרות אלפי מטיילים מדי שנה.
המודל שנחנך היום ,בצירוף המבואה
והסרט המקדם את פני הבאים ,יסייע
לנו להעשיר את חוויית הביקור באתר
בשאיפה להגדיל בשנים הבאות את מספר
המבקרים למאות אלפים בשנה".

שומרים על החופים
מבצעי אכיפה וקמפיין משותף של רשות הטבע והגנים
עם עמותת אור ירוק“ :עושים סוף לנסיעה בחוף"

עיט שמש על עמוד חשמל ממוגן .צילום :רוני לבנה

ירד מספר העופות
שנפגעו מהתחשמלות
בשנת  2011נפגעו על קווי מתח  112עופות
בר ,מתוכם רק  58שנפגעו מהתחשמלות,
לעומת  111עופות שנפגעו כך בשנת .2007
מגמת הירידה בשנים האחרונות היא פועל
יוצא של תכנית "פורשים כנף" ,המשותפת
לרשות הטבע והגנים ,חברת החשמל
והחברה להגנת הטבע ,ושבמסגרתה ממגנת
חברת החשמל אלפי עמודי חשמל בנקודות
אשר מסכנות עופות בר.
בנוסף לירידה הכללית יש גם ירידה במספר
העופות בסכנת הכחדה שנפגעים על עמודי
חשמל ,והשנה לא נצפתה כל פגיעה ברחמים,
בנשרים ובעיטי שמש (אם כי שלושה עיטים
ניציים נדירים מצאו את מותם על עמוד מתח
גבוה) .המינים המועדים ביותר לפגיעה הם
דיות שחורות ,אשר נפוצות מאוד בארץ
ונמשכות בלהקות לאתרי פסולת ,לרוב
אתרים לא מוסדרים ,שגם קווי החשמל
שבסביבתם לא תמיד מוסדרים.
אוהד הצופה ,אקולוג העופות של רשות
הטבע והגנים ,מסביר" :מהנתונים שאספנו
אפשר לראות כי יותר משליש מאירועי
ההתחשמלות ב– 2011היו במישור החוף
המרכזי ,שפלת יהודה ,פלשת ,ובנגב הצפון–
מערבי .לרוב בסמיכות למאגרי מים  -אזורים
עם עדיפות בתוכנית למיגון עמודים .ראוי
לציין גם את תמיכת בית החולים לחיות בר
של הרשות והספארי ,שבוחנים את העופות
שנפגעו ,ומסייעים לנו בתכנון מיגונים נוספים
בעתיד .למרות מגמת הירידה המרשימה
יש כמה נתונים שמחייבים אותנו להמשיך
לחשוב על עוד דרכים ופתרונות" ,מוסיף
הצופה" .אנחנו מתכוונים למצוא פתרון
לבעיית ההתנגשות בקווי מתח ,ובמקביל
לפעול להסדרת או לסגירת אתרי פסולת
פיראטיים שבקרבתם קווי מתח ,שלא ניתן
למגן ,המהווים מוקד משיכה לעופות רבים".

קנסות כבדים ועשרות אזהרות לנהגים שנוסעים בטבע בניגוד לחוק .צילום :עופר יעקב

הקיץ הגיע ועמו נהגי הג'יפים,
הטרקטורונים ואופנועי השטח לחופי
ישראל .במבצעי אכיפה שקיימה רשות
הטבע והגנים ניתנו ביומיים בלבד כמעט
 200דוחות לנהגים שנסעו על חוף הים
ובשטחי שמורות טבע .בנוסף לדוחות,
שסכום הקנסות בהם נע בין 1,000-500
שקל ,ניתנו גם עשרות אזהרות לנהגים
שנסעו בטבע בניגוד לחוק ,ואף הורדו
כמה כלי רכב מהכביש .במהלך המבצע
הסתייעו הפקחים בשוטרי משטרת
ישראל ,במצלמות ארוכות טווח אשר
תיעדו את הרכבים מרחוק ואף בסיוע
אווירי שניתן ממטוס רשות הטבע והגנים.
"במרכז הארץ בכלל ולאורך חופי הים
התיכון בפרט נותרו כמה חופים פתוחים
ושמורות טבע ערכיות ,אשר מבקשים
לשמר את הטבע שנדחק בשל פיתוח
עירוני ותשתיות" ,אומר און ולנסי ,ממונה
על אכיפת החוק במחוז מרכז של רשות
הטבע והגנים" .שטחים אלו משמשים
רבות את תושבי האזור לפעילות נופש
ונסיעת כלי הרכב על קו החוף מסכנת
אותם וכמובן מנוגדת לחוק .בנוסף על
כך ,רבים מבעלי החיים והצמחים באזור
מתקיימים רק בזכות השמירה על השטחים
האלו ,ובהם צבאים ,חתולי ביצות ,שועלים,

צבי ים ,מינים שונים של זוחלים ודו–חיים,
עופות מים ועופות דורסים ,וכמובן צמחיית
בר עשירה שמקיימת את כל אלה .תנועת
כלי הרכב פוגעת בכולם  -מסכנת את
הרוחצים והנופשים בחוף ,פוגעת בהנאה
שלהם ,ועל הדרך הורסת ורומסת מחילות
של בעלי חיים ,מהדקת וחורצת את פני
השטח ופוגעת גם בצומח שבמקום".
בשבועות הקרובים ובמהלך הקיץ יתקיימו
מבצעי אכיפה נוספים באזור .אלדד
פלד ,מנהל אגף פיקוח ואכיפה ברשות:
"שיתוף הפעולה עם משטרת ישראל
מוכיח את עצמו בכל פעם ויש לכל הגופים
אינטרס משותף למנוע את התופעה של
הנהיגה בחוף הים ובשמורות טבע .אין
דרך להתחמק היום  -אנחנו מפעילים
מצלמות בעלות טווח גדול ואפילו מעלים
מטוס לסיוע אווירי לפקחים ,כדי לחסל את
התופעה המכוערת הזו .אני מקווה שלא
ניאלץ להמשיך לתת קנסות וכי הנהגים
יבינו שיש לנהוג לפי החוק כדי להגן על כל
ערכי הטבע האלה ,למען הדורות הבאים".
לאחרונה יצאה רשות הטבע והגנים
בקמפיין משותף עם עמותת אור ירוק,
ובו קריאה לנהגים לשים סוף לנסיעה
בחוף .במקביל לקמפיין נמשכים כמובן
מבצעי האכיפה.
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