שמירת טבע

זה בטבע שלהם

כיצד הפכה קבוצת בני נוער שגויסה לשם שמירה על מפרץ אילת וסביבתו לחבורה של
מנהיגים סביבתיים המובילים פעילויות שמירת טבע באזור? הכירו את שומרי המפרץ
כתבו :יורם חמו ומורי חן צילם :מורי חן

שומרי המפרץ בהדרכה ימית לקראת מבצעי צלילות לניקיון קרקעית הים

חברי שומרי המפרץ
בהדרכה לפני פעילות
שמירת טבע באזור אילת
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בדומה לבני נוער רבים העוסקים בפעילות
חברתית במסגרת תנועות נוער ,בחרו חברי ארגון
הנוער "שומרי המפרץ" לעסוק דווקא בפעילות
שמירת טבע במפרץ אילת ובסביבתו .הכל החל
לפני כעשר שנים ,כשעמותת מדבר וים באילת,
העוסקת בפעילות אקטיבית לשימור הסביבה
החופית והימית באילת ,הגתה את הרעיון לצרף
לפעילותה תלמידי בתי ספר באילת ובערבה
הדרומית כדי לעזור בשמירה על הסביבה ועל
המפרץ היקר .פעילות שומרי המפרץ החלה
במפגשים חד שבועיים לאחר שעות הלימודים,
שבהם הם דנו בנושאים סביבתיים שונים
בהנחייתו ובהדרכתו של מורי חן ,פעיל סביבתי
זה שנים רבות באילת ובערבה .חלק מהמפגשים
נערכו במועדון שהקצתה לשם כך עיריית אילת,
וחלק  -במכוני המחקר ובשטח .יוזמי התוכנית
קיוו כי ההשתתפות במפגשים אלה תפתח בקרב
אותם בני נוער רגישות ואחריות לסביבה ותקנה
להם ביטחון בעשייה הסביבתית ,שיסייע להם
להפוך במשך הזמן למנהיגים סביבתיים.
עם השנים הוכח שהמציאות עלתה על החלום.
פעילות שומרי המפרץ התפתחה והפכה להיות
מגוונת מאוד :מלבד הכשרה בסיסית להכרת

המדבר ושונית האלמוגים ,עברו החניכים קורס
צלילה והשתתפו במבצעי צלילות לניקיון קרקעית
הים ,בשיתוף רשות הטבע והגנים ,וכן במבצעי
ניקיון בערוצי הנחלים באזור אילת בשיתוף
הרשות וחיילי בסיס חיל הים.
במשך השנה מתקיימים שיתופי פעולה נוספים
בין שומרי המפרץ למדריכים ולפקחים של הרשות
בשמורת האלמוגים ובשמורת ים האלמוגים
בחלקו הדרומי של המפרץ.
בחגי ישראל ,עת פוקדים את חופי הרחצה באילת
אלפי נופשים ,פקחי רשות הטבע והגנים יוצאים
בליווי חוליות של חניכי הארגון לפעילות הסברה
שעיקרה חלוקת שקיות אשפה והדרכה להגברת
המודעות לשמירה על ניקיון החופים באילת.
בפעילותם הערכית והחינוכית מעצימים שומרי
המפרץ את העשייה הסביבתית בעיר ומשמשים
דוגמה אישית ומודל לחיקוי לבני הנוער באילת
ומחוצה לה .שומרי המפרץ מקווים שהרעיון,
שקרם עור וגידים באילת ,ישוכפל גם במקומות
אחרים בארץ ,וגם בעקבה השכנה.
יורם חמו  -מנהל מרכז חינוך והסברה אילת,
מורי חן – רכז שומרי המפרץ

