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צילום: קובי קלמנוביץ'

בתחילת 2014 הלך לעולמו עזריה אלון. אלון היה מאבות שמירת הטבע בארץ. כאשר כולם 
ט", הוא אמר כבר אז כי  לֶּ טֹון ָומֶּ יֵשְך ַשְלַמת בֶּ במדינת ישראל המתהווה ציטטו את אלתרמן "ַנְלבִּ

׳׳לא ניתן להשלים עם עולם ללא פרפרים, ציפורים ופרחים׳׳. אלון הקים את החברה להגנת הטבע 
ולאחר כעשר שנים דאג להקמת רשות הטבע והגנים. היסודות שבנה, עם חבריו הרבים, מהווים 

את הבסיס לעשייה שלנו היום. יהי זכרו ברוך.

בקשר לקשר
ברשות הטבע והגנים אנחנו מאמינים שלשמור לבד על הטבע זה בלתי אפשרי. החיבור שלנו 
לציבור הרחב, ובראש ובראשונה אליכם המנויים, הוא עניין קיומי ולכן אנחנו מובילים כמה 

פעולות של חשיפת מידע מצד אחד ויצירת כלים לנגישות מצד אחר, דרך אתר האינטרנט ועמוד 
הפייסבוק שלנו. אני מבקש מכם, שמחוברים לשמירה על טבע, נוף ומורשת במשך שנים, להצטרף 

...Like אלינו במדיה החדשה ולעקוב אחר הפרסומים. יחד נעשה זאת טוב יותר! תעשו

נגישות או מתן הזדמנות לכלל הציבור לטייל בטבע 
מאז היווסדה התייחסה רשות הטבע והגנים לשמורות הטבע ולגנים הלאומיים כאל נכסי הציבור, 

שמטרתם, בין היתר, להעשיר אותו בתרבות פנאי ונופש, כחלק ממסורת הכרת הארץ ואהבת 
הארץ. לשם כך משקיעה הרשות משאבים בהפיכת השמורות והגנים לנגישים לכלל הציבור, בהם 
ציבור המוגבל בהליכה וכן משפחות המטיילות עם עגלות ילדים. למעשה, הרשות הייתה חלוצה 
בהכשרת גנים לאומיים ושמורות טבע לביקורי נכים ובעלי מוגבלויות. גן לאומי מצדה היה אתר 

הדגל שהוכשר לביקורי נכים ובעלי מוגבלויות כבר בשנת 2000. נכים שביקרו על הר מצדה לאחר 
הנגשתו כתבו לרשות בהתרגשות שהאפשרות לנכה לטייל על הר מצדה שוות ערך בעיניהם לערך 
של מיתוס מצדה עצמו. מאז הנגישה הרשות אתרים רבים - מדן ועד אילת, ורבבות נכים ובעלי 

מוגבלויות ואיתם משפחות המטיילות עם עגלות ילדים מטיילים באתרים ונהנים מאוצרותיה 
הטבעיים של ישראל. לאחרונה החלה הרשות לעבוד בשיתוף עם "נציבות שוויון לאנשים עם 

מוגבלות" להנגשת מגוון גנים לאומיים ושמורות טבע בהתאם לסטנדרט המוגדר בחוק שוויון 
זכויות לאנשים עם מוגבלות. הנגשת האתרים תאפשר לאנשים בעלי מוגבלויות להגיע אל החלקים 
היפים והערכיים בתוך הגנים והשמורות ולעשות זאת באופן בטיחותי. עד סוף שנת 2013 הסדרנו 

18 מהאתרים ובהמשך יהיו כולם מונגשים בהתאם לסטנדרטים שמציב החוק. רשימת כל האתרים 
המונגשים מופיעה באתר שלנו.

שבוע המורשת ברט"ג
כדי להעצים את השמירה על אתרי המורשת המופקדים אצלנו, יזמנו בשיתוף עם אגף תשתיות 

מורשת של משרד ראש הממשלה, שבוע של ריכוז מאמץ בנושא בתאריכים 25-16 במאי. במהלך 
השבוע הזה יתקיימו פעילויות בגנים הלאומיים והמבקרים יוכלו לחוות מחדש את ההיסטוריה 

ואת המורשת וללמוד איך נעשה תהליך השימור וכמה חשוב להתמיד בו. במקביל לאירועים שלנו 
יתקיימו גם אירועים של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

בזמן עצירת גשמים נהוג לשאת תפילה. כאשר הבצורת קשה אפילו מכריזים על תענית של צום 
ותפילות, משום שעצירת הברכה הגשמית, תרתי משמע, היא תוצאה של מחדלי האדם במישור 

החברתי והערכי. למען הטבע והאדם בואו ננסה להיות טובים יותר.

 להתראות בשבילים )המסומנים...(,
שאול גולדשטיין
מנכ"ל רשות הטבע והגנים

 בשביל הארץ | 7

עזריה אלון ז"ל

דבר המנכ"ל


