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פעילות הרשות הייתה קשורה מאז ומתמיד 
לאירועים העוברים על המדינה ועל תושביה, 

ולכן היה זה ברור שבימי מבצע צוק איתן 
יהיה תפקוד הרשות שונה מבימים רגילים. 
הדבר בא לידי ביטוי גם בעבודה השוטפת 
על שמירת הטבע וגם בהתגייסות מיוחדת 

בהתאם לצו השעה.
מתגייסים למען התושבים: במהלך כל מבצע 
צוק איתן, יצאו בכל בוקר מדריכים, פקחים 

ועובדים נוספים של רשות הטבע והגנים 
לפעילות חווייתית, שעסקה בנושאים הקשורים 
לטבע, עם ילדים השוהים במקלטים ובמרחבים 

מוגנים ביישובים אשקלון, אשדוד, קריית 
מלאכי, באר שבע, להבים ושדרות וביישובי 

המועצות האזוריות שער הנגב, באר טוביה, חוף 
אשקלון, מרחבים ולכיש. הפעילות סייעה להפיג 

את המתח ואת השעמום של הילדים, ההורים 
וצוותי החינוך קיבלו את המדריכים בחום 

ובאהבה, והמדריכים, מצדם, חזרו מהמפגשים 
עם הילדים במקלטים בתחושת סיפוק עצומה. 

נוסף לפעילות מבורכת זו, העניקה הרשות 
כניסות חינם לתושבי האזורים המאוימים 

וספרנו עשרות אלפי אנשים שנהנו מההטבה.
שומרים על שמורות הטבע בדרום מנזקי 
הלחימה: מצפון וממזרח לרצועת עזה יש 

שמורות טבע חשובות, המשמרות בתי גידול 
חוליים ורכסי כורכר. בשמורות אלה מתקיימים 
מיני בעלי חיים נדירים, בהם צבי ארץ ישראלי, 

לטאות מסוג כוח אפור וצבות ים רבות, 
המטילות את ביציהן בחול שבחופי הים. אנשי 

רשות הטבע והגנים עבדו לילות כימים כדי 
לשמור על השמורות מפני הפעילות הרבה של 

כוחות צה"ל שנעו עם כלים כבדים בשטח. 
בשיתוף הצבא קבענו הקמת עמדות ושטחי 

כינוס אך ורק בשטחים מופרים ודאגנו שהצבא 
יימנע ככל האפשר מלנוע עם כלי רכב בתוך 

שטחי השמורות. שרפות אחדות פרצו בשמורות 
הטבע בעקבות נפילות רקטות ופצצות מרגמה, 

אך אנשינו היו ערוכים לכך ומיהרו לכבות 
אותן, וכך לא נגרם לשמורות נזק רב. גם 

בעתיד נמשיך להיות ערוכים לטפל באופן 
מהיר ומקצועי בכל פגיעה אפשרית בשמורות 

הטבע ובבעלי החיים והצמחים שבהן. מחמאות 
למפקדי ולחיילי צה"ל, שתוך כדי תנועה 

לפעילות מבצעית חשובה ביותר היו נכונים 
להקדיש תשומת לב לטבע ולניקיון הסביבה. גם 

זה סוג של שמירה על ארצנו היפה!
הביטחון טרם חזר לארצנו והטרור עדיין מנסה 

להכניע אותנו, אך עם ישראל חזק. אזרחי 
המדינה הוכיחו עמידה יוצאת דופן במערכות 
השונות ובזו יותר מכולן. לבנו עם המשפחות 

השכולות ואנחנו שולחים להן תנחומים. נתפלל 
להבראת הפצועים, שמלחמתם עוד לפניהם.

לא להפקת פצלי שמן בשפלת יהודה
לאחרונה דחתה הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבנייה בירושלים את בקשתה של חברה 

פרטית לבצע ניסוי להפקת נפט מפצלי שמן 
בחבל עדולם בשפלת יהודה. אני מברך על 

החלטת הוועדה. האזור המדובר נמצא בשטח 
פתוח וייחודי שהומלץ כאתר מורשת עולמית 

והוא אוצר סיפורי מורשת חשובים. ממש 
כאן התחולל הקרב בין דוד לגוליית, והניסוי 

שתוכנן והפקת המחצב בעקבותיו עלולים 
היו לפגוע בזירת הסיפור ההיסטורי. ביחד 

עם המשרד להגנת הסביבה וארגונים ירוקים 
נוספים פעלנו למניעת המיזם הפוגע ונקווה 

שהמערכה מאחורינו.

ריח סתיו באוויר
חגי תשרי בפתח. בימים אלה נראים 

החצבים. עמוד תפרחתם הלבן והיפהפה 
מזדקר כמו דגל, כמו אות המסמן: "חברים, 

הסתיו מגיע". בימים אלה אנו אומרים 
סליחות בניסיון לערוך ניקיון פנימי לקראת 
ימי הדין. אנו מקווים להיכנס לראש השנה 

וליום הכיפורים בשלום ולצאת זכים ונקיים 
לקראת השנה החדשה, תשע"ה. 

בסוכות נקיים פעילות עשירה ואיכותית לכל 
המשפחה בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע. 
זה הזמן לצאת לטייל. זה הזמן להשלים את 

שהחסרנו ואף לחזק את רשות הטבע והגנים! 
וזה הזמן גם לחזור לטייל בדרום ולחזק 

את תושביו. אנשינו מחכים לכם באתרים 
ובתחנות המידע כדי לייעץ ולהמליץ. פירוט 
הפעילויות בגיליון זה וכן באתר האינטרנט 

שלנו. חפשו אותנו גם בפייסבוק. 
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