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יש הרבה מקומות יפים בישראל שבהם 
אנו מרבים לטייל. חולות סמר, הנמצאים 

בדרום הערבה, רחוקים מאזורי הטיול 
הפופולריים ולכן מוכרים פחות לרוב 

הישראלים. אף על פי כן, הדיונות 
היפהפיות שובות את העין וקל להתאהב 

במקום. לצערנו נבחרו אותם חולות 
מדהימים לשמש לתעשיית הבנייה וחלק 
מהחול נכרה והותיר דיונות פגועות. רק 

שטח טבעי מצומצם נותר כבראשיתו. 
בשנתיים האחרונות השקעתי עם אנשי 

מקצוע של רשות הטבע והגנים מאמצים 
רבים בהפסקת החציבה במקום ובהשארת 

יתרת השטח של הדיונות המדהימות 
כשטח טבעי.

לשמחתי תמכו במהלך זה אודי גת, ראש 
המועצה האזורית, הנהלת רשות מקרקעי 

ישראל וגם אנשי משרד התשתיות. בעזרתם 
צלחו מאמצינו. אני מאמין שאת ההצלחה 
יש לזקוף במידה רבה למאבקם של תושבי 
הערבה. הכרייה בסמר הסתיימה! החולות 

ותושביהם הזעירים ניצלו! 
אני מקווה שנוכל להכריז במהרה על 

המקום כעל שמורת טבע ולפעול לשיקום 
נזקי הכרייה. שיקום זה כמעט בלתי אפשרי 
אבל אנחנו נבצע את כל מה שנוכל. המאבק 
הבא שיוותר לנו בשטח הזה יהיה מאבק על 

הגנת החולות ועל ערכי הטבע המיוחדים 
מפני הטרקטורונים והאופנועים... אנא 

עזרו לנו. 

מורשת עולמית
בחודש יולי השתתפו נציגים של רשות 

הטבע והגנים בוועדת המורשת העולמית 
ה־39 של הארגון הבינלאומי אונסק"ו 
שהתקיימה בבון שבגרמניה. ועדה זו 

מכריזה על אתרים ברחבי העולם כעל 
אתרי מורשת עולמית - הקריטריון העיקרי 

הוא ערכם הייחודי לאנושות.
מדינת ישראל עשירה מאוד באתרים 

היסטוריים וארכיאולוגיים. מדי שנה נציגי 
הרשות משתתפים בוועדה זו כשליחים של 
מדינת ישראל ומציגים בה גנים לאומיים 
שונים כמועמדים להכרה כאתרי מורשת 

עולמית. מאמצינו נשאו פרי ועד כה שמונה 

מהם כבר הוכרזו על ידי אונסק"ו כאתרי 
מורשת עולמית )יש עוד ארבעה אתרים 

בישראל שהוכרזו אך אינם בתחומי רשות 
הטבע והגנים – העיר העתיקה בירושלים, 

תל אביב - העיר הלבנה, עכו העתיקה 
והגנים הבהאיים(.

עתה הגיע תורו של גן לאומי בית שערים 
והוא הוכרז כאתר מורשת עולמית, בין 

היתר בזכות היותו מרכז יהודי חשוב 
מיד לאחר חורבן הבית השני. בו ישבה 
הסנהדרין ושם ישב רבי יהודה הנשיא 
חותם המשנה - מסכם ועורך התורה 

שבעל פה. הכרה זו מציבה את גן לאומי 
בית שערים בשורה אחת עם אתרים 

חשובים ברחבי העולם ובוודאי תמשוך 
מטיילים רבים.

פן נוסף הוא העובדה שאותם או"ם 
ואונסק"ו, שתוקפים את מדינת ישראל 

שוב ושוב, מכירים בכך שחלק מנכסי צאן 
ברזל החשובים של האנושות נמצאים 

בארץ ישראל ושהם נדבך חשוב בתרומת 
עם ישראל למורשת העולמית! כן ירבו. 

יישר כוח לכלל העוסקים במלאכת 
ההכרזות ובעיקר לד"ר צביקה צוק, 

ארכיאולוג הרשות, שמוביל את התהליכים.

עוד לא תם הקיץ
אנו בעיצומו של הקיץ החם ורבים יוצאים 
לטייל, בעיקר בחופי הים ולאורך הנחלים. 

בגיליון זה אנו מציעים לכם פעילויות 
רבות ומגוונות המתאימות לבילוי משפחתי 
ערכי וייחודי. שימו לב, חלק מן הפעילויות 

מתקיימות בערב ובלילה - זמנים נוחים יותר 
לבילוי בקיץ הישראלי. אתם מוזמנים לבחור 

מהפעילויות המוצעות בגיליון זה ובאתר 
האינטרנט שלנו. אל תשכחו לצאת לטיול 

 כשאתם מוכנים לתנאי מזג האוויר –
עם מפה, כובע, מים, קרם הגנה והרבה 

שמחה בלב!

קיץ נעים ולהתראות בשבילים!
שאול גולדשטיין
מנכ”ל רשות הטבע והגנים

כשזוג יצא לו לטייל בחולות...

דבר המנכ"ל

צילום קובי קלמנוביץ
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