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רשות הדיבור / חדשות

לראשונה - שחרור יחמורים פרסיים בכרמל 
היחמור הפרסי, יונק גדול ואצילי ממשפחת האיילים, 
נכחד מהטבע הישראלי כבר לפני כמאה שנה עקב ציד 
פרוע ובלתי מבוקר. בעשרים השנים האחרונות החלה 

רשות הטבע והגנים להשיב יחמורים לטבע בגליל העליון 
ובהרי ירושלים ובחודש פברואר שוחררו לראשונה 

יחמורים גם בכרמל. "שיחררנו לכרמל שמונה יחמורים, 
שמצטרפים לעוד שני זכרים שבעבר ברחו מהגדרות של חי 

בר כרמל ומאז מסתובבים בו חופשי", אומר בן רוזנברג, 
אקולוג מרחב כרמל.

"בעקבות ההשבה יש בכרמל כרגע חמישה זכרים וחמש 
נקבות, כולם עונדים קולרים עם משדרים. לנקבות אלו 
הם משדרי GPS ולזכרים משדרי רדיו שאמורים ליפול 

לפני הייחום, שאז צווארם מתנפח. הרבה סכנות מאיימות 
על בעלי חיים כאלה בטבע", אומר רוזנברג. "אך שמירה 
על רצף של שטחים פתוחים והקמת מעברים לחיות הבר 
מעל הכבישים מסייעת להם". כרגע, כל עשרת היחמורים 

בכרמל שורדים. אנחנו נמשיך לעקוב.

אושרה שמורת טבע רמת דלתון 
ברמת דלתון, אזור בזלתי גבוה )יותר מ־800 מטר( בגליל 
העליון בין גוש חלב למושב דלתון, פרושים על שטח זעיר 

בתי גידול לחים רבים המאוכלסים במגוון מפתיע של בעלי 
חיים וצמחים – מתוכם 40 מינים נדירים שחלקם בסכנת 

הכחדה. ואולם, האזור מבוקש מאוד כשטח חקלאי בגלל 
חוסר בעתודות לשטחים חקלאיים בגליל ההררי. לאחר 
מאבק מול תוכניות שונות לייעד את השטח לחקלאות, 
למתקן טיהור שפכים, למתקן קומפוסט ולמתקן צבאי, 

הוכרזו בחודש ינואר האחרון 1,300 דונם מהשטח כשמורת 
טבע רמת דלתון. לדברי טליה אורון, אקולוגית גליל 

עליון ברשות הטבע והגנים, זהו השטח הטבעי המצומצם 
האחרון ששרד ברמת דלתון, שיכול עדיין לממש הגנה 
על אוכלוסיות בנות קיימא של המינים הנדירים הללו, 

האופייניים לקרקעות בזלת באזורים המוצפים עונתית. 
הכרזה על שמורה נמשכת בדרך כלל זמן רב, אך מרגע 

ששטח מוכרז כשמורה הוא כבר מוגן – אי אפשר לבצע בו 
עבודות פיתוח או לשנות את פני השטח שלו. 

בחמש קם צייד
בישראל יש אלפי עובדים זרים וחלקם עוסקים בציד 

בלתי חוקי של בעלי חיים מוגנים. במסגרת פעולות 
הסברה שמבצעת הרשות כדי למנוע את הציד הלא חוקי, 

אירחה בתחילת ינואר חטיבת פיקוח ואכיפה את נציגי 
שגרירות תאילנד בישראל בגן לאומי בית שערים. אנשי 

השגרירות קיבלו סקירה על פעילות הרשות בתחום 
העובדים הזרים והסברים על תופעת הציד הבלתי חוקי. 

"אנחנו מטפלים בציד הבלתי חוקי בכמה מישורים – 
פיקוח, אכיפה וגם הסברה", אומר אילן יגר, ראש תחום 

מניעת ציד ברשות. "כמו בכל רילוקיישן, העובדים 
שמגיעים לכאן מתאילנד עוברים שם הכשרה של 

שבועיים שבה מלמדים אותם על מנהגי התרבות והחיים 
בישראל. ביקשנו מאנשי השגרירות שיילמד גם פרק 

בנושא הגנת חיות הבר ושמירת הטבע בישראל". 
נציגי שגרירות תאילנד הביעו את הסכמתם להכשיר את 

העובדים התאילנדים מראש גם בנושא שמירת הטבע 
בישראל וההימנעות מציד חיות בר.

"אנחנו מטפלים בנושא ההסברתי כבר עם הגעתם של 
התאילנדים לארץ", מוסיף יגר, "כך שאין מצב שמישהו 

מגיע לכאן ואינו יודע את החוק. עד היום עשינו הסברה 
בריכוזים של עובדים – למשל בערבה, אבל מעכשיו זה 

יהיה חלק מההכשרה של העובדים התאילנדים עוד בטרם 
הגעתם לארץ". בעתיד נוכל להיווכח אם השינוי הזה אכן 
יפחית ויצמצם את הציד הבלתי חוקי, המזיק לעולם החי 

בישראל. פעילות זו מצטרפת לפעולות פיקוח ואכיפה 
רבות בתחום העובדים הזרים. פעילות ענפה זו נרשמת 

לאור כניסתם לעבודה של שלושה פקחים ייעודיים לתחום 
העובדים הזרים, אשר מובילים עשייה משמעותית בתחום 

ומגיעים להישגים ראויים לציון.

לעוף כמו ציפור
חיי עופות הבר בישראל ידעו שינויים רבים במאה השנה 

האחרונות. לאחרונה יצא לאור ספר חדש - "שינויים 
ותמורות בעולם העופות במאה ה־20" מאת עוזי פז. 

הספר הוא פרי שיתוף פעולה בין רשות הטבע והגנים, קרן 
הדוכיפת ודן פרי בהוצאת הספרים כרטא. הספר מתאר 

את עולם החי העשיר בישראל ואת התהליכים שעברו 
עליו בעקבות השפעת האדם ומסביר מדוע חשוב לשמור 
על הציפורים. הספר מאפשר לבחון את השינויים במצב 

העופות בישראל ומתוך כך גם את מצב הטבע בארץ ואת 
השינויים שעוברים עליו, וקורא לשמור עליו גם בעתיד. 

צילומיו הנפלאים של עוזי פז מנציחים את המגוון העצום 
של העופות בישראל. את הספר אפשר לרכוש במרכזי 

השירות בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע.

סיכום יום בתי הגידול הלחים
בחורף 1971 נחתמה אמנת רמסר, האמנה הבינלאומית 
לשמירה על בתי הגידול הלחים )ביצות, אגמים, נחלים 
ועוד(, המהווים חלק חיוני ביותר במארג הביולוגי של 
הטבע ואף בחיי האדם. האמנה מבטאת את המאמץ 
העולמי לשיתוף פעולה בשימור בתי הגידול הלחים 

ולניצול חכם שלהם.
2 בפברואר, יום החתימה ההיסטורי, מצוין בעשרות 

מדינות ברחבי העולם כ"יום בתי הגידול הלחים" כדי 
להגביר את המודעות של הציבור לחשיבותם ולצורך 

בשמירה עליהם למען הטבע ולמען האדם. 
יום בתי הגידול הלחים צוין השנה בארץ על ידי רשות 
הטבע והגנים ב־7 בפברואר. אלפי משפחות ומבקרים 

לקחו בו חלק, התרשמו מהעשייה הרבה בנושא ונהנו 
ממגוון פעילויות, מופעים וסיורים שנערכו בגנים 

הלאומיים ובשמורות הטבע. הציבור הרחב אף הוזמן 
לצלם תמונות טבע בבתי גידול לחים ולשלוח לתחרות 

צילום בינלאומית שיזמה אמנת רמסר.

שימור תבליטי המנורות בבית שערים
במערות המנורה בגן לאומי בית שערים, אחד האתרים 

ההיסטוריים החשובים בישראל, נערכו בחודשים 
האחרונים עבודות שימור נרחבות של תבליטי המנורות 

הייחודיים שבאתר. "מרגע חשיפתם של ממצאים 
בחפירות ארכיאולוגיות לאוויר העולם, חלים עליהם 

תהליכי בליה שונים כמו מים, רוח, אור השמש וכמובן 
ונדליזם. הסלע בבית שערים הוא גיר־קרטוני רך וקל 

מאד לפגוע בו", אומרת רויטל וייס, מנהלת הגן הלאומי. 
"אנשים חורתים את שמם בקלות באבן הרכה, ויש כאן 

חריתות גם מלפני מאה שנה כמעט.
עבודות השימור כללו בין היתר ניקוי, הסרת חזזיות, 

טיפול בתבליטים, מילוי סדקים וחיזוק צבעים", מסבירה 
וייס. "המשמרים הם אנשי מקצוע של רשות העתיקות, 

משמרים עצמאיים ומשמרים של רשות הטבע והגנים 
שהוכשרו לאחרונה.

המדור מאת אגף ההסברה ברשות הטבע והגנים

יחמורים פרסיים משוחררים לטבע בכרמל

נציגי שגרירות תאילנד מקבלים הדרכה למניעת ציד
בלתי חוקי בקרב העובדים הזרים בגן לאומי בית שערים

שימור תבליטי מנורה בבית שערים

 תצלומים ארכיון רשות הטבע והגנים


