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הקאמבק של החפרית המצויה
ראשני חפרית מצויה, צפרדע נדירה הנמצאת בסכנת 
געש  בריכת  טבע  בשמורת  לאחרונה  נמצאו  הכחדה, 
לאחר  שנים   25 החוף(,  במישור  לקיבוץ  )הסמוכה 
בבריכה,  החפרית  חיה  בעבר  לאחרונה.  שם  שנראו 
הבריכה  של  חוזר  זיהום  בעקבות  הצער,  למרבה  אך 
נמצאה  לא  ומאז   1989 בשנת  כבר  נעלמה  היא 
והגנים  הטבע  רשות  פעלה  השנים  במשך  בסביבתה. 
רבות לשיקומה של הבריכה, במסגרת פרויקט שיקום 
השתפר  ההידרולוגי  מצבה  ואכן  לחים,  גידול  בתי 
לאחרונה  יותר.  אטי  הוא  האקולוגי  השיקום  אך 
הסטודנט  כאשר  והגנים  הטבע  רשות  עובדי  הופתעו 
תל  באוניברסיטת  לזואולוגיה  מהמחלקה  גורן,  לירון 
המעידים  המצויה,  החפרית  ראשני  את  מצא  אביב, 
השתפר.  הבריכה  של  האקולוגי  השיקום  שגם  כך  על 
לחים גידול  בתי  לשמירת  הבינלאומי  היום  הלאומיים  ובגנים  הטבע  בשמורות  התקיים  החפרית,  של  למציאתה   בסמוך 

)ב–2 בפברואר(, שצוין גם ברחבי העולם כולו, ושבמסגרתו התקיימו שלל פעילויות לכל המשפחה.
בית גידול לח הוא אזור מוצף מים כל השנה, או באופן עונתי. בתי גידול אלו כוללים אגמים, נחלים, ביצות, בריכות חורף 
הניזונים  חוליות,  וחסרי  דגים  חיים,  דו  זוחלים,  יונקים,  ציפורים,  כגון  חיים,  בעלי  של  רחב  מגוון  בהם  ושוכן  ומעיינות, 
- רבה  תועלת  לאדם  מביאים  הלחים  הגידול  בתי  האלה.  האזורים  את  המאפיינת  המגוונת  מהצמחייה  או  מאלה   אלה 
את  לשקם  כדי  הטבע.  בחיק  לבילוי  ומקום  תיירות  כאזור  וכמובן  לחקלאות,  ותרומה  לדיג  מקור  איכותי,  מים  כמקור 
בתי הגידול הלחים פועלת רשות הטבע עם שותפיה, רשות המים והמשרד להגנת הסביבה, להשבתם של מקורות המים 

הטבעיים ולחידוש הזרימות בנחלים. 

קרס חלק מהקיר המערבי של מבצר אפולוניה 
מלחמות  שרד  אפולוניה  לאומי  בגן  המפואר  המבצר 
לאחר  שנים  כ–800  היום,  אבל  טבע,  ואסונות  רבות 
האוויר  למזג  שלו  המערבי  מהקיר  חלק  נכנע  שהוקם, 
והוא  האחרונים  בחודשים  אותנו  שפקד  החורפי 
מפתיעה.  אינה  הקיר  התמוטטות  לים.  ונפל  התמוטט 
בדומה למצוקים נוספים שקורסים לאורך רצועת החוף 
בישראל, גם המצוק שעליו יושב הגן הלאומי שבהרצליה 
הרב  והגשם  בקירו  שהכו  הים  גלי  ידי  על  ונשחק  הלך 

שחלחל אליו. 
בשנת 2010 עיריית הרצליה ורשות הטבע והגנים הציבו 
כדי  קו החוף שלמרגלות המצוק  ענק שכיסו את  סלעי 
המצוק  במקום  המכים,  הגלים  עוצמת  את  שיספגו 
הוא  המיגון  שהוקם  מאז  עליו.  ויגנו  והתערער,  שהלך 
המצוק.  על  והגן  רציניות  חורף  סערות  שש  כבר  ספג 
אולם המערכת החורפית החזקה האחרונה ערערה את 

בסיס הקיר שהיה תלוי באוויר, וכאמור חלקו נפל.
יוחנן, מנהל הגן הלאומי, מדגיש כי הביקור באתר  חגי 
בטוח וכי קטע הקיר שנפל נמצא בטווח בטוח מהאזור 
להתגבר  אפשר  כי  יוחנן  אומר  עוד  לביקור.  המותר 
מכיוון  דחופות.  ושימור  ייצוב  פעולות  וביצוע  המבצר  של  המערבי  אגפו  חשיפת  המשך  ידי  על  ההתמוטטות  סכנת  על 
הסימפטום  הוא  שנפל  הקיר  ביותר.  מורכב  בצעד  מדובר  בינלאומיות  לאמנות  גם  הכפוף  ארכיאולוגי  אתר  שזהו 
 הראשון להתמוטטות צפויה של צדו המערבי של המבצר, וללא תקציבי מדינה לשימור המבנה יתמוטטו בתוך זמן קצר

חלקים נוספים מהמבצר.

בסיס הקיר תלוי באוויר ללא תמיכה I צילום: חגי יוחנן

חוגגים את היום הבינלאומי לשמירת בתי גידול לחים.
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שומרים על ערוץ פתוח בנחל דישון
שמורת טבע נחל דישון היא אחת המטוילות ביותר בגליל עליון. מרכזה הוא נחל דישון שאורכו 37 ק"מ, והוא 
- המעיין  עין אביב  נמצאים שלושה מעיינות,  והרחבותיה  ועד עמק החולה. בתחום השמורה  זורם מהר מירון 
מעיינות  כמה  דישון.  ועין  אביבים(  )ליד  נחלית  עין  הקטנים  והמעיינות  כיום,  נשאבים  שמימיו  באזור,  הגדול 

נוספים נובעים במעלה הנחל מחוץ לשמורה. 
עד התערבות האדם היה נחל דישון נחל איתן. בעשורים האחרונים מימיו נתפסו ונשאבו, והמטיילים בנחל לא 
זכו לראותם נובעים וזורמים לאורך כל השנה, אלא רק בסוף החורף ובתחילת האביב, לאחר גשמים משמעותיים. 
בשאר ימות השנה הנחל היה יבש ובעלי החיים שהיו זקוקים לזרימת המים באופן תדיר נעלמו או מצאו מחסה 

באזורים לחים אחרים שנותרו בסביבה.
רשות הטבע והגנים, ביחד עם רשות המים ורשות ניקוז כנרת, יזמה לאחרונה תכנית להשבת המים לנחל במשך 
כל השנה, הכוללת שחרור מי מעיינות לזרימה חופשית בנחל. פעולה זו היא הבסיס לשיקום טבעי של בית הגידול 
ותנאי חשוב להצלחת התכנית הזו הוא הפסקת  גידול לחים,  ושימור בתי  ואפשרות להגדלת המגוון הביולוגי 

תנועת כלי הרכב במקום )!(, הפוגעת אנושות בבית הגידול שבנחל.
אחוז ניכר מהמטיילים בנחל היום עושים זאת בכלי רכב, בשל הערוץ הרחב והנוח לתנועה שבו. העומס והצפיפות 
קוליסים  יוצרת  בשבילים  הנסיעה  הנחל.  בסביבת  חלופיים  שבילים  מחפשים  והנהגים  פקקים  לעתים  יוצרים 
)סימני הגלגלים הנותרים בשטח לאחר מעבר רכב(, הפוגעים בצומח הגדות, משנים את משטר הזרימה, רומסים 
את מצע האבנים בערוץ, המהווה מקום מסתור ומשכן לבעלי חיים חובבי לחות כמו דו חיים, ועוד. כלי הרכב 
גורמים גם לזיהום המים - גורם קריטי בקיום מגוון מינים בשמורה. ובנוסף על כך, אל לנו לשכוח את המטיילים 

ברגל, ששלוותם מופרת שוב ושוב, והם נמצאים בסכנת דריסה תמידית.
לפיכך, מ–15 במרס תיפסק תנועת כלי רכב בחלק התיכון של נחל דישון, מקטע כביש 899 )הכביש העולה ליראון( 
ועד קטע כביש 886 )גשר עלמה(. בנחל דישון תחתון, מכביש 886 ועד כביש 90, הנסיעה תותר רק בכיוון הירידה. 

זאת למען שיקום הנחל ושמירה על בעלי החיים שבו, ולמען ההנאה והבטיחות של המטיילים.
במרס   15 התאריכים  בין  הפסח  ובחג  השבוע  בסופי  דישון  נחל  טבע  בשמורת  יפעלו  והסברה  מידע   תחנות 

ל–27 באפריל. להזמנת הדרכה - מרכז חינוך והסברה גליל עליון, טלפון: 04-6923112.

   

מבצע תמסח 
פקחי רשות הטבע והגנים 
פשטו לאחרונה על משק 

במושב במרכז הארץ, 
שבעליו החזיק בשלושה 

תנינים בניגוד לחוק. 
במבצע מתוכנן ומתוזמן 

היטב, ולאחר תיאום מורכב 
בין גורמים רבים, הגיעו 

כ–20 אנשי רשות הטבע 
והגנים בליווי משטרת 

ישראל לביתו של החשוד 
כשבידיהם צו חיפוש, 
ולאחר זמן קצר נלכדו 

שלושת התנינים, הוצאו 
מחצר המשק והועברו 

למתקן מוגן. 
ההחלטה לבצע את 

התפיסה וההעברה של 
התנינים נבעה מכך

שזוהי חיה הדורשת טיפול 
ותנאים ייחודיים, וזקוקה 

למקום התואם את צרכיה. 
מדיניות רשות הטבע 

והגנים אינה מאפשרת 
אחזקה של חיות בר 

מסוכנות בידיים פרטיות 
בשל חוסר היכולת לפקח 

על גידולן ובשל החשש 
מזליגה של חיות מיוחדות 

אלה לטבע.

צילום: ארכיון רשות הטבע והגנים

 שוקם אתר המורשת העולמית
גן לאומי עבדת 

לאומי  בגן  ונדליזם  מעשי  בוצעו  ב–2009 
הנבטית  לעיר  כבד  לנזק  שגרמו  עבדת 
הקדומה ולמאות הממצאים הארכיאולוגיים 
כנסיות  עמודי  הפילו  האלמונים  שבתחומה. 
שניצבו במקומם מאות בשנים, ניתצו ושברו 
כתובות  החומות  על  ציירו  וכתובות,  אבנים 
ובגת,  במזבח  קשות  חיבלו  ושמן,  גרפיטי 
מהעתיקים ביותר בישראל, ואף השחיתו את 
המתקנים והשילוט כמעט לחלוטין. ממשלת 
פרויקט  על  והוחלט  לסייע  התגייסה  ישראל 
שיקום תלת שנתי בהשתתפות שישה משרדי 

ממשלה, ובהובלת רשות הטבע והגנים.
שיקום  עבודות  של  שנים  שלוש  בתום  כיום, 
שקל,  מיליון  כ–8.7  של  ובהשקעה  מאומצות 
של  הדגל  אתר  עבדת,  הלאומי  בגן  מביקור  מחדש  ליהנות  הציבור  את  והגנים  הטבע  רשות  מזמינה 
למורשת  מיוחדת  חשיבות  בעל  כאתר  אונסק"ו  ידי  על   2005 בשנת  הוכרז  שאף  בישראל,  הארכיאולוגיה 

התרבותית העולמית.
מכלול  שוקם  קשתות,  שוחזרו  ממקומם,  שנעקרו  אבן  ומשקופי  קירות  הוחזרו  השיקום  עבודות  במסגרת 
שופצו  שניזוקו,  ההמחשה  אמצעי  הושבו  מהקירות,  הגרפיטי  כתובות  הוסרו  הנבטי,  והמקדש  הכנסיות 

התשתיות ועוד. כמו כן, הוצבה מערכת אבטחה היקפית למניעת פריצות עתידיות. 
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