
  עומרי גלרשות הדיבור

נזק אדיר לפסיפסים העתיקים בגן לאומי חמת טבריה
הרגשתם  את  טבריה  חמת  הלאומי  הגן  עובדי  תיארו  כך  "הלם", 
העתיקות  לאתר  הגיעו  כאשר  במאי,   29 שלישי,  יום  בבוקר 
הרביעית  מהמאה  כנסת  בית  שוכן  שבלבו  המרשים,  והפסיפסים 
לספירה. במהלך הלילה פרצו לגן הלאומי אלמונים, ניתצו פסיפסים 
עצום המוערך  לנזק  וגרמו  גרפיטי בעברית  כתובות  עליהם  וריססו 
במיליוני שקלים. משטרת טבריה הוזעקה למקום ופתחה בחקירת 
רשות  של  שימור  ומומחי  ארכיאולוגים  וצוותי  החמור,  האירוע 
העתיקות ושל רשות הטבע והגנים הגיעו כדי לבחון את הנזק הרב 
לשיקום  להיערך  כדי  מיידית,  נזק  הערכת  ולבצע  למוצגים  שנגרם 

ולשימור של האתר הפגוע.
"חלק מהנזק שנגרם הוא בלתי הפיך ואי אפשר בכלל לתמחר נזק 
כזה לערכי מורשת בני מאות שנים", אומר שאול גולדשטיין, מנכ"ל 
ובכל  עדיין  לחלוטין  ברורים  לא  "הגורמים  והגנים.  הטבע  רשות 
מקרה לא מצדיקים פגיעה גסה כל כך בערכי תרבות ומורשת שלא 
שעם  תקווה  כולי  קשים.  והמראות  טוטלי  הוא  הנזק  בפז.  יסולאו 
משטרת ישראל נצליח לשים את הידיים על המשחיתים ולהעמידם לדין על מעשה הנבלה הזה. מדובר בהליך 
שיקום יקר, שעלותו מוערכת במיליוני שקלים ושיימשך לאורך שנים רבות, אך מיד בסיום הערכת הנזק נצא 

לדרך, ולא ננוח עד שנשיב את האתר למצבו ערב המעשה". 
לדברי דינה אבשלום–גורני, ארכיאולוגית מחוז גליל מזרחי וגולן ברשות העתיקות, מדובר בהרס איום של אחד 
מבתי הכנסת המפוארים שנחשפו בארץ, ומהחשובים ביותר מבחינה מחקרית. "זו פגיעה בלתי הפיכה באתר, 
וזלזול איום בציבור הרחב, שספק אם יוכל לשוב ולהתרשם מבית הכנסת כפי שהיה", מדגישה אבשלום–גורני. 

"רצפת הפסיפס עמדה כאן 1,600 שנים, עד שבא ונדליסט והרס כל כך הרבה שנות היסטוריה". 
בסופי השבוע לאחר האירוע אפשרה רשות הטבע והגנים כניסה חופשית לאתר ואף דאגה להדרכות לקהל הרב 
שבא לחזות בהרס, וכבר בימים שלאחר האירוע החלו צוותי שימור בעבודות שיקום והצלה, ובין השאר הוסרו 
הכתובות שרוססו ברחבי האתר. "אני מקווה שמי שהגיע וצפה בהרס יוכל לשוב עם ילדיו בעוד כמה שנים לא 

רבות ולראות את חמת טבריה במלוא תפארתה שוב", הוסיף גולדשטיין, מנכ"ל הרשות. 

צבי ים תחת מעקב
ים  צבי  להצלת  במרכז  וטופל  דייגים  ברשת  שנלכד  ירוק,  ים  צב 
של רשות הטבע והגנים במבואות ים, שוחרר לאחרונה חזרה לים, 
שיסייע  משוכלל,  לווייני  ג'י–פי–אס  משדר  מוצמד  כשלשריונו 
התיכון.  בים  הים  צבי  של  הנדידה  מסלולי  אחר  לעקוב  לחוקרים 
והנתונים  השנה,  כל  לאורך  הצב  של  מיקומו  את  מספק  המשדר 
שמציליו  הים,  צב   www.seaturtle.org באתר  מתפרסמים 
נוספות  צבות  לעשר  הצטרף  סטלונה,  שלום  השם  את  לו  העניקו 

שכבר שוחררו מחופי ישראל כשהן נושאות משדרים לווייניים.
בכל  תיכון  ים  ארצות  בין  המעולים  העבודה  לקשרי  "בהמשך 
בעולם  שלהם  המינים  שמונת  שכל  הים,  צבי  על  לשמירה  הקשור 
נמצאים בסכנת הכחדה כזו או אחרת, יצרנו קשר עם פרופ' פלגרה 
בנטיווניה מהתחנה הזואולוגית בנאפולי איטליה", מספר יניב לוי, 
מנהל המרכז להצלת צבי ים של רשות הטבע והגנים )במבואות ים(. "פרופ' בנטיווניה עובדת בפרויקט שהוא 
חלק מתכנית בינלאומית לשמירה על צבי ים בים תיכון. חשוב להבין שרוב צבי הים שמצליחים למשדר הם 
נקבות העולות להטיל את ביציהן בחופי הים, והסיכוי למשדר צב ירוק זכר הם קטנים מאוד. למרכז ההצלה 
מגיעים לשיקום צבים פצועים מכל המינים, וכך הצלחנו להצמיד את המשדר לצב זכר הפעם, בזכות פרופסור 
בנטיוגנה, ששלחה לנו במהירות את המשדר כדי לא לפספס הזדמנות מיוחדת זו. צב הים הירוק הוא מין נדיר 
כבר  בישראל  שמשדרנו  נוספים  וצבים  בלבד(,  מטילות  נקבות  כ–450  קיימות  כי  )מעריכים  תיכון  בים  יותר 

הספיקו לבקר בחופי מצרים, סוריה, קפריסין, תוניסיה ואפילו לוב".
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ניתוח שדה להצלת היעל
יעל מבוגר, כשאחת מקרניו  נמצא  גדי  עין  בשמורת טבע 
המפוארות ננעצה בגופו שלו, ככל הנראה מפני שהסתבך 
"ברור  ומעד.  בשמורה  הגובל  גדי  עין  קיבוץ  של  בגדר 
לגמרי  וחשוף  מוגבל בתנועה  היה שהיעל סובל מכאבים, 
דודי  מספר  להצלתו",  חירום  פעולת  ונדרשה  לטורפים, 
הראשון  "בשלב  גדי.  עין  טבע  שמורת  מנהל  גרינבאום, 
הונחו פקחי השמורה לעקוב אחר היעל מרחוק, כדי שלא 
מירושלים  הוזעק  במקביל  העזרה.  שתגיע  לפני  ייאבד 
ד"ר רוני קינג, הווטרינר הראשי של רשות הטבע והגנים, 
שהעיד כי זו אחת הפציעות המוזרות ביותר שבהן נתקל. 
שיכולה  בפציעה  שזו  הבנתי  היעל  את  ראיתי  כאשר  "רק 
לגרום למותו. אחת מקרניו הארוכות, סמל לגילו המבוגר 
בגופו,  חזק  נעוצה  הייתה  הבכיר,  ולמעמדו  היעל  של 

וייתכן שאף החמירו את הפציעה", מספר ד"ר קינג. "הצלחנו להתקרב ליעל כדי  וניסיונותיו להשתחרר לא צלחו 
להרדים אותו ואז לחלץ את הקרן מגופו ולטפל בפצע כדי שלא יזדהם. לצערי, נאלצנו לקטום מעט את הקרן הארוכה 
כדי לשחרר את היעל מעצמו ולמנוע הישנות מקרה כזה. רק כשהיעל התעורר מההרדמה, ראינו שהטיפול אכן הצליח 
והוא מסתובב בחופשיות". בימים שלאחר הטיפול המשיכו אנשי שמורת טבע עין גדי לעקוב אחר היעל. הם זיהו 
אותו בזכות הקרניים הקטומות והסימן הכחול הגדול על גופו - זכר לחיטוי הפצע. "נותר רק לקוות שבזכות הטיפול 
המסור הוא ימשיך ויאריך חיים. צריך לתת כאן קרדיט גדול לכל המעורבים, שלא היססו להשקיע שעות ארוכות 

בסיוע ליעל בודד. זו המחויבות שלנו לחיות הבר", מוסיף גרינבאום.

שומרים על חוף גדור
לאחרונה הוכרז אזור חוף גדור הייחודי כשמורת טבע, 
שבה אסורה השהייה בלילה לפי חוקי המדינה - מהקיץ 
מחלקים  והגנים  הטבע  רשות  ומדריכי  פקחי  הנוכחי. 
בנוהלי  השינוי  על  הסברה  חומרי  האחרונים  בשבועות 
אוהלים  הקמת  לאפשר  שלא  והונחו  במקום,  הביקור 
נסיעה  כגון  תופעות  לאכוף  ולהקפיד  השמורה  בשטחי 
ומטרדי  אשפה  השלכת  החוף,  ועל  לשבילים  מחוץ 
בשמורה  תעמוד  הקרובים  השבוע  סופי  במהלך  רעש. 
חשיבות  על  ההסברה  ולצד  הרשות,  של  מידע  תחנת 
להכרזתה,  המאבק  ועל  בשמורה  הטבע  על  השמירה 
על  לדוגמה  טבע,  בשמורת  פגיעה  כי  למטיילים  יבהירו 

ידי דיג לא חוקי ברשת או ברובה דיג או שהייה בשמורה בלילה, היא עברה על החוק ועלולה לגרור ענישה וקנסות 
בגובה 750 שקל ויותר. 

יריב מליחי, אקולוג  ד"ר  וים גדור הן אחת מרצועות החוף היפות באזור המרכז", מסביר  "שמורות הטבע חוף 
מחוז מרכז של רשות הטבע והגנים. "זהו רצף שטחים פתוחים השומרים על הסביבה הימית והחופית בין היישוב 
מכמורת לגבעת אולגה. בשמורת חוף גדור אף שוכנת חוות קינון לביצים של צבי ים, כחלק מפרויקט לשמירה 
בית  על  להגן  שנועדה  ימית  שמורה  גם  היא  גדור  הכחדה.  בסכנת  והמצויים  הנדירים  הים  צבי  אוכלוסיות  על 
גידול ייחודי נוסף - טבלאות הגידוד. גלי הים המתנפצים אל סלעי הכורכר מיישרים אותם ויוצרים נוף המזכיר 
שולחנות שטוחים. טבלאות גידוד אלה מאכלסות עולם ייחודי של צומח מימי, כגון אצות ושושנות ים, בעלי חיים 

כסרטנים, דגים ותמנונים, וכמובן חיות הבר הניזונות מכל אלו". 
אנושית  מפעילות  בחוף  הבר  חיות  סבלו  "בעבר  אומר:  השרון,  באזור  והגנים  הטבע  רשות  פקח  שפירא,  אורי 
בניגוד לחוק, התפרעות של כלי רכב  דיג  לילה, רעש, לכלוך,  לינות  - מסיבות טבע,  אינטנסיבית בלילות הקיץ 
שטח וכניסת רוכבי סוסים. חשוב לציין כי מתוך 50 קילומטרים של רצועת חוף באזור השרון, שמונה קילומטרים 
בלבד של חוף מיועדים לשמירת בעלי החיים, שאף אחד מאיתנו לא רוצה שייעלמו. את פיסת החוף הזאת אנחנו 
מבקשים להקדיש לטבע - לצמחים ולבעלי החיים שזהו ביתם זה זמן רב. יש חופים סמוכים )אולגה, מכמורת, 

בית ינאי ואחרים( המאפשרים שהיית לילה, ואנחנו מקווים שהציבור יתגייס איתנו לשמירה על חוף גדור".

חוף קלאב מד 
באכזיב עובר 

לאחריות רשות 
הטבע והגנים

לאחרונה הסתיים 
חוזה החכירה של 
כפר הנופש קלאב 
מד באכזיב ושטחו 

הושב לאחריות מינהל 
מקרקעי ישראל. בין 
רשות הטבע והגנים, 

המועצה האזורית 
מטה אשר והמינהל 

הוסכם כי אין להחכיר 
את המקום מחדש 

אלא להשיבו לרשות 
הציבור כגן לאומי 

וכשטח שמור לפעילות 
נופש בחיק הטבע. 

הקו התכנוני שהציגו 
הרשות והמועצה 

האזורית אשר הוא 
השקעת משאבים 

בשימור הארכיאולוגיה 
הפיניקית הנדירה 
באזור ובהעצמת 

ערכי המורשת בשטח 
הגן הלאומי, קידום 

פעילויות נופש 
וספורט בטבע ובים, 
 ואולי החשוב מכול -

קידום תכנית אב 
לכל אזור הגן הלאומי 

שתבטיח, בין 
השאר, מעבר חופשי 
למטיילים לכל אורך 
החוף, ללא תשלום.

   

  היעל זוכה לטיפול
בשטח I צילום: סלימאן עזאזמה

 סוף למסיבות לילה בחוף 
בגדור I צילום: לישי בן ינאי
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