
  טלי טננבויםרשות הדיבור

זהירות, צפרדעים חוצות
ל–257 התמרורים המעטרים את שבילי ארצנו נוסף לאחרונה תמרור חדש: "זהירות, 
על  והגנים  הטבע  ברשות  החלטנו  החורפי  האוויר  מזג  בעקבות  חוצות".  צפרדעים 
ירקון )מתחם אפק(, שיתריע  הגן הלאומי  תמרור ראשון מסוגו, שהוצב בסביבות 
בפני נהגים מפני צפרדעים חוצות. התמרור יוצב ברחבי הגן הלאומי ירקון, כדי להגן 

על צפרדעים ומינים נוספים הנמצאים בסכנת הכחדה.
בגן הלאומי יש מקווי מים מסוגים שונים שבראייה אקולוגית הם בתי גידול לחים 
לבעלי חיים שונים ובהם הצפרדעים ומיני דוחיים אחרים. חשיבותם רבה הן לחיות 
הנזקקות למים, הן לחיות הטורפות שבמים והן לשם השלמת הגידול של הדוחיים 
ובריא(.  נקי  מים  מקווה  דורש  והאילנית  הקרפדה  הצפרדע,  של  הראשן  )שלב 
ואנו  הברכה  גשמי  בעקבות  להתמלא  שמתחילה  חורף  בריכת  יש  אפק  במתחם 

מקווים שכך יימשך, ויש גם פלג קטן ואגם. 
הכבישים שבאזור הגן הלאומי ירקון נחשבים ל"כבישים האדומים" של הצפרדעים. 
ידי חברת מקורות שיפר מאוד בחודשים  על  נוספים של הירקון  "שחרור מעיינות 
חציית  קצב  את  הגביר  והדבר  שבשמורה,  באגם  המים  איכות  את  האחרונים 
כך  לשם  הלאומי.  הגן  מנהל  עמית,  תום  מספר  באזור",  הצפרדעים  של  הכבישים 
בעלי  לטובת  ובטוחה  זהירה  נסיעה  מהנהגים  המבקש  התמרור  את  עמית  התקין 

החיים הקטנים האלה, השרויים בסכנת הכחדה.

שחרור יחמורים בהרי ירושלים
באזורי  בעבר  חיו  האיילים,  ממשפחת  היחמורים, 
הכרמל והגליל אך נעלמו לפני יותר ממאה שנה וחזרו 
באמצע שנות ה–70 של המאה הקודמת, כאשר מנכ"ל 
אוכלוסיית  את  לחדש  ביקש  דאז  הטבע  שמורות 

היחמורים בארץ.
בסבך  נחבא  בלבן,  מנוקד  ויפהפה,  אצילי  כאייל 
מבוקשת.  ציד  חיית  היחמור  היה  רחש,  מכל  וחומק 
של  מוגבר  לציד  הביאה  לאזור  החם  הנשק  כניסת 
הרכבת,  ידי  על  לדריסתם  בנוסף  היחמורים, 
בשנות האירני  לשאה  בפנייה  נכחדו.  שכמעט   עד 
הצליחו  האסלמית,  המהפכה  לפריצת  סמוך  ה–70, 
אותן  ולהביא  פרסי  יחמור  נקבות  ארבע  להציל 
מגרמניה  שהגיעו  זכרים  לשני  שודכו  הן  ארצה. 
שוחררו הם  יותר,  מאוחר  הרבייה.  גרעין  את   והיוו 
בחי–בר בכרמל. כיום, אוכלוסיית היחמורים התרבתה 
אותם  להשיב  מבקשים  והגנים  הטבע  וברשות 

למקומם הטבעי בטבע.
בשעה מוקדמת באחד הבקרים החורפיים האחרונים 
הורדמו שישה יחמורים מגן החיות התנכ"י בירושלים 
לאזור  כשהגיעו  ומרופדים.  מיוחדים  לתאים  והוכנסו 
שהתעוררו.  לאחר  לטבע  שוחררו  הם  יהודה  הרי 
ללא  מוגן,  מעולם  עוברים  המשוחררים  היחמורים 
אויבים טבעיים ונטול ציידים, שבו האוכל זמין והמים 
ללא הגבלה, לעולם שבו יש צורך לחפש מזון, עולם שבו 
וציידים  החלשים,  ועל  הוולדות  על  מאיימים  טורפים 
להבין  חשוב  במפתיע.  מגיחים  ורכבות  חוקיים  בלתי 
מבוקר  הוא  היחמורים  של  לטבע  החזרה  שתהליך 
השתלבותם  אחר  לעקוב  ניסיון  תוך  ומבוצע  וזהיר, 

ולשמור עליהם.
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זרימות בצפון
הזרימה  את  החזירו  הנוכחי  החורף  של  הברכה  גשמי 
בנחלי הצפון. הסחף הרב שהביאו איתם המים צבע את 
את  לסגור  נאלצו  אף  עיון  בנחל  בחום.  הירדן  מקורות 

השמורה עקב המים שכיסו את הגשרים במקום.
כמות הגשם הספיקה גם להחיות מחדש את מפל התנור 
מושלם  בתזמון  השנה,  ולראשונה  אדירות  מים  בזרימות 

עם ט"ו בשבט, גם השקדיות פרחו. 
האחרונים  השבוע  סופי  במהלך  פקדו  מטיילים  אלפי 
את האתרים והגנים הלאומיים כדי לצפות בפלאי הטבע 

שמילאו את הנחלים והמפלים בשצף של מים.

כנס תכנון גנים לאומיים
הכנס הרביעי של תכנון נוף גנים לאומיים, שהפך כבר למסורת, נערך השנה בטכניון בחיפה ביום חורף סוער. הכנס הוא 

שיתוף פעולה של המסלול לאדריכלות נוף בטכניון, רשות הטבע והגנים ואיגוד אדריכלי הנוף בישראל.
דיקן הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, פרופ' יהודה קלעי, ומנכ"ל רשות הטבע והגנים, שאול גולדשטין, ציינו 
את חשיבות שיתוף הפעולה בין האקדמיה, כגוף העוסק במחקר ולימוד תיאורטי, לבין הרשות, המהווה גורם ביצועי 
יישומי הבא מן השטח - המפרה את שני הצדדים. אדריכלית הנוף עליזה ברוידה, יו"ר איגוד אדריכלי הנוף, ציינה את 

תפקידם החדש של אדריכלי הנוף בעיצוב דמותה של הארץ בשטחים הפתוחים.
הכנס עסק השנה בשלושה גנים לאומיים שהם "חבלי ארץ" - מכתש רמון, הכרמל והרי יהודה. בנושא מכתש רמון 
ניתן תיאור מדהים איך שטח מחצבות מופר הופך בזכות השיקום הנופי למשאב לאומי. בנושא הכרמל הובא תיאור 
והיישוב  הכרמל  פארק  בין  קונפליקט  על  נוקבת  והרצאה  בכרמל  התכנון  של  ההיסטוריה  הכרמל,  נחלי  של  ציורי 
עוספיה. בדיון על אזור הרי יהודה עסקו בתיאור נופי המורשת של הטרסות החקלאיות, העלייה לירושלים חוויה או 

הוויה, והתכנון הנופי של כביש 1 תוך שמירה על נתיב מורשת בעל משמעות כל כך חשובה.
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