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 0200 מאי 02 ראשון יום  
 ב"תשע אייר ח"כ  

 
 

 שלום רב,
 
 

הנדון:התייחסותלפניותבנושאמתןצוויפינוילפלישותבשמורתנחלקנה


שמורת נחל קנה הינה שמורת הטבע הגדולה ואולי אף המרשימה באזור מערב השומרון. השמורה הוכרזה  .0

חורש ים תיכוני מפותח, נוף  –בצו אלוף בשנות השמונים בכדי לשמר תא שטח ובו ערכי טבע מיוחדים 

 סיביות רבה.מצוקי, בתי גידול לחים, ומקלט למגוון רחב של בעלי חיים במרכזו של שטח מעובד באינטנ

יהודים וערבים. הכניסה לשמורה  –השמורה מהווה גם מקום לנופש בחייק הטבע לכלל האוכלוסייה  .0

והשהות בה הינה ללא תשלום מתוך כוונה לאפשר לקהל הרחב הבא בשעריה אפשרות להכיר את הנופים 

 הטבעיים והבלתי מופרעים באזור.

מאסף לביוב. קו זה נועד להוביל את שפכי כל הישובים במאמץ רב ובעלויות גבוהות נטמן בשמורה קו  .3

באזור למתקן טיהור באזור ניר אליהו. הקו תוכנן לאפשר קליטת שפכים גם של הישובים הערבים 

 הסמוכים לשמורה, אך אלו סרבו להתחבר מטעמים פוליטיים והם ממשיכים להזרים שפכים לשמורה.

כלומר חקלאים שהיו להם שטחים מעובדים  –הקיים  בעת הכרזת השמורה נכתב בתקנון שישמר המצב .4

 בשמורה בעת ההכרזה יוכלו להמשיך ולעבד אותם, זאת ללא הכשרות חקלאיות נוספות.

מידי פעם כורתים עצים מוגנים, פוגעים  –בפועל היו הרחבות של שטחים חקלאים בשיטת " הסלאמי "  .5

ע מעימותים ולאפשר לבעלי הקרקע פרנסה, לא בצומח טבעי ובמקומם נוטעים עצי זית. בשל רצון להימנ

 טופלו פלישות אלו בעבר.

השימוש במי המעיינות, שאיבתם הבלתי מבוקרת, זיהום המים ע"י סולר שנועד להפעלת המשאבות ובניית  .6

 גבר ככל שהיקף הנטיעות גבר. –פחונים להגן על המשאבות 

 ות : מזה כשנתיים שמורת נחל קנה סובלת מפגיעות חוזרות ונשנ .7

בניית תעלות הטיה מבטון לתפיסת המים הזורמים בערוץ ואגירתם בבריכות הבנויות במרכז  .א

 השמורה. מים אלו מיועדים להשקיה של נטיעות חדשות .

 ונם של חלקות חקלאיות חדשות, תוך פגיעה בצומח טבעי ובניית מדרגות חקלאיות.דהכשרת מאות  .ב

אנושה, חציבות אדירות ושפוכת עפר וסלעים. הכביש  סלילת כביש בתוך השמורה תוך פגיעה נופית .ג

אינו משרת איש ולמרות זאת הוצבה במרכזו תחנת אוטובוס. כביש זה נחנך בטקס חגיגי ע"י סלאם 

 פייאד.

סורבה על ידינו למרות  –) בקשה לסלילת כביש צר בשמורה, לצרכי צה"ל , על בסיס דרך עפר קיימת  .ד

 בכדי לשמר את אופי השמורה (.  –פניה ישירה מאלוף פיקוד מרכז 

 ורמים אינטרסנטיים באזור.גנות ע"י פגיעות אלו, בהיקף של מיליוני שקלים, ממומ .ה
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במהלך סיור פיקוח ואכיפה שערך פקח מיחידת קמ"ט שמו"ט וגנים עם קצין המנהל האזרחי בתאריך  .8

עצי זית צעירים  0430ווים ניתנו בשטח לנטיעות של  נמסרו צווי פינוי משמורות טבע. הצ  05.4.0200

(. כל הפלישות הן  0.5.0200ימים לפינוי עצמי ) עד  7במרכזה של שמורת הטבע. בצווים ניתנה ארכה של 

 בתחום שמורת טבע מוכרזת בצו אלוף.

אדירה,  היקף הפלישות גדול בהרבה ! נטיעה בכמות –הצווים ניתנו רק לנטיעות חדשות ובשטח מצומצם  .9

בפרק זמן קצר לאחר סילוק הפלישות הקודמות, מעיד על יד מכוונת ולפיכך יש צורך בתגובה מהירה של 

 אכיפה.

 

 

 בברכה,

 

 יוסי ורצברגר
 יועץ המנכ"ל

 
 


