ניצנים

הטיול שלי עם ארצי
ארצי וגבע יורדים ּדָרֹומָה לאילת ועורכים ֶהּכֵרּות עם חַי ּבַר
י ָ ְט ָבתָה ועם מגוון ַּב ֲעלֵי ַה ַחּי ִים המיוחדים שבו
כתבה :רויטל בן–יהודה | צילם :שי קבסה

עכברת מעבדה מיניקה זוג גרבילי ערבה

ה

גשם שירד כל היום גרם
לי ׂשִ ְמחָה ועצב יחד .מצד
אחד ,שמחתי שסוף סוף
ת ַמּלֵא והעצים
ּת ְ
יורד גשם ,הכנרת ִ
ובעלי החיים לא י ִ ְסּבְלּו כל כך
תּגַ ְעּגַ ְעּתִי
ֵמ ַה ַּבּצ ֶֹרת ,ומצד שניִ ,ה ְ
מאוד לטיולים של המשפחה
וחשבתי שככה בגשם אין סיכוי

שנצא לטיול.
ארצי ,שישב לידי כאילו קרא
את ַמחְׁשְ בֹותַי ,אמר לי" ,גבע,
מזמן לא יצאנו לטיול ,מה דעתך
לצאת לטיול מיוחד במינו?".
"טיול בגשם?" ,שאלתי.
"לא" ,אמר ארציַ " ,ל מְרֹות שאני
מאוד אוהב טיולים בגשם.
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הטיול שלנו לוקח אותנו למקום
הכי חם בארץ  -לארץ השמש
ַה ּנ ִ ְצ חִית .לאילת".
התחלתי לְַקּפֵץ על הספה ּבְִקִריאֹות
ׂשִ ְמחָה ,וקראתי "נוסעים לאילת,
נוסעים לאילת".
"אבל כדאי שתדע שהפעם הדרך
לאילת תהיה הרבה יותר ְמ ַענ ְיֶנ ֶת.
אנחנו נוסעים לאילת ועוברים בתוך
ָספָאִרי אמיתי" ,אמר ארצי.
ּספָאִרי לא
"ספארי?" ,שאלתיַ " .ה ָ
ברמת גן"?
ּספָאִרי
"כן" ,צחק ארצי" .אבל ַה ָ
שאליו אנחנו נוסעים נמצא
ָּבעֲָרבָה .קוראים לו חַי ּבַר י ָ ְט ָבתָה,
ּסּבָה מאוד מיוחדת.
והוא הּוַקם ִמ ִ
עלֵי חַּי ִים ׁשֶ חָיּו
ַּבחַי ּבַר מגדלים ַּב ֲ
לפני הרבה שנים בארץ ישראל
וְנ ִ ְכחֲדּו ,בעיקר בגלל שבני האדם
עלֵי ַהחַּי ִים האלה
צָדּו אותםַּ .ב ֲ
ּטבַע
אפילו מֻזְּכִָרים בתנ"ךָ .רׁשּות ַה ֶ
עלֵי
ו ְ ַהּגַּנ ִים ֶה ְחלִיטָה להחזיר את ַּב ֲ
ַהחַּי ִים לטבע והיא מגדלת אותם
ּתנָאִים ואז
ַּבחַי ּבַר כדי ׁשֶ ּיִתְַרּגְלּו ַל ְ
מְׁשַ חְֶרֶרת אותם לטבע".
עלֵי חַּי ִים יש ַּבחַי ּבַר?",
"אילו ַּב ֲ
שאלתי.
ּת ְצטֵָרְך
"את זה" ,אמר ארציִ " ,
לראות בעצמך".
הנסיעה לאילת ארוכה מאוד אבל
יצאנו מוקדם בבוקר עם אמא
ואבא ,וארצי ואני י ָׁשַ ּנּו רוב הדרך
עד שאבא עצר והכריז" ,עוד מעט

על גג העולם .נמר במנוחה
אסף הבר ,מנהל מרחב ערבה דרומית ,מאכיל גור דורבן שאמו מתה

אנחנו נכנסים ַלחַי ּבַר ,בוא גבע
תכיר את אֹו ְכלֵי ָהעֵׂשֶ ב".
ַּבחַי ּבַר פגשנו את ַהּפֶֶרא .ארצי
הסביר ׁשֶ ַהּפֶֶרא הוא חמור בר
א ְסּיָּתִי שאינו ניתן ְלאִּלּוף ושיש לו
ָ
ּה וכוח ֵסבֶל אדיר.
כושר גופני ּגָבֹו ַ
ּטבַע ו ְ ַהּגַּנ ִים
ארצי סיפר ׁשֶ ָרׁשּות ַה ֶ
ׁשִ חְְרָרה ּפְָראִים ַּבּנֶגֶב ונראה כי הם
חיים שם מצוין.
פתאום ראיתי ּפֶֶרא מוזר ,וארצי
הסביר שזהו אינו ּפֶֶרא אלא עָרֹוד,
ה"אבא" של החמור.
אני חשבתי ׁשֶ ַּבעַל ַהחַּי ִים הכי יפה
הוא הְָראֵם ַה ָּלבָן  -שהוא גם ֵסמֶל
ַהחַי ּבַר ְּבי ָ ְט ָבתָה .ארצי סיפר
אּגָדֹות
שעל הְָראֵם יש הרבה ַ
ושקוראים לו גם חַד ַהּקֶֶרן ,כי
ּכְׁשֶ רֹואִים אותו ֵמ ַהּצָד נראה
כאילו יש לו רק קרן אחת.

עלֵי חַּי ִים
ַּבחַי ּבַר היו עוד המון ַּב ֲ
כמו ּדִיׁשֹונ ִים ו ִי ֵענ ִים שאפילו הלכו
במשפחות ,אמא אפורה אבא שחור
אפְרֹוחִים ְק ַטנ ְ ַטּנ ִים.
וְ ֶ
אחרי הסיור ִה ְצטַָרפְנּו ַלּמְַדִריְך
אכִילִים את הַּטֹוְרפִים
לראות איך ַמ ֲ
ַּבחַי ּבַר ,ושם פגשנו זְאֵבׁ ,שּועַל
חֹולֹותׁ ,שּועַל צּוִקיםֶ ,פנ ֶק ,נָמֵר,
ָקָרָקל ,חָתּול ּבַר ,חֲתּול חֹולֹות
וְצָבֹו ַע ְמפֻ ְסּפָס.
ארצי הבטיח ׁשֶ ּנ ִּׁשָ אֵר לישון ַּבחַי ּבַר
אכִילִים
ולמחרת נראה גם כיצד ַמ ֲ
ע ַט ֵּלפִים בחדר חושך.
ֲ
בלילה אמא ואבא הקימו אֹהֶל
ּספָאִרי של ָהעֲָרבָה .לפני
וְי ָׁשַ ּנּו ַּב ָ
ׁשֶ ּנ ְִר ַּד ְמּתִי שמעתי את הַּקֹולֹות של
עלֵי ַהחַּי ִים וארצי לחש לי שזה
ַּב ֲ
אפְׁשָ ר,
ּטבַע ׁשֶ ֶ
מרגיש הכי קרוב ַל ֶ
וארצי הרי ממש מבין בזה...
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ניצנים
הּצְָרעִים
מבול של אַּיֹות ַ

טריוויה
בנושא הדרום
 .1איזה מכתש הוא הגדול ביותר בנגב?
א .מכתש חתירה
ב .מכתש רמון
ג .מכתש חצרה
 .2כמה מ"מ גשם יורדים בערבה בממוצע?
א .כ– 500מ"מ
ב .פחות מ– 100מ"מ
ג .כ– 300מ"מ
 .3איזו חיה אינה נמצאת בחי בר יטבתה?
א .היפופוטם
ב .פרא
ג .ראם לבן
 .4מי היא העיר הגדולה בנגב?
א .אילת
ב .דימונה
ג .באר שבע
 .5איך נקראת אדמת הנגב?
א .לס
ב .טרה רוסה
ג .רנדזינה
 .6מהו שטחו של הנגב?
א .בערך  1000קילומטרים רבועים
ב .כ– 13אלף קילומטרים רבועים
ג .כ– 20אלף קילומטרים רבועים
 .7איזה נחל הוא הגדול ביותר בנגב?
א .נחל פארן
ב .נחל הבשור
ג .נחל פרצים
 .8איפה נמצאת בקעת הירח?
א .בחולות חלוצה
ב .בהרי אילת
ג .ליד באר שבע

התשובות במהופך:
 .1ב  .2ב  .3א  .4ג  .5א  .6ב  .7א  .8ב
 48בשביל הארץ

עונת הנדידה החלה ואיתה גוברים גם
הלחץ והעבודה בבית החולים לחיות
בר של הספארי ורשות הטבע והגנים.
וזה קורה פעמיים בשנה  -בשתי
עונות הנדידה.
בתקופות אלה ,מי שרוצה לדעת אילו
עופות נודדים חולפים בשמי ארצנו
ומתעצל להרים את עיניו לשמיים ,יכול
לבדוק זאת בבית החולים ,המשמש מן
הסתם בבואה של הטבע :בתקופת נדידת
ה ַמ ְלּכִי–ׂשְ לָו ,תוכלו לראות את העופות
האלה בבית החולים .כאשר מגיעות
הדיות לארצנו ,תמצאו גם אותן שם.
כאשר מתאשפזות אַּיֹות ַהּצְָרעִים  -סימן
שלארצנו הגיע גם העוף הנפלא הזה.
אלא שהשנה ,בניגוד לשנים הקודמות,
מהרגע שהחלה נדידת איות הצרעים
הן הגיעו לבית החולים בהמוניהן.
עשרות איות צרעים הגיעו בזו אחר זו,
כך שבמשך יומיים רצופים התאשפזו
בבית החולים  19פרטים שנמצאו
במקומות שונים ברחבי הארץ.
ַאּי ַת ַהּצְָרעִים ( )Surovipa sinrepהיא
עוף דורס יפה ומיוחד במינו .כל פרט
ופרט מתהדר במראה שונה וייחודי לו.
מוטת הכנפיים שלהם  150-135ס"מ
והם נחשבים לבינוניים בגודלם .איות
הצרעים מקייצים באירופה וחורפים
באפריקה ,וחולפים מעל שמי ישראל
בהמוניהם  -כ– 800אלף פרטים במהלך
עונת הנדידה .יש ימים שבהם אפשר
לראות כ– 30אלף פרטים!
שמם המעניין נגזר ממזונם ,הם נהנים
מזחלים של דבורים וצרעות וכן מחרקים
מעופפים ,מזוחלים קטנים ,מדו חיים,
מיונקים קטנים וגם מפירות.
איות הצרעים שהגיעו לטיפול בבית
החולים סבלו מתופעות שונות ביניהן,
שברים ,פגיעות ברגליים ובכנפיים
ותשישות רבה מהנדידה.
בשלב הזה החל המרוץ נגד הזמן .צוות
המטפלים בבית החולים החל לטפל

אית צרעים לאחר טיפול .צילום:טיבור יגר

כתב :אריאל קרס

בעונת הנדידה מגיעים לבית החולים לחיות בר ,עופות רבים
הנפגעים בזמן שהם חולפים מעל ישראל

באיות הצרעים בקצב מסחרר ,כל פרט
צולם במכונת הרנטגן ,הפגיעות אותרו,
תרופות ונוזלים ניתנו וניתוחים נעשו
מסביב לשעון.
המטרה הייתה לנסות לטפל בכל
הפרטים ולשקם אותם בעזרת מנוחה,
תרופות ופיזיותרפיה ,עד לסוף עונת
הנדידה הנוכחית .כמובן שזו משימה
לא פשוטה כשמדובר בנדידה
שמתחילה לקראת סוף חודש אוגוסט
ומסתיימת בסוף חודש אוקטובר.
היום אפשר לומר שבזכות עבודה
מאומצת וקשה ,רוב הפרטים הושבו
לטבע בזמן כדי להמשיך בנדידתם,
ורק חלק קטן מהם עדיין נותר
באשפוז .פרטים שיתגלו ככשירים
וגם כחזקים מספיק יוכלו לשוב אל
הטבע גם בשלהי תקופת הנדידה,
אבל אלו שלא יספיקו להשתקם ,או
כאלה שישתקמו ויהיו חלשים מדי,
יצטרכו להמתין עד לעונת הנדידה
הבאה  -באביב.
שגית הורוביץ ,ספארי רמת גן

