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,שלום לכם
רצינו לדעת איפה נמצאת
,שמורת טבע חוף האלמוגים
האם זה המצפה התת
?ימי באילת או במקום אחר
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:תשובת המערכת
המצפה התת ימי באילת
אכן ממוקם בשמורת חוף
.אלמוג באילת

804/
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E040DC/047+CD4
0490B9/
84;?/7072/E

,למערכת "בשביל הארץ" שלום רב
 משוכנעים."ברצוננו לברך על הכתבה המעשירה שהופיעה בגיליון יולי בנושא תוכנית "חוף נקי
 הקרוב ללב הציבור בעיקר,אנו כי היוזמה הנעלה מצידכם של שיתוף הציבור בנושא ניקיון חופים
 חשוב לציין כי נשמט. תישא פרי ותתרום להעלאת המודעות הציבורית בהקשר זה,בעונת הקיץ
 לכן נודה מראש אם תציינו שתמונות אלו צולמו,בכתבה קרדיט עבור צילום התמונות שפורסמו
.ÁÈ˘Ó ÏÎÈÓ על ידי הצלמת
‰Î¯··Â ‰„Â˙·
¢È˜ ÛÂÁ¢ ˙ÂÂˆ

·ÂË ÔÓÈÒ· ˙Â„ÈÒÁ

 דוד גלזנר:צילום

:פרטים נוספים ניתן לקרוא באתרנו
www.birdwatching.org.il
¨ÌÎ˙Â‡¯Ï ÁÓ˘
¯ÊÏ‚ „Â„
¢‰„ÈÒÁ‰ ¯Â˜Ó¢
ÔÈÙÂ¯ ¯ÙÎ ˙Â¯Ùˆ‰ ÊÎ¯Ó

מקיים לכבוד הציפורים וחובבי הטבע מגוון
 ב"ספארי.של פעילויות חווייתיות בחגים
לילה" שמתחיל בדמדומים נלווה את
,ההתכנסות ללינה של החסידות והאנפות
נבקר אצל התנשמת ידידתנו ונעקוב אחר
 בחול המועד סוכות יהיו.החתולים והתנים
 סיורי צפרות,פעילויות למשפחות כמו דיג
. ועוד, טיסנים ועפיפונים,מדגה ודגים

,שלום לכולם
למזלן של החסידות ושאר הציפורים
,הנודדות שחולפות כעת בשמי ארצנו
 עם,המלחמה הסתיימה במועד המתאים
תחילת הנדידה )יודעי ח"ן ילחשו לכם בסוד
 אבל אני לא ממש,שזו הסיבה לסיומה
.(...משוכנע בכך
בניגוד לקשיים ולנזקים הרבים שספגו הטבע
 אנו מניחים שהציפורים,ואתרי הביקור
הנודדות ידעו לעקוף השנה את המקומות
שנפגעו )משריפות למשל( וישובו למסלולן
, לפי הסימנים הראשונים.הרגיל בעונה הבאה
 שעברו אצלנו,החסידות ואיות הצרעים
 בישרו על עונה רגילה שתביא,בסוף אוגוסט
 לכל האתרים,לנו בסתיו אלפי ציפורים
, עין אפק במערב, מהחולה בצפון:המוכרים
 ירושלים והשפלה ועד,כפר רופין במזרח
.אילת בדרום
 בהיותו,עמק בית שאן בולט בנדידת הסתיו
תחנה גדולה אחרונה של חורש ומים בדרכם
, חסידות ודורסים,דרומה של מינים רבים
 חלק מהן נשארות.עופות מים וציפורי שיר
 שככל, יוצא מזה.כאן למשך כל החורף
 נצפה כאן ביותר,שנדידת הסתיו מתקדמת
.ציפורים ממגוון גדול של מינים
, מרכז הצפרות בכפר רופין,""מקור החסידה
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