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הרפתקה במדבר
ראמים לבנים, ערודים, נמרים אפריקאים, שועלים ומיני 

זוחלים הם רק חלק מבעלי החיים המדבריים שתוכלו לפגוש 
בשמורת טבע חי־בר יטבתה. מגלים את החיים במדבר

שועל פנק )מימין( וראמים לבנים )למעלה( בשמורת 
טבע חי־בר יטבתה צילומים: דורון ניסים

מאת: מערכת רשות הטבע והגנים

שמורת טבע חי־בר יטבתה )35 קילומטר 
צפונית לאילת( היא אחת השמורות המרתקות 
והמסקרנות ביותר בארץ. השמורה הוקמה כדי 

להקים גרעיני רבייה של בעלי חיים שנזכרו 
במקרא ונכחדו מנופי הארץ ולהשיבם לטבע, 
וכדי לשמור על בעלי חיים מדבריים אחרים 
הנמצאים בסכנת הכחדה. היא כוללת שטח 

פתוח של כ־12 קילומטר רבוע שבו חיים עדרים 
של אוכלי עשב מדבריים בתנאים הדומים 

לתנאים בטבע; מרכז טורפים המציג טורפים 
גדולים, זוחלים ובעלי חיים קטנים החיים 

 במדבר; וחדר חושך שבו שוררים במהלך
היום תנאי לילה ואפשר לצפות בבעלי חיים 

ליליים בפעולה. 
 בעלי החיים העיקריים בשמורה הם הפרא -

חמור בר אסייתי )מגרעין רבייה שהתפתח בחי־
בר יטבתה שוחררו פראים לנגב ונראה כי הם 
מתאקלמים היטב(, הערוד - אבי חמור הבית, 
הראם הלבן - שהוא גם סמלה של השמורה, 
העוסקת בהשבתו לטבע, וכן דישונים, יענים 
ועוד. בין הטורפים שבמרכז הטורפים - זאב, 

שועל חולות, שועל צוקים, פנק, נמר אפריקאי, 
קרקל, חתול בר, חתול חולות וצבוע מפוספס, 
וכן זוחלים מדבריים ודורסים. בחדר החושך 

מוצגים בעיקר מכרסמים פעילי לילה, כגון 
גרביל דרומי, גרביל סלעים, מריון המדבר 

ונמנמן הסלעים. 

יוצאים למשימה 
את הטיול בשמורה מומלץ לעשות באמצעות 
חוברת "פקחים צעירים" - חוברת משימות 

מיוחדת לכל המשפחה, שמטרתה לאפשר 
למטיילים לחקור, להתבונן בפרטים הקטנים 

ולחוות ביחד את האתר שבו הם מבקרים. 
החוברת כוללת מידע מעניין על המקום 

וחידות ומשימות שפתרונן מוביל את הילדים 
וההורים לסיור מרתק בשמורה. החוברת נמכרת 

בקופות האתר במחיר סמלי של עשרה שקלים 
)אפשר גם להורידה בחינם באתר האינטרנט 
של הרשות(. בסיום ביצוע המשימות, עוברים 

הילדים טקס התחייבות ומקבלים תג ותעודה 
המסמיכה אותם לפקחים צעירים. אתם 

מוזמנים להתחיל כבר עכשיו.

 לטיול יצאנו
 איך מגיעים: על כביש 90 )ים המלח–אילת( בין הקיבוצים

יטבתה וסמר.
 משך הסיור: כשעתיים.

עונה מומלצת: כל השנה.

לא לוותר על: ביקור בחדר חושך, האכלת טורפים - בתיאום 

 מראש. בכל שבת מתקיים בשעה 11:00 סיור בעקבות פקח
מאכיל בשמורה.

מה יש עוד: חנות מזכרות ואזור קמפינג.

שעות פתיחה: שעון חורף - א'-ה' ושבת 16:00-8:00, שישי 

וערבי חג 15:00-8:00 )הכניסה לשמורה נסגרת שעה לפני שעות 
 הסגירה הרשומות(. 

 מחיר כניסה: 29 שקל למבוגר, 15 שקל לילד )לסיור ברכב פרטי(.

www.parks.org.il ,08-6373057 :לפרטים נוספים 

השבה אל הטבע

השלימו את המילים החסרות בקטע הבא וגלו כיצד מתבצע תהליך ההשבה של בעל חיים אל הטבע )היעזרו 
במילים בסוגריים למטה(:

 תהליך ההשבה לטבע הוא מורכב ועדין מאין כמוהו, כיוון שבעלי החיים האלה רגילים לחיים הנוחים של
החי־בר ולא לתנאים הקשים של הטבע. בדרך כלל לוקחים ________ בעלי חיים מאותו מין ומשכנים אותם ב ________ 

גדול ב____ המדבר, באזור שבו יש עדר מאותו מין. לאחר כמה שבועות, כאשר הם כבר רגילים לסביבה החדשה, פקחי 
_____ _____  _____ פותחים את הכלוב ונותנים ל____ לעשות את שלו. לחלק מבעלי החיים האלה מצמידים משדר 
מיוחד שעושה שימוש ב ________. כך אפשר לדעת בכל _____ היכן הם נמצאים. אפשר לדעת שההשבה לטבע הצליחה 

כאשר הפרטים המשוחררים מתחברים עם העדר.

)המילים: זמן, לוויין, טבע, שני, רשות הטבע והגנים, כלוב, לב( 

 ענו על ההגדרות וגלו את שמו של 

בעל החיים המתגורר בשמורה:

1. שמו של אחד החדרים בשמורה )וגם 
אחת ממכות מצרים(.

 2. השטח הגדול בשמורה, השייך 
לאוכלי העשב. 

3. ההרים הגבוהים שנראים כשמביטים 
לכיוון מזרח )וגם צבע(.

4. חניון שבו אפשר לישון באוהלים.
5. האזור שבו נמצאת השמורה.

6. הטורפים מתגוררים בו )וגם אמצע(.
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 תוכנית 
פקחים צעירים 
החלה לפעול בשנת 
2008 ביוזמת 
קרן דואליס 
להשקעות חברתיות 
)ע"ר( ובשיתוף 
רשות הטבע 
והגנים. התוכנית 
מעודדת ילדים 
ובני משפחותיהם 
לאהבת הטבע וערכי 
המורשת ולשמירה 
עליהם בדרך 
חווייתית ומהנה. 

תשבץ


