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ניצנים / חידות ושעשועונים

טריוויה בנושא סתיו

1. אחרי איזו עונה מגיע הסתיו?
א. חורף 
ב. אביב

ג. קיץ
 

2. כיצד מכונה עונת הסתיו?
א. עונת המלפפונים

ב. עונת מעבר
ג. עונת החמסינים 

3. איזה בעל חיים מסמל את בוא הסתיו?
א. עטלף

ב. יעל
ג. נחליאלי

 
4. איזה צמח מסמל את בוא הסתיו?

א. חצב
ב. נרקיס

ג. חבצלת 

5. מה מאפיין את הסתיו?
א. פריחה, שרב ולחות כבדה

ב. שלכת, מזג אוויר קריר וגשם
ג. זרימה בנחלים, גשמים וקור עז 
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תפזורת | מצאו לפחות 10 שמות של צמחים, אתרים ובעלי חיים המופיעים בגיליון זה )היעזרו ברשימת המילים למטה(: 

מכתבים למערכת | מנויי רשות הטבע והגנים כותבים 

תשובות: 1. ג, 2. ב, 3. ג, 4. א, 5. ב

סתיו, גילבון, עיר דוד, חצב, חבצלת החוף, מירון, יער ברעם, חלמונית, נשר, בניאס

נעים להכיר: פקח צעיר
לירי גופר הוא פקח צעיר מקריית טבעון, בן שבע וקצת, העולה לכיתה ב'. לירי מאוד 
מסור לכל עניין הפקחים הצעירים. הוא משתדל להגיע לאחד מהאתרים כמעט בכל 

שבת, והוא מאוד רציני ביחס שלו לחוברות ולמשימות שבהן. לירי מקפיד לעשות את 
כולן ללא עזרה ולא מוכן לקבל את סיכת התג של השמורה עד שלא יסיים את החוברת 

ויקבל אישור מהפקח בשמורה. פעם אחת, כאשר טייל בשמורת נחל עמוד, לא נשארו 
בחנות השמורה חוברות, רק סיכות תג. לירי, שכבר הגיע למקום וטייל בנחל, סירב 

לקבל את התג מכיוון שלא מילא את החוברת. הוא חזר לשם שוב רק לאחר שמילא את 
המשימות ואז הסכים לקבל גם את התג.

השיא מבחינת לירי היה להגיע לפני כשלושה שבועות לשמורת האלמוגים באילת. 
מדי שנה אנחנו מגיעים עם כל המשפחה לבית הספר שדה אילת ונהנים מהשמורה 

ומהאלמוגים. השנה הגיע לירי נרגש במיוחד עם כל התגים שצבר במהלך השנה 
האחרונה. הוא הצטלם עם הפקח במקום ועכשיו הוא גאה ונרגש לשלוח לכם את 

התמונה שלו, המסכמת שנה וחופש מלאים בטיולים מהנים.
כאבא, אני מודה לכם על הפרויקט המופלא הזה שמאפשר לדור חדש להתחבר באופן 

אמיתי לנוף ולאדמת המקום הזה ומעניק גם לי הזדמנות ללמוד דברים חדשים דרך ההפעלות בחוברות.
מחכים לחוברות חדשות ולפתוח בהתרגשות את המגזין "בשביל הארץ" – אולי נראה בו מישהו מוכר.

בברכה, אחיקם גופר

למי שטרם מכיר, 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.

חוברת "פקחים צעירים" היא חוברת משימות מיוחדת 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 או בגן הלאומי. החוברת נמכרת בקופות האתרים 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 כפקחים צעירים.

תשבץ | פתרו את ההגדרות הבאות וגלו את שם העוף הנודד באלפיו מעל שמי ישראל בסתיו

אפליקציה | ציפורים מסביב לעולם

עונת הנדידה הסתווית כבר כאן ולא מעט צפרים 
מבקרים בישראל כדי לצפות באתרי הנדידה ובמגוון 

בעלי הכנף שמתעופפים בשמי ארצנו. ואולם, 
אם אתם חובבי צפרות, יוצאים לטיולים בחו"ל 

ומעוניינים לצפות בבעלי הכנף המצויים ביעד שבו 
אתם מטיילים - האפליקציה הזאת היא בשבילכם. 
BirdsEye Bird Finding Guide מציעה למשתמש 

מגדיר לציפורים מכל רחבי העולם ומאפשרת לדעת 
מראש אילו ציפורים הוא צפוי לפגוש בטיול. היא 
מתארת את התנועה שלהן על גבי הגלובוס לפי 

מיקומים וחודשי השנה, ולעתים אפילו משמיעה 
את קולה הייחודי של ציפור כזו או אחרת. השימוש 

הבסיסי באפליקציה הוא חינמי, אבל כדי ליהנות 
מכל מאפייניה נדרשים סכומי שימוש שונים.

BirdsEye Bird Finding Guide, אייפון/אנדרואיד, 
שימוש בסיסי בחינם
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הפקח הצעיר לירי 
גופר מציג בגאווה את 
שלל התגים שאסף

 תשובות: 1. חצב 2. סתיו 3. עיר דוד

 4. דרום 5. הבשור 

1. צמח המבשר את בוא הסתיו         
2. העונה הנוכחית  

3. כינויה של ירושלים הקדומה )2 מילים(
4. בסתיו נודדות הציפורים מאירופה ומאסיה 

לכיוון _ _ _ _ 
5. נחל בדרום הארץ

1

2

5

4

3



מבוך | עזרו לדג להגיע אל השונית  מהעולם |  מסורת מול שמירת טבע

איי פארו נמצאים בצפון האוקיינוס האטלנטי, 
בין סקוטלנד, נורווגיה ואיסלנד. כמו בהרבה 

איים מבודדים, התושבים שם מחזיקים 
במסורות עתיקות, בהן ציד לווייתנים, וליתר 

 )Pilot Whale( דיוק לווייתן מסוג גלובי שחור
המגיע לאורך של עד כשבעה מטרים ולמשקל 

של עד כשלוש טונות.
במשך מאות שנים נוהגים תושבי האיים 

לאתר להקות לווייתנים ולכנס אותן באמצעות 
סירות, שחוסמות את פתח הפיורד ודוחקות 

את הלווייתנים לחוף. שם הלווייתנים נשחטים 
ובשרם מחולק בקרב הקהילה. המודעות 

הבינלאומית לנושא גברה בשנים האחרונות, 
אבל תושבי האיים התאחדו בהגנה על המנהג 

שלהם בטענה שזו המסורת שלהם, שזו זכותם 
ושהמטרה אינה טקסית כי בשר הלווייתנים 

משמש למאכל ולחלוקה. אז מה באמת ההבדל 
בין פרה ללווייתן? והאם מסורת ומנהגים 

יכולים להצדיק פגיעה בערכי טבע?
חומר למחשבה.

)מתוך כתבתו של שאול אדר במגזין "מסע 
אחר", גיליון אוגוסט 2015(
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לווייתנים מסוג גלובי שחור באיי פארו צילום שאטרסטוק

צילום שאטרסטוק


