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ניצנים

הטיול שלי עם ארצי

וחשבתי י המזגן  מול  בחדר  שבתי 
לקיץ  חיכיתי  כך  שכל  לעצמי 
שפשוט שכחתי כמה חם... פתאום 
אומרים  ואבא  אמא  את  שמעתי 
"תתארגנו, אנחנו יוצאים לטיול". שוב 

טיול? למי יש כוח בחום הזה? 

כתבה: רויטל בן–יהודה | צילם: ד"ר אורי פרגמן–ספיר

בחורשת טל ורק בבוקר נקום מוקדם 
כדי לטייל בחרמון.

מהטיולים  טל  חורשת  את  זכרתי 
הקודמים שלנו ומאוד שמחתי, אפילו 
הצוננים  במים  להשתכשך  הספקתי 
הקטנים,  ובפלגים  הבריכה  של 
מרגיש  כבר  שאני  לארצי  ואמרתי 

במקום צונן יותר.
עם  הציפורים  אותי  העירו  בבוקר 
שאור  לי  הסביר  ארצי  הזריחה. 
השמש מכוון את שעות הפעילות של 
מכוון  שלנו  שהשעון  כמו  הציפורים 
הזריחה  עם  מתעוררות  הן  אותנו. 
סיפר  הוא  בשקיעה.  לישון  והולכות 
בדיוק  שחיות  ציפורים  גם  שיש  לי 
והבטיח  ומתעוררות רק בלילה,  הפוך 
הלילה  בטיול  כאלה  כמה  שנראה 

שנעשה בחודש הבא.
התארגנו  התעוררו  ואבא  כשאמא 
לנסיעה ויצאנו לכיוון החרמון. המכונית 
להר  בעלייה  מאוד  התאמצה  שלנו 
"היום  ארצי  אמר  וכשהגענו  הגבוה 
תבין למה קוראים למקום 'העיניים של 

המדינה'. הנה ההפתעה הראשונה".
למרות  הפתעה.  הייתה  בהחלט  וזו 
הקיץ החם, החרמון היה עטוף פרחים 
כאילו היה זה אמצע האביב. "ארצי", 
אנחנו  כאילו  באמת  "זה  אמרתי, 

במדינה אחרת".
"נכון", הסביר ארצי, "בראשית הקיץ 
תראה  בחרמון.  יפהפייה  פריחה  יש 
שיח  זהו   - המקרינה  הכרבולת  את 
ועם  עזה  ורודה  פריחה  עם  קוצים 
הדובדבן  ואת  קרניים.  דמויי  קוצים 
השרוע - זה נראה כאילו עץ דובדבן 
פריחה  "איזו  הסלעים".  על  'נמרח' 

עדינה ויפה", אמרתי.
נגיע  "אם  ארצי,  הוסיף  יודע",  "אתה 
לטעום  גם  נוכל  הקיץ  בסוף  לכאן 

ארצי וגבע נוסעים לחרמון. גבע מופתע מהפריחה הרבה באמצע 
הקיץ ומגלה למה קוראים לחרמון "העיניים של המדינה"

הכי  למקום  "נוסעים  חייך,  ארצי 
קריר במדינה".

המדינה  "כל  אמרתי,  כזה",  דבר  "אין 
בוערת".

הוא  אליו  נוסעים  שאנחנו  "המקום 
כל כך גבוה שאפשר לחשוב שאתה 

בחוץ לארץ", אמר ארצי.
סקי  לעשות  נוסעים  יודע,  אני  "אז 

בחרמון", אמרתי.
שלך  מהתשובה  "חצי  צחק,  ארצי 
לחרמון,  נוסעים  באמת  אנחנו  נכונה. 
אבל בעניין הסקי זה כבר יותר בעייתי. 
אפשר  אי  שלנו  כמו  חמה  בארץ 
לעשות סקי בקיץ, אבל יש עוד כמה 
דברים יפים ומיוחדים שאפשר לראות 

בהר הגבוה במדינה.
ארוכה  מאוד  הייתה  לחרמון  הנסיעה 
ולמרות שארצי ואני נמנמנו כל הדרך 
כבר רציתי להגיע. אמא ואבא הפתיעו 
אותנו כשאמרו שהלילה נישן באוהל 
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והחמצמצים".  הקטנים   מהפירות 
בשיחי  לפגוש  גם  יוכל  אז  שיגיע  מי 
עם  לוהט  באדום  הפורחים  הקדד 
עם  בקדד  וגם  אפרפרים,  עלים 
שיחי  את  גם  ולראות  צהובה,  פריחה 
"פריחת  עם  הקוצניים  הלבנון  חדעד 
האלמוות" המיוחדת שלהם שהקנתה 

להם את שמם.
"ארצי, אני רעב".

מפתיע  לא  "זה  ארצי,  אמר  טוב",  "נו 
אותי, אתה תמיד רעב בטיולים. אולי 
היינו צריכים להגיע לכאן בסוף הקיץ, 
זו העונה שמתאימה לך. לקראת סוף 
 - שונה  באור  החרמון  מתגלה  הקיץ 
הפירות.  את  בעיקר  לראות  ניתן  אז 
בצבעי  הצבוע  הדובדבן  פרי  את 
פירותיו  את  שחור,  כמעט  עד  אדום 
חרמוניים,  משקפיים  של  השקופים 
כמו  הנראית  החרמון,  זמזומית  ואת 
גבעול".  גבי  על  פעמונים   מצבור 
"ארצי, החברים שלך, בעלי החיים, גם 
חיים בחרמון או שאין להם כוח לעלות 

עד כאן?", שאלתי.
"בוודאי שיש כאן בעלי חיים. למשל, 
יש כאן שני מינים של חגבים, לאחד 
סלעם.  ולשני  שלמה  גמל  קוראים 
אפילו  התנ"ך  שבתקופת  יודע  אתה 
אכלו את החגבים האלה, אבל אנחנו 
אנחנו  ולכן  טבע  בשמורת  נמצאים 

אפילו לא נטעם", צחק ארצי.
החברה  את  תראה  בוא  מזה  "חוץ 
רבנו,  משה  פרת  שלנו  המנוקדת 
את  תראה  הלאה  קצת  תסתכל  ואם 
 - בסך  הצועדת  הבר  חזירי  משפחת 
קטנים  חזירונים  וחמישה  חזירה  אמא 

ומפוספסים".
"יואווו איזה חמודים. ארצי, כשמטיילים 
הכי הדברים  את  רואים   איתך 

מדהימים בעולם".
"החבר האחרון שאני רוצה להכיר לך 
הוא קצת יותר חלקלק ואפילו מסוכן. 
החרמון",  צפע  את  שתכיר  רוצה  אני 
מין  הוא  החרמון  "צפע  ארצי.  אמר 

אנדמי להר המיוחד הזה".
"מין מה?", שאלתי.

אומר  "זה  ארצי,  אמר  אנדמי",  "מין 

אין  בחרמון.  רק  חי  הזה  שהנחש 
נחשים כאלה בשום מקום אחר בעולם 
שלא  עליו  לשמור  חשוב  מאוד  ולכן 
דואגת  והגנים  הטבע  רשות  ייכחד. 
רואה  שאתה  והחיילים  שהמטיילים 
בחרמון  יתנהגו  ההר  על  למעלה  שם 
בזהירות רבה כדי לא לפגוע בצמחים 

ובבעלי החיים המיוחדים להר הזה".
"ארצי, גבע", קראו אמא ואבא, "הסיור 

המודרך שלנו מתחיל".
סיור  צריך  לא  שאני  מרגיש  "אני 
מודרך כבר הראית והסברת לי הכול", 

לחשתי לארצי. 
למה  לך  הראיתי  לא  עדיין  "אבל 
קוראים לחרמון 'העיניים של המדינה'", 
עם  למעלה  נעלה  "בוא  ארצי.  אמר 
לעלות  אפשר  אי  בחרמון  המדריך. 

לבד, חייבים מדריך".
צעקתי  למעלה",  כאן  קריר  "ממש 
לארצי. אמא שכמובן חשבה על הכל 
ואמרה  מהתיק  חם  בגד  לי  הוציאה 

"הבטחנו טיול צונן, לא?".
עוצר  היה  והנוף  הכיוונים  לכל  הבטנו 

נשימה. "ארצי", אמרתי, "רואים מכאן 
את הים".

"החרמון  ארצי,  אמר  מאוד",  "נכון 
הוא הנקודה הגבוהה ביותר בישראל 
ורואים ממנה את הים התיכון, את הרי 
והרי  לבנון  דרום  את  העליון,  הגליל 

הלבנון, את הגולן ואת סוריה".
קוראים  למה  מבין  אני  "עכשיו 
המדינה'",  של  'העיניים  למקום 
אמרתי, "אבל אני מרגיש שהעיניים 

שלי נעצמות".
ארצי צחק. "גם לזה אני כבר רגיל, אבל 
תנמנם במכונית, כי אנחנו רוצים לקנח 
את הטיול בנחל שקוראים לו בעברית 
נחל חרמון, על שם ההר המדהים הזה, 
אותו  מכירים  האנשים  שרוב  למרות 
בשם בניאס. ואת הסיבה לכך תצטרך 

לשמוע כשנגיע לשם".
להבין  רוצים  אתם  אם  ילדים,  ואתם 
למה קוראים לנחל חרמון בניאס, אנא 
www.parks.org.il את  חפשו באתר 
התשובה  את  אלינו  שלחו  הסיבה, 

לכתובת המייל ותוכלו לזכות בפרס.



לנדאו, ושמוליק  אינגברג,  פר–מייקל  פינלנד,   שגריר 
איש צוות בית החולים לחיות, עם נקבת השחף השחור
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טריוויה 
חידון בנושא שמות

1.מה שמו הקודם של אתר גן השלושה?
א. גן גורו
ב. סחנה

ג. גן המפלים

2. מה שמה הקודם של העיר אילת?
א. אום רשרש

ב. אילות
ג. ביר גפגפה

3. איך מכונה ים המלח?
א. ים טתיס
ב. ים המוות

ג. ים הלשונות

4. שחאורית הוא שמה של
א. לטאה
ב. ציפור

ג. חיפושית

5. מה שמו של ההר הכי גבוה בארץ?
א. חרמון
ב. מירון
ג. תבור

6. יונתן, סמיט ואלכסנדר הם שמות של
א. תפוזים
ב. תפוחים

ג. אפרסקים

7. כיצד רצו לכנות את שביל ישראל בתחילה?
א. חוצה ישראל

ב. שביל השבילים
ג. בשביל הארץ

1.ב 2.א 3.ב 4.ג 5.א. 6.ב 7.אהתשובות במהופך:

אחרי שגמאה אלפי קילומטרים 
הגיעה לפני כחודש נקבת שחף 

שחור לטיפול בבית החולים לחיות 
בר של הספארי ורשות הטבע 

והגנים.
נקבת השחף השחור, שסומנה 

לראשונה בשנת 2001 בפינלנד, 
אזור שבו נמצאת האוכלוסייה 
המקננת בסיכון, הובאה לבית 

החולים לאחר שנפגעה באורח 
 קשה מהרעלה ומירי ציידים.

רק לאחר שהטבעת שעל רגלה 
נבדקה, התבררה העובדה המרגשת 

כי במהלך שמונה השנים מאז 
סומנה היא נצפתה 30 פעמים! בין 

 השאר גם בישראל. 
את נקבת השחף מצא בחוף אשדוד 
הפקח קובי סופר, הוא הבחין מיד כי 
היא תשושה וחלשה והעביר אותה 

בבהילות לטיפול בבית החולים 
לחיות בר, שם עברה במסגרת 
הבדיקות גם צילום רנטגן שבו 

נמצא כי חולשתה נובעת מפגיעת 
רעלן טבעי וכי במהלך השנים היא 

נפגעה גם מכדורי ציידים.
כשהתברר כי מדובר בפרט מוכר 

כל כך, שלח אוהד הצופה, אקולוג 
עופות של רשות הטבע והגנים, 

את צילומי הרנטגן שלה לפינלנד. 
ההתלהבות בקרב אנשי הטבע 

והצפרים בפינלנד הייתה גדולה, 
שכן הם ציינו כי מעולם לא צולם 

פרט שלהם ברנטגן וכי השחף 
השחור נחשב אצלם למין המצוי 

בסכנת הכחדה קשה במיוחד ואף 
 מופיע בספר האדום של הציפורים.

"כאשר הגיע אלינו השחף, 
התרגשנו מאוד. ההתרגשות גברה 

עוד יותר כאשר גילינו כי מדובר 
בפרט נדיר וחשוב לשומרי הטבע 

בפינלנד. אני מאושר שהצלחנו 
לשקם את השחף הנדיר וכעת 

ניתן להשיבו לטבע" אמר ד"ר יגאל 
הורוביץ, וטרינר הספארי ובית 

החולים לחיות בר.
בטקס מרגש שנערך במעמד שגריר 
פינלנד והנספחת התרבותית, בסמוך 

לחוף מנדרין בתל אביב באפריל, 
הושבה נקבת השחף השחור לטבע. 
שגריר פינלנד, פר–מייקל אינגברג, 
אחז את נקבת השחף בהתרגשות, 
הניח אותה על הקרקע, וזו פרשה 

כנפיה ועפה לכיוון הים.
לעיתוי השבתה לטבע הייתה 

חשיבות גדולה מאוד, שכן 
מהתצפיות שנערכו במהלך השנים 

התברר כי לנקבת שחף זו מסלול 
תעופה קבוע שבו בסביבות חודש 
אפריל היא תמיד חוזרת לפינלנד 

ומקננת בקביעות באותה המושבה.
יש לציין שמין זה נפגע מאוד 

משימוש בחומרי הדברה באזורי 
החריפה באפריקה ומציד. אנו מקווים 

כי בימים הקרובים תגיע לארץ 
מוצאה ותפגוש שם את בני מינה.

שגית הורוביץ, ספארי רמת גן

 אורחת פורחת

סיפור פציעתה והחזרתה לטבע של נקבת שחף שחור מפינלנד  
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