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ניצנים

שמורת טבע גמלא. עיר יהודית עתיקה עם סיפור מרתק ונוף יפהפה

הטיול שלי עם ארצי

כתבה: רויטל בן–יהודה | צילומים: רועי שטראוס ועידו שקד, רשות הטבע והגנים

ַהְּׂשֵרָפה  אחרי  שמיד  למשל 
ֲחִסידֹות  המון  הגיעו  ְּבגְַמָלא 

לשמורה?“. 
“ֲחִסידֹות? למה דווקא ֲחִסידֹות?“, 

שאלתי.
קטנים  ַחּיִים  ַּבֲעֵלי  שהמון  “מפני 
ואין  שלהם  הבית  את  שאיבדו 
ארוחה  הם  ְלִהְסַּתֵּתר  היכן  להם 
מצוינת ַלֲחִסיָדה. ככה זה בטבע“.

אבל  חשבתי.  לא  זה  על  “טוב, 
מה עוד יש לראות?“.

בעצמך“,  לגלות  תוכל  זה  “את 
אנחנו  מחר  “כי  ארצי,  אמר 

נוסעים ְלגְַמָלא“.
אבל  מְֻפָּתע,  שאלתי  “באמת?“, 
של  הטיולים  יתר  לכל  בניגוד 
ארצי ושלי יחד, לא הייתי בטוח 

שאני באמת שמח.
שמח,  לא  שאני  שהרגיש  ארצי, 
יודע  “אתה  אותי.  הרגיע  מיד 
ּגְַמָלא  של  החשובים  שהדברים 
עדיין נותרו ִּבְמקֹוָמם. למשל זהו 
הזורם  המפל  שבו  המקום  עדיין 
הגבוה ביותר בארץ, עדיין ְמַקּנְנִים 
ַהּנְָׁשִרים, וחוץ  בו מלכי השמיים, 
עתיקה  יהודית  עיר  בו  יש  מזה, 

עם סיפור מרתק“.
מרתקים“,  סיפורים  אוהב  “אני 

אמרתי, “בבקשה ספר לי“.
אספר  “אני  ארצי,  אמר  “טוב“, 
לך קצת על ּגְַמָלא של פעם ואת 
ּגְַמָלא של היום תוכל לראות ְּבמֹו 
ֵעינֶיָך מחר. אבל עכשיו לך לישון 

כדי שיהיה לך כוח לטיול מחר“.
סיפר  הנסיעה,  בזמן  ְלָמֳחָרת, 
יהודי  יִּׁשּוב  היה  “ְּבגְַמָלא  ארצי: 

גבע ֻמְטָרד מאוד ֵמַהְּׂשֵרָפה שהייתה בשמורת הטבע ּגְַמָלא, וארצי מחליט לקחת אותו 
לטיול בשמורה כדי לראות שיש עדיין הרבה דברים ְמַרְּתִקים לראות בה

בחדשות כ דיברו  היום  ל 
בשמורת  ַהְּׂשֵרָפה  על 
ּגְַמָלא. אמא ואבא הרשו 
ולראות  מאוחר  להישאר  לי 
איך  ראיתי  שם  החדשות,  את 
הטבע  רשות  של  ַהַּפָּקִחים 

והגנים מצילים את ַהּנְָׁשִרים.
“ארצי“, אמרתי, “זה כל כך עצוב, 

לא נשאר שם שום דבר“.
“זה לא בדיוק נכון״, אמר ארצי. 
הן  אבל  נורא,  דבר  הן  “ְׂשֵרפֹות 
רק  הן  הכל,  את  ַמֲעִלימֹות  לא 
יודע  אתה  הנוף.  את  משנות 
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השלט של גמלא לאחר השריפה שרידי בית הכנסת

נשרים בכלוב אקלום בית בד מהתקופה הביזנטית

במלחמתו  שהתפרסם  ְמַׂשגְֵׂשג 
המרד  בתחילת  הרומאים  נגד 
לספירה(.   67 )בשנת  הגדול 
בספר שמתאר את הקרב נאמר 
ָּברֹוָמִאים  נלחמו  ּגְַמָלא  יהודי  כי 
היה  סופם  אבל  רב,  באומץ 
הלוחמים  של  כמו  בדיוק  עצוב 

במצדה“.
ארצי,  המשיך  יודע“,  “אתה   
אפילו  ּגְַמָלא,  את  שגילו  “עד 
לא ידעו שהיו ָּבֵּתי ְּכנֶֶסת בארץ 
לפני ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש נְֶחַרב. והכי 
מעניין, שבית הכנסת לא נשרף 

ַּבְּׂשֵרָפה שהייתה“.
כך  כל  היה  ארצי  של  הסיפור 
שכבר  ֵלב  ַׂשְמִּתי  שלא  ְמַרֵּתק 
ארצי  לשמורה.  לכניסה  הגענו 
ָצִעיר“  “ַּפָּקח  בחוברת  ִהְצַטּיֵד 

והאיץ בי לעשות את ַהְּמִׂשימֹות 
שכתובות בה.

“ארצי“, אמרתי, “אתה בטוח 
שזה ְמַענְיֵן?“.

ַלִּמְצּפֹור,  ארצי ענה, “בוא נמהר 
שזו מין מרפסת שממנה אפשר 
שהם  ַהּנְָׁשִרים,  ִקּנֵי  את  לראות 
שמורת  של  המפורסם  הסמל 

גמלא, ואחר כך תחליט“. 
קראתי  ַלִּמְצּפֹור  כשהגענו 
לארצי: “היי ארצי, יש כאן סרט 
ארצי  בטלוויזיה“.  נשרים  על 
צחק, “זה לא סרט, אלה ַמְצֵלמֹות 
את  ֶׁשְּמַצְלמֹות  סגור  במעגל 
הנשרים וכך אנחנו רואים מקרוב 
כל מה שקורה ַּבִּקּנִים הרחוקים. 
אנחנו  השריפה,  לאחר  עכשיו, 
ָהִאְקלּום  ִּבְכלּוב  בעיקר  צופים 

שהפקחים  )אלה  הנשרים  של 
הצילו בשריפה( ומקווים שהרבה 
בְמצּוֵקי  לבחור  ימשיכו  נשרים 

ּגְַמָלא כמקום הקינון שלהם“.
הלכנו  ַהַּתְצִּפית  ִמִּמְרֶּפֶסת 
בנחל  הגבוה  ַהַּמָּפל  את  לראות 
וארצי  השנה,  כל  שזורם  ּגְַמָלא, 
הגבוה  הוא  שהמפל  הסביר 
ובזכות  מטר,   50 בארץ,  ביותר 
השנה  שירדו  הרבים  הגשמים 
הוא זורם בחוזקה. אחר כך ראינו 
העתיקה. העיר  ְׂשִריֵדי  את   גם 
היא  “גמלא  לו,  אמרתי  “ארצי“, 
באמת מקום כל כך מיוחד וחשוב. 
כל  את  ֶאֱעֶׂשה  שאני  חושב  אני 
שאוכל  כדי  בחוברת  המשימות 
להיות פקח צעיר ולעזור לעובדי 

השמורה לשמור על הנשרים“.
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תפזורת
מצאו לפחות שמונה מהאתרים, בעלי החיים והצמחים 

המוזכרים בגיליון זה )היעזרו במחסן המילים(
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מצאו את ההבדלים
ארצי יצא לחפש פטריות ביער. 

 עזרו לו למצוא את חמשת ההבדלים 
בין שתי התמונות

)המילים: חבצלת, נמל אשקלון, תל לכיש, זאב, ארנייה, 
גמלא, גושית, יעל, חתול ביצות(

ניצנים

הטלפון לבית החולים לחיות בר של 
הספארי ורשות הטבע והגנים הגיע בשעת 

אחר הצהריים. קיבוצניק מגזר התקשר 
ובפיו השאלה: “תן צעיר שוכב שרוע על 

הכביש ללא ניע. מה לעשות?“.
עינת מטלון, הסייעת בבית החולים, הנחתה 

אותו וביקשה ממנו להביא את התן לבית 
החולים במהירות האפשרית. כאשר הגיע 
התן לבית החולים הוא היה נראה תשוש 

וחסר חיות. בשלב הראשון הוא קיבל 
אנטיביוטיקה ומזון טוב ומזין, אך בשל 

חולשתו הרבה הוא הצליח רק לטעום ממנו. 
לאחר מכן ערכו לו המטפלים בבית החולים 
צילומי רנטגן ותוך זמן קצר התברר כי הוא 

סובל משברים בשתי רגליו האחוריות, 
שאחד מהם מרוסק וקשה במיוחד.

תחילה קובעו השברים ולאחר כמה 
ימים, כאשר החל להתאושש, הוחלט 

להכניסו לחדר הניתוחים. שם עבר 
התן ניתוח מסובך באחת מרגליו וימים 

אחדים לאחר מכן עבר ניתוח נוסף 
 לשיקום אחד השברים.

מאז ממשיכים המטפלים בבית החולים 
לחיות בר לערוך לתן הצעיר מדי פעם 

צילומי רנטגן למעקב, ובתצלומים 
האחרונים אפשר כבר היה לראות כי 
הקיבוע מחזיק את הרגל היטב וכי אט 

אט העצמות השבורות חוזרות למקומן 
ומתאחות.

התן הזהוב, או בשמו המוכר, התן 
המצוי, חי באזור הבלקן וצפון אפריקה 

במערב ועד להודו ותאילנד במזרח. 
בישראל התן נפוץ בעיקר בצפון הארץ 

ובמרכזה, אך נמצא גם בצפון הנגב 
ובמדבר יהודה. באזורים צחיחים התנים 

שוכנים בסבך צמחייה ליד מעיינות 
ונפוצים מאוד בסביבת האדם. התן פעיל 

בעיקר בלילה אך גם בשעות הבוקר 
המוקדמות. התנים חיים בזוגות באזורים 

שאותם הם מסמנים בגללים ובשתן. 
התן הקטן מתחזק, משתקם, אוכל יפה, 

ונראה כי חיוניותו שבה אליו.
הוא עוד יאלץ לעבור שיקום ארוך 

ולהתחזק יותר, אך בבית החולים מקווים 
כי אפשר יהיה להשיבו לטבע ליד קיבוץ 

גזר, ששם נמצא.

שגית הורוביץ, ספארי רמת גן

התן הקטן מגזר
חייו של תן זהוב קטן ניצלו בעזרת תושייתו של קיבוצניק מגזר 

ובעזרת הטיפול המסור שקיבל בבית החלים לחיות בר 

צוות בית החולים לחיות בר מקבע את רגלו של התן הצעיר. צילום: טיבור יגר


	046
	047
	048

