ניצנים

הטיול שלי עם ארצי
גבע לומד בבית הספר על רבי יהודה הנשיא ועל ַהּמִׁשְ נ ָה ,וארצי מחליט שזה בדיוק
הזמן לקחת אותו לטיול במקום שבו הכל קרה  -גן לאומי ציפורי .גבע מתרשם
ֵמ ַה ְּפסֵי ָפסִים היפים ,נכנס למנהרה חשוכה במיוחד וחוזר לכיתה עם סיפורים מהמשנה
מאת :רויטל בן–יהודה

ה

יום בבית הספר המורה שלנו
לימדה אותנו על המשנה.
כשחזרתי הביתה שאלתי
את ארצי אם הוא מכיר את המשנה,
כי אני לא בטוח שאני ממש מבין את
מה שהמורה לימדה .ארצי חייך ואמר
שכמו תמיד הוא יכול לקחת אותי
לטיול למקום שבו התרחשו החיים
בתקופת המשנה ואולי שם אני אלמד
קצת יותר טוב על ַה ַּסנְהְֶדִרין ועל רבי
יהודה הנשיא.

"ארצי" ,אמרתי" ,תגיד שוב את
המילה המוזרה הזאת סנהדרין?
המורה באמת דיברה על זה .זה משהו
שקשור לחכמים נכון?".
"נכון מאוד" ,אמר ארצי" ,אבל אני
מציע שנספר את הסיפור של המשנה
במקום שבו חתם אותה רבי יהודה
הנשיא  -בגן לאומי ציפורי"
"ציפורי?" ,שאלתי" ,איפה זה?
"אני אתן לך רמז" ,ענה ארצי,
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עגלת המשא המשוחזרת מהתקופה הרומית .צילמה :שרון גולדזון

"יוספוס פלאביוס ההיסטוריון קרא
לה פאר הגליל כולו".
"טוב ,אז אני מבין שנוסעים לגליל",
אמרתי.
"התחתון" ,הוסיף ארצי" ,לגליל
התחתון".
בדרך הסביר לי ארצי שלציפורי
קוראים בשמה ,מכיוון שאפשר
להשקיף ממנה על האזור כמו ממעוף
ציפור ,ושהיא נפלה לידי הורדוס ללא
קרב ,בעת שסופת שלגים השתוללה
באזור בשנת  37לפני הספירה.
הורדוס אנטיפס (הבן של הורדוס)
שיקם את העיר וטיפח אותה.
הוא גם הסביר לי שרבי יהודה
הנשיא היה ראש הסנהדרין,
שפירושה מועצת הזקנים ,ובה
ישבו חכמי היהודים ׁשֶ ִּסּי ְעּו בידי
העם לפעול בהתאם לדת היהודית.

התקופה שבה הם פעלו לא הייתה
פשוטה ואחרי שנחרב בית המקדש
הם נדדו מירושלים ליבנה ,לאושה,
לשפרעם ולעוד מקומות .רבי יהודה
הנשיא החליט לעשות סדר ,ללקט
ולערוך את כל ההחלטות (הלכות)
שנקבעו ולקבץ את כולם למשנה,
שאותה חתם בציפורי.
כבר בכניסה לציפורי ראינו עגלה
מוזרה ומדהימה.
"מה זה?" ,שאלתי את ארצי ,שכבר
היה מוכן לערוך לי סיור בעיר
המיוחדת הזו ,והסביר שזה ׁשִ חְזּור
ׁשֶ ל ֶעגְלַת מַּׂשָ א ֵמ ַהּתְקּופָה הָרֹומִית,
שמדגימה איך חיו כאן האנשים .הוא
גם סיפר לי קצת על מנהגי המקום.
"מנהג רֹוו ֵ ַח בין תושבי ביתר היה
לטעת עץ ארז בהיוולד בן ,ואורן
בהיוולד בת ,ואם העץ היה נפגע -

מנהרת ששת הפירים .צילם :אלון לויטה

היה זה סימן רע לגורל הילד שעל
שמו ניטע" ,סיפר ארצי" .לקראת
החתונה נהגו לכרות ענפים מהעצים
הנושאים את שמות בני הזוג ולהתקין
מהם חֻּפָה ִלכְלּולֹותֵיהֶם .האגדה
מספרת שפעם אחת עברה עגלה של
רומאים על פני ביתר  -ומוט ַהּי ָצּול
שלה נשבר .הלכו הרומאים אל יער
ביתר ,וללא רשות גדעו עץ והתקינו
ממנו יצול .דבר זה הרגיז את תושבי
ביתר ,שהתנפלו על הרומאים וגרמו
להצתת אש המרד  -מרד בר כוכבא -
שגרם לחורבנה של ארץ יהודה".
ארצי הסביר שבציפורי יש המון
סיפורים מימי המשנה ,שסיפור
מתקופת המשנה נקרא מְִדָרׁש,
ושמי שמגיע לכאן לסיורים מומחזים
פוגש לפעמים דמויות מהסנהדרין
שמספרות סיפורים מופלאים.
ביקרנו גם בבית הנילוס ובווילה
הרומית ,שם ראינו פסיפסים מאוד
מיוחדים עם בעלי חיים ופירות
ואפילו עם אישה אחת ,שארצי קרא

פסיפס המונה ליזה .צילמה :שרון גולדזון

לה המונה ליזה של הגליל ואמר שהיא
יפהפייה ,אבל לי היא דווקא נראתה
לא משהו.
ארצי הראה לי שאומן הפסיפס שיצר
אותה השתמש בטכניקה מיוחדת כך
שמכל זווית שמסתכלים עליה נראה
כאילו היא מחזירה מבט ,והסביר לי
איך יוצרים כל כך הרבה גוונים של
צבעים באמצעות אבני הפסיפס.
ארצי אמר שיש עוד המון דברים
לראות בציפורי כמו בית הכנסת
העתיק ,התיאטרון הרומי והמצודה
הצלבנית אבל יש לו הפתעה מדהימה
בשבילי ולכן אנחנו נקצר הפעם
ונחזור לראות את שאר המקומות
בפעם אחרת
"הפתעה?" ,שאלתי" ,איזו הפתעה?".
"לציפורי יש מאגר מים גדול" ,אמר
ארצי" ,ואנחנו הולכים לבקר בו".
"מאגר מים זה כמו בריכה" ,קיוויתי.
"לא בדיוק" ,צחק ארצי" .מאגר מים
זה מין בור ענק שבו אספו את המים
ששימשו את העיר .אבל החלק

המעניין הוא דווקא מנהרה מדהימה,
שרק עכשיו נפתחה למבקרים,
שהוליכה את המים מהמאגר לאמת
המים .למנהרה קוראים מנהרת
ששת הפירים".
"וואו ,זה נשמע מפחיד" ,אמרתי.
"קצת" ,אמר ארצי ומיהר להרגיע
אותי" .היא אמנם חשוכה מאוד אבל
לא ארוכה וכדאי שנפסיק לדבר
ונתחיל להרגיש .איפה השארת את
הפנסים?".
"כאן" ,צעקתי ,אבל ארצי כבר היה
בדרך למטה לתוך המנהרה.
על החוויות במנהרה אני לא יכול
לספר כדי לא לקלקל לכם את החוויה,
אבל אני כן יכול לספר שביום ראשון,
כשחזרתי לבית הספר והמורה שאלה
מי יודע מי זה רבי יהודה הנשיא,
היה תלמיד אחד בכיתה שהצביע
וכמעט הרגיש שהוא מכיר אותו
באופן אישי...
חפשו אותנו גם בפייסבוק
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ניצנים
בסך הכל רציתי לעוף בשלום
המראה של נקבת עקב עיטי ,שנפגעה מירי ציידים ,היה עצוב וכואב ,אולם בעקבות טיפול
מקצועי ומסור היא התאוששה ויש תקווה שאולי עוד תשוב לטבע
כתבה :שגית הורוביץ ,ספארי רמת גן  Iצילם :טיבור יגר

בבית החולים לחיות בר של הספארי
ורשות הטבע והגנים היו אמורים
להתרגל למראות של בעלי חיים שנורו,
אבל אי אפשר באמת להתרגל לכך .זה
תמיד עצוב ,צובט בלב ובלתי נתפש.
מה עובר ליורים הבלתי חוקיים בראש,
כאשר הם מחזיקים בידיהם רובה ציד
ויורים לאוויר? איך הם מסוגלים לירות
בעופות הדורסים היפים ,המרהיבים
והמיוחדים הללו בלי טיפת מצפון?
החודש הגיעה לבית החולים נקבת
עקב עיטי בוגרת ,מרשימה ויפה.
היא נמצאה על ידי הפקח קובי סופר
במושב ניר ח"ן בחבל לכיש .פגיעת
הירי הייתה קשה .פרט לכנף השבורה
ולשטף הדם החמור שהיה בפיה ,נראה
היה כי העקבית התעוורה בשתי עיניה
וכתוצאה מכך ,התקשתה להזיז את
ראשה מצד לצד.
ראשית היא קיבלה טיפול תומך
שכלל נוזלים ומתן תרופות מרגיעות
ואנטיביוטיקה.
לאחר מכן נחבשה כנפה ,וקצת לאחר
שנרגעה מהטראומה הקשה ,הוזעק
למקום פרופ' רון עופרי ,מומחה עיניים
מבית החולים הווטרינרי בבית דגן,

העקבית זוכה לטיפול מקצועי ומסור בבית החולים
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שהעניק לה טיפול מיוחד .הוא שאב
את נוזלי העין המיותרים והזריק
לה חומר שהמיס את קרישי הדם.
אחרי יומיים כבר אפשר היה להבחין
בתוצאות הטיפול  -העכירות החלה
לרדת וקריש הדם החל להתכווץ.
העקבית היפה נבדקה מדי יום
ותחבושותיה הוחלפו .שבוע ימים לאחר
הבדיקה הראשונה ,הבחין פרופ' עופרי
כי קריש הדם נספג כמעט במלואו
ונראה כי תהליך הריפוי מצליח.
גם משקלה של הדורסת החל לעלות
בהתמדה ,במהלך השבועיים ששהתה
בבית החולים.
אט אט גם השבר החל להתאחות
וכעת היא נמצאת באזור האקלום
של בית החולים ,מתחזקת ואפילו
מתעופפת ,ונראה כי הראייה בעין
אחת חזרה אליה.
השיקום של העקבית יימשך עוד זמן
רב .היא תצטרך להמשיך ולהתחזק
ולעבור עוד כמה טיפולים לא פשוטים
בעיניה ,אבל המטפלים מקווים כי
ההשקעה הרבה תסייע לה להחלים
לגמרי ,ועם תקווה גדולה  -היא גם
תשוב אל הטבע.
חבל שאותם יורים חסרי מצפון אינם
מצליחים להבין את הנזק הגדול והסבל
הבלתי נתפס של אותם עופות בר,
שכל רצונם הוא לעוף בשמים ולנדוד
ממקום למקום בשלום.
לנקבת העקב העיטי הזו יש עוד
"עבודה" רבה ,היא בוגרת ובעלת
פוטנציאל רבייה ,והחשיבות של
השבתה לטבע היא אדירה .יש לה
חשיבות כטורף ,הנמצא בראש מארג
המזון ומווסת אוכלוסיות של מינים כמו

העקבית המרשימה והיפה מחלימה מפצעיה

מכרסמים המזיקים לחקלאות ,ופגיעה
כזו ,דווקא כעת ,חודש לפני מועד
ההטלה של העקבים העיטים באזור,
קשה שבעתיים .כשתבריא ותשוב
לטבע היא עשויה להביא גוזלים רבים
לעולם וכולנו תקווה שעד שהם יתבגרו
המודעות לנושא הירי תעלה והם יזכו
לעוף בשלווה ובשלום.

