ניצנים

הטיול שלי עם ארצי
ארצי מזמין את גבע לטיול באזור מכתש רמון .יחד הם יוצאים למסע
מרגש בעקבות טיסתו לחלל של אילן רמון ז"ל ומגלים את האזור
היפה על שלל הכוכבים שבו
כתבה :אדר סטולרו

ל

פני שבוע היינו בטיול ברמת הגולן .את
הדרך הארוכה חזרה עשינו בערב ,ובזמן
שאמא ואבא האזינו לתכנית ברדיו ,אני
צפיתי בכוכבים דרך חלון המכונית .ניסיתי לספור
כוכבים והם היו כה רבים עד שממש לא עמדתי
במשימה ,עיניי התעייפו ועד מהרה שקעתי
בשינה עמוקה .התעוררתי כשכבר הגענו לשכונה
שלנו .הסתכלתי לשמים ונבהלתי" ,לאן נעלמו כל
הכוכבים?" ,שאלתי את אבא בדאגה רבה.
"הם עוד שם ,אל תדאג" ,אמר אבא" .קשה לראות
אותם בגלל התאורה הרבה של העיר .בדרך היה
חשוך מאוד מכיוון שהיינו רחוקים ממקום יישוב,
ולכן אפשר היה לראות את הכוכבים בקלות".
למחרת פגשתי את ארצי וסיפרתי לו על הכוכבים
"שנעלמו" .ארצי הסביר לי שבמקום שיש בו
הרבה אור עד כדי כך שלא רואים את הכוכבים,
יש למעשה זיהום אור.
"זיהום? את המילה זיהום אני מכיר ,היא
קשורה בפגיעה בסביבה ,אבל מה הקשר
לאור?" ,שאלתי.
"כשיש הרבה אור ,החושך נעלם.
מחזור היום והלילה (האור והחושך)
חשוב מאוד לבעלי החיים והצמחים
והוא הכרחי לצורך קיומם .אם האור
מתקצר או מתארך באופן שאינו טבעי,
משהו עלול להשתבש באורח חייהם",
הסביר ארצי.
נזכרתי שאורך היום הוא זה שמשפיע
על העיתוי של נדידת הציפורים ,כיוון
שהשינוי באורך היום (שעות אור/חושך)
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הוא הסימן הטוב ביותר לחילופי עונות .כשהיום
הולך ומתקצר הציפורים יודעות שהחורף ממשמש
ובא ויוצאות למסען אל ארצות החום .אורך היום
מכתיב גם מועדי פריחה של צמחים .כך החצב
"יודע" שהסתיו קרב.
ארצי הציע שניסע יחד לראות כוכבים באחד
המקומות היפים בארץ והמתאימים ביותר
לצפות בהם ללא זיהום אור.
"בטח" ,קראתי בהתרגשות" ,איפה נמצא המקום
הזה?".
"ניסע אל הנגב ,אל שמורת טבע מכתש רמון",
ענה ארצי.
"מצוין" ,צהלתי" ,נוסעים למכתש ,כבר הרבה זמן
רציתי לטייל שם".
ארצי אמר שיש כל כך הרבה מסלולי טיול
ואתרים לראות בסביבת המכתש ושבטח לא
נספיק לראות את הכל בפעם אחת.
אחרי נסיעה של כשעה וחצי הגענו למצפה רמון
שיושבת על שפת המצוק של המכתש .את הטיול
במקום התחלנו במרכז המבקרים המחודש
שנפתח ממש באחרונה .ארצי אמר שנוכל לקבל
שם הסבר על היווצרות המכתש ועל עוד תופעות
מעניינות שיש במכתש וגם נוכל לקבל מידע
והכוונה על מסלולי הטיול באזור.
הפתעה גדולה חיכתה לי כשנכנסו למרכז
המבקרים וארצי הוביל אותי הישר אל מבנה של
חללית" .מה עושה כאן חללית ,ואיך היא קשורה
למכתש רמון?" ,שאלתי בפליאה.
ארצי הסביר כי החללית היא חלק מפרויקט
הנצחתו של אל"מ אילן רמון ז"ל ,טייס חיל
האוויר והאסטרונאוט הישראלי הראשון .הוא
טס עם עוד שישה אסטרונאוטים במעבורת החלל

"קולומביה" ,שלצערנו לא שבה בשלום ארצה.
החללית במרכז המבקרים היא דגם של מעבורת
החלל האמיתית .עלינו במעלית בתוך החללית
והרגשנו כמו אנשי חלל רגע לפני השיגור.
"אילן רמון בוודאי ראה הרבה כוכבים מקרוב,
הוא בטוח ראה את ארץ  -כוכב הלכת שלנו,"...
אמרתי בהתרגשות.
ארצי ,שראה שמסעו של אילן רמון מסקרן אותי
מאוד ,משך אותי הלאה להמשך המסלול לצפות
בסרט על חייו של האסטרונאוט ומשפחתו.
כשהסתיים הסרט ,עלה המסך ונופו של מכתש
רמון התגלה מן החלון הגדול וגרם לנו ולכל
המבקרים האחרים להשמיע קריאות התפעלות
למראה יופיו המרהיב .בהמשך ראינו תמונות
מהמכתש ,הפעלנו כל מיני דגמים של תופעות
גיאולוגיות בעצמנו ,וצפינו בתערוכה חדשה
הממחישה את דרך היווצרות המכתש ומסבירה
למה הוא נחשב ליחיד מסוגו בכל העולם.
במרכז המבקרים המליצו לנו להמשיך את הטיול
ולהגיע אל חי רמון .בחי רמון ראינו את בעלי
החיים המדבריים שאופייניים לאזור  -זוחלים,
מכרסמים קטנים ועוד.
היום כבר כמעט נגמר ,ירדנו אל תוך המכתש
והתכוננו ללינת לילה בחניון בארות .ארצי כבר
לא היה צריך להסביר לי ,ידעתי בעצמי כי הלינה
בשמורת טבע מותרת בחניון לילה בלבד .הבאנו
איתנו אוהל ,שק שינה ופנס .כששקעה השמש,
ארצי ואני שכבנו על הגב והמתנו להופעתו של
הכוכב הראשון .תוך זמן קצר התמלאו השמים
באלפי כוכבים.
"צדקת" ,אמרתי לארצי מלא אושר" ,זה המקום
הטוב ביותר לראות כוכבים" .ארצי הראה לי כמה
קבוצות כוכבים עם שמות מוזרים ולימד אותי
לזהות את חץ הצפון .הוא סיפר שיש בעולם 12
אתרים המשמרים את שמי הלילה.
"מה זה אומר?" ,שאלתי.
"אלה הם שטחים שמורים ,ממש כמו שמורות
הטבע שלנו" ,הסביר ארצי" .הם הוכרזו כשמורים
בזכות נוף ומורשת שקשורים בכוכבים וגם מפני
שהם מאפשרים לבני האדם ליהנות משמים
מלאי כוכבים".
ארצי סיפר שחבריו ברשות הטבע והגנים מנסים
להפוך את שמורת טבע מכתש רמון לשמורת אור

כוכבים בזכות החושך המאפשר קיום חי וצומח
ללא הפרעה ,בזכות ההנאה הרבה של המבקרים
בעת צפייה בכוכבים רבים כל כך ובזכות המורשת
הקשורה בכוכבים.
"מורשת הקשורה בכוכבים? למה אתה מתכוון?",
שאלתי.
"בתוך המכתש ,ממש לא רחוק מכאן ,נמצא
חאן עתיק ,חאן סהרונים" ,סיפר ארצי" .החאן
ששימש את נוודי המדבר הנבטים למנוחה לאורך
מסעם הארוך על דרך הבשמים מדרום תימן לנמל
עזה בחופה של ארץ ישראל .הנבטים צפו בשמי
הכוכבים ,הם כנראה ראו הרבה יותר כוכבים
בלילות החשוכים ובעזרת הכוכבים מצאו את
דרכם".
"אז הכוכבים למעשה הראו להם את הדרך",
אמרתי.
"נכון" ,ענה ארצי וקרא לפתע בהתרגשות" ,הנה
כוכב נופל ,זה הזמן להביע משאלה".
אני לא בטוח ,אבל אני חושב ששנינו ביקשנו את
אותה המשאלה.
חפשו אותנו גם בפייסבוק
מרכז המבקרים במצפה
רמון ,על שפת המכתש
צילום :דורון ניסים
תראו מי בא לבקר.
יעלה והגור שלה
צילום :מנחם צוקר
איור :שאטרסטוק
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ניצנים

תלתן לשלטון!
זאבה עם רגל קטועה הצליחה לעשות את הבלתי אפשרי והפכה למנהיגת הלהקה בספארי

כתבה :שגית הורוביץ  Iצילם :טיבור יגר

כ

שהזאבה ִּתלְּתָן הגיעה לבית החולים
לחיות בר של ַּה ָּספָאִרי ורשות הטבע
והגנים מצבה היה קשה מאוד .זה היה
לפני יותר מארבע שנים .המטפלים מצאו שרגלה
השמאלית האחורית שבורה כמה פעמים ,וחלק
מהשברים היו שברים ישנים ֶׁש ִה ְתאַחּו בצורה
לְקּוי ָה ואי אפשר היה לתקן אותם .אחרי טיפולים
רבים היה ברור שהרגל אינה ְמ ַתפְֶקֶדת ,ובצער
גדול הוחלט לְִקטֹועַ אותה .אז קיבלה הזאבה את
השם תלתן ( ְּתלַת פירושו שלוש).
זאב בעל שלוש רגליים ,בדיוק כמו כלב עם שלוש
רגליים ,יכול לתפקד בצורה מּו ְׁשלֶמֶת :הוא אוכל,
עושה את צרכיו ,משחק ורץ בלי בעיה .אלא שכדי
לחזור לטבע ולהיות ּבְכֹוׁשֶר שמאפשר צַי ִד ,בריחה
ומציאת ִמסְּתֹור ,בעל החיים זקוק לתפקוד מלא
של כל חּוׁשָיו ושל כל איברי גופו ,אחרת הוא לא
יִׂשְרֹוד זמן ארוך .במקרה של תלתן ,לא היה מָנֹוס
מלקבוע שהזאבה צריכה להישאר במקום מּוג ָן.

54

בשביל הארץ אפריל-מאי 2013

ַּת ֲהלִיְך ַהּׁשִיּקּום של תלתן נמשך שבועות ארוכים.
אט אט מצבה הנפשי ִה ְׁש ַּתּפֵר ,ואיתו גם מצבה
הגופני .תפקודה היה מושלם ,ונראה היה שהרגל
החסרה כמעט שאינה ְמ ַהּו ָוה ִמכְׁשֹול.
מעט מאוד בעלי חיים שהגיעו לבית החולים
לחיות בר נשארו לאחר מכן בספארי או בגני
חיות אחריםַ .ה ְּמגַּמָה היא להשיב לטבע את
כל מי שאפשר ,ולהשאיר רק את אלה ֶׁשּיִתְַרּבּו
בשבי ויסייעו להגדיל את מספרם של בני מינם
המצויים בסכנת ַהכְ ָחדָה .תלתן הייתה עתידה
לְ ִה ְת ַאחֵד עם הזאבים האחרים בתקווה ֶׁש ִּת ְׁש ַּתּלֵב
בלהקה ַהּמְגּוּבֶׁשֶת שחיה בספארי ,אך כדי לחבר
זאבה חדשה ללהקה וָתִיָקה נדרשים ַסבְלָנּות
רבה והרבה מאוד זמןּ .בַ ְּתחִיּלָה הכניסו את תלתן
לכלוב בכל פעם עם אחד הזכרים ,מהחזק שבהם
ועד החלש .רק ּכְ ֶׁש ַּמעֲ ָמדָּה בקרב הזכרים היה
מְבּוּסָס החל החיבור עם הנקבות ,שהן פחות
סֹובְלָנִּיֹות כלפי ְמי שמגיע מבחוץ.
תקוותם הגדולה של אנשי הספארי הייתה שתלתן
תהפוך באחד הימים לחברה בעלת ז ְכּוּיֹות יתר
בלהקה  -נ ְֵקבַת ַאלְפָא ,שהיא החזקה ביותר.
נקבה כזו היא היחידה בלהקת הזאבים ש ִמז ְ ַּדּו ֶוג ֶת
וממליטה גורים ,ואנשי הצוות קיוו שתלתן תכניס
גנים חדשים למאגר של הזאבים בספארי .זה
נראה להם כמו חלום רחוק ,שכן תלתן הייתה
נקבה לא מוכרת וגם חסרת רגל.
במהלך ארבע השנים שתלתן נמצאת בספארי,
אף אחת מהנקבות לא הצליחה להפוך לחזקה
מכולן ולא המליטה גורים ,והחלום של הגדלת
הלהקה נראה רחוק מאי פעם .אולם החודש
משהו ִה ְׁש ַּתּנ ָה ,ובאחד הימים גילו המטפלים
ׁשֶָרמֹון ,הזכר ַה ַּׁשּלִיט ,הזדווג עם תלתן .כעת
מצפים בספארי לגורים .אם זה יקרה ,ייתכן
שזוהי תחילתו של גרעין ְרבִּי ָיה אמיתי שעתיד
לְהֵיטִיב את המצב של הזאבים בגני חיות ואולי
גם בטבע.
הכתבת היא דוברת הספארי ברמת גן

ניצנים
טריוויה בנושא פריחה  Iאריאל קרס

.2
א.
ב.
ג.
ד.

איפה צומח העדעד הכחול?
בהרי יהודה
בשפלה הפנימית
בחרמון
במישור החוף

.8
א.
ב.
ג.
ד.

מה זה צהרון מצוי?
מין של אירוס הנפתח משעות הצהריים
פרח צהוב ממשפחת המורכבים
מין של קחוון
צמח ביצה בעל פרחים ורודים

.3
א.
ב.
ג.
ד.

מתי פורח החצב המצוי?
בתחילת הקיץ
בסוף הקיץ
בתחילת האביב
בחורף

.9

איזה פרח מקושר ליום העצמאות
ולמלחמות ישראל?
דמומית ארם צובא
סיפן
דם המכבים
לוע הארי

.4
א.
ב.
ג.
ד.

איפה פורחת הנימפיאה הלבנה?
בהרי הגליל
בחרמון
בביצות ומקווי מים
בחוף הים

.5
א.
ב.
ג.
ד.

איזה פרח הפך לסמלה של החברה להגנת
הטבע?
האירוס
הכלנית
הנרקיס
החצב

 .11הפרג שימושי בתעשיית ה:
א .בגדים
ב .הנעלה
ג .מזון ותרופות
ד .רהיטים

.6
א.
ב.
ג.
ד.

שושן צחור הוא פרח:
נפוץ בכל הארץ
נפוץ בגליל
נדיר בנגב
בסכנת הכחדה

 .12מהם חלקי הפרח?
א .גביע ,אבקנים ושורש
ב .עטיף ,אבקנים ועלי
ג .גבעול ,עלים ופטוטרת
ד .עלי ,צלקת ופקעת

א.
ב.
ג.
ד.
.10
א.
ב.
ג.
ד.

מה אפשר לעשות עם חלמית מצויה?
להכין סלים מהגבעולים שלה
לאכול אותה במגוון תבשילים
להכין ממנה תרופה לבעיות עיכול
כלום ,זהו צמח רעיל

התשובות הנכונות:
 .1ב .2 ,ד .3 ,ב .4 ,ג .5 ,א .6 ,ד .7 ,ב .8 ,א .9 ,ג .10 ,ב .11 ,ג .12 ,ב
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איור :שאטרסטוק

.1
א.
ב.
ג.
ד.

מה זה חרחבינה מכחילה?
פרח כחול הפורח בסתיו
צמח קוצני בצבע כחלחל
סוג של בצל
פרח ממשפחת הפרפרניים

.7
א.
ב.
ג.
ד.

מה הוא יחנוק המדבר?
צמח ירוק עד
צמח טפיל
סוג של עשב
עץ מדברי קטן

תפזורת
מצאו עשרה שמות ,מושגים ואתרים המוזכרים בגיליון זה (היעזרו במחסן המילים בסוגריים למטה):
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(המילים :חניון לילה ,הר גריזים ,זאבים ,בית כנסת ,אירוס ,כרמל ,מבצר נמרוד ,נשר ,פסח ,אביב)

פירמיחידה

 .1בית גידול שיש בו מים
 .2תבלין שמופק בים הנמוך ביותר בעולם
 .3מתרחש לעתים כשאנו ישנים
 .4לא חשים בטוב
 .5משפחת בעלי חיים שאליה שייכים צב ונחש

מי אנחנו?
רמז :חפשו אותנו במגזין

1
2
3
4
5
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