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תוכנית פקחים צעירים | מצטלמים ושולחים 

נעים להכיר: פקח צעיר
גיא הולר הוא פקח צעיר. 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.
גיא הגיע לאירוע פקחים צעירים בירקון כשעליו 25 תגים.

כל הכבוד גיא!

תשבץ | פתרו את ההגדרות הבאות וגלו מה מופיע בסמל המדינה

שמירת טבע | חורף קשה לעטלפים

בישראל חיים 33 מיני עטלפים, המהווים כשליש 
ממיני היונקים בארץ. חוץ ממין אחד הניזון מפירות 

ניזונים שאר המינים מחרקים. לעטלפי החרקים 
חשיבות רבה למערכת האקולוגית כטורפי חרקים. 

עם זאת, מרבית המינים של עטלפי החרקים 
נמצאים בישראל בסכנת הכחדה עקב התמעטות 
במספרם בעשורים האחרונים. הגורמים לכך הם 

הרעלות והדברות, שכוונו למזיקים שונים אך 
פגעו גם בעטלפים שניזונו מהחרקים שהורעלו, 

וכן השמדה מכוונת של רבבות עטלפים לפני כמה 
עשורים בשל הסברה המוטעית שהם גורמים 

לנזקים לתוצרת החקלאית.
בחורף קטנה כמות החרקים הזמינים ברחבי הארץ 

ולכן העטלפים פחות פעילים. בעונה זו, הקשה יותר 
לעטלפים, סוגרת רשות הטבע והגנים את הכניסה 
לכמה מערות שבהן שוהים בחורף עטלפים רבים 

כדי לשמור עליהם.

הפקח הצעיר גיא הולר מציג 
בגאווה את 25 התגים שאסף

 תשובות: 1. מורשת 2. מאובן 3. ארכיאולוג

 4. שרפה 5. ים המלח. התשובה: מנורה 

1. אתרים חשובים מוכרזים כאתרי 
______ עולמית         

2. שריד של בעל חיים או צמח שנכחדו 
ותבנית גופם או צורתם השתמרו בסלע  

3. חופר באדמה כדי לגלות עתיקות
4. איזה אסון התרחש בכרמל לפני 

חמש שנים
5. מכונה גם ״ים המוות״
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אירוע פקחים צעירים בגן לאומי ירקון
עטלפי חרקים מסוג נשפון דק אוזן
על תקרת מערה צילום בני שלמון
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מבוך | עזרו לילדים להגיע אל החנוכיה והסופגניות  טבע משלנו |  לטבע נולדו

מקומן של חיות 
בר הוא בטבע. 
כמעט כל מיני 
חיות הבר של 
ישראל מוגנים 

על פי "חוק 
הגנת חיית 

הבר" ולכן אסור 
לפגוע בהן וגם 

אסור לגדל אותן. 
החזקת חיות 
בר מישראל 

בשביה מותרת 
רק במקרים 

שבהם יש בה 
 כדי לתרום לשמירת טבע -

או על ידי קיום גרעיני רבייה לצורך שחרור 
לטבע או לצרכי מחקר או לצורך חינוך והגברת 

המודעות לשמירת טבע. החוק מסדיר את תנאי 
ההחזקה שלהן בשביה ומחייב את המחזיקים 

בחיות בר בהיתרי רישוי פרטניים לכל אחד 
מבעלי החיים ובדיווח תקופתי על מצבם.
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צילומים שאטרסטוק
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תפזורת | מצאו 8 שמות של עצים, אתרים ובעלי חיים המופיעים בגיליון זה )היעזרו ברשימת המילים למטה(: 

איקליפטוס, חרוב, תרנגולת, בית שאן, מצדה, ים המלח, כרמל, אנדרטה

צב וצבי בפינת החי
צילום רועי גלעד
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