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במרחב  חינוכית־קהילתית  תוכנית  במסגרת 
שקמה", מספרת איילה.

הייתה זו עונת החורף, ובני המשפחה, ובהם 
האחים עומר )11( ונועם )6(, החליטו להתנדב 

־בעמדות ההסברה שבשמורת הטבע פורה שב

נגב המערבי, אתר שמתמלא בימי החורף לא 
רק בכלניות, אלא גם בהמוני מטיילים. 

יחד עם משפחות נוספות הם עברו הכשרה 
שבה למדו על הפרחים, איך לטייל נכון, מה 
אליהם.  לפנות  ואיך  למטיילים  לספר  חשוב 

לאחר מכן החלו להגיע בני המשפחה בשבתות 
־לשמורה, לעסוק בפעילות הסברה ולספר למ
־בקרים על חשיבות שמירת הטבע בכלל וצמ

חים מוגנים בפרט. "הילדים לקחו את העניין 
ברצינות רבה. היה מדהים לצפות בהם פונים 

־למטיילים שירדו מהשביל ורמסו בטעות כל
ניות, או לכאלו שהותירו אשפה בשטח. אנשים 

־קיבלו בהבנה את העניין, שיתפו פעולה ולעי
תים גם התנצלו על מעשיהם. מדהים לראות 
את הנחישות והרצון של הילדים להגיע לכל 
אדם שפוגע בטבע, ולבקש ממנו באופן נעים 

־ומכבד לחדול מכך. כהורים, הנחישות הזו הק
סימו אותנו. ובכלל, אני חושבת שכל משפחה 
צריכה להתנסות בכך. זה תורם למשפחה לא 

פחות מאשר שזה תורם לטבע".

"החוליה השחורה": 
אימת הציידים

־"החוליה השחורה" הוא השם המאיים שה
עניקה לעצמה קבוצת חברים מגובשת, שמזה 

־מספר שנים יוצאת לפעילות התנדבותית גדו
שת אדרנלין בשטחים הפחות מוכרים והפחות 

מטוילים של גן לאומי צור נתן שבשרון. 

המתריעים  סיירים־מתנדבים  הם  החברים 
־בזמן אמת על שריפות ומצבורי פסולת, עו

סקים בהסברה למטיילים בשטח וגם פועלים 
למניעת ציד בלתי חוקי, המתרחש מעת לעת 

בחלקים המזרחיים של הגן הלאומי.
־"זהו אחד מאזורי הפרא האחרונים שנות

רו באזור המרכז, ובו נופים ייחודיים ומגוון 
בעלי חיים, בהם חזירי בר, שועלים, צבאים 
ועוד", מספר אפי יפתח )38( מצור נתן. "כולנו 
אנשי ביטחון פעילים, וככאלו אנו מסייעים 
לפקחים רבות בנושא מניעת ציד בלתי חוקי. 

־בשנה שעברה, למשל, הייתה לנו תפיסה מש
מעותית של ציידי דורבנים שהניחו מלכודות 
ותפסנו  ארוכים,  ימים  להם  חיכינו  בשטח. 
אותם בזמן אמת. כל אחד מאיתנו ידע היטב 
את תפקידו בכוח, והמבצע היה מוצלח. כבר 

־צברנו חוויות רבות יחד. למעשה, אנחנו מכי
רים זה את זה כל כך טוב, עד שאני מזהה את 
בלילה  צורת ההליכה בשטח  לפי  רק  חבריי 

חשוך", הוא צוחק.
־"יש לי ילד בן שלוש. כאשר הוא יהיה מבו

גר יותר, אני רוצה שיוכל ליהנות מהטבע שיש 
לנו באזור. זהו עולם הולך ונעלם, ואני רואה 

את עצמי כאחד משומרי הסף של הטבע".
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)שמתאים  חורפי  טיול  מסלול  הנה 
המ הפריחה  במרבדי  לאביב(,  ־גם 

רהיבים של צפון הנגב. מומלץ במיוחד 
ששיאה  הכלניות,  לפריחת  להמתין 

בחודש פברואר. 
צפונית  לכם  ממתין  הזה  הטוב  כל 

־לבאר־שבע, בשמורת פורה הקטנה יח
זהו  זו.  בעונה  במיטבה  שנראית  סית, 
מסלול מעגלי קצר וקל שאורכו כשני 

־ק"מ: מחנים בחניון המוסדר, ומשם צו
עדים בשביל הליכה משולט לצד מרבדי 

־הפריחה. בהמשך מגיעים לנקודת תצ
פית על מאגר פורה. מאגר זה "לוכד" 

את מי נחל פורה, אחד מיובליו של נחל 
שקמה, ובשנים גשומות יוצר כאן פינת 
חמד יפהפייה בחורף. כעת אפשר לחזור 
לחניון או להמשיך לאורך שביל שקמה, 
 - הטורקית  הרכבת  גשר  לשרידי  עד 
משפחתי  סלפי  לבצע  מקום  של  יופי 

מדליק.
כביש  לצד  נמצאת  השמורה  הגעה: 
פלוגות,  לצומת  מדרום  ק"מ  כ־15   ,40

־ושילוט הכוונה מוביל אליה. אפשר לה
פרטים  צפון.  מכיוון  רק  לשמורה  גיע 

במ למצוא  ניתן  המסלול  על  ־נוספים 
.www.mshikma.co.il נהלת שקמה

לטייל בעקבות המתנדבים
שמורת הטבע ּפּורה ונחל שקמה 

איתור צמחים
בסכנת הכחדה 

בסכנת  הצמחים  "אתר  את  הכירו 
־הכחדה", המרכז מידע על מינים בסכ

נת הכחדה, ובכך מאפשר לקבל תמונה 
עדכנית על מצב השימור של מינים אלו 

־בטבע, ולגבש תוכנית פעולה לשימו
רם. מאחר שבלתי ניתן לסקור את כל 

־המינים באופן מרוכז, רשות הטבע והג
נים קוראת לציבור להתגייס למשימה 
החשובה, לחפש אוכלוסיות של הצמחים 
הנדירים, במיוחד אלו הקלים לזיהוי - 
מפורסמת  חודש  מדי  עליהם.  ולדווח 
בדף הבית של האתר רשימה של מספר 
ומומלץ  זמן,  באותו  הפורחים  מינים 

לצאת לחפשם.
בימים  כבר  לשטח  לצאת  רוצים 
הקרובים? חפשו את אירוס הסרגל ואת 

הפו נדירים  צמחים   - הלבנון  ־אירוס 
מידע  )דצמבר־פברואר(.  בחורף  רחים 

.redlist.parks.org.il נוסף באתר

קינון נשרים.
אלון מיצביץ 

ונסטיה 
אירוסובה

לצפות 
בנשרים.
חי־בר 
הכרמל
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בחודש מאי 2018, בעת שיטוט מקרי 
בפייסבוק, נתקלו אלון מיצביץ )35( 
23( מחיפה, בפוו (ונסטיה אירוסובה 

בשמירה  להתנדב  האזור  לתושבי  סט שקרא 
ועל קינון נשרים באחד ממצוקי הכרמל. סק

טבע  אוהבים  "אנחנו  מיד.  התעוררה  רנותם 
לעצמנו,  אמרנו  אז  באזור,  רבות  ומטיילים 
היא  נסטיה  "בנוסף,  אלון.  מספר  לא?"  למה 
אותה  ורציתי להפגיש  עולה חדשה מרוסיה, 

ועם חוויות מיוחדות בכדי להעצים את המדי
נה שלנו בעיניה. לכן טיילנו הרבה - ולכן גם 

קפצנו על ההזדמנות הזו".
שבו  קצר  הכשרה  תהליך  עברו  השניים 
באיוש  כרוכה  ההתנדבות  פעולת  כי  למדו 
עמדת תצפית מרוחקת ממצוק שבו קינן זוג 
נשרים, במשמרות של ארבע שעות. הקן מצוי 
במקום שאליו מגיעים מטיילים רבים, ועלה 

וחשש כי הפרעות אנושיות, כגון רעש, עלו
לות להבריח את הנשרים - והקינון ייכשל. אך 
מעבר לפרטים היבשים, תחושת השליחות של 
השניים גברה כאשר הבינו כי מדובר בקינון 
הטבעי הראשון של נשרים באזור זה, מאז שנת 

.1952
התבקשו  המתנדבים  השמירה,  על  נוסף 

ולשמש מעין שגרירים של הטבע, ולספר למ
טיילים המזדמנים את סיפור הקינון וחשיבות 

והשמירה על נשרי הארץ, המצויים בארץ בס
כנת הכחדה וסכנות רבות מרחפות מעליהם.

עשתה  הנוף,  מול  שעות  במשך  "הישיבה 
טוב לזוגיות שלנו", מספר אלון. "היינו בטבע, 
המון.  ודיברנו  הנשרים  על  במשקפות  צפינו 

יושב בנקודה אחת  במשמרת כזו, שבה אתה 
לא  שלעולם  נושאים  עולים  שעות,  במשך 
היו עולים בישיבה מול הטלוויזיה או בבילוי 

בבריכה למשל".
עם תום הקינון, החליטו השניים להמשיך 
לפרויקט  ונרשמו  הטבע,  לטובת  בפעילות 
"שמרצבות" - מעין שמרטפות על צבי הים 

הים  אל  דרכם  את  ועושים  בקעו  עתה  שזה 
בזמן  לחוף  מגיעים  שאנחנו  "ידענו  הגדול. 
השקיעה ונשארים עד הבוקר, אבל הופתענו 
גילוי  לנו:  האינטנסיבית שציפתה  מהעבודה 
אתרי בקיעת צבי ים, איסופם, תיעודם וסיוע 

ולהובילם אל הים הפתוח. בלילה הראשון הת
רוצצנו ללא הפסק. היו יותר מו200 בקיעות. 
זו הייתה בהחלט חוויה  זה לא היה קל, אבל 
שמשנה לך את החיים. אתה רואה את הפלא 
הזה של המוני צבי ים קטנים שבוקעים לאוויר 
על  פרופורציות  מקבל  אתה  ולפתע  העולם, 

החיים".

 כל המשפחה 
בשמורת פורה

השמונה  בן  שנרך  עידו  חזר  כשנה,  לפני 
ומבית הספר, ובשורה בפיו: "אני רוצה להתנ

דב בטבע", הכריז באוזני הוריו, איילה ושפיר 
ממושב יד נתן. 

"אנחנו משפחה מטיילת, ואף הולכים על 
את  שהוביל  זה  הוא  עידו  אך  ישראל,  שביל 
בבית  הרעיון להתנדב, לאחר מפגש שנערך 
והגנים,  הטבע  מרשות  מדריכים  עם  הספר 
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הזוג שצופה בנשרים ושומר על צבי ים, המשפחה שפועלת למען ניקיון השמורה, זוג המדריכים 
הגמלאים וקבוצת החברים שמסייעת בלכידת ציידים לא חוקיים: יש מי שגילו שהשילוב בין 

התנדבות בטבע לבין בילוי זמן איכות עם חברים, בני זוג או עם כל המשפחה - הוא מתכון מנצח

בנשרים  בו  לצפות  המקומות  אחד 
מקרוב, הוא שמורת הטבע חיובר כרמל 
חיים  בעלי  לגידול  המוקדש  מרחב   -
המצויים בסכנת הכחדה, או כאלו שנכחדו 
הטבע.  אל  להשיבם  צורך  ויש  מאזורנו 
ניתן לטייל באופן עצמאי, אך כדאי לדעת 
סיורים  השבוע  בסופי  כאן  נערכים  כי 
גרעיני  עם  אתכם  שיפגישו  מודרכים 
רבייה של בעלי חיים כגון אייל הכרמל, 
וכמובן  ארץוישראלי,  צבי  פרסי,  יחמור 
של  המרגש  לרגע  הממתינים  נשרים   -

השבתם אל הטבע. זאת כחלק מהפרויקט 
הארצי "פורשים כנף על הנשרים והעופות 
להגדיל  שמטרתו  בישראל",  הדורסים 
שהתמעטו  הנשרים  אוכלוסיית  את 
בארץ בעשרות השנים האחרונות. באתר 
נגישות לאנשים עם  מבוצעות התאמות 

מוגבלות. 
לכניסה  מדרום  מטרים  כו300  הגעה: 

ולאוניברסיטת חיפה, על כביש חיפהועו
672(. הפנייה מול חורשת הארבו (ספיא 

עים.

לטייל בעקבות המתנדבים
שמורת טבע חי־בר כרמל 

בשבילי האהבה

שגרירי טבע.
משפחת 

שנרך

עם כל הלבמתנדבים 
חוויה 

משפחתית




