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עם  טיול  במהלך  כשנתיים,  לפני 
יודקה  גילתה  תבור,  בנחל  חברים 
חנה־כרכור  מפרדס   )43( דרייפוס 
מחזה מטריד: חסידה פצועה השקועה במי 
הנחל. "הוצאנו אותה מהמים, וסחבנו אותה 
בירור  הרכב.  לחניון  עד  הטיול  כל  במשך 
קצר העלה שבקיבוץ בית קשת ישנו מתנדב 
'חיבולנס'", והחלטתי לנסוע אליו עם  של 
החסידה". יודקה פגשה את המתנדב עמית 
ולאחר  החסידות"(,  כ"איש  )המוכר  אלמוג 

־שיחה קצרה, נחשפה לרשת המתנדבים הפ
עלתנית שנועדה להעביר חיות בר פצועות 
מכל רחבי הארץ למרכזי טיפול. "כך התחיל 

הרומן שלי עם החיבולנס", היא מספרת.
החיבולנס שמפעילה רשות הטבע והגנים 
מוגנות  בר  חיות  להובלת  ממערך  חלק  הוא 

־פצועות לבית החולים לחיות בר בספארי שב
באמצעות  ישיר  באופן  מונחה  והוא  רמת־גן, 
מוקד טלפוני של רשות הטבע והגנים, פקחים 
קבועים  מתנדבים   250 אל  אחרים  ופעילים 
ווטסאפ  בכל רחבי הארץ, החברים בקבוצות 
כן, קיימים כ־6,000 מתנדבים  אזוריות. כמו 
מזדמנים, הפעילים בקבוצת פייסבוק שהוקמה 

לטובת העניין.
כיום, יודקה מקדישה לפעולות ההתנדבות 
זמן ניכר. "זו יכולה להיות רק שעה ביום או 

שישי־שבת שלמים", היא אומרת. "בפן האישי, 
להיות  אוהבת  אני  מדהימה.  בחוויה  מדובר 
הרחב  ובפן  להן.  ולעזור  הבר  לחיות  קרובה 

־יותר - אנחנו, בני האדם, גורמים נזק רב לש
טחי המחיה ומקורות המזון של בעלי החיים. וזו 
תרומתי הקטנה להעניק משהו בחזרה למאזן 
האקולוגי המדהים הזה. כאן נמצא הלב שלי".

במיוחד  נחשק  בתואר  אוחזת  אף  יודקה 
בקרב מתנדבי החיבולנס: "מתנדבת אלופה", 
שזה בעצם מתנדב ליבה. רק עשרה מתנדבים 
קיבלו את התואר, וזאת לאחר שעברו הכשרה 
בכל  בקריאות  לטפל  נכונות  וגילו  מיוחדת 

הארץ, ולא רק באזור מגוריהם. 
טיפו לתת  למדו  הם  ההכשרה  ־במסגרת 

נוזלים  לי עזרה ראשונה לחיות בר - ממתן 
וחימום, חבישה ראשונית והתאמת סוג המזון 
למין בעל החיים, ועד לנדב את ביתם כתחנת 

־מעבר על פי הצורך, הכל כדי להגביר את סי
כויי החיה לשרוד את הלילה, עד להגעה לבית 

החולים לחיות בר. 
המתנדבים האלופים הוסמכו גם להובלת 

־חיות בר שבדרך כלל רק פקחים ונהגת החי
בולנס מורשים להוביל, ובהן דורבנים, גיריות, 

־שקנאים ואפילו צבאים. הם פועלים לצד וט
־רינרים פרטיים מתנדבים, שמרפאותיהם מש

משות גם כתחנת עזרה ראשונה. 
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¿ חופסיור בפלמחים: במסגרת 
הסיור שיוביל מדריך רט"ג, 

המשתתפים ישמעו על העבר 
המפואר של התל הקדום 

וסביבתו, יתכבדו בתה חם, 
ויפגשו אחד ממתנדבי גן לאומי 

פלמחים שיספר מדוע בחר 
להתנדב, מה הוא עושה ועוד. 
היכן: גן לאומי חוף פלמחים 
/ מתי: 22.12, בשעות 11:00 

ו־13:00 / ללא תשלום נוסף על דמי 
הכניסה לאתר, חינם למנויים.

¿ מתנדבים עם הילדים: חורשת 
הצנחנים היא מוקד פיקניקים 

נהדר, אך כשלא מפנים את 
האשפה, חיות הבר מגיעות 

ולעיתים קרובות אוכלות ממנה - 
ונפגעות. כדי לצמצם את התופעה, 

אנו צריכים את עזרתכם: ננקה 
יחד את האזור ואף נחלק שקיות 

אשפה למטיילים בחניון. 
היכן: חורשת הצנחנים, ליד קיבוץ 

פלמחים / מתי: שבת 22.12, 
בשעה 10:00 / ללא תשלום נוסף 

על דמי הכניסה לאתר, חינם 
למנויים, ובהרשמה מראש דרך 

מוקד המידע 3639*.

¿ חרקים ושפמנונים בתל אפק: 
פעילות משפחתית חווייתית 

סביב תערוכת החרקים שנפתחה 
החודש בתל אפק, המציגה את 

צילומיה המרהיבים של הצלמת 
ענת פורז. הפעילות מונחית על ידי 

מתנדבי הגן הלאומי.
היכן: גן לאומי ירקון - מתחם תל 
אפק / מתי: שבת 22.12, בשעות 
11:00 ו־12:30 / ללא תשלום נוסף 

על דמי הכניסה לאתר, חינם 
למנויים.

¿ לצעוד עם בני נוער מתנדבים 
מג'סר א־זרקא: לאחרונה הוכשר 

מקטע שביל ישראל על ידי בני 
נוער מג'סר א־זרקא המזמין את 

המטיילים לצעוד מבית חנניה 
דרך הרחוב הראשי של הכפר ועד 
לכפר הדייגים. הסיור המודרך של 
בני הנוער מאפשר הצצה מרתקת 
לחיים בכפר והיכרות עם הקהילה 

המקומית. 
מתי: סיור ללא תשלום יתקיים 

ב־22.12 בשעות 10:00־13:00. 
להרשמה: מרים, עמותת 

"בסמלה", טל' 050-9501386, 
050-8908982. ניתן לתאם סיור 

בתיאום מראש גם במועדים 
אחרים.

¿ יום התנדבות בחוף הים: 
פעילות ניקוי חוף המותאמת 

בעיקר לקבוצות )משפחות, 
מקומות עבודה וכו'(. זוהי הזדמנות 

טובה ליהנות מהאוויר הנעים בים 
דווקא בחורף – ולעשות למען 

הטבע. כידוע, חופי הים מתמלאים 
בפסולת שמקורה בים במיוחד 
בחורף. הפסולת פוגעת בבעל 
החיים שבים וביבשה, ומהווה 
מפגע אסתטי. אז בואו לבוקר 

משפחתי של עשייה טובה בצוותא.
היכן: שמורת הטבע חוף דור / 
מתי: יום שישי 28.12, בשעות 

9:00־12:00, ו־10:00־13:00/ ללא 
תשלום, הרשמה מראש דרך מוקד 

המידע 3639*.

¿ יום התנדבות בחוף הים: 
פעילות הכוללת סיור ועקירת 
צמחים פולשים. אנו מזמינים 

אתכם להפשיל שרוולים 

ולהתחיל... לעקור. באזורים 
מסוימים, אנו עוקרים מיני צומח 

פולשים על מנת לפנות מקום 
למינים המקומיים, שהם הטבע 

שלנו. אז בואו לבלות כמה שעות 
של "יחד" ליד הים, ועל הדרך גם 

לעשות טוב לחוף.  
היכן: שמורת הטבע חוף הבונים 

/ מתי: יום שבת 29.12, בשעות 
9:00־13:00/ ללא תשלום, 

ובהרשמה מראש דרך מוקד 
המידע 3639*.

¿ לסייר בגנים לאומיים נבחרים 
עם מתנדבי הגנים הלאומיים

בואו לסיורים מודרכים בהנחיית 
מתנדבים של רשות הטבע והגנים. 
כל הסיורים ללא תשלום נוסף על 
דמי הכניסה לאתר, חינם למנויים.

¿ גן לאומי ציפורי: הסיור "ציפורי 
עיר המשנה". ימי שישי בדצמבר 
בשעה 11:00, ימי שבת בדצמבר 

בשעות 11:00 ו־13:00.

¿ גן לאומי חמת טבריה: הסיור 
"לגלות אוצר בסיור קצר". ימי 
שישי בדצמבר בשעות 11:00 

ו־12:00, ימי שבת בדצמבר 
בשעות 11:00, 12:00 ו־13:00.

¿ גן לאומי ושמורת 
טבע ארבל: הסיור "מצוק 

הארבל בחמשת החושים". ימי 
שישי ושבת בדצמבר בשעות 

10:00־13:00.

¿ גן לאומי בית־שאן: הסיור 
"נפלאות בית־שאן העתיקה". 

ימי שישי ושבת בדצמבר בשעות 
10:30 ו־11:30.

¿ גן לאומי קיסריה: הסיור "רוב 
פאר והדר בקיסריה העתיקה". 

ימי שבת בדצמבר בשעות 11:00, 
12:00 ו־13:00.

¿ גן לאומי בית שערים: הסיור 
"בית שערים פותחת שעריה". מדי 
יום בדצמבר בשעות 10:00, 11:00 

ו־12:00. בנוסף, סיורי "לצאת 
מהשגרה במערות המנורה" - ימי 

שישי ושבת בדצמבר בשעות 
10:30 ו־11:30 / בהרשמה מראש 

דרך האתר, ובטל' 04-9830946.

¿ גן לאומי תל מגידו: הסיור 
"מקום טוב באמצע". ימי שבת 
בדצמבר בשעות 10:00 ו־12:00.

¿ שמורת טבע נחל מערות: 
הסיור "בעקבות האדם הקדמון". 
ימי שבת בדצמבר בשעות 10:15 

ו־12:15.

¿ גן לאומי נבי סמואל: הסיור 
"בעקבות העבר", יום שישי, 28.12, 

בשעות 10:00־12:00.

¿ אתר הר גריזים: הסיור "בין 
ברכה לקללה". יום שישי, 28.12, 

בשעות 10:00־12:00.

סמנו גלגלי הצלה
ביומן
פעילויות 
ב"שבוע 
מתנדבים" מה גורם לאנשים לצאת מהבית באמצע הלילה, 

לאסוף במסירות חיית בר פצועה מהשטח ולהעביר 
אותה במהירות אל בית החולים לחיות בר? הכירו את 

הרשת הארצית שוקקת החיים של ה"ַחיבולנס"

בי חיות בר נפגעות בכל שנה  ־אלפי 
ולשיקום.  רפואי  לטיפול  וזקוקות  שראל 
בר  לחיות  בבית־החולים  ניתן  זה  טיפול 
הממוקם בספארי ברמת גן והפועל תחתיו 
ותחת רשות הטבע והגנים. ישנה חשיבות 
עליונה למהירות בה ניתן הטיפול ועל כן 
להתבצע  צריכה  לבית־החולים  העברתן 

־בהקדם האפשרי לאחר הדיווח עליהן במו
קד רשות הטבע והגנים, בטלפון 3639*.

ישנן  לחיבולנס,  בנוסף  לדעת:  חשוב 
מת נדרשים  ולכן  נוספות,  רבות  ־פניות 
בר במצוקה  חיים  בעלי  שיובילו  ־נדבים 

אל  בר  חיות  הובלת  כמובן,  הפרטי.  כבם 

מול  להיות מתואמת  צריכה  בית־החולים 
המוקד, שיידע לספק  הנחיות בעניין. בכל 
מקרה: אל תובילו חיות בר בעצמכם, אלא 

רק לאחר התייעצות עם המוקד.
בר  חיות  מועברים  הטיפול  מרכזי  אל 
בלבד, המוגנות על פי חוק. חשוב לדעת 
החולים  בית  גם  כמו  החיבולנס,  צוות  כי 
לחיות בר בספארי, אינו מטפל בחיות בית, 
ברווזים  יונים,  כגון  ובמינים  משק  חיות 
בקבוצת  ניתן למצוא  רב  מידע  ודומיהם. 
הפייסבוק "חיבולנס - העברה מהירה של 
חיות בר פצועות לבית־החולים לחיות בר 

בספארי".

מצאתי חיית בר במצוקה. מה עלי לעשות?
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מתנדבת 
אלופה.
יודקה 
דרייפוס
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בין שמדובר במשפחה ובין שבארגון ענק: יותר ויותר אנשים מגלים את התועלות שבהתנדבות חד־יומית למען הטבע. 
אז מתי בפעם האחרונה ניקיתם את החוף עם כל המשפחה או עקרתם צמחים פולשים עם החבר'ה מהמשרד?

נראה כי העיר הזאת יודעת להפתיע 
המ במורדות  וביקור.  ביקור  ־בכל 

בירושלים,  הצופים  הר  של  ערביים 
חבוי אי של טבע העונה לשם "גן לאומי עמק 

נקו מציע  הוא  שבראשו  מהמצפור  ־צורים". 
דות תצפית נהדרות על העיר עצמה, ולכיוון 
מזרח נפרס צפון מדבר יהודה הנושק לה. יש פה 
גם טרסות חקלאיות יפות ועצי זית עתיקים, 
ואווירה כללית של מסע בזמן, כמו בתמונות 

הישנות של אגן העיר העתיקה.
אך גן לאומי עמק צורים הוא הרבה מעבר 

־לכך. שיתוף פעולה מוצלח של ארגון "השו
מר החדש", שנוסד כדי להגן על חקלאים ועל 
אדמות המדינה, ורשות הטבע והגנים - מביא 
לכאן בני נוער מכל רחבי הארץ, להתנדבות 

"ירו המיזם  מפתיעים.  בהיקפים  ־חד־יומית, 
לאת להביא  הצליח  לה"  סביב  הרים  ־שלים 

רי רשות הטבע והגנים בירושלים ביום אחד, 
מתנדבים,  כ־5,000)!(  האחרון,  בשבט  בט"ו 
חניכי תנועת עזרא, בהדרכת מדריכי "השומר 

והג הטבע  רשות  עובדי  ובהכוונת  ־החדש", 
נים. גם במסיק, שהתקיים בחג סוכות האחרון, 
כ־5,000  מבין   - מתנדבים  כ־700  השתתפו 
משתתפי צעדת ירושלים שעברה השנה דרך 

הגנים הלאומיים שבאגן העיר העתיקה.
אז מדוע דווקא כאן? מסתבר שהגן הלאומי 
מהווה דוגמה ייחודית לאתר "נוף תרבות", שבו 
שימש  זה  מרחב  )טרסות(.  חקלאיות  מדרגות 
כעורף החקלאי של העיר במשך אלפי שנים, 
וגם היום הוא טומן בחובו עצי בוסתן לצד ערכי 
ירושלים  טבע מוגנים אחרים, כמו סיתוונית 

־הנדירה והמרהיבה, שסיימה לא מזמן את פרי
חתה.

של  ושחזור  בשימור  עוסקים  המתנדבים 
בוסתן,  עצי  גוזמים  הם  תרבות:  נופי  אותם 
מוסקים עצי זית בעונה, עוקרים מיני צמחים 
פולשים, משקמים טרסות, יוצרים פינות חמד 

ועוד. 
־הפעילויות מתקיימות במסגרת ימי התנד

בות חד־פעמיים, במחנה חקלאי בחופשת קיץ, 
ואף באמצעות קבוצות קבועות של תלמידים, 
חיילים, משפחות, תלמידי מכינות. כל אלה לא 
אלא  חקלאית־ייחודית,  בעבודה  מסייעים  רק 

גם זוכים להדרכה ערכית. 

הניקיון הוא רק תירוץ
בין שמדובר בחברות עסקיות גדולות ובין 
שבמשפחה בודדת - מה גורם לאנשים להגיע 
אל חוף הים, ובמשך יום שלם לאסוף פסולת 
גולן־הרשקוביץ,  שרון  לדברי  בו?  שהצטברה 
מנהלת תחום קהילה והתנדבות ברשות הטבע 
והגנים, "כשאתה צועד בחוף עם שקיות אשפה 
ומנקה אותו, אתה למעשה מטייל ליד הים עם 
מי שאתה נהנה להיות איתם. זה כמו יום טיול 

־עם ערך מוסף. ומעבר לתחושת הגיבוש, תח
שוב מה זה עושה לילד, שצופה בהוריו מנקים 
אין  אישית.  דוגמה  עבורו  ומהווים  החוף  את 

ספק שהסיפוק עצום".
בגן לאומי פלמחים שבדרום מישור החוף, 
בין  שכולל  חד־יומית  התנדבות  מוקד  פועל 

־השאר מיזמים יומיים של ניקוי חופים ועקי
רת צמחים פולשים כדי לפנות מקום לצמחייה 

המקומית ועוד.
חיים יזומבק )69(, גמלאי של רשות הטבע 
את  שמקבלים  אלו  מבין  אחד  הוא  והגנים, 
המתנדבים החד־יומיים, מלווה ומדריך אותם 

באתר. חיים הוא עצמו מתנדב, והוא עושה זאת 
באופן קבוע לפחות אחת לחודש. לדבריו, מה 
שמניע אותו הוא אהבתו הרבה לגן הלאומי. "זה 
לא רק ים. זה היסטוריה, ארכיאולוגיה, ומגוון 
של בעלי חיים וצמחים. יש פה המון נושאים 
מרתקים", הוא אומר בהתלהבות. "אני קשור 

למקום הזה, הקדשתי לו שנים מחיי".
החד־יומית  הפעילות  מתנדבי  לדבריו, 
מתאפיינים בשפע אדיר של מוטיבציה. "כיף 
לי לעבוד איתם. כל אחד עושה כפי יכולתו, 

ודברים קורים".
שאליו  אחד  במתנדב  בגעגוע  נזכר  הוא 
נער  לכאן  הגיע  שנים  "לפני  במיוחד.  נקשר 
אוטיסט. הוא לא יכול היה להתנדב בפעילות 
הקבוצתית הרגילה, אז הצעתי שאצא איתו עם 
רכב שטח לנחל שורק הסמוך, שם הוא עזר לי 
בניקיונות. למרות שלא דיברנו כלל במהלך 
אותו זמן, נקשרנו מאוד, והוא המשיך להגיע 

־ולהתנדב איתי מדי פעם בפעילות הזו. הרגש
תי שהטבע עושה לו משהו".

 באתר רשות הטבע והגנים ניתן למצוא 
שפע של רעיונות לטיולים ובילויים 

בגנים לאומיים ובשמורות טבע ברחבי 
www.parks.org.il :הארץ

לטייל בעקבות 
המתנדבים

גן לאומי עמק צורים
יפגיש  הלאומי  בגן  הטיול  מסלול 
זיתים עתיקים, מערת  אתכם עם כרם 

־קבורה ובורות מים קדומים. אפשר לה
העיר  את  הסובב  למסלול  ממנו  משיך 

־העתיקה. בימים אלה גם מסתיימת הכ
שרת שביל אופניים שיירד אל העמק. 
ירושלים"  ב"שביל  להמשיך  ואפשר 
)בסימון "האריה הכחול"(, שנחנך לפני 
והגנים.  הטבע  רשות  ביוזמת  כעשור 
הוא מיועד למעוניינים לחוות את אגן 
מוכרות,  פחות  מזוויות  העתיקה  העיר 

אך מאוד מרשימות. 
הלאומי  לגן  הכניסה  שער  הגעה: 
והמצפור המרהיב נמצאים בראש רחוב 

־הדסה למפל, היורד לאוניברסיטת ברי
המורמונית(  )האוניברסיטה  יאנג  גהם 
בהר הצופים )יש לרשום בנווט הסלולרי 
"הדסה למפל"(, ומשם ישנו שביל רגלי 
העמק.  אל  היורדים  אופניים  ושביל 
העמק  אל  ישירות  להגיע  גם  אפשר 
"גן לאומי  )יש לרשום  עצמו במכונית 

עמק צורים"(.

ממתין  המרכז,  מאזור  רב  לא  במרחק 
לכם חוף ים שחלקים ממנו נותרו בתוליים 
יחסית. אם בקיץ רבים מגיעים לכאן כדי 
הוא שעתם  החורף  המוכרז,  בחוף  לטבול 
שני  במקום  והטבע.  הטיולים  חובבי  של 
ונעימים,  קלילים  מסומנים,  טיול  שבילי 
מהם,  אחד  המשפחה.  לכל  המתאימים 
"שביל האטד", ייקח אתכם על רכס כורכר 
נמוך הישר אל יבנה-ים, שרידיה של עיר 
נמל קדומה ששוכנת בראש מצוק ומספקת 
תצפיות פנורמיות לכל עבר. ניתן לשלב 
את המסלול עם "שביל הסוללה", ולצאת 

לטיול מעגלי של כשני ק"מ.
לדעת  כדאי  באזור,  כבר  אתם  ואם 

שבמרחק קצרצר מכאן ישנו מסלול טיול 
־נהדר לחורף – מחורשת הצנחנים ליד קי

בוץ פלמחים, ולאורך נחל שורק עד שפכו 
־אל הים. המסלול המסומן ייקח אתכם מע

רבה לצד גדתו הדרומית של הנחל, והוא 
מגוון  וחי  צומח  עולם  עם  מפגש  כולל 
)נסו לאתר את צבי הביצה והצבים הרכים 

־בנחל(, ואינספור דיונות חול שכיף להת
גלגל מהן. 

4 פונים למחלף גן  הגעה: מכביש מס' 
רווה, ומשם למחלף עין הקורא. ממשיכים 
מערבה בכביש מספר 4311 עד סופו, וכמה 
מאות מטרים לאחר קיבוץ פלמחים מחנים 

לפי השילוט. 

לטייל בעקבות המתנדבים
גן לאומי חוף פלמחים ושפך נחל שורק 
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