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כן לציפור 
מגוון ביולוגי וקיימות 

בדגש ציפורים במחוז צפון

כתבו: ד"ר יוסי לשם, שלומית ליפשיץ, חיים מויאל, תמר אודם, ד"ר עליזה שניצר, 
הדס כץ שדה חן, ד"ר מירי רוזנבוים, ד"ר נורית קינן, עידית אל חסיד, אהרון זוהר, 
אדיב גל, רותי חוצן, יעל חורש, ד"ר דלית רום-שילוני, נירית לביא אלון, אורנה גמר, 

רינה גלסנר, אלי ברודרמן.

הפיקו: אורנה גמר, ד"ר יוסי לשם

הפקה דפוס: סטודיו בילט

צלמי השער הקדמי: 
אפי שריר )צופות בטלסקופ(, 

אמיר עזר )תנשמות(, 
אודי ממן )חוחית(.

פיני חמו )נשר(.
שער אחורי:

נודדי יום ולילה, טוביה קורץ

הישראלי הצפרות  מרכז 



כß חשון, תשע"א
אוקטובר, ∞±∞≥

תלמידים ומורים יקרים¨

בעקבות הכרזת מוסדות האו"ם על שנת המגוון הביולוגי הבינלאומי, החלטנו במחוז צפון על הפעלת מיזם מיוחד בנושא 
ציפורים ובית- גידולן.

המיזם תוכנן במשותף עם המשרד להגנת-הסביבה, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים הלאומיים, הקרן הקיימת 
לישראל ותוכנית קרב למערכות בחינוך.

במפגש מרתק עם הד"ר יוסי לשם מאוניברסיטת תל אביב, נחשפנו לעולמן המופלא של הציפורים 
והעופות בארצנו.

ייחודית  תכנית  באמצעות  הקרובה  הסביבה  עם  תלמידינו  של  ההכרות  להעמקת  גדולה  חשיבות  קיימת  כי  סבורה  אני 
שפותחה בשיתוף הגופים העוסקים בנושא סביבה ופיתוח בר-קיימא בישראל.

על-מנת  נהנים,  אנו  מהם  הסביבתיים  המשאבים  על  לשמירה  הצעיר  הדור  לחינוך  נוסף  אמצעי  בתכנית  רואה  אני 
שנוכל לאפשר המשכיות של מגוון המינים.

בדרכים  והעופות  הציפורים  של  המופלא  לעולם  ולהיחשף  להכיר  לכם  תאפשר  המיזם,  לקראת  שפותחה  החוברת 
חווייתיות וייחודיות.

לאחר תהליך למידה שיתרחש במסגרת לימודי המדעים בשילוב חוגי הצפרות שיופעלו בבתי-הספר המשתתפים במיזם, 
נפגש כולנו בטקס הסיום שיתקיים באגמון החולה, בי"ג באייר תשע"א, ∑± במאי ±±∞≥.

בכבוד רב¨
ד"ר אורנה שמחון

מנהלת המחוז
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 תלמיד מחוז צפון צופה במדידה באגמון-החולה. איור: יעקב פרקש )זאב(

תוכן העניינים
¥-µ                                                                                   כן לציפור" - מבוא"

∂-±µ                                                                      פרק 1∫ ציפורים בחצר בית הספר
שלומית ליפשיץ. 

פרק ≥∫ נדידת הציפורים                                                                                    ±≥-∂±
ד"ר מירי רוזנבוים, ד"ר נורית קינן, שלומית ליפשיץ, 

עידית אל חסיד, אהרון זוהר, אדיב גל, רותי חוצן, ד"ר יוסי לשם. 

פרק ≤∫ ציפורים וחקלאות -                                                                           ±≤-≥≥
                 דילמות סביבתיות, דו-קיום או קונפליקט    

חיים מויאל, ותמר אודם. 

≥≤-≥π פרק ¥∫ מינים בסכנת בכחדה "דרך הנשר בשמים"                            
יעל חורש, הדס שדה חן, אדיב גל. 

¥∞-µµ פרק µ∫ ציפורים במקורות                                                                       
ציפורי הקוראן: ד"ר עליזה שניצר. 

ציפורי התנך: ד"ר דלית רום-שילוני. 

µ∂-∂∞ פרק ∂∫ על סמלים ציפורים והציפור שלנו                                    
אורנה גמר ©על בסיס מערכים לבחירת הציפור הלאומית 

שכתבו נירית לביא אלון ואורנה גמר, על פי חומרים ורעיונות של
דפנה גן, הדס כץ שדה חן, גיתית וייסבלום - דוברות החלה“ט®.

מערך שיעור אמנות: אלי ברודרמן
מערך שיעור מוסיקה: רינה גלסנר
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"כן לציפור" - מבוא

לפניכם מונחת חוברת למורה ולתלמיד, המיועדת ללוות את תהליך הלמידה 
וההפקה במיזם "כן לציפור" - מגוון ביולוגי וקיימות בדגש ציפורים במחוז 
צפון. המיזם ממקד את הציפורים בסביבה הקרובה ככלי להבנת בתי גידול 

וממשקיהם, וככלי המחזק את הזיקה של התלמיד וקהילתו לסביבה. 
שואף  החברתית-סביבתית,  המעורבות  ולהגברת  הזיקה  להעמקת  מעבר 
זמינים,  למידה  כלי  והתלמידים  המורים  בקרב  ולהטמיע  להעניק  המיזם 
ושיפור  התנסות  שמטרתם  הספר,  בית  במסגרת  לשימוש  ונוחים  נגישים 

מיומנויות חשיבה ועשיה, חקר, תצפית, איסוף נתונים ותיעוד. 
יוצרי החוברת ומובילי המיזם מאמינים כי בעולם הצפרות יש כדי למשוך 
ולעורר סקרנות בקרב התלמידים, וכי הוא מהווה פלטפורמה נפלאה לחקר 
והבנת בתי גידול על כל מרכיביהם וקשרי הגומלין בינהם. זהו תחום שמזמן 

את הנוגע בו להמשיך ולעסוק בו גם מעבר לשעות הלימודים הפורמליות.

החוברת מציעה חומרי רקע ופעילות בשישה תחומים ופרקים:
• ציפורים בחצר בית הספר ובסביבת הבית.

• נדידת הציפורים - בהיבט הבינלאומי.
• ציפורים וחקלאות - דילמות סביבתיות, קונפליקט או דו-קיום?

• מינים בסכנת הכחדה "דרך הנשר בשמים" -
הנשרים הנכחדים במחוז צפון.  

• ציפורים במקורות - תנ"ך ליהודים וקוראן לערבים.
• על סמלים ציפורים והציפור שלנו - בחירת ציפור הרשות המקומית.

בעקבות הלמידה, תפיק כל כיתה המשתתפת במיזם קמפיין בחירות לציפור 
המאפיינת של הרשות המקומית, כהמשך למיזם בחירת "הציפור הלאומית". 
זאת על מנת להעמיק את הקשר בין התלמיד והקהילה לציפור המאפיינת 

את סביבתם הקרובה. המיזם יפעל במגזרים היהודי והערבי כאחד.

זוג שרקרקים מצויים. צילום: יוסי אשבול4



פרק

את הציפור של העיר, או המועצה. תוכלו לנהל קמפיין בחירות בו יבואו לידי 
ביטוי אמירותיכם האמנותיות על הציפורים השונות ועל חשיבותן לסביבה 

ולחיינו היומיומיים.

כי תעמיקו במהלכו את  והמאתגר,  כי תהנו מהמסע הלימודי  אנו מקווים 
זיקתכם לסביבה בה אתם חיים, וכי תקבלו כלים ותשוקה להמשיך לחקור 

ולשמור על עולמכם, להנאתכם, ולטובת הדורות הבאים.

בברכת צאו וצפו°

יוצרי החוברת.

 ªהנ"ל בתחומים  נוספים  ועזר  רקע  חומרי  עם  בתקליטור  מלווה  החוברת 
מהפרקים  בחלק  ולמידה  פעילות  הרחבת  המציעות  נוספות  ובערכות 

המובאים בחוברת:
ומרכז  בחינוך  למעורבות  קרב  תכנית   - הקרובה  בסביבה  ציפורים  חקר   •

הצפרות הישראלי
• לטוס בשלום עם ציפורים

• התנשמת והבז המצוי כמדבירים ביולוגיים בחקלאות
• פורשים כנף

פתחו את החוברת וצאו למסע מרתק...
אתם  בו  הישוב  וברחבי  הספר,  בית  בחצר  והעופות  הציפורים  מגוון  עם 

מתגוררים, ועם המשאבים שהסביבה הקרובה מספקת להן ולנו.
עם הנדידה, תופעה מופלאה של הגירה המונית עונתית של עופות וציפורים 

בעקבות אותם משאבים סביבתיים.
עם המשאבים הדרושים לקיומן ולקיומנו - איפה אנחנו נהנים משרותיהן 
לסביבה, ובאלו מקרים נראה כי אנו מתחרים עם הציפורים על משאבים 

øסביבתיים זהים - האם מדובר בקונפליקט, או דו-קיום
השינויים  בעקבות  הכחדה  בסכנת  הנמצאים  הנשר,  דוגמת  מינים,  עם 

והניצול האנושי המוגבר של המשאבים הסביבתיים.
ועם מגוון מיני הציפורים שהיה באזורנו בתקופות קדומות, בהן נוצרו ועוצבו 
גם  לבדוק  תוכלו  והקוראן.  התנ"ך  שלנו,  והדתיים  התרבותיים  המקורות 

התייחסות במקורות אלו לשמירה על המגוון הביולוגי ומשאבי הסביבה.

בתום המסע, תוכלו לערוך חניית ביניים, לסמן את המינים האופיניים ביותר 
למקום מגוריכם וחצר בית ספרכם, ולהזמין את חברי הקהילה שלכם לבחור 

5

אתר משרד החינוך מחוז צפון:
cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/tzafon/HanhalatHamachuz/

אתר המשרד להגנת הסביבה:
www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=HomePage

אתר הצפרות הישראלי
www.birds.org.il

אתר החברה להגנת הטבע
www.teva.org.il

אתר רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים
www.parks.org.il

אתר הקרן הקיימת לישראל
www.kkl.org.il

אתר תכנית קרב 
www.karev.org.il
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ומגדיר. מאחר שקשה  - משקפת, כלי כתיבה, מחברת, או משטח קשיח  ציוד מומלץ 
לסחוב את כל הנ"ל בידיים מומלץ לקחת תרמיל. תלמידים שיוצאים לתצפית - מומלץ שיצאו 

בזוגות או שלישיות ויחלקו ביניהם את הציוד.
ניתן לצפות בציפורים גם ללא משקפת אבל משקפת מוסיפה להנאת הצפייה ומסייעת 

לזיהוי מדויק של הציפור.

מגדירי הציפורים מבוססים על ציורים או צילומים ומידע צמוד המפרט גודל, צבעים, סביבת 
חיים, מפת תפוצה וקולות שעל פיהם ניתן לדעת אם הזיהוי נכון. חלק ממגדירי הציפורים 

מחולקים על פי משפחות וחלק מחולקים על פי מקומות חיות.

המגדירים המומלצים לבתי הספר:
החוברת ‘מדריך לציפורי ארץ ישראל’, מאת פרגוסון, בעריכת עזריה אלון, הוצאת רשות   •

הטבע והגנים.
מדריך הציפורים בישראל לילדים ונוער מאת יונה זילברמן בעריכת דן אלון הוצאת   •

מודן 2004.
מדריך מצולם לציפורים בישראל על פי מקומות חיות מאת עזי פז ויוסי אשבול, הוצאת   •

כתר 1990.
מדריך כיס ‘הציפורים’ מאת נועם קירשנבאום, הוצאת טבע ישראלי, 2005.  •

ציפורים בחצר בית הספר 1

זכר שחרור, הציפור שעל שמה נקרא המיזם המשותף. צילום: רונן וטורי

"אם ציפורים אינן נראות / המוות פה מולך / 
כדאי לצאת מפה מהר / הנה אני הולך" 

©מתוך הבלדה על יואל מוישה סלומון  יורם טהר-לב®. 

ציפורים הן אחת מאבני הבוחן האנושיות למצב הסביבה. פרק זה מציע רקע 
עם  ההיכרות  והעמקת  הרחבת  הספר.  בית  בחצר  ציפורים  לזיהוי  ופעילות 
הציפורים בישוב, תוך השוואה למצב בעבר, או למצב מחוץ לישוב בו  נמצא 
על  חייו  ואורחות  האדם  השפעת  להבנת  בסיס  לשמש  יכולה  הספר,  בית 
מקיים,  חיים  אורח  לנהל  מהתלמידים  אחד  כל  יכול  בה  הדרך  ועל   ªהסביבה

המבטיח שימור משאבים סביבתיים לדורות הבאים.

והדס כץ שדה חןשלומית ליפשיץ נכתב על ידי

זיהוי ציפורים
זיהוי ציפורים זו מיומנות שכרוכה בהתבוננות, הקשבה וסבלנות. ההנאה ממנה רבה והיא 
בהדרגה,  ואז,  הבית  בקרבת  הנפוצות  הציפורים  את  להכיר  ללמוד  רצוי  אימון.  דורשת 
להכיר מינים נוספים. בזיהוי בשטח נעזרים רבות בחוש השמיעה לאיתור מקום המצאות 
הציפור ואף להגדרה שלה, שכן לכל ציפור סוגי קריאות ושירה אופיינית אותה ניתן ללמוד 
קולות המצויים  זיהוי  זהוי הקולות באמצעות משחקי  מיומנות  ניתן לשפר את  ולהכיר. 

במדור ‘פינת הילדים' באתר של המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית.

רקע למורה:
זיהוי ציפורים  •

מגדירים מומלצים  •
היכן נמצא ציפורים  •

צבעי הציפורים  •
פעילויות הציפורים  •

מי נמצא ומתי: ציפורים נודדות ויציבות  •
הרחבה בנושא נדידת הציפורים  •

מערך השיעור ועזרים:
מטרות, מיומנויות, ערכים, ציוד  •

מהלך השיעור  •
דפי עבודה  •

דף מגדיר עם תמונות ציפורים  •
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פעילויות הציפורים:
לציפורים פעילויות רבות אותן הן מבצעות במהלך היום והשנה ואותן התלמידים מתבקשים 

לתאר:

מי נמצא מתי?
זמן  לפי  אותן לשתי קבוצות  ציפורים, שנהוג לחלק  מיני  כ-540  בישראל  נצפו  עד כה 

השהיה שלהן בארץ: יציבות ונודדות.
יציבות: מצויות בארץ כל השנה, מקננות בארץ וגם חורפות בה. למשל הבולבול, הצופית, 

הפשוש, העורב, הצוצלת ועוד.
נודדות: אינן מצויות בארץ כל השנה. מחולקות לשלוש תת קבוצות:

נודדות חולפות - ציפורים שחולפות בשמי הארץ באביב ובסתיו, בדרך כלל עם חניה 
קצרה באורך לילה, או יממה, או מספר ימים ואז ממשיכות בדרכן לעבר יעדן בסתיו לאפריקה 

ובאביב לאירופה. למשל החסידה הלבנה והנחליאלי הצהוב.

למתקדמים ולמתעניינים מומלץ המדריך השלם לציפורי אירופה וישראל מאת מולארני,   •
סוונסון, צטרסטרום וגרנט. בהוצאת מפה, 2003. 

היכן נמצא את הציפורים?
ציפורים מצויות בכל מקום. ניתן לצפות בהן מהחלון, מתחנת האוטובוס וכמובן בפארק, 
בגינה ובטבע. אין צורך ללכת רחוק. מספיקות החצר או הרחבה שליד הבית. בכדי להגדיל 
את מגוון הציפורים המזוהות כדאי להרחיב בהדרגה את תחומי התצפית לאזורים אחרים 

ולתחומי מחייה אחרים. כל אזור ותחום מחייה יזמן ציפורים חדשות.

צבעי הציפורים:
יש מגוון של  יוני הבית שלהן  לרוב הציפורים צבעים אופייניים אחידים. שונות מכך הן 
צבעים. אצל חלק מהציפורים קיימת דו פרצופיות זוויגית - כלומר שוני חיצוני בין מראה 
בטן  דרורה  ולגברת  סינור  יש  דרור  )‘לאדון  הבית  דרור  אצל   - לדוגמה  והנקבה,  הזכר 
אפורה’(, אצל הצופית )הזכר כחול מבהיק ואילו הנקבה חומה(, השחרור, הירגזי, הנחליאלי 
הלבן הבז המצוי ועוד. אצל מינים אחרים לא ניתן להבדיל על סמך המראה החיצוני בין זכר 
לנקבה - עורב, צוצלת, עורבני, אנפית בקר אדום החזה ועוד. אצל חלק מהציפורים ניכר 
הבדל בניצוי בין החורף והאביב. לקראת האביב הן ‘לובשות’ ‘בגדי כלולות’ כלומר מקבלות 

צבעים עזים יותר, חלק מהאנפות מגדלות נוצת ראש ארוכה במיוחד וכדומה.

תעופת דאייה 
או תעופת נפנוף

סירוק נוצות )סינוץ(, 
אמבטיית חול, 
אמבטיית מים, 
אמבטיית שמש

הליכה, ניתור 
או ריצה

גירוש, תוקפנות.

אכילה בליקוט, 
או טריפה

פעילויות הקשורות 
לקינון: חיזור, בנית 
קן, דגירה, האכלת 

גוזלים

שירה, קריאהעמידה

סירוק נוצות )סינוץ(, סירוק נוצות )סינוץ(, 
אמבטיית חול, 
אמבטיית מים, 
אמבטיית שמש

גירוש, תוקפנות.

ל ִצּפֹור ָּכנָף ֲאֶׁשר ָּתעּוף ַּבָּׁשָמיִם." "... ָּכ
(דברים ד', י"ז)
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נודדות חורפות - ציפורים שמגיעות לארץ בסתיו, בדרך כלל בספטמבר או באוקטובר 
)אם כי יש שמקדימות( ושוהות במהלך כל החורף בארץ. באביב הן עפות בחזרה לאירופה. 

למשל הנחליאלי הלבן, אדום החזה והפרוש המצוי.

פברואר-מרץ-אפריל,  במהלך  באביב,  לישראל  שמגיעות  ציפורים   - מקייצות  נודדות 
שוהות בארץ באביב ובקיץ ומקננות. הן עוזבות את ישראל בסיום הקינון ועפות דרומה, 

חזרה לאפריקה. למשל תור מצוי, סיס חומות, שרקרק מצוי, בז אדום ועוד.

הרחבה בנושא נדידת הציפורים
ָאנָה". )ירמיה ח', 7( ָשַמיִם יָדָעה מֹוֲעֶדיָה וְתֹור וְִסיס וְָעגּור ָשְמרּו ֶאת ֵעת בֹּ ם ֲחִסיָדה בַּ ַּ "ג

כבר בימי קדם עקבו האנשים אחרי התופעה המופלאה של נדידת הציפורים וסוקרנו ממנה. 

תופעה גלובאלית ייחודית זו ממשיכה להפליא ולסקרן אנשים גם כיום.

כ-4000 מיני ציפורים, המהווים כ-40 אחוז מכלל מיני הציפורים בעולם, הם מינים נודדים. 

כ-11 מיליארד ציפורים נודדות בעולם פעמיים בכל שנה, בסתיו ובאביב.

כ-500 מליון ציפורים נודדות חולפות בשמי ישראל פעמיים בשנה, בעונות הנדידה. בסתיו 

כיוון התעופה של הציפורים הוא דרומה לכיוון אפריקה ובאביב כיוון התעופה שלהן הוא 

צפונה, לאירופה.

רוב הציפורים מבצעות את נדידתן בלילה. העופות הנודדים ביום הם עופות גדולים כגון 

חסידות, שקנאים ודורסים המעופפים פסיבית, כלומר כמעט ואינם מניעים את כנפיהם 

אלא נעזרים בתעופתם בתרמיקות. 

תרמיקה - משמעותה - אוויר חם שמתחמם ועולה למעלה ועליו הציפורים יכולות לדאות 

בספירלה ולהתרומם עד לשיאו, שממנו הן גולשות לקראת התרמיקה הבאה. לכן עופות 

אלה נודדים רק מעל יבשה שכן מעל הים לא נוצרות התרמיקות.

מספר הציפורים העצום שחולף דרך ישראל הוא תופעה ייחודית ברמה בינלאומית. הסיבה 

אפריקה  אסיה,   - יבשות  שלוש  של  במפגש  נמצאת  שישראל  בכך  נעוצה  זו  לתופעה 

מאסיה  בסתיו  הבאות  הציפורים  מתנקזות  שאליו  בקבוק  צוואר  כעין  ומהווה  ואירופה 

ואירופה לאפריקה ובאביב בדרכן מאפריקה בחזרה לארצותיהן. יש עוד מקום אחד בעולם 

שבו קימת נדידת ציפורים במספרים כאלה, והוא בפנמה, במעבר בין אמריקה הצפונית 

ל אמריקה הדרומית.

קיפאון  עד  ההתקררות   - מזון  לזמינות  קשורה  הציפורים  לנדידת  האבולוציונית  הסיבה 

שהציפורים  החוליות  ובעלי  החרקים  הצמחים,  להעלמות  גורמת  אסיה  וצפון  באירופה 

ניזונות מהם וכדי לשרוד עליהן לנדוד למקומות חמים בהם ימצאו מזון עד שיחלוף החורף 

בארצותיהן.

מערך שיעור - הכרת הציפורים המצויות בקרבתנו
משך השיעור 2-4 שעות לימוד.

מטרות השיעור:
התלמידים יערכו מפגש ראשוני עם מחלקת העופות וילמדו לזהות ציפורים.  •

התלמידים יקשרו בין מרכיבי סביבה ונוכחות ציפורים.  •

מיומנויות:
תצפית לאיסוף נתונים ואבחנה בפרטים.  •
התארגנות, רישום ותיעוד מידע בשדה.  •

עבודת צוות.  •
מיון, ארגון וייצוג המידע באופן יעיל והגיוני.  •
חיפוש מידע וקישורו לממצאים מהשטח.  •

ערכים:
אחריות לשמירה ולהגנה על ערכי הטבע ועל איכות הסביבה.  •

יחס חיובי לצמחים לבעלי חיים.  •

ציוד:
תמונות גדולות של עופות  •

מחשב או מכשיר שניתן להשמיע בו קולות מתקליטור  •
תקליטור קולות או קישור לקולות ציפורי ארצנו באתר   •

www.yardbirds.org.il של המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר
דפי פעילות לתלמיד משוכפלים במספר הנדרש  •

דף מגדיר ציפורי החצר מודפס בצבע ומנוילן לכל שני תלמידים  •
מצע קשיח וכלי כתיבה לכל שני תלמידים  •

רצוי משקפת לכל שני תלמידים אך אפשר גם בלי  •
ציוד לשהייה בשטח: כובע, מים, נעלים מתאימות, וקרם הגנה מהשמש  •

מילון מושגים רלוונטי:

מקור,  נוצות,  להם  שיש  החולייתנים  מן  חיים  לבעלי  כללי  עופות או ציפורים - שם 
כנפיים, והם מטילים ביצים. ישנם שמבדילים בין עופות לציפורים: ציפורים - ציפורי שיר. 

עופות - כל השאר.

פרק1
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מהלך השיעור:

לשיעור 3 חלקים:   א. כ-1-2 שעות בכיתה. הקדמה והכנה
ב. סיור בשטח - 1 שעה  
ג. סכום בכיתה - 1 שעה  

א. בכיתה

אילו ציפורים מכירים התלמידים? - תליית מספר תמונות של ציפורים על הלוח וברור   .1
אם מכירים.

זיהוי לפי קולות השמעת קולות של מספר ציפורים מהתקליטור.   .2
האם מזהים מי משמיע את הקולות?  

כיצד נאפיין ציפור? אם יש זמן ניתן לבקש מהתלמידים להציע, אחרת לכוון לשאלות   .3
כפי שמופיעות בטבלת התצפית.

של  הפרטים  עם  שלה  במילוי  יבש"  "על  והתנסות  לתלמידים  התצפית  דף  חלוקת   .4
הציפורים שתמונותיהן תלויות על הלוח.

אימון "על יבש": אם יש זמן ניתן לשחק את משחק ‘הכה את מומחה הצפרות’ תלמיד   .5
מתנדב עוצם עיניו בזמן שהכיתה בוחרת את אחת הציפורים שעל הלוח. התלמידים 
אומרים אחד אחרי השני את הסימנים על פי הטבלה ועל המתנדב לזהות את הציפור. 
ניתן לשחק את המשחק גם בזוגות עם דפי המגדיר: תלמיד אחד נותן סימני ציפור 

ועל השני לזהות מי הציפור ואחרי כן מתחלפים. ניתן לשחק גם בזיהוי קולות.

הכנה לסיור

לימוד שימוש במשקפת בכיתה. הנחיות שימוש כתובות בהמשך. כדאי להתאמן תוך   .1
הסתכלות על תמונות קטנות ואותיות שתלויות על הקיר. )מי מצליח לקרוא מה כתוב... 

מי רואה מה מצויר..(.
הסבר על מה שיקרה במהלך הסיור ומה מצופה שהתלמידים יגישו בסיומו.  .2

הנחיות התנהגות בסיור: הליכה איטית וקשובה. הליכה ביחד.  .3
ושני  צופה  בצוות: אחד  או בשלישיות. התפקידים  זוגות   - עבודה  לצוותי  התארגנות   .4
רושם. מתחלפים כל חמש דקות. אם יש שלושה תלמידים בצוות ניתן להוסיף תפקיד 

שלישי שהוא אחיזת המגדיר.

ב. סיור בחוץ
יחד  יושבים  דקות  כ-5-10  במשך  הקרובה.  הסביבה  בעופות  ראשונה  לתצפית  יציאה 

במקום שקט, מוצל, תוך הסתכלות, הקשבה, ללא מילוי דף התצפית.

10-15 דקות מילוי דף תצפית יחד.
15-20 דקות התלמידים מתפזרים בשטח בצוותים ועורכים תצפיות אישיות.

ג. סיכום בכיתה:
עבודה פרטנית בצוותים: מחלקים לתלמידים את דף סכום התצפית או רושמים את   .1

השאלות על הלוח והתלמידים עונים עליהן בכתב תוך התייעצות בצוותיהם.
ברשימות  שימוש  תוך  שנצפו  העופות  לרישום  הלוח  על  טבלה  עריכת  מליאה:   .2
שלהם. בטור אחד שם הציפור, בטור שני מקום בו נצפתה ובטור שלישי מה הייתה 

פעילותה.
דיון על הקשר בין הציפורים ומקום הימצאותן - מי נמצאה היכן?   .3

האם יש חוקיות? הכוונה להוביל לשתי מסקנות אותן יכתבו התלמידים בסיום הדיון בדף   
העבודה )שאלה 6(

לכל ציפור מקום )בית גדול( אופייני לה: דרורים - ליד ועל הבית, נחליאלים - על הארץ  א. 
במגרש, צופיות בשיחי הפרחים וכו.

יש התאמה בין תנאי השטח - עצים, מבנים, מקור מים וכדומה למציאות של הציפורים.  ב. 
בני האדם יכולים להשפיע על מגוון ומספר הציפורים על ידי אמצעים אלה.

הנחיות לשימוש במשקפת ותצפית בציפורים

הוציאו את המשקפת מהנרתיק. הקפידו לא לגעת בזכוכיות.  .1
את הנרתיק שימו בכיס או השאירו בכיתה.  .2

תלו את המשקפת על הצוואר.  .3
אתרו בעיניכם את הציפור עליה אתם רוצים לצפות במשקפת.  .4

אחזו את המשקפת בשתי כפות הידיים והרימו אותה לעיניכם תוך כדי שאתם מסתכלים   .5
בציפור.

הרחיקו או קרבו את שתי העיניות על ידי פתיחת וסגירת המשקפת עד שתראו עגול   .6
אחד.

עצמו את עין שמאל ומקדו את עין ימין באמצעות העינית של עין ימין.  .7
עצמו את עין ימין ומקדו את עין שמאל באמצעות הכפתור שבמרכז המשקפת. אין   .8
לסובב את העינית השמאלית, בהמשך מקדו רק באמצעות הכפתור שבמרכז המשקפת.

אחזו את המשקפת בשתי ידיכם בצורה יציבה.  .9
כשסיימתם את השימוש, גלגלו את החוט סביב המשקפת והכניסו אותה   .10

לתוך הנרתיק.

אין ללכת תוך כדי שצופים במשקפת.
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מתקני האכלה:
פשטידת אצטרובל משמשת להאכלת בולבולים, ירגזים דרורים ועוד.

א. הכינו בצק גמיש כמו בצק עוגיות מהתערובת הבאה:
1. קמח רגיל )יכול להיות ישן(.

2. מעט מים
3. מעט שמן סויה / חמניות / קנולה או בדומה. יכול להיות שמן משומש.
4. בוטנים גרוסים ו/או גרעיני חמניות מקולפים ו/או שומשום, עדשים וכדומה.

ב. דחסו את העיסה בין עלעלי האצטרובל.
ג. תלו את האצטרובל באמצעות חבל או חוט ברזל, 

קרוב לענף כך שיתנדנד כמה שפחות.

שרשרת בוטנים: 
מתקן למשיכת ירגזים ועורבנים

השחילו בוטנים שלמים לא קלויים על חוט ברזל ותלו מול החלון על ענפי עץ או גדר. 
ירגזים ועורבנים יגיעו במשך הזמן לאכול את הבוטנים. בזמן שהם יטרחו להוציא את הבוטן 

מהקליפה תוכלו ליהנות מהמראה שלהם.

ירגזי על פשטידת אצטרובל. צילום: דורון להב

דרורים על פשטידת אצטרובל. צילום: ???

ירגזי על שרשרת בוטנים. צילום: דורון להב 

עורבני על שרשרת בוטנים. צילום: עמיר בלבן

תיבת קינון של ירגזי. צילום: אמיר עזר
mottic@tauex.tau.ac.il :ניתן להזמין תיבות קינון

פרק1
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פעילות

ניסיון צידשירהדאייהמנוחה

הזדווגותהתגודדותאכילההתחממות

דגירהדריסהתעופה אקטיביתניקוי-סירוק

האכלהשתייהחיזורהליכה

אחרבניית קןהשמעת קולותריצה

הערות לגבי ביצוע התצפית: בכדי שתוכלו לראות את הציפורים היטב רצוי שתתפזרו בשטח, בזוגות, שבו במקום מוצל ושקט, רצוי מול שיחים או גינה או שדה והמתינו. הציפורים נבהלות מאד 
מתזוזה. אם תשבו בשקט, יש סיכוי רב שהציפורים תגענה ותוכלו לצפות בהן.

שם הציפור
)אם יודעים(

פעילות הציפורמקום ההמצאותמאפיינים מיוחדים נוספיםחברהצבעי הציפורגודל הציפור ביחס ליונה )לסמן(

למשל ארץ, עץ, שמים למשל זנב ארוך או קול מיוחד זוג להקה יחדגבבטןחזהראשגדולשווהקטן
ראו למטה

ראו בטבלה למטה

 

מקום הימצאות

על עצים צמרת/
מרכז העץ

פחי אשפהעל מתקנים בחצרעל עשבים

תחנת האכלהבארגז החולעל הרצפה

אחרבגינהעל הגג

על החלונותעל הגדרעל שיחים

דף תצפית ציפורים
  

שם החוליה                                                                               תאריך                                                    מקום 
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סיכום תצפית:
עבודה פרטנית:

רשמו את שמות הציפורים שנצפו על ידי חברי הצוות

מה היו הפעילויות של הציפורים שנצפו על ידי חברי הצוות?

אילו דברים מעניינים גיליתם במהלך התצפית?

ארגנו את המידע שאספתם בטבלה שתציירו במחברת, 
ובה: שם הציפור, מקום ופעילות.

האם יש לכם מסקנות מהטבלה? אם כן רשמו אותן

לאחר הדיון שנעשה עם כל הכיתה במליאה מה מסקנותיך 
לגבי קשר בין ציפור לסביבה?

קשר בין המצאות הציפורים ופעילות בני האדם?

איזו שאלה מעניין אותך לדעת ולבדוק בנושא הציפורים בעקבות הפעילות?

כיצד ניתן למצוא מידע על השאלה שכתבת?

עבודה מהנה!

ש להגיש 
מידע י

את ה

 ידי המורה.
סר על

מועד שיימ
ב
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מדריך ציפורים בעיר לפי א-ב )נכתב בסיוע ידי דורון להב(

מאינה
צילום: עמיר בלבן

נחניאלי לבן
צילום: איתן קאופמן

זרזיר
צילום: שלומית לישפיץ

יונה
צילום: דורון להב

ירקון
צילום: איתן קאופמן

דוחל שחור גרון
צילום: איתן קאופמן

אדום חזה
צילום: רותי רם

אנפית בקר
צילום: איתן קאופמן

בולבול
צילום: אבי בלומן

דוכיפת
צילום: דורון להב

דרור הבית
צילום: משה כהן

דררה
צילום: עיינה קימרון

חוחית
צילום: איתן קאופמן

בז מצוי
צילום: אבי בלומן

ירגזי
צילום: איציק אמיר

פרק1
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שחרור
צילום: שלומית ליפשיץ

שלדג לבן חזה
צילום: אבי בלומן

תור הצווארון
צילום: אבי בלומן

צופית בוהקת
צילום: אלישע דביר

צוצלת
צילום: דורון להב

סיקסק
צילום: ג’ודי אליספור

נקר סורי
צילום: חיים שגיא

סבכי שחור כיפה
צילום: בני שטרסונסקי

עורב אפור
צילום: אבי בלומן

עורבני שחור כיפה
צילום: חיים שגיא

סנונית רפתות
צילום: אמיר אילון

פרוש מצוי
צילום: קאופמן

פשוש
צילום: איתן קאופמן

קאק
צילום: איציק אמיר

עלווית חורף
צילום: איציק אמיר
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באירופה. מינים אלה מהווים אטרקציה ייחודית לחובבי ציפורים ומגדילים את הפוטנציאל 
התיירותי של ישראל.

נדידת הסתיו והאביב של הציפורים נמשכת כשישה עד שבעה חודשים בשנה. נדידת האביב 
הציפורים  נובמבר.  עד  מאוגוסט  הסתיו  נדידת  מאי;  סוף  עד  פברואר  מתרחשת מסוף 
הזדמנות  אירופה  לצפרי  מעניקות  והן  למארס  אוקטובר  בין  בישראל  שוהות  החורפות 

לצפות בחופשת חג המולד במגוון ציפורים מקומיות וחורפות.
שרקרקים,  אדומים,  בזים  של  קינון  מושבות  כגון  ומקייצות,  מקננות  בציפורים  הצפייה 
חמישה מיני אנפות וקורמורן גמדי, היא הנאה צרופה לצפרים גם בחודשי אפריל - יולי. 

ישראל היא, אם כן, "אטרקציה צפרית" במשך כל השנה.

ניתן לחלק את מסלולי הנדידה לשני טיפוסים עיקריים: )א( נודדים אקטיבים; )ב( נודדים 
הן  )תרמיקות(,  האוויר  זרמי  בעזרת  פסיבית,  בתעופה  הנעות  נודדות,  ציפורים  פסיבים. 
בדרך כלל ציפורים גדולות. הן נודדות במסלול יבשתי, שבו יש זרמי אוויר עולים - מסלול 
עוקף ים, מעל יבשה, בשעות ביום, וחלקן בלהקות גדולות. ציפורים נודדות, הנעות בתעופה 
אקטיבית, הן לרוב בעלות גוף קטן עד בינוני. הן בוחרות במסלול ישיר וקצר יותר, שאינו 

תלוי בתרמיקות - כלומר מסלול חוצה ים, ובדרך כלל הן נודדות בלילה.
אופי הנדידה משפיע גם על משקל הגוף של הציפורים הנודדות: הציפורים שעפות בצורה 
אקטיבית אוגרות שומן רב לקראת הנדידה ומשקל גופן יכול לעלות בתקופה זאת ב-30% 
ואף יותר ממשקלן הרגיל, זאת משום שהן זקוקות למשאבי אנרגיה רבים בעת הנדידה. 

לעומתן, הציפורים הדואות, שנודדות בתעופה פסיבית, אינן אוגרות שומן לקראת הנדידה.

למה מעל ישראל יש כל כך הרבה ציפורים נודדות?
מיקומה הייחודי של ישראל בצומת של שלוש יבשות גורם לכך שהרבה מהמינים הנודדים 
בתעופה פסיבית, נאלצים לחלוף מעל ישראל בגלל התלות של מעופם בתרמיקות הנוצרות 
ניכר  חלק  לישראל.  ומתנקזים  ממזרח  התיכון  הים  את  עוקפים  הם  היבשה.  מעל  רק 
מהמינים הנודדים בתעופה אקטיבית מגיעים לישראל הממוקמת בפינה הדרום-מזרחית 
של הים-התיכון ובפינה הצפון-מזרחית של מדבר-סהרה. עובדה זאת הופכת את ישראל 
ל"תחנת תדלוק" ול"תחנת מעבר" עבור למעלה מחמש מאות מיליון ציפורים החולפות 
בשמי ישראל פעמיים בשנה. הפיתוח הנרחב, תשתית התיירות הטובה, שפע ימי השמש 

מאפשרים למעוניינים ליהנות ממגוון המינים הייחודי בישראל ומשפע העופות הנודדים.

הציפורים, כידוע, אינן יודעות גבולות -  
בדרכן  ישראל  בשמי  בשנה  פעמיים  חולפות  מהן  מליארד  מחצי  למעלה 
משחר  לאדם  מוכרת  הנדידה  תופעת  וחזרה.  לאפריקה  אסיה  וצפון  מאירופה 
האנושות. למרות שטכנולוגיות החקר והמעקב אחר נדידת הציפורים התפתחו 
ונזכרת  לאמנים,  השראה  ומהווה  מתוארת  התופעה  האחרונה,  במאה  בעיקר 
זאת,  עם  כאחד.  וחדשים  עתיקים   - וספרותיים  תרבותיים  דתיים,  במקורות 
התיעוד מימים עברו וההתפתחות הטכנולוגית, מאפשרים לאדם לנטר ולזהות 
ותנודות שחלים בכמות הפרטים של מיני ציפורים מסויימים, שינויים  שינויים 
האפורים,  העגורים  על  שמע  לא  מי  שלהם.   הנדידה  ובהרגלי  המינים,  במגוון 
שהיו מוכרים בארץ כמין חולף ובשני העשורים האחרונים החלו לחרוף ©לבלות 
הנדידה  וחקר  הבנת  החולה.  בעמק  והולכות  גדלות  בכמויות  החורף®  את 
עוזרים לנו לעיתים לאתר שינויים סביבתיים המתחוללים בבתי הגידול השונים 
אדם.  ידי  מעשה  הם  הללו,  השינויים  רוב  האחרונות,  בשנים  הנדידה.  צירי  על 

פרק זה מציע רקע  לתופעת הנדידה ו"טעימת" התנסות בחקר שלה.

המטרות העיקריות של פרק זה:
פיתוח מיומנויות חקר: הגדרת שאלה לחקר, איסוף נתונים, עיבודם והצגתם במליאה.  .1

בדיקת מרחק הנדידה היומי והעונתי של פרט )ציפור מסוימת( במהלך נדידתו.  .2
בדיקת קצב ההתקדמות היומי והעונתי של פרט )ציפור מסוימת( במהלך נדידתו.  .3

השוואה של קצב הנדידה ושל מרחקי הנדידה של מינים שונים ושל פרטים שונים מאותו   .4
המין - גילוי ה"שיאנים".

רקע למורה∫
ישראל: גן עדן לציפורים כל ימות השנה

ישראל שוכנת במקום גיאוגרפי ייחודי - צומת של שלוש יבשות, בין הבקע הגדול )השבר 
נדידת  שבעונות  לכך  הביא  זה  נדיר  תנאים  צירוף  התיכון.  הים  וחופי  אפריקני(  הסורי 
הציפורים ישראל היא מוקד בעל חשיבות בינלאומית, שאין שני לו בעולם. למעלה מ-500 

מליון ציפורים חולפות פעמיים בשנה בשמי ישראל.
התנאים הגיאוגרפיים הם הסיבה למגוון העצום של מיני הציפורים בישראל, יחסית לגודל 
שטחה. ניתן לצפות בישראל בכ-540 מינים שונים של ציפורים - יציבות, חורפות, מקייצות, 
חולפות ומזדמנות. חלק ניכר ממגוון זה הם מיני עופות מדבריים ומינים שאינם מקננים 

מתוך ”לטוס בשלום עם ציפורים".
ד"ר מירי רוזנבוים, כתבו: נדידת הציפורים

ד"ר נורית קינן, ד"ר יוסי לשם, 

שלומית ליפשיץ, עידית 
אל חסיד, אהרון זוהר, 

אדיב גל, רותי חוצן

2
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נקודות  את  למפות  האחרונים מאפשרים  העשורים  בשלושת  שנצבר  והידע  המחקרים 
התלמידים  קהל  על  ומקלים  הציפורים  של  הלילה  לינות  אתרי  את  הטובות,  התצפית 

והתיירים ליהנות מתופעת הטבע הייחודית הזו.

השימוש בלוויין לצורך איתור משדרים על ציפורים וקבלת מידע מהם הפך למעשי החל 
קטנים  משדרים  פיתוח  לראשונה  אפשרה  המודרנית  הטכנולוגיה  כאשר   ,1984 משנת 
הנקלטים על ידי לוויין. משדרים אלה מוצמדים לגבן של הציפורים, והם אינם מפריעים 
לתפקוד הציפורים וליכולתן לעוף ולמצוא את מזונן. כיום מוזערו המשדרים עד למשקל 
מינימלי של 17 גרם בלבד. הלוויין Argos, הקולט את האותות מהמשדרים, מבצע מדי 90 
דקות הקפה סביב כדור הארץ. כלומר מדי שעה וחצי נמצא הלוויין בטווח המאפשר קליטה 
מהמשדרים המוצמדים לציפורים. למרות זאת המידע הנכנס לאתר על מיקום הציפורים 
אינו מפורט כל כך. הסיבה לכך: כדי לאתר את המשדר על הלווין לקלוט בכל מעבר 
לפחות ארבעה שידורים עוקבים של המשדר. דיוק האיכון הוא בדרך כלל בין 1,000-1500 
מטרים. בעבר עמד מידע זה לרשותם של חוקרים בלבד, אך באמצעות אתר האינטרנט 
הוא הפך כיום להיות נגיש לכל משתמש. במהלך פעילות זו יעסקו התלמידים באיסוף 

ועיבוד מידע למטרות מחקר.
תוכלו להיעזר לסיכום הנושא בסרט וידאו הנדידה המופלאה )12 דקות, עברית( ובשלוש 

מצגות הנמצאות בתקליטור.

מצגות אלו מתאימות להצגה בפני הכיתה, במהלך העבודה או בסיכום הנושא:
המצגת סיפורו של מירוסלב, ובה תיאור שלבי מסלול הנדידה של מירוסלב החסידה,   .1
כולל התייחסות לאורך היום ולטמפרטורה לאורך מסלול נדידתה החל מאוגוסט 1998 
עם יציאתה ממקום קינונה בצ’כיה, דרך מסעה עד דרום אפריקה ועד לחזרתה לקינה 

במאי 1999.
המצגת פטימה כוללת, משווה את נתיב הנדידה של החסידה פטימה במהלך שתי   .2

עונות נדידה.
מצגת נסיכה: השוואה בין שתי עונות נדידת הסתיו של החסידה נסיכה.  .3

תיאור הפעילות:
ציפורים  יקבלו מידע על מעקב אחר  בדיון, שבו התלמידים  מומלץ לפתוח את הנושא 
ממושדרות באמצעות לוויין. ניתן לשלב כאן את פעילות ההרחבה על מעקב באמצעות 

משדרים, המופיעה בהמשך.
את  לקבל  מנת  שעל  מעניינות,  שאלות  להעלות  מהתלמידים  לבקש  יש  הדיון  במהלך 

התשובות עליהן, יש להסתמך על מידע שנאסף באמצעות הלוויין.
המקום  זה  נודדות,  הציפורים  מדוע  הראשון,  בפרק  עסקנו  שבהן  לשאלות  בהמשך 

לעסוק בשאלות של הסיבה הקרובה )proximate( ובשאלות תיאוריות. שאלות תיאוריות 
עוסקות בעובדות קיימות, ועל מנת לענות עליהן יש צורך לאסוף מידע )באמצעות לוויין או 

באמצעים אחרים( לארגן ולעבד אותו.

דוגמה לשאלות הנוגעות לנושא:

• האם אותו הפרט נודד תמיד באותו המסלול?
• האם כל הפרטים מאותו המין, נודדים תמיד באותו המסלול?

• האם ציפורים השונות בסוגן נודדות במסלולים דומים?
• האם קצב הנדידה של כל הפרטים/המינים הוא דומה?

• מהם מקומות החנייה המועדפים?

לאחר מכן יש לחלק את התלמידים לקבוצות קטנות )זוגות, שלישיות( ולהטיל על כל קבוצה 
לבדוק את המידע הנוגע לאחת הציפורים הנודדות. בהמשך מצורפת רשימה של ציפורים, 

שמתאימות לחלק זה של הפעילות, ציפורים שתועדו באתר בשנים 1996-2002.
שימו לב, משך הזמן של המעקב אחר ציפור ממושדרת מותנה באורך חיי המשדר והנו 
והמידע  נוספות  ציפורים  מדי שנה ממשדרים  אבל  בלבד.  ועד שלוש שנים  מחצי שנה 
ממשיך להצטבר באתר. לכן מומלץ לבדוק מדי פעם באתר, ולחפש בו מידע על ציפורים 

נוספות המתאימות לפעילות זאת.

להקה נודדת של איית צרעים. צילום: הדורם שיריחי

"ַּגם ֲחִסיָדה ַבָּׁשַמיִם, יְָדָעה מֹוֲעֶדיָה,
גּור, ָׁשְמרּו ֶאת ֵעת ּבָֹאנָה".  ִסיס) וְָע וְתֹר וסוס (וְ
(ירמיה ח', ז)
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חלק א‘: מסלול הנדידה של הציפור שלי
בחרו את אחת הציפורים, שיש עליה מידע באתר האינטרנט, ורשמו את שמה בתוך   .1

המסגרת:

2. עליכם לבדוק ולנתח את נדידת הציפור 

ועד לתאריך: ____________________ החל מתאריך: ____________________ 

היכנסו אל המדור שיטות מעקב שבאתר האינטרנט, אל תת המדור מעקב נדידה -   .3
במשדרי לוויין, לחצו על הכפתור נקה הכל לפני הבחירה. בחרו בציפור “שלכם" וסמנו 
את התקופה שהתבקשתם לבדוק, מתאריך תחילת המעקב ועד מועד סיומו. הבחירה 

תיעשה על חלק הצג הנראה בדוגמה שלפניכם.

 word העתיקו את מפת מסלול הנדידה של הציפור שלכם בתקופת המעקב, אל קובץ  .4
חדש, והדפיסו אותו. כדי לעשות זאת: לחצו על כפתור “שמור מפה" והמפה תשמר לכם 

בתיקיה שתבחרו. כעת בקשו להכניס אותה לדף word והדפיסו אותה.

ציינו, האם הציפור שלכם נמצאת בדרכה דרומה, אל מקום החריפה שלה,   .5
או בדרכה צפונה אל מקום הקינון? הציפור שלי נמצאת בדרכה אל:

_____________________________________________________________ 

עיקבו אחר הנתונים הנמצאים בטבלה שמתחת למפה שפתחתם באתר.   .6
כל שורה בטבלה מספקת מידע על הדברים הבאים )משמאל לימין(:

קו אורך גיאוגרפי  •
קו רוחב גיאוגרפי  •

תאריך  •
שעה  •

מרחק הנדידה שהציפור עברה מהקריאה הקודמת  •

המידע שייאסף, יירשם בחלק א' של דף העבודה לתלמיד: הציפור שלי, על פי ההנחיות 
המצויות בו. בחלק ב' של דף העבודה, התלמידים ישוו את המידע שעיבדו בנוגע ל"ציפור 
שלהם", עם מידע על שאר הציפורים שנבדקו על-ידי חבריהם לכיתה, וירשמו ב"תעודות-

ההצטיינות" את שמות האלופים.
המלצה לפעילות משלימה:

מפה  גבי  על  יום,  מדי  יסמנו  בזמן אמת  ציפורים שמשדרות  אחרי  יעקבו  התלמידים 
שתהיה תלויה במקום בולט בבית הספר, את המיקום המדויק של ציפורים אלה. בתי ספר 

שהתנסו בפעילות זו דיווחו על הצלחה רבה.

מקורות מידע:
אלון ד, לשם י, דברת א, צובל א, )1992( דיון למשמעות התלהקות המינים השונים, והבדלי   •
הופעתם בסתיו ובאביב. העזנייה מס’ 20. החברה להגנת הטבע ומרכז הצפרות הישראלי.
לשם י, בהט ע, )1996(. לטוס עם הציפורים. הוצאת ידיעות אחרונות וספרי חמד עמודים:   •

 .202-197
תוכלו   )http://www.argosinc.com/system_overview.htm( ארגוס  הלוויין  של  באתר   •

למצוא מידע על השימוש בלוויינים לצרכים שונים, כולל מעקב אחרי ציפורים.
מידע על משדרי לוויין העוקבים אחרי ציפורים, תמצאו באתר, במדור שיטות מעקב, בתת-  •

מדור מעקב נדידה - במשדרי לוויין בסעיף אודות משדרי לוויין
(http://www.birds.org.il/show_item asp?levelId=114. :הכתובת(  

• Y.Leshem, .Forneman, P. Mundy, H.Shamir, Wings Over Africa 2001. 
• Y.Leshem, Yael Mandelik, Judy Shamoun Baranes Migrating Birds Know No 

Boundaries 1999.
• Y Leshem, E. Lachman, P. Berthold Science and Educational Aspects of 

Migrating Birds Conservation 1997.

כדי להכיר את מסלולי התעופה של הציפורים הנודדות, יש צורך לעקוב אחריהן במשך 
שנים אחדות. אכן חוקרים מישראל, מגרמניה, מרוסיה ומארצות אחרות, משתפים פעולה, 
עוקבים אחר הציפורים הנודדות ומתעדים את המידע שנאסף. הם ממשדרים ציפורים 
מסוימות, כלומר מצמידים לגופן ַמְשדר קטן, ובעזרת לוויין עוקבים אחריהן באופן רציף. 

באתר האינטרנט תוכלו למצוא מידע רב על נדידת הציפורים הממושדרות, וללמוד בעזרתו 
פרטים חשובים.

פרק2
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כאשר תבחרו שורה בטבלה, תופיע נקודה צהובה על גבי נתיב הנדידה. נקודה זו מציינת את 
המיקום המדויק של הציפור במפה על פי קווי האורך והרוחב של השורה שנבחרה. 

תוכלו לעצור את תנועת הטבלה על ידי לחיצה על כפתור עצור ואף להזיז את הנתונים 
בתנועה מבוקרת באמצעות לחיצה על החיצים שבצד המפה.

נתונים.  יצא  כפתור  על  לחיצה  ידי  על  שתבחרו  לתיקיה  הטבלה  נתוני  את  העבירו 
)בתחתית העמוד מימין למפה( פעולה זו תגרום לנתונים להופיע בגיליון אקסל שיאפשר 

לכם לעבד את הנתונים בנוחות.
עיינו בנתונים שבטבלה ומיינו אותם לפי תקופות שבהן הציפור שלכם התקדמה באופן 

משמעותי בנדידתה, ותקופות שבהן היא שוטטה וכמעט לא התקדמה.

כדאי לדעת: גם בתקופות של הפסקה בנדידה, הציפורים נמצאות בתנועה. הן משוטטות 
עפות  הן   - כאלה  בתקופות  הדרך.  להמשך  כוח  ואוגרות  מזון  מלקטות  נחות,  בסביבה, 

בסביבה למרחקים שונים, לפעמים גם בכיוונים חורגים מהכיוון הכללי של נדידתן.
הערה חשובה: השימוש במידע הרשום בטבלה מחייב תשומת לב, כי בשיטת איסוף 
זו עלולות להיות תקלות זמניות הנובעות מטכנולוגית המעקב אחר המישדור. לפעמים 
יש בטבלה מספר נתונים שהתקבלו באותו היום. במקרה כזה צריך לחבר את סך כל 
המרחקים שהציפור עברה באותו היום, כדי לקבל את המרחק היומי. ויש ימים שהמידע 
לגביהם חסר. במקרה כזה, הנתונים שבטבלה הם סיכום המרחק שעברה הציפור בכל 
הימים האחרונים, מאז הפעם האחרונה שבה היא תועדה. במקרה כזה - צריך לחלק את סך 
במספר  עבר  שהעוף  המרחק 
הימים הרלוונטי, על מנת לקבל 
הממוצע.  היומי  המרחק  את 
בטבלה  שתעיינו  חשוב  לכן, 
בחישוב  ותדייקו  לב,  בתשומת 

הנתונים שאתם בוחרים.
הציפור שלי התחילה לנדוד את 
בתאריך  הסתיו/אביב  נדידת 

______________________

מסלול נדידה של החסידה “פרינצסה" 
)בכחול( מגרמניה לדרום אפריקה 

וחזרה )בסגול(, כפי שנקלט במשדר 
לוויין שהוצמד לגופה. בעלה, “יונס", 

נדד לדרום ספרד )צהוב(.

מתאריך:

עד תאריך:

במשך: ________________ ימים

עפה _________________ ק"מ

ממוצע מרחק יומי ____ ק"מ ביום

בזמן זה הציפור שלי בעיקר 
התקדמה בנדידתה / שוטטה ואגרה 

כוחות )מחקו את המיותר(.

מתאריך:

עד תאריך:

במשך: ________________ ימים

עפה _________________ ק"מ

ממוצע מרחק יומי ____ ק"מ ביום

בזמן זה הציפור שלי בעיקר 
התקדמה בנדידתה / שוטטה ואגרה 

כוחות )מחקו את המיותר(.

מתאריך:

עד תאריך:

במשך: ________________ ימים

עפה _________________ ק"מ

ממוצע מרחק יומי ____ ק"מ ביום

בזמן זה הציפור שלי בעיקר 
התקדמה בנדידתה / שוטטה ואגרה 

כוחות )מחקו את המיותר(.

מתאריך:

עד תאריך:

במשך: ________________ ימים

עפה _________________ ק"מ

ממוצע מרחק יומי ____ ק"מ ביום

בזמן זה הציפור שלי בעיקר 
התקדמה בנדידתה / שוטטה ואגרה 

כוחות )מחקו את המיותר(.

מתאריך:

עד תאריך:

במשך: ________________ ימים

עפה _________________ ק"מ

ממוצע מרחק יומי ____ ק"מ ביום

בזמן זה הציפור שלי בעיקר 
התקדמה בנדידתה / שוטטה ואגרה 

כוחות )מחקו את המיותר(.

מתאריך:

עד תאריך:

במשך: ________________ ימים

עפה _________________ ק"מ

ממוצע מרחק יומי ____ ק"מ ביום

בזמן זה הציפור שלי בעיקר 
התקדמה בנדידתה / שוטטה ואגרה 

כוחות )מחקו את המיותר(.
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חלק ב‘: השוואה בין מסלולי הנדידה
1. השוו בין משך הנדידה דרומה )ממקום הקינון אל מקום החריפה( לבין משך הנדידה צפונה 
יותר?  )אל מקום הקינון(. לאיזה כיוון קצב ההתקדמות של הציפורים הנודדות מהיר 

נסחו מסקנה כללית לגבי הקשר בין קצב הנדידה וכיוונה והסבירו אותה.

סמנו בצבע בולט, על התדפיס של מפת הנדידה של הציפור שלכם, את המקומות   .7
ולהתאוששות, לקראת  או חנתה למנוחה  מזון  שבהם היא שוטטה בסביבה, חיפשה 

המשך הנדידה.

חפשו מידע על המקומות שבהם הציפור שלכם חנתה בדרכה. היעזרו בקישור המצוי   .8
על  מידע  אל  ומוליך  מורחב"  מדיני  “מידע  הנקרא  הלווייני  המעקב  של  בדף  באתר, 
מדינות העולם באתר http://www.infoplease.com/countries.html תוכלו להיעזר גם 
גיאוגרפיה מתאימים. שערו מדוע הציפור שלכם בחרה במקומות  ובספרי  באטלסים 
אלה לחנייה ומה ההסבר למשך הזמן שבו שהתה באותו מקום. רמז: שימו לב למקורות 
גבוהים,  )הרים  לטופוגרפיה של המקום  וכו’;  דגים  בריכות  ביצות,  נהרות,  כגון:  מים 
יישוב  )מקומות  האדם  להשפעת  וכו’(  מדבר  ים,  )יער,  הנוף  למרכיבי  וכו’(;  מישורים 

צפופים או אזורים פתוחים וכו’(.

היום, שבו הציפור שלכם התקדמה למרחק הגדול  על  חפשו בטבלת האקסל מידע   .9
קילומטרים  ביותר. “השיא היומי" של הציפור שלי הוא: ______________________ 

בתאריך _____________________________.

חשבו את מרחק הנדידה הכולל שעברה הציפור שלכם, מנקודת המוצא שלה   .10
אל נקודת הסיום. התעלמו מהמרחקים שהיא עברה בתקופות המנוחה.

חשבו את מספר הימים שבהם הציפור נדדה, מהיום שיצאה לדרכה ועד שהגיעה    .11
    לנקודת הסיום: כולל ימי החניה והמנוחה, הציפור שלי עשתה את נתיב נדידתה 

 במשך _______________ימים, מ- _______________ועד _______________ 
 בלא להתחשב בימי החנייה והמנוחה, הציפור שלי עשתה את נתיב נדידתה 

 במשך _______________ימים.

להקת חסידות. צילום: אביעד אמיתי

פרק2
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2. חלוקת תעודות הצטיינות: 
השוו את התוצאות של הציפור שלכם אל התוצאות של הציפורים שבדקו חבריכם, וציינו את השיאנים שבין הציפורים הנודדות שנבדקו.

התואר
”אלופת ההתקדמות

היומית"
מוענק לציפור

שהצליחה לעבור ביום אחד

קילומטרים 

התואר
”אלופת הנודדים

צפונה"
מוענק לציפור

שהגיעה ממקום חריפתה ועד 
מקום קינונה

התואר
”אלופת הנודדים

דרומה"
מוענק ל

שהגיעה ממקום קינונה ועד 
מקום החריפה

התואר
”אלופת הנודדים

למרחקים"
מוענק לציפור

שהצליחה לעבור

קילומטרים בנדידה°
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ציפורים וחקלאות - דילמות 
סביבתיות, דו-קיום או קונפליקט?

רקע למורה

דפי מידע למורה ולתלמיד
הדברה ביולוגית באמצעות בזים ותנשמות

פעילויות לתלמיד
של  ביולוגי  כמדביר  “התנשמות  החוברת  סמך  על  פעילות  ביולוי.  כמדביר  התנשמת   .1

מכרסמים".
2. נתוני מחקרים בנושא תנשמות ובזים כמדבירים ביולוגים.

ביותר  הנצפה  הדורס   - “הבז המצוי  על סמך המאמר  פעילות  ביולוגי.  הבז כמדביר   .3
בישראל".

4. צפייה בסרט ‘ציידים בשמי העיר'.

בז באדנית בעיר. צילום: יוסי לשם

מפעם לפעם אנו נתקלים בכותרות ודיווחי תקשורת המפנים את תשומת ליבנו 
בעמק  לעגורים  חקלאים  בין  ל"מאבקים"  או  דגים,  בבריכות  שנורו  לשקנאים 
החולה. ייתכן כי מי שקרוב יותר לעולם החקלאי, מכיר מספר זירות נוספות בהן 
ציפורים "נהנות" מגידולים חקלאיים של האדם. אכן הציפורים ואנחנו, בני האדם, 
חולקים את בתי הגידול שלנו ולפעמים גם מתחרים על אותם המשאבים. זירות 
ההתרחשות הן בדרך כלל בבתי גידול שהאדם הכניס בהם שינוי כגון: שטחי גופי 
מים רדודים שנוקזו וקרקעותיהם הפוריות משמשות לגידולי שדהª שטחים כאלו 
שהוכשרו לשמש כבריכות דגיםª שטחי חורש שהפכו למטעים נשירים ועוד ועוד. 
בשנים האחרונות, אנו לומדים את הסביבה ואת אורחות הציפורים, ומתפתחות 
דרכים לניצול המשאבים הסביבתיים באופן מקיים יותר, כך שגם הדורות הבאים 
©שלנו, של הציפורים ושל שאר המשתמשים® יוכלו להנות מהם. בפרק זה תוכלו 
ללמוד כיצד פירות המחקר אודות חייהם ובתי גידולם הטבעיים של הבז המצוי 
והתנשמת כמייצגים הביאו לדו-קיום בין אדם לציפור בזירה החקלאית. דו-קיום 

המספק כמות משאבים גדולה יותר הן לאדם והן לציפורים.

בז מצוי תר אחר טרפו בשדות חקלאיים. 
צילום: אמיר עזר

ציפורים וחקלאות - דילמות 
סביבתיות, דו-קיום או קונפליקט?

ציפורים וחקלאות - דילמות 
סביבתיות, דו-קיום או קונפליקט?

ציפורים וחקלאות - דילמות 

3

כתב:3
חים מויאל
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שימוש בתנשמות ובזים כמדבירים ביולוגים
התנשמות ניזונות כמעט באופן בלעדי ממכרסמים והבז המצוי ממגוון רחב של סוגי מזון, 
הכוללים גם מזיקים שונים כמו חרקים ומכרסמים. בתחילת שנות ה-80 החלו בקיבוץ 
את  לצמצם  וכך  ביולוגים  כמדבירים  והבזים  התנשמות  את  ולנצל  לנסות  אליהו  שדה 
השימוש בכימיקלים. על מנת למשוך את התנשמות והבזים לשדות הוצבו בהם תיבות 
המתאימות לקינון עופות אלו. הניסוי בשדה אליהו הצליח. התנשמות והבזים אכלסו את 
אפשר  הדבר  הקיבוץ.  בשדות  מהנברנים  רבה  במידה  ניזונים  שהם  תוך  הקינון  תיבות 
להפחית את השימוש ברעלים והביא גם לחסכון כספי. הצלחת הניסוי הביאה לסדרת 
מחקרים שנועדו לבחון כיצד ניתן ליישם שיטה זו באופן הטוב ביותר ובהיקף רחב. בעקבות 
אותם מחקרים החלה הצבתם של תיבות קינון תחילה בעמק בית שאן לאחר מכן גם 

באזורים נוספים בארץ.
והפלסטינאים,  הירדנים  החקלאים  עם  פעולה  לשיתוף  גם  הביאה  הפרויקט  הצלחת 
שהשתלמו בנושא והחלו ליישם הדברה ביולוגית באמצעות תנשמות ובזים בשטחם. כיום 
מוצבות תיבות קינון רבות גם בעמק הירדן בצד הירדני ובאזור טמון ברשות הפלסטינאית 

מזרחית לג'נין לשכם. תנשמת פעילת הלילה. צילום: רונן וטורי בז מצוי פעיל יום. צילום: רוני לבנה

רקע למורה
ביולוגית. בקטע המידע  לצורך הדברה  ובבזים  זו מציגה את השימוש בתנשמות  יחידה 
בישראל.  ויישומו  זה  בתחום  המחקר  של  ותאור  הנושא  על  קצרה  תמצית  מופיעה 

הפעילויות לתלמידים מכוונות את התלמידים לחקור ולהשלים את המידע בנושא.

דפי מידע למורה ולתלמיד∫
הדברה ביולוגית באמצעות תנשמות ובזים

הצורך בהדברה ושיטות ההדברה המקובלות
המזון  היצע  גדל  כך  ובעקבות  ביבולים  לעליה  הביאה  המודרנית  החקלאות  התפתחות 
למזיקים השונים. נתוני מחקר בינלאומיים מעריכים כי מכרסמים אחראים ליותר משליש 
מכלל מהנזקים ליבול הנגרמים ליבולים בעולם. הדרך המקובלת שבאמצעותה ניסו משך 
רעל  בשדה  מפזרים  שבה  כימית,  הדברה  היה  המכרסמים  עם  להתמודד  רבות  שנים 
הגורם למות המזיק. השלכות השימוש ברעלים על הסביבה הן קשות. הרעלים מתנקזים 
לשורשי הצמחים ולאחר מכן מצטברים בדמם של בעלי-החיים הניזונים מהם. כך למשל 
גרמה ההדברה הכימית שבה השתמשו, במיוחד בשנות ה-50 של המאה ה-20, לפגיעה 
חמורה בעופות ובטורפים רבים. חלקם הורעלו למוות, ואחרים נפגעו ואיבדו את היכולת 
להתרבות. הצטמצמות מספר הטורפים גרמה לפגיעה באיזון האקולוגי, ולהתרבות של 

מינים המשמשים מזון לטורפים ובכלל זה מינים מזיקים בחקלאות כגון נברנים.

5 גוזלי בז מצוי בתיבת קינון שנבנתה בשדות חקלאיים. צילום: אמיר עזר

ְצָאה ַביִת ּוְדרֹור ֵקן ָלּה". "ַּגםִצּפֹור ָמ
(תהילים פ"ד, ד)
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הדברה ביולוגית הדברה כימית

שיטת ההדברה

יעילות לטווח ארוך

מידת התועלת 
לגידול חקלאי

מידת הנזק 
לגידול חקלאי

מידת ההשפעה 
על המערכת 

האקולוגית

פעילויות לתלמיד
פעילות מספר 1

התנשמת כמדביר ביולוגי.
פעילות על סמך החוברת ’התנשמות כמדביר ביולוגי של מכרסמים‘

חפשו באתר האינטרנט www.birds.org.il את החוברת “התנשמות כמדביר ביולוגי של מכרסמים" 
)www.yardbirds.org.il ניתן להיעזר גם באתר(

ענו על השאלות הבאות:
השוו בין הדברה כימית להדברה ביולוגית באמצעות מילוי הטבלה הבאה:  .1

א. במה שונה הרעלה ראשונית מהרעלה משנית?  .2
ב. מה יכולות להיות השפעותיה ארוכות הטווח של הרעלה משנית?

מהי שיטת הפעולה שבה מנצלים את התנשמת כמדביר ביולוגי  .3

בעמודים 15-14 בחוברת מתואר השימוש בתנשמות בשלוש המקומות שונים בעולם. בחרו באחד   .4
ממקומות אלו ותארו את האופן שבו יושמה במקום זה שיטת ההדברה באמצעות תנשמות. מה 

הצליח ומה נתקל בקשיים?

מהי הדברה ביולוגית משולבת, ובאילו מקרים משתמשים בה?  .5
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פעילות מספר 2

נתוני מחקרים בנושא תנשמות ובזים כמדבירים ביולוגים

ידוע כי נברן השדה המזיק לחקלאות, מגיע לבגרות מינית תוך 3 חודשים וכל זוג מגדל 8 גורים   .1
בשגר. מספר ההמלטות בשנה יכול להגיע ל-10. חשבו כמה מכרסמים יהיו לאחר שנה, אם ידוע כי 

התמותה מגיעה ל-20% בשנה?

זוג תנשמות אוכלות בממוצע כ-2,000 מכרסמים בשנה, כמה זמן ייקח לזוג תנשמות לחסל את   .2
כל המכרסמים מהשאלה הקודמת?

תנשמת מביאה נברן לגוזליה בתיבת הקינון
צילום: אמיר עזר
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לפניכם תרשים המתאר את גודל אוכלוסיית המכרסמים בבתי גידול שונים בשטחים שישנן בהם   .3
תיבות קינון ובשטחים ללא תיבות קינון.

מה ניתן להסיק מהתרשים
לגבי גודל אוכלוסיית המכרסמים בבתי הגידול שונים? א. 

איזו מסקנה כללית ניתן להסיק מהתרשים? ב. 
נסו להעלות השערות שיכולות להסביר את הממצאים החריגים בשדה התירס. ג. 

אוכלוסיות מכרסמים בשטחים שונים

 ללא תיבות קינון עם תיבות קינון

חיטה 96
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פעילות מספר 3

הבז כמדביר ביולוגי. 
פעילות על סמך המאמר "הבז המצוי - הדורס הנצפה ביותר בישראל"

קראו את המאמר של מוטי צ’רטר וד"ר יוסי לשם: “הבז המצוי - הדורס הנצפה ביותר בישראל" )טבע 
הדברים, גיליון מס’ 114 עמ’ 32-42(, או באתר האינטרנט בכתובת הבאה:

www.birds.org.il/items/3291/bazimt.pdf

ענו על השאלות הבאות
ממה מורכב מזונו של הבז המצוי ובמה הוא שונה ממזונה של התנשמת?  .1

תארו שלוש שיטות צייד עיקריות של הבז המצוי?  .2

ציינו מהי הסיבה העיקרית לכך שהבז המצוי הוא מדביר ביולוגי מוצלח?  .3

כמה מכרסמים צד הבז המצוי בממוצע ליום בתקופת טיפול בגוזלים?   .4
וכמה להערכתם ביתר עונות השנה? הסבירו את תשובתכם.

בז מצוי דורס חולדה. 
צילום: רונן ויטורי

5. באילו דרכים מגיב הבז המצוי למצב שבו ישנו “פיצוץ אוכלוסין" של מכרסמים בשטח מחייתו?
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פעילות מספר 4

צפיה בסרט “ציידים בשמי העיר"

צפו בסרט של אייל ברטוב ”ציידים בשמי העיר" וענו על השאלות הבאות?

ערכו רשימה של בעלי החיים המזיקים ורשימה של בעלי החיים   .1
המועילים הנזכרים בסרט

מהן הסיבות שבגללן יש לתנשמת דימוי של ציפור מפחידה?  .2

היכן בעיקר מקננת בעיר התנשמת והיכן הבז?  .3

תארו את שלבי התפתחות הגוזלים של הבז. כיצד נקשר נושא זה להדברה הביולוגית?  .4

בז עף בעיר בין סורגי אדנית 
צילום: אייל שפירו

באיזו שיטה השתמשו החוקרים על מנת לעקוב מקרוב אחר גידול הגוזלים של התנשמת ואיזה   .5
מידע נחשף בשיטה זו?

מה גילה מוטי צ’רטר במחקרו בעיר ובאילו שיטות השתמש?  .6
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משחק הדמיה כיתתי
øמה עמדתנו øהדברה ביולוגית øהדברה כימית

רקע למורה
מהלך הפעילות

נספח 1 - משפטי מפתח עבור הגופים המשתתפים בפנל
נספח 2 - דוגמאות לשאלות שניתן לשאול את חברי הפנל

פעילות לתלמיד
שאלות בעקבות הדיון בפנל

רקע למורה
ביחידה זו נקיים פנל תלמידים לדיון בסוגיה מה עדיף הדברה כימית או הדברה ביולוגית. 
ידי תלמידים שתי קבוצות של בעלי עניין שונה, קבוצה אחת של מצדדי  יוצגו על  בפנל 
הדברה כימית וקבוצה שנייה של מצדדי הדברה ביולוגית. כל קבוצה תשאף לשכנע שעמדתה 
היא העמדה הנכונה. תלמידי הכיתה שלא יהיו חלק מחברי הפנל יפנו במהלך הדיון שאלות 
לחברי הפנל. בסיום הדיון יתבקשו כל התלמידים לגבש עמדה משלהם איזו הדברה עדיפה 

- הדברה כימית או הדברה ביולוגית. נתאר כעת בפירוט את מהלך הפעילות.

מהלך הפעילות
השיעור שלפני הדיון בפנל

בשיעור שלפני הפעילות יבחר המורה קבוצות של תלמידים 
)בכל קבוצה 3-2 תלמידים( שייצגו את הגורמים שישתתפו בדיון:

חקלאים מצדדי הדברה כימית  •
חקלאים מצדדי הדברה ביולוגית  •

רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה  •
תנשמות ובזים  •

כל קבוצה תתבקש למצוא במקורות מידע )ברשת ובספרות( חומר שעל פיו תוכל לנמק 
את עמדת הקבוצה. במקביל תקבל כל קבוצה גם מספר משפטי מפתח )ראו בנספח 
1( שיעזרו לה להכין משימה זו. כל קבוצה תתבקש גם להכין שלט )כמו השלטים שיש 
למדינות באו"ם( שעליו יתכתב שמו של הגורם שהם מיצגים ולבוא מחופשת לגורם אותו 

היא מייצגת בדיון.
שאר הכיתה תתבקש לחקור באופן כללי את נושא ההדברה הכימית וההדברה הביולוגית 

ולהכין שאלות לחברי הפנל )ראו דוגמאות לשאלות בנספח 2(.

השיעור שבו יתנהל הדיון בפנל
בטבע  לא  “הרעלות  והגנים  הטבע  הרשות  בסרט של  הכיתה  השיעור תצפה  בתחילת 
שלנו". לאחר הצפייה ישבו חברי הפנל מול הכיתה. כאשר כל קבוצה תניח על השולחן 

את השלט שבו כתוב שם הגורם שהיא מייצגת.
המורה ישמש כמנחה הפאנל, יפתח את הדיון בהצגת הבעיה תוך אזכור הנקודות הבאות:
מכרסמים הם מהגורמים המשמעותיים ביותר בגרימת נזק לתוצרת החקלאית בארץ ובעולם.  •

הנזקים הם פגיעה ישירה ביבול, אכילת שורשים ופגיעה בזרעים.  •
המכרסמים מזיקים ליבול ולתוצרת בכל שלביהם, גם מחוץ לגבולות השדה.  •

עם המעבר לחקלאות אינטנסיבית יותר, הבעיה מחריפה מכיוון שיש יותר מזון למכרסמים   •
בשדה.

בישראל השימוש בחומרי הדברה הוא מהנרחבים בעולם. לאחר מכן יציג המורה את   •
השאלה העומדת לדיון: האם לעודד מעבר להדברה ביולוגית או להמשיך ולהשתמש בהדברה 
כימית? הדיון יהיה על סוגיות אלו באופן כללי, ובפרט על סוגית ההדברה הביולוגית של 
ובזים, לעומת המשך שימוש בחומר ההדברה המקובל  תנשמות  באמצעות  מכרסמים 

לנושא זה “רוש 80".

תלמידים מסבירים על העופות. צילום: מוטי צ‘רטר

תמר אודםכתבה:  פרק3



29

נספח 1
משפטי מפתח עבור הגופים המשתתפים בפנל

חקלאים מצדדי הדברה כימית
יזומה של האדם במערכת האקולוגית שמטרתה להשיג  כימית הנה התערבות  הדברה 
מקובל  מכרסמים  כנגד  במאבק  כימיים.  באמצעים  המזיק  של  אוכלוסייתו  על  שליטה 

להשתמש בחומר “רוש 80".
התגובה להדברה הביולוגית היא איטית בהשוואה להדברה הכימית. עד שהמדביר הביולוגי   •
נקלט בשטח יכולות לעבור מספר שנים שבהם עלולים להיגרם נזקים כבדים ליבולים, עקב 

הימנעות או הפחתה של השימוש בחומרי הדברה.
ההדברה הביולוגית, להבדיל מההדברה הכימית, אינה מסוגלת להכחיד את המזיק אלא רק   •

לצמצם את נוכחותו ונזקיו.
ההדברה הביולוגית מגבילה את האפשרות להשתמש בחומרי הדברה לכל המזיקים בשדה   •

ולא רק למזיק שכנגדו מובא המדביר הביולוגי.
קשה לצפות את תוצאות ההדברה הביולוגית והיא עלולה להיות בלתי חזויה, להבדיל   •
מההדברה הכימית, שתוצאותיה ידועות. )יצרני חומרי ההדברה מתחיבים לאחוזי הדברה 

לכל חומר שהם מוכרים(.
ההדברה הביולוגית גורמת להתערבות במארג המזון בשטח החקלאי ובשטחים הסמוכים   •

אליו.
בהדברה ביולוגית נדרשת השקעה ראשונית יקרה, בניית תיבות הקינון, תחזוקה מתמדת   •

של התיבות ומעקב אחר קליטתם של המדבירים הביולוגיים.
הדברה ביולוגית מחייבת תיאום בין כל חקלאי האזור, ולא ניתן ליישמה אם באותו אזור   •
בחלק מהשדות ממשיכים להשתמש בחומר הדברה. לעומת זאת חקלאי המדביר בהדברה 

כימית אינו תלוי בחקלאים אחרים.

חקלאים מצדדי הדברה ביולוגית
להשיג  יזומה של האדם במערכת האקולוגית במטרת  הנה התערבות  ביולוגית  הדברה 
זו  שיטה  ביולוגיות.  ובשיטות  אקולוגיים  באמצעים  המזיק,  של  אוכלוסייתו  על  שליטה 
מממשת את עקרון הקיימות. במקרה שלנו ההתערבות הינה הצבת תיבות קינון לתנשמות 
ובזים כאמצעי להגדיל את אוכלוסיית האויבים הטבעיים של המזיקים )המכרסמים( בבית 

הגידול של השדה החקלאי.
קיימת סכנה ברעילות גבוהה של חומרי הדברה הכימיים שעלולים לפגוע באדם שנחשף   •

אליהם )עלולים להיפגע החקלאים שמפזרים את החומר וצרכני התוצרת החקלאית(.

בנוסף לאדם עלולים להיפגע מחומרי ההדברה יצורים נוספים שהחומר לא מכוון אליהם. כך   •
למשל נפגעו בארץ במהלך השנים טורפי על ודורסים שאכלו מכרסמים שהורעלו. הפגיעה 
ההרעלות  תוצאות  )ראו  זמן.  לאורך  ניכרות  ותוצאותיה  האקולוגי  האיזון  את  מפרה  בהם 

האחרונות על אוכלוסיית הנשרים בגולן(.
חומרי ההדברה עלולים לזהם את מי התהום ובכך לפגוע גם במי ששותה מים אלו.  •

עד כמה חומר הדברה יכול להיות מסוכן ניתן לעיין בתנאים שבהם מאשר משרד החקלאות   •
להשתמש בחומר הדברה.

בניגוד להדברה כימית ההדברה הביולוגית מכוונת ופוגעת במטרה מוגדרת )כלומר במזיק(,   •
כמעט ללא תוצאות לוואי.

ההדברה הביולוגית של מכרסמים באמצעות תנשמות ובזים היא שיטה יותר זולה מבחינה   •
כלכלית. לאחר ההשקעה הראשונית ביצירת התנאים להתרבות המדביר )תיבות קינון(, לא 

נדרשות כמעט השקעות כספיות. לעומת זאת חומרי ההדברה יקרים.
בהדברה ביולוגית קיים סיכוי נמוך של המזיק לפתח עמידות כנגד המדביר הביולוגי. הנברן תמיד   •

נטרף על ידי הבז והתנשמת. ויש להניח שכך יהיה גם בעתיד.
•  בשדות חקלאיים אין הגבלה בהצבת תיבות לעומת ההגבלה שיש מתוקף החוק לשימוש 

בחומרי הדברה.

תנשמת אוחזת נברן במקורה. צילום: אמיר עזר
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רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה

על היונקים והציפורים בישראל חל “חוק להגנת חיות הבר" על פי חוק זה כל חיות הבר 

הן “חיית בר מוגנת" אלא אם הן הוכרזו כמזיק. 

מותר לצוד או לבצע פעולות הדברה ולכידה ביונק או בציפור שהוגדרו כמזיק.

רצוי במקרים מסוימים, להעדיף אמצעים למניעת נזק כמו גידור, כיסוי ברשת, או שימוש   •
בהדברה ביולוגית, גם אם הם בהתחלה כרוכים בהוצאות גדולות יותר, מכיוון שיעילותם 

רבה יותר מזו של חומרי ההדברה והם בגדר השקעה לטווח ארוך.

פעולות ההדברה ייעשו רק בתכשירים ובשיטות המורשות על פי תווית התכשיר.  •
חשוב שההדברה תעשה בו זמנית על ידי כל החקלאים.  •

אין להתקין תיבות קינון בשמורות טבע ושטחי חורש ויער, כדי לא לפגוע באיזון הטבעי.  •
בשדות חקלאיים אין הגבלה בהצבת תיבות קינון.  •

התנשמות והבזים

אנו, דורסי היום והלילה מתאימים במיוחד לצרכי הדברה ביולוגית של מכרסמים. 

ביחד אנו “עובדים" יום ולילה. 

אנו התנשמות מתאימות במספר דרכים:

התנשמת )Tyto alba( היא דורס לילה המתמחה בציד מכרסמים. בין התאמותיה לכך:   •
תזונתית,  גמישות  חרישית,  תעופה  ממוקדת,  שמיעה  סטריאוסקופית,  ראיה  ליליות, 

מקור מותאם, טפרים מיוחדים

גמישות רבייתית  •
ציפור מקומית יציבה  •

תחום מחייה קטן יחסית  •
צייד של כ-2000 מכרסמים בעונת רבייה  •

אנו הבזים מתאימים להדברה ביולוגית במספר התאמות

דורס יום  •
ראייה חדה  •
מקור חזק  •

אפשרות דריסה בצמחייה גבוהה יחסית  •
מגוון מזונות  •

דוגמה לטופס קבלת אישור מטעם משרד החקלאות 
לשימוש בחומר ההדברה למכרסמים ”רוש - 80 "

נא לקרוא בעיון ולחתום

הצהרה 
הריני מצהיר בזה שאני מודע לכל הסכנות הטמונות בשימוש לא אחראי בתכשיר “רוש - 
80" המכיל נתרן פלואורו-אצטט בריכוז של 0.05%, ואשתמש בו אך ורק בהתאם לכתוב 

בתווית החומר.

ידוע לי שיש איסור מוחלט על פזור התכשיר על צמחים מפותחים ובמיוחד בירקות עלים.

ידוע לי שתכשיר זה, בשימוש לא נכון, עלול לגרום להרעלות קשות, ואף למוות בבני אדם 
ובבעלי חיים. כמו כן התכשיר עלול לגרום למותן של חיות-בר שאינן חיות מטרה לטיפול, 

ואף לגרום להרעלות משנה של חיות האוכלות פגרי נברנים.

גידולים חסויים: כן /לא _________________  השטח בדונמים: _________________ 

מיקום השטח: ______________________________________________________

____________________________________________________ הגידול המטופל: 

שם הקונה: ______________________________תעודת זהות: _______________

__________________________________________________________ כתובת: 

פקס: ____________________________ טלפון: _________________________  

חתימה: ___________________________ תאריך: ________________________  

פרק3
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נספח ≥
דוגמאות לשאלות שניתן לשאול את חברי הפנל

• מה היתרון הכלכלי בכל שיטה?
• איזה שיטה משיגה תוצאות מהר יותר?

• לאיזה נזקים צפוי האדם בכל אחת מהשיטות?
• איזה יתרונות יש לאדם בכל אחת מהשיטות?

• האם השיטה פוגעת ביצורים אחרים מלבד המזיקים שלהם נועדה?
• האם הכחדת המזיק גוררת פגיעה במינים “חפים מפשע"?

לתלמיד
שאלות בעקבות הדיון בפנל

האם אתם מצדדים בהדברה כימית או ביולוגית?

מנו שני טיעונים ששכנעו אתכם לבחור בעמדתכם?

גנרל מנסור אבו ראשד יו"ר הארגון הירדני לשלום ופיתוח מרכז 
הפעילות עם התנשמות והבזים הירדן אוחז בגאווה תנשמת 
כסמל למזל-טוב לשינוי דעות קדומות בין המוסלמים, כי 
התנשמת מביאה מזל-רע במקום משכנה. צילום: מוטי צ‘רטר

ליד תיבת קינון בירדן, שאול 
אביאל וחקלאי ירדני, עם שני 
מריונים שניצודו על ידי התנשמות 
ונמצאו בתיבת הקינון בירדן.
צילום: מוטי צ‘רטר

תיבות קינון באזור טאמון - טובס ברשות הפלסטינאית. 
צילום: עימאד עטאש

כיצד משפיעה עליכם באופן אישי שימוש 
בהדברה  שימוש  וכיצד  כימית  בהדברה 

ביולוגית.
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 22 הכל  בסך  והכוללת  מפגרים,  הניזונים  דורסים  עופות  של  לקבוצה  שייכים  הנשרים 
מינים שונים ברחבי עולם: 15 מינים שתחום תפוצתם “בעולם הישן" - באסיה, באירופה 
ובאפריקה, ו-7 מינים אחרים שתפוצתם “בעולם החדש" - בצפון-אמריקה ובדרומה. נשרים 
המצויים  הנשרים  מיני  של  מוצאם  ואנטארקטיקה.  זילנד  ניו  באוסטרליה,  מצויים  אינם 
באסיה, באירופה ובאפריקה )השייכים למשפחת הניציים Accipitridae(, שונה מזה של 
מיני הנשרים המצויים בצפון-אמריקה ובדרומה השייכים למשפחת נשרי העולם החדש 
)Cathartidae(. מוצאם של נשרי “העולם הישן" מעופות דורסים “אמיתיים" והם קרובים 
לעיטים. המינים המצויים ביבשת אמריקה מוצאם שונה והם קרובים לחסידות. למרות 
השוני במוצאן וכן קרבתן למינים שונים לחלוטין, הלכו שתי הקבוצות והתמיינו במהלך 
האבולוציה בתהליך מקביל )תהליך מסוג זה, של התפתחות אבולוציונית מקבילה, קרוי 

קונברגנציה( לעופות דורסים הניזונים מפגרים.
נשרי  של  מאבותיהם  ביותר,  הקדומים  הנשרים  דמויי  העופות  מאובנים,  ממצאי  על-פי 
העולם החדש, הופיעו דווקא בעולם הישן, באירופה )צרפת(, כבר בסוף תקופת האאוקן 
נשרי העולם החדש  מיליוני שנים. לעומתם, שרידי מאובנים של  כ-40  לפני   ,)Eocene(
שהקבוצה  כך  על  ומעידים  פחות,  או  שנים  מיליוני   15 מלפני  הם  אמריקה  מיבשת 
התפתחה בעולם הישן, אולם התבססה ושרדה רק בעולם החדש. אבותיהם הקדומים 
ביותר של נשרי העולם הישן הופיעו בפרק זמן פחות או יותר מקביל הן באירופה והן 
בצפון אמריקה, בתחילת תקופת המיוקן )Miocene(, לפני כ-20 מיליוני שנים. קבוצה זו 

התבססה ושרדה רק בעולם הישן.

מרבית הנשרים הקיימים כיום מתמחים באכילת בשר של פגרי יונקים גדולים. תופעה זו 
היא תוצר של התפתחות אבולוציונית ממושכת שהתרחשה עם התפתחותם והתפשטותם 
של היונקים. התפתחות זו החלה לאחר ההכחדה הגדולה של הדינוזאורים, לפני כ-65 מיליוני 
יונקים ואף אוכלי פגרים, ולאחר הכחדתם  שנים. מינים רבים של דינוזאורים היו טורפים 
החלה גומחה אקולוגית חשובה זו להתמלא במינים שונים של יונקים ועופות. כדי להסתגל 
יונקים גדולים, היה על העופות הדורסים, אבות הנשרים, לפתח מקור חד  להיזון מפגרי 
ומאונקל, המשמש לקריעת נתחים מהטרף. ממצאי המאובנים בתחום זה מעטים מאוד 
)רוב הממצאים כולל מספר מועט של עצמות שלד, לא כולל עצמות גולגולת ושרידי מקור(, 
ועל כן אינם מאפשרים תיעוד של ההתפתחות המורפולוגית המלאה של מקור חד ומאונקל 
שאפשר לנשרים להיזון מפגרי יונקים גדולים. עם זאת, ניתן להניח שכבר ראשוני הנשרים, 
זו  גדולים. השערה  יונקים  להיזון מפגרי  יכולת מלאה  היו בעלי  לפני כ-35 מיליוני שנים, 

דורשת ביסוס שיוכל להינתן רק על-ידי ממצאים חדשים של מאובנים.

מינים בסכנת הכחדה
דרך הנשר בשמים

רקע למורה
פעילות 1:

הכנת תעודת זהות לנשר
א. משחק פאזל הנשר - שמורת גמלא

ב. צפייה בסרט “הנשר האחרון"
ג. הכנת צללית נשר בגודל טבעי

היכרות עם הנשר - למורה
רקע

ההגדרה המדעית והמוצא האבולוציוני של הנשר. הנשר )שמו המדעי Gyps fulvus, שמו 
באנגלית Griffon Vulture( שייך למשפחת הניציים )Accipitridae( הכוללת מספר רב של 

מיני עופות דורסים, כמו עזניה, עיט, עקב, זרון, נץ ועוד.

פורטרט של נשר במעוף. צילום: הדורם שיריחי

יעל חורש,  כתבו: 4
דס כץ שדה-חן, אדיב גל, 

ד"ר עופר בהט, ד"ר יוסי לשם
כה נפלאות הן דרכי הציפורים ודרכי עולם החי בכלל, ולמרות זאת ואולי 

דווקא בגלל זה, טרם השכלנו לשמור על הסביבה אותה אנו חולקים עימן 
באופן בו יתאפשרו חייהן לצידנו לטובת הדורות הבאים.

פרק זה עוסק בנשר המקראי, "מלך העופות", אשר אורח החיים שלנו בישראל 
מביא בדרכים שונות להיעלמותו מנופי ארצנו. הנשר אינו המין היחיד שנמצא 
בסכנת הכחדה כתוצאה מהרעלות, התחשמלויות והסבת בתי הגידול הטבעיים 
לשטחי מגורים, כבישים, חקלאות ואימונים. גם במקרה זה העמקת ההיכרות, 

החקר והלמידה יכולים להוות תשתית יציבה לביסוס דו-קיום המאפשר 
שימור מיני בעלי-חיים לצד ניצול אנושי מושכל של הסביבה.
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 - ה"אמיתיים"  הנשרים  בקבוצת  מצויה  גדולים  יונקים  פגרי  באכילת  ְמרבית  התמחות 
באסיה,  ומצויים  הישן  העולם  בנשרי  מהגדולים  שהם   ,Gyps לסוג  המשתייכים  נשרים 
באירופה ובאפריקה. נשרים אלה ניזונים מפגרים בלבד, ובמקומות שונים בעיקר מפגרי 
פרסתנים )Ungulates( גדולים מהטבע, או מֶמשק האדם. דבר זה בולט למשל במזרח-
אפריקה )קניה וטנזניה( שם ניזונים הנשרים מפגרי גנו, זברות וצבאים, הנודדים מדי שנה 
על פני מישורי העשב של הסוואנה במאות אלפיהם, ולעתים נצפים אף בלמעלה ממיליון 
פרטים. הנשרים מהסוג Gyps, שאליהם משתייך גם הנשר האירו-אסיאני הנמצא בישראל 
אכילת   - להתמחותם  אותם  המתאים  מיוחד  חיים  באורח  מתאפיינים   ,)Gyps fulvus(
ולעתים אף מאות  ולנים במושבות, המונות עשרות  פגרים בלבד. נשרים אלה מקננים 
פרטים, ומחפשים את מזונם בלהקות. דעה רווחת בקרב חוקרים מסבירה את חשיבות 
ובהעלאת הסיכוי לגילוי מזון  ההתלהקות בהעברת מידע בין הפרטים השונים בקבוצה, 

ומציאתו על-ידי כל פרט.

מורפולוגיה ומידות
הנשר, כמו גם שאר מיני הנשרים בסוג Gyps, מתאפיין בראש ובצוואר קרחים מנוצות 
הצוואר  בבסיס  אזורים  קרובות, מספר  לעתים  ולבנבנה.  קצרה  בפלומה  ומכוסים  רגילות 
קרחים לגמרי מכל ניצוי )כולל פלומה(, ומכאן מקור השם נשר בעברית - על שום שנוצות 
ראשו וצווארו “נשרו". משני צדי חזהו של הנשר יש שני אזורים מעוגלים בצורתם וגם הם 
צווארו של  נוצות אלא במצב קבוע.  בנשירת  אין מדובר  כמובן,  מנוצות.  לחלוטין  קרחים 
הנשר דק יחסית וארוך - במצב מתוח אורכו כ-40 ס"מ; בעמידה על הקרקע בולטת עטרת 
נוצות לבנות וקצרות סביב בסיס הצוואר של הנשר, הנראית כמעין צווארון. צווארם של 
נשרים צעירים מוקף בנוצות חומות מאורכות. לסוככות הגוף, לכנפיים ולזנב צבע חום-בהיר, 
לעתים מנומר בצבע אפור )במיוחד אצל פרטים מבוגרים מאוד(, והוא בולט בניגוד לצבע 
השחור-אפור של אברות הכנף והזנב. אצל נשרים צעירים צבע הסוככות חום שוקולד אחיד, 

וצבע האברות שחור זפת. הבדלי הצבע בין סוככות לאברות בולטים בעיקר בכנף הנשר 

שִקדמתה )סוככות( בהירה )חום(, וחלקה האחורי )אברות( כהה )שחור(. הבדל בולט נוסף 

בין נשרים צעירים לבוגרים מצוי בצבע העיניים: לנשר צעיר עיניים חומות כהות-שחורות 

ההולכות ומתבהרות עם הגיל. נשרים מגיעים לבגרות מינית בגיל 6-5 שנים. בשלב זה צבע 

העין חום. לנשרים מבוגרים מאוד עין חומה-צהבהבה. גם צבע מקורם של הנשרים הולך 

ומתבהר עם הגיל: לצעירים מקור שחור, בגיל בגרות צבעו חום-אפרפר, ולמבוגרים מקור 

בצבע קרם-שנהב.

אורך הגוף המרבי של הנשר )מקצה הזנב ועד לקצה המקור( 110 ס"מ. אורך מוטת הכנף 

הפרושה כ-260 ס"מ )אם כי נמדדו נשרים בעלי מוטת כנף גדולה יותר, עד כדי 280 ס"מ(. 

משקלם של נשרים לרוב בין 8-6 ק"ג, אם כי נמצאו נשרים בעלי משקל גבוה יותר - עד 11 

ק"ג. אורך המקור, מבסיסו ועד קצהו, כ-5 ס"מ, ואורך הזנב כ-30 ס"מ. גודל הזכר והנקבה 

בנשרים )גם הנשר האירו-אסיאני וגם מיני נשרים אחרים מהסוג Gyps( דומה או אף זהה, 

יותר  וכבדות הרבה  גדולות  בניגוד למרבית העופות הדורסים המתאפיינים בנקבות  וזאת 

מהזכרים )ובניגוד לציפורים אחרות שאצלן לרוב הזכרים גדולים וכבדים מהנקבות(.

תפוצתו של הנשר מקוטעת ולא רציפה, וזאת בעיקר עקב העובדה שהוא נכחד בידי אדם 

במקומות שונים, וכן עקב הזדקקותו לתנאים טופוגרפיים ומצאי מזון לצורך קיום: נשרים 

מצויים לרוב באזורים קניוניים או הרריים, מאחר שהם לנים ומקננים לרוב על מצוקים ורק 

לעתים נדירות על עצים; נשרים מתבססים על מזון הכולל בעיקר פגרי פרסתנים, ולמרות 

יכולתם לעוף מאות קילומטרים ביום, הם לרוב מצויים בסביבה שבה הם יכולים לאתר את 

מזונם בטווח תעופה קטן יותר, לרוב עד מספר עשרות קילומטרים לכל היותר בין נקודות 

הלינה והקינון לאזורי שיחור המזון והאכילה. על כן, מצויים נשרים לרוב באזורים שבהם ישנם 

שטחי מרעה פתוח של פרסתנים, המשמשים להם כמקור מזון עיקרי.

תפוצת הנשרים בישראל גם היא מבוססת על התאמה לבית-הגידול ולתנאים שבהם יכולים 

להתקיים נשרים מבחינת מקומות לינה וקינון ומציאת מזון. מאחר שבארץ תלויים הנשרים 

למזונם כמעט בלעדית בפרסתנים ממשק האדם, הרי שאזורי שיחור המזון והקינון העיקריים 

כלל  בדרך  יחסית,  קטנים  האוכלוסייה  ריכוזי  שבהם  פתוחים  בשטחים  מצויים  בישראל 

נשרים  על  המועדפים  הגידול  בתי  וכו’.  עזים  צאן,  לבקר,  פתוחים  מרעה  שטחי  בקרבת 

מבחינה טופוגרפית כוללים אזורים קניוניים או מצוקיים שבהם הם יכולים למצוא דרגשי 

סלע מתאימים ללינה ולקינון. בשטחים אלה מתפתחים לרוב תנאי דאייה טובים המאפשרים 

והלינה  הקינון  ריכוזי  מצויים  הארץ  בצפון  קלות.  ביתר  לעוף  והכבדים  הגדולים  לנשרים 

העיקריים של נשרים בגולן, בעיקר בנחלים גמלא, מיצר, רוקאד, ירמוך, יהודיה ועורבים.
בסך הכל מוכרים בישראל כיום, בתחילת שנת 2009, כ-65 קינים פעילים של נשרים בכל 
הארץ. יש לציין זוהי ירידה משמעותית ביחס למספר הנשרים שהלך והצטמצם בהדרגה. 
מספר זוגות הנשרים המקננים בשנת 2002 עמד על 148. בשנים 2003 ו-2004 מספר 

זוגות הנשרים המקננים בישראל עמד על כ-140 זוגות.
בעבר אומנם היה הנשר נפוץ בארץ, אך היום אוכלוסייתו הידלדלה מאוד ועדיין עומדת בפני 
פגיעות המאיימות על יציבותה. עיקר הפגיעה בנשר מקורה באדם )הרעלות, התחשמלות, 
דילול שטחים פתוחים(, ובחוסר תשומת הלב וחוסר הידע שלנו לגבי ההשלכות של פעולותינו. 
יש בכך משום תקווה, שאם נשכיל לשמור ולשמר את משאבי הטבע שלנו, לא נצטרך 

לעמול כל כך הרבה בשיקומם.
“בסופו של דבר נשמור על מה שנאהב, נאהב את מה שנבין ונבין את מה שנלמד“. זוהי, 

אולי, התמצית של שמירת טבע ושל החינוך לאהבתו.

ְלאּו ִמֶּמּנִי וְַאְרָּבָעה ֹלא יְַדְעִּתים: ְפ ”...ְׁשֹלָׁשה ֵהָּמה נִ
ֶּדֶר� ַהּנֶֶׁשר ַּבָּׁשַמיִם...“ 

(משלי ל', י"חי"ט)
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א. משחק פאזל הנשר - שמורת גמלא
חובר על ידי צוות שמורת גמלא )ע"פ רעיון של קרן גודס(:

עירא גודס, דבי ון-לאדן, אורנה אשד
ציור תמונת הנשר: טוביה קורץ

הדגשים עיקריים בפעילות:
ללמוד על חיי הנשר.

אפשר לשחק כפעילות סיום, אחרי שהילדים למדו על חיי הנשרים ונחשפו לבעיות בפניהן 
הם ניצבים. אפשרות אחרת היא ללמוד תוך כדי משחק, ואז לפזר על השולחן מקורות 

מידע מגוונים, כולל גישה לאתר “הציפורים הנודדות אינן יודעות גבולות".
המשחק דורש הכנה מהמורה, כפי שיוסבר בהמשך.

משך המשחק:
כ-20 דקות

מה מכיל המשחק:
36 חלקי פאזל

16 כרטיסיות עם שאלות
תמונת נשר בתעופה

הכנות למשחק:
חלקי הפאזל נמצאים בתקליטור 1, הרחבות, תיקייה הנקראת “פעילויות"; בתקליטור 3, 

בתיקייה הנקראת “משחקים לימודיים - פאזלים לימודיים".
 

חלקי הפאזל:
תמונת נשר בתעופה - צייר טוביה קורץ )להוציא הדפסה שתשמש להנחיה בעת הרכבת   •

הפאזל(.
תמונת נשר בתעופה בתוך מסגרת משבצות )להוציא הדפסה(.  •

משבצות עליהן רשומות תשובות לשאלות )להוציא הדפסה, להדביק מאחורי תמונת הנשר   •
בתוך מסגרת המשבצות ולגזור. צריך להדביק כך שהתשובות הנכונות מודבקות על המקום 
בו יש ציור של נשר והתשובות הלא נכונות מודבקות על הרקע. אוסף התשובות הנכונות 

נותן את תמונת הנשר(.
כרטיסיות שאלות )להוציא הדפסה, לגזור ולהניח ערימה של שאלות(.  •

טבלה המכילה את השאלות, התשובות הנכונות והתשובות הלא נכונות, לשימוש המורה.  •

פעילות 1∫

הכנת תעודת זהות לנשר - למורה

הדגשים עיקריים בפעילות: 

להכיר את הנשר, מבנה גופו, אזור תפוצתו, מקום החיות שלו ואורח חייו. מהלך הפעילות: 
לפעילות זו שלושה חלקים:

משחק פאזל נשרים - שמורת גמלא א. 
הנחייה לצפייה בסרט “הנשר האחרון“ מאת בניה בן-נון, 1994, קריינות - שירה גרא ב. 

הכנת צללית של נשר )רחם/עזניה/פרס(  ג. 

א. פעילות מקדימה למשחק הפאזל - איסוף מידע:
גלישה באתרי אינטרנט לאיסוף מידע על הנשר )מצורפות הנחיות לתלמיד כיצד ולאן   .1

לגלוש כדי לאיסוף מידע על הנשר(.
באתר  המידע  באמצעות  פעילות,  בדף  שאלות  סמך  על  לנשר  ביקור  כרטיס  הכנת   .2
כרטיס   <_ נשר   <_ פרויקטים מחקריים  ב:  גבולות"  יודעות  אינן  הנודדות  “הציפורים 

ביקור.
דגם של משחק  גמלא.  צוות שמורת  על-ידי  סיכום הפעילות במשחק פאזל שחובר   .3

הפאזל המוכן נמצא בתקליטור בפרק ההרחבות.

מילות מפתח

הפירושהמונח

species מין
אוכלוסיית פרטים המתרבים בחופשיות 

זה עם זה ומעמידים צאצאים פוריים

genus סוג

יחידת מיון של אורגניזמים שונים, כולל בעלי חיים, צמחים ואחים, 
בעלי תכונות דומות, שהם חלק מיחידת מיון גדולה יותר )ממלכה 

- מערכה - מחלקה - סדרה - משפחה - סוג - מין(

order סדרה

יחידת מיון של בעלי חיים או צמחים בעלי תכונות דומות, שהם 
חלק מיחידת מיון גדולה יותר )ממלכה - מערכה - מחלקה - סדרה 

- משפחה - סוג - מין(

4 פרק
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אופן המשחק:
מפזרים את חלקי הפאזל על השולחן, עם התמונה כלפי מטה והכתוביות כלפי מעלה  •

מניחים את ערימת השאלות על השולחן.  •
כל משחק בתורו, לוקח כרטיסיה עם שאלה, ומחפש את התשובה על חלק הפאזל - רק   •

התשובות הנכונות מרכיבות את התמונה.
החלקים הלבנים שאין עליהם ציור, מרכיבים את המסגרת. חלקים אלה ניתן לסדר איך   •

שרוצים, אין זה משנה היכן מניחים אותם.

ב. צפייה בסרט “הנשר האחרון"
מאת בניה בן-נון, 1996, קריינות - שירה גרא )משך הסרט: 40 דקות(1.

ג. הכנת צללית של נשר )רחם/עזניה/פרס(
הכנת הצללית על-פי ההנחיות בתקליטור 1

.1x1 ,הכנת צלליות בגודל טבעי

נשר בתעופה מעל קווי מתח גבוה ברמת הגולן.
צייר: טוביה קורץ

1. ניתן לרכוש את הסרט במחלקת השיווק של רשות השידור בטלפון 02-5015647 או באתר
http://ecom.gov.il/ IBAPirsum/homepage_he.aspx?category=4&language=he-IL

הדגשים עיקריים בפעילות:
לקבל מושג על גודלם של הדורסים אוכלי הפגרים, כשנקודת ההשוואה היא גופו של הילד.

ציוד נדרש
4 שקפים + מטול

נייר לבן בגודל 3x2 מטר + צלוטייפ או פלסטלינה להדבקה על הקיר
4 שמשוניות או פוליגל או קרטון קשיח

טושים, מספריים, צבעים
סרט הדבקה דו-צדדי

מהלך העבודה
הערה למורה: כדאי לחשוב האם להכין כמה שלבים מראש או להכין את כל השלבים יחד 

עם הילדים. מצלמים את הצלליות על שקף.
גדול המודבק אל הקיר, מרחיקים עד לקבלת  לבן  נייר  על  מקרינים עם מטול שקפים 

הצללית בגודל הרצוי. 
מעתיקים את הצללית על הנייר, גוזרים וצובעים. 

מדביקים את הצללית על השמשונית. מזמינים ילד שיתנדב לשמש כ"דגם-חי" של דורס. 
מצמידים לגופו בעזרת דבק דו-צדדי.
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פעילות 1 לתלמיד∫
תעודת זהות לנשר

היציבים  העופות  כנציג  נבחר  גבולות",  יודעות  אינן  הנודדות  “הציפורים  באתר  כפי שמופיע  הנשר, 
בישראל. בפעילות זו, ננסה להתוות “קווים לדמותו" של הנשר, ללמוד על מבנה גופו, אזור תפוצתו, 

מקום החיות שלו ואורח חייו, באופן כללי וראשוני.

מהלך העבודה:
1. איסוף מידע על הנשר בהתאם להנחיות להלן.

2. צפייה בסרט “הנשר האחרון"
3. משחק הרכבה - פאזל עם תמונת נשר תוך שימשו במידע שצברתם.

4. הכנת צללית של נשר בגודל טבעי

1. הכרות עם הנשר - איסוף מידע
על  בסיסי  מידע  ואספו   www.birds.org.il גבולות"  יודעות  אינן  הנודדות  “הציפורים  לאתר  היכנסו 

הנשר: בחרו ב: פרויקטים מחקריים _> נשר _>  נשר - כרטיס ביקור.

א. רשמו את שמו של הנשר באנגלית ואת שמו המדעי )בלטינית(. שמות אלה יעזרו לכם לחפש מידע 
נוסף על הנשר באינטרנט.

______________________________________________________________________

ב. לאיזו סדרה שייך הנשר? לאיזו משפחה?

______________________________________________________________________

ג. מה אורך גופו של הנשר? מהי מוטת כנפיו? מה משקלו?

______________________________________________________________________

ד. התבוננו במפת התפוצה של הנשר והגדירו את תחום-המחיה שלו מבחינה גיאוגרפית.

______________________________________________________________________

ה. מה אופיו של בית הגידול בו חי הנשר?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

באילו אזורים מקנן הנשר מבחינת ואפיו של בית הגידול? ו. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ז. אילו סכנות מאיימות על הנשרים?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ח. כמה פרטים מונה היום אוכלוסיית הנשרים בארץ?

_________________________________________________________________________

להקת נשרים ליד תחנת ההאכלה בשדה בוקר. צילום: יורם שפירר



37

שאלות ותשובות למשחק הפאזל

תשובות לא נכונותתשובות נכונותשאלות

מדוע הנשר קרח )הוא לא קרח לגמרי אלא צווארו מכוסה 
נוצות פלומה קצרות(?

וכך  יעיל  חום  באיבוד  מסייע  פלומתיות  נוצות  המכוסה  הצוואר 
בקירור הנשר. כמו כן, הוא יכול לתחוב את הצוואר הקרח עמוק 

לתוך הקרביים של הנבלה.

נוצות  נשרים;  בעיני  ואטרקטיבי  “מושך"  מופע  נחשבת  הקרחת 
הצוואר  נוצות  ולשמיעה;  לראיה  מפריעות  ארוכות  וצוואר  ראש 
מפריעות לתעופה; קל יותר להחליף את נוצות הפלומה הקצרות 

והדלילות בתקופת חילוף הנוצות.

מציד נחשים; מדובדבנים; מארנבות.מפגרים.ממה ניזון הנשר?

בבניינים במצוקי סלע.היכן מתגורר הנשר? ובמטע;  בחורש  עצים  על  ובמטע;  בחורש  עצים  על 
נטושים; על עמודי חשמל; על הקרקע; על שפת הים.

בבניינים אין ביניהם הבדל חיצוני.כיצד נבחין בטבע בין נשר זכר לנשר נקבה? ובמטע;  בחורש  עצים  על  ובמטע;  בחורש  עצים  על 
נטושים; על עמודי חשמל; על הקרקע; על שפת הים.

הנקבה דוגרת; הנקבה גדולה יותר; צבעם שונה.כ-120 ימים בממוצעכמה זמן שוהה הגוזל בקן עד הפריחה?

2 גוזלים; 3 גוזלים; 5 גוזליםגוזל אחדכמה גוזלים לנשר בשנה?

5 מ’; 1.2 מ’2.7 מ’מוטת הכנפיים של הנשר היא..

30 ימי דגירה ; 64 ימי דגירה; 7 ימי דגירה54 ימים בממוצע.כמה ימים נמשכת הדגירה על הביצה?

גוזל נשרים הסובל מטפילים ופריחה בעור; נשר שהגיע גוזל שפרח מהקן לפני שבועות-חודשים ספורים.מהו “פירחון" נשרים?
לגיל בגרות )5 שנים(; נשר שהצליח לאכול לבדו, 

מחוץ לקן, בפעם הראשונה.

נץ; בזנשר; רחם;מי מהבאים ניזונם מאכילת פגרים?

בשנים  בישראל  הגדולה  הנשרים  מושבת  נמצאת  היכן 
האחרונות?

בנחל גמלא ברמת הגולן.

מה פוגע בנשרים ומסכן את חייהם
)תן 3 דוגמאות(?

פעילות מטיילים ורכבי שטח, פעילות כלי טייס, התחשמלות; ציד; 
אכילת מזון מורעל;

מה פוגע בנשרים ומסכן את חייהם
)תן 3 דוגמאות נוספות(?

הצטמצמות שטחים פתוחים; הפרעות ישירות למושבות הקינון, 
פגיעת מטוסים

בחי בר כרמל; בעמק יזרעאל; במערות בין גוברין; 
בגליל העליון

5 ק"מ; 20 ק"מ; 50 ק"מ לכל היותרכמה מאות קילומטריםאיזה מרחק הנשר יכול לעבור ביום אחד?

מעל שטח חשוף לחלוטין, או המכוסה ב עשביה נמוכה, משום איפה נוח לנשר לחפש את מזונו?
שהוא משתמש בעיקר בחוש הראייה.

בכל מקום בטבע; בעיקר במזבלות גדולות סביב הערים; 
רק בתחנות האכלה מיוחדות
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2. צפייה בסרט ”הנשר האחרון"
קבלו דף הנחייה לצפייה מהמורה.

3. משחק פאזל הנשר - שמורת גמלא
קבלו מהמורה ערכת פאזל להרכבה בליווי דף הנחייה.

הרכיבו את הפאזל לפי ההוראות והיעזרו במידע שצברתם עד כה.

4. הכנת צללית נשר בגודל טבעי
קבלו מהמורה הנחייה להכנת הצללית.

צללית נשר וילד בספארי רמת גן

אם יש פרטי מידע שלא הצלחתם למצוא, הכנסו לאתר הציפורים הנודדות אינן יודעות 
גבולות www.birds.org.il והפנו שאלה למומחה.

מידע כללי נוסף תוכלו למצוא באתרים אחרים ברשת האינטרנט. בכל אתר כזה יש קישורים 
נוספים, גם בהם תוכלו להיעזר. לחיפוש המידע היעזרו בשם המדעי של הנשר או בשמו 

באנגלית, לדוגמא: תמונה של נשר וקצת מידע כתוב

http://www.clemusart.com/educatn/animals/gvulture.htm

אתר על נשרים

  http://www.oaklandzoo.org/atoz/azgrvult.html

אתר על נשרים

http://home.wanadoo.nl/r.goedegebuur/roofvog/valegiere.html

אתר על נשרים

http://www.hawk-conservancy.org/priors/griffon.htm

מומלץ מאוד: עולמם של הנשרים - כרטיס ביקור, חיי משפחה,
נשרים בישראל, נשרים בכרמל 

http://www.geocities.com/Area51/Crater/4077/falconpage1.htm

נשר וגוזלו בקן בשמורת “גמלא“. צילום: יוסי אשבול

4 פרק
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פרק

נשרים מתקבצים סביב לפגר בתחנת ההאכלה בשדה בוקר, תוך עימות עם זאבים שבאו לסעוד יחד עימם. צילום: יורם שפירר
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אÆ הציפורים בקוראן
רקע כללי

משחר ימיו שימש הקוראן מקור ראשון בעיצוב תפישות האסלאם וחוקותיו, כמשתקף 

בספרות הענפה שצמחה סביבו בתחום פרשנות הקוראן, הביוגרפיה של הנביא, ההלכה 

הקדומה, ההיסטוריוגרפיה המוסלמית ועוד.

כמקור ראשון מסמל הקוראן את ראשית דת האסלאם ואת המעבר של קהילה שבטית 

לתרבות של אומה, המתאחדת סביב ספר קודש מונותיאיסטי הכתוב בלשון ערבית, על פי 

ָתאב(. המודל של היהודים והנוצרים הנקראים בקוראן “בעלי הספר" )ַאְהל אלכִּ

נביאים  ודינים, סיפורי  ספר הקודש המוסלמי אוצֵר בתוכו עיקרי אמונה, מצוות, חוקים 

ועמים קדומים, משלים וערכי מוסר ואתיקה, הפרושים על פני מאה וארבעה עשר פרקים 

)בערבית: ֻסוַר, וביחיד, סּורה(. תוכנו של הקוראן טבוע בחותם אלוהי מעצם דרך ביטויו 

ולעיתים  )“אנחנו"(,  מדברים  ראשון  בגוף  האל  כדברי  ככולו  רובו  מנוסח  הספר  וניסוחו. 

רחוקות יותר גם בגוף ראשון מדבר )“אני"(.

במרכז הספר עומדת הבשורה המונותיאיסטית, המהווה אבן יסוד של הקוראן. מערכת 

האמונות, החוקים, והמצוות בקוראן מצטרפת לטיעון כולל אחד שעיקרו חובת האמונה באל 

אחד ויחיד. בהטמעת האמונה באל אחד ויחיד ממלא נדבך בולט הרובד הסיפורי בקוראן, 

הידועות מן המקרא,  רובם דמויות   - לנביא מחמד  נביאים שקדמו  המבוסס על סיפורי 

מקצתם מן הברית החדשה, ויש ומדובר בנביאים שאינם ידועים אלא מן הקוראן.

דמויות אלה כולם הפכו בחזקת נביאים אסלאמיים.

התגלות  מייצגים  והקוראן  החדשה  הברית  שהמקרא,  היא  הקוראנית  היסוד  תפישת 

אלוהית אחת. כנגזרת של תפישה זו, אימץ הקוראן דמויות, סיפורים ורעיונות מן המקורות 

היהודיים והנוצריים תוך התאמתם לרקע התרבותי-ערבי של כתב הקודש המוסלמי.

א
תפקידן של הציפורים בקוראן אינו חורג מייעודו של הספר. כמקור ספרותי דתי המסמל 
את הרעיון המונותיאיסטי, מתמקד הקוראן בשליטתו של האל )אללה( בציפורים כעדות 

ליכולתו, לגדולתו ולחוכמתו.
למעט מקרים בודדים שבהם נזכרים סוגים ספציפיים של ציפורים, הקוראן נוקט בדרך 
כלל יחס קולקטיבי כלפי הציפורים. יחסו הקולקטיבי אליהן משתקף טרמינולוגית בשם 
הקיבוצי “ַטיְר" )ופעם אחת: ַטאִא’ר(, המציין ציפורים או בשמן הנרדף עופות שמים )בלשון 

החוץ-קוראנית קיימות צורות הריבוי “טיור" ו"אטיאר"(.

מקומן של הציפורים בקוראן אינו רב באופן יחסי. הן נזכרות בכמה וכמה פסוקים )מעט 
שליטתו  לתיאור  בעיקר  המוקדשים  בחלקם(,  ונשנים  החוזרים  פסוקים  עשרים  מעל 
המוחלטת והמוחשית של האל בציפורים. תיאור אופייני ליחס בין האל והציפורים מצוי 
בפסוק הבא: “האם לא יראו את העוף הכפוף לרצונו במרום השמים? רק אלוהים מחזיקו 
שם. בזאת צפונים אותות לאנשים אשר יאמינו." )סורה 16, “הדבורה": 79(. 2 דימוי האל 
כמחזיק בידו בציפורים באופן מוחשי, מובע בפסוק נוסף כדרכו הסגנונית של הקוראן, 
המתאפיינת בחזרה על פסוקים בניסוח זהה או דומה: “האם אינם רואים )בני האדם( את 
)סורה 67,  יחזיקם."  )האל( הרחמן  ואוספים את כנפיהם? רק  העופות במרום פורשים 

“המלכות": 19(.
ומופיעים  אנושיות,  תכונות  עופות השמים  לובשים  גדולת האל  ברוח  בפסוקים אחרים 
והארץ מספרים  והמלאכים: “שוכני השמים  וכמתפללים כבני האדם  כמספרים בשבחו 
בשבחו, וגם העופות פרושי הכנף. יודע הוא את תפילת כולם ואת תשבחתם, ואלוהים יודע 
את אשר יעשו." )סורה 24, “האור": 41(. האנשתם של עופות השמים נקשרת עם דמותו 
הקוראנית של דוד המקראי. בכמה פסוקים מתוארת שליטתו האלוהית של דוד בהרים 
לרצונו  ההרים  את  “הכפפנו  לאל:  והלל  תודה  בשירי  עימו  הפוצחים  השמים,  ובעופות 
של דוד, ואת העופות, והם שרו את שבחי אלוהים. כך עשינו." )סורה 21, “הנביאים: 79(; 
“השפענו ברכה על דוד. הוי ההרים, שירו עימו )את שבחי אלוהים( וגם אתם העופות." 

)סורה 34 , “שבא": 10; ר’ גם סורה 38, צ.: 19(.

יוצא דופן בין הפסוקים המייחסים תכונות אנוש לציפורים הוא הפסוק הבא, המתייחס אל 
הציפורים - ושאר היצורים עלי אדמות - כאומות שאינן נבדלות מאומה המורכבת

מבני אנוש: “כל היצורים עלי אדמות ועופות הכנף אינם אלא אומות כמותכם )=אשר גם 
אותן אלוהים ברא והן תלויות בו(." )סורה 6, “המקנה": 38(.

ציפורים נזכרות פעמים רבות במקורות הדתיים והתרבותיים שלנו. ההקשרים 
במקרים   ªהאדם והתנהגות  למראות  דימויים  מקשטות  הן  לעיתים  שונים: 
הדיון,  במרכז  מופיעות  ולפעמים   ªומופת דוגמא  השראה,  מהוות  הן  אחרים 
למשל בנוגע לדיני כשרות, או דיני התנהלות סביבתית ©מצוות שילוח קן®. כמעט 
מכל המקרים ניתן ללמוד על האוריינות הסביבתית של אבות אבותינו, ולהמשיך 
ממשקים  מניהול  בהם  יש  השמיטה  דיני  ©שהרי  ומופת  דוגמא   מהם  ולקחת 
את  ומזמין  המקורות  מן  צפרית  טעימה  מביא  זה  פרק  מקיימים®.  סביבתיים 
המעיין בו לתהות, לבדוק ולהשוות את מצב המגוון הביולוגי אז והיום, מצב בתי 

הגידול, ואולי אפילו את הדרך שעשינו ביחסנו לסביבה מאז ועד ימינו אנו.

ציפורים במקורות עליזה שקיצרכתבה:5
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בית  בברית  עופות  מיני 
הבתרים

במקום  נקשרים  השמים  עופות 
אחר בקוראן עם יכולתו של האל 

להחיות מתים, על רקע סיפור ברית 

בין הבתרים המקראי. בטקס ברית 

הקוראנית  בגרסתו  הבתרים  בין 

ארבעה  לקחת  אברהם  מצטווה 

הקוראן  שמים.  עופות  של  מינים 

העופות  של  בשמם  נוקב  אינו 

הברית  של  בפרטיה  מרחיב  ואינו 

המקראית. בלבושה הקוראני

משמשים העופות כהוכחה לתחיית 

ונשנה  החוזר  רעיון   - המתים 

בהקשרים שונים בקוראן, המקדיש 

של  האמיתות  להוכחת  רב  מקום 

תחיית המתים.

הציווי  מובא  הנוכחי  בהקשר 

האלוהי לאברהם, לאחר שביקש להיווכח כיצד האל מחייה מתים: “ריבוני, הראה לי כיצד 

תחייה את המתים." )סורה 2, “הפרה": 260(. בתשובה לבקשתו, האל מצווה את אברהם: 

“קח ארבעה מיני עופות והטה אותם אליך והנח כל בתר מבתריהם על הר. אחר קרא 

אליהם ויבואו רצים אליך, ודע כי אלוהים אדיר וחכם". )שם: פסוק 260(.

תרנגול,  כטווס,  העופות  מיני  ארבעת  את  פירשו  הבתר-קוראניים  המוסלמים  המקורות 

עורב ויונה. )ר’ בראשית, פרק טו, 7-10 שם נזכרים תור וגוזל, עגלה, עז ואיל: וַיֹּאֶמר ֵאלָיו 

ָי ה'  ֲא-ֹדנ וַיֹּאַמר  ּה.  לְִרֶׁשָתּ ַהּזאֹת  ָהָאֶרץ  לְָך ֶאת  לֶָתת  ְׁשִדים  כַּ ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמאּור  ִי ה'  ֲאנ
ׁש וְתֹר  ֶׁשת וְַאיִל ְמֻׁשלָּ ֶׁשת וְֵעז ְמֶׁשלֶּ ְלָה ְמֻׁשלֶּ ה. וַיֹּאֶמר ֵאלָיו ְקָחה לִי ֶעג ָּ י ִאיָרֶשנ ה ֵאַדע כִּ ָמּ בַּ
ּפֹר ֹלא  ְתרֹו לְִקַראת ֵרֵעהּו וְֶאת ַהִצּ ן ִאיׁש בִּ וְֶך וַיִֵּתּ ָתּ ר אָתֹם בַּ ה וַיְבֵַתּ ל ֵאלֶּ ָל. וַיִַּּקח לֹו ֶאת כָּ וְגֹוז

ִָרים וַיֵַּּׁשב אָתֹם ַאבְָרם(.  ג בָָתר. וַיֵֶּרד ָהַעיִט ַעל ַהְפּ

בריאת עוף שמים
במסגרת תיאורי יכולת הבריאה של האל, מזכיר הקוראן נס אלוהי בדמות בריאת ציפור 
ידי  על  אומצה  ניסים  כמחולל  החדשה  בברית  דמותו  אשר  ישוע,  ידי  על  ורוח  מחומר 
הקוראן. יכולתו הניסית של ישוע לברוא ציפור מובאת בקוראן כעדות לניסים שמחולל האל 
וכך נאמר בשני פסוקים המרמזים לאגדות  באמצעות שליחיו-נביאיו, הפועלים ברשותו. 

נוצריות שאינן נכללות בברית החדשה: “דברי ישוע, השליח, לבני ישראל: הבאתי לכם אות 
מאת ריבונכם. אברא לכם מטין דמות עוף ואפח בו רוח והוא יהיה לעוף." )סורה 3, “בית 
עמרם": 49(. הפסוק מופיע במקום אחר כדיבור אלוהי ישיר לישוע תוך הדגשת מעורבותו 
והיה לעוף  רוח  בו  ונפחת  “וכאשר בראת ברשותי דמות עוף מטין,  של האל בבריאה: 

ברשותי." )סורה 5, “השולחן הערוך": 110(.
עוף השמים כמאכל תאווה בגן העדן

גן עדן. הקוראן מתאר בהרחבה את  מקומם של עופות השמים אינו נפקד גם מתיאורי 
המנעמים המזומנים למאמינים הצדיקים בעולם הבא ומזכיר את מלבושיהם, תכשיטיהם, 
המובטחים  העדן  גן  מנעמי  בין  ומשקאותיהם.  מזונם  להם,  הממתינות  הבתולות  הנשים 
למאמינים נמנה גם בשר עופות השמים, אשר יימצא בשפע בגן עדן: “ובשר עופות כאוות 

נפשם )יאכלו(." )סורה 56, “המאורע": 21(.

תכונת הטרף של עופות שמים
מנגד, מצביע הקוראן על תכונת הטרף של הציפורים כלפי האדם בזיקה לחובתם להאמין 
כפותר  לדמותו  בהקשר  בקוראן  יוסף  בסיפור  נזכרת  טורפת  ציפור  ויחיד.  אחד  באל 
חלומות. על יסוד הסיפור המקראי )ר’ בראשית מ, 1 ואילך( מסופר בקוראן, כי שני עבדים 
מצריים )שני סריסי פרעה - ר’ שם, בראשית מ, פסוק 1( פנו ליוסף בבקשה שיפרש 
את חלומם, ואחד מהם ביקש לדעת את פשר החלום הבא: “ראיתי )בחלומי( והנה אני 
נושא על ראשי לחם והעופות אוכלים ממנו. פרש לנו את הדבר". )סורה 12, “יוסף": 36(. 
בטרם פירש את חלומם הקדים יוסף ואמר לעבדים המצריים: “הוא )אלוהים( ציווה כי 
לא תעבדו אלא אותו." )שם: פסוק 40(. אחר-כך אמר לבעל החלום כי נגזר דינו להיצלב 
י  “והעוף ינקר את ראשו." )שם: פסוק 41; ור’ בראשית פרק מ, 16-19: וַיְַּרא ַׂשר-ָהאִֹפים, כִּ
ל ָהֶעלְיֹון,  י חִֹרי ַעל-ראִֹׁשי. ּובַַסּ ה ְׁשֹלָׁשה ַסלֵּ ֵּ ֲחלֹוִמי, וְִהנ ִי בַּ ָתר; וַּיאֶֹמר, ֶאל-יֹוֵסף, ַאף-ֲאנ טֹוב ָפּ
ֵל אָתֹם ִמן-ַהַסּל--ֵמַעל ראִֹׁשי. וַיַַּען יֹוֵסף וַּיאֶֹמר,  ְרעהֹ - ַמֲעֵׁשה אֶֹפה; וְָהעֹוף, אֹכ ִמּכֹל ַמֲאכַל ַפּ
א ַפְרעהֹ ֶאת-ראְֹׁשָך  ים--ְׁשֹלֶׁשת יִָמים, ֵהם. בְּעֹוד ְׁשֹלֶׁשת יִָמים, יִָּׁשּ לִּ ְתרנֹֹו: ְׁשֹלֶׁשת, ַהַסּ ֶה ִפּ ז

ָׁשְרָך, ֵמָעלֶיָך(. ֵמָעלֶיָך, וְָתלָה אֹוְתָך, ַעל-ֵעץ; וְָאכַל ָהעֹוף ֶאת-בְּ
תכונת הטרף של הציפורים נזכרת גם כדימוי לגורלם של המשתפים לאל אלים אחרים. 
במסגרת המאבק הקוראני נגד האלילּות, הקוראן מדמה את המאמינים באלים רבים כמי 
שצנחו משמים ונחטפו על ידי עופות: “כל המצרף שותפים לאלוהים, כאילו צנח משמים 

וחטפוהו עופות או נשאתהו הרוח אל עברי פי פחת." )סורה 22, “העלייה לרגל": 31(.

להקות ציפורים
תפקיד יוצא דופן ממלאים עופות השמים בהופיעם כהודפים צבא פולש באחת הסורות 
הקצרות בקוראן, המוקדשת לתיאור יכולתו של האל להביס באמצעותם אויבים. סורה זו, 

ָפו ְלֵתיָמן“  ְפֹרׂש ְּכנָ ”ֲהִמִּבינְָת� יֲַאֶברנֵץ יִ
(איוב ל"ט, כ"ו)
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זה, ואכסה אף אני את נבלת אחי." )סורה 5, “השולחן הערוך": 31(. לתפקידו של העורב 
בסיפור הקוראני אין כל אחיזה בסיפור המקראי )ר’ בראשית פרק ד, 3-12(. נראה להניח, 
כי הופעתו בקוראן מרמזת לתכונתו כאוכל נבלות על דרך ההיפוך, כלומר, בתהליך עיבודו 
העיקרי  מאכלו  כי  זואולוגית,  ידיעה  מתוך  העורב  שורבב  הסיפור המקראי  הקוראני של 
של העורב הוא בשר נבלות, אך היותו אוכל נבלות אינו עולה בקנה אחד עם השליחות 

האלוהית שהוטלה עליו.

השלו
השלו נזכר בזיקה למקרא כמזון שהורד משמים אל בני ישראל )ר’ שמות פרק טז(. בדיבור 
אלוהי ישיר אליהם אומר האל בקוראן: “הצלנו עליכם בענן והורדנו אליכם ממרומים את 
המן והשלו - איכלו מן הדברים הטובים אשר שלחנו לפרנסתכם." )סורה 2, “הפרה": 57; 
ר’ גם סורה 7, “ממרום החומה": 160 - ניסוח זהה בדיבור עקיף(; הפסוק חוזר במקום 
 ,20 )סורה  והשלו."  המן  לכם ממרומים את  “והורדנו  ישראל:  לבני  ישירה  כפנייה  נוסף 

“ט.ה.": 80(.

הדוכיפת
ציפור הדוכיפת, הנושאת שם אונומטופאי בערבית על-פי צליל הציוץ שלה הנשמע כ"ֻהְדֻהד" 
)או “הופהופ", ומכאן שמה האונומטופאי Upupa בלועזית( זוכה להתייחסות רחבה ויוצאת 
דופן בקוראן )ר’ סורה 27 , “הנמלים": 20-44(. היא מופיעה כמלקטת מידע למען שלמה 

המלך על ממלכת שבא, וכמוסרת מסר בדמות מכתב למלכת שבא.
במהלך מעופה לממלכת שבא הקדומה, כך מסופר בקוראן, ליקטה הדוכיפת מידע על 
מלכת שבא ובני עמה עובדי האלילים )“משתחווים לשמש"( והביאתהו לשלמה. “למדתי 
לדעת דבר שאינך יודע, והבאתי לך חדשה מהימנה מארץ שבא", אומרת הדוכיפת לשלמה, 
“מצאתי אישה מולכת עליהם, אשר הונחל לה כל טוב, וכיסא מלכות לה כביר. מצאתי 
)שם: פסוקים 22-24(. למשנה  ולא לאלוהים."  בני עמה משתחווים לשמש  ואת  אותה 
חיזוק הדברים אף מיוחס לדוכיפת בהמשך המשפט המונותיאיסטי הנפוץ בקוראן כולו: 

“אלוהים, אין אלוה מבלעדיו, ריבון הכס הכביר." )שם: פסוק 26(.

כנביא אסלאמי המופקד על השלטת האמונה באל אחד ויחיד, שלח שלמה את הדוכיפת 
למלכת שבא למסור לה מכתב מטעמו: “עופי עם מכתבי זה והטילי אותו אליהם, ואחר 

רחקי מהם וראי מה ישיבו." )שם: פסוק 28(.

ולאמץ את  לזנוח את הדת האלילית  סופו של הסיפור הוא החלטתה של מלכת שבא 
הדת המונותיאיסטית: “אמרה, ריבוני, גרמתי עוול לעצמי, ועתה מתמסרת אני עם שלמה 

שנודעה בשם “הפיל" )סורה 105(, מצטיירת כגולת הכותרת של שליטת האל בציפורים 
בשל הממד הפלאי השזור בה: “הלא ראית מה עולל ריבונך לבעלי הפיל: הן שם את 

מזימתם לאַל, ולהקות ציפורים שלח מעל, לרוגמם באבני גוויל, ועשה אותם כמוץ נאכל".
המסורת הבתר-קוראנית, שהרחיבה את משמעותו של הטכסט הקוראני המרומז, מציינת 
כי הסורה מתייחסת להכנעת הצבא החבשי )“בעלי הפיל"( בתקופה הקדם-אסלאמית בידי 
להקות ציפורים. לפי המסורת, במסגרת נסיונותיה של ממלכת חבש הקדומה לתקוף את 
חצי האי ערב, הטיל הצבא החבשי בפיקודו של המצביא החבשי אברהה מצור על העיר 
מכה, ערש הולדתו של נביא האסלאם לעתיד לבוא, והעיר בה שוכנת הכעבה הקדושה. 
הצבא החבשי, שהסתייע בפילים )בעלי חיים בלתי-מוכרים בחצי האי ערב(, נהדף על ידי 
יל(פלאיות, אשר השליכו משמים על הצרים  אבִַּ בַּ האל באמצעות להקות של ציפורים )ְטַיר ַאּ
אבני גוויל )אבנים עשויות חימר שרוף( והביסו את הצבא החבשי. המקורות כורכים את 
תבוסתם של הצרים על מכה והכעבה עם הולדתו של הנביא מחמד, שנולד זמן קצר לאחר 

המצור על העיר, בשנת 570 לספה"נ.
מיתוס להקות הציפורים הפך סמל לתבוסתו של אויב הניצב בפתח הכעבה, ונצרב בתודעת 
המוסלמים לדורותיהם. על-שם הציפורים המיתולוגיות הנזכרות ב"סורת הפיל" מכנים כיום 

בשם  שברשותם  והטילים  הרקטות  את  באזורנו  חמושים  אסלאמיים  וארגונים  מיליציות 

המושג  יל"(.  אבִּ “אַבַּ מסוג  רקטות  או  טילים  קרי:   - יל  אבִּ אַבַּ ַצוַאִִריח’  )בערבית:  יל"  “ַאבַּאבִּ

הקוראני, שנתפס כנשק אווירי, מציין לעיתים גם מטוסי ביון זעירים, בדומה למושג “הְֻדהֻד" )ר’ 

על הדוכיפת להלן( המושג “אבני גוויל" משמש אף הוא ככינוי לנשק אווירי, ועל שמו נקרא 

טיל דו-שלבי חדיש מתוצרת איראן בשם “סִגִ’יל".

ב
ביחס  קונקרטי  אופי  לובש  השמים,  לעופות  הקוראן  של  כלל  בדרך  הקולקטיבי  יחסו 

)ֻהְדֻהד(, הנזכרים במסגרת  ודוכיפת  )סלוא(  )עֻ’ראב(, שלו  לשלושה סוגי ציפורים: עורב 

הרובד הסיפורי-מקראי שבקוראן. העורב ממלא תפקיד בשליחות האל בסיפור קין והבל; 

השלו נזכר בסיפור קורותיהם של בני ישראל במדבר; והדוכיפת מופיעה כדמות מרכזית 

בסיפור שלמה ומלכת שבא.

העורב

בגרסתו הקוראנית של מעשה קין והבל מופיע עורב כחופר באדמה כדי לכסות את הבל. 

לאחר שקין הרג את הבל אחיו, כך נאמר בקוראן, נשלח העורב בשליחות האל לחפור 

באדמה ולטמון את גופתו של הבל: “אחר שלח אלוהים עורב לחפור באדמה, למען יראה 

לו כיצד יכסה את נבלת אחיו. אז אמר )קין(, אוי לי, וכי לא אוכל לעשות כמעשה עורב 

פרק5
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לאלוהים ריבון העולמים." )שם: פסוק 44(. 
הסיפור מבוסס על המקרא )מלכים א’ פרק י, 1-13, ר’ גם דברי הימים ב’ פרק ט, 1-12( 
יהודיים. בזיקה למסופר במקרא מיוחסת לשלמה בקוראן חוכמת משפט  ועל מדרשים 

ודעת, שירש מאביו דוד. הוא אף ניחן ביכולת להבין את שפת הציפורים ולדבר עמן ועם 

האלוהית  היכולת  באמצעות   .)16 “הנמלים":   ,27 סורה  )ר’  והיצורים  החיים  בעלי  שאר 

לתקשר עמם מילולית השליט שלמה את רצונו עליהם.

הקוראני  לסיפור  נוספו  בכלל,  הערבית  ובתרבות  הבתר-קוראנית,  המוסלמית  במסורת 

לְִקיס.  מוטיבים וסיפורי-משנה על מפגש שלמה המלך עם מלכת שבא, אשר זוהתה בשם בִּ

סלימאן(.  )הְֻדהֻד  שלמה"  של  “הדוכיפת  בשם  הבתר-קוראניים  במקורות  נודעה  הדוכיפת 

המקורות הוסיפו והרחיבו בתיאור תכונותיה של הדוכיפת הקוראנית, ובתוכן תכונתה לאתר 

מקור מים בתחתית האדמה, שנקשרה עם דמותו של שלמה כנביא אסלאמי. מסופר, כי 

שלמה נעזר בה במציאת מים בעת מסע העלייה לרגל שערך לכעבה שבמכה.

סיפורי מיתוס נרקמו גם על התנהגותה ותכונותיה החיוביות של ציפור הדוכיפת בכלל. 

מסופר, למשל, כי היא אינה מחפשת בן זוג לאחר מות בן זוגה, וכי היא מאכילה את שני 

הוריה בזקנתם. הצבע על גבה נקשר עם היחס כלפי אמה. הדוכיפת עטפה את גופת 

אמה, כך מסופר, ונשאה אותה על גבה עד שמצאה מקום להניחה, ועל כן הצבע שעל 

גבה חום.

בהלכה הקדומה, המתבססת על המסורת הנבואית, הדוכיפת מופיעה כציפור מוגנת. הנביא 

מחמד מצוטט כאומר, כי חל איסור להרוג את הדוכיפת. מכאן נקבע, שבשרה אסור באכילה, 

אף כי בין אסכולות ההלכה יש המתירות את אכילתה. )השווה: ויקרא פרק י’’א, 19 שם 

נזכרת הדוכיפת בין העופות הטמאים(.

בתרבות הערבית תופסת הדוכיפת מקום נכבד עד ימינו, לאו דווקא בשל המראה האקזוטי 

שבו ניחנה וגוני צבעיה הססגוניים )הדוכיפת 

של  הלאומית  כ’’’ציפור  כידוע,  נבחרה, 

סביבה  והצמיחה   ,2008 בשנת  ישראל 

העולם(.  תרבויות  בכל  מיתוס  סיפורי 

בעקבות הקוראן, נחקקה בתרבות הערבית 

וכמוסרת  בעיקר תכונתה כמלקטת מידע 

למשל,  הופיעה,  זה  רקע  על  שדרים. 

הדוכיפת בסמל של המודיעין הכללי הירדני 

עד שנת 1993 )הסמל הוחלף בסמל של 
עיט פורש כנפיים(. על שמה נקראים גם 
כיום כלי טיס מסוימים ומטוסי ביון זעירים 

בשם “הְֻדהֻד".

דוכיפת מביאה עקרב לגוזליה בקיבוץ משאבי שדה. צילום: דובי קלעי

ג
בסיסי  זואולוגי  מידע  מספק  הקוראן  הציפורים,  של  והתנהגותן  אופיין  לבחינת  כמקור 

הציפורים  על  הזואולוגי  המידע  אגדיים-פולקלוריסטיים.  ביסודות  המשולב  עליהן  ביותר 

ואוספים את  )“העופות במרום פורשים  בקוראן מסתכם, למעשה, בתיאור דרך מעופן 

עופות.."(  “וחטפוהו  ראשו";  את  ינקר  )“והעוף  שלהן  הטרף  תכונת  באזכור  כנפיהם"(, 

וברמיזה למאכלו של העורב שהוא בשר נבלות )“אחר שלח אלוהים עורב לחפור באדמה, 

למען יראה לו כיצד יכסה את נבלת אחיו"(.

תחת זאת מספק הקוראן, כמקור דתי, מידע זואולוגי-לכאורה על תכונותיהן האנושיות 

של הציפורים ובעיקר על יכולת דיבורן. תכונותיהן האנושיות נועדו לשרת את התפישה 

המונותיאיסטית בדבר קיומו של אל אחד ויחיד כול-יכול )“שוכני השמים והארץ מספרים 

ועופות הכנף אינם אלא  “כל היצורים עלי אדמות  וגם העופות פרושי הכנף";  בשבחו, 

אומות כמותכם"; “ולהקות ציפורים שלח מעל, לרוגמם באבני גוויל"(. דימוי האל כמחזיק 

באופן פיזי בציפורים, נכלל אף הוא בהאנשתן ומשמש כאמצעי להמחשת שליטתו של 

האל בטבע במסגרת התפישה המונותיאיסטית )“האם לא יראו את העוף הכפוף לרצונו 

של  דמותה  מכול  בולטת  אלה  כל  בתוך  שם."(.  מחזיקו  אלוהים  רק  השמים?  במרום 

לבין שלמה, במסגרתו מיוחסת לה האמונה  בינה  דו-השיח המילולי  הדוכיפת על רקע 

באל אחד ויחיד )“אלוהים, אין אלוה מבלעדיו, ריבון הכס הכביר"(, מצוות היסוד הראשונה 

באסלאם.

נטייתו של הקוראן להכביר בדימויים אגדיים ועממיים בתיאור התנהגותן של הציפורים 

תוך התייחסות במושגים זואולוגיים-לכאורה אליהן, משקפת את מהותו של כתב הקדש 

המוסלמי ואת ייעודו. נטייה זו חלה על כלל בעלי החיים בקוראן, ועומדת בניגוד לשירה 

עופות  על  זואולוגי  מידע  מצוי  אלה  במקורות  הקלאסית.  ולספרות  הקלאסית  הערבית 

השמים ושאר בעלי החיים.
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בÆ הציפורים בתנ"ך
בעלי הכנף, ובמיוחד הציפורים שבהם, נזכרים במקרא בשני הקשרים. ההקשר האחד נוגע 

למקומן של הציפורים בחיי האדם, ואילו ההקשר השני הוא זה שבו מופיעות הציפורים 

כקבוצה או כפרטים לצורך הדימוי.

המתבונן  מתפעל  ובשני  האדם,  של  לתועלתו  משמשות  הציפורים  הראשון  בהקשר 

בציפורים ולומד מהן בדרך מטפורית על עולמו שלו.

ציפורים בחיי האדם
הציפורים ממלאות תפקיד משמעותי בכלכלתו של האדם, במזונו, וכך הן מופיעות מסווגות 

ל'עוף הטמא' לעומת 'הטהור' )ויקרא יא 25-13( או 'הצפור הטהרה' )דברים יד 19-11(. 

מעניין כי בשתי הרשימות המפרטות את המותר והאסור למאכל מושם דגש דווקא על 

העופות האסורים - הם הנמנים בשמותיהם ברשימות ארוכות, כגון בדברים יד 20-11:

ִיָּה. ְנ ֶרס וְָהָעז ֶׁשר וְַהֶפּ ֶּ ְלּו ֵמֶהם,ַהנ ֶה ֲאֶׁשר ֹלא-תאֹכ ֵלּו. 12 וְז ל-ִצּפֹור ְטהָֹרה ּתאֹכ 11 כָּ
ל-עֵֹרב לְִמינֹו. ָּה. 14 וְֵאת כָּ 13 וְָהָרָאה וְֶאת-ָהַאיָּה וְַהַּדיָּה לְִמינ

וְֶאת- ֶאת-ַהּכֹוס   16 ֵהּו.  לְִמינ ץ  ֵּ וְֶאת-ַהנ ַחף,  וְֶאת-ַהָׁשּ ְחָמס  וְֶאת-ַהַתּ ַהיֲַּענָה  בַּת  וְֵאת   15
ָּה,  לְִמינ ָָפה  וְָהֲאנ וְַהֲחִסיָדה   18 וְֶאת-ַהָּׁשלְָך.  וְֶאת-ָהָרָחָמה  וְַהָּקָאת   17 ְָׁשֶמת.  נ וְַהִתּ ְׁשּוף  ַהיַּנ
ָטהֹור  ל-עֹוף  כָּ  20 יֵָאכֵלּו.  ֹלא  לָכֶם,  הּוא  ָטֵמא  ָהעֹוף  ֶׁשֶרץ  וְכֹל   19 ף.  וְָהֲעַטלֵּ וְַהּדּוכִיַפת 

ֵלּו. ּתאֹכ

הציפורים המותרות למאכל, 'הטהורות', 

אף שהן פותחות וסוגרות את הרשימה 

)פס' 11, 20(, אינן מצויינות בשמותיהן. 

הטהורים  כעופות  מזהים  אנו  למעשה, 

לקורבן:  כמותרים  הנזכרים  אותם  את 

 ;7 ה   ;14 א  )ויקרא  היונה  ובני  התור 

כמו גם בר' טו 9: ותר וגוזל( וכן הדרור 

)תהלים פד 4(, או הציפורים המותרות 

למאכל: השלו )שמות טז 13; במדבר יא 

32-31(, וכן 'ברברים אבוסים' שנזכרים 

על  שעלו  המשובחים  המאכלים  בין 

שולחנו של המלך שלמה )מלכים א' ה 

3; וראו 'צפרים' על שולחנו של הפחה 

מניסוח  האם   .)18 ה  נחמיה  נחמיה, 
הכלל על דרך השלילה )בויקרא יא 13 

ואילך( ועל דרך החיוב )בדברים יד 11( יש להניח שציפורים שלא נמנו ברשימת העופות 
זו, ובניגוד לכללים  הטמאים היו מותרות למאכל? המקרא איננו משיב תשובה לשאלה 
הנוהגים לגבי הבהמה )ויקרא יא 3( או לגבי הדגה )שם, פס' 10-9(, לא מופיעים בספרות 

התורה כללים מנחים להבדיל בין העופות הטהורים לטמאים.

ציפורים טהורות משמשות גם בשני סוגים של טקסים. תחילה בטקס כריתת ברית, ברית 
בין הבתרים בין ה' לאברם )בראשית טו 9(, ודרך קבע בטקסי טוהרה מן הצרעת של החולה 

המנוגע )ויקרא יד 7-1( ובטקס החיטוי של הבית שנוגע בצרעת )שם, פס' 53-49(.

מלכודות.  הטמנת  על  המבוסס  ציד  והוא  במקרא,  אחדות  פעמים  נזכר  ציפורים  ציד 

ח ָהָאֶרץ ּומֹוֵקׁש ֵאין  ל ִצּפֹור ַעל-ַפּ תמונה הלכידה מוצגת באופן מורכב בעמוס ג 5: ֲהִתפֹּ

ְּכֹוד. הצפור 'נופלת על' הפח )להבדיל מן הנפילה  ָכֹוד ֹלא יִל ח ִמן-ָהֲאָדָמה וְל לָּה, ֲהיֲַעלֶה-ַפּ
ב-רשת(, כלומר כדרכם של דורסים היא 'עטה על', צוללת ארצה משום שב'פח' לכוד 

'מוקש' הוא הפתיון )בדומה להוראת 'מוקש' בשמואל א יח 21; וכך גם 'פח יקוש' בהושע 

נרדפים  כן, רק שמות  והמוקש' אינם, אם  'הפח   .)7 יוקשים' בתהלים קכד  'פח   ;8 ט 

הוא הפתיון  וה'מוקש'  הוא הרשת הלוכדת  ה'פח'  נלכדת הצפור, אלא  למלכודת שבה 

המושך את הצפור למלכודת )הצעה אחרת היא לראות ב'מוקש' את המנגנון המפעיל את 

ה'פח' ומטיח את הצפור לאדמה(. בין כך ובין כך, נדמה שבשאלותיו הרטוריות של עמוס 

נפילתה הפתאומית של הצפור על הארץ שראשיתה היתה ברצון לצוד, הופך אותה להיות 

מושא הציד, היא הנלכדת במפתיע בידי אדם.

רק חוק אחד מחוקי התורה מיוחד ליחסו של האדם אל עולמן הרגשי של הציפורים. 'חוק 

שילוח הקן' יוצר השאלה מעולם הרגשות האנושיים למערכת היחסים שבין האם הדוגרת 

לאפרוחיה, דברים כב 7-6:

וְָהֵאם ֹרבֶֶצת  ֶאְפֹרִחים אֹו בֵיִצים  כָל-ֵעץ אֹו ַעל-ָהָאֶרץ  בְּ ֶּדֶרְך  בַּ ֶיָך  לְָפנ יִָּקֵרא ַקן-ִצּפֹור  י  כִּ  6
ִים. נ יִצים, ֹלא-ִתַּקח ָהֵאם ַעל-ַהבָּ ַעל-ָהֶאְפֹרִחים אֹו ַעל-ַהבֵּ

ַּקח-לְָך, לְַמַען יִיַטב לְָך וְַהֲאַרכְָתּ יִָמים. ִים ִתּ נ ח ֶאת-ָהֵאם וְֶאת-ַהבָּ ַׁשלַּ ַח ְתּ 7 ַׁשלֵּ

ופונה אל מידת הרחמים שבו. אסור לעובר  החוק מגביל את תאוות הציד של האדם, 

כולה.  ואת הבנים, כלומר להביא קץ על ה'משפחה' הגרעינית  הדרך לקחת את האם 

הצו לשלח את האם המתיר ללכוד את האפרוחים מוסבר בשתי דרכים. על פי האחת 

יש בשילוחה צמצום האכזריות, כך נמנע ממנה הסבל שבראיית בניה האפרוחים נלקחים  שחף. צילום: אסף מירוז

ד"ר דלית רום-שילוניכתבה: 
פרק5
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ממנה )אבן עזרא, רמב"ן(. אם כי מובן שהצפור תגלה בשובה אל הקן את דבר המעשה, 

וסבלה יתקיים. הסבר אחר הוא הצורך הממשי בשמירה על מיני הציפורים. שילוח האם 

בשלום תאפשר לה בהמשך חייה להטיל שוב ביצים ולטפח אפרוחים, ובכך לדאוג להמשך 

קיומו של המין בדורות הבאים )כך רמב"ן ואברבנאל(. ואם כך, יש בחוק זה ביטוי מובהק 

של 'שמירת טבע'.

עדות אחרת ל'שמירת טבע' מצויה ברשימת הסחורות יקרות הערך שבחצרו של שלמה, 

ִי  בֹוא ֳאנ ִים ָתּ ִי ִחיָרם, ַאַחת לְָׁשֹלׁש ָׁשנ יָּם ִעם ֳאנ לְֶך בַּ ִי ַתְרִׁשיׁש לֶַמּ י ֳאנ מלכים א י 23-22: כִּ

יִּים. ים וְֹקִפים וְֻתכִּ ְַהבִּ ֶֶסף ֶׁשנ ָָהב וָכ ַתְרִׁשיׁש נְֹשֵֹאת ז
לְֶך ְׁשֹלמהֹ ִמּכֹל ַמלְכֵי ָהָאֶרץ, לְעֶֹׁשר ּולְָחכְָמה. הבאת קופים ותוכיים מתחומי  ְַּדל ַהֶמּ 23 וַיִּג
כדרך  המלך.  של  העולמי  ולכבודו  לעושרו  ביטוי  היא  לחצר  להניח,  יש  כך  אפריקה, 

שהדבר נעשה בחצרות מלכים רבים ברחבי המזרח הקדום, ציפורים אלה )לצד הקופים 

הנזכרים( נשמרו חיות בארמון והפכו לחלק מאוסף בעלי החיים של המלך, רכיב ססגוני 

ב'גני החיות' הקדומים.

ציפורים בלשונות הדימוי
מפורטת  התבוננות  למצוא  אפשר  שבהן  הדימוי  לשונות  הם  בהרבה  ועשירים  מרובים 

באורחות החיים של הציפורים. תמונות מעולמן ומחייהן של העופות משמשות את היוצרים 

במקרא ללמוד וללמד על עולמו של האדם היחיד או העם, על אויביו, ופעמים רבות על 

האופן שבו האדם מתאר את אלהיו ואת יחסי האלהים עם עמו. אציין להלן היבטים אחדים 

מחייהן של הציפורים המשמשים בהשאלה ביצירה המקראית.

תעופה. חופש התנועה שמקנה התעופה, החופש החוצה גבולות עמים והמאפשר מעוף 
וליהודה,  של להקה על פני ארצות אחדות הוא שנמצא ברקע נבואת הנחמה לישראל 

ישעיה יא 16-13:

ֹלא-יָצֹר  וִיהּוָדה  ֶאת-יְהּוָדה  א  ֵּ ֹלא-יְַקנ ֶאְפַריִם  ֵרתּו,  ָּ יִכ יְהּוָדה  וְצְֹרֵרי  ֶאְפַריִם  ְַאת  ִקנ וְָסָרה   13
ֵי-ֶקֶדם, ֱאדֹום ּומֹוָאב ִמְׁשלֹוַח יָָדם  נ ה יְַחָדּו יָבזֹּּו ֶאת-בְּ ים יָָמּ לְִׁשִתּ ֵָתף ְפּ ֶאת-ֶאְפָריִם. 14 וְָעפּו בְכ
ְעיָם רּוחֹו,  ָהר בַּ ָּ ִיף יָדֹו ַעל-ַהנ ם. 15 וְֶהֱחִרים יְהוָה ֵאת לְׁשֹון יָם-ִמְצַריִם וְֵהנ ֵי ַעּמֹון ִמְׁשַמְעָתּ ּובְנ
ֵאר ֵמַאּׁשּור,  יִָׁשּ ֲאֶׁשר  ה לְִׁשָאר ַעּמֹו  ְמִסלָּ וְָהיְָתה   16 ָעלִים.  ְּ נ בַּ וְִהְדִריְך  ְָחלִים  נ הּו לְִׁשבְָעה  וְִהכָּ

יֹום ֲעֹלתֹו ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִם. ֲאֶׁשר ָהיְָתה לְיְִׂשָרֵאל בְּ כַּ

שיתוף הפעולה בין ישראל ליהודה מתואר כמעוף משותף, 'וְעָפּו' וכן 'יְַחָדּו יָבֹּזּו', מערבה 

לתחומי ארץ פלשתים כמו גם מזרחה לבני קדם ולעמי עבר הירדן המזרחי )אדום מואב 

ועמון(. אלהים ישלים את המהלך דרומה לים מצרים וצפונה להשבת הגולים מאשור, וכך 

נבואת הנחמה מקיפה את העולם הקדום כולו.

בנשר  נקשרים  התעופה  בעת  הנגמע  והמרחק  העוצמה  המהירות,  כולם,  העופות  מן 

ְֵפי  נ )Vulture(. כך מדמה ה' את הוצאת העם ממצרים והבאתו 'אליו' כנשיאת העם 'עַל-כַּ

ְָׁשִרים  ְֵפי נ נ א ֶאְתכֶם ַעל-כַּ ם ְרִאיֶתם ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי לְִמְצָריִם, וֶָאָׂשּ ְָׁשִרים', שמות יט 4: ַאֶתּ נ

וָָאבִא ֶאְתכֶם ֵאלָי.
המעוף המהיר של הנשר, שרגע הוא כאן ובמשנהו נעלם מן העין, מדומה לעושר שהאדם 

נקרא שלא להתייגע להשיגו, שהרי גם העושר עלול 'לעשות לו כנפים' ולהיעלם באחת, 

כך משלי כג 5-4:

י ָעׂשהֹ  כִּ ֶּנּו,  וְֵאינ ֶיָך ּבֹו  ֵעינ )כתיב: התעוף(  ֲהָתעִיף   5 ֲחָדל.  ְָתָך  ינ ִמבִּ לְַהעֲִׁשיר,  יגַע  ַאל-ִתּ  4
ָמיִם. נֶׁשר יָעּוף )כתיב: ועיף( ַהָׁשּ ַָפיִם כְּ יֲַעֶׂשה-ּלֹו כְנ

הכוח הטמון בכנפיו של הנשר הוא יסוד חשוב לנחמה למי שמוגדרים 'קוי ה'', ישעיה מ 

ָע, ֵאין  31: 28 ֲהלֹוא יַָדְעָתּ ִאם-ֹלא ָׁשַמְעָתּ ֱאֹלֵהי עֹולָם יְהוָה ּבֹוֵרא ְקצֹות ָהָאֶרץ ֹלא יִיַעף וְֹלא יִיג
ָעּו, ּובַחּוִרים  ְָעִרים וְיִג ה. 30 וְיֲִעפּו נ ִים ָעְצָמה יְַרבֶּ ַח, ּולְֵאין אֹונ ֵחֶקר לְִתבּונָתֹו. 29 נֵתֹן לַיֵָּעף כֹּ

ְכּו וְֹלא יִיָעפּו. ָעּו יֵל ָׁשִרים, יָרּוצּו וְֹלא יִיג ְּ נ ֵׁשלּו. 31 וְקֹויֵ יְהוָה יֲַחלִיפּו כַֹח יֲַעלּו ֵאבֶר כַּ ָּ ׁשֹול יִכ כָּ

בניגוד לנערים ולבחורים שנחלשו מכבר, 'קֹויֵ יְהוָה' יחדשו את כוחותיהם ויצמיחו מחדש 

ֶׁשר  ֶּ נ ְתַחֵּדׁש כַּ כנפים כנשרים. תמונה זו של התחדשות נקשרת בנשר גם בתהלים קג 5: ִתּ

ִי, ועליה מביא רד"ק את דברי ר' סעדיה גאון: 'כתב רבינו סעדיה ז"ל כי הנשר יעלה  נְעּוָריְכ
לעשר שנים גבוה מאד על פני רקיע השמים, ויקרב לחום האש, ויפיל עצמו בים מרוב 

חומו, וימרט, ויתחדש. אחר כך ויעלה אבר וישוב לימי עלומיו. וכן כל עשר שנים עד מאה, 

וימות'. חידוש הנעורים, חידוש הנוצות, המיוחס  ויפול בים  ובשנת המאה יעלה כמנהגו 

ובאגדות  יט, ה  עוף החול המוכרת בבראשית-רבה  גלגול של אגדת  כן  לנשר הוא אם 

העמים הסובבים.

ָׁשִרים ַקּלּו  ְּ המעוף המהיר מציין את גבורתם של שאול ויהונתן בקינתו של דויד עליהם: ִמנ

בֵרּו )שמואל ב' א 23(, אבל פעמים רבות יותר משמש דימוי זה עצמו לתאר  ָּ ֵמֲאָריֹות ג
פלישת אויב על ישראל. הנשר משמש לדמות את בוא האויב מקצה הארץ משום גודלו 

משום  מ'(,  כ-2.80  כנפיו  ומוטת  ס"מ   144-100 הנשר  של  )אורכו  כנפיו  מוטת  ואורך 

מהירות מעופו, ומשום דרכו המיוחדת לעוט על טרפו. הנשר דואה בגובה רב מעל טרפו 

)גובה דאייתו יכול להגיע עד כדי אלף מטרים(, ובעוצמה גדולה במהירות עצומה )מהירותו 

א יְהוָה ָעלֶיָך  גדלה מ-60 קמ"ש ועשויה להגיע עד כ-140 קמ"ש( הוא נוחת עליו ארצה: יִָׂשּ

ִים ֲאֶׁשר  נ ֲאֶׁשר יְִדֶאה ַהנֶׁשר, ּגֹוי ֲאֶׁשר ֹלא-ִתְׁשַמע לְׁשנֹֹו. 50 ּגֹוי ַעז ָפּ ּגֹוי ֵמָרחֹק ִמְקֵצה ָהָאֶרץ כַּ
בנבואת חבקוק תמונת הפלישה  )דברים כח 50-49(.  יָחןֹ  ַַער ֹלא  וְנ ֵָקן  ִים לְז ָפנ א  ֹלא-יִָׂשּ
הזו של האויבים מקבלת חיזוק ניכר מתוך צירוף הנשר לבעלי החיים הטורפים, הנמרים 
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והזאבים, המשמשים גם הם כמשל לסוסים ולפרשי הכשדים, חבקוק א 9-6:
נֹות  ְמָהר, ַההֹולְֵך לְֶמְרֲחבֵי-ֶאֶרץ לֶָרֶׁשת ִמְׁשכָּ ִּ ר וְַהנ ְׁשִּדים ַהּגֹוי ַהַמּ ִי ֵמִקים ֶאת-ַהכַּ ְנ י-ִהנ 6 כִּ
ֵאבֵי ֶעֶרב  ְּ ֵמִרים סּוָסיו וְַחּדּו ִמז ְּ טֹו ּוְׁשֵאתֹו יֵֵצא. 8 וְַקּלּו ִמנ ּנּו ִמְׁשָפּ ֹּלא-לֹו. 7 ָאיםֹ וְנֹוָרא הּוא, ִמֶמּ
ֵיֶהם  נ ת ְפּ ַַמּ ֹּלה לְָחָמס יָבֹוא ְמג ֶֶׁשר ָחׁש לֱֶאכֹול. 9 כֻּ נ ָרָׁשיו, ּוָפָרָׁשיו ֵמָרחֹוק יָבאֹּו יָֻעפּו כְּ ּוָפׁשּו ָפּ

חֹול ֶׁשבִי. ָקִדיָמה, וַיֱֶּאסףֹ כַּ

הנשר  במהירותו של  הרואים  מנקודת מבטם של המקוננים  גם  מופיעה  דומה  תמונה 
בֹוָתיו  ִים יֲַעלֶה וְכַּסּוָפה ַמְרכְּ ָנ ֲענ ה כַּ ֵּ מטפורה למהירותם של הסוסים הפושטים עליהם: ִהנ
י ֻׁשדְָּדנּו )ירמיה ד 13(; וכמוה בקינה שנתחברה לאחר חורבנה  ָׁשִרים סּוָסיו, אֹוי לָנּו כִּ ְּ ַקּלּו ִמנ
ְׁשֵרי  ִּ ִמנ ֹרְדֵפינּו  ָהיּו  ים  ַקלִּ לנשרים:  העם  אחרי  הרודפים  האויבים  מדומים  ירושלים  של 

ר ָאְרבּו לָנּו )איכה ד 19(. ְדבָּ ִמּ ָׁשָמיִם, ַעל-ֶהָהִרים ְּדלָֻקנּו בַּ
התמונה המאיימת של מעופו של הנשר טובה גם לתאר בה את פעולתו של אלהים נגד 
ֶׁשר יֲַעלֶה וְיְִדֶאה וְיְִפֹרׂש  ה כַנֶּ הגוים, נגד אויבי עמו, בנבואתו של ירמיהו, ירמיה מט 16: ִהנֵּ

ה ְמֵצָרה. לֵב ִאָׁשּ ּיֹום ַההּוא כְּ ּבֹוֵרי ֱאדֹום בַּ ִּ ְצָרה, וְָהיָה לֵב ג נָָפיו ַעל-ָבּ כְּ

נדידה. נדידת הציפורים היתה תופעה מוכרת בחיי הציפורים, ואוצר עשיר לדלות מתוכו 
דימויים שונים לחיי היחיד והעם. המחזור השנתי של עונות הנדידה מתועד ביחס לציפורים 
מסויימות. הזמיר והתור מופיעים יחד בשיר השירים ב 12, כמי שחוזרים עם בוא האביב, 
לערך(,  מרץ  )בחודש  מציצים  העצים  וניצני  החורף  מתרדמת  הפרי  עצי  מתעוררים  עת 
ָתו עָבָר,  ֵּה הְַסּ י-הִנ עת מתחילה הפריחה של התאנה והגפן )בחודשים אפריל-מאי(: 11 כִּ
אְַרצֵנּו. 13  יעַ, וְקֹול הַּתֹור נְִׁשמַע ְבּ ִּ ָּמִיר הִג נִים נְִראּו בָאֶֶָרץ עֵת הַז ָצּ ִּ ֶׁשם חָלַף הָלְַך לֹו. 12 הַנ ֶּ הַג

ָפנִים סְמַָדר נְָתנּו ֵריחַ, קּומִי לכי )לְָך( ַרעְיִָתי יָָפִתי ּולְכִי-לְָך. ְּ יהָ וְהַג ֶּ ְטָה ַפג ָה חָנ אֵנ הְַתּ

הצירוף 'עת הזמיר' משרת במשנה הוראה לפנים ולאחור בפסוק זה. לאחור, 'זמיר' מציין את 
הפעולה החקלאית של זמירת ענפי הגפן בכרם )ישעיה ה 6( שתכליתה לעודד את הצמח 
לצמוח היטב בראשית האביב. לפנים, 'זמיר' )Luscinia( הוא צפור השיר הנודעת בקולות שהיא 
משמיעה, קולות של שריקות, סלסולים, וגרגורים. שירתו של הזמיר נשמעת ביום וביתר שאת 
בלילה והזמיר עשוי לשיר שעות ארוכות. שלושה מתשעת המינים במשפחת הזמירים מוכרים 
בארץ. בסתיו )בין ספטמבר לאוקטובר( בדרכם לאפריקה הזמירים חולפים מעל לים התיכון, 
ישראל. התור  נודדים דרך  )מאמצע מרץ עד אמצע מאי( הם  ואילו בדרכם צפונה באביב 
)Streptopelia turtur( זכה לשמו על דרך האונומטופיאה )חיקוי צליל מן הטבע( בשל קולות 
ה'תור-תור' שהוא משמיע, והוא מן הציפורים שהיו )ועודן( שכיחות מאד בארץ. התור חורף 
באפריקה ושב לארץ בשבוע השני של אפריל, וכאן הוא מקנן ודוגר. הזמיר והתור שותפים, אם 

כן, למועדי הנדידה כמו גם לשהייה בארץ בחודשי האביב והקיץ לצורכי הקינון והדגירה.

פרק5
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30000 עגורים חורפים באגמון החולה.
300,000 אלף מבקרים הגיעו בשנת 2008 לצפות בתופעת הטבע המרשימה, על רקע שלגי החרמון. צילום: יוסי אשבול

הקבע שבנדידה מתיחס לשני היבטים, לזמן ולמרחב. הציפורים חוזרות לארץ שנה אחר 
שנה במועד קבוע ובמסלולי נדידה זהים. קבע זה בשני היבטיו מתועד בדברי ירמיהו לעם, 
ַמיִם יְָדָעה מֹוֲעֶדיָה וְתֹר וסוס )וְִסיס( וְָעגּור ָׁשְמרּו ֶאת-ֵעת ּבָאֹנָה,  יר' ח 7: גַּם-ֲחִסיָדה ַבָׁשּ

ט יְהוָה. י ֹלא יְָדעּו ֵאת ִמְׁשַפּ וְַעִמּ

ָאנָה(,  הצירופים שבהם מתייחס ירמיהו לציפורים לקוחים כולם ממימד הזמן )מֹוֲעֶדיָה, ֵעת בֹּ

ואילו התנהגותו הבלתי סבירה של עם ישראל ש'לא ידע את משפט ה'', מתייחסת דווקא 

י ַאְך- ִי ָאַמְרִתּ למרחב. ידיעת משפט ה' היא ידיעת דרכו והליכה בה )כך ביר' ה 5-4: ד וֲַאנ

ֹדלִים וֲַאַדבְָּרה  ְּ י ֶאל-ַהג ט ֱאֹלֵהיֶהם. 5 ֵאלְכָה-לִּ י ֹלא יְָדעּו ֶּדֶרְך יְהוָה ִמְׁשַפּ ים ֵהם, נֹוֲאלּו כִּ ַּדלִּ

מֹוֵסרֹות;  קּו  ְִתּ נ עֹל  ָׁשבְרּו  יְַחָדּו  ה  ֵהָמּ ַאְך  ֱאֹלֵהיֶהם,  ט  ִמְׁשַפּ יְהוָה  ֶּדֶרְך  יְָדעּו  ה  ֵהָמּ י  כִּ אֹוָתם 

וראו יחזקאל לז 24; תהלים פט 31(. בניגוד לדרכן של הציפורים שיש בה ידיעה ושמירה 

)יְָדָעה, ָׁשְמרּו(, 'העם לא ידע משפט ה'', משמע לא ידע, לא זכר, לא שמר את דרכיו, את 

חוקיו ואת מצוותיו. תמונת הטבע אם כן ניזונה בירמיה ח 7 הן מאורחות חייהן של ארבע 

הציפורים הנזכרות והן מן העולם המדומה, מן המשמעות שמייחס ירמיהו לידיעת משפט 

ה' בקרב העם. דווקא צירוף שני העולמות יחד הוא שמדגיש את הניגוד העצום בין עולמן 

הסדור של הציפורים ובין ההתנהגות האבסורדית המיוחסת לעם כלפי אלהיו.

מבין ארבע הציפורים החסידה )Ciconia( מצביעה על בחירה מחושבת היטב של תמונת 

הטבע הזו, שכן אכן יש לה 'מועדי' נדידה )ברבים(. היא עוברת את הארץ פעמיים בכל 

שנה, כשהיא נודדת בסתיו לאפריקה וחוזרת באביב בדרכה לאירופה. בשובן לארץ מקננות 

החסידות באותם מקומות ממש בהן דגרו בשנה הקודמת. על התור ראו למעלה. הסיס 

)Apus, Swift( הוא מן המקדימים לחזור ארצה. הוא מגיע כבר בסוף פברואר ועד תחילת 

מרץ, ושוטף את הארץ בקולות סי-סי שהוא משמיע, ואשר נתנו לו את שמו. זיהוי העגור 

ובעיקר סנונית  'עגור': סנוניתא. הסנונית,  נתון במחלוקת. התרגום הארמי מתרגם את 

המערות )Hirundo, Swallow(, במידותיה הקטנות, בעונת נדידתה )מגיעה לארץ במרץ(, 

ובקולות הצפצוף )ציוצים גרוניים וצריחות דקות וחדות( שהיא משמיעה מתאימה להופיע 

ּיֹונָה, ישעיה לח 14(.  ה כַּ ֶּ ן ֲאַצְפֵצף ֶאְהג סּוס ָעגּור כֵּ לצד התור והסיס )בירמיה ח 7, וכן: כְּ

כמו החסידה וכמו התור, הסנונית וסנונית המערות בפרט, אשר מקננת בבתים נטושים, 

במרפסות ובמערות, שבה אל אותו הקן ממש שנה אחר שנה.

החזרה אל הטריטוריה הידועה מכבר משמשת גם משל לשיבת הגולים לארצם, ישעיה 

ִּיֹות  וֳָאנ יְַקּוּו  ִאיִּים  י-לִי  כִּ  9 ֶאל-ֲאֻרּבֵתֹיֶהם.  ִים  ַּיֹונ וְכ ָה,  עּוֶפינ ְתּ ָעב  כָּ ה  ִמי-ֵאלֶּ  8  :9-8 ס 

וְלְִקדֹוׁש  ֱאֹלַהיְִך  יְהוָה  לְֵׁשם  ם,  ִאָתּ ְָהבָם  ּוז ם  ְסָפּ כַּ ֵמָרחֹוק  ַיְִך  בָנ לְָהבִיא  בִָּראׁשֹנָה  ְרִׁשיׁש  ַתּ
י ֵפֲאָרְך. יְִׂשָרֵאל כִּ
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גם לאחר אלפי קילומטרים של נדידה שבות היונים )Columba, Pigeon( אל הקן שנבנה 

בשנה )או בשנים( הקודמות. כך בתמונתו של נביא הגלות והשיבה מובאים הגולים כעננים 

הארובות  אל  שלהן,  הקינון  מקומות  אל  השבות  וכיונים  ִמיָם  במהירות  ועולים  הבאים 

הידועות והמוכרות להם מן השנה הקודמת, שהן ככל הנראה הפתחים המיועדים לקינון 

)ראו 'ארבות השמים', בראשית ז 11; פתח לעשן, הושע יג 3(.

בדבריו של הושע השיבה לארץ כמו הנדידה בראשיתה היא ביטוי לחרדה שבה מתרוממת 

להקת ציפורים במעוף פתאומי, אבל סופה הבטחה להושבה/להשבה אל בתיהם, הושע יא 

ִים ִמיָּם. 11 יֶֶחְרדּו כְִצּפֹור  י-הּוא יְִׁשַאג וְיֶֶחְרדּו בָנ ַאְריֵה יְִׁשָאג, כִּ ְכּו כְּ 11-10: 10 ַאֲחֵרי יְהוָה יֵל

ְֻאם-יְהוָה. ֵּתיֶהם נ ים ַעל-בָּ ְצַריִם ּוכְיֹונָה ֵמֶאֶרץ ַאּׁשּור, וְהֹוַׁשבְִתּ ִמִמּ

גוזלי ירגזי בקן. צילום: אמיר עזר

התמונה הדו-כיוונית של הציפור הנודדת ממקומה, אבל שבה במחזוריות שנתית קבועה 

לֹו  ָּם  חִנ ן ִקלְלַת  כֵּ לָעּוף,  ְּדרֹור  כַּ לָנּוד  ּפֹור  ִצּ כַּ המשל:  ברקע  המשמשת  היא  למקומותיה, 

)כתיב: לא( ָתבאֹ )משלי כו 2(. צורות הכתיב והקרי מזמנות שתי דרכים הפוכות להבנת 

המשל, אך נדמה שתמונת הנדידה עשויה לסייע בהכרעה לטובת צורת הקרי במשל זה. על 

פי צורת הקרי קללת חנם תבוא במהירות ותשוב על ראשו של המקלל עצמו. משמע שני 

רכיבים משמשים בתמונה זו: נדידת הצפור שיש בה הליכה למרחק ושיבה לאותו המקום 

ממש, וכן המעוף המהיר של הדרור. הדרור )Passer( היא צפור המקננת וחיה בתוך ובסמוך 

לישוב האנושי, והיא מציפורי השיר הנפוצות ביותר בארץ.

ִצּפֹור  בניגוד לנדידה שיש בה עזיבה אבל מובטחת בה גם השיבה, המשל במשלי כז 8: כְּ

קֹומֹו, מציג נקודת מבט שלילית על הנדידה. 'איש נודד  ן-ִאיׁש נֹוֵדד ִמְמּ ּה, כֵּ ָּ נֹוֶדֶדת ִמן-ִקנ
זה  במשל  אין  מנוח.  מוצא  ואיננו  ממקומו  שנעקר  איש  הוא  האישי  במישור  ממקומו' 

התבוננות שלימה על הנדידה, אלא התמקדות רק בעזיבת הקן, בעזיבת המקום. תופעת 

הנדידה שהיא מאורחות חייהן של ציפורים רבות מושאלת לתאר תופעה אנושית יוצאת 

דופן של מי שדרךקבע )בנסיבות שאינן מובהרות( הוא 'איש נודד ממקומו'.

יחס זה אל העקירה, אל הגלות, מתועד בנבואת ישעיהו המכונה 'משא מואב' )פרקים 

טו-טז(, נבואה שמבוססת על קינה, ואולי אפילו על קינה מואבית עתיקה, על חורבנה. אל 

דברי הקינה מצרף הנביא פנייה של שליחים ממואב ליהודה לשמש מקלט לגולים ממנה. 

בפניה הנרגשת, יש לאמר, מתואר מצבם של הגולים, ישעיה טז: 4-1  

ח,  ְמֻׁשלָּ ֵקן  כְעֹוף-נֹוֵדד  וְָהיָה   2 בַּת-ִצּיֹון.  ֶאל-ַהר  ִמְדבָָּרה,  לַע  ִמֶסּ מֵֹׁשל-ֶאֶרץ  ִׁשלְחּו-כַר   1
ְך  ִצלֵּ יִל  כַלַּ ִׁשיִתי  ְפלִילָה  ֲעׂשּו  ֵעָצה  )ָהבִיִאי(  הביאו   3 לְַאְרנֹון.  ַמְעבָּרתֹ  מֹוָאב  נֹות  בְּ ְהיֶינָה  ִתּ
ֵי ׁשֹוֵדד,  נ ִָדַּחי מֹוָאב ֱהוִי-ֵסֶתר לָמֹו ִמְפּ י. 4 יָגּורּו בְָך נ ַלִּ ג ִָדִּחים נֵֹדד ַאל-ְתּ ִרי נ בְּתֹוְך ָצֳהָריִם, ַסְתּ
ֱאֶמת בְּאֶֹהל ָדּוִד,  א וְיַָׁשב ָעלָיו בֶּ ֵסּ ֶחֶסד כִּ ּמּו ֹרֵמס ִמן-ָהָאֶרץ. 5 וְהּוכַן בַּ לָה ׁשֹד ַתּ ץ כָּ י-ָאֵפס ַהֵמּ כִּ

ט ּוְמִהר ֶצֶדק. שֵֹפט וְֹדֵרׁש ִמְׁשָפּ

תמונה זו מביאה את מלוא עוצמתו של האובדן. בנות מואב מדומות כצפורים-האמהות 

הדוגרות המשולחות מן הקן עת נלקחו ממנו אפרוחיהן )ראו לעיל, הדיון בדברים כב 7-6(. 

ללמד כי בנות מואב שכלו את ילדיהן ושילוחן מן הקן מציין את הגלות כפעולת העונשין 

שבאה עם תום הקרבות, לאחר כניעת הארץ תחת כובשיה. הבקשה הנשטחת לפני יהודה 

היא לשמש מסתור לנדחים, לנודדים שיגורו בתחומי יהודה.

אבל במישור האישי, המעוף והנדידה, כלומר היכולת של הציפור לעוף למרחוק-יכולתה של 

היונה לעוף למדבר, להרחיק עצמה מן הסכנה ולחיות בסלעי המדבר, מעוררת את קנאתו 

של בעל המזמור שחש את לחצו של הרשע עליו, את הפחד המשתק אותו למקומו, 

פרק5
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ִי. י-יִָמיטּו ָעלַי ָאוֶן ּובְַאף יְִׂשְטמּונ ֵי ָעַקת ָרָׁשע, כִּ נ תהלים נה 9-4: 4 ִמּקֹול אֹויֵב ִמְפּ
ְָפלּו ָעלָי. י, וְֵאימֹות ָמוֶת נ י יִָחיל בְִּקְרבִּ 5 לִבִּ

צּות. לָּ ִי ַפּ נ כֵַסּ 6 יְִרָאה וַָרַעד יָבאֹ בִי, וְַתּ
נָה. ּיֹונָה, ָאעּוָפה וְֶאְׁשכֹּ ן-לִי ֵאֶבר כַּ 7 וָאַֹמר ִמי-יִֶתּ

ר ֶסלָה. ְדָבּ ִמּ ה ַאְרִחיק נְדֹד, ָאלִין ַבּ 8 ִהנֵּ
ַער. 9 ָאִחיָׁשה ִמְפלָט לִי, ֵמרּוַח סָֹעה ִמָסּ

הקינון. מדרכן של הציפורים לקנן בעצים, כך במשלו של יחזקאל בנוגע לארז המתחדש 
על אדמת ישראל והציפורים כולן מוצאות מקום לשכון תחתיו, יחזקאל יז 24-22:

קֹוָתיו ַרְך ֶאְקטףֹ  ְֹ י, ֵמראֹׁש ינ ָָתִתּ ֶרת ָהֶאֶרז ָהָרָמה וְנ ֶמּ ִי ִמַצּ י ָאנ ַָקְחִתּ י יְהוִה וְל ָֹ 22 ּכהֹ ָאַמר ֲאדנ
ָף וְָעָּׂשה ֶפִרי וְָהיָה  ָָׂשא ָענ לֶּנּו וְנ ַהר ְמרֹום יְׂשָרֵאל ֶאְׁשֳתּ בַֹהּ וְָתלּול. 23 בְּ ָּ ִי ַעל ַהר-ג י ָאנ וְָׁשַתלְִתּ
ל-ֲעֵצי  כָּ וְיְָדעּו   24 ה.  נָּ ְׁשכֹּ ִתּ ָדּלִּיֹוָתיו  ֵצל  ְבּ נָף  ל-כָּ כָּ ִצּפֹור  ל  כֹּ יו  ַתְחָתּ וְָׁשכְנּו  ַאִּדיר,  לְֶאֶרז 
י ֵעץ יָבֵׁש,  י ֵעץ לָח וְִהְפַרְחִתּ ְהִּתי ֵעץ ָׁשָפל הֹובְַׁשִתּ ְבַּ בַֹהּ ִהג ָּ י ֵעץ ג לְִתּ ִי יְהוָה ִהְׁשַפּ י ֲאנ ֶדה כִּ ַהָׁשּ

י וְָעִׂשיִתי. ְרִתּ ִי יְהוָה ִּדבַּ ֲאנ

'צפרים'  נזכרים  ובו  נפשי',  'ברכי  במזמור  גם  מתועד  והברוש  הארז  של  בצילם  הקינון 
בשמם הכולל אבל נזכרת גם החסידה לעצמה כמי שמקננת בראשי הברושים, תהלים 

ָָטע. ֵי לְָבנֹון ֲאֶׁשר נ קד 17: 16 יְִׂשּבְעּו עֲֵצי יְהוָה, ַאְרז

יָתּה. רֹוִׁשים ֵבּ נּו, ֲחִסיָדה ְבּ ִרים יְַקנֵּ 17 ֲאֶׁשר-ָׁשם ִצֳפּ
ים. ִּ בִֹהים לַיְֵּעלִים, ְסלִָעים ַמְחֶסה לְַׁשַפנ ְּ 18 ָהִרים ַהג

מידע נוסף בנוגע לקינון מופיע ביחס לנשר הבונה את קינו רחוק בראשי ההרים הגבוהים, 
ובכל זאת, בנבואת ירמיהו לאדום, הרי הוא כנשר המנסה להימלט מיד ה' ללא הצלחה, 
ְדֹון  יא אָתְֹך ז ָך ִהִׁשּ ְפלְַצְתּ ָאָדם. 16 ִתּ זּוי בָּ ּגֹויִם, בָּ יָך בַּ ְַתִתּ נ ה ָקטןֹ  ֵּ י-ִהנ ירמיה מט 16-15: כִּ
ם אֹוִריְדָך נְֻאם- ָך ִמָׁשּ ֶׁשר ִקנֶּ נֶּ י-ַתגְִּביַהּ כַּ בְָעה, כִּ ִּ לַע ּתְפִֹׂשי ְמרֹום ג ְוֵי ַהֶסּ ַחג ִי בְּ ְנ ָך ׁשֹכ לִבֶּ

ל-ַמּכֹוֶתָה. בנבואת עובדיה  ה, ּכֹל עֹבֵר ָעלֶיָה יִּׁשםֹ וְיְִׁשֹרק ַעל-כָּ יְהוָה. 17 וְָהיְָתה ֱאדֹום לְַׁשָמּ
י יְהוִה לֱֶאדֹום ְׁשמּוָעה  ָֹ לאדום מורחב במידת מה אותו דימוי: 1 ֲחזֹון עֹבְַדיָה, ּכהֹ-ָאַמר ֲאדנ
ּגֹויִם,  יָך בַּ ְַתִתּ ה ָקטןֹ נ ֵּ לְָחָמה. 2 ִהנ ָקּוָמה ָעלֶיָה לִַמּ ח קּומּו וְנ ּגֹויִם ֻׁשלָּ ָׁשַמְענּו ֵמֵאת יְהוָה וְִציר בַּ
ִי ָאֶרץ.  לִּבֹו ִמי יֹוִרֵדנ ְוֵי-ֶסלַע ְמרֹום ִׁשבְּתֹו, אֵֹמר בְּ ִי בְַחג ְנ יֶאָך ׁשֹכ ָך ִהִׁשּ ְדֹון לִבְּ ה ְמאֹד. 3 ז זּוי ַאָתּ בָּ

ְֻאם-יְהוָה. ם אֹוִריְדָך נ ין ּכֹוכִָבים ִׁשים ִקנֶָּך, ִמָׁשּ ֶׁשר וְִאם-ֵבּ נֶּ יַהּ כַּ גְִבּ 4 אִם-ַתּ

ִי  לִּבֹו ִמי יֹוִרֵדנ עובדיה בנבואתו מוסיף על דברי ירמיהו דברי התרברבות של אדום )אֵֹמר בְּ
ָאֶרץ( ובהתאם הוא מפליג עוד יותר בתמונת הנשר המגביה לבנות את קינו עד לכוכבי 

השמים ממש, אלא שגם משם אלהים יורידו.

הטיפול בגוזלים הוא תכליתו של הקינון. עדות לטיפול באפרוחים בעודם בקן, הוא ביתה 
של הצפור, מתועד בתהלים פד:

נֹוֶתיָך, יְהוָה ְצבָאֹות. 2 ַמה-יְִּדידֹות ִמְׁשכְּ
נּו ֶאל ֵאל-ָחי. ְּ י ּובְָׂשִרי יְַרנ ְַפִׁשי לְַחְצרֹות יְהוָה, לִבִּ לְָתה נ ַם-כָּ ִכְְסָפה וְג 3 נ

ְצבָאֹות  יְהוָה  ְבְּחֹוֶתיָך  ֶאת-ִמז ֶאְפֹרֶחיָה,  ֲאֶׁשר-ָׁשָתה  לָּה  ֵקן  ּוְדרֹור  בַיִת  ָמְצָאה  ם-ִצּפֹור  ַּ ג  4
י וֵאֹלָהי. ַמלְכִּ

לָה. 5 ַאְׁשֵרי יֹוְׁשבֵי בֵיֶתָך, עֹוד יְַהלְלּוָך ֶסּ

הלשון המקוטעת בפסוקים 5-4 מתאימה למצבו הנפשי של בעל המזמור, ותמונת הטבע 

והדרור  כללית  בלשון  הצפור  כוונתו.  את  היטב  משרתת  הציפורים  של  מעולמן 

של  למצבו  חריף  ניגוד  בארץ משמשים  כך  כל  השכיחה  לצפור  המסויימת  כדוגמה 

המשורר. 

איננו  בעל המזמור  ואילו  אפרוחיהן,  בו את  לשים  וקן  בית  להן  הצפורים, מצאו  הן, 

מבקש לו בית קבע. כל רצונו הוא להיות בקרבת מזבחו-מקדשו של אלהים, להיות 

בז אדום מקנן בירושלים. ציור: טוביה קורץ 
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בין 'יֹוְׁשבֵי בֵיֶתָך'.

הגנה על הגוזלים נעשית לא רק מתוך הקן בדגירה, אלא גם במעוף מעליהן. לעמדה של 
כבוד בטיפול בגוזלים זוכה הנשר - מלך העופות, והוא משמש לתיאור הדרך שבה טיפל 

וטיפח אלהים את עמו,דברים לב 12-11:
ֵאהּו ַעל-ֶאְבָרתֹו. נָָפיו יִָּקֵחהּו יִָׂשּ ָלָיו יְַרֵחף, יְִפֹרׁש כְּ נֶֶׁשר יִָעיר ִקּנֹו ַעל-ּגֹוז כְּ

ֵכָר. ְֶחּנּו, וְֵאין ִעּמֹו ֵאל נ ָדד יַנ 12 יְהוָה בָּ

תמונת הנשר 'המעיר את קינו', ככל הנראה מתייחסת להגנה של הנשר על הקן ולטיפוח 
הגוזלים בתוכו. ואמנם הנשרים ידועים במסירותם זה לזה, בטיפול המשותף של הזכר 
יום.  מ-50  למעלה  לאורך  לסירוגין  והנקבה  הזכר  ובדגירה שבה שותפים  בקן,  והנקבה 
הטיפול בגוזלים ממושך והנשרים אינם עוזבים את הגוזלים לבדם לפני שהגיעו לגיל 70 
יום. תהליך 'האימון' של הגוזלים במעוף מתחיל בגיל 90-80 יום והגוזל יפרח סופית מן 
הקן רק לאחר 125-100 ימים. נדמה שתאור זה של הנשר המטפח את גוזליו )ביחיד זכר(, 
ֵכָר, נשען גם הוא על תמונת הטבע,  ְֶחּנּו, וְֵאין ִעּמֹו ֵאל נ ָדד יַנ וההדגשה בפסוק 12: יְהוָה בָּ
אבל מבקש להיבדל ממנה. כלומר בניגוד לפעילות המשותפת לזכר ולנקבה של הנשר 

בטיפוח הגוזלים, אלהי ישראל הוא אל יחיד בלא שותף/ה בטיפוח עמו.
תמונה זו של הגנה של הציפורים על גוזליהן משמשת גם לתאר את אלהים המגן על 
ִפיר ַעל-ַטְרּפֹו  וְַהכְּ ה ָהַאְריֵה  ֶּ יְֶהג ֲאֶׁשר  ָאַמר-יְהוָה ֵאלַי כַּ י כהֹ  כִּ  4 ישעיה לא 5-4:  ציון,  הר 
א  ן יֵֵרד יְהוָה ְצבָאֹות לְִצבֹּ ֶה, כֵּ ֲאֶׁשר יִָּקֵרא ָעלָיו ְמֹלא ֹרִעים ִמּקֹולָם ֹלא יֵָחת ּוֵמֲהמֹונָם ֹלא יֲַענ
יל  נֹון וְִהִצּ ֵן יְהוָה ְצָבאֹות ַעל-יְרּוָׁשלִָם, גָּ ן יָג ִרים ָעפֹות כֵּ ִצֳפּ בְָעָתּה. 5 כְּ ִּ ַעל-ַהר-ִצּיֹון וְַעל-ג

סַֹח וְִהְמלִיט. ָפּ

התמונה החיה הזו של הצפורים העפות נותנת נופך ממשי לתאור האלהים המגונן על 
סַֹח( או כצורות  נֹון, ָפּ ָּ ירושלים מפני אויביה. ארבעה פעלים מובאים לסירוגין כצורות מקור )ג
יל וְִהְמלִיט( מציינים את פעילות ההגנה הזו של אלהים. בהגנה יש משום הצלה,  עבר )וְִהִצּ
וגם פסיחה, כלומר דילוג מצד אל צד סביב לגוזלים וסביב לקן, שתכליתה המילוט, הצלת 

הגוזלים מפני הסכנה הנשקפת להם.

הגנה זו של ה' מתועדת גם לגבי היחיד. ההגנה באמצעות הכנפים המשמשות מחסה 
מצטרפת אל ישועה מפח יקוש ומחץ במעופו, תהלים צא 5-1 :

ָן. ֵצל ַׁשַּדי יְִתלֹונ ֵסֶתר ֶעלְיֹון, בְּ 1 יֵֹׁשב בְּ
2 אַֹמר לַיהוָה ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי, ֱאֹלַהי ֶאבְַטח-ּבֹו.

ח יָקּוׁש, ִמֶּדבֶר ַהּוֹות. ילְָך ִמַפּ י הּוא יִַצּ 3 כִּ
ה וְסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו. ָּ ְחֶסה, ִצנ נָָפיו ֶתּ ֶאְבָרתֹו יֶָסְך לְָך וְַתַחת-כְּ 4 ְבּ

ָה, ֵמֵחץ יָעּוף יֹוָמם. ַחד לָיְל 5 ֹלא-ִתיָרא ִמַפּ

חסידה עם חנית שנצפתה בעמק החולה. החנית נורתה, כנראה באפריקה. צילום: יואב פרלמן

החורבן.  בתיאורי  נביאים  משמשות  עיקריות  תמונות  שתי  חורבן.  בתמונות  ציפורים 
הראשונה נוגעת לתיאור החורבן המוחלט, שעוצמתו גדולה כל כך עד שהוא משנה את 

הסדר האקולוגי ומותיר את הארץ ריקה. ירמיהו היטיב לתאר את התרוקנותה של הארץ 

תּו  ְִצּ י נ ר ִקינָה כִּ ִֶהי וְַעל-נְאֹות ִמְדבָּ א בְכִי וָנ באמצעות הנדידה, ירמיה ט 9: ַעל-ֶהָהִרים ֶאָׂשּ

ֵהָמה נְָדדּו ָהלָכּו. ַמיִם וְַעד-ְבּ ֶה, ֵמעֹוף ַהָׁשּ לִי-ִאיׁש עֹבֵר וְֹלא ָׁשְמעּו קֹול ִמְקנ ִמבְּ
ומציג  הבריאה,  סיפור  את  מהפך  ה'  שבה  החורבן  בתמונת  גם  משמשות  הציפורים 

ה-תֹהּו  ֵּ וְִהנ ָרִאיִתי ֶאת-ָהָאֶרץ   23  :26-23 ד  ירמיה  ובהו,  את העולם החוזר אל התהו 

בָעֹות ִהְתַקלְָקלּו. 25  ְּ ָל-ַהג ה ֹרֲעִׁשים, וְכ ֵּ ַמיִם וְֵאין אֹוָרם. 24 ָרִאיִתי ֶהָהִרים וְִהנ וָבֹהּו, וְֶאל-ַהָׁשּ
ר, וְכָל-ָעָריו  ְדבָּ ְרֶמל ַהִמּ ה ַהכַּ ֵּ ַמיִם נָָדדּו. 26 ָרִאיִתי וְִהנ ה ֵאין ָהָאָדם, וְכָל-עֹוף ַהָׁשּ ֵּ ָרִאיִתי וְִהנ
ֵי ֲחרֹון ַאּפֹו. בעולם החוזר לתוהו אין אדם ואין 'כל עוף השמים' )השוו  נ ֵי יְהוָה ִמְפּ נ צּו ִמְפּ ְִתּ נ

לבראשית א 20(.
גם התמונה השניה איננה מציינת ציפורים מסויימות כלוקחות חלק במעשה, אלא יודעת 

רק לציין את התופעה המזוויעה של הרג נרחב כל כך עד שהגופות משמשות מאכל לעוף 

השמים, כגון, ירמיה לד 20-18:

פרק5
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ִים  ִָׁשים הָעֹבְִרים אֶת-בְִּרִתי ... 19 ָׂשֵרי יְהּודָה וְָׂשֵרי יְרּוָׁשלִַם הַָסִּרסִים וְהַכֹּהֲנ י אֶת-הָאֲנ ַָתִתּ 18 וְנ
יַד איְֹבֵיהֶם ּובְיַד מְבְַקֵׁשי נְַפָׁשם,  י אֹוָתם בְּ ַָתִתּ וְנ ֶל. 20  ין בְִּתֵרי הָעֵג וְכֹל עַם הָאֶָרץ, הָעֹבְִרים בֵּ

מַיִם ּולְֶבהֱמַת הָאֶָרץ. וְהָיְָתה נְִבלָָתם לְמַאֲכָל לְעֹוף הַָׁשּ
הידועות  הואמן הקללות  ועוף השמים  הגופות למאכל הבהמה  והפקרת  העדר קבורה 

בספרות המסופוטמית שנוגעת לקללות עלהפרת ברית, כך למשל חוזה הוסאלות של 

אסרחדון, שורות 520-519:

פליל, האדון הראשון במעלה, יאכיל בשרכם את הנשר ואת הזאב. בניגוד לנשר הנזכר 

בשמו בכתובות אסרחדון, התמונה המקראית איננה מפרטת מי נמנה על 'עוף השמים' 

האוכל גופות אדם בתמונה המקראית, והם ככל הנראה הדורסים אוכלי הנבלות, מאותם 

ִיָּה, דברים יד 12(. ְנ ֶרס וְָהָעז ֶׁשר וְַהֶפּ ֶּ שנזכרוצ בין העופות הטמאים )ַהנ

דומה לה הקללה שתבוא על אישים מסויימים, כגון שושלת בית ירבעם, מלכים א יד -11

יְִׁשָרֵאל,  ין בְִּקיר ָעצּור וְָעזּוב בְּ י לְיָָרבְָעם ַמׁשִתּ ית יָָרבְָעם וְִהכְַרִתּ ִי ֵמבִיא ָרָעה ֶאל-בֵּ ְנ 10: לָכֵן ִהנ
יֹאכְלּו  ִעיר  ָבּ לְיָָרְבָעם  ת  ַהֵמּ  11 ּמֹו.  ַעד-ֻתּ לָל  ָּ ַהג יְבֵַער  ֲאֶׁשר  כַּ יָָרבְָעם  בֵית-  ַאֲחֵרי  י  ּובִַעְרִתּ
י יְהוָה ִּדבֵּר. תיאורים אלה מזמנים התייחסות  ָּׂשֶדה יאֹכְלּו עֹוף ַהּׁשָמיִם, כִּ ת ַבּ לִָבים וְַהֵמּ ַהכְּ

למזונן של הציפורים.

מזונן של הציפורים. עיקר המידע המובא בענין זה במקרא נוגע למספר מצומצם של 
דורסי יום, מרביתם אוכלי נבלות. העיט שמבקש לרדת על הפגרים, אך מגורש על ידי 
אברם )בראשית טו 11(. פסוקים אחדים מתייחסים לנשר הצולל על טרפו ממרומי קינו, 
רואה ממרחק גדול את הנבלה, ולאחר דאיה במרומים עט על טרפו )לעתים הנשר מזהה 
והוא  והחלו כבר במלאכת האכילה  כי נשר אחר או אפילו נשרים רבים הקדימו אותו 

יצטרף אליהם(, איוב לט 30-26:
ָָפו לְֵתיָמן. נ ְָתָך יֲַאבֶר-נֵץ, יְִפרׁשֹ כְּ ינ 26 ֲהִמבִּ

ִי יִָרים ִקּנֹו. ר, וְכ יַהּ נֶׁשָ ְבִּ יָך יַג 27 ִאם-ַעל-ִפּ
ָן, ַעל ֶׁשן-ֶסלַע ּוְמצּוָדה. 28 ֶסלַע יְִׁשּכןֹ וְיְִתֹלנ

יטּו. 29 ִמּׁשם ָחַפר-אֹכֶל, לְֵמָרחֹוק ֵעינָיו יִַבּ
30 וְֶאְפֹרָחו יְַעלְעּו-ָדם, ּוַבֲאֶׁשר ֲחלָלִים ָׁשם הּוא

הוא מתייחס רק לתכונת התעופה הבולטת שלו,  )Falcon(, הרי  בנץ  אף שהתאור פותח 
ליכולתו לפרוש את אברותיו-כנפיו ולנדוד עד תימן. הפסוקים 30-27 מתמקדים בנשר ובמזונו, 
בהיותו אוכל נבלות. הבחנה זו בולטת שהרי הנץ )כמו גם הבזים למיניהם( הם דורסים-טורפים 

שעיקר מזונם חרקים, זוחלים, ציפורים ויונקים שאותם הם צדים בעודם בחיים.
רואה למרחוק את מזונו, את הפגר המוטל  קינונו הגבוה  הנשר, לעומת הנץ, ממקום 
אי שם על הקרקע, והוא עט עליו באחת )מהירות הצלילה מתועדת גם באיוב ט 26: 

ֶל(. מעניין שתכונה חשובה זו של הנשר - היותו דורס יום אוכל נבלות  ֶֶׁשר יָטּוׂש ֲעלֵי-אֹכ נ כְּ
נזכרת  איננה  והיא   ,)30 )פס'  ָׁשם הּוא  ֲחלָלִים  ּובֲַאֶׁשר  במלים:  רק  מפורשות  נזכרת   -

במקומות הרבים האחרים שבהם מופיע הנשר במקרא. תחת זאת, התכונות שהרשימו 

יותר את היוצרים במקרא היו אלה הנוגעות לתעופה, לקינון ולטיפול בגוזלים.

ציפור הנושעת מן הפח. תמונות אלה מחזירות אותנו אל ראשיתו של הדיון, אל היות 
הציפורים רכיב חשוב במזונו של האדם המתאמץ ללוכדן. ההפתעה שבנפילה למלכודת, 

'עת הרעה' הקשה שמבשרת את קץ החיים, משמשת את קהלת בציון הרעה הנופלת 

פתאום על הציפור כמו גם על האדם, קהלת ט 12-11:

ַם ֹלא לֲַחכִָמים  לְָחָמה וְג ּבֹוִרים ַהִמּ ִּ רֹוץ וְֹלא לַג ים ַהֵמּ י ֹלא לַַּקלִּ ֶמׁש כִּ י וְָראהֹ ַתַחת-ַהֶׁשּ 11 ַׁשבְִתּ
ם ֹלא- ַּ י ג ם. 12 כִּ לָּ ַע יְִקֶרה ֶאת-כֻּ י-ֵעת וֶָפג ַם ֹלא לַיְֹּדִעים ֵחן, כִּ ִים עֶֹׁשר וְג בֹנ ְּ ַם ֹלא לַנ לֶֶחם וְג
ֵהם יּוָקִׁשים  ח, כָּ ָפּ ִרים ָהֲאֻחזֹות ַבּ ֳפּ ְמצֹוָדה ָרָעה וְכִַצּ ִים בִּ ֱאָחז ֶּ ִים ֶׁשנ דָּג יֵַדע ָהָאָדם ֶאת-ִעּתֹו כַּ

ְתאםֹ. ּפֹול ֲעלֵיֶהם ִפּ ְׁשִתּ ֵי ָהָאָדם לְֵעת ָרָעה כְּ נ בְּ

האדם נקרא, לפיכך, להיות ערני, כמו העירנות שרק היא עשויה להושיע את הצבי או את 

הצפור מן המלכודת האורבת להם שהיא נסתרת, מאיימת, וקטלנית, כך משלי ו 5-1:

יָך. ֶפּ ר כַּ ָּ ַקְעָתּ לַז ִי ִאם-ָעַרבְָתּ לְֵרֶעָך, ָתּ נ 1 בְּ
ִאְמֵרי-ִפיָך. ְדָתּ בְּ ִלְכַּ 2 נֹוַקְׁשָתּ בְִאְמֵרי-ִפיָך, נ

ס ּוְרַהב ֵרֶעיָך. י בָאָת בְכַף-ֵרֶעָך, לְֵך ִהְתַרֵפּ ֵצל כִּ ָּ ִי וְִהנ נ 3 ֲעֵׂשה זאֹת ֵאפֹוא בְּ
יָך. ֶיָך, ּוְתנּוָמה לְַעְפַעֶפּ ן ֵׁשנָה לְֵעינ ֵתּ 4 ַאל-ִתּ

ְצִבי ִמיָּד, ּוכְִצּפֹור ִמיַּד יָקּוׁש. ֵצל כִּ 5 ִהנָּ

אבל בהקשרים אחרים תמונת ההשתחררות של הציפור מן הפח מבוארת כמעשה של 

ישועה אלהית, וכך היא משמשת במזמורי תודה, כמו גם בתפילה, לציין את מעשהו של 

ה' שהושיע מסכנת חיים מאיימת, כך בתהלים קכד:

ֲעלֹות לְָדוִד, לּולֵי יְהוָה ֶׁשָהיָה לָנּו יאַֹמר-נָא יְִׂשָרֵאל. 1 ִׁשיר ַהַמּ
2 לּולֵי יְהוָה ֶׁשָהיָה לָנּו, בְּקּום ָעלֵינּו ָאָדם.

נּו. ... ֲחרֹות ַאָּפם בָּ לָעּונּו, בַּ ַי ַחיִּים בְּ 3 ֲאז
יֶהם. ֵּ ָנּו ֶטֶרף לְִׁשנ ְָתנ רּוְך יְהוָה, ֶׁשֹּלא נ 6 בָּ

ר וֲַאנְַחנּו נְִמלְָטנּו. ח נְִׁשָבּ ח יֹוְקִׁשים, ַהַפּ ִצּפֹור נְִמלְָטה ִמַפּ 7 נְַפֵׁשנּו כְּ
ֵׁשם יְהוָה, עֵֹׂשה ָׁשַמיִם וָָאֶרץ. ְֵרנּו בְּ 8 ֶעז

לסיכום, הנה סגרנו מעגל שראשיתו היה בשימוש שעושה האדם בציפורים, וסופו בעולמם 

של בני האדם המתבוננים ולומדים מעולם העופות על עולמם שלהם, על אורחות חייהם.
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פרק זה של החוברת אוסף את המידע ותוצאות הלמידה מהפרקים הקודמים 
ויחסי  הציפורים  דרך  הסביבה  מצב  על  למדנו  הקודמים  בפרקים  עשיה.  לכדי 
הגומלין שלהן עם האדם, ועם גורמים אחרים בה. בפרק זה ננסה דרך הציפורים 

להגביר את המודעות של הקהילה בה אנו חיים לסביבה.

רקע
בשנת תשס“ח, לרגל שנת ה-60 של המדינה, התנהל בארץ קמפיין גדול ומתוקשר היטב 
חוחיות,   ציד  על  דיונים  לבחירת הציפור הלאומית של המדינה. במשך שבועות ארוכים 
קולניות הבולבול, התלהמות הסיקסק, תרומת התנשמות להדברה הביולוגית ומצב הנשרים 
בגולן מילאו נפח נרחב בציבוריות הישראלית. למעלה ממליון תלמידים, חיילים ואזרחים 
לקחו חלק בבחירות, כשאת המקום על הבולים, על המדליונים ועל המדרגה הגבוהה של 

בימת המנצחים תפסה לבסוף הדוכיפת. לציפורים ולסביבה היתה עדנה.
רבים תהו בעקבות הבחירה, מדוע נפקד מקומו של דרור הבית מרשימת המועמדות? 

או איפה היו השחרור, התור והצוצלת?
ואנחנו )כותבי החוברת( אומרים: “תם אך לא נשלם" - חקר הציפורים בסביבה הקרובה 
יותר את תושבי אותה  ודאי מעלה רעיונות חדשים לגבי ציפור שמייצגת באופן מדוייק 
סביבה. אם לכל ישוב יש סמל, למה שלא תהיה לו גם ציפור שמייצגת את תושביו, ובד 

בבד מעודדת אותם לשמור על המשך קיומה בסביבת מגוריהם? 
לאחר מפגש עם הציפורים בסביבת בית הספר, ובסביבת הישוב, והבנת התנאים הדרושים 
למחייתן ולמחייתנו, יש בידינו מידע בסיסי בעזרתו נוכל לבחור מועמדות משלנו לייצג את 

המקום בו אנו גרים. 
מי ישתתף בבחירת הציפור? איך נשכנע כי המועמדת שלנו היא המתאימה ביותר? 

על כך בפרק הקרוב.

תהליך הבחירה
אחד השלבים החשובים בניהול קמפיין בחירות הוא הצגת רשימת מועמדות )ציפורים( ראויה.

לצורך כך חשוב:
להעמיד קריטריונים לבחירה - רשימת תכונות שחשוב כי הציפור של היישוב שלנו תסמל.  .1

למיין מועמדות שעומדות במירב הקריטריונים.  .2
להחליט למי יש זכות בחירה.  .3

להחליט כיצד יתנהל תהליך הבחירה.  .4
להביא לידיעת ציבור הבוחרים את יתרונותיה הבולטים של כל אחת מהמועמדות.  .5

על סמלים  
ציפורים והציפור שלנו

בחירות בבית הספר
יש לבחור יום במהלך מרץ 2010 בו יתנהלו הבחירות. אפשר לקיים הפנינג גדול אחר   •
הצהרים בהשתתפות משפחות התלמידים, ואולי אף להזמין גורמים נוספים בישוב. ככל 

שתגדל התהודה, כך תגבר המודעות.
כדאי לתת את הדעת לחומרים בהם משתמשים בקמפיין ולמדיות התקשורתיות דרכן   •
מושכל משאבים  באופן  ינצלו  הבחירות  והפניניג  הבחירה,  כך שתהליך  הוא מתנהל, 

סביבתיים, ולא ישאירו חותמם על הסביבה.
ילדי הכיתה המובילה יכינו בשיעורי האמנות פלקטים לכל אחת מהציפורים המועמדות,   •

ויקדישו פינה בבית הספר לניהול הקמפיין.
בשיעורי המוזיקה אפשר ליצור זמריר )ג’ינגל( לכל מועמדת, שישולבו בו קולותיה. את   •

הזמרירים אפשר להשמיע בהפסקות בימים שלפני הבחירות.
בנוסף אפשר לבנות עם הילדים שיעור של 45 דקות, אותו יעבירו לחבריהם בכיתות   •
האחרות בבית הספר. מטרת השיעור היא היכרות עם הציפורים המועמדות ותכונותיהן 
אחד  על  אפילו  או  שקר,  או  אמת  משחק  על  להתבסס  יכול  כזה  שיעור  הבולטות. 

מהשעשועונים האהובים בתקשורת )אחד נגד 100 / אל תפיל את המליון וכיו“ב(
האינטרנט יכול לשמש במה נהדרת וידידותית לסביבה להגברת המודעות לקמפיין ומטרותיו    •
וכן להיכרות עם המועמדות. למשל חידון אינטראקטיבי על הציפורים המועמדות באתר 

בית הספר, או דף בית לכל מועמדת.
אתר צפונט, ילווה את כל תהליך הלמידה ואת תהליך הבחירות ביישובים.   •

כבר בתחילת תהליך הלמידה כדאי לבחור צוות תיעוד מתוך הכיתה, שיאסוף ויעביר   
חומרים לאתרים הרלוונטים.

בישוב, כדאי לעדכנם מבעוד מועד באירועים  או מקומונים  אם יש עלון בבית הספר,   •
מרכזיים של הקמפיין, ולהזמין אותם להפנינג הבחירות. 

שלבי הלמידה:
סמלים ומשמעותם  .1

בחירת מועמדות לציפור של היישוב  .2
תכנון ובניית קמפיין הבחירות המקומי  .3

הפנינג בחירות  .4

)על בסיס מערכים לבחירתנכתב ע“י אורנה גמר 6

הציפור הלאומית  שכתבו נירית לביא אלון 

ואורנה גמר, על פי חומרים ורעיונות של דפנה 

גן, הדס כץ שדה חן, גיתית וייסבלום -
 דוברות החלה“ט(.
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ההיבט האמנותי
בפרק זה תוכלו למצוא מערכי פעילות באמנות ובמוזיקה, שתומכים בעיקר בשלבי הפקת 

הקמפיין. למרות שמערכים אלו מופיעים רק בפרק השישי, הרי זה מתבקש כי פעילות 

באמנות פלסטית, דרמה, מוזיקה ומחול תלווה את כל תהליך הלמידה הסביבתית, כתווך 

נוסף לתפיסת ולהבנת הסביבה ולביטוי התובנות החדשות. לשם כך תורחב במיזם “כן 

לציפור" העבודה של מדריכי האמנות והמוזיקה המחוזיים עם המורים בבתי הספר, ויש 

לשים דגש על שיתוף הפעולה בין המורים למדעים והמורים לאמנויות בבתי הספר.

לאחר בחירת הציפור של הישוב
אפשר להעלות עם הילדים רעיונות לפעילות המשך. למשל הכנסת תמונת הציפור ללוגו 
של בית הספר; פניה אל מוסדות המועצה / עיר להכניס את הציפור הנבחרת לסמל 

הישוב; תכנון אירועים לשמירה על בית הגידול של הציפור הנבחרת וכיו“ב.

שיעור ראשון - על סמלים ומשמעותם
מטרות הפעילות:

1. הבנת הצורך האנושי בסמלים.
2. הכרה בתפקידם של סמלים ככלי לעידוד השמירה על הטבע.

3. הצגת קמפיין בחירת הציפור הלאומית ותפקידה של הכיתה המובילה בקמפיין.

ציוד והכנות:
סמלים בצבעיהם המקוריים

8 סטים זהים של כרטיסי ציפורים )לפחות 10 בכל סט(
רשימה של ציפורים )לפחות 15 ולא יותר מ-30( אליהן התייחסתם 

במהלך הלמידה.

מהלך הפעילות:
חלקו את התלמידים לקבוצות )עד ארבעה( ותנו לכל קבוצה סמל )סמל המדינה, לוגו   .1
המשרד להגנת הסביבה, מגן דוד, הסהר האדום, סמל רשות שמורות הטבע והגנים 
מועצה   / מקומית  )מועצה  המקומית  הרשות  סמל  הקיימת,  הקרן  סמל  הלאומיים, 

אזורית / עיריה(, סמל בית הספר, לוגו של מותג מפורסם ועוד...(.
כתבו על הלוח את השאלות הבאות: מה רואים בסמל? מה הם הצבעים בסמל?   .2

מה זה אומר לחברי הקבוצה? האם האם יודעים של מי הסמל?  
הציגו את סמל האירוס של החברה להגנת הטבע )החלה"ט( - של מי הוא סמל?   .3

מה הוא מייצג? מדוע נבחר דווקא הוא?  

פוסטר של המועמדות 
לציפור הלאומית

שאלו את הילדים אלו סמלים נוספים הם מכירים מעולם   .4
הטבע ומה משמעותם? הצבי של הדואר, היעל של רט"ג 
)רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים(, יונה עם ענף של 

זית כסמל השלום, ועוד... 
)סמלים  תפקידו?  מה  סמל?  מהו  התלמידים:  את  שאלו   .5
הם גורם חשוב מאוד לכל חברה אנושית. כל ארגון אנושי 
זקוק להם, יוצר ומשתמש בהם. הם מהווים מוקד להזדהות 
וכבוד, וגורם מאחד של חברי ארגון או תושבי מדינה בינם 
לבין עצמם. סמלים מייחדים את תושבי המדינה או חברי 
אותם  ומגדירים  עצמם  משל  זהות  להם  מעניקים  ארגון, 

לעומת חברות אחרות.( 
יודעים  הם  אם  הילדים  את  שאלו   - הדוכיפת  את  הציגו   .6
מיהי, וספרו להם כי היא נבחרה להיות הציפור הלאומית 

של ישראל.
ה-60  שנת  לכבוד  כשנתיים  לפני  כי  לתלמידים  ספרו   .7
למדינה, החליטה החברה להגנת הטבע כי הגיע הזמן שגם 
לישראל תהיה ציפור לאומית. תהליך הבחירה של הציפור 
הלאומית נועד להפנות תשומת לב  למצבה של המערכת 
בפרט.  הציפורים  של  ולמצבן  בכלל  בישראל  הטבעית 
מהמשימות  אחת  הינה  גידולן  ובתי  ציפורים  על  שמירה 
הלאומיות החשובות לרגל חגיגות השישים ובכלל, מאחר 

שהן מהוות חלק בלתי נפרד מהעתיד של ישראל.  
תמונות  עם  כרטיסיות  של  סטים   8  - ציוד  מיון:  משחק   .8
הציפורים; מהלך המשחק - חלקו את הילדים לקבוצות )עד 
ילדים בקבוצה(. חלקו לכל קבוצה סט כרטיסיות  ארבעה 
עם תמונות ציפורים קראו בכל פעם בשם של תכונה / 
או  לפי המדד,  לדרג את הציפורים  יצטרכו  והילדים  מדד, 
זוכה  נכון  שמסדרת  הראשונה  הקבוצה  לקבוצות.  למיינן 
בנקודה. דוגמאות למדדים: לפי גודל, לפי הא'-ב', לפי מידת 
מידת השכיחות  לפי  יופי,  לפי  גודל מקור,  לפי  צבעוניות, 
ועוד...  במקורות  האיזכורים  מספר  לפי  הקרובה,  בסביבה 
דוגמאות לתכונות למיון לקבוצות: לפי מעמד באיזור בית 
הספר - יציבות / חורפות / חולפות / מקייצות, לפי מזון - 
צמחוניות / טורפות, לפי סביבת המחיה שלהן - בין השיחים 

/ חצר הבית / קרקע בוצית / מצוקים / מים ועוד...

לֵרֵעהּו יְִקָרא;  ְגׁשּו ִצּיִים ֶאתִאּיִים וְָׂשִעיר ַע ”ּוָפ
ְצָאה ָלּה ָמנֹוַח”  ַא� ָׁשם ִהְרִּגיָעה ִּליִלית ּוָמ

(ישעיה ל”ד, י”ד)
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סכמו את המשחק ואת הקריטריונים למיון על הלוח. הקפידו להתייחס גם לקריטריונים   .9
הבאים: מעמד הציפור באיזור בית הספר )יציבה, מקייצת, חורפת, חולפת(, מוזכרת 
בתקשורת בהקשרים שונים, מוזכרת במקורות שלנו )בתנ“ך למשל(, ציפור המאפיינת 
את איזור המגורים או תושביו בהיבטים שונים, ציפור נפוצה או נדירה, ציפור בסכנת 
את  תגביר  עימה  שההיכרות  ציפור  תפוצתה,  על  כלשהו  איום  תחת  או  הכחדה 

המודעות לשמירה על הסביבה ולניהול אורח חיים מקיים.
בקשו מהילדים להעתיק את הקריטריונים למחברתם.  .10

ספרו לילדים כי כיתתם נבחרה לערוך בחירות לציפור של הישוב על בסיס ההיכרות   .11
שערכו עם הציפורים בסביבת מגוריהם. 

חלקו לילדים את הדף עם שמות הציפורים אליהן התייחסתם במהלך הלמידה ובקשו   .12
מהם לבחור בבית בעזרת משפחה וחברים:

קריטריון שנראה להם חשוב ביותר לבחירת הציפור של הישוב. א. 
ציפור מתוך הרשימה, שנראית להם המועמדת הטובה ביותר להפוך לסמל הישוב. ב. 

שיעור שני - בחירת המועמדות לציפור של הישוב
מטרות הפעילות:

בחירת עשר מועמדות לבחירות בישוב  .1
הכנת תעודת זהות לכל אחת מהמועמדות  .2

ציוד והכנות:
A5 תמונות הציפורים בגודל  •

לוח להצמדת התמונות   •
דפי מדבקות ניקוד 1-10 כמספר הילדים בכיתה  •

10 כרטיסי בחירות )רצ“ב(   •

מהלך הפעילות:
בכניסה לשיעור כל ילד יבחר את תמונות הציפור שבחר, ויצמיד אותה ללוח שהוכן   .1

מבעוד מועד )אם הציפור שלו כבר הוצמדה ללוח - אין צורך(.
אפשרו למספר ילדים שרוצים בכך להציג את הציפור שבחרו.  .2

בקשו מכל ילד להגיד מה הקריטריון שבחר וסמנו את הקריטריונים שעולים על הלוח.  .3
סמנו את חמשת הקריטריונים המובילים בכיתה.  .4

חלקו לילדים דפי מדבקות מ 1-10, ובקשו מהם להעניק ניקוד לציפורים על הלוח לפי   .5
הקריטריונים שנבחרו - לציפור הכי מתאימה 10 נקודות, לזו שמתאימה קצת פחות 
ממנה 9 נקודות וכן הלאה. בקשו מהילדים להדביק את מדבקותיהם כך שלא יסתירו 

את תמונת הציפור.
סמנו את 10 המועמדות המובילות.  .6

7. חלקו את הכיתה ל-10 קבוצות בקשו מכל קבוצה להכין “כרטיס בחירות“ לאחת 
המועמדות.

צרפו את כרטיסי הבחירות לתמונות המועמדות שנבחרו.   .8
הניחו לנציג מכל קבוצה לקדם את הציפור של הקבוצה.  .9

בחרו את הציפור של הכיתה.  .10

דוכיפתיים. צילום: דובי קלעי 

פרק6
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“כרטיס בחירות“

שם הציפור: ____________________________________________________

המאפיינים שלי הם:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

אני מיוחדת כי....

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

אני אתרום להגברת המודעות לשמירה על הסביבה...

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

אני מתאימה להיות סמל כי:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

אני מייצגת את הישוב / האיזור בכך ש:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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מערך שיעור אמנות 
- מיזם כן לציפור

מטרת על: 
הרחבת הביטוי והתפיסה 

של הציפור בסביבתה 
באמצעיים חזותיים ואמנותיים.

מטרת הפעילות: 
בניית עשר כרזות אמנות - בציור, אמנות מחשב, צילום, קולאז - לציפורים המועמדות.

ציוד והכנה:
• תמונות הציפורים בגודל A5 + ערכות המחשה

• ציורים, כרזות, דימויים מהאינטרנט של יצירות אמנות וצילומים העוסקים בציפורים.
• 10 לוחות קאפה בגודל: 0.5*70*50

• צבעים: גואש, פנדה, עפרונות פחם, גירים צבעוניים
• מספריים, מכחולים, דבקים

מהלך הפעילות:
• חלוקת הכתה ל - 10 קבוצות עבודה.

• הצגת עשר הציפורים המועמדות בפני הכתה: דימויים + כרטיס בחירות.
• דיון בעשרת הדימויים תוך תיאור הציפורים, והשוואה ביניהן 

)תכונות, צבעוניות, גודל, תפקוד, צורניות, הקשר תרבותי וכד’(.
• פענוח הדימויים, קבלת משוב מהתלמידים תוך יצירת פרשנות לדימוי.

• צפייה ביצירות אמנות מתולדות האמנות העוסקות בנושא הציפור ו/או מערבות ציפורים, 
תוך התייחסות לשפת האמנות: ביטוי )אקספרסיה(, צבעוניות, צורות, תכונות קו וכתם.

פנייה ליצירה:
• בחירת ערכות העבודה על ידי התלמידים: גואש, פנדה וכד’.

• ביטוי בציור ובטכניקות נוספות של התלמיד את הפרשנות והחוויה שעלתה בדיון המקדים.

הצגה וביקורת עבודות כיתתית.

מערך שיעור מוסיקה - מיזם כן לציפור

מטרת על: 
הרחבת הביטוי והתפיסה של הציפור בסביבתה באמצעות פעילות מוסיקלית.

מטרת הפעילות:
יצירת זמרירים )ג’ינגלים( - לציפורים הנבחרות.

ְַמִריר - ג'ינגל, שיר קליט במנגינתו ובמילותיו עם מסר קצר, שנכתב בדרך כלל למטרות פרסום. ז

ציוד והכנה: 
• תמונות הציפורים        • דיסק עם קולות הציפורים הנבחרות

כרטיסי הבחירות של הציפורים • כלי כתיבה                    • 
• כלי נגינה 

• רשם קול להקלטה

מהלך הפעילות
• הצגת עשר הציפורים המועמדות בפני הכתה  + כרטיסי בחירות שלהן.

• דיון על התכונות המאפיינות  את הציפורים הנבחרות.
• כתיבה על הלוח של מאפיינים מרכזיים לכל ציפור.

• האזנה לקולות הציפורים, תוך שימת לב לגובה, למקצב ולמוטיב מוסיקלי חוזר.
• תאור ורישום צליל  ציוץ  הציפורים באמצעות סימון גרפי )לקבלת השראה ללחן(.

• חלוקת הכתה לקבוצות קטנות - כל קבוצה מקבלת שם של ציפור.

פניה ליצירה וביצוע הזמריר 
• כתיבת מילים לשיר בארבע שורות קצרות המתארות את הציפור )אופי, תכונות(. 

• חיבור מנגינה לשיר , או התאמת לחן מוכר למילים.
• שילוב כלי נגינה , הקשה , או קולות גוף לליווי השיר. 

• ביצוע הזמרירים  בפני חברי הכתה  תוך קבלת משוב לשיפור.
• הקלטת הזמרירים המוכנים.

הערה: כדאי ורצוי בשיעור זה לצרף את המורה למדעים לעזרה בכתיבת מילות השיר.
בתום ההקלטות, למען הפרסום יש להשמיע את הזמרירים במערכת הכריזה הבית ספרית.

רינה גלסנרכתבה: פרק6

אלי ברודרמןכתב: 

ציירה: טלי קרנדל
טכניקה: רישום פחם.

כיתה ז', ביה"ס יערת העמק, 
מגדל העמק.
מורה: שלומי ללוש
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במרכז הצפרות בביה"ס שדה חצבה שבערבה, פיתח פרו' אמוץ זהבי מערכת מחקר על ציפור חברתית, הזנבן, המאפשרת לצפות בה מקרוב ללא כל חשש. 
זהו שילוב מדעי-חינוכי- תיירותי ייחודי. צילום: רעי סגלי
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להקה של 8,000 שקנאים נודדים, שנחתה לחניית ביניים של לילה אחד, בעמק החולה. צילום: יוסי אשבול



חיויאי בולע צפע. צילום: יורם שפירר




