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הרביםשנמלטומהלהבות במצפה נפתוחשבירושליםועל ההבדל בין הצבילאייל

הצבאים

!ף עז

צבאים

רבים נמלטו מהלהבות

 Tfwלאחרונה

את

שפקדו

נפתוחשבירושלים

מצפה

שאוכל

רוב ימות

עשבים טריים,

השנה עשב .הוא

מעדיףלאכול

שרקמותיהם רכות וכמות החומרים

המשניים

שארההבדלים בין בני משפחת הפריים,לבין
האיילים ,תוכלו לקרוא
משפחת

בני

בספר ״צבאים

בישראל״

בפרק

״משפחתהפריים״.

מאיזה מזון בעיקר ניזונים

״כל
עשבים

הצבאים?

במה פרטים מונה עדר
עמק

״במורדות

הצבאים ניזונים

מצמחים ,ומעדיפים

וירוקים.

גם אוכלים עלי

שיחים ועצים מסוימים .צבי הנגב

מעדיפיםעלי

שיטה ,אך

לא

הצבי

רמות חיו

יורע כמהנפגעו.
כיצד

טריים

בחורף ובאביב.

להמשיך לשרוד?

כשבעים

צבאים ,איני

צבאים נוספים חיים

בשאר עמק

כנראה 80״.

למייע לצבאים לשרוד?
ניתן

וצבי השיטים ״לפעול
הארץישראלי למנוע

נגד בנייה באזורים

הקמת גדרות

בהם חיים צבאים,

ולהימנע מלשחרר
מיותרות

הספר ״צבאיםבישראל״

המספר על

טוב

הצבי

המפאר את מישורי

וגבעותיה תוכלו להשיג בכל

בחורף הצבי ניזון

הצבאים החיים באזור

הארזים? ומה סיכוייהם

הארזים,

הם

קטנה .מזון כזה

את

זמין בישראל

בזמן שהיו הרבה מאוד עופרים לאחר
תקופתההמלטה .חלקםהצליחולהימלט ,אך לא
צמחים
מעט מהם מצאו את מותם בתוך
הלהבות .ביקשתי
בדגניים ומאוחר יותר בעונה בעלי
מאוניברסיטת תל אביב דו-פסיגיים".
מפרופ׳ יורם יום טוב
שגם לקח חלק בחקר הצבאים ופרסם לאחרונה
הכחדה
סכנת
ספר חדש בנושא ״צבאים בישראל״להתייחם
שהייתה בל״ג בעומר ביער רמות
השריפה
למצבו של הצביהישראלי.
החריפה את סכנת
ומצפה נפתוח בירושלים
מה הביא אותךלחקור את הנושא?
ההכחדה של הצבי הישראלי עקב פגיעה אנושה
״חקרתי צבאים שנים אחדות ,ומצבם כיום הביא
בצבאים ובמקורות המזון
המשמשים את העדר
עליהם".
אותי לכתיבת הספר כדי לקרם את הידע
בימי הקיץ החמים .עדר הצבאים מונה  70פרטים
הרבה אנשים מבלבלים ביןהאייללבין הצבי
החיים באזור עמק הארזיםעליו מתחוללים
האם תובל למפר על ההבדלים ביניהם? וביצר
מאבקים נגד תוכנית משרדי האוצר והשיכון
ניתןלזהות את הצבי בשונהמהאייל?
"ההבדל הבולט ביותר בין הצבאיםלאיילים שמעוניינים לבנות באזור שכונה חדשה ולחסל
הוא מבנה הקרניים :כמו שאר בני
משפחת הפריים
הנחשבת לנכס טבע
כמעטלחלוטין את הגבעה
ייחודי
עליה נמנים הצבאים ,הם נושאים זוג קרניים
המשמש משכןלמינים רבים שלבעלי
חיים וצמחים.
חלולות ,בנויות מחומר קרני ,שאינן מפוצלות
שאמורות לקום באזור
יחידות דיור
גרמיות 004,1
לסעיפים .הן יושבות על בליטות
החשובים
האתרים
ימחקו לחלוטין את אחד
הצומחות מעצם המצח שיוצרת את הקרן .קרני
הבודדים שנשארובירושלים וסביבתה.
האיילים ,לעומת זאת ,מלאותומסועפות״ .על
שבהם

באופן טבעי

הארצות

השכנות.

חובתנולהגן
עליהם״.
שלפרופ׳ יורם יום

חנויות

המובחרות 176 .עמודים ,מחיר:

לאור:

הוצאת דן פרי,

הספרים

 98שקל,

הפצה של

הארץ

מוציא

הוצאת מאגנם.

כמורה לחיים

הצבי

מרפאה את הציניות ועוזרת

עדינותו

לנו לשמור בתוך ליבנו
לפליאה ילדית .זהו בעל חיים שלא
יפגע באף אחד לכן הוא סמל שלשלום.

לפעמים

אנו כבני

אדם

אחרים לתבניות ולא

מקום

קדוש

מכניסים

אנשים

נותנים

הצבי נותן
לתיקון.
חדשותועוזרלנו לשקם

לנו

עוזר לשמר
מתקופות

כלבים לטבע.

שכונה

חרשה

תהיה

הרסנית

לצבאים .כיום העניין צרירלהידון בוועדה
הארציתלתכנוןובנייה״.

היכןנוכל לפגוש
״ריכוז
יששכר,

הצבאים
ושם

קל

את

הצבאים

העיקר
יחסית

בארץ

לראות

בארצנו?
הוא

ברמות

צבאים .בצפון

ניתןלראותם במורדות הרינפתלי ,בשפלה ליד
כפר רות ,בשרון ליד שפיים ובהריירושלים
בעמק הארזים .ישראל היא הארץ היחידהבעולם
בה יש צבאים ארץישראלים לאחר שהושמדו בכל

זיכרונות

קדומות ואף

הזדמנות

הזדמנויות

את האמון .הוא

מתוקים ונעימים

מסמל

התינוק

את

שומר על הטוהרועל

שהיינו .הוא

האהבה

בהתגלמותה
אם נלמדלהתבונן באחרים רדףעיניו
של הצבי ניתן הזדמנות אוהבת לכל
אדם כל עוד לא פגע בנו.היכולת לקבל
מישהו אחר ולתת לו הזדמנות ללא דעות
הראשונית.

קדומות

היא

אהבה בלי

מתנה גדולה

תנאים וחסד.

שמאפשרת

