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 פרא בעיר

 

,  נשמעים כמו סתירה פנימית–" אתר טבע בכנסת"או " טבע עירוני"אם הביטויים 

 . אתם מוזמנים לביקור באתר יחיד במינו בעולם

 

,  תפסה19-ירושלים של המאה ה. ערים נטו לתפוס שטח קטן באופן יחסי, עד לא מזמן

עם . ב פשוט  לא היתהחיפה לא היתה גדולה בהרבה ותל אבי. קילומטר מרובע אחד, למשל

". שלמת בטון ומלט"הגידול בשטח הערים ובצרכי התושבים מתכסים עוד ועוד שטחי בר ב

בשני העשורים האחרונים הוחל בתכנון של הערים כך שישאירו מקום לדיירים הטבעיים לצד 

 . הדיירים האנושיים

אחד מאתרי  שנה על מנת לשמור על 16-התחנה לחקר ציפורי ירושלים הוקמה לפני כ

והתגלתה כמוקד משיכה למאות אלפי ציפורים צבעוניות , הצפרות המיוחדים בעיר ולטפחו

 . ואלפי מטיילים בכל עונות השנה

 רואים ואינם –" דני דין"מבקרים שיושבים במסתור הציפורים ברכה שבתחנה הופכים למעיין 

בשעות .  היום ועונות השנהנראים ויכולים לצפות בציפורים ובעלי חיים שונים בהתאם לשעות

בין , למרבה הפלא. היום ניתן לצפות בציפורי שיר שנודדות אלפי קילומטרים פעמיים בשנה

אלא גם ציפורים שכל , הנודדים נמצאים לא רק עופות גדולים כמו העגורים המפורסמים

 ענפי או בין, והן מסוגלות להסתתר בשיח בגינה ציבורית, משקל גופן מגיע לגרמים בודדים

או בלי , את הקטנטנות מעט קשה לראות בלי להסתתר ולהמתין במסתור. עצים בעיר

 . להצטרף לטיבוע ציפורים

והשתתפות , טיבוע ציפורים הוא תהליך מחקרי שעוקב אחרי נדידת ציפורים לאורך שנים

, בטיבוע מאפשרת למבקר להגיע אל מרחק נגיעה מאותן ציפורי שיר קטנות וצבעוניות

 . ות לביקור קצר בירושליםשעוצר

, במהלך החורף נולדו בתחנה מספר גורים. בערב ניתן לראות דרבנים וגוריהם יוצאים לאכול

והללו יוצאים לפרקי זמן קצרים עוד לפני שהקוצים שעל גבם מתקשים והופכים לנשק הגנה 

השנים אלה מצאו לאורך . בלילה יוצאים ממחבואיהם הינשופים וחיות לילה אחרות. יעיל

ניתן להבין  וכאשר צופים בהם מתנהלים בדממה, דרכים שונות להתמודד עם שעות החשיכה

 ...איך נקשרו סביבם אמונות ואגדות שונות ומשונות

 תיבות 70-בקירות הוטמנו כ: ש גוטמן הוא המבנה החי הראשון בישראל"מרכז המבקרים ע

כוכים ומחילות ,  כדי ליצור חריציםוהם מחופים באבנים בלתי אחידות, קינון בגדלים שונים

חיות קטנות וצמחים שביתם , בכך הם משמשים מחסה ובית לציפורים. לחיות בר קטנות

 פקעות ומאות זרעים 700על הגג החי הוטמנו מעל . עלול היה להיפגע בבניית מבנה רגיל
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פרים לטאות ופר, דבורים: המספקים צוף וזרעים לחיות בר קטנות, של פרחי ארץ ישראל

תוכו של המבנה משרת פעילויות וצרכים שונים של קבוצות . מגיעים לגג בכל שעות היום

ש גייל רובין מוצגות תערוכות אומנות וסרטים "ובגלריה ע,  חנות, כגון ספריה, ומבקרים

 . בנושאי טבע ושימורו

על מחקר וידע מאפשרים לשמור , מחד: בתחנה מאמינים שקשר לטבע הוא עניין של שילוב

צילום וכתיבה מאפשרים למבקרים להתבונן , ומאידך ציור, הקיים ולטפחו למען דור העתיד

 . ולחוות את עוצמתו של הטבע הפראי

 

סדנאות , הרצאות, כולל סיורים רגליים, התחנה מוציאה תכנית סיורים חודשית לקהל הרחב

  il.org.jbo.www, תכנית הפעילות מופיעה באתר התחנה. שונות ואפשרויות להתנדב

 

 :שעות פעילות מרכז המבקרים

   09:00-15:00ה -א •

 09:00-16:00' ה-'א :אביב וקיץ •

 09:00-13:00' ו   

 ל  "ביקורי קבוצות לפי תיאום גם שלא בשעות הנ •

 06:00-11:00ונמשך בשעות , ז המופיע באתר האינטרנט"טיבוע ציפורים לפי הלו •

  שעות ביממה24פתוח בכל ימות השנה " מסתור ברכה" •

 

 :  לתיאום פעילויות

 052-3869488 :טל

 02-6537374 

il.net.jbo@inter  

il.org.jbo.www  
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 המראה מתוך מסתור ברכה

    
 שותלים על הגג

 
 רגע לפני השחרור, ציפור שטובעה

 
 .הדיירים מתמקמים בקירות

הקורות בצד שמאל עשויות מפקקים 

 . ממוחזרים

 

 
 ילדים ומורים 

 
 

 

 


