
 
 
 
 

 

 מכשוליםמשימות  –נספח לפעילות מסדרונות אקולוגיים 

משימות הממחישות איומים שונים: גדר חקלאית, שטח בנוי, ציידים וכביש סואן.  4להלן 

ניתן לבצע כך שכל הקבוצה מבצעת יחד את הפעילות ואז מתקדמים ממשימה למשימה, 

ניתן לבחור  או לחלק לקבוצות שמתקדמות במקביל, ואז צריך מבוגר שיפעיל כל תחנה.

 ד לרשותכם.רק חלק מהמשימות בהתאם לזמן העומ

 

 גדר חקלאית -מכשול : 1 משימה

, אך לפתע נתקל בגדר גבוהה המקיפה שדה חקלאי. עזרו /לצביהעופר ממהר להגיע לאמא

 לעופר לעבור את המכשול ולהתקדם במסדרון.

 

 –נמתח באנר )בשימוש חוזר( בין שני עצים, או לחילופין חבל בגובה מטר. המשימה  –גידור 

. מותר להיעזר בחברי צריכים לעבור מעל או מתחת לבאנר/חבל מבלי לגעת בו המשתתפים

 לעבור מבלי לגעת בגדר. הצליחוכולם הקבוצה מתגברת על המכשול כאשר הקבוצה. 

נסביר שצבאים רבים נתקלים בגדרות חקלאיות או גדרות אחרות המונעות מהם תנועה 

קריטית בפרט כאשר השטח   עה זוחופשית בשטח הפתוח ומצמצמת את בית גידולם. תופ

. נספר שלעיתים טורפים כמו כלבים הוא מסדרון המאפשר מעבר רציף משטח לשטח

משוטטים או תנים וזאבים רודפים אחרי הצבאים לכיוון הגדרות שהופכות למלכודת מוות 

 עבורם. 

 

 שטח בנוי –מכשול : 2משימה 

נים. עזרו לעופר למצוא את נייברחובות וב, אך לפתע נתקל /לצביהעופר ממשיך בדרכו לאמא

 /לצביה., בדרך לאמאולהימנע מהשטח הבנויהדרך הנכונה, 

  

כמספר המשתתפים בקבוצה. נבקש שכל אחד יעמוד על דף.  A4נפזר דפי  –צמצום שטח 

בכל שלב נוציא דף אחד. על כל חברי הקבוצה להסתדר כך שאסור להם לדרוך על הרצפה. 

. הקבוצה מתגברת על המכשול כאשר הצליחו כולם לעמוד על שליש הדפיםמותר להזיז את 

 ממספר הדפים. 

נסביר שפעולות של בניה בשטח, הקמת תחנות דלק, אזורי תעשייה, יישובים חדשים או 

הרחבת יישובים קיימים מצמצמת את השטחים הפתוחים והיא קריטית בפרט כאשר השטח 

 לשטח.  הוא מסדרון המאפשר מעבר רציף משטח



 
 
 
 

 

 

 ציידים -מכשול : 3משימה 

. אך בדרכו מופיעים ציידים אשר פיזרו /צביהעופר כבר צמא ועייף ומחכה לפגוש את אמא

 מלכודות לאורך הדרך. עזרו לעופר המבוהל לחצות את השטח בשלום.  

 

מתנדבים שייצגו את  5בשטח שיוצרים מסלול. נבחר  A4דפי   50נפזר  –ציידים 

דקות(.  5עליהם יהיה לעבור מנקודת הפתיחה לנקודת סיום בזמן קצוב )נניח המשתתפים. 

ה. בחלק מהדפים יש ציור של ייה ויתקדם בדפים לפי המספר בקובייכל מתנדב יזרוק קוב

יה ויתקדם בהתאם. יויזרוק שוב את הקוב מלכודת. מי שידרוך עליהם יחזור דף אחורה

 . המתנדבים יעברו בשלום כל חמשתהקבוצה מתגברת על המכשול כאשר 

 

היה אירוע חריג שבו  80-בסוף שנות הנסביר שהצבי הוא חיית בר ולכן אסור לצוד אותו. 

משום רשות הטבע והגנים,  לצוד צבאים בהיתר של תלציידים ברמת הגולן רישיונוניתנו 

בודדות צבאים ואילו כיום יש מאות  5000. אז היו בה מעל דילול של האוכלוסייה שנדרש

כיום אין  הסיבה לכך לא רק צייד אלא בעיקר טריפה, בעיקר של העופרים הצעירים.  .בלבד

הציידים משתמשים  ציד שאינו חוקי.לצוד צבאים אולם לצערנו יש מקרים של  תרישיונו

 ברובים, במלכודות בכלבי ציד ואף דורסים את הצבאים. 

 

 כביש סואן –מכשול  :4משימה 

, נתקל עופר בכביש סואן הקוטע את המסדרון. עליו לחצות בבטחה את /לצביהבדרכו לאמא

 הכביש כדי להמשיך במסע. באם יחצה את הכביש הסואן הוא עלול להיפגע. 

 עזרו לעופר להגיע בבטחה לצדו השני של הכביש.

 

נסמן ציר המסמל כביש )אפשר עם באנר או חבל. נבקש מכל המשתתפים לבנות   - קיטוע

אפשרות נוספת חומרים שיש בטבע שעליו יעברו כל המשתתפים מבלי לגעת בכביש. גשר מ

שר אנושי ועליו להעביר את כל המשתתפים חומרים טבעיים בשטח, היא ליצור ג)אם אין 

כל המשתתפים עברו על הגשר הקבוצה מתגברת על המכשול כאשר מבלי שיגעו בכביש(. 

 בלי לגעת בכביש. 

 



 
 
 
 

 

נסביר שהכבישים שמשרתים אותנו מהווים בעיה מרכזית עבור הצבאים. לא רק בגלל סכנת 

אפשר לספר על פרויקט דיווחי  –הדריסות )ואכן ידוע שחיות בר רבות נדרסות מדי יום 

( אלא בעיקר בגלל שהם יוצרים אוכלוסיות נפרדות משני צידי Wazeדריסות בשיתוף עם 

ולות להיפגש ולהתרבות ולהחליף את המטען הגנטי. כל הכביש. אוכלוסיות אלו לא יכ

 אוכלוסייה בנפרד היא חלשה יותר ומתקשה להתמודד עם מחלות ואיומים. 

מרוחבו  בהרבה גדול בשטח מורגשת הכביש של האמתית ההשפעה בנוסף לקיטוע, 

 איתן מביאות הכביש בסלילת הכרוכות התשתית עבודות רבות פעמים: )"אפקט שוליים"(

 בשולי המוצבת התאורה, הסמוכים השטחים תוך אל משם מתפשטים אשר פולשים מינים

 זורמים מזהמים חומרים, ממנו העולה הרעש גם וכך החיים לבעלי הפרעה מהווה הכביש

 גופי אל נמשכים עופות של ומתפרצים פולשים מינים, שסביבו השטח אל מהכביש גשם בזמן

 .ועוד, המקומי הטבעי האיזון את ומפרים התאורה

 


