משדר לצב לפני

הדבקת

שחרורו,

שעבר צילום:

בשבוע

תומראפלבאום

לטבע הצבים הראשונים
שוחררו

בפרויקט השיקום של
צפריר

הכפרהירוק

של

רינת

ברמת גף,

הספארי

הסביר

שושן .״בנוסף יש פה צבים שנ־
$TS1$שנלקחו$TS1$
המראה

$TS1$המתקדם $TS1$לקחו
$DN2$שנלקחו$DN2$
של צב יבשה המת־

מאנשים

שהחזיקו

אותם

ממראות

בבתים .היה אפילו מקרה שמי־
$TS1$שמישהו$TS1$

יישום

ברשות הטבע והגנים,

קדם
$DN2$המתקדם $DN2$לאיטו
$DN2$שמישהו $DN2$גידל שני צבים והם התרבו
שהו
הטבעהמלווים את ילדותם של
ישראלים רבים .עם זאת ,בשנים ולבסוף לא היה לו מה לעשות
איתם .הוא הביא לנו מיוזמתו
נמצאים בעלי חיים
האחרונות
כשלושים צבים'׳ ,הוסיף.
אלו במצוקה שבן בתיהגידול
גידול הצבים על ידי בני אדם
שלהם נעלמים לטובת בנייה.
ממשיכים לאסוף עלוללגרוםלשינוי בהרגלי הת־
$TS1$התזונה$TS1$
במו בן אנשים
$DN2$התזונה $DN2$שלהם ולחשוף אותם למ־
$TS1$למחלות$TS1$.
זונה
את הצבים ולגדלם כחיות מח־
$TS1$מחמד$TS1$,
בהתפ־
$TS1$בהתפשטות$TS1$
$DN2$למחלות $DN2$.כדי לא להסתכן
$DN2$מחמד $DN2$,זאת בניגוד לחוק המגדיר חלות.
מד,
שנמצאים
$DN2$בהתפשטות $DN2$מחלות לצבים
את הצב כחיית בר מוגנת .לאח־
$TS1$לאחרונה$TS1$
שטות
בטבע ,הוחלט להשיב תחילה את
$DN2$לאחרונה $DN2$החלה רשות הטבע והגנים,
רונה
הצבים לשטח פתוח בתחומי הכ־
$TS1$הכפר$TS1$
בסיוע בית הספר הכפר הירוק,
משטחים טב־
$TS1$טבעיים$TS1$
$DN2$הכפר $DN2$הירוק ,המבודד
פר
שנמצאו
במבצע לשיקום צבים
$DN2$טבעיים $DN2$אחרים .בשביל התלמידים
מאםפנים,
הוחרמו
פגועים או
עיים
מתמשכת הכוללת
ובשבוע שעבר הושבו הצבים זוהיפעילות
מעקבוטיפול .״חשובלנולעזור
הראשוניםלטבע.
קבוצת תלמידים מכיתה ט' לסביבה״ ,הסבירהדנאילהפלוטי־
$TS1$פלוטיניקוב$TS1$,
ניקוב,
הכפר הירוק יצאו
הספר
בבית
$DN2$פלוטיניקוב $DN2$,אחתהתלמידות .״הם בע־
$TS1$בעלי$TS1$
$DN2$בעלי $DN2$חייםמעניינים שכבר לא רואים
ההשבה לטבעבליווי לי
לפעילות
כל כך בטבע״ ,הוסיפה.ואילו חב־
$TS1$חברה$TS1$
האחראי עללימודיהאקולוגיה
$DN2$חברה $DN2$לכיתה אביבחיים טונדובסקי
בבית ספר ,רוני שושן,
רה
כשהם
אמר :״אני מתלהב מהאפליקציה
איתם ארגזים ובתוכם
נושאים
אבל גם מחצבים״.
כעשרים צבים .על השריון של
מחצבים הוצמד באמצ־
$TS1$באמצעות$TS1$
כל אחד
מליחי,אקולוג
לדברי ד״ר יריב
הוא

משדרבלוטוס.

דבק

עות
$DN2$באמצעות$DN2$

מיוחד

אחד

הםמארטפון

במכשירי

שלהתלמידים יאפשר להםלע־
$TS1$לעקוב$TS1$
קוב
$DN2$לעקוב $DN2$בסיוע

המשדר

אחר תנועת

הצבים.

מתוך

חשובה

מבחינת

נוסף להכיר

הרשות כאמצעי

אתעולמם של הצ־
$TS1$הצבים$TS1$.

בים.
$DN2$הצבים $DN2$.״נעשתהעליהם עבודת מח־
$TS1$מחקר$TS1$

קבוצת כעלי
למידים
$DN2$התלמידים$DN2$

מחוז מרכז

הפעילות שלתלמידי

הכפר הירוק

קר
$DN2$מחקר$DN2$
הוצאה
החיים

הת־
$TS1$התלמידים$TS1$
שהקימו
״צביה״,

בסיוע

והגנים ובה יש

חיים.״מדובר

פצועים וטופלו

רשות

הטבע

בפארק

רמת הנדיב,

הכל אנחנו לא יודעים

אבל

בסך

הרבה על

תנועותיהם ולא יודעים לאן
שמשחררים אותו לט־
$TS1$לטבע$TS1$.
הולך אחרי
צב

כבר כמאהבעלי
שנמצאו
בצבים
בע .כל מידע שנקבליוכללעזור
$DN2$לטבע$DN2$.
בבית

החוליםלנוי' ,אמרמליחי.

