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        ושאר מטעמיםושאר מטעמיםושאר מטעמיםושאר מטעמיםסיפורים סיפורים סיפורים סיפורים     ,,,,זרזיריםזרזיריםזרזיריםזרזירים
  

  

 ימיליונ לארצנומגיעים  ,בוא החורףעם מדי שנה, 
על רקע גלגל בשעות בין ערביים,  ,יוםזרזירים. מדי 

יוצאים במחולות והם עפים בלהקות ענק,  ,השוקע חמהה
נפגשות, נפרדות, עושות פניות  קבוצות: ססגונייםאוויר 

בלתי נתפס.  התנוע בתיאום ,הלוך וחזור ,פתאומיות
את  גם צרוובמקביל ע ,צר מלכתוהרואה מופע זה ע

  נשימתו.

  

בעונה  יםמגיע כל שנה, םבשנים האחרונות אני רואה אות   
בו  מקוםנמצא ב, םהמועדף עליהאתר הלינה . שבע-בארזו ל
עושה תואר ו ,הנגב-בבירתאני מתגורר  בימים אלו עובד. אני

 ,חוקר וניברסיטה, בו אניהקמפוס של הא .שני בביולוגיה

מי שלא מכיר את המקום יוכל  ".המכון למחקר שימושי"מה שהיה בעבר  ;קמפוס ברגמןנקרא 
לבנים" מצד -להבחין בו בנקל כאשר ייסע מהקניון, בשדרות רגר לכיוון צפון; מיד אחרי בית "יד

תם פעם מה עושות ותהי ,במקוםכבר גידול מאחורי גדר ירוקה. אם הבחנתם  נראות חממות ,ימין
, כי מקום אזוטרי זה, היה בעצם בע, ודאי תתפלאו עוד יותר לשמועש-חממות חקלאיות באמצע באר

", ובו הנגבמכון לחקר , בשם "ה1957-נוסד בהוא  :האוניברסיטהאחד מצווארי הרחם מהם נולדה 
"המכון להשכלה . לימים, חוקרי המכון היו בין מקימי בעירהייתה, הפעילות האקדמאית הראשונה 

  ". בנגב גבוהה בנגב" שהפך מאוחר יותר ל"אוניברסיטת בן גוריון

ממש אווירה של קיבוץ. רק צווחות  משרים ,ושפע העצים ,הם חד קומתיים במקוםכל המבנים 
יכן אני נמצא הלי  ותחולים, מזכירה-למרחוק עקב הקרבה לבית ותנשמעלעיתים האמבולנסים ש

   באמת.

 למאות אלפי שואבת -אבן ,הקמפוס שלנוהגדולה, הפך  באמצע העיר ,רוקמעצם היותו אי י

תוך שהן מבצעות  ללינהלהגיע אליו להקות ענק מתחילות  ,ערביים-ןבשעות בי. שבאזורזרזירים ה
 מוסיפות לעת שקיעה,נראות בשמיים ההנקודות השחורות מאות אלפי . מופעי אוויר מרשימים

 אבועם  במיוחד כדי לראות את המאורע.למקום אנשים מגיעים  .'פלפל' לסלט העננים הוורודים
גרש מצא סמוך למשנ ,הם עץ אורן גדול במיוחדינים ובעצימספר על הלהקות  בותמתייש החושך

סיפר  ,החצרן שלנו. נשבר עצום מימדים של העץ, ענףשראיתי  ,למעבדה בהגיעי ,חנייה. בוקר אחד
שנה שעברה! בגם  קרהעוד הוא הוסיף כי זה  .קריסתום לגר הזרזיריםהמשקל של אלפי שעומס לי 

?! אבל התופעה יםוחזק יםגדולעץ כ"כ ענפי ציפור כ"כ קטנה תגרום לקריסת  ;פקפקתי בדבריוקצת 

כי למרות משקלם כח ווינ ,חישוב פשוטאם נעשה במחשבה שנייה, . חדשהמשיכה: כל בוקר ענף 
ציפורים זה  6000 .בממוצע גרם 82.5ר בודד שוקל לכמות יש עוצמה: זרזיהזעיר של הציפורים, 

  יפתח מזור

 

  
 זרזיר מצוי
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הפילה כל בוקר  השיד המקר לא יתכןו עץ האורן היה שחור מרוב זרזירים! חצי טוןמשקל של כבר 
  . מכוניותל נזק למנועכדי העץ ענפי את כל  ותרלבסוף, כ. אחר ענף

 רים הזרזיריםצמיאינטנסיביות של, וכמותם המרשימה םלמרות מופע הקסמים שובה הלב שלה

, לאדםשחלקן אף מסוכנות מחלות יכולים להעביר , חקלאותהם פוגעים ביר: חיש מ תםסביבעל 

  .מרעין בישיןושאר  סביבה דרך קבעהנמצאים באחרים  מינים יםחקוהם דלעיתים 

 מנוקד ,מופע נוצות שחור הזרזיר בארץ לובש ;א ציפור שיר בינונית בגודלהוההמצוי" הזרזיר "

בין סוף מאירופה וקדמת אסיה לארצנו  ותמגיעש ,ענק בלהקות לבנות. הציפורים חיות בנקודות
  בישראל.  יםמקננ םאינ םהאוקטובר לראשית מרץ. 

היום מתפזרים הזרזירים ללהקות משנה בנות עשרות עד מאות פרטים, ואלה עפות  מהלךב
ב, בדרך ללינת הלילה, לפנות ער. 'מכל הבא למקור' ותאוכל ןשם ה לשדות, לרפתות ולדירים

 יהםבמחולות, שחגות באוויר עצומות מימדיםויוצרות להקות  קטנותהלהקות המתקבצות 

אלה אינו ברור. ממש לקראת חשכה צונחים כל זרזירי  מעופים תפקידם וייעודם שלם. המפורסמי
ץ אינם אתרי הלינה בארצים צפופי עלווה או סבך קנים. ת עצקבו -הלהקה יחדיו אל מקום הלינה

   .'אתר לינה לזרזירים'להיות של  יהאקסקלוסיבבמועדון  הזכהמכון שלנו  .רבים

  

לצוד את הזרזירים מותר , לחקלאות ולסביבה שהם עושיםוהנזקים הרבים  הרבה םתפוצת בשל
על  את צעדיו הראשוניםינו קבוצבימים בהם צעד ללא הגבלה.  ,כולל ישראל ,בעולםבכל הארצות 

המקום. דור המייסדים ולחות, היה הזרזיר חלק בלתי נפרד, מההוויה החורפית של אדמות הלס המפ
רק מעוקצם  טעמו חברי המשקוכך , במקום אחר ,כנראה ,שהתחוללו ,פלאהמופעי מ תזכה ליהנולא 

  כפי שיסופר להלן. , אבל מעט מבשרםולא מדובשם

בצמצום, בעיקר ו אנשים אכל :מחסורה הורגש), בכל הארץ 1950ימי תקופת הצנע ( היוהימים 
, גרם בשר 75אישה בהריון הייתה מקבלת בקיבוץ היה קשה במיוחד ביחס לעיר:  מאכלים בסיסיים.

 הייתה אז בהריון, אשתו שרהש ,גיוראאנמיות.  יהיו ההרותנשים היה חשש שה לא ליום, לשבוע!

. כמובן מכל הבא ליד ציפורים עמד בפרץ והחל לצוד בשבילההוא  .לעמוד מנגד היה ללא יכו

לאכול את החיות  היה קשהשרה ל. תןלתפיסשונות שיטות  אלתרל נאלץ אהוו, אינו מספיקשרובה 
 כי ;ולחץ עליה לאכול ואבל גיורא עמד על של .מאימבית אלזה שכן היא לא הייתה רגילה , המשונות

   תינוק!  בבטן יש לה ,שיו היא לא לבדעכ

שנים זה היה חורף שלא היה כדוגמתו 
השאיר ש ,חזק כה רבות, באחד הימים ירד שלג

  שכבה לבנה על הקרקע במשך שלושה ימים! 

 הזרזיריםלקיבוץ ע יום אחד החלו להגי

לנגד  הביט לשמים וראה בהמוניהם: גיורא
עיניו מנת חלבון מעופפת שמקורה לרוב, ממזון 

מה עשה? ! ינוקבוצשל שנשדד מהחקלאות 
היה ו, דקה וללרשת  מיטה עםמסגרת  תקיןה
מתחת  .על מקל ליד הרפת נשענת התועמיד אמ

 חיבראל המקל ושם תערובת למלכודת הוא 

כשהגיע ו ,הוא חיכה בשקט במארב. חבל ארוך
 !במכה זרזירים 80אפילו ולפעמים  50, 40 פסותובפתאומיות את החבל היה מושך קבוצת זרזירים, 

ממנו  ,הרבה זמן אך השאירה המון שומן עסיסיללא ספק! מריטת הנוצות לקחה  מכובדת בשר כמות
 ?!כל פעםב מנוצות מרק נהדר. אך למי יש סבלנות לנקות כמות כזו של ציפורים להתקיןהיה אפשר 

. תאו על מחבבסיר פלא אותם על פתילייה מבשל ו םפושט את עור היהפשוט בדרך כלל הוא 

  !מלכים מעדןהיה יוצא  התבשיל

  
 מחול זרזירים (צולם באיטליה) 

 



 21.12.2007תשס"ח     טבתב י"ב 1824עלו� מס' 
 

הגיע  הספקת הזרזיריםזרזירים.  גיוראהחלו לבקש מ בקיבוץ נשים הרות אחרות ,פתאום 
ישבו  י בשר,חפיות, שכו 60-70כל הקיבוץ! עבור זרזירים  תפס גיורא ,פעם אחת ,כאשר הלשיא

   בחדר האוכל ואכלו זרזירים לתיאבון. 

במהלך היום היו הזרזירים מסתובבים בסביבה ועושים שמות לחקלאות. הנזקים שהם הסבו היו  
בלתי נסבלים, לדוגמה: כשלהקת  זרזירים הייתה נוחתת על שדה 

שצריך  כדי נושות עדאהשדה היה נפגע  ,חיטה שזה עתה נבט
הייתה הפרות ברפת  של היה לזרוע הכול מחדש. התערובת

הם היו  ,מרוב זרזירים. לא פעם ,שחורה ממש לעיתיםנראית 
הם  בבת אחת ,עומדים על חוטי החשמל: ובאם עברת מתחתם

בעוצמה,  םהיו מתנדנדי החשופים , חוטי החשמלותרוממה
 החשמל את כל שתיקהשקצר ויוצרים נפגשים אחד בשני 

  ).  רמגנראטוחשמל הקיבוץ ימים קיבל באותם קיבוץ (ב

לטפל במפגע באופן נאלצו כאשר הנזק הפך בלתי נסבל, 
חומר נפץ. עם להקות שלמות של זרזירים הורעלו ופוצצו  ;יסודי
אולם הזרזירים לא חזרו מאז  ,אין לדעת ואואם לזה עזר  אם

  לשדות. 

 שנה 20לפני  ההייתלקיבוץ  הזרזירים גיעוהפעם הבאה שה

אנשים . זוגות זוגות הלכו המפעלכל ערב לקראת שקיעה הם היו יוצאים במחולות ליד : לערך
  למו מהנוף. עאבל שוב, מסיבה לא ברורה הם נ .במעופם םתואלראות 

קרוב שאפשר לראות את מחולותיהם הוא  הכי המקום .יום הזרזירים פוסחים על משמר הנגבכ
ללכת  ישראלבאזרחי  צירפהמשלא פעם ראיתי מאמר בעיתון  ,יפה "כהמראה שם כ באתר דודאים.

  !הנורא מרות הסירחוןל לראות את המראות,ו למקום

  

ציפורים גם אני לאכול  'זכיתי'  חרף גילי הצעיר,
צודו ברפת עקב 'מחסור' בבשר. ומעשה שהיה כך היה: שני

 ,עשו לתומר רכטמן ,רימון-בגן ילד כשהייתיבאחד הימים 

 בערב הוזמנו כל ילדי הגן .יומולדתשהיה איתי בגן, 

הכין  ,אלי, אבא של תומרבורכוב. - למדורה מאחורי בית
את כל ילד קיבל  ;הגיע שעת הסעודה. האש'-'עללכולנו 

 ותלאחר טעימנראתה לו חשודה. התחלה שכבר מ ,ומנת

איכס!  איכס!צווחות של:  החלו להישמע מכל עבר מעטות
הסתבר, . על הסף בשר המוזרה את כל הילדים דחואיכס! 

תרנגולות בלול עקב בעיה במדגר.  ושבאותה שנה לא הי
מה עשה אבל יש מסיבה! והילדים צריכים לאכול בשר! 

 ושניהם הלכו ,קסלרמשה ו לשכנו, אקר? אבא של תומר

 צידהם עמלו ברבות יונים. שעות לנו לרפת לצוד יחד 

של ילד, בהינף לעיסה אחת אך . ןוהכנת ןניקוי, היונים
  . כולה הלכה לטמיון העבודה

  

לפני קום  :של משמר הנגבנרשמה לא פעם בהיסטוריה  ,בציבור שגרתייםלא  םמאכליאכילת 
תמיד אפשר לא  מצב,ה מדורות. או מרוחמה השהגיע אוכלבאספקת הקיבוץ היה תלוי  ,המדינה

 תמיד מלבד זאת היו .מיםולחם, חלב  בעיקר והישסופקו   צרכיםהציוד. בין המהמזון ולהעביר את 

. היהלא וכמעט  טרי בשר . הבריטי שעזב א, חלקם מהצבעל מדפי המטבח הרבה קונסרבים שונים

  
 (חובזה) חלמית מצויה

  ורם טהרלביאיך צדים יונה/

 

  איך צדים יונה?

  שמים ארגז הפוך,

  את קצהו האחד משעינים על מקל,

  המקל קשור לחוט ארוך

  מפזרים דורה -ומתחת לארגז

  כשנכנסת יונה ומתחילה לנקר 

  מושכים בחוט, הארגז נופל בכוח

   והיונה תמיד מצליחה לברוח.

  

  

  מתוך: משק יגור טיוטה
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 לקנותו אוכדי להשיגו נאלצו החברים להביאו מתל אביב 

שבושל ובושל  ,בשר בדואיהבאחת הפעמים מכר לנו . מהבדואים
זמן רק כעבור ו ,בחדר האוכלשעות ולא התרכך. החברים ישבו 

 (כנראה)היה הסתבר,  ,מקורוש הוגש הבשרשנראה כמו נצח 

   !מלגמ

כאשר לא הגיע אספקת מזון לקיבוץ והחברים  ,באחד הימים
 )שהייתה אז הטבחית( לקחה יוכק'ה, ממש רעביםהיו ממש 

 .שלחה כמה חברים 'לעשב' חובזה (חלמית) מגן הירקו ,יוזמה

הביא לה שמן לחבר נוסף היא ביקשה מ ,מכיוון שגם נגמר השמן
 ,אבקת ביציםהיא קצצה את העלים, הוסיפה  .פרפין מהמוסך

. ריח הטיגון היה נורא: כל מי שעבר המוזר וטיגנה אותם בשמן

רחון הזה?". אבל בלביבה עצמה לא בחוץ שאל "מה זה הסי
שמן  ,. בכללהמקורי והחברים ממש נהנו מהתבשיל ,הורגש דבר

  . לבישול את החברים כאשר היה חסר שמןלא פעם פרפין שימש 

זמן  :!האבק ;היה ללא ספק ,נכנס לפיותיהם של אנשי משמר הנגבש 'י'ביזארהדבר הכי אולם 
יוכק'ה ושרי נאלצו  גמור.עדיין לא היה כל (הצריף) האולגבעה השנייה, חדר קצר אחרי המעבר 

. יום אחד, בהישמע צלצול הפעמון הקורא לחברים לבוא תחת כיפת השמיםלערוך את השולחן 

רוך. לא עזרו עון השולחן הלאכול, נראתה פתאום סופת אבק גדולה מתקרבת במהירות לכיו
אכלו כמובן, גם את זה  החבריםאך  .ובבת אחת שטפה הסופה את כל הצלחות עם האוכל התפילות,
  לבנות מדינה צורך אנרגיה רבה. כנראה ש; בשקיקה

  

המאכלים המרים של ימי המחסור, מכל  מה שנשאר ,היום
אך למה לנו ללכת כה  .רחוקים מימיםמתוק זיכרון רק זה 

 ובתקופה הציונית המאוחרת, הגיעו לצלחותינגם  ;אחורה בזמן
לא  ,המיוחדיםהדברים  ,הפעםרק ש .מיני יצורים לא שגרתיים

 ה: בחדר האוכלממחסור ומצוקה, אלא משפע ותפנוקַ  נאכלו

שר יען, שוקי ברווז עם ּבְ  לא פעם; בשנים האחרונות הוגש
בר), ושאר ירקות. -תפוזים, מולרד (הכלאה בין אווז לברווז

 ,אצבעותליקקו את האכלו לשובעה,  םכולאבל להבדיל מאז; 

  עוד! :ביקשוואף 

  

  אפילוג
אני מקווה  .מכוןב צלנוא ,של הזרזירים 'הסנוניות הראשונות' ראיתי את ,ממש ובימים אל

אתם מוזמנים גם בהמוניהם. גם השנה והם יגיעו  תהעדיפויושהורדת העץ לא תשנה להם את סדר 
רח' השלום תחילת בלמכון היא הכניסה . המרהיב את מופע המחולות בהמוניכם לבוא ולראות

  כחול.ו ירוק בצבע שער ישנו. מצד שמאל ר"שזזלמן רח'  ו עםבמפגש

  

אני כבר לא שהרי חמש שנים  ,עלוןלכותב שוב מה נפל עלי שאני  ;ושואל את עצמ ודאי חלקכם
ליבי  אך, בקיבוץ נמצאלא  גופיאומנם פיזית  ;כן כאן רבים . האמת היא שאני במובניםבמשמר הנגב

  עדיין פועם במדשאות ובשדות. 

  

גרים רבים מיוצאי , יתאלי ולבת זוגברדיוס הקרוב  ;ך גם בבאר שבע איני מרגיש זר בכללא
), ההבת של נג -של חנה בנט נכדהה ,ענבל נעמי גרשון, יוסי רוזנבלום (שגר בצוותא עם :ינוקבוצ

  
 סופת אבק במדבר
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הדר , גלית ושרון ענבר איה לוצקי, יחד עםגרים  הוא וחברתומרוד רשף, ארנון טורנר, מתן גולן שנ
 הורי :חשוב הכיו ,)בטח עוד שכחתי אחרים(יהודה, -, שי בןןני ארוניורותם, אסקיאל פוקלמן, ר

  .יחַ אֶ ו

  

הקיבוץ  הווי את המזריםצינור  הוא גםהעלון הקיבוץ,  יצירה פנימית שלהעלון  מלבד היות
גברה תופעה ש -דרך קבעקבלים את העלון מ חלקם( גרים 'בגולה'היוצאיו מ שר לבתים של רביםייה

 להחזיר; היפךהגולה שכזה, חשבתי שאפשר גם  רבתו .)דוא"לעליו ב 'מנוי'להיות  ותאפשרה מאז

    . יוצאיושל מתובל בהווי  ,זרם נגדי בצינור לקיבוץ

  

   .רגועוסוף שבוע תודה על הקריאה 

  לתגובות
iftahma@gmail.com 

  

  

  הכתובה מציהאינפורלמקורות 

  , הוצאת ספרים אריאל, ירושלים. 124-125באר שבע ואתריה, ע"מ  �

  ., משרד הביטחון והחלה"ט430-432, עמ' 6החי והצומח של א"י, כרך  �

  

   מקורות לזיכרונות 
  גיורא גלקר �

  יוכבד בלושטיין  �

  ]עמכם התודה[ �

  

  תמונות למקורות 

� http://faculty.plattsburgh.edu/peter.friesen/default.asp?go=334  

� http://www.wildlifephoto-presti.com/Photo_of_the_month/01_2004.htm  

� http://wildpflanze.info/bestimmungsbuch/malva-sylvestris.html  

� http://www.lancers.org.au/site/Egypt.asp 

� http://www.mada.org.il/exhibitions/landscape/statue10.html  

  

  :הערה
  מכיוון שהטקסט בנוי בחלקו על קטעי זיכרונות

  ושם טעויות פה ,בו ליפול עלולות

 על תתעקשו על קטנותאז 

 

  

  

  

  


