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על מקבץ מערכים  -נדידה

 -נדידת ציפורים

http://www.birds.org.il

-he/Birding-/972

Israel.aspx 

http://www.snunit.k12.

il/heb_journals/aretz/2

63024.html - שיר אלף 

 ציפורים ציוצי על) וזמר

 (ופשרן

ohttp://www.yardbirds.

rg.il/food/food_nesting.

htm - מתקני לבנות כיצד 

 ו'וכ האכלה

http://www.snunit.k12.

il/heb_journals/katedra

/66184.html - תפיסת 

 הקרקע

http://www.boker.org.i

l/meida/negev/nzbe/m

avo/mavo.htm -  נדודי

עם ישראל במדבר )יוסי 

 שפנייר(

http://www.chagim.org

Pages.aspx?catid.il/List

קטעי מידע  –  370=

וקריאה נחמדים על חג 

הפסח  מתוך אתר 

 שיטים.

http://www.chagim.org

.il/ListPages.aspx?catid

על חודש ניסן  – 373=

 בטבע

 

 !מגניב ממש ממ"ש 

אש, באמצע הדרך בין התבור לכנרת, מומלץ החודש  לא בשמורה, לא בשטח
 "עין אולם"!  -בממ"ש... קבלו את 

 דרומה' מ 10-כ.  שוקת לידה'. מ 3/3 בגודל בטון במשטח נמצא שפתחה באר
 . גדול אטלנטית אלה עץ ישנו

 197150/1230480נ.צ. 

 

 

 הקדמה: -גיליון חודש אפריל  -"פורשים מז"ש" 

גל אביבי שוטף את הטבע ואותנו ובעקבותיו הרצון לחדש ולרענן עצמנו כסיירים, טיילים 

גיליון שישרת את עבודת ומדריכים. תחת השפעה מסחררת זו, החלטנו להוציא מדי חודש 

הקודש שאתן/ ם עושים בחזית ההדרכה של חוגי הסיירות. הגיליון הראשון מוקדש ברובו 

לנושא הנדודים והנדידה והוא מכיל רעיונות להדרכה ומקורות כתובים מעניינים בנושאים 

 אלה.

קום בארץ בכל גיליון יופיעו רעיונות לפעולות והדרכות ומסלולי טיול מיוחדים, חידה על מ

אשר בו יוטמן פרס קבוצתי שווה לסיירים הסקרנים, נקודת ממ"ש איכותית המחייבת ביקור, 

פינה שתעסוק בנושאי חינוך בחוגים, המלצה על ספר שימושי בהדרכה, סיפורים ואנקדוטות 

 מחיי הסיירות העשירים ועוד רעיונות רבים.

יוכל להינשא בחיוך בפי כל מדריכה עד צאתו של הגיליון הראשון, טרם נמצא לו שם קליט ש

 -" )ממטבחו של איתי גרפנקלפורשים מז"שומדריך, לכן, הוא מופיע תחת השם הזמני: "

 ותודה לך איתי(. אנחנו פתוחים מאוד להצעות נוספות.

ניתן להעביר אלינו תגובות וחומרים לגיליונות הבאים לתיבת 

 sayarut1@gmail.comהדוא"ל:

 )שם זמני( בברכה, מערכת "פורשים מז"ש".
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השליו -ראליה מיקראית 

   איזה כבוד  יא חביבי

להופיע בעיתון המקוון  

הראשון של חוגי  

   הסיירות

  

 חידת החודש

, בסמוך לזה שבא אחרי הרעם, מרעולבקצה שלוחה של הר ששמו מזמן איננו טוב, במורד ה

מאונו, שם תמצאו בשיכול יבקרבת בן משפחת הקסאלפיניים*, ליד מתקן שבו מרווה הצאן את צ

 יתו.ימרובים אשר אינו מתמלא מחול

 מטר. 200למרחק  125*מהדרומי מבין השניים המסומנים קחו אזימוט 

הנחיות נוספות: במקום ממתין מכתב בתוך בקבוק. אחרי פענוח החידה, יש להוציא א. ביטחוני 

תמונה  למערכת הניוזלטרלאותו מקום ולרוץ לשם. להוכחת מציאתכם את המקום יש לשלוח 

 ! קבוצתית מהאתר יחד עם הפתק שמצאתם. בהצלחה

 

לחיצה כפולה עם 

 -העכבר על השלו

תעביר אתכם ישירות 

 למצגת

mailto:sayarut1@gmail.com
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 גלגולו של רובה

 של יאיר גורן ומצורפים כאן דפים ראשונים של "גלגולו של רובה"– סיפור מאויר המבוסס על זיכרונותי

 , בספר "כוזרי בירושלים".1996ז''ל, שהתפרסמו ב-

 סייר של משלחת ה"רכש" של ההגנה, במסעותיה אל 17, אז היה יאיר בן ה-1941הסיפור מתחיל ב-

 הבדואים שבמדבריות עבר הירדן.

 מהבדואים הם קנו נשק, והבריחו אותו אל הסליקים שבארץ.

מאחד הבדואים הם קנו רובה אנגלי מימי מלחמת הבורים. הקת של הרובה היתה שבורה ומלופפת בחוט 

 "1900נחושת. מתחת לתיקון היה חרוט "יוהנס קרוגר, טרנסוואל, 

הבדואי סיפר שקיבל את הרובה מאנשיו של לורנס איש ערב, בימי מלחמת העולם הראשונה. עד מהרה 

 התפרסם הבדואי הצעיר כצלף.

בדרכה בחזרה אל הארץ, עקבה אחרי המשלחת משטרת הגבולות המנדטורית. לו נתפסו מבריחים נשק, 

 היו נכלאים לשנים רבות או מוצאים להורג.

 ומזל הצליחו לחמוק בלילה, בטיפוס על המצוקים של המכתש הקטן. יאיר חיכה במפעל האשלג הבתושיי

 בסדום עד יעבור זעם, חזר ואסף את הנשק שהחביאו במכתש.

 מוסתר בתוך שקי אשלג, הועבד הנשק מסדום אל הסליק בירושלים.    

יאיר סירב לצאת שוב בנתיב המוכתב ממפקדת ההגנה. כאיש השטח הוא חשש ממלשינים והעדיף לפעול 

 בגמישות ועצמאות.

 מפקדיו ראו זאת  כגילוי של מרדנות, וסילקו אותו מה"הגנה".  

מר ונסער התגייס יאיר לצבא הבריטי. הוא נשלח למצרים, שם הוכשר כפלס לקראת הפריצה של שדות 

 המוקשים, בקרב הצפוי באל-עלמיין.

בן זוגו לפלסות היה דרום אפריקאי בשם ג'וני קרוגר. כשג'וני זה סיפר שהוא בא מטרנסוואל, נזכר יאיר 

 בכתובת החרוטה על הרובה. 

של סבו  ג'וני סיפר בהתלהבות שהרובה הזה עצמו הוא חלק ממורשת המשפחה שלו. יוהנס קרוגר היה דוד

 - מהמנהיגים של הבורים, צלף ולוחם נועז.

הדוד הוא זה שלקח את הרובה שלל מחייל בריטי, הוא זה ששבר ותיקן את הקת של הרובה, וחרט עליה 

 את שמו.

כאשר הוכנעו הבורים, החזיר הדוד את הרובה לבריטים. ג'וני סיכם: "היד הנעלמה שלחה את הרובה הזה, 

 ששמש במאבק שלנו לעצמאות, לשמש אתכם במאבק שלכם"

משם מדלג הסיפור בחזרה לירושלים, בתחילת מלחמת השחרור. יאיר הפך למפקד קטע מקו החזית 

 שהתהווה בשכונת קטמון.

אחד מהרובים המעטים שהגיעו אל העמדות, היה אותו רובה ממלחמת הבורים. חייל צעיר שהשתמש 

 ברובה הפליא לצלוף איתו.

בעקבות הקרב על סן-סימון, יצאו יאיר וחייליו לתפוש עמדות בקטמון הנטושה. במהלך היציאה הבהולה 

 נשאר הרובה מאחור, בעמדה.

החייל-הצלף קיבל רובה צ'כי חדש, אך לא הצליח לפגוע בכלום. בהמשך הוא אפילו לא הצליח לסיים 

 קורס צלפים.

 כשחזר החייל לחפש את הרובה הישן ההוא, לא מצא אותו בעמדה, ומאז לא נראה הרובה עוד...

 

Rifle's Odyssey1.pdf
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 פעולת החודש 

מאת נדב  צריםיציאת מ 

 בנג'ו

פעולת יציאת 
docx.מצריים

 

 

על חינוך ופתרון בעיות חינוכיות  פינת "מה עושים עם הילד הזה?"

  -בחוג

עוסקת  הרצאה באנגלית בשם "כשהאסימונים נגמרים"קישור ל

 בקשיי קשב וריכוז ובפתרונות מעשיים בעבודה עם ילדים:

http://video.google.com/videoplay?docid=895923302167

0235795# 

 ספר החודש

 

מכיל הסברים  . ט ס השמיים הישר  י מ ת   ריר  ו ת :הספר המומלץ לחודש זה הוא

-ומפות כוכבים לכל עונות השנה והוא כתוב בצורה נגישה וברורה גם למי שלא הרחיב באסטרו

 43509http://simania.co.il/bookdetails.php?item_id= .יישומיתפיזיקה 

 למדריכי חוגי סיירות !

, אני גאה לסכם בכמה מילים את הגיליון הראשון של "פורשים מז"ש" מידעון אינטרנטי למדריכי חוגי סיירות

ולאיתי גרפונקל על , תודה לחיליק הלפרין על מצגת השלו יצירת העלוןתודה לעמר קלוגמן ונדב בנג'ו על 

 האיורים היפים ועל השם הזמני.

יירותיים ובהזדמנות זאת להודות לכם על סאני רוצה לברך אתכם בחג פסח שמח, טיולים ומחנות משמעותיים ו

 תרומתכם הרבה לחוגי סיירות !

 להתראות בשטח,

 מנכ"ל חוגי סיירות –לביא זמיר 

http://video.google.com/videoplay?docid=8959233021670235795
http://video.google.com/videoplay?docid=8959233021670235795
http://simania.co.il/bookdetails.php?item_id=43509

