
 מי ישמור על הבית שלהם?    
ישראלי הוא אחד היונקים הגדולים ביותר ששרדו בישראל. מין זה -הצבי הארץ

- נמצא בסכנת הכחדה עולמית. למרות העובדה כי בישראל מוגנים הצבאים על

החוק, מידלדלת אוכלוסיית הצבאים בארץ, זאת בשל הפיתוח הסביבתי אשר  פי

  ים ופוגע בקיומם.מחסל את שטחי המחייה של הצבא

דווח כי בתוך ירושלים, בין שכונות צפופות וכבישים סואנים, חי עדר  2002בשנת 

  צבאים. הבנייה הנרחבת בדרום מערב העיר לכדה את העדר בשטח של  25- בן כ

  דונם במקום שנקרא "עמק פריהר", שלמרגלות שכונת גבעת מרדכי. 285-כ

מכוונות רבות, שרדו הצבאים בעמק  למרות המולת העיר מסביבם והטרדות לא

ואף התרבו, כשהם מקיימים חיי עדר תקינים. מתוך עלון שפרסמה החברה 

יום - אתן נאלצים הצבאים להתמודד בחיי היוםשלהגנת הטבע עולות הסכנות 

שלהם: אנשים המבהילים אותם ברעש ובתנועות חדות או אף רודפים אחריהם, 

ם בסביבה, ציידים שאינם נשמעים לחוק או כלבים ותנים מסוכנים אשר משוטטי

מלכודות שונות. חמור מכל הוא מצבם של העופרים, שכל נגיעה בהם או 

התקרבות למקומם עלולה להרחיק מהם את אמם הצבייה ולחרוץ את גורלם 

  למוות. 

סכנת המטרידים והציידים מתגמדת בהשוואה לסכנת היזמים, אשר בונים ללא 

הפסקה ומפתחים את העיר על חשבון מקום המחייה של הצבאים אשר הכבישים 

והשכונות מכתרים אותם ללא יכולת להימלט בכוחות עצמם לשטחי מחייה 

ונם ד 220 -התברר כי שטח המחיה של הצבאים הצטמצם ל  2006אחרים.  בשנת 

  צבאים. 20ונותרו בו 

ארגונים רבים ואף תושבים פנו לכל הגורמים על מנת לעצור את הבנייה המואצת 

ולהפוך את שטחי המחייה לפארק טבע עירוני תוך שמירה על הצבאים אשר 

  נמצאים בסכנת השמדה עקב הבנייה, וסכנת טריפה בידי כלבים, תנים וציד. 

ר שנים, אישרה באופן סופי הוועדה לאחר מאבק ציבורי מרתק שנמשך כעש

לתכנון ולבנייה לעצור את הבנייה בשטח עמק הצבאים ולהקים במקום פארק 

ישראלי. את המקום אמורים -שאמור להבטיח את המשך קיומו של הצבי הארץ

לגדר, ומתכננים לשחרר בתוכו צבאים נוספים על מנת להגדיל את העדר שבמהלך 

ושה צבאים בלבד. בכך בא לסיומו מאבק גדול בן השנים האחרונות נותרו בו של

  ישראלי.  - עשר שנים להצלת הצבי הארץ
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