
  שובם של סיסי החומות לכותל המערבישובם של סיסי החומות לכותל המערבי

  

לֹא ָיְדעּו ...ֵעת ֹּבָאָנה,  ...ָׁשְמרּו  ...ְוֹתר ְוִסיס ...ַּגם ֲחִסיָדה  כבר בספר ירמיהו נאמר: "
לציפור אשר יודעת  הירמיהו הביא את הסיסים כדוגמ ).ח ז ירמיהוִמְׁשַּפט ה'" ( ....

  . , שלא כמו עם ישראלבאופן טבעי לשוב לאותו מקום באותו הזמן ממש

העתיקה  מושבת הקינוןש – הקטנות והמופלאות, סיסי החומות הציפורים הנודדות,
די שנה וזרות מח – ביהמתועדת בעולם נמצאת בין אבני הכותל המער ןביותר שלה

  לכותל המערבי, במטרה לקנן ולהתרבות.  ותומגיע ,בדיוק מופתי לאזורנו

וחצי עד  כשלושה חודשיםבה ונשארים  בחודש אדרהסיסים מופיעים בישראל 
בעצים, אלא  . בניגוד לציפורים אחרות הסיסים אינם מקנניםהקיץתחילת ל

  בנים ישנים.משל חריצים של חומות ובנקיקים ובבחרכים, 

היא ציפור מיוחדת במינה. למרות הדמיון לסנונית היא ציפור ממין שונה.  הסיס
ידוע על סיסי חומות שהגיעו אף  :לגיל מופלגיחסית לציפור בגודלה, היא מגיעה 

סיס החומות מסתגל לתנאי מזג  זה נחשב לגיל מבוגר ביותר.גיל  עשרים ואחת.לגיל 
הסתגלות סיס החומות לתעופה היא  .אוויר קשים על ידי כניסה למצב דמוי תרדמת

אחד ממאפייניו הייחודיים. הסיס מבלה כמעט את כל חייו באוויר. הוא נוחת רק 
סיס החומות ניזון מחרקים מעופפים. הוא  .לצורך הטלת ביצים וטיפול בצאצאים

פה ואף שותה בטיסה, מנקה את נוצותיו, משחק, אוסף חומרים אוכל תוך כדי תעו
בו קיננו שחוזרים אל אותו הקן  ישן, בדרך כלל, תוך כדי תעופה. הסיסים גםלקן ו

  בשנה הקודמת. 

רבים מנסים לחקור מדוע בוחרות ציפורים אלה דווקא את הכותל המערבי כמקום 
ת, וקיימת בו התקהלות של אנשים, אנכי וגבוה יחסי ,מבנה ישן ואקינונן. הכותל ה

מהאדם,  חוששיםמה שמביא עמו זרם של אוויר חם העולה למעלה. הסיסים אינם 
  מקום אופטימלי לקינון ולגידול צאצאיהם.הוא הכותל על כן, בעבור הציפורים, 

מדי שנה  ותמקיימעיריית ירושלים, עמותת "ידידי הסיסים" והחברה להגנת הטבע 
נציגים רבנים, הכותל, בהשתתפות   יון חזרתם של הסיסים אלאירוע מיוחד לצ

בו עמד ירמיהו שההתכנסות בכותל, ממש במקום  מעירית ירושלים וחוקרי טבע.
  .א אירוע פלאי ומרגשיהנביא ודיבר על הסיסים ועל נבואות החורבן והגאולה שלו, ה
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