בירושלים מברכים את הסיסים עם שובם לקנן בכותל המערבי

. סיסי החומות הן ציפורים נודדות מיוחדות במינן, או בשמם המלא,הסיסים
. אלא למטרת קינון,הם חיים באוויר ואינם נוחתים כלל
. הם ישנים באוויר ובתקופת הקינון יחלו בהזדווגויות גם תוך כדי מעוף, הם שותים תוך כדי טיסה,הם אוכלים באוויר
, אל ישראל.את מרבית חייהם יבלו בדרום אפריקה בקבוצות מרוכזות ואת נדידתם צפונה יחלו בתחילת האביב
 מיד, הם יגיעו לקראת אמצע חודש פברואר ויעזבו בתחילת יוני,הידועה כאתר הקינון הדרומי ביותר של הסיסים
.לאחר פריחת גוזליהם מהקן
 גופם צר. גרם והם נמנים על המעופפים הטובים ביותר בטבע35 – 45  משקלן נע בין.הסיסים הם ציפורים קטנות
. כנפיהם החרמשיות צרות וארוכות ולהן מנת מימדים מרשימה,וקצר
 המבנים שיצרנו והחומות. אימצו אותנו הסיסים,מהימים הראשונים בהם החלו בני האדם להתקבץ ולגור יחדיו במבנים
. החלו לשמש כמקומות קינון אידיאליים עבורם והם החלו לפתח בנו תלות להמשך קיומם,שבנינו להגן עלינו
 ביצעו החוקר אולריך טיגס והפרופ’ היינריך2002  בשנת.הכותל המערבי ידוע כאתר הקינון מהעתיקים הידועים בעולם
 מפה אשר משמשת את צוות השימור העובד על חיזוק הכותל,מנדלסון ז”ל עבודת מחקר למיפוי קיני הסיסים בכותל
.כדי לשמור שלא לפגוע בכניסות לקינים
. ומספרם הולך ויורד באופן מדאיג, עתידם של הסיסים בסכנה,ואולם
 עובדים בשיתוף פעולה כדי להבטיח את עתידם, החברה להגנת הטבע ואוניברסיטת תל אביב,”עמותת “ידידי הסיסים
 בניית. משמירה על אתרי קינון קיימים דרך בניית חדשים במקומות שנהרסו:של הסיסים בכל האמצעים האפשריים
 סיוע צמוד לבית החולים לחיות הבר ופעילויות ציבוריות לקידום המודעות לציפור.תכנית חינוכית לתלמידי בתי ספר
.מיוחדת זו ולבעייתה
.אנו מודים לך על השתתפותך היום באירוע מיוחד זה המציין גם את תחילת האביב
90  פלאש:צילום
Photo: Flash 90

טקס קבלת הפנים לסיסים
עם שובם לקנן בכותל המערבי בירושלים
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WE WELCOME THE SWIFTS ON THEIR RETURN TO NEST IN THE WESTERN WALL IN JERUSALEM
The Common Swift is a unique bird that spends most of its life on the wing.
It feeds on flying insects, which it hunts in the air, it drinks while flying, it sleeps on the wing and it
even mates on the wing at the beginning of the breeding season.
T he Common Swift spends most of the time living in South Africa in dense colonial groups and at
the beginning of spring starts migrating north to its breeding sites.
During mid-February it arrives in Israel, which is known to be one of its first breeding sites, and
migrates back to Africa at the beginning of June, immediately after its nestlings have fledged.
It is a small bird, weighing only 35 – 45 grams, but is a superior flier, an aerial acrobat. It has a thin,
short body and impressive, long, scythe-like wings with an outstanding aspect ratio.
E ver since humans have started building cities, the Common Swift has found our buildings perfect
for nesting sites including ancient holy sites such as churches, synagogues, mosques and temples,
and has become dependent on us.
T he Western Wall in Jerusalem serves as one of the oldest Common Swift nesting sites in the world.
A special study to map the nests was conducted in 2002 by the researcher, Mr. Ulrich Tigges and by
the late Prof. Mendelssohn during which 88 nests were noted. This study map served as a guideline
during the work of strengthening the Western Wall, keeping the nests unblocked.
However, the future of the Common Swift is not secure at all and their future is at risk.
T he FRIENDS OF THE SWIFTS Association, the Society for the Protection of Nature in Israel, and Tel
Aviv University are working together to promise the future of the Common Swift by all available
means: saving existing nesting sites, designing and building new ones, special educational programs
in schools, assisting Wildlife Rehabilitation Centers, and PR activities to increase public awareness of
this special bird and the problems it faces.
T hank you very much for joining us on this unique and special day, which also symbolizes the arrival
of spring.

פרסום מחקר מיפוי הסיסים בכותל
 שנים במחקר10 המערבי נעשה לפני
’משותף של אולריך טיגס מברלין ופרופ
היינריך מנדלסון מאוניברסיטת
 שנים לפטירתו10  השנה מלאו.תל אביב
.של פרופ’ היינריך מנדלסון יהי זכרו ברוך
) אולריך טיגס:(מפה
The mapped research on the Swifts at
the Western Wall was published 10
years ago by Ulrich Tigges of Berlin and
Prof. Heinrich Mendelssohn of Tel Aviv
University. This year marks the 10th
anniversary of Prof. Mendelssohn’s
death. (Map: Ulrich Tigges)

סיסים בשמי ירושלים העתיקה
) טוביה קורץ:(ציור

S wifts flying over the Old City of
Jerusalem. (Photo: Tuvia Kurtz)

CEREMONY

סדר יום

18:30 –19:00: GREETINGS
Mrs. Naomi Tsur, Deputy Mayor of Jerusalem
Rabbi Shmuel Rabinovitz, Rabbi of the Western Wall and the Holy Sites
Prof. Yossi Leshem, Tel-Aviv University and Society for the Protection of Nature in Israel
CEREMONY GUIDE: Amnonn Hahn GM “FRIENDS OF THE SWIFTS” Association
19:00 –19:30: Guided Observation of Swifts Returning to the Western Wall
Guides: Amnonn Hahn, Prof. Yossi Leshem, Dan Alon, Amir Balaban
19:30: END OF CEREMONY

 ברכות:18:30 - 19:00
 סגנית ראש עיריית ירושלים,הגב’ נעמי צור
 רב הכותל והמקומות הקדושים,’הרב שמואל רבינוביץ
 אוניברסיטת תל אביב והחברה להגנת הטבע,פרופ’ יוסי לשם
” מנכ”ל עמותת “ידידי הסיסים, אמנון האן:מנחה
 תצפית מונחה על הסיסים השבים לכותל:19:00 - 19:30
 עמיר בלבן, דן אלון, פרופ’ יוסי לשם, אמנון האן:מנחים בתצפית
 סיום הטקס:19:30

,’ הרב שמואל רבינוביץ,רב הכותל
מברך בטקס קבלת הסיסים
) אמנון האן: (צילום2011 -ב
Rabbi Shmuel Rabinovitz, Rabbi
of the Western Wall at the
welcoming ceremony in 2011.
(Photo: Amnonn Hahn )

, סגנית ראש עיריית ירושלים,נעמי צור
2011 מברכת בטקס קבלת הסיסים
) אמנון האן:(צילום
Naomi Tsur, Deputy Mayor of
Jerusalem, at the ceremony
welcoming the Swifts in 2011.
(Photo: Amnonn Hahn)

,סיס בפתח קינו בכותל המערבי
מתחתיו פתקאות שהניחו
)90  פלאש:מתפללים (צילום

A Swift at the entrance to its nest
in the Western Wall; below are
notes placed by worshippers.
(Photo: Flash 90)

