 300ציפורי שיר פשטו על מתנ"ס בית לברון
ראובן קפלן
 300ציפורי שיר פשטו ביום חמישי האחרון על מתנ"ס בית לברון במסגרת
אליפות ישראל הבלתי רשמית לציפורי שיר/כנריות .שניים מהמשתתפים חיים
וייצמן ומישל נחמני מאשדוד זכו במדליות  ,רוזטות בעגה הציפורית.
בתחרות נטלו חלק כ 30 -מגדלי ציפורים מכל רחבי הארץ ושופט בינלאומי
מבריטניה  -כי השופט האיטלקי חלה ואושפז בביה"ח  -חילק את המדליות
(ה'רוזטות') לציפורים הנבחרות .בערב התחרות ,יום רביעי ,נקלטו הציפורים
בכלובים באחד האולמות במתנ"ס שם עשו את הלילה עד לתחרות.
מישל נחמני ,בן  ,58עובד באגן כימיקלים ,אחד המשתתפים בתחרות ותושב
רובע ט"ו מסביר" :הניקוד נקבע על פי הפרופורציות בין חלקי הגוף :גוף,
רגליים ,מקור ,ראש .למשל באחת הציפורים שלי בדקו אם הכנפיים מצטלבות
יפה ובאותו גובה מעל הזנב".

קבלו את הזוכות בתחרות .כל אחת והרוזטה שלה
מתקיימות גם אליפויות עולם ואירופה בציפורי שיר?
"כן ,באיטליה ,בלגיה ואנגליה".
מה מצב העמותה בארץ?
"פעם העמותה היתה גדולה יותר ועכשיו מנסים להחיות אותה ,להרים אותה מחדש".
מה מיוחד בכנרית ,למה דווקא כנרית?
"היא משנה את צבעה לפי מזון ,היא שרה יפה .את הכנריות שלי ייבאתי מאנגליה ,מדובר בזן
גולסקא ,כל ציפור כזאת עולה ."₪ 300
מהו אורך החיים של ציפור כזאת?
"כעשר שנים אבל אנחנו מעדיפים את הדור הצעיר".
כמה ציפורים יש לך?
"כ 100-ויש להן חדר מיוחד בבית".
חדר לציפורים?
"כן ,אני גר בבית קרקע וסגרתי את הפטיו כדי שיהיה חדר לציפורים".
והן לא מפריעות לכם לישון?
"ברגע שמכבים את האור ועד האור הזריחה הן לא מצייצות".
מה ההבדל בין לגדל כלב לציפור?
"הכלב נקשר אליך ולעומת זאת ציפור שיר לא מכירה בך למרות שאתה מטפל בה .תוכי נקשר למטפל ,כנרית לא".
אז מה הכיף?
"כיף לשמוע את השירה שלה ,להתעורר בבוקר ולהרגיש כמו בטבע .בשביל מי שלא מבין כל הציפורים נראות אותו דבר ,אבל כאחד שמגדל
אותן ,אני יכול לומר לך שאין שתי ציפורי שיר זהות".
איך הגעתם דווקא למתנ"ס בית לברון?
"מהעמותה פנו אלי וסיפרו שיש בעיה של מקום לקיום התחרות .עקב הכרות קודמת עם מאיר אפללו מנהל המתנ"ס פניתי אליו והוא
התלהב מהרעיון".
נחמני הציג בתחרות  12ציפורים וזכה ב 7 -מדליות במקומות השונים .חיים ויצמן הנציג השני של אשדוד זכה בפרסים כמעט בכל
הקטגוריות.

