
שמשוןהפינה של

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

 =BLACK BROWED ALBATROSS
באנו להפיץ אלבטרוס שחור גבות 

את בר יוחאי!

אלעד גדג’, אריאל אלגלי, 
אדיר תורג’מן, אור ישראל 

עמר- צבא

אליה דיעי, 
אלרואי ג’רבי- 

ישיבת כוכב 
יעקב

דומה לשחף ימי ענק. גבו וכנפיו כהים ראשו וגחונו לבנים. 
יחסי  קצר  אבל  מרשים  שדי  מטר   1.8-2.4 כ  כנפיו  מוטת 
לאלבטרוס הנודד עם כנפיו כ- 3.6 מטר!!! הזנב כהה , הגבה 
שחרחרה ופס לבן לאורך תחתית הכנף השחורה. הצעירים 
אפורים יותר בדרך כלל בעיקר בראשם. הפס הלבן מתפתח 
מקבל  אבל  שחרחר  אפור  המקור-בצעירים  בהדרגה.  רק 
בהדרגה גוון כהה עד שחור נעשה כבוגר צהוב ושחור בקצהו. 
הקריאה “גע” או גע-גע-גע מלווה לעיתים בנקישות מקור. 
הם נדירים ברום האוקיאנוס האטלנטי וכמובן לא מתקרבים 
לא  קנדה  בצפון  שטיילתי  למרות  התיכון.  ים  או  לאירופה 

ראיתי את העוף המרשים הזה.

ועד הישוב

מטיבי לכת
איילה טולדאנו

הירדן ההררי : ממצד עטרת 
לגשר כפר הנשיא 

מתאים בעיקר למשפחות 
עונה מומלצת: כל השנה 

אורך המסלול: 6 קילומטר 
הערכת זמן הליכה: 3-4 שעות 

סוג המסלול: מעגלי  ברובו חשוף לשמש.
לאן להגיע 

נקודת התחלה וסיום: חורשת אקליפטוסים ליד גשר בנות יעקב  
בוייז: מיצד עטרת / דרך הירדן ההררי -מצומת מחניים מזרחה 
הכביש  פיתול  בשיא  יעקב,  בנות  גשר  לפני  ממש   .91 לכביש 
החנייה  ההררי.  לירדן  השילוט  עם  עפר  לשביל  דרומה  פונים 

לאחר כ 100 מטר. 
סיפור דרך

יעקוב,  בנות  לגשר  מערבית  הכביש  בעיקול  מתחיל  המסלול 
לשביל  מזרחה  וירידה  מטר  כ-30  האדום  הסימון  עם  הליכה 
עתרת,  מיצד  הצלבני  המבצר  שרידי  בין  לשוטט  ניתן  השחור.  
ולראות בקיר הצפוני את הסדק שנוצר כתוצאה מתנועת הלוחות 
מתחת  בדיוק  נמצאת  ביניהם  ההשקה  שנקודת  הטקטונים, 
ולאחר מכן  כ-100 מטרים  לכיוון מזרח  למיצד. השביל ממשיך 
פונה דרומה במקביל לנחל מהלך כ-700 מטרים עד שרידי טחנת 
הקמח ונקודת תצפית. לאחר עוד קילומטר וטחנת קמח נוספת, 
המסלול ממשיך במקביל לנחל, אך מידי פעם הוא עולה לשביל 
לסימוני  לב  לשים  יש  בהם-  ללכת  ניתן  שלא  קטעים  העוקף 
איתו  וחוזרים  האדום  לשביל  מתחברים  זו   בנקודה  שבילים. 
לצד  קילומטר  עוד  להמשיך  אפשרות  יש  החנייה.  אל  צפונה 
אלקטרית,  ההידרו  והתחנה  הארצי  המוביל  של  הקדום  התוואי 
שנבנתה ב1991 ונועדה לספק חשמל לקיבוץ כפר הנשיא, להגיע 
חזרה  הדרך  האדום.  בשביל  חזרה  וממנו  הנשיא,  כפר  גשר  עד 
הירדן  תוואי  על  הצופות  נטושות  צבאיות  עמדות  ליד  עוברת 

ההררי.
אפשרות נוספת למיטיבי לכת:  להמשיך על השביל השחור  כ-5 

קילומטר נוספים דרך גשר אריק  עד גשר הדודות  וכרכום
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נועם בלמס- בית 
ספר רמב”ם נהריה

רחלי אסייג- להושיט 
יד, רמב”ם חיפה

מיכאל בוזגלו-
ישיבת קרני 

שומרון

יאיר אייש, 
ליאור גרידיש- 

ישיבה בעפולה
הדר לוי- 

קומונרית בעפולה

שיקמה 
רובין- 

מכללת צפת
אלון פרץ, 

איילת אלקיים- 
מכינה בטבריה

אביה מור יוסף-
זהות בחיפה

ינון גלולה, 
נריה לוגסי- 

ישיבה בשדרות

מוריה ממן- 
בית חינוך עיוורים 

ירושלים
יראת כהן- מועדונית 

בסיכון ירושלים

נבו בורנשטיין- 
ישיבה במעלה אפריים

דנה כמיסה -
גני אלוט נתניה

רחמים 
פינצובר-ישיבת 

כרם ביבנה

נועם פרץ- מתגייס לצנחנים

אלרואי 
טוויטו- מכינה 

בבית אל

חנל’ה אוחיון- 
לימודים

נריה אוחיון- 
ישיבה בבני ברק

מיטב צדוק- 
זהות ומדרשה 

ברחובות

• יישר כוח לכל מי שחלם, האמין ותיזז כדי 
שהחגיגות יהיו מגבשות, חוויתיות וערכיות.

• לסיום חגיגות הארבעים- כל התושבים מוזמנים 
לקידוש הישובי  שמוקדש לבוגרי י”ב בברכת 

“צאתכם לשלום” שיתקיים לאחר התפילה ברחבת 
בית הכנסת.


