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GLOSSY IBIS=מגלן חום 
ויפה  מרשים  מאוד  צפור 
אבל צריך מזל למצוא אותו 
גובהו  ומשקפת!  ,סבלנות 
90- הכנפיים  ס"מ,   55-65
במושבות,  מקנן  105ס"מ. 
ביצתיים  חיות  במקומות 
)לעיתים  בעצים  סבוכים 
אנפות(  עם  קרובות 
מחרקים  ניזון  ובקינים. 
מתלהק  וצפרדעים. 

ומשכשך  לחים  חיות  במקומות  קטנות  בקבוצות 
למדי.  ומצוי  בחורף  חולף  בישראל  רדודים.  במים 
באגמון  במיוחד  הצפון  בעמקי  במיוחד  נדיר  מקנן 
החולה. די קל לזהות אותו כי הוא כהה עם צוואר 
של  למקור  ודומה  מעוגל  המקור  ארוכים,  ורגליים 
חרמשון. לבושו סגול-חום כהה ולכנפיו ברק ירוק. 
דומה קצת למגלן מצויץ אך רגליו וצווארו ארוכים 
וצווארו  הזנב  מעבר  בולטות  רגליו  בתעופה  יותר. 
נראה ארוך ודק יותר , חבטות כנפיו הדומות לאלה 
גלישות  עם  יותר  מכניות  נראות  החרמשון  של 
קצרות ביניהן )להקות הנראות ממרחק במבט קדמי 
כהה  גמדי-עוף  קורמורן  ללהקות  לדמות   עשויות 
נוסף אשר עשוי להימצא בלהקות במקומות חיות 
וציר  בשורות  הלהקות  קרובות  לעיתים  דומים( 

תעופת הלהקה גלי ומתפתל-מרשים לראות!
גשר  כהים,  והצוואר  הקינון-הראש  בעונת  בוגר 
העין כחלחל עם גבול לבן דק. בוגר בקיץ ובחורף 
כמו בעונת הקינון אך הראש והצוואר חומים מעט, 
דהויים יותר ומנוקדים בלבן. גשר העין לבן לגמרי. 
צרוד  חרחור  נשמע  לעיתים  אבל  שתקן  הציפור 

"גררו". חרחורים וקרקורים שונים נשמעים בקן.

מזל טוב
להולדת הנכד בן ליהודהיהושע וסיגללמשפחת דבוש

השבוע נרכשה והותקנה 
בבית הכנסת המרכזי ערכת 

דפיברולטור והתיפעול 
שלה פשוט. הערכה נרכשה 
בסיוע כספי של בית הכנסת 

המרכזי, בית כנסת שבת אחים 
ומזכירות היישוב. 

שלא נזדקק ורפואה שלמה!

ועדת חינוך
עדכונים על איוש תפקידים:

בשעה טובה השבוע נכנסו לתפקיד רכזת גרעין חב"ב 
ורכזת נוער.

רכזת הנוער החדשה שלנו היא בת חן פרץ. בת חן תרכז 
את כל פעילויות הנוער וילדים ביישוב- בנ"ע, גרעין, 

חב"ב, עוז, אמונתך בלילות, מדריך בנים ועוד...
לתפקיד רכזת גרעין נבחרה בת אל אקבלי שהדריכה 

בסניף בשנה שעברה.

מטיבי לסת
מיכל בורשטיין

קופצים אליכם אורחים?
הילדים הביאו חברים?

בא לכם משהו מתוק ומהיר?
עוגת השוקולד 5 דקות היא בשבילכם- 

עוגה שלמה בקערה אחת- 5 דקות והיא בתנור.
המצרכים: 

2 כוסות קמח תופח
כוס סוכר

כוס שוקולית )ניתן להמיר חלק מהשוקולית 
בקקאו(

5 ביצים שלמות
1/2 כוס שמן

1 כוס מים )או חצי כוס מים וחצי ריץ'(
אופן ההכנה:

לערבב היטב לשפוך לתבנית משומנת ולתנור 
180 מעלות כחצי שעה.

להמיס 200 גרם שוקולד מריר עם חצי ריץ' / 
מעט מים, לקרר ולצקת על העוגה המוכנה.

בתאבון..

איילה טולדאנומטיבי לכת

מראה מקום: נמרוד.
בעקבות  הבשן...  וצפון  החרמון 
ענקים וגיבורים וברית בין הבתרים 
גבולה  את  המהווה  החרמון,  הר 
עוד  ישראל  מדינת  של  הצפוני 
מתקופת ממלכת ישראל הקדומה, 
מרשים  כהר  בתנ"ך  כבר  מוזכר 

ומקום קדוש. למרגלות החרמון הנישא משתרעים מישורי הגולן, המכונים 
בתנ"ך בשם "הבשן", שהיו מאז ומעולם אזור חשוב ואסטרטגי, ובו אדמות 

פוריות ויערות סבוכים.
שביל מעגלי ונוף מרהיב סביב היישוב נמרוד -

היישוב נמרוד, יישוב קטן ויפהפה בו מתגוררות משפחות ספורות בלבד. 
הוא  מ' מעפ"ה,   1,100 בגובה של  הר קטע,  על פסגתו של  נמרוד שוכן 
הטיול  מסלול  את  נתחיל  ישראל.,  במדינת  ביותר  הגבוה  היהודי  היישוב 
וסלולה כשתחנת  מתונה  בעלייה  נצא  כיוון השעון,  נגד  היישוב  בהקפת 
ההסעה משמאלנו וגדר היישוב מימיננו, נעבור ליד מגרש הכדורסל הקטן 
העגול  האגם  היא  רם,  בריכת  ועל  מסעדה  הכפר  על  לראשונה  ונשקיף 
השוכן בין ההרים והמטעים. מולנו נישא הר החרמון האדיר, שכעת סלעיו 
האפור בולט לעין. הדרך הסלולה מתחלפת בשביל עפר רחב ונוח, הנצמד 
לגדר, אך אחרי 3-2 דקות הליכה נצא דרך שער קטן בגדר ונוכל להשקיף 
על הר החרמון ועל הכפר מג'דל שמס הפרוס על מורדותיו. זהו המקום 

לשבת, ולספר על מקור שמו של היישוב נמרוד.
בפרק י' בספר בראשית מתוארות שושלותיהם של בני ֹנח.

ָבִּנים ַאַחר ַהַמּּבּול... ּוְבֵני  ַוִיָּוְּלדּו ָלֶהם  ָוָיֶפת,  ְבֵּני ֹנַח ֵשׁם ָחם  "ְוֵאֶלּה ּתֹוְלֹדת 
ָבָּאֶרץ; הּוא  ִגּבֹּר  ִנְמֹרד, הּוא ֵהֵחל ִלְהיֹות  ָיַלד ֶאת  ...ְוכּוׁש  ָחם ּכּוׁש ּוִמְצַרִים 
ָהָיה ִגבֹּר ַצִיד ִלְפֵני ה', ַעל ֵכּן ֵיָאַמר ְכִּנְמֹרד ִגּּבֹור ַצִיד ִלְפֵני ה'; ַוְתִּהי ֵראִשׁית 

ַמְמַלְכּתֹו ָבֶּבל .."
משאר  יותר  עליו  לנו  לספר  המקרא  בחר  ומדוע  נמרוד,  אותו  מיהו 
הדמויות? על כך דנו הפרשנים לאורך הדורות. מבט קצר על הפרק הבא 
בספר בראשית, המספר את סיפור מגדל בבל, קושר את ארץ שנער ואת 

בבל עליהן מולך נמרוד, למקום בו מתרחש חטא בניית המגדל.
מהמדרשים  חלק  מייחסים  שנער,  בארץ  בבל  מלך  היה  שנמרוד  מכיוון 
את היוזמה וההובלה של בניית המגדל אליו. לכן נגזר גם שמו של גיבור 
ברצון  ביטוי  לידי  בה' שבא  מ.ר.ד, מתוך המרד  מן השורש  נמרוד  הציד 
מצודת  של  בשמה  נקרא  נמרוד,  היישוב  בשמיים  שראשו  מגדל  לבנות 

נמרוד הסמוכה.

בהליכה  ונמשיך  ימינה  נפנה  היישוב,  אל שביל העפר המקיף את  נשוב 
הנהדר  הנוף  נשקף  לגדר  מעבר  שמשמאל.  לבתים  שמימין  הגדר  בין 
של היישוב נווה אטי"ב מאחורי היישוב נישאת שלוחת שריון, השלוחה 
יותר,  עוד  גבוהה  שלוחה  מתרוממת  וברקע  החרמון,  ברכס  המרכזית 

הנקראת כתף שיאון, או בשמה המקובל – הר דב.
לאחר דקות ספורות של הליכה נראה חלק פתוח בגדר,. נלך לצד הבית 
ונשקיף מערבה. ממש מאחורי הבית, במרחק של כקילומטר מאיתנו, נוכל 
ונקראת  ומחודדת,  צרה  שלוחה  על  היושבת  נמרוד  מצודת  את  לראות 
נביט  האופק,  בקו  מימינו,  ומעט  הבית  מעל  המקראי.  נמרוד  של  בשמו 
לעבר כתף שיאון המרוחקת. על הפסגה השמאלית והנמוכה ביותר שוכן 
הצבאי  הבסיס  למרגלות  ממש  וכך  אנטנות,  של  מתחם  ובו  צבאי  בסיס 
בו  המקום  עם  המזוהה  הבתרים,  הר  נמצא  השניים,  מבין  והגבוה  הימני 
כיום אי אפשר להגיע אל ההר, משום שהוא  בין הבתרים.  נערכה ברית 
נמצא בשטח צבאי סגור הסמוך לגבול עם לבנון, ולכן נשקיף עליו מכאן 
נמשיך  התצפית  לאחר  לקב"ה.  אברהם  בין  שנכרתה  הברית  על  ונספר 
ונסיים את הקפת היישוב, ובתוך 3-2 דקות נגיע חזרה אל תחנת ההסעה.

באתר  חפשו  רם  ברכת  דרך  אודם  יער  אל  מנמרוד  ארוך..  למסלול 
"מסלולים". בהצלחה!


