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BEARS IN CANADA- דובים בקנדה : 
 BROWN,BLACK,GRIZZLY,POLAR

בהמשך לבקשה של קורא אני אספר סיפור על אירוע מרגש וקצת 
מפחיד שהיה לי בתקופה שגרתי בקנדה לפני העלייה ארצה. 

, כמה מילים על סוגי דובים שקיימים בקנדה-יש דוב חום  לפני כן 
שחור גריזלי  ולבן)קוטב( , פעם היו גם בארץ, ויש לי חברים מחורפיש 
שסיפרו לי שראו אותם באזור בין מעלות וחורפיש -הדוב הזה היה 
דוב סורי שהיה חום , גדול היונקים היבשתיים שהיו בארץ ישראל אז- 
אורכו כ 2 מ' ומשקלו 150-250 ק"ג , הדוב הלבן שוקל כ- 600 ק"ג, 
השחור שוקל 100 עד 200 ק"ג )גם החום( והגריזלי 150 עד 700ק"ג!!!
היו לי כמה הרפתקאות עם דובים בקנדה וארצות הברית וחלק בקנדה. 
נבהלתי כמובן כל פעם מחדש, אבל תמיד יצאתי בשלום , למרות שלא 

תמיד היה לי ברור שככה יהיה.
הסיפור הנוכחי קרה במדינה שממנה הגיעה אשתי רות ז"ל , מדינה 
, שזה   Saskatchewan=עם שם אינדיאני קצת מצחיק=ססקטיוון
בעצם "סל הלחם" של העולם מכיוון שבשטח שטוח כמו שולחן של 
כ- 350 ק"מ רואים רק חיטה וברוח ניתן לראות תמונה מדהימה ויפה 

שדומה אפילו לגלי ים!
תותים-  של  סוגים  מיני  כל  שם  למצוא  ניתן  במיוחד  באביב 
אותם בשדות  למצוא  ואפשר  טעימים  מאוד  כולם  שחור,כחול,אדום 
ויערות. רות החליטה שבמקום לשבת ולנוח , אני צריך לצאת לטייל 
למקום מסוים שבו יש הרבה תותים שחורים. לקחתי סל וכמובן כובע 
ממש  היו  השיחים  ובאמת  המקום  את  מצאתי  לשתות,  בירה  וקצת 
מלאים תותים ואחרי כ-20 דקות הסל היה חצי מלא! החלטתי לנוח 
קצת ואז חזרתי לקטוף. אחרי עוד רבע שעה הסל היה מלא לגמרי. 
במקרה הסתכלתי ימינה וכמעט התעלפתי! אתם בטח שואלים למה...?
10 מטר מצד ימין שלי היה דוב שחור ענק בגובה של 2.5-3.0 מטר, 
אני כמובן הייתי קצת בהלם ובאמת לא ידעתי מה לעשות. בספרים 
כותבים שאסור לנסות לברוח מפני שזה רק מושך אותם, אם יש לך 
נשק כדאי להיות מוכן לירות- לא היה לי נשק והצטערתי קצת שלא 
היה למרות שאני לא חובב צייד. הסתכלנו אחד על השני, לי זה הרגיש 

כמו 10 דקות אבל ייתכן וזה רק היה לדקה או שתיים.
דוב הוא כמובן חיה מאוד חזקה ויכול להרוג בן אדם בקלות! יש לו 
וחדים מאוד, עליהם  גדולים  ובנוסף טופרים  וחזקות  גדולות  שיניים 

חשבתי במיוחד!
לא  ולכן  דתי,  הייתי  לא  אז  כלל!  הגנה  וללא  ערום  לגמרי  הרגשתי 
ידעתי שמקובל להגיד שמע ישראל, החלטתי לדבר איתו בקול שקט 
וניסיתי לחשוב "רגוע" , הסברתי לו שאני מאוד אוהב חיות וגם את 

הטבע בכלל, שנולדתי בדרום אפריקה היכן שאין דובים כלל.
לשמחתי, אחרי שהוא נתן בי עוד מבט הוא ירד ,הסתובב והלך לכיוון 
השני!! אני לא זזתי במשך כמה דקות-הרגשתי שהרגליים היו כאילו 
עם  הסל  את  שכחתי  אבל  האוטו  לכיוון  ללכת  התחלתי  משותקות. 
כשהגעתי  לאוטו!  ורצתי  המלא  הסל  את  לקחת  חזרתי  התותים!  כל 
הביתה, רות שאלה אותי למה אני כל כך חיוור למרות שהייתי בשמש 
כמה שעות טובות.. סיפרתי לה את פרטי ההרפתקה וקבלתי נשיקה 

וגם בירה קרה!!

ועד הישוב

איילה טולדאנומטיבי לכת

לחתונת הבן נתן למשפחת מור יוסף מזל טוב

מזל טוב
למשפחת

שושן זיווה     
לרגל נישואי 

הבת נעמה

לפרטים: שושנה קנט 0528089365מירון, המגרש עם אישור להוספת צימר רצפתי וגם מזגנים, נוף פונה אל הר  7חדרים, תוספת מעץ, חימום תת בית יפיפה למכירה

מזל טוב
למשפחת פרץ 

לחתונת הבת – נועה 

להולדת הבןאחינועם ואריאל     למשפחת קינן מזל טוב

נכד ליהושע וסיגל דבושלהולדת הבן, ניצן ואיתי    למשפחת גבאימזל טוב

מיטל דדושבריא וטעים

נטורופתית ויועצת לאורח חיים בריא בשיטת הבריאות הטבעית.

לבריאות..

שיפודי טופו חגיגיים:
המרכיבים:

חבילת טופו )לא מהונדס גנטית(
בצל גדול

חבילת פטריות שמפניון
סויה ללא גלוטן

סילאן טבעי )ללא חומצת לימון(
* אופציונלי - מעט צ'ילי מתוק

אופן ההכנה:
חותכים את הטופו , הבצל והפטריות לקוביות ומשרים 

אותם לפחות לשעה בקערה עם סויה וסילאן )ומי שרוצה 
מעט צ'ילי(.

לאחר שעה מעבירים את תוכן הקערה עם הרוטב לתנור 
למשך 20-30 דקות על חום של 180 מעלות, כשזה מוכן, 
מוציאים ונותנים לזה להתקרר מעט ומשפדים, מגישים 

לצד זה ירקות חתוכים או סלט ומה שאוהבים.

אחרי שהיה סגור למשך תקופה, הזאכי נפתח סופסוף 
המשושים,  נחל  בשפך  הטיול  למטיילים!  מחדש 
והמאתגרים  היפים  המים  ממסלולי  אחד  הוא  הזאכי, 
שעות   3-4 של  בהליכה  אותנו  מוביל  המסלול  בארץ. 
במים שלעיתים אף מחייבים שחייה, בנוף פראי ומוצל 

המתאים במיוחד לימים חמים.
הראות חשובות למטיילים:

מחייבים  חלקם  בנחל,  הליכה  של  קטעים  במסלול   •
ילדים  כניסת  טביעה.  סכנת  קיימת   – בשחייה  מעבר 
והשגחה צמודה של מלווים  בליווי  13 מחויבת  גיל  עד 
ראשונה.  ועזרה  הצלה  שירותי  במסלול  אין  בוגרים. 

הקפיצה למים אסורה! היזהרו מהחלקה. 
• המסלול הינו אתגרי, שכן הוא דורש הליכה של למעלה 
משעתיים בתוך המים. בחלק לא קטן נדרשת חצייה של 

לגונות עמוקות המחייבות שחייה של 50-25 מטרים.
חובה להגיע בנעליים טובות להליכה במים )לא כפכפים 
את  היטב  המחזיקות  ספורט  נעלי  עדיף  קרוקס(,  או 

הרגל. ההליכה במים היא על סלעים ואבנים.
• מסלול מים דומה אך קצר יותר והמתאים למשפחות 

שאינן מטיבות לכת הוא המג'רסה הסמוכה.. 
והגנים  הטבע  לרשות  להתקשר  מומלץ  הטיול  לפני   •

ולוודא שהמסלול פתוח ונגיש:  04-6793410
ושם  יהודיה,  צומת  לעבר  מזרחה  :נוסעים  מגיעים  איך 
מעלה  צומת  עד  ממשיכים   .92 לכביש  ימינה  פונים 
גמלא, ושם פונים לדרך עפר משולטת שמובילה לכיוון 
המג'רסה. הכביש ממשיךימינה והופך לדרך עפר בסימון 
הכחול  הסימון  שבו  השבילים  בצומת  כחול.  שבילים 
פונה שמאלה אל המג'רסה, ממשיכים ישר, עם השילוט 
את  עוברים  הזאכי.  נחל  לכיוון  הירוק  וסימון השבילים 
פרטיים  רכבים  לחניית  עד  ונוסעים  האוטובוסים  חניית 
)משמאל(. מנקודת החנייה הולכים כמה עשרות מטרים 
לא  המזרחית.  הגדה  דרך  הנחל  לאפיק  יורדים  ואז 

להשאיר חפצי ערך באוטו.

בתחבורה ציבורית: לצומת בית צידה )התחלה מספר 1( 
ניתן להגיע בקווים: 57,61,83,12,52 של מועצה אזורית 

גולן.
המסלול:

אורך המסלול בתוך המים הוא כ-2 ק"מ ועוד 1.5 ק"מ 
מאתגרת  בנחל  ההליכה  לרכב.  בחזרה  היבשה  בדרך 
לעיתים, שכן היא דורשת מציאת שיווי משקל בין חלוקי 
הנחל והאבנים שבקרקעית. במספר מקומות בנחל היובל 
נקודות  מספר  בה.  לשחות  שיש  רחבה  ללגונה  הופך 
לאורך הנחל עשויות להיראות לכם כמו סוף המסלול, אך 
נקודת הסיום מסומנת בשלט. בכל מקרה, אם עייפתם, 
תוכלו לצאת בכל אחת משבע דרכי המילוט לאורך הנחל 
המוליכה  לדרך  )המזרחית(  השמאלית  לגדה  ולעלות 
חזרה לרכב. שימו       על אף שנדמה שסוף המסלול 
הוא כאשר מגיעים לשלט המורה על דרך מילוט מספר 
7 ניתן להמשיך לחצי שעה נוספת ולחצות את הלגונה 
הגדולה והעמוקה ביותר בנחל. אורך השחייה בקטע זה 
הוא קצת יותר ארוך ממה שחוויתם עד כה. כאשר תגיעו 
לסוף המסלול תתקלו בבטונדה סלולה ושלט המורה על 
סוף המסלול.  הנקודה מסומנת בברור בחבל החוצה את 
הנחל ובשלטים, המעידה על כך שזהו סוף המסלול ויש 
לצאת מן המים. מנקודה זו אסורה ההליכה במים שכן 
אזור זה הוא אזור ההטלה של דג האמנון     חזרה לרכב: 
השמאלית  לגדה  השלט  שעל  החץ  בעקבות  יוצאים 
והולכים עם דרך העפר בחזרה כחצי שעה עד לחניית 

הרכבים.

המלצת טיול רטוב- הזאכי

תושבים יקרים ה’ עמכם.
ונערכה  המים  ספק  מול  התקשרות  הסכם  לבחינת  צוות  הוקם   •

פגישה ראשונה.
• מקלטים

  מקלטי היישוב עברו ביקורת של פיקוד העורף. מצבם מצוין.
  מקלטי היישוב עוברים שטיפה כל כמה חודשים על מנת להיות  

  במוכנות למקרי הצורך.
  מקלט מספר 3 כניסתו היתה חסומה עקב השלכת פסולת וגזם.

  אנו מבקשים לשמור על שביל הכניסה למקלט פתוח ונקי 
• תוקן התמרור בדרך הדולב שנפל בתאונה.

• השבוע נערך ריסוס נגד נמלים וחרקים במועדון היישוב

הגרלת אבות וילדים
ראש חודש תמוז

תתקיים אי”ה במוצאי שבת 

מיד לאחר ערבית.
לא לשכוח להכניס 

את הפתקים לתיבה


