
איילה טולדאנומטיבי לכת

המג’רסה – שפך נחל דליות- 
מים, מים ועוד מים. טיול משפחות קליל ליום קיץ חם.     

הנחל נשפך ללגונה נהדרת שנמצאת בבקעת בית ציידה שבבצפון מזרח 
הכנרת. הלגונה מלאה במים כל השנה, והיא מספקת לנו מסלול מים קצר 
ההליכה  החמים.  הקיץ  לימי  במיוחד  לכל המשפחה, שמומלץ  וחווייתי 
בערוץ הנחל מוצלת כולה, צמחיית נחלים מגוונת ועשירה מלווה אותנו 
כ-600  הרטוב,  במסלול  מטרים  כ-600  המסלול:  אורך  הדרך.  לאורך 
בשביל היבש עד לחניון.  המסלול מעגלי, הערכת זמן הליכה: שעה וחצי 

חשוב לדעת
באמצע הדרך הערוץ מתרחב ומעמיק עד שהופך לבריכה. עומק המים 
אינו קבוע. רצוי לא להיכנס עם חפצים יקרי ערך. בקטע ההליכה הראשון, 
או  בשחייה,  ידע  שמחייבות  עמוקות  לגונות   - בהמשך  רדודים.  המים 
אביזרי ים מתנפחים.  אפשר גם לצאת מהמסלול לפני הקטעים העמוקים, 

ובכלל – ישנו גם מסלול יבש מקביל למי שלא מעוניין להירטב.
לגרום  עלולים  זכוכית  ופיסות  נחל  חלוקי   - יחפים  למים  להיכנס  אין 

לפציעה!!!
במקום  והגנים.  הטבע  רשות  בתשלום של  טבע  היא שמורת  המג’רסה 
קיימים שירותים ומלתחות להתארגנות לפני ואחרי המסלול. יש לתאם 
04-6793410. רצוי לתאם את ההגעה מוקדם ככל  הגעה לאתר בטלפון 

האפשר.
 .)Waze-לאן להגיע  :נקודת התחלה וסיום: “שמורת טבע המג’רסה” )ב 
נפנה  גמלא,  מעלה  לצומת  מגיעים   )92( הכנרת  של  המזרחי  מהכביש 
טבע  ל”שמורת  שילוט  יש  במקום  כחול(  שבילים  )סימון  מערבה 

המג’רסה”. נעקוב אחרי השילוט עד שנגיע לשער .
סיפור דרך:

סימון: ירוק.  מפת סימון שבילים: החרמון הגולן ואצבע הגליל .
סימון  בעקבות  נלך  הזיתים.  ולחורשת  לקופות  קרובה  המסלול  תחילת 
שבילים ירוק איתו נרד לתחילת המסלול הרטוב. במקביל למסלול הרטוב, 
יש גם מסלול יבש וסלול שלאורכו מספר ירידות למים. כיוון ההליכה הוא 
עם אפיק הזרימה. לאחר כמה מאות מטרים של הליכה מוצלת במים נגיע 
לנקודת היציאה המרכזית. ניתן להמשיך אחריה עוד כמה מאות מטרים 
ללגונות עמוקות יותר )קטע זה מחייב ידע בשחייה(. בסיום המסלול, דרך 

סלולה תוביל אותנו לחניון ולנקודת ההתחלה
בפירוש  מערבית,  שמגיע  להיות  יכול  ברור,  לא  מג’רסה  השם  מקור 
בברית  המוזכר  גרסה  היישוב  של  משמו  אולי  או  אבנים”,  “מגרסת 
החדשה, או גרגשתא המוזכר בשיר השירים. בקעת בית ציידה נמצאת 
דונמים.   6930 פני  על  ומשתרעת  והגליל המזרחי,  הגולן  רמת  בשיפולי 
זורמים  הבקעה  אל  בה.  שישב  קדום  דייגים  כפר  שם  על  נקראת  היא 
ממערב למזרח נהר הירדן העליון, נחל משושים, נחל יהודיה, נחל דליות 
ונחל שפמנון. באזור זה השתמרו נופי ביצה, פלגים שזורמים כל השנה, 
לעושר  הבסיס  הם  אלו  תנאים  הצפה.  ושטחי  מעיינות  מים,  בריכות 
זו. הלגונות וסבך הצמחייה  הרב של מיני צמחים ובעלי חיים בשמורה 

משמשים אתרי הטלה לדגי הכנרת ובעיקר לאמנון הגליל.

בריא וטעים
מיטל דדוש

קולורבי וגזר ברוטב לימון וקצח
רכיבים:

3 גזרים	 
2 קולורבי בינוניים	 
מעט גרידת לימון	 
2 גבעולי בצל ירוק	 
מיץ מלימון שלם	 
2 כפות שמן זית	 
2 כפיות קצח	 
1/2 כפית מלח אטלנטי	 

אופן ההכנה:
קולפים את הירקות, חותכים את הגזר לפרוסות בעובי 

של 1 ס”מ ואת הקולורבי בעובי דומה.
מאדים את הגזר  והקולורבי בנפרד כ- 10 דקות, עד 

לריכוך קל.
מגררים מעט מקליפת הלימון, קוצצים את הבצל הירוק 

ומערבבים עם שאר חומרי הרוטב.
שופכים את חומרי הרוטב על הירקות המאודים בעודם 

חמימים.

נטורופתית ויועצת לאורח חיים 
בריא בשיטת הבריאות הטבעית.

ובתיאבון!!!

ועד הישוב

שי לבוגרי י”ב
השבוע חולק השי לבוגרי יב.

שעון ג’י שוק לבנים.
ואוזניות j.b.l. בלוטוס לבנות.

בהצלחה .
מי שעדיין לא קיבל מוזמן להגיע למזכירות לקחת.

ישר כח ליהל כהן שהקימה את קבוצת
“אמונתך בלילות לבנות”  בהצלחה .

שמשוןהפינה של

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

ARACHNIDA=עכבישנים

בסימנים  הניכרים  רגליים  פרוקי  כוללת  הזאת  המחלקה 
.כולם חסרי מחושים. גפי  זוגות רגליים   4 הבאים-יש להם 
בדמות  או  ממשוננות  או  חלקות  צבתות  זוג  דמויות  הפה 
זוג טפרים חדים וחלולים. הבחנינים- איברי חוש המצויים 
על יד הפה בעלי צורות שונות ולהם תפקידים שונים. רוב 
לבני אדם  ומסוכנים  ארסיים  בהם  יש  ליליים.  העכבישנים 
יש   אבל  מחלות  ומעבירי  טפילים  בהם  יש  לבהמות.  וגם 
גם מועילים וטורים פרוקי רגליים ומזיקים לאדם ולמשקו. 
מחלקת העכבישנים כוללת 10 סדרות ושבע מהן מיוצגות 
בארץ-עקרבים, עכשובים קוצרים ,עקרבישים, דמויי עקרב, 

עכבישים ואקריות
עכשובאים-עכבישנים=SOLIFUGA - עד 70 מ”מ אורכם 
בגודל  במקצת  מפחידים  הם  שעירים.  ורגליים  גוף  עם 
ושעירותם בעיקר כאשר הם רצים במהירות וזוג בחניניהם 
מי  כל  לצוד  הם  מבקשים  כאילו  על  אל  מונפים  הענקיים 
נוהגים  הם  שבה  הדרך  זו  כאילו  זה  אכן  בדרכם.  שיזדמן 
העכבישנים.  כל  מבין  העזים  הטורפים  באמת  הם  לצוד. 
בקצה הבחנינים יש כפתורי הצמדה ובעזרתם הם צדים את 
הטרף בעיקר חרקים אבל גם זוחלים ואפילו עקרבים. הם 
פוגעים באיש אבל כאשר אוחזים בהם  ואינם  לא ארסיים 
ביד הם נושכים כהוגן ובצדק! אך נשיכתם לא מזיקה. הם 
בארץ  מינים   50 כ  יש  יום.  לאור  הקרקע  פני  על  מופעים 
אבל הם פועלים בעיקר בלילות הקיץ בכל הארץ. הגדולים 
 arachnida=גליאודם הסוג  בני  הם  ביותר  והמרשימים 
 solifugae=camel spider or  wind scorpion

למרות השמות  הם לא עקרבים או עכבישים!

שעוברים דירהדגנית ופינילמשפחת לוזוןבהצלחה

שעת סיפור ויצירה

מי אמר שמשעמם בחופש??
למי שאמר ולמי שלא... 

כולם מוזמנים )ילדי גן, א-ד( 
לשעת יצירה ביום שני ב16:00 

במועדון הישוב.
בואו בשמחה!! 
)5 שח’ ליחיד(

לפרטים: פנינה רחמיאן  
0532496183

שבת
שלום


