משפחה בטיול

הצד

של הנחל

זה הזמן להיפרד מהמזגן ,לארוז נעלי הליכה במים ומצופים ולצאת צפונה ,לנחלים הקרירים
הנשפכים לכינרת .טיול במג'רסה ,בשמורת טבע הבטיחה ,מבטיח מים קרירים ומרעננים
ועושר של חי וצומח מרתקים .הכינו את המגבות
כתב :אריאל קרס

ה

מטיילים במג'רסה -
צמחייה מצלה ,בעלי חיים
מעניינים והרבה מים
צילום( :מימין) טל ליוגנקי,
(משמאל) עידו שקד

50

שטח שמצפון מזרח לאגם הכינרת הוא
אחד האזורים המיוחדים ביותר בארץ.
לכאן מתנקזים כמה מנחלי הגולן (למשל
נחל שפמנון ,נחל דליות ,נחל משושים ונחל
יהודייה) ,מה שהופך את אזור השפך שלהם אל
האגם ,הנקרא בקעת בית צידה ,לשטח ביצות
ומים ירוק ומגוון ,שבו הטבע חוגג .בבית צידה
אתם נמצאים בתוך שמורת הבטיחה ,שמורת
הטבע הגדולה בארץ של נופי מים מתוקים
(כ– 7,000דונם) .השתמרו כאן נופי ביצה
טבעיים ,עם הרבה פלגי מים הזורמים בכל
ימות השנה ,בריכות ,מעיינות וחי וצומח
ייחודיים .כאן ,למשל ,נמצא בית הגידול
החשוב ביותר של דגי הכינרת ובראשם אמנון
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הגליל .המקום מזכיר לפעמים ג’ונגל טרופי,
בעיקר בימים החמים מאוד של הקיץ -
ולכאן נשפך גם נהר הירדן בדלתה מרשימה ,כי
באזור זה טרם שאבו ממנו את כל מימיו (מדרום
לכינרת המצב הרבה פחות מעודד) .יש בסביבה
גם שרידים היסטוריים רבים .מכיוון שמסלול
הזאכי בשפך נחל משושים סגור בגלל בעיות
בטיחות למטיילים ,אנו נלך לטייל במג’רסה.
זהו טיול המתאים מאוד לקיץ  -וגם האזהרות
בהתאם .כשאתם מגיעים לחניון אל תשכחו
להצטייד בכובע ,בהרבה מים ובקרם הגנה מקרינה.
אף שבמג’רסה אתם מטיילים חלק מהזמן בצל
עצים וטובלים או ממש שוחים במים ,חם מאוד
באזור הכינרת וקרינת השמש עזה ביותר וראוי
להיערך לכך .כמו כן ,אתם חייבים לעשות את
המסלול בנעליים ולא יחפים ,כי קרקעית הנחל

מלאה אבנים .את שאר הציוד כדאי להשאיר ברכב,
כי אתם תצאו מהטיול הזה רטובים לחלוטין .לא
הייתי מהמר על בריאות המצלמות והאייפונים .אם
יש לכם גלגלי ים ,תוכלו לגרור עליהם את הילדים
הקטנים יותר .כדאי גם להביא לכולם בגדים,
גרביים ונעליים להחלפה.
זהירות עם הבולדרים
המג’רסה הוא חלק מנחל דליות .מהחניון יורדים
אל ערוץ הנחל ונכנסים למים (שהם תמיד קרים
מאוד) .הכיוון הכללי שלכם הוא מערב ,כלומר
אל הכינרת .שימו לב  -בתוך המים מחכים לכם
סלעים גדולים ודי בלתי נראים ,הנקראים בולדרים.
אתם ודאי תיפלו כמה פעמים למים כי תיתקלו
בבולדרים החבויים .זה משעשע וכיף ,אבל די ברור
שיש לשמור כאן על כללי הזהירות .לא כדאי לבצע
קפיצות ,מחשש שתיפלו על בולדר שנמצא כמה
סנטימטרים מתחת לפני המים.
תחושת הג’ונגל מתעצמת בגלל המים והסבך.
יש כאן שיחי פטל קוצני ,הרדופים ושיחי אברהם
הפורחים בכחול–סגול ,עצי ערבה גדולים
ששולחים שורשים אל תוך המים ,פריחה סגולה
של שנית ונענע שצומחת פרא .יש מצב לראות
כמה וכמה בעלי חיים ,ובהם דגים (חלקם גדולים
למדי) ,המוני ציפורים מזמרות ,כמה עופות מים,
שפיריות צבעוניות ומנצנצות שמרחפות מעל
המים ,צפרדעים חששניות ,צב ששוחה בזריזות או
משתזף על הסלע ,וסרטני נחלים שצבעם לפעמים
אדמדם ,החביבים עליי במיוחד .הסרטנים בעלי
הצבתות הענקיות מגיעים לגודל מפתיע (עד 50
ס”מ כולל הרגליים) וגם לא מתרשמים במיוחד
מהמטיילים (זו שמורת טבע וזה הבית שלהם) ,כך
שאתם יכולים לצפות בהם בנחת .לסרטנים אלה
יש זימים וכך הם מותאמים לנשימה במים וגם
ביבשה .מכיוון שסרטן הנחלים רגיש לזיהומים
מעשה ידי אדם ,הימצאות של סרטן כזה במי
הנחל שבו אתם מטיילים מעידה על מים נקיים
וזכים יחסית (זה כמובן לא אומר שכדאי לכם
לשתות מהם).
נמשיך בטיול ובשחייה ונגיע לבריכות יפות
ועמוקות למדי ,לקראת אמצע המסלול .גובה
המים במג’רסה תלוי ,כמובן ,בעונת הגשמים
שחלפה ובחודש שבו מטיילים .אם ירד הרבה גשם
בחורף והגולן הושלג יהיו פני המים גבוהים יחסית,
ואם הייתה שנת בצורת  -הם יהיו נמוכים .השנה,

למשל ,שפיעת הנחלים גבוהה למדי כי בחורף
שעבר ירד הרבה גשם בצפון הארץ והגולן כוסה
בשלג בחודש ינואר .אך ככל שהטיול שלכם יהיה
מאוחר יותר בקיץ ,יהיו פחות מים במג’רסה.
המסלול במג’רסה אינו ארוך והוא מסתיים
בבריכה גדולה ורדודה ,שבצדיה חורשות
איקליפטוסים אדירים ,שנהנים מאוד לצמוח על
פלגי מים מתוקים .בגדה הצפונית של הנחל תראו
שלט האוסר את המשך ההליכה ללגונה .כאמור,
זהו אתר הטלה והתרבות של בעלי חיים ולכם
אסור להפריע להם .מכאן עושים אחורה פנה,
יוצאים מהבריכה וחוזרים מזרחה במסלול היבש,
שהוא שביל נוח ועטור צמחיית גדות עשירה בצד
הדרומי של האפיק .יש כאן גם סככות צל ,עניין
חשוב בימי הקיץ הלוהטים.
כמה טיפים לסיום
המג’רסה פופולרי מאוד בקיץ ,ולכן כדאי להגיע
לכאן בשעה מוקדמת ככל האפשר  -עדיף עם
פתיחת הקופות בשעה שמונה בבוקר .למהלך
כזה יש שני יתרונות :פחות אנשים ,ופחות קרינת
שמש .לגבי קפה :לא ממש כיף לשתות אותו
כשאתם רטובים אחרי הליכה במים ,וממילא
אסור להבעיר אש בשמורות טבע .לכן ,במקרה
הזה כדאי דווקא להתחיל את הטיול בקפה בצל
עצי הזית שליד החניון  -או לסיים את הטיול
בכוס קפה חזק לאחר שחזרתם מהמג’רסה,
התרחצתם והחלפתם בגדים .יש כאן אתר מוסדר
ונוח של רשות הטבע והגנים שאפשר לעשות בו
גם פיקניק.

לטיול יצאנו
איך מגיעים? נוסעים
בכביש עוקף כנרת
(כביש  ,)92בצדו
המזרחי של האגם.
נהנים מהנוף ובצומת
מעלה גמלא פונים
מערבה לדרך עפר
המסומנת כחול
וממשיכים עד השילוט
לחניון הזיתים ,ושם
פונים שמאלה.
אופי המסלול :הטיול
קל ומתאים לכל
המשפחה .אורך הטיול
כשני קילומטרים ,יש
נגישות לנכים.
עונה מומלצת :מהאביב
עד הסתיו.
מחיר כניסה 29 :שקל
למבוגר 15 ,שקל לילד
שעות פתיחה :בקיץ -
 ,19:00-8:00בימי שישי
וערבי חג ,17:00-8:00
בחורף ,16:00-8:00 -
בימי שישי וערבי חג
15:00-8:00
לפרטים נוספים:
,04-6793410
www.parks.org.il
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