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לְהַגִּיַע מִגַּן לְאֻמִּיהַמְּׂשִימָה:
יַרְקוֹן עַד לַיָּם הַתִּיכוֹן

אוֹפַנַּיִםהָאֶמְצָעִים:
חֲצִי יוֹםזְמַן בִּצּוּעַ:

מְבֻגָּר אֶחָד לְפָחוֹת מְלַוֶּה נִדְרָׁש:
מַצְפֵּןצִיּוּד מֻמְלָץ:

מַעֲרָבהַכִּוּוּן:
מוּכָנִים? הִכּוֹן צֵא!

קְחּו אֶת הַהוֹרִים, צַרְפּו חֲבֵרִים וְהִכּוֹנּו לִרְכִיבַת אוֹפַנַּיִם
מַדְלִיקָה מִמְּקוֹרוֹת נַחַל הַיַּרְקוֹן וְעַד לְׁשֶפֶךְ הַיַּרְקוֹן בַּיָּם.
וְאַל דְּאָגָה! לַפָּחוֹת סְפּוֹרְטִיבִיִּים מִבֵּינֵיכֶם, יֵׁש גַּם

מַסְלוּל מְקֻצָּר...

∫˙›Â À̄‰ŸÊÃ‡ ‰ÀÓÃ∆Î ≠ Ï›∆Î ÌŒ„›˜ ÏÀ·⁄‡
חֹדֶׁש אוֹגוּסְט הוּא אַחַד הֶחֳדָׁשִים הַחַמִּים בַּׁשָנָה. עַל כֵּן,
כְּׁשֶיּוֹצְאִים לְטַיֵּל יֵׁש לְהִצְטַיֵּד בְּהַרְבֵּה מַיִם, בְּכוֹבַע,
וּבִקְרֶם הֲגָנָה מִפְנֵי הַׁשֶמֶׁש. כְּדַאי לָצֵאת מֻקְדָּם בַּבֹּקֶר
אֹו בִּׁשְעוֹת בֵּין הָעַרְבַּיִם, לַעֲׂשוֹת הַרְבֵּה הַפְסָקוֹת,

וּלְחַפֵּׂש תָּמִיד מְקוֹמוֹת יְׂשִיבָה מוּצָלִים.
בַּטִּיּוּל נִרְכַּב לְאֹרְֶך נַחַל הַיַּרְקֹון, אֲׁשֶר הָרַחֲצָה בּוֹ, כַּיָּדוּעַ,

לְבַסּוֹף, אַזְהָרָה אַחֲרוֹנָה וַחֲׂשוּבָה עַד מְאוֹד:אֲסוּרָה! 
חַיָּבִים לְצַיֵּת לַחֹק! הִׁשָמְעּו לְהוֹרָאוֹת הַׁשְלָטִים, אַל
תְּלַכְלְכוּ, סְעּו בַּׁשְבִילִים הַמְסֻמָּנִים, וּלְעוֹלָם אַל תַּעֲלּו עַל
מְסִלַּת רַכֶּבֶת (גַּם כְּׁשֶאַתֶּם בְּטוּחִים ׁשֶלֹּא עוֹבֶרֶת עָלֶיָה

רַכֶּבֶת).
וְעַכְׁשָו, כְּׁשֶהַכֹּל בָּרוּר, עָלּו עַל הָאוֹפַנַּיִם וְהַתְחִילּו אֶת
הַמַּסְלוּל: הַיְּצִיאָה הִיא מִתֵּל אָפֶק, מָקוֹם הִמָּצְאּו ׁשֶל

מִבְצַר אַנְטִיפַטְרִיס, בְּרֹאׁש הָעַיִן. 
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בּוֹאּו נַחְלִיט עַל כַּמָה כְּלָלֵי הִתְנַהֲגוּת לִׁשְמִירָה בְּחֵיק הַטֶּבַע:

1. לֹא נִפְגָּע בַּחַיּוֹת, לֹא נִקְטֹף צְמָחִים וּפְרָחִים, לֹא נָזִיז אֲבָנִים מִמְּקוֹמָן, וְלֹא נִפְגָּע בְּעַתִּיקֹות.
2. נֵלְֵך רַק בַּׁשְבִילִים ׁשֶהוּכְנּו בִּמְיֻחָד לַטִּיּוּלִים וְסֻמְּנּו בִּׁשְלָטִים אֹו בִּצְבָעִים.

3. לֹא נַבְעִיר אֵׁש, אֶלָּא רַק בַּמְּקוֹמוֹת הַמְּיֹעָדִים לְכָךְ.  
4. לֹא נַׁשְאִיר אַׁשְפָּה בַּטֶּבַע, אֶלָּא נִקַּח אוֹתָּה אִתָּנּו וְנִזְרֹק רַק בַּפַּח.

מִן הַכְּנִיסָה הַמַּעֲרָבִית לַמִּבְצָר אַתֶּם יְכוֹלִים לִצְפּוֹת
עַל אֵזוֹר אַגַּן הַיַּרְקוֹן וּדְרוֹם הׁשָרוֹן. מִכָּאן הַמְׁשִיכוּ
לְכִוּוּן גַּן לְאֻמִּי מְקוֹרוֹת הַיַּרְקוֹן דֶּרְֶך ׁשְבִיל עָפָר

הַיּוֹצֵא מֵהַׁשַעַר הַצְפֹון-מַעֲרָבִי ׁשֶל הַגַּן הַלְּאֻמִּי. 
בְּמִתְחַם מְקוֹרוֹת הַיַּרְקוֹן זוֹרֵם הַחֵלֶק הַנָּקִי ׁשֶל
נַחַל הַיַּרְקוֹן, ׁשָם מְצוּיִים בַּעֲלֵי–חַיִּים רַבִּים
וְצִמְחִיַּת נְחָלִים עֲׁשִירָה. בַּהֶמְׁשְֵך עוֹבְרִים עַל יָד
טַחֲנַת הַקֶּמַח אֶל–ִמיר, חָצּו גֶּׁשֶר בַּרְזֶל וְהַמְׁשִיכּו

צָפוֹנָה בְּׁשְבִיל יִׂשְרָאֵל לְאֹרְֶך הַנַּחַל. 
מִתַּחַת לְכְּבִיׁש מס' 5, לְאֹרְֶך הַנַּחַל, מַמְׁשִיכִים
לְכִוּוּן מַעֲרָב. קְצָת אַחֲרַי טַחֲנַת הַקֶּמַח הַמְּמֻקֶּמֶת
בְּפִתּוּל הַנַּחַל (אַחַת מֵחָמֵׁש טַחֲנוֹת קֶמַח ׁשֶנִּבְנּו
לְאֹרְֶך הַיַּרְקֹון), נִׁשְפְַּך אֶל נַחַל הַיַּרְקוֹן נַחַל קָנָה.
אֶל נַחַל זֶה מֻזְרָמִים ׁשְפָכִים, אֲבַל לַמְרוֹת הַפְּגִיעָה
בְּאֵיכוּת הַמַּיִם, עֲדַיִן מִתְקַיְּמִים בָּהֶם בַּעֲלֵי–חַיִּים
רַבִּים כְּמֹו הַצָּב הָרַךְ, צַב הַבֵּיצָה, ׂשְפַמְנוּנִים,
אַמְנוּנִים, גַּמְבּוּזְיוֹת וּמִגְַון עוֹפוֹת מַיִם. עִצְרוּ,

הִתְבּוֹנְנּו וְאַל תִּׁשְכְּחּו לִׁשְתּוֹת מַיִם!
מֵהַׁשְִביל (עֲדַיִן אֲנַחְנּו לְכִוּוּן מַעֲָרב, זוֹכְרִים? ׁשָם
נִמְצָא הַיָּם) תּוּכְלוּ לִרְאוֹת אֶת הַגֶּׁשֶר הַטּוּרְקִי: גֶּׁשֶר
עַל דֶּרֶךְ יָפוֹ-ׁשְכֶם, ׁשֶבָּנוּ הַטּוּרְקִים מֵעַל נַחַל ׁשִילֹה.
מִכָּאן, וּבְמֶׁשְֶך 7 ק"מ, יַמְׁשִיְך הַמַּסְלוּל לְאֹרְֶך
הַנַּחַל עַד לַאֲתַר עֶׂשֶר טַחֲנוֹת. עוֹד קְצָת הָלְאָה
וְהִגַּעְתֶּם לְפַּארְק גַּנֵּי יְהוֹׁשֻעַ. ׁשָם נִמְצָאִים גַּם יַעַר
בְּרֵאׁשִית, הַצָפַארִי, ג'9נְגַה ג'9ֹנְגַה, גַּן הַפְּסָלִים, גַּן
קַקְטוּסִים וְעוֹד. כָּל אֶחָד מֵהֶם מַזְמִין לבִּלּוּי בִּפְנֵי
עַצְמוֹ. אֲבָל אַתֶּם, ׁשֶרְכַבְתֶּם הַרְבֵּה, וּבֶטַח עֲיֵפִים,

לִפְרׂשרְעֵבִים וּצְמִֵאים, מֻמְלָץ לָכֶם לְהַגִּיַע לָאֲגַם, 

ׂשְמִיכָה מִתַּחַת אַחַד הָעֵצִים 9לְהוֹצִיא כְּרִיכִים.
אֶפְׁשָר בְּהֶחְלֵט לְסַיֵּם אֶת הַמַּסְלוּל כָּאן 9לְחַכֹּות
עַד ׁשֶאַחַד הַמְּבֻגָּרִים יָבִיא אֶת הָרֶכֶב לַחֲנִיַּת

הַמָּקוֹם.
מִי ׁשֶיֵּׁש לוֹ כּוֹחַ, יָכֹל לְהַמְׁשִיךְ בִּרְכִיבָה לְאֹרֶךְ הַנַּחַל,
לַחְלֹוף אַחֲרֵי ּכְ-5 ק"מ ׁשֶל נְסִיעָה אֶת הַסְפוֹרְטַק
(מִתְקְנֵי סְפּוְֹרט) וּפַּארְק הַבָּנִים. וְלַעֲלוֹת עַל גֶּׁשֶר
קָטָן וּמְקֻׁשָת. קֶטַע זֶה הוּא יָפֶה בִּמְיֻחָד:
מִׂשְמֹאלְכֶם נָחַל הַיַּרְקוֹן וּמִיְּמִינְכֶם אֲגַם מְלָאכוּתִי
ׁשל מֶּרְכָּז דָנִיאֵל לַחֲתִירָה. חָמֵׁש דַּקּוֹת נְסִיעָה

וְאַתֶּם מוּל תַּחֲנַת הַכּוַֹח רידינְג, עַל הַיָּם. 

®ÌÈœ ›̄Â‰ÃÏ „ÀÚ›ÈŸÓ© øÌÈœÚÈœ∆‚ÃÓ ŸÍÈÕ‡ ÊÀ‡
מִצֹּמֶת גַּנִּים נוֹסְעִים מִזְרָחָה בִּכְבִיׁש 483 וּפוֹנִים
ׂשְמֹאלָה בְּצֹמֶת אֹפֶק לְכִוּוּן תַּחֲנַת רַכֶּבֶת רֹאׁש
הָעַיִן. מִמֶּחְלַף קֶסֶם - נוֹסְעִים דָּרוֹמָה בִּכְִביׁש 444
ּפוֹנִים יָמִינָה לְכִוּוּן תַּחֲנַת הָרַכֶּבֶת - רֹאׁש הָעַיִן.

מֶרְכַּז הַדְרָכָה יַרְקוֹן וְחוֹף, טל': 03-9033130.
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הַחֹק לַהֲגָנַת חַיַּת
הַבָּר מֵגֵן עַל
בַּעֲלֵי–הַחַיִּים מִפְּנֵי
בְּנֵי-הָאָָדם. הַחֹק
אוֹסֵר עַל הָאָדָם
לִתְּפֹס ֶאת חַיֹּות הַבַּר,
לְגַדֵּל אוֹתָן בַּבַּיִת אֹו

לִמְכֹּר אוֹתָן.  
עַל-פִּי חֹק הֲגָנַת חַיַּת

הַבָּר, מֻתָּר לָצוּד כַּמָה מִינֵי יוֹנְקִים וְעוֹפוֹת
הַקְּרוִּיים "צִַיד". לְעִתִּים, נִתָּן לְקַבֵּל הֶתֵּר מְיֻחָד
לָצוּד חַיּוֹת בַּר מוּגָנוֹת, כְּגוֹן חֲזִירֵי בַּר, אְַך רַק כְּדֵי
לַחְקֹר אוֹתָן אֹו לְהַרְבּוֹת אוֹתָן בַּׁשֶבִי, אֹו כְּדֵי
לְהַקְטִין אֶת הַכַּמּוּת ׁשֶלָּהֶן בַּטֶּבַע כַּאֲׁשֶר הֵן
גּוֹרְמוֹת נְזָקִים לְחַקְלָאוּת. הצַיִד מֻתָּר רַק לָאֲנָׁשִים

בַּעֲלֵי רִׁשָיוֹן מַתְאִים.

°·›ÂË ÏÀ∆ÊÃÓ
ÚÃ·Œ∆ËÃ‰ ∆̇Â÷À¯

°¥∞ ˙Ã∆· ÌÈœ∆Ã∆‚Ã‰ŸÂ
לִפְנֵי 40 ׁשָנָה בְּדִיּוּק הֻחְלַט כִּי צָרִיְך
לְהָקִים ג9ּף ׁשֶיִּׁשְמֹר עַל הַטֶּבַע וְהַנּוֹף
בְּיִׂשְרָאֵל, ׁשֶיִּדְאַג ׁשֶנֶּהֱנָה מֵהַטֶּבַע מִבְּלִי
לִפְגַֹּע בּוֹ, ׁשֶיִּׁשְמֹר עַל הַחַי וְהַצּוֹמֵחַ,
וְׁשֶיְּסַמֵּן לָנּו ׁשְבִילֵי הֲלִיכָה כְּדֵי ׁשֶלֹּא נִפֹּל
בִּמְקוֹמוֹת מְסֻכָּנִים וְלֹּא נִדְרְֹך עַל צְמָחִים
נְדִיִרים. מֵאָז חָלְפּו ׁשִָנים, וְרָׁשוּת הַטֶּבַע

חוֹגֶגֶת יוֹם הֻלֶּדֶת 40. וְהַגַּנִּים
ֲגִיגִי, ׁשָאַלְנּו אֶת מַנְכַּ"ללִכְבוֹד הָאֵרוּעַ הַח

, מַהאֵלִי אֲמִתַּירָׁשוּת הַטֶּבַע וְהַגַּנִּים, מַר 
לְּדַעְתֹּו תִּׂשְמַח הָרְׁשוּת לְקַבֵּל בְּמַתָּנָה
מֵאִתָּנּו הַיְּלָדִים, וְהוּא עָנָה: "ׁשָלוֹם יְלָדִים,
אֲנִי חוֹׁשֵב ׁשֶבְּרָׁשוּת הַטֶּבַע וְהַגַּנִּים יִׂשְמְחּו
לִרְאוֹת אֶתְכֶם בַּהֲמוֹנֵיכֶם הַׁשָנָה, וּבְכָל עֵת

ׁשֶאַתֶּם מְטַיְּלִים בַּטֶּבַע זִכְרּו לִׂשְמֹר 
אוֹתֹו יָפֶה וְנָקִי כְּדֵי ׁשֶגַּם בַּפַּעַם הַבָּאָה
תּוּכְלּו לֵהָנוֹת מִיָּפְיוֹ. ׁשֶתִּהְיֶה לָכֶם ח9פְׁשָה

נְעִימָה".

ı
ÀÏ

ŸÓ
»Ó,שְמואֵל א9לִיצְקִי, קָצִין בַּצִי הַסֹוחֵר

ׁשֶחָצָה שִבְעַת יָמִים וְעָבַר בְּחָמֵׁש יָבָּׁשֹות,
אַגָּדָה קְסוּמָה עַל אִׁשָה ׁשֶחָׁשְבָהכָּתָב

ׁשֶתּוּכַל לְנַצֵּל אֶת הַטֶּבַע וּלְׁשַעְבֵּד אֶת
"מַלְכַּת הַמִּדְבָּרהַסְּבִיבָה לְטוֹבָתָה. 

. אִיּוּרִים: ג'9לִי גַרְנַל. 32הַמְּדֻמָּה"
עַמּוּדִים מְנֻקִָּדים. בְָּקרֹוב בְָּרשות הַטֶּבָע

והַגַנִים.
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ÌÈˆÈ X

ÂÓÈ‡Ï ÚÈ‚‰Ï ÏÂ˙Ï˙ÁÏ Â¯ÊÈÚ

ÌÈœÒÀ Ÿ̄∆Ù ‡Õ◊›Â ‰ÀÈŸÂÈœ Ÿ̄Ë Ô›Â„ÈœÁ

1. הַיְּפֵיפִיָּה בַּפְּסֵיפָס בְּגַן לְאֻמִּי צִפּוֹרִי מְכֻנָּה:
א. הַמּוֹנָה לִיָזה, ב. מָאָדאם פוֹמְפִּיד9

2. הַמִּבְצָר בְּגַן לְאֻמִּי מִבְצַר נִמְרֹד מַׁשְקִיף עַל:
א. הַדֶּרְֶך לְדַמֶּׂשֶק, ב. הַדֶּרְֶך לְבֵּירוּת

3. אֵיזֶה נַחַל הוּא יוֹבְלֹו הָעִקָּרִי ׁשֶל נְהַר הַיַּרְדֵּן?
א. שְנִיר, ב. דָּן 

4. אֵיזֶה נַחַל עוֹבֵר בְּגַן לְאֻמִּי חֻרְׁשת טַל?
א. עַמּוּד, ב. דָּן

5. כַּמָּה מַפָּלִים זוֹרְמִים בְּנַחַל עָיוּן?
א. 2, ב. 4

6. כֵּיצַד מְכֻנֶּה הַמַּפָּל הָעִקָּרִי ׁשֶל נַחַל עָיוּן?
א. תַּנּוּר, ב. מְּקָרֵר

7. אֵיזֶה בַּעַל חַיִּים מִתְגּוֹרֵר דֶּרְֶך קֶבַע 
בִּׁשמוּרַת הַחוּלָה ?

א. פֶּרֶא, ב. תְּאֹו  

8. אֵיזֶה מֶלְֶך יִׂשְרְאֵלִי בָּנָה בְּתֵל חָצוֹר?
א. דָּוִד, ב. ׁשְלֹמֹה  

9. הָעִיר עֹבְדַּת נִבְנְתָה כְּתַחֲנַת ׁשַיָּרוֹת לְ:
א. בֶּדְוִים בַּנֶּגֶב, ב. נַבָּטִים 

10. אַכְזִיב הָיְתָה בִּימֵי קֶדֶם 
א. עִיר נָמֵל, ב. מִבְצָר 

יֵׁש לִׁשְלַֹח אֶת הַתְּׁשוּבוֹת עַד לתַאֲרִיְך 04. 20.8
לַכתובת: רשות הטבע והגנים, מגזין "בשביל

הארץ" (מדור ניצנים). רח' אדם ועולמו 3, 
גבעת שאול, ירושלים 95463.

ÈÏ„ÈÌ≥  26/7/04  10:28 AM  Page 4


