
כתבו וצילמו: יערה* ומשה אגמי**

יערה אגמי, לשעבר כתבת חוץ ועורכת יומן החוץ בגלי צה"ל.  *
פרופ' משה אגמי, בוטנאי-אקולוג מדריך טיולי טבע מיוחדים ב-7 היבשות.  **

 )Horned puffin( בצילום: זוג תוכי ים צהובי מקור
בפתח הקן בחלל שבין הסלעים במצוק. לאחר עונת 

החיזור והקינון באזור הארקטי הם ינדדו דרומה 
והצבעים העזים של המקור והנוצות יתחלפו לצבעים 
פחות מרשימים, כך שלעיתים קשה לזהות שמדובר 

Samuel Blanc :באותה ציפור. צילום

ההתחממות  בלבד.  קוטב  דובי  כ-30,000  נותרו  בעולם 
הגלובלית מציבה מידי שנה את הדובים הלבנים במאבק 
עיקש בין חיים למוות, ובחיפוש נואש אחר מזונם – יונקי 
הים ובראשם כלבי הים, ההולכים ומתרחקים בשל המסת 
הקרחונים. גם דור ההמשך נמצא בסכנה: אם הנקבה לא 
תאכל כמות מספקת של מזון עד החורף, היא לא תוכל 

להרות ולהעמיד צאצאים. 

באי ורנגל, 140 ק"מ צפונית לסיביר, נמצא אחד הריכוזים 
של  ההמלטה  ומאורות  קוטב  דובי  של  בעולם  הגדולים 
הנקבות. כשהגענו אל האי, התגלו לעינינו תוצאות שינויי 
אל  קוטב  דובי  אינספור  דחק  שנמס  הקרח  האקלים: 

היבשה נטולת המזון, והמבט הרעב שלהם אמר הכל. 

הדובים  של  ההישרדות  מלחמת  על  המלא  הסיפור 
הלבנים, על עופות הים העפים מידי שנה יותר מ-80,000 
ארקטית  מחקר  ספינה  ועל  נוחרים  ניבתנים  על  ק"מ, 

אחת, שטבעה. 

תחנה אחרונה לפני האי ורנגל: עשרות אלפי ציפורים 
ומאות ניבתנים  )יום 5(

לאי  הקדשנו  ורנגל,  האי   - חפצנו  למחוז  הגעתנו  שלפני  היום  את 
אי  לסיביר.  מצפון  לו,  מדרום-מזרח  השוכן   )Kolyuchin( קוליוצ’ין 
קטן זה היה בעבר תחנה רוסית לחקר דובי קוטב. עם התמוטטות ברית 
המועצות נסגרו תחנות מחקר רבות באזור מפאת חוסר תקציב, ביניהן 

התחנה בקוליוצ’ין. 

המורכבים  ביותר,  ומרשימים  תלולים  מצוקים  מעל  ממוקמת  התחנה 
ארקטיות  ציפורים  אלפי  לעשרות  המאפשרים  רבים  סלע  מדרגשי 
 ,)Horned puffin and Tufted puffin( ים  לקנן כאן בבטחה. תוכיי 
 Pelagic( )Glaucous gull(, קורמורנים פלאג’יקים  שחפים לבני-כנף 
 )Black-legged kittiwake( שחורות-רגל  ריסות   ,)cormorant
ולגידול  לקינון  הקיץ  עונת  את  ניצלו  כולן   – שונים  ממינים  ואוריות 
הגוזלים, שעליהם הן שמרו בנאמנות ואותם הן האכילו ללא הפסקה. 
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חלק ב
מסע השיט 

אל האי 
הבראשיתי 

ורנגל
(WRANGEL ISLAND)



הצלמים שבינינו נהנו מהזדמנות לצלם מקרוב - ממש משפת המצוק 
- את מיני הציפורים השונות, אלא שהפעם  לא נאלצו לתמרן מתוך 

סירת גומי מתנדנדת. 

 Humpback( גדולי-סנפיר  לווייתנים  בשני  צפינו  הצוהריים  בשעות 
ומשכו  דגים קטנים,  להקות של  לכדו  דקות ארוכות  whale( שבמשך 
מאות ציפורי מים לעוט על השיירים. שטנו בסירות הגומי לעבר מושבת 
ניבתנים, בצידו הדרום-מזרחי של האי, ופגשנו 500 פרטים שהשמיעו 
המשמשים  ארוכים  בניבים  מצוידים  והזכרים  הנקבות  רמות.  נחירות 
להם להגנה ומהווים מעין מקלות הליכה בתנועתם על הקרח. בעזרת 
הם  שפמיהם  ובאמצעות  הים  בקרקעית  חופרים  הניבתנים  ניביהם, 
מדי  והציצו  במים  צללו  חלקם  למיניהם.  וסרטנים  רכיכות  מאתרים 
פעם מעלה לעברנו במבט בוחן, בזכרם את בני האדם הצדים אותם. 
בשיחות עם מקומיים הם סיפרו שלעיתים הם צדים ניבתן שאכל זה לא 
מכבר, וכך הם נהנים לסעוד היישר מקיבתו גם את היצורים שלכד. ככל 
ששהינו במקום מבלי להפריע ליונקים המגודלים כך גברה סקרנותם, 

והם התקרבו אלינו למרחק של מטרים ספורים. 

“קשה למצוא בעולם מקום שומם יותר מהאי ורנגל״, 
חוקר הטבע ג׳ון מיור )יום 6(

סיביר  צ'וקצ'י לים  בין ים  הארקטי  באוקיינוס  לו  מתבודד  ורנגל  האי 
המזרחי, 140 ק"מ צפונית למזרח סיביר. אורכו כ-135 ק"מ, רוחבו כ-80 
ק"מ, והוא משתרע על פני 7,600 קמ"ר - כשליש משטח מדינת ישראל. 
ורנגל שוכן בקו רוחב צפוני מאוד, 71.5 מעלות צפון, והוא נחצה לאורכו 
ידי קו התאריך הבין-לאומי. בשנת 2004 הכריזה אונסק”ו על כל  על 
שטחו של האי ורנגל ועל האי הרלד )Herald Island( הסמוך לו, כולל 

הים שמסביבם, כאתר מורשת עולמית.

כיום מתגוררים באי במשך כל חודשי השנה פקחי השמורה בלבד ואין 
בה תושבי קבע, משום שאין כמעט הרשאה להסתובב באזור. ספינת 

דובים מעולם לא נורו ובני אדם מעולם לא נפגעו. גם המפגש שלנו עם 
בעלי החיים נוהל בניסיון מרבי לא להפריע להם. 

 .)Doubtful( דאותפול  בחוף  הייתה  ברגל  לוורנגל  הראשונה  הירידה 
מגורים  צריפי  שם  נותרו  וכיום  קטנה,  התיישבות  בחוף  הייתה  בעבר 
נטושים המשמשים את פקחי שמורת הטבע. באי זיהינו שישה זכרים 
לבנים של לילית השלג )Snowy owl(, לעומת הנקבות שצבען לבן-אפור. 
באוויר  בעודן  רפרפו במקום  הליליות  בישראל,  כמו הבז המצוי  ממש 
בניסיון לתפוס את הלמינג )Wrangel Island lemming(, מכרסם קטן 
שמצוי בטונדרה הארקטית. המערכת האקולוגית באזורים הארקטיים 
בנויה על פרמידת מזון שמכרסם הלמינג הוא אחד מבסיסיה החשובים. 
כגון  הוא מהווה את מקור המזון העיקרי עבור הטורפים הארקטיים, 
מסיביר.  בקיץ  לכאן  המגיעות  השלג  וליליות  הארקטיים  השועלים 
אוכלוסיית הלמינגים אינה קבועה - יש שנים של התפוצצות אוכלוסין, 
משגשגים  האחרים  והטורפים  הליליות  הארקטיים,  השועלים  שבהן 
אוכלוסיית  שבהן  גרועות  בשנים  רבים.  צאצאים  לקיים  ומצליחים 
הלמינגים מצומצמת, אין לטורפים מספיק מזון - ובהתאם הם מגדלים 

מספר מועט של צאצאים, אם בכלל. 

אביב,  מידי  לכאן  ומגיעות  מסיביר  הנודדות  השלג  לליליות  בנוסף 
 Snow( מגיעים עשרות אלפי עופות כדי להתרבות ולקנן - אווזי שלג
שחפים,  אוריות,  ים,  תוכיי   ,)Skua( חמסנים  מיני  שלושה   ,)goose

קורמורנים ועוד.

האי ורנגל מהווה “נקודה חמה” )Hot spot( שאין כדוגמתה בכל רחבי 
מתוכם   24  - צמחים  מיני  מ-400  יותר  של  למגוון  הארקטי,  האזור 
אנדמיים. רק באי הקטן הזה יש יותר מינים מאשר בכל האי גרינלנד, 

הגדול ממנו בשטחו פי 285. את המגוון יוצא הדופן הזה ניתן להסביר 
בתקופת  האי.  של  המיוחד  הגיאוגרפי  המיקום  באמצעות  השאר  בין 
תקופות  כמה  נרשמו  האחרונות(  השנים  מיליוני  )שני  הפלייסטוקן 

3

תוכי ים פסיפי )Tufted puffin( המתהדר בשתי ציציות לבנות המשתלשלות מאחורי  	.1
Samual Blanc :ראשו. צילום

עם משקלם העצום, חייבים הנבתנים לפלס את דרכם בין הסלעים הגדולים כדי למצוא  	.2
מנוחה כשהם עולים ליבשה. הסלעים מהווים הגנה מצד אחד, אבל מלכודת מצד שני, 

כאשר דוב מחליט לתקוף. צילום: גיל ביתן

השועל - בתקופת החורף מחליפים השועלים את פרוותם לפרווה לבנה המאפשרת  	.3
להם להיעלם במרחבי הקרח. בקיץ חוזרת הפרווה החומה המסייעת להם להיעלם בתוך 

Samual Blanc :הצמחיה. צילום

לאי,  המגיעות  היחידות  אחת  היא  בה  ששטנו  הניו-זילנדית  החברה 
ועד עתה הגיעה לכאן שלוש פעמים מדי שנה, עם 50 תיירים בכל פעם 
ורנגל. מפתיע  - חובבי טבע מעטים הזוכים לחזות בפלאי הטבע של 
לגלות שבאי נותרו בסיסי צבא סובייטיים נטושים וכ-200,000 חביות 

מהתקופה הסובייטית.

כיום נותרו בעולם רק כ-30,000 פרטים של דובי קוטב, ובוורנגל מצוי 
גיחה  ביותר. כמעט בכל  ואולי הגדול  אחד הריכוזים הגדולים שלהם, 
לאי ראינו דובים, ובסך הכול פגשנו במסע השיט באיים ורנגל והרלד 

יחדיו - 103 דובים.

האי ורנגל הוא שמורת טבע רוסית בעלת חשיבות בין-לאומית יוצאת 
דופן בשל הצפיפות הגבוהה ביותר בעולם של מאורות )Dens(, שבהן 
ומגדלות אותם. מאורה  גוריהן  דובי הקוטב ממליטות את  נקבות של 
אחת לכל עשרה קמ”ר - צפוף יותר מאיי פרנץ ג’וזף ומאיי סבאלברד 

)שפיצברגן( הקרובים אף יותר לקוטב הצפוני.

המאורות  את  הנקבות  חופרות  נובמבר-דצמבר  החודשים  במהלך 
חסרי  גוריהן  את  ממליטות  הן  החורף,  בשיא  ינואר,  בסביבות  בשלג. 
האונים שמשקלם כחצי ק”ג בלבד, ונשארות שם שלושה חודשים להניק 
אותם ולטפל בהם עד עונת האביב, כשאפשר יהיה לצאת איתם לאוויר 
הפתוח. בניגוד לדובים החומים שנכנסים לתרדמת חורף וטמפרטורת 
הגוף שלהם צונחת ל-33 מעלות, דובות הקוטב אינן נכנסות בחודשים 

אלו לתרדמת חורף, בזכות התאמתן המיוחדת לתנאי הקור הקיצוני. 
בשונה משאר האזורים הארקטיים שבהם נתקלים בדובי קוטב, בוורנגל 
יש שיטה מיוחדת ובלתי אלימה להתמודדות במקרה של היתקלות עם 
הם  כאן  אבל  רובים,  השמורות  פקחי  נושאים  האזורים  ברוב  דובים. 
ניקיטה  הרוסי  החוקר  פיתח  השיטה  את  בלבד.  במקלות  “חמושים” 
אוסניובסק, אביה של קטיה – חברה בצוות המדריכים של השיט. מדי 
בוורנגל  אבל  באזורים הארקטיים,  ובני אדם  קוטב  דובי  נהרגים  שנה 
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דובי קוטב, כולל נקבה עם גור כבן חצי שנה. 

כשחזרנו לוורנגל ירדנו בסירות הגומי לשיט בחלקו המזרחי של האי, 
לאורך מפרץ דרגי )Dragi( שבחוף קייפ וורינג )Cape Warring(. כבר 
היבשתי  היונק  זהו  קוטב.  דובי  חמישה  היבשה  על  איתרנו  מהספינה 
יעדיף  הוא  קרח.  על  שלו  החיים  מחזור  כל  את  לקיים  שיכול  היחיד 
לשהות כמה שיותר זמן על הקרח הימי - סביבתו הטבעית שבה הוא 
ים. כשרואים דוב מתהלך על הקרח  יונקי הים ובראשם כלבי  צד את 
הימי הוא ייראה בריא, נקי ושמן. ואכן, בלטינית פירוש שמו הוא “דוב 
ימי”; הוא יכול לשחות מאות קילומטרים ויעדיף לשהות במים כשהוא 
מרגיש מאוים. דוב הקוטב אינו יכול לצוד ולאכול תוך כדי שחייה, אך 

בגלל יכולת השחייה שלו הוא נחשב ליונק ימי. 
צום  תקופת  עבורם  וזו  ליבשה,  עוברים  הקוטב  דובי  הקיץ  בעונת 
חודשים  כשמונה  לצום  מסוגלים  הם  ללווייתנים,  בדומה  מתמשך. 
בשנה, אך רק בתנאי שיתחילו את הצום עם מטען אנרגטי נאות שאגרו 

במהלך החורף והאביב.

לסיביר,  בניגוד  שנה.   12,000 לפני  הסתיימה  שבהן  שהאחרונה  קרח, 
במהלך כל תקופות הקרח הללו לא כוסה ורנגל בקרח ולכן השתמרה 
בו הצמחייה שנכחדה מאזורים ארקטיים אחרים. תופעה דומה אירעה 
באיים הקנריים – שבהם השתמרו עד היום צמחיות שלמות שנכחדו 

מאירופה בתקופות הקרח. 

ננסית  ממותה  של  חט  מצאנו  טיילנו  שבהם  הנהר  מערוצי  באחד 
נדהמנו  דופן.  יוצאת  ואשר השתמר באיכות  המוערך בכ-3,700 שנה, 
מכך שאנחנו מטיילים ברחבי הטבע ולא באתר ארכיאולוגי, ומוצאים 
באקראי בצד הנהר ממצא יוצא דופן כזה - עדות אילמת לחיי הממותות 
באי לפני אלפי שנים. ורנגל הוא המקום המאוחר ביותר על פני כדור 
הארץ שבו חיו ממותות - 6,000 שנה אחרי שהן נכחדו בסיביר, והזן 

המיוחד של הממותה הננסית שרד כאן עד לפני 3,700 שנים. 
ורנגל, משתרעת חגורת הצומח  כולל  ובאיים שמצפונה,  בצפון סיביר 
של  לקטבים  ביותר  הקרובה  הצומח  חגורת  זוהי  טונדרה.  המכונה 
בצורה הטובה  מיני הצמחים שהסתגלו  כוללת את  והיא  כדור הארץ, 
ביותר לחיים בתנאי קור קיצוני. גובה הטונדה נטולת העצים המורכבת 
משיחים רב-שנתיים יכול לנוע מחמישה ס”מ עד לחצי מ’, והיא מכוסה 
הנותרים  החודשים  בארבעת  בשלג.  בשנה  חודשים  כשמונה  במשך 
ללבלב,  שלהם;  החיים  מחזור  את  להשלים  שבה  הצמחים  מוכרחים 
לפרוח, ליצור זרעים, להפיצם, להיכנס לשלכת ואז לתרדמה - עד לשנה 

הבאה. 

להיצבע  החלו  מהשיחים  וחלק  צבעונית,  בפריחה  לבלבה  הטונדרה 
בשלכת. רק עד לפני שבועיים החוף היה מכוסה קרח ימי, וכעת כבר 
האוקיינוס,  בקיפאון  מקורו  אגב,  הימי,  הקרח  הפריחה.  שיא  נרשם 

להבדיל מקרח יבשתי שמקורו בשלג שנערם על הקרקע.

האי הרלד: כמו מצודה ענקית ונטושה בלב ים
)יום 7(

 ,)Herald( המשכנו לשוט כשעתיים לכיוון צפון-מזרח והגענו לאי הרלד
המשתרע על פני שטח של 11 קמ”ר בלבד ומזדקר מעל פני הים הצ’וקצ’י 
כצוק פראי וחשוף. הנופים בו עוצרי נשימה: פסגות ההרים והמצוקים 
העשויים סלעים מגמתיים וסלעי גרניט, אפופים עננים נמוכים ומשווים 
למקום מראה בראשיתי. כשהגענו לשם הבנו שאנחנו פשוט נמצאים 

“בשום מקום” - יעד שבני אדם מעטים זכו להיות בו. 
על אף ממדיו הקטנטנים של האי הוא משמש בית למגוון גדול של בעלי 
חיים, ולאורך מצוקיו ניתן לצפות בעופות ים רבים המגיעים לכאן כדי 
חייכנית  אוריה   ,)Common guillemot( אוריה מצויה  ביניהם  לקנן, 
)Brünnich’s guillemot(, תוכי ים צהוב-מקור, תוכי ים פסיפי, שחף 
שהמצוקים  כיוון  שחורת-רגל.  וריסה  פלאג’יק  קורמורן  לבן-כנף, 
תלולים, נותרו בהם שלוגיות קרח גדולות גם באמצע אוגוסט, ובאחת 
בחורף  בשלג  שנחפרה  קוטב,  דובת  של  עזובה  מאורה  זיהינו  מהן 

האחרון.

המצוקים הגבוהים משתרעים לאורך כל חופי האי פרט לחוף קטן אחד, 
שאליו הגיעו ב-1913 חלק מניצולי האונייה הקנדית Karluk - ספינת 
בקרח  שנתקעה  ארקטית  משלחת  חברי   25 היו  סיפונה  שעל  מחקר 
וטבעה. חלק מהניצולים הגיעו לאי ורנגל, וחלקם לאי הרלד, ושרידיהם 
אותרו רק עשר שנים לאחר מכן. נמצאו שם גם מזון וציוד, מה שאומר 
שהם לא מתו ברעב אלא כנראה מתו מקור או נטרפו על ידי דובים. על 

פי הסיפורים, אלה שנשארו חולצו מהאי לאחר תשעה חודשים.

על אותו חוף שטוח ויחיד השתרעו כעת כ-150 ניבתנים, חלקם שחו 
במים סביב סירות הגומי, ולפי הבעות פניהם נראה שבכל פעם שהרימו 
את ראשם מעל פני המים הופתעו לראותנו. באי עצמו פגשנו עשרה 

קטנים  ימי  קרח  גושי  רק  החוף  על  נותרו  אוגוסט  בחודש  כשהגענו 
יותר  מאוחר  התרחשה  הימי  הקרח  הפשרת  בעבר  והפשירו.  שהלכו 
והפשרת  הגלובלית  ההתחממות  בשל  האחרונות,  בשנים  אך  בשנה, 
הקרחונים, שטח הקרח הימי הולך ומצטמצם, והדובים נאלצים לשהות 
ביבשה נטולת הקרח ונטולת המזון זמן ארוך יותר ולהמתין בקוצר רוח, 

בעיקר באזורי החופים, עד שהים יקפא שוב בנובמבר. 

על החוף ראינו את האנדרטה לזכר אנשי הספינה Karluk. כשירדנו אל 
החוף כדי לצפות מקרוב באנדרטה, זיהינו מרחוק דוב שהחל להתקרב 
רבות,  פעמים  כבר  האנדרטה  את  הפילו  הסקרנים  הדובים  לעברנו. 
ופקחי השמורה חוזרים ומייצבים אותה שוב ושוב. כשהתהלכנו בחוף 
פגשנו 12 דובים. חלקם היו מנומנמים, חלקם ברחו מאיתנו במהירות, 
ואילו אחרים התקרבו אלינו בסקרנות; ניסינו להימנע מלהפריע להם 
ככל הניתן ולא להגיע איתם לעימות. אחד מהם עמד בפסגת המצוק 
וצפה בנו בסקרנות במשך שעה תמימה, עד שלבסוף החליט להסתלק 

מחוסר עניין.

עבור  ביותר  החשובים  הדגירה  ממוקדי  אחד  כאמור  הוא  ורנגל  האי 

דובת קוטב עם 2 גוריה הצעירים מתהלכים על משטחי הקרח הימי  	.1
בניסיון למצוא מזון כמו כלבי ים או ניבתנים. הגורים נולדו בסוף דצמבר, 

יצאו עם אמם מהמאורה באביב בחודש אפריל ועתה הם בני 7 חודשים. 

 .Agnes Breniere :צילום

גויית לוויתן שנסחפה קרוב לחוף האי ורנגל משכה אליה כ-200 דובי קוטב,  	.2
ובהם נקבות עם גורים, שהגיעו מכל רחבי האי כדי ליהנות מהארוחה 

הדשנה. במבט ראשון זה נראה כמו עדר כבשים... צילום: אהרון גולני.

בחודש אוגוסט נמס הקרח הימי בים ונסחף בחלקו לחוף. כך דובי הקוטב  	.3
המשוטטים לאורך החוף מתהלכים עליו ולעיתים אף נשכבים ומנקים 

בהנאה את פרוותם. צילום: משה אגמי.
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אווזי השלג שמגיעים לכאן מדי קיץ מקליפורניה ומקנדה. בחוף ראינו 
לאחר  הרבות,  בנוצותיהם  זרועים  היו  השטח  ופני  רבים,  שלג  אווזי 
שהשקיעו  המאמץ  ובשל  הדגירה  בשל  תעופתם  יכולת  את  שאיבדו 
בגידול האפרוחים. לקראת סוף הקיץ אווזי השלג מחליפים את הנוצות 
ומחדשים את אברות התעופה שלהם לקראת נדידה חזרה לאמריקה 

הצפונית, עם אפרוחיהם הצעירים. 

צמחי הטונדרה בחוף היו נמוכים מאוד. הם צמחו לגובה של סנטימטרים 
אחדים, כיוון שהרכס שסביב המפרץ אפשר לשלג להצטבר. כך, באזור 
היא  כאן  הפריחה  תקופת  ובהתאם,  יחסית,  רב  זמן  נשאר  השלג  זה 
שחור,  בצבע   )Moss( טחב  של  שונים  מינים  ראינו  וקצרה.  מאוחרת 
 .)Willow( ומיני ערבה )Rockfoil( מיני בקעצור ,)Lichen( מיני חזזית
Karluk לאורך תשעת  חשבנו באותו רגע מה עבר על אנשי משלחת 
בחורף  לשרוד  ניסיונותיהם  את  רוחנו  בעיני  וראינו  בחוף,  החודשים 

הקשה ואת ההקלה שבוודאי חשו כשהגיעה ספינת החילוץ להצילם. 

מדוע דובי הקוטב כה סובלים מההתחממות 
הגלובלית?  )יום 8(

בבוקר הבא תכננו הליכה של שלוש שעות וטיפוס לאורך ההרים בצידו 
לגונה  משתרעת  שבו   Dream Head בחוף  האי,  של  הצפון-מערבי 
גדולה. כשהתקרבנו אל החוף התברר שמשוטטים בו כעשרה דובים. לכן 
שינינו תוכנית והוחלט לשוט בסירות הגומי ולעקוב אחרי התנהגותם, 
התקדמנו אט  החוף,  בקרבת  משוטט  דוב  מרחוק  שזיהינו  פעם  ובכל 
אט לעברו וברוב המקרים גם הוא התקרב אלינו מסקרנות )ואולי גם 

מרעב...( - זה טבעו ואופיו של דוב הקוטב. 

עד כה כבר ראינו בטיול עשרות דובי קוטב. מספר גבוה זה של תצפיות 
מההתחממות  נובעת  הגבוהה  נוכחותם  מזל,  בני  מהיותנו  נובע  לא 
הקטבים. התחממות זו גורמת להפשרת הקרח הימי, ולדובים אין ברירה 
אלא לעלות על היבשה ולחכות לנובמבר עד שהים יקפא שוב. אז למה 

הקרח הימי כה הכרחי עבור הישרדות דובי הקוטב בכדור הארץ?

מוקף  והוא  הקפוא  הארקטי  האוקיינוס  על  נמצא  הצפוני  הקוטב 
ביבשות - אסיה, אירופה ואמריקה הצפונית. הקוטב הדרומי, לעומת 
זאת, נמצא ביבשת אנטארקטיקה שעליה כיפת קרח המכסה 98 אחוז 

משטחה, והיא מוקפת ים - אוקיינוס הקרח הדרומי. 

לעונת  החורף  עונת  בין  משתנה  הקפוא  הים  שטח  הצפוני  בקוטב 
וגדל  הולך  חורף  מדי  הגלובלית,  ההתחממות  בשל  זאת,  עם  הקיץ. 
שטח הקרח שמפשיר. באנטארקטיקה, למשל, עובי כיפת הקרח הוא 
2,160 מ’ בממוצע, והוא מגיע עד 4,776 מ’. כך, גם אם חלקו מפשיר, 
צבע המשטח נותר לבן. בזכות צבעו הלבן הוא מחזיר יותר קרני שמש, 
מתחמם פחות ונמס פחות. לעומת זאת, כל שינוי בקוטב הצפוני גורר 
השלכות קיצוניות; כאשר הקרח הימי נמס, והים שצבעו כהה יחסית 
נחשף לקרני השמש - הוא מתחמם מהר יותר, וכך המסת הקרחונים 

בקוטב הצפוני מואצת. 

רב-שנתי,  קרח  חלקם  שקפאו;  ים  במי  מקורו  הצפוני  בקוטב  הקרח 
חורף  מדי  עד:  קרח  הוא  הרב-שנתי  הקרח  חד-שנתי.  קרח  וחלקם 
מתווספת לו שכבת קרח חדשה, ומדי קיץ רק חלקו נמס. לעומת זאת, 

הקרח החד-שנתי נמס כולו מדי קיץ ומדי חורף הוא קופא מחדש”.  
את  מעשיר  הוא  בקיץ  נמס  וכשחלקו  מאוד,  פורה  הרב-שנתי  הקרח 
המים במגוון גדול של אצות, יצורים ומינרלי מזון המזינים את שרשרת 
חללי  פחות  בו  ויש  יותר  דק  הוא  החד-שנתי  הקרח  לעומתו,  המזון. 
ההתחממות  בשל  פחות.  פורה  משמעותית  גם  הוא  ולפיכך  אוויר, 
הגלובלית, חלק גדול משטח הקרח הרב-שנתי נמס במהלך הקיץ והופך 

לקרח חד-שנתי.  

עד לשנים האחרונות השתרע הקרח הרב-שנתי סביב הקוטב הצפוני 
ועד לצפון אסיה, אירופה ואמריקה הצפונית, וכך נחסם המעבר הימי-
הייתה  שלא  מי  השקט.  לאוקיינוס  האטלנטי  האוקיינוס  בין  הצפוני 
ברשותו ספינה שוברת קרח, לא יכול היה לשוט ולעבור ממצר ברינג 

שבין אסיה לאמריקה ועד לנורבגיה.

אולם למרבה הצער, ההתחממות הגלובלית גורמת להמסת חלק נכבד 
מהקרח שבאוקיינוס הארקטי - וכך נפתח בצפון כדור הארץ נתיב שיט 
שנחשפו  החדשים  השטחים  לאטלנטי.  השקט  האוקיינוס  בין  מקוצר 
וגז, ומעצמות רבות לוטשות עיניים  נפט  עתירים במשאבי טבע, כמו 

לעברם. 

של  הטבעית  מחייתו  סביבת  הקוטב?  דובי  על  זה  כל  משפיע  איך  אז 
הדוב היא משטחי קרח ימי שבהם הוא צד יונקים ימיים; כאשר כלבי 
הים חופרים חורים בקרח כדי לעלות ולנשום, ממתין להם דוב הקוטב,  
וכשהם עולים מעל המים הוא צד אותם. אם התקופה שבה יש קרח ימי 
מתקצרת - גם התקופה שבה יכול דוב הקוטב לצוד ולמלא את מאגריו 

לקראת חודשי הקיץ מתקצרת. 
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1.	 קרקע הטונדרה שהייתה מכוסה בשלג במשך כ-8 חודשים והייתה 
קפואה מפשירה בחלקה העליון למשך חודשי הקיץ ומתכסה במעטה של 

מיני חזזיות. צילום: משה אגמי

 )Castilleja elegans - ELEGANT - צמח ממשפחת הלועניתיים 	2.
PAINTBRUSH( צובע בוורוד עז את מישורי הטונדרה בעונת הקיץ הקצרה 

באזור הארקטי. צילום: משה אגמי

עשרות מיני ערבה גדלים בטונדרה הארקטית ורובם מגיע לגובה של  	.3
סנטימטרים בודדים. בסוף עונת הקיץ הקצרה התפרחות עם הזרעים 

ויחידות התפוצה השעירות מבשילות ומוכנות להתפזר ולכבוש גומחות 

)Salix pulchra – DIAMOND-LEAVED WILLOW( אקולוגיות חדשות

צילום: משה אגמי  

  )Arctous alpina - ALPINE BEARBERRY( צמח ממשפחת האברשיים 	.4
שמופיעה כאן בשלל מינים. כבר בראשית ספטמבר העלים מאדימים 

לקראת עונות הסתיו והחורף הארוכות וצובעות את הטונדרה בצבעי 

שלכת מרהיבים. צילום: משה אגמי

הצמח )Empetrum Nigrum – CROWBERRY( מכסה שטחים נרחבים  	.5
בטונדרה הארקטית ופירותיו העסיסיים מזינים את בעלי החיים המקומיים 

כולל דובים חומים. צילום: משה אגמי



עונת הקיץ היא התקופה הקשה עבור דוב הקוטב. אז הוא נאלץ לחיות 
על היבשה, ועקב כך מזונו מצטמצם והוא הופך בעל כורחו לאוכל כול. 
הוא מנסה לתפוס “חטיפים” כמו אפרוחים, סנאי קרקע, דגים או כל 
כשיש  סוליטרית,  חיה  היותו  אף  על  נבלות.  ואפילו  לו,  שמדזמן  מה 
טרף גדול בקיץ נוכל לראות קבוצה של דובים שמוכנים לחלוק בטרף; 
בקיץ 2017 נבלת לווייתן נסחפה לחוף ורנגל ואפשר היה לצפות ב-200 
דובים שניזונו ממנה בבת אחת – עדות לכך, שבמידת הצורך הדוב הוא 
חיה חברתית וגמישה שאינה יכולה להרשות לעצמה להחמיץ הזדמנות 

שכזו.

בשנים האחרונות תקופת השהייה של דובי הקוטב על היבשה מתארכת 
ומקשה על הישרדותם. באזור ורנגל הקרח מתחיל להתמוסס בחודשים 
על  ועולים  לצום  מתחילים  הקוטב  דובי  זו  בתקופה  וכבר  יוני-יולי, 
היבשה. לנקבות דובי הקוטב זה גורלי אף יותר. נקבה שאוכלת ארבעה 
חודשים בשנה במקום שישה חודשים, נחלשת והעובר שבגופה כלל לא 

יתפתח. 

כאמור, מנובמבר ועד אפריל תישאר הנקבה במאורה שבה היא ממליטה 
ומגדלת את גוריה. בחודשים אלו היא לא תאכל דבר ותאבד 40 אחוז 
ממשקל גופה. לכן כה הכרחי וחשוב לה להגיע לתהליך במצב גופני טוב, 

שיכול לעמוד באתגר זה. 

לאחר שזכינו לחשיפה אישית ומרגשת ממרחק כה קרוב לדובי הקוטב, 
נהנינו בצוהריים לחזור לספינה ולהתענג על כוס שוקו חם עם נגיעות 
ליקר קפה שהוגשו לנו בסיפון הקדמי. לקינוח, כמה לווייתנים אפורים 
בשר  לטעימת  בניגוד  הצלחת,  אל  לא  (אבל   “( הספינה  אל  התקרבו 

הלווייתנים עליה סיפרנו בחלק א’(.

אחרי הצוהריים ירדנו לשיט נוסף ונחתנו בקרבת הלגונה, באזור שבו 
בשל  שניצודו  הארקטיים  השועלים  לציידי  המיועדת  בקתה  הייתה 
פרוותם. כיום מתגוררים בבקתה פקחי השמורה, השוהים בה חודשים 
כדי  הבקתה,  דלת  בזהירות את  פתחו  בשנה. הפקחים שהגיעו  מספר 

באכילה עד שהתאפשר לנו להתקרב אליו מאוד, אט אט ולא בקו ישר. 
מאיתנו.  מתרגש  שאינו  המוגבלת,  ראייתו  בשל  בעיקר  היה,  נדמה 

בינתיים, מרחוק, תצפתו עלינו שני דובי קוטב. 

משפחת  של  מסועפת  מאורה  בה  ומצאנו  גבעה  על  לטפס  המשכנו 
של  קטנה  גולגולת  מונחת  הייתה  מקום  בקרבת  ארקטיים.  שועלים 
שועל ארקטי, כנראה של גור שקפא מקור. ייתכן שזו עדות לכך שהשנה 
שועלי  כל  לא  גם  וכך  הלמינג,  מכרסמי  עבור  גרועה  הייתה  החולפת 

הקוטב הצליחו לשרוד. 

טיפסנו עד לגובה 250 מ’ מעל פני הים, ומראש הרכס ראינו מתחתנו 
את ערוץ נהר. קל היה לזהות שהנהר עוצב על ידי קרחון כיוון שצורתו 
ויוצר  הים  לכיוון  גולש  ועצום,  מוצק  גוש  הקרחון,   .V ולא   U הייתה 
עמקים קעורים בצורת U. לעומת זאת, הנהר או הנחל מעצב את פני 
הערוץ  בתחתית  וחותרים  זורמים  שמימיו  משום   ,V בצורת  השטח 

ומעמיקים אותו במשך מיליוני שנים.

דמעות פרדה מהאי ורנגל, וגם: על הצמחים שקמים 
לתחייה )ימים 11-10(

השכמנו בבוקר להליכת פרדה מהאי ורנגל. יכולנו לראות מקרוב להקות 
של אווזי שלג; נוצותיהם של הצעירים שבקעו השנה עדיין בצבע אפור, 
והם מתכוננים לסוף הקיץ, למסע הגדול הראשון בחייהם, שבו ינדדו 
מדובר  לקנדה.  וחלקם  לקליפורניה  חלקם  דרומה,  יחדיו  הוריהם  עם 
בשתי אוכלוסיות שונות של אווזי שלג - אך כולן מגיעות מדי קיץ לדגור 

כאן בוורנגל.

הים  ורנגל,  מהאי  חזרה  האחרונה  בדרכנו  הגומי  בסירות  כששטנו 

לוודא שאין בה אורחים לא קרואים )דובים(. הבקתה הייתה מאובזרת 
ובדרגשי  להסקה,  ועצים  בתנור  יבש,  מזון  אוחסן  שבו  במטבחון 
עץ  בלוחות  כוסו  וחלונותיה  הבקתה  פתח  כמיטות.  המשמשים  עץ 
חוליית  זיהינו  בחוף  סקרנים.  דובים  כניסת  למנוע  כדי  ממוסמרים, 

לווייתן ענקית ושרידי שלדים של ניבתנים. 

ושחפיות  ריסות  וגם  דגים,  שדגו  קורמורנים  מצאנו  הלגונה  בשטח 
קוטב, שהתעופפו באוויר וצללו במהירות כדי ללכוד דגים במים. על פי 
המחקרים האחרונים, שחפית הקוטב )Arctic Tern( עוברת מדי שנה 
למרחק  שנודד  החיים  בבעל  מדובר  ק"מ.  כ-80,000   פני  על  בנדודיה 
הגדול ביותר על פני כדור הארץ, בפער גדול מהאחרים. גוזלי האוריה 
החייכנית  האוריה  מגוזלי  להבדיל   ,)Black guillemot( השחורה 
והאוריה המצויה, קפצו למים לבדם, ולמדו לשחות ולאכול ללא עזרת 

אביהם. כך הם עושים עד שהם מפתחים יכולת תעופה. 

מפגשנו עם כבש מושק אחד )יום 9(
ועגנו  דרומה,  ורנגל  של  המערבי  החוף  לאורך  לשוט  המשכנו  בלילה 
והתהלכנו  בחוף,  נחתנו   .Florence לכף  מדרום   ,Pitchy Bazaar-ב
שרך  מין  היה  בה  השליט  שהצמח   – והרוויה  הספוגה  הטונדרה  על 
כבר  שהחל   ,)Equisetum )בלטינית:  שבטבט  המכונה  פרימיטיבי 
להצהיב. אומנם השלג הפשיר כאן לא מזמן, אך הצמחים כבר סיימו 

ללבלב, לפרוח, ליצור זרעים ולהפיצם, ועמדו לקראת שלכת. 

בדרך הבחנו בכבש מושק )Muskox( - זכר גדול ובודד שהיה כה מרוכז 

היה סוער. אומנם השמש זרחה בחוזקה, אך הים טלטל את הסירות. 
במאמצינו לחזור לספינה, תוך כדי שאנחנו מתבוננים לאחור ומנופפים 
עצמותנו.  לשד  עד  ונרטבנו  מים  זרמי  עלינו  ניתזו  ורנגל,  לאי  לשלום 
הרגשנו שאלו היו אולי דמעות הפרדה של האי, והבטחנו לעצמנו לשוב 

אליו ביום מן הימים. 

 .)Kolyuchin( קולוצ'ין  למפרץ  בדרך  מיממה  יותר  במשך  הפלגנו 
ותוך כדי כך  ניבתנים, ששחו בצוותא  מסיפון הספינה הבחנו בשבעה 

רמסו זה את זה. כנראה גם הם, כמונו, היו בדרכם לצפון סיביר. 

עגנו סמוך לפתח מפרץ קולוצ'ין, שהוא כה גדול עד כדי שניתן לראותו 
בשני  הבחנו  המפרץ  לאורך  צעידתנו  בתחילת  כבר  לוויין.  בצילומי 
ויכולנו  החוף  על  התיישבנו  החוף.  בקרבת  ארוכי-סנפיר  לווייתנים 
לראותם ממרחק קרוב ביותר. רגע לפני שצללו למעמקים הם העלו את 
סנפירי הזנב שלהם כמו מניפה עצומה, ואנחנו הרגשנו כאילו היה זה 
מופע פרטי במיוחד עבורנו. גם לווייתנים אפורים פוקדים תכופות את 
האזור, וניתן לצפות בהם כשהם ניזונים מטרים ספורים בלבד מהחוף. 

ביצות  נוצרו  הים  לכיוון  שלהם  ובשפך  נהרות,  כמה  התנקזו  למפרץ 
רבות  לאוכלוסיות  מאוד  חשוב  קינון  מקום  הקיץ  בעונת  המהוות 
קיסריים  אווזים  ברעש  מעלינו  התעופפו  פעם  מדי  מים.  עופות  של 
ראשם  באזור;  ביותר  הגדולים  האווזים  שהם   ,)Emperor goose(
יכולנו להבחין לראשונה בשני מיני  וגופם אפור. בלגונות שנוצרו  לבן 
Yellow-( וצוללן צהוב-מקור )Common loon( צוללנים: צוללן מצוי
שטו  צוללנים  הורים  זוג  הכחדה.  ובסכנת  נדיר  מין   -  )billed loon
בשלווה עם שני אפרוחיהם הצעירים. ברבור )Bewick’s swan( ושלושת 

אפרוחיו שטו להנאתם במים לצד ביצניות, חופמים, חופיות ועוד. 

 ,)Carex( הצמחייה באזור הביצות נשלטה על ידי מיני גומאיים: כריך
סמר )Arctic cottongrass , )Juncus ועוד. מהמים הזדקר צמח המים 
Hippuris vulgaris. בין הביצות, על הקרקע היבשה, זיהינו מיני טחבים 
בתקופת  לקרקע.  מחוברים  נבטים לבנים שאינם  כמו  שנראו  וחזזיות 
ונמצאים  יבשים  הללו  הצמחים  בקרבתם,  מים  כשאין  והקור,  היובש 
מים  סופגים  הם  גשם,  כשיורד  זרעים.  כמו  כמעט  ארוכה,  בתרדמה 
ומתעוררים לחיים מחדש. למעשה, הם מפסיקים לחיות לכמה חודשים, 
ייחודית  בהתאמה  מדובר  שבועות.  או  ימים  לכמה  לחיים  שבים  ואז 
המכונה אנאביוזה, חיים מחדש - תופעה נדירה שרוב הצמחים אינם 

כלב ים עולה מעל פני המים ופותח את נחיריו כדי לנשום. ברגע שיצלול  	.1
הנחיריים יסגרו. צילום: משה ארמן

כבש המושק )Muskox( עם הפרווה העבה שמאפשרת לו להתקיים כאן  	.2
במרחבי הטונדרה הארקטית במשך כל ימות השנה כולל בעונת החורף. 

בחודשים יולי אוגוסט מתרחשים קרבות עזים בין הזכרים הבוגרים כדי 

לזכות בחסדיהן של הנקבות.

על גדת הנהר שטמפרטורת המים שזורמים בו נמוכה מאד, פורצים  	.3
מים חמים שמאפשרים גם למקומיים וגם לתיירים לשכשך בהם בהנאה 

Samual Blanc :מרובה. צילום
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נובלים  הצמחים  מתאימים,  אינם  כשהתנאים  לרוב  כי  לה  מסוגלים 
רק  הארץ,  בכדור  העילאיים  הצמחים  מיני  מיליון  רבע  מתוך  ומתים. 
לחיים,  מחדש  ולהתעורר  לגמרי  להתייבש  היכולת  את  סיגלו  מעטים 

והם גדלים באזורי קיצון כמו מדבריות ואזורי הקטבים. 

בקצה הצפוני של המפרץ ניצב מגדלור ולידו בקתה של פקח השמורה 
טרופה  ספינה  שרידי  ראינו  הבקתה  לצד  בקיץ.  לכאן  להגיע  שנוהג 
את  קוברים  הם  לרוב  הצ’וקצ’ים.  המקומיים,  התושבים  של  וקברים 
מתיהם קרוב לפני השטח, ועל הקברים הם מניחים אביזרים שעשויים 
זו  מסיבה  ספלים.  או  חיצים  כמו  הבא,  בעולם  המתים  את  לשמש 

התבקשנו לצעוד בזהירות ולא לאסוף חפצים “מפתים” אלו. 

האישה  במפרץ.  שחיים  מקומיים  זוג  לעברנו  התקרב  מסוים  בשלב 
לבשה מעיל פרווה עשוי עור כלב ים, התהלכה עם מקל בידה ואספה 
כלי פלסטיק וחוטים שמצאה לאורך החוף. כיוון שהמרכול הקרוב נמצא 
במרחק מאות קילומטרים מכאן, זוהי הדרך היחידה שבה תוכל להעשיר 

את קולקציית כלי הבית שלה.

ואף  עימה  מהמפגש  התרגשה  אותנו  שליוותה  המקומית  המדריכה 
זיהתה אותה בשמה, גלינה, משום שבחורף שעבר פגשה אותה במהלך 
מסע ארוך ואתגרי שעשתה כאן באופנועי שלג. בעלה של גלינה סיפר 

לנו ששלושה ימים לפני כן הם צדו לווייתן. 
 

ק”מ  ארבעה  מפרידים  לרוסיה  הברית  ארצות  בין 
בלבד )יום 12(

בשעות הבוקר חלפנו על פני איי Diomede אשר מכונים גם “אי המחר 
כיוון שביניהם עובר קו התאריך הבין-לאומי. בין שני  ואי האתמול”, 
האיים, שמרחקם זה מזה ארבעה ק”מ בלבד, עובר גבול ארצות הברית-
רוסיה. בשנת 1867, כשארצות הברית רכשה את אלסקה מרוסיה במחיר 
7.5 מיליון דולר בלבד )העסקה הכלכלית שנחשבת למשתלמת בעולם(, 
נקבע הגבול החדש בין האי הגדול ששייך לרוסיה )Big Diomede( לאי 
)Little Diomede(. בתקופת המלחמה  הקטן ששייך לארצות הברית 

הקרה היו שני האיים מוקד אסטרטגי חשוב לשתי המעצמות. 

האי דיאומד הגדול מוגדר כטריטוריה המזרחית ביותר של רוסיה. הוא 
 ,)Siberian Yupik people( היה מיושב במקור על ידי בני שבט היופיק
אבל לאחר מלחמת העולם השנייה אוכלוסיית הילידים הוגלתה משם, 
בדומה לתושבי הכפר Naukan שהזכרנו בחלק א’. כיום אין תושבי קבע 

באי דיאומד הגדול, אך רוסיה מחזיקה במקום תחנת משמר גבול. 

ערפל. כשהתבהר אט אט  היה אפוף  לאי המצוקי אשר  הגענו  בבוקר 
הבחנו בקבוצת ניבתנים ששחו בקרבת הספינה, וכן בכמה לווייתנים. 
החוף  לאורך  הפלגנו  הגבול,  משמר  מתחנת  אישור  שקיבלנו  לאחר 
הקרוב לתחנה. לאי דיאומד הגדול חשיבות אקולוגית גבוהה בשל מגוון 
בו; ריסה שחורות-רגל, קורמורן פלאג’יק, אוריה  הציפורים המקננות 
ים  ותוכי  ים צהוב-מקור  יונתית, תוכי  מצויה, אוריה חייכנית, אוריה 
פסיפי. מעניין לציין שמתוך 24 המינים השונים של האלקיות החיות 
אך ורק בחצי הצפוני של כדור הארץ, 21 מינים חיים באזור זה - המזרח 
הרחוק הרוסי ואלסקה; אלקית מצויצת )Crested auklet(, שהציצית 
המתהדרים  הצעירים  עבור  ההשראה  מקור  כנראה  היא  לראשה 
ואף   ,)Parakeet auklet( דררתית  אלקית  מרשימות,  ג'ל  בתסרוקות 

.Least auklet - המין הקטן ביניהן

אחר הצוהריים ירדנו גם לחופי מפרץ צ’וקוטקה, למפגש יבשתי אחרון 
עם בעלי החיים והטבע של אזור נידח זה. 

תם החלום )יום 14-13(
ובצ'וקוטקה, אימא טבע  בוורנגל  חווייתנו  בדיוק כשחשבנו שנחתמה 
העניקה לנו מתנה נוספת. אחר הצוהריים, בדרכנו דרומה ממצר ברינג 
חזרה לעיר אנאדיר )Anadyr(, הודיע לנו ראש המשלחת בהתרגשות 
כי אותר באופק ריכוז גדול מאוד של עופות ים וכי אנחנו משנים את 
כשהתקרבנו  מקרוב.  לראותם  כדי  הספינה  את  ומאיטים  השיט  נתיב 
 ,Short-tailed Shearwaters לשם חזינו במאות אלפי יסעורים ממין 
הספינה  את  איגפו  היסעורים  נחילי  ועצום.  צפוף  שחור,  נחיל  שיצרו 

מכל עבר, ומשק כנפיהם היה ממש מחריש אוזניים. 

בעוד אנו מתעדים את היסעורים במצלמותינו, קלטנו לפתע ביניהם, 
ולווייתנים  ארוכי-סנפיר  לווייתנים  מעשרה  יותר  המצלמה,  בעין 
פה  פעורי  נותרנו  בעולם(.  בגודלו  השני  היצור   ,Fin whale( מצויים 
לנוכח המראה, וגם אנשי צוות הספינה הוותיקים העידו שהם מטיילים 
הבנו שהיינו  כזה.  במראה  נתקלו  לא  ומעולם  שנים רבות  כבר  באזור 

עדים למחזה של פעם בחיים, אולי.

בשבועיים הללו הרגשנו שאנחנו נמצאים ביקום משגשג ופראי, מקביל 
הבר  חיות  זה  חלומי  ביקום  חיים.  אנחנו  שבו  והפגוע  הצפוף  ליקום 
והצמחים במיטבם, והם הדומיננטיים בנוף. מעט האנשים החיים כאן, 
חיים בהרמוניה עם הטבע. נראה שזה, עודנו מצליח להכיל את הצלקות 

שיוצר בו האדם. 
המחזות הנדירים הללו הביאו איתם גם השראה. 

כשמטפסים לראשי ההרים בעונת הקיץ הקצרה 

צמחים  של  מרבדים  מתגלים  בצ'וקוטקה 

משובצים עם בריכות מים שהפשירו בעמקים.  

רֹוָצה להיות לווייתן 
 הכי גדולה בעולם

 ולא תוכל למצוא אותי
 בין עשרות אלפי קילומטרים של ים 

ע בין האוקיינוס השקט לארקטי  סָּ מַּ  בַּ
 אהיה שקטה מאד 

 הבדידות תהפוך ְלחֶֹפׁש
 כך

 אחיה ברגעים דוממים
 בין עלייה מעל המים 

 לירידה לכור הקרקעית
 לקור הקרקעית
 ברגעים דוממים

 בין שאיפה 
 לנשיפה

לשאיפה

 אם אהיה לווייתן 
 הפחד ייעלם בגלים
ֵטׁש שְׁ  געגוע ישן ִיטַּ

 ותתחדד פראות החיים

 דמעות מלוחות יתמוססו במים מלוחים בחיים 
מתוקים מתוקים

)יערה	אגמי(

רוָֹצה	להיות	לווייתן

אמרת רומניה אמרת אדריאן!  
טיולים מאורגנים לרומניה כבר 30 שנה 

מומחים בטיולי שורשים
מומחים בהתאמת טיפולי ספא באתרים השונים בין הטובים בעולם

כגון  קובסנה סובטה ופליקס

 www.adrian.co.il לפרטים טל: 03-6200689  או באתר

מסלול בלעדי עם שייט בדלתא של הדנובה
נופש ובילוי במרכז הקרפטים 

סוכות 2019
טיול מדהים 7 ימים 6 לילות  

19.9-13.9

7 ימים 6 לילות כולל בוקרשט
23.10.19-16.10.19

6 ימים - 5 לילות
10.10.19-16.10.19

טיול סילבסטר לרומניה  7 ימים 6 לילות 
4.1 - 29.12
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