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סוג של אגדה. "היא מסוג האנשים 
שעושים שינוי בעולם, אישה 

אופטימית, יפה, צנועה", אומרת 
הרשקוביץ'. "המפגש איתה נתן לי 
תקווה ורצון להפוך את העולם הזה 

למקום טוב יותר". 

זכר אלפא על עץ
בוקר על שפת אגם טנגנייקה 

)Lake Tanganyika(, המשנה 
את גווניו הכחולים־ירוקים לאורך 

שעות היום. סירת דאו )סירת 
מפרש שנפוצה באפריקה( עוגנת 

ליד החוף הלבן, חבל עם דגלונים 
משתלשל ממנה. סירת עץ קטנה 

אחרת חולפת ובתוכה דייג בודד, 
להקת ציפורים לבנות חולפת 
מעל. סירת דאו נוספת שטה 

ועליה עשרות נוסעים בבגדים 
צבעוניים ששטים מאחד הכפרים 
הסמוכים כדי לערוך קניות בעיר 

הגדולה. בבונים מתרוצצים 
סביבנו, במרחק נגיעה, מנסים 
להיכנס לאוהלים המשודרגים 

שבהם ישנו בשני הלילות 
האחרונים, רחוק מהציוויליזציה, 

מנותקים מתקשורת סלולרית. כאן 
נטענים רק מהטבע.  

אנחנו פוגשים את צוות המחקר 
של גודול, שמתדרך אותנו 

 אפריקה למתקדמים

טנזניה היא יעד הספארי החשוב באפריקה. 

למעלה מרבע משטחה מוכרז כשמורות טבע 

ופארקים לאומיים, המהווים בית לבעלי חיים 

הגדולים והפראיים ביותר בעולם. ניהול נבון 

ומבוקר מונע פיתוח שאפתני שלהם. הפארק 

הלאומי גומבה נמצא מחוץ למסלול הפופולרי 

בטנזניה, הכולל את הקילמנג'רו, סרנגטי 

ונגורוגורו, זאת בעיקר משום שאי אפשר להגיע 

אליו בטיסות ישירות, מה שמסבך ומייקר את 

הטיול. גומבה והפארקים הסמוכים אליו, מהלה 

 Katavi National) וכתבי (Mahale National Park)

Park) מיועדים לבוגרי הספארי הקלאסי, למי 

שמחפש את ההרפתקה הבאה. "זה לא שאני 

רואה עכשיו מאתיים ישראלים מגיעים לפה, גם 

לא מאה, אבל מי שיגיע לכאן יגלה אזור פראי 

וראשוני ביותר", אומרת הרשקוביץ. "אותי 

תמיד עניין לחפש את המסלול האחר, זה שהכי 

קרוב לטבע ולחיים של המקומיים, ולא להסתכל 

דרך החלון ולהגיד 'הנה ג'ירפה'. אני מחפשת 

את הפשטות, את הבבונים ביום ואת הכוכבים 

בלילה". ומי שלא ראה את הכוכבים בשמי 

הלילה הכהים שמעל אגם טנגנייקה הקסום - לא 

 ראה כוכבים מימיו. 

 טיולי ספארי פרטיים לשמורת השימפנזים 

ביער גומבה משולבים עם נופש בזנזיבר, 

מתקיימים במהלך כל השנה )בטיסה ישירה 

ב–5.10־14.10(, החל מ–4,590 דולר לעשרה 

ימים )כולל טיסת אל על פרטית של "ספארי 

קומפני", טיסות פנים, הסעות, פנסיון מלא, 

טרק לשימפנזים, כניסות לפארקים, ביקורים 

בכפרים ובשבטים הסמוכים, מדריכים 

מקומיים, לינות במחנות /לודג'ים ובתי מלון(.
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