
שמשוןהפינה של

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

צפע מצוי
זהירות!! הצפע הגיע לישוב

נחש ארסי ומסוכן , בעל ראש משולש וזיגזג על הגב.
אורך החיים שלו  ס”מ.   120 לרוב סביב  ס”מ,   135 עד  אורכו 
הוא 11 שנים. צבעו אפור – צהבהב בהיר, חום בהיר או כתום 
בהיר , לא מבריק. לאורך ציר הגב יש פס עקלתון )זיגזג(, לא 
אחיד בצורתו ולעיתים גם לא רציף. צבעו של פס העקלתון 
חום או שחור עם שוליים כהים , לפעמים ממש שחורים. חלקו 
של פס העקלתון עשוי לפעמים מכתמים נפרדים , שצורתם 

כמטבעות מצולעות , בדומה לכתמי הגב של זעמן מטבעות.
סימני היכר נוספים- הראש משולש, ורחב באופן ניכר מרוחב 
הצוואר. הגוף מסורבל, עבה ומשוטח מעט. הזנב קצר. העור 
מחוספס וחסר את הברק המאפיין את רוב הנחשים. החספוס 
קריני  בעלי  הגחון(  מגיני  )למעט  הגוף  שקשקשי  מכך  נובע 

אורך.
מכרסמים  בעיקר   , קטנים  מיונקים  ניזונים  הבוגרים  מזון- 
ניזונים  הם  כן  כמו  ודומיהם.  נברנים  עכברים,  חולדות,  כגון 

מציפורים עד גודל שחרור ותור.
אצל הצבע, בדומה לנחשים ארסיים נוספים, נצפתה התנהגות 
יונק  מכיש  צפע  כאשר  המזון.  בסוג  הקשורה  טרף  החזקת 
)כמזון(, הוא מאפשר לו לברוח ולאחר דקות אחדות הוא יוצא 
לחפשו, לפי עקבות הריח שנותרו בנתיב הבריחה. לעומת זאת, 
בציד ציפורים הצפע נוהג אחרת. הוא תופס את הציפור בפיו 
ואינו מרפה ממנה עד שהיא מתה, שהרי ציפור עשויה לעוף 
עקבות  להותיר  מבלי  כמובן  ההכשה,  לאחר  גם  דרך  כברת 
מגוזלי  מכרסמים  מגורי  ניזונים  הצעירים  הבריחה.  בנתיב 

ציפורים ומלטאות. הצפע שותה מים בכל עת מצוא.
אף על פי שמדובר בנחש ארסי ומסוכן, אין הוא שש להסתבך 
בעימות עם בעל חיים גדול וחזק. הוא נחש גדול , עם בלוטות 
ארס גדוות ושיני ארס ארוכות. הוא מסוכן יותר מכל הנחשים 
הארסיים האחרים בישראל גם צפע קטן מסוכן. בישראל מידי 

שנה מתרחשות 100-300 הכשות עם 0-2 מקרי מוות.
הוא פעיל בערב ובלילה, הפעילות היא בעיקרה זחילה איטית 
על הקרקע. ביום הוא בד”כ נח במקום אפלולי . הוא חי בהרים 
ובשפלה כאחד, באזורים סלעיים, בשדות מעובדים, בחורשות 
ובאזורים  יישוב  במקומות  שכיח  פתוחים.  בור  ובשטחי 
ובגינות  בחצרות  מופיע  הוא  קרובות  לעיתים  חקלאיים. 
ולפעמים גם במרפסות ובחדרי הבתים. מאוד מומלץ להאכיל 

חתולים בגינה, הם ציידים מצויינים לנחש הזה.
ולא  למיון  מיידית  לפנות  יש  חלילה,  הכשה  של  במקרב 

לבזבז זמן על טיפולים מקומיים 

תלמידי י’-י”ב,
תושבי בר יוחאי, מירון וספסופה:

“חלום במרום” פותח שעריו במיוחד בשבילכם,

בחינות הבגרות כבר כאן ואנו נרתמים לעזרתכם.

לרשותכם מערך תגבורים *קבוצתי* במקצועות

מת’ ולשון, מרכז הלימוד ייפתח בברנקו וייס.

פתיחת הקבוצה מותנית ב:

1. תשלום 100 שח לכל התקופה

2. לפחות 10 תלמידים בקבוצה.

לפרטים ולהרשמה- איילת ביתן 0524882740

להשכרה
וילה 5 חדרים , מרוהטת 

משפחת גסמן:
054-9450208

054-9450208משפחת גסמן:מרפסת גדולה, מרוהטת. יחידת דיור, 3 חדרים, להשכרה

מזל טוב
להולדת הנכדהלפייסח אייסמן

מזל טוב
למשפחת בורשטיין 

מיכל ונועם
לבת המצווה 

של דריה

מזל טוב
למשפחת הרועה

תהילה ואורי
להולדת הבן

מזל טוב
למשפחת אלוש 

טירנה ואפרים
לנישואי הבת משי

איילה טולדאנומטיבי לכת

קטיף דובדבנים עצמי בעין זיוון
וקפיצה למעיין

הקיץ, תתחיל עונת קטיף 
ותמשך  במאי  הדובדבנים 

כחודש לערך.
במטעים  הפרי  חלוצי 
העצמי  הקטיף  ואתרי 
ואליהם  הדובדבנים  הנם 
יצטרפו גם אוכמניות, תות 
שדה, פטל, ועוד. המטעים 

ואתרי הקטיף יהיו פעילים במהלך כל הקיץ וחלקם אף עד לחודש 
אוקטובר,

אז מה עושים?
מטיילים באתר, קוטפים פרות מהעצים והשיחים ונהנים מבילוי 

משפחתי נעים בטבע.
הפרי,  לאיסוף  כלי  להביא  צורך  ,אין  עצמי  דובדבנים   בקטיף 
במקום  חופשי  באופן  שאוכלים  סלסלה,כמובן  מקבלים  בדר”כ 
וגם ניתן לקחת הביתה, בתשלום נוסף. ניתן ורצוי לבדוק טלפונית 
מראש לגבי הגעה לאתר הקטיף, יתכנו שינויים לאורך עונת קטיף 

בשל זמינות הפרי וכמות המבקרים.
שעתיים  עד  כשעה  הקטיף  באתר  הבילוי  זמן  את  לתכנן  רצוי 

לערך. 
בוסתן הגולן - קטיף עצמי עין זיוון  לפרטים נוספים חייגו  -072

 :3712984
18:00–10:00      יום שישי  שעות פתיחה:  יום ראשון – חמישי : 

.10:00–16:00:
                              

לאחר הקטיף כדאי להתקרר במעיין הסמוך “עין מוקש”
אחד מהמעיינות היפים 
בנויה  בריכה  בגולן. 
אבן  שמדרגות  ועגולה 

יורדים למימיה.
שדה  שם  על  נקרא 
שהיה  המוקשים 
לסילוקו  עד  במקום 
ע”י צה”ל לפני כשלוש 

שנים.
ימינה  נפנה  ק”מ  כחצי  ולאחר  שמאלה  נפנה  זיוון  עין  מצומת 
במהלכם  ק”מ   1.4 כ  עוד  ניסע  הבשן.  אלוני  לכיוון   98 לכביש 
נחלוף על פני פנייה שמאלה לכיוון מוצב האו”ם )ממשיכים ישר( 
, נעבור מחסום אבנים נגד טנקים, ונעצור ברחבת חנייה מצד ימין 

המשולטת בשלט “עין מוקש”.
זוהי למעשה באר מים גדולה ועמוקה )קוטר כ 8 מטר( שהיוותה 
מקור המים עיקרי לאחד מ-14 הכפרים הצ’רקסיים שהיו בגולן 

לפני 1967.

בבאר של עין מוקש יש מים לכל השנה...והיא עמוקה מאד, אולם 
הקפיצה אסורה ומי שיקפוץ יעשה זאת על אחריותו בלבד. ניתן 
אבן  מדרגות  באמצעות  בטוחה  בצורה  מוקש  עין  לתוך  לרדת 
הצמודות לצד הקרוב לשביל. יחסית לשאר המעיינות בגולן המים 

כאן אינם  קרים בגלל היותם חשופים לחלוטים לשמש.

איילה


