
שמשוןהפינה של

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

ג’ירפות
עם  הרפתקאות  כמה  לנו  היו  שלי  הבנות  עם  בקניה  כשהייתי 
חיות שונות. אחת היתה עם ג’ירפות. ראינו קרב ביניהם, באמת 
לקבוצה שמה שראינו  הבנו שזה קרב עד שהמדריך מסר  לא 
הזיזו  לראות! הם  די מצחיק  היה  היה משחק למרות שזה  לא 
בעיטות  נתנו  שלהם,  הארוך  הצוואר  את  רב  ובכוח  במהירות 
המדריך  ברח.  אחד  דקות  כ10  אחרי  לשני.  אחד  מאוד  חזקות 
הסביר שקרבות בין זכרים תמיד כדי להרוויח זכות לקבל את 

הנקבה הכי יפה כפרס!
זאת חייה מיוחדת כמובן -היא הכי גבוה עם צוואר וגם רגליים 
יכולה  היא  ככה  רק  למעשה,  פשוטה  הסיבה  ארוכות.  מאוד 
להגיע לעלים וענפים הכי גבוהים בעץ כמעט בלי תחרות,  בעל 
חיים נוסף שגם אוהב לאכול עלים זה הבבון ויש לו את היתרון 
שהוא יכול בקלות לעלות על העץ. מעניין לציין שיש לג’ירפה 
רק 7 חוליות בצוואר כמונו אבל כמובן כל אחד ענק! הגובה של 
קטנה  יותר  קצת  הנקבה  קג!!   1200 והמשקל  מטר  כ5.5  הזכר 

ונמוכה. יש להם לשון מאוד פעילה ומצחיקה- ארכו 45 סמ!!
לפי אנשי מדע בכנס בינלאומי שנערך בזמן האחרון החליטו שיש 
4 סוגים כולם באפריקה בלבד: דרום אפריקה, נמיביה, בוטצונה 
ואטיאופיה. הם מחולקים לפי המיקום וצורת הצבעים, צפונית- 

.)RETICULATED(משבצות-)masai( דרומית, מאשי
הזכרים הצעירים עוזבים את האמהות בגיל 3 שנים  להקים עדר 

שלהם והנקבות נשארות עם העדר עד שהן בוגרות.
עוד דבר מצחיק לראות, כדי לשתות הם צריכים להתכופף וגם 
אריות  אז  כי  מסוכן  וגם  פשוט  לא  זה  הרגליים,  את  להפריד 
שמחכים להזדמנות להתקיף יכולים באמת להצליח במיוחד אם 
יש קבוצה של אריות. בקיץ כשיש פחות גשם הם שותים כל 
יומיים שלושה בלבד אבל בעונת החורף  הם יכולים להסתובב 

הרבה יותר כי יש יותר מקורות מים.
להגיע  יכולים  הם  בריצה  אותם  לראות  מצחיק  שדי  למרות 

למהירות של 60 קמ”ש-קצת יותר מבני אדם!

מוניקה דהן- משתתפים בצערך
בפטירת אימך, מן השמיים תנוחמו.

מזל טוב
למשפחת הוד

נוער ויוסי
להולדת הבן

מזל טוב
של הבת שירהלרגל בת המצווה חביבה והרב ארזלמשפחת מדמון

מזל טוב
לרוית עטיה
לאירוסי הבן ישיומשפחתה

מרום הגליל מקדמת המועצה האזורית 
את הקמתו של 

איסוף מידע ומיפוי שבאתר הישוב לצורך את השאלון בקישור מזמינים אתכם למלא בעלי עסק/יוזמה אנו )HUB(. אם אתם מרחב עבודה משותף 
כדי להתאים את 

דקות למילוי השאלון.אנא הקדישו מספר תושבי מרום הגליל. הקמת ההאב לצרכי 

מחפשים
דירה להשכרה

זוג +2 מחפש דירה 
להשכרה, 3 חד’
נשמח להצעות

פנינה: 052-4480184

מיטיבי לסת
מיכל בורנשטיין

בפינה זו נביא מתכונים והמלצות על מסעדות.

בתאבון..

בפינה היום אביא מתכון 
לקוסקוס במיקרוגל )חילול הקודש...(

הרכיבים:
4 כוסות סולת

4 כוסות מים רותחים
1/3 כוס שמן

מלח, שום גבישי, כורכום
אופן ההכנה:

1. לערבב עם מזלג בקערה את הקוסקוס, השמן והתבלינים 
לעטוף בניילון נצמד ולחמם במיקרו 3 דקות.

2. להוציא, לפורר, להוסיף 1 כוס מים רותחים לכסות ולחמם 
במיקרו עוד 3 דקות.

3. לחזור על התהליך )2( עוד 3 פעמים.
4. לפורר את הקוסקוס במסננת של קוסקוס.

וועד הישוב

איילה טולדאנומטיבי לכת

מבצר יחיעם ונחל געתון
נחל געתון זורם לאורך 19 ק”מ, ממושב מעונה שבגליל העליון ועד לחוף הים 
התיכון, בסמוך לנהריה. למעשה שמה של נהריה ניתן לה בעקבות מיקומה 
בסמיכות לנחל שנשפך לים התיכון ומדי פעם, בחורפים גשומים, אף מציף 
נחל הגעתון מציע למטיילים  כי  יודעים  את הבתים הסמוכים אליו. מעטים 

מסלול יפהפה וירוק בנופי הגליל המערבי 
משך המסלול עד חצי יום.  רמת קושי בינוני, 3 ק”מ ,מעגלי.  עונות : אביב, 

חורף,  מתאים לאופניים 
איך מגיעים? מכביש 89 )נהריה צפת(. לאחר 3 ק”מ, ישנה פנייה ימינה לעבר 
כביש 8833. כ-1 ק”מ לאחר הפנייה ישנה פנייה שמאלה לעיינות געתון. נפנה 
לדרך עפר )עבירה לכל רכב( המסומנת בסימון שבילים כחול ואיתה נמשיך 
כ-2 ק”מ עד עין אשחר, שם ישנה חורשה קטנה של קק”ל עם שולחן פיקניק 

ומבנה בטון של אתר שאיבה.
נחל געתון ונחל מירב

הגדולים  המעיינות  משלושת  אחד  הוא  טיולנו,  מתחיל  שבו  אשחר,  עין 
שבנחל, ומבנה הבטון שעליו מעיד על שאיבת המים. בחודשי החורף והאביב 
מבנה  מאחורי  זורמים.  במים  מתמלא  הנחל  ואפיק  נשאבים,  המים  כל  לא 
השאיבה מתחיל השביל, שסומן על ידי קק”ל. השביל עובר בגדה הדרומית 
של הנחל שעליה חורש ים תיכוני עשיר הכולל את העצים: אלון מצוי, הלבנה 

רפואי, כליל החורש והחרוב . 
במעלה  אותנו  המוביל  שילוט  נראה  אז  מטר,  כ-300  מערבה  בשביל  נלך 
הגבעה לעבר תצפית החרוב. העלייה אינה ארוכה, ומראש הגבעה נפרש נוף 
שחור,  המסומן  בשביל  הים.נמשיך,  וחוף  לנהריה  ועד  געתון  מעמק  מרהיב 
מירב. לאחר  לנחל  געתון  נחל  בין  גבי השלוחה המפרידה  דרום מזרחה על 
כ-700 מטר השביל יורד לעבר עיינות אט שגם הם זורמים בחלק  מחודשי 
השנה. מעיינות אט, נמשיך עם השביל לכיוון מערב ולאחר הליכה לא ארוכה 
נגיע לעין מירב, בו ניתן להבחין בקלות לפי האיקליפטוס הגדול הנטע לצידו. 
עין מירב שמימיו אינם נתפסים בצינורות, נובע כל השנה לתוך בריכה עגולה 

ויפה. אמנם המים רדודים אך בהחלט ניתן לשכשך את הרגליים. 
מעין מירב נמשיך בדרך העפר בנחל מירב, שלאחר כ-400 מטר חוברת בחזרה 
לנחל געתון. כאן נשוב לשביל שבו התחלנו ונמשיך איתו עד שנגיע בחזרה 

למכונית בעין אשחר.
מבצר יחיעם 

עולי  אותם  הצלבנים,  של  למלוכתם  נוסף  מרשים  שריד  הינו  יחיעם  מבצר 
הוקם  ישראל. המבצר  נוצרים שהגיעו מאירופה במסעות הצלב, בארץ  רגל 
יחיעם  מקיבוץ  לו  בא  המבצר  של  העברי  שמו   . ה-12  במאה  הנראה  ככל 
שעלה לקרקע באזור זה ב-27 בנובמבר 1946, ארבע חודשים לאחר פעולת 
ליל הגשרים של הפלמח. באותה פעולה נהרג יחיעם וייץ בניסיון לפוצץ את 
הגשרים שעל נחל כזיב. חברי הגרעין של השומר הצעיר החליטו להקים את 
הקיבוץ בנקודה מבודדת זו ולקרוא לו על שמו. המבצר שימש מקום מושבם 
של בני הקיבוץ החדש ובזמן מלחמת השחרור, עת היה הקיבוץ מבודד ונצור 

בלב אוכלוסיה עוינת, הוא שימש להגנה מפני התקיפות החוזרות ונשנות.
מחדרי  באחד  שמוקרן  בסרט  יפה  מתואר  הקרקע  על  הישוב  עליית  סיפור 

המבצר.
שעות הפתיחה:

בשעון חורף: ראשון-חמישי ושבת: 8:00-16:00 | שישי וערב חג: 8:00-15:00
דמי כניסה: • מחיר רגיל: מבוגר: 15 ₪, ילד: 7 ₪, סטודנט: 13 ₪, אזרח ותיק: 

8 ₪ מחיר בקבוצה )מעל 30 איש(: מבוגר:14 ₪, ילד: 6 ₪ .

כאן גרים בכיף...

בלמס
משפחת

גרים
בדרך 
הדולב

ההורים:
עילאי בן -39 הנדסאי אדריכלות

נעמה בת -35 הנדסאית אדריכלות
הילדים: 

ספיר- בת 8 עוד מעט, לומדת  בכיתה ב’ בחמד
נחשון בן 6 וחצי לומד בכיתה א’ בחמד

עידו - בן 4 וחצי בגן רעות
ליאל- בת 4 חודשים

גרים בבר יוחאי משנת 2009
מה הביא אתכם לגור בבר יוחאי?

ההורים של עילאי עברו לכאן מכפר שמאי ואנחנו 
בעקבותיהם.

מה אתם הכי  אוהבים בבר יוחאי? 
חופשיות לגדל את הילדים בשמחה ובביטחון 

דבר שלא יודעים עליכם?
אנחנו מאוד אוהבים טיולי שטח, טיולי אופניים, 

טיולי טרקטורונים, וטיול רגלי בשבתות.
בר יוחאי זה בשבילכם?

חממה ובית עם ערכים
מה אתם מאחלים לבר יוחאי?

שהישוב ימשיך לגדול ולפתח את העשייה 
הקיימת..

ילדי המעון.
תתחדשו על גן 

המשחקים החדש.
מחכים לתינוקות 

החדשים.
וועד היישוב


