
לפרטים: מוריה ממן- 0549982558בקיאה בחומר- 5 יח’ מתמטיקה. חשבון-מתמטיקה באורך של 45 דק’. לרשום את ילדיכם בכיתות א’- ט’ לשיעורי פערים לקראת השנה החדשה. מוזמנים החופש הגדול מגיע וזה הזמן לצמצם הורים יקרים!

דירה להשכרה! 
וילה חדשה במפלס אחד, בית 
גדול ומושקע עם מטבח מפנק, 
טוחן אשפה, חימום תת ריצפתי 

ושואב אבק תת רצפתי. 
לפרטים: אייל: 050-9449040  

ההרשמה לקיטנה של עדי נפתחת, קייטנה 
ייחודית במינה עם הפעלות פעילויות 

והרבה כיף! מהרו להירשם מספר המקומות 
מוגבלים. עדי ממן: 058-5982558 

לפרטים, אהרון: 050-4147080למכירה M.P.  כחדש , 130 ₪. 

להכניס את הפתקים לתיבה.לאחר תפילת ערבית, לא לשכוח תתקיים במוצאי שבת מיד הגרלת ראש חודש תמוז 

מזל טוב
למשפחת גדג’
אסתר ואברי 

של הבן שילהלרגל בר המצווה

בשעה טובה
מנהלת הברכל, על הקידום בעבודה, לאילנית כהן
הרבה הצלחה.

בשעה טובה
לזהבית סוויסה

על זכיתה

במורה מצטיינת
מזל טוב

לרב ולרבנית 
סגרון

על הולדת הנכד

מזל טוב
של הבת שירהלרגל בת המצווהיאיר ודגניתלמשפחת גרידיש 

תודה
לשכן היקר 

משכונת דרך האורן
על היוזמה לניקוי 

הגזם וצביעת השכונה. 
מעריכים מאוד- השכנים

מזל טוב
למשפחת שמעוני

לידיה ומרדכי
לנישואי הבת הודיה

הפינה של
שמשון

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

מיטיבי לכת

משולחן המזכירות

אילה טולידאנו

סיפרנו את הסיפור “תירס חם” , לאחר מכן הילדים הפכו לשחקנים והציגו לפני 
כולם ובסיום רות כהן בתפקיד סבא של שחף הביאה לילדים סיר מלא תירס 

חם! היה טעים!  תודה גדולה לרות כהן המדהימה שטרחה וקנתה
ובישלה כמות גדולה של תירס!! והכל נגמר... 
תודה לשירה מדמון וצוריה גלולה על העזרה.

נתראה בע”ה בשבוע הבא!

צרו קשר עם רות כהן 0526738246 פנינה רחמיאן 0532496183

טיול אביבי -כחול כהה
אחת משכיות החמדה 

של הגליל התחתון 
הוא נחל תבור. בנחל 

זורמים מים כל השנה 
ועם תחילת האביב הופך 

מרהיב כששלל צבעי 
פריחה עוטפים ומשכרים 
בריחם המתוק. המסלול 

מעגלי ומתאים לכל המשפחה - מומלץ ביותר!
הטיול ברמת קושי בינונית, וכולל עלייה לא קלה בסופו )בכל 

כיוון בו תטיילו(, ולכן מתאים רק לילדים מיטבי לכת או להורים 
עם מנשאים.

הנחל מנקז חלק ניכר ממי הגליל התחתון וזורם בין אזור הר 
תבור מצפון מערב, הר יבניאל מצפון מזרח ורמות יששכר 
בדרום. הנחל מתחיל את זרימתו בהרי נצרת ומתנקז לירדן 

דרומית לקיבוץ גשר. רוב מי  הנחל נתפסים כיום על ידי חברת 
מקורות למי שתייה ומאגרי השקייה, ומעט המים הזורמים בנחל 

הם תוצאה של מאבק עיקש של הארגונים הירוקים.
סמוך לאפיק הנחל ניתן לראות את תל רכש. תל זה הינו שריד 

לישוב עתיק הישב באזור זה..
עד -אמצע מרץ מתהדר האזור בפריחת תורמוס ההרים הכחול 

בינות לכלנית מצויה, נורית אסיה, פרג אגסני, עירית גדולה, כלך 
מצוי, ועוד.

בדרך תוכלו לראות בריכות ומפלים השוטפים את סלע הבזלת 
הנמצא באזור זה, עדות לפעילות געשית קדומה. מאחר ויש 

חשש לזיהום מימי הנחל בביוב, מומלץ לא לרחוץ במים אך ניתן 
לטבול את הרגליים. אם המזל ימצא, נוכל לצפות בצבאים.

טיול מהנה לכולם!

שועל פנק )שועל המדבר(
הקטן בבני משפחת הכלביים. אורך גופו 

כ- 40 ס”מ , אורך זנבו כ-20 ס”מ ומשקלו 
כקילוגרם אחד.

שועל פנק הוא בעל חיים עדין הניכר 
באפרכסות אוזניו הגדולות., בזנבו הארוך 

והשיער ובחרטומו המחודד הנושא “שפם” 
של שערות חישה שחורות.

צבעו חום צהבהב כצבע החול . הגחון 
והצד הפנימי של הרגליים לבנים וקצה 

החרטום שחור.
שועל פנק חי בחולות באזורי מדבר. נפוץ 
בעיקר במדבר אסיה ובשוליו. נצפה בעבר 

בישראל, אך סביר שעדיין חי בה וימצא 
בעתיד בחולות הערבה או בדרום הנגב.

הוא פעיל בלילה ובשעות היום הוא 
נוהג לנוח במחילה שחפר ובה הוא מוגן 
מפני השמש והטורפים. הוא חופר בחול 
במהירות וביעילות , הוא מיטיב לקפוץ 

ומסוגל לקפוץ לגובה של 70 ס”מ ולמרחק 
של יותר ממטר אחד.

תפריטו מגוון , עיקרו חרקים וחסרי חוליות 
אחרים, והוא טורף גם עופות קטנים 

ומכרסמים ומגוון את תפריטו במזון צמחי.

משפחתאייסמןבכיף..כאן גרים

משפחות המעוניינות להשתתף נא ליצור 
midaonby@gmail.com :קשר במייל

פסח ושיפרה ז”ל אייסמן, מתגורר ברח’ הזית
ילדים: 

רחל ,בת 28,  נשואה לאלחנן בן סירא
גרים בבר יוחאי משנת 1997

מה הביא אתכם לגור בבר יוחאי
בכל קיץ היינו מגיעים לצפון בחופש לטיולים, כלייזמרים וכד’.. חיפשנו 

מקום לגור בצפון הארץ באנו ממושב אביגדור )ליד קריית מלאכי( שהיה 
מעורב אבל רצינו מקום דתי לאומי וקטן. אז ישוב בר יוחאי היה חדש 

–התחילו למכור בתים קטנים,  אז באנו.
מה אתם הכי אוהבים בבר יוחאי

את החברה המקסימה. כשאישתי ז”ל נפטרה, גרנו ביישוב שהיה אז קטן 
וכל החברים עזרו לנו לעבור המשבר, זה היה משהו מיוחד. הפסקתי 

לעבוד למשך 3 חודשים והפכתי להיות ההסעה של החברים של רחל, 
האנרגיה שלהם הצילה אותי ועזרה לי מאוד להתגבר על המשבר.

דבר שלא יודעים עליכם
כנראה שיודעים עליי הכל – אני רופא נשים, אני אוהב חיות, בעיקר 

כלבים, כמעט כל המשפחה שלננו בחו”ל,  אולי לא יודעים שיש לי בני 
דודים שגרים בבר יוחאי נועה ואביב אמסלם!

בר יוחאי זה בשבילכם
הבית שלי, והמקום שאני גר בו למשך הזמן הכי ארוך ולטווח רחוק בחיים שלי. הסביבה הכי טובה בצפון 

)מים ואוויר הכי נקיים( והכי חשוב שיש לי חברים מאוד טובים בישוב
מה אתם מאחלים לבר יוחאי

שהישוב ימשיך לחנך את הילדים בצורה הטובה ביותר, באהבת השכן שלהם ואהבת הסביבה ולהגן על שניהם
מקרה/ סיפור/ חוויה מעניינת שקרתה לכם בישוב

כאשר עברנו לגוש קטיף כדי לעזור לעם ולמדינה, היו לנו הרבה מבקרים מבר יוחאי.

דרושות נערות אחראיות )גם נערים בהחלט יכולים( בנות 14 פלוס המעוניינות 
לתת יד ולעזור בשעת סיפור לילדי הישוב )שעה וחצי לכל היותר( הבנות 

שיתנדבו יתוגמלו בע”ה באופן סימלי. מי מתנדבת ראשונה?? 

ביום שני ב’ תמוז 26/6
בשעה 19:30 תתקיים אסיפה

כללית במועדון על סדר היום:
• בחירות לרשויות האגודה 

  )בחירת ועדת קלפי(
• עדכונים שוטפים

במידה ולא יהיו נוכחים רוב חברי האגודה 
בשעה שנקבעה, תדחה האסיפה בשעה 

ותתקיים בכל פורום שיהיה נוכח.

שיצאו לחופש הגדולתלמידי התיכון בהצלחה לכל 

הרב ידידה אסייג- משתתפים בצערך
על מות אמך, מן השמיים תנוחמו.


