
הפינה של
שמשון

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

עוז

מטיבי לכת

תנשמת לבנה
התנשמת דורס לילה 

מאוד מפותח ומוצלח. 
אורכו בין 33-39 ס”מ 
עם כנפיים של 80-95 

ס”מ. היא דוגרת 
בעיקר בשטחים 

חקלאיים, וביישובי 
אדם. לרוב היא יציבה 
ופעילה בעיקר בלילה 

ובדמדומים. מזונה: 
מכרסמים דו-חיים 

חרקים וציפורים. היא 
מקננת בחור בעץ במבנים או בחורבות. לעיתים קרובות 

משתמשת בתיבות קינון. בישראל יציבה ומצויה ברוב 
חלקי הצפון ובמרכז. מקומית גם באזורים מדבריים. 
גודלה בינוני, כנפיה ורגליה ארוכות. הפנים בהירים 

בצורת לב עם עיניים כהות. התעופה דומה לזו של ינשוף 
עצים- איטית ואלגנטית. בתעופה נראית ארוכת-כנף 

וקצרת-זנב. לעיתים מסובבת את רגליה בשעה שהיא 
מרפרפת באוויר. לבושה בהיר מאוד, בצורה אופיינית- 

הזכר לרוב בהיר יותר וניכר בתעופה. הקולות מרשימים- 
קריאת הנקבה היא קריאת אזהרה ולעיתים בתעופה 

היא צרחה חדה וצרודה. השירה היא צרחה מקפיאת דם 
שאורכה כ-2 שניות ולעיתים קרובות היא חוזרת. קריאת 

הצעירים היא נחרה עמומה וצפצפנית.
לפני שנים רבות, חקלאי חכם ונבון חשב על הרעיון 
לנצל את הפעילות שלה נגד מכרסמים ובישוב שלו 

בשדה אליהו , באזור בית שאן , לבנות לכל זוג בית מעץ 
כדי לעודד אותם לגור שם ולהמשיך את הצייד ולתפוס 

מכרסמים כדי להפסיק לרסס עם חומרים רעליים . 
הרעיון היה מאוד מוצלח והיום מקובל בכל העולם!! חזק 

וברוך לחקלאי הנבון!

גנץ
משפחת

גרים
בדרך 
התמר

כאן גרים בכיף...

חוגי קרמיקה חוזרים!

בואו לפתח את היצירתיות,

הדמיון וההבעה האישית שלכם!

חוגי בוקר וערב לנשים 

*חוגי צהריים לילדים

החל מ-15 לאוקטובר

מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל!

טליה- 053-4315177 /6987597

להשכרה

דירה מקסימה , 2 חדרי שינה, מתאימה 

לזוג או למשפחה קטנה

 לפרטים: נעמי גסמן

054-9450208 

שיעורים פרטיים 
יונתן- 0502909550מתאים לכל הגילאיםבי”ס למוזיקה “מזמור”, פה בבר- יוחאי, בוגר בחליל צד

שיעורים פרטיים
במתמטיקה
054-9374782הודיה כהן )שמעוני(: יסודי- תיכון

מסאז’ אצל נעמי גסמןלפנק חברה טובה?רוצה לפרגן לאשתך? רוצה 
המתנה המושלמת

לפרטים- 054-9450208

גן גליל, המרכז להדרכה 

אקולוגית של מרום הגליל, 
מזמין את נשות בר יוחאי 

למפגש שבועי בגינה 
הקהילתית 

בכל יום שני, משעה 16:00 עד 

17:30, נתכנס לעבודה משותפת, 

העשרה, חוויה ויצירת גינה בדגש 
על גינת ירק ותבלין

ביום שני הקרוב, 20/11/17, 

נקים את ערוגת החורף הראשונה 

וכשיחשיך נשב לשתות
תה צמחי מרפא מהגינה.

נפגשים בחצר גן גליל שבמרכז 

לגיל הרך במועצה. הפעילות ללא 

עלות ומתאימה לכל המשפחה.

להתראות טליה 0524094464

חניכים מצטיינים- 
אדווה כהן ותמר דעי!!!!

איילה טולדאנו

פעולות השבת
בשעה 15:00 בסניף. 

המדריכים ושיר הקומונרית.

מיטיבי לסת
מיכל בורנשטיין

עוגת גבינה ואוראו

בפינה זו נביא מתכונים והמלצות על מסעדות.

בתאבון..

עין איוב – המפל הנסתר.
בין טיילת כפר נחום לבין טבחה )וכנסיית בשורת 
פטרוס(, ישנו גרם מדרגות המוביל לחוף הכנרת. 
אלמלא הרכבים החונים שם, לא ניתן היה לנחש 

שהמדרגות מובילות גם לעין איוב - המפל הנסתר.
איך מגיעים? -  מצומת כפר נחום פונים לכביש 87. 
כ- 0.5 ק”מ אחרי הפנייה לכנסיית הבכורה וטבחה, 

קצת אחרי עיקול בכביש, 100 מטר אחרי מפרץ החנייה 
לאוטובוסים ניתן לראות פנייה לדרך עפר בצד שמאל 

של הכביש ואת גרם המדרגות המדובר בצד ימין. 
מעט מעלינו נוכל לראות את מערת איוב.

ניתן לכתוב ב- waze “עין איוב”.

1. לרסק 3.5 חבילות אוראו )10 מארזים קטנים( לפירורים.
2. לשטח חצי מהכמות בתבנית עגולה ולהדק עם מעט שמן.

3. להקציף שמנת מתוקה+ חצי כוס חלב
   + פודינג וניל לקצף יציב.

4. להוסיף 750 גרם גבינה לבנה ורבע כוס סוכר ולערבב היטב.
5. ליצוק את הקצף על שכבת האוראו.

6. לפזר את שאר האוראו המרוסק מלמעלה.
מחכים לראות את כולם!!!7. לקרר לפחות 4 שעות לפני שפורסים.

בילוי מהנה

משולחן המזכירות

תודה על שיתוף הפעולה!
ועדת חינוך

הורים יקרים שלום!
כחלק מהצטרפותנו לתנועת עוז הארצית 

ועל מנת להנות מהמעטפת הכוללת 
ביטוח, סבסוד חלקי של פעילויות התנועה 
הארצית, מערכי הדרכה מקצועיים וערכיים 

ותקציב קופה קטנה לצ’ופרים ופעילויות 
מיוחדות אנו נדרשים לשלם את דמי החבר 
החודשיים העומדים על 12.5 ש”ח לחודש, 

הושג סיבסוד והעלות היא 10 ₪ בלבד.
על מנת להקל את הגבייה ניתן לשלם את 

דמי החבר גם דרך הוראת הקבע הישובית. 
אנא צרו קשר בהקדם עם מזל במזכירות 

לביצוע התשלום באופן שנוח לכם.
על מנת להנות מהמעטפת לעיל עלינו 

להסדיר את התשלום של כלל חניכי הישוב 
לא יאוחר מיום 20/11.

איילה

בהמשך לסדרת העוגות הקלות שהבאתי 
בפינה לאחרונה הפעם אתן מתכון קל

ההורים: 
אפרת- מטפלת במגע, תנועה ותזונה, התמחות ברפלקסולוגיה,

מדריכה יועצת בשיטת עין הבדולח.
שיר - מפתח אתרי אינטרנט

הילדים: 
עדן, בת 7 , לומדת בבית ספר בראשית, אוהבת חברה, ספורט, קריאה ותורה. 

יהב בת 6 לומדת בבית ספר בראשית, אוהבת אמנות, ספורט, אפיה ובישול ולטפל באחות הקטנה הדר.
שקד - בת 4, בגן אהבה ושלום, אוהבת לשמוע סיפורים, הרבה חברים, לרכב על אופניים ואוהבת חיות.

הדר- בת שנה וחודשיים, בפעוטון של שחר אוחנה, אוהבת לרקוד ולשמוע שירים ואפילו כבר למדה להתפלל.
גרים בבר יוחאי משנת 2017

מה הביא אתכם לגור בבר יוחאי? 
הגענו הרבה מאוד לאזור, מאוד התחברנו לשקט ולאורח החיים הדתי של הסביבה.

מה אתם הכי  אוהבים בבר יוחאי?
את מגוון האנשים. אהבת הזולת, העזרה וקבלת הפנים היפה שקיבלנו

דבר שלא יודעים עליכם 
מאז שהכרנו לפני 9 שנים, עברנו 13 דירות

בר יוחאי זה בשבילכם....
מקום חם ללמוד ולחזור בתשובה

מה אתם מאחלים לבר יוחאי?
התפתחות, המשך גיבוש הקהילה 

מקרה/סיפור/חוויה מעניינת שקרה לכם בישוב...
עדיין לא קרה משהו 

במוצ”ש לאחר תפילת ערבית
תתקיים הגרלת 
ראש חודש כסלו
של אבות וילדים

לא לשכוח להכניס את 
הפתקים לתיבה


