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עוז

מטיבי לכת
חוויות עם דורבנים 
בקנדה היו לי כמה הרפתקאות 

עם דורבנים:
הרפתקאה ראשונה 

הייתה עם אחד מהכלבים 
שלי )Wooly( - הוא 

היה כלב עם אופי ואישיות-היה מחפש צרות כל יום . פעם הוא 
התנגש עם בואש וכמובן יצא עם סירחון נוראי.. הוא לא חזר 

על הטעות הזאת. והוא גם למד שמאוד לא כדאי להתעסק עם 
דורבן- פעם אחת הוא ניסה להתקיף דורבן וכמובן קיבל קוצים 
בכל פניו-  בעיניים, בפה, באוזניים, בצוואר ובגרון. החבר שלי 

המרדים לא היה בכפר בראותו הערב ולכן הייתי צריך להיות גם 
מרדים וגם כירורג! הכנסתי לו חומר מטשטש לווריד, חיכיתי 

עד שנרדם ואז הייתי צריך להוציא כ- 50 קוצים מכל המקומות 
בפנים שלו , זה במיוחד היה קשה כי לכל חץ יש  קוצים בכיוון 
הפוך ולכן פוגעים בעור כשמוצאים- לקח לי כחצי שעה - היו 

לו כאבים רבים והייתי צריך לתת לו גם תרופות נגד כאבים. 
בכל אופן, הוא למד לקח ואף פעם לא התקיף דורבן שוב 

למרות שהיו מבקרים אצלנו הרבה בגינה.
הרפתקאה שניה הייתה כשגרנו קרוב לאגם והיינו נוסעים 

קצת צפונה לחוף הפרטי שלנו ולפעמים יותר צפונה לחלק 
הצפוני של האגם וללון שמה ללילה באוהלים. בדרך נפגשנו 

עם מטיילים אחרים שסיפרו שיש הרבה דורבנים באזור וכדאי 
להיזהר- לא מהקוצים בלבד אלא גם מהשיניים.  לא הבנתי 
למה ושאלתי- מתברר שהם מאוד אוהבים דברים מלוחים. 

בקנדה בחורף, כדי למנוע החלקה בכבישים, היו מפזרים על 
הקרח בכבישים חול ולפעמים מלח. לכן על הצמיגים היה 

מלח רב והדורבנים למדו מהר מאוד שבלילה בזמן שהנהג ישן 
אפשר לאכול את הגומי עם המלח של הצמיג. נשמע מוזר 
אבל עובדה.. לכן המליצו לי לקנות רשת של כלוב תרנגול 

ולשים מסביב לכל צמיג- גם זה נשמע מוזר אבל קניתי- לקח 
לי חצי שעה לסדר אבל בבקר הצמיגים היו תקינים והדורבנים 

מתוסכלים.

הראל
משפחת

גרים
ברחוב 
השקד

כאן גרים 
בכיף...

טליה- 053-4315177 /6987597מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל!החל מ-15 לאוקטובר*חוגי צהריים לילדיםחוגי בוקר וערב לנשים הדמיון וההבעה האישית שלכם!בואו לפתח את היצירתיות,חוגי קרמיקה חוזרים!

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

לא כדאי להפסיד!

וגם לחברות אל תשכחי להגיד, 

בתשע בערב ביום רביעי

כדאי שאיתנו ללמוד תגיעי!

טהרת המשפחה השקפה והלכה

לימוד שסגולתו כלי לברכה!

יהיה כיבוד טעים וקל,

בואו בשמחה- כי להחמיץ חבל!

השיעור יתקיים בעז”ה

אצל משפחת עמר הילה ונתן  ביום ראשון בע”ה תתקיים

 הפרשת חלה וסעודת אמנים

ע”י הרבנית גיטל לחיאני מקרית שמונה. 

19:30 כיבוד ומפגש

 20:15 הפרשת חלה

אצל טירנה אלוש, רחוב כליל החורש

בואו בשמחה!

גן גליל, המרכז להדרכה אקולוגית של המועצה,

מזמין את נשות בר יוחאי וילדיהם להנות ממקום

מפגש משותף של העצמה וחיבור לאדם ולאדמה:
פגישה שבועית בגינה הקהילתית, לעבודה משותפת,

למידה ויצירת גינה בדגש על גינת ירק ותבלין.
הפעילות תתקיים בימי שני משעה 16:00 עד 18:00

בחצר גן גליל שבמרכז לגיל הרך במועצה. הפעילות ללא עלות 

ומתאימה לנשים בכל גיל וכמובן עם הילדים.

מפגש חשיפה יתקיים ביום שני, 13/11/17, בשעה 16:00 בגן.

לשאלות ופרטים מוזמנות לפנות לטליה 0524094464

שיעורים פרטיים

במתמטיקה
יסודי- תיכון

הודיה כהן )שמעוני(: 

054-9374782

כל מי שברשותו מוצרי 

חשמל, ריהוט, וילונות 

וכו’ במצב טוב ושאינו 

צריך... בנות השרות 

ישמחו לקבל.

מסאז’ שוודי

מפנק לנשים–

טיפול לגוף ולנפש.

לפרטים: נעמי גסמן 

  054-9450208

ברחוב האלוןבקיוסק של ניסים שמעוניגבינות, מעדנים בואו לראות!  פיתות ולחמניות טעימותחלב ולחם ועוד לרב.בואו אלינו ותמצאו קרובוחלב לקנות שכחתםאם בבוקר נגמר הלחםוחד פעמי וזה עוד לא הכל...אחלה פיצוחים לשבת ולחולפירות וירקות יפים לרוב.פה ליד הבית קרובכי לנסוע רחוק כבר לא חובה!בשורה משמחת וטובה!

להסדרת הכביש.כ-4 חודשים לצורך עבודות חלב לדלתון לתקופה של הכביש המחבר בין גוש )31.10.2017( נסגר קטע החל מתאריך י”א חשוון 

חניכים מצטיינים- 
חן כהן ונועם גדג’!!

איילה טולדאנו

פעולות השבת
בשעה 15:00 בסניף. 

המדריכים ושיר הקומונרית.

מיטיבי לסת
מיכל בורנשטיין

את מסעדת מטבלים 
בראש פינה אין צורך 
להציג. מדובר במסעדה 

נעימה , טעימה ומיוחדת.
עד עכשיו ניתן היה להגיע 

לאכול בצהריים ארוחה עסקית ב- 89 שח לאדם הכוללת 
מנה ראשונה+עיקרית+כוס יין.

עכשיו מטבלים יצאו במבצע: במהלך כל חודש נובמבר 
ניתן לאכול עסקית ב- 89 ש”ח לאורך כל שעות היום. 
העסקית כוללת: מנה ראשונה+ עיקרית )מתוך מבחר 
מנות שהשף בוחר לאותו יום( + קינוח- כדור גלידה 

וסורבה. אז כל שנשאר הוא לצאת ולהינות!

בפינה זו נביא מתכונים והמלצות על מסעדות.

תהנו..

הר כמון ושביל יונתן
זהו מסלול מעגלי קל ב”שביל יונתן” המקיף את היישוב 

מכמנים. אורך המסלול כחמישה ק”מ ויש בו אווירת 
גליל אמיתית. אנחנו נמצאים על הר כמון שמדרום 

לבקעת בית הכרם, שמפרידה בין הגליל העליון לגליל 
התחתון. על הר כמון, הגבוה שבהרי הגליל התחתון )598 

מ’(, נמצאים שלושה יישובים: כמון, מכמנים והיישוב 
הבדואי כמאנה. מומלץ להתחיל את הסיור בתצפית 

מקצה היישוב כמון. ביום יפה רואים מכאן את התבור 
ואת הגלבוע. אחרי התצפית בכמון נחזור לרכב וניסע 
ליישוב מכמנים. חונים במגרש החניה הנמצא כ־100 

מ’ לפני שער היישוב בצד ימין. מהחניון ממשיכים 
ברגל לכיוון שער היישוב ופונים שמאלה לדרך עפר 

המסומנת שחור. אחרי כ־300 מ’ נגיע לחניון עפר נוסף, 
שממנו מתחיל שביל המסומן כחול ויורד במורד ההר. 
יורדים בשביל הכחול לצד מטעי זיתים ועצי חורש ים 

תיכוני. אחרי כחצי ק”מ מתפצלים השבילים. אנו פונים 
לשביל המסומן ירוק ונמצאים בשביל יונתן, המקיף את 

מכמנים. בהמשך הדרך נמצא שלטים המספרים את 
סיפורו של יונתן הדסי, בן קיבוץ מרחביה ולוחם יחידת 
מגלן, ספורטאי ומוזיקאי שנפל במלחמת לבנון השנייה. 
חבריו ובני משפחתו סללו שביל זה לזכרו. לאורך שביל 

יונתן יש הרבה נקודת עצירה ותצפית, ואפשר ליהנות 
מהרוח הגלילית. לאחר כק”מ נוסף של הליכה אנו 

מגיעים לשער ונכנסים לגן היפני של שלמה וטאיקו 
אליאש.. מכאן כדאי לעלות בדרך האספלט לעבר 

היישוב עצמו ולחזור לרכב.
איך מגיעים?  בקצה המזרחי של כרמיאל, ליד מתחם 
הקניות ביג,. עוברים את אזור התעשייה של כרמיאל 

ועולים בהר לפי השילוט לכמון. 

מחכים לראות את כולם!!!

ההורים:
אבא יניב- עובד כמנהל ברשות הדואר 

צפת, לומד במכללת צפת. 
אמא טליה- מטפלת רגשית .מעבירה 

סדנאות העצמה לנשים , ונערות, מורה 
לתיאטרון.  מקיימת גם הפעלות לבת מצוה

הילדים המתוקים:
עידו בן 18 לומד בירושלים מכון לב . 

אודליה לומדת באולפנת מירון, 
מוכשרת בצילום ....

רועי , דוד , יהונתן . לומדים בגנזי המלך 
בצפת, אוהבים ליצור ולייצר בחומרים 

שונים ומרבים בקריאה.. 
גרים פה משנת 2003

הגענו לפה מישוב כרכום לפני 14 שנים .... 
מה הביא אתכם לגור בבר יוחאי?
ראינו את הטוב שבמקום. האנשים 

הטובים.... שקט... רבי שמעון . מה עוד 
אפשר לבקש .

מאחלים לבר יוחאי: 
אהבת חינם, ושהישוב ימשיך לצמוח....

בילוי מהנה

בהמשך למאמר מהשבוע הקודם

משולחן המזכירות

שבת שלום,
ועד הישוב

שלום חברים,
דהשבוע התקיימו מספר ישיבות בנושא פיתוח מבנים והרחבות ציבורית.

א- פגישה עם עמותת בית הכנסת.
ונידונו הנושאים הבאים:

-שינוי מבנה בית הכנסת לתוספת מקומות ישיבה בבית הכנסת הספרדי.
  והוחלט בשלב זה לא לבצע שינויים עד לסיום המבנה.

- הוזלת תקרת המבנה.
- הוחלט על פגישה עם הקבלן לצורך הבנת הכסף הנצרך להשלמת המבנה.

ב-מגרשי ספורט:
- מגרש כדור סל- כרגע אין קבלן זוכה למכרז המועצה לשיפוץ מגרש 

הכדורסל יצא בקרוב מכרז נוסף.
- מניפיץ - ביקשנו מהמועצה אומדן לשיפוץ המגרש במקביל בודקים מקורות 

מימון לשיפוץ.
ג-מתקני כושר:

ביצענו הכנות ראשונות בכניסה לישוב להצבת המתקנים.
ממתינים לקבלת הצעות לרכישת המתקנים.

ד - הרחבות 6,7,8:
התקיימה פגישה בה השתתפו הועד,  ראש המועצה, מהנדסת המועצה, נציגי 

מועצה נוספים ונציג היזם בה הוצגה בקשתנו הנחרצת לסיים את פיתוח 
ההרחבות.

אנו תקווה שכל העיכובים הוסרו אך יחד עם זאת היזם המבצע- “דקל אחר” 
שלח נציג חסר יכולת לקבל החלטה ולכן נקבעה פגישה נוספת.

ה- גן משחקים מול המעון: 
אנו בתהליכי בניית גן משחקים מול המעון, עקב טעות של חברת המשחקים 

בעלות המתקן אנו בודקים חלפות אחרות.
דהשבוע היה סיור מקלטים עם הרב”ש המצב יחסית סביר יחד עם זאת 
נמצאו מספר ליקויים עדי הרב”ש יעביר דוח למועצה בתקווה שזה יטופל 

בהקדם. 
דאנו ממשיכים עם הניקיון היסודי של היישוב. 

התחלנו השבוע בניקיון התעלה, ונמשיך ב”ה השבוע. פרסמנו במייל טבלה 
מסודרת בה מפורט היכן מנקים כל יום. אנו מבקשים את שיתוף הפעולה 

שלכם – ולהשליך פסולת למכולות בלבד.
דערכנו סיור לקבלת הצעות מחיר לתיקונים בגנים והגשנו למועצה.

דלשמחתנו הסתיימו עבודות הגינון בהרחבה 7 , נא לשמור על הצמחייה. 
מוזמנים לבא ולראות.

תהנו! ד”ר שמשוןלמקום שבין הטובים בעולם!!!!!בסה”כ מרחק של חצי שעה - כי יש הרבה צפורים לראות וזה החולה- יותר טוב מהשמורה עכשיו מאוד מאוד כדאי לנסוע לאגמון תושבים יקרים


