
שמשוןהפינה של

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

פרפרים בארץ
מתוכם   40  , פרפרים  של  מינים   140 כ-  יש  שלנו  בארץ 
נמצאים רק באזור החרמון וצפון רמת הגולן. כיוון שאנחנו 
למצוא  ניתן  יבשות,  שלוש  בין  מפגש  באזור  ממוקמים 
של  לאלו  בנוסף  ומאירופה  מאפריקה  גם  פרפרים  אצלנו 

אסיה.
שהם  כיוון   , מעניינים  גם  הם  יפים,  רק  לא  הם  פרפרים 
הפרפר  ולבסוף  גולם  זחל,   , מביצה  מטמורפוזה  עוברים 

הבוגר , שבדרך כלל חי רק כמה שבועות. 
ישנם סוגים של פרפרים, הנודדים כמו הציפורים , למשל 
ב”יער הפרפרים” מיליונים  אני ראיתי  מישראל לקפריסין. 

של פרפרים, אי אפשר היה לדרוך מרוב הצפיפות שלהם.
בהרבה תרבויות, הפרפרים הם סמל של יופי וחירות, ובאמת 

זה חרק מדהים ותענוג לראות אותם בגינות.
מדהים  הוא   )MONARCH( המלכי  הפרפר  של  הסיפור 
שקר  כיוון  אבל   , אמריקה  בצפון  בקיץ  חי  הוא  ביותר, 
יותר.  שם מידי בחורף, הוא חייב לנדוד דרומה לאזור חם 
והקבוצות  למקסיקו  נודדות  המזרחי  בחלק  הקבוצות 
ממערב לקליפורניה. מדובר על מרחק של כ- 3,000 ק”מ!! 
 6-8 רק  חי  הוא  אבל...  אותם.  לסיים  חודשיים  לו  ולוקח 
ורק   , ולכן רק אלו שנולדו בספטמבר- אוקטובר  שבועות 
הדור הבא יכולים לחזור צפונה באביב. ואנו, בני האדם- לא 

יכולים לעוף אפילו מטר!!

054-9450208משפחת גסמן:מרוהטת וילה 5 חדרים , להשכרה

להשכרה

יחידת דיור, 3 חדרים, 

מרפסת גדולה, מרוהטת. 

משפחת גסמן:

054-9450208

שיעור לנשים

לזכרן של ברכה אור 

וביתה רונית

בשבת, בשעה 16:30 

במועדון הישוב.

עם הרבנית חגית אמאייב

איילה טולדאנומטיבי לכת

הר אדיר ומערת פער - 
המלצה טיול לאור ירח. 

על הר אדיר, הקימו כבר אבות אבותינו מצודה, לנטור ממנה את 
לבו של מרום הגליל. שאכן המעפיל אל הפסגה רואה מיד את 
דרומו של לבנון ואת כל מה שבין רכס הסולם והחרמון. היום, על 
מקומה של המצודה, הקים הצבא מחנה משלו, שאנטנות גדולות 

מזדקרות ממנו . 
בו  והבא  הבסיס  שער  אל  ההר  במעלה  מטפס  מאוד  צר  כביש 
ברכבו נאלץ לשוב ריקם, אך שביל מסומן בצבע ירוק מקיף את 
הגדרות, חומק בין העצים ומתפתל במהירות, פעם ימינה ופעם 
שמאלה. משהותיר מאחוריו את הגדרות נמלט אל המדרון, נעלם 
הקימו משפחות  בו  קטנה,  יער  בקרחת  נגלה  ושוב  רואים  מעין 
שכולות ממלחמת לבנון השניה מצפור לזכר יקירם. יפה לעמוד 
בה ולהתבונן על הגליל ועל הלבנון ועל הגולן ולנשום אוויר צלול 
ו. בקיץ, אד קליל המיתמר מן האזוב והקורנית, הצתרה והמרווה, 
המשכר  בניחוח  האוויר  את  ומנמרים  לרגליים  מתחת  שנדרסים 

של החורש, הוא היער בגליל.  
סופו של השביל שיורד אל בקעה רחבת ידיים, עמוסה לעייפה 
ומשמעות  הבקעה,  נקראת  סאסא”  של  “הדולינה  תפוחים.  בגני 
ההרים  מן  הגשמים  מי  זורמים  זו  שלבקעה  הוא,  המוזר  השם 
ואין להם מוצא בערוצו של נחל והיא נמלאת בחורף במי גשמים 

כבריכה.    
שמהלכו  צינור  הממיסים  המים  יצרו  סאסא  של  בדולינה  כאן, 
עלום, כי הוא יורד אל מעבה האדמה. פיית הצינור היא המערה 
הנקראת מערת “פער”, שהיא בור גדול ובתחתיתו סדק אשר בעדו 
המערה  התהום.  אל  העמק  מן  וקצף  סאון  בקול  המים  נמלטים 
נהדרים  אחרים,  גדולים  חורש  עצי  ועוד  אלון  בעצי  מוקפת 
בזקנתם ובקומתם, צמרותיהם חופות זו על זו וכולן יחד גוהרות 
על המערה ככיפת ירק ענקית, מקדש צל מן החמה ביום, והיכל 

שירה אדיר לציפורים בערב.      
חכם בלילה 

נפש  הקיץ,  של  המומלצים  הירח  שבלילות  להניח,  מאד  סביר 
חיה מעם הצבא לא תפצה פה על כך שבאתם בשערי  הבסיס, 
ותוכלו לרדת בשביל המואר באור הלבנה במילואה, עד לבקעת 
התפוחים, ותוך כדי כך, גם ליהנות ממקבצי האורות הסדורים על 
הרי הגליל והלבנון כחרוזים על רעלת החושך של הארצות האלה.
אם מסיבה כלשהי, אתם מבקרים את המערה בלבד, טוב ונאה, 
העצים  לחופת  מתחת  האפלה  מוארים,  בלילות  גם  שם,  אבל 

סמיכה וכבדה. ... ) מתיאוריו של ספי בן יוסף(
אותה   ימצא  פער,  במערת  רק  לבקר  שבוחר  מי  מגיעים?  איך 
סאסא  של  הצפוני  עברה  בין   )899( צפון   לכביש  הפניה  לאחר 
וג’יש, היא גוש חלב העתיקה. יש על הכביש שלט הפניה בצבע 
חום. ולהר אדיר המשיכו ברכבם עוד כמה מאות מטרים עד הפניה 

שמאלה העולה לבסיס.

איילה

משולחן המזכירות

וועדת חינוך

כמידי שנה אנו פותחים את ההרשמה לפרסום צימרים 
בפייסבוק וברשתות חברתיות אחרות.

כל מי שיש לו צימר ורוצה להיות מפורסם תחת הכותרת 
“צימרים בבר יוחאי”, מתבקש למלא את הטופס שנמצא 

אתר הישוב.
הפרסום הוא ללא עלות והוא ניתן כשירות חינם, ללא 

מחויבות לתוצאות.
הרשימה תפורסם בדף הפייסבוק של הישוב, באתר 
הישוב, בדפי פייסבוק של קבוצות רלוונטיות ובעוד 

רשתות חברתיות.

מיטיבי לסת
מיכל בורנשטיין

בפינה זו נביא מתכונים והמלצות על מסעדות.

תנסו ותהנו..

אני רוצה להמליץ על מקום מיוחד ומקסים שנמצא 
ביסוד המעלה ושמו - בית העוגות.

המסעדה שצמודה לביתה של שרונה- בעלת המקום 
מתאפיינת במנות טעימות המוגשות בצורה יפייפיה.

המסעדה חלבית וכשרה למהדרין.
היא פתוחה בימות השבוע מ08:00-15:00.

ביום שישי עד אחת.
יש במסעדה ארוחות בוקר גדולות, סלטים, תבשילים 
חמים, טוסטים ופסטות וכמובן גם עוגות מדהימות...

לחם המחמצת הביתי ממש טעים!
שווה להגיע לכמה שעות של שלווה.

ארוחת בוקר זוגית עולה 129 שח.
מנת רביולי-55 שח.

אנו פועלים למציאת משפחות מאמצות 
לשכבות ז-ט בנים- בנות.

משפחות אשר יארחו מדי פעם את השבט 
לעונג שבת, סעודה שלישית, פעילות נחמדה, 

או סתם לשבת בכיף.
משפחות המעוניינות נא ליצור קשר עם רות כהן.

בברכת קיץ מוצלח לכולם

רישום לפרסום צימרים
בפייסבוק מטעם הישוב

יישר כוח 
לכל הרצים במרוץ 

לזכרם של נריה 
ואלישיב אטיאס

הזוכים שלנו:
מקצה גברים- 10 ק”מ: 

מקום שני- יוסי הוד
מקצה נשים- 10 ק”מ: 
מקום ראשון- טליה כהן
מקום שני- הודיה כהן

מקצה נערות- 10 ק”מ: 
מקום שני- יעל הוד

מקצה נשים- 5 ק”מ : 
מקום ראשון- מרים שוורצברג

מקצה נערות- 5 ק”מ: 
מקום שני- דריה בורנשטיין


