
רות: 0526738246יחידה חדשה. שינה, 2 שירותים ומקלחות, יחידת דיור 80 מ”ר 4 חדרי להשכרה

למכירה- רחפן יד 2 מצב 
חילוף וכרטיס. הרחפן נטען מתכווננת כולל חלקי מצוין.  הרחפן כולל מצלמה 

בחשמל, כולל בטריות מתנה 
לפרטים: 050-4147080

כל סוגי עבודות גינון במחירים 
נוחים מאוד. ניתן לשלם לפי 

שעות וגם לא לפי שעות. 
לפרטים והצעות מחיר 

 050 -4147080 
“אין חכם כבעל ניסיון”,
הנחות גדולות השבוע!

מזל טוב
למשפחת יעקב

שלומית ורונן

לרגל בת המצווה        

של הבת נעמי

מזל טוב
לרגל בת המצווה        פנינה ויצחק          למשפחת רחמיאן

של הבת שירה

הפינה של
שמשון

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

עידן חדש
הפינה של עידן

מיטיבי לכת
אילה טולידאנו

בעז”ה באחד מהשבועות הקרובים תתקיים 
פעילות מיוחדת לסיום מפגשי שעת סיפור 

לשנה זו. על כך תבוא הודעה בהמשך... 
מי שיכול לעזור בהכנות/ רעיונות וכו’ 

נשמח שיפנה אלינו...

טיילת עמי
בילוי ערב 

משפחתי- טבילה, 
פיקניק ומגלשת 

מים תוצרת עצמית.
החום לא מאפשר 

לנו ליהנות מהטבע 
ללא טבילה. לכן 
ניסע לעת ערב 
לפקנק וליהנות 

סמוך למקום מפגש מקורות הירדן לנהר אחד . )לא לשכוח  
אל- תוש(

נעשה דרכנו צפונה לכוון קריית שמונה ובצומת הגומא 
נפנה ימינה לכוון הגולן . ניסע עד השלט המורה לקבוץ כפר 
בלום ונפנה כאן שמאלה, נמשיך בנסיעה ישר גם בכיכר עד 

לצומת T . משמאלנו ומימיננו חוצה “שביל האופניים” המגיע 
מקיבוץ עמיר אל קריית שמונה .נפנה ימינה ולאחר 100 מ’ 

נרד אל חניית עפר לפני גשר יוסף העובר מעל הירדן.
הגענו לטיילת עמי – טיילת הירדן.

טיילת עמי קרויה ע”ש בן קיבוץ עמיר שנספה בתאונת 
אופניים במקום.

לפנינו זורם הירדן. נאסוף מטלטלינו ונחפש מקום נחמד 
להתמקם בו . לאורך  גדת הנהר פזורים עצים הנותנים צל . 
בגדה המזרחית הסמוכה לקיבוץ עמיר ישנם מדשאות .ולכן 

מומלץ לעבור אליה בגשר )זהירות! על הגשר נוסעות גם 
מכוניות אל תשלחו ילדים קטנים לבד(. לאחר שהתמקמנו 
,נצא  לטיול קצר  בטיילת ההולכת לאורכו של הירדן עד 

לקבוץ כפר בלום. לאורך המסלול יצוק בטון ומרוצף, פרגולות 
של גפנים ושאר מטפסים מצלות על מחציתה של הדרך.

לאורך המסלול, על השביל ממש, חקוקים פסוקים מן המקרא 
שבהם נזכר הירדן. לימים קבעו רבני האזור כי אין זה נאה 
שהשם המפורש יהא למרמס לרגלי המטיילים, וכך הוצאו 

אותן אבנים שכבר הוטבעו בשביל..ממערב נראה המפל הגדול 
. בקיץ הוא מארח קייאקים, רפטינג, ואף אבובים...

לפני שנתחיל לפקנק . נכין לילדים אטרקציית מים תוצרת 
עצמית .המתאפשרת במקום בשל השיפוע הגדול של הגדה .
מצרכים למגלשת מים: פלסטיק עבה ורחב באורך 3-5 מטר . 
)אפשר לקנות שעוונית שקופה בחנויות לכלי בית( .דלי למים 

וגלון שמפו זול שעושה הרבה קצף . 
אופן ההכנה : פורשים את הפלסטיק בשיפוע הדשא 

ומקבעים אותו ע”י אבנים או סבא וסבתא שישבו ויחזיקו. 
שופכים עליו בנדיבות שמפו ולאחר דלי מים . לובשים בגד 

ים )רצוי בד  100% סינטטי להצלחה מרבית , לא טריקו( 
ורצים לאורך הפלסטיק מלמעלה למטה.)את הקטנים כדאי 

להושיב למעלה ולתת דחיפה קטנה( ניתן להוסיף מים ושמפו 
לפי הצורך. 

*יתכן שבפעמים הראשונות ההחלקה לא תהיה רציפה אך 
ככל שיתכסה הגוף בסבון כך תהפוך מהירה יותר.

טיול מהנה לכולם!

זעמן שחור
נחש לא ארסי, שהחקלאים אוהבים ומכנים 
“נחש עכברים” או “נחש שחור”. אורכו כ- 
3 נ’ וצבעו שחור מבריק. גלגל העין כתום 

והוא מבליט היטב את האישון השחור. 
בשונה מנחשים ארסיים בצבע שחור, 

שאורכם פחות מ1.2 מ’ וגלגל העין שלהם 
כהה. 

הוא ניזון מלטאות , ציפורים קטנות 
ומכרסמים מעכבר עד חולדה ומשום כך 
נחשב “נחש מועיל” . הוא אינו נרדף ע”י 

החקלאים, למרות שמפעם לפעם הוא 
נתפס בתוך הלול , בולע אפרוחים של 
תרנגולות וברווזים. ראייתו טובה והוא 
מבחין בטרף ממרחק רב. לעיתים הוא 

מזדקר ממש כקוברה , מרים את פלג גופו 
הקדמי מעל לפני הקרקע , כדי לצפות על 
הנעשה בסביבה. כשהוא מבחין בטרף הוא 
אינו מתגנב אליו, אלא פותח מיד ברדיפה 

מהירה ועיניו נעוצות במטרה.
הוא חי בשפלה ובהר כאחד, בשדות 

פתוחים, שטחי פלחה, מקומות סלעיים , 
מטעים ובקרת לולים . לעיתים הוא חוזר 

גם אל אזורי החולות.

משפחתדיעיבכיף..כאן גרים

גרים 
ברחוב 
הדולב

אנו מאוד רוצות להמשיך ולהפעיל את שעת 
סיפור אך מכיוון שנשארנו לבד ואין הענות כלל, 

לצערנו הפעילות תופסק.

ההורים:
אבי - 37 נהג משאית 

מיטל 36- סייעת בבית ספר בפרוד 
הילדים:

אלירם –בן  12.5, עולה לכיתה ז’, אוהב מאוד לשחק כדורגל ורוצה להיות שחקן כדורגל.
ינון – בן 10, עולה לכיתה ה’, אוהב מאוד לשחק טניס וכדורגל והחלום שלו להיות טייס.

ליפז – בת 5.5, עולה לכיתה א’, ילדה מקסימה אוהבת מאוד לשחק עם החברות שלה, רוצה להיות גננת כשתגדל.
דריה – תינוקת מתוקה בת 3 חודשים.

גרים בבר יוחאי שנתיים 
מה הביא אותנו לכאן? התאהבנו במקום החום והאווירה המשפחתית.

מה אנחנו הכי אוהבים בבר יוחאי? אנחנו אוהבים את הגיבוש והיכולת של התושבים לסייע ולהתגייס למען הכלל.
בר יוחאי זה בשבילנו הבית שחלמנו לגדל בו ילדים.

מה אנחנו מאחלים לבר יוחאי אנחנו מאחלים לישוב עשייה משותפת על מנת ליצור אחדות ואהבת חינם.

אז מה היה לנו השבוע?
• חניכי בני עקיבא פתחו את הקיץ בנסיעה 

ללונה פארק.
• ערב למתגייסים

• טיול ריינג’רים
• חפש את המטמון

• יום שישי- יום לימוד תורה
ומה יהיה לנו השבוע?

• ביום שני כיתות ז’- י”ב נצא לפעילות בנהר 
הירדן- הרשמה אצל עידן

• יום רביעי- יום ניקיון היישוב בשעה 17:00
• יום שישי- יום לימוד תורה

המשך חופשה מהנה,
עידן

מצפים לראות את כולם בפעילויות, 

רות ופנינה


