
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!

אנו מעוניינים להקים בבית הכנסת 
המרכזי, ספריה תורנית לילדים, 
כל מי שמעוניין לתרום להקמת 
הספריה ולקניית הספרים מוזמן 
ליצור קשר עם גיל: 0523795405

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!

ברוכות הבאות
בישוב ויישר כוח שהגיעו לשבת סיום והרב מאולפנית צפת לשכבת י”ב, המחנכת 

למארגנות 

משפחת יעקובוביץ

ברוכים הבאים
לישובנו

משפחת צ’רלי

ברוכים הבאים
לישובנו

דוקטור חדש בישוב!
דוד גלולה
מזל טוב

על קבלת התואר

אוטו אוכל הגיע לבר יוחאי
מזל טוב ובהצלחה

לבוא ולטעוםעל העסק החדש, מוזמנים לרביד כהן

מזל טוב
למשפחת סוויסה 

איציק ואביטל

לרגל הכנסת ספר תורה 

לבית הכנסת בכפר 

שמאי, תזכו למצוות. 

בהצלחה
לכל ילדי הגנים 

ובתי הספר
שיצאו לחופשה,

חופשה נעימה ובטוחה!

הפינה של
שמשון

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

מיטיבי לכת
אילה טולידאנו

 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?? 
צרו קשר עם רות כהן 0526738246 

פנינה רחמיאן 0532496183

טיול רומנטי בחוף 
צפוני  - יופי, זוהר 

ולגונות לרחצה.
נצא הפעם מערבה 

ונסע לכוון סאסא שם 
נפנה ימינה לכביש 
הצפון )899(, נהנה 
מהשקט והנופים 

המדהימים. נמשיך 
לאורכו, עד לעיירה שלומי ונפנה ימינה .נחצה את העיר וניסע עד 
צומת בצת. שוב נפנה ימינה לכביש 4 וניסע עד כפר הנופש ראש 

הנקרה. לפני הכניסה לכפר, נפנה שמאלה, מערבה בדרך מתפתלת 
בין מטעים וכעבור 2 דקות  נגיע לכביש הטיילת. נפנה שוב 

ימינה ולאחר שנמשיך בכיכר ישר נגיע לחניה בה יש טרקטורונים 
ואופניים להשכרה. החניה נמצאת מתחת לאתר ראש הנקרה, כאן 
נחנה את הרכב. לפנינו נראית המנהרה בה עברה הרכבת שאותה 

הקימו הבריטים בשנות ה-40. נעלה על רכס הכורכר ולפנינו יתגלה 
קטע חוף קסום, שופע מפרצונים יפיפיים. נטייל לאורך המפרצים 

הסלעיים כאשר כל הזמן פנינו מועדות דרומה. סלע הכורכר שפוגש 
את הים עובר תהליכי בליה. במהלך השנים חלקים מהסלע נשברים 

ושרידיו נותרים בשטח בצורה אופקית ושטוחה הנקראת טבלת 
גידוד. על פני טבלת הגידוד נאחזים בעלי חיים שונים, כגון בוצית 

וצינורן. בבריכות  הקטנות שבין הסלעים גרים יצורים רבים :דגיגונים 
,סרטנים בצבעים שונים וצדפות . 

חלקי הסלע המצויים בים עצמו מהווים בית גידול נוח לשושנות 
ים, קיפודי ים ודגים רבים המוצאים שם מקומות מסתור. לחובבי 
השנירקול נכונה הפתעה נעימה: עשרות סוגים של דגים מצויים 

בחלק זה של הים התיכון, וזאת הודות להכרזה על קטע החוף וקטע 
הים עד לאיים כשמורת טבע שבה מוגנים כל בעלי החיים.

נמשיך דרומה לכיוון חוף בצת, המעוניינים יכולים להיכנס לרחצה 
בחוף ללא תשלום או להמשיך הלאה עד בית ספר שדה אכזיב, אל 
פסל שחור וגבוה, פסלו של יחיאל שמי מקיבוץ כברי, הבנוי שברי 

אניות ובטון ומזכיר לנו את תקופת ההעפלה אל ארץ ישראל.
למרגלות הפסל נמצאת לגונה רדודה. זוהי בריכה טבעית הקשורה 

אל הים הפתוח בתעלות סלע צרות ומשמשת בית גידול נפלא 
לארנבוני ים, קיפודים, תמנונים, תולעי זכוכית ומלפפוני ים. 
בלגונות הגדולות באכזיב יוכלו הקטנטנים להתרחץ בבטחה.
המסלול אינו מעגלי, בכל רגע נוכל לשוב ולחזור אל הרכב.

טיול מהנה לכולם!

צפע מצוי
נחש ארסי ומסוכן, בעל ראש משולש 

וזיגזג על הגב.
אורכו בד”כ עד 120 ס”מ , צבעו אפור 

צהבהב בהיר . לאורך ציר הגב ישנו פס 
עקלתון )זיגזג( , לא אחיד בצורתו ולעיתים 

גם לא רציף. על הראש יש כתם או מס’ 
כתמים שיוצרים יחד צורה אופיינית של 

האות V  שחודה פונה אל החרטום. הראש 
משולש ורחב באופן ניכר מרוחב הצוואר. 
הגוף מסורבל , עבה ומשוטח מעט. הזנב 

קצר, העור מחוספס וחסר את הברק 
המאפיין את רוב הנחשים.

הנחשים הבוגרים ניזונים מיונקים קטנים, 
בעיקר מכרסמים כמו חולדות ועכברים. 
אורך החיים הוא כ-11 שנים , אף על פי 

שמדובר בנחש ארסי ומסוכן, אין הוא שש 
להסתבך בעימות עם בעל חיים גדול וחזק. 
עם הופעת זר החשוד כאויב ממהר הצפע 

להיבלע במהירות במחבוא הקרוב ביותר.
הצפע פעיל בערב ובלילה, הפעילות היא 
בעיקר זחילה איטית על הקרקע. הוא חי 
בהרים ובשפלה כאחד, באזורים סלעיים 

בשדות מעובדים ובחורשות ושכיח 
במקומות יישוב , באזורים חקלאיים, 

ברפתות ולולים.

משפחתפנצ’קבכיף..כאן גרים

גרים 
ברחוב 
התמר

ההורים:
אביעד, 36 עובד בתחום מערכות מידע ובינה עסקית. נהנה ומתמלא מאוד 

מהמפגשים עם הילדים בגן.
רוית, 36 מחנכת באמי”ת בנות. חולמת לפתוח בישוב חנות בגדי מעצבות ויד 2 

אקססוריס, יודאיקה, סדנאות אימון, הדרכת כלות.. נשים יקרות ..יום יבוא!
הילדים:

אוריה , סיימה כיתה ח’, לומדת באולפנית, מחוברת אליה מאוד. חניכה 
בשבט הרא”ה, מדריכה בעוז של בנות כתה ב’-ג’. 

גילת, מסיימת כיתה ה’ בבית ספר נועם בצפת. חניכה בשבט ניצנים. 
אוהבת לרקוד, לשחק ,לנגן בגיטרה ואת החברות שלה.

דביר, מסיים כתה ב’, בבית ספר חמ”ד. אוהב מאוד  ספורט, תורה 
וחשבון. חניך בעוז בנים ומאוד אוהב כדור וקלפים וכמובן קרב מגע.
ידידיה מרדכי, מסיים גן חובה וקשור מאוד לצוות הגן המסור, חניך 

בעוז , חולם כל היום על הרי געש, צונמי וטיולים בחו”ל..
עטרת אמונה, בת שנתיים וקצת, מבלה את ימיה במעון ,בטרמפולינה 

של השכנים ובנדנדות גן השעשועים.
גרים בבר יוחאי מלפני חמש שנים

מה הביא אותנו לכאן? גרנו 11 שנים בפנימייה במרכז, שהייתה כל חיינו.. כשהצטרכנו לצאת, לא ידענו היכן אנחנו מקימים 
את הבית. הלכנו על הגשמת החלום שלנו: ישוב דתי קהילתי, צפון, קרוב להורים. תודה ענקית לה‹ מסובב כל הסיבות!
מה אנחנו הכי אוהבים בבר יוחאי? את הנוער! כל פעם מרגש מחדש לראות כמה אתם בעלי יכולת, בעלי אמת ואמונה, 

התגייסות, הערכה ורצון להיות גדולים וטובים יותר.. אין עליכם!
דבר שלא יודעים עלינו סגרנו שידוך חמישי! מאוד מרגש. מזל טוב להודיה ועדיאל! תודה על הזכות..

בר יוחאי זה בשבילנו מתנה  גדולה שהקב”ה נתן למשפחה שלנו.
מה אנחנו מאחלים לבר יוחאי איחול פרקטי: שכל משפחה תיתן שעה בשבוע מזמנה לטובת הישוב- זה יכול להיות בארגון, 

ברעיונות, בעזרה טכנית, ערכית, באוכל, כל דבר שבכוחות שלה. יהיה לנו פה ישוב עמוס בטוב! 
מקרה סיפור מעניין שקרה לנו ביישוב 

ניסינו לגדל כלב בכדי להפחית את החרדה של הילדים.... קמנו בלילות מהבכי... 
מפה לשם... לא חשוב שמות: הוא עבר דירה לאילת!

שנת הלימודים!עכשיו מתחילה ועדת חינוך

תושבי בר יוחאי מוזמנים לשבת עיון בנושא: 
החופש הגדול- שבת פרשת חוקת.

בערב שבת 
שיחה לנוער, 

מכיתה ז’ ומעלה 
בשעה 22:30

בבית הכנסת המרכזי 
עם הרב נדביה נאה, 

מנהל הישיבתית 
באמ”ית צפת.

בשבת בבקר
שיחה להורים “עקרונות 
וכלים לקראת החופשה”. 

השיחה תתקיים ישר 
לאחר תפילת שחרית 

בבית הכנסת המרכזי, עם 
הרב יהודה פלס, ראש 
האולפנית אמ”ית צפת.

על מנת להיערך לקראת 

השנה הבאה בצורה 

מיטבית אנא הזדרזו 

ברישום לגנים. הרישום 

מתבצע במשרדי המועצה.

מוזמנים לבוא ולאסוף מתנות קטנות לדרך..

שבת שלום
וחופשה נעימה
ועדת חינוך.


