
שמשוןהפינה של

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

PALESTINIAN VIPER=צפע מצוי

לעונה  נכנסים  אנחנו   , מאוד  נעים  עדיין  שהקיץ  למרות 
כדאי  ולכן  מסוכנים  מהם  וחלק  רבים  נחשים  יש  שבה 

להכיר אותם ולנסות למנוע הקשות.
סוגים   6 ועוד  ארסים  נחשים  סוגי   11 יש  בארץ למעשה 
תת-ארסים. הצפע נמצא במקום שני, אחרי הפתן השחור 
בדירוג הנחשים המסוכנים. הוא בעל ראש משולש וזיגזג 
135ס”מ!  ל-  להגיע  יכול  אבל  כ120ס”מ  אורכו  גבו.  על 
יכול להיות אפור -צהבהב בהיר או  הצבע אפור אבל גם 
פס  יש  הגב  ציר  לאורך  מבריק.  ולא  בהיר  כתום  אפילו 
רציף.  לא  גם  ולעתים  בצורתו  אחיד  לא  )זיגזג(  עקלתון 
צבעו של הפתן חום או שחום עם שוליים כהים לפעמים 
ממש שחורים. חלקו של הזיגזג עשוי לפעמים מכתמים 
נפרדים שצורתם כמטבעות מצולעות בדומה לכתמי הגב 
עשוי  רחוקות  לעיתים  מסוכן.  שאינו  מטבעות  זעמן  של 
הפס להיות בחלקו כמעט ישר. לאורך צדי  הגוף נמשכים 
נוגעים אלה  יותר שאינם  )שורה מכל צד( כתמים קטנים 
היוצרים  כתמים  מספר  או  כתם  יש  הראש  על  באלה. 
יחד צורה אופיינית של האות V שחודה פונה אל קדמת 
מהעין  הנמשך  מוארך  כתם  יש  הראש  בצידי  החרטום. 
נוסף  כתם  הראש.  V שעל  האות  לכתם  במקביל  אחורה 

קצר מרובע או מעוין קיים מתחת לעין
החרמון- -צפע  שחור  פתן  הם:  הארסיים  הנחשים  יתר 

הנגב-  קטן-שפיפון  גדול-עכן  חרטומים-עכן  אפעה-עכן 
)ובאנגלית  מצרי.  שחור-ארבע-קו  גדי-צפעון  עין  שרץ 
 black desert cobra-viper-lebanon viper-saw
 scaled viper-horned viper-arabian horned
viper-sand viper-persian horned viper-

 mole viper-black mole viper-egyptian sand
)racer

עזרה ראשונה-לא לבזבז זמן על טיפולים בבית או תרופות 
סבתא!!ישר לבית חולים!!!!!!

אותו  להרוג  הנחש,  את  לתפוס  בזהירות  לנסות  וכמובן 
ולהביא לבית חולים לאבחון בטוח

הנזהרות  פקוחות  עיניים  עם  תמיד  אבל  מהקיץ  תיהנו 
מסכנות גם בים וגם ביבשה!!

בריא וטעים
מיטל דדוש

כדורי שוקולד פררו- רושה
רכיבים:

• 200 גר’ אגוזי לוז או מלך 
• 20 25 תמרים

•2 כפות ממרח אגוזי לוז )לא חובה אבל מוסיף המון(
•כף קקאו או אבקת חרובים

•כף סילאן
•מעט תמצית וניל

אופן ההכנה:
•טוחנים במעבד מזון את האגוזים עד לפירורים קטנים.

•מוסיפים את שאר המצרכים וטוחנים עד שנוצר בצק אחיד.
•אם התערובת פירורית מדי אז ניתן להוסיף עוד 2, 3 

תמרים. יוצרים כדורים בידיים רטובות מעט, ומגלגלים במה 
שאוהבים,כגון: 

•אגוזים גרוסים עם מעט קינמון ,קוקוס, קקאו/אבקת 
חרובים אורגנית.

לגיוון ניתן להכניס אגוז לוז בכל כדור אם זה לא לילדים 
קטנים.

נטורופתית ויועצת לאורח חיים בריא בשיטת הבריאות הטבעית.

משפחת שושן- משתתפים בצערכםובתיאבון!!!
בפטירת אב המשפחה שלמה. מן השמיים תנוחמו.

40 שנה

יחידת דיור-  2 חדרי שינהלהשכרה 
ורד 0532759503לפרטים נוספים + פרגולה. ושמורה. מרפסת ענקית+סלון. היחידה מרווחת מאוד 

מזל טוב
למשפחת אייש

הדס ויצחק
לרגל בת המצווה

של שירה

מזל טוב
למשפחת שלזינגר

יעל ושי
לרגל בת המצווה

של אביגיל

מזל טוב
לסבא שמשון

לרגל קבלת התואר 

פרופסור לבנו ארי 

בקנדה, גאווה גדולה!

הערותמיקוםקהל יעדשעהתאריך
חניכי ומדריכי בני 21.613:00

עקיבא, חיילים, בנות 
שירות, גרעין חבב

חיילים- מדיםבכיכר
בנות שירות- תיק 
גדול וסיכת שירות
מדריכי בני עקיבא 

גרעין חב”ב - 
חולצת תנועה

חניכי בני עקיבא- 
חולצה לבנה

אישור הורים לצילוםבגןגן אהבה ושלום23.611:00
בגדים שאפשר ללכלך

בית כנסתאבות וילדים24.616:30

אישור הורים לצילוםבגןגן רעות25.611:00
בגדים שאפשר ללכלך

במעוןמעון15:00

נבחרת כדורגל נוער 26.618:00
+נבחרת כדורגל 

מבוגרים

נבחרת נוער- מדיםבמגרש
נבחרת מבוגרים-

 בגדי ונעלי ספורט

חולצה לבנהיפורט בהמשךכל הישוב27.616:00

צילומים 
לקליפ הישובי
פרטים מדוייקים 
ישלחו בקבוצות.

לשאלות ניתן לפנות:
פנינה טלקר- 0549374780
הודיה כהן- 0549374782

מטיבי לכת
איילה טולדאנו

המלצת טיול בנחל שרך 
זורמים,  מים  עם  נחל  קטע  נטיפים,  מערת  מוצל,  בחורש  טיול 

בריכות קטנות ופריחת הרדופים.   
מתאים בעיקר למשפחות אורך המסלול: 4 קילומטר הערכת זמן 

הליכה:   4-6 שעות 
חשוב לדעת 

-יש להיכנס למערה עם פנס.  
-המסלול מוצל ברובו.

 לאן להגיע  
נוסעים   . דנעילה  חניון  בוייז:   . דנעילה  חניון  התחלה:  נקודת 
פנייה  יש  הגליל,  לגרנות  הכניסה  אחרי  צפון  לכביש  מסאסא 
שמאלה )צפון( על קו מקווקוו קצר בכביש לכיוון חניון דנעילה. 
פונים לחניון ונוסעים ישר עד לרחבת חנייה גדולה עם שולחנות 

פיקניק.
נקודת סיום: קיבוץ אילון. בוייז: קיבוץ אילון . 

סיפור דרך
מחניון דנעילה נלך על שביל כחול היורד במתינות לכיוון אפיק 
נחל שרך. לאחר כ-400 מטרים באפיק הנחל נגיע למערת שרך,  
בפנס  להצטייד  יש  שרך.  נחל  במרכז  הנמצאת  עטלפים  מערת 
במהלך הטיול במערה, יש מחזירי אור על הקירות של המערה 
המסמנים את היציאה מהמערה: מחזירי אור לבנים - מסלול ארוך 

30 דקות. מחזירי אור כתומים - חזרה לכניסה.
למערה  נכנסים  לכולם  מתאים  הראשון:  מסלולים,   2 במערה 
יוצאים  וימינה  ישר  ממשיכים  אם  ראשי שממנו  לחדר  מגיעים 
אחרי דקה )מרחק קצר מאוד(. השני: מסלול שאורכו קרוב ל-200 
מטר)כ-20 דקות(. מיועד למיטבי לכת בלבד. הסיור במערה דורש 
טיפוס על יתדות וזחילה על ארבע. אחרי הכניסה לחדר הראשי 
למעלה  בסולמות  ומטפסים  הלבן  המסלול  עם  שמאלה  פונים 
עד לפתח היציאה שנמצא בערך 15 מ’ מעל המערה. יש שביל 

מהיציאה העליונה חזרה למסלול.
במערה יש קירות מצופים משקעי מערות, נטיפים וזקיפים, רובם 
לא פעילים ומיעוטם עדיין מטפטפים, ניתן לצלם, אך לא לגעת. 

הדבר פוגע במחזוריות הטבע, ובחידוש הנטיפים.
שהשביל  עד  מטרים  כ-200  עוד  ללכת   נמשיך  שרך  ממערת 
ממשיכה  ההליכה  בצת.  נחל  תוך  אל  שרך  נחל  עם  יחד  נשפך 
נע  והשביל מדי פעם  יותר  אולם הצמחייה עבותה  נוחה  להיות 

בתוך אפיק הנחל ותיתכן זרימת מים רדודים.
כרכרה, מעיין  לעינות  נגיע  הנחלים  כ-500 מטרים אחרי מפגש 
בה  בנחל  לפתחה  נגיע  כרכרה  עינות  אחרי  כק”מ  רדודים.  מים 
השביל עובר ממש מתחת לצינורות מים. כאן ניתן להמשיך ישר 
בשביל הכחול למורד נחל בצת )מסלול שמסתיים במושב יערה( 
או לפנות לכיוון קיבוץ אילון לסיום המסלול: נעזוב את נחל בצת 

ונפנה שמאלה עם הסימון השחור לעלייה לקיבוץ אילון. 

ישוב בר יוחאי חוגג 40 | תשל”ט-תשע”ט

תמונות.. מוזמנים לפנות לצוות העלון.המעוניינים לעזור בתוכן הפינה- סיפורים, פינת הנוסטלגיה, לרגל שנת ה40 לישוב. אנו רוצים להוסיף לעלון פינה חדשה. 

תושבי הישוב בעבר, בנות שירות בעבר, עובדי היישוב לשעבר 

מוזמנים ליצור קשר עם הילה עמר 052-5616807.

 נשמח לראותכם באירוע המרכזי ביום חמישי, ח’ בתמוז .11.7

מוזמנים בשמחה בוגרי ז-יב.על הפרשה, הלכות.מה לומדים: רש”י תורה עם מיכאל בוזגלו.של השעה 8:00, יתקיים לימוד כל יום לאחר המניין התורה ובגדול.וממשיכים בלימוד יצאנו לחופש הגדול
כיבוד קל והפתעות ללומדים.


