
שמשוןהפינה של

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

HONEY BADGER=RATEL=גירית הדבש 

טורף בינוני קצר רגליים וזנב. אורכו כ- 70 ס”מ וזנבו 15 ס”מ. 
דומה  הגירית  יותר.  קטנה  הנקבה  וכרגיל  ק”ג   8-10 שוקל 
ההסדר  ולבן  שחור  הוא  שגם  למרות  אבל  המצויה  לגירית 
קצת אחר. הלבן בעיקר על גבו והשחור מתחיל קצת למעלה 
מהעיניים בקו ישר אחורנית. הפרווה קשה ובחודשי החורף 
הקדמיות  הרגליים  אבל  קטנות  העיניים  יותר.  סמיכה  היא 
רגל  לכל  יש  האחוריות.  מהרגליים  יותר  ושריריות  גדולות 
חמש אצבעות המצוידות בטפרים ארוכים. מוצאה של הגירית 
אתיופי והיא תוארה לראשונה למדע בדרום אפריקה, היכן 
שהיא נפוצה ולמעשה ראיתי אותה בטיולים שלי כשהייתי 
תלמיד לרפואה בחופשים. בארץ היא חיה בחבל הים תיכוני 
וכן במדבר, בנגב ובערבה. לצערנו היא נדירה בארץ ואפילו 
בסכנת הכחדה. למרות שלא רואים אותה הרבה היא קיימת 
גם בגליל , בשפלה ובערבה קרוב לחצבה. היא פעילה בעיקר 

בשעות הלילה וקשה מאוד לצפות בה בטבע.
ובארץ  דבש  אוהבת  מפני שהיא מאוד  שמה מבוסס מאוד 
יוצא  הם מפריעים מאוד לכוורנים! בנוסף, יש להם שיתוף 
דופן עם עוף “אוביל הדבש” היודע לגלות כוורות של דבורי 
בר ולהזמין את הגירית אליהן! אוביל הדבש לא קיים בארץ 
אבל פעיל בדום אפריקה ומאוד נהנה מהעבודה המשותפת 

עם הגירית!

מטיבי לסת
מיכל בורשטיין

בעבר המלצתי כאן על בית העוגות ביסוד המעלה.
המסעדה עברה דירה לצפת ועכשיו קרוב ונוח.

בית העוגות ממוקמת בבית צפתי עתיק עם קשתות ופינות 
לישיבה בחוץ בסוף הקומה הראשונה של הקניון הישן 

בצפת )ממש מעל מכבי ומתחת לרחוב ירושלים(.
התפריט מגוון וכולל ארוחות בוקר עשירות )מגוון סלטים, 

לחמים ,ביצים ושתיה( פסטות וסלטים חמים וקרים, 
טוסטים ועוד וכמובן גם מגוון קינוחים.

האוכל מוגש בצורה יפה והשירות מהיר ואדיב.
שרון- בעלת המקום מסתובבת בין הלקוחות ומקבלת את 

כולם עם חיוך.
המקום כשר והמחירים סבירים.

שווה ביקור!

ועד הישוב
תושבים יקרים ה׳ עמכם. 

 40 ביום שישי הבא אי״ה נפתח את שבוע חגיגות ה 
שנה להקמת הישוב. 

בחגיגות הושקעו משאבים אנושיים וכספיים רבים. 
לראש המועצה,  תודה עד כה  זה המקום להגיד 
מנהלת מחלקת תרבות, מנהלת מרכז צעירים 

על העזרה והרצון הטוב לסייע.
אנו פונים אל כל תושב/ת ותושב/ת לקחת חלק בכל 

הפעילויות ולהנות מהחויות הצפויות.

למען שמו באהבה
ועד הישוב וועדת אירועי ה 40.

בר דעת
לאחר הפסקה ארוכה אנו שמחים לבשר כי אנו 

מחדשים את סדרת ההרצאות “בר דעת”.
“בר דעת” היא סדרה של הרצאות של מומחים 

תושבי הישוב על תחום מומחיותם.
בהרצאות הקודמות שמענו על פיקוד במג”ב, 
צפרות, הדרכת טיולים, גרעינים תורניים ועוד.

40 שנה

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

מזל טוב
למשפחת ושדי
שיראל ואליה
להולדת הבן

מזל טוב
למשפחת רובין

אסנת ורונן
לנישואי הבת שקמה

מזל טוב
למשפחת פינצ’ובר
אסנת והרב יאיר

לנישואי הבן פנחס

בשעה טובה
לאוריה גרידיש

לסיום קורס
קציני יבשה

ישוב בר יוחאי חוגג 40 | תשל”ט-תשע”ט

לפנות לצוות העלון.סיפורים, תמונות.. מוזמנים המעוניינים לעזור בתוכן הפינה- לרגל שנת ה40 לישוב. פינת הנוסטלגיה, 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

יצאנו לחופש הגדול
וממשיכים בלימוד 

התורה ובגדול.
כל יום לאחר המניין 

של השעה 8:00, יתקיים לימוד 
תורה עם מיכאל בוזגלו.

מה לומדים: רש”י 
על הפרשה, הלכות.

מוזמנים בשמחה בוגרי ז-יב.
כיבוד קל והפתעות ללומדים.

תושבים יקרים

בואו בשמחה!

ישוב בר יוחאי חוגג 40 | תשל”ט-תשע”ט

הצלחת האירועים תלויה בכולנו,

יום ראשון 
ד’ בתמוז 7.7 

יום שישי 
ב’ בתמוז 5.7 

יום שלישי 
ו’ בתמוז 9.7 

יום שבת- פרשת בלק 
י’ בתמוז 13.7 

יום שני 
ה’ בתמוז 8.7 

יום חמישי 
ח’ בתמוז 11.7 

יום רביעי 
ז’ בתמוז 10.7 

נוער 
מכיתה ז’ עד  יב’ 

חדר בריחה במועדון 
וארוחה בשרית 

טיול משפחות:
טיול ומשחקי שטח 

בשביל הפסגה, הר מירון.
ההגעה להר עצמאית.

 ארוחת הבוקר עליכם, 
כל היתר עלינו! 

נפגשים ב- 08:30 בחניון הפסגה
)כל משפחה מביאה את הארוחה שלה(

מופע לילדים

ערב גברים בקאנטרי:

16:00 הפנינג 
מתנפחים, דוכני מזון 
ודוכני מכירה שונים.
20:15 תפילת ערבית

20:30 התכנסות

ערב נשים

קידוש חגיגי לסיום חגיגות ה- 40
ו”צאתכם לשלום” לבוגרי י”ב

ברחבת בית הכנסת.

הכניסה לפעילויות מותנית ברישום מראש 
שימו לב לפרסומים וההודעות- ייתכנו שינויים.

שמחים ומתרגשים
להזמינכם לשבוע של חגיגה

40                   בהגיענו ל-       

20:00 ערבית
ארוחה בשרית

הרצאה דר’ אבישי בן חיים, 
עיתונאי ופרשן 

לענייני חרדים והיסטוריון.
שחיה לילית

תיאטרון פלייבק נשי - על מה שבלב שלך

תאטרון פלייבק עלמה
קבוצת  תאטרון פלייבק נשית הפועלת מתוך שליחות ורצון לתת 

הזדמנות יחודית לקהל לספר את סיפורן ולגעת בליבן.

על מה המופע שלנו?
על מה שתספרו...על מה שתשתפו...

מן הבמה הבמה משתקפים חזרה הסיפורים שלכן בעבודת צוות רגישה, 
באילתור, הומור, ואהבה ומעל לכל היכולת להקשיב להכיל ולכבד. 

כל אלו חוברים יחד למופע חד פעמי מרגש, מהנה ומעצים.
הקבוצה מורכבת משחקניוית בעלות רקע מתחום הטיפול, תנועה, שירה ופסיכודר

המופע מתאים לערבי גיבוש, למוסדות חינוכיים, התנדבותיים 
וטיפוליים, חדרי מורות, וועדי עובדות לקראת החגים ומועדים                                                                              

או כל סיפור אחר...

  בחדר החזרות של עלמה ניתן להכין במיוחד בשבילכן 
      קטעים הנוגעים בנושא מסויים הרלוונטי עבורכן.

הקבוצה מורכבת משחקניוית בעלות רקע מתחום הטיפול, תנועה, שירה ופסיכודרמה

להזמנות : רויטל מנחם 052-2427617

19:45 קפה, עוגה ופטפוטים
 20:15 סדנת 

סטיילינג

21:15 מופע 
פלייבק- עלמה.

חגיגה יישובית

חלוקת צמידי כניסה למופע 
תתקיים בסמוך למופע, הכניסה 
לתושבי היישוב בהווה ובעבר, 
לבנות השירות ולעובדי היישוב.

בס”ד

21:00 המופע 
המרכזי- חנן בן ארי

ההרצאה הראשונה בסדרה החדשה תהיה 
של הרב ארז מדמון “להיות רב צבאי”.  

ההרצאה תתקיים במועדון הישוב 
ביום רביעי 3/7 ל’ סיוון בשעה 20:30. 

בואו בשמחה!

בואו בשמחה! מצפים לראותכם!


