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האבוב. אחר-כך 
הופיעו הקייק 
והראפט ועוד. 

אחר-כך חזרנו אל 
המים. אנחנו והמים 

בלי שום אמצעי 
תיווך מתנפחים 

וחציצה.                                     
אורך המסלול: 1.5 
ק”מ משך הטיול: 

עד שעתיים.  
איך מגיעים - נוסעים בכביש קריית שמונה-שדה נחמיה )כביש 9779(. 

כקילומטר ממזרח לקיבוץ עמיר פונים צפונה) שמאלה( לדרך משובשת, 
על פי שילוט המכווין לבניאס – נחל חרמון. לאחר כקילומטר פונים 

שמאלה )מערבה(. ולאחר כ-300 מ’ פונים שמאלה ומיד ימינה, בהתאם 
לשילוט לחניון האיקליפטוסים. הדרך מתעקלת ימינה לקראת חניון 

האיקליפטוסים. אם אתם נאלצים לחנות בצדי הדרך היצמדו לקצה כדי 
לאפשר מעבר של מכוניות. כדי להשאיר רכב איסוף בנקודת הסיום 

חוזרים לכביש 9799 ופונים ימינה, מערבה. חוצים את גשר יוסף ולאחר 
100- מ’ פונים שמאלה )דרומה( אל דרך עפר טובה. חוצים את טיילת 

שביל האופניים ונוסעים עד מגרש חניה של טיילת עמי.
יציאה למסלול : נמרחים! מצטיידים במי שתיה, כובע ו”כלי שיט”. מהחניון  

הולכים לכיוון צפון מזרח, ימינה בהתאם לשילוט ל”משעול הצפצפות”. 
נקודת הכניסה למים היא בירידה הראשונה למים שתראו למרגלות פינת 

הפיקניק שנמצאת במרחק כ-100 מטרים. תחילתו של המסלול בהליכה או 
בציפה עם הזרם דרומה.. יש להישאר יחד! זהו תנאי בטיחותי! יש לקבוע 

מי ראשון ומי אחרון. 
מפגש הנחלים-  מעט במורד הנחל מגיעים אל מפגש הבניאס עם הדן. 

אנחנו נצמדים לצידו השמאלי )מזרחי( של הנחל, ויוצאים מהמים לקראת 
המפל. יודעים שמתקרבים, על פי הרעש, בכל מקרה אין לקחת סיכונים, 

מפגש הנחלים הוא הנקודה שבה צריך לחפש את היציאה מהמים. אם 
פספסתם ואתם עדיין בתוך הנחל, שימו לב: כ-50 מ’ לפני המפל, המים 

הופכים לעמוקים בלי אזהרה מוקדמת, עשו מאמץ להתקרב לגדה 
השמאלית, מזרחית, עד כמה שניתן.

חזרה למים - מתחת למפל יש להמשיך ולהיצמד לשמאל מהלך כ-30 
מ’. לאחר מעבר אשד קטן נמצא מעין מחסום של בולדרים - כמעט לא 

מורגש - ואז מגיע חלקו השליו והמרהיב של הנחל, שניתן ללכת בו, 
או לצוף, לכל אורכו במים המגיעים עד לגובה החזה. משמאל, במעלה 

הגדה, נראים עצי אורן - זהו בית-העלמין של קיבוץ שדה נחמיה . לאחר 
כ-300 מ’, מימין )מערב(, מזדקר אי קטן, נטוע עצי אקליפטוס. זהו אתר 

הפיקניקים של קיבוץ שדה נחמיה.
נחלוף מתחת לגשר להולכי רגל  המקשר בין הקיבוץ והבריכה. ב-200 מ’ 
הבאים יש קטעים עמוקים וכדאי להיצמד לאחת הגדות, רצוי לשמאלית 

)המזרחית(. מגיעים לנקודת המפגש בין הבניאס והחצבאני ממפגש 
הנחלים ממשיכים לצוף בנהר הירדן עוד כ-400 מ’, עד שמבחינים משמאל 

)במזרח( בחניון הגדול והמדושא של תאי וילג’ - חולפים מתחת לגשר .
נקודת היציאה - בהמשך חולפים מתחת לגשר יוסף, אחרי הגשר יוצאים 

מהמים ימינה לגדה המערבית. ממקום היציאה הולכים צפונה לעבר החניה 
בה מחכה הרכב. אפשר גם לצאת בגדה המזרחית בתאי וילג’, לחצות ברגל 

את גשר יוסף ולהגיע לחניה. אלו שלא השאירו רכב איסוף יכולים לחזור 
לחניון האיקליפטוסים ברגל, מהלך 1.5 ק”מ לאורך הגדה המזרחית או 

לצאת בכל נקודה במסלול ולחזור להתחלה. 
חובה לדעת לשחות. אם מגיעים ילדים הם צריכים להיות בוגרים מספיק 

)מעל גיל 11-12( חשוב לא פחות - להישאר ביחד . 
ציוד מומלץ לטיול גלגלי – ים ו”בננות” פלציב, בגדים להחלפה. אם 

קשה עליכם הפרידה מהמצלמה/טלפון/ארנק כדאי לדאוג מבעוד מועד 
לקופסת פלסטיק אטומה למים שתשמור עליהם יבשים לכל אורך 

המסלול.              
טיול מהנה לכולם!

שרקן חזירוני
מכרסם בינוני שמוצאו 

באמריקה הדרומית, 
אורך גופו כ-20 ס”מ 

ומשקלו 300-700 גרם. 
אורך חייו כ-8 שנים.

הגוף קצר וגלילי 
ואינו נושא זנב. הראש גדול ואילו העיניים 

והאפרכסות קטנות יחסית. הגוף מכוסה פרווה 
חלקה או פרועה שצבעה אחיד או עשוי כתמים- 

כתמים.
הסוג שרקן מונה חמישה מינים. השרקן 

החזירוני אינו חי בישראל, אבל שכיח בה כחיית 
מחמד וכחיית מעבדה. השרקן מתרבה היטב 

בשבי ומרבים לגדל אותו כחיית ניסויים.
השרקן החי בטבע פעיל בעיקר בשעות הלילה 
ובשעות היום הוא נחבא במחילה. הוא צמחוני 

מובהק.
כדאי לגדל את השרקנים בחבורה או לפחות 

בזוג. הם מתרגלים בקלות למטפל בהם 
ומשמיעים קולות שריקה כשהוא מביא להם 

מזון וניגש לכלובם.  

השבוע קיימנו בישוב ערב 
הורים משמעותי לחשיבה 
על הילדים ועל התהליכים 

החינוכיים שיש בסניף.
את הערב הוביל אשר מרזר, 
רכז מחוז צפון בבני עקיבא, 

ונכחו בו גם הרב סגרון וזוהרי אלגלי- רכזת 
מרום גליל בבני עקיבא.

בערב הועלו וצפו נושאים חשובים. 
בנוסף דנו והצגנו גם את תהליך השיבוצים 

)הכנסות לגרעין חב”ב ולהדרכה(
הסברנו שהתהליך מחולק לכמה שלבים,

•בשלב הראשון הקימו ועדה שישבה וחשבה איך 
אפשר לעשות את תהליך הכי נכון.

•בשלב השני עשו יום הכשרה לקומונריות של 
מחוז צפון.

•בשלב השלישי עשו הכשרה גם למדריכי אורות 
)השבט הגדול שמשתבץ עכשיו כיתה ט’(

•לאחר מכן נפגשו מדריכי אורות לשיחות 
אישיות בנפרד עם כל אחד מהחניכים שרצה 

להיכנס לתפקיד בסניף. במקביל גם הקומונרית 
שוחחה באופן אישי עם כל חניך.

•לסיום התקיימה ישיבה על השיבוצים עם רכז 
ההדרכה המחוזי ולאחריה ישבנו מדריכי אורות 
והקומונרית והגענו להחלטות השיבוץ הסופיות.

אי”ה ביום ראשון הקרוב נודיע לשבט אורות לאן 
כל אחד השתבץ, לאיזה תפקיד כל אחד נכנס 
בסניף. הכניסה לתפקיד תהיה בתחילת שנת 

הלימודים הקרובה תשע”ח.
מאחלים המון הצלחה לשבט אורות היקרים 

ומקווים שנצליח יחד עם הצוותים החדשים שלנו 
להרים את הסניף הכי גבוה! 

מאמינים בכם מאוד!! 
המדריכים וליטל הקומונרית ):

שמחנו לראות את כל ההורים 
שהגיעו ולקחו חלק בערב!

משפחתסבן

גרים
בדרך
הדולב

תושבים יקרים ה׳ עמכם. 
ביום חמישי שעבר התקיימה פגישה ראשונה של הועד הנבחר. 

אלו החלטות שהתקבלו:
• יו”ר - בהסכמת חברי הועד נבחר אביעד פנצק

• מורשי חתימה - בהסכמת חברי הועד נבחרו נעם בורנשטיין 
ודני סבן )בנוסף ליו”ר(.

• ועדת “חזון” - הוקמה ועדה בראשות דוד גלולה, ז’נט כהן ואלי 
גוטויירט שמטרתה לבצע סקר יישובי מקיף וכתיבת “תוכנית 
חומש”, לפי רצון התושבים. מאחלים לחברי הועדה בהצלחה.

• בימים אלו נערכת חפיפה בין הועד היוצא לועד הנכנס, ותהליך 
הלמידה יימשך בתקופה הקרובה.

מעבר לכך מספר הודעות:
• בין הזמנים – מצורף הנוהל, מבקשים מכולם להישמע להנחיות.

• עירוב בין בר יוחאי למירון - העירוב בין היישובים תוקן השבוע .
• עלון היישוב יוצא לחופשת בין הזמנים, וזה המקום 

להוקיר ולהעריך את עבודת העורכות, יונת קרסנטי, 
רינת דבוש וחן בלמס, על עבודה מצוינת, מקצועית 

ואיכותית במשך כל השנה. 

תודה רבה על שיתוף הפעולה

תקוה-  פנסיונרית ממשרד החינוך,  עבדה 30 שנה 
כמורה למדעים , פרשה בכיף לעשות דברים אחרים

דניאל- גימלאי של בנק הפועלים, בעבר ניהל 
את המחלקה עיסקית.

לנו שלושה ילדים מקסימים:
הבכורה-  שירה, גרה במעלות, מורה בבי”ס הארי בצפת.
רועי הבן- גר בדרום, במושב חלץ קרוב למכללת ספיר, 

מנהל תיפעול בעמותת כנפיים של קרמבו.
ומוריה- חיה במעלה אדומים, אחות בקופת חולים הכללית, 

כרגע עובדת בבקרה בבי”ח שערי צדק ירושלים.
גרים בבר יוחאי מזה שנתיים וחצי

מה הביא אתכם לגור בבר יוחאי ? 
הגורל הוביל אותנו לישוב.בצעירותנו כשהישוב לא היה קיים 

עדיין, רק על הנייר. חשבנו לבוא לבנות את ביתנו פה , 
אך ראש המועצה דאז רצה שדניאל יתפטר מבנק הפועלים 

כדי לעבוד במועצה.כמובן שויתרנו על הרעיון לגור 
פה והגורל החזירנו.

מה אתם אוהבים בבר יוחאי ? 
באנו לישוב קהילתי שרוב האוכלוסיה צעירה,

נחמד לנו להשתלב בה .
מה שחלק לא יודעים עלינו ?

לנו תריסר נכדים שגורמים לנו נחת ואושר רב
בר יוחאי בשבילנו?

בר יוחאי בשבילנו זה הבית.

למען שמו באהבה
ועד הישוב

כאן גרים
בכיף..

תושבים יקרים:
“בין הזמנים”– הימים בין תשעה באב לרח’ אלול אלו ימים בו הישוב 

מלא באורחים מכל רחבי הארץ.
על מנת שהישוב יוכל להכיל כמות רבה של אורחים, 

אנו כותבים אליכם את עיקרי הדברים: 
• תוגברו ימי פינוי האשפה בישוב לשלושה ימים ראשון, שלישי 

ושישי.
• ניקיון הגנים ופינוי הפחים הקטנים שבגנים הציבוריים 

תוגבר באופן משמעותי.
• תאורת הישוב הוארכה עד לשעה 2:00 בלילה.

• תיקון מתקנים וציוד גינוני בישוב במידת הצורך.
“מס בין הזמנים” ע”מ לכסות עלות כל הנ”ל, כל תושב יתחייב לשלם 

סך 200 ₪ בחיוב חודש ספטמבר, תושב שלא השכיר את ביתו 
מתבקש ליידע במזכירות כדי שלא יתחייב.

ביהכנ”ס למשפחות המתארחות- לתקופת בין הזמנים  אנו נפעיל 
בשבתות את המועדון כביהכנ”ס אשר ישמש את אורחי הישוב .

שימוש בבית הכנסת המרכזי יפורסם בהמשך.
אשפה- תושבים יקרים! גלו עירנות ואכפתיות לעניין האשפה. זריקות 

של גזם, קרטונים גדולים, פסולת גינה וכו’ לפחים הקטנים גורמת 
להמון לכלוך בישוב מפני שכשאין מקום בפחים הקטנים, אז האשפה 

מתגלגלת בישוב. לכן נא להפעיל שיקול דעת ולזרוק רק במכולות 
הפתוחות המיועדות לכך גם אם צריך לצעוד מעט.

בברכה,
ועד הישוב – בר יוחאי

מזל טוב
למשפחת גדג’ 

אבריאל ואסתר

לרגל העליה לתורה 

של שילה

מזל טוב
להולדת הבתעדי וניצןלמשפחת אופיר 

תודה
נוספיםנשמח לכותבים לכל כותבי הפינות

גיוס קל
לאוריה גרידיש

04-6227547לפרטים והצעת מחיר גדולות לבין הזמנים בלבד!!!! בקשת הלקוח, הנחות מחיר- אבני טוף וכו’ לפי מזמינים לפני שבודקים כל סוגי עבודות הגינון, לא עבודות גינון

052-8365800אצל רננה פרץ,טלפון: במחיר סימלי ימי הולדת ובת מצוות תסרוקות לאירועים, 

להשכרה
דירה יפיפה בבר יוחאי 
5 חדרים פינוי .1.9 בית 
ממוזג מרווח 160 מ”ר

צרו קשר:
052-3088933 אליהו.

חדרים+סלון,בית קרקע 60 מ”ר, שני להשכרה בישוב
גינה גדולה.
לפרטים:

054-6092674 

עלון הישוב 
יוצא לחופשת 

בין הזמנים,
נשוב בעז”ה 
בחודש אלול. 

חופשה נעימה!


