הפינה של
שועל מצוי

שמשון

טרוף בינוני ממשפחת הכלביים ,הגדול
והנפוץ בשועלי ישראל.
הפרווה סמיכה ורכה וצבעה בד”כ אפור-
אדמדם או צהבהב .הזנב ארוך ושעיר
ונוגע בקרקע ומסתיים באימרה לבנה ,צבע
אפרכסות העיניים שחור וחרטומו ארוך
ומחודד .
הסוג “שועל” כולל כ 12-מינים החיים
ברחבי העולם .בישראל חיים שני תת
מינים של שועל מצוי והם :שועל מצוי
ישראלי ,חי בכל הארץ וצבעו כהה ושועל
מצוי ערבי שחי בעיקר בנגב ובערבה ,הוא
נדיר יותר וצבעו בהיר.
השועל המצוי הוא אוכל כל ,פעיל בעיקר
בלילה ובשעות היום הוא נח במאורות
שחפר או תפס בתחום נחלתו.
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נחל קדש – טיול גלילי בעקבות לוחמים.
הקניון היחיד
ברכס הרי נפתלי
היוצר כאן מסלול
מעגלי יפהפה
המתאים במיוחד
למשפחות חובבות
אתגר .המסלול
קצר למדי וגם
ילדים בני  5פלוס
ייהנו עם קצת
עזרה בין הסלעים והמפלים היבשים .חלקו העיקרי של המסלול
עובר בצל עצי החורש ובזכות כך הוא מתאים גם לימים חמים,
אך את הקטע הראשון החשוף לשמש עדיף לעשות בשעות
החמות פחות..
יוצאים לדרך-
מהחנייה של מצודת כ”ח נלך למרפסת התצפית ולאנדרטה לזכר
כ”ח הלוחמים שנהרגו בקרבות מלחמת העצמאות ,ובראשם
המפקד “דודו” מהשיר הידוע .מצודת כ”ח נבנתה על-ידי
הבריטים בשנת  1938והיא חולשת על צומת דרכים חשוב בו
נפגשים כביש הצפון והדרך ליישובי הר נפתלי .גם כביש ראש
פינה-מטולה נשלט על ידה.
לפני שנצא לדרכנו ,נערוך תצפית לעבר בקעת החולה ואגמון
החולה מהאנדרטה נלך צפונה עם שביל ישראל צמוד לגדר
המשטרה .נצפה צפונה אל החרמון ואל קניון נחל קדש.
מיד אחרי השער בגדר נפנה שמאלה עם שביל ישראל ,המסומן
בלבן-כחול-כתום ונלך על קו גובה בכיוון מערב .לאחר 10-15
דקות בשביל צר .השביל יורד אל הערוץ הדרומי .נרד בו לאט
ובזהירות בין הסלעים והמפלונים ,כ 400-מ’ עד מפגשו עם
הערוץ הצפוני בצד שמאל .חשוב לא להמשיך למטה בנקודה
זו אל הקניון התחתון אלא לפנות שמאלה עם שביל ישראל
ולעלות במפלים היבשים של הערוץ הצפוני בעזרת היתדות עד
שהוא נפתח אל הנוף .מנקודה זו עוד כ 100-מ’ מגיע השביל אל
הכביש ליפתח .כאן כדאי לעצור ולשלוח את הנהגים למצודת
כ”ח לאורך הכביש ,כ 15-דקות הליכה מהירה .אפשר גם ללכת
דרומה עם הכביש אל חניון האלה הסמוך ולחכות שם לנהגים.

משפחת

כאן גרים בכיף..

כחלון

איציק ,עובד כעצמאי בתחום החקלאות
נורית ,עו”ס מנהלת מחלקת הרווחה במועצה מגדל
הילדים:
שלמה  ,בן  ,19כיום נמצא במכינה קדם צבאית בבית אל.
כרמל בת  ,15תלמידה בכיתה ט’ באולפנה במירון ,מחוברת
ומעורבת מאוד בעשייה בסניף היישובי ובכלל,
טליה ,בת  ,12תלמידה בכיתה ה בחמ”ד ,נעימה וחברותית,
נהנית מכל רגע בישוב
גרים בישוב מקיץ 2014

גרים
בדרך
התאנה

מה הביא אתכם לגור בבר יוחאי?
בעיקר רצון להרגיש חלק מקהילה וצורך לשייכות קהילתית רחבה
שבה התייחסות לכל חתך הגלאי ,מרגישים זאת בעיקר בשבתות ,
בחגים וגם בחופשות
מה אתם הכי אוהבים בבר יוחאי?
יש הרבה דברים מרשמים בישוב בעיקר אוהבים את היכולת של
התושבים לסייע ולהתגייס למען האחר ,את ההתארגנות הקהילתית
ועשייה למען הכלל ,הגיוון והשונות .
דבר שלא יודעים עליכם?
לפני כעשרים שנה  ,בתחילת דרכי המקצועית עבדתי בבר יוחאי כעו”ס קהילתית וסייעתי בפיתוח הקהילה
בעיקר בהקמתן של וועדות ובכללן ליווי והדרכה של וועדת קליטה שהחלה לפעול בישוב.
בר יוחאי ,זה בשבילנו :
זה הבית! חממה לגידול ילדים .
מה אתם מאחלים לבר יוחאי?
להצליח ליצור קהילה במיטבה שבה אחדות ואהבת חינם .מציאת הטוב בגיוון האנושי ועשייה משותפת על
מנת ליצור דיאלוג  ,פתיחות ובעזרת ה’ אחדות.

משפחות המעוניינות להשתתף נא ליצור קשר במיילmidaonby@gmail.com :

טיול מהנה לכולם!

רות -משפטים ,חיות,
ציורים על
קי מה שתחשבו עליו..
פרחים וכל
שר 058-4456879
צרו ק

מתכוננים לחופש הגדול
לט
מתגובת הפעלת ילדינו בחודשי הקיץ
לתרוםבשת רשימת הורים המעוניינים
בת מזמנם ולסייע בהעברת סדנא
שעתיים בתחומים שונים-
זוהי ההזדמנות של כולנו
אנא לקחת חלק לרווחת ילדינו-
צרו קשר עם עידן 052-5359730

מזל טוב

חת לוזון
למשפ גנית
פיני ודת הבן
להולד

לוועד ייהישרשו כח
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מזל טוב

למשפחת גסמן

לרגל בת המצווה
של הבת תמר

למשמפזל טוב

שושיחותמ כחלון
לנישואי ה שה

בן אלרועי

יישר
ללהמשפחוכתחג ורימדיזל טוב

האבכנ-סשת ספר התורשה ולדיעי
מעון גרידי ע”נ
תזכו למצוות!ש ז”ל,

