
שמשוןהפינה של
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ד”ר שמשון ביתנון

SATURNIA PYRI=שבתאי השקד 

יונת הסלעים היא אם יונת הבית רבת הלבושים. דומה בצורתה 
פליטות  ליונים  אפורים.  כנפיה  שקצות  אלא  עצים  ליונת 
התרבות בעצים יש מגוון לבושים רחב המורכב משחור לבן 
הכחול  הסלעי  המופע  אולם  -אדמדם.  וקינמוני  כחול-אפור 
הוא כמעט זהה עם יונת הסלעים המקורית. המופע הכחול-

המקוריות.  הסלעים  יוני  של  באוכלוסיות  גם  מזדמן  משובץ 
מעוף הכלולות כשל יונת העצים. הקול הוא המייתה הנודעת 
של יונת הבית=קו-רו-קו. בית הגידול של יונת הסלעים היא 
אך  הים  שפת  על  בעיקר  האזור  במערב  וסלעים.  מצוקים 
ובמדרוני גבעות. מקננת בנקיקי סלע או  במזרחו גם בהרים 
דרגשים שבמערות. מקננות על אדני בנינים ודרגשי מצוקים. 
בארץ היא יציבה מצויה מקננת בצוקים מערות ובורות. גובהה  

33 ס”מ ומטילה 3 ביצים לבנות

פינת הלשון
הרב יאיר פינצ’ובר

“ובנוחה יאמר שובה ה’ רבבות אלפי ישראל”. רש”י 
שהשכינה  לומדים  שמכאן  חז”ל  דברי  את  מביא 
הכלל  מישראל.  מ-22,000  פחות  על  שורה  לא 
נכתבת  מסוימת  מילה  שכאשר  אומר  החז”לי 
בלשון רבים אז הולכים על המינימום שזה 2, מכיון 
ש”תפסת מרובה-לא תפסת, תפסת מועט- תפסת. 
שזה  המינימום  את  תופסים  אנחנו  תמיד  לכך  אי 
מכאן   2,000 אלֵפי-   ,20,000 רבבות-  לענייננו:   .2
אומרים  אנחנו  הנ”ל  הפסוק  את  ל-22,000.  הגענו 
בזמן החזרת ספר התורה לארון הקודש. המפרשים 
אומרים שהמילה שובה לא באה מהמילה לשוב/
לשון  שעניינו  ונחת”  “שובה  מלשון  אלא  לחזור, 
ישראל  רגיעה, דהיינו: כאשר השכינה שורה- עם 
נמצא במצב של רגיעה. בכל אופן, במקרה שלנו: 
לשוב  שנזכה  כנ”ל.  ונחת-  שובה  מלרע.  שובה- 

בתשובה ולהגיע לנחת ורגיעה.  

תולעת ספרים
פנינה רחמיאן

המלצות השבוע!

פרפר/ אנרי שארייר:
סיפורו האמיתי של המחבר המואשם בשנת 1931 

ברצח שלא ביצע ונשלח למאסר עולם, מספר 
על נסיונות הבריחה הנועזים עד הבריחה 

שהביאה אותו אל החופש

40 שנה

תיקון לגבי המלצה משבוע שעבר: ילדה רעה/
נעמי לויצקי:  הספר בהחלט מעניין וכתוב יפה אך 
הפסקתי לקרוא  והחזרתי לספריה בשלב בו הבנתי 

כמה הסופרת כופרת, אתאיסטית ושמאלנית קיצונית 
)מדברת על ‘הכיבוש הישראלי’( ברמה שלא 
התאים לי להמשיך לקרוא לכן חוזרת בי.   

ועכשיו להמלצה: 

בשעה טובה
לד”ר ז’נט כהן

על קבלת
מרצה מצטיינת

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

למשפחת לוגסי
חנה ויגאל

להולדת הנכד
בן לשיראל

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

הערותמיקוםקהל יעדשעהתאריך
הפנינג- קו לחייםנוער וחניכי קו לחיים14.615:00

מדרכים- בדשא בגן כושרחניכי  ומדריכי עוז16.617:00
חולצת תנועה

חניכים- חולצת עוז

משפחות חדשות 17.616:30
וותיקות

בגן שעשועים 
בדרך התאנה

צוות הקליפ יתאם 
עם מי שצריך להגיע

חדר נוערנוער: ז-יב18.616:30

אמונתך בלילות18:00
ט-יב בנים

להביא כלי נגינהבית נהוראי

חניכי ומדריכי בני 21.611:00
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


