
קשר עם צוות העלוןלעלון- מוזמנים ליצור נשמח לכותבים נוספים 

נערה בת 16 מחפשת עבודה 
לחופש הגדול, רעיונות 

פרקטיים יתקבלו בברכה. 
מוריה ממן: 054-9982558 

נעמי גסמן: 054-9450208ומרפסת גדולה, לפרטים- שינה, מטבח, סלון להשכרה- דירה עם 2 חדרי 

 עדי ממן: 058-5982558 מספר המקומות מוגבלים.כיף! מהרו להירשם עם הפעלות פעילויות והרבה נפתחת, קייטנה ייחודית במינה ההרשמה לקיטנה של עדי 

השבוע בימים ראשון- שלישי 
יתקיים אימון של כיפת ברזל 
באיזור הישוב תרגיל יבש של 

הצבא לא כולל פירוטכניקה.

יישר כוחילדי “קו לחיים” השבת מתארחים ביישובנו
ולמשפחות המארחות.למארגנים 

אייפון 6 )16 ג’יגה( במצב 
מעולה! + 5 מגני מסך זכוכית.

1000 ₪ למעוניינים:
050-2206223 

של הבן אליהלרגל בר המצווהיערית ויניבלמשפחת בן שמחון מזל טוב

מזל טוב
למשפחת שלזינגר 

יעל ושי
לרגל בת המצווה
של הבת הלל

יישר כח
לכל המארגנים 

ומעבירי השיעורים 

בערב שבועות

מזל טוב
למשפחת פלג

ענת וזוהר
לנישואי הבן שוהם

מזל טוב
למזל מזכירת הישוב

לנישואי הבן

שמשוןהפינה של

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

מיטיבי לכת
אילה טולידאנו

מהר! לפני שיגיעו נהרות המטיילים צפונה, נצא 
ליהנות מפינת חמד שבקיץ תהיה עמוסה לעייפה.

עין דבשה
טחונת א-דרבשייה- היא נביעה חזקה שמימיה 

שימשו בעבר לטחנת קמח עתיקה. הטחנה שוחזרה 
לאחרונה, וניתן לראות את המים צונחים דרך מבנה 

הטחנה, ולשכשך במים הזורמים.
קרוב מאוד לכביש ומתאים למשפחות עם ילדים 
קטנים. המים מגיעים לטחנה באמת מים באורך 

כ- 20 מ’, ניתן לשכשך.
מראש פינה ניסע צפונה  לצומת מחניים- נפנה 

ימינה  לכביש 91 לכיוון גדות ורמת הגולן. נמשיך 
ישר מזרחה, נעבור את משמר הירדן וגדות ובצומת 

גדות, נפנה שמאלה לכביש 918. נמשיך בנסיעה  
ונחצה  בגשר הפקק מעל הירדן. כביש 918 הוא 
אחד הכבישים היפים בארץ, משני צידי הכביש 

נטועים עצי אקליפטוס שנועדו להסתיר את הנוסעים 
מפני צלפים סורים שישבו על רמת הגולן עד 1967. 

כשנצא משדרת האקליפטוס נראה מימין את הכניסה 
לעין תינה. נמשיך עוד כ- 500 מטר צפונה ונחנה 
במפרץ הקטן בצידו השמאלי של הכביש, ממש  
לפני גשר בטון קטן שתחתיו זורם נחל דרבשיה. 

נחצה את הכביש, מכאן כבר ניתן להבחין ממזרח 
בראש הטחנה. 

נלך בכביש כ- 250 מ’ עד פנייה ימינה בשביל עפר 
לתוך השטח. נפנה  ונלך כ- 400 מ’  בעקבות המים 

עד שנגיע לטחנת הקמח.
ניתן להיכנס עם רכב בשביל העפר ולהתקרב עד 

לטחנה.

טיול רטוב ומהנה לכולם!

דרדר כחול
)CORNFLOWER(

בגינה שלי , בכל שנה בסוף האביב ולקראת הקיץ, 
מופיעים חברים טובים שלי- פרחי “דרדר כחול”

זהו עשב חד שנתי זקוף ולא קוצני שגובהו 13-30 
ס”מ והוא בולט בפרחיו הכחולים והיפים )הפריחה 

בחודשים מרץ- אפריל(
צבעה של התפרחת כחול וקוטרה 2.5-3 ס”מ. 

שלא כמו בשאר מיני הדרדר , חפי המעטפת חסרי 
קוצים ושפתם קרומית ומצויצת. פרחי ההיקף של 

הקרקפת גדולים מאוד, בעלי סימטריה דו שפתנית 
ו- 7-10 אונות ארוכות בראשם. הזרעונים חסרי 

ציצית, ועם ההבשלה הם פשוט נופלים ליד צמח 
האם.

דרדר כחול הוא צמח אנדמי למזרח האזור הים- 
תיכוני  )סוריה, לבנון, ישראל, קפריסין( והוא שכיח 

בחורש הפתוח. בגלל יופיוי נקטף הצמח הרבה 
ולכן קטיפתו אסורה היום. 

משפחתאפלבויםבכיף..כאן גרים

גרים 
בדרך 
הארז

עדי’ה-מוזיקאית , יוצרת ומלמדת ועוסקת בטיפול גוף- נפש.
אבי - סופר סת”ם, מופיע ומפעיל בג’אגלינג ואש.

הילדים: 
שולמית חי’ה- בת 9 לומדת באור מנחם צפת, אוהבת חיות ולשיר ולרקוד.

שירה יהודית: בת 6 
הדסה אלישבע: בת 4 

אהרון חיים: בן 3
שלושתם בגן מעיין בראשית.

גרים בבר יוחאי מאז ל”ג בעומר בשנת התשע”א.
מה הביא אתכם לגור בבר יוחאי?

גרנו בצפת ועדי’ה הייתה מגיעה לתת שיעורי נגינה בישוב 
והתאהבה במקום.

אח”כ, התגלגלו נסיבות שביום העצמאות ראינו את הבית 
ובערב ל”ג בעומר 

חתמנו חוזה ומאז אנחנו כאן.
מה אתם הכי אוהבים בבר יוחאי?

אנחנו אוהבים בבר יוחאי המון דברים- האנשים טובים ובעלי 
חסד, האוויר זך ונעים

יש פה השראה ליצור ולהתפתח רוחנית ואת גני השעשועים...
וכמובן, את הקרבה לרשב”י שהכי טוב בעולם להיות שכן שלו.

דבר שלא יודעים עליכם? 
רק מעטים יודעים ששנינו רקדנים בנשמה ובבית שלנו יש מסיבות 

ריקודים משפחתיות.
בר יוחאי, זה בשבילנו- 

בר יוחאי בשבילנו זה כמו אדמה דשנה לגדל בה את הילדים ואת עצמנו.
מה אתם מאחלים לבר יוחאי? 

מאחלים לכולנו שנראה אחד את השני בעין טובה ואוהבת ונוכל ליהנות מהמיוחד והטוב 
שבכל מי שגר פה.
חוויה שקרתה לנו בישוב-

ליל שבת אחד הילדים שיחקו לפני הסעודה בשלט רחוק והפעילו את הסטריאו לנגן דיסק שירי ילדים 
לחנוכה.

חיכינו שהדיסק יגמר, אבל אז גילינו שזה על מצב  “REPEAT”, כיסינו את המערכת בכל מיני שמיכות 
ובכל זאת כל הסעודה הייתה מלווה בשירי סופגניות. אחרי הסעודה הלכנו לרב סגרון והוא הושיע אותנו 

בעצה הלכתית מצוינת. ההמשך כבר היה שקט ונעים. שנשמע ונתבשר רק בשורות טובות מעתה ועד עולם.

midaonby@gmail.com :משפחות המעוניינות להשתתף נא ליצור קשר במייל


