
הפינה של
שמשון

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

מיטיבי לכת

משולחן המזכירות

אילה טולידאנו

בשל המנהג שלא לטייל טיולי 
מים בשבוע זה, נצא אל המושבה 
הקסומה בארצנו המתחדשת אל 

זכרון יעקב.
בזכרון נתן לבלות יום שלם ביקב, 
ובמדרחוב שבו נמכרים חפצי נוי 
ואומנות רבים. וכן להעשיר ידע  
היסטורי בביקור בבית אהרונסון 

ובגן הנדיב . ברצוני להמליץ לכם 
על שני מקומות פחות מוכרים  שיש בהם שילוב של חוויה והרחבת 

ידע .
מוזיאון העליה הראשונה –שוכן בבניין היסטורי, יפה ומיוחד ברחוב 

הנדיב 2. המוזיאון מספר את סיפורם של אנשי העלייה הראשונה 
אשר באו לארץ- ישראל בשנת 1882. 

באמצעות סרטונים מרגשים אודות משפחה אחת, והקורות אותה 
מיום עלייתה לארץ, נחשפים המבקרים לספורה המרתק של עלייה 

זו,  במוזיאון שלוש קומות המספרות על התקופות השונות בחיי 
האיכרים במושבות. הפסלים המוצגים במוזיאון, המקימים לתחייה 
דמויות מהעבר הרחוק, והתערוכה המספרת על הגלגולים השונים 

של הבית, אלה גורמים למבקר להרגיש כאילו הוא נמצא שם 
במושבות הראשונות לפני 127 שנים.

מחיר כניסה למוזיאון לביקור עצמאי:
מבוגר - 20 ש”ח

ילד בגיל 18-5 / גמלאי - 15 ש”ח.
סיור מודרך 25 ₪ מבוגר. ילד/נער/גמלאי  18 ₪, ההדרכות ניתנות 

ע”י צוות המוזיאון, בשפות עברית ואנגלית.
משך ההדרכה עד שעה וחצי.

ימי ושעות פעילות המוזיאון: ימים ב’-ה 09:00-16:00   יום ו’ 
09:00-14:00

פעילויות בסדנת תות נייר- לימוד עשיית נייר מצמחים ומנייר ממוחזר. 
מתאים למשפחות, קבוצות, ילדים, בעלי צרכים מיוחדים פנסיונרים 

ולכל המתעניין .
תוכן הפעילות – התנסות בתהליך עשיית נייר מקליפות עץ התות–

נייר מלווה 
בהסבר על ההסטוריה של הנייר, סוגי הצמחים השונים והטכניקות 

השונות.
משך הפעילות – כשעה

דגש מיוחד – כתישת הקליפות בפטישי עץ יוצרת אוירה של 
מוסיקה, ומדגימה כיצד באמצעים פשוטים ביותר אפשר להכין נייר 

כמו בימי המצאת הנייר בסין שלפני 2000 שנה.
עלות - 250 ₪*  למשפחה או קבוצה עד 5 משתתפים.   450 ₪*  

לקבוצה עד 10 משתתפים.
הסדנא נמצאת ברחוב המייסדים 39.

שעות פתיחה: ימי חול  10:00 - 18:00 שישי  10:00 - 15:00
לפרטים והזמנות: 054-8087187 054-6490559 

טיול מהנה לכולם!

אוח
EAGLE OWL

אחד משני דורסי הלילה 
הגדולים ביותר בארצינו, 
השני היא לילית אפורה.

עוף עצים כמעט בגודל של 
עייט אלא שציציות אוזניו 
הבולטות ומשטח פרצופו 
מבדילים אותו מכל דורסי 

יום.
העיניים גדולות וכתומות 

השירה “או-הו” עמוק ,בין שאר הקריאות 
האחרות- “קוואק,קוואק” צורמני ודומים לשירה 

של לילית אבל יותר עמוק. בית גידולו יערות 
עבותים, מחטניים ורחבי עצים, וכן ערוצי סלעים 

בהרים ובמדבריות.
בשחר ובדימדומי-ערב תרים אחרי יונקים עד 

לגודל של אייל הכרמל ואחרי עופות עד לגודל 
של שכווי ענק.

ראיתי זוג במושב כפר יחזקאל עם בתי דבורה 
,והיא עדיין חולמת על העיניים הכתומות 

המפחידות!
ראיתי אותם גם קרוב לכרם בן זמרה ומושב 
יסוד המעלה בתוך עצים ופעם אחת יוצאים 

לצייד כמו חיילים עם משימה ברורה!
-כמה שאני מתלהב מהרבה ציפורים מהאוח 

אני מתרשם הכי הרבה- יש לו יופי וכוח וקצת 
מפחיד!

משפחתבתנוןבכיף..כאן גרים

רחוב 
כליל 
החורש

תושבים יקרים ה׳ עמכם. 
אנו רוצים להודות לכם על האמון הרחב שהבעתם בנו. 

האתגרים העומדים בפנינו גדולים, ובע״ה עם הירתמות של כל 
התושבים נוכל להגיע להישגים יפים. 

זה המקום להודות לחברינו, דוד ג׳רבי, דוד אוחיון, רמי כהן, יעקב כהן 
ונעם בורנשטיין ,הועד היוצא על עשייה מבורכת בשנתיים האחרונות, 

ה׳ ישלם שכרכם ותרוו שמחה ממעשה ידיכם. 
כמו כן,  ברצוננו להודות לשאר המתמודדים לוועד האגודה ברצותם 

לשאת בעול הציבור.
ברכות לתושבי הישוב על מערכת בחירות הראויה לכל התשבחות. 
נתפלל לקב״ה שיתן בנו את התבונה, העוצמה והצניעות לקדם את 

הישוב למען שמו באהבה. 

עידן חדש
הפינה של עידן

המשך חופשה מהנה,
עידן

משפחת בתנון שמשון ורות ז”ל גרים בבר יוחאי משנת 2000.
שמשון היה רופא ילדים ומשפחה כחמישים שנה, בעשור האחרון פנסיונר. 

רות ז”ל, נפטרה לפני כשלוש עשרה שנה- והיתה מאוד פעילה בישוב ובמזכירות.
אב לחמישה ילדים, ארבעה מהם בארץ:

דבורה גרה בגולן, מטפלת בגן
ברק בישוב נחושה באזור בית שמש, היה בקבע שנים רבות ועכשיו עובד כמאמן לחיים

בן ציון בישוב לוזית, גם קרוב לבית שמש, מורה לביולוגיה  
אילונה בירושלים, מזכירה רפואית במשרד הבריאות 

והבן הבכור, ארי- רופא ילדים בבית חולים בטורונטו קנדה.
והכי חשוב - עשרים ואחת נכדים חמודים!! שלושה משרתים בצה”ל ביחידות קרביות- הגדולה 

הייתה דוברת צה”ל ועכשיו לומדת פסיכולוגיה.
מה הביא אותנו לגור בבר יוחאי?

הינו חברי קבוץ עין חרוד אחוד כשעלינו ארצה ב- 1970 עד 1987. אז חזרנו לונקובר ללמוד- 
רות אומנות ואני מחלות פרקים בילדים, באותה תקופה עשינו כיף וגם חזרנו בתשובה- לכן 
חיפשנו ישוב קטן דתי לאומי- באתי עם משפחת שניצלר )שהכרנו מונקובר(- ראינו מיליון 

קוצים, חצי מיליון סלעים ושני עצים בכל הישוב!! אמרתי לשניצלרים שהם משוגעים לקנות 
בית במדבר כזה, אבל התלהבתי מהנוף והאקלים ולכן גם אנחנו באנו. לאחר ביקור ברשב”י 

בחרנו להכנס לסיבוב קצר בישוב ומיד התאהבנו מהנוף הכפרי והאוירה המשפחתית .
מה אתם הכי אוהבים בישוב..

אני אוהב במיוחד את מזג האוויר, המקום בגליל היפה, העובדה שבחצי שעה אני יכול להגיע 
לכינרת או לאכזיב. אוהב שיש פה אוכלוסיה מעורבת עם כל מיני סוגים של דתיים שונים 

וטובים עם אווירה טובה ביניהם.
מאוד מפריע לי חוסר האכפתיות של חלק מהתושבים כלפי השמירה על הניקיון ולפי דעתי  יש 
צורך בפיתוח עם שתילת יותר עצים וגם עבודה בשטח ליד מגרש כדורסל כדי לפתח פינה יפה 

דבר שלא יודעים עליכם
באתי ארצה כמתנדב יומיים לפני מלחמת ששת הימים, מפני שלא היה לי שום נסיון צבאי 

החלפתי רופאים שהתגייסו במחלקת ילדים   בבית חולים קפלן ברחובות
בר יוחאי זה בשבילכם

מקום עם האקלים הכי טוב בארץ,בגליל היפה, כפר קטן ושקט,עם דתיים מזרמים שונים,אנשים טובים וחמים ואווירה טובה ונעימה
מה אתם מאחלים לבר יוחאי-

להמשיך לקבל את האחר, לי חשוב שיש קבוצות שונות של זרמים דתיים והלוואי שנמשיך ככה . הייתי מאוד רוצה לראות שפור במצב 
הנקיון בישוב-כל הכבוד לישראל שעובד מאוד קשה בנושא!

חוויה מהיישוב:
במלחמת לבנון השניה כשהתחילו קטיושות להגיע לישוב, נשארתי בישוב עם קבוצה קטנה וחלק מהזמן ביליתי במקלט עם משפחת אוחיון 

ועוד כמה אנשים בודדים, אז התחלתי ללמד את הבת של דויד ואילנית אנגלית, מה שבסוף מאוד עזר לה במבחנים.

אז מה היה לנו השבוע?
•כיתות ז’- יב’ יצאו לטיול אופניים, בדרך נהננו מטבילה 

בירדן ובסוף המסלול הנוער הרים אחלה על האש
•התחלנו בתלמוד תורה – אנחנו מחכים לכל הילדים 

שישתתפו ביום ראשון הקרוב, בשעה 17:00 במועדון, כל 
ילד שיביא איתו חבר יקבל הפתעה!

•שבת חב”ב- הנוער יצא לשבת גיבוש בקצרין, נאחל להם 
בהצלחה ובהנאה רבה!

תודה רבה ושיהיה בהצלחה רבה.
נעם בורנשטיין, דניאל סבן, יאיר טולדנו, 

גיל קרסנטי, אביעד פנצק

פניה נרגשת
“ושמרו בני ישראל את השבת” אמרו רבותינו אם 

תשמרו את השבת – השבת תשמור עלינו.
לאחרונה החלו רכבים נוסעים בשבת בשטח הישוב. 
הדבר מאד חמור, וזה פוגע בפרהסיה בישוב. פוגע 

בילדינו ובעתידנו.
רכב הנוסע בישוב בשבת, הורס את כל המרקם הדתי 

והחברתי בישוב, ותוצאותיו הרות אסון.
לקראת שבת לכו ונלכה – כי היא מקור הברכה
ברכה זו תיעלם עם חילול שבת החמור שקיים 

ברשות הרבים בישוב.
אני פונה! אנא חוסו עלינו!, חוסו על ילדיכם!, חוסו 

על בני הישוב! השבת זועקת הצילו!
יותר משישראל שמרו את השבת – השבת שמרה על 

ישראל, זו השמירה שלנו – שמירת השבת
אנא מכם אל תחללו את השבת כי אות היא ביני 

וביניכם, כך אמר ד’. השבת היא סמל היהדות
כל מי שבידו למנוע חילול שבת – בדרכי נועם, 

באהבה וברוב חיבה. תבוא עליו ברכה.
כדאי לכבוד השבת ולכבוד הילדים שלנו ללכת קצת 

ברגל, ולא להיכנס בשער הישוב עם רכב.
בבקשה מכם, עשו כל שביכולתכם למנוע את הדבר.

הרב מאיר סגרון

הכותב בלב כואב,
בציפייה לשבת שלום

השבת זועקת בהרע – שובו בנים חדלו הרע


