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מטיבי לכת

בריא וטעים

מיטל דדוש
נטורופתית ויועצת לאורח חיים
בריא בשיטת הבריאות הטבעית.

איילה טולדאנו

סיור רכוב ברחבי הגליל
בעקבות משמרות הכהונה
טיול
לתשעת
הימים

פלפלונים ממולאים ב”גבינת” שקדים

שיח או עץ נמוך ירוק-עד שגובהו  1-5מ”ט עליו נגדיים
וענפיו שעירים בצעירותם .העלים אליפטיים ירוקים כהים
שערים ושפתם תמימה .הפרחים לבנים והם נישאים על
תפרחות צפופות שטוחות דמויות סוכך .הכותרת גלגלית ו 5
עליי הכותרת מאוחים ויוצרים ויצרים כוסית בבסיס הפרח.
הפרחים מדיפים ריח אופייני מיוחד המזכיר ריח של גבר
ומושך אליו זבובים במיוחד אבל גם דבורי דבש ודבורים
יחידאיות קטנות מבקרות את הפרחים .פרי מורן החורש
הוא ענבה עסיסית מתקתקה שבצבעה סגול שחור מתכתי
והוא נאכל ומופץ על ידי ציפורים .לא ברור למה מצומצמת
תפוצתו בארץ לחורשים הלחים של הכרמל ושל נחל בית
העמק במערב הגליל העליון .בגינות הוא שכיח כשיח ירוק
עד ויש לי הרבה בגינה שלי .הפירות שלו משמשים להכנת
ריבות אבל לא ניסיתי!

רכיבים:
פלפלים קטנים (טינקרבל/סוויטבייט/שושקה)
 3/4כוס שקדים לא קלויים
 1/4כוס קשיו לא קלוי
 2כפות מיץ לימון
 1/4כפית מלח
 1/2כוס מים
צרור עירית או שמיר /חופן עלי בזילקום
אופן ההכנה:
משרים את השקדים והקשיו  3שעות בהרבה מים.
מסננים ושוטפים.
טוחנים בבלנדר עם שאר הרכיבים ,מלבד הפלפלים .אם
צריך מוסיפים עוד מים על מנת ליצור ממרח חלק.
מסירים את עוקצי הפלפלים ומרוקנים את הזרעים.
מעבירים את הגבינה הירקרקה לשקית זילוף וממלאים
את הפלפלים ,לא למלא עד הסוף :ה”גבינה” מעט
מתרחבת .מחזירים את העוקץ לקצה הפלפל ודוחפים
את שוליו פנימה כך שיהווה פקק.
משחירים מעט את הקליפה על גבי מחבת פסים עבה
לוהטת ,אין צורך לשמן את המחבת.

ובתיאבון!!!

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

הגרלת אבות וילדים
ראש חודש אב
צאי שבת

תתקיים אי”ה במו
לאחר תפילת ערבית.
מיד
לא לשכוח להכניס
את הפתקים לתיבה

שעת סיפור ויצירה

ביום שני התקיימה שעת יצירה כיפית!
ולקינוח הילדים נהנו מגלידה עם תוספות..
תודה ל’צוות נועה”(דיעי) :טליה סופר ,נועה דימרי,
תמר צרור עדי סויסה ,יסכה ונהורה טפירו ויעל לוגסי.

אתן מדהימות!

הכהן הגדול צדוק ,בפקודת המלך דוד ,הטיל גורל וחלק את משפחות
הכוהנים ל  24משמרות כהונה לפי סדר עבודתם בקודש .
בסיור זה ננסה להתחקות ולו במעט ,אחר מסען של  24משפחות מארץ
יהודה המקראית אל עבר ארץ הגליל בתקופה שלאחר חורבן בית המקדש
השני בירושלים .נעקוב אחר חלק ממשמרות הכהונה אשר חיו בכפרים
בגליל תוך שמירה על חיים יהודיים ואורח חיים של כוהנים למקרה שיבנה
בית המקדש .מרביתם של ישובים אלו קיימים עד ימינו ,כיום חלקם ישובים
ערביים ועדיין הם משמרים את שמותיהם היהודים הקדומים .
נתחיל את סיורנו בצומת שבע נסע אל שרידי כפר ענאן  -כפר חנניה מקום
מושבם של משפחת הכוהנים יכין ,המזוהה היטב עם עץ אלון ישיש ובא
בימים שהספיק עוד לראות בימי חיו את אחרוני הכוהנים ממשפחת יכין
משמרת עשרים ואחת מכפר חנניה .שם קבורים רבי אבא חלפתא ובניו,
ממשפחת הכהנים .בסמוך לצומת מתנשא תל עתיק  ,תל באר שבע הגלילית,
ישוב יהודי מתקופת משנה ותלמוד על שמו נקראת צומת שבע ..כאן נמצאים
שרידי כפר הכוהנים .נחזור אל המכוניות ,נסע לצומת קדרים ובמחלף קדרים
נפנה ימינה לכיוון צומת גולני .בסמוך מאוד לצומת נחל צלמון ,כק”מ וחצי
מדרום לצומת צלמון ,נראה מצפון לכביש  65את שרידי כפר ממלח מקום
מושבה של משפחת כוהנים ידועה  -משפחת חזיר מירושלים .בראש גבעת
ממלח נמצאים שרידי בית הכנסת בין השרידים נמצאה כתובת בארמית,
שתרגומה לעברית הוא’‘ :יועזר החזן ושמעון אחיו עשו את השער הזה של
אדון השמים’’ .נמשיך בנסיעה דרומה למחלף עילבון .נפנה ימינה ונגיע
לכפר עילבון מקום מושבה של משפחת הכוהנים הקוץ משמרת שבעית.
בבית הקברות הנוצרי של הכפר משמרים מנהגי קבורה יהודיים מתקופת
בית ראשון ובית שני.
נמשיך ונסע אל כפר עראבה שם נבקר בקברו של התנא רבי חנניא בן דוסא.
ומשם נמשיך בכביש  7955אל תצפית בהר אחים .מנקודת תצפית אחת
אפשר לראות את הכפר עראבה (ערב היהודית) מקום מושבה של משפחת
פתחיה  -המשמרת התשעה עשר ,את הכפר מראר (מעריה  -מע’ר) מקום
מושבה של משפחת בילגה המשמרת החמישה עשר ואת העיר צפת מקום
מושבה של המשמרת השתיים עשרה משפחת יקים -פשחור .נפנה מבטינו
מזרחה ונוכל לראות את הכפר עילבון ובכיוון דרום מזרח ,נראה את כפר
נמרה ובית הכנסת העתיק של חורבת עמודים מקום מושבה של משפחת
אימר משמרת שישה עשר .לאחר שהתרשמנו מהנוף היפה ,נחזור אל כביש
 7955ונמשיך לתל יודפת המשמר את זכר הקרב ההירואי כנגד הרומים
שם מקום מושבה של משמרת הכוהנים השישית מימן .מכאן נסע מערבה
לכוון צומת המוביל נחלוף ונעבור ליד היישוב שכניה המשמר את שמה
של משפחת הכוהנים שכניה מכפר כבול .נמשיך בנסיעה לצומת המוביל
מכאן ,נסע אל מושב ציפורי ,אל קבר רבי יהודה נשיאה ,כנראה נכדו של
רבי יהודה הנשיא חותם המשנה שנפטר בציפורי .מהקבר ונצא למסלול רגלי
קצר .נתקדם בדרך עפר ובשביל לכוון צפון ולאחר כשני ק”מ הליכה בכיוון
צפון נגיע אל חורבות כפר שיחין ,כפר של כוהנים שעסקו בקדרות מקומה
של משמרת הכוהנים ישאבאב .נמשיך לנקודת הסיום שלנו בבגן הלאומי
בציפורי ( הכניסה בתשלום)שם נתגלתה שכונת הכהנים ובה ריכוז גבוה
של מקוואות ,בבית הכנסת העתיק שברצפת הפסיפס שלו מצוירים שולחן
לחם הפנים ותמונות שנועדו להזכיר למשפחת הכוהנים ידעיה מציפורי את
עבודת הקודש במקדש בירושלים .כאן מסתיים סיורינו.
שנזכה לראות מהרה בבנין בית המקדש וכוהנים בעבודתם .

פחת בר יוחאי היקרה!

מששל מעבר בחרנו לעצור לרגע
בעי
צומופינה בעלון ,לומר כמה מילים.
ולנצל
ובעיקר לומר תודה!
תודה על ערבות הדדית,
על שכנות נעימה וקרובה,
ועל רצון מתמיד לעזור
ולסייע בכל עת.
תודה על גמ”ח יולדות
ועל “תפילת ילדים” שבכל
שבת בבוקר מרגשת מחדש.
ת על ילדות שמושיטות
ודה הקטנים בגן משחקים ועל
עזרה עם
תא” של נשים על הספסלים.
“חברו
תודה לרב סגרון על
חכמת התורה וחכמת הלב.
ודה לוועד הישוב על ההקשבה,
ת האכפתיות ועל הרצון
לפעול למען עתיד טוב יותר.
תודה על מעורבות של הורים
במעון ובגנים שהיטיבה
עם ילדינו היקרים.
תודה על תפילות
ושמחות בשבתות וחגים.
יה”ר שתשרה הברכה פה תמיד!
לכל אחד ואחת מכם בפרט
מאחלים
ככלל“ -תחזקנה ידיכם בקודש”.
ולישוב

ברכה והצלחה בכל!
מבקשים סליחה
ומחילה אם פגענו!
שנפגש רק בשמחות..

מעריכים ומוקירים,

משפחת לוזון-
פינחס ,דגנית והילדים.

יישר כח

לילדי
שכונת הדולב
על היוזמה

ולכל תוש לקיום הפנינג
בי דרך הדולב על
שהרימו
את הכפפה והפיקו
הפנינג
על
טה
רת הילדים
לכל הישוב!

שבת
שלום

