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עשב רב-שנתי קירח וזקוף 
עם גובה מ- 35 עד 50 ס"מ , 

הוא מתרבה גם באמצעות 
קנה שורש תת-קרקעי.

מבנה הקרקפת של הצמח דומה לזה של הסוג 
דרדר ומכאן שם הסוג דרדרת. הוא שייך 

למשפחת המורכבים .התפוצה העולמית של 
הדרדרת צהובה היא מזרח ים תיכונית ומערב 

איראנו-טורנית. הדרדרת הצהובה היא צמח 
שכיח בחבל הים תיכוני. בארץ מוצאים אותו 
מקו ים המלח עד הגליל הצפוני והגולן.הוא 

פורח מאפריל עד אמצע יוני.
עלי הגבעול תמימים, הם לופתים את הגבעול 

ובדרך כלל מכחילים. הקרקפות מוארכות וצרות 
, גדולות בודדות בראשי הגבעולים. חפי 

המעטפת מחודדים בראשם אבל אינם קוצים. 
צבע הפרחים צהוב והם כולם צינוריים. 

הזרעונים בעלי ציצית של שערות מנוצות 
המסייעת בהפצתם ברוח. 

בדרך כלל היא גדלה בכתמים, בבתה ובצל יער 
והיא ממש שולטת בכתמים בצל יערות אורן 

שבהם מונעים מחטי האורן גדילת צמחים 
עשבוניים רבים.לכן הדרדרת השולטת!

ועדת חינוך

 YELLOW SAW-WORT=serratula cerinthifolia
תודה למשפחות גרידיש ובורנשטיין על אירוח העונג שבת בשבת שעברה. דרדרת צהובה

עדכונים לגבי השבת פורסמו בקבוצות

נשמח למשפחות המעוניינות לארח בחצר את העונג שבת לשכבות ז-ח 
(בהפרדה) , בתיאום איתי (: 0584249043

צוות נחשון האלופים יצאו השבוע לאריזת מוצרי מזון למשפחות נזקקות 
בצפת, דרך עמותת "אחיי בני ישראל" , כל הכבוד לצוות ולרבקה הרכזת 

התותחית!

ועדת חינוך

• לגבי חלוקה למניינים בחג תצא 

הודעה נפרדת

• אלו שאינם יכולים לבוא לבית 

הכנסת לשמיעת קול השופר 

בראש השנה, יודיעו לי בהקדם 

כדי שנחפש פתרון.

• במשך השבוע ייצאו הנחיות 

הלכתיות לימי ראש השנה

 הודעות לציבור - הרב סגרון

תושבים יקרים! 

• ביום שני כ‘‘ה אלול (14.9) יעבור מטאטא כביש בישוב

בשעה 8:00 בבוקר.

בבקשה לא לחנות צמוד למדרכות, 

על מנת לאפשר למטאטא לנקות כמו שצריך, תודה. 

• רוצים לארח בערב שבת את מעיין הקומונרית?

מעוניינים שרבקה רכזת חבב תאכל אצלכם בארוחת שבת? 

 לתיאום - צרו קשר עם עדי דימרי- 0524326347

למרים קוזלובסקי 

להולדת הנכד,

 בן לספיר
לנישואי הבת, רעות אפרים וטיראנה למשפחת אלוש

 שעות פתיחת
הדואר:

19:45 - 20:45 
למשפחות

 דיעי וצדוק 

לנישואי אליה ומיטב
בהצלחה

מזכירת הישובלהילה עמר  


