הפינה של

שמשון

=GREAT SPOTTED CUCKOOקוקייה מצויצת

זהירות בדרכים

מיטיבי לסת
מיכל בורנשטיין

בפינה זו נביא מתכונים והמלצות על מסעדות.

מקננת בחורשות וביערות פתוחים .טפילת קינים של
מיני עורבים :בארץ -עורב אפור ועורבני אבל באירופה
בעיקר עקעקים ..ציפור מאוד פעילה ,לעיתים קרובות
מדלגת על הקרקע בזיגזגים .מזונה מבוסס חרקים.
בארץ היא מצויה למדי בכל חלקי הארץ אבל במיוחד
בעמקי המרכז והצפון .בגודל של קוקייה אירופית אך
כנפיה רחבות וקהות יותר .בנוסף ,הזנב צר וארוך יותר.
הכיפה בגוון שחרחר דהוי .החלקים העליונים שחורים
עם נקודות לבנות .היא קולנית ,לרוב משמיעה קריאה
טרטרנית צחקקנית :צר-צר-צר-צר או קי-קי-קי-קי!
מה שבולט בהתנהגות שלה זה שהיא לא יכולה או לא רוצה
לבנות קן או לתפקד כאמא ולכן מחפשת פונדקאיות .היא
מטילה את הביצים שלה בקן של עורב אפור או עורבני -
ציפורים הנחשבות כחכמות אבל כנראה לא בצדק! הביצה
שלה בוקעת מוקדם יותר מיתר הביצים בקן ולכן הגוזל כבר
גדול יותר ,לוקח את רוב האוכל מהאמא וגורם לה אפילו
לזרוק את יתר הביצים או אפילו הגוזלים מהקן! האמא
כנראה לא שמה לב או לא איכפת לה! התהליך הזה קיים
גם בארצות אחרות ,למשל בארצות הברית היכן שציפור
 COW BIRDהיא הפונדקאית ובוחרת קן של ציפורים
קטנות יותר כמו סבכי או חכלילית .בסיכום הטבע מדהים!

יום העצמאות מאופיין במנגלים ובשרים אבל לפעמים
בא לנו לאכול בשר בלי שנצטרך לעבוד עבורו...
אז אם אתם מגיעים במקרה למרכז -קפצו לכפר סבא.
שם נמצא הסניף של אחלה.
עבור מבחר ענק של סלטים ,קציצות פלאפל ,לאפות
חמות ומנות פתיחה חמות תשלמו  38שח לסועד.
אם תזמינו מנה עיקרית מהתפריט הסלטים
יעלו רק  25שח לסועד.
המנות יחסית גדולות ומאוד מגוונות.
לגבי הכשרים -חלק בהכשר מהדרין,
חלק חלק בית יוסף וחלק רבנות.
הכל מפורט שם כך שאי אפשר לטעות..
אז אם בא לכם להתפנק ואתם במרכז -סעו ליוחנן
הסנדלר בכפר סבא( מאחורי קניון )G
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מפקד ופעולת שבת
בשעה 16:00
שירה הקומונרית והמדריכים

• אלכוהול משפיע מהטיפה הראשונה :באלכוהול
ונהיגה אין דבר כזה "קצת" .שתית? תן את המפתחות
לנהג שלא שתה.
• אל תיתן לאלכוהול לנהוג במקומך :כל כמות של
אלכוהול פוגמת ביכולות הנהיגה :בריכוז הדרוש לנהיגה,
בקואורדינציה ,בתפקודי הראייה ,בחלוקת קשב בין
מספר משימות ,ביכולת לעצור נכון ,ביכולת לשמור על
המהירות בהתאם לחוק ולתנאי הדרך וביכולת לשמור
על הנתיב.
• תגידו "לא!" לחבר ששתה ורוצה לנהוג :שתיית קפה,
שטיפת פנים ואפילו מקלחת קרה אינם עוזרים.
• נהג תורן :לפני יציאה לבילוי קבעו נהג תורן שאינו
שותה ,שיהיה אחראי לנהיגה ויבטיח את החזרה הביתה
בשלום.
• קווי לילה  /מונית :אם אין לכם נהג תורן קחו את
"קווי לילה" של התחבורה הציבורית או קחו מונית.

מזל טוב

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

כולם מגיעים!!!

כללי בטיחות בדרכים  -אלכוהול

בתאבון!

שישפחת ושדי
ראל ואליה

משולחן המזכירות
תושבים יקרים,
• יישר כוח לרעות ,למדריכים ולחניכים על הובלת
הטקסים ביום השואה וביום הזיכרון ,הטקסים היו
מושקעים ,מעצימים ומרגשים.
• יישר כוח לועדת תרבות על הרמת ערב יום
העצמאות ,החשיבה על הכל עד הפרט האחרון ,היה
ערב טעים ומהנה גם לגדולים וגם לקטנים.
• ישר כוח לעדיאל כהן על כל התפעול הלוגיסטי.
• ל"ג בעומר
לכל התושבים שאמורים להגיע אליהם אורחים בל"ג
בעומר עם כלי רכב הנכם מתבקשים להעביר לכתובת
האימייל של מזכירות היישוב
: efrat.mazkirut@gmail.com
עד לתאריך  13.05.19יום שני בבוקר עד השעה 10:00
את הפרטים הבאים:
.1תאריך הגעת האורח
 .2מס׳ לוחית הרישוי
 .3שם האורח שם פרטי ושם משפחה
 .4סוג רכב
 .5תוצר הרכב
.6מס' אורחים
תושבים יורשו להכנס עם רכב בהצגת ת.ז בלבד עם
כתובת של בר יוחאי -ככל שתצא הודעה מהמועצה היא
תועבר לפרסום
לגבי שאטלים -כל שעה עגולה תהיה הסעה לאורחים
מבר יוחאי/אור הגנוז למיקום וחזור.

שבת שלום,
ועד הישוב

שבת
שלום

