
שמשוןהפינה של

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

עשב חד שנתי זקוף, שגובהו 
הצמח  שם  ס”מ.   100-150
שלו  הפרח  שכן  מטעה, 
נגזר  “לבן”  המין  ושם  צהוב, 
הזיפיות  הלבנות  מהשערות 

שעל פירותיו.
עלים  גדלים  הצמח  בבסיס 
שערות  מכוסים  כינוריים 

בוהקות  צהובות  תפרחות  יש  הצמח  העליון של  ובחלק  זיפניות, 
למרחוק. הפרחים גדולים )אורכם כ- 13 מ”מ(, ולהם 4 עלי כותרת 
לרווחה,  מתפשקים  הגביע  עלי  קלות.  מפורץ  רחב  אוגן  בעלי 
ומאפשרים למאביקים קטנים להגיע לצופנים. הפרי הוא תרמיל 
דמוי חרב פחוסה, שאורכו 2-5 ס”מ ובו 1-3 זרעים בלבד. הצמח 
ונזכר הרבה במשנה ובתלמוד כתבלין, כירק  עשיר בשמני חרדל 

מאכל וכתרופה.
צידי  הוא מהנפוצים שבמיני המצליבים הצובעים את  לבן  חרדל 
המין  אפריל.  מרץ-  בחודשים  עזים  צהוב  בכתמי  בארץ  הדרכים 
נפוץ מאוד בכל רחבי החבל הים- תיכוני , וגדל בגושים צפופים 
לבן  מחרדל  בחנקן.  עשירים  אשפה  ובמקומות  דרכים  בצידי 
תורבתו זנים אחדים, המשמשים לייצור תבלין החרדל. מין קרוב 
חסר  בפריו  לבן  מחרדל  הנבדל  השדה,  חרדל  הוא  לבן  לחרדל 
השערות הלבנות , ואשר שולט במשטחי פריחה צהובים בוהקים 

בשולי שדות חקלאיים בכל רחבי החבל הים תיכוני.  

חרדל לבן

איילה טולדאנומטיבי לכת

טיול לפקיעין 
משיאת  עם  ומפגש  עתיק   כנסת  בית  הרשב”י   מערת 
למשפחת  נצר  זינאתי,  מרגלית  תשע”ח,  לשנת  המשואות 

כוהנים שלא עזבו לעולם את ארץ ישראל.
שמאלה  פונים  חוסן  ,בצומת  מעלות  לכוון  נוסעים  מהישוב 
על  לתצפית  בחניה  עוצרים   . ק”מ   3.5 ולאחר  לכביש864  
המסביר  שלט  פקיעין(.בתצפית  הרשב,י  מערת  הכפר.)בוויז: 
על הכפר ולאחריו מדרגות היורדות בינות לעצים אל המערה 

בו התחבא הרשב”י עם בנו אלעזר במשך 13 שנה.

ליד  ונחלוף  נצא שמאלה  המערה  מן 
כשנגיע  מעליו.  דוד  מגן  וסמל  שער 
ונתפתל עמו  ימינה,  נפנה  לכביש צר 
.המעיין  המעיין  לכיכר  שנגיע  עד 
המעין  אל  הישוב העתיק,  מרכז  הוא 
ואנו נמשיך  מגיעים חמישה רחובות, 
הכיכר.  שבמרכז  הגדול  התות  לעץ  שמשמאל  ברחוב  ישר 
הרחוב הופך במהרה לכביש סלול, ויוצא אל חלק חדש יותר 
ימינה,  יתעקל  אשר  הכביש,  על  בדרכנו  משיך  הכפר.  של 
והבקעה  הכפר  של  התחתון  חלקו  עתה  יפרש  עינינו  ולנגד 
מכן  לאחר  מטרים  עשרות  כמה  פקיעין.  נחל  של  הגדולה 
נפנה אל הסמטה הראשונה מצד ימין, לפני שער ברזל כחול, 
מיד אחרי חנות “תכשיטי תמר” וממול שלט “המספרה של 
אל  נגיע  מטר   50 כ-  לאחר  אח”י”. 

בית משפחת זינאתי ולבית הכנסת 
של פקיעין .

צאצאי  אחרונת  זינאתי,  מרגלית 
בישוב  שהתגוררה  כהנים  משפחת 
בקומת  מימין.  האבן  בבית  מתגוררת  היא  שני.  בית  מימי 
של  המשותף  המגורים  חלל  שהיתה  ביתה,  של  הקרקע 
המשפחה שנים רבות, נפתח מרכז מבקרים בו אפשר לראות 
מראש,  בתיאום  וכן,  בפקיעין  היהודי  הישוב  על  קצר  סרט 
הוא  זינאתי  בית  עצמה.  מרגלית  בהשתתפות  הצגה  לראות 
המקום גם לבקש, בטלפון או בדפיקה על הדלת, לפתוח את 

בית הכנסת הנמצא ממול.

לאחר הביקור בבית הכנסת נמשיך 
שמאלה  ונפנה  הסימטה  במעלה 
מטרים  כמה עשרות  לאחר  ברחוב. 
את  יחצה  צבעוניים  אבן  בתי  בין 
אותנו  תביא  קצרה  הליכה  שמאלה.  נפנה  ובו  רחוב,  דרכנו 
עתה אל הצומת המרכזי של הכפר שהוא נקודת הסיום של 
עד  כקילומטר  הכביש  לאורך  וצעדו  ימינה  כאן  פנו  הטיול. 

מקום חניית הרכב מעל למערת הרשב”י .
8:30- ה  ג,  ב,   .8:30-13:00 ו  א,  פתיחה:  זמני   - זינאתי  בית 

 ₪  10-15  - סרט   .052-2223546  ,04-9997197 טל’:   .16:00
לאדם.

איילה

מיכל בורנשטייןמיטיבי לסת

בפינה זו נביא מתכונים והמלצות על מסעדות.

בתאבון..

נמשיך עם עוגות הגבינה לקראת שבועות, 
הפעם אביא מתכון לעוגת גבינה קלה ללא אפיה.

המצרכים:
לבסיס:

250 גרם פירורי ביסקוויטים פתי בר )אפשר לשדרג ללוטוס או אוראו(
100 גרם חמאה

להקצפה:
2 שמנת מתוקה )500 מ”ל(

4 כפות סוכר
פודינג וניל

להוספה:
1 שמנת חמוצה

500 גרם גבינה לבנה
אופן ההכנה:

לערבב את פירורי הביסקוויטים והחמאה.
לשטוח בתבנית 3/4 מכמות הפירורים.

להקציף את השמנת המתוקה, הסוכר והפודינג.
להוסיף להקצפה את השמנת החמוצה והגבינה ולערבב בעדינות.
לשפוך את התערובת על הבסקוויטים , לפזר מלמעלה את שאר 

הפירורים.
העוגה זקוקה ללילה במקרר להתייצבות.

תודה רבה
יישר כח!ל”ג בעומר היישובית. על הובלת מדורת ומשפחתהליעל שלזינגר 

יישר כח
בשבוע שעבר, נשמט 

בטעות שמה של 

תקווה סבן ברשימת 
התודות למתנדבות 

האגודה למען החייל- 

תודה רבה ויישר כח!

ונשמרתם מאד לנפשותיכם

תמונות מל”ג בעומר

חמירא סכנתא מאיסורא
לאחרונה אנו שומעים הרבה הערות לגבי התנועה בכבישים ברחבי הישוב.

ואציין כמה מהם:
א. המהירות הגבוהה שהאנשים נוסעים בישוב.

ב. נסיעה ללא היצמדות לימין, היכול לגרום לתאונות.
ג. נסיעה שאינה בטוחה עקב חוסר בשדה ראיה.

ד. חניה במקום שמפריע לציבור, או לרכבים הנוסעים באותו כביש.
ויש עוד מקרים לא נכונים שנעשים עם הרכב. אל תשכחו שב”ה יש כאן 

ילדים, ועלינו לדאוג לבריאותם ולביטחונם.
תורה  שומרי  וכאנשים  ילדינו.  ולמען  בשבילנו  הם  הבטיחות  הוראות 
ומצוות אנו מחויבים ביתר שאת לשמור על החוקים של המדינה הן מצד 

החוק והן מצד ההלכה.
אין לאף אדם היתר לסכן את עצמו וקל וחומר את אחרים!

יש לנסוע בזהירות מירבית ולפי תנאי השטח
ולמזהיר ולנזהר ירבה שלומם כנהר

בברכה,
הרב מאיר נ. סגרון

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 חתשע" ד כסלו 
 2102 בנובמבר 22

 לכל התושבים,
 
 

 הנדון: אסיפה כללית
 
 
 

  חתשע" כסלו 'יא ירביע הנכם מוזמנים לאסיפה כללית ביום
 )נא לדייק( במועדון הישוב.  09:01בשעה   29/00/02

 
 על סדר היום:

  
 בחירת יו"ר אסיפה 
  6102אישור מאזן 
 אישור חברים חדשים לאגודה 
 בחירת חברי ועדת ביקורת 
 סקירה כללית 

 
בשעה שנקבעה,  חברי האגודהבמידה ולא יהיו נוכחים רוב 

 תדחה האסיפה בשעה ותתקיים בכל פורום  שיהיה נוכח.
 

 
 
 
 
 
 
 

 בברכה
 במזכירות הישו
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 בברכה
 במזכירות הישו

  
 
 

בת ליעלהעל הולדת הנכדהמאיר ונעמהלמשפחת כהן הרב מזל טוב

בל”ג בעומר התקיימה 

תהלוכת ל”ג בעומר 

של צעירי חב”ד 
עם סיפור והגרלות. 

באוברבורד זכתה 

אחינועם עמר- 
ברכות! יישר כח לבית 

חבד מרום הגליל 
בהובלת הרב מסס


