שמשון

הפינה של

משפחת
ביטון

היכונו לחגיגות

מיטיבי לסת
מיכל בורנשטיין

בפינה זו נביא מתכונים והמלצות על מסעדות.

 -CORNFLOWER THISTLEדרדר כחול
עשב חד שנתית זקוף ולא קוצני .למרות שמו באנגלית
ולמרות שהוא נראה ככה דווקא ,הוא בולט בפרחיו
הכחולים היפים -הפריחה במרס ואפריל אבל אצלי
הוא המשיך עד סוף יוני .העלים צמודים-לבידים
ולופתים עד הגבעול .הגבעול נושא בראשו תפרחת
יחידה .פרחי ההיקף של הקרקפת גדולים מאוד בעלי
סימטריה דו-שפתנית ו  7-10אונות ארוכות בראשם
הזרעונים חסרי ציצית אשר לאחר ההבשלה הם פשוט
נופלים ליד צמח האם.
הצמח אנדמי למזרח אזור הים התיכוני  -סוריה לבנון
קפריסין וישראל והוא שכיח בחורש הפתוח ובבתים.
בגלל היופי שלו הוא נקטף הרבה ולכן קטיפתו אסורה
היום .למרות זאת ,הרבה קוטפים אותו ומומלץ לגדל
אותו בגינות יובשניות כצמח עונתי אביבי.
בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

תולעת ספרים

פנינה רחמיאן

המלצות השבוע!

לרגע הזה /אביגיל מייזליק:

אסופת סיפורים על רגע אחד בו שער
הלב נפתח וכל המציאות מתהפכת.

דלת מול דלת /הדס ליבוביץ’:

שתי נשים ישראליות באמצע מרוץ החיים
שחשבו שהן יודעות הכל אבל מגלות שהחיים
עדיין מסוגלים להפתיע.
לבקשת נשים להלן ספרים מומלצים:
(ללא שם הסופר ..לא זוכרת)
• אני עדיין כאן
• החיים חלקי 7
• איש ושמו אובה
• המפתח של שרה קשר דם
(בספריה יש  3ספרים בשם זה .כולם טובים)
• המתיקות שבשכחה

קראו בהנאה!

גרים
בדרך
הדולב

ה-
משולחן המזכירות
אחרי שבילינו שעות במטבח -אתן השבוע מתכון קל
לעוגת שוקולד ובצק פריך.
הרכיבים לבצק:
 3כוסות קמח
אבקת אפייה
 3/4כוס סוכר
 1ביצה
 1כוס שמן
הרכיבים לשכבת השוקולד:
 100גרם שוקולד מריר
 2כפות קקאו
 1/4כוס מים
 1/4כוס שמן
כפית נס קפה
 1/4כוס סוכר
לבשל ולצנן.
כשהתערובת הצטננה -להוסיף  2ביצים ולערבב היטב.
לשטוח  2/3מהבצק בתבנית ולהדק היטב.
לשפוך את השוקולד על הבצק ולפורר מלמעלה
את  1/3הבצק שנשאר עם מזלג( .בצק פירורים)
לאפות כ 29-דקות ( אפילו פחות) ב 180מעלות.

• תודה רבה לכל הרוקדים והשמחים
בשמחתה של התורה.
ישר כח לכל העוסקים’ היה כיף לראות את
כולם שותפים.
• השבוע הסתיימה בניית מסתורי האשפה
הנוספים ברחובות דרך הארז ודרך הזית.
בכל מסתור אשפה נמצאים  4פחים גדולים
שאמורים לשמש לפסולת ביתית בלבד.
פחי הפרדע הגדולים הוצאו מהיישוב.
המכולות הגדולות נמצאות מאחורי המסתור
הגדול ליד המגרש ומקום נוסף מול דרך
האלון מעבר לכביש .נא להשליך לשם פסולת
גושית בלבד.
• לקראת חודש ארגון תוקן בסניף הקיר גבס
שהיה שבור.
• בימים הקרובים תושלם פתיחת דלת
חיצונית למועדון נוער ונתחיל בסידור המקום.

שבת שלום

בתאבון..

מזל טוב

מזל טוב

למשפחת סבג
רבקה ואהרון

לרגל בת המצווה
של צופיה

ההורים:
שילה בן  28מוזקאי וסטודנט להנדסאי מכונות .
תמר בת  31מורה בחינוך מיוחד בכיתות תקשורת בבית
ספר נעם בצפת.
האוצרות:
מלאכי יצחק בן שנתיים במעון בר יוחאי .חובב בלונים
מושבע.
שמעיה מאיר בן שמונה חודשים במעון בר יוחאי .חולם
להפוך את הבית בלי שיפריעו לו.
הגענו לפני כחודשיים לבר יוחאי מנוקדים כי חיפשנו יישוב
דתי קהילתי חם בצפון מתוך רצון להשתקע ולבנות את
ביתנו במקום שמאפשר חינוך ילדים עם מרחבים ונחת.
אוהבים בבר יוחאי את הפסיפס האנושי ואת טוב הלב
והחום המורעפים.
מאחלים לבר יוחאי המשך גדילה והתפתחות שגשוג ועוד
הרבה קרקעות לבניה...

לממזל טוב

שפחת רובין
אסנת ורונן
לנישואי הבן הלל

למשפחת גלולה
דוד ולימור

לרגל בת המצווה
של צוריה

מזל טוב

מזל טוב

למשפחת גולן
למירי ואוהד

בר המצווה
של הבן נתנאל

למשפחת בוחבוט
ענבל ויניב
להולדת הבן

