
מטיבי לסת
מיכל בורשטיין

השבוע אמליץ על מסעדה ותיקה שהפכה לכשרה אז 
יצאנו לטעום.

בתקופה האחרונה יש כמה מסעדות באיזורנו שהפכו 
לכשרות כמו עמבורגר, הרנה בכרמיאל ובראש פינה 

ואפילו מסעדה חדשה איטלקית שנפתחת בראש פינה 
ושמה ג’ויה.

אנחנו ביקרנו ברנה בכרמיאל.
המקום נעים ומרווח, יש מקומות ישיבה גם בחוץ למי 

שמעוניין.
התפריט עשיר והמנות גדולות. המחירים סבירים) כמו 

בכל מסעדה חלבית( והאוכל טעים.
השירות מהיר ואדיב ובעל המסעדה נוכח ומסתובב בין 

הלקוחות.
המסעדה בכשרות של הרבנות כרמיאל.

שווה קפיצה!

איילה טולדאנומטיבי לכת

טיול אחה”צ - שביל נורמן 

תחפשו  ואם  שלגייה,  של  שכן  הוא  מתברר,  פטל,  מיץ 
היטב תגלו כאן גם את שביל האבנים הצהובות מארץ עוץ, 
ניסים  ושאר  הפלאות,  מארץ  עליסה  של  התה  פינת  את 
ונפלאות. שביל נורמן הקצר ושובה הלב עובר בתוך חורש 
בהרבה  אותם,  והופך  ומצוקים,  לסלעים  בינות  מקסים, 

דמיון וקלילות, למחוזות ילדות של אגדה.
סוג: רגל, מתאים לילדים

מקום: כפר ורדים, כ-200 מטר אחרי הכניסה לכפר ורדים
אורך המסלול 1 ק”מ.

משך הטיול: עד שעתיים
ליישוב  לכניסה  דרומית  מטר  כ-200  המסלול  תיאור 
כתובת  עם  גדול  סלע  )ממערב(  מימין  ניצב  ורדים,  כפר 

“NORMANS” צהובה, ולצידו חנייה רחבה ומאולתרת.
משאירים את כובד הראש ואת הרצינות ברכב, מצטיידים 
עולים  מהאגדות.  למסלול  ויוצאים  קלילה  וברוח  בדמיון 
בשביל היוצא ממגרש החנייה מערבה. כעבור כ-50 מטר 
עובר  הגבעה,  על  כאן,  אשכר.  גבעת  משמאלכם  תופיע 
מחילות  ופיות,  גמדים  של  קסמים  שביל  מיוחד,  שביל 
והפתעות. . את השביל יצר ועיצב נורמן, איש כפר ורדים 
הסמוך, שלקח פינת טבע פשוטה והפך אותה לשביל רצוף 

חוויות והתרגשויות.
אליו.  רדו  גדול,  סלע  תראו משמאלכם  מטר  כ-50  אחרי 
אבן  של  יפהפה  ניצול  ותוך  דמיון,  בהרבה  נבנו  מתחתיו 
של  “ביתו  שלגייה”,  של  “ביתה  שהוטו,  וענפים  מקומית 
ובתוך  הבתים  בין  הגמדים”.  שבעת  ו”מנהרת  פטל”  מיץ 
אליו  ובצמוד   “ הצהובות”  האבנים  “שביל  עובר  המנהרה 
בן”.  של  “ביתו  עליו,  מסוככים  שענפים  אבן  מבנה  ניצב 
מנוחה  של  דקות  כמה  פנימה.  והיכנסו  ראשים  הרכינו 

ב”בית” יעטפו אתכם בשלווה גדולה.
ממשיכים עם השביל המסומן צהוב עוד כ-50 מטר דרומה, 
המקורית.  לכיכר  בדומה  המעוצבת  דיזנגוף”,  ל”כיכר 
המיועד  הטבעתי,  האוהבים”  “שביל  מזרחה  יוצא  מכאן 
לרומנטיקנים בלבד. יורדים עם השביל, המתפתל בין עצי 
החורש הגבוהים, וממשיכים ומטפסים איתו בגרם מדרגות 
בנויות בסלע ומוקפות נוף מרהיב של חורש ירוק. כעבור 

דקות אחדות של עלייה מגיעים לכבשן סיד עתיק. בימים 
בערה,  וחומר  גיר  באבני  הכבשן  את  למלא  נהגו  עברו 
והבערה הממושכת הפכה את הגיר לסיד ששימש לבנייה.

טבעי  סלע  מדרגות של  כ-70  עולות  הסיד  לכבשן  סמוך 
מירון,  הר  נופי  ממנו  שנשקפים  ארד”,  רון  ל”מצפה 
המשתפל לעבר פקיעין ומעלות. יורדים בחזרה במדרגות 
המסומן  השביל  עם  וממשיכים  )צפונה(  שמאלה  ופונים 
ענקי,  סלע  אותו  מעל  ההליכה  נתיב  חולף  כעת  צהוב. 
גדול  במבוך  מתחתיו.כמו  הלכתם  קודם  דקות  שכמה 
משתרגים השבילים אלו באלו, ונראה כאילו תגליות רבות 
עוד נכונו לכם מעבר לכל פינה. אם תמשיכו עם השביל 
המסומן, המתפתל מזרחה, תגיעו בסופו אל החנייה, אבל 
אתכם,  להוביל  לדמיון  להניח  יהיה  מעניין  יותר  הרבה 
מרתקות,  הרפתקאות  לשלל  בלעדיהם,  או  הסימונים  עם 

שכמותן קראתם עד עכשיו רק בספרים.
את הטיול ניתן לשלב עם בילוי באגם המונפורט למרגלות 
מעלות: שיט בסירות פדאלים , החלקרח , אייג’אמפ, חווית 
הכניסה לאגם,   . פיקניק על הדשא  או סתם   . אקסטרים 

חינם.

שמשוןהפינה של

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

BUMBLE BEE=BOMBUS= בומבוס 

מצביע  חייה  שאורח  הבומבוס  דבורת  מצויה  הארץ  בצפון 
גם  אבל  מפחידה  זו שקצת  דבורה  חברה.  לחיי  מעבר  על 
חום  גופה-  ובצבע  השעיר  בגופה  ניכרת  אותי  מצחיקה 
שחרחר אבל עם פסי רוחב צהובים. הדבורים ניכרות בגופן 
ובגפי הפה המוארכות המותאמות בעיקר ללקיקת  השעיר 
צוף. רגליהן האחוריות של רוב הדבורים שעירות ומותאמות 
מכל  הדבורים  למזונן.  החשובה  פרחים  אבקת  לנשיאת 
המינים כמעט אינן חיות בחברה! חיי חברה רבים ומופלאים 
הסוג  של  אחדים  ממינים  דבורים  הדבש.  לדבורת  רק  יש 
הליקטום נוהגות לבנות את קיניהן אחת ליד רעותה בצפיפות 
כי נדמה למסתכל כי לפניו קן גדול בעל פתחים  רבה עד 
רבים. דבורת הדבש בונה את קינה-החלה- מדונג המופרש 
הבודדות  הדבורים  רוב  בטנה.  שבגחון  מיוחדות  מבלוטות 
מנצלות חורים או חופרות מחילות בקרקע. הדבורים גוזרות-
העלים מרפדות את דפנות המחילה בפיסות עלים עגולות 
שהן גוזרות בעזרת לסתותיהן. דבורים מסוג דבורת העץ – 
זילוקופה - קודחים מחילות בגזעי עצים ובענפיהם ובעיקר 
בחללי הקנה. רוב מיני הדבורים חיים רק שנה אחת )מבוגר 
אחדות.  שנים  חיים  סגולה  יחידי  ומעטים  בלבד  בוגר(  עד 

מלכה של דבורת הדבש עשויה לחיות כ-20 שנה!
יש סוגים אחרים של דבורים, למשל דבורה בנאית אדמונית 
התאים  בניית  מלאכת  את  יודעות  שלא  הפרג  דבורת  וגם 
ומנצלות מחילות וחורים מזדמנים. אף דבורת הפרג נוהגת 
דבורים,  בלחם  הריקים  התאים  את  וממלאת  הבנאית  כמו 
בכל  אלה  באדמה  אוטמת  לא  היא  אך  ואוטמת.  מטילה 
חומר המצוי בסביבה ובעיקר בעלים לעוסים מן הצומח או 
בצפון  בעיקר  חיות   האלו  הדבורים  זעירות.  חצץ  פרודות 

הנגב ובשפילת החוף כל השנה.

ברוכים השבים
למשפחת ברודי

רפאל ואודי
 נועם פרץ. נריה אלגלי.מזל טוב לגיוס ל:

שבת
שלום

העלון יוצא 
לחופשת בין הזמנים 

נחזור בחודש אלול


