
שמשוןהפינה של

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

פרחים לבנים
בשבועות  בטבע,  לראות  לבנים  פרחים  מעט  יש  בחורף 

הקרובים נסקור את אלו שבכל זאת ניתן למצוא..
והשבוע- זלזלת הקנוקנות

לדעתי זהו הפרח היפה והמרשים ביותר, אמנם יש לו שם 
מצחיק, אבל אני כבר ראיתי שניים בכביש המערכת- כדאי 

לחפש!
מטפס ממשפחת הנוריתיים ,בעל ענפים מעוצים. המטפס 

היחיד בארץ הפורח באמצע החורף. 
העלים שוני צורה: מקצתם תמימים דמויי ביצה ומקצתם 
מנוצים למספר עלעלים רחבים. עוקצי העלים מסתלסלים 
, ובאמצעותם נתפסים הגבעולים בענפי הפונדקאי )מטפסי 
עלה  בסיס  או  קנוקנות  בעזרת  נתפסים  האחרים  החורש 
דמויי חץ(. הפרח גדול )קוטרו 4-5 ס”מ( , צבעו לבן- קרם 
לפגוע  מהגשם  למנוע  כדי  מטה  הנוטה  כפעמון  וצורתו 
באיברי המין שלו. הפרח בעל 4 עלי כותרת גדולים, חסר 
החורף  בעונות  האוספות  רבות  דבורים  מושך  אבל  צוף, 

מעוטת הפריחה את האבקה הרבה שהוא מציע.
ביותר  הנפוצים  החורש  ממטפסי  היא  הקנוקנות  זלזלת 
בחבל הים תיכוני. היא גדלה בחורש סבוך, אבל מטפסת גם 
על שיחים ומשתרגת בין גדרות באזורים הרריים. ברפואה 

העממית משמשת הזלזלת לריפוי פצעים וכוויות.

מזל טוב
למשפחת כחלון

שושי ומשה
להולדת הנכד

 052-8787535לפרטים: דניאל כחלוןהשבוע ובמחיר מוזל קרוב לבית וזמין בימות תספורת גברים וילדים, 

מיטיבי לסת
מיכל בורנשטיין

בפינה זו נביא מתכונים והמלצות על מסעדות.

ובתאבון..

איילה טולדאנומטיבי לכת

נחל דישון
לכולם.  להתאים  שיכול  טיול  מסלול  הוא  דישון  נחל 
המטיילים בו בחורף יזכו לראות בריכות מים צלולות 

ורסיסים של אושר בעיניים מנוף שכזה כאן בארץ.
קלה-בינונית  קושי  ברמת  הוא  דישון  בנחל  הטיול   •

לרוב.  ואינו מעגלי .
את  לחצות  שצריך  קטעים  יש  בחורף:  למטיילים   •

הנחל בעודו זורם. זהירות לא להחליק.
ג’יפים,  ציר  על  היא  הנחל  לאורך  הדרך  מן  הרבה   •

למטיילים עם ילדים - שימו לב לכך.
מסלול חורף:

“צומת   :waze-ב( עלמה   גשר   - התחלה  נקודת   •
עלמה(

 89 לכביש  צבעון  מנחל  ביציאה   - סיום  נקודת   •
)ב-waze: “נחל-צבעון”(.

• נדרשת הקפצת רכבים )20 דקות לכיוון(       
• אורך המסלול: 15 ק”מ.)יום שלם(.

לנקודת ההתחלה יש להגיע לגשר עלמה. ניתן להחנות 
לאחר  לכביש.  שממזרח  העפר  ברחבת  הרכב  את 
886 בזהירות לכיוון מערב  שחניתם, תחצו את כביש 
והתחילו ללכת )המסלול הוא נגד כיוון הזרימה(. סימון 
השבילים הוא אדום . הסימון של ש”י )שביל ישראל( 

גם כן )לבן-כחול-כתום(
דישון-אביב.  הנחלים  תגיעו למפגש  ק”מ   5.5 לאחר   
נחל אביב הוא יובל של הדישון . מכאן ממשיכים עד 

לחציית כביש 899 לכיוון עין ערבות.
*שימו לב: בהגעתכם לכביש 899 השלמתם 6.5 ק”מ. 
למעוניינים  אפשרית  סיום  נקודת  הוא   899 כביש 

במסלול קצר. זכרו, מקטע זה הכי יפה בחורף. 
899 מגיעים לאחר שעה הליכה לעין ערבות.  מכביש 
לכביש  מתחת  הנשפך  מים  צינור  בעיקר  הוא  היום 
לכביש  מתחת  המעבר  לשכשוך.  כיפית  בריכה  ויוצר 
הפכו  וקירותיו  מאוד  מדליק  מהמסלול  חלק  שהוא 
 10 כה עברתם  חיים. עד  ובעלי  נוף, צמחייה  למגדיר 
מחורשת  ביציאה  הברושים.  לחורשת  פונים  ק”מ. 
אדום  )סימון  השמאלי  השביל  את  לוקחים  הברושים 
לא ברור לפעמים בנקודה זו(. המשך ההליכה מקטע זה 
ואילך צפויה לכלול כמה מעברים בבוץ. אחרי 1.5 ק”מ 
מעין ערבות מגיעים לאחת מן הנקודות היפות ביותר 
במסלול. מפגש הנחלים דישון-גוש חלב. במקום היום 
ובריכות  מפלונים  עם  קסומה  פיקניק  פינת  הוסדרה 
 900 עוד  ממשיכים  מכאן  רחבות.  ומדשאות  שכשוך 
נפרדים מנחל  זו  בנקודה  מטרים עם השביל האדום. 
עכשיו   ) אדום  )סימון  צבעון  לנחל  ונכנסים  דישון 
המסלול משתנה לגמרי וממש לטובה! ההליכה בנחל 
צבעון איננה ארוכה ושווה כל צעד. זהו מקטע קסום 
מהאגדות,  יער   - הסבוך  החורש  בתוך  אתכם  הלוקח 
ההליכה מנקודה זו ועד לסיום המסלול אורכת כשעה 
מתונה  בנחל  העלייה  ק”מ.   3 ואורכה  וחצי  שעה  עד 
יחסית ובשלב מסוים תצאו מהנחל לשביל רחב יותר. 
לא לשכוח להרים ראש בשלב הזה ולהבחין בהר מירון 

המרשים - ממנו אגב מתחיל הדישון לזרום.

* לאחר ימים גשומים במיוחד נחל פרוד זורם מומלץ 
קבוץ  מול   7 לצומת  בירידה   , לחניון  כניסה  לראות! 

פרוד.    
איילה

כשמדי פעם רוצים להכין עוגה “כמו של קונדטוריה”
עוגת טורט עם ריבת חלב

הרכיבים:
 7 ביצים מופרדות

כוס ורבע סוכר
 2 סוכר וניל

 3 כפות שמן
חצי כוס מיץ תפוזים
כוס ורבע קמח תופח

שמנת מתוקה 500 מל
1  פודינג וניל
חצי כוס חלב

ממרח ריבת חלב
 2 תבניות עוגה עגולות

אופן ההכנה:
להקציף חלבונים+ סוכר

לחלמונים להוסיף שמן, סוכר וניל, מיץ תפוזים
להוסיף לקצף ולערבב בעדינות

להוסיף את הקמח ולערבב.
לחלק את התערובת ל2 תבניות ולתנור על 170 מעלות 

כ40 דקות.
לקרר....

להקציף: שמנת, פודינג וניל, חלב לקצף יציב.
על עוגה אחת למרוח שכבה לא עבה של ריבת חלב.

עליה למרוח שכבת קצפת.
לשים מעל את העוגה השניה ולמרוח קצפת עליה 

ומסביב ל2 העוגות.
לזלף ריבת חלב גם מלמעלה..

משולחן המזכירות

אי”ה השבוע תתחיל מזכירה חדשה 
לעבוד בישוב- אפרת אלקובי.

קבלת קהל במזכירות:
ימים א, ב, ה:8:30-16:30

יום ד: 10:30-18:30

עיסוקטלפוןגילשם

 1504-6989611אביה ביתן
בייביסיטר054-7044883

בייביסיטר, ניקיון, קיפול כביסה16058-6311737אוריה כהן

בייביסיטר15058-6337740אוריה פנצק

בייביסיטר 15054-4979932אושר חדד

בייביסיטר, עזרה בשיעורי בית, לימוד ציור16053-8232880איילה כהן

בייביסיטר, ניקיון15.5053-8277690אליה בלמס

בייביסיטר13052-6983018אנא אל אקבלי

בייביסיטר, ניקיון וקיפול כביסה13052-8593700 אפרת הראל

בייביסיטר15.5052-2168468בתאל אקבלי

ניקיון - שטיפת בתים , בייביסיטר15058-6990843הודיה טויטו

בייביסיטר, קיפול כביסה15050-5888327הלל גלולה

בייביסיטר )עד השעה 22:00(13058-6387850הלל שלזינגר

סידור ארונות, קיפול כביסה ובייביסיטר13053-7141027זוהר כהן

בייביסיטר13052-7903928להבה טולידאנו

בייביסיטר, עזרה בשיעורי בית17054-9982558מוריה ממן

בייביסיטר 140526738246מעיין כהן

בייביסיטר, קיפול כביסה, סידור הבית ועזרה 16050-6525672נועם דבוש
בשיעורי בית

בייביסיטר, עזרה בשיעורי בית- בי”ס יסודי15.5050-8599569נעמה סויסה

עזרה בשיעורי בית- בי”ס יסודי12054-4858820ענבר ביתן

שיעורי עזר במתמטיקה- כיתות ד’-ח’14052-5260450רחלי ברנר

בייביסיטר15058-7903927רננה טולידאנו

בייביסיטר14052-8365800רננה פרץ

ניקיון, קיפול כביסה ושאר מטלות הבית19052-8690481שובל אביכזר

הכל חוץ מניקיון14.5054-9965458שילת דיעי

איפור מקצועי ותסרוקות 20052-3808323 שילת הראל

בייביסיטר, עבודות בית, קיפול כביסה13.5054-8492557שירה כנפו

בייביסיטר, עזרה בשיעורי בית15058-5433833תהילה סבג

גזור ושמור


