
פסח אייסמן- משתתפים בצערך
בפטירת האח. מן השמיים תנוחמו.

ועד הישוב שמשוןהפינה של

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

=MANDRAGORA AUTUMNALIS
דודה רפואי 

צמח מצוי, עשבוני, חסר גבעול ובעל שורש ארוך ומסתעף 
לסעיפים צדדיים המעמיקים באדמה. כחודש אחרי רדת 
הגשמים הראשונים מופיעה על פני הקרקע שושנת עלים 
ירוקים מקומטים שאורכם 15-20 ס"מ ועל העלים בליטות 
שצבעם  הפרחים  עולים  העלים  שושנת  ממרכז  קטנות. 
נישא  בנפרד על עוקץ ארוך. לפרח  יפה. כל פרח  סגול 
הוא  בערב.  ונסגר  בבוקר  נפתח  והוא  גביע  עלי  חמישה 
שייך למשפחת הסולניים ומופיע מחודש דצמבר עד סוף 
 - העליון  הגליל  עד  מבאר-שבע  וקיים  נפוץ  הוא  מרצ. 
העצים.  בין  מוצלים  באזורים  ביער  אותו  מוצאים  אצלנו 
הקיץ  בראשית  ההבשלה  ועם  בתחילה  ירוק  הדודה  פרי 
הציפורים  ס"מ.   2-3 וקוטרו  לצהוב-כתום  הופך  צבעו 

אוכלות את פרי הדודה וכך מפיצות את זרעיו.
למעשה כל איברי הצמח ובמיוחד הפרי מכילים חומרים 
על  משפיע  לא  זה  כנראה  ונרקוטיים-  הלוצינוגניים 
הציפורים כמו על בני האדם או שאולי כן...במינון מסוים 
משמשים חומרים אלה כחומרי הזיה מעוררים או מסממים 
אבל  במינון גבוה הם מהווים סכנה של ממש. הם נזכרים 
"וילך  ראובן בימי קציר חיטים וימצא  בספר בראשית – 
דודאים בשדה ויבא אותם אל לאה אמו- ותאמר רחל אל 
לאה תני לי מדודאי בנך" הפירות כדוריים ועם הבשלתם 
משתנה צבעם מירוק ל לצהוב והם מפיצים ריח חריף. הם 
נאכלים ומופצים בידי צבים אבל גם בידי יונקים אחדים 
הניחנים בחוש ריח מפותח )חזירים למשל( בשורש  הצמח 
מצויים אלקליודים רבים ,מרדימים ומשכבים כאבים אבל 

גם חומרים אלה רעילים ומסוכנים. 

רכזת נוער- בת חן פרץ
תודה למשפחות גלולה ושוורצברג 

על אירוח העונג שבת בשבת שעברה! 
השבת בע"ה אנחנו ממשיכים ):

בנות: אצל משפחת כחלון
בנים: אצל משפחת כהן )נדב ומירב(

ניפגש בשעה 20:00 , כולם מוזמנים באהבה! 
אם תרצו שנגיע להתארח אצלכם בפעם הבאה מוזמנים 

ליצור איתי קשר ולתאם 0584249043
•בע"ה אנחנו מקימים בישוב ארגון חסד בשם: 

"יד יהודית" ע"ש משפחת אטיאס ז"ל.
ישר כח לחניכים התותחים שהתרימו מצרכים לסלי מזון, 

ותודה גדולה לתושבים שפתחו את הלב ותרמו מוצרים 
וכסף.

לתרומות ופרטים נוספים ניתן לפנות לבת חן, באישור 
ותיאום מול הרב סגרון. 

• אמונתך בלילות: 
השבוע התקיים שיעור לנוער בנים עם הרב יצחק 

אפרים. היה מוצלח ומהנה מאוד! מוזמנים להתרחב 
ולהגדיל את הקבוצה! 

• ופרצת:
פעילות "ופרצת" בהובלת תלמידי ישיבת טפחות 

מתקיימת מדי יום שני בשעה 17:00 בסניף, ישר כח 
לחניכים שמתמידים ומגיעים! 

• ביום שני כיתה ח' האלופים הקרינו את הסרט "פלא 
של פארק" במועדון לילדי הישוב. כל ההכנסות נתרמו 

לצדקה. ישר כח!!
• ביום שני הקרוב יתקיים ערב לבנות ז-ט לכבוד ט"ו 

בשבט. פרטים נוספים יתפרסמו בקבוצות, תישארו 
מעודכנות ):

שבת שלום ומבורך 

מזל טוב
למשפחת בן שמעון

חן ואלידן
להולדת הבן

מזל טוב
למשפחת מור יוסף

ריקי ויוסף
לאירוסי הבן נריה

תושבים יקרים ה’ עמכם.
1. אנו שמחים לבשר כי הישוב זכה בקול קורא להקמת 
גן מוזיקאלי. הגן יוקם בע”ה בשטח בין המועדון לבית 

הכנסת החדש ויכלול שטח של 100 מ”ר של דשא 
סינטטי, הצללה ומתקני מוזיקה )מתקני חוץ(.

התחלנו לבחון את הפרויקט על מנת ליישמו בהקדם.
2. אנו סיימנו סדרת הרצאות בנושא חינוך ילדים של הרב 
דן טיומקין במטרה להעשיר את תושבי היישוב והסביבה. 

אנו בוחנים להביא הרצאות נוספות בנושא.
3. תודה רבה לוועדת תרבות על ארגון ערב טו בשבט 

שיתקיים במוצ”שק הקרוב. ישר כח לכל העוסקות בדבר.
4. בע”ה ילדי ונוער בר יוחאי ייצאו השבוע לטיולי נטיעות 

במסגרת בנ”ע ותנועת עוז. מספר הנרשמים שבר שיא 
של כל הזמנים. נוער בר יוחאי ! כבוד !

5. אנו בוחנים פיתוח של אזורים חדשים בישוב 
שמצריכים השקעה בגינון ושיפור חזות.

6. אישרנו את תקציב האגודה לשנת 2020 באסיפה 
חברים האחרונה.

ועד הישוב

למען שמו באהבה

פלאפון במה רוצה לעבוד? גיל שם

058-5009817 בייביסיטר, ניקיון 15 כהן מעיין

053-2845725 בייביסיטר, ניקיון 16 גולן אוריה

055-6830903 בייביסיטר 13 גלולה צוריה

050-5888327 בייביסיטר 17 גלולה הלל

058-4000419 בייביסיטר 15 טולדאנו להבה

053-2258156 שיפוץ, גינה, עבודה פיזית 18 בן יהודה שמעון

058-4700602 DJ, ניקיון צימרים, גינון, צבע, תחזוקה, מפיק 
אירועים, עבודה פיזית  

15.5 כהן עילאי

053-8334349 בייביסיטר, ניקיון 15 מישלי שיראל

058-5544200 בייביסיטר, ניקיון, עזרה לימודית 17.5 כהן שיראל

050-5557706 בייביסיטר 17.5 פרץ שילת

058-7150160 בייביסיטר 14 מדמון שירה

054-6188482 מאפרת מקצועית 20 כהן צביה

052-5300473 בייביסיטר 14.5 כחלון טליה

054-7502955 הכל 16 וידאל זהר

058-6944300 הכל 15.5 ממן אביעד

054-4905492 צמות ותסרוקות 13 דבוש אריאל

055-6670614 נהג פרטי, חובש 19 גרידיש ליאור

053-5255103 צילום ועריכה, גרפיקה 19 גלולה ינון

058-5433833 בייביסיטר, מלצרות, עזרה לימודית 17 סבג תהילה

054-6188482 בייביסיטר, ניקיון, גינה 15 כהן חגי

בישובנוער עובד 


