
חיים סדון- משתתפים בצערך
בפטירת האב. מן השמיים תנוחמו.

מטיבי לסת
מיכל בורשטיין

שלום.
השבוע אמליץ על מסעדה חדשה שנפתחה בראש פינה- 

מסעדת ג'ויה.
המסעדה ממוקמת במתחם החדש שנבנה מול אולמי 

אידיליה- מתחם שופינה.
המסעדה מעוצבת כמסעדה איטלקית לכל דבר עם מפיות 
משובצות ומטבח פתוח בו מבשלים למול עיני הסועדים. 

המקום בכשרות הרבנות והאוכל הוא חלבי איטלקי.
יש במקום פסטות, סלטים, דגים , מרקים ועוד.

האוכל טעים ומוגש בצורה אסתטית והשירות נעים ואדיב.
המחירים מעט גבוהים ממסעדה חלבית ממוצעת אך 

המנות די גדולות.
שווה ביקור!

איילה טולדאנומטיבי לכת

מוזיאון במלון "הבית של דונה גרציה"

מוזיאון חי" צנוע ומיוחד במינו בעיצובו ובתכנונו. אנו מזמינים 
אתכם לחוש את האוירה המיוחדת, אפשר גם לגעת במוצגים 
ובכל חפץ שלבכם חפץ. כל חדר מרוהט ברהיטי אחת מארצות 
פעילותה של הגבירה. חייה משוחזרים בעזרת בובות וחפצים 
נסיכות  בבגדי  להצטלם  מוזמנים  והמבקרים  מתקופתה, 
ומלכים. אתם מוזמנים לגלות סיפור מדהים שנעלם מבין דפי 

ההסטוריה "חוויה נהדרת ממאה אחרת":
לשמוע  ה-16,  המאה  ברוח  משוחזר  ספרדי  בארמון  לבקר 
הצילה  הסיכויים  כל  שכנגד  האשה  על  ומרגש  קסום  סיפור 
רבים מן העם היהודי ובחרה בטבריה לייסד מחדש את מדינת 

היהודים.
הסיפור המרכזי של ה"בית" מבוסס על דמותה של המנהיגה 
היהודיה -דונה גרציה או בשמה היהודי - חנה נשיא, ומדגיש 
גרציה", הוא  דונה  את פועלה למען העם היהודי. ה"בית של 
ומרכזיותן  מעורבותן  את  המדגיש  ייחודי  תרבותי  מפעל 
היהודי  העם  ושל  בכלל  האנושות  של  בהיסטוריה  נשים  של 
בפרט על ידי האדרת שמה, דמותה ופועלה של דונה גרציה. 
הרעיונות המרכזיים של ה"בית" הם טיפוח והעצמת מנהיגות 
נשים בהיסטוריה של האנושות והעם היהודי, מתן ביטוי מרכזי 
מורשת  של  מרכזיותה  והדגשת  הלאדינו  תרבות  למורשת 

טבריה 
שעות פתיחה

הנכם מוזמנים לסיור מורשת במוזיאון הבית של דונה גרציה:
בכל יום )כולל שבת( מתקיימים ארבעה סיורים בשעות: 10:00, 

16:00 ,14:00 ,12:00
בימי שישי מתקיימים שני סיורים בלבד בשעות: 10:00, 12:00

ההשתתפות כרוכה בתשלום מוזל לאורחי המלונות.
פרטי התקשרות

טלפון להזמנות: 054-2454053, 04-6728900, 
04-6717176

כתובת: רחוב הפרחים 3, טבריה

שמשוןהפינה של

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

 AFRICAN RHINOCEROS
BEETLE=ASSASSIN BUG=רצען מנומר 

חרק יפה  אבל עם אופי לא סימפטי כל כך! הוא טורף 
משתק  הוא  שאותם  פרחים  מבקרי  שונים  חרקים 
עקיצה  ארסי.זהירות!!  רוק  ובהחדרת  החדק  בנעיצת 
שלו מכאיבה כהוגן גם לבני אדם! הוא לא גדול-אורכו 
הבטן  שולי  בשחור,  מוכתם  חום  צבע  עם  17-20מ"מ 
למשפחה  בן  הוא  לסירוגין.  ובהירים  כהים  מרובעים 
הפשפשים הטורפים הניכרים בסימנים הבאים - ראש 
עבה  החדק  לצדדים  ובולטות  כדוריות  עיניים  קטן 
מצוי   הקדמיות  הרגליים  בין  החזה  בגחון   ומעוקם. 
קטן  כחריץ  הבנוי  זעיר  נגינה  כלי  שהוא  הקול  איבר 
את  הפשפש  מעביר  כאשר  רבים.  רכסי-רוחב  ובתוכו 
צרצור דק-דקיק  נשמע  קצה החדק שלו על הרכסים 
המשמש כקול הזדהות בשעה פגישה עם בני מינו. קול 
זה משמש גם כאיום להרחקת אויבים. הביצים מוטלות 
בין  להתבגרם  עד  נחבאים  הצעירים  לאבנים.  מתחת 
עד  באביב  מצויים  הבוגרים  לאבנים.  ומתחת  השיחים 
אמצע הקיץ בעיקר על צמחים קוצניים. מוצאים אותו 

גם במרכז ובצפון, בארץ ידועים עוד 5 מינם מסוג זה.
יפה אבל קצת מסוכן -כדאי להיזהר!

הציבור  מוזמן לקידוש
במועדון לאחר תפילת שחרית 

לרגל הולדת בתנו.
עדיאל והודיה כהן

רכזת נוער- בת חן פרץ
שלום לכולם! 

תודה למשפחות כהן ושלזינגר על אירוח העונג שבת 
בשבת שעברה! 

השבת בע"ה אנחנו ממשיכים!! 
איפה? 

•בנים: אצל משפחת דעי בשעה 19:30
•בנות: אצלי משפחת פנצק בשעה 20:00

מה יהיה?
שירים, שיחה מעניינת, משחק וכיבוד :(

•אם תרצו שנגיע להתארח אצלכם בפעם הבאה, 
מוזמנים לשלוח הודעה אליי ולתאם 0584249043 

כולם מוזמנים!! 
שבת שלום ומבורך 

המלצת ביקור לשבוע חורפי או לאירוע נשי:

"תנו כבוד לתורה"
סיום הש"ס ביישוב. זכות גדולה ועצומה ליישובנו. 

יישר כוח גדול לכל המתמידים. וברוכים הבאים לכל 
מי שמעוניין להתחיל מחדש. מייד לאחר תפילת 

ערבית בבית נהוראי. כולם מוזמנים בשמחה.

ברכות
לשמשון היקר שלנו!

שהשבוע מלאו 

50 שנה לעלייתו לארץ! 

שמחים שאתה חלק 

ממשפחת בר יוחאי

053-3368623 מירי054-7778204 אוהד,תודה, משפחת גולן.או בתשלום סמלינשמח לקבל בלא תשלוםפינת אוכל, מיטות יחיד -אנחנו מחפשים ריהוט כגון סלון, 


