
שמשוןהפינה של

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

SATURNIA PYRI=שבתאי השקד 

מזל טוב
למשפחת וינגורט 

אברהם וזיוה 
לאירוסי ביתם מבשרת

לתושבי הישוב שלום רב!
בשבת פרשת "בהעלותך" בתאריך יב' סיוון 

)15.6 למניינם(, תתקיים בישוב 
שבת "קו-לחיים" כמיטב המסורת שהחלה 
בשנתיים האחרונות. ההכנות לשבת החלו, 

ונשמח לשיתוף פעולה בהכנות השונות. אנו 
בטוחים שתהיה שבת מצוינת. 

משפחה שמעוניינת להיות חלק באירוח 
החניכים והמדריכים של קו-לחיים נא לפנות 

למיכאל בוזגלו- 0585994742

מיטיבי לסת
מיכל בורנשטיין

בפינה זו נביא מתכונים והמלצות על מסעדות.

חג שמח!

לכבוד שבועות-
עוגת טירמיסו בחמש דקות.

המצרכים:
• 2 חבילות בישקוטים

• 500 גרם שמנת מתוקה
• 1/2 כוס חלב

• 4 כפות גדושות אינסטנט וניל
• 1/2 כוס סוכר

• 240 גרם גבינת מסקרפונה
• 2 כפות קפה מגורען

• מים רותחים.

להכין קפה מהמים הרותחים, הקפה והחלב לשפוך 
לקערה לא עמוקה ולצנן.

להקציף את השמנת עם הפודינג לקצף יציב.
להוסיף את הסוכר ולערבב לתוך הקצף את גבינת 

המסקרפונה.
לטבול) טבילה קצרה מאוד( בישקוטים בקערת הקפה 

ולשטוח בתבנית.
לשים מעל חצי מהקרם.

לשים עוד שכבה של בישקוטים טבולים ומעליהם את 
יתרת הקרם.

לפזר מלמעלה קקאו- ולמקרר.

עוז

שירה הקומונרית והמדריכים

מפקד ופעולת שבת 
בשעה 16:00

בפרפרי  והמרשים  פתאום-הגדול  מרץ  בחודש  מופיע  הוא 
ישראל אבל מפני שהוא פרפר לילה לא רואים אותו בקלות 
גזעי עצים בצל  נח על  ביום הוא  ורובנו לא מכירים אותו. 
הפרושות  כנפיו  מוטת  הקרקע.  לפני  קרוב  וסלעים  גדרות 
קלות  מניע  הוא  בו  נוגעים  כאשר  130מ"מ!  מ-  למעלה 
שני  מתגלים  פרישתן  עם  ואוספן.  אותן  פורש  כנפיו  את 
וטבעת  לבנה  הילה  מוקפים  עגולים  כהים  כתמים  זוגות 
שחורה עוטרת לכל כתם. כתמים אלה דמויי עיניים נועדו 
ציפורים  מפחידים  הכתמים   וטרדנים.  אויבים  להרתיע 
 - הכתמים  את  מוחקים  אם  מהם!  מאוד  חוששים  והם 
מזכירות  הטבעות   להסס.  בלי  אותם  אוכלים  הציפורים 
ניכר  הזכר  השם.  ולכן  שבתאי  לכוכב   שמסביב  אלו  את 
לאחר  דקים.  מחושים  לנקבה  רחבים-מנוצים.  במחושים 
אל  אותן  ומדביקה  ביצים   200 כ-  הנקבה  מטילה  ההפריה 
בוקעים  שבועות   2-3 כעבור  ניצבת.  היא  שעליו  המקום 
עורם  את  משילים  אחר  חרק  כל  כמו  הזוחלים  הזחלים. 
הבקיעה  לאחר  וחצי  חודש  פעמים.  מספר  גדילתם  עם 
יורדים  ואז  100מ"מ  כ-  המירבי  לגודלם  הזוחלים  מגיעים 
מענפי העצים ומתגלמים על הגזעים. פקעת הגולם מוסווית 
היטב בצבע חום הדומה לצבע הסביבה. כעבור 9 חדשים!! 
הפרפר  שוב.  השבתאים  יגיחו  החורף  אחרי  רק  כלומר   ,
נפוץ בארצות הים התיכוני ובאפריקה הצפונית  היפה הזה 
ובצפון. במרכז  יולי  תחילת  עד  היפה-באביב  שלנו  ובארץ 

כולם מגיעים!!!

40 שנה

אנו רוצים להוסיף 

לעלון פינה חדשה. 

פינת הנוסטלגיה, 

לרגל שנת ה40 לישוב. 

המעוניינים לעזור 

בתוכן הפינה- סיפורים, 

תמונות....מוזמנים 

לפנות לצוות העלון.

בברכה, הועדה המארגנת ח' בתמוז .11.7המרכזי ביום חמישי,נשמח לראותכם באירוע עם הילה עמר 052-5616807. לשעבר מוזמנים ליצור קשר שירות בעבר, עובדי היישוב תושבי הישוב בעבר, בנות 

הרשמה אצל הילה 0525616807מועמדותם ולהגיע לאודישנים. את ההרכב תבחן ותנהל אורית כהן.תווים ברמה טובה מאד ולוח הזמנים מתאים להם מוזמנים להציע ילדים, נוער ומבוגרים בעלי ניסיון של 3 שנות נגינה ומעלה, הקוראים החזרות יתקיימו כל יום רביעי בשעות 17:00-20:00.אודישנים ייערכו ביום רביעי ט' בסיון 12.6 בשעות 17:00-19:00.שיופיע בפתיחת המופע המרכזי של חנן בן ארי.לרגל חגיגות ה-40 יוקם הרכב מוזיקלי משלנו

משולחן המזכירות
תושבים יקרים ה' עמכם,

ב״ה, הושלם היום הגינון לגן הכושר. 
אנו מבקשים לא לדרוך בשבועות  הקרובים על הדשא 

)הטבעי( עד לקליטתו. 
למען שמו באהבה,
ועד הישוב

שבת שלום


