
שמשוןהפינה של

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

HYACINTH SQUILL=SEA SQUILL =חצב מצוי 

גיאופיט בעל בצל ענקי וגבעול זקוף המגיע לגובה 
מתכונותיו של  נגזר  העברי  ויותר. שמו  מטר  של 
הוא  בהם.  לגדול  ומצליח  בסלעים  החוצב  הבצל 
שדות   שמש,  שטופי  בשטחים  הארץ  בכל  נפוץ 
במדבר  רועים.  משכנות  ליד  גדלים  צפופים  חצב 
הוא נדיר אבל גדל בסלעים. הוא צומח מאוגוסט 
בספטמבר-אוקטובר  במיוחד  אבל  דצמבר  עד 

ואפשר לראות אותו עכשיו בגינות בישוב.
עלים.  ללא  מהאדמה  עולה  התפרחת  גבעול 
לאורך  מפושקים  עוקצים  על  ממוקמים  הפרחים 
 6 פרח  בכל  למעלה.  מלמטה  ונפתחים  הגבעול 
עלי כותרת פתוחים לרווחה שצבעם לבן-אפרפר. 
שושנת העלים יוצאת לאחר גשמי היורה וגדילת 
25X8 ס"מ  ורחבים-   גדולים   התפרחות. העלים 

והם רעילים מאוד!!
טובים  הם  התייבשותם  עם  החורף  בסוף  רק 
דבורים  בידי  מאובק  החצב  וצאן.  בקר  למאכל 
זעירות וזבובים וגם דבורי דבש מבקרות בו לשם 
בחצב  משתמשים  ערבים  איכרים  אבקה.  איסוף 
כדי לסמן את גבול חלקותיהם. בצל הצמח רעיל 
כתרופות!  גם  אבל  עכברים  רעל  להכנת  ומשמש 
לפי  הרפואה העממית הוא מחזק את הלב, מעורר 
הקאה, מפיג בחילה ועוד.. החצב הוא הבולט מבין 
כ- 20 גיאופיטים הפורחים בסתיו ללא עלים ולכן 
נחשב כצמח המבשר את בוא הסתיו-ואני אישית 

מאוד שמח שהגיע!!

מזל טוב
להולדת הנכד בן לאוראל ברכה ומוטי למשפחת כהן

מזל טוב
למשפחת צונץ

עדי ויאיר
להולדת הבת

שלום לתושבי הישוב 
קוראים לי שמעון אני טכנאי מחשבים.

אני נתקל בהמון אנשים שקונים 
תוכנות כמו אופיס, אנטי וירוס. במחירים יקרים מאוד.

אשמח שתפנו אלי לפני 
כדי שאוכל ליעל את הרכישה..

לדוגמא- 
מיקרוסופט אופיס 365 מקורי 150₪ בלבד!, 
תוכנת אנטי וירוס. רישיון מקורי 100₪ בלבד!

לפרטים: 050-7655667

וגברים.מיועד לנשים יגאל לוגסי. השיעור שיעור מפי הרב שחרית יתקיים לאחר תפילת 

מטיבי לסת
מיכל בורשטיין

הפעם אתן מתכון לפשטידת פטריות, בטטה 
ובצל קלה שהיא גם דרך לנצל גבינות שעוד 

מעט פג תוקפן.
הרכיבים: )תבנית בינונית או 3 אינגליש קייק(

3 ביצים
5 כפות קמח תופח

מלח, פלפל , שום גבישי, 
מעט אבקת מרק פטריות

500 גרם גבינה לבנה
300 גרם גבינה צהובה מגוררת

2 שמנת חמוצה
2 בטטות גדולות חתוכות לקוביות ומבושלות עד 

ריכוך
2 בצל גדול קצוץ ומטוגן

1 חבילת פטריות טריות חתוכות ומטוגנות.
אופן ההכנה:

לערבב את כל הרכיבים יחד, ליצוק לתבנית 
משומנת ולתנור ב180 מעלות כחצי שעה עד 

שמזהיב.

איילה טולדאנומטיבי לכת

חוגגים סוכות 
טיולים בכנרת 

מטיילים   :26.9 רביעי  יום 
מסלול  הישראלי:  בג'ונגל 
)ללא  המשפחה  לכל  קסום 
המסתורי  בסבך  עגלות( 
ישראלי'  'ג'ונגל  לשם  שזכה 

בשביל סובב כינרת.
כנרת  מכללת  מעונות  מחניון   9:30 בשעה  למסלול  יציאה 
| דרגת קושי: למיטיבי לכת )תיתכן הליכה בבוץ( המסלול 
לא מותאם לעגלות. ציוד: נעלים סגורות, כובע ומים הסיור 

ללא עלות!
ולהתנסות  לראות  בואו  השטה:  במעבדה  חווייתית  הפלגה 
מזמינים  הכינרת  ברשות  הכינרת.  חוקרי  של  בעבודתם 
אתכם להשתתף בשייט חוויתי במעבדה השטה של איגוד 
המים  ביצורי  לצפות  תוכלו  השייט  במהלך  כינרת,  ערים 
האגם,  בקרקעית  לגעת  מיקרוסקופ,  באמצעות  הזעירים 
לבחון את מבנה הדג ולצפות בשחפים וקורמורנים, מעופות 

האגם הבולטים.
ההפלגה תצא בשעה 13:30 מנמל עין גב. מספר המקומות 
מוגבל, מומלץ להירשם מראש. *מחיר הכרטיס מסובסד על 

ידי רשות הכינרת והינו 30 ₪ מגיל 3 ומעלה.
יום חמישי 27.9:

סיור בין ערביים וקומזיץ בכינרת: בואו לטיול שקיעה קצר 
ונעים וקומזיץ מול נופה הקסום של הכינרת!

ירח,  בית  הספר  בית  שמחוץ  ברחבה   16:30 בשעה  ניפגש 
הצהריים  אחר  בשעות  ונעים  קצר  במסלול  נצעד  משם 
לסיור שקיעה בין הירדן לכינרת, בין מהעבר להווה. לאחר 
ומזג  )במידה  קומזיץ.  קיים  בין הערביים  המסלול, בשעות 

האוויר לא יאפשר- נקנח בקפה ועוגה(.
ללא  ומים,  כובע  סגורות,  נעלים  ציוד:  קלה,  קושי:  דרגת 

תשלום!
"זורמים  הפייסבוק  ובדף  באתר  נוסף  ומידע  להרשמה 

לכינרת" ובכוכבית כינרת מכל טלפון נייד- 55477*
פארק סיפורי התנ"ך, קצרין.

קצרין  בפארק  בחינם.איפה:  הכניסה  כמה:   28-25/9 מתי: 
סיפורי  "פארק  באתר  מראש  הרשמה  העתיקה.לפרטים: 

התנ"ך".
התנ"ך  סיפורי  פארק  למדינה,  שנה  ה-70  אירועי  במסגרת 
סיפורי התנ"ך  יוצגו  לציבור הרחב בסוכות. בפארק  ייפתח 
עשרות  חווייתיים,  טכנולוגיים  מיצגים  באמצעות  המוכרים 

אטרקציות מרהיבות ופעילויות יוצאות דופן.
פסטיבל לציורי מדרכות ב-3D עפולה 

25-27.9.2018, ימים ג'-ה',  בין השעות 18:00-22:00. שדרות 
ארלוזורוב, עפולה

למשך שלושה ימים תהפוך העיר עפולה לגלריית אומנות 
שבוע  שיצוירו  ממד  בתלת  מדרכות  ציורי  עשרות  חוצות. 
קודם לכן בידיי אמנים מאיטליה, הולנד, אוקראינה, מקסיקו, 

אנגליה רוסיה וישראל.
מוסיקליים,  הרכבים  מיוחדים,  רחוב  מופעי  בתכנית  עוד 
לקהל  וסדנאות  תערוכות  אומנות,  מייצגי  מחול,  מופעי 

הרחב.
הכניסה חופשית!

תנו לילדכם את חווית הביטוי העצמי והיצירתיות! 
חוגי קרמיקה בבר יוחאי 

חוזרים אחרי החגים! 
מ-27/10 ולמשך 8 חודשים. מיועד לגילאי 4-94 

)חוגים נפרדים לבנים, לבנות ולנשים(. 
בואו לפתח ביטחון עצמי, 

ליצור אומנות יפה ובעיקר להנות!
אחרי 18 שנות ניסיון מוצלחות,
 ובציפייה לעוד שנה נהדרת!

מהרו להירשם ולהבטיח מקומכם. 
מספר המקומות מוגבל )מקסימום 6 ילדים בחוג( 

טליה בן שבת
053-4315177

Taliawendy@gmail.com
על-מנת להירשם נא לשלוח שם, גיל וכיתה של הילד/ה. 

מצפה לראותכם בקרוב!

בתאבון..


