
מזל טוב
מזל טוב למשפחת אמסלם 

נועה ואביב להולדת הבן!

פינת הלשון

בשעה טובה אנחנו מתחילים את ספר ויקרא שחלקו 
הגדול עוסק בעניין הקורבנות. בעניין מנחת העומר 
הוא  "אביב קלוי באש...". האביב  אומרת התורה: 
אומרים,  ויש  התבואה,  בהתפתחות  מתקדם  שלב 
שהכוונה דווקא לשעורה ולא לכל מיני התבואה )בכל 
אופן מנחת העומר היתה משעורים(. את השעורה 
בין  מחלוקת  ישנה  אבוב.  שנקרא  בכלי  קולים  היו 
הפרשנים מה היתה צורת הכלי. דעה אחת אומרת 
את  שמים  היו  שעליו  מנוקב,  במשטח  שמדובר 
השעורים והאש דולקת מתחתיו. דעה שניה אומרת 
שהאבוב היה בצורת קנה או צינור מנוקב ובתוכו היו 
שמים את גרעיני השעורה. בעברית החדשה ישנם 
עוד 2 סוגי "אבובים". אבוב- זהו כלי נשיפה עשוי, 
לפירוש השני(. את  )דומה מאוד  עשוי בצורת קנה 
אין צורך להציג. כל מי שביקר בירדן  האבוב השני 
יודע מה זה טיול אבובים! )החלק הפנימי, שהיו שמים 
בעבר בצמיגים(. אבוב זה דומה יותר לצורת האבוב 
שחכמים  לציין  יש  הראשון.  הפירוש  לפי  המקורי, 
הראשון  י"ב, דהיינו  האביב- אב  לחודש  רמז  נתנו 
ל-י"ב חודשי השנה. זה המקום להזכיר את  והאב 
אולי  רבים  אביב!  תל  הראשונה"-  העברית  "העיר 
חושבים ששם העיר הוא מודרני מאוד, אולם לא כך 
הדבר! תל אביב מופיעה בתנ"ך בספר יחזקאל. שם 
מדובר בעיר בבלית )כיום יש שכונת בבלי בעיר תל 
אביב( ששכנה בסמוך לנהר כבר. נהר כבר מזכיר 
את הכברה )מסננת או נפה(, שהיא כלי שתחתיתו 
לפי  המקורי-  לאבוב  )בדומה  חורים  חורים  עשויה 
נולד שם העיר- תל  ואולי מכאן  הפירוש הראשון(, 
אביב. )או שבגלל שתל אביב היא עיר ללא הפסקה 
]וצפת- הפסקה ללא עיר[ אז ברגע שמישהו עוצר- 
אומרים לו: "נו כבר..."!( שנזכה כולנו לצמיחה ופריחה 

תמיד! 

הרב יאיר פינצ’ובר
משפחת 

חדד
גרים 

  בדרך 
הדולב

ההורים: 
יעקב - שמאי מקרקעין, רכוש וחקלאות

יעל - מורה בביה"ס חמ"ד
הילדים:

הדס - בת 9 תלמידת כיתה ג' בחמ"ד 
עדיה - בת 7 תלמידת כיתה א' בחמ"ד
יאיר שמעון - בן 4.5 בגן רעות ביישוב

שני - בת 9 חודשים בפעוטון היישוב
גרים בבר יוחאי: עברנו ליישוב לפני כחצי 

שנה.
מה הביא אתכם לגור בבר יוחאי? 

התרחבה  כשהמשפחה  לעבור  חלטנו 
וחיפשנו מקום עם חברה טובה לילדים.

מה אתם הכי  אוהבים בבר יוחאי?
התורה  שיעורי  את  כאן  אוהבים  הכי 
בסניף  הפעולות  ואת  אביזוהר  הרב  של 
ושאפשר להיפגש עם חברים מבלי לנסוע 

רחוק. 
משהו שלא יודעים עליכם: היינו צריכים 

לעבור לפני 10 שנים.... :-(
ספק  ללא  בשבילכם:  זה  יוחאי  בר 

משפחה.

מזל טוב
למשפחת אוחיון אילנה וזאביק 

לשמחת בר המצוה של ישראל נ"י!

מזל טוב
למשפחת מסיקה שי ורעות

 להולדת הבת!

בשעה טובה
למשפחת גרידיש יאיר ודגנית וכהן יעקב ואורית 

לאירוסי הילדים אוריה וליאל
 

הפינה המתוקה 

מצרכים:
200 גרם חמאה/מחמאה רכה

1/4 כוס סוכר חום )דמררה(
2 כפות 

סירופ מייפל
כפית תמצית 

וניל
2 כוסות 

קמח
קמצוץ מלח

200 גרם 
אגוזי פקאן 

טחונים
לציפוי:

1 כוס אבקת סוכר 
2 כפות קמח תפו"א

אופן ההכנה:
מחממים תנור ל-170 מעלות

במיקסר עם וו גיטרה מעבדים חמאה, סוכר 
חום, סירופ מייפל ותמצית וניל עד לקבלת 

תערובת קרמית.
מוסיפים קמח ומלח ומעבדים רק עד לקבלת 
בצק אחיד. מוסיפים פנימה פקאנים ומעבדים 

קצרות לפיזור אחיד בבצק. מקררים את הבצק 
במקרר עד שנוח לעבוד איתו )כחצי שעה(.

מגלגלים את הבצק הקר לכדורים בקוטר 3 
ס”מ.

מניחים באופן מרווח על תבנית מרופדת בנייר 
אפייה ואופים 25 דקות, עד שהעוגיות זהובות 
בהירות )גם בתחתית( - הן אמורות להישאר 

בהירות.
מצננים מעט ומגלגלים את העוגיות החמימות 

באבקת סוכר.
שומרים בכלי אטום, בטמפרטורת החדר או 
במקרר )בטמפרטורת החדר העוגיות נוטות 

להתפורר קצת- מי שמעדיף אותן פחות 
מתפוררות יכול להגיש קר(

בתאבון!

כפתורי מייפל פקאן

אריאל דבוש

תולעת ספרים

המלצות השבוע!
5 דקות../הרב רונן חזיזה: השבוע 
התחדשתי בסדרת הספרים 5 דקות 
תנ"ך... וממליצה  למי שרוצה להבין 

יותר את ספרי יהושע-מלכים. מעולה 
לקריאה יחד עם הילדים ולילדים לבד. 
כתוב בצורה מעניינת וברורה מאוד. 

אוהב ימים/ צבי איל: הספר נועד 
לכל מי שמאמין שהדרך שבה הוא 

מדבר אל ועל אנשים הן עניין שראוי 
להקדיש לו תשומת לב. מלווה 
בסיפורים מרגשים ומרתקים.

פנינה רחמיאן



  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר רב הישוב

בתורה כתוב שקרבן של העני הוא עוף, תרנגולת. ואת העוף מקריבים עם כל 
הלכלוך שבו, כדי שייראה מכובד, ויישרף על 
המזבח זמן רב יותר. וכל זה נעשה כדי לכבד 

את העני!!!
הקב"ה אינו מתבייש בכך, במקום קדוש כמו 
המזבח. אולי אין מקום לכך, אך משום כבוד 

העני. עושים!
בימי טרום פסח אלו, עלינו לדאוג שהנזקקים 

והנצרכים יחגגו את החג בכבוד. שגם הם 
יחושו את הגאולה, מהמיצרים שלהם. 

שלכם בשמחה ושבת שלום,

פרשת ויקרא , ז' ניסן תשפ"א

זמני תפילות
תפילות בשבת: 
שחרית  – 8:00

מנחה א' – 12:30
מנחה ב' – 16:00

שיעור בהלכה – 17:30
שיעור לילדים עם הרב אביזוהר-  

בשעה 12:00 

ימות השבוע:
הזמנים העדכניים לתפילה בימי חול:

מנחה - 17:30
ערבית- 18:30.

שיעור בשותי"ם – יום שני בשעה 
20:00

שיעור בהלכות בין אדם לחבירו –
שלישי בשעה 19:30

שיעור לילדים –הרב אביזוהר - ימי 
א, ג, ה- בין מנחה לערבית

דף יומי - כל יום אחרי ערבית 
ובמוצ"ש בשעה 19:30

צוות העלון: רינת דבוש, יונת קרסנטי
עיצוב גרפי: מירב מנחם

קבלת הודעות/ פירסומים/ מזל”ט וכתבות עד ליום שלישי
midaonby@gmail.com

תושבים יקרים,
לנוחיותכם, ניתן לקרוא את העלון בכל עת

 באתר הישובי בכתובת:
www.bar-yochai.com

עלון מספר 181כניסת השבת: 17:19 יציאת שבת: 18:26

הלכה בפרשת ויקרא – כפיה על המצוות

בת שלום
ש

אנא המשיכו להקפיד על הנחיות 
הקורונה לישוב ירוק ובריא

הרב מאיר סגרון

רש«י בתחילת הפרשה כותב על המילה »לרצונו«: 
»מלמד שכופין אותו. יכול בעל כרחו, ת«ל לרצונו. 
הא כיצד? כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. מכאן 

למדים שכופין על הקרבת קרבנות. וכמו כן כופים 
את האדם לקיום מצוות עשה.

ויש בירור מדין מה כופים אותו…
 

טפסים למכירת חמץ על התיבה בבית הכנסת.
 

צרכי עמך ישראל מרובים- כספים לקמחא דפסחא
 ניתן להעביר אלי, ותבורכו משמיא

שמשוןהפינה של

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

SPINY BROOM=קידה שעירה
שיח סבוך וקוצני מאוד-לא כדאי להתעסק איתו! גובהו 

1-2 מ'. צמח נפוץ מאוד בכל חבל הים התיכוני ופריחתו 

בארץ.  ההר  באזורי  בצהוב  שלמים  מדרונות  צובעת 

מחורצים  הם  בקצותיהם.  ודוקרניים  ירוקים  הענפים 

העלים  פיוניות.  קבועות  שבחריצים  ובשקעים  לאורכם 

ביובש  או  בקיץ  בקלות  נושרים  ועלעליהם  תלתניים 

הפרח  באביב. 

אפונה  פרח  דמוי 

חסר  והוא  צהוב 

בבוקר  ומדיף  צוף 

הפרי  נעים.  ריח 

שעיר  תרמיל  הוא 

ס"מ.   3-4 שאורכו 

ביובש  מתפקע  הוא 

למרחק  נזרקים  והזרעים  מסתלסלות  קשוותיו  ואז 

מטרים רבים. הקידה מצליחה לגדול בכל סוגי הקרקע 

המשקעים  שכמות  באזורים  גיר  קרקעות  על  במיוחד 

בהם עולה על 350 מ"מ וגובהם נע מגובה פני הים ועד 

שולטת  התיכוני  הים  בחורש  הים.  פני  מעל  מ'   1300

או  החורש  נכרת  שבהם  ובמקומות  בקרחות  הקידה 

שהיתה בו שריפה. זרעי הקידה אינם נפגעים בשריפה 

ללא  כמעט  הקידה  נביטי  צומחים  שלאחריה  ובשנה 

ניתנת  ויוצרים שיחיית קוצנית סבוכה שאינה  מתחרים 

לחדירה! בגלל שכיחות השריפות בגליל ובכרמל התכסו 

קידה.  של  בשיחיות  אלה  בחבלים  נרחבים  שטחים 

יוצרת  וביהודה ושומרון  בחגורות הספר בגליל המזרחי 

ערבתיים  במינים  עשירה  דלילה  ספר  שיחיית  הקידה 

וים התיכוניים. הפריחה מינאואר עד מאי אבל במיוחד 

וצורה אבל  היא דומה לאחירותם בצבע  ואפריל.  במרץ 

לא באופי!

לתושבים היקרים!

יק ָהָיה  ִדּ ְמעֹון ַהַצּ בפרקי אבות כתוב: " ִשׁ
ָיֵרי ְכֶנֶסת ַהְגּדֹוָלה. הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ַעל  ִמְשּׁ
ה ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד, ַעל ַהּתֹוָרה  לָשׁ ְשׁ
ִמילּות ֲחָסִדים"  )פרקי  ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ְגּ

אבות,פרק א' , משנה ב'(.
למשמעות צירוף המילים "גמילות חסדים" 
מספר פירושים ,אחד מהם הוא הענקה 

של טובה מרובה יותר מכפי שצריך. 
בר-יוחאי,  תושבי  לכם,  להודות  ברצוננו 
על נדיבותכם ודאגתכם לאבינו, שמשון 
ביתנון, בכל תקופת הקורונה ולפניה, על 
מארחים  פנים,  לו  מסבירים  שאתם  כך 
אותו לארוחות שבת וחג, עוזרים לו בכל 
מיני משימות נוספות וכל זאת מבלי לבקש 
או לצפות לתמורה כלשהי. חשוב לנו לומר 
לכם - תודה מכל הלב! אנו מעריכים מאוד 
כל עזרה ונדיבות כלפיו. מאחלים לכולנו 
שתמיד נזכה להיות בצד הנותן ושנדע גם 

לקבל בשמחה. 
י-- י-ָאַמְרּתִ “ּכִ כתוב:  ג'  פט',  בתהילים  

ִכן ֱאמּוָנְתָך  ַמִים, ּתָ ֶנה;    ׁשָ עֹוָלם, ֶחֶסד ִיּבָ
ָבֶהם”. 

אחד מהיסודות של העולם הוא החסד - 
העולם כולו והאדם הפרטי שהוא בבחינת  

עולם קטן.

מאחלים לכם חג חירות שמח, 
 
ילדיו של שמשון- 
ארי,ברק,דבורה,אילונה ובנצי.


