
פסח כשר ושמח לכל 
תושבי בר יוחאי!

פינת הלשון

פרשת צו – ערב פסח
כלים:  הגעלת  מפורסם בהלכות  כלל  ישנו 
רואים  אנחנו  זה  דבר  פולטו.  כך  כבולעו- 
גם בפרשתנו )פרק ו' פס' כ"א(: "וכלי חרש 
נחושת  בכלי  ואם  ישבר,  בו  תבושל  אשר 
הכלי-יקר  במים".  ושוטף  ומורק  בושלה- 
אומר שהפסוק שלנו מדבר על קרבן חטאת, 
ישנו  האדם.  לטהרת  דומה  הכלים  וטהרת 
אין  וע"כ  כלי שבלע כ"כ הרבה מן האיסור 
כך  וכמו הכלי  ע"י שבירה.  אלא  לו תקנה, 
גם האדם- ישנו אדם שמרוב שהוא הורגל 
כי  תקנה  לו  אין  בו,  טבוע  והחטא  בחטא 
שאנחנו  מה  זה  )ואולי  לבו  שבירת  ע"י  אם 
נוראים:  ימים  בתפילת  האדם,  על  אומרים 
"משול כחרס הנשבר"(. לעומת זאת ישנו 
קשה,  כ"כ  אינה  בו  האיסור  שבליעת  כלי 
ולכן דינו הוא: "ומורק ושוטף במים". כך גם 
תלמיד חכם- גם אם הוא חוטא, החטא אינו 
טבוע בו כ"כ וטהרתו היא ע"י שטיפה ומירוק 
למים.  שנמשלה  הקדושה  התורה  בלימוד 
החוטא  לאדם  רומז  הנחושת  כלי  כמו-כן, 
שהלך בעצת הנחש )שהוא שורש וסמל של 
רצון  נגד  ועשה במצח נחושה  היצר הרע( 
בוראו, אך עם כל זה, טהרתו היא שטיפה 
ומירוק )מבית ומחוץ( במים טהורים- בלימוד 
התורה הקדושה, כמו שהיה בארון- מבית 
ומחוץ תצפנו )ותוכו יהיה כברו(! נסיים בדברי 
ר' יהודה הלוי המפורסמים: "עבֵדי זמן- עבדי 
עבדים הם! עבד ה'- הוא לבד חופשי! שנזכה 

כולנו לחירות אמיתית- חירות עולם!

מזל טובהרב יאיר פינצ’ובר
למשפחת חכמון לנישואי 

הבת ברוריה

ברכת גיוס קל ושירות 

משמעותי למתגייסי השבוע:

ינון יוסף גלולה

אלרואי ישי ג'רבי

רחמים פינצובר

נריה ניסים לוגסי

אוראל עמרם

הפינה המתוקה 

מצרכים:
4 ביצים

חבילת פודינג וניל
חצי כוס קוקוס

200 גרם קמח תופח כשל"פ
3/4 כוס סוכר

כוס מיץ תפוזים סחוט

אופן ההכנה:
מחממים תנור ל- 170 מעלות

מערבבים ביצים וסוכר ומוסיפים את 
שאר המצרכים.

מכניסים לתנור כחצי שעה.
בסיר שמים חצי כוס סוכר וחצי כוס 
מים )מומלץ להוסיף כפית של דבש(.

לאחר שהעוגה יוצאת מהתנור 
ומתקררת שופכים את 

הסירופ,מפזרים מעט קוקוס ומגישים.

בתאבון!

עוגת קוקוס לפסח
אריאל דבוש

תולעת ספרים

המלצות השבוע!
מי היה מאמין/שלומית אשר:
חיים מלאים התלבטויות של זוג 
מעורב בפרק ב' שברקע שנת 
בחירות ואחד המועמדים הוא 

אדם דתי.

הדוד הטוב של רולי/רותי 
טננולד:

סיפורה של ילדה יהודיה קטנה 
החיה בין גויים. נבנה על בסיס 

יומן חיים אמיתי.

פנינה רחמיאן

המלצות טיול לקראת חג הפסח
אל  לצאת  אפשר  סוף  סוף   ( החירות  חג 

הטבע בלי חשש קורונה (
וחג האביב - שהכל פורח ויפה מסביב.

הרבה  שיש  מכוון 
לפניכם  לטייל  לאן 
המסלולים   רשימת 
במיוחד  המומלצים  
ברחבי  הזו  בעונה 

הארץ:

איזור ירושלים : 
ונחל  תאומים  מערת  דולב,    נחל 

מערה, נחל עין כרם
טיילת עין לבן בעמק רפאים – מתאים 

לרכיבת אופניים .
פארק קנדה בעמק איילון . 

נחל פרת ועין מבוע . 
איזור השומרון:

שומרון  בקרני  שמתחיל  קנה  נחל 
ומסתיים ביקיר– מחייב הודעה למוקד 

שומרון 1700-700-106 
גיבורות  פארק   – המעיינות  שביל 
התנ"ך בנריה, פארק צנירים בקדומים 

.
בקעת הירדן והגלבוע: 

עין סוכות , עיינות פצאל, נחל תלכיד 
פיראן .

נחל יצפור, נחל גדעונה, ועין יזראל.
איזור גליל :

התורמוסים,  פריחת   – תבור  נחל 
גבעת המורה – אירוס נצרתי .

נחל עמוד תחתון – מגשר נחל עמוד 
)קדרים( ללבנים . 

נחל צלמון,    מפלי פרוד , שביל הפסגה 
למירון , נחל דישון.

וטובים.  יפים  כמובן שיש עוד רבים 
תמצאו  המפורטים  המסלולים  את 
וכמובן  באתרי האינטרנט השונים. 

תמיד אשמח לסייע.

איילה טולדאנו 
מטיבי לכת



  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר רב הישוב

פרשת צו היא הפרשה הסמוכה לחג הפסח ובפרשתנו אומר רש"י אין צו אלא לשון 
זירוז. ויפים הדברים לזמן זה.

אנשים אומרים שהעבודות וההכנות לחג 
נגמרות עם הדלקת נרות. האם זה נכון? האם 

מוכרח שיהא כך?
לא. אין צו אלא לשון זירוז יש להזדרז בהכנות 
לחג. וב"ה השנה זכינו שהשבת מקדימה את 

החג, כך שיש זמן לנוח לכבוד החג ולכבד אותו 
כפי שצריך. ובנוסף כדאי מאד לנצל את השבת 

ללמוד כמה רעיונות בסיפור יציאת מצרים
וכך נגיע לליל הסדר רעננים ולא תשושים, כדי להיות עם הילדים ולקיים מצוות 

והגדת לבנך, ולמען תספר באזני בנך.
שלכם בשמחה,
שבת שלום ומועדים לשמחה

פרשת צו – שבת הגדול , יד' ניסן תשפ"א 

זמני תפילות ביה"כ המרכזי. 
שבת ופסח. שעון קיץ.

תפילות בשבת: 
מנחה- כניסת שבת- 18:24.

שחרית- 7:00. 
סוף זמן אכילת חמץ- 10:15.

מנחה של שבת - 13:15.
שיעור הרב בעינייני דיומא- 18:15 

 

ימות השבוע:
יום חמישי  

שחרית א'- 6:00. סיום מסכת הרב סגרון. 
שחרית ב'- 7:15 סיום מסכת דוד גלולה. 

שישי
מנחה גדולה- 13:15

חג פסח 
ערבית חג- 19:15

שחרית- 8:00.
מנחה חג- 18:00

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 182כניסת השבת: 18:24  יציאת שבת: 18:31

הלכה בפרשת צו – לבישת אבנט בתפילה

בת שלום
ש

אנא המשיכו להקפיד על הנחיות 
הקורונה לישוב ירוק ובריא

העלון יוצא לחופשת החג – ניפגש 
בעז«ה לאחר חג פסח

הרב מאיר סגרון

מובא בפרשה שעל הכהן בבואו לעבוד בבית המקדש כחלק 
מהבגדים, עליו לחגור אבנט. ויש המסבירים שזה להפריד בין הקדש 

לחול. והאמת היא שלא כן הוא שהרי הכהן היה לובש מכנסיים, 
וחגורת המכנסיים היא משמשת להפרדה בין הלב לערווה. ואמנם יש 
חובה להפריד בין הלב לערווה, מ«מ לבישת האבנט בתפילה מטרתה 

שונה.
וכך כותב מרן השו«ע בסימן צא‹ ס«ב: צריך לאזור אזור בשעת התפלה, 

אפילו יש לו אבנט שאין לבו רואה את הערוה,  משום הכון )עמוס ד, 
יב(. ההסבר הוא שכאשר באים לתפילה יש להתפלל כשהאדם עטוף 

ולבוש באופן מכובד.
אם כן על מה מסתמכים אלו שאינם שמים אבנט בתפילה, הרי לפי 

מרן השו«ע יש לשים אבנט גם אם יש לו חגורה?
וכתב המגן אברהם ומי שהולך כל היום בלא חגורה אין צריך לאזור 
בשעת התפלה ב«י בשם ר«י. וכיום שאין אנו רגילים ללכת עם חגורה 

נוספת מעל הבגדים, אין צורך בחגורה נוספת בזמן התפילה

מרפא לצמא

ניקוי אביב
אנרגיה  איתן  מביאות  בפרט  והאביב  כככל,  המעבר  עונות 
של התחדשות ושינוי . בזמן הזה ישנה הזדמנות וכוחות נפש 
מיוחדים לעשות שינוי של ממש בהרגלים ותפיסות ישנות . ולכן 

בחלק מהגישות 
ת  ו י א ו פ ר ה
המלצה  ישנה 
לעשות ניקוי גוף 
שבין  לתקופה 
עד  ימים  חודש 
שלושה חודשים 
הצורך  לפי   ,

כמעין  לעשות  ואחד במטרה  אחת  כל  של  האישית  והיכולת 
"אתחול" לגוף לקראת השנה הבאה . 

להלן דוגמא לתפריט ניקוי אביבי:
בלבד  הרעב  כשמתעורר  מתחילה  א.בוקר: 
)שימו לב חלקינו לא רעבים לפני 10:00 בבוקר 
, חלקינו רעבים כבר ב 7:00 ,8:00( : בין 2 – 3 
פירות  שייק   / שקדים  או  אגוזים  חופן   + פירות 

וירקות על בסיס מים או חלב שקדים או סויה
 , ! דגש על חסה  ומגוון  סלט גדול   : א. צהריים 
נבטים , שורשים ועוד...+ 2 כפות טחינה גולמית 
חלבון  מנת  גר'   250,  200  + ביתי  חומוס  או 

אפויה , מאודה או על טפלון עם מעט שמן זית 
או  כוסמין  לחם  פרוסות   3  –  2 בין   : ביניים  א. 
 ( 2 כפות ממרח טבעי  ו-  שיפון מלא עם ירקות 
חומוס , טחינה , אבוקדו , גבינת צאן טבעית ...( 

/ יוגורט עזים עם גרנולה 
השינה  לפני  שעות   3-4 מסתיימת   : א.ערב 
או  ביצה   , שורשים  על  דגש   , מאודים  ירקות   -

קערת מרק עשיר 
שתייה רק תה צמחים מהגינה או מים . 

הליכה   : לב/ריאה  סיבולת   – גופנית  פעילות 
,שחייה,אופניים,ריצה...

שינה - כמה שיותר שעות לפני חצות הלילה

רפואה שלמה, 
מירב

מירב בן יוסף שמשוןהפינה של

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

GREAT TIT=ירגזי מצוי
היה  שלא  אורח  לי  היה  לאחרונה  הבקרים  באחד 
לפני שנה - כרגיל הוא הציג את עצמו עם דפיקות 
על חלון המטבח! בעבר הוא היה בא בנוסף לחלון 
של חדר הקטן בצד שני של הבית. הוא מאוד יפה עם 

ם  י ע ב צ
בולטים-
שחור לבן 
ב  ו ה צ ו
- ק ז ח
 ! ם י ש ר מ
לא  הוא 
 , ל ו ד ג
14- רק 
ס"מ   15
לא  אבל 

מפחד בכלל ולא בישן כמו רוב הצפורים. הוא דוגר 
בכל סוגי היערות וגם בסמיכות רבה למגורי אדם 
נפוץ  מבקר  גם  הוא  ובגנים.  בפארקים-שמורות  
בשולחנות ובמתקני אכילה ומשום כן מוכר היטב. 
אינו חששן בכלל. הוא כאילו דופק על החלון, אבל 
ואומר  שלו  ההשתקפות  את  רואה  הוא  למעשה 
זרעים  מחרקים,  ניזון  הוא  החדש"!  "לחבר  שלום 
מרווחות  קינון  בתיבות  קינו  את  בונה  וכדומה, 
בחורים בעצים- לדוגמה בעצי פרי נרקבים, אבל 

גם בפתחי אוורור ואף בתיבות דואר!
יציב, מצוי בהרים, בשפלה ובמישור  בישראל הוא 
החוף בחבל הים התיכוני של צפון הארץ ומרכזה. 
הוא גם מתפשט לספר- המדבר בעקבות ישובים. 
לפי  בקלות  ומזוהה  הירגזים  במיני  הגדול  הוא 
החלקים התחתונים הצהובים שבמרכז פס שחור 
והראש בצבע שחור- כחול מבריק עם כתמי לחיים 
הכנף  ועל  ירוק-טחב  בצבע  הגב  וגדולים.  לבנים 
המקור  וצר..  לבן  פס  מופיע  אפור-כחול  שבצבע 
יותר  צהוב  כלל  בדרך  הזכר  חזקים.  והרגליים 
הנקבה  יותר.  רחב  מרכזי  שחור  פס  עם  מלמטה 
לעיתים קרובות צהובה בהירה יותר והפס השחור 
במרכז בטנה צר יותר. יש לו קולות רבים עם מגוון 
ומכילות  עליזות  העיקריות  הקריאות   - עשיר 

"פינג-פינג", בסתיו משמיע"טי טי טו".
ואני  הזאת  החמודה  לצפור  לב  לשים  כדאי  מאוד 

אישית מאוד שמח שחזרה לבקר!

ר ושמח
סח כש

וחג פ


