
שמשוןהפינה של

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

BLACK VULTURE=aegyptus 
monachus=עזניהשחורה

בין גדולי הנשרים בעולם הקטן. כולה כהה ודומה בתעופה לנשר אלה 

שהיא רחבה וכבדה יותר וזנבה ארוך במקצת ויתדי יותר. ממרחק רב אפשר 

להחליפה בעיטם צעיר. במבט מלמעלה נראות אברות היד שלה בתעופה 

בהירות יותר משאר הכנף. הפלומה השחורה על הקודקוד והעור הכחול-אפור 

של ראשה וצוארה מבדילים אותה מעזוזנית הנגב. צוארון הניצות שחור. 

המתגברים בהירים יותר בגחונם. משמיעה קולות שונים של קרקור נשיפה 

ויללה. מתלהקות פחות משאר 

הנשרים, אך מצטרפות אל הנשר 

סביב פגרים. בית גידולה העיקרי 

נופים גלויים בשפלה ובהרים. 

מקננת על עצים. בין המינים 

העומדים בפני סכנת הכחדה אבל 

מקבלים עזרה בנושא מארצות 

סקנדינביות. כנפיים 250-285 ס"מ 

ובאורך של 100-115 ס"מ. הוא די נדיר וצריך מזל לצפות בו - רצוי משקפת 

טובה עם דמיון מפותח! בארץ הוא מופיע רק בחורף בגליל ובעמקים. מקנן 

בעצים, בדרך כלל קן די גדול-אבל אל תתקרבו!

משפחת
וייס

גרים
בדרך
התמר

ההורים: 
אורי  - מטפל ביופידבק בקופת חולים

רוחמי -מטפלת במעון ביישוב
הילדים:

אלרועי- בן 4.10 נמצא בגן רעות אוהב בעלי חיים 
איראלה-בת 3.6 נמצאת בגן רעות אוהבת לשחק בגננת 

ותלמיד.
גרים בבר יוחאי: משנת 2015 ועד תחילת 2017, חזרנו 

ב- 2019.
מה הביא אתכם לגור בבר יוחאי? 

ההורים של רוחמי גרו פה מספר שנים כשהיישוב עוד היה בחיתוליו, 
יחד עם זאת בביקורים אצל חברים שגרים ביישוב אהבנו את המקום 

האווירה ואת הנוף.
מה אתם הכי  אוהבים בבר יוחאי?

הקהילתיות, האכפתיות.
משהו שלא יודעים עליכם: אנחנו אמנם משפחת וייס אבל 

אנחנו נוהגים כמו מרוקאים )מצד אימו של אורי(.
בר יוחאי זה בשבילכם: בית.

מה אתם מאחלים לישוב? 
שימשיך לשגשג ולפרוח

תושבים יקרים ה׳ עמכם. 
בחודשיים האחרונים התחלנו ביחד עם פסגת הגליל במיפוי תשתיות 

המים בישוב )זו הסיבה לסימנים הכחולים על המדרכות והכבישים 
ולהפסקות המים ( , במטרה לטפל בלחץ המים התבצעו השבוע 

חפירות ובסבירות גבוהה אותר האזור הבעייתי. 
בוצע טיפול נקודתי זמני. 

בשבוע הבא תתקיים פגישה עם ספק המים לקבלת אומדן לטיפול 
בבעיה באופן סופי.

ועד הישוב

מזל טוב
אורטלודניאל

למשפחתכהן

לברהמצווהשלהבןדביר
לרג

מזל טוב
למשפחתטולידאנואיילהויאיר
לרגלברהמצווהשלהבןהראל

תודה רבה 
ויישרכוחלפנינהרחמיאןעלהכנת
ערכותהיצירהלילדיםלפורים!

עולם פנימי משפיע לעולם חיצוני

כאשר אדם נולד לעולם, הוא נולד ללא כסות או בגד. 

את  אותם,  את  לחקות  לומד  הוא  מאוד  מהר  להוריו,  הנולד  בין  לדימיון  בנוסף 

שפתם, לבושם, תנועות גופם,  מחשבותיהם וכו'. 

אנחנו מזהים כשרונות מיוחדים ומייחדים אותם לגנים של אחד ההורים.

אבל בהתבוננות מעמיקה אנחנו מוצאים שלכל אחד ואחת יש טביעת אצבע משלו 

הייחודית רק לו, קול הבוקע מגרונו שאינו דומה לאף אחד ואפילו קצב פעימת לב 

השונה מכל הנבראים . 

הכללית  המציאות  בתוך  שלו  המיוחדות  פוטנציאל  את  לממש  שואף  אדם  כל 

ולהגשים את ייעודו. 

לכלל  הווייתו  וכל  במעשיו  ברצונותיו,  במראהו,  להידמות  מתכוון  אדם  כאשר 

הנבראים אם על ידי אופנה מסויימת או הצלחה כדמות חבריו ואף מופעל עליו 

לחץ מהסביבה לעשות ולהיות כמו כולם כי כך זה מקובל, הוא עלול לפספס את 

תפקידו ומסע נשמתו המיוחד רק לו. 

לכיבוד  בנשמתו שמתייחס  לתקן משהו  כדי  רק  אפילו  לעולם  להגיע  יכול  אדם 

הורים או חסד או כל דבר שייראה לנו פעוט, אך עבורו זהו תפקידו המדוייק ועד 

שלא ישלים זאת גם אם ישתדל להיות אדם טוב ומיטיב לא יגיע לגמר תיקון ולכן 

גם לא יממש את התכלית שלשמה הגיע לעולם. 

מכאן שאין אדם אחד יודע להגיד לאחר מה עליו לעשות במסעו ובוודאי שאסור 

לו להורות לאחר לנהוג כך או כך ולייעץ לו , מאחר ועלול להסיט אותו מהמהות 

הלכה  ממורה  מבקש  שאדם  הנהגה  או  בעצה  כמובן  המדובר  ואין  האמיתית. 

וכדומה, אלא בהתערבות אחד על נשמתו של אחר. מכאן גם מבינים שאי אפשר 

להתערב ולהורות לאחר כיצד לנהוג עם גופו. 

השלום מתחיל בתוכנו כך שעולם פנימי משפיע לעולם חיצוני באופן שכל אחד 

ואחד יכול להשפיע על המציאות הכללית שכולנו יחד חווים. הכיצד ? 

כאשר מהות תודעת הפרט הינה חופש בחירה והבנה שלכל אחד מיוחדות משלו, 

היא מוקרנת מהפנימיות שלו לעולם, כל תודעות הפרט הללו המוקרנות מפנימיות 

המוקרנת  אחת  קולקטיבית  לתודעה  ומצטרפות  נאספות  לעולם,  החוצה  האדם 

ונחוות על ידי כולם.

המציאות הכללית הנחווית מתקבלת מכולנו יחד.

רקמה אנושית אחת, ססגונית ומושלמת המהווה הרמוניה קצבית הפועמת יחד את 

כל מקצבי הלב הייחודיים של כל אחד ואחת לקצב הלב האחד, היא תוצאה של 

עולם פנימי המשפיע לעולם חיצוני. 

אליהחזןתודעה ומודעות 
הפינה המתוקה 

אריאלדבוש

אוזני המן לפורים
מצרכים:

 •3 וחצי כוסות קמח/קמח תופח
 •חצי כפית א. אפיה

 •2 סוכר וניל
 •3 כפות א. סוכר

 •200 גרם חמאה/מחמאה רכה
 •1/3 כוס שמן

 •1/2 כוס מיץ תפוזים
אופן ההכנה:

שמים הכל לפי הסדר לשים 
עד לקבלת בצק נעים למגע 

ולא דביק.
מכניסים את הבצק למקרר לשעה. 

מוציאים את הבצק ומחלקים אותו לחלקים.
מקמחים משטח עבודה ואת הבצק מעט ומרדדים.

לוקחים כוס/קורצן וקורצים עיגולים.
שמים בכל עיגול מלית באמצע )שוקולד / פרג / כל מה שאוהבים(.

לפני שסוגרים לצורה של אוזן המן לוקחים מעט מים ושמים על הבצק 
שמדביקים ומתחילים לקפל את כולם.

מכניסים לתנור שחומם מראש ל-175 מעלות ל-12 דקות ומוציאים שהן 
עוד מעט לבנות )הן מתייצבות בחוץ(.

ניתן לשים א. סוכר/ שוקולד מומס מעל וכד'..
בתאבון!בתיאבון ופורים שמח��

תולעת ספרים
פנינהרחמיאן

המלצות השבוע!
ילדים מספרים על עצמם 12/ חיים ולדר: ספר חדש ומרגש של 

הסופר הידוע. )יש בספריה(

אמא טובה דיה/בובי תומס: פסיכולוגית מקבלת מטופל חדש שמזכיר 

לה את בנה שנעדר. הטיפול בו גורם לה למעורבות ריגשית הגורמת לה 

לפגיעה בחייה המקצועיים והאישיים

פינת הלשון
הרביאירפינצ’ובר

יָת אותו זהב טהור...". הגמרא המפורסמת במסכת שבת  על הארון נאמר: "ְוִצפִּ

יָת  )דף לא.( אומרת שאחת השאלות ששואלים את האדם כשהוא נכנס לדין: "ִצפִּ

לישועה"? המשנה במסכת אבות )פרק ג( אומרת: "הכל צפּוי והרשות נתונה...". 

)פרק  יחזקאל  הנביא  מדי(.  גבוהות  ציפיות  )ללא  ביניהם  קשר  למצוא  ננסה 

נהוג  להשקיף.  להתבונן,  להסתכל,  הוא  הצופה  של  תפקידו  "צופה".  נקרא  ג( 

להסביר את המשנה "הכל צפוי"- הכל ידוע מראש, אולם אפשר לומר בפשטות: 

החופשית  הבחירה  את  יש  אחד  )ולכל  מצולם!  הכל  הכל!  רואים  צפוי"-  "הכל 

יָת לישועה"?- האם הסתכלת לכיוון הישועה  שלו, רק שידע שהוא מצולם(. "ִצפִּ

ומה קורה בפרשתנו? הארון עצמו עשוי מעץ  ומיואש?!  או שמא היית פסימי 

אך הוא מצופה זהב. את החלק הפנימי איננו רואים. מה שאנחנו כן רואים זה 

תסתכל  "אל  ד(:  פרק  )אבות  מאיתנו  מצפים  חז"ל  אולם  המצופה!  החלק  את 

בקנקן אלא במה שיש בו". "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף". אמנם- תורה 

מפוארה בכלי מפואר, אבל התורה ששוכנת בתוככי הארון שווה יותר מכל הזהב 

שמצפה את הארון!

רכזת נוער
בתחןפרץ

יישוב יקר,
אחנו רוצים לעשות השנה משלוחי מנות לחיילי היישוב שמשרתים 
לכבוד  מהיישוב  מתוק  משהו  להם  לשלוח  הארץ,  בכל  בבסיסים 

פורים 
נשמח  /כסף  שתייה  ממתקים/  ולתרום  לנו  לעזור  תרצו  אם 

שתדברו איתנו
אדיר ציאדה-  054-836-0650
ידידיה כהן-  055-996-4474



  
תפילות ושיעורים לילדים דבר רב הישוב 

השנה זכינו שפרשת תרומה, מתחברת עם נתינת 
מחצית השקל . 

והדבר מלמד אותנו שעצם הנתינה היא 
מרוממת את האדם, 

גם בכך שקיים מצוה וגם מכך שנותן 
לו הרגשה טובה, שהוא מאלו שיכולים לתת

וככל שהאדם נותן ותורם כך יתנו לו עוד 
כהנה וכהנה. ויש לזכור שהשבת היא 

גם פרשת זכור, וכל אחד עליו להשתדל 
לשמוע קריאתה.

יהי רצון שבזכות מצוות הנתינה 
של מחצית השקל ומתנות לאביונים יזכה למחיית עמלק, ולהפסקת המגיפה במהרה.

שלכם בשמחה ושבת שלום,

פרשת תרומה- שבת זכור   

זמניתפילות
תפילות בשבת: 
שחרית  – 8:00

מנחה א' – 12:30
מנחה ב' – 16:00

שיעור בהלכה – 17:15
שיעור לילדים עם הרב אביזוהר-  

בשעה 12:00 
קריאת פרשת זכור לנשים בבית 

הכנסת המרכזי בשעה 12:00

ימות השבוע:
תפילת מנחה - 17:00

תפילת ערבית - 18:00
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- בשעה 16:30
דף יומי - כל יום אחרי ערבית 

ובמוצ"ש בשעה 19:30

צוות העלון: רינתדבוש,יונתקרסנטי
עיצוב גרפי:מרגרטוישניבצקי

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 177 כניסתהשבת:16:56יציאתשבת:18:04

הפסוק בפרשה "ויקחו לי תרומה" וכי תרומה לוקחים או נותנים? אך באמת מצינו בגמ' בבא 

בתרא ד"ח ע"ב וכן בשלחן ערוך יו"ד סי' רמח' ס"א שניתן לכפות על הצדקה וכדברי הרמב"ם 

בפ"ז מהל' מתנות עניים ה"י. ומדברי הגמ' הנ"ל משמע שכופין מי שיש לו לתת למי שאין לו 

לפי החלטת גבאי הצדקה.

ובאמת יש בזה מחלוקת בראשונים לדעת ר"ת אי אפשר לכפות כיון שמתן שכרה בצידה. אולם 

הציבור יכול בהחלטת רוב לקבל עליהם שהגבאים יכולים לכפות עליהם. ולדעת ר"י כשם שניתן 

לכפות על כל מצוות לא תעשה, אף כאן שהתורה אומרת לא תקפוץ ידך.

ויש מחלוקת מצד מה אפשר לכפות על האדם האם מדין קיום המצוה, או מדין פרישה מן 

הציבור או מדין לא תעמוד על דם רעך. ואשרי הזוכה להיות מן הנותנים ולא מן המקבלים. 

ונסיים בדברי הרמב"ם שם ה"א: "חייבין אנו להיזהר במצות צדקה יותר מכל מצוות עשה, 

שהצדקה סימן לצדיק, זרע אברהם אבינו שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו לעשות 

צדקה. ואין כסא ישראל מתכונן ודת האמת עומדת אלא בצדקה שנאמר בצדקה תכונני, ואין 

ישראל נגאלין אלא בצדקה שנאמר ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה".

הלכה בפרשת תרומה – לקיחת תרומה?

בת שלום
ש

אנא המשיכו להקפיד על הנחיות 
הקורונה לישוב ירוק ובריא

הרבמאירסגרון

כספי מחצית השקל ומתנות לאביונים ניתן להעביר אלי או לאחד הגבאים של בית הכנסת המרכזיכמו 

כן תהא קופה בזמן התפילות וכן ניתן להעביר אלי דרך ה-BIT  ולציין אם זה מחצית השקל או 

מתנות לאביונים או להעביר לחשבון בית הכנסת מס' 95194  בנק הפועלים סניף 714  תזכו למצוות!

מחצית השקל


