
שמשוןהפינה של

ד”ר שמשון ביתנוןבברכת חברים,

 semipunctata LADY BUG!- -
 coccinella

פרת משה רבינו או שבע נקודות
פרת משה רבנו זה החרק החביב ביותר  על ילדי 

ישראל!
היא שובה את הלב בצורתה הכדורית, בברק גופה 

ובצבעה הכתום או אפילו אדום המנוקד בשחור.
אורכה 5-8 מ"מ , כאשר 
כנפיה פרושות נראות 4 
נקודות על כל כנף ,אך 
בהיסגרן מתאחות שתי 

הנקודות לכתם אחד וכך 
מתקבלות שבע נקודות 

בלבד.
בחודש מרץ הן מטילות את 

ביציהן על צמחים רוחשי 
כנימות עלה, מהביצים 
מגיחים זחלים זריזים.

צבעם אפור עם כתמים צהבהבים בצידי גופם. 
בגיל שלושה שבועות הם מתגלמים כשקצה 

גופם האחורי דבוק היטב לעלה או לאבן. כעבור 
שבוע, מגיחה מתוך עור הגולם פרת משה חדשה, 
מבריקה ומצוחצחת. בהגיחה מתוך עור הגולם לא 

ניכרים על כנפיה הכתמים השחורים המאפיינים 
את החיפושיות האלה. משייבשו כנפי התעופה, 

הן מתקפלות לאורכן ולרוחבן ונאספות אל מתחת 
לכנפי החפייה אשר לאט לאט מקבלות את צבעם 
הסופי. בד בבד, מופיעות גם הנקודות השחורות. 

עור הגולם נותר שלם במקומו על כל צבעיו 
ונקודותיו והוא נראה ממש כמו גולם חי! באמצע 

הקיץ הן נודדות למקומות קרירים אשר בראשי 
ההרי,ם אל 'ערי הקיט' של הפמ"שיות בנות שבע 

הנקודות. שם הן מתגודדות בקבוצות של מאות 
ואפילו אלפים בצל סלעים ומתחת לאבנים ומי 

שמבקש לבקרן בעונה זו יטריח עצמו לבעל חצור, 
להר גריזים או למדרונות החרמון. בסתיו הן חוזרות 

אלינו לתקופה קצרה ובחורף הן נחבאות מתחת 
לשיחים, בנקיקים ובנקרות עצים עד לאביב הבא. 
מוצאים אותם בכל הארץ  באביב ,בתחילת הקיץ 

ובסתיו.

וכסאות(  )שולחנות  במעון  הישן  הריהוט  כל  הוחלף  השבוע 
בריהוט חדש ומותאם לילדים.

בנוסף,  הסתיימה התקנת המצלמות ברחבי המעון

תושבים יקרים
אנו מנצלות את הבמה בעלון לעורר את המודעות לנושא שמאוד 
צריכות לכתוב את  היינו  והיינו שמחות שלא  לכולנו  ורגיש  יקר 

הדברים הנ"ל.
לצערנו ישנם סיטואציות לא נעימות בהם גברים, נערים וילדים  
נעים  לא  הטבילה,   בשעות  המקווה  באזור  עוברים  או  נמצאים 
נעים  לא  ערבית,  מתפילת  חוזרים  גברים  כאשר  למקווה  ללכת 
נעים  כלים,לא  מטבילים  גברים  בחצר  ולפגוש  למקווה  ללכת 
בשביל.  ועוברים  מדברים  נערים  חבורת  ולראות  למקווה  להגיע 
מבקשות  אנו  להן,  דומות  או  כאלו  בסיטואציות  נתקלות  כולנו 
תשומת לב יתרה לנושא צנוע זה, משעת השקיעה ועד כשעתיים 
לאחר מכן בבקשה כבדו אותנו הנשים הטובלות, גברים ונערים 
אל תעברו בשביל המוביל למקווה, נשים אל תשלחו לטבול כלים, 

בבקשה שוחחו עם בני הבית על חשיבות הצניעות שבדבר.
בתקווה להבנה ולשיפור המצב, נשות הישוב     

ועד הישוב

מזל טוב
מזל טוב למשפחת בן שימול 

להולדת הנכד.

מזל טוב
מזל טוב למשפחת זיגדון 
אביעד ועדי להולדת הבת 

מזל טוב
מזל טוב למשפחות 

כהן רמי וז׳נט וצדוק נתנאל וורד 
לאירוסי  הילדים יהל ופריאל

עולם פנימי משפיע לעולם חיצוני
ככל שאנחנו נמצאים בתודעה של חיבור הדוק עם הבורא, 
עם שמותיו, פעולותיו וכינוייו, כך ניתנת לנו רשות ומתגלה 
לנו החוויה - איך גם במעשיהם של כל אחד ואחד מדמויות 

כאלה ואחרות יש מן הטוב והמיטיב של הבורא יתברך.
מכך יוצא שאם זיהינו והזדהנו עם חסרון או שליליות אצל 
האחר - זה מאחר ואנחנו בתודעת חוסר. אם זיהינו, הזדהנו 
ואף הצבענו על כשלון של אחר - זה מאחר ואנחנו בתודעה 

של כשל.
שאנחנו  התודעה  מדרגת  לפי  היא  המתגלה  המציאות 

נמצאים בה.
נשים לב, כאשר אדם מאמין בכל ליבו בלי שום ספק שהוא 
עובר טסט בפעם הראשונה והוא ירגיש מכך שמח ושלו, אז 
בדרך כלל זה מה שגם שיקרה. המחשבות שלו ישפיעו על 

הפעולות וכמובן על התוצאה. 
פעולותיו  ולכן  והצלחה  שלמות  בתודעת  נמצא  האדם 

משקפות תודעתו.
להניח  סביר  לא,  או  יעבור  אם  וחושש  בעל ספק  אדם  אם 
שאמונתו תוביל גם לכישלון המבחן פעם אחר פעם וייתכן 

שבכל פעם גם יגבר החשש .
דוגמה נוספת, ידוע שאדם אשר לאורך כל היום ישמע שיר 
מסויים שוב ושוב הוא יזמזם אותו או ישיר אותו אפילו ללא 

תשומת לב בימים הבאים.
יתחיל  והאדם  לתודעה  חודרות  המילים  גם  כלל  בדרך 

לחוות את המסרים.
שהוא  הדבר  מהות  או  עצמות  להיות  הופך  אדם  כלומר, 

מאמין בו או חווה אותו באחד מחמשת חושיו.
אבל האמונה במשהו קשורה לתודעה ולא לחמשת החושים  
)יש כאלה שקוראים לה החוש השישי, יש כאלה שיקראו לה 
ומשם  למוח  בלב, משפיעה  נחווית  האמונה  אינטואיציה(. 

למחשבה וכו'.. ועד לגמר המעשה. 
אז מה קורה כאשר קבוצה גדולה של אנשים מאמינים בכל 

ליבם שמציאות מסויימת תתרחש ? 
מה קורה כאשר חצי מהעולם שומע ורואה מסרים מסויימים 

במשך היום או במשך תקופה מסויימת ? 
להיות עצמות מהות  סביר להניח שאותם האנשים הופכים 
וכל  הדבר  את  מרגישים  כך,  על  מדברים  שהם  כך  הדבר 

החוויות שלהם סובבים סביב אותו הנושא.
במציאות  מימדים  ומקבלת  ומתרחבת  שהולכת  תודעה 

הנחווית לכולם.
כל התהליך הזה נקרא תודעת הפרט המשפיעה על תודעה 

קולקטיבית ; עולם פנימי משפיע לעולם חיצוני. 
חשוב שנדע שניתן לשנות תודעה קולקטיבית עד כדי חווית 

המציאות ממש בחמשת החושים.
התהליך לא מורכב והוא תלוי  בבחירה

בחירה להאמין שעוברים את הטסט, בחירת השיר המתנגן 
ולשמוע  איתן  להזדהות  רוצים  שאנחנו  המילים  את  הנכון, 

מתוכינו את מה ששמענו במנגינה.
שלושה  או  שניים  הזה  הפנימי  בתהליך  שיתחילו  מספיק 
אנשים. כאלה שאין להם ספק בכלל, כאלה שמאמינים בכל 
לב שאם נאמר לנו בתורה "כל המחלה אשר שמתי במצרים 
כבר  וזה  בנו,  יקויים  רופאך"  ה'  אני  כי  עליך  אשים  לא 

יתגלגל לתודעה הכללית ויגיע לחצי עולם ואף יותר.

אליה חזןתודעה ומודעות 

חדש בבר יוחאי!
גמ"ח מים חמים לשבת. 

המתקן נמצא בחצר בית הכנסת 
של חיים בן שימול

נשמח להעשיר את העלון שלנו 
בטורים בנושאים מגוונים
 )לא חייב פינה קבועה..(

מוזמנים ליצור קשר עם צוות העלון

משפחה שכזאת

הכירו את 
משפחת  ברוייטמן תהילה ושושן

שושן- עובד באפסנאות בבית החולים זיו, לומד הנדסאי בניין.
תהילה - מחנכת באמי"ת בצפת 

איילה- בת 9, לומדת בחמ"ד, אוהבת לשיר ולרקוד וללכת 
לבני עקיבא עם החברות

אמונה- בת 5, בגן אהבה ושלום, אוהבת לצייר וליצור וללכת 
לעוז עם המדריכה המדהימה

עילאי- בן שנה , במעון הישוב, אוהב סתם לזחול 
מתי הגעתם לישוב? עברנו לבר יוחאי בתחילת שנת הלימודים.

למה בחרתם לגור בבר יוחאי? עברנו לבר יוחאי כי בעיקר רצינו 
וכיף  שינוי וקהילה משותפת, מעבר לזה המקום עצמו מהמם 

לגדל פה ילדים 
בישוב? מה שאנחנו הכי אוהבים בבר  אוהבים  הכי  מה אתם 
יוחאי את המשפחתיות, הארת פנים של האנשים סביבנו והנוף 

המשגע סביבנו.
מה זה בר יוחאי בשבילכם? בר יוחאי בשיבלנו מקום יפה עם 

אנשים טובים, שנמצאים עוזרים בכך דבר ועניין .
מה אתם מאחלים לישוב? אנו מאחלים לבר יוחאי שימשכו 

להיות כאלה אנשים טובים שעוזרים אחד לשני וקהילה 
עוטפת לחברים שבה.

חוויה מיוחדת בישוב- בחודש הראשון שעברנו לישוב 
נערכו הקפות שניות וכל הישוב יצא לחגוג  במכוניות 

בשמחה רבה, דבר שהיה מאוד מרגש ומשמח במצב הנוכחי



  
תפילות ושיעורים לילדים דבר רב הישוב 

"ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא 
בסבלותם"  - משה רבינו, למרות שחי 
בארמונו של פרעה, חיי שלוה ורווחה. 

בכל זאת לבו נמשך אל אחיו, לבו נמשך 
אל צרתם. וכלשון רש"י: ,נתן עיניו 

ולבו להיות מיצר עליהם'  לא באופן 
חד פעמי או בשעה קלה, אלא באופן 

תמידי וקבוע. ומכך שהתעורר להשתתף 
בצערם, זכה להיות מושיעם של ישראל.

לשאת בעול עם הזולת – זו מעלה גדולה, 
זה משרה אוירה טובה, זה מחבר את האדם עם הסביבה שלו, זו מעלה שהרבה 

גדולי ישראל התהדרו בה.
וכל אחד לפי הנחיות הרופא שלו עליו להתחסן, וזו נשיאת עול עם חבריו

אף הקב"ה יראה בסבלותינו, ויושיענו במהרה. אמן.
שלכם בשמחה ושבת שלום,

פרשת שמות  

זמני תפילות
תפילות בשבת: 
שחרית  – 8:00

מנחה א' – 12:30
מנחה ב' – 15:30

שיעור בהלכה – 16:30
שיעור לילדים עם הרב אביזוהר-  

בשעה 12:00 

ימות השבוע:
תפילת מנחה - 16:30

תפילת ערבית - 17:30
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- בשעה 16:30
דף יומי - כל יום אחרי ערבית 

ובמוצ"ש בשעה 19:30

צוות העלון: רינת דבוש, יונת קרסנטי
עיצוב גרפי: מרגרט וישניבצקי

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 171 כניסת השבת: 16:18 יציאת שבת: 17:28

אמרו חז"ל במדרש תנחומא )פ' האזינו( כי "שמא גרים", כלומר, 
ֵשם האדם משפיע על מהותו ותכונותיו של האדם, וכמאמרם: "לעולם 

יבדוק אדם בשמות, לקרוא לבנו שם הראוי להיות צדיק, כי לפעמים השם 
גורם טוב, או גורם רע". ובכתבי ארי ז"ל מובא שהֵשם העולה בדעת ההורים 

לקרוא לילדיהם אינו באקראי, אלא הקב"ה משים אותם בפיהם. וראה בס' 
בן יהוידע מה שביאר בזה. ומבואר איפוא, כי בנתינת השמות גנוזים עניינים 

טמירים ונעלמים. לכן יש להורים לתת לילד שם מאיר ומשפיע, שם עם 
משמעות חיובית שהוא גם שם יפה שמתחברים אליו ההורים.

יש ענין לקרא שם הילד על שם ההורים וכפי שאומר הפסוק: "המלאך 
הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי" 

)כך כתב תורה תמימה(
מוסרים בשם החזון איש שיש ענין לקרא לילד בשם מפרשת השבוע 

שנולד בה, ומועיל לטובת הילד.
יש להימנע מלקרא לילד שם שאין לו שום משמעות או שם של אדם רשע 

כגון, איזבל ואחאב.

הלכה בפרשת שמות – קריאת שמות לילדים

פינת הלשון
הרב יאיר פינצ’ובר

יש  גומא... ותשם בסוף...". ראשית  לו תיבת  "ותיקח 
להאיר: טעות נפוצה- "קנה-סוף". מי שיעיין בפסוק 
שרש"י מביא )מספר ישעיהו( יראה שישנם 2 דברים: 
קנה- לא  אבל  עצמו(,  בפני  מין  אחד  )כל  וסּוף  קנה 
סוף! ומה מיוחד בגומא? ראשית, מדובר בחומר גמיש 

שמתאים לתנאי השטח )היאור(. שנית, הוא דומה 
כי  כך  נקרא  הסּוף  מוסווה.  יהיה  הוא  ובכך  לסּוף 
הוא נמצא בסוף היאור, על הגבול בין המים ליבשה. 
הגומא נקרא כך כי הוא זקוק להרבה מים ונראה שיש 
קשר לשוני בין הגומא והאגם. אליעזר עבד אברהם 
מים...".  מעט  "הגמיאיני  לה:  ואומר  רבקה  אל  פונה 
מעניין לדעת שבלשון חז"ל ובלשוננו, אנחנו אומרים 

לגמוע ולא לגמוא. ואכן, הגמרא במסכת שבת 
חילופי  לגבי  לשוניות  שאלות  מס'  שואלת  עז.(  )דף 
)גחלים(  גראינים/גרעינים,  גמיאה/גמיעה,  ב-ע':  א' 
מכריעה  הגמרא  בענייננו  ועוד.  אוממות/עוממות 
שצריך לומר גמיאה )ולא גמיעה( וההוכחה מהפסוק 
חיזוק  מוסיף  ואני  מים"(.  מעט  )"הגמיאיני  שהבאנו 
להוכחת הגמרא: באותו עניין נאמר על רבקה: "ותרד 
הַעינה". כל הסיפור התרחש ליד העין- המעיין. אבל 
ה-ע'  את  תוריד  הַעינה"-  "ותרד  לנו  אומר  הכתוב 
ותשים א': הגמיאיני ולא הגמיעיני. "הוי כל צמא לכו 

למים"- אין מים אלא תורה!
  

תולעת ספרים
פנינה רחמיאן

המלצות השבוע!
שבי כפול/ שמחה משי: עלילת מתח על בחור שתפס 

טרמפ והגיע ישר לשבי בעזה. מתאים לנוער 
)קיים בספריה(

הכל לאדון הכל/ רוחמה שיין: ספר שנכתב בעקבות 
ספרה הקודם והמצליח.. סיפורים על אנשים שקראו 
את הספר שעזר להם בהתמודדות עם אתגרי החיים.

בת שלום
ש

אנא המשיכו להקפיד על הנחיות 
הקורונה לישוב ירוק ובריא

הרב מאיר סגרון

הפינה המתוקה 
אריאל דבוש

עוגת קצף וקצפת
מצרכים:

לבצק:
•100 גרם חמאה קרה )מחמאה/ נטורינה לגרסא פרווה( 

•2 כפות גדושות סוכר 
•1 כוס קמח תופח  

)נמדד בכוס חד"פ לשתיה חמה(
• 2חלמונים

למלית:
•250 מ"ל שמנת מתוקה 

)קצפת צמחית לגרסא פרווה(
•3 כפיות סוכר

•1 כפית קפה נמס
למרנג:

•4 חלבונים
•1 כוס סוכר

אופן ההכנה:
מתחילים עם המרנג כיוון שלוקח הרבה זמן- 

על נייר אפיה מציירים את קוטר תבנית האפייה.
במיקסר- שמים את החלבונים ומתחילים להקציף במהירות 

בינונית ועוברים למהירות מהירה במשך חמש דקות, 
כשהקצף לבן מוסיפים את הסוכר , כל פעם כף.

איך יודעים שהקצף יציב? ממלאים כף בקצף והופכים 
אותה  - אם הוא לא זז סימן שמוכן

מזלפים על נייר האפייה את הקצף ומכניסים לתנור שחומם 
מראש ל – 100 מעלות למשך שלוש שעות.

בינתיים מכינים את הבצק הפריך- 
במעבד מזון/מיקסר שמים את כל החומרים או לשים ידנית 

עד לקבלת בצק אחיד. מכניסים למקרר לחצי שעה.
מרדדים את הצק לצורת התבנית ואופים בתנור מחומם 

מראש ל-180 מעלות כעשר עד 12 דקות.
שימו לב שהבצק לא ישחים יתר על המידה.

מוציאים ומקררים.
מקציפים את הקצפת עם הסוכר והנס קפה.

מלאכת הרכבת העוגה:
מניחים את הבצק הפריך על מגש יפה ומורחים מעל את 

הקצפת , את המרנג מניחים בעדינות על הקצפת. 
ניתן לקשט בשוקולד, ועכשיו הכי קשה זה להתאפק -  

העוגה הולכת למקרר כי היא תהיה משובחת יום אחרי )אבל 
גם באותו רגע ��(

אופציה לשדרוג- גנאש:
200 גרם שוקולד

מכל שמנת מתוקה )250 מ"ל(
מרתיחים שמנת מתוקה, שמים בתוכו את השוקולד, מכבים 

את האש ושוכחים לעשר דקות .
לאחר מכן מערבבים היטב לעיסה אחידה.

בגאנש נשתמש רק לקישוט, נשתמש רק בשתיים עד שלוש 
כפות, את יתר הגאנש אפשר לשמור במקרר בקופסה סגורה 

עד שבוע ימים.
בתאבון!תהנו!

משתתפים בצערה של 
איה אלקיים בפטירת אביה. 

מן השמיים תנוחמו


