
שמשוןהפינה של

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

YELLOW FLOWERS IN WINTER=פרחים צהובים בחורף 
למעשה  אבל  באביב  צבעוניים  צמחים  הרבה  שיש  נכון 
פרחים  על  נדבר  הפעם  מכלניות-  -חוץ  בחורף  גם  יש 
אחירותם  כדוגמת  כמה  יש  ברשימה   . בלבד  צהובים 
 beakwort=חרמשי בר-נורית   ,spanish broom=החורש
זהבית   ,  damascus gagea=דמשקאית זהבית   ,
 spanish ספרדי=,  חוח   ,stolonous gagea=השלוחות
 nodding wood sorrel=חמציץ נטויה golden thistle-h
 crown=עטורה חרציץ   ,  white mustard=לבן חרדל   ,
לוטוס   ,  strong smelling inula=דביק טיון   ,  daisy
 spiny=קוצנית מוצית   ,  judean birds foot=יהודה
starwart , נורית המלל=marginated buttercup , נורית 
 oriental=פשתה גדולה , jerusalem buttercup=ירושליים
, צחנן מבאיש=mediterranean stinkbush, צפורני   flax
 spiny broom=קידה שעירה , field marigold=חתול מצויה
, שלהבית קצרת שיניים   golden henbane=שיכרון זהוב ,
--egyptian sunrose=מצרי שמשון   ,jerusalem sage=

.poppy leaved reichardia ,תמריר מורוקני
הפעם נדבר רק על אחירותם החורש שהתחיל לפרוח בגינה 
שלי עם ריח עדין ונעים. שיח ענף שגובהו 2-3 מטר אבל אצלי 
וגם בכביש המערכת הוא מגיע ל5-6מטר! הוא פורח בשלהבת 

הפרח  מדהימה.  צהובה 
המפרש  אופייני,  פרפרני 
גדול וזקוף ובחלקו התחתון 
הכולל  גלילי  איבר  בולט 
המשוטים.  ואת  הסירה  את 
בתוך הסירה נמצאים איברי 
אבקנים  הזכריים-10  המין 
יחיד.  עלי  עמוד  העוטפים 
כאשר  פיצוץ  מנגנון  יש 

דבורה כבדה מתיישבת על הסירה ומכופפת אותה - גורמת 
להתכופפות הסירה להתפרצות גוש  האבקנים מתוך הסירה 
ולפיזור האבקה. רק דבורי עץ גדולות מצליחות להפעיל את 
הבלעדיות  למאביקות  נחשבות  אכן  אלה  ודבורים  המנגנון  
ובגליל. לא היו בישוב  של השיח. האחירותם גדל בר בכרמל 
בכלל כשבאתי לפני כ-20 שנה אבל פיזרתי זרעים מהעץ שלי 

בכביש המערכת והיום באמת הם קיימים שם לשמחתי!!

מרפא לצמא

אביב וניקיונות בראי הרפואה הסינית
האביב עדיין לא כאן רישמית אך האנרגטיקה שלו , הריחות 
ושיא  , שירת הציפורים המחזרות  של הפריחה המבצבצת 

נדידת העגורים רגע לפני עזבם כבר כאן . 
היופי  ברפואה הסינית, כמו בטבע, האביב מסמן את פרץ 
בעורקינו  לזרום  והתחיל  החורף  בחובו  שטמן  והחיות 
 , לעין  לאיטו  פורץ  הניסתר   . שבט  בחודש  מוצא  לקראת 
ולעיתים  להשתחרר  ,כדי  להתרפא  ,כדי  לצאת  כדי  עולה 
היא  רוב  פי  על   , חשש  אל  ,אך  להבהיל  עלולה  זו  תופעה 
זמנית  והיא נחוצה לבריאות שלנו והיא בדרך כלל חולפת 

עם בוא הקיץ .
,צריכ.ה / נחוץ  נחוץ לא   , עיקר לטפל  זה הזמן לברר בין 
רוצה , נכון לי ,לא נכון לי , באיזה אופן ומינון וכו'...כן ,כן זה 
בהחלט העיתוי האנרגטי של הזמן הזה ובכן , אל תתפלאו 
, דלקות  אלרגיות   , עור  פריחות  כמו  תופעות  תיפגשו  אם 
תחושת   , סחרחורות   , וגרון  אוזניים  עיניים  בעיקר  למינהן 

פרץ רגשות ,לחץ 
וחום  גבוה  דם 
עליון  גוף  בפלג 
 , בלילה  בעיקר 
הן הביטויים  אלה 
הגופניים לתנועה 
רחבה  אנרגטית 

הבית  את  ולנקות  ,להוציא  לשחרר  מנת  על  שמעלה  יותר 
הגופני שלנו לקראת השנה הקרובה.

רפואה שלמה, מירב

אודה לכל אחד שיעורר רחמי שמים ויתפלל 
עבור אימי היקרה חנה-רחל בת דורה 

דבורה, לרפואה שלימה.
 מרים קוזלובסקי

מזל טוב
למשפחת טוויטו טלי וגדיאל 

להולדת הנכדות

מזל טוב
למשפחת כהן מוטי וברכה 

ולמשפחת לוגסי חנה  ויגאל 
לאירוסי הילדים אביה ונריה.

הפינה המתוקה 

דונאטס – מתכון לבעלי מכשיר ייעודי
מצרכים:

2 ביצים
שקית סוכר וניל

1/2 כוס סוכר
2 כפות שמן

1/2 כוס מיץ תפוזים
קורט מלח

כוס ורבע קמח
1/2 כפית סודה לשתיה

ציפוי)לא חובה(:
50 גרם שוקולד מריר/חלב/לבן

1/2 כוס שמנת מתוקה / קצפת צמחית
סוכריות צבעוניות ומה שאוהבים

הוראות הכנה:
אני משתמשת במכשיר שנקרא מולטי - קייק, אפשר בכל מכשיר שיש לו 

צורה של דונאטס )חשוב! המתכון הזה הוא לא מתכון שנועד לטיגון(
מחממים את המכשיר למשך מספר דקות, ומרססים בספריי שמן את הפלטה 

לפני כל סבב אפיה.
מערבבים בקערה את כל חומרי התערובת לפי הסדר עד שהבלילה הופכת 

לאחידה.
ממלאים את גומחות הפלטה בבלילה )ניתן להיעזר בשקית זילוף(.

סוגרים את המכסה ואופים במשך 5 דקות עד שהדונאטס מזהיבים.
מוציאים בזהירות ומצננים את הדונאטס.

ממיסים את השוקולד במיקרוגל או במחבת ומוסיפים את השמנת המתוקה/
קצפת צמחית, מערבבים עד לקבלת מרקם אחיד.

טובלים את החלק העליון של הדונאטס בציפוי, ומפזרים מעל סוכריות 
צבעוניות או מה שאוהבים.

בתאבון!

תולעת ספרים

המלצות השבוע!
א' אלמנה/ יעל שבח: יומן המתאר את קורותיה של יעל 

ומשפחתה  מאז האירוע ששינה את חייהם

ילדים מספרים על עצמם 12/חיים ולדר: אמנם זה ספר 

ילדים אבל נהנתי מכל רגע שקראתי אותו. מומלץ בכל גיל!

פינת הלשון

הלוחות".  על  "ָחרּות  התורה:  אומרת  הברית  לוחות  על  הכתיבה  בעניין 
לקוראם  ניתן  שהיה  הברית,  בלוחות  נס  שהיה  אותנו  מלמדים  חז"ל 
משני הכיוונים, למרות שהחקיקה היתה מצד לצד. כמו כן היה נס נוסף, 
שהאותיות ס ו-ם עמדו באויר כי לא היה מה שיחזיק אותן. המילה ָחרּו

ת היא מילה יחידאית. היא מופיעה בתנ"ך פעם אחת בלבד- אצלנו. רוב 
המפרשים אומרים שהשורש ח.ר.ת הוא כמו השורש ח.ר.ט. המעניין הוא 
הוא  הפשוטה  במשמעותו  בתנ"ך.  מאוד  נדיר  הוא  ח.ר.ט  השורש  שגם 
ויעשהו  ֶחֶרט  ַבּ אותו  ויצר  בפרשתנו-  אחת  פעם  בלבד:  פעמיים  מופיע 
עגל..." ופעם שניה בספר ישעיהו- "וכתוב עליו בחרט אנוש". בנוסף ישנה 
המילה "ֲחִריִטים" שמופיעה פעמיים בלבד בתנ"ך )פעם אחת במלכים ב, 
כ"ב( שמשמעותה מעין ארנק שמחזיק  ופעם אחת בישעיהו ג',  כ"ג  ה', 
פעמים  מספר  שמופיעים  החרטומים  את  מוצאים  אנחנו  כמו-כן  כסף. 
בתנ"ך שנחשבו לבעלי כוחות מיוחדים, הן בידיעותיהם והן ביכולותיהם 
כבעלי  התגלו  שהחרטומים  נראה  היטב  נתבונן  אם  אולם  המעשיים. 
כוחות מוגבלים למדי. אפשר לומר שהחרטומים התגלו כחרטטנים! גם 
)וגם החריטים מוזכרים במשמעות  העגל התגלה כחירטוט אחד גדול! 
מול  עומד  האדם  כאשר  דבר  של  שבסופו  בגלל  זה  כל  אולי  שלילית(. 
זאת,  לעומת  מתחרט!  הוא  ואז  שהיה  השקר  את  מגלה  הוא  האמת 
מלמדים אותנו חז"ל )מסכת אבות פרק ו'(, שהתורה ניתנה באופן מיוחד: 
"ָחרּות על הלוחות"- אל תקרא ָחרּות אלא ֵחירות, שאין לך בן חורין אלא 

מי שעוסק בתלמוד תורה.   

רכזת נוער
בת חן פרץ

מירב בן יוסף

הרב יאיר פינצ’ובר

פנינה רחמיאן

אריאל דבוש

משתתפים בצערה של קרן אוזן 
בפטירת אביה.

 מן השמיים תנוחמו.

עוז
תנועת עוז קיימו השבוע שוק 

פורים והגרלה גדולה בזום. היה 
מהנה.

בנוסף הצוות חילק לכל חניך 
ערכת הפעלה ויצירה לפורים.

ישר כח לצוות ולהלל הקומונרית.

השבוע צוותי ההדרכה ונחשון הרימו 
שוקורונה- שוק פורים סניפי של 
תחנות המפוזרות ברחבי הישוב. 

בני עקיבא

חניכי הסניף עברו השבוע בבתים והתרימו הפתעות  •
לחיילים. תודה לכל מי שתרם.

ברחבי  • לבסיסים  משלוחים  לצאת  התחילו  השבוע 
הארץ , נמשיך גם בשבוע הקרוב בע"ה):

נשמח לעזרתכם במידה ותוכלו להקפיץ משלוחים  •
מרכז.  חיפה/  איזור  בגולן/  מסויימים  לבסיסים 

תוכלו לפנות לבת חן 0584249043
שתמיד  • האלופה  פרץ  לאושרת  מיוחדת  תודה 

ראשונה לעזור!
אנו מקווים שבהתאם להנחיות נוכל השבוע לפתוח  •

את מועדון הנוער.



  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר רב הישוב
חטא העגל, יצר משבר גדול בעם 

ישראל, הרי לא מזמן קבלו את התורה 
ונעשו להם נסים ביציאת מצריים, והכל 

לכאורה הולך טוב, וצועד לקראת 
החזון הא-לקי, אך בעצם החטא, נסוגו 

אחורה כמה צעדים. ושוב יש לצעוד 
למטרה מחדש, אך באופן איטי וזהיר 
יותר. כך גם בילדים יש הרבה ציפיות, 

ולכאורה הכל מתנהל כשורה, אך הנה 
בא משבר וצריכים לדעת לצאת ממנו 
בצורה נכונה ונבונה, ומעז יוצא מתוק.

שלכם בשמחה ושבת שלום,

פרשת כי תשא  - פרה , כא' אדר 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:
תפילת מנחה - 17:15

תפילת ערבית - 18:15
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 179כניסת השבת: 17:08 יציאת שבת: 18:15

הלכה בפרשת כי תשא – מניין בני ישראל

בת שלום
ש

אנא המשיכו להקפיד על הנחיות 
הקורונה לישוב ירוק ובריא

הרב מאיר סגרון

מדברי הפסוק הראשון בפרשה נלמד שספירת בני ישראל יכולה 
להביא לידי מיתה, וכפי שהביא רש«י »שהמנין שולט בו עין הרע והדבר 

בא עליהם, כמו שמצינו בימי דוד«. ועיין ברבינו בחיי שמסביר טעם 
הדבר והוא כשהאדם נספר א«כ הוא נידון כפרט ולא כחלק מהכלל, כי 

הספירה מפרידה בין איש לרעהו.
ויש דיון בראשונים ובאחרונים אם איסור זה הוא מהתורה או מדברי 
קבלה, ולמעשה זה לא משנה שהרי אף דברי קבלה חמורים מאד. 

ואין הבדל איך האדם מונה באותיות או במספרים בעברית או בלועזית 
וכדו‹ בכל דרך אסור.

ולכן אנו סופרים אם יש מנין ע«י הפסוק הושיע את עמך וכו‹ שיש בו 
עשרה תיבות, וכמו כן אפשר ע«י הפסוק פותח את ידך וכו‹. וההיתר 
לספור במפקד אוכלוסין הוא א. מפאת החשיבות הגדולה בדבר. ב. 

אנו לא סופרים בני אדם אלא סופרים פתקים, וכפי שראינו בתורה ע«י 
מחצית השקל או שכל אחד הביא טלה, ויפקדם בטלאים. ובכל אופן 

אין לספור בני אדם.

 
הטפסים למכירת חמץ מונחים על התיבה בבית הכנסת המרכזי.


