
שמשוןהפינה של

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

EURASIA JAY-garrulus glandarius=עורבני שחור כפה
נמצא   , העורבים  ממשפחת  ומרשימה  גדולה  ציפור 
רואים אותו הרבה. הוא  בארץ כל השנה למרות שלא 

קיים בישוב וגם ביער..
הוא  ס"מ.   32-35 ואורכו  ס"מ   54-58 כנפיים  אורך 
וכן  ורחבי-עלים.  מחטניים  יערות  סוגי  במגוון  דוגר 
בפארקים גדולים עם עצים רבים. הוא מעדיף אזורים 
עם בלוטים של אלונים ובאופן משני מעדיף אגוזי אשור 
לחורף.  כמזון  בסתיו  מטמין  שהוא  קרפינס  זרעי  או 
מסוגל להוביל מאגרים גדולים של בלוטים על פני כמה 
קילומטרים. הוא יציב בעיקר, אבל אוכלוסיות צפוניות 
נודדות בחלק מעונות הסתיו לכיוון  דרום ודרום מערב. 
כל-מזונו  אוכל  אליו.  להתקרב  וקשה  וחששן  עירני 
בקיץ - הרבה ביצים וגוזלים של צפורים קטנות. לרוב 

בונה את קינו בעץ.
בישראל יציב נפוץ בצפון הארץ ובמרכזו בעיקר באזור 

תפוצה  בעל  התיכוני,  הים 
הוא  הנגב.  בצפון  מוגבלת 
טבעי  חורש  באזורי  נמצא 
ובגינות  במטעים  וכן  ונטוע 

בערים.
מעט  זאת  ועם  מרשים  הנצוי 
אותו.  מכירים  העיר  מתושבי 
ורדרד  אפור  צבעו-חום 
ותת-ושת  גרון  עם  בעיקרו 
עם  בהיר  כתם  יש  לבנבנים. 
שפם  פס  עדין,  שחור  פספוס 
הגרון.  בצידי  ורחב  שחור 
ומנוקדת  לבנבנה  הכפה 
כתם  נגלים  בתעופה  בשחור. 
ופס  בעל-שת  בולט  לבן 

צורמת  חזקה  צרודה  צרחה  הקולות-  ורחב.  לבן  כנף 
אך  אזהרה  כקריאה  המשתמשת  "קסצאץ"  ואופינית 
במיוחד  מהיר  ברצף  לפעמים  נוכחות  בפירסום  גם 
שלהקת עורבים מאתרת ינשוף נץ גדול או דלק-יכולה 

להיווצר מהומה אמיתית ביער!!
בארץ,  לא  אבל   , בחו"ל  הקיימת  מעניינת  תופעה 
את  מטילה  היא  כפרציט-  מתנהגת  הציפור  לפעמים 
הבצים שלה בקן של עורבים או עקעק שלא מאבחנים 
את הדבר ולכן מאכילים את הפרציט שגודל מהר יותר 
ואילו את יתר הגוזלים זורקים מהקן! יש תופעה כזאת 

גם באמריקה עם צפור שקוראים לו צפור שוחט.

טוב זוהי העונה הכי יפה בשנה הכל ירוק כל כך ופורח באלפי צבעים .

ימים  לבלות  חשק  שנותנים  מרהיבים  מנופים  נהנה  שנלך  לאן  האמת, 

שלמים בחוץ. 

אבל הפעם בחרתי להרחיק  אל חבל ארץ שזוהי תקופת הזוהר שלו 

צניר, לא צנים ! / מתוך קבוצת וואצאפ פנינה בארץ של אביתר ליכטמן.
שלום לכולם! 

לכל  שמתאים  במרכז,  לטיול,  מקום  מחפשים  שאתם  זה  את  מכירים 
זו אחת השאלות שאני מקבל שוב  ושיש בו מים? בקיצור,  המשפחה, 

הצנירים  פארק  ב  אנחנו  היום  ושוב...אז 
סלסלאות  יאללה,  אז  קדומים  בישוב 

פיקניק, וצאו לטייל )אחרי הגשם;(
אסוציאציות:   משחק  לעשות  רגע  תנסו 
על מה אתם חושבים כשאומרים לכם את 
המילה »צניר«. אז אחרי שחשבתם על צנים 

)לחם קלוי(, תחשבו שוב. 
סיבות  לה  מציעים  הגאולוגים  שטובי  גאולוגית,  תופעה  היא  צנירים 
היפות בטבע,  זה שהיא אחת התופעות  לנו,  שונות, אבל מה שחשוב 
»גל«, או צינור  והיא מתבטאת במצוקים קעורים, שנראים כמו סוג של 

שחלקו חסר.
פארק הצנירים שוכן בפאתי הישוב קדומים בשומרון, והוא עובר תהליכי 
פיתוח כבר כמה עשרות שנים על ידי תושבי הישוב, וקבוצות מהעולם.

בריכות  נחשפו  הפארק  שטח  בתוך   
התיישבות  על  מעידות  אשר  ומחצבות 
מוקדמת במקום, ולצידן, נבנו שכשוכיות 
ומפלונים קטנים לטובת הקהל הרחב וכן 

מדשאות ושולחנות פיקניק.
הפארק פתוח, חינמי וכמובן כמובן, צופה 

לנוף מדהים! 
הכי חשוב: השאירו נקי אחריכם, כדי שלכולם יהיה נעים להגיע.

איך מגיעים? waze פארק הצנירים. 
מסלולים נוספים באיזור: נחל קנה . 

איילה טולדאנו 
מטיבי לכת

בשבילי נברא העולם
חז"ל נחלקו מתי נברא העולם: רבי אליעזר אומר בכ"ה באלול ורבי 

יהושע אומר בכ"ה באדר. 
כ"ה באדר הינו יום המחשבה והתכנון לבריאת העולם, יום מסוגל 

לחרות וגאולה. 
לדעת רבי אליעזר היות שעולמינו הוא עולם המעשה ולא תמיד 
שינויים  להתרחש  יכולים  למעשה,  מתממשים  ותיכנון  מחשבה 
בין ההחלטה למעשה, לכן היום שנחשב לראשון לבריאת העולם 
הוא כ"ה אלול שבו נברא העולם למעשה בפועל. אבל רבי יהושע 
עכבות  אין  שאצלו  הקב"ה,  בבריאת  עוסקים  שאנו  שהיות  סובר 
ומחסומים, והחלטתו במחשבה, יכולה להתבצע למעשה בלי כל 
שבו  בשנה,  הראשון  ליום  נחשב  באדר  כ"ה  לכן  ופקפוק.  שינוי 

עלתה במחשבה האלוקית לברוא את העולם. 
השבוע חל יום מיוחד זה, כ"ה אדר.

בפועל בעולם המעשה, האדם הראשון נברא יחידי והוא היה כל 
העולם. 

יודעים שחייב כל אדם לומר גם "בשבילי נברא העולם" -  אנחנו 
מה זאת אומרת בשבילי נברא העולם - ומה עם החבר? הרי גם 

הוא אומר את זה.. ואיך זה מסתדר? 
כל  כנגד  שקול  בעולם  אחד  כל  והמחשבה  הרצון  בשורש  אלא 

העולם כולו, על כל אחד מוטלת אחריות אישית גדולה.
כל אדם ואדם הוא מציאות שלימה בפני עצמה והוא עולם שלם. 

ולכל אחד ואחד יש ייחודיות מיוחדת ולא כל אחד שווה לחבירו. 
לכל אדם טביעת אצבע המיוחדת אך ורק לו ואינה זהה לחברו, 
כך שאין אדם אחד יכול למלא חלק האחר של חברו בהשלמה של 
יחידי,  נברא האדם  לכן  ובהשלמת חלקי האדם הראשון.  העולם 
קיים  כאילו  מישראל  אחת  נפש  "המקיים  היסוד  את  ללמד  כדי 

עולם מלא". 
 ניקח דוגמא מחטאה של הארץ .

הקב"ה אמר שהארץ תעשה "עץ פרי עושה פרי" והיא עשתה "עץ 
עושה פרי".

הקב"ה צווה על הארץ שכל דבר שהיא תעשה יהיה בעל עצמיות, 
שהעץ  אלא  פירות,  להוצאת  אחר,  לדבר  אמצעי  יהיה  שהוא  לא 
בעצמו יהיה פרי וראוי לאכילה. הקב"ה רצה שכל דבר יהיה בעל 
כל העולם את התכלית שלו, את הערך  כן מאבד  לא  תוכן. אם 
את  עצמיותו,  את  לגלות  זה  האדם  של  עניינו  כך  שלו.  העצמי 

האמת הפנימית שלו, ולא להיות מושפע מאחרים. 
יום זה כ"ה באדר היא יום המסוגל לחרות וגאולת עולם, שנאמר 
שלנו  המיוחדת  הפנימיות  .כאשר  תחילה  במחשבה  מעשה  סוף 
ואל  נבראנו  לשמו  הראשוני  מהרצון  הייחודי,  מעולמנו  משפיעה 
כלל העולם הרחב של חיבור ה"פרטיים" כולם, הרי אנו משלימים 

את חלקנו בפאזל הרחב יותר. 
כ"ה באדר זהו היום מיוחד הזה שעלה במחשבה לברוא עולם. גמר 
המעשה הינו עצמיות ומהות של כל אחד ואחת מישראל שנבראו 

באדם הראשון אשר נברא בצלם אלוקים. 
נשים לב שכ"ה באדר מתקשר השבוע עם פרשת ויקהל, מקהילים 
והמציאות  . אחדות נעלית שהיא חיבור המהות  את כולם לאחד 

של כל אחד ואחת..

תודעה ומודעות 
אליה חזן

תולעת ספרים

המלצות השבוע!
 איך תהיי מאושרת  / אווה וודס: אישה צעירה מדוכאת מהחיים שנכפו עליה עד 

שמתפרצת לחייה אישה לא צפויה בעליל שלוקחת אותה כפרויקט שלה...ומשנה 

לשתיהן את החיים. 

מרשמלו: כן! יש דבר כזה וזה לא הממתק המוכר... אלא חוברות שיוצאות מידי 

חודש בערך ובהן שלל מדורים מגוונים ומעניינים מסיפורי התנ"ך ועד היסטוריה 

ועובדות מרתקות והכל צבעוני עשיר ומעניין. מומלץ!

פינת הלשון

ראשונה  פעם  בסה"כ.  פעמים   4 בתנ"ך  מופיע  החודש"  "ביום  הביטוי 
בפרשתנו )פקודי, פרק מ' פס' ב'( "ביום החודש הראשון באחד לחודש...". 
ל"ד(, שהיינו אמורים  כ',  א  )שמואל  "מחר חודש"  פעם שניה בהפטרת 
החודש  ביום  אכל  "ולא  ראשון:  ביום  חל  חודש  ראש  כי  השבת,  לקרוא 
הפטרת  בהפטרתנו,  הביטוי  מופיע  נוספות  פעמיים  לחם...".  השני 
ו-ו'(.  א'  פסוקים  מ"ו  יחזקאל  הפרשיות.   4 מבין  )האחרונה  "החודש" 
)לפי חלק  ישנו בנוסף  חודש. בפרשתנו,  ביום ראש  הוא:  פירוש הביטוי 
את  ננצל  בלילה.  ולא  ביום  דוקא  שמדובר  מיוחד,  דגש  מהמפרשים( 
ההזדמנות ונבאר את הסיפור של הפטרת "מחר חודש". האירוע מתרחש 
בזמן שישנם שני ימי ראש חודש, דהיינו שהחודש הקודם הוא חודש מלא, 
של 30 יום, ואז גם היום האחרון של החודש הקודם )ל' בחודש( וגם היום 
הראשון של החודש החדש )א' בחודש( נחשבים לר"ח. ביום הראשון של 
ר"ח )ל' של החודש הקודם( שאול המלך מקיים סעודה לכבוד ר"ח )מכאן 
והוא לא  המקור לעניין קיום סעודה מיוחדת בר"ח(. דוד חושש משאול 
מגיע לסעודה. שאול חושב לתומו שנבצר מדוד להגיע כי הוא לא טהור 
)אבל בטח מחר הוא יגיע(. למחרת, שוב ראש חודש )יום החודש- השני(, 
ראש  לכבוד  סעודה  מתקיימת  הפעם  גם  ולכן  החדש,  החודש  של  א' 
חודש. כששאול רואה שדוד שוב נעדר הוא כועס על יהונתן בנו שכביכול 
איפשר לדוד להיעדר. יהונתן כעוס ועצוב ולכן הוא לא אוכל ביום החודש 
)יום ראש חודש(- השני )דהיינו בא' של החודש החדש שנקרא גם: ב' 

דראש חודש(.    

הרב יאיר פינצ’ובר

פנינה רחמיאן

משתתפים בצערה של
 ורד סופר בפטירת אביה. 

מן השמיים תנוחמו

הפינה המתוקה 

מצרכים:
כוס סוכר

50 גרם חמאה/מחמאה
200 מ"ל שמנת מתוקה/קצפת 

צמחית להקצפה
4 כוסות קורנפלקס

אופן ההכנה:
מכינים את הקרמל: שמים את 

הסוכר,מערבבים מדי פעם עד שנהיה 
חום מעט. מוסיפים את חמאה/

מחמאה עד שהיא נמסה ומוסיפים 
את השמנת/קצפת. כל הזמן מערבבים. 

כאשר מתגבש הקרמל - שופכים לקורנפלקס ומערבבים.
משטחים בתבנית / מסדרים במנג'טים אישיים.

מכניסים למקרר ללילה לפחות.

בתאבון!

לכבוד יום הדגנים הבינלאומי שחל השבוע- 

קורנפלקס מקורמל

אריאל דבוש
סטודיו "קרמיריקה" חדש בבר יוחאי!

מבחר כלים בעבודת יד מתנות לחג
מבער מפיץ ריח לבית- 65 ₪

כוס קידוש מפוארת ומרשימה - 65 ₪ 
פמוטים מיוחדים- 80 ₪  

מבחר כוסות-  4 ב 100 ₪  
עגילים- 60-20 ₪ 

להזמנות: 0533368623 מירי



  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר רב הישוב

ויקהל משה – יש התקהלות ויש התקהלות. בכל התורה היתה התקהלות אחת, 
לשם כבוד וקדושת השבת. כי השבת היא לא 

עוד מצוה, אלא השבת היא אות בין עם ישראל 
להקב"ה, כאשר השבת בביתו של היהודי 

מורגשת ומודגשת אזי השבת יהיה לכם קדש, 
הקדושה של השבת, תעבור להיות שלכם.

לאט לאט ובסייעתא דשמיא, מתחילים 
להרשות לנו התקהלויות, ונחזור לתקופה 

שלפני הנגיף, שבה התכנסנו והתקהלנו, והכל 
לטובה ונזכה כולנו להתחזק בשמירת השבת.

שלכם בשמחה ושבת שלום,

פרשת ויקהל פקודי – החודש , כ"ט 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 - 17:30

תפילת 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 180כניסת השבת: 17:13 יציאת שבת: 18:21

הלכה בפרשת ויקהל – שביתה בשבת

בת שלום
ש

אנא המשיכו להקפיד על הנחיות 
הקורונה לישוב ירוק ובריא

הרב מאיר סגרון

בתחילת הפרשה כתוב לגבי שבת – שבת שבתון לד‹. מכאן לומדים שיש מצוות 
שביתה בשבת, ולאו דווקא מלט‹ מלאכות.

וכך כותב הרמב«ם: אסרו חכמים לטלטל מקצת דברים בשבת כדרך שהוא 
עושה בחול, ומפני מה נגעו באיסור זה אמרו ומה אם הזהירו נביאים וצוו שלא 

יהיה הלוכך בשבת כהילוכך בחול וכו‹ קל וחומר שלא יהא טלטול בשבת 
כטלטול בחול כדי שלא יהיה כיום חול בעיניו ויבוא להגביה ולתקן כלים מפינה 

לפינה וכו‹ שהרי הוא בטל ויושב בביתו ויבקש דבר שיתעסק בו ונמצא שלא שבת 
ובטל הטעם שנאמר בתורה למען ינוח. ועוד כשיבקר ויטלטל כלים שמלאכתן 

לאיסור אפשר שיתעסק בהן מעט ויבא לידי מלאכה ועוד מפני וכו‹ ואם יהיה 
מותר להלך ולדבר ולטלטל כשאר הימים נמצא שלא שבת שביתה הניכרת וכו‹.
הרי להרמב«ם איסור מוקצה – מביא לידי בטוי השביתה בשבת. וכן הציווי וביום 

השביעי תשבות, ובעצם השביתה אנו שומרים על צביון השבת כיום קדושה 
ומנוחה. ומכאן לומדים שגם דברים המותרים בשבת, כגון לסדר בגדים בארון 
וכדו‹ שאין בהם איסור, אין לעשות בשבת משום איסור בשבת וכך על האדם 

לשמור על צביון השבת, שלא יהא הילוכך בחול כהילוכך בשבת. 

 
טפסים למכירת חמץ על התיבה בבית הכנסת.


