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פרת שבע נקודות=פרות משה
פרת משה היא החרק החביב ביותר על 
ילדי ישראל, אבל לא רק. אני זוכר איך 
כילד אהבתי אותם בדרום אפריקה! היא 
שובה את הלב  בצורתה הכדורית, בברק 
גופה ובצבעה הכתום או האדום המנוקד 
בשחור! אורכה 5-8 מ”מ. כאשר כנפיה 

שתי  מתאחדות  בהיסגרן  אך  כנף.  כל  על  נקודות   4 נראות  פרושות 
בלבד!  נקודות  שבע  מתקבלות  וכך  אחד  לכתם  הקדמיות  הנקודות 
בחודש מרץ הן מטילות את ביציהן על צמחים רוחשי כנימות עלה. 
לפני  הזחלים  של  הסופי  אורכם  זריזים.  זחלים  מגיחים  מהביצים 
ההתגלמות מגיע לכדי 10מ”מ ורוחבם כ 3 מ”מ. צבעם אפור עם כתמים 
גופם  3 שבועות הם מתגלמים כשקצה  בגיל  גופם.  בצידי  צהבהבים 
האחורי דבוק היטב לעלה או לאבן. כעבור כשבוע מגיחה מתוך עור 
הגולם פרת משה חדשה מבריקה ומצוחצחת! מתחת לכנפי החפייה 
ממש  וגדלות  הולכות  ונמתחות,  ההולכות  התעופה  כנפי  מבצבצות 
לנגד עינינו עד שהם מגיעים למלא אורכן ורוחבן. בד בבד מופיעות 
גם הנקודות השחורות. שם הן  מתגודדות בקבוצות של מאות אלפים 
בצל סלעים ומתחת לאבנים ומי שמבקש לבקרן בעונה זו יטריח עצמו 
אלינו  חוזרות  בסתיו  החרמון.  למדרונות  או  גריזים  להר  חצור  לבעל 
לתקופה קצרה ובחורף הן נחבאות מתחת לשיחים בנקיקים ובנקרות 
עצים עד לאביב הבא. הם קיימים בכל הארץ באביב, בתחילת הקיץ 

או בסתיו.

בריא וטעים
מיטל דדוש

גלידה ביתית מבננה קוקוס פקאן
רכיבים:
רכיבים:

4 בננות בשלות חתוכות וקפואות
6 כפות חלב קוקוס

1 כף שמן קוקוס
2 כפות סוכר קוקוס

1 כף מייפל טהור
4 כפות של פקאן קצוץ )לא קלוי(

קמצוץ מלח
אופן ההכנה:

מוזגים את חלב הקוקוס לתוך מעבד מזון
מוסיפים בננות קפואות בהדרגה תוך כדי עירבול, יש לעצור 

ולערבב עם כף ולוודא שהכל נטחן.
מוסיפים את שמן הקוקוס והמייפל הטהור.

לבסוף מוסיפים את הפקאן וממשיכים לטחון עד למרקם 
אחיד.

מקפיאים למספר שעות.
בהגשה מפזרים מעל חתיכות של פקאן קצוץ.

נטורופתית ויועצת לאורח חיים בריא בשיטת הבריאות הטבעית.

לבריאות!!!

תולעת ספרים
פנינה רחמיאן

המלצות השבוע!
שמים פתוחים/רונה רמון:

אחרי אסון מעבורת החלל שבו איבדה את בעלה 
אילן ניסתה להבין כיצד ממשיכים לחיות.. יצאה 
רונה למסע גופני נפשי ורוחני כדי להתמודד עם 

האובדן וכדי לצמוח ממנו לחיים חדשים.
שמיכת פרחים/ רותי גאון:

פרצה לתודעה בזכות פוסט מרגש שסחף מדינה 
שלמה לקמפיין חברתי יוצא דופן.  ספר  על תינוק 

שנולד עם תסמונת נדירה שהרופאים צופים לו 
תוחלת חיים של שנה לכל היותר.

פינת הלשון
הרב יאיר פינצ’ובר

ָפָרה-  אלא  ָפָּרה,  כתוב  לא  לב!  שימו  ֲאֻדָּמה”-  ָפָרה  ֵאֶליָך  ְוִיְקחּו 
ללא דגש. מעיר על כך המנחת שי )שכל הארותיו עוסקות בענייני 
דקדוק(: “ הפ”א רפויה שהתרסא שבסוף התיבה אעפ”י שנגינתה 
קרובה לתלשא אין לה דין מפסיק “. נבאר את דבריו. כולנו יודעים 
לפי  דגש.  מקבל  מילה  בראש  כפ”ת  בג”ד  המפורסם-  הכלל  את 
כלל זה צריך להיות ָפָּרה ולא ָפָרה, אולם בתנ”ך הכלל המפורסם 
בה  ובטעם שמופיע  הקודמת  במילה  תלוי  הדבר  סייגים.  עם  בא 
)במילה הקודמת(. ישנם 2 סוגי טעמים: טעמים מחברים וטעמים 
הפסקה  יוצרים  הם-  כן  כשמם  המפסיקים-  הטעמים  מפסיקים. 
במילה שבה הם מופיעים. הטעמים המחברים, גם הם- כשמם כן 
הם- יוצרים חיבור למילה הבאה. אסור להפסיק בהם. כעת ננתח 
את המילה הקודמת )במקרה שלנו- ֵאֶליָך(: 1. יש בה טעם מחבר. 
2. היא מסתיימת בתנועה )קמץ(. אם שני תנאים אלו מתקיימים, 
המילה הבאה אחריה לא תקבל דגש, למרות שהיא מתחילה ב”בגד 
עצמה,  בפני  עומדת  אינה  השניה  המילה  שבדבר:  ההגיון  כפת”. 
אלא יש כאן כביכול מילה אחת )ֵאֶליָכָפָרה(. נחזור לדברי המנחת 
תמיד  מופיע  )והוא  תרסא  הוא  ֵאֶליָך  במילה  הטעם שמופיע  שי. 
דומה  שהוא  למרות  מחבר)!(  טעם  הוא  זה  טעם  המילה(.  בסוף 
היא  שהתלשא  אלא  המילה(,  בתחילת  תמיד  )שמופיעה  לתלשא 

טעם מפסיק והתרסא- מחבר!

40 שנה
הכל התחיל לפני ארבעים שנה 

16 משפחות הישוב אז מנה,
כביש לא היה וודאי לא פיתוח

והלב היה מגאווה נפוח.
סניף בני עקיבא וקמצוץ חניכים
אבל עם המון אמונה חדורים!!.

מספר קטן של בתים היו אז סביב הכיכר
בזה בעצם הישוב נגמר...

לאט לאט נוספו עוד משפחות
והישוב התפתח מאד

על משאיות  הגיעו בתים יבילים
בשורה חדשה לישוב הם נושאים.

עברו השנים , נבנו עוד בתים
מעונות נפתחו וגם גנים

כביש כבר נסלל , מדרכות ודשאים
והילדים?? לאט לאט נישאים

)וחלקם אף בבר יוחאי נשארים.(

אז לכבוד חגיגות הארבעים 
נאחל כאן כמה איחולים:

שנזכה לשנים של גדילה ופריחה 
מתוך אחדות ורוב שמחה

נקלוט עוד ועוד משפחות חדשות
נתרחב ונוסיף עוד שכונות.

שנמשיך כאן ביחד לגדל את הילדים
ואת בית הכנסת במהרה  נזכה להקים.

שתהיינה בישוב שמחות מרובות 
ותמיד תמיד רק בשורות טובות!

ישוב בר יוחאי חוגג 40 | תשל”ט-תשע”ט


