
חידון הרב על פרשת השבוע לילדים

תשובות לחידון פרשת וארא
מילה יחידאית והארוכה ביותר בתורה בת 0	 אותיות מה היא? ובמשארותיך. 	
דומם בולע דומם? מטה אהרון את מטותם. 	
מי האיש שהוא גם אחד הצדדים? ימין בן שמעון. 	
כתובים . 	 למלך  והמשנה  המלך 

ברציפות? רק אל יוסף פרעה
לוי . 	 חיי  שני  אנשים?  לב'  קשור   		7

ושני חיי עמרם.
עמרם . 	 דודים?  בני  גם  והם  ובנו  אב 

ומשה
ב' מקורות אש וחום? תנור וכבשן. 7
א' מעונות השנה? כי השעורה אביב. 	
שתי מכות באותן אותיות? ברד ודבר. 	

בתורה? . 0	 ביותר  הארוך  השני  הפסוק 
)מספר אותיות( ז,יט( 33 אותיות

 
שאלות לחידון לפרשת בא

פצצה בפרשה?. 	
חושך ולא במכת חושך?. 	
מילה בת חמש אותיות שבה רק שתי אותיות? והיא גם נקראת מימין לשמאל . 	

ומשמאל לימין?
שתי מילים רצופות הנקראות משמאל לימין ומימין לשמאל?. 	
מילה בת שתי אותיות המופיעה בפרשה בשתי משמעויות שונות?. 	
פסוק בן 	 מילים וללא אתנחתא? . 	

בהצלחה!!

את התשובות בצירוף שם הפותר יש לשלוח בהודעה לרב 
052-4576769

פרס יוגרל בין הפותרים נכונה!

מתכונים קלים

חטיף שחיתות!
00	  גרם ביסקויטים טחונים

	  כפות דבש
 	 כפות חמאת בוטנים

חצי כוס שמן
מערבבים הכל ושוטחים בתבנית.

ממיסים 	/	 כוס שמן עם 0		 גר' שוקולד מריר ו	 כפות חמאת 
בוטנים ושופכים מעל הביסקויטים. מקפיאים לשעה וחותכים 

לקוביות. שומרים במקרר

פנינה רחמיאן

פינת הלשון

במסכת ראש השנה ישנה מחלוקת לגבי זמן 
בריאת העולם. ר' אליעזר אומר שהעולם נברא 
בתשרי ור' יהושע אומר שהעולם נברא בניסן. 
לאור האמור, חשבתי כך: זמנה של פרשת בא 
את פרשת בא  נהפוך  אם  הוא בחודש שבט. 
נקבל אב- החודש המקביל לחודש שבט. לפי 
מי שאומר שהחודש הראשון הוא תשרי- חודש 
שבט הוא החודש החמישי ואב- החודש ה-		. 
הראשון,  החודש  הוא  שניסן  שאומר  מי  לפי 
ושבט  החמישי  החודש  הוא  אב  הפוך:  בדיוק 
קשר  גם  למצוא  אפשר  ה-		.  החודש  הוא 
פנימי בין שני החודשים הללו. שניהם מופיעים 
השונות(  השיטות  )לפי  השנה  סוף  לקראת 
תקומה.  ממנו  שאין  חורבן  לכאורה  בהן  ויש 
בשבט- "חורבן" הצומח והטבע- העצים נראים 
מתים, ללא פירות וללא עלים. ובאב- חורבן בית 
המקדש. דווקא בנקודת השפל הזאת מתגלות 
עוצמות חדשות של צמיחה ובניין, בט"ו בשבט 
עלה שרף באילנות... ובט"ו באב- לא היו ימים 
באותו  לעניין  מעניין  ואולי  באב...  כ-		  טובים 
של  )המכות(  שתמצית  אמרנו  בעבר  עניין: 
היה במכת בכורות.  חושך  ארבה  פרשת בא: 
בייחס האב כלפי בנו נאמר: "חושך שבטו שונא 
בנו". ואולי זאת גם הסיבה שפרשת בא, שיש בה 
מצרים,  את  ששוברות  האחרונות  המכות  את 
נקראת דווקא בחודש שבט, שהרי עם ישראל 
הם "בני בכורי", אבל גם המצרים הם "מעשה 
ידי )טובעים בים...("- בניו של הקב"ה. אי לכך- 
שבטו מהמצרים וזאת  הקב"ה אינו חושך את 
ע"מ להעבירם )ולהעבירנו( תהליך חינוכי. אבל 
לא נשכח את הסיפא של הפסוק, והיא עיקר 
החינוך, במיוחד בימינו: "ואוהבו- שיחרו מוסר".     

הרב יאיר פינצ’ובר
שמשוןהפינה של

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

דבורים ניכרות בגופן השעיר ובגפי הפה המוארכות 
האחוריות  רגליהן  צוף.  ללקיחת  בעיקר  המותאמות 

שעירות  הדבורים  רוב  של 
אבקת  לנשיאת  ומותאמות 
מרכיב  המהווה  פרחים 
חשוב במזונן. הדבורים מכל 
חיות  אינן  כמעט  המינים 
בחברה! חיי חברה מורכבים 

ומופלאים יש רק לדבורת הדבש! בצפון הארץ-אצלינו-
 BOMBUS=הבומבוס מצויה דבורת  בגינתי,  במיוחד 
חברה.  לחיי  מעבר  על  מצביע  שלה  החיים  שאורח 
חום- גופה-  ובצבע  השעיר  בגופה  ניכרת  זו  דבורה 
ממינים  דבורים  צהובים.  רוחב  פסי  עם  שחרחר 
אחדים של הסוג halictus נוהגות לבנות את קיניהן 
אחת ליד רעותה בצפיפות רבה עד כי נדמה למסתכל 
הדבש  דבורת  רבים.  פתחים  בעל  גדול  קן  לפניו  כי 
מיוחדות  מבלוטות  המופרש  מדונג  קינה  את   בונה 
רוב  בטנה.  שבגחון 
הבודדות  הדבורים 
או  חורים  מנצלות 
מחילות  חופרות 
הדבורים  בקרקע. 
-העלים- גוזרות 
-m e g a c h i l i d a e
דפנות  את  מרפדות 
בעזרת  גוזרות  שהן  עגולות  עלים  בפיסות  המחילה 
-xylocopa-העץ דבורת  הסוג  בני  לסתותיהן. 
ובעיקר  ובענפיהם  עצים  בגזעי  מחילות  קודחים 
אחת  שנה  חיים  הדבורים  מיני  רוב  הקנה.  בחללי 
בלבד ומעטים יחידי סגולה חיים שנים אחדות ומלכת 

דבורת הדבש עשויה לחיות כ 0	 שנה!

כדאי בקיצור רק להזכיר שיש אנשים מאוד רגישים 
לעקיצת דבורה ואם ידוע כדאי שיהיה בבית אפיפן-
מפני  להזריק  איך  ילמדו  ההורים  אדרנלין-וששני 
מסוכן  להיות  יכול  המצב  אלרגי  מאוד  הילד  שאם 

מאוד!
לא לפחד מדבורה  אך לא להפריע!!

=BEES=HONEYBEES & BUMBLE BEES
דבורת הדבש ודבורת הבומבוס

לביא פלס עם חנה וולףלאלי ואבלין גוטווירט לנישואי הנכד מזל טוב

מזל טוב
למשפחת ג'רבי יעקב ושלומית ולמשפחת 

מדמון הרב ארז וחביבה להולדת הנכד, בן 

לשילת ואחיה

מרפא לצמא

רפואה שלמה, מירב

רסקיו רמדי 
רבות אני נישאלת לגביי רסקיו רמדי הפופולרית 

אז החלטתי לשתף:
רסקיו רמדי היא תמצית צמחים 

שפותחה ע"י ד"ר באך . התמצית 
מכילה טיפות של צמחי מרפא להרגעת 

הנפש למצבים מאוד מסויימים ! 
רסקיו רמדי מתאימה למצבים נפשיים 

מלחיצים ותובעניים כשאין זמן להכין 
תמצית מותאמת ואישית . 

רסקיו רמדי יעילה רק במצבי לחץ 
, חרדה , פחד עז ופאניקה , למשל למי 

שמקבלים שיכחה או כאבי בטן חזקים לפני 
מיבחן בעקבות הלחץ הנפשי שהם שרויים בו , 
למי שנילחץ במקום סגור , למי שקיבל הודעה 
מלחיצה ומתקשה לתפקד באותו הרגע , למי 

שחווה ארוע טראומטי ומתקשה לפקד או ניכנס 
לפאניקה וכו'...

כיון שמדובר בתמצית שמשפיעה על הנפש 
ברובד האנרגטי ולא הכימי ,אם לוקחים את 

התמצית באופן לא מותאם אז היא פשוט לא 
תשפיע , להזיק היא לא תזיק . אי לכך ,רסקיו 

רמדי לא תסייע במציי לחץ מתונים ורגילים , 
כאלה שהם לא חירום ,לזאת ניתן להתאים 

תמצית אחרת, בהתאמה  אישית אצל מטפלים 
מוסמכים לטיפול בפרחי באך מטעם המרכז 

לטיפול בפרחי באך באנגליה , או מטעם 
מיכללות מוסמכות לכך בארץ ובעולם.

משתתפים בצערה של טלי הראל 
בפטירת אימה,

מן השמיים תנוחמו



  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר רב הישוב

היה מחקר לא מזמן שבדק כמה זמן מקדישים ההורים לילדים? ונמצא שלתינוקות משקיעים 
שעות של שיחה ומשחק ואילו כשהילד מתבגר, 

בקושי כמה דקות ביום. ואף הם לצרכים השוטפים.
אחת המצוות של פסח בפרשה היא שיחת האבות 
לבנים. הדבר מלמד שחייבים לשוחח עם הילדים, 
ולא להסתפק בכמה שאלות והתעניינות על מצבו 

ומצב הלימודים וכדו' אלא יש לפתוח ערוץ ישיר 
של הידברות בין אב ואם לילדים דרך שיחות אלה 

מעבירים ההורים את המסרים, את הדרך.
ובכך מתחברים ללבטי הילד, הקשים במיוחד בימי 

הנערות.
התקשורת הפתוחה בין אבות ובנים, מסייעת רבות 

לגידולם הנכון והטוב ביותר.
בל נשכח שהקורונה מאלצת אותנו להיות יותר בבית, להיות עם הילדים, ומעז יצא מתוק.

פרשת בא, ו' שבט תשפ"ב 

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 
אבות וילדים – בצאת השבת, מיד 

לאחר ערבית
שיעור בדף יומי 15:45

ימות השבוע:
תפילת שחרית - 6:00, 7:15

תפילת מנחה - 16:15
תפילת ערבית - 17:15

שיעור בשותי"ם – יום שני מיד לאחר ערבית
שיעור בהלכות בין אדם לחבירו –שלישי 

בשעה 19:30
שיעור לילדים –הרב אביזוהר – בין מנחה 

לערבית
דף יומי – מיד אחרי מנחה

מניין נץ:
בשבת - 0	 דקות לפני הזריחה.

בימות השבוע - 0	 דקות לפני הזריחה

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 212כניסת השבת: 16:17 יציאת שבת: 17:28

הלכה בשביעית )יז( – אינו מתכוין במלאכות שביעית

בת שלום
ש

שלכם בשמחה ושבת שלום,
הרב מאיר סגרון

יש דיון בהלכה אם אדם עושה מלאכה בשביעית שלא לצורך האסור, 
ואציין כמה דוגמאות:

א.      מסקל אבנים מהאדמה שלא לצורך חרישה
ב.      צינור מים היוצא מביתו לעבר הגינה
ג.       גזום לצורך סכך או לשימוש העצים

האם הדבר מותר בשביעית כיון שאינו מתכווין או שאסור כיון שהרואה 
אינו יודע שהוא עושה כן לצורך המותר ולא לצורך האסור.

יש האומרים דווקא אם מתעסק בדבר אחר כמו בדוגמא השניה 
מותר, אך אם עוסק בעץ עצמו או בקרקע צריך שיהא הוכחה שאינו 
מתכווין למלאכה האסורה, כגון שגוזם באופן לא מקצועי, וזה ההיכר 

שאין מטרתו לצימוח.
־ורבים המתירים אינו מתכווין במלאכות דרבנן, אך מחמירים בזה במ

לאכות דרבנן, ולפי זה במקרה הראשון והשני אין בעיה, ואילו במקרה 
השלישי – יש להחמיר.

 
כולנו מיישמים את הנחיות הקורונה לשמירה 

על ישוב ירוק ובריא 
ישוב נקי ומטופח לרווחת כולנו – אנא הקפידו 

על הניקיון וסייעו בשמירתו 

תולעת ספרים

המלצות השבוע!
נבוא לקחת אותך/ דנה רוזנטל ברנדייס:

סיפור אמיתי על נערה יהודיה מברלין הנשלחת 
במסגרת משלוח הילדים לסקוטלנד ונקלטת 

אצל משפחה נוצרית. היא מצפה שבני 
משפחתה ישובו לקחתה כמו שהבטיחו.... 

טווח הישרדות/ציפורה שלנגר:
קטעים שלמים בחיים נעלמים במפתיע 

מהזיכרון...ניתוקים לא מוסברים. מה עובר על 
הילדה הזאת??? מתח לנוער.

פנינה רחמיאן

ועד הישוב
 תושבים יקרים ה׳ עמכם. 

על מנת לייעל את תהליך הנפקת אישורי 
תושב לשנת 		0	 על כל תושב למלא 
את הטופס המצ״ב ולצרף צילום תעודת 

זהות )עם הספח שמראה את כתובת 
Hila.mazkirut@ הישוב( ולשלוח למייל

gmail.com 
במידה והכל תקין אישור התושב ישלח 

 לכם במייל חזרה. 
חשוב לציין כי לתושבים עם חוב, לא יונפק 

אישור עד להסדרת החוב. 

 בברכה,
ועד הישוב

רישום למוסדות חינוך

 הורים יקרים!
בימים אלו מופץ קישור לרישום לגני הילדים 

 ולכיתות א לשנת הלימודים תשפ"ג. 
 הרישום ייפתח ב-		/	/	 ויארך שלושה שבועות.
למען התנהלות תקינה ויעילה מהרו להירשם עם 

 פתיחת הרישום.
שימו לב! על כל הילדים להירשם למערכת גם אם 

 זו שנה שנייה או שלישית בגן.
 הורים לילדים בשנתון 		0	 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה!

 בברכה,
 מחלקת חינוך

מ.א. מרום הגליל


