
רכזת נוער
בת חן פרץ

 בסיכומו של חודש תשרי עמוס בפעילות! 
פתיחה  • פעולות  על  ההדרכה  לצוות  כח  ישר     

מושקעות, מסע סוכות עם הרשמה מדהימה 
לאחור  וספירה  ומדריכים  חניכים   65 של 

מושקעת ביותר לפני הקפות שניות בישוב! 
    כל הכבוד לצוות נחשון התותחים על פרויקט  •

צוות הבונים על ששימחו וזיכו קשישים בבניית 
סוכה. 

תורה  • שמחת  על  שלנו  האלוף  לנוער  שאפו    
והקפות שניות שמחות במיוחד!! אין כמוכם! 

בליל  • השיחות  ולמארחי  למעבירי  רבה  תודה     
הושענא רבה ): 

יוכרזו  • המושקעת  הסוכה  בתחרות  הזוכים    
בשבת במפקד הסניפי ויקבלו פרס שווה! ישר 

כח לכל מי שלקח חלק והשתתף בתחרות!! 
       ביום שישי שעבר אספנו תרומות והגענו לשמח  •

בבית חולים זיו את הפצוע מהתאונה. במהלך 
השבוע הקרוב יועברו חבילות משמחות לילדי 

סניף חריש.
    תודה גדולה לתורמים שפתחו את הלב ולקחו  •

האלוף  ולנוער  הזו!  החשובה  במצווה  חלק 
שיזמו, הגיעו ושימחו!

ישוב יקר ואהוב!
תודה ענקית על הזכות הגדולה לעבוד ולהיות חלק מהמקום 

המדהים הזה בשנתיים האחרונות! 
והאמון  הטוב  הרצון  הפרגונים,  הפעולה,  שיתוף  על  תודה 

שנתתם בי לאורך הדרך
ונוער אהוב, תודה על מי שאתם!! גאה, מעריכה ואוהבת כל 

אחד מכם): 
שבת שלום ומבורך!

פינת הלשון

יבצר מהם כל  בעקבות בניית מגדל בבל הקב"ה "חושש": "ועתה לא 
אשר יזמו לעשות". בפשטות: "לא יבצר מהם" – לא ימנע מהם. כך גם 
בצורות – למנוע כניסה של גורמים שאינם רצויים.  תפקידן של ערים 
4 מלאכות שאסורות מהתורה: זריעה,  ישנן  נכנסנו לשנת השמיטה. 
תבצור". מה הקשר של  ובצירה. "ואת ענבי נזיריך לא  זמירה קצירה 
תכלית  הדברים:  משמעות  לצבר.  קרוב  שבצר  יתכן  לכאן?  הבציר 
הבצירה היא לצבור יחד את כל הענבים )כמו שמדבקים חומה בצורה( 
ע"מ לדרוך אותם בגת. דבר נוסף: אמנם השבת הזאת היא יום פטירתו 
של הרב עובדיה יוסף זצוק"ל, אבל נזכיר כאן את הבבא סאלי. יש מי 
)ר' ישראל אבוחצירה(, אך  ישראל  שאומר שסאלי זה כינוי חיבה של 
צלי" אלא שבחלק מעדות  "בבא  לומר  צריכים  מי שאומר שבעצם  יש 
המזרח )וגם אצל הערבים( האות צ מבוטאת כמו האות ס ולכן זה רק 
נשמע כמו "בבא סלי". ומה זה בבא צלי-  בבא זה שער. צלי זה תפילה 
סאלי  הבבא  תפילתם(.  צלותהון..-  "תתקבל  בקדיש  אומרים  )אנחנו 
ואכן,  לבסר/בשר.  קרוב  בצר  האמור:  כל  לאור  התפילות!  שער  היה 
ענבים שעדיין לא הבשילו דיים נקראים בוסר. יש גם ענבים בשרניים. 
לסיכום: תכלית הבצירה היא למנוע מהענבים להיות חשופים על הגפן, 
לצבור אותם יחד בגת ולהוציא מהבשר שלהם מיץ איכותי במיוחד. אגב: 

"אין שמחה אלא בבשר ויין". שנשמע בשורות טובות!

הרב יאיר פינצ’ובר

תולעת ספרים

המלצות השבוע!
כל הפרחים בפריז :

אלמנה צעירה ואם לילדה קטנה מנהלת עם אביה חנות פרחים, החיים 
סוגרים עליהם כאשר פולשים הגרמנים לפריז... 

המסע של צילקה/הת'ר מוריס:
מבוסס על סיפורה האמיתי של צילקה קליין ששרדה את מחנה אושוויץ 

והואשמה עי' הרוסים בשיתוף פעולה עם הנאצים ונשלחה למחנה כפייה 
בסיביר...

פנינה רחמיאן

שמשוןהפינה של

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

APIS MELLIFERA-דבורתהדבש
דבורת הדבש היא הדבורה הנפוצה ביותר בארץ ובעולם. 

מדובר כמובן לא רק בדבורה המבויתת. דבורת הדבש בצורת 
הבר שלה ידועה בישראל עוד מקדמת דנא. פסוקים כמו-" 

דבש מסלע" )דברים לב 13( , "סבוני כדבורים" )תהילים קיח 
12( ועוד כהנה וכהנה מעידים כי אכן מדובר בדבורת הדבש. 

בשדה ניתן לזהותה בנקל לא רק בשל צבעה החום ובטנה 
המפוספסת לרוחבה בפסים כהים, אלא בעיקר משום שאינה 

חוששת מקרבת בני אדם עד כדי כך שניתן לגעת בה )אני 
לא!( בשעה שהיא 

עסוקה באיסוף 
אבקה או צוף. כל 

דבורי הדבש שאנו 
פוגשים בשדה 
פועלות שהרי 
הזכרים אינם 

יוצאים לבקש מזון 
ואינם עוסקים 
בשום עבודה 

אחרת-משימתם 
האחת והיחידה 

היא להפרות את 
ה"נסיכה" ובזה תם תפקידם. משהופרתה והפכה למלכה 

תפקידה הוא להטיל ביצים-ביצים רבות ככל האפשר-
אלפים-עשרות אלפים!! המלכה אינה עוזבת את הקן אלה 

בשעה שיריבה חדשה-נסיכה-מגיחה או עומדת להגיח. אז 
יש שהמלכה האם עוזבת את ביתה בלוויית פמליה גדולה 

הכוללת אלפי פועלות היוצאות יחד איתה להתנחל במקום 
אחר, בדרך כלל יורדת המלכה למנוחה שלפני ההתנחלות 

על אחר מענפי העצים. ברגע  שנחתה מתגודדים סביבה כל 
בני פמלייתה. הדבורים הרבות נתלות בענף כשהן אוחזות זו 

בזה עד כי נוצר אשכול ענק בן אלפי עוקצים ואיש )חוץ מכוורן 
מנוסה( לא יעז להטרידן. בעוד הן תלויות בענף ומגוננות 

בגופן על המלכה יוצאות כמה דבורים-מרגלות -לתור אחר 
מקום נוח להתנחלות. כשמצאו הן חוזרות ומודיעות על כך 

ליתר בני הפמליה וכך ההמון מתרומם כענן ועף למקום 
שבחרו המרגלות -בדרך כלל נקרת עץ נבוב או נקיק בסלע. 

מרשים ומפחיד לראות ענן כזה אבל מדהים! על אורח חייה 
של הדבורה הזאת ידוע יותר מאשר על כל חרק אחר, ועם 

זאת ברור לכל החוקרים כי עוד רב הנסתר על הנגלה. בארץ 
דבורת הדבש נפוצה בעיקר במרכז ובצפון כל השנה.

החם שלי ז"ל )אבא של רות( היה כוורן שהיה צריך כל שנה 
לנסוע לקליפורניה להביא דבורים חדשים להחליף את האלו 
שמתו בקור של קנדה.עבודה קשה ואפילו מסוכנת אבל הוא 
הצליח מאוד ואפילו קבל פרס ממלכת אנגליה בזכות הדבש 
הכי טוב בעולם! ואשתו כמעט מתה אחרי עקיצה מהדבורים 

שלו!
עובדות מאוד מדאיגות בהקשר עתיד הדבורה בעולם- כל 

שנה מתים כ35% מהאוכלוסיה שלהם, בעיקר מריסוס 
וחומרים כימים,זה מסכן את מצב המזון בכל העולם!

בקיבוץ בית העמק בגליל יש עמותה חדשה שמנסה לפתור 
את הבעיה החשובה הזאת עם כוורות רובוטיות לשמור על 
החרק החשוב הזה )יש מאמר ב jerusalem post עם כל 

הפרטים או תחפשו באינטרנט(

מיטיבי לכת
איילה טולדאנו

המפלים הלבנים ליד עין הנציב

צפונית לקיבוץ עין הנצי"ב, בשולי בית שאן תמצאו בפינה פסטורלית 
במיוחד את המפלים הלבנים, שקיבלו את שמם מהקצף הלבן שנוצר 

מעוצמתם
המפלים הלבנים זורמים על גבי גזעי עץ גדולים ומוקפים בשפע של 

צמחייה ירוקה. 
במקום תמצאו גם 

בריכת שכשוך חמודה 
שמתאימה ל-5-6 

מתרחצים, ונדנדה על 
חבל.

מקור המים במפלים 
הוא בפלג זורם 

שאינו טבעי שמגיע 
מתחנת חשמל קטנה, 

שמשתמשת בשפע 
המים באזור לייצור חשמל. המים נשאבים למאגר, וממנו מוגלשים מטה 

לתחנה הידרו אלקטרית - כך נוצרים המפלים.
מכיוון שזרימת המים אינה טבעית, לא תמיד יש זרימת מים במקום.

אנא שימרו על הניקיון במקום.
איך מגיעים להמפלים הלבנים ליד עין הנציב

ניסע בכביש 90 ונפנה לכביש 6678, לכיוון קיבוץ עין הנצי"ב. נמשיך 
כ-100 מטר ונפנה שמאלה אל דרך עפר לבנה, שלימינה צמחיית נחל 

ולשמאלה שדה חרוש. נתקדם בדרך במקביל לצמחייה )נתיב זרימת 
הנחל(, עד שנגיע לצינור מים חום מימינו, ונחפש משמאלנו שני צינורות 
כחולים. כאן נחנה את הרכב, נדלג מעל לצינור החום שיורד כלפי מטה 

ונרד לצידו בשביל כעשרה צעדים, עד שנגיעים לפירצה בצמחייה בצורת 
רחבה קטנה ומוצלת - כאן נמצאים המפלים.

מזל טוב
למשפחת סויסה בני וזהבית לרגל 

בר המצוה של ליאב 

יישר כח
לחן בן שמעון ויעל חדד שלקחו על 

עצמן את ארגון ארוחות השבת לבנות 
השירות ותודה לעדי דימרי שעשתה 

זאת עד עכשיו

משתתפים בצערה של תהילה הרועה 

בפטירת אחותה

משתתפים בצערה של בת שבע 

בן שמול בפטירת אחיה

משתתפים בצערו של בני כהן 

בפטירת אימו

יישר כח
 לדגנית לוזון , יסכה עמיאור ושיפרה 

מזוז שלקחו על עצמן את תפילת 

הילדים ותודה ליונת קרסנטי שהובילה 

במסירות ובאהבה בשנים האחרונות 

יישר כח
ליאיר צונץ שלקח על עצמו את 
תפעול פרוייקט "אבות וילדים"

מזל טוב
למשפחת שלזינגר שי ויעל לרגל בר 

המצוה של אורי

מזל טוב
למשפחת שקיר עדן ובן 

להולדת הבן

מזל טוב
למשפחת דימרי עדי ואלעד 

להולדת הבן

בהצלחה
לגבאים החדשים בבית כנסת "שבת 
אחים" - אלימלך גוטוירט ואודי ברודי

מזל טוב
לשמשון בתנון היקר ליום הולדתו 

ה- 90, בריאות ושמחה מכולנו



תפילות ושיעורים לילדיםדבר רב הישוב

ישנה אחדות חיובית הבונה ויוצרת, 
וישנה אחדות שלילית, אף שבונה 

ויוצרת, בכל זאת היא הורסת. וכך היה 
בדור הפלגה, הם בנו מגדל גבוה מתוך 

אחדות והרמוניה, אך זה נבע מתוך 
מטרה שלילית. הקב"ה לא אהב את 
זה, אך לא הענישם ולמה? כיון שהיו 
מאוחדים. האחדות וההרמוניה היא 
דבר מופלא, היא דבר מחזק ובפרט 

כשזה מנוצל לדברים טובים.

 
שלכם בשמחה ושבת שלום,

פרשת נח  ג' חשוון תשפ"ב 

זמני תפילות
תפילות בשבת: 

שחרית  – 8:00
מנחה א' – 13:15
מנחה ב' – 17:00

שיעור בהלכה – 19:15
שיעור לילדים עם הרב אביזוהר- בין מנחה 

לערבית 
אבות וילדים – בצאת השבת, מיד לאחר 

ערבית

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 200כניסתהשבת:17:44יציאתשבת:18:50

הלכה בשביעית )ד( – הפרשת תרומות ומעשרות בשמיטה

בת שלום
ש

כולנו מיישמים את הנחיות הקורונה 
לשמירה על ישוב ירוק ובריא 

ישוב נקי ומטופח לרווחת כולנו – אנא 
הקפידו על הניקיון וסייעו בשמירתו 

הרב מאיר סגרון

כל גידולי שביעית הפקר הם וכשם שהפקר פטור מתרומות ומעשרות, כך גם 
פירות שביעית פטורים מתרומות ומעשרות.

מטע שלא הופקר בכוונה תחילה - אין הפירות הפקר למרות שהם קדושים 
בקדושת שביעית, וחייבים להפריש מהם תרומות ומעשרות. ]ומדובר על פירות 

ולא על ירקות שייתכן ויש בהם איסור ספיחין[
אין לקנות ירקות מכל חנות שהיא בשמיטה מחשש לספיחין, או לנעבד באיסור 

בשמיטה.
־רק פרי שחנט בשנת השמיטה פטור מתרומות ומעשרות, אולם פרי שחנט

תו הייתה בשנה השישית, ואף שנקטף ונאכל בשמיטה –חייב הוא בתרומות 
ומעשרות.

יבול נכרי שגמר מלאכת הפירות )כולל אריזה( נעשה ע"י גוי פטור מתרו"מ, אך 
אם גמר המלאכה נעשה ע"י ישראל – יש להפריש תרו"מ.

ירקות שגדלו במצע מנותק בחממות, אין בהם חובת הפקר וחייבים להפריש 
מהם תרומות ומעשרות. 

ירקות של אוצר בית דין – מחוייבים בהפרשת תרו"מ.
 פירות וירקות הבאים מהיתר מכירה- כיון שבדרך כלל המירוח )גמר המלאכה( 

נעשה ע"י יהודים, חייבים בהפרשת תרו"מ
בשנה השביעית אלו החייבים בהפרשה – מפרישים מעשר עני, ויש אומרים 

מעשר שני, ונהגו להפריש שניהם מספק. וזאת כמובן מלבד ההפרשה הרגילה.

מניין נץ:
בשבת - 50 דקות לפני הזריחה.
בימות השבוע - 20 דקות לפני 

הזריחה 

ימות השבוע:
תפילת שחרית - 6:00, 7:15

תפילת מנחה - 17:45
תפילת ערבית - 18:45

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

בשעה 19:30
שיעור לילדים –הרב אביזוהר - ימי א, ג, ה- 

בשעה 16:30
דף יומי – מיד אחרי מנחה

מרפא לצמא

הכירו, בקופה מוניירי – “צמח הזיכרון”
מה אם היו אומרים לכם שיש צמח אחד שמשמש 

לריכוז, למיקוד ולשיפור הזיכרון, שנמצא בשימוש כבר 
אלפי שנים, ושהמחקר המדעי מאשש את יעילותו 

בשיפור יכולות הלמידה? החדשות הנפלאות הן שיש 
אחד כזה! קוראים לו בקופה מוניירי, והוא יכול לסייע 

לכם בלימודים וגם בעבודה.
B.Sc Cl.H( מאת: אורי גידור, הרבליסטית קלינית

 כשמחפשים תוסף טבעי, יעיל ונחקר עבור כל מה 
שקשור לבריאות המוח, לרבות שיפור יכולות הזיכרון 

והלמידה וכן חידוד המיקוד והקשב, כדאי להתחיל 
מהצמח בקופה מוניירי )Bacopa monnieri( שידוע גם 
בשמו העברי: פשתה שרועה. זהו צמח שצומח באגמים 

ובמקורות מים, ומוצאו בהודו אך הוא התפשט לאזורי 
מחייה נוספים, וכיום הוא גדל גם בישראל. הבקופה 

מאוזכר בכתבים הודיים עתיקים עוד מהמאה השישית 
לפי הספירה, וברפואה ההודית הוא נחשב לצמח אשר 

משמש כמזון למוח ולתאי העצב. מסיבה זו מיוחסת 
לו תרומה לחשיבה בהירה, למיקוד וריכוז, ל”קרקוע 

מנטאלי” ולתחושת “איסוף ומרכוז” במצבים של פיזור 
וערפול מחשבתי, חולמנות ומוסחות הדעת.

בעשורים האחרונים, המחקרים הקליניים הרבים שנעשו 
על הצמח מצביעים על כך שהבקופה אכן ממקד את 

החשיבה ומשפר תהליכי למידה וזיכרון בקרב בני אדם 
בקבוצות גיל מגוונות – וזאת בנוסף להשפעה משנית 

שיש לו כנוגד חרדה ודיכאון.
 בוסט טבעי לריכוז ולזיכרון – איך ולמה?

 בשלבי המחקר הראשונים על הבקופה, גילו החוקרים 
כי הרכיבים הפעילים שבצמח )bacosides( תורמים 

להגברת זרימת דם עשיר בחמצן וברכיבי תזונה אל 
המוח. רכיבים אלו גם מעניקים הגנה עוצמתית למבנים 

במוח המשמשים כמרכזי זיכרון כמו ההיפוקמפוס 
והקורטקס הפרונטלי. בנוסף, יש לרכיבים של הבקופה 
פעילות נוגדת חמצון משמעותית מאוד, ועל ידי כך הם 

מפחיתים מדדי סטרס ברקמות המוח.
מחקרים נוספים גילו שהבקופה תורם לעלייה ברמתם 

של מתווכים עצביים שונים, כגון דופמין )שעליו משפיעה 
התרופה ריטלין(, סרוטונין )עליו משפיעות תרופות נוגדות 
דיכאון( וגם אצטיל-כולין – המתווך העצבי בעל ההשפעה 

הישירה על תפקודים קוגניטיביים )ידוע כי מחלת 
האלצהיימר מאופיינת בירידה ברמות מתווך עצבי זה(.
 יעילות הצמח בקשב וריכוז – האם יש לכך סימוכין 

מדעי?
 בהחלט. מחקרים קליניים מבוקרים שנערכו על 

משתתפים בריאים משני המינים, הדגימו את יכולותיו של 
הצמח להגביר את מהירות עיבוד המידע במוח, לשפר 

את זיכרון העבודה ואף להעלות בצורה משמעותית את 
רמת הקשב. כל זאת, תוך הפחתה ברמת מוסחות הדעת 
מפרטים לא רלוונטיים ותוך שימוש בתמצית הצמח למשך 

12 שבועות.
 ואיך כל זה מתקשר לשיפור הזיכרון ויכולות הלמידה?

 כפי שציינו החוקרים באחד מהמחקרים המפורסמים 
שנערכו על הצמח: “התוצאות מראות כי הבקופה עשוי 

לשפר תהליכים קוגניטיביים גבוהים שתלויים באופן 

קריטי בקליטת מידע מהסביבה, כגון למידה וזיכרון”. 
כך הראו גם תוצאותיו של מחקר קליני מבוקר שפורסמו 

 ,Neurophychopharmacology בכתב העת המדעי
לפיהן הבקופה תרם לעלייה משמעותית ברמת הזכירה 

של מידע חדש שנלמד בקרב משתתפי המחקר, וזאת 
בניגוד לקבוצת הפלסבו. מתוצאות מחקרי ההמשך 

שנעשו עם משתתפי המחקר, עלה כי הבקופה הפחית 
את הקצב שבו מידע חדש שנלמד נשכח.

בעקבות המחקרים הקליניים שנעשו על הבקופה, שהראו 
כי הוא תורם לשיפור יכולות הזיכרון באנשים בריאים 

בקבוצות גיל שונות – הצמח מסתמן בשנים האחרונות 
כתוסף יעיל עבור צעירים ומבוגרים כאחד. ניתן לקחתו 

על בסיס יומיומי, או למשך תקופות לחוצות בעבודה 
ובלימודים. למשל, כשיש ריבוי מבחנים – כדי להישאר 

בפוקוס, להתמקד במשימה בלי הסחות, לשנן ביתר קלות 
ויעילות את החומר הנלמד וגם להמשיך ולזכור אותו 

לאחר מכן.
חשוב לציין כי הבקופה בהחלט מהווה אופציה יעילה 

גם עבור אנשים בריאים, שעם העלייה בגיל חווים ירידה 
טבעית בחדות הזיכרון ונטייה לשיכחה. על כך מעידים 

המחקרים הקליניים שנעשו גם בתחום זה. 
 תוך כמה זמן מרגישים בשיפור?

 רוב המחקרים הקליניים שנעשו על הבקופה בדקו 
את השפעתו ארוכת הטווח של הצמח, לאחר 3 חודשי 

נטילה בממוצע. אולם, מחקר קליני מבוקר חדש )משנת 
 Phytotherapy 2013( אשר פורסם בכתב העת המדעי
Research, מצא כי הבקופה תרם לשינויים קוגניטיביים 
חיוביים בתחומי הקשב והמיקוד והפחתת רמת מוסחות 

הדעת, בנקודות זמן קצרות – שעה ושעתיים מרגע 
הנטילה. בנוסף ציינו החוקרים את השפעתו החיובית 

של הבקופה על מצב הרוח, ואת תרומתו לאיזון בערכי 
ההורמון קורטיזול שמופרש בגוף במצבי מתח.

 ניתן לצרוך  את הבקופה כצמח בודד בתמצית נוזלית 
)טינקטורה( או בכמוסות, אך מקובל ומומלץ ביותר 

לצרוך אותו בפורמולה צמחית עם צמחי מרפא שפועלים 
בסינרגיה איתו ובכך מעצימים את השפעותיו המיטיבות, 
כגון: ויתניה משכרת, גינקו בילובה, רוזמרין רפואי, מרווה 

רפואית, לוונדר – צמחים שנחקרו מדעית גם הם בהקשר 
של בריאות המוח

רפואה שלמה, מירב

מירב בן יוסף


