
משפחת 
ושדי

גרים 
  ברחוב 

דרך 
האלון

ההורים: 
אליה - סוכן שיווק, יועץ משכנתאות. 

שיראל - מחנכת בכיתת תקשורת בבית ספר נעם 
בצפת

הילדים:
הלל - בן שנתיים אוהב טרקטורים מכוניות וכו'

צופיה - בת 8 חודשים אוהבת לקשקש 
גרים בבר יוחאי שנתיים

אוויר  קהילה  יוחאי?  בבר  לגור  אתכם  הביא  מה 
ושקט

מה אתם הכי  אוהבים בבר יוחאי? את האווירה ואת 
החמימות

במרום  גדלנו  ששנינו   - עליכם  יודעים  שלא  דבר 
הגליל

בר יוחאי זה בשבילכם - מקום שכיף להיות בו לגדל 
בו את הילדים ולהיות חלק  מקהילה אכותית

התפתחות  המשך   - יוחאי  לבר  מאחלים  אתם  מה 
והתרחבות של הישוב

לכם  שקרתה  מעניינת  מקרה/סיפור/חוויה 
בישוב-  הגענו לישוב לפני שנתיים, קצת לפני הלידה  
מקבלים  אנחנו  הלידה  אחרי  ומיד  הבכור,  הבן  של 
לנו על שבוע שלם של  טלפון מדבורה זרח שהודיע 
בישולים מנשות הישוב. חימם את הלב וריגש! תודה 

על הפינוקים! 

תולעת ספרים

המלצות השבוע!

כל הפרחים בפריז/שרה ג'יו:
אישה צעירה נפגעת בתאונה קשה ומאבדת את זיכרונה, יחד 
עם זאת היא מגלה בדירתה מכתבים מתקופת מלחמת העולם 

השנייה ויוצאת למסע בעקבותיהם...
אבא חוזר/לאה פריד:

מה קורה שאבא חוזר בתשובה? מה עובר על הילדים? איך 
מתמודדים עם הכאוס שנוצר? ספר לנוער. )יש בספריה(

פנינה רחמיאן שמשוןהפינה של

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

 CROWN DAISY=chrysanthemum
coronarium=חרצית עטורה

35-70 ס"מ. צבע פרחיו  עשב חד שנתי בעל גבעול זקוף שגובהו 
עיין  מרחיבי  פריחה  כתמי  יוצרים  הם  האביב  ובחודשי  עז  צהוב 
בצידי הדרכים ובשדות נטושים כמעט בכל הארץ-רק לא במדבר. 
הפריחה מתחילה בסוף מרץ ממשיכה כל השנה כשהשיא ממרץ 
עד מאי. הגבעול זקוף ומלווה בעלים רבים-העלים גזורים וקרחים 

חרקים.  הדוחה  חריף  ריח  ומדיפים 
בראש  ונישארות  גדולות  התפרחות 
של  לזה  דומה  שלהן  המבנה  הצמח. 
פרח הסביון-טבעת של פרחים לשוניים 
המרכז  פרחי  את  מעטרת  ארוכים 
חסרי  הפנימיים  הזרעונים  הצינורים. 
התפרחת  בהיקף  הזרעים  ואילו  ציצית 
שכיחה  החרצית  כנפיים.  מצוידים 
במישור  אשפה.  ובמקומות  במעזבות 

החוף חלה פריחה החרצית כבר בתחילת חודש מרץ ובהרים היא 
לראות  ניתן  גשומות  בשנים  אפריל.  חודש  אמצע  עד  מתאחרת 
משטחים יפים גם בשקעים ובערוצים במדבר יהודה אפילו וגם בנגב 
וכולם  חרצית  של  מינים  שלושה  עוד  יש  בארץ  והמערבי.  הצפוני 
צהובים וחד שנתיים-חרצית דביקה גדלה בשדות חול במישור החוף 
והיא מכוסה כולה שערות בלוטיות. חרצית השדות וחרצית משוננת 
גדלות באדמות כבדות לחות ובשדות מושקים בעיקר בצפון הארץ 

ומרכזה- העלים שלהן אינם מחולקים.

מרפא לצמא

הסגולות הרפואיות של עלי הזית 
עלי הזית ,מעבר להיותם אחד מסמלי השלום המוכרים ביותר, עלי 
זית הוכחו מחקרית כאחד מצמחי המרפא היעילים בהורדת ואיזון 

הסוכר בדם וכן במצבים של יתר לחץ דם.
שימוש  ההסטוריה  לאורך  נעשה  והמסורתית  העממית  ברפואה 
נרחב בעלי זית לטיפול במספר מחלות, כשהעיקרית ביניהם היא 

הסוכרת.
עץ  של  ההיסטוריה 
ארוכה  היא  הזית 
העדויות  כאשר  מאד, 
מראות  לו  הראשונות 
על קיומו כבר למעלה 
לעץ  שנים.   5,000 מ 
יכולת הישרדות  הזית 
בתנאי  גם  מרשימה, 
ועם  קשים  אקלים 

כשהוא  מופלג,  לגיל  ומגיע  רבות  שנים  שורד  והוא  במים,  מיעוט 
ממשיך לייצר זיתים.

בתרבויות רבות מסמלים עלי הזית שלום, שפע, כוח וצניעות ולפי 
הרפואה העממית, שנחקרה מאוחר יותר גם קלינית, נמצא כי יש 
להם תכונות רפואית רבות, ביניהן סיוע בהורדת רמות הסוכר בקרב 

חולים סוכרתיים.
כולין,  ביניהם  הזית,  בעלי  הפעילים  המרכיבים  היא  לכך  הסיבה 
תכונה  בעלים  שיש  הראו  ומחקרים  פלבנואידים,  וסוגי  אולרופאין 
בהורדת  מסייע  בהם  והשימוש  בדם  שומנים  של  חמצון  מעכבת 

רמות סוכר גבוהות בדם.
עלי זית הוכחו מחקרית כיעילים לאיזון הסוכר בדם וכן במצבים של 

יתר לחץ דם
השימוש בעלי זית

כדי לאזן את רמות הסוכר בדם, מומלץ להכין חליטת עלי זית, 
שנקטפו מעץ שמטופל אורגנית והרחק מכבישים או מגורמים 
מזהמים אחרים, כמו סביבה עירונית מזהמת או מטעים בהם 

»זוכים« עצי הזית לריסוס אגרסיבי.
עתה  שזה  טריים  בעלים  או  מיובשים  בעלים  להשתמש  ניתן 
נקטפו. יש לבשל בסיר ארבע כפיות עלי זית טריים, או 2 כפיות 
גדושות של עלים מיובשים, בתוספת 2 כוסות מים. יש להביא 
החליטה  את  דקות.  כעשר  למשך  לבשל  ולהמשיך  לרתיחה 
ואת  בבוקר  ממנה  מחצית  ריקה,  קיבה  על  לשתות  מומלץ 

המחצית השנייה בשעות הערב.
שיש  לב  שימו  טריים,  זית  בעלי  שימוש  עושים  אתם  אם 
כמות  לבשל  ניתן  הגבעולים.  וללא  בלבד  בעלים  להשתמש 
זכוכית  בבקבוק  שנוצרה  התמצית  את  ולשמור  יותר  גדולה 
במקרר, לאחר סינון המים מהעלים. התמצית נשמרת במקרר 

למשך כשלושה ימים.
יש לעשות  חשוב להדגיש, אם מכינים חליטה באופן עצמאי, 
למינונים  בנוגע  מומחה,  גורם  עם  התייעצות  לאחר  רק  זאת 

ולכמויות השתייה היומיות.
יש לקחת בחשבון שטעמם של עלי הזית הוא מריר. כדי לעדן 
את  שיעדנו  נוספים  צמחים  בחליטה  לשלב  ניתן  הטעם  את 

הטעם.

רפואה שלמה, מירב

מירב בן יוסף

הפינה המתוקה 

מצרכים:
4 ביצים

כוס סוכר
כוס שמן

כוס וחצי שמנת מתוקה/ 
מים חמים

כוס ורבע קמח
כוס שוקולית

כפית וחצי א.אפיה
כפית סודה לשתיה

 
אופן ההכנה:

שמים בקערה לפי הסדר 
מערבבים ביצים וסוכר עד לתערובת אחידה

מוסיפים את השמן בזרם דק
ואז את השמנת/מים

מוסיפים את היבשים ומערבבים עד לתערובת אחידה
מכניסים לתנור על 170 מעלות 30-40 דקות עד 

שקיסם יוצא יבש
 

מומלץ להכין גנאש שוקולד )להמיס שוקולד עם שמנת 
/ קצפת צמחית( ולשפוך על העוגה כשמתקררת

בתאבון!

עוגת שוקולד עסיסית

אריאל דבוש

פינת הלשון

השבת היא גם ר"ח מנחם-אב, יום פטירתו של אהרון הכהן, שהיה "אוהב שלום 
ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה". בפרשתנו מוזכר: "ויעל אהרון הכהן 
אל הֹר ההר על-פי ה' וימות שם...". ראשית, יש לציין שזהו יום הפטירה היחיד בתורה, 
שמצויין בו תאריך. כמו-כן, חז"ל לומדים מכאן שאהרון הכהן מת מיתת נשיקה 
)מזה שכתוב: " על פי ה' "(. יש לשים לב שישנה בעייתיות לכאורה בלימוד זה שהרי 
לא כתוב: " וימות שם על-פי ה' ", אלא: "ויעל אהרון הכהן אל הֹר ההר על-פי ה' 
וימות שם...", זאת אומרת שהמילים על-פי ה' מתייחסות לתחילת הפסוק... דהיינו: 
אהרון עלה להר על-פי ה' )ולא ביוזמה פרטית שלו או של משה...(. ואכן הפרשנים 
וגם להמשכו, כאילו  אומרים שהמילים על-פי ה' מתייחסות גם לתחילת הפסוק 
כתוב: ויעל אהרון הכהן אל הֹר ההר על-פי ה', על-פי ה' וימות שם. לפי המדרש ניתן 
ללמוד זאת  ממה שכתוב בפרשת האזינו "והאסף אל עמיך, כאשר מת אהרון אחיך". 
הרי אהרון הוא לא האדם הראשון שמת.... ומה אם-כן הכוונה במילים כאשר מת 
אהרון אחיך...? אלא שאהרון מת מיתה מיוחדת, מיתת נשיקה, ומשה התאווה למות 
באותו אופן. יוצא אפוא ששני הפסוקים משלימים לנו את התמונה. נראה לי להוסיף, 
שפיו של אהרון היה תמיד עסוק רק בדיבור טוב )"אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את 
הבריות ומקרבן לתורה..."(, לכן דווקא הוא זכה למות מיתת נשיקה )על פי ה'(. לא 
פלא שדווקא הוא זכה לכך שכל עם ישראל בכו על פטירתו... שנזכה כולנו ללכת 

בדרכו! 

הרב יאיר פינצ’ובר



  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר רב הישוב

ימי בין המיצרים רבים מקפידים על מנהגי היום במניעת תזמורת ושאר שמחה. 
אך החשוב יותר לדעת ולהפנים מה גרם לימי 

עצב אלה.
רבותינו אמרו בית מקדש שני שהיה בו תורה 

מדוע נחרב – והשיבו על שנאת חינם.
האהבה זה לזה, הנתינה והכבוד אחד לשני 
הוא התיקון. גם אם חלוקים, ויש ויכוחים יש 
לעשות זאת בדרך ארץ, בדרכי נועם. מעבר 
לבחינת סור מרע יש להקפיד יותר על עשה 

טוב בין אדם לחברו וזו הדרך לבנין הבית 
השלישי.

פרשת מטות מסעי, א' אב תשפ"א

זמני תפילות
תפילות בשבת: 
שחרית  – 8:00

מנחה א' – 13:15
מנחה ב' – 17:00

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

בשעה 12:00 
אבות וילדים – מיד אחרי מנחה  ב'

שיעור בדף יומי 16:15

ימות השבוע:
תפילת שחרית - 6:00, 7:15

תפילת מנחה - 19:15
תפילת ערבית - 20:15

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

מניין נץ:
בשבת - 50 דקות לפני הזריחה.

בימות השבוע - 20 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 195כניסת השבת: 19:20 יציאת שבת: 20:32

הלכה בפרשת מטות – טבילת כלים

בת שלום
ש

שלכם בשמחה ושבת שלום,
הרב מאיר סגרון

"אך במי נדה יתחטא"
פסוק זה מדבר על כלי מדין, שמלבד זה שזקוקים להכשרה )ליבון או הגעלה – 

לפי שמוש בכלי( הם זקוקים גם לטבילה במקווה הכשר לטבילת נשים.
וחיוב טבילת כלים הוא מן התורה לכלים שהיו בבעלות גוי, והועברו ליהודי.

מטרת הטבילה להעביר זאת מטומאת גוי, לקדושת ישראל.
ולכן אין איסור בלוע בכלי הלא טבול, אלא יש איסור להשתמש בכלי שצריך 

טבילה.
והתורה מדגישה שהחיוב הוא לגבי כל ברזל דהיינו כלשון הפסוק כל אשר 

יעבור באש, אך שאר כלים כמו כלי זכוכית חיובם הוא מדרבנן.
וכשם שטבילת אשה צריכה להיות ללא שום חציצה כמו כן טבילת כלי לשם 
העלאתו מטומאת גוי לקדושת ישראל צריך להיות ללא שום חציצה ולכך יש 

להסיר מדבקות וכדו'.
ולכך יש לשים לב לפני שמורידים את המדבקות האם כלי זה מיובא מחו"ל 

וטעון טבילה או שיוצר בארץ ע"י יהודי ואינו זקוק לטבילה.
 

אז מה היה השבוע:
הופץ השבוע בווצאפ ובבתים לוח חופש-הלוח עמוס 	 

בארועים לכן תצא הודעה נפרדת לפני כל ארוע.
בסוף השבוע הקודם התקיימה לינת השטח 	 

המסורתית-הפעם בפארק הירדן. יצאו 13 משפחות. 
היה מוצלח מאוד, מחכים לפעם הבאה.

בשבת האחרונה התקיים קידוש צאתכם לשלום 	 
לכבוד בוגרי יב.

בוגרי יב מוזמנים להגיע למזכירות לקחת את השי 	 
לבוגר- שעון/ אוזניות/פקל קפה.

בשבת האחרונה נערכה הפתעה למעיין ורבקה 	 
והוזמנו ההורים שלהם לשבת, תודה למשפחות 

המארחות.
ביום ראשון התקיים הפנינג פתיחת קיץ, דוכני מזון ו 	 

"משחקים בגדול", היה כיף לראות את כולם.
ביום שני נערך יום ניקיון בהובלת בנ"ע ועוז. ישר כח 	 

לחניכי ומדריכי עוז שהובילו ביד רמה את הניקיון.
ביום שלישי יצאו בוגרי יב והמתגייסים לטיול רינג'רים 	 

מאתגר וכיף בהובלת המתנס.
ביום רביעי יצאו חניכי ומדריכי בנ"ע ללונה פארק ת"א. 	 

סניף בר- יוחאי כבוד!! 

נא לשים לב לפרסומים השונים לגבי ארועי 
השבוע.

הודעות שונות:
לצערנו בגן שעשועים שמול המעון ישנם 	 

עצים חולים שמפרישים חומר על הספסלים 
והגן משחקים. חומר זה הינו דביק וגורם אי 

נעימות בגן משחקים. אנו מנסים להציל את 
העצים וריססו לתוכם חומר בשבוע שעבר. 

מקווים שלא נצטרך לכרות אותם.
נפתחה קריאה בחברת חשמל- השבוע 	 

הם הגיעו לצבוע ולסייד את החדר חשמל 
שבכניסה לדרך התאנה.

התחלנו לערוך מחדש את דף המידע 	 
למתארחים לתקופת בין הזמנים.

ועד הישוב

אנו מחדשים בימים אלו את המנין בשעה 8:00 בבקר מי שיכול להגיע, ישתדל מאד. 
וכן להורים - עזרו לילדיכם לקום לתפילה במנין ותע"ב

שעת סיפור ויצירה חוזרת!

דרושות ידיים נוספות של נערות 

אחראיות )בהתנדבות(

נא לפנות לפנינה רחמיאן

במוצ"ש בבית הכנסת הגרלת 
אבות וילדים לחודש תמוז. לא 
לשכוח להכניס פתקים לתיבה.

- ביום רביעי שעבר הייתה שיחת אמונתך בלילות לבנות הנוער עם 
יסכה עמיאור המדהימה!

- בסופ"ש יצאו שנה א' של צוות ההדרכה האלופים לסמינריון הדרכה.
- בשבוע הקרוב בע"ה ביום שני יתקיים ערב אמונתך בלילות למסיימות 

ח' ומעלה עם הדר סימן טוב. מחכה לראות את כולן!
- ביום שלישי סניף בני עקיבא יעשה צביעת תחנות בישוב. פרטים אצל 

המדריכים
 -ביום שלישי יתקיים ערב חשיפה לפרוייקט לגסי בישוב- בשיתוף 

ישיבת טפחות. הורי ונוער ט'-יא- מוזמנים להגיע, להתרשם ולהירשם! 
- ביום רביעי תהיה שיחה לנוער ולהורים על התנהגות אחראית ברשת, 

עם אודי דבוש- מומחה בתחום ומוסמך בינלאומי, שיסביר וידבר על 
הדברים הנפלאים שיש לרשת להציע לנו וכיצד נימנע מנפילות. 

- ביום חמישי מגיע אלינו רב סרן שלומי ביצ'ה- בשיחה מרתקת על 
שירותו הצבאי כמ"פ, הפציעה במלחמת העולם  השניה ותהליך 

השיקום מעורר ההשראה, עד לתפקידו הנוכחי כמפקד מחנה צבאי 
גדול. מוזמנים להתעדכן בהודעות הישוביות

שבת שלום וקיץ בריא לכולם):

 ועדות תרבות וחינוך


