
מזל טוב
מצווה של הבת תאיר.למשפחת נגר יוסי וריקי לבת 

פינת הלשון

רבים  פרשנים  ער".  לשבת  נטה  אשר  הנחלים  "ואשד   
אשד  שפך.  זהו  שאשד-  מסבירים  רש"י(  )ובראשם 
הנחלים- שפך הנחלים. )אגב, מומלץ מאוד לקרוא את 
בארמית  גם  מדהים(.  סיפור  שמביא  פסוקנו  על  רש"י 
הדבר כן )ראו באבן עזרא על פסוקנו(. הגמרא במסכת 
שבת )קנו.( מציינת כל מיני תכונות מולדות, ביניהן: "האי 
מאן דבמאדים- יהי גבר אשיד דמא". בעברית: מי שנולד 
במזל מאדים יהיה שופך דמים. אומנם הבחירה בידו אם 
להיות גנב/שודד, רופא/אח/חובש, שוחט או מוהל. מכאן 
ע"ש אשדות הירדן  נלמד שאשדות יעקב נקראה כך 
והירמוך... )ויקיפדיה(. נראה לי שגם אשדוד קשורה לנושא 
שהרי היא עיר נמל, שם נשפך נחל לכיש אל הים התיכון. 
יחד עם זאת מסופר בשמואל א פרק ה' שהפלישתים לקחו 
בשבי את ארון ה' והביאו אותו לאשדוד- לבית דגון- האליל 
שלהם. בסופו של דבר, דגון עצמו נפל שדוד לפני ארון ה'... 
ואם בפלישתים עסקינן, אז הם מעידים על עצמם שהם 
אנשי חמס ושודדים. אבל חרבם תבוא בלבם וקשתותם 
תשברנה! ואולי זה הקשר בין שוד/שודד ואשד- סופו של 
השודד ליפול אפיים ארצה! "באשר כרע- שם נפל שדוד"!   

הרב יאיר פינצ’ובר

תולעת ספרים

המלצות השבוע!
לא מעוקצך/ מלי אברהם:

תאונת חיים חזיתית מול החברים הכי טובים הנמלטים 
לחו'ל באישון לילה מובילה לתובנות חדשות

גם אני הייתי שם/יהונתן הרבלין:
ספר פורץ דרך עבור דור שלם שלחם במלחמות 
מודחקות שילם מחירים כבדים ונותר בשקיפותו.

)שניהם בספריה(

פנינה רחמיאן

הפינה המתוקה 

המצרכים :
כוס ורבע קמח לבן רגיל

שקית אבקת אפייה
חצי כפית מלח

1 כוס קמח שקדים או שקדים 
טחונים לאבקה

1 כפית קינמון
כוס וחצי סוכר לבן

3 ביצים גדולות
שלושת רבעי כוס שמן קנולה

1 כפית תמצית וניל
שליש כוס חלב / חלב שקדים/ מים/מיץ תפוזים

3 תפוחים גדולים, קלופים, חצויים, נקיים מליבה ופרוסים
3 כפות שקדים פרוסים

אופציונלי- אבקת סוכר, לקישוט
הוראות הכנה:

מחממים תנור ל-180 מעלות ומשמנים היטב את התבנית.
מערבבים בקערה קמח, אבקת אפייה, מלח, קמח שקדים, קינמון 

וכוס אחת של סוכר לתערובת אחידה.
טורפים בקערה נפרדת את הביצים עם חצי כוס הסוכר שנותרה 

למשך 2-3 דקות, עד לקבלת תערובת מעט תפוחה. מוסיפים שמן, 
וניל וחלב וממשיכים לטרוף עוד כדקה.

מאחדים את תערובת הביצים והשמן עם תערובת הקמחים 
ומערבבים עד לקבלת מרקם אחיד.

שומרים חופן תפוחים בצד, ואת השאר מערבבים לתוך הבלילה.
מעבירים את הבלילה לתבנית, מיישרים מעט ומפזרים על הבלילה 

את יתרת התפוחים ועליהם את השקדים הפרוסים.
אופים 45-50 דקות, עד שקיסם שמוחדר למרכז העוגה יוצא עם 

פירורים לחים עליו.

בתאבון!

עוגת תפוחים וקינמון
אריאל דבוש

ועדות תרבות וחינוך

שמשוןהפינה של

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

HYACINTH SQUILL=בן-חצב יקינתוני
ס"מ   4-6 של  קוטר  עם  גדול  בצל  בעל  גיאופיט 
גם  פורח  ס"מ.הוא   40-70 שגובהו  הפרח  וגבעול 
כרגע  מופיע  וגם  ואפריל  במרץ  בעיקר  עכשיו-, 
בגינתי! הוא למעשה מתחיל מפברואר וממשיך עד 

מאי.הוא נפוץ בכל הארץ חוץ מאזורים מדבריים.
בבסיס הצמח שושנה צפופה של עלים דמויי סרגל. 
היא  עלים.התפרחת  נושא  אינו  התפרחת  גבעול 
אשכול מוארך בעל פרחים יפהפיים רבים שבצבעם 
והמאבקים  סגול. הפרח דמוי מסמר פתוח לרווחה 
יקינתוני גדל בחורש פתוח  כהים-סגולים. בן-חצב 
ולח , בדרך כלל במדרונות הרריים. הוא שכיח למדי 
במישור  ובחורשות  והכרמל  העליון  הגליל  בחורשי 

ונעשה  החוף 
כלפי  מאוד  נדיר 
דרום בהרי שומרון 

וירושלים.
קרובים- מינים 

מיני  שני  בישראל 
בן -חצב הפורחים 
עלים:  ללא  בסתיו 
סתווני  בן-חצב 
הגשום  בחבל 
מדברי  חצב  ובן 
ובמדבר  שבנגב 
דה.לשניהם  הו י
פרח  אופייני 
פתוח  סגול-בהיר 

לרווחה  וגבעול תפרחת שגובהו 12-20 ס"מ.
בחורשים  הגדל  גיאופיט  הוא  החורש  חצב  בן 
בגליל, בצפון הגולן ובחרמון. פרחיו מעטים תכולים 
בחרמון  מטה.  כלפי  ונוטים  מ"מ   12-16 וגדולים- 
ההררי ברום של יותר מ- 1800 מ' מחליף אותו בן-
בן חצב  בו תת-מין של  לראות  לבנוני שניתן   חצב 
 1990 ה-  התגלה בשנת  אדום  הרי  ברום  החורש. 
מין חדש מקבוצה זו הפורח בחודשים פברואר-מרס 
בצל עצי אלון וערער ומוצע לקרוא לו בן-חצב אדומי.

שמורת תל דן שבגליל העליון  - מים רבים והיסטוריה 
עתיקה .

זורם  הירדן,  מקורות  שלושת  מבין  והחשוב  הגדול  דן,  נחל 
העיר  התפתחה  לנחל  סמוך  דן.  תל  הטבע  שמורת  בגבולות 

תוכלו  שרידיה  שאת  דן,  העתיקה 
שטחה  למרות  היום.  כאן  לראות 
קיימים  דן,  תל  שמורת  של  הקטן 
שונים  טיול  מסלולי  שלושה  בה 
אתכם  שיקחו  ובאורכם,  באופיים 
העתיקה,  העיר  שרידי  את  לראות 

לפינת חמד מלאה במים ...
באתר  מראש  מקום  להזמין  מומלץ  בשמורה,  לבקר  כדי 
רשות והגנים, אחרת הכניסה על בסיס מקום פנוי. יש לקחת 

בחשבון שבסופי שבוע ובחגים יש עומס מבקרים.
תל דן, שמכונה גם תל אלקאדי )תל השופט( היה מיושב מאז 
תקופות קדומות ביותר, מכיוון שהיה ממוקם בנקודה שיכלה 
לספק את כל צרכיו הבסיסיים של אדם: מים, מקום גבוה ומוגן, 
נזכר  המקום  מסחר.  לדרכי  וקרבה  פוריים  חקלאות  שטחי 
לראשונה בספר שופטים בשם ליש. בתקופת השופטים נאלצו 
עד  והגיעו  הפלישתים,  לחץ  תחת  צפונה  לנדוד  דן  שבט  בני 
לעיר ליש )לשם(, צרו עליה וכבשו אותה. לאחר מכן התיישבו 

בה ושינו את שמה לדן.
שרידי  לראות  ניתן  בתל 
רבים,  התיישבות 
והמרשימים  שהגדולים 
שבהם הם החומות והשער 
למעשה  שהוא   - העתיק 
העתיק  השלם  השער 

)!( שבנוי בשיטת הקשתות. מתקופת הברונזה  ביותר בעולם 
התיכונה )1800 לפנה«ס( השריד החשוב ביותר שנמצא בתל 
החוץ- הכתובת  זו  דוד....  ..בית  מוזכר  ובה  כתובת  הוא  דן 
דוד  השם  מוזכר  בה  לפנה«ס(   9 )מאה  הראשונה  מקראית 

בתור שמו של מלך וכראש שושלת.
התל יושב בתוך שמורת טבע המושקית ממימיו הרבים של נחל 
דן שהם תוצאה של הפשרת שלגי החרמון ולכן הטמפרטורה 

שלהם קבועה כל השנה.
הסבר,  ודפי  מהכניסה  בו  מסומנים  מסלולים  ישנם  כאמור, 

ובסוף בריכה יפה בה ניתן להשתכשך.
השעות  לפני  שעה  נסגרת  לשמורה  הכניסה  פתיחה  שעות 

הרשומות.
שעון קיץ: ראשון-חמישי ושבת 17:00-8:00 | שישי וערב חג: 

 16:00-8:00
וערב  שישי   | ושבת 16:00-8:00  שעון חורף: ראשון-חמישי 

חג: 15:00-8:00
| ילד או אזרח ותיק: 14 ₪ |  מחירי הכניסה: מבוגר: 28 ₪ 

סטודנט: 24 ₪
טלפון 04-6951579

איך מגיעים לתל דן - מצומת המצודות )מפגש הכבישים 90 
ו-99( נוסעים בכביש 99 מזרחה כ-11 ק«מ, עוברים את קיבוץ 

דן ופונים שמאלה לכיוון השמורה.  Waze: שמורת תל דן.

איילה טולדאנו 
מטיבי לכת

 בשבוע הבא יפורסם לוח חופש עם כל הפעילויות היישוביות.
בתכנון: לינת שטח, טיול אבות ובנים, מופע של גולן אזולאי, ערב 

סליחות בירושלים, טיול יישובי ועוד ועוד

בשעה טובה

למשפחת שימעוני לפתיחת 

הפיצה-בהצלחה.
נאחל הרבה הצלחה לכל תלמידי 
לחופשת הקיץ.התיכונים שיוצאים ביום ראשון 

מזל טוב
למשפחת דיעי אליה ומיטב 

להולדת הבן, נכד למשפחות 

דיעי רמי וורד וצדוק נתנאל וורד  מזל טוב
למשפחת בן מויאל יעל ואלעד 

להולדת הבת



  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר רב הישוב

הקב"ה יכול לומר חוקה חקקתי, גזרה גזרתי ואין אתה רשאי להרהר אחריה. 
השאלה היא האם אנו המורים וההורים יכולים 

לומר כך.
ילד השואל שאלה הוא מצפה לתשובה, בעידן 

התקשורת המפותחת כיום ילד שלא יקבל 
תשובה מההורים, הוא ימצא אותה במקומות 

אחרים ולא תמיד תשובה שהיינו רוצים לקבל. 
אפשר להגיד לילד ,לא יודע' ולעתים לומר 

לו ,ככה' אבל לא להפוך זאת לשיטה, עדיף 
להסביר לילד ברמה שלו אף שהוא קטן. כך 
יידע שלכל שאלה יש ביהדות תשובה וטובה.

ולא רק ביהדות ננסה להסביר לילד כל דבר שאנו מבקשים ממנו, ולא לדרוש 
ממנו שיעשה, כיון שאנו דרשנו. הדרך הנכונה היא להסביר ולהסביר.

פרשת חוקת, ט' תמוז תשפ"א 

זמני תפילות
תפילות בשבת: 
שחרית  – 8:00

מנחה א' – 13:15
מנחה ב' – 17:00

פרקי  אבות- 16:00
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 - 19:00
תפילת ערבית - 20:00

שיעור בשותי"ם – יום שני מיד לאחר 
ערבית

שיעור בהלכות בין אדם לחבירו –שלישי 
בשעה 20:30

שיעור לילדים –הרב אביזוהר - ימי א, ג, 
ה- בין מנחה לערבית

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 192כניסת השבת: 19:19 יציאת שבת: 20:32

הלכה בפרשת חוקת – סמל חיל הרפואה

בת שלום
ש

שלכם בשמחה ושבת שלום,
הרב מאיר סגרון

סמל חיל הרפואה מפורסם הוא בנחש הנחושת שהציב משה לעם 
ישראל בפרשתנו בנדודיו במדבר. לאחר שמאסו בני ישראל בנדודים 

במדבר, הענישם ה‹ ע«י »נחשים רבים ששלח להכישם«. ...  ומאז 
הפך הנחש לסמלי לרפואה בהרבה מן המדינות. ועלינו לדעת כשם 
שהרופא הוא שליח ד‹ כך הנחש, וידוע השיר וכי נחש ממית או נחש 

מחיה אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את לבם 
לאביהם שבשמים, היו מתרפאים

זו מטרתו של הנחש גם בימי משה לכן הנחש היה מורם על עמוד 
גבוה כדי שיסתכלו כלפי מעלה.

ועלינו לזכור את מאמר הנביא לחזקיה המלך, שחלה מאד ודרש 
ברופאים ולא פשפש במעשיו והנביא אומר: »וגם בחליו לא דרש את ד‹ 
כי אם ברופאים« אלא יש לשלב את הדרך הטבעית יחד עם עבודת ד‹.
רבותינו אמרו כשנכנס אדם לטיפול רפואי ומובא במרן השו«ע סי‹ רל‹ 

ס«ד: יהי רצון מלפניך ה’ אלוהי שיהא עסק זה לי לרפואה, כי רופא 
חינם אתה”.

תושבים יקרים ה' עמכם.
ב"ה, אנו נמצאים בימים שבו המשק חוזר לשגרתו הרגילה לאחר שנת 

מגיפת הקורנה.
בשנה זו כולנו היינו פחות בתקשורת בגלל כל המגבלות.

גם אנו בועד הישוב, מתחילים לחזור לשגרת עשייה יישובית ומצאנו 
לנכון לעדכן אתכם במספר נושאים תחומים :

מעון.
כידוע, במשך השנים המעון הופעל ע"י האגודה בפיקוח של משרד 

התמ"ת.
בשנים האחרונות ידענו אתגרים רבים בניהול המעון והתקשינו לתת 

מענה ניהולי, פדגוגי וכלכלי למעון על אף ההשתדלות הגבוהה.
"נאות  מול רשת  אנו שמחים לעדכן שנחתם הסכם הפעלת מעון 

מרגלית" שבמסגרתו יופעל המעון החל משנת הלימודים תשפ"ב.
אנו מאמינים שהמעבר לרשת מקצועית בתחום תעלה את איכות 

הטיפול במעון ותיתן מענה רחב לצרכים של ההורים והילדים .
בגין  שכירות  היישוב דמי  יקבל  ובמסגרתו  שנים  ל 5  הינו  ההסכם 

ההפעלה.
של  ונציגות  הורים  מנציגות  מורכב  שיהיה  הרשת  מול  פורום  יוקם 
האגודה במטרה לקדם את איכות הניהול והטיפול לילדי הישוב לפי 

רוח הישוב.

בית כנסת החדש.
לפני מספר חודשים התחלנו להיכנס ולהתפלל בתוך המבואה של 

המבנה.
ועדי בתי  הישוב,  ועד  מנציגי  "סימנא טבא" שמורכב  פורום  הקמנו 

הכנסת )מרכזי,שבת אחים( ועמותת "זהר האידרא".
וגם  השוטף  בניהול  בבעיות  לטפל  מנסים  אנו  הפורום,  במסגרת 

בהשלמת העבודות עד למסירה של המבנה לידי היישוב.
ליקויי  טופלו  להיכלים,  דלתות  הוזמנו  הפורום,  עבודת  במסגרת 
אלומיניום, הותקנה רשת אינטרנט, בוצע ניקיון של השטח המקיף, 
הוזמן תכנון פיתוח חוץ, מערכת חכמה של כניסה ונעילה של המבנה 
להמשיך בע"ה  נחושים  אנו  אך  קצרה,  לא  והדרך  נטויה  עוד  והיד 

להשלים את המלאכה.
במסגרת הנושא אנו עובדים מול גורמים במועצה והקבלן, בתקווה 
שנוכל לראות התקדמות ונוכל להשתמש במבנים ברוב עם בהדרת 

מלך.

הרחבות.
בשנים האחרונות בוצע תכנון להרחבות 9-11.

מול  התכנון  עבודות  של  אחרונות  השלמות  מתבצעות  אלו  בימים 
המתכננים השונים.

לאחר סיום התכנון יינתן אישור עלויות הפיתוח ממשרד השיכון ונוכל 
לצאת לשיווק של המגרשים.

נכון להיום, אין צפי ברור בדיוק מתי יסתיים התהליך ואנו מנסים לדחוף 
לגמר התהליך כמה שיותר מהר.

נפרדת ע"פ הנהלים של רמ"י/ יפורסם בהודעה  נושא השיווק  כל 
סוכנות היהודית/חטיבה להתיישבות/יועץ המשפטי של האגודה.

ועדת חינוך.
מדריכי הנוער,קומונריות,רכזת חב"ב וועדת חינוך שוקדים בימים אלו 

על תוכנית פעילויות לנוער בחופשת הקיץ. 
הודעה מסודרת תצא בהמשך.

ועדת תרבות.
ועדת תרבות תחל  והעצמאות. בהמשך  ימי הזיכרון  חזרנו באירועי 
ונשמח  קהילתיות  פעילויות  שתכלול  הקרוב  לקיץ  תוכנית  לבנות 

להשתתפות רבה של כל התושבים.

חשמל סולארי.
אנו שמחים לבשר כי האגודה תשקיע בהקמת מערכות סולאריות 

במבנה בית הכנסת החדש )1000 מ"ר( ועל גג המעון )200 מ"ר(.
ע"י מכרז שנעשה לכלל  ההתקנה נעשית בעזרתה של המועצה, 

מבני המועצה.
בשנים  לאגודה  נוספות  הכנסה  מקורות  תספקנה  המערכות 

הקרובות והבאות.
אנו בוחנים שטחים נוספים מול ספקים נוספים על מנת למקסם את 

יכולות ההכנסה ממערכות אלו.

מים.
תשתית המים הקיימת של הישוב מיושנת ואינה מספקת.

כולנו מרגישים את לחץ המים הנמוך בימי שישי ותקופות עומס.
ספק המים, ביצע תוכנית מיפוי לכל הישוב ואיתרנו את מקור הבעיה .

הינו בקוטר של  הישוב  אל  "מקורות"  הקיים מחברת  צינור ההזנה 
3 אינטש ובמשך השנים בוצעה לו הקטנה ל 2 אינטש מה שגרם 

לספיקה נמוכה באספקת המים.
אנו משלימים בימים אלו את הסכם המים מול הספק, שבמסגרתו 
יוחלף קו ההזנה הראשי לקוטר של 6 אינטש )פי 9 ממה שיש היום(, 

ואנו מאיצים שהעבודות תושלמנה בחודשים הקרובים.
בנוסף דרשנו להוסיף לתכנון של ההרחבות החדשות קו הזנה חדש 
נוסף בקוטר של 6 אינטש, כך שינתן מענה גם במסגרת הרחבת וריבוי 

התושבים .

בינוי.
אנו שואפים לבצע מספר פרויקטים חדשים בישוב.
השלמנו את עבודות הגן המוסיקאלי  מול המועדון.

התחלנו בהסדרה של כל המעברים מההרחבות לכביש המערכת.
בשלב זה החלו עבודות למעבר בהרחבה 6 )ליד משפחת מישלי(, ואנו 

מחפשים פתרונות הנדסיים ומקורות נוספים לשאר המעברים.
אנו בוחנים מול מספר ספקים אפשרות של קירוי מגרשי הספורט 

והתקנה של מערכות סולאריות על הקירוי.
ישנם עוד פרויקטים שהגשנו להם בקשות ונעדכן לפי ההתקדמות.

למען שמו באהבה
ועד היישוב

ועד הישוב


