
 שמשוןהפינה של

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

הוא  לפרוח,  מתחיל  שרק  מ   3-6 נמוך  עץ 
עז.  ורוד-לילך  פרחים  צבע  עם  מאוד  מרשים 
פורח בתקופה  כלל  לי אחד בגינה שבדרך  יש 
שאני מטיל במדבר לפני פסח אבל השנה הוא 
פורח מוקדם ולכן אני מצליח להנות ממנו! הוא 
פורח מחודש מרץ עד מאי- באמצע חודש מרץ 
בהרים.  אפריל  ובתחילת  הנמוכים  במעונות 
באביב- לפרוח  השני  הוא  בחורף.  נשיר  העץ 

אחרי השקד. העלים גדולים-עגולים ומפורצים 
צפופים  באשכולות  ערוכים  הפרחים  בראשם, 
על גבי ענפים צעירים או על הגזעים הבוגרים. 
טרופיים  עצים  מאפיינת  הגזע  על  פריחה 
קל  החורש.  כליל  של  למוצאו  סימן  ומשמשת 
דמוי  החומים  פיותיו  פי  על  אותו  לזהות  מאוד 

התרמיל התלויים שנים אחדות על הענפים.
ברום  לחים  במעונות  בר  גדל  החורש  כליל 

300-1000 מ' בחבל הים-תיכוני ההררי. 
הוא שכיח בגליל ובכרמל-מלווה שם את חברת 
האלון המצוי. נדיר בשומרון וביהודה- גדל שם 
במיפנים צפונים תלולים.  הוא נפוץ למדי בגינות 

נוי ומצליח בעיקר באזורים הרריים.
קריות  איש  יהודה  כי  מספרת  נוצרית  מסורת 
תלה את עצמו על כליל החורש לאחר שהתחרט 
על שבגד בישו ומכאן שם האנגלי של העץ "עץ 
המעשה  כי  ומספרת  מוסיפה  האגדה  יהודה". 
גרם לפרחי העץ להסמיק מבושה ולכן התחלף 

צבעם מלבן לוורוד עז!

JUDAS TREE=כלילהחורש

תולעת ספרים

המלצות השבוע!
עוזרתבית/סטפנילנד:

אם יחידנית עושה כל מאמץ אפשרי כדי שלביתה 
ולה יהיו חיים טובים יותר. 

הספר קצת איכזב אותי...אך יש עליו ביקורות 
טובות אז אולי תירצו בכל זאת לקרוא...

פנינה רחמיאן

מתכונים קלים

תפו'א מטוגנים במחבת
 

לקלף קילו תפוחי אדמה ולחתוך לקוביות בינוניות
אש  ללא  ולהשאיר  10 דקות  רותחים  במים  לבשל 

כחצי שעה.
לחכות שיתקררו לגמרי.

לסנן ממים.
לטגן במחבת עם שמן שמכסה את כל התחתית עד 

שהתפוא זהובים.
לפזר מלח בסיום

פנינה רחמיאן

חידון הרב על פרשת השבוע לילדים

תשובות לחידון פרשת קדשים
3 מצוות בפסוק אחד?. 1
לשום . 	 ולא  ללכת 

מקום?  – לא תלך 
רכיל

בשם . 3 איסורים   3
אחד? בגד, בהמה, 

זריעה. - כלאיים
רצופים . 	 פסוקים   6

באותן  המתחילים 
ואיש  מילים?   	

אשר )כ, י-טו(
	 אנשים שעליך לאהוב כמוך? רע והגר. 	
המנוקדות . 6 אותיות  ארבע  ובה  אחת  מילה 

בסגול? נחרפת )יט, כ(
 

שאלות לחידון לפרשת אמור
ג' מילים רצופות עם אותו ניקוד?. 1
על מי כהן יכול להטמא?. 	
שמונה מילים רצופות המכילות כל אחת את . 3

האות ל'?
מילה משותפת למקדש, לחם, משחת?. 	
אתנחתא במילה הראשונה של הפסוק?. 	
קשורות . 6 זו  בפרשה  מצוות  שלוש  אילו 

לעצמות שבורות?

בהצלחה!!

את התשובות בצירוף שם הפותר יש לשלוח 
בהודעה לרב

052-4576769 
פרס יוגרל בין הפותרים נכונה!

פינת הלשון

נאמר בפרשתנו, בעניין הקרבת שתי הלחם בחג 
תנופה...".  לחם  תביּאו  "ממושבותיכם  השבועות, 
כולנו יודעים שאין דגש באותיות הגרוניות )בדגש 
על האות א'...(, אולם לפנינו מקרה חריג. במילה 
את  מציין  עזרא  האבן  א'.  באות  דגש  יש  תביּאו 
המקרה אך אינו יודע לתת טעם לדבר. ישנם עוד 
)מנחת  ב-א'  דגש  יש  שבהן  בתנ"ך  מקומות   3
הנפלאים  הדברים  את  כותב  הירש  הרש"ר  ש"י(. 
'הלחם  ר' עקיבא )שם מה ע"ב(,  "לדעת  הבאים: 
את  מעכבין  הכבשים  ואין  הכבשים  את  מעכב 
וכל  ע"ב(;  מו  )שם  עיקר  הם  הלחם  שתי  הלחם'. 
שני  כולל  הבאים,  בפסוקים  הנזכרים  הקרבנות 
הכבשים המונפים עם שתי הלחם, כולם רק נלווים 
אל הלחם; משום כך אפשר להביא את שתי הלחם 
בלא הכבשים, אך אי אפשר להביא את הכבשים 
פי זה הדגש   - על  יתבאר  אולי  בלא שתי הלחם. 
להדגיש  בא  הוא  "תביּאו";  של  א'  שבאות  החריג 
את עניין הבאת שתי הלחם; כי הללו שונות משאר 
הוא  הלחם  כי  קרבנות;  עם  הבאות  המנחות  כל 
כאן  עד  אליו".  נלווים  הקרבנות  ושאר  המרכז, 
שלפי  טוען  דבר(  )העמק  מוולוז'ין  הנצי"ב  דבריו. 
אלא  המקדש,  לבית  לחם  הביאו  לא  ההלכה, 
סולת, ושם הכינו את הלחם. התורה באה להדגיש 
שמעון  הרב  חזקה.  הבאה  היא  הסולת  שהבאת 
סופר, נכדו של החת"ם סופר, )נרצח בשואה בגיל 
ניתן  אבל  לדגש החריג,  אינו מתייחס  	9( אמנם 
לצרף את דבריו להסבר העניין. לפי חז"ל, המצה 
מסמלת את היצר הטוב, והחמץ- את היצר הרע. 
דווקא  הרע,  היצר  התבטל  תורה  שבמתן  מכיון 
להקריב  אסור  בד"כ  חמץ!  להקריב  ראוי  היה  אז 
חמץ: "כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו...", אולם 
חמץ!  להקריב  צריכים  חריג,  הוא  שלנו  המקרה 
הכיפורים  יום  בין  ההשוואה  את  לי  מזכיר  הדבר 
התעלות  כולו  שכל  הכיפורים,  ביום  לפורים. 
וקרבת ה' עד כדי מדרגת מלאכים, שאינם אוכלים 
כי  יותר,  גבוהה  הפורים  מעלת  אולם  ושותים... 
ביום זה מגיעים לקרבת ה' מתוך מאכל ומשתה... 
שנזכה לשבת בבית ה' כל ימי חיינו, לחזות בנעם 

ה' ולבקר בהיכלו!  

מזל טובהרב יאיר פינצ’ובר
למשפחת לוגסי חנה והרב יגאל 

להולדת הנכדה בת ליפעת

טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל
ונפגעי פעולות האיבה

יישר כוח גדול לשבט השחר בניצוחם של ענבר ביתן והראל 
חדד על טקס מחבר, מעצים ומרגש

ותודה לכל הצוות שסייע ותמך – הדס רכזת הנוער, עדיאל 
רכז הנוער, אסתר הקומונרית   ואודיה רכזת חבב , וכמובן 

לאחת והיחידה רוית פנצק על כתיבת התוכן לטקס

יישר כח
לוועדת תרבות - יאיר טולדאנו, ז'נט כהן, 
פנינה טלקר, יסכה עמיאור, יעל בן מויאל, 

רפאל ברודי, שושי כחלון, שפרה מזוז
 על אירועי יום העצמאות 



  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר רב הישוב

ימי הגאולה שאנו בעיצומם אינם מסתיימים ביום העצמאות, אלא נמשכים והולכים 
עד ליום ירושלים

ומשם אנו מתכוננים לגאולה הרוחנית, 
לקראת חג השבועות.

עם ישראל מתחיל להתרגל, אחרי 	7 שנה 
למציאות של פריחה גשמית יחד עם הפריחה 

הרוחנית.
בסימן עד הן בפתח והן בצירי

שכאן נבנה והולך דור של גאולה, וסממני 
הגלות מתרחקים מאיתנו לאט לאט.

רק בארץ ישראל, יכולים לראות תנועת 
תשובה אל ד', מתוך רווחה כלכלית, מתוך 

שגשוג ויצירה.
יהי רצון שנזכה כולנו להמשך התהליך של 

בניית עם ישראל בארצו ומולדתו, הן מבחינה כלכלית ובטחונית, הן בהתערות זה 
לזה ואהבת כל אחד מישראל, יחד עם ההתקדמות ובניית הקומה הרוחנית שלנו. 

ובכך נזכה כולנו לגאולה השלימה, שכולנו חפצים בה ומתפללים אליה.

פרשת אמור, ו' אייר תשפ"ב

זמני תפילות

מניין נץ:
בשבת - 0	 דקות לפני הזריחה.
בימות השבוע - 0	 דקות לפני 

הזריחה

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 19:30

שיעור לילדים –הרב אביזוהר – בין 
מנחה לערבית

דף יומי – מיד אחרי מנחה

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 228כניסתהשבת:18:54יציאתשבת:20:04

הלכה בשביעית – עבודות בקרקע

 שלום
שבת

שלכם בשמחה ושבת שלום,
הרב מאיר סגרון

פעולות שנעשות בקרקע כגון חפירת בור ליסודות או לתקיעת עמוד 
או יישר קרקע לצורך יציקת בטון וכדו' יש המצריכים לעשות סימן 

שרוצה לתקוע עמוד, או שקי מלט או להקדים ולעשות את התפסנות 
כדי להראות שאינו מתכווין לחריש האסורה. ויש שאינם מצריכים 

זאת.
שאלה: במידה והאדם חפר בור או תעלה לצורך תקיעת עמוד או 

לבניית גדר וכדו', ונשאר חלל, האם מותר לכסותו?
תשובה: אם מייעד את המקום שסותם לזריעה או לשתילה– אסור 
הדבר, ולכך ימלא את הבור חצץ או שאר דברים שאינם מצמיחים. 

ואם אינו מיועד לזריעה או שסותם מבחינה בטיחותית - מותר
וכל הקפידא היא דווקא בעפר או חול שטוב לזריעה, אל לשים חומרים 
אחרים שאינם טובים לשתיל, הדבר מוכח שאינו מייעד לזריעה ומותר.

תפילות בשבת: 
שחרית  – 8:00

מנחה א' – 13:30
דף יומי – 16:30

מנחה ב' – 17:30
אבות וילדים- מיד לאחר מנחה ב'

שיעור בהלכה – 19:00
שיעור לילדים עם הרב אביזוהר-  

בשעה 12:00 

מטיילים לזכרה: 
של  לזכרה  הירדן  בבקעת  נחנך  חדש  מעיין 

הנערה רנה שנרב הי"ד .

מחולה  מהישוב  נוער  בני  ידי  על  נבנה  המעיין 
בסיוע עמותת "קול רנה".

הרב איתן שנרב, אביה של רנה, הודה לנוער על 
ישראל  עם  את  והזמין  המעיין  בבניית  ההשקעה 
מחולה  הישוב  מול  שנמצא  המעיין  אל  להגיע 

ומתאים גם למשפחות.
מעיין   - פקיעין  והר  חותם  עין  טיול:  המלצת 

ונטיפים בגליל.
נמצא מעל שלושת הכפרים הדרוזים  הר פקיעין 
- חורפיש בצפון, בית ג'אן בדרום וממערב פקיעין. 
אחד הדברים המיוחדים בהר פקיעין הוא המצאות 

של מאות "הוטות" על החלק העליון שלו.
סוג המסלול: הלוך חזור מחורפיש. 

קשה  עליה  כולל  והוא   . בינונית  קושי:  רמת 
עם  למשפחות  מתאים  אינו  בתחילתו.  ותלולה 

ילדים קטנים,
אורכו: 3.5 ק"מ לכל כיוון .

מומלץ בעיקר באביב ובסוף החורף.
לעין  המוביל  החניון   - והסיום  ההתחלה  נקודת 

חותם בסמוך לחורפייש- 
בוויז: "עין חותם". 

מהחניה הליכה של קילומטר על שביל נוח ורחב 
עין  מעיין  שסביב  היפה  למרחב  עד  כחול  מסומן 
נחמד  מקום  זה  קטנטנים  עם  אתם  אם  חותם. 

להליכה קצרה מהרכב ואז חזרה אליו מהמעיין.
מכאן בסימון כחול נעלה בהר לכוון ההוטה ומערת 

הנטיפים.
למצוא באתר  ניתן  והמלא  את המסלול המפורט 

"ילדטבע" 
/https://www.yeledteva.com

איילה טולדאנו 
מטיבי לכת

היום אשתף אתכם במתכון לתרופת פלא ידועה 
ויעילה מאוד שנישכחת לה לעיתים, אולי כי היא 
כל כך מצויה ,רגילה ופשוטה ואולי כי לא כל כך 

מכירים אותה והיא ......הכרפס / סלרי 

הכנת המרקחת :

בצל  ראש  עם  סלרי  של  גדולה  אלומה  קוצצים 
רתיחה  לידיי  ומביאים  ירוק  בצל  אלומת  או  גדול 
ב 	 ליטר מיים , מעבירים לאש בינונית ומבשלים 
מעט  מוסיפים   , מסננים   . נוספות  דקות   	0
לכוס  יוצקים   , זית  שמן  כפות  ו-	  הימליה  מלח 
 . ושותים את הנוזלים הללו כמו תה במשך היום 
כמעט מייד תתחיל תחושת ריפוי והקלה והסיבה 
חיוניים  היא שהגוף מקבל מלחים  לכך  העיקרית 
ונוזלים מיידית , באופן יעיל יותר מכוס מים , כמו 
עירוי רק שבנוסף ניכנסים למחזור הדם גם נוגדי 

חימצון שמסייעים בהתמודדות עם הוירוס . 

מירב בן יוסף
מרפא לצמא

רפואה שלמה, מירב


