
 שמשוןהפינה של

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

אבל  בינואר  לפרוח  שמתחיל  שנתי  חד  עשב 
מגיע לשיא במרץ-אפריל וממשיך עד סוף מאי. 
הוא קיים במיוחד  בגליל אבל מגיע גם לערבה. 
בין  כלל  בדרך  המשתרג  חד-שנתי  עשב  זה 
יש  שופעת.  ורודה  פריחה  לו  אבנים-ויש  גלי 
יותר קצת אבל גם  גם כרמלית לבנה שקטנה 

מרשימה. 
אבל  הורוד  את  יש  הצפוני  בחלק  שלי  בגינה 

הלבן בחלק הדרומי בלבד. 
מחולקים  העלים  קרחים,  הצמח  איברי  כל 
ארוך  צינור  ובנוי  גדול  הפרח  עגולות,  לאונות 
הכותרת  עלה  של  הטרף  כותרת.  עלי  וארבע 
דמוי לב הפוך-מתרחב בקצהו ומפורץ בראשו. 
צלב  של  צורה  יוצרים  הכותרת  עלי  ארבעת 
בעל ראשים מורחבים הדומה לצלב של מיסדר 
הוא  הפרי   . שמו  ומכאן  הכרמליתי-  הנזירים 
הזרעים  3-5ס"מ,  שאורכו  ודק  פחוס  תרמיל 

רקועים גם הם ומספרם 5-8. 
במדרונות  למדי  נפוצה  הוא  נאה  כרמלית 
ובכרמל  בגולן  בגליל  הפתוח  בחורש  סלעיים, 
ושולטת על גבי אבנים באזורים אלה. כרמלית 
הפורחת בכתמים חזקים בסוף פברואר ובחודש 
הראשונים.  האביב  פרחי  עם  עם  נמנית  מרץ 
צבע  כתמי  היוצרת  שופעת  מוקדמת  פריחה 
המצליבים  משפחת  לצמחי   אופינית   עזים 
כמו החרדל, הצנון והכרמלית. הצבע העז של 
חיים  בעלי  גם  אבל  מאביקים  מושך  הפריחה 
מכילים  לכך  וכהתאמה  הצמח-  את  האוכלים 
)שמני  כימית  הגנה  חומרי  המצלבינים  צמחי 
חרדל חריפים( המגינים עליהם מצאן וחרקים. 

פרח מרשים ויפה!

MALTESE CROSS-RICOTIA=כרמליתנאה

תולעת ספרים

המלצות השבוע!
החדרנית/ניטהפרוס:

מולי גריי היא קצת אחרת.. היא חדרנית נקייה במיוחד 
וכישוריה החברתים לקויים. יום אחד חייה מתהפכים 
כשהיא נכנסת לנקות סוויטה במלון ומוצאת שם את 

גופתו של אחד האורחים...התנהגותה החריגה הופכת 
אותה לחשודה העיקרית...

פנינה רחמיאן

מתכונים קלים

עוגת שמנת ב 2 דקות עבודה!
 

מצרכים:
שרוול פתי בר

100 גרם חמאה מומסת
4 שמנת חמוצה

4 ביצים
3/4 כוס סוכר

1 חבילה פודינג וניל
 

אופן הכנה:
המומסת  החמאה  עם  יחד  ונערבב  הביסקווויטים  את  נטחן 

ונשפוך לתבנית ונצמיד לתחתית שלה.
שאר  את  נערבב  התבנית.  בצדי  שמן  תרסיס  או  חמאה  נמרח 

המצרכים יחדיו ונשפוך על הביסקוויטים.
נוציא  דקות,    40 למשך  מעלות   200 של  לחום  לתנור  נכניס 

מהתנור וניתן לעוגה להצטנן מעט
נכניס למקרר לפחות ל 7 שעות או יותר טוב, ללילה שלם.

 
להגיש קר, בתיאבון 

פנינה רחמיאן

חידון הרב על פרשת השבוע לילדים

תשובות לחידון פרשת אמור
ונתוק . 1 וכתות  ניקוד?  אותו  עם  רצופות  מילים  ג' 

וכרות )כב, כד(
יכול . 2 כהן  מי  על 

כל  ועל  להטמא? 
יבוא  לא  מת  נפשות 
לא  ולאמו  לאביו 

יטמא
שמונה מילים רצופות . 3

אחת  כל  המכילות 
)כא,  ל'?  האות  את 

ב-ג( אליו לאמו וכו'
משותפת . 4 מילה 

למקדש, לחם, משחת? א-לקיו
אתנחתא במילה הראשונה של הפסוק? לרצנכם . 5

תמים זכר
לעצמות . 	 קשורות  זו  בפרשה  מצוות  שלוש  אילו 

מלשרת  פסול  שבורה  עצם  עם  כהן  שבורות? 
עצם  בעל  חיים  בעל  ט(.  כאי  )ויקרא  במשכן 
אדם  כב(.  כב  )ויקרא  לקרבן  ראוי  אינו  שבורה 

ששובר עצם לחברו, חייב לפצותו )ויקרא כד כ(.

שאלות לחידון לפרשת בהר
1.    שתי מילים רצופות שהגימטריא שלהם 2000,?

2.    מצא בפרשה 	 מילים ברצף המחילים באות ש'?
3.    שבעה שאוכלים בשבע?

4.    איזו ספרה מופיעה 4 פעמים באותו פסוק?
5.    מי בפרשה קם ולא אדם?

	.     בטוי הבנוי מג' מילים מופיע 4 פעמים בפרשה? 

בהצלחה!!

את התשובות בצירוף שם הפותר יש לשלוח 
בהודעה לרב

052-4576769 
פרס יוגרל בין הפותרים נכונה!

פינת הלשון

"את ספיח קצירך לא תקצור". בנוגע למילה 
נלווה  "נספח-  הירש:  הרש"ר  אומר  ספיח, 
ותלוי בו; "ספח" קרוב אל "שפח",  אל אחר 
שהוא השורש של "משפחה": בני המשפחה 
נא אל  "ספחני  נלווים אל גזע משותף. כך: 
- אחת הכהנות" )שמואל א' ב, לו(. הספיח 
הוא צמח, שלא גדל מעבודת השדה של שנה 
קודמות;  שנים  מעבודת  צמח  הוא  אלא  זו, 
נמצא, שהוא נספח אל תוצרת עבודת שנים 
של  מהנשר  שצמח  מה  ולפיכך  קודמות. 
 - י.פ.( קציר שנים קודמות  מ...  )מה שַנָשר 
קרוי   - זריעה  בלא  אחרת  בדרך  שצמח  או 

"ספיח". עד כאן דבריו. 
לאור דבריו, חשבתי להוסיף: אנחנו מוצאים 
בפרשת הנגעים )פרשת תזריע( את השאת 
השֵֹאת  י"ג(.  )ויקרא  והבהרת  הספחת 
שהתחתן  אדם  הנשוי.  האדם  את  מזכירה 
נשוי, כי הוא התנשא למעלה גבוהה  נקרא 
המשפחה,  את  מזכירה  הספחת  יותר. 
שחושב  אדם  הבהירות.  את  והבהרת 
לו, הוא עלול להתגאות  וברור  בהיר  שהכל 
בריאות.  ולא  שליליות  דעות  לעצמו  ולספח 
מהתנשאות לא נכונה יש השפלה... התיקון 

לכך: "השפל עצמך וינשאך המקום"!
בהפטרה  מסופר  לכת:  למיטיבי  חידה 
התרחשות  עם  שממש  ירמיהו,  הנביא  על 
החורבן, קונה שדה)!( מאת חנמאל. מעשה 
הזוי זה בא לסמל, שלמרות החורבן הנורא, 
תקומה  תהיה  עוד  הסיפור!  סוף  איננו  זה 

לאחר מכן ואנשים יקנו שדות...
בן- הוא  שחנמאל  נאמר  בהפטרה  פעמיים 
דודו של ירמיהו, אולם פעם כתוב שחנמאל 
הוא דודו של ירמיהו... איך יכול להיות שהוא 
כמה  לחפש  יש  בן-דודו...?  וגם  דודו  גם 

שיותר אפשרויות...
אשמח לקבל פתרונות באופן פרטי.

SAVE THE DATEהרב יאיר פינצ’ובר
שבת קו לחיים- פרשת בלק, י תמוז, 8-9/7.

שבת צאתכם לשלום- ברכות לנוער שלנו שמסיים יב ויוצא 
למכינות, גיוס ושירות לאומי-פרשת מסעי, ב באב, 29-30/7

יישר כח
השבוע חולק שי לחיילים בישוב  מטעם הועד 

למען החייל 
החלוקה תימשך בשבוע הבא

בחסות צוות נחשון

ועדת חינוך
תיקון ליל שבועות - נשמח שתקחו חלק באירוח ילדים  ונוער 	 

או בהעברת שיעור.המעוניינים מוזמנים לפנות אל אושרת פרץ
בן 	  ושדי,   שיראל  להוביל  שהתגייסו  פעוטות  לצוות  תודה 

שאקיר, תהילה ברויטמן וליהיא גיגי.
           הצוות מתחיל לעבוד ונעדכן בפרטים נוספים בהמשך

לקראת 	  המרץ  במלוא  עובד  שלנו  הנוער  לגאסי-  מחנה 
המחנה והשבת



  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר רב הישוב

"מי יעלה בהר ד'" – להגיע להר, לציון הרשב"י, כולם יכולים אך כדאי 
לפני כן להבין את מדרגת רשב"י.

חווינו שנה שעברה דבר נורא ואיום, אף 
אחד לא יודע מה קרה ולמה קרה ,אך 
מחובתנו לנהוג באותו מקום בזהירות 

ובקדושה יתירה וזהירה.
אור החיים הקדוש, היה עולה לציון על 

ברכיו, על ארבע, כי הבין שזה מקום מאד 
מקודש. עלינו קצת להתעמק בגודל 

מעלת הרשב"י, כדי להבין את הנהירה 
ההמונית, לאותו מקום.

וכדרכינו בליל לג' בעומר, נלמד מעט בספר הילולא דרשב"י, כדי לטעום 
מתורתו של רשב"י.

אשרי העם העומדים על סודך.

פרשת בהר, יג' אייר תשפ"ב

זמני תפילות

מניין נץ:
בשבת - 50 דקות לפני הזריחה.
בימות השבוע - 20 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 229כניסתהשבת:18:59יציאתשבת:20:10

הלכה בשביעית – אמירה לגוי בשמיטה

 שלום
שבת

שלכם בשמחה ושבת שלום,
הרב מאיר סגרון

מצוות שביעית היא הן על האדם והן על הקרקע, 
ולכך אסור לומר לגוי לעשות מלאכות בשביעית. 

אי לכך מלאכות שאסור ליהודי לעשותן, אסור 
לו גם לומר לגוי לעשותם. אולם כשיש מלאכות 
שמותר ליהודי לעשותן, רצוי שגוי יעשה אותם, 

מאשר היהודי.
כמו כן חקלאי שמכר את שדהו בהיתר מכירה, יש 

האומרים שארבעת המלאכות האסורות
מהתורה ייעשו ע"י גוי וכן חרישה. ויש מתירין 

לעשותן ע"י יהודי אם עשה היתר מכירה.

תפילות בשבת: 
שחרית  – 8:00

מנחה א' – 13:30
דף יומי – 16:30

מנחה ב' – 17:00
אבות וילדים- מיד לאחר מנחה ב'

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

בשעה 12:00 
שיעור בדף יומי 15:45

עין נטופה  
תצפית לבקעה יפיפיה.

אבן  בנויה  בריכה  לצד  שנובע  יפה  מעיין 
.ולצידה עץ שיזף יפה ומתחתיה תאנה, חרוב 
הערביים  התושבים  צעירים.  ואקליפטוס 
המקומיים, משתמשים במי המעיין להשקיה 
אלא  בבריכה  מים  אין  בד"כ  לכן  ולשתייה. 
אל  בצינור  הסביל  משוקת  זורמים  המים 
שטחי החקלאות שלהם. המים נקיים ,ותמיד 
ניתן לשטוף פנים ולרענן את הראש. משפת 
בית  בקעת  אל  מדהים  נוף  נשקף  הבריכה 

נטופה הפורה ,ותוואי המוביל הארצי.

שחור.  שבילים  סימון  המעיין:  אל  הדרך 
הארצי  המוביל  אל  שירות  בכביש  המתחיל 
ניתן להגיע  בצדו המערבי של הכפר עלבון. 
עם  גבוהים  לרכבים  ברכב)עבירה  או  ברגל 
4*4( מהמעיין הדרך עולה לישוב  עדיפות ל 

הררית. 

איילה טולדאנו 
מטיבי לכת

צנונית
את  עכשיו  להכניס  טובות  סיבות   10

הצנונית לתפריט שלכם:
עוד בימי מצריים . 1 מקומי שגדל באיזור  ירק 

העתיקה ומתואר בתלמוד. היא מופיעה גם 
בכתבים סינים מוקדמים.

שייכת למשפחת המצליבים המופלאה )יחד . 2
רבים  ועוד  הברוקולי  הכרובית,  הכרוב,  עם 
דלקתיות  להפחתת  ככ  שחשובה  וטובים( 

בגוף והפחתת סיכון לסרטן.
, גופרית, אבץ, ברזל, . 3  c-ו  b ויטמיני  מכילה 

לשיפור  מצוינת  ולכן  וזרחן  אשלגן  סידן, 
ושיפור פעילות שרירית ועצבית וכן לשיפור 

התנגודת החיסונית.
אנטי-חידקית . 4 פעילות  יש  בה  לחומרים 

ואנטי-פטרייתית.
וניתן . 5 וצרידות  שיעול  לנזלת,  נהדרת  היא 

להכין ממנה סירופ מצוין לצרכים אלו.
חשובות במיסוס . 	 יכולות  יש  שבה  לאנזימים 

מצוינת  היא  ולכן  וסידן  כולסטרול  אבני 
לדרכי השתן, הכבד וכיס המרה.

לשורש . 7 הסינית  ברפואה  נחשבת  הצנונית 
טוב למערכות העיכול  ולכן  חריף-מתקתק 
פירוק  מאפשרת  שלה  החריפות  והנשימה. 
ולמנוע  לעיכול  קשה  מזון  של  יותר  טוב 
וגודש  וגזים, ובנוסף להפחית ליחה  עצירות 
הוא  הקלאסי  השימוש  הנשימה.  במערכת 
בעלי  שהם   lai fu zi שלה  בזרעים  דווקא 

תכונות דומות.
הן . 8 ואז  מלח  במי  צנוניות  ''להחמיץ''  ניתן 

אבל  שלהן,  מהחריפות  מעט  מאבדות 
ופרה-ביוטיקה  לפרוביוטיקה  משתדרגות 

מושלמת.
יוד מהמזון . 	 הצנונית סופגת במידה מסוימת 

ובזהירות  במתינות  בה  להעזר  יש  ולכן 
במצבים של תת-פעילות בלוטת התריס.

עכשיו ממש זו העונה שלה. וקל מאוד לגדל . 0.
אותה בגינה או באדנית, וזו פעילות מעולה 
להכניס  נהדרת  ודרך  בלי(  )וגם  ילדים  עם 

אותה גם לתפריט שלהם.

תרגישו טוב 

מירב בן יוסף
מרפא לצמא

רפואה שלמה, מירב

ועדת תרבות
לג בעומר

 היכונו לחגיגה היישובית,
פרטים יפורסמו בהמשך 


