
מתכונים קלים

חיתוכיות שוקולד/לירז טרבלסי
 

מצרכים:
 תבניות אינגליש קייק

3 חב' שוקולד מריר
4 כפות גדושות חמאת בוטנים

20 ביסקוויטים שבורים
כפית שמן

תבנית  בכל  אפייה,  בנייר  התבניות  את  מצפים 
שמים חבילת שוקולד מריר שבור לקוביות ו2 כפות 
 5-7 ל  להמסה  לתנור  מכניסים  בוטנים  חמאת 
תבנית  לכל  מכניסים  מערבבים  מוציאים  דקות. 
10 ביסקוויטים שבורים ומערבבים בעדינות שהכל 

יצופה בשוקולד

מכינים ציפוי: 
לקוביות,  שבורות  שוקולד  קוביות  לכוס  מכניסים 

מערים מים רותחים עליהם ומחכים 5 דקות. 
השוקולד נמס בנתיים...

שופכים חצי מהמים ומוסיפים כפית שמן מערבבים 
לקרם חלק.

שופכים על העוגה ושומרים במקרר.

פנינה רחמיאן

תולעת ספרים

המלצות השבוע!
מים שקטים:

ילדה בת 10 עדה לסיטואציה הגורמת לה 
להיות אילמת. מכאן והלאה יש רק אדם אחד 

שמסוגל להבין אותה ולתקשר איתה... מה 
שלא ככ' משמח את את המשפחה שלה..

פנינה רחמיאן

 שמשוןהפינה של

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

25- גובהו  בבסיסו.  מסתעף  זקוף  חד-שנתי  עשב 
35ס"מ והוא מכוסה בשערות לבנבנות ארוכות

הפרחים  מסורגים-פשוטים.  העלים  למגע.  נעימות 
ממש מיוחדים ובולטים לעין-מסודרים בצפיפות

התפרוחת  קצה  הגבעולים.  ראשי  לאורך  בטור 
מעוקל ומזכיר עוקץ של עקרב- מכאן שם הסוג.

מצויים  התפרחת  קשת  בראש  ממוקמים  הפרחים 
בשלב הזכרי של הפריחה ויש להם כתם צהוב

צינור הכותרת. הפרחים במורד קשת  עמוק במרכז 
התפרחת מצויים בשלב הנקבי של הפריחה

דמוי  צינור  הכותרת  הצהוב.  הכתם  את  ומאבדים 
משפך שאורכו 6-8 מ"מ וקוטרו 4 מ"מ- דבורים

הלוע  בעלי  בפרחים  לבקר  לומדות  חדק  ארוכות 
הצהוב המכילים צוף רב ונמנעות מהפרחים

בגינות  למדי  שכיח  הצמח  הנקבי.  בשלב  המצויים 
כמובן אבל גם בשדות ובמעזבות בחבל הים

התיכוני.
בארץ הוא קיים במרכז בגליל ובגולן-אבל לא באזור 

ים המלח או המדבר. בארץ יש עוד שלושה
בשדות  הגדלים  חד-שנתיים  עקרב  עוקץ  מיני 

ובמעזבות ודי קשה להבדיל ביניהם: עוקץ-עקרב
אירופי הוא עשב בעל שערות הדוקות הנפוץ בצידי 

דרכים ושבילים עוקץ-עקרב שעיר חסר כתם
עוקץ- מפושקות.  ושערותיו  הכותרת  במבוא  צהוב 

עקרב שרוע הוא מין בעל תפרחת קטנה
וצפופה הגדל בשלוליות על אדמה כבדה.

עד  מאי-ממשיך  בחודש  לפרוח  מתחיל  הפרח 
ספטמבר בצורה חזקה וחלשה יותר עד ינואר

FRAGRANT HELIOTROPE = עוקץ-עקרב ריחני

מזל טוב
למשפחת וייס רוחמי ואורי להולדת 

הבת

מזל טוב
לוגסי אריק ורויטל לנישואי הבן 

ידידיה עב"ל

בהצלחה
לכל החניכים והמדריכים 

בחודש ארגון

משתתפים בצערו של שמעון פרץ 
בפטירת אחותו, מן השמיים תנוחמו

משתתפים בצערה של חביבה מדמון 
בפטירת אביה. מן השמיים תנוחמו

וליאור גרידישלמיכאל בוזגלו, יאיר אייש,בשעה טובה
 

באזרחות! לשחרור מהצבא, בהצלחה 

פינת הלשון

הפעם נתייחס להפטרה. אדוניה מנסה לתפוס את 
המריאים  ומריא".  ובקר  "צאן  זובח  והוא  השלטון 
פעמים   3 מהם  בלבד,  פעמים   8 בתנ"ך  מופיעים 
צאן/ זה  שמריא  אומרים  הפרשנים  בהפטרתנו. 

הרבה  להם  שיש  כבשים,  ומפוטמים.  שמנים  בקר 
עזרא  האבן  "אמריא".  בתרגום  נקראים  שומן 
)ישעיהו א,יא( אומר בשם ר' סעדיה גאון שהמריא 
זה כמו בריא )ובריא זה שמן( ובספר עמוס )ה,כב( 
גדול  שור  של  )סוג  ג'מוס  זה  שהמריא  אומר  הוא 
אומר:  א,טז(  )ויקרא  הירש  הרש"ר  במיוחד(. 
'מרא'=  לבין   - =להתנגד  'מרה'  שבין  "הקירבה 
פטם איננה ברורה" )והוא מעלה השערה מסוימת 
בעניין(. לעומתו, המלבי"ם )ישעיהו א,יא( אומר על 
המילה מריאים: "לשון מרי, שרשו מרה והא' נוספת, 
לעם  )כוונתו  סוררה..."  כפרה  ומרדם  ֵמרים  ע"ש 
ישראל שעושים מעשים רעים וחושבים שהקרבנות 
דברי  את  להמשיך  לי  נראה  מעשיהם(.  על  יכפרו 
המלבי"ם עפ"י הגמרא במסכת ברכות )ובעוד מס' 
זהב"  ש"ִדי  אומרת  הגמרא  במדרשים(.  מקומות 
רומז לחטא העגל. הסיבה שעם ישראל חטאו בעגל 
היא בגלל שהקב"ה השפיע עליהם )יותר מדי( כסף 
וזהב. "ָמָשל לאדם שהיתה לו פרה כחושה ובעלת 
טוב  )אוכל  כרשינין  האכילה  רזה(,  )פרה  אברים 
ומשמין( והיתה מבעטת בו". "וישמן ישורון ויבעט"! 
ואכן, רוב הפעמים שמוזכרים המריאים זה בהקשר 
בנבואה  אופטימי:  יותר  קצת  משהו  לסיום,  שלילי. 
על ימות המשיח )ישעיהו יא,ו( נאמר: "וָגר ְזֵאב ִעם-

ו,  ַיְחּדָ ּוְמִריא  ּוְכִפיר  ְוֵעֶגל  ץ,  ִיְרּבָ ִדי  ְוָנֵמר ִעם-ּגְ ֶבׂש,  ּכֶ
נמצא  העניין  שסוד  לי  נראה  ם".  ּבָ נֵֹהג  ָקטֹן  ְוַנַער 
אצל המריא. לפי מה שאמרנו, כאשר יש שפע, קל 
מאוד להגיע לפשע... אבל בימות המשיח המציאות 
כל  למרות  ולכן-  )רוחנית!(  מרוממת  כ"כ  תהיה 
השפע הגשמי הכל יהיה מתוקן עד כדי כך שאפילו 

נער קטון נוהג בם. שנזכה במהרה! 

הרב יאיר פינצ’ובר



  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר רב הישוב

נפש יהודי הומיה – כך אנו שרים בהמנון שלנו, וזה גם נושא חודש הארגון.
ומה פירוש הומיה – סוערת. החל מאברהם 

אבינו אבי האומה האדם היהודי אינו אדיש, כל 
הזמן הוא תר

ומחפש, ונפשו אינה רגועה ובאמת החל 
מאברהם העברי שהיה מהפכן – הוא בצד 

אחד וכל העולם בעבר
אחר ועד ימינו אלה – כל המהפכות נוצרו 

ע"י היהודי כיון שנפש יהודי הומיה. נפש יהודי 
רוצה לבנות

וליצור עוד עוד. ועלינו אף אנו לא לשבת 
בשלוה, תמיד לחפש מה לעשות לפרט ולכל העם.

פרשת חיי שרה, כה' חשוון תשפ"ג

זמני תפילות
תפילות בשבת: 
שחרית  – 8:00

מנחה א' – 13:30
דף יומי – 15:45

מנחה ב' – 15:30
שיעור בהלכה - 16:30

שיעור לילדים עם הרב אביזוהר-  בשעה 12:00 
אבות וילדים- מיד לאחר תפילת ערבית

 

ימות השבוע: 
תפילת שחרית - 6:00, 7:15

תפילת מנחה - 16:15
תפילת ערבית - 17:15

ערבית ב' - 20:30
שיעור בשותי"ם – יום שני מיד לאחר 

ערבית
שיעור סוגיות בפרשת השבוע – יום 

שלישי מיד אחר ערבית
שיעור לילדים –הרב אביזוהר – 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 242כניסת השבת: 16:15 יציאת שבת: 17:21

דבר הלכה – הטבלת טוסטר

שבת שלום

שלכם בשמחה שבת שלום
הרב מאיר סגרון

בעיקרון כל כלי שנקנה מגוי או שיוצר ע"י גוי צריך טבילה 
במקוה כיון שהיה בבעלות נכרי. ומטרת

הטבילה היא להעלות את הכלי מטומאת נכרי לקדושת 
ישראל.

והתורה וחז"ל קבעו לנו אילו כלים טעונים טבילה כמו כלי 
מתכות ואלו שאינם טעונים טבילה כמו כל

פלסטיק. והנה הטוסטר עשוי הן מברזל והן מפלסטיק, אך 
המאכל, הלחם מונח ע"ג הברזל, ולכך טעון

טבילה.
הבעיה שהיא כלי חשמלי ויש חשש שיתקלקל עקב המים, 

ובאמת הרבה רבנים אומרים שניתן לייבוש
מוחלט. ויש החוששים בכל זאת ויכול לתת את זה לגוי במתנה 

גמורה, ואז ישאיל אותו ממנו.
דרך נוספת לפרק אותו פירוק מקצועי שרק בעל מקצוע יוכל 

להחזיר זאת. ויש דעה האומרת כיון שכלי
חשמל יש לחברו לשקע הנמצא בקיר כדי שיעבוד, ודבר 

המחובר לקיר אינו מקבל טומאה ופטור מטבילה.

חידון ע"פ א' ב' לפרשת חיי שרה

ָמֵעאל ל ִיׁשְ ָניו ׁשֶ א. ֶאָחד ִמּבָ
ּדּוְך ְלִיְצָחק ְלַיד… ב. ֶעֶבד ַאְבָרָהם ָהַלְך ִלְמצֹא ׁשִ

ָרה _______  ג. ֶעֶבד ַאְבָרָהם ָלַקח ִעּמֹו ֲעׂשָ
י ֲאדֹוָניו ַמּלֵ ִמּגְ

ן ל ָיְקׁשָ נֹו ׁשֶ ד. ּבְ
ִקיִני ה. ַהׁשְ

ָתה ּסְ ו. ִהְתּכַ
ֵני ְקטּוָרה ז. ֶאָחד ִמּבְ

ה ם ַהָּפָרׁשָ ח. ׁשֵ
ט. ָיָפה
ָנה י. ׁשָ
כ. ִסֵּים

ל ל. ְלִהְתַּפּלֵ
ים… מ. ַאְבָרָהם ָנַתן ִלְבֵני ַהִּפיַלְגׁשִ

יַע ֶעֶבד ַאְבָרָהם ֵאֶליָה ִהּגִ נ. ָהִעיר ׁשֶ
ֲאָרִמית, ראה באונקלוס ס. "ָזֵקן" ּבַ

ְכֵּפָלה ּנּו ָקָנה ַאְבָרָהם ֶאת ְמָעַרת ַהּמַ ע. ִמּמֶ
ֲאָלה ֶאת _______ ֲעָרה ְוִנׁשְ פ. ִנְקָרא ַלּנַ

ל ֶעְפרֹון צ. ָאִביו ׁשֶ
ל ַאְבָרָהם ּתֹו ׁשֶ ק. ִאׁשְ

ֶרת ֲאָלִפים ר. ֲעׂשֶ
ש. ָהָגר ָהְיָתה…

ה ַהּתֹוָרה מֹוָנה ֶאת  סֹוף ַהָּפָרׁשָ ת. ּבְ
_______ _______

אדבאל, באר מים, גמלים, דודן, הגמיאיני, ותתכס, זמרן, חיי שרה, טובת מראה, ימים, כלה, לשוח, 

מתנות נחור, סיב, עפרון החתי, פיה, צוחר, קטורה, רבבה, שפחת שרה, תולדות ישמעאל

הרב סגרון המעיין המפתיע של הגליל - עין שעל     
נחל  של  מהערוץ  רחוק  לא  ממש  המערבי,  גליל 
ניקבה  מעיין  מסתתר  מעיליא  החביב  ומהכפר  כזיב 
שניתן  נסתרת  מערה  במקום  שעל.  עין  מעניין בשם 
להכנס לתוכה ולהנות מהמים שבתוכה תוך שאנחנו 
נוף  בונוס,  גם  ויש  העדינים.  הנטיפים  על  נזהרים 
כולל  למעיין  מסלול   . המערבי  הגליל  הרי  אל  נפלא 
ומוצל ברובו, שיתאים  נוח  הליכה לא ארוכה בשביל 
לילדים קטנים )נניח מגיל 5 פחות או יותר( במסלול 
קווי, כלומר הלוך חזור. קחו רק בחשבון שבחזור יש 

עליונת קטנה בסוף ממש לפני שחוזרים לרכב. 
כדי להגיע לנקודת ההתחלה של המסלול נכוון את 
הוויז לכפר מעיליא בשלב מסויים נראה מצד שמאל 
תחנת דלק  ואחריה בצד ימין של הכביש נראה ירידה 

לדרך עפר מסומנת בסימון שבילים שחור
שימו לב, אם אתם רואים סימון בצבע ירוק, זה אומר 
שפספסתם...בדרך העפר נתקדם ככל שמאפשר לנו 
הרכב, איש איש ורמת השמירה שלו על הרכב ונחנה 
החלקאים  לרכבי  נפריע  שלא  כך  העפר  דרך  בצד 

שעוברים שם מפעם לפעם. 
ולאחר  השחור  השבילים  בסימון  נמשיך  מהחניה 
שעל  לנחל  הכניסה  לשלט  נגיע  מטר   500 בערך 
יורד  מכאן  קצת(.  מוסתר  והוא  יתכן  אותו,  )חפשו 
את  נמצא  מאוד  ומהר  הנחל  סבך  אל  הנוח  השביל 
בערך  שנלך  לאחר  האלון.  עצי  בצל  צועדים  עצמנו 
נגיע לפיצול שבילים עם  עוד קילומטר בערוץ הנחל 
השחור שיוציא  ימינה עם  סימון כחול. אנחנו נמשיך 
אותנו מהערוץ ויעלה אותנו במתינות לשלוחה הצופה 
מאוד  מהר  הים.  לעבר  מערב  ולכיוון  שעל  נחל  על 
לצד  מאוד  שבולט  ומרשים  גדול  דולב  בעץ  נבחין 
מיקום המעיין  - זהו  הצמחיה הנמוכה שעל המדרון 
סביבת  החורף  אחרי  במים  המלא  המקורה  והחדר 
הנוף  מול  אל  קפה  או  לארוחה  גם  מתאימה  המעיין 
והוא  מאחר  אסורה  למעיין  הכניסה  והרגוע.  היפה 
מהווה בית גידול לבעלי חיים שונים ומחשש לנטיפים 
פנימה(.לאחר  להציץ  אפשר  בהחלט  )אבל  שבפנים 
שאכלנו ושתינו והשארנו את המקום נקי, כל שנשאר 

לנו הוא לחזור חזרה בדרך שבה 
באנו חזרה אל הרכבים.

הולכים  כמה  אז  רק שאלה:  אני 
לכל  ק"מ   1.5 בסביבות  בעצם? 

כיוון.

איילה טולדאנו 
מטיבי לכת


