חידון הרב על פרשת השבוע לילדים

מתכונים קלים

פנינה רחמיאן

תשובות לחידון פרשת מסעי
.
.
.

.
.
.

1שם נביא מפורסם בפרשה? שמואל בן עמיהוד נשיא
לבני שמעון
 152מילים רצופות בנות  5אותיות
כל אחת? (לג ,טז-יט)
3בעשרה פסוקים רצופים מוזכרים
 9שמות עם הסיומת של האות
נ'? נון ,שמעון ,בנימין ,כסלון ,דן,
שפטן ,זבולון ,אליצפן ,עזן( ,לד,
יז-כו)
4איזה תאריך פטירה מוזכר
בפרשה ושל מי? א' מנחם אב
של אהרון הכהן
5מהם שלושת הימים המוזכרים בפרשה זו? בתיאור
גבולות ארץ ישראל ,התורה מזכירה את ים המלח ,הים
התיכון (הים הגדול) ואת ים הכינרת (במדבר לד ג,ו,יא)
6איזו מילה חוזרת על עצמה  9פעמים בתוך ששה פסוקים
עוקבים? רוצח (במדבר לה טז-כא)

שאלות לחידון פרשת דברים
.
.
.
.
.
.
.

1ג' שמות לאותו מקום ובאותו פסוק?
2מי אלה שדחפו את משה לחפור?
3שבעה ספרים בתנך ,שמותם מוזכרים בפרשה?
4ז"ל ימים לפני היותו ז"ל מטפל האיש בעסקי שיקום
5פסוק שיש בו את כל הא'ב'?
6איזה עם זר מוזכר בפרשה זו שתים עשרה פעמים?
7איזה עם מדומה בפרשה זו לחרק כלשהו?
את התשובות בצירוף שם הפותר יש לשלוח בהודעה לרב
052-4576769
פרס יוגרל בין הפותרים נכונה!

בהצלחה!!

גבינת שמנת ביתית
חומרים לכמות של כ 600 -גרם גבינת שמנת
• 1ק"ג שמנת חמוצה  15%שומן/שמנת של
פעם
• 1/4כפית מלח
•בד חיתול
•מסננת
•כלי גדול יותר מהמסננת לקליטת הנוזלים

אופן הכנה

•מערבבים יחד שמנת חמוצה ומלח.
•מניחים את המסננת בתוך הכלי הגדול יותר.
•מניחים בתוך המסננת את בד החיתול ומוזגים
לתוכו את השמנת החמוצה.
•סוגרים על השמנת עם בד החיתול ומכניסים
למקרר למינימום  24שעות.
•מעבירים לקופסה נקייה.
•גבינת השמנת נשמרת במקרר יותר מחודש.

פינת הלשון
הרב יאיר פינצ’ובר
"צידונים יקראו לחרמון ש͘ריֹן והאמורי יקראו לו ש͘ניר" (ג,ט).
ובפרק הבא (ד,מח) כתוב" :ועד הר ש͘יאון הוא חרמון" .יוצא אם
כן שיש לו  4שמות :חרמון ,ש͘ריֹן ,ש͘ניר" וש͘יאון .רש"י עפ"י
המדרש אומר ששׂניר זה שלג וכך גם מתרגם התרגום .הגמרא
במסכת תענית (ג ):אומרת שהשלג בהרים שווה פי  5מהגשם
במישור .התרגום הירושלמי מתרגם את ש͘ריֹן" -ארעא מסרי
פירוהי" ,ארץ שמסריחה את פירותיה .הכוונה היא שהפירות
מתבשלים כ"כ הרבה ,עד שבשלב מסוים ,אם לא אוכלים את
הפירות (כי ישנם הרבה פירות בשלים) -הפירות מסריחים .ו
שׂניר לפי הירושלמי" -ארעא מרבי פירי אילנא" -ארץ שמרבה
את פירות האילן .על דוד המלך נאמר (מלכים א,יא,לו) "למען
היות ניר לדויד עבדי" .רש"י אומר שם" :ניר -ממשלה" .בעל
המצודות אומר" :נִ יר כמו נֵ ר" .לגבי חרמון -אומר הרמב"ן שזה
מלשון חרם .אי אפשר להתיישב שם כי המקום מושלג כמעט
כל הזמן .האלשיך הקדוש אומר' :צדונים יקראו לחרמון ש͘ריון,
שהיה קשה ליכבש ,ככבוש את איש לבוש שׁריון' .למרות שזה ב
שׂין שמאלית וזה בשׁין ימנית .ממשיך האלשיך' :והאמורי יקראו
לו שׂניר ,שהוא כמו שאמרו ז"ל (שיר השירים רבה ג ד) על פסוק
מראש שׂניר (שיר השירים ד יט ,ועיין ירושלמי שביעית פ"ו ה"א),
שהוא שׂונא את הניר ,על דרך זה יקראו לו שׂניר ,שתמיד הוא
כקרקע שלא משלו בו לחרוש אותו לעשותו ניר .כלומר ,שאין מי
שיכול לכבוש אותו' .עד כאן דבריו .נראה לי שאכן קשה מאוד
לכבוש את המקום אבל כאשר מצליחים להיאחז בו מקבלים
פירות משובחים ביותר!!! ככה זה בחיים .ככל שמשקיעים
יותר מאמצים ועולים לפסגות גבוהות -כך השכר! שנזכה
להתגשמות דברי הנביא" :נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים
ונישא מגבעות "...במהרה בימינו אמן!

לגבינת שמנת בטעמים

•לגבינת זיתים -להוסיף זיתים קצוצים דק דק.
•לגבינה בטעם בצל – להוסיף בצל ירוק קצוץ
דק דק.
•לגבינה פיקנטית -להוסיף מעט פפריקה
חריפה.
•לגבינה בטעם שום -להוסיף שום כתוש.

תולעת ספרים

פנינה רחמיאן

המלצות השבוע!
ביום שייגמר הכסף/יותם טולוב:
הרבה זמן לא קראתי ספר שמבחינתי הוא ספר מעולה .גם
מבחינת הכתיבה וגם מבחינת העלילה...
אבא של תום נהרג בתאונה ביום ההולדת של אימו 5 .שנים
אחרי הוא מנסה לחזור עי' שליחת הודעה קולית...נשמע הזוי?
אכן .מסכימה איתכם .בשביל לגלות באמת מה היה אתם
צריכים לקרוא את הספר!! (קיים בספריה האיזורית).

בשעה  23:30יתקיים שיעור לנוער ובוגרים
עם הרב יאיר פינצובר במועדון

ועד הישוב
• בוגרי י"ב מוזמנים להגיע למזכירות לקבלת שי מהישוב
• אי"ה השבת יתקיים קידוש "צאתכם לשלום".

למשפחתמזל טוב

זרח ש
הגיעו של בנם החר ודבורה לרגל
לל
ל
ע
ול
מצוות

הפינה של

שמשון

BEAR"S BREECHES=acanthus
=syriacusקוציץ סורי
עשב רב-שנתי קוצני מאוד בעל גבעול תפרחת קוצני
שגובהו 35-75ס"מ .בתחילת החורף מצמיח הקוציץ
שושנה של עלים הגזורים-מנוצים לאונות קוצניות .באביב
 ,מאפריל-מאי-עולה גבעול תפרחת זקוף סגול שהפרחים
יושבים עליו בצפיפות ויצרים מעין שיבולת גדולה מאוד .צבע
הפרחים צהוב-קרם אבל הם מוסתרים בתוך חפים-העלים
המלווים את הפרחים סגולים -ארגמניים המשווים לגבעול
התפרחת את צבע המיוחד מאוד! גביע הפרח דו-שפתני
כותרתו
אבל
שפע
חסרה
עליונה .זכרים של
דבורים יחידאיות-
חברתיות-
לא
לישון
נוהגים
בפרחי הקוציץ
וגורמים על-ידי
כך להתאבקתם.
הפרי הוא הלקט
יבש מוארך25-
ומבריק
מ"מ
ש מ ת פ ו צ ץ
בהבשילו ומשליך
הזרעים
את
למרחק-מה מצמח האם .קוצית סורי שכיח בדגם מפוזר
אבל בדרך כלל הוא גדל בכתמים באדמה אדומה עשירה
 ,בחורש פתוח ובשטחים נטושים בחבל הים-תיכוני.
עלי הקוציץ שימשו בעבר דגם לעיטור בכותרות בעמודי
ארמונות ומקדשים ודגם של עלי קוציץ עיטר בין השאר את
העמודים הקורינתיים שפותחו ביוון ורווחו באדריכלות של
התקופה ההלניסטית והרומנית.
בדרך כלל פורחת ממרץ עד התחלת מאי אבל קיימת כרגע
אצלינו! בכביש המערכת וגם בתוך היער שלנו בעליה לכיוון
קדיתא .בחורף היא קיימת במיוחד במרכז בגולן ובגליל-
כדאי לעשות טיול לחפש מהר!!!

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

בר יוחאי:

אלישבע אוחיון
אביגיל דהן
אביגיל עמר
הודיה פלג
נשגב ויט עובד
ינון אליה רובין עובד
אסתר קדוש
רחל בן יהודה
שירה כנפו  -לימודים

ב
א
נ
ו
ל
את בר יוהפיץ
חאי!

קריית שמונה:

העלון יוצא לחופשה
נפגש בחודש אלול
פרשת דברים ,ט' אב תשפ"ב

ישי לוי  -מעשה בגליל

כניסת השבת 19:03 :יציאת שבת20:13 :

עלון מספר 236

נתניה:

עונג צדוק -
תיכון ריגלר

כפר חסידים:

חנה בן יוסף  -כפר הנוער
חסידים

טבריה:

יאיר אוזן -
מעשה בגליל
אגם עמרם -
מעשה בגליל

דבר רב הישוב

אור עקיבא:

אמיתי אסרף  -מכינה

ראש צורים:

רננה פרץ  -מכינת צהלי

תל אביב:

ארה"ב

גבריאל סילווס

צה"ל

אדם סילווס
דביר כמיסה
שילה גדז'
שירת נחמיאס -
עתודה חיל האוויר
אליה בן שמחון

פדואל:

דביר כהן צמח  -מכינה
עילאי כהן  -מכינה

אליה ג'רבי -
משרד הביטחון
אפרת מור יוסף -
משרד הביטחון

תפילות ושיעורים לילדים

השבת שבת חזון והיא סמוכה ממש לתענית.והיא מלמדת אותנו פרטים
על החורבן שהיה.
בגלל חוסר אחדות וכן בגלל חוסר
אמונת חכמים .אם המרגלים ,עם ישראל.
היו מאמינים למשה רבנו
שטובה הארץ מאד מאד .לא היתה
התקלה הגדולה של מאיסה בארץ
חמדה.
ואם עם ישראל היה מאוחד ומשמיע
בקול רם ,את התנגדותו והסתייגותו
לדברי המרגלים ,לא היה חורבן.
ובתיקון הדברים האלו ,נזכה כולנו לראות בבנין בית המקדש בתפארתו.
שלכם בשמחה ושבת שלום,

עלי:

הרב מאיר סגרון

אביעד ממן  -מכינה
נריה אלגלי  -מכינה

הלכות שבת חזון ות"ב דחוי

כוכב יעקב:

שמעון פרץ -
ישיבת כוכב יעקב

ירושלים:

חגי הכהן  -ישיבת מרכז
הרב
אוריה גולן  -שירות לאומי
ומדרשה
צופיה כהן  -הדרכה
במועצה לשימור אתרים
מעיין כהן  -הדרכה
במועצה לשימור אתרים

לוד:

רחל וודה  -מכינת ארז

י"א שאין לטייל בשבת זו ,ויש אוסרים רק מחצות ("שערי תשובה" סי' תקנ"ג).
כדאי מאד ללבוש בגדים מכובסים בשבת למשך כשעה לצורך יום ראשון.
כשאוכל סעודה שלישית לא יאמר שאוכל כדי שיהיה לו כוח לצום בלילה,
אבל מותר לחשוב כן .ויש להיזהר שלא יאמר לבני ביתו שיאכלו כדי שיהיה
להם כוח לצום או פרי זה טוב לצום ,דהוי כמו הכנה משבת לחול.
אך מותר לשתות קלי צום.
יש להיזהר להפסיק מלאכול מבעוד יום ,דהיינו לפני שקיעת החמה( ,משנ"ב
ס"ק כ"ד).
אין לשבת על הקרקע עד אחרי צאת הכוכבים ,מכיוון שיש בזה אבילות
בפרהסיא בשבת .וכן אין חולצים נעליים בין השמשות ,מכיון שאסור להראות
שום אבילות בשבת (רמ"א תקנ"ג ס"ב משנ"ב ס"ק ו').
אין עושים הבדלה במוצאי שבת ,ומי שהותר לו לאכול ,מבדיל על הכוס ויכול
להוציא את מי שצם .והבדלה ללא בשמים
בצאת השבת יש לומר ברוך המבדיל בין קדש לחול ,ואז מחליפים נעליים
ומברכים על הנר
כיון שהצום דחוי – יש בו הקלות מסויימות למי שקשה לו/ה .ויש לשאול רב

והימים האלה יהפכו לששון ולשמחה.

צוות העלון :רינת דבוש ,יונת קרסנטי
עיצוב גרפי :מירב מנחם

קבלת הודעות /פירסומים /מזל”ט וכתבות עד ליום שלישי
midaonby@gmail.com

זמני תפילות
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
מניין נץ:
בשבת  50 -דקות לפני הזריחה.
בימות השבוע  20 -דקות לפני הזריחה
ימות השבוע:
תפילת שחרית 7:15 ,6:00 -
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
זמנים השייכים לתענית:
ערבית – 20:30
(כרבע שעה אחר צאת השבת)
שחרית – 7:00
מנחה – 19:00
ערבית – 19:50

ש

ב
ת
שלום

תושבים יקרים,
לנוחיותכם ,ניתן לקרוא את העלון בכל עת
באתר הישובי בכתובת:

www.bar-yochai.com

