בס"ד שבת מברכים חודש אייר תשע"ז פרשת שמיני גיליון 165

משולחן הרב מאת הרב אסף הר-נוי ,רב הקהילה

אשרינו ומה טוב חלקנו

חודש אייר הבא לפתחנו מוצא את עצמו ,כמעט מבלי לשים לב ,בין שני ענקים.
מצידו הימני עומד לו חודש ניסן הוא חודש גאולתם של ישראל ויציאת מצרים,
ומצדו השני עומד חודש סיוון בו זכו ישראל לקבל את התורה הקדושה בשיא
תפארתה.
בעוד שבכל אחד מן החודשים הסמוכים לו ישנו חג חשוב -חודש אייר עומד לו
גלמוד לכאורה ,בין צילם של שני הרים גבוהים וחשובים.
אולם ,עם תקומתה של האומה הישראלית מחדש ,והקמתה של מדינת ישראל-
גילה חודש אייר כי לא בודד וגלמוד הוא .לא לחינם שמו הקב"ה בין חודש ניסן
ויציאת מצרים לבין חודש סיון וקבלת התורה -שכן מכיל הוא חודש אייר את
התוכן שבשניהם.
חודש אייר זכה וקיבל לידיו שני ימים טובים חדשים אשר כל אחד מהם מתאים
ומקביל לשני הענקים שלצידו.
יום העצמאות בו הוקמה מדינת ישראל מתאים ומקביל הוא לחג הפסח בו זכינו
לראשונה לעצמאותנו כעם ,ויום ירושלים -בירת ישראל אשר ממנה תצא התורה-
מתאים ומקביל הוא לחג השבועות בו ניתנה תורה.
אשרינו ומה טוב חלקנו שזכינו להיות בני העם הזה ,בדור התחיה והגאולה!
ברכת שבת שלום וחודש טוב!

דף לטף– חידון א-ב ליום ירושלים לפי רמות קושי
מתחילים:
א  -השער שדרכו נפרצה הדרך לעיר העתיקה.
ב  -הבניין המקודש ביותר לעם ישראל.
ג  -האיזור שבו שוכנים הכנסת ,מוזיאון ישראל וקרית האוניברסיטה.
ד  -המלך המזוהה ביותר עם ירושלים.
ה -המלך ששיפץ את בית המקדש השני.
ו  -קשת עתיקה בסמוך לכותל.
ז  -הר ממזרח לעיר העתיקה ,שבו שוכן בית-קברות יהודי גדול.
ח  -בית-כנסת ידוע ,שחורבותיו ומונומנט לזכרו מצויים בכיכר
המרכזית ברובע היהודי.
ט  -מחריבו של בית המקדש השני.
י  -המוזיאון הלאומי להנצחת השואה במערב ירושלים.
כ  -אחד האזורים המקודשים ליהדות כיום בעיר העתיקה.
ל  -אזור בכביש ת"א ירושלים ,בו התנהלו קרבות קשים,
ששוחרר בשנת ה´תשכ"ז.
מ  -הישיבה שהקים הרב קוק זצ"ל בירושלים.
נ  -אחד מהרבעים בעיר העתיקה.
ס  -המלך שהגיע עם  180,000חיילים עד חומות ירושלים,
ונסוג.
ע  -אחד ממתחמי בית המקדש.
פ  -שער בצפון העיר העתיקה.
צ  -אחד מהרי ירושלים.
ק  -כינוי ירושלים בשיר של יום שני.
ר  -קיבוץ בתחומי העיר.
ש  -המלחמה שבה שוחררו כל שטחי ירושלים.
ת  -שכונה ידועה בדרום מרכז ירושלים.

מתקדמים:
א  -מבצר שהקים הורדוס מצפון להר-הבית.
ב  -בית-חולים ידוע הפועל עד היום ,שבעבר פעל בעיר העתיקה
וכעת מחוץ לחומות.
ג  -שמו של עמק בעיר ליד העיר העתיקה.
ד  -כנסייה בהר ציון ,שהוקמה בתחילת המאה ה.20-
ה  -בית קברות ממלכתי בעיר.
ו  -דרכו האחרונה של אבי הנצרות.
ז  -מושל ירושלים שהשלים את בניין בית-המקדש השני.
ח  -כינוי לשערים בדרום הר הבית.
ט  -בית יתומים לבנות ששרידיו מצויים עד היום במרכז העיר.
י  -העם שממנו נקנתה ירושלים.

כ  -שכונת יוקרה בסמוך לשכונת ימין משה.
ל  -עמק במערב ירושלים שבו שכן כפר ערבי ,ובו מצוי מעיין ידוע.
מ  -השכונה הראשונה מחוץ לחומות.
נ  -שכונה ישנה מחוץ לחומות ,אחת הציוריות בירושלים (ה"סוהו" הירושלמי).
ס  -אירוע דתי המתקיים בכל ראש-חודש.
ע  -גן ה_____ ,מקורב לקונסוליה האמריקאית.
פ  -שכונה גדולה בצפון ירושלים שהוקמה לפני כעשרים שנה.
צ  -החטיבה שפרצה אל העיר העתיקה כשהוחזרה לידינו.
ק  -נחל הסמוך לעיר העתיקה שהיווה את גבולה הטבעי בימי קדם.
ר  -השכונה שבה ממוקם משכן הנשיא.
ש  -הנקודה שדרכה התבצע המעבר מירושלים לירושלים הכבושה
עד לשחרורה.
ת  -בית-כנסת מרכזי בעיר העתיקה ,שפוצצו הירדנים.

מומחים:
א  -השכונה הערבית שבה משתכנת שכונת "קדמת ציון".
ב  -בית-הכנסת החשוב בשכונת הבוכרים.
ג  -רב הכותל הקודם ,יליד תוניס (ש"מ).
ד  -כלי נשק ידוע המוצב ברחוב יפו.
ה  -הנציב הבריטי הראשון של ארץ ישראל (ש"פ).
ו  -שכונה מודרנית שהוקמה בשנות השבעים של המאה העשרים
(קריית _____).
ז  -בית-כנסת מקורי במבנהו השוכן ברחוב יפו.
ח  -ישיבה בעיר ,על שמה של עיר קדושה.
ט  -שם משפחתו של רופא עיניים ירושלמי ידוע.
י  -בניין אחווה בין-דתי גדול ומפורסם.
כ  -הארגון שהקים את בתי מחסה ברובע היהודי.
ל  -עמדת צה"ל בדרום שכונת גבעת חנניה עד לשחרור העיר.
מ  -השכונה היהודית בראס-אל-עמוד.
נ  -מצווה* ,הקשורה למזבח* ,שבוצעה בבית המקדש בימי חג הסוכות.
ס  -שמו הערבי של כפר בירושלים שבו חזרו יהודים להתיישב.
ע  -ישיבה חרדית ליד שוק מחנה יהודה.
פ  -הנציב הרומי שפסק גזר דין מוות למייסד הנצרות.
צ  -כינוי של בית ברובע המוסלמי שנרכש בידי יהודים וצופה אל הר הבית.
ק  -שמה העברי של שכונת פאר ערבית בירושלים.
ר  -מוזיאון מצפון לעיר העתיקה.
ש  -אחד משערי הר הבית.
ת  -בית מלכים ששלט בירושלים לפני בית סלווקוס.

בטוב טעם קוגל ירושלמי לכבוד יום ירושלים "קוגל של

קודש"עמר

מירון)

מצרכים








לתבנית גדולה:
2חבילות אטריות דקות
( 800גרם)
240מ"ל ( 1כוס) שמן
300גרם ( 1 1/2כוסות) סוכר
6ביצים
1כף מלח
1כף פלפל

אופן ההכנה











1.מרתיחים מים בסיר גדול ומבשלים בו את האטריות עד
שהן מתרככות .מסננים.
2.מחממים בסיר גדול את השמן ,ורק כשהוא מתחמם
מוסיפים את הסוכר .מערבבים בכף עץ ,עד שהסוכר
משחים והופך לקרמל.
3.שופכים בזהירות את האטריות לתוך הסיר עם הקרמל
ומערבבים במהירות.
4.מוסיפים את הביצים ,את המלח והפלפל ,ומערבבים.
5.שופכים את התערובת לתוך תבנית אפייה גדולה.
אופים בחום של  180מעלות ,עד שהוא משחים.

המערכת מחפשת עורך/ת חדש לגיליון החודשי.
המעוניין יפנה לוועד בית הכנסת.

[that is before the ovulation!] then there is a big chance that the male Y
chromosome of the sperm [which decides if there will be a boy] will not survive
in this acidity and that the surviving X chromosome from the man will join the X
chromosome from the woman which will result in a baby-girl.As we said before
during ovulation the vaginal fluid becomes more alkaline and the Y
chromosome [which prefers an alkaline environment] has suddenly a far bigger
chance of surviving] so that it can join now with the X chromosome of the
women and we get a boy [XY] Now it becomes medically understandable what
the Torah means if it states: If a woman conceives [tazria], and bear a manchild............Read as follow to understand the verse: If a women tazria[in
Hebrew=gives off her seed first= ovulates first................ the result will be [very
likely] a male child]!
This is because the condition in the vagina after ovulation will give rise to
alkaline environment [caused by the ovulation] and the Y chromosome will
have a far better chance to survive and combine with the woman X
chromosome XY = boy] As this is a real Torah subject, combined with medical
ideas I would be happy to receive any comment from you which may enlighten
things further. B”H -time allowing and if I find further proper material I would
like to write you may be some more about this subject in the future and I also
would be happy to receive any articles from you- if you know about themwritten on the "boy-girl" subject, as mentioned above.
Shabbat shalom!

משולחן הועד
 בית הכנסת מחדש את ספריית.הסידורים
 מוזמנים,המעוניינים לתרום לזכר קרובים ויקירים
.לפנות לחברי הועד

chance that the male Y chromosome of the sperm [which decides if there will
be a boy] will not survive in this acidity and that the surviving X chromosome
from the man will join the X chromosome from the woman which will result in a
baby-girl.As we said before during ovulation the vaginal fluid becomes more
alkaline and the Y chromosome [which prefers an alkaline environment] has
suddenly a far bigger chance of surviving] so that it can join now with the X
chromosome of the women and we get a boy [XY] Now it becomes medically
understandable what the Torah means if it states: If a woman conceives
[tazria], and bear a man-child............Read as follow to understand the verse: If

)בשיא הבריאות ע"י ד"ר בואנו דה מסקיטה (באחריותו בלבד
A baby boy or a baby girl??
Without new technologies where one could possibly manipulate the “preference for
a boy or girl” it is clear that only the Holy One decides who will come on this earth.
But as there seems to be a hint / remez in the Torah -in past weeks parshat Tazria-[
Metzora-] about the “mechanism” of which gender will be born, I would like to write
you some fascinating insights about this issue. I could not have done this clearly without
seeing the commentary on the second verse of Tazria [from the Artscroll book: Sforno:
commentary on the Torah by Rav Pelcovitz ][ beautiful explanation of
in Bologna] where he taught Torah and where he practiced medicine and the
commentary of the Sforno] As you may know Sforno was also a doctor and lived in Italy [
later in his life was famous as a doctor till the end of his life .]1550 [ Indeed, about this
issues of gender and time of tashmish [ intercourse] there have been written as far as I
remember some popular works in the past touching on the
main principles and I suppose that there will be also quite a bit of Jewish literature about
this which I am not aware of. I sent you a while ago an E-mail about some basic principle
of genetics and I will try to send with this E-mail as an attachment of the “genetic
article"[so that I don’t have to explain again too much about chromosomes here]I copy
now the second verse of parshat Tazria Speak unto the children of Israel, saying: If a
woman conceives ["tazria in Hebrew"], and bear a man-child, then she shall be unclean
seven days; as in the days of the impurity of her sickness shall
she be unclean.
Our Rabbis interpreted this verse as to indicate that if a woman first "emits
Seed ”[zera,which is contained in the word tazria means : seed] a baby-BOY is likely to
be born. Emits seed must mean here of course: ovulation [biutz] The language of
commentary of the S'forno on this verse is not easy to understand but it is beautifully
explained by Rav Pelcovitz [where he acknowledge the assistance of Dr. Fred Rosner
and Rav David Cohen] which I will explain now-with little changes-with my own words.
If the women ovulates first before the man emits its seed [sperm] then the egg of the
women will already have lost some of its “vitality” when the man emits its seed
[ejaculates] and the sperm of the man will be dominant[=stronger] in comparison to the
"already a few hours/days older" egg. If the women ovulates later -after the man emits
his seed- then the opposite will be the case: the male seed [sperm] may loose some of
its potency and the egg will be dominant.
What is known for long is that the vaginal fluid in the women is normally acid [low ph]
chumtzit] When she ovulates the vaginal fluid becomes [more] alkaline. Now read
carefully, please: Remember that the “seed” of man and women are different: The egg
contains 2 X chromosomes and sperm one X and one Y chromosome. The woman can
only contribute an X , the man an X or Y. An X from the woman may combine with an X
from the man ……XX = a girl or with an Y from the man………XY = a boy In other
words: only the Y will give rise to a boy if it melts with the X chromosome of the woman
but if the X chromosome from the man melts with one of the X chromosomes of the
woman a girl will be the result] The Y chromosome is not very “happy” in an acid
environment If the vaginal fluid is acid [that is before the ovulation!] then there is big

chance that the male Y chromosome of the sperm [which decides if there will be a
boy] will not survive in this acidity and that the surviving X chromosome from the man
will join the X chromosome from the woman which will result in a baby-girl.As we said
before during ovulation the vaginal fluid becomes more alkaline and the Y
chromosome [which prefers an alkaline environment] has suddenly a far bigger
chance of surviving] so that it can join now with the X chromosome of the women and
we get a boy [XY] Now it becomes medically understandable what the Torah means if
it states: If a woman conceives [tazria], and bear a man-child............Read as follow to
understand the verse: If a women tazria[in Hebrew=gives off her seed first = ovulates
first................ the result will be [very likely] a male child]!
This is because the condition in the vagina after ovulation will give rise to alkaline
environment [caused by the ovulation] and the Y chromosome will
have a far better chance to survive and combine with the woman X chromosome XY =
boy] As this is a real Torah subject, combined with medical ideas I would be happy to
receive any comment from you which may enlighten things further. B”H -time allowing
and if I find further proper material I would like to write you may be some more about
this subject in the future and I also would be happy to receive any articles from you- if
This is because the condition in the vagina after ovulation will give rise to
you know about them- written on the "boy-girl" subject, as mentioned above.
alkaline environment [caused by the ovulation] and the Y chromosome will
have a far better chance to survive and combine with the woman X
Shabbat shalom!
chromosome XY = boy] As this is a real Torah subject, combined with medical
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מזל טוב
מזל טוב למשפחת פרסבורגר לרגל הבר מצווה בשבת ויקרא ,של הנכד נתנאל ,בנם
של יונה ועליזה.
מזל טוב למשפחות סעדה וקוזבסקי לרגל הולדת הנכד.
מזל טוב למשפחת קלמנוביץ להולדת הבת.
מזל טוב למשפחת רגב לרגל בר המצווה של הבן נעם אברהם.
הקהילה מוסרת תנחומים לפנינה לייבוביץ על מות אימה.
תשובות לחידון ליום ירושלים:
מתחילים
האריות
בית המקדש
גבעת ר"ם
דוד
הורדוס
וילסון
זיתים

החורבה
טיטוס
יד ושם
הכותל המערבי
לטרון
מרכז הרב
נוצרי
סנחריב

העזרה
הפרחים
צופים
קרית מלך רב
רמת רחל (קיבוץ)
ששת הימים
תלפיות

מתקדמים
אנטוניה
ביקור חולים
גיא בן-הינום
כנסיית הדורמציון
הר הרצל
ויה דולורוזה
זרובבל בן שאלתיאל

שערי חולדה
טליתא קומי
יבוסי
כפר דוד
ליפתא
משכנות שאננים
נחלת שבעה
סיבוב עשרים

העצמאות
פסגת זאב
הצנחנים
קדרון
רחביה
שער מנדלבאום
תפארת ישראל

מומחים
אבו-דיס
בבא תמא
הרב גץ
הדווידקה
הרברט סמואל
קרית וולפסון

זהרי חמה
חברון
טיכו
ימק"א
כולל הו"ד
לולב
מעלה הזיתים

ניסוך המים
סילוואן
עץ חיים
פונטיוס פילאטיוס
בית הצלם

אנא הודיעו למערכת על אירועים משפחתיים ,ימי שמחה ,תנחומים ,איחולי
רפואה שלמה וכל הודעה הנראית כמתאימה .לכל הודעה אנא התקשרו
למערכת "עלי אדרת אליהו" .נשמח להפיץ כל הודעה בתנאי שתובא
לידיעתנו.kutners@zahav.net.il :
אריאל גולן
עמית הללה
עזרא גבאי
יוסף חיים בן דוד
אליהו משה קליין

0546691911
0542024637
0543131451
0586741033
0545723801

law.golan@gmail.com
amit.halle@gmail.com
ezragabbay@gmail.com
yossefhbd@gmail.com
eliahouk@gmail.com

