
 

  ויקהל פקודישבת  תשע"ז ניסן חודשבס"ד 

 164 גיליוןפרשת החודש מברכין חודש ניסן 

  , רב הקהילהנוי-הרב אסף הר מאת משולחן הרב  

 אביב הגיע פסח בא

הגעתו של חודש ניסן לפתחנו מביאה עמה תחושה של פריחה, צמיחה והתחדשות. 
לאחר תקופה ארוכה של חורף קר וסגרירי, בו הטבע כולו נסגר והצטמצם, מגיע 

 ניסן ומבשר על בואו של האביב ועל תחילתה של הפריחה והצמיחה.חודש 

שפריחתו באביב,  -"ניסן" המזכיר את המילה "ניצן" -על כן נקרא שמו של חודש זה
 כפי שנאמר בשיר השירים: "הניצנים נראו בארץ". 

אולם, ההתחדשות והפריחה של חודש זה איננה מסתכמת בעולם הטבע והבוטניקה. 
וא למעשה החודש בו פרח לראשונה עם ישראל, כאשר הוציאם ה' חודש ניסן ה

דבר  -נבראה האומה הישראלית -ממצרים. ביציאת מצרים אשר התרחשה בחודש זה
המשמש אות וסמל לפריחה הרוחנית אשר החלה בעולם, גם היא בחודש חשוב 

 ומיוחד זה.

ל, ייצא תמיד על כן, בחרה תורתנו הקדושה להקפיד שחג הפסח, בו נולד עם ישרא
"שמור את חודש האביב ועשית פסח, ליהוה אלוהיך. כי בחודש האביב,  -בחודש ניסן

הוציאך יהוה אלוהיך ממצרים")דברים טז'(, בכדי לסמל על חשיבות החיבור בין 
 בריאתו של עם ישראל לחודש ניסן הוא חודש האביב.

טוב, חודש של  נברך את כל חברי קהילתנו, בתוך שאר עם ישראל, בברכת חודש
בגשם וברוח. יהי רצון שנזכה כולנו יחד לאכול מן  -פריחה, צמיחה, שגשוג וברכה

 הפסחים ומן הזבחים, עוד השנה, בבניין בית מקדשנו.

 ברכת שבת שלום וחודש טוב!

 

 נוי-אסף הר



         דף לטף

 מהו שמו המקראי של חג הפסח?      .1

 כיצד מכונה החג ע"י חז"ל בתפילה? .2
 ציינו שני שמות נוספים לחג הפסח. .3
 את מה מציין חג הפסח? .4
 חג הפסח הוא החג הראשון/ שני/ שלישי מבין שלושת הרגלים. .5
 במשך כמה ימים נחוג חג הפסח?      .6
 כיצד נקרא היום האחרון של החג? .7
 מהם התאריכים בלוח השנה העברי בהם נחוג חג הפסח? .8
 איזה נס מציין היום האחרון לחג?  .9

 כיצד מוגדרים היום הראשון והאחרון בפסח? וכיצד מכונים הימים שביניהם? .10
 מאיזה פסוק בספר שמות בפרק כ"ב נובע שמו של חג הפסח? .11
 . כיצד נקרא הלילה הראשון של החג?12
 ות המרכזיות של חג הפסח וליל הסדר?מהן המצו .13
 כמה שנים היו בני ישראל בגלות במצרים? .14
 בן כמה היה משה רבנו כארש יצאו בני ישראל ממצרים? .15
 כיצד כונתה עבודתם הקשה של בני ישראל במצרים? .16
 באיזה יום נהוג לקרוא את "שירת הים"? .17
 מהו שמו העברי של מנהג "קמחא דפסחא"? .18
 מהו מטרתו של מנהג "קמחא דפסחא"? .19
 על מה מכריזים לאחר בדיקת חמץ? .20
 מתי מגיע סוף זמן ביעור חמץ? .21
 כיצד מכונה קובץ מדרשי ואמרות חז"ל המספר את אירועי יציאת מצרים. .22
 . מהי מצוות "והגדת לבנך"?23
 השבטים לא עבד במצרים עבודת פרך? 24. איזה מבין 42
 ה מנהג בליל הסדר הילדים מקבלים פרס?. על איז25
 . עבור מי מכינים כוס יין מיוחדת בליל הסדר?26
 . כיצד מכונה ספירת שבעת השבועות מפסח עד חג השבועות?27
 . כיצד מכונה היום החל חודש לאחר חג הפסח בי"ד באייר?28
 . מהו שמה של אחות משה?29
 המופתים והאותות ועשר המכות?. מה דרשו משה ואהרן מפרעה לפני מתן 30
 . כיצד הוציאנו הקב"ה ממצרים?31
 . מהם סימני הזכירה של ההגדה של פסח?32
 . איזה סימן מסימנים אלו מסמן על אכילת האפיקומן?33
 . איזו מגילה נקראת בחג הפסח?34
 . מה מכילה קערת ליל הסדר?35
 . כמה מצות מונחות מתחת לקערת ליל הסדר?36
 ארבעת הבנים המתוארים בהגדה של פסח?. מיהם 37
 . מהם שני הפיוטים המוכרים המופיעים בסוף ההגדה של פסח?38
 . באיזה יום עברי חלה "תענית בכורות"?39
 . כמה קושיות שואלים בליל הסדר?40
 . השלימו: "שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה ____ ____".41
 אנו אוכלים שאר ירקות, הלילה הזה ____ ____". השלימו: "שבכל הלילות 42
 . השלימו: "שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת, הלילה הזה ____ ____"43
 . השלימו: "שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבים ובין מסובין, הלילה הזה ____ ____"44
 מכות מצרים? 10. פרטו את 45
 



 המכות את הסימנים "דצך עדש באחב"? 10-. מי נתן ל46
 . מתי שותים את הכוס השנייה בליל הסדר?47
 אוכלים בליל הסדר לזכר שיעבוד בני ישראל במצרים?. מה 48
 . לאחר סיום איזו ברכה שותים את הכוס השלישית?49
 .על מה מרמזות ארבע כוסות היין ששותים בליל הסדר?50
 .כיצד מכונה הקטע בתחילת ההגדה של פסח המכיל ארבע קושיות?51
 . כיצד מכונה המצה בתורה?52
 להשתמש לצורך אפיית המצות לפי ההלכה? . כיצד מכונים המים בהם יש53
 . מהו שמה של המצה שנאפית מחיטים השמורות ממגע מים משעת הקצירה?54
 . כיצד מכונה המצה בארמית?55

 

  מאת רחל שוורץ מטבע הדברים

בחורף מאוד נעים לטייל בתל אביב. אני מגיעה לעיתים קרובות לגני יהושע 
)פרק הירקון(. יש שם שפע של ציפורי מים, אנפות, לבניות, ברווזים למיניהם. 
יש תמיד זוג אחד או שניים של יאוריות עם הברווזונים שלהן. יש גם שלדגים 

על עץ יבש קרוב לאחת וקורמורנים  )הם עד לפני כמה שנים תמיד בחרו לעמוד 
הבריכות  אך כיום הם מעדיפים שני עצים בשני צדי הירקון(. יש גם סיקסקים 
ולפעמים גם השחפים מגיעים מחוף הים. הדררות בנו קנים גדולים בעצים 
שמהווים כנראה דיור משותף , כי יש כמה חורי כניסה לכל קן כזה. ובפרק יש 

הגדה של הבריכות  אך גם פוגשים  מינים של דררות. תנים נחים על 3כבר 
אותם מטיילים בשבילים , הם קצת מתרחקים מאנשים אך לא ממש מפחדים 

 מהם.
באגם מלכותי אפשר לעשות שייט. יש גם שרידים  של תחנת קמח וסכר קטן. 

 וכמובן יש שפע מתקנים למשחקי ילדים. בתוך השטח יש גם גן סלעים וצפארי. 
לעשות את הליכת הבוקר, לטייל עם הילדים הקטנים או אנשים מגיעים לשם כדי 

עם הכלב, לרכב על אופניים ואפשר לראות אוסף של כלי רכב לא שגרתיים. יש 
 גם כדור פורח המאפשר לראות את תל אביב מלמעלה.

עד  480למי שרוצה להגיע בתחבורה ציבורית , אני ממליצה לנסוע בקו 
אחת עד לאוניברסיטה ) כל הרכבות לארלוזורוב ומשם לקחת  רכבת לתחנה 

לצפון עוצרות שם והתדירות שלהן גבוהה(, לצאת מהתחנה בצד גני התערוכה 
 ורק צריך לחצות שד' רוקח  כדי להגיע למקום. 

קו חופשי יומי לגוש דן  שמאפשר לנסוע בכל קווי -אפשר להטעין על הרב
 האוטובוסים וגם 

 נסיעות באותו יום( 3ים לפחות ברכבת בתוך תל אביב.)זה משתלם אם מבצע
 טיול נעים וחג פסח כשר ושמח.

_____________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 

 תתקיים  (8/4/17פרשת "צו" י"ב בניסן תשע"ז )בשבת 
 "שבת קהילתית" במשכן אריאל עם סעודות שבת משותפות 

 נוי-הרב אסף הר -רב הקהילה בהשתתפות משפחת 
 בתוכנית:

 תורה מפי חברים ורב הקהילה.לאחר תפילת ערבית: סעודת ליל שבת, דברי  -
 )משוער(: סעודת שבת, דברי תורה. 11:45בשעה 

 הועד אצל חברי (3/4/17) בערב ז' בניסן ום עד יום שנירש  סעודת השבת. לאחר פילת מנחהת ת-
 דמי השתתפות:
 לחברי הקהילה:

 , לארוחה.3-12לילדים בין ₪  20למבוגר/ת לארוחה. ₪  40
  לארוחה. ₪ 10תוספת של  אורחים )לא חברי הקהילה(:  חינם.: 3לילדים מתחת לגיל 



בטוב טעם  
לפסח ואננס עוף בסילאן תקדיר  

אסף אמברם: צילום  

 
 
 
 
 
 

 :ההכנה אופן
הפרגיות ומשרים מערבבים בקערה את חומרי המרינדה, מוסיפים את נתחי 

 .למשך שעתיים במקרר
מוציאים את נתחי העוף מהמרינדה ושומרים אותה להמשך. מייבשים מעט את 

 .הנתחים על גבי נייר סופג
מחממים סיר נמוך ורחב עם שמן ומטגנים את הנתחים עם החלק הלבן של 

מרינדה שנותרה דקות משני הצדדים. כשמתקבל גוון יפה מוסיפים פרוסות אננס ואת ה 10-הבצל כ
 .ומביאים לרתיחה
 דקות על להבה נמוכה עד שהעוף עשוי והרוטב מצטמצם. במידת הצורך מוסיפים 15מכסים ומבשלים 

 .קצת מים
 פירה או קינואה. מגישים את הפרגיות עם הרוטב והחלק הירוק של הבצל לצד אורז לבן,או לאשכנזים 

 לראוניז אגוזים וגרעינים פרווה ללא גלוטן
 :20*20כמות: תבנית מרובעת בגודל 

 מצרכים:
 גרם שוקולד מריר 200
 כוס( שמן קוקוס 1/2גרם ) 120
 כוס( סוכר 3/4גרם ) 150
 כפית מלח 1/4

 Lביצים  3

 כוס( קורנפלור 1/2גרם ) 70
 כוס( אבקת שקדים 1/2גרם ) 50
 גרם אגוזי מלך 30
 פקאןגרם אגוזי  30
 גרם גרעיני חמניות 25
 גרם גרעיני דלעת 25
 גרם שומשום 20

 גרם שוקולד קצוץ גס 50
 אופן ההכנה:

 מעלות ומשמנים את התבנית. 170-מחממים תנור ל
קוצצים את השוקולד ושמים בקערה. מוסיפים שמן קוקוס וממסים יחד במיקרוגל או על סיר אדים כפול עד 

 שהכל נמס והתערובת אחידה. מוסיפים סוכר ומלח וטורפים היטב עד שהם נטמעים בתערובת.
דים השנייה, תוך ערבוב בין הוספה להוספה.  מוסיפים קורנפלור ואבקת שק-אחרי-מוסיפים ביצים אחת

וטורפים היטב עד שהבלילה אחידה.  יוצקים את הבלילה לתוך התבנית ומיישרים את החלק העליון.  
קוצצים גס את אגוזי המלך ואגוזי הפקאן ומפזרים בנדיבות בחלק העליון.  מפזרים גרעיני חמניות, גרעיני 

 דלעת, שומשום ושוקולד קצוץ בשכבה אחידה.
 בראוניז תפוחים, יציבים בשוליים אך עדיין מעט רכים במרכז. דקות או עד שה 18-25אופים במשך 

 מצננים לחלוטין בטמפרטורת החדר. חותכים לריבועים בגודל הרצוי ומגישים.
 הערות, הארות ותוספות:

 שומרים את הבראוניז בכלי סגור במקרר עד שבוע.
 אפשר לגוון ולהשתמש בכל סוג של אגוזים וגרעינים שאוהבים.

 גרם חמאה. 150-וקוס אפשר להשתמש בבמקום שמן ק
 מומלץ להגיש את הבראוניז בטמפרטורת החדר ולא קרים מהמקרר. 

 מנות 10-ל םיחומרה 
  ק" 1.5-כ  3-ל חתוכים או חצויים פרגיות נתחי 8   

 שמן  כפות 2-1
 מהירוק( בנפרד הלבן )החלק קצוצים ירוק בצל בעוליג    3

 משומר( )אפשר פרוס אננס  

 

 :ולרוטב למרינדה
 "כנרת "תמר מתוק-חמוץ סילאן כפות 4" כפות4
 " כנרת "תמר מתוק-חריף סילאן כף 1

 אננס מיץ כוס 1/4
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http://www.hashulchan.co.il/ingredients/%d7%9b%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%9f/
http://www.hashulchan.co.il/ingredients/%d7%92%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%91%d7%a6%d7%9c-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a7-%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%a7-%d7%94%d7%9c%d7%91%d7%9f-%d7%91%d7%a0%d7%a4%d7%a8%d7%93/
http://www.hashulchan.co.il/ingredients/%d7%92%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%91%d7%a6%d7%9c-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a7-%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%a7-%d7%94%d7%9c%d7%91%d7%9f-%d7%91%d7%a0%d7%a4%d7%a8%d7%93/
http://www.hashulchan.co.il/ingredients/%d7%90%d7%a0%d7%a0%d7%a1-%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%a1-%d7%90%d7%a4%d7%a9%d7%a8-%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%a8/
http://www.hashulchan.co.il/ingredients/%d7%a1%d7%99%d7%9c%d7%90%d7%9f-%d7%97%d7%9e%d7%95%d7%a5-%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%a7-%d7%aa%d7%9e%d7%a8-%d7%9b%d7%a0%d7%a8%d7%aa/
http://www.hashulchan.co.il/ingredients/%d7%a1%d7%99%d7%9c%d7%90%d7%9f-%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%a3-%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%a7-%d7%aa%d7%9e%d7%a8-%d7%9b%d7%a0%d7%a8%d7%aa/


 (ע"י ד"ר בואנו דה מסקיטה )באחריותו בלבד בשיא הבריאות 
 

Gold, silver, copper= nechoshet ]: some Tora thoughts and some medical and homoeopathic issues in 
connection with the parashiot. Copper [Cuprum], together with silver and gold are repeatedly 
mentioned in the parashiot Va-Yakhel-pekudey [starting at Shemot 35:1] 
"Take from among you a donation for G-d, let every generous person bring it, a donation for G-d, 
consisting of gold, silver, and copper"[Vayakhel: Chapter 35 Verse 5]" And to devise [plans] with 
ingenuity, to execute [those plans] in gold, in silver and in copper." [Vayakhel:  Chapter 35 Verse 32]. 
He made the Basin [ Kior] out of copper and its base out of copper, from the mirrors of the women who 
had gathered at the entrance of the Tent of Meeting [ Vayakhel: Chapter 3 verse 8]. The Kior was the 
basin in which the Kohanim washed their hands and feet every day at the entrance to the Tent of 
Meeting. 
And today I will discuss some "medical issues" in connection with copper 
Copper is -as everybody knows- an excellent conductor [the second best after silver] and therefore 
used in electricity wires. 
What may be less known is that copper does not sustain ANY bacteria growth on its surface and 
therefore it would be ideal to use this metal for door knobs especially in hospitals. This will save a lot of 
money and suffering preventing serious infections ! 
Is it not remarkable that the "Healer of all flesh" commanded that the Kior in the Mishkan [Tabernacle] 
had to be made of copper? The kohanim had to do the ritual washing from the copper basin! yes, 
stating this I do realise fully that the Tora is not a medical hand book. 
In the human body copper -even if it is present only in small amounts- has a vital function. Copper and 
zinc are very dependent on each other. Too much copper and low levels of zinc can lead to serious 
psychiatry problems and even possibly to certain forms of schizophrenia. 

Fortunately, zinc food sources also provide copper. Especially rich in copper are nuts (brazil  nuts, 
cashews, peanuts, pecans), seeds (especially poppy and sunflower), chick peas, liver [and oysters....]. 
Further: potatoes, legumes (beans and peas), grains (wheat and rye), fruits (peach and raisin), and 
even chocolate! 
A shortage, on the other hand, can lead in the long run to serious blood vessel problems and even to a 
widening and weakening of the aorta which may rupture and cause a potentially fatal bleeding. 
Copper has many more important tasks. 
It helps in the production of hemoglobin and some anemias may never get better without the addition of 
extra copper, again a not very well known fact. 
For a proper thyroid function, proper amounts of zinc, copper as well as selenium and other 
minerals/vitamins are required. 
Women seem to need more copper than men for their hormonal balance, whereas men need more 
zinc. Is it not striking that the mirrors of the women were made of copper? 
I am not relating to the Midrash in the purely spiritual sense, but I am wondering -and of course only the 
Creator knows -if the women needed the little bit of extra copper which they possibly could have 
absorbed from handling these mirrors [micro-homeopathic amounts?] , to gives a more "materialistic-
physiological" explanation of the Midrash concerning the function of the mirrors?...... 
I will now discuss the use of copper in homoeopathy and just mention the most striking characteristics 
of this metal and this will give an idea when copper in homoeopathic form may be indicated as a 
remedy. 
The main essence [characteristic] of copper [cuprum metallicum] in homoeopathy is: 

CRAMPS, all kind of cramps, calve cramps, spasms, twitching and even convulsions [epilepsy], 
cramp cough [a whooping cough!], severe, violent asthma often relieved by vomiting and this in itself 
may be a sign that the patient needs copper. 

Language is fascinating and to compare the root letters of cramps and cuprum does gives another 
strong prove that what happened at Babel was very real!! 

To show you that nachash and nechoshet [the wringing of the snake, the crampy movements are all 
found back in other languages and that cuprum [nechoshet] has as the main characteristic: CRAMPS  
C...R...M... P= C... u. P... R..M 
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 .אמי ויעלל ת, בהלהולדת הנכדפנינה ויואל קוטנר מזל טוב ל    מזל טוב                  

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

 

 

 

 

 

 

 

 איחולי, תנחומים, שמחה ימי, משפחתיים אירועים על למערכת הודיעו אנא

 התקשרו אנא הודעה לכל. כמתאימה הנראית הודעה וכל שלמה רפואה

נשמח להפיץ כל הודעה בתנאי שתובא  אדרת אליהו". עלי" למערכת

 .kutners@zahav.net.ilלידיעתנו: 

 

 law.golan@gmail.com 0546691911 אריאל גולן

 amit.halle@gmail.com 0542024637 הללהעמית 

 ezragabbay@gmail.com 0543131451 עזרא גבאי

 yossefhbd@gmail.com 0586741033 יוסף חיים בן דוד

 eliahouk@gmail.com 0545723801 אליהו משה קליין

  

  :הוועד משולחן 

 בשעה טובה ומוצלחת אנו שמחים להזמינכם לטקס

 נוי שליט"א-הרב אסף הר הכתרת
 תקיים אי"ה ביום רביעישת, לרב קהילת "אדרת אליהו"

 .בבית הכנסת "אדרת אליהו" 19:00בשעה  (29/3ב' בניסן )
 בהשתתפות:

 הרב הראשי האשכנזי לירושלים -דאתרא המרא 
 הרה"ג אריה שטרן שליט"א

 רבני השכונה:
 הרב אליהו שלזינגר שליט"א
 הרב משה בן אבו שליט"א

 רבנים, אישי ציבור וחברי הקהילה.
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 (,9/4ביום א', י"ג בניסן ) כמו כן-
 בבוקר. 8:00עד השעה: 

 



 

 

 

 

 


