
  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר הרב

שוב ושוב אנו קוראים על השבת. הדבר מלמד 
על חשיבותה הגדולה של שמירת השבת.

מעבר לכך אנו למדים כאן דבר חדש והוא 
“לעשות את השבת” מה פירוש לעשות את השבת? הרי השבת באה 

ממילא.
אלא מכאן למדים שיש לטרוח ולהכין הכנות ביום השישי כדי שתהיה 

שבת, שהרי שבת מלשון שביתה, כדי שהאדם יוכל לשבות ביום 
השבת, עליו להכין צרכיו וצרכי ביתו לפני השבת. וכך יוכל לחוש את 

המתנה שנקראת שבת.
שלכם בשמחה
ושבת שלום

פרשת ויקהל-פקודי שבת פרה-כ”ב אדר תשע”ח

זמני תפילות
בית כנסת מרכזי:

שיעורי תורה ופעילויות לילדים:

ימי חול )שעון חורף(:
שחרית: 06:00, 07:15, 08:15

מנחה: 17:15
ערבית- 18:15

דף יומי מיד לאחר ערבית

שבת:
שחרית: 5:21, 08:00

מנחה: 12:30, 16:00 )בני עקיבא(
ערבית: 18:18 צאת שבת

10:00 - תפילת ילדים
15:00 - תהילים בבית הכנסת המרכזי עם רחל חכמון

אבות וילדים- מיד לאחר ערבית

צוות העיתון: רינת דבוש, יונת קרסנטי
עיצוב גרפי: חן בלמס

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

תולעת ספרים

פינת הלשון

פנינה רחמיאן

הרב יאיר פינצ’ובר

זה הבית שלי
עלון מס’ 57כניסת שבת: 17:11 יציאת שבת: 18:18

13:00 -שיעור למבוגרים, 
          בכתבי הרב קוק מפי הרב מאיר כהן

15:00 -שיעור לגברים בתנ”ך מפי הרב ידידיה 
          אסייג בבית משפחת כהן נדב

13:30 -שיעור נשים בבית נהוראי
16:45 - שיעור תורה למבוגרים, בהלכה מפי הרב סגרון 

הלכות פסח )ב( הכשרת כלים

שיעור לילדים –הרב אביזוהר
ימי א, ג, ה- בשעה 17:30, שבת- בשעה 12:00

הרב מאיר סגרון

נוצר  שמהן  הצובאות”  ה”מראות  על  רש”י  דברי  מפורסמים 
רצה  לא  משה  לעבוד...(.  להתחיל  ניתן  לא  )שבלעדיו  הכיור 
עשויות  הן  כי  המשכן  לטובת  המראות  את  לקבל  בהתחלה 
ליצר הרע, אבל הקב”ה הורה לו לקבל אותן ואפילו אמר לו 
עם  בזכותן  שהרי  התרומות,  שאר  מכל  יותר  חביבות  שהן 
“במראות  נאמר  )ולכן  “צבאות”  והעמידו  ורבו  פרו  ישראל 
מי  מפרטת  התורה  ללויים  התפקידים  בחלוקת  הצובאות”(. 
נושא מה בזמן הנדודים, אולם ביחס לכיור לא נאמר מי אחראי 
עליו. יש מי שאומר שהכיור היה מתקדם מאליו יחד עם בארה 
של מרים. ניתן למצוא “סיוע לשוני” לעניין זה. ידוע שבארה 
של מרים הייתה מתגלגלת יחד עם עם ישראל במדבר. לעניין 
המראות משה סרב בהתחלה לקבלן כי היא מסייעת לאישה 
להתגנדר...! כשיעקב אבינו מגיע לחרן הוא פוגש את הרועים 
שממתינים עד שיאספו כולם “וגללו את האבן מעל פי הבאר”. 
התרגום מתרגם את המילה “וגללו” – “ויגנדרון”. זאת אומרת 
שלהתגנדר זה להתגלגל. מכאן ניתן להגיד שהכיור )שהיה בנוי 
על בסיס של התגנדרות( התגלגל יחד עם בארה של מרים... 
שבעצם כל ה”צבאות” של עם ישראל נזקפים לזכותה, שהרי 
משה,  נולד  וכך  אמה  את  להחזיר  לאביה  שגרמה  זאת  היא 
עצה,  אותה  בזכות  מכך-  פחות  ולא  ישראל,  של  מושיעם 
בעקבות חזרת יוכבד לעמרם החזירו כולם את נשותיהם וזה 

מה שגרם לעם ישראל להעמיד “צבאות”...!     

שיעורים לגברים מפי הרב סגרון בשעה 19:30
יום שלישי בבית הכנסת – מנוחת אהבה הלכות שבת

יום חמישי בבית משפחת שמעוני– 
פנינים מפרשת השבוע

מדי פעם ישנו שינוי במקום השיעור, עדכונים אצל רמי דעי

למלא את הדלי/ טום ראת,
ד”ר דונלנד א.קליפטון

אוצר של חכמה ועצות מעשיות המובילות לחיים חיוביים. 
במלוא הדופק/ אלומה לב

רישומים של רווקות מאוחרת, תובנות מחשבות ורעיונות 
גם למי שלא משוייך לקטגוריה הזאת.  

מירב

מרפא לצמא
מירב בן יוסף

רפואה שלמה,

להחליף ייעוץ עם איש מקצוע מוסמך.כל האמור לעיל הינו בגדר המלצה בלבד ואינו בא 

שיעול וזעתר 

עוז

כנרת  בן שמעון ואחיה יחזקאלי!!!!!!חניכים מצטיינים- 

המדריכים ושיר הקומונרית.
מחכים לכם!

פעולות השבת יתקיימו 
השבת בשעה 14:30.

המדריכים משקיעים רבות בפעולות, 
נשמח לראות את כולכם....

מהו שיעול?
יש   – שיעול  כשיש   “  – שאומר  עתיק  סיני  משפט  יש 
הוא  ששיעול  היא  זה  במשפט  הפשוטה  הכוונה  ליחה“. 
למעשה מנגנון הגנה של הגוף, שמנסה להיפתר מעודפים 
של נוזלים, ליחה, גופים זרים מהריאות, עשן או כל חלקיק 
אחר שחודר לריאות ולוושט ולכן פעולה אינסקטיבית זו 
של גופנו חשובה כהגנה על הריאות אך גם עלולה להטיש 

ביחוד אם השיעול נמשך לאורך זמן . 
לסייע  ויכולים  בארץ  מאוד  שנפוצים  הצמחים  אחד 
הזעתר.  הוא  השיעול  על  ולהקלה  בריאות  ליחה  בייבוש 
הפרחים והעלים של הזעתר נחשבים כצמחי מרפא יקרים 
מאפיינים  מספר  מכיל  שהוא  מהסיבה  הרפואה  בעולם 
בסיוע  במיוחד  ומשמש  דלקתיים,  ואנטי  מיקרוביאליים 
למערכת החיסונית להילחם בזיהומים, הצטננויות ובעיות 

בדרכי הנשימה.
הגרון  את  לכייח  הנועד  חמים  עירוי  כחומר  נלקח  זעתר 
וגודש הריאות ולהקלה במצב של  ומסייע לסילוק ליחה 
לטיפול  מומלץ  הוא  קרובות  לעיתים  אסטמה.  מצוקת 
לטיפול  אף  מועיל  זה  צמח  אלרגית.  ובנזלת  בסינוסים 

בוירוס של פצעים קרים, והרפס סימפלקס. 

עור,  לשטיפת  בזעתר  להשתמש  ניתן  חיצוני,  לשימוש 
ריפוי כוויות והקלת דלקות עור. העלים הכתושים הטריים 
אי  על  ומקלים  הפצעים,  ריפוי  את  משפרים  הצמח  של 

נוחות נשיכות ועקיצות חרקים.

באופן קלאסי תמצית הצמח ניתנת להכנה בתה, אך הוא 
זמין אף ככמוסה או כתמצית לבליעה .

בתיבול  גם  מאוד  ושימושי  ריחני   , לגידול  קל  אגב  דרך 
מאכלים .

מיוחדות  ההלכות  רק  אך  פסח.  עד  בע”ה  פסח  הלכות  כאן  נכתוב  אנו 
שאנשים לא שמים לב או די מצויות. ונשמח לענות לכל שאלה כפי היכולת 

ובסייעתא דשמיא. ואנו נציין כלים שהרבה מאיתנו רגילים להכשיר.
כללי הגעלה בסיסיים – 1. לפני הגעלה יש לנקות הכלי היטב.

2. יש לערות מים רותחים מכלי ראשון ואפשר מקומקום חשמלי.
3. אחר ההגעלה יש לשטוף במים רגילים. ולא לעשות כן אחר הגעלת השיש 

או כלי זכוכית.
א. כיריים גז– המשטח ניקוי היטב, ומה שנופל שם בפסח, לזרוק. החצובות 

שעליהם יושבים הסירים ניקוי יסודי ועירוי מים רותחים מכלי ראשון.
ב. כיריים קרמיות– ניקוי יסודי טוב.

ג. פלטה חשמלית,  בקבוק של תינוק,  קולט אדים,  ברזים– ניקוי היטב ועירוי 
מים רותחים מכלי ראשון.

ד. מקרר– ניקוי יסודי ושטיפה במים.
ה. שלחן– עדיף לכסות במפה.

ו. שיש מטבח– ניקוי יסודי ועירוי מים רותחים. )יש להזהר בעת העירוי ותלוי 
בסוג השיש(

ז. מנגל– יש להחליף את הרשת, ויש המסיקים אותו.
ניקוי היטב, והמכסה לכסות בנייר כסף או לערות עליו  ח. מיחם של מים– 

מים רותחין.
ט. מדיח כלים – ניקוי יסודי והפעלה על ריק.

המלצות השבוע

החמץ, מתבקש לרשום שם וכתובת.התיבה, כל אחד שרוצה למכור את טפסים למכירת חמץ נמצאים על 


