תולעת ספרים
פנינה רחמיאן

המלצות השבוע!

צערו העתיק של הירח/נעמה דעי:

בליל שבת מתרסק אופנוע בישוב דתי ורוכבו בנו
של הרב ,נפצע קשה .הקהילה כולה רוחשת..
ספר עם תעוזה מפתיעה שמצליח
להתמודד גם עם חומרים קשים.

קליגרובקה /מירי וינרב:

קומיקס מצחיק ומשעשע
על משניות מפרקי אבות.
שריינו
את התאריך
ח' תמוז
()11.7

מרפא לצמא
מירב בן יוסף

כאבי גב
המלצות כלליות למניעה וטיפול:
פעילות גופנית סדירה המחזקת את שרירי הגב התחתון
יכולה למנוע כאבי גב .הליכה מהירה מחזקת את מפרקי
הגב והרגליים וכמו-כן מומלץ לבצע כפיפות בטן ,מתיחות
לעמוד השדרה ופעילויות כגון :פילאטיס ,פלדנקרייז ויוגה;
נעילת נעליים נוחות ושימוש במדרסים המאזנים את
היציבה ,יכול להוריד את שכיחות כאבי הגב באופן דרמטי.
כאשר כפות הרגליים והקרסוליים אינם מאוזנים ,המצב
עלול לגרום לתגובת שרשרת של כל מפרקי הגוף .תחילה,
הברכיים והירך נושאים בעומס הנובע ממבנה לא מאוזן,
אולם בהמשך ,העומס ישפיע על הגב ועלול ליצור כאבי גב
כרוניים; הרמת משאות וחפצים בצורה בטוחה הינה חשובה
לא פחות .הרמת חפצים כבדים צריכה להיעשות על-ידי
כיפוף הברכיים ,כך שמשקל הגוף והגפיים תומך במאמץ.
כאשר מרימים חפץ כבד ,יש להימנע מתנועה הגורמת
לסיבוב המותן בעת ההרמה;
כדאי להימנע מישיבה ארוכה או הימצאות בתנוחה קבועה
למשך זמן רב ,שכן אלה עלולים ליצור עומס רב על הגב
התחתון .כשמדובר בעבודה משרדית ,מומלץ לעמוד כל
חצי שעה ולצעוד מספר צעדים ,על-מנת להוריד לחץ
מעמוד השדרה  .משתמשי מחשב לא מעטים יושבים מול
הצג במשך יותר משבע שעות ביום .בזמן זה ,ישיבה לא
נכונה עלולה לגרום לנזקים שונים ,בהם כאבי גב ,פרקים
ועוד...להלן תמונה הממחישה את האופן שכדאי לשבת מול
המחשב לאורך זמן ממושך אם כבר נאלצים

דבר הרב

תפילות ושיעורים לילדים

בפרשת השבוע פרשת אמור מוזכר חיוב
ספירת העומר .ואנו נוהגים בזה גם כיום
אף שאין היום הקרבת העומר.
והדבר נועד ללמד אותנו שכדי לעורר
ענין ,רצוי לגרום למתח ,לציפייה.
הדריכות מחשלת את הנפש .כשהאדם
במשך חמישים יום כל יום מצפה ,כל יום הוא סופר עוד יום ועוד יום
הוא למד שהוא מכין עצמו ליום גדול ,כך זה נחרט בלבו.
ואז קבלת התורה ,תהיה בשמחה גדולה ,וחדורה מאד בנפש.
שלכם בשמחה ושבת שלום,

הרב מאיר סגרון

אנו נמשיך בהלכות טיפול בבעלי חיים ,שהתחלנו לפני פורים.

פינת הלשון

הלכות טיפול בבעלי חיים (ח)– האכלת בעלי חיים בשבת

הרב יאיר פינצ’ובר

"כי אם לשארו – "...שארו זאת אשתו .בתנ"ך מופיעה
המילה שאר  16פעמים (בהטיות שונות) ,ב 2-מובנים.
המובן האחד הוא בשר (כגון" :כלה שארי ולבבי"-
תהלים ע"ג) ,והשני במובן של קרוב משפחה (כגון:
"איש איש אל כל שאר בשרו – "...ויקרא י"ח) .ואכן
הביטוי "שאר בשר/ו" מקובל בשפתנו .מעניין שבכל
הפעמים שמופיע שאר של מישהו – זה בא בלשון זכר:
שארו ,שאר בשרו ,...חוץ מפעם אחת" :שארה כסותה
ועונתה – "...השאר שלה .אך בל נתבלבל .המילה שאר
עצמה היא בכל מקרה (גם באחרון) בלשון זכר ,אלא
שבד"כ מדובר על השאר שלו ואילו במקרה החרון
מדובר על השאר שלה .ולמרות הכל ישנה פעם אחת
שהמילה מופיעה בלשון נקבה" :שארה הנה זימה היא"
(ויקרא י"ח) .מה שנשאר לנו להסביר זה מה הקשר בין
השאר -בין אם זה בשר ובין אם
השאר למה שנשארֵ .
ֵ
זה קרוב משפחה -הוא הדבר הקרוב ביותר אל האדם
(ואשתו במיוחד" -אשתו כגופו ,)"...ומה שנשאר זה
משהו שהיה חלק ממשהו גדול יותר והוא הדבר הקרוב
ביותר אליו אלא שהוא נשאר...

פרשת אמור ה' באייר תשע”ט

כניסת שבת 18:57 :יציאת שבת 20:07 :עלון מס’ 111

כמו-כן ,מומלץ להימנע מנעלי מגף ,נעלי עקב וכפכפים
ככל האפשר .המשותף לכל אלה הינו יצירת עומס רב על
שרירי השלד ,חוסר יציבות ולחץ רב על גידי כף הרגל.
הלחץ הקבוע על שרירי השלד עלול לגרום בסופו של דבר
להיווצרותם של כאבי גב.
במידה ותפס אתכם כאב גב אקוטי או שאתם סובלים
מכאבי גב כרוניים הטיפול הסיני בכאבי גב מאוד מומלץ
כיון שהטיפול הסיני הוא טיפול משולב הכולל דיקור,
שיאצו ,מוקסה ,כוסות רוח וצמחי מרפא סיניים ולעיתים
גם הכוונה ריגשית  .במהלך הטיפול ,בבעיות אורטופדיות
המטרה המרכזית היא המרצת הדם בצורה מקומית ,הרפיית
השרירים המכווצים באזור הכאב ,הפחתת לחצים נפשיים
ושיכוך הכאב.
כל האמור לעיל הינו בגדר
המלצה בלבד ואינו בא להחליף
ייעוץ עם איש מקצוע מוסמך.

רפואה שלמה,

מירב

שאלה :האם מותר להוציא בהמה למרעה בשבת?
תשובה :מותר להעמיד בהמה ליד עשבים מחוברים כדי שתאכל מהם ,ואין בזה
איסור 'קוצר' ,מפני שהבהמה אוכלת לעצמה ,ולא נצטווינו לדאוג שהיא עצמה
תשמור שבת אלא רק שלא תעשה מלאכת עבודה עבורנו( .שו"ע סי' שכד' סי"ג)
שאלה :האם מותר לחתוך ולרסק אוכל לבעלי חיים הזקוקים לכך ,בשבת?
תשובה :מותר לחתוך מאכלים לחיות שמתקשות לאוכלם בלא חיתוך ,כגון
דלועים שנותנים לפני בהמות ,או בשר נבלה קשה שהכלבים מתקשים לאכול.
אבל אסור לחתוך לפניהן מאכלים שהם יכולות לאכול בלא חיתוך ,ואף
שהחיתוך מיקל על אכילתם ,זוהי טרחה מיותרת שאסורה בשבת (שו"ע שכד,
ג-ח)
שאלה :עוף הנמצא בכלוב וצריך לפתוח כדי להאכילו ,ויש חשש שיברח ,מה
עושים בשבת?
תשובה :הרוצה להאכיל חיה או תוכי שנמצאים בכלוב ומטבעם רוצים לברוח,
צריך להיזהר שלא לפתוח את הכלוב אפילו לזמן קצר .ואם בטעות פתח את
דלת הכלוב :אם הכלוב קטן ,באופן שכליאתם בתוכו נחשבת צידה מהתורה ,גם
בדיעבד אסור לסגור את הכלוב .ואם הכלוב גדול מאוד ,וכליאתם בתוכו אסורה
מדברי חכמים בלבד ,מותר בדיעבד לסגור את הדלת ,הואיל וכבר היו סגורים
שם מערב שבת.

צוות העיתון :רינת דבוש ,יונת קרסנטי
עיצוב גרפי :חן בלמס
קבלת הודעות /פירסומים /מזל”ט וכתבות עד ליום שלישי
midaonby@gmail.com

זמני תפילות בית כנסת מרכזי:
ימי חול:
נץ -בבית כנסת האשכנזי
שחרית08:00 ,07:15 ,06:00 :
מנחה18:30 :
ערבית19:30 -
שבת:
שחרית08:00 :
מנחה17:00 ,13:15 :
דף יומי16:00 :
אבות וילדים :לפני מנחה שניה
ערבית20:07 :
 - 13:00שיעור למבוגרים ,בכתבי הרב קוק
מפי הרב מאיר כהן
 - 13:15שיעור לנשים בבית נהוראי
 - 16:00שיעור תורה לגברים בתנ"ך
מפי הרב ידידיה בבית משפחת כהן נדב
 - 18:30שיעור תורה למבוגרים ,בהלכה מפי הרב סגרון

שיעורי תורה ופעילויות לילדים:

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

שיעורים לגברים מפי הרב סגרון
יום שני ,מיד אחרי ערבית -סוגיות בשו"תים  -בבית
נהוראי
יום שלישי מיד אחרי ערבית – הלכות בין אדם
לחברו  -בבית נהוראי
יום חמישי בשעה  – 20:00פרשת השבוע -בבית
משפחת שמעוני
יום רביעי בשעה  19:30בבית משפחת ממן -שיעור
אור החיים על הפרשה מפי הרב ידידיה אסייג

שיעור לילדים –הרב אביזוהר
ימי א ,ג ,ה -בשעה 19:15
שבת -בשעה 12:00

תושבים יקרים,
לנוחיותכם ,ניתן לקרוא את העלון בכל עת
באתר הישובי בכתובת:
www.bar-yochai.com

