
  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר הרב

בזמן שאתם קוראים את העלון, ל”ג 
בעומר מאחורינו, אך ההשפעה שלו 

עלינו נמשכת. אנו רואים כיצד מאות 
אלפים נוהרים  לציון רבי שמעון, 

ומקדישים לכך שעות רבות ולעתים 
אף כספים רבים. וכל כך למה? 

אלא עם ישראל חש ומרגיש, את 
הקדושה, את הצורך בצדיק. אלו 
ימים שיכולים להטעין אצלנו את 

הרוחניות, וחבל שלא לנצל אותם. לא לחינם קורא רבי שמעון “עולו 
ואתכנשו לבי הלולא דידי” דהיינו שמזמין אותנו לבקר אצלו ולקבל 

כוחות נפש רוחניים, לעבוד את ד’ במדרגה אחרת גבוהה יותר.

שלכם בשמחה ושבת שלום

פרשת בהר י”ט אייר תשע”ח

זמני תפילות
בית כנסת מרכזי:

שיעורי תורה ופעילויות לילדים:

ימי חול:
שחרית: 06:00, 07:15

מנחה: 19:00
דף יומי

ערבית- 20:00
שבת:

שחרית: 08:00
פרקי אבות: 16:00

מנחה: 17:00, 18:00 )בני עקיבא(
ערבית: 20:02 צאת שבת

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

לאחר מנחה ראשונה-- אבות וילדים

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

זה הבית שלי
עלון מס’ 63כניסת שבת: 18:52 יציאת שבת: 20:02

13:00 - שיעור למבוגרים, בכתבי הרב קוק מפי הרב מאיר כהן
19:00 - שיעור תורה למבוגרים, בהלכה מפי הרב סגרון 

16:00 - שיעור תורה לגברים בתנ”ך מפי הרב ידידיה
16:00 - שיעור נשים בבית נהוראי

הלכות טוחן בשבת )ד(

שיעור לילדים –הרב אביזוהר
ימי א, ג, ה- בשעה 18:45,

שבת- בשעה 12:00

הרב מאיר סגרון

פינת הלשון
הרב יאיר פינצ’ובר

אומרת  ברכות  במסכת  הגמרא  בגפן.  תזלזלו  אל 
אמ לא סתם  היין”.  על  אלא  שירה  אומרים  ־ש”אין 

רנו שאסור לזלזל בגפן. הזלזל הוא ענף קטן בגפן. 
המילה זלזל מופיעה פעם אחת בלבד בתנ”ך- בספר 
ישעיהו )יח,ה( “וכרת הזלזלים במזמרות” ומכאן נולד 
גם  אגב,  זלזל”.  לו  “צנח  ביאליק  של  האחרון  שירו 
למד  הוא  לזלזל.  אסור  הלאומי,  המשורר  בביאליק, 
ועשיר  נרחב  תורני  ידע  בעל  והיה  בצעירותו  תורה 
את  תאמה  שלא  בישיבה  למד  שהוא  נראה  מאוד. 
אל  פנה  הוא  דבר  של  ובסופו  המיוחדת  אישיותו 
הוא  ימיו  שבסוף  טוענים  יש  והחילוניות.  ההשכלה 
נטה לחזור בתשובה. נחזור אל הגפן. הגפן במהותה 
־קשורה לשירה וזמרה. “וכרמך לא תזמור”. לזמור פי

רושו לקצץ את הזמורות )הענפים של הגפן(. קיצוץ 
הזמורות נועד לחזק את הגפן ולכן נאמר בפרשתנו 
להוסיף  אולי  ניתן  בשמיטה.  אסורה  זאת  שפעולה 
קיצוץ  בזמן  זימרה  של  צליל  משמיעה  שהמזמרה 
הזמורות. הביטוי “זמיר עריצים” מופיע גם הוא רק 
פעם אחת בתנ”ך. פירוש הביטוי: הכרתת הרשעים מן 
העולם, כמו קיצוץ הזמורות. “באבוד רשעים- רינה”! 
טו ימים  היו  שלא  אומרת  תענית  במסכת  ־המשנה 

בים לישראל כט”ו באב... שבהם היו יוצאות הבנות 
אוירה  יצר  הבציר  נראה שעצם  בכרמים.  ומחוללות 
־של התעלות ושמחה ולכן הבנות היו מחוללות. בנו

סף, יש מי שאומר שהבנות היו מחוללות בגת בזמן 
הענבים  את  לדרוך  במקום  דהיינו,  הענבים.  דריכת 
)עם הרגליים כמובן!( באופן טכני בלבד, היו הבנות 
ליין  מכניס  שהיה  מה  הענבים,  על  ושרות  רוקדות 
את טעמו המיוחד והמשובח. לא פלא איפוא שאין 

אומרים שירה אלא על היין!  

שיעורים לגברים מפי הרב סגרון בשעה 20:30
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

עוז

עדי פרץ והודיה סויסה!חניכים מצטיינים- 

המדריכים ושיר הקומונרית.
מחכים לכם!

השבת מפקד ופעולות
 בשעה 16:00 בסניף

שימו לב לשינוי השעה!

השבוע נערך ביקור של מזכ”ל 
תנועת עוז אלי ליפשיץ ורכזת המחוז.

הם נפגשו בסניף עם שיר חדד הקומונרית.
מדברי המזכ”ל: יש לכם סניף 
מיוחד ומתוק, וקומונרית אלופה.

ישר כח שיר.

שעת סיפור ויצירה
ביום ראשון כ”ח באייר, יום ירושלים, 

תתקיים שעת סיפור ויצירה בנושא ירושלים
 וחג מתן תורה במועדון הישוב בשעה 16:00, 

עלות- 5 ₪ למשתתף
מחכים לכם!

שאלה: האם מותר לרסק אבוקדו או בננה, לצורך ילד בשבת?
ובן  גדולה, לדעת שמירת שבת כהלכתה  בזה מחלוקת  יש  תשובה: 
איש חי אסור. ולדעת הרב עובדיה יוסף והרב פיינשטיין מותר ובלבד 
שיעשה כן בכלי שאינו מיוחד לכך כגון בשיני המזלג ויש שהצריכו 
לעשות כן בידית המזלג או הסכין. והטעם הוא כיון שכאן הוא מועך 
ומרסק את המאכל, ואין הוא טוחן. שפעולת טוחן היא פירור המאכל.

שאלה: האם מותר להשתמש בקוצץ בצים בשבת?
תשובה: יש האוסרים, כיון שאין להשתמש בשבת בכלי המיוחד לכך. 
בזה,  מקילים  ורבים  סט”ו(.  פ”ח  )ח”ב  אהבה  מנוחת  בעל  סובר  וכך 
,עובדין דחול  בו משום  ואין בשמוש  כיון שזה נחשב ככלי סעודה, 
‘ כן דעת הרב משה פינשטיין והרב שלמה זלמן אוירבאך וראה עוד 

בשמירת שבת כהלכתה פ”ו הערה יב’.

תולעת ספרים
פנינה רחמיאן

אור השבת/הרב יצחק דוד גרוסמן
מה שמשך אותי לקחת את הספר היה שם המחבר, 
חתן פרס ישראל, הידוע במפעל חייו לסייע לכל 

יהודי. הספר הוא הצצה לחייו של אדם נדיר במיוחד.
הילדים מסמטת וילסדן/

מונה גולבק ולי כהן
סיפור אמיתי על תקוה והישרדות במלחמת העולם 

השנייה שאותו מספרת המחברת שהיא 
גם הבת של גיבורת הספר.

המלצות השבוע

בתמונה: שיר הקומונרית ורכזת המחוז.


