
  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר הרב

שבוע הבא נתחיל לבקש ולשאול על הגשם. 
וכבר השבוע אנו רואים שהשמים מעוננים, 

וב"ה החלו לרדת גשמים
ונקוה שתהא שנה גשומה וברוכה. ואם יש 

סכוי טוב לגשם או לא? זה תלוי בנו.
וכפי שקראנו בשבת. "ואדם אין לעבוד את 
האדמה" אומר רש"י במקום שהאדם טרם 

התפלל על הגשמים.
עלינו להתאמץ בתפילה לגשם, ובכל יום ויום נשקיע מעט מאמץ 

שנזכה לשנה ברוכה בגשמים וארצנו תתן את יבולה.
שלכם בשמחה ושבת שלום,

זמני תפילות בית כנסת מרכזי:

שיעורי תורה ופעילויות לילדים:

ימי חול:
נץ: בבית הכנסת האשכנזי

שחרית: 06:00, 07:15
מנחה: 16:15

ערבית: 17:15, 20:15
שבת:

שחרית: 08:00
מנחה: 12:30, 15:30

ערבית: 17:24
אבות וילדים: מיד אחרי ערבית

דף יומי: 19:30

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

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

עלון מס’ 132כניסת שבת: 16:17 יציאת שבת: 17:24

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

17:45 -  שיעור תורה לגברים בתנ”ך מפי 
           הרב ידידיה בבית משפחת כהן נדב

16:30 -  שיעור תורה למבוגרים, בהלכה 
           מפי הרב סגרון 

איסור נדרים הוא חמור מאד, ושלמה המלך בחכמתו אמר: טוב שלא 
תידור משתידור ולא תשלם. כי ידע שלמה המלך שיש מצבים שאינו יכול 

לקיים או שקשה לו. לכן עדיף שלא לידור. וכמו כן לפני כל דבר שרוצה 
לעשות יזהר לומר שעושה כן "בלי נדר". כי אם אומר "אני נודר לצדקה" - 
חייב לתת. ואם שכח לתת, עובר על נדרו. אבל אם מקדים ואומר "בלי נדר 

אני אתן כך וכך כסף לצדקה" - אזי אם שכח, אינו עובר על נדרו.
ואומר רבינו הבא"ח )ש"ש ראה אות ב'(:

"הנודר בדבר הרשות - אם אפשר להתיר נדרו, דהיינו שיש לו פתח להתיר 
ואינו רוצה להתירו, נקרא רשע. אבל אם לא מצא פתח להתירו, אע"פ 
שמקיימו נקרא חוטא, כל זמן שנדרו עליו. במה דברים אמורים בנדרי 

רשות, אבל נדרי מצוה או נדרי צדקה - אם כבר נדר, אז מצוה לקיימם, 
ולא ישאל התרה עליהם אלא מדוחק. ומכל מקום גם בזה יזהר לכתחילה 

שלא ידור, אלא יעשה המצוה ויתן הצדקה בלי קבלת שום נדר. מיהו מותר 
לידור לכתחילה בדבר צדקה, אם כונתו בזה לעשות לאחרים. )ועיין לשו"ע 

יו"ד סי' ר"ג(.

הלכות נדרים - חובת הזהירות בנדרים

שיעור לילדים –הרב אביזוהר
ימי א, ג, ה- בשעה 16:30

שבת- בשעה 12:00

הרב מאיר סגרון

שיעורים לגברים מפי הרב סגרון
יום שני: מיד אחרי ערבית-  סוגיות בשותי”ם-

בבית נהוראי
יום שלישי: מיד אחרי ערבית- הלכות בין אדם 

לחבירו- בבית נהוראי
יום חמישי: בשעה 20:00 פרשת השבוע- בבית 

משפחת שמעוני
יום רביעי בשעה 19:30 בבית משפחת ממן- שיעור 

אור החיים על הפרשה מפי הרב ידידיה אסייג

תולעת ספרים
פנינה רחמיאן

המלצות השבוע!
 חוויה של פרשה-ספר בראשית / מרדכי חלמיש: 

ספר ראשון בסדרה אשר נועד להעניק לילדנו חויה של עונג 
ושמחה ולחברם אל התורה בעבותות של אהבה. 

מיסתורין בסהרה/שמואל ארגמן: 
מדען גרעין נשלח להשתתף בסדרת הרצאות בחו"ל, אליו 

מצטרף בנו ומרגע המראתם מהארץ הם נתונים במעקב ע"י 
נציגי מדינה עויינת.  הבנים שלי קראו ונהנו מכל רגע... 

פינת הלשון
הרב יאיר פינצ’ובר

בסבב  ננסה  נדר  ובלי  מבראשית  שוב  התחלנו 
אליו. והקרוב  התפילה  בעולם  לגעת  הנוכחי 
הלוי,  יהודה  ר'  המפורסם של  שירו  את  נביא  הפעם 
בו מנוח, בו משובץ שם המחבר בראשי  יונה מצאה 
נכבד...,  היום  שבתון...,  יום  אקרוסטיכון,  הבתים- 
נע... במרכז  ובאו כולם..., דבר בקודשו..., העם אשר 
בהם  הדברות  ועשרת  סיני  הר  מעמד  מוזכר  השיר 
מופיע הציווי על שמירת השבת שנותנת מנוחה וכח 
נח:  מוזכר  ובסיומו  השיר  בפתיחת  אותה.  לשומרים 
מצאה  "ולא  נאמר:  בפרשתנו  מנוח.  בו  מצאה  יונה 
בשיר  מדובר  היונה שעליה  רגלה".  לכף  מנוח  היונה 
היא כנסת ישראל. נזכיר כאן רק 2 מקרים: רבה בר בר 
חנה שכח לברך ברכת המזון ונזכר רק לאחר שהשיירה 
שהוא היה איתם יצאה לדרך. אמר להם- שכחתי יונה 
מזהב במקום שאכלתי )ואכן נעשה לו נס והוא מצא 
אלישע  על  המפורסם  הסיפור  וכן  מזהב(,  יונה  שם 
את  שמסר  הסיפור(  ע"ש  כך  )שנקרא  כנפיים  בעל 
נפשו על הנחת תפילין וכשהוא ברח מהשוטר הרומאי 
הוא החביא את התפילין בידיו. לשאלת השוטר מה יש 
בידיו, הוא ענה- כנפי יונה )וגם לו נעשה נס ונמצאו 
הזכירו  שהם  הסיבה  המקרים  ב-2  יונה(.  כנפי  בידיו 
נחזור  ליונה.  נמשל  ישראל  עם  כי  היא  יונה  דוקא 
לשירנו: היונה )עם ישראל( מוצאת מנוח ביום השבת 
ושם ינוחו יגיעי כח. בסיום השיר שוב אנחנו נזכרים 
יעבור בם מקרה רעה כאשר נשבעת על  "לבל  בנח: 
מי נח". מילים אלו לקוחות מתוך ההפטרה הנפלאה 
שלנו: "כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מי נח 
עוד על הארץ כן נשבעתי מקצוף עליך ומגעור בך". 
בהיסטוריה  מכונן  אירוע  הוא  המבול  סיפור  לסיכום: 
ולכן הוא מוזכר במספר מקומות, ביניהם תפילת ראש 
השנה. בשיר שלנו הסיפור של נח פותח וחותם את 
השיר שבליבו מוזכרת השבת שנותנת כח לשומריה.

פרשת נח ג' חשון תש"פ

מירב

מרפא לצמא

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

והוא  חוה"  "תאנת  היה  בעברית  הבננה  של  המקורי  מה 
תורגם מיידיש שם נקרא "חווה'ס פייג'ען". אמונה זו נבעה 
מכך שעלי הבננה ולא עלי התאנה שמשו את אדם וחוה 

לכסות את מערומיהם.
השמינית  במאה  כבר  אך  בתנ"ך  נזכרות  לא  הבננות 
לספירה מתקיים ויכוח בין רבנים האם לברך "בורא פרי 
האדמה" או לברך "שהכל נהיה בדברו". הרב קיירא גאון 
)741 , בבל( פוסק שיברכו עליה בורא פרי האדמה, כנראה 
משום שהבין שמדובר בעשב ולא בעץ ובתור שכזה, אינו 
דורש תקופת עורלה וניתן לשתול אותו גם בשנת שמיטה.

תכונות רפואיות:
מערכת העיכול

תזונתיים.  סיבים  יש  בבננה   - מעיים  פעילות  משקם 
הסיבים יכולים להועיל גם לעצירות )אם שותים מספיק 
מים( וגם לשלשול )בזכות התכונות ההיגרוסקופיות של 
עשירות  הבננות  בבננה(.   המצויין  פקטין  כמו  סיבים 
  FOS = Fructooligosaccharideב בסיבי  במיוחד 
,חיידקים  הפרה-ביוטיקה  חיידקי  של  המזון  שהם 
כדאי  לכן  הסידן.  ספיגת  את  משפרים  וגם  ידידותיים 

לאכול בננות לאחר טיפול אנטיביוטי.
 5-12 בגיל  משלשלים  תינוקות   57 על  שבוצע  במחקר 
או  בננה  פקטין ממקור של  עם  נמצא שטיפול  חודשים 

של תפוח צמצם שלשולים ב 50% מהמקרים.

הערה: תופעות לוואי אפשריות: עודף בננות עלול לגרום 
לשלשול או לעצירות מתון )תלוי בשימוש ובכמות המים 
תכונה  מנטרלת  בננות  שהבחלת  הטוענים  יש  הנלוות(. 

רפואית זו ואולי גם תכונות רפואיות נוספות
נוגדת  השפעה  יש  לבננות   - וצרבות  כיבים  מצמצם 
בקיבה  בכיבים  לטיפול  טובה  היא  ולכן  חומציות 
 leucocyanidinבשם פלאבונואיד  לבננה  ובתריסריון. 
מערכת  ממברנות  של  הריריות  צמיגות  את  שמגביר 
גם מתאימות  הן  מיתון החומציות  בגלל  העיכול בקיבה. 
)יש האומרים שניתן לשתות אותן כמילקשייק,  לצרבות 
של  משנית  תגובה  לעורר  יכול  שחלב  לזכור  יש  אך 

חומציות ואינו מתאים לכל אדם(.
)משלשלות(  לקסטיביות  תכונות  לבננה   - יציאות  מרכך 
העיכול  מערכת  ללחלוח  להתאים  יכולה  ולכן  מתונות 
סיבים  מכילה  הבננה  בילדים.  בעיקר  עצירות,  במצבי 
אשר מאפשרים ספיגת נוזלים וצמצום שלשולים במצבי 
מערכת  של  פצעים  בריפוי  מסייעת  גם  היא  דיזנטריה. 

העיכול.

בננה במסורת היהודית- חלק ראשון
מירב בן יוסף

שימו לב לעדכון לאור המעבר לשעון חורף


