
  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר הרב

“ויאמר יתרו ברוך ד’ אשר הציל אתכם” 
רבותינו שמו לב לעובדה שיתרו הודה 
לד’ על הצלת בני ישראל, ושבחו אותו 

על כך.
כן כל אחד מאיתנו עליו לראות בצער 
הזולת ובשמחת הכלל, ולסייע ולפרגן 

לכל אחד.
הנה בזמן האחרון ארגן ופרסם ידידנו מר 

דוד גלולה הי”ו, פרסם בעלי עסקים למיניהם מתוך הישוב. ויבורך על 
כך. ומצוה להיעזר באנשי המקום, ולעזור להם, לקחת אנשי מקצוע 

מתוכנו, לקנות מאנשים שבתוכנו. כך כולנו נרוויח “עניי עירך ועניי עיר 
אחרת, עניי עירך קודמים” “איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק”

שלכם בשמחה ושבת שלום

פרשת יתרו-י”ז שבט תשע”ח

זמני תפילות
בית כנסת מרכזי:

שיעורי תורה ופעילויות לילדים:

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

מנחה: 17:00
ערבית- 18:00

דף יומי מיד לאחר ערבית
שבת:

שחרית: 5:21, 08:00
מנחה: 12:30, 16:00 )בני עקיבא(

ערבית: 17:50 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’ 52כניסת שבת: 16:41 יציאת שבת: 17:50

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

14:30 -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 

המלצות השבוע!

שאלה: האם מותר להפריד גביעי אשל, ושמנת בשבת?
תשובה: יש המחמירים בזה )ראה במנוחת אהבה ח”ג פט”ז סי”ד( אך 

לדינא מותר להפרידם, דניכרים ומופרדים כשני גביעים ורק כדי שיהיה 
קל למוכרם משאירים אותם מחוברים למעלה.כן דעת הגר”ע ז”ל 

בספרו הליכות עולם ח”ד עמ’ רנד’, וכן הוא בשמירת שבת כהלכתה 
בשם הגרש”ז. אך בדבר שאינו ניכר כגון בשקיות תה, ורבים הם אשר 
משתמשים בשני התיונים, שיהא להם טעם מודגש יותר, או חתיכות 

פלסטר וכדו’, אסור.
שאלה: האם מותר לקרוע צמר גפן בשבת?

תשובה: לכתחילה אדם היודע שעלול להשתמש בחתיכות צמר גפן 
לשימוש, לשים באוזנו וכדו’ לשאר צרכים, ראוי שיכין מערב שבת. 

ולעצם הענין, מותר הדבר כיון  שבדרך כלל אין מקפידים על המידה לכן 
אין בזה משום מחתך או מתקן. כמו כן הוא לא בר קיימא כיון שמיד עם 

השמוש, הוא נהרס ונזרק.  )מנוחת אהבה ח”ג פט”ז אות יא(

הלכות קורע )ג(

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

שבת- בשעה 12:00

הרב מאיר סגרון

תעלה  “ולא  למזבח.  כבׁש  לבנות  מצוה  ישנה  פרשתנו  בסוף 
במעלות על מזבחי” וזאת כדי ש”לא תיגלה ערותך עליו”. זאת 
אומרת שאם עולים במדרגות )מעלות( יש בזה כביכול גילוי 
ערוה )למרות שהיא מכוסה ע”י מכנסיים( וכשעולים למזבח 
יש בזה ביטוי של חוסר כבוד. בכל אופן השורש של המילה 
“מעלות” הוא ע.ל.ה כמו המילה שלפניה )ולא תעלה במעלות(. 
האבן עזרא מביא דעה משובשת של צדוקי אחד בשם בן זוטא 
שחשב שהשורש של המילה “מעלות” הוא מ.ע.ל. לפי דבריו 
הכונה היא שאדם שרוצה לעלות  על המזבח חייב להיות זך 
וישר ללא מעל ומעילה. )הרעיון עצמו יכול להיות נחמד רק 
שזה לא מה שכתוב(. האבן עזרא דוחה את דבריו כי אם נכונים 
דבריו ששורש המילה הוא מעל הרי מבחינה לשונית מעל זה 
גם  כך  ְנעלות  הוא  נעל  וכשם שהריבוי של המילה  נעל  כמו 
מעל בריבוי זה ְמעלות ולא ַמעלות. ומוסיף האבן עזרא: “והנה 
ערותו  ונגלתה  בהבליו,  חכמה  בסלם  לעלות  זוטא  בן  חשב 
י.פ.(,  “מין”.  צ”ל  היה  )אולי  אפיקורס  לכל  יקרה  וככה  עליו. 
אשר בדברי קדמונינו לא יאמין”. שנזכה לקבלת התורה כולנו 

כאיש אחד בלב אחד.

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

איך היא צומחת/הרבנית ימימה מזרחי
יש לנו היכולת לנשים לצמוח שוב מחדש.. על 

התחדשות וצמיחה בחיי האישה.
במה אברכך/הרבנית ימימה מזרחי

פנקס הצמיחה האישי שלך מלווה בסיפורים קצרים 
משפטים מחזקים ודפים מאויירים לכתיבה אישית

שעת סיפור ויצירה

ועדת תרבות
אנו מסכמים שני אירועי תרבות שהיו 

בחודש האחרון:
• הצגה לנשים- “אבדות”

• ערב טו בשבט
אנו שמחים על ההיענות הרבה, נשמח 

לראות אתכם באירועים הבאים.
צפו לבאות...

עוז

חניכים מצטיינים- 
חן שלזינגר ונחשון בלמס!!!!!!!

המדריכים ושיר הקומונרית.
מחכים לכם!

השבת יתקיימו 
הפעולות בשעה 14:30

ילדים והורים יקרים! 
היכונו לפעילות לקראת חג פורים... 

ביום שלישי כ”ח שבט )13.2(
בשעה 16:00 בגן אחוה.
כולם מוזמנים באהבה! 

 10 ש”ח לילד )20  ש”ח למשפ’(.
צוות שעת סיפור.

השבוע ערכנו סדר טו בשבט 
ושתלנו שתילים ליד המועדון, 

תודה רבה לוועד הישוב שדאגו לשתילים.

שבת שלום


