
  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר הרב

חג השבועות הוא בסמוך לפרשת 
במדבר ופרשת נשא, האם הדבר בא 

לסמל משהו? אומרים רבותינו התורה 
ניתנה במדבר וגם נמשלת למדבר 

-המדבר הוא הפקר, ואף התורה היא 
הפקר, כל הרוצה ללמוד , יבוא וילמד. 

התורה ניתנה במקום הפקר, לא צריכים 
לבקש רשות מאף אחד כדי ללמוד 

תורה.
התורה היא מהות של עם ישראל. ועל 

כן כהכנה לחג, יש ללמוד ועוד ללמוד. וכך נקבל את התורה בשמחה. 
וכל הלומד ולומד מתנשא ומתרומם.

שלכם בשמחה שבת שלום ומועדים לשמחה

פרשת נשא ד' סיון תשע”ט

זמני תפילות בית כנסת מרכזי:

שיעורי תורה ופעילויות לילדים:

ימי חול:
נץ- בבית כנסת האשכנזי

שחרית: 06:00, 07:15, 08:00
מנחה: 18:30

ערבית- 19:30

שבת:
שחרית: 08:00

מנחה: 13:15, 17:00
דף יומי: 16:00

אבות וילדים: לפני מנחה שניה
ערבית: 20:28

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’ 115כניסת שבת: 19:19 יציאת שבת: 20:28

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

13:15 - שיעור לנשים בבית נהוראי
16:00 - שיעור תורה לגברים בתנ"ך 

           מפי הרב ידידיה בבית משפחת כהן נדב
18:30 - שיעור תורה למבוגרים, בהלכה מפי הרב סגרון 

שאלה: האם מותר להתקלח בחג השבועות?
תשובה: יש בזה מחלוקת. אך במזג האויר החם בימי חג השבועות. מקלחת 

נחשבת דבר השוה לכל נפש. ולכן אפשר להתקלח במים אף במים חמים, ואף 
רצוי משום כבוד הבריות. אולם אסור להדליק בוילר לשם כך.

שאלה: האם יש ענין לשפוך מים על אנשים בחג?
תשובה: ישנו מנהג כזה, אך יזהרו שלא לצער אנשים, וניתן לשפוך מעט מים. 
וכן יש להימנע מלזרוק כל מיני דברים הגורמים ללכלוך ולבל תשחית. כמו כן 

אין לשחק משחקים אלו בבית הכנסת  
שאלה: האם יש לימוד מיוחד במשך היום?

תשובה: כדאי לנצל יום זה בלימוד תורה ככל האפשר, כיון שבאותו יום זמן 
מתן תורה ומתעוררת הארה קדושה של המעמד הגדול. ונהגו לקרא תהילים כיון 

שזה יום פטירת דוד המלך. כמו נהגו לקרא אזהרות שבהם פרטי וכללי תריג 
מצוות, וכמו כן ספר משלי שכולו מוסר ודרך ארץ

הלכות חג השבועות

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

שבת- בשעה 12:00

הרב מאיר סגרון

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 20:00 – פרשת השבוע- בבית 

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

אור החיים על הפרשה מפי הרב ידידיה אסייג

פינת הלשון
הרב יאיר פינצ’ובר

מי שאומר שפלוני  יש  אלמוני.  פלוני  על  נדבר  הפעם 
האיש.  של  שמו  היה  רות  במגילת  המוזכר  אלמוני 
אולם נראה יותר שפלוני אלמוני הוא כמו שנהוג לומר 
בשפתנו- מישהו, ללא שם. הביטוי פלוני אלמוני מופיע 
אדם  של  ובמשמעות  בלבד,  אחדות  פעמים  בתנ"ך 
פלוני  הביטוי  משמעות  מה  מסוים.  מקום  או  מסוים 
אלמוני? ראיתי בילקוט מעם לועז שאומר שאלמוני זה 
לה פה  ִאֵלם, שאין  זה מלשון  ואלמנה  מלשון אלמנה, 
לדבר ולעמוד על שלה וגם אין שם בעלה עליה, אולם 
הוא אינו מסביר מהיכן בא פלוני. אגב, בתנ"ך אין פלוני 
לבד. רק פלוני אלמוני. נראה לי שפלוני בא מהשורש 
פ.ל.א או פ.ל.ה שהם שורשים קרובים. בפרשת השבוע 
אנחנו פוגשים את הנזיר שמפליא לנדור נדר נזיר. אמנם 
רש"י אומר על יפליא – יפריש, אבל אין הכוונה יֵפרש. 
נהפוך הוא. המופרש הוא יוצא מן הכלל. בדרך-כלל לכל 
אחד יש שם משלו. ליוצא מן הכלל אין שם. גם כשאדם 
זאת  לתאר  יכול  אינו  הוא  פלא,  דבר  שומע  או  רואה 

במילים והוא פשוט אומר וואו...     

תולעת ספרים
פנינה רחמיאן

המלצות השבוע!
מתבגרת באהבה: מדריך לנערות/ דפנה פלר: 
ספר מומלץ לנערות מגיל 12 ומעלה שילווה 

באהבה את מסע ההתבגרות הלא פשוט. כתוב 
ברגישות וחוצה מגזרים. חשוב וכדאי ללמוד יחד 

עם אמא.. או מורה/יועצת
ילדה רעה/נעמי לויצקי: 

סיפור חיים מטלטל ומספרות אותו שתיים 
שהן אחת: ילדה קטנה נטושה ואישה בוגרת 

שהיתה לסופרת מצליחה. סיפור חייה 
האמיתי של המחברת.

שבת נשא )לחג השבועות(

השבוע נחנך ביישוב עץ 
המוצצים יחד עם ילדי גן 
רעות שנפרדו מהמוצץ 

ותלו אותו על העץ.

שמח!


