
  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר הרב

השבת שבת ארגון, ויש לשאול מה מארגנים. 
עלינו לארגן בתוכנו פנימה, איך אנו מארגנים 

את החיים שלנו. ואם אנו מאמינים בדרך 
שלנו, עלינו להפיץ אותה ולהרחיב אותה. ודאי שלא בדרך מסיונרית, 

אלא בדרך אהבה וקרבה כאשר יראו שאנו בטוחים בדרכנו, הם יתחברו 
אליה. אך כשאנו מהססים ומגמגמים, קשה לשכנע ולחבר עוד אנשים 

לדרך שלנו. 
הבה נלמד מיעקב אבינו כשהיה בטוח בדעתו מה לעשות, אמר 

לנשותיו ומיד הסכימו והשתכנעו אף הן. כן אנו נהיה חזקים ויציבים 
בדעתנו ובכך נחבור לעוד אנשים ולעוד קבוצות.

שלכם בשמחה ושבת שלום

פרשת ויצא-ו’ כסלו תשע”ח

זמני תפילות
בית כנסת מרכזי:

שיעורי תורה ופעילויות לילדים:

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

מנחה: 16:15
ערבית: 17:15

מניין ערבית נוסף: 20:00
שבת:

שחרית: 5:21, 08:00
מנחה: 12:30, 15:30 )בני עקיבא(

ערבית: 17:12 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’ 42כניסת שבת: 16:03 יציאת שבת: 17:12

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!

סכין – רצוי מאד שיהא לכל אחד 3 סכינים, אחד לפרווה ואחד לבשרי 
ואחד לחלבי. כי פעמים חותכים בסכין שחתכו בה בצל, או שחותכים 

בסכין שלא הכי נקיה, ותיווצר בעיה. וכשיש סכין אחד, יש לרחוץ אותה 
היטב ע”י שפשוף ולא מספיק שטיפה במים בלבד. ורק אז להשתמש. וכן 
יש להשתדל כשיש סכין אחת, שלא לחתוך או להשתמש בה במאכל חם 

כלל. הבעיה בסכין קיימת גם כשחותכים לחם, או סלט לאחת הארוחות 
ונשאר לארוחה השניה.

מלחיה – מלחיה פתוחה, שלוקחים ממנה מלח, בידיים יש לדאוג למלחיה 
לשימוש הבשרי ואחת לחלבי.  ובמלחיה שבוזקים ממנה על האוכל בדרך 

כלל אין חשש ובפרט כשאינה נוגעת באוכל.
יש להיזהר במלחיה ושאר תבלינים שבוזקים מהם כפי שנפוץ כיום, שאין 

לבזוק על אוכל הנמצא על הגז ומעלה אדים. מחמת ב’ סיבות: א. משום 
בעיה של בשר בחלב שהאדים יכנסו לתוך התבלין. ב. משום שגורם 

להתלעה של התבלין.
סכו”ם – המנהג הוא לסמן מה בשרי ומה חלבי, ונהגו לסמן בעיקר את 

החלבי.

הלכות בשר בחלב – הרחקות 
בין בשר לחלב בכלים )ו(

מירב

מרפא לצמא
מירב בן יוסף

חושו בטוב להחליף ייעוץ עם איש מקצוע מוסמך.כל האמור לעיל הינו בגדר המלצה בלבד ואינו בא 

מזג האויר בארץ מעט מבלבל : החום נימשך לתוך עונת הסתיו 
ולעיתים גם לחורף ,אנשים נוטים להמשיך ולצרוך אותם המאכלים . 
אז זהו, מה שקובע הוא התאריך ולא מזג האויר . הגוף שלנו מתכוון 
בהתאם ולכן רצוי לשנות את התפריט ולהתאים אותו לסתיו ולחורף .

בגדול, זהו הזמן להחליף את המנה העיקרית בארוחת הערב 
מסלט למרק . לחמם את טמפ’ השתייה והאוכל בכלל, להמעיט 

באכילת קרטיבים וגלידות ובקיצור: לשמור על חום גוף ולאכול כמו 
שמתלבשים .
ליחה בריאות 

בתקופה זו של השנה נוכל לשמוע הרבה ילדים ומבוגרים מכחכחים 
בגרונם במקרה הטוב, ומשתעלים שיעול רווי ליחה במקרים חמורים 

יותר. הסינים אומרים, שהליחה נוצרת במערכת העיכול ואוהבת 
להשתכן בריאות. לכן לתזונה שלנו יש השפעה מכריעה עליה. אם 

אתם חווים שיעול ליחתי, מלאות בחזה ואולי אף קוצר נשימה, 
שמחמירים בלילה, בשכיבה או לעתים אחרי האוכל – רשמו לפניכם 

את ההמלצות הבאות: 
אל תתקרבו למוצרי חלב משום סוג )גם לא חלב בקפה!(, ולא 

למזונות שמנים ומטוגנים.
חלב ומוצריו ואוכל שמן הם מיצרי ליחה ידועים! )מוצרי טופו במידה 

נמוכה עם תבלינים חריפים(. 
הפחיתו למינימום אפשרי אוכל קר ושתיה קרה : לא מים קרים 

מהמקרר, לא סלט ירקות חיים, לא ממרחים קרים. הדגש הוא על 
אוכל חם ומבושל, מאודה. הסיבה: אוכל מסוג זה מחזק את מערכת 

העיכול וכך מפחית את הליחה. )כתחליף לסוכר ניתן להשתמש 
באגבה, סילאן וכו’(. 

הפחיתו ככל הניתן את כל האוכל הממותק והמעובד, שמהווה יופי 
של עידוד לליחה הקיימת. 

הטעמים המומלצים בליחה: מר )מייבש לחות(, ארומטי )מתמיר את 
הליחה( וחריף )מפזר ליחה ולחות(.

למשל: חילבה, שום, בצל, הל, בזיליקום, שמיר, כוסברה, פלפל 
שחור. 

גריסי פנינה הם אוכל מומלץ במצבי ליחה – הם מסלקים אותה דרך 
מערכת העיכול.

כיוון שטעמם ניטרלי ניתן לשלבם כמעט בכל ארוחה. 
מה לשתות במצבי ליחה ושיעול ליחתי? חליטת ג’ינג’ר וחליטת 

טימין/קורנית. 

“יהיו מזונותיך תרופותיך”

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

שבת- בשעה 12:00

הרב מאיר סגרון

“וילן שם כי-בא השמש...”. מה פירוש הביטוי “כי-בא 
השמש”- זריחה או שקיעה? )אגב, הביטוי מופיע לא מעט 

פעמים בתנ”ך(. מתוך ההקשר ניתן ללמוד. בפסוק עצמו 
כתוב “וילן שם כי-בא השמש...”. זאת אומרת שהגיע הלילה 

)שקיעה( ואז הוא הלך לישון. ומה ההפך מ”בא השמש”? 
בדרך-כלל “זריחה”, כמו: “ממזרח שמש עד מבואו...” )דהיינו: 

ממזרח עד מערב...( אבל ניתן להשתמש גם ב”יציאה”, כמו: 
“השמש יצא על הארץ...”. ע”מ לזכור ש”ביאת השמש” היא 
שקיעה ולא זריחה עשיתי לי סימן: “כי-בא השמש...” – כמו 
“ִכָּּבה השמש...” ואז נהיה חושך...! אגב, יש לא מעט “זוגות” 
של פרשיות עם שמות מאותו שורש. כגון: “לך-לך” ו”וילך”, 

וישלח - שלח, בא - כי תבוא, ויצא – כי תצא...  העיקר לזכור: 
וזרח השמש ובא השמש... ואין כל חדש תחת השמש!

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

ותמיד לבחור
מטפל מבוקש במוזיקה המתגורר בעיירה ציורית 

בארגנטינה מסתיר מאחוריו עבר אפל המתגלה במקריות 
ע”י סבתה של ילדה המטופלת אצלו. מקסים!

הם עשו את זה/ קובי לוי
ספר מרגש גדוש בסיפורים מרתקים על אנשים שעמדו 

בנסיונות מיוחדים שהובילו לשינוי משמעותי בחייהם.

שעת סיפור
ילדים וילדות יקרים ויקרות
 כולכם מוזמנים )וכן, גם ההורים( 

לחגיגת יצירות לכבוד חג האורות... 
בע”ה ביום שלישי י”ז כסלו בשעה 16:00 בגן אחוה. 
 ילדי גן+א-ג בואו בשמחה לשעה של יצירה והנאה!
 5 ש”ח ליחיד,  )3 ויותר מאותה משפ’ 10  ש”ח(  

צוות שעת סיפור ויצירה

חודש טוב

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 חתשע" ד כסלו 
 2102 בנובמבר 22

 לכל התושבים,
 
 

 הנדון: אסיפה כללית
 
 
 

  חתשע" כסלו 'יא ירביע הנכם מוזמנים לאסיפה כללית ביום
 )נא לדייק( במועדון הישוב.  09:01בשעה   29/00/02

 
 על סדר היום:

  
 בחירת יו"ר אסיפה 
  6102אישור מאזן 
 אישור חברים חדשים לאגודה 
 בחירת חברי ועדת ביקורת 
 סקירה כללית 

 
בשעה שנקבעה,  חברי האגודהבמידה ולא יהיו נוכחים רוב 

 תדחה האסיפה בשעה ותתקיים בכל פורום  שיהיה נוכח.
 

 
 
 
 
 
 
 

 בברכה
 במזכירות הישו
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 במזכירות הישו

  
 
 


