
  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר הרב

פרשת מסעי – האם המסעות היוו 
מטרה כשלעצמה? הרי הם רק אמצעי 

להגיע לארץ ישראל, וא”כ מדוע התורה 
מאריכה בפירוט המסעות?

תשובות רבות בדבר. וזה בא ללמדנו 
שכל הזמן האדם נמצא במסע החיים.

וכל הזמן יהא בתנועה, ללא הפסק, 
וללא הפוגה וכשיהא בתנועה כלפי מעלה, יכול לעלות ולהתעלות.

והמשילו זאת לרוכב באופניים שכאשר נמצא בעליה זה קשה, כך גם 
האדם כשהוא עולה ומתעלה זה אמנם קשה, אך הוא נמצא בעליה.

שלכם בשמחה ושבת שלום,

זמני תפילות בית כנסת מרכזי:

שיעורי תורה ופעילויות לילדים:

ימי חול:
נץ: בבית הכנסת האשכנזי

שחרית: 06:00, 07:15, 08:00
מנחה: 19:00

ערבית: 20:00
שבת:

שחרית: 08:00
מנחה: 13:30, 17:00, 18:00

דף יומי: 16:00
אבות וילדים: 17:30

ערבית: 20:16

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’ 123כניסת שבת: 19:07 יציאת שבת: 20:16

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

17:00 -  שיעור תורה לגברים בתנ”ך מפי 
           הרב ידידיה בבית משפחת כהן נדב

19:30 -  שיעור תורה למבוגרים, בהלכה 
           מפי הרב סגרון 

רבים נוהגים החמרות שונות בתשעת הימים, 
וחלק נוהגים בהם בשבוע שחל בו.

רחיצה – מעיקר הדין יש שלא נהגו להתרחץ בחמין וכדכתב הרמ”א סי’ 
תקנא’ אך כיון רבים המקילים כיון שהורגלנו בכך, ורצוי שבמים פושרים, 

במידת האפשר.
כביסה – בני ספרד נהגו איסור בכביסה בשבוע שחל בו, שהשנה אין. 
ובני אשכנז נהגו מר”ח , ויכולים להקל בבגדי ילדים עד גיל בר מצוה.

יש הנוהגים שלא ללבוש בגדים מכובסים בימים אלו, ולכן צריכים להכין 
בגדים לצורך השבוע, ויש שנהגו רק בשבוע שחל בו, שהשנה אין.

סריגה תפירה ורקמה – אין לתפור בגדים חדשים בימים אלו, כמו כן אין 
לרקום או לסרוג, אך לתקן בגדים ישנים – מותר.

בשר ויין – נהגו להחמיר בזה, ואפילו בשר עוף. ולילדים וחולים וזקנים 
תשושים – אפשר להקל. ומנהג בני תימן להקל.

בניה, שיפוצים, שתילה ונטיעה – כל מקרה לגופו ויש לשאול רב
מקח וממכר – ממעטים במשא ומתן בימים אלו, ובפרט בדברי מותרות 

כתכשיטים, בגדים וכלים נאים, וכדו’. ואפשר להקל במקום צורך גדול או 
בהזדמנות שהדבר זו משמעותית.

הלכות תשעת הימים – משנכנס אב ממעטים בשמחה

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 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!
הרבה זמן לא קראתי ספר טוב שמיגנט אותי אליו 

לשבת שלמה.. ולכן ההמלצה הפעם היא ממש בחום...

חדר הפלאות/ ז’וליאן סנדרל: 
חייה של אם חד הורית משתנים מהקצה אל הקצה כאשר 
בנה נפגע בתאונה ושוקע בתרדמת.  היא מגלה מחברת 

סודית שבנה כתב ובעזרתה היא יוצאת לדרך חדשה 
ומטלטלת.. 

כסף זר/יצחק פרקר:
בחור יורש סכום כסף עצום כאשר הוא 

מנסה לגלות מה מקורו של הכסף הוא מסתבך 
עם עברו של אביו.. 

פינת הלשון
הרב יאיר פינצ’ובר

עצמה  הפרשה  סיכומים.  של  פרשה  היא  מסעי  פרשת 
של  סיכום  ישנו  ובראשיתה  במדבר,  ספר  של  סיום  היא 
פרשה  כל  בסוף  במדבר.  ישראל  בני  שעברו  המסעות 
פרשה.  אותה  של  הפסוקים  מס’  החומשים  ברוב  מופיע 
בסוף  כתוב  פסוקים.   132 ישנם  מסעי  בפרשת  לדוגמא: 
מחלה   )132 )בגימטריה-  קל”ב.  קטנות:  באותיות  הפרשה 
חולה סימן. פירוש: הגימטריה של מחלה חולה = 132. אגב, 
מחלה היא אחת מבנות צלופחד המופיעות בפרשתנו. ודי 
הגיוני שמחלה חולה... בכל אופן, בחלק מהחומשים ישנו 
סיכום של החומש כולו: להלן הסיכום באותיות מודגשות 
עם ביאור קצר בסוגריים: סכום פסוקי דספר במדבר אלף 
ומאתים ושמונים ושמונה )1288( ארפח )א- 1000 + רפח 
שזה בגימטריה 288( סימן. וחציו )הפסוק האמצעי- ה-644 
או 645( והיה האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח )מזכיר את 
מנין הפסוקים - ארפח(. ופרשיותיו עשרה ה’ בדד  ינחנו 
)בדד- בגימטריה 10 וגם מזכיר את אמירת בלעם: הן עם 
לבדד ישכון...( סימן. וסדריו )החלוקה לסדרים יצרה קריאה 
ולכן  בעבר,  נהוג  כפי שהיה  3 שנים,  בתורה במחזור של 
מס’ הסדרים הוא בערך פי 3 ממס’ הפרשיות( ל”ב )32( לב 
32(. ופרקיו  )לב בגימטריה =  טהור ברא לי אלוקים סימן 
)36( לו חכמו ישכילו זאת )לו בגימטריה = 36( סימן.  ל”ו 
)עפ”י חלוקת המסורה- התורה מחולקת לפרשיות פתוחות 
ופרשיות סתומות- בתורה עצמה: פרשיה סתומה מתחילה 
באותה שורה שבה נגמרת קודמתה ופרשיה פתוחה בשורה 
פתוחה  לפרשה  פ-  הם  הסימונים  בחומשים  שאחריה. 
 )92( ו-ס לפרשה סתומה.( מנין הפתוחות שתים ותשעים 
ושמונה  וחמשים  )66(. הכל מאה  ושש  והסתומות ששים 
בגימטריה  )חלקך  סימן  ונחלתך  אני חלקך  )158( פרשיות 
= 158(. הנביא ירמיהו )פרק ל”א פס’ כ’( אומר “הציבי לך 

ציונים” – סימנים לזיכרון, כמה נפלא!
מירב

מרפא לצמא
מירב בן יוסף

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

קפאין הוא אלקלואיד . אלקלואידים זו קבוצה של תרכובות 
קרובות  ולעיתים  פיזיולוגית  השפעה  בעלות  אורגניות 
מהם  גדול  וחלק  חיים  ובעלי  אדם  בני  על  פסיכואקטיבית 

אף רעילים .
 . מר  וטעמו  לבן  ,צבעו  באלקלואידם  השכיח  הוא  הקפאין 
נמצא ביותר מ 60 מיני צמחים בטבע והוא ידוע כמגרה את 
מערכת העצבים המרכזית, את מערכת הנשימה, קצב הלב 
ובמידה מועטה גם משתן. השפעת הקפאין תלויה בריכוזו 

)תלוי מינון( ולכן גם בדרך העיבוד של הצמח.
פשט   17 ה-  במאה  באתיופיה.  כנראה  הקפה  של  מולדתו 
ולימים  אירופה,  ארצות  עשירי  אצל  הקפה  שתיית  מנהג 
בכל  כמעט  עממי  למשקה  נעשה  והוא  גידולו  היקף  עלה 

בית בעולם. 
מתברר שקפה לא תמיד היה משקה . באתיופיה היה נהוג 
בעבר לאכול את פולי הקפה, ולא להכין מהם משקה. נזירים 
אתיופים נהגו ללעוס את הפולים כדי לשמור על עירנותם. 
קיימת סברה כי שבטים אפריקאיים ערבבו שברי פולי קפה 
עם שומן חיות כדי להכין אוכל מזין ומעורר, שהיו אוכלים 

בעת הכנות לקרב.

מנגנון
קופאין מעורר את המערכת העצבית וגורם לשחרור אדרנלין 

שמגביר את קצב הלב, לחץ הדם ומזרים דם לשרירים .
בנוסף ,הקופאין מחכה את פעילות האמפטמין)חומר ממריץ( 
ולכן מעלה את רמת המתווך העצבי דופאמין )חומר במוח 

שמעורר תחושה של מוטיבציה ( .
מטבוליזם

קפאין נספג במהירות לדם ומתפזר בכל רקמות הגוף ונוזליו, 
לרבות מערכת העצבים המרכזית, רקמות עובריות וחלב אם. 
דקות   30 תוך  מתרחשת  הדם(  )נוזל  בפלסמה  השיא  רמת 

מצריכתו בשתייה או אכילה.
הקפאין הוא חומר פרמקולוגי פעיל. הקפאין מעלה את רמת 
הערנות ומפחית עייפות במיוחד כשקיימת נטייה לעייפות. 
כמות קפאין מעל 3 מ´ג/ק´ג בשעות הערב, עלולה לדחות 
מאדם  שונה  הקפאין  השפעת  זאת,  עם  השינה.  שעת  את 
יכולים  ולכן  התרגלות  מפתחים  מהאנשים  חלק  לאדם. 

להירדם היטב גם לאחר שתיית קפה.
תכונה נוספת של הקפאין כוללת הרחבת כלי דם מסוימים 
ראש  כאבי  על  להקל  עשוי  הוא  לכן  אחרים.  של  והצרה 

מסוימים באמצעות שיפור זרימת הדם למוח.

האם קפה מזיק? – חלק ראשון

המשך בשבוע הבא..

פרשת מסעי א’ אב תשע”ט

“והימים האלו יהפכו לששון ולשמחה”


