
  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר הרב

קרח – סמל המחלוקת, ועם מי 
הוא נחלק?, לא מצא עם מי, אלא 

עם משה רבנו!
ולא משנה מה קורה ולמה זה 

קרה. הדגש הוא שאחרי אלפי שנים, נשאר בתודעה של כלל 
עם ישראל למשך דורות קרח, הוא בעל מחלוקת. הצבור 

לדורותיו, אינו זוכר שפיקח היה, אינו זוכר שהוא  סבא של 
שמואל הנביא שעליו נאמר ששקול כמשה ואהרון. אלא מה 

זוכרים לקרח- שהוא בעל מחלוקת. ישתדל כל אדם שלא 
להוות סמל לדבר שלילי, כי קשה למחוק זאת. אלא במעשיו  

ייתן דוגמא חיובית, והדבר ייזכר לדורות.

הרב מאיר סגרון
שלכם בשמחה ושבת שלום,

פרשת קרח - כ”ט סיון תשע”ז

זמני תפילות
בית כנסת מרכזי:

שיעורי תורה ופעילויות לילדים:

ימי חול:
שחרית: 06:00, 07:15, 08:00

מנחה: 19:00
ערבית: 20:00

שבת:
שחרית: נץ 04:42, 08:00

מנחה: 17:00, 18:00 )בני עקיבא(
ערבית: 20:33

10:00 - תפילת ילדים
13:15 - תהילים אצל משפחת חזיזה

15:00 - תהילים בבית הכנסת המרכזי עם רחל חכמון
אבות וילדים- מיד לאחר מנחה ראשונה

עוז בנות: פעולת שבת 
בשעה 16:00

עוז בנים: פעולת שבת 
בשעה 16:00 

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

מירב

תולעת ספרים

פינת הלשון

מרפא לצמא
פנינה רחמיאן

הרב יאיר פינצ’ובר

מירב בן יוסף

רפואה שלמה!

זה הבית שלי

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

כניסת שבת: 19:20 יציאת שבת: 20:33

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

16:00 -שיעור נשים
19:00 - שיעור למבוגרים, בהלכה מפי הרב סגרון

המלצות השבוע!

רבים הם אשר שולחים את ילדיהם, ללכת להטביל כלים. ויש 
לדעת שקטן או קטנה, כל עוד שלא הגיעו לגיל בר/בת מצוה, 
אינם יכולים להעיד על טבילת כלי מתכות שחיובם מהתורה. 

ולגבי כלים שחיובם מדרבנן כגון כלי זכוכית, ואלו שמחמירים גם 
לכלי פלסטיק. הקטן יכול להטבילם ונאמן לומר שהם הוטבלו. 
כן פסק מרן השו”ע יו”ד סימן קכ’ סעיף יד’. ולגבי כלי מתכות 

שחיובם מהתורה קטן אינו יכול להטביל, אפילו שהגיע לגיל 
חינוך, ואפילו אם הוא חוזר עם כלים רטובים. אולם אם הקטן 

מטביל, וגדול עומד על גביו ורואהו, אפשר שהקטן יטביל, והגדול 
יעיד שהכלים הוטבלו.

דיני קטן – בטבילת כלים

לא היה עשיר כקורח. אבל מכיוון שהוא 
לא הסתפק במה שהיה לו וחמד עוד 

ועוד – הוא יצא קרח מכאן ומכאן. במקום 
להתקרב הוא רק התרחק והכל בגלל שהוא 

רקח מזימה וחרק שיניים על משה. אילו 
היה חוקר קצת יותר לעומק לא היה נופל! 

ומה גרם לו ליפול? הקטורת!, דווקא עם 
הקטורת הוא קשר קשר על משה ואהרון. 

הוא החליט לשרוק לכל חבריו ולשקר 
לכולם בלי להשאיר לו קרש הצלה. אם 
הוא לא היה מקטר כל הזמן וטורק את 

הדלת מאחוריו, הוא היה יכול להבין 
שהקטורת נועדה לקשר ביננו לבין בורא 

עולם ולהוביל אחריו רבים, כמו קטר. אגב, 
שמתם לב? המרחק בין קרח לקטר ממש 
זעום בסה”כ 1 )ואולי הכוונה לה’ אחד...(.

תזונה ואיזון
ברפואה הסינית המזונות מחולקים לפי אנרגיה, טמפרטורה, טעם, 

אופן פעולה, והשפעתם השונה על האיברים בגוף והמרידיאנים 
)מרידיאנים הם ערוצים אנרגטים בגוף, צינורות אנרגטים של שפע 

שקשורים באבי הגוף( ולכן לתזונה היומיומית שלנו יש חשיבות 
רבה בשמירה על הבריאות ובמניעת מחלות . תזונה לא מאוזנת 

בכמות, באיכות ובזמני הארוחות עלולה לגרום למחלות .
לדוגמה:

צריכה מוגזמת של ממתקים, שוקולדים, שתייה קלה, וכלל סוכרים 
פוגעת בתפקוד הפיסי והאנרגטי של הלבלב לאורך זמן . הדבר 

יתבטא בעליית משקל, בצואה רכה ורבה, נפיחות בבטן ותחושת 
עייפות. 

צריכה מוגזמת של אוכל מטוגן וחריף, עלולה לגרום לצרבות, 
עצירות, נפיחות וכאבי בבטן...
עצות פשוטות לטיפול עצמי:

• אם אתם סובלים מעייפות רבה ורגישות בעיכול, יציאות רבות 
ורכות, עליכם לצרוך בעיקר מאכלים “מתוקים” ו “כתומים” בעלי 

אנרגיה של “אדמה”, כגון: גזר, דלעת, בטטה, דלורית, נבטים 
וכו’. לעומת זאת “סוכרים לבנים” וממתיקים מלאכותיים פוגעים 

באנרגית הטחול והקיבה ואף מתישים אותה. 
• אישה הסובלת מחוסר איזון הורמונלי המלווה במתח נפשי 

וכאבי בטן, מומלץ לה להימנע ממזונות חמוצים וירוקים, כגון: 
מלפפון חמוץ, ירקות מוחמצים, לימון וכו. 

• אדם הסובל מכאבי ראש או מגרנות, מומלץ לו להפחית צריכת 
אלכוהול, ממתקים, סוכרים ,קמח לבן, אוכל מטוגן ושומני וקפה.

מטפל מוסמך ברפואה סינית משלב את התזונה בטיפול ארוך טווח 
על מנת לאזן את המטופל ולדאוג לכך שהסימפטומים לא יישנו. 
פשטות השימוש בעקרונות התזונה הסינית גורמת לה להיות דרך 

פשוטה, בה כל אדם עם ידע כללי יכול לאזן את התזונה והאנרגיה 
שלו ובכך להימנע ממחלות.

להלן דוגמא לתפריט מזונות והתאמתם לטעם, אנרגיה ומרידיאן:
• הטעם החריף נכנס אל הלב, מעטפת הלב ומעי דק )למרידיאן 

של איברים אלה( הוא ממריץ עיכול, מטפל בהתקררות וקור, מניע 
דם. המזונות המתאימים ללב הם: לפת, שום, כרוב, בצל, חזרת, 

פלפל לבן, נענע, כורכום. 
• הטעם המלוח נכנס אל הכליות ושלפוחית שתן. הוא מניעה 

אנרגיה מטה, מלחלח יובש, מרוקן מעיים. המזונות המתאימים הם: 
אצות, מיסו, מלח, רוטב סויה שעורה. 

• הטעם החמוץ נכנס לכבד ולכיס מרה .הוא עוצר הזעה שלשול 
ושתן, מפרק שומנים וחלבונים. המזונות המתאימים: לימון, תפוח 
חמוץ, אוכמניות, אננס, שסק, קיווי, משמש, מנדרינה, תפוז, זיתים.

• הטעם המתוק נכנס אל הטחול וקיבה. הוא מחזק את מערכת 
העיכול.  המזונות המתאימים: גזר, דלעת, בטטה דלורית, סלק, 

קישוא, אבטיח, מלון, תאנה, אורז, בוטנים, לחם שאור,תירס. 
• הטעם המר נכנס אל הריאות ומעי גס. הוא מטפל בדלקות 

וזיהומים ומייבש נוזלים. המזונות המתאימים: שיפון, קפה, תה, 
זיתים, חומץ, בצל ירוק, עלי צנון, רימון וחסה.

ניתן כמובן גם להגיע לטיפול אצל מטפלים מוסמכים ליעוץ 
והתאמה אישית של התפריט היומי 

שבת שלום על כולכם.   

גל
סיפור אמיתי של ניצולה מהצונאמי 

שאיבדה  את כל משפחתה. הספר מביא 
את ההתמודדות, הזיכרונות, והגעגוע. 

28 שורות
על השולחן בחדרה מונח מכתב, מי שכתב 
אותו יודע שהמכתב ישנה את חייה של 

הנערה.. על פניו התנהגותה נשארת כרגיל. 
האם קראה את המכתב? האם היא מדחיקה 

את הכתוב שם?  
שווה קריאה!

עוז בנות
מצטיינות השבוע:

ליפז דיעי ותמר צרור 
השפיציווותת !!! 

עוז בנים
מצטייני השבוע: 

אורי כהן ואופיר גרידיש 
ה א ל ו פ ים !!!! 

שבת שלום!פעולה בשעה 16:00 בסניף


