
  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר הרב

שני אחים בפרשה, וכמה הם רחוקים זה 
מזה. וכמה הם שונים זה מזה. ולא עוד 

שהם תאומים, היו ביחד כתשעה חדשים. 
איך קורה דבר כזה?

אומר רש”ר הירש “חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה” 
דהיינו, אל תחנך את הילד לפי השאיפות שלך או הרצונות שלך, אלא 
לפי האישיות של הילד, גדל אותו, טפח אותו וחנך אותו. תזרום לפי 

האופי שלו. ואם יש לו אופי שהוא טבע, בדרך זו תחנך אותו. ואם 
הוא אוהב בית- חם וסגור, בדרך זו תחנך. חשוב היטב מה אופיו, מה 

דורשת אישיותו, וכך נזכה לגדל דור ישרים מבורך.

שלכם בשמחה ושבת שלום

פרשת תולדות- כ”ח חשון 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: 17:14 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’ 41כניסת שבת: 16:06 יציאת שבת: 17:14

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!

רבותינו אסרו להעלות על שלחן שאוכלים בו, גם בשר וגם גבינה. 
מחשש שמא יטעה ויאכל את המין השני שאסור לו. והדגש הוא על 
שלחן שאוכלים בו בפועל, אבל בשלחן שמניחים בו בשר וחלב, אין 

מניעה. ולכן אין מניעה לשים באותו מדף במקרר הן בשר והן חלב.
לכן בשלחן שאכלנו עליו בשרי, ורוצים לאכול עליו חלבי, יש לשים 

מפה אחרת או לדאוג לניקיון היטב של השולחן. ואם מניחים את הכל 
בכלים ולא שמים על השלחן שום דברי אוכל כגון לחם וכדו’. אין חשש.
שני אנשים המכירים זה את זה ויושבים בשלחן אחד, ואחד אוכל בשרי 
והשני אוכל חלבי, עליהם לשים סימן היכר ביניהם שלא יבואו לטעות, 

ולאכול אחד מהשני. או שכל אחד יאכל על מפה משלו.
אדם אחד היושב לאכול בשרי אין לשים על השולחן חלבי או להיפך, 

ואפילו אם יש סימן להיכר.

הלכות בשר בחלב – הרחקות 
בין בשר לחלב בשלחן )ה( מירב

מרפא לצמא
מירב בן יוסף

רפואה שלמה פי אבחנה סינית מדוייקת. מומלץ להיוועץ עם מטפל לקבלת המלצות אישיות על מסורתיות כלליות ואינן מבוססות על אבחנת המטופל.כל ההמלצות המובאות בחלק זה הנן המלצות סיניות 

נענע היא סוג של צמח מנטה 
חריף, משם נגזרת המילה גם 

בערבית וגם בלטינית )בערבית 
נענע פירושו מנטה, ארומטי 

חריף( “שרשי המנתה והפיגם...
שנעקרו לשתלן” )עוקצין א,ב( מכאן אנו למדים שהנענע 

חשובה ולכן חשוב לשתול אותה בחזרה אם נעקרת .
למה הנענע כזו חשובה ולא רק סתם תה טעים . 

ברפואה הסינית ישנה חשיבות מרכזית לאנרגטיקה 
של הצמחים ,המזונות ומחלות. למשל צמח או מאכל 
שהאנרגטיקה שלו קרה יתאים לטיפול במחלות חום 

שמלוות בחום מדיד, אודם, צמא, דלקות למיניהן ועוד 
סימנים שמעידים על מצב של אנרגיה חמה .

הנענע אם כן, בעלת אנרגיה קרה. וטעמה הוא חריף מתוק. 
ולכן היא מקררת את הגוף  וטובה למצבים של חום כמו 

הזעה מוגברת, כיב קיבה, צרבות, עצירות, פסוריאזיס, 
דלקות בשלפוחית השתן וכאבי ראש ומיגרנות אשר נוצרו 

מחום)נוצרו מכעס, אכילת מאכלים מתובלים , מטוגנים, 
עישון ,אלכוהול בצריכה מופרת וצריכה מוגברת של 

מזונות חריפים וקפאין(.
הנענע עשירה בויטמין C, בסיבים תזונתיים ובברזל. יש 

לה יכולת נוגדת חמצון גבוהה מאוד. היא מקלה על בעיות 
נשימה כמו אסטמה וברונכיט ומקלה על כאבים במערכת 

העיכול.

נענע ברפואה הסינית

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

שבת- בשעה 12:00

הרב מאיר סגרון

בפרשתנו אומר אבימלך ליצחק: 
“לך מעימנו כי עצמת ממנו מאוד”.

ניתן להבין את המילה “ממנו” ב-2 אופנים:
1. יותר ממה שיש לנו

2. מאיתנו. דהיינו: כל מה שיש לך בא מאיתנו. 
לכאורה, הפירוש השני הגיוני יותר שהרי הסיבה שבגללה 

מבקש אבימלך מיצחק שילך, היא שיצחק בנה את עושרו על 
חשבונם )למרות שכאז, גם היום, יצחק חופר בארות ומשם 
מגיע עושרו, ומה עושים הפלישתים? סותמים אותן במקום 
לחפור גם הם...(. אולם לא מן הנמנע )גם על רקע הסוגריים 
הקודמים( שהדבר האמיתי הוא הקנאה, שליצחק יש יותר 

משלהם )ובשביל זה כבר לא צריך הגיון...(!
זאת איננה הפעם היחידה שניתן להבין את מ”ם השימוש ב-2 
אופנים. לדוגמא: רק בשבת שעברה למדנו ש”יפה שיחתן של 

עבדי אבות מתורתם של בנים”. האם הכוונה היא ששיחתם 
של עבדי אבות יפה יותר מ... )מ”ם היתרון( תורתם של בנים 

או ששיחתם של עבדי אבות יפה כשהיא באה מתורתם 
של בנים. מחלוקת, ו”אלו ואלו דברי אלוקים חיים”! מומלץ 

להתחיל לשים לב לתופעה יותר מבעבר.  

שעת סיפור

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

סנטרל פארק/ גיום מוסו
שני אנשים זרים לחלוטין מבועתים למצוא את עצמם 

אזוקים אחד לשני על ספסל בבוקר רגיל בסנטרל פארק 
יוצאים יחד להרפתקה מרתקת מלאת מתח.   קוראים 

ספר ומרגישים בסרט... 
מה ילד יום

בת גלים שאער שבנה גיל-עד היה בין שלושת החטופים 
שנרצחו מספרת על ימים של אימה חרדה ותקווה ועל 

אובדן וגעגועים של אמא..

ילדים וילדות הכונו...
בקרוב פעילות יצירתית וחוויתית 
לכבוד חג החנוכה המתקרב ובא.

נשמח מאוד לבנות שיהיו לעזר בזמן הפעילות ובסיומה.
תאריך מדוייק יפורסם בהמשך..

לפנות לפנינה: 052-2496183, שלומית: 050-2210668
צוות שעת סיפור ויצירה

חודש טוב


