
  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר הרב

“יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של 
בנים”. מדוע?

הרבה דיני תורה החמורים נאמרו ברמזים 
כגון: הלכות שחיטה, שבת ועוד. אם כן, 

מדוע הסיפור של אליעזר ורבקה מתואר באריכות ובכפילות?
כיון שבסיפור יש הרבה דרך ארץ, עדינות. איך הוא משוחח איתה ואיך 
היא עונה לו: הגמיאיני נא, שתה אדוני, ותמהר ותרץ, אלו פעולות שכל 
אדם צריך לדבוק בהם. לכבד את האדם באשר הוא לדבר בנימוס, לתת 

לו הרגשה טובה לרוץ לעזור לו.
ילדים הגדלים בבית כזה יגדלו להיות מחונכים ומנומסים.

מידות טובות זו תכונה נרכשת ויש לעבוד עליה, ואינה באה לבד או 
בגנים מההורים.

שלכם בשמחה ושבת שלום

פרשת חיי שרה- כ”א 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, 18:25

שבת:
שחרית: 5:10, 08:00

מנחה: 12:30, 15:30 )בני עקיבא(
ערבית: 17:18 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’ 40כניסת שבת: 16:10 יציאת שבת: 17:18

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

16:00 -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!

האוכל תבשיל שיש בו עוף או בשר, אף שלא אכל מהבשרי, אלא 
רק רוטב ושאר ירקות, דינו כאוכל בשרי. אולם אם אכל מאכל פרווה 

שבושל בכלי בשרי, אינו צריך להמתין כלל. ולדעת השו”ע יכול לאכלו 
אף עם גבינה. ולדעת הרמ”א אינו יכול לאכלו עם גבינה. אלא יכול 

לאכלו לאחר חלבי או לפני אבל לא ביחד.
ואם זה כלי שלא בושל בו בשרי ביממה האחרונה )24 שעות( לרוב 
הדעות יכול לאכלו עם מאכל חלבי. ואם מאכל הפרווה הינו חריף 

לדעת הרמ”א אפילו שלא בשלו בו ביממה האחרונה דבר בשרי, בכל 
זאת אין לאכלו עם חלב.

גבינות קשות – יש הנוהגים להמתין אחר אכילת גבינה קשה שש 
שעות כדי לאכול בשרי. ויש שנהגו להמתין כשלש שעות ויש שנהגו 
להמתין כשעה אחת. וזו גם הדעה הנהוגה בהלכה. וכן מנהג ירושלים. 

הלכות בשר בחלב – 
המתנה בין בשר לחלב )ד(

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 

התקררות, הצטננות ושפעת פופולריות בעיקר בחורף. על 
פי רוב מנוחה, תה עם לימון ודבש לצד מרק עוף עושים את 

העבודה נהדר אך מי שמעוניין לקבל טיפול הן מונע והן יעיל 
לזמן ההתקררות )במיוחד בשלביה הראשונים( מוזמן להכיר את 

פורמולת הצמחים של הרפואה הסינית.
ככלל, הרפואה הסינית מבחינה בין הצטננות קרה לחמה. 

הצטננות על בסיס קור מתבטאת בצמרמורות, חשש ממגע עם 
קור, התעטשויות תכופות ונזלת מימית ושקופה. צינון על בסיס 

חום הוא לרוב ביטוי ההחמרה של ההתקררות הראשונית ובא 
לידי ביטוי בעליה בחום הגוף, כאב גרון ושקדים נפוחים.

ישנן מספר תמציות צמחים סינים זמינות המצויות בחנויות 
הטבע שניתן לרכוש כערכת עזרה ראשונה ביתית לשלבים 

ראשונים של התקררות:
 gan mao ling

מיועד: התחלת שפעת/התקררות
תמונה קלינית: רתיעה מרוח, חום מעט גבוה, כאבי ראש 
ושרירים, התעטשויות, נזלת, צוואר נוקשה/תפוס, שיעול 

ובחילות.
isatis

מיועד: לכאבי גרון
תמונה קלינית: אדמומיות וקושי בבליעה, חום וצמרמורות )לא 

מחייב(, דלקות אוזניים וסינוסים)לא מחייב(.
jade screen

מיועד: לחיזוק ומניעת התקררות
מחזק מערכת חיסון וריאות

תמונה קלינית: התקררויות חוזרות.
pinellia x

מיועד: שיעול עם ליחה צהובה
תמונה קלינית: שיעול עם ליחה צהובה /ירוקה צמיגה וקשה 
לעיתים לכיוח, מלאות בחזה ובסרעפת, נזלת סמיכה)בעיקר 

בקרב ילדים(.
yin qiao

מיועד: כאב גרון ותחילת התקררות
תמונה קלינית: חום, צמא, כאב ראש, גרד או כאב בגרון, שיעול.

טיפים נוספים:
באופן כללי מאכלים ותבלינים בעלי חריפות הם בעלי השפעה 
מחממת ומצוינים לשלבים הראשונים של ההתקררות: ג’ינג’ר, 
קינמון, פלפל חריף, פלפל שחור טרי, חזרת, קינמון ובצל הם 

רשימה חלקית ממאכלים שמטיבים מאוד בעת צינון.
• תה מחליטת ג’ינג’ר :שימו 3-4 פרוסות מהחלק הלבן של הבצל 

הירוק ביחד עם 3-4 פרוסות ג’ינג’ר בכוס מים רותחים , הוסיפו 
מעט דבש ולבריאות!

• רסקו 3-4 שיני שום עם חצי בצל יבש בינוני, הכניסו לקערית 
קטנה של דבש ותנו למרקחת לעבור לילה. למחרת ניתן לאכול 

כף מדי כמה שעות לאורך ימי המחלה.
וכמובן בימי המחלה הקפידו לשתות הרבה נוזלים. אכלו רק אם 

מתעורר רעב בעיקר ירקות ופירות והימנעו ממאכלים עתירי 
סוכר וממוצרי חלב .

הטיפול הסיני המסורתי במחלות חורף:

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

שבת- בשעה 12:00

מחלק התמונים
ספר קסום המספר את סיפורו של הדור שלנו דקה 

אחר דקה לפני ביאת המשיח..
ראש גדול

ספר המעמת עם האמת: האושר לא נמצא בעושר 
אלא בנתינה ויצירה.. מעניין לקרוא ועוד יותר מעניין 

לאמץ וליישם!

הרב מאיר סגרון

איך אפשר שלא להזכיר בשבת כ”כ מיוחדת את קרית ארבע, 
חברון ומערת המכפלה?! ובכן, היום נהוג לערוך הבחנה בין 

חברון לקרית ארבע: חברון- העיר הערבית )עם קומץ יהודים 
צדיקים ואמיצים!( ולצידה, קרית ארבע- היישוב היהודי. 

בפרשתנו נאמר “קרית ארבע היא חברון”! מהי, אם-כן, “קרית 
ארבע”? באותו מקום חיו ארבעה ענקים: אחימן, ששי, תלמי 

ואבא שלהם ששמו היה “ארבע”. הכלי יקר מביא פירוש 
שלקרית ארבע היו עוד 2 שמות )אשכול וממרא(, כך שבעצם 

היו לקרית ארבע 4 שמות. ומהי “מערת המכפלה”? מערה 
שיש בה 2 קומות וקבורים בה ארבעה זוגות )אדם וחוה, 

אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה(.
שימו לב כיצד הכל כפול ומתחבר יחד באופן נפלא. לא פלא 

שדוקא שם מתחיל דוד המלך למלוך. רק מלך אמיתי יודע 
כיצד לחבר בין הפרטים בעם לפסיפס אחד מושלם. רק 

מתוך אהבה וחיבור של כל חלקי העם ניתן להגיע למלוכה 
בירושלים ובנין בית-המקדש שייבנה במהרה בימינו, אמן!  

רכזת נוער

ביום שני הגיעה משלחת נוער מחו”ל, הנוער ערך להם 
קבלת פנים מכובדת, ביום רביעי הנוער אירגן להם 

ארוחת ערב, יישר כוח.
נשמח למשפחות נוספות שיארחו בשבת פרשת 

“וישלח”. לפרטים נא לפנות לנסיה כהן: 052-9524594 


