
  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר הרב

פרשת קרח, נקראת פרשת המחלוקת. 
ואוי לו לקרח שמכל עברו המפואר, 

נשאר לו כתם  רציני, בעל המחלוקת. 
ועלינו ללמוד מסופה של המחלוקת 

שקרח ועדתו לא השיגו כלום במחלוקת 
שלהם כי הם לא התכוונו לשם שמים. וכל מטרתם לשם האינטרס 

האישי שלהם. לכן, יש לאדם לחשוב כשמגיע למחלוקת, איך להפסיק 
אותה, איך לעצור. זה דורש מהאדם, כוחות נפש, ועליו להתגבר. וזה 

שאומרים חז”ל “תולה ארץ על בלימה” – אין העולם מתקיים אלא על 
זה שבולם פיו בשעת מריבה.

שלכם בשמחה, שבת שלום

פרשת קורח ב’ תמוז תשע”ח

זמני תפילות בית כנסת מרכזי:

שיעורי תורה ופעילויות לילדים:

ימי חול:
שחרית: 06:00, 07:15

מנחה: 19:15
דף יומי 

ערבית- 20:15
שבת:

שחרית: 08:00
מנחה: 17:00, 18:00

דף יומי: 18:15
ערבית: 20:31

10:00 - תפילת ילדים
15:00 - תהילים בבית הכנסת המרכזי עם רחל חכמון

17:30 - אבות וילדים

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’ 69כניסת שבת: 19:18 יציאת שבת: 20:31

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

19:30 -שיעור תורה למבוגרים, בהלכה מפי הרב סגרון 
16:00 - שיעור לגברים בתנ”ך מפי הרב ידידיה בבית

          משפחת כהן נדב 
16:00 -שיעור נשים בבית נהוראי

המלצות השבוע!

שאלה: האם אפשר לתת מתנה בשבת?
תשובה: נתינת מתנה היא למעשה קנין, והעברת בעלות בין הנותן למקבל. 
ויש לדון האם מותר בשבת או לא? שהרי ישנו איסור מקח וממכר בשבת. 

ובאמת יש פוסקים האוסרים לתת מתנה בשבת אף לחתן בר מצוה שזה לדבר 
מצוה. מכל מקום יש המתירים לתת מתנה לדבר מצוה כגון דורון דרשא, או 

ספר קודש שהאדם יכול ללמוד בו. 
והנה בעצם נתינת מתנה יש שני שלבים. שלב א’ של הפקעת הבעלות ושלב 

ב’ הוא קניית הבעלות ע”י המקבל. אם כן האיסור בשבת הוא לעשות את שתי 
הפעולות. לכן האדם ביום ששי קודם השבת, יקנה את זה למקבל )ע”י זה 

שמגביה את המתנה לפחות ג’ טפחים, ויזכה את חברו(, ואז בכך הוא מפקיע 
את הבעלות שלו על החפץ, ונשארה פעולה אחת של המקבל שהוא זוכה בה. 

ובדרך הזו, זה מותר. כ”כ בשו”ת יחוה דעת ח”ג סי’ כא’.
יש להיזהר בנתינת מתנה בשבת, שלא תהא המתנה דבר איסור בשבת כגון 
מכשיר חשמלי או מכשירי כתיבה, וכדו’ שאז יש בזה משום איסור מוקצה.

פרטים ביחס לנתינת מתנה – )ד(

שיעור לילדים –הרב אביזוהר
ימי א, ג, ה- בשעה 19:15

שבת- בשעה 12:00

הרב מאיר סגרון

לא היה עשיר כקורח. אבל מכיוון שהוא לא הסתפק במה 
ומכאן.  מכאן  קרח  יצא  הוא   – ועוד  עוד  וחמד  לו  שהיה 
רקח  שהוא  בגלל  והכל  התרחק  רק  הוא  להתקרב  במקום 
יותר  קצת  חוקר  היה  אילו  על משה.  שיניים  וחרק  מזימה 
לעומק לא היה נופל! ומה גרם לו ליפול? הקטורת!, דווקא 
עם הקטורת הוא קשר קשר על משה ואהרון. הוא החליט 
קרש  לו  להשאיר  בלי  לכולם  ולשקר  חבריו  לכל  לשרוק 
הדלת  את  וטורק  הזמן  כל  היה מקטר  לא  הוא  אם  הצלה. 
מאחוריו, הוא היה יכול להבין שהקטורת נועדה לקשר בינינו 
לבין בורא עולם ולהוביל אחריו רבים, כמו קטר. אגב, שמתם 
)ואולי   1 בסה”כ  זעום  ממש  לקטר  קרח  בין  המרחק  לב? 

הכוונה לה’ אחד...(.

שיעורים לגברים מפי הרב סגרון בשעה 20:30
יום שלישי בבית הכנסת – הלכות בן אדם לחברו

יום חמישי בבית משפחת שמעוני– 
פנינים מפרשת השבוע

מדי פעם ישנו שינוי במקום השיעור, עדכונים אצל רמי דעי

מכתב שנשכח/ קתרין יוז
אישה צעירה מוצאת מכתב ישן משנת 1939 שלא 

הגיע ליעדו ומשנה את חייה ללא היכר.. 
סודות של חיים מופלאים/ סוזן מייסנר

איזבל בת ה- 93 סירבה לדבר כל על מה שחוותה 
במלחה”ע השניה, אחרי 70 שנה היא משתפת 

סטודנטית להיסטוריה בסוד שלה: היא לא בת 93 
ושמה הוא לא איזבל...

מירב

מרפא לצמא
מירב בן יוסף

רפואה שלמה ‘בלי עין הרע’ 

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

הן  בעין,  שונים  במקומות  להתבטא  יכולות  עיניים  דלקות 
נגרמות מגוף או חומר זר, זיהום ויראלי או חיידקי או כתוצאה 

מאלרגיה.
לדלקת  לגרום  שעלול  נוסף  גורם  ישנו  הסינית  הרפואה  לפי 

עיניים והוא הגורם הנפשי .
פחדים,  רגשות,  לראות  ניתן  בעיניים  הנפש.  ראי  הן  העיניים 
לנבוע  יכולות  בעיניים  בעיות  עצמה.  הנשמה  ואת  רצונות 
ראיית דבר מה  אי  לייעודינו בחיים.  מעשיית דברים שנוגדים 

אשר יכול לעזור לנו ולכוון אותנו בחיים. 
טיפים:

• מהלו 2 פרחי חרצית במים חמים, הספיגו בצמר גפן והניחו 
ביום  פעמיים  לפחות  הפעולה  על  לחזור  כדאי   . העיניים  על 

וביחוד לפני השינה .
• מהלו 10 טיפות של חלב תאנים בכוס מים רתוחים. הספיגו 

בצמר גפן ונגבו את העין. 
את  ולשפר  יותר  גמישה  לתנועה  העיניים  את  לעורר  כדאי   •
פעילות  לעשות  מומלץ  ולכן  והצ’י)האנרגיה(בהן  הדם  זרימת 
)ניתן גם במקום( בין 10-20 דק’  מאומצת כמו קפיצות, ריצה 

לפחות פעם ביום 
• למען תחזוקה של העיניים שטפו את העיניים יום יום בחליטה 

של ציפורני חתול. 
מיץ  בכף  מהולה  זית  שמן  כף  ריקה  קיבה  על  בבוקר  שתו   •
לימון סחוט טרי לטיהור הצ’י של כיס המרה והכבד שניפתח 

אל העיניים.

דלקות עיניים

עוז

חניכים מצטיינים- 
כנרת בן שמעון ותאיר נגר!!!!!

המדריכים ושיר הקומונרית.
מחכים לכם!

השבת מפקד ופעולות 
בשעה 16:00 בסניף

שעת סיפור ויצירה
לקראת סיום שנת הלימודים

אנו מתכננות לארגן שעת סיפור ויצירה מיוחדת. 
לשם כך אנו זקוקות לכם! מי שיכול לתרום 

מכישוריו/קשריו לטובת פעילות פתיחה לחופש 
הגדול מוזמן ליצור קשר בהקדם!

נשמח לשמוע כל רעיון.. 
שלומית 0502210668 פנינה 0532496183


