תולעת ספרים
פנינה רחמיאן

המלצות השבוע!
העין המופלאה

לספר הזה צריך שתי עיניים וסבלנות כדי ל”גלות”
את התמונות התלת מימדיות המופלאות...

מאתרת הילדים /רנה דנפלד:

ילדה קטנה נעלמת בנסיבות מסתוריות ההורים
המיואשים פונים למאתרת הילדים שהיא עצמה
ילדה שנעלמה פעם...

פינת הלשון
הרב יאיר פינצ’ובר
בפרשתנו ישנה מצוה שחלה רק בארץ ישראל ,לא אגלה
לכם לאיזו מצוה אני מתכון ,רק אתן לכם רמז ,שבעצם כבר
רמזתי את המצוה ...בכל אופן חלה על המצוה הזאת קדושה
ואולי זאת הסיבה שהיא איננה שייכת לחו”ל ,שהרי בכל
מוצאי שבת אנחנו אומרים “המבדיל בין קודש לחו”ל.”...
המצוה המיוחדת הזאת מזכירה לנו את הקשר האמיץ לארץ
הקודש ,הארץ שדור המדבר לא זכה להגיע אליה ,בגלל
חטא המרגלים המופיע בפרשתנו .אשרינו שאנחנו זוכים
לאכול מפריה ולשבוע מטובה ,מה שלא זכו דורות רבים
לפנינו ,ואפילו משה רבנו עצמו ,לאחר  515תפילות ותחינות.
אשרינו!

מרפא לצמא
מירב בן יוסף

רפואה סינית והפרעות שינה
הרפואה הסינית מתייחסת לאיכות השינה יותר מאשר לכמות
השינה ,ולכן  6שעות של שינה עמוקה וטובה מספיקות לרובינו.
לא כל אדם אשר לא נרדם פעמים ספורים בתקופה האחרונה
מוגדר כסובל מאינסומניה(הפרעת שינה) ,יכול להיות שטרדת
היום החולף גרמו לו מעט לחשוב יותר לפני השינה או לחלום
על מאורעות היום החולף.
טיפים:
אחד הדברים החשובים על מנת לישון כראוי זה מזון.
 .1את הארוחה האחרונה ביום צריך לאכול  4שעות לפני
השינה ולא יאוחר מהשעה  .19:00-20:00זה מהסיבה שנותרות
רמות סוכר גבוהות בדם שמקשות עלינו להיכנס לשינה עמוקה
 .2מה? איזה מזון אנו צרכים לאכול בארוחת הערב? המזון צריך
להיות קל לעיכול על מנת שהקיבה לא תתעסק זמן רב בפרוק
המזון לכן מזון כבד כמו :בשר יקשה על שינה טובה  .ניתן
לאכול ארוחת ערב ישראלית או מרק ירקות
 .3כמה? גם לכמות המזון יש חשיבות רבה ,אז אכלנו מזון
שהוא קל לעיכול ,אבל אכלנו הרבה ממנו ,הקיבה עדין תעבוד
זמן רב יותר
 .4צמחי מרפא:
לפי התפיסה ההוליסטית ( = wholeשלם) הדם הוא מישכן
הנפש ובמצבים מסויימים של אנמיה (חוסרים בדם בעיקר
של ברזל ו )b12נוצרת אינסומניה (הפרעת שינה) כי לנפש אין
משכן להתכנס לתוכו בלילה אז היא מתרוצצת ולאדם קשה
להירדם  .במצבים כאלה כדאי לקחת תוספי מזון שמרוכזים
בכלורופיל ומחזקים את הדם כמו אצת ספירולינה ותוך חודש
ימים חל שיפור משמעותי באיכות השינה
.5עיסוי של נקודות דיקור:
ישנה נקודת דיקור הנמצאת בין הגבות  .נקודה זו נקראת
 Yin Tangהיא משמשת כנקודה להרגעת הנפש ,מלבד זאת,
מאחוריה בקו ישר ממוקמת בלוטת האיצטרובל המייצרת את
ההורמון מלטונין (מוכר כהורמון השינה) ,מס’ג עדין בנקודה
זו למשך כמה דקות מרגיע את הגוף ובשעות הערב יגרום גם
לשחרור של מלטונין.

לילה טוב,

מירב

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

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  0502210668פנינה 0532496183

עוז
השבת מפקד ופעולות
בשעה  16:00בסניף
חניכים מצטיינים-

הודיה צ’רלי ואליה סבג!!!

מחכים לכם!

המדריכים ושיר הקומונרית.

זה הבית שלי
פרשת שלח לך-כ”ה סיון תשע”ח כניסת שבת 19:16 :יציאת שבת 20:28 :עלון מס’ 68

דבר הרב

תפילות ושיעורים לילדים

כמידי שנה אנו נקרא השבת על חטא
המרגלים .מחייב אותנו לתקן את החטא,
שדוד המלך קרא לו
“וימאסו בארץ חמדה” – החטא הוא שלא
אהבו את הארץ והתיקון שעלינו לעשות ,לאהוב את ארצינו ,ולדאוג
שארצינו תהיה אהובה ,בכך שנשמור על נקיונה ,נדאג לתושביה לגרום
לאחרים לאהוב את הארץ ,ולדבר טוב על הארץ .כך נתקן את החטא
שבעקבותיו אנו סובלים עד היום .ובזמן שארץ ישראל תהא אהובה
ורצויה ,נזכה גם לגאולה ,ובתשעה באב לא נצטרך לצום.
ותהא שמחה גדולה בעם ישראל.

שלכם בשמחה ,שבת שלום

הרב מאיר סגרון

תנחומינו הכנים למשפחת יצחק סויסה
בפטירת אחיו שמעון ,ולא תוסיפו לדאבה עוד.

פרטים ביחס לנתינת מתנה – (ג)
שאלה :האם חובה לתת מתנה באירוע שהאדם מוזמן אליו?
תשובה :כיום מקובל לתת מתנה לכל אירוע שהאדם מוזמן אליו .וכיון שזה
מקובל ,אם כן האדם מחוייב בזה .וההימנעות מלתת מתנה ,עלולה להתפרש
כחוסר יחס ופעמים אף פגיעה ועלבון .ואם האדם קבל מתנה באירוע שלו,
נותן המתנה מצפה שיחזירו לו כאשר הוא עושה אירוע .ויש בזה בעיה של
דיני ממונות.
בשמחת חתונה – המנהג לתת מתנה בחתונה ,הפוסקים רואים בזה סיבה
נוספת מעבר למה שכתבנו לעיל .והיא על פי מאמר חז”ל במס’ ברכות ד”ו
ע”א :כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו ומהנהו – עובר בחמישה קולות.
וכאשר האדם נותן מתנה ,הוא אוכל למעשה משלו ולא משל החתן .ועל פי
זה כותב הרב חיים דוד הלוי בשו”ת עשה לך רב מכאן שיש לתת מתנה בשווי
הארוחה ,המנה.
ובאמת ,כל מקום לפי מנהגו .ומקום שנוהגים לתת מתנות או כסף ,ינהגו כמנהג
המקום .וכן הוא לגבי מי נותן ומי פטור מלתת .וכן הוא לגבי ערך המתנה.
והכל הוא לפי הנהוג באותו מקום.

צוות העיתון :רינת דבוש ,יונת קרסנטי
עיצוב גרפי :חן בלמס
קבלת הודעות /פירסומים /מזל”ט וכתבות עד ליום שלישי
midaonby@gmail.com

זמני תפילות בית כנסת מרכזי:
ימי חול:
שחרית07:15 ,06:00 :
מנחה19:15 :
דף יומי
ערבית20:15 -
שבת:
שחרית08:00 :
מנחה18:00 ,17:00 :
דף יומי18:15 :
ערבית20:28 :
- 13:00שיעור למבוגרים,
בכתבי הרב קוק מפי הרב מאיר כהן
- 19:30שיעור תורה למבוגרים ,בהלכה מפי הרב סגרון
 - 16:00שיעור לגברים בתנ”ך מפי הרב ידידיה בבית
משפחת כהן נדב
- 16:00שיעור נשים בבית נהוראי

שיעורי תורה ופעילויות לילדים:
 - 10:00תפילת ילדים
 - 15:00תהילים בבית הכנסת המרכזי עם רחל חכמון
 - 17:30אבות וילדים
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

שיעור לילדים –הרב אביזוהר
ימי א ,ג ,ה -בשעה 19:15
שבת -בשעה 12:00

תושבים יקרים,
לנוחיותכם ,ניתן לקרוא את העלון בכל עת
באתר הישובי בכתובת:
www.bar-yochai.com

