
  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר הרב

בלק משכנע את בלעם לקלל את עם 
ישראל. והוא ציווה את בלק להקריב 

קרבנות עוד ועוד. מדוע? וכי הקרבנות 
ישחררו את פיו? אלא אדם הרוצה משהו, 

צריך להשקיע. עליו להתאמץ, אין דבר כזה מגיע לי.
הורים הרוצים משהו מילדיהם, עליהם להשקיע בהם, להתאמץ 

עבורם. אין לומר שמגיע כי אני אביו מולידו, זה לא מספיק. אלא 
כאשר הבן רואה שאביו משקיע עבורו, בשבילו. הוא לבד יבין שהוא 

אביו וחייב הוא בכבודו, ואף יעשה את רצונו. ואותו דבר גם הפוך, יש 
ילד החושב שהאב נועד לעזור לו תמיד ובכל מחיר ובכל מצב. ויש 
להסביר לילד שאין הדבר כן. ומעשיו והתנהגותו, ובנוסף דעתו של 

ההורה, יקבעו מה יקבל, ומה לא.

הרב מאיר סגרון
שלכם בשמחה ושבת שלום,

פרשת בלק - י”ג תמוז 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: 20:32

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

שניזכה לרפואת הנפש והגוף =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
19:15 - שיעור למבוגרים, בהלכה מפי הרב סגרון

המלצות השבוע!

שבת שלום

ישנם כלים חשמליים הטעונים טבילה כגון: קומקום, מולטישף, 
מיקסר וכדו’. אך יש בעיה לפי היצרנים, להטביל אותו במים, 

מחשש שייגרם נזק במערכת החשמל. ואם כן מה עושים?
יש בזה שיטות שונות:

• ייתן אותו במתנה לגוי ואח”כ ישאיל אותו ממנו. באופן זה הוא 
פטור מטבילה כיון שכלים שאולים פטורים מטבילה.

• יש אומרים כיון שהוא מחובר לקרקע, פטור. ולכן תנור, מקרר, 
כיריים חשמליות וכדו’ פטורים, אולם קומקום חשמלי, שכיון הוא 

נשלף והשימוש שלו כשהוא מנותק מהחשמל, מהקיר – חייב.
• לתת לאומן, בעל מקצוע יהודי שיפרק אותו, ואז יתבטל שם כלי 

ממנו, ויחזור וירכיבנו.
• יש המתירים להטביל את כל הכלי, מלבד החלק שבו החשמל.
• ויש אומרים שניתן להטביל את כל הכלי, ולדאוג לייבוש טוב.

כלים חשמליים – טבילת כלים )ד(

בלעם נילחץ כתוצאה מהמעבר החד והצר במסעו לקלל 
את עם ישראל.

מסע כזה, אינו הולך ברגל! הוא ידע שהפעם הוא נחלץ 
מהעניין, בזכות אבות, בעור שיניו.

בלעם לא ראה בעין טובה את שעתיד לקרות.
הוא לא היה יכול לשאת את הבושה שאתון מדברת אליו 

ומוכיחה אותו ולכן הוא שלח מברק בהול לידידו היקר 
והלא צפוי. הפעם המסר היה ברור: 

“דיר בלק...!”, כתב ולא הוסיף. 

חברים יקרים,
בימים אלו סיכמנו על הפרוייקטים הבאים:

1. רחבת משחקים ודשא במעון.
2. גינון מתחמי השת”פ באשכולות 7 ו- 8 

שיבוצעו החודש.

גלילאו גליליי הגדיר לראשונה תופעה פיסיקאלית מאוד 
מעניינת, הנקראת “כוח האינרציה”. משמעותה של תופעה 

זו הינה כי כל גוף אשר נכנס לתנועה קבועה, ימשיך 
להתמיד בתנועתו כל עוד לא יופעל עליו כוח חיצוני אחר. 

תופעה זו אמנם נאמרה על עצמים, אך לא מפתיע לגלות כי 
היא קיימת גם בבני אדם.

הרפואה הסינית מושתתת על עיקרון זה. החיים נוצרים, 
מוזנים ומתפתחים בעקבות תנועה בלתי פוסקת של אנרגיה 

)צ’י( אשר נעה במערכות של גופינו בצורה מושלמת, עד 
אשר תנועה זאת נעצרת או משתנה על ידי מחוללי מחלה 

כאלו ואחרים.
הגורמים השונים לפגיעה בתנועת הצ’י התקינה יכולים 

להיות גורמים חיצוניים, פנימיים ואורח חיים.
אורח חיים: גורם זה חשוב ביותר מאחר וסביבת חיינו 
מעצבת את אישיותנו הקבועה מראש. לדוגמא, כאשר 

אדם הוא בעל אישיות מופנמת, סגורה אך עטוף בסביבה 
תומכת ומחזקת, הוא יפתח אישיות חזקה ובעלת ביטחון 

עצמי גבוה, ויהיה בעל יכולת התמודדות עם מצבים 
משתנים\קיצוניים. לחילופין, אדם בעל אישיות מוחצנת 

ואימפולסיבית אשר חי בסביבה שמאפשרת ביטוי לאישיותו 
תוך שימת גבולות ועמידה בכללי התנהגות מקובלים. אדם 
מסוג זה, יכול לנתב את האנרגיות שלו לדברים טובים, כגון 
שחקן תיאטרון, עיסוק בספורט מקצועי וכדומה. אדם מסוג 

זה, לא יסבול מדיכאון או מניה מאחר ומאפשרים ביטוי 
לאישיותו בסביבה שבה הוא גודל.

אבחון דיכאון ברפואה הסינית:
כפי שנאמר לעיל, כתוצאה מפגיעה בכוח האינרציה הטבעי 
בגופינו )הצ’י(, ייווצר דיכאון. הרפואה הסינית מאבחנת בין 

כמה סוגים של דיכאון. אציג בפניכם את הסוג הנפוץ ביותר:
דיכאון כתוצאה מחסר צ’י )חיות ( ודם בלב שהרי הדם הוא 

מישכן הנפש וכשמישכנה הרוס או חסר היא מתרוצצת ואין 
לה שקט . דיכאון מסוג זה  מאופיין בהסתגרות, התבודדות, 

האדם יחוש ששימחת חייו נלקחה ממנו, הדיכאון יהיה 
מלווה בחרדות, דפיקות לב, הפרעות שינה, לחץ בבית החזה 
ועוד. סוג זה של דיכאון יופיע לרוב לאחר “שיברון לב”, או 
לאחר אירוע שגרם לעצב רב או אחרי איבוד דם מאוד גדול 

עקב טראומה פיסית  .
ולכן הדרך היעילה והטובה ביותר לטפל בסוג כזה של 

דיכאון היא “סור מרע עשה טוב” להימנע ממזונות 
שמחלישים את איכות הדם ובעיקר סוכר על סוגיו ולצרוך 
לאורך זמן )לפחות 3 חודשים ויותר( מזונות שמחזקים את 
איכות הדם כמו חלבונים למינהם כולל קיטניות; שעועית 
שחורה, עדשים..  שורשים למינהם , עלים ירוקים כהים 
)עלי בייבי, תרד, חוביזה, עלי קייל, מנגולד...(,טחינה וגם 

תוספי מזון מתאימים לפי הצורך.’’’’

שבת שלום על כולכם.   

דיכאון בתפיסת הרפואה הסינית

משולחן המזכירות

הסיפור לשבת/אלון גל
במירוץ הבלתי נגמר של החיים אנו זקוקים לקרן 

אור, מישהו שיזכיר לנו כמה כוח ועוצמה יש 
בנו. אלון גל ערך וחיבר עשרות סיפורים מרגשים 
שנועדו להוביל אותנו קדימה. הסיפורים פורסמו 

בדף הפייסבוק שלו מידי שישי ואוגדו לספר 
בעקבות בקשות הקוראים. בהחלט נותן כוח!

הרגע הזה /אביגיל מייזליק
לתיבת המייל שלה מגיעים סיפורים אישיים, את 
חלקם היא מפרסמת בספר זה שמראה כמה צריך 
להסתכל בעין טובה על הכל וכמה טוב יש בכל 

אחד מאיתנו...


