
  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר הרב

“וכי נחש ממית או נחש מחיה”. 
אלא הכל תלוי בריבונו של עולם. 

עלינו לדעת שאנו צריכים להתנהג 
נכון, לשמור שבת, וצניעות, 

תפילות וכו’ ולהרים את הראש כלפי מעלה, ולצפות לרפואה, 
להצלחה, לבריאות.

שום דבר לא בא לבד, לא ע”י רופא ולא ע”י בנקאי, וגם לא ע”י 
יועץ השקעות אלא הכל תלוי בחיבור שלנו כלפי מעלה, בחיבור 
שלנו עם הקב”ה. החיבור נעשה ע”י קיום מצוות, החיבור נעשה 

ע”י תפילה אליו.
דווקא בימי החופש שיש אוירה של התפרקות, עלינו לחזק את 
החיבור, בשמירה על התפילות, בשמירה על הצניעות וכך נהיה 

מחוברים אליו, תמיד.

הרב מאיר סגרון
שלכם בשמחה ושבת שלום,

פרשת חוקת - ו’ 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: 20:33

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

קיץ שמח ובריא

זה הבית שלי

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

כניסת שבת: 19:21 יציאת שבת: 20:33

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

16:00 -שיעור נשים
16:00 -שיעור בתנ”ך של הרב ידידיה אסייג בבית 

משפחת נדב ככהן
19:15 - שיעור למבוגרים, בהלכה מפי הרב סגרון

המלצות השבוע!

אמרו רבותינו שצריך להטביל את כל הכלי במים. לכן אף אם 
הכלי ארוך וגדול, אי אפשר להטביל אותו בכמה שלבים, אלא 

כולו בבת אחת, צריך להיות במים. לכן יש לשחרר האחיזה בעת 
הטבילה, ולכך נהגו להטביל את הכלי בתוך רשת וכדו’.

כלי המורכב מחלקים שונים, ניתן להטביל חלקים, חלקים. והדגש 
הוא שכל חלק יהא כולו טבול במים. יש להסיר את המדבקות 
שעל הכלי, וכל דבר שחוצץ, כדי שהכלי יהא כולו בתוך המים.

אולר וכדו’ יש להוציא את הסכין החוצה, כדי שיגיע אליו המים.
כלים שיש להם בית קבול, יש לדאוג שהמים יכנסו לכל הכלי.

דרך הטבילה – טבילת כלים )ג(

במסכת מגילה כתוב:  “מילה- בסלע, משתוקא- בתרין”.  
הכוונה פשוטה: מילה שנאמרת במקום הנכון ובזמן 

הנכון– שווה סלע )שם של מטבע(, אבל שתיקה במקום 
הנכון ובזמן הנכון- שווה 2 סלעים!

הגאון מוילנא אומר שאם משה רבנו היה אומר מילה 
בסלע  דהיינו, אם היה מדבר אל הסלע במקום להכות 

אותו ממילא הוא היה משתיק את השניים 
)אלדד ומידד( שהתנבאו שמשה מת ויהושע מכניס 

)את עם ישראל לארץ ישראל(.
אגב, גם ציפורה עשתה מילה בסלע...

כמה כללים לפעילות:
1. הלימוד הוא במשך כחצי שעה.

2. הלימוד לאבות עם הילדים והילדות ולא ילדים 
לבד. ילד שההורה אינו יכול להגיע יבקש מהורה אחר 

שילמד אותו.
3. כרטיסי הגרלה יחולקו לילדים מתחת לגיל בר/בת 

מצווה שלמדו עם מבוגר.
4. משפחה יכולה לזכות פעם אחת בכל הגרלה.

הרפואה הסינית מאמינה בין איזון של אנרגיות היאנג והיין. 
בתקופת גיל ההתבגרות, האיזון הזה מופר בעיקר עקב חוסר 
איזון הורמונלי . אנרגיה חמה מסוג יאנג של הכליות והכבד 

נמצאת בעודף, לעומת אנרגיה קרה מסוג יין, הנמצאת בחוסר 
. כך נוצר עודף חום, שגורם לחימום כללי של הגוף, כולל זה 

של הדם. 
וכמו בטבע, טבעו של חום לעלות למעלה ולכן הפצעים 

מופיעים בחלקים העליונים של הגוף: הפנים, הגב העליון והחזה 
העליון. בגוף קיימים כמה מסלולי אנרגיה לפי הרפואה הסינית. 

לפנים מגיע מסלול הקיבה. כשמופיעים פצעים על הפנים, 
הדבר מצביע על עודף חום במסלול הקיבה . ברוב המקרים 

עודף החום נובע מתזונה מחממת יתר על המידה.
הגב העליון הוא אזור ביטוי לריאות מאחור הגוף. לפי הרפואה 
הסינית, הריאות אחראיות בין היתר, על העור ועל החיסוניות. 
לכן, חום שהגיע לריאות יכול להתבטא בפצעים בגב העליון. 

החזה העליון הוא אזור ביטוי הריאות בחלק הקדמי של הגוף, 
שם גם עוברים מסלולי הקיבה. עודף חום באיברים הללו יתבטא 

בפצעים גם שם.
הפצעים אדומים משום שאודם מבטא דלקת. דלקת מבטאת 

עודף חום פנימי, כולל בדם.
המוגלה מופיעה כאשר מצטברת לחות חמה. כלומר, החום 

הפנימי הבסיסי מחמם את הלחות שבגוף והופך אותה לחמה.

כיצד נטפל בפצעי בגרות?
הרפואה הסינית מאמינה שחשוב לטפל בגורמי המחלה לא 

פחות מבתופעות הלוואי שלה. פצעי בגרות הם בעצם תופעת 
לוואי של התהליך הדלקתי המתרחש בגוף ולכן חשוב לטפל 
בדלקת עצמה. מכאן שבראש ובראשונה חשוב לבצע שינוי 

תזונתי שבעיקרו הוא מיעוט הצריכה של מזונות חמים באופיים 
וכאלו המייצרים לחות ודגש על צריכה של מזונות נטרליים 
ומקררים במקביל לקבלת טיפולי דיקור לאיזון ההורמונלי .

מזונות חמים ,לדוגמא, שכדאי להימנע או להפחית מהם 
משמעותית כשיש פצעי בגרות:

בוטנים , פיצוחים וזרעים קלויים בכלל , מזון מטוגן , מזונות 
מתובלים מאוד ושמנוניים , חטיפים מלוחים, קמח לבן , עישון 

,מזון מתועש ומעובד כמו בורקסים, מרגרינה , אבקות מרק 
למיניהן  ותבליני פיצה מלוחים. ‘ג’אנק פוד’, שתייה קלה 

מתוקה..
באופן כללי, כדאי להרבות באכילת ירקות. בעיקר ירקות ירוקים 

כהים, פירות, דגנים מלאים, לשתות מים ולעסוק בפעילות 
גופנית על מנת לעודד את זרימת הדם לפנים. 

ניתן כמובן להשתמש בתכשירים קוסמטיים על מנת למנוע 
צלקות ולהקל על התסמינים אך טיפול זה אינו יעיל ולא מספיק 

אם לא עושים טיפול שורשי ועמוק יותר גם לאיזון ההורמונלי 
ומפחיתים מזונות מחממים ולחים כפי שצוין.

לכל שאלה ויעוץ בנושא ניתן תמיד לפנות אלי בפרטי. 

שבת שלום על כולכם.   

עד הקצה
מסע הישרדות של שני ישראלים בג’ונגלים 

בבוליביה ... סיפור אמיתי לאמיצים שבינינו!  
ארבעים

אם באמת יש דבר כזה משבר גיל ה 40 הספר הזה 
מביא בהומור סיפורים על הסוגיה הזו בדיוק, מנשים 

מכל גווני החברה הישראלית.

עוז בנות
מצטיינות השבוע:

עדי סויסה ודריה דדון 
המדהימות!

עוז בנים
מצטייני השבוע: 

אחיה יחזקאלי והראל 
מדמון האלופים!

קלפים וכל דבר אחר שמסיח את הדעת....נשמח שהחניכים לא יביאו חטיף, כדור, 

פצעי בגרות-  חצ’קונים

אבות וילדים


