
  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר הרב

חטא המרגלים, הוא חטא ולדברי אור 
החיים הקדוש, מלווה אותנו עד היום 

וחובת התיקון היא על כל דור ודור. 
החטא היה ,וימאסו בארץ חמדה’ היא 
ארץ ישראל, ארצנו הקטנה והנחמדה. 

והתיקון הוא לאהוב את הארץ,
להשקיע בה, להאהיב אותה על כולם, 

שהאדם יהא לו נעים לשבת בה. לטפח בה כל פינה אפשרית כדי 
שיאמרו מה נאה ארץ זו. וכדברי ריה”ל: “ימתקו רגבי עפרה”. והשנה אנו 

קוראים פרשה זו בפתיחת החופש הגדול שאפשר לנצל אותו לידיעת 
הארץ, להכרת הארץ, ולאהבת הארץ.

שלכם בשמחה ושבת שלום,

פרשת שלח י”ז סיון תשע”ט

זמני תפילות בית כנסת מרכזי:

שיעורי תורה ופעילויות לילדים:

ימי חול:
נץ: בבית הכנסת האשכנזי

שחרית: 06:00, 07:15, 08:00
מנחה: 19:15

ערבית: 20:15
שבת:

שחרית: 08:00
מנחה: 13:30, 17:00

דף יומי: 16:00
אבות וילדים: לפני מנחה שניה

ערבית: 20:32

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

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

עלון מס’ 117כניסת שבת: 19:20 יציאת שבת: 20:32

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

13:15 -  שיעור לנשים בבית נהוראי
15:00 -  שיעור תורה לגברים בתנ”ך מפי 

           הרב ידידיה בבית משפחת כהן נדב
18:30 -  שיעור תורה למבוגרים, בהלכה 

           מפי הרב סגרון 

שאלה: הזמן היחיד בו אני יכול לקרוא שמו”ת הוא ליל שבת 
לאחר סעודה ראשונה, אך שמעתי שיש רבנים האוסרים 

לקרוא תרגום בלילה. מה אוכל לעשות?
תשובה: על פי-חלק מחכמי הקבלה אין לקרוא תרגום בלילה, 

אך לרוב אין חוששים לזה. וכן דעת חכמי הפשט.
שאלה: מי שקורא שמו”ת בפסקאות ולא פסוק פסוק, כשצריך 
להפסיק באמצע הפיסקה לאיזה עניין, האם צריך אח”כ לחזור 

להתחלת הפיסקה?
תשובה: לא. ולדעת כף החיים רצוי.

שאלה: אפשר לקרוא מלכתחילה במקום שנים מקרא ואחד 
תרגום, שלוש פעמים מקרא?

תשובה: לא. דעת הרא”ש שאם קוראים רש”י יוצאים ידי 
חובה. והשולחן ערוך כותב שירא שמים יצא ידי - חובת כל 

השיטות, יקרא גם תרגום וגם רש”י. אבל לכתחילה 
לא יקרא 3 פעמים מקרא.

הלכות – שנים מקרא ואחד תרגום )ב(

שיעור לילדים –הרב אביזוהר
ימי א, ג, ה- בשעה 19:30

שבת- בשעה 12:00

הרב מאיר סגרון

שיעורים לגברים מפי הרב סגרון
יום שני: מיד אחרי ערבית-  סוגיות בשותי”ם-

בבית נהוראי
יום שלישי: מיד אחרי ערבית- הלכות בין אדם 

לחבירו- בבית נהוראי
יום חמישי: בשעה 20:00 פרשת השבוע- בבית 

משפחת שמעוני
יום רביעי בשעה 19:30 בבית משפחת ממן- שיעור 

אור החיים על הפרשה מפי הרב ידידיה אסייג

מירב

מרפא לצמא
מירב בן יוסף

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

את הקשר בין הגוף לנפש ברפואה ניתן לראות דרך סיפורו של  ברני סיגל. 
בחר  הוא  הטובות.  הכוונות  כל  עם  דרכו  את  שהחל  רופא  הוא  סיגל  ברני 
להיות רופא כנראה על רקע חווית הילדות שלו כחולה בשחפת בבית מרפא. 
שנים  כעשר  עבד  הוא  כהגדרתו(.  )טכנאי,  ילדים   – כירורג  נעשה  בהמשך 
במקצוע, כשהוא נהנה בתחילה מהיכולת ללמוד ויכולת לפתור בעיות ברמה 
טכנית. אבל, מכיוון שמשהו בתוכו לא נתן לו מנוח, הוא הרגיש יותר ויותר 
בחוסר נוחות שהולכת ומצטברת. הוא סבל יותר ויותר מן השגרה, חש תסכול 
ובעיקר  לעזור,  האונים  חוסר  של  הכישלונות,  של  מהפנמה  הנובע  וקושי 
חוסר היכולת להתחבר אל כאבם של המטופלים שלו. על ידי כך הוא חווה 

את הקושי להתחבר אליהם כבני אדם ומצא את עצמו בודד.
המהפך מתרחש )כפי שקורה ברוב המקרים( בשני מישורים: במישור האישי 
ובמישור המקצועי. שעת המשבר הגיעה והוא התלבט ברצינות לשנות את 
המטופלים  את  ´לחבק  כדבריו,  שיכולים,  וטרינר  או  מורה  ולהיות  מקצועו 
פסיכולוגים  )זוג  סימונטון  הזוג  שמעברים  לסדנא  מתגלגל  הוא  שלהם´. 
למחלתו,  המטופל  של  חיובית  בגישה  הצורך  על  המבוסס  טיפול  שפיתחו 
והשתמשו בטכניקות הדמיה לצורך עזרה לחולי סרטן(. במהלך הסדנא, תוך 
כדי מדיטציה, הוא פוגש דמות פנימית ´ג´ורג´ לה הוא קורא המורה הפנימי.
בעקבות השינוי בגישתו והתחברותו לחולים שלו, הוא עובר שינויים פנימיים 
שיער  את  מגלח  הוא  למשל,  חיצונית,  ברמה  ביטוי  למצוא  להם  ומרשה 
ראשו, תחילה מבלי להבין למה, אח´כ הוא מבין את הצורך שלו: להזדהות 
גם  אבל  ובכימותרפיה,  בהקרנות  שערם  את  שמאבדים  שלו,  החולים  עם 
למישורים  עוברת  שלו  ההבנה  בגישתו.  לשינוי  יום,  יום,  כתזכורת,  ככלי, 
עמוקים יותר ויותר. פריצת הדרך חלה, כאשר הוא מבין שהרפואה המערבית 
)ואולי לא רק(, מבוססת על לימוד הכישלונות: אנו לומדים מגופות החולים 
ניצחה´ ונוטים להסיק מסקנות  שנפטרו. אנו מקישים ממקרים, בהם המחלה́ 
על המהלך אצל האדם החי. על פי הסטטיסטיקה של המקרים אנו קובעים 
את ´אורך- חיים´ )survival( , אבל נוטים להתעלם ממקרים הבודדים בהם 
חל שינוי והאדם ´ניצח´ את המחלה. מקרים אלו נעלמים מהמעקב הרפואי 
להיות  שממשיכים  החולים  רק  ראשית,  שונות:  לכך  הסיבות  וממודעותנו. 
חולים ממשיכים לבוא למעקב בצייתנות, שנית, רופאים נוטים לחשוב שאם 

אדם החלים קרוב לודאי הייתה טעות באבחנה, או שמדובר ב´נס´ רפואי.
ברני סיגל התחיל לחשוב שאולי דווקא המיעוט הזה הוא זה מחזיק בסוד 

עבור כולנו ואותו צריך ללמוד להכיר.
סרטן(  חולי  )שכולם  מטופליו  בקרב  לאתר  מנסה  הוא   1987 משנת  החל 
את הקבוצה של החולים ´יוצאי הדופן´, אלו שהחלימו, או בעלי פוטנציאל 
שלא,  או  במודע  והם,  מהם  ללמוד  מנסה  הוא  הדרך  בתחילת  להחלמה. 
מוסרים את האינפורמציה. מאוחר יותר הוא מפתח כלים לזהות אותם מבין 
כלל המטופלים ואף מנסה למצוא את הדרך להפוך כל מטופל, אם הוא רק 

רוצה, להיות שייך לקבוצה הזו.
ההבנה  את  כוללות  הם  בפשטותם  מפתיעות  סיגל  ברני  של  התגליות 
לחיות,  רצון  שהזכרנו,  הרמות  בכל  לעבוד  נכונות  מחייבת  לריפוי  שהדרך 
נכונות לשינויים ללא פשרות כדי להביא לחידוש הצמיחה, תיקון הקלקולים 

והחסימות בכל הרמות וכל זאת ללא פשרה.
ככלי  יותר,  הרבה  חשובים  ורוחניים,  פסיכולוגים  שפרמטרים  גילה  הוא 
אבחנתי לזיהוי קבוצת החולים יוצאי הדופן וכן ככלי להערכת צפי ההחלמה. 
הרבה יותר מאשר ממסקנות הסטטיסטיות, שמתבססות על נוכחות המחלה 
הראשון,  למימד  רק  מתייחסת  הסטטיסטיקה  הגוף.  של  הבסיסית  ברמה 

הפיזי, וגם מתבססת על כישלונות בלבד.
המטופלים המגיעים אליו בראשונה חייבים להתמודד עם שעורי בית:

א. האם ברצונך לחיות עד גיל 100 ?
האם אתה אוהב את עצמך מספיק כדי לטפל בגופך ונפשך?

מה קרה לך בשנתיים אחרונות לפני שפרצה המחלה? מה משמעות המחלה 
לגביך?

מדוע היית זקוק למחלה?
ב. לצייר:

את עצמך מקבל טיפול.
את עצמך או תמונת נוף.

ציור של משפחתך או ביתך.
על סמך ניתוח התשובות והציורים הוא יכול לחזות יותר טוב מכל פרמטר 
את  לבחור  ואף  הבעיות,  מקור  את  המטופל,  שלרשות  הכוחות  את  ´פיזי´ 

כיוון הטיפול.

ברני סיגל

ועדת חינוך
נוער יקר שלנו!

שתתן  מיוחדת  שיחה  לכם  הבאנו  הקרובה  בשבת 
לכם הרבה מחשבה וכלים לחיים על ידי ינון שחר.

וחצי  בעשר  שבת   בערב  בסניף  תתקיים   השיחה 
בדיוק!

תולעת ספרים
פנינה רחמיאן

המלצות השבוע!
רכבת היתומים/ כריסטינה בייקר:

נערה ממשפ’ אומנה לוקחת מהספריה ספר שהיא 
אוהבת  באמתלא שיש עוד 2 כר’ ולה אף פעם לא היה 

ספר משלה. היא נתפסת ומכיוון שעברה לא מזהיר 
במיוחד היא נשלחת  לעבודות שירות אצל קשישה, 
שם היא מסדרת את החפצים שאגרה במשך השנים 
ומכאן נוצרת ידידות מופלאה והקשישה משתפת 

אותה בסיפור עברה המרתק. 
אמון בלתי מסויג/חוי בר:

חודש לפני החתונה שלו נעלם מהאופק מפקד יחידה 
סודית בחירים בקבינט הבטחוני בטוחים כי הוא משתף 

פעולה עם ארגוני טרור... ספר מותח לבני נוער.

פינת הלשון
הרב יאיר פינצ’ובר

הענף  היא  הזמורה  זמורה.  איתם  מביאים  המרגלים 
של הגפן. בספר שופטים אומרת הגפן במשל יותם 
ואנשים?!”.  אלוקים  המשמח  תירושי  את  “החדלתי 
מכאן לומד ר’ יונתן בגמרא ש”אין אומרים שירה אלא 
פרי  את  אפוא, שהענף המחזיק  פלא  לא  היין”.  על 
)מלשון  זמורה  יקרא  שירה-  אומרים  שעליו  הגפן- 
שולח  אבינו  יעקב  כאשר  הרעב,  בתקופת  זימרה(. 
בניו  על  פוקד  הוא  אוכל,  להביא  מצרימה  בניו  את 
בעקבות  מסביר  רש”י  הארץ...”.  מזמרת  לכם  “קחו 
התרגום- “שהכל מזמרים עליו כשהוא בא לעולם”. 
בהם  המיוחדים שנשתבחה  המינים  אחד  היא  הגפן 
רק  לא  אבל  אנוש”.  לבב  ישמח  “ויין  ישראל.  ארץ 
לקב”ה  והילול  קידוש  כל  אלא  משמח  הוא  אנשים 
היין  הפקת  תהליך  שכל  מסתבר  היין.  על  נעשה 
מלווה בשירה ובזמרה. זאת גם הסיבה שהמחוללות 
בשעת  והן  הבציר  בשעת  הן  ושרו  רקדו  בכרמים 

דריכת הענבים. שנזכה לשמחות תמיד.

מוזמנים בשמחה,
ועדת חינוך

שיצאו לחופשהבהצלחה לנוער 


