תולעת ספרים
פנינה רחמיאן

המלצות השבוע!
אחד מאיתנו משקר/קארן מ’:

חמישה נכנסים לכיתת ריתוק .רק ארבעה
יוצאים ממנה בחיים ..מה קרה שם באמת??

חצות בחנות הספרים/מתיו סאליבן:

סיפור טרגי מטלטל את שגרת חייהם של
עובדי החנות וגורם להם להתמודד עם מקרים
לא פתורים מילדותם.

פינת הלשון
הרב יאיר פינצ’ובר

בפרק כ”ד פס’ כ”ד אומר בלעם “...וצים מיד כתים”.
מה זה צים? רש”י מסביר ספינות גדולות .ובהמשך,
מתוך דבריו משמע שצים זה ריבוי של צי .צי זה
ספינה גדולה וצים זה ספינות גדולות .בימינו מכנים
קבוצה גדולה של ספינות/אוניות כ-צי .מכאן גם
הושאל השם לצי רכב צי מטוסים ועוד .כמו-כן,
חברת הספנות הגדולה צים קרויה ע”ש הפסוק בו
אנו עוסקים .הרש”ר הירש משוה את צי לציה .לא
מזמן ציינו את ג’ תמוז -יום הסתלקותו של הרבי.
אחת ההקלטות היותר מפורסמות שלו היא ,כאשר
הוא שר עם חסידיו“ :צמאה לך נפשי ,כמה לך בשרי.
בארץ ציה ועיף בלי מים .”...ציה היא ִמ ְד ָּבר .מקום
שומם שלוקח זמן רב וכוחות רבים לצאת ממנו .גם
הספינה הגדולה שמפליגה למרחקים -הצי -נמצאת
במקום שומם לאורך זמן ולכן היא זקוקה לאורך
רוח .לא פלא שהגמל נקרא ספינת המדבר .המילונאי
ראובן אלקלעי אמר שאם יש צי ,אז צי קטן זה ִציֹון.
לציוׂן היינו צריכים
אולי הוא התכוון ,שכדי להגיע ִ
לעבור דרך ארוכה מאוד במדבר !...בואו לא נתבלבל
מכל הציים שיש לנו ונזכור תמיד את ציון!

מזל טוב

למשפחת דבוש
רינת ואודי

לרגל בת המצווה
של הבת אריאל

מרפא לצמא

מירב בן יוסף

תפיסת המכלול ברפואה המשלימה

המשך משבוע שעבר..
ההוליסטית
התפיסה
אינה רואה רק את הקשר
ההדדי ואת השתלבותם
של העולמות אלו באלו,
אלא כנדבך נוסף היא
רואה את המכלול כולו מיוצג ּבפרט הבודד ,כלומר ,כל
פרט שקיים ברחבי עולמנו ,ואף ברחבי היקום כולו,
מכיל בתוכו את השלם .לצורך המחשת התפיסה הרואה
את הפרט כמייצג את המכלול ניקח כדוגמה את גופנו
שלנו :הוא מורכב מעשרות מיליארדי תאים ובגרעינו
של כל תא מצויה מולקולה המכילה חומצת גרעין
המכונה די-אן-איי ( .)DNAאותו די-אן-איי מכיל את
כל המידע הקשור בבנייתו של התא וכל מידע גנטי אחר
הקשור בתא .אחת מהנקודות המעניינות בהקשר זה
היא שאותו די-אן-איי זהה בהרכבו בכל אחד מאותם
מיליארדי תאים המצויים בגופנו כולו .עם זאת ,כל
מולקולת די-אן-איי מתבטאת בצורה שונה במקומות
שונים .תאי עצם ,לדוגמה ,מתפתחים לאיבר המכונה
“עצם” ,למרות שהדי-אן-איי המצוי בהם זהה בדיוק
לזה הקיים בתאי סחוס ,בתאי עצב ,בתאי דם או בכל
תא אחר בגוף .כלומר ,נראה שהדי-אן-איי מכיל בתוכו
שלמּות המביאה בכל פעם חלק אחר ,מסוים ביותר,
מעצמה לידי ביטוי שעה ששאר החלקים מצויים ברקע
במצב “רדום”.
כל האמור לעיל הינו בגדר המלצה בלבד ואינו
בא להחליף ייעוץ עם איש מקצוע מוסמך.

רפואה שלמה,

איציק סוויסה -משתתפים בצערך
בפטירת האם .מן השמיים תנוחמו.

שבת שלום

מירב

פרשת בלק ט’ תמוז תשע”ט כניסת שבת 19:18 :יציאת שבת 20:31 :עלון מס’ 120

דבר הרב

תפילות ושיעורים לילדים

בלק משכנע את בלעם לקלל את עם
ישראל .והוא ציוה 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.
שלכם בשמחה ושבת שלום,

הרב מאיר סגרון

הלכות – שנים מקרא ואחד תרגום (ה)
שאלה :כשיש שתי פרשיות מחוברות ,האם נכון הדבר לקרא
שמו”ת רק לפרשה אחת? אם כן לאיזו פרשה:לראשונה או
לשניה?
תשובה :רק בקריאת חק לישראל קוראים רק של הפרשה
הראשונה ,כמו שכתב מרן החיד”א בהקדמתו לחק לישראל .אבל
שנים מקרא ואחד תרגום שקוראים ביום שישי  -יש לקרוא את
שתי הפרשות.
שאלה :בערב שבת שאני קורא שמו”ת מה עדיף להניח תפילין
רבנו תם או רש”י?
תשובה :עיין לגאון עוזינו מרן החיד”א בספר צפורן שמיר (סימן
ב’ אות ח’) שכתב שצריך ללמוד אחר התפלה עם תפלין כי לא
יזכה האדם לקנות נפש רוח ונשמה אלא א”כ ילמוד בתפלין
וביותר בתפלין של רבינו תם .עד כאן דברי קדשו .והוא הדין
לקריאת שמו”ת .ועיין עוד בשערי קודש שם שמנהג הגר”א
להניח תפלין דרש”י בשעת הלימוד כמבואר בספר מעשה רב
(הובא בשו”ת יביע אומר חלק א’ אורח חיים סימן ג’ אות ז’).
אולם הספרדים קבלו על עצמם הוראות ומנהגי החיד”א כנודע.

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:
נץ :בבית הכנסת האשכנזי
שחרית08:00 ,07:15 ,06:00 :
מנחה19:15 :
ערבית20:15 :
שבת:
שחרית08:00 :
מנחה17:00 ,13:30 :
דף יומי16:00 :
אבות וילדים :לפני מנחה שניה
ערבית20:31 :
 - 13:00שיעור למבוגרים ,בכתבי הרב קוק
מפי הרב מאיר כהן
 - 13:15שיעור לנשים בבית נהוראי
 - 15:00שיעור תורה לגברים בתנ”ך מפי
הרב ידידיה בבית משפחת כהן נדב
 - 18:30שיעור תורה למבוגרים ,בהלכה
מפי הרב סגרון

שיעורי תורה ופעילויות לילדים:

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

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  20:00פרשת השבוע -בבית
משפחת שמעוני
יום רביעי בשעה  19:30בבית משפחת ממן -שיעור
אור החיים על הפרשה מפי הרב ידידיה אסייג
שיעור לילדים –הרב אביזוהר
ימי א ,ג ,ה -בשעה 19:30
שבת -בשעה 12:00

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

