
  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר הרב

המבוגרים והזקנים אומרים שבימים אלו חשים דכדוך, 
עצב הנופל על כל הסביבה, מין אוירת נכאים.

האם אף אנו חשים כך?
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה? זו אינה ברכה!!!

זו עובדה, רק מי שטרח במשהו ייהנה ממנו, מה שבא בקלות הולך בקלות. 
לכן רק מי שבאמת הצטער על חורבן ירושלים, רק מי שהצטער על חורבן 

בית המקדש, מי שבאמת כאב חסרון השכינה, הר הבית. אזי הוא באמת ישמח 
בבנינו. ועצם הרגשת החסרון, הוא הוא הגורם להבאתו. מי שמרגיש בחסרון של 

משהו הוא כבר מחובר אליו.
יהי רצון שכולנו נזכה לחזות בבנין ציון וירושלים, ובשמחה.

הרב מאיר סגרון
שלכם בשמחה ושבת שלום,

פרשת דברים - ה’ אב 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: 08:00

מנחה: 17:00, 18:00 )בני עקיבא(
ערבית: 20:19

10:00 - תפילת ילדים
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

הבהרה

מרפא לצמא
פנינה רחמיאן

הרב יאיר פינצ’ובר

מירב בן יוסף

רפואה שלמה  

זה הבית שלי

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

כניסת שבת: 19:10 יציאת שבת: 20:19

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

16:00 -שיעור לגברים בתנ”ך מפי הרב ידידיה 
          אסייג בבית משפחת כהן נדב

16:00 -שיעור נשים
19:15 - שיעור למבוגרים, בהלכה מפי הרב סגרון

המלצות השבוע!

כפי שאמרנו בעבר, ישנם כלים שחייבים בטבילה, אם מהתורה או מדרבנן, 
ויש כלים הפטורים. וא”כ מה הדין בכלים הבנויים מחומרים הפטורים 
והחייבים? כלי פורצלן, כלי חרס המצופים במקום הנחת האוכל. לפי 

הפוסקים חייב בטבילה, אבל בכלי עץ שהידיות וכדו’ )לא גוף הכלי( עשוי 
מברזל, פטור מטבילה כ”כ מרן השו”ע. אך אם הברזל הוא עיקר הכלי, כגון 
מיקסר, סכין עם ידית מעץ, או מפלסטיק וכדו’. חייב טבילה, ויש להטביל 

את כל הכלי.
ויש כלים המצופים בזכוכית או בגלזוריט לנוי, דהיינו יש כלים שעיקר הכלי 
בנוי מחומר הפטור מטבילה כגון חרס ומצופה בחומר שהחייב בטבילה כגון 

מתכת או זכוכית. ויש כלים הפוך, שעיקר הכלי חייב בטבילה, אך החלק 
העליון של הכלי שעמו האוכל בא במגע, פטור מטבילה. להלכה בשני 

המקרים יטביל בלא ברכה. 

כלים מחומרים שונים – טבילת כלים )ז(

המשנה באבות אומרת “חכמים הזהרו בדבריכם...”. נראה 
שלא נזהרתי מספיק בלשוני. בשבת האחרונה העברתי שיעור 
לקראת צאת השבת )במקום הרב שלא היה(. בשיעור, שארך 
כ-40 דקות, דיברתי על הצורך באהבת חינם וביחסי שכנות 

טובים. בין היתר גם הזכרתי במשפט אחד שיש לנו ועד 
חדש... כוונתי היתה שבפני הוועד החדש עומדים אתגרים 

גדולים של קירוב לבבות...
לצערי, ניתן היה לשמוע שאתגרים אלו כביכול אינם שייכים 

לועד הקודם, וכאילו ישנה אכזבה מהועד הקודם. ברצוני 
להבהיר באופן הברור ביותר: אין בי שמץ של תלונה או 

אכזבה מהועד הקודם או ממי מאנשיו. אני מרגיש קרבה 
גדולה לכל אחד מחברי הועד הקודם כמו ביחס לכל אחד 

מחברי הועד הנוכחי. אני יודע איזו הקרבה נדרשת מכל אחד 
שעוסק בצרכי ציבור באמונה )וזאת גם הסיבה שאני באופן 

אישי נמנע מכך(. אני מלא הערכה כלפי כל אחד מחברי 
הועד, הן הקודם והן הנוכחי. אנצל במה זאת כדי לפרסם את 

הדברים. דומני שהציבור כולו צריך לנהוג כך, גם אם ישנם 
חילוקי דעות פה ושם )ואינני נמנה על החולקים, כי אם הייתי 
נמנה עליהם- הייתי אומר את הדברים מפורשות(. בכל-אופן 

הריני מביע התנצלות עמוקה אם דבריי הובנו שלא כהוגן! 
ושוב תודה רבה לועד הקודם ואיחולי הצלחה לועד החדש.  

הרפואה הסינית מבחינה בין סוגים שונים של אפטות, בעיקר על פי הצבע 
שלהן ועל פי המיקום שלהן בחלל הפה. 

מיקום האפטות יכול להיות על הלשון – אז מדובר על מצב שמערב 
את האיבר של הלב ברפואה הסינית. כאשר האפטות ממוקמות על גבי 

החניכיים, או בחלק הפנימי של השפתיים – אז מדובר על חוסר איזון של 
הקיבה ברפואה הסינית, וליתר דיוק על אש בקיבה שיכולה לנבוע מצבים 
של חולשה של מערכת העיכול או על מצב עודף חום בקיבה )יכול להיות 

מלווה גם בכיבים פפטיים – אולקוס(.
תרופות סבתא לאפטות שאפשר להכין בבית:

• ישנה תרופת סבתא סינית שנחשבת מאוד אפקטיבית לטיפול כשהמיקום 
של האפטות הוא בעיקר על הלשון : משרים במים צוננים 2 חופנים של 
שעועית מש למשך 20 דקות. לאחר מכן מבשלים את השעועית על אש 
נמוכה מאוד, עד לרתיחה. בינתיים מערבלים ביצה אחת )חלמון וחלבון 

יחד, כמו שמכינים לחביתה(. מיד כאשר המים רותחים שופכים פנימה את 
הביצה המעורבלת ונותנים לכל התערובת להמשיך ברתיחה למשך 3-4 

דקות נוספות. 
בתום הבישול נותנים לתערובת להתקרר, ולאחר מכן שותים את המרק 

ואוכלים גם את השעועית. בדרך כלל לאחר שחוזרים על הטיפול במשך 
יומיים עד שלושה, ניתן לראות העלמות של האפטות.

• כורכום, כורכום, כורכום- מחקר חדש שבוצע בהודו ופורסם בשנת 2014 
בכתב העת הבינלאומי לחקירת תרופות, מראה כי ניתן לטפל באפטות 

בעזרת כורכום בצורה מאוד אפקטיבית. במחקר השוו בין השימוש בתרופה 
סטרואידלית מקובלת )Triamcinolone Acetonide( לבין השימוש 
בכורכום, ונמצא כי תוצאות הטיפול בשתי השיטות לאחר 5 ימי טיפול, 

דומות מאוד- לאחר מריחה של כורכום על הפצעים גודל האפטות ומספרן 
ירד בצורה משמעותית, כמו גם הכאב שנגרם מהן, בדומה לתוצאות 

השימוש בג’ל הסטרואידי.
• תמצית צמח האיסטיס מזלפים על קיבה ריקה 2-3 טיפות ביום  למשך 

5 ימים לפחות
•  טחינה גולמית- מושחים את חלל הפה והלשון בטחינה גולמית ,ממתינים 

בין 2-4 דקות ובולעים . יש לחזור על הפעולה לפחות פעמיים ביום ויותר 
לפי הצורך למשך יומיים שלושה

טיפולים ביתיים אלה מאוד אפקטיבים אך במקרה של השנות הבעיה כדאי 
לטפל גם בדיקור סיני וצמחים סיניים על מנת לפתור את העניין בשורשו.  שבת שלום על כולכם.   

אפטות, פצעים בפה
אויב באדמת ידיד

דרמת מתח סוחפת שתביא אתכם למסע ראשון מסוגו החושף 
סודות מעולם הביון הישראלי. נערים...בדיוק בשבילכם!

אסתריקה
אישה נשואה טרייה שממש לא הולך לה חלק... בעבודה, עם 

החמות הביקורתית. היא מרגישה חסרת כישורים לחלוטין אבל 
שמחת החיים  שבה התברכה  מובילה אותה לגלות על עצמה 
דברים חדשים. ספר חביב ואופטימי עם ראייה נכונה על החיים.

שעת סיפור סוגרת שנה ואתם מוזמנים להגיע בהמוניכם
לפסטיבל מהספרים של יצירות וסיפורים!!

דוכני יצירה, פינת מספרי סיפורים,
חידון נושא פרסים , טרופית וחטיף.

מחכים לראות את כל הילדים עד כיתה ג’ 
ביום ראשון הקרוב, במועדון הישוב בשעה 17:00.

עלות ליחיד: 5 שח’ בלבד.
דרושות מתנדבות- בנות ונערות אחראיות בנות 11 

ומעלה לארגון התחנות, להסבר ועזרה לילדים על מה 
שנכין, לסידור המקום בסיום הפעילות.

צרו קשר בדחיפות עם רות כהן: 052-6738246 , 
פנינה רחמיאן: 053-2496183

משפחת בר יוחאי היקרה
בשיאו של זמן חורבן וגאולה,

מתרגשים להזמינכם לערב מיוחד של שיחה ושיח אינטימי 
עם נתן מאיר

נפגש בשאלות, טעויות תובנות ותפילות..
הערב מיועד למבוגרים ונוער מכיתה ט’ ומעלה – תושבי הישוב בלבד

ביום ראשון הקרוב, בשעה 20:30 
במועדון הישוב.

תשעה באב
ערבית )במועדון( : 20:00
שחרית )במועדון( : 07:00

מנחה: 19:00
ערבית )צאת הצום( : 20:00

פסטיבל מהספרים

במוצ”ש לאחר תפילת ערבית
תתקיים הגרלת חודש אב וסיום חומש במדבר. 

לא לשכוח להכניס את הפתקים לתיבה
)עקב תשעת הימים תתקיים הגרלה בלבד, ללא מופע(

עלות כניסה- 20 ₪ לאדם 

ועדת חינוך.
בואו לקבל משמעות לחיים,

ערב מיוחד עם נתן מאיר


