
  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר הרב

פרשת המרגלים מלוה אותנו הרבה זמן. 
עיקר הדגש הוא ,וימאסו בארץ חמדה’. 

כיצד מתקנים? אנו צריכים להראות שאנו 
אוהבים אותה, את ארץ ישראל.

ואיך עושים זאת?
בפשטות- לדאוג לארצנו, ליישובנו, לסביבה שלנו, להיות נקיה. רואים 
פיסת לכלוך, מרימים. וכשהסביבה הקטנה שלידנו נקיה יאמר מה נאה 

מקום זה, וחן המקום על יושביו . הדבר יגרום שיאהבו את המקום, 
יאהבו את הארץ, ולו רק בגלל שהיא נקיה, יפה ומטופחת.

הרב מאיר סגרון
שלכם בשמחה ושבת שלום,

פרשת שלח לך - כ”ב סיון תשע”ז

זמני תפילות
בית כנסת מרכזי:

שיעורי תורה ופעילויות לילדים:

ימי חול:
שחרית: 06:00, 07:15

מנחה: 19:15
ערבית: 20:15

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

רפואה שלמה!

זה הבית שלי

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

כניסת שבת: 19:19 יציאת שבת: 20:32

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

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

המלצות השבוע!

שבת שלום

רבים שואלים האם העלונים שמגיעים לשבת, טעונים גניזה?
תשובה: יש בזה דעות שונות. יש האומרים שדין הנדפס קל יותר  

מאשר הנכתב ביד. נכון, אך עדיין זה אסור.
ויש המחלקים בין דברי תורה המיועדים לזמן מרובה כגון ספר, 
מחברת וכדו’, לבין אלו המיועדים ללימוד חד פעמי, ולאחר מכן 

הם כאתרוג לאחר חג הסוכות. דעת הרב שדי חמד, להחמיר ודעת 
הנצי”ב בשו”ת משיב דבר וכן בשו”ת ציץ אליעזר ח”ג סימן א’ 

להקל.
ויש עוד מקילים בדפים שרובם הם דברי חול ומיעוטם קדש, 

כהרבה עיתונים שבימינו.
ולמעשה ראוי להחמיר, היכן שאין פסוקים שלמים או שם ד’. ואלו 

המקילים בשאר דברי התורה, יש להם על מה שיסמוכו. וישימו 
זאת בשני שקיות, ולאחר מכן באשפה. ולהניח שם ולא לזרוק 

בביזיון. ובעלון שרובו חול, כגון מצב הרוח, אין צריך גניזה. 

עלוני שבת- גניזה

בפרשתנו אנחנו מוצאים את ילידי הענק שכולם 
מתייראים מהם. להלן מס’ דברים על ה”ענק”.

 יש מי שאומר ש”ענק” זהו שם פרטי של הענק 
הראשון )ולכן בפרשתנו מוזכרים “בני הענק”( ועל 

שמו כונו כל הענקים. בשיר השירים מופיע “באחד 
ענק מצורוניך”. הענק הוא שרשרת שעונדים על 

הצוואר.  רש”י בפרשתנו מסביר שהם היו כ”כ 
ענקים, שהם נראו כמו שרשרת על הצוואר של 

השמש. ראיתי דבר ענק! ענ”ק – ראשי תיבות של 
“עמותת נמוכי קומה”. נשמע מצחיק... אבל, אל 

תזלזלו בנמוכי הקומה. הם יכולים לעלות על הענק, 
תרתי משמע! בספר “שיבולי הלקט” )מתקופת 
הראשונים( הוא מביא את המושג “ננס על-גבי 

ענק”, שכוונתו שגם אם אנחנו ננסים ביחס לענקי 
הרוח בדורות הקודמים, הרי שאנחנו יכולים לעלות 

עליהם ולראות למרחקים שאפילו הם עצמם לא 
מסוגלים לראות. אגב, זכות זאת שמורה לננסים 
בלבד. הענק לא יכול לעלות על אף אחד וודאי 

לא על ננס. חוץ מזה שכבר לימדונו חז”ל ש”אל 
תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו...” וכבר ראינו 

בהיסטוריה כמה קטני קומה ענקים! 
לסיכום: חטא המרגלים עוד לא תוקן... במיוחד 

בדורנו עלינו לראות ולדעת שה’ אתנו. מדבר הגלות 
כבר מאחורינו ואנחנו כבר בארצנו הקדושה עם 

ניסים ללא גבול! צריכים להתחזק ולהביא אלינו את 
כל היהודים שעוד לא זכו לעלות ולצעוד קדימה 

עם בורא עולם לגאולה השלמה, כמו שאמרו יהושע 
וכלב “טובה הארץ מאוד מאוד”! “לא תירא-או”ם”!   

אלוורה
אלוורה הוא 
אחד מצמחי 

המרפא 
המרשימים 

ביותר 
בטבע. יש 

לו מגוון 
רחב של 

יכולות 
טיפוליות:

•הורדת רמות כולסטרול גבוהות
•הגברת החמצון בדם

•הקלה של דלקות והרגעה בכאבי מפרקים
•מניעה של אבנים בכליות 

•סיוע באיזון הרגלי האכילה )הופכת את הגוף 
לבסיסי יותר(

•ריפוי של כיבים ומחלות מעיים למיניהן
•הפחתה טבעית של לחץ דם גבוה
•הזנת הגוף במינרלים וויטמינים 

•האצת ריפוי רקמת העור מכוויות שונות )כוויות 
קרינה, מדוזה, שמש וקור…(

•החלפת מוצרי עזרה ראשונה, תחבושות ותרסיסים 
•מסוגלות לעצירת סרטן המעי הגס, היא מרפאת 

את המעיים ומשמנת את מערכת העיכול
•הפסקת עצירויות

•ייצוב רמות הסוכר בדם והפחתת רמות השומנים 
בדם

•הגנה על הכליות מפני מחלות
•שיפור הביצועים של הלב וכלי הדם

•ריפוי מהיר של פציעה או פגיעה של מאמץ גופני
•לחלוח העור, האצת תיקון העור ועוד ....

רוב האנשים מכירים רק תכונת ריפוי אחת של 
אלוורה – טיפול בכוויות. אך למעשה,  האלוורה 

יעילה לשימוש הן חיצונית והן פנימית.
רוב מוצרי האלוורה הטיפוסיים עשויים מאבקת 
אלוורה מיובאת שבתהליך העיבוד שלה )חימום 

בטמפרטורה גבוהה מאוד וייבוש( אבדו רוב תכונות 
המרפא של הצמח.

באופן אישי-  אני ממליצה לגדל את הצמח בעציץ 
או בגינה וליהנות מתוצאות ריפוי מדהימות ורחבות.

ליעוץ בנושא אופן השימוש במצבים מסוימים - 
ניתן ליצור עימי קשר בפרטי 

שבת שלום על כולכם.   

ונאמר אמן:
סיפורים מיוחדים ומרגשים על החשיבות של 
עניית “אמן” . מותאם במיוחד לילדים וכיף  

לקרוא יחד איתם.
831/ הרב חיים נבון:
כן לא טעינו, זה שם הספר!

משפט תמוה בספר לא  מוכר מוביל שני בחורים 
בישיבת הסדר להרפתקה מיוחדת ומאתגרת.


