
  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר הרב

בפרשה יעקב מברך את זבולון שיפרוש אוניות ועסקו 
במסחר ואת יששכר כחמור גרם סובל עולה של תורה. 

יוצא מכאן שייעודו של זבולון הוא לעסוק במסחר ואילו 
ייעודו של יששכר הוא ללמוד תורה. ומזה נולד ההסכם 
המפורסם "הסכם יישכר וזבולון". הדבר הזה מלמד על 

מרכזיותה של התורה בחיי העם ובחיי הפרט, האדם צריך לבחור אם להיות 
מהתומכים בלימוד תורה, או להיות מהעוסקים בתורה. ב"ה ישנם שיעורי 

תורה בישוב בשעות שיכולות להיות מתאימות לכל אחד. אם בשעות הערב 
המוקדמות או בשעות הערב המאוחרות. ועל האדם לתת יד ועזר לשיעורים 
אלה כדי שלימוד תורה יהיה לבו ומהותו של הישוב. ויקויים בנו הפסוק "עץ 

חיים היא למחזיקים ותומכיה מאושר"
ועלינו כישוב לחזק את שעורי הדף היומי, המקשרים אותנו לכל העולם. 

ויישר כח גדול לרב אליהו מרציאנו שליט"א על התמדתו הרבה. 
וד' ימלא חפצו ויצליח דרכו.

שלכם בשמחה, שבת שלום וחנוכה שמח,

זמני תפילות בית כנסת מרכזי:

שיעורי תורה ופעילויות לילדים:

ימי חול:
נץ: בבית הכנסת האשכנזי

שחרית: 06:00, 07:15
מנחה: 16:15

ערבית: 17:15, 20:15
שבת:

שחרית: 08:00
מנחה: 12:30, 15:30

ערבית: 17:30
אבות וילדים: מיד אחרי ערבית

דף יומי: 19:30

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’ 142כניסת שבת: 16:19 יציאת שבת: 17:30

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

13:00 - שיעור פרשת שבוע לנשים 
           בבית נהוראי

15:00 - שיעור תורה לגברים בתנ”ך מפי 
           הרב ידידיה בבית משפחת כהן נדב

16:30 -  שיעור תורה למבוגרים, בהלכה 
           מפי הרב סגרון 

"קברו אותי אל אבותי....בארץ כנען"
דורות של יהודים פעלו בדרך דומה, וציוו את בניהם לקבור אותם בארץ 
ישראל. ונחלקו רבותינו בדבר. ורבים רוצים ללמוד מהאמור בפרשה. אך 

בפרשה מתברר שיעקב אבינו ביקש שתי בקשות האחת להיקבר עם 
אבותיו והשניה להיקבר בארץ ישראל. וחכמי הגמרא לא כולם שלמים עם 
זה. וראה בזה במדרש רבא בפרשתנו. מצד אחד ארץ ישראל היא ארצות 
החיים והמתים בארץ ישראל יחיו תחילה בימות המשיח. ולדעת רבי יש 
לראות זאת לגנאי ואמרו "ותבואו ותטמאו את ארצי – במיתתכם" ולדעת 

רבי אליעזר קבורה בא"י מכפרת עפ"י הפסוק "וכיפר אדמתו עמו".
ופוסקי ההלכה הכריעו במחלוקת זו לטובת מי שמחייבים את הקבורה 
בארץ ישראל, כך מתבאר מדברי הרמב"ם, בפ"ג מהלכות מלכים הי"א 

שכתב וכן הקבור בה ]בארץ ישראל[ נתכפר לו, וכאילו המקום שהוא בו 
מזבח כפרה, שנאמר "וכפר אדמתו עמו"... גדולי החכמים היו מוליכים 
מתיהם לשם. צא ולמד מיעקב אבינו ויוסף הצדיק. ובטוש"ע יו"ד סי' 

שסג. וע"ע בשו"ת יביע אומר ח"ז חיו"ד סי' לט' ובשו"ת ציץ אליעזר ח"ז 
סי' מח' פי"א.

הלכה בפרשת ויחי – קבורה בארץ ישראל

שיעור לילדים –הרב אביזוהר
ימי א, ג, ה- בשעה 16:30

שבת- בשעה 12:00

הרב מאיר סגרון

שיעורים לגברים מפי הרב סגרון
יום שני: בשעה 20:00 -  סוגיות בשותי”ם-

בבית נהוראי
יום שלישי: בשעה 19:00 - הלכות בין אדם לחבירו- 

בבית נהוראי
יום חמישי: בשעה 19:30 - פרשת השבוע- בבית 

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

אור החיים על הפרשה מפי הרב ידידיה אסייג

פרשת ויחי י"ג טבת תש"פ

מירב

מרפא לצמא

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

שפעת המלצות בריאותיות

ולכן  ראש  בהן  להקל  כדאי  שלא  החורף  ממחלות  אחת  היא  השפעת 
הרפואה הסינית מציעה לא מעט דרכים טבעיות להגנה מפני השפעת גם 

בעבור מי שבחרו להתחסן ומי שלא .
להלן כמה המלצות חשובות :

לפי הרפואה הסינית חשוב להתלבש חם במהלך החורף, חשיפה לרוח 
וחוסמת  השלישית  הריאה  שמכונות  העור  נקבוביות  את  מקווצת  וקור 
את הזרימה החלקה של האנרגיה המגינה של הגוף מפני פתוגנים )גורמיי 
מחלה ( חיצוניים. כמו כן, חשוב לשמור על אורח חיים מאוזן ולא לחוץ 
. כדאי לישון  , מצב ריגשי לא מאוזן מחליש את מערכת החיסון  מידי 
שנת לישון שנת לילה מוקדמת ומספקת ולאכול מזונות חמים ומזינים. 
דבר אחרון וחשוב לא פחות הוא שמירה על כללי היגיינה וסביבה נאותים 
ובריאים – שטיפת ידיים לפני ארוחות והקפדה על אוורור חדרים סגורים .
במידה וחליתם תזונה נכונה יכולה להקל על הסימפטומים ולקצר באופן 
ניתן להתייחס לתזונה החורפית בשתי צורות,  משמעותי את ההחלמה. 
התקופה שלפני החורף ותקופת החורף עצמה. בתקופה שלפני החורף, 
מומלץ להגביר ולצרוך יותר מזונות המכילים ויטמין C – פירות הדר )כ-3 
מנות ביום, לאנשים בריאים(, פלפל אדום, ירקות ירוקים אשר תורמים 
רבה  ישנה חשיבות  בנוסף  דלקות.  מפני  והגנה  החיסון  לחיזוק מערכת 
השיטקה,  פטריית  דוגמת   D ויטמין  בתוכן  המכילות  פטריות  בצריכת 
קורדיספס, ראישי וערבובן בתפריט היומי בתוך סלט, מרק או תבשיל. 
ומפתחות  משקמות  כמאזנות,  שנים  אלפי  במשך  משמשות  הפטריות 
נשים  ילדים,  אצל  לשימוש  מתאימות  הפטריות  בגופנו.  חיסוני  זיכרון 
להקפיד  חשוב  עצמו,  החורף  במהלך  כאחד.  מבוגרים  ואנשים  בהריון 
לטמפרטורת  קשר  כל  )ללא  ומחממים  אנרגיה  עתירי  מאכלים  לאכול 
ההגשה שלהם(, המבושלים בבישול איטי וארוך דוגמת קדרות ומרקים. 
מזונות מומלצים יהיו ירקות כגון – בטטה, גזר, דלעת, בצל, קישוא, סלק 
מבושל, שומר, שום )בצורה מבוקרת( ועוד. דגנים וקטניות דוגמת – אורז 
אגוזים,  שועל.  שיבולת  דוחן,  שחורה,  שעועית  קינואה,  כוסמת,  מלא, 

שקדים, ערמונים ועוד.
מוכיחה  ולישון  חמה  מקלחת  של  שהקלישאה  -מסתבר  חמה  מקלחת 
עצמה כיעילה במיוחד במהלך מחלת השפעת. על פי הרפואה הסינית, 
להזעה תפקיד חשוב בתהליך סילוק הרעלים מהגוף, ולכן מקלחת טובה 
לגוף  מאפשרת  ובכך  פתוחות  להישאר  הזיעה  לנקבוביות  מאפשרת 
לסלק את הרעלים בצורה היעילה ביותר, וכמובן שינה, שבה חום הגוף 
יורד והגוף במצב של "חסכון באנרגיה" דבר המאפשר למערכת החיסון 

להתמודד בצורה המיטבית עם תסמיני השפעת.
גמילה מעישון – תחילת החורף זה זמן טוב לקבל החלטות בריאותיות 
לאנשים  עובדתית  מעישון,  גמילה  או  הפחתה  גופכם  את  שיחזקו 
מעשנים  שלא  אלו  מאשר  להצטנן  יותר  גדול  סיכוי  יש  שמעשנים 
יותר, משום שהעישון  והצטננות שלהם תהיה בדרך כלל קשה וארוכה 
בחורף  והצטננתם  מעשנים  אתם  אם  אז  שלהן.  ובתאים  בריאות  פוגע 
תעשו הפסקה מהסיגריות לכמה ימים ותראו איך מצבכם משתפר פלאים.

נ.ב 
אין במאמר הנ"ל המלצה לא להתחסן או כן להתחסן . זה כבר לא התחום 

שלי 

מירב בן יוסף
תולעת ספרים

פנינה רחמיאן

המלצות השבוע!
הלוחם/זלמן רודרמן:

עלילת מתח היסטורית סוחפת ומהנה על דמותו של 
אחד מענקי הדורות, רבי משה סופר ה'חתם סופר'. 

מתאים לילדים נוער ומבוגרים. )יש בספריה(  
אור האבות/ משה רט, אליהו טייב:

זכינו וקיבלנו מתנה ביום המורה דרך סטימצקי וזה 
הספר שבחרתי.  ספר קריא, ברור הכתוב בצורה 

עניינית על פרקי אבות. 

פינת הלשון
הרב יאיר פינצ’ובר

בפרשתנו  הפרשה-  מתוך  התפילה  עיון  במסגרת 
מופיעה "ברכת הבנים": "המלאך הגואל אותי מכל 
רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי 
אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב הארץ". תכונתם של 
הדגים שהם פרים ורבים )אגב, אף פעם לא ראיתי דג 
שהוא פר, למרות שראיתי פרים שהם רבים(. כדאי 
לשים לב שכל השורשים מתחילים ב- ד.ג... עניינם 
עליה  לגדל-  קרוב  )דגל  ד.ג.ל  )דגים(,  ד.ג.ה  רבוי: 
לגובה(, ד.ג.מ )מורה על הדבר האמיתי שהוא הרבה 
יותר גדול(, ד.ג.נ )דגן- זורע מעט ויוצא הרבה(, ד.ג.ר 
יקר  הכלי  הכפלה(.  )עניינו  ד.ג.ש  הולדה(,  )בעניין 
מפרש שברכת הריבוי מתאימה לשבט יוסף שהשם 
שלו עצמו מורה על תוספת. כאשר יוסף הביא את 
שברכת  חשב  הוא  מיעקב  הברכה  את  לקבל  בניו 
הריבוי מתאימה יותר לבנו הבֹכר )הבכור מקבל פי 
רצה  יעקב  זאת  לעומת   .)222  = בגימטריה  בֹכר   :2
השם  כי  לאפרים  דוקא  הריבוי  ברכת  את  להעניק 
שלו )בדומה לשם אביו( מורה על פריון- "כי הפרני 
לפני  אלו  פסוקים  לומר  נוהגים  אנחנו  אלוקים". 
הם מדברים  כי  המיטה(  על  )ק"ש  העיניים  עצימת 
ונתחזק! חזק  חזק  והתעצמות.  תעצומות  על 


