
  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר הרב

 ענין פסח שני שכתוב בפרשה נועד 
למי שהיה ביד ניסן טמא או בדרך 

רחוקה. אנשים אלו שנמנע מהם עקב 
מצבם להשתתף בקרבן פסח. באו 

אל משה בטענה שגם אנו רוצים, וניתנה להם הזדמנות שניה 
להקריב קרבן פסח בי”ד אייר.

הדבר מלמדנו כאשר הילד מבקש מאד, יש לתת לו הזדמנות 
שניה, הזדמנות נוספת. אין למנוע ממנו השתדלות להוכיח 

עצמו שוב ושוב אף שכמה פעמים הוא נכשל. הדבר מעורר בו 
יכולות ורצון לשינוי. בל נשכח שגם אנו רוצים שיתנו לנו את 

האפשרות לשנות ולהשתנות.

הרב מאיר סגרון
שלכם בשמחה ושבת שלום,

פרשת בהעלותך - ט”ו 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: 20:26

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

שיהיה לנו קיץ בריא ונעים

זה הבית שלי

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

כניסת שבת: 19:16 יציאת שבת: 20:29

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!

יש חיוב טבילת כלים מן התורה לכלים שהיו בבעלות גוי, 
והועברו ליהודי.

מטרת הטבילה להעביר זאת מטומאת גוי, לקדושת ישראל.
ולכן אין איסור בלוע בכלי הלא טבול, אלא יש איסור 

להשתמש בכלי שצריך טבילה. כלי ברזל חיוב טבילתם הוא 
מהתורה, ואילו כלי זכוכית, חיובם מדברי חכמים.

ושני אלה יש להטביל עם ברכה לפני הטבילה שהיא ,אקב”ו 
על טבילת כלים. ואם מטביל כלי אחד מברך, על טבילת כלי.

ושאר הכלים כגון חרסינה 100% או פלסטיק, נתונים 
במחלוקת אם צריך טבילה. ומי שמטביל מטביל אותם בלי 

ברכה. יש להסיר מהכלי כל לכלוך או מדבקה, המהווים 
חציצה בטבילה.

טבילת כלים )א(

המנהג הוא  שכאשר אדם פוגש את חברו הוא 
אומר לו “שלום עליכם” והשני עונה “עליכם 

שלום”. מדוע השני לא עונה כמו הראשון? חז”ל 
אומרים שמי שמקדים שלום לחברו מאריכים לו 
ימיו ושנותיו ולכן אין חשש שאחרי שהוא אמר 

“שלום” הוא ימות פתאום, אבל השני שעונה לא 
מובטח לו אריכות ימים ולכן הוא מזכיר את שם 
ה’ )שלום( בסוף - “עליכם שלום”. מאותה סיבה 

ברך בועז את הקוצרים “ה’ עמכם” והם ענו לו )כמו 
בבני עקיבא( “יברכך ה’ “. 

הערה קטנה לסיום: אמר לי פעם מישהו שצריך 
לומר “עליכם שלום” ולא “עליכם השלום” שזה 

נשמע כמו “עליו השלום” )ואני מוסיף: והרי כבר 
אמרנו שמאריכים לו ימיו ושנותיו, אז למה ל”ברך” 

אותו בברכה כזאת...?!(

חום בראי 
הרפואה הסינית

לפי הרפואה הסינית חשוב שיהיה חום בגוף 
לתהליכים שונים. את החום והקור בגוף מאזנים 

ה-YIN וה- YANG. כאשר ה- YIN מקרר ומזין 
ואילו ה YANG מחמם ומניע. חום פתולוגי בגוף 

 .YANG -ל YIN נוצר כאשר אין איזון בין
חום לאורך זמן יכול ליצור מצב של אש, דבר 
המתבטא בתסמינים חמורים יותר בעלי אופי 

דומה לאש- מתפרצים.
חום ואש יכולים להתבטא כתסמינים שונים 

על פי האיבר בו הם פוגעים. תסמינים נפוצים 
של חום ואש מלא הם: חוסר מנוחה, נטייה 

להתפרצויות כעס, טיניטוס, כאב ראש ברכות, 
פנים ועיניים אדומות, צמא, טעם מר בפה, 

עצירות, שתן כהה, הקאה דמית, דימום מהאף, 
תחושת חום וכאב בבטן עליונה, רעב מוגבר, 

דימום מהחניכיים, ריח רע בפה, כאב גרון, נזלת 
צמיגה וצהובה, הזעה, צריבה בשתן, תחושות של 

חום, ריח חריף בצואה , עצירות...

במצבים של חום מלא נבחר במזונות המקררים 
את הגוף וכדאי להימנע ממזונות מחממים.

מזונות מחממים מהם מומלץ להימנע או 
להפחית: 

-שום, בצל, כל התבלינים למעט מלח מחממים- 
בעיקר פלפל וג’ינג’ר, חרדל, בשר, שמן סויה, 

אלכוהול. 
-מומלץ להימנע מכל המזונות המטוגנים, אפויים 

וצלויים ולהרבות במזונות טריים כגון ירקות 
ופרות. 

-חשוב להימנע ממזון ושתייה מעובדים המכילים 
חומרי טעם וריח וחומרים משמרים, חשוב 

להמעיט במזון מהחי, שומנים, וסוכר וקמח לבן. 

מזונות המקררים את הגוף: 
חשוב שעיקר התזונה תהיה מבוססת על

פרות וירקות. 
אצות ים, עגבנייה, חציל, חסה, סלרי, מלפפון, 

תרד, אבטיח, בננה, מלון, מנגו, פרי הדר ובעיקר 
לימון, תפוח, פסיפלורה, אגס, חיטה מונבטת, 

טופו, דוחן, שעועית מש, חליטות תה נענע 
ועשב לימון.

ימיה האחרונים של ראביט הייז: 
סיפור מצחיק ועצוב גם יחד המשלב בין משפחה 

אמונה ואהבה.
ניצולה ללא מספר

ילדה קטנה גרה אצל גויים בזמן מלחה”ע ה-2 
במטרה להציל את חייה. המשפחה הגויה היא לא 

בדיוק המשפ’ המאמצת האידיאלית בלשון המעטה 
והילדה הקטנה מתגברת על הקשיים ומתחשלת

על מנת לפתוח דף חדש ולהמשיך בחייה..

שבת שלום על כולכם.   


