
  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר הרב

יישר כח עצום לליטל ולכל אלה 
שסייעו לשבת ארגון, אמרו שהיה 

מושקע ומכובד.
יעקב אבינו נאבק עם המלאך עד עלות 

השחר. יש אומרים המלאך הזה הוא 
יצר הרע, הוא השטן. ואם יעקב אבינו היה צריך להיאבק עמו. מה אנו 

נגיד, האם יכולים אנו לומר שזה קטן עלינו? אנו צריכים לצייד את 
עצמנו בכלים כדי שנוכל להתמודד. והכלים שלנו הם לימוד תורה, 

קיום מצוות, היחס בין אדם לאדם. זוהי דרכנו לחזק ולהתחזק להתגבר 
ולתגבר. כך נאבק ואף ננצח.

שלכם בשמחה ושבת שלום

פרשת וישלח-י”ג כסלו תשע”ח

זמני תפילות
בית כנסת מרכזי:

שיעורי תורה ופעילויות לילדים:

ימי חול )שעון חורף(:
שחרית: 06:00, 07:15

מנחה: 16:15
ערבית: 17:15

מניין ערבית נוסף: 20:00
שבת:

שחרית: 5:21, 08:00
מנחה: 12:30, 15:30 )בני עקיבא(

ערבית: 17:11 צאת שבת

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

 אבות וילדים- מיד לאחר ערבית

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

תולעת ספרים

פינת הלשון

משולחן המזכירות

פנינה רחמיאן

הרב יאיר פינצ’ובר

זה הבית שלי
עלון מס’ 43כניסת שבת: 16:01 יציאת שבת: 17:11

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

14:30 -שיעור לגברים בתנ”ך מפי הרב ידידיה 
          אסייג בבית משפחת כהן נדב

13:30 -שיעור נשים בבית נהוראי
16:45 - שיעור תורה למבוגרים, 
          בהלכה מפי הרב סגרון 

המלצות השבוע!

כיור – מעיקר הדין אפשר להשתמש בכיור אחד הן לבשרי והן 
לחלבי, ובפרט שכיום מרבית האנשים אינם משתמשים במים חמים 

שהיד סולדת בהם )45 מעלות ומעלה(, לצורך רחיצת הכלים. וכמו 
כן כיום מרביתם נוהגים לרחוץ היטב את הכלי ולא מסתפקים 

בשטיפה במים. אך נהגו להפריד את הכלים בשני כיורים.
ליפה, ספוג – נהגו להפריד ולייחד אחד לבשר ואחד לחלב.

קרשי חיתוך – יש לייחד קרש חיתוך לבשרי ולחלבי בנפרד, בגלל 
השאריות של כל מין, וכן הוא לגבי שיש וכדו’, מחשש שאינו נקי 
מהשאריות הקודמות. ואם משתמש באותו שיש לשני המינים, לא 

ישתמש בחם, או שישפשף אותו היטב, לפני השימוש.
כיריים – אם גלש האוכל, מנקים את החצובות, היינו מנגבים בלבד 

את הממשות. ואפשר לשים סירים מהמין השני על החצובות. 
המשטח הזכוכית שעליו הכיריים, בדרך כלל הוא טרף, ואם נפל 

עליו דבר מאכל חם, אין לאכלו.

 הלכות בשר בחלב – הרחקות 
בין בשר לחלב בכלים )ז(

מירב

מרפא לצמא
מירב בן יוסף

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

הפיגם מכיל רוטין ,זהו חומר המכווץ כלי דם ובעל 
פעילות אנטי דלקתית וגם רוטמרין המרגיע ומרפה 
שרירים חלקים )שרירים שנמצאים בדפנות איברים 

פנימיים שלנו כמו: קיבה ,כלי דם וכיס מרה והם עובדים 
באופן אוטומטי ,לא רצוני בניגוד לשרירי השלד שלנו(. 

במאה ה- 16 השתמשו בצמח לטיפול בשיגעון וכנגד 
התקפות אפילפסיה. ruta בלטינית משמעו ל’שחרר’ 

וכנראה שזו הסיבה שהיוונים האמינו שהפיגם משחרר 
את האדם מחוליו הפיזי וגם מדיבוק שנכנס בו. גם השם 
העברי פיגם מוצאו מהמילה היוונית pegos שפרושה: 

“חזק” כפי הנראה על שום העוצמה שיחסו לצמח. 
שימושים נפוצים :

לחיזוק כללי : לערבב כמויות שוות של פיגם, מרווה, שום 
ואזוב ביחס של 1/3 חומר מוצק ו- 2/3 אלכוהול ולהניח 

שבוע במקום מוצל. לאחר שבוע מומלץ לשתות 2-11 
כפות ביום.

כאבי ראש: למרוח את השמן על הרכות והמקומות 
הכואבים בראש 

דלקות אוזניים: לטפטף 3-2 טיפות שמן פיגם לכל אוזן 
מספר פעמים ביום

שמן פיגם ניתן להכין מהשריה של אלומה מהצמח 
בתוך כלי סגור )כמו בקבוק פלסטיק( עם ליטר שמן זית 
שהושרו יחדיו במקום מוצל למשך שבוע ימים לפחות 

וניתן גם לרכוש את השמן בחנויות הטבע למיניהן . 

)Ruta chalepensis( פיגם מצוי/רותה

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

שבת- בשעה 12:00

הרב מאיר סגרון

מה פירוש המילה “לחצות”? רבים חושבים שהכוונה היא 
לחלק לשני חלקים שווים )שני חצאים(. אך מעיון בפסוקים 
ניתן לראות שלאו דוקא. מסתבר ש”לחצות” פירושו לחלק, 
לאו דווקא לחלקים שווים, ולאו דווקא לשניים...   התורה 

מספרת כשיעקב אבינו מתכונן למלחמה עם עשיו: “ויחץ את 
העם אשר  איתו... לשני מחנות”. אם “לחצות” פירושו לחלק 
לשניים, מדוע צריכה התורה להגיד בפירוש “לשני מחנות”?! 
אדרבא! מכאן ניתן להוכיח את ההיפך. חציה היא לאו דווקא 

ל-2. אבל זאת איננה ההוכחה היחידה. בהמשך הפרשה נאמר 
)פרק ל”ג פס’ א’-ב’(: “...ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל 
ועל שתי השפחות. וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה, 

ואת לאה וילדיה אחרונים ואת רחל ואת יוסף אחרונים”. פשט 
הדברים: יעקב חילק את נשיו וילדיו ל-3 חלקים )לא שווים 

בגודלם(: השפחות וילדיהן, לאה וילדיה )אחרונים- אחריהם(, 
ורחל ויוסף. אם עד עכשיו הדברים אינם מספקים אתכם, יש 

לי הוכחה מוחצת... בספר שופטים )ז’,ט”ז( נאמר על גדעון 
באופן מפורש: “ויחץ את 300 האיש שלושה ראשים”.  

שנהיה תמיד לראש ונזנב באויבינו כמו גדעון ואנשיו, שבטחו 
בקב”ה והלכו בראש מורם.   

שיעורים לגברים מפי הרב סגרון בשעה 19:30
יום שלישי בבית הכנסת – מנוחת אהבה הלכות שבת

יום חמישי בבית משפחת שמעוני– 
פנינים מפרשת השבוע

מדי פעם ישנו שינוי במקום השיעור, עדכונים אצל רמי דעי

בצל אימי/ניקולה סקוט
האם נפטרה ודווקא אז מתגלה סיפור מסתורי על 

אחות אבודה וסודות מהעבר. במסע משותף מגלות יחד 
האחיות אמת מדהימה על אמא שלהן

אבא בשלט רחוק
מה קורה כשאבא נאלץ לעבוד רחוק מהבית... ספר 

עלילה לילדים ובוגרים

שעת סיפור
ילדים וילדות יקרים ויקרות
 כולכם מוזמנים )וכן, גם ההורים( 

לחגיגת יצירות לכבוד חג האורות... 
בע”ה ביום שלישי י”ז כסלו בשעה 16:00 בגן אחוה. 
 ילדי גן+א-ג בואו בשמחה לשעה של יצירה והנאה!

 5 ש”ח ליחיד,  )מקסימום 10 ש”ח למשפחה(  
צוות שעת סיפור ויצירה

ועד הישוב

במהלך השבוע האחרון נכנסנו לשיפוץ ותיקון ליקויי 
הבטיחות בסניף בני עקיבא.

• תוקנו כל ליקויי החשמל והשקעים החשופים, הותקן 
פרוג’קטור חיצוני, הוחלפו כל המנורות שלא עבדו, הוחלף 

השקע של המזגן וסודר ארון החשמל.
• תוקנה התיקרה אקוסטית במרכז הסניף שהייתה שבורה 

ומסוכנת.
• בימים הקרובים יותקנו חלונות חדשים בסניף היכן שהיה 

חסר ובמקום שניים שהיו שבורים.


