
  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר הרב

יש החושבים ואולי אף אומרים שהימים הנוראים 
כבר מאחורינו אך זו מחשבה לא נכונה, ועדיין 

אנו ברישומם של הימים, לפחות עד
ימי הושענא רבא. ובפרט שאנו מתוודים, ועושים תשובה

בכל יום. אלא ראש השנה וכיפור הם המנוע לתקן עצמנו, לכל השנה 
כולה בתחילה האדם צריך להיות שלם עם עצמו, ולכן ממליך את 

הקב"ה עם עצמו ואח"כ צריך להיות שלם עם החברה שהוא חי בה, 
ולכן מבקש מחילה מכולם וכעת עם התקרב חג סוכות, הוא מתחבר 

עם הסביבה הטבעית שלו.

שבת שלום ומועדים לשמחה,
שלכם בשמחה

זמני תפילות בית כנסת מרכזי:

שיעורי תורה ופעילויות לילדים:

ימי חול:
נץ: בבית הכנסת האשכנזי

שחרית: 06:00, 07:15
מנחה: 18:00

ערבית: 19:00
שבת:

שחרית: 08:00
מנחה: 13:00, 17:00

דף יומי: 16:15
אבות וילדים: 16:30

ערבית: 18:46

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’ 130כניסת שבת: 17:40 יציאת שבת: 18:46

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

17:45 -  שיעור תורה לגברים בתנ”ך מפי 
           הרב ידידיה בבית משפחת כהן נדב

18:15 -  שיעור תורה למבוגרים, בהלכה 
הנחת הסכך צריכה להיות לשם מצוות סוכה, או לשם צל.           מפי הרב סגרון 

• צריכים להיות 3 דפנות כשרות.
• הדפנות צריכות להיות עמידים ברוח מצויה, ולכן סדינים ושאר בדים, שהרוח 

מזיזה אותם אינם טובים כדופן.
• בדפנות כדלעיל   יש לעשות ,לבוד' דהיינו לשים חוטים מתוחים היטב בכל 

דופן.
• החוטים צריכים להיות במרחק של כ-20 ס"מ בין אחד לשני. בגובה 1 מטר, 

ואפשר להקל בשעת הדחק בפחות מעט.
• קישוטי הסוכה, שלא יהיו גדולים מדאי, ולא ירדו יותר משלשה טפחים )24 

ס"מ( מהסכך.
• אין לבנות סוכה תחת בנין או תחת עץ, שנופו מעל הסוכה.

• רמת הסיכוך הנדרשת לסוכה כשרה היא שיהא צילתה מרובה מחמתה, דהיינו 
יותר צל ברצפה של הסוכה מאשר שמש.

• אין להשתמש כסכך, במחצלות המיועדות לגדר, כיון שהם פסולות לסכך.
• נהגו להקפיד שהסכך, לא יישב על ברזל.

הלכות סוכה ובנייתה

שיעור לילדים –הרב אביזוהר
ימי א, ג, ה- בשעה 18:30

שבת- בשעה 12:00

הרב מאיר סגרון

שיעורים לגברים מפי הרב סגרון
יום שני: מיד אחרי ערבית-  סוגיות בשותי”ם-

בבית נהוראי
יום שלישי: מיד אחרי ערבית- הלכות בין אדם 

לחבירו- בבית נהוראי
יום חמישי: בשעה 20:00 פרשת השבוע- בבית 

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

אור החיים על הפרשה מפי הרב ידידיה אסייג

תולעת ספרים
פנינה רחמיאן

המלצות השבוע!
הגיבורים הנשכחים של התנ"ך/דר' גבי שטרית:

לא קראתי את הספר אבל אני בטוחה שהוא 
מעולה כי שמעתי שתי הרצאות מדהימות מפי 

מחבר הספר.  מאד קשה למצוא את הספר 
בחנויות וניסיתי להשיגו ללא הצלחה. מי שיצליח- 

בהחלט שווה את המאמץ.
כל כך/ אפרת ברזל: 

אסופת טורים מזוית אישית הנוגעים
 ביום יום שלנו בצורה קצת אחרת.  
אפרת היא ביתו החוזרת בתשובה 
של גבי ינון המוכר כאיש תקשורת.

פינת הלשון
הרב יאיר פינצ’ובר

"יערוף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי...". אנחנו נמצאים 
בפתחה של עונת הגשמים וכדאי להקשיב לקול המים, 
לטל.  מטר  בין  הבדל  יש  תורה.  אלא  מים  אין  שהרי 
אמנם  שמחים.  כולם  לא  )גשם(-  מטר  יורד  כאשר 
בד"כ החקלאים שמחים מאוד אבל לא כולם חקלאים. 
ישנם עוברי דרכים... ויש כאלו שבדיוק עכשיו תלו את 
הכביסה לייבוש... אז כנגד אלו- היה הכהן הגדול מתפלל 
לבורא עולם- שלא ישמע את תפילתם! ובגמרא נאמר 
שגדול יום הגשמים )יום שיורד בו גשם( כיום שניתנה 
בו תורה שנאמר יערוף כמטר לקחי )ונאמר כי לקח טוב 
נתתי לכם תורתי אל תעזובו(. ורבא אומר שיום הגשמים 
גדול יותר מיום מתן תורה, שהרי הלקח )התורה( מושווה 
למטר )ולא המטר ללקח!(- הקטן מושווה לגדול. אז לפני 
שמתלוננים על הגשם- צריכים לדעת מהי גדולתו ועד 
כמה אנחנו צריכים לשמוח בו! אבל טל- כולם שמחים 
בו! ואכן הטל קודם לגשם בהופעתו. נאמר בהפטרה של 
ולמי שישאל: מה  לישראל!  כטל  אהיה  שבת שעברה- 
בעיון  להפטרה!  קודמת  התורה  אדרבה-  משווה?  אתה 
נוסף נראה שהטל אכן קדם לגשם. בפרק ב' בבראשית 
האדם,  נברא  אח"כ  ורק  הארץ..."  מן  יעלה  "ואד  נאמר 
לא  אד  אותו  הרא"ם,  לפי  והגשם- אחרי האדם! אמנם 
היה כמו טל רגיל שהשקה את הצומח אלא רק לצורך 
לומר  יש  עדיין  אך  האדם,  נוצר  שממנו  העפר  גיבול 
שזהו סוג של טל שממנו נוצר האדם וזה מסתדר מצוין 
שכאשר  שאומר  מי  יש  לישראל".  כטל  "אהיה  עם 
יכול להמטיר עליהם גם דברים  הרב דורש לרבים הוא 
שאינם כ"כ נוחים לאוזן... אבל ב-4 עיניים- תזל כטל- 
זה.  פסוק  על  בפרשנים  נפלאים  רעיונות  ישנם  בנחת. 
דבריו  ברד"ק.  לעיין  הגשם...(  בוא  )לפני  בחום  ממליץ 
הימים  שבין  אלו  לימים  מאוד  מתאימים  הנפלאים 
מירבהנוראים לחג הסוכות. "ושמחת בחגך והיית אח שמח"! 

מרפא לצמא

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

אחת התורות המרכזיות ברפואה הסינית היא תורת 5 האלמנטים, 
אחד  לכל  ואש.  עץ  מים,  מתכת,  מאדמה,  בנויים  כולנו  לפיה 
מהם מאפיינים רבים שמשפיעים על מגוון תחומים בחיינו, אני 
אתייחס לתחום הבריאות והחולי בחיינו ולאופן שבו נוכל לשפר 

את בריאותנו בעזרת תזונה מתאימה.
העץ – מסמל תפקודים אקטיביים ותהליכי צמיחה וגדילה.

של  תהליך  לפני  העומדים  בשיאם  תהליכים  מסמלת  האש- 
ירידה.

המתכת- מסמלת תהליכים במצב של ירידה.
המים- מסמלים תהליכים רגועים העומדים בפני שינוי.

בין  משקל  שיווי  אזור  מעין  ניטרלי,  מקום  מסמלת  האדמה- 
התהליכים השונים.

היישום של מודל חמשת האלמנטים בטיפול
הטיפול בתזונה סינית מבוסס על אבחון האלמנט שיצא מאיזון 
אצל המטופל ושימוש במזונות המתאימים על מנת להשיב את 
האיזון על כנו. תבנית חמשת האלמנטים משמשת ככלי טיפולי 
המאפשר התאמה מדוייקת של המזון לפי אופי המטופל,  צרכיו 

הרפואיים, גילו וסוג עבודתו.
לדוגמה: מטופל מתלונן על כאבי גב תחתון, בעיות ברכיים, מתן 
שתן בלילה וירידה בשמיעה. לכאורה אין קשר בין הסימפטומים 
כל  פי הרפואה הסינית,  השונים עליהם סיפר המטופל, אך על 
המים  אלמנט  של  האנרגטית  למערכת  קשורים  הסימפטומים 
יש  כי  כך  ניתן לאבחן אם  ושלפוחית השתן.  כליות   ולאיברים 

חולשה של אלמנט המים.
בטיפול התזונתי נבחר מזונות שההשפעה שלהם מהדהדת את 
הכליות)האיבר  של  האנרגיה  את  לחזק  מנת  על  המים,  אלמנט 
התחתון  הגוף  פלג  ושל   ) בגופינו  המים  אלמנט  את  שמבטא 

)האזור שמבטא את אלמנט המים בגופינו(.
הוא  שאליו  ואלמנט  טעם  הסינית  הרפואה  פי  על  איבר  לכל 

משויך :
ומשמש  הגס,  ולמעי  ,לריאות  המתכת  לאלמנט  משויך  חריף 
לטיפול בהתקררות, על ידי גרימה להזעה. דוגמאות למזון חריף 
הם מרכיבים כמו בצל, בצל ירוק, כרישה, קינמון, לפת, קולרבי, 

ג'ינג'ר.
מתוק משויך לאלמנט האדמה, לטחול ולקיבה האחראים, על פי 
ברפואה  מתוק  טעם  על  לבריאות. כשמדברים  הסינית,  התזונה 
כמו  למאכלים  אלא  וממתקים,  לשוקולד  מתכוונים  לא  סינית, 
דלעת,  גזר,  בטטה,  פנינה,  גריסי  דוחן,  שועל,  שיבולת  אורז, 

שקדים, תמרים, תפוח עץ. הירקות המתוקים מחזקים את הצ'י.
חמוץ משויך לאלמנט העץ, לכבד, שהוא, על פי הרפואה הסינית, 
אחראי על זרימה חופשית של צ'י בגוף. כשהצ'י זורם בחופשיות, 
הכאבים נעלמים. בעיות מחזור כמו תסמונת קדם וסתית, כאבי 
מחזור, מחזור לא סדיר, דימומים כבדים ועוד מיוחסות לזרימה 
חוסר  התמרמרות,  אגרסיביות,  כעס,  הכבד.  צ'י  של  תקינה  לא 
לא  לזרימה  הם  אף  מיוחסים  אימפולסיבית  התנהגות  סבלנות, 
לכבד  יעזור   – חומץ  לימון,   – חמוץ  מזון  הכבד.  צ'י  חלקה של 

בתפקודו.
מר משויך לאלמנט האש ,ללב. ברפואה סינית אומרים שהטעם 
אלפלפא,  אספרגוס,  סלרי,  חסה,  בלב.  שמחה  על  שומר  המר 
שיפון, שיבולת שועל, קינואה ואמרנט מטהרים רעילות, משככים 

חום ומייבשים לחות.
של  כלליים  סימנים  לכליות.   , המים  לאלמנט  משויך  מלוח 
חוסר איזון בכליות, כמו כאבי גב תחתון, כאבי ברכיים, השתנה 
קשורים  לפחד  נטייה  פריון,  בעיות  באוזניים,  צפצופים  מרובה, 
יחזקו  מבוקרת  בצריכה  מלוחים,  ומזונות  הכליות  להיחלשות 
את הכליות. מזונות נוספים המחזקים את הכליות הם שעועיות, 
ירקות  דובדבנים,  מלך,  אגוזי  קינואה,  שחורה.  שעועית  בעיקר 

שורש, כוסמין, חילבה, אספרגוס, סלק, גזר ודוחן.
לפני צום קצר טווח כדאי לצמצם את הצריכה של טעמים מרים 

וכדאי לחזק את אלמנט המים והאדמה.

פרשת האזינו י"ב תשרי תש"פ

רפואה באמצעות תזונה סינית
מירב בן יוסף

ואשמח ואשתדל לענות לשאלות בכל עת.אכתוב כאן עקרונות הלכתיים לסוכה כשרה.לראות סוכות, אך לא נספיק לבדוק הרבה. סוכות, מאד קצר השנה, אמנם התחלנו ב"ה יישובנו גדל והולך, והזמן לבדיקת 

נחזור בעז"ה אחרי סוכותהעלון יוצא לחופשה, 


