
  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר הרב

ימי בין המיצרים-  רבים מקפידים על מנהגי היום 
במניעת תזמורת ושאר שמחה. אך החשוב יותר לדעת 

ולהפנים מה גרם לימי עצב אלה. רבותינו אמרו בית 
מקדש שני שהיה בו תורה מדוע נחרב – והשיבו על שנאת חינם.

האהבה זה לזה, הנתינה והכבוד אחד לשני הוא התיקון. גם אם חלוקים, ויש 
ויכוחים יש לעשות זאת בדרך ארץ, בדרכי נועם. להשתדל מאד לפני שמספרים 

לחבר או לחברה, לעצור רגע ולבדוק האם זה נכון המקרה, האם זה נכון לספר 
לשני. מעבר לבחינת סור מרע יש להקפיד יותר על עשה טוב בין אדם לחברו וזו 

הדרך לבנין הבית השלישי.

הרב מאיר סגרון
שלכם בשמחה ושבת שלום,

פרשת מטות מסעי - כ”ז תמוז תשע”ז

זמני תפילות
בית כנסת מרכזי:

שיעורי תורה ופעילויות לילדים:

ימי חול:
שחרית: 06:00, 07:15, 08:00

מנחה: 19:00
ערבית: 20:00

שבת:
שחרית: 08:00

מנחה: 17:00, 18:00 )בני עקיבא(
ערבית: 20:25

10:00 - תפילת ילדים
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

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

איש מקצוע מוסמך

כניסת שבת: 19:14 יציאת שבת: 20:25

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

16:00 -שיעור לגברים בתנ”ך מפי הרב ידידיה 
          אסייג בבית משפחת כהן נדב

16:00 -שיעור נשים
19:15 - שיעור למבוגרים, בהלכה מפי הרב סגרון

המלצות השבוע!

מצוי שהאדם קונה צנצנות מזכוכית שיש בהם ריבה, חמוצים וכדו’ מחו”ל 
או שבעל המפעל, הוא אינו יהודי. האם ניתן להשתמש בכלים אלו?

הנה לאכול את המאכל או המשקה, אין איסור שהרי חסרון הטבילה, 
אינו אוסר את המאכל. אך להשתמש בכלים אלו שימוש חוזר, בזה דנים 

הפוסקים. והנה קופסאות שימורים כיום, הרוב זורקים אותם. ולכך יש להם 
דין של כלי חד פעמי, שזורקים אחר השמוש, ופטורים מטבילה.

אולם צנצנות של זכוכית יש המקילים לומר שבדעת היצרן היה לשימוש חד 
פעמי, ולא צריך טבילה. אך הרב משה פיינשטיין דוחה זאת. וכן לדעתו אין 

לומר שהקונה היהודי, ברגע שהוא פותח, הוא עשאו לכלי, ופטור.
ולהלכה ראוי מאד להחמיר בזה, ולהטביל כלים אלו כשרוצים לעשות בהם 

שימוש נוסף.

בברכת התורה
מאיר סגרון- רב הישוב

 בקבוקים וצנצנות וקופסאות שימורים – טבילת כלים )ו(

מהם מטות? או ליתר דיוק- מהו מטה? מטה זה שבט 
ושבט זה מקל.

למה נועד המטה? המטה יכול לפרוח, כמו עם “מטה 
אהרון” והוא יכול לשמש כ”מקל חובלים”...

אפשר לדון את האדם “לשבט )חובלים( או לחסד”, אבל 
גם כאשר דנים לחסד צריכים להיזהר לא להגזים, שהרי 
“חוסך שבטו שונא בנו”. אין הכוונה שכל המרבה הרי זה 
משובח, אלא שצריכים לזכור תמיד את המטרה- להוציא 
מהאדם את המיטב. אם משפיעים על האדם כל הזמן רק 
טוב ולא נותנים לו קצת “שבט”, הוא עלול לצאת לתרבות 

רעה...
בדורנו, דור הגאולה, צריכים לדעת באיזה שבט להשתמש. 

על המשיח נאמר: “והכה ארץ בשבט פיו...”. במיוחד 
בזמננו עיקר הכח נמצא בפה. אם נדע להשתמש בו 

כראוי- לא לפגוע בחלשים- אלא אם כן הם אויבים)!( 
ואדרבה, נאמר את האמת האלוקית בקול גדול ובלי 

גמגומים, ונעודד את מי שזקוק לתמיכה – נראה כיצד 
הדברים מסתדרים כבמטה קסם!     

ברפואה הסינית כיב קיבה ותריסריון הם כתוצאה מחום בקיבה, חום 
ולחות בקיבה או מצב חמור יותר- אש בקיבה.

הסימנים משתנים מאדם לאדם אך השכיחים מביניהם הם : תחושת 
כרסום, צריבה, כאב, ריקנות ורעב. הכאב נוטה להופיע בעת שהקיבה 

ריקה. הכאב נמצא מתחת לעצם החזה. כאב של כיבי קיבה לעומת 
זאת מופיע אחרי אוכל והוא יכול להתלוות בנפיחות, צרבות, בחילות 

והקאות לאחר האכילה.
חום בקיבה יכול להיווצר מתזונה שמרכיביה הם אוכל שומני, חריף 
ומטוגן, תזונה חומצית , צריכה של משכחי כאבים על בסיס קבוע 

במיוחד על קיבה ריקה, קפאין ואלכוהול. כל מרכיב מזון נוסף אשר 
האנרגטיות שלו היא חמה יכול להחמיר את החום האש והלחות 

בקיבה כמו כן תבלינים חזקים : קינמון ופלפל חריף . גם עישון יכול 
להחמיר את החום והאש בקיבה.

מצב נפשי ורגשי יכולים אף הם להחמיר את החום בקיבה –כעס 
ותסכול תוקעים את צ’י )אנרגיית(הכבד אשר פולש אל אנרגיית הקיבה 

ומחליש אותה.
טיפים:

-לאכול תזונה בסיסית - הרבה ירקות ומעט פירות טריים.
-תפוח אדמה טרי מרסקים בבלנדר עם הקליפה, מערבבים בכמות 

שווה של מים ושותים על קיבה ריקה שלוש פעמים ביום. תפוח 
האדמה מרגיע את ריריות הקיבה ויוצר שכבה מגינה.

-אלוורה- שותים כמיץ טבעי )ניתן לקנות רק בחנויות הטבע למיניהן( 
או נוטלים כקפסולות. האלוורה כמו רסק תפו”א יוצרת שיכבה המגינה 

על ריריות הקיבה .
טיפולים מתאימים ברפואה משלימה: 

הטיפול החשוב ביותר במצבים של כיב קיבה ותריסריון הוא טיפול 
תזונתי.

טיפול נטורופתי או טיפול תזונה סינית יעיל למצב של כיב. 
דיקור סיני ויפני חשוב על מנת להוציא את החום הקיים בקיבה. 

שיאצו טווינה ורפלקסולוגיה מפיגים מתחים ומחזקים את מערכת 
העיכול על ידי לחיצות באזורים המשפיעים עליה.

שבת שלום על כולכם.   

כיב בקיבה ותרסריון ברפואה הסינית

שניפגש שנית
אישה צעירה מקבלת בדואר חבילה המכילה ציור 

השייך למשפחתה ללא ציון שם וכתובת השולח.. אין 
לה איך לברר אודותיו כי אמה וסבתה נפטרו ואין לה 

קשר מיוחד עם אביה. היא יוצאת למסע חוצה אוקיינוס 
ומגלה דברים מפתיעים על משפחתה..

חשבון פתוח
מדיניות החיסולים בעקבות טבח הספורטאים במינכן.  

מסמך מרתק.

שריינו תאריך ביומן המשפחתי!
יום א’ ז’ באב בשעה 16:00 הפנינג 

של ספרים ויצירה במועדון לסיום שעת סיפור
מה בתכנית? 

דוכני יצירה: בובות תיאטרון, סימניה, 
כדור פורח, עיצוב ספר אישי ועוד..

פינת סיפור יצירתית וחידון נושא פרסים
עלות לילד- 5 ₪  כולל פופקורן וטרופית

נבקש לשלוח את הילדים עם מבוגר אחראי.
מחכות לכם!

רות ופנינה משעת סיפור ויצירה.

לתושבי הישוב היקרים!
לאחר בירור מקיף עם כמה גורמים, לגבי מוני המים בישוב, כל הישוב בבתים יש להם שעוני מים עם הכשרים הלכתיים טובים 

אם של צומת והרב הלפרין ואם של אחרים. מבחינה הלכתית אין עדיפות של ,כרמל גלאט’ על המכשירים הקיימים בישוב 
שהם: 3G DIALOG , אי לכך תושבי הישוב יכולים להיות בטוחים שהם שומרי שבת. ואנא כל הדיבורים בקבוצות, הם חסרי 

אחריות ובגדר מוציא דבה ויקויים בנו מקרא שכתוב:“שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע”

ועד הישוב היוצא מברך
את חברי הועד החדש: 

אביעד פנצק
נועם בורנשטיין

גיל קרסנטי
דניאל סבן

יאיר טולדאנו
בברכת הצלחה ועשיה ברוכה 

למען הישוב ולרווחת כולנו


