
  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר הרב

פרשת שופטים תמיד נקראת בימי 
אלול, חודש הסליחות והרחמים. 
יש שרמזו שיעשה אדם שופטים 
לשערים, שיש לו בגוף. שהשופט 
יחליט אם השער של הראיה יהא 

פתוח או סגור האם מותר לו לראות 
או שאסור לו לראות. וכן הוא לגבי 
השמיעה בשער האוזניים והאכילה 

והדיבור בשער הפה. אלו שערי הגוף 
דרכם נכנסים דברים וגם יוצאים דברים. וצריך שהכל יהיה בשליטה 

שלך.
שלכם בשמחה ושבת שלום,

זמני תפילות בית כנסת מרכזי:

שיעורי תורה ופעילויות לילדים:

ימי חול:
נץ: בבית הכנסת האשכנזי

שחרית: 06:00, 07:15
מנחה: 18:30

ערבית: 19:30
שבת:

שחרית: 08:00
מנחה: 13:30, 17:00, 18:00

דף יומי: 16:15
אבות וילדים: 17:30

ערבית: 19:32

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’ 125כניסת שבת: 18:31 יציאת שבת: 19:32

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

17:00 -  שיעור תורה לגברים בתנ”ך מפי 
           הרב ידידיה בבית משפחת כהן נדב

18:45 -  שיעור תורה למבוגרים, בהלכה 
           מפי הרב סגרון 

שאלה: האם ראוי לגדל בעלי חיים בישוב?
תשובה: בעיקרון לפי ההלכה ניתן לגדל כל בעל חי שמקובל באותו מקום 
ואינו מזיק בשום דרך. כגון שאינו מפחיד, שאין בו ריח רע, או לכלוך, או 

קולות משונים וכדו’.
המנהג כיום לגדל חיות מחמד, אמנם אינו אסור כל עוד שאינו מזיק, אך 

מ”מ נהגו בעבר לגדל בעלי חיים לצורך כגון תרנגולת לצורך הביצים, 
וביישובי ספר כלב להגנה. וגם אז חובה על הבעלים לשמור שלא יזיקו 

בשום דרך. ויש לשמור על הבטיחות מהפגעים שיכול הבע”ח לגרום.
בימינו כיום ישנה חובה לדאוג לחיסון הבעלי חי כפי הוראות החוק. 

וכאשר בעל החיים שלו נעשה חולה, על בעליו לטפל בו כמקובל.
בכל חברה ישנן נורמות המקובלות באותה חברה. כגון במושב חקלאי 

מקובל לגדל תרנגולים וכבשים וכדו’ אך אין מקובל לגדל גמלים. ובעיר 
לא מקובל לגדל תרנגולים וכבשים. ויש לאדם להיות ער ביחס לסביבה 

שהוא חי בה, ולנהוג כפי המקובל בהקשר לנושא זה של גדול בעלי חיים.

הלכות בעלי חיים

שיעור לילדים –הרב אביזוהר
ימי א, ג, ה- בשעה 18:45

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!
הערות שוליים מרתקות 

מן ההסטוריה/ ג’יילס מילטון:
איך ניצל הטבח של הטיטניק? האיש ששרד שתי 

פצצות אטום... ועוד סיפורים שלא יאומנו.. 
אך הם קרו באמת! 

שלא תלך לאיבוד/ ט.הניג: 
לכבוד החזרה ללימודים ספר  המביא את הגורמים 
דרכי הטיפול ואפשרויות שונות כדי לאפשר לילדים 

להצליח, להיות שמחים יצירתיים ונעימים. 

פינת הלשון
הרב יאיר פינצ’ובר

ונדחה   “ על מי שהרג את חברו בשוגג, אומרת פרשתנו: 
בין  מחלוקת  ישנה  העץ...”.  מן  הברזל  ונשל  בגרזן...  ידו 
החכמים לגבי תיאור המקרה. יש מי שאומר, שהכוונה היא 
הגרזן  של  מהכת  דהיינו  מהעץ,  נפל  הגרזן  של  שהברזל 
מי שאומר, שבזמן הבקיעה של  ויש  שהיא עשויה מעץ. 
הגרזן בעץ, ניתזה חתיכת עץ ועפה... לפי הפירוש הראשון 
ולפי  עף.  עצמו  הברזל  עומד-  פועל  היא  ונשל  המילה 
הפירוש השני, ונשל הוא פועל יוצא – לא הברזל הוא זה 
שעף, אלא הברזל העיף את החתיכה מהעץ )כאילו כתוב: 
והשיל הברזל מן העץ(. הפועל נ.ש.ל מופיע בתנ”ך בסה”כ 
5 פעמים )כגון: ונשל גויים רבים מפניך...( שעניינו להסיר, 
להפיל וכדומה. מעניין שהביטוי לנשל מהנחלה, או לנשל 
דווקא  אולי  בתקופתנו.  שהשתרש  ביטוי  הוא  מהירושה, 
)כגון:  נפילה  עם  בתנ”ך  מופיעה  עצמה  שהנחלה  בגלל 
“זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה”(, אולי דווקא בגלל 
כמו  הנחלה,  מהפלת  ההפך  הוא  הנחלה  מן  הנישול  זה 
בקרקע,  להיקלט  לשורשים  לגרום  שפירושו  שלהשריש, 
הוא ההפך מלשרש, שפירושו עקירת השורשים מהקרקע. 

מירבשנזכה להעמיק את שורשינו ואחיזתנו בארץ הקודש!

מרפא לצמא
מירב בן יוסף

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

יתרונותיו של הקפאין
כאשר הגוף אינו רגיל לקפאין הוא משפיע בצורה 
מנגנוני  מפעיל  הגוף  זמן  לאחר  ביותר.  החזקה 
ותקינה.  כדי לחזור לפעילות סדירה  הגנה מהסם 
עובר  אך  הלב  קצב  את  ממריץ  הקפה  לדוגמא, 

תהליך הסתגלות מהיר.

אוקסידנטים(  )אנטי-  חמצון  נוגדי  מכיל  קפה   *
שפועלים נגד רדיקלים חופשיים.

כגון  שונות  מחלות  נגד  מונעת  השפעה  לקפה   *
גאוט )בכפוף להסתייגות שכתובה בהמשך(, סוכרת 
שאינה תלוית אינסולין )מבוגרים( ומחלות נוספות.
לשריפת  אימון  לפני  הקפה  על  הממליצים  יש   *
סוכרים ולצורך ערנות גבוהה יותר. בניסוי שנערך 
שצרכו  שאתלטים  נמצא  שבאוסטרליה  בקנברה 
ב-30% את משך  הגדילו  כמות קטנה של קפאין 
קיבלו  שלא  מי  לעומת  מאמץ,  להשקיע  יכולתם 
השתפרו  ביצועיהם  כן  כמו  מעורר.  חומר  שום 
ב-3.5%. עוד נמצא בניסוי הזה ששרירי האתלטים 
צרכו שומן כמקור אנרגיה במקום פחמימות. עם 
זאת, נראה שהמלצות אילו מתאימות לספורטאים 
בעצימות  בספורט  שעוסק  למי  ולא  מקצועיים 

רגילה.
לגרום  גם  יכול  אך  עצירויות,  מונע  הקפה   *

לשלשול.
* הקפה מעלה רמת ערנות ומפחית עייפות.

מסוימים  ראש  כאבי  על  להקל  עשוי  הקפה   *
באמצעות הגברת זרימת הדם למוח )אך גם יכול, 

באוכלוסיות אחרות, לעורר כאבי ראש כאילו(.

האם קפה מזיק? – חלק שלישי

המשך בשבוע הבא..

פרשת שופטים ו’ אלול תשע”ט

לא לשכוח להכניס מיד לאחר תפילת ערבית.תתקיים אי”ה במוצאי שבת ראש חודש אלולהגרלת אבות וילדים
את הפתקים לתיבה


