
  
דבר הרב

שו”ת

תפילות ושיעורים לילדים

“ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם” אומר רש”י: 
“כשולחן ערוך, ומוכן לאכול לפני האדם” כשאדם נותן 
הדרכה לבנו או לבתו, ידבר ברור באופן המובן ביותר, 

כשולחן הערוך מכל טוב, ונותר לאדם רק לאכול.
כך ההורה יסביר את עצמו, ומה שנותן לילד 

רק להפנים את המסר, ולעכל אותו.
מבלי לחשוב, מה התכוון, או מה הוא מבין. כשהמסרים 

ברורים וחדים, הם מתקבלים יותר אצל הילד.

הרב מאיר סגרון
שלכם בשמחה ושבת שלום

ש.  אמירה לגוי בדבר המותר, והוא עושה זאת בדרך איסור?

ת. כגון: ניקוי השלחן תוך כדי סחיטת הסמרטוט וכדו’ או אומר לגוי 
להביא משהו מחבר הנמצא במרחק הליכה והוא מביא זאת ברכב.. 

הדבר מותר כיון שאינו אומר לו לעשות מלאכה. ואם הגוי עשה 
זאת ע”י מלאכה זה על דעת עצמו ולטובת עצמו. אבל בדברים שאי 

אפשר או לא מקובל לעשות בדרך המותרת כגון להעביר ממקום 
למקום חפץ כבד, אסור לו לומר לגוי.

ומי שיש לו משרת גוי, או עובד זר או מלצר בבית מלון, והוא עושה 
על דעת עצמו, איני צריך לשאול כיצד עשית או תעשה באופן זה 

ולא אחר, אלא כל שיכול לעשות כן בהיתר, אין בעיה. כגון שאומרים 
לגוי להדיח כלים, והוא מפעיל מדיח ועיין עוד בזה בס’ שמירת שבת 

כהלכתה פרק לא’ הערה לב’ ובס’ הלכה ברורה סימן רעו’ סעיף כו’.

פרשת משפטים-שבת שקלים - כ”ח שבט תשע”ז

זמני תפילות
בית כנסת מרכזי:

שיעורי תורה 
ופעילויות לילדים:

ימי חול:
שחרית: 06:00, 07:15

מנחה: 17:15
ערבית: 18:15, 20:00

שבת:
מנחה: 12:30, 16:00 )בני עקיבא(

ערבית: 18:09

10:00 - תפילת ילדים בגן אחווה
13:15 - תהילים אצל משפחת חזיזה

15:00 - תהילים בבית הכנסת המרכזי 
          עם רחל חכמון

אבות וילדים- בצאת שבת מיד לאחר ערבית

עוז בנות: פעולת שבת
בשעה 15:00

עוז בנים: פעולת שבת
בשעה 15:00 

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

בימים א, ג, ה, מתקיים שיעור לילדים
של הרב אביזוהר בין מנחה לערבית

בואו בשמחה

תולעת ספרים
פנינה רחמיאן

זה הבית שלי
כניסת שבת: 17:01 יציאת שבת: 18:09

דיני אמירה לגוי )ו(

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

17:15 - שיעור למבוגרים, 
           בהלכה מפי הרב סגרון

 כשלונות חרוצים
חבורה של בחורי ישיבה שהם גם חברים טובים 
מספרים כל אחד את סיפורו בכאב צחוק והומור.

 אמת מארץ תצמח
תולדותיה של משפחה שזורים דרך חלב אל פריז 
וירושלים, עטופים בשביס של כאב.. ספרו הראשון 

של הרב חיים סבתו.

בעקבות בקשות להמלצות ספרים...
לגזור ולשמור! המתיקות שבשכחה, רשימת 

המשאלות, איש ושמו אובה, אני עדיין כאן, החיים 
חלקי 7, ריח הגרניום במרפסת, מעבר לאופל, תריס, 

בית עם גג אדום, האור הגנוב. תתחילו לקרוא!

כלנית מצויה
משפחה: נוריתיים

צבע: אדום, ורוד, לבן, סגול
פרח רב שנתי בקוטר של 5-7 ס”מ

צמח מצוי, עשבוני, בעל פקעת קטנה בקוטר 
כ- 2 ס”מ, המתחלפת בכל שנה.

הכלנית שרויה בתרדמת קיץ. עם ירידת 
הגשמים, בוקעות הפטוטרות הכפופות של 

העלים מהקרקע. הכלנית היא הראשונה 
הפורחת מבין הפרחים האדומים. עמוד הפריחה 

שלה שעיר, שלושת העלים הגזורים וחסרי 
הפטוטרת, שמתחת לכותרת, הם עלי המעטפה 

של הפרח.
העלים גזורים, בעלי פטוטרת ארוכה, נמצאים 

בבסיס הצמח.
בראש כל גבעול פורח פרח אחד, הדומה 

בצורתו לצלחת. במרכז הפרח אבקנים שחורים-
סגולים כהים, מספר עלי העטיף נע בין 5 ל- 12.

כל פרח פורח ימים אחדים. בשעות הערב 
הפרח נסגר ונפתח שוב בבוקר למחרת. בימי 
סגריר הכותרת אינה נפתחת כלל- כך מגנים 

עלי הכותרת על גרגירי האבקה מפני רטיבות. 
הצבע העז של הכותרת יחד עם כמות גרגירי 

האבקה הרבה מושכים אל הכלנית את החרקים, 
הזבובים, הדבורים והחיפושיות. הכלנית הוא 

צמח מוגן.

הפינה של
שמשון

בברכת חברים, 
ד”ר שמשון ביתנון

ועדת תרבות
“משנכנס אדר מרבין בשמחה” 

הכונו לאירועי חודש אדר שכמותם לא נראו מזמן!
שריינו את התאריכים הבאים:

•נתחיל בע”ה במופע שווה במיוחד הסטנדאיפסט והחקיין 
מס 1 יוסי וידר במופע מצחיק במיוחד שאסור לפספס.

ב- ל’ שבט )26.2( בשעה 20:00 במרכז למוסיקה. 
מחיר: יחיד: 40 ₪. זוג:  70 ₪. הרשמה מראש בלבד אצל 

עידן 0525359730.
•הבאים בתור הנסיכים והנסיכות ייהנו מההצגה 

המלכותית החדשה של הכוכבים אסי ויונתן ב- ד’ אדר 
.)2.3(

•ולקינוח צופיה לקס המדהימה במופע שנון ומצחיק 
למלכות הארמון במרכז למוסיקה ב- ב’ ניסן )29.3(. 

פרסום מפורט נוסף בהמשך יגיע ע”י האחשדרפנים ורצי 
כולם באים!הווטסאפ השונים.

ועדת תרבות 

ההצגה תתקיים 
ביום חמישי 
ד’ אדר )2.3( 
בשעה 17:00 

באולם התרבות 
בספסופה, 

עלות כרטיס:  
20 ש”ח 
לתושבי 

בר- יוחאי,                   
25 ש”ח 

תושבי חוץ.

להשכרה 
יחידת דיור: 
2 חדרים + 
סלון. יחידה 
מושקעת 
ונעימה, 

אידיאלית 
לזוג צעיר, 

לפרטים יאיר 
טולדאנו: 

0509910757

משנכנס אדר 

מרבין בשמחה


