
  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר הרב

 ב”ה ישוב בר יוחאי, קבל את התורה 
מחדש בחג השבועות והשתתפו 

בהמוניהם בשעורים המבורכים, מתוך 
רצון ושמחה.

יישר כח לכל המסייעים בדבר. בפרשת 
השבוע ישנם פסוקי קרבנות הנשיאים שחוזרים על עצמם שוב ושוב. 

ואומרים רבותנו: כדי לחלוק כבוד לכל אחד ואחד מהם. הרי כאן 
חשיבות של הכבוד לזולת. למדנו פרקי אבות החל מפסח בבחינת דרך 

ארץ קדמה לתורה, עד חג השבועות שהוא זמן מתן תורה. ועדיין אנו 
בפרשה מתעסקים בענייני דרך ארץ ללמדנו כמה חשוב להזהר בכבוד 

הזולת שהוא עצמו תורה.

שלכם בשמחה, שבת שלום ומועדים לשמחה

פרשת נשא-י”א סיון תשע”ח

זמני תפילות בית כנסת מרכזי:

שיעורי תורה ופעילויות לילדים:

ימי חול:
שחרית: 06:00, 07:15

מנחה: 19:00
דף יומי 

ערבית- 20:00

שבת:
שחרית: 08:00

מנחה: 13:30, 18:00
דף יומי: 18:15
ערבית: 20:19

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

17:30 - אבות וילדים

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

משולחן המזכירותתולעת ספרים

פינת הלשון

פנינה רחמיאן

הרב יאיר פינצ’ובר

זה הבית שלי
עלון מס’ 66כניסת שבת: 19:07 יציאת שבת: 20:19

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

19:00 -שיעור תורה למבוגרים, בהלכה מפי הרב סגרון 
16:00 - שיעור לגברים בתנ”ך מפי הרב ידידיה 

16:00 -שיעור נשים בבית נהוראי

המלצות השבוע!

שאלה: מקובל היום כשהאדם מתארח אצל חבירו, הוא מביא מתנה. האם שייך 
להימנע מלקבל, כיוון שנאמר ששונא מתנות יחיה?

תשובה: זו שאלה יפה שנשאלתי השבוע. ראשית מדוע שונא מתנות יחיה? אומר 
המהר”ל בנתיבות עולם, כיון שהוא מתרגל לסמוך על שלחן אחרים. ויש עוד הסבר 

שכל הזמן מחוייב להחזיר, ולהכיר טובה למי שהביא לו. ורבינו בחיי כותב שמי 
ששונא המתנות, עוקר מלבו את המידה המגונה שהיא חמדה. ועוד כתב הסמ”ע 

שמקבל המתנה צריך להחניף לבריות ואינו יכול להעיר להם כשצריך 
ובאמת מרן השו”ע  בחו”מ סוף סימן רמט’ ס”ה שמידת חסידות שלא לקבל 

מתנות, ועליו לבטוח בד’ שייתן לו כל מחסורו. הרי שמרן השו”ע מדבר על מתנה 
שהיא צורך לאדם וכן משמע מהרמב”ם מהל’ זכיה ומתנה. אולם בימינו הנוהג 

להביא מתנה הוא לא מהצורך לסייע כלכלית, אלא לאות חיבה ותודה על האירוח 
וכדו’.

ובדורנו שזו תופעה נפוצה מסבירים על פי רבנו מנוח שהביא מרן בב”י שהחסרו 
בלקיחת מתנות הוא כאשר האדם נתן מתוך לחץ, אך כשנותן מרצונו אין חיסרון 

בקבלת המתנה.
סיכום: בימינו שזו תופעה נפוצה הנובעת מתוך רצון של חיבה, הודאה, חיזוק 

הקשר או כהבעת הערכה ותודה, אין מניעה לתת ואין מניעה לקבל.

פרטים ביחס לנתינת מתנה – )א(

שיעור לילדים –הרב אביזוהר
ימי א, ג, ה- בשעה 19:15

שבת- בשעה 12:00

הרב מאיר סגרון

בפרשתנו מוזכרת פרשת סוטה. ובתלמוד ישנה מסכת שלמה 
מדרך  סטינו  כיצד  אבל  סוטה.  מסכת  זה-  בעניין  העוסקת 
התורה...? הרי בפרשתנו בכלל לא מוזכרת סוטה אלא ׂשוטה! 
“איש איש כי תׂשטה אשתו...” וכן בכל הפרשה. אך אין צורך 
להיבהל. תופעה זאת איננה נדירה. כמו שכתוב “לא תסיג גבול 
בקינת  זאת  ולעומת  בזה(  כיוצא  פסוקים  מס’  )ועוד  רעך...” 
דוד נאמר “קשת יהונתן לא נשוג אחור”. כמו כן בספר דניאל 
מהם”  ְּבׂשּוִרי  להם  “אוי  לעומת  לסור  וכן  ו”ׂשבכא”.  “סבכא” 
ועוד עניינים אחדים. כל זאת בתוך התנ”ך עצמו ומה לנו אפוא 
ממוקד  סיכול  לנו  שיש  בהתחלה  חשבנו  חז”ל...!  על  להלין 
והמשך  שלום  שבת  מושכלים!  יותר  קצת  יצאנו  בסוף  אבל 

עליה בדרך התורה!

שיעורים לגברים מפי הרב סגרון בשעה 20:30
יום שלישי בבית הכנסת – הלכות בן אדם לחברו

יום חמישי בבית משפחת שמעוני– 
פנינים מפרשת השבוע

מדי פעם ישנו שינוי במקום השיעור, עדכונים אצל רמי דעי

לאחר מכן/ רוזמנד לאפטון
עלילה סוחפת ומלאה ברגש על פשע המתרחש 

בבית ספר יסודי ומשנה חיים שלמים. 
כלה/ אורה אחימאיר

סוד משפחתי אפוף מסתורין מביא את הסופרת 
למסע גילוי אמיץ בעקבות אמה שחייה הקצרים 

עברו עליה בצפת.

עוז

חניכים מצטיינים- 
אופיר גרידיש והודיה אביכזר!!!!!

המדריכים ושיר הקומונרית.
מחכים לכם!

השבת מפקד ופעולות 
בשעה 16:00 בסניף

מיטיבי לסת
מיכל בורנשטיין

בפינה זו נביא מתכונים והמלצות על מסעדות.

בתאבון..

הפעם נכין פשטידת פטריות ובצל זריזה במיוחד- 
נהדר לאורחים שקופצים או סתם כשאין זמן.

המצרכים:
2 בצל גדול קצוץ

2 כוסות פטריות חתוכות
2 קוטג’
4 ביצים

300 גרם גבינה צהובה / מוצרלה מגוררת.
5 כפות קמח תופח

מלח, פלפל, שום גבישי
אופן ההכנה:

לטגן את הבצל והפטריות ולקרר מעט.
להוסיף את שאר המצרכים ולערבב.

לשטוח בתבנית.
לאפות בחום של 180 מעלות עד שמזהיב) 35 דקות(.

בשעה טובה סגרה אצלנו 
קומונרית לשנה הבאה!

• ישר כח לכל הלומדים והלומדות!
לכל מוסרי ומוסרות השיעורים!

לכל המשפחות שפתחו את הבית ואת הלב!
היה מרגש לראות את כמויות הילדים, הנוער, הבוגרים, 

הנשים והגברים לומדים תורה באהבה!
יהי רצון שאור התורה ילווה אותנו למשך כל השנה..

• רוב תושבי היישוב מחוברים להודעות הווצאפ היישובי.
תושבים שאינם מחוברים לווצאפ , וברשותם פלאפונים 

שתומכים בהודעות טקסט בלבד.
נא להודיע למזכירה שתצרף אתכם לקבוצת הודעות.


