
  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר הרב

בשבת שחלפה אירחנו את ילדי קו לחיים 
בשמחה גדולה ועטפנו אותם בחום 

ובחיבוק גדול.
ביום ליל שני נערכה אזכרה של ידידנו 
משפחת אטיאס. ולשבת זו מצטרף חג 

השבועות, חג מתן תורה שזכינו בה, בתורה בזכות האחדות. האירועים 
האחרונים בישוב הכינו אותנו לקראת קבלת התורה מחדש ובשמחה. 
זו הזדמנות שלנו להמשיך ולהתאחד, להמשיך ולתת, עד אשר נרגיש 

שכל אחד הוא איתנו ומשלנו.
שלכם בשמחה, שבת שלום ומועדים לשמחה

פרשת במדבר-שבועות-ד’ 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
פרקי אבות: 16:00

מנחה: 13:30
דף יומי: 18:15

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

לאחר מנחה ראשונה- 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

תולעת ספרים

פינת הלשון

פנינה רחמיאן

הרב יאיר פינצ’ובר

זה הבית שלי
עלון מס’ 65כניסת שבת: 19:02 יציאת שבת: 20:14

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!

ההכנות לחג השבועות שנת תשע”ח
השנה יחול חג השבועות ביום ראשון, ורבים שואלים למה צריך להיערך וכיצד.

א. יש להכין ביום שישי נר דולק שידלק כ-48 שעות.
ב. יש להכין שתי מערכות של נרות. אחד לשבת ואחד ליו”ט.

ג. ישתדל לאכול סעודה שלישית, בהקדם כדי שיאכל סעודת חג לתיאבון.
ד. אין להכין כלום משבת לחג.

ה. יכול אדם להחליף בגדיו בשבת לצורך החג.
ו. אומרים ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ואח”כ ידליק נרות החג.

ז. יש להדליק נרות חג במוצאי שבת החל מהשעה 8:14 על ידי העברה מנר.
ח. סדר הקידוש של חג הוא נדיר שיש בו שילוב של קידוש עם הבדלה ונקרא 

יקנה”ז. וללא בשמים. ויזהר לומר ברוך המבדיל בין קדש לקדש. ואם טעה ואמר 
ברוך המבדיל בין קדש לחול, כפי הרגלו בכל השנה. לבני אשכנז לא יצא. ולבני 

ספרד יצא ידי חובה.
ט. אמנם שילבנו קדוש עם הבדלה, מ”מ הנשים יכולות לשתות, כי העיקר הוא 

הקדוש.
הכנת האוכל לערב החג

א. מותר להוציא אוכל מבושל מהמקפיא בשבת לצורך מוצאי שבת שהוא ערב 
החג, ואין בזה משום הכנה.

ב. אוכל שאינו מוכן ואינו ראוי לאכילה, אסור להוציאם בשבת, כיון שהם מוקצה.
ג. גם בחג השבועות יש מצוה לאכול בשר כבכל חג.

ד. יש מחלוקת אם מותר להתקלח בחג במי דוד שמש, והמקל יש לו על מי 
לסמוך. ובמים חמים שהוחמו ע”י הבוילר, אסור.

חג שבועות תשע”ח

שיעור לילדים –הרב אביזוהר
ימי א, ג, ה- בשעה 19:15, שבת- בשעה 12:00

הרב מאיר סגרון

חג שבועות שמח!

אנחנו מסיימים את ספירת העומר, ספירה של שבע  השבת 
שבתות תמימות, ואנחנו מגיעים אל המלכות שבמלכות. השבת 
עצמה היא המלכה, וממילא, 7 שבתות הן מלכות שבמלכות! 
כבר  שהרי  כמדבר,  עצמו  את  ששם  זה  הוא  המלך  ודווקא 
ואם  כלים מאליהם”...!  והם  ציבור  “הטל עליהם צרכי  נאמר: 
הוא עושה כך- מתקיים בו “וממדבר מתנה...”- מי שעושה את 
עצמו כמדבר זוכה לקבל את התורה במתנה. ב”ה, עם ישראל 
את  לזכור  עלינו  אולם  מלכים,  של  לכבוד  אלו  בימים  זוכה 
דברי הרמב”ם בהלכות מלכים: “לא נתאוו החכמים והנביאים 
ימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם, ולא כדי שירדו 
לאכול  כדי  ולא  העמים,  אותם  שינשאו  כדי  ולא  בעכו”ם, 
ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה, ולא 
יהיה להם נוגש ומבטל... “. שלא נשכח את תפקידנו האמיתי 
וגוי קדוש ולהאיר את העולם  בעולם- להיות ממלכת כהנים 
ולגאולה  בשמחה  התורה  לקבלת  שנזכה  התורה.  באור  כולו 

השלמה במהרה.

שיעורים לגברים מפי הרב סגרון בשעה 20:30
יום שלישי בבית הכנסת – מנוחת אהבה הלכות שבת

יום חמישי בבית משפחת שמעוני– 
פנינים מפרשת השבוע

מדי פעם ישנו שינוי במקום השיעור, עדכונים אצל רמי דעי

 סוד הקסם היפני/מארי קונדו
למען האמת טרם קראתי את הספר והמלצתי עליו 

בעבר בעקבות חברות שקראו ..אז מי שקראה 
אומרת חד משמעית שהספר גרם לשינוי משמעותי 
בסדר ובארגון הבית. אז בשביל לבדוק זאת  צריך 

לקרוא את הספר... ויש את הספר בספריה!  
מורה ג’ינג’ית/ חיה הרצברג

עלילותיה של מורה מחליפה בהומור ושמחה. 
מיועד לילדות ונערות.

חג:
שיעור של הרב וערבית- 19:02 

תחילת התיקון- 22:30
שחרית- 5:00, 8:00

דף יומי-  18:15
מנחה- 19:00

שיעור של הרב בנושא גרות- 19:20
ערבית- 20:15

עוז

חניכים מצטיינים- 
בארי הוד וספיר בלמס!!!!!

המדריכים ושיר הקומונרית.
מחכים לכם!

השבת מפקד ופעולות 
בשעה 16:00 בסניף

שעת סיפור ויצירה
שעת סיפור ויצירה התקיימה השבוע ביום ראשון 
שחל בו יום ירושלים, הפעילות הוקדמה גם ליום 
ירושלים ולחג השבועות. הילדים יצרו שרשרת 
פרחים צבעונית, הר סיני פורח וזוהר עם לוחות 

הברית, טנא ותמונת נוף ירושלמית. 

נתראה בע”ה בפעילות הבאה... 
צוות שעת סיפור ויצירה

מיטיבי לסת
מיכל בורנשטיין

בפינה זו נביא מתכונים והמלצות על מסעדות.

בתאבון..

פאי 
שוקולד חלב
מצרכים לקלתית-

3  כוסות קמח
1/2  כוס סוכר
1/2  כוס שמן

1  ביצה
מעט מים 

אופן ההכנה:
ללוש ולשטח בתבנית ולהכניס לפריזר להתייצבות.

מצרכים למלית:
250  גרם שמנת

300  גרם שוקולד חלב
 1/4 כוס שמן
אופן ההכנה:

לבשל על אש קטנה עד שנמס ולצנן.
להוסיף ביצה ולערבב היטב.

לשפוך על הקלתית ולתנור בשליש התחתון על 180 מעלות 
ל35-40 דקות.

לקרר כמה שעות במקרר.
ניתן לקשט עם פקאנים/ פקאנים מסוכרים.


