
   

 זמני תפילות:    

 שבת:

  15:45, 12:30 מנחה:

 17:15 ערבית:

 
 

 שיעורי תורה ופעילויות
 :לילדים

 ת ילדיםתפיל -10:00   
שיעור הרב  -12:00

 אביזוהר
               : בצאת אבות וילדים   
 לאחר ערביתשבת    

 
       פעולת שבת :עוז בנות

 15:00בשעה               
 פעולת שבת :עוז בנים

 15:00בשעה               

 

 

 

 צר, מה עושה?ש. מי שמסופק אם בירך אשר י

 ת. אינו חוזר כיון שספק ברכות להקל.

 צוות העיתון: 
 קרסנטייונת ו  רינת דבוש

 

 / מזל"טפירסומיםקבלת הודעות/ 
 שלישיליום וכתבות עד 

  midaonby@gmail.comמייל: 

 

 בס"ד

 ולדותפרשת ת

 .בגרון ובריאוצ ,החורס בףצח. רוחוצ מזרחיוצ קרוצ ויבקוצ מייבקוצ אצ הםחוצ באויר
 םףי הרףואה הניניצ המחםוצ קנףופוצ בזמן הזה מאוףיינוצ בנימףטומיל קם יובק
צה, ואודל םמקם: עור אדול ומגורה, קיעום, אודל באוזנייל ובגרון וםכן כדאי םעצ ע

םףחוצ עד בוא הגקמיל םהימנע ממזונוצ קמייבקיל ומחממיל כמו: קינמון, צה קחור, 
 וכדאי םהרבוצ במזונוצ מםחםחיל .פיףורן ובכםם מזון מצובם מאוד, קמנוני ומטוגן

 אל קרה והקיעום טורדני וניצקע ניצן םהכין נירוף .ומקרריל כמו: מנטה, דבק וםימון
         במקרר ומצאיל םיםדיל ומבוגריל כאחד: מנפח קניקמר עד קמונה חודקיל

                                                                                              מפרכיל:
 דבםוצ או צמריל מיובקיל טחוניל 10-12

 גר' דבק או מזון מםכוצ 200-250
 םיטר מיל 1

                                                                                                 הכנה:
  רציח הכםםה

                                                                   םננן דרך גזה או חיצום
                     םהוניס מיץ קם םימון אחד אףקר םגעצ בידקחצ בטמף' קכקהמר

                                            קנה ומעםה)בגםם הדבק(מגים  צינוקוצמצאיל ם
  אין הגבםה בכמוצ קאףקר םצצ

 .מירב, חורס נעיל ובריא

 

 : אמנם יש כבר סרט אבל מי שקרא ללכת בדרכך

ו שאין בכלל מה להשוות... את הספר איתן בדעת

בחורה צעירה מתחילה לעבוד כמטפלת של גבר 

צעיר שנותר משותק בארבע גפיים לאחר תאונת 

דרכים... עבודה לא שגרתית המובילה לחוויות 

 מיוחדות במיוחד

                 "ויעתר יצחק" אומרים חכמים שהוא הפך את המצב.
 ממצב של עקרות למצב של פוריות. זה כוחה של תפילה. 

 כך כשהאדם מתחבר היטב לזולת, אף אם הוא רחוק ממנו
  הוא למעשה, פורץ אליו והופך אותו. יש לנו מטרה להפוך

 ולאהוב שראל, בתורת ישראלערכים באהבת י כל יהודי לבעל
 את ארץ ישראל. ולשם כך עלינו לפרוץ אל לבו.

 שלכם בשמחה ושבת שלום
 מאיר סגרון

 על כל השקעתה עד כה. ויישר כח ותודה לטלי עורכותברכות והצלחה ל

 

 ?האם בהנחת תפילין יש לשבת או לעמודש. 

 .בני ספרד רצוי מאוד לשבת, בני אשכנז לעמודת. 

 ?האם מותר לסחוט שקית תה בשבתש. 

 .אסור לסחוט אלא יעלה ויוריד את השקית בתוך הכוסת. 

 אמונתך בלילות""
הישיבה התיכונית אמי"ת צפת 
וארגון אפיקים שמחים להזמין 

יוחאי  -את נוער )בנים( בר
יב לקבוצת לימוד -כיתות ט

  חווייתיתתורה 
 20:30ביום שלישי בשעה 
  בבית נהוראי

 נות, רוצות גם? ב
 !בקשו מהרב יהודה

 

 יוחאי -לבית בר

 חודש טוב

 שבת שלום ומבורך!

mailto:midaonby@gmail.com


 

  

 פרויקטים.מנהל חברה של ניהול    ux בתחום התוכנהמומחה  - דויד ההורים:
 .פורמלי בביה"ס בירב צפת-ת כיתה ד' בנים ורכזת חינוך לאכמחנ -לימור 
כיתה י' בישיבתית בצפת, מארגן את "אמונתך בלילות" חוג תלמיד כיתה  ינון הילדים:

אמן בקבוצת הפועל צפת בכדורסל, מש"צ, צייר לתלמידי הישיבתית בבר יוחאי, מת
                                                 .כלבחסד, חולם להיות אדרי

 מדריכה בעוז, מבשלת מטעמים בזמנהח' באולפנית בצפת, תלמידת כיתה  הלל
 .                     הפנוי, בעלת כישורי דרמה, אוהבת ילדים וחולמת להיות גננת

' בנועם צפת, רוקדת, שרה ומשחקת עם חברות, חניכה מסורה תלמידת כיתה ה צוריה
.                                דבבני עקיבא, חולמת להיות שחקנית/מורה לריקו

בישוב, אוהב את הגננת זהבית, משתתף בחוג כדורגל, חניך שאוהב  גן חובה אליה
ביזוהר והרב סגרון, חולם להיות מאמן להקשיב למדריכות, לומד עם אביעד, הרב א

                                                                  כדורגל
במרכז הארץ  הגענו לבר יוחאי לאחר שלמדנו מה הביא אתכם לגור בישוב?

                        .בגלל הרצון לגור בישוב דתי לאומי בגליל שקרוב להורים
 את החברה ואת החינוך לעצמאות של הילדים אוהבים בישוב? מה אתם הכי

  כולם שינו לגליל שאנחנו הגלולה היחידים במשפחה דבר שלא יודעים עליכם?
                                                             הבית בר יוחאי בשבילנו

 .רת יעדיםוצמיחה והגד של פריחה שנים הרבה מה הייתם מאחלים לישוב?

 

 

 :להשתתף נא ליצור קשר במיילמשפחות המעוניינות 

nby@gmail.commidao 

 

 תושבים יקרים,
 בשעה טובה ומוצלחת אנו מוציאים מידעון בפורמט ומתכונת חדשה.

איסוף החומר ועריכת המידעון במשך תקופה ארוכה מאד ולגדי בעלה על אנו מודים לטלי טויטו על 
 צילום המידעון וחלוקתו בבתי הכנסת.

 מאחלים להם הצלחה רבה במשימה זו. -משבת זו יערכו את המידעון יונת קרסנטי ורינת דבוש
לו לפני שלושה שבועות נבחרה ועדת חינוך חדשה שהתחילה את עבודתה במרץ רב וביד רמה, תוכ

 לקרוא על כך בפינת הוועדות.
אנו חוזרים ומבקשים מתנדבים לוועדת תרבות ובהזדמנות זו נודה  לאנשי ועדות החינוך והתרבות 

 הקודמות על פועלם ועשייתם למען כלל התושבים.
 לקראת שבת ארגון ערכנו שיפוצים ותיקון ליקויים בסניף לטובת ולרווחת ילדינו. 

 ם יקרים!   קומונרית מדריכים וחניכי
"שפשוף קל ונעים" שמרו על עצמיכם ועל הסניף בחודש הארגון ובמהלך כל השנה, שתפו פעולה 

 סומכים עליכם ומצפים לראות את התוצרים בשבת הבאה! -להצלחת שבת ארגון

 

 עוז...עוז...עוז...
 חניכיםברוך ה' לפני שבועיים התחלנו בהכנות לחודש ארגון. כל הכבוד לכל ה

פים ומקפידים להגיע לחזרות. השבוע יתקיימו יותר ימי חזרות, כדי שמשתת
שנספיק ללמוד את הריקוד ונגיע מוכנים להופעה... אז, תעקבו אחרי 

 של המדריכות בקבוצות הווצאפ ותגיעו עם הרבה מרץ!!! העדכונים
 הערה והארה

וך. קודם כל תודה לרינת דבוש ואיילת ביתן על השתתפותן כיושבות וועדת חינ
ארוחת הערב לחניכים בסיום החזרות, תודה על כל העזרה, התמיכה אירגון 

 ובקיצור תודה על הכל...
דמי  ₪ 50דבר שני, כמו בכל שנה, כל חניך המשתתף בעוז משלם 

השתתפות שנתית, בכסף זה אנו קונים לחניכים פרסים, צ'ופרים, ציוד וכל 
מי שעדיין לא שילם נא  דבר אחר המשפר את איכות הפעולות. אז אנא, כל

 להעביר את הכסף למדריכות בפעולה הקרובה. 
 תודה רבה, שנמשיך להנות ביחד ושיהיה המון בהצלחה!

  המדריכות ויעל הקומונרית 

 .חברים יקרים
ים חינוכיים ביישוב בקרב הנוער לפני כשבועיים הקמנו את ועדת חינוך מחדש, מתוך רצון לקדם נושא

 .ילדי היישובו
 : אלו חברי הועדה וחלוקת התפקידים

 אחראי ועדה -פנצק  אביעד.1
 .נוער -רוית פנצק וליזי חדד . 2
 גני ילדים -נטי וורדית דריהם יונת קרס. 3
 תנועת עוז -איילת ביתן ורינת דבוש . 4
 )ד”ו )ממ-ילדי א -יוסי נגר . 5
 מעון -ורדית דריהם . 6
 ריכוז פרוייקטים -גיל קרסנטי ולימור גלולה. 7

ה ”ת צפת, ובע”אמיהישיבה התיכונית יב בשיתוף -לבני ט” אמונתך בלילות“ בימים אלו החלה פעולת
 , נשמח שיפתח גם לבנותח-תורחב גם לבני ז הפעילות

 .ה בקרוב תתחלנה הפעילויות”יב, ובע-גייסנו מדריכה לטובת פעילויות לנערות היישוב מגילאים ז
 .צ”אנו מנסים לקחת את הגן הילדים שלא מאוייש ולקיים בו פעילויות לילדים בשעות אחה

)מכאן, אנו מודים  ורינת דבוש נת קרסנטישל יו ןהועבר לאחריות ועדת חינוך בהובלתעלון היישוב 
 ), על ההירתמות המהירהןלה

 .אנו עמלים לגייס רכז נוער ליישוב, שיוביל את העשייה החינוכית
 .נשמח לשמוע על כיוונים ורעיונות מכלל התושבים ולנסות ולקדם אותם

 מתוך שמחה, כולנו תפילה, שנצליח במשימה החשובה הזו, ונצליח להוביל הנוער הנפלא שלנו,
 ,למען שמו באהבה                                                                                            .אהבה ושלום

 ועדת חינוך

 

 ליצחק אייש

 וגדיאל טויטו

בהצלחה בצאתכם 

 לפנסיה

 

לצורך חידוש ועדת 
תרבות נשמח למתנדבים 
המוכנים לתרום מזמנם, 

 ורעיונותיהם. מרצם
 ניתן לפנות למזכירות

mailto:yonatk81@gmail.com

