
  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר הרב

“בהעלותך את הנרות” – אם ברצונך 
לעלות ולהתעלות, אז אל תשכח את 
הנרות. תאיר ותשפיע, תזכה להעלות.

אנו קרבים לימי החופש הגדול, והרבה נחלשים בימי החופש, מבחינה 
דתית, רוחנית וחברתית מי שמעוניין להחזיק באותו מתח דתי שהיה בו 

במשך השנה, עליו להאיר, לתת משלו, וכך גם ישמור על שלו. וצריך 
האדם לדעת, אם הוא לא מתחזק את עצמו, הוא יתדרדר. אין מצב 
שהאדם נשאר כמות שהוא, אלא עליו לעלות ולהתעלות כל הזמן.

שלכם בשמחה ושבת שלום,

פרשת בהעלותך י”א סיון תשע”ט

זמני תפילות בית כנסת מרכזי:

שיעורי תורה ופעילויות לילדים:

ימי חול:
נץ: בבית הכנסת האשכנזי

שחרית: 06:00, 07:15, 08:00
מנחה: 18:30

ערבית: 19:30
שבת:

שחרית: 08:00
מנחה: 13:30, 17:00

דף יומי: 16:00
אבות וילדים: לפני מנחה שניה

ערבית: 20:31

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’ 116כניסת שבת: 19:18 יציאת שבת: 20:31

ובבריאות איתנה“קו לחיים” שתהנו בשבת ברוכים הבאים לילדי ומשפחות 

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

13:15 -  שיעור לנשים בבית נהוראי
15:00 -  שיעור תורה לגברים בתנ”ך מפי 

           הרב ידידיה בבית משפחת כהן נדב
18:30 -  שיעור תורה למבוגרים, בהלכה 

           מפי הרב סגרון 

שאלה: האם שניים מקרא ואחד תרגום זה מצווה או מנהג?
תשובה: צריך לעשות את זה. זאת אומרת, שהרי לשון הגמ’ והשו”ע 

חייב אדם להשלים פרשיותיו עם הציבור, ופירשו בגמ’ שהכוונה היא 
לקריאת שנים מקרא ואחד תרגום. 

שאלה: האם אדם יכול להתחיל לקרא שנים מקרא ואחד תרגום מחצות 
היום של שבת, אף שלא התפלל עדיין תפילת מנחה?

תשובה: יש להקפיד לקרוא רק לאחר שהתפלל מנחה עם הציבור 
ושמע קריאת התורה של שבת הבאה.

שאלה: האם ניתן להשלים “חובות” של שנים מקרא ואחד תרגום גם 
שלא ע”פ סדר הפרשיות, כגון פרשת שמות ואח”כ השלמות של מקץ 

ויגש וויחי, או חייבים רק להשלים כסדר?
תשובה: יכול להשלים אף שלא כסדר. אבל לכתחילה ראוי ונכון 

להשלים לפי הסדר

הלכות – שנים מקרא ואחד תרגום )א(

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


