
  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר הרב

פרשת בשלח נקראת שבת שירה. ועושה רושם של 
פרשה נחמדה שהרי יש בה שירת הים, עם ישראל 

מסיים בה את הגלות והשעבוד של מצרים, מה יותר 
יפה מזה? אך התבוננות יותר פנימה בפרשה יראה 
שעם ישראל בקושי הספיק לצאת ממצרים וכבר 

התחילו הבעיות, והאדם שואל מה קורה כאן?
אלא עלינו לדעת לחנך ילד לוקח זמן ואין תוצאות מהירות, תהליך חינוכי הוא 

תהליך ארוך, והאדם נמשל לעץ השדה וכמו שדרושה השקעה לאורך זמן 
בעץ, כדי שיניב פירות טובים ויגדל יפה, כך הוא אצל הילד. ולכן ד' בפרשתינו 

מתייחס בסלחנות ובהבנה לדרישותיהם.  ואל לנו ליפול, אלא להמשיך לחנך 
למרות האכזבות והנפילות, ואז נזכה לילדים מנומסים ויראי ד'.

שלכם בשמחה ושבת שלום, 

זמני תפילות בית כנסת מרכזי:

לתושבים היקרים! ד' עליהם יחיו! 
לאחר בירור יסודי ומעמיק ובהתייעצות עם פוסקים חשובים.

יש איסור להוציא ס"ת מבית הכנסת, לכל צורך שהוא.
ויש לכך היתר רק לצרכים מסוימים ואף זה על ידי עשרה אנשים המלווים.

ומהיום אין לקחת ס"ת לצורך קבוצה המגיעה לצימר וכדו'
ולשומעים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב

בברכת התורה

שיעורי תורה ופעילויות לילדים:

ימי חול:
נץ: בבית הכנסת האשכנזי

שחרית: 06:00, 07:15
מנחה: 16:45

ערבית: 17:45, 20:15
שבת:

שחרית: 08:00
מנחה: 12:30, 15:45

ערבית: 17:54
אבות וילדים: מיד אחרי ערבית

דף יומי: 19:30

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’ 146כניסת שבת: 16:46 יציאת שבת: 17:54

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

13:00 - שיעור פרשת שבוע לנשים 
           בבית נהוראי

15:00 - שיעור תורה לגברים בתנ”ך מפי 
           הרב ידידיה בבית משפחת כהן נדב

16:45 -  שיעור תורה למבוגרים, בהלכה 
           מפי הרב סגרון 

"כי אני ד' רופאיך" )שמות טו,26(
ישנה גישה שהובאה הן בגמ' והן בחלק מן הראשונים שאין לירא ד' 

ללכת ולדרוש ברופאים, כי אם ד' נתן לאדם מכה או חולי, ד' יסיר זאת 
ממנו. וכדברי הרמב"ן: "ומה חלק לרופאים בבית עושי רצון ה' אבל 
ברצות ה' דרכי איש אין לו עסק ברפואות". וע"ע להראב"ע בפירוש 

לתורה )שמות כא, יט(. ובמקום אחר כתב הרמב"ם שזו היתה דרכם של 
צדיקים.

אולם מרן רבינו החיד"א  בברכי יוסף חיו"ד סימן שלו: שכתב: ונראה 
דהאידנא אין לסמוך על הנס, וחייב החולה להתנהג בדרך העולם לקרות 

רופא שירפאנו, שבימינו אין לנו מידת בטחון כל כך גדולה, ויש לאדם 
לנהוג כמנהג העולם ולהידרש לרופאים ולהתפלל לד' שירחמהו. ויש 

לחשוש אפילו שיש איסור בזה שהאדם לא הולך לרופאים מצד יוהרא 
כאילו יש לו בטחון גדול בד'.

הלכה בפרשת בשלח – החיוב ללכת לרופא

שיעור לילדים –הרב אביזוהר
ימי א, ג, ה- בשעה 17:00

שבת- בשעה 12:00

הרב מאיר סגרון

שיעורים לגברים מפי הרב סגרון
יום שני: בשעה 20:00 -  סוגיות בשותי”ם-

בבית נהוראי
יום שלישי: בשעה 20:00 - 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

פרשת בשלח י"ב שבט תש"פ

תולעת ספרים
פנינה רחמיאן

המלצות השבוע!
 32 פעימות/שרה פכטר: 

סיפורים מרתקים ומפעימים שנכנסים ישר ללב.
בודדים ביער/ א.נייבום: 

קומיקס מרתק שהוא כולו סיפור אמיתי! על משפחה 
יהודית במהלך השואה הנוראה. 

פינת הלשון
הרב יאיר פינצ’ובר

פרשת בשלח- שבת שירה
בתפילת  יום  בכל  הפרשה-  מתוך  תפילה  עיון  במסגרת 
הים.  שירת  את  שרים(  )רצוי:  קוראים  אנחנו  שחרית 
לקב"ה  ואמרו  קטרגו  השרת  שמלאכי  מספר  המדרש 
ישראל(  )עם  והללו  זרה  עבודה  עובדי  )המצרים(  "הללו 
טענתם  את  קיבל  לא  הקב"ה  זרה...".  עבודה  עובדי 
באמת  מדוע  ידוע.  והסוף  סוף  ים  את  בקע  זאת  ובכל 
מופיעה  התשובה  המלאכים?  טענת  התקבלה  לא 
ראו  סוף...  ים  גזרי  בין  בניו  "המעביר  ערבית:  בתפילת 
מלכותך...  גבורתו...  את  בניו(  האשכנזים:  )אצל  בנים 
אם  )גם  בים  מטביעים  לא  בנים   – הים...  על  בניך  ראו 
מעניין:  דיוק  לדייק  אפשר  אולי  מכאן  ע"ז(!  עובדי  הם 
יש  "השכיבנו",  ברכת  ערבית,  בתפילת  הבאה  בברכה 
הספרדים  ונוסח  האשכנזים  נוסח  בין  הבדלים  מס' 
ה'  "השכיבנו  אומרים:  האשכנזים  מהם.  באחד  וניגע 
אבינו...".  "השכיבנו  אומרים  הספרדים  ואילו  אלוקינו..." 
לפי מה שאמרנו עכשיו נראה נכון יותר נוסח הספרדים. 
הקב"ה  של  בנים  היותנו  עצם  את  שהזכרנו  אחרי  מיד 
נגאלנו, כעת אנחנו פונים לקב"ה: "השכיבנו  זה  ובזכות 
ולשלום".  טובים  לחיים  מלכנו  והעמידנו  לשלום  אבינו 

שעת סיפור ויצירה

שעת סיפור ויצירה לקראת טו' בשבט 
תתקיים ביום שלישי ט"ז שבט )11.2( בשעה 16:00 

במועדון הישוב! מיועד לילדי גן+א-ד. 
)10 ש"ח לילד/ 20 למשפ'(

*דרושה מתנדבת לקריאת סיפור לטו' בשבט. 
לפרטים: פנינה רחמיאן  0532496183  

מטיבי לסת
מיכל בורשטיין

הפעם אביא מתכון לפשטידה קלה ומהירה שתמיד מרשימה. 
המצרכים:

בצק עלים 1 ק"ג
3-4 בצלים גדולים חתוכים לטבעות
2 חבילות פטריות שמפיניון/אחרות

2 ביצים
+ביצה למריחה

מלח, פלפל, שום גבישי

אופן ההכנה:
1. לשטוח בצק עלים בתבנית ,לחורר מעט ולאפות ב200 

מעלות עד להזהבה.
2. לטגן את טבעות הבצל עד להזהבה, להוסיף את הפטריות 

ולהוסיף לטגן למשך כמה דקות ולתבל.
3. להוריד מהאש ולקרר טיפה.

4. להוסיף ביצים, ניתן להוסיף גם פטרוזיליה קצוצה אם 
רוצים, לערבב היטב ולשפוך על הבצק שאפינו.

5. לחתוך בצק עלים נוסף לרצועות וליצור שתי וערב על 
הפשטידה.

6. למרוח בביצה ולתנור עד להזהבה.
הפשטידה גם ניתנת להקפאה.

בתאבון..

שבת
שלום


