
  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר הרב

זאת חוקת התורה – חוקה חקקתי גזירה גזרתי, 
ואין אתה רשאי להרהר אחריה.

אלו דברי רבותינו על מצוות פרשת פרה אדומה. 
זאת אומרת שאל תשאל למה? כי התשובה היא 

ככה! תשובה כזו יכול לתת אבא כאשר הוא 
מוערך ע”י הילדים, כאשר יש לו סמכות. 

הורים! אל תהססו לקחת סמכות ובמיוחד בימי החופש.
הילדים משוועים לסמכות, להדרכה, רוצים שיאמרו להם מה לעשות.

שלכם בשמחה ושבת שלום,וזה תפקידנו וזו חובתנו כהורים.

פרשת חקת כ”ה 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: 19:15

ערבית: 20:15
שבת:

שחרית: 08:00
מנחה: 13:30, 17:00

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

ערבית: 20:33

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’ 119כניסת שבת: 19:20 יציאת שבת: 20:33

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: החלטתי כל שנה לקרא שתים מקרא ואחד תרגום עם 
מפרש אחר, כך שבמשך הזמן אקיף מפרשים רבים. שנה שעברה 

עשיתי עם אונקולוס והשנה אני עושה עם רש”י. שני מפרשים אלו 
עוד מופיעים בפוסקים מקבילים מבחינת שנים מקרא.האם אפשר 

להמשיך לרמב”ן אור החיים וכו’ וכו’ ולצאת ידי חובת שניים מקרא?
תשובה: מבחינת האמת כפי שמוזכר בהלכה, חוץ מרש”י, לשאר 
המפרשים אין מעמד כמו תרגום. כיון שרש”י מיוסד על פי חז”ל 

שבתלמוד, סיפרא וספרי. שאר המפרשים, אלו רעיונות גדולים, אך 
כתוב מפורש בהלכה שאינם עולים כתרגום. מה שאתה נוהג ללמוד 
כל שנה מפרש אחר זה טוב מאוד, אבל תמשיך לקרוא עדיין תרגום 

אונקלוס.
שאלה: האם אני יוצא ידי חובה לדעת מרן הבית יוסף, בקריאת 

רש”י שבשנים מקרא ואחד תרגום, אם אני רק מהרהר בפירוש רש”י 
שבין כל פסוק ופסוק, ולא ממש מזכיר בפי, אלא בהבטה בלבד?

תשובה: לדעת מרן אין חיוב לקרוא רש”י אלא שיוצאים בו ידי חובה 
כמו תרגום, וירא שמים יקרא שניהם, ואין הכרח בדבריו שכשקורא 
שניהם צריך להוציא גם פירוש רש”י בפיו. ויש הסוברים שאדרבא 
עדיף להעיף עין בהבטה בין פסוק לפסוק ולא לקוראו ממש שלא 

יפסיק, או שיקרא בפיו אחר שיסיים השנים מקרא ואחד תרגום.

הלכות – שנים מקרא ואחד תרגום )ד(

שיעור לילדים –הרב אביזוהר
ימי א, ג, ה- בשעה 19:30

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

תושבים יקרים

בואו בשמחה!

ישוב בר יוחאי חוגג 40 | תשל”ט-תשע”ט

הצלחת האירועים תלויה בכולנו,

יום ראשון 
ד’ בתמוז 7.7 

יום שישי 
ב’ בתמוז 5.7 

יום שלישי 
ו’ בתמוז 9.7 

יום שבת- פרשת בלק 
י’ בתמוז 13.7 

יום שני 
ה’ בתמוז 8.7 

יום חמישי 
ח’ בתמוז 11.7 

יום רביעי 
ז’ בתמוז 10.7 

נוער 
מכיתה ז’ עד  יב’ 

חדר בריחה במועדון 
וארוחה בשרית 

טיול משפחות:
טיול ומשחקי שטח 

בשביל הפסגה, הר מירון.
ההגעה להר עצמאית.

 ארוחת הבוקר עליכם, 
כל היתר עלינו! 

נפגשים ב- 08:30 בחניון הפסגה
)כל משפחה מביאה את הארוחה שלה(

מופע 
לילדים

ערב גברים בקאנטרי:

16:00 הפנינג 
מתנפחים, דוכני מזון 
ודוכני מכירה שונים.
20:15 תפילת ערבית

20:30 התכנסות

ערב נשים

קידוש חגיגי לסיום חגיגות ה- 40
ו”צאתכם לשלום” לבוגרי י”ב

ברחבת בית הכנסת.

הכניסה לפעילויות מותנית ברישום מראש 
שימו לב לפרסומים וההודעות- ייתכנו שינויים.

שמחים ומתרגשים
להזמינכם לשבוע של חגיגה

40                   בהגיענו ל-       

20:00 ערבית
ארוחה בשרית

הרצאה דר’ אבישי בן חיים, 
עיתונאי ופרשן 

לענייני חרדים והיסטוריון.
שחיה לילית

תיאטרון פלייבק נשי - על מה שבלב שלך

תאטרון פלייבק עלמה
קבוצת  תאטרון פלייבק נשית הפועלת מתוך שליחות ורצון לתת 

הזדמנות יחודית לקהל לספר את סיפורן ולגעת בליבן.

על מה המופע שלנו?
על מה שתספרו...על מה שתשתפו...

מן הבמה הבמה משתקפים חזרה הסיפורים שלכן בעבודת צוות רגישה, 
באילתור, הומור, ואהבה ומעל לכל היכולת להקשיב להכיל ולכבד. 

כל אלו חוברים יחד למופע חד פעמי מרגש, מהנה ומעצים.
הקבוצה מורכבת משחקניוית בעלות רקע מתחום הטיפול, תנועה, שירה ופסיכודר

המופע מתאים לערבי גיבוש, למוסדות חינוכיים, התנדבותיים 
וטיפוליים, חדרי מורות, וועדי עובדות לקראת החגים ומועדים                                                                              

או כל סיפור אחר...

  בחדר החזרות של עלמה ניתן להכין במיוחד בשבילכן 
      קטעים הנוגעים בנושא מסויים הרלוונטי עבורכן.

הקבוצה מורכבת משחקניוית בעלות רקע מתחום הטיפול, תנועה, שירה ופסיכודרמה

להזמנות : רויטל מנחם 052-2427617

19:45 ארוחה חלבית
 20:15 סדנת 

סטיילינג

21:15 מופע 
פלייבק- עלמה.

 18:30
ברחבה 
מול גני 
הילדים

חגיגה יישובית

חלוקת צמידי כניסה למופע 
תתקיים בסמוך למופע, הכניסה 
לתושבי היישוב בהווה ובעבר, 
לבנות השירות ולעובדי היישוב.

בס”ד

21:00 המופע 
המרכזי- חנן בן ארי

יחידת דיור-  2 חדרי שינהלהשכרה 
ורד 0532759503לפרטים נוספים + פרגולה. ושמורה. מרפסת ענקית+סלון. היחידה מרווחת מאוד 

יצאנו לחופש הגדול וממשיכים בלימוד 
התורה ובגדול.

כל יום לאחר המניין של השעה 8:00, 

יתקיים לימוד תורה עם מיכאל בוזגלו.
מה לומדים: רש”י 
על הפרשה, הלכות.

מוזמנים בשמחה בוגרי ז-יב.

כיבוד קל והפתעות ללומדים.

דרך צלחה
למשפחת גלושטיין

ד”ר יוסי ושרון
שעוברים דירה

ברוכים השבים
למשפחת וודה
שמואל גלית 

והילדים

את הפתקים לתיבהלא לשכוח להכניס מיד לאחר תפילת ערבית.תתקיים אי”ה במוצאי שבת ראש חודש תמוזהגרלת אבות וילדים


