
מזל טוב
למשפחת סוויסה איציק ואביטל 

להולדת הנכדה אמת אחת 
המרגלים בפרשתנו חוזרים מארץ ישראל והם מדווחים על 
ממצאי בדיקתם למשה וכפי בקשתו. אם כן נשאל ובצדק, 
מה היה חטאם אשר גרר את כל העם לשהייה ממושכת 
של 40 שנה במדבר ? מפרשים רבים עוסקים בסוגיה זו אך 
אנו בחרנו להתייחס למהות הנסתרת בסיפור. הליכתם של 
המרגלים לא הייתה הליכה לצורך דיווח על מצבה הפיזי 
יודעים שפרשנות  . אנחנו  של א"י אלא על מצבה הרוחני 
על מצב פיזי תמיד נחוות לפי בחירה וכפי מדרגת תודעתו 
ונסביר.  האור  לקבלת  שלו  הכלי  עיצוב  וכפי  האדם  של 
בעצם התורה מכנה את המרגלים "אנשים" אשר נשלחים 
כלל  בדרך  הולך  שמרגל  לב  נשים  הארץ".  את  "לתור 
באופן  השבטים   12 נשיאי  נשלחים  הם  כאן  ואלו  בחשאי 
או  רגלים  המילה  את  גם  מזכירה  מרגלים  המילה  גלוי. 
ל  ַשׁ ְקַרב ֲהלֹם  ִתּ "ַויֹּאֶמר ַאל  הרגלים. אומר הקב"ה למשה 
ה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת  ר ַאָתּ קֹום ֲאֶשׁ י ַהָמּ ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליָך ִכּ
קֶֹדׁש הּוא" שמות ג', ה' אפשר כמובן לפרש את הציווי על 
דרך הפשט ובמובן הפיזי, להשיל נעליים מהרגליים מפאת 
הרגלים. מלשון  רגליך  זאת  לפרש  אפשר  אך  הקודש, 

עליך להסיר את ההרגלים בהם אתה נעול וזאת על מנת 
להיכנס למציאות הקודש, במציאות זו מתקיים סנה בוער 
בהבנה  נתפשת  ולא  שכמעט  חוויה  )זוהי  מתכלה,  שלא 
רגילה וכפי שאנחנו רגילים( נחווה הצד הרוחני, התעלות 
מעל חמשת החושים מאפשרת התמזגות של מה שנראה 
בלתי אפשרי, רוחני אומנם, אך מתקיים במרחב יה, כגשמי. 
אנחנו מכירים גם את "שלושת הרגלים" שבהם אנו מצויים 
כגון שהייה ממושכת  וחיוניים  לוותר על הרגלים בסיסיים 
בת 7 ימים מחוץ לבית בחג הסוכות, ויתור על מזון בסיסי 
לחם-חמץ בפסח והימנעות משינה בחג השבועות. אם כן 
מדובר בציווי לאנשים לתור את הארץ. לתור גם מלשון תייר 
שאינו  כך   , שיחווה  לחוויות  קבועות  תבניות  עושה  שאינו 
ואירועים חדשים  לנופים  ולכן פתוח  מצפה מראש לכלום 
לב  תשומת  לתת  בוחרים  שהמרגלים  רואים  אנו  כן  אם   .
מוחלטת  כמעט  התעלמות  כדי  תוך  הפיזיים  לממצאים 
מהרוח הם בטח לא מתנהגים כתייר אלא עסוקים באיסוף 
מידע בלבד וכפי שנגלה אליהם בחמשת החושים ואחיו גם 
מוסיפים הגזמה מדעתם המושפעת מחששם מחשבותיהם 

רגשותיהם וכו...
הנהגה אידיאלית אשר בוחנת את הממצאים גם בעיניים 
אלוקיות, הייתה קוראת לעם להעלות את דרגתו הרוחנית 
כדי להיות ראוי לעזרת הקב"ה למרות הממצאים שנראו 
את  לזרז  אחרת. במקום  הייתה  המרגלים  גישת  והובאו.  
את  החביאו  המרגלים  ייעודם,  את  לקיים  ישראל  בני 
חששותיהם מאחורי מסך של גוזמה. במקום לזרז את בני 
ישראל לקראת המשימה ולחברם לחוויית אחדות הבורא 
ושהכול אפשרי, הם העדיפו לזרוע פחד במחנה באומרם 

ארץ אוכלת יושביה . 

תודעה ומודעות 
אליה טסלר חזן

הפינה המתוקה 

מצרכים : )2 אינגליש קייק(
4 ביצים 

כוס סוכר לבן
כוס שמן קנולה
כוס מיץ תפוזים

כוס קמח לבן
כפית וחצי אבקת אפייה

כוס קוקוס
כוס סולת

כף אבקת פודינג וניל
100 גרם שוקולד מריר

לסירופ סוכר:
חצי כוס מי ברז

חצי כוס סוכר לבן
חצי כוס מיץ תפוזים

לקישוט:
אבקת סוכר

הוראות הכנה:
מחממים תנור ל-175 מעלות ומשמנים היטב את התבנית.

מקציפים במיקסר במהירות גבוהה ביצים וסוכר עד לקבלת תערובת 
תפוחה מאוד )בערך 3 דקות(.

מוסיפים את השמן לאט לאט בזרם איטי ותוך כדי הקצפה, ומיד 
אחריו את מיץ התפוזים.

מורידים את מהירות המיקסר ומוסיפים קמח, אבקת אפייה, קוקוס, 
סולת ואבקת פודינג וניל.

ממיסים את השוקולד המריר במיקרוגל בפולסים קצרים. מוציאים 
ומערבבים להמסה מלאה.

מעבירים 3/4 מכמות הבלילה לתבנית, ולרבע שנותר בקערה 
מוסיפים שוקולד מומס. מערבבים היטב לקבלת בלילה כהה.

שופכים את הבלילה הכהה על הבלילה הלבנה שבתבנית ומערבבים 
מעט בתנועות שיוש.

אופים 40-45 דקות, עד שקיסם שנועצים במרכז העוגה יוצא יבש.
כשהעוגה בתנור מכינים את סירופ הסוכר: מרתיחים בסיר קטן מים 

וסוכר, מוסיפים 
מיץ תפוזים, 

מבשלים עוד 
כדקה ומסירים 

מהאש.
כשהעוגה יוצאת 
מהתנור יוצקים 

עליה את כל 
כמות הסירופ.

מקשטים באבקת 
סוכר ומגישים

בתיאבון!

בתאבון!

עוגת סולת שיש שוקו-תפוז

אריאל דבוש

תולעת ספרים

המלצות השבוע!
חצות בחנות הספרים/ מתיו סאליבן: עלילה רוויית מסתורין 

המתרחשת בינות למדפי הספרים...
זוגיות של אושר/הרב לסרי: הרב המצחיק בדכ' מדבר על נושא רציני 

ביותר. טרם קראתי אבל מי שקרא המליץ

פנינה רחמיאן

- ישר כח לשכבת י‹ האלופים שיזמו בניית מגרש כדורעף ברחבת מתקני 
הכושר, יחד עם עדיאל, מדריך הנוער שהוציא את היוזמה לפועל! תהנו): 

תודה לוועד על ההירתמות, כולם מוזמנים לשחק ולהנות 

- ישר כח לבנות נוער הישוב: שירה מדמון, שירה אייש, רוני וודה וצוריה 
גלולה, יחד עם ניבי בת השירות שהגיעו לצבוע מקלט בישוב בפעילות של 

פיקוד העורף�👏�
הנוער  שישי שעבר  ביום   -
חולים  בבית  לשמח  הגיע 
קבוצה  נפתחה  בצפת.  זיו 
להצטרף  שרוצה  מי  לכל 
ניתן  לפעילות.  שבוע  מידי 
לשלוח למעיין הקומונרית 

שיחה  הייתה  שני  ביום   -
מרתקת מפיו של איש שבכ 
תודה  ולמבוגרים.  לנוער 
רבה לדני סבן על היוזמה! 
של  בתאריכים  נעדכן 

שיחות נוספות בהמשך ): 
- מועדון נוער, עונג שבת, אמונתך בלילות ופרויקטים נוספים חזרו לפעול 
בשיגרה! מוזמנים לקחת חלק ולהגיע בשמחה, לפרטים ושעות פעילות 

דברו איתי): 
שבת שלום!!

רכזת נוער
בת חן פרץ

מזל טוב
למשפחת מנחם טל ואביטל להולדת 

הבן, נכד למשפחות פינצ'ובר יאיר 

ואוסנת ומנחם לבנה

תודעה ומודעות 
אליה טסלר חזן

בני ישראל כתגובה העדיפו לשוב לארץ מצרים )תודעת 
האתגר  בפני  לעמוד  מאשר  וחוסר(  צר  מלשון  צרות 
ישראל  בארץ  הקב"ה  של  המיוחד  לעמו  הפיכתם  של 
מותנית  אליה  והכניסה  המובטחת  הארץ  היא  הרי   ,
, הם מתמסרים להרגל הפחד  לאל  ישר  למי שמחובר 
והחשש ובוחרים במציאות של תקיעות, מידות הרחוקות 
בן  ויהושוע  יפונה  בן  כלב  הבורא.  של  ממידותיו  מאוד 
להתמקד  במקום  אך  הגשמיות  בעובדות  מכירים  נון 
פתח  משאירים  הם  צודקים",  "אנחנו  כגון  בתודעה 
לבורא.הם מנסים להוביל את העם לאפשרות שגם אם 
קיימים קשיים, הרי אם זה הכול רק אנחנו קרי פחדינו 
ותפישת המציאות רק על פי מראה עיניים וכו'.. אז היכן 
מלוות  אשר  בחיינו,  ונשנות  חוזרות  טעויות   ? הבורא 
ותלונות,  חוסר  תודעת  פחד,  תודעת  של  בהרגלים 
טעויות אשר עלולות להוביל תמיד ל"דיווח פיזי" שאולי 
ואנחנו  לרוב  וסיבות  תירוצים  אמת,  בבסיסו  קיים 
לעשות  לא  מדוע  להצדיק  מנת  על  בהם  משתמשים 
אנחנו  להגיד  נוטים  אנחנו  כלומר,  מסוימת.  פעולה 
נשים  יתר.  ושיפוטיות  אשמים  חיפוש  כדי  תוך  צודקים 
כל  של  סובייקטיבית  באמת  מדובר  כלל  שבדרך  לב 
אחד ומדרגתו הרוחנית האישית וכפי שפעלו המרגלים 
מלבד יהושוע וכלב. אכן כל הממצאים הפיזיים קיימים 
הצלחנו  האם  אך  החושים  בחמשת  אותם  לחוות  וניתן 
מתוכם?  לנו  הקורן  הבורא  אור  את  ולגלות  להתרומם 
האם הצלחנו להתחבר עם הרוח כך שתתגשם ותתגלה 

גם בחומר?
 מנהיג דגול ) בדרך שאדם פרטי או ציבור שלם מנהיג 
את עצמו( יורה על התובנה הרוחנית, תודעת המלאות, 
והן  נבראו  אשר  הקיימות  האפשרויות  שלל  על  יצביע 
ועל חושית  יציע אותן מתוך ראייה חושית  חבויות, הוא 
החומר  על  הרוח  שניצחון  יודע  אמת  של  מנהיג  יחד. 
למנוע  יכול  אינסופית(  וקיימות  נצח  מלשון  )ניצחון 
לאמת  להוביל  ובכך  רבות  ותלאות  שנים  של  סחבת 

אובייקטיבית שהיא אחת.
במציאותו של הבורא הכול אפשרי עלינו רק להתחבר 

ולגלות זאת.



  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר רב הישוב

12 מרגלים היו 10 נכשלו במשימה ו-2 עמדו בה. יהושע וכלב רבותינו אמרו 
שמשה רבנו התפלל על יהושע "יה יושיעך 
מעצת המרגלים"  וכלב הלך להתפלל על 

קברי אבות. כי באמת לא קל ולא פשוט ללכת 
כנגד הרוב, כנגד הזרם. כתב הרמב"ם: 

"האדם מושפע מסביבתו". וצריך לכך הרבה 
סייעתא דשמיא, משום כך הצליחו יהושע 

וכלב. לכך יש להרחיק מהילד פיתויים 
והשפעת רחוב קלוקלת, כיון שקשה לו 

לעמוד בזה, ובנוסף לכל עלינו להתפלל רבות 
להצלחתם וד' שומע תפילת כל פה.

פרשת שלח, כ"ה סיון תשפ"א

זמני תפילות
תפילות בשבת: 
שחרית  – 8:00

מנחה א' – 13:15
מנחה ב' – 17:00

פרקי  אבות- 16:00
שיעור בהלכה – 19:15

שיעור לילדים עם הרב אביזוהר-  
בשעה 12:00 

אבות וילדים – מיד אחרי מנחה  ב'
שיעור בדף יומי 16:15

ימות השבוע:
תפילת שחרית - 6:00, 7:15

תפילת מנחה - 19:00
תפילת ערבית - 20:00

שיעור בשותי"ם – יום שני מיד לאחר 
ערבית

שיעור בהלכות בין אדם לחבירו –שלישי 
בשעה 20:30

שיעור לילדים –הרב אביזוהר - ימי א, ג, 
ה- בין מנחה לערבית

דף יומי – מיד אחרי מנחה

מניין נץ:
בשבת - 50 דקות לפני הזריחה.

בימות השבוע - 20 דקות לפני הזריחה

צוות העלון: רינת דבוש, יונת קרסנטי
עיצוב גרפי: מירב מנחם

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 מספר 190כניסת השבת: 19:13 יציאת שבת: 20:26

הלכה בפרשת שלח – מצוות ישוב ארץ ישראל בזמן הזה

בת שלום
ש

שלכם בשמחה ושבת שלום,
הרב מאיר סגרון

הרמב«ם אינו מונה את מצוות יישוב ארץ ישראל כאחת ממצוות התורה. מאידך, 
הרמב«ן בהשגותיו לספר המצוות )מצוות עשה ד(, מונה את מצוות ישוב ארץ 

ישראל כאחת מרמ«ח מצוות עשה. ורבים לומדים ברמב«ם שגם הוא סובר שיש 
מצוות ישוב ארץ ישראל גם בזמן הזה. אך מדרבנן ומובאים בשדי חמד. ולדעת 

רבים אחרים לדעת הרמב«ם זו מצוה מן התורה. 
ולפי הרמב«ן יש במצווה זו שלשה מרכיבים: א. מצוות דירה בא«י ב. הפרחת 

השממה ג. ירושת הארץ
לדעת ה‹אור החיים הקדוש‹ )דברים ל, כ(, מצוות יישוב הארץ כוללת את כל 

התורה. דבריו מובנים לאור היסוד של הרמב«ן )ויקרא כו(, לפיו כל המצוות נועדו 
לקיום בארץ ישראל, ואין להשוות קיום המצוות בארץ ישראל לקיומן בחוץ לארץ. 

לפי זה, יש לומר שהרמב«ם לא מנה את המצווה משום היותה »מצווה כוללת«, 
שאינה נמנית בספר המצוות.

ויש לדעת שהרבנים הנ«ל מדברים על עליה פרטנית של אנשים ומשפחות. וב«ה 
כיום שיש מדינת ישראל עם שלטון יהודי, ולא רק ארץ ישראל, פשוט לכולם 

שישנה מצווה ביישוב הארץ.

שמשוןהפינה של

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

ARUM PALESTINUM )שם ניתן מחוקר 
אנגלי( - לוף ארץ ישראלי 

באזור  גם  אבל  בעיקר  הארץ  בצפון  אותו  מוצאים 
ירושליים וכמובן בגינתי! הוא קיים בבתים,  בחורש 
רב- סלעים.עשב  עם  ובמקומות  כבדות  בקרקעות 

שנתי בעל פקעת די נפוץ ייחודי לישראל. מן הניצן 
עם  בחורף    , שנה  כל  גדל  הפקעת  בצד  הנמצא 
"מתחל" - עלה גדול המכסה את התפרחת, העלים 
חץ.  מזכירה  וצורתם  פטוטרת  ארוכי  גדולים  מאוד 
התפרחת מורכבת מעלה גדול מאוד המזכיר כוס או 
גביע גדולים. החרקים נכנסים אל ה"כוס" הגדולה 
את  מבצעים  הם  וכך  שם  ונכלאים  המתחל  שיוצר 

לאחר  ההפריה. 
נובלת  שהתפרחת 
על  מתפתחים 
)עליה  השזרה 
הפרחים(  שזורים 
אדומים- פירות 
המלוקטים  כתומים 
באשכול  כמו  יחד 
מאוד  קל  ענבים. 
צמח  את  לזהות 
ישראלי  הארץ  הלוף 
מיוחד  הוא  שכן 
כדאי  אבל  בצורתו- 
שלו  שהריח  לציין 

לי בכלל,  מפריע  לא  זה  לי  דוחה!  ואפילו  נעים  לא 
במיוחד בגלל שהאף שלי סתום מאלרגיה �� אפשר 

אפילו לאכול את העלים אבל רק אחרי בישול.
נפוץ המתחל קצר  ירוק-גם  לוף  נוספים:  מינים  יש 
וארגמן  הפנימי  בצידו  בהיר  ירוק  צבע  עם  וכפוף 
בחרמון   .arumhygrophillum שפתיו-  לאורך 
arum rupicola שצבעו ארגמן  צומח לוף מאורך- 
ויש גם  כהה ולפעמים צהבהב שפורח בקיץ בלבד. 
arum dioscoridis - לוף מנומר , יחסית נפוץ בעל 
כתמים שחורים בצידו הפנימי כמו נמר של התחל 

הירוק.

עין פיק –  דרום רמת הגולן. 
עין  המעיין  מי 
בתוך  נובעים  פיק 
הצפופה  הצמחייה 
פיק.  נחל  שבערוץ 
העתיקה  בעת 
את  המים  שימשו 
מספר  של  תושביהם 
מסביב,  שנבנו  כפרים 

מרשים.  סורי  כפר  המעיין  בקרבת  הוקם  ובהמשך 
שביל מסודר יוצא ממקום החנייה, עובר בין בתי הכפר 
הבנויים בזלת, ומוביל אל מרפסת תצפית שמשקיפה 
בריכה  אל  ויורד  השביל  ממשיך  משם  הכנרת.  על 
הוא  בה  שהבילוי  עץ,  ספסלי  מוקפת  ועמוקה,  קטנה 
במימיה  לטבול  תענוג  במינה.  ומיוחדת  מהנה  חוויה 
עצי  בצל  לשבת  מכן  ולאחר  הבריכה,  של  הקרירים 

התאנה שסביבה, ולנוח
גודל הבריכה: כ-3.5 מטר אורך וכ-2 מטר רוחב.   
עומק המים: כ-1.7 מטר.טמפרטורת המים: קרירה.

מקום ישיבה מחוץ למים: רחב, על ספסלי עץ וגזעי עצים 
תחת  יש,  צל:  המעיין.   סביב 
העצים המצלים על השטח כולו.

איך מגיעים?
כורסי  לצומת  מגיעים   > ברכב 
ופונים בו מזרחה   ,92 על כביש 
רמת  דרום  לכיוון   789 לכביש 
קילומטר  כ-14  נוסעים  הגולן. 

חולפים   .98 לכביש  ימינה  בו  ופונים   . אפיק  צומת  עד 
מטר  וכ-200  מיצר,  לקיבוץ  שמאלה  הפנייה  פני  על 
לעין  השילוט  פי  על  עפר,  לשביל  ימינה  פונים  אחריה 
פיק. מתקדמים כ-100 מטר, ומחנים את המכונית בצד 
השביל |, ליד השלט המסודר המפנה לעין פיק. לתשומת 
גבוהה  מדרגה  ישנה  לדרך  שבכניסה  מכיוון  לבכם: 
מעט, שעלולה לפגוע בתחתית הרכב, אפשר להחנות 
ולהמשיך ברגל  את המכונית גם בכניסה לדרך העפר, 

עד השלט שמפנה לעין פיק.
השילוט  פי  על  שמאלה  פונים  החנייה  ממקום  ברגל< 
ומפותל,  יפה  פיק. הולכים בשביל מרוצף,  המסודר לעין 
בין  עוברים  פיק   הנטוש  הכפר  אל  נכנסים  ובמהרה 
למרפסת  מגיעים  דקות   3-2 ואחרי  החרבים,  המבנים 
וחורבת  הכנרת  על  מערבה  המשקיפה  יפה,  תצפית 
סוסיתא. ליד המרפסת, בתוך אחד מבתי הכפר העתיקים, 
ממשיכים  מכאן  לנוח.  אפשר  עליהם  ספסלים  ישנם 
בעקבות השביל המסודר, שמתפתל ויורד במתינות לתוך 
ערוץ הנחל. אחרי 3-2 דקות של הליכה מגיעים לסדרת 
מדרגות מתכת, ואיתן יורדים לתוך הערוץ. ממשיכים עם 
ומגיעים  השביל הנוח, עוברים בתוך הצמחייה הצפופה, 

למעיין . 
)המסלול מתוך אתר "מסלולים "(

איילה טולדאנו 
מטיבי לכת

בע«ה במוצאי שבת תהיה הגרלה של אבות
 וילדים – הכינו את פתקי ההגרלות בתיבה


