
שמשוןהפינה של

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

chaetopelma egyptiaca=פרוונית שחורה 

, נפגשתי איתו  בכל שנה יש לי אורח מאוד לא רצוי 
יומיים עם הנקבה!  ולפני  ימים עם הזכר   10 לפני כ- 
תפסתי את הזכר וזרקתי אותו החוצה אבל לפני יומיים 
כעס שלא  עם  כנראה  מהזכר  גדולה   , הנקבה  הגיעה 
לכיוון  במהירות  לרוץ  והתחילה  בבעלה  יפה  טיפלתי 
הקריירה  את  לסיים  צריך  והייתי  תוקפנות  עם  שלי 

שלה עם נעל ספורט שהייתה בסביבה!
אבל  עכבישים  או  חרקים  הורג  לא  אני  כלל  בדרך 

הרגשתי בסיכון ולכן הרגתי אותה.
ולא  מסוכן  לא  הוא  הספר  לפי  אבל  מפחידה  צורתו 
ברור  היה  כי  נכון  תמיד  לא  זה  דעתי  -לפי  מתקיף 
יכולה  שלו  או  שלה  נשיכה  להתקיף!!  עומדת  שהיא 
לקפוץ!  גם  יכולים  הם  מסוכנת.  לא  אבל  להכאיב 
בגודל  וניכר  ישראל  בעכבישי  והמרשים  הגדול  הוא  
שזה  שחושבים  אנשים  יש  השחורה.  בפרוותו  וגם 
טרנטולה=tarantula אבל אין כאלו בארץ לשמחתנו! 

למרות שהם בני אותה משפחה.
אורך גופו 50-55 מ”מ והנקבה קצת יותר גדולה אבל 
החביב  המזון  הקדמיות.  רגליו  על  ווים  זוג  יש  לזכר 
גם שממיות  טורף  הוא  אבל  תיקנים  הוא  ביותר  עליו 
לטאות ואפילו גורי עכברים! הוא גר במערות, חורבות, 
מחסנים, עליות גג ובנדודיו יחדור גם לבתים כמו הבית 

של שמשון!
מוצאים אותו בארץ במרכז, בצפון בחוף, בעונת האביב 

ובלילות טל של סוף הקיץ.

בריא וטעים
מיטל דדוש

קציצות גזר
רכיבים:

250 גר’ גזר
בצל קטן
בצל ירוק

2 כפות קמח חומוס
2 כפות קווקאר עדין

2 כפות טחינה גולמית
מעט פלפל, כורכום וצ’ילי

אופן ההכנה:
קוצצים את הירקות, מוסיפים את הקמח, הקווקאר, 

הטחינה והתבלינים.
מחממים תנור ל-180 מעלות, יוצרים קציצות ומניחים 

על נייר האפייה.
מכניסים לתנור ל-20 דקות.

הופכים את הקציצות ואופים עוד כ-10 דקות.

נטורופתית ויועצת לאורח חיים 
בריא בשיטת הבריאות הטבעית.

מזל טוב
למשפחת תורג’מן

משה וזיוה
לנישואי הבן אביחי

שמעון: 0507655667במחירים מעולים, שימושיות במיוחד רישיונות חוקיים לתוכנות 

לבריאות..

שעת סיפור ויצירה
שנה חדשה בפתח... 

הנכם מוזמנים ילדים והורים
ביום שלישי כד’ אלול )24.9( לשעת יצירה

לכבוד השנה החדשה! במועדון הישוב ב16:00. 
10 ש”ח לילד )20 למשפ’( 

בואו בשמחה! 
*דרושה נערה/אמא לקריאת סיפור..  
לפרטים : פנינה רחמיאן, 0532496183

יהדות וקואצ’ינג
מאמנת אישית וזוגיתשגית כהן צמח

קואצ’ינג -אימון, אמון ,אומנת ואמונה באים מאותו 
פרושה  “אמן”  המילה  א.מ.ן.  השורש  והוא  שורש 
ויקום  ייתן  מי  הלוואי!  יהיה,  כך  יהי,  כן  בעברית- 
הדבר! פירוש נוסף הוא- בעל מקצוע מיומן ומומחה 

בתחומו.
הוא  שד’  מאמינה  אני  לחייו!  מומחה  והמתאמן 

הבורא הגדול!
האדם,  בתוך  נמצא  הכול  קטן!  עולם  הוא  והאדם 
גם הבורא וגם הבריאה. והדברים הכי מהותיים לכל 
אדם נובעים מהבריאה. בכל אדם טמון משהו מיוחד 

ואופייני רק לו.
לעיתים יש מה שהופר בין הרצוי למצוי, דבר הגורם 
לאדם להתרחק ממקור החיות שלו. והרבה פעמים 
בשיא  גז”  “פול  לתת  רוצים  שאנו  מרגישים  אנחנו 
לבצע  מאתנו  מונע  מעכב/  משהו  אך  הפוטנציאל 

זאת. 
באימון דרך היהדות מה שמנחה אותי זה שהקב”ה 

והתורה הם דלק עבורי. 
האמונה בהקב”ה שהכול שייך לבריאה שהוא יצר. 

ולהוביל  לאמן  לכוון,  בשביל  המאמנת  כאן  ואני 
ששייך  תיקון  כאן  מתרחש  כך  ידי  ועל  לידיעה, 
עין  והכל תוך כדי קדושת החיים,  לבריאה הגדולה 

טובה וראיית הטוב.
כל ההתייחסות לאימון צריכה לעורר באדם להרגיש 
הפנימיות שבתוכו  והתכונות  הצרכים  הרצונות,  את 

כדי להתחבר עם מה שנכון ומדויק לו.
האימון פותח דלתות ללא מגבלות, עולם שלם של 
הפתעות טובות, של תובנות אשר ישאירו אותנו עם 

לב רחב. 
ואני  מחט  של  כחודו  פתח  לי  “פתחו  האמרה:  כפי 

אפתח לכם פתח כפתחו של אולם...”
את  שינסחו  בתלמידיו  הפציר  מברסלב  נחמן  רבי 
תצא  זאת  שתפילה  ידע  כי  בעצמם,  תפילותיהם 

מעומק ליבם! 
אתכם  ואוליך  ליבכם  את  לי  “תנו  השיר:  כמילות 
והכרת  האימון  לשפת  התמסרות  חדשה”-  בדרך 
הדרך  את  למתאמן  שמאירה  המחודשת  הדרך 

האופיינית והמיוחדת לו.
“לב טהור ברא לי אלוקים ורוב נכון חדש בקרבי”- 
בצורה  ומימושם  הצרכים  והכרת  בלב  התחדשות 

הנכונה ביותר למתאמן.
“ונתתי לכם לב חדש”- הכוונה לרצון חדש.

לב האבן  והסרתי את  “ורוח חדשה אתן בקרבכם 
הדיבור  זה  רוח  בשר”-  לב  לכם  ונתתי  מבשרכם 
החדש, והרצון שהופך לרגש שהמתאמן מזהה וגורם 

לשמחה ומיצוי הצרכים והערכים שלו. 
אמונה ומימוש עצמי:

של  בעולמה  השגורות  העמוקות  האמרות  אחת 
משום  אני  הנני  אני  ”אם  המימרה:  היא  החסידות 
הנך  הנך אתה משום שאתה  ואתה  אני,  הנני  שאני 
אתה - הרי אני הנני אני ואתה הנך אתה. ואילו אני 
הנני משום שאתה הנך אתה. ואתה הנך אתה משום 
אתה”.  אתה  ואין  אני  אני  אין  –הרי  אני  הנני  שאני 
מימרה זו, פרי הגותו של רבי מנחם מנדל מקוצק, 
מהבולטים והמקוריים בין מנהיגי התנועה החסידית 
הזהות  חשיבות  את  מבטאת   )1859-1787( בפולין 
הייחודיים  הפנימיים  הכוחות  ומימוש  העצמית 

הנמצאים בנפש האדם.
בעולם  רבה  חשיבות  בעל  הוא  זה  עצמי  מימוש 
האמונה. עבודת ד’ המבוססת על אישיותו הייחודית 
והגברת  לסיפוק  תביא  האדם,  של  נפשו  ותכונות 
הרצון, מאחר והאדם מרגיש כי פעולותיו הרוחניות 
ואינן תוצאה של חיקוי  מבטאות את אישיותו שלו 

אחרים או השפעה סביבתית בלבד.
שבתוך  מה  תמיד  מחפש  “הנני  כותב  קוק  הרב 
הדעה  את  מסיעה  היא  החיצונה  והעבדות  נשמתי, 
את  הארץ  בקצה  לשווא  לבקש  הפנימי,  מהחיפוש 

אשר לא ימצא במעמקי נפשי”.
אימון אישי הוא תהליך גדילה, כשבמהלכו המתאמן 
המצויים  השונים  הכוחות  בין  ולאזן  להכיר  לומד 
של  תחושה  זו  שנותר,  כל  ומשם  בתוכו  והפועלים 

זרם פנימי שיעלה אותו לגבהים שמימיים. 
כברכתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק -במילות 

השיר: “ֶבּן ָאָדם, ֲעֵלה ְלַמְעָלה ֲעלה”-

ְנֵפי רּוַח,  ַח ַעז ְלָך ֵיׁש ְלָך כַּ י כֹּ כִּ
ן יכחשו ְלָך.  ם פֶּ ַכֵחׁש בָּ יִרים. ַאל תְּ ִרים ַאבִּ ְנֵפי ְנשָׁ כַּ

ּדרוׁש אוָֹתם – ויימצאו לך מיד“.  


