
פינת הלשון

"וילך שפי" )כג,ג(. לפי התרגום שפי זה יחידי ולפי רבותינו- 
ברגל  חיגר   = שפי  וילך  ש:  אומר  הטורים  בעל  חיגר. 
)בגימטריה(. ר' חיים פלטיאל )שהיה חברו של המהר"ם 
שפ"י ר"ת- שומר פתאים ה' )שם ה'  מרוטנברג( כותב: 
מתחיל ב-י'(. דבר אחר: שה פזורה ישראל. כוונתו שעם 
ישראל נתון כעת בצרה בגלל מגמתו הזדונית של בלעם 
הקב"ה  זה  כל  ועם  למתרחש(  מודעים  לא  אפילו  )והם 
שומר ומציל אותנו. בעל "שיר מעון" )נכדו של החתם סופר- 
נרצח בשואה( כותב ששפ"י זה ראשי תיבות: שמנן פתן 
יינן. בלעם הרשע רצה שבנ"י יאכלו וישתו עם בנות מואב 
ע"מ להכשיל אותם... )כפי שאכן קרה(. הגמרא במסכת 
עבודה זרה אומרת שגזרו על שלושת אלו )שמנם, פתם 
ויינם( משום בנותיהם. עוד אומרים המפרשים ששפי- זה 
חיגר ברגל אחת, שפיפון- חיגר בשתי רגליים. ואכן, לנחש 
שדיבר יותר מדי )דברים רעים( נאמר: "על גחונך תלך". 
"הוא ישופך ראש"! המעניין הוא שבהמשך )כד,א( נאמר: 
"וירא בלעם כי טוב בעיני ה' לברך את ישראל ולא הלך 
כפעם בפעם לקראת נחשים וישת אל המדבר פניו". כמובן 
שנחשים כאן זה מלשון ניחוש אבל לא צריך לנחש מה 

הקשר בין נחש לניחוש! שנזכה ללכת קוממיות בארצנו! 

הרב יאיר פינצ’ובר

תולעת ספרים

המלצות השבוע!
שמיים שאין להם חוף/יפעת ארליך: 

האזכרה השנתית לחללי צוק איתן הזכירה לי 
את הספר הבלתי נשכח הזה... אחד הסיפורים 

הכואבים שפגשתי.. 
אין לי מושג איך היא עושה את זה/אליסון 

פירסון: קיבלתי המלצה מחברה וישבתי 
לקרוא...זה לא לקח הרבה זמן כי מהר מאוד 
מיציתי... מספר על אישה שמספיקה כמעט 

הכל...מוסיפה אותו כאן לרשימה כי אולי 
מישהי בכל זאת תאהב..

פנינה רחמיאן

הפינה המתוקה 

המצרכים  )לתבנית אינגליש קייק(
2 ביצים

חצי כוס סוכר
שליש כוס שמן

כפית תמצית וניל
חצי חלב )לפרווה אפשר לשים מים/חלב שקדים(

כוס קמח תופח 
)או כוס קמח רגיל 
מעורבב עם כפית 

מלאה אבקת אפיה(
כף מלאה אבקת 
אינסטנט פודינג 

וניל
2 כפות מלאות 
בפירות קפואים 

שאוהבים כדוגמת 
פירות יער

 
אופן הכנה: 

מחממים תנור ל- 180 מעלות ומשמנים תבנית 
אינגליש קייק.

מערבבים את הביצים עם הסוכר )ידנית או 
במיקסר(. מוסיפים שמן, תמצית וניל וחלב 

ומערבבים. מוסיפים קמח תופח ואבקת אינסטנט 
פודינג וניל ומערבבים קלות עד לאיחוד החומרים.

יוצקים את הבלילה לתבנית משומנת ומפזרים 
מעל פירות יער.

מכניסים לתנור לאפיה של 30-35 דקות, עד 
שקיסם יוצא יבש.

מצננים מעט, מקשטים באבקת סוכר ומגישים.

בתאבון!

עוגת וניל ופירות יער
אריאל דבוש

שניר  נחל  טיילת  לאורך  בריכות   - מים  מסלול 
)החצבאני(

המסלול כולל את בריכת גן עדן, פינת 'הזולה', את החוף 
החולי וחוף החלוקים, את חוף הדשא ואת פינת הטרזן

מי  הירדן.  נהר  ביובלי  והרחב  הארוך  הוא  שניר  נחל 
הנחל מתחילים את דרכם 
שנמצאים  במעיינות 
לזרום  וממשיכים  בלבנון, 
קילומטר  כ-10  לאורך 
שהם  עד  ישראל,  בשטח 
הירדן  לנהר  נשפכים 
סמוך לקיבוץ שדה נחמיה. 

טיילת  של  לאורכה  עובר  שניר  בנחל  הטיול  מסלול 
מסודרת שנבנתה במקביל לערוץ הנחל. הטיילת עוברת 
בין פרדסים ומטעים שצמודים למושב בית הלל, ולאורכה 
נוכל לרדת אל פינות חמד יפהפיות, בהן ניתן להיכנס אל 
אחרות  ורגועות,  שקטות  מהפינות  חלק  ולשחות.  המים 
הצלולים  ממימיו  ליהנות  נוכל  בכולן  אך  אדם,  הומות 
והקרים של נחל שניר. לתשומת לבכם: הירידות אל המים 

לאורך הטיילת סודרו, ולכל 
שער ניתן שם. כדי שתוכלו 
טובה,  בצורה  להתמצא 
עודכנו בפירוט המסלול גם 
החדשים,  השערים  שמות 
לצד השמות המקוריים של 

נקודות הרחצה.
הלל.     בית  למושב  בכניסה  עפר  רחבת  מוצא:  נקודת 
נקודת סיום: רחבת חנייה, בקצה כפר הנופש תאי וילג'.    

סוג המסלול: חד כיווני.    
וקטנות,  גדולות  לקבוצות  מתאים  המסלול:  אופי 

למשפחות ולזוגות.    
דרגת הקושי: קלה.   

אורך המסלול: כ-4 קילומטר.    
בבריכות.     הבילוי  כולל  לא  שעות,   2-1.5 הטיול:  משך 
אופי ההליכה: המסלול עובר בשבילים סלולים ומישוריים, 

חלקם צרים וחלקם רחבים, והוא חשוף לשמש ברובו.  

המסלול המלא עם פירוט הדרך והפינות לאורכה באתר 
"מסלולים " 

https://www.maslulim-israel.co.il/index.php?
.dir=site&page=tracks&op=track&id=3133

איילה טולדאנו 
מטיבי לכת

שמשוןהפינה של

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

 scolopendra  - ארסי  נדל 
 cingulata!=NADAL ARSI

היה לי ביקור מפתיע ומפחיד לפני כמה ימים במקלחת- 
הוא  רצוי!  ולא  ענק  נדל  מגומי  שטיחון  מתחת  הסתתר 
היה הרבה יותר ארוך מהרגיל- בגינה ראיתי בעבר אחד 
 20 לפחות  היה  אורכו  הפעם  אבל  10ס"מ,  של  באורך 
ס"מ. כמובן ניסתי להרוג אותו מפני שהוא ארסי ולמזלי 
בה  חזק  מפלסטיק   גב  מברשת  באמבטיה  לי  הייתה 

להתקיף  יכולתי 
היה  הוא  אותו- 
עקשן ,חזק ומפחיד 
כמה  לי  ולקח 
אותו- להרוג  דקות 
מאוד  הרפתקאה 
וכמובן  נעימה  לא 

מאז אני בודק היטב לפני שאני נכנס למקלחת!!
ענקים  גם  יש  אך  100מ"מ  כ-  כלל  בדרך  שלו  האורך 

באורך של 200 מ"מ ויותר!!
חום  עד  מדבריים  באזורים  בהיר  צהבהב  בין  נע  הצבע 
היה  "שלי"  מבריק.  שחור  חום  ועד  אדום  כהה-חום 
יש  אחידים,  וגוון  צבע  בעלי  יש  דווקא.  ויפה  בהיר  חום 
בעלי  יש  אדומות,  רגליים  על  הנישאים  שחורים  כמעט 
ויש  לסירוגין  ובהירים  כהים  רוחב  בפסי-  מפוספס  גוף 
את אלה הצעירים- עד לטאות שפס סגול מתוח לאורך 
גופם הצהבהב. הם חובבי לחות וניכרים בגופם המאורך 
והשטוח. הגוף פרוק לפרקים שווים וכל אחד מהם נושא 
רק זוג אחד של רגלי הליכה. המחושים ניכרים היטב, זוג 
חלול,  הוא  ארס".  לשיני  "הסבה  עבר  הראשון  הרגליים 
עבה בבסיסו, כפוף וחד בקצהו. בלוטת הארס ממוקמת 
לשיתוק  הארס  את  מנצלים  הנדלים  העבה.  בחלק 
מאוד,  כואבת  שההקשה  למרות  ולהתגוננות.  הטרף 
לפני כמה שנים בלילה  חיי אדם.  אין הם עלולים לסכן 
קראו לי דחוף לבית של חבר המזכירות מפני שהוא קבל 
זה  במיטה!  עקיצה  מכאבים-קיבל  נורא  וסבל  עקיצה 
לא נעים וכדאי לבדוק לפני שנכנסים לישון, הוא נבהל 
כמובן, לקח כדור שלא עזר ולכן הייתי צריך לתת זריקת 

אופטלגין שבאמת עזרה מהר.
ואפילו  לטאות  עד  זעירים  רגליים  מפרוקי  מזונם- 
בתוך  במחילה  הביצים  את  מטילה  הנקבה  עכברים. 
הקרקע או מתחת לאבן גדולה. כדי להגן עליהן נכרכת 
קיימים  לבקיעה.הם  עד  עליהן  ושומרת  סביבן  הנקבה 

בכל הארץ בעיקר במרכז ובצפון בעיקר באביב.



  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר רב הישוב

יש אנשים שכחם בפה כמו משה, 
ויש אנשים שכחם בפה כמו בלעם. 

שניהם יש להם כוחות אך גישתו של 
משה רבנו, היא להסביר ולהרגיע 

ולהורות בדרכי נועם, לברך את 
הזולת ולעזור לו ואילו גישתו של 

בלעם לשון חלקלקות, לאיים ולקלל.
עלינו לדעת שיש לנו כח בפה שלנו, 

ועלינו לנצלו בדרך טובה, בדרך של חיבור אחד לשני, ולא להיפך. 
וכך האדם יעלה ויתעלה.

פרשת בלק, ט"ז  תמוז תשפ"א 

זמני תפילות
תפילות בשבת: 
שחרית  – 8:00

מנחה א' – 13:15
מנחה ב' – 17:00

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 - 19:15
תפילת ערבית - 20:15

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 193כניסת השבת: 19:20 יציאת שבת: 20:34

הלכה בפרשת בלק – קוסמות בהלכה

בת שלום
ש

שלכם בשמחה ושבת שלום,
הרב מאיר סגרון

כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל )במדבר כג, כג(
 מהי השקפת התורה על קסמים וקוסמות? וודאי שהכל זה אחיזת 
עיניים, ובאמת אינו בורא יונים באותו רגע וכדו‹, ואף על פי כן רבים 

אוסרים מעשה קסמים למיניהם.
יש הרואים בזה איסור גניבת דעת שהאדם בתומו ובפרט הילד רואה 

בזה מופת ונעשה כאן משהו על טבעי. וכתב הרמב«ם: אסור לאדם 
להנהיג עצמו בדברי חלקות ופיתוי ולא יהיה אחד בפה ואחד בלב אלא 

תוכו כברו והענין שבלב הוא הדבר שבפה ואסור לגנוב דעת הבריות.
לדעת הב«ח, עולה שיש איסור גמור בעשיית טריקי קוסמות המהווים 

אחיזת עיניים, ויש בהם איסור מעונן של תורה, וכן דעת החיי אדם 
ומוסיף שמי שמזמין ומשלם על »הופעת קוסם« עובר על איסור »לפני 

עוור לא תתן מכשול«, ומוסיף על כך שאסור לצפות בהופעה כזו שיש 
בה קוסמויות אסורות.

ובשו«ת יחוה דעת חלק ג סימן סח לרב עובדיה יוסף זצ«ל  מסכם: 
אחיזת העינים אפילו על ידי קלות התנועה וזריזות ואין שם כישוף 

כלל, אסורה מן התורה. ויש מתירים

השבוע התקיימה שיחה נוספת במועדון של א' 	 
לוחם השב"כ .היה מעניין- ישר כח למארגנים.

 
ליישוב 	  להכניס  הצלחנו  רבים  לחצים  לאחר 

החוג  המתנ"ס-  ידי  על  שמופעלים  חוגים 
החוג  כלבים-  אילוף  הוא  שיפתח  הראשון 
ששוריין  היישוב  במועדון  שני  בימי  יתקיים 
בלינק  הרשמה  הקרובים.  בחודשיים  לכך 
במתנ"ס. או  היישובי  בווצאפ  שנשלח 

 
בר 	  של  הכדורגל  לנבחרת  בהצלחה 

של  האיזורי  בטורניר  שמתמודדת  יוחאי 
חולצות  להם  הכנו  כך  לצורך  עקיבא.  בני 
בחזרה  שתביאו  מקווים   . תלבושת 
רבה! בהצלחה  ליישוב.  הגביע  את 

 
לינת שטח- כמסורת שהתחילה לפני 4 שנים 	 

אנו מתארגנים ללינת שטח בפארק הירדן ביום 
לפארק  לרכב  כניסה   .1/7/21 הבא  חמישי 
, עלויות האוכל תחולק בין  הירדן – 100 ₪ 
המשתתפים )בפעם הקודמת החלוקה היתה 
100 ₪ למבוגר ו 50 ₪ לילד( , הרשמה בלינק 
כיף.  יהיה  תבואו-  היישובי.  בווצאפ  שנשלח 
על מנת להיערך- הרשמה עד יום א הקרוב.

 
ליקויי 	  ותיקון  ששיפוץ  החל  השבוע 

מקווים  עקיבא.  בני  בסניף  הבטיחות 
על  הקרוב  בשבוע  התיקונים  את  לסיים 
מלא לתפקוד  המבנה  את  להחזיר  מנת 

ועד הישוב

לניבי בת השירות היקרה
תודה על העשייה המשמעותית

על האכפתיות והנתינה
מאחלים לך המון הצלחה בהמשך

אוהבים, משפחת בר יוחאי


