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מחלת קרוהן
בריאות ותזונה

דורשי ה' לא יחסרו כל טוב

כותב האדמו"ר מקומרנא, שידוע ממרן האלוקי הבעל שם טוב 
הקדוש, אשר פעם אחת היה יושב על שולחנו עם התלמידים 
הקדושים ומילא מאוד פיו שחוק וחדווה. ושאלו אותו התלמידים 
על מה החדוה הזו, ומה מקום לשחוק זה, אמר להם הבעש"ט 
כעת בארץ רחוקה אדם אחד בנה פלטרין )ארמון( גדול ויפה, 
כמה שנים עבד על אותו פלטרין, והרבה הוצאות הוציא עליו, 
והלך אדם אחד להתפלל מנחה, והתחיל לרדת עליו גשם וברד 
הרבה, וחסה )מפני הגשם( באותו פלטרין, ואיך שיצא משם 
נפל כל הבנין, לפי שזה היה תיקונו, שכל מה שהקב"ה נתן 
לאותו אדם לבנות את אותו פלטרין, היה רק כדי שאותו אדם 

יתפלל מנחה פעם אחת, וינצל מן הגשם.
נשאלת השאלה, לא יותר פשוט שהקב"ה יזמן לאותו אדם 
מחסה מהגשם, ימצא מטריה, או איזה סככה, למה צריך לבנות 
בנין כזה גדול בשביל דבר כזה. אומר על כך הבעש"ט, הקב"ה 
רצה להראות לנו, "הוי גביר לאחיך, יעבדוך עמים", הקב"ה יזיז 
את כל העולם בשביל אדם שמחפש אמונה, הקב"ה יכל לתת 
לאותו אדם מטריה, או מחסה, אבל רצה הקב"ה להראות שאדם 
שחוסה בצל האמונה ובצילו של הקב"ה, כל עסקי העולם הזה 

ראויים להנתן לו.
כותב האדמו"ר מקומרנא, "דעו שכל עסקי העולם הזה בדרך 
הזה נפעלים, והעולם עיוורים וסומים ואינם רואים אבל השופט 
צדק יודע את כל זה ואין להאריך בזה", וגם הרמב"ם בפירוש 
המשניות כותב, המשכילים ישכילו בזה לעבודת אמת בלי 
להרהר חלילה שמץ או דופי, ולכן תסיר כל מסתמא מליבך. 
אדם לפעמים כועס, מרגיש שאין צדק, אבל צריך לדעת כי 
כל הדברים שייכים לכל אחד והקב"ה ישלם גם לך הצריך לך, 
והמותר לך הוא כלי מאוס, וזה העיקר אשר בו תלוי כל נפש 

הישראלי.
אומר רבי נחמן שכתוב "ויעקב איש תם יושב אהלים", מה 
למד יעקב כל חייו, להיות תם – אמונה, לעתיד לבוא כל 
הישיבות הקדושות ילמדו רק אמונה, וכמו שנאמר "ומלאה 
הארץ דעה את השם", מה הכוונה "דעה", שיבין האדם שהכל 

נעשה לטובתו והכל מה'.
לכן עיקר עסק האדם בעולם הזה, זה לימוד האמונה וזה מה 
שיעקב אבינו עשה, וזה שאדם יבין שאת מה שצריך לקבל 
הוא יקבל, ומה שלא קיבל, הוא מאוס ואין צורך שיקבל וזה לא 
לטובתו אם היה מקבל. "כי אין מחסור ליראיו", מי שרואה את 
ה' אף פעם לא מרגיש מחסור, "דורשי ה' לא יחסרו כל טוב", 
לא חסר להם בריאות, לא חסר להם שלום בית, לא חסר להם 
כלום, מה שה' נתן להם זה מושלם, אדרבא אם היה מקבל 

יותר, זה היה מיותר.
אומר הרב מקוצק, אם אדם תוחב מקל לתוך קופה של חול, 
ואח"כ מוציא את המקל, כל החול נשפך בחזרה, אם אינו 
מאמין שכל גרגיר וגרגיר נופל בחזרה למקום שהכינו לו מן 
השמים, הרי הוא 'מין'. גם לגרגיר של חול יש השגחה פרטית, 
הכל מושגח מה' עד פרטי הפרטים הקטנים ביותר, וק"ו לאדם 
שהוא נזר הבריאה שהכל מסודר מהקב"ה בתכלית הסידור ואין 
להרהר כלל, לא יתכן שאדם יגיד 'אם הייתי שם היה לי טוב', 

מה שיש לו כרגע זה הכי טוב בשבילו.
הזוהר הקדוש אומר שאדם לא יודע כמה הקב"ה אוהב כל נפש 
יהודי, ואין זה משנה מה הזכויות והחובות שלו, הקב"ה אוהב 

אותו ורוצה לתקן את נפשו.
סיפר לי יהודי, מכרתי אננס לבן אדם, אננס שעולה 25 שקל, 
ואני מכרתי לו ב-15 שקל, הוא הלך לבית ופתח אותו, וראה 
שהסחורה לא טרייה, וביקש ממני להחזיר לו את הכסף, אמרתי 
לו, 'הורדתי לך במחיר בגלל שהסחורה פחות טובה', ומספר לי 
אותו יהודי, 'אני רוצה לעזוב את העבודה, אני מוצא את עצמי 

כל הזמן רב עם אנשים'.
אמרתי לו, דע לך שאם הקב"ה שם אותך שם זה המקום 
בשבילך, שם נמצאת השלמות שלך, אין לך לאן לברוח ואין 
לך מה לחפש מקומות אחרים, וזה בדיוק כמו שאחרים השיגו 
שלמות על ידי הלימוד שלהם, אם אתה תקבל את זה באהבה 
ותבין שזה מה שהקב"ה רוצה, הרי שהגעת לשלמות שלך בדיוק 
כמו שגדולי הדור מגיעים לשלמות שלהם. כי בכח האמונה 
השלמה של האדם להביא אותו לשלמות, יזכנו ה' להתחזק 

באמונה שלמה בו יתברך.

שבת שלום! אייל עמרמי
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עושים לנו בית ספר

מטרת המורים היא ללמד ותפקיד התלמידים הוא להתחמק מללמוד, 
וההורים איפה הם?

במפגש ההכרות עם סמינר הר חומה שנערך השבוע, ביקשו האמהות 
לקבל מידע נרחב ומעמיק על איכות תעודת הבגרות שתינתן למסיימות 
י"ב בסמינר הר חומה. הן ירדו לפרטי פרטים על מקצועות ההבחנות, 
על מספר היחידות בכל מקצוע, על הניתוב ל 5 יחידות בעיקר באנגלית 
ומתמטיקה. על המגמות השונות ואיכותן. ניכר היה שהן מחפשות סמינר 
איכותי הן בדרישותיו הרוחניות, וגם ברמה הלימודית שלו, ובמנעד 

שהוא נותן לתלמידותיו. 
בכל שנה )ולא בשנת קורונה( בתחילת השנה נכנסים ילדי כיתה א' לבית 
הספר, לא ברור להם מדוע עליהם ללמוד ולא רק לשחק כמו בגן. אבל 
לאחר תקופה קצרה הילדים "נדבקים" באווירת הלמידה, לומדים מתוך 

רצון עצמי בהתלהבות במרץ ושמחה.
עוברות השנים. התלמידות מסיימות שמונה שנות לימוד. והן בשנתן 
הראשונה ללמודים בסמינר. המילה בגרות מאד לא אהודה עליהן בלשון 
המעטה. בעוד שההורים מעוניינים בהשכלה, למידה, בגרות. את הבנות 

זה מעניין כשלג דאשתקד.
ההורים יודעים שתעודת הבגרות היא כרטיס הכניסה לעולם המבוגרים. 
ולחוסר תעודת הבגרות השלכות לא טובות על העתיד התעסוקתי, כי 
מסתכלים עליך אחרת אם אין לך תעודת בגרות. מתבגרים באמת לא 
תופסים את העתיד כמו מבוגרים, ו'ההתכוננות לעתיד' היא אכן אחת 

המשימות החשובות של גיל ההתבגרות.
במציאות, רוב המתבגרים יודעים בעמקי לבם שתעודת בגרות חשובה, 
ואם הם גדלו בבית עם אווירת לימודים, בסופו של דבר הם יגיעו לתובנה 
שתעודת בגרות משמעותית ביותר. איך נגרום לתלמידת תיכון "לרצות 

ללמוד"? האווירה אותה יוצרים ההורים הוא ה-'אישו'.
היחס ללמידה מתגמלת בעתיד מצריכה תפיסה של ניהול החיים היום 
יומיים עם מבט קדימה.  אנחנו חוסכים כסף היום, כדי שיהיה לנו 
למטרות גדולות. אנחנו מחושבים למען מטרה בעתיד. כשזו האווירה 
בבית גם הבת שלכם תלמד לוותר על בטלה לטובת דגירה על מחברות.
בבית גם צריך לשמוע שהלימודים חשובים. ואנחנו מוותרים מעט על 
עזרה בבית, כדי לאפשר לבת לשבת וללמוד בשקט. כמובן יש לבקש 
הושטת יד לעזרה, אבל להותיר די פנאי ללמידה. נספק בשמחה את 
אביזרי בית הספר. לעולם לא נאמר: "מה חושבת המורה, ששדדתי בנק?"

נהיה קשובים לקשיים - יושבים לשיחה עם הנערה לקראת תקופת המבחנים 
כשהשדר שהאחריות היא כולה שלה, אבל אנחנו לא נוטשים! אנחנו שם 
בשבילה. שואלים במה ואיך תוכלו לעזור לה. אם הבנו שהבעיה נובעת 
מקושי לימודי, חשוב להציע שעורי תגבור. אם הסיבה היא קושי רגשי 
כלשהו, כדאי לפנות למחנכת או יועצת בית הספר ולבקש הכוונה. אף 

פעם, גם לא בטעות, שלא תאמרו – ממילא לא יצא ממך כלום!
נלמד אותם שבלי עמל, אין תוצאה כי המקום היחידי שבו הצלחה 

מופיעה לפני עבודה הוא המילון.

נכתב ע״י ז. קליין מייעצת חינוכית
סמינר "הר חומה"

על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

השמרו לכם פן יפתה לבככם

יהודי אחד אמר לי, כבוד הרב הבת שלי יורדת מדרך הישר, מה אני אעשה? כל 
המשפחה שלנו כולם אברכים בני תורה, יראי שמים. שאלתי, כשכואב לך הגרון 
מה אתה עושה? לוקח אנטיביוטיקה... זה טעים? לא... זה מחליש אותך? בודאי 
שזה מחליש אותי. אתה משלם על זה כסף? ועוד איך שאני משלם, מחיר מלא! 

ואתה מפספס? אוי ואבוי לי, אם אני אפספס הלך הטיפול. 
גם במקרה שלך, אתה רוצה תרופה? כן... כתוב שלא היו בעולם נאות כבנותיו של 
אשר וכולן נישאו לכהנים גדולים, לאשר היו בנות יפיפיות, גם במידות, גם ביראת 
שמים, גם ביופי וכולן נשאו רק לכהנים. "באשרי כי אשרוני בנות". תקום כל יום 
שעה לפני הנץ תלמד משניות, לא לגרוס, אלא לקרוא בעיון. תקרא תוספות יום 
טוב, יכין ובועז, תסיים ש"ס משניות, הבת שלך תתחתן עם הבחור הכי טוב בפורת 

יוסף, זו התרופה. 
אבל זה תרופה ארוכה, יקח לי כמה שנים לסיים ש"ס, אז מה אתה רוצה? יש 
אנטיביוטיקה שבוע, ויש חצי שנה... אבל אני קם בנץ, הוא אומר לי, אז תקום שעה 

לפני, אבל אז אני אהיה עייף... אנטיביוטיקה מחלישה, אין מה לעשות... 
אתה רוצה לקחת תרופה ולהישאר בריא וחזק? יש תרופה לכל דבר בתורה, אתה 
מוכן לשלם? אם אתה לא רוצה, תסבול את המרירות הזו שבאה עליך, תתפלל 
לה' שיעשה לך איזה נס ואולי איזה סבא צדיק שלך יתפלל עליך במרומים. אבל 
אם אתה רוצה את התרופה שיש בתורה, אז זו התרופה. רפואות תהי לשרך, שקוי 

לעצמותיך, בכל בשרו מרפא. 
בחור אחד פנה אלי: הרב, אני לא מתחתן, לא מוצא זיווג, נמאס לי כבר לצאת 
לשידוכים. גם לו אמרתי, התרופה על המדף, רוצה תיקח, לא רוצה תמשיך הלאה, 
אתה והמזל שלך כמו שאומרים. אבל התרופה היא מרה, מה נעשה.. דבר מר זה 
דבר מרפא. ה' לא מביא ניסיון שהוא יודע שאדם לא יעמוד בו, זאת הבטחה מה' 
יתברך שהוא לא מכלה את הבן אדם. "ואתך לא אעשה כלה ויסרתיך", אני אתן 

לאדם קושי, אבל לא אכלה אותו אומר ה'. 
אומר הרב בחובת הלבבות, האדם לא יתחיל לעבוד את ה' יתברך אם הוא לא ישמע 
את היצר הטוב, "ודע כי על כל אלה יביאך האלוקים למשפט", אתה תשלם על 
זה במשפטים, משפטים אדבר איתך, אם אתה לא תשנן לעצמך את זה כל הזמן, 
לעולם לא תתקרב לה', אתה תהיה עם כל הסממנים הדתיים אך אתה תהיה רחוק 

מאד מה' יתברך. 
אדם צריך לבחון את עצמו ולראות שכל פעם שבאה לו צומת דרכים, הוא חוטא 
בקלות. בקלות עובר את הצומת באדום. ואז הוא אומר רבונו של עולם איך נכשלתי... 
איך נכשלת? כי אין לך יראת העונש, לא קנית את היראה. מה ה' שואל מעמך, 
מה אני רוצה ממך, שום דבר, רק ליראה את ה'. ההתחלה של היראה זה יראת 
העונש, זה הדורות שלנו, אומר רבי ישראל מסלנט שבדורות שלמו לא מתעסקים 
בשום דבר אחר, רק בזה. כשאדם קונה את זה הוא נקרא ירא שמים, כולו דבק בה'. 
מאכזב ביותר להיות דתי ולהיות זרוק כל החיים בחוץ, מחוץ לדת, זה נקרא תרתי 
גיהנם, לקבל פעמים גיהנם, אף פעם לא נכנס לעבודת ה' ולמה? כי הוא סרב 

לשמע דברי רבותינו. 
רבי יחזקאל אומר, למה שלא נלך בדרך התורה, בוא נגיד לאדם אם תשמור שבת 
תקבל נחלה בלי מצרים, למה לא בדרך הטובה? למה בדרך השלילית, בדרך העונש? 
מבאר הרב כי אדם מאד רוצה בעולם הזה שלווה ומנוחה, רק את זה הוא מחפש, 
ורק דבר שיאיים על שלוותו ישכנע אותו לעשות. לכן התורה כותבת בצורה של 

אזהרה מעונש: "השמרו לכם פן יפתה לבככם", 
תשמרו מבעיות.  
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מחלת קרוהן

מחלת קרוהן  הינה מחלה דלקתית כרונית של מערכת העיכול, אשר 
פוגעת בעיקר במעיים, אך יכולה לפגוע בכל רקמה במערכת העיכול. 
המחלה יכולה להופיע בכל גיל, אך לרוב מופיעה באנשים מהעשור השני 

עד העשור הרביעי לחיים.
הקרוהן פוגעת בעיקר במעי הדק ובמיוחד במעי הדק הסופי. אין 

רציפות באזורי המחלה ואפשר לראות אזורים נגועים ובריאים 
לחלופין. לולאות המעי הנגועות עלולות להידבק אחת 
לשניה וליצור נקבים בדופן המעי. הדבר גורם להיצרות 
חלל המעי ולקשיים במעבר החומרים עקב ההידבקות.
המחלה מופיעה בשכיחות שווה בגברים ונשים, ופוגעת 
בעיקר בצעירים בשנות העשרה והעשרים לחייהם. עם 

תחילת המחלה, היא נוטה לקבל אופי כרוני עם התלקחויות 
והפוגות. גורם המחלה אינו ידוע, ישנם מחקרים רבים 

לגבי סוגי חיידקים שונים – אך נכון להיום, אין שום תוצאת 
מחקר חד משמעית.

התיאוריה הקיימת כיום, מדברת על מקור אוטו-אימוני של המחלה, 
כלומר, מעין תגובה חיסונית לא נורמלית כנגד רירית מערכת העיכול, 
בה במקום שהגוף יתקוף חיידקים ופולשים זרים, הגוף מסיבה שאינה 
ברורה מספיק, תוקף את עצמו, לעיתים מלווה התפרצות המחלה בעקבות 

דיכאון, חרדה, מתחים נפשיים או זיהום חריף.
למחלה יש בסיס גנטי מובהק, לעשרים אחוז מהחולים יש קרוב משפחה 
שחולה במחלה, בנוסף קיימות תאוריות רבות להופעתה של המחלה, בין 
היתר, תזונה לקויה, תופעת הגיינת היתר הקיימת כיום, כמו כן המחלה 

שכיחה יותר בקרב מעשנים או שעישנו בעבר.
שכיחותן של מחלות המעי הדלקתיות )שקרוהן היא אחת מהן( בישראל 
היא הגבוהה ביותר בעולם: 0.46% מהתושבים בארץ )שהם כ־39 אלף איש( 

סובלים מהן. עם זאת, יש עוד כמה מדינות ואזורים ששיעורי התחלואה 
בהם דומים לאלה שבישראל. מדובר, בין היתר, במדינות סקנדינביה, 
בסקוטלנד ובחלקים מסוימים בקנדה ובארצות־הברית. מבין 39 אלף 
החולים בישראל 77% הם מבוגרים, 19% הם קשישים ו־4% הם ילדים.

קרוהן היא מחלת המעי הדלקתית הנפוצה ביותר בישראל: 60% מהאנשים 
שאובחנה אצל מחלת מעי דלקתית סובלים מקרוהן, ורק כ־40% סובלים 

מקוליטיס כיבית.
קרוהן היא מחלה כרונית. במילים אחרות: היא נמשכת כל החיים. אולם 
יש מי שהמחלה רדומה אצלם במשך רוב הזמן, והם סובלים לעיתים 
נדירות בלבד מהתפרצויות, ויש מי שהמחלה פעילה אצלם כמעט ללא 
שום הפוגה. עם זאת, לרוב מתאפיינת המחלה בתקופות של התקפים 
ובתקופות של הפוגות לסירוגין. בעת ההפוגות, בין ההתקפים, אין 

למטופלים תלונות בנוגע למחלה.
תסמונות: המחלה מאופיינת בכאבי בטן במיקומים שונים, 
בשלשולים )לעיתים דמיים או ריריים(, חום ועוד. בנוסף 
יתכנו סיבוכים כגון: חסימת מעיים, התפתחות מורסה 
בחלל הבטן, ניקוב דופן המעי, פיסטולות. כן יתכנו 
תופעות עוריות )נפיחויות בעלות אופי מיוחד(, פגיעה 
בעיניים, בכבד, ובדרכי מרה. תלונות אופייניות הן התקפי 
כאבי בטן עוויתיים, שלשול וחום. לעיתים הכאב מתמקד 
בבטן הימנית התחתונה ומלווה בתחושת מלאות ובטן 

תפוחה; עייפות, בצקת ברגלים – הנובעת מחוסר חלבונים.
טיפול: הטיפול המקובל כיום ברפואה הקובנציונלית בארץ תלוי 
במידת חומרת המחלה והסימפטומים, הטיפולים כוללים: תכשירי אספירין, 
קורטיזון, אנטיביוטיקה, תרופות ביולוגיות וכימיות, תכשירים המדכאים את 
התגובה החיסונית של הגוף ובמקרי סיבוכים מטפלים באמצעות ניתוח.
הבעיה מתחילה שגם טיפול בניתוח לא בהכרח מסיים עם המחלה, 
כמחצית מהחולים מפתחים תסמיני מחלה גם לאחר הניתוח. יש לציין 
שהטיפולים הקיימים אינם מרפאים את המחלה אלא בעיקר מדכאים 

את הסימפטומים.
בשנים האחרונות פועלת עמותה הנקראת "עזרה ומזור" העוזרת לחולה 
קרוהן וקוליטיס. העמותה מציעה תפריט תזונה דל פחמימות שעוזר לחולים 
לחזור להחלמה מלאה. עד היום החלימו אלפי חולים דרך העמותה. מסתמן 
שטיפול על ידי תזונה זו הוא הטיפול היחיד שעוזר להחלים מהמחלה.

מדוזה בשיפוצים

לא תאמינו: כך מדוזות משפצות את עצמן. חקר שהתפרסם בסוף השבוע מספר 
על תגלית יוצאת דופן: חוקרים מאוניברסיטת כלטק בפסאדינה, קליפורניה, 
גילו כי מדוזות שחלק מזרועותיהן נכרתו יודעות לארגן את גופן מחדש, כך 
שישובו לתפקוד אופטימאלי. ראשיתה של התגלית באביב 2013. מייקל 
אברהמס, ביולוג באוניברסיטה, כרת שתי זרועות ממדוזה צעירה. עד מהרה 

הדהד כל החדר מצעקותיו: 'אתם לא מבינים מה קורה כאן, בואו מהר!'
חברי צוות המחקר חשבו שהמדוזה החלה לגדל זרועות חילופיות – דבר 
שיצורים ימיים אחרים עושים אחרי אובדן איברים. אבל המדוזה בניסוי של 
אברהמס עשתה משהו אחר לגמרי: היא ארגנה מחדש את ששת הזרועות 
שנותרו לה כך שעד מהרה הן היו פרושות סביב כל גופה, במרחק שווה זו 
מזו. למי שלא ידע שלמדוזה זו אמורים להיות שמונה זרועות, לא הייתה שום 

דרך לדעת כי היצור שלפניו עבר טראומה כלשהי.

מטרת הרה-ארגון של המדוזה הייתה ברורה לחוקרים: גוף סימטרי הוא חיוני 
למדוזה כדי שתוכל לנוע. כיצד היא עשתה זו הייתה שאלה אחרת לגמרי. 
המדענים גילו תופעה לא מוכרת עד כה שזכתה לשם: 'סימטריזציה'. מכיוון 
שמדוזות נפגעות לעיתים קרובות, הסימטריזציה היא שיטה יעילה לאפשר 

להם להחלים.
אחרי שצפה במדוזה הראשונה מארגנת את עצמה מחדש, אברהמס חזר על 
הניסוי עם מדוזות נוספות, שכולן תיקנו את עצמן באותה דרך, תוך פרק זמן 
של בין 12 שעות ל-4 ימים. השלב הבא היה לבדוק כיצד מתבצע תהליך 

הסימטריזציה.
אחרי כמה ניסיונות בלתי מוצלחים, הצוות החליט לבדוק את מעורבות שרירי 
המדוזה בתהליך. המדוזות בניסוי קיבלו תרופה שגורמת להרפיית שרירים 
- ולא הצליחו לתקן את עצמן. מהצד השני, מתן דרבון לשרירים האיץ את 
התהליך. המסקנה: המדוזה מצליחה לחזור לסימטריה כאשר שריריה דוחפים 
זה את זה כדי להזיז את הזרועות הנותרות למקומותיהן החדשים. באופן זה, 

המדוזה אמנם חסרה זרועות, אבל מתפקדת כרגיל.
החוקרים מקווים כי התופעה החדשה של 'סימטריזציה' כפי התגלתה אצל 
המדוזות תסייע למדענים העובדים בתחום הרפואה הרגנרטיבית: אולי יש 
חלקים מסוימים בגוף האדם, הם אומרים, שניתן לשחזר את התפקוד שלהם 

מבלי למצוא להם תחליף.



חודש כסלו - חודש הבטחון בה'

רשכבה"ג הגאון רבי יוסף חיים זצ"ל )בעל הבן איש חי( דורש את חודש כסליו 
כך: האותיות הפנימיות "סלי" – הם 'לפורקנך סברית י' ' )לישועתך קיויתי ה'( 
ואילו האותיות החיצוניות הן כ"ו – כנגד שם הויה, וזה מוסבר כיצד הצליחו 
החשמונאים נגד מלכות יון? רק בזכות העובדה שבטחו בבורא עולם, שיעזור 

להם ויושיעם ולא באף גורם אחר. רק בו לבדו ראוי לבטוח.
סיפר הרב חיים זאיד שליט"א רבה של פרדס כץ: כידוע, ישנן תרופות, 

שאינן נכללות בסל שירותי הבריאות. בכל שנה יושבת וועדה ומחליטה 
מה כן ייכנס לסל ומה לא. ישנה תרופה מסוימת שעלותה יקרה 

מאוד. תרופה זו אינה מוגדרת כ'מצילה חיים' אבל בהחלט 
עוזרת ומסייעת לשכך את הכאבים במקרים, בהם החולה סובל.
אולם התרופה אינה נכללת בסל שירותי הבריאות ולכן אין 
קופת החולים מממנת את עלות התרופה, אלא על החולה 
לרכוש אותה מכיסו הפרטי. במקרה הצורך ניתן להגיש בקשה 

לוועדת חריגים. הוועדה מתכנסת ובוחנת כל מקרה לגופו, 
ובסיכומו של עניין מאשרת או לא מאשרת את רכישת התרופה 

במימון או בסיוע קופת החולים.
בבין הזמנים של שנת ה'תשע"ט ישבו שני אנשים בקופת חולים מכבי 

שברחוב רבי עקיבא בבני ברק. מאחר והללו המתינו זמן מה, התפתחה שיחה 
ערה בין השניים. האחד סיפר לשני, כי הוא ממתין לשירותי המשרד כדי להגיש 
בקשה לוועדת חריגים כיוון שאביו צריך להשתמש בתרופה פלונית, המסייעת 

עבורו לשכך את כאביו ואינה נמצאת בסל שירותי הבריאות.
לשמע הדברים שאל השני: "האם יש לך מכרים או אנשים קרובים, שיכולים 
להמליץ עבורך בוועדה?" – "לא, אין לי". "אם כך", אמר לו, "אתה סתם מבזבז 
את זמנך היקר, כיוון שהם בוועדה דוחים את כולם! אני לעומתך מסודר. יש 
לי חבר הקשור לוועדה וברגע שהם ישמעו את שמו - אני בטוח, שהם יאשרו 
לי את התרופה בוועדת חריגים!". לשמע דברים אלו פנה אליו הראשון ואמר: 
"לי יש קשר ישיר עם בורא עולם! זוהי הפרוטקציה הטובה ביותר!!! מועילה 

עשרות מונים מפרוטקציה של בני אדם".

תורו של האדם שיש לו פרוטקציה הגיע. הוא פנה לפקידה והסביר, איזה 
תרופה הוא מבקש להעביר בוועדת חריגים והוסיף שיש לו קשרים וביקש 
שבבקשה תציין את השם של אותו אדם שהוא הכיר. הפקידה הסבירה לו, 
כי אינה מתכוונת לכתוב את השם של אותו אדם, שהוא הכיר, בהטעימה כי 

החלטת הוועדה היא אך ורק לפי מצבו הבריאותי.
כששמע, שהיא אינה מוכנה לציין את קשריו, הוא התפרץ וצעק לעברה. 
הפקידה התקשרה מיד וביקשה, שיבואו אנשי האבטחה. בתוך שניות אחדות 
הגיעו שני מאבטחים, והם הוציאו אותו בכוח מחוץ לבניין הגיע תורו של 
השני. הוא פנה לפקידה והעביר את הבקשה לוועדת חריגים עבור אביו החולה, 
ובסיום דבריו ביקש: "אני מבקש שתוסיפי הערה למטה: שההחלטה לקבל 

את התרופה אינה תלויה בוועדה אלא בבורא עולם".
הפקידה אמרה לו: "זה לא ענין של דת. אם מגיע לאביך - הוועדה תאשר. ואם 
לא - לא יאשרו". אבל מיודענו חזר ואמר: "מה ביקשתי ממך? כסף? בקשה 
קטנה שתרשמי". "אבל אני לא יכולה, יחשבו, שאני לא נורמלית" אמרה. 
"טוב, תרשמי כי הפציינט מבקש להוסיף, שהקב"ה הוא הקובע והמחליט 
ולא חברי הוועדה". הפקידה שלחה את הבקשה במייל והאחראית שקראה 
את הבקשה וראתה את התוספת התפלאה. היא התקשרה לפקידה, כדי להבין 

מדוע כתבה זאת.
הפציינט עדיין עמד ליד הדלפק ומילא את הטפסים. המזכירה 
נתנה לאחראית לדבר איתו. הלה שפך את לבו והסביר לה, 
שהוא מטפל לבדו באביו החולה והוא מאכיל, משקה מטייל 
איתו והוא רואה בסבלו. היות ואין באפשרותו לרכוש את 
התרופה, הוא מתחנן אליה, שתאשר לאביו את התרופה. 
דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. היא השיבה, שאין 
הדבר תלוי בה אבל היא תנסה לעשות ככל שביכולתה. היא 
התקשרה לראש הוועדה, וביקשה ממנו, שיאשר את הבקשה 

לתרופה למיודענו.
ראש הועדה אישר מיד את הבקשה, והורה, כי הוא יכול לגשת לקחת 
את התרופה מבית המרקחת ברחוב שח"ל 14 ברמת גן. המרשם נשלח 
במייל לפקידה, שהדפיסה אותו ונתנה לו ביד והלה יצא מהבניין. ביציאתו 
הוא ראה את היהודי הראשון עם הפרוטקציה, מתווכח עם המאבטח שיכניס 

אותו. הוא נופף עם המרשם ואמר לו: "הבוטח בה' חסד יסובבנו".
אולם סיפורנו לא תם. עם יציאתו מהבניין, ראה שליח, שעומד לצאת מהבניין. 
לשאלתו לאן הוא נוסע, השיב: "לרחוב שח"ל 14 ברמת גן להביא תרופה 
משם". לבקשתו, הצטרף אליו והביא את התרופה המיוחלת לאביו החולה 

וקיבל בכך גם נסיעה חינם.
נמצאנו למדים, שהשם מבטחו בה' יתברך, גם אם הוא לא ראוי מצד דרגתו, 
הקב"ה חס ומרחם עליו, וממלא בקשתו, וכמו שהבן פונה לאביו ומבקש ממנו, 
אף אם לבן לא מגיע, האב נותן לו. אבל אדם שמרגיש שהוא יודע "להסתדר 
לבד", ושם מבטחו על בשר ודם, נותן הקב"ה את מבוקשו ביד אותם בשר ודם.
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שלום עליכם קוראים יקרים. רציתי לספר סיפור אישי השגחה פרטית שקרה 
לי לפני יותר מחודש. קניתי בית מקבלן ואשתי לא רצתה את האמבטיה כמו 

שהציע הקבלן, וביקשה שנחליף למקלחת עם מקלחון.
בהתחלה אני סירבתי, ואמרתי לה שזה עוד הרבה כסף והוצאות, ועדיף 
להשאר כך לבינתיים, אבל אשתי התעקשה ולא עזבה את הנושא, והתעקשה 

שצריך להחליף שם למקלחון.
לאחר זמן, זכיתי להתחזק בשיעורי הרב אייל עמרמי, שאמר בהם שצריך 
להקשיב לאשה ולשמח אותה כמה שיוכל, כי מי שמשמח את האישה הקב"ה 
משמח אותו, וכך בסופו של דבר בסוף הסכמתי עם אשתי שנוציא את 

האמבטיה ונשים מקלחון במקום.
לאחר שהבאתי שיפוצניק, הוא הוציא את האמבטיה וגילינו להפתעתנו כי 
יש הצפה של מים מתחת לכל הריצוף של המקלחת, והתברר בסופו של 
דבר שהאמבטיה כלל לא היתה מחוברת לצינור הניקוז של הביוב. וכך לא 
רק ששימחתי את אשתי, אלא זכיתי להנצל מהוצאות כספיות של רטיבות 

ושיפוץ לא מתוכנן.
תודה להשם שהציל אותנו מנזקים שהיו יכולים להגיע לאחר מספר שבועות 
קדימה, ותודה לרב אייל עמרמי שליט"א שמחזק אותנו באמונה ובטחון, 
ומלמדנו להאמין בהשם יתברך בכל עיכוב, ושתמיד יש להאמין שהכל 

לטובה. ברוכים תהיו.

יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל: b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629

יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל: b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629



המגיד רבי דב בער ממעזריטש זצ"ל

לרגל יום השנה שחל בי"ט בכסלו, נביא סיפור אודותיו. מסופר על יהודי שהגיע 
למעזריטש, נכנס לחלות את פני המגיד, סיפר היהודי כי על אף ששום בקשה 
מיוחדת אין לו, הרי שטרח ובא משום שמעו של הצדיק שהגיע לאוזניו ועורר 

בו את הרצון לזכות ולראות פניו.
ענה המגיד ואמר לו: "תדע כי לא הרופא מרפא את החולה, כי אם המלאך 
המתלווה עמו הוא המביא את הרפואה בכנפיו. לרופא פשוט מתלווה מלאך 
פשוט, אך לרופא גדול מתלווה מלאך גדול". נדהם היהודי למשמע התשובה 

המוזרה שלא ממין השאלה, וכך כשתמיהה רבתי מנקרת במוחו יצא לדרכו.
לא ארכו הימים ואותו יהודי נפל למשכב ומחלה אנושה דבקה בו. חייו היו 
בסכנה חמורה וכל הרופאים שהוזעקו אל מיטתו נואשו הימנו. בעת ההיא 
ערך מלך פרוסיה מסע ובמהלכו הגיע עם פמלייתו לעירו של היהודי החולה. 
השמועה פשטה בעיר כי רופאו האישי של המלך, הלא הוא דוקטור גארדייא, 
נענה לדרישת תושבי העיר וניאות לנצל את שהותו במקום כדי לטפל באי אלו 

חולים תמורת תשלום הגון.
משהגיעו הדברים לאוזני החולה אזר את שארית כוחותיו ולחש לבני ביתו: 
"דומני כי עתה נפתרה לי תעלומת דבריו התמוהים של המגיד ממעזריטש. 
מסתבר כי המגיד צפה ברוח קדשו את מחלתי ורמז לי כבר אז כי לא אחוס 

על ממון וכי אזמין את הרופא הגדול למיטת חוליי".
עשו בני הבית כמצוות אביהם החולה והזעיקו את הרופא לבקרו ואולם משהופיע 
הרופא בחדר החולה ואך החל לבדקו, מיד נענה ואמר לבני הבית במורת רוח: 

"לשם מה הזמנתם אותי הנה, כלום מחיה מתים אני? והלא אפסו כבר כל 
סיכוייו של החולה להחלים".

"אכן", השיבו בני הבית באנחה כבושה, "ידענו גם ידענו כי חמור הוא המצב, 
אולם היתה זו דרישתו של החולה בעצמו, משום אותו מעשה ואותם דברים 

ששמע פעם מפי הצדיק ממעזריטש".
משך הרופא את כתפיו בתימהון וגיחך על אמונותיהם המוזרות, טרם צאתו העיף 
מבט אחרון אל עבר החולה, ולפתע מיהר לשוב ולגשת אל מיטתו. "נדמה לי 
כי חל שיפור רציני לפתע", מלמל חרש כאל עצמו. הוא התיישב לרשום מרשם 
ושיגר שליח לבית המרקחת להביא תרופה מתאימה, אולם עד ששב השליח 
הבחין הרופא בשיפור נוסף – ומיהר לרשום מרשם אחר המתאים למצב הנוכחי. 
אך יצא השליח השני אל עבר בית המרקחת, וכבר רשם הרופא מרשם שלישי...
"נס כזה לא חזיתי מימי!" קרא הרופא בהשתוממות. "החולה הולך ומחלים 
למול עיניי בצעדי ענק". בתוך כך, מסוגל היה כבר החולה להתיישב במיטתו 
ולשוחח עם הרופא. באוזניו המרותקות של הרופא חזר החולה על דברי המגיד 

שנאמרו לו במעזריטש בטרם לכתו.
רשם לעצמו הרופא את כתובתו של המגיד במעזריטש תוך הצהרה כי איש 
אלוקים שכזה מוכרח הוא להכיר. מאותו היום לא מצא הדוקטור גארדייא 
מנוחה בנפשו. מוצאו היהודי אשר נשכח כמעט מזיכרונו התעורר בקרבו בבת 
ראש והחל טורד את שלוותו. הוא נזכר בבית אביו ר' שמשון הישר והתמים 
אשר חלה מעוגמת נפש כאשר סר בנו מדרך התורה והמצוות. מצפונו החל 

לייסרו מבלי הרפות והוא נמשך בכבלים נעלמים מעזריטשה.
כעבור תקופה נוספת של לבטים נטש את חצר המלך וערק לחצרו של המגיד 
ממעזריטש. כאשר הגיע על סף חדרו של המגיד, קיבלו המגיד בזרועות פתוחות 
ונענה לבקשתו לקבלו תחת חסותו. "אני אטפל ברפואת נפשך", אמר המגיד, 
"ואתה תטפל ברפואת גופי". ובמשך תקופה ארוכה ישב רתוק לבית מדרשו של 
המגיד הקדוש במעזריטש. הוא היה מטפל ברפואתו של המגיד בכלל וברפואת 
רגלו הכואבת בפרט, כשלעומת זאת מטפל היה המגיד בנפשו וברוחו של הרופא, 

מורה לו את דרך התשובה ומקרבו לחסות תחת כנפי השכינה.
לאחר פטירתו כבן תשעים וחמש שנה נקבר בין גדולי אוסטראה ורבניה ועל 
מצבתו נחקק לאמור: "פ"נ הישיש הזקן שהלך ושימש חכמים, אשר שימש 
להרב בוצינא קדישא מ"מ מגיד מישרים דק"ק מזריטש, מ' מורינו אהרן במו"ה 

שמשון דאקטאר גארדא.

תפזורתתפזורת
לפרשתלפרשת
וישלחוישלח
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תשובות 
לחידה 
משבוע 
שעבר:

1.  איך קראה רחל לבנה הקטן )ב' מילים(?
2.  איתו עבר יעקב את הירדן.

3.  מה עשה יעקב לו ולמקנהו?
4.  בגיל שמונת ימים אותי מסלקים...

5.  שם נרדף למילה "פחד" )רש"י(
6.  אם הילד נקרא חמֹור מה שם האבא?

אם פתרתם נכון את התשבץ יופיע בטור המודגש שם המקום בו קבורה 
רחל אימנו...

שעון ביצים
בעזרת שני שעוני חול, שאחד מודד 11 דקות והשני 7 דקות

יש למדוד 15 דקות הנחוצות לבישול הביצים.
תשובה

מפעילים תחילה את שני השעונים יחד ומתחילים בבישול הביצים
כשהחול מפסיק לזרום בשעון 7 הדקות, הופכים אותו שוב.

עד עתה עברו 7 דקות.
כשהחול מפסיק לזרום בשעון 11 הדקות,

כלומר עברו כבר 11 דקות ובשעון 7 הדקות עברו רק 4 דקות,
הופכים שוב את שעון 7 הדקות על מנת שימדוד שוב 4 דקות

ובסה”כ נקבל 15 דקות לבישול הביצים.

רץ רודףרץ רודף
רץרץ

 תשבץ לפרשת וישלח: 

    1      
2          
3          
  4        
    5      
  6        
 

רץ יצא לשליחות עם סוס.
כשהספיק הרץ לעבור 37 ק”מ גילו במשרד ששכחו להעביר לו חבילה 

נוספת, ורץ נוסף רדף אחריו לאורך 140 ק”מ, ואז התיאש וחזר. כשהחליט 
לחזור היה הרץ הראשון במרחק של 23 ק”מ לפניו.

אילו היה ממשיך במרדף ולא מפסיקו, באיזה מרחק מההתחלה היה משיג 
הרץ הראשון?
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שמי אהרון אלפסי מכיתה ז'
יש דבר אחד לומר אצלנו חשוב להשקיע כמי שמשקיע מצליח 

ומרויח . יש פרסים חידונים מבצעים והמון דברים ואני מתכונן 
לחידון חנוכה מצפה לקחת מקום ראשון.



שיעורים 
נוספים 
מפי מו"ר 
הרב 
שליט"א 
בירושלים 
והסביבה:

יום ראשון       20:45   ביה"כ "ספרא", רחוב שמואל יפה פסגת זאב ירושלים

יום ראשון          18:15    חדש!  ביה"כ "איילת השחר", רחוב מצפה, גבעת זאב

יום שני          17:30    ביה"כ "מוסיוף", רח’ יואל ירושלים

יום שני          21:30    לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות", רח’ קצנלבוגן 81 ירושלים

יום רביעי        18:00    ביה"כ "בורכוב", רח’ פישל ירושלים

יום רביעי        21:30    חדש! ביה"כ המרכזי, רחוב הקטלב הר גילה

יום חמישי       18:00    חדש! – ביה"כ "אבני החושן", רחוב אבני החושן, מעלה אדומים

מוצ"ש        22:00    חדש! – ביה"כ "קול יעקב", רחוב הנביאים 22, מודיעין

זמני  תפילות  ושיעורים
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16:10 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:20 )כ-65 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

07:00 )30 דק' לפני תפילת שחרית(    
מתחילים בלימוד הלכות נידה מהתחלה    

07:30 שחרית מנין ראשי  

12:30 )אליהו קורן 2, משפחת פרג'יאן( תהילים לבנים  

13:30 )חושן משפט( שיעור הלכה, שו"ע  

14:00 מנחה מנין א  

14:30 שיעור מוסר  

15:15 )בסוף השיעור( מנחה מנין ב  

16:40 )בשקיעה( שיעור הלכה  

17:11 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

17:35 )לאחר ערבית של מוצ"ש( אבות ובנים                    

פעילויות לנשים בשבת

13:00 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

13:00 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

שחרית הנץ החמה    05:40 )כ-45 דק' קודם הנץ החמה( 

שחרית מנין ב'    07:00

שחרית מנין ג'    07:30 )בישיבה הודו ב7:45(

שחרית מנין ד'    08:15

מנחה      16:20

ערבית מנין א'    סמוך למנחה

ערבית מנין ב'     בתום השיעור המרכזי

שיעורים - בימים א'-ה' בשעה 19:30

יום ראשון     עין יעקב - עיון באגדות חז"ל

יום שני     אמונה ובטחון

יום שלישי    פרשת השבוע / הלכה / ענייני יומא

יום רביעי     ליקוטי מוהר"ן / רבינו נחמן מברסלב

יום חמישי    הלכות שבת/מועדים

פעילויות לנשים

יום שלישי    20:45  שיעור בחסידות
     מהרבנית חנה בקרמן תחי'

יום שני                     21:00 שיעור חדש! בריאות טבעית ע״פ  
     היהדות - א. פורמן

פעילויות לילדים

יום שלישי     18:00  מתמידים לילדים, משניות,
תהילים, סיפורי צדיקים ועוד. הגרלות ופרסים למשתתפים

תפילות לימות החולתפילות ושיעורים בשבת קודש

שיעור בהלכות נידה 

חדרי 
אירוח



המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!


