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יוגורט
בריאות ותזונה

האמונה החבר הכי טוב של האדם

רב האי גאון כותב "ומנעוריך תבחר את האמונה כחבר נאמן 
כי האמונה היא יסוד התורה, ואמרו במדרש כל מה שישראל 
אוכלים בעולם הזה אינו אלא בשביל האמונה", אדם מקיים 
מצוות, אבל אם הוא לא יעבור ניסיון של אמונה, הוא לא יהנה 
מהמצווה. אשה שמדליקה נרות שבת, אם היא כועסת למה 
לא עזרו לי היום מספיק, זה לא טוב, היא צריכה להגיד, ה' 
החליט כך! היא תהנה מנרות שבת אלו, תקבל שכר עליהם, 
תהנה מפירותיהם בעולם הזה. אדם מכבד את אביו ואמו, לא 
יחשוב למה לאחי אבא נתן כסף ולי לא, שהרי ככה ה' החליט! 

"כל מצוותיך אמונה".
ממשיך הרב, "וכן אמר דוד המלך 'שכן ארץ ורעה אמונה', רעה 
- מלשון רעות, תמיד תתחבר עם האמונה", תמיד תהיה עם 
האמונה גם אם הפסדת, נכשלת, הרווחת, שמחת, זה החבר הכי 
טוב שלך בחיים. "ולכן אמר 'כל מצוותיך אמונה', על כן בחר 
לך לרע וחבר את האמונה, כי הוא חבר שתמצא אותו בכל רגע 
ועונה", אין רגע בעולם שהאמונה תפנה לך את הגב. כל רגע 
שתהיה בבעיה תפנה לאמונה, 'אני מיד אושיע אותך' אומר ה'.
יהודי אחד הגיע אליו ואמר לי, הרב אתה חייב לשמוע את 
הנס שקרה לי. הוא התפלל איתנו כאן ביום 'זאת חנוכה' ואמר, 
תפילה כזו אף פעם לא הייתה לי. הוא היה מעורב בתאונה 
קשה כשהוא היה הנהג, ואותו יום היה לו משפט בבית משפט 
לתעבורה, הגיע העורך דין שלו עם התובע לאיזה עסקת טיעון, 
חצי שנה שלילה וקנס גדול במקום מאסר. אבל העבודה שלו זה 

נהג, חצי שנה עכשיו לא לנהוג, זה עונש מעל ומעבר.
מספר אותו יהודי "הלכתי לבית משפט עם בטחון ואמונה, 
עמדתי באולם בית משפט ואני רואה את השופט עורף אנשים, 
זה קנס מאה אלף, וזה כלא, והוא כך וכך.. צועק על אנשים 
'אל תדבר במשפט' ואני אומר, ה' זה לא הוא זה אתה, מה 
שאתה שם בפה שלו הוא מדבר, והתחלתי לקרוא תהילים על 
השופט הזה שיצליח בחיים. והנה הגיע תורי והעורך דין מציג 
את עסקת הטיעון, השופט שואל אותי אתה מסכים? פתאום 

קיבלתי כזו אמונה שהכל זה ה', אמרתי 'אני לא רוצה שלילה!', 
אמר לי השופט 'אני לא מתערב בעסקת טיעון, אבל אם אתה 
מסרב לעסקת טיעון, אני מחליט מה יהיה המשפט ואני יכול 
להכניס אותך גם לכלא', הלכתי עם האמונה, אמרתי לו 'אדוני 

השופט קשה לי לקבל שלילה מאחר ועבודתי כנהג'.
השופט הסתכל עלי ואומר לתובע 'אתה יכול להוריד לו את 
השלילה?' אמר לו התובע, 'לא', השופט נהיה נחמד ואומר 'תראה 
זה העבודה שלו', אמר לו 'אני מצטער, זה הרף הכי נמוך, אי 
אפשר', ממשיך השופט 'ואם אני אבקש ממך שתוריד לו את 
השלילה', אמר לו התובע 'אני לא יכול לעשות את זה, רק ראש 
מחלקת התביעה יכולה, היא בחוץ', השופט ביקש לקרוא לה 
ושאל אותה 'אפשר בתיק הזה להוריד את השלילה?', ענתה 
לו, 'בשום פנים ואופן לא, זה מתחת לרף הענישה ואי אפשר 
פחות מזה', אמר לה השופט 'אולי חד פעמי תורידו כאן את 
השלילה', ענתה לו ראש מחלקת התביעה 'לא, אדוני השופט אי 
אפשר להוריד את השלילה מהתביעה', השופט לא ויתר ואמר 
לה 'אני אף פעם לא ביקשתי משהו ועכשיו אני מבקש ממך 
להוריד לו את השלילה, תשמעי לי?', אומרת לו 'אדוני השופט, 
אם אתה מבקש אני אשמע לך', אמר לה השופט 'אז תורידי לו 

את השלילה', ובכך ניצלתי בנס מעל דרך הטבע.
התובע התקשר אליו ואומר לו 'אני לא יודע מה עשית, אבל ה' 
אוהב אותך! בחיים שלי לא ראיתי ששופט משכנע את התובע 
ככה לוותר על העונש', ועוד באותו יום השופט היה ב-'מידת 
הדין', וזה רק בגלל שהלכתי עם האמונה והתפללתי על השופט 
שיהיה לו רק טוב בחיים, לא אמרתי איזה שופט אכזרי! אלא 

הכל זה רק ה' ולא השופט.
אמרתי לו זה כתוב בזוהר "ואת העורבים ציוותי לכלכלך", 
העורבים יבואו לעזור לך רק תלך עם האמונה. אומר האדמו"ר 
מקומרנא, "דע לך שמסובב אותך מחשבות רעות ויסורים כבדים 
והסתרות פנים ומרה שחורה, אם תדע ששם זה אלקותו יתברך, 
אף על פי שנפלת לשאול תחתית, באמונה הזאת תקום ביתר 
שאת וביתר עוז", אם תהיה לך את האמונה הזו אומר ה', אני 
ארים אותך, אני צריך ממך רק את האמונה, אל תשנא, אל תריב, 

אל תקפיד, אלא הכל זה מה' יתברך לטובתך!

שבת שלום! אייל עמרמי
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ויתנו לך כתר מלוכה

בספר מלכים מובא המקרה של האשה השונמית. אשה שנולד לה בן 
מברכת הנביא אלישע. כשגדל הילד הוא יצא אל אביו שהיה בשדה 
עם הקוצרים, חזר הביתה כיון שחש בראשו ולפתע צנח ומת. האישה 
שכל כך ציפתה לבן הזה, לקחה אתון שמה עליו את גופת הנער, ויצאה 
לביתו של הנביא. בדרישה להחיות את הילד. בנביא מפורט כיצד מנסה 
אלישע להחיות את הילד. לכאורה זה תיאור של טקס לא מקובל – טקס 
תחיית המתים. אך ידוע שרק נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה. מדוע 
האריך הנביא בתיאור בצורת ביצוע תחיה למת? וכי משהו ינסה מזלו 

לעורר מתים?
אלא יסודות גדולים בחינוך האם היהודייה לחיי תורה יש כאן. יסודות 
מתאימים מול המתבגרים הרגישים יותר להשפעות חיצוניות בהיותם 
עסוקים בגיבוש הזהות העצמית. גיל שהם נוטים בין היתר לחפש ריגושים 

ולבחון גבולות. והנביא בא ללמד אתנו דרכי פעולה מיטביים:
ָתה – גם אם מדובר בנער שלא ממש מיישר קו עם החינוך  ַוָיבֹאֹ ֱאִלָיָשע ַהָביְָ
בבית, ואפילו מאכזב את ההורים – הבית שלנו הוא שלך, אתה בן אהוב. 
נקבל אותך כמו שאתה. ללא תנאי. אדרבא השילוב בין הקבלה ללא תנאי 
כולל החוזקות והחולשות, גורם לכך שגם הבן לא יהיה בקורתי לגבי 
הקשיים שלו, אלא יתייחס לחולשות כאל מכשולים שבכוחו להתמודד 
ולהתגבר עליהם. ותראי, הוא עוד יתחזק וירווה אותך רוב נחת יהודית.

ַעד  שניהם – חשוב לסגור את הדלת על מנת לנתק מהחוץ,  ַוִיְסגֹר ַהֶּדֶּלת בְַ
מאווירת הרחוב המקבל את כל הנפלטים והחלשים בזרועות פתוחות. 
את כאמא ראי משימה ושליחות להגן מהשפעת מקום שאין בו וועדת 
קבלה. לסגור את הדלת מהשפעת הרחוב, לא לטרוק, בזהירות ועדינות. 
באהבה ואכפתיות שהילד שלך שאת שומרת עליו בתוך הבית ירגיש זאת.
כאשר ראתה שרה את ישמעאל, בנה של הגר מצחק עם יצחק, חששה 
מהשפעתו של ישמעאל על בנה. "ותרא שרה את בן הגר המצרית מצחק. 
ותאמר לאברהם: גרש את האמה הזאת ואת בנה", האם מרגישה יותר 
בסכנות רוחניות מהאב. טביעת עינה וכושר האבחנה שלה חדה יותר. 
והקב"ה בתשובתו לאברהם אישר זאת: "כל אשר תאמר אליך שרה 

שמע בקולה".
עוד כתוב בנביא, ַוָּיֶׂשם ִּפיו ַעל ִּפיו ְוֵעיָניו ַעל ֵעיָניו ְוַכָּפיו ַעל ַּכָּפיו – כדי 
להוביל אצל הבן או הבת המתבגרים להיות מודעים לזהותם העצמית, 
ולפתח אצלם בעקבות כך רצון לשינוי, ויישור קו עם הקו החינוכי רוחני 
של הבית, יש צורך בדיאלוג אמיתי בין ההורים לילדיהם.  )כמו שדובר 
על כך בשבוע שעבר(. וישם פיו אל פיו - שיחה בגובה העיניים. פתיחות 
לשמוע את הרעיונות שלהם. מותר להורים כמובן לסרב מלקבל את 

דעתם של המתבגרים, ולשמור על סמכות הורית.
קורה שהמתבגר משמיע משהו שאנחנו מרגישים שתצלנה אוזניים 
משמוע, לפעמים כפליטת פה, ובדרך כלל זה כדי לבחון את תגובת 
ההורים. חייבים להיזהר מלהזדעזע. זעזוע מרחיק ומקפד. זעזוע יגרום 
להם לא לשתף בחייהם, ולהסתיר דברים שכן חשוב לדעת. עטו על 
עצמכם "פוקר פייס". נסו לשוחח אתם מאד באגב-יות, שיחה שתוביל 
להבנה שהדבר הזה רק מזיק לו. להביא אותו לחשוב על שינוי. לגרום 
לו להיות למוביל בחשיבה לשינוי, ומובל בכלים שההורים מציידים אותו 

לביצוע השינוי. לא צריך לכך הכשרה אקדמאית. צריך רגישות ולב.

המשך בשבוע הבא...

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

על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

מכלכל חיים בחסד

בחובת הלבבות הרב מלמדנו, שאדם צריך להתבונן בטובות שה' יתברך גומל 
איתו ועם שאר בני האדם, לא בדברים המיוחדים שגומל דוקא איתו, אלא בטובות 
העצומות שגומל איתו כמו שגומל עם שאר בני האדם, כמו שהקדוש ברוך הוא 
"המכלכל חיים בחסד". אם אדם ישב ויחשוב על זה יום אחד בתוך ביתו, איך הלב 
שלו עובד, איך ה' דואג עכשיו להחיות לו את הלב, לתת לו לפעום פעימות, להזרים 
דם וכו'. כל זה הקדוש ברוך הוא יתברך שמו עושה בכל רגע ורגע. כשאדם ישב 
יחשוב על זה הוא יבין כמה הוא חייב לקדוש ברוך הוא, כמה הוא צריך לשלם לו 

על הטובות שגומל עמו בכל רגע ורגע. 
כמו אדם שתרמו לו לב, כמה הוא אסיר תודה למשפחת התורם. אם רק האדם ישב 
ויסתכל על טובות הבורא עליו ועל כל העולם לא רק מה שהוא מייחד לו לאדם 
טובות, אלא מה שהוא נותן לו ולכל העולם, את אותם הטובות, רק המחשבה הזו 

תביא את האדם לאהבה גדולה לה' יתברך. 
כך הוא יקבל את כל מצוות ה', את כל העבדות שלו לה', אבל הבעיה היא ש-"ישראל 
לא ידע עמי לא התבונן", לאדם לא משקיע אפילו דקה לשבת ולחשוב בחיים, יש 
לו כל מיני משא ומתן עם התורה מה הוא כן מקבל מהתורה ומה לא. אך רק אם 

היה יושב וחושב איזה טובות ה' גומל איתו הכל היה נראה אחרת. 
לדוגמא, כשאדם רץ הרגלים מתעייפות, אבל הלב לא מתעייף, שרירי הרגלים 
מתעייפים אבל השרירים של הלב לא מתעייפים וממשיכים לעבוד כרגיל, אם הרגלים 
לא היו מתעייפות אדם היה יכול לרוץ ללא הפסקה, והלב לא היה יכול לעמוד בזה. 
האדם צריך לחשוב מה זה "מכלכל חיים בחסד". אם האדם יבחן את הטובות מה 
ה' עושה לעם שלו מול עמים אחרים, כמה ה' מרחם על העם היושב פה בציון, 
כמה רחמנות, כמה גדול הרועה שמציל אותנו משבעים זאבים עומדים לכלותנו, 

כמה צרות. 
כל מדינת ישראל זה אחד חלקי אלף מכל כדור הארץ, בסטטיסטיקה פשוטה היו 
צריכים לדבר עלינו באו"ם אחת לשלש שנים, אין יום שעובר בעולם שבעיתונים 
המרכזיים ביותר בעולם לא מופיעה המלה ישראל בכותרות, שבעים וחמש אחוז 

מכל הדיונים של האו"ם זה רק על ארץ ישראל. 
אומר הרב, רק ישב האדם ויבחן את הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, כמה 
אנחנו חייבים לקדוש ברוך הוא, כמה צריך לקבל את כל מצוותיו, את כל רצונותיו, 

ואחר כך יתקדם יותר ויתחיל לבחון את כל הטובות שה' עושה. 
בעבר עם ישראל היה מחולק לשנים עשר שבטים, לכל שבט הקדוש ברוך הוא 
ייחד לו טובה מסוימת, ותמורתה הוא שילם לקדוש ברוך הוא. זבולון, 'שפע ימים 
יינקו ושפני טמוני חול', אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא נתן לו מה שלא נתן 
לשאר השבטים, נתן לו דם של חילזון שהיה עולה פעם בשבעים שנה בימה של 
טבריה והיה מתעשר מזה, אוצרות חול היה נותן, היה תכלת והיו עושים את זה 
לציצית. כך צריך אדם לחשוב, ה' ייחד לי טובה וכנגד זה הוא נתן טובה, 'שמח 
זבולון בצאתך ויששכר באהליך. ה' הרבה לי השפעה, פרנסה, לכן זבולון היה לוקח 

את אחיו יששכר, שב ואני אפרנס אותך, וכך כל 
השבטים. הקדוש ברוך הוא יתברך שמו נתן 
לכהנים עשרים וארבע מצוות יתרות משאר 
האנשים. כנגד עשרים וארבע מצוות נתן 

להם עשרים וארבע מתנות כהונה, קיבלו 
מתנות מה'. כך כל אדם צריך לשבת ולהתבונן 

מה הטובות שנתן לו השם וכנגד זה לעשות 
למען השם
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איך בודקים יעילתו של חיסון?

קרוב לשנה לאחר תחילת ההתפרצות של מגפת COVID-19, אושרו לאחרונה 
לשימוש החיסונים הראשונים נגדה. נכון לעכשיו שתי חברות – פייזר ומודרנה 
– סיימו בהצלחה את כל שלבי הניסויים הקליניים בחיסונים שלהן נגד מחולל 
המחלה, נגיף הקורונה, וחברות נוספים מצפות להשלים פיתוח חיסונים נוספים 

בקרוב. אבל איך אפשר בכלל לדעת עד כמה חיסון כלשהו יעיל?
חיסון נועד להפגיש את מערכת החיסון שלנו עם גורם המחלה בצורה 

מבוקרת, כלומר כשהוא מוחלש, מת או שרק חלק קטן ממנו מוכנס 
לגוף. המפגש הזה מותיר בגופנו זיכרון חיסוני ארוך טווח. אם 
ניחשף לאחר מכן למחולל המחלה האמיתי, כבר יהיו לנו נוגדנים 
ותאי חיסון שיידעו לזהות את הפולש ולנטרל אותו במהירות, 

לפני שיגרום לנו נזק.
כדי להתמודד עם מגפת הקורונה פותחו ברחבי העולם חיסונים 

רבים. נכון לכתיבת שורות אלו כ-80 מהם בשלבי מחקר קליניים, 
ויותר מ-150 בשלבים מוקדמים יותר. לפני שחיסון חדש יוצא לשוק יש 

לערוך ניסויים בבעלי חיים, שבמסגרתם בוחנים את בטיחות החיסון ויעילותו, 
וכן תופעות הלוואי שנגרמות בריכוזים שונים של החומר. אם הוא צלח בשלום 

את השלבים האלה, ממשיכים למחקרים קליניים בבני אדם.
בשלב הראשון של המחקרים הקליניים נותנים את החיסון למתנדבים בריאים 
על מנת לוודא שהחיסון בטוח ושהוא לא גורם לתופעות לוואי חמורות. בשלבים 
מתקדמים יותר בוחנים את יעילות החיסון ואת תרומתו למניעת ההדבקה 
ולמיגור תסמיני המחלה. בשלבים האלה משווים בין שתי קבוצות: קבוצת 
הטיפול, שמקבלת את החיסון, וקבוצת הביקורת שמקבלת חיסון דמה )פלצבו( 

ללא חומר פעיל. בחירת הנבדקים לקבוצות נעשית באקראי ואיש מהמעורבים 
– המחוסנים והצוות הרפואי שנותן להם את הטיפול ועוקב אחריהם – אינו 

יודע לאיזו קבוצה הם שייכים.
בשיטת הניסוי היעילה ביותר נותנים לנבדקים בניסויים הקליניים את מנות 
החיסון או הפלצבו, ולאחר מכן מדביקים את כולם בכמות זהה של חיידקים או 
נגיפים כדי לראות מי מהם יחלו, כמה זמן תימשך המחלה ומה תהיה חומרתה. 
זה סוג הניסוי שנעשה על החיסונים לטיפוס ולמלריה, שבו מתנדבים בריאים 
הסכימו להיחשף בצורה מבוקרת למחולל המחלה. ניסוי כזה מאפשר לבחון 
במהירות את יעילות החיסון ולשלול כבר בתחילת הדרך חיסונים פוטנציאליים 

שאינם מתאימים.
בפועל, בניסויים שנערכים בימינו נמנעים בדרך כלל, משיקולים אתיים, להדביק 
את הנבדקים באופן יזום. במקום זה מחכים בסבלנות ועוקבים לאורך זמן אחרי 
שתי הקבוצות. בזמן הזה בודקים מי מהמשתתפים נדבקו באופן טבעי במחולל 

המחלה, עוקבים אחרי התפתחות המחלה אצלם ומנתחים את הנתונים.
כשמדובר במחלות לא נפוצות במיוחד ולא מאוד מידבקות, השלב הזה 
עשוי לארוך שנים. כמו כן, ככל שהמחלה נדירה יותר צריך יותר 
משתתפים בניסוי, אחרת לא יהיו ביניהם מספיק נדבקים כדי לבסס 
את המידע הסטטיסטי. זה כמובן אינו המצב במגפת הקורונה 
הנוכחית, שגבתה בתוך חצי שנה את חייהם של יותר ממיליון בני 
אדם והדביקה עשרות מיליונים. במקרה הזה, דווקא ההתפשטות 
המהירה של הנגיף מסייעת מאוד לפיתוח חיסונים, מכיוון שכך די 
בחודשים ספורים כדי לצבור נדבקים רבים מבין משתתפי הניסוי, 

שיספקו בסיס יציב לסטטיסטיקה ולניתוח היעילות של החיסון.
נדגים את זה לפי נתוני החיסון של חברת מודרנה, שאושר לאחרונה לשימוש. 
בשלב השלישי של הניסויים הקליניים השתתפו כ-30,400 נבדקים, שחולקו 
לשתי קבוצות שוות בגודלן של מתחסנים וביקורת. בקבוצת המחוסנים במשך 
הזמן התגלו 11 חולים, לעומת 185 בקבוצת הביקורת. ההפרש בין התחלואה 
בשתי הקבוצות הוא 174, ולכן היעילות של החיסון במניעת המחלה היא 
174/185, כלומר כ-94 אחוז. כלומר הייתה ירידה של 94 אחוז בתפוצת המחלה 
אצל המחוסנים בהשוואה ללא מחוסנים. אילו גודל הקבוצות היה שונה, היינו 

צריכים לקחת גם אותו בחשבון בחישוב שלנו.
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יוגורט

בשנת 1907, מדען רוסי - יהודי, בשם איליה מצ'ניקוב פרסם לראשונה 
את מחקרו בדבר סגולותיו הבריאותיות של היוגורט. מצ'ניקוב גילה 
כי החיידקים הפרוביוטים שנמצאים ביוגורט עוזרים לפעולת מערכת 
העיכול, וזהו למעשה – הסוד לאריכות הימים של אוכלוסיית עמי הבלקן 

)מזרח אירופה(.
כעשור אחרי, בשנת 1919, יצחק קרסו, רופא יהודי שנחשב לממציאו של 
היוגורט המודרני, חיפש פתרונות למטופלים הרבים שסבלו מבעיות עיכול, 
וניסה לשלב חיידקים חיים בתוך היוגורט, שנמכר 
באותה התקופה בבתי המרקחת בלבד – כתרופת 
מרשם. הפיתוח של דר' קרסו נחל הצלחה 
מידית, ובעקבות אותה ההצלחה – הוא הקים 
מפעל קטן בברצלונה, והחל למכור יוגורט 
לקהל הרחב. למפעל הוא קרא, מי היה 
מאמין, 'דנונה', על שם בנו הקטן דניאל, 

מפעל שמוכר לנו עד היום.
יוגורט מהווה מקור לפרוביוטיקה – תרבית 
חיידקים שמשפיעה לטובה על הגוף והפלורה של 

המעיים, בכל יוגורט יש כמויות גבוהות של חיידקים טובים ובייחוד ביוגורט 
פרוביוטי ייעודי, שם יש למעלה מ-10 מיליארד חיידקים שנשארים כיממה 
במערכת העיכול. על מנת לחדש את כמות החיידקים הטובים במעיים 

ולשמור על איזון, יש צורך באכילה יומיומית של היוגורט.
ליוגורט סמיכות יותר גבוהה בהשוואה לחלב והוא עובר יותר באיטיות 
במערכת העיכול, לכן אכילתו גורמת לשובע, השפעה נוספת היא עלייה 
בספיגת הוויטמינים והמינרלים, בייחוד ויטמין B12 וחומצה פולית. 
בהשוואה לחלב, יוגורט מכיל חומצות שומן שתורמות לירידה במסת הגוף 
השמן ועלייה במסת השריר. לעומת מוצרי חלב אחרים, הסידן ביוגורט 

יותר קל לעיכול בגלל הסביבה החומצית שלו.
ליוגורט יש השפעה מיטיבה על מערכת העיכול בזכות הפרוביוטיקה, 
מאחר ורכיבי התזונה קלים לעיכול כמו הלקטוז, החלבונים, תכולת הסידן 
והספיגה שלו. ככל שיש יותר חיידקים טובים כך נמנעת כניסתם של 
חיידקים, ווירוסים, ופתוגנים אחרים. באופן כזה היוגורט יכול לסייע 
במקרה של שלשולים או מעי רגיז. לדברי איגוד רופאי הילדים בישראל, 
פרוביוטיקה טובה לטיפול בשלשול חריף ומקצרת את המשך שלו, בנוסף, 
הוא מוריד את הכולסטרול ע"י פירוק מלחי מרה, ועוזר לייצר ויטמינים 

.K וויטמין B12 שמגנים עלינו כמו ויטמין
במחקרים רבים שנעשו על היוגורט התגלו שלל סגולות רפואיות: צריכת 
יוגורט מפחיתה את הסיכוי למחלת הסכרת, להפחתת ערכי גלוקוז בדם, 
וכל זאת בזכות מרכיבים תזונתיים ביוגורט כמו הפפטידים, חלבונים, 
ויטמין D, סידן ומגנזיום. בנוסף, מחקר שפורסם במגזין של רפואת שיניים 
העלה כי אכילת יוגורט מצמצמת את התופעה של ריח רע מהפה בגלל 
פירוק תרכובות מסוימות, ומקטינה את הסיכון לעששת ומחלות חניכיים.



הנהג הצמוד של קצין המודיעין / ר' קובי לוי

שמי אבנר, בן לזוג הורים אקדמאיים בעלי מעמד. כבן יחיד שבעתי תפנוקים, 
העטירו עלי בחוגים ושיעורים וגילו בי תכונות של ילד מחונן שיש להשקיע 
בו. בכיתה י' סיימתי את כל מבחני הבגרות בציונים מעולים וכאן נכנס הצבא 

לתמונה.
שמי השתרבב לאחת ממחלקות המודיעין הסודיות העוסקת בסוג של הצפנות 
מיוחדות וקודים נסתרים. הפיתוחים הנעשים במחלקה החשאית, נועדו בעיקר 

כדי לסייע לצוותי ריגול וכוחות חשאיים בכל מיני פינות בעולם. והנה 
כבר בגיל 16.5 הושיבו אותי בבונקר מבצעי, 30 מטר בתוך האדמה, 

והכינו אותי לקראת המפגש עם מנהל המחלקה. הוחלט להצמיד 
אותי לרשות הפיתוח המודיעיני מחד, ומאידך לימדוני כל מיני 

הצפנות חדשניות, על מנת שאנסה לשכללן.
בגיל 18 אני מתגייס באופן רשמי, את דרגות הקצונה קיבלתי 
במתנה, ממש כך. לצבא לא השתלם לשלוח אותי לקורס קצינים, 

לרוץ על גבעות ולירות ברובים מיושנים. כל דקה של עבודה 
במחלקת מחקר ופיתוח, ושמירת קשר עלום עם תאים מודיעיניים 

ברחבי העולם, היו שוות לצבא מליונים.
היתה לנו סוג של גאוות יחידה שאין כמעט לאף יחידה בצה"ל. כל מי 

שידע במה מדובר הבין שמדובר בצוות מבריק, שמור, אשר דברים שהוא יודע 
אפילו ראש הממשלה והרמטכ"ל בקושי יודעים. כקצין בכיר היה לצידי נהג 
צמוד בשרות סדיר. חודש לפני שיחרורי הצמידו לי נהג חדש, בחור עם כיפה 
לבנה ועליה רשום נ. נח. נחמ וכל השאר. גיחכתי, אבל לא עשיתי מזה עניין.

לילה חורפי אחד אנו יוצאים מן הבסיס. שנינו שותקים. ברקע מוסיקה חסידית 
של איציק הנהג. אני מעלעל בניירות שלפני. אחרי קילומטר נסיעה מדווח 
איציק "המפקד, אנחנו בפקק רציני. לפי הרדיו ייקח שעה עד שעתיים לצאת 
מכאן. בקיצור מה עושים?" שאל. "ממתינים" אני משיב לו. "המפקד", הנהג 
לא מרפה, "בעוד 50 מטר יש בית כנסת, והרצאה של רב חשוב, אם תסכים 

אחנה כאן ואלך לשמוע קצת דברי תורה". תקעתי בו מבט קפוא.
"וואלה המפקד, תפסיק עם הפוזה של הרציני" מחייך איציק "החיים זה לא רק 
מודיעין, יש הרבה לפני המודיעין, יש קדוש ברוך הוא, תורה, היידה תשתחרר 

מהקיפאון והסיווג הצבאי, בוא נשמע כמה מילים של תורה".
בחורצ'יק מתוק. שבה אותי בקיסמו. "או.קי. תחנה בצד". זו הפעם הראשונה 
בחיי שאני עורך מפגש חזיתי עם התורה ומייצגיה. על התיבה ניצב רב צעיר, 

כבן גילי, עם בטחון עצמי עצום, עיניים יוקדות, כריזמה כובשת ויכולת דמגוגית 
מן הטובות שנתקלתי בהם. "בקיצור ידידיי ואהובי, בכל יום יוצאת בת קול 
מהר חורב ואומרת ואפילו צועקת "אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. בכל 
יום! אבל מי שומע אותה!? למי איכפת? מי זז מן הצעקה שלה?" אומר הרב. 
מה זו בת קול? מה ענין הר חורב לעסק? ובכלל מי שומע בת קול? אני מטיל 

ספק גדול ברב ובדבריו.
יצאנו אל החושך. אני בהרהורי. אני יורד מן הג'יפ, אומר לו "תודה" וכמה ימים 
אחר-כך אני משתחרר מן הצבא ומחפש עבודה. מדפדף בעיתונים מקצועיים 
ולפתע צדה את עיני מודעה באנגלית. "דרושים מומחים להצפנות וקודים 
חשאיים לעבודה מיוחדת". מרים טלפון. וקובע ליום רביעי הקרוב בשעה 

שתיים בצהריים.
רביעי בשעה שתיים. הדלת נפתחת. מסדרון צר וארוך, מימין ישובים כ- 20 
אנשים, משמאל עוד 20. חשבתי שאני היחידי שמגיע לראיון. כולם ממתינים 
לראיון עם המנהל. מברור שאני עורך מתגלה שכולם הוזמנו לשעה שתיים. 
ריבונו של עולם אני מתפלץ, המנהל כנראה נפל על הראש, מי מסוגל לראיין 

40 איש בשעה. התיישבתי ופתחתי את היומן האישי שלי.
לפתע נשמעה מוסיקת רקע עדינה, פסנתר, עם כינור, עם חליל, עם תוף עדין 
ונבל. אנשים זקפו ראשם וחיפשו את מקור המוסיקה. הרמקולים כנראה הוטמנו 
מאין רואה. המוסיקה מצאה חן בעיני, ההרמוניה, הצלילים החדים. 
אחרי שלוש דקות של האזנה קפצתי מכיסאי והתחלתי לרוץ לאורך 

המסדרון. "תנו לי להיכנס" דפקתי על הדלת הפלדה הכהה.
"הלו אדוני, מדוע אתה מתפרץ למשרד? הגענו לכאן לפניך. 
יש פה תור", צעקו עלי מכל עבר. שתקתי והמשכתי לדפוק על 
הדלת. היא נפתחה. "היכנס בבקשה" הורה לי המנהל, טיפוס 
אמריקני גבה קומה. אחרי שיחה בת 10 דקות יצאנו שנינו החוצה.
"אדונים נכבדים" פנה המנהל לממתינים הזעופים "הנני מתנצל 
בפניכם, אבל הראיון אליו הוזמתם מיותר. כאשר המתנתם במסדרון, 
הושמעה לאוזניכם במשך דקות ארוכות מוסיקה נעימה. שם, בין ובתוך 
הצלילים הוצפן קוד סודי, שרק אוזן רגישה ולב מבין יכלו לשמוע. היחיד 
ששמע זאת רץ לעברי, ודפק על דלתי... הוא התקבל לעבודה. עמכם הסליחה". 
המנהל לא סיפר להם שהקוד המוצפן במוסיקה היה המשפט הבא: "תתעורר 
ישנוני, תתעורר, ורוץ". אך הסיפור עדיין לא נגמר. במשך שעה ארוכה ישבנו 

ושוחחנו וכך חתמתי על חוזה מכובד.
יצאתי לרחוב. לפתע עצר לידי ג'יפ צבאי ומי הנהג? איציק!! איציק שואג 
לעברי "המפקד, אל תשכח בכל יום יוצאת בת קול מהר חורב, וצועקת, אוי 
להם לבריות מעלבונה של תורה! זוכר המפקד? רק מי שאכפת לו שומע את 
הבת קול". קפאתי על מקומי. המילים של איציק, שנשמעו באותה הרצאה מפיו 
של הרב לפני כשנה, חדרו לתוכי. הרי הרגע, לפני כמה דקות, הייתי היחיד 

שהצליח להאזין לאותו קוד מוצפן בין הצלילים.
נכנסתי לג'יפ ואיציק טפח על שכמי "שמח לראות אותך המפקד, בפעם האחרונה 
שנפגשנו שמענו הרצאה ביחד, בא לך אולי לשמוע עוד אחת?". הסכמתי. 
הפעם הבנתי שגם איציק הוא בת קול. בת קול ברורה, שמושיטה לי יד לצאת 
ממצולות המודיעין החסוי, להיכנס ולהתיישב מול הר חורב, וללמוד. חלפו 
מאז 18 שנים, אני כיום מפצח סוגיות סבוכות בכולל, וחרד לעלבונה של תורה.
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כמה אפשר ללמוד על מעלת התודה אפשר ללמוד מסיפור שסיפר מורנו 
הרב שליט"א בשיעורו. מסופר על זוג אחד שהגיעו לרב שלום הרוש שליט"א 
וסיפרו לו שהם לא מצליחים להביא ילדים במשך שנים רבות, וזאת למרות 
שהם עושים את כל העצות של הרב: לקבל את הבעיה, לשמוח בה, לרקוד 

ולשיר, והם עדיין לא מצליחים לקבל ישועה.
שאל אותם הרב, האם הם באמת מקבלים את הבעיה? והם השיבו שהם 
בטוחים שהם מקבלים לגמרי את הגזירה. כשאמרו כן ביקש הרב מהאשה 
לעמוד ולומר: 'תודה רבה לך ה' שלא נתת לי ילדים וזה הכי טוב בשבילי'. 

האישה שהיתה מופתעת ולא מוכנה לדברי הרב, אמרה שהיא לא מסוגלת 
להגיד דבר כזה.

כששמע הרב כן אמר להם הרב: אתם רואים שלא באמת קיבלתם את רצון 
ה', וכך התחיל להסביר להם דקות ארוכות שה' עושה הכל לטובה ושצריך 
להתחזק באמונה בשביל להגיע להכרה הזאת שהכל לטובה והכל ממנו יתברך, 
וכך באמצע השיחה נעמדה האישה על רגליה ואמרה בקול רם: 'אני מקבלת 
את רצון ה' והכי טוב לי כרגע שאין לי ילדים', וכך הסתיימה השיחה, לאחר 
שהזוג התחזקו באמת באמונה שהכל לטובה ולומר תודה בלב שלם על כל 
מה שזימנו להם ממלכות שמים. וכך, לאחר שבועות ספורים בלבד האישה 

זכתה להיריון ונולד להם בן.

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
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רבי יעקב גלינסקי זצ"ל

סיפר הרב יעקב גלינסקי זצ"ל: על בשרי למדתי, שכל מה שהאדם עושה, עם 
עצמו הוא עושה, וכגמול ידיו יעשה לו, ובדידי הוה עובדה - בתקופת העליה 
הגדולה מארצות המזרח העבירו רבבות על דתם. כלאום במחנות עולים, 
וההנהלה סידרה את היציאה לעבודות הדחק בפרדסים ובסלילת הכבישים, 
שתגמלה בפרוטות המחיה. והזהירו, שמי שיתבע חינוך תורני לבניו לא ישובץ 

בעבודה וירעב ללחם, אך מימשו איומיהם.
כשהיהדות הנאמנה דרשה שיינתן לילדי העולם הדתיים חינוך כרצונם, נענו 
שאין לכך דרישה! ה"חזון איש" זצ"ל ביקש מהרב דסלר זצ"ל שישלח פעילים 
למחנות העולים, לברר מי מהם מעוניין בחינוך תורני ולהציל בניו. נשלחתי 
עם כמה מחבריי. הגענו למחנה עולים, לא הרחק מראש העין. מובן שכניסתנו 
לא הורשתה. באנו להתסיס, כביכול. להסית ולהמריד. סיירנו סביב, המחנה 
היה מגודר בגדרי תיל. אחד הבחורים הגביה מעט את הגדר, וזה לא הספיק. 
חברו מצא מוט ברזל וחפר מעט. זה כבר הספיק בדוחק. ומי יוכל להשתחל 

פנימה במחפורת כה צרה? רק אני...
גם זה לא היה פשוט. שכבתי לארץ, וזחלתי. דחקתי את הראש, ודחסתי אחריו 
חצי גוף, והבחינו בנו. שעטו לעברנו ברכבם. החברים מיהרו להימלט, ואותי 
משכו פנימה. היכוני במרץ ודחפוני למשרד ההנהלה. החלטתי שאם ברצוני 
לצאת מכאן חי, וזו לא היתה הלצה, חייב אני להרגיעם. כיצד? אעמיד פנים 
שאיני יודע אלא אידיש. והרי זה מופקע, לשלוח דובר אידיש לשכנע יהודים 
ספרדים. הכלל, המטירו עלי שאלות: מי שלח אותך, מי עומד מאחוריך, ואני 

באחת: "אידיש!"
נבוכו. היו אלו בני קיבוצים, צברים שורשיים. חיפשו בכל המחנה, ומצאו 
פקיד אחד שהבין אידיש. הביאוהו. ראיתיו, ואורו עיני! בסיומה של מלחמת 
העולם השניה שוחררתי מסיביר במסגרת הסכם בין רוסיה לפולניה על החזרת 
הנתינים הפולניים למולדתם. נסעתי דרך גרוזיה והגעתי לסמרקנד. הרעב 
היה נורא. אנשים מתו ברעב. יום אחד השגתי צלחת גדושה באטריות. לפתע 
פנה אלי הבחור שזה עתה נכנס למשרדי מחנה העולים. באידיש שוטפת 
התחנן: "אנא, הצילני. עומד אני לגווע ברעב !" אמרתי: "גם אני רעב!" והוא 
ענה: "אתה ממשיך בדרכך, ומחר תשיג אוכל. אני נשאר כאן ואין כאן אוכל!" 
ראיתי שהוא אכן במצב של פיקוח נפש, ומסרתי לו את הצלחת. הוא התנפל 

בלהיטות. אטריה לא הותיר!
והנה, כאן פגשתיו. הוא מייצג את הנהלת המחנה, ואני בא במחתרת... מיד 
המטירו עליו הוראות: שאל אותו כך, ושאל כך. אמר: "תנו לי לנהל את העניינים 
בדרכי". התחלנו לשוחח, ולא הבינו מילה. אמר לי: "רצוני לעזור לך, תן לי 
עצה כיצד"... מובן שחייב הוא להצטייר כעומד מעבר למתרס. אמרתי לו כיצד.
חבריו עמדו סביבו. שמעו ולא הבינו דבר: מה אמרת לו? מה הוא ענה? אמר 
להם: "אין לכם מושג את מי תפסתם, הוא אחד מראשי הפעילים האדוקים. 
הבהרתי לו שגורלו בידינו, ואני מוכן לשחררו בתנאי אחד: שיתלוה אלי מאוהל 

לאוהל, ואני אציגו בפני העולים ואזהירם מפניו ומפני שכמותו!"
"טוב הדבר!" אמרו.

וכך סובבנו מאוהל לאוהל, ובכל אוהל שאלתי בעברית צחה האם מוכנים הם 
לרשום את בניהם לחינוך תורני כמסורת אבותיהם, ובסופו של הסיבוב היו 
בידי למעלה מששים שמות של בנים להורים יראי שמים החפצים לחנך בדרך 
האבות. רק אז נזרקתי בבושת פנים בליווי בעיטות ואזהרות שלא אעז עוד 
להראות שם פני. חזרתי לבני ברק אל חבריי, וערכנו רשימה מסודרת בתביעה 

לרישומם בחינוך תורני.
כשהגעתי לבני ברק, עטו עלי חברי: "איך הצלחת לסדר אותם?". תמהתי: 
"מי גילה לכם שהערמתי עליהם?". וסיפרו: מיד כשהגענו לבני ברק, סרנו אל 
ה"חזון איש" וספרנו נרעשים: "הם תפסו את יענקלה גלינסקי!". ה"חזון איש" 
שמע, חייך, ואמר: "לא הם תפסו אותו, אלא הוא תפס אותם!" והבינו שהערים 

עליהם, אלא שאינם יודעים כיצד...
סוד ה' ליראיו! אבל כיצד נתגלגל הדבר? על ידי צלחת איטריות!
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שאלות לתשבץ ויחי:
1.   ראובן התנהג בפזיזות ולו אמר יעקב )ב' מילים(.

2.   "שמעון ולוי אחים...-..." )ב' מילים(.
3.   שם מתה רחל )ב' מילים(.

4.   ביקש יעקב מכל בניו.
5.   על מי שם יעקב ידו הימנית?
6.   לא רצה יעקב להיקבר שם.

7.   היכן נקבר יעקב אבינו? )ב' מילים(.

אם פתרתם נכון תקבלו את בקשת יעקב מיוסף: "ועשיתה עמדי               -              ".

תשובות 
לחידה
משבוע
שעבר:

תשבץתשבץ
פרשתפרשת
ויחיויחי

הרכבת והנשר
 רכבת יוצאת מתחנת המוצא במהירות 75 קמ”ש.

באותו הזמן, יוצא נשר מקינו שבתחנת היעד של הרכבת לכיוון הרכבת במהירות של 
300 קמ”ש. כשמגיע הנשר לרכבת, הוא מסתובב ועף חזרה לקינו וחוזר חלילה.

אם המרחק בין התחנות הוא 100 ק”מ, מהו המרחק הכולל שעבר הנשר במעופו עד 
שהגיעה הרכבת לתחנת היעד ?  

תשובה:
לא צריך להסתבך... הרכבת נסעה 100 ק”מ במהירות 75 קמ”ש, כלומר נסעה שעה 
ושליש, הנשר עף כל הזמן הזה הלוך ושוב, כלומר עף כל הזמן כמו זמן הנסיעה של 
הרכבת, אלא שהוא עושה זאת במהירות 300 קמ”ש ולכן יעבור מרחק של 400 ק”מ.

ואפילו יותר פשוט, 300 קמ”ש )מהירות הנשר( הם פי 4 מ 75 קמ”ש )מהירות הרכבת(, 
ולכן אם הרכבת עברה 100 ק”מ, הוא עבר 400 ק”מ.

 

            
            
            
            
            
            
            
 

 

שלוש ארבע לעבודה
צריך להגיע ל-12 בעזרת הספרות 1 2 3 4 בכמה שיותר דרכים.

ניתן להצמיד ספרות ולהשתמש בכל פעולות החשבון שרוצים.
בכל פעם יש להשתמש בכל ארבע הספרות - פעם אחת בכל ספרה.



שמי אליהו מזרחי אני בכיתה של הרב נתנאל והרב פרחים,
אני מאד כיף לי ונהנה בכיתה לבוא לכיתה כל יום יש מלא משחקים 

ואנחנו לומדים תנועות כמו סגול ואין על מכינה ב' בעולם.
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זמני  תפילות  ושיעורים
7

16:20 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:30 )כ-65 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

07:00 )30 דק' לפני תפילת שחרית( שיעור בהלכות נידה  

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  

16:55 )בשקיעה( שיעור הלכה  

17:25 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

17:45 )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    05:50 )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      16:35

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

חדרי 
אירוח

18:15   ביה"כ "איילת השחר", רחוב מצפה, גבעת זאב

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

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

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

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

21:30   ביה"כ המרכזי, רחוב הקטלב הר גילה

18:00  ביה"כ "אבני החושן", רחוב אבני החושן, מעלה אדומים

22:00  ביה"כ "קול יעקב", רחוב הנביאים 22, מודיעין

יום רביעי

יום ראשון

יום חמישי

מוצ"ש

יום שני

ביהכנ”ס המרכזי “חסדי שמואל הר חומה”

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



המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!
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