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זריקה לרחוב באישון ליל
סיפור לשבת
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חיסון מול סיכון
בריאות ותזונה

"פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים"

כל יהודי צריך לדעת, שעיקר התורה זה האמונה, כך כותב רבנו 
בחיי בספרו כד הקמח "פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר 
אמונים – כי עיקר התורה והמצוות הוא האמונה, כי מי שאין 
לו אמונה נוח לו שלא נברא, והאמונה היא מצווה התלויה בלב, 
שיאמין האדם שיש לעולם בורא נמצא יחיד ומשגיח בעולם 
השפל בכלל ובפרט", אמונה זה כאשר אדם יודע שהכל מושגח, 
מנוהל ומתוכנן, זה עיקר התורה והמצוות ומי שאין לו אמונה, 

אפילו שיש לו מצוות, נוח לו שלא נברא.
חז"ל אמרו שהתורה מגנה ומצילה את האדם, הכוונה היא 
שאדם לומד סוגיה בגמרא זה לאמונה, כשאדם לומד הלכות 
מוקצה זה לאמונה, שאדם ידע שהכל מפוקח. דוד המלך אומר 
"לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעוני" )תהלים קיט, צב(, לאיזו 
תורה הוא מתכוון? תורה זה אמונה, אומר דוד המלך 'אם יש 

לי אמונה אני לא אובד בעוני'.
חז"ל אומרים )עה"פ בישעיה כו( "כי טל אורות טלך - מי יש לו 
עול תורה טל תחיה מחייה אותו", על איזה תורה הם התכוונו? 
תורה שאתה לומד באמונה, שאתה לומד שה' הוא משגיח ומפקח 
על כל דרכי בני אדם. כמו שאומר רבנו בחיי )שם( "ועל כן 
יזכירו הנביאים תמיד עניין ההשגחה, והוא שביאר ירמיהו 'גדול 
העצה ורב העליליה ועיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם לתת 
לאיש כדרכיו', וכן יזכיר דוד המלך 'משמים הביט ה' ראה את כל 
בני אדם, ממכון שבטו השגיח ראה את כל יושבי הארץ'", הכל 
מושגח ומפוקח, כל הפרעה, כל מניעה. לכן אומר רבנו בחיי, 
"מי שאין לו אמונה נוח לו שלא נברא, וכדי להודיע שהאמונה 
היא עיקר התורה לכן מצינו שכל המצוות בנויות עליה, שכן 

מצינו בחבקוק 'והעמידם על אחת, צדיק באמונתו יחיה'".
לכן הכל פעם שחז"ל מדברים על תורה הם מדברים רק על 
אמונה. אומר הרמב"ן בהקדמה בפירושו לתורה "אמר לו הקב"ה 
למשה עלה אלי ההרה ואתנה לך לוחות האבן, התורה והמצווה 
אשר כתבתי – לוחות האבן יכלול את עשרת הדברות, המצווה – 
ספר המצוות של עשה ולא תעשה" – השולחן ערוך, אך מה זה 
התורה? אומר הרב "התורה יכלול הסיפורים מספר בראשית כי 

הוא מורה דרך לאנשים בעניין האמונה", התורה זה הסיפורים 
איך עבדי אבימלך גנבו את אברהם אבינו והוא עשה להם סעודה 
גדולה, איך יצחק קיבל הכל באהבה, איך זרקו את יוסף לבור 

וקיבל באהבה, זה התורה! 
לכן אומר בעל האורחות צדיקים "ועל אברהם נאמר שהיה נאמן 
שנאמר 'והאמין בה' ויחשבה לו צדקה', ועל כל הטובות שעשה 
אברהם לא נכתב כן", מתי הקב"ה כתב לאברהם שכר? "והאמין 
בה'", לא כשהוא הכניס אורחים או גייר גרים. "הא למדת שכל 
התורה באמונה כולה. ועל משה נכתב 'בכל ביתי נאמן'", כל 
מה שקורה משה יודע אמונה. "וגדולה האמונה בפני הקב"ה 

שבזכות האמונה שורה עליהם רוח הקודש".
בעל המאור השמש כותב, שהתורה מתחילה לספר לנו על משה 
רבנו איך שהיה רועה, הנהיג את הצאן אחר המדבר. מה זה 
משנה איפה הנהיג את הצאן שלו? אלא "כי עיקר העבדות לה' 
להבין ולהשכיל שיש אלוקים ומושל ומשגיח בדרכי הפרטיות", 
כל עבודת ה' תלויה בזה שאדם מקבל בדעתו שה' מנהל הכל 
לפרטי פרטים "ולכן משה היה מנהיג את הצאן במדבר מלשון 
'דבר', שהיה מנהיג את ישראל אחר ה' שהוא הדבר ומנהיג 
העולמות לידע אלקותו יתברך, ולכן 'ויבוא אל הר האלוקים 
חורבה', רומז שממתיק את הדינים, כי אמרו חז"ל מפני מה 
נקרא שמו חורב שירדה חורבה לאומות העולם". את הדינים 

הוריד על אומות העולם.
כשאדם מאמין שהכל זה ה', ה' זורק את כל הדינים שלו על 
אומות העולם. אומר רבנו הרמב"ם )מורה נבוכים ג, י"א( "כל 
הרעות הנופלות בין בני אדם מעדר החכמה.. כמו שהסומא שהוא 
חסר הראות נכשל תמיד, מחבל בעצמו ועושה חבורות בזולתו, 
ובידיעת האמת תסור השנאה והקטטה... וכבר אמר הנביא 
'ומלאה הארץ דעה את השם'", מי שיודע את זה יכול לגור עם 
זאבים, אם ה' לא יתן לאדם לטרוף אותי הוא לא יטרוף אותי.

כותב האור החיים על הפסוק "וכאשר יענו אותו כן ירבה – מה 
יערב נעימות הכתוב, שבאמצעות העינוי הצרות יברר בחינת 
הטוב", ככול שאתה מענה אותי ה', כך אני גדל יותר. ע"י הקושי 
שאני נותן לך אני מרים אותך יותר – אומר השם יתברך, כאשר 
תקבל הכל באמונה ע"י העינוי החלק הטוב שבך מתרבה, אומר ה'. 

שבת שלום! אייל עמרמי
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עלון שבועי היוצא לאור ע"י מוסדות "כאייל תערוג" הר חומה 
בראשות מורנו הרה״ג אייל עמרמי שליט״א
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ביום שלישי הקרוב  י"ג שבט 26/01 ידרוש מורנו הרב ב:
קרית מוצקין – 19:30, ביה"כ " שלטי הגיבורים", רחוב הרב יוסף לוי 3

כפר יונה – 21:00, ביה"כ "אוהל ברכת ה", רחוב בר כוכבא 6

לשמיעת שיעורי הרה״ג אייל עמרמי שליט”א בשידור חי וכן בשידור חוזר התקשרו למס’: 08-6170437 

הרב ראובן רקלנשטיין זצ"ל
גדולי ישראל

מגשימים חלומו של רבינו!
פרטים בעלון
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ְוַיּטּו ְׁשֶכם ֶאָחד ְלָעְבֶדָך

יום חמישי השעה 9:00 בערב. ההכנות לשבת בשיאן. יום שישי קצר, 
בקושי אפשר להכין בו סלט חי. ודאי לא חי סלטים כמקובל בבתינו. 
אבל המנהלת המסורה של סמינר הר חומה, ביחד עם אחת המורות 
האיכותיות, עלו על הרכב בדרכן להר חומה, ולשכונות הסמוכות לאחל 
שבת שלום "מתוק" לתלמידות כתה ט' היקרות. ולאסוף מכתבי איחולים 

לרכזת החברתית של הסמינר.
הסגר השלישי פוגש אותנו שוב. התלמידות, כמו יתר ילדי ישראל לומדות 
מרחוק. ושוב הקושי בבתים, ההורים שמתמודדים כשמרטפים ביחד עם 

היום יום התובעני. איך מתמודדים עם המצב הסבוך הזה?
מספרים על אב שהביא את בנו הפעוט אל מרן הרב מבריסק וביקש 
שיברך את ילדו כי יזכה להיות תלמיד חכם וירא שמים נענה לו הרב 
מבריסק: "תלמיד חכם זה תלוי כמה ואיך שתלמד אתו, וירא שמים תלוי 

כמה שאשתך תתפלל עליו..."
השותפות והלמידה יחד כוחה יפה לא רק בימי הסגר. אין כמו הורים 
שותפים לחוויות הילדים בבית הספר. כמה חשוב ליצור שיח איכותי בין 

ההורים למתבגרים, זמן איכות הבונה אקלים ביתי מיטבי.
פסיכולוגים ואנשי חינוך טוענים שחשיבות רבה נודעת לקשר בין ההורים, 
לחוויות והאווירה אותם חש המתבגר בבית הספר. כאשר ההורים שותפים 
לחוויות של בית הספר, כולל חוויות הלמידה, הם יוצרים יחסי ביטחון 

ואמון בסיסי. 
דרכי ההתקשרות בין הורים לילדים יכולים להיות הן בתקשורת מילולית, 
והן בתקשורת בלתי מילולית. לעולם אל תוותרו על אף אחת מדרכי 
ההתקשרות. שיחות, משחק משותף, פיצוח חידות, הכנה משותפת של 

ארוחה, תיקונים בבית. 
הרבה ילדים ומתבגרים בפרט יש להם את הנטייה להסתגר עם עצמם. 
יש ששוקעים בקריאת ספר ומתנתקים מכל הקורה. תפקיד ההורים 
לסייע להם שיהיו חלק מכל בני המשפחה. בהפעלת משחקים משותפים, 
או תכניות ופעילויות חברתיות משותפות, בתוך המשחקים המשותפים 
ניתן לנתב לתקשורת מילולית, כמו מחמאות, מניית מעלות של בני 

הבית: הורים וילדים.
בסמינר הר חומה נותנים חשיבות רבה ליחסי גומלין וחיזוק הקשר בין 
הורים לילדיהם ובין המשפחה לבית הספר.  לא מסתפקים בדבורים עם 
ההורים על החשיבות של זמן איכות עם הילדים, אלא יצרו את השיתוף 

בתכנית ייחודית מאתגרת וחווייתית.
יום חמישי האחרון של המנהלת,  היה אחרי שבוע עמוס בפעילות. של 
השקעה עצומה ועמל של התלמידות, ההורים והצוות. במסגרת הנושא 
השנתי – הכרת תודה. הפעילות בעקבות הסגר התבסס בעיקר על הבית. 
פעילות הנאתית ומגוונת: ללמוד משהו עם אחד מבני המשפחה- אבא, 
אמא, אחות וכו'. "משימות בטעם של משפחה" כמו מכתב לאמא, ארוחת 
ערב לאחד ההורים. לא ויתרנו כמובן על פינוק "בניחוח של המשפחה" 

ערב משפחתית, עונג לשבת, וכו'. וההורים השתתפו ושתפו.  
שיתוף ההורים אינו ארוע חד פעמי. זו תפיסה. הסמינר מקפיד על 
עדכון שוטף ורציף במתרחש בבית הספר, למשל על ידי עלון תקופתי. 
ואתם ההורים, תנו ממד למעורבות שלכם, כשיתופיות בטעם של עוד, 
וכדי להיות חלק מהזיכרונות של ילדכם בעתיד, עליכם להיות חלק 
מהחוויות שלהם היום. והחוט המשולש – הורים ילדים ובית הספר לא 

במהרה ינתק.
בהצלחה.

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

על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

לא להיות כפוי טובה

רק על סוג אחד כתוב בחז"ל שה' ממהר להיפרע מהם, וזה כפויי טובה, "לעולם לא 
יהא אדם כפוי טובה כי ממהרים ליפרע ממנו" )ספר חסידים קפ"ה(. אומר האמרי 
אמת כשאדם יגיע לשמים וישאלו אותו מאיזה לאום אתה, הוא יגיד ישראל. יגידו 
לו, לא אדוני אתה לא החזרת טובות לה' שנתן לך טובות. "לא יבוא בקהל ה'", אתה 
לא יכול להיות בקהל ה', לא יבוא עמוני, אתה עמוני, כך אומר האמרי אמת מגור. 
"לא יבוא להם בקהל ה' עד עולם על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים". 
הסבא שלכם נתן להם, והם לא נתנו לכם, לא רוצה לראות אותם לעולם, אומר ה'.
לכן קודם כל אדם יבחן את עצמו מה נתן לו ה', והוא צריך להחזיר לה' במה שנתן. 
לאחד ה' נתן שכל שהוא יודע גמרא, עני ורש נפגשו, בא אליו מישהו אומר לו תלמד 
אותי, הוא אומר לו אין לי זמן בשבילך אני כבר בקיא בכל, אתה מתחיל בשבילי, 
אני כבר באוניברסיטה בגמרא, מצטער. אומר ה' אין בעיה, מי שעשהו לעני בתורה, 
ואת זה עשה לעשיר בתורה, הוא יעשה את זה עשיר ואת זה עני, אין בעיה בכלל, 
אתה תראה איך יום אחד נגמר לך כל השכל, לא תוכך להבין כלום בגמרא, צרות, 

בעיות בחיים, לא יהיה לך חשק לראות גמרא בכלל. והשני פורח, מצליח ולומד.
בא עני לעשיר אומר לו תלווה לי כסף, אומר לו פעם הלוויתי ונכוויתי, לא החזירו 
לי, אני יותר לא מלווה, ה' אומר בסדר נקח ממך את הכסף נתן למישהו אחר והוא 
ילווה, מיד במקום לוקחים לו את הכסף נותנים למישהו, המישהו הזה כבר ילווה, 

יהיה טוב עין. אם גם זה לא יתן, אז גם ממנו ניקח ונתן למישהו אחר.
קבלנים נופלים ביום אחד, היה להם פאר, למה לא הקמת איזה קרן הלוואות לאנשים, 
אנשים דתיים יראי שמים היו באים אליך, תיקח מהם ערבויות מה שצריך ותן להם 
הלוואה נוחה, יש לך מאתים אלף בבנק, בשביל מה שישבו שם. קח מאתים אלף 
תחזיר אלפים בחדש ותקנה דירה, אתה צריך. כאשר ה' רואה הנהגה כזו הוא אומר: 
זה פקיד נאמן, נותן לו עוד מאתים, אז נהיה כבר ארבע מאות אז הוא כבר מחפש 
למי להלוות. אבל אם הוא לא ילווה יקחו לו את זה. לא להיפרע מיד, אלא לאט 

לאט ניקח לו, פתאום הוא יגלה שאין לו גרוש בחשבון.
לכן אומר הרב ומי שמקצר בעבודה על מה שיחד בו מן הטובה, יגרם לו לקצר 
במה שיחדה בו משפחתו. כל אחד בתחום שה' נתן לו, יש כאלה אוהבים לחפש 
בתחום של אחרים, מה שה' נתן לך תיתן לו, אל תחפש דברים אחרים, בתחום 

שלך שם תעבוד את ה'.
סיפר לי אברך אחד שנולדו לו תאומים שהיו פגים בתל השומר, לקחת אוטובוסים 
מבני ברק לתל השומר זה המון כסף, יש יהודים טובים מבני ברק שה' זיכה אותם 
באוטו גדול, מישהו כתב בתל השומר מודעה: אני כל יום עושה הסעה מתל השומר 
לבני ברק באחד עשרה בלילה, מי שרוצה יעמוד בפתח בית החולים, היה רואה 
עשרות אנשים עומדים שם, לוקח אותם עושה פיזור בבני ברק, ובבוקר חוזר, זה 
החסד שהוא עושה לה' יתברך. הקדוש ברוך הוא נתן לי אוטו גדול אני מחזיר את 
זה לה'. איך אני אחזיר לו? אני עושה עם האוטו הזה חסד, אני לוקח אנשים לבית 
חולים ומחזיר אותם. לא שואל שאלות, מי אתה, מאיפה אתה, כלום. כאשר ה' רואה 
כך, יתן לו עכשיו משהו יותר גדול, במקום בית שלושה חדרים ייתן לו חמישה חדרים. 

אותו אברך מספר כמה עזר לו החסד הזה, 
כמה כסף הוא חסך מהאוטובוסים האלה.

מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א "חובת 
ניתן להשיג את כל ספרי הרב   הלבבות" 
שליט"א אצל "חיים ספרים" -1599-50-20
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חיסון מול סיכון

חיסוני הקורונה שאושרו לשימוש יצרו תקדימים רבים. לא רק שמדובר בחיסונים 
שפותחו הכי מהר אי פעם, הפיתוח גם נעשה בשקיפות יוצאת דופן. יש הסכמה 
כמעט גורפת שהחיסונים הללו יעילים, בטוחים ושתופעות הלוואי הנפוצות 
שלהם מעטות וקלות. אין גם כל צל של ספק שהסכנה בקבלת החיסונים הללו 
היא כאין וכאפס לעומת מחלת COVID-19, שגבתה עד כה את חייהם של 

כמעט שני מיליון אנשים ברחבי העולם.
ובכל זאת יש אנשים שחוששים. הטיעונים שלהם מתחלקים לשניים. במישור 
האישי, אנשים צעירים ובריאים טוענים לא פעם: "הקורונה לא מסוכנת 
לאנשים בגילי, אז לא הגיוני שאקח את הסיכון ואתחסן". לכך מתלווים בדרך 

כלל חששות מהמהירות הרבה שבה החיסונים אושרו, והטענה כי "החיסון 
יותר מסוכן בעיניי מאשר להידבק בקורונה, אם בכלל אדבק". במישור 

החברתי הטענה "שיתחסנו מי שבקבוצות הסיכון".
נתחיל בבחינת ההיבט האישי: מהם שיקולי הסיכון האפשרי מקבלת 
החיסון, לעומת התועלת הטמונה בהגנה מפני סכנות המחלה 
עצמה. ממצאי השלב השלישי של הניסויים הקליניים של החברות 
פייזר ומודרנה, שכללו עשרות אלפי משתתפים, אמורים להרגיע 

את רוב החששות מפני החיסונים, שכן תופעות הלוואי שנמצאו 
בהם היו קלות וחולפות. גם מי שחששו שינסו לעגל פה פינות ראו 

שהתהליך נעשה בשקיפות חסרת תקדים: פרוטוקולי הניסויים פורסמו 
לפני תחילתם וכך גם תוצאות הניסויים. גם הדיונים בוועדת מינהל המזון 
והתרופות בארצות הברית )FDA( שודרו בשידור חי בהשתתפות מומחים 

חיצוניים ודיון מפורט בכל טענה שעלתה, והסתיימו באישור ברוב גורף.
בינתיים חוסנו עוד מיליוני אנשים בבריטניה, בארצות הברית, אצלנו בישראל 
ובמדינות רבות נוספות. תופעות הלוואי המיידיות נותרו שוליות. דו"ח מסכם 
של מינהל המשאבים ושירותי הבריאות בארצות הברית לשנים 2018-2006 
הראה 5,646 פגיעות מחיסונים בארצות הברית מתוך יותר מ-3.7 מיליארד 
מנות חיסון שניתנו בתקופה הזאת, כלומר בטיחות של יותר מ-99.9998 אחוז. 
החשש הוא אם כן מהשפעות לטווח הארוך, אחרי כמה חודשים או יותר. האם 
יש סיבה ממשית לחשוש מתופעות לוואי נדירות שיתגלו בחלוף שנים? כפי 
שציינו האפידמיולוגים בדיוני ועדת האישור של ה-FDA, ניסיון של עשרות 
שנים במתן חיסונים מראה שתופעות לוואי משמעותיות שלהם מתגלות תוך 

חודשיים לכל היותר. 
המחיר של החיסון, כלומר הסיכון הצפוי ממנו, נמצא אם כן אפסי בטווח של 
חודשים. מיטב אנשי המקצוע צופים שיישאר זניח גם בטווח הארוך, גם אם אי 
אפשר לשלול אותו לחלוטין עד שיעברו שנים ונראו שאכן לא קרו תופעות לוואי 
בלתי ידועות, שנכון להיום אין שום סיבה מדעית או רפואית לחשוד בקיומן. 
אצל חלק מהציבור השתרשה בחודשים האחרונים תפיסה ש"הקורונה מסוכנת 
רק לזקנים וחולים".  הסיכון לסיבוכים אכן נמוך משמעותית אצל צעירים נטולי 
מחלות רקע לעומת קשישים וחולים כרוניים, אך הוא רחוק מלהיות אפסי. אם 
בוחנים את שיעורי התמותה בכל קבוצת גיל, רואים כי הסיכוי שאדם בשנות 
ה-30 לחייו שנדבק בקורונה ימות מהמחלה עומד על אחד ל-2,500 בערך. 
בגיל 40 הסבירות עולה לאחד מ-830 ובגיל 50 היא אחד מ-178 בלבד. סיכון 
לא מבוטל. גם המונשמים לאורך כל תקופת הקורונה לא מנו קשישים בלבד. 
מחצית מהמונשמים בכל רגע נתון  היו מתחת לגיל 65, ו-15 אחוז היו בני 

פחות מ-50.
אולם תמותה היא רק התוצאה החמורה ביותר של המחלה. יש לזכור שעל כל 
חולה שמת מקורונה יש לא מעט שהיו במצב קשה ורבים אף יותר שנזקקו 
לאשפוז עקב קשיי נשימה או תסמינים אחרים. מעבר לתופעות הגלויות לעין 
בטווח הקצר, ממחקרים עולה שתופעת ה"קורונה הממושכת" פוקדת לא פעם 
דווקא את מי שלא סבלו מהתסמינים הקשים של המחלה ושאינם משתייכים 
לקבוצת סיכון ידועה. בניגוד לחיסון, שהחששות מתופעות ארוכות טווח 
שעלולות להיגרם ממנו מסתכמים בפחדים והשערות, אצל מחלימי 
קורונה כבר נצפו נזקים אמיתיים גם חודשים רבים אחרי ההחלמה.

אם כן, המחלה גרועה בהרבה מהחיסון, אבל הרי לא בטוח בכלל 
שנידבק בה. אפשר לכאורה לתהות מה הטעם להתחסן נגד מחלה 
שלא נחלה בה בכל מקרה. אבל הסיכון להידבק בה עלול להיות 
גדול מכפי שנדמה ברגע הראשון. מבצע החיסון בישראל כבר 
בעיצומו, אבל ייקח עוד זמן עד שהחיסון יגיע להשפעה מלאה, 
שבוע ויותר אחרי קבלת המנה השנייה. החיסון במנה השנייה החל רק 
השבוע, כך שייקח עוד כחודש עד שבערך שני מיליון המחוסנים הראשונים 
אכן יהיו מחוסנים מפני הידבקות בנגיף. עם כניסת החיסון לפעולה מלאה אצל 
המחוסנים הללו, שרובם נמנים עם קבוצות הסיכון מבחינת גיל ומחלות רקע, 
צפויה להצטמצם משמעותית הסכנה שמערכת הבריאות תגיע לעומס יתר. 
סביר להניח שהלחץ הכלכלי, האישי והחברתי לחזור לחיים נורמליים יוביל 
להסרה מואצת של ההגבלות, למרות שרק כרבע מאוכלוסיית המדינה תהיה 
בעלת חיסון אפקטיבי )מחוסנים ומחלימים(, לכן ייתכן שתהיה שוב עלייה 
ניכרת בתחלואה באוכלוסייה שעדיין לא חוסנה, ואיתה עלייה בסיכון להידבק.
הבחירה היא, אם כן, בין התחסנות לבין סכנה לא מבוטלת להידבק בקורונה. 
מאחר שהתועלת המשוערת במניעת המחלה עולה בהרבה על הנזק המשוער 
מהחיסון, נראה שההתחסנות כדאית אפילו מתוך שיקול אנוכי בלבד, עוד לפני 

שבחנו את התועלת החברתית של הצעד הזה.

האיזון המדהים שהקב"ה יצר בבריאה

אחת ההשפעות ההרסניות של משבר האקלים היא התרחבות האזורים 
הדלילים בחמצן באוקיינוס. תופעה זו מתרחשת בקווי הרוחב הטרופיים, 
בשל העובדה שלמים חמים קיבולת חמצן נמוכה יותר ממים קרים. היא 
גורמת לתמותה נרחבת של החי והצומח באזורים אלו של האוקיינוס, 

שיכולים להשתרע על מאות קילומטרים מרובעים.
עם זאת, לא הכל שחור. במחקר חדש של קבוצת חוקרים 

מארה"ב נתגלו עדויות לפעילות ייחודית של 
אוכלוסיות חיידקים בתוך האזורים חסרי 
החמצן. פעילות זו התבטאה בקיבוע של 
פחמן מהאטמוספירה לתרכובות גופרית 
יציבות במיוחד. תרכובות אלו שוקעות 
התופעה  ובכך  האוקיינוס  קרקעית  אל 

למעשה מאזנת את השפעת ההתחממות – 
על ידי הפחתה של כמויות הפחמן הדו-חמצני 

באטמוספירה. עם זאת, החוקרים טרם מצאו את 
האורגניזמים המבצעים את הפעילות הזו, שכן העדויות לקיומם נובעות 
מחומר אורגני השוקע בצפון האוקיאנוס השקט. רואים אנו בצורה מדהימה, 
שעוד לפני שנוצרת השפעה הרסנית בטבע, הקב"ה דאג לתרופה שתשמור 

על האיזון בבריאה.



זריקה לרחוב באישון ליל

הסיפור הבא התרחש באישון ליל, בלונדון בירת אנגליה. יהודי נכבד שנקלע 
למצב כלכלי סבוך וקשה לא נותרה בידו ברירה והוא טס ללונדון, להתדפק על 
דלתות נדיבי עם. אלא שגם שם ההצלחה לא האירה לו פנים, ולמרות מאמציו 
ותחנוניו העלה חרס בידיו. פה ושם קיבל תרומות קטנות, שאך בקושי הצטברו 
לכדי עלות כרטיס הטיסה... כשחש תשוש מהמאמץ שאינו מניב פירות, נודע 
לו כי פלוני, עשיר מפורסם בצדקותיו הנדיבות, עומד להתארח בבית מלון 
יוקרתי בלונדון. הוא הבין כי אם ישתחל לבית המלון ויצוד את תשומת לבו 

של העשיר מובטחת לו תרומה הגונה. אך איך עושים זאת?
הוא החליט לפנות למנהל המלון, ובשיחה עמו עורר את רחמיו לקבל 

אישור חריג ונדיר ללון בבית הכנסת שבמלון, בתקווה שבשעת 
בוקר – בעת התפילה, כאשר יתפלל שם הגביר, יוכל לתפוס 
עמו שיחה עם סיום התפילה. לא בקלות הסכים מנהל המלון 
לבקשה המוזרה, אך לבסוף נכמרו רחמיו והוא אישר לו ללון 
בבית הכנסת לילה אחד בלבד. בשעת ערב מוקדמת התייצב 
מיודענו בבית המלון כששקית קטנה ובה מגבת בידיו, מגבת 

שתשמש אותו גם ככרית וגם לנטילת ידיים שחרית. הוא חומק 
לבית הכנסת בלאט, מסדר ספסל בפינת בית הכנסת, מכין לעצמו 

מים לנטילת ידיים על יד המיטה המאולתרת, וכבר נשכב על הספסל 
ועוצם את עיניו...

"סלח לי, אתה נורמלי?", קול גס מטלטל אותו בחוזקה ומאבטח חסון מנער אותו 
בעוצמה. "הומלס? כאן לא ישנים, תפוס את מטלטליך ותתאדה מכאן!", נוזף 
בו המאבטח הנכרי בחומרה. "כאן זה בית מלון, משלמים מראש, מקבלים חדר, 
ישנים בצורה מסודרת. לינה בבית הכנסת? לא בבית מלוננו!", פוסק המאבטח 
בנחרצות וקופץ את אגרופיו... "רחמים, רחמים!", מתחנן היהודי האומלל, 
"הלוא ראית כי אינני מפריע לאיש, השעה כבר מאוחרת ועוד רגע כבר הייתי 
נרדם. ובכלל, מנהל המלון אישר לי לישון כאן הלילה, כי זו תקוותי היחידה..."

"חה חה חה...", מצטחק לעברו המאבטח, אפילו לא שומע, "אישורים, סיפורים, 
הזיות יפות יש לך... כאן בבית המלון לא ישנים בבית הכנסת, זה ברור, זה אסור, 
זה בניגוד לכל נוהל. אתה נעלם מכאן תוך שניות ספורות או שאני קורא לצוות 
אבטחה מתוגבר לתפוס אותך בכוח ולהטילך מחוץ לבית המלון?", שואל־קובע 
המאבטח בבוטות מרושעת... בצר לו מקפל היהודי את מגבתו ומדדה אל שערי 

בית הכנסת, כשהמאבטח פוסע אחריו ומוודא כי אינו שב על עקבותיו. דמעות 
נקוו בזוויות עיניו כשעבר על יד שער המלון, אותו מקום בו חלף אך לפני 
שעה קלה, סמוך ובטוח כי הוא בדרך לפגישה הנכספת עם העשיר. 'אוי, כל 

מאמציי ולחציי עלו בתוהו ברגע אחד', הוא מהרהר...
בעיצומו של לילה קר וחשוך התייצב היהודי המסכן מחוץ לשערי המלון. עתה 
אין לו לאן ללכת, הן אפילו לא טרח להסדיר לעצמו אכסניה ראויה ללילה 
הזה, הוא זרוק בבושת פנים בטבורה של עיר, וגם הסיכוי היחיד שלו להגיע אל 
העשיר הנודע ולדבר אל לבו נגוז והתנפץ אל מול סלעי המציאות המרה. מה 
יעשה עכשיו? ובעודו מסתובב שבור ונכלם, לפתע הונחה יד רכה על כתפו. 
"יהודי! מה אתה מחפש כאן באישון ליל? זה מסוכן!", אומר לו מאן דהוא 
במבטא אידישאי מובהק, והוא מרים את פניו ונתקל בעיניו הטובות של אותו 

עשיר נודע, לשמו וכדי לפוגשו נכנס לכל הסערה הזו...
בקול שבור ומרוסק הסביר היהודי לעשיר את העובדות לאשורן, כמה התאמץ 
כדי להשיג פגישה עמו, כמה שמח שהצליח להשתחל ללינה בבית המלון, 
וכמה נשבר לבו בקרבו בראותו כי הסיכוי אבד ואיננו, כשנזרק מבויש ונכלם 
אל הרחוב. "אוי ואבוי!", נקרע לבו של העשיר בכאב, "הנה, הבה ואכניסך אל 
בית המלון, אתה תהיה האורח שלי!". לוחץ העשיר את ידיו ומזמינו להתלוות 
אליו. הוא נכנס לבית המלון בכבוד ובהדר, העשיר מזמין לו סוויטה יוקרתית 
ללינת לילה, וגם ארוחת בוקר עשירה – אותה הוא קובע לסעוד עמו 
בצוותא. בשעת בוקר הם נפגשים לארוחת בוקר דשנה בחדרו של 
העשיר, וכטוב לבו שמע את סיפורו האישי של היהודי הנזקק 

ורשם לפקודתו צ'ק נדיב במיוחד.
לאחר שנפרדו, ביוצאו משערי המלון בפעם השנייה באותה 
יממה, לפתע הוא מבין: רגע השבר של אמש היה בעצם רגע 
הניצוץ. הרגע הקשה בו נזרק מחוץ למלון בבושת פנים, כשעמד 
בוכה ברחוב של עיר זרה בשעת לילה מאוחרת כשכל כולו מבוכה 
וייאוש – הוא הרגע שפתח לו את השערים. לולא היה פוגש את 
העשיר בדיוק באותו רגע של שברון לב דרמטי, לבטח התוצאה לא 
הייתה טובה כפי שהיא! מתברר, שדווקא הרגע החשוך ביותר, הרגע בו נשבר, 
הרגע שהיה נראה לו רע, הרגע שהיה נראה כקשה כל כך – הוא רגע האור, 
הוא הרגע השמח ביותר בסיפור הזה. זהו הרגע בו התייצב בפני העשיר ושפל 
מצבו היה כה בולט – עד שרחמיו של הגביר התעוררו כל כך והוא פינק אותו 

בלינת לילה, ארוחת בוקר וצ'ק נכבד.
ולא נועד סיפור נפלא זה, אותו שמענו מכלי ראשון, אלא כדי ללמדנו: הרגע 
שנראה חשוך, אפל וקודר, לעתים הופך לרגע המינוף, לרגע ההזדמנות. לא, 
זה לא קורה מעצמו, זה קורה כי בורא עולם לא מביא רע אמיתי על בניו, לכל 
מה שנראה רע יש תפקיד חיובי, תפקיד משמח, תפקיד אופטימי. יהודי יקר, 
לפעמים יודעים ולפעמים לא, אך תמיד תמיד, גם המצבים הקשים ביותר, נועדו 
להוביל לרגעים טובים ומרשימים. בורא עולם לא מעניק לנו רע, הוא עושה 
לנו רק טוב. וככל שנראה יותר רע כך נהיה סמוכים ובטוחים שהטוב האמתי 

בוא יבוא ברינה, "ודורשי ה' לא יחסרו כל טוב", תמיד!
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יהודי אחד סיפר שלמרות גילו המתקדם הוא היה עדיין רווק, וחוץ מזה 
בעקבות עסקה כושלת נכנס גם כן לחובות גדולים. יום אחד נסע ברכבו ופגע 
בו רכב חולף, והוא נפצע קשה. לאחר כמה ימים מצא את עצמו מתעורר 
בבית החולים מאושפז שוכב על מיטת חולים ומונשם ועדיין מחובר למכונות.

בעת הזו קיבל החלטה אמיצה בליבו שהוא מקבל את רצון ה', ואם זה מה שה' 
החליט שהכי טוב בשבילו, אז הוא מקבל וכל זה בעקבות שיעורים ששמע 

ממורנו ורבינו הרב אייל עמרמי שליט"א.

לאחר שהתאושש ועבר למחלקה, שכבה במיטה לידו עולה חדשה, הם התחילו 
לדבר ולאחר זמן קצר החליטו שהם מתחתנים. בנוסף לזה, התקשר אליו 
בעל הרכב שפגע בו הציע לו שבתמורה לזה שהוא לא יתלונן עליו במשטרה 
הוא ייתן לו סכום גדול של כסף. מתברר שאותו הסכום, מכסה בדיוק את כל 
החובות שלו. היא הגיע למשרדו של מורנו הרב, כדי לבקש ממנו שיהיה הרב 
המקדש בחופה. כל הבעיות נעלמות ברגע, ברגע שאדם מקבל עליו אמונה, 
שהכל מה' והכל לטובתו יש בזה כח למתק את הגזירות ולהוביל לישועות!

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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הרב ראובן קרלנשטיין זצ"ל

המקרה התרחש לפני שלושים שנה. אני עסקן המסייע ליהודים רבים בתחום 
הרפואה, ובאותה תקופה הייתי בדרכי לבית החולים הגדול במנהטן, לסייע 
ליהודי בצרה. כשהגעתי עשיתי את כל הפעולות כדי לעזור ליהודי, וכשסיימתי 

התכוונתי לצאת ולהמשיך בדרכי.
בדרך ליציאה מבית החולים הבחנתי פתאום ביהודי בעל צורה הממתין בתור. 
הלכתי לכיוונו, וככל שהתקרבתי אליו הבנתי שאני מתקרב לאחד מגדולי הדור. 
כל כך התרגשתי באותם רגעים שהבנתי שאני עומד לצידו של הרב ראובן 
קרלנשטיין )זצ"ל(. בירכתי את הרב ושאלתי מה הסיבה שבגינה הוא נמצא 
בבית החולים. הרב ענה שהוא ממתין בתור להשתלת כליה, והוא הגיע לבית 
החולים לבדיקות. לאחר שנתיים וחצי של המתנה בתור, הגיע הזמן שברגע 

שתגיע כליה לתרומה הוא יהיה החולה הראשון בתור להשתלה.
שמעתי את דבריו ולא האמנתי למשמע אוזניי! שאלתי את הרב: "הרב ממתין 
שנתיים וחצי בתור להשתלת כליה?" הרב הנהן לאישור. שאלתי את הרב: 
"ואיפה המשפחה של הרב?" הרב ענה: "בבני ברק". שאלתי: "והרב לא ראה 
את המשפחה שלו שנתיים וחצי?", הרב שוב הנהן בהסכמה. אמרתי לרב שאני 
עסקן רפואי ויש לי קשרים בבית החולים בסן פרנסיסקו, ובתוך שלושה חודשים 
של המתנה הרב יוכל להיות אחרי הניתוח של השתלת הכליה. הרב הודה לי 
אבל אמר שהוא מעדיף להישאר במנהטן, מכיוון שהוא כבר התרגל למקום. 
יש כאן משפחה שמארחת אותו ובית כנסת קרוב, והוא מעדיף להישאר כאן.

אמרתי לרב שאני אשמח להישאר בחברתו ולסייע לו עד שהניתוח יעבור 
בשלום. הרב הביט בי ואמר: "ומה עם המשפחה שלך? כך פתאום תעזוב 
אותם לשלושה חודשים? אני מבקש שתתקשר לאשתך ותשאל אותה לדעתה". 
התקשרתי לאשתי וסיפרתי לה את צו השעה. כשהיא הבינה שמדובר בסיוע 

לגאון הרב קרלנשטיין, היא נתנה את הסכמתה.
היא הוסיפה וביקשה שלפני שאנחנו עוזבים את בית החולים במנהטן אשאיר 
בבית החולים את מספר הטלפון שלה, כי אולי תגיע כליה לתרומה. היא ביקשה 
שברגע שאגיע לבית המלון בסן פרנסיסקו אצור איתה קשר ואשאל אותה אם 
התקשרו מבית החולים, וכך אכן עשיתי. עדכנתי את בית החולים במספר של 

רעייתי, שישמש מספר טלפון להודעות עבור הרב ראובן קרלנשטיין.
טסנו לסן פרנסיסקו והגענו למלון בשעה שלוש לפנות בוקר. הייתי עייף 
מאוד, וכך גם הרב. נכנסתי לחדר ונזכרתי בהבטחה שלי לאשתי, להתקשר 
אליה, אמרתי לעצמי: 'כבר שנתיים וחצי הרב מחכה לתרומה, ודווקא בשעות 
שאנחנו במטוס היא תגיע?' העייפות הכריעה אותי ונרדמתי בלי להתקשר. 
בשעה שבע בבוקר נשמעו נקישות חזקות על הדלת. קמתי ופתחתי את הדלת. 
אחד ממנהלי המלון עמד שם ואמר "אני לא יודע מי זה הרב היהודי, אבל כל 
סן פרנסיסקו מחפשת אתכם. קיבלתי הודעה שברגע שאני מוצא אותך עליי 

להגיד לך להתקשר לאשתך".
מסתבר שבזמן שהיינו במטוס הייתה תאונת דרכים במנהטן והגיעה תרומת 
כליה, והרב קרלנשטיין היה הראשון בתור. חיפשו אותו וכמובן לא מצאו, ואז 
השתילו את הכליה בגופו של חולה אחר שהמתין בתור. השפלתי את מבטי 
וסיפרתי לרב שבגללי ירדה לטמיון המתנה של שנתיים וחצי. ציפיתי שהרב 
יגער בי, אבל להפתעתי המוחלטת הרב קם ממקומו והחל לשיר ולרקוד ולשבח 

את ה' על הנס שהתרחש עימו.
לא הבנתי על איזה נס הרב מדבר. הרב אמר: "כל מה שקורה – הכל מה'. ה' 
שלח אותך, וכל מה שקרה מאז ועד לרגע זה – הכל מושגח מה' יתברך, מכיוון 
שהכליה במנהטן אינה שייכת לי אלא למישהו אחר, ועל זה אני מודה להשם".
לאחר שלושה חודשים עבר הרב את הניתוח בהצלחה. עניין אותי מאוד מה 
קרה עם תרומת הכליה במנהטן שהייתה אמורה להיות מושתלת בגופו של 
הרב. מסתבר שבתאונת הדרכים נהרג אדם שיכור, אלא שהכליה של התורם 
לא הייתה בריאה והמושתל נפטר. זאת אומרת שאם הכליה הייתה מושתלת 

בגופו של הרב, סיכוי גבוה שהרב לא היה נשאר חי.
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חידת חידת 
החידוןהחידון

1.  בא אל פרעה כי אני...את לבו.
2.  אסור לשבור מקרבן פסח.

3.  מצרים משולה לבית...
4.  צריך לקחת אותו ולטבול בדם.

5.  מה הכינו ישראל בצאתם ממצרים
6.  צריך למרוח דם עליו.

7.  מתי היכה ה' בכורי מצרים? )ב' תיבות(
8.  מצווה לפדותו.

9.  הארבה כיסה את? )ב' תיבות(
10. כי בחוזק יד הוציאנו ה'-מהיכן?

אם פתרתם נכונה תקבלו בטור המודגש ב' מילים המאפיינות את הפרשה

תשובות 
לחידה
משבוע
שעבר:

תשבץתשבץ
פרשתפרשת

באבא

כמה סוסים?
לאדם א’ ישנם מספר סוסים וגם לאדם ב’.

אם אדם א’ יתן לאדם ב’ סוס אחד, אז יהיה לשניהם אותו מספר סוסים.
אם אדם ב’ יתן לאדם א’ סוס אחד, אז יהיה לאדם א’ פי שניים מאדם ב’.

כמה סוסים לכל אחד מהם?

תשובה: לאדם הראשון 7 סוסים, ולשני 5.

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 

לשלב הגמר של החידון עלו המתמודדים הבאים:
אורי, אביתר, אלון ואבנר. לאחר החידון הודלפו העובדות הבאות:

1. אם אורי לא במקום הראשון, אז אלון לא במקום השני.
2. אם אביתר הגיע למקומות השני או השלישי אז אורי זכה במקום הראשון.

3. אם אלון אינו אחרון אז אביתר במקום השלישי.
4. אם אבנר הגיע שני, אז אביתר לא ראשון.

5. אם אבנר אינו המנצח אז אביתר הוא המנצח!

מי המנצח?  
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זמני  תפילות  ושיעורים
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16:40 )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  

17:10 )בשקיעה( שיעור הלכה  

17:41 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

18:00 )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      16:50

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

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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