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בזכות ברכת המזון בכוונה
סיפור לשבת
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בדיקה סרולוגית
בריאות ותזונה

האדם לא נברא אלא כדי לעבוד את ה' ולעמוד בניסיון

בעל השומר אמונים ר' אהרון ראטה כותב: "דע לך כי הקב"ה 
ברא את העולם הזה בתכלית הבריאה בשביל ניסיונות אשר 
יעברו על האדם". ה' ברא את העולם הזה במטרה שיהיה לו 
מקום שבו הוא יכול לנסות אותנו. כמו שאומר הרמח"ל "עיקר 
מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד 

בניסיון" )מסילת ישרים פרק א(.
ממשיך ר' אהרון ראטה "ובזה כל חשיבותו בזה העולם, ועיקר 
הניסיונות הם ניסיונות האמונה וזה שכתוב בתהילים )קיט, 
עה( 'ֶוֱאמּוָנה ִעִנּיָתִני', היינו עיקר העינוי הוא לנסות את האדם 
באמונתו, וזה שכתוב 'ואנוכי אסתר אסתיר פני', במילת אנוכי 
הוא רומז על האמונה, 'אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך'", את זה 
השם יסתיר לאדם שלא יראה שזה הקב"ה, יבואו לאדם מחשבות 
בלב שזה בגלל הבן שלו, או השכן שלו וכד', לכן ממשיך הרב, 
"ולכן לעתיד לבוא יאמרו 'פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר 
אמונים' כי כל אחד לפי אמונתו יפתחו לפניו שערי גן עדן... 
ולכן אמר להם משה לישראל איבדתם את ה'נעשה', תשמרו את 
ה'נשמע', שהוא נשאר לנו תמיד לקיום המצווה... שהוא האמונה 
בדעת שקיום זה המצווה באיבר המובחר ומקום משכן הנשמה".

בשכל תמיד צריך לשמור על האמונה, אם אדם איבד את הנעשה, 
לפחות שישמור על הנשמע, ומה זה הנשמע? שמע והבן ישראל, 
ה' אלוקינו ה' אחד, יש אחד יחיד ומיוחד בעולם הזה שעושה 
הכל. "ולכן לעתיד התעלו בזכות מצוות האמונה בעליות רבות 
לאין שיעור וחקר עד שכל, השכר של יתר המצוות לא יזכר 
ממש לגבי מצוות האמונה ששקולה כנגד כל התורה, והוא עמוד 
העולם וקיום כל התורה והיהדות". השכר על מצוות ציצית, סוכה, 

פסח, יהיה זניח לעומת השכר שנקבל על האמונה.
לכן אומר הרב "ובהיות שהאמונה הוא אבן הטוב והיקר יותר מכל 
חמדות העולם, ומי שבידו אבן טובה הגנבים והגזלנים אורבים 
לו לחטוף מה שברשותו ובידו, בכל מיני עורמות ותחבולות, 
והאורבים הם כל מיני כיתות חיצונים האורבים לנפש לגזול 
האמונה מן האדם", במה יצר הרע לא יריב עם האדם כדי לקחת 
לו את האמונה, הוא תמיד ינסה למצוא את הנקודה ששם הוא 

עוד לא ניצח אותו. פתאום יראה את השותף שלו סוגר עסקאות 
בלי להודיע, ויגרום לו לכעוס ולאבד את האמונה שלו.

כך אומר ר' אהרון ראטה "בהיות האמונה מחובר לצדיק, וצדיק 
באמונתו יחיה", כשאדם עם אמונה הוא צדיק ולא משנה עכשיו 
שאר המצוות "שמי שנשאר חזק עם האמונה הוא בחינת צדיק, 
והמה רוצים בכל כוונתם להרוס יסוד בקדושה, לכן רודפים בכל 
כוחם אחר הצדיק". לכן אדם צריך לדעת, 'באתי לעולם הזה רק 
בשביל ניסיונות האמונה', מה זה אמונה? מה שלא מתחבר עם 
השכל. "ועל ידי שאדם מחזק את עצמו תמיד באמונה ומאמין 
ש-'מלא כל הארץ כבודו' ו-'לית אתר פנוי מיניה', בזה כוחו יפה 
להכניס אור בכל מקום שיש חשכות, וזה שכתוב על אברהם 
אבינו 'איתן האזרחי', שעל ידי שגילה את האמונה בעולם הזריח 

אור בכל החשכות של העולם".
אדם עם אמונה מזריח אור אלוקי לכל מקום שהוא הולך, הוא 
לא רואה את זה עכשיו אבל יגיע יום שה' יראה לו את זה. לכן 
מי שמחזק את עצמו באמונה יפתחו לו את כל השערים בשמים, 
ולכן הסטרא אחרא יודע שאלו היהלומים היקרים ביותר ולכן 
קודם כל משכנע את לומדי התורה שלא ללמוד אמונה, הוא 
אומר לו 'אתה כבר מאמין אתה לא צריך ללמוד', ולכן מי שלומד 

אמונה זו מעלה גדולה מאוד.
כך כותב האוהב ישראל מאפטה "בדורות הראשונים היה תיקון 
הנפש שלם על ידי סיגופים... אבל עתה הדור הקרוב למשיח צדקנו 
תיקונם קל, אינם צריכים סיגופים, תיקונם על ידי שמאמינים 
באלוקי עולם", אומר הצדיק הזה שבדורות האחרונים התיקון 
הוא רק על ידי שעומדים בניסיון של אמונה. "וזה שכתוב 'היום 
אתם יוצאים בחודש האביב', פירוש הנשמות שלנו יוצאים מעומק 
הקליפות בחודש האביב", אנחנו נצא מכל הגלויות שלנו בנעימות, 
רק כשנעמוד בניסיונות של אמונה, כך אומר הצדיק 'האוהב 
ישראל' מאפטה, ממש כמילים המיוחדות שכתב רבי מאיר הלוי 
מאפטא בתפילה שחיבר לחיזוק האמונה "ריבון העולמים ידעתי 
כי הנני בידך לבד כחומר ביד היוצר, וגם אם אתאמץ בעצות 
ותחבולות, וכל יושבי תבל יעמדו לימיני להושיעני ולתמוך נפשי, 

מבלעדי עוזך ועזרתך אין עזרה וישועה".
לכן נתחזק ביותר באמונה, ונזכור שכל דבר קטן שקורה לנו עם 
השכן, האשה, הבן, הבוס וכו', שזה לא הם אלא הכל מאת השם.

שבת שלום! אייל עמרמי
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ליצירת קשר: 1599-50-20-51
harav.eyal@gmail.com :לקבלת העלון במייל כתבו בקשה ל

www.ayal-taarog.co.il

עלון שבועי היוצא לאור ע"י מוסדות "כאייל תערוג" הר חומה 
בראשות מורנו הרה״ג אייל עמרמי שליט״א

חסדי שמואל
ע"ש סמי סויאד ז"ל בן חסינה
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ופוסק הדור, מורנו ורבנו מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק״ל, 
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ביום שלישי הקרוב  כ"ז שבט 09/02 ידרוש מורנו הרב ב:

אשקלון – 18:45, ביה"כ "רמת הכרמים", רחוב נטעים 1
אשדוד – 20:00, ביה"כ "מאור הרשבי", רחוב שלמה בן יוסף 18

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

הרב יחזקאל ראדניער זצ"ל
גדולי ישראל

מגשימים חלומו של רבינו!
פרטים בעלון
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כח לאשת חיל – כח לעשות חיל
אמא, שבי עם עצמך לכמה דקות של שקט. הסתגרי במטבח או בחדר 
שינה רק את עם עצמך ותספרי לעצמך, האשה החכמה ביותר בחדר, 
איך את מרגישה היום? מה קשה לך? ממה את מתוסכלת? לאיזה חפץ 
בבית את משווה את מצבך? אם כעת הייתה מחכה לך מכונית פאר 

למטה לאן היית נוסעת? זה נשמע לך הזוי, מטופש, בזבוז זמן...
אני עברתי כזו חוויה. במסגרת תפקידי במשרד החינוך. בקבוצה, מול 
תמונה. שעה שלמה ישבנו ופרקנו, ושיתפנו, וסיפרנו... ויצאנו הרבה 

יותר רגועות ומשוחררות.
אין ספק, שאלו ימים מאתגרים לכולנו. הקורונה ערערה את הכל, סגרה 
את ההורים והילדים ביחד בבית לפרק זמן לא ידוע. החרדה וחוסר הודאות 
מקשים עוד יותר, ובמשפחות בהן יש פגיעה כלכלית המתח גובר. נכון 
אנחנו אוהבים את ילדינו והם יקרים לנו מכל. עם זאת, יש בשגרת חיינו 
עוד תפקידים חשובים: עבודה, ניהול שוטף של הבית. כאמהות אנחנו 

.Free time-שלנו. ל Space-זקוקות גם לקצת שקט, ל
העיתונות, וגם הטור הזה, מלאים בהמלצות להורים כיצד להתנהל 
מול הילדים, כיצד להכיל את המתבגרים, איך למלא איתם את "צנצנת 
האושר". אבל מי יחזק ויכיל אותך אשת חיל, העשוקה ביום, והעסוקה 

גם ביום גם בליל?
בהרבה בתי ספר יש מרחבים קוליים להורים. אם זו הרצאה מרתקת, 
ואפילו זמן לפעילות גופנית. הפעילות החווייתית של הר חומה הייתה 
בשיתוף עם ההורים. בינינו, זה לא נתן לך אנרגיה מוגברת כשזכית במארז 

מפנק של פרות ט"ו בשבט, או בארוחת ערב ללא טרחה?
במהלך השבוע התקשרתי לאמהות בסמינר הר חומה, לא כדי לדווח על 
הצלחות או כישלונות של הילדה שלהם, לא לנהל אסיפת הורים – אלא 
פשוט לשאול מה שלומך? איך את מתמודדת? לומר לך אמא יקרה שאת 
נפלאה. גם אם את מרגישה שאת לא מושלמת, זה ממש ממש בסדר. 

את טובה מספיק, את נהדרת.
האזנתי לאחת השיחות של הרב עמרמי שליט"א, הוא דיבר בהרבה מאד 
רגש על כח האמונה. עיקר הניסיונות של היום הם ניסיונות באמונה. 
אם את מרגישה שקשה לך, תאמיני שהכל מאיתו יתברך. בלי לחפש 
ולהאשים. תדמייני כאלו אומר לך הקב"ה תאמיני בי, תסמכי עלי. עצתו, 
הטעיני את עצמך על ידי ניגונים. אפילו את ברכת המזון אמרי בלחן, 
בנעימה. האזיני לשירים, תשירי שירים אהובים, גם אם רק את מאזינה 
לעצמך. זה משחרר, משמח. נקי את הראש על ידי קריאת חומר אהוב 

עליך. פני זמן לבילוי ביתי שחלמת עליו מזמן. את עם עצמך.
מחקרים הוכיחו כי ל״זמן איכות עם עצמך״ יש יתרונות מדהימים, למשל: 
שיפור יכולת קבלת החלטות, מתן ביטוי ליצירתיות חבויה. תני מקום 
לכל רגש, מותר לך. אל תשכחי שלתת כח לעצמך חשוב כמו אוויר 
לנשימה. מותר לך גם לשפוך את הלב באזני חברה. ואולי נח לך יותר 

לדבר מול המראה? זה גם יעיל.
כתיב במשלי 'דאגה בלב איש ישחנה'. ופרשו שבתחילה ישתדל להסיחה 
מדעתו במחשבות טהורות, ואם לא יוכל ישיחנה לאחרים, שידעו לתקנו 
בעצה טובה וידברו לו דברים המבטלים הדאגה ומתיישבים את הלב. על 
השעון שקיבלנו ביום גיבוש של מורות בית הספר כאייל תערוג וסמינר 
הר חומה כתוב: "זמן שנהנית לבזבז, הוא לא זמן מבוזבז" ]ברטרנד 
ראסל[. הקדישי קצת זמן לעצמך והשקיעי במשהו שעושה לך טוב! 

תני לעצמך סוגסטיה חיובית.
והורות.  בית ספר  בנושא  ועצות  המדור פתוח לתגובות, שיתופים, 

Zkl55848@gmail.com

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

על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

לא יהיה לך אלוקים אחרים

כמה אנשים אנו רואים שהם עוברים כל יום על "לא יהיה לך אלוקים אחרים על 
פני", "לא תעשה לך פסל וכל תמונה". נשאלת השאלה, למה התורה כל כך הרבה 
פעמים חזרה על איסור עבודה זרה? מה זה עבודה זרה? האם אתם חושבים שמדובר 
על בני שבט פראי שהולכים לעבוד כמה פרות, או האם מדובר על כמה הודים 

בכפרים נדחים שמשתחווים לפסלים?
לא יכול להיות שהתורה דיברה רק על כל מיני שבטים פרימיטיביים, אתה שומע סוס 
ועבודה זרה אתה אומר מה זה שייך לדור הנאור, הדור המתקדם, אנשים שכלתנים, 
זה לא שייך לנו בכלל. יש לנו טעות אחת, שאנחנו לא מבינים מה זה עבודה זרה. 
יחוד הא-ל בלבבו. הרבה אנשים מקיימים את כל המצוות אך הם עובדים שתי 

אלוקות, חס ושלום. בכל יום ויום הם שמים אלוהים אחרים כנגד פניהם. 
הגמרא וספר החינוך הקדוש מגדירים מה זה נקרא עבודה זרה, הגמרא במסכת 
עבודה זרה אומרת כל דבר בעולם שאדם חושב שהדבר הזה יכול להרע לי או להטיב 
לי, בלא קשר לרצון הבורא - זה עבודה זרה. הגמרא אומרת בסנהדרין להרע או 
להטיב, אדם אומר 'ראש הממשלה פלוני הביא טוב לעם ישראל', כרגע הוא עבד 
עבודה זרה, כי אם אדם חושב שמישהו יכול להביא טוב לעם ישראל בלי קשר 

לרצון הבורא, אז הוא נותן כח למישהו מסוים להרע או להטיב. 
כשאדם נותן כח למישהו מסוים להרע או להטיב, הוא עובד עבודה זרה. זה נקרא 
עבודה זרה בטהרה. הוא לא נכנס לכנסיה או שם על צווארו סמל של ע"ז חלילה, 
אבל הוא שם אלוקים אחרים על פניו. הוא נותן לעוד כח אפשרות לפעול בעולם 

בלי קשר לרצון ה'. 
אם ה' יתברך רוצה שיהיה טוב, גם הראש ממשלה הכי נכשל והכי לא יצלח יכול 
להביא את הטוב, אבל אם ה' לא רוצה שיהיה טוב, גם ראש הממשלה הכי טוב, 
מצליח ומסור לא יביא טוב. כשאדם חושב שמישהו מסוים יכול להרע או להטיב 
לו, במילים, בביטויים ובחשיבה הזו בתוך הלב, אפילו לא צריך להוציא בפה, זה 
נקרא יחוד הא-ל, אין לו את היחוד של הא-ל, שה' יתברך הוא בעל הכוחות כולם 

והוא יחליט אם יהיה רע או טוב לפי רצונו. 
זה לא קשור מה הגורם שדרכו השתלשלו הטוב או הרע. יש אנשים שאומרים שאם 
יהיו לנו שטחים אנחנו בטוחים, ואם לא יהיה לנו את השטחים הסכנה מאימת. 
כשאדם מוציא משפט כזה מפיו, הוא עובד עבודה זרה. הוא עובד את השטחים, 
השטחים יכולים להרע לי או להטיב לי. הקדוש ברוך הוא יכול לשמור עלינו גם בלי 
שטחים ויכול למחוק אותנו חס וחלילה גם עם שטחים. זה תלוי ברצון ה' ובהתאם 

ליחס של התורה והמצוות שאנחנו נקיים. 
יש הרבה אנשים שמסתובבים עם הרבה מצוות אבל עם שתי עבודות, הם עובדים 
שני אלוקים לא רק את ה'. אם האדם חושב פלוני יעזור לי, "ארור הגבר אשר יבטח 
באדם", פלוני לא יכול לעזור לך, ה' יעזור לך, איך הוא יגלגל את העזרה דרך פלוני 
או אלמוני זה לא משנה. הוא יכול להגיד ה' יגלגל את העזרה דרך פלוני, אך אם 

זה לא יהיה פלוני יהיה מישהו אחר.
רבי אלחנן וסרמן יצא להסביר את זה לעם לפני השואה והאנשים סרבו לקבל, 
הוא כתב את זה בכל העיתונים באמריקה, והאנשים סרבו לקבל את התזה הזאת, 

הם אמרו לא יכול להיות. אבל הרב הוכיח 
את זה מכל המקומות.

מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א "חובת 
הלבבות" ניתן להשיג את כל ספרי הרב  
שליט"א אצל "חיים ספרים" -1599-50-20
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תעלומת הדייג בקרקעית הים

סלע תמים למראה מונח בקרקעית הים, ומעליו נעה תולעת. תנועת 
התולעת מושכת את תשומת ליבו של דג מתוך להקת דגים 

החולפת בסביבה, והוא ניגש לסעוד את לבו.
אך מה קרה באותו הרגע? בתוך שבריר שניה הדג נעלם, והתולעת 
הדקיקה ממשיכה בתנועתה... מחזה מפליא זה חוזר על עצמו 
מפעם לפעם, ורק עין חדה אשר תבחן בעיון רב את התופעה 

תקלוט את המתרחש. 'הסלע' המונח בקרקעית הים אינו אלא 
דג טורף, אשר גופו הדומה להפליא לסלע מאפשר לו להמתין 

לטרפו מבלי שתתגלה זהותו האמיתית.
יכולתו המיוחדת לרבוץ ללא שום תנועה במשך זמן רב משלימה את ההסוואה. 
אך אם הוא שוכב ללא תנועה מי מבטיחו שמזונו יתקרב אליו? ובכן, מקצה 

אפו צומח מוט בשרני דקיק המזדקר כלפי מעלה כאילו הייתה זו חכה.

בראש המוט הדקיק מחובר שריר קטנטן הדומה מאד לתולעת, והוא מסוגל 
להניעו כאילו היתה זו תולעת הנעה במים. פיתיון זה מזמין דגים הניגשים 
לאוכלו... אך בטרם יספיקו להכניסו אל פיהם, פותח 'הסלע' המדומה את פיו, 
ובתנועת רפלקס מהירה הנמשכת בסך הכל שש אלפיות השניה )!( מפתיחת 
הפה ועד סיום סגירתו הוא בולע את הדג, כאשר חברי הלהקה אינם מרגישים 

כלל שאחד מהם נעלם.
יש לציין כי זוהי תנועת הבליעה המהירה ביותר הקיימת בעולם הדגים! 
עוד יש לציין כי בשעת פעירת הפה הוא מרחיב את פיו עד פי 
שנים - עשר מגודלו הרגיל. שם הדג 'הדייג': חכאי, על שם 

חכתו הטבעית.
הקב"ה זימן לכל בריה ובריה בעולם את את הכלים הנצרכים לה 
לצורך השירדות בטבע המאיים והשגת טרפה, כך אמרו רבותינו 
בגמרא שהקב"ה זן מקרני ראמים ועד ביצי כנים, ושואל על כך 
החיד"א הקדוש, למה אמרו דוקא 'קרני ראמים וביצי וכנים, אלא 
שזה ללמדנו שהקב"ה זן מקרני ראמים שהיא חיה נדירה שאינה 
מצויה, ומזונותיה קשים מאוד, כמו שכותב החיד"א, ועד ביצי כינים 
שהוא מין מצוי ביותר ומזונותיו מצויים בכל מקום בטבע. לכולם הקב"ה 
דאג מששת ימי בראשית, ואם כך דאג לכל החיות והבריות, ודאי הוא שהזמין 
פרנסה לכל אחד ואחד מעם ישראל, עם אשר בו בחר להיות לו לעם סגולה.

בדיקה סרולוגית

בדיקה סרולוגית זוהי בדיקת דם פשוטה לגילוי נוכחות של נוגדנים בדם 
למחוללי מחלות שונים.

המערכת החיסונית של גוף האדם שנחשף לפולשים זרים דוגמת הווירוס 
– מתחילה לזהות וללמוד את הפולש ומפתחת נגדו חלבוני תקיפה – 
המכונים נוגדנים ומיוצרים בתאי החיסון. הנוגדנים הם ה”חיילים” של 
מערכת החיסון. בתגובה לחדירת נגיף קורונה הם נעים ונצמדים לנגיפים 
כדי לחסל אותם ובד בבד מאותתים למערכת החיסון ובעיקר לתאי הדם 
הלבנים לנוע לעבר הווירוסים ולחסלם, לפני שהם מתחילים לפלוש 

לתאים נוספים ולהתרבות.
גם במקרה של וירוס קורונה – נוכחות הנוגדנים מנבאת בסבירות גבוהה 
אם הנבדק “מחוסן” או פיתח הגנה מפני נגיף קורונה. עם זאת יש לסייג 
ולומר כי עדיין לא ברורה המשמעות הקלינית של הימצאות הנוגדנים 
בדם וכן לא ברור האם הימצאותם מקנה הגנה מלאה ומונעת הדבקה 
חוזרת. זאת מכיוון שעדיין לא נאסף על הווירוס מידע מספק לאורך זמן 

שיאפשר לקבוע באופן מוחלט יכולת חיסון.
הבדיקה מסוגלת לגלות חשיפות בנות שבועיים ויותר. הסיבה לכך היא 
שהגוף נזקק לכשבועיים כדי לייצר נוגדנים לנגיף. הידבקות טרייה מגלים 
באמצעות בדיקת קורונה רגילה )בדיקת PCR( שיכולה לזהות את נוכחות 

הנגיף עצמו בגוף.
לכן, אם הנבדק נחשף לחולה מאומת - יש לעשות את הבדיקה הסרולוגית 

21 ימים לפחות לאחר החשיפה האחרונה לחולה המאומת.
תוצאה חיובית - אם מוצאים נוגדנים בדמו של מטופל יודעים כמעט 

בוודאות )יותר מ־99%( שהוא נחשף בעבר לנגיף הקורונה.
תוצאה שלילית - המשמעות היא שלא נמצאו נוגדנים לנגיף הקורונה 
החדש. תוצאה שלילית אינה שוללת בהכרח חשיפה לנגיף הקורונה בעבר 
מכיוון שבחלק מהמקרים הנוגדנים נעלמים עם הזמן או שאינם נוצרים כלל.

קיימת הערכה כי כמעט כל מי שנדבק בקורונה - ואין זה משנה אם היו 
לו סימפטומים או שלא היו לו סימפטומים - מחוסן בפני המחלה, אין 
שום הערכה בנוגע למשך החיסון, וכן אין מידע האם החיסון שנוצר הוא 

מוחלט או חלקי או חסר משמעות מבחינת ההגנה שהוא מקנה.
גם כשהתוצאה של בדיקה סרולוגית חיובית, חשש ההדבקה מהנוגדנים 
נמוך, הנוגדנים רק מראים על זיהום שהיה קיים בעבר. רק מעטים מאוד 
מאלה שאצלם מגלים נוגדנים נדבקו בקורונה זמן לא רב לפני הבדיקה 

ועלולים עדיין לשאת את הנגיף ולהיות מידבקים.
מי שביצעו בדיקה סרולוגית להימצאות נוגדנים לנגיף הקורונה וקיבלו 
תוצאה חיובית מוגדרים "מחלימים", בתנאי שהבדיקה נעשתה בהתאם 
לפרוטוקול של משרד הבריאות, מי שמוגדרים מחלימים פטורים מבידוד, בין 
היתר במקרה של מגע הדוק עם חולה מאומת או לאחר חזרה מחו"ל. עם 
זאת, הם עדיין צריכים לעטות מסכות ולשמור על כללי הריחוק החברתי.
הסקר הסרולוגי לנגיף הקורונה - בחודשים יולי עד ספטמבר 2020 ערך 
משרד הבריאות סיקור סרולוגי לאומי כדי לבדוק את הימצאותם של 
נוגדנים לנגיף הקורונה באוכלוסיית ישראל. הסקר הסרולוגי כלל כ־55,000 
נבדקים. מתוצאות הסקר עולה כי שיעור ההימצאות של נוגדנים לקורונה 
באוכלוסיית המדגם הוא 3.8% )5.5% לאחר השוואת המשתנים לשיעורם 

באוכלוסייה הכללית בישראל(.
במהלך הגל הראשון נעשה סקר סרולוגי אקראי בבני ברק במסגרת פרויקט 
משותף של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, של משרד הבריאות, של מכון 
גרטנר ושל עיריית בני ברק. בינתיים עולה מהתוצאות שבדרך כלל מספר 
הנחשפים לנגיף הקורונה גדול פי 5 עד פי 10 ממספר החולים המאומתים.



בזכות ברכת המזון בכוונה

שעת צהרים חמה של שלהי דקייטא. ר' נחום יושב במשרדו הממוזג, אי 
שם במרומי אחד מבנייני המשרדים המגרדים את שחקי העיר ניו יורק. ידיו 
עסוקות בעבודה טכנית פשוטה, כזו שאינה דורשת חשיבה יתרה, ומוחו משוטט 
בעולמות נשגבים. יהודי של צורה הוא ר' נחום, וככזה הוא משתדל לנצל כל 
דקה מחייו באופן מיטבי. חודש אלול מתקרב לסיומו, והמשפיע שאותו בחר 
ר' נחום לשמוע באותו יום, מעורר את שומעי לקחו לקבל על עצמם קבלה 

מיוחדת לקראת תחילת השנה הבאה עלינו לטובה.
"אין צורך בקבלה מוגזמת", זועק המשפיע, "די אם נקבל על עצמנו קבלה קטנה, 
ובלבד שנתמיד בה מבלי להרפות; קיץ וחורף, שבתות וימות החול... קבלה איתנה 
שכזו יכולה לשנות את האדם מן היסוד, ולהעצים את הקשר שבינו לבין קונו 

בכמה וכמה רמות...". ר' נחום מאזין, והדברים הנוקבים חודרים לליבו.
"איזו קבלה קטנה אוכל לקבל על עצמי ולהתמיד בה לאורך זמן?", 

ותוך כדי דיבור נזכר בשיחה אחרת ששמע לפני זמן מה אודות 
סגולתה ומעלותיה של ברכת המזון, הנאמרת בכוונה ומתוך 
הכתב, ור' נחום החליט שזו הקבלה המתאימה ביותר בעבורו. 
'אומר ועושה'; מיום זה ואילך מקפיד ר' נחום בכל יום ליטול 
ידיו לסעודת פת, ולאחר מכן לברך ברכת המזון בכוונה ובמתינות 
מתוך הכתב. מסתבר כי היתה זו בחירה מוצלחת, משום שבחסדי 

שמים הקבלה החזיקה מעמד למעלה מעשר שנים, ובעצם היא 
מחזיקה עד עצם היום הזה.

בכך לא נגמר הסיפור. כמה שנים לאחר מכן, נקלע ר' נחום למצב כלכלי 
לא פשוט, עד כדי שהוצאות ביתו גדלו ועלו על הכנסותיו. הוא נזקק באופן 
דחוף לתוספת הכנסה משמעותית. בצר לו הוא פנה לחברו, אברך בעל יכולת 

כספית וחוש עסקי מבורך, ותינה בפניו את מצבו.
"ממש משמים הגעת אלי היום", הגיב החבר בהפתעה, ומיד המשיך: "בדיוק 
היום הוצעה לי הזדמנות עסקית נדירה – רכישת חברה משגשגת לציוד רפואי, 
שמועמדת למכירה במחיר זול במיוחד – אולם נאלצתי לדחות אותה מחוסר 
פנאי להתעסק בכל הכרוך בניהולה. "נראה לי שאתה האיש המתאים שיוכל 
להשלים עבורי את ה'פאזל'; אני מוכן להשקיע את מחצית הסכום הדרוש 
לרכישת החברה, אתה תגייס את המחצית השניה ובד בבד תנהל את החברה 

ביד רמה, ובעזרת ה' יחדיו נעשה ונצליח...".
כיון שר' נחום הכיר היטב את תחום הציוד הרפואי, הוא הבין כי משמים זימנו 
לפניו הזדמנות פז, ונענה בשמחה להצעה. הוא מיהר לגייס הלוואות מכל הבא 
ליד, וכך תוך כמה ימים הפך לשותף מלא בחברה, ובשכר ניהולה הוא זכה 
לנתח נכבד בהכנסות. בחסדי שמים ההצלחה האירה לו פנים, ותוך כשנתיים 

ימים הצליח לשלם את חובותיו. משסיים לשלם את החובות הציע לחברו – 
שותפו – לרכוש מידיו את חלקו בחברה. הלה הסכים בשמחה. ר' נחום גייס שוב 
הלוואות, שילם לחברו את המגיע לו, ובכך הפך לבעלים הבלעדיים של החברה.
כמחצית השנה לאחר מכן, בעודו נאבק על תשלום החובות שנטל לצורך 
השלמת רכישת החברה, הגיעה אליו ביום בהיר הודעה אלקטרונית, שתוכנה 
גרם לו להלם מוחלט. בהודעה שנשלחה אליו ממנהל מפעל בסין שייצר בעבורו 
ציוד רפואי, נכתב כי מיליון קופסאות הכפפות החד-פעמיות שהזמין מוכנות, 
וכי עליו להעביר את התשלום בעבורן כדי שהמשלוח יבוצע בהקדם. ר' נחום 
שפשף את עיניו כאינו מאמין; "מיליון קופסאות?! הזמנתי בסה"כ מאה אלף!"
הוא מיהר להעמיד את המנהל על טעותו, אלא שהלה התעקש כי בהודעת 
ההזמנה נכתב המספר מיליון. ר' נחום בדק ברשימת ההודעות היוצאות וגילה 
כי אכן טעה, ובהודעה ששלח למפעל הוסיף אפס אחד מיותר וכתב בטעות 

1,000,000 במקום 100,000.
המנהל הסיני לא ידע חכמות... נכתב לו מיליון והוא ייצר מיליון. לר' נחום לא 
נותרה ברירה אלא לבקש הלוואת ענק ולשלם את הסכום העצום. כעת הוא 
נותר להתמודד לבדו עם מיליון קופסאות של כפפות? שאלה שעתידה הייתה 

להדיר את מנוחתו בתקופה הקרובה.
בל נלאה אתכם בתיאור האכזבות הרבות שנחל ר' נחום בדרכו למכור את 
הכפפות. גם לאחר שהוריד את המחיר אל מתחת למחיר הקרן – לא מצא רוכש. 
החובות העיקו עליו במאוד, זאת מלבד שהוצרך לשלם מידי חודש טבין ותקילין 
לבעל המחסן, שבו הייתה הסחורה מאופסנת. ר' נחום ייחל להפטר 
מהסחורה כמה שיותר מהר, אך נאלץ להמתין ולהמתין ללא תוחלת.
כל אותה העת המשיך ר' נחום לדבוק בקבלתו, לברך את ברכת 
המזון מתוך הכתב, ובשלב מסוים אף החליט להוסיף חיזוק 
על חיזוק, בכך שהחל ליטול ידיים אף בארוחת הערב, כדי 
שיוכל לברך ברכת המזון פעם נוספת בכל יום, ובכך להגדיל 

את סגולת הפרנסה.
בעיצומו של חורף תש"פ, החלו השמועות לספר על וירוס חדש 
ומסתורי המתפשט בסין הרחוקה. אט אט גם בארצות הברית 
חלחלה ההבנה, כי מדובר בוירוס מסוכן ומתעתע שיש למנוע את 
התפשטותו. לשם כך יצא הממשל בהוראות המחייבות היגיינה מחמירה 

במרחב הציבורי. באותה עת חייבו עטיית כפפות במרחב הציבורי.
כאשר באישון לילה התקשר אליו אחד מהסוחרים הרבים, שאליהם התחנן 
בחודשים האחרונים שירכוש ממנו את הכפפות במחיר הפסד, והפעם הסוחר 
היה זה שהתחנן לר' נחום למכור לו את מטען הכפפות, אז התעורר ר' נחום 

והבין כי אוצר של ממש שוכן תחת ידיו.
סין הגדולה השביתה את מפעליה לרגל המגפה, ובעולם נוצר מחסור אמיתי 
במצרך שהיה כה נצרך בתקופה זו – כפפות חד פעמיות. עוד זה מדבר וזה 
בא. בזה אחר זה התקשרו לר' נחום כל אותם סוחרים שעימם שוחח בחודשים 
האחרונים, והתחננו לרכוש ממנו את מטען הכפפות. ר' נחום לא מיהר להיענות 
לבקשתם, ורק כאשר הוצעה לו הצעה גבוהה במיוחד הסכים למכור את הכפפות.
המחיר שקיבל תמורת הסחורה – היה גבוה בעשרת מונים מהמחיר ששילם 
תמורתה. הסכום הספיק לו ברווח כדי לכסות את כל חובותיו ואף הותיר בידיו 
רווח עצום. אם תשאלו את ר' נחום, הוא בטוח שהסייעתא דשמיא העצומה שזכה 
לה הגיעה אליו בזכות ברכת המזון, ולנו לא נותר אלא לענות אמן על דבריו...
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יהודי אחד סיפר למורנו הרב בקבלת הקהל, שהוא מתגורר במושב שקט, 
ולידו הגיע לגור לידו שוטר ממחלקת "עוקץ" במשטרה. אותו שוטר מגדל 
בביתו ארבעה כלבים גדולים מאוד, שכל הלילה נובחים וגורמים להמון רעש, 

ומספר שהוא ואשתו פשוט לא הצליחו לישון בלילה מהנביחות.
במחשבה ראשונה הוא חשב ללכת ולהתעמת עם אותו שוטר, אבל בעקבות 
שיעורי הרב החליט ללכת עם התורה ולחפש את השלום. הוא דפק לאותו 
שוטר בדלת ואמר לו: רציתי להגיד לך שאתה צדיק, אתה מגדל חיות בדיוק 

כמו נח בתיבה, ואם הוא צדיק אז גם אתה. אותו שוטר הופתע מאוד ובעקבות 
דברי השכן החליט שלמחר הוא מביא עוד ארבעה כלבים.

אותו יהודי סיפר שהוא הבין  שזה עוד ניסיון מה' והחליט לקבל באהבה. ביום 
למחרת השוטר דפק לו בדלת ואמר לו: שכחתי להגיד לך, שלי לא מפריעים 
הכלבים בלילה, אבל אם הם מפריעים לכם, תשלחו לי הודעה אפילו באמצע 
הלילה ואני מכניס אותם לביתי. ובאמת בשתיים בלילה, אותו יהודי שלח 

לשוטר הודעה ומיד הוא הכניס אותם הביתה ו"הארץ שקטה".

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 יחזקאל ראדניער זצ"ל

בשיפולי חלקת הנביאים שבהר הזיתים, קבועה מצבה ועליה נכתב: "פ"נ הרב 
החסיד המפואר, פיזר נתן לאביונים, רבי יחזקאל ראדינער זצ"ל ביום ט"ו 
בשבט, תרצ"ד, תנצב"ה". בנוסח סתום זה מקופל סיפור אנושי כואב ומרתק, 
המחבר את עוניה של ירושלים בימים ההם עם יהדות הגולה בחוץ לארץ. וזה 

דבר המעשה:
אפרים נחמן ראדינער נמנה בבחרותו עם תלמידיו של הגאון הקדוש רבי 
ישראל מסלנט זיע"א בקובנה. יום אחד ביקר בישיבה, איש עסקים מאמריקה, 
אשר חשק בו לחתן. כך התגלגל בחור הישיבה אפרים נחמן לארץ האפשרויות 
הבלתי מוגבלות. הוא שלח ידיו בעסקים וראה בהם ברכה רבה, עד שנעשה 

עשיר מופלג בזכות עצמו.
חלפו הימים ואפרים נחמן חלה מאוד, עד שהרופאים לא מצאו מזור למחלתו. 
הוא החליט לחלות את פני ארץ הקודש ולשטוח תפילה ליד שריד בית מקדשנו. 
ביקורו בארץ נמשך תקופה מסוימת, שבמהלכה נתוודע לכמה מגדולי ירושלים, 
ביניהם הגאון רבי יהושע לייב דיסקין זצ"ל והגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר זצ"ל.
כעבור תקופה קצרה אירע הנס – מחלתו של אפרים נחמן נעלמה כלא הייתה 
והוא שב לביתו שמעבר לים. בימי ביקורו בארץ וגם אחריו, תרם אפרים נחמן 
הון עתק למען יהודי ירושלים. בין היתר שילם שמונה עשר אלף רובל לרכישת 

הקרקע שעליה הוקם כעבור זמן בית היתומים 'דיסקין'.
עברו שנים רבות, אפרים נחמן הזקין והלך לעולמו, והניח בן יחיד בשם 
יחזקאל. בתחילה דבק יחזקאל בדרכי אביו. הוא הלך בדרך התורה והמצוות, 

וגם הוסיף לשלוח צדקה ביד נדיבה לתושבי ירושלים. המפנה אירע זמן מה 
לאחר נישואיו. הוא נשא אשה ממשפחה שנטשה את דרך היהדות. והחל אף 
הוא לגלוש במורד הדרך. אט אט השיל מעליו את בגדיו ה'מיושנים' והחל 
לנהוג בנימוסי המקום. הוא נטש את חבריו "הישנים" וגם תרומותיו הרבות 

לתושבי עיה"ק ירושלים חדלו.
שנת תרע"ד, מועד פרוץ מלחמת העולם הראשונה, הייתה קשה ביותר לתושבי 
ירושלים. הקשר עם העולם הרחב נפסק ועמו גם כספי התמיכה בעניים. ראשי 
ה'כוללים' השונים חברו יחדיו והקימו בית תבשיל שנקרא 'בית לחם ותה', אולם 

הקושי הכספי איים על קיומה של היוזמה.
החלו גבאי הצדקה לחטט ברשימותיהם הישנות, פתאום נפלו עינייהם על שמו 
של יחזקאל ראדינער מיודענו. "מה קרה לו לנדיב בן נדיב זה, שחדל להרים 
תרומות למען עניי עיר הקודש?" תמהו הגבאים. ישבו וניסחו מכתב נרגש, ובו 
פירטו את מצוקות יהודי העיר ומחסורם. כשסיימו לכתוב, רץ אחד הגבאים, אל 
ביתו של רבי עקיבא יוסף שלעזינגער )ביודעו על הקשר העז של אבי המכותב, 

אפרים נחמן ז"ל, עמו( והחתים גם אותו על המכתב.
מכתבם של גבאי הצדקה מירושלים הגיע לביתו של יחזקאל ראדינער בבוקר 
יום שבת קודש. באותם ימים כבר לא שמר שבת. בדיוק כשהונח המכתב על 
שולחנו, עמדו אשתו וילדיו לצאת להצגת תיאטרון. הוא נטל את המעטפה 
החתומה והחל לפותחה. כשהבחין בשמות השולחים, חלף בגופו רעד. הוא הניח 
את המעטפה הפתוחה למחצה ולא המשיך בפתיחתה. השעות הבאות, עד צאת 
השבת, עברו על יחזקאל במריטת עצבים ומתוך סערת נפש פנימית. עם צאת 
השבת מיהר להשלים את פתיחת המעטפה. הוא אחז במכתב הקטן והחל לקרוא: 
"למעלת כבוד הרבני, פיזר נתן לאביונים, רבי יחזקאל שליט"א, בן מיודענו 
מנאמני ירושלים, רבי הרב החסיד המפואר וכו אפרים נחמן ראדינער זצ"ל..."
די היה בשורות אלה לזעזע את יחזקאל עד עמקי נשמתו. הוא נעל את דלת 
חדרו, וכעבור רגע פרץ זרם דמעות מעיניו. שעה ארוכה נמשכה קריאת 
המכתב הקצר, כשהגיע לשמות החתומים מטה, לא עמדו לו כוחותיו. "אוי, 
כמה שמעתי מאבא ז"ל את שמותיהם של נקיי דעת אלה". כעבור חודשים 
אחדים הגיע לירושלים איש בודד וגלמוד, ובידו צרור כסף גדול. את מרבית 
הכסף העביר לידי הגאון רבי עקיבא יוסף שלעזינגער, שנתבקש לשמור בליבו 
את סודו האישי. בכסף הזה התפרנסו משפחות עניות רבות בעיר. הוא עצמו 

השתכן במרתף דל ועלוב.
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1.  מצווה לבנות לה' מזבח...
2.  שם התייצבו ישראל במעמד הר סיני.
3.  איסור עריות, אחד מעשרת הדברות.

4.  יתרו אומר למשה שאם לא ישמע אליו...
5.  שניהם נאמרו בדיבור אחד.

6.  קולו הלך וגבר.
7.  "ויחן ישראל כנגד..."

אם פתרתם נכון את התשבץ יופיע בטור המודגש תיאור מעמד הר סיני

תשובות 
לחידה
משבוע
שעבר:

תשבץתשבץ
לפרשתלפרשת
יתרויתרו

כמה ארנבים?
ארנב הגיע לים וראה מלא ארנבים.

שאל אותם כמה אתם?"
אחד מהם ענה לו: "אנחנו ועוד פעם אנחנו, וחצי מאיתנו ורבע מאיתנו, ואתה 

זה 100"
כמה אנחנו???

תשובה: 36
נניח ש X זה כמות הארנבים. אם נכניס זאת למשוואה יוצא:

X + X + 0.5*X + 0.25*X +1 = 100
X*2.75 = 99

  X = 36

            
            
            
            
            
            
            
 

 
 

בעד ארבעה בנים
לאדם מסוים היו 4 בנים כולם בגילאים שונים בין 2 ל-16.

לפני שנה היה ריבוע גילו )הגיל כפול עצמו( של הבכור שווה לסכום הריבועים 
של גילאי שאר האחים.

בעוד שנה יהיה סכום הריבועים של גיל הבכור והבן הקטן שווה לסכום ריבועי 
הגילאים של שני הבנים הנותרים.

מהם גילאי הילדים?
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מזהה? ברור... 
הרי את חלק בלתי נפרד 

מהמשפחה הגרעינית!

 
עקבי בשלוחת הפעילות אחר ההוראות

הרווח כולו שלך!!!

הכל נשאר במשפחה...

אין כמו בבית!

גזרי ושמרי!

התלמידה
במרכז

פעילות חברתית בבית ספרי

התלמידה
במרכז

בית יעקב "כאיל תערוג" | הר חומה

מזהה? ברור...
הרי את חלק בלתי נפרד מהמשפחה הגרעינית!

 בשם ההיכל,
 הסירי ראשונה,

 וקיבלת סיעתא דשמיא+10
 הסירי השם, וקיבלת שמו יתברך.

צרפי את המוסרות-הן לך שורש למה שפורץ גבולות החודש.

חידה לבנות יעקב - הר חומה 



זמני  תפילות  ושיעורים
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16:50 )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( 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  

17:25 )בשקיעה( שיעור הלכה  

17:55 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

18:15 )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      17:05

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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