מרפא לצמא

תולעת ספרים

צום קל

מירב בן יוסף

פנינה רחמיאן

המלצות השבוע!

האם קפה מזיק? – חלק שני

שומר הדברים האבודים/רות הוגאן:

לפני שנים איבד את ארוסתו ואת התליון שקיבל ממנה
במתנה ומאז הוא אוסף אבידות ושומר לבעליהם.
בערוב ימיו הוא מבקש ממנהלת משק הבית שלו,
נשמה אבודה בעצמה ,להשיב את כל החפצים
לבעליהם .האם תעמוד במשימה.

כוכב בודד /דבורה רוזן:

סוכן מוסד ישראלי נשלח למשימת ריגול בטהרן..
חמישה עצירים ביטחוניים בורחים מהכלא ומעמידים
אותו בסכנת חיים .ספר מתח לנוער .עוצר נשימה!

לבקשת רבים -רשימת המלצות -לגזור ולשמור!
• צערו העתיק של הירח
• איש ושמו אובה
• אני עדיין כאן
• החיים חלקי 7
• חדר הפלאות
• המתיקות שבשכחה

• רשימת המשאלות
• יוצאת מדעתי
• למה אני קופץ
• קשר דם
• מעבר לאופל
ויש עוד המוווןן!

פינת הלשון
הרב יאיר פינצ’ובר
דברים שכתבתי בשנה שעברה ,בתוספת ביאור והרחבה:
טו”ב ( )17פעמים מופיעה המילה ֵ“איכָ ה” בתנ”ך (פעם אחת
בפרשתנו ,פעם אחת בהפטרתנו וארבע פעמים במגילת
“איכה”) ,ובכל הפעמים מופיעה המילה בהקשר עגום ולא
חיובי במיוחד .אפילו בשתי הפעמים שמופיעה המילה
ב”שיר השירים” שהוא שיר אהבה מופלא “ -איכה תרעה
איכה תרביץ ,”...גם שם מדובר על חיפוש כמעט נואש אחר
האהוב ,חיפוש שאינו משיג את יעדו .לפעמים נראה שפירוש
המילה איכה הוא איך ,או איפה ,אך דומני שהפירוש העמוק
יותר של המילה איכה הוא :איך יתכן ש( !?...זאת למרות
שלא תמיד ניתן להבין כך במבט ראשון) .אם נחזור לדוגמא
של שיר השירים :איכה תרעה ...נראה בפשטות שהפירוש
הוא :איפה אתה רועה? (ע”מ שאוכל לפגוש אותך) ,אך נראה
לי שאפשר לפרש“ :הגידה לי שאהבה נפשי -איכה תרעה,
איכה תרביץ (תרביץ= תגרום לצאן לרבוץ) בצהריים!?...
דהיינו :איך יכול להיות ,איך יתכן ,שאתה מתעסק בדברים
כאלו “שטוטיים” ו”קטנים” כמו רעיית הצאן ,בזמן שאני
עסוקה בחיפוש אחריך והאהבה כל-כך בוערת?!!! אולם
נראה שכל אותן תמיהות ומבוכות שמעידות על קושי נורא
רומזות לעניין קדום ושורשי הרבה יותר .דומני שבכל פעם
ל”איכָ ה” כדאי (ואולי צריך!) להיזכר בשאלה
שאנו מגיעים ֵ
הראשונה שנשאלה בעולם ,שאלה שעדיין מהדהדת אצל כל
אחד מאיתנוַ :איֶ ּכָ ה!!!?...

פרשת דברים-שבת חזון ח’ אב תשע”ט כניסת שבת 19:00 :יציאת שבת 20:09 :עלון מס’ 124
תופעות לוואי
ישנם אנשים ´רגישים´ לקפאין .הרגישות אינה מוגדרת
מעבדתית אך נצפית קלינית .תופעה זו מתבטאת בתסמינים
כמו הפרעות שינה ,חרדה ,דיכאון ועצבנות ,הפרעות
במערכת העיכול ,הגברת קצב לב עד אי סדירות גם לאחר
צריכת כמות רגילה של קפאין (למשל של כוס קפה אחת),
התכווצויות שרירים .במקרים אילו מומלץ להפחית או
להימנע מצריכת קפאין.
הקפה עלול להעלות לחץ דם .לכן הוא עשוי להתאים
לאנשים עם לחץ דם נמוך במיוחד אך באנשים עם גורמי
סיכון לשבץ ומחלות לב מומלץ להפחית את כמות הצריכה
של הקפה.
שימוש פרמקולוגי בקפאין
קפאין יכול לשמש כמשכך כאבים ,וכמעורר השתנה.
כמות הקפאין בתרופות שונות (לרוב בתרופות המכילות
גם פרצטמול או אספירין) היא במינון שנע בין  30-100מ´ג
למנה.
הקשר בין צריכת קפאין למחלות
נכון להיום ,אין הוכחה מדעית חד משמעית הקושרת
צריכה מתונה של קפאין מהמזון לגורמי סיכון בריאותיים.
נתונים אילו מתייחסים למחלות כמו סרטן ,מחלות לב,
יתר לחץ דם ,מחלות פיברוטיות ,בעיות בפוריות האישה
ואוסטיאופורוזיס .במספר מחקרים תצפיתיים נמצא כי
רמות קפאין גבוהות עלולות להוביל לירידה במסת העצם
ולעליה בסיכון לשברים ,זאת על רקע צמצום ספיגת הסידן
במעי והגדלת הכמות המופרשת בשתן ובצואה .עם זאת,
על סמך סקירת עשרות מאמרים מהעשור האחרון ,נראה
כי מדובר בתכונה זניחה המתבטלת כאשר מוסיפים לקפה
מעט חלב .נמצא כי גם באוכלוסיות הביקורת חלה ירידה
במסת העצם ללא קשר לצריכת הקפאין.
מאידך ,נמצא כי  3-4כוסות קפה ליום מצמצמות את הסיכון
לגידולים בערמונית .יתרון זה לא בא לידי ביטוי בנשים.
קפאין כמרכיב במשקאות אנרגיה ובמוצרים נוספים
על פי תקנה של האיחוד האירופי יש לציין על גבי מוצרים
כמו ´משקאות אנרגיה´ ,המכילים יותר מ  150מ´ג קפאין
לליטר את האזהרה ´תכולת קפאין גבוהה´ .הAustralian -
 Adverse Drug Bulletinמדווח כי מתעוררות בעיות
עם קפאין כאשר מדובר בכמות לא ידועה אך גבוהה מן
המומלץ .כך למשל מוצר ה  Guaranaהמכיל קפאין.
הגוארנה הינו פרי נפוץ בברזיל אך משמש גם את רפואת
הצמחים .הפרי מכיל אחוז קפאין גבוה במיוחד .ב -גרם
גוארנה יש  40מ´ג קפאין.
מנהל המזון והתרופות בארצות הברית אוסר על שימוש
בגוארנה במשקאות ובמזון עד להבהרת בטיחות השימוש
בו .גם בישראל צמח הגוארנה אינו מאושר כתוסף מזון.
כל האמור לעיל הינו בגדר
המלצה בלבד ואינו בא להחליף
ייעוץ עם איש מקצוע מוסמך.

המשך בשבוע הבא..
רפואה שלמה,

מירב

דבר הרב

תפילות ושיעורים לילדים

השבת שבת חזון והיא סמוכה ממש
לתשעה באב .והיא מלמדת אותנו פרטים
על החורבן שהיה.
בגלל חוסר אחדות וכן בגלל חוסר אמונת
חכמים .אם המרגלים ,עם ישראל .היו
מאמינים למשה רבנו שטובה הארץ מאד
מאד .לא הייתה התקלה הגדולה של
מאיסה בארץ חמדה .ואם עם ישראל היה מאוחד ומשמיע בקול רם ,את
התנגדותו והסתייגותו לדברי המרגלים ,לא היה חורבן .ובתיקון הדברים
האלו ,נזכה כולנו לראות בבנין בית המקדש בתפארתו.
שלכם בשמחה ושבת שלום,

הרב מאיר סגרון

הלכות ימי בין המיצרים – שבת חזון ות”ב דחוי
י”א שאין לטייל בשבת זו ,ויש אוסרים רק מחצות (“שערי תשובה” סי’ תקנ”ג).
• כדאי מאד ללבוש בגדים מכובסים בשבת למשך כשעה לצורך יום ראשון.
• כשאוכל סעודה שלישית לא יאמר שאוכל כדי שיהיה לו כוח לצום בלילה,
אבל מותר לחשוב כן .ויש להיזהר שלא יאמר לבני ביתו שיאכלו כדי שיהיה
להם כוח לצום או פרי זה טוב לצום ,דהוי כמו הכנה משבת לחול .אך מותר
לשתות קלי צום.
• יש להיזהר להפסיק מלאכול מבעוד יום ,דהיינו לפני שקיעת החמה( ,משנ”ב
ס”ק כ”ד).
• אין לשבת על הקרקע עד אחרי צאת הכוכבים ,מכיוון שיש בזה אבלות
בפרהסיא בשבת .וכן אין חולצים נעליים בין השמשות ,מכיוון שאסור להראות
שום אבלות בשבת (רמ”א תקנ”ג ס”ב משנ”ב ס”ק ו’).
• אין עושים הבדלה במוצאי שבת ,ומי שהותר לו לאכול ,מבדיל על הכוס
ויכול להוציא את מי שצם.
• בצאת השבת יש לומר ברוך המבדיל בין קדש לחול ,ואז מחליפים נעליים
ומברכים על הנר
• כיון שהצום דחוי – יש בו הקלות מסוימות למי שקשה לו/ה .ויש לשאול רב
“והימים האלו יהפכו לששון ולשמחה”

צוות העיתון :רינת דבוש ,יונת קרסנטי
עיצוב גרפי :חן בלמס
קבלת הודעות /פירסומים /מזל”ט וכתבות עד ליום שלישי
midaonby@gmail.com

זמני תפילות בית כנסת מרכזי:

ימי חול:
נץ :בבית הכנסת האשכנזי
שחרית08:00 ,07:15 ,06:00 :
מנחה19:00 :
ערבית20:00 :
שבת:
שחרית08:00 :
מנחה18:00 ,17:00 ,13:30 :
דף יומי16:00 :
אבות וילדים17:30 :
ערבית20:09 :
 - 13:00שיעור למבוגרים ,בכתבי הרב קוק
מפי הרב מאיר כהן
 - 17:00שיעור תורה לגברים בתנ”ך מפי
הרב ידידיה בבית משפחת כהן נדב
 - 19:30שיעור תורה למבוגרים ,בהלכה
מפי הרב סגרון

שיעורי תורה ופעילויות לילדים:

 - 10:00תפילת ילדים
 - 15:00תהילים בבית הכנסת המרכזי עם רחל חכמון

שיעורים לגברים מפי הרב סגרון
יום שני :מיד אחרי ערבית -סוגיות בשותי”ם-
בבית נהוראי
יום שלישי :מיד אחרי ערבית -הלכות בין אדם
לחבירו -בבית נהוראי
יום חמישי :בשעה  20:00פרשת השבוע -בבית
משפחת שמעוני
יום רביעי בשעה  19:30בבית משפחת ממן -שיעור
אור החיים על הפרשה מפי הרב ידידיה אסייג

שיעור לילדים –הרב אביזוהר
ימי א ,ג ,ה -בשעה 19:15
שבת -בשעה 12:00

תושבים יקרים,
לנוחיותכם ,ניתן לקרוא את העלון בכל עת
באתר הישובי בכתובת:
www.bar-yochai.com

