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חנוך לנער

צפנת פענח

הנותנת לילד לצאת ביום קר מהבית בלי סוודר ,שצריך להתחשב בהם.
מאחר שהוא לא רוצה ,אין זו אהבה.
אב השומע את בנו מתחצף וממשיך לחייך אליו הילד מודע לאהבתם של הוריו .הוא מבין ויודע ,גם
בנעימות ,אינו משדר חום ,הוא משדר חוסר חינוך .אם זה לא נעים ונוח ,שסירובם של ההורים להשאיר
הורים המאפשרים לילד לשוטט בחצות הלילה עם אותו בבית על חשבון הלימודים ,אינו נובע משנאה...
"חברים" ,אינם הורים אוהבים ,הם הורים חסרי
כשהאם מתעקשת שילדה ילבש סוודר ,הילד מודע
אחריות.
אם הילד אומר שהוא רוצה להשאר בבית על חשבון לכך היטב שהיא דואגת לשלומו ,גם אם אין הדבר
הלימודים ,והאם מסכימה מתוך רצון להיטיב עם נח לו.
הילד ,קיימת כאן אהבה שלא במקומה.
כשם שללא חום ואהבה ,אין ביכולתו של הילד
למרות שאהבה  -משמעותה נתינה ,ועל אף שחום לפרוח ,כך בדיוק יקרה אם לא יוגדרו הגבולות ,אם
משדרים באמצעות מחשבה והענקה ,יש גם גבולות דברים ינתנו ללא חשבון וללא הבחנה.
הפתרון משבוע שעבר

גלו את המשפט המסתתר בתמונה

כאן כתוב :רבי שמעון בר יוחאי

המשפט מכיל  4מילים לפי סדר המספרים
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הפתרון

משבוע שעבר:

אוהב שלום
ורודף שלום

3

ו

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

י

4

י

רשות הרבים
בשעה טובה ומוצלחת
נפתח שיעור תורה לנשים
מידי מוצא"ש
שעה לאחר צאת השבת
בשפה הרוסית /קאוקזית

עם הרבנית

נלי ידייב

במרכז הרוחני

הדבורה המשך  -לאחר שסילקה את יריבותיה ,עפה המלכה
מעשיך
הצעירה מן הכוורת אל מסע הכלולות שלה .היא חגה במרומי
האוויר וזכרים ,בדרך כלל בני כוורת אחרת ,עפים אחריה.
לעיתים היא עפה כה גבוה עד שהיא נעלמת מעיני רואים .רק אז יוצאים
החזקים שבזכרים אחריה .מלכת דבורים מטילה עד מיליון ביצים בחייה.
ידועים מקרים מעטים על מלכות דבורים שחיו חמש עשרה שנה .יום אחרי
יום ,שבוע אחרי שבוע ,עסוקה המלכה בהטלת ביצים .זהו תפקידה היחיד
בחיים.הפועלות נמצאות תמיד לידה לאכילה ולשרתה.זמן קצר לאחר

?

שהיא יוצאת מתאה ,מתחילים חיי העמל הקשה של הפועלת.
היא עובדת בלי הפסקה עד רגעה האחרון .תפקידה הראשון
הוא לנקות תאים ריקים לקראת הטלת ביצים בהם .כשהיא בת
שלושה ימים היא מתחילה להזין את הזחלים והגלמים שעדיין
מתפתחים בתאיהם .פועלות צעירות אף שומרות על הכניסה
לכוורת כדי למנוע בעד חרקים אויבים להיכנס אליה.יש פועלות
העומדות ליד הכניסה ותופחות במהירות בכנפיהם כדיי לאוורר
את הכוורת.

הנהלת העלון052-8000445 :

В добрый час! В Хадере
по ул. Герберт Самуэль
"напротив банка "Дисконт
открылись уроки Торы для
женщин на русском и на
горско-еврейском языке.
Под руководством рава
Шломо Свиса. Уроки будет
проводить рабанит Нели
.Ядаев

8000445@gmail.com

רחוב הרברט סמואל
מול בנק דיסקונט

מה רבו
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את סיפורי אני כותב מתוך התרגשות גדולה.
אף ששמי אינו מתפרסם ,רבים ידעו במי
מדובר .ובכל זאת אני כותב את הדברים,
מפני שראוי שייכתבו .גדלתי כילד רגיל
למשפחה בת שבע נפשות .שום דבר בחיי
לא היה חריג .כל זאת ,עד שהגעתי לגיל
שתים-עשרה .זה החל בחולשה נוראה
שלוותה בהתעלפויות ונמשך בבדיקות
אינטנסיביות עד לבשורה הקשה :גילו
אצלי את מחלת הסרטן .חיי השתנו באחת.
שום דבר בחיי העכשוויים לא דמה לחיי
הקודמים .במקום בית ספר  -בית חולים;
במקום חברים לכיתה  -חברים לחדר
ולמחלקה; במקום משחקים בהפסקות -
בדיקות ללא הפסקה; ובמקום
להרגיש טוב  -הרגשתי הכי
רע בעולם .שלושה חודשים
לאחר שהתאשפזתי אמרו
לי שאהיה בקייטנה של "עזר
מציון" .האמת היא שזה
לא אמר לי כלום .בשלושת
החודשים הללו התבגרתי כל
כך ,שהמילה קייטנה נשמעה
לי כמו גנון .גם לא היה לי חשק
להשתתף במסגרת .רציתי שיעזבו אותי
במנוחה במיטה שלי ,בחדר שלי .ובכל
זאת ,הוריי התעקשו על כך והביאו אותי
לקייטנה .מהר מאוד הבנתי ,שזו לא סתם
מסגרת ולא בדיוק קייטנה כפי שהכרתי.
ואני לא מדבר על הטיולים ,על ההופעות
ועל האטרקציות .לא שאני מזלזל בהם ,אך
התיאור שלי אולי יסביר זאת :היינו כמאה
חולים בגילאים שונים ,ילדים צעירים עד
מבוגרים בלוויית בני משפחותיהם .שהינו
בקייטנה במשך שבוע .זה לכשעצמו נתן
לי הרבה .סוף סוף יכולתי לשהות ביחד עם
אחיי ואחיותיי ולדמיין שאני סתם כך נמצא
בבית מלון .אבל מי שנתן לי את הכוח היה

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

המדריך שלי .בקייטנות מהסוג הזה אין
קבוצות .לכל ילד יש מדריך .למדריך שלי
קראו רפאל .הוא היה מלאך ,ממש כשמו.
הבחור הזה נתן לי כוחות ועוצמה שקשה
לתאר .הוא לא ניסה למכור לי שכיף לי
ושצריך לקנא בי  -כמו שניסו אחרים
לעשות .הוא לא נתן לי להרגיש מסכן .הוא
פשוט דיבר איתי בגובה העיניים ,גרם לי
להיפתח אליו ולהרגיש בטוח איתו .הוא
היה בן  ,16אבל הייתה לו חכמת חיים של
בן  .30הוא היה רגיש ונחמד מאוד ,אבל
גם חכם ובעל סמכות .נקשרתי אליו מאוד
וידעתי שיה קשר לכל החיים .וזה בדיוק
מה שהיה .במשך השנה שמרנו על קשר
רצוף ,אם בטלפונים ואם בביקורים .הוא
עבר איתי את כל הטיפולים ,את ההקרנות,
את נשירת השיער ,את
ההמתנה להחלמה ,את
האכזבה ,את הטיפול
הנוסף ,את ההתמודדויות,
את האכזבות ואת התקוות.
הוא גם למד איתי ,ולא
רק למד ,אלא ארגן לי
חברותות שילמדו איתי
כדי שלא אאבד את רצף
הלימוד .אפשר לומר שהוא
החיה אותי פיזית ,נפשית ורוחנית .באותה
שנה חגגתי את בר המצווה שלי ,אם כי
"חגיגה" אינה בדיוק המילה המתאימה .זו
הייתה סעודת מצווה הכרוכה בהתרגשות
ובדמעות ,בתקוות ובפחדים ,בדיוק כמו
שנראית מסיבת בר מצווה לילד שאינך
יודע כמה זמן נשאר לו לחיות .כך חלפה
לה שנה ,ושוב הגיעה הקייטנה .מראש
הבהרתי למנהל הקייטנה את מי אני רוצה
כמדריך .המבט בעיניו אמר כי הבהרתי
מיותרת .ושוב היינו יחד במשך שבוע.
הפעם לא כמדריך וכחניך ,אלא כשני
חברים שמשחקים תפקיד .היו אלה ימים
מקסימים ,שגרמו לי לשכוח את הכאב ואת

להצלחת שמואל

בן פאני

שבת פרשת" :בהר"
כניסת השבת18:57 :
יציאת השבת20:07 :
ר"ת20:39 :

ב-מלֶ ְךְּ ,ביַ ד ה',
י-מיִ ם לֶ ֶ
ַּפלְ גֵ ַ
ל-א ֶׁשר יַ ְחּפֹץ יַ ֶּטּנּו.
ַעלּ-כָ ֲ
(משלי  -פרק כ"א ,פסוק א')

כמו שניתן להטות נחלים ,כך ליבו של המושל בידו
של הקב"ה להטותו לאן שיחפוץ

פרשה

וליקחה

"מה עניין שמיטה בהר סיני"? הנה ,קיבלנו
תזכורת ע"י מצוות השמיטה ,והיא :שהעולם
פועל על פי התורה .הנה עם ישראל מתיישב
בארצו ,כולם עובדי אדמה .אין בנקים ,אין
מניות ,לא קופות גמל ולא דמי אבטלה.
והתורה? היא מצווה לשבות שנה שלימה .לא
לזרוע ,לא לקצור – למען תדע כי לה' הארץ!
וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית ,אם
לא נזרע ולא נקצור? וציויתי את ברכתי לכם
בשנה השישית .נס ופלא! במחזוריות קבועה
של שבע שנים ,בהגיע השנה השישית ,מקבל
הטבע הוראה מהתורה :השנה – אתה ,הטבע,
תתן פי  3תבואה! .כאלף וארבע מאות שנים
ישב ישראל על אדמתו .הוי אומר – שהוא
חזה בפלא הזה כמאתיים פעמים – בעקביות,
שמיטה אחר שמיטה! וכן – עד לימינו אנו
– שומרי השמיטה – חוזים בנס ופלא ,כיצד
הטבע ,פועל על פי מציאות התורה.
(מעיין השבוע)

הסבל שהיו מנת חלקי .פעמיים השתתפתי
בקייטנות "עזר מציון" .כשנה לאחר מכן
הצליח הטיפול .החלמתי החלמה מלאה
וחזרתי ללימודים בבית הספר .זה לא
היה קל ,אך מכיוון שבשנתיים החסרות
דאגו הוריי ללימוד רצוף ,בין השאר עם
רפאל ,השתלבתי בלימודים בכיתה ח'
ולאחר מכן המשכתי בישיבה בהצלחה.
כך חלפו להן עוד ארבע שנים .הגעתי לגיל
 .18רפאל הגיע לגיל  22ואפילו התחיל
לשמוע הצעות שידוכים .פער הגילאים
בינינו איבד לגמרי את משמעותו .אין
הבדל משמעותי בין בחור בן  18לבין בחור
להקדשת העלון לרפואה ,זיווג ,ע"נ וכד'
052-6971199
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בן  .22עניין המחלה נשכח
מאיתנו ,ולמען האמת ,לא
היה לנו קשר גם לקייטנות
של "עזר מציון" .אולי בגלל חוסר זמן,
ואולי רצינו לשכוח .לכו תדעו .ואז קרה
הדבר הנורא מכול .רפאל חלה בסרטן.
המחלה היתה חזרה לחיי במהלומה
אכזרית בדלת האחורית .פתאום מצאנו
את עצמנו בהיפוך תפקידים .רפאל החזק
והבוטח נראה פתאום כשבר כלי ,ואני
סעדתי אותו ,שוחחתי איתו וליוויתי אותו
יום ולילה .באותו בית חולים ,באותה
מחלקה ,כמעט באותו חדר .חשבתי אז
שבורא עולם מנסה אותנו ,ובעצם אנחנו
צריכים לראות זאת אחרת :על שנינו
נגזר ממילא לחלות במחלה ,ובורא עולם
הפגיש בינינו כדי שנוכל לחזק זה את זה.
במשך השנה הזו הגעתי אליו לבית החולים
בכל הזדמנות שיכולתי ,ישבתי לצידו,
שוחחתי איתו ,למדתי איתו וגם ארגנתי
לו חברותות ,שלא יהיה לו רגע אחד בלי
תעסוקה .ערב אחד שוחחנו ,והצעתי לו
בדרך אגב שאולי נתחיל גם להתכתב,
משום שאני לומד בירושלים והוא באזור
המרכז .והוא אמר לי ,ספק בצחוק ,ספק
ברצינות" :איתך אני לא מתכתב" .כמעט
נפגעתי" .מה פירוש איתי לא? יש לך בעיה
להתכתב איתי?" "כן" ,הוא אמר" .כשאתה
היית חולה ,כתבתי לך מכתב ארוך ומרגש
שגרם לי לבכות בשעת הכתיבה .הוא היה
כל כך אישי ,שהתלבטתי אם להביא לך
אותו .בסוף אזרתי כוחות ומסרתי לך את
המכתב"" .נו ו "...שאלתי" .נו ו ...תגיד לי
בעצמך" ,אומר רפאל" .מעולם לא קיבלתי
ממך תשובה על המכתב הזה ,ואפילו לא
התייחסות ,כאילו לא נכתב .הבנתי שאינך
מרגיש נוח עם מכתבים אישיים כל כך
והצטערתי שכתבתי אותו"" .אני לא יודע
על שום מכתב כזה" ,אמרתי לו" .מה
פירוש 'לא יודע' ? אני מסרתי לך אותו
בידיים"" .מתי זה היה?" "אחרי ההשתלה
שעברת ,לקראת סיום הבידוד ,כשכבר
הותר לי להיכנס" .כשהוא אמר "בידוד",
הבנתי" .אני יודע איפה המכתב שלך".
"יופי לך" ,אמר רפאל כמעט בכעס" .זה
לא בדיוק עונה על השאלה
מדוע לא ענית לי על
המכתב או לפחות אישרת

לע"נ שאול

את קריאתו"" .אם כך ,זה כן עונה על
השאלה הזו" ,אמרתי" .המכתב שלך עדיין
נמצא בבידוד !" "מה???" "אמרת 'בידוד',
אז נזכרתי .מסרת לי את המכתב כשהייתי
חלש ומעורפל .הבנתי שמדובר במשהו
אישי וחשבתי היכן אוכל להחביאו ,כדי
שאיש מהרופאים או מהאחיות לא יראה
אותו .הסתכלתי סביבי ,ואז ראיתי שהקיר
מחופה בקורות פח מעוצבות ומחוררות,
כמו שיש כאן בחדר .פשוט תחבתי את
המכתב לשם .אחר כך הלכתי לישון
ושכחתי אותו עד לרגע הזה ,שבו אמרת
'בידוד'" .ניגשתי אל האחות הראשית,
הצבעתי לכיוון חדר הבידוד שבו שהיתי
ושאלתי אותה אם מישהו נמצא בו.
היא השיבה בשלילה .שאלתי אם אוכל
להיכנס אליו רגע ,כי שכחתי שם משהו.
היא השיבה בחיוב .נכנסתי לחדר .מבט
קצר הזכיר לי בדיוק באיזו קורה הנחתי
את המכתב .התכופפתי ,הסטתי אותה
ממקומה ,והמכתב ,עדיין סגור  -נפל
לידי כפרי בשל .חזרתי לחדר ,הראיתי לו
את המכתב ולאחר מכן התחלתי לקרוא.
לקרוא ולבכות .היו אלה מילים של חיזוק,
מילים מרגשות ,מילים שהביעו כמה הוא
רוצה ומאמין שיהיה לי טוב ושאבריא.
לאחר שסיימתי לקרוא בפעם השנייה,
נטלתי עט ,מחקתי את שמי מראש
המכתב ורשמתי את שמו של רפאל.
לאחר מכן מחקתי את חתימתו בסוף
המכתב וחתמתי את שמי .הכנסתי את
המכתב בחזרה למעטפה ואמרתי לו" :אני
רוצה שתקרא את המכתב .אמנם לא אני
כתבתי אותו ,אבל אני מסכים עם כל מילה
שנכתבה בו ,כאילו כתבתי אני אליך".
הוא החל לקרוא ולבכות .אף שהוא כתב
את המכתב ,הדברים נראו אחרת ,כביכול
לקחתי את המילים והחזרתי לו אותן
בשמי .באותם רגעים ידעתי ,שסיפור כזה
אינו מתרחש סתם כך .המכתב החוזר הזה
רק המחיש לי איך בורא עולם הכין לרפאל
ולי תרופה ,עוד לפני שהנחית את המכה.
אפילו מכתב העידוד שכתב רפאל  -נשמר
בשבילו במשך שנים במקום בטוח.

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

יש לכם סיפור מהחיים?
שלחו אלינו! "יודעי בינה",
ת.ד 579.חדרה מדור עלון השבת.
naort26@gmail.com

לע"נ ציון בן שרינה

רבי שמחה בונם מפשיסחא.

נקודה למחשבה

"...כל ימי חיי ,אני מלמד
את עצמי כיצד למות"...

שלג רב

השאלות

שלכם

מבית ההוראה "יודעי בינה"
"שאל את הרב" בהודעת
SMS 052-7002757

שאלה :שלום כבוד הרב .אבא שלי קנה
אבטיח מגויים אפשר לאכול אותו?
תשובה:
אבטיח שנקנה מנוכרי ,וידוע שגדלה
בקרקע של נכרי ,אף אם גדל הוא בארץ
ישראל ,מותר לאוכלו ואין להפריש ממנו
תרומות ומעשרות.
וכן אין לחוש בו משום שביעית לנהוג בו
קדושה ,לפי שאין קדושת שביעית נוהגת
בפירות וירקות שגדלו אצל הנכרי וכדעת
מרן הב"י שקיבלנו הוראותיו.
שאלה :מותר לברך שהחיינו על פירות
בימי ספירת העומר?
תשובה:
מעיקר הדין מותר לברך שהחיינו בימי
ספירת העומר ,אם מהיות טוב ובמידת
האפשר ימתין עד שבת ,ואז יברך שהחיינו
על הפרי או על הבגד.
שאלה :כבוד הרב .לאחר שאני מדליקה
נרות שבת ,מותר להתפלל מנחה של יום
חול בבית הכנסת?
תשובה:
אשה שרגילה להתפלל תפילת מנחה בכל
יום יש לה להתפלל מנחה בערב שבת
קודם הדלקת נרות שבת ,כי אחר שקיבלה
שבת בהדלקת הנרות ,עשתה אותה קודש,
אין ראוי שתעשנו חול .ובפרט אם היא
מקבלת שבת הדלקת הנר.
אולם בדיעבד כתב הגאון רבינו עובדיה
יוסף זצ"ל(חזו"ע ח"א עמוד קצ) שאם
שכחה והדליקה נרות שבת תחילה ,אפילו
אם התכוונה לקבל עליה שבת בהדלקת
הנרות יכולה להתפלל מנחה אחר כך.
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

לרפואת שמחה יחיאל בן סולטן

מעשה בית הדין

השלג שירד בירושלים השאיר את דוד מנהל מסעדת
'גורמה' בבית והמסעדה שבאזור המרכז הייתה משותקת
יומיים .בסוף החודש תבע דוד מבעל המסעדה תשלום על היומיים שלא
עבד בטענה שהיה במצב 'אונס'.
האם בעל המסעדה צריך לשלם לו על הימים הללו?

השאלה משבוע שעבר
הפמוטות
בעל הבית קלט את איזי הגנב בבית
שלו וכיבה את השלטר של החשמל,
כתוצאה מכך החליק איזי במדרגות
ונשברו פמוטות הקריסטל היקרים
שהיו בידיו .כעת איזי רוצה לשלם לבעל
הבית ולסגור סיפור בלי לערב את
המשטרה ,אבל הוא מסרב לשלם על
הפמוטות וטוען שהם נשברו בגלל בעל
הבית .האם הוא צריך לשלם עליהם?

שנכנס לחצר פרטית כדי לגנוב בהמה,
ובמהלך הגניבה מתה הבהמה בחצרו
של בעל הבית ,עוד לפני שהספיק
הגנב לצאת מחצרו של הבעלים.
(בבא קמא דף ע'ט עמוד א') וביארו
המפרשים שהגנב יהיה פטור מתשלום
מכיוון שהבהמה עדיין ברשות הבעלים,
ולא נכנסה לרשותו של הגנב מכיוון
שקניין משיכה אינו 'קונה' את הבהמה
כשהיא עדיין בחצרו של הבעלים .וגם
מדין 'מזיק' אי אפשר לחייב אותו כיוון
שהוא לא גרם לה שום נזק .אבל אם
הגנב הרים את הבהמה וביצע בה קניין
'הגבהה' (סוג של קניין בהרמת החפץ
או הבהמה) ולאחר מכן היא מתה,
נכנסה הבהמה לרשותו והוא חייב
לשלם עליה וכן נפסק להלכה( .שולחן
ערוך 'חושן משפט' סימן שמ'ח סעיף
ד')
אם כן ממקרה זה אנו לומדים ,שברגע
שהגנב 'קנה' את הבהמה בגניבתו ,גם
אם קרה מקרה אונס והגניבה מתה
או נשברה הוא עדיין חייב לשלם
כיוון שהבהמה כעת ברשותו ,ותחת
אחריותו .ולכן אם הבהמה עדיין
ברשותו של הבעלים ,הגנב יהיה פטור
מלשלם את הנזק.

א .המחתך כל דבר כל שהוא
כגון :עץ ,מתכת או זכוכית אם
מקפיד על מידת אורכו או רחבו
וחותכו בכוונה ,הרי זה אסור
מהתורה משום מחתך.
ב .אין לחדד פקק כדי להתאימו
לסתימת פתח הבקבוק.
ג .כשפותחים פקק העשוי
ממתכת ונשארת הרצועה מסביב
לפקק ,אסור להסירה בשבת.
ד .גביעים של לבן המחוברים,
מותר להפרידם בשבת אך כדי
להימנע ולהחמיר להפרידם לפני
השבת.

מה הדין אם בעל הבית גרם למישהו

תשובה בקצרה:
הגנב חייב לשלם על הפמוטות ,למרות
שהנזק נגרם כתוצאה מכיבוי האור על
ידי בעל הבית.
תשובה בהרחבה:
מקרה דומה הובא בתלמוד לגבי גנב

ל"ט מלאכות

מחתך

מלאכת מחתך היא אחת מל"ט מלאכות
האסורות בשבת ,והוא חיתוך עץ או מתכות
או אריגים לפי מידה והגודל הדרוש לו .עם
זאת ,חכמים תיקנו ,שדבר שדרך להקפיד
על מידתו ,אין לחתכו גם בדרך הפסד או
מתעסק או שחוק.

אחר להזיק לו?
ברמב'ם (הלכות חובל ,סעיפים ז'-
ח') נפסק להלכה שאדם שזרק כלי
של חברו מראש הגג ,והיו מונחים על
הרצפה שמיכות וכריות שהיו אמורים
למנוע את שבירת הכלי .ובא בעל הכלי
והזיז את השמיכה או הכרית והכלי נפל
על הרצפה ונשבר ,למרות שבעל הכלי
גרם לשבירתו – עדיין הזורק יתחייב
בתשלום ,כיוון שהזריקה היא מעשה
היזק כיוון שזכותו של בעל הבית להזיז
את הכריות שלו למרות שהוא יודע
שיגרם נזק לכלי ,והזורק יתחייב לשלם
על הנזק.
ובסיפור שלנו
כיוון שאיזי הרים את הפמוטים והחזיק
אותם בידיו ,הוא 'קנה' אותם והם תחת
אחריותו .ולמרות שבעל הבית הוריד
את ה'שלטר' של החשמל וגרם לנזק,
בכל זאת בעל הבית יכול להוריד את
החשמל שלו בבית ולכן כשאיזי נפל
במדרגות ונשברו הפמוטים ,הוא חייב
לשלם עליהם
שהנזק
כיון
נגרם כתוצאה
מהגניבה

לתשומת לב :השאלות והתשובות נועדו אך ורק לעיון ולהיכרות עם הסוגיות אך לא לשם פסיקת הלכה המצריכה בירור של כל פרט לעומקו

זמרת הארץ

הבצל המשך  -בני משפחת הבצל מכילים גם קוורצטין ,נוגד
חמצון המנטרל רדיקלים חופשיים מזיקים במיוחד ,ועשוי לתרום
למניעת תהליכי הזדקנות ומחלות .בנוסף ,הוא מסוגל להלחם בנגיפים שונים ולהגביר
את יכולת ההתנגדות של הגוף מפניהם .יחד עם פלבונואידים נוספים נלחם הקוורצטין
גם בדלקות ,לכן משתמשים בו להקלה על בעיות דלקתיות כמו דלקות במפרקים,
בלבלב ובערמונית ולטיפול במצבים אלרגיים כמו אסטמה ,חום גבוה
ודלקות בעור .כוחו של הקוורצטין כנוגד חמצון וכנוגד דלקות עשוי
להסביר ,מדוע צריכה שלו נמצאה קשורה להפחתת בשיעור מחלות לב.
מחקרים מראים כי צריכת מזונות עתירי קוורצטין קשורה גם בהפחתת
(יש להתייעץ עם רופאים)
הסיכון לכל סוגי הסרטן ,במיוחד סרטן ריאות.

