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ה' אייר תשע"ה 133 -
לבירורים בהפצת העלון :אנא חייגו052-6971199 :
משניהם .לאחר ששהו בתוך המים
הרותחים ,הם הצליחו להפוך את המים עצמם למשהו משובח ,טעים
ומדיף ריח ניחוח .לאיזה מהם הינך דומה ,בני?" שאל האב" .כשקשיים
ניצבים בפניך ,והינך ניצב בפני התמודדויות ,כיצד אתה מגיב ,כיצד
אתה פועל ,מה מנחה אותך? האם אתה דומה לגזר ,נראה חזק כלפי
חוץ ,אך מאבד את חוסנו בפועל .או אולי אתה כביצה הרכה שמקשה
את ליבה והופכת להיות אטומה וחסרת רוך .המראה החיצוני נותר
כשהיה ,אך הלב השתנה לחלוטין.
או שדרכך היא כפול קפה ,המוציא את הטוב שבו דווקא בשיא
הרתיחה .ההתמודדויות והקשיים הם המצמיחים אותך ומפיקים ממך
הרבה מעבר למה שחשבת ,מחשלים אותך ומוציאים את הכוחות
החבויים בך ,מן הכח אל הפועל.
עלינו להחדיר בילדינו את הכרה שהקשיים לא נועדו להפיל ,אלא
להצמיח .הם ניתנו לא כדי למוטט ,אלא כדי להתמודד ולעלות .אין
לוותר על הקושי ,אך אין להתעלם ממנו .יש להפוך אותו להזדמנות
לבניין ולצמיחה.

נער מתבגר השיח את ליבו בפני אביו .הוא עומד בפני התמודדויות
רבות ,קשיים שונים ומצוקות נעורים .סערות ומשברים פוקדים את
נפשו" .איך מתמודדים ,אבא?" שאל הבחור" ,מה עושים?" האב בחר
בדרך יצירתית .הוא הוביל את הבן למטבח ,על שפת הכיריים הניח
שלושה סירים .בראשון הכניס ביצה ,בשני גזר ,ובסיר השלישי גרגירי
קפה .הדליק את האש ,ויצא .לאחר זמן מה חזר עם בנו למטבח,
פתח את הסיר הראשון ,הוציא את הביצה והניחה בצלחת .הסיר את
מכסה הסיר השני ,הוציא את הגזר והניח בקערה .ואת הקפה שבסיר
השלישי סינן ומזג לתוך הספל .פנה אל הבן ושאל" :מה אתה רואה,
בני?" הוא התקרב לשולחן ובחן את המוצרים:הגזר היה רך ונמעך.
הוא קילף את הביצה ,וזו היתה קשה .הקפה הדיף ריח נפלא וטעמו
היה טוב ומענג" .שים לב ,בני" ,אמר האב" ,שלושת המוצרים השונים
מלמדים אותנו על דרכי התמודדות שונות בחיים .כולם הוכנסו לאותו
מצב נתון  -המים ,אולם כל אחד מהם יצא שונה .הגזר נכנס לתוך
המים קשה וחזק ,ויצא משם רך ונמעך .הביצה נכנסה רכה ,עדינה
ונוזלית ,ויצאה מן המים כשהיא קשה .ואילו פולי הקפה ,שונים
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בשעה טובה ומוצלחת
נפתח שיעור תורה לנשים
מידי מוצא"ש
שעה לאחר צאת השבת
בשפה הרוסית /קאוקזית

עם הרבנית

נלי ידייב

במרכז הרוחני

מה רבו מעשיך הדבורה המשך  -נוסף על הצוף ואבקת הפרחים ,פרחים בשפע עמלות בדרך
הדבורים אוספות גם דבק דבורים או פרופוליס.
כלל עד שהן מתות כעבור חודשיים .אלה שבאות
חומר זה מצוי בניצניהם של עצים מסוימים .מיקצת לעולם בסתיו עשויות לחיות כל החורף ותוחלת
הפועלות שומרות על החלות בתשומת -לב ומתקנות כל שבר החיים שלהן  8או  9חודשים.
בקירות בחומר הדביק הזה.
בעונת הקיץ עוסקות הדבורים הפועלות כמעט כל שעות האור הזכרים אינם עושים כל עבודה בכוורת .בכול זאת הם
באיסוף מזון.פועלות שנולדו בימים שבהם מצויים צוף ואבקת חיוניים לקיומה :לולא הזכרים הייתה הכוורת נכחדת.

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

איני מספר על אודותיי ,אלא על
אודות חבר לכיתה לפני למעלה
מ 30-שנה .היה זה בית ספר שבו
למדתי רק שנה וחצי ,מאז הגיעו
הוריי ליישוב ועד שעזבו אותו כעבור
תקופה .בכיתתי היה ילד שמנמן בעל
קול צווחני ,שהיו לו שני מנהגים
מעניינים :לפני כל מבחן הוא היה
נוהג לשלוח פתקים לילדי הכיתה
עם איחולי "בהצלחה" .אני זוכר זאת
כאילו זה קרה היום .רוב הילדים לא
לעגו לו על היוזמה הזו ,ומיד אסביר
מדוע .הם היו מקפלים את
הפתקים ותוחבים אותם
לכיס החולצה .מנהג נוסף
היה לו :הוא זכר את תאריכי
ימי ההולדת של כל ילדי
הכיתה .את חלקם בירר
ואת חלקם ידע בעצמו.
כל ילד שהגיע יום הולדתו,
קיבל ממנו פרח שקטף
בחצר ,פתק "מזל טוב ליום הולדתך"
ואיחול קצר .לזה ,אני זוכר ,הילדים
ממש חיכו .זה היה מנהג מוזר ,אך
הילדים נקשרו אליו .אני זוכר אפילו
שמישהו כעס עליו כי חשב ששכח
את יום הולדתו ,והוא ,בלי להתבלבל,
הוציא מכיסו פרח מקומט שאליו
צמוד פתק ואמר בקולו הצווחני" :איך
חשבת שאשכח אותך? פשוט חיכיתי
לסיום הלימודים" .כשאני רואה את
הדברים ממרחק של  30שנה ,אני
נזכר בדמותו של חברי ויודע ששני

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

המנהגים הללו שמרו עליו בכיתה.
אף שילדים עלולים להיות אכזריים,
וילדי הכיתה ההיא היו דוגמה לכך -
עליו הם שמרו .למה ? ככה ! מסתבר
שלצד הגיחוך של ילדים לא מעטים
לנוכח המחוות המוזרות הללו ,משהו
בתוכם היה מעוניין בתשומת הלב הזו,
או לפחות ,אף לא אחד רצה להיות
מופלה לרעה ולא לקבל את הפרח או
את האיחול "בהצלחה" .ילדי הכיתה
שמרו על קשר איתו ולא פגעו בו -
רק כדי להבטיח לעצמם את האיחול
או את המחמאה .כאמור ,כעבור
שנה וחצי עזבתי את בית הספר.
עם השנים השתכחו
ממני בני הכיתה ,וגם
את הילד ההוא ואת
מחוותיו שכחתי ,פשוט
משום שלא פגשתי
בילד כמותו ,ואני חושב
שאין ילדים כמותו .לפני
שנים אחדות נתקלתי
באיש יחסי ציבור
מפורסם ,שהופיע בתקשורת והגן על
אישה עשירה .משהו בקולו הצווחני
הזכיר לי נשכחות .כשראיתי את
דמותו השמנמנה ,ידעתי ללא ספק
שזהו הילד שהכרתי .ערכתי תחקיר
קצר .זה לא היה קשה כלל ,כי האיש
היה מפורסם מאוד ,ולא נתקלתי
בשום בעיה להשיג מידע על אודותיו.
ובכן ,מדובר באיש יחסי הציבור של
המדינה ,אדם שכל החברות הגדולות
במשק שוכרות אותו כדי להסביר את
ענייניהן ,והוא עושה זאת על הצד

לע"נ ציון

בן קרמה ז"ל

שבת פרשת" :במדבר"
כניסת השבת19:07 :
יציאת השבת20:19 :
ר"ת20:49 :

לּ-ת ֵּסגּ ,גְ בּול עֹולָ ם;
ַא ַ
לּ-תבֹא.
תֹומיםַ ,א ָ
ִּוב ְׂש ֵדי יְ ִ

(משלי  -פרק כ"ג ,פסוק י')
אל תחפש לקחת מגבול מרעך ,ואל תקח תבואת היתומים
לעצמך בחשבך שאין לאל ידם לעמוד למולך

פרשה

וליקחה

בחג השבועות קוראים את מגילת רות .המגילה
מקיפה את סיפורה של רות המואביה ,החל
מחייה בארץ מואב ועד לנישואיה לבועז בבית
לחם יהודה ולידת בנם עובד ,שממנו קמה מלכות
בית דוד .את מגילת רות קוראים בחג השבועות
בשל מספר טעמים.
אחד הטעמים הינו ההקבלה בין גישתה של רות
ליהדות לבין גישתם של בני ישראל לקבלת
התורה במעמד הר סיני.
רות ניגשה ליהדות בגישה של דבקות ,כפי
שנאמר במגילה" :ורות דבקה בה" .היתה זו אהבה
עזה ללא מיצרים ,אהבה שסייעה לה לדלג על
המכשולים ואבני הנגף הרבות שעמדו בדרכה.
עם ישראל ניגש בגישה דומה לקבלת התורה.
הכרזת "נעשה ונשמע" מראש ,משמעותה
דבקות בכל מחיר ,נכונות לקיים את התורה
גם אם יתהוו מכשולים לאורכה של הדרך ,ואף
אם יהיה צורך למסור את הנפש למען הגשמת
(מעיין השבוע)
המטרה הרוחנית.

הטוב ביותר .והכי מעניין  -איך הוא
עושה את זה .מקצוע יחסי הציבור
בעיקרו הוא לתווך בין התקשורת
לבין אנשים המעוניינים לקדם את
ענייניהם דרכה ,או אנשים שרוצים
למנוע פרסום שלילי עליהם .לשם כך
יש צורך באדם היודע להתחבב על
עיתונאים ולגרום להם לעשות כרצונו.
מי שיודע מי הם העיתונאים ,מבין
שהדבר קשה עד מאוד .וכאן נתקלתי
שוב באותו מנהג שהתחיל האיש
להקדשת העלון לרפואה ,זיווג ,ע"נ וכד'
052-6971199

אלף בינה

אלף בינה

לפני שנים .הוא יודע
את תאריכי ימי ההולדת
של עשרת אלפים
האנשים המשפיעים ביותר במדינה:
פוליטיקאים ,עיתונאים ,מנכ"לים
ופקידים בכירים .הוא נוהג לשלוח
זר פרחים בצירוף ברכה אישית לכל
אחד ואחד מהם .כמו כן הוא מתעדכן
בפרטיהם המשפחתיים :הולדת
ילדים ,בר מצווה ,חתונות ,ולחילופין
ימי אבל וצער .הוא מתקשר לברך,
לנחם או לעודד ,לאחל הצלחה במכרז
או במבחן ...נשמע מוכר? הגמרא
במס' כתובות אומרת" :טוב המלבין
שיניים לחברו יותר ממשקהו חלב",
ובמילים אחרות  -חיוך ומחמאה
מעניקים לבן אדם הרבה יותר ממתנה
חומרית .האיש הזה מצליח להמיס
את ליבם של הקשוחים ביותר מבין
העיתונאים .הוא מצליח לגרום להם
שלא לאכזב אותו .במהלך השנים
התרחבו עסקיו ,והוא עוסק במיזוגים
ובתיווכים בין אילי הון .הוא יודע
על פלוני שרוצה למכור חברה
ועל אלמוני שרוצה לקנות ,מפגיש
ביניהם ,מתווך את העיסקה וגורף
לכיסו סכומים גדולים .כיום הוא
נחשב לאחד מעשירי הארץ ,אך זהו
פרט קטן לעומת כוח ההשפעה שיש
לו על אישים במדינה ועל מעשיהם.
המעניין בכל הסיפור הזה הוא,
שהעיתונאים יודעים גם יודעים איך
הוא עושה את זה .הם כותבים עליו
בהערצה ולפעמים גם בביקורת ,אך
מודים שאינם יכולים לעמוד מול
קסמו .הדברים מובילים למסקנות
חשובות מאוד :מתברר שבני אדם
אוהבים תשומת לב ומחמאות .הם
לא יודו בכך ,הם אפילו יהדפו את
המחמאה באי-נוחות ,אך המחמאה
תשבה אותם והם
יפעלו בצילה .המסקנה

השנייה היא ,שכנראה רוב בני האדם
אינם מסוגלים לפרגן לזולתם .מנין
אני לוקח את זה ? מכך שכולם
מכירים את שיטת העבודה שלו,
ובכל זאת ,אין אף אדם אחד במדינה
שפועל על פיה .וזה במדינה שבה
כל רעיון מועתק עוד לפני שהספיק
להצליח .מסתבר שאת הרעיון הזה
אי-אפשר להעתיק .או שאתה כזה
או שלא .הענקת תשומת לב לזולת
היא מלאכה קשה ,מפני שאתה
צריך לחשוב על מישהו שהוא לא
אתה .רוב האנשים מתקשים לעשות
זאת גם ביחס לקרוביהם ,לבני זוגם,
לילדיהם ולחבריהם .אם כן ,איך יזכרו
מישהו שנמצא מחוץ למעגל שלהם?
אני חושב שהילד ההוא היה באמת
ילד מיוחד בעל מידות טובות .הוא לא
היה שחקן .בדברים כאלה אינך יכול
לשחק .הוא פשוט הפך את האופי
שלו  -התעניינות כנה בזולת  -למנוף
אדיר להצלחה .אני אישית לקחתי
דוגמה מהסיפור הזה והתחלתי
לתעד ימי הולדת ,אירועים ואפילו
בחינות או ימים מכריעים אצל בני
משפחתי ומכריי .גיליתי כמה קשה
להסתכל כל בוקר ביומן למי יש יום
הולדת ,ועוד יותר קשה להרים טלפון
ולברכו ,וודאי כשמדובר בהתעניינות
ובאכפתיות שדורשות סבלנות וזמן.
קשה ,אך מצד שני מביא סיפוק לא
רק לאדם שמתעניינים בו ,אלא גם
לך ,המתעניין .אל דאגה .איני מתכוון
להיות איש יחסי ציבור .יש לי עבודה
טובה ויציבה .אך אין ספק שהפגישה
המאוחרת עם הילד שלמד איתי
במשך תקופה קצרה לפני שלושים
שנה ,ושהפך לאחד האנשים
המשפיעים במדינה  -שינתה לי
משהו בחיים ,ולטובה.
יש לכם סיפור מהחיים?
שלחו אלינו! "יודעי בינה",
ת.ד 579.חדרה מדור עלון השבת.
naort26@gmail.com

לע"נ שאול

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

לע"נ ציון בן שרינה

רבי מנחם מנדל מקוצק

נקודה למחשבה

הופעה

"...לצאת ידי חובה? לא מיניה ולא
מקצתיה .או הכל – או כלום"...

השאלות

שלכם

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

שאלה:
אם אין מי שיגיד קדיש ,האבא יכול להגיד על
הבן?
תשובה :מי שמת לו בן או בת ר"ל ,יכול האב לומר
קדיש ,והקדיש יועיל לבן
כמו שמועיל הקדיש שאומר הבן על אביו.
וכמו שדוד המלך ע"ה ,הציל את אבשלום מדין
של גיהנום על ידי שהתפלל עליו.
ואפילו אם הנפטר הניח אחים האב יאמר על בנו
קדיש ,ויועיל לנפטר יותר ממה שיאמרו עליו
אחיו.
שאלה :הרב שלום.
רציתי לשאול בבקשה האם מותר לברך בקיץ על
הרעמים?
תשובה :השומע רעמים אף בימות הקיץ צריך
לברך עליהם ,מפני שהם ברכת השבח להשם
יתברך על כוחו וגבורתו הניכרת בבריאה.
שאלה :האם יש קדושת שביעית בעצי ריח דוגמת
רוזמרין או לואיזה וכדו' ,ויש לשמור עליהם גם
לאחר שבירך והריח מהם ,או שניתן להשליכם
לאשפה מיד לאחר שהשתמשו בהם?
תשובה :נחלקו הפוסקים אם נוהג קדושת
שביעית בעצי ריח ,והמיקל להשליכם לאשפה
ללא שמירה מיוחדת יש לו על מה שיסמוך.
שאלה :זה משנה מתי עושים שילוח הקן ביום או
בלילה?
תשובה :זמני מצות שילוח הקן הוא דווקא בלילה
ולא ביום  -לפי שבלילה נמצאת האם ,וביום נמצא
האב .
וטווח השעות שבהם בדרך כלל נמצאת האם ולא
האב זה מהשעה ארבע או חמש בערב עד שבע
בבוקר.
יש לציין שאלו הם השעות של היונה המצויה
בארץ ישראל שנקראת "תור העיר" ,והם נמצאים
בכל מקום ובהם מצוי לקיים מצות שילוח הקן.
(לגבי מינים אחרים יש לבדוק בספרי אחרוני זמננו
על זמן שהות האם בקן).
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

לרפואת שמחה יחיאל בן סולטן

מעשה בית הדין

ישי השתתף בהופעה של זמר מפורסם ומרוב התלהבות זרק
לעברו חבילת דולרים.
הזמר לא הרים את הכסף ,ואחרי ההופעה הלך ישי לחפש את הכסף וגילה
שמנשה המנקה לקח את הכסף לעצמו.
האם מנשה צריך להחזיר לו את הכסף?

השאלה משבוע שעבר
סלי מזון
ראובן שמע על עמותה שמחלקת סלי מזון
והציע לחבריו סלים תמורת תשלום של
חמישים  ,₪לאחר מכן גילו חבריו שהעמותה
היא זו שמחלקת את הסלים בחינם ותבעו
ממנו את הכסף בחזרה בטענה שהם יכלו
לקחת זאת בעצמם ואין הצדקה לסכום שגבה
עבור הסלים.
האם ראובן צריך להחזיר את הכסף?
תשובה בקצרה:
ראובן אינו יכול לדרוש תשלום על הסלים ,אבל
על הטרחה שבהבאת הסלים לחבריו הוא יכול
לדרוש כסף כפי מה ששווה להם לשלם על
הבאת הסלים.
תשובה בהרחבה:
אין ספק שהמעשה של ראובן שבאמצעותו
הרוויח כסף מחבריו ברמאות ,הינו מעשה
פסול .בהלכה מוגדר שימוש של אדם בחפצי
חברו עבור רווחים אישיים כ'עושה סחורה
בפרתו של חברו' ,לצורך העניין נבהיר את

ל"ט מלאכות

מחתך

ּכֹותב היא אחת מל"ט מלאכות
ְמלֶ אכֶ ת ַה ֵ
האסורות בשבת ,כשם שהיו נעשים במשכן.
כאשר היו מתאימים את הקרשים זה לזה,
היו כותבים אות אחת על קרש זה ואות אחת
על הקרש השני וכך ידעו להתאימם זה לזה.

א .אסור מן התורה לכתוב שום
אות או מספר או צורה בכל כתב
ובכל לשון.
ב .הכותב כתב על גבי כתב אסור
מדרבנן.
ג .הכותב אות אחת ,והשלים
בה ספר ,חייב .הכותב אות אחת
בלבד שלא בדרך השלמה לספר
עבר על איסור מדרבנן.
ד .הכותב אות אחת על נייר
שתחתיו יש נייר קופי ונמצא
שע"י צירופן נכתבה מילה שהיא
שם כגון" :גג" או "שש" ,נראה
דחייב.

ההגדרה של 'עושה סחורה בפרתו של חברו'
ונלמד ממנה לגבי המקרה שלנו .אין אדם
עושה סחורה בפרתו של חברו
בתלמוד בבלי (מסכת 'בבא קמא דף ל'ה
עמוד ב') מובא מעשה באדם ששכר פרה
מחברו והשאיל אותה לאדם שלישי ,אותו
אדם אירע לו אונס (מקרה נזק שאינו בשליטת
האדם) והפרה מתה .לפי ההגדרות ההלכתיות
בדיני ממונות חייב השואל לשלם את הנזק
גם במקרה של אונס ,ואילו לעומתו השוכר
ששילם עבור שכירת הפרה פטור במקרה
שאירע אונס .למי ישלם השואל על הפרה,
האם לשוכר שהשאיל לו אותה .או לבעלים?
במקרה זה מובאים שני דעות בתלמוד :א')
דעת חכמים שישלם לשוכר ,ואילו השוכר
ישבע לבעל הפרה שאכן קרה אונס ויהיה
פטור מתשלום .ב') דעת רבי יוסי שעל השואל
לשלם לבעלים משום ש'אין אדם עושה סחורה
בפרתו של חברו' ומכאן נלמדת ההגדרה
התלמודית :כיוון שגוף הפרה אינו ברשותו של
השוכר אלא היא שייכת לבעלים ,אין השוכר
רשאי לעשות כסף על חשבון גוף הפרה שאינו
שייך לו ולכן אסור לו במקרה זה להרוויח את
הכסף על חשבון הבעלים ,הגדרה זו נפסקה
להלכה (שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן ש'ז
סעיף ה') וממנה נוכל ללמוד לגבי המקרה
שלנו.
אין ספק שהמוצרים שראובן לקח מאותה
עמותה היו עבור חבריו לעבודה ,ומוצרי
המזון אינם ברשותו אלא שייכים לארגון
החסד ,שהרי ברור שהארגון אינו מרשה
שאדם מסוים ייקח לעצמו יותר מוצרים על
חשבון האחרים .וגם אם ראובן יטען שהוא
כביכול 'קנה' את המוצרים מהארגון הדבר

אינו נכון ,כיוון שהמוצרים שייכים לעמותה
ובכל זמן שהמוצרים ברשותם אינו יכול
להרוויח כסף על מוצרי מזון שאינם שייכים לו.
ומכיוון שהמוצרים שייכים ללא ספק לארגון
החסד ,טענתו של ראובן לחבריו 'מה אכפת
לכם מאיפה הבאתי ,הרי קיבלתם את מה
שהבטחתי להביא' אינה טענה כיוון שאינו יכול
להרוויח כסף על חשבון העמותה.
האם יש מקום לטענתו של ראובן שמגיע לו
שכר טרחה?
אמנם ראובן יכול לדרוש מחבריו שכר טרחה
על עצם הבאת הסלים למקום העבודה ,ולכן
צריך להעריך כמה אדם בשוק מוכן לשלם
על הבאת סל עם מוצרי מזון עד אליו במקום
שילך להביא אותו לבד ,ולפי הערכה זאת נוכל
לקבוע את גובה הסכום שאותו ראובן יכול
לדרוש מחבריו .דין זה נלמד מדברי הרמ'א
(שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן שע'ה סעיף
ד') על אדם שעיבד את שדה חברו ללא ידיעתו
ודורש על כך תשלום ,במקרה זה מדובר
שבעל השדה יכל לבצע את העבודה בעצמו
ולא הצטרך לעזרת חברו ,ולכן הוא משלם לו
כשווי של תשלום שאדם מוכן לתת כדי לחסוך
מעצמו את הטרחה .ולכן צריך לחשב כמה
שווה לכל אחד מהחברים הטרחה שראובן
טרח בעבורו ,ולפי זה יצטרכו לשלם לו כל אחד
בהתאם .ולכן ראובן אינו יכול לדרוש כסף עבור
המוצרים ,אבל
על הטרחה יכול
לבקש תשלום
כפי שהיא שווה
עבור כל אחד
מחבריו.

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

זמרת הארץ

שום  -הלבן של השום הוא מצבור עז וארומטי של סגולות
בריאותיות מרחיקות לכת .השום עשיר במגוון תרכובות
גופרית רבות עוצמה ,המקנות לו גם ריח אופייני ,ומהוות מקור לרבות מהשפעותיו
הבריאות .האליצין היא תרכובת הגופרית הידועה ביותר .שום – מלך בריאות כלי
הדם ולב :מחקרים רבים מראים כי צריכה סדירה של שום מפחיתה את רמות לחץ
דם ,מפחיתה את רמות ה( LDL-הכולסטרול "הרע") ,מעלה את רמות
ה( HDL-הכולסטרול "הטוב") ,מפחיתה את רמות הטריגליצרידים,
מפחיתה את היצמדות הטסיות ,ומעוררת ִפ ְיב ִרינַ ליזֻ ה ,תהליך בו מפרק
הגוף קרישי דם .כתוצאה מכל אלה ,מסייע השום במניעת טרשת
עורקים ומחלת לב סוכרתית ,ומקטין את הסיכון להתקפי לב ולשבץ
(יש להתייעץ עם רופאים)
מוחי.

