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?יותר קמח מלא בריא  
מי מאיתנו לא נחשף היום לטרנד של האוכל 
הבריא? כאשר בכל מקום מתפרסמים חדשות 

ופחמימות ריקות  לבקרים על ויטמינים ומוספי מזון
 וכולי? איך הכול בעצם התחיל? 

לא היה מושג לערך  וחמישים שנה עד לפני כמאה 
כזה קמח לבן? או אורז לבן? משום שהיו טוחנים 
את הקמח עם הקליפה שלו והיו אופים ממנו את 

 התעשייתיתהלחם, וכאשר החלה המהפכה 
והתחילו ליצר מזון להמונים ולשווק אותו לחנויות 

ר מרקטים וכל העניין התחיל להתמסחר גילו וסופ
בעלי העסקים כי המוצרים לא מחזיקים מעמד על 
המדף וכי לאחר מספר ימים המוצרים מתקלקלים, 
אם כן מה עושים? התחלו לחפש דרכים איך 
להאריך את חיי המדף של המוצרים ולדוגמא ניקח 
את הקמח הלבן, ישבו מדעני התקופה לחפש מדוע 

אבל קודם כל כך מהר ומתקלקל, הקמח מתליע 
גרגר חיטה מורכב לכך בואו נבדוק מה יש בחיטה: 

(, והוא 08%-ברובו מאנדוספרם המכיל עמילן )כ
המעטה העוטף את הנבט. הוא מכיל מעט ויטמינים 

סובין הנמצא   בקליפה מהווה  71%-ומינרלים. כ
 - 3%-מקור עשיר לסיבים, ויטמינים ומינרלים וכ

יר גם הוא בויטמינים ומינרלים ומעט הוא הנבט, עש
החיטה נחשבת לאחד ממיני המזון החשובים  שומן.

והנפוצים בעולם, ובעיקר מקור לאנרגיה. היא 
 והפופולארימשמשת בעיקר לקמח, והקמח הנפוץ 

זה מכיל רק את הוא כמובן הקמח הלבן. קמח 
העמילן של גרעין החיטה, בעוד שקמח מלא מכיל 

 בנוסף גם את הסובין וגם את נבט החיטה.
כשמסירים מהקמח המלא את הקליפה ואת הנבט, 

 -רכיבים תזונתיים רבים וחשובים הולכים לאיבוד 
סיבים תזונתיים, ויטמינים ומינרלים. שימו לב כי 

בחינה באכילת קמח לבן על ערך כמעט זהה מ
פחות  08%פחות סיבים,  08%קלורית, מקבלים 

פחות ברזל, מאשר כשצורכים קמח  18%-סידן, ו
 מחיטה מלאה.

מה אנחנו רואים כאן? על מנת להמחיש את הדבר 
בואו נעשה ניסיון קטן על המרגרינה שמעתם נכון? 
המרגרינה למי שלא יודע זהו רעל שיוצר בתחילה 

אותם בשביל הכבד  על מנת להאביס אווזים ולפטם
שלהם אולם המפתחים גילו מהר מאוד שהאווזים 
 לא אוהבים את זה והחליטו לשווק אותה לבני אדם 

ת מרגרינה ושימו לעכשיו תעשו ניסיון קחו חבי
אותה בגינה ולידה שימו חבילת חמאה ואז תגלו 
דבר מדהים!!! למרות כל החיות הקטנות והגדולות 

ים עכברים ועוד השורצות בגינה מברחשים נמל
אתם תשימו לב לפלא עצום למרגרינה לא מתקרב 
אף ייצור חי אחד!!!! ואילו את החמאה מיד הם 

מתחילים לכרסם מדוע? כי החיות מבינות טוב יותר 
 המאיתנו מה טוב ומה לא והמרגרינה מיד מזוה

אצלם כלא מזינה ולא יעילה!! )בארצות הברית דרך 
לחוק!!! אסור  אגב הוציאו את המרגרינה מחוץ

בתעשיית המזון ואצלינו אתם  להשתמש בה
תתחילו לראות יצרנים שרושמים על אריזות המזון 

( עכשיו נחזור "ללא שומן טראנס שזה ללא מרגרינה
לחיטה שלנו ונבין כי ע"י הוצאת הקליפה אנחנו 

אחוז מהחיות שלה ולכן התולעים לא  08מוציאים כ 
ח הלבן לפתע מכרסמות אותה וחיי המדף של הקמ

קופץ פלאים, על אותו בסיס שאר האוכל כאשר 
מעבדים אותו מאריכים את חיי המדף שלו אבל 
מבטלים  את הערך התזונתי שלו!! עוד דוגמא על 
העגבנייה שהנדסו אותה עד כדי כך שהיא מחזיקה 
כשבועיים על המדף אבל הטעם שלה נעלם והיום 

 מנסים להחזיר את העגבנייה של פעם!!! 
הנה היום לאחר כמאה שנים של תיעוש האוכל ו

והתגברות המחלות של האדם שנבעו מעיקור 
האוכל והוצאת הויטמינים והמינרלים שבו מתחיל 
טרנד חדש של אוכל אורגני אוכל לא מתועש אוכל 

אבל לאחר תקופה כל כך ארוכה שהטביעו  טבעי,
בנו יצרני המזון אתם תראו שאם תרצו לאכול 

לא אתם לא תאהבו את הטעם שלו לדוגמא אורז מ
 הוא קשה ומריר וכן הקמח המלא וכן הלאה 

כי שטפו לנו את המוח כל כך הרבה זמן  ואנחנו לא 
מסוגלים לחשוב מחוץ לקופסה אנחנו מתוכנתים 
ע"י סופות התקשורת והפרסומות של התעשיינים 
ויצרני המזון שלא משתלם להם לייצר מוצרים שחיי 

 המדף שלהם קצרים
 למה אני מספר לכם את כל הסיפור הזה?ו

כאשר לערך כי בדיוק לפני כמאה חמישים שנה 
החלה מהפכת המזון הריק החלה בעם ישראל 

 מהפיכה משלו מהפכת המשכילים,
המשכילים הללו שהיו יהודים כשרים בהתחלה אבל 
חשבו שמצאו פטנט להארכת "חיי המדף של העם 

ליטו הם החמהרדיפות והשמד שלו ו היהודי"
להמציא שיטת חיים חדשה "היה יהודי בביתך ואיש 

תך" כלומר תשמור מצוות בבית שלך בכל אבצ
החומרות, תלמד תורה, תשמור כשרות נידה שבת 
אבל איך שאתה יוצא מהבית תשיל מעליך את 
יהדותך ותהפוך לגוי ברחוב וככה לא יזהו אותך 

הגויים כי הם יחשבו שאתה  כיהודי ולא יתעללו בך
  ק מהםחל

אבל ממש כמו שהחיטה בלי הקליפה שלה שמכילה 
לחיות האדם וכשהוציאו את  הויטמיניםאת כל 

הקליפה היא איבדה מהערך שלה כך גם אותם 
יהודים שהסירו את מעטפת היהדות שלהם הם 
איבדו את דרכם ונעלמו מעל במת ההיסטוריה ואיך 
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זה קרה? שימו לב זה פשוט מאוד היה יהודי חרדי 
ם שומר תורה ומצוות שהחליט שהוא מאמץ את מושל

הסיסמה החדשה "היה יהודי בביתך ואיש בצאתך" 
והוא אישית הסתדר עם זה אבל ילדיו שגדלו בבית 
כזה כבר פחות שמרו תורה ומצוות כי היו צריכים 
לתרגל איך להיות גוי בחוץ והם שמרו ככה ככה 
וילדיהם כלומר הנכדים של אותו סבא חרדי כבר לא 
שמרו אפילו קצת כן הם בחגים הלכו לראות את 

והם כבר  "ההצגה" בבית הכנסת אבל זה הכול 
התחתנו עם גויות כי לא היו להם עכבות או שורשים 
חזקים של יהדות וילדיהם כבר הפכו לגויים גמורים 
ואותו סבא חרדי נעלם בפח ההיסטוריה!!! וכל זה 

 בגלל שהוצאו את הקליפה!!!
ם כמה מסוכן ליהודי לחיות ללא כאן אנחנו רואי

המעטפת של שבת כשרות נידה וכל תרי"ג המצוות כי 
אם לא נגדל את ילדינו כיהודים בבית ובחוץ אנחנו 

כי אי אפשר להיות חצי  נאבד את עצמינו לדעת!!!
 יהודי או שלושת רבעים יהודי!! 
מתן  שנה מאז 3388כי אם הגענו עד לכאן לאחר 

ורי הורינו היו יהודים שלמים תורה סימן שהורינו וה
ללא קומבינציות ואם אתה היום יהודי שלא שומר 
תורה ומצוות דע לך שנכדיך כבר לא יהיו יהודים 
ואתה תמחק מהעם היהודי!! אין פשרות בעניין הזה 
ולכן לקראת חג השבועות הבא עלינו לטובה יהווה לנו 
כמגדלור לאיזה כיוון עלינו להסתכן כי אנחנו שלא 

מרים תורה ומצוות בעצם כל קליפות אגוז בים ללא שו
שליטה על עצמנו  וללא כיוון וזה הזמן לחזור 
ולהתחבר לשרשרת הארוכה של עמינו המפואר 

קשה לך לראות את  ואםשמתחילה ממתן תורה 
הדברים נכוחה לאור שטיפת המוח שעברנו בעשרות 
השנים האחרונות ע"י הערב רב בתקשורת ובשלטון 
אני רוצה לתת לך כלי איך לחשוב מחוץ לקופסה איך 

 לראות שדרך החשיבה שחרטו בנו היא דרך מכשילה

 לחשוב מחוץ לקופסה
 לפני שנים רבות, בעיירה קטנה באיטליה, רצה הגורל

וסוחר נשאר חייב הרבה כסף למלווה בריבית. 
המלווה, שהיה זקן ומכוער, חשק בביתו הצעירה 
 והיפה של הסוחר והציע עסקה.

הוא אמר להם שיוותר על החוב אם הנערה תתחתן 
איתו. האב וביתו נחרדו מההצעה. המלווה הערמומי 

 הציע לתת למזל להחליט.
נחל, המלווה אמר להם שישים בשקית שני חלוקי 

 אחד לבן, שני שחור. הנערה תוציא אחד.
אם יצא שחור, היא תתחתן איתו והוא יוותר על 
החוב. אם היא תוציא לבן, הוא יוותר על החתונה 
והחוב, אולם אם היא תסרב להצעה, אביה ישלח 

שלושתם עמדו על שביל חלוקי נחל  להירקב בכלא.
בגנו של המלווה. תוך כדי הדיון, התכופף המלווה 
והרים שני חלוקים. כשאסף אותם, עיניה הזריזות של 

אז, ביקש  הנערה הבחינו ששניהם היו שחורים.
המלווה מהנערה לבחור באחד מהשקית. כעת דמיינו 
שאתם בגנו של המלווה, מה הייתם עושים לו הייתם 

 במקומה? 
 אם התבקשתם לייעץ לה, מה הייתם מציעים? 

 בחינת המצב מגלה שלוש אפשרויות:
 . הנערה תסרב להצעה ואביה ישלח לכלא.7
     . הנערה תגלה שהמלווה שם שני חלוקים שחורים 2

 בשקית ולכן הוא רמאי.    
. עליה לבחור בחלוק אחד, תוך ידיעה שהיא 3

 מקריבה את חייה למען חופש אביה וביטול חובו.
קחו לכם רגע לחשוב על הסיפור. הוא משמש על 

את ההבדל בין חשיבה  מנת לכוון אותנו להעריך
משנית ולבין חשיבה לוגית. בעיתה של הנערה לא 
יכולה להיפתר ע"י חשיבה לוגית רגילה. חשבו על 

  המשמעויות של התשובות ההגיוניות.
תעצרו אל תמשיכו לפיתרון נסו לפתור את 

 הבעיה בכלים שקבלתם עד היום!!

 מה הייתם מציעים לנערה לעשות?
השקית והוציאה חלוק.  הנערה הכניסה ידה לתוך

מבלי להסתכל עליו, הפילה אותו על שביל החלוקים, 
בו הוא התערבב מיד עם שאר החלוקים. "אוי, כמה 
אני מגושמת" היא אמרה, "אבל לא נורא, אם תביט 

ותראה מה צבעו של החלוק שנישאר,  לתוך השקית
תוכל לדעת איזה בחרתי" מאחר וזה שנשאר הוא 

א בחרה בלבן. כיוון שהמלווה שחור, הרי ברור שהי
 לא יודה ברמאות, 

הנערה שינתה מצב שנראה לכאורה בלתי אפשרי 
  למצב מועיל בתכלית.

תעצרו ותתחילו לחשוב מחוץ לקופסה!!!  ,כך גם אתם
אל תחשבו שהפיתרון שמציעים לכם בתקשורת הוא 

. ומיאש כי אין הפיתרון היחיד!! אכן לוגית הוא יחיד
אבל אם תחשבו מחוץ יות שלנו!! פיתרון לוגי לבע

לקופסא תראו שהחשיבה התורנית שקיבלנו 
מאבותינו היא התשובה והפתרון היחיד הנכון 
והאמיתי לפתירת המצב הקשה שבו אנחנו נמצאים 

שיבוא אך ורק  צדקנוהפתרון הוא גאולה ע"י משיח 
עפ"י דרך התורה הקדושה וכאשר אנחנו עכשיו 

הבלתי נמנעת והרת  בישורת האחרונה של הגאולה
הגורל כל מה שיש בידינו לעשות זה לבחור בין גאולה 
בעיתה עם כל המכאובים שלה או גאולה ברחמים 
גאולת אחישנה וזה תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו 
שייקח על עצמו עכשיו ממש לחזור למסלול סבא 

בין אם הוא חילוני ובין אם הוא חרדי לכולנו קדישא 
 מוקדש לידידי שלומי מדהלה הי"ו      יש הרבה להשתפר.

כ"ר המצפה בִבְרכַּת שבת שלום עּוזִי ֶעזְָרא ִמזְָרִחי 

 לגאולה שלמה עכשיו ממש  א.נ.ס.ו  ב.י.ל.א.ו י.י.ל.א.ו 
יהודי קראת את המאמר, להצלחת ולשמירת לני בת מירי, ויוסף בן גרציה 

בתיבת הדואר שלו כי  אנא אל תחזיר לגניזה. זכה יהודי אחר  ושים לו את המאמר
 לעולם לא נדע איזה שינוי יכול לעורר מאמר בלב אדם.

 קֹוַרל ִשיָרה  ַבת ִאיָלִניתלירון בן רחל  נהוראי בן לירון,מוריה בת ליאורה,  ִלְרפּוַאת ָכל חוֵֹלי ַעּמוֹ ִיֹשָרֵאל. ּוִבְכָלָלם:
, אסתר בת ימנה, יפה בת אלגרה, מאיר חי יסלגלי חיה בת אירמזל בת רחל, שושנה בת רחל, , מיכאל בן אסתר

חייאיוב בן בלוריה, כנרת בת ציפורה, לאה תרנג'ה, ירוחם בן בלה, עילאי בן גלית רומיה בת נעמי לימור בת אסתר, 
חגי דוד בן אורה, מזלה בת איבון, יעקב בן  ברוך בן לינדה  ,יהודית, מענדל אלעד בן סוזן, גרציה בת אלגרה בת חגית

  .לימור בת אסתר, בר בת שרה, נוי בת ורד, אילנית בת זיווה, מור בן מיכלאברהם בן חנה, עומר בן שולה,  גוטה,
קֹוַרל ִשיָרה ַבת ִאיָלִנית, מיכאל בן אסתר, הדס בת מיכל, שירלי בת מיכל,  ּוְלִזּוּוג ֶשל ָכל ְבֵני ּוְבנוֹת ִיֹשָרֵאל ּוִבְכָלָלן:

שמואל בן ויקטוריה. אֹוִרית ַבת אלגרה. ׁשוָלה ַבת ְגַרְצָיה, יֹוֵסף ֵבן ָיָפה. ֵאִתי ַבת שֹונטל. ֶאְסֵתר ַבת שמרית בת ֶרְיימֹוְנד.  
 ִסיָמה,  דֹוִרית ַבת רות, ִׁשְמעֹון ֵבן ִאיָז'ה

 (222)סגולה בדוקה להריון קול הרעם מס' ָמא ָאֵמן! ָדִני ֶבן ָחמֹו, ְלֶזַרע ַבר ְקיָ   ,ָקִרין ַבת ִאיָלִנית ְלֶזַרע קוֶֹדש ָבר ְקייָמא:
בת פרידה, ְבכֹוָרה ַבת שְֹמָחה, ְפִריָדה ַבת ָפְרָחה, סֹוִלי קסוטֹו ֵבן ֹשְמָחה,ָמִרי לינדה  לִעיּלּוי ִנְשמוֹת ַעם ִיֹשָרֵאל ּוִבְכָלָלם:ו

 שלום חי בן משה,התגלותו עכשיו לְ . ודקנומשיח צִ  ְלַהְצָלַחת  ַיְזִכיֵרןַבת סֹול,  וְלָכל ִנְׁשמֹות ֵבית ִיֹשָרֵאל ֶׁשֵאין ִמי ֶׁש 
ויקטוריה חיה בת יאוטה שבאבו,  מוריס בן אלגרה שמחה, ֶעְזָרא ֵבן ָחָנה , ָברוְך ֵבן ְפִריָדה הי"דשמחה,  בן לוי שאול

משה בורי בן זכריה, אסף בן רוזט. משה יונה בת שרה,  נעמי בת יהודית,שולמית בת מרים, איסמאל בן רודולף, 
אנג'ל בת  משה לוי בן רחל,נורית,  בת רפאלי עזיזה בת סוליקה. שרון ליזו בת אולגה, אילוז.  ושיר לאה בת ציונה.

אורי בן שמריה. גדליה בן יעקב בן אסתר,  פנחס ואנה, מריה בת יוסף נחמיה בן רחל ומשה חיים, מישל בן שימחה,
יוסף רפאל חי בן פורטונה, אלעד בן חנה, נחום בן אסתר, חי אל בן אסתר, בנימין אלבז וקה בן חנה, אליהו בל מאיר,

ַבת ְפִריָדה, , בן אסתר, ֹשְמָחה ַבת ָרֵחל,  יֹום טֹוב ֶבן ְפִריָדה, אהרון בן פרידה, ִזיָוה ַבת ְדבֹוָרה ִויְקטֹור ֵבן סֹול, ִליְנָדה 
 !!!!!! ְלַאְחדות ַעם ִיֹשָרֵאלהתגלותו עכשיו ממשלְ . ודקנוצִ משיח  ג'נט ְלַהְצָלַחת

 הֹוָצָאה ָלאֹור "ֶחְבַרת ַהִבּטוַח ְמַזֵכי ָהַרִבים"  קֹול ָהַרַעםתשע"א    מדברבָשָבת 
 ָּליֹוןָנא  ְלָהִפיץ ְבָכל ָמקוֹם ֶשֶאְפָשר!!!! ְוָתבוֹאּו ַעל ַהְבָרָכה  ָנא ִלְשֹמר ַעל ְקֺדַשת ַהגִ  

ַהְמעוְנָיִנים ְלָהִפיץ ֶאת ַהַדף    http://www.myib.co.il/kh.htm   "ִנַתן ְלהֹוִריד ֶאת ֶהָעלֹון  ֵמֲאָתר "ַׁשַער ַהָשַמִים
 עוִזי 504-0002533ִיְתַקְשרו 
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