
 

 

                 בקהילה

 
 גרמנית ויוונית-לחברי "איכות חיים בקהילה" שכונות: רחביה, קריית שמואל, טלביה ומושבות

 הפרויקט בשיתוף עיריית ירושלים ואש"ל. 2017 יוני-מאי תשע"ז  תמוז -סיוון
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

במוזיאון ארצות המקרא ביוני סיורקצת על ה  

 תרבויות של סיפורן אל, בזמן למסע הצטרפו

 של סיפורו גם שזור בהם, הקדום הקרוב המזרח

 הכולל, ייחודי עתיקות אוסף באמצעות, ישראל עם

 מהתקופה אמנות ויצירות ערך יקרי פריטים

והתלמוד המשנה לתקופת ועד הפרהיסטורית  

 נדירים חפצים המכילה, המוזאון של הקבע תצוגת 

 ומאפשרת כרונולוגי באופן מסודרת, ומופלאים

 המזרח עמי של ההיסטוריה בנתיבי להלך למבקר

, נדירים תכשיטים, מרהיבים פסלים. הקדום

 המבקר לעיני חושפים חרס וכלי פסיפסים, כתובות

 העולם ואת העבר תרבויות של ועוצמתן פארן את

 והדתות ישראל עם צמחו בו התרבותי

 מאפשר בתצוגה הסיור .הגדולות המונותיאיסטיות

 אשור, שומר אנשי, העתיקה מצרים על הצצה

. ובבל  

 הרצאות לקהילה תומכת
 10:30ימי רביעי בשעה  

 תמוז-סיוון יוני-מאיאירועי חודש 
3.5.17 

 קרן אפריקה הפראית  
 גלעד חתוכה

 אפריקה  יבשתרצה וחוקר מ
 

10.5.17 

 נשים בשואה 
 רינת ריבק 

 
17.5.17 

 פסיכולוגיה חיובית  
 הרצאה שמינית  בסדרה  

   סימה לוי אביטל 
 

24.5.17 
 החרדים לא שחור ולבן  

 מוטי בר לב 
 מרצה ומדריך טיולים  יוצא בשאלה 

 
7.6.17 
  להזדקן

 התיארת לעצמך שתזדקן אי פעם? 
 כיצד עלינו לחיות בפרק זמן זה של חיינו?

 וכי עדיין יש בידינו לגדול ולהשתנות?
 חוה מוריס 

 בעלת תואר מסטר בעבודה סוציאלית ופסיכולוגית אנליטית. 
 

14.6.17 
  ביקור חוויתי

 המקראמוזיאון ארצות 
 ניפגש בכניסה למוזיאון  10.00

 למי שאינם חברים ₪ 35לחברי קהילה.   ₪ 25 -עלות
 

21.6.17 
 פסיכולוגיה חיובית  

 הרצאה תשיעית   בסדרה  
 סימה לוי אביטל  

 
28.6.17 

 קשב ומודעות– האנושי המוח מסתרי

 הרצאה רביעית  בסדרה  
 המוח ובמדעי בפסיכולוגיה שני תואר בעלת יונה רויטל

 

 

 חברי הקהילה היקרים!

לחלוק אתכם את התכנית  שמחים

יוני-מאי העשירה לחודשים   

מרצים חדשים והרצאות מרתקות 

למוזיאון ארצות המקראובסוף סיור   

 הצטרפו אלינו לפעילות

 נשמח לראותכם ולקבל כל פנייה !  

 אביב נעים

 לשירותכם, 

 צוות קהילה תומכת:

ההקהיל אב-חמד אבשלום  

 054-6650173: נייד

 לירז בטיטו פרידמן
  6248568משרד 

 054-8827546נייד: 

liraz@ginothair.org.il 
 אם הקהילה: -זהבה זכאים
 ד'. -ימים ב' ו 6247596

 02-5458101/2גינות העיר  -מינהל קהילתי
כתובת אתר האינטרנט: 

www.ginothair.org.il 

mailto:liraz@ginothair.org.il
mailto:liraz@ginothair.org.il


 החלטות 

 נור-די שוקה מאת

 

 בהחלטות מגיע וזה. צדק של רבה במידה ואולי מרביתנו את מנהל משגיאה הפחד. החלטות בקבלת מתקשים מאתנו רבים

 פחות בהחלטות גם נוגע וזה. משפחה והגדלת ודיור זוגיות כך ואחר, וקריירה, לימודים מסלול בחירת כמו משמעותיות

  אנשים מעט בלא נתקלתי …ותתפלאו הערב ללכת סרט לאיזה, לקנות כלים מדיח איזה – יום-יום של החלטות, משמעותיות

.עבורם קשה החלטה צומת זו במסעדה מהתפריט לבחור מה שגם  

 נוכל לא גם המקרים שבמרבית למדתי גם השנים ועם ההחלטה לטיב בהכרח תורם אינו ההתלבטות שזמן למדתי השנים עם

 את זר באתר מצאתי הזה ובהקשר אחרת החלטה מקבלים היינו לו קורה היה מה נדע לא לעולם כי ההחלטה טיב על לדעת

קלים ובשינויים מאנגלית שלי חופשי בתרגום הדברים הנה. אהבתי שמאד הבא הסיפורון  

 

. העסקיות בהצלחותיו הידוע מבוגר עסקים איש לראיין נשלח צעיר עיתונאי  

 העסקית וההיסטוריה הניהולית דרכו על, עסקיו היקף על ממנו ושומע העסקים איש של המפואר במשרדו מתארח העיתונאי

. שלו והאישית  

? שלך ההצלחה בסוד הקוראים ואת אותי לשתף מוכן תהיה האם …אדוני: "בהיסוס העיתונאי שואל הראיון סוף לקראת  

 המהודרת המהגוני ממכתבת מעט מתרחק, לאחור נשען, שלו היוקרתית המנהלים כורסת על מתרווח הזקן העסקים איש

"!! נכונות החלטות – מילים שתי, בני, מילים שתי: "ואומר  

. שלו הנייד במחשב המלומדת התשובה את מתקתק העיתונאי  

" ?נכונות החלטות לקבל לומדים איך, עיננו את האר: "בנימוס העיתונאי ממשיך. אדוני, שאלה עוד כך אם לי תרשה אז  

!!" ניסיון – אחת מילה, בני, אחת מילה: "ועונה כורסתו על יותר מתרווח המצליח העסקים איש  

 את רוכש אתה כיצד …אדוני אותנו שתף: "שוב מקשה ואז, בעורפו מעט מגרד, הנייד במחשבו התשובה את מקיש העיתונאי

"? הזה הניסיון  

 – מילים שתי, בני, מילים שתי: "סוד כממתיק אליו ולוחש הצעיר העיתונאי אל רוכן, מכיסאו מתרומם הזקן העסקים ואיש

"!! גרועות החלטות  

 

 חלק הם גרועות שהחלטות יסכימו כולם בוודאי אבל שבסיפור  המצליח העסקים איש' של תובנותיו עם יסכימו כולם לא אולי

. מרתיעות אינן הן והנחושים המתמידים, האסרטיביים האנשים ואת מעולמנו  

"… לנסות מפסיקים רק הם, ממש נכשלים אינם האנשים מרבית: "מקורו את יודע שאיני המפורסם הציטוט כדברי  

 

  היסטוריה בחובם מסתירים ההצלחה סיפורי מרבית כי, החלטות מקבלת נחשוש שלא, להעז שנמשיך, וננסה שנמשיך כדאי אז

 .להצלחה דרך אבן כלל בדרך הוא וכישלון, גרועות והחלטות וכישלונות ניסיונות של

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .בנ לי ואמר סיכם כך

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 עיריית ירושלים
 המינהל לשירותי קהילה
 היחידה לגיוס משאבים

 

 

לכולם שלום  

 תותבות להתקנת תרומה התקבלה D.v.I במרפאת
.לקשישים  

:הפניה נוהלי  
יכולים שאינם נזקקים, ומעלה 75 לבני מיועדת התרומה  

. בעלויות לעמוד  
 – בלבד שלמות תותבות להתקנת מיועדת התרומה

שתיהן או תחתונה או עליונה    
  יעשה  לא)    יבצעו הרופאים – בעקירות צורך יש אם

.( חלקיות תותבות יתקינו  לא, אחר טיפול שום ) 
 נשברו והן תותבות מרכיבים שכבר אנשים להפנות אפשר

  לתותבות הנזקקים  אנשים או יותר  מתאימות אינן או
  פחות או שיניים 6 להם שיש במקרים רק וזה לראשונה

שלמה לתותבת  מתאים לא אחרת .בפה  
  עם רצוי ולהגיע למעוניינים, יש לקבוע תור עצמאית

. הראשונה בפעם לפחות, ליווי  
גלגלים לכסאות נוחה גישה יש במרפאה  

תשלום ללא הוא הטיפול .  

 

-לקביעת תור ובירורים נוספים   

6783101' טל,  29 חיים דברי' רח: המרפאה מען .  
 

   

? מה שום על – בשבועות וגבינה חלב מאכלי  

  מדי יותר נראות ורובן, זו לשאלה יש תשובות הרבה

  אבל  .האמיתית הסיבה להיות מכדי ומפולפלות מחוכמות

.בהן לעיין וכדאי המדרש של החן ומן היצירתיות מן בהן יש  

  לא, לאוהליהם סיני הר ממעמד ישראל בני חזרו כאשר.1

 הכשרות דיני  מפני, שלהם  האוכל בכלי להשתמש עוד יכלו

 בינתיים להסתפק נאלצו לפיכך. אליהם נתודעו זה שאך

לבשר מיוחדים כלים לעצמם שיכינו עד, בלבד חלב מאכלי  

 חלב לינוק והעדיף מצרית במינקת רצה לא, כידוע, משה.2

 לחלב הקשור מסר לדורות העביר כן על, יהודיה ממינקת

  חג את הקושר הפסוק פעמיים מופיע שמות בספר.3

'  ה בית תביא אדמתך בכורי ראשית: "חלב עם השבועות

  ג"כ בפרק אחת פעם". אימו בחלב גדי תבשל לא; אלוהיך

כו פסוק ד"ל בפרק שניה ופעם; יט פסוק  

",  עשה" מצוות  ח"לרמ מתחלקות שבתורה המצוות ג"תרי.4

  לא" מצוות  ה"ולשס, שבאדם  איברים ח"רמ כנגד שהן

  בשנה יום יום. השנה ימות ה"שס כנגד שהן", תעשה

 גדי תבשל לא" של" תעשה לא" מצוות חלה ומתי. ומצוותו

בסיון' ו-ב: אכן?" אימו בחלב  

  וממנו", הבכורים יום" על פסוק יש כו, ח"כ במדבר בספר.5

  עשויה ממה: השאלה על העונים תיבות ראשי להוציא אפשר

 בהקריבכם הבכורים וביום: "לב שימו. הבכורים מנחת

ה?המנח עשויה ממה". בשבועותיכם' לה חדשה מנחה  

  ששהה הימים ארבעים כנגד - 40" = חלב" של גימטריה.6

התורה את לקבל כדי סיני בהר משה  

 ספירת של ימים חמישים כנגד - 50" = חלבי" של גימטריה.7

לשבועות פסח שבין העומר  

 נתנה שעליו, סיני הר שום על גבינה השבועות בחג אוכלים.8

"  גבנונים הרים תרצדון למה" נאמר סיני הר על. התורה

 לא אם" גבנונים" המילה באה מנין(. טז, ח"ס תהילים)

 מגבינה?

 זבת ארץ: "היא הלא הביכורים את מביאים שממנה הארץ.9

ש"ודב חלב  

,  ודבש לחלב נמשלה, תורה מתן בחג שניתנה, התורה וגם.10

יא, ד השירים-שיר"    לשונך תחת ודבש חלב: "שנאמר  

  היא התורה כך, לתינוק קיומי מזון הוא שהחלב כשם.11

אדם לכל קיומי רוחני מזון  

 נצטוו ישראל בני. טוהר מסמל והלבן, לבן צבעו - החלב.12

התורה קבלת לקראת להיטהר  

.  ובבקר בצאן ההמלטות עונת תום לאחר חל השבועות חג.13

  לאכול מאשר יותר טיבעי ומה. בחלב משופעת זו עונה לפיכך

ה? בעונ בשפע שיש מה את  

  חלב מאכלי: מוכחת קולינארית עובדה לזאת והוסיפו.14

  שבועות ובליל, בשר ממאכלי קלות ביתר מתעכלים

  שלא מוטב - שבועות של בתיקון תורה ללמוד כשהולכים

 את המערפלים, עיכול כבדי מאכלים הקיבה על להעמיס

 המחשבה

 

                    
 קהילה מטיילת גינות העיר

 מאי  
 

 לטיול משואה לתקומה 9.5.17
 סיור ביד ושם

  ואנושי מבט ארכאולוגי,הסטורי -י ירושלים טיול בהר
 פעילות מתוקה.... ולסיום

 
 סיור לשוחרי יידיש 21.5.17

ביקור אצל ינק'לה שטייטל בכפר חסידים ונמשיך  
 בעקבות התרבות וההסטוריה היידישית .

 
 לפרטים מלאים יש ליצור קשר אחרי פסח

 
 טלפונים של רכזי קהילה מטיילת:

 
-052דני     054-6774795רמי     052-8313909מלכה   

8700904 
מזכירות המינהל הקהילתי    והרשמה:לפרטים 

 0שלוחה  5664144
 



 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 ממטבחה של זהבה

 
 כאמור ישנן הרבה סיבות לאכילת מאכלי חלב בחג השבועות. 

 לפניכם מתכון לעוגה קלה מאוד ומרשימה מאוד וחגיגית! 
 

בקערה גבינה עוגת  

 . יפה פשוט ותוצאה עבודה מעט, זמינים מצרכים: המתכון זה - לשבועות אחד מתכון לבחור צריכים אתם אם

 חומרים

סלוטו עוגיות או) שאוהבים טעם באיזה בר פתי שרוול  

חמאה גרם 100  

להקצפה מתוקה שמנת מכלי 2  
וניל פודינג אינסטנט חבילת  
סוכר כוס שליש  
ביחד גרם 500) לבנה גבינה קופסאותשתי   
לימון גרידת כפית חצי  

 
ההכנה אופן  

1 
 8-כ ומזהיבים אפייה נייר מרופדת בתבנית מפזרים, מערבבים. הביסקוויטים את ומרסקים החמאה את ממיסים

ומצננים מוציאים. מעלות 180-ל לחומם בתנור דקות . 
 

2 
הלימון גרידת ואת הגבינה את פנימה מקפלים. והסוכר פודינג האינסטנט עם השמנת את מקציפים  

 

3 
 ולסיום גבינה שכבת, פירורים שכבת, גבינה שכבת, פירורים שכבת - בינונית שקופה בקערה העוגה את מרכיבים

 שכבת על מוותרים - בבית זילוף שק אין אם. זילוף שק באמצעות זאת לעשות נוח הכי. נוספת פירורים שכבת
 לפני דקות 15-כ של לקירור ומכניסים פירורים עליה מפזרים. גבינה שכבת עם ומתחילים הראשונה הפירורים

פירורים של שכבה עם מסיימים(. יתערבבו לא והפירורים שהגבינה כדי) הבאה הגבינה שכבת  
 

4 
 .ללילה ועדיף, לפחות שעות 3-ל במקרר להתייצבות מעבירים

 
 !בתאבון

 

 



 חשיבה חיובית: איך מיישמים את זה

ויהיה טוב. מטפלים רוחניים ופסיכולוגים למיניהם מאמצים את הטרנד החדש ומלמדים  -שיהיה טוב  המוטו פשוט: תחשבו
 את מטופליהם כיצד לחשוב חיובי ולא להתבייש בכך

 איך תהפכו את ה"איום ונורא" ל"לא כל כך נורא" -כוח המילה

זה לא פשוט להיות אופטימי, בייחוד אם לא נולדים עם זה. "יש לנו הרבה תבניות חשיבה וסכמות להתנהגות, הבנויות על 
חוויות קודמות שחווינו בחיים", מסבירה ד"ר אפלמן, "יש אנשים שמפחדים שיהיה טוב, כי בעבר, כשהיה טוב, קרה גם רע. 

חץ. התבניות האלה, שרובן לא מודעות, נבנות בנו מראשית החיים, בהתאם ואז, כשהם חווים חוויות שמחות הם נכנסים לל
לרגישות האם לצורכי התינוק, ואחר כך בהתאם ליחסים שלנו עם הסביבה. החוויות שאנחנו חווים ומעבדים ברגש ובמחשבה 

 מטביעות את חותמן.

 -בטאות במחשבות מגבילות שהיינו רוצים לתקן "הפסיכולוגים מניחים שיש תבניות פנימיות שיכולות להפריע לתפקוד והן מת
 כמו 'אני תמיד נכשלת במבחנים', 'אני אף פעם לא מצליח בדיאטות', 'אם לא אקבל מאה בבחינה סימן שאני לא שווה'".

לפי גישת הפסיכולוגיה החיובית על המטופל לבחור תבנית שלילית מחייו שבה היה רוצה להתמקד, לברר את דרך החשיבה 
ית המעכבת תפקוד טוב, ולתקן את העיוות תוך שימוש בדמיון מודרך המועצם באסוציאציות, רגשות וחושים. ד"ר השליל

אפלמן: "חשיבה חיובית פירושה לשנות שינוי מהותי את מה שאנחנו חושבים על עצמנו, לאמץ תבנית חדשה לגמרי או תבנית 
 שחשבנו שלא נוכל לאמץ".

רופ' עפרה נבו, מנהלת מרכז ברמן לייעוץ פסיכולוגי באוניברסיטת חיפה ומשתתפת בצוות "למילה יש המון כוח", אומרת פ
החוקרים של זליגמן כחוקרת הומור. "אנחנו מומחים גדולים בלגרום לעצמנו חרדות או דיכאון באמצעות דיבור פנימי". ויש 

אורחים לביתה. היא ביקשה להכין עוגה,  לה דוגמה: "אשת קריירה שהתקשתה להתפנות לקניות ולבישול, הזמינה יום אחד
אבל כשנוכחה לדעת שחסר לה סוכר החליטה לבקש סוכר מהשכנה שלה. בדרך לדלת השכנה החלה להרהר בינה לבין עצמה: 

'בטח היא תסתכל עלי במבט ביקורתי ותחשוב איזו בעלת בית גרועה אני'. היא דפקה על דלת השכנה, וכשזאת פתחה את 
יה: 'קחי את הסוכר שלך, אני בכלל לא צריכה ממך שום דבר'. הדוגמה הזאת ממחישה שלא האירוע עצמו הדלת התפרצה על

קובע, אלא איך שאנחנו מפרשים אותו. הפרשנות תלויה רק בנו. אם נוכל לפרש אירועים אחרת נשפר את הרגשתנו ואת 
 התנהגותנו".

לבן מכל דבר, לא לחשוב חשיבה אבסולוטית -לעשות שחור איך אפשר לפרש אחרת? אפשר לא להגזים בביקורת עצמית, לא
כמו 'אני חייב לקבל מאה בבחינה, אחרת אני לא שווה כלום'. יכול לקרות משהו לא נעים, אבל בעזרת התייחסות חיובית 

ם 'איום ושונה אנחנו יכולים לראות בזה משהו לא נורא, לשנות את התפיסה. כמו למשל, 'הכול לטובה' או 'לא נורא' במקו
 ונורא', ו'אולי טוב לי להיכשל פעם אחת בבחינה, אולי אלמד מזה ואצליח יותר בבחינה הבאה'".

 איך לא תפילו את עצמכם במלכודת הצפויה -כוח המחשבה

לואיז היי נחשבת לחלוצה בתחום החשיבה החיובית בחיבור שבין גוף לנפש. היי עמדה על הקשר בין דפוסי חשיבה שליליים 
ים נפשיים למחלות פיזיות רבות. לטענתה, היא עצמה נרפאה ממחלת הסרטן בזכות תוכנית אינטנסיבית שפיתחה, ומרכיב

עם"( היא מתארת את -שכללה בין השאר הצהרות חיוביות ודמיון מודרך. בספרה "אתה יכול לרפא את חייך" )הוצאת "אור
ו ללמוד להשתחרר מן העבר ולסלוח...עלינו ללמוד לאהוב את שיטתה: "כל מחשבה שאנו חושבים יוצרת את העתיד שלנו...עלינ

 עצמנו".

רוחניות, מאמינה שאם חושבים באופן חיובי -גם נורית ניצן, פסיכולוגית קלינית המיישמת גישה הוליסטית עם שיטות פסיכו
ם חושבים בצורה ממגנטים את הדברים החיוביים. "חשיבה היא אנרגיה", היא מסבירה. "האנרגיה היא בעצם מגנט. א

משהו שפחדנו ממנו בדיוק קרה. זה  -שלילית, ממגנטים את הדברים השליליים. כולנו מכירים משפט כמו 'אשר יגורתי בא לי' 
 לא בהכרח כוח ניבויי אלא מגנוט של דברים".

רים על ביטחון לדברי ניצן, החשיבה היא תנאי הכרחי אבל לא מספיק, והיא צריכה להיות מגובה במעשים. "ביהדות מדב
אנחנו מתחברים לטוב, ויחד עם זה  -והשתדלות. ביטחון בכוח האלוהי, במשהו חיובי וטוב. כל מה שאלוהים עושה הוא לטובה 

 עלינו לעשות משהו כדי להשיג אותו, וזאת ההשתדלות".

"כל אירוע שאנשים חווים הוא שיעור", אומרת ניצן. "אם אדם מפרש חוויה שחווה כאילו הוא דחוי, הוא ימגנט את זה לחיים 
שלו. למשל, אשה שחלתה במחלה קשה הבינה שהאירוע קרה כי היא לא העריכה ולא אהבה את עצמה. אם תישאר צמודה 

את עצמי מספיק, העולם לא בטוח מספיק, אני צריכה לעמוד 'על  לפרשנות הרסנית כמו 'אני לא שווה מספיק ולא אוהבת
היא תמשיך למגנט אירועים לא טובים לחיים שלה. אבל אם היא תשנה את התבנית ואת התפיסה ותלמד לאהוב את  -המשמר' 

דנה אפשר היא תוכל לשנות את מהלך המחלה ולהבריא". לדבריה, בעזרת הכלים הנרכשים בס -עצמה ולתת אמון בסביבתה 
 פיזית, נפשית ורוחנית. -לחולל שינויים בכל הרמות 

בדומה לפסיכולוגים הקוגניטיביים והקונבנציונליים, ניצן סבורה כי במקרים של בעיות חיים משמעותיות כמו מחלה, שינוי 
על האדם להבין את  קריירה, בריאות, זוגיות וכדומה, חשיבה חיובית לבדה לא מספיקה. "כדי להצליח להתמודד עם הבעיות,

הפחדים והמחשבות השליליות שלו, להפוך כל מחשבה שלילית לחיובית ולהתמיד במחשבות החיוביות לאורך זמן. אי אפשר 
להרגיש חיובי באמת בלי שהתמודדנו קודם עם הצל, עם הכעסים והתחושות השליליות באמצעות תהליכי סליחה. רק 

 יה החיובית".כשמוצאים כל ה'רעלים' נוצר מקום לאנרג



  

m?מגנזיום איפה, למה, איך וכמה 

  

 

  

 מאת: 

 ליטל פיינגרץ, דיאטנית קלינית בסטודיו סי, הרשת הנשית המובילה בישראל לעיצוב, חיטוב, כושר והרזיה 

  

לצריכה  מה חשוב שנדע על מגנזיום? למה הוא תורם בחיינו? היכן הוא נמצא במזון שאנו אוכלים? מהי הכמות המומלצת 

   בגילאים השונים?
   

 חשיבות המגנזיום ותרומתו לבריאות 

מהמגנזיום מאוחסן בעצם ולכן  50-60%תגובות כימיות בגוף.  300-המגנזיום הוא מינרל מפתח בחילוף החומרים בגוף, והכרחי ליותר מ

ם יכול להוביל לכמות משמעותית של אובדן יש לו תפקיד במטבוליזם של העצם. חוקרים מצאו, כי אפילו מחסור מתון ומתמשך במגנזיו

 תירואיד  -מסת העצם. כשצריכת המגנזיום היא נמוכה, הדבר יכול להוביל לרמות נמוכות של הורמון הפרה

)הורמון יותרת התריס(, ולהוביל לספיגה נמוכה של סידן במעי ולאיבוד של סידן ומגנזיום בשתן. צריכת מגנזיום מספקת מסייעת לשמור  

פות עצם תקינה בכל גיל וכבר מילדות. לא ידוע עדיין אם צריכת המגנזיום היא באותה דרגת חשיבות כמו הסידן וויטמין  על צפי

D   .בשמירה על מסת העצם, אך מחסור במגנזיום בהחלט יכול לפגוע בשמירה על צפיפות עצם תקינה 

   

רגיה בגוף מעורבים תגובות כימיות רבות. הרבה תגובות כימיות לא  למגנזיום יש תפקיד בייצור אנרגיה בתאי הגוף. בתהליך ייצור האנ

יכולות לצאת לפועל ללא נוכחות של מינרל המגנזיום, המשמש קופקטור )רכיב המסייע לפעילות האנזימים( לאנזימים המשתתפים  

 תחושת חוסר אנרגיה ועייפות. בריאקציות השונות. על כן מחסור במגנזיום יכול להוביל למחסור באנרגיה בתאים, ועל ידי כך ל

   

, קולטן המצוי בתאים  NMDAמינרל המגנזיום מסייע גם כן באיזון של מערכת העצבים. המגנזיום מעורב בפעילותו של קולטן הנקרא 

 במוח. באזור בו תאים אלו נמצאים ישנה השפעה של תרופות כמו תרופות הרדמה על פונקציות במוח שלנו. מחקרים הראו כי כאשר

. טיפול NMDAצריכת המגנזיום שלנו היא נמוכה, יש יותר סיכוי ללקות בדיכאון וזאת בשל השפעת צריכת המגנזיום על תפקוד הקולטן 

    במגנזיום יכול במצבים של חסר במגנזיום, לסייע במניעת דיכאון.

   

נמצאה קשורה לריבוי מצבי דלקת חמורים בגוף.  צריכה מספקת של מגנזיום יכולה לסייע במניעת דלקות בגוף. דיאטה הדלה במגנזיום

 מילוי מאגרי המגנזיום בגוף לידי הרמה הרצויה מסייעת למנוע מצבים דלקתיים בגוף. 

   

אנזימים המעורבים בבקרה על רמות הסוכר בדם   100 -המגנזיום תורם לוויסות רמות הסוכר בדם. המגנזיום הינו קופקטור ליותר מ

גלוקוז. לכן, צריכה נמוכה של מגנזיום יכולה להשפיע על ויסות רמות הסוכר בדם. מחקרים הראו, כי כאשר וחילוף החומרים של ה

 צריכת המגנזיום השתפרה, חל שיפור באיזון רמות הסוכר בדם. 

   

   היכן המגנזיום נמצא במזון שאנו אוכלים?

ות המכילים את רמת המגנזיום הגבוהה ביותר הם תרד, עלי ישנם כמה מקורות למזון המכילים כמות גבוהה של מגנזיום כאשר המקור

מנגולד וסלק. מזונות נוספים המכילים רמת מגנזיום טובה מאוד הם גרעיני דלעת, צנונית ודלעת הקיץ. מזונות נוספים המכילים מגנזיום  

עיני דלעת, שומשום, גרעיני קשיו ושקדים. בין  ומהווים מקור טוב לצריכה של מגנזיום הם, קטניות כמו פולי סויה, אגוזים וזרעים, כמו גר

 הדגנים המהווים מקור טוב למגנזיום: שעורה, כוסמת, דוחן וקינואה. 

   

 מהי צריכת המגנזיום המומלצת בגילאים השונים, ובהבחנה בין נשים לגברים?  

הצריכה  3מ"ג ביום. בגיל שנה עד  75עד שנה חודשים  7מ"ג של מגנזיום, ובגיל  30חודשים הצריכה המומלצת היא  6לתינוקות עד גיל 

מ"ג,  360הצריכה המומלצת לבנים ולבנות היא  14-18מ"ג ביום, בגילאי  240מומלץ  9-13מ"ג ביום, ובילדים מגיל  80המומלצת היא 

מ"ג לגברים.   400-מ"ג ו 320+ הצריכה לנשים היא 31מ"ג ביום. בגילאי  400מ"ג ולבנים  310הצריכה לבנות היא  19-30ובגילאים 

 מ"ג מגנזיום ביום.   310 -מ"ג, ונשים מניקות כ 350הצריכה המומלצת היא  19-30לנשים בהריון בגילאי 
 

 


