
 

 ב"ה
 ןצ  ֵלי ּדוְֹקטוֹר

 , אור יהודה"אור אבנר"ד "ענבל רחימי ונחמי גופין מבית הספר חב י"שונים ע מידע ועובד מתוך מקורותנכתב 

יָצן   1 .הּוא ֶאָחד ַהּכֹוָכִבים ַהֶמְרָּכִזִיים ֶבָחג ּפּוִריםַהלֵּ

צֹוְבִעים ֶאת , ַסְרָבל ִצְבעֹוִניָגדֹול לֹוְבִשים ִמָקֹטן ְוַעד  2 

ת ִעם גְ חֹוְבִשים ּכֹוַבע , ַהָּפִנים ַח אֵּ ִדיל ְויֹוְצִאים ְלַשמֵּ 3 

יָצִנים .ָּכל ַהְסִביָבה יֵּש ֲאָנִשים ַהִמְתַחְּפִשים ְללֵּ 4 

ְך ָּכל ַהָשָנה ם רֹוִאים ְבַתְפִקיָדם ִמִשיָמה , ְלאֹורֵּ ְוהֵּ 5 

יָצִנים ָהְרפּוִאִיים. ְרִציִנית ְוֹלא ְצחֹוק ם ַהלֵּ לּו הֵּ  6 .אֵּ

יָצנּות ְרפּוִאית זֹוִהי  ָהעֹוֶזֶרת , חּוִדיתיִשיָטה יִ לֵּ 7 

ֶמְחָקִרים אֹוְמִרים . ַלחֹוֶלה ְלַהְחִלים ִמַמֲחָלתוֹ  8 

ִטיב , "ַהְצחוֹק טוֹב ִלְבִריאּות"ש ִבְמיָֻחד הּוא מֵּ 9 

יָצִנים . ְבֶאְמָצעּות ַהִשְמָחה ְוַהְצחֹוק ַמְכאֹוָביו ּוְקָשָייו ֶשל ַהחֹוֶלה ִנְשָּכִחים ִמֶמּנּו. ְלחֹוִלים לֵּ 10 

י חֹוִלים ִבְשַנת  לּו ַלֲעבֹוד ְבָבתֵּ חֵּ ְיִחיַדת "ֶשִּנְקְרָאה ית נִ כְ תוֹ ְבִמְסֶגֶרת  6891ְרפּוִאִיים ִמְקצֹוִעִיים הֵּ 11 

יָצנּות ָהְרפּוִאית ֶשל  י ", ַהַתּפּוַח ַהָגדֹולס ַק ְר ִק ַהלֵּ  12 .קְר וֹ ּו יְבִעיר ְנין סַ נְ טָ יְס ִר ל ְק יקֵּ יְ מַ ֶשהּוְקָמה ַעל ְידֵּ

יֶהםַהִקְרָקס , ַלִקְרָקסִאם ַהחֹוִלים ֹלא ַיִגיעּו : "הּוא ָטַבע ֶאת ַהִמְשָּפט לֵּ ַּכיֹום ּפֹוֲעִלים ". ְיִגיַע אֵּ 13 

יָצִנים ְרפּוִאִיים ְבאֹוְסְטַרְלָיה רֹוָּפה, ַקָּנָדה, ֲאָרצֹות ַהְבִרית, לֵּ י אֵּ ל ּוְבָכל ַרֲחבֵּ  14 .ִיְשָראֵּ

יָצִנים יָצנּות :ְּכגֹון ,ְמַשְמִחים ֶאת ַהחֹוִלים ִבְדָרִכים שֹונֹות ַהלֵּ י לֵּ ִמלּוי , ְקָסִמים ּוַמֲעשֵּ 15 

יֶהם  16        .ל"ם ְוַאף ִטיסֹות לחוִטיּוִלים ֶאְתָגִריִ , ָמִנים ְוִאיִשים ְמֻפְרָסִמיםוֹ ְּפִגישֹות ִעם א ,ִמְשֲאלֹותֵּ

י ִנַתן  ַע ַּכָמה  .ַהְיָלִדיםַמְחָלקֹות בְ ַהחֹוִלים ְבִעָקר ִלְמצֹוא אֹוָתם ְבָבתֵּ יד ְמַפִח , ְמַאיֵּיםָּכל ֶיֶלד יֹודֵּ 17 

א ֶצל רֹופֵּ ר אֵּ ב ְלַבקֵּ ית חֹוִלים ְזַמן ַרב ַהְמאּוְשָּפִזים ִבְמיָֻחד ְּכֶשְמֻדָבר ַבְיָלִדים . ְוִלְפָעִמים ּכֹואֵּ ְבבֵּ 18 

יָצִנים ָהְרפּוִאִייםְמַסְיִעים ָּכאן  .ּוְבִדיקֹות ָקשֹותַלֲעבֹור ִטּפּוִלים ְוֶנֱאָלִצים  ֶשָהרֹוְפִאים ְיָלִדים  .ַהלֵּ 19 

יָנם  ל אֵּ ַע אֹוָתם ְלַקבֵּ ְמֻסָגִלים ְלַשְכנֵּ 20 

ְבַקלּות ַתְכנִֵּעים ִמְש , ִלְבֹלַע ְתרּוָפה, ְזִריָקה 21 

יָצִנים י ַהלֵּ יָצִנים ַמִגיִעים . ַעל ְידֵּ ַגם ַהלֵּ 22 

י , ְלחֹוִלים ְמֻבָגִרים  23 .ּוְקִשיִשים, ַסְרָטןחֹולֵּ

ם ַמְצִחיִקים ּוְמַסְייִעים ְמַשְמִחים , הֵּ 24 

ְועֹוְזִרים ְלַהֲעלֹות ַבִטּפּול ָהְרפּוִאי ְלַצּוֹות  25 

י  .ָעצּובְבָמקֹום ֲהִכי ִחיּוְך  ַגם ְקרֹובֵּ 26 

, ְלִמַטת ַהחֹוֶלהְשָּפָחה ֶשִמָסִביב ַהִמ  27 

ש ְלַקָבַלת ִעּדּוד ְזקּוִקים  ְוזֹוִכים ְלִהָּפגֵּ 28 

יָתם ְוִלְשמֹוחַ  ליצן רפואי מספר ביקורי  29 . אֵּ
 במחלקה

ַדְעת  ש   ...              ֲהי 
ַרִבי                          מליובאוויטשה 
ַהג ת ְלַכּנוֹת נ  קוֹם א  : ַהמ 
"                  חוִֹלים ֵבית"

"                         ְרפּוָאה ֵבית" ְבֵשם
קוֹם ִמּׁשּום ַהמ  תוֹ  ש   ַמְטר 
ִביא זוֹר ְרפּוָאה ְלה   ּומ 
ִליל ה ְוֹלא ְלחוִֹלים  ח 

ם  .חוִֹלים ְבֵשם ְלַהְשִאיר 

 

 



 ב"ה
ל ִמְכַתב ל ד ש  ן חוֹל ה י   ְרפּוִאי ְלֵליצ 

 

ן ה, ְלִאיִציק ַהֵליצ  כ  לוֹם ּוְבר   !ש 

ן  ר אֹוִתיֲאִני ֹלא . 8ְשִמי יֹוִסי ַוֲאִני בֵּ ַע ִאם ַאָתה זֹוכֵּ ַאָתה ֶבַטח . יֹודֵּ

ה ְיָלִדים ּכָ   :ְבָכל ֹזאת ֶהְחַלְטִתי ִלְכתּוב ְלָך .מֹוִניִנְפָגש ִעם ַהְרבֵּ

ל ִלְפנֵּי ַּכֲחִצי ָשָנה ַּכֲאֶשר ִגילּו ֶאְצִלי ֶאת ַהַמֲחָלה ָהֲארּוָרה חֵּ  .ַהֹּכל הֵּ

ית ָהְרפּוָאה אּוְשָּפְזִתי  ר . ְלִסְדַרת ְבִדיקֹות ְוִטּפּוִליםְבבֵּ ָקָשה ִלי ְלָתאֵּ

ֶבל ַהּנֹוָרא ַהֹּלא נֹוַדע, ְבִמִלים ֶאת ַהסֵּ ִבים ְוַהַּפַחד מֵּ ַהְבִדידּות , ַהְּכאֵּ

 .ְוַהִשְעמּום

יָצן ְוִשְמַחָת , ְויֹום ֶאָחד ֶזה ָקָרה י לֵּ ית ָהְרפּוָאה ְבִבְגדֵּ ַאָתה הֹוָפְעָת ְבבֵּ

י ִמְשַּפְחִתיאֹוִתי   .עֹוָדְדָת אֹוָתנּו. ְוִשְמָחהִתְקָוה ָנַסְכָת ְבנֹו . ְוֶאת ְבנֵּ

ֶדר  ה"ּוב. ִבְזכּוְתָך ִהְתַחְלִתי שּוב ְלַחיְֵּך ּוְלַהֲאִמין ֶשַהֹּכל ִיְהֶיה ְבסֵּ

ר ְלַחִיים ְרִגיִליםַמְחִלים ִמיֹום ַליֹום ֲאִני   . ְוחֹוזֵּ

ר ק   ,ִאיִציק ַהי 

ב ַעל ָּכל ַמה ֶשָעִשיָת ְלַמֲעִני יֵּש ְלָך . ֲאִני רֹוֶצה ְלהֹודֹות ְלָך ִמָּכל ַהלֵּ

ַח ְיָלִדים חֹוִלים ֶשסֹוְבִלים  ן ְלָך שה' ֲאִני ָבטּוַח . ְזכּות ְגדֹוָלה ְלַשמֵּ ִיתֵּ

 .ָשָכר ָגדֹול ַעל ַהִמְצָוה ַהֲחשּוָבה ַהּזוֹ 

 ,ִבְשָמחֹותֶשִּנְתָרָאה ַרק 

 ...ֶאְשַמח ִאם ַתִגיַע ַגם ִלְמִסַבת ַההֹוָדָיה ֶשִלי

ִּני ַלִים, יוִֹסי ֹכֵהן -ִממ   ְירּוש 

 

יָצִנים  י ָהְרפּוָאה ַהלֵּ ִמְשַתְמִשים ְבַמְכִשירֵּ 30 

י  ִמַטת  :ֶאת ַהחֹוִלים ְלֻדְגָמאיק ִח צְ הַ לְ ְּכדֵּ 31 

ַלָהפֹוְך ְיכֹוִלים ּומֹוט ָהִאיְנפּוְזָיה ַהַבְרֶזל  32 

ֶאְפָשר ַגם ְלַהְפִריַח בּועֹות  .ְלְמִציְלַתִיים 33 

ק  – ּפקוֹ ְס טוֹ טַ ְס הַ ַסבֹון ֶּדֶרְך  ַמְכִשיר ֶשבֹודֵּ 34 

ְך ַהּכְ . ֶאת ְּפִעימֹות ַהלֵּב ֲאֶשר ִלי ָּכְך הֹופֵּ 35 

ר  ֶאת ָגב ַהחֹוֶלה ַלֲאִביָזר נֹוַסף ְמַצְמרֵּ 36 

יָצן ָהְרפּוִאית ַהַהְפָתעֹות וָד ִמִמְזוַ   37 .ֶשל ַהלֵּ

ק ַבְתחּום  ָהִאְרגּון ל ָהעֹוסֵּ ַהֶמְרָּכִזי ְבִיְשָראֵּ 38 

ְבֹראש ", ִשְמַחת ַהלֵּב"ֶזה הּוא ִאְרגּון  39 

ִאיר ד ְצִבי מֵּ , ִאיש ֲעָסִקים, ָהִאְרגּון עֹומֵּ 40 

ָהִאְרגּון הּוַקם ִלְפנֵּי  .ַאָילֹון-תֹוָשב נֹוף 41 

ט ֶאת  ַיְסדוֹ מֵּ ַאְך , ִּכְשָנַתִים ב ְלָפרֵּ ְמָסרֵּ 42 

ַהְקשּוָרה ִלְדָבָריו ְבִמְקֶרה ַהִסָבה ַלֲהָקָמתֹו  43 

ֶיֶלד ְבִהיֹוִתי ְּכָבר " .ֶשָעַבר ְבַיְלדּותוֹ ָקֶשה  44 

" ח ְיָלִדים חֹוִליםִּכי ְבָעִתיד ַאְשמֵּ , ָיַדְעִתי 45 

ש ְקבּוָצה ְגדֹוָלה ֶשל  .ָאַמר ְצִבי הּוא ִגבֵּ 46 

. ַהּפֹוֲעִלים ְבֶמְרָּכִזים ְרפּוִאִיים, ְּדִביםִמְתנַ  47 

י ְלַשְמָחם ר ְצִבי ", ַהְמִשיָמה ַהָבָאה ֶשָלנּו .ַהְללּו סֹוֲעִדים ֶאת ַהְיָלִדים ְועֹוִשים ַהֹּכל ְּכדֵּ ִהיא "אֹומֵּ 48 

יָצנּות  ל  ."ַהְמֻבָגִריםַגם ַלחֹוִלים ְלַהְרִחיב ֶאת ְתחּום ַהלֵּ יָצנּות ָהְרפּוִאית ֲחָדָשהְבִיְשָראֵּ , ִשיַטת ַהלֵּ 49 

י ַהחֹוִלים  ל ַּכָמה ֲעְש ַּכיֹום ּפֹוֲעִלים . ָשִניםְשמֹוֶנה  -ִלְפנֵּי ּכִ ָבָאֶרץ ִהיא ִנְכְנָסה ְלָבתֵּ רֹות ְבִיְשָראֵּ 50 

יָצִנים ְרפּוִאִיים ִבְלַבד י ַהחֹוִלים ַהשֹוִנים ,לֵּ ֶקב , ִמְסָּפָרםעֹוֶלה ָהַאֲחרֹונֹות ְבָשִנים ַאְך  .ְבָבתֵּ עֵּ 51 

 52 .ַלֲחִשיבּותֹו ֶשל ִמְקצֹוַע ֶזהעּות דָ ַהמּו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נּו מוִֹעיל ַהְצחוֹק  ?ֵכיַצד! ַלְבִריאּות ל 
 

ה ֲאִויר אֹות ֶשָלנּו ִנְפָתחֹות ְוִנְכַנס ְלתֹוָכן ַהְרבֵּ ְּכמֹות ְגדֹוָלה ֶשל ֲאִויר ַמִגיַע ְבֶרַגע ֶשִּנְכֶנֶסת  .ַּכֲאֶשר ָאנּו צֹוֲחִקים ָהרֵּ

ם ִלְפִעילּות מֹוִחית ַתִקיָנה ר, ָּכְך ָאנּו זֹוְכִרים :ַחְמָצן ַרב ַלֹמַח ַהגֹורֵּ  .ְמִביִנים ּוְמַתְפְקִדים טֹוב יֹותֵּ

ל נּו ַּכֲאֶשר ָאנּו צֹוֲחִקים ְצחֹוק ִמְתַגְלגֵּ וץ? ַהִאם ַשְמֶתם לֵּב ַמה קֹוֶרה ְלגּופֵּ ֹרב " ִמְתָקְּפִלים"ָאנּו . ..הּוא ִמְתָּכוֵּ מֵּ

ם לַ  -ְצחֹוק ִעילּות ַהְשִריִרים ִבְזַמן ִהְתַעְמלּותָּדָבר ַהגֹורֵּ ר ְבדֹוֶמה ְלּפֵּ  .ְשִריִרים ֶשָלנּו ְלִהְשַתְחרֵּ

ֶצל חֹוִליםִמְּפנֵּי ֶשהּוא ִמְשַתתֵּ ", ַהְצחֹוק טֹוב ִלְבִריאּות"ַמְדָעִנים טֹוֲעִנים שֶ   ְבֶמְחָקִרים ִנְמָצא . ף ְבַתֲהִליְך ָהִרּפּוי אֵּ

ָנִלין ְוַהקֹוְרִטיזֹול ְּכמֹו  ,ַהְּדַחקְבהֹוְרמֹונֵּי ְיִריָדה ֶיְשָנּה ֶשְלַאַחר ַהְצחֹוק  ָּדָבר , (ַהִּנְמְצִאים ַבֹמחַ ֹחוַמִרים )ַהָאְדרֵּ

ק  ר ַמָצב ָהרּוחַ , ִמָּכְךְּכתֹוָצָאה . םדָ ץ הַ חַ לָ ּומֹוִריד ֶאת  יתיסונִ ִח הַ ַמֲעֶרֶכת הַ ֶאת ַהְמַחּזֵּ  .ִמְשַתּפֵּ

ק ְבֶמֶשְך   ! ּוְרָעִלים ְוָיכֹול ְלִהְתַרְּפאֹות ִמַמֲחלֹותֲחְייָדִקים ִמגּופֹו ְמַסלֵּק הּוא , ַּדקֹות 03ִגילּו ֶשִאם ָאָדם צֹוחֵּ

ּדֹוֶאֶגת ֲאִני ְבַסְך ַהֹּכל " :ָלּהִאְמרּו , ָלֶכםְמִעיָרה ה ְוַהמֹוָר ַהִשיעּור ָאז ְבַפַעם ַהָבָאה ֶשַאֶתם צֹוֲחִקים ְבֶאְמַצע  

 ".ֶשִליַלְבִריאּות 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%97%D7%A5_%D7%94%D7%93%D7%9D


 ה"ב

ן ּדוְֹקטוֹר – ְשֵאלוֹת  ֵליצ 

יָצִנים ְרפּוִאִיים ַשָיִכים .1  ? ַרק ְלַחג ַהּפּוִרים ַהִאם לֵּ

א הֹוָכָחה ִמן ַהֶקַטע  !ָהבֵּ

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

ילּו .2 יָצִנים ְמַשְמִחים ְּדָרִכים ְבאֵּ ֵבאַהחֹוִלים?  ֶאת ַהלֵּ אוֹת 3 ה  ְגמ  ַטע ִמן ּדֻּ  !ַהק 

        ______________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________ 

אִתי צ  ת מ  ה א  ה ַהְתשּוב   : ________ְבִפְסק 

 

יַצד .3 יָצִנים ְיִעיםיְמסַ  ּכֵּ ְרפּוִאי ַהִטּפּול ְלַהְצל ַחת ָהְרפּוִאִיים ַהלֵּ א? ה  י ָהבֵּ  .ֻּדְגָמאֹות ְשתֵּ

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

אִתי צ  ת מ  ה א  ה ַהְתשּוב   : _________ְבִפְסק 

 

ית" ַהָמקֹום ֶאת ְלַכּנֹות ִמְליּוָבאִוויְטש ָהַרִבי ַמְקִּפיד ַמּדּועַ  .4 ם" חֹוִלים בֵּ  ? "ְרפּוָאה ֵבית" ְבשֵּ

   _______________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

 

א .5 יַצד ַהֶקַטע ִמן ֻּדְגָמאֹות 0 ָהבֵּ יָצִנים ִמְשַתְמִשים ּכֵּ י ָהְרפּוִאִיים ַהלֵּ י ָהְרפּוָאה ְבַמְכִשירֵּ  ְּכדֵּ
חַ   .ַהחֹוִלים ֶאת ְלַשמֵּ

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

אִתי צ  ת מ  ה א  ה ַהְתשּוב   : _________ְבִפְסק 

 

ן יֹוִסי ָבַחר, ְלַדְעְתָך ַמּדּועַ  .6 ן ִאיִציק ֶאת ְלַהְזִמין ֹּכהֵּ יָצן ֹּכהֵּ  ?ֶשלוֹ  ַההֹוָדָיה ִלְמִסַבת ַהלֵּ

א יָצן ֶשָּכַתב ַהִמְכָתב ִמן הֹוָכָחה ָהבֵּ  .ְללֵּ

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 



 

ב. 7 ִעים ְבֵאילּוְרִציִפים.  ִבְלִתי ְקָטִעים עֹוד ְלַהְכִניס רֹוֶצה ַהֶטְקְסט ּכֹותֵּ  ? ִלְבֹחר ָיכֹול הּוא ְקט 

יָצִנים ַהְדָרַכת". א י ְרפּוִאִיים לֵּ ֶפר" ְבָבתֵּ  ַהסֵּ

יָצִנים" ֶשל ַתְחּפֹושֹות ַתֲחרּות" .ב  לֵּ

יָצִנים ַהְמַחֶּפֶשת "מֹוָדָעה .ג י ַלֲעבֹוָדה לֵּ  ְרפּוָאה" ְבָבתֵּ

יָצִנים "ִמְצָעד .ד  ָהִעיר" ְבִכַּכר ַהלֵּ

 

 :ַהֻּדְגָמה ְלִפי ַהַמְתִאיָמה ַהֹתַאר ִמיַלת ֶאת ִהִקיפּו .8

ה            ְגמ   ִצְבעֹוִנִיים/   ִצְבעֹוִניֹות ַחלֹונֹות       :ּדֻּ

 

 ְמיָֻחדֹות/  ְמיָֻחִדים  ְקָסִמים  .א

 ַחּדֹות/ ַחִּדים     ַמְקלֹות .ב

 ְמיָֻחדֹות/ ְמיָֻחִדים  ֲאִביָזִרים  .ג

 מֹוִעילֹות/ ַמְכִשיִרים מֹוִעיִלים  .ד

 

פוֹתים ילִ ִמ  ֶשהּוא ַהּזּוג ֶאת ַהִקיפּו. ִמיִלים זּוגֹות ִלְפנֵּיֶכם.9  :ִנְרּד 

 ָמזֹור -ְרפּוָאה  .א  

 ִשְמָחה -ְצחֹוק .בִ 

 ְיָלִדים -ְמֻבָגִרים  .גַ 

 ְבִדיקֹות  -ִטּפּוִלים  .ְּד 

 

ּהה יל  ִמ  ֶשהּוא ַהּזּוג ֶאת ַהִקיפּו. ִמיִלים זּוגֹות . ִלְפנֵּיֶכם11  :ְוִהּפּוכ 

 ָמזֹור -ְרפּוָאה  .א  

 ִשְמָחה -ְצחֹוק .בִ 

 ְיָלִדים -ְמֻבָגִרים  .גַ 

 ְבִדיקֹות  -ִטּפּוִלים  .ְּד 

 

ש ִמיִלים ַהִקיפּו. 11  ב - ד - נ ְמַהשֹורֵּ

 

ר  ִמְתַנְּדִבים ן        ְנָדָבה ַּדְבָרן      ִהְתַנָּדבּות    ְּנַדבֵּ  ַנגֵּ

 

ש ִמיִלים ַהִקיפּו.12  ב - ב -ח  ְמַהשֹורֵּ

 

ב ר         חֹוְבִבים          ְבִחבּוק      ָחִבית       ַתְחִביב       ְלַחבֵּ  ִחבֵּ

 

 



 

כוֹן ַהִקיפּו.13 כוֹן/  נ  ם ֹלא נ  ַקָראֶתם ְלַמה ְבֶהְתאֵּ  :שֵּ

 

יָצן ֶשל ִמְפָגש .א  ָנכֹון ֹלא/  ָנכֹון   ְבִריאּותוֹ  ַעל ְלטֹוָבה ַמְשִּפיעַ  חֹוֶלה ֶיֶלד ִעם לֵּ

 ָנכֹון ֹלא/  ָנכֹון   חֹוִלים ִליָלִדים ַרק ְלַסיֵּעַ  ַהלֵּב ִשְמַחת ִאְרגּון ַמְטַרת .ב

 ָנכֹון ֹלא/  ָנכֹון  ַּדקֹות 03 ְבֶמֶשְך ִנְמָשְך ִאם ַרק ַלְבִריאּות טֹוב ַהְצחֹוק .ג

 

 

י ְלַשְמָחם ֶאתַהְללּו סוֲֹעִדים ":ָּכתּוב 98 ְבשּוָרה.14  ".ַהְיָלִדים ְועֹוִשים ַהֹּכל ְּכדֵּ

רּוש       :הּוא סוֲֹעִדים ַהִמיָלה ּפֵּ

 ְסעּוָדה עֹוְרִכים .א

 ּוְמַסיְיִעים ְמַטְּפִלים .ב

 ּוַמְצִחיִקים ְמַשְמִחים .ג

  עֹוְבִדים .ד

 

 ____________________________ ?לּו"ַהל  " ְבִמיָלה ַהּכַ  ָווָנה ְלִמי

 

ס ַיִגיעּו ֹלא ַהחוִֹלים ִאם":ַמיְיֶקל ְקִריְסֶטְנַסן  ָטַבע ֶאת ַהִמְשָּפט .61 ס, ַלִקְרק   ְיִגיעַ  ַהִקְרק 

ם  ".ֲאֵליה 

 ַהְּנכֹוָנה. ַהְתשּוָבה ֶאת ְבִעגּול ֶזה?  ִהִקיפּו ְבִמְשָּפט ַּכָּוָנתוֹ  ַמה
 

ָצנּות. א   ן, ְלחֹוִלים ְמֹאד עֹוֶזֶרת ֶשלֵּ  .ְלַשְמָחם יֵּש ְשְמאּוְשָּפִזים ֲאָנִשים ְוָלכֵּ

 .ַלִקְרָקס ַהחֹוִלים ֶאת ְלהֹוִציא ֶשָצִריְך. בִ 

ן, ַלִקְרָקס ְלַהִגיעַ  ִמְתַקִשים ֶשַהחֹוִלים. גַ  ית ִקְרָקסִלְפתֹוַח  ָצִריְך ָלכֵּ  .חֹוִלים -ְבבֵּ

 

ב .61 ן ּדוְֹקטוֹר" ַהּכֹוֶתֶרת ֶאת ַלֶטְקְסט ָלֶתת ָבַחר ַהּכֹותֵּ ן ".ֵליצ  ן ְראּובֵּ יֶנָּנה ַהּכֹוֶתֶרת ִּכי טֹועֵּ  אֵּ

ָצִנים ִמשּום ְלֶטְקְסְט  ַמְתִאיָמה יָנם ֶשלֵּ ן ִשְמעֹון, ֹזאת ְלֻעַמת. רֹוְפִאים אֵּ  ַהּכֹוֶתֶרת ִּכי טֹועֵּ

ָצִנים ִמשּום ְלֶטְקְסְט  ַמְתִאיָמה  .רֹוְפִאים ְּכמוֹ  ְלחֹוִלים ְמַסְיִעים ֶשַהלֵּ

ַהְיָלִדים ִמי ִעם       ַהֶטְקְסט ֻּדְגָמא ָהִביאּו, ְמקּונַ ? ַמְסִּכיִמים ַאֶתם מֵּ  .מֵּ

__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 ֶשל ְוגּוָפִני ַהַּנְפִשי ַמָצבוֹ  ַעל ַהְשָּפָעה יֵּש ֶשַלְצחֹוק ִגילּו ֶמְחָקִרים "ִלְבִריאּות טוֹב ַהְצחוֹק" .61

טּו  ַהֶקַטע:  ִמן ָהָאָדם.  ָצטֵּ

ה ַעל ַהַמְרֶאה ִמְשָּפט ע   : __________________________________ַנְפִשית ַהְשּפ 

ה ַעל ַהַמְרֶאה ִמְשָּפט ע  ִנית ַהְשּפ   : __________________________________גּופ 

 



ן יֹוִסי  .69 ָרם הּוא ֹּכהֵּ  ָלֶלֶכת ַהִאם ְמאּושָּפז ִהְתַלְבטּו ֶשהּוא ָשְמעּו ִיְצָחק. ַּכֲאֶשרוְ  ְשמּוִליק ֶשל ֲחבֵּ

ית ְלַבְקרוֹ  ְלַהְחָלָמתֹו.  ַיֲעֹזר אֹותֹו, ַהָּדָבר חַ ְלַשמֵּ  ָלֶלֶכת ָאַמר: ָחשּוב ָהְרפּוָאה.  ְשמּוִליק ְבבֵּ

 ַהְפָרעֹות. ְלֹלא ְבֶשֶקט ָלנּוחַ  לֹו, ָעָליו ְלַהְפִריעַ  ָיכֹול ָאַמר: ַהִבקּור ִיְצָחק

 .ַהֶקַטע ִמן הֹוָכָחה ָהִביאּו? ַמְסִּכיִמים ַאֶתם ִמי ִעם

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

ִוי    .68 זּו ִויהּוָדה לֵּ ית אּוְשּפֵּ      ַהְּפִציָעה ַּכדּוֶרֶגל. ֻחְמַרת ְבִמְשָחק ָיָדם ֶאת ֶשָשְברּו ְלַאַחר ָהְרפּוָאה ְבבֵּ

ִוי ְשנֵּיֶהם ֶשל    ָהה. לֵּ ם ֶאָחד. ָיִמים 61 ִויהּוָדה ָיִמים 63 אּוְשָּפז זֵּ יָצן ִעם ִנְפָגש ָמהֵּ              ְרפּוִאי. לֵּ

םמֶ  ִמי    .ַהֶקַטע ִמן הֹוָכָחה אַהבֵּ ? ִעמוֹ  ִנְפָגש הֵּ

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

ָאה": ָּכתּוב ְבֶקַטע .03 ב ִמְשַתֵּפר, ְךִמכַ  ְכתוֹצ  רּוחַ  ַמצ   ."ה 

יזוֹ  ָאה ַהִמִלים ֶאת ְלַהְחִליף ְיכֹוָלה ִמיָלה אֵּ  ?ְךכַ ִמ  ְכתוֹצ 

 ֶש... ִמְּפנֵּי .א

 אּוָלם .ב

ן .ג  ָלכֵּ

 ַגם .ד

 

 ?ַלְבִריאּות מוִֹעיל ַהְצחוֹק ֵכיַצד .06

ֶדר ַהִמְשָּפִטים ֶאת ְדרּוסַ   :ַהָּנכֹון ַבסֵּ

 

 ִשּפּור ְבַמַצב ָהרּוחַ             

 ַהְּדַחקְבהֹוְרמֹונֵּי ְיִריָדה 

אֹותְּכִניַסת   ֲאִויר ַרב ָלרֵּ

 ַהָדם ְבָלַחץְיִריָדה             

 ַרב ִנְכַנס ַלֹמַח ַחְמָצן 

 ַהְשִריִרים ִמְשַתְחְרִרים             

 

ה ח  ה ְבַהְצל   ,ַרב 

ר                               ִעק  ה ְוה  ִּנְהי  ִמיד ש  ה ת    ְבִשְמח 

6 

 

 

 

 

 


