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-ְוִאיָמאנֹוָעה
:ֶשָלהְלִאיָמאנֹוָעהָאְמָרהָבבֹוֶקר

:"ָבִריאָחִייםאֹוָרחִלחיֹותמָהיֹוםְהְחָלְטִתיִאיָמא"
קֹוְפצֹותסּוכריותִעםְגִליָדה-בבֹוֶקר

יפס'ְוצִִִפיָצה-בצָהָריים
.שֹוקֹוָלדִעםְגִליָדהעֹוד-בֶעֶרב

ָלזּוזְבִליָהְזָמןיעבֹורְוָכךָבָמחשבאשחקהֹיוםּכל
:ְלנֹוָעהָאמָרהִאיָמא

 !ָבִריאָחִייםאֹוָרחלֹאְזהוִהְתָבְלבלת ,נֹוָעה"
...צִריָכהָאת

?ְצִריכהנֹוָעהָמה



יםֹאַרח יאַחיִּ רִּ בָּ
ָהֶמָשֶלֶבתָבִריָאהַחִייםֶדֶרך

זּונָּה בֹונָּהתְּ ילּותנְּ עִּ יתפְּ נִּ ּגּופָּ



זּונָּה בֹונָּהתְּ נְּ
 :ַהָמזֹוןֲאבֹותֲחֵמֶשתֶשלִשּלּובַהּכֹוֵללָמזֹוןֶזהּו

ֶחְלבֹוִניםַפְחֵמימֹות

ִמיֵנָרִליםִויָטִמיִנים

ָמִנים שֻׁ



ַפְחֵמימֹות

ָהִעיָּקִריַהַמּקֹורְוֵהןָהָאָדםבתזונתמְרָּכִזימְרִכיבֵהןַהַפְחֵמימֹות

 .ְתִקיָנהְבצּוָרהְוִלְפֹעללגדֹולְּכֵדי ,ָלּהָזקּוקֶשָּלנּוֶשַהגּוףְלֶאֶנְרְגיָה

ה דוגמָּ טה ,ֶלֶחם :לְּ סְּ פוח ,פָּ התָּ מָּ דָּ ה ,אֹוֶרז ,אָּ יטָּ חִּ



ֶחְלבֹוִנים

                                      .ֶשָּלנּוַהגּוףָתֵאיאתַמְרִּכיִביםַהֶחְלבֹוִנים
:ֲעבּוֵרנּוֲחשּוִביםַתְפִקיִדיםְשֵנילֶחְלבֹוִנים

ִלְגֹדלָלנּוַלֲעֹזר1.
גבינות                                      .ַהגּוףֶאתְלָחֶזקָלנּוַלֲעֹזר .2

ביציםדגיםעוף



ִויָטִמיִנים

ָהצֹוֶמחִמןִויָטִמיִניםָהָחיִמןִויָטִמיִנים

עֹוְזִריםֵהם  ,ַהגּוףְלִתְפקּודִחיּוִנִייםֹחָמִריםֵהםַהִּויָטִמיִנים

ַמֲעֶרֶכתִחיּזּוק ,ְוִשַנִייםֲעַצמֹותְבִנַית ,ָהִעיּכּולַמֲעֶרֶכתאתְלַהְפעיללגּוף
.ַהִחּסּון



ִמיֵנָרִלים

ְשמּוָמִסיםֹחָמִריםֵהםִמיֵנָרִלים
ֵהם .שלנוֶשַבגּוףַהַמִיםְבתֹוְך

יֵשְבגּוֵפנּו .שלנולַחִייםחשובים
ַתְפִקיִדיםַבֲעֵליָרִביםִמיֵנָרִלים
אֹוָתםְמַקְבִליםְוָאנּו ,שֹוִנים

ַהִמיֵנָרִלים .שֹוִניםִמַמֲאָכִלים
ַתֲהִליִכיםְלִקיּוםֲחשּוִבים
ֲעַצמֹותְבִנַית ,ְגִדיָלה :בגופנו
שִמיָרה ,האוכלִעיּכּול ,ְוִשַנִיים

 .ְבגּוףַהנֹוְזִליםַמֲאָזןַעל

 .אוכליםשאנוְבָמזֹוןְלַקְבָלםָעָליוְוָלֵכןַהִמיֵנָרִליםֶאתְמיֵַצרֵאינֹוַהגּוף



ָמִנים שֻׁ

ָמן ֶאתִלְסֹפוגלגּוףעֹוֵזרֶשהּואִבְגַלל ,עבורנוָחשּובמְרִכיבהּואַהשֻׁ
ָמןרָקמֹותִלְבנֹותעֹוֵזרְוַגםַהִּויָטִמיִנים  .ְוהגָנהלִבידּודֶשְמַשֶמֶשתשֻׁ

ָמן ֹחםִּכְמבֹוֵדדַגםְמַשֵמשהּוא .ֲהַגָנהִשְכַבתיֹוֵצרֶשָּלנּוְלעֹורָמַתְחתִַָהשֻׁ
ָמִניםָאְמָנם .ַהֹּקרִמְפֵניּוֵמֵגן (ֶשָּלנּוְפִניִמִייםְלֵאיָבִריםִריפּודְּכמֹוהּוא) ַהשֻׁ

ָמןֹעוֶדף !ְלַהְגִזיםָצִריְךלֹאַאְך ,ְבגּוֵפנּוָחשּובֵמְרִכיבֵהם  !לְבִריאּותמִּזיקשֻׁ

דֹוֶשֶמן בֹוקָּ האָּ מאָּ ינָּה/חְּ גרִּ רְּ מָּ



ָהָמזֹוןִפיָרִמיָדת

פחמימות

.ָהָמזוןְקבּוצֹותִמּכלְלֶאכֹולמּומָלץָאֶשרָהָמזֹוןָכמּותֶאתֶמִציָגהָהָמזֹוןִפיָרמיָדת



גּוָפִניתְפִעילּות
.ַהְפִעילּותֶאתְלַהְגִבירַהְיֹכוֶלתֶאת–ַהגּוָפִניַהֹּכֶשרֶאתְמַשֶפֶרת-

ַהְשִריִריםֶאתְמַחֶּזֶקת-

ִמְשָקלַעלְוֶשִמיָרהִמְשָקלְלַהְפָחַתתתֹוֶרֶמת-
.ַתִּקין

.ַהָדםּוְכִליַהֵּלבֶשליִָעילִתְפקודְמַאְפֶשֶרת-

ָמִניםָרַמתֶאתַמְפִחיָתה- .ְבָדםַהשֻׁ

.ָהֲעַצמֹותֶאתְמַחֶּזֶקת-

.ַהַהְרָגָשהְלִשיפּורתֹוֶרֶמת-

ִעםאֹוָתנּוַמְפִגיָשה-
.ֲחָדִשיםֲחֵבִרים



ִתיִחידֹון ִכתָּ



ַפְחֵמימֹות-1ִמְסָפרְשֵאָלה

?ַפְחֵמיָמההּואַהָבִאיםֵמַהַמֲאָכִליםָמה
ַאָגס .1
ֲאבֹוָקדֹו .2
לחם .3
ָּכִרָיה .4 סֻׁ



ַפְחֵמימֹות-1ִמְסָפרְשֵאָלה

?ַפְחֵמיָמההּואַהָבִאיםֵמַהַמֲאָכִליםָמה
ַאָגס .1
ֲאבֹוָקדֹו .2
ֶלֶחם .3
ָּכִרָיה .4 סֻׁ



ֶחְלבֹוִנים-2ִמְסָפרְשֵאָלה

?ֶחְלבֹוןהּואַהָבִאיםֵמַהַמֲאָכִליםָמה
ַתפּוח .1
ְמָלְפפֹון .2
לחם .3
ֵביצים .4



ֶחְלבֹוִנים-2ִמְסָפרְשֵאָלה

?ֶחְלבֹוןהּואַהָבִאיםֵמַהַמֲאָכִליםָמה
ַתפּוח .1
ְמָלְפפֹון .2
לחם .3
ֵביצים .4



ִויָטִמיִנים- 3ִמְסָפרְשֵאָלה

?ַהַחיִמןְוַיְטִמיןהּואַהָבִאיםֵמַהַמֲאָכִליםָמה
ָדג .1
ְמָלְפפֹון .2
ַעְגָבִניָיה .3
שֹוקֹוָלדעּוַגת .4



ִויָטִמיִנים- 3ִמְסָפרְשֵאָלה

?ַהַחיִמןְוַיְטִמיןהּואַהָבִאיםֵמַהַמֲאָכִליםָמה
ָדג .1
ְמָלְפפֹון .2
ַעְגָבִניָיה .3
שֹוקֹוָלדעּוַגת .4



ִויָטִמיִנים-4ִמְסָפרְשֵאָלה

?ַהצֹוֵמחִִַמןְוַיְטִמיןהּואַהָבִאיםֵמַהַמֲאָכִליםָמה
קֹוָלּה .1
ֶקַרח .2
ֶחְמָאה .3
ִויָרקֹותֵפרֹות .4



ִויָטִמיִנים-4ִמְסָפרְשֵאָלה

?ַהצֹוֵמחִִַמןְוַיְטִמיןהּואַהָבִאיםֵמַהַמֲאָכִליםָמה
קֹוָלּה .1
ֶקַרח .2
ֶחְמָאה .3
ִויָרקֹותֵפרֹות .4



ִמיֵנָרִלים-5ִמְסָפרְשֵאָלה

?ְבגּוֵפנּוְלִמיֵנָרִליםקֹוֶרהָמה
ָמִניםהֹוְפִכים .1 ְלשֻׁ
ֶשְבגּוֵפנּוַבַמִיםְנֵמִסים .2
.ְבֹאוֶכלִנְשָאִריםֵהם ,ְלגּוףִנְכָנִסיםלֹאֵהם .3
ָלֲעַצמֹותהֹוְפִכים .4



ִמיֵנָרִלים-5ִמְסָפרְשֵאָלה

?ְבגּוֵפנּוְלִמיֵנָרִליםקֹוֶרהָמה
ָמִניםהֹוְפִכים .1 ְלשֻׁ
ֶשְבגּוֵפנּוַבַמִיםְנֵמִסים .2
.ְבֹאוֶכלִנְשָאִריםֵהם ,ְלגּוףִנְכָנִסיםלֹאֵהם .3
ָלֲעַצמֹותהֹוְפִכים .4



גּוָפִניתְפִעילּות-6ִמְסָפרְשֵאָלה

?גּוָפִניתלְפִעילּותדוגמאַמִהי
ְבַמְחֵשבִמְשָחק .1
אֹוַפַנִיםַעלְרִכיָבה .2
ְבַסָפהְלַנְמֵנם .3
ִּכֵּסאַעלַלַשָבת .4



גּוָפִניתְפִעילּות-6ִמְסָפרְשֵאָלה

?גּוָפִניתלְפִעילּותדוגמאַמִהי
ְבַמְחֵשבִמְשָחק .1
אֹוַפַנִיםַעלְרִכיָבה .2
ְבַסָפהְלַנְמֵנם .3
ִּכֵּסאַעלַלַשָבת .4



ַהָמזֹוןפירמידת-7ִמְסָפרְשֵאָלה

?ַהָמזֹוןפירמידתְמִכיָלהָמה
קוְפָסאִמְשָחק .1
ִמּכלְלֶאכֹולמּומָלץָאֶשרָהָמזֹוןָכמּותֶאת .2

.ָהָמזוןְקבּוצֹות
ַמִיםַבְקבּוֵקי .3
לאכולֶשָאסּורֹאֶכל .4



ַהָמזֹוןפירמידת-7ִמְסָפרְשֵאָלה

?ַהָמזֹוןפירמידתְמִכיָלהָמה
קוְפָסאִמְשָחק .1
ִמּכלְלֶאכֹולמּומָלץָאֶשרָהָמזֹוןָכמּותֶאת .2

.ָהָמזוןְקבּוצֹות
ַמִיםַבְקבּוֵקי .3
לאכולֶשָאסּורֹאֶכל .4



גּוָפִניתְפִעילּות-8ִמְסָפרְשֵאָלה

?גּוָפִניתְפִעילּותלֹאַמִהי
בחבלקפיצה .1
אֹוַפַנִיםַעלְרִכיָבה .2
ִרָצה .3
מחשבמּולְיִשיָבה .4



גּוָפִניתְפִעילּות-8ִמְסָפרְשֵאָלה

?גּוָפִניתְפִעילּותלֹאַמִהי
בחבלקפיצה .1
אֹוַפַנִיםַעלְרִכיָבה .2
ִרָצה .3
מחשבמּולְיִשיָבה .4


