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 'ג / ' א ותכית

 רחצה -בריאות 

מּוֵאל: ַמר שְׁ ְך אָּ  כָּ

ִרים ַבשַ  ַעט ַמִים קָּ ה ִבמְׁ ִחיצָּ ה רְׁ  ֲחִרית, טֹובָּ

ִבית ַערְׁ ַמִים ַחִמים בָּ ַלִים בְׁ ַרגְׁ ַדִים וְׁ ִחיַצת יָּ  ּורְׁ

פּואֹו ל רְׁ ם. ִמכָּ עֹולָּ בָּ  ת שֶׁ

 ( מסכת שבת, דף ק"ח, עמוד ב'בבלי  תלמוד )

 
 

ְפֵניֶכם ָקְראּו ֶאת  •  ַהְמקֹורֹות ֶשלִּ

יאּוֵתנּו? • ְשֹמר ַעל ְברִּ ְלֹמד ֵמַהְמקֹורֹות ֵכיַצד לִּ ָתן לִּ  ָמה נִּ

יאּות • ְרֹסֶמת ְבנֹוֵשא ַהְברִּ  ָחְברּו ְסלֹוֵגן / פִּ

 יופי של ניקיון

ֵצחַ       ַצחְׁ ת ַהִשַנִים לְׁ ר וְׁ  ַמִיםַפעֲ  -אֶׁ ב.בֹּקֶׁ רֶׁ  עֶׁ

ַנּקֹות      ַלַחת לְׁ ַנִים -ַבִמקְׁ זְׁ אָּ  ֵמֲאחֹוֵרי הָּ

 ֵהיֵטב.-ֵהיֵטב      

ִהירּות      ַנִים -ִלטֹּל ִבזְׁ רְׁ ַלִים,ַגם בָּ    ִצפָּ  ַרגְׁ

ַכִים      ַהִברְׁ אר  וְׁ ת ַהַצּוָּ ֵשף אֶׁ ַשפְׁ  לְׁ

לֹוַמר ַהכֹּל, בְׁ       ם, כְׁ ֵניהֶׁ בְׁ ה שֶׁ ַגם מָּ ְךוְׁ  .ֵערֶׁ

ל לִ      אֹּכֶׁ ֵני הָּ ַדִים, –פְׁ חֹּץ יָּ  ִלרְׁ

ִרים      חֹוזְׁ שֶׁ ה, ַאְך ַגם כְׁ תָּ  ַהַביְׁ

ב.     לֶׁ נּו כֶׁ ִלַטפְׁ ַגם ַאֲחֵרי שֶׁ  וְׁ

ת ַהֵשעָּ      ֵרקאֶׁ סָּ ב. ֲעַמִיםפַ  -ר לְׁ רֶׁ עֶׁ ר וְׁ  בֹּקֶׁ

אֹוד     שּוט מְׁ ִקי -פָּ עֹור נָּ הָּ שֶׁ  כְׁ

ִריא     ַגם בָּ ִעים יֹוֵתר וְׁ  .נָּ

ׁש"נ   גּוף ָבִריא"פ  ִריָאה בְּ   בְּ

ִריא? • מֹּר ַעל גּוף בָּ  ֵכיַצד ִנשְׁ

יֹות בְׁ יצַ כֵ  • ֵמנּו ִלהְׁ ַעצְׁ ר לְׁ  ִריִאים?ד ַנֲעזֹּ

נּו • ֲאַנחְׁ שֶׁ ִגיִשים כְׁ נּו ַמרְׁ ִריִאים? ֵאיְך ֲאַנחְׁ  בְׁ
ם " ֹׁשֵתיכ  ַנפְּ ֹאד לְּ ם מְּ ת  ַמרְּ ִנׁשְּ " וְּ
 ( דברים ד טו)

 ידייםשטיפת  –קורונה  

http://kodesh.snunit.k12.il/b/l/l2114_108b.htm
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 חוקים בסעודה -בריאות 

מָּ  ה. ַרב ַנחְׁ עּודָּ ִבים ִבסְׁ יּו יֹושְׁ ק הָּ חָּ ַרִבי ִיצְׁ  ן וְׁ

נּו דְׁ  ק: ֱאמֹּר לָּ חָּ ַרִבי ִיצְׁ ן לְׁ מָּ ַמר ַרב ַנחְׁ ה!אָּ מָּ כְׁ  ַבר חָּ

ַמר לֹו ַרִבי יִ  חָּ אָּ  ק: צְׁ

ה,  עּודָּ ַעת ַהסְׁ ִסיִחים ִבשְׁ ן: ֵאין מְׁ נָּ ַמר ַרִבי יֹוחָּ ְך אָּ  כָּ

א יַ  מָּ ִדים קָּ שֶׁ טקְׁ שֶׁ וֶׁ ה לְׁ יָּבֹוא ִלידֵ  נֶׁ ה. וְׁ נָּ  י ַסכָּ

ת ַתֲעִנית, ַדף ה', ַעמ  ) כֶׁ ִלי, ַמסֶׁ מּוד ַבבְׁ    (ד ב'ּוַתלְׁ

 ארוחת בוקר –בריאות 

רּו ַעל ַפת מְׁ אֶׁ ִרים ַרִבים נֶׁ בָּ  ֲחִרית: שַ  דְׁ

ה ִמן ַהחֹּ   ם ּוִמן ַהּקֹּר, ַמִצילָּ

ִתי,  ִכיַמת פֶׁ ה ַבִדין,ַמחְׁ זֹוכֶׁ   וְׁ

מֹּד ת ַלֵמד, ֹוִללְׁ ה ּולְׁ ִעים,רָּ מָּ יו ִנשְׁ רָּ בָּ  ּודְׁ

יָּדֹו. ַקֵים בְׁ מּודֹו ִמתְׁ ַתלְׁ  וְׁ

ג גָּם שָּ ִפי הָּ ִפתְׁ ִשים: ּור הּוא בְׁ  ֲאנָּ

ֹּא ִהִשיגּו"ִש  ל צּו וְׁ ִאיש  אֶׁ ִשים ִאיש רָּ  ת הָּ

ַכל ַפת שַ  אָּ  ֲחִרית" שֶׁ

א, ַדף ק"ז, ע"ב)תַ  ִציעָּ א מְׁ בָּ ת בָּ כֶׁ ִלי ַמסֶׁ מּוד ַבבְׁ  ( לְׁ

 

 

 

 / ה' ב' כיתה

 ירר שסמד  /בואו בואו
ן. חָּ לְׁ  בֹואּו בֹואּו ַלשֻּׁ

ַמן. ֱאכֹּל ִהִגיַע זְׁ  לֶׁ
ק ּוֵפרֹות, ם יָּרָּ חֶׁ  לֶׁ

אֹוד. נּו אֹוֲהִבים מְׁ  אָּ
ה, נָּ ר מּוכָּ בָּ ה כְׁ ֲארּוחָּ  הָּ

ִשיִח  ַעת ֵאין מְׁ ה!ין ִבשְׁ עּודָּ  ַהסְׁ
 

ן חָּ לְׁ  בֹואּו בֹואּו ַלשֻּׁ
ַמןאֱ לֶׁ   כֹּל ִהִגיַע זְׁ

רֹות ק ּופָּ ם, יָּרָּ חֶׁ  לֶׁ
נּו אֹו  אֹודֲהִבים מְׁ אָּ

ה ִעימָּ ה כֹּה טְׁ  ֲארּוחָּ
ה  עּודָּ ַעת ַהסְׁ ִשיִחין ִבשְׁ  -ֵאין מְׁ

ֵת  בֹובְׁ  ן!אָּ

גּוף ָבִריא" ִריָאה בְּ ׁש בְּ פ   "נ 

ִריא? • מֹּר ַעל גּוף בָּ  ֵכיַצד ִנשְׁ

יֹות בְׁ כֵ  • ֵמנּו ִלהְׁ ַעצְׁ ר לְׁ  ִריִאים?יַצד ַנֲעזֹּ

נּו • ֲאַנחְׁ שֶׁ ִגיִשים כְׁ נּו ַמרְׁ ִריִאים? ֵאיְך ֲאַנחְׁ  בְׁ

ְפֵניֶכם ָקְראּו ֶאת  •  ַהְמקֹורֹות ֶשלִּ

ְלֹמד ֵמַהְמקֹורֹות ֵכי • ָתן לִּ יאּוֵתנּו?ָמה נִּ ְשֹמר ַעל ְברִּ  ַצד לִּ

יאּות • ְרֹסֶמת ְבנֹוֵשא ַהְברִּ  ָחְברּו ְסלֹוֵגן / פִּ

ם " ֹׁשֵתיכ  ַנפְּ ֹאד לְּ ם מְּ ת  ַמרְּ ִנׁשְּ " וְּ
 ( דברים ד טו)

 ידייםת שטיפ  –קורונה  

http://kodesh.snunit.k12.il/b/l/l2801.htm
http://kodesh.snunit.k12.il/b/l/l4209_107b.htm
http://kodesh.snunit.k12.il/b/l/l4209_107b.htm
http://kodesh.snunit.k12.il/b/l/l4209_107b.htm
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=757&lang=1
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 ית ִר ח  ת שַ פַ 
 

 " )שמות כג,כה( ךבֶׁ רְׁ קֵ ה ִמ לָּ חַ י מַ ִת ירֹוִס הֲ וְׁ  יךימֵ ת מֵ אֶׁ וְׁ  ך מֶׁ חְׁ ת לַ אֶׁ  ְךירָּ בֵ ם, ּויכֶׁ הלֹו ה' אֱ   תם אֶׁ תֶׁ דְׁ בַ עֲ "וְׁ 

 ה;  ילָּ פִ תְׁ ע ּומָּ שְׁ -תיאָּ ִר קְׁ  זֹו - םיכֶׁ הלֹו ת ה' אֱ ם אֶׁ תֶׁ דְׁ בַ עֲ וְׁ  רו חז"ל: "אמ

 ן[;  כֵ ִמ -רחַ אַ ד לְׁ יַ ם ]ִמ יִ ל מָּ שֶׁ  )כלי( ןיתֹו ִק ח וְׁ לַ מֶׁ ת בְׁ פַ   זֹו  - ךימֵ י ת מֵ אֶׁ וְׁ  ך מֶׁ חְׁ ת לַ אֶׁ  ְך ירָּ בֵ ּו

 ן". לָּ טְׁ בַ מְׁ ם יִ ל מָּ שֶׁ  )כלי(  ןיתֹו ִק ח וְׁ לַ מֶׁ ת בְׁ פַ ת[ לֹו חָּ מַ הַ  לן ]כָּ לָּ כּו... וְׁ -  ךבֶׁ רְׁ קֵ ה ִמ לָּ חַ י מַ ִת ירֹו ִס הֲ וְׁ   ְךילָּ אֵ אן וַ כַ ִמ 

 

 

 

 '/ ו 'גכיתה 

 ם כיקורות שלפנקראו את המ •

 ? וסקיםבאילו תחומי הבריאות הם ע •

ללמוד מהמקורות כיצד לשמור על   מה ניתן •
 ? בריאותנו

 בנושא הבריאות  פרסומת/חברו סלוגן  •

גּוף ָבִריא" ִריָאה בְּ ׁש בְּ פ   "נ 

ִריא?  • מֹּר ַעל גּוף בָּ  ֵכיַצד ִנשְׁ

יֹות בְׁ  • ֵמנּו ִלהְׁ ַעצְׁ  ִריִאים? ֵכיַצד ַנֲעזֹּר לְׁ

גִ  • נּו ַמרְׁ נּו  יִש ֵאיְך ֲאַנחְׁ ֲאַנחְׁ שֶׁ ים כְׁ

 ? ִריִאיםבְׁ 

 :המיליםה ראשי תיבות של עפ"י הרמב"ם המילה בריאות הינ 

 " נועתות יגבירו וכלוא פחיתי וגזור ולם ב "

 .-נפש בריאה בגוף בריא"" -ם רוגזובול •

 עשה מזונותיך תרופותיך ולא תרופותיך מזונותיך". " -יפחית אוכלו •

 ועשית מעקה לגגך, ' פעילות גופנית חיונית לשמירה על אורח חיים בריא,  -יגביר תנועתו  •
 " תשים דמים בביתךולא 

 (  ח דברים כב)

ֻאָשר  ָבִריא  ר לאה נאו/ּומְּ
ר? ַעֵמל מּותָּ ִהתְׁ ר.   לְׁ  מּותָּ

ר?  תֹוֵלל מּותָּ ִהשְׁ ר.  לְׁ  מּותָּ
ר?  ֵגל מּותָּ ַגלְׁ ִהתְׁ ר.  לְׁ  מּותָּ

ר.   ֲאִני נֹוֵפל. בָּ תָּ כְׁ ַפלְׁ  נָּ
ר ִעיקָּ הָּ ַכח שֶׁ  :  ַרק ַאל ִתשְׁ

   
ר  אּושָּ ִריא ּומְׁ יֹות בָּ  ִלהְׁ

אּושָּ  ִריא ּומְׁ יֹות בָּ  ר ִלהְׁ
ר  אּושָּ ִריא ּומְׁ יֹות בָּ  ִלהְׁ

ר. ַכמָּ  שָּ פְׁ ַרק אֶׁ  ה שֶׁ
 

ִגיש לא טֹוב? ן. ַמרְׁ צּונָּ ת מְׁ צָּ  קְׁ
יָּן  ה ִענְׁ ה ִמזֶׁ  ַאל ַתֲעשֶׁ

א,  ה לא נֹורָּ רֹוֵפא, זֶׁ  ֵלך לָּ
ה.  ֵרירָּ ּך בְׁ ם ֵאין לְׁ צֶׁ עֶׁ  בְׁ

  
ת  ַתח אֶׁ ה.ִתפְׁ שֹום? לִ ַהפֶׁ שֹום. ִת   נְׁ  נְׁ

דֹוד  ה, ִתמְׁ צָּ שֹוט חּולְׁ ת ַהחֹום,  ִתפְׁ  אֶׁ
ה. רּופָּ ַלע תְׁ ה  ִתבְׁ ה ַמר. ַמר? זֶׁ  זֶׁ

ַבר.  ה עָּ זֶׁ  ֲאִני חֹוֵשב שֶׁ
  

ר ַרק ַאל ִת  ִעיקָּ הָּ ַכח שֶׁ  שְׁ
ר  אּושָּ ִריא ּומְׁ יֹות בָּ  ִלהְׁ
ר  אּושָּ ִריא ּומְׁ יֹות בָּ  ִלהְׁ

אּושָּ  ִריא ּומְׁ יֹות בָּ  ר ִלהְׁ
ר.  שָּ פְׁ ַרק אֶׁ ה שֶׁ  ַכמָּ

 

ם " ֹׁשֵתיכ  ַנפְּ ֹאד לְּ ם מְּ ת  ַמרְּ ִנׁשְּ " וְּ
 ( דברים ד טו)

 ידייםשטיפת  –קורונה  

https://www.responsa.co.il/wiki.aspx?docId=0200000017400000000000000000

