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ֵמַאיִן ָּבא ֶהָחלָב?
ֵרָאיֹון ִעם ַאְרנֹון ָאְׁשִרי, ַרְפָּתן ֲאִמִּתי

          ִּבזְכּות ָמה ֶהָחלָב ָּבִריא ּכָל ּכָךְ?

ְּתעּודַת זֶהּות - ָּפָרה, ֵעז וְּכְִבָׂשה 

              ֵאיךְ ַמּגִיִעים ַהּתּוִתים לִגְִביַע
     ַהּיֹוגּוְרט? ְרָׁשִמים ִמִּבּקּור ְּבַמְחלָָבה

ַּתֲהלִיךְ יִּצּור ֶהָחלָב ֵאיְך זֶה ְּבדִּיּוק עֹוֵבד?

 ָחלָב וְַחּגֵי יְִׂשָרֵאל ֶהָחלָב ַּבֲחנֻּכָה ּוְבָׁשבּועֹות

 

ֶהָחלָב ַּבִּמְקָרא

ּגְִבינֹות ִמָּסִביב לָעֹולָם ּכָל ְמדִינָה וְַהּגְִבינָה ֶׁשּלָּה

31



מאין בא 
החלב
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?

ִרי. ֶרֶפת ָאשְׁ ִאיַתי, ָאִמיר ְועֹז בְּ

זמן החלב    5     

המשך

ים ֲעֵלי ַחיִּ ְסִביַבת בַּ ֲעבוָֹדה בִּ ב שֶׁ ֻרּיוֹת”.“ֲאִני חוֹשֵׁ ת ֶאְפשָׁ ִהיא ֶנֱהֶדֶרת ְוַרבַּ

ִעיִרים עֹז, ִאיַתי ְוָאִמיר ֵבינּו ַהצְּ תָּ ֵמֵאת כַּ

ִרי, ֵרָאיוֹן ִעם ַאְרנוֹן ָאשְׁ
י ן ֲאִמתִּ ַרְפתָּ
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· ִמְרָּבץ -
· ָּתחּוַח -

· לְַקלְֵטר -
· ֵאבּוס -

· לְִרּבֹץ - 
· ְּבלִיל - 
· ִצּנּון - 

· ֵסֶפר ָהֵעדֶר - 
זמן החלב      7     

?מאין בא החלב

ֶחְלּבוֹן -
ּבֹונֶה ֶאת ַהְּׁשִריִרים ּוְמַחּזֵק ֶאת ַמֲעֶרכֶת

ַהִחּסּון, ֶאת ַהֵּׂשָער וְֶאת ַהִּצָּפְרנַיִם. ָחׁשּוב ִּבְמיָֻחד

לִילָדִים ַהּנְִמָצִאים ְּבַתֲהלִיְך ּגְדִילָה.

יִבים ׁשוִֹנים: ֶהָחָלב ֵמִכיל ַמְרכִּ

בזכות מה
החלב בריא כל כך?

ִמיֶנָרִלים -
עֹוזְרים לְִפִעילּות ַהּלֵב וְַהְּׁשִריִרים, 

ּוְמַהּוִים ַמְרּכִיב ָחׁשּוב ִּבְקִביַעת

חֹזֶק ָהֶעֶצם. ַהִּמינֶָרלִים ֶׁשּנְִמָצִאים 

ֶּבָחלָב: ַאְׁשלְּגָן, ַמגְנֶזְיּום וְזְַרָחן.

  ְמַעְנֵין
ָלַדַעת..

ה. בָּ ע ַעל גַּ ְטבָּ ר ַהמֻּ ּוִמְספָּ

ָרִטי ם פְּ ָרה ֵיׁש שֵׁ ְלָכל פָּ

ִסיָדן - ְמַחּזֵק ֶאת ָהֲעָצמֹות, ּבֹונֶה ֶאת
ַהִּׁשּנַיִם, וְתֹוֵרם לְִבִריאּות ַהּגּוף. ּגּוף ָהָאדָם

ֵאינֹו יֹודֵַע לְיֵַּצר ְּבַעְצמֹו ִסידָן, וְלָכֵן ָחׁשּוב

לְַסֵּפק לַּגּוף ִסידָן ְּבכָל יֹום, ַעל יְדֵי ְׁשִתּיָה

וֲַאכִילָה ֶׁשל  ְמזֹונֹות ַהְּמכִילִים

ִסידָן, ּכְמֹו מּוְצֵרי ָחלָב.
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עז

תעודת זהות

8    זמן החלב

ה ְבשָׂ כִּ
ָחלָב ָּפָרה ָעִׁשיר ְּבִסידָן, הּוא ֵמכִיל ֶחלְּבֹון ֵאיכּוִתי וְוִיָטִמינִים 

ַהֲחׁשּוִבים לְִבִריאּות ַהּגּוף.
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המשך

א ַּפַעם  ָׁשֲאלּו  ֶאת ַעְצָמם ּכַָּתֵבינּו 
וְִׁשיָרה,  ַהְּצִעיִרים: יּוַבל, לִיִהיא 
ִמי ַמְמִציא ֶאת ּכָל ַמֲעַדּנֵי ֶהָחלָב
אֹוֲהִבים, ּכָךְ  ּכָל  ֶׁשֵהם  ַהְּטִעיִמים 
ּתּוִתים. לְתֹוכָם  ַמכְנִיס  ּוִמי 
לְַקֵּבל  ֶהְחלִיטּו  ֵהם  ֶאָחד  ֶׁשּיֹום  ַעד 
ַהְּׁשֵאלֹות. לְכָל  ַהְּתׁשּובֹות  ּכָל  ֶאת 

ִלְפֵני ַהּכֹל, ָמה זֹאת
ְכָלל ַמְחָלָבה? בִּ
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ִאם ּכָתּוב ַעל מּוָצר ֶׁשהּוא ֵמכִיל
ּגְִבינָה, יֹוגּוְרט ּופְִרי, וְַהּגְִבינָה
ְרׁשּוָמה ִראׁשֹונָה - זֶה ִסיָמן ֶׁשּיֵׁש ּבֹו
יֹוֵתר ּגְִבינָה ִמּיֹוגּוְרט וְיֹוֵתר יֹוגּוְרט ִמּפְִרי. ָהְרכִיב 
ֶׁשּמֹופִיַע ִראׁשֹון, ֶחלְקֹו ַּבּמּוָצר הּוא ָהַרב ְּביֹוֵתר,
וְכֵן ָהלְָאה. ַעָּתה ּתּוכְלּו לְִבּדֹק ֶאת ַהמּוָצִרים ַּבְּמָקֵרר,
וְלְִהיֹות ֲחכִָמים יֹוֵתר ִּבְבִחירֹוֵתיכֶם.

זמן החלב      13     

ֲהיַָדְעָּת?
ַּפַעם לֹא ָהיּו ְמַהְמּגְנִים ֶאת ֶהָחלָב, וְַהֻּׁשָּמן

ָהיָה ָצף ֵמַעל ַהּנֹוזֵל - ִּתְׁשֲאלּו ֶאת ַסָּבא וְָסְבָתא
ַעל ַהַּׁשֶּמנֶת ֶׁשל ֶהָחלָב ֶׁשָּׁשתּו ּכְֶׁשֵהם ָהיּו יְלָדִים.

  ְמַעְנֵין
ָלַדַעת..

1

4

5

6

2

3



ַהָּמסֶֹרת ְמַסֶּפֶרת ּכִי ּכֲַאֶׁשר הֹולֹוֶפְרנֶס, ַׂשר ַהָּצָבא ָהַאּׁשּוִרי ֶׁשל 

נְבּוכַדְנֶאַּצר, ָּפלַׁש לְֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל, נִּסּו יֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ לְִמנַֹע ִמֶּמּנּו 

לְַהּגִיַע לִירּוָׁשלַיִם וְלִכְּבֹׁש אֹוָתּה.

יְהּודִית, ֶׁשָהיְָתה ַאלְָמנָה ּוַבת ֶׁשל ּכֵֹהן ּגָדֹול, ֶהְחלִיָטה לְֵהָרֵתם 

הֹולֹוֶפְרנֶס  ֶאת  ִהְׁשְקָתה  ִהיא  ּגָדֹול  ִמְׁשֶּתה  ְּבַמֲהלְַך  לְַּמִׂשיָמה. 

ִּבזְכּות  רֹאׁשֹו.  ֶאת  ָעְרָפה  וְָאז  לְֵהָרדֵם,  לֹו  ֶׁשּגַָרם  ַחם  ְּבָחלָב 

ֲהִריגָתֹו ּגְָרָמה יְהּודִית לְִצָבאֹו לְַהְפִסיד ַּבִּמלְָחָמה, וְַעם יְִׂשָרֵאל 
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ַחג ַהָּׁשבּועֹות יָדּוַע ּכְַחג מּוְצֵרי ֶהָחלָב.
יְֶׁשנָן לְכָךְ ִסּבֹות ַרּבֹות:

נִַּצל ִמּגְזֵרֹות ַהְּׁשָמד ֶׁשהּוְטלּו ָעלָיו.

ַהְּסָפִרים  ִמֵּבין  ָהְרִביִעי  הּוא  יְהּודִית  ֵסֶפר 

ּכַּנְִרֶאה  נִכְַּתב  ַהֵּסֶפר  לַָּתנָ"ְך.  ַהִחיצֹונִּיִים 

לְזֵכֶר  וְלָכֵן,  ַהַחְׁשמֹונִָאים,  ִּבְתקּוַפת 

יְהּודִית,  ֶׁשל  ַהּגְבּוָרה  ַמֲעֵׂשה 

נֹוֲהגִים לֱֶאכֹל מּוְצֵרי ָחלָב ַּבֲחנֻּכָה.

ה ֲחֻנכָּ ָחָלב בַּ

ֶהָחָלב ַבִמְקָרא
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ַהּכִירּו ֶאת ִמיכַל. 
ִמיכַל ִהיא ד"ר ִמיכַל ּגילְאֹון,

ְּתזּונִָאית ְקלִינִית.

זּוָנִאית ְקִליִנית שיחה חלבית ד”ר ִמיַכל ּגיְלאוֹן, תְּ

ֶׁשַהְּׁשִריִרים  ַמְסִּפיק  לֹא   - ֲחזִָקים  לְִהיֹות  ּכְדֵי 
יְִהיּו ֲחזִָקים, ּגַם ָהֲעָצמֹות ְצִריכֹות לְִהיֹות ֲחזָקֹות. 

ַהּגּוף,  ֵאיְבֵרי  ַעל  ְמגִּנֹות  ָהֲעָצמֹות 

וְַעל  ַהּמַֹח  ַעל  ַהּלֵב,  ַעל   לְדֻגְָמא: 

ָהֵראֹות. ָהֲעָצמֹות עֹוזְרֹות לִיִציָבה 

ֵהן  וְלֲַעִמידָה.  לִיִׁשיָבה  נְכֹונָה, 

לֲַעמֹד  ּכְדֵי  ֲחזָקֹות  לְִהיֹות  ְצִריכֹות 

ּכְמֹו:  ֶׁשּלָנּו,  ַהּיֹוְמיֹוִמית  ַהְּפִעילּות  ֶׁשל  ַּבַּמֲעָמָסה 

ֲהלִיכָה, ְּפִעילֻּיֹות ְסּפֹוְרִטיִבּיֹות וְעֹוד. ֲעָצמֹות ֶׁשֵאין ָּבֶהן 

ַמְסִּפיק ִסידָן נֲַעׂשֹות ַחּלָׁשֹות ּוְׁשִבירֹות. ּדְַמיְנּו לְַעְצְמכֶם 

ּגּוף ְּבלִי ֲעָצמֹות...
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ָחָלב ְויִֹפי

לְֵהָרדֵם  ִהְצלְַחֶּתם  ֶׁשּלֹא  ָקָרה  לָכֶם  ּגַם  ַהִאם 

ָחלָב? ּכֹוס  לְִׁשּתֹות  לָכֶם  ִהְמלִיצּו  וְַההֹוִרים 

זֹאת לֹא ְסָתם ְּתרּוַפת ָסְבָתא. ֶהְרּכֵב ֶהָחלָב ָאכֵן 

ּגֹוֵרם לְֵׁשנָה ֲעֻמָּקה וְטֹוָבה יֹוֵתר. מּוְצֵרי ָחלָב 

ְטִריְּפטֹוָפן, ַהּנְִקֵראת  ָאִמינֹו  ֻחְמַצת  ְמכִילִים 

ַמְרּגִיִעים ֳחָמִרים  לְיֵַּצר  לַּמַֹח  ָהעֹוזֶֶרת 

ּוְמעֹודְדֵי ֵׁשנָה. 

ת ָחָלב" "ִטפַּ

      
      

      
      

      
  

ַעַת
לָד

ְיֵן 
עַנ

ְמ
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לְִפָעִמים ֵמֲאֶׁשר לֵָתת לֹו ַמָּתנָה.  ָרגִיׁש וְַקּׁשּוב ֵאלָיו ָעדִיף לְַחּיְֵך ֶאל ַהּזּולָת וְלְִהיֹות יֹוֵתר ִמַּמְׁשֵקהּו ָחלָבטֹוב ַהַּמלְִּבין ִׁשּנַיִם לֲַחֵברֹו

עֹור ָחלָק וְיֶָפה.עֹור ַצח ּכְָחלָב

לֶָחלָב ְּתכּונֹות ַהְּמזֹהֹות ִעם ֵאיכּות וְיְֻקָרה, ִעם ּתֹוֶצֶרת ְמֻׁשַּבַחת וְטֹוָבה.

לָכֵן ִמְׁשַּתְּמִׁשים ּבֹו ּכְִדּמּוי ְּבִבּטּויִים ׁשֹונִים.

ִהּנֵה ּכַָּמה ֵמֶהם:

ֵאין ּבֹוכִים ַעל

ַפּךְ נְִּשׁ ָחלָב ֶשׁ

לֹא ּכְדַאי לְִהְצַטֵער

ַעל ּדָָבר ֶׁשָּקָרה

וְֶׁשִאי ֶאְפָׁשר לְַׁשּנֹותֹו. 

בטּויים חלבּיים

ּכְִמִׁשיכַת ַׂשֲעָרה ֵמָחלָב

ַמֶּׁשהּו ֶׁשַּקל לְַבְּצעֹו.

î 2יערה ומיכלì משפחת מיצרי, ניצני עוז

לֹא ּכָל ּכְָך.... 

ִהְתַרּגַלְנּו לְִראֹות ִּבְסָרִטים ְמֻצּיִָרים 

ַעכְָּבִרים ֶׁשּזֹולְלִים ּגְִבינָה, ֲאָבל ָהֱאֶמת ִהיא

ֶׁשֵהם ַמֲעדִיִפים לֱֶאכֹל ְּבִעָּקר ָּבָׂשר.
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ִמְסּגֶֶרת לְִתמּונָה
ַהִּצּיּוד ַהּדָרּוׁש: ַמֲאַרז ּגְִבינָה ְצֻהָּבה ֵריק ִמַּקְרטֹון; נְיָר ּדֶֶבק ִצְבעֹונִי; ְּתמּונָה. 

ּגֹוזְִרים ֶאת ַהְּתמּונָה ּוַמְתִאיִמים אֹוָתּה לִַּמּדֹות ֶׁשל ַהַּמֲאָרז. ְמַהּדְִקים ֶאת ַהְּתמּונָה 

ְּפנִיָמה, ּוַמדְִּביִקים אֹוָתּה ַּבֲעדִינּות.

ְמַקְּׁשִטים ֶאת ַהִּמְסּגֶֶרת ִּבנְיַר ּדֶֶבק ִצְבעֹונִי - ּוַמֲענִיִקים לְִמיֶׁשהּו ֶׁשאֹוֲהִבים.

 ַמֲעָמד לִכְלֵי ּכְִתיָבה
ַהִּצּיּוד ַהָּדרּוׁש: ֶחְציֹו ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ַקְרטֹון ָחלָב ֵריק וְנִָקי;

ִמְסָּפַריִם; נְיָרֹות ִצְבעֹונִּיִים; ּדֶֶבק. 

ְמַקְּׁשִטים ֶאת ַהֻּקְפָסה ּוַמכְנִיִסים לְתֹוכָּה ֶעְפרֹונֹות

ּוכְלֵי ּכְִתיָבה ֲאֵחִרים.
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בתאבון



ֲעׁשּוֵעי ָחָלב  שַׁ
ֲעׁשּוֵעי ָחָלב  שַׁ
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חלבון,  סידן,  צהובה,  גבינה  חלב, שוקו,  יוגורט,  פסטור,  לבנה,  גבינה  ַהָּבאֹות:  ַהִּמּלִים  ֶאת  ִמְצאּו 

צפתית, מעדן, קוטג’, ויטמינים, מינרלים, פרה, עז, שלושה ביום.

ימויבהשולש

נדיסחנובלח

להנבלהניבג

מילרנימואמ

גיכשקוטגבע

פסטורוקושד

צפתיתבנרע נ

רוטתהרפט זנ

הבוהצהניבג

ויטמינימדח

ְפזֶֹרת ֶהָחָלב תִּ

רוֹת תְּ ים ִמְסתַּ ִמלִּ
? ַהִּקיפּו ְּבִעּגּול ֶאת ָהאֹות ַהְּמַסֶּמנֶת ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהּנְכֹונָה. ֲהָיַדְעתָּ

ַחְּברּו ֶאת ָהאֹוִתּיֹות - ָמה ִקַּבלְֶּתם?

ִמְצאּו ִמּלִים ַהִּמְסַּתְּתרֹות ַּבֵּצרּוף

"מּוְצֵרי ָחלָב"

ַסּדְרּו ֶאת ַהּסּפּור: 6,4,2,7,3,5,1
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לְכָל ְׁשֵאלָה - ְּתׁשּוָבה 23

ּגְִבינֹות ִמָּסִביב לָעֹולָם

16

ִּבזְכּות ָמה ֶהָחלָב ָּבִריא ּכָל ּכָךְ?

7 ֵמַאיִן ָּבא ֶהָחלָב?
4

זמן החלב




