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ב"ה

ֶּפַתח ָּדָבר
ָאַמר ַהַּמִּגיד ִמֶּמעְזִריְטׁש: 

"ֹחר ָקָטן ַּבּגּוף - ִהּנֹו ֹחר ָּגדֹול ַּבְּנָׁשָמה".

ַעל ְׁשִמיַרת ְּבִריאּות ּגּוֵפנּו ִהְצַטֵּוינּו ְּכָבר ַּבּתֹוָרה: "ְוִנְׁשַמְרֶּתם 

ְמֹאד ְלַנְפׁשֹוֵתיֶכם".

ַעל ִּפי תֹוַרת ַהֲחִסידּות, ַהּגּוף הּוא ְּכִלי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ּוְלַנְּצלֹו 

ַהְּגבֹוהֹות  ַלַדְּרּגֹות  ְלַהִּגיַע  ְּבֶאְמָצעּותֹו  ְוַדְוָקא  ה',  ַלֲעבֹוַדת 

ְוַהַּנֲעלֹות ְּביֹוֵתר.

ַהְּיִציָרה  ַהֻּמְפָלא,  ַהּגּוף  ַעל  ִנְלַמד  ֶׁשְּבֶיְדֶכם,  ֶזה  ְּבֵסֶפר 

הּוא. ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָּבָרא  ְוַהְּמַרֶּתֶקת   ַהֻּמְרֶּכֶבת 

ֵנַדע  ְּפֻעָּלָתם,  ַּדְרֵכי  ַעל  ִנְקָרא  ַהֶּמְרָּכִזִּיים,  ָּבֵאיָבִרים  ִנְתַמֵּקד 

ֶאת ִמּקּוָמם ִהְׁשַּתְלבּוָתם ַּבַּמֲעֶרֶכת ַהְּכָלִלית ֶׁשל הגוף. נֹוִסיף 

ֶיַדע אֹודֹות ְּפָרִטים ְמַעְנְיִנים ַהְּקׁשּוִרים ָּבֶהם,

ַעל ֲחִׁשיבּוָתם ִמְּבִחיָנה ִהְלָכִתית ְוַגם ַעל ִּפי ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות.

ָהֵאיָבר  ְּבִריאּותֹו ֶׁשל  ִלְׁשִמיַרת  ֻמְקֶּדֶׁשת  ְמֻיֶחֶדת  ִּפָּנה  ְּבנֹוָסף, 

ָעָליו ָאנּו קֹוְרִאים, ּוְבָכְך ִלְׁשֹמר ַעל ְּבִריאּות ּגּוֵפנּו ּוְבַכְך ְנַקֵּים 

ֶאת ִצּוּוי ַהּתֹוָרה.

ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ְלִהְצָטֵרף ַלַּמָּסע ַהְּמַרֵּתק, ֶאל ַהּגּוף ַהָּקרֹוב ֵאֵלינּו 

ָּכל ָּכְך - ַאְך ֹּכה ֻמְפָלא ְוִנְסָּתר ֵמִאָּתנּו...

ְקִריָאה ְמַהָּנה ּוְמַאֶּלֶפת!                                                     
ֶאָחד הֹוָצָאה ָלאֹור
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ָמֵהם ַתְּפִקיָדיו ָהִעָּקִרִּיים ֶׁשל ַהּמֹוַח?
 ַּתְפִקידֹו ֶׁשל ַהּמֹוַח הּוא ְלַקֵּבל ֵמיָדע ִמַּמַעְרכֹות ַהִחיָׁשה, ְלַעֵּבד אֹותֹו, ּוְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ַעל ְמַנת 

ְלַנֵהל ֶאת ַהּגּוף ֻּכּלֹו.

 ַהּמֹוַח ַאְחָראי ַעל ִּתְפקּוד ַהּגּוף, ֵמַהַּמֲעָרכֹות ַהְּפׁשּוטֹות ְוַעד ַלֻּמְרָּכבֹות.

 ַהּמֹוַח ְמַמֵּין ּוְמַנֵּתַח ֶאת ָּכל ַהֵּמיָדע ֶׁשַּמִּגיַע ֵמַהחּוִׁשים: ְרִאָּיה, ְׁשִמיָעה, ַטַעם, ֵריַח ּוִמּׁשּוׁש.

 ַהּמֹוַח הּוא ָהֵאיָבר ָהָראִׁשי ְּבגּוף ָהָאָדם, ְוׁשֹוֵלט ַעל ָּכל ַמֲעֶרֶכת

ָהֲעַצִּבים )ָעֶליָה ִנְלַמד ַּבֶהְמֵׁשְך...(. ֹלא ְסָתם הּוא ִנְמָצא ַמָּמׁש ָּבֹראׁש, 

ַּבָּקְדקֹוד, ָׁשמּור ּומּוָגן ֵהיֵטב ַעל ְיֵדי ֶעֶצם ֲחָזָקה. ַהּמֹוַח הּוא ְּכמֹו ַמְחֵׁשב 

ָראִׁשי, ַהְּמַבֵּקר ּוְמָתֵאם ֶאת ַהְּפִעילּות ֶׁשל ָּכל ַמַעְרכֹות ַהּגּוף ַהּׁשֹונֹות.

ַהּמֹוַח ֶׁשָּלנּו ֹלא ָנח ְלֶרַגע! ַהּמֹוַח ָהֱאנֹוִׁשי הּוא ָהֵאיָבר ֶהָחָזק ְוַהִּמְסּתֹוִרי 

ְּביֹוֵתר ְּבגּוף ָהָאָדם. הּוא ַהּגֹוֵרם ָלנּו ָלזּוז, ַלְחֹׁשב, ְלַהְרִּגישׁ, ּוְבֶעֶצם ִלְחיֹות. 

ַלְמרֹות ֲחִׁשיבּותֹו ָהַרָּבה ֶׁשל ַהּמֹוַח, ֹרב ֶּדֶרְך ְּפֻעָּלתֹו נֹוְתָרה ִנְסֶּתֶרת ֵמֵעיֵני 

ַהַּמָּדע. ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשַּכּיֹום ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים יֹוֵתר ַעל ֶהָחָלל ַהִחיצֹון ֵמֲאֶׁשר 

ַעל ְּפִנים ָהֹראׁש ֶׁשָּלנּו... ּוְבָכל ֹזאת, ֶמְחָקִרים ַרִּבים ִּגּלּו ָלנּו ַהְרֵּבה ְדָבִרים 

ַעל ַהֶּדֶרְך ָּבּה ַהּמֹוַח עֹוֵבד.

ַמְתִחיִלים ֵמָהֹראׁש!
 

י  ִאים ָלֵאיָבר ָהָראׁשִ רּוִכים ַהּבָ ּבְ

גּוֵפנּו - ַהּמֹוַח... ּבְ

ָאְמרּו ָלֶכם ַּפַעם "ַּתְפִעילּו ֶאת ַהּמֹוַח?" ֹלא ַמָּמׁש ְמֻדָּיק. ַהּמֹוַח ָּתִמיד ּפֹוֵעל ְוֹלא ָנח ְלֶרַגע!

ְקִלַּפת ַהּמֹוַח ִהיא ַהֵחֶלק ֶׁשּבֹו ִמְתַרֲחׁשֹות ַהְּפִעיֻלּיֹות ַהֻּמְרָּכבֹות ְּביֹוֵתר ְּכמֹו: ְקִריָאה, ִזָּכרֹון, ְרִאָּיה, 

ִזהּוי, ְלִמיָדה, ָׂשָפה, ֲהָבָנה ְועֹוד. ֵאין ֶרַגע ַּדל!

ַהְּקִלָּפה ַהּזֹו ִהיא סּוג ֶׁשל ְיִריָעה ְרָחָבה ַהֻּמְרֶּכֶבת ִמָּתִאים, ְוִהיא 'ִמְתַקֶּמֶטת' ְלתֹוְך         

ַעְצָמּה ִּבְגַלל ַהֹּצֶרְך ְלִהָּדֵחס ְלתֹוְך ֲחַלל ֻּגְלֹּגֶלת ָהֹראׁש.

ְקִלַּפת ַהּמֹוַח ְמֻחֶּלֶקת ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ַהִּנְקָרִאים ֶהִמיְסֵפרֹות. ָּכל ֶהִמיְסֵפָרה ְמֻחֶּלֶקת         

ְלַאְרַּבע ֻאּנֹות.

ַּתְכְל'ס
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 ּכֹוֵאב ָלֶכם ָהֹראׁש ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשַאֶּתם ַמְרִּגיִׁשים ֶׁשַהּמֹוַח ֶׁשָּלֶכם 

עֹוד ֶרַגע ִמְתּפֹוֵצץ? ֶזה ֹלא ַהּמֹוַח ֶׁשָּלֶכם ֶׁשּכֹוֵאב, ֶׁשֵּכן ַּבּמֹוַח ֵאין ְּכָלל 

קֹוְלָטֵני ְּכֵאב!

 ַּכָּמה ַמְפִּתיַע: ַּדְוָקא ַהּמֹוַח הּוא ָהֵאיָבר ַהֻּׁשָּמִני ְּביֹוֵתר ְּבגּוף ָהָאָדם. 

ְּבֵעֶרְך 60% ִמֶּנַפח ַהּמֹוַח הּוא ֻׁשָּמן.

 ֲאַנְחנּו חֹוְׁשִבים ְּבֵעֶרְך 70,000 ַמְחָׁשבֹות ְּביֹום. 

 "ִאם ָנִסיר ֶאת ֶעֶצם ַהֻּגְלּגֹוֶלת ְונִּביט ְּבִרְקַמת ַהֹּמַח ַעְצָמּה, ִהיא 

ֵּתָרֶאה ָלנּו ְּכמֹו טֹופּו,"

 ְוֵיׁש ּבֹו ַמְסִּפיק נֹוֵזל ְּכֵדי ְלַמֵּלא ֵמָכל ְּבֶנַפח 2 ִליְטִרים. ְּבֵעֶרְך.

ְמַעְנֵין ָלַדַעת!
ְמַעְנֵין ָלַדַעת!

ָהֻאָּנה
 ַהִּמְצִחית

ַהּמֹוַח
 ַהָּקָטן

ָהֻאָּנה
 ָהָעְרִּפית

ָהֻאָּנה
 ַהָּקְדקֹוִדית

ָהֻאָּנה
 ָהַרָּקִתית

ֶּגַזע
 ַהּמֹוַח

חּוט
 ַהִּׁשְדָרה
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ַּגם ַהּמֹוַח ָצִריְך ָלנּוַח

ַהֶּדֶרְך ִלְׁשֹמר ֶאת ַהּמֹוַח ָצלּול ּוָפִעיל, ִהיא ַעל ְיֵדי ְׁשִמיַרת ְזַמֵּני ָהֲאִכיָלה ְוַהֵּׁשָנה. ֲארּוחֹות 

ְמֻסָּדרֹות ְוֵׁשָנה ִּבְזַמִּנים ְקבּוִעים ִיְׁשְמרּו ַעל ַהּמֹוַח ַרֲעָנן ּוִבְתפּוָקה ְּגבֹוָהה.

ְזַמן ַהֵּׁשָנה הּוא ַהְּזַמן ּבֹו ַהּמֹוַח ְמַאְרֵּגן ּוְמַאְכֵסן ֶאת ָּכל ַהִּזְכרֹונֹות ֶׁשהּוא ָצַבר ְּבַמֲהַלְך ַהּיֹום. 

ָלֵכן ְּבִמְקִרים ַרִּבים, ְּכֵדי ְלַהְחִליט ַהְחָלטֹות ֲחׁשּובֹות ְּכַדאי "ִליֹׁשן ֲעֵליֶהן".

ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ֹעֶמס ְוַלַחץ ַעל ַהּמֹוַח ֻמְמָלץ ְלַבֵּצַע ְּפֻעּלֹות ְיָדִנּיֹות ֶׁשֵאיָנן ַמֲעִסיקֹות ֶאת ַהּמֹוַח, 

ְּכמֹו ְׁשִטיַפת ֵּכִלים ּוְסִריָגה, ְוָכְך ְלַאְפֵׁשר ַלּמֹוַח ָלנּוַח.

"ְיַכֵּון ְּבַהָּנַחת ַהְּתִפִּלין, ֶׁשִּצָּונּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ִלְכּתֹב ד' ָּפָרִׁשּיֹות ֵאּלּו, ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ִיחּוד ְׁשמֹו 
ִויִציַאת ִמְצַרִים, ּוְלָהִניָחן ַעל ַהְּזרֹוַע ְּכֶנֶגד ַהֵּלב 
ְוַעל ָהרֹאׁש ְּכֶנֶגד ַהּמֹוַח"... 
פסקי הסידור, הלכות תפילין.
 ַהְּתִפִּלין ֶׁשל רֹאׁש ְמֻכָּונֹות מּול ַהּמֹוַח,
ְּכֵדי ְלַׁשְעֵּבד ֶאת ַהּמֹוַח ַלֲעבֹוַדת ה'.

ִמן ַהְּמקֹורֹות

ִּתְהֶיה ָּבִריא!
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 ֶאָחד ִמְּכָלֵלי ַהָּבִסיס ַהֲחׁשּוִבים ְּביֹוֵתר ַּבֲחִסידּות הּוא: "מֹוַח ַׁשִּליט ַעל ַהֵּלב".

 ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן אֹוֵמר ִּכי ַהּמֹוַח ָצִריְך ִלְׁשֹלט ַעל ָּכל ַהּכֹוחֹות ְוָהְרָגׁשֹות ֶׁשַּבֵּלב,

ּוְלַנֵּוט אֹוָתם ַעל ִּפי ַהֵּׂשֶכל.

ִּבְזַמן ִמְלֶחֶמת ַנּפֹוֵלאֹון, ָׁשַלח ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ֶאת ֲחִסידֹו, ר' ֹמֶׁשה ַמייְזִליׁשׁ, ֶׁשָהָיה 

ֻמְכָׁשר ְמֹאד ְודֹוֵבר ַּכָּמה ָׂשפֹות, ְלַרֵּגל ְלטֹוַבת ָהרּוִסים. ְּבַאַחת ַהְּפָעִמים ָּבּה ָׁשָהה 

 ר' ֹמֶׁשה ַּבֲחַדר ַהִּפּקּוד ַהָּבִכיר, ִנְכַנס ַנּפֹוֵלאֹון ַלֶחֶדר, ּוְכֶׁשָרָאה ֶאת

 ר' ֹמֶׁשה ָׁשם, ָּפָנה ֵאָליו ִּבְצָעָקה 'ַאָּתה ְמַרֵגּל!!', ְוֵהִניַח ֶאת ָידֹו ַעל ִלּבֹו ֶׁשל

ר' ֹמֶׁשה ְּכֵדי ִלְבֹּדק ֶאת ְּפִעימֹות ִלּבֹו. ר' ֹמֶׁשה, ֶׁשִהְרִּגיל ֶאת ַעְצמֹו ֶׁשַהּמֹוַח ַׁשִּליט 

ַעל ַהֵּלב, ֹלא ִהְתַּפֵעל ִמְּצָעקֹות ֵאּלּו, ְוֵהִׁשיב ְלַנּפֹוֵלאֹון ֶׁשֵאינֹו ְמַרֵּגל ְוהּוא ַרק 

ְמַתְרֵּגם ְלתֹוֶעֶלת ַהְּמַפְּקִדים, ַּכְך ִהִּציָלה ֶּדֶרְך ֲעבֹוָדה זֹו ֶאת ַחָּייו ֶׁשל ר' ֹמֶׁשה!

ַּכֲאֶׁשר ָאנּו לֹוְמִדים ַמֶּׁשהּו ַּפַעם ַאַחת, ַהֹחֶמר ִנְכַנס ַלֵחֶלק 

ַהִחיצֹוִני ֶׁשל ַהּמֹוַח. ַּכֲאֶׁשר ָאנּו ָׁשִבים ְוחֹוְזִרים ָעָליו ָקרֹוב 

ַלְּזַמן ָהִראׁשֹון ּבֹו ָלַמְדנּו - הּוא ִנְכָנס ָעֹמק יֹוֵתר ְוִנְצַרב 

ַּבִּזָּכרֹון. ָלֵכן ִהְצַטֵּוינּו ַלְחֹזר ּוְלַׁשֵּנן ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ְּכֵדי 

ֶׁשִּנְזֹּכר אֹוָתם ֵהיֵטב: "ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶניָך"!

ְּבגּופֹו ַמָּמׁש

 ַוֲהִכי ָחׁשּוב
ִלְבִריאּות ַהּמֹוַח 

ַהַּגְׁשִמית ְוָהרּוָחִנית:

ְלַמֵּלא אֹותֹו 

ְּבִדְבֵרי תֹוָרה!

ִּפָּנה ֲחִסיִדית
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ָמֵהם ַתְּפִקיָדיו ָהִעָּקִרִּיים ֶׁשל ַהֵּלב?
 ַלֵּלב ֲחִׁשיבּות ְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר ִּבְׁשִמיָרה ַעל ַחֵּיי ַהּגּוף, ְוַהְפָסַקת ְּפֻעָּלתֹו ִּתְגֹרם ְלָמֶות. ִמָּכאן 

ֲחִׁשיבּותֹו ָהַרָּבה ָּבְרפּוָאה ּוְבגּוף ָהָאָדם.

 "ַמֲעֶרֶכת ַההֹוָבָלה" מֹוִביָלה ַחְמָצן ָוֳחָמִרים ִחּיּוִנִּיים ֲאֵחִרים ֶאל ָּתֵאי גּוֵפנּו, ּוְמַפָּנה ֵמֶהם ַּפְחָמן 
ּדּו-ַחְמָצִני ְוָחְמֵרי ְּפֹסֶלת. ַהָּדם, ַהּזֹוֵרם ִּבְכֵלי ַהָּדם, נֹוֵׂשא ִעּמֹו ֶאת ֶהֳחָמִרים ַהָּללּו ֶאל ַהָּתִאים 

ּוֵמֶהם.

 ַּתְפִקיד ַהֵּלב ְּב"ַמֲעֶרֶכת ַההֹוָבָלה" הּוא ְלַסֵּפק ֶאת ַהֹּכַח ַהֵּמִניַע ִלְזִריַמת ַהָּדם ִּבְכֵלי ַהָּדם, 
ּוְפֻעָּלתֹו ּדֹוָמה ִלְפֻעַּלת ַמְׁשֵאַבת ַהַּמִים ַהּדֹוֶחֶפת ֶאת ַהַּמִים ַּבִּצּנֹורֹות. ָּכל ְזַמן ֶׁשַהַּמְׁשֵאָבה 

ּפֹוֶעֶלת ֶאְפָׁשר עֹוד ְלַתֵּקן...

ב, ִעם ָיד ַעל ַהּלֵ
 
ם יֹוְדִעים ָמה ַאּתֶ
 

ב?... ַעל ַהּלֵ

 ַהֵּלב הּוא ֵאיָבר ָחלּול, ְׁשִריִרי, ְוָחָזק ְמאֹוד. ָּגְדלֹו ְּכֹגֶדל ֶאְגרֹוף -

ִקְפצּו ֶאת ַּכף ֶיְדֶכם ְלֶאְגרֹוף, ֶזהּו ְּבֵעֶרְך ֹּגֶדל ַהֵּלב ֶׁשָּלֶכם!

ָחֶזה, נֹוֶטה ְמַעט ְׂשֹמאָלה, ִמַּתַחת ְלֶעֶצם ֶהָחֶזה ְוהּוא  ַהֵּלב ִנְמָצא ְּבֶמְרַּכז הֶֶ

ֵחֶלק ִמ"ַּמֲעֶרֶכת ַההֹוָבָלה" ֶׁשְּבגּוֵפנּו, ֵאֶליָה ַׁשָּיִכים ַּגם ְּכֵלי ַהָּדם ְוַהָּדם. 

ָאז ּבֹואֹו ִנְלַמד ְקָצת ַעל ַהֵּלב. ּוָמה ֶׁשָחׁשּוב הּוא - ֶׁשֹּלא ִּתְּקחּו ֶאת ַהְּדָבִרים 

ַלֵּלב, ֶאָּלא ַרק ִלְתׂשּוֶמת ִלְּבֶכם...

ַעל ִּפי ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות, ֶּבָחָלל ַהְּׂשָמאִלי ֶׁשַּבֵּלב ִנְמֵצאת ַהֶּנֶפׁש ַהְּבֵהִמית, 

ּוֶבָחָלל ַהְּיָמִני ׁשֹוֵכן ַהֵּיֶצר ַהּטֹוב ֶׁשל ָהָאָדם. 

ֶהָחָלל ַהְּיָמִני הּוא ְּכִלי ְלַקֵּבל ֶאת ַהֶּנֶפׁש ָהֱאֹלִקית ֶׁשַהִּמּקּום ַהֶּמְרָּכִזי ֶׁשָּלּה הּוא 

ַּבּמֹוַח. ִמָּׁשם יֹוֵצא אֹור ַהֶּנֶפׁש ָהֱאֹלִקית ֶלָחָלל ַהְּׂשָמאִלי ּוִמָּׁשם ְלָכל ַהּגּוף.

ִּפָּנה ֲחִסיִדית
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ַהֵּלב ֻמְרָּכב ִמְּׁשֵּתי ַמְׁשֵאבֹות ְצמּודֹות - ַאַחת ְּבֶחְלקֹו ַהְּיָמִני ְוַאַחת ְּבֶחְלקֹו ַהְּׂשָמאִלי. ַּבַּצד ַהְּיָמִני 

ֶׁשל ַהֵּלב זֹוֵרם ָּדם ִעם ְמַעט ַחְמָצן, ְוִאּלּו ְּבִצּדֹו ַהְּׂשָמאִלי זֹוֵרם ָּדם ִעם ַהְרֵּבה ַחְמָצן.

ֵּבין ְׁשֵני ֶחְלֵקי ַהֵּלב ַמְפִריָדה ְמִחָּצה ֶׁשל ְׁשִריר, ֲאטּוָמה ַלֲחלּוִטין. אֹוי ַוֲאבֹוי ִאם ַהְּמִחָּצה ַהּזֹו 

ִּתָּפַתח... ַהְּמִחָּצה ֵּבין ְׁשֵני ֶחְלֵקי ַהֵּלב יֹוֶצֶרת ַהְפָרָדה ֻמְחֶלֶטת ֵּבין ַהָּדם ֶהָעִׁשיר ְּבַחְמָצן ְלֵבין ַהָּדם 

ַהַּדל ְּבַחְמָצן, ְוָלֵכן ֵהם ֵאיָנם ִמְתַעְרְּבִבים. 

ָּכל ֶאָחד ֵמֶחְלֵקי ַהֵּלב ֵמִכיל ְׁשֵני ֲחָלִלים: ָחָלל ֶעְליֹון ֶׁשִּנְקָרא ֲעִלָּיה ְוָחָלל ַּתְחּתֹון ֶׁשִּנְקָרא ֶחֶדר. 

ֵּבין ָהֲעִלָּיה ְלֵבין ַהֶחֶדר ֵיׁש ֶּפַתח ְוַׁשְסּתֹום ַחד-ִּכּוּוִני. ַהַּׁשְסּתֹום ְמַאְפֵׁשר ַלָּדם ִלְזֹרם ַרק ְּבִכּוּון ֶאָחד: 

ִמן ָהֲעִלָּיה ֶאל ַהֶחֶדר, ְוֹלא ַּבִּכּוּון ֶהָהפּוְך. 

ַׁשְסּתֹוִמים ְמַאְפְׁשִרים ְזִריָמה ְּבִכּוּון ֶאָחד ִּבְלַבד. ֵהם ּפֹוֲעִלים ְּכמֹו ֶּדֶלת ֶׁשִּנְפַּתַחת ִּבְדִחיָפה ַרק ִמַּצד 

ֶאָחד, ּוְכֶׁשּדֹוֲחִפים ֵמַהַּצד ַהֵּׁשִני - ִהיא ִנְסֶּגֶרת ְוִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעֹבר. 

ַׁשְסּתֹוִמים ְלִכּוּון ֶאָחד ַקָּיִמים ַּגם ִּבְמקֹום ְיִציַאת ַהָּדם ֵמַהֲחָדִרים ֶאל ָהעֹוְרִקים - ֵאֶּלה ֵהם 

ַׁשְסּתֹוֵמי ָהעֹוְרִקים. ַּגם ַׁשְסּתֹוִמים ֵאֶּלה ְמַאְפְׁשִרים ַלָּדם ִלְזרֹם ַרק ְּבִכּוּון ֶאָחד: ֵמַהֶחֶדר ָלעֹוֵרק, 

ְוֹלא ַּבִּכּוּון ֶהָהפּוְך.

ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ִצּנֹורֹות ּוַמְׁשֵאבֹות! ִנְפְלאֹות ַהּבֹוֵרא!! 

ַּתְכְל'ס
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וריֵדי
 ָהֵראֹות

ָהעֹוֵרק
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וריֵדי
 ָהֵראֹות

ַׁשְסּתֹום

ֶחֶדר 
ְׂשָמאִלי
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ֲאִבי
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 ְׂשָמאִלית

ְוִריד ֶעְליֹון
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ְוִריד
 ַּתְחּתֹון

ֲעִלָּיה
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