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ים ִנ ָי ְנ ִע ָה ן  ֶכ תֹּ

נּו ָלּ ִביָבה ֶשׁ ְסּ ים ַבּ ִקּ ֶרק א - ַחְיַדּ ֶפּ
רֹון ל ִעָפּ ים ַעל ֹחד ֶשׁ ִקּ ַחְיַדּ

ים? ִקּ ַמּדּוַע ֹלא רֹוִאים ֶאת ַהַחְיַדּ
ים? ִקּ ר ִלְראֹות ַחְיַדּ יַצד ֶאְפָשׁ ֵכּ

ים? ִקּ יַצד ִנְרִאים ַחְיַדּ ֵכּ

ים?  ִקּ ֶרק ב - ִמיֵהם ַהַחְיַדּ ֶפּ
ים? ִקּ ִמיֵהם ַהַחְיַדּ

ָבר? ים ּוִוירּוִסים ֵהם אֹותֹו ָדּ ִקּ ַהִאם ַחְיַדּ

נּו ָלּ ּגּוף ֶשׁ ים ַבּ ִקּ ֶרק ג - ַחְיַדּ ֶפּ
ים ַעל ָהעֹור ִקּ ַחְיַדּ

רֹון  ֶקת ָגּ ֶלּ ַדּ
ְלׁשּוִלים ֶטן ְוִשׁ ֵאב ֶבּ ְכּ

ת  ֶשׁ ַעֶשּׁ
ים ִקּ ְגָרמֹות ַעל ְיֵדי ַחְיַדּ ִנּ ַמֲחלֹות ֶשׁ ִטּפּול ְבּ

ק ֵאינֹו ִוירּוס -  ַחְיַדּ
ק ְלֵבין ִוירּוס? ין ַחְיַדּ ַמּדּוַע ָחׁשּוב ְלַהְבִחין ֵבּ

זֹון ָמּ ים ַבּ ִקּ ֶרק ד - ַחְיַדּ ֶפּ
ים ּגֹוְרִמים ְלִקְלקּול ָמזֹון ִקּ ַחְיַדּ

ִנּסּוי - ֶהָחָלב ַמְחִמיץ 
ַמה ּגֹוֵרם ֶלָחָלב ְלַהְחִמיץ?

יַצד ְמִכיִנים ְמָלְפפֹוִנים ֲחמּוִצים? ֵכּ
ִית?  ַבּ יַצד ְמִכיִנים יֹוגּוְרט ַבּ ֵכּ

ים? ִקּ ל ַחְיַדּ ר ְלַגֵדּ ֶרק ה – ֵאיְך ֶאְפָשׁ ֶפּ
ים? ִקּ ִלים ַחְיַדּ יַצד ְמַגְדּ ִנּסּוי - ֵכּ

ים? ִקּ ָמה ָאנּו יֹוְדִעים ַעל ַחְיַדּ
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נּו ָלּ ִביָבה ֶשׁ ְסּ ים ַבּ ִקּ ֶרק א | ַחְיַדּ ֶפּ

ן. ן יֹוַמִים, ְוַהּיֹום ָחַזר ַלַגּ יַע ַלַגּ ַחר ֹלא ִהִגּ ַשׁ
ַחר? ן, ַשׁ ַגּ ה ֹלא ָהִייָת ֶאְתמֹול ַבּ ל: ָלָמּ ַגּ

רֹון.  ָגּ ים ַבּ ִקּ ָהיּו ִלי ַחְיַדּ א ָאַמר ֶשׁ ַחר: ָהִייִתי חֹוֶלה! ַאָבּ ַשׁ
ל: ָרִאיָת אֹוָתם? ַגּ

ַחר: ֹלא. ַשׁ
ּלֹו? רֹון ֶשׁ ָגּ ָהיּו ַבּ ים ֶשׁ ִקּ ַחר ֹלא ָרָאה ֶאת ַהַחְיַדּ ַמּדּוַע ַשׁ

א רֹוִאים אֹוָתם. ֹלּ ְך ֶשׁ ל ָכּ ים ָכּ ים ֵהם ְקַטִנּ ִקּ ַהַחְיַדּ

ים? ִקּ ֵאיֹפה ֵיׁש ַחְיַדּ
ָכל ָמקֹום. ים ְבּ ִקּ ֵיׁש ַחְיַדּ

ָיד

חֹול

ֶטן ֶבּ

רֹון ָגּ
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מדוע לא רואים את החיידקים?

ים ְמאֹוד, ּוְכֵדי ִלְראֹות אֹוָתם ים ְקַטִנּ ִקּ ַהַחְיַדּ
ְקָרא ִמיְקרֹוְסקֹוּפ.  ִנּ יר ֶשׁ ָצִריְך ַמְכִשׁ

ֶעְזַרת ִמיְקרֹוְסקֹוּפ. מּו ְבּ ל ֹחד ָהסיכה ִצְלּ ּלּוִמים ֶשׁ ֶאת ַהִצּ
 

הּוא ִנְרֶאה מֹו ֶשׁ ֱאֶמת ָחָלק ְכּ ֹחד ָהסיכה ֵאינֹו ֶבּ
ְלַבד. ֶעְזַרת ָהֵעיַנִים ִבּ ִלים ּבֹו ְבּ ְכּ ְסַתּ ִמּ ֶשׁ ְכּ

ים. ִקּ ה ֵהם ַחְיַדּ ים ְמאֹוד - ֵאֶלּ ֵיׁש ָעָליו ּגּוִפיִפים ְקַטִנּ
ים. ִקּ ים ֲאֵחִרים ֵיׁש ַחְיַדּ ם ַעל ֲחָפִצים ַרִבּ אּוַלי ַגּ

 

ִלים ַעל ֹחד ָהסיכה ְכּ ִאם ִמְסַתּ
ְלַבד,  ֶעְזַרת ָהֵעיַנִים ִבּ ְבּ

ּלּום ָהקטן. ִצּ מֹו ַבּ הּוא ִנְרֶאה ָחָלק, ְכּ
ֶעְזַרת ִמיְקרֹוְסקֹוּפ, ִלים ּבֹו ְבּ ְכּ ִאם ִמְסַתּ

ֶדם ֹלא ָיֹכְלנּו ִלְראֹות. ֹקּ ָבִרים ֶשׁ רֹוִאים ְדּ
מּוָנה. יל ֶאת ַהְתּ ְגִדּ ַמּ יר ֶשׁ ִמיְקרֹוְסקֹוּפ הּוא ַמְכִשׁ

מּוָנה. יל ֶאת ַהְתּ ְגִדּ יר ַהַמּ ֶלת ִהיא ַמְכִשׁ ם ַמְגֶדּ ַגּ
ֲחָפִצים ׁשֹוִנים - ֶלת ַבּ ֶעְזַרת ַמְגֶדּ ִהְתּבֹוְננּו ְבּ

ָחֵצר.  ת ְנָיר, ָעֶלה ֶבּ ַסּ רֹון, ִפּ ְלֻדְגָמה ִעָפּ
א ְרִאיֶתם ֹקֶדם? ֹלּ ם רֹוִאים ֶשׁ ָמה ַאֶתּ
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ים? ִקּ ר ִלְראוֹת ַחְיַדּ יַצד ֶאְפָשׁ ֵכּ

ֶרְך ִמיְקרֹוְסקֹוּפ אֹור ְרִאים ֶדּ ים ַהִנּ ִקּ ַחְיַדּ מּוָנה.  יל ֶאת ַהְתּ ְגִדּ יר ַהַמּ ִמיְקרֹוְסקֹוּפ אֹור הּוא ַמְכִשׁ
ים. ִקּ ר ִלְראֹות ַחְיַדּ ֶעְזַרת ִמיְקרֹוְסקֹוּפ ָהאֹור ֶאְפָשׁ ְבּ
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ִמיְקרוְֹסקוֹּפ ֶאֶלְקְטרוִֹנים

רּוָרה צּוָרה ְבּ ים ְבּ ִקּ ִאם רֹוִצים ִלְראֹות ַחְיַדּ
צּוַרת ְנֻקּדֹות אֹו ֻקְפָסאֹות ְקַטּנֹות, ְוֹלא ְבּ

ְקָרא ִמיְקרוְֹסקוֹּפ ֶאֶלְקְטרוִֹנים. יר ַהִנּ ְכִשׁ ַמּ ׁש ַבּ ֵמּ ַתּ ָצִריְך ְלִהְשׁ
ים ל ּגּוִפיִפים ְקַטְנַטִנּ מּוָנה ֶשׁ יל ֶאת ַהְתּ ר ְלַהְגִדּ ֶעְזַרת ִמיְקרֹוְסקֹוּפ ֶאֶלְקְטרֹוִנים ֶאְפָשׁ ְבּ

י ִמיְליֹון. ֲאִפּלּו ִפּ

ֶרְך ִמיְקרֹוְסקֹוּפ ָהֶאֶלְקְטרֹוִנים  ים ֶדּ ִקּ ַחְיַדּ
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ים?  ִקּ יַצד ִנְרִאים ַחְיַדּ ֵכּ

ֶעְזַרת ִמיְקרֹוְסקֹוּפ ֶאֶלְקְטרֹוִנים ְבּ
ים. ִקּ ל ַחְיַדּ ר ִלְראֹות צּורֹות ׁשֹונֹות ֶשׁ ֶאְפָשׁ

ים. ִקּ ל ַהַחְיַדּ ים ֶשׁ ִיּ ָבִעים ָהֲאִמִתּ ָבִעים ֵאיָנם ַהְצּ ִשׂימּו ֵלב - ַהְצּ
ָכל ִמיֵני ְצָבִעים ַעת ְבּ מּוָנה ִנְצַבּ ַהְתּ

ַקּלּות. ים יֹוֵתר ְבּ ִקּ ּנּוַכל ִלְראֹות ֶאת ַהַחְיַדּ ֵדי ֶשׁ ְכּ
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ים? ִקּ ֶרק ב | ִמיֵהם ַהַחְיַדּ ֶפּ

ים ְמאֹוד. ים, ְקַטִנּ ים ֵהם ְיצּוִרים ַחִיּ ִקּ ַהַחְיַדּ

ים!  ִקּ ֵהם - ַחְיַדּ ים ֵאיָנם ְצָמִחים,      ִקּ ים,        ַהַחְיַדּ ֲעֵלי ַחִיּ ים ֵאיָנם ַבּ ִקּ ַהַחְיַדּ

ם ֹלא ִוירּוִסים  ְטִרּיֹות          ְוֵהם ַגּ ֵהם ֵאיָנם ִפּ



תצלום של וירוסים
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ָבר?  ים ּוִוירּוִסים ֵהם אוֹתוֹ ָדּ ִקּ ַהִאם ַחְיַדּ

ים ְמאֹוד. ים ְוַגם ִוירּוִסים ֵהם ְקַטִנּ ִקּ ַחְיַדּ
ים ְוַגם ִוירּוִסים ְיכֹוִלים ִלְגֹרם ָלנּו  ִקּ ם ַחְיַדּ ַגּ

רֹון ּוְלַמֲחלֹות נֹוָספֹות. ֶקת ָגּ ְלַדֶלּ
ה.  ירּוִסים ׁשֹוִנים ְמאֹוד ֶזה ִמֶזּ ים ְוַהִוּ ִקּ ֲאָבל ַהַחְיַדּ

ֶדל - ֹגּ ֵהם ׁשֹוִנים ַבּ
ירּוִסים. דֹוִלים ֵמַהִוּ ה יֹוֵתר ְגּ ָלל ַהְרֵבּ ֶדֶרְך ְכּ ים ְבּ ִקּ ַהַחְיַדּ

ִמיְקרֹוְסקֹוּפ אֹור ם ְבּ ר ִלְראֹות אֹוָתם ַגּ ֶאְפָשׁ
ִמיְקרֹוְסקֹוּפ ֶאֶלְקְטרֹוִנים. ְוַגם ְבּ

ִמיְקרֹוְסקֹוּפ ֶאֶלְקְטרֹוִנים. ר ִלְראֹות ַרק ְבּ ירּוִסים ֶאְפָשׁ ֲאָבל ֶאת ַהִוּ

ּצּוָרה -  ֵהם ׁשֹוִנים ַבּ
ּדּור מֹו ַכּ ים ְכּ ים ֲעֻגִלּ ִקּ ֹרב ַהַחְיַדּ

ְמּבֹות”. מֹו “ַבּ אֹו ָמֳאָרִכים ְכּ
ּנֹות. ירּוִסים ֵיׁש צּורֹות ׁשֹונֹות ּוְמֻשׁ ֲאָבל ַלִוּ
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נּו ָלּ ּגּוף ֶשׁ ים ַבּ ִקּ ֶרק ג | ַחְיַדּ ֶפּ

ם רֹוִאים? ֶכם. ָמה ַאֶתּ ָלּ ד ֶשׁ ַכף ַהָיּ ִהְתּבֹוְננּו ַעל ָהעֹור ְבּ
ֶלת. ֶעְזַרת ַמְגֶדּ ֶכם ְבּ ָלּ עֹור ֶשׁ ו... ִהְתּבֹוְננּו ָבּ ְוַעְכָשׁ
א ְרִאיֶתם ֹקֶדם? ֹלּ ם רֹוִאים ֶשׁ ָבִרים ַאֶתּ ֵאילּו ְדּ
ים?  ִקּ ֶכם ַחְיַדּ ָלּ ם רֹוִאים ַעל ָהעֹור ֶשׁ ַהִאם ַאֶתּ

ים, ִקּ נּו ֵיׁש ַחְיַדּ ָלּ ַעל ָהעֹור ֶשׁ
ֶלת. ֶעְזַרת ַמְגֶדּ ְוָאנּו ֵאיֶנּנּו רֹוִאים אֹוָתם ֲאִפּלּו ְבּ

נּו. ָלּ ֵהם ִמחּוץ ַלּגּוף ֶשׁ ֶשׁ ָלל ְכּ יִקים ָלנּו ְכּ ים ֵאיָנם ַמִזּ ִקּ ֹרב ַהַחְיַדּ
נּו, ָלּ ְנסּו ְלתֹוְך ַהּגּוף ֶשׁ ֲאָבל ִאם ֵהם ִיָכּ

ֵהם ֲעלּוִלים ִלְגֹרם ְלַמֲחלֹות.
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רוֹן ֶקת ָגּ ֶלּ ַדּ

רֹון  ָגּ ֵאב ַבּ ם ְכּ ֶתּ ְשׁ ִהְרַגּ ַעם ֶשׁ ַהִאם ָקָרה ָלֶכם ַפּ
ם?  ִתיֶתם אֹו ֲאַכְלֶתּ ְשּׁ ַעם ֶשׁ ל ַפּ ָכּ

ם? ֶתּ ְשׁ ֵאיְך ִהְרַגּ
ָמה ֲעִשׂיֶתם?

יק ָלנּו ָעלּול ְלַהִזּ ק ֶשׁ ַחְיַדּ ִקים ְבּ ִלְפָעִמים ֲאַנְחנּו ִנְדָבּ
רֹון. ֶקת ְוכֹוֵאב ָלנּו ַהָגּ ַדֶלּ ְוָאז ָאנּו חֹוִלים ְבּ

ה ִנְרֶאה ָאֹדם ִעם ְנֻקּדֹות ְצֻהּבֹות. ל ַהֶפּ ֶקת, ַהֵחֶלק ָהֲאחֹוִרי ֶשׁ ֶלּ ׁש ַדּ ֵיּ ֶשׁ ְכּ
ים ֹלא טֹוב, יִשׁ רֹון ַמְרִגּ ֶקת ָגּ ַדֶלּ חֹוִלים ְבּ ֶשׁ ְכּ

ֶקה ּבֹוְלִעים ֹאֶכל אֹו ַמְשׁ ֶשׁ רֹון ְכּ ָגּ ֵיׁש ֹחם ְוכֹוֵאב ַבּ
ּבֹוְלִעים ֹרק. ֶשׁ אֹו ֲאִפּלּו ְכּ

חֹוִלים, הֹוְלִכים ָלרֹוֵפא אֹו ָלרֹוְפָאה.  ֶשׁ ְכּ
רּוָפה. ִלים ְתּ רֹון, ְמַקְבּ ָגּ ק ַבּ ִאם ֵיׁש ַחְיַדּ

ה ָיִמים, ּוַמְחִליִמים! ָמּ ְך ַכּ ֶמֶשׁ רּוָפה לֹוְקִחים ּבְ ֶאת ַהְתּ
רּוָפה, ל ַהְתּ ְמֶלֶצת ֶשׁ ָנה ַהֻמּ ל ַהָמּ ָחׁשּוב ְמאֹוד ָלַקַחת ֶאת ָכּ

ים טֹוב יֹוֵתר. יִשׁ ָבר ַמְרִגּ ם ִאם ְכּ ַגּ
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רוֹן? ֶקת ָגּ ַדֶלּ ִקים ְבּ ֵאיְך ִנְדָבּ

רֹון,  ֶקת ָגּ ַדֶלּ ָאִמיר ָהָיה חֹוֶלה ְבּ ֶשׁ ְכּ
ר אֹותֹו. ָאה ְלַבֵקּ ֶאְפָרת ָבּ

ָרה לֹו  ָבה ָקרֹוב ֵאָליו ְוִסְפּ ִהיא ָיְשׁ
ָרה ַהּיֹום.  ָקּ ַעל ַמה ֶשׁ

ׁש ֵעל ְוִהְתַעֵטּ ַתּ ָאִמיר ִהְשׁ
ל ֶאְפָרת.  ַח ֶאת ַאּפֹו ָקרֹוב ְמאֹוד ְלָפֶניָה ֶשׁ ְוִקֵנּ
רֹון.  ֶקת ָגּ ַדֶלּ ם ֶאְפָרת ָחְלָתה ְבּ בּוַע, ַגּ ֲעֹבר ָשׁ ַכּ

ָרה ֶאת ָאִמיר? ְקּ ִבּ יַצד ֶזה ָקָרה? ַמּדּוַע ֶאְפָרת ָחְלָתה ַאֲחֵרי ֶשׁ ֵכּ

ל  ה ֶשׁ ֲאִויר ָלַאף ְוַלֶפּ ל ָאִמיר ָעְברּו ָבּ רֹון ֶשׁ ים ֵמַהָגּ ִקּ ַחְיַדּ
ֶאְפָרת.

ָקה ֵמָאִמיר. ֶאְפָרת ִנְדְבּ

ָקה? ה ִנְדְבּ ָלּ רּוׁש ַהִמּ ַמה ֵפּ

רֹון.  ֶקת ָגּ ּגֹוְרִמים ְלַדֶלּ ים ֶשׁ ִקּ ל ַחְיַדּ ם ֶשׁ ל סּוג ְמֻסָיּ מּוָנה ֶשׁ ִלְפֵניֶכם ְתּ
טֹוקֹוקּוס.  ים הּוא ְסְטֶרְפּ ִקּ ל ַהַחְיַדּ ָמם ֶשׁ ְשׁ

ים. ִקּ ל ַחְיַדּ ֶרת ֶשׁ ְרֶשׁ זֹו ַשׁ
ּנּו ְלֶאְפָרת. רֹון ְוֵהם ָעְברּו ִמֶמּ ָגּ ה ַבּ ֵאֶלּ ים ָכּ ִקּ ְלָאִמיר ָהיּו ַחְיַדּ

ֵעל, ַתּ ִהְשׁ ׁש ּוְכֶשׁ הּוא ִהְתַעֵטּ ֶשׁ ים ָעְברּו ְכּ ִקּ ַהַחְיַדּ
ּה. ָלּ ּוּון ֶשׁ ף ַלִכּ ַשׁ ָנּ ֶשׁ ְוַגם ְכּ

ם ִהיא ָחְלָתה. ים ָעְברּו ְלֶאְפָרת ְוָכְך ַגּ ִקּ ַהַחְיַדּ
הּו ַאֵחר, יֶשׁ ים עֹוְבִרים ֵאֵלינּו ִמִמּ ִקּ ר ַחְיַדּ ֲאֶשׁ ַכּ

ַמֲחָלה, ְקנּו ְבּ ְדַבּ ִנּ ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים ֶשׁ
ָרה ְלֶאְפָרת. ָקּ מֹו ֶשׁ ְכּ

דוגמה לחידקים שגורמים לדלקת גרון 
חידק בשם סטרפטוקוקוס.



-26--27-

ְלׁשּול ֶטן ְוִשׁ ֵאב ֶבּ ְכּ
נּו ָלּ ֶטן ֶשׁ ֶבּ ְמָצִאים ַבּ ִנּ ַעִים ֶשׁ ַהֵמּ

ג אֹותֹו. ָאנּו אֹוְכִלים ְוִלְסֹפּ עֹוְזִרים ְלָפֵרק ֶאת ָהֹאֶכל ֶשׁ
ים מֹוִעיִלים.  ִקּ ה ַחְיַדּ ַעִים ֵיׁש ַהְרֵבּ ֵמּ ַבּ

זֹון,  נּו ְלָפֵרק ֶאת ַהָמּ ָלּ ים ַהּמֹוִעיִלים עֹוְזִרים ַלּגּוף ֶשׁ ִקּ ַהַחְיַדּ
ִנים.  ים ְמֻסָכּ ִקּ ים ַעל ַהּגּוף ֵמַחְיַדּ ם ְמִגִנּ ְוֵהם ַגּ

נּו, ָלּ ַעִים ֶשׁ יק ַלֵמּ ִזּ ַמּ ק ֶשׁ ַחְיַדּ ִקים ְבּ ָכל ֹזאת ִנְדָבּ ִלְפָעִמים ֲאַנְחנּו ְבּ
ְלׁשּוִלים. ם ִמִשּׁ ֶטן ְוִלְפָעִמים ַגּ ֵאב ֶבּ ְוָאז סֹוְבִלים ִמְכּ

ה ַמִים ִדים ַהְרֵבּ ְלׁשּול, ֲאַנְחנּו ְמַאְבּ ׁש ָלנּו ִשׁ ֵיּ ֶשׁ ְכּ
ה ְוָלנּוַח.  ּתֹות ַהְרֵבּ ְוָלֵכן ָחׁשּוב ִלְשׁ
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ְלׁשּול? ִשׁ ִקים ְבּ ֵאיְך ִנְדָבּ

ְלׁשּול.  ְלִליַה ָהָיה ִשׁ
ה,  ָנּ ָקה ִמֶמּ ֲאחֹוָתּה ִמיָקה ִנְדְבּ

יֶהן חֹולֹות. ֵתּ ו ְשׁ ְוַעְכָשׁ
יַה? ָקה ִמיָקה ִמִלּ ֵאיְך ִנְדְבּ

יַה ְלִמיָקה.  ְלׁשּול ָעְברּו ִמִלּ ּגֹוְרִמים ְלִשׁ ים ֶשׁ ִקּ ַחְיַדּ
רּוִתים, ְצָאה ֵמַהֵשּׁ ָיּ ַסּבֹון ְלַאַחר ֶשׁ ַדִים ְבּ ְכָחה ִליַה ִלְרֹחץ ֶאת ַהָיּ אּוַלי ָשׁ

ּה? ָלּ ַדִים ֶשׁ ֲארּו ַעל ַהָיּ ים ִנְשׁ ִקּ ְוֵחֶלק ֵמַהַחְיַדּ
ּה,  ֲׂחָקה ִעם ִמיָקה ְוָנְגָעה ָבּ ִשּ ֶשׁ ְך, ְכּ ַאַחר ָכּ

ה. ִנָיּ ים ֵמָהַאַחת ַלְשּׁ ִקּ ָעְברּו ַחְיַדּ
ְלׁשּוִלים. ֶטן ּוִמִשּׁ ֵאֵבי ֶבּ יֶהן ָסְבלּו ִמְכּ ֵתּ ְשׁ

ְלׁשּול –  ּגֹוְרִמים ְלִשׁ ים ֶשׁ ִקּ ְגָמה ְלַחְיַדּ ֻדּ
ם ַסְלמֹוֶנָלה ֵשׁ חְיְדק ְבּ

רּוִתים. ַמּדּוַע?  ֵשׁ ָהִיינּו ְבּ ָחׁשּוב ְמאֹוד ִלְרֹחץ ָיַדִים ַאֲחֵרי ֶשׁ
ל ֲארּוָחה. ַמּדּוַע? ַדִים ִלְפֵני ָכּ ָחׁשּוב ִלְרֹחץ ֶאת ַהָיּ

אֹוְכִלים אֹוָתם, רֹות ִויָרקֹות ִלְפֵני ֶשׁ ָחׁשּוב ִלְרֹחץ ֵפּ
ים ָוֳחָמִרים ֹלא ְרצּוִיים. ִקּ ֶהם ַחְיַדּ ָלּ ה ֶשׁ ִלָפּ ים ְקרֹובֹות ֵיׁש ַעל ַהְקּ י ְלִעִתּ ִכּ



-30--31-

ִים ַנּ ִשּׁ ת ַבּ ֶשׁ ַעֶשּׁ

ִים. ַנּ ִים ְוהּוא ָהַלְך ְלרֹוְפַאת ִשׁ ַנּ ֲאבּו ַהִשּׁ ַחר ָכּ ְלַשׁ
ם אֹותֹו. ִריְך ִלְסֹתּ ָצּ ן ְוֶשׁ ֵשּׁ ׁש לֹו ֹחר ַבּ ֵיּ ְדָקה אֹותֹו ְוָאְמָרה ֶשׁ ָהרֹוְפָאה ָבּ

ְך ָסְתָמה ֶאת ַהֹחר.  ן, ְוַאַחר ָכּ ָתה ֶאת ַהֵשּׁ ִים ִנְקּ ַנּ רֹוְפַאת ַהִשּׁ
ן? ֵשּׁ ֵאיְך נֹוַצר ֹחר ַבּ

ָתה ָהרֹוְפָאה? ֶאת ַמה ִנְקּ
ים.  ים ַרִבּ ִקּ ים ַחְיַדּ נּו ַחִיּ ָלּ תֹוְך ַהּגּוף ֶשׁ ְבּ
ׁשֹון,  ַחת ַלָלּ ׁשֹון, ִמַתּ ֵהם ִנְמָצִאים ַעל ַהָלּ

ִים. ַנּ ֵני ַהֲחִניַכִים ְוַגם ַעל ַהִשּׁ ַעל ְפּ
ִים ַנּ ִ ֵני ַהּשׁ ְמָצִאים ַעל ְפּ ִנּ ים ֶשׁ ִקּ ִלְפָעִמים, ַהַחְיַדּ

ֲעלּוִלים ִלְגֹרם ְלֹחִרים.
ת. ֶשׁ ם ַעֶשּׁ ִים ִנְקָרִאים ַגּ ַנּ ִשּׁ ֹחִרים ַבּ

ִים ַנּ ִשּׁ יִקים ַבּ ים ַמִזּ ִקּ ל ַחְיַדּ ֵדי ִלְמֹנַע ִהְתַרּבּות ֶשׁ ְכּ
ִים!  ַנּ ָחׁשּוב ְמאֹוד ְלַצְחֵצַח ִשׁ
ִים הּוא ָחׁשּוב, ַנּ ִצְחצּוַח ַהִשּׁ

יִקים ים ַמִזּ ִקּ ם ַחְיַדּ ִים ַגּ ַנּ י הּוא ֵמִסיר ֵמַהִשּׁ ִכּ
ֵאִרּיֹות ָמזֹון. ְמָצִאים ֲעֵליֶהן, ְוַגם ְשׁ ִנּ ֶשׁ

ה?  ָחה? ָלָמּ ְשׁ ת אֹו ַהִמּ ְבֶרֶשׁ ִים - ַהִמּ ַנּ ִצְחצּוַח ִשׁ ֶמה ָחׁשּוב יֹוֵתר ְבּ
ן, ֵשּׁ ָכל ֹזאת נֹוַצר ֹחר ַבּ ִאם ְבּ

ים ִקּ ל ַהַחְיַדּ ה ֵהיֵטב ֶאת ַהֹחר ִמָכּ ִים ְמַנֶקּ ַנּ רֹוְפַאת ַהִשּׁ
ְוסֹוֶתֶמת אֹותֹו.

ן ְסִתיָמה! ֵשּׁ ו ֵיׁש ַבּ ַעְכָשׁ
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ּיוֹת? ִקּ ַמֲחלוֹת ַחְיַדּ ִלים ְבּ ֵאיְך ְמַטְפּ

רֹון,  ֶקת ָגּ ַדֶלּ חֹוִלים ְבּ ֶשׁ ְכּ
יוִֹטיָקה. ְקֵראת ַאְנִטיְבּ ִנּ רּוָפה ֶשׁ ִלְפָעִמים לֹוְקִחים ְתּ

יֹוִטיָקה ְלַהְבִריא? יַצד ָעְזָרה ָהַאְנִטיְבּ ֵכּ
ַמֲחָלה ִקים ְבּ ִאם ִנְדָבּ

ַדאי ָלֶלֶכת ָלרֹוֵפא אֹו ָלרֹוְפָאה ִלְבִדיָקה.  ְכּ
ָהרֹוֵפא אֹו ָהרֹוְפָאה ּבֹוְדִקים אֹוָתנּו, 

ית - ִקּ ֲחָלה ִהיא ַמֲחָלה ַחְיַדּ ּוַמְחִליִטים ִאם ַהַמּ
ק. ְגֶרֶמת ֵמַחְיַדּ ִנּ לֹוַמר, ַמֲחָלה ֶשׁ ְכּ

יוִֹטיָקה. ְקֵראת ַאְנִטיְבּ ִנּ רּוָפה ֶשׁ ן, ָהרֹוֵפא נֹוֵתן ָלנּו ְתּ ִאם ֵכּ

ֲחָלה ְוהֹוֶרֶגת אֹוָתם. ּגֹוְרִמים ַלַמּ ים ֶשׁ ִקּ ַחְיַדּ יֹוִטיָקה ּפֹוַגַעת ַבּ ָהַאְנִטיְבּ
ּדּוִרים. צּוַרת ַכּ צּוַרת ִסירֹוּפ, ְוִלְפָעִמים ְבּ יֹוִטיָקה ִהיא ְבּ ִלְפָעִמים ָהַאְנִטיְבּ

חֹות.  רּוָפה ְמתּוָקה, ְוִלְפָעִמים - ָפּ ִלְפָעִמים ַהְתּ
חֹות ְטִעיָמה,  יֹוִטיָקה ָפּ ם ִאם ָהַאְנִטיְבּ ַגּ

-ִד-י-ּו-ק ְלִפי הֹוָראֹות ָהרֹוֵפא.  ָחׁשּוב ְמאֹוד ָלַקַחת אֹוָתּה ְבּ
יְך! ְמִשׁ ֲחָלה ַתּ ַאֶחֶרת ַהַמּ

ים טֹוב ְוֵאין ֹחם - יִשׁ ָבר ַמְרִגּ ם ְכּ ם ִאם ַאֶתּ ַגּ
ָאסּור ְלַהְפִסיק! 

כֹוִנים - ים ַהְנּ ַמִנּ ָהרֹוֵפא ָאַמר ּוַבְזּ ּמּות ֶשׁ ל ַהַכּ ִבים ָלַקַחת ֶאת ָכּ ַחָיּ
ים ּוְלַהְבִריא ַלֲחלּוִטין. ִקּ ֵדי ַלֲהֹרג ֶאת ַאֲחרֹון ַהַחְיַדּ ְכּ
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ק? ַמה ׁשוֶֹנה ִוירּוס ֵמַחְיַדּ ְבּ

ים!  ִקּ ִוירּוִסים ֵאיָנם ַחְיַדּ
ירּוִסים.  ל ַהִוּ ה ֶשׁ ים ׁשֹוֶנה ִמֶזּ ִקּ ל ַהַחְיַדּ ְבֶנה ֶשׁ ַהִמּ

ים ְמאֹוד,  ים ֵהם ְיצּוִרים ְקַטִנּ ִקּ ָאְמָנם ַהַחְיַדּ
ים ֵמֶהם עֹוד יֹוֵתר.  ירּוִסים ְקַטִנּ ֲאָבל ַהִוּ

ֶרְך ִמיְקרֹוְסקֹוּפ ֶאֶלְקְטרֹוִנים:  ָמה ֶדּ ְלּ ֻצּ מּוָנה ֶשׁ ְתּ יטּו ַבּ ַהִבּ
דֹול יֹוֵתר? ִמי ָגּ

ִטיַח ְוַגם ַעל ַהּגּוף. ְלָחן, ַעל ַהָשּׁ ֲאִויר, ַעל ֻשׁ ָכל ָמקֹום - ָבּ ים ְבּ ים ַחִיּ ִקּ ַהַחְיַדּ
ָכל ָמקֹום, ירּוִסים ָאְמָנם ִנְמָצִאים ְבּ ַהִוּ
ִאים!  תֹוְך ָתּ ים ַרק ְבּ ירּוִסים ַחִיּ ַאְך ַהִוּ

יִלים! ֵהם ַטִפּ



ה, ְוָאז ַמְבִריִאים. ה ְוׁשֹוִתים ַהְרֵבּ ָטּ ִמּ ירּוִסים - ָנִחים ַבּ ֲחָלה ִנְגְרָמה ִמִוּ ִאם ַהַמּ
ירּוס. ְגְרָמה ִמִוּ ִנּ ק ְלֵבין ַמֲחָלה ֶשׁ ְגְרָמה ֵמַחְיַדּ ִנּ ין ַמֲחָלה ֶשׁ ָהרֹוֵפא יֹוֵדַע ְלַהְבִחין ֵבּ
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ק ְלֵבין ִוירּוס? ין ַחְיַדּ יל ֵבּ ַמּדּוַע ָחׁשּוב ְלַהְבִדּ

יֹוִטיָקה עֹוֶזֶרת ָלנּו ְלַהְבִריא  ָהַאְנִטיְבּ
ים. ִקּ ֲחָלה ִנְגְרָמה ַעל ְיֵדי ַחְיַדּ ר ַהַמּ ֲאֶשׁ ַרק ַכּ

ים, ִקּ ַחְיַדּ יֹוִטיָקה ּפֹוַגַעת ַבּ ָהַאְנִטיְבּ
ָלל.  יָקה ְכּ ירּוִסים ִהיא ֵאיָנּה ַמִזּ ַאְך ַלִוּ

ירּוִסים, ים אֹו ִמִוּ ִקּ ֲחָלה ִנְגְרָמה ֵמַחְיַדּ ָלֵכן ָחׁשּוב ָלַדַעת ִאם ַהַמּ
ּפּול: ֵדי ְלַהְתִאים ֶאת ַהִטּ ְכּ

יֹוִטיָקה ּוַמְבִריִאים. ים - לֹוְקִחים ַאְנִטיְבּ ִקּ ֲחָלה ִנְגְרָמה ֵמַחְיַדּ ִאם ַהַמּ
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זוֹן ַקְלְקִלים ֶאת ַהָמּ ְמּ ים ֶשׁ ִקּ ֶרק ד | ַחְיַדּ ּפּוַח ָרקּוב!ֶפּ תמר: ִאיְכס! ַהַתּ
ים. ִקּ ְגַלל ַהַחְיַדּ ִליַה: ֶזה ִבּ

ּפּוַח חֹוֶלה?  ים? ַמה, ַהַתּ ִקּ תמר: ַמה ֶזה ָקׁשּור ְלַחְיַדּ
ים ְמַקְלְקִלים ֶאת ָהֹאֶכל. ִקּ ַהַחְיַדּ י ָאְמָרה ִלי ֶשׁ ִלּ א ֶשׁ ִליַה: ִאָמּ

ים ְיכֹוִלים ְלַקְלֵקל ָמזֹון, ִקּ ַחְיַדּ
ִביָנה ְוַגם ְיָרקֹות ּוֵפרֹות. ָשׂר, ְגּ יִצים, ָבּ ל: ֵבּ מֹו ְלָמָשׁ ְכּ

ַעם ֹאֶכל ְמֻקְלָקל? ֹאֶכל ָרקּוב? ַהִאם ְרִאיֶתם ַפּ
ֵאיְך הּוא ִנְרֶאה?
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ֶהָחָלב ַמְחִמיץ
ּלֹו.  ֶקר ֶשׁ ְגֵני ַהֹבּ ֶקר ִניר מֹוֵזג ְלַעְצמֹו ָחָלב ַעל ִדּ ָכל ֹבּ ְבּ

יָרה לֹו ֵמָחָדׁש,  א ַמְזִכּ ֶקר ִאָמּ ָכל ֹבּ ְבּ
ָקֵרר! א ְלַהְכִניס אֹותֹו ֲחָזָרה ַלְמּ חּוץ, ֶאָלּ ִאיר ֶאת ֶהָחָלב ַבּ ֹלא ְלַהְשׁ

ָקֵרר? ַאר ִמחּוץ ַלְמּ ְשׁ ִנּ ַמה קֹוֶרה ֶלָחָלב ֶשׁ

ָקֵרר: ִאיִרים ִמחּוץ ַלְמּ ְשׁ ַמּ ק ַמה קֹוֶרה ֶלָחָלב ֶשׁ ּסּוי ִנְבֹדּ ִנּ ַבּ

ָקֵרר, ְוָהִריחּו אֹותֹו. ּמֹוִציִאים ֵמַהְמּ ָחָלב ֶשׁ ִהְתּבֹוְננּו ֶבּ
ֵאיֶזה ֶצַבע ֵיׁש לֹו?

ֵאיֶזה ֵריַח?
ֵאיֶזה ִמְרָקם?

ק ַמה ָקָרה ֶלָחָלב. ל יֹום ִלְבֹדּ ָקֵרר ְוָנבֹוא ָכּ ִאיר ּכֹוס ָחָלב ַאַחת ִמחּוץ ַלְמּ ַנְשׁ
ה ָיִמים?  ָמּ ֲעֹבר ַכּ ַמה ִיְקֶרה ֶלָחָלב ַכּ

ּלֹו?  ַבע ֶשׁ ַמה ִיְהֶיה ַהֶצּ
ּלֹו? ָהֵריַח ֶשׁ

ּלֹו? ְרָקם ֶשׁ ַהִמּ
ה. ֶנּ ַתּ יַצד הּוא ִמְשׁ ָקֵרר, ּוְראּו ֵכּ ל יֹום ַמה קֹוֶרה ְלָחָלב ִמחּוץ ַלְמּ ְדקּו ָכּ ִבּ
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ם  ר, ְלַצֵלּ ר ְלַצֵיּ ֶאְפָשׁ

ים  ִמִלּ ב ְבּ אֹו ִלְכֹתּ

ּסּוי. ֶאת ּתֹוְצאֹות ַהִנּ

ָקֵרר ְמּ ָהָיה ַבּ ָקֵררָחָלב ֶשׁ ָהָיה ִמחּוץ ַלְמּ ָחָלב ֶשׁ
ֶצַבע
ֵריַח

ִמְרָקם

ָקֵרר? ָהָיה ִמחּוץ ַלְמּ ְמָקֵרר ְלֵבין ָחָלב ֶשׁ ָהָיה ִבּ ין ָחָלב ֶשׁ ִלים ֵבּ ָמה ַהֶהְבֵדּ
 

ָחָלב ָחמּוץ ֵאינֹו ָטִעים, ֵיׁש לֹו ַטַעם ָחמּוץ.

ָקֵרר? חּוץ ַלְמּ ִמּ ָקֵרר ְוֹלא ַרק ֶאת ֶהָחָלב ֶשׁ ְמּ ַאר ַבּ ְשׁ ִנּ ם ָחָלב ֶשׁ ַדְקנּו ַגּ ַמּדּוַע ָבּ
ֶכם ּגֹוֵרם ֶלָחָלב ְלַהְחִמיץ? ְעְתּ ַמה ְלִפי ַדּ
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ַמה ּגוֵֹרם ֶלָחָלב ְלַהְחִמיץ?

לֹוַמר, ַלֲהֹפְך ְלָחמּוץ. ים ּגֹוְרִמים ֶלָחָלב ְלַהְחִמיץ - ְכּ ִקּ ַהַחְיַדּ
ִביב ים ִמָסּ ַחִמּ ֶשׁ ים ְכּ ים ִמְתַרִבּ ִקּ ַהַחְיַדּ

ְוֶהָחָלב הֹוֵפְך ְלָחמּוץ ַמֵהר יֹוֵתר.
ָקֵרר. ְמּ ֹמר אֹותֹו ַבּ ָלֵכן ָחׁשּוב ִלְשׁ

ים ֶלָחָלב?  ִקּ יִעים ַחְיַדּ ֵאיְך ַמִגּ
מֹו ָלנּו. ים ַעל ָהעֹור, ְכּ ִקּ ָרה ֵיׁש ַחְיַדּ ַלָפּ

רֹות, חֹוְלִבים ֶאת ַהָפּ ֶשׁ ְכּ
ּיֹוֵצא ֵמֶהָעִטין.  ָרה ְוִנְכָנִסים ֶלָחָלב ֶשׁ ל ַהָפּ ים ֵמָהעֹור ֶשׁ ִקּ עֹוְבִרים ַחְיַדּ

יִקים, ים ַמִזּ ִקּ ָחָלב ֹלא ִיְהיּו ַחְיַדּ ֶבּ ֵדי ֶשׁ ְכּ
יַע ַלֲחֻנּיֹות. הּוא ַמִגּ ְסטּור ִלְפֵני ֶשׁ ֶהָחָלב עֹוֵבר ִפּ

ִמים ֶאת ֶהָחָלב ִפְסטּור ְמַחְמּ ְבּ
ָהיּו ּבֹו ֵמִתים. יִקים ֶשׁ ִזּ ים ַהַמּ ִקּ ַהַחְיַדּ ַעד ֶשׁ
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יִקים ָלנּו? ים ַמִזּ ִקּ ל ַהַחְיַדּ ַהִאם ָכּ

יִקים ָלנּו?  ים ַמִזּ ִקּ ל ַהַחְיַדּ ַהִאם ָכּ

רֹון, ָגּ ּגֹוְרִמים ְלַמֲחלֹות ַבּ ים ֶשׁ ִקּ ׁש ַחְיַדּ ֵיּ ָרִאינּו ֶשׁ
ִים. ַנּ ִשּׁ ֶטן, ַבּ ֶבּ ַבּ

זֹון - ַקְלְקִלים ֶאת ַהָמּ ְמּ ים ֶשׁ ִקּ ׁש ַחְיַדּ ֵיּ ָרִאינּו ֶשׁ
עֹוְזִרים ִלְבֵני ָאָדם. ים ֶשׁ ִקּ ם ַחְיַדּ ֲאָבל ֵיׁש ַגּ

ַמֲחלֹות. ֵחם ְבּ עֹוְזִרים ַלּגּוף ְלִהָלּ ים ֶשׁ ִקּ ֵיׁש ַחְיַדּ
ִרים ֳחָמִרים ֲחׁשּוִבים, ַיְצּ ְמּ ֶטן, ֶשׁ תֹוְך ַהֶבּ נּו, ְבּ ָלּ ַעִים ֶשׁ ֵמּ ים ַבּ ִקּ ֵיׁש ַחְיַדּ

ל ָמזֹון, ים ַלֲהָכַנת סּוִגים ׁשֹוִנים ֶשׁ ִשׁ ְמּ ַשׁ ְמּ ים ֶשׁ ִקּ ְוֵיׁש ַחְיַדּ
ִביָנה ְויֹוגּוְרט. מֹו ְמָלְפפֹוִנים ֲחמּוִצים, ְגּ ְכּ
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יַצד ְמִכיִנים ְמָלְפפוִֹנים ֲחמּוִצים? ֵכּ

ל ָמזֹון. ים עֹוְזִרים ַלֲהָכַנת סּוִגים ׁשֹוִנים ֶשׁ ִקּ ַהַחְיַדּ

ים ֵיׁש ָלנּו ְמָלְפפֹוִנים ֲחמּוִצים! ִקּ ֶעְזַרת ַהַחְיַדּ ְבּ

ֵדי ְלָהִכין ְמָלְפפֹוִנים ֲחמּוִצים ְכּ
ִמיר.  ִצְנֶצֶנת ְמָלְפפֹוִנים ְרִגיִלים, ַמִים, ֶמַלח, ׁשּום ְוָשׁ ָשִׂמים ְבּ

ה ָיִמים. ָמּ ְך ַכּ ֶמֶשׁ ף ְוֹלא ּפֹוְתִחים אֹוָתּה ְבּ ְנֶצֶנת ַעל ַמָדּ ַמֲעִמיִדים ֶאת ַהִצּ

ָלְפפֹוִנים. ִמיר מֹוִסיִפים ַטַעם ַלְמּ ּום ְוַהָשּׁ ַהּשׁ
ים ָימּותּו, ִקּ ֵחֶלק ֵמַהַחְיַדּ ַלח ּגֹוְרִמים ְלָכְך ֶשׁ ִים ְוַהֶמּ ַהַמּ

ָלְפפֹוִנים ְחִמיִצים ֶאת ַהְמּ ַמּ ים ֶשׁ ִקּ ֲארּו ַרק ַהַחְיַדּ ְוִיָשּׁ
ְוֹלא ְמַקְלְקִלים אֹוָתם.

ְחִמיִצים, ָלְפפֹוִנים ַהַמּ ל ַהְמּ ְנֶצֶנת ֶשׁ ר ֵהיֵטב ֶאת ַהִצּ ָחׁשּוב ִלְסֹגּ
ים ְמַקְלְקִלים. ִקּ ְנסּו ַחְיַדּ א ִיָכּ ֹלּ ֵדי ֶשׁ ְכּ
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ִית? ַבּ יַצד ְמִכיִנים יוֹגּוְרט ַבּ ֵכּ

ל ָמזֹון  ים ֲאַנְחנּו ְמִכיִנים סּוִגים נֹוָסִפים ֶשׁ ִקּ ֶעְזַרת ַחְיַדּ ְבּ
י ָחָלב,  ִביָנה ּוַמֲעַדֵנּ ן, יֹוגּוְרט, ְגּ מֹו ֶלֶבּ ְכּ

ל ֲחמּוִצים. בּוׁש ְוָכל ִמיֵני סּוִגים ֶשׁ רּוב ָכּ ְוַגם ְכּ

ִית. ַבּ ר ְלָהִכין יֹוגּוְרט ַבּ ֶאְפָשׁ
ִית  ַבּ ֵדי ְלָהִכין יֹוגּוְרט ַבּ ְכּ

לֹוְקִחים ָחָלב ּומֹוִסיִפים לֹו ְקָצת יֹוגּוְרט מּוָכן.
ים »טֹוִבים«. ִקּ ֵהם ַחְיַדּ ים מֹוִעיִלים ֶשׁ ִקּ ָבר ֵיׁש ַחְיַדּ ּיֹוגּוְרט ַהּמּוָכן ְכּ ַבּ

ים ֵהיֵטב ֶאת ֶהָחָלב ִעם ַהּיֹוגּוְרט ְמַכִסּ
ְיָלה. ְך ַהַלּ חּוץ ְלֶמֶשׁ ִאיִרים אֹוָתם ַבּ ּוַמְשׁ

ֶהָחָלב ָהַפְך ְליֹוגּוְרט. ִלים ְורֹוִאים ֶשׁ ְכּ ֶקר ִמְסַתּ ֹבּ ַבּ
ל ֶהָחָלב ְליֹוגּוְרט הֹוְפִכים ֶאת ָכּ ה ֶשׁ ים ֵהם ֵאֶלּ ִקּ ַהַחְיַדּ
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ים? ִקּ ִלים ַחְיַדּ יַצד ְמַגְדּ ֵכּ

ִלי ִמיְקרֹוְסקֹוּפ. ים ְבּ ִקּ ר ִלְראֹות ַחְיַדּ ִאי ֶאְפָשׁ
ָמקֹום ֶאָחד,  ֵדִלים ְבּ ים ְגּ ִקּ יְליֹוֵני ַחְיַדּ ִמּ ֶשׁ ֲאָבל ְכּ

ֵהם יֹוְצִרים. ֶתם ֶשׁ ר ִלְראֹות ֶאת ַהֶכּ ֶאְפָשׁ
ָמקֹום ֶאָחד ים ְבּ ִקּ ׁש ִמיְליֹוֵני ַחְיַדּ ֵיּ ֶשׁ ְכּ

ים«. ִקּ ל ַחְיַדּ ָבּה ֶשׁ ֲאַנְחנּו קֹוְרִאים ָלֶהם »מֹוָשׁ

ים ִקּ ל ַחְיַדּ בֹות ֶשׁ ר ִלְראֹות מֹוָשׁ ֶאְפָשׁ
ְטִרי«. ְקָראֹות »ְצלֹוִחית ֶפּ חֹות ְמֻיָחדֹות ַהִנּ י ַצָלּ ֵבּ ַעל ַגּ

ים.  ִקּ ׁש ָמזֹון ַלַחְיַדּ ֵמּ ַשׁ ְמּ ְטִרי ֵיׁש ֹחֶמר ְמֻיָחד ֶשׁ ל ְצלֹוִחית ֶפּ ית ֶשׁ ְחִתּ ַתּ ַבּ
ְטִרי ֵיׁש ִמְכֶסה.  ֵמַעל ְצלֹוִחית ֶפּ

ֵדי ַלְחֹקר אֹוָתם. ְטִרי ְכּ ְצלֹוִחּיֹות ֶפּ ים ִבּ ִקּ ל ַחְיַדּ בֹות ֶשׁ ִלים מֹוָשׁ ָעִנים ְמַגְדּ ַמְדּ
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ים? ִקּ ָמה ֲאַנְחנּו יוְֹדִעים ַעל ַחְיַדּ

ָכל ָמקֹום. ים ִנְמָצִאים ְבּ ִקּ ַחְיַדּ

ק ֵאינֹו ִוירּוס! ַחְיַדּ
ְלׁשּול. רֹון ְוִשׁ ֶקת ָגּ ֶלּ מֹו ַדּ ים ּגֹוְרִמים ְלַמֲחלֹות ְכּ ִקּ ַחְיַדּ

ִים. ַנּ ִשּׁ ת ַבּ ֶשׁ ים ּגֹוְרִמים ְלַעֶשּׁ ִקּ ַחְיַדּ

ים ְמֹאד. י ֵהם ְקַטִנּ ים, ִכּ ִקּ ר ִלְראֹות ַחְיַדּ ִאי ֶאְפָשׁ

ֶעְזַרת ִמיְקרֹוְסקֹוּפ. ים ְבּ ִקּ ר ִלְראֹות ַחְיַדּ ֶאְפָשׁ

ירּוס. דֹול ִמִוּ ק ָגּ ַחְיַדּ

ים טֹוִבים - מֹוִעיִלים. ִקּ ם ַחְיַדּ ֵיׁש ַגּ

ַמֲחָלה. ִקים ְבּ ִני ְוָכְך ִנְדָבּ ים עֹוְבִרים ֵמָאָדם ֶאָחד ַלֵשּׁ ִקּ ַהַחְיַדּ

ְלׁשּול. ם ַסְלמֹוֶנָלה ּגֹוֵרם ְלִשׁ ֵשׁ ק ְבּ ל, ַחְיַדּ ְלָמָשׁ

ָחׁשּוב ִלְרֹחץ ָיַדִים.

ִרים יֹוגּוְרט. ים ְמַיְצּ ִקּ ֶעְזַרת ַחְיַדּ ְבּ

ים ַמְחִמיִצים ְמָלְפפֹוִנים. ִקּ ַחְיַדּ

ָמה עֹוד 
ם יֹוְדִעים  ַאֶתּ
ים? ִקּ ַעל ַחְיַדּ


