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קראו את הקטע שלפ יכם ,והסבירו את חשיבות המלח לגוף האדם.

חֲ ִשׁיבוּת ַה ֶמּלַ ח ְבּגוּף ָה ָא ָדם

5

מֶ לַ ח הוּא הַ יְּ סוֹד הַ מַּ הוּ ִתי בְּ יוֹ ֵתר בְּ גוּפֵ וּ .הַ גּוּף דּוֹ ֵרשׁ לְ ֹצ ֵר ִתּפְ קוּדוֹ ֶא ֶ ְרגִּ ָיה ,וְ זוֹ
מוּפֶ ֶקת בְּ עִ ָקּר ִממֶּ לַ חֶ .אפְ שָׁ ר לִ ְשׂ ֹרד ָ 40י ִמים לְ ל ֹא מָ זוֹןַ ,א ְרבָּ עָ ה ָי ִמים לְ ל ֹא
מַ יִ םַ ,א ְרבַּ ע דקות לְ ל ֹא חַ ְמצָ ן ַא לְ ל ֹא מֶ לַ ח – ַאף ל ֹא ְשׁ ִ ָיּה ַאחַ ת.
בְּ עָ בָ ר ָיצְ אוּ עַ ִמּים לְ ִמ ְלחָ מוֹת כְּ דֵ י לִ ְשׁ ט עַ ל מַ ְחצְ בֵ י מֶ לַ ח .לִ פְ ֵ י הַ ְמצָ ָאת הַ ְמּ ָק ֵרר
ִשׁמֵּ שׁ מֶ לַ ח לְ ִשׁמּוּר הַ בָּ שָׂ ר מֵ ִר ָקּבוֹן .כַּ ַגּם בְּ גוּף הָ ָאדָ ם מוֹ ֵ עַ הַ מֶּ לַ ח ִר ָקּבוּן.
ָא ְמ ָ ם ַק ָיּמוֹת הַ ְ חָ יוֹת לַ צִּ בּוּר לְ הַ ְמעִ יט בִּ צְ ִרי ַכת מֶ לַ ח בְּ עִ ָקּר ִאם ַא ֶתּם סוֹבְ לִ ים
ִמלַּ חַ ץ דָּ ם.
הַ מֶּ לַ ח הַ שֻׁ לְ חָ ִ י שֶׁ ָא וּ צוֹ ְרכִ ים הוּא ְמ ֻעבָּ ד .וְ ל ֹא ַרק שֶׁ ֵאי וֹ ְמסַ פֵּ ק ֶאת הַ ְמּלָ ִחים
הַ נְּ חוּצִ יםֶ ,אלַ א לְ הֵ פֶ מַ זִּ יק לְ גוּפֵ וּ .הַ מֶּ לַ ח הַ ָנּכוֹן הוּא הַ בָּ ִסיס לַ בְ ִריאוּת הַ גּוּף.
א .חשיבות המלח לגוף האדם היא:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
ירה היא מצב בו אמרים ש י דברים מ וגדים על אותו ושא .מצאו
בְ .ס ִת ָ
סתירה בטקסט שקראתם.
__________________________________________________
__________________________________________________
ג .כיצד יתן להסביר את הסתירה?
__________________________________________________
__________________________________________________
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