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  ם ַהְּצָבִעי  
ַלְּצָבִעים ַהְׁשָּפָעה ַרָּבה ַעל ַהַחִּיים ְוַעל ַהֶּטַבע. 

ַּפַעם -ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשל ַהֶּצַבע ְּגדֹוָלה ִמְּכִפי ֶׁשֵאי

ֶהֱעֵליֶתם ַעל ַּדְעְּתֶכם. ַהֶּצַבע ְמַמֵּלא ַּתְפִקיד ָחׁשּוב 

ְּבעֹוָלם ַהַחי. הּוא ְמַהֵּדר ֶאת נֹוצֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַּבֲעֵלי 

ם, ּוַמְצִניַע ֶאת ַהְּזקּוִקים ְלַהְסָוָאה. ְּבעֹוָלם ַהַחִּיי

ַהּצֹוֵמַח הּוא מֹוֵׁש ִּבְגָוִנים ְמֻסָּיִמים ְודֹוֶחה 

ִּבְגָוִנים ֲאֵחִרים. ְּבֶקֶרב ְּבֵני ָהָאָדם ְמַמֵּלא ַהֶּצַבע 

ַּתְפִקיד ָחׁשּוב ַּגם ֵּכן. ַהֶּצַבע ְמַׁשֵּקף ֶאת ַמָּצֵבנּו 

ת ַמַּצב רּוֵחנּו, ְוַאף ָיכֹול ְלַׁשְּפרֹו ְּבִמַּדת ַהַּנְפִׁשי ְוֶא 

.   ַהֹּצֶר

ַלֶּצַבע ַמְׁשָמעּויֹות ַרּבֹות: ַמְׁשָמעּות ִסְמִלית, 

ַמְׁשָמעּות ִמיְסִטית ְוֵהְקֶׁשִרים ְּפִסיכֹולֹוִגִּיים. ְצָבִעים ְמֻסָּיִמים ְיכֹוִלים ִלְגֹרם ִלְתגּובֹות 

. ַהֶּצַבע ָיכֹול ַאף ִלְגֹרם ִלְתגּובֹות ִפיְזיֹולֹוִגּיֹות ֶׁשל ַנְפִׁשּיֹות ִחּיּוִבּיֹות  אֹו ַלֲעׂשֹות ְּבִדּיּוק ַהֶהֶפ

  ַהּגּוף. ֶצַבע ְמֻסָּים ָיכֹול ְלהֹוִריד ֶאת ַלַחץ ַהָּדם ְוִאּלּו ֶצַבע ַאֵחר ָיכֹול ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהֹּדֶפק.

ִעים ְמֻסָּיִמים, ַא ְּכֶׁשָאנּו ְּגֵדִלים ָאנּו ְמַאְּבִדים ֵחֶלק ָּכל ָאָדם נֹוַלד ִעם ְנִטָּיה ִטְבִעית ִלְצבָ 

ִמְּתחּוַׁשת ַהֶּצַבע ָהִאיִׁשית ֲאָבל ֲעַדִין ִנְׁשֶאֶרת ְּבנֹו ְרִגיׁשּות ְלאֹוָתם ְצָבִעים ֶׁשְּנכֹוִנים ָלנּו ְוַאֶּתם 

  ָאנּו ַחִּיים ְּבַהְתָאָמה.

ים ִלְצָבִעים ַחִּמים ְוָקִרים. ַהְּצָבִעים ַהַחִּמים ֵהם ַהְּצָבִעים ָּבִעָּקרֹון, ַהְּצָבִעים ְמֻחָּלִק 

ָהֲאֻדִּמים, ַהְּצֻהִּבים ְוַהְּכֻתִּמים ִּכי ֵהם ְמעֹוְרִרים, ְמַׁשְּדִרים ֶמַתח, ַאְקִטיִבּיּות, ֲעִליזּות, חּום 

ים "ַהְּצָבִעים ַהִּמְתַרֲחִקים" ֵהם ָיֹרק ּוְמַׁשְּדִרים ְּפִתיחּות. ְלֻעָּמָתם, ַהְּצָבִעים ַהָּקִרים, ַהְּמֻכּנִ 

  ְוֶסֹגל, ַהַּמְרִגיִעים ּוַמְׁשִרים ֲאִויָרה ֶׁשל ַׁשְלָוה ְוִנינֹוחּות.

ַהֶּצַבע הּוא ַהָּדָבר ָהִראׁשֹון ַהּבֹוֵלט ָלַעִין ֶׁשַּמְבִחיִנים ּבֹו. ָּכל ֶצַבע ֶׁשָאנּו רֹוִאים, לֹוְבִׁשים אֹו 

אֹוֵמר ָעֵלינּו ַמֶּׁשהּו. ַּבִּמְטָּבח אֹו ַּבֲחַדר ָהֹאֶכל, טֹוב ָלִׂשים ַאְלֶמְנִטים ְּכֻתִּמים. ַמְכִניִסים ַלֶּפה  

ֵמַאַחר ַוֲאַנְחנּו אֹוְכִלים "ֶּדֶר ָהֵעיַנִים", ֶצַבע ָּכֹתם ְמעֹוֵדד ֶאת ַמֲעֶרֶכת ָהִעּכּול ִלְפֹעל ִּכי הּוא 

ֵכל ָּדהּוי אֹו ֲחַסר ֶצַבע לֹא ְיעֹוֵרר ֶאְצֵלנּו ֵּתָאבֹון. ְלֻעַּמת זֹאת, ַמְׁשִּפיַע ַעל ַּבּלּוטֹות ַהַּטַעם. אֹו

אֹוֵכל ָּכֹתם ַיְמִריץ אֹוָתנּו. ֵיׁש ֶקֶׁשר ָּברּור ֵּבין ִצְבֵעי ַהְּמזֹונֹות ַּבֶּטַבע ְלֵבין ַמְׁשָמעּוָתם ְוֶעְרָּכם 

נּו. ְוזֹו ַהִּסָּבה ֶׁשַּתֲעִׂשַּית ַהָּמזֹון ָׂשָמּה ָּדֵגׁש ַרב ַעל ַהְּתזּוָנִתי, ַהָּדָבר עֹוֵבד ַעל ָּכל ַהחּוִׁשים ֶׁשּלָ 

כֹול ְצִביַעת ַהָּמזֹון ֶׁשָּלנּו. ֵמַהֶּטַבע ּוַמה ֶׁשּקֹוֶרה ִמְּסִביֵבנּו ָלַמְדנּו, ִּכי ִׁשּמּוׁש ַּבְּצָבִעים ַהּׁשֹוִנים יָ 

  ְלֻכָּלנּו ִּכי ָהַעִין אֹוֶכֶלת ִלְפֵני ַהֵּקָבה. ְלַהְגִּביר ֶאת ְצִריַכת ַהָּמזֹון ֵּכיָון ֶׁשָּידּועַ 
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ֶמְחָקִרים הֹוִכיחּו ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָהֹאֶכל מֹוֵצא ֵחן ְּבֵעיֵננּו ַמֲעֶרֶכת ָהִעּכּול ַמְתִחיָלה ְלַהְפִריׁש יֹוֵתר 

ָהֵעיַנִים ַיִּגיַע ֶאל ַהֶּפה ֹרק ּוַמְפִעיָלה ֶאת ִמיֵצי ַהֵּקָבה. ְלַמֲעֶׂשה, ָּכל ָּדָבר ֶׁשִּיְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני 

ּוְכֵדי ִלְׁשֹמר ַעל ַהָּמזֹון ֶׁשֵּיָאֵכל ַעל ְיֵדי אֹוְכלֹוְסָיה ְרָחָבה ִמְׁשַּתְּמִׁשים ִּבְצָבִעים ְמָלאכּוִתִּיים. 

ת ְּכֻחִּלים ְּכמֹו ָּכל ֶצַבע ָקׁשּור ְלַמְרִּכיב ִכיִמי ׁשֹוֶנה ַּבּצֹוֵמַח, ֶזה עֹוֵבד ַעל ַהחּוִׁשים ֶׁשָּלנּו, ְמזֹונֹו

ֲעָנִבים ְסגִֻּלים, אּוְכָמִנּיֹות, ֲחִציִלים אֹו ֶסֶלק ַמְרִּגיִעים ְונֹוְתִנים ְּתחּוָׁשה ֶׁשל ִטהּור ּוְׂשִביעּות 

  ָרצֹון ְואֹוָתם ְּכַדאי ֶלֱאֹכל ִלְפֵני ַהֵּׁשָנה.

ַהֶּדֶר ֶׁשל ַהֶּטַבע ִלְמֹׁש אֹוָתנּו ֲאֵליֶהם ַהְּצָבִעים ַהַחִּיים ֶׁשל ֵּפרֹות ִויָרקֹות ֲעׂשּוִיים ִלְהיֹות 

ָּכ ֶׁשְּנַקֵּבל ֶאת ַהִּיְתרֹונֹות ֶׁשל ֶהֳחָמִרים ַהְמִזיִנים ָהָעְצָמִתִּיים ֶׁשֵהם ְמַסְּפִקים ָלנּו. ַּבְּיָרקֹות 

ת. ֳחָמִרים ֵאֶּלה ְמֻכִּנים ַּבֵּׁשם ּוַבֵּפרֹות ֵיׁש ֲעָׂשרֹות ַמְרִּכיִבים ְּפִעיִלים ַּבֲעֵלי ֲחִׁשיבּות ְּבִריאּוִתי

ַהְּכָלִלי ִּפיטֹוִכיִמיָקִלים. ֶחְלָקם ֵהם ִּפיְגֶמְנִטים (ַצְבָעִנִּיים) ֶׁשּנֹוְתִנים ַלֵּפרֹות, ַלְיָרקֹות 

ּוָתם ֶׁשל ְוַלְּצָמִחים ֶאת ִצְבָעם. ַהִּפיטֹוִכיִמיָקִלים ְמַׁשְּמִׁשים ְּכנֹוְגֵדי ִחְמצּון ּומֹוְנִעים ִהְתַּפְּתח

  ַמֲחלֹות.

ַהֶּצַבע הּוא ְׂשָפָתּה ֶׁשל ַהְּבִריָאה. ַהְּצָבִעים ִּבְכָללּוָתם ֵהם ָמזֹון ַלְּנָׁשָמה. ְצָבָעיו ֶׁשל ָהָאָדם 

קֹוְבִעים ֶאת ַּדְרַּגת ִהְתַּפְּתחּותֹו, ַמְחְׁשבֹוָתיו ְוִרְגׁשֹוָתיו, ְוֵהם ְמַהִּוים ֶאת ָהאֹוָרה ְוַהִהיָלה 

  ִדית ֶׁשּלֹו.ַהִּיחּו

ֲארּוָחה ִצְבעֹוִנית ִהיא לֹא ַרק ְנִעיָמה ָלֵעיַנִים ֶאָּלא ַּגם ְּבָרָכה ְּתזּוָנִתית ַלּגּוף ְוַלֶּנֶפׁש. ַהֵּפרֹות 

ְוַהְּיָרקֹות טֹוְמִנים ְּבחּוָבם ֵעֶר נֹוָסף ְּבֶהְתֵאם ְלִצְבֵעיֶהם. ֶצַבע הּוא ָּדָבר ָּכל ָּכ מּוָבן ֵמֵאָליו 

הּוא ַקָּים ָּתִמיד, ַא ְּבִעָּקר ָּבָאִביב ָאנּו ִנְפָעִמים ִמָּיְפיֹו, ִלְראֹות ֶאת ׁשּוֵקי ַהְיָרקֹות ְוַהֵּפרֹות ׁשֶ 

  "ּפֹוְרִחים" ּוְבִעָּקר ָּבָאִביב ֶׁשִּנְפְלאֹות ַהֶּטַבע ָּבִאים ִליֵדי ִּבּטּוי.

. ֻמְמָלץ ְמֹאד ְלַהְקִּפיד ַעל ְּתזּוָנה ְנכֹוָנה ְוצִ  ְבעֹוִנית. ָחׁשּוב ִלְצֹר ֵמַהְּמזֹונֹות ֶׁשּיְֻזְּכרּו ַּבֶהְמֵׁש

ְּכַדאי ַּגם ִלְצֹר אֹוָתם ְטִרִּיים ּוְלַקֵּצר ְּכָכל ֶׁשִּנָּתן ֶאת ִּבּׁשּוָלם ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ְלַאֵּבד ֶאת ָהֵעֶר 

  ַהְּתזּוָנִתי.

ים  ּפַַחת ַהיְֻרּקִ ְׁ   ִמש

יִנית ְלִמְׁשַּפַחת ַהְיֻרִּקים ְוַלֶּצַבע ַהָּיֹרק ְמיֶֻחֶסת ֶאֶנְרִגָּיה ִפיִזית ְוַנְפִׁשית ְוָלֵכן ְלִפי ָהְרפּוָאה ַהִּס  

הּוא ֶהְכֵרִחי ְלִתְפקּוד ַּתִּקין ֶׁשל ַהָּכֵבד ַּבֲהָנַעת ָּדם ְוֶאֶנְרִגָּיה ְלָכל ָּתא ַּבּגּוף. הּוא נֹוֵגד ַּתֲהִליֵכי 

ָּכֹתם הּוא ִנְמָצא ַּבְּיָרקֹות ַהְיֻרִּקים -. ַלְמרֹות ֶׁשַהּלֹוָטִאין הּוא ִּפיְגֶמְנט ָצֹהבִנּוּון ְּבִרְקמֹות ָהַעִין

י, ְוִנְבַלע ַּבֶּצַבע ַהָּיֹרק ֶׁשַּמְׁשִליט ַהְכלֹורֹוִפיל. הּוא ָמצּוי ְּבַחָּסה, ְּבֶתֶרד, ְּבֶפְטרֹוִזיְלָיה, ִּבְברֹוקֹולִ 

  ִּבְכרּוב, ְּברֹוַקט ְוַכּדֹוֶמה.
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ים  ּפַַחת ַהכְֻּתּמִ ְׁ   ִמש

ִּביָרקֹות ְּכֻתִּמים ְּכגֹון: ְּדַלַעת, ָּדלֹוִרית, ֶּגֶזר, ַּבָּטָטה ְמַכְכִבים ַהָּבָטאְקרֹוֶטן ְוָהַאְלָפאְקרֹוֶטן  

  ְולֹוָטִאין ַהּדֹוִמיַנְנִטי ַּגם ְּבִתיָרס, ִּבְׁשעּוִעית, ְּבִפְלֵּפל ָצֹהב ּוְבִפְלֵּפל ָּכֹתם.

ים  ּפַַחת ָהֲאֻדּמִ ְׁ   ִמש

ַלְיָרקֹות ָהֲאֻדִּמים ִפיטֹוִכיִמיָקל ִיחּוִדי. ַהִּליקֹוֶפן ֶׁשִּנְמָצא ָּבַעְגָבִנָּיה ּוָבֲאָבִטיַח ְמיֶֻחֶסת  

ְותֹוֵרם ַלֲהָגָנה ַעל ַמֲעֶרֶכת ְּכֵלי ַהָּדם ְוַהֵּלב. ָּבְרפּוָאה ַהִּסיִנית ַהֶּצַבע ָהָאֹדם ְמיָֻחס ָלַאְלֶמְנט 

יַאִניִנים ֲחׁשּוִבים ִּבְמיָֻחד ְלִעּכּוב ַּתֲהִליֵכי ָהַרס ְּבִרְקמֹות ַהֹּמַח ְוֵהם ָהֵאׁש ַהְמֻׁשָי ַלֵּלב. ַאְנטֹוצִ 

  ְמצּוִיים ְּבתּות ָׂשֶדה, ְצנֹון ּוְצנֹוִנית.

גֻלִּים  ּפַַחת ַהּסְ ְׁ   ִמש

ֶׁשר ְמַעְּכִבים ֲהִליֵכי ֶׁשְמֻבֶּסֶסת ַעל ָהַאְנִטיצֹוִניִנים ּוְמֻׁשֶיֶכת ַלְיָרקֹות ַהְּסגִֻּלים נֹוְגֵדי ִחְמצּון אֲ  

 ִהְזַּדְּקנּות ּוְמִגִּנים ַעל ָּתֵאי ַהֹּמַח ְּכגֹון: ְּכרּוב, ָּבָצל, ַאְרִטיׁשֹוק, ַחָּסה, ִּפְלֵּפל ֶּגֶזר ּוָבִזיִליקּום

  ְסגִֻּלים.

ּפַַחת ַהלְָּבנִים  ְׁ   ִמש

ַּפַחת ַהְּבָצִלים ָּבָצל, ׁשּום ְּכִריָׁשה, ְּכרּוִבית, ַהְמֻׁשֶּיֶכת ָלַאְלֶמְנט ַהַּמֶּתֶכת ַהְמֻׁשָי ָלֵראֹות. ִמְׁש  

קֹולֹוָרִּבי, ֶלֶפת, ְיָרקֹות ֹׁשֶרׁש ְּכגֹון: ַאְרִטיׁשֹוק ְירּוַׁשְלִמי, ִמְצַטְּיִנים ִּבְפִעילּות ַאְנִטי ַחְיָּדִקית 

יִלים ְּבתֹוָכם ִסיִבים ְּתזּוָנִתִּיים ְוַאְנִטי ַדַּלְקִתית, ּוְמַסְּיִעים ִּבְמִניַעת ַטֶרֶׁשת עֹוָרִקים. ֵהם ְמכִ 

  ִיחּוִדִּיים ְוִאינֹוִלין ֶׁשהּוא ַּבַעל ְסגּוָלה ְלִאּזּון ַהֻּסָּכר ַּבָּדם.

ֲאִכיַלת ֵּפרֹות ִויָרקֹות ִהיא ֲחׁשּוָבה ְוִחּיּוִנית ֶנֶגד ַמֲחלֹות, ֵהם ְמִכיִלים לֹא ַרק ַמִים ְוֻסָּכִרים 

ֳחָמִרים נֹוְגֵדי ִחְמצּון. ְּכֶׁשָּכל ֵאֶּלה ּפֹוֲעִלים ְּבַיַחד ַהּתֹוֶעֶלת ֶׁשָּלֶהם ְּגדֹוָלה ֶאָּלא ַּגם ִמְגָון ֶׁשל 

ַהְרֵּבה יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ַהּתֹוֶעֶלת ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמֶהם ְּבִנְפָרד. ֶהֳחָמִרים ַהּמֹוִעיִלים ַּבְּיָרקֹות 

ָגָנה ּוְלַהֲאִרי ֶאת ַחָּייו. ְּכֶׁשָאנּו אֹוְכִלים ֶאת ַהֶּצַמח ָאנּו ּוַבֵּפרֹות נֹוֲעדּו ְלַסֵּפק ַלֶּצַמח הֲ 

  ַמְכִניִסים ְלַעְצֵמנּו ֶאת ַהֲהָגָנה ַהּזֹו.

ְלִסּכּום, אֹוֶמֶרת ַאֶּיֶלת ָנִדיב, ִּדיָאֶטִנית ְקִליִנית, ָאנּו ַחָּיִבים ֶלֱאֹכל ַהְרֵּבה ְיָרקֹות ּוֵפרֹות ִּכי 

ִניַעת ַמֲחלֹות. ַחָּיִבים ֶלֱאֹכל ִמְגָון ֶׁשל ֵּפרֹות ִויָרקֹות ַעל ָּכל ֲחָלָקיו ֶׁשל ַהְּפִרי ֵהם ּתֹוְרִמים ִלְמ 

  אֹו ַהֶּיֶרק ִּכי ְלָכל ֵחֶלק ֵיׁש ֵעֶר ִמֶּׁשּלֹו ְוָכל ַהַּמְרֶּבה ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח!

  

   


