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ִחּבּוִקים
ְלַמְתִחיִלים



- ַמְתִחיִלים? 
- ַמְתִחיִלים!



הקדמה 
ַּבֲעֵלי ַחִּיים ְּכמֹו ַאָּיִלים, ֻּדִּבים, קֹוִפים, ַאְרָנִבים, ֲחתּוִלים, 
ַרִּבים  ְנִציִגים  ְועֹוד  ִּפיִלים  ִּפיְנְּגִויִנים,  ְּכָלִבים,  ֲאָריֹות, 
ְּבַמְמֶלֶכת ַהַחי ִמְתַחְּבִקים ְלִעִּתים ְקרֹובֹות. ַּגם ִאם ֶזה ִחּבּוק 

ְמֵלא ַקְרַנִים ְוַגם ִאם ֶזה ִחּבּוק ֶׁשל ֵחֶדק ְּבֵחֶדק. 

ַחְּפׂשּו  ִמְתַחְּבִקים,  ַחִּיים  ַּבֲעֵלי  ַּפַעם  ַאף  ְרִאיֶתם  ֹלא  ִאם 
ַאַחר ָּכְך ִּבְמנֹוַע ַהִחּפּוׂש ַהָּקרֹוב ֲאֵליֶכם, ְוִתְראּו ַּכָּמה ֵהם 

ֲחמּוִדים.

ַּכִּנְרֶאה,  נֹוַלד,  ָהֱאנֹוִׁשית  ַּבִהיְסטֹוְרָיה  ָהִראׁשֹון  ַהִחּבּוק 
ַסְבַתת  ַהְּמָערֹות,  ִאיׁש  ַהְּמָערֹות,  ֶׁשֵאֶׁשת  ִלְפֵני  ַהְרֵּבה 
ְּבִמִּלים.  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ִהְתִחילּו  ַהְּמָערֹות  ֶיֶלד  אֹו  ַהְּמָערֹות 
ְּבֶעֶצם, ֵאין צֶֹרְך לֹוַמר “ּבֹוִאי ִנְתַחֵּבק” אֹו “ֵאיֶזה ֵּכיף ִלְראֹות 
אֹוָתְך” אֹו “ַאָּתה ָיָקר ִלי” אֹו “ֲאִני אֹוֵהב אֹוָתְך” אֹו “ֲאִני ְּכָבר 
ִמְתַּגְעַּגַעת ֵאֶליָך”. ַמְסִּפיק זּוג ְזרֹועֹות ְּפתּוחֹות ְואֹוֲהבֹות, 

אֹו ֲאִפּלּו ַאַחת, ְּכֵדי ְלַהִּגיד ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ָּפׁשּוט ְּבִחּבּוק.

יֹוֵתר ְויֹוֵתר ֶמְחָקִרים ַמָּדִעִּיים מֹוִכיִחים ֶׁשִחּבּוִקים ְמַׁשְּפִרים, 
ֵּבין ַהֶּיֶתר, ֶאת ַמַּצב ָהרּוַח ּוְמַחְּזִקים ֶאת ַהַהְרָּגָׁשה ַהּטֹוָבה. 
ִאם ַאֶּתם רֹוִצים ְלַאֵּמת ְּבַעְצְמֶכם ֶאת ַהֶּמְחָקִרים ָהֵאֶּלה - 

ַּתְתִחילּו ְלִהְתַחֵּבק. 

ִּבְזַמן ָהֲעבֹוָדה ַעל ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ִהְתַנֵּסינּו ְּבסּוִגים ׁשֹוִנים ֶׁשל 
ִחּבּוִקים. ָּכֵאֶּלה ֶׁשִהַּכְרנּו, ָּכֵאֶּלה ֶׁשִּנְזַּכְרנּו ָּבֶהם ְוַגם ְּבַכָּמה 
ֲחָדִׁשים. ָהָיה ֵּכיף ּוְמַׂשֵּמַח ְלִהְתַחֵּבק ְוַגם ְלַהְמִציא ֵׁשמֹות 

ּוִמִּלים. 

ָאז ִהֵּנה ִלְפֵניֶכם 15 ִחּבּוִקים ְּבִסיִסִּיים ּוְנחּוִצים ְלַמְתִחיִלים.  
ִּתְרּגּול ְוִאּמּוץ יֹום יֹוִמי ֶׁשָּלֶהם ַיַהְפכּו ֶאְתֶכם ּתֹוְך ְזַמן ָקָצר 

ְלִמְתַקְּדִמים. ַאֶּתם ְיכֹוִלים ְלַהְתִחיל ַמָּמׁש ַעְכָׁשו.



- ִחּבּוָּכִריך! ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ַהְּטִחיָנה ֶׁשָּבֶאְמַצע.
- ֲאִני ַמֲעִדיָפה ִלְהיֹות ִמְמַרח ׁשֹוקֹוָלד.  

ִחּבּוק 
ַהֶּסְנְּדִביץ׳

)1(



ִחּבּוק 
ַהְּתפֹוסֹוִתי

)2(

- ַּבִּמְׁשָּפָחה ֶׁשָּלנּו קֹוְרִאים ְלֶזה ִחּבּוק ַמֲעִלית.



ִחּבּוּכּוָלם
)3(

- ַאְּת חֹוֶׁשֶבת ֶׁשֵּיׁש ָמקֹום ַּגם ִּבְׁשִביֵלנּו?



ִחּבּוק 
ֵלב 
ֶאל 
ֵלב 

)4(

- ָהֵעיַנִים ֵהם ַהַּׁשַער ֶאל ַהֵּלב?
- ְּכֶׁשְּמֻדָּבר ְּבִקּפֹוִדים, ִאם עֹוְצִמים ֵעיַנִים, 

   ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות ִטיָּפהֶל׳ה ּכֹוֵאב.



ְנִׁשיּבּוק
)5(

- ֶאת ַהִחּבּוק ַהֶּזה ֲאִני ַמִּכיָרה ֵמָאז ֶׁשָהִייִתי ְקַטָּנה.



ִחּבּוִּכיס
)6(

- ֶּבֱאֶמת ִהִּגיַע ַהְּזַמן ֶׁשְּתרֹוְקִני 
   ֶאת ַהִּכיִסים ִמָּכל ָהאֹוָצרֹות ֶׁשָּלְך.

- ַּגם ַאָּתה!



ִחגּוב 
)7(

- ֶזה ִנְרֶאה ַהְרֵּבה יֹוֵתר ַקל ֵמֲאֶׁשר 
   ַהִחּבּוק ָּבַעּמּוד ַהּקֹוֵדם.



ִחּבּוק 
ֵחיק

)8(

- ֲאִני אֹוֵהב ֶאת ֶזה. 
- ֶזה ִנְרֶאה ַמָּמׁש נֹוַח!



ִחּבּוֶקְנּגּורּו
)9(

- ֲאִני ַמֲעִדיף ִלְקֹרא ָלֶזה ִחּבּוקֹוָאָלה.
- ֶזה ִמְּפֵני ֶׁשַאָּתה ְמֻיָחד.



ּבּוָּכֵתף חִִ
)10(

- אֹו, 
   סֹוף סֹוף ְׁשֵני ְיצּוִרים ֶׁשּדֹוִמים ְלֵאֶּלה ֶׁשַּבִּמְׁשָּפָחה ֶׁשָּלנּו.



ִחּבוָּכל ַהָּכבֹוד
)11(

- ֵאין ְּכמֹו ְטִפיָחה ַעל ַהֶּׁשֶכם.



ִחּבוַּכף ָיד
)12(

- ִנְרֶאה ֶׁשְּׁשֵניֶהם ְּבָיַדִים טֹובֹות.



ִחּבּוק 
ַלַּמְצֵלָמה 

)13(

-ַּתִּגידּו ִצ׳יְּפס!



ִחּבּוְקִריָצה
)14(

- ָמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ַהִחּבּוק ַהֶּזה ְלִחּבּוק ַהְּתפֹוסֹוִתי?
- ַהִחּבּוק ַהֶּזה ָּבא ִעם ַהְרֵּבה יֹוֵתר ְּתנּוָפה. 

   ָצִריְך ָלרּוץ ֵאָליו.



ִחּבּוק ֹּדב
)15(

- ִנְרֶאה ֹּדב!
- ֹּדב ְמֹאד.





- ֶזהּו, ַמְפִסיִקים ְלִהְתַחֵּבק?
- ָמה ִּפְתאֹום! ַרק ִהְתַחְלנּו. 
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אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לשדר, לתרגם או להפיץ בכל דרך שהיא ובשום אמצעי אלקטרוני, מכני או אופטי קטעים 

מספר זה, וכן אין לעשות שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בתוכן הספר ללא רשות מפורשת בכתב מהמו”ל. 



הספר יצא לאור ב-2018, הודפס בשתי מהדורות וכבר הגיע 
לאלפי קוראות קוראים.

נשמח שהספר שלנו, בגרסה הביתית שלפניכם, יגיע לכמה שיותר 
בתים וכך להעלות את מפלס החיבוקים, הקרבה, הרוך והטוב 

בעולם. דווקא עכשיו, בימים האלה ובזמן הזה.

קראו אותו בבית עם מי שקל וקרוב לחבק, שתפו אותו בשיחות 
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לכל מי שאתן חושבות בדיוק הרגע עליה או עליו.
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