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מנסה  שאת  כדי  תוך  התיק.  ממעמקי  נשמע  הפלאפון  צלצול 
להיות?  יכול  זה  מי  מהרהרת:  את  מהקרקעית  אותו  למשות 
בעלך בכולל, לא סביר שיתקשר עכשיו; אמא שלך בעבודה; 
זה  אולי  שיעור...  למסור  באמצע  היא  ועכשיו  מורה  אחותך 
הגננת של הילד? מקווה שאין לו חום וצריך לקחת אותו הביתה. 

הצלצול ממשיך, את שולפת את הטלפון ומסתכלת על הצג.
מספר בלתי מזוהה. 

זכיתי  אולי  מהלוטו?  אליי  מתקשרים  אולי  להיות?  יכול  זה  מי 
בלתי  למספר  עונה  כשאת  כלל  בדרך  הסינית?  בהגרלה 
מזוהה, את מגלה לאכזבתך שמדובר בהקלטה קולית לקראת 
הבחירות או מוקדנית תרומות ששוטפת אותך במידע בלי לתת 
לך אפשרות להשחיל מילה. ולא שאת נגד תרומות.את פשוט 
דמיינת בחלקיק השנייה עד שענית לשיחה, שאולי הפעם זה 

יהיה משהו אחר, משמח.
לפני שנתיים באמצע קניות בסופר, בין האשכוליות לתפוזים, 
בלתי  ומספר  מהתיק  אותו  הוצאתי  צלצל.  שלי  הפלאפון 
זה בטח שוב מוקד ההתרמה שמשום מה  מזוהה הבהב אלי. 
חושב שיעשו אצלי קופה. התלבטתי אם לנתק או לענות. יצר 
הסקרנות שלי גבר על הלחץ ודחק בי ללחוץ על הכפתור הירוק

"ערב טוב", אמרה אישה חביבה מהעבר השני.
לא  היא  אחרת  כי  מתרימה,  לא  שזו  והבנתי  עניתי  "ומבורך", 

הייתה מאפשרת לי לענות.
"רציתי לבשר לך", היא אמרה בחגיגיות, "שאת אחת הזוכות 

בתחרות העסק המצטיין של עיתון 'משפחה'".
התפוזים  עם  העיניים  מול  לי  התערבבו  האשכוליות 

והקלמנטינות והלב שלי כמעט קפץ החוצה מהתרגשות.
הצלחתי  לא  התרגשות  מרוב  כי  שאלה,  היא  שומעת?"  "את 

להגיב.
"להתראות, נפגש באירוע 'עושות עסק' בו יכריזו על הזוכות!".

מאושר.  ריחוף  תוך  הקניות  את  והמשכתי  השיחה  את  סגרתי 
הבמה  על  יעלה  קפה"  ש"הפסקת  זה  את  לעכל  התקשיתי 
יותר  הרבה  היה  זה  "משפחה",  עיתון  של  היוקרתי  באירוע 

משמח ממה שיכולתי לדמיין.
ואכן, האירוע לא אכזב אחרי ה"בילד אפ" שעשו לו. הכול היה 

מושקע עד לפרטים הקטנים.
נכנסתי לאולם קבלת הפנים וקיבלתי תג ממותג עם השם שלי. 
באולם עמד בר ארוך עם עשרות סוגים של מתאבנים מפנקים. 
פגשתי  המושקעים,  הדוכנים  בין  הסתובבתי  טעימה  כדי  תוך 
איכותי  לנטוורקינג  הזדמנות  זו  חדשים.  קשרים  ויצרתי  נשים 

ויצירת קשרים אישיים ועסקיים מגוונים עם נשות המגזר שלנו. 
השתתפתי במפגשי נטוורקינג רבים אבל באירוע "עושות עסק" 
יש משהו אחר, אווירה נעימה וטובה שהופכת את המפגש עם 
כרטיסי  שם  אספתי  ונחמד.  קליל  למשהו  מוכרות  לא  נשים 
ושמרתי  שונים  מתחומים  עסקים  בעלות  עם  דיברתי  ביקור, 

מספרי טלפון שעזרו לי מאד בהמשך.
בהמשך, נכנסנו לאולם המרכזי, שם חיכו לנו שולחנות ערוכים 
ומעוצבים, שנתנו תחושה שמישהו חשב על הפרטים הקטנים 
לנו ארוחת ערב  הוגשה  ורצה לכבד באמת את המשתתפות. 

טובה ותוך כדי שמענו הרצאות מטובי המרצים. 
בסוף הערב יצאתי עם תעודת הוקרה )שעומדת באופן קבוע 
על שולחן העבודה שלי( זר ענק של פרחים, תיק מלא במתנות 
שקיבלתי בדוכנים והמון ידע עסקי שמשמש אותי עד היום והיה 

לי קריטי ממש, כשמגזין "הפסקת קפה" היה בחיתולים.
ולאירוע  בכלל  "משפחה"  לעיתון  גדולה  הטוב  הכרת  לי  יש 
מניבה  שהשקעה  לי  והוכיחו  בי  שבחרו  בפרט,  עסק"  "עושות 
פירות. בזכות הזכייה קיבלתי כלים יעילים לפיתוח עסק והכרתי 
אנשים חדשים שעזרו לי לקדם את המגזין. לכן אני לא מוותרת 
גם השנה על ההשתתפות באירוע המכובד הזה שיש בו מהכול 
ברמה  ערב  ארוחת  וגם  אומנותי  תוכן  גם  עסקי,  תוכן  גם   –
לעובדות  וגם  עצמאיות  עסק  לבעלות  מתאים  והוא  גבוהה, 

שכירות – כלומר לי וגם לך. 
וממוקדות  קצרות  הרצאות   - טד  הרצאות  באירוע  יהיו  השנה 
הידע  את  ויעשירו  מעשיים  כלים  שיתנו  חשובים  בנושאים 
העסקי והאישי, וגם תכנית מוזיקלית ומופעי מחולות מקצועיים. 
בקיצור, מדובר בערב חווייתי שבו את מפרגנת לעצמך יציאה 

כיפית וגם מקבלת החזר מלא על ההשקעה.
לפירוט התכנייה לחצי כאן

ואשמח מאד לפגוש אתכן באופן אישי  אני אהיה שם בעז"ה, 
ולהכיר מקרוב. 

החוויה והרווח שתפיקו מהערב שווה כל מחיר, אבל בכל מקרה 
תוכל  אחת  שכל  כך  למנויות,  מיוחד  מחיר  להשיג  הצלחתי   -

להשתתף.
מחיר בלעדי למנויות המגזין 
55 ₪ בלבד במקום 129 ₪

לחצי כאן לרכישה
 והזיני קוד קופון 2156

להתראות, דיתי

על קצה הכפית  |  דיתי וינשטיין

עושה עסק
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נקודת אור  |   הרב אנגלמן

ובשבת  אותיות,  בשלוש  שמקופלים  ומלואו  עולם  שבת. 
הקרובה בבית הכנסת נשוב אל קריאת עשרת הדברות, אל 
הציווי לזכור ולשמור. כשחושבים על שבת - הרבה דברים 
תפילות  ומשפחה.  שבת  שולחן  קידוש.  שבת.  נרות  צפים: 

משמעותיות, נינוחות יותר. יום של קדושה.
יש פן נוסף ליום המיוחד הזה, שלא בהכרח עולה בדעתנו, 
אבל הוא מהותי מאד ביום השבת, וחשוב לדעת: יום השבת 
הוא יום ללא ביקורת. יום שמרוכז כל כולו בראיית ה"יש", 

במה שטוב. הרי המזמור של השיר הוא "טוב להודות".
תפילת עמידה קוצרה, כך שכל הבעיות שמטרידות אותנו 
לא  דבר:  מבקשים  איננו  ממנה.  נעלמו  השבוע  במהלך 
מודים  רק  בתשובה.  חזרה  לא  אפילו  פרנסה,  לא  רפואה, 

אנחנו לך.
התבטאה  אבלים",  ולנחם  חולים  לבקר  התירו  "בקושי 
ליממה  נפרדים  ושוב מאותה סיבה ממש. אנחנו  הגמרא, 
נשאר  שעוד  מה  מכל  והמצוקות,  הבעיות  מכל  שלמה 

לתקן, ומתרכזים במה שיש.
כיון שכך הוא טיבו של יום, זה אמור להשליך על הקשרים 
ביום השבת. בימות החול הורים מתפקדים לא  האנושיים 
פעם כשוטרים: מעירים, בודקים, מבקרים, לפעמים אפילו 
מענישים. גם בני זוג לעתים הופכים שלא בטובתם לוועדת 
ביקורת הדדית. הערות כאלו ואחרות נשלחות מן הפה אל 

הלב, מוצדקות ושאינן מוצדקות.
כביכול  הבא",  עולם  "נובלות  השבת:  את  הגדירו  חז"ל 
הבא  העולם  הזה.  העולם  אל  הבא  העולם  מן  עלים  נשרו 
הוא עולם מתוקן. הכול שלם. רק טוב ואין צורך בביקורת. 

רק להודות. ממילא, זוגיות של שבת והורות של שבת הם 
מקצת מן הטוב ההוא.

הורית,  לביקורת  מקום  ואין  זוגית  לביקורת  מקום  אין 
- אנחות,  כן  ובוודאי אין מקום לביקורת כלפי רבש"ע. על 

תלונות ובכי נשארים מחוץ לדלתה של שבת.
ובראש ובראשונה – אין ביקורת עצמית. אנחנו הרי אלופים 
בזה, לשאת אתנו משאות כבדים של אשמה, מצפון מיוסר, 
להזכיר  חטא   – בשבת  אבל  חטאינו.  כובד  את  להרגיש 

חטא.
יש נוהגים לומר "כגוונא" לפני "ברכו את ה' המבורך" בליל 
שבת. אלו דברי הזוהר על פרשת תמורה. שם מבאר הזוהר 
הקדוש כיצד בשבת אין שלטון לרע, מסתלקים כל הדינים, 
באחדות  מתאחדים  והעליונים  התחתונים  והעולמות 
גמורה. בסופו של הזוהר הזה נאמר שמיד בכניסת השבת, 
ה' המבורך",  כשהכול מתאחד, אנחנו אומרים "ברכו את 
שאסור  מפני  מדוע?  עוון".  יכפר  רחום  "והוא  אומרים  ולא 
להתעסק עם העוונות שלנו ביום הזה, וכל עיסוק בעוונות 

מעורר עלינו את מידת הדין השובתת בשבת. 
וחסרונותיו  לחולשותיו  אדם  של  מודעות  לפיה  המחשבה 
נכונה רק   – עוון  ותפילה לכפרה משכחת  ומקדמת,  טובה 
שהכול  אחרי  הכיפורים,  יום  במוצאי  אפילו  החול.  בימות 
אין   - בשבת  אבל  רחום",  ב"והוא  פותחים  אנחנו  התכפר, 
אין  משפחתית.  ביקורת  אין  עצמית.  ביקורת  אין  עוון! 
שהתיקונים  ומתברר  כלל.  ביקורת  אין  איש.  כלפי  ביקורת 

הגדולים ביותר נעשים כשמפסיקים לבקר.

יום בלי
ביקורת
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 קידום ילדים
 רמה אחת מעל 

 אתם מציבים את המטרה
ואנחנו עוזרים לכם להשיג אותה 

בתהליך קצר, חווייתי ופורץ דרך!

הכנס שלנו
  ההזדמנות שלך 
סנוזלן - גישה לחיים

03.03  <  ז’ אדר תש”פ
בני ברק

בס”ד

ויסות חושי ורגשי
האפשרות הזאת לתת לילד שלך חוייה קסומה 
 ומיוחדת שמקדמת לאורח חיים חיוני ורגוע.  

 ירושלים, ביתר, בית שמש
 ועכשיו חדש! גם בבני ברק.

תהליכים חדשניים וחכמים, של חוייה רב חושית 
מקדמת בשילוב סביבת סנוזלן מאובזרת ומאפשרת.

יום העיון לנשות מקצוע
מקצועות הבריאות, מורות, יועצות, מטפלות

פותחים   come&sense ומרכז  העולמי  הסנוזלן  ארגון 
לכם צוהר חדש לסנוזלן. מרחב הסנוזלן הקסום שפותח 
וחבוי היה עד היום במוסדות  בהולנד בשנות השבעים 
לראשונה  מציע  במיוחד,  מאותגרות  אוכלוסיות  עבור 
לילדים  לקהילה,  שמתאימה  וכלים  עקרונות  תכנית 

ונוער, ואף למבוגרים עם רגישות חושית וקשיי ויסות.

< הרצאת מומחה - ד”ר גייל סוסקין ועוד.
< קליקרים - האתגר החושי שלך

 < ציוד תחושה לבית ולקליניקה- במבצע.

< קורסים ותוכניות בהשקה אטרקטיבית.
< הגרלה! פוף ~ מבער חשמלי ~ ערכת עיסוי

ולהרשמה: 052-716-2028 נוספים  לפרטים 
come8sense@gmail.com | www.comeandsense.com

החזר ללקוחות 
לאומית זהב

 מגיע גם לילד שלכם
וטוב שזה קרוב לבית:(

COME  SENSE  
וואוו, זה ממש ממש מעניין אותי!

mailto:come8sense@gmail.com
http://bit.ly/2tlVfJV
http://bit.ly/3btfUNj
http://bit.ly/3btfUNj
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רובי נכנס לחדר, עיניו מצומצמות. 
היום", הוא קובע כשרואה את הבקבוק המלא על  "לא שתית 

השידה.
אני מודה באשמה בניד ראש עייף.

"זה לא בריא", הוא מחדש לי בנזיפה.
"מה לעשות?" ידי נשמטות על המיטה בעליבות, "אני לא יכולה 

לשתות. זה עושה לי בחילה".
נו, ליבי,  "מים עושים בחילה?" בעלי לא מבין, "אין דבר כזה. 

תני 'שלוק' וגמרנו". 
אבל יש דבר כזה, וכולי מרגישה כמו בקרוסלה. "אני לא יכולה", 

מתפרצת ממני יבבה, "למה אתה לא מבין?"
הבקבוק מתרחק מעט. לפחות זה. "אז אולי תשתי מיץ או משהו 

מתוק?" הקול של רובי מרוכך יותר. 
ראשי נע בסרבנות. אני בכלל לא זוכרת מה הטעם של המיצים, 

מאז שאני בדיאטה. "זה משמין", אני לוחשת.
"מה משמין?" הטון של אישי עולה במהירות. "ליבי, את פשוט 
אוכלת  לא  את  זה.  את  לך  אומר  שאני  וסליחה  נורמלית,  לא 
כלום. לא שותה. מסכנת את עצמך, ועושה לי חישובי קלוריות. 

זה לא הזמן. איזה מיץ את רוצה שאני אקנה?"
שאני  אלו  בראש,  לי  עוברות  ספרינג  של  קרטוניות  שורת 
ושילוב  צבע  שום  שבועית.  קנייה  בכל  בגבורה  מהן  מתעלמת 
לא קורץ לי עכשיו. לא מרגישה שנוזל מזן כלשהו מסוגל לעבור 
בגרון שלי, לפחות לא מבחוץ פנימה. אולי מיצים טבעיים של 

חברה אחרת? מרוכזים יותר ונוזליים פחות? 
"מיץ תפוזים". 

סימן  להניח  לא  מתאמץ  אחרי,  מהדהד  רובי  תפוזים",  "מיץ 
תמיהה בסוף המשפט. את אי-חיבתי למיץ תפוזים הוא שמע 

לא אחת. "ואת תשתי את זה?"
"אני מקווה".

"אולי מיץ אחר, שאת יותר אוהבת? תות-בננה, לדוגמא?"
"לא. רק מיץ תפוזים".

בודק  מכנסיו,  מכיס  מטבעות  מספר  שולה  רובי  בעיה",  "אין 

שהם מספיקים. "ומה עם לאכול משהו? את גם לא אוכלת".
"נכון", אני עוצמת עיניים בלאות, "הכול מגעיל".

"אבל את לא יכולה לצום".
אני  הבא  ברגע  המתחנן,  רובי  על  עליו,  חומלת  אני  לרגע 
מרחמת על עצמי, שאמורה להתמודד עם בלגן הבחילות. "לא 

בא לי כלום".
עם  פיתה  עוגייה?  לעבור?  יצליח  שכן  משהו  זאת?  בכל  "אולי 

חביתה? משהו? עדיף כמובן עוף".
"די", צעקה חבוטה קוטעת את ההצעות. "אל תגיד לי את כל 
הדברים האלו. אני לא יכולה לשמוע אותם", גל של קבס מטפס 

במהירות ונעצר. אני לא מצליחה להקיא, רק מתערבלת כולי.
"סליחה", רובי נבוך. "לא מזכיר כלום. מה לקנות לך?"

"צ'יפס".
"מה?"

"צ'יפס של פיתה פלאפל".
בחילות,  על  מתלוננת  "את  בנואשות,  בי  מביט  רובי  "ליבי", 
וסובלת מהם. את יודעת מה צ'יפס יכול לעשות לך? כל המטוגן 
הזה יהרוג אותך. את תשתגעי מצרבות ובחילות. ליבי, באמת..."
ונדבק  נוראי  שלו  הריח  רק  פתאום.  מה  צ'יפס?  אמרתי  אני 
בקירות ובבגדים. והטעם שלו... פוי. איזה רעיונות נוראיים יש לי.
אין  אוויר.  ומחפשת  בבהלה  אומרת  אני  צ'יפס",  תקנה  "אל 
סביב  משתרגים  ארוכים  בחילות  נחשי  בחדר.  הזה  מהמוצר 

ומלפפים אותי.
"לא לקנות או כן לקנות?" רובי עמוד לידי, רואה אותי מתפתלת, 
ולא מבין כלום. גם אני לא. "כי אם את לא אוכלת כלום, אולי זה 

כן עדיף מרעב", העיניים שלו סוקרות אותי בבלבול.
"לא, מה פתאום. זה מגעיל ודוחה, והריח נוראי. אל תזכיר את 

השם שלו, בכלל".
הייתי  אני  גם  ככה  צודק.  הוא  מוזר.  במט  אליי  שולח  בעלי 
שככה  לי  נראה  שלו.  במקום  הייתי  אם  עצמי,  על  מסתכלת 

הופכים למשוגעים. 
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http://bit.ly/2UIUxSo


בואי 
לבדוק 
את 
עצמך

??

?

ומאפשרות?בריאות ביניכם הם  האם התגובות 

האם את מספיק 
חזקה בתוך 

המערכת הזוגית 
שלכם?

הקשר הזוגי בונה אתכם 
או שאפשר יותר?

עני על שאלון הקשר

קבלי איבחון מדוייק
ישיר לתיבת המייל שלך, במתנה!

לשאלון הקשר לחצי כאן<

<

שחרור נשים נשואות מבדידות
חני שטראוס  054-848-1524 

 C5618997@gmail.com 

איתך יד ביד, חני שטראוס

ה
ינ
ב
ר
טו

ה

http://bit.ly/2QTYHo8
mailto:simona.levinger@gmail.com
http://bit.ly/31Ok7XH


יש לי שקט באוזניים.
באובססיביות  מסתובבת  קורה.  מה  יודעת  לא 
)סתם.  מחובר  הוא  אם  בודקת  הפלאפון,  סביב 
אם  בודקת  מחוברים...(,  לעולם  פלאפונים 
האוזניים שלי עובדות. כן, בדיוק אחותי התחילה 

לבכות פה ליד ואני שומעת אותה מצוין.
לא מבינה מה קורה? איפה כל הטלפונים האלה 

של השדכניות? נו? מוזר לי השקט הזה...
צלצול. סוף סוף.

קופצת לטלפון ועל הצג מופיע הכיתוב: "החתן 
שלי".

בין  ההקשר  את  עושה  האסימון  אחד  וברגע 
לו  -ונופל  החדש   והסטטוס  באוזן  השקט 
מעדנות, עושה לי כיווץ של התרגשות בבטן. אני 
רצה לחדר לדבר שם בסודי סודות, שאף אחד 

לא ישמע חלילה...
טוב, אז כן.
התארסתי.

אבא'לה! איזה מילה מלחיצה זו. בכלל, זה קורה 
רק לבנות אחרות, אני לא מבינה מה רוצים ממני 
כולם, ולא מבינה למה אני עומדת בתמונה אחת 

יחד עם בחור ומה קורה פה בכלל.
הברכות  לכל  ואמנים  הנהונים  דיבורים.  בלגן. 

)"הוא למד עם  והמילים  והאיחולים והמשפטים 
ילד מאוד  בנדוד שלי בגן, הוא אמר שהוא היה 
אישה  האמא.  את  מכירה  שלי  "שכנה  חכם"; 
לעכל  שמנסה  בתווך  אחת  ובחורה  מיוחדת"(, 
את הסטטוס החדש ולהבין: מה זה אומר בעצם, 

להתארס?
זה  בלב.  שקט  זה  נתפס.  לא  זה  מרגש.  זה 
חלומות נרקמים וזה המון תפילות כי בעצם אני 

לא יודעת מה זה אומר, ה"להתחתן" הזה...
 

אז כשוך ההתרגשות הראשונית, הבלגן והרעש, 
כשסודרו כבר האולם, התזמורת, הצלם וצלחת 
לבד,  עצמי  עם  התיישבתי   - באירוסין  לשבור 

לחשוב וקצת להבין...

אז יצאתי, ברוך ה' אלף פעמים, מארץ הרווקות. 
מתפללת שאחריי תבואנה כולן...

וזהו? אז זה הזמן להיפרד מהטור שלי?
נתקלת  לא  חושבת?  לא  כלה  ומה? 

בקונפליקטים, בתובנות, בתהיות, במסקנות?
הנה, קחו לדוגמא את נושא המתנות.

ברור  סעיף  יש  חתן-כלה  לימי  הימים  בדברי 
+ ש"ס  ייגרע החתן מלקבל שעון  לא  כי  הקובע 

הולכת לעיבוד  |  אלישבע שטרן

בשעה טובה
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+ גביע + תיק לטלית + טלית + כל טוב כלי כסף 
ככל שידו של השווער משגת)?(

ולא תיגרע כלתו מלקבל שעון + צמיד + טבעות 
 + מחזורים   + +סידור  עגילים    + שרשרת   +
חודשים  )יותר  הזמן  לה  שיותיר  מה   + פמוטים 

כמאורסת = יותר מתנות, לשיקולכן...(.
זהב,  ושרשרת  יהלום,  טבעת  חייבת  את  אז 
יפגע בשוויגער  זה ממש  כי  וחלילה אם תצייצי, 

)החמודה, לבינתיים...(
שרשראות?  בכלל  אוהבת  לא  אני  ואם  מה?  אז 
ומעדיפה צמיד פשוט יותר? ולשדרג את הפאה 

או את המיקסר במקום היהלום?
אי אפשר.

למה?
הקדושה  בתורה  מקור  לזה  יש  אפילו  זה.  ככה 

וזהו. תגידי תודה.
לא הזוי? הזוי.

נוספת  משכנתא  כמעט  זה  האלה  המתנות  כל 
)ולא, לא פותחת פה את הנושא של דירות. עזבו. 

זה יום שמח...(
אבל מה יש לנו לעשות? להגיד "אני לא רוצה"? 

זה פוגע.

או אולי לא? טוב, האמת שזה תלוי בחמות, אבל 
פוחדת לנסות...

מה אני כן יכולה לעשות?
אז לא חייבים לקבל את היהלום הכי גדול ואת 
ותמיד  להשתולל  חייבים  לא  יקר,  הכי  הפמוט 
תמיד.  יפה  שיהיה  סולידי  משהו  לקחת  עדיף 
קצת  להישאר  הטירוף  בתוך  גם  לנסות  אפשר 
לא  מעבר.  לא  ויפה.  איכותי  שעון  שפויים... 

בטוחה שחיים טוב יותר עם שעון זהב על היד...
מחשבות  שתובנות,  הבנתי  כי  לעניינו.  ונחזור 
ושיתופים, כמו שכתבתי כבר בטור הראשון שלי, 
יכולים בסוף להתאים לכל אחת בכל שלב, עם 

טיפה שינויים לכאן ולכאן
ולכן גם טורים שתכתוב אותם כלה, ואח"כ זוגה 
צעירה, עדיין )מקווה!( יוכלו לעניין גם רווקה, גם 

נשואה טרייה וגם נשואה ותיקה...
ובהתרגשות  נפרדת,  לא  מוותרת,  לא  אני  ולכן 

מתחילה לשתף אתכן מזווית אחרת...

אה, 
אמן ואמן לכל הברכות והאיחולים...!

חבילות הפרסום של 'הפסקת קפה' 
 בגליונות פורים-פסח

עכשיו במחירים משתלמים 

במיוחד!!
התקשרו 02-6361060
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כל אישה תשאל שאלת רב 
לקבלת היתר הלכתי

http://bit.ly/2UGSONb


פיננשים פיננסים, נשים ומה שבינהם 
|  אודליה יזרלביץ  - יועצת משכנתאות ופיננסים 

אז אם יש לכם עוד שאלות בנוגע למשכנתאות,
Odelia.izra@gmail.com  :פנו עוד היום במייל

או בנייד: 0543-966992. 

אודליה יזרלביץ,
יועצת משכנתאות ופיננסים

משפטים כאלה שמעתי מעשרות הורים, והם וודאי יוצאים 
מקירות לב חם ואוהב.

את  לממן  צריך  מישהו   - בהתחלה  ובעצם  בסוף,  אבל 
דירות שלושת או ארבעת  החדרים האלו בערים המרכזיות; 
על  והן  המחתנים  ההורים  על  הן   - הנטל  קרובות  לעיתים 

הזוגות הצעירים - גבוה מאוד עד בלתי אפשרי.
'מחיר  האלו  המילים  צמד  של  משמעותו  בעצם  מהו  אז 
ה"בעד  ודיוני  כך,  כל  עליו  חלוקות  שהדעות   - למשתכן' 

והנגד" בעניינו ממלאים כתבות שלמות בכל אתר ואתר?
ב'מחיר  בזכייה  מאוד  מהותיים  יתרונות  מספר  להלן 

למשתכן' - על קצה המזלג ממש: 

 ההון העצמי הראשוני הנדרש הוא 10% או 100 אלף ₪ 
בלבד מסכום הרכישה. 

בכ-25%!!!  יותר  גבוה  החופשי  בשוק  הדירה  ערך   
)המשמעות היא שהרווחתם כבר בזמן הרכישה!(

ולרוב  יותר,  גבוהים  מימון  באחוזי  ניתנת  המשכנתא   
שלא  דירה  לרכישת  ביחס  יותר  נוחים  החודשים  ההחזרים 

בתוכנית.
נרחיב  ועליהם   - מינוסים  גם  לתוכנית  שיש  יודעת  אני  כן, 

בטור הבא.
בנושא  והתייעצות  שאלה  בכל  אליי  לפנות  מוזמנים  אתם 

משכנתא ומחיר למשתכן.

"כל החיים גידלתי אותה, וכעת - משהגיעה לפרקה בשעה טובה, 
אני רוצה אותה קרובה אלי! רוצה שיתארחו אצלנו כל שבת, שיקפצו 
לארוחות באמצע השבוע, ובכלל - אין אצלנו בכלל מצב לרכוש דירה 

בפריפריה, גם אנחנו גרנו צמוד להורים..."

      כן?למה 
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חיה גוטליב, 37, ביתר עילית
משפחה: בעלי, שבעת המתוקים שלי ואני. נפגשים לאורך 

כל היום בהתאמה...

בזעת אפך: מטפלת ב- CBT- טיפול קוגניטיבי-התנהגותי. 
המטופלות שלי הן בעיקר נשים אחרי לידה עם דיכאון או 
חרדות. העבודה ממוקדת ולא ארוכה והתוצאות מדהימות. 
לצאת  שמצליחה  אישה  רואה  כשאני  שלי  הסיפוק 
 ממקום קשה ושחור למקום של תקווה ושמחה הוא אדיר.
ומאז  הטיפול  לעולם  לראשונה  נחשפתי   17 בגיל 
נהדר  המקצוע  הולכת.  אני  שלשם  ברור  לי  היה 
ולהקשיב... לדבר   - שלי  התחביבים  שני  את   ומשלב 

ילדים  מלא  לבית  חלום  לי  יש  בהקיץ:  חולמת 
שמח!( ובלאגן,  וילקוטים  ומגפיים,  ומטריות,   )ומעילים, 

חולמת בהיחבא: לנהל משהו גדול...

של  בערב  רוטנמר  פדות  של  בהרצאה  פעם  הייתי  מוטו: 
"זיכרון מנחם". היא סיפרה על הרצון שהיה לה להיות מורה, 
 ואיך כל המעודדים סביבה ניבאו לה ש"עזבי, זה לא ילך..."

וזה דווקא הלך.
 היא סיכמה במשפט: "אם יש לכם חלום - פשוט תגשימו אותו".
שהיה  אפילו  הטיפול,  ללימודי  ונרשמתי  הביתה  חזרתי 
יקרה. לא  זה  עכשיו  לא  שאם  ידעתי  חולה.  ילד  אז   לי 

מודה על זה כל יום מחדש.

חלה  ה-8  בן  ילדי  שנים  ארבע  לפני  חרוטה:  חוויה 
כשהתאוששתי  קשה.  תקופה  הייתה  זו  ל"ע.  בלוקמיה 
ובשמחה,  באמונה  הניסיון  את  לקבל  החלטתי  מעט, 
קיבלתי  בעקבותיו.  כמה התחשלתי  ראיתי  ולמפרע 
ברוך  שבריריים.  הם  כמה  וראיתי  החיים  על  פרופורציות 
על  יום  כל  לה'  מודים  ואנו  עברה  הקשה  התקופה  ה', 
מנחם",  "זכרון  ארגון  את  לטובה  זוכרת  בני.  של  החלמתו 
 שהיו המשפחה התומכת והמלווה שלנו לאורך כל התקופה.

היא  נו,  אבל  מפתיע...  כמה  שלי!  אמא  לחיקוי:  מודל 

 מחנכת דגולה, אמא אוהבת וסבתא מפנקת. מה עוד צריך?

הייתה  שלי  וסבתא  קטנה  שאני  מאז  ילדותי:  תחביב 
אני  שבוע,  בכל  "משפחה"  עיתון  את  לי  מביאה 
שלי. שבת  מהעונג  חלק  זה  היום,  גם  אותו.   קוראת 

3 פעמים בשבוע פילאטיס  כן,  כל הזמן.  זזה  אני  תנועה: 
הלידה  אחרי  חובה.  הליכה.   - הימים  ובשאר  ועיצוב 
הכיף)!(  את  גילתי  ודרכם  וגב  בטן  מכאבי  סבלתי  השנייה 
בלהתעמל. אני הולכת למכון כושר עם ביתי התינוקת וחווה 
איתה ביחד שעה של שחרור והנאה )היא בשמרטפייה ואני 

בהתעמלות(...

, ובשינוי  12 מגיל  אותי  מלווה  מתפנקת: הקפה 
עיזים  חלב  עם  קופאין,  ללא  כיום  הוא   - קל  אבולוציוני 
עוגה  עם  פרה(,  בחלב  החסרונות  את  שקראתי  )אחרי 
פרסומות/  עלון  עיתון/  עם  כמובן  לידו,  שוקולד  או 
רוצים  כשהילדים  אחר.  קריאה  חומר  כל  או  ספר 
לקפה. כוס  או  שוקולד  תמיד  זה  משהו,  לי   לקנות 

טוב"  להרגיש  הקריאה:  "בוחרים  פייבוריט 
הטיפול  עקרונות  את  מפרט  ברנס.  ד"ר  של 
לעזור  יכול  ולטעמי  בדיכאון  הקוגניטיבי-התנהגותי 
שלה.   ה"רגילים"  יום  היום  בחיי  גם  אישה   לכל 

מהשוקולד?  ברור  היה  לא  זה  מה,  מתוק!  אישי:  טעם 
לסלט... גם  מקום,  לכל  נכנס  הסוכר   אצלי 

יהיו לי ילדים קטנים בבית )עוד הרבה  כשכבר לא  אומץ: 
שלי  הטיפול  מסגרות  את  ארחיב  אמן.(,  שנים.  הרבה 
בייעוץ  שני  לתואר  משלימה  אני  כרגע  ייעוץ.  גם  ואוסיף 
לנשים  שיאפשר  גדול  מכון  לי  יהיה  עוד  אחד  יום  חינוכי. 
יגידו... ימים  החולים.  מקופות  החזרים  עם  טיפול   לקבל 

וכשבעלי  ברובו,  פולני  שלי  המחיה: המטבח  על 
לאמץ  לי  מתחשק  שם.  מתערבבת  הונגריה   - נכנס 
בעיה. שם...  השמן  אבל  המרוקאי,  האוכל   את 

אחר!  מקום  בשום  לגור  רוצה  לא  הארץ,  כמו  ונד: אין  נע 
אבל חודש טיול בארה"ב דווקא בא בחשבון...

חיה גוטליב, מטפלת קוגניטיבית התנהגותית t.b.c  באישור 
  gotlibchaya@gmail.com 0527617660 איט"ה

נעים 
להכיר

office@hafsakatcaffe.co.il רוצה גם להתראיין? כתבי לנו לכתובת

|  מראיינת: מיכל פוזנר
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לבן  לחם  של  פרוסות   2 לתיק  דוחפת  בזריזות,  מתארגנת  מוקדם,  קמה  את 
סנדוויץ'  קונה  את  הצהריים  לארוחת  לעבודה.  ורצה  ופלים  וחבילת 

תעשייתי, ובערב מגישה לילדים שניצל סויה ופסטה, מהם את מנשנשת 
בלי לשים לב.

כמעט  לזוז  בלי  יושבת  את  העבודה  שעות  במשך 
מהכיסא, ורק כף היד שלך רצה עם העכבר. הכושר 
את  להחזיק  הוא  היום  במשך  מבצעת  שאת  היחיד 

התינוק התורן ולדחוף כביסה למכונה.

את  גוררת  את  נעצמות,  כמעט  שלך  כשהעיניים 
עצמך למיטה כדי לחטוף כמה שעות שינה לפני 

המרוץ של היום הבא.

רבה  מודעות   - אחד  מצד   - קיימת  כיום 
בריא,  חיים  אורח  על  השמירה  לחשיבות 

המשימות  וריבוי  העומס   - שני  מצד  אך 
מותירים  לא  יום  ביום  כתפנו  על  המונחות 
מזין,  בריא  לאוכל  לעצמנו  לדאוג  זמן  די  לנו 

חיים  אנחנו  בנוסף,  מספקת.  ולשינה  לכושר 
במציאות ביטחונית לא פשוטה, שמשפיעה 

ומאתגרת  הדאגה  מפלס  על  ישיר  באופן 
רגועים  חיים  לחיות  שלנו  היכולת  את 

נטולי חרדות.  

המושג  מהו  שנבין  כדאי  כול,  קודם 
"אורח חיים בריא", למה חשוב לאמץ 

אותו לחיינו? 

ואיך מיישמים את כל זה ביום יום?

אורח חיים בריא
זה אפשרי!

17

לתוכן המדורים



תזונה מאוזנת

"בבואנו לדבר על תזונה ואורח חיים בריא, אנחנו צריכים 
כל  יקרה  משוכללת,  מכונה  לנו  נתן  שהקב"ה  לזכור 
 - קורנברג  אומרת יונית  לה",  אין  חילוף  חלקי  שגם  כך, 
שיטת  את  מפתחת  במשקל  לירידה  אישית  מאמנת 
"גוף האדם, על  - השיטה שמשאירה תוצאות",   fit5"
כל מה שמתרחש בו, נחשב לפלא,  אך משום מה, אנחנו 
לזלזל  נוהגים  'ונשמרתם',  מצוות  על  כך  כל  שמקפידים 

בתפעול המכונה.

"אני אוהבת לדמות את גוף האדם לכספומט", ממחישה 
למשוך  אפשרות  אין  משיכות.  ויש  הכנסות  "יש  יונית. 
מהכספומט מבלי להכניס לתוכו. אם רק נכניס ולא נוציא 
ממנו, לא נהנה ממה שהכנסנו. הגוף שלנו הוא כספומט 
החיונית  התזונה  הן  ה'הפקדות'  והפקדות.  משיכות  של 
שאנו  הפעולות  הן  וה'משיכות'  הגוף,  של  תקין  לתפקוד 
מבצעים ביום יום. לא נוכל לתפקד ולמשוך למשך שנים 

בלי להפקיד.

מהי ההפקדה?

התזונה  לבין  לפינו  שנכנס  האוכל  בין  לחלק  יש  כאן   
שמזינה את גופינו. 

למניעת  האדם,  לבריאות  הכרחית  נכונה הינה  תזונה 
מחלות ולקיום אורח חיים אופטימלי ומיטבי. המזון שאנו 
צורכים צריך לענות על כל צרכי גופנו, לספק לנו אנרגיה 
ולהיות בכמות מספקת - לא גדולה מדי ולא קטנה מדי. 
המזון,  אבות  כל  את  להכיל  צריך  ונכון  מאוזן  תפריט 
הדרושים  וכו',  נוזלים  שומנים,  פחמימות,  ויטמינים, 
לבניית הגוף ולתפקודו המיטבי. תזונה נכונה תכיל לרוב 

ערך גבוה של חלבון, ויטמינים, ירקות ופירות. 

תזונה לקויה 'לעומת זאת, הנה בעלת השפעה שלילית 
על בריאותו ועל תפקודו של האדם. תזונה לקויה עלולה 
לגרום לתת משקל, לעודף משקל, לחוסר אנרגיה, לעייפות, 
למחלות 

שונות ואף למוות.

ביטוי  לידי  באה  והיא  רבות  משמעויות  לקויה  לתזונה 
מזון  של  מדי  קטנה  כמות  שצורך  אדם  אופנים.  במגוון 
הקלוריות  צריכת   - שלילי  קלורי  )מאזן  מה  זמן  למשך 
פחותה מכמות הקלוריות המנוצלת(, יסבול מתת-תזונה, 
תופעה העלולה להוביל לירידה במשקל, לעייפות, לכאבי 
לקריסה  לאנורקסיה,  להתעלפויות,  לסחרחורות,  ראש, 

של הגוף ואף למוות. 

של  מדי  גדולה  כמות  קבוע  באופן  הצורך  אדם  מנגד, 
מזון, יותר משהגוף שלו צריך )מאזן קלורי חיובי – צריכת 
עלול  המנוצלות(,  הקלוריות  מכמות  עודפת  קלוריות 
להביא עצמו למצב של השמנת יתר, מחלות לב, לחץ דם 

גבוה, סכרת, סתימת עורקים ואף למוות. 

תזונה לקויה אינה חייבת לבוא לידי ביטוי רק במובן כמות 
המזון. תזונה לקויה מתבטאת גם בתזונה שאינה מכילה 
את כל אבות המזון, או שאינה מכילה כמות מספקת של 
ויטמינים, ירקות, פירות וכו', וכן תזונה המורכבת מג'אנק 
שתייה  ממתקים,  חטיפים,  רווים,  שומנים  סוכרים,   - פוד 
כן,  כמו  תזונתיים.  לערכים  חשיבות  לתת  מבלי  מתוקה, 
ארוחות  ארוחות,  על  בדילוג  גם  מתבטאת  לקויה  תזונה 
לא מסודרות או לא מגוונות, צריכה מופחתת של נוזלים 

וכן הלאה. 

הרמב"ם היה מהראשונים לזהות כי מחלות רבות נובעות 
מתוך מערכת העיכול שלנו ובעיקר ממה שאנו מכניסים 
לתוכה. הוא היה ראשון לחבר בין איכות המאכלים שאנו 
שלנו.  הפיזיולוגית  הבריאות  לבין  ומרכיביהם  אוכלים 
תרופותיך  ולא  תרופותיך,  מזונותיך  "עשה  לדבריו: 
מזונותיך". על פי הרמב"ם, למילה "בריאות" קיים פירוש 
תנועתו".  ויגביר  אוכלו  יפחית  רוגזו  "בולם  נלווה:  מילולי 
אורח  על  בשמירה  הכירה  העתיקה  הרפואה  גם  משמע, 
פעילות  נכונה,  תזונה  חיים.  לאיכות  כמפתח  בריא  חיים 
מתכון  תמיד  כמעט  היו  לחץ  מגורמי  והימנעות  גופנית 
הרמב"ם,  היום.  כן  וכאז  יותר,  וארוכים  בריאים  לחיים 
שנודע כרופא מומחה מפורסם, כתב ספרות ענפה במדע 
נרחבת  התייחסות  קיימת  בכולה  וכמעט  הרפואה, 
על  שמירה  לבין  בינה  ולקשר  נכונה  תזונה  לנושאי 
אסטמה,  בעיות:  מגוון  של  ומניעה  תקינה  בריאות 

אלרגיה, סוכרת ועוד רשימה ארוכה.

בריא  חיים  אורח  על  ששמירה  הבנו  אז  אוקיי, 
אינה פריבילגיה אלא צורך חיוני לקיומנו. אנחנו 
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לא יכולים לשלוט על חיים ומוות, אבל איכות החיים שלנו 
וודאי בידינו.

ההמלצה  )תקין(.  מאוזן  נולד  הוא  לעולם  מגיח  כשתינוק 
הרווחת היא לתת לתינוק לאכול כל 3 שעות. גם לאנשים 
חולי סוכרת ל"ע ההנחיה הברורה היא לאכול כל 3 שעות; 
מעבר  לארוחה.  ארוחה  בין  האידיאלי  הזמן  פרק  זהו 
להכניס  צריך  וערב,  צהריים  בוקר,  ארוחות:  לשלוש 
במשקל,  ירידה  מבחינת  ביניים.  ארוחות  שתי  לפחות 
ולאכול  הרעב  תחושת  את  להקדים  היא  השיטה  מטרת 
לאכול  להתפתות  לא  וכך  שעות,  כמה  כל  קטנות  מנות 

יותר ממה שאנחנו צריכים.

היא  השיטה  מטרת  הסוכר,  רמות  על  שמירה  מבחינת 
לאורך  הדם  במחזור  קבועות  סוכר  לרמות  לדאוג  פשוט 

כל היום.

 SNACK העדפת  היא  הציבור  בקרב  הנפוצה  הטעות 
ממותקים,  משקאות  קינוחים,  בצורת  ביניים(  )ארוחות 
פחות  בחירות  הן  אלו  וסוכרים.  בשומן  עשירים  חטיפים 
תכולת  בעלי  מזונות  ל"נשנוש"  פתח  שנותנות  בריאות, 
אגוזים,  בפירות,  לבחור  רצוי  לכן  גבוהים.  וקלוריות  שומן 

שקדים, יוגורטים, וחטיפים ביתיים ובריאים!

הטיפ של יונית:
פתחי את הבוקר בשתיית נוזלים עם עדיפות למים חמימים.

אכלי ארוחת בוקר עשירה )כמו שאומר הרמב"ם: "בבוקר אכול 
אלא  ביסקוויטים,  ולא  קרואסון  עם  קפה  לא  מלך"(;  כמו 

ארוחה טובה עד שעתיים מהקימה.

 אח"כ אכלי ארוחת ביניים קטנה, כמו פרי עם אגוזים.

מערכת העיכול פועלת בשיאה בין השעה 13:00-16:00, ולכן 
בשעות אלו  רצוי לאכול את הארוחה הכבדה, המבושלת. 

אחרי ארוחת הצהריים אכלי שוב ארוחת ביניים קטנה, ובערב 
ארוחת ערב קלה.

הפחתת מתחים

חיים  לאורח  נפשית  רווחה  בין  מאד  הדוק  קשר  "יש 
 .CBT-בריא", אומרת רבקי, מטפלת רגשית ומטפלת ב
אנו  לחץ  במצבי  מוגבלות,  הן  שלנו  בגוף  "האנרגיות 
משתמשים בכמות אדירה של אנרגיות כדי להתמודד עם 

המצב, ואז נותר לנו מעט מאד אנרגיות להשקיע בשאר 
לנו  קשה  במתח  כשאנחנו  בחיים.  החשובים  התחומים 
ולשינה  להיגיינה  מסודרות,  לארוחות  לעצמנו  לדאוג  גם 

טובה, מה שכמובן משליך על ירידה בתפקוד האישי.

מאד  חשוב  בריא  חיים  אורח  על  לשמור  שכדי  הבנו 
את  עושים  איך  אבל  ומתח.  דאגה  לחץ,  מצבי  להפחית 
לעיתים  מזמין  חיים  אנו  בו  המסחרר  החיים  קצב  זה? 

קרובות מצבי לחץ.  

אחד  רבקי.  לכל  מסבירה  לכולם",  אחידה  תשובה  "אין 
יש דרכים שונות שעוזרות לו להירגע, וחשוב להכיר אותן. 
באוויר  בהליכה  אחרת  שקטה,  מוזיקה  עם  נרגעת  אחת 
הצח או בעזרת תרגול נשימות. כדאי למצוא את הדברים 

שמרגיעים אותך ולהכניס אותם לסדר היום.

ולדבר אל  אני ממליצה לעצור  כללי, במצבי לחץ  באופן 
עצמי: 

אני מרגישה שאני לחוצה, למה? מה קרה ?

מה מחמיר את הלחץ ומה מפחית אותו?

מול מי אני בלחץ? באיזה מצב?

האם יש משהו שאני יכולה לשנות כדי לשפר את המצב?

ונוכחת  למתח  לי  גורם  מה  עצמי  עם  מבינה  שאני  אחרי 
לעבוד  כדאי  לשנות,  יכולה  לא  שאני  דברים  שיש  לדעת 
על "קבלה במקום שינוי" – ללמוד לקבל את המצב ולא 
להמשיך להילחם במה שלא ניתן לשנות, כי אז האנרגיות 

שלנו מידלדלות לריק".

פעילות גופנית

על  וגם  הגוף  על  גם  ישירות  משפיעה  גופנית  "פעילות 
לפילאטיס  סטודיו  בעלת  קמחי,  רחלי  אומרת  הנפש", 
משתחררים  גופנית  פעילות  "בזמן  שמש.  בית  ברמת 
בגוף אנדורפינים - הורמונים שאחראיים על שיפור מצב 
הרוח שלנו. בנוסף, מעבר לבריאות שבשמירה על כושר, 
כשהגוף שלנו גמיש יותר - קל לנו לבצע פעולות יומיומיות, 
כמו שליפת כלי מארון נמוך או טיפוס במדרגות, שמירה 
על הגב בזמן שטיפת כלים ואפילו כיווץ שרירים נכון בעת 

התעטשות.

במה  ומתלבטת  גופנית  פעילות  להתחיל  רוצה  כשאת 
לבחור, כדאי שתחשבי מה המטרה שאת רוצה להשיג. אם 
את מעוניינת לרדת במשקל, בחרי בפעילות שמתמקדת 
אם  שחייה.  הליכה,  אופניים,  ריצה,  ריאה:  לב  בסיבולת 
את רוצה להיות גמישה יותר – בחרי ביוגה, בפילאטיס או 

בעיצוב.
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פעמיים- לפחות  היא  המומלצת  התדירות 
פעם.  בכל  שעה  חצי  במשך  בשבוע,  שלוש 
עם  ריאה  לב  סיבולת  לשלב  היא  ההמלצה 
בשבוע  פעמים  שלוש  לצאת  וגמישות.  חיזוק 
בשיעורי  להשתתף  בשבוע  ופעמיים  להליכה 

חיזוק ועיצוב".

הטיפ של רחלי: 

בחרי בפעילות גופנית שאת אוהבת, רק בצורה הזו 
תיהני ותתמידי לאורך זמן.

העצמה אישית

"הצעד הראשון לשיפור אורח החיים שלנו הוא 
מאמנת   - מזרחי  חני  בטוחה  תודעתי",  שינוי 
"שינוי  ומאושרת.  יציבה  זוגיות  ליצירת 
יוביל אותנו במהירות ובקלות לשיפור  תודעתי 

הבריאות, הכישורים ומערכות היחסים שלנו.

החשיבה  דפוסי  זיהוי  הוא  תודעתי  שינוי 
המעכבים והתמרתם לדפוסי חשיבה מקדמים.

בתת  שממאמינה  בשידוכים  בחורה  לדוגמה: 
עצמאות,  על  ויתור  היא  שזוגיות  שלה  המודע 
הצעות/ מורידה  ושוב  שוב  עצמה  את  תמצא 
בחורים בתירוצים שונים, שאפילו היא מאמינה 

להם. 

אני פוגשת בקליניקה בנות בתקופת השידוכים 
שרוצות למצוא את הזיווג שלהן, ונשים נשואות 
שרוצות לשפר את הזוגיות שלהן. שוב ושוב אני 

מחשבות  לחשוב  מצליחות  שהן  שככל  רואה, 
חיוביות ולעשות שינוי תודעתי - מציאות חייהן 

הופכת לטובה יותר והן מאושרות יותר".

אורח חיים בריא 
תלוי בנו,  וגם שינוי 

קטן הוא חשוב 
 ומועיל.

קחי דף וכתבי אילו 
פעולות את יכולה 

לבצע כבר היום כדי 
לסגל לעצמך אורח 

חיים בריא ונכון. 
אל תתחילי בענק; 

בחרי שינויים קטנים 
שלאחר תקופה 
ייטמעו ויהפכו 

לאורח חייך.
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ס פרת עד שלוש

"אני יכולה לשחק בחול?" יעלי השתחררה מזרועותיי וקפצה 
מהנדנדה.

לשם  חמקה  כבר  היא  אבל  בחיוך,  לה  עניתי  "בטח!" 
ודשדשה בנעליה בין הגרגרים.

"את לא אוהבת לראות את זה", ציינה רמה אחרי רגע.
הסתובבתי אליה בהפתעה. היא הושיטה לי יד והובילה אותי 

אל הספסל. "הילדים שלך משחקים הרבה בחול?"
"לא ממש", הודיתי ובלעתי את רוקי. "אנחנו לא יוצאים כל 

כך, ולא..."
"ואמא שלך לא אהבה חול". זאת לא הייתה שאלה.

אל  ראשי  את  והרמתי  התמתחתי  המעטה".  בלשון  "זה 
ערך  שווה  היה  חול  ילדה,  "כשהייתי  הצלולים.  השמיים 

לתרבית מלאת חיידקים, מבחינת הסכנה הגלומה בו".
רמה צחקה.

"אמא שלי תיארה לנו בפרוטרוט את כל החתולים שישנים 
הכינים  כל  את  שלהם.  המחלות  כל  את  עליו  ומפזרים  בו 
רק  לתפוס  שאפשר  החיידקים  ואת  בפנים  שמתעופפות 
מעוגת בוץ בודדה אחת. לא יכולתי לראות חול בלי להרגיש 

שהראש מגרד לי".
"ובגן?" רצתה רמה לדעת.

"גם בגן לא הייתי מסוגלת. זה היה חזק ממני. הסלידה של 
אמא שלי מחול נכנסה לנו לעצמות".

"היא לא הרשתה לך לשחק בגן?" רמה הידקה את שפתיה.
רצתה  לא  "אמא  מהר.  אמרתי  הרשתה!"  שהיא  "ברור 
מתנגדת  הייתה  שהיא  חושבת  לא  בחברה.  חריגים  שנהיה 

אם הייתי מספרת לה. אבל לא... לא הייתי מסוגלת כבר".

למחברת  לראשונה  נחשפתי  מתי  פעם  לך  "סיפרתי 
מהתיק  תפוח  לי  הושיטה  רמה  שלך?"  אמא  של  הסיפורים 
הגדול שלה. לקחתי אותו בתודה, אם כי מאוחר מדי גיליתי 

שהוא חמצמץ.
בדיוק  לי  אמרת  לא  ובשודדים.  באניות  ששיחקתן  "אחרי 

מתי".
"לא", הסכימה רמה, מהורהרת, "לא אמרתי לך. היה אחר 
החוצה  יצאתי  נורא.  משועממת  הייתי  ואני  ארוך  צהריים 

לחפש את מנוחה, ושמעתי התנשפות חשודה מכיוון ההר".
שם  היו  איפה  בעיר.  שגרתן  "חשבתי  תהיתי,  הר?"  "איזה 

הרים בדיוק?"
"הר של חול", רמה חייכה לעצמה. "היה הר קטן של חול יבש 
מאחורי הבניין, ואהבנו לשחק בו". היא חיכתה רגע, וצפתה 

בהנאה בהבעת פניי.
המון  "שיחקנו  המאושרת.  ליעל  ונופפה  הנהנה  היא  "כן", 

בחול בתור ילדות".
בין  חומים  גרגרים  שסיננה  שלי  הילדה  על  הסתכלתי   
צורך  הרגשתי  לא  מעולם  בגרוני.  פעם  ומשהו  אצבעותיה, 
הדברים  לרשימת  אותו  הוספתי  לא  מעולם  בחול.  לשחק 
שנמנעו ממני בילדות. הוא היה איסור הגיוני, כמו ללכת עם 

שיער רטוב ברחוב הקר, או לפתוח את הדלת למישהו זר.
מעולם עד עכשיו, לא השתוקקתי כל כך לאפות בו עוגה.

והכתפיים  התנשמה  היא  ההר.  לרגלי  מנוחה  את  "מצאתי 
בתנוחה  מאחור  משולבות  היו  שלה  הידיים  רעדו.  שלה 

בלי לחשוב

48
 | מירי סגל
סיפור בהמשכים

סופרת

תקציר: לאחר שאביה של פרי נפטר, היא מזמינה את אמה לגור אצלה. אמה היא אישה קשה ולא גמישה, והמעבר מערער 
את היסודות הבטוחים של ביתה. ילדיה של פרי סובלים מהשינוי. אפרת מרבה לצרוח וסוחטת את כל תשומת הלב, ויעלי 

הגדולה שותקת ומסתגרת. רמה, חברתה הוותיקה של האם, מקריאה לפרי סיפור שכתבה האם כשהיו ילדות.
רמה לוקחת את פרי ויעל לגינה בשעת לילה, כדי להעניק ליעל תשומת לב שחסרה לה.
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מוזרה. ידעתי שהיא בוכה, ואפילו בתור ילדה קטנה, ידעתי 
לשחק  'רוצה  ככה.  אותה  כשתופסים  מאד  כועסת  שהיא 
איתי?' שאלתי אותה בקול רם. מנוחה סובבה אלי את גבה, 

ואז ראיתי את מה שהחביאה מאחוריו.
היא  אבל  אותה,  לתפוס  ניסיתי  מחברת!'  שם  לך  יש  'הי, 

חמקה ממני ומחתה את הדמעות בידה הפנויה. 
'מה זה? שיעורי בית?' 

'לא!' אמרה מנוחה בגאווה וזקפה את גווה. 'זה הספר שלי. 
אני כתבתי אותו!'

'כיף לך!' אמרתי לה בקנאה. 'אז תהיי סופרת?' 
לא  'אני  לי!' מנוחה משכה בכתפיה בכעס.  כיף  לא  'בכלל 

יכולה להיות סופרת!'
'למה לא?' תהיתי. הייתה לה כבר מחברת והיה סיפור. לא 

מצאתי סיבה שהיא לא תהיה.
שלי  החברה  לחשה  הזו',  המחברת  את  מצאה  שלי  'אמא 
ובמקום  בחשבון  לתרגל  אמורה  'הייתי  הצידה.  והסתכלה 
אמרה  היא  מאד,  כעסה  היא  כותבת.  אותי  תפסה  היא  זה 
שלא יוצא כלום מדמיונות, ואם זה מה שאני עושה במקום 
ללמוד חשבון, לא יצא ממני שום דבר. היא אמרה לי לזרוק 

את המחברת'.

'אז תעשי את זה?' ריחמתי עליה. 
'את  ישירות.  עלי  הסתכלה  מנוחה  לי?'  לעזור  מוכנה  'את 
מדי  אבוא  ואני  המחברת,  את  הביתה  אלייך  לקחת  מוכנה 
את  תעשי  אם  אצלך?  הסיפור  את  לכתוב  להמשיך  פעם 
שלי.  הפרס  את  לי  ונתנה  עמוקה  נשימה  לקחה  היא  זה...', 

'אם תסכימי, אני ארשה לך לקרוא את כל הסיפור'.
על  הסיפור  את  "קיבלתי  עקום,  חיוך  חייכה  רמה  "וככה", 

מלאני".

"אמא!" יעלי טלטלה את זרועי. עפעפתי וניסיתי לחייך אליה.
"את בסדר?" רמה בחנה אותי בדאגה. "נראה לי שהילדה 

שלך כבר עייפה. אקפיץ אתכן חזרה".
חזרה  שלי  והיד  שלי,  בעין  בתמיהה  נגעתי  בסדר".  "אני 

רטובה. "אני פשוט..."
רציתי לחבק את אמא שלי עכשיו. רציתי לחבק את הילדה 
ועל  מלאני  על  וחלמה  סופרת  להיות  שחלמה  האבודה 
החולות, והכול נלקח ממנה. רציתי לחזור הביתה בריצה ולא 

לכעוס עליה יותר לעולם.
שאגיע  אחרי  גם  ככה,  להרגיש  להמשיך  רציתי  רציתי... 

הביתה.

יש לך טיפ  מעניין ושימושי בכל נושא שהוא? 
נשמח שתשלחי לנו ל: 

office@hafsakatcaffe.co.il    
הטיפ המוצלח ביותר יתפרסם  ויזכה את 

השולחת בשובר לקפה ומאפה. 

אם הילדים שלך אוהבים ממרח שוקולד ואת 

פחות אוהבת למרוח להם ממרח הסוכר הזה,

ערבבי כמות זהה של שוקולד למריחה עם 

טחינה גולמית, ותקבלי ממרח טעים ובריא 

יותר של שוקולד בטעם חלבה.

מאת: דסי א'
dassi3162@gmail.com

טיפה'לה    
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סודות ההשקיה

סוד הגן המושלם  
|  שיפי פרידמן

דווקא  לרוב  מתים  בית  צמחי  לדעת:  כדאי  כל,  קודם 
השקיה  עודף  במים.  מחסור  בגלל  ולא  השקיה,  מעודף 
התפתחות  ומעודד  בקרקע  אוויר  של  למחסור  גורם 
"ליתר  בעציץ  מים  קצת  עוד  נשפוך  לא  ולכן  מזיקים, 
המים  את  צריך  שהצמח  כול  קודם  נבדוק  אלא  ביטחון", 

האלו.
איך נבדוק? בצורה פשוטה: ניגע באמצע באדמת העציץ 
- סימן שיש  בעומק כמה סנטימטרים. אם האדמה יבשה 
צורך  אין   - לחה  או  רטובה  עדיין  היא  אם  בהשקיה.  צורך 
שקיימים  מים  עודפי  על  מרמזת  הלחות  היום.  להשקות 

באדמה והצמח יכול להשתמש בהם.
הצמח  צרכי  מהם  במשתלה  לבדוק  אפשר  בנוסף, 
יש  כללי.  באופן  לצפות  למה  לדעת  כדי  הספציפי 
בממוצע,  בשבוע  פעמיים  השקיה  שצריכים  צמחים 

ויש גם כאלה שצריכים רק פעם בחודשיים.
עד  אומרים:  המקצועית  בשפה  להשקות?  כמה 
מים  שרואים  עד  מים  שופכים  כלומר,  )=שפיכה(.  נגירה 
יוצאים מהחורים שבתחתית העציץ. כך נדע שהמים הגיעו 
התחתון  בחלק  השורשים  וגם  האדמה,  שטח  לכל 

יקבלו מים. 
קיים יתרון בהשקיה בצורה זו: המים ששוטפים 
עודפי  איתם  לוקחים  העציץ  אדמת  את 
עם  שמצטברים  אחרים  וחומרים  מלחים 

הזמן באדמה ועלולים לפגוע בצמח.
המפתחות  אחד  היא  נכונה  השקיה 
על  לשמור  לנו  שיעזרו  החשובים 
ומשגשגים  שמחים  שלנו  הצמחים 

לאורך זמן.

בעיה  יש  ההשקיה  בנושא 
נפוצה: גם מי שיודע כמה 

להשקות ומתי, עלול לא פעם לשכוח להשקות.
הנה כמה הצעות שיכולות לעזור ולהתגבר על כך:

    הצמידי את ההשקיה למשימה קבועה אחרת. לדוגמא, 
כל יום לפני ארוחת צהריים בדקי מה מצב האדמה בעציץ.
   הכיני תזכורת בטלפון שבה כתוב: "להשקות עציצים!". 
פנויים  להיות  שאמורים  בשעה  התזכורת  את  לשים  כדאי 

בה, ולהשקות מיד כשרואים אותה.
כזו  בצורה  לעציצים.  בצמוד  דקורטיבי  משפך  החזיקי     
המשימה הופכת להיות קלה ונגישה יותר מול העיניים, וכך 

דוחים אותה פחות.
או  לעסוקים  בעיקר  מומלץ  עמיד.  צמח  מראש  בחרי     
שלא  צמח  של  בגידול  להתחיל  שבינינו  הניסיון  לחסרי 

"ייקח ללב" אם נשכח לפעמים להשקות אותו.
השקיה   - בעיניי  ביותר  המומלץ  הפתרון  לבסוף,     
דורשות  שאינן  להשקיה  שיטות  מגוון  ישנן  אוטומטית. 

מאתנו תזכורות והתעסקות יומיומית עם הצמחים שלנו. 
במבנה  עציצים  ידי  על  לבצע  ניתן  אוטומטית  השקיה 
פנימי  מים  מאגר  עם  מיכל  כוללים  אלה  עציצים  מיוחד. 
היא  נוספת  אפשרות  הצורך.  לפי  ממנו  לוקח  שהצמח 
התקנה של שעון השקיה. כיום קיימים שעונים המתאימים 

לא רק לגינות גדולות, אלא אפילו למרפסת קטנה.
הפורחת  הפינה  בהקמת  נכונה  והתארגנות  נבון  תכנון 
רעננים  מצמחים  ליהנות  לנו  יאפשרו  שלנו,  הפרטית 
תחזוקה  עבודת  או  דאגות  בלי  זמן,  לאורך  ומשגשגים 

מתמדת.
שיהיה לנו יום פורח!

פתרונות   - "קינגסטון  העסק  בעלת  היא  פרידמן  שיפי 
פורחים", מומחית בהקמת גינות ומרפסות פורחות. לייעוץ 

חינם 052-3456505

איזה כיף, קניתי 
עציץ חדש לבית. 
אבל רגע, 
מה עכשיו? 
איך אדע מתי 
להשקות את 
האדניות שלי, 
וכמה מים לשפוך 
בכל פעם?
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בחני את עצמך

אורח חיים 
בריא

איך נראית הפסקת הקפה שלך?

הקפה היחיד שיש לי בהפסקה הוא בשם המגזין שאותו . 1
נוגעת בקפה אמיתי. זה עלול  אני אוהבת לקרוא. אני לא 

להיות ממכר ולא בריא.
אני שותה שתי כוסות ביום: בהפסקת הקפה בעבודה . 2

על  מוותרת  לא  הילדים.  השכבת  אחרי  הקפה  ובהפסקת 
הרגעים האלו ביום.

הפסקה . 3 )לפעמים  ועוגה  לקפה  הפסקה  לפעמים 
מקפה ועוגה(. שותה קפה כמו מים. מינימום 8 כוסות ביום.

בסופר,  והאהוב  המוכר  המוצר  את  לקחת  אוטומטית  ניגשת  את 
ואת מגלה עליו תווית אדומה ומפחידה...

התלהבתי מהרעיון הענק של ליצמן, ואני חושבת שזה . 1
פשוט קידוש השם ענק איך שר משלנו הוביל מהפכה כל 

־ךך ענקית לטובת כולם - בלי איסורים וחוקים, פשוט להג
דיל את המודעות של כולנו. אצלנו זה לא משמעותי כל כך, 
כי בכל מקרה המוצרים שזכו למדליה אדומה לא נכנסים 

אלינו הביתה.
־ממתי לב שכל המוצרים שאני קונה קיבלו תוויות אדו. 2

מסוגלת  לא  אבל  בכמויות  להפחית  משתדלת  אני  מות. 
להימנע מהם לגמרי.

המוצרים . 3 את  לקנות  ממשיכה  אני  אותי.  מעניין  לא 
שאני אוהבת.

מכורה לנשנושים?

ולא . 1 חברה בכתה לי שהיא אוכלת עוגות ללא שליטה 

קשה  לי  היה  אבל  בה  לתמוך  ניסיתי  להפסיק.  מצליחה 
־אאוד, כי אני לא מצליחה להבין את התאווה המשונה לה

כניס רעל לגוף.
מכורה? לא, אבל בהחלט אוהבת. יש לי בארון למעלה . 2

סטוק סודי ומידי פעם שולפת משהו בשקט.
לגמרי.. 3

גנן גידל ממתק בגן...

אני מ-ת-פו-צ-צ-ת. 1
את שולחת אותם למוסד חינוך, שפירושו הקניית הרגלים 
טובים, ודווקא שם מכניסים להם לעצמות שמעשה טוב = 

רעל, יומלדת = רעל...
הלוואי שהיו פותחים גני חינוך אמיתיים שלא היו מקלקלים 

את החינוך בבית.
מי מרימה את הכפפה?

הקב"ה טבע בנו את ההנאה ממתוק, ואם אנחנו רוצים . 2
להאהיב את השבת, את המצוות ואת ההתנהגות הטובה - 

צריך לתת מידי פעם ממתק טעים.
המתוק הזה לא הזיק לאף אחד!

)סלחו  המעצבנות  האימהות  של  החמוץ  )הפרצוף(  דווקא 
עלי על המילה( הזיק גם הזיק!

יוזמה שאמא של . 3 באספת אימהות בגן ניסיתי להוביל 
שבת מביא פרס קטן ולא ממתק, אבל אני לא רוצה לסגור 

את הגן הרמטית מממתקים.
אי אפשר לסגור את הילדים בחממה, תמיד בשלב מסוים 

הם יגלו את הממתק, ועדיף שזה יהיה בצורה מבוקרת.
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איפה את גרה?

במחסן . 1 קרקעית   תת  חניה  בתוך  גרנו  החתונה  אחרי 
־ההפכו ליחידת דיור. כשהגדול נולד אמרנו 'לא עוד!' ועב

רנו למושב מקסים ורגוע )מדיי(.
־ננחנו רחוקים ממרכזי הקניות, מההורים, מהנוחות ומהס

כנות של העיר הגדולה.
במקום . 2 ולגור  כולנו  לטובת  שינוי  לעשות  חלום  לי  יש 

אחר עם חצר לילדים, נוף ושקט, אבל כדרכם של חלומות 
- בבוקר אני מתעוררת ורצה לעבודה.

המ. 3 הערים  אחת  של  במרכז  גרה  בנשמתי.  ־יירונית 
והפיצה  החיוּת  והאקשן,  ההמולה  את  אוהבת  רכזיות. 

ב-12:30בלילה.

כמה פעמים בשבוע את עושה פעילות גופנית?

הולכת . 1 אני  בשבוע  פעמיים  שעה,  של  הליכה  יום  כל 
למכון כושר ופעמיים לשיעור פילאטיס. חשוב לי לשמור על 

כושר ועל גזרה.
לא . 2 ואם  בשבוע,  פעמיים  להליכה  לצאת  משתדלת 

- אני משתדלת כמה כפיפות בטן לפני שהולכת  מצליחה 
לישון. 

־נני? פעילות גופנית? צמד המילים הזה עושה לי בחי. 3
לה. 

הליכה,  לעשות  אוהבת  כן  אני  שנייה  שבמחשבה  האמת 
מהמקרר לספה.

סמני את התשובות 
המתאימות לך ביותר וסכמי 

את מספרי התשובות:

9 - 6
את מודעת לחשיבות השמירה על אורח חיים בריא 

ואת משקיעה בזה הרבה משאבים, כל הכבוד! זה מעורר 
התפעלות. אבל אולי באיזה שהוא מקום נסחפת קצת? נסי 

לשחרר קצת ותראי שאורח חייך ישתפר.
14 - 10

את מבינה את החשיבות בשמירה על הגוף שלך, אבל את לא 
משתגעת ולא עושה צעדים דרסטיים לאף כיוון. את שומרת 

עצמך אבל גם יודעת ליהנות מהדברים הטובים בחיים. 
18 - 15

את חיה את החיים בלי לחשוב יותר מידי על השלכות 
המעשים שלך. לפעמים זה טוב להיות טיפוס 

זורם וקליל, אבל בתחום הזה כדאי לך 
לשקול מעט את ההרגלים שלך.
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הבמה שלך  

עוברים את 
   החורף בשלום

הרתיחי  לילדים,  הידיים  את  נוטלת  שאת  לפני  בבוקר,    �
מים  מעט  ברז  במי  מלאה  לנטלה  שפכי  בקומקום.  מים 
רותחים, וכך הילדים יוכלו ליטול ידיים במים שהטמפרטורה 

שלהם נעימה.

�  שלפי את הצינור של מייבש הכביסה ממקומו, ותני לאוויר 
ולחום שיוצאים מהמייבש להתפזר בבית וליצור אוויר חמים 

וריח נעים של מרכך כביסה.
כשאת שוטפת כלים - השקיעי בעצמך !

פתחי ברז מים חמים, ואם אין - הדליקי את הבוילר לרבע 
שעה.

שטיפה במים חמים תהפוך את המשימה לחוויה נעימה.

�  כדי ליהנות בלילה מבית חם
ולהרגיש שזה לא מפזר חום, אלא רק מזגן -

הניחי בקצה המיטה
מגבת לחה - מעט רטובה.

בבוקר המגבת תהיה יבשה - ודאי...
ואת תרגישי שהיה נעים וחם ולא יבש מידי.

שיעול
�  בצל ודבש – פרסי בצל לפרוסות דקות, כסי בדבש טהור, 
שנוצר.  הסירופ  את  למחרת  ושתי  הלילה  למשך  השהי 
וכורכום  דבש  של  שוות  כמויות  לערבב  היא  נוספת  שיטה 

ולבלוע כפית או שתיים, שלוש פעמים ביום.

חזק,  לשיעול  עוזר  לתוכו;  ונשמי  המקפיא  את  פתחי    �
המלצה מרופא ילדים.

צינון
�  מיץ בצל –  סחטי מיץ מבצל, הספיגי צמר-גפן והחדירי 

לנחיריים. צורב, אבל מחסל את הנזלת.

אחרי  בצל.  של  עבה  חתיכה  רותחים  מים  לכוס  הוסיפי    �
דקה הוציאי את הבצל ושתי את המים. בצעי מספר פעמים 

ביום.

�  חלב ודבש – אפשר להציע לילדים לשתות כוס חלב חם 
משתי  שייק  לחילופין,  או  לשתייה,  סודה  וכפית  דבש  עם 

בננות, כוס מים וארבע כפיות סוכר. 

טיפים שאתן שלחתן מניסיונכן 
האישי לחורף חמים ובריא יותר:
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�  שתי תה קמומיל.

�  נסי להימנע מצריכת מוצרי חלב, סוכר וקמחים מכל סוג 
תמנעי  אם  ולגודש.  ללחות  גורמים  הללו  המוצרים  שהוא. 
פירות,  לאכול  )אפשר  פתוחה!  תישאר  המערכת  מהם 
אף  קטניות...  תפו"א,  אורז,  דגים,  עופות,  בשר,  ירקות, 

אחד לא מת מרעב(.

כאבי אוזניים
�  אם האוזניים כואבות, ניתן לטפטף לתוכן מספר טיפות 
שמן  התה,  עץ  שמן  כמו  מדוללים,  צמחיים  שמנים  של 

ציפורן ושמן זית. אחר-כך רצוי להגן על האוזן בצמר-ג

מניעת צינון וחיזוק המערכת החיסונית
וילדים  תינוקות  של  החיסונית  המערכת  את  חזקי    �

באמצעות אמבטיה יומית עם טיפת שמן לבנדר.

ליחה, כמו מוצרי חלב,  �  כדאי להימנע ממזונות מעוררי 
או  הצטננות  בעת  ובננות  בוטנים  חטיפי  בוטנים,  חמאת 

שפעת המלווה בשיעול רטוב או נזלת.

�  לפני שאת מקלחת את הילדים - הכניסי את הפיג'מה, 
את הגרביים ואת המגבת שלהם למייבש הכביסה, או הניחי 
על תנור חימום שמתאים לכך. כשייצאו מהמקלחת - יוכלו 
להתעטף במגבת חמה ונעימה ואחר כך בפיג'מה מפנקת.

מלאי "בקבוק חם" עם מים חמים והניחי אותו מתחת לפוך 
- קרוב לכרית כחצי שעה לפני שהילדים הולכים לישון. כך 

הם ייכנסו למיטה חמה ונעימה.

שיתחיל  כך  יום  מדי  שבת"  "שעון  על  המזגן  את  כווני    �
יקומו  כך  לחמם את החדרים שעה לפני שהילדים קמים. 

לבית חמים ונעים ויתארגנו במהירות רבה יותר.

)ניתן  �  טפטפי בכל לילה 4-5 טיפות של שמן אקליפטוס 
לרכוש בכל חנות טבע( על הכרית/ החולצה; בריא מאוד 

ופותח את מערכות הנשימה.

לישון.  הולכים  כשהילדים  בחדר  והניחי  ל-2  בצל  חתכי    �
הווירוסים  את  לתוכו  סופח  והוא  ספיגה  יכולת  יש  לבצל 

והחיידקים שמסתובבים בחדר.

הגיע  אדם,  בני  מיליון   40 הרגה  השפעת  כאשר  ב-1919, 
בשפעת.  שנדבקו  הרבות  החקלאיות  בחוות  לבקר  רופא 
ולבני  לחקלאים  לעזור  יוכל  כיצד  לבדוק  ביקש  הוא 
רבים  קרבנות  שגבתה  במחלה  להיאבק  משפחותיהם 

מספור. 
כולם   - ולהפתעתו  מסוים,  חקלאי  של  לביתו  הגיע  הרופא 
היו בריאים. כאשר הרופא שאל את החקלאי מה עשה לשם 
כך, השיבה אשתו שהיא מניחה בצל לא מקולף בכל חדר 
הבית  שבני  הסיבה  שזו  להאמין  התקשה  בביתה.הרופא 
לא נדבקו במחלה. הוא ביקש מהאישה שתתן לו אחד מן 
נענתה  והאישה  במיקרוסקופ,  אותו  לבדוק  כדי  הבצלים 
בתוך  השפעת  וירוס  את  הרופא  גילה  בבדיקתו  לבקשתו. 
המחלה,  גורם  את  לתוכו  ספג  הבצל  ספק,  ללא  הבצל. 
במאמר,  נכתב  המשפחה.עוד  בני  בריאות  על  שמר  ובכך 
רבים  הצילו  המגורים  בחדרי  שהונחו  ושומים  שבצלים 
תכונות  בעלי  בהיותם  רבות,  שנים  לפני  השחורה  במגפה 

אנטי בקטריאליות ואנטיספטיות.
אנו  בבטן,  מבעיות  סובלים  אנו  כאשר  רבות,  פעמים  אכן, 
הבצלים  "אשמים"  אולי  "להאשים".  מה  את  יודעים  לא 
שאכלנו? בצלים סופגים בקטריות; זו הסיבה שהם כל כך 
יעילים במניעת הצטננות ושפעת, אך זו גם הסיבה שאסור 

לנו לאכול בצל שהיה מונח זמן מסוים אחרי שנחתך.

�  בימים בהם מזג האוויר לא ברור ויש לך ספק איזה בגד 
האופציה  על  לכי  הילדים,  את  לעטוף  כמה  ועד  יתאים 
מאשר  יותר,  חם  טיפונת  להם  שיהיה  עדיף  יותר.  החמה 
כשהם  מפניו  להתגונן  איך  להם  אין  כאשר  מקור  שיסבלו 

במוסד הלימודים.

�  חוסר שינה מחליש את המערכת החיסונית. דאגי לשעות 
שינה מספקות.

�  פרשי שטיח גדול בחדר הילדים או בסלון, כך שהילדים 
ישחקו עליו ולא על הרצפה הקרה.

אם  בבית.  כשהם  של הילדים קרות  הידיים  אם  בדקי    �
הידיים קרות, אפשר להגביר את החימום בבית ולבדוק אם 

חום הידיים השתפר.
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שלא  כדי  נוספת,  מחממת  גופיה  להם  להוסיף  גם  אפשר 
יתקררו במוסדות הלימוד. 

את  כך  שסתם  או  בירושלים,  או  בצפון  גרה  את  אם     � 
לקחת  במקום   - להירדם  לך  וקשה  בלילה  מהקור  סובלת 
התזוזה,  את  עצמך  על  ולהקשות  פוך  שמיכות  כמה 
קטיפה  שמיכת  פרשי  מעליה  אחת;  פוך  בשמיכת  התכסי 
או פליז, לאו דווקא עבה במיוחד. האטימות של הקטיפה 
הפוך  לנוצות  לחדור  שבחוץ  הקר  מהאוויר  תמנע  והפליז 
ובעז"ה השינה שלך תהיה  ומהן להגיע אלייך,  האווריריות 

רצופה ועמוקה יותר. 

הביתה  נכנסים  כשהם  חם  משהו  לשתות  לילדים  תני    �
מהקור שבחוץ.

שנשאר  עוף  מרק  להם  מחממת  אני  השבוע  בתחילת 
משבת ונותנת להם  לשתות בכוס, ובהמשך השבוע מכינה 

תה.
כדי שגם הקטנטנים יוכלו להתחמם, קניתי בקבוק "בשרי". 
להירטב  ובלי   – ולהתחמם  בהנאה  לשתות  יכולים  הם  כך 

ולהתלכלך.

חומץ  כף  שתי   - מצוננים  אנשים  בחברת  שהית  אם    �
תפוחים עם כוס מים. החומץ ישמיד כל חיידק שאולי פלש. 

בדוק! 

�  לא כולם אוהבים לאכול תפוזים. גם בפלפלים, בעגבניות, 
בחסה ובירוקים יש המון ויטמין סי. לכן הקפידי לצרף לכל 
נספג  הטבע  מן  סי  ויטמין  האלו.  הירקות  עם  סלט  ארוחה 

הרבה יותר טוב מכל תוסף שהוא.

אתגר  לקחת  החלטתי  החורף,  של  מושבעת  כשונאת    �
שיגרום לי לקדם אותו בשמחה.

מזה שנה שביעית שאני מקימה מפעל חסד ענק בדמות 
ברחבי  מורות  חדרי  ספור  באין  המופעל  מטריות'  'גמ"ח 
המיזם  את  להריץ  להתחיל  בקשה  אפילו  קיבלתי  הארץ. 

בחו''ל...
מדובר בלוגיסטיקה מורכבת, הוצאה ענקית והרבה משוב 

והדים.
כך למדתי לקבל את העונה בברכת "ברוכה הבאה".

�  אם לאחד מבני הבית האף סתום,
והפתחים לנשימה במצב ממש אטום -

קחי גרב ניילון פשוטה,
חופן גרגירים של מלח גס שפכי לתוכה,
קשרי היטב, ובלילה ליד הראש מניחים,

האף נפתח בשניות, ממש פלאים,
וכך לישון בשקט יכולים.

על  הגרב  את  לתלות  ניתן  קטן,  בתינוק  מדובר  אם    �
העריסה וזה עושה את העבודה מעולה.

�  הטיפ לעבור את החורף בשלום: שתיית כפית מיץ לימון 
טבעי מידי יום.

�  ילדים מצטננים בקלות מכל משב רוח,
את  כסי   - בעגלה  התינוק  עם  יוצאת  כשאת  תמיד  לכן 

העגלה בניילון הייעודי לגשם. 

דכדוך  עם  להתמודדות  מאד  עוזרת  גופנית  פעילות    �
חורף.

�  בחורף אנחנו רוצים דווקא להתכרבל במיטה וקשה לנו 
את  משפרת  בחורף  מוקדמת  שקימה  הוכח  אבל  לקום, 
מצב הרוח. שווה להתאמץ, לקום מוקדם ולהתחיל לעבוד 
ושמש  אור  שעות  יותר  לתפוס  תצליחי  כך  יותר.  מוקדם 

ומצב הרוח שלך ישתפר. 

על  לשמור  חשוב  העננים,  בין  מתחבאת  כשהשמש    �
מחדש  לבדוק  מומלץ  במשרד.  או  בבית  מספקת  תאורה 
את התאורה בסביבת העבודה ולשקול להחליף את הנורות 

לחזקות יותר.

החזה  את  הקטנים  לילדים  עסי  השינה  לפני  ערב  מידי    �
בשמן זית. הפעולה הזו מסייעת לשמירה על דרכי נשימה 

חמות ופתוחות ומניעת סיבוכים מיותרים.

�  הכניסי את מתקן תליית הכביסה עם הכביסה הרטובה 
לחדר הילדים. כך נוצרת לחות נעימה בחדר ולא תחושת 
וחדר  יבשה  גם מרוויחים כביסה  ועל הדרך  חנק מהמזגן, 
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עם ריח מרכך עדין.

�  מכיוון שבחורף נפוצים ווירוסים וחיידקים, שעוברים דרך 
האוויר, הדרך הטובה ביותר להימנע מהידבקות במחלות 

אלו היא באמצעות סירקולציית אוויר בבית.
את  פתחי  למוסדות,  יוצאים  שהילדים  לאחר  בוקר  מדי 
לכל  ונקי  חדש  אוויר  זרימת  שתהיה  הבית,  בכל  החלונות 

הבית.

�  קני כמה בקבוקונים של טיפות אקליפטוס ארומתרפיות - 
עוזר פלאים לצינון )והריח שלו מרענן, בלי קשר לצינון....(. 

מטפטפים על הבגד או הכרית, קרוב לראש.

�  בקניה מרוכזת בסופרמרקט, בחנות התבלינים או בחנות 
טבע רכשי את כל סוגי הקטניות היבשות: עדשים אדומות, 
כדאי  ועוד.  אפונה  גריסים,  שעועית,  שחורות,  ירוקות, 
פעם  ובדוקים.  מבוררים  טובה,  באיכות  קטניות  לבחור 
ביומיים העמידי סיר מרק ירקות מזין עשיר הכולל קטניות. 
ניתן להוסיף לכל סיר מרק חצי כוס של קטניות. הקטניות 
מעשירות את המרק והופכות אותו למנה מזינה, משביעה 

ומחממת לבבות.

ממוזגים  במרחבים  והשהייה  החורפי  האקלים  מאפייני    �
יוצרים עור יבש, המתבטא במרקם גס, בחספוס ובקילופים. 
גיחות  על  להקפיד  מתאימים,  בקרמים  להשתמש  מומלץ 

.E לאוויר הצח ולהרבות בצריכת ויטמין
ניתן למצוא ויטמין E במאכלים הבאים: שמן שומשום, דוחן  

קיווי, דגים, אגוזי מלך, תרד, אוכמניות ועוד. 

סוגים  קיימים  טבעית".  "אנטיביוטיקה  טיפות  קני    �
שונים: טיפות יורביץ למשל ]שקונים בביתו בגאולה[ וסוגים 

נוספים.
כמה  במשך  ההוראות  לפי  יום  מדי  נוטלים  הטיפות  את 
הגוף  את  מחסן  עובד,  באמת  זה  ופלא:  והפלא  שבועות, 

ומחזק אותו מאוד.

אולם  האנשים,  לרוב  מהפכני  נשמע   - בבוקר  מקלחת    �
מניסיון, זה מחסן את הילדים והם לא מצטננים. מובן שיש 
לייבש  צורך  אין  להלביש אותם בהתאם למזג האוויר, אך 
את השיער. ילדים המתקלחים בבוקר הם רעננים, מריחים 

שהם  לראות  תוכלו  שלב  באיזשהו  אגב,  ומחוסנים.  טוב 
מסירים את הסוודר או את המעיל - גם כאשר מזג האוויר 
די קר. אל חשש, לא יקרה להם כלום בעז"ה, וזה רק יוכיח 

שהם מחוסנים.

חמות  רגליים  גרביים.  זוגות  שני  לבשו   - גשום  ביום    �
מחממות את כל הגוף.

הקטנים,  התינוקות  אצל  בשלום  יעבור  שהחורף  כדי    �
את  משמנת  החמאה  בבוקר.  חמאה  כפית  לתת  מומלץ 
הסמפונות ומונעת הצטננות ודלקות ריאות )מתאים מגיל 

9 חודשים(.
 

�  הכיני מבעוד מועד, לפני שהתינוק מצטנן, מי מלח )כפית 
שהורתחו(.  ממים  חמימים  מים  כוס  על  מלח  של  אחת 
העבירי לטפטפת וטפטפי לאפו בכל בוקר וערב. עוזר מאד 

לצינון וליחות.

�  חיזוק המערכת החיסונית בצורה טבעית:
על  סחוט  הדרים  מיץ  כוס  שתי  בבוקר,  מתעוררת  כשאת 
יותר(. אפשר לערבב כמה  קיבה ריקה )כך הספיגה טובה 
אדומה,  צהובה,  אשכולית   - מגוונים  טעמים  וליצור  סוגים 

תפוז, קלמנטינה ומנדרינה.

)תרתי  בחום  ומומלץ  רבות,  סגולות  אתריים  לשמנים    �
משמע( להשתמש בהם.

טפטפי למבער מעט שמן לבנדר, רוזמרין ושמן עץ התה. 
ו...  נרדמים,  שהם  לאחר  בזהירות  הילדים  בחדר  הניחי 

פלא - הם יקומו עם נשימה רעננה ובלי צינון ושיעול.
 

�  מומלץ להרבות בשתיית מים מכמה סיבות:
 1. מחלות החורף מייבשות את הגוף.

 2. הקור שבחוץ מטשטש את תחושת הצמא.
 3. מזגנים ותנורים מייבשים.

לבנים  דפים  איכותית,  טושים  בחבילת  להצטייד  כדאי    �
וכד',  אהובות  דמויות  של  מודפסים  צביעה  דפי  חלקים, 
מדבקות פשוטות ומיוחדות, בקבוק דבק, מקלות, גפרורים 
ונותנים  ועוד. פעמיים בשבוע מוציאים את ערכת היצירה 
לילדים לזרום. לא תאמינו כמה חדוות יצירה תהיה להם! 
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למדי אותם לעבוד בצורה מסודרת )אבל אל תלחיצי אותם 
מידי(, להישאר רק סביב שולחן העבודה ולהצטייד בסינר 

- הנאה מובטחת!

פריטי חורף נוטים ללכת לאיבוד. רשמי שם וטלפון על כל 
אביזר שאת שולחת עם הילדים לגן ולבית הספר.

כשאנחנו ניצור את החמימות,
לא רק בביגוד חם, אלא בליבנו,

בעזרת  אותנו  לסובבים  חמימות  תחושת  הענקת  ידי  על 
מילים טובות, פרגון, עזרה ו/או חיוך -

נרגיש טוב יותר; לא רק הגוף יתחמם, אלא גם הלב.

הזוכה במארז חורף מפנק: 

תהילה רוקח

שלחי רעיונות לתחפושות 
ולמשלוחי מנות לכתובת:

 office@hafsakatcaffe.co.il

עד לתאריך כ"ב בשבט

ואולי תזכי במתנות שוות!
המוסף שהוצאנו בשנה שעברה ישלח 

גם השנה, שלחי רק רעיונות חדשים
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החיבור של שחור ולבן הוא תמיד 
מיוחד, וכאן הלבן של הכרובית 

יחד עם השחור של הקינואה יוצרים 
טעם מושלם. כמובן, אם לא משיגים 

קינואה שחורה, אפשר בהחלט 
להשתמש בלבנה או אדומה. 

  Taster's Choice
| אביגיל מייזליק

דרגת קושי: קלה      
זמן אפיה: 15 ד'          
זמן בישול: 20 ד'       

 6 מנות

קינואה שחורה עם 
כרובית אפויה וטחינה 

מצרכים:
כוס קינואה שחורה 

2 כוסות מים
ראש כרובית 

4 שיני שום
3 כפות שמן זית
מלח ים אטלנטי

פלפל שחור גרוס
4 כפות טחינה גולמית

אופן ההכנה:
שוטפים את הקינואה במסננת ומעבירים 
ים.  ומלח  המים  את  מוסיפים  לסיר, 
על  ומבשלים  מכסים  לרתיחה,  מביאים 
האש  את  מכבים  דקות.   20 נמוכה  אש 

ומשאירים מכוסה עוד 10 דקות. 
מחממים  הכרובית:  את  מכינים  בינתיים 
תנור לחום של 220 מעלות. מפרידים את 
הכרובית לפרחים ושוטפים היטב. חוצים 
על  זית  שמן  כפות   2 ומניחים  פרח  כל 
תבנית התנור. קולפים את השום ופורסים 
הכרובית.  על  מפזרים  דקים,  לעיגולים 
וכן  הכרובית  על  שמן  כף  עוד  מפזרים 
עד  או  ד'   15 למשך  צולים  ופלפל.  מלח 
מניחים  ומזהיבים.  מתרככים  שהפרחים 
את הכרובית על הקינואה, יוצקים טחינה 

גולמית ומגישים. 
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אחת הארוחות האהובות 
עלי ביותר. בסיר מתבשל 

לו אורז מלא, בתנור 
נאפים להם ירקות ירוקים, 
כל ההכנה של הארוחה 

ארכה חמש דקות בדיוק – 
לשים את הירקות הקפואים 

על התבנית ולהניח את 
האורז בסיר. בעוד 40 ד' 
הם יפגשו מחדש וארוחת 

הערב שלי מוכנה. אני 
אוהבת מאד להוסיף 

כף או שתיים של טחינה 
גולמית על המנה המוכנה 
– אין לתאר עד כמה זה 
מקפיץ את כל הטעמים. 

דרגת קושי: קלה     
זמן בישול: 40 ד'    

 זמן צלייה: 15 ד'       
6 מנות

אורז מלא עם 
ירקות ירוקים 

מצרכים:
2 כוסות אורז מלא מכל סוג 

)בסמטי, פרסי, עגול או אדום(
2 כוסות תערובת ירקות 

קפואים לפי מה שיש במקפיא 
– תרד, שעועית ירוקה, אפונה, 

ברוקולי, כרוב ניצנים, פול ירוק, 
אדממה וכו'

4 שיני שום
4 כפות שמן זית
מלח ים אטנלטי

פלפל גרוס

אופן ההכנה:
כמו  ממש  מלח,  וכפית  מים  הרבה  עם  בסיר  האורז  את  שמים 
ד'.   40 ומבשלים  האש  את  מנמיכים  לרתיחה,  מביאים  פסטה. 
ובמידת הצורך מוסיפים  נוזלים  בודקים מידי פעם שיש מספיק 

עוד מים. 
 220 של  לחום  תנור  מחממים  הירקות:  את  מכינים  בינתיים 
מעלות. שמים 2 כפות שמן זית על תבנית התנור. מניחים עליה 
ירקות קפואים )אני לא טורחת להפשיר, כולל התרד(.  2 כוסות 
פורסים את השום לפרוסות דקות ומפזרים על הירקות. מפזרים 
מלח ופלפל ואת 2 כפות השמן הנותרות. מניחים בחלקו העליון 

של התנור וצולים 15 ד' או עד שהירקות מזהיבים קלות. 
לקערה,  מעבירים  במסננת,  אותו  מסננים   - מוכן  כשהאורז 

מוסיפים את הירקות, מלח ופלפל במידת הצורך ומגישים. 
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מצרכים:
4 דלעת ערמונים

צרור פטרוזיליה
צרור כוסברה

4-5 ענפים עם עלים של סלרי
1/2 כוס פיצוחים )שקדים, 

קאשיו, פיסטוקים(
1/4 כוס חמוציות

1/4 כוס צימוקים - לבחירה
לבחירה - תפוח מקולף

לרוטב:
מיץ מלימון אחד

שמן זית בכמות שווה ללימון
כף חומץ

2 כפות סילאן

אופן ההכנה:
מכינים את הרוטב: מכינים קרמל: מחממים מחבת ומוסיפים 
בהדרגה את חוצים את דלעת הערמונים לשני חצאים, מנקים 

ומוציאים את הגרעינים. אופים בתנור כחצי שעה עד לריכוך.
קוצצים את עשבי התיבול, מוסיפים את הפיצוחים והצימוקים.

מערבבים את חומרי הרוטב ויוצקים על הסלט.
ממלאים את הדלעת בסלט, מקשטים בעלי מיקרו או בנבטים 

ומגישים. 

מנה מפתיעה ובריאה, 
מתאימה כמנה ראשונה או 

כעיקרית צמחונית.
אם לא תמצאו דלעת 

ערמונים, תוכלו 
ליהנות מהמלית 

כסלט בריא וטעים.

דלעת ערמונים 
במלית סלט עלים

ציפי כהן - הקמפוס הקולינרי
צילום וסטיילינג: שושי סירקיס
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מצרכים:
2 אבוקדו גדולים 

ובשלים אך מוצקים.
שן שום

1/4 צ'ילי אדום יבש/ טרי
1 עגבנייה

1 בצל סגול קטן
חופן כ  וסברה 

חופן פטרוזיליה
בצל ירוק

1 לימון 
מלח

2 כפות שמן זית

אופן ההכנה:
קוצצים את כל הירקות לקוביות קטנות.

קוצצים שום, צ'ילי וכוסברה.
סוחטים את הלימון ומערבבים עם האבוקדו, מוסיפים 

את יתר החומרים ומתבלים. מגישים מיד.
בתוך  הגרעין  את  משאירים  השחרה:  למניעת  טיפ 

הסלט עד להגשה.

סלט אבוקדו נפלא מהמטבח הארגנטינאי. 
טעים כמתבל עם דוריטוס, בסנדוויץ' או 

בטורטייה מגולגלת עם חסה.

גווקאמולי 
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ועדין  חכם  תלמיד  צדק,  גר  לחתן  לעזור  משתדלים  אנו 
נפש, שמתחתן בעוד מספר שבועות עם כלה צנועה ויראת 

שמים, שאין לה תמיכה כמעט ממשפחתה.
המטרה - לעזור במימון צרכי החתונה, וקורת גג ראשונית.

במייל  או   0527663605 בטל'  קשר  ליצור  ניתן 
chatuna613@gmail.com

  Mamas & Papas עגלת 
דגם סולה 2 חדשה באריזה, 
קלילה  חציל,  סגול  צבע 
ש"ח   1,000 לקיפול.   ונוחה 

ירושלים 050-4134100 
Hadas027@gmail.com

 
מעונינת ללמוד צילומי ילדים, ניובורן, סטודיו וכו'? עוסקת 
מתארנת  שלך?  הביצועים  את  לשדרג  ורוצה  בצילום 
קבוצה ללימוד בבית הספר .V.I.P לאומנות הצילום במחיר 

מוזל, 054-848-1330 הודיה.
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מיד ליד | יד שנייה

לצורך פרסום במדור שלחו מייל לכתובת:
 yad2@hafsakatcaffe.co.il 

ניתן לשלוח לפרסום במדור זה תמונה אחת בלבד

למכירה 
שעון מהמם - חיקוי פנדורה

חדש באריזה! 052-7139395
למכירה 

נעליים מהממות של NEXT מידה 
פעמים  מס'  שימוש  בוצע   ,  21.5

בודד. נמכרות עקב מידה קטנה.
ונמכרות  ש"ח   98  - ב  ניקנו 
  - מייל   !!!! בלבד    35  - ב 

 shifrashirom@gmail.com
נייד: 0504151665 

למכירה  
לתינוקת  מהממות  נעליים 
חברת  של   19 מידה  ראשון  צעד 
ponpano ננעלו פעמים בודדות 
בלבד,  נקנו ב-200 ש"ח נמכרות 
ב-100 ש"ח גמיש. 052-7172996

7172996@gmail.com

להשכרה 
כחול  צבע  חתונה  שמלת 
מוזל   במחיר   40 מידה  כהה 
   058-3254477 לסדרה  אפשרות 

GMAIL.COM@6325447

למכירה 
חדשה  מאוד  יפה  קצרה  שמלה 
 42 מידה  אחת  פעם  לבשתי  לא 
רותי  לפרטים  350ש"ח.  במחיר 

0548460758

למכירה
עליונית הריון שיפון אלגנטית מ.1, 
שחור זהב, חדשה לגמרי, נקנתה 

ב350, מוכרת ב190 שח.  
052-7121383

Lk121383@gmail.com  או 

למכירה 
כחול,  בצבע  מהמם  בנים  מעיל 
טעות  עקב  נמכר  לגמרי  חדש 
 75 מחיר   9-10 במידה  במידה 

ש"ח לפרטים: 0533190778
miri90778@gmail.com

למכירה
במחיר  מצוין!  במצב  פאה 
ייבוש טבעי!  2000 שח.   - מציאה 

0548451822

למכירה 
אתי  מבית  מהממת  פאה 
שטיינמץ פוני בובה שיער מדהים.

צבע חום עם גוונים 3800 ש"ח 
050-4122332

למכירה / השכרה
במצב חדש )נלבשה פעם אחת( 
ש"ח   400 ב-  השכרה   38 מידה 
והניקוי יבש - עלי! או למכירה ב- 
1000 ש"ח נתפרה בצורה כזו כך 
וגם  בהריון  שלב  לכל  שמתאימה 

למצב רגיל מרים 0583205580

להשכרה
 38-40  )42( מידה  שמלות   2
אפשרות  ש"ח   250 מחיר: 

לתיקונים 0548471988

 למכירה
שמלה מידה 42 לא נלבשה כלל. 

 .PLUM -נקנתה ב
0548425399
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של  תאומים  עגלת  לרכוש  מעוניינת 
תודה  מאד  טוב  במצב  באגי  מאונטיין 
או  בטלפון  אפשר  קשר  ליצירת  מראש 

במייל 0504164826 
hannabarzilay@gmail.com

למכירה זיכוי ע"ס 6700 בחנות "סופר 
חסד  אותו  למכור  מעוניינת  אני  בייבי"  

למי שמוכן לקנות דרכי.
נייד 052-7103271

 ₪  200 ב-  אוכל  פינת  שולחן  למכירה 
כסא    052-7131886 בברכפלד  בלבד, 
ש"ח   50 ב-  יורק  ניו  לבובת  גרקו  אוכל 

בלבד, בברכפלד 052-7131886
M במצב מצויין, בברכפלד  קיטל מידה 

052-7131886
 ONE OF A KIND למכירה זיכוי בחנות

של 380 ב 350. 0548425399
של  תחפושות   3 למכירה/השכרה 
דובים  )היו בשימוש שנה שעברה בתור- 
לילדים  הדובים(   ושלושת  זהבהלה 
הדובי  ושלוש.  שנתיי'ם  שנה,  בגילאי 
והשניי'ם האחרים  הקטן הוא דוב פנדה 
דוב חום. מכירה - שלושתם ב120 ש"ח, 

השכרה ב20 ליחידה.
rakovelad@gmail.com

למכירה זיכוי ברשת חנויות "מזל חזוט" 
בלבד!   250 ב  נמכר  שח   299 בסכום 

לפרטים: 0526232388
למכירה עגלת תאומים של JOIE שחור

כחול-ורוד   - מתחלף  צבע  מזרונים 
בשימוש  היתה  ממש  כחדשה  מהממת, 
ש"ח   700 רק  בלבד  ספורות  פעמים 

s7176686@gmail.com לפרטים
GOBABY אמבטיה  עגלה של  למכירה 
כחדשה  שמורה  שחור  אדום  טיולון    +

1000 ש"ח בלבד
 s7176686@gmail.com+ לפרטים

למכירה
לבנות  סניקרס  נעלי  זוגות   2
מנקסט  חדשות באריזה עם פס 

זהב מאחורה מידה 39
058-3288137

למכירה 
 26.28 מידה  נעלים  זוגות  שתי 
כמו מידה  24.26 במחיר 60 שח 

כל אחד 0504132520

להשכרה/למכירה
שמלה מהממת כחולה עם פפיון 
ארועים,  ברייצל  נקנתה  קטיפה 
 2 בגיל  לילדה  מתאים   ,2 מידה 
3. )אופציה לשמלות במידות  עד 

נוספות(.
diti.shlavim@gmail.com

למכירה 
נעליים חדשות באריזה של חברת 
Juicy Couture 100 ש"ח נמכר 

עקב מידה לא נכונה אסתי
 esty99967@gmail.com  

להשכרה/למכירה
אירועים  שמלות   2 למכירה 
בלבד  אחת  פעם  נלבשו  חדשות 
 ₪  200 ב  אחת  כל   8 ו   6 במידה 
גם  אפשרות    0548461987 טל: 

להשכרה

למכירה 
יפהיפיה- שחורה  קטיפה  שמלת 
 5-6 מידה   5 בת  לילדה   - לארוע 
מחיר 320  גמיש  נלבשה כפעמים

0504197070

להשכרה
בורדו  בצבעים  מדהימה  שמלה 
 ONE OF A החנות  של  שחור 
גם  )מתאימה   36 מידה   KIND
או  ש"ח  ב300  הריון(  לתחילת 
לפרטים  מצויין  במחיר  למכירה 

0504136042
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הזוכה בטיפול פנים מפנק        
מתנת       

מיכל בלומנטל
m0504178333@gmail.com

צרי קשר לתיאום טיפול 
בטלפון 1700-500-550

זוכרות את ההגרלה של 
קניון רמות?

הזוכות בשוברים בסך 100 ₪ 
לרכישה בקניון הן:

שירה נאווי 
רחל לוין

 מרגלית רפאלי
ז אדלמן

מלכי לסמן

מזל טוב לחגית ברגהולץ
מזל טוב לכל שאר היולדות היקרות ששלחו מאתר המתנות "אהבה קטנה".כפי שביקשת, את זוכה במחזיק למוצץ  להולדת הבת!

פרטים,
ערכנו הגרלה נוספת על הספר 

מוריה כהן – גפניהזוכה בספר היא: "שיח עם אמא"
צרו קשר במייל
לקבלת המתנה.

לקראת גיליון 'פורים', את 
מוזמנת לשלוח רעיונות 

לתחפושות ולמשלוחי מנות 
לכתובת:

 office@hafsakatcaffe.co.il

ואולי תזכי במתנות שוות!

המוסף שהוצאנו בשנה שעברה ישלח 
גם השנה, שלחי רק רעיונות חדשים

צרו קשר במייל
לקבלת המתנה. 39
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