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מתחדשים

INTIMA  אינטימה
משיקה את קו בגדי 

הספורט לנשים לסתיו-
חורף 2016: קרדיגנים, 

טייצים, תיקים, נעלי ג'וגינג 
ועוד. טווח מחירים:

₪ 259.9 – ₪ 119.90 

 L'ORÉAL PARIS
משיק: 

 INFALLIBLE 24H-MATTE
מייק אפ עמיד עד ל-24 שעות 

המעניק גימור מאט אוורירי, ללא שום 
ברק. לחודש נובמבר 2015: מחיר 

השקה 80 ₪ )במקום 180 ₪(/ מייק 
אפ עמיד אינפליבל + שפתון עמיד 

אינפליבל ב- 120 ₪ 
בלבד

רשת מקס מורטי 
יוצאת במבצע לחורף: 
20% הנחה על מגוון 

נעליים מקולקציית סתיו-
חורף 2015/6 לנשים 

וגברים. עד ה- 30.11.15
 או עד גמר המלאי

מותג הקוסמטיקה 
 L'OREAL PARIS הבינלאומי

מרחיב את סדרת הטיפוח
 AGE PERFECT – Renaissance Cellulaire 

ומשיק: קרם עיניים בעל אפקט מאיר 
°360– מטשטש מראה כהויות 

מסייע בטיפול בקמטים, למראה 
עיניים רענן, מואר וחלק

תדיראן גרופ משיקה 
מגוון מוצרים מתקדמים לחימום 
הבית: מפזרי חום, קונווקטורים 

ורדיאטורים מתקדמים וידידותיים 
לסביבה. מפזר חום מגדל עם תוכנית 
 LED בעל צג T7900B/S דגם ECO
המאפשר שליטה דיגיטלית מלאה על 

המכשיר בעזרת שלט רחוק ייעודי. 
מחיר לצרכן: 549 ₪

מותג אליזבת ארדן 
גאה להציג: תיק איפור מהודר 

במהדורה מוגבלת וחגיגית 
המכיל: קפסולות זהב סרמייד 
לפנים וצוואר, קרם יום סרמייד 
אנטי – אייג'ינג. להשיג בסופר 

פארם, המשביר לצרכן וניו פארם. 
מחיר מבצע ב – 999 ₪ 

)במקום: 2250 ₪(

ג'יבנשי 
משיקים את הבושם החדש 
 PAY EXTREME לגבר מבית

האייקוני בגרסה חדשה: בושם 
עצי ואוריינטלי. מחיר: 249 ₪ 

100 מ"ל

אתר האופנה
 STYLE RIVER, משיק חנות 
פופ אפ בקניון רננים ברעננה. 

פריטים נבחרים במחירים 
מיוחדים: תיקי מייקל קורס 
ודונה קארן, אקססוריז של 
ויקטוריה סיקרטס והלבשה 

אישית של CK. טווח מחירים: 
29-999 ₪ מיקום: קניון רננים, 

קומה 1

מנגו במבצע על 
קולקציית החורף: פריט 

שני ב-50% הנחה 
)נשים/ גברים/ ילדים/ 

תינוקות(

מותג השיער הצרפתי –
 'פיטו פריז' משיק סרום 
צמחי פיטוקרטין לשיער 
המיועד לתיקון קצוות 

שרופים, פגומים ומפוצלים 
המעניק לשיער ברק ורוך. 
להשיג ברשתות הפארם, 

בבתי מרקחת ובבתי הטבע. 
מחיר: 160 ₪

חברת 'נובל קולקשיין' 
משיקה בקבוק תרמי דמוי 

פחית-שתייה עם פיה ארגונומית 
מתקפלת, עשוי מנירוסטה עם 
בידוד כפול המסייע בשמירה 

על טמפרטורה מרבית. להשיג: 
בחנויות כלי הבית ברחבי הארץ. 

מכיל 500 מ"ל 
מחיר: 78 ₪

קולקציית האיפור של 
ג'יבנשי לחורף 2015: 

ערכת 4 צלליות עם זוהר 
  TOP COAT ,מטאלי
מסקרה, איליינר נוזלי 

מבריק במיוחד, סומק ג'ל, 
ליפגלוסים, שפתון ולק

– VELVET SKIN
משיקה סרום הזנה לגוף 

המבוסס על 7 תמציות ארומאטיות 
100% טבעי מבוסס  על מיצוי 
ארומאטי של פרחים, צמחים 

ופקעות. להשיג ברשתות הפארם, 
בתי מרקחת ובתי טבע. 
מחיר: 150 ₪ 100 מ"ל

רשת האיפור 
והקוסמטיקה 

SACARA מציגה 
מראה לילה מעושן, 
זוהר ועשיר בגלאם. 

להשיג בחנויות 
הרשת

מהלך היבוא המקביל 
ברשת ויקטורי מוכיח את 

יעילותו והמחירים ממשיכים 
לרדת: שמפו התינוקות 

 Johnson & הנמכר ביותר
Johnson במחיר משתלם 

במיוחד 14.90 ₪ 
במקום 29.90 ₪

        טעמן, מביא אליכם הישר מהמטבח 
 Thai החמות  המנות  סדרת  התאילנדי את 
סיני  עוף,  ירקות,  טעמים:  בארבעה  נודלס 
ובקר. כשרות: בד"ץ בית יוסף ובד"ץ מהדרין 

של הרב רובין

מכל  איכות  מזון  מוצרי  משווקת  'מעולה'  חברת          
העולם לכל העולם, מציעה דבש איכותי המתאים כתחליף 
החרדית העדה  בד"צ  כשרות:  ובשתיה.  בעוגות   לממתיק 

בשר  מעדני  לצרכני  משמחת  בשורה       
סלמי  מארז  משיקה  צבי'  'טירת  המהדרין: 
 מעושן חצי יבש בכשרות גלאט הרב מחפוד

        טעמן, מציעה לחורף "שקדי  
באיכות   "XL מרק  ו"שקדי  מרק" 
מ-100%  המיוצרים  מעולה 
חומר  ללא  טבעיים,  רכיבים 
העדה  בד"צ  כשרות:  משמר. 

החרדית

       הטורטיות המובחרות של חברת "אלסקה" 
 12 ומשובחות בטעמן.  איכותיות בטיבן  למילוי, 

יחידות באריזת וואקום מקמח רגיל 
 ומקמח מלא. כשרות: בית יוסף

תפוצ'יפס  משיקה:  ליי  פריטו  שטראוס 
כשרות:  וברביקיו.  קטשופ  בטעמי  סטיקס  

בד"צ העדה החרדית

מנצחים את השפעת
ומדגישים  להופיע, שבים  ותחלואי השפעת העלולים  לקראת החורף 
במכבי שירותי בריאות את חשיבות ההתחסנות מפני השפעת. עד כה 
כבר התחסנו מאות אלפים מחברי מכבי, והנהלת הקופה ערוכה עם 
מלאי חיסונים מוגבר במיוחד, כשהחורף עוד בתחילתו ולחיסון ישנה 
אפקטיביות רבה. במכתב שפרסמו בעבר גדולי ישראל בהם מרן הגר"י 
ויבדלט"א הגר"נ קרליץ שליט"א  וואזנר זצ"ל,  יוסף זצ"ל ומרן הגר"ש 
ועוד, נקרא הציבור להקפיד בחיסון מפני השפעת לקראת החורף. תחת 
גדולי הפוסקים  קוראים  "מצות התורה לשמירת הבריאות",  הכותרת 
לקיים  צריך להתחסן מפני השפעת,  פי דעת הרופאים  מי שעל  לכל 
את דברי הרופאים היות וזו "מצוה גדולה", כך לשונם במכתב שפורסם 
בעבר בנושא זה. החיסון ניתן לכולם ללא תשלום במרפאות האחיות 
במרשם. צורך  ללא  הארץ,  ברחבי  מכבי  של  הרפואיים   במרכזים 

אפקט בישום שנשאר לאורך זמן
טוב  בושם  של  ריח  עלינו:  גדולה  השפעה  יש  לריחות 
לנו  לגרום  יוכל  בבית  טוב  וריח  האווירה,  את  משנה 
בארון  טוב  ריח  על  לשמור  כדי  ונח.  נעים  להרגיש 
עם  והאריגים  הבגדים  מבשם  את  מציגה  סנו  הבגדים, 
עוד  הינו  המוצר,  זמן.  לאורך  שנשאר  הבישום  אפקט 
מוצר מנצח מבית סנו המשתייך לקטגוריית מוצרי עזר 
בעל  הוא  ואריגים,  בגדים  מבשם  מקסימה  לכביסה. 

לקבלת  זמן.  לאורך  שנשאר  בישום  לאפקט  זעירות  מיקרו-קפסולות 
וילונות,  ישירות על הבגדים, מצעים,  תוצאה מושלמת, מומלץ להתיז 
Fresh cotton, Soft בניחוחות  להשיג  ניתן  אחרים.  ואריגים   כריות 

משחות שיניים בטעמים מרעננים שילדים אוהבים
'קוסמופארם',  מבית  קיד  אורביטול  סדרת 
ומי  שיניים  משחות  הכוללת  סדרה  הינה 
ילדים. בסדרה,  פה שפותחה במיוחד עבור 
פלואוריד  בתוספת  לילדים  שיניים  משחות 

עששת  בפני  מירבית  להגנה  חזקות,  שיניים  לבניית 
והרגשה של רעננות ובריאות. משחת השיניים, במבחר 
לחוויה  השיניים  צחצוח  את  הופכת  מרעננים  טעמים 
המשחה  כי  לציין  יש  הילדים.  עבור  וטעימה  מהנה 
אינה מכילה סוכר, מסייעת בשמירה על בריאות הפה 
גם  כוללת  הסדרה  הבריאות.  משרד  ע"י  ומאושרת 
מיוחדת  בנוסחה  שפותחו  בטעמים  פה  מי  תכשירי 

הפה  להיגיינת  חשוב  ילדים,  פה  במי  השימוש  לילדים.  ומותאמת 
לילדים בישראל. ידי רופאי השיניים  ומומלץ על   ועוזר במניעת עששת 

כל דלתות הכניסה ב'רשפים' ללא מע''מ
דגמי  כל  על   17% של  הנחה  מבצע  מציעה,  רשפים'  'דלתות  חברת 

'דלתות  החברה.  של  הכניסה  דלתות 
דלתות  פלדה,  דלתות  מייצרת  רשפים' 
ביטחון ודלתות כניסה מעוצבות לבית יותר 
מ-25 שנה והיא מציעה שלל דגמי דלתות 
מערכת  הכוללות  ומסוגננות  מעוצבות 
בטיחות  רמת  המעניקה  ייחודית  נעילה 

גבוהה.   לבירורים: 1599552020

היצירה שתזכה את בעליה ב-20,000 ₪
יותר מאלף יצירות מושקעות ויצירתיות נשלחו 
עלית,  שטראוס  של  וזוכים"  "יוצרים  לתחרות 
שזוהי השנה החמישית ברציפות לקיומה.  לאחר 
כלל  את  ודירג  בחן  מקצועי  שופטים  שצוות 
היצירות   10 נבחרו  לתחרות,  שנשלחו  היצירות 

שעולות לשלב הגמר – שלב הצבעת הציבור. בשלב זה, הציבור הרחב 
מוזמן לבחור את היצירה האהובה עליו ולהשפיע על בחירת היצירה הזוכה 
בתחרות.  מנכ"ל חטיבת הקפה נדב ארנס, מנכ"ל חטיבת המלוחים דניאל 
זינגר ומנכ"ל חטיבת המתוקים אייל דרור באו להתרשם מקרוב ממגוון 
היצירות שנשלחו לתחרות. כל אחד ואחד יוכל לבחור ביצירה האהובה 
השנה  בנוסף,   .₪  20,000 סך  על  הגדולה  לזכייה  אותה  ולקדם  עליו 
הצטרפו לתחרות גם קטגוריית הקפה, כך שניתנה אפשרות להרכיב את 
מודעות  בימים אלה מתפרסמות  עלית קפה.  גם ממוצרים של  היצירה 
את  לבחור  מוזמנים  כולם  הגמר,  לשלב  שעלו  היצירות  עם  בעיתונים 
היצירה היפה ביותר, להתקשר ולהצביע בטלמסר שמספרו 03 3738000 
יום. בכל  מתנה  אופניים  בזוג  לזכות  ואולי  טריוויה  שאלות   2 על   לענות 

שניצל בפיתה ב-5 שקלים בלבד
הגיעה   fix פיתה  רשת  ברק:  בני  חדש 
בז'בוטינסקי   סניף  ופתחה  ברק  לבני 
המהפכה  בעקבות  הוקמה  הרשת   .176
לא  "אנחנו  שקלים,  החמישה  של 
אדיר  לנו  אומר  במבצעים",  מאמינים 
מבעלי הרשת,  "אנחנו מאמינים במחיר 
"זה  מוסיף.   הוא  המוצרים"  לכל  פיקס 

מחיר שכולם יכולים לקנות וליהנות בו" אומר לנו יקיר.   בשיחה עם בעלי 
הרשת הם מספרים על מה שגרם להורדת המחירים גם בתחום האוכל,  
"ההחלטה לגבי הורדת המחירים הגיעה בגלל המחירים הפרועים בשוק, 
לאכול היום במסעדה זה לפחות  100 שקלים לסועד, פה אנחנו מציעים 
ומגוון עם מבחר טעמים במחירים ששווים לכל כיס, עם  תפריט עשיר 
למצוא  ניתן   fix פיתה  של  בתפריט  ומקצועי".   אדיב  שירות  על  דגש 
פיתה עם: קבב, שניצל, נקניק, חזה עוף, המבורגר. לחמנייה לילדים עם: 

נקניק, המבורגר, שניצל קבב ועוד. והכל ב-5 ש"ח בלבד!

מכבי: מונה מתאם קשרי קהילה בפ"ת
ושורת הפעילויות של  במסגרת ההתפתחות 
לקידום  השרון  במחוז  בריאות  שירותי  מכבי 
השירות בקהילה, ובעקבות ההצלחה הגדולה 
של מערכת מתאמי קשרי הקהילה של מכבי 
הרב  מונה  הארץ,  ברחבי  החרדיים  בריכוזים 
שמעון ברגמן לתפקיד מתאם קשרי הקהילה 

ראש  אצל  ברגמן  הרב  התקבל  לתפקיד  כניסתו  לרגל  תקוה.  בפתח 
ישיבת אור ישראל הגאון הרב יגאל רוזן שליט"א וקיבל את ברכת הדרך 
להצלחתו בתפקיד. הגר"י הדגיש בפניו כי לעשייה ופעילות למען הכלל 
יש ערך עליון ושכרו הרבה מאד מאת ה', ובע"ה ה' יצליח בכל מעשי ידיו. 
גנים  הדר  מסניף  גומז  וד"ר  שדה  ד"ר  מכבי  של  המשפחה  רופאי  שני 

בפתח תקוה קיבלו אות מצטייני מחוז השרון.

מי אמר שעל בגדים צריך לשלם יקר?
חנוכה בפתח, זה הזמן להתעדכן, להלביש את 
הנהדרים  בפוטרים  החורפי,  בביגוד  הילדים 
שמחכים לכם ברשת ביג שופ. אבל אם אנחנו 
הקולקציה  את  ולחדש  להתחדש  צריכים 

בלתי  להוצאות  נכנסים  לא  איך  בבהירות,  לחשוב  עלינו  הילדים,  לכל 
אפשריות. לכן ביג שופ מביאה לכם את הפיתרון החכם. בגדים במחירים 
שווים ומשתלמים. שלושה חליפות פוטר לילדים קטנים ב100 שקלים 
באופנה,  הקולקציות  מיטב  את  להביא  מטרה  לעצמנו  "שמנו  בלבד! 
שלו  הקניה  את  לכוון  שיוכל  כדי   – צריך  שאדם  מה  ובכל  בית  בכלי 
למקום אחד", אומר מנכ"ל ביג שופ. ועכשיו מבצע בביג שופ: מגפיים  
ועוד. הפוטרים  במחלקת  ב-100   3 בלבד,  שקלים   40 ב-   לילדים 

סופגניות עשירות בארומה של הדרים
החנוכה  חג  לרגל  מציעה  גרג  הקפה  בתי  רשת 
ובמגוון   בטעמים  עשיר  סופגניות  ובא,  הקרב 
מילויים של  שוקולד, ריבה, ריבת חלב, לוטוס ועוד 
בארומה משכרת של הדרים. מחיר: 5 ₪  ליחידה 
מילוי ריבה, מילוי מיוחד – 6 ₪ ליחידה. לרשת גרג 

כיום 105 סניפים ברחבי הארץ.

 מנהלי תיקי לקוחות ביטוח חרדים נקלטים בשוק העבודה
בו  רשמי  בטקס 
בכירי  השתתפו 
הביטוח  סוכני 
 , ם י ל ש ו ר י ב
תעודות  חולקו 
קורס  למסיימי 
ביטוח  סוכנות 
במרכז ההכשרה 
באירוע  "כיוון". 

השתתפו מר יחיאל אמויאל, מנהל מרכז 'כיוון', מר שמעון גילהר – 
– אחראי הכשרות מקצועית  גולדמן  פיני  מרצה בתחום הפיננסים, 
פירושו  "ידע  המרכז.  מפעילת  'קמח'  קרן  ונציגי  'כיוון'  במרכז 
ביטחון", אמר בוגר הקורס, יונתן הלר,  "קורס כזה פירושו להפסיק 
קורס  ומבולבל.  נואש  כשאתה  עבודה   אחר  בחיפוש  להסתובב 
היווה  הקורס  בכבוד".  משפחה  לפרנס  יכולת  נותן  עתיד.  נותן  כזה 
המתקדם".  העסקים  עולם  עם  שלנו  הראשונה  האש  טבילת  את 
אומר יאיר רוזן, בוגר נוסף,  "הגענו אמנם עם יכולות למידה גבוהות 
חיברו  'כיוון'  מאידך.   העסקים,  בעולם  הבנה  העדר  עם  אך  מחד, 
השתלבנו  לימוד  חודשי  שלושה  כעבור  העולמות.   שני  את  עבורנו 
מודה  אני  בתקווה.  הומר   נודע  הבלתי  והחשש  מכבדת,  בעבודה 
בתחום  להתמקצע   וההזדמנות  הדאגה  העזרה,  על  'כיוון'  למרכז 
השמות  מאפשר  הביטוח  "ענף  הסביר:  גולדמן  פיני  מבוקש".   כה 
מידיות וקיימת דרישה תמידית לעובדים מקצועיים. שמונים אחוזים 
עוד  העיר  ברחבי  הביטוח  בסוכנויות  השתלבו  הקורס  ממסיימי 
קצר,  היה  הגמר  לתעודת  המסלול  התעודה".  את  קיבלו  בטרם 
ימי   2 ב-  אקדמאיות  לימוד  שעות   165 ס"ה  ואפקטיבי:  מושקע 
לימודים בשבוע  הכוללים  התמחות במשרד סוכן ביטוח. בהשקעה 
מסובסדים  הקורס  מעלות  נוספים   4500₪ כאשר   ,₪  1500 של 
עם  הקורס  בוגרי  יצאו   לימודים,  של  וחודשיים  'כיוון',  מרכז  ע"י 
ולתפעלו  ביטוח  משרד  לנהל  סמכות  להם  המעניקה  תעודה 
שעברו,  בתהליך  שלנו;  בבוגרים  גאים  "אנחנו  אדמיניסטרטיבית. 
הסוכנויות  במשרדי  השתלבו   ככולם  שרובם  בעובדה,  מכך  ויותר 
כמתפעלי  מתפקדים  הם  קצר  זמן  פרק  ותוך  בעיר  המובילות 
 משרד לכל דבר", אמר בטקס החלוקה יחיאל מויאל מנהל המרכז.

על
המדף

טעים
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צמחי המרפא לעונת החורף

מציעה  "תומר"  חברת                
פרי   70% עם  משובחות  קונפיטורות 
 ,FRUPPA למילוי הסופגנייה, של המותג
במגוון טעמים. כשר למהדרין בהשגחת 
 חתם סופר בני ברק. מחיר:  כ- 13.90 ₪

א"י'   'הטחנות הגדולות של         
השיקה לכבוד חג החנוכה אריזה 
מעוצבת וחגיגית לקמח לבן בהיר 
בד"צ  כשרות:  סופגניות.  להכנת 

העדה החרדית. מחיר: 4-5 ₪

          "סרמוני" משיקה תה חדש: תה ירוק 
לימונית המצטרף לסדרת התה הירוק - 
תה ירוק סנצ'ה, תה ירוק נענע ותה ירוק 
החרדית.  העדה  בד"צ  כשרות:  יסמין. 
מחיר: 19.90 ₪ )למארז של 20 שקיקים(

תחליף: בעקבות אזהרת משרד הבריאות העולמי 
הודעת משרד הבריאות העולמי כי 
בשר מעובד מסכן את הבריאות ויש 
להגביל את צריכתו לפעם בחודש 

הישראלי  בשוק  בעולם.  המזון  בשווקי  לטלטלה  גרמה 
ירידה מדווחת של כ-30%  הורגשה השפעה מידית עם 
במכירות נקניקים בימים שלאחר פרסום האזהרה. מסקר 
שערכה חברת "נילסן" עבור "טונה סטארקיסט" עולה כי 
80% מהישראלים נהגו לצרוך בבית בשר מעובד לסוגיו 
טרם פרסום הודעת משרד הבריאות. לא פחות מ- 2/3 
מהישראלים מודים כי הושפעו מהודעת משרד הבריאות 
העולמי, ויפסיקו או יפחיתו צריכת מוצרים בשר מעובד. 
מקופסה  בטונה  להשתמש  שוקלים  מהישראלים   50%
ופסטרמות(.  )נקניקים  קר  מעובד  לבשר  כתחליף 
מקופסה  בטונה  להשתמש  שוקלים  מהישראלים   40%
ובשר  נקניקיות  )קציצות,  חם  מעובד  לבשר  כתחליף 
ומינרלים  לוויטמינים  מצוין  מקור  היא  הטונה  האש(.  על 
זרחן  מגנזיום,  אבץ,  ברזל,   ,B6 ,B12 ויטמין  כגון:  רבים 
 וסלניום בכמות משמעותית של חומצות השומן אומגה 3.

נגמר הדיו? יש את מרכז הדיו!
הפך  הדיו  מרכז  האחרונות,  השנים  בעשר 

לחלק בלתי נפרד מעסקים, ממוסדות והמשרדים. כולנו 
התרגלנו שכשנגמר הדיו או הטונר מתקשרים למרכז הדיו 
ובתוך שעתיים הדיו מגיע. מה שמייחד את מרכז הדיו היא 
ההתמחות בכל סוגי הדיו והטונרים ומציעים לכל לקוח 
את הדיו הטוב ביותר עבורו וכמובן המחיר והשירות ומתן 
פתרונות לכל סוגי הדיו והטונרים. מערך המשלוחים של 
מרכז הדיו עונה על הצרכים של כל עסק, משרד ואפילו 
 - המתאים  הדיו  את   ולחפש  זמן  לבזבז  במקום  בבית. 
מרכז הדיו מתמחים בכל סוגי המדפסות והפקסים. כך, 
שכל  שצריך הוא להרים טלפון ובתוך שעתיים המשלוח 
אצלכם בבית או במשרד.  אז למה לבזבז זמן? תמשיכו 
יותר  רגועים  לחיים  צבע  לכם  יתן  הדיו  ומרכז  לעבוד 
03-5702885  להזמנות : אשדוד 08-8540659 בני ברק 

| 03-5702885 76
15335702885 08-8540659

שיווק ראשי דיו וטונרים, מדפסות ופקסים
מרכז הדיו

חלב וגיל הזהב
רכיבי המזון בחלב ומוצרי חלב כמו גם המגוון הרב של 
אותם  הופכים  בהם,  השימוש  ונוחות  אלה  מזון  מוצרי 
לבעלי ערך רב לאנשים בקבוצת גיל הזהב. כידוע, צריכה 
נאותה של סידן, היא גורם חשוב בהפחתת השכיחות של 
חלב  ומוצרי  חלב  אוסטיאופורוזיס.  כמו  כרוניות  מחלות 
כמו גבינות ויוגורט, נחשבים כמקור עיקרי לסידן הן בגלל 
הסידן  זמינות  בגלל  והן  שלהם  הגבוהה  הסידן  תכולת 
סידן ממוצרי  כלומר אחוז הספיגה הגבוה של  הגבוהה, 
חלב. הגברת צריכת הסידן בגיל הזהב, אינה משחזרת 
להאט  עשויה  היא  אך  שאבדה,  העצם  רקמת  את 
הסיכון  את  ולהקטין  העצם  רקמת  איבוד  המשך  את 
לשברים בעצמות. חשוב להקפיד על צריכה נאותה של 
 )70 גיל  וגברים מעל  )1200 מ"ג סידן ליום, לנשים  סידן 
מופחתת.  להיות  עלולה  זה  בגיל  הסידן  וספיגת  מאחר 
פעילות גופנית מסייעת אף היא בחיזוק העצמות ועוזרת 
במניעת איבודים נוספים של רקמת עצם. מומלץ לבצע 
יום. בכל  דקות   30 במשך  הליכה,  כמו  גופנית,   פעילות 

שורש זנגביל - ג’ינג’ר

שימושים  לבין  כתבלין  קולינריים  שימושים  בין  נע  הזנגביל  שורש 
ברפואה  עיכול.  והפרעות  הצטננויות  חורף,  במחלות  טיפוליים 
תחילת  של  למצבים  ומתאים  חמה  אנרגיה  כבעל  נחשב  הוא  הסינית 
ויעודד  הגוף,  את  וימריץ  יחמם  ליחה,  בייבוש  יעזור  הוא  חורף.  מחלת 
בנוסף  מתווה  הוא  המודרנית  ברפואה  חום.  של  במקרים  הזעה 
במצבי  מטפל  ואף  גזים  מפיג  העיכול,  במערכת  עווית  כנוגד  גם 
בנוגע  מנצח  שילוב  הינם  ודבש  ג'ינג'ר  מעיים.  חיידקי  או  שלשולים 
תכונות  בעלי  )חומרים  פיטוכימיקלים  מכילים  שניהם  חורף.  למחלות 
ליחה.  והוצאת  צינון  נגד התקררויות,  עוזרים   מסויימות מהצומח( אשר 

*דבש אסור לתינוקות מתחת לגיל שנה.

אכיניצאה 

ממריצה ומעוררת את המערכת החיסון ועוזרת לגוף להילחם בחיידקים 
למערכת  )זיקה(  אפניות  בעלת  אכיניצאה  אקוטי.  בזמן  וירוסים  או 
גרון,  דלקת  סוג,  מכל  לשפעת  בעיקר  תתאים  היא  כן  ועל  הנשימה 
ליחה מרובה ועוד. אכיניציאה נחשבת כאנטיביוטיקה של הטבע אודות 
לתכונתה להמריץ את מערכת החיסון ולשפר זרימת דם ובכך תורמת 

לחומרים חיוניים להגיע לרקמות.

סמבוק שחור

צמח הסמבוק הינו צמח בין הבטוחים לשימוש בהקשר למחלות חורף 
במחלות  לטיפול  בעיקר  היסטוריה  לו  יש  כאחד.  ומבוגרים  לילדים 
חורף כצמח אנטי בקטריאלי ואנטי זיהומי במחלות כגון שפעת, שיעול 
וליחה, לאחרון שבהם יעזור כמייבש ליחה ולברונכיטיס וכן להורדת חום 
במקרה של "מחלת חורף" אקוטית גם אם היא מתרחשת בעונת הקיץ 
בקרב ילדים. ילדים הסובלים מנזלת, גודש במערכת הנשימה או שיעול 

יש לשתות את החליטה מספר פעמים ביום למשך שבוע ואף יותר.

עלי אקליפטוס 

את  לו  מקנים  אשר  נדיפים  שמנים  מכיל  כמרענן  הידוע  האקליפטוס 
על  ומקל  מחטא  הוא  גודש.  או  הצטננות  של  במצבים  להקל  היכולת 
למחלות  מעבר  ומתווה  השנה  עונות  בכל  יעיל  הוא  הנשימה.  דרכי 
חורף המלווים עם גודש וליחה אך גם לסובלים מקשיי נשימה כתוצאה 

מאסטמה. 

קינמון 

עם  בקטריאלי  כאנטי  בעיקר  כמתווה  בהשפעתו  נודע  הקינמון 
חיידקים  פטריות  כקוטל  הרבה  השפעתו  העיכול.  למערכת  זיקה 
ממש  של  ככוכב  להיות  אותו  העלו  העיכול  במערכת  טפילים  או 
גם  חמימה  תה  חליטת  יתן  הקינמון  אלה.  מצבים  של  ומניעה  לטיפול 
ויעזור להורדת חום, הוצאת ליחה והצטננות.  מבחינה סינית מסורתית 

*חולי סכרת צריכים להיוועץ עם איש מקצוע.

שורש ליקריץ

צמח  והוא  האדם  בגוף  מנגנונים  מספר  על  משפיע  הליקריץ  שורש 
הנמצא תחת אור הזרקורים המדעי מספר רב של פעמים. יש לו תכונות 
רבות כמשקם ריריות בעיקר של מערכת העיכול אך לא רק. בדרך כלל 
ובהקשר של מערכת הנשימה  נמוכים  זה במינונים  משתמשים בצמח 
יעזור במצבים של סיום מחלה אקוטית הן של מערכת הנשימה העליונה 
)אף אוזן וגרון( והן של מערכת הנשימה התחתונה. הוא נחשב מכייח גם 

מצבי ליחה מרובה אך גם במצבים בהם השיעול הינו יבש.

תזונה בריאה לילדכם
סימילאק למהדרין ממליץ: כך תשפרו את תזונת ילדכם 
לאורך שלבי הילדות. רונית דוייב מנהלת מדעית אבוט, 
לחייהם  הראשונות  "השנים  למהדרין:  סימילאק  יצרנית 
תזונה  הרגלי  להקניית  הקשור  בכל  במיוחד  חשובות 
חשוב  הספר,  ולבית  לגן  הולכים  כבר  כשהם  לילדים. 
הנכונים:  ההרגלים  את  לתרגל  להם  ולאפשר  להמשיך 
לכמה  ללמוד  ומגוונים,  בריאים  מזונות  בעצמם  לבחור 
מזון הם באמת זקוקים כדי לשבוע, להשתתף בארוחות 
ומאוזנות.  מגוונות  עשר  מארוחות  וליהנות  משפחתיות 
במהלך השנה האחרונה של הגן והשנים הראשונות בבית 
שתתמוך  טובה  לתזונה  זקוקים  הילדים  היסודי  הספר 
עצמו  הגדילה  שקצב  למרות  שלהם,  הגדילה  בתהליך 
הואט. שימו לב שילדכם עשוי להיראות לכם פחות רעב 
מאשר היה בשנים קודמות. מה כדאי לכלול בארוחות? 
וירקות,  במנות  כמות מאוזנת של חלבון, דגנים, פירות 
וחומצת  ברזל   ,C ויטמין  לילד.  אישית  המותאם  בגודל 
פולית הם חלק מהרכיבים התזונתיים החשובים במיוחד 
לעזור בהכנת  ילדיכם  את  עודדו  זה.  בשלב התפתחות 
תזונתיים  רכיבים  המכיל  אנרגיה,  מעניק  אשר  מזון 

הכרחיים, אך היזהרו מפני עליה במשקל".

מערכת  חיזוק  לגבי  התעניינות  הבריאות  שוחרי  בקרב  לראות  ניתן 
ימנע  היום  לבריאותו  שידאג  שאדם  לומר  נכון  יהיה  בחורף.  החיסון 
את המחלה של מחר וחיזוק מערכת החיסון צריך להיות הקו הראשון 
לטיפוח יומיומי. שילוב של צמחי מרפא, תזונה נבונה תנועה ומנוחה יניבו 
גוף איתן שמוכן להתמודד מחלות החורף ומזג האוויר. תחילה יש להבין 
)גם  הפסקה  ללא  שעובדת  מורכבת  מערכת  היא  החיסיון  מערכת  כי 
שלא נראה בגופינו איזה חיידק או וירוס(. היא מורכבת ממיליוני תאים, 
מבנים ספציפיים, מולקולות שונות ועוד. כדי לחזק את מערכת החיסון 
צריך לפנות אל החלקים והמבנים שבעצם מרכיבים אותה ולחזק אותם.  

מה שמעסיק את מרבית האנשים הוא כיצד להצליח לשמור על בריאות 
כיצד  ובמילים אחרות  ודלקות  נגיפים  וירוסים,  תקינה עם מינימום של 
לצלוח עונה חורפית מבלי להיות חולה כל הזמן. צמחי מרפא בחליטות 
ונוחה ואפקטיבית למרבית האנשים החפצים באורח  יהוו דרך פשוטה 

חיים בריא.

אז שאלנו את שירי מזור נטורופתית ומרצה לאורח חיים בריא, מה הם 
הצמחים שיעזרו לנו לעבור את החורף בשלום?

לסניף פתח תקווה
דרושים/ות

לרשת חנויות

המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד

סדרנים/ות
מנהלי/ות מחלקה

מחסנאים/ות
עובדי/ות ניקיון

itzik.b@rami-levy.co.il :קו"ח למייל
או לפקס: 03-7715175

טל לבירורים: 050-3636368

 

� נכונות לעבודה במשמרות כולל ימי שישי
� עבודה קבועה במקום יציב

� שכר ותנאים טובים

למרכז הלוגיסטי
החדש בבני ברק 

דרושים/ות

לרשת חנויות

המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד

 

נהגים/ות
עוזרי/ות נהג/ת

yaara.b@rami-levy.co.il :קו"ח למייל 
פקס: 076-8888649

טל' לבירורים: 02-6331103

 • לנהגים/ות רישיון סוג ג' - חובה
• שישה ימי עבודה בשבוע

 • תנאי העסקה טובים

טיפים
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