
חדשות

ילדים,  כמה  על  פורים  לקראת  התאמנה  מן  דבי  המאפרת 
באמצ חבריהם  את  לשמח  יכולים  מבוגרים  גם  כי  יומזכירה 
אי לעצמו  שמסדר  מי  ומקצועיים.  משעשעים  איפורים  יעות 
מסי שעושה  ומי  מקצועי,  צילום  גם  לשמחה  להוסיף  יכול  יפור 

פורים. יום  כל  שלא  לזכור,  רק  איפור.  עמדת  להזמין  יכול   בה 
דבי 052-8944242

בעמותת כוכב מציעים מבחר 
ימתנות מקוריות "עם ערך חב

הפסח.  חג  לקראת  מוסף"  רתי 
יד,  מלאכת  במוצרים  מדובר 
נכים  אנשים  של  יצירתם  פרי 

מוגב נפש,  פגועי  מפגרים,  י– 
ילים פיזית או חושית וכן, פגו

הביטחון.  משרד  של  ראש  עי 
150 איש נהנים לעבוד ולייי -כ
שימו ומוצרים  נוי  מוצרי  יצר 

שיים ברשת התעסוקה המוגנת 
של עמותת כוכב הצפון ברחבי 

הגליל המערבי.

יההכנסות מן המכירות משמ
שות קודש לרווחתם של הנכים, 
להעניק  לעמותה  ומאפשרות 
להם משכורת צנועה בסיום כל 
את  ולהפעיל  ולהמשיך  חודש 

שי למען  הקיימים  יהשירותים 
תוו מצורפות  למתנות  יקומם. 

של  סיפורם  את  המספרות  יות 
מטופלי העמותה. ניתן להתרשם 
ממבחר המתנות באתר העמותה 
לפרטים   .www.cochav.org
 ,04-9570129 אשר  נוספים: 

אייון 0545-633985.

מתנות מיוחדות לפסח

חג איפורים

המועצה  ישיבת  במסגרת 
ביקרו  ורדים  בכפר  האחרונה 
חברי המועצה במרכז ההפעלה 
בחירום הסמוך לחטיבת הביניים 

"אמירים".
שהופקו  והלקחים  המסקנות 
השנייה,  לבנון  מלחמת  בתום 
של  להקמתו  שהביאו  אלה  הם 
חדר  שיהווה  הממוגן  המרכז 
בעיתות  ומבצעים  מלחמה 
קברניטי  ינהלו  וממנו  חירום 

היישוב את ענייניו.
היום כבר אין ספק, שמלחמה 
תפרוץ,  חלילה  אם  נוספת, 
אנושה  פגיעה  בעורף  תפגע 
המלחמה  שגרמה  מזו  יותר 
במקלטים  השהייה  האחרונה, 

ואף  חודש  לארוך  עלולה 
מלחמה  חדר  נדרש  ולכן,  יותר 
אמת,  בזמן  בתושבים  שיטפל 
בעת  נפגעים  לפינוי  ידאג 
מזון  חלוקת  על  יפקח  הצורך, 
ענייני  ולשאר  למקלטים  ומים 

היישוב.
נושאים נוספים שעלו במהלך 
של  תפקידו  סיום  הישיבה: 
מש"ק הביטחון במרכז השיטור 
וטיפול  התייחסות  הקהילתי, 
לנוכח  אש  כיבוי  בסוגית 
וסיום  בכרמל  השריפה  לקחי 
תהליך רישות הכפר במצלמות 

אבטחה.

ענת יתח

יש מרכז חירום
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טיפול 
זוגי ומיני

טיפול 
משפחתי
אפשרות 

לסופר נני 
בביתכם

M.A דלית וייטראוב
טיפול משפחתי, זוגי ומיני

טל 052-8011103
zoogiyut@gmail.com

קליניקה בקיבוץ כברי ובקריות )צומת צבר(

הכל נשאר במשפחה - למשפחות הכי טובות!!!

מתגעגעים 
לכפיות?

צריך רק
 להסתובב...

לרוצים ללמוד 
לעשות שינוי

מקצועי נטורפתיה \טלי אנגור

ולפני  האביב  בוא  לפני  קצת 
דלתותינו  על  מתדפק  שהקיץ 

נטורופ אנגור,  טלי  ימגיסטר 
טית מכפר ורדים, מגישה מספר 
מוכרים  חלקם  להרזיה.  טיפים 
מפתיעים  אחרים  אבל  למדיי, 

ופחות ידועים.
מח בוקר.  ארוחת  יאיכלו  1 .

על  שדילוג  מראים  קרים 
גורם לאכילה רבה  הארוחה 
דוגמה  היום.  במשך  יותר 
של  קערית  בוקר:  לארוחת 
דל  חלב  עם  מלאים  דגנים 
שומן או חביתה עם פרוסת 

לחם ויוגורט.
יאיכלו לאט. בדרך זו מרגי 2 .

הראשון  כפול:  שובע  שים 
השני  הקיבה,  מלאות  הוא 
הסוכר  ברמות  העלייה  הוא 
בדם, הגורמת למרכז הרעב 
"להרגיש"  במוח  והשובע 
ולפיכך  אנרגיה  בגוף  שיש 

והר התיאבון  את  ילהפחית 
עב.

ממושך  שובע  לקבל  כדי  3 .
העשוי  לחם  לצרוך  עדיף 

ימקמח מלא. הסיבים התזונ
תיים הנמצאים בלחם המלא 
מתנפחים במערכת העיכול, 

הסוכ את  אליהם  יסופחים 
יותר  מעכבים  ובכך  רים, 
תורם  זה  דבר  ספיגתם.  את 

במער מלאות  ילתחושת 
שובע  עם  יחד  העיכול,  כת 
ספיגת  עקב  שעות  למספר 

סוכר איטית יותר.
בשתייה  להרבות  מומלץ  4 .
והשובע,  הרעב  מרכז  חמה. 
נמצא  ולקור,  לחום  הרגיש 
משקאות  ולכן  לחיך  קרוב 
את  לחמם  יכולים  חמים 

יהמרכז הזה ועל ידי כך לג
רום לו לתת לנו תחושה של 

שובע.
צרי את  להגדיל  ימומלץ  5 .

מכיוון שהם  החלבונים,  כת 
ימכילים חומצת אמינו טרי

במוח  שהופכת  פטופאן 
לתחושת  הגורם  לסרוטונין, 

התי להפחתת  וגם  ירגיעה 
מתוקים  דברים  כלפי  אבון 

ופחמימות אחרות.
עד  כוס  מים.  הרבה  שתו  6 .
שתי כוסות מים לפני האוכל 
עשויות לגרום להרגשה של 

מלאות.
יאיכלו ארוחות קטנות במה 7 .

שזלילת  מכיוון  היום,  לך 
לתהליך  תורמת  רב  מזון 
הגדלת הקיבה והנפח הגדול 
לתחושת  תורם  הקיבה  של 
רעב, חוסר סיפוק מארוחות 
בגודל סביר ולהמשך אכילת 

ארוחות גדולות.
עיקרית  מארוחה  הימנעו  8 .
כבדה וגדולה. ארוחה כבדה 

דו וקלוריות  שומן  יעתירת 
לעיכול  רבה  אנרגיה  רשת 

יולכן הגוף מזרים כמות גדו
למערכת  דם  של  יותר  לה 
גורמת  זו  עובדה  העיכול. 
המניעה  מסוימת  לעייפות 
את הגוף לחפש מזונות בעלי 
)כמו  סוכר  של  גבוה  ריכוז 
למרץ  התורמים  שוקולד(, 
כדי  לכן,  ערנות.  ותחושת 
אחר  מתוקים  זלילת  למנוע 
הצהריים, יש לאכול ארוחת 
צהריים מאוזנת, דלת שומן, 
עם כמות מזון משביעה אך 

לא "מפוצצת".
פני  על  טרי  מזון  העדיפו  9 .
ירקות  )בעיקר  מבושל  מזון 
חיים(. מזון טרי מתעכל זמן 

וב מבושל  ממזון  יותר  ירב 
שורף  הגוף  ממושך  עיכול 

יותר קלוריות.
מינימום  על  הקפידו  10 .
שינה  חוסר  שינה.  שעות   7

ההור הפרשת  את  ימשבש 
מון קורטיזול, שתפקידו בין 
לכן  תיאבון.  לווסת  השאר 
חוסר שעות שינה מגביר את 
קצב  את  משבש  התיאבון, 
את  ומאט  החומרים  חילוף 

תהליך הירידה במשקל.
נטורופ היא  ־הכותבת 

ורדים.  מכפר  רפואית   תית 
טל: 04-9973683

רוצים לרזות? 
תשנו היטב
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