
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 צוות קהילה תומכת: לשירותכם,
 מנהלת הקהילה: עליזה מלול

 0546650183נייד: 

aliza@ginothair.org.il 

 אם הקהילה: -זהבה זכאים

 ד'. -ימים ב' ו 6247596

 אב הקהילה:-אבשלום חמד

 0546650173נייד: 
 

 02-5664144גינות העיר  -מינהל קהילתי

 www.ginothair.org.ilכתובת אתר האינטרנט: 

 10:30הרצאות לקהילה תומכת: ימי רביעי בשעה 

 תשרי-אלול ודש ספטמבראירועי ח

 מפגש פתיחת שנה 2.9.15

 הכנה לשנה הבאה ותקיעות שופר -לפתוח דף חדש

 מאת: הרב ישראל גולדברג, חב"ד רחביה

 הרצאה בנושא: 9.9.15

 בטיחות בבית

 צבי שורץ, המרכז לבטיחות וגהותמאת 

  :הרצאה בנושא 16.9.15

 על טעויות שעשינו מאז ועד היום -צום גדליה
 ר חרמון, חוקר, ממציא תורת הסמלים בתנ"ךמאת מאי

 אין פעילות -יום כיפור -23.9.15

 אין פעילות! -סוכות -159.30.

 חשון-אירועי חודש אוקטובר תשרי

 הרצאה בנושא: 7.10.15

 הרצאה בנושא: 14.10.15

בית הכנסת בדורא ארופוס שעל שפת נהר פרת 
 -שבסוריה

 רותי יעקובימאת ד"ר 

 ושא: הרצאה בנ 21.10.15

 החיים זה מה שאתה עושה מהם על פי שיטת אדלר

 גב' ציפי לנדאומאת 

28.10.15  

 לב אישה פסל חוצות

 האמנית, רות הורם   ,ם חברת הקהילהעמפגש שיח 

 יתכנו שינויים 

 
 

 10:30 בשעה 38המפגשים יתקיימו בר"ח אוסישקין 

 ₪. 5לחברי קהילה תומכת המפגשים חינם, לאורחים 
 

 חברי הקהילה היקרים! 

ה חלפה והינה מתחילה לה שנה שנ
 חדשה!

לקראת השנה החדשה אנו מזמינים 
אתכם לבקר אותנו במועדון הקהילה 

יהנות מסדרת מפגשים שנבנתה ול
  במיוחד עבורכם.

בחודש אוקטובר נקבע  שימו לב
מפגש שיח עם חברת הקהילה, 

 האמנית גב' רות הורם.
במידה ותרצו גם אתם להעביר מפגש 
לחברי הקהילה אשמח שתפנו אלי 

 ונתאם מועד.
 
 

 שמח לקבל מכם חומריםאזכיר כי נ

 לעלון, )ספר שכתבתם, מתכון, 

 ועוד(.המלצה על טיול 

קבלת קהל של עו"ס  -"נקודת מפגש"

 שקין.יבאוס 9:30-11:30: בימי ב'

 

בית קפה לניצולי  -"קפה אירופה"

  באוסשקין.  16:00שואה בימי ג': בשעה 

 

זה המקום לברך את  וכרגיל, 

החברים החדשים שהצטרפו 

 לקהילה, ברוכים הבאים!!!
 וצוות הקהילה. עליזהה, בברכ



 הילה ותושבים כותבים... חברי ק

 

 המשפיעים התזונה גורמי
 כרוןיהז על

 במועדון שהתקיימה הרצאה תקציר
 באוסשקין

 
 :כרוןיבז הפוגעים הגורמים

 שונות תרופות 

 (סוכר נפילת) היפוגליקמיה 

 תזונתיים חסרים 

 חופשיים רדיקלים 

 ועוד דכאון, לחצים, מתחים... 

 התריס בלוטת פעילות תת 

 מהם נימנע כיצד

 קומפלקס+  לציטין) כולין אצטיל 

B) 

 מזונות) בדם סוכר רמות איזון 
 (נמוך גליקמי ערך בעלי

 פירות) אוקסידנטים אנטי מזונות ,
 (אננס, אדום יבש יין, ירקות

 י"ע -חופשיים מרדיקלים הימנעות 
 מזינומי והימנעות הנכונ תזונה
 מתכות, תעשייתי מזון, אויר

 ...ועוד טרי לא מזון, שונות

 קבועה גופנית פעילות 

 (חלמו פעילות) זיכרון תרגילי 
 
 

 
 נחמה שגבוב: מאת

 
 יועצת תזונה ומנחה בשיטה ההוליסטית.

 nahamas@walla.com      מייל:
 0544-870623נייד: 

 

 

 

 

 

 ון "בריא בקהילתי"מועד

 בנושא: מפגש פתיחת שנה
  –חשיפה לבריאות 

 חדשה ישנה על הטיפול בכאב מפרקיםתאוריה 

 מאת ד"ר רובין, מנתח בכיר, 

 מנהל מרפאת הברך המשולבת במרכז הרפואי שערי צדק

 28.10.15, ט"ז חשווןיום חמישי, 
 כיבוד -10:45
 הרצאה -11:00

 "גינות העיר" –במינהל קהילתי 
 12עמק רפאים 
 כיבוד קל!

 לכיסוי עלויות₪  10דמי כניסה 
 

 , י"ד כסליו, פרטים בהמשך... 26.11.15המפגש הבא ב

------------------------------------ 
 לפרטים: 

או  5456348לשכת רווחה דרום:  –בלה/נעה 
5456337 

 5664144במינהל הקהילתי "גינות העיר"  -עליזה
 0שלוחה 

 

 

 

 המסילה שבפארק" הקריאה תחנת"

 . תושבים של יוזמה מתוך נולדה" הקריאה תחנת" 

 תן-קח בסיס על רחוב כספריית משמשת היא

 , ושבים העוברים של ספרים

 התושבים של חופשית קהילתית פעילות ומקיימת

 .ורצונם יוזמתם פי על, וספרים ספרות בנושאי

 רחוב פינת המסילה בפארק נמצאת" הקריאה תחנת"

 .מסריק

 על התושבים ביזמת נערכים הקריאה בתחנת מפגשיםה

 .משותף ורצון עניין בסיס

 .הבאה הפעילות את ליצור מוזמנים אתם

: תמר הקריאה תחנת רכזת אצל פרטים

tamarwg@gmail.com 

 "המושבה קריאה תחנת: "שלנו הפייסבוק דףב או

 

mailto:tamarwg@gmail.com
mailto:tamarwg@gmail.com


 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 זהבה של ממטבחה

 גינות קהילתי מינהל צוות שף-סטראמ מתחרות מתכונים

 העיר

 חשבונות מנהלת זהיב שולה/ירוק ובצל בתרד מוקפצת פסטה

 :חומרים

 (אוהבים שאתם פסטה כל אפשר)  רחבות אטריות חבילת
  קטנות לחתיכות חתוכים  -  תרד עלי חבילות 2
 קטן קצוץ  -  ירוק בצל חבילה 1

 קצוצות שום שיני 3-4
  שמן ללא טפלון במחבת לקלות  -  שבורים בוטנים' גר 100
 .מרק אבקת כפיות 2, גרוס פלפל, מלח
 :ההכנה אופן

 .השקית שעל ההוראות לפי האטריות את לבשל .1

 .השום את קלות ולקלות זית שמן לשים בווק .2

 .סופית מצטמצמת שהכמות עד ולאדות החתוך התרד את להוסיף .3

 .דקות 7-10-כ ולאדות  לתרד הקצוץ הבצל את להוסיף .4

 .התבלינים את להוסיף .5

 .תיבול ולבדוק  הירקות עם האטריות את לערבב .6

 . שוב ולערבב הקלויים הבוטנים את להוסיף .7

 ניםצהרו מנהלת עזרי ליאת/קוקוס בחלב עוף חזה

 מנות 6-5לכ  מצרכים

 גרם 500 - חזה עוף

Wok –  מ"ל(. 400קופסת שימורים ) - שומן 7%מי/חלב קוקוס 

 בצל קצוץ.  - בצל 

 שיניים, חתוך לפרוסות דקות.  3 כ- שום

 כף גדושה  - , משחהקארי מסאלה

 לא חובה –כפיות   2 - בזיליקום מיובש

 כפות. 2-3  - שמן קנולה

 כפות   6 כ- רוטב סויה
 כפות 6 כ– רוטב צ`ילי מתוק

 
  :ההכנה אופן

 . לחתוך לקוביות קטנות את חזה העוף ולשים בקערה.1
. להוסיף את רוטב הסויה ואת הצ`ילי המתוק. להניח בצד לספיגת טעמים 2

 כשעה.
 . לחמם בווק/מחבת את השמן ולטגן את הבצל הקצוץ עד להזהבה.3
 דקה.. להוסיף את השום ולטגן עוד כ4
 . להוציא מהווק/מחבת את הבצל והשום ולשים בקערה.5
. לאותו ווק/מחבת להוסיף את קוביות חזה העוף ולהקפיץ עד שחזה העוף 6

 משנה את צבעו ללבן.
 . להוסיף לחזה העוף את הבצל והשום, חלב הקוקוס, הקארי והבזיליקום.7
 . לבשל כחצי שעה על אש בינונית.8
 . בתאבון9

 בתאבון!

 
 
 

ממטבחה של 
 מתילדה

 מתילדה כהן מאת:
 

 ממולאי עלי מנגולד )פאזי(
 סלוניקי

 מנות( 5-6) 
 
 

 חומרים:
עלי מנגולד )פאזי( חלוטים 

 ומסוננים 
 גרם בשר טחון 250

 כוס אורז¼ 
 מלח ופלפל שחור )לפי הטעם(

 המיץ של לימון אחד 
 מים

 
 אופן ההכנה:

. מערבבים את הבשר עם 1
 ורז לתערובת אחידה. הא

. ממלאים את עלי המנגולד 2
)פאזי( ומסדרים אותם בסיר 

 שטוח אל חלד. 
. יוצקים עליהם את מיץ 3

הלימון והמים עם המלח 
 והפלפל. 

. מבשלים על אש קטנה, עד 4
 לאידוי הנוזלים. 

 . מגישים חם.5
                                                                                         

 1992 –רבקה פנחס 
)מתוך הספר "לבשל בטעם לאדינו" 

סראנו, הוצאת ש. -מאת מתילדה כהן
 (2010זק, ירושלים, 

 
 

 
 

 

 

http://www.foodsdictionary.co.il/Products/1/חזה%20עוף%20מבושל-מטוגן/גרם
http://www.foodsdictionary.co.il/Products/1/חזה%20עוף%20מבושל-מטוגן/גרם
http://www.foodsdictionary.co.il/Products/130/Wok%20-%20מי%20קוקוס%207%25%20שומן/400%20מ%22ל
http://www.foodsdictionary.co.il/Products/1/בצל%20מבושל/125%20גרם
http://www.foodsdictionary.co.il/Products/1/בצל%20מבושל/125%20גרם
http://www.foodsdictionary.co.il/Products/1/שום/7%20גרם
http://www.foodsdictionary.co.il/Products/1/שום/7%20גרם
http://www.foodsdictionary.co.il/Products/326/קארי%20מסאלה/9%20גרם
http://www.foodsdictionary.co.il/Products/326/קארי%20מסאלה/9%20גרם
http://www.foodsdictionary.co.il/Products/1/בזיליקום%20מיובש/1%20גרם
http://www.foodsdictionary.co.il/Products/1/בזיליקום%20מיובש/1%20גרם
http://www.foodsdictionary.co.il/Products/34/שמן%20קנולה%20מזוכך/10%20מ%22ל
http://www.foodsdictionary.co.il/Products/34/שמן%20קנולה%20מזוכך/10%20מ%22ל
http://www.foodsdictionary.co.il/Products/386/רוטב%20סויה%20קיקומן/10%20מ%22ל
http://www.foodsdictionary.co.il/Products/386/רוטב%20סויה%20קיקומן/10%20מ%22ל
http://www.foodsdictionary.co.il/Products/218/רוטב%20צ%2560ילי%20מתוק/10%20גרם
http://www.foodsdictionary.co.il/Products/218/רוטב%20צ%2560ילי%20מתוק/10%20גרם


  ?שוב ניפגש האם
"גיל-אל" בוקר לימודי תוכנית, מלמד יהודית מאת  

 1945 אוגוסט, בוקרשט
 כלי את לה ומושיטה, לרוחלה בלה אומרת!"  יגיע הוא מעט עוד. בלחיים סומק וטיפת השפתיים על אודם קצת תשימי" 

 .שלה האיפור
 :לאחותה ואומרת האיפור כלי על חשק באי מסתכלת רוחלה

 ."גברים לי הכירל להתעקש ממשיכים אתם. להתאפר אוהבת לא גם ואני, בו עניין  שום לי שאין יודעת את" 
 פה יש. ילדים ללא, משפחה ללא, לבד שתישארי סיבה שום ואין נאה,  צעירה את כי להתעקש נמשיך ואנחנו, כן" 

 .לבעלה  פונה?" יונל נכון, משפחה להקים שרוצים צעירים גברים הרבה די בבוקרשט
 ."בחרתי שאני בחורים, שלי חברים, רוחלה,  לך מביא אני"  יונל לה עונה" , שלי ביילה שיינה מאוד נכון" 

 .חשק כל ללא שפתיה על אודם ומושחת האיפור כלי את לוקחת,  נאנחת רוחלה
 שאחותה יודעת היא. זה לוהט קיץ ביום אותה וירגיע שירענן קל רוח למשוב ומחכה הפתוח החלון ליד מתיישבת היא

 אביה על לחצו  כך כל לכן. והכאב העצובים ונותיהכריז עם רק תישאר ולא עתיד לה שיהיה רוצים, לה דואגים וגיסה
 של בחברה ולהיות, חדשים גברים להכיר אפשרויות יותר הרבה בה ויש גדולה עיר שהיא,  לבוקרשט אותה לשלוח
 .אביה עם חיה שם ביאשי מאשר צעירים

 .אחר לגבר להיקשר, כעת, לה נכון יהיה לא שזה מרגישה היא ליבה בעמקי, יודעת היא אך
 .יחזור עוד שלה סולו אולי, הזו הנוראית המלחמה סיום מאז חודשים כמה רק עברו

 "אלייך מגיע היה, חי היה אם.  מהמחנה שברחתם מאז וחצי שנה כבר" 
 במקומות והעוצר הקרבות בגלל להגיע אפשרות לו היתה לא אולי, המלחמה סיום מאז חודשים כמה רק עברו אבל, נכון" 

 .עוד לחכות צריכה אני. בחופשיות לנוע שראפ כעת רק. השונים
,  חי היה סולו שאם יודעת את. היום לך מביא שאני הבחור את להכיר לא כדי תירוצים ממציאה שוב את, מיידלה, רוחלה"

 .לבוקרשט, לפה או,  שלך אבא של לבית כבר מגיע היה, כמוני אותו מכירה את
 .זה אחרי מקום שהוא באיזה או חהבברי או,  כנראה נהרג שהוא לך אומר שוב אני 

 .יונל לה אומר!" חדשה משפחה ותקימי לחיים תחזרי, ובחלומות  שווא בתקוות להיאחז תפסיקי, די
 .חי היה אם, כבר אליה מגיע היה, שלו והאומץ שלו התושיה עם, ליבה אהוב,  סולו, צודקים וגיסה שאחותה יודעת רוחלה
 בפעם מסולו שנפרדה מאז,  בליבה חברתה,  הקטנה הציפור. אחר לגבר מקום לה אין, פינה כל ממלא בליבה הכאב

 .אלייך יגיע הוא,  להסתדר יודע הוא, אותך אוהב הוא,  חי הוא – לה מצייצת,  הראשונה
,  היום כמו חם בערב איך זוכרת. רע מחלום בלילה מתעוררת כשהייתה אותה מחבק היה שסולו  בחיבוקים נזכרת רוחלה
 צווארה את מנשקות הרכות שפתותיו את חשה, ביתם בחצר הספסל על  ביושבם  אותה מחבקות החזקות יוזרועות

 .  בדיחה לה המספרות לחישותיו את ושומעת
 .בחלון נעוצות ועיניה פניה על נסוך רך חיוך

 ."יו'סרג שמי, מאוד נעים, טוב ערב" 
 .היא היכן מבינה אינה ולרגע אותה מקפיץ הגברי הקול

 .לה שנשאר החיוך בשארית ידה את רוחלה מושיטה",  מאוד נעים" 
 .הקטנה הציפור בחוזקה מצייצת!! הוא לא זה לא

 שמושכת כבדה אבן ומרגישה וגיסה אחותה של בצפייה המתוחים בפניהם, מולה היושב הצעיר בגבר מביטה רוחלה
 .למטה אותה
 .לשאלותיו לענות, שיחתו אחר לעקוב, הגבר של במראהו להתרכז אפילו יכולה אינה
 .                                           הביקור לסיום עיניים בכיליון ומחכה פעם מדי מחייכת, ולא כן עונה,  יושבת היא

 גם, במלחמה נהרגה אשתו גם, נחמד מאוד בחור הוא. "בלכתו אחותה עליה כועסת!" משהו, עניין קצת להראות יכולת"
 !!"כלום ואת, מתאמץ הוא, משתדל ואה אבל, קשה לו
 .יונל מתרעם", בחורים לך ולהביא להתאמץ וממשיך לקח לומד לא אני, גורנישט מיט גורנישט, גורנישט"

 .זמן קצת עוד לי תנו. עכשיו לא,  מסוגלת לא, באמת, בלה, יכולה לא אני" 
 ."יגיע הוא
 .מהחדר בצאתם בלחש עצמה את שואלת? יגיע הוא

 .לשאלתה מהתשובה החרדה  את להרגיע מנסה, אחת ועוד עמוקה מהנשי נושמת
 . אליה חוזרות, קודם בחוזקה הדפה אותן יונל של המלים, לכרסם חוזרים הספקות

 הבריחה  לאחר, שניהם את מחזק סולו אך בנפרד אחד כל, הריכוז במחנה שעברו והסבל ההישרדות מלחמת לאחר
, אליה ואהבתו יצירתיים פתרונות למצוא כישוריו,  עקשותו את בהכירה, סולו של התוכנית לפי לפועל שיצאה המסוכנת

 ??משפחתו בני עם או אתה קשר יצר לא ועדיין בחיים שסולו הסיכוי מה
 . אפסי כמעט שהסיכוי יודעת היא, טוב כך כל אותו בהכירה

 ?ילדים עוד תלד לא עולםול תתחתן לא, חדשים בחורים תכיר לא, התקווה בשביב להיאחז תמשיך היא האם
 ?בזרועותיה המתה התינוקת כרוןיוז אהבתם כרוןיז יהיה אותה שילווה מה כל האם

 בפעם יותר ואשתדל ויונל בלה בפני להתנצל אלך.  מחליטה היא, ולי לו זה את חייבת אני, לחיות להמשיך צריכה אני
 .הבאה

 הוא." תאמיני, סיכוי יש, קטן סיכוי יש, אפסי כמעט יכויס - לה לוחשת שוב הקטנה הציפור אך, מכסאה מתרוממת היא

 .מולה אותו רואה, החלון על, הווילון על, הקיר על וחיוכו סולו את רואה, הציפור של לחישתה את שומעת
 "יגיע הוא" ולוחשת  בחזרה מתיישבת

 
 

  



 

 

 

 מטאורולוג מלכותי

מלך אחד רצה לצאת לצייד, אבל כיוון 
זג האוויר נראה לא יציב שלח לקרוא שמ

למטאורולוגים שלו ושאל אותם: "מה 
דעתכם, ירד גשם או לא? אני רוצה לצאת 

 לצייד מחר..."

בדקו המטאורולוגים בדייקנות עם 
המכשירים שלהם ואמרו למלך: "לא 

 מלכנו, לא ירד גשם".

פתאום התחיל חמור המלך לנעור. והוא 
 נער ונער.

אורווה  שלו: "מה שאל המלך את איש ה
 יש לחמור היום?"

אמר לו האיש שהכיר את נפש בהמתו: " 
אדוני המלך, החמור אומר שמחר ירד 

 גשם".

לא התייחס המלך לנעירות של החמור 
ויצא לצייד. אבל התחיל גשם כל כך חזק, 

עד שחבורת המלך הייתה צריכה לרוץ 
 הביתה.

אז מה עשה המלך? פיטר את 
כריז על החמור המטאורולוגים שלו וה

 כמטאורולוג המלך.

 

                                                                 
 2015-סראנו, ב-סיפרה: מתילדה כהן

 

ר ו פ כי ם  ו י  

לה צד  י ?יכ ? ם? ו צ ם  ו י ל ערך   

הצום אינו פעולה טבעית מאחר שגופינו רגיל לתזונה קבועה 
ערך ליום צום בדרך שתאפשר יבמשך שעות היום. לכן יש לה

לנו לעבור אותו על הצד הטוב ביותר בלי לגרום לנזקים 
 לגופנו ולמנוע תופעות לוואי )כגון כאבי ראש(.

 
 הכנות לצום

  ועד לצהרי ערב הצום, מומלץ  ביום שלפני הצוםכבר
להרבות בשתייה. חשוב לשתות הרבה מים )לפחות 

או תוססים מנע ממשקאות מתוקים יעשר כוסות( ולה
 בשעות שלפני הצום. 

  מומלץ להקדים את הסעודה העיקרית לפני הסעודה
המפסקת. בסעודה זו כדאי לשלב מאכלים עתירי 
פחמימות מלאות וסוכרים מורכבים )אורז מלא, 
חיטה מלאה, לחם מלא, תפוחי אדמה וקצת פירות(. 

 מנע ממזון עתיר חלבון.יעדיף לה

 כרובית, ברוקולי וצנון מנע מאכילת כרוביכדאי לה ,
 העלולים לגרום לגזים ולאי נוחות במערכת העיכול.

  בסעודה המפסקת נוהגים לאכול תבשיל אחד, כגון
עדשים או ביצה, וכן  נוהגים לשבת על הרצפה כמנהג 

 אבלים.
 .חשוב  לאכול לאט ואת האוכל ללעוס היטב 

  רצוי לשהות במהלך יום הצום במקום ממוזג או
 . מוצל

  אנשים חולים, הנוטלים תרופות או נשים מניקות
מומלץ להיוועץ ברופא המטפל לפני הצום ולפעול 

 בהתאם להוראותיו תוך התייעצות עם רב.
 

את הצום מומלץ לשבור בשתייה ורק לאחר  סיום הצום:
דק' לאכול ארוחה קלה, לא לשכוח ללעוס היטב  15-20

ת של נוזלים בבת ולאכול לאט. אין לשתות כמויות גדולו
מנע ממשקאות חריפים. למחרת הצום ניתן לשוב יאחת ולה

 לאכילה רגילה.
 

 מתכון מהעדה הפרסית לשבירת הצום )פלודה סיב(;
תפוחי עץ )לא חמוצים( מגורדים  5כדאי  להכין מבעוד יום: 

כוס  1/2כפות דבש +  2בפומפייה גסה + כף מי ורדים + 
שניים של זעפרן. לכסות את  מים, )מומלץ להוסיף( + חוט או

 הקערה ולשמור במקרר עד לגמר הצום.
 הגשה בקעריות אישיות. 

 
 העצות באדיבות קליניקה גרסטנפלד

 

הקליניקה בניהולו של אלון גרסטנפלד מטפלת בהצלחה משנת 
במבוגרים ובילדים. בקליניקה נעשה שילוב בין שיטות  1996

ר, רפלקסולוגיה, ריפוי אלטרנטיביות מוכחות: שיטת אלכסנד
נטורופתיה, ויעוץ תזונתי. אלון גם מרצה בתחום הרפואה 
האלטרנטיבית, מטפל בבעיות גב, מפרקים, תזונה, דרכי 

 .נשימה, כאבי ראש, הרפיית מתחים ועוד

 
 קליניקה גרסטנפלד

 02-5663364, ירושלים  טלפקס: 3, דירה 16רחוב אחד העם 
 054-5226203נייד: 

www.AlonGerstenfeld.Area.Co.Il 

 

 צריך לקדוח בקיר? 

 להחליף נורה?

אב הקהילה ישמח לסייע 

בתחזוקה השוטפת של הבית 

ללא ולבצע תיקונים קלים 

 . תשלום

במקרה הצורך, אב הקהילה 

 אמין ומוכריזמין בעל מקצוע 

לתיקוני חשמל, מים 

 וכדומה)בתשלום(.
 

 אב קהילה תומכת: 
 אבשלום חמד:
0546650173 

 



 
 טיפים מבית סבתא -שמן זית

 שלום-מאת, חבר הקהילה דוד שר

שמן זית הוא אחד המרכיבים הפופולאריים במטבח, אך ניתן גם למצוא אותו גם בארון התרופות ועל מדף הטיפוח. 
רמות לחץ דם  ובנוגדי חמצון חיוניים, הפכה אותו לאחד האמצעים היעילים לאיזון Eויטמין והעובדה שהוא עשיר ב

וכולסטרול, למניעת התקפי לב, מחלות סרטן ועיכוב הזדקנות. אז חשבתם שהכי טוב זה לצרוך שמן זית בתיבול, 
תתפלאו! הסבתות שלנו מצאו דרכים יעילות ושמישות לא פחות. עבור חלק מהשימושים ניתן להחליף את שמן הזית 

 ב ביותר.בשמן אחר וזמין יותר, אך שמן הזית הוא היעיל והטו

 בלעו כפית שמן זית לפני השינה. -. למניעת נחירות 1

 עסו שמן זית על העור. -להפחתת סימני מתיחה  .2

 1-2כפות מלח ים ומרחו על עור פנים למשך  4כפות שמן זית עם  3-הכינו תמיסה המורכבת מ -. לטיפול באקנה 3
 פו במים חמים וסבון.דקות. התמיסה תנקה את הנקבוביות ותשמור על לחות העור. שט

 טפטפו טיפה של שמן זית חם )אבל לא יותר מדי!( לתוך האוזן.  -. להקלה על כאבי אוזניים 4

 כוס של מיץ הדרים או חומץ ושתו. 3/4-כף שמן זית ב 1ערבבו  -. להפחתת כיבי קיבה וכאבים בכיס המרה 5

 כתחליף לקצף גילוח.שמן זית יכול לשמש  .6

 דקות.  5השרו אותן בקערה עם מעט שמן זית למשך  -יים . לחיזוק הציפורנ7

זית )עד שיהיה לטיפול בעור יבש בכפות הידיים, המרפקים והברכיים, חממו כמה כפות של שמן  -. לשיקום העור 8
ולהשתמש בזמן  3:2זורים האמורים לריכוך. אפשר גם להכין תמיסה של שמן זית ומלח ים, ביחס של פושר( ומרחו על הא

 רחצה. ה

טיפות שמן  2טיפות שמן קורנית,  4כוס שמן שומשום,  1/3כוס שמן זית,  1/3חממו תערובת של  -. לטיפול בהצטננות 9
 רוזמרין ועסו את התערובת החמימה על אזור בית החזה. 

שמפו עסו שמן זית לתוך הקרקפת והשאירו למשך הלילה. שטפו את השיער בבוקר וחפפו עם  -לטיפול בקשקשים  .10
 רגיל. נסו טיפול זה במשך שבוע.

 דקות.  45חממו שמן זית ומרחו על הקרקפת למשך  -. לטיפול בשיער יבש או מפוצל 11

מרחו שמן זית על מטלית כותנה רכה ונגבו את העור המוכתם. זה עשוי לקחת קצת זמן  -. לטיפול אחרי צביעת שיער 12
 אבל זה יסייע להסיר את כתמי הצבע מהעור.

דקות ואז חפפו  40כפות שמן זית. מרחו על הקרקפת והשיער למשך  2ביצים עם  2ערבבו  -. למניעת נשירת שיער 13
 פעמים בשבוע.  3במים פושרים או קרים. מומלץ לחזור על הפעולה 

ן, טיפות של שמן עץ התה, ומרחו על הקרקפת למספר דקות. לאחר מכ 5ערבבו כף שמן זית עם  -. לטיפול בכינים 14
 סרקו את השיער במסרק צפוף ושטפו במים חמים.

ובעזרת צמר גפן  3:1ערבבו טיפות של שמן ציפורן עם טיפות של שמן זית, ביחס של  -. להקלה על כאבי שיניים 15
 מרחו על האיזור הכואב. לא מומלץ לשימוש עבור ילדים ונשים הרות או מניקות.

 צמר גפן ונגבו את האיפור מהעיניים. טפטפו מעט שמן זית על  -. להסרת מסקרה 16

בלעו כפית שמן זית מעורבבת עם כפית דבש. אופציה נוספת היא לעסות את הגב העליון ובית  -. להקלה על שיעול 17
 החזה בשמן זית מחומם לטמפרטורת הגוף. 

ל מחלות חניכיים על ידי שטפו את הפה בתמיסה של שמן זית ומים. זה ינטר -. לטיפול בחניכיים נפוחות או אדומות 19
 מניעת היווצרות פלאק.

 כפיות שמן זית עם כפית מים ומרחו על הישבן של התינוק. 2ערבבו  -. למניעת תפרחת חיתולים 19

 . הספיגו במטלית ונגבו בעזרתה רהיטים וכלי נירוסטה.2:1ערבבו שמן זית ומיץ לימון ביחס של  -. להברקת רהיטים 20

ערבבו שמן זית ומיץ לימון בכמות שווה בתוך דלי מים, הספיגו סמרטוט יבש בתערובת  -פרקט . לניקוי מרצפות ו26
 ה טיפות של שמן זית ולימון.והבריקו את הרצפה )הקפידו לנקות מראש לכלוך ואבק(. לא צריך יותר מכמ

 טפטפו מעט שמן זית לתוך פנים הפמוט. . למניעת הצטברות שעווה בתוך הפמוטים 27

 ואז נגבו בעדינות עם מטלית ומעט שמן זית.  חר השטיפה במים וסבון, ייבשולא -ירה על כלי עץ וקרש חיתוך. לשמ28

לאחר שטיפה יסודית בסבון ומים, נגבו את הלהבים היטב ואז טפטפו כמות קטנה של שמן זית  -. לשמירה על סכינים 29
 על מגבת ונגבו את הלהבים. 

ערבבו כפית שמן זית עם כפית מלח או סוכר ושפשפו במהירות את  -פות הידיים . להסרת גריז, לכלוך וצבע מכ30
 כפות הידיים.

 


