
 1 

 הכי יפה שיש
 תסטייליסטית אישי/ ס וייסמןהד

 יוצאת עם חברות לבית קפה לחגוג את יום ההולדת

 ?רוצה להראות הכי יפה שיש? שלך

 

מתוך שפע האפשרויות שקיימות היום בחנויות בחרתי עבורך 

צעיר ונעים , מספר פריטים שהשילוב שלהם יוצר מראה מנצח

 .לעין

הצבעים מרענן ומתאים לימי הקיץ החמים והאקססוריז שילוב 

  .משדרגים את המראה ומשווים לו נופך אלגנטי שמתאים לאירוע

 יום הולדת שמח 

 

 

 

 

 

 

 

 ה"תשע'סיון ה' ל  גרסת ההדפסה  המגזין להריוניות ואימהות טריות מהציבור הדתי                                                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

  

 

  

 

 

  

 

 ד''בס

 ?בגיליוןמה 

  אישה עם סגנון          

 ...עלאיך משפיע הגיל                      

 מתפתחים          

  אוכלים נכון                    

 טעים לי          

 

  ,שלום לך

כשחשבתי איך אני יכולה לפנק אותך לכבוד יום הולדתי ואיזו 

 .ממש לא ידעתי במה לבחור, מתנה אני יכולה להעניק לך

הרי מקובל ? למה בכלל להעניק מתנה ביום ההולדת שלי

את ? לא, לא מחלקים אותן, שביום ההולדת מקבלים מתנות

 ...לא היחידה ששואלת את השאלה הזו

כיוון שהתלבטתי איזו מתנה להעניק לך שאלתי במייל את 

קהילת ההריוניות והאימהות שלי מה הן היו רוצות לקבל 

אז קודם כל אני חייבת . והשאלה הזו עלתה שוב ושוב, ממני

 .לתת זה לקבל, בעיני: לך הסבר

דרך  זו, הנתינה לאחר מעניקה לנותנת תחושה נפלאה

להגיד שאכפת לך ולקבל , להיות שם בשביל מישהו דרתנה

לא רק את . בזכות זה משהו בעל ערך ועוצמה גם עבורך

הידיעה שהיית שם אלא גם את התחושה שמישהו בעולם 

אני חושבת שדווקא ביום משמעותי כמו יום . שמח בזכותך

ההולדת שלי הייתי רוצה שכמה שיותר נשים יהיו עם חיוך על 

 מקווה שגם על פנייך יופיע חיוך . ם בזכותיהפני

התגובות הרבות שקיבלתי למייל בו שאלתי איזו מתנה היית 

עוד גיליון של  -רוצה לקבל חזרו שוב ושוב על אותה בקשה

אז כמובן שלא יכולתי לסרב ומכיוון שגם "! אמא עם כיסוי"

ככה כיף לי לעבוד על הגיליונות של המגזין החלטתי ליצור 

כזו שתוכלי להדפיס , ך גיליון מיוחד בגרסת הדפסהעבור

 .במדפסת הביתית ולקרוא להנאתך בזמנך הפנוי

כדי לא  והשתדלתי שהגיליון יהיה כמה שיותר פשוט בעיצוב

, והקפדתי על כך שיהיה קצר להכביד על המדפסת שלך

 !אני מקווה שתהני מהקריאה. מאותה סיבה בדיוק

   ואני , יון במייל לחברותייךאפשר להפיץ את הגיל -כמו תמיד

 -שאלה או בקשה , כאן לכל תגובה

yaelgreiner@gmail.com 

 ,תמיד שלך                            

 גריינריעל                             

    

 

 :שי את הדס בפייסבוקחפילינג שילובים מנצחים וטיפים בנושא סטילעוד 

 סטייליסטית שמבינה דתיות -הדס וייסמן

לאדל שפירא המדהימה  תודה

 !ם גריינר המקסים על העיצובתוליו

אם יש לילד  -נוילאימהות שבינטיפ 

כלשהו תני לו להוציא שלך כשרון 

 עושה פלאיםזה . אותו לפועל

 טחונו העצמי ילב

 ו

mailto:yaelgreiner@gmail.com
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 ...איך משפיע הגיל על

 דולה ומדריכת הכנה ללידה/ יעל גריינר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ד"בס

 :פוריות

, הפוריות שלה יורדת 53נדמה שכל אישה יודעת שהחל מגיל 

אמנם נכון שעבור חלק  -הוא רק מספר 53אבל למען האמת 

לא מדובר בכל הנשים אבל , מהנשים הפוריות יורדת אחרי גיל זה

עם זאת נכון לומר ששיעור הפוריות יורד משמעותית אחרי  .כולן

 .גיל זה

כשבכל מחזור היא מאבדת  ,אישה נולדת עם מספר ביציות מוגדר

מספר הביציות קטן ולפיכך , ככל שהגיל מתקדם, כך. חלק מהן

בנוסף לכך עולה שיעור ההפלות ככל שעולה . הפוריות יורדת

 .הגיל

 :טיפים מעשיים

 ניסיונותמומלץ לגשת לרופא פוריות אחרי שנה של  .1

מומלץ לגשת  53אם את מעל גיל . להרות שלא הצליחו

 .סיונותילרופא הפוריות כעבור חצי שנה של נ

שתעריך ( בדיקת דם)ניתן לבצע בדיקת פרופיל הורמונלי  .2

לנו " מספרות"תוצאות הבדיקה . את הסיכוי שלך להרות

 .או שכבר עבר אותו 53האם גופך נמצא באותו גיל 

, ריכות את הפוריות שלהןנשים שיולדות הרבה ילדים מא .5

 53כך שאם יש לך כבר מספר ילדים ואת סביב גיל 

 הסיכויים שלך לעוד הריונות בריאים עולים 

לכן גם אם , הנקה לא מונעת הריון נוסף ברוב המקרים .4

 .את מניקה תוכלי לנסות להרות שוב

יש משמעות גדולה לאורח החיים  :חשוב לזכור תמיד .3

ורח חיים בריא שמשפר גם ברמה הפיסית של א -שלך

אמונה בטוב . סיכויים להריון בריא וגם ברמה הרגשית

 !מביאה טוב

 :הריון

עבר  וההיריוןהרגשת קלילה  22כשהיית בהריון בגיל 

 52כשאת כבר בת , עכשיו. עלייך בלי שום תופעת לוואי

 ?למה זה. כבד ועייף ךמרגיש ל ההיריון, פלוס

קודם כל אקדים ואומר שלא כל הנשים מרגישות נפלא 

בהריון כשהן צעירות וקשה יותר כשהן כבר צעירות פחות 

תמיד תמצאי את השכנה !(. אך עדיין צעירות לנצח)

שתשבע לך שההריונות שלה עברו עליה בלי בחילה 

 מההיריוןואת זו שתקטר על כל רגע , 42אחת גם בגיל 

 . 11גם בגיל 

השפעת הגיל על ההיריון נעוצה לא ביכולת , למען האמת

שלך להתמודד עם בחילות או עם עייפות אלא בבריאות 

ובתחום )הכללית של אישה צעירה לעומת אישה מבוגרת 

נחשבת  53ההריונות והלידות כל אישה מעל גיל 

 .ובאורח החיים השונה בגילאים האלו( מבוגרת

נות ככל שהאישה מבוגרת יותר יש לה מחלות רקע שו

, שמקשות על ההיריון ולכן עולה גם הסיכון לרעלת היריון

הנה כמה טיפים , לא צריך להיבהל. יתר לחץ דם ועוד

 :מעשיים שיעזרו לך לעבור את זה בשלום

ביחד , כך תוכלי. הקפידי על מעקב הריון מסודר .1

לזהות מוקדם בעיות , עם מנהל המעקב שלך

 .במידה ויופיעו ולטפל בהן

פעילות ספורטיבית מתונה  ,תזונה בריאה .2

ושתייה מרובה ( בהנחה שאינך בהריון בסיכון)

חשובות בהיריון בכל גיל ויעזרו לך להרגיש טוב 

 .יותר

היעזרי בסובבים אותך לביצוע מטלות הבית  .5

 -חשוב שתזכרי. השוטפות ואפשרי לעצמך לנוח

גם כשאת נחה הגוף שלך לא מפסיק לעבוד כדי 

 !חה הזו מגיעה לךהמנו, לייצר תינוק מושלם

יש המון טיפים להתמודדות עם כל אחת  .4

יש לך תופעה . מתופעות הלוואי של ההיריון

שלחי לי ? שהיית רוצה לקבל עליה טיפ ממוקד

הכתובת מופיעה בעמוד הראשון של ) מייל

 ותקבלי תשובה לשאלתך  (הגיליון

 :הורות

כמו כל , עצומים לצד חסרונותלהורות בגיל מבוגר יש יתרונות 

 ...דבר בחיים

נמצאת בנקודה בחייך שבה , מצד אחד את בשלה יותר להורות

מבחנים ועבודות , את כבר לא צריכה להתרוצץ בין לימודים

אך מהצד השני אולי את כבר  סטודנטיאליות לבין ניהול בית

 ?בנקודה שבה היית רוצה להקדיש קצת זמן לעצמך

בהורות בגיל מאוחר הזדמנות להרגיש  חלק מהנשים רואות

. אחרות מרגישות שהורות בגיל כזה היא דווקא עול, צעירות שוב

גם אם הוא כולל )קושי  -לחלק האחר, לחלקנו זו ברכה עצומה

 (.שמחה בתוכו

 :טיפ מעשי חשוב אחד

תני לעצמך להרגיש כל רגש שעולה בך לגבי ההורות בגיל 

גשות ולא לקבל אותו רק ברמותר גם לחשוש מהעניין , מאוחר

 !א מעורר בך בליל של רגשותשואת לגמרי בסדר אם הנ. שמחה
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  ?"לפי הספר"האם התינוק שלי מתפתח 
  מלווה מוסמכת להתפתחות תינוקות בשיטת צעד ראשון/ עדי נוימן

וזו שלך ממש  הבת של השכנים מתהפכת? התינוק של חברה שלך כבר רץ ושלך עדיין רק זוחל

 עדי נוימן שולחת צפירת הרגעה? לא בכיוון

במיוחד . אין כמעט הורים שלא מוטרדים בסוגיה הזו? התינוק שלי מתפתח כמו שצריךהאם 

יש  . בהכללה שלבי התפתחות התינוק בשלוש נקודות זמן בשנה הראשונהכאן מוצגים , בשבילכם

, עם זאת. תחותי הוא רחב ולכן אין צורך להילחץלזכור שלכל תינוק קצב משלו והטווח לכל שלב התפ

כאשר תינוק מתקרב לקצה הטווח ולא מראה סימנים להתקדמות לכיוון מימוש השלב ההתפתחותי 

 (!וגם לא על התינוק שלו)אל תסתכלו על הדשא של השכן  .מומלץ להתייעץ

, שרת למידהבסביבה התפתחותית שמאפ, התפתחות אידיאלית מותנית בהריון ולידה תקינים

בחשיפה לסוגי מגע ומרקמים , בגירוי של מערכת שיווי המשקל של התינוק, בהקפדה על סימטריה

 .שונים ובקשר אנושי חם עם התינוק

 :שלושה חודשים

  עד גיל זה הרפלקסים שולטים על פעולות התינוק ולאט לאט הם פוחתים ותנועות רצוניות

 .נכנסות לתמונה

 וכעת הוא מסוגל להפנות את ראשו מצד לצד , כל תנועה שלו שרירי התינוק מתחזקים עם

 .ולהרים את ראשו בשכיבה על הבטן

 לתינוק יכולת מיקוד ראייה ומעקב אחר עצמים במרחב הקרוב אליו. 

 התינוק מתחיל למלמל ולחייך. 

 : חצי שנה

  התינוק התחיל בהעברת משקלו מצד לצד בשכיבה על הבטן ובהישענות על המרפקים עד

 . הפכות אל הגבלהת

 מביא את כפות הרגליים לכיוון פניו ומתהפך אל הבטן, התינוק מיישר ומכופף את רגליו. 

 התינוק יודע להושיט יד לחפצים ולאחוז אותם. 

 התינוק מתחיל להסתובב סביב צירו. 

  קשר עין ומגע, ויחפש תקשורת בין אישית באמצעות דיבור ייהנהמבחינה חברתית התינוק. 

 :שנה

 בצורה עצמאית או דרך , לאחריה זחילת שש ואז מעבר לעמידה, זחילת גחון: ה במרחבתנוע

 .הישענות על חפצים ואז הליכה עצמאית

 עלייה לעמידת שש ומשם יציאה לזחילת שש או מעבר לישיבה. 

 מתפתחת המוטוריקה העדינה ואחיזת צבת. 

 קיימת יכולת ביטוי והגיית הברות. 

זכרו שרכישת האבנים ההתפתחותיות היא בעלת טווח רחב ושזה ממש בסדר שהתינוק שלכם 

אלא אם התינוק שלכם )אין טעם לעסוק בהשוואות עם הילדים של השכנים , יתפתח קצת יותר מאוחר

 ( -;מתקדם יותר ואז כמובן שמותר לכם להיות גאים 

 
חוגים , סדנאות, התפתחות תינוקות-לכתחילה"קר בדף הפייסבוק סדנאות וחוגים מוזמנות לב, לתיאום שיעורים פרטיים

 .232-7774772או ליצור קשר בפלאפון  "בפעוטונים

 ד"בס



 4 

 טיפים לאירוח בריא ומושלם

 קלינית דיאטנית/ מעיין דיין

והמחשבות על המתכונים , לקידוש או סתם כך לערב באמצע השבוע, הזמנת אורחים ליום הולדת

עם הטיפים , הדיאטנית שמחזירה לגזרה, מעיין דיין. והשילובים הנכונים כבר מהדהדים בראשך

 הכי שווים לאירוח טעים ובריא

סיגרים  .ימות ושומןמאכלים עתירי פחמ לרוב תמצאי על שולחן התקרובת, כשאת מוזמנת לאירוע

, המון עוגות ושתייה קלה, ממתקים, עם מטבלים שמנים לא פחות -וס שמנים'חטיפי נאצ, ופסטלים

אבל . חגיגה של קלוריות -מעט מאד סלטים דלי שומן ובקיצור, פסטות עם שמנת, פשטידות מוקרמות

יודו לך ( ד האורחותובמיוח)ותופתעי לגלות שהאורחים . טעים ויפה יותר, בריא: אפשר גם אחרת

 . מאד

 :קבלי את רשימת החובה לאירוח של חגיגת בריאות

  ויקשטו כל צלחת באופן מושלם, הם ססגוניים, הם צבעוניים -סוגי סלטים 3הכיני לפחות- 

סלט  \פ צבעים "חיתוך לרצועות וסידור ע. הסוד הוא בחיתוך ואופן ההגשה. הלא הם הירקות

, סלט חסה ושרי –דוגמאות לסלטים שונים . אנטיפסטי תמיד יתקבלו בברכה \מרענן וצבעוני 

. במרכז 3%הגשה עגולה עם דיפ גבינה עד סלט ערבי וירקות חתוכים בצלחת , סלט כרוב

 .ניתן לשדרג את הגבינה עם שמיר ושום

 הפירות המתוקים האלה נחטפים כשהם תקועים על שיפודים -שדרגי בשיפודי פירות ,

ואז כמובן יש לגזור את החלק המחודד של )במיוחד אם מדובר ביום הולדת של ילדים 

מלון כתום ואננס או  ,תותים, הכיני שיפודי ענבים -כל פירות העונה יתקבלו בברכה(. השיפוד

ניתן להכניס . הניחי את השיפודים בכלי מדליק. שיפוד של קוביות תפוחים ירוקים ואדומים

 ".קיפוד"לתוך הכלי חתיכת קלקר ולתקוע את השיפודים בצורת 

 ןהטריקים להפחתה קלורית בפשטידות להל -וגבינות רזות אפי פשטידות על בסיס ירקות: 

גזר או , עגבניות, פטריות, ברוקולי, העדיפי פשטידה על בסיס ירקות כגון כרובית -

 .בטטה ותירס, קישואים על פני פשטידות על בסיס תפוחי אדמה

 .הוציאי החלמונים מהביצים לפני הכנסתם לבלילת הפשטידה  -

 3%עד ' החליפי שמנת ביוגורט או קוטג -

  3%לגרית החליפי גבינות שמנות בגבינת פטה או בו -

 .אפי ללא הקרמה או הפחיתי הקרמה בחצי מכמות הגבינה הצהובה -

 המגש הכי נחשק עם מאמץ אפסי הוא שילוב נהדר של לחמים  -הגישי טוסטים עם ממרחים

, ממרח עגבניות מיובשות או טפנד זיתים, אבוקדו, קלויים עם ממרחים לבחירה כגון פסטו

 . 3%עם קוביות גבינה בולגרית 

 קינוחי כוסות בריאות עשויות להפתיע את האורחים שלכן אם תמלאו  -ינוחי כוסותפנקי בק

 באזור. בייגלה או סלט פירות צבעוני \( עדיפות להכנה ביתית)את הכוסות בפופקורן למשל 

 .ס טחינה ודבש או גרנולה וחמוציותהקינוחים ניתן להגיש עוגיות ביתיות על בסי

 

 דיאטנית קלינית -מעיין דיין: חפשי אותה בפייסבוק. קליניתמעיין דיין היא דיאטנית 

 ד"בס
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 אוורירישוקולד וקרם שקדים עוגת 

 שפית/ אוקשטיין-יפית שנבי

גם קלילה וגם , אירוח ותהיה גם יפהכזו שתתאים ל ?"מבוגרים"עוגת יום הולדת של מחפשת 
 !טיין יש את המתכון המושלם בשבילךשאוק-שנביליפית  ?טעימה במיוחד

 
. עוגת שוקולד אוורירית ללא שמן או אבקת אפיהמתכון מנצח לקבלי  !בבקשה ?עוגה נהדרתחיפשת 

קרם השקדים יוצר מרקם שונה מהקצפת הרגילה . חשוב לצנן את העוגה בתנור כדי שלא תצנח
  .נהדר עם השוקולד העדין של העוגה ומשתלב

 
 (מ"ס 22תבנית בקוטר ) :לעוגה

 חלמונים 7 +חלבונים  2
 כוס קמחשליש 
 כוס קורנפלורשליש 

 כוסות סוכר 1.3
 ילתמצית ונפית כ
 כפות קקאו 5

 גרם שוקולד מריר מגורד בפומפיה 122
 

 :שקדיםלקרם 
 ל מים"מ 322
 גרם סוכר 422
 לימוןחצי 
 גרם קמח שקדים 522

 
 :ההכנהאופן 

 את הסוכר והחלבונים לקצף יציבקציפים מ. 

  את כל החומרים לסירוגיןמוסיפים 

  מעלות 172דקות בחום  43-33את הבלילה לתבנית מרופדת בנייר אפיה ואופים יוצקים. 

  הסוכר ומיץ הלימון כעשר דקות, מרתיחים את המים :את הקרםמכינים. 

  עד להיווצרות קרם נעים ולא מוצק את קמח השקדים ומבשליםמוסיפים. 

  את העוגה ופותחים לשתייםמצננים. 

  ההשנייבמרכז העוגה ומניחים עליה את מחצית העוגה מחצית מהקרם שמים. 

  הקרם שנותרה מצפים את העוגהבמחצית. 

  לקשט בזילופי שוקולד ובשברי אגוזי מלךאפשר. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .232-2472255ן אותה בפייסבוק או צרי קשר בטלפוחפשי . המעבירה סדנאות בישול ואפיה אוקשטיין היא שפית חרדית-שנביפית י

 

 ד"בס

שקדים הוא למעשה שקדים קמח 

 .טחונים דק

 ,ברשתות השיווקלרכוש ניתן 

ובחנויות  בחנויות טבע מסוימות

 .המתמחות במזון לבישול ואפיה

על ידי טחינה  גם להכין בביתאפשר 

 .בניםשל שקדים מול


