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?םויב תצלמומה בלחה תומכ יהמ

August 12 at 10:00am · Like · Comment · Share

Write a comment...

יונ תנסא
? יד ןימטיו לש תימוי הנמ ךורצל ידכב לוכאל ךירצ המ

July 3 at 11:43pm · Like · Comment · Share

Sigal Eilat-Adar  תימוי הכירצל הצלמהה- תישאר .הלאשה לע הדות
 ג"קמ20-10 לע תדמוע איהו ליגה תוצובק לכל2011-ב התלעD ןימטיול

 רועב רצונD3 ןימטיו .D ןימטיו רוצייל רתויב בושחה רוקמה וניא ןוזמה .םויל
הפישח .ףסות ןתמ ידי לע וא  אלו רחאמ םלוא ותוא קפסל הרומא שמשל

 שמשל םיפשחנ םניאש םישנאל ףסות תתל יאדכ-שמשל ףשחיהל ץלמומ
 ,65 ליג לעמ םישנא ,לקשמ ףדועב םישנא ןוגכ רוסחמל ןוכיסב םישנאו

ןימטיו תמר תקידב תושעל םיכירצ םישנאה ראש .רוע יהכ םישנאו D ינפל 
ףסות תליטנ .

July 4 at 12:27am · Like

Sigal Eilat-Adar  ןימטיו תומכ תמישר ףרצאש טושפ יכה :לכואל וישכעו
Dםויל ל"בחי400-800-ל עיגהל הרטמה .תונוזמב.

400תיפכ)הלקב( דוק גד דבכ ןמש
20דחאהציב ןומלח

250םרג100 םירמושמ םילרקמ
600-300םרג100 רמושמ ןומלס

ןומלס 1000-600םרג100 ירט
300םרג100 םירמושמ םינידרס

230םרג100 תרמושמ הנוט
ןימטיוב םירשעומ םירצומ D

 רשעומ בלח
64-56סוכ

40םרג100תורשעומ תוניבג
24תיפכ הלוזמ

 םידמג
50 )םרג100( עיבג ינד

24

July 4 at 12:33am · Like

Liron Asayag
 ייה

? סנארט ןמוש םיליכמ רקובה ינגד םאה תעדל יתיצר

July 3 at 3:50pm · Like · Comment · Share

Sigal Eilat Adar אלןוריל יה
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Write a comment...

Sigal Eilat-Adar .אל ,ןוריל יה
 הפיא .סנרט תוליכמ אל תונירגרמה םג טושפה ןכרצל םויה :תאזמ הרתי

 תוגוע ומכ םינכומה םירצומב קר השעמל :סנרא ןמוש אוצמל םילולע
ושמתשה םא םיעדוי אל ונחנא םש .המודכו םיחולמ םיפיטח ,תויונק תויגועו

 ןמוש תא דירוהל תירוביצה השירדה ללגב .סנרט ןמוש אלל תונירגרמב
 םא רצומה יבג לע שיגדהל ,םיפיטחה ינרצי םיגהונ םויה ,טירפתהמ סנרטה

 ןמוש םיליכמ אל ןמזמ רבכ םה- רקבה ינגד יבגל .סנרט ןמוש ליכמ ונניא
סנרט .

July 3 at 4:08pm · Like

Write a comment...

Anat Goldring
Hi, I take care of an adult male 60 yrs old with chronic pancreas....should he be on a particular diet? Is coffee okay to drink in large amounts? Is white bread 
really better than wheat in his situation?...

See More

July 3 at 1:19pm · Like · Comment · Share

Sigal Eilat-Adar  .)ידיגת- תילגנאב בותכאש הכירצ תא םא( תנע יה
 תכלל תבייח תא .םורופ ךרד אובל לוכי ונניא תנייצמ תאש הלחמב לופיטה

 יולת לכה .םילוחה תיבב הקלחמהמ תינטאיד יוצרו תינטאידב ץעייתהל
בושח .הלוחה תשגרהבו הלחמה בלשב  לופיטה לע רתוול אל- רתויב

ילאנויצנבנוקה !

July 3 at 1:45pm · Like

Write a comment...

Dana Mordov

? תינפוג תוליעפ ןמזב םינמושה תפירש ךילהת תא זרזמ תמאב הפק םאה

July 3 at 12:37pm · Like · Comment · Share

Sigal Eilat-Adar  תוליעפב היגרנא רוקמכ ןמוש לוצינ הלעמ ןיאפק ,ןכא
 ןתומכש רירשב )ןגוקילג( תומימחפב שומישב ןוכסח רצונ האצותכ .תינפוג

 תתחפהבו תיזכרמה םיבצעה תכרעמ רוריעב ,היגרנא רוקמכ תלבגומ
ותכירצ םלוא .ץמאמ ןמזב באכה תשוחת  הדיריה ךילהת תא ריבגת אל

 ףורשל" רוזעת ןומיא ינפל הפק תכירצ יכ החנהה-רמולכ ןמוש תמקרב
הנוכנ הניא "ןמוש .

July 3 at 1:43pm · Like

Write a comment...

Michal Daniel Glushak Cohen
17 תב ?תושעל הכירצ ינא המו ?םויה ךשמב לוכאל הכירצ ינא המ...תוזרהל הצור ינא

July 3 at 12:36pm · Like · Comment · Share

Sigal Eilat-Adar  לקשמב תא ילוא ?תוזרהל הצור תא המל ,לכימ יה
 השק ?םירירש בצעל ידכ תינפוג תוליעפ תושעל קר הכירצ תא ילוא ?ןיקת

 ךרד רשפא( תינטאידל תונפל ךל העיצמ ינא .םורופב וזכ הכרדה תתל
ןזואמ טירפת ךל םיאתת איהו )םילוחה תפוק  תוחפ םע םג- ךרוצ שי םאו

 םילעמש וא תירולק הכירצ םיתיחפמש וא :טושפ היזרהל דוסה .תוירולק
החלצהב .תוליעפ ידי לע האצוה !

July 3 at 1:22pm · Like

Sigal Eilat-Adar  תואלבט תומייק ,18 ליג דע- ןיינעה ךרוצל ,םידליל
 ,םירגובמל םיגוהנהBMI-ה יכרע .הלידגלו ליגל םימיאתמה לקשמו הבוג

.הז תא תעדל בושחו18 ליג דע םייטנוולר םניא

July 3 at 1:46pm · Like

Write a comment...

Vital Koravsky

?רקובה תחוראב לוכאל14 תב הרענל ץלמומ יכה המ

July 2 at 2:54pm · Like · Comment · Share

Sigal Eilat-Adar ,לטיו יה
 םילכואש םידליש םיארמ םירקחמ .רקב תחורא לוכאל בושח- תישאר

 רתוי םהו בוט רתוי חור בצמ םהל שי ,םידומילב רתוי םיחילצמ רקב תחורא
.םיזר

 טיעמהל יוצר- תומימחפ תצקו ןובלח תצק םיכירצ ונחנא ?לוכאל המ
.םירכוסב  .14 תונב תורענל קר אל ,םלוכל הפקת הצלמהה םצעב זא

:תויומכב ילוא היהי לדבהה
 שבד תיפכ םישל רשפא .5% דע הניבג םע םינגד םחל םייתש וא הסורפ

.קותמה םעטל קוקזש ימל לעמ הביר וא
 אל יאדכ .בלח ןדעמ םע וא בלח סוכ םע סקלפנרב וא סקלפנרוק סוכ

.םיקותמ יכה םיסקלפנרוקה תא רקבה לע תחקל
.קריו ירפ ןבומכו הציב ףיסוהל רשפא ןמז שיש ימל

.ידיגת קר- תויורשפא דועל הקוקז תא םא
ברע תחורא לוכאל יכל- הללאי :-)

July 2 at 8:11pm · Like

םיסנ תנסוא
סנטיפ וא המלת ירצומב לשמל תנווכתמ ינא לוכאל רתומ םיאירב םינגד הזיא תעדל יתיצר

July 2 at 11:48am · Like · Comment · Share

Sigal Eilat-Adar ,תנסוא יה
 .ןזואמ טירפת תרגסמב לוכאל רתומ םינגד :תיללכ הייחנה ןתא תישאר
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Write a comment...

.הלבגה אלל הנווכה ןיא "לוכאל רתומ"
 ץראב קוחה-רכוסה תומכ ,םיאלמה םינגדה תומכ ?לכתסהל יאדכ המ לע

תקיודמה םירכוסה תומכ לש םושיר שרוד אל  ךותמ תומכה אלא
 רכוסה לכ אל .תכרצנה םירכוסה תומכ תא דומאל השק ךכו תומימחפה

- חלמו .םמצע םינגדב אצמנ וקלח ,ףסומ רכוס אוה תיותה לע םושרש
תכרצנה חלמה תומכ תא תיחפהל םיפאוש ונחנא

July 2 at 12:27pm · Like

Sigal Eilat-Adar  תוחפו ןיבוס תפסות םיליכמ סקלפנרב ומכ רקב ינגד
 םהב םיתיחפמו רכוס תוחפ םיליכמ םי'צנארק םג ,ראשהמ םיקותמ

 האוושהב רכוס תוחפ תיסחי ליכמ ליגר סקלפנרוק ,חלמה תא הגרדהב
ןמוקוק ,יגוש ,תוירכ :תמגודכ םירחאה .םירחאל -  םהילא סחייתהל שי

יתרזעש הווקמ .החוראל ףילחת לאכ אלו םיקתממ לאכ .

July 2 at 12:32pm · Like

Write a comment...

היתב ןטיבא ןוטיב

 אל םידליהש ידכ הרעק לכב סקלפנרוק לש תומכ דודמל הלוכוי ינא ךיא לואשל יתיצר .ואציש םישדחה לע דחוימב סקלפנרוק לע םיתמש םידלי השולש שי יל
 הדימה לע רתי ץיקה ונימשי

םיאלמ תצק םידליה יכ

July 1 at 8:10am · Like · Comment · Share

1 people likes this.

Sigal Eilat-Adar  המכ ינב תעדוי אל ינא יכ ךל תונעל יל השק ,היתב יה
 ."תידלי"ה ןטבה תא ןיידע םהל שיש ןכתיי7-6 ליגב ךרעב םה םא .םידליה

 סוכ אוה ףילחתה ,החוראל םייתש וא הסורפ םילכוא ויה םהש החנהב
םע וקוש וא בלח סוכו סקלפנרוק  יתייה- םיסקלפנרוקה יגוס יבגל .הז

 הלאב רוחבל וא ,סקלפנרב םע ליגר סקלפנרוק יבברעתש וא העיצמ
 ידכ םילו הכירבל הצוחה םתוא איצוהל ידיפקה ,ףסונב .םיקותמ תוחפה

 םהש יאנתב- ונימשי םה סקלפנרוקהמש יל הארנ אל .היגרנא ואיצויש
החוראכ ותוא םילכוא .

July 1 at 4:29pm · Like

Write a comment...

Shay Dawidowicz

 ,תושעל המ הל םירמואש ,םיקיסעמ ,םיסוב הל שי ?םיבוט אל רווילינוי-המלת לש םירצומהש ?םכל הנעת איהש םיצור םתא המ ?תויהל רשפא םייביאנ המכ ,םישנא
....רוביצה תואירבל תבייוחמ אל ,הרבחה ירצומ תא ןצחיל תבייוחמ איהו

See More

June 28 at 5:34pm · Like · Comment · Share

3 people like this.

Sigal Eilat-Adar .םלעתת ?וילא סנכהל חרוט התא המל זא
 בושח הזה עדימהש תבשוח יתייה אל םא ינמז תא לטבל תחרוט יתייה אל

 ,םיטנדוטסל ,םילפוטמל תוריש תתל אוה ותוהמב ילש עוצקמה.רוביצל
החפשמה אפור תא םא ןיינעמ .רודמה יארוקלו םיאפורל  תייה ךלש

.תופורת לע ךל ריבסמ היה אוה םא הזכ ןפואב ץימשמ
 תתל ידכ הפ תאצמנ ינא .םיגרטקמל הנורחאה יתבוגת וז- םדוק ומכו

 תובושתה תא םש שפחיש- הידפיקיו תא ףידעמש ימו תויעוצקמ תובושת
ויתולאשל .

June 28 at 9:00pm · Like

Aviv Bracha  תורמל בלח לוכאל הצילממ תא המל ךתוא יתלאש ינא
 ינא .תינויגה הבושת יתלביק אלו תורומח תולחמל םרוג אוהש חכוהש

.ןוכנ ןאכ בתוכ ישש המש בושחל יל םרוג ןכ הז לבא תרעטצמ

June 29 at 7:24pm · Like

Sigal Eilat-Adar  אל ינא :הלחתהמ תודוקנ המכ יתרהבה אלש הארנכ
 שי רווילינויו המלתל .ןוזמה תורבח לש תינטאיד אלו הישעתה לש תינטאיד
 תדבועו רוביצה תואירבו הנוזתב תרקוח ינא .יל םיקוקז אל םהו תוינטאיד2

יתשקבתה .תוימדקא תורגסמב  .בחרה רוביצל םורופב הפ ץעייל
ב יעוצקמה םורופל סנכהל ןתינ- רתוי טרופמ עדימב םיניינועמל -

emed.co.il

June 29 at 7:52pm · Like

Shiran Yosef
 ילזומ יתינק זא,יולק אל אוהש םושמ אירב רתוי ילזומש יל ורמא .רקובב טרוגוי םע הלונרג לוכאל יתלחתה הנורחאל .הלונרגה ןיינעל רשקב תניינעתמ ינא ,לגיס ייה
 הז הז ללגב זא10.2 םה םיביסהש יתיאר ?אירב רתויל הז תא ךפוה הז ךיא הניבמ אל ינאו הברה יד יל הארנהז םע לבא יוור3.8 ןכותמ 'ג100ל ןמוש יזוחא13.3 םע

..אירב תמאב הז םא ןיבהל יל ירזעת םא ךל הדוא ?אירב רתויל הז תא ךפוה

June 28 at 1:08pm · Like · Comment · Share

Sigal Eilat-Adar  קפסל רומאש ןוזמ םרג100-ל ןמוש יזוחא13.5
 לבא ההובג יד םנמא םייתנוזתה תיביסה תומכ .הברה יד הז תומימחפ

100-ל םש שי תוירולק המכ .רתוי םיאירב םינגד גישהל רשפאש יל הארנ
יל .?ךלש הלונרגב היה ןמוש המכו ?םרג  לאו( הזה הרקמב הארנ תישיא

 וא/ו קתוממ אל סקלפנרוק תחקל ףידעש הארנ )תמוסרפב יתוא ומישאת
םוקמב ,םיביסב רשעומ .

June 28 at 4:51pm · Like

Sigal Eilat-Adar  יתבוח לשב ביגהל תבייח ינא יתטלחהל דוגינב
 ךרוצ ןיא .םירתוימ הירטסיהו הייעטהמ ורהזה.רוביצה תואירבל תיעוצקמה
 .ןדיסלו ןובלחל רתויב בוטה רוקמה והז- םיציבו בלח ,רשב ירצומ דירוהל

רושק וניא טטוצמה ריצקתה ,ביבא  יגולוקא רקחמ והז .םלשה רפסל
 אצמנ אוה תיעדמה החכוהה תדימריפב .תויסולכוא ןיב רשק לע הארמש

 .בוט אל רשבש רמוא אל אוה םגו .תיתחתב
יעוצקמה םורופל סנכהל ןמזומ- םייעדמ םיסנרפרב ןיינועמש ימ emed-

healthclub. בחרה להקל תדעוימ וזה המבה.
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Write a comment...

 יתלקתנ אל- )תובוחרב רקיעב( הנוזתל תואטלוקפה םע יתרכה בטימל
 היה- תאז ושע םא .לבוקמ אל הז .תומוסרפ עצבל ןוזמ תורבח וסינכהש

גוחה שארל תידיימ תונפל םוקמ .

June 29 at 11:27am · Like

Aviv Bracha  ןיידע ינא לבא ,םייעוצקמ דואמ םיגשומב תבתוכ תא ,לגיס
 לע הצילממ תא םא יכ בחרה להקל ריבסהל בושחש והשמ הזו ,הניבמ אל

 םיחנומ םיניבמ אלש םישנא םג דירטהל רומא הז ןטרסל םימרוגש םירצומ
 .םייעוצקמ

חיכומש רקחמ ןאכ שי  םימרוג בלחו םיציב רשבש יעמשמ דח ןפואב
 תחאב השענ רקחמה .תוינומיא וטוא תולחמו תרכוס ,ןטרס ,בל תולחמל

 הנוזתה רקחמכ רדגוה ,דרופסקוא- םלועב תובשחנה תואטיסרבינואה
 תנעטש בושחה עדימה רגאמב אצמנ אוה ,םעפ יא השענש רתויב לודגה

.)!?םש ךצעב ותוא אוצמל תעדי אלו( םייטנוולרה םיאצממה תא גציימש

 ןפוד אצוי ולש םגדמהו םלועה לכמ םישנא לש הנוזת רקסש רקחמ הז
 .דואמ םירומח םיאצממ שיו .ולדוגב

 "תיעדמה החכוהה לש הדימריפה תיתחתב אצמנ אוה"ש הככ םתס בותכל
 לע בחרה להקל הצילממ רוביצה תואירבל תינטאידשכ קפסמ אל הז
 יכ אשונה תא ןיבהל בושח ןאכש תבשוח ינא .ןטרסל םימרוגש םירצומ

ןטרסל םרוג ולש לכואה םא תעדל ךירצ בחרה רוביצה .

June 30 at 1:11pm · Like

Write a comment...

Aviv Bracha

 םינובלח ידמ רתוי םיכרוצ ונלש הרבחבש וב בותכש הרמאו םעפ יא הנוזת לע השעשנ רתויב לודגה רקחמה אוה התנעטלש רקחמ והשזיא הארק יתוחא ,םולש לגיס
?םינובלחב תיחפהלרשפא דציכ ןכ םאו ?ןוכנ הז םאה .בל תולחמו תרכוס ,ןטרסל םרוג הזשו

June 28 at 9:04am · Like · Comment · Share

3 people like this.

View all 19 comments

Anat Yom-Tov  ינא לבא הזכ והשמ וא תיאנוזת אל ינא ,םלוכל ייה
 לע ךמסתהל אל ןושאר רבד .היצופורפל סינכהל ךירצ רבד לכש תבשוח

 הנעט ןועטלו שדח רקחמ תאצל לוכי רחמ ירה ,דחא רקחמ לש תונקסמ
רתי תכירצש אצמנ םא םג ינש רבדו .תרתוס  תא הלעמ םינובלח לש

 תוענמהו הלהבל םורגל רומא אל הז בל תולחמו תרכוס ,ןטרסל ןוכיסה
רשב וא םיציב ,תוניבג תליכאמ

 םג ינא ךא ןוזמה תורבח ליבשב תודבועש תוינטאיד שיש המיכסמ ינא
 תוטרופמש תוצלמהה ומכ ןהלש תוצלמהב תמאה ןמ שיש הנימאמ

 ,ימויה טירפתב בלשל ןתינש םירבדל הצלמה ןאכ שי לכה ךסב .הלעמל
 בייח אל תרחא בשוחש ימו ,הזכש ירסומ אל והשמ וא לער תוקוושמ אל ןה

ולאה תוצעה תא תחקל ...

July 1 at 1:06am · Like

Aviv Bracha  .םירתוס םיאצממ איצומ ללכ ךרדב עדמהש ןוכנ הז ,תנע
 םיוסמ ןוזמש םיארמש םירקחמ הברה םירבטצמשכ רבד לש ופוסב לבא
 ןיס רקחמ .דחא רקחמב רבודמ אל .הזל סחייתהל ונל יאדכ ןטרסל םרוג

ךכל תויודע הברה ורבטצהש ירחא השענ  םימרוג בלחו םיציב רשבש
.תרכוסו בל תולחמ ,ןטרסל

 לוכי םאה ,ךתעד המ .ןוזמה תורבח ליבשב תודבועש תוינטאיד שיש תרמא
 הלש םירוצמהש יוכיס שיש הדות םידראילימ תלגלגמש היישעתש תויהל

 שפחלו םישקה םיאצממה תא ריתסהלו לטבל רהמת איהש וא םינכוסמ
 םרוג ךלש לכואהש יוכיס שי םאו ?תרחא וארהש םירקחמ םתוא תא

 ?ותוא לוכאל יכישמת םאה ,הלאה תומויאה תולחמל

 ןוזמ לע תוססבתמ ןיידעש םויה דואמ תולודג תויסולכוא שי ,ךתעידיל
 וא בל תולחמ ,ןטרס ןיא םשש תעדוי תא .ןיסב םירפכב רקיעב ,חמוצהמ
 דוע ושע םג אלא הלאה תויסולכואה ןיב וושה קר אל ןיס רקחמב ?תרכוס
 םיינטרס םיאת לש תויומכ דירוהלו תולעהל רשפאש וארהו םייוסינ ינמ לכ

 .הנוזת ידי לע רישי ןפואב

 ירה !יל הרמא יתוחאשכ הככ עמשנ הז יל םג !ףרוטמ ונל עמשנ הזש רורב
 האחמה לבא .םיציבו בלחו רשב רתוי לוכאל ונל םירמוא םוקמ לכב

 תולוכי ןהו ונתבוטב תוצור אל הלאה תוישעתהש יל החיכוה תיתרבחה
 תולחמל ול םורגי הזש תועדוי ןה םא וליפא ףוסה דע חרזאה תא לצנל

 ,רשבו םיציב ,בלחה יקזנ לע ךמצעב שפחלו רוקחל ךל העיצמ ינא .תומויא
ךל םיבורקה תבוטלו ךתבוטל .

July 1 at 11:59am · Like

Assaf Mevorach

?יחמצ בלח םע וא הרפ בלח םע סקלפנרוקה תא לוכאל יאדכ םאה
?המלו ?רתוי אירב המ

June 28 at 8:52am · Like · Comment · Share

5 people like this.

View all 14 comments

Sigal Eilat-Adar  היוס חמק ,יאקירמאה תואלקחה דרשמ תואלבט יפל
100-ל האוושהב ,)ןדיס ול םיפיסומש ינפל( םרג100-ל ןדיס ג"מ17 ליכמ

 .בלח ל"מ100-ב ןדיס ג"מ
 ,ןיבוסב םיאצמנ םיטלסקואו םיטאטיפ ומכ ןדיס תגיפס םיבכעמש םימרוג

םינגד  .ואקקו ,הת ,ןיאפק ,ואקק ,קלס ילע ,דרת ,תיבורכ ,םיזוגאו םיאלמ
 .ותגיפס תא ענומ אל אוה םלוא ףוסב ןדיסה תא ןזאמה לרנימה אוה ןחרזה

ןימטיו רסח D ןדיס תגיפס עונמל לולע .

June 30 at 8:01am · Like
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Write a comment...

Aviv Bracha  תורמל יחה ןמ םירצומ לע הצילממ תאזה תינטאידה ,םירבח
 הריכה אל איה .תרכוסו בל תולחמ ,ןטרסל םימרוג םהש תיעדמ חכוהש
 תינטאיד" המצע תא הרידגמ איה .אשונב ושענש םיבושחה ירקחמה תא

זא בצמה הז םאו "רוביצה תואירבל  תולחל יוכיסהש הלפתמ אל ינא
 אשונל יביל תמושת תא הבסהש ,יתוחא .40% לע דמוע םויה ןטרסב

 םששו "יקספורוי יראג" ארקנש רתאב הבוט תוינטאיד תמישר שיש הרמא
 םכל תפכא םא לגוגב ושפח טושפ .היצמרופניאה לע ךומסל רתוי רשפא

 המ לכב ימצעב תרקוחו תינדשח דואמ יתייה ינא ,םכלש תואירבהמ
ילש תואירבל רושקש .

June 30 at 1:14pm · Like

Write a comment...

Alis Elimelech
 ינא תדרל לכואש טירפת ינתת םא חמשא לקשמב הדיריה איה היעבה םוי לכ טעמכ תוילה השוע יתייה ינפל רשוכ רדחב ןמאתהל יתלחתה51 תב תינא בוט רקב

 וליק20 תוחפל דירוהל תניינועמ ינא155 ילש הבגהו71 תלקוש
 וליפא םויב תחא הסורפ תבייח ינאיכ םחל ליכמש טירפת ךמימלבקל חמשא

 שארמ הדות

June 28 at 7:32am · Like · Comment · Share

Sigal Eilat-Adar ,סילא םולש
 טירפת םורופב תתל הלוכי אל ינא ירעצל .המזויה לע דובכה לכ תישאר

 ךבצמ תא תעדוי ינניאו ךלש םדה תוקידב תא יתיאר אלש ןוויכמ ישיא
 הדירי לש ךשוממ ךילהת תושעל תוסנל העיצמ ינא יללכ ןפואב .יתואירבה

לש  ןתינ הז םויה .תרחא תרגסמ וא תינטאיד תרזעב ,לקשמב ג"ק20
 אלב יאצת אלש ידכ- תאז לכבו .םילוחה תופוק ידי לע הלודג החנהב

1300-כ ליכמו םחל לע ססובמה )ךל ישיא אל( יללכ טירפת הנה ,םולכ
:תוירולקוליק

:רתומ םויה לכ
לק םחל תוסורפ10

5% דע הניבג תספוק
הציב

תוקרי10
תיז ןמש תיפכ ףיסוהלו םימב וא5% ןמשב הנוט תספוק

תוריפ2

June 28 at 8:48am · Like  · 

Sigi Levi ?ללכב הטאיד הז???לק םחל תוסורפ10

June 28 at 11:00pm · Like

Sigal Eilat-Adar ?אל עודמ

June 29 at 11:15am · Like

1 person

Write a comment...

תיזג תידיע
תדרל ךישמנש וישכע םישוע המ יתרצענו וליק12 יתדרי105 תלקוש42 תב ינא לגיס ייה

.......תולמעתה לע יל רפסל אל אנא

June 28 at 1:35am · Like · Comment · Share

Sigal Eilat-Adar )-: םתס ...תולמעתה ןכבו- תידיע יה
 הדירי לש ךילהתבש עודי תאז לכבו ג"ק12 תדרי ךרד וזיאב תעדוי ינניא

 רשפא .רבשהל אל ,תישאר זא .ךרדב תוריצע תויהל תולוכי הלודג ךכ לכ
םינובלח טירפת םיימוי וא םוי תושעל תוסנל -  אלל( ללכ תומימחפ אלל

 אל קר-)םימי םתואב בלח ירצומ םידירומ וליפא ןירדהמהו תוריפ ,םחל
 הזכ טירפת .ףוגהמ ןובלחה תויראש תא תוקנל ידכ הברה תותשל חוכשל

 איה תרחא תורשפא .לקשמב הדיריה ךשמהל "הפיחד" ןתונ םימעפל
800( תוירולקב דאמ לד טירפת ,)ףצרב םיבייח אל( םיימוי וא םוי תושעל
 ינכדע .רוזעל לוכי הז םג- ליגרה טירפתב םיכישממ וירחאלשכ )תוירולק

םימי המכ דוע ןאכ ינא-יתוא

June 28 at 8:50am · Like

Assaf Mevorach  הזר םג ראשת איה םינובלח טירפת םיימוי םוימ םאה
?ךכ רחא שדוח ?ךכ רחא עובש

?םילגרה תונשל ילב הזר ראשהל רשפא םאה

June 28 at 9:00am · Like  · 

Sigal Eilat-Adar 12 תדרי םאש החינמ ינאש ןבומכ :הרעהה לע הדות
 .וילאמ ןבומ אל תמאב הזש תורמל- םילגרה יוניש ידי לע םג השענ הז ג"ק

 ,)ריכזהלמ סה יכ םא- תינפוג תוליעפ שי םגו( ונתשה םילגרההש החנהב
ושעי םינובלח םיימוי םוי ןכא  טירפתב ךישמהל רשפא זאו הפיחדה תא

ןזואמה .

June 28 at 10:17am · Like  · 

2 person

1 person

ןמדלפ שוש
...?לוכאל ללכב רוסאש םירבד שי םיעו?המ הלאשה... ירחא העש יצח לוכאל ךירצש תעדוי ינא סירת תטולבה םע היעב יל שי

June 27 at 6:57pm · Like · Comment · Share

Sigal Eilat-Adar ,שוש םולש
?המ ירחא העש יצח לוכאל ךירצ

 יליכמ םילכאמ תליכאב תוברהל איה תינורקעה הצלמהה- תנווזמ יבגל
 בלחה ירצוממ קלח ןכו םי תוריפו םי תוצא אוה אוה דויל ןייוצמ רוקמ .דוי

בלח- שדחה רצומהש יתיליג יתעתפהל(  תמרמ דימע בלח ,רוהט םירה
.)דוי הברה ליכמ ןלוגה

 תוליעפ תתמ םילבוסה םישנאש ךכל טרפ לכואב הלבגמ לע יל עודי אל
 םישל שי זאו הנמשהל רתוי הלודג הייטנמ לובסל םילולע סירתה תטולב

תוירולקל בל .

June 28 at 8:44am · Like
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Write a comment...

Assaf Mevorach  תת הל שי םא רמוא אל סירתה תטולב םע תויעב ,עגר
רתי דוקפת וא דוקפת

וב תוברהל אקווד וא דוימ רהזהל הכירצ איה םא רמולכ

June 28 at 8:58am · Like  · 

Sigal Eilat-Adar  תתב רבודמש ןבומכ הניה ילש החנהה .קויד הזיא ,ואוו
 המל יתנבה אל ןיידע .רתוי הצופנה היעבה וזש ,סירתה תטולב לש תוליעפ

.העש יצח-ב ךתנווכ

June 28 at 10:17am · Like

1 person

Write a comment...

Revital Levy
יד ןימטיו ייבגל םג הלאשה התואו ?םויזנגמ לש רתויב הלודג תומכ ןתונ לכאמ הזיא

June 27 at 4:07pm · Like · Comment · Share

View all 14 comments

Sigal Eilat-Adar  םאה .םורופב "תושדח םינפ" תוארל בוט,דדוע םולש
 םירקחמ ןיא יתעידי בטימל ?ןדיסב רוסחמ ןיא םינועבטלש חוטב התא
 תאז תמועל .םירחא תמועל םינועבטב םצעה תופיפצ אשונ תא וקדבש

תוחפל הטאידב ןדיס תמר ןיב רשק םיארמ םירקחמ  .סיזורופואיטסוא
 התא .תורוקמה תא ןאכ תטטצמ אל ינא ,בחרה להקל םורופ והזו רחאמ

הנוזתב יעוצקמה םורופל סנכהל ןמזומ emed-healthclub לבקל םשו 
םיסנרפר .

June 29 at 11:18am · Like

Yael Shmaya ,לגיס
.בושחה עדימה לע הדות

 םורגל השק המכ האור ינא םידלי תינטאידו תרקוחכ תדבועש ימ רותב
.םהלש הנוזתה יביכר לכ תא ךורצל םידליל

 םע םיבשוי ,דבועמ אל לכוא םילכוא ויה םלוכ ילאידיא ןפואבש ןבומכ
 וקניש רחאל םירוהה ילושיב תא אתוחינב םילכואו םהלש תוחפשמה

.תוחפל םייתנש ליג דע םמאמ
 עויס םיכירצו םייתימאה םיינתחדקה םייחה תא םייח ונבורש תושעל המ
 יתשגפ אל דועו ,ןכ( ונידלי ףוגו ונפוגל הנוזתה יביכר לכ תא קפסל ידכ
 תועייסמכ תוחכומה ןדיסה תומר תא לבקמו בלח ירצומ לכוא אלש דלי

.)רגובמה ליגל דע םצעה תואירב לע הרימשל
,ףוריטה לכב השוע תאש רדסה לע הדות זא

לעי

June 30 at 12:24pm · Like

Write a comment...

Yasmin Ginott

.יצחו1.63 אוה ילש הבוגהו43 ילקשמ
?וליק המכב יתוא הלעיש אירב טירפתל תונויער ךל שי ,הנמשה תטאיד תושעל הצור ינאו לקשמ תתב ינא

June 27 at 3:18pm · Like · Comment · Share

Sigal Eilat-Adar  רתוי לוכאל הלוכי תא !ךל ףיכ הזיא ,ןימסי יה
 עוציבל השק לקשמב הילעל הטאידש ךתוא הריהזמ- לבא .םירחאהמ

!ןוזר תטאיד ומכ שממ
 לכ תא לוכאל :אוה ןורקיעה לבא טירפת ןתמל המיאתמ המב וניא םורופה

ךשמב תלכוא תאש המ ...

See More

June 27 at 6:04pm · Like  · 2 person

Write a comment...

ןדיע ןדיע

 רקוב תחוראב לוכאל בוט יכה המ לואשל יתיצר לגיס םולש

June 27 at 10:00am · Like · Comment · Share

Sigal Eilat-Adar ,ןדיע םולש
 "ןחלוש חותפל" ךירצ אלש עדתש בושח ריעצ התאש האור ינאו רחאמ

 ,ןטק אוה םא םג ,והשמ לוכאל בושח- תאז תמועל .רקב תחורא ליבשב
.הבישחלו חורה בצמל רזוע הז יכ רקבב

?רוחבל רשפא המ זא
,בלח סוכ ,רקוב ינגד  אל םע רתוול םג רשפאו( רחא ירפ וא הננב

.)םיקיפסמ
וא

 תוקרי טלסו הניבג ,יולק םחל •
וא

הציבו הניבג ,םחל תסורפ •
וא

בלח סוכו הלונרג ףיטח•

סומוח/הניחט/ודקובא חרממ ,זופת וא טוחס יעבט ץימ סוכ ,יולק םחל •
.םחל גוס הזיאו ףידע סקלפנרוק גוס הזיא ךל טרפא הצרת םא ךשמהב

םיענ שפוח !

June 27 at 11:28am · Like

Sigi Levi מממ דלוקוש תוירכ

June 28 at 11:06pm · Like

Sigal Eilat-Adar  בשחנ אל לבא .הלחא הז- םירהצה ירחא קתממכ
.)סקפופוקוקו 'ץנארק ,יגוש ,יגוע אל םג( .רקבה ינגד תצובקב

June 29 at 11:28am · Like
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Write a comment...

Sarah Ronen
לגיס םולש

קותמל קזח דואמ ךרוצ יל שי הטאיד הליחתמ ינאש םעפ לכ
.הז תא רוצעל ךיא תעדוי אל ינא

.הטאידה תא תרבוש ינא דימת ךכו
שארמ הדות

June 27 at 9:15am · Like · Comment · Share

Sigal Eilat-Adar ,הרש םולש
 םירשפאמ םניאו ידימ הפירח הטאידל םיסנכנש םישנא שי .דבל אל תא

 השק תמאב הזו םינגד אל םג לבא קותמ רכוס אל- תומימחפ םוש םמצעל
.דאמ

 אוה םא םג טירפתב קותמ םעט תצק בלשל רשפא ןיינע לש ופוגל
:לשמל .היזרהל  סקלפנרוק ,)םיאלמ םינגדמ( םחל לע קותמ חרממ תיפכ

.םיקומיצ םע טרוגוי וא ינימ ףיטח ,טאיד ןדעמ םע
קותמה םעטל ףוגה תא ביערהל ךרוצ ןיא לקשמב תדרל ידכ .

June 27 at 11:24am · Like

Assaf Mevorach  תאתוארל םוחב ץילממ ינא !רכממ רמוח הז רכוס
ןוזמל תויורכמתה תודוא הזה קירבמה אפורה לש האצרהה

!שארה תא חתפ הז יל
ww.youtube.com/watch?v=MCBkiekLgYIhttp://w

June 28 at 9:05am · Like

Sigal Eilat-Adar ?הרשל עיצמ תייה המ זא

June 28 at 10:32am · Like

Write a comment...

Oshrat Shay

 סקלפנרוק לכאמה השוע המ תעדל יתיצר םכל םולש

June 26 at 7:46pm · Like · Comment · Share

View all 6 comments

Assaf Mevorach  ?ימקילג ךרעל תועמשמ ןיא המ
?ילוקורב לש תוירולקל תולוקש רכוס לש תוירולק

June 28 at 8:43am · Like

Sigal Eilat-Adar  התוא םילכואש עגרב .הירולק איה הירולק איה הירולק
 ןוכנ .הנוש ןפואב םינימשמ אל- םינוש תונוזממ איה םא םג- תוירולק תומכ

 אוה יכ-טושפ רכוס הברה ךורצל היסולכואה תא םידדועמ אל ונחנאש
תלעות לכ אלל תוירולק ןתונ - תאז םע דחי .ילוקורבב לשמל ומכ-תפסונ

 ןבומכ רבודמ אלו( רכוס תפסות טעמ-סקלפנרוק לע רבדמ התאשכ
 קזנל םורגת אל )תוירכ ומכ- ףיטח םיבשחנה םיסקלפנרוק םתואב

.רכזומה
 תרכוסה ילוח לע תרסוא אל רבכ תרכוסל תיאקירמאה הדוגאה וליפא

.רפסנ אוה דוע לכ- רכוסב ,טירפתב תומימחפהמ טעמ ףילחהל
 יוניש לכש רוכזל ךירצ לבא- עבושל דדמ ןכא אוה ימקילגה סקדניאה

 תא הנשמ- )זרואל ףוע תפסות וא סקלפנרוקל בלח תפסות לשמל( ןוזמב
 המימחפה תגיפס בצקל הכרעה קר הווהמ הז ןכלו ולש ימקילגה סקדניאה

קיודמ דדמ אלו .

June 28 at 10:30am · Like

Write a comment...

Hadar Ekhoiz

הדות ?הובג לורטסלוכ יל שי םא ענמיהל הממ תעדל יתיצר לגיס ייה

June 26 at 2:35pm · Like · Comment · Share

Sigal Eilat-Adar ,רדה םולש
:םיאשונ רפסמ תללוכ לורטסלוכ תומר תתחפהל הטאיד

ןיקת לקשמ לע הרימש .1
 יפל תישיא םימאתומ תויהל םיכירצ תוריפ ,תוקרי לש הבורמ הליכא .2

.ךלש םידירצילגירטה תומר
אצמנש יוור ןמוש תכירצ ליבגהל יאדכ .3  םייח ילעב לש םיימינפ םירביאב

 ןמוש5% לעמ תוניבג ,האמח ,)'דכו תוילכ ,דבכ(
 .)םינכומ םיפיטחב תאצמנה( השק הנירגרמ לוכאלמ ענמהל יאדכ .4

.סנרט ןמוש ליכמ ונניא רצומהש םושיר שי םהב םירצומ ףידעהל .5
 אל םינטוב ,ודקובא ,הלונק ,תיז ןמש תחקל יאדכ יוורה ןמושה םוקמב .6

 םיליכמ םה ןכש( לקשמב תדרל הכירצ אל תאש יאנתב ןבומכ .םיחולמ
.)תוירולק הברה

 תויהל בייח הז לבא ,טירפתב םילורטסוטיפ לש בוליש לוקשל ןתינ .7
 ינמוש לכ לש תוקייודמה תומרה תא םיאורש ,תינטאיד וא אפור תייחנהב

.ךלש םדה
יתרזעש הווקמ .

June 26 at 3:25pm · Like

Maya Zurer
?בלח ירצומ ללכב ללוכ וניאש טירפתב ,ןוזמהמ תקפסמ תומכב יד ןימטיו ךורצל ןתינ םאה ,לגיס ייה

הדות

June 26 at 2:33pm · Like · Comment · Share

View all 4 comments

Sigi Levi  תונועבטה לש עטקה ללגב בלח ירצומ םילכוא אלש םישנא שי
 ירצומ רשאמ...םינועבטל עורג רתוי הז ???םיציבו םיגד לע הצילממ תא זא

..תינופצמ הניחבמ...בלח

June 28 at 11:10pm · Like
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There are no more posts to show right now.

Write a comment...

Sigal Eilat-Adar  םורופב הלאשה תא תולעהל תנמזומ תא- לגיס
emed.co.il-ב ישפח .טוריפב רתוי ךל תונעל לכוא םש ,יעוצקמה

June 29 at 11:29am · Like

Write a comment...

Moshik Dov

.םינשקע םה לבא ,םירחא םיאירב םירבדו תוקרי םהל תתלו םתוא לומגל םיסנמ ונחינא !ספי'צו לצינשל םירוכמ יכה ילש םידליה .רדא-תליא רד םולש
?וזה תונשקעה לע םירבגתמ ךיאו לוכאל םהל תתל הצילממ תייה המ

June 26 at 12:56pm · Like · Comment · Share

Sigal Eilat-Adar ,קישומ םולש
 םע דדומתהל םיצלאנ םירוה הברה ,)...אל יתוא( ךתוא דדועמ הז םא

 תויהל ךירצ .תיתוגהנתהה המרב תועצה ןה ןלהל תועצהה .וזה היעבה
 חילצמ ןושארה עובשב .ךילהתב רבודמש רוכזלו םידליה לומ דימע דאמ

לכבו- תוחפ .רבשהל אל- תאז
 אלש ימ ,הטספ שי םויה :הביטנרטלא ןיאש ןפואב םיפילחת תוסנל .1

 הגרדהב ךכו .ספי'צ היהי אלש הזב דומעל לבא-לכאי אלש- ול םיאתמ
.םירחא תונוזמל םתוא ףושחל

 םתא ,לכואה תא םיניכמ םתאשכ .קרי וא ירפ תויהל ךירצ החורא לכב .2
 אל םהו רחאמ .תחלצה לע הצור אוה קרי וא ירפ הזיא דלי לכ םילאוש

 הביסה תאו תוריפהו תוקריה תובישח תא םהל ריבסהל יאדכ ,ןיידע םיליגר
.שדחה ךלהמל

 םדוק תורשהל רשפא- שאה לע הזח .יופיצ אלל לצינשה תא ןיכהל וסנ .3
.הדנירמב

 רתוי ןמש אוהש הלונק ןמשב תאז ושע ,םינגטמ םתאו הרירב ןיא םא .4
.אירב

 םינווכתמ םתא .לוכאל םהל ץילמהל המ- הלאשה לש ןושארה קלחל .5
םויה ךסל וא םירהצה תחוראל ?

June 26 at 3:39pm · Like

Moshik Dov !'רד הדות
.םויה לכ לע עומשל חמשא לבא ,םיירהצל יתנווכתה ,הצלמהל עגונב

June 27 at 11:55am · Like

Sigal Eilat-Adar  .רקב תחוראל תואמגוד יתתנ תובותכתה ךשמהב
 יבלח תויהל לוכי( ןובלח תנמ ןיב םיבלשמ ונחנא םידליל םירהצה תחוראב

 זרוא תויהל הלוכי המימחפ ,ונרביד תוקריה לע .קריו המימחפ ,)ירשב וא
,)םיבהוא םידליה לכ אל לבא אלמ יוצר(  סרית ,הרד'גמ ,םיתיתפ ,הטספ

.המודכו
 תוציצק4-3 ,םידופיש2 ,שאה לע הזח ,ףוע1/4 :תויהל הלוכי תירשב הנמ

.המודכו תונגוטמ3 וא תולשובמ תונטק
 הדיטשפ וא תחא הציב םע הקושקש :תויהל הלוכי תירשב אל תירקיע הנמ

המודכו הבוהצ הניבג טעמו הנבל הניבג םע הטספ וא .

June 27 at 5:59pm · Like
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