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ילדים

וכך  כאן  כבר  החורף 
השפעת.  לצערנו,  גם, 

־בכל שנה חולים בשפ
עת כ־20 אחוז מהילדים בישראל. 
יש תרופות רבות נגד שפעת, אבל 
ללא ספק הפתרון הטעים ביותר 

הוא תה ירוק.
מחקר חדש שהתפרסם בעיתון 
 ”Journal of Nutrition“ המדעי
התה  של  היתרונות  על  מצביע 
ובראשם  שפעת,  במניעת  הירוק 
הרמה הגבוהה של נוגדי החמצון 

 .)EGCG(
כמו כן, שתיית תה ירוק מסייעת 
להגביר את קצב חילוף החומרים 

ולמנוע מחלות לב וסרטן. 
המחקר, שהתמקד בילדים בגיל 
בית הספר )בני 13-6(, נערך ביפן,  
שבה התה הירוק פופולארי מאוד 
והילדים נוהגים לשתות אותו לאחר 

כל ארוחה. 
 2,663 אחרי  עקבו  החוקרים 

בדי שנה,  חצי  במשך  ־ילדים 
וק בתקופה שבה עולה השכיחות 

לחלות בשפעת. 
הם מצאו כי ילדים ששתו תה שש 
פעמים במשך השבוע )כמעט כוס 
אחת בכל יום( הורידו ב־40 אחוז 
את הסיכוי שלהם לחלות בשפעת, 
ביחס לאלה ששתו תה ירוק פחות 
ילדים  בשבוע.  פעמים  משלוש 
ששתו יותר מכוס תה ירוק אחת 
ליום הגדילו עוד יותר את ההגנה 
שלהם מפני השפעת )ירידה של 46 

אחוז בסיכון לחלות(. 
נתוני המחקר אינם מפתיעים. 
מאמר  התפרסם  שנה  לפני  כבר 
 BMC Complement“ בעיתון 
Altern Med” שהראה כי עובדי 
מערכת הבריאות שקיבלו רכיבי 

־תה ירוק חלו פחות בשפעת מקבו
צת הביקורת ללא התה הירוק. 

כיום רוב החוקרים מסכימים כי 
בריאו סגולות  יש  הירוק  ־לתה 

תיות רבות שכוללות הגברה של 
־קצב חילוף החומרים וסיוע לירי

דה במשקל, הגנה על המוח מפני 
מחלות כמו אלצהיימר ופרקינסון, 

תרומה לירידה ברמות הכולסטרול, 
מניעת מחלות לב ועוד. 

למרות שבישראל צריכה התה 
־הירוק אינה גבוהה בהשוואה למש

קאות אחרים, אפש להשיגו בכל 
חנות מזון. היתרונות הבריאותיים 

־של תה ירוק בשקיקים זהים לית
רונות הבריאותיים של תה ירוק 

בחליטה וכדאי לשתות בכל יום 
3-2 כוסות של תה ירוק. 

הוא  כעת  לכם  שנותר  מה  כל 
את  לנטוש  הילדים  את  לשכנע 
המשקאות הממותקים ולעבור לתה 

הירוק והבריא.
יעל אברבוך

הכותבת היא דיאטנית קלינית

ילד ירוק
שתיית תה ירוק מסייעת למנוע שפעת בקרב 

 הילדים, מגבירה את קצב חילוף החומרים ומגנה 
על המוח מפני מחלות כמו אלצהיימר ופרקינסון

תה ירוק. ילדים ששתו יותר מכוס אחת ביום חיזקו את ההגנה שלהם מפני שפעת

 חינוך

מציעה  מלינגו  חברת 
מבצע דמי חנוכה מבית 

־מורפיקס. במסגרת המב
צע תאפשר החברה התנסות חינם 
מילון  המציע  מילים  רב  באתר 
עברי־אנגלי מקיף ועדכני, מילון 

־צירופי לשון, מילים נרדפות, מיל
־ים מתחרזות, ניקוד וניתוח דקדו

קי וכן באתר נקדן - אתר המסייע 
לנקד כל טקסט באופן אוטומטי 

בלחיצת כפתור אחת.
מנתונים שנאספו על ידי החברה 

עולה כי 80 אחוז מהתלמידים אינם יודעים לנקד ומרביתם 
אף אינם זוכרים את סימני הניקוד.

במסגרת מבצע דמי חנוכה הפיקה החברה סימניות עם 
כתובת האתר והטבה של התנסות חינם למשך שמונת ימי 
החג. הסימניות יחולקו במוקדים שונים בכל רחבי הארץ.
־באתר רב מילים יוכלו התלמידים לראות מה פירוש המי

לים - מטבח ומנבח, ו”מעוז צור ישועתי”, הם יוכלו לקבל את 
כל המילים המתחרזות עם המילה סביבון וגם יוכלו לקבל 

את כל צירופי הלשון המכילים את המילה נר. 
ארז כהן

זמן מבצע
מבצע דמי חנוכה מבית מורפיקס: 

התנסות חינם באתר רב מילים

בילוי

מתחם “מול השדה” בהוד השרון מבודד ומרוחק 
־מהכביש ומאפשר לילדים להתרוצץ במרחבים גדו

לים מאוד. הנוף הכפרי מעצים את תחושת המרחב 
ותורם לאווירה של חופשה בשדה פתוח.

הגדולה  היא במשחקייה  לילדים  האטרקציה המרכזית 
־והמרשימה שסמוכה לשולחנות הסועדים. המשחקייה, שכו

ללת פינת חי עם ציפורים ותוכים, מצוידת במשטח בטיחות, 
נדנדות, מגלשות, סולמות ומשחקי קובייה.

כמו כן הילדים יוכלו ליהנות מחוברות צביעה ואטרקציות 
מיוחדות לימי החג )ג’ימבורי ורכיבה על סוסים(.

ארז כהן

ילדי הכפר
מסעדת מול השדה בהוד השרון היא 

המקום שבו נפגשים הכפר והעיר

צרכנות

הטמפרטורות הולכות ויורדות וקשה למצוא בילוי 
מתאים עבור הקטנטנים מחוץ לבית. 

־בדיוק לשם כך יצרה חברת פנג, המתמחה ביי
צור ושיווק מוצרי תינוקות מקבוצת MD מנדלבוים, סדרת 
מזרני משחקים לפעוטות ולילדים שתהפוך את עונת החורף 

לנעימה וצבעונית יותר.
המזרנים החדשים מגיעים בשלל צבעים נעימים ושמחים 

ובמגוון דמויות חביבות, כגון כבשים, 101 כלבים, דובי 
 פנדה והכלב סנופי. 

1.5X1.5 מטר והוא מספק אזור פעי־  גודלו של המזרן הוא
־לות נוח ובטוח גם לתאומים ושלישיות. המזרן עשוי פולי

אוריטן לבן בעובי 3 ס”מ והוא עטוף באריג עשוי 100 אחוז 
 כותנה. 

מחיר: 215 שקל.
ארז כהן

על המזרן
חברת פנג משיקה לקראת עונת 

החורף מהדורת מזרני פעילות לילדים

www.etze.co.il

בריאות

תכירו את זה ־ פורטל “את זה” עוסק בלימוד נושאים חשובים בדרך חווייתית באמצעות יצירה, משחקים להדפסה, דפי העשרה, עצות שימושיות ובילוי


