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תקופת החגים מתאפיינת בתחושות של שמחה והתחדשות, אך גם בקניות של 

 מזון רב מהרגיל, כמות רבה של מפגשים משפחתיים, נסיעות והמולה רבה.

מוצאים את עצמנו אוכלים כמויות גדולות יותר באופן בדרך כלל בתקופה זו אנו 

 לא שגרתי.

כזו  –אמנם החגים מביאים איתם התרגשות מתחילתה של תקופה חדשה 

שתבוא עלינו לטובה, אך פעמים רבות, ההתרגשות והשמחה מתחלפות 

במתח, כעסים, לחץ, בכי, סיפורים משפחתיים כאלה ואחרים וגם תשישות 

 רבה.

מרים החגים, אנחנו נותרים לעיתים עם טעם מר בפה מעצם ואז, אחרי שנג

החוויה הלא נעימה וגם מהאכילה המופרזת של כל מה שהדודות הכינו 

ומהביסים שהיו כל כך טעימים ואנחנו שבחרנו בהם כי חשבנו שהם מהווים 

 את עיקר השמחה בחג.

כדי לשמור על תחושת השמחה וההתחדשות של לפני החגים ועל מערכות 

חסים תקינות ואוהבות לאורך החג ולאחריו, כתבתי את המדריך הזה בו אני י

 .מציעה לכם מתכונים בריאים ומגוונים וכן אפשרויות תעסוקה שונות לימי החג

בני ות והכנה מוקדמים, תוכלו להשתמש בהם להנאת כל נעם התכוונ

 .המשפחה

 

פחתיות כך תשומת הלב תהיה נתונה לעיסוקים נוספים ,תרוויחו מהמש

 הנו מהחג. יהצפופה והכי חשוב, ת

  

 לשמחה ובריאות, 

 מרינה  
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 נעים להכירמרינה זיגל, 

 
 רוצה אני ושמחים. בריאים חיים לחיות רוצה וגם מאוד עסוקה אני מכם, רבים כמו

 להרגיש וגם החיים מתענוגות ליהנות מריר, שוקולד על להתענג אדום, יין לשתות

 עם כל קודם ובריאות אוהבות יחסים מערכות לנהל רוצה אני עצמי. עם טוב

 הגה את לקחת רוצה אני האחרים. חיי במעגלי האנשים ועם משפחתי עם עצמי,

 לגלות סקרנית הייתי תמיד יותר. טובים למקומות אותי לנווט ולהמשיך בידיי חיי

 שעמםמ תמיד לי מרגיש ולהתפתח, להתחדש לא כי הדרך בהמשך שם יש מה

 מקדם. ולא

  

 לתזונה המקורות באחד ובעיקר הגוף בבריאות להתמקד אותי הובילה הזו הדרך

 ובמצבים מיטבית בצורה הגוף את להזין הכח את יש טוב לאוכל אוכל. אווה שלו

 אלא לגוף שמעניקים משהו רק לא הוא בשבילי אוכל אותו. לרפא גם מסוימים,

 שמיטיבה בדרך הגוף את כשמזינים .והנשמה הלב את בו שממלאים מה בעיקר

 בריאה בתזונה יש בעיניי שלנו. הרוח מצב ואת הנפש את גם משפרים אנחנו איתו,

 עצמי עבור אוכל ליצור נהנית אני וליצירה. לגיוון והזדמנות וסטייל יופי ואיכותית

  מארחת. שאני הרבים החברים עבור גם כמו משפחתי ועבור
 

 גופני לכושר בריאה, לתזונה השנים רבת מאהבתי צברתי בתחום ניסיוני את

 אף וסטייל אסתטיקה יופי, והעצמה. הערכה על הבנויות יחסים ולמערכות בסיסי

 וצילום. כתיבה בישול, וכן שלי יצירה בכל שזורים הם

 

 ידי על ומוסמכת יורק בניו אינטגרטיבית לתזונה המכון בוגרת בריאות מאמנת אני

  בישראל. המאמנים לשכת
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 מה אוכלים?

  

אוכל מקבל משמעות עמוקה מאוד בחגים. אך כדי לא ליפול למוכר ולידוע, אני 

אוהבת לגוון את המנות שלי. זה גם מעניין לי, גם מעניין לאורחים שלי ואם אני 

כך אני  .מתארחת, אז זה בכלל זוכה למחמאות ומקשט את שולחן החג בגוון אחר

 שם.מבטיחה לעצמי שיהיה לי מה לאכול גם 

אני מצרפת כאן מספר מתכונים ביניהם סלטים בריאים ומשביעים, היכולים 

להיות מנה בפני עצמם, מתכון למנה עיקרית טבעונית וכן שני מתכונים 

לקינוחים בריאים יותר, המהווים אלטרנטיבה נעימה ושפויה לעוגות וקינוחים 

הנות ממנות יאלה יהיו מוגשים לשולחן, תוכלו אתם לעתירי שמן וסוכר. גם אם 

 שלא יכבידו עליכם יותר מדי . 

תכם לארוחה או ת הטעימות האלה, שתכינו ותביאו אועוד דבר, אכילה מהמנו

תגישו אצלכם בבית, תאפשר לכם ליהנות ממנות בריאות יותר ולא ליפול 

ולים להושיט למלכודת של אכילה מהדברים הפחות בריאים, אליהם אתם על

 את היד, רק כי לא היתה לכם אלטרנטיבה אחרת.  
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 סלט בטטות עם עדשים שחורות

  

  מצרכים:

 בטטות בינוניות  6 •

 בצל סגול קצוץ  1 •

 כוס עדשים שחורות   1 •

 כוס אפונה קפואה  1 •

 שמן זית  •

 פלפל שחור  •

 מלח אטלנטי  •

  

  הכנה:

 משרים את העדשים לכשלוש שעות  •

 מבשלים עד שאפשר לנגוס בהן  •

 חותכים את הבטטות לקוביות ואופים אותן בשמן זית עד שהן רכות      •

 מספיק לנגיסה          

 בקערה גדולה מערבבים בעדינות את כל החומרים  •

 מתקנים תיבול  •
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סלט פסטה עם ירקות קלויים          
  מצרכים:

  )רצוי חונקי כמרים(גרם פסטה  500 •

 סלק מבושל וחתוך לגפרורים  2 •

 גרם פרחי ברוקולי קצוצים וחלוטים במים   200 •

 כוס שעועית ירוקה שלמה חלוטה במים  •

 כוסות עלי תרד שטופים   2 •

 פטריית פורטובלו חצויה ופרוסה לפרוסות דקיקות  1 •

 כרישה פרוסה לפרוסות דקיקות  1 •

 כפות גרעיני חמנייה קלויים קלות במחבת  5 •

 כפות שמן כמהין  2 •

 כף רוטב סויה   1 •

 כפית פלפל שחור גרוס  1 •

 מלח במידת הצורך  •

  

  ההכנה:

 מבשלים את הפסטה לפי הוראות היצרן עד לדרגת בישול אל דנטה.   •

כפות שמן כמהין לווק ומקפיצים קלות פרוסות כרשה ופרוסות  2מוזגים  •

 פטריה.  

 לאחר כדקה, מורידים מהאש.   •

 מעבירים את תכולת הווק וכן את הפסטה לקערה גדולה.   •

מוסיפים רוטב סויה, פלפל שחור גרוס ומערבבים בעדינות רבה כדי למנוע  •

 מהירקות להפוך לרסק.  

 מפזרים מעל גרעיני חמנייה קלויים ומגישים  •
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 קציצות טופו ברוטב עגבניות 

 (אפשר להגיש כמנה עיקרית טבעונית)

   מצרכים:

חבילת טופו טחון במעבד מזון למרקם  •

 חלק  

 כפות שבבי סויה   3 •

חבילת כוסברה קצוצה (העלים  2/1 •

 בלבד) 

 בצל סגול קצוץ  1 •

 כף זרעי פשתן טחונים   1 •

 כפות זרעי שומשום מלא קלויים על מחבת  2 •

 שיני שום כתושות  3 •

 כפות שמן זית  4 •

 כפית פפריקה מתוקה  1 •

 חצי כפית פירורי צ'ילי  •

 כפית מלח אטלנטי דק  1 •

  מצרכים לרוטב:

 כפות שמן שומשום  4 •

 שיני שום קצוצות  10 •

 פלפל אדום מתוק, קצוץ דק  1 •

 גזר, קצוץ דק  1 •

 עגבניות בשלות, מקולפות וקצוצות גם הן  6 •

 זוקיני קצוצים דק  2 •

 חבילת כוסברה קצוצה (העלים בלבד)  1 •

 כפות פפריקה מתוקה  2 •

 כף פתיתי צ'ילי (לבחירה)  2/1 •

 כף כורכום  2/1 •
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 כף רוטב סויה אמיתי  1 •

 כפית סוכר קנים  1 •

 מלח  •

 כוסות מים  2 •

  ההכנה:

יוצרים קציצות מהעיסה שבמעבד המזון ומכניסים  •

 למקרר כדי שתהיינה יציבות.  

 בינתיים מכינים את הרוטב.   •

 בסיר גדול ושטוח שמים שמן.   •

הירקות ומערבבים  כשהשמן חמים, מוסיפים את •

 היטב. 

מוסיפים גם את המים והתבלינים ומביאים  •

 לרתיחה. 

 מנמיכים את האש.  •

 טוחנים במוט בלנדר את הרוטב אך לא לגמרי.  •

 מניחים את הקציצות בעדינות בתוך הרוטב.   •

מבשלים על אש נמוכה ועם סיר מכוסה כרבע  •

 שעה.  

  

  ההגשה:

 מפזרים מעל המנה כוסברה קצוצה ומגישים  •
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 אורז מלא וחגיגי במיוחד 

  המצרכים:

 ק"ג אורז בסמטי מלא  1 •

 גזרים מגוררים  2 •

 בצל לבן קצוץ  1 •

 שיני שום קצוצות  3 •

 כפית פלפל שחור  2/1 •

 כפית מלח  1 •

 כפות שמן זית  2 •

 ס"מ מעל האורז  1מים בכמות של  •

  ההכנה:

 מחממים שמן בסיר   •

 מוסיפים בצל ומזהיבים מעט  •

 מוסיפים גזר מגורר   •

 מוסיפים את האורז, המים והתבלינים   •

 מערבבים היטב  •

 מכסים ומביאים לרתיחה  •

 מנמיכים את האש ומבשלים כחצי שעה  •

 מכבים את הלהבה ומשאירים את הסיר מכוסה  •

 גורפים את האורז במזלג ומתקנים תיבול  •

אופציה להגשה: מפזרים מעל האורז שקדים קלויים וצימוקים שחורים  •

 קטנים 
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 עלי פילו במילוי תפוחים 

  המצרכים:

 תפוחי עץ גרנד מקולפים   6 •

 כפית סוכר קנים  1 •

 כפית קינמון  1 •

 דפי פילו  •

 מעט שמן לשימון הדפים  •

  ההכנה: 

 מקלפים את תפוחי העץ  •

 חותכים לקוביות  •

 שמים בווק קוביות תפוחים, קינמון וסוכר  •

 מקפיצים עד שהנגיסה בתפוחים נעימה ולא קשה מדי  •

 מסירים מהאש וממתינים שיתקרר לטמפרטורת החדר  •

 דפי פילו בשמן ביניהם.  3מורחים  •

 מניחים את המלית על הדף האחרון.  •

 מגלגלים לגלילים אישיים.   •

 מברישים בשמן  •

 דקות.   20מעלות לכ 200אופים בחום של  •
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 לפתן פירות

  המצרכים:

 גרם שזיפים מיובשים ללא חרצנים  500 •

 כוס משמשים מיובשים טבעי (בחנויות טבע)  1 •

 תאנים מיובשים טבעי  10 •

  6-אגסים מקולפים וחתוכים ל 5 •

-תפוחי עץ מסוג גראני סמית' קלופים וחתוכים ל 4 •

6  

 חצי כוס חמוציות מיובשות ללא סוכר  •

 מקלות קנמון קטנים  2 •

  

  ההכנה:

 ליטר)  7שמים את כל המצרכים בתוך סיר גדול (כ •

 מוסיפים מים לכדי כיסו י ם  •

 מביאים לרתיחה ומכבים את הלהבה  •

 מחכים עד שהנוזל יתקרר לטמפרטורת החדר  •

 מוציאים את מקלות הקינמון  •

 שמים את הסיר על תכולתו במקרר  •

 שעות לפחות, לפני ההגשה  24מצננים למשך  •

 התוצאה היא לפתן מתוק וטעים מבלי שהוספנו לו סוכר כלל  •
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 מה שותים?        

  

יש לי כלל אחד מאוד ברור בנוגע לשתיה והוא ששתיה, כשמה כן היא, אמורה 

 להרוות את צימאוננו ולא להכביד בקלוריות ולתפוס את מקומה של הארוחה. 

ולכן, משקאות ממותקים מוגזים או פירותיים אינם מומלצים כלל. משקאות אלה 

 מזיקים מאוד לבריאותנו . מבוססים ברובם על מרכיבים כימיים ה

במקומם, כדאי להגיש לשולחן קראפים עם מים צוננים המקושטים בפלחי לימון 

ועלי נענע. כשמדובר בשתיה חמה, כדאי ללכת על חליטות של מים עם נענע 

 ,ג'ינג'ר ועלים טריים אחרים . 

 אם אתם רוצים לחולל שינוי בריאותי אמיתי בבית, רצוי וכדאי לעשות זאת עם

השתיה בכל ימות השנה ולא לוותר על כך גם בחגים. אפשר כמובן להגיש 

 יין בארוחות החג ואת מיצי הפירות (הטבעיים) השאירו לארוחות הבוקר. 
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 במה משחקים?        

  

מאחר שתקופת החגים מאופיינת במשפחתיות צפופה וילדי המשפחה מתארחים 

אצלנו או אנחנו אצלם, כדאי לנצל את ההזדמנות הנפלאה הזו כדי לחזק את 

 הקשרים המשפחתיים. 

זו גם הזדמנות מצוינת לאפיין את החג לא רק באכילה, אלא גם בשילוב תוכן 

איכותי וכך להרוויח את הסטת תשומת לב הילדים, כמו גם זו של המבוגרים, 

 ממכשירי הסמארטפון או הטאבלט הצמודים. 

 אפשר לשחק אחרי ארוחת הערב, בבוקר החג ובעצם, בכל ימות החג.  

לים מהר, ההורים מתבגרים מהר והרגעים חשוב לזכור כי הילדים גד

המשפחתיים ישארו לעולם בזכרון. התפקיד שלנו הוא להשתדל לעשות 

 את הרגעים האלה שמחים במיוחד. ומה יותר משמח מלשחק? 

 הנה כמה רעיונות שיחזירו לכם את ההנאה מהחגים:  

  

 עץ שורשים משפחתי 

  

 (בגודל פספורט)מבעוד מועד תמונות הכינו 

המצומצמת וגם  –של כל בני המשפחה 

 המורחבת.  

במקביל הכינו בריסטול גדול שעליו תכתבו 

 את שם המשפחה.  

שרטטו על הבריסטול את המקומות בהם 

 אמורות התמונות להיות.  

כמובן שאם יש ילדים בוגרים במשפחה, אפשרו להם לקחת על עצמם את 

יקה של התמונות, גזירתם לגודל אחיד והכנת הבריסטול. זו דרך מלאכת הסר

נהדרת לשתף אותם ולתת גם להם תפקיד; כל אחד לפי כישוריו: עריכה, גזירה, 

 צביעה וכו'.  
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 הכנת כרטיסי שמות 

  

תנו לילדים את רשימת שמות בני המשפחה שיגיעו 

 להתארח אצלכם. אפשרו להם לכתוב את השמות.  

אם הם בתחילת דרכם בכתיבה, יהיה כייף לראות 

את כתב היד הבוסרי שלהם, גם אם היא כתובה 

 בשגיאות כתיב.  

אם הילדים שלכם גדולים יותר ומעדיפים 

להשתמש במחשב ולהראות את כישוריהם 

 יים, גם זה נהדר.  הגרפ

בקשו מהם לקשט את הכרטיסים ואז להציבם על הצלחת של כל אחד 

מהאורחים. דרך אגב, אם אתם מתארחים, זו יכולה להיות הפתעה נהדרת 

 למארחים שלכם.  

  

 סרטים משפחתיים מפעם 

  

אם יש לכם זמן מבעוד מועד לאסוף תמונות 

מפעם, של סבתא וסבא כשהיו צעירים או כשאתם 

הייתם ילדים, זו הזדמנות מיוחדת וכייפית להתאסף 

 אחרי ארוחת הערב ולראות תמונות מפעם.  

זה מחזק את הקשרים המשפחתיים, מצחיק בדרך 

כלל, לעיתים מעורר געגוע אך מה שבטוח הוא 

לם בזכות מה בחרתם להיפגש שזה מזכיר לכו

 הערב ולחגוג גם את קיומה של המשפחה שלכם. 
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 (1)ברכות מכל הלב 

  

מכינים מבעוד מועד פתקים עם שמות כל הנוכחים ושמים אותם בשקית 

 אטומה. 

כל אחד מהמשתתפים בוחר פתק עם שם. כל אחד מקבל גם עט ופתק שנראה 

 כך: 

כל אחד כותב משהו בפתק לזה שאת שמו הוא בחר מהשקית. אני יודעת שחלק 

 מכם יאמרו, כי הילדים הבוגרים לא ירצו להשתתף או יעקמו פרצוף.  

כאן מגיע התפקיד שלכם, ההורים. 

אתם נותני הדוגמה ואומרים להם 

ש"אצלנו במשפחה כולם משתתפים 

במשחק". בסוף כולם שמחים לקבל 

ם וגם לקרוא מה פתק כזה לעצמ

 אחרים אוהבים בהם.  
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 (2)ברכות מכל הלב 

  

אם יש מספר אנשים קטן יותר, אפשר לשחק את 

 המשחק הזה סביב השולחן: 

כל משתתף מקבל שקית מבד שקוף (אורגנזה). הוא 

כותב את שמו על מדבקה ומצמיד אותה לשקית ואז 

 מעביר אותה, כמו שהיא (ריקה) לזה שיושב מימינו.  

במרכז השולחן מונחת ערימת פתקים חלקים. כל אחד 

בתורו לוקח פתק וכותב לאדם ששקית האורגנזה שלו 

והב בו. כשהוא מונחת אצלנו, באותו רגע, מה הוא א

מסיים לכתוב את הדברים, הוא מכניס את הפתק 

 לשקית ומעביר את השקית לזה שיושב מימינו.  

כך הולכות השקיות ומתמלאות בהמון אהבה. כשהשקית עם השם שלנו מגיעה 

 אלינו, סיימנו את הסיבוב ואנחנו קוראים בכייף ובשמחה את הדברים שכתבו לנו.  
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 בניית לוח חזון אישי 

  

  

 את הפעילות הבאה מומלץ לעשות באחד מימי הבוקר במהלך החג.  

אוספים מבעוד מועד תמונות ומשפטי השראה רבים ככל האפשר. מודיעים על 

 כך גם לאנשים הבאים להתארח אצלכם בבית.  

 או חצי בריסטול.   50X70רוכשים מבעוד מועד לכל אחד מהמשתתפים לוח שעם 

 מפזרים את כל המגזינים, התמונות והמשפטים על הרצפה.  

כל אחד בוחר את התמונות והמשפטים העונים על השאלה: "מה זה מבחינתך 

לחיות חיים מלאי השראה, יצירה ושפע?" בחרו בתמונות ובמשפטים 

 המעוררים בכם את ההשראה הגדולה ביותר.  

ן, זו העת להסביר שהכנה של לוח כזה והצבתו מול למי שלא יודע מהו לוח חזו

העיניים, התכווננות לתכנים שעליו וראייה כאילו אנחנו כבר שם, מאותתת ליקום 

 לעשות את שלו ולעזור לנו להגשים אותם.  
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 בניית לוח חזון משפחתי 

  

 את הפעילות הבאה מומלץ לעשות עם המשפחה הגרעינית . 

מבקשים מהילדים לאסוף תמונות ומשפטים כייפיים של מקומות בהם הם רוצים 

חדשה   לבקר, הרגל חדש אותם הם רוצים שהמשפחה תאמץ, או  כלהתנהגות

אחרת או אפילו סוג הבילוי אותם הם היו רוצים לחוות יותר, כמו הליכה לקולנוע 

אמא -,ביקורים רבים יותר אצל סבתא וסבא, קריאת ספרים ,יותר זמן אבא

 ,משחקים משותפים, טיולים ועוד המון אפשרויות . 

אפשר גם לכתוב על דף אל כל החלומות שאנחנו בוחרים עבור עצמנו ולקשט 

ת הדף ולתלות גם אותו על הלוח. את הלוח כדאי להציב במקום בולט בבית א

כך שכולם יוכלו לראות אותו ולקבל ממנו השראה ולהתמלא בשמחה על כל 

 מה שתיכננו יחד וגם נתכוונן להביא להגשמתו . 
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 היכן מטיילים?       

  

 ימי החג הם גם הזדמנות מעולה לנצל את מזג האוויר הנעים ולצאת עם 

המשפחה מחוץ לבית. יש החוששים לנסוע בכבישי הארץ העמוסים בימים 

 אלה 

 במטיילים רבים, אך האמת היא שמספיק לצאת לפארק הקרוב לבית ולשחק עם 

 אפשר הילדים בכדור או להכין ארוחת פיקניק משפחתית. את ארוחת הפיקניק 

 לעשות גם בחוף הים. אפשר ליהנות מהים ולשבת על שפת הים גם אם מזג 

 האויר לא מאפשר כניסה לים. תנו לעצמכם ליהנות ממזג האויר הנח והנעים 

 בעונה זו של השנה ותיהנו מיופיו של הטבע ומהזמן הפנוי העומד לרשותכם כדי 

 ליהנות ממנו וגם  כך . 
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 ארוחת פיקניק משפחתית 

  

ארוחת פיקניק יכולה להיות כייף גדול מאוד ומה שהכי כייף הוא שכל אחד יכול 

 לתרום את חלקו להצלחתה.  

הרעיון הוא שמביאים את כל האוכל מוכן ואז מה שנותר לעשות הוא לשבת 

לאכול, לדבר, להסתכל בעיניים ולהתעניין זה בזה באמת וגם לשחק במטקות, 

מחניים, משיכה בחבל ועוד משחקים כייפיים שכשתשחקו בהם, תופתעו 

אתם נוטלים גם יקר כשלגלות עד כמה הילדים יתרגשו לקחת בהם חלק בע

 . פעיל במשחק חלק

  

 אז מה אפשר לקחת בסל הפיקניק? 

  

 לחם פרוס וארוז היטב  •

  תמיובשו תעגבניו חממר •

  יבית סחומו חממר •

 ממרח אבוקדו  •

 ירקות שטופים וחתוכים בקופסא אטומה  •

 פרוסות  אפשר להוסיף גבינות קשות •

 אפשר להוסיף ביצים קשות אורגניות  •

 צלחות   •

 כוסות  •

 סכו"ם  •

 מפה להניח עליה את הסל  •

 מגבות נייר  •

 צידנית ובה בקבוקי מים קרים  •
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 סיכום        

  

בעזרת המתכונים השונים והמגוונים והפעילויות לשעות הפנאי, ניסיתי 

להביא במדריך זה גוון אחר לתקופת החגים .גוון של אכילה בריאה יותר, 

אוכל קליל יותר, הקדשת פנאי רב יותר למשפחה הגרעינית והמורחבת 

ובעיקר צבירת חוויות חדשות ומרגשות שיתרמו ליחסים בין בני המשפחה 

דותה של המשפחה כולה. בנוסף, אחרי תקופה עמוסה כל כך, כייף וללכי

להסתכל על החגים בערגה, גם כי עשינו דברים משמעותיים בנוסף 

לאכילתן של ארוחות החג המסורתיות ,וגם כי בחרנו בהרגלי חיים 

שמחים ובריאים יותר. מקוה כי נהניתם מהמדריך וכי הפקתם ממנו ערך 

  .רב

 

אשמח לשמוע מכם בהמשך. בעמוד הפייסבוק העסקי שלי תוכלו לקבל 

מגוון רעיונות וטיפים לחיות חיים בריאים יותר וכן באימונים האישיים 

  ובסדנאות שאני מעבירה. 

 חגים שמחים ובריאים           
  

 מרינה זיגל 

  

 מאמנת לאורח חיים 

  

 052-2849321 

  

 marina@familyfe.co.il 

  
 www.familyfe.co.il  
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