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¨¯˘Â‡Ï Á˙ÙÓ‰ Ì‰ ˙ÂÓÂÏÁ‰
Æ‰ÁÏˆ‰Ï Á˙ÙÓ‰ ≠ Ì˙Ó˘‚‰

דיירים ועובדים יקריםÆ
השנה הנוכחית שנת ∞ ≤∞±הינה שנה בעלת משמעות רבה מבחינתה של רשת ”עד ∞≤Æ“±
בשנה זו¨ ביוני ∞ ¨≤∞±יחגוג המרכז שלנו בהוד השרון עשור לפתיחתוÆ
במהלך האביב של שנה זו נאכלס במרכזנו בראשון לציון את שתי הקומות¨ אשר הוספנו על המבנה הקיים
ובכך נגדיל את פוטנציאל הדירות במרכז זה מ≠ ±¥πיח“ד ל≠∏∑ ±יחידות דיורÆ
∏≤ יח‘ הדיור החדשות¨ הינן דירות גדולות חדשניות ומאובזרות¨ בנות ≥≠≤ חדרים¨ כולן עם מרפסות גדולות
ופונות לנוף יפהÆ
גולת הכותרת מבחינת הרשת בשנה זו תהיה פתיחתו של המרכז החדש ברמת החייל בתל אביב Æמרכז
המונה ∏ ≤μיח‘ דיור בסטנדרטים הגבוהים ביותר¨ אשר יעמיד את החברה כולה במקום המתאים לה כרשת
הדיור המוגן המובילה בארץÆ
בחודש אפריל הקרוב ייכנס לתפקידו ליאור רוזנבלום כמנהל חדש למרכז בהוד השרון ובטוחני כי¨
מצוייד בכלי הניהול והניסיון¨ יצליח להצעיד את המרכז צעדים נוספים קדימה¨ כמובן בעזרת צוות הניהול
המוכשר והמסור של הרשת ועובדיה היקרים והמקצועיים Æאני אמשיך להוביל את החברה¨ תוך נשיאה
במקביל בתפקיד מנהל המרכז החדש ברמת החייל¨ בשאיפה לשביעות רצון מלאה של דיירינו ותוך
שאיפה מתמדת להשתפרות ומצוינותÆ
בברכת בריאות עד ∞≤ ±שנה
עידו נירן

¨ÍÏ Â¯Ó‡ „ÈÓ˙ ÌÈ˘‡˘ ÌÈ¯·„ ˙Â˘ÚÏ ‰Ê ¨ÌÈÈÁ· ÏÂ„‚ ÈÎ‰ ‚ÂÚ˙‰
˘‡°Ì˙Â˘ÚÏ ÏÂÎÈ ÍÈ
דיירים וצוות יקרים¨
לקראת יום המשפחה הקרב ובא¨ הוספנו מדור מיוחד ≠ ¢המשפחה שלי Æ¢תודה לדיירים שלקחו בו חלק בסיפור¨ שיר או תמונהÆ
עמותת ¢תולדות ישראל ¢מתעדת עדויות ממקור ראשון של נשים וגברים¨ שלקחו חלק בהקמת מדינת ישראל¨ במטרה להקים
ארכיון שישמר ויאפשר לאנשים ברחבי העולם ללמוד את היסטוריית מאבקנו להקמת המדינה Æהעדויות מוקלטות באמצעות
ראיון¨ בפגישה אישית בבית הדייר או בכל מקום שיבחר Æלאחר הראיון¨ נשלח אל הדיירØת דיסק ÆDVD
המעוניינים לקבל מידע נוסף או לשמר את סיפוריהם האישיים¨ מוזמנים להתקשר אל פלג לוי ≠ טל∫ ∞μ∞≠¥∑μ∑∑μμ
להתראות בגיליון הבא¨ שיראה אור לקראת חג הפסח Æהמעוניינים לקחת חלק בכתיבה¨
נא לשלוח אל יפה שני ≠ נא לשלוח במייל אל∫ shanyy@ad≠±≤∞ÆcoÆil

≤

¨ÛÒÂ ¯‰ÂÊ ÌÂÈ ÏÚ ¯Á˘‰ ‰ÏÂÚ ˙ÚÎ¢
‡Æ¢ÂÓÂ˙ „Ú Â˙Â‡ ˙ÂˆÓÏ ÈÏ·Ó ¨ÍÓÓ ˜ÂÓÁÏ ÂÏ Ô˙È˙ Ï
אנו מברכים את דיירינו היקרים¨ שהצטרפו למשפחת ¢עד ∞≤¢±
ומאחלים לכם התאקלמות מהירה¨ אושר¨ בריאות ואריכות חייםÆ

„ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ ≠ ÌÈ˘„Á ÌÈ¯ÈÈ

ˆ¨Ï¯˜Âˆ ÌÈ¯Ó ¨‰‡Ê ÈÏ‡ ¨Ï˘‡ „·ÎÂÈ ¨ÒÂ¯ÂÙ ‰ÂÈ
È˙˘È·· ‰˜·¯ ¨Â˜¯Ù ÌÈÈÁ

„ÔÂ¯˘‰ „Â‰ ≠ ÌÈ˘„Á ÌÈ¯ÈÈ

˘¯‰Ï‡ ¨‰ÈÁ¯Ê ¯˙Ò‡ ¨·È·¯ ÌÈ¯Ó ¨˘¯È‰ ·˜ÚÈÂ ‰Ë¯ ¨Ï‡¯· „Â„Â ‰
¯ÂÓ„˙ ÛÒÂÈÂ ‰¯ÂÙÈˆ ¨Ì‰Â˘ ˙Â¯ ¨Ò˜˘ÏÙ
ברכות מקרב לב לדיירים ולעובדים היקרים¨ שחגגו ימי הולדתÆ
אנו מאחלים לכם חיים נפלאים¨ בריאות טובה¨ אושר ושמחה°

·ÂË ÏÊÓ

Ô·‰ ˙„ÏÂ‰Ï ¯È˘ ÌÁÓÏ
Í· Ï˘ ‰ÂÂˆÓ‰ ¯· ˙‚È‚ÁÏ È˜Ò·È˘È˜ ¯ÈÓÈ„ÏÂÏ
‰ÈÏË Í˙„Î ˙„ÏÂ‰Ï ÈÁÈÏÓ ‰ÂÈˆÏ
ÏË Í„Î ˙„ÏÂ‰Ï È¯„‡ ¯˙Ò‡Ï
¯Ó˙È‡ Í„Î ˙„ÏÂ‰Ï ÌÂÏ· ‰È¯Â¯·Ï
ÏÂ˜È Ï¢Á· ÌÚ È„„ Í· È‡Â˘ÈÏ ıÈ·Â·ÈÏ ‰ÏÈ‡Ï
Ï‚ Ï¢Á· ÌÚ È·Â¯ Í· È‡Â˘ÈÏ ·È·¯‡ ‰ÂÈÏ

עובדים מצטיינים
¢˙ÏÂÊÏ ÌÈ¯ÊÂÚ Â‡ „ˆÈÎ ‡Ï‡ ¨ÌÈ‡¯ ¨ÌÈ˘·Ï˙Ó ¨ÌÈ·˘ÂÈ Â‡ ‰· ‰¯ÂˆÏ ˙Â·È˘Á ÔÈ‡¢
עובדים שצויינו לשבח בסקר דיירים
תודה לעובדינו המסורים על תרומתם לרווחת דיירינו∫

ÔÂ¯˘‰ „Â‰

¯‡˘ÔÂÈˆÏ ÔÂ

דליה ארביב ≠ קבלה
סעדיה מינס ≠ משק
לב מטלציה ≠ שף
יונתן לוי ≠ אחזקה
סימה סעאת ≠ דיור תומך
היבא ≠ סיעודית

שרה לוי ≠ קבלה
רות כהן ≠ משק
רפאל גליקמן ≠ אחזקה
≥

‡¨ÍÏ ˘È˘ ‰Ê ÏÚ ¨Ï·˜Ï ÏÚ ÈÂ· ¯˘Â‡˘ ÌÈ·˘ÂÁ ÌÈ˘
ÆÍ˙Â‡ ÌÈ˙¯˘Ó ÌÈ¯Á‡˘ ‰Ê ÏÚ
ÌÈ¯Á‡ Ï˘ ˙Â¯È˘·Â ‰È˙· ‡ˆÓ ¯˘Â‡‰ ‰˘ÚÓÏ
את חג החנוכה החליטו לחגוג
בראשון לציון באירוע התרמה
חגיגי¨ יחד עם חוג ידידי בית
החולים ¢אסף הרופא ¨¢במטרה
לגייס כספים למימון ליצנים
רפואיים במחלקות הילדים בבית
החולים Æכל הכבוד לדיירים על
היענותם ותרומתם ביד נדיבהÆ
בתמונה ≠ אורלי גולן מנכ¢לית
ראשון לציון עם מאיר ניצן יו¢ר חוג
ידידי ביה¢חÆ
במסגרת העמקת שיתוף הפעולה עם הקהילה¨ דיירי ראשון
לציון¨ תלמידי תיכון יגאל אלון וגן נחום משתפים פעולה בנושא
מחוייבות אישית Æהתלמידים מגיעים פעם פעמיים בשבוע
לפגישות עם דיירים לתמיכה בלימודי מחשב ולפגישות אישיותÆ

גם השנה התגייסו דיירי הוד השרון להרים
תרומה לעמותת ח¢ן¨ באמצעות רכישת
חבילות שי לחנוכה Æתודה לקבוצת הדיירות
שהתנדבה לארגן ולהוביל את ההתרמהÆ
תודה לכרמלה ז¢ק¨ מדריכת החוג לשילוב אומנויות¨ על
הרעיון לסרוג כובעים לחיילי צה¢ל באשר הם Æללאה
קרת על הארגון ולדיירות הוד השרון שהתנדבו ונרתמו
לרעיון¨ אם בסריגה או בתרומה כספית לרכישת הצמרÆ

„Â˜¯Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÁ‡ ¨Ô‡Î ÂÁ‡ „ÂÚ ÏÎ Ï·‡ ¨ÂÈÂÂÈ˜ ‰Ï ‰·ÈÒÓ‰ ‡Ï ÈÏÂ‡ Ì‰ ÌÈÈÁ‰
ראש עיריית ראשון≠לציון¨ דב צור¨ ערך ביקור ב“עד ∞≤ “±ראשון≠
לציון Æאל ראש העירייה הצטרפה גם ראש המינהל לשילוב חברתי
בעירייה¨ נעמי אחימור Æהשניים ערכו היכרות עם צוות העובדים¨
וזכו לסיור מודרך במקום על≠ידי המנכ“לית אורלי גולןÆ

¥

תחרות הזוגות הפתוחה בפסטיבל הברידג‘ הבינ“ל ה≠ ±μבים
האדום¨ נערכה בחסות עד ∞≤ ±ולזוכים חולקו פסלים ייחודיים ע“י
עידו נירן מנכ“ל הרשת ואורה קריב סמנכ“ל השיווק ≠ בתמונה עם
זוכי המקום הראשון מפוליןÆ

בנות צוות הוד השרון מענטזות בחוג ריקודי בטן שאירגנה
בהתנדבות נטע ספיר Æהרבה צחוקים היו שםÆ

צוות הוד השרון לא מחמיץ הזדמנות לרקוד
ולשיר ברחובות ירושלים¨ להנאת העוברים
ושבים Æהפעם סיירו בשכונת ימין משה¨ סיור
לילה ברובע היהודי¨ ביקור בכותל¨ ארוחת ערב
במסעדת ”טאג‘ין“Æ

דיירי ראשון לציון יצאו לאתר חיריה והתרשמו ממיחזור
החומרים הנעשה שם¨ לטובת איכות הסביבהÆ

מקהלת ראשון לציון במחרוזת שירים בערב שירה בציבור¨
להנאת הדייריםÆ

דיירי הוד השרון יצאו לנפוש ולהתפנק בטיפולי
ספא בים המלחÆ

בנות הוד השרון בסיור סיפורי אהבה בירושלים¨ משולב
בשירים וסיפורים¨ ארוחת צהריים בבית אנה טיכו וסיור
קניות בשוק מחנה יהודהÆ

μ

במסגרת ארוחות עמים המוגשות במסעדת הוד השרון¨ החליטו
העובדים להפתיע את הדיירים בזמן ארוחה בסגנון מרוקאי¨
התקשטו בהתאם ופתחו בריקודי בטן להנאת כל הסועדיםÆ

צוות ראשון לציון יצא לגיבוש בטיול אתגרי¨ שכלל טיול
ג‘יפים וכמובן רכיבה על סוסים בחוות בית אורןÆ
בהוד השרון חגגו עם עידו נירן¨ מנכ“ל הרשת¨ את כניסת שנת ∞ ≤∞±במסיבה עליזה¨ שאורגנה
ע“י קבוצת דיירות Æכל הכבוד על הכיבוד¨ שכל אחת טרחה והכינה והוגש במזנון עשיר מסודר
בטוב טעם¨ המוסיקה ומצב הרוח הטוב Æכדי להרבות בשמחה הוציאה חברתנו רינה גיגי¨
אביזרים מחדר התלבושות וקישטה את החברות להנאתן Æנכנס יין ויצאה שמחה גדולה°

דיירי ראשון לציון נהנים מהפריחה ומיופי הטבע
בפארק אוטופיה ושומעים הרצאה על גידול סחלביםÆ
בהוד השרון חגגו את פתיחתו של חדר הכושר המשודרג¨
שצוייד במכשירים אירוביים מתקדמים לשיפור סיבולת לב
ריאה¨ המותאמים במיוחד לגיל השלישיÆ

∂

תודה לצוות בנק הפועלים הוד השרון¨ על ההרצאה המעניינת
בנושאי חסכון ופיננסים וחלוקת קופות דן חסכן לדיירינוÆ

יונה שורצשטיין
תערוכה בהוד השרון
אוצרת ≠ מינה בירן
האמנית יונה שורצשטיין נולדה בעיר כרוניגן¨ הולנדÆ
בשנות בגרותה המוקדמות¨ למדה עיצוב אופנה Æעלתה
ארצה בשנת ∑ ±π¥והצטרפה לקבוצה שעלתה לקיבוץ
רמת נפתליÆ
לאחר מלחמת השחרור פנתה ללמוד עבודה סוציאלית
בעיר חיפה Æלאורך השנים נותר בה עניין רב לנושא
האמנות Æבשנת ∞∑ ±πהתגבשה קבוצת אנשים¨ שהמכנה
המשותף שלהם היה אומנות ובהדרכתו של המורה יוסי
אשר¨ החלו לצייר Æההתלהבות הייתה גדולה והקבוצה
המלוכדת יצרה עניין וקשר לעולם הציור¨ שהלך ותפס
יותר ויותר מקום בזמנה הפנוי Æבשנים אלה החלה ללמוד
ציור במכון אבני Æהשתלמה אצל דליה משולם ביפו
ואומרת∫ ”האווירה המיוחדת של העיר¨ הנופים¨ הנמל
והצבעוניות החושנית¨ שבו את ליבי“Æ
יונה מציירת בסגנונות שונים החל מאבסטרקט דרך פופ≠
ארט¨ קוביזם ועד לסגנון אקספרסיוניסטי Æגם החומרים
בהם משתמשת האומנית מגוונים ביותר וכוללים∫ שמן¨
אקריל¨ פחם¨ אקוורל וטכניקות מעורבות אחרות Æסגנון
ציורה מושפע לדבריה מהאומן קנדינסקי¨ הנחשב בין חלוצי
האומנות המודרנית בתחילת המאה ה≠∞≤Æ
העבודות המוצגות בתערוכה מצויירות באקוורל ואקריל
וברובן הינן בנושא נופים ופרחים בסגנון מאד אישי¨ אוורירי
וחופשי Æפיגורטיבי על גבול המופשטÆ
ביד מאד רגישה ובעין בוחנת¨ רושמת יונה את עבודותיה
בצבע ובעצם משקפת את הרהורי ליבה ותחושותיה
באובייקטים שבחרה Æלדבריה ”הציור גורם לי לסיפוק¨
התרגשות ומוטיבציה Æכיום אני נהנית לראות את נכדי
מציירים גם הם ונמשכים לדרך ביטוי שליוותה אותי כל חיי“Æ
לצופה בתערוכה מזומנת חוויה של רגישות¨ אסתטיקה¨
רכות וצבעוניות סוחפת¨ המשקפות את הלך רוחה של
האומנית יונה שורצשטייןÆ

∑

יעקב פרידמן¨
ראשון לציון ≠ תערוכה
בימים אלו מוצגת ברמת השרון תערוכתו של הדייר יעקב
פרידמן Æיעקב הוא צייר¨ שחקן שחמט¨ פילוסוף ואיש ספר
ומחקרÆ
את אהבתו היתרה לציור גילה לפני ∞ ¥שנה Æזה התחיל כתחביב
בחוג קיץ לרישום¨ שנערך במכון אבני Æאחרי שהשלים תוכנית
לימודים מלאה במשך ≥ שנים¨ בשילוב עם עבודה במשרה מלאה¨
עבר התחביב לפסים רציניים ולמעשה לדרך חיים Æהציירים מהם
הושפע הם∫ שטרייכמן¨ וקסלר¨ יאן ראוכוורגר¨ אביגדור סטמצקי¨
חיים קיווה ועודÆ
במכון אבני¨ כאשר בלי משים החזיק את פחם הרישום ביד שמאל¨
עלתה בדעתו השערה כי יתכן והעיכוב בגילוי נטייתו לציור קשור
לכך¨ שבילדותו הכריחו אותו להשתמש ביד ימין למרות היותו
שמאלי Æאך נראה כי היו לכך סיבות נוספות הקשורות לאווירה
הדתית¨ שבה גדל בפולין לפני מלחמת העולם ולחיים הסוערים
בארץ אחרי המלחמה∫ העפלה¨ התגייסות לפלמ“ח והשתתפות
במלחמת השחרורÆ
יעקב מצייר בסגנון מופשט ולירי Æבתקופת לימודיו צייר ”במכה
אחת Æלוקח נייר¨ ’רואה‘ כתמים ולפי הכתמים האלה מתחיל
לעבוד“ Æהיום מצייר בהמשכים ולעיתים קרובות חוזר לציורים
ומוסיף עליהם Æלפעמים¨ ההשראה לציוריו באה מתמונה בעיתון¨
צילום דמויות שהפכו אבסטרקטיות¨ מהדמיון¨ או התרשמות
מתמונות בביקוריו הרבים במוזיאונים בארץ ובעולם Æכעת עבר
לצייר יותר באקריליק ופחות בשמן¨ ציורים אופטימיים¨ רגישים¨
בעלי צבעים שקטים בדרך כללÆ
כיום יעקב מרבה בקריאה¨ בעיקר על חידושים ביקום¨ תחנות
טלסקופים¨ מכשירים שהקימו בגבול שוייץ וצרפת שמריצים
אטומים¨ הוא מעודכן בתיאוריות חדישות ודואג ללמוד עוד ועודÆ
הוא מתכנן ללמד את דיירי הבית שחמט Æהוא עצמו מתאמן
מידי יום ומשחק שחמט מול המחשב” Æהיה לי מזל“ הוא אומר
”שניתנו לי חיים ארוכים Æאת המתנה הזו של החיים¨ צריך לנצל
ולא לבזבז Æלא לשבת כל היום מול הטלוויזיה“ Æבכל בוקר
אפשר לראות אותו צועד
בנמרצות מרחק רב¨ משחק
ברידג‘ עם דיירים¨ נפגש
לפחות פעם בשבוע עם
בנו בדיזנגוף סנטר¨ יושבים
ומעיינים בספרים¨ מציג
בתערוכת ציורים¨ כמו זו
ברמת השרון שארגן עבורו
חתנו¨ יוצא לטיולים בחו“ל
וחי את החיים בשמחה
והתלהבות Æאין ספק שהוא
אדם מעורר השראהÆ

∏

מזון לנשמה
גלי קליין¨ עובדת סוציאלית אחראית¨ ראשון לציון
הדרכים שלנו להגיע לשם שונות¨ הדרך שבה כל אחד
מאתנו הולך שונה∫

לפני מספר שבועות מצאתי את עצמי בפסטיבל רוחני בים
המלח Æלפני שהבנתי מה בדיוק אני עושה שם¨ הייתי כבר
כל כולי שקועה בניסיון להבין מה זה יוגה¨ מדיטציה ושאר
ירקות ובין סדנא כזו לסדנא אחרת מצאתי עצמי מסתכלת
על האנשים שמסביבי וחושבת¨ מה בדיוק הם מחפשיםÆ
ואם בשאלות פילוסופיות כאלו נעסוק¨ הרי אפשר לשאול
את כולנו∫ מה בעצם אנחנו מחפשים øמה אנחנו רוצים
להרגיש øמה אנחנו רוצים לדעת øבמה נפשנו חפצהø
אני מאמינה שכולנו פחות או יותר מחפשים אותו דברÆ
זה אומנם נראה לנו שונה¨ אנחנו חושבים שבתקופות שונות
של החיים אנחנו רוצים דברים שונים Æאנחנו מאמינים¨ כי
אנחנו אנשים שונים שמחפשים דברים שונים¨ אבל בעצם
כולנו רוצים אותו דברÆ
כולנו רוצים להרגיש אהבה¨ סיפוק¨ חום וקבלה ללא תנאיÆ
כולנו רוצים להיות מאושריםÆ

Ë·˘· Â“Ë

יש¨ שיסעו עד קצות העולםÆ
יש¨ שירדפו אחר הממון וינסו להשיג כל דבר
חומרי על מנת לקבל את אותה התחושהÆ
יש¨ שיעברו מסדנת יוגה לסדנת מדיטציה בחיפוש שלהםÆ
יש¨ שיקיפו עצמם באנשים מכל המינים וכל הסוגיםÆ
יש¨ שיתנו ויתנו לכולםÆ
והרי בעצם כולנו מבקשים את אותו הדבר Æהחיפוש הזה
שלנו שנמשך כל החיים¨ הוא החיפוש אחר מזון לנשמהÆ
כמו שהגוף צריך שנזין אותו ונטפח אותו כל חיינו¨ כך גם
הנשמה שלנו זקוקה למזון Æכמו שיש מזונות¨ שעושים
לנו הרגשה טובה וכאלה הלוקחים מאיתנו כוחות¨ כך גם
הנשמה Æהחוכמה היא להמשיך כל הזמן ולבדוק מה עושה
לנו טוב ומה לוקח מאיתנו כוחות Æהחוכמה היא ללמוד לקחת
את הדברים הטובים שמהם הנשמה שלנו תצמח ותפרח
ולהתרחק מכל אותם דברים שגורמים לנו להרגיש רעÆ
כל אחד מאתנו בודק לאורך התחנות השונות בחייו מה
מתאים לו ומה לו Æאין שום רע לבדוק¨ לנסות ולהתנסות¨
אולם כדאי שנזכור¨ כי יש לנו אחריות גדולה לדאוג לכך
שהנשמה שלנו תהיה מוזנת וחופשייהÆ

 /מרים פרייז

בט“ו בשבט נטעתי שתיל קטן ורך
טיפות מים לשתיל נתתי
והוא יצמח ויפרח.
יום יום בשתיל אטפל
אשקה ואזבל.
יום יום השתיל הקטן יגדל ויפרח,
כמה יפה כמה נאה שבעוד שנים אבוא
ושתילי צמח לגובה.
העץ מניב פרי לרוב בטעם טוב.
π

מארץ גזרה לארץ בחירה
אפרים גילן¨ לשעבר ממפקדי ההגנה בקפריסין
סדרת כתבות על ההעפלה לארץ ישראל
פרק ראשון

על מחנות ההסגר של מעפילי קפריסין ∂±π¥π ≠ ±π¥
שנת  ≠ ±π¥μסיום מלחמת העולם ה≠ ≤¨ ניצולי מחנות
ההשמדה¨ מחנות העבודה ושבויים משוחררים¨ נעים ממרכז
אירופה מזרחה ודרומה Æהכאוס שולט Æיהודים רבים מנסים
למצוא קרובי משפחה ששרדו Æברכבות הנוסעות הלוך ושוב
ברחבי אירופה¨ מתחילה להתבהר התמונה העגומה של
מיליוני הרוגיםÆ
מתחיל להתגבש הרעיון לעלות לארץ ישראל ולבנות חיים
חדשים באווירה יהודית Æזרם העלייה מתחזק מיום ליום
בדרך לא דרך¨ באופן לגאלי ובלתי לגאלי Æעשרות שליחים
מתחילים לארגן קבוצות מסוגים שונים בכל הזרמים Æהעלייה
הבלתי לגאלית תופסת מימדים גדולים ביותר ובעזרת אוניות
שהוכשרו לכך¨ מנסים לפרוץ את הטבעת הבריטית סביב
ארץ ישראל¨ שמנעה את כניסת העוליםÆ
המחנות שהכין השלטון הבריטי בקפריסין עבור שבויים
גרמנים¨ משנים את ייעודם והופכים למחנות הסגר למעפילים
יהודים Æהחל מקיץ ∂ ±π¥אוכלסו מחנות ההסגר במעפילים¨
שהורדו מאניות בלתי לגאליות ולאחר ויכוחים והתנגשויות
בין המעפילים לשלטון הבריטי¨ גדל איכלוסם עד לחיסולם
בפברואר Æ±π¥π
בעזרת השליחים מישראל¨ החלה פעילות קדחתנית במחנות¨
של לימוד השפה העברית¨ לימוד מקצועות שונים¨ פיתוח
ענף הספורט¨ שכלל בהמשך גם הופעות ותחרויות Æניהול
בית משפט מקומי¨ משטרה וייסוד יחידות מיוחדות במסגרת
ההגנה ©לימוד שימוש בנשק¨ קרב מגע¨ פיתוח כושר גופני
וחפירת מנהרות® Æכל זה במגמה למצוא תעסוקה למעפילים
ולהרגילם להווי בארץ ישראל Æההצלחה והיקף העלייה
הבלתי לגאלית תופסים מימדים עצומים ומתמשכים בהיקף
גדול ורציני ביותרÆ
בעקבות הצלחת העלייה הבלתי לגאלית של אלפי גולים
יהודיים וההד העצום בעקבותיה¨ מתעוררת בכל העולם
ובמיוחד באירופה¨ שאיפה חזקה לעלייה לא“י שבאה לידי
ביטוי בהפלגת אוניות קטנות וגדולות השטות לארץ ישראלÆ
במקביל התרחשו במחנות ההסגר הפגנות והתנגשויות¨
שגרמו לשלטון המנדטורי להגיב בענישה קשה כלפי תושבי

∞±

שמירה במחנות
המחנות¨ שבאה לידי ביטוי בהקטנת כמויות הדלק לבישול
בחדרי האוכל¨ צמצום באספקת הירקות לאוכלוסייה¨ צמצום
שעות הרחצה במקלחות¨ הקטנת אספקת המים החמים ועודÆ
ענישה משמעותית זו עשתה למעשה פעולה הפוכה וחיזקה
את המנהיגות המשותפת של המחנות בהנהגת שורות המגינים
ועוררה כעס רב אצל הבריטים Æיש לציין שהשלטון המנדטורי
בהתנהגותו השלילית¨ נתפס כשלטון אנטי דמוקרטי ומדינות
רבות הביעו את התנגדותם לכך בפורם בינ“לÆ
כתגובה ליחס השלטון המנדטורי סירבה הנהגת שורות
המגינים לתת ליווי לקצינים הבריטים בביקורם החודשי
במחנות Æעובדה זו גרמה לצימצום הביקורים החודשיים Æעקב
כך הצטמצם הקשר בינינו ובין השלטונות ולא ניתן היה לנהל
קשר שוטף בכל הנוגע לעניינים השוטפים במחנות Æכתוצאה
מכך החלו הפגנות במחנותÆ
המרי ליד שערי המחנות  ∂μו≠ ∂πגרמו לשינוי מהותי בולט
בהתנהלות השלטון המנדטורי שעיקרו הקמת גשרי קשר מעל
שבילי הפטרולים בין המחנות השונים שאיפשרו קשר רציף בין
המחנות כמו גם איחוד משפחות¨ דבר שהיה להישג ממשיÆ
ב≠ ∑ ≥±Æ±≤Æ±π¥היו ∂ מחנות הסגר חורף למעפילים בקפריסין
© Æ®∑∞ ¨∂∏ ¨∂∑ ¨∂∂ ¨∂μ ¨∂¥המזכירות המשותפת קיבלה הודעה
מטעם מפקדת הצבא הבריטי שבקפריסין על הגעת שתי
אוניות מעפילים תוך  ≤¥ש‘ ≠  PAN YORKו≠ÆPAN CRESCENT
בחדשות הערב שהושמעו במחנות¨ נמסרה ההודעה המשמחת
בעברית וזאת מטעם מפקדת המחנה¨ שלחופי קפריסין מתקרבות
≤ אוניות והפעם בשמן העברי∫ קיבוץ גלויות ועצמאות Æכ“כ הודיעו
בהתרגשות רבה שמספר המעפילים ב≠≤ האוניות הוא מעל
∞∞∞¨ ±μמעפיליםÆ
עם קבלת ההודעה¨ החלו מיד תושבי מחנות החורף להקים
אוהלים¨ צריפים¨ מחסנים¨ מרפאות¨ חדרי אוכל¨ שירותים וכל

הדרוש למעפילים לקיום היומי Æכך הוקם¨ תוך יומיים¨ מחנה Æ∂π
בערב ה≠≤ ¨≥±Æ±לקראת חגיגות השנה החדשה ≠ ∏ ¨±π¥התחיל
איכלוס המחנה Æרוב מעפילי ≤ האוניות אוכלס במחנה  Æ∂πמספר
קטן פוזר ביתר המחנות¨ כולל מחנות הקיץÆ
לפני כניסתם למחנה¨ ”זכו“ המעפילים לחיטוי יסודי חסר רחמים
וכ“אות הוקרה“ על עבודת החיילים הבריטים בערב חגם¨ ”זכו“

המעפילים גם להתעללות מצידם Æאולם עם הכנסם למחנה¨
התקבלו המעפילים בחום¨ בידידות¨ באהבה וכיבודÆ
נראו אז מפגשים מרגשים בין קרובי משפחה וחברים¨ שלא
התראו זמן רב Æעבור חלק מהמעפילים החלה אז למעשה
אפופיאה שנמשכה עד פברואר  Æ±π¥πהיו אלה ”שורות המגינים“¨
כלומר∫ אנשי ההגנהÆ

אנשים נכנסים לחיים חדשים°
בתיה מיכאלי
זה קרה לפני שלוש שנים כשבעלי¨ ישראל ז“ל¨ היה מאוד חולה
ויום אחד אמר לי∫ ”בתיה יקרה¨ בואי שבי מולי ותקשיבי ברצינות
למה שאומר לך Æאני מרגיש שעוד מעט אלך לעולם חדש ואת
תישארי לבד וילדינו רחוקים מאיתנו Æיודע אני שתישארי לבד בין
ארבעה קירות¨ זה לא דבר נעים אבל זה סיפור החיים¨ נולדים
בנפרד ועוזבים את העולם בנפרד Æיש לי בקשה גדולה אליך¨
תהיי אמיצה ותמשיכי את חייך כפי שהבטחת לי¨ אל תבזבזי
את כל החסכונות Æילדינו גרים בחו“ל ולא תוכלי להסתגל לחיים
שם ואם יהיה לך קשה מאוד¨ אז תחפשי לך מקום חדש שבו
תוכלי להמשיך את חייך כמו שאת אוהבת¨ חברה¨ תעסוקה
והתנדבות“Æ
בקיץ  ≤∞∞πהחלטתי לעבור לבית מוגן¨ אחרי שנתיים של

געגועים וקושי Æבעזרת ילדי ותמיכתם בעניין¨ החלטנו שכאשר
אעבור לבית מוגן¨ כולנו נזכה לנחת ורוגע Æאמנון בני¨ הגיע לארץ
במפתיע בקיץ  ≤∞∞πובעזרתו חיפשנו ומצאנו את המקום ≠”עד
∞≤ ”±בראשון לציון¨ שאין כמוהו בעולם Æקשה בחיים להתיידד
עם כל אדם¨ אבל כאן ב≠”עד ∞≤ ”±מצאתי חברה וחברים אשר
אותי עוטפים ומחבקים ונותנים לי שמחה ואהבה להמשך חיים
חדשיםÆ
תחילה חשבתי¨ איך אסתגל למקום הזה¨ אבל תוך זמן קצר
מצאתי את עצמי חלק מכולם ומרגישה¨ שהם מחזירים לי אהבה
ותמיכה¨ המאפשרת לי ליהנות בחיי Æניתן לזמן שיעשה את שלו
ונלמד להיות ביחד לעת צרה ועת שמחה ולקום כל בוקר עם
צחוק על הפנים ושיר חדש בחייםÆ

±±

הכן גופך לחורף
שרון ברקה¨ דיאטנית קלינית¨ עד ∞≤ ±הוד השרון
החגים חלפו¨ החורף בפתח וזה הזמן להכין את גופנו¨
לחזק את מערכת החיסון וללמוד איך לשמור על המשקל
גם בחורףÆ
בחורף¨ כשנמצאים יותר בבית מתחשק יותר לאכול Æמזג האוויר
האפרורי ואיתו מצב הרוח¨ לא ממש משפרים את ההרגשה Æשעות
האור מועטות יותר¨ דבר הגורם לירידה ברמות הסרוטונין במוחÆ
הסרוטונין הוא מוליך עצבי¨ המופרש מתאי עצב במוח ולו
תפקיד חשוב בתחושות וברגשות הקשורים למצב רוח Æכאשר
אנו צורכים פחמימות¨ המתפרקות במערכת העיכול לגלוקוז¨
עולה רמת הגלוקוז בדם ויותר סוכר מגיע למוח Æהדבר גורם
להפרשת סרוטונין ≠ שבסופו של דבר מביא לתחושת רוגע¨
עליה במצב הרוח¨ וגם לדיכוי תיאבון Æמחסור בסרוטונין מגביר
את הנטייה למצבי רוח ודיכאונות¨ וגורם לתשוקה גדולה יותר
לפחמימות Æשוקולד נותן רק אשלייה של אושר רגעי¨ כי הוא מכיל
סוכר פשוט ומביא לעליה מהירה של גלוקוז בדם Æהסרוטונין אכן
מופרש ומצב הרוח עולה אך לאחר זמן קצר יורדת רמת הסוכר
בדם¨ פחות סוכר מגיע למוח¨ ויורדת הפרשת הסרוטונין ואיתו
מצב הרוחÆ

אז איך נעבור את החורף בשלוםø
מרק ירקות ≠ בחורף כשקר מתחשק להתחמם Æדרך טובה
לחמם את הגוף והנפש¨ היא לאכול קערת מרק גדושה בירקותÆ
כך הרווחנו פחות נשנושים וגם יותר ויטמינים¨ מינרלים וסיבים
תזונתיים Æאפשר להוסיף למרק גם בשר¨ בטטה¨ דגנים מלאים
©שיבולת שועל¨ כוסמת¨ קינואה ועוד® וקטניות ואז זו כבר ממש
ארוחה מלאהÆ
פירות הדר ≠ החורף מעניק לנו מגוון פירות הדר¨ העשירים
בסיבים תזונתיים ובויטמין  Cהחשוב מאוד לחיזוק מערכת
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החיסון ולהגנת הגוף מפני התקררות Æרצוי לאכול את הפרי
בצורתו הטבעית במקום לסחוט למיץ Æכך אנו מרוויחים את
הסיבים התזונתיים¨ שבין היתר מספקים לנו תחושת שובעÆ
©פירות נוספים העשירים בויטמין  ∫Cגויאבה¨ קיווי¨ תותים®Æ
נשנושים ≠ בין הארוחות אפשר לאכול פופקורן¨ חופן גרעיני
חומוס או תורמוסים מבושלים Æאפשר גם להכין תפוח עץ אפוי
עם מעט אגוזי מלך וקינמוןÆ

פחמימות ≠ כפי שהוזכר קודם¨ בחורף התשוקה לפחמימות
גדלה¨ אך אפשר לפתור זאת בעזרת תכנון נכון של הארוחותÆ
במקום לאכול שוקולד וממתקים¨ יש לאכול ארוחות המכילות
פחמימות מורכבות כמו לחם ©רצוי מחיטה מלאה®¨ תפ“א¨ אורז
מלא¨ דגנים מלאים כמו כוסמת וקינואה¨ וקטניות Æכך הגוף יקבל
מספיק פחמימות לייצור סרוטונין וכך גם ישתפר מצב הרוח
ותקטן התשוקה למתוקיםÆ

שתייה ≠ בחורף מרגישים פחות תחושת צמא¨ ולכן נוטים לשתות
פחות Æחשוב לדעת¨ שתחושת הצמא לא תואמת את צורכי הגוףÆ
חשוב להקפיד על שתייה של לפחות ∞ ∏≠±כוסות שתייה ביוםÆ
כמובן¨ שיש עדיפות לשתיית מים Æמרכז הצמא ומרכז הרעב
במוח קרובים ולעיתים יש בלבול בין תחושת הרעב לצמא Æלכן
כשהבטן מקרקרת¨ מומלץ להתחיל קודם כל בשתייה Æהאמונה¨
שאסור לשתות בשעת הארוחה אינה נכונה ודווקא מומלץ לפתוח
את הארוחה בכוס מים Æמומלץ לשתות מים בטמפרטורת החדר
לפחות ©לא מהמקרר®¨ ותה מצמחים מחממים כמו תה קינמון¨
ג‘ינג‘ר¨ קמומיל¨ אפרסק או דובדבןÆ
ירקות ≠ בחורף יש נטייה לאכול פחות ירקות חיים Æהירקות
מספקים ויטמינים ומינרלים החשובים לגופנו¨ סיבים תזונתיים
ונוזלים Æלכן יש להקפיד גם בחורף לאכול ירקות טריים Æכדאי
להוציא את הירקות מהמקרר כ≠  ±μדקות לפני אכילתם Æניתן
להוסיף לירקות מטבל מגבינה לבנה עד • μשומן בתוספת

תבלינים ועשבי תיבול¨ וכך להעשיר את התפריט היומי בסידןÆ
כמו כן מומלץ לאכול גם ירקות מוקפצים¨ אפויים ומבושליםÆ
מרק עוף ≠ בשנים האחרונות נמצא במחקרים¨ שלמרק עוף
תכונות אנטי דלקתיות והוא מועיל במחלת השפעת Æגם לאדי
המרק השפעה מיטיבה על הגרון והריאותÆ
פעילות גופנית ≠ דווקא בחורף כשקר¨ פעילות גופנית היא דרך
נהדרת לחמם את גופנו ולשפר את מצב רוחנו Æפעילות גופנית
היא מרכיב חיוני של אורח חיים בריא∫ מחזקת את השרירים¨
חיונית לשמירה על צפיפות עצם תקינה¨ מפחיתה סיכון לסוכרת¨
יתר לחץ דם ומחלות לב וכלי דםÆ

°‡È¯·Â ÌÈÚ Û¯ÂÁ ÌÎÏÂÎÏ ˙ÏÁ‡Ó

פינת היופי
רגßי שעשוע¨ קוסמטיקאית הוד השרון

לקראת יום בריאות¨ המתקיים אצלנו וברוח הדברים¨ אני מבקשת להוסיף מספר מילים בקשר לבריאות
כללית ובריאות העור∫
במרוצת השנים מערכת העצבים נעשית פעילה יותר ויותר Æפעילות עודפת זו מקשה על התפקוד התקין
של מערכות הגוף וכתוצאת לוואי היא מספקת לגוף שלל רעלים Æעור הפנים הוא הראשון¨ שיושפע משפע
הרעלים וממחסורים תזונתיים שונים וכתוצאה מכך נוכל לראות על פנינו פצעונים¨ פריחות וגוון עור לא
נעים למראהÆ
אז מה חשוב לזכור כדי לשמור היטב על בריאות העור∫

• שינוי תזונתיÆ
• התאמת תפריט לאורח וסגנון החיים והמקפיד לשמור על שפע של מזונות טרייםÆ
• טיפול פניםÆ
• בטיפול השוטף והיום יומי¨ יש חשיבות רבה לאיכות החומרים הקוסמטיים וחשוב להקפיד¨
שהמוצרים יהיו מותאמים לסוג העור¨ בעזרתה ובהמלצתה של הקוסמטיקאית°

·¯ˆ°ÌÎ˙Â¯È˘Ï „ÈÓ˙ Ô‡Î È‡Â ˙ÁÂ ˙Â‡È¯· ‰·¯‰ ÌÎÏ ÏÁ‡Ï ÈÂ
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הרהורים בצל השמונים

 /רינה פורת

אני יודעת איך זה התחיל
אבל לחשוב ,שמחוגי הזמן
יביאוני עד לגיל שמונים
זה כמעט הזוי ,מי היה מאמין?
הן לא מזמן חגגתי שבעים
וחשבתי שהגעתי לפסגה,
אך ראו גם ראו
ואל תרימו גבה-
הנה הגעתי לגבורות
ואני חוגגת איתכם את האירוע
ולא מאמינה ,שזה אמיתי ולא פרוע.
כי אם אומנם הרגליים לא מה שהיו
והגב כבר לא זקוף כבעבר
הרי צריך להגיד תודה על מה שנשאר
ולערוך היכרות עם המצב החדש
ולא לרטון ולקטר על פיק ברכיים,
כי כל עוד הראש איתי על הכתפיים
מי אני כי אלין וזה מספיק לי בינתיים.
ומי יתן ואוכל להמשיך בעיסוקי אשר אהבתי
ולא אשקע במחשבות על מה שאיבדתי,
כי החיים יפים ולכל גיל יופי מהשירים
יהיה זה בגיל שישים ,שבעים ,שמונים....
רק בבקשה אלוהים ,תן לי להמשיך בדרכי
ושמור עלי מכל תסכול ועיניים גדולות
כך שאוכל לאמור ”עשיתי זאת בכבוד”
כשהגעתי לגבורות!

לִנְכָדֵינוּ ַה ֲחבִיבִים

 /יעקב נימן

במסיבת חנוכה  /עם אכילת הלְבִיבָה  /אגלה לכם ֶש ּלִ ִבּי בָהּ!
בדירתנו הצנועה ,בדיור המוגן עד מאה ועשרים,
התקנתי ,אני הסבא ,מנורה בת  120קנים,
להדליק את הנרות בה במספרם המלא,
כפי שהובטח לי עוד מראשית הבריאה,
אלא שבכל שנה פוחת ויוצא נר אחד
ואני סופר ומונה את ספירת חיי העתידים,
מחַשב ומתַכנן ,במה להתעסק,
לפני שהאוֹר מת ַע ֵמּם והולך
והחישוב טורד ומסתבך...
ולפי שעה לא אגלה
כמה קָנים נשארו עד כה עֲרירים...
ואילו הסַבתָא גם היא התקינה
את מנוֹ ָרתָהּ שלה,
ובכל שנה מוסיפה והולכת
נר כמניין שנותיה -
וכך ביתנו מת ַמלֵּא אורה
לא אגלה כמה נרות כבר דולקים...
רק זאת אספר -
היא מתרפקת על השנים שחלפו,
יונקת ושמחה מן האור ההווה ומתרבה,
ואני מתדפק ותוהה על השנים שנותרו,
וכך מתנהלים חיינו לאור מנורות חיינו
עטופי זכרונות ,טובלים בחוויות ושוגים בחזיונות...
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תערוכת יצירות דיירים בהוד השרון
נהרה כהן
מידי שנה¨ בחנוכה¨ נפרשת בבית תערוכת אמנות של יצירות
הדיירים¨ שמקשטות את מרחבי אולמות הכניסה והטרקליןÆ
מידי שנה משתפרות ומשתכללות היצירותÆ
מדהים לחשוב¨ שרוב הדיירים המציגים עבודותיהן בענפי
האומנות השונים¨ לא החזיקו מימיהם¨ עד לכניסתם לבית¨
מכחולים וצבעים לציור על נייר¨ עץ או זכוכית¨ או מפסלות
לחריתה בעץ וזכוכית¨ או חומר לישה לעבודות קדרות
וקרמיקה Æלגבי חוט ומחט¨ היו ודאי שעסקו בזה קודם¨ אבל
עבודות החוג לשילוב אומנויות הריקמה¨ על כל האפשרויות
האין סופיות כפי שהוצגו בתערוכה¨ מלמדות מה נוסף להן
כאןÆ
מסתבר¨ שבכל אחד מבני האדם מצויים כישרונות אמנותיים
חבויים¨ סודיים אפילו לאדם עצמו Æהם אינם באים לידי ביטוי

וגילוי במשך החיים הבוגרים¨ מחמת מטלות החיים¨ כאשר
צרכי הפרט והמשפחה¨ החובות הכלליות למדינה ולחברה¨
מעסיקים את כל או רוב ישותו של האדםÆ
והנה¨ ראו זה פלא¨ כמו המדבר הצופן בחובו במשך שנים
רבות זרעי חיים של צמחים¨ פרחים ועצים¨ מבלי שהם נגלים
לעולם ופתאום לאחר שנת גשם אחת ©כמו שיקרה השנה®¨ הם
צצים ומתמלאים פריחות¨ שהעין לא תשבע מלראות¨ כך גם
הדיירים כאן שהתפנו מחובותיהם Æפתאום נפתחים לאפשרויות
האמנותיות הגנוזות בהם ומייצרים יצירות מרהיבותÆ
וכמובן¨ ללא המדריכים שהבית מעמיד לצידם¨ לעזור ולפתח
את הכישורים הללו¨ צעד אחר צעד¨ בסבלנות אין קץ¨ בהוראה¨
בתמיכה ועידוד¨ לא היינו רואים את התוצאות הנהדרות הללו
בתערוכותÆ

¨ÌÈÈÓ˘‰ ÔÓ ªÌÂ˜Ó ÏÎÓ ˙ÂÚÈ‚Ó‰ ˙Â˘ÂÁ˙ Ï˘ ÏÂ·È˜ ˙È· ‡Â‰ ÔÓ‡‰¢
¢Æ¯·ÂÚ ÏˆÓ ¨¯ÈÈ ˙ÒÈÙÓ ¨ı¯‡‰ ÔÓ
©פבלו פיקסו®

תערוכה ≠ הוד השרון
אנו מביאים כאן מקצת מיצירות הדיירים¨
שהוצגו בתערוכהÆ

אילה גולן
שילוב אומנויות ≠ כרמלה ז“קÆ
ציור ≠ יאנה גליצקיÆ
גילוף בעץ ≠ אלכס גליצקיÆ
אומנות שימושית ≠ מינה בירןÆ
קרמיקה ≠ אילנה וינשטייןÆ
תודה לעירא כהן על הצילומיםÆ

לאה ברסלר

יוסף טרלובסקי

ליליה בורשצ‘בסקי
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דייזי בן≠ארי

רפי אילון
מיכל אשל

ישראל אובלס

אלישבע לזר
אביבה כרמון
אומנות שימושית

אפרים רביד
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רות סגל

דורון ולטר

שילוב אומנויות

בלהה רז
יוסף ראובני

דינה אובלס

סוניה גרבובסקי

יוסף האוזנר

לאה קרת

משה ביאליסטוק

בנימינה עוז

חוג קרמיקה
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פסטיבל הברידג‘ הבינלאומי ה≠ ±μבים האדום
דניאלה בירמן¨ שחקנית נבחרת ישראל
פסטיבל הברידג‘ הבינלאומי בים האדום¨ נערך בחודש נובמבר במלון ישרוטל רויאל ביץ‘Æ
נערכו תחרויות מגוונות לאורך כל השבוע והשתתפו בהן מעל ∞∞ ±μשחקנים מרחבי הארץ ומאות שחקנים
מרחבי תבלÆ
התחרות המרכזית הייתה תחרות לזוגות ”גביע עד ∞≤ “±בה השתתפו כ≠∞∞ πשחקניםÆ
גביעים מיוחדים הוענקו לזוכים יחד עם פרסים כספיים בערב חגיגי¨ על ידי מנכ“ל הרשת עידו נירן
וסמנכ“ל השיווק אורה קריבÆ
במקום הראשון בתחרות היוקרתית זכה הזוג הפולני מרטנס≠פיליפוביץ לפני הישראלים
לוין≠לנגי והצעירים ארגלזי≠בירמןÆ
היד הבאה שוחקה בסיבוב השני של התחרות על ידי קשישטוף מרטנס¨ בכיר שחקני פולין ואלוף עולם
בעבר Æהכרוז הראה את כשרונו הרבÆ

מחלק דרום \ מזרח≠מערב פגיעים
מהלך ההכרזה
מזרח
----Pass
Pass

דרום
±
≤ NT
Pass

מערב
Pass
Pass
Pass

KQJμ
∂∏A

צפון
±
≥ NT

≤∏μ
∑μ¥

∑∞±
≥Qπ

≥∏∂¥
±∞∑¥
∑J±∞π

≥K¥
≥∂∞QJ±

∏K
≤Aπ
≤KJμ
∂AQ
≤Aπ

ההכרזה הייתה פשוטה וצפון ≠ דרום הכריזו לחוזה הרגיל עם ∏≤ נקודות ביניהםÆ
מערב הוביל ב≠ Æ Qהכרוז שיחק קלף נמוך מהדומם ומזרח שיחק את המלךÆ
הכרוז איפשר למלך לזכות בלקיחה Æלאחר מחשבה המשיך מזרח היטב בנסיך דיימונד Æהכרוז שיחק את
המלכה והמלך של מערב זכה בלקיחה Æמערב המשיך בדיימונד והכרוז שוב איפשר למזרח לזכות גם בדיימונד
השני Æמזרח ראה שאין לו כל כניסה לדיימונד ה≠≥ ±וחזר לסדרת הקלאבÆ
הכרוז משך את סדרת הספייד ומערב נאלץ היה להשליך שני קלאבים כדי לשמור על המלכה הארט Æהכרוז
ניתח היטב את המצב ושיחק כעת קלאב אל מערב שנאלץ היה לשחק הארט ©מתחת למלכה® והנסיך הארט
היה ללקיחה התשיעית≠החוזה בוצע°
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חדשים
דיירים
קליטת
טובה ליברמן¨ מנהלת מחלקת דיירים
המעבר מהבית לדיור מוגן¨ הוא אחת החוויות היותר מורכבות
לבני גיל הזהב Æישנם נושאים רבים עימם צריך להתמודדÆ
הבית שעזבו מסמל עבורם חיים שלמים שהתנהלו בין
כתליו וחלקם בילו בו עשרות שניםÆ
הדיירים נזכרים בארון הבגדים המאכלס סיפורי מסיבות¨
ימי הולדת¨ אירועים¨ נסיעות וחתונות Æאוצר בלום ויקר של
זיכרונות נמצא שם כמעט
בכל פינה¨ בחללים שבין
קירות הבית¨ בזיכרונות
בקולות¨ המראות והריחות
וכאן במקום החדש יש
תחילה לסדר את כל
הקופסאות ולארגן את
הבית מחדש Æישנה דאגה
ואין ספור שאלות של
התאקלמות וראשיתה של
דרך Æמניסיון¨ כל התשובות
ממהרות להגיע וכל
החששות נעלמים והכל
בא על מקומו Æעד מהרה
מכנים את הדירה בשם
בית וכך חשים בכל פעם
שנכנסים אליהÆ
כל דייר מגיע עם סיפורי עבר ואופי משלו ולכן אופן
הכניסה והתהליך שונה מאחד לשני Æמתוך היכרות
שלנו את הנושא כאן ב“עד ∞≤ ¨“±אנו מקפידים לקלוט
את הדייר וללוות אותו בתחילת דרכו במספר דרכים∫
סיור מודרך בבית¨ היכרות עם כל אנשי הצוות על
פי סבב¨ השתתפות בקבוצה של דיירים חדשים שם
נוצרות במהרה חברויות חדשות¨ היכרות עם דיירי הביתÆ
מתוך שיחות עם דיירים חדשים בתוך סדרת המפגשים עם

העובדת הסוציאלית הבנו¨ שדווקא בשבועות הראשונים
ישנו איזה צורך להיות בסביבה של משהו מוכר וקרוב
יותר בשעות ספציפיות של פעילויות הבית ומתוך כך
הגענו למחשבה¨ שכדאי לשפר ולייעל את תהליך
הקליטה וגיבשנו תוספת איתנה ≠ תוכנית דייר תומךÆ
דייר וותיק¨ שמרצונו הטוב מלווה דייר חדש במהלך
השבועיים הראשוניםÆ
הדייר הוותיק יוצר קשר
עם הדייר החדש וביחד
הם יורדים לשתות קפה
בטרקלין אחר הצהריםÆ
כך הם יושבים יחד¨
מכירים באופן אינטימי
יותר אחד את השני ולרוב
תמיד מגלים גם סיפורים
וחברים משותפים Æבדרך
כלל מצטרפים דיירים
נוספים וזו הזדמנות
לערוך הכרות ראשונית
עם הדיירים הוותיקיםÆ
הדייר הוותיק מזמין את
הדייר החדש להרצאות
בשעות הערב באולם האירועים Æיחד הם יורדים¨ מפתחים
שיחה ומכאן והלאה הדרך תמיד סלולה לעוד ועוד פעילויות
משותפות Æהתוכנית מצליחה ומפרה את שני הצדדים
והניבה חברויות חדשות¨ הזמנה לבילויים משותפים בתוך
ומחוץ לבית Æתהליך הקליטה של הדייר החדש מהיר והוא
מרגיש חלק מאוכלוסיית הבית ומצד שני גם נותן סיפוק
והרגשה של עזרה ושיתוף לדייר הוותיקÆ
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פורטונה לוישבת בראשון לציון
ערב
בבוקר יום שישי הכל מתרחש כרגיל Æיש מעט חוגים וחלק
מהדיירים מנצלים זאת כדי ליהנות מבריכת השחייה Æהזמן
חולף מהר Æשעת ארוחת הצהריים הגיעה Æחדר האוכל מתמלא
בקולות שמחה וכשמסיימים את הקינוחים¨ הדיירים פורשים
לדירותיהם למנוחת הצהריים¨ חושבים על הבידור בערב
ובבגדים בהם יתקשטו לקראתו¨ שלמרות שהוא מתרחש
מחדש בכל שבוע¨ הוא מהווה מסיבה כללית לכל הדייריםÆ
קבוצת אוהבי המוסיקה הקלאסית נפגשים מוקדם בלובי¨
על מנת לצפות ולהאזין לקונצרט בוידיאו Æבסיומו¨ מוגש
להם קפה או תה עם עוגה שהבית מעניק לדיירים ולאט
לאט הם פורשים בכדי לפנות מקום לאלו שחוגגים את
כניסת השבתÆ
לבושים בבגדים חגיגיים מתחילים להופיע הדיירים ותופסים
את מקומם Æכולם מתלהבים ממופע המחול ומהשיחה
הקלילה¨ המתנהלת בסיומו Æקבוצות אחרות¨ קטנות יותר¨
מתכנסות בטרקלין Æכמעט כל הדיירים נוכחים באווירת
השמחה האופפת את הבית Æלאחר הופעת האמנים¨ מתחילים
הריקודים¨ אחרים מתעדכנים ברכילות ואפילו נוצרים זוגות
שיחזיקו מעמד¨ או לא¨ אבל אלו רגעים של חסדÆ
הזמן חלף מהר מאוד Æהצוות שהופיע מודה לקהל¨ מקבל
מחיאות כפיים ודרישות שלום ולהתראות והדיירים¨ עם
הנפש מורמת בזכות ההנאה¨ חוזרים להתארגן לקראת
שבת שקטהÆ

פנים
מאור
הכוח של מאור פנים ואכפתיות
הוא עצום ורב
יום אחד בשעת ערב מאוחרת ננעל חוקר בתוך אחד
המקררים שבמעבדה ולא הצליח לצאת Æלאחר שקרא
לעזרה שוב ושוב הבין¨ שכולם כבר הלכו והיה משוכנע
שימצאו את גופתו הקפואה רק בבוקר למחרת Æפתאום
הגיע השומר ופתח את הדלת Æאחרי שנרגע שאל החוקר
’‘איך ידעת שאני פה ‘‘øאמר לו השומר ’‘לא ידעתי¨
חיפשתי אותך Æאתה היחיד מבין אלפי העובדים¨ שמברך
אותי לשלום בכל בוקר ובערב טוב¨ ביציאתך מהבנייןÆ
אף אחד מלבדך לא רואה אותי Æאני מחכה לשעה
חמש כדי לשמוע ממך ברכת שלום והיום כשהגיעה
השעה ולא יצאת¨ החלטתי לראות מה קרה לך Æעליתי
למעבדה¨ שמעתי אותך צועק ופתחתי את הדלת‘‘Æ

http∫ØØtradukkaÆcom
מתרגם סימולטני תוך כדי כתיבה Æבצד שמאל מקלידים את הטקסט והתרגום מופיע בצד ימין
בשפה שבחרתם מראשÆ
http∫ØØmanneliÆcomØhealthØhealthÆhtm
אתר מידע רפואי¨ שימושי ומפורטÆ
http∫ØØgigaboulÆnetØrecipes
ריכוז אתרי מתכונים ומתכונים מצולמים
http∫ØØwwwÆmystudiosÆcomØartgallery
האתר מכיל את כל הציירים ואת כל התמונות שאנו נהנים לראות במוזיאוניםÆ
מדהים ביופיו ובהיקפו Æכדאי לשמורÆ
wwwÆmakoÆcoÆilØdigital≠best≠±∞∞≠websites
ריכוז ∞∞ ±האתרים הטובים בישראלÆ

∞≤

מיץ עשב חיטהØשעורה
זיו אלקלעי¨ מומחה לרפואה סינית¨ הוד השרון

מיץ עשב החיטה הוא משקה המופק מסחיטת
עלים ירוקים של החיטה או השעורה¨ שהונבטה
וגודלה בשיטה אורגנית לגובה שבין  ≤∞≠±μס“מÆ
את המיץ שותים בכמויות קטנות המותאמות
אינדיבידואלית וניתן לצרוך אותו במספר דרכיםÆ
הדרך היעילה ביותר היא ע“י סחיטת העשב ישירות
לאחר שנקצר ולשתות את המיץ מיד לאחר
הסחיטה Æבדרך זו הוויטמינים והמינרלים נשמרים
וגופנו נהנה מאיכות המיץ בצורה המושלמת
ביותר Æעם כל יתרונות הסחיטה הביתית¨ יש לה
מספר חסרונות כמו רכישת מכונת סחיטה¨ רכישת
עשב טרי או גידול העשב בבית שדורש אנרגיה
וזמן¨ ניקוי המכונה לאחר הסחיטה וכמובן הזמן
שהעניין דורש בבוקר Æדרכים אחרות פחות טובות
אבל עדיין יעילות הן רכישת מיץ סחוט וקפוא¨ או
בצורת אבקה שמערבבים אותה עם מים ושותיםÆ
למעשה אין קשר ישיר בין מיץ עשב שעורה או
מיץ עשב חיטה ובין רפואה סינית¨ אבל דרך
ההתנסות האישית והטיפולית שלי¨ אשמח לשתף
אתכם באיכויות המיץ והקשר שלו לרפואה סינית
©כמובן שיותר לפן התזונתי של הרפואה הסינית®
וכיצד אני משתמש בו במרפאה לצרכים טיפולייםÆ
לפי רפואה סינית מיץ עשב חיטהØשעורה מחזק¨
מקרר¨ מניע דם ומחדש את תנועת הכבדÆ
הרפואה הסינית רואה בכבד כאחד האיברים
החשובים ביותר לתפקוד האדם Æלפי הרפואה
הסינית¨ במקרים של חסימה אנרגטית של
הכבד¨ יש צורך ליצור תנועה וכך ניתן להקל
על תופעות כמו∫ כאבי ראש כאבי מחזור¨
מיומה¨ עצירות¨ גידולים במעיים¨ כאבי בטןÆÆÆ
במרפאה אני מזהה בחלק גדול מהמקרים חוסר
איזון כזה או אחר של הכבד Æלכן נשתמש בו ברפואה
סינית במקרים של אנמיה¨ נשירת שיער¨ כאבי ראש¨
יובש בעיניים¨ יובש בעור¨ בעיות מחזור שונותÆÆÆ

כן נשתמש בו ברפואה הסינית במקרים בהם
צריך לטפל בדלקות שונות ולקרר את הריריות¨
לדוגמה≠אסטמה של העור¨ פסוריאזיס¨
עודף כולסטרול¨ הרפס¨ גירוד בעור¨ דלקות
שונות בגוף כמו דלקת הסינוסים¨ הגרון¨
עיניים¨ צוואר הרחם¨ דלקת בקיבה¨ חומציות
יתר¨ חיידק בקיבה¨ מחלת קרוהן¨ קוליטיסÆÆÆ
עשב חיטה עשיר באנזימים¨ מנקה רעלים
וחומרי פסולת מהמעי הגס¨ עוזר לתפקוד
מערכת העיכול Æמונע עצירות Æעוזר בריפוי
מחלות המעי הגס¨ משפר את תפקודי הכבד¨
משפר את זרימת הדם ומקל על אספקת מזון
וחמצן לתאים Æמקרים מסויימים¨ מעלה את
מספר התאים הלבנים בדם¨ כאשר מספרם
נמוך Æמחזק את מערכת החיסון¨ מסייע לריפוי
פצעים מוגלתיים ומנקה זיהומים בקטריאלייםÆ
שומר על הצבע הטבעי של השיער ומונע
האפרה מוקדמת¨ מסלק עייפות ומעלה רמה
אנרגטית ©תחליף מצוין לקפה®¨ מצמצם נזקי
קרינה¨ מצמצם את רמת הרעב¨ מוריד את
רמת התיאבון ועוזר לירידה במשקל¨ עוזר
כנגד ריקבון שיניים ופצעים בפה ובלשוןÆ
מיץ עשבי חיטה אשר נמצא בפה למשך μ
דקות יסיר כאבי שיניים¨ רעלים מהחניכיים
ויטפל היטב בפצעים בפה Æעוזר מאוד
לאנשים בריאים לחזק את מערכות הגוף
ולשמור על תפקוד יצירתי מלא שמחת חייםÆ
לסיכום¨ מיץ עשב חיטהØשעורה משמש כמולטי
ויטמין של הטבע Æמשקה אחד ליום יכול בהחלט
לתחזק את גופנו¨ לשמר ולחסן את מערכת
החיסון ולשמש כנוגד חמצון מעולה¨ אולי אחד
הטובים ביותר Æממליץ בחום להתגבר על טעמו
המעט מריר¨ וליהנות מיתרונותיו הבריאותייםÆ
≤±

איך מתקשרת פרשייה עלומה
לדיירת ב¢עד ∞≤ø¢±
במהלך השנה האחרונה¨ מתעדת עמותת ”תולדות ישראל“
סיפורי דיירים¨ שלקחו חלק בהקמת מדינת ישראלÆ
בשיחה¨ שהיתה לי באחד הימים עם פלג לוי מחברי העמותה¨
הוא משתף אותי באירוע מרגש¨ שעבר עליו בעודו מראיין
את הגב‘ סולי שרביט ממבשרתÆ
פלג עובד מזה ≥ שנים על סרט דוקומנטארי העוסק בעולי
הגרדום Æתוך כדי הראיון¨ התערבה אמה של סולי וסיפרה על
דודה¨ שהועלה לגרדום ע“י התורכים¨ על לא עוול בכפוÆ
כאשר התאושש מן הסיפור הבין¨ כי מדובר בשני יהודים¨
אשר נתלו בארץ ישראל ושמם אינו מוזכר בין עולי הגרדוםÆ
הוא אסף את החומר הכתוב ותמונה והעבירם לידי המוסדות
המתאימיםÆ

להלן הסיפור בקצרה¨ כפי שנכתב ע“י עודד ישראלי
ויוסף גרינבוים והועבר אלי ע“י פלג∫
יוסף עלה לארץ ממרוקו יחד עם אמו ואחותו והם השתקעו
בעיר העתיקה בירושלים¨ קרוב לרובע היהודי¨ בבית שכור
של משפחת אל≠ח‘אלדי Æמשגדל והפך לנער חסון ויפה
תואר¨ נשלח ע“י אמו ללמוד חייטות כדי לסייע בפרנסת
המשפחה Æלימים פתח בית מלאכה גדול בשותפות עם
ערבי בשוק הנוצרים ועם לקוחותיו נמנו משפחות מיוחסותÆ
עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה¨ נסגר בית המלאכה
של יוסף Æימים קשים עברו על היישוב היהודי בירושליםÆ
הקצינים התורכים ומעל כולם המפקד העליון ג‘מאל פחה¨
התעמרו ביהודים ללא הבחנה Æרבים גורשו מהארץ Æגרועה
מכל היתה גזירת הגיוס Æיוסף גוייס לצבא וכבעל מלאכה

נשלח ל“טאבור≠עמליה“¨ גדודי עבודה¨ שלא נשלחו לחזיתÆ
ג‘מאל פחה ניסה לכבוש את תעלת סואץ וניגף Æחייליו
הושמדו ואחרים ≠ ברחו Æסימטאות ירושלים מלאו בעריקים
ושוטרים צבאיים ערכו אחריהם מצוד¨ בסיוע מלשינים
שפעלו תמורת בצע כסף Æג‘מאל פחה הבטיח לעריקים
מחילה אם יחזרו ליחידותיהם¨ אך איש לא חזר Æבזעמו פקד
לתלות  μעריקים למען יראו וייראו Æהעריקים נבחרו לפי
מפתח עדתי ≠ ≤ יהודים¨ ≤ ערבים נוצרים וערבי מוסלמי
אחדÆ
יוסף¨ ששירת כחייט במחנה צבאי בבאר שבע¨ נשלח ע“י
מפקדו לירושלים לקנות בדים כדי לתפור עבורו שתי
חליפות מהודרות Æהמלשינים שראוהו סברו בטעות שהוא
עריק Æב≠∞∞∫ ¥לפנות בוקר נאסר Æהוא סיפר לחוקריו מדוע
הוא בירושלים¨ אך היות שבינתיים הוחזר מפקדו לתורכיה
לא אומתו דבריוÆ
החמישה נתלו ליד שער יפו ב≠∂ Æ≤πÆ∂Æ±π±שמות שני
היהודים שנתלו ≠ משה מאלל ויוסף אמוזיג הי“דÆ
כאשר קראתי את שמו של יוסף אמוזיג הי“ד אחזה בי
התרגשות¨ שכן ב“עד ∞≤ “±הוד השרון מתגוררת דיירת
הנושאת שם משפחה זה¨ שאינו שכיח במיוחד Æהעברתי
אליה ואל בתה את החומר¨ שהיה בידי והסתבר¨ שאכן יש
קירבה משפחתית ביניהם Æהסיפור היה ידוע במשפחה¨ אלא
שלא היו להם תמונות Æמספרת לי בתה של אסתר אמוזיג¨
כי הסבא של יוסף נקרא מנחם והוא אחיו של משה¨ שהוא
הסבא של סבהÆ
מוזרות דרכי הגורלÆ
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 כל. ללא התחלה וללא סוף,הכדור הוא עגול
נקודה על פניו מתקשרת לזו שלפניה ולזו שאחריה
 נקודה לא יציבה תערער. אין לה קיום,ובלעדיהם
 מוקפים במעגל של-  כך גם אנחנו.את כל הכדור
. קשורים זה לזה בקשרי משפחה וידידות,חברים
 אבל, לפעמים מתרחקים,לפעמים מתהדקים
, להיות על פני הכדור.תמיד נשארים מחוברים
‡Ï È‡ ÌÏÂÚÏ - להיות חלק מהכדור משמעותו
ÆÍ˙Â‡ ÈÏ ˘È ÈÎ ≠ „·Ï

ÔÓÈ ·˜ÚÈ Ø
 קלריסה פז/

עם נכדי

עֵת לי ִל פּוֵֹרשׂ ּ ְכנָפָיו
ְמ ַל ּ ֵטף הִָריסִים
ּ ְבטֶֶרם ִסיּ ַ ְמ ּ ִתי סִפּוּר
.נְִרְדּ מוּ ַה ּנְכִָדים
ּ ָכל ּ ָכְך ָרצוּ ְלהְַק ִשיב
מַה ָקּ ָרה ַל ּנְסִיכָה
אוּלַי ּ ְבתוְֹך ַהחֲלוֹם
:ּ ִת ּ ָמשֵ ְך ָה ַא ּגָדָה
?ֲהיַגִּיע ּ ֶבן ַה ּ ֶמלֶךּ
?ֲהיְִּראֶה אֶת י ָ ְפי ָהּ
ֲהיַזְמִין אוֹתָהּ לְִרקּוֹד
?...יְבֵַקּ ש הוּא אֶת יָדָהּ
עַל ְשמֵי ּ ָפז י ֵָר ַח שָ ט
ו ְ ִל ּ ִבי אוֹהֵב ּ ְבלִי ַדּ י
ַמנְגִּינָה ְקסוּמָה נִ ְש ַמעַת
!נוּמוּ נוּמוּ י ִַקּ יַרי

≤≥

‰À ÎT·ΔŸ Ã‰ ˙‡›ÊŸÂ

¨‰À ˘ΔÀ Ã‰ ÏŒ˘ ‰À ÎT·ΔŸ Ã‰ ˙Ã˘TÙΔÀ ˙‡›Ê
Æ‰T«z ˙ÃÁŸÓ˘œ ·ΔŸ dÀ ÏÀ‚⁄ÚÃÓ·ΔŸ ˙WŒ Ê«ÁÃ‰
‰ÀÁŸÓ˘Δœ Ã‰ŸÂ ‰À „«zÃ‰ ˙ΔÃ ÎY·Δœ ˙‡›Ê
ÆÌÈX«‰Ã Ï ÌÈœ À·» ÌÈœ À·ŸÏ ÌÈX«‰ ÏŒ˘
¨ÌÈœ·ÒΔÀ Ã‰ŸÂ ˙«zŸ ·ÒΔÃ Ã‰ ¨»À‡ŸÂ
¨ÌÈXŸ˘ŒÚŸÂ ‰À‡ÕÓ „ÃÚ ¯»iD·ΔŸ
¨ÌÈœ ·ΔÀ Ã‰ŸÂ ˙«·ΔÀ Ã‰ ÏÀ ÎŸÏ ÌÈœÏ⁄ÁÃ‡ŸÓ
¨ÌÈœ Èœ Ã‰ŸÂ ˙«ÈΔœ Ã‰ ÌÈDÀ ÎÃΔŸ ‰ŸÂ ˙«„À ÎÃΔŸ ‰
¨ÌÈœÏÈΔœ ‚Ã‰ ÏΔÀ ÎÓ »ÈÕ ˆÀÏ⁄Á ÈÕ‡Ÿˆ«È ÏÀ ÎŸÏ»
¨ÌÈXJΔŸ ÈÃ‰ »ÈÕ ·ΔÀ ÏΔ›Î ¨ÌÏΔÀ ÎΔ‹ »ÎY«·Ÿ ÈŒ˘
¨Ìœ ÈUŸ ÙŒ‡ ÈœÏ ¯È ΔNÃ È Ô·ΔÕ Ã‰ŸÂ ‰˘ΔŒ Ã ŸÓÎΔœ
ÆÌÈœ ÈÃÏÙΔœ Î ÈÕ ÏŸÙœÎ·ΔŸ »˙ΔÀ ‡œ ÕÓ »ÏÈΔDŸ‚ÃÈŸ Â »ÙÈœÒ«iŒ˘
¨ÌÈœ ‚˘ΔÕ Œ‰ŸÏ» ÌÀ˙»‡ÈXŸ ·œÏ ¨ÌÀ˙ÁÀ À ÏŸˆÃ‰ŸÏ ÏÏΔÕ ÙΔÃ ˙Ÿ œ 
ÌÈX«‰Ã‰ ÏŒ˘ ÌÈœ·«hÃ‰ ÌÈœ˘T˘ΔÀ À‰ ÔœÓ ÌÈNŸ «iÃ‰
ÆÌÈX»„⁄‰ ˙«¯ÈÙΔÕ ÌÈœÁÈœÓŸˆÓΔÃ Ã‰ ÌÈΔœ ÈÁÃ ÈÕÒÈœÒ⁄Ú
˙«À ·» ÌÈœ À·ŸÏ ˙«·À‡ ˙ΔÃ ÎY·Δœ Ì˘ΔÕ ‚ΔÃ ˙Ÿ ˙Δœ ˘
Œ Ô«ˆT Èœ‰Èœ Â
Æ˙«ÓÀ „⁄‡ ÈÕ Ï⁄Ú »ÈÕÓÀÈ·ΔŸ ‰TÕ‰ŸÓ·Δœ

È˙Â„Î
יוסף ראובני
בני עמירם ורעייתו דומיניק מתגוררים במחוז קטלינה
שבספרד¨ באחוזה כפרית סמוך לנהר האברו Æלאחר
כ≠∞ ±שנות נישואין¨ כאשר נוכחו לדעת שלא יוכלו
להביא ילדים לאוויר העולם¨ החליטו לאמץ זוג אחיותÆ
תהליך האימוץ הפורמלי ארך כשנה וחצי ובסיומו פנה
בני לידידו המתגורר בהודו וביקש שיסייע לו למצוא
צמד אחיות Æזמן קצר לאחר שיחתם¨ התקשר ידידו
והודיע להם¨ כי במוסד מסויים בדרום הודו נמצאות
תאומות¨ המתאימות לבקשתם ויש להגיע מיד לקבלןÆ
למחרת היום יצא עמירם להודו¨ הגיע למוסד והתאהב
במבט ראשון בתאומות בנות ארבעת החודשים Æעמירם¨
בני¨ ביקש מהנזירות להתחיל מיד את תהליך האימוץ
כדי שיוכל לקחתן עימו הביתה¨ לספרדÆ
עד כאן החלק הפורמלי של תהליך האימוץ Æאך בצידו
החלק הנוגע ללב הסיפור ≠ כיצד הגיעו התאומות לידי
הנזירותÆ
במספר כפרים נידחים בהודו¨ חיים שבטים פרימיטיבים
ועניים¨ אשר עקב מנהג תשלום הנדוניה¨ מעדיפים
זכרים על נקבות Æהולדת בנות גורמת לחוסר שביעות
רצון והם נפטרים מהן בטקס מיוחד ואכזרי ≠ קבורת
התינוקות בעודן בחיים¨ מתוך אמונה שעקב כך¨ הלידה
הבאה תהיה של ילדים זכריםÆ
למזלן של נכדותיי התאומות ולמזלם של בני וכלתי¨
בזמן לידתן שהה בכפר מהנדס¨ שבא לבחון הקמת
באר מים בכפר Æכאשר שמע את המנגינה המלווה את
הטקס¨ מיהר למקום ונחרד למראה עיניו Æהוא ניגש
להורי התאומות והודיע להם שאם לא ימסרו לידיו את
התינוקות¨ יבטל את בניית הבאר וידאג שיועברו לכלאÆ
ההורים נבהלו ומסרו לידיו את התינוקות¨ שהיו כבר
מכוסות והיו קרובות לאובדן הכרה¨ שכן מזה  ¥ימים
לא הגיע מזון לפיהן Æהמהנדס התקשר מיד אל בית
היתומים והנזירות הגיעו לקבל את התאומות Æהטיפול
המסור שהעניקו להן הציל את חייהןÆ
כיום נכדותיי בנות ≤ ±וחצי¨ בריאות בגופן ונפשן¨
יפהפיות¨ מוכשרות וחברותיות Æהן שולטות ב≠ ¥שפות∫
אנגלית¨ ספרדית¨ קטלנית וצרפתיתÆ

התבוננו נא בתצלום והחליטו האם אני הסבא
המאושר מכולם ומדועÆ

≤¥

ÈÏ˘ ˙ÂÈ‰
שפרה טרם
השהייה במחיצת נינותיי גורמת לי תמיד
לשמחה רבה Æאני אוהבת לצפות בהן כשהן
משחקות ולומדות להתמודד¨ גם כשהדברים
לא תמיד מתנהלים כרצונןÆ
אמית¨ בת שנתיים וחצי¨ החזיקה חבילת
עפרונות צבעוניים¨ ובן הדוד שלה¨ בן השלוש¨
חטף אותה מידיה Æאמית עשתה פרצוף של בכי
והביטה ימינה ושמאלה אם יש מישהו שיכול
לעזור לה Æכנראה¨ שאין טעם לבכי¨ חשבה¨ אם
אף אחד לא רואה Æניגש אליה בן הדוד והציע
לה להתחלק בעפרונות¨ שלפני דקות מספר
חטף ממנה וכך נגמרה המריבהÆ
לאמית יש אחות בת ארבעה חודשים ≠ גילי
ואמה מיניקה אותה Æאמית בדקה עם דודתה
האהובה∫ ”גם את יכולה לתת לגילי חלב“ø
אופיר בת השנתיים ביקשה מסבתא ממתק Æהיא
ידעה¨ שאינה רשאית לאכול ממתקים רבים¨ אז
מיד הוסיפה ואמרה∫ ”מותר לי“Æ
התמודדויות של ילדיםÆ

„·¯¯ÓÂÏ È˙Èˆ¯˘ ÌÈ
מרים בן חיים
עליתי ארצה לאחר מלחמת העולם ה≠≤ והיה ברור
לי¨ שכאן אפתח בחיים חדשים ואקים משפחהÆ
לי ולזיגו אהובי נולדו ≥ ילדים∫ יוסי¨ פרץ וליאורÆ
בשלושתם אני מאד גאה Æזכיתי לזוגיות טובה
מאד¨ קשה כלכלית אך טובה מכל יתר הבחינותÆ
לאחר שאיבדתי את בעלי אהובי¨ אני שואבת המון
כח מילדיי¨ כלותיי ונכדיי ומשתדלת שלא ליפול
עליהם למעמסהÆ
אני מאד גאה במשפחתי Æהם נותנים לי את הכח
להתמודד Æאני מעריכה אותם ומודה להם על היחס
החם והכבוד שהם מעניקים ליÆ

אין לי די מילים כדי לשבח אותם°
≤μ

‰ÁÙ˘Ó Ï˘ ‰‚È‚Á
מילק קרמר
אימצתי לעצמי מנהג ≠ בכל יום שבת¨ כל בני משפחתי עם
הנכדים והנינים נפגשים בצוותא על כוס קפה בביתה של
נכדתיÆ
כל אחד מאיתנו מספר את שעבר עליו במהלך השבועÆ
במיוחד חביבה עלי הפגישה עם הנינים¨ לשחק וליהנות
יחד איתם Æהחיוכים על פני בני משפחתי גורמים לי לנחת
ושמחהÆ
אני שמח שזכיתי למשפחה כזאת¨ לנכדים ונינים מקסימים
שגורמים לי לאושר רבÆ
אני מאחל לכל אחד ואחת לאמץ נוהג שכזה ולהיפגש אחת
לשבוע עם כל המשפחה¨ ליהנות מהם ולאהוב את כולםÆ
קיימת בי הרגשה של נס ≠ אני¨ שהצלחתי לשרוד את
התופת באושוויץ¨ עליתי באניה ”אקסודוס“ ונלחמתי יחד
עם חברי להקמת מדינה יהודית¨ זכיתי להקים משפחה
בארץ ישראל ולחיות באושרÆ

המפגש עם משפחתי היקרה בכל שבת הוא הנס הפרטי
שליÆ

È„ÏÈ
לאה גלעדי
בשיחה על חוכמות ילדים¨ נזכרתי בילדי שלי וכמה
התמוגגתי מאימרות השפר שלהם Æבתי היתה בת שנתיים
כשנולד אחיה Æכשהלכנו לראותו¨ היא שמעה בכי של
תינוקות Æפנתה אלי ואמרה∫ ”אמא¨ לכי לתת להם טיפת
חלב“Æ
כשבני עודד היה בן  ¥שאלו אותו מה הוא רוצה להיות
כשיהיה גדול øוהוא ענה ”אני רוצה להיות בן צדיק ©לא ידע
לבטא את האות מ‘® Æאעמוד בכביש ואעשה הרבה רפורטים¨
ארוויח הרבה כסף ואח“כ אבזבז הכל“
כשהיה בן ∂ עלה לירח האדם הראשון Æאמר לי ”אמא אני
מפחד שהסוף יהיה כמו עם מגדל בבל“Æ
באחד הימים עלה הביתה וכשרחצתי את ידיו ראיתי שדם
זב מידו Æאמרתי לו עודי מדוע לא עלית הביתה והראית לי
את הפצע øענה לי ”מה פתאום כשאהיה בצבא ואפצע גם
אבוא אליך“ø
לימים סא“ל בצה“ל בסיירת מטכ“ל Æבן ∏ ±עבר את מלחמת
יום כיפור Æמהחווה הסינית עד החרמוןÆ
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®È˙„Î© ˙È¯È‡ Ï˘ Ï„‚Ó
שרה סריג
אירית הקטנה,
כמעט בת שנה
יושבת ,בונה
ביד לא אמונה
מגדל.
את הקוביה
צריך להחזיק חזק מאד,
באלו שלמטה לא לגעת,
וצריך גם לדעת
מתי להניח ולהרפות.
תנועה אחת מהירה,
תנועה אחת לא זהירה,
והכל כושל
והמגדל נופל.

¯Ù¯Ù‰Â È˙È
שרה סריג

נינתי ראתה פרחים בערוגה
בהסק לשוני הגיוני כל כך¨
היא קראה לכל אחד בשם פר≠אחÆ
יום אחד ציירנו פרפרים ופרחים
ואני לא אשכח עד יום מותי
כיצד נינתי
שמעה בתוך
ציור מקושקש ומאד לא מוצלח
איך אמר הפרפר שלום
כן¨ אמר הפרפר
שלום אל הפר≠אחÆ

אך אירית הקטנה,
סבלנית ונבונה,
אוספת הקוביות
וחוזרת ,בונה
מגדל.
ראינו בקרוס מגדלים
ראינו בנפול בניינים
ראינו בהרס ערים
ראינו בהרג עמים...
...אולם יש אמונה
כל עוד בת אחת קטנה
יושבת ,בונה,
מגדל.

∑≤

ÔÂ¯ Â„Î ≠ ¢˙Ú‚Ï ‡¢
טובה ודוד מניפז

העמותה הנפלאה ≠ ”נא לגעת“ מיועדת לאנשים חרשים¨
עיוורים¨ חרשים≠עיוורים וכמובן לאנשים מן השורה¨ הבאים
לצפות במחזות או לסעוד במסעדהÆ
העמותה משרתת במלוא הכושר את דורשיה באולם המחזות
ל≠∞∞ ¥איש¨ בקפיטריה ובמסעדה בשם ”Æ“black out
במטבח מועסקים שפים ידועים ואנשים חרשים Æהמסעדה
נמצאת בנמל יפו ומעוצבת בצורת ספינה גדולה ומוארת¨
אבל רק מבחוץ Æבתוכה שוררת אפילה והמלצרים העיוורים
מנחים ומלווים את הסועדים למקומם ואלה נהנים מאד
מהארוחה באפילה ומן השקט השורר במקוםÆ

∞∞∞¨∞∞ ±איש נהנו עד כה מן המחזות¨ שהועלו ע“י החרשים≠
עיוורים Æהבימאית עדינה טל¨ הצליחה במשך שנתיים וחצי
להכשיר את השחקנים לעלות על הבימה Æשם המחזה ”לא
על הלחם לבדו“ÆÆÆ
חזון מרכז זה הוא להכשיר אנשים בעלי מוגבלויות לחיים
עצמאיים ולשמש השראה לכל העולם למען ייפתחו עוד
מרכזים שכאלה Æהנושא מוגש לקהל בצורה מעוררת
התפעלות ומתקבלת בחיוך¨ בהבנה ובתחושת כבודÆ
רונן¨ נכדנו היקר¨ מקדיש את רובו ככולו למען העמותה
היקרה הזאת Æרונן שוקד על לימודיו לתואר שני
באוניברסיטת ת“א ומצליח לשלב גם את ניהול העמותהÆ
בתפקידו זה¨ הוא מרגיש זכות רבה לשרת ולגייס את
הציבור למען מטרה נעלהÆ
בעמותה זו לומד אדם להישען על עצמו¨ להרוויח משכורת
בזכות עצמו ולמצוא את מקומו בתחום העסקי וגם בתחום
החברתי Æרונן חש סיפוק רב כאשר התחיל עם ∞ μעובדים
וכיום יש במקום  ±±μעובדים Æהם רוכשים בעמותה בטחון
תעסוקתי וגם מצליחים לממן את עצמם Æבצורה נאותה
מקבלים גם המבקרים במקום את מוגבלותם של העובדיםÆ
למעשה ≠ מי מושלםø
טוב לראות ולשמוע על מרכזים נפלאים שכאלה Æמעניין
אף ללמוד את שפת הסתרים¨ אשר פיתחו ביניהם החברים
בעמותהÆ
כל הכבוד לכל העוסקים במלאכהÆ
מי ייתן וירבו עוד כמותםÆ

‡¯‚ Ì˙Â¯ È„Î
Ï·ÂÈ ‰ÈÁ‡Â
תמר רביץ
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רותם¨ ילידת ∞ ¨±ππעתה בשנת שירות לפני התגייסותה
לצה“ל¨ נמצאת בקומונה של הצופים בכפר הנוער הציוני
בירושלים Æסיימה בי“ס תיכון בנס ציונה בהצטיינות¨ הייתה
פעילה בצופים כרכזת הדרכה¨ השתתפה בג‘ימבורי של
תנועת הצופים העולמית באנגליה¨ מציירת¨ רוקדת סטפסÆ
אחיה יובל¨ גם הוא מדריך בצופים¨ תלמיד י“א¨ ”אוסף“
מדליות בתחרויות שחÆ
אלה שני הבכורים מבין חמשת נכדי האהובים¨ ה“אין
כמוהם“Æ

¯È‚È‚ ‰È
˙‡ÈÏÂÓÏ‡ ‰

ˆÈ˜Ò¯Â‚ÂËÂÏÊ ‰¯ÂÙ
˘‰È‰Â ÛÏÂÂ ‰¯Ù
‡˙Â¯Â„ ·ÂÏÈ˘ ¨ıÈ·Â·Â˜ÚÈ≠‰È·Â‰
נינים משותפים לשרה ושמואל אהוביה ולגיטה יעקובוביץÆ
בתמונה הנכדה לבית אהוביה שנשאה לנכד בית יעקובוביץ והנינותÆ

¯ÙÈÏ˜ ‰ÈÁ
≤π

בסימן קריאה°°°
ספר החודש באדיבות צוות סטימצקי¨ הוד השרון
צופן הפרעונים  Øויל אדמס
מותחן ארכיאולוגי¨ גדוש אקשן ומסתוריןÆ
בספר זה יוצא נוקס למסע בעקבות כת
מצרית עלומה¨ שגילוי שרידיה עשוי לשנות
מן היסוד את הידוע על מצרים העתיקה ועל
ההיסטוריה של עם ישראל Æבעלילה סוחפת
ועתירת תהפוכות מגיש הסופר חוויית
קריאה ≠ תערובת של היסטוריה עתיקה¨
מחקר וכתיבה מקורית היוצרת פאזל של
עובדות ודמיוןÆ
לא רציונלי ולא במקרה  Øדן אריאלי
כשמדובר בקבלת החלטות בחיינו¨ נדמה לנו
שאנחנו בשליטה¨ שאנחנו מקבלים החלטות
נבונות ורציונליות Æהאומנם øאריאלי מראה
שלא רק שאנחנו עושים טעויות מדהימות
בפשטותן מדי יום¨ אלא שאנחנו גם חוזרים
על אותו סוג של טעויות שוב ושוב Æבאופן
שיטתי אנחנו משלמים יותר מדי¨ טועים
בהערכותינו ודוחים דברים שעלינו לעשותÆ
אנחנו מזלזלים בהשפעת הרגש על קבלת
ההחלטות שלנו ומפריזים בהערכת ערכו
של רכושנו Æההתנהגויות השגויות הללו הן
שיטתיות וניתנות לצפייה Æאריאלי מסביר
כיצד לפרוץ את תבניות החשיבה הללו כדי
לקבל החלטות שקולות יותר Æהספר ישנה
את דרך קבלת ההחלטות שלכםÆ
אלגנטיות של קיפוד  Øנוריאל ברברי
סיפורם של שוערת בניין מהודר בפריז¨
ילדה שקטה ומחוננת המתגוררת בו
ודייר יפני¨ המשנה את מהלך חייהן Æספר
עמוק אך נגישÆÆÆחכם ומרגש Æהספר זכה
במספר פרסים חשובים ועובד לסרטÆ
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הסודות של אגם טמפלטון  Øלורן גרוף
ביום שבו חזרה וילי אפשטון בת ה≠∏≤
לעיירת הולדתה¨ טמפלטון¨ צפה גופת
מפלצת על פני האגם Æוילי מקווה
שבטמפלטון הציורית תוכל להשליט
מעט סדר בחייה ולגלות סוף סוף מיהו
אביה Æאבל אמא שלה¨ היפית שחזרה
בתשובה מסרבת לספר לה Æבעוד תושבי
העיירה מנסים לפתור את תעלומת מות
המפלצת מהאגם¨ מנסה וילי לגלות
מי מכל בני העיירה הוא אביה Æבעזרת
ספרנית זקנה¨ היא דולה מתהום הנשייה
סיפורים עתיקים וחושפת את שורשי
המשפחה התוססת והפרועה שלהÆ
אותה משפחה שאבותיה ייסדו את עיירת
טמפלטון לפני שנים רבותÆ

שיחת היום
ביטויים

בועה כלכלית ≠ ©בועה פיננסית®
מתרחשת כאשר מחיר השוק של נכס פיננסי
©כמו∫ סחורות¨ מניות או נדל“ן® עולה לרמה
גבוהה בהרבה מהשווי הכלכלי האובייקטיבי
של הנכס Æהבועה ”מתפוצצת“ ומפולת
תלולה במחירי הנכסים מביאה למשבר
כלכלי ולאובדן ממונם של רביםÆ

תכנית מגירה
תכנית אלטרנטיבית¨ עתידית¨ תכנית שתיכנס
לשימוש במקרה שהאחרות ייכשלוÆ

קצה הקרחון
חלק קטן מן האמת השלילית Æהתוצאה חמורה
הרבה יותרÆ

ספין תקשורתי
המצאה של התקשורת או של פוליטיקאי
המשתמש בתקשורת לצרכיו¨ ללא כל בסיס
עובדתיÆ

מסך עשן
ניסוחים מעורפלים שנועדו להסוות כוונות
ולהסיח את הדעת מן הדבר העיקריÆ

מחפש מתחת לפנס
כינוי לעצל ושטחי¨ המחפש פִתרון לבעייה רק
במקום שקל לחפשÆ

שיהיה בתיאבון
© ¯˜‡ÂÂ˜ ˙ÂÈ‚ÂÚבטעם של עוד®ÆÆÆ
לחמם תנור מראש ל≠∞∏ ±מעלות

המצרכים∫
להמיס∫
∞∞ ±ג‘ מחמאה
∞ μג‘ שוקולד מריר
≤ כפות מים
לערבב בקערה נפרדת∫
 ±כוס קמח רגיל
 ±כוס קוואקר
 ±ביצה
≤ ±Øכוס סוכר חום
≤ ±Øכוס סוכר רגיל
≤ ±Øשקית אבקת אפיה
תמצית וניל
קמצוץ מלח
 ±כף שומשום

ÆÌÈÈÏ‡„È‡ ÌÈ‡Â˘È ÂÈ‰ ‰ÂÂÁÂ Ì„‡Ï
ÌÈ¯·‚Ï Â˙Â‡ ‰ÂÂ˘˙ ‡È‰˘ ‚Â‡„Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ‡Ï ‡Â‰
‡˙‡ ‰ÂÂ˘È ‡Â‰˘ ‚Â‡„Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‡È‰Â ÌÈ¯Á
ÂÏ˘ ‡Ó‡ Ï˘ ÌÈÏÂ˘È·Ï ‰Ï˘ ÌÈÏÂ˘È·‰

אופן הכנה∫
לערבב את כל החומרים ולהוסיף את
התערובת הראשונה Æליצור כדורים קטנים
ולהניחם על נייר אפייה ברווחים גדולים¨
לאפות ב≠∞∏ ±מעלות במשך  ±Ø¥שעהÆ
לקרר ולהעביר לכלי סגורÆ

ÌÈÈËÂ¯ÂÏÙ
לחמם תנור מראש ל≠∞∏ ±מעלות

המצרכים∫
∞∞≤ גר סוכר
 ∑μג‘ מחמאה
≥ כפות קמח רגיל
≤ שקיות סוכר וניל
≤ ±Øמיכל שמנת מתוקה
≤ ±Øכוס דבש
≤ ±Øק“ג שבבי שקדים

אופן הכנה∫
לערבב בסיר∫ סוכר¨ מחמאה¨ שמנת מתוקה¨ דבש וסוכר ונילÆ
לבשל על אש נמוכה≠בינונית¨ תוך בחישה¨ עד רתיחהÆ
להוריד מהאש ולהוסיף שקדים וקמח¨ תוך בחישה איטיתÆ
לרפד תבנית בנייר אפייה Æלמלא ≤ ±Øכפית בתערובת ובאצבע
רטובה להוריד לתבניתÆ
לסדר ברווחים גדולים Æאפייה∫ ∞ ±דקות ומיד להוציא מהתנורÆ
להוריד את הפלורנטינים בעדינות מנייר האפייה ולקררÆ
לאחסן בקופסא סגורה בקירור Æבין כל שיכבה להניח נייר אפייהÆ

„ÁÂÈÓ ·Â¯Î ËÏÒ
המצרכים∫
 ±כרוב
 ±שקית שומשום
 ±שקית שקדים קצוצים

לרוטב∫
≥ ±Øכוס סויה
≥ ±Øכוס שמן רגיל
≥ ±Øכוס חומץ

אופן ההכנה∫
מקצצים את הכרוב לרצועות ארוכותÆ
מעבירים לקערת הגשהÆ
הכנת הרוטב ≠ כשעה לפני ההגשה מרתיחים על האש
את כל החומרים ויוצקים על הכרובÆ
קולים במחבת את השומשום והשקדים ומפזרים על הכרוב
בזמן ההגשהÆ
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