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מגזין עד  .120גיליון מס  17 ,ינואר 2011

משולחנו של מנכ“ל רשת עד 120
דיירים ועובדים יקרים,
בפרוס שנת  ,2011אני מביט על החברה שלנו בגאווה ובאושר .הבתים שלנו בראשון לציון ובהוד
השרון בתפוסה מלאה ,ב 4.8.2010-פתחנו את דלתות הבית בתל אביב וב ,7.12.2010-נר שביעי של
חנוכה ,חגגנו את חנוכת הבית יחד עם הדיירים החדשים ,שכבר הפכו אותו לביתם .ליווינו את הבית
הזה ,משלב התכניות ועד היום ,ראינו אותו קורם עמודים ובטון והופך לבית חם ושוקק חיים.
אני רואה את ההישגים ,את הפנים המחייכות ,הברק והגאווה המשתקפים בעיני דיירי הרשת שלנו,
כביטוי להרגשת צמיחה והתחדשות ואני שמח .יש לנו בתים פתוחים ,חמים ותוססים ,מקום בו חיים
אנשים .אין זה מובן מאליו ,כל השפע הזה ,עושר האפשרויות ,כל ה‘ביחד‘ הזה ,ההופך את החיים
למעניינים ומפתיעים יותר ,בעלי משמעות .מרגש אותי לראות ,מדי יום אנשים ,שהחליטו לפתוח פרק
חדש בחיים ,להתחדש ,לגלות עולמות ,להכיר ,לפגוש ,למצות את החיים במלואם ועל כך יבורכו.
אני מאחל לכולכם שנים רבות של בריאות ושמחה עד !120
שלכם
עידו נירן
מנכ“ל רשת ”עד “120

דיירים יקרים,
אנו בתחילתה של שנת  2011ומבלי שהרגשתי ....אני עימכם קרוב לשנה.
מידי יום אני למד דבר מה חדש ,הן לגבי הגיל השלישי ,הוא גיל הזהב והן לגבי אדם זה או אחר
מביניכם ,שהרי גרים כאן קרוב לכ 300 -דיירים שכל אחד הוא עולם ומלואו.
תקופה זו הייתה עבורי תקופת הכרת התחום המעניין והמורכב ובמקביל לכך  -היכרותי אתכם
הדיירים ,אתם אשר מהווים את גרעין הבית.
אני מקווה ורוצה להאמין שאנו מתרגלים האחד לשני ,לומדים להכיר איש את רעהו
ומכוונים את הדברים כך שתיבנה בינינו מערכת יחסים המושתתת על הבנה ,הקשבה ואמון מלא.
הנני מאחל לכולנו גם יחד  -שנים רבות של בריאות טובה ומלאה ושיקרו לנו רק דברים טובים.
שלכם,
ליאור רוזנבלום,
מנכ“ל ”עד  “120הוד השרון
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דבר המערכת
דיירים וצוות יקרים,
זה לא מכבר פתחנו את דלתות הבית בתל אביב ואני שמחה לציין ,שכבר בגיליון זה אנו מביאים
דברים מפי הצוות ודיירי הבית .אני מקווה שבכל גיליון תגדל ההשתתפות.
עמותת ”תולדות ישראל“ מתעדת עדויות ממקור ראשון של אנשים ,שלקחו חלק בהקמת מדינת
ישראל .מטרת העמותה ,להקים ארכיון )יש גם אתר באינטרנט( שישמר ויאפשר לאנשים ברחבי
העולם ,את הגישה לסיפורים האישיים וללמוד את היסטוריית מאבקנו להקמת המדינה .העדויות
מוקלטות בפגישה אישית בבית הדייר או בכל מקום שיבחר .דיירים המעוניינים לקבל מידע נוסף,
מוזמנים להתקשר אל :פלג לוי טל‘ .050-4757755
ניפגש שוב בגיליון הבא שיראה אור לקראת חג הפסח .טיפים ,הצעות ,רעיונות
ומתכונים לחג הפסח ,יתקבלו בברכה.
תמונות וחומרים נא לשלוח אל :יפה שני shanyy@ad-120.co.il -

חברותא כמוה כאבן :לאבן עצמה אין כל ערך,
אולם כשמשפשפים אבן באבן ,יוצאים ניצוצות אש.
אנו מברכים את דיירינו היקרים ,שהצטרפו למשפחת ”עד “120
ומאחלים לכם התאקלמות מהירה ,אושר ואריכות חיים בבריאות טובה!

אושר לעולם לא פוחת ,כאשר מחלקים אותו עם אחר!
ברכות מקרב לב לדיירים ולעובדים היקרים ,שחגגו ימי הולדת.
אנו מאחלים לכם חיים נפלאים ,בריאות טובה ,אושר ושמחה!

מזל טוב
לאורה קריב  -לנישואי בתך יעל לבח“ל אודי
ליונה ארביב  -לנישואי בנך יהונתן לבח“ל הודיה
להרצל עיני  -לחגיגת בר המצווה של בנך יהונתן-דויד
לסעדיה מינס  -לנישואי בתך חגית
לדליה חייק  -להולדת נכדך מלאכי
למלי וסרציאר  -להולדת נכדך איתי
לאלמילי אבנר  -להולדת בנך אופק
לנדל מירוסלבה  -להולדת בנך יונתן
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ועשית אך שמח...
תחרות הזוגות בפסטיבל הברידג‘ הבינ“ל באילת נערכה בחסות
עד  120ולזוכים חולקו פסלים ייחודיים .בתמונה :עידו נירן מנכ“ל
רשת עד  120ואורה קריב סמנכ“ל שיווק של הרשת מעניקים
פרסים לזוכים במקום הראשון מרטנס  -פיליפוביץ מפולין.

ברוקדייל פתחו ,לראשונה,
ל
בר-אילן ותוכנית
ל
אוניברסיטת
שלוחה בבית עד  120בראשון לציון ,אליה יגיעו מרצים מן
האוניברסיטה .במסגרת שיתוף הפעולה הייחודי ,ילמדו
הדיירים ,בסמסטר הראשון  2קורסים :אמנות ,תרבות
וארכיטקטורה בערים המרתקות בעולם ואגדה -מבוא
ומבחר טקסטים.
צוות ראשון לציון יצא לטיול גיבוש באזור הדרום .את הבוקר
התחילו בפיקניק ביער להב ומשם יצאו בג‘יפים לעין עקב ועין
זיק ,שליד שדה בוקר .בחוות ”ספינת המדבר“ נהנו מארוחת
צהריים בסגנון חפלה בדואית ,התפנקו בספא בנווה מדבר שליד
משאבי שדה וסיימו בסיור קניית גבינות עיזים בחוות בודדים.

צוות הוד השרון יצא לטיול סוף שבוע לצפון הארץ :בית לחם
הגלילית ,צעידה לאורך האתר החדש בבניאס ,ביקור במבצר
קלעת נמרוד ,לא ויתרו על טיול טרקטורונים ,טמקרים ורנג‘רים
ברמת הגולן וביקור ביקב בוטיק הר אודם .בדרך הביתה עצרו
לארוחת צהריים באווירה פסטורלית בין עצי הזית במצפה שלום.
דיירי ראשון לציון יצאו לבית הדבש ביד מרדכי
לצפות בהדגמות מלוות בהסבר על תהליך יצירת
הדבש בטעמים שונים.

דיירי ראשון לציון בבריכת
הקשתות ברמלה .המקום הפך
למוזיאון לאוצר בן  1500שנים.
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דיירי תל אביב
חוגגים את
השנה האזרחית
החדשה בשירה
ונהנים מהופעת
אמנים.

בהוד השרון נערכה תצוגת אופנה בהשתתפות
אורחים רבים .הדיירות צעדו בקלילות על המסלול,
לקול תשואות הקהל והוכיחו לכולם שגם הן יודעות...
דיירי ראשון לציון בסיור בנווה חנה בקרית גת ,בית חם
לילדים שנפלטו מבתיהם וממסגרות חינוך .במקום זה
הם משלימים את לימודיהם וחלק לא מבוטל ממשיך
ללימודים גבוהים.

מחיאות כפיים
אין האדם יכול תמיד להיות גיבור,
אבל הוא תמיד יכול להיות אדם.
לאיש האשכולות  -יהודה יפה ,עד  120ראשון לציון ,שקלט
במצלמתו ותיעד בנאמנות את החיים היפים בבית ,ערך
והכין סרט והצליח להעביר באמצעותו את האווירה
המשפחתית ,פינות החמד ,החוויות ותחושת בית שוקק
ומלא חיים.
מספר יהודה על הכנת הסרט” :כל אשר צילמתי בסרט,
הוכיח לי עד כמה כישרונות חבויים באים לידי ביטוי כאן
בבית עד  .120לפני שבאנו לכאן ,שטף החיים הסוערים
והרוחשים ,החל בטיפוח המשפחה וכלה בדאגות ולבטים
למיניהם  -לא הותירו כל מקום לכישרונות אלה .אפשר
בוודאות לקבוע ,כי כאן בבית המוגן והמטופח ,המשרה על
דייריו שקט נפשי ,באים לידי ביטוי כישרונות שהיו חבויים
עד כה .תעיד על כך תערוכת עבודות הדיירים שג‘ודי
אמונה על עריכתה במסירות ובחביבות.
כצלם הסרט ,עורכו ומפיקו )כחובב( ,אני מודה לכל אלה
שהושיטו לי יד לעזרה ומאחל לכולנו עוד שנים רבות של
הנאה מפיתוח כישרונות בכל המישורים .לחיים של סיפוק
והנאה ,בבריאות ובפעילות יצירתית בחוגים ובכל אירועי
תרבות הרוח ,הגוף והנפש“.

לסוניה גרוס ,חיה קליפר ,דיתה תלמי,
רחל גולדברג ,אלה פלשקס ,אסתר
מילנר ורחל שטרומלאופר דיירות
עד  120הוד השרון ,המתנדבות למען
עמותת ”חן“ ,יחידה שיקומית תעסוקתית
בהוד השרון ,על קבלת תעודת הוקרה
מטעם העמותה ,כתודה על הרצון לעזור,
פעילותכן המסורה ותרומתכן השולחת
קרן אור לילדי העמותה.
המשיכו והצליחו בעבודתכן הברוכה,
הגורמת לאושר ומעלה חיוך על פני
הנזקקים!

5

חנוכת הבית בתל-אביב

באירוע חגיגי נחנך ביתנו החדש בתל אביב ,בהשתתפות ראש העיר תל-אביב מר רון חולדאי ,שותפים לדרך,
אנשי עסקים ,נשות חברה ,אמנים ודיירים .מר רון חולדאי הדליק נר שביעי של חנוכה ושיבח את הנהלת הרשת
על כוונתה להפוך את הבית למרכז תרבות ורוח ,בית פתוח ומלא חיים .עוד נכחו בהשקה חברי הדירקטוריון
של רשת ”עד  ,“120האדריכל יוני גרוסווסר ממשרד ”ישר אדריכלים“ ,המעצבת ליאורה ניב ,הגב‘ נאווה ברק
ואמה ,בכירים במשק הישראלי והדיירים .האורחים התקבלו בקוקטייל עשיר ,לצלילי כינורות שהוסיפו לאווירה
המיוחדת שבבית.
כוכבי הערב  -להקת ”הכל עובר חביבי“ גרמו לחלק מהאנשים לקום ולרקוד במקומותיהם

עידו נירן מנכ“ל רשת ”עד  “120מברך

ראש העיר רון חולדאי מדליק
נרות חנוכה

יאיר שלהב יו“ר
הדירקטוריון מברך

מקהלת הבית
שרה שירי חנוכה

נאוה ברק
ועידו נירן

יאיר שלהב ,עידו נירן
ודיויד דיטש
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להקת ”הכל

עובר חביבי“

יש אוניה כזאת ”עד “120

 /חווה‘לה תירוש

ב 10-לאוקטובר 2010
על אוניית הפאר ”עד  “120רמת החייל עלינו
להפלגה בשייט ארוך מרגיע ומהנה יצאנו.
לכתובתנו החדשה .זה הדימוי שלי,
מגורי היוקרה לגיל השלישי -
אליו בכבוד רב הגענו.
בבניין מפואר ,מרווח ומואר בכל  7קומותיו,
חברה נעימה ומלא תוכן במגוון חוגיו,
פעילות ספורטיבית ,בריכה ומסעדה,
ניקיון פנים וחוץ ,הוא בין שאר מעלותיו,
נוחיות מירבית שירותי אחזקה ומרפאה,
ביטחון ובטיחות מעניקים הרגעה,
באוניית הפאר כמובן ,חוגי ברידג‘ ומחשבים,
תיאטרון ,מוזיאון וטיולים.
לא השארנו מאחור בעיות אישיות ,הכל איתנו,
אבל יש דאגות שמעתה מעלינו הסרנו -
ליהנות מכל רגע  -משתדלים,
ומנוחה רבה למוח מעניקים.
הבית ברמת החייל במיקום מעולה,
הסביבה תוססת מול פארק יפהפה.
הימים מלאים כאן בעיסוקים
וכל זאת בהמשך לחיינו השגרתיים,
מבלים פה ושם ,ימים של כיף מחוץ לבית,
מי ברכב ומי ברגל ובאוטובוס לכל כיוון,
הכל לפי הרצון,
כמו ירידה מהאונייה ...-
מטיילים כל היום ,ובערב חוזרים לארמון.
מוקדש לטולי בתודה על אותה שיחת טלפון,
שהביאה אותנו הלום
ונתגשם החלום.
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רבקה פישר  -פסלת
עד  120תל אביב
עם פרישתה לגימלאות כגננת לגיל הרך ,החלה
רבקה בדרך חדשה בבית ספר לאומנויות ביפו,
בתחום שהיה זר ולא מוכר לה .כבר אז ”פיסלה
ועיצבה“ ילדים שהיו מקור גאוותה .הסקרנות לגעת
בחומר וליצור יש מאין ,דחפה אותה להתנסות
ולהתמקצע באוניברסיטה הפתוחה ,בליווי צמוד
של הפסל והאמן מר יורי מצקין .הרגישות המיוחדת
לאנשים וילדים ,הביאו אותה לבחירת דמויות
קיצוניות ,המזוהות מחד עם שולי החברה ומאידך
מלכות מעולם החלומות.
טביעת האצבע שלה ניכרת בשימת דגש על
הפרטים הקטנים ביותר ובחיפוש היופי הפנימי של
כל דמות .הפסלים משדרים הומור וציניות במפגש
עדין של מציאות וחלום.
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המנעו ממשחק פזיז
דניאלה בירמן ,שחקנית נבחרת ישראל
כאשר אתה משחק או מגן עליך לתכנן לא רק את הלקיחה הנוכחית אלא גם את הלקיחות
הבאות .השגיאות הנפוצות הם כתוצאה ממשחק פזיז וחוסר תכנון.
היד הבאה ששוחקה במשחק אימון ,מהווה דוגמא:

מחלק מערב \ כולם פגיעים
J84
AJ872
53
Q83

מהלך ההכרזה
מזרח

דרום

מערב

צפון

1
PASS
PASS

-

PASS

PASS

2
5

2
PASS

3
PASS

Q7532
KQ10
KJ72
4

6
9654
AQ10986
A10
AK109
3
4
KJ97652

מערב החליט להוביל במלך הארט .הכרוז זכה באס הארט בדומם ומיהר לחתוך הארט בידו.
כעת שיחק את המלך קלאב ומזרח מיהר לזכות באלוף ולשחק את הספייד הבודד בתקווה
לזכות גם בחיתוך בידו .הכרוז זכה באס בידו ושיחק קלאב אל המלכה בדומם .הוא חתך
הארט נוסף )המלכה נפלה במערב( ונכנס לדומם לגבות את שני ההארטים שהוגבהו,
להשלמת החוזה.
האם ההגנה יכלה להתגונן טוב יותר? מה השתבש?
כל מה שמזרח היה צריך לעשות הוא לחשוב מעט בלקיחה שלישית ולאפשר למלך קלאב
של דרום לזכות בלקיחה! בכך הוא מונע כניסה לדומם ואפשרות לכרוז לפתח את סדרת
ההארט.
בהתאם להכרזה די בטוח שלמערב לקיחה בספייד והחוזה יופל.
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הרצון הטוב הוא הכל ,וכל הכישרונות שבעולם אינם אלא מילואו

הקפסולה האנושית
כשתקראו שורות אלו יעברו מספר חודשים מאז
ובכל זאת :מי אמר שה 13-בחודש הוא ביש מזל?
ומתי החסיר העולם כולו פעימה ,כמו ב 13-אוקטובר
בו הוציאה הקפסולה את ראשון הכורים ממעבה
האדמה בצילה? אפשר לאמור ,שזה כמעט נדיר
שכל העולם החזיק אצבעות להצלחת המבצע
האנושי הזה .כולנו עקבנו בדריכות אחרי הקפסולה
האנושית הזו ,שהצילה את הכורים והחזירה אותם
לחיים .צאו וחישבו ,אחרי יותר מחודשיים במעמקי
האדמה ,בחושך ובמחנק  -חילוצם משם הוא
נקודת אור גדולה לאנושות כולה.
בימים רגילים אנו רודפים ושונאים זה את זה

האומץ

 /רינה פורת

ופתאום כל העולם נאלם דום .הכול נעצר ,גם
הנשימה ,בציפייה שהמבצע יצליח .והוא אכן
הצליח ועוד איך .ואם קיים פרס נובל ,למי אם לא
לאלו שהגו את המבצע המסוכן ,נועד הפרס בגדול!
מי ייתן ולעולם לא יקרו עוד אסונות כאלו ,אבל
אם כן  -אז אחדות הלבבות שבאה בעקבותיהם
היא סימן טוב לעתיד,
ונראה שלב האנושות עוד
פועם וחרד לזולת וטוב
שכך .תסכימו איתי ,שזו
הייתה תוכנית הריאליטי
המרגשת מאז ומתמיד.

 /ר .קיפלינג

אם תחשוב כי תיפול ,כבר נפלת,
אם תחייה בלי היסוס ,וניצלת,
אם תרצה לנצח אך תאמר ,לא אוכל,
הן ברור שבחרת בקל שבקל.
אם תאמר כי תאבד ,הן תאבד בוודאי,
כי כל איש בעולם התוסס והחי,
הרוצה להגיע לתרועת ניצחון
לא יגיע אליה בלי תרועת הרצון.
והיא חוק עולמים לנמשל ולמושל,
ופשוט הוא החוק ואיתן מברזל,
החלטת כי תוכל  -רצונך אז המושל,
עליך יגן חוק מברזל.
מלחמות החיים לא תמיד מבקשות,
את האיש החזק וכתפיו הנוקשות,
אם יתמיד ,אז תמיד ינצח בכל,
רק אותו האדם החושב כי יכול.
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מבוא לפילוסופיה

 /אריה כספי
סדרת כתבות בפילוסופיה לפי ג‘אי סטיבנסון
פרק שלישי  -כניסתה של המטאפיזיקה

בתחילת הדרך ,לא התייחסו הפילוסופים לגורמים
שמהם עשוייה המציאות ,אלא לדרך שבה המציאות
מאורגנת ופועלת.
כמה מן המונחים המטאפיזיים המפורסמים הם:
צורה ,חומר ,מהות ,רוח .גם אלוהים הוא מונח
מטאפיזי.
המטאפיזיקה הוא ענף בפילוסופיה המתייחס
להרכב המציאות ,לתפקודה ולארגון הכללי שלה.
המטאפיזיקה מתייחסת במיוחד לאותם היבטים של
המציאות שאינם ניתנים להתבוננות או למדידה ,כמו
אלוהים ומידות טובות.
בפילוסופיה העלו תיאוריות רבות ושונות בנוגע
לטיבה של המציאות .כל שיטה פילוסופית חדשה
זקוקה למערכת מונחים מטאפיזיים משלה כדי
לתאר את גרסתה למציאות .יש אלוהים?
לאורך ימי הביניים באירופה ובמזרח התיכון ניטשה
מלחמה פילוסופית בין הממסד הדתי ,שגרס כי
יש לקבל את דוקטרינות הדתיות על בסיס אמונה
בלבד ,לבין פילוסופים דתיים שרצו לשלב רעיונות
דתיים עם התורות של הפילוסופים היווניים ,במיוחד
של אפלטון ואריסטו .במקרה מסויים כמו של הנזיר
והפילוסוף הגרמני מייסטר אקהרט שרצה לגשר בין
שתי השיטות ולא הצליח ולבסוף הואשם בכפירה ע“י
הבישופים הגרמנים .אבל פילוסופים רבים אחרים
הושפעו מהמקרה והעלו בדתות המונותיאיסטיות
רעיונות חדשים שהתבססו על ההיגיון ועל הטבע
לצד האמונות הדתיות המקובלות.
בעקבות זאת הפילוסופים היווניים חדרו בהצלחה
לדתות החדשות :הנצרות והאיסלם .רבים
מהפילוסופים של ימי הביניים חקרו את הקיום
)המציאות( הן כפילוסופים והן כתיאולוגים וניסו
להבין כיצד המציאות מקיימת את עצמה ומה
היא מגלה לנו על אלוהים .הם השתמשו ברעיונות
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פילוסופיים על החוויה כדי להוכיח את קיומו של
אלוהים .אחד הטיעונים למשל ,גרס שמאחר
שהעולם קיים ,חייבת להיות לכך סיבה  -והסיבה
היא אלוהים.
האם יתכן שהכל מקרי? לא עפ“י הפילוסופים של
ימי הביניים ,לטענתם המציאות מאורגנת באופן כל
כך יעיל ובצורה כל כך מרשימה ,שהיא חייבת להיות
פרי תכנון אלוהי .אולם יתכן ,כי מה שנראה מתוכנן
הוא בכל זאת יד המקרה והארגון שנראה כמעיד על
קיום אלוהים הוא למעשה תוצר של אופן החשיבה
האנושי.
מה אם הסדר המופתי מתקיים רק במחשבתם
של בני האדם? כנגד טענות אלה העלו הפילוסופים
של ימי הביניים את הרעיון היצירתי ביותר שלהם.
הם טענו שאלוהים הוא הרעיון האפשרי המושלם
ביותר שיכול לעלות על הדעת .הם טענו גם שאחת
מן התכונות של שלמות הוא קיום .ומכאן שאלוהים
חייב להיות קיים .טיעון זה ידוע בשם ההוכחה
האונטולוגית לקיומו של האל.
להיות ולחשוב
פילוסופים רבים במערב קישרו בין אלוהים לבין
ידע .היו שאמרו שבני אנוש אינם מסוגלים להבין
את אלוהים ולכן עליהם לקבל את קיומו על בסיס
אמונה בלבד .אחרים אמרו שידע מגלה את טבעו
של אלוהים .אחד המייצגים הבולטים של הגישה
השנייה היה הפילוסוף הפורטוגלי-הולנדי ממוצא
יהודי ברוך שפינוזה ,שהאמין שחומר יכול לחשוב!
הוא האמין שעצמים ,כמו :אבנים ,מים ועצים  -וכן
כל חלקי המציאות  -הם חיים ומסוגלים לדעת.
גישה זו מכונה ויטאליזים .לפי שפינוזה לא רק
שהמציאות יכולה לחשוב ,אלא שהמציאות עצמה
היא אלוהים .לשיטתו אלוהים וטבע הם שני צדדיה
של אותה מטבע.

כך תשמרו על תזונה עשירה ומאוזנת
רויטל מדינה ,מנהלת שירותי בריאות ,תל אביב

בגיל מבוגר חלים שינויים בהרכב הגוף ,המתבטאים בעיקר בירידה במסת השריר,
ירידה בחילוף החומרים ,עלייה בהשמנה הבטנית ועלייה באחוזי השומן בגוף .משום
כך ,יש חשיבות רבה לשמירה על תזונה בריאה ומאוזנת:
ביצוע הערכה תזונתית לפחות אחת לשנה ,אצל אחות או דיאטנית,
הכוללת מדידת גובה ומשקל ,הערכה ואומדן.
מומלץ לכלול מידי יום מזונות מכל אחת מקבוצות המזון :דגנים
ומוצרי מאפה ,אורז ,איטריות ,תפוחי אדמה ,ירקות ופירות.
ש לצרוך חלבונים אשר נחשבים לאבני הבניין של התאים ,השרירים וההורמונים.
מזונות עשירים בחלבונים מן החי הם :ביצים ,עוף ,הודו ,בקר ,דגים ,מוצרי חלב,
וגבינות .חלבונים מן הצומח כוללים :קטניות ,סויה ,עדשים ועוד.
מומלץ לצרוך דגי ים צפוניים כמו :סלמון ,טונה ,בקלה ,סול וסרדינים.
השומנים חשובים לבניית מעטפת תאי הגוף ,לבניית ההורמונים ,לסיוע בספיגת
ויטמינים ולתפקוד המערכת החיסונית .מומלץ להמעיט בצריכת שומנים מן
החי ולהעדיף צריכת מוצרים דלי שומן עד .5%
הסיבים התזונתיים הינם תת-משפחה של הפחמימות .הם מקנים תחושת
שובע ומסייעים לשמירה על המשקל ,להורדת רמת הכולסטרול בגוף ,לאיזון
רמת הסוכר בדם ולשמירה על פעילות מעיים תקינה .הסיבים התזונתיים
מצויים בקליפת הפירות והירקות ,בדגנים מלאים ,בקטניות ועוד.
המעיטו בצריכת ממתקים ומשקאות ממתוקים.
הקפידו על  3ארוחות עיקריות ו 2-ארוחות ביניים .מומלץ לצרוך לפחות ארוחה
חמה אחת ביום.
הקפידו על שתיית כ 8-10-כוסות מים ביום.
תמיד כדאי לגוון את התפריט היומי.
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חתונה במוסקבה
זה סיפור ארוך שהתחיל לפני שנים רבות ,עוד
כשבעלי ז“ל חי .אימצנו חייל בודד מרוסיה .הוא
גר אצלנו שש שנים ,אפילו שנתיים לאחר פטירת
בעלי .הוא היה לנו כנכד .אהבנו אותו מאד ודאגנו
לו כשחזר לצבא .לאחר השחרור התחיל ללמוד
במכללת אריאל ,אבל המשיך לגור איתי ולא הסכים
שאשאר לבדי .ילדיי הכירו אותו והוא השתתף בכל
שמחה משפחתית .כשהחלטתי לעבור לגור ב“עד
 “120בראשון לציון ,סיפרתי לו ואמרתי” :רובי אני
אוהבת אותך מאד ,אתה הנכד הבכור שלי ,אבל
עכשיו דרכינו נפרדות .אני עוברת לגור בבית מוגן
ושם יהיה לי רק חדר אחד ,ולא תוכל להמשיך לגור
איתי .אני מציעה לך ללכת לגור בירושלים עם חברך
מהצבא ליאון .אבל אל תשכח אותי ואתה תמיד
מוזמן לבקר אותי“ .רובי חיבק אותי ואמר שיהיה לו
קשה בלעדיי אך כך עשה .הוא ביקר אותי במקום
מגוריי החדש והיינו מדברים בטלפון בתכיפות .הוא
החל לעבוד באל-על כמאבטח קרקע והיה מאד
מרוצה.
באחד הימים התקשר ואמר לי” :סבתא הכרתי
בחורה נחמדה ואני רוצה לבקר אותך יחד איתה“.
ואכן הגיע הזוג הצעיר ,בחורה נחמדה ורובי שאל
אותי מה דעתי עליה? היא הגיע לארץ במסגרת
קבוצת ”נעלה“ וארץ ישראל מאד מצאה חן בעיניה.
עניתי לו שהיא מאד נחמדה והעיקר שהיא יהודייה.
אחרי חודשיים שוב טלפון מרובי המבשר לי
שהחליט להתחתן והייתי מרוצה מאד .כעבור חודש
הגיע הזוג המאוהב לביקור ובידם הזמנה לחתונה
שתתקיים במוסקבה ,כי שם גרים הורי ארוסתו ונתן
לי כרטיס טיסה ”את חייבת להגיע כי אין לי סבתא
אחרת“ אמר.

הערת המערכת :בתיה מכאלי רואיינה ע“י
 14יונית לוי והסיפור פורסם בחדשות ערוץ .2

 /בתיה מכאלי

קבלת הפנים במוסקבה ,מצד הורי הכלה והורי
החתן ,הייתה מאד מרגשת .את אימו של החתן
הכרתי כאשר ביקרה את בנה וגרה אצלנו .הייתה
לנו שפה משותפת .כולם מדברים יידיש .החתונה
הייתה מאד יפה והרב הראשי של מוסקבה הרב
אליעזר בירך .ההורים ביקשו ממני לעמוד מתחת
לחופה יחד עם כל המשפחה .לאחר החתונה
נשארתי במוסקבה ואם החתן הכירה לי את העיר
הגדולה ,היפה והמרשימה הזו .טיילתי בכיכר
האדומה ,בקרמלין ,בכיכר ובמוזיאון לנין ,שטנו
על נהר מוסקבה וממנו השקפנו על כל העיר.
ביקרתי בבנייני הממשלה המפוארים וראינו את
הלובי בו מקבל פוטין את אורחיו מחו“ל .ביקרנו
בכנסיה בה פוטין מתפלל ,שכיפתה עשוייה מזהב.
ביקרנו בארמון הצאר .לעם לא היה מה לאכול
ובארמון נשפך הזהב .היינו במוזיאון פושקין וראינו
את המומיות שהביאו ממצרים .אין מה לדבר על
תחנות המטרו שהארכיטקטורה שם היא משהו
שאי אפשר לתאר.
אבל ברחובות כל השלטים כתובים רק ברוסית
וזה מקשה על התיירים .חזרתי הביתה בהרגשה
נהדרת .נהניתי מאד ואני עוד יותר מרוצה מהבטחת
הזוג הצעיר ,שבשנה הבאה יחזרו לארץ ויקימו בית
בישראל.

החיים הם לא סתם מילה!
החיים הם לדבר זה עם זה
החיים הם לסמוך זה על זה,
החיים הם להלחם זה בעד זה,
החיים הם תקווה ,אומץ ואמונה!

רשמי טיול לנווה חנה
בבוקר ה 8-בנובמבר ,יצאנו לטיול באתרים אשר
השאירו את רשמיהם עלי .על אחד מהם ” -נווה
חנה“ ,מקום מיוחד ,אני מבקשת לספר” .נווה חנה“
הוא בית חם לכ 120-ילדים בגילאי  18-4אשר נפלטו
מבתיהם ,עקב חוסר יכולתם של הוריהם לטפל בהם.
ילדים אלו ,לא שמעו מעודם ”אבא חזר מהעבודה“
או ”אבא הביא משכורת“ .הוריהם ”שתו“ את כספי
הביטוח הלאומי ו/או צרכו סמים.
ל“נווה חנה“ ,נשלחו ע“י משרד הרווחה ו/או בהוראת
בית המשפט .כאן דואגים לרווחתם ומכינים אותם
להשתלבות בחברה ,כאנשים תורמים ועצמאיים.
בבקרים לומדים הילדים ,בהתאם לגילם ,במוסדות
מחוץ למקום .אחר הצהריים הם מועסקים בשכר,
שוב ,לפי גילם ,במאפיית ”ילדודס“ שבמקום .הילדים
מחתימים כרטיס עבודה ואחת לחודש מקבלים
תלוש משכורת .מלמדים אותם לחסוך והם יכולים
להשתמש בשכרם לפי הצרכים שלהם .בנוסף הם
משתתפים בפעילויות שונות כמו :ספורט ותרבות.
התרגשנו מאד לשמוע על סיפור הצלחה מיוחד,
אחד מני רבים על ילד ,שכנגד כל הסיכויים הפך
מילד בעייתי ואלים ,למנהיג כריזמטי:
לפני כ 17-שנים ,הגיעה למקום סבתא מלווה בילד
כבן  .7היא סיפרה ,שאינה מסוגלת יותר לטפל בו.
הילד-ברוך ,לא ביקר בבית הספר והעביר את הימים
בהשתוללות .הסבירו לה שיש נהלי קבלה וכי אי
אפשר לקבלו כך אבל ,הבטיחו לברר את העניין
ולחזור אליה .הסבתא לא השתכנעה והצהירה ,שאם
לא יקבלו אותו ,תפנה לתחנת משטרה ותשאיר אותו
שם .בלית ברירה ולאחר התלבטות ,קיבלו אותו.
תחילה לא השתלב ברוך במקום וסרב ללמוד ,אך

 /נחמה הלמון

בעזרת מורה לאמנות ,התגלה שהוא מוכשר מאד
והחלו לטפח את כישוריו .בתוך זמן קצר ,החל ברוך
להשתתף בלימודים ובהמשך אף תרם לקהילה.
הוא יצר קשר עם מסעדות ואולמות שמחות וחילק
מזון לנזקקים .לימים ,התקבל לבית הספר לאמנות
”תלמה ילין“ וגם שם הצטיין ,התגייס לצבא והפך
לקצין .עם שחרורו נסע ללמוד בארה“ב ,שם התקבל
ע“י  3אוניברסיטאות ובחר ללמוד בלוס אנג‘לס .שכר
הלימוד עמד על סכום של כמאה אלף דולר והיות
שלא היה ברשותו סכום שכזה ,פנה להנהלת ”נווה
חנה“ בבקשת עזרה .ההנהלה עשתה את הבלתי
יאומן והצליחה לגייס את הסכום מתרומה ,שבעצם
הייתה מיועדת לכלל הילדים ובהסכמת התורמת
הועבר אליו הכסף .במהלך כל שהותו שם המשיך
ברוך לשמור על קשר עם ”נווה חנה“ ועם סיום
לימודיו בהצטיינות ,הזמין לטקס את מנהל ”נווה
חנה“ ,שתמך והאמין בו.
בטקס ,גילה המנהל ,להפתעתו ,שברוך הזמין גם את
סבתו ,שנטשה אותו בילדותו וגם את האם ,שלא יכלה
לטפל בו בגלל בעיות נפשיות מהן סבלה .הוא סיפר
למנהל ,שחסך אגורה לאגורה כדי לממן את בואן של
שתי הנשים בחייו ,שלמרות שלא יכלו להעניק לו בית
חם ותמיכה רגשית ,הוא לא התנכר להן.
בינתיים ,כבר החזיר ברוך ל“נווה חנה“ את הכספים,
שקיבל למימון לימודיו ואף הצליח לגייס סכומים
נוספים כתרומה למקום .הוא הקים חברה ועושה
חייל.
מקרה זה ,שהוא אחד מרבים ,ממחיש לנו שאין
לשים ”תווית“ על ילד מבלי לבחון את כל האפשרויות
הגלומות בו.
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תערוכה בהוד השרון
יש לך מכחול ,יש לך צבעים ,צייר לך גן עדן והיכנס לתוכו

פלימן
בוריס ל

אסתר אברך

מיקי רביד
אפרים רביד

דייזי בן ארי
יהודית חיון
שולה הדר
רחל שפירא

לאה גלעדי

חיה קליפר

פנינה שכטר
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אילנה גנצביץ

זיוה מקלב

לאה ברסלר
אילה גולן

ולטר דורון
מיכל אשל

פנחס הבר
רחלי נבט

יוסף טרלובסקי
בני מאיר

ציפי זייטמן
עליזה וייס

אביבה כרמון
רחל שפירא
פלורה פמיני
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מניעת מחלות נפש בזיקנה

דר‘ מאיר בראל ,מומחה לרפואה פנימית ,ריאות וגריאטריה
מחלת נפש מוגדרת כהפרעה בהתנהגות ו/או
בתובנה ובשיפוט ,המפריעה להסתגלות
ולהשתלבות חברתית ובמקרים קשים אף בתפקוד
היומיומי הבסיסי .המקצוע שעוסק במחלות נפש
בזיקנה נקרא פסיכוגריאטריה .זהו מקצוע רפואי
חדש שתופס תנופה בשנים האחרונות ,עם העלייה
בביקוש לשירותיו ,ואף בארצות המערב טרם
הוכר כהתמחות רפואית או תת-התמחות נפרדת.
מטבע הדברים המומחים הרפואיים שעוסקים
בפסיכוגריאטריה הם הפסיכיאטרים והגריאטרים.
מחלות נפש בזיקנה ניתן לחלק באופן פרקטי
לאלו שהובאו ב“יבוא אישי“ ,דהיינו מחלות נפש
שהופיעו בגיל צעיר לרוב בעשורים הראשונים של
החיים ,כדיכאון מז‘ורי-רבא וסכיזופרניה והתבגרו
והזדקנו יחד עם נושאן .קבוצת מחלות זו ,הואיל
והן פסיכיאטריות במקורן וטופלו במשך שנים אצל
רופא פסיכיאטר ,מן הראוי שחולים אלו יישארו או
יפנו לרופא פסיכיאטר .קבוצת מחלות נפש שנייה
אלו מחלות שהייתי מכנה אותן מ“תוצרת מקומית“,
אלו מחלות או הפרעות נפש שמופיעות לראשונה
בזקנים ו/או מלוות מחלות גופניות בזקן ,מחלות אלו
בשל תלותן במצב הגופני ובטיפולים התרופתיים
הרבים ,מן הראוי שיטופלו ע“י גריאטר שהשתלם
בפסיכוגריאטריה.
רוב ההפרעות הנפשיות בזקן הן מן הקבוצה
השנייה ובראשן הדמנציה ,עם ההפרעות הנפשיות
המתלוות אליה כהפרעות התנהגותיות ופסיכוטיות
המתבטאות במחשבות ובחזיונות שווא .פראנויה
של הזיקנה או פראפרניה .דיכאון לרוב תגובתי
למוגבלויות אישיות ,משפחתיות ,חברתיות ,גופניות
ונפשיות.
דמנציה או שיטיון מוגדרים כירידה הדרגתית ,בלתי
הפיכה בכישורים השכליים-זיכרון ,התמצאות,
קשב וריכוז ,חשבון ,כישורי שפה-שיום ,כתיבה
ושיפוט המלווים בהפרעות התנהגותיות ובפגיעה
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בתפקוד היומיומי ,תחילה האינסטרומנטלי )שימוש
במכשירים( בהמשך הבסיסי )שינויי תנוחה ,ניידות,
שליטה על סוגרים ,שימוש בשירותים ,רחצה
והלבשה( ולבסוף הליכה ואכילה ,להבדיל מירידה
קוגניטיבית זעירה ,שהיא ירידה קוגניטיבית קלה ללא
פגיעה בתפקוד היומיומי .אמנזיה או ירידה בזיכרון
בלבד היא דרגה יותר קלה של ירידה קוגניטיבית,
כך שאמנזיה בלבד או אף ירידה קוגניטיבית זעירה
אינם בהכרח דמנציה או התחלה של דמנציה גם אם
כ 10%-בשנה יכולים להתפתח לדמנציה .מצב זה
דורש ברור ומעקב אצל רופא מומחה או במרפאת
זיכרון .לבסוף יש כמובן להבדיל את המצב הבלבולי
החריף Delirium-שלרוב הוא הפיך ויכול ללוות כל
מחלה חריפה הפוגעת בתפקוד כלל המערכות
בגוף כולל המוח ויכול להופיע בכל גיל.
דמנציה יכולה לנבוע מסיבות ומחלות רבות אך
קיימים שלשה סוגים עיקריים ,הראשון היותר שכיח,
דמנציה ניוונית ראשונית או בשמה היותר שגור-מחלת
אלצהיימר כ 55%מכלל המקרים ,דמנציה כלית או
וסקולרית  ,15%דמנציה מעורבת-ניוונית וכלית,25% ,
סיבות שונות  :5%משנית למחלות פנימיות רבות עם
פגיעה מוחית וכן הרעלה מחומרים רעילים ותופעות
לוואי של תרופות.
לאור הבעייתיות הכרוכה בטיפול במחלות נפש
בזקנים ,חרף ההתקדמות הרבה בהבנת מנגנוני
התחוללות המחלה ,בשל הבעייה בזמינות ,בהיענות
ובתגובה או ליתר דיוק העדר תגובה לטיפול
בתרופות ותוספי תזונה ,גוברת המודעות לצורך
לפתח את האמצעי היותר כלכלי ויותר יעיל שהוא
המניעה.
בנושא מניעת דמנציה Eric B. Larson, 2009
מציע אסטרטגיה חדשה למניעת דמנציה ,דחיסת
התחלואה הקוגניטיבית .על סמך עבודות של
השנים האחרונות גוברת ההכרה שלדמנציה מסוג
אלצהיימר כמו לדמנציה כלית-וסקולרית מנגנונים

תחלואתיים משותפים ולכן גם אותן דרכי מניעה
של מחלת כלי דם )טיפול ביתר לחץ דם ,שומני דם,
סוכרת ,עישון והשמנה( יחד עם עלייה ברמת החיים,
רמת החינוך ,אורחות חיים בריאים ,פעילות פיסית
ואינטלקטואלית יכולים לדחות את הופעת הדמנציה
וכך אף למנעה עקב הופעה של מחלות קטלניות
אחרות ובכך להוריד את המעמסה מעל המטופל,
המשפחה והחברה.
לבסוף ,הוכח בעבודות רבות ,שצריכה מוגברת
של דגים ושמן דגים שמכילים כמויות גדולות של
חומצות שומן מקבוצת אומגה  3בהחלט יעילות
למניעת ירידה קוגניטיבית והפרעות התנהגותיות
בזקנים ).(Pascale Barberger-Gateau, 2009
לסיכום ,מחלות נפש בזיקנה ,דיכאון ושיטיון-דמנציה
הן שכיחות ופגיעתן קשה .החדשות הטובות הן ,שעל
סמך עבודות של השנים האחרונות ,נמצא שבחלקן

הן ברות מניעה או שניתן לדחות הופעתן ולמזער
את נזקיהן .אמצעי המניעה במקרה של דיכאון הם
מניעת מצבים של חוסר אונים וחוסר תקווה על ידי
מניעה או מזעור השפעתן של מוגבלויות אישיות,
משפחתיות ,גופניות ונפשיות .במקרה של שיטיון,
אסטרטגיית המניעה החדשה המתגבשת היא ,על
ידי טיפול בגורמי סיכון של מחלת כלי דם ,העלאת
רמת החינוך ,רמת החיים ,אורחות חיים בריאים
ופעילות פיסית ואינטלקטואלית.
לסיום ,שתי מצוות ,מצוות עשה  -איכלו אוכל בריא
ומאוזן הכולל אומגה ) 3שמן דגים( ומצוות אל
תעשה -הימנעו ככל האפשר מתרופות עם השפעה
מוחית.
ננעל בהמלצתו של הרמב“ם  -גדול חכמי ספרד
מלפני  800שנים ,עליו נאמר ממשה עד משה לא
קם כמשה ,לאורח חיים בריא שמתומצתת במלה
בריאות :בולם רוגזו ,יגביל אכילתו ויגביר תנועתו.

חכמת חיים
אדם חכם ,אב לארבעה בנים החליט ,שעליו ללמד את בניו שיעור חשוב לחיים .הוא
זימן אותם אליו והורה להם לחפש עץ אגסים מיוחד הנמצא רחוק מביתם .היה
עליהם לעמוד בשני תנאים:
• אסור להם לצאת אל המסע יחדיו
• הבן השני יצא למסע רק כאשר יחזור הבן ראשון וכן הלאה
הבן הראשון יצא בחורף ,השני באביב ,השלישי בקיץ והרביעי בסתיו .כשחזר הבן
הרביעי ממסעו ,זימן אותם האב כדי שיתארו בפניו את העץ .הבן הראשון אמר שהעץ
היה מכוער ,כפוף ועקום .השני אמר שהעץ היה מלא בניצנים ירוקים ונראה מלא
תקווה .השלישי אמר שהעץ היה בשיא פריחתו ,מלא בניחוחות מתוקים ובעיניו היה
כולו הוד והדר .הרביעי אמר שהעץ היה מלא בפרי בשל ,מלא חיים והגשמה.
לרגע חשבו האחים ,שכל אחד מהם הגיע לעץ אחר ,אך אביהם העמיד אותם על
טעותם” ,כולכם ראיתם את אותו העץ ואכן כולכם צודקים .שלחתי אתכם בעונות
שונות כדי שתלמדו ,שאין להתרשם ולשפוט עץ או אדם על פי עונה אחת .המהות
הפנימית של חייכם ,שהיא הנאה ,שמחה ואהבה תוכל להימדד רק בסופם ,כשכל
העונות יסתיימו .אם תתייאשו בחורף תפסידו את התקווה שבאביב ,את יופיו של
הקיץ ואת ההגשמה של הסתיו.
מוסר השכל:
אל תתנו לכאב של עונה אחת להרוס את השמחה .אל תשפטו את החיים על פי עונה
קשה אחת .תתמודדו עם הקושי ותקופות טובות יבואו במוקדם או במאוחר.
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 /קלריסה פז
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חמים וטעים

 /רחל בראל ,מנהלת שירותי בריאות הוד השרון

החורף כאן ולפחות לחלק מהאנשים השהייה הביתית
מתמשכת והקירבה הפיזית שלנו למקרר גדולה
יותר ...ידוע ממחקרים ,כי שינויי מזג האוויר ,מביאים
עימם השפעה דרמתית על מצב הרוח ועל התיאבון
שלנו; יש בנו תשוקה עזה למאכלים חמים ,מתוקים,
ממלאים ומשביעים .עם ההפחתה בשעות האור בימי
החורף ,יורדת רמת הסרוטונין בגוף ותתכן הרגשת
דכדוך ,רעב בלתי מוסבר ותשוקה למתוק .לא תמיד
המאכלים הללו ,ה“טעימים“ הם גם ה“בריאים“...
מטרת כתבה זו היא לתת טיפים ורעיונות כיצד
לאמץ הרגלי תזונה נכונים לחורף ,יחד עם הנאה
צרופה של טעמים.
• אכילת אוכל מחמם
בחורף הקר אנו נוטים לאכול מזונות שיגרמו לנו
לחימום גופנו .הקור בחוץ משפיע ומקרר את
טמפרטורת הגוף .זו הסיבה ,שבגינה אנו נוטים
לאכול יותר מרקים ,מאכלי קדירה ודייסות .עם קצת
תשומת לב נהפוך את המאכלים הללו לבריאים.
המאכל ה“מחמם“ המוביל הינו המרק ,ניתן להכינו
כארוחה משביעה ע“י תוספת חלבון מבשר רזה של
בקר או עוף ,קטניות כמו :אפונה ,שעועית ,עדשים
כמו כן מזונות עשירי פחמימות וסיבים תזונתיים
כדוגמת :כוסמת ,שיבולת שועל ,קינואה ,אורז
מלא .המרק בצורות הנ“ל משביע ,ממלא ואף עוזר
בדיאטה .במחקרים נמצא ,שכאשר אנשים אוכלים
קערת מרק עם הארוחה ,הם שבעים לזמן ממושך
יותר וכך אוכלים פחות קלוריות במשך היום ,לעומת
אנשים ששותים מים במקום מרק במהלך הארוחה.
מאכל מחמם נוסף הינו הדייסה .זהו רעיון נהדר ליום
קר וסגרירי .כדי להעשירה מבחינה תזונתית ,רצוי
להכינה על בסיס חלב )מומלץ דל שומן( ,דגנים כמו
שיבולת שועל )קוואקר( ,סיבים תזונתיים כמו זרעי
פשתן טחונים.
מוצרי חלב ,הם נכס תזונתי .בחורף יש להגביר את
צריכת החלבון אשר מעלה את יצירת הנוגדנים בגופנו
ואלה אחראים על הפעילות החיסונית המאוזנת.
מוצרי החלב מספקים לנו :סידן ,חלבון ,ויטמינים
מקבוצת  B,A,Dאשלגן ומגנזיום .על פי מחקרים
מומלץ לאכול לפחות  3מוצרי חלב ליום ובכך גם
להפחית את הסיכון להשמנה .יתר לחץ דם ,שברים
ואוסטיאופורוזיס ,מחלות לב וכלי דם ואף סוגים
מסויימים של סרטן.

תבשיל נוסף מאד אהוב בחורף הינו החמין ,הנחשב
לתבשיל חורפי מאד משביע .רובנו מכינים אותו
בעיקר בשבתות .כדאי לדעת שהחמין יכול להוות
ארוחה מאוזנת ולא רק משביעה ...לחמין מומלץ
להוסיף :נתחי בשר בקר רזה )כמקור לחלבון וברזל(,
גריסי פנינה ,חיטה ,אורז מלא וקטניות המספקים
פחמימות וסיבים תזונתיים ,וירקות .כך מתקבל
סיבים
פחמימות ,ס ב
ות,
תבשיל בריא עם חלבון מלא,
תזונתיים ומינרלים.
• מומלץ לאכול פחמימות מורכבות
בכל ארוחה כדאי לאכול כמות סבירה
ומדודה של פחמימות מורכבות .מדוברר
שיפון,
בפחמימות עשירות בסיבים תזונתיים כמו :לחם פון
לחם מקמח מלא ,אורז מלא ,פסטה מקמח מלא,
קטניות כשעועית ,גרגירי חומוס ,עדשים ואפונה .יש
לקחת בחשבון כי אכילת יתר של פחמימות ומתוקים,
היא אחת מהסיבות העיקריות לעלייה במשקל .לכן
ההקפדה על פחמימות מורכבות הוא הפתרון הנכון.
• הקפדה על שתייה מספקת
חשוב ביותר לשתות ,אנו נוטים לשכוח לשתות ,אך
חשובה ההבנה כי מנגנון ויסות טמפרטורת הגוף תלוי
בשתייה שלנו .האוויר המחומם בחורף ע“י מפזרי חום
ומזגנים ,עלול לגרום לנו לאיבוד נוזלים מבלי שנרגיש,
לכן חשיבות השתייה .מומלצת כמות של 10 - 8
כוסות ליום .ניתן לחשב את כמות הנוזלים בכלל ,שאנו
שותים ולא רק המים )חלב ,מיצים ,משקאות חמים
וקרים ,תה קפה( .ההמלצה  -לשתות תה המחמם
היטב ולהוסיף לו עשבי תבלין כנענע ,לואיזה ,מרווה,
גרניום לימונית ועוד...המשקאות החמים מסייעים
בחימום הגוף ונספגים טוב.
•אכילת מזונות עשירים בנוגדי חמצון
בחורף המערכת החיסונית שלנו חשופה יותר
למחלות ואכן אנשים חולים יותר בתקופה זו של
השנה .לכן מומלץ להקפיד לאכול ירקות ופירות
המכילים ויטמינים ,שמחזקים את המערכת
החיסונית שלנו:
• פרי הדר וירקות המכילים ויטמין C
וכן תותים ,קיווי ,ירקות כעגבנייה ופלפל
• שמנים צמחיים כדוגמת :אגוזים,
פירות ,ירקות ובשרים כמקור לויטמין E
• בטא קרוטן מצוי בפלפל ,בטטה ,גזר ,דלעת
• אבץ מבשר בקר רזה וקטניות

בברכת חורף נעים וטעים !!!
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ויטמין D

זיו אלקלעי ,מומחה לרפואה סינית ,הוד השרון
מה עושים במצב של חוסר ואיך מונעים
מהו ויטמין ?D
שהגוף
בשמן,
מסיסה
מולקולה
ויטמין  Dהוא
חוסר בויטמין ?D
למעשה זקוק למקור חיצוני על מנת להפעילה .יש
 2סוגים של ויטמין  Dהאחד המתקבל מקרני השמש
והשני מתקבל מצמחים שונים ,אך מתפנה מהגוף
בצורה מהירה.

מקור תזונתי של ויטמין D

דגים )בעיקר סלמון ,טונה ,סרדינים( ,מוצרי חלב,
פטריות )בעיקר שיטאקי( ,ביצה )בעיקר בחלמון(.
למרות שילדים ומבוגרים צורכים די מזונות העשירים
בויטמין  Dוחשופים מספיק לקרני השמש ,עדיין יש
חוסר משמעותי מאוד בויטמין .D
מדוע יש חוסר בויטמין ?D
ממחקרים שנעשו עד כה ,אין ממצא או השערה
לסיבה .ויטמין  Dנוצר בגוף בעיקר ע“י חשיפה לקרני
השמש .בנוסף 5 ,עד  10אחוז מויטמין  Dמגיע
ממזונות המכילים את הוויטמין
אז למה בכל זאת חסר לנו ויטמין ?D
השערתי ,נכון שיש צורך בשמש ובמזונות מסויימים
על מנת להשיג ויטמין  ,Dאבל חשוב לזכור שיש גם
צורך לספוג את הוויטמין ,והספיגה היא הבעייה
העיקרית .מי שאחראי על תהליך הספיגה הם בעיקר
הכליות והכבד .יגידו הספקנים והרופאים ,תפקודי
הכבד והכליות בבדיקות תקינות ולכן אין קשר בין
הדברים .טעות! בחלק גדול של המטופלים המגיעים
אלי לטיפול ,תפקודי הכבד והכליות בבדיקות דם
ושתן ,אכן תקינות ,אבל ,כשאני עושה אבחנת דופק
ולשון )כלים אבחוניים חשובים ביותר של רפואה
סינית( ,נמצא חוסר וחולשה גדולה באנרגיית הכליות
והכבד וחוסר איזון בתפקודם .חשוב לזכור שהרפואה
הסינית יכולה לאבחן חוסר איזון או חולשה אנרגטית,
ע“י בדיקת הדופק ,עוד לפני שיש בעיה אורגאנית או
תפקודית של אחד האיברים.
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דיקור סיני  -רפואה סינית היא רפואה מניעתית.
משמעות המניעה במקרה זה ,היא לדעת לזהות
חוסר איזון בהווה העלול להתפתח לבעייה אורגאנית
או תפקודית בעתיד .במהלך הטיפולים ,כאשר
ממלאים את חוסר הוויטמין ובמקביל ,מחזירים
את הכליות והכבד לתפקוד תקין ,ספיגת הוויטמין
משתפרת ולא נוצר שוב חוסר .הטיפול היעיל ביותר
במקרה זה הוא דיקור סיני .טיפול בדיקור סיני ,גורם
להתחזקות המערכות ללא שימוש בכלים טיפוליים
פנימיים )כמו צמחי מרפא( ,העלולים בשלב הראשון
להכביד על הכליות והכבד ולהאט את יכולת ספיגת
הוויטמין והשיפור בתפקודם.
תוספי תזונה  -במקביל ,חובה להיעזר בתוסף
תזונה של ויטמין  D 3על מנת למלא את המצבורים.
לאחרונה אישר משרד הבריאות להגדיל את מינון
ויטמין  Dבכל קפסולה או בכל טיפה ,זאת מכיוון
שהתוספים מכילים כמות קטנה מידי של הוויטמין.
כמובן שיש צורך להתייעץ עם מטפל מומחה על
מנת להתאים את המינון למקרה הספציפי.
שמש ותזונה  -חשיפה לשמש ותזונה ,הם לא
מהדברים שאפשר לשדרג .לא רצוי לחשוף את
עורנו יותר ,בגלל הסכנות הידועות של סרטן העור.
לגבי תזונה ,באופן אישי אני ממליץ להפחית בצריכת
מוצרי חלב .בסלמון ובטונה יש הרבה כספית
ובסרדינים יש הרבה פסולת ימית .לכן המלצות
תזונתיות לא ממש יש לי ולא הייתי בונה על זה
כאופציה להעלאת כמות ויטמין  Dבגופי.
המלצה תזונתית יחידה לויטמין  - Dלאחרונה נמצא
בתוצאות מעבדה ,שלצמח מורינגה יש כמויות
גדולות ביותר של ויטמין  .Dבנוסף ,לצמח יתרונות
רבים אחרים ומרכיבי מזון חיוניים שונים .לכן,

ההמלצה היחידה מבחינה תזונתית היא המורינגה,
כתוסף תזונה.
מה הסכנות של חוסר ויטמין ?D
• פגיעה בתהליך ספיגת הסידן ובניית העצמות
• דיכאון  /חרדות
• בעיות שינה שונות
• עייפות ,לאות וחולשה כללית
• סחרחורת וכאבי ראש
• פגיעה במערכת החיסון וחשיפת הגוף לפגיעה
זיהומית חיידקית או וויראלית
• פגיעה במערכת החיסון האוטואימונית ובכך
חשש למחלות כגון -סרטן ,אלרגיה ,טרשת נפוצה,
פסוריאזיס ,אטופיק דרמטיטיס ועוד
• פגיעה בהתפתחות השלד אצל ילדים ,כאבי גדילה,
עצמות שבירות וניוון עצמות מהיר
• פגיעה בהתפתחות המוח אצל עוברים
• הגברת הסיכון למחלות ריאה כמו דלקת ריאות,
אסטמה ,נפחת ,סטרידו ועוד
• פגיעה במערכת העצבים

לסיכום

ויטמין  Dהוא אחד מבין ויטמינים ומינרלים רבים,
החיוניים לתפקוד גופני ונפשי בריא .על מנת להימנע
מחוסר בויטמינים ,יש לחזק ולאזן ולתחזק את גופנו
באופן סדיר ושוטף .הדרך היעילה ביותר לשימור
האנרגיה והבריאות היא תחזוקה נכונה של תזונה,
אורח חיים מאוזן ,רגיעה פיסית ונפשית ופעילות
גופנית בשילוב עם טיפול יעיל ברפואה סינית או עם
כל טיפול משלים אחר שיוצר טיפול שלם.

הרבה בריאות והצלחה

נקודה למחשבה...
בכפר נידח החליטו התושבים להתייחס אל כולם כשווים .בכל יום שישי בערב ,לאחר
התפילות ,נפגשו בבית אחד הרבנים לסעודת ערב שבת .כל אחד מהם היה צריך
להביא יין לארוחה .יצא ,שהעשיר הביא יין יקר ומשובח והעני ,שידו אינה מספקת
לקנות יין טוב הביא יין זול .ראה זאת הרב והחליט ,שמעתה והלאה תוצב חבית בפתח
בית הכנסת וכל אחד ישפוך את יינו לתוכה ,כך העני לא יתבייש בעוניו והעשיר לא
יתפאר בממונו.
עבר שבוע ,הגיע ערב שבת והחבית הוצבה בפתח בית הכנסת .כל אדם שפך את
יינו לתוכה וכאשר הגיעה העת לטעום מן היין ,שם הרב לב שצבע היין בהיר במיוחד
וריחו אינו כריח יין .טעם מן היין וגילה כי לא יין הוא אלא מים .מאוחר יותר התברר,
שכל אחד מן האנשים הגיע למסקנה ,שאף אחד לא ישים לב אם ישפוך בקבוק מים
במקום בקבוק יין.
כך גם בחברה ,אם כל אחד ימעיט בתרומתו ובערכו באומרו:
”מה אני ,האיש הקטן כבר יכול לשנות“ ,אז אנו ,כחברה ,לא נזכה לשתות יין
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מחוייבות אישית
נטע ספיר ,עו“ס הוד השרון

פרויקט מחויבות אישית הוא מיזם של משרד
החינוך ,התרבות והספורט הישראלי ,שמטרתו
להגביר את הזדהות הנוער עם הקהילה הסובבת
אותו ,וזאת באמצעות מתן עזרה מסוגים שונים.
על כל תלמיד ,בהגיעו לכיתה י‘ ,להשתתף במיזם
כתנאי לזכאות לתעודת בגרות .במסגרת המיזם
על כל תלמיד להתנדב במוסד כלשהו או ליזום
פעילות עצמאית למען הקהילה.
• על הפעילות להיות ללא מטרת רווח כספי.
במסגרת המיזם על כל תלמיד להשלים  45שעות
פעילות במשך שנת הלימודים .ניתן לחלק זאת
לשעה עד שעתיים בשבוע.

• על הפעילות מפקחת מטעם בית הספר התיכון
”הדרים“  -אילנה” ,רכזת מחוייבות אישית“ ,מורה
אשר עברה קורס מטעם משרד חינוך.
”עד  “120הוד השרון יצר קשר עם בית הספר
התיכון ”הדרים“ הסמוך לביתנו .במסגרתו יגיעו
אלינו  20תלמידים מכתות י‘ ,להפעיל את הפרוייקט
בקרב דיירינו .המחוייבות האישית שלהם תתמקד
בעזרה )נוסף על החוגים( לדיירים בתפעול
מחשבים :לשלוח ולקבל מייל ,לגלוש באינטרנט,
לשמוע מוסיקה ,לשחק ועוד...התלמידים אינם
מורים למחשבים אך יכולים לתרום מניסיונם
בתחום.

פרויקט ”עם הפנים לקהילה“
צביה צובל ,עו“ס עד  120תל אביב

במסגרת התבססותו של בית ”עד  “120בשכונת
רמת החייל בתל אביב ,נוצר קשר עם ביה“ס היסודי
הנמצא בשכנות .לאחר בדיקת האפשרויות לשיתוף
פעולה ,הוחלט יחד עם המורה נועה שריד ,המרכזת
את וועדת” :עם הפנים לקהילה“ ,שתלמידי כתות ג‘
ו-ד‘ שנבחרו לוועדה ,יבקרו במהלך שנת הלימודים

24

בבית וישמעו הרצאה מפי הדיירים בתחום
התמחותם.
הדייר הראשון שהתנדב למשימה מר יצחק פישר
הסכים לשתף את הילדים בניסיונו הרב ,אותו צבר
במסגרת עבודתו כמנהל מפעל ירקון נגב של חברת
מקורות ,נושא שהוא אקטואלי מאד גם כיום.
הילדים התקבלו בחדר החוגים ,כשהם משמיעים
קולות התפעלות מהבניין היפה ,ישבו קשובים
ודרוכים לדבריו של המרצה ואף דאגו להביא לו
לאות תודה שי מיצירותיהם.
אנו תקווה להמשך הקשר עם ביה“ס ,שבו גם
מתנדבת אחת הדיירות שלנו המלמדת עולה
חדשה ,את השפה העברית .כך ,שגם הדיירים וגם
התלמידים יוצאים נשכרים ומרוצים מן המפגש.

הצורך להעז

 /קליין גלי ,עו“ס עד  120ראשון לציון

לאורך כל שנות קיום המין האנושי היו אנשים
שהעזו .תמיד קיימים אותם אנשים שלא מוכנים
לתת לפחד ,להרגלים ,לשגרה ולמציאות לקחת
מהם את ההרגשה שהם חיים .אני שומעת סיפורים
מאנשים שונים ,בגילאים שונים ובמצבים שונים ,וכל
אחד מהם מתנהל לו בחייו על פי הרגשתו ,הרגליו
ודרך חייו.
בכל מקום ובכל מצב ,אני מגלה את אותם האנשים
שמעזים .הם אלו שימשיכו ,למרות הקשיים,
שיחפשו כל פעם עוד אתגר ועוד גבעה לכבוש.
אני לא חושבת שאין בהם פחד .יש בהם פחד ואולי
יותר מלאחרים .אבל הם החליטו כנראה ,בשלב
מאד מוקדם ,שלא הפחד ינהל את חייהם .הם
החליטו להתעלות מעליו ולנסות דווקא את אותם
הדברים הנראים מפחידים .אני לא מתכוונת דווקא
להתנסויות בספורט אתגרי לסוגיו ,למרות שגם
אלו התנסויות של אנשים שהחליטו לקרוא עליו
 -על הפחד -תיגר .אני מתכוונת גם אל כל אותם

האנשים שבחיי היום יום מוצאים את האתגרים
המיוחדים שלהם כמו  :לעזוב מקום עבודה נוח
ונעים ולהתחיל חדש מאתגר יותר ,להתנסות
בפעילות שאף פעם לא ניסו ,לפתוח את ליבם
ולקבל אליו אנשים חדשים ,חוויות חדשות ,רגשות
חדשים ,אהבות חדשות ,ריגושים חדשים לאמור
לעצמם עכשיו כואב לי אבל אני מנצח .אני פוגשת
אנשים כאלו כל יום בעבודתי ,ואני מתפעלת בכל
פעם מחדש מהסיפורים ,הכוחות והנחישות שהם
מפגינים.
סיפרה לי לא מזמן אישה חכמה ,על אחיה הלא כל
כך צעיר ,הנוסע לטיולי אופניים בהרים .אותה אישה
היא מסוג האנשים המסתכלים על החיים כאתגר
ובוחרים ליהנות ממנו כל יום מחדש .טיול אופניים
בהרים ,לקום כל בוקר עם כוחות להתמודדות,
או להמשיך לעשות הכול למרות הכאבים החולי
והקושי הם בעיניי ,צדדים שונים של אותו המטבע
ממש.

בידינו להחליט כמה אור יהיה בעולם
”השמיים שמיים לה‘ “ אבל ”והארץ נתן לבני אדם“
אתה יכול לעשות ממנו גן עדן
ואתה יכול לעשות ממנו גיהינום
זה תלוי בך  -אתה יכול להגדיל את האור מאוד
או להפוך אותו לפנס קטן
מתוך עומק הלב הרב קרליבך
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בסימן קריאה!!!

ספר החודש באדיבות
צוות סטימצקי ,הוד השרון

הנערה במרפסת ממול  /נאוה מקמל-עתיר
סיפור על הזדמנות שהוחמצה ,אהבה שאיחרה את המועד ואנשים שלא ידעו
לסלוח .סיפור מרתק ,מרגש ,מטלטל ומעשיר ,פרי עטה של נאוה מקמל-עתיר,
כלת פרס זאב ומחברת רב המכר אות מאבשלום.
”סודות רבים היו בתל אביב הקטנה ,אך סודה של רבקה היה הגדול מכולם“,
כך אומרת קלרה הספרית ליואל מספר חודשים לאחר מות סבתו .סודה הגדול
של רבקה נשמר בקנאות מאז שנות ה 20 -של המאה הקודמת בין כתליו של
בית ישן בתל אביב .במהלך השנים גדלה העיר והשתנתה ,אנשים נולדו ומתו,
אך הסוד המשיך להתקיים ,לרחוש מתחת לפני השטח ,ולנווט את חייהם של
אנשים שלא ידעו כלל כי גורלם קשור בו.
חדר  /אמה דונהיו
ג‘ק בן החמש גר בחדר עם אמא .הוא נולד בחדר זה ואף פעם לא יצא ממנו.
ה“חדר“ עבור ג‘ק הוא העולם ויש בו כל מה שצריך .בשביל אמא ,חדר הוא תא
המאסר ,שבמשך שנים היא כלואה בו .חדר הוא סיפור על אהבה אדירה בנסיבות
לבנה .ומעבר לזה ,הוא משל מצמרר ,אבל כל כך אנושי,
מחרידות .אהבת אם ּ
על העולם המערבי שאנו חיים בו ,וחוויית הקריאה בו מרגשת ובלתי נשכחת.
צללים צרובים  /קמילה שאמזי
סיפור משפחתי החוצה יבשות ועשורים,
רומן רחב יריעה שנפרש מיפן והודו שאחרי
מלחמת העולם השנייה ועד ניו יורק ואפגניסטן
שאחרי ספטמבר  .2001בה בעת זוהי יצירה
שלוכדת ברגישות נדירה את הרגעים האנושיים
השבריריים ביותר בתוך מהלכיה של ההיסטוריה.
הנערה שבעטה בקן הצרעות  /סטיג לרסון
ליסבת סלאנדר ,מאושפזת במחלקה לטיפול נמרץ
במצב קריטי ,לאחר שנורתה .היא נלחמת על חייה
בכל מובן אפשרי :אם תצליח להחלים היא תועמד
למשפט ותואשם בשלושה מקרי רצח שונים.
היא מנסה לא רק להוכיח את חפותה ,אלא גם
לאתר ולהוקיע בציבור את מי שחברו להרוס את חייה והעבירו אותה מסכת
של אלימות ,השפלה וייסורים .בדרכה היצירתית והבלתי מתפשרת ,ובהתאם
לאמות המוסר הייחודיות שלה ,היא מתכננת את נקמתה באדם שניסה לרצוח
אותה.
הנערה שבעטה בקן הצרעות הוא הכרך השלישי בטרילוגיית מילניום מאת
הסופר השוודי סטיג לרסון .הספר זכה להצלחה מסחררת ותורגם ל45-
שפות! מעל  50מיליון עותקים מספרי הסדרה נמכרו עד כה ברחבי העולם!
דברים שלא סיפרתי  /נאפיסי אזאר
ספר של סודות :סודות אישיים ,סודות משפחתיים וסודות פוליטיים ואידיאולוגיים .הוא מציג דיוקן
מרתק של אישה ,של משפחה ושל מולדת מוכת גורל ,ומעמיד במרכזו את כוחה הגואל של הבחירה,
המאפשרת לאדם לברוא את עצמו מחדש.
אזאר נאפיסי ,מחברת רב המכר  -לקרוא את לוליטה בטהרן ,מגוללת סיפור מרתק של התבגרות באיראן
בצל הורים דומיננטיים ומסוכסכים על רקע המהפכה האיסלאמית וימי שלטון השאח ,שקדמו לה.
בסגנונה הייחודי ,היא רוקמת סיפור שהוא בעת ובעונה אחת אישי ואוניברסאלי .זהו סיפורם של הוריה,
ראש עיריית טהרן וחברת הפרלמנט האיראני ,של נישואיהם המסוכסכים ושל ילדותה המורכבת .חדירת
 26המציאות הפוליטית לחיי המשפחה ,היטשטשות הגבולות בין הפרטי לציבורי ובין המציאות לבדייה.

חוכמת חיים אינה תוצר נרכש של ניסיון וגיל בלבד,
אלא טמונה בנפש האדם ומוסריותו.

בנים גידלתי ורוממתי
את אדון לוי הכרתי עוד כשהייתי ילד .הוא היה
קונה לחם למשפחה הגדולה שלו במאפייה
של אבא שלי בנחלת שבעה ותמיד כשראה
אותי ,הוציא סוכריית במבליק מהכיס ונתן לי.
אדון לוי ,עבד לפרנסתו מבוקר ועד ערב .כולם
התפעלו מחריצותו וממסירותו לשבעת בניו .בשבתות
צעד לבית הכנסת כשהוא מוקף בילדיו וחיוך של
קורת רוח על פניו.
לפני מספר שנים פגשתי בו שוב .כששאלתי על
ילדיו ,סיפר לי במרירות ,כיצד סייע להם בלימודיהם
באוניברסיטה והוציא את כל כספו על הדירות שקנו
בעת שהתחתנו.
”אז יש לך הרבה נחת“ ,קטעתי אותו” .איזה נחת“
אמר ”היום הילדים שלי מהנדסים ,רואי חשבון
ודוקטורים ,אבל מי רואה אותם .אני יושב לבד
בבית כמו כלב .היו זמנים שהתקשרתי אליהם
לפני כניסת השבת ואחד היה אומר שהוא בצפון,
השני בדרום ,השלישי אשתו חולה והרביעי צועק
שאני נשמע מקוטע וטורק לי .ככה כל האחרים“.
דבריו נגעו לליבי” .בוא איתי ותראה איך הכל יסתדר“,
אמרתי לו .לקחתי אותו לחנות עתיקות בה ניתן
למצוא גלויות היסטוריות וגם קושאנים טורקיים
ומנדטוריים .קניתי לו שבעה קושאנים שזמנם עבר

השר

והסברתי” :תן לבנים שלך להבין שיש לך בעלות
על אדמות ששוות כסף רב“ .אדון לוי קלט אותי
מיד וחייך .כשנפרדנו ,הושיט לי סוכריית במבליק.
כשחזר לביתו ,הניח את הקושאנים על השולחן
במטבח .כעבור שבועיים הגיע בן הזקונים והבחין
במסמכים .כששאל את אביו מה זה ,אדון לוי לקח
את הקושאנים ,הטמין אותם בכיסו ואמר ביובש:
”אלה קושאנים של אדמות“ .הבן ניסה ללחוץ על
אביו הסבר ואדון לוי אמר שהוא ממהר לכספת
שלו בבנק .באופן מפתיע התנדב הבן להסיע אותו,
ירד עם אביו לחדר הכספות וראה אותו מטמין
שם את הקושאנים .אחר כך החזיר אותו לביתו.
מאז אותו יום השתנו חייו של אדון לוי .לפתע החלו
בניו ,כלותיו ונכדיו לבקרו ,הזמינו אותו לביתם ורבו על
הזכות לארחו בחגים .מידי פעם התעניינו כלאחר יד
היכן נמצאות האדמות שבבעלותו ,אבל הוא תמיד
ענה” :כשלא אהיה ,כל אחד יקבל את המגיע לו“.
כשאדון לוי נפטר והבנים קמו מהשבעה ,הם פתחו
את הכספת ומצאו בה שבעה קושאנים שלכל אחד
מהם מוצמדת סוכריית במבליק ומכתב” :מאוד
שימחתם את לבי באחרית ימי .לכו עם הניירות לחנות
של אברהם מדיסקר ברחוב דורות ראשונים ותקבלו
את המגיע לכם“.

 /משלי קרילוב

מוׁ ֵֹשל ַקדְ מוֹן ֶא ָחד ִה ִּג ַיע
לְ ׁ ַש ֲערֵ י עוֹלַ ם ֱא ֶמת.
ִּבלְ ׁשוֹן ָאדָ ם ְּפׁשוּ ָטה :הוּ א ֵמת.
ְּבבֵ ית ַה ִּדין ׁ ֶש ָּברָ ִק ַיע
ִמ ָּיד נֶ ְח ַקר ַּכ ֲהלָ כָ ה:
את? ַמה ׁ ִּש ְמךָ ?“
”מ ַאיִ ן ָּב ָ
ֵ
”היִ ִיתי ְּב ָפרָ ס ֲא ַח ׁ ְש ַּדרְ ַּפן ַה ֶּמלֶ ךְ ,
 ַָאךְ ֵמ ֱהיו ִֹתי ַח ָּלׁש וְ לֹא ָּכל ָּכךְ ָּברִ יא,
לֹא ְּב ַע ְצ ִמי נִ ַהלְ ִּתי ֶאת ַה ֶּפלֶ ךְ -
ִה ַּנ ְח ִּתי זֹאת לְ ַמזְ ִּכירִ י“.
ש ָית ׁ ָשם?“
 ”וּ ַמה ְּב ַע ְצ ְמךָ ָע ִ ׂ”אכַ לְ ִּתיָ ׁ ,ש ִת ִיתי וְ יָ ׁ ַשנְ ִּתי וְ ִט ַּילְ ִּתי,
 ָוְ רַ ק ָח ַת ְמ ִּתי ִמ ֵּדי יוֹם
ַמה ׁ ֶּשעוֹזְ רִ י ִה ִּג ׁיש לַ ֲח ּתֹם“.

”קחוּ הוּ ִח ׁיש
”אם ֵּכן“ נִ ׁ ְש ַמע ַה ַּצוָ :
 ִַּגן ֶעדְ נָ ּה!“
”מה? ֵאי ַה ֶּצדֶ ק ָּכאן? ַה ַּגד נָ א!“
 ַשיא ַה ִּדין.
ָקרָ א ַּד ָּין לִ נְ ִ ׂ
”חׁשֹב נָ א וְ ָתבִ ין,
”א ִחי“ ֵ -הׁ ִשיב ַה ָּלזֲ :
 ֲוְ כִ י ֵאינְ ךָ רו ֶֹאה? ִט ֵּפׁש הוּ א ַה ָּמנו ַֹח.
ָּת ֵאר לְ ךָ ַ ,מה ּסוֹף ָהיָ ה יָ כוֹל לִ ְצמ ַֹח,
לוּ ַה ּמוׁ ֵֹשל ָח ַסר ַה ּמו ַֹח
ָהיָ ה עו ֵֹסק ְּב ִענְ יָ נִ ים
ׁ ֶשל ֶאזְ רָ ָחיו ַה ִּמ ְס ֵּכנִ ים?
ֲהרֵ י ָּגלִ יל ׁ ָשלֵ ם ַמ ְחזִ יר ָהיָ ה לַ ּתֹהוּ ,
ַעל ֵּכן לִ ְפרָ ס ֵמ ֵאין ָּכמוֹהוּ
שר ַה ְּמצֻ ָּין -
רָ אוּ י ַה ַּ ׂ
ִּכי לֹא ָע ַסק ְּבׁשוּ ם ִענְ יָ ן“.
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שיחת היום

ביטויים
שאור שבעיסה
ַה ֵח ֶלק ָה ִע ָּק ִריַ ,ה ֵח ֶלק ַה ּתו ֵֹסס
ו ְַה ָּפ ִעיל ֶׁש ַּב ָּד ָבר.

אוי לי מיוצרי ,ואוי לי מיצרי
ָא ָדם ִמ ְת ַל ֵּבט ֵּבין ִה ְרהו ֵּרי ַה ֵּלב ְל ֵבין ֲע ַצת
ַה ֵּשׂ ֶכל ו ְַה ִה ּגָיוֹן

אילני סרק ,קולם הולך למרחוק
ישים
ִיבים ְּפ ִרי ַמ ְר ִע ִׁ
ֵע ִצים ֶׁש ֵאינָם ְמנ ִ
ּש ֶה ָע ִליםָ ,מ ָׁשל ְל ִמי ֶׁשהוּא
ְּב ִר ְׁשרוׁ
יש ו ְִל ְצעוק
ר-ד ַעתַ ,א ְך נו ֵֹהג ְל ַה ְר ִע ׁ
ֲח ַס ַּ
יע ַּד ְע ּתוֹ.
ְּב ֵעת ֶׁש ַּמ ִּב ַ

אותיות פורחות באוויר
ִמ ִּלים ַע ְר ִט ָיל ִא ּיוֹתִ ,מ ִּלים ֵריקוֹת ו ְַח ְסרוֹת ָּכל.
הוראת שעה
חֹק ֶׁשהו ָּצא ַרק ִלזְ ַמן ֻמ ְג ָּבל אוֹ ְל ִע ְניָן ְמ ֻס ּיָם.

האינטרנט ואני @ WWW
מושגים באינטרנט
• ספק אינטרנט  -חברה המספקת את החיבור לתשתית אינטרנט.
• אתר אינטרנט  -מרכז מידע בנושאים שונים.
• מנוע חיפוש  -מאפשר למצוא אתרי אינטרנט בנושאים שונים ,לפי בחירתנו.
• בלוג  -יומן אישי המנוהל ע“י אדם פרטי ,המביע את דעתו בנושאים שונים.
• פורום  -קבוצת דיון בנושא מסויים ,בה כל משתתף יכול לכתוב את דעתו בעניין.
• דואר אלקטרוני  -כתובת פרטית באינטרנט .סימני הכתובת יכולים להכיל שילוב של
מספרים ואותיות ואת שם שרת החברה אליה מחוברים )לדוגמא :הוט מיילgmail ,
וכד‘( .הכתובת מסתיימת ב ,com-או .co.il
• ”דואר זבל“  -דואר שאינכם רוצים ואינכם מעוניינים בו )כדוגמת פליירים
שמכניסים לתיבות הדואר(.
 - www.TVland.co.ilכל התוכניות וכל הערוצים בטלוויזיה בחינם.
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 - http://books.google.co.ilחברת גוגל העלתה את ספרייתה הענקית גם
בעברית .בכניסתכם לאתר חפשו את הספר העברי הנדרש גם על פי שם הסופר.
תקבלו רשימת ספרים וליד כל ספר סקירה כללית עליו ,תצוגה מקדימה שלו,
ההוצאה ,מספר העמודים ועוד .האתר מרתק ועשיר ואפשר לטייל בו בלי סוף .מי
שאוהב לקרוא ספרים מתומצתים ,יוכל ליהנות בו במיוחד.

פינת
הטיפים
נטרול ריח מהארון
להניח צלוחית של סודה לשתייה
לספיחת ריחות רעים.

ניקוי כתמים על כיריים מנירוסטה
מריחת סודה לשתייה ,השהייה ושטיפה.

העלמת ריחות מכלי זכוכית
למלא את הכלי במים ולהוסיף 2-3
כפות אבקת סודה לשתייה .להשרות
שעה ולשטוף.

בישול מהיר של קטניות
להשרות את הקטניות במים
בתוספת כפית מחוקה אבקת סודה
לשתייה )ל 250 -גרם קטניות יבשות(
כ 10-דקות .לשטוף היטב ולבשל
כרגיל .מקצר את זמן הבישול באופן
משמעותי.

הקלה מכאב עקיצה
מריחת משחת שיניים על עקיצה,
תקל על הכאב.

ציפורניים סדוקות?
לשפשף במשחת שיניים.

חורי מסמרים קטנים בקירות?
אפשר לסתום עם משחת שיניים..

ריח לא נעים בידיים?
שיטפו את הידיים עם משחת שיניים.

פינת היופי

 /רג‘י שעשוע קוסמטיקאית ,הוד השרון

עם השנים מאבד עור הפנים לחות ,גמישות ואלסטיות .גוון העור דוהה ועל
כן חיוני לספק לו את המרכיבים הפעילים להם הוא זקוק.
בעונת החורף ניתן לעשות פילינג עדין וייחודי על כל הפנים ,כולל סביב
לעיניים .פילינג מיוחד זה אינו משאיר סימני צריבה ולא אדמומיות ,מכיל
חומצות במינון נכון ,כדי למנוע מפגיעה בעור ועל מנת לשפר אותו.
המטרה האמיתית של הפילינג היא להעלות את התאים המתים מהר
יותר אל שטח פני העור ,כדי לאפשר לתאים החדשים ,לבצע את תפקידם
בצורה טובה יותר .לכן אסור לטפל בעור באמצעים גסים ואגרסיבים!
הינכן מוזמנות לטיפול עדין ואפקטיבי לקראת העונה החדשה!

שיהיה לנו חורף קל ,גשום ונעים!
הרבה בריאות ושימחה )זה טוב לעור(!
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מרק עדשים

שיהיה בתיאבון
מרקים חמים לחורף קר...

מצרכים:
 2ליטר ציר ירקות
 200גר‘ עדשים
 2כפות שמן זית
 1בצל בינוני חתוך לקוביות
 1שן שום ,פרוסה
 2גבעולי סלרי ,חתוכים
 1כף פטרוזיליה קצוצה
 1קופסא ) 500גר‘( עגבניות מרוסקות
מלח ,פלפל

אופן הכנה:
לצקת את ציר הירקות לסיר ולהרתיח.
להוסיף עדשים לבשל כ 35-40-דקות.
לטגן בשמן זית :בצל ,שום וסלרי במשך
 3-5דקות או עד שהבצל מזהיב .להוסיף
פטרוזיליה ועגבניות ולבשל  8-10דקות
נוספות .להוסיף את תערובת הבצל לסיר
העדשים המבושלים ,לכסות ולהרתיח
במשך  10 - 5דקות ,עד שהעדשים
יתרככו ולתבל במלח ופלפל.

מרק עגבניות ואורז

מרק חורפי

מצרכים:
 1כף שמן זית
 1/2בצל קצוץ
 1קופסא ) 400גר‘( עגבניות
מרוסקות
 2שיני שום קצוץ
 2/3כוס אורז
 1כפית סוכר
עלי בזיליקום קצוצים
מלח ,פלפל ,פפריקה ,מים

מצרכים:
 400גר רצועות חזה עוף
 4תפו“א בינוניים חתוכים לקוביות קטנות
 1 1/2ליטר מרק עוף )אפשר מאבקה(
 4גזרים חתוכים לטבעות
 2כוסות שעועית ירוקה קפואה
 1בצל חתוך לקוביות
מלח ,פלפל ,פפריקה מתוקה ,כוסברה טחונה
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אופן הכנה:
לאדות בצל ושום עד להשחמה.
להוסיף את כל המצרכים.
לבשל כ 45 -דקות עד שהאורז מוכן.

אופן הכנה:
להזהיב בסיר בצל .להוסיף תפו“א ,גזר ועוף.
להשחים היטב ולהוסיף את השעועית.
להוסיף מרק עוף ותבלינים ולבשל עד שתפו“א רכים.
הגשה :לפזר מעל פטרוזיליה ועירית קצוצה.

שיהיה בתיאבון
מרק בטטות בקינמון ומייפל

מרק לבן
מצרכים:
 1כרובית גדולה מפורקת לפרחים
 2כפיות שטוחות מלח
 1כף סוכר
אגוז מוסקט
לקרוטונים:
קוביות לחם ישן 1/2 ,כוס שמן זית,
 1כפית אורגנו ,מלח גס
אופן הכנה:
לבשל במים ומלח את פרחי הכרובית עד
שמתרככים .לרסק בבלנדר ולתבל.
הכנת קרוטונים :לערבב שמן זית עם אורגנו .לפזר
את קוביות הלחם בתבנית ולטפטף מעל את השמן
המתובל .לזרות מלח גס ולקלות בתנור .לערבב כדי
שתתקבל הזהבה מכל הצדדים .להגיש עם המרק.

סלט ברוקולי וכרובית

 /שולמית לפידות

מצרכים:
רצוי להכין יום קודם
 1כרובית קטנה  -פרחים קטנים
 1ברוקולי קטן  -פרחים קטנים
 1בצל סגול פרוס לטבעות
חמוציות
לרוטב 2 :כפות מיונז 2 ,כפות חומץ ,כף סוכר.
)טועמים ואם צריך מוסיפים עוד כמות של רוטב(.
לערבב ולהוסיף את הרוטב.

מצרכים:
 6בטטות גדולות פרוסות לטבעות
 1תפו“א גדול חתוך לקוביות
 2בצלים גדולים חתוכים לריבועים
 2כפות סירופ מייפל
מלח ,פלפל לבן ,אגוז מוסקט,
קינמון
עירית קצוצה
אופן הכנה:
לבשל את הירקות עם כפית שטוחה מלח עד
הרתחה להנמיך את האש ולבשל עד שתפו“א
רכים .לטחון ולתבל כנ“ל .הגשה :לפזר עירית
קצוצה .אפשר גם כף שמנת חמוצה.

סלט פומלות

 /שולמית לפידות

מצרכים:
פומלה אחת
עירית קצוצה
 1/2כוס צנוברים
 1/2כוס צימוקים
לרוטב 2 :כפות מיונז 2 ,כפות שמנת
לבישול לערבב ולהוסיף את הרוטב
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כתובתנו באינטרנטwww.ad-120.co.il :

ראשון לציון

הוד השרון

תל-אביב

רחוב סמילנסקי 40
ראשון לציון 75258
טלפון03-9687222 :
פקס03-9672646 :

רחוב טווס 1
הוד השרון 45353
טלפון09-7617777 :
פקס09-7617555 :

רחוב ראול וולנברג ,32
תל-אביב 69719
*6120
טלפון:
פקס03-6440774 :

