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פריחה בחורף

תערוכה  -נהרה כהן  //הבית בהוד השרון

תערוכה – דיירי הבית בתל אביב
ניתוחי בקע בגיל השלישי  //דר' עמיר סולד
כוכב נולד  //הבית בראשון לציון

אוהב להיות בבית ערב שירי אריק אינשטיין

משולחנו של מנכ"ל הרשת

דיירים ואנשי צוות יקרים,
ככה מקבלים שנה חדשה :יחד ,בסקרנות ובשמחה.
רציתי להודות לכם ,מכל הלב ,על שנה ראשונה של עבודה משותפת.
הייתה זו שנה מלאת עניין ,רצופה בגילויים ואתגרים חדשים.
שנה של התקדמות ,התפתחות ועשייה מבורכת.
כולנו מרגישים את ההתחדשות והפעילות התרבותית ,בכל בתי הרשת .שפע של עניין ותוכן ,התרגשות ועשייה .הביקוש
לבתים שלנו ,ברשת עד  ,120רק הולך וגדל ,הקהילה צומחת ואנשים מחכים ,כדי להצטרף.
היתה זו שנה בה חל שיפור משמעותי בשביעות רצון דיירינו בכל בתי הרשת ,זאת הודות לעבודה המקצועית והאיכותית שלכם,
הנהלות וצוות העובדים בבתי עד .120
זהו הישג מרשים וראוי לעצור לרגע ולהגיד לכולכם תודה וביחד לפתוח שנה חדשה.
בהזדמנות זו ,כשהשנה החדשה כבר מחכה לנו ,מעבר לדלת ,רצינו להגיד תודה מיוחדת לאורה קריב ,מנכ"לית הבית בראשון
לציון ,שבימים אלה מסיימת  22שנות עבודה במגוון תפקידי ניהול ברשת עד  .120דרך צלחה ,אורה .בתי הרשת פתוחים עבורך
בכל עת .וכן נאחל לחגית משעולי ,המנכ"לית הנכנסת לבית עד  120בראשון לציון – ברכות והצלחה.
כמו שכולנו יודעים ,בכל גיל ,בכל נקודה בחיים  -מחכה לנו התחלה חדשה.
תחילתה של שנה מזמנת לנו את האפשרות לבחון את העשייה בשנה שחלפה ואת אתגרי המחר .לחשוב ,לשנות ,לחדש
ולהתחדש .מי ייתן ושנת  ,2014הבאה לטובה ,תהיה גדושה בחדוות יצירה ולמידה ,ביטחון ושמחת חיים ,שנה שתפתח
אפשרויות חדשות ,לדיירי הבתים ולעובדים המסורים שלנו ולכל קהילת עד .120
רציתי לאחל לכל אחת ואחד מכם ,שתהיה זו שנה מרגשת ,מלאת משמעות ,בריאות ותוכן.
שלכם,
אבי קלפה

דבר המערכת
אנו שמחים להגיש לכם את הגליון החדש של "משלנו" במתכונתו המורחבת ,באמצעותו נוכל להתעדכן במה שקורה בבתים
האחרים שלנו וליהנות מיצירות דיירי הרשת שלנו ,כל אחד בתחומו.
השבוע נחגוג את ראשיתה של שנת  .2014זו הזדמנות נהדרת לברך אתכם ,שתזכו לפתוח צוהר להתחלות ולהזדמנויות חדשות.
זו גם הזדמנות לומר תודה לאורה קריב ,מנכ"לית הבית בראשון לציון ,העוזבת אותנו לאחר  22שנים של עשייה ופעילות מבורכת
בשלושת בתי הרשת .בשם ההנהלה ,הצוות והדיירים ,אנו מודים לך מתוך הערכה עמוקה ,ומאחלים לך שהמסירות והנחישות
ימשיכו ללוות אותך בדרכך החדשה.
לחגית משעולי ,המנכ"לית הנכנסת ,אנו מאחלים הצלחה רבה ועשייה מבורכת בתפקידך זה.
המעוניינים להשתתף בכתיבה ,מוזמנים לשלוח חומרים עבור:
יפה שני  yafa@ad-120.co.ilטל') 077-2620158 :טל' פנימי – (158
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דבר המנכ"לים

הבית בראשון לציון

הבית בהוד השרון

דיירים וצוות מנהלים ועובדים יקרים ואהובים,

לדיירי ועובדי רשת עד  120השלום והברכה,

אחרי  22שנים מלאות אתגרים ,סיפוק עשייה ומינוף רשת
עד  120ובתפקידי האחרון מנכ"ל הבית בראשון לציון,
החלטתי לפנות לדרך חדשה ,אחרת ,מעניינת.

בתקופה הבאה עלינו לטובה אנו עומדים בפני שינוי בביתנו.
הגיע הזמן לחדש ולהתחדש.

הגעתי לעד  120בראשון לציון אחרי  23שנות שירות קבע,
וכבר בחופשת הפרישה שלי התחלתי לעבוד בניהול מחלקת
המכירות בבית .התחברתי מיד לאורח חיים זה ,אהבתי
)ואוהבת( את דיירינו ועשיתי הכל שיהיה להם טוב ועוד יותר.
בשנת  ,1998החל תכנון ובניית הבית בהוד השרון וכסמנ"ל
שיווק ומכירות רשתית ,התחלתי בשיווקן של יח' הדיור.
הבית נפתח בשנת  ,2000בית לתפארת עד עצם היום הזה.
בשנת  2007החל לקרום עור וגידים הבית בתל-אביב שנפתח
לאיכלוס בשנת .2010
במאי  2011סגרתי מעגל וחזרתי לכור מחצבתי  -הבית
בראשון לציון  -כמנהלת הבית.
השנים האחרונות הן שנים של עשייה ,חידוש והתחדשות.
הבית בראשון הוא בית בוטיק נעים ,חם ואוהב עם צוות
משקיע ,מסור מקצועי ומיומן .למדתי רבות בתקופה זו על
בנייה ,אדריכלות פנים ,צילום.
קצרה היריעה מלהכיל ,ואני מסיימת בהוקרה ובתודה מקרב
לב לכל מי שעבד במחיצתי וליווה אותי בדרכי במהלך השנים
ברשת עד  ,120בתפקידי השונים.

אחרי  13שנים של בית פעיל שהגיע לתפוסה מלאה זה מכבר,
נשפץ את המחלקות )סיעודית והחלמה( ונבנה  15דירות
.Private care
שנת  2013התאפיינה גם היא בפעילות בנייה אינטנסיבית,
חיפוי האבן של הבניין הוחלף והעלים את הרשתות שהקיפונו.
גם שביל הגישה לבית מוחלף בימים אלו ויהפוך לדרך יפה
מכובדת ומזמינה לביתנו.
כעת כולם יכולים לראות את הבית היפה והפורח שלנו ,שנצבע
במגוון צבעי הקשת עם פריחת הפרחים באדניות.
אני מאחל לכולם חורף של חברותא ,חורף של בריאות והנאה
מהבית המתחדש.
בהזדמנות זו ,אני מבקש לברך את אורה קריב ,מנכ"ל הבית
בראשון לציון ,שעוזבת אותנו אחרי  22שנות עבודה ומאחל לה
הצלחה בכל אשר תבחר לעשות.
אני מברך את חגית משעולי המנכ"לית הנכנסת של הבית
בראשון לציון ברוכה הבאה.
שלכם,
חיים ישראלי

תודה למנכ"ל הרשת ,אבי קלפה תודה לדיירים – האנשים
המקסימים שהכרתי ,תודה לצוות הנפלא של רשת עד .120
אני מברכת את חגית משעולי ,המנהלת הנכנסת בהצלחה
רבה בתפקידך ,ולכולכם שתמשיכו לפרוח ולגדול.
שלכם ,באהבה,
אורה קריב
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אושר הוא קרן אור שיכולה לעבור דרך אלפי לבבות
ולא לאבד טיפה אחת מן הזוהר המקורי שלה;
ויותר מכך  -כשהיא פוגשת לב מסוים,
כמו אור שפוגש מראה,
היא חוזרת ומשתקפת בבהירות כפולה.
אושר הוא לא מושלם עד שמתחלקים בו.
ברכות חמות לדיירינו היקרים ,שהצטרפו למשפחת "עד ."120
אנו מאחלים לכם התאקלמות מהירה ,אושר ואריכות חיים בבריאות טובה!
לדיירים ולעובדים היקרים שחגגו ימי הולדת,
אנו מאחלים חיים נפלאים ,בריאות טובה ,אושר ושמחה!

מזל טוב
אבי קלפה לבר המצווה של בנך אופק בנימין
אורלי רוזנבוש להולדת בתך אילה
גולדה גורביץ להולדת נכדך איתמר
דויד צבי להולדת בנך אור
מריוס וייס לנישואיך
שחר אוליצקי להולדת בנך
צביה צובל לנישואי בתך יעל עם בח"ל שמעון
שולה ברי לנישואי בתך נועה עם בח"ל אדיר
רונית קוליאן לנישואי בתך אורטל עם בח"ל רמי
דליה אבני להולדת נכדך יהב ונכדתך שחר

ברכות

רוזי מדליקה נרות חנוכה

מזל טוב לרוזי שנדל,

דיירת הבית בהוד השרון ליום הולדתך ה.100-
שתזכי לנחת וגאווה ,מהילדים ,הנכדים והנינים ,בבריאות,
אושר ואריכות ימים עד מאה ועשרים.
בנר שמיני של חנוכה לבש הבית חג לכבוד יום ההולדת לרוזי שנדל היקרה.
התכנסו לחגוג ולברך הדיירים ,חי אדיב ראש העיר ,שהעניק לה תעודת הוקרה
כתושבת ותיקה בעיר ,ילדיה ,נכדיה וניניה .תלמידי כיתה ד' מביה"ס "רבין" שרו
לה שירי יום הולדת והניפו בלונים עם המספר  .100לקול מחיאות כפיים סוערות
כיבתה את הנרות על עוגת יום הולדת גדולה שנאפתה במיוחד עבורה.

אורה קריב ,מנכ"לית הבית בראשון לציון ,מסיימת את עבודתה ויוצאת לדרך חדשה
חגית משעולי מונתה כמנכ"לית הבית בראשון לציון
נעמה ברומר מונתה לתפקיד "מנהלת שירותי הבריאות" ,הבית בהוד השרון
שרה אהרונסון מונתה לתפקיד אחות אחראית הדיור התומך ,הבית בהוד השרון
בתיה פטררו מונתה לתפקיד מנהלת השירות לדייר ,הבית בתל אביב
דרור פינקל מונה לתפקיד מנהל משק ,הבית בתל אביב

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה ועשייה ברוכה.
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השקת ספרים
"גוסטי אהבותיי" מאת :ז'ק תורן ,הבית בתל אביב
עם פרסום הספר בשפה העברית ,פנו אל ז'ק תורן נציגי ההוצאה
לאור הבינלאומית  ,Contento De Semrikבבקשה לתרגם ולהפיץ
את הספר בחו"ל .הספר " "Gusty my belovedפורסם באנגלית
והוצג לראשונה ביריד המו"לים המתקיים בפרנקפורט ואח"כ בירידים
בלונדון ובייג'ין .הספר הפך במהרה לרב מכר באתר .Amazon
חוות דעת על הספר חווה'לה תירוש ,הבית בתל אביב
אני מרגישה חובה נעימה מאד ,להביע את רגשותיי בתום קריאת
הספר "גוסטי אהבותיי".
הספר ריתק אותי מרגע ראשון .השפה העברית הקולחת הסיפור
מרתק ,חלק מהאירועים הם בשנים בהם הייתי תינוקת וידועים לי
מסיפורים ששמעתי בבית ,חלקם האחר בשנים שבגרתי וידעתי
כבר יותר בזכות עצמי .כל כך מרגש נושא העם היהודי שבא לידי
ביטוי בעוצמה רבה כל כך בקושי ,בכאב ,באווירת האסון הטרגי
ובאהבה ובשלות של נוער ומתבגרים.
כל אחד מהנפשות מתואר
כה נפלא ,שיכולתי ממש
לראות אותם כל איש
ואישה ,את היפים ,את
המכוערים ,אופיים לטוב
ולרע ואפילו צלילי קולם.
התיאור המדוייק היכולת
למחשבותיהם
להיכנס
ולהעביר אל הקורא בדקות
נפלאה כל אחד מהם.
תיאורי וסיפור אהבת
הארץ ובעיקר החיבורים
האנושיים ,סגירת המעגלים
כריכת הספר באנגלית
החברתיים והמשפחתיים,
מקסימים במרקם בו הם נוצרים ,מעניינת הדרך בה הם קורים.
באופן אישי ,אני מאמינה כהשקפת עולם ,שאין סתם ,דברים אינם
קורים אלא אם כן נועדו לכך ,כאן הסיפור הוא נפלא .אתה מרגיש
כחלום מתגשם בתוך עצבות וקושי עצום ,עד כמה החיים חזקים
מהכל .עובדות היסטוריות נשזרות בסיפור שנשמע כדמיוני אבל
מאד אמיתי ומתקבל על הדעת .בסופו אתה רוצה לדעת עוד,
כאילו הכל כבר סגור וברור אך עם זאת משאיר לך לחשוב ולתהות
ולהמשיך את הסיפור כלבבך .האמת הידועה לנו על אסון התאומים
מסייעת לנו להמשיך ולדמיין את חייהם של המשתתפים.
תודה לך על הסיפור הנפלא וברור לי שאתה ,המספר ,לקחת חלק
נכבד ומכובד בתקומתה של הארץ ,וההיסטוריה שלנו חייבת לך
תודה וכל הכבוד.

הנשיא שמעון פרס מעיין בספר גוסטי אהבותיי

""It's All About Crepes

מאת :אגנס )אגי( קרטס,

הבית בתל אביב
לקריאה אלקטרונית באתר "אמזון".
הספר "זה הכל אודות קרפים",
מקורו באהבה שלי להכנת
והגשת מנות בלתי צפויות עבור
בני המשפחה וחברי .קרפים
הם בסיס נאות ,יוצא דופן,
לביטוי היכולות שלך בבישול,
היצירתיות והדמיון שלך להכנת
מאכלים מדהימים .ספר זה ייתן
לך כלים באמצעות טכניקת
בישול קלה ומתכונים טעימים
אגנס )אגי( קרטס עם הספר
מאוד ופשוטים ,ליהנות מהכנת
סוגים אינסופיים של קרפים עם פירות טריים או ירקות ,בשר או
דגים או כל מרכיב אחר .בתיאבון.

"תמיד רציתי לשיר"
מאת :עירא כהן,
הבית בהוד השרון
אוסף סיפורים ייחודיים,
מלאי חוש הומור ,על החיים
בארץ ישראל מנקודת מבט
של עולה חדש מארה"ב.
למעוניינים ,אפשר לקבל
את הספרון לקריאה אצל
מש' כהן בדירה  175הבית
בהוד השרון.
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"מהים אל החוף" מאת :אסתר רומי ,הבית בהוד השרון
תמצית מסיפוריה של אסתר רומי כפי שסיפרה אותם לילדיה ונכדיה" .יש בסיפורים,
את היכולת ,באמצעות הקול ,למצוא יסוד שיאחד את הפרטים ויחבר בין החלקים...
יסוד מוזיקלי חי המאיר את הסיפורים ואוגד אותם בצניעות של קול קטן השר ...אולי
דרך השיר למדה לחיות כמו מוסיקה ,להכיר בהשתנות המתמדת של כל הדברים,
ולדעת איך ראוי להיאבק ועל מה ,גם ברגעים שהמוסיקה אינה נשמעת".

הוקרה

אגנס )אגי( קרטס ,הבית בתל אביב,
שופטת כלבנות בינ"ל ,לקבלת פרס
"ההתאחדות הישראלית לכלבנות" על
מפעל חיים בכלבנות.
רוחקה לנדשפט לקבלת "מגן השר
לאזרחים ותיקים למתנדב המצטיין"
על התנדבותך בעמותת "לילך" בשיקום
אסירים וסיוע למשפחות במצוקה ,לילדים
בסיכון ולקשישים נזקקים.

בן ציון אהרונוביץ ,הבית בתל אביב,
האזרח המבוגר ביותר בישראל שסיים
בהצלחה קורס מדריכי כושר גופני ,לקבלת
תעודת מדריך .כה לחי!

דוד בן בארי ,הבית בתל אביב המתאגרף
הכל יכול מתאמן עם מדריך הכושר רוני
יוסף – יישר כח!

מכתב גלוי לצוות בית הספר הדרים ,ראשון לציון
השבוע ביקרתי בבית ספרכם במסגרת דיור מוגן "עד  "120ראשל"צ .אינני מפסיקה להתפעל מהילדים המקסימים
ומההופעה המדהימה בליווי מנדולינות ,בניהולה המקצועי של המורה למוזיקה.
התרגשתי במיוחד מהמורה ליצירה שאיפשרה לנו ...כולנו ,הסבתות והילדים ליצור יחד באהבה.
באתי להתנדב...ונהניתי מחוויה שמחממת את הלב.
חיבוק חם ויישר כח לצוות המורים ולילדים המוכשרים ,וכמובן ל"עד  "120שאפשרה לנו את ההזדמנות לחוויה המדהימה.
גאווה לנו שדור כזה ימשיך לשמור על המדינה היקרה שלנו.
בברכה,
דורית שוורץ ,הבית בראשון לציון
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אורה קריב  -ציוני דרך
"אין דבר שהוא בלתי אפשרי ,לזה שמוכן לנסות"
אורה קריב ,מנכ"לית הבית בראשון לציון ,יוצאת לדרך חדשה לאחר  22שנים ברשת .לאחר
פרישתה מצה"ל בדרגת סא"ל ,החלה עבודתה עם פתיחת הבית הראשון ,בראשון לציון .אורה
הקימה את מערך השיווק ברשת ,שימשה כסמנכ"לית שיווק ומכירות והייתה שותפה לתכנון
והקמת הבתים בהוד השרון וברמת החייל.

אורה קריב בטלויזיה

אירוע לקוחות רמת החייל  -גולף געש

פורים בראשון לציון

הענקת פרסים  -פסטיבל הברידג'
הבינלאומי אילת
חוגגים עשרים לראשון עם הצוות
ראשון לציון  -חנוכת דירות גן חדשות

צוות מכירות ראשון תל אביב

חגיגת  20שנים לבית בראשון עם ראש העיר
צוות מכירות ראשון הוד השרון

ראשון לציון תצוגת אופנה

הוד השרון הצגת ההנהלה באירוע לקוחות

תל אביב -קביעת מזוזה
מגזין עד  ,120מס'  ,27יולי 2013

7

אירועי תרבות ותוכן
במסגרת אירועי שבוע הטכנולוגיה שנערך ב"חודש הקשיש
בישראל" ,יצאו דיירי הרשת לסיור במוזיאון הלאומי למדע -
"מדעטק" בחיפה .דיירי הרשת מקבלים הסבר על ה"ספוטניק"
הראשון שהקיף את כדור הארץ.

דיירי הבית בהוד השרון בטיול מפנק בפינות החמד בעיר תל
אביב-יפו .במושבה הטמפלרית ביפו ,בכנסיית עמנואל שם האזינו
לקונצרט עוגב וקינחו בארוחת צהריים במסעדה מזרחית ביפו
ומאד מאד נהנו.

דיירי הבית בראשון לציון הקימו מחדש את פרלמנט הדיירים
"צוזאמן" )יחדיו( .במפגש הראשון נדונו נושאים כמו :הירידה
מהארץ ,בריחת מוחות לחו"ל ,הישראלי החדש שנוסע לחו"ל
כדי לעשות כסף ,האם זו טעות בחינוך? הדיון התקיים באווירה
תרבותית להנאת המשתתפים והמאזינים.

בבית בהוד השרון ציינו את חודש הקשיש ביום ספורט
בהשתתפות דיירי הבית ודיירים מהבית בראשון לציון שהתחרו
בענפים :שחייה ,טניס שולחן ופטאנק .חיים פרנקו ואפרים אורן,
דיירי הבית בראשון לציון זכו במקום הראשון והשני בתחרות טניס
שולחן .בתחרות השחייה זכו דייר הוד השרון :יוסף גריסרו ,עמנואל
שחר ,יאיר רפאל .התעודות חולקו ע"י מנכ"ל הבית חיים ישראלי
ומאמן הכדורגל ישעיהו פייגנבוים.

דיירי הבית בתל אביב סיירו בפארק אריאל ,אחד הפרוייקטים
הגדולים בעולם בתחום השיקום הסביבתי בהפיכת מזבלה
לפארק ענק .תהליך הקמתו ,מבוסס על עקרונות אקולוגיים למען
שמירה על איכות הסביבה.
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במסגרת שיתוף פעולה עם הקהילה ,הגיעו ילדי כיתה ב' בביה"ס
"נווה עוז" בראשון לציון ,יחד עם הוריהם לדיור התומך ,מצוידים
במשחקים ובהפעלות ברוח חג החנוכה ,יחד הדליקו נרות ושרו
שירי חנוכה להנאת והתרגשות כול הנוכחים.

בבית בתל אביב הוקדש נר שביעי של חנוכה לדיירים המתנדבים
למען הקהילה .יחד עם סול בן יוסף ,ממתחרות תוכנית הטלוויזיה
" Xפקטור" ,מלווה ע"י עדי בוקאי ,שרו שירי חנוכה.

הבית בראשון לציון חגג את פתיחת דירות הגן החדשות שנבנו
במקום .מחשבה רבה הושקעה בעיצוב ובכל פינה ניכרת הקפדה
גם על הפרטים הקטנים .הדירות גדולות ומרווחות וברמת גימור
גבוהה.

בבית בהוד השרון
ציינו ,בין היתר,
את חג החנוכה
בתערוכת חנוכיות
עתיקות.

חברות חוג הסריגה בבית בראשון לציון התקבלו בחום ואהבה
ע"י ילדי ומדריכי המועדונית לילדים בסיכון בראשון לציון.
הדיירות עמלות במשך השנה על סריגת עשרות סוודרים ,כובעים
וצעיפים ססגוניים ובחג החנוכה מחלקים אותם לילדים ,יחד עם
שקיות ממתקים .לפי התגובות  -לא ברור מי התרגש יותר – הילדים
או הדיירות.

מגזין עד  ,120מס'  ,27יולי 2013
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אַ ָ רצִ ִיתי עוֹד
בטין אמיר ,הבית בתל אביב

ְלל ֹא ֶה ֶרף ֲא ִני ׁשוֹ ֶא ֶלת
ַעל ָמה ָר ַח ְקנ ּו ְו ָש ְבנ ּו ֲח ִליפוֹ ת
ַמה ָק ׁ ַשר ֵ ּבי ֵנינ ּו ְלא ֶֹר ְך ַה ׁ ּ ָש ִנים
ֵמ ֵע ֶבר ִלי
ָ
ְּכ ֵדי ְל ֵה ִיטיב ְל ַה ִ ּג ַיע ָע ֶדיך?
ַעד ֵא ַלי?
ִּד ַ ּב ְר ִּתי ַעד ְ ּב ִלי ַּדי
ָא ַמ ְר ָּת ִלי ַּ"ד ְ ּב ִריַּ ,ד ְ ּב ִרי עוֹ ד"
ׁ ְש ִת ָיק ְת ָך
ִה ְט ִר ָיפה אוֹ ִתי
ְו ִד ַ ּב ְר ִּתי ְלל ֹא ְ ּגבוּל
ְו ָא ַמ ְר ָּת ִלי
" ׁ ִש ִירי ,בּ וֹ ִאי ָנ ׁ ִשיר"
ָאז ׁ ַש ְר ִּתי ְו ׁ ַש ְרנ ּו
ְו ָי ַד ְענ ּו ׁ ֶש ֶּזה ֵליל ַה ׁ ּ ִש ּמו ִּרים ָה ַא ֲחרוֹ ן ׁ ֶש ָּלנ ּו
ִה ַ ּב ְט ָּת ִ ּבי
ְ ּב ֵעי ֶנ ָיך ַה ּ ְפקוּחוֹ ת ִל ְר ָו ָחה
ְ ּב ֵעי ֶנ ָיך ַה ָ ּיפוֹ ת ׁ ֶש ִ ּצ ְב ַען ְּד ַב ׁש
ְו ִח ּיו ְּך ׁ ָשפו ְּך ֲע ֵל ֶיהן
ְועוֹ ד ׁ ָש ַא ְל ִּתי אוֹ ְת ָך
ֵּכן?
ַמה?
ֱאמוֹ ר
ְו ַא ָּתה
ִה ַ ּב ְט ָּת ִ ּבי
ְו ָא ַמ ְר ָּת ִלי
"ה ְת ָק ְר ִביִ ,ה ְת ָק ְר ִביֶ ׁ ,ש ֶא ְל ַח ׁש ְל ָא ְז ֵנ ְך "
ִ
ְ ּבקוֹ ל ַּדק ְו ָר ֶפה
ִ ּב ְנ ׁ ִש ָימה ַח ָּמה ֲע ַד ִין
ָא ַמ ְר ָּת ִלי...
ָי ַד ְע ִּתי זֹאת
ַא ְך ָר ִצ ִיתי עוֹ ד
עוֹ ד...
ְועוֹ ד...
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חדר
אסתר אייזן ,הבית בתל אביב

רוֹ ֶאה ְלתוֹ ְך ָע ְצמוֹ – ַחלוֹ ן
ֶזה ל ֹא ְּכ ָבר ָהי ּו ַה ִּקירוֹ ת ְמ ֻצ ּ ִפים ַח ְרציוֹ ת ְנ ָיר,
ִג ְבעוֹ ִלים – ׁ ְש ִב ִילים ְל ַה ִס ָיע ַה ִגיג ִמ ְז ַּד ֵהר – ְל ֵה ָיכן
ׁ ֶש ֶא ְפ ָשר עוֹ ד ְק ַצת ִל ְתעוֹ ת,
עוֹ ד ְק ַצת ְל ִהי ָ ּו ִלד.
ִא ׁ ָשה ַ ּב ֶח ֶדר
רוֹ ָאה ְלתוֹ ך ַע ְצ ָמה
ַגן ְמ ֻס ָיד ַל ַבן.
ִא ׁ ָשה ְז ֵק ָנה,
ׁ ְש ִת ָיקה ְל ַב ָּדה ַ ּב ַחלוֹ ן
ָי ְל ָדה –
ִאם ָתבוֹ ִאי,
ִאם ָת ָע ְב ִרי ָּכאן ַ ּב ֶח ֶדר,
ְל ׁ ָש ָעה ְת ִמ ָימה –
ַנ ְק ִרין זוֹ ַעל זוֹ
ַעל ִקיר ַל ַבן – ׁ ִשקו ִּפיוֹ ת ׁ ֶשל ֶצ ָבע
זוֹ ַעל זוֹ ,
ׁ ָש ָעה ׁ ְש ֵל ָמה
ְכ ׁ ֶש ַּת ָע ְב ִרי ָּכאן ְספו ַּגת ִעיר,
ֶא ְר ֶאה ָ ּב ְךֶ ,א ָגע ָל ָד ָעת,
ַּכ ָּמה ְר ֵע ִבים גוֹ ְז ֵלי ַה ֶּנ ֶפ ׁש –
ַא ְר ִדים אוֹ ָתם ִ ּב ְ ׂש ָע ֵר ְך,
ַא ְח ִזיר ֶאל ָי ׁ ְֹש ָנם ְ ׁ -ש ִב ִילים

בר מצווה לבית בהוד השרון
הבית בהוד השרון חגג בר מצווה באירוע מרגש ומרשים ,בהשתתפות ראש
העיר חי אדיב ,אבי קלפה מנכ"ל הרשת ,חיים ישראלי מנכ"ל הבית ,הדיירים,
בני משפחה ,הצוות ואורחים רבים 3" .רכיבים מרכיבים את הצלחת הבית – אמר
אבי קלפה בדברי הברכה – מיקום מעולה עם נגישות למרכזי קניות ולעורקי
תחבורה חשובים ,עבודה נפלאה של צוות מגובש ,יציב ומסור ,תמהיל הדיירים
– מלח הארץ להתפאר" .חי אדיב ,ראש העיר ,עמד על הקשר החם ושיתוף
הפעולה הפורה לטובת דיירי הבית" .קיבלתם אותי בחיבוק חם – אמר חיים
ישראלי מנכ"ל הבית  -ואני מודה לכם על כך .בזכותכם אני מרגיש בבית".
האורחים התקבלו לצלילי מוסיקה קלאסית ובכיבוד עשיר .חוג הדרמה הציג
את "האשה והכובע" ,בהשתתפות הדיירות :תמימה הוכדורף ורינה גיגי .צוות
הבית הפתיע במערכון הומוריסטי בניצוחו של המנכ"ל חיים ישראלי.
את האירוע חתמו זמר האופרה הישראלית גבי שדה והזמרת ג'ודי בכר במופע
"מלה-סקאלה לשאנז אליזה".
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זיכרון
עירא כהן ,הבית בהוד השרון

? How will I be remembered
? Have I lived a life worth remembering
?Have I left the world a better place than I found it
שאלות אלה נשאלו במאמר פילוסופי באינטרנט ,ואני
אנסה לענות עליהן )וסליחה מראש על אורך הבבלת(.
השאלה הראשונה באמת מעוררת מחשבות .במקום לכתוב על
עצמי בחרתי בשלוש דמויות שונות כדי לבטא את מחשבותיי.

הדמות הראשונה – משה רבנו
הדמות המיתולוגית שמופיעה רחוק כל כך בדמדומי העבר ,שכבר
אין לדעת אם הייתה או לא הייתה .אם אכן משה היה קיים ,איך
אפשר לזכור משהו מחייו? נכתבו עליו תלי תלים של מילים,
אולי יותר מאשר על כל דמות ספרותית אחרת ,החל בכתבי
הקודש וכלה במחקרים ,ספרים ,מאמרים ,מכתבים ואפילו
יומנים ,בנושאים הכוללים את כל שטחי החיים התרבותיים של
בני האדם .הוא מופיע בספרות העתיקה ההלניסטית ,הרומאית,
הפרסית ,הערבית ,המצרית ועוד .אבל הכל נכתב מאות שנים
לאחר תקופתו .אף מילה ממי שהכיר אותו .אין תיאור של צבע
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עיניו ,או של שיניו השבורות .אבל מתוארות שפע של תכונות
הרואיות שאחרים ייחסו לו .והרי אין זה פלא עד כמה דומות
תכונות אלו לאופיים של גיבורים שקדמו לו באלפי שנים .ובכל
זאת אנו "זוכרים" את משה רבנו כמי שהוציא אותנו ,אישית,
מעבדות לחירות .למרות שהזיכרון מתייחס לפעולה תוך-מוחית
המבוססת על חוויה אישית ממשית .חיי משה כאגדה מאפשרים
לנו לחיות יחד איתו בזמן ובמקום ,ליהנות מזיכרונות וירטואליים
לפי מצב רוחנו.
זכר חיי המשה שלי  -הוא עצם קיומנו כעם ישראל.

השני הוא אלכסנדר גרהם בל
בל לא התלהב מהטלפון .בעצם הפטנט נפלט לו כמוצר לוואי
של מאמציו ליצור אמצעי עזר לשיפור הקשר שלו עם אמו ועם
אשתו החירשת .הוא מיהר לרשום את הפטנט כי אחרים איימו
להקדים אותו .גם לאחר הוכחת יעילותו על ידי שיחה למרחקים,
דרך קו מתוח בין ניו יורק לשיקאגו ,ההמצאה לא השאירה רושם
רב .אבל הוא לא היה תמים וידע את כושרה המהפכני של תגליתו
ויכולתה להזניק את עולם התקשורת בעתיד .יכולת שמתחריו
טרם השכילו לראות .הוא ניסה למכור את פטנט הטלפון במאה
אלף דולר ,סכום עתק בימי סוף המאה ה ,19-אך הוא התעקש
לקבל סכום זה כי זקוק היה לכסף על מנת לקדם את חלומו
להקים מוסדות חינוך ומחקר לחירשים .מכיוון שלא היו קונים,
והיו לו חובות לאלו שמימנו את שנות פיתוח הטלפון ,לא נשארה
לו ברירה אלא להקים חברה בעצמו .תוך שנתיים היו כבר אלפי
ק"מ של קווי טלפון וחברת "בל" הייתה שווה עשרות מיליונים!
אלק ,כך קראו לו ,הבין היטב למה לא קנו את ההמצאה בסכום
שביקש .הם ראו בה קוריוז ,סוג של צעצוע ,והוא בעצמו ידע
שהמכשיר עדיין לא מושלם.
בכל הבתים שרכש במשך חייו ,הקפיד שלא להכניס מכשיר טלפון
לחדר עבודה ,למעבדה ,למטבח ,או לכל אזור פרטי אחר .לאשתו
ולאמו ממילא לא היה שימוש בטלפון ,ואת בל עצמו ,הצלצול רק
הטריד .הפריעה לו מאוד המחשבה על הפטפוט הריקני שיעבור
בקווים ,שהושקעו בהם כל כך הרבה אמצעים ומאמצים .אבל
גם דמיונו המופלג לא הגיע אפילו לאפס פסיק אפס אפס כלום
מהעתיד היה לבוא .ואני עוד לא מדבר על מה שקורה היום.

בשנות ה 20-של המאה הקודמת ,בת דודתי פרל עבדה כמרכזנית
בחברת "בל" בניו יורק .עבודתה ,כפי שראיתם בסרטים תקופתיים,
חייבה ישיבה עם אוזניות לפני לוח מלא פלגים ,ולהעביר חיבורים
מלוח אל לוח לפי בקשות קוליות באוזניות .בשעות העומס זו
הייתה עבודה פיזית מאומצת .במשמרות של אחה"צ או הלילה
היו שעות רבות של ישיבה משעממת מול הלוח .פרל ניצלה
את השעות השקטות האלו )כאשר מנהל המשמרת נרדם או
יצא לפאב( לשיחות פרטיות עם המשפחה .באחת השיחות עם
דודה אחת ,התעוררה שאלה והתבקשה דעתה של דודה נוספת
ובלי היסוס פרל העלתה גם אותה על הקו! לא עבר זמן רב וכבר
התנהלו שיחות ועידה עם כל ששת הדודות .הדודות שלי היו
נשים רציניות ולא בזבזו זמנן בפטפוטי סרק .ועידות אלו ודאי
דנו בבעיות הרות גורל .אולי פרל המציאה את הFACEBOOK-
הראשון? מובן שבסוף נתפסה ונשלחה לחפש עבודה אחרת.
וזה רק כסף קטן לעומת מה שהספיקו להוציא מהמכשיר הזה
עוד לפני המהפכות האלקטרוניות לאחר מלה"ע ה .2-כל עולם
המחשבים התפתח בזכות האקרים שניסו לגנוב שיחות טלפון.
האם כדאי לזכור את חייו של אדם שהצמיד אותנו ,אמנם בלי
כבלים ,למכשיר שחודר לחיינו בחוצפה חסרת בושה ,באמצע
הרחוב ,בשעת שיחה ופגישה ובכל מעשינו? הפכנו עבדים
למכשיר שתופס את האוזן ,מסובב ולא מרפה .הייתי מוחק את
זכרו של גרהם בל שגרם לכל המטרד הזה ,לולא העובדה שאם
לא הוא ,אז מישהו אחר היה קם במקומו .בואו נזכור אותו בתור
עוזר ומורה לחירשים ונסלח לו על כל השאר.

הדמות השלישית היא Maurice Franzblau
מוריס הוא אחד מבני דודיי ,אחיו הבכור של עירא הקטן וככל שאר
בני הדודים ,נולד וגדל איתנו בברוקלין .הוא היה גדול ממני בארבע
שנים והיה המנהיג בין בני הדודים .כבחור אתלטי ופעלתני נוצרו
סביבו תקלות ותאונות שונות ומשונות ,שסיפקו גלי מתח וחרדה
לצד אגדות משפחתיות .אציין מקרה אחד שקרה כשהיה בן .15

הוא יצא אחה"צ לסיבוב אופניים ,ולא חזר לארוחת הערב .כל
המשפחה ועוד מספר שכנים יצאו לחפשו ,ללא תוצאות .מאוחר
בערב פנו למשטרה .כל השכונה בילתה את הלילה הקייצי לפני
ביתו בדאגה לשלומו .לפנות בוקר הופיעה ,סוף סוף ,ניידת
משטרה עם ילד מסכן נבוך ואילם .השוטר סיפר את הסיפור .הם
איתרו אותו בבית חולים בקצה הרחוק של ברוקלין .הילד נתקע
עם אופניו באיזה חריץ בדרך ובנפילתו נשך את לשונו .עוברי
אורח נבהלו מכמות הדם והזעיקו אמבולנס .לקח זמן רב לזהות
אותו ,כי לא יכול היה לדבר ובית החולים היה באזור מרוחק .רק
לאחר עצירת הדם ,ואחרי ארבעה תפרים ,היה מסוגל לזהות את
עצמו בכתב ולכן המשטרה לא הגיעה אלינו מוקדם יותר ,ותושבי
רחוב סטורי היו במתח כל הלילה .למחרת ,לאחר שכולם נרגעו
והספיקו לנוח ,מישהו שאל "איפה האופניים" .שאלה גורלית.
היה זה זוג האופניים היחיד של המשפחה הרחבה והוא שימש
את כולנו .והאופנים אינם! היה זה בעיצומו של השפל הכלכלי
ולא היה שום סיכוי לקנות חדשים .חוץ מזה כל הדודות התאחדו
נגד המכשיר הקטלני .מוריס סבל ממצפונו על האבדה ,יותר
מאשר מהחתך בלשון ,שהחלימה כעבור שבועיים ,עם הוצאת
התפרים .הרפתקאות דומות רדפו אותו לא פעם .עם סיום ביה"ס
התיכון התגייס לחיל האוויר והשתתף בהפצצות המסיביות של
מטוסי  B17על גרמניה .בנובמבר  ,43בגיל  22נהרג בהפלת
מטוסו .אחרי המלחמה נקבר בבית קברות צבאי בבלגיה בין
רבבות קורבנות המלחמה .כעבור  30שנים ,בזמן טיול באירופה
חיפש בן אחותי את קברו .הוא היה היחיד בעולם שביקר את
קברו! היום אחרי מות הוריו ואחיו ושאר בני המשפחה מדורו,
אני האחרון שזוכר אותו .לבד משמו על מצבה שכוחה ,אין לו
זכר .אין כתבים או חפצים ,וגם אין  .DNAאפילו שמו האמיתי,
 MAURICEהולך לאיבוד בעברית .רק לאחרונה עם המצאת
האינטרנט אפשר למצוא את שמו ואת פרטי שירותו בחיל האוויר.
אין תשובה לשאלת ערך זכרו כי אחריי אין עוד מי שיזכור.
השאלה השנייה אם אני ,או כל פרט אחר ,חייתי חיים שכדאי
להיזכר בהם ,מפספס את המשמעות האמיתית של הזיכרון,
שהיא הזיכרון הקולקטיבי של כלל האנושות בעולם .בן אחותי,
דן ,סטה ממסלול טיולו כדי לראות את שם בן דודי מוריס על
מצבה שהייתה בין רבבות מצבות שכולן זהות ומספרות סיפורים
מצמררים .לנו סיפר רק על מוריס.
אנו זוכרים את הפנינים שנשלפו מההיסטוריה עקב ביטויים
ייחודיים ,שנקשרו בשמם של אנשים מסויימים ופרסמו אותם
בעולם כולו .אנו לא זוכרים את כל המסה האנושית שמתוכה,
והודות לה הם צמחו .המשמעות האמיתית של הזיכרון היא
במאקרו והמיקרו האנוכי הוא שולי .זה מוביל אותנו לשאלה
השלישית ,אם אני היטבתי את העולם ,כדי לענות עליה חייבים
לברר קודם אם האני הכלל אנושי מיטיב את העולם או לא! ועל
זה יענה רק בורא העולם בעצמו.
מגזין עד  ,120מס'  ,27יולי 2013
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תערוכת ציורים ,הבית בתל אביב
העולם שלנו ,זווית מבט
אומנות היא אחד הביטויים הנעלים בפעילותו של האדם,
ללא קשר לגילו .היצירה האומנותית ,בכל תחום ,היא בעלת
משמעות ,חיונית קודם כל לנו עצמנו – ולסובבים אותנו.
בתערוכה זו מוצגות יצירותיהן של חמישה עשר ציירים חובבים,
מדיירי הבית ,ועוד אחת ,המתמחה באומנות הפלסטית.
אנחנו מקווים שבתערוכות הבאות נזכה להציג את יצירותיהם
של דיירים נוספים ,נקודות מבט נוספות ,יצירות חדשות .אנחנו
מרגישים שיש להן ערך ,משמעות.
מארגני התערוכה מודים ליוזמים ולאומנים ,להנהלת הבית לכל
אלה שסייעו ביצירה ובהקמת התערוכה .תודה מיוחדת להנהלת
הבית ,שאיפשרה את הקמת התערוכה ,סייעה במשאבים ובכוח
האדם .צפייה נעימה.
משתתפי התערוכה )ע"פ סדר א-ב(:
אבנימלך יורם | אייזן אסתר | בלשה אליעזר | בן-שחר פנינה
ויטמן עידה | וינברג פרלה | כהן חיה | לוי אשר | לנדשפט רחל
מלר דן | נוימן רחל | פוגלמן ברכה | קופרמן יוסי
שמש בתיה | שריד חיים

פרלה וינברג-שפע
חיה כהן-רחוב בכחול
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אליעזר בלשה  -בני האינקה
ברכה פוגלמן-כלניות

יורם אבנימלך  -יופיו של הטבע

חיים שריד-נוף בנורמנדי
יוסי קופרמן  -קשישה בכפר

רוחקה לנדשפט-איש זקן בכובע אדום

אשר לוי-סימטה

פנינה בן-שחר  -הדייג

אסתר אייזן  -בדרך

דן מלר-פסנתרן

רחל נוימן-גבירתי הנאוה

בתיה שמש -רימונים
עידה ויטמן  -בית בימין משה

מגזין עד  ,120מס'  ,27יולי 2013
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ניתוחי בקע בגיל השלישי
דר' עמיר סולד ,מנתח בכיר ומומחה בולט בניתוחים זעיר-פולשניים
)כירורגיה לפרוסקופית( ,יו"ר ומנהל רפואי של "אסיא מדיקל"
מידי שנה מבוצעים בארץ אלפי ניתוחים לתיקון בקעים שונים.
רבים מבוצעים בדרך המסורתית ,ה"פתוחה" ומספר גדל והולך
מבוצע בדרך הלפרוסקופית.
ניתן לתקן בקע בגישה לפרוסקופית או פתוחה ,בהתאם לבקע
ולמצבו של המטופל .ניתוח לפרוסקופי הוא ניתוח שפותח בשנים
האחרונות ונועד לתקן בקעים ,או פגמים בדופן הבטן תוך שימוש
בטלאי מלאכותי .ניתוחים אלו מאפשרים חזרה מהירה יותר
לפעילות יומיומית ולעבודה ,כאב מופחת ובחלק מהמקרים גם
שיעור הישנות קטן יותר של הבקע.

הבטן( ,בטבור או בצלקת ניתוח קודם.
• בדרך כלל קל לאבחן בקע .ניתן לראות או למשש בליטה מתחת
לעור .בליטה זו תהיה ברורה יותר לאחר מאמץ כמו הרמת
משקל כבד ,שיעול ,מאמץ לתת שתן או פעולת מעיים ,או
לאחר עמידה ממושכת.
• לא תמיד בקע כואב .הכאב עשוי להיות חד ופתאומי או כאב
עמום ומחמיר במהלך היום.
• כאב עז ומתמשך ,רגישות למגע ,נפיחות קבועה ונוקשה או
הופעת אודם מקומי מעידים על כליאה של הבקע .מצב זה הוא
מצב חירום רפואי ודורש טיפול רפואי מיידי.

בקע )הרניה ,קילה( הוא פגם בשרירי הבטן המתפתח בגלל
היחלשות נקודתית של הדופן ,כאשר התוצאה היא התבלטות
מקומית או פתח בדופן הבטן ויציאה של איברים מהבטן ,בדרך
כלל שומן או מעי ,אל מתחת לעור .מצב זה דומה למצב בו חלקו
הפנימי של גלגל אופניים מתבלט דרך קרע בצמיג  -שכבות הבטן
הפנימיות נדחפות מבעד לפגם ויוצרות התבלטות דמוית בלון
או שק .הפגם בדופן הבטן עשוי לאפשר ללולאת מעי או איבר
תוך-בטני אחר ל"התקע" בשק ולגרום לכאבים או אף לסיבוכים
שידרשו ניתוח דחוף.
• בקעים שכיחים יותר בגברים אך קיימים גם בנשים.
• ישנם בקעים מולדים וכאלו המתפתחים במשך השנים .הטיפול
בשניהם דומה.
• בקע לא יכול לעבור או להשתפר עם הזמן או בעזרת תרגילים
לחיזוק שרירי הבטן.

איך נוצר בקע?

מהו בקע?

איך אדע שיש לי בקע?
• המקומות השכיחים בהם נוצר בקע הם במפשעה )בשיפולי

בדופן הבטן ישנם אזורים טבעיים שהם מעט יותר חלשים.
באזורים אלו יכול להתפתח בקע כתוצאה ממאמץ מתמשך,
הזדקנות טבעית של הרקמות ,או חולשה קיימת מילדות .כל
אדם יכול לסבול מבקע בכל גיל אך מרבית הבקעים בילדים הם
מלידה .במבוגרים ,הבקעים מתפתחים בשל שילוב של היחלשות
רקמות ולעיתים בתוספת מאמץ מתמשך ,שיעול כרוני ,עצירות או
קושי במתן שתן )כמו במצב הנובע מהגדלת בלוטת הערמונית-
פרוסטטה(.

מהם הטיפולים האפשריים?
• שימוש בחגורת שבר לא מומלץ מכיוון שבדרך כלל אינו יעיל
• במרבית המקרים דרוש תיקון ניתוחי של הבקע
• בקע לא גדול ושאינו גורם לסבל לא חייבים תמיד לתקן ניתוחית.
כאבים לא תמיד נובעים מבקע ,והסיכוי של בקע להיכלא הם
נמוכים.

ניתוחים לתיקון בקע מבוצעים כיום באחת משתי
גישות:
 .1הגישה המסורתית )ה"פתוחה"( מבוצעת דרך חתך מעל הבקע.
החתך עובר את השכבות השונות עד לאזור הפגום .הפגם
מתוקן על ידי תפירת רקמות בריאות זו לזו או הנחת טלאי
מלאכותי במקום הפגם .ניתוח זה מבוצע בהרדמה מקומית,
אזורית או כללית ,לפי המקרה.
 .2הגישה הלפרוסקופית מבוצעת על ידי החדרת לפרוסקופ
המחובר למצלמת וידאו ממוזערת ,דרך חתך זעיר בדופן
הבטן .דרך חתכים זעירים נוספים מוחדרים מכשירי ניתוח
והניתוח מתבצע מצידו ה"פנימי" של הפגם .המנתח מניח רשת
סינטטית המכסה את הפגם ומקובעת לרקמות סביב .הניתוח
מבוצע בדרך כלל בהרדמה כללית ,אם כי לעתים ניתן לבצעו
בהרדמה אזורית .הטכניקה הלפרוסקופית מאפשרת החלמה
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מהירה יחסית ,עם סבל מופחת ואפשרות לחזור לפעילות
רגילה ,כולל פעילות גופנית ,תוך פרק זמן קצר.

איזה סוג ניתוח מתאים למי?
לאחר בדיקה מדוקדקת יכול המנתח להחליט איזה ניתוח מתאים
לך .במקרים בהם יש קושי בהרדמה כללית או בבקעים מאד
גדולים יש יתרון לניתוח מסורתי.

מה הם הסיבוכים של תיקון בקע?
•

•
•
•

בכל ניתוח עשויים להתפתח באופן נדיר סיבוכים ,בעיקר
זיהום ודימום .סיבוכים אלו נדירים מאד במהלך תיקון בקע
לפרוסקופי.
ישנו סיכון נמוך מאד לפגיעה באיברים שכנים כמו כיס שתן,
מעי ,כלי דם ,עצבים וצינור הזרע.
קושי בהטלת שתן לאחר הניתוח אינו שכיח אך עשוי לקרות,
ומצב זה עשוי לחייב החדרת צנתר )קטטר( זמנית לכיס השתן.
כל בקע עשוי לחזור לאחר תיקון .אחוז ההישנות המדויק שונה
בין סוגי הבקע וסוגי הניתוח השונים אך הוא בדרך כלל באחוזים
בודדים.

תיקון בקעים בגיל השלישי
כעקרון ,גיל כשלעצמו אינו מהווה גורם סיכון מוגבר לשום פעולה
ניתוחית או סוג הרדמה .מחלות רקע שונות ,מאידך ,עשויות
להשפיע על מידת הצורך בניתוח ,התזמון שלו והדרך בו הוא
יתבצע.

• במטופלים עם ניידות מוגבלת  -להם אין צורך לחזור במהירות
לפעילות גופנית ,ניתן לבצע תיקון מקומי בהרדמה איזורית או
מקומית.
• מטופלים עם מחלות רקע רבות המגדילות את הסיכון הניתוחי
או את הסיכון בהרדמה ,ניתן במקרים רבים שלא לנתח .אם אין
סבל משמעותי או אירועים של כליאת הבקע השיקול העיקר
צריך להיות של איכות החיים ,האם מוצדק לנתח כדי לשפרה,
והאם הניתוח בוודאות ישפר את איכות החיים.
• במטופלים פעילים עם מחלות רקע ,יש לשקול את הסיכון
ההרדמתי אל מול החשיבות בחזרה מהירה לניידות וההפחתה
בסיבוכים בניתוחים לפרוסקופיים.
לסיכום:

ניתן לתקן בניתוח כמעט כל בקע ,וביותר מדרך אחת.
השיקולים העיקריים בהחלטה על ניתוח כזה בגיל
השלישי הם:
 .1האם הבקע מסכן אותי או רק משפיע על איכות חיי? אם
הוא מסכן ,חייבים לשקול ניתוח כמעט בכל מצב.
 .2האם הפגיעה באיכות החיים היא במידה המצדיקה ניתוח?
 .3האם הסיכון בניתוח או ההרדמה מצדיק ניתוח לשיפור
איכות חיים בלבד?
 .4האם ניתן לבצע את הניתוח בגישה לפרוסקופית?

הביטוי הנכון במקום הנכון
יהודה בן שלמה ,הבית בראשון לציון

רופא מרדים
התעורר אצלי הצורך לכתוב בנושא זה בעקבות מקרה מצער שארע בעת ניתוח עיניים של ילדה צעירה.
הרופאה המרדימה אכן הרדימה את הילדה והלכה לישון כי הייתה עייפה ,כך לפחות סיפרו העיתונים.
ובזמן הניתוח לא הרגיש הרופא המנתח ,שהוא בעצם מאבד את הילדה .הניתוח הצליח אך הילדה לא
שרדה.
אינני רופא ,אני סתם אזרח מן השורה אבל נדמה לי שהשם "רופא מרדים" גורם לעוסקים במלאכה
חשובה זו לטעות בתפיסת המהות של תפקידם .לא אחדש דבר אם אומר ,שתפקידם של אלה הוא,
להיות לאורך כל תהליך הניתוח מתחילתו ועד סופו לצד המנותח ולשמור שהפרמטרים השונים
האחראים לחייו של המנותח יתקיימו ,להיות ער ,להיות מעורב.
תפקידו של הרופא הקרוי מרדים הוא בראש ובראשונה להחיות את החולה ,לשמור על חייו .בשפות
לועזיות מסויימות משתמשים במילה הלקוחה מישוע הנוצרי כאשר קם לתחייה.
כן ,להחיות ולא להרדים הוא תפקידו של הרופא הקרוי מרדים.
אז אנא החליפו את השם למען בריאותם של המנותחים.
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אני ורקמתי  -תערוכה ,הבית בהוד השרון
נהרה כהן ,הבית בהוד השרון
כשהיינו ילדים בקבוצת גניגר ,למדנו רקמה במסגרת שיעורי בית הספר .אחותי
ואני רקמנו מפות שולחן לחדר האוכל הגדול של המבוגרים ולמועדון ,ששימש חדר
אוכל לילדים .בגיל הנעורים רקמנו לחברינו הבנים חולצות רוסיות ,ברקמת צלבים
על קנבס .לעירא רקמתי חולצה רוסית עוד לפני שהיינו חברים )חולצה שלא תאמה
כל כך לשפת ה"אינגלש-היברו" שלו( .לנו ,הבנות ,רקמנו חולצות ברקמה תימנית
ואני אף הגדלתי לעשות ורקמתי לי סרפן כחול ברקמה תימנית לבנה.
מאז שיצאנו מגניגר ,לא החזקתי מחט שנים רבות ,וגם הרקמה יצאה מהאופנה.
לימים ,עבדתי בקריית שמונה ושם הצטרפתי לחוג רקמה .בחוג נחשפתי לסוגי
רקמה רבים ושונים של רקמות עמים .מאז אני רוקמת ללא הפסקה.
במשך  4שנים הייתי חברה בחוג רקמה בכפר סבא ,בהדרכת רוני וייס ,שהעשירה
אותי מאוד בתחום .עם הידע שרכשתי ,אני ממשיכה מאז בעצמי .העבודות שלי
כוללות מפות ,וילונות ,קישוטי קיר ,חולצות ,רקמות ברכה ,מפיות וסימניות.
מכיוון שאני אוהבת סימטריה ואוהבת מאוד פרחים )לראיה הגינה שלי( ,רוב
הדוגמאות שלי הן של פרחים סימטריים .רק במספר רקמות ,נתתי למחט
להשתולל.
בתערוכה מוצגות רק חלק מעבודותיי ,כי את רוב עבודותיי נתתי למשפחתי
בארץ ,לחברי ולבני משפחתו של עירא בארה"ב .לבר המצווה של נכדי אחותו
של עירא ,רקמתי חמש טליתות וכיפות.
זהו הרומן שלי עם הרקמה ,ובאמתחתי עוד תוכניות רבות.
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אקטואליה

אפרים רביד ,הבית בהוד השרון

שוויון
עם פתיחת מושב הקיץ של הכנסת ,עולה וצף זו בפעם המי יודע
כמה ,הנושא המעובש של גיוס חרדים לצה"ל ,או בכינויו המכובס
"שוויון בנטל" .כל עת שזה קורה שואל עצמו האזרח התמים את
השאלה המתבקשת :מדוע שוויון בנטל ולא שוויון בפני החוק.
התשובה לכך ,פשוטה ובוטה ,ללא כחל ושרק היא ,שבמדינת
ישראל אין שוויון בפני החוק .אותה עלמה תמירה ,עיניה קשורות,
חרב בידה האחת ומאזניים בשנייה ,מקומה נפקד ואת אשר היא
מסמלת איננו .באין שוויון בפני החוק הנושא הופך לשקלא וטריא
מכוער בין שותפים קואליציוניים ,בו לא מדובר חלילה בשוויון
אלא באתנן פוליטי או כספי .ובאין חרדים בקואליציה יורד הויכוח
אל הרחוב בו ידו של נחיל הקפוטות השחורות תמיד על העליונה.
גיוס החרדים לצה"ל אינו התחום היחיד בו מופר העיקרון של
שוויון בפני החוק .זה שנים רבות נלחמים זה בזה מתנחלים
ותושבי הכפרים הערביים מלחמת התשה .אלה זורקים אבנים
ויורים על מכוניות ,ואלה עוקרים עצי זית ,משחיתים רכוש ,יורים
ומכים .בתי הסוהר הישראליים מלאים בעבריינים הערביים.
לשווא תחפשו בהם מתנחל ששרף מכונית של ערבי ,עקר עץ זית
או פצע רועה צאן .המבצעים של מעשי "תג מחיר" נעלמים כלא
היו וחוזרים על מעשיהם באין מפריע .אין אחד מביניהם שישב ולו
חודש אחד בכלא .רק מדיניות קלוקלת ושלטונות משפט ואכיפה
פוליטיים מאפשרים התנהלות כזאת.
חוסר שוויון בפני החוק הוא מרשם בדוק וקרקע פורה לשחיתות
ברבדים העליונים של נבחרי העם ושל בעלי ההון והשררה .כך
קרה שמדינת ישראל הצעירה חזרה לימי האימפריה הרומית
המושחתת ,בה נולד הפתגם הידוע" :מה שמותר לאל יופיטר אינו
מותר לשור".

כמה שאלות לשר לפיד
לאחרונה אמרת בהקשר לתקציב הביטחון שאם הוא לא יקוצץ
בארבעה מיליארד שקל ,תאלץ לקצץ בתקציבי שירותים שונים.
אני מבקש להציע לך מקור כספי חילופי למימון הוצאות הביטחון
והוא קיצוץ בתקציבי הבנייה בשטחי הגדה המערבית ,כולל
הפריפריה הירושלמית .והנה השאלות שאני מפנה אליך ,אדוני
השר:
 .1מהו תקציב התכנון והבנייה של בתים ,כבישים ,תשתיות
אספקת המים ,החשמל ,והתקשורת בגדה המערבית? מדוע
תקציב זה אינו מובא לידיעת הציבור?
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 .2מדוע מאפשרים למתיישבי הגדה המערבית לרכוש קורת
גג בתנאים שבני מעמד הביניים יכולים רק לחלום עליהם.
)להזכירך :אלוהינו שבשמיים הבטיח לאברהם אבינו לא רק
את שכם ואת חברון ,אלא גם את הגליל ,את שפלת החוף ואת
הנגב(.
 .3מדוע החלטות על תקציב בנייה בגדה המערבית מתקבלות
בקלות הבלתי נסבלת כשבתי חולים קורסים וחולים נפטרים
בגלל חוסר תקציב למיטות ופרסונל?
 .4מדוע ממשלת ישראל עשקה וזנחה את ניצולי השואה?

"אוהב להיות בבית" ערב הוקרה לאריק אינשטיין
כולנו ,או לפחות רובנו ,גדלנו על שירי אריק אינשטיין ,מגדולי
הזמרים והיוצרים בארץ ,המייצג ,בעיני רבים ,את הישראלי היפה.
שיריו מדברים אל לב כולנו ,מבוגרים וילדים.
בבית בתל אביב התכנסו הדיירים ,הצוות ואורחים רבים לשיר
תודה ,על הרגעים והשירים שהנחיל לנו .חבורת הזמר ,בניצוחה
של הדיירת דליה תלמי ,פתחה את הערב במחרוזת משיריו ,ליאת
רגב ראיינה את דורי בן זאב שסיפר על אריק והזמרת מיטל טרבלסי
שרה משיריו יחד עם הדיירים ,חיילי כיפת ברזל והאורחים הרבים.

אבי קלפה ,מנכ"ל הרשת פתח את הערב" :לכל אחד מאתנו יש
את ה'אריק שלו'  -איזה שיר אהוב ,סרט ,או מערכון ,תמונה ,או
זיכרון המחברים אותנו לשורשים ,ליסודות ,לילדות ואולי אפילו
לתמימות .אני בטוח שאתם ,הדיירים היקרים שלנו ,דור המייסדים
של מדינת ישראל ,שותפים איתי להתרגשות הזאת ולכבוד הזה,
להצדיע ,באהבה גדולה ,לאריק איינשטיין ,ולהבטיח :אנחנו נזכור
ונזכיר ונחנך את ילדינו ,נכדינו ונינינו על השירים הנפלאים של
האיש הגדול הזה".
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לחלץ מסבך הביורוקרטיה :האגודה לזכויות החולה
ראיון עם תחיה מנישביץ ,דיירת הבית בתל אביב ,כפי שפורסם ב 17.12.13-באתר Ynet

היא בת  80ומתנדבת כ 10-שנים באגודה לזכויות החולה  -תחיה מנישביץ,
שעבדה בשירות הרפואי למעלה מ 50-שנה ,מנצלת כיום את הידע המקצועי
שלה על מנת לעזור לכל מי שמבקש לדעת מה הם הזכויות הרפואיות שלו
מול קופות החולים ונותני השרות האחרים ,ועוזרת לפונים לממש אותן
תהליך ההתנדבות שלי החל במקרה,
לאחר שהופניתי לאגודה לזכויות
החולה בכדי לממש תרופה שהיתה
בסל הבריאות וקופת החולים סירבה
לאשר לי אותה .התקשרתי כדי לבדוק
מה ניתן לעשות ,ומי שענתה לטלפון
היתה עדינה מרקס ז"ל ,מייסדת
האגודה לזכויות החולה.
את עדינה הכרתי היטב מתקופת
עבודתנו המשותפת בבית חולים
הדסה ,והיא הבטיחה לבדוק את בקשתי הזמינה אותי להתנדב
באגודה .כבר למחרת הגעתי למשרדי האגודה ,ומאז ועד היום
אני מתנדבת בה ,וכיום אף משמשת כגזברית וחברת ההנהלה.

לגשר בין כולם
האגודה לזכויות החולה פועלת לשמירה ומימוש זכויות מטופלים
ובני משפחותיהם במערכת הבריאות ,קופות חולים ובתי חולים.
האגודה עוזרת במתן מידע לחולים על זכויותיהם ובטיפול
בפניות על טענה לעוול שנעשה לחולים או שהופרו זכויותיהם
של החולים.
אני מכירה היטב את הביורוקרטיה בקופות החולים ,בתי החולים
ומשרד הבריאות  -במשך  40שנה עבדתי בבית חולים הדסה,
במחלקה לרשומות רפואיות ,אותה גם ניהלתי בהמשך .בו
זמנית עברתי קורסים לגישור ופישור ובגיל  54פרשתי לפנסיה
מוקדמת ,ועברתי לעבוד בחברת הביטוח ענבל שמבטחת בתי
חולים הממשלתיים .שם שימשתי רפרנטית וייצגתי את החברה
בתביעות קטנות .לאחר  14שנים עזבתי את התפקיד מרצוני.
כמתנדבת ,אני מגיעה למשרדים פעם בשבוע ,מקשיבה
להודעות שהושארו במענה הקולי ומתקשרת לכל מי שביקש
שנחזור אליו .יש שאלות שעליהן אני יודעת לתת מיד תשובה,
אולם יש סוגיות שדורשות טיפול מעמיק מול המוסדות השונים.
במקרים אלה אני מבקשת קודם כל מהפונה ויתור על סודיות
רפואית ,על מנת שאוכל לפנות בעניינו למוסדות הרלוונטיים,
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ולאחר מכן אני מתחילה בטיפול בתלונה מול אותם מוסדות .אני
גם מתנדבת במרכז לייעוץ לקשיש בביטוח הלאומי ,וכמתנדבת
באגודה לזכויות החולה משמשת מעין צינור בין שני הארגונים.

הולכים לאיבוד בתוך הביורוקרטיה
האוכלוסיה שפונה אלינו היא מגוונת  -צעירים ,מבוגרים ,הורים
לילדים וקשישים .הביורוקרטיה במערכת הבריאות שלנו עצומה
ורבים אובדי עצות מולה .כואב לי לשמוע בכל פעם מחדש כמה
אנשים בישראל הולכים בחושך.
רוב האנשים אינם יודעים מה הזכויות הבסיסיות שלהם כחולים,
על איזה טיפולים או ציוד רפואי מגיע להם החזר כספי או
התחייבות .יש כאלה שפונים אלינו כי לא מאשרים להם תרופה
או טיפול יקר שכלולים בסל הבריאות ,אבל מותנים בקריטריונים
שונים בשל עלותם .במקרים כאלה אני דואגת לנבור בהוראות
של משרד הבריאות ,לבדוק מה מגיע לאותו חולה על פי חוק,
ולפעול מול משרד הבריאות לקבלת אישור לאספקת אותה
תרופה או טיפול.
חלק לא מבוטל מהפונים אלינו הם פגועי נפש או בני משפחותיהם
 מסתבר שרבים מהם סובלים מקשיים ביורוקרטים בכל הקשורלאשפוזים ,טיפולים וכדומה .יש פגועי נפש שפונים אלינו משום
שמתייחסים אליהם בזילזול ויש פניות מבני משפחה שטוענים
לאשפוז בכפייה ואינם יודעים למי לפנות .יש גם תלונות שמגיעות
אלינו על תנאי אשפוז לא נאותים בבתי חולים לבריאות הנפש.
כל האנשים האלה יכולים וגם פונים לנציגות פניות הציבור ,אולם
אינם מסתפקים בתשובותיהם .מגיעות אלינו פניות גם מאסירים
בבתי כלא ,אשר מתלוננים על שאינם מקבלים טיפול רפואי וגם
לא מאפשרים להם להגיע לרופא.
אנו גם עוזרים לחולים להשיג שיקום ארוך לאחר פרוצדורות
רפואיות שונות ,כמו לדוגמא שבץ מוחי .רוב החולים הללו אינם
יודעים מה מגיע להם ,וקופות החולים נוטות להסתיר מידע זה.
תפקידנו הוא לדאוג שאותו פונה יקבל את כל הזכויות המגיעות
לו במימון השיקום.
אני מאושרת נוכח כל הצלחה לעזור לחולה שפנה אלינו .זה

ממלא אותי בתחושת סיפוק ובהרגשה נהדרת .מעבר לכך
האגודה לזכויות החולה היא בשבילי כמו משפחה ,אני מאוד
קשורה לכל המתנדבים והעוסקים במלאכה .לכל יום התנדבות
אני יוצאת בשמחה וחוזרת עייפה אך מרוצה.
• האגודה לזכויות החולה היא עמותה ללא מטרות רווח,
הפועלת מזה  16שנה ודואגת לשמירה ומימוש זכויות
האזרחים מול קופות החולים ,בתי החולים ומשרד הבריאות.

האגודה מסייעת במתן מידע על זכויות רפואיות דרך מענה
בקו הפתוח לטיפול בפניות פרטניות במקרים בהם נעשה עוול
לחולים או שזכויותיהם הופרו .הסיוע מתבצע ללא תשלום
• רוצים גם אתם לנצל את הידע והכישורים שצברתם לאורך
השנים ולעזור לציבור הישראלי במימוש הזכויות שלו
מול מערכת הבריאות? באגודה לזכויות החולה זקוקים
למתנדבים .ניתן לפנות דרך עמוד הפייסבוק או באתר.

האינטרנט ואני
אינטרנט –  INTERNETקיצור של המונח - INTERCONNECTED NETWORKS :אוסף של רשתות
שונות המחברות בין מיליוני מחשבים בעולם באמצעות כבלים מוליכים ,סיבים אופטיים או גלי רדיו ,שדרכן
מעבירים נתונים בין המחשבים השונים .האינטרנט התחיל כפרוייקט של משרד ההגנה האמריקאי ,אך כיום
מנוהל על ידי גופים בינלאומיים ובהם נציגי המדינות השונות .יש גוף שאחראי על הקצאת שמות וכתובות
של האתרים .גוף נוסף מרכז את התיאום הבינלאומי והגוף הטכני הקובע את התקנים באינטרנט .בישראל
מסודרת הפעילות באינטרנט על-ידי איחוד האינטרנט הישראלי.
 - www.tluna.co.ilאתר תלונה הוקם במטרה לשפר את שירות הלקוחות במדינה .באמצעותו ,יכול כל אזרח
להתלונן כלפי כל גוף ממשלתי או פרטי אשר הכעיס או איכזב במתן שירות ללקוח .החברה תידרש להגיב על
תלונתכם תוך  14ימים.
 - http://showmystreet.comאתר המזהה כתובת בכל מקום בעולם כולל מראה הבית והרחוב.
 - https://he-il.facebook.com/kikarhairאתר כיכר העיר  -פלטפורמה חברתית המבקשת לנצל את
חוכמת ההמונים ולרתום אותה כדי לאפשר העלאת הצעות חוק אזרחיות ,מועילות ומחוברות למציאות האמיתית
אותה חווים האזרחים.

הידעת?
•

•

•

•

סמיילי  -הומצא בשנת  1963בתמורה ל 45 -דולר למען חברת ביטוח .בשנות ה '70-היה ניסיון לרשום פטנט
על הסמיילי ,אך הוא הפך לנחלת הכלל לפני שזה התבצע .מאז ועד היום הפך הסמיילי למרכיב עיקרי בתרבות
האינטרנט ומשמש פעמים רבות ככלי לביטוי רגשות שמחה.
 - ICQתוכנת מסרים מידיים שפותחה על ידי חברת מיראביליס הישראלית .הגירסה הראשונה של התוכנה הופצה
ב 1996 -והייתה לתוכנה הראשונה שסיפקה שירות של מסרים מידיים באינטרנט .הגיית האותיות של שם התוכנה
נשמעת כ") "I Seek You"-אני מחפש אותך"( .מעל  31מיליון משתמשים ברחבי העולם בתוכנת .ICQ
מדריך אתרים  -אינדקס אתרים  -מאגר מידע אינטרנטי המרכז קישורים לאתרי אינטרנט אחרים .המדריך מציג
רשימת אתרים ממויינים היררכית לפי קטגוריות ,ומשמש לאיתור אתר רצוי וקבלת מידע בסיסי עליו .יצירת
ההיררכיה ותיאור האתר מצריכים מעורבות אנושית ואינם ניתנים לביצוע בצורה אוטומטית )בשל הקושי בפרשנות
של שפה מדוברת( .מנהל המדריך מחליט על האתרים שייכללו במדריך וכן על מיקומם ברשימה לפי אמות המידה
המתאימות לסוג המדריך.
אנונימוס  -קבוצה המאחדת אנשים מרחבי העולם ,המתקשרים דרך האינטרנט .הקבוצה יוזמת הפרות סדר
אזרחיות ,תוך כדי ניסיון לשמור על אנונימיות .המושג נוצר בשנת  2003בפורום התמונות  ,4chanוהוא מתייחס
לקבוצה רבת משתתפים של משתמשים באינטרנט הדוגלים בתפיסה אנטי קפיטליסטית וכאוטית .המושג משמש
גם כשם כולל לחברים בתת-תרבויות אינטרנט שונות ,הפועלים בסביבה בה לא ניתן לחשוף את זהותם האמיתית.
מגזין עד  ,120מס'  ,27יולי 2013
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ספר כריתות ועוד פרידות
ד"ר צופיה מלר ,הבית בתל אביב

"כי ייקח איש אישה ובעלה ,והיה אם לא תמצא חן
בעיניו כי מצא בה ערות דבר ,וכתב לה ספר כריתות ונתן
בידה ושלחה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר ,ושנאה
האיש האחרון וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושלחה
מביתו ,או כי ימות האיש האחרון אשר לקחה לו לאישה,
לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה לו
לאישה ,אחרי אשר הטמאה ,כי תועבה היא לפני ה'" וגו'
)דברים כ"ד .(1-4
הזכות לתבוע גירושין מבן/ת זוג שמורה ביהדות ,אמנם ,לבני שני
המינים ,כלומר ,גם לאישה וגם לגבר ,ואולם "אינו דומה האיש
המגרש לאישה המתגרשת ,שהאישה יוצאת לרצונה ושלא
1
לרצונה ,והאיש אינו מוציא אלא לרצונו" )יבמות קי"ב /ע' ב'(
2
מכאן ,וממקומות נוספים במקורות היהדות ,הסיקה רות למדן
את המסקנה הבאה" :הגישה לפיה כל מעשה גירושין תלוי ברצונו
של הגבר ,מנעה מלכתחילה יחס שווה אל בני הזוג ,והוציאה

מכלל אפשרות בירור ענייני של טענות לגיטימיות שהושמעו כלפי
הבעל ,לא כל שכן את האפשרות שאישה ,פשוט ,אינה רווה נחת
בנישואיה ורוצה לפתוח פרק חדש בחייה" .זה – כשמדובר ברצונה
של האישה בגט .במקרים נדירים אלה ,בהם גם כשיש לאישה
עילה כבדת משקל לרצונה בגט ,היא עדיין תלויה ברצונו ובנכונותו
של הבעל להיעתר לבקשתה ,ואם הוא מסרב ,גם בית הדין אינו
יכול להושיע .דין זה תפס לא רק בימי קדם ,אלא בעצם ימינו אלה,
וידוע לכל בישראל בתקופתנו מקרהו של אברהם יחיא ,שמת בכלא
בגיל  ,70לאחר שהיה כלוא בכלא איילון ,משום שסירב בתוקף
לתת גט לאשתו אורה ,חרף כל מאמצי השכנוע של רבנים ואישי
ציבור )ר' ידיעות בעיתונות היומית מיום  .(6.12.94גם אם מקרים
אלה אינם רבים ,עצם קיומם מעיד על פרצה בחוק ,הגורמת או
עלולה לגרום עוול לנשים ,אך לא לגברים ,כיון שעל האישה ניתן
לכפות גט ועל הגבר לא .אם האישה בכל זאת מסרבת לקבלו,
תמיד קיימת האופציה לאפשר לגבר נישואין לאישה אחרת ,גם
בלא גט מן האישה הראשונה .אופציה כזו אינה עומדת לאישה,

 1ור' מאמר בשם זה מאת רות למדן ,קול הנשים ,עלון שדולת הנשים בישראל ,מרץ  ,2002עמ' 15
 2למדן רות ,עם בפני עצמן ,הוצ' ביתן ואוניברסיטת תל-אביב ,תשנ"ו –  ,1996עמ' 146
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גם אם בעלה נעלם אל מעבר להרי חושך ונהר סמבטיון למשך
עשרות בשנים ,והיא נותרת עגונה עד אחרון ימיה.
לשם השוואה ,ראוי לעיין בדרך גלגולו של הפסוק בפרקנו "כי
מצא בה ערוות דבר" )דב' כ"ד (1/ולדרך הפיכתו לחוק הלכתי,
התופס גם בימינו אלה :במסכת גיטין צ' נאמר על פסוק זה" :בית
שמאי אומרים :לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה
ערווה ...ובית הלל אומרים :אפילו הקדיחה תבשילו ...ר' עקיבא
אומר :אפילו מצא אחרת ,נאה הימנה ."...כלומר ,גם הקדחת
התבשיל היא עילה למתן גט כריתות מצד הבעל ,וגם אם מצא
מישהי יפה יותר! יש אמנם ניסיון להקהות חודו של עניין התבשיל
בטענה ,שאין זו אלא לשון נקייה לבגידה מצד האישה בבעלה.
ואולם ,ניסיון טיוח זה אינו יכול להיות קביל ,כיון שעל מעשה
בגידה מטיל החוק עונש כבד הרבה יותר ,כפי שניתן לראות בדיני
אישה סוטה ,הגוזרים סקילה במקרה כזה ,ולא גירושין .זאת ועוד.
לו היה מדובר במעשה של בגידה ,לא היה הכתוב משתמש במילה
אפילו ,כיון שבגידת אישה בבעלה לפי דיני היהדות אינה עניין של
מה בכך ,אלא זה חטא כבד מנשוא ,והמונח "אפילו" רק מצמצמו.
אשר לדעתו של ר' עקיבא :אפילו מצא אחרת ,נאה הימנה ,הרי
זו עילה המשמשת אף היא בימינו אלה לתביעת גט כריתות מצד
הבעל :ביומון "ידיעות אחרונות" מיום  31.1.1990ובעיתונים
נוספים מאותו יום ,מסופר על היתר שנתן בית הדין הרבני בבאר-
שבע ,לאדם בשם סלומון אשטמקר בן ה ,49 -אב לשישה ילדים
מדימונה ,לשאת אישה שניה ,וזאת ,למרות החוק האזרחי של
מדינת ישראל בשלהי המאה העשרים ,האוסר על הביגמיה.
הנימוק להחלטה " :אשתו הראשונה נכוותה קשות בפניה לפני
 14שנה ,ונמאסה על בעלה לראייה ולקיום יחסי מין" .נכון,
שטענת המיאוס מתקבלת ,לעיתים ,כעילה לתביעת גירושין גם
מצד האישה ,אבל רק במקרים נדירים היא התממשה והתקבלה,
ובכל מקרה – אינה רשאית להינשא לגבר אחר אם הבעל מסרב
לשחררה מכבלי נישואין מרים או כושלים ,בעוד שלגבר קיימת
אופציה חוקית שכזו ,כפי שלמדנו ממקרהו של אשטמקר.
יתר על כן .מפרשת "כי תצא" עולה ,שלא רק שאין האישה יכולה
להיות נשואה בו-זמנית ליותר מגבר אחד ,שהיא דרך לעקוף
בן-זוג סרבן גט ,אלא שנאסר עליה גם לחזור לבעלה הראשון
לאחר גירושיה מבעלה השני ,או לאחר מותו ,כיון שהיא נחשבת
"טמאה" ,אם חייתה עם גבר אחר בינתיים" :אחרי אשר הוטמאה,
כי תועבה היא לפני ה'" )דב' כ"ד.(4 /

חובת נאמנות האישה לגברים במשפחת הבעל
"כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובן אין לו ,לא תהיה
אשת המת החוצה לאיש זר .יבמה יבוא אליה ולקחה לו
לאישה ,ויבמה" וגו'.

גם דין זה ,כקודמיו ,חל בישראל של סוף האלף השני ,ועניינו -
אותם מקרים בהם נפטר אדם ובנים אין לו – אלמנתו לא תוכל
להינשא עד שלא תעבור טכס של חליצה ,שהוא טכס משפיל
לשני הצדדים ,ורק באמצעותו תוכל האישה להשתחרר מחובת
הנאמנות למשפחת בעלה ,ולהינשא מחדש לגבר בו בחרה .על
עניין זה כותבת שולמית אלוני 3את הדברים הבאים :מעמדה של
"אשת איש" כקניין בעלה מתרחב לחוג משפחת הבעל .במדינת
ישראל ,שקבעה עוד ב 1951 -את חוק שווי זכויות האישה ,אלמנה
בלי ילדים – אם לבעלה המנוח אח – לא תוכל להיות בת-חורין
עד שתעבור טכס חליצה לשם קניית חירותה ...אף על פי שבית
המשפט פסק לא אחת כי 'המשפט הולך בעקבות החיים' ,נמצא
כי דין זה ,שנקבע לפני אלפי שנים כלל לא נשתנה ,לבד מן העובדה
שכיום אין מיבמים ,אלא חולצים בלבד".
על הסיבות לשינוי ,בשלו אין מיבמים עוד אלא רק חולצים ,מצטטת
אלוני את דבריו של פרופ' דייקן )דיקשטיין( בספר "דיני נישואין
וגירושין" התולים מנהג זה באופייה הארכאי של המשפחה ,אולי
מלפני המבול ,בתקופה הפרהיסטורית" ,כשהאישה הייתה נחלת
המשפחה ושייכת  -אם בבת אחת ואם בזה אחר זה – לאב ולכל
הבנים .מתקופה זו אין לנו רישומים ,או שהרישומים קלושים
ביותר :מהסיפור על יהודה ותמר ,על רות ובועז ומפרשת הייבום
שבתורה )בראש' ל"ח; רות ד'; דב' כ"ה( ...משנשתנו התנאים
החברתיים ומשנתעדנו ההשקפות ,נאסר עצם הייבום ,אבל כדי
לשמור על מצווה מפורשת בתורה ,נשארה החובה לערוך טכס
החליצה )שם ,שם( .משמע ,מדינה המתיימרת לנהוג כמדינה
מודרנית ,מוסיפה לחייב את תושביה היהודים ,הנדרשים לה
לצורך נישואיהם ,לקיים טכסים ארכאיים מתקופה פרהיסטורית
רק כדי להשביע את רצונם של דתיים אורתודוקסים .לו נסתיים
הדבר בכך ,שיש אנשים הזקוקים לסמלים ולטכסים כאוויר
לנשימה ,אפשר שלא היה טעם להעלותו כאן ,ואולם ,במדינה
ידועת מלחמות ושכול ,כזו שלנו ,הפך טכס זה ,לרוע המזל ,כלי
לסחיטה כלכלית ,לעיתים.
יש מקרים בהם אלמנת מלחמה צעירה ,שאין לה ילדים ,נסחטה
על ידי משפחת הבעל תמורת הסכמתם לשחררה ,באמצעות
טכס החליצה ,מ"זכותם" עליה ,והיא נאלצה להיכנע לתכתיביהם
הכלכליים על מנת להשתחרר מאזיקיהם ולקבל רשותם להינשא
מחדש .תיאור מפורט של חוויותיה האישיות של אלמנת מלחמת
ששת הימים מטכס משפיל ומבזה שעברו היא וגיסה ,מתוארים
באריכות בספרה של אלוני )שם ,עמ'  .(56-58טכס זה מסתיים
בהצהרת הרבנים העדים לו ,כי אישה זו מעתה "מותרת לכל
איש" ,וזה המקום להוסיף – אך לא לכהן כיון שכהן רשאי לשאת
רק בתולה לו לאישה ,לא גרושה ולא אלמנה ,עוד מנהג ארכאי
כל כך לא רלבנטי לחיינו כאן ועתה ,כמו עוד איסורים והגבלות
המוטלים על חייהם של אנשים מישראל ,שאינם קלים בלאו הכי.

 3אלוני שולמית ,נשים כבני אדם ,הוצ' מבט ,ירושלים  ,1976עמ' 55
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בראשית
חווה'לה תירוש ,הבית בתל אביב
שושי ברכה ,חברתי המיוחדת ,נולדה בחג שמחת תורה,
למשפחה דתית מאד וכשמה כן היא  -ברכה ושמחה.
שושי ברכה ,היא הברכה שלי .כל מפגש משותף ביננו מפרה
ומעשיר אותי בתובנות ומחשבות .בכל פגישה מתקיימת בינינו
השיחה בנושא הכי מתאים לי לאותה תקופה .אין כל קשר בין
מרווחי הזמנים בין הפגישות .תוכנם של האירועים שחווינו
במהלך הזמן מדוברים בינינו בפתיחות וביטחון מאין כמוהם
ומקבלים את הביטוי הראוי להם .נפתח צוהר להבנה ולהסתכלות
מושכלת ,אולי גם במבט לאחור יש את היתרון והערך המוסף שלו.
בתום חגי תשרי למדתי בשפתה של שושי ברכה  -שפת התורה -
שאני כה רחוקה ממנה והיא ,מצליחה להחדיר בי יחס של כבוד
ולימוד .ואלה הדברים :ספר הספרים מתחיל במילה בראשית
)אותיות ראשיות( ובמילה זאת ,מסבירה לי שושי ,טמון אוצר
התובנה ויסוד קיומו של העולם האנושי .על פי הגר"א ,במבנה
שנקרא נוטריקון.
ב = ביטחון  -ביטחון עצמי ,ביטחון חברתי ,ביטחון אישי,
בטיחות.

ר = רצון  -רצונו של אדם כבודו .אין דבר העומד בפני הרצון,
כשיש רצון יש יכולת.
א = אהבה  -אוהב האדם את עצמו ואת זולתו ,יהיה אהוב גם
הוא .אמונה ,יאמין האדם בעצמו ,יאמינו בו גם אחרים .יאמין
האדם ביקום ,ישיב לו היקום אהבה.
ש = שתיקה  -סייג לחוכמה שתיקה ,שתיקה מאפשרת
מחשבה .מילה שלא אמרת לא תפגע בך .שלם ,היה שלם עם
עצמך .שלום ,שתיקה לא תפר שלום בבית ,גם בעולם ואולי גם
תביא שלום.
י = יראה = כבוד  -כבוד עצמי ,כבוד ,חינוך ודרך ארץ לזולת,
יעניק בחוזר כל זאת אליך.
ת = תורה משמעו ידע – לימוד ,השכלה ,התמחות ,העשרה
עצמית ,הקשבה והפנמה לידע מצטבר.
ככל שנלמד ונשכיל ונרחיב ונעמיק בידע ,נוכל להביא לכדי מימוש
כל הנאמר עד כה .וזוהי תמצית תורת הקיום האנושי במילה אחת.

טיפים לחורף בריא
רויטל מדינה ,מנהלת שירותי בריאות ,הבית בתל אביב

על מנת לעבור את החורף בשלום
ולמנוע הדבקה מומלץ:
•
•
•
•

•
•
•

הימנעות ממקומות הומי אדם על מנת להימנע ממגע
קרוב עם אנשים חולים ולהסתכן בהדבקה.
הקפדה על שתייה מרובה.
הקפדה על אוורור יומיומי של הבית.
הקפדה על כללי היגיינה בסיסיים ובעיקרם רחיצת
ידיים ,שימוש בנייר טואלט חד פעמי והשלכתו לפח מיד
בתום השימוש.
הקפדה על פעילות גופנית.
לקבוצות בסיכון ,כדוגמת הגיל השלישי מומלץ להתחסן
כנגד נגיף השפעת מידי שנה.
לסובלים מליחה מומלץ להפחית ,עד כמה שניתן,
מזונות הידועים כמגבירי ליחה כמו :בננות ,חלב ומוצריו,
בוטנים.

בברכת חורף בריא.
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לבד

כל יום דלתות נסגרות

רבקה דורון ,הבית בהוד השרון

מרים אלון-רוט ,הבית בהוד השרון

כולם שמחו ,רק הוא כאב,
כולם צלחו ,רק הוא כשל,
הם נישאו והולידו
הוא נשאר לבדו
הם הזדקנו יחד
ודאגו זה לזו
הוא הלך והלך
וחיפש וחיפש
עד שפג זוהרו
והשמחות כבר לא שימחו
רצה קצת חום
ולא היה ממי
רצה לדאוג ולא היה למי
רצה שידאגו לו ולא היה מי
אז זכר בצער את אותן שכל כך רצו בו
והוא סרב.

יש דלתות הנסגרות בטריקה
שאתה באיוולתך ,סגרת ונאטמת מבעדן
יש דלתות הנסגרות בדממה לוחשת ,מעצמן,
דלתות הנסגרות ולא שמת-לב,
אלא לאחר זמן.
יש דלתות צרות ,שבקושי אפשר להשתחל דרכן,
יש דלתות רחבות כשער העיר
לפעמים אנו מתעקשים ללכת בדרך הקשה
ומבזבזים את כוחותינו במלחמה בטחנות רוח,
במקום ליהנות מאשר נמצא
בהישג יד.
האם יש עדיין דלתות פתוחות?
או דלתות ,שאינך יודע על קיומן?
דלתות ,הצופנות סוד
ואולי בכלל הדרך פתוחה
וברורה לכל ההולך ,בדרך הישרה.

"אנחנו שואלים את עצמנו
איזו זכות יש לי להיות מבריק ,יפהפה ,מוכשר ואהוב?
למען האמת  -איזו זכות יש לך לא להיות?
כשאנחנו בוחרים לשחק את המשחק בקטן,
אנחנו לא משרתים את העולם.
נולדנו כדי לממש את הקסם האלוהי הגלום בנו.
הוא לא גלום רק בחלק מאיתנו,
כל אחד מאיתנו נושא את הקסם הזה בתוכו.
כאשר אנחנו מרשים לאור הפנימי שלנו לזרוח ,באופן בלתי מודע,
אנחנו מאפשרים לאחרים לעשות אותו דבר.
כשאנחנו משתחררים מהפחדים שלנו ,הנוכחות שלנו משחררת אחרים"
נלסון מנדלה
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חנוכה בבית הוד השרון
מרים רביב ,הבית בהוד השרון
בנר השישי של חנוכה התקיימה ,בביתנו בהוד השרון ,מסיבת
חנוכה לילדים ,נכדים ונינים .הדלקת נרות ,שירי חנוכה וסופגניות
פתחו את אירוע ,ובהמשכו הופעה מדהימה מיוחדת של "איש
הבובות"  ,DALL BEATבהשתתפות הילדים.
בהמשך החגיגה התכנסו כולם באולם האירועים למופע מוסיקלי
עם האמנים דרור ואסף "צלילי הפלא" ,סדנא ומופע מוסיקלי עם
כלים מיוחדים .הילדים עסקו ביצירות מחומרים ממוחזרים ,יש
לציין את חדוות היצירה שהיתה מורגשת בין כל המשתתפים,
כולל הסבתות כמובן .בסיום הפעילות ניגנו הילדים בכלים שייצרו
והמנגינות נשמעו בקולי קולות לצהלת הילדים.
זה היה בוקר מהנה ויצירתי ,ותודה לצוות ולורדה.

נוכח נרות חנוכה הדולקים
משה הנדלסמן ,הבית בראשון לציון

נרות חנוכה כמכבים אבותיהם
מעבירים שיחה ביניהם.
על עמם ,קורותיהם
בהמשך לשנות גלותם.
קשים מאד חייהם של בנינו,
לוחש נר לרעהו
ומפנה בלהבתו את פניו
צרות היקום אין להטיל עליו.
רדיפות ,פוגרומים וגירושים,
אנטישמיות ,שנאה ללא פרושים
הם נחלת בנינו
במטותא ,האם זו מנת חלקנו?
על מלכי כנען גברנו
את פרעה המצרי עברנו
ניפצנו במות אנטיוכוס היווני
התקשינו מעט עם הפלישתי.

הדיירת קוקה גרינברג ,הפתיעה את חברותיה
בחג החנוכה וסרגה להן סוודר לחברותא.

אין זה הפלישתי של ימנו
לוחש שכנו הנר,
כי אם פלישתינו שאחת דעתו
לשלול מעמנו את אדמתו.
האם שמעתם מה ברחוב מדברים?
האוצר החליט לתגמל
את ניצולי השואה "המכבים"
מכספי גרמניה ,השילומים.
המשך שיחת נרות המכבים נסב על דא ועל הא
מתוך בטחון בשושלת ובעמה
ומרצדות להבות נרות מכבינו
לשנה הבאה ,ייכון שלום על בנינו.
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אני מתכבדת להדליק חנוכיה זו –
לכבוד אנשי התחזוקה העושים עבודתם נאמנה,
אינם בוחלים בשום עבודה – גדולה וקטנה.
לכבוד סמי ,ליאוניד ,יגאל א' יגאל ב' ,איגור ולכבוד דורי כמובן,
שכנראה נולד עם שפופרת טלפון מחוברת לו לאוזן כל הזמן.
לכבוד בנות הקבלה טלי ,גילה ,רחל ,יהודית ושלמה גם
ואנשי הלילה שעוד לא מכירה את שמם
על האדיבות ,הסבלנות ,על הרגישות וההקשבה לכל אחד מהקהל,
גם כשאחד לא שומע ,אחד לא רואה ,אחד לא מבין ואחד סתם מבולבל.
לכבוד נירצ'וק ששומר עלינו מכל אויב ופגע ושלא נלך לאיבוד
לכבוד גרי שבלעדיו שום דבר לא עובד – מתה עליך חמוד!
לכבוד רחל מלכת המרפאה – הבנה וסבלנות לה עד בלי די
שבלעדיה ,רבותי ,היינו כולנו מתפגרים מזמן בודאי...
לכבוד ורד הדוקרת שתמצא לך וריד אפילו בתוך האוזן
שתסדר לך בדיקת שתן ,גם כשזה לא יוצא לך בשום אופן...
ולכבוד רוקח התרופות יורם שלנו,
שאלמלא הוא – אנה אנו באנו...
לכבוד צביה הסוציאלית שדואגת לכל שבורי האגן
שברוך השם יש לנו כאלה ,כל שבוע כל הזמן.
לכבוד רוני בחדר הכושר שקולו השקט והענוג נשמע עד תל אביבה.
לכבוד סטאס שעוד יביא אותנו לאולימפיאדה ,סטאס – ספאסיבה!
לכבוד תמי "פלדנקרייז" לרגליה אנו משתרעות פעמיים בשבוע,
מפרקות כל שריר שכלל לא ידענו שבגופינו טבוע.
לכבוד המדריכים האחרים שלא מכירה ,אבל יודעת מה חשיבותם,
שאנחנו נושמים נכון ומתנועעים נכון רק בזכותם.

חנוכה
רותי צחי ,הבית בתל אביב

לכבוד טולי ששוב מוכרת את הדירה האחרונה – לא תמוה?
ושוב יש מי שמקבל חמש עשרה אלף באופן קבוע...
למה זה לא נופל אצלי אף פעם – הרי ניסיתי פעם פעמיים בערך
אז למה כל דייר פוטנציאלי שהבאתי איכשהו נעלם לי בדרך?
ולכבוד ה"בעל הבית" אבי – שלהתמודד מול כולנו לא תמיד קל,
אלא שבשביל זה הוא מנכ"ל – לא ככה?
ולכבוד שירה שדואגת שנהיה משכילים ותרבותיים
ומביאה לנו מרצים ,זמרים מנגנים וסרטים
ואם המרצה מאחר ,המיקרופון משתתק ,הסרט נקרע וקר לנו באולם – פחד,
אנחנו נמשיך לשיר " -מה טוב לנו שבת אחים גם יחד".
לכבוד רונן שמשקה אותנו קפה – רק למה תמיד הוא כועס ונעלב?
ולכבוד שולי שבלעדי תבשיליה כל אורחינו ונכדינו היו מתים מרעב!
ולכבוד אירנה – למה לא תפספסי פעם איזה חיוב לטובתנו?!
ולכבוד שרה שמתמרנת בין דיירים נרגנים וחדרניות שמתחלפות – לא עלינו!
ולכבוד הדיירים החדשים שמסתובבים בינינו עם עיניים בוהות מזוגגות,
עוד לא מבינים מי נגד מי ,למה באו ומי יודע מה מחכה להם עוד
ולכבוד הוותיקים שכבר הבינו שזה הבית שלנו ושזה מה שיש
והאמינו לי – אין לנו במה להתבייש.
אני מדליקה חנוכיה זו ,לכבוד הנכדים שלנו המדהימים,
לאלה שעוד הולכים לגן ולאלה שכבר במדים
ולכבוד הילדים שלנו הנהדרים שאיתנו – השבח לאל
ולכבוד העם הזה  -ולתפארת מדינת ישראל!

לכבוד השף והצוות שלו שמכין לנו גפילטע ,חריימה ועוגה בלי סוכר
ומשהו שלא תמיד ברור לנו ולא ממש מוכר
וגם אם פה ושם יש מי שמתלונן שלא טעים לו כל כך,
נראה אתכם הגיבורים מבשלים בבית כשסגרתם מזמן את המטבח...

מגזין עד  ,120מס'  ,27יולי 2013

29

כוכב נולד  -הבית בראשון לציון
נבחרת נכדי הדיירים ,מוכשרים ומוכשרות ריגשו את הדיירים ,בני המשפחה ואורחים רבים,
בערב "כוכב נולד – כישרונות צעירים" ,שנערך בבית בראשון לציון ,לקראת סיום ,הופיע
המוסיקאי אלי חדד ,יוצא להקת "בנזין" והמתופף של יהודה פוליקר בשירי שארל אזנאבור
ומייק ברנדט .בתום ההופעה קיבל כל משתתף גביע ותעודת הוקרה.
הכוכבים שלנו לפי סדר הופעתם:
• מעיין חייט בת  – 20פסנתר
• שי כרמלי בן  – 14תופים
• רותם אלטמן בת  10וחצי – גיטרה קלאסית
• שקד אלטמן בת  – 9אורגנית
• נטע כהן בת  – 16פסנתר
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ריפוי באמצעות חשיבה חיובית
חנה פלס ,הבית בתל אביב
היכולת להירגע היא אחד הכלים היעילים ביותר שניתן לנצל כדי
לשפר את הבריאות .הרגיעה מסייעת לבריאות בשתי דרכים עיקריות,
ושתיהן חשובות ביותר .ראשית כל ,גוף רגוע מוגן יותר מפני מחלות
הנגרמות כתוצאה ממתח .ניתן להוריד לחץ דם גבוה אם אנשים
הנוטים לסבול ממנו ילמדו להירגע .רגיעה מבוקרת מביאה להורדת
רמת הכולסטרול בדם ,מסייעת במצבים של לחץ ומתח.
מגוון של שיפורים בבריאות ניכרים אצל אנשים שלמדו כיצד
להירגע .התופעה המכונה בשם "אכילה כפייתית" היא אחד מן
הגורמים העיקריים לעודף משקל ,ואם נלמד להירגע נוכל לשלוט
בהרגל מגונה זה .גם השינה משתפרת .כאבים כרוניים מציקים
פחות .אפילו המחשבה נעשית צלולה יותר ,בעיקר אם נלמד כיצד
"להפעיל" את מנגנון הרגיעה בתקופות של לחץ נפשי .רגיעה תשפר
גם את ההופעה ,כשהתאים מלאים שביעות רצון ,ההרגשה הפנימית
הטובה מוקרנת בפנים ,כפי שהיא נרשמת בראש .הרגיעה משפרת
את היחסים עם אנשים אחרים ,וגם את המטרה הבריאותית
החשובה ביותר – חיים ארוכים.
יוגה ומדיטציה הן שתי שיטות הרגעה המקובלות כיום ,וקיימות
הוכחות רבות ליעילותן .שתיהן מלמדות שליטה פנימית ומסייעות

לאנשים למצוא דרכים לבודד את עצמן מן ההשפעות המטרידות
של הסביבה .אנו זקוקים לסוג זה שליטה מפני שאנו חיים
בחברה טכנולוגית ,באורות מרצדים ,ברעשים מטרידים והשפעות
מלאכותיות רבות אחרות ,שמטרתן לגרום לנו רוממות רוח או לגרור
אותנו מטה.
בשעת המדיטציה ,לחץ הדם יורד ,קצב פעילות הלב מואט .צריכת
החמצן של כל תא פוחתת .התאים צורכים פחות ולכן ללב יש
פחות עבודה .אם נמדוד את התפוקה החשמלית של המח בשעת
המדיטציה ,נגלה שכל גלי המוח נעשו סינכרוניים )בו זמניים( ,כל זה
אינו קורה כשעושים משהו אחר.
היוגה עוזרת גם לצרכים רפואיים .אנו משתמשים בשרירי הגב
לישיבה כל היום ,ולכן שרירי הגב נחלשים .כח תנוחות היוגה מועילות
מאוד לעמוד השדרה .תנוחות המתיחה השונות מסייעות לעמוד
השדרה להישאר גמיש .נייד ומלא חיים ,מה שמועיל מאוד לבריאות.
במצב של חוסר תנועה מופיעה התנוונות .יש ביוגה אמת מידה שבה
אנו משתמשים כדי לשפוט כל פעולה לפני שאנו מבצעים אותה.
משהו נחשב כטוב אם הוא מביא תועלת למישהו ואינו גורם נזק
לאיש.

התנדבות
ורדה זיו ,מנהלת תרבות ,הבית בהוד השרון

עשייה משמעותית בעלת סיפוק שאין כדוגמתו
היא ללא ספק ההתנדבות ערך העומד בפני עצמו.
ללא תמורה חומרית וללא בקשות מוקדמות
פועל לו האדם מרצונו החופשי
זוקף קומתו ויכול להתגאות.
לא בפני האחרים ,לא בפני הסביבה
כי אם בעיקר בפני עצמו,
כאישיות למופת ודוגמא.
הרעיון מבשיל ,המטרה סומנה
לא נותר אלא להחליט לאן לנתב הבחירה.
רבים הם השבילים כמעט אין סופיים
וכל אחד יכול למצוא את אפיקי ההתנדבות
ולהשתייך לקבוצת התורמים.
לתת לזולת ,לתת ללא תמורה,
לתת משמע :
להעניק באהבה.
לפעול מתוך הכרה בצרכים קיימים

לפעול מתוך מחשבה חברתית,
אני והאחרים.
למנף לעודד לקדם את רוח ההתנדבות
אתם מרגשים את כולנו במעשיכם
דוגמא נפלאה לדורות ההמשך וטובת האנושות.
מקדישים זמן נותנים את הלב והנשמה
לטובת כל דורש  ,במרחב הקהילה.
לכם קבוצת דיירים מפעימה
לכם יש לב ענק והמון רצון לנתינה...
יש לכם את המה ואת האיך,
יש לכם איכויות כבני אדם
ולנו יש אתכם
וזה הזמן לתודות ,כפי שנאמר" :חבל על הזמן"...
תודה על מי שאתם,
תודה על הזכות שניתנה לנו להיות שותפים.
איחולי בריאות להמשך עשייה
ובעיקר להרבה ימי התנדבות משמעותיים.
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ברידג'

דניאלה בירמן,
שחקנית נבחרת ישראל

פסטיבל הברידג' הבינלאומי בים האדום
פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה 19-בים האדום ,נערך בחודש
נובמבר במלון ישרוטל רויאל ביץ' .נערכו תחרויות מגוונות לאורך
כל השבוע והשתתפו בהן מעל  1500שחקנים מרחבי הארץ
ומאות שחקנים מרחבי תבל .התחרות המרכזית הייתה תחרות
לזוגות "גביע עד  "120בה השתתפו כ 700-שחקנים.
גביעים מיוחדים הוענקו לזוכים יחד עם פרסים כספיים בערב
חגיגי ,על ידי מנכ'ל הרשת אבי קלפה ומנהלת המכירות טולי
רוזנברג .במקום הראשון בתחרות היוקרתית זכה הזוג הישראלי
דורן וישראל ידלין.
היד הבאה לקוחה מתחרות ההזמנה ,בה השתתפו בכירי
השחקנים מהארץ ומחו'ל .היד מרתקת במיוחד והביאה לתוצאה
מעולה לזוגות שהקפידו בהכרזה ובביצוע .היד היא דוגמה
מצוינת למשחק בטוח של הכרוז תוך שימוש במידע שהתקבל
מהכרזת המתנגדים:
מחלק דרום \ מזרח-מערב פגיעים

לאור ההכרזה ברור שאין למערב את כל קלפי הקלאב ולכן הוא שיחק
קלאב נמוך מידו לכוון הדומם)דרום( .כאשר מזרח שרת ב , 4-הוא
ידע שהסכנה היחידה שכל הקלאבים החסרים בידי מזרח .לכן הוא
שיחק את ה 6-מדרום .כאשר זו זכתה בלקיחה ,נותר לו למסור
לקיחה אחת בלבד בשליט ולהשלים את החוזה .תוצאה של 5
מבוצע הייתה מצוינת לזוג בצפון-דרום.

טכנולוגיה –
לא רק לצעירים
טכנולוגיה היא מתנת האל.
אחרי מתנת החיים,
היא ככל הנראה המתנה הגדולה ביותר.
היא אם הציביליזציות ,האומנויות והמדעים
פרימן דייסון

K7
4
Q72
K1098732
QJ1092
AK872
985
---

853
QJ10
J103
QJ54
A64
9653
AK64
A6
מזרח

דרום

מערב

PASS
PASS
PASS

1 NT
3
4
PASS

(1) 2
PASS
PASS
PASS

דיירי הבית בראשון לציון בהדרכה לשימוש נכון בגוגל

צפון
3
(2) 3
5

)( 1
מראה סדרות מג'ור
)(2
מראה עוצר בסדרה

ההכרזה הייתה תחרותית וצפון חשב להגיע למשחק מלא בנו-
טרמפ אם לשותפו עוצר בהרט .דרום הראה חוסר עוצר בהארט
כיוון שהכריז  4לאחר  3של שותפו .צפון הסיק נכון שלדרום אין
נקודות "מבוזבזות" בהארט והכריז למשחק מלא בקלאב.
ההגנה החלה בשני סיבובי הארט .הכרוז חתך את הסיבוב השני וכל
מה שצריך היה זה להבטיח לא למסור שי לקיחות בקלאב.
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חודש אוקטובר  2013הוכרז כחודש הקשיש בישראל .ברשת שלנו
הוחלט לציין את האירוע ב"שבוע טכנולוגיה" ,במטרה לחבר את
הגיל השלישי אל המחר ולהוכיח ,שגם אוכלוסיית הגיל השלישי
יכולה להשתלב בחידושי הטכנולוגיה המתקדמים.
"אנחנו רואים בצעד זה מהלך בעל משמעות רבה – אומר אבי
קלפה מנכ"ל רשת עד - 120לפגוש ולהכיר את העולם של מחר –
היום ,דרך להבין ולהתקרב לעולמם של הבנים והנכדים ,לשלוט
בטכנולוגיה ,להתקדם ,לצבור בטחון ולגלות עולמות חדשים.
אנחנו בטוחים שהחיבור הזה לטכנולוגיה ,למידע ,לאפשרויות,
יכול לשנות עולמות".
בכל בתי הרשת נערכו סדנאות סקייפ ,פייסבוק ,שימוש נכון
בגוגל ,טאבלטים ,אייפדים ,אייפון וכד' ,סיורים במוזיאון הלאומי
למדע "מדעטק" בחיפה ,הפעלת מדיות והרצאות בתחום זה
בהשתתפות חברות טכנולוגיה שנתרמו לעניין.

בסימן קריאה-ספר החודש
מלכת היופי של ירושלים  /שרית לוי שי
מלכת היופי של ירושלים היא סאגה על משפחת ארמוזה ,בני הקהילה הספניולית בירושלים ,מתחילת המאה
העשרים והשלטון התורכי ,דרך שנות המנדט הבריטי ,הקמת מדינת ישראל ועד תחילת שנות השבעים .הספר
רווי באווירה הירושלמית הישנה והטובה ,בניחוחות שעולים מן המטבחים ומצמחי התבלין ובאור הלבנה
המאיר את הפינות האפלות ביותר של המשפחה .זהו רומן רחב־יריעה ,מרגש ,שכתוב בשפה עשירה וקולחת
של עברית מתובלת בספניולית ,בקור ירושלמי צורב של החמצה וחום של קיץ ואהבה.
היורשת מדלהי  /ויקאס סווארופ
מה הייתם עושים אם יום אחד היה ניגש אליכם גבר מרשים ומסתורי ,ומציע לכם הצעה מדהימה :אם
תצליחו לעבור שבעה מבחנים ,הוא יעניק לכם את השליטה על תאגיד ענק השווה מיליארדים .זאת
ההצעה המפתיעה שמקבלת גיבורת הרומן החדש של ויקאס סווארוּפּ ,מחבר רבי-המכר "נער החידות
ממומביי" ו"תעלומה בשישה קולות" .כל מבחן שהיא עוברת הוא למעשה שיעור שבוחן לא רק את יכולותיה
הניהוליות ,אלא גם את סולם הערכים שעל פיו היא חיה.
כמו ב"נער החידות ממומביי" גם כאן טוֹוה ויקאס סווארוּפּ מעשייה צבעונית וסוחפת על כוחם של חלומות,
על תעתועי הממון והגורל ועל הצורך האנושי הבסיסי לדעת מי אנחנו ולאן אנחנו הולכים.
המקווה האחרון בסיביר  /אשכול נבו
רומן מלא תשוקה וקסם ,שאורג שורה של סיפורי אהבה המתנקזים בסופו של דבר אל רגע שערורייתי אחד.
הרומן מתרחש במקום דמיוני ,ועם זאת מציע מבט ממזרי על המגוחך ,המקומם והנוגע ללב שבמציאות
חיינו כאן.
מיום שהניח כיפה על ראשו ועלה לעיר הצדיקים משתדל משה בן צוק בכל כוחו לשכוח את חייו הקודמים,
ובייחוד את איילת אהבת נעוריו .אלא שאז ,בדיוק כשנדמה לו שהוא מצליח ,מטיל עליו הבוס שלו ,ראש העיר,
משימה שמאיימת להצית הכול מחדש.
בכריזמה עלילתית יוצאת דופן ,וביכולת הנדירה שלו לקרב אותנו גם אל דמויות רחוקות ,מגולל אשכול נבו סיפור
על החלטה אחת ,שמשנה חיים רבים.
הפירמידה  /מנקל הנינג
הנינג מנקל הוא גדול סופרי המתח בשבדיה" .הפירמידה" הוא אחד מספרי המתח המקוריים ויוצאי הדופן שראו
אור בשנים האחרונות .הנינג מנקל חוזר אל ראשית הקריירה של קורט ולאנדר ,גיבור ספרי המתח שלו ,ומציג את
תחילת דרכו במשטרה באמצעות חמישה סיפורי תעלומה .כל אחת מן החקירות היא פנינה בפני עצמה ויחד הן
נקראות כרומן התבגרות של בלש בלתי נשכח – מאז היה שוטר צעיר בסוף שנות השישים ועד שנעשה לחוקר
בכיר המופקד על פענוח של פרשיות רצח סבוכות.
המתיקות שבשכחה  /קריסטין הרמל
סיפור משפחתי על אודות אהבה וכנות ,של תקווה ,אומץ ואמונה לאורך ארבעה דורות של נשים יוצאות דופן.
מאפיית "כוכב הצפון" עוברת מאם לבת במשפחת ֶמק'קנה זה שלושה דורות .מאז שהיא זוכרת את עצמה ,ריח
הקינמון והחמאה ומלאכת הערבוב והאפייה סיפקו להופ מק'קנה־סמית מזור ועוגן ,ייעוד ונחמה .אולם לאחר
גירושיה ,דומה שהקסם פג .הקשיים הכלכליים ,תובענותה של בתה המרדנית והטיפול בסבתה האהובה חולת
האלצהיימר מאיימים להכריע את הופ ,ולראשונה בחייה היא תוהה אם תוכל להמשיך להחזיק במאפייה.
השינוי מגיע מכיוון בלתי־צפוי :ברגע של צלילות ,חושפת סבתה הדמנטית ,סודות מעברה ושולחת אותה לפריז
להתחקות אחר אותו עבר .מסעה של הופ מוביל אותה דרך מסגד ובית כנסת אל סיפור ,שתחילתו בתקופת
השואה ואל אהבה הטומנת בחובה מסתורין רב .אם תאזור את האומץ להתמודד עם הסודות של משפחתה,
עשויה הופ למצוא מחדש את האמון בעצמה ובדרך שבחרה.
מגזין עד  ,120מס'  ,27יולי 2013
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שיהיה בתאבון
תפריט ארוחת צהריים ל 8-סועדים

 /אגנס )אגי( קרטס ,הבית בתל אביב

מנה ראשונה :מוס כבד מוגש עם ביצי שליו
מצרכים:
 500גר' כבד עוף
 100גר' מרגרינה בטעם חמאה
 2בצלים בגודל בינוני
 2חבילות ג'לטין חסר טעם
 1כוס מים פושרים
 3כפות קוניאק
מלח ופלפל לבן גרוס
ביצי שליו מבושלים ומקולפים
אופן הכנה:
מבשלים את הכבדים יחד עם בצל אחד ,חתוך לשניים ,במשך כעשרים דקות )ללא מלח(.
משרים את ג'לטין במים.
מוציאים את הכבדים המבושלים בעזרת כף מחורר ומעבירים למעבד מזון.
מוסיפים את הבצל חתוך ל ,4-את הקוניאק והמרגרינה ומתבלים עם המלח ופלפל ,לפי הטעם
מפעילים את מעבד המזון עד שמתקבלת עיסה חלקה.
מוסיפים את הג'לטין המומס )אם עדיין גבישי ניתן לחמם קלות(.
ממשיכים לערבב עד שהעיסה לגמרי חלקה.
מעבירים את העיסה לתבנית ,רצוי סיליקון או כל תבנית אפיה שמכוסה בנייר אפיה או רדיד
אלומיניום .נותנים לעיסה להתמצק כ 6-שעות במקרר.
להגשה יש להפוך את המוס המוכן לכלי הגשה לפזר סביבו את ביצי בשליו.
מגישים עם צנימים.

מנה עיקרית :עוף ברוטב פפריקה בנוסח הונגרי,
מוגש עם בצקניות וסלט מלפפונים
מצרכים:
 10שוקיים תחתונות
 4שוקיים עליונות
 10כנפיים של עוף
 1בצל גדול חתוך לקוביות
שום כתוש
 1כף גדושה אבקת מרק
 1כף גדושה של פפריקה מתוקה
½ כפית פפריקה חריפה
½ כוס שמן קנולה או ½ חבילת מרגרינה
מלח לפי הטעם
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מצרכים לבצקניות:
 2ביצים
 400גר קמח רגיל
 1כוס מים
============
 8מלפפונים גדולים קלופים 1חבילת בצל ירוק
מיץ מ 2-לימונים
כף מלח
כף אבקת סוכר
אופן הכנה:
משחימים את הבצל הקצוץ בשומן ,מוסיפים את השום ,מניחים את חתיכות העוף ,מערבבים כדי לכסות את העוף
בשומן ,מוסיפים מים רותחים לכיסוי העוף ,מוסיפים מלח ,את שני סוגי הפפריקה ואת אבקת המרק .מערבבים
היטב ,מכסים את הסיר ומבשלים על להבה בינונית במשך  40דקות .ניתן להוסיף מים רותחים לפי הצורך .התבשיל
מוכן להגשה.
בצקניות:
להרתיח בסיר כ 2-ליטר מים עם מלח.
מערבבים ביצים עם המים ומוסיפים את הקמח ,תוך ערבוב ,עד שמתקבלת עיסה חלקה.
בעזרת כפית קטנה מפזרים את העיסה במים הרותחים בסיר .ממשיכים להרתיח עוד כ 2-דקות ומסננים .כדי למנוע
היווצרות גושים ,יוצקים  2-3כפות מרוטב העוף ,מערבבים ומכסים כדי לשמור על החום.
סלט:
חותכים מלפפונים קלופים לעיגולים ובצל ירוק ,ממליחים ומניחים בצד לחצי שעה.
ממיסים את הסוכר במיץ הלימון.
סוחטים את המלפפונים ואת הבצל ממי המלח ,מערבבים עם מיץ הלימון הממותק .ניתן
להוסיף מעט מים לפי הצורך.
אופן ההגשה:
ניתן להגיש כקדירה :לערבב את העוף עם הבצקניות ,או בנפרד וכל סועד מרכיב בצלחת
שלו את העוף עם התוספת ,לפי טעמו .את הסלט מגישים בנפרד.

קינוח" :חביב על הקיסר" בלינצ'ס בנוסח אוסטרי
מצרכים:
 3ביצים
 1כוס מים
 350גר' קמח
¼ כוס שמן
 1כף סוכר
 50גר' אגוזי מלך טחונים גס
 100גר' קונפיטורה )משמש ,דובדבנים ,פירות יער ,כל קונפיטורה לפי הטעם(
אבקת סוכר
אופן הכנה:
במערבל מזון מכינים עיסה מהקמח והמים ומוסיפים את הסוכר.
מוסיפים את  2הביצים ומערבבים זמן קצר ,יש למנוע את הקצפת הביצים.
מתקבלת בלילה צמיגה אך נוזלית.
במחבת משומן קלות יוצקים כמות של מצקת מהבלילה ומטגנים בשני הצדדים.
מתקבלות כ 12-חביתיות .את החביתיות חותכים לקוביות גדולות )כ 3-סמ'(.
מערבבים את הקונפיטורה והאגוזים .מקפלים פנימה את הקצוות
ומגלגלים לצורת גליל .מגישים פושר עם אבקת סוכר.
מגזין עד  ,120מס'  ,27יולי 2013
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