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דיירים ועובדים יקריםÆ
עם פרוס חג האביב הרשו נא לי לברך אתכם ואת בני משפחותיכם בחג שמח וכשר°
חג האביב מסמל התחדשות לבלוב ופריחה וכך אין מתאים יותר¨ שבסמוך לחג זה אנו מתחדשים גם
כרשת עם איכלוסם של הבית החדש בתל≠אביב ושל תוספת בניית הגג בבית בראשון לחיוןÆ
תקופה זו בשנה בטבע מלאה בפעילות¨ האוויר מתמלא בניחוחות של פריחה ומזג האוויר נוח לכל פעילותÆ
אנו ברשת עד ∞≤ ±נשתדל במהלך תקופה זו לטפל בטעון שיפור ולהתחדש בכל טכנולוגיה ופעילות וזאת
כדי להחדיק את התחושות של כולנו¨ שאנו רשת הדיור המוגן המובילה בישראלÆ
בברכת בריאות¨ נחת ושמחה
עידו נירן

דיירים ועובדים יקרים¨

”¨ÂÏ‡ ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈ· ÁÓ˘ ˙ÂÈ‰Ï Ì„‡ ·ÈÈÁ
“ÂÈÏÚ ÌÈÂÂÏ‰ ÏÎÂ ÂÈ· È·Â Â˙˘‡Â ÂÈ·Â ‡Â‰
מי ייתן ותהיו שמחים אתם ובני משפחותיכם¨ כל ימות השנה°
לקראת חג הפסח אני מברכת אתכם בחיים טובים¨ בבריאות ואושר
חג שמח¨ שלכם
אורלי גולן¨ מנכ“ל ”עד ∞≤ “±ראשון לציון

דיירים וצוות יקרים¨
תודה לדיירים שלקחו חלק בכתיבה וחלקו איתנו חוויות אישיות מרגשות Æאני יודעת שיש חוויות בעברכם¨
שלא קל לכם להעלות על הכתב ואני מעריכה מאד את העובדה שבכל זאת בחרתם לשתף אותנוÆ
נושא הגיליון הבא¨ שיראה אור בחודש יולי ∞ ≠ ≤∞±זיכרונות מתקופת ביה“ס Æאפשר לכתוב ולחרף
תמונה¨ או רק להעביר תמונה Æהנושאים נבחרים מתוך מחשבה לשמר תקופה
באמחעות הסיפורים והתמונות שהינכם שולחיםÆ

°ÌÎ˙ÁÙ˘ÓÏÂ ÌÎÏ ¨‰ÁÓ˘Â ˙Â‡È¯· ÚÙÂ˘ ·È·‡ ‚Á
תמונות וחומרים¨ נא לשלוח אל יפה שני ≠ נא לשלוח במייל אל∫ shanyy@ad≠±≤∞ÆcoÆil
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¨Í˙È·· ˙·‰Â‡ ‰·È·Ò
© ÍÈÈÁÏ ÒÈÒ·‰ ˙‡ ‰ÂÂ‰Óדלאי לאמה®
אנו מברכים את דיירינו היקרים¨ שהחטרפו למשפחת ¢עד ∞≤¢±
ומאחלים לכם התאקלמות מהירה¨ אושר¨ בריאות ואריכות חייםÆ

„ÔÂ¯˘‰ „Â‰ ≠ ÌÈ˘„Á ÌÈ¯ÈÈ
„È·ˆ ‰Ù

„ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ ≠ ÌÈ˘„Á ÌÈ¯ÈÈ
¨¯Â˙¯‡ ÏÁ¯ ¨ÔÓ„È¯Ù ÛÒÂÈÂ ÍÂ‰ ‰‡Ï ¨¯·Â¯‚ ‰‡Ï ¨ÔÈ¯ÙÏ‰ ÌÈ¯Ó
¯¨¯ÒÈ‚ ‰ÈÂÒ ¨ÔÓ¯˘ ‰˘Â˘ ¨ıÈ·ÂÏ‡Ú¯ÊÈ Ï‡Ù¯Â ÏÁ
·˙¨¯ÈÓ˘ ˙Â¯ ¨Û˘¯ ‰˘ÓÂ ÏÁ¯ ¨È·Â˜ÚÈ ‰˘ÓÂ ‰È
˘¯‚È· Ì¯ÂÈÂ ‰„Ú ¨ÔÂ‡ÏÈ‚ ·„Â ÈÏ¯È
ברכות מקרב לב לדיירים ולעובדים היקרים¨ שחגגו ימי הולדתÆ
אנו מאחלים לכם חיים נפלאים¨ בריאות טובה¨ אושר ושמחה°

·ÂË ÏÊÓ
ÔÂ¯ÈÏ Í˙„Î ˙„ÏÂ‰Ï ˜È¯· ‰ÏÈ‡Ï
ÈÏÈÓ‡ Í˙· ˙„ÏÂ‰Ï ‰ÒÏÓ Ô„ÚÏ
·‡ÂÈ Í„Î ˙„ÏÂ‰Ï ÈÏ‡ÂÓ˘ ‰ÂÁÏ
ÔÏ‡ Í„Î ˙„ÏÂ‰Ï ÔÓ˜ÈÏ‚ Ï‡Ù¯Ï
‰È·‡ Í˙· ˙„ÏÂ‰Ï ˜ÈÏ‚È¯‚ ‰ÈÏËÏ

עובדים מצטיינים
ÆÆÆÌÈ‡ˆÓ Ì‰ Â· ÌÂ˜Ó ÏÎ· ¯˘Â‡ ÌÈ‡È·Ó‰ ÌÈ˘‡ ˘È
תודה לעובדינו המסורים על תרומתם לרווחת דיירינו∫

ÔÂ¯˘‰ „Â‰

¯‡˘ÔÂÈˆÏ ÔÂ

אילנה משען ≠ משק
טליו בורק ≠ מטבח
דליה ארביב ≠ קבלה

רוחה ברכה ≠ אחות
איאיס יאייך ≠ מטפלת
≥

ÆÆÆ‰ÎÈ˘Á‰ ÈÚ¯Ê ÍÂ˙Ó ÌÈÁÓÂˆÂ ÌÈÚÓË ‰ÁÓ˘‰ ÈÚ¯Ê ¨ÌÈÓÚÙÏ
ברכות לפנינה עמית על קבלת ¢מתנדב
מחטיין ¢כתודה על תרומתך החשובה
בבי¢ח ¢בית לוינשטיין ¨¢על המוכנות
שלך לתרום מניסיונך העשיר בעבודה
כאחות¨ על חריחות¨ מסירות והתמדה
מבלי לבקש תמורהÆ

לרינה גיגי וליהודית בן≠אמוץ על תרומתכן לשמחת חג הפורים
בהתאמת תחפושות ואיפור לדיירים Æאין ספק שבזכותכן הפך
הבית לקרנבל עליז וחבעוני במיוחד°

בהוד השרון נערך הפנינג בריאות וטיפוח¨ שכלל פעילויות ספורט¨
הרחאות¨ סדנת יוגה חחוק¨ טיפולים אלטרנטיביים¨ טיפוח ואיפורÆ
כל הדוכנים שהוחבו במקום עסקו בבריאות ומוחרי מזון בריאיםÆ

דיירי ראשון לחיון בביקור מודרך במוזיאון נחום גוטמן בנוה
חדק Æבבית הקפה שמעו על ההיסטוריה של נוה חדקÆ

במסגרת מפעל שיתוף פעולה עם הקהילה¨ חגגו בראשון לחיון את
ט“ו בשבט יחד עם ילדי ”גן אמנון ותמר“ Æבגינת הבית חיכו להם
הדיירים¨ שתילי אמנון ותמר¨ תבלינים וירקות Æויחד עם הדיירים
קיימו את מחוות הנטיעה¨ שרו¨ רקדו והתכבדו במטעמי החגÆ

¥

שבת תרבות בראשון לחיון ≠ העיתונאי איתן דנחינג ראיין
את חבי מגן¨ שגריר ישראל ברוסיה ©לשעבר®¨ שסיפר על
חוויות מתקופת כהונתו ועל התרבות הרוסית Æהשחקן אבי
שאול הופיע בקטעי משחק על סיטואחיות מהחייםÆ

כחלק מהמודעות לבריאות ולהרגלי חיים נכונים¨ התקיים
בראשון לחיון יום בריאות¨ שכלל הרחאות¨ שיעורי ספורט¨
חדרי טיפולים אלטרנטיביים¨ דוכני מזון בריא¨ גבינות עיזים¨
אוכל אורגני¨ מוחרי נוחות¨ שמנים ומוחרי טיפוחÆ
דיירי הוד השרון בטיול פריחה Æבדרך ביקרו במשטרת
הרוכבים בנהלל¨ חפו בשקדיות וביקרו באנדרטה לכבודה
של אליזבט המלכה בחתונת הכסףÆ

קרנבל פורים עליז בהוד השרון Æבבוקר לנכדי וניני הדיירים¨
שחגגו במשחקים¨ ריקודים והפעלות מבדחות¨ בשיתוף
רקדנים¨ להטוטנים¨ בובות ענק וכמובן ≠ תחפושותÆÆÆ
חגיגות הפורים בראשון לחיון¨ עם ילדי כיתות ב‘ מביה“ס
האזורי ”גן רווה“ Æהילדים המחופשים הביאו משלוחי מנות
לדיירים והשתתפו בסדנת יחירה¨ להכנת כובעים ומסיכות
לפורים Æהילדים הופיעו בשיר שהכינו לאירועÆ
דיירי ראשון לחיון בערב החדעה לעיר רחובות במלאת לה ∞≤ ±שניםÆ
שרון הכוריוגרפית והרקדנית¨ יחד עם להקת הבנות שלה¨ לימדה
מחול מיוחד¨ באמחעותו ברכו הדיירים את העיר רחובות Æדיירי עד ∞≤±
שיתפו פעולה¨ רקדו¨ שרו וחחקו בהנאה¨ כי העיר ראשון לחיון מבוגרת
מרחובות בשנהÆ
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©פבלו פיקאסו®

אהבת היצירה¨ אהבת החיים
מרק ליבוביץ
מרק מעיד על עחמו¨ שהוא אוהב להתנסות וללמוד
תחומים שונים¨ הגורמים לו ליהנות ולאהוב את החייםÆ
הכל התחיל כאשר למד בעיר יאסי ראיית חשבון Æבמסגרת
לימודיו היה חייב ללמוד קליגרפיה ≠ יסודות הכתב Æהוא

”התחלתי להתמקד בחיור אבסטרקטי Æכשאני מחייר או
מפסל¨ אני מתנתק מהעולם שסביבי Æכולי שקוע ביחירה
שלפני ונותן לדמיון להוביל אותי Æאני רואה רק את
האובייקט שלפני והופך לחלק ממנו Æבדיוק כפי ששחקן על
הבימה נכנס לדמות אותה הוא משחק¨ כך אני נכנס ליחירה¨
שעבורי ≠ קמה לתחייה לנגד עיני ומתמלאת בחיים משלהÆ
כשהגעתי ל“עד ∞≤ ¨“±שמחתי להחטרף לחוגי האומנות
השונים Æבחוג לחיור פגשתי את יאנה¨ שהדריכה אותי
ונתנה לי כלים משמעותיים לפתח ולהתפתח Æבחוג פיסול
נתנה לי אילנה יסודות וכלים באמחעותם למדתי להוחיא
את הפסל מהחומר ולהחיותו Æבזכות יאנה ואילנה קיבלתי
פרספקטיבה רחבה ונקודות מבט¨ שלא היו לי קודם לכןÆ
במהלך הזמן התחלתי לשחק כאן שח≠מט וברידג‘ שעזרו
לי לפתח את הזיכרון Æב“עד ∞≤ “±למדתי גם לאהוב את
משחק הביליארד Æאני אוהב לרקוד ואוהב את החיים“Æ
ראה בחיור האותיות אומנות מיוחדת¨
שסיקרנה ומשכה אותו לכיוון החיור Æהוא
החל לבקר בגלריות ובמוזיאונים ונפעם
מהיחירות שהתגלו בפניוÆ
העבודה כרואה חשבון ואורח חייו לא
איפשרו לו להתפתח בכיוון זה Æעם עלייתו
ארחה¨ החל שוב לבקר בגלריות Æהמודעות
שלו לאומנות גדלה ובנסיעותיו לחו“ל
ביקר במוזיאונים רבים¨ נפגש עם חיירים
ואומנים בארץ ובחו“ל ואהב להקשיב
לתיאוריהם כיחד ומה זו אומנות עבורםÆ
לפני ∏ שנים פרש לגמלאות והחליט
להתמסר לאהבתו לאומנות Æהוא החל
ללמוד חיור ופיסול בסדנת גמלאים בתל
אביב ולאט לאט התפתח והפך את התחביב
לעיסוק עיקריÆ
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נתינה
גלי קליין¨ עובדת סוציאלית¨ ראשון לציון
בתחילת שנת הלימודים¨ פנו אלינו חוות המורות של כיתות
ב‘ מבית הספר של המועחה האזורית גן רווה וסיפרו לנו
בהתלהבות על פרוייקט מיוחד¨ שיתקיים בביה“ס במסגרת
נושא ”מפתח הלב“¨ שבו מנחילים ערכים שונים לילדיםÆ
השנה יעסקו בערך של ”נתינה“Æ
לשאלתנו מה מהות ”הנתינה“ אותה הם מנחילים לילדי בית
הספר¨ השיבו כי הם מדברים עם הילדים על מעגלים של
נתינה ועל היופי בנתינה ≠ לי¨ לקרובים לי ולרחוקים ממניÆ
הם ביקשו מאתנו לקחת חלק בפרוייקט זה ולאפשר לילדים
את ההזדמנות לתת ולקבל ממי שרחוק מהם Æכלומר אנשים¨
שהם אינם מכירים¨ על מנת לחוות סוג מיוחד של נתינהÆ
כך נוחר הקשר בין דיירי ”עד ∞≤ ”±בראשון לחיון¨ לילדי
כיתות ב‘ של בית הספר ”גן רווה“¨ המחוברים יחד במעגלים
של נתינה ושמחהÆ
בחג החנוכה הגיעו נחיגים של הכיתות השונות¨ יחד עם
ההורים והמורות ופגשו נחיגים של דיירי הבית Æהם החליפו

חוויות¨ נתנו לדיירים חיורים¨ שהכינו עבורם ושמעו מהם
סיפורים ועחות לחייםÆ
בשבוע שעבר נסענו אני וג‘ודי¨ רכזת התרבות של הבית¨
לביה“ס בגן רווה על מנת לפגוש את הילדים ולהסביר
להם על הבית והחיים בו Æהיה זה מפגש מקסים עם ילדים
נרגשים¨ שרחו לדעת על הסבים והסבתות המתגוררים
ב“עד ∞≤ Æ“±ביום שלמחרת הגיעו הילדים אלינו מחופשים
ונרגשים והעניקו לדיירים¨ הנרגשים לא פחות¨ יחירות שהכינו
≠ שירים¨ עליהם התאמנו בביה“ס והרבה חום ושמחהÆ
הדיירים שמחו על המפגש¨ התרגשו מהשירים וראו בילדים
המקסימים את הנתינה הכול כך תמימה¨ ראשונית וכנה¨ שרק
ילדים חעירים יכולים לתתÆ
המפגשים המשותפים לא תמו Æנמשיך להיפגש שוב¨ דיירים
וילדים ולחוות קבלה ונתינה משותפתÆ
ננחל הזדמנות זו¨ להודות לילדי כיתות ב‘ של בית ספר גן
רווה¨ שפתחו את ליבנו Æלחוות המורות המקסים מירב¨ מלי
ואליס¨ שעומד מאחורי הפרויקט המקסים הזה וגם לדיירים
שלנו¨ שפתחו את ליבם בהמון אהבה ונתנו לילדים חוויה של
נתינה אמיתית ושל שמחהÆ
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מחויבות אישית øאו חונכתø
שרה ועמנואל שחר
בנובמבר  ≤∞∞πהתבשרתי ע“י העובדת הסוחיאלית
נטע ספיר¨ כי ∞≤ תלמידים מכיתה י‘ בתיכון ”הדרים“
בחרו לעשות את פרויקט מחויבות אישית ב“עד ∞≤“±
הוד השרון¨ כדי לעזור לדיירי הבית בתחומים שונים
ולתרום  ¥μשעות מזמנם החופשי לקהילהÆ
התמזל מזלי ואני קבלתי את המתנדבת המקסימה הראל
תשבי Æכאשר החיגה את הנושא במשפטים הראשונים¨ הם
ביטאו תרגום של המילה חונכת במילון אבן שושן Æוהם ≠
”לתת עזרה¨ לתת סיוע¨ לתמוך¨ לסעוד¨ להושיט יד¨ להיות
לעזר¨ לקחת חלק¨ לחלוק בנטל¨ לתרום¨ להקל¨ לשפר¨
להועיל¨ להדריך“ Æאיני חושב¨ שהראל הסתכלה במילון
אבן שושן¨ אך זה התיאור למילה ”חונכת“ והגדילה לעשות
כשהוסיפה ממילון ”הראל תירוש“ ≠ אם תרחו אלווה אותך
בהליכה¨ מוכנה להאזין אם יש לכם בעיות שאני יכולה
לעזור¨ לקנות אם חסר לכם מחרכים∫ חלב לחם וכדומה“

לומר ששמחתי¨ זו תהיה פחיתות כבוד לנושא Æהרגשתי
פתאום חמימות¨ תחושה משפחתית וחום בליבי מה¨
יש היום דברים כאלו של התנדבות לשמה øאני רוחש
הערחה להוריה שגידלו ילדה שופעת הבנה וחום משפחתי
כהראלÆ
∞ μמשנות חיי מתוך ה≠∞∏ הקיימים התנדבתי כחבר מועדון
”רוטרי“¨ אשר לו כ≠∞∞ ±מועדונים בארץ ועשרות אלפי
מועדונים בארחות רבות בעולם Æמועדון¨ אשר חרט על
דגלו ”עזרה לזולת מעל הפרט“ Æכל מועדון פועל בקהילה
שלו Æיודע אני להעריך ומכבד מאד גילויי התנדבות זו של
הדור החעיר בקהילתוÆ
תבורך המערכת והמורים שהגו וביחעו רעיונות אלוÆ
הראל ≠ בהזדמנות זו¨ רוצים אנו לברכך ולהודות לך
על השעות הנעימות שהענקת לנו ושמח אני שבעתיים
שנשארו עדיין עוד שעות רבות לפנינוÆ
במעשיךÆ
מאחלים לך ברכות רבות והצלחה
∑

על היקום
סדרת כתבות בנושא
מאת∫ יעקב פרידמן

פרק ראשון
בראיין גרין¨ בספרו מארג היקום¨ כותב∫
”אנשי המדע קילפו גלד אחר גלד מעל
הבחל הקוסמי¨ פתרו חידה אחר חידה
וחשפו לעינינו יקום מפתיע¨ לא מוכר¨
מרתק¨ אלגנטי ושונה לחלוטין מכל מה שחיפה מישהו למחוא“Æ
המעבדות החדישות¨ הטלסקופים על חוקי ההרים¨ הם הם
הקתדרלות של המאה שלנו Æהמכשירים המשוכללים החדשים
הובילו את הפיזיקאים לאחור¨ בחזרה בזמן אל התנאים¨
ששררו בראשית היקום והחביעו על המפץ הגדול כאירוע שבו
נברא היקום ≠ הגדול מכפי שאנחנו יכולים לראות¨ ומורכב יותר
מכפי שאנחנו יכולים לדמיין לעחמנו Æתשאלו¨ מה בכך øמה זה
משנה או משפיע בחיי היום יום שלנו øהרי המחיאות היא מה
שאנו חושבים שהיא Æהלקח החשוב מכל הוא¨ כי המדע¨ מספר
סיפור שונה מאד מהתנסותנו היום יומית¨ ושההתנסות האנושית
עלולה להוליכנו שולל בדרכנו אל טבעה האמיתי של המחיאותÆ

כשהמדע המודרני החליט¨ בראשית היקום¨ להעמיד את המפץ
הגדול¨ היו לו מתנגדים רבים Æזה קרה לפני ∞∂ שנה בריאיון
רדיו Æהקוסמולוג פרד הויל © ®Fred Hoyleהתקומם כנגד
הרעיון של ראשית היקום ©הוא האמין ביקום קבוע¨ שתמיד היה
ותמיד יהיה® וקרא לו בלעג  ¨Big Bangשבשפה האנגלית
יש לו מובן מגונה Æעם הזמן החטברו עוד ועוד ראיות והניחוש
הפך לתשתית הקוסמולוגיה המודרנית Æאומנם המפץ לא היה
גדול¨ הוא היה קטן יותר מחלקו האלפית של האטום¨ אבל בעל
אנרגיה אדירה Æמיד אחריה החלה התפשטות עחומה במהירות
קרובה למהירות האור ©∞∞∞ ≥∞∞Æק“מ לשנייה® והשם הנלעג
בהתחלה¨ הוא שנשאר∫  ≠ The Big Bangהמפץ הגדולÆ

את הכתבה על יעקב פרידמן ≠ תערוכה¨ שהתפרסמה ב“משלנו“ מס‘ ≥ ±כתבה ≠ ג‘ודי לבב¨ ראשון לחיון
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ליל הסדר
בתיה מיכאלי
אני ממליחה מאד לכל אחד ואחת¨ לחאת בבוקר אל
הטבע¨ להריח את הריח הנהדר של פרי ההדר¨ לראות את
הכלניות הפורחות ולהבין איזו ארץ נהדרת ויפה יש לנוÆ
אביב הגיע פסח בא ≠ זה מזכיר לי ליל סדר מיוחדÆÆÆ
חג הפסח הוא החג האהוב עלי מכל החגים Æתמיד חגגנו
יחד עם הילדים והנכדים¨ אבל מאז שבעלי הלך לעולמו
נשארתי לבד Æילדי¨ הנמחאים בחו“ל¨ קנו לי מחשב
ומחלמה במתנה כדי¨ שנוכל לדבר ולראות אחד את השניÆ
היום הטכנולוגיה כל כך מתקדמתÆÆÆ
בשנה שעברה היתה לי הפתעה∫ הטלפון חלחל ובחד השני
בני אילן∫ ”אמא היקרה את מוזמנת אלינו לליל הסדר גם
אמנון מגיע עם משפחתו¨ כך נהיה ביחד כמו תמיד“ Æעניתי

לו שזה בלתי אפשרי¨ כי רגלי בגבס ואיני יכולה לטוסÆ
בני לא ויתר ≠ ”אמא¨ את לא חריכה להגיע אלינו Æבליל
הסדר יגיעו אליך חבריך הטובים¨ תשבו יחד לארוחת ’ליל
הסדר‘¨ תדליקי את המחשב ותכווני את המחלמה¨ כך
תוכלו לראות אותנו“ Æכך היה Æהדלקנו את המחשב ובני
הבכור¨ אמנון¨ החל בהקראת ההגדה ואני ואורחי קראנו
גם כן פרקים מן האגדה¨ הנכדים שאלו ”מה נשתנה“¨
אכלנו כמעט אותם המאכלים להם הורגלנו ושוב היתה
הרגשה של ≠ כולנו מסובין יחדיו סביב שולחן הסדרÆ
כזה סדר פסח עוד לא חגגתי¨ זה היה ליל סדר וירטואלי
ומרגש אותו אזכור כל ימי חייÆ

ÆÂÏ ‰È‰È ‡Ï ÌÚÙ Û‡ ¨Ô˙Â ‡Ï˘ ÈÓÂ ÂÏ ˘È ≠ Ô˙Â˘ ÈÓ
רינה גיגי הקימה מפעל חיים בביתנו בהוד השרון ≠ חדר תלבושות
ואביזרים לתפארת ובזכותה ובזכות תרומתה לבית¨ הופך חג
הפורים לקרנבל תלבושות ססגוני ושמח במיוחדÆ
לפני מספר שנים העלתה רעיון לפתוח באחד החדרים בוטיק
תלבושות בו תרכז בגדים ואביזרים¨ שישמשו את דיירי הבית
בפורים ואת חברי חוג התיאטרון בהופעותיהם Æהחליטה ועשתהÆ
קיבלה חדר¨ העבירה לשם בגדים ותחפושות משלה¨ של ילדיה
וחבריה ופנתה אל הדיירים¨ שתרמו בעין יפהÆ
בדמיוני ראיתי את החדר מלא בארגזים¨ חבילות¨ הכל זרוק
ולקראת פורים יגיעו אנשים¨ ינברו ויקחו את שהם חריכים Æאבל
≠ לא אחל רינה Æנכנסתי לחדר ונדהמתי Æרינה הקימה בוטיק
לתפארת¨ עולה על הבוטיקים בכיכר המדינה Æהכל תלוי בסדר
מופתי¨ מגוהץ ומכובס Æמראה גדולה ניחבת בפינה¨ הקירות
מקושטים באיחטבאות עמוסות בכובעים¨ תיקים¨ פיאות¨ פרחים¨
מסיכות¨ תכשיטים ואביזרים שונים ורבים Æרינה עמלה כנמלה
ללא לאות¨ מטפלת ומטפחת את הבוטיק לתפארתÆ
מספר שבועות לפני פורים¨ רינה תולה מודעות ומזכירה לדיירים¨
שפורים בפתח ומזמינה אותנו לבוטיק Æהנה מתקרבת השעה
הגדולה ÆÆÆהבוטיק נפתח¨ אנשים נוהרים ורינה מלבישה¨ מייעחת¨
משקיעה בבוטיק שעות על גבי שעות¨ בנועם ובאהבה Æרק שיגיעו
ויתחפשו לקראת פורים Æבזכותה מתחפשים הדיירים ורבים¨
שמעודם לא התחפשו Æרינה אינה מוותרת ומחליחה להביא גם
את המהססים והרי כל תלבושת מוסיפה להחלחת הערבÆ

בוטיק גיגי

לאה גלעדי

אני רוחה להודות לך על פעילותך ומפעלך¨ שבזכותו הוספת
הרבה שמחה לבית Æאני רוחה להודות לך על תרומתך הרבה
לבית ובהזדמנות זו להודות גם ליהודית בן≠אמוץ¨ שעזרה
ואיפרה את הדייריםÆ
אשרי הבית שזכה ואשרינו¨ שלא פגה רוח ההתנדבותÆ
יישר כח°
π

פסח ≠ זכרונות מבית אבא
צבי אליעזרי
לפני שהקב“ה הנחית על מחריים את המכה העשירית ≠ המכרעת
≠ מכת בכורות¨ נחטוו בני ישראל ביום ה≠  ±¥לחודש ניסן בין
הערביים¨ להקריב קורבן פסח ומן הדם למרוח על שתי מזוזות
ומשקוף ביתם Æלאכול מחות ∑ ימים¨ להקפיד שלא יימחא חמץ
ולזכור לעולם את היום בו יחאו מארץ מחריים ©שמות פרק יב‘
פסוק יג‘≠טז®Æ
תכונה רבה הורגשה בביתנו לקראת החג ©היה לנו בית גדול ובו
בית מלון ומסעדה¨ עם חחר אחורית גדולה® Æמיד אחרי פורים
הביאו לנו גליל בגובה של מטר ובו מחות עגולות עבודת יד
©לא היו אז מחות מכונה מרובעות כמו היום® Æהגליל נשמר מכל
משמר בפינה¨ שהגישה אליה היתה אסורה לילדים¨ פן יביאו
לשם חמץÆ
בחחר הבית גידלו אווזים אותם
פיטמו בגרגירי תירס במשך
שבועות כדי שיחברו שומן Æאת
האווזים שחטו לפני פסח והשומן¨
כשר לפסח למהדרין¨ שימש
לבישול מאכלי החג¨ כי שמנים
אחרים היו של חמץÆ
אותנו הילדים¨ הושיבו על המשטח
בחחר¨ הוחיאו את כל הספרים
מהבית והיה עלינו לנקות דף דף
בנוחת אווז¨ כדי שחס וחלילה לא
יישאר פרור של חמץ בין הדפיםÆ
יום לפני ערב פסח הוכשר המטבח לפסח Æעל משטחי העבודה
והשולחנות שפכו מים רותחים והעבירו ברזל מלובן באש Æבחחר¨
בתוך קערה רותחת טבלו את כל כלי המטבח ועל הכיריים
הגדולים פיזרו גחלים רוחשות Æבערב¨ כאשר כל הבית היה כבר
נקי ומסודר¨ אבא עשה בדיקת חמץ בכל החדרים ובכל הפינותÆ
אני מחזיק לו את הנר והוא בנוחת אווז מנקה כל מקום¨ בו יכול
היה להשאר פרור של חמץÆ
למחרת בבוקר¨ ערב פסח¨ שרפנו את כל שאריות החמץ במדורה

∞±

בחחר Æלפנות ערב¨ לפני שהלכנו לבית כנסת¨ אבא הכין את
קערת הפסח Æמחות הוחאו מהגליל ו≠≥ מחות הונחו על הקערה
במפית מיוחדת עם ≥ תאים Æעליהם עחם חלויה ≠ זכר לקרבן
פסח¨ ביחה חלויה ≠ זכר לקרבן חגיגה¨ שהקריבו בזמן שבית
המקדש היה קיים¨ מרור ©עלי חסה® ≠ לזכר אשר מררו את
חיי אבותינו במחריים Æחרוסת ≠ לזכר הטיט ממנו ליבנו אבותינו
לבנים במחריים¨ כרפס ©עלי פטרוזיליה® ≠ זכר לירק שהיה מזונם
של אבותינו במחרייםÆ
אבא והבנים ©היינו  μבנים ובת אחת® הלכו לבית הכנסת¨ אמא¨
אחותי והמשרתת¨ ערכו את שולחן ליל הסדר Æכמובן שהיה
סרוויס מיוחד לפסח¨ עם גביעי כסף קטנים וגדולים¨ ולכל אחד
הוכן מקום עם כרית להסב עליו כמנהג בני חורין Æאבא לבש
חלוק לבן ונראה ככהן הגדול בבית
המקדש Æמתוך ≥ המחות¨ חחה אבא
את האמחעית לשניים ואת החלק
הגדול עטף במפית והסתיר מתחת
לכרית ≠ לאפיקומן Æהזמין את כולם
לסעוד את סעודת פסח וסיים
בהחהרה∫ ”השנה אנחנו כאן ובשנה
הבאה בארץ ישראל“ Æוכל זה בלשון
ארמיתÆ
חעיר הבנים שואל את הקושיות¨
כולם חוזרים במקהלה אחריו¨ אבא
עונה לו בסיפור ההגדה¨ סעודה של
מטעמים∫ געפילטע פיש¨ מרק עם
איטריות מביחים וקמח תפוחי אדמה¨ ועודÆÆ
בתום הסעודה¨ נגנב האפקימון ע“י הזאטוטים¨ שעשו זאת בזמן
שאבא נטל ידיים Æרק לאחר שהובטחו מתנות לכל המוחאים אותו¨
הוחזר האפיקומן Æבין לבין גומעים יין ובכוס הרביעית פותחים
את הדלת ואומרים∫ ”ברוך הבא אליהו הנביא“ Æפתיחת הדלת
מבטאת את האמונה כי הלילה¨ ליל שימורים הוא לעם ישראל
וחועקים לקב“ה שישפוך חמתו על הגויים Æמסיימים את קריאת
ההגדה בחד גדיה ובקריאה נרגשת∫ ”בשנה הבאה בירושלים“Æ

ÌÈÎÙÂ‰˘ ¨ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÈÈˆÂ ‰·Â‰Ê ‰„Â˜Ï ‰ÓÁ‰ ˙‡ ÌÈÎÙÂ‰‰ ÌÈ¯ÈÈˆ Ì˘È
Ì˙È·Â Ì˙ÂÓ‡ ÁÂÎ· ÆÆÆ‰ÓÁÏ ‰·Â‰Ê ‰„Â˜

©פבלו פיקאסו®

לצייר

גבריאל ©ולטר® דורון

לפני כ≠  πÆμשנים הגענו לבית המוגן ”עד ∞≤ “±בהוד השרון Æמחאנו
חברה נעימה וחוגים מעניינים¨ ביניהם גם חוג חיור Æהמקחועיות שגיליתי
בחוג¨ שכנעה אותי להחטרף גם כןÆ
חיור לא היה זר לי¨ אבל לא יכולתי להקדיש את זמני¨ כי הייתי עסוק
בדברים אחרים Æאת האהבה לחיור קיבלתי מאמא שלי¨ שלמדה וחיירה
ברמה גבוהה ביותר Æאימי למדה באקדמיה לחיור בוינה¨ אוסטריה Æהחיור
היה לא רק תחביב עבורה Æהיא חיירה גם עבור בתי אופנה מפורסמיםÆ
בשנת ∏≥ ¨±πברחנו מאוסטריה לאנגליה Æהחיור הפך עבור אימי לתענוג
היחיד והיא עסקה בו כל חייה Æבאנגליה התחלתי לחייר בהדרכת אימיÆ
חיירנו בעיקר נופים≠הרים וכפרים בטבע האנגליÆ
אהבתי לחייר ושמחתי על האפשרות¨ שניתנה לי כאן להמשיך ולהתפתח
וללמוד אומנות זו בהדרכתה המקחועית של מורתנו ≠ יאנה Æאומרים לי
שאני מחייר ”לא רע“¨ אבל אני מחייר עבור עחמי Æהחיור הפך חלק ממני
וכלי ביטוי הגורם לי תענוג וסיפוק רב¨ ללא קשר אם הוא טוב או רעÆ
שמחתי לגלות¨ שגם בתנו ונכדינו¨ התברכו בכישרון זה Æכנראה שבכל
זאת לגנים יש השפעהÆ
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מארץ גזרה לארץ בחירה
אפרים גילן¨ לשעבר ממפקדי ההגנה בקפריסין
סדרת כתבות על ההעפלה לארץ ישראל
פרק שני

על מחנות ההסגר של מעפילי קפריסין ∂±π¥π ≠ ±π¥
שתי האוניות הגדולות ביותר שהגיעו לקפריסין הן ”קיבוץ
גלויות“ ו“עחמאות“ Æבהמשך להגעתן של אלו¨ הגיעו עוד
מספר אוניות קטנות¨ עליהן מספר מועט יותר של מעפיליםÆ
קבוחות אלו חולקו בין מחנות הקיץ ומחנות החורף¨ כאשר
בהחלטה על החלוקה בין המחנות נלקח בחשבון גם מוחאם
האתניÆ
חיי המחנות אורגנו על ידי הנהלת המזכירות המשותפת¨
אשר פעלה בתחומים שונים Æבכל מחנה היו מספר יחידות¨
כאשר כל אחת מהן אמונה על תחום ספחיפי ©חינוך¨
תרבות¨ בריאות וכד‘® ולה נחיג
במזכירות המחנה¨ ולכל מחנה
היה נחיג בהנהלת המזכירות
המשותפת Æהבעיות המרכזיות
נדונו במזכירות המשותפת
באישור נחיג ”שורות המגינים“
ובבית המשפט היו דנים בתיקים
שונים¨ שהמשטרה וØאו הפרקליטות היו מעבירים לדיוןÆ
ניתן לומר היום¨ כי כל ההתנהלות היתה בנויה באופן הדומה
בימינו לניהול עירייהÆ
הנהלת המזכירות המשותפת הפעילה חוגים שונים¨
בהן מחאו כמעט כולם תעסוקה מבורכת Æבנוסף ללימוד
השפה העברית¨ נתנה מזכירות המחנה מענה לנושא
החינוך במחנות¨ לילדים ולמבוגרים בתחומים כמו∫ תנ“ך¨
גיאוגרפיה¨ היסטוריה של ארץ ישראל והרחבת הידע
הכללי על המדינות השכנות האיסלאמיות¨ חינוך גופני
וספורט תחרותי ומלאכות שונות Æבנוסף¨ בין שורות המגינים
הוקמה תזמורת בה היו שמונה חברים¨ אשר ניגנו בכלים
שונים ©אקורדיון¨ קלרינט¨ חחוחרה¨ סקסופון®Æ
הנהלת המזכירות המשותפת דאגה לקבל למחנות ספרים¨
מחברות וכלי כתיבה¨ בכדי לאפשר את לימוד השפה
העברית הן לחעירים והן למבוגרים Æבערב שידרו את
החדשות בעברית ואח“כ היו מתנהלים דיונים וויכוחים על
הנושאים האקטואלייםÆ
יהודי המחנות הגיעו ממדינות רבות ולכן סוגיית לימוד
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השפה העברית היוותה גורם בעל ערך רב¨ אשר רוכז
בתכנית הלימודים של סמינר רוטנברג Æחשוב לחיין כי
לימודים אלה היו לעזר רב בתקופת המחנות¨ שכן הם נתנו
מענה תעסוקתי בתחומים מגוונים ובהמשך¨ בזמן העלייה¨
גם היוו הקלה גדולה מאוד ומשמעותית בקליטת המעפילים
בארץÆ
תחום חשוב נוסף¨ אשר החריך התייחסות¨ הוא יחידת
הבריאות אשר הפעילה מרפאות בכל המחנות ≠ בהם
היו רופאים כלליים ובעלי התמחויות מקחועיות מתחומים
שונים Æחולים¨ שמחב בריאותם הוחמר¨ הועברו אל בית
החולים החבאי באיÆ
מחבם הבריאותי של תושבי המחנות הושפע לא אחת
ממנות המזון הדל¨ שסיפקה המפקדה הבריטית Æעל ארגון
הג‘וינט הטילו משימה מורכבת¨ לנסות ולהיטיב את איכות
וגיוון התזונה וכל זאת מבלי למשוך תשומת לב יתרה מחד
המפקדה הבריטיתÆ
פעילות שורות המגינים ≠ “ההגנה“ היתה יחידה עחמאית
ונפרדת מכל יתר הפעילויות Æלשורות המגינים היו שייכים
מדריכי הקורסים¨ יחידת חפירת המנהרות¨ מדריכים שעברו
קורס שלב ב‘ ובחלקם קורס שלב ג‘ Æלאחר שעברו טקס
השבעה¨ התקבלו להגנה Æלשלב ג‘ עברו רק אלו שהיו
מיועדים לקחונה Æההשבעה התנהלה בנוכחות מטה ההגנה¨
הקחין הממליץ ומפקד הקורס Æאלו אשר היו מיועדים
לקורס שלב ג‘ יכלו לחאת לקחונה רק לאחר שנשבעו על
התנ“ך והאקדחÆ
פעילות שורות המגינים התרחשה ברובה בסתר¨ באוהלים
ובמקומות סגורים Æדבר זה מנע מאנשי הבולשת האנגלית
לחלם את הפעילים Æלאחר מאמץ לא קטן החלחנו לשחרר
מספר אוהלים מדייריהם¨ את הדיירים העברנו לאוהלים
אחרים Æסוגייה זו יחרה חפיפות באוהלי המגורים¨ אך
איפשרה את הסתרת האדמה שהוחאה בחפירת המנהרותÆ
עקב כך נוחרה בעיה מיוחדת ≠ כיחד למנוע את כניסתם
של חברי הקחונה האנגלית לאוהלים אלו בזמן הביקורים
החודשיים Æלמטרה זו גייסנו קבוחה מיוחדת של אנשי

שורות המגינים¨ שתפקידם היה לבחע תמרון מיוחד למניעת
התקרבות לאוהלים אלו Æשני מקרים זכורים לי במיוחד
בהקשר זה Æאחד¨ כאשר התקרבה המשלחת הבריטית יתר
על המידה לאוהלים¨ פחחה תזמורת שורות המגינים בחלילי
מוסיקה פתאומית Æכך החלחנו להסיט את הקחינים מאזור
מסוכן זהÆ
במקרה אחר¨ הסכנה היתה הרבה יותר ממשית Æאנשי שורות
המגינים לא החליחו להרחיק את הקחינים מהאוהלים מלאי
האדמה ואז קפץ אחד מאנשי שורות המגינים¨ תלש את
כפתורי החולחה של הקחין והוחיא את שרוכי נעליו Æהקחין
קפא במקום ולא זז¨ תפסנו במקום את המעפיל וסחבנו
אותו לרופא המרפאה באמתלה כי הוא קחת מעורער
בנפשו Æכך החלחנו להרגיע את הקחין¨ הביקור הופסק וכל
הקבוחה עזבה את המחנות≠והכל עבר בשלוםÆ
אוהלים נוספים שנכללו גם הם בתחום האסור לביקורי
הקחינים הבריטים¨ היו אלה בהם הוסתרו הסליקים עם
הנשק ©רובה¨ רימונים¨ ברן® Æהמשטרה הפנימית היתה
עסוקה מעל ומעבר בשמירה על התנהלות תקינה במחנותÆ
עיקר פעילותה התמקדה בשער הכניסה למחנה¨ בשמירה

על סדר יומיומי בין המעפילים¨ וכן גם בתגובה למעשים
בלתי חוקיים אשר טופלו ע“י הפרקליטות שהכינה את
התביעות לבית המשפטÆ
המחנות היו מפוחלים לגוש חורף וגוש קיץ Æמחנות הקיץ
היו ממוקמים ליד העיר קראוליס ©ליד פמגוסטה® ומחנות
החורף היו ממוקמים בקסילוטימבו ©בקרבת העיר לרנקה®Æ
רוב האיכלוס במחנות קיץ היה באוהלים Æבמחנות החורף
היו חלק קטן באוהלים והרוב בחריפים¨ בעיקר האוכלוסיות
הרגישות כמו התינוקות¨ אשר טופלו בטיפת חלבÆ
בכל מזכירות מחנה היה נחיג שורות המגינים ©ההגנה®
שתפקידו היה להכריע בבעיות השוטפות Æבמקרים מסובכים
יותר היו חריכים לקבל את אישור מטה שורות המגינים Æלכל
מחנה היה נחיג של מזכירות המחנה במזכירות המשותפתÆ
כמו כן¨ היה בכל מחנה מתרגם ודרכו למעשה התנהל הקשר
בין מזכירות המחנה לבין נחיג החבא הבריטי¨ הממונה על
המחנה המסויים Æכך באופן רשמי היה המתרגם לקשר
הבלעדי עם המפקדה הבריטית¨ באמתלה שאלה נחיגי
המעפילים¨ כאשר בפועל¨ התנהל קשר מוסווה בין החבא
הבריטי לבין שורות המגיניםÆ

חירות øכן¨ חירות
טובה מניפז
הנה עתה יוצאים אנו לחג החרות¨ הוא חג הפסח¨
אבל כבר מן הצעד הראשון אנו נקראים להמון
מגבלות ופעילויות∫
להכשיר את הכלים
להכין ולאכול רק מצות
לקיים סדר כהלכתו
לקרוא את ההגדה בכל שנה בסדר מסוים ועקבי¨
בכל היבשות¨ בכל השנים ובכל העדותÆ

אם כך חירות מה היאø
חירות אינה אומרת¨ שכל אדם בוחר לו את דרכו שלו¨
אלא כל אדם משתלב במגבלות¨ שהעם שלו מטיל עליוÆ
לפי המסורת אנו קוראים בפסח את ”שיר השירים“ Æאנו
אלה שבוחרים במי שאהבה נפשנו¨ אבל ברגע שבחרנו¨
אנו נאמנים לבחירתנוÆ
הוא הדין גם בבחירת החירות של עמנו Æברגע שבחרנו

נקראים אנו לשמר את החירות במועדים המיועדים לכך¨
למען תישמר החירות כהלכהÆ
המוסד הראשון הוא מוסד ההורות¨ שמעביר לדורות
הבאים את עקרונות חירותנוÆ
מוסד שני הוא מוסד החינוךÆ
מוסד שלישי הוא מוסד הזיכרון והסמלים¨ כגון מחה
ומרורÆ
אם כך החירות אינה אנרכיה °אלא בחירה עחמאית
ואחראית¨ שאנו בוחרים בהשתייכות החברתית והלאומית
של כל אחת ואחד מאיתנו Æברגע שבחרנו אנו דואגים
לבסס את החירות ולשמר אותה לדורות הבאים¨ בסיוע
המוסדות שמנינו לעילÆ

וככל שנשמור טוב יותר על חירותנו¨ תשמור
חירותנו עלינוÆ
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חוויה בלתי נשכחת
רינה פורת
הערב ירד¨ לערב חשוך כזה חיכינו Æאופנוע עם מזוודה
קטנה מוביל את הטנדר שלנו אל רעננה המושבה הקטנהÆ
מגיעים לבית קטן בקחה המושבה¨ הדלת נפתחת ואנו
מתקבלים ע“י המשפחה בשתיקה Æעוד מעט תבינוÆÆÆ
השנה היא ראשית ∑ ±π¥ואני בהכשרה המגויסת ביגור¨
נשלחת למכמורת¨ לסידרת אימונים Æבבקרים עובדת
במטבח ונבלעת בתוך
סירים ענקיים של הקיבוץ¨
ואחה“ח לאימונים על חוף
הים Æזו הייתה פלוגה י‘ של
הפלמ“ח ≠ הפל“ימ ©הזרוע
הימי של הפלמ“ח® תחת
פיקודו של אידל המ“מÆ
רעננה של פעם
עוד אני נאבקת בסיר
הענקי במטבח והנה¨ מגיע לידי קשר לאמור∫ ”רינה מיגור
את שרה טוב¨ אז הביאי איתך חליל ובואי אחה“ח לקיבוץ
מעברות Æתדרוך נוסף תקבלי במקום“Æ
וכך עשיתי ≠ הלכתי לאורך החוף¨ עד שהגעתי למחנה
אוהלים במעברות Æשאלתי מי המפקד והיפנו אותי למ“מ
ברקוביץ Æהיה יום חורף קר אבל זה לא הפריע לי¨ רחיתי
רק לדעת למה הביאוני עד כאן Æלמחרת הגיע יוסי ידין
©אז סוקניק® עם אקורדיון¨ אסף כמה חברה¨ ביניהם את
שייקה אופיר ואותי והסביר לנו על מבחע הרדיו החשאי
של הפלמ“ח¨ שהוטל עליו לבחעÆ
הייתה זו תוכנית מלווה בשירים ובנגינה¨ שאנו
הפלמ“חניקים היינו אמורים להעביר לחברים לקראת
ה≠≥ ±בחודש¨ שבו היו מרימים כוסית בשעה  πבערב
”לחיי הספינות שבדרך“ Æעלי הוטל לשיר את ”קיסריה“
בליווי האקורדיון של יוסי Æאת שמי שינו לאסתר במקרה
שנתפסÆ
הטכנאי חיפש גל פנוי ותוך כדי כך שרק את ”עוד לא
אבדה תקוותנו“ והנה ניתן האות והתחלנו בתוכנית Æזה
היה שידור היסטורי וזמן רב דיברו עליו באוהלי הפלמ“חÆ
כמובן שאחרי המבחע קיבלנו ≥ ימי חופשה והשמחה
הייתה גדולהÆ

אגב ≠ שייקה אופיר היה ירושלמי ולא הכיר את תל אביבÆ
הוא שאל אותי כך סתם¨ מה עושים שם ≥ ימים øאני
התלוחחתי ואמרתי לו לגשת לבימאי משה הלוי מתיאטרון
”האוהל“¨ ללמוד משחק וגם להכיר את בתו הנאה אוהלה
הלוי ©שאותה הכרתי מבית הספר בית החינוך בחפון® ומה
עשה הגורל øבדיוק כך היה Æשייקה למד אחל משה הלוי
ו“התחיל“ עם אוהלה¨ שמאוחר יותר הייתה לאשתוÆ
את החלחתו של שייקה כולנו זוכרים וסיפור הרדיו
במזוודה היה לנו לחוויה בלתי נשכחת¨ אותה ניסיתי היום
להעביר אליכםÆ
וכך רבותי נסגר המעגל Æמימים הרואיים בגיל ∑ ±ומשהו
לגיל ∞∏ÆÆÆÆÆחתיכת חייםÆ
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חג הפסח ≠ החרות לא להשמין
ואיך לשמור על תפריט מאוזן
לחגÆÆÆ
כשר
ואפילו
שרון ברקה¨ דיאטנית קלינית  ≠ BÆScÆNutהוד השרון
חג הפסח טומן בחובו אתגר למרזים ולשומרים על
משקלם¨ בעיקר לאלה שחפחים לשמור על תפריט כשר
לפסח Æמאכלי החג המסורתיים עשירים בביחים¨ הרבה
שמן¨ מחות וקמח מחה ולכן הם ”יקרים“ מאוד בקלוריותÆ
הפעילו חשיבה חכמה¨ היעזרו בעחות שבהמשך וזיכרו
שהניסיון מלמד¨ שאפשר לעבור את שבוע חג הפסח
מבלי להשמין Æמעט השקעה בתכנון ארוחות החג¨ מיעוט
בארוחות משפחתיות עתירות קלוריות וריבוי בילויים בחיק
הטבע המשלבים פעילות גופנית¨ כמו טיול רגלי¨ יעזרו
לעבור את החג בקלותÆ

עובדות על מאכלי חג הפסח∫
מניסיונם של אנשים רבים ≠ אפשר לעבור את שבוע
הפסח מבלי להשמיןÆ
הבעיה המרכזית בחג הפסח היא המחות¨ התחליף
למזון הבסיסי ביותר ≠ הלחם Æמחה שווה ל≠≤ פרוסות
לחם¨ אך אנו נוטים לאכול כמויות גדולות ממנה היות
והיא אינה משביעה כמו לחםÆ
לביבות מחה מטוגנות או פשטידות העשויות ממחות
©או קמח מחות® וביחים¨ עשירות מאוד בקלוריות Æרחוי
להמעיט מאוד בטיגוןÆ
אכילת מחות עלולה לגרום לעחירות הנובעת מאחוז
המים הנמוך שבמחה בהשוואה ללחםÆ
קניידלך אחד גדול או שניים קטנים מספקים כ≠ ∞∞±
קלוריותÆ
שתייה בערב החג∫ ≤ ±Øכוס יין אדום מתוק ´ כוס יין יבש
' ∞∂ ±קלוריותÆ
אכילת ירקות שהם עשירים במים ובסיבים חשובה
במיוחד בתקופת חג הפסחÆ
ארוחות מסודרות בשבוע חג פסח ימנעו נשנושים
ובעקבותיהם עלייה במשקלÆ

טיפים לארוחת החג∫
איכלו בבית כשעה לפני הארוחה מרק ירקות או סלט
ירקות¨ כדי לא להגיע רעבים מדי לארוחת החגÆ
ארוחת החג כוללת כמות קלוריות רבה Æהקפידו לאכול
באותו היום ארוחות קטנות ו“קלות“Æ
שימו לב למזונות הנאכלים במהלך הטקס של ליל
הסדר Æהם מכילים קלוריות אותן יש לקחת בחשבון
©חרוסת¨ מחה¨ ביחהÆ®ÆÆÆ
גם אם הפרזתם במהלך ליל הסדר¨ למחרת יש למתוח
קו ולחזור לתפריט רגיל אך מוקפד¨ עשיר בירקות ודל
שומןÆ
חמחמו ככל הניתן בחריכת מחות ואל תתייחסו אליהן
כאל תוספת הכרחית לארוחהÆ
הזכירו לעחמכם¨ שבואו של חג פסח מסמל את האביבÆ
זוהי בדיוק העונה לחזור ולחעוד Æהליכה היא פעילות
גופנית אירובית התורמת לעלייה בחילוף החומרים¨ גירוי
לבניית שריר ושמירה מפני הריסתו¨ שריפת קלוריות¨
הרזיה ושמירה על משקל גוף תקין¨ מרפה מתח ולחחיםÆ

°ÁÓ˘ ‚Á

∑±

משחק בטוח בים המלח
דניאלה בירמן¨ שחקנית נבחרת ישראל
פסטיבל הברידג‘ בים המלח נערך בתחילת חודש מרץ Æהפסטיבל מהווה שילוב של תחרויות ©לרמות
השונות® עם בילוי ונופש במקום המיוחד של ים המלחÆ
אחת התחרויות המרכזיות בפסטיבל היא תחרות זוגות בשיטת ” IMPגביע עד ∞≤Æ“±
בתחרות זו¨ חשובה השלמת החוזה ולאו דווקא הלקיחות העודפותÆ
את היד הבאה שיחקה הזוכה בתחרות¨ בפסטיבל בשנה שעברה Æהמשחק להלן הוא משחק בטוח ©ניתן
לבחע כנגד כל חלוקה והגנה ≠ ®°נסו כוחכם לפני קריאת המשך המדורÆ
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חפון ≠ דרום הכריזו במהירות לחוזה הרגיל של  ¨ ¥שנראה כבעל סיכויים גבוהים לביחועÆ
אולם כרוזים¨ שלא דייקו במשחקם¨ נפלו בחוזה לאחר שמסרו שתי לקיחות בהארט ושתי לקיחות בקלאבÆ
מערב הוביל במלכה דיימונד אל האס של הכרוז Æהכרוזה¨ לאחר מחשבה קחרה מחאה את המשחק הבטוח
להשלמת החוזה ©האם גם אתם∫®ø
היא עברה לדומם בשליט וחתכה דיימונד בידה¨ כעת שיחקה שליט נוסף לדומם וחתכה דיימונד אחרון בידהÆ
היא עברה בשליט נוסף לדומם ושיחקה קלאב אל המלכה בידהÆ
מערב זכה במלך והמשיך בקלאב נוסף Æהכרוזה זכתה באס ושיחקה קלאב נוסף Æמזרח זכה בנסיך קלאב
ושיחק הארט Æהכרוזה שיחקה נמוך בידה והבטיחה את החוזה ≠ מערב נאלץ לשחק הארט מתחת למלך או
לתת לכרוזה חיתוך והשלכהÆ

∏±

¨‡Â‰ ÏÎÓ ¯˙ÂÈ Ì„‡‰ ¯ÎÂÊ Â˙Â‡ ¯·„‰
„ÆÁÂÎ˘Ï ¯˙ÂÈ· ÔÈÈÂÚÓ ‡Â‰ Â˙Â‡ ‡˘Â‰ ˙‡ ‡˜ÂÂ
©מ Æדה מונטיין®

לקראת יום השואהÆ
∞∑ שנים עברו מאז אותו יום של הראשון בספטמבר
 ¨±π≥πבו קרס עולמי ואני בת ≤ Æ±עד אותו יום חיינו¨ הורי¨
אחותי ואני¨ בעולם שפוי של סדר ובטחון והתקוות שבין
מלחמות העולם Æלא ידעתי דבר על קיומו של עולם אחר
ועל השואה המתקרבת Æאיש לא דיבר איתי על הפחדים
מהקורה לא רחוק מאיתנו ≠ בגרמניהÆ

שואה שלי
מרים רביד≠קלר
באותו יום הכל נעלם כלא היה Æבית¨ ביה“ס¨ שלווה בתום
יום עבודה ולימודים¨ טיולים בפארקים¨ ביקורים וחופשותÆ
מכל אלה לא נותר דבר Æבמקומם באו הגירושים והנדודים
לפרברי העיר ולגטו¨ שם איבדתי את הורי¨ שנשלחו
למחנה השמדה בלז‘ץ ושם נרחחו Æגטו¨ פירושו פחד בפני
גירוש ומוות וחוסר תקווהÆ
ואמנם הנורא מכל בא Æתחילה מחנה פלאשוב¨ פרבר של
קראקוב ומשם לאושוויץ Æימים ושבועות של חפיפות¨ קור¨
מחלות ועבודת פרך ללא ביגוד ונעליים Æמוות משתולל¨
השפלה ואיבוד חלם אנוש Æהמלחמה נעה מערבה ואני
עימה Æחעדת המוות למחנה ראוונסברוק¨ תופת נוראית
של ניסויים רפואיים ומשם הלאה למחנה נוישטדט≠גלווהÆ
שם התעוררנו בבוקרו של ה≠≤ למאי  ±π¥μאל עולם חדש¨

ביזארי¨ שננטש ע“י הגרמנים ובו שוחררנו ע“י חבאות
רוסיה וארה“ב Æאלה הם תולדות ∂ שנות טירוףÆ
תום המלחמה הביא עימו את מחנות קפריסין ועתלית של
הבריטים Æהגעתי לארץ ישראל ולמלחמת השחרור Æכיחד
שרדתי וכיחד המשכתי לחיות øהעולם השפוי סביב לא
אהב את סיפורי שנות הטירוף Æכיחד זה לא עמדנו זקופים¨
נלחמים על נפשנו øאיך הלכנו כחאן לטבחø
שנים רבות עברו עד שהתשובות החלו להישמע ולהיקלט¨
עד שמעט מן הטירוף החל לחדור ולהיטמע בתודעתם של
מי שלא היו ”שם“ Æתחילה¨ בתודעתם של מעטים מאד וגם
היום¨ כעבור ∞∑ שנים¨ בתודעתם של מעטים מדי Æיש מי
שלא רוחה לשמוע¨ מפחד לשמוע שמא הטירוף ידבק בו¨
מי שאין לו עניין כי די¨ מספיק עם זה¨ או אולי כל הסיפור
קחת מוגזם¨ או מיתוס מחוץ מן האחבעÆ
מכאן להכחשה הדרך לא ארוכהÆ
השואה היתה מסע של רחח עם והשמדה¨ מונע ע“י שנאה
שהפכה לכוח חבאי ופוליטי Æהשנאה היתה מאז ומתמיד
כלי נוח ורב עוחמה להסתת המונים בעיתות משבר Æכך
הפכה שנאת היהודים העתיקה לכלי בידי המשטר הנאחיÆ
מוטלת עלינו¨ הקורבנות¨ החובה המוסרית למחוק את
השנאה מקרבנו למען לא תהפוך לכלי הרג והרס Æהשנאה
הקיימת בינינו כלפי מי שאינו יהודי¨ כלפי הזר והגוי¨ היא
חרב פיפיות העלולה להפוך אותנו למבחעי הרג והרסÆ
עוד שני דברים דורשים תשומת לב ומאמץ¨
הן ע“י הציבור והן ע“י מדיניות וחקיקה∫ חינוך¨
הסברה והטמעה למען לא תשכח השואה ולא
תחזור Æהבטחת קיום בכבוד ושירותי רווחה
לניצולי שואה חולים וחסרי אמצעי קיוםÆ

סידן ≠ זהו עצם העניין
זיו אלקלעי¨ מומחה לרפואה סינית¨ הוד השרון
אחד המינרלים החשובים ביותר¨ לדעתי¨ לגופנו
ולבריאותנו¨ הוא≠סידן Æאחל רוב האנשים¨ נתפס
הסידן כזה שאחראי על העחמות והשיניים בלבד¨
אבל הסידן הוא מינרל חשוב ומרכזי לבני האדםÆ
כמובן שהדרך הטובה ביותר להזנת גופנו בסידן היא
התזונה¨ אך מניסיוני¨ רובנו אם לא כולנו¨ לא מספקים
את כמות הסידן הנדרשתØמומלחת ביום Æמחב זה
הוא בעייתי וגורם לתופעות שונות ומחלות רבותÆ
המלחה לכמות סידן יומית∫

™ ילדים ≠ בין ∞∞∂ ל≠∞∏ מ“ג ביוםÆ
™ נשים עד גיל ∞ ±∞∞∞ ≠ μמ“ג ביוםÆ
™ נשים מגיל ∞ μומעלה ≠ ∞∞≤ ±¥∞∞ ≠ ±מ“ג ביוםÆ
™ גברים ≠ ∞∞≤ ±מ“ג ביוםÆ
מקור הסידן העיקרי שלנו הוא מוחרי החלב Æבעניין
מוחרי החלב יש ויכוחים רבים Æנכון שבכוס חלב או גביע
יוגורט יש ∞∞≤ מ“ג סידן¨ אך הטענה היא¨ שרק חלק
קטן מאוד מהכמות¨ אכן נספג בגוף Æהסיבות ל“למה
לא מוחרי חלב“ רבות והוכחות כבר יש בשטח Æמחקרים
מעידים באופן חד משמעי¨ שככל שחריכת החלב עולה¨
בריחת הסידן ותופעות גיל המעבר¨ התקפי לב וסוכרת
עולות גם כן Æדוגמה קלאסית ≠ בסין חריכת החלב היא
אפסית ובמקביל¨ כמעט אין בריחת סידן¨ אין תופעות
גיל המעבר¨ רמת סוכרת נמוכה והתקפי לב מוחאים רק
בסוף רשימת המחלות Æכמובן שעניין ספיגת הסידן הוא
לא הבעיה היחידה במוחרי החלב Æיש רשימה ארוכה של
בעיות כגון ≠ עינוי הפרות¨ תזונת הפרות¨ פסטור החלב¨
תוספת הורמונים לפרה בתזונתה ובזריקות ©להגברת
כמות החלב® והרשימה עוד ארוכה Æאפשר להבין בבירור¨
שאני באופן אישי¨ לא ממליץ על חריכת מוחרי חלב
ואפילו מעודד אנשים להתאהב במוחרי תחליפים לחלבÆ

∞≤

על הסידן ותפקידו בגוף∫
כשסידן נספג בגוף הוא נושא עמו חומרים מזינים
המשתתפים בתהליכים רבים והחשוב שבהם הוא¨
נטרול החומחה הרעילה שמחטברת בגוף Æסידן הוא
חומר הגלם של העחמות והוא הכרחי לפעילויות רבות
של הגוף Æכשסידן נכנס לגוף הוא נושא עימו חומרים
מזינים המשתתפים בתהליכים רבים Æאחד התהליכים
החיוניים ביותר הוא נטרול חומחה רעילה המחטברת
בגוףÆ

חומציות ובסיסיות
סידן הוא המינרל המאפשר לגופנו לשמור על סביבה
בסיסית ∑∞• Æממשקל גופנו הוא מים Æכשהגוף חשוף
לסביבה חומחית¨ נקלט בו מעט חמחן Æכאשר יש לנו
סביבה שבה נקלט יותר חמחן בגוף נוחרת סביבה
בסיסית¨ המאפשרת לגוף לתפקד יותר טובÆ
תאי הגוף שלנו מייחרים אנרגיה ללא הפסקהÆ
ייחור זה מותיר אחריו שאריות של פסולת חומחיתÆ
המזון והנוזלים הנכנסים לגופנו הם ברובם חומחייםÆ
בנוסף¨ מחב של מתח נפשי¨ דאגות ורגשות שליליות¨
תרופות¨ מזון מתועש¨ סוכרים¨ בשר ודגים¨ עישון
ושתייה מתוקה יוחרים סביבה חומחית מאד Æחומחיות
זו מחטברת בגוף וגורמת לירידה במחב החמחן Æשתייה
מוגזת מכילה זרחן ©כמו גם חלב פרה®¨ אשר מפריע
לספיגת הסידןÆ

האוכל הבסיסי המומלץ הוא∫
ירקות ופירות טריים¨ עלים ©מנגולד¨ חסה ®ÆÆÆקטניות¨
דגנים מלאים ©רחוי מונבטים®Æ
במחב של חוסר סידן¨ הגוף מתחיל להשתמש בסידן
הנמחא בעחמות Æבתהליך מתמשך¨ העחמות הופכות
לנקבוביות וקיים חשש למחלת אוסטיאופורוזיס ≠
בריחת סידןÆ

כאשר יש סידן זמין בגוף¨ הוא מסוגל לנחל בחורה
יעילה יותר את הויטמינים והמינרלים ובכך נמנעות
ממנו מחלות רבותÆ

סוגי הסידן וזמינותו לגוף
≥ החורות העיקריות של סידן הן∫ סידן קרבונט¨ סידן
חיטראט וסידן גלוקונט Æסידן קרבונט הוא הסידן
הזול ביותר והכי פחות יעיל Æתוספי המזון של סידן
קרבונט ושל סידן חיטראט בלתי מזוקקים ומקורם
לעיתים קרובות הוא עחמות גרוסות או חדפות גרוסים
והם מכילים שאריות עופרת Æסידן בכמוסה לרוב
לא נספג ברובו והגוף לא מקבל את כמות הסידן
הדרושה Æלאנשים מבוגרים יש בעיה של חוסר חומחה
בקיבה¨ הגורם לחוסר בספיגת מזון ואלמנטים חשובים
לגוף Æמכיוון שסידן הוא סוג של מלח קשה¨ הוא לא
מחליח להתפרק כהלכה בקיבה של אדם מבוגר ואילו
מוחר של סידן המוגש לגוף כחלקיקים המוכנים לספיגה
יעיל יותר Æסידן גלוקונט הוא החורה המסיסה ביותר של
סידן והקלה ביותר לעיכול Æבשנים האחרונות החליחו
מדענים לפתח אבקה בשם ”קאל מאק“ ≠ ”“CAL MAC
המורכבת מסידן גלוקונט¨ מגנזיום וויטמין  Cבמינונים

מדויקים¨ הנמסה בקלות במים רותחים ונספגים מיידית
בזמן השתייה¨ ומכאן יעילותם הרבהÆ

נזקים כתוצאה מחוסר סידן
מחקרים הוכיחו כי חוסר סידן יכול לגרום למחוקות
שונות כגון ∫ בעיות שינה¨ רגיעה¨ כאבי פרקים¨ בעיות
לב וכלי דם¨ לחץ דם גבוה¨ עודף כולסטרול¨ התכווחויות
שרירים¨ כאבי שרירים וחולשה בשרירים¨ דלקות
מפרקים ודלקות שונות אחרות¨ כושר תנועה וגמישות¨
ירידה ביכולת ויסות רמת סוכר בדם¨ האטה ביכולת ניקוי
האברים הפנימיים וירידה ביכולת העיכול¨ נזקים בחינור
העיכול והכליות¨ טרשת עורקים ושומנים בדם¨ האטה
ביכולת נטרול נזקי חומחה וירידה בתפקוד מערכת
העחבים¨ היפראקטיביות¨ רמת אנרגיה נמוכה ועודÆ

לסיכום∫
אי אפשר לתאר את כל התהליכים שבהם משתתף
סידן Æהסידן נמחא בכל המערכות Æהמלחתי ≠ בדקו
היטב כיחד לשדרג את תזונתכם וכיחד להוסיף לתזונה
מקורות עשירים של סידן Æעד אז ומעתה והלאה¨ אנא
שיקלו היטב לחרוך תוסף תזונה ראוי של סידן ומגנזיוםÆ

המקהלה שלנו
סוניה גרוס

קשה להאמין °המקהלה שלנו חוגגת ∞ ±שנים
להקמתה¨ כמספר שנותיו של הבית Æמי היה מאמין¨
שמקהלה המורכבת מ“זמרים“¨ שברובם לא שרו
במסגרת כלשהי¨ יחליחו ללמוד ולשיר שירים חדשים¨
יפים ומרגשים ובחלקם¨ קשים ללימודÆ
המקהלה מונה כ≠∞ ¥איש ואישה Æהמנחחת הנהדרת ≠
מרינה ≠ החליחה ללכד אותנו ולחבב עלינו את השירהÆ
היא מיטיבה לבחור שירים קלים וקשים¨ שכולנו אוהבים
וגם קהל שומעינו נהנה מהם Æלמרינה המקסימה יש
עזרה בעניינים המנהליים ≠ חברתנו תמר דנחרÆ
הידד ותודה למרינה היקרה Æאני מאחלת לה ולכולנו
המשך פעילות פורייה°
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לאוהבי המוסיקה הקלאסית
אסתר אברבנאל
ההלצה להלן שיעשעה אותי מאד ואני
מעבירה אותה אליכם¨ בתקווה שגם אתם
תפרצו בצחוק°
הנשיא והרקטור חלו בדיוק ביום¨ שבו הוזמנו לקונחרטÆ
כמחווה של רחון טוב¨ נתנו את הכרטיסים למנכ“ל
האוניברסיטה Æכחפוי¨ למחרת הקונחרט¨ השאיר
המנכ“ל דו“ח כתוב על שולחנו של הנשיא בזו הלשון∫
היחירה המרכזית בקונחרט היתה ”הסימפוניה הבלתי
גמורה“ של שוברט Æלדעתי¨ באופן עקרוני¨ יש לפסול
עבודות בלתי גמורות ורחוי לסיים אותן בזמן Æגם
במחחית העבודה שבוחעה¨ היו ליקויים חמורים שחלקם
יפורטו להלן∫
הליקוי הבולט הוא ש≠≤≤ הכינורות שבקבוחה ניגנו
בדיוק אותה מנגינה °זוהי כפילות בזבזנית שאין
להשלים עימה Æלמרות אי הנעימות החפויה
יש לפטר לפחות מחחית הכנריםÆ
שמתי לב שהמתופף מתבטל
במשך פרקי זמן ממושכיםÆ
אני מחיע להתקין שעון
נוכחות מיוחד עבורו
כדי¨ שאפשר יהיה
לפקח על זמן
עבודתו בפועלÆ
קטעי נגינה
רבים חזרו על
עחמם שוב
ושוב Æלדעתי

≤¥

אין שום טעם בכך¨ שהחלילים יחזרו על מנגינה שנוגנה
זה עתה ע“י האבובים Æאם החזרות האלה תקוחחנה
בקפידה¨ ניתן יהיה לחסוך ולסיים את הסימפוניה תוך
∞≤ דקות במקום שעתייםÆ
הערה לגבי החיוד∫ שמתי לב שיש חוסר סטנדרטיזחיה
משווע בחיוד הנגינה ובמיוחד בכלי המיתר Æראיתי שיש
כינורות גדולים וקטנים¨ כאלה שמחזיקים תחת הסנטר
וכאלה שמחזיקים בין הרגליים Æנדמה לי¨ שגודל אחיד
וסטנדרטיזחיה בחיוד יועילוÆ
נוסף לליקויים הטכניים דלעיל¨ מן הראוי להחביע על
הקונספחיה הניהולית השגויה של מנכ“ל התזמורת¨
שאיפשרה דברים¨ שהם בבחינת ”בל יעשו“ Æהמנחח¨
עובד בכיר לכל הדעות¨ לא ניגן אפילו חליל אחד
במשך כל הקונחרט¨ עמד עם הגב אל הקהל© ®°ועשה
התעמלות אירובית Æעיסוק זה¨ מבחינתי¨ אמור להיעשות
בשעות הפנאי¨ או לכל היותר במשך  μדקות בכל שעת
עבודה¨ כפי שנהוג ביפן Æמלבד זאת¨ הוא איים על עובדי
התזמורת הכפופים לו¨ דבר שאין להרשות בשום
פנים ואופן ויש להשעותו לאלתרÆ
הערה אחרונה למר שוברט הנכבד∫ כיום
בעידן ה≠ ISOוה≠ ¨TQMקיימים כלים
לאבטחת איכות וסטנדרטיזחיה¨
אשר מוטב היה לו הופעלו לפני
שהסימפוניה יחאה לאור Æלו
הקפיד מר שוברט על חעדי
הייעול המוחעים בדו“ח זה¨
אין ספק שהיה מספיק
לסיים את העבודה ולא
היה משאיר אותנו עם
”סימפוניה בלתי גמורה“Æ
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סיפור על

אירוע טראומטי בחיי
יוסף ראובני
בסוף שנות ה≠∞∏¨ החטרפנו יונה ז“ל ואנוכי¨ לטיול
מאורגן ביוגוסלביה Æבהתאם לתוכנית¨ הגענו לאגם
הממוקם בפיסגת הר Æסביב האגם היה שביל מטיילים
באורך של כ≠ ¥ק“מ והמדריך הקחיב שעה אחת לאלה
המעוניינים לחעוד לאורכו Æהתחלנו בחעידה ובקטע
מסויים נפרדתי מאשתי יחד עם עוד מספר גברים¨
שקחב החעידה שלנו היה מהיר יותר Æכעבור כמחחית
השעה¨ הגענו לחניון וחיכינו באוטובוס להגעת כל
המטייליםÆ
קבוחת הנשים¨ שיונה חעדה איתן הגיעה לאוטובוס ויונה
לא היתה ביניהן Æלשאלתי היכן היא ענו לי¨ שבשלב
מסויים נפרדו דרכיהן¨ כי יונה נזקקה לשירותיםÆ
בינתיים הגיעו כל שאר המטיילים ויונה לא ביניהםÆ
מרגע זה ואילך ראיתי במוחי הקודח¨ מחזות אימים
לגבי גורלה של יונה Æהיא נפלה לאחת הואדיות
שבשולי השביל¨ נחטפה ע“י פושעים או שמא קיבלה
התקף לב ÆÆÆחסר נשימה¨ ירדתי מהאוטובוס מתוך
מחשבה לרוץ לאורך השביל ולחפש אותה¨ אלא
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שהמדריך בעחה אחת עם הנהג¨ החיעו לנסוע לתחנת
המשטרה הקרובה Æעוד אנו מדברים ולפתע ראיתי
אותה מתקרבת לאוטובוס ומנפנפת בידיה Æהיה זה
אחד המחזות המאושרים ביותר שחוויתי בחיי ≠ ראיתי
את יונה בריאה ושלמה ומחייכת אליÆ
כאשר נרגעתי¨ סיפרה לנו¨ שבחאתה מהשירותים¨ לא
ראתה איש מהקבוחה שלנו והחלה ללכת בשביל עד
שהגיעה לחניון אוטובוסים וחיפשה אותנו שם Æהיא
עברה מאוטובוס אחד למשנהו וחיפשה לשווא את
האוטובוס שלנו Æכאשר לא מחאה אותנו¨ פנתה לאחד
המקומיים¨ שסיפר לה על חניון נוסף ובטוב ליבו הסיע
אותה עד לפתח החניוןÆ
מרגע זה¨ השתלט עלי הפחד שמא תאבד לי שוב ולא
הרפיתי מידה עד הגעתנו למלון¨ בשעות הערבÆ
מסקנה ≠ כאשר אתם ובני זוגכם נמחאים במקומות
בלתי מוכרים¨ בעיקר בטיולים בחו“ל¨ עחתי לכם¨
לעולם אל תיפרדו איש מרעהו וכך תמנעו מאירועים
טראומטיים שכאלהÆ

‡ÆÂ˙È‡ ¯·„ÓÂ Â˙Ó˘· ˘ÁÂÏ ÌÈ‰ÂÏ
¨‰·Ï ÂÈÏÚ ˜Â¯ÊÏ ·ÈÈÁ ‡Â‰ ¨·È˘˜‰Ï ÔÓÊ ÂÏ ÔÈ‡ ¯˘‡Î
¯˜ ÆÆÆÂ˙Â‡ ¯ÈÚ‰Ï È„Î
Æ‰·ÏÏ ÔÈ˙Ó‰Ï Â‡ ≠ ‰˘ÈÁÏÏ ·È˘˜‰Ï ∫ÂÏ˘ ‰¯ÈÁ·‰ ÂÊ
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Æ“‰ÙÈ ÌÂ„‡ ¯ÈÈˆ È‡”
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˙ÚÈ˜˘ ˙‡ ¯ÈÈˆ È· ÈÎ ¨È˙·‰ ‡Ï
Æ‰ÓÁ‰
ÌÈÓÂ„‡ ÌÈÂÂ˜ ˜¯ È˙È‡¯
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ÌÈÈÈÚ‰ Â‰˜˘Î ¨‰˙Ú
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¨·‰ÊÂ ÔÓ‚¯‡ ¨Ì„Â‡ Ï˘ ÌÈÚ·ˆ·
ÆÆÆÂÈ˘ÎÚ „ÚÂ Ê‡Ó È˙Ó˘ Ï˘ ÌÎ˘Ó
∫‰Ê‰ ÏÂ˜‰ ˙‡ ÈÏÂ‡ ÚÓ˘‡Â
°‰ÙÈ ÌÂ„‡ ¯ÈÈˆ È‡
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ÈÏ ‰˘¯‰ ‡Â‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÊ·˘
¨‰˜Â¯È ‰Ú·‚ ÏÚ È· ÌÚ ÏÈÈËÏ
‰Ó„‡Ï ·Â¯˜ ˙ÂÈ‰Ï
¨‰ÓÁ‰ ˙ÚÈ˜˘ Ï˘ ·‚˘‰ ˙‡ ˙Â‡¯ÏÂ
¯Â‡‰Â ÁÂ¯‰ ˙‡ ˙ÂÂ¯Ï ÂÏÂÎÈ˘
¯ÂÊÁÏ Â¯„ÁÏ ¯˘Â‡·Â Ë˜˘·Â
¨Ô˘È ÔÂ˙ÈÚ ˘Â¯ÙÏ ¯„Á·Â
ÔÁÏÂ˘‰ ÏÚ
ÌÈÓ Ï˘ ˙ÈÁÂÏˆÂ ˘‡Â‚ ÈÚ·ˆ ‡È·‰ÏÂ
ÆÌÈÓ˘‰ ˙‡Â ı¯‡‰ ˙‡ ¨¯ÈÈˆÏ ‡·‡ ÏÈ·˘·Â
¨ÌÂÁ·Â ‰‡ÈÏÙ· ‡¯˜ ÔË˜‰ È·
Æ“ÌÂ„‡ ¨‰ÙÈ” ‰ÚÈ˜˘‰ ÈÚ·ˆÏ
¨ÏÂ„‚‰ ÂÈÁ‡· ‰‡˜· ËÈ·‰ ‡Â‰
∫ÏÎ‰ ˙‡ ¯ÈÈˆÏ Ú„È˘
˙Â˙Ï„Â ‚‚ ÌÚ ˙È·
Æ˙ÂÂÏÈÂ ÛÂÙÈ ÌÚ ˙ÂÂÏÁÂ
˜ÊÁ ÌÂ„‡ Ú·ˆÂ ÏÂÁÎÓ ÂÏ ¯Á· ‡Â‰
Æ˜Ú· ‰ÏÂÚ ÒÙ ¯ÈÈˆÂ
¨„ÁÙ ÔÈ˜ ÔË˜‰ Â·ÈÏ·
ÌÈ¯ÂÈˆ‰ ˙‡ ‰‡¯È ‡·‡˘
„ÁÈ· ÂÈÁ‡ Ï˘Â ÂÏ˘
ÔÈ·È ‡Ï ÈÏÂ‡Â
ÔÈÎ‰ ÂÏ ÔË˜‰ Ô·‰ ‰Ó

קוסמטיקה

ריח טוב במקלחת
למלא עחיץ קטן בספוג רגיל ולהרטיב אותו
במרכך כביסה Æרחוי לשטוף את הספוג אחת
לשבוע≠שבועיים לייבשו ולהרטיבו שוב במרכךÆ
לקבלת אפקט יפה¨ אפשר לנעוץ בספוג חיפורים
ופרפריםÆ

נעליים רטובות

תאריך תפוגה של מוחרי איפור נמדד מרגע
פתיחתו Æשפתון שנה וחחי¨ מסקרה שלושה
חודשים¨ חללית וסומק שנה וחחי Æמייק≠אפ
שנה Æמוחר יכול להתקלקל גם לפני תאריך
התפוגה אם לא אוחסן כיאות Æבמידה שלמוחר
ריח לא נעים או המרקם הטבעי או החבע
השתנו¨ יש להשליכוÆ

נעלי ספורט
כדי לשמור על נעלי הספורט רעננות וללא
ריחות לוואי¨ מוסיפים למכונת הכביסה ≤
כוסות חומץ Æמייבשים באוויר החח Æמתאים רק
לנעליים מבד ולא מעורÆ

לייבוש מהיר דוחסים לנעליים נייר סופג ©מגבות
נייר® Æתהליך הייבוש מהיר הרבה יותר והנייר עוזר
לשמור על חורת הנעלÆ

wwwÆtvlandÆcoÆil
אתר מחוין שאפשר לראות בו את כל הסדרות¨ כל התוכניות וכל
הערוחים בטלוויזיה בחינםÆ
wwwÆdaatÆacÆilØencyclopediaØcategory
אנחיקלופדיה שלמה ליהדות המכילה אלפי ערכים¨ שכולנו חריכים¨
לפחות¨ גישה אליהםÆ
wwwÆmagia≠liÆcoÆil
אזרחים רבים במדינת ישראל אינם מודעים לזכויותיהם ולזכאויותיהםÆ
האתר מהווה כלי עזר ראשוני לסינון מקרים האמורים לזכות אתכם
בהטבות ופיחויים מגורמים שוניםÆ
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בסימן קריאה°°°
ספר החודש באדיבות צוות סטימצקי¨ הוד השרון
זיכרונות אחרי מותי  Øיאיר לפיד
כוחו המהפנט של ספר זה נעוץ בראש ובראשונה
במעשה הכתיבה שלו Æאחרי מותו של טומי
לפיד¨ נכנס יאיר לפיד לעורו ולנפשו ≠ ולסודות
המשפחה ≠של אביו וכתב אוטוביוגרפיה מפעימה
בגוף ראשון Æקולו של האב המת הופך לקולו של
הבן החי¨ ושניהם יוחאים למסע המתחיל בגטו
בודפשט ומסתיים על הכורסה הקרובה ביותר
לראש הממשלה הישראלי Æזיכרונות אחרי מותי
מעיד על הבן לא פחות משהוא מספר על האב
≠ והוא מספר הכולÆ
היום שאחרי הלילה  Øאניטה דיאמנט
פרשה נועזת מתקופת המנדט הבריטיÆ
הספר מתאר את חייהם של ניחולי השואה¨
המעפילים הבלתי לגאליים במחנה עתלית¨
שכל שרחו היה לחיות בשלווה במדינת
היהודים Æבשיאה של העלילה עומד המבחע
הנועז של לוחמי הפלמ“ח ששיחררו בלילה
אחד¨  πבאוקטובר  ¨±π¥μאת כל העחורים
במחנה” Æהיום שאחרי הלילה“ הוא סיפורן
של חמש נשים ניחולות שואה¨ שהגיעו
לעתלית בספינות מעפיליםÆ
נערות שנחאי  Øליסה סי
רב≠מכר עולמי העוסק בתרבות הולכת
ונכחדת¨ בעיקר דרך חייהן של נשים
סיניותÆ
הרומן הרגיש ומלא החמלה¨ מספר
את סיפורן של קהילות מהגרים¨ חושף
טפח מחייהם של הסינים בארה“ב
בתקופת מלחמת העולם השנייה
ובשנות החמישים¨ בימי חיד המכשפות
של מקארתי ובעיקר מספר את סיפורן
של שתי אחיות¨ שלולא הקשר העמוק
ביניהן לא היו עומדות בתלאות שעימן
נאלחו להתמודדÆ
נערה עם קעקוע דרקון  Øסטיג לרסון
בנקודת שפל בחייו המקחועיים¨ מחליט
מיכאל¨ לקחת פסק זמן מעבודתו Æעוד
בטרם הפנים את מחבו החדש¨ פונה אליו
תעשיין רב השפעה¨ בבקשה לחקור את
נסיבות היעלמותה של קרובת משפחתו¨
מהאי הפרטי של המשפחה לפני כ≠∞¥
שנים Æהוא משוכנע¨ שהנערה נרחחה
ע“י אחד מבני המשפחה Æכל החקירות
שנערכו¨ הגיעו למבוי סתום¨ אך התעשיין
מסרב לתת לפרשה לגווע Æמיכאל מחליט
להיענות לאתגר ועובר להתגורר באי¨
שם מתחילה העלילה להסתעף בכמה
מישורים¨ עד לפתרונה המפתיעÆ

שיחת היום
ביטויים

תפוח אדמה לוהט ≠
עִניין¨ או בעי ַה¨ שהטיפול בו עובר מגוף חיבורי
אחד למִשנהו כי אף גוף אינו חפץ לטפל בוÆ

קפץ על העגלה ≠
התחבר והחטרף לרעיון מסויים או למערכת
מסוימת כמוחא שלל רב Æתפס טרמפ על
עניין מסוייםÆ

נשמטה הקרקע מתחת לרגליו ≠
איבד את הבסיס האיתן עליו הוא נשען¨ איבד
את הבסיס עליו נשענו עמדותיו וטיעוניוÆ

מלכודת דבש ≠
החגת מראית עין של עולם יפה יותר¨ שמטרתה
להרדים או לרחות את דעת הקהלÆ

התקרנפות ≠
כינוי לאימוץ של נורמות פסולות ולא
מוסריות והתנהגות לפיהןÆ

החצר האחורית ≠
מקום השלכת הפסולת Æבהשאלה ≠ אזור או
ישוב¨ שאינו זוכה לתשומת לב ומשאבים והוא
מקופחÆ

≤π

שיהיה בתיאבון ÆÆÆÁÒÙ‰ ‚ÁÏ ÌÈÂÎ˙Ó
ÏÂ·È˙ È·˘Ú ÌÚ ¯Â˙· ˘¯Â˘ ˙Â˜¯È

ÌÈÈÂÏ˜ ÌÈÊÂ‚‡ ÌÚ ÛÂÚ „·Î

מצרכים∫
≥ ראשי פטרוזיליה¨ קלופים וחתוכים גס
 ¥ראשי סלרי¨ קלופים וחתוכים גס
 ¥תפוחי אדמה בינוניים¨ קלופים וחתוכים גס
≥ שומר¨ שטופים וחתוכים גס
≥ ענפי רוזמרין
≥ ענפי מרווה¨ עלים בלבד
חופן גבעולי טימין
שמן זית¨ מלח¨ פלפל שחור גרוס גס

מצרכים∫
 ±ק“ג כבדי עוף
 ±כפית שום קחוץ
 ±כפית מלח דק
 ±כף חומץ יין אדום
 ±כפית פלפל לבן
≤ ±Øכוס אגוזי מקדמיה מרוסקים
≤ ±Øכוס אגוזי מלך מרוסקים
אופן הכנה∫
לטגן כבד ושום Æלהוסיף מלח¨ פלפל וחומץ ולטגן  μדקות
עד שהחומץ מתאדה Æלהוסיף אגוזים ולטגן¨ תוך ערבוב μ
דקות נוספות Æלהוסיף כף שמן ולטגן¨ תוך ערבוב¨ עוד μ
דקות Æלהגיש חםÆ

אופן ההכנה∫
לחמם תנור ל≠∞∞≤ מעלותÆ
מניחים את כל הירקות בקערה גדולהÆ
מוסיפים שמן זית¨ רוזמרין¨
מרווה וטימין ומערבבים היטב Æמעבירים
לתבנית משומנת ומכניסים לתנורÆ
אפיה∫ אחרי ∞≥ דקות מנמיכים את החום
ל≠∞∏ ±מעלות ואופים עוד
 ¥μדקות או עד ששורש הסלרי ותפוחי
האדמה רכים Æמגישים חםÆ

˙¨È¯˘ ˙ÂÈ·‚Ú ÌÚ ÌÈÈÂÏˆ ‰Ó„‡ ÈÁÂÙ
·ˆÔÈ¯ÓÊÂ¯Â ÏÂ‚Ò Ï
מצרכים∫
≤ ק“ג תפוחי אדמה¨ קלופים וחתוכים לפרוסות עבות
≤ ±Øק“ג עגבניות שרי שלמות
≥ בחלים סגולים בינוניים¨ קלופים וחתוכים לרבעים או שמיניות
 μשיני שום¨ קלופות¨ שלמות
 ¥גבעולי רוזמרין¨ שטופים¨ עלים בלבד
שמן זית¨ מלח¨ פלפל שחור גרוס
אופן ההכנה∫
לחמם תנור ל≠ ∞∞≤ מעלות
מניחים בקערה את כל המרכיבים¨ מזליפים כ≠ ¥כפות שמן
זית¨ בוזקים מלח ופלפל שחור גרוס גס ומערבבים Æמעבירים
לתבנית משומנת ומכניסים לתנורÆ
אפיה∫ אחרי ∞≥ דקות Æמערבבים בעדינות¨ מזליפים כף נוספת
של שמן זית וממשיכים לאפות ∞≥ דקות נוספות או עד שתפוחי
האדמה רכיםÆ

∞≥

·ˆÏÓ¯˜ ‚Â‚ÈÊ· ËÂÏ‡˘ ÈÏ
לחמם תנור ל≠∞∏ ±מעלות
מצרכים∫
 ±ק“ג בחלי שאלוט קלופים
 ±כוס מרק עוף או מים
 ±Ø¥כוס חומץ בלסמי
≤ ±Øכוס סוכר חום
 ±גבעול טימין ≠ רק עלים
∞∞ ±ג‘ חמאה ≠ קוביות
אופן הכנה∫
להכניס את הבחלים לתבנית משומנתÆ
לערבב בקערה את כל החומרים ©למעט חמאה וטימין®Æ
לשפוך על הבחלים ולערבב היטב Æלפזר מעל טימין וקוביות
חמאה Æלכסות באלומיניוםÆ
אפיה∫ ≤ ±Øשעה Æלהסיר את האלומניום ולאפות עוד  ±Ø¥שעה¨
עד שהבחלים מזוגגים ואין נוזלים בתבניתÆ

ÌÈÁÂÙ˙ ˙‚ÂÚ
לחמם תנור ל≠∞∏ ±מעלות
מצרכים לבצק∫
∂ ביחים
 ±כוס שמן
≤ ±Øכוס קמח תפוחי אדמה
≤ ± ±Øכוסות קמח מחה
 ±כוסות סוכר
מצרכים למלית∫
 ±ק“ג תפוחי עץ גרן סמיט קלופים ופרוסים
 ≥Ø¥כוס סוכר
קינמון
≤ כפיות
מצרכים לציפוי∫
 ±Ø¥כוס יין אדום
≤ ±Øכוס אגוזי מלך
מיץ מלימון אחד
≤ ±Øכוס סוכר
≤ כפיות קינמון
אופן הכנה∫
לערבב את כל חומרי הבחקÆ
בקערה נפרדת לערבב את חומרי המליתÆ
בקערה שלישית לערבב את חומרי החיפויÆ
לחקת לתבנית עגולה ומשומנת¨ חחי מכמות הבחק ולשטח Æלחקת
על הבחק את המילוי ולשטח Æלחקת את יתרת עיסת הבחק ולפזר
עליה את האגוזים¨ הסוכר והקינמון Æלאפות עד שהבחק מזהיבÆ

„ÏÂ˜Â˘ ˙‚ÂÚ
לחמם תנור ל≠∞∏ ±מעלות
מצרכים∫
∞ ±μגרם שוקולד מריר
∞ ±μגרם חמאה
∞ ±μגרם סוכר
∂ ביחים מופרדות
∞ ±μגרם אגוזים טחונים
 ±כף קמח מחה
אופן הכנה∫
להמיס את השוקולד Æלהכניס למערבל את החמאה והסוכר
ולהקחיף Æלהוסיף חלמונים אחד אחד תוך הקחפה Æלהוסיף את
השוקולד המומס¨ האגוזים וקמח המחה ולערבבÆ
להקחיף בקערה נפרדת את החלבונים ולקפל בעדינות
לתערובת החמאהÆ
לחקת את התערובת לתבניתÆ
אפיה∫ כ  ¥μדקות בחום בינוניÆ

מתכונים לחג הפסח ≠ שרון ברקה

ÁÒÙÏ ‰È·‚ ˙‚ÂÚ

מצרכים∫
≤ ± ±Øכוסות גזר מגורר
∂ כוסות עלי תרד שטופים ומיובשים
≤ ±Øכוס חנון
≤ ±Øכוס גבעולי סלרי פרוסים דק
 ±בחל סגול בינוני פרוס דק ומופרד לטבעות
חומרים לרוטב∫
≥ כפות חומץ בלסמי
אופן הכנה∫
≤ כפות שמן קנולה
 ±כף שמן בטעמים ©זיתØשומשוםØאגוזים® שמים את כל הירקות
הקחוחים בקערה גדולהÆ
≥ כפות מים
מכניסים את כל חומרי
 ±כף דבש
הרוטב לחנחנת ומכניסים
≤ שיני שום גדולות כתושות
למקרר לשעתיים לפחותÆ
 ±כפית חרדל גרגירים
מנערים ויוחקים לפני
 ±כפית מלח גס
≤ ±Øכפית פלפל שחור גרוס גס לפי הטעם ההגשהÆ

לחמם תנור ל≠∞∞≤ מעלות
≤ ±פרוסות ≠ כל פרוסה מכילה כ≠∞≥ ±קק“ל
בתבנית קפיחית ∂≤ משומנת
מצרכים∫
≤ קופסאות גבינה לבנה •≥
 ±גביע יוגורט •±Æμ
≤ ±Øגביע ©∞∞ ±גרם® שמנת חמוחה קלה •π
≤ ±Øחבילת אינסטנט פודינג וניל
≥ כפות קמח תפוח אדמה
≥ חלמוני ביחה
∑ חלבוני ביחה
≤ ±Øכוס סוכר
אופן ההכנה∫
מערבבים בקערה גבינה¨ יוגורט¨ שמנת¨ פודינג¨ קמח
תפוחי האדמה¨ חלמונים ו≠ ≤ חלבוניםÆ
מקחיפים את יתרת החלבונים עם הסוכר לקחף נוקשהÆ
מקפלים את קחף החלבונים לתוך התערובת ומעבירים
לתבנית Æמנמיכים את חום התנור ל≠ ∞ ±μמעלות חלזיוס
ואופים כ≠∞∑ דקות Æבסיום האפייה מחננים את העוגה
בתוך התנורÆ

דיאטנית קלינית  ≠BÆScÆNutהוד השרון
ÁÒÙ‰ ·¯ÚÏ „¯˙Â ¯Ê‚ ËÏÒ
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