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דיירים ועובדים יקרים!
שוב חלפה לה שנה ונראה ,כאילו ברכתי לשנה חדשה הייתה רק אתמול.
אומרים כי כשטוב לנו הזמן חולף מהר .תקוותי ,כי גם אתם מרגישים כמוני
ועולמכם פה ב"עד  "120מלא כרימון :בעניין ,בתעסוקה ובתוכניות לעתיד.
בהזדמנות זו ברצוני לעדכן אתכם ,כי באפריל הקרוב אנו מתכננים את
פתיחתו של הבית החדש ברמת החייל ,אשר יעצים ויחזק עוד יותר את
המותג של "עד  "120שאתם כולכם שייכים לו ,ובתקוותי גם גאים בו.
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עידו נירן
מנכ"ל הרשת

דיירים ועובדים יקרים,
בפרוס השנה החדשה ,אני מאחלת לכם ולבני משפחותיכם,
שנה טוב ומתוקה
שנת בריאות ונחת
שנה מלאה באושר.
חג שמח לכולכם!

שלכם ,אורלי גולן
מנכ“ל עד  120ראשון לציון

דיירים וצוות יקרים,
לקראת השנה החדשה ,שלוחה לכם ברכה מקרב לב
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הגיליון הבא יראה אור לקראת ינואר  .2010המעוניינים לקחת חלק בכתיבה
נא לשלוח במייל אל :יפה שני ,עד  120הוד השרון
כתובת מיילshanyy@ad120.co.il :
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לחברתנו צפורה זלוטוגורסקי
בהוקרה על תרומתך לרווחת חיילי
צה"ל במסגרת הוועד למען החייל.
לחברנו יהושע פייגנבוים על קבלת עיטור מפעל חיים בספורט
מטעם הוועד האולימפי בישראל ,התאחדות ספורט הותיקים
בישראל ובאדיבות עיריית תלאביב ,לאור תרומתך לקידום
הספורט בישראל לאורך עשרות שנים .אנו גאים בך ומברכים
אותך לשנים רבות של פעילות בבריאות טובה.

ÌÈÈÈËˆÓ ÌÈ„·ÂÚ
¯˜ ¨ÁÂÂ¯ ÏÚ ‰·˘ÁÓ Â‡ ÒÂÒÈ‰ ‡ÏÏ ¨‰ÂÂ„Á· ÌÈ˙Â Â‡ ¯˘‡Î
‡Æ‰·‰‡‰ ˙ÂÚÓ˘Ó ˙‡ ÌÈÈ·Ó ˙Ó‡· Â
תודה לעובדינו המסורים על תרומתם לרווחת דיירינו:

הוד השרון

ראשון לציון

נטע ספיר  עובדת סוציאלית
אירנה וויניצקי  מטבח
אברהם בןשושן  משק

שירי אלון  מרפאה
ילנה סמנובקר  משק
≥
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דיירים חדשים
הוד השרון

רוזה סנדובסקי ,מאיר בנימין ויהודית סביון ,לילי שפירא,
בטי מלמד ,אהובה גוטמן ,בנו פכט.

דיירים חדשים
ראשון לציון

אריה כספי ,בתיה מיכאלי ,הלה ויעקב הניג ,טובה פולק.

מזל טוב

לציונה מליחי לנישואי בתך לירז עם בח"ל עדן
לעטרה אנגלשטיין לנישואי בנך אוהד עם בח"ל נעה
לאתי אשכנזי לנישואי בתך מירה עם בח"ל גילי
לשולה ברי להולדת נכדך יותם-יעקב
לברוריה בלום להולדת נכדך איתמר
לטל אפרתי לחגיגת בר המצווה של בנך גל
לחגית מסלבי לחגיגת בר המצווה של בנך טל
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לחגיגת הקיץ בהוד השרון הוזמנו נכדים ונינים שצפו
בהצגה הומוריסטית על איכות הסביבה "מיחזורו של
דון קישוט" .בגינה נפרשו דוכני מזון מכל הסוגים.

דיירי ראשון לציון בטיול לשרונה ,מקבלים הסבר על
הטמפלרים והמושבה שבנו.
עובדי רשת עד  120מתרגלים עבודת צוות ביום
גיבוש בשיט במרינה בהרצליה ,בהדרכתו של
הסקיפר  עידו נירן ,מנכ"ל הרשת.

דיירי ראשון לציון טועמים יין וגבינות בטיול ליקב נחשון.
גימלאי צה"ל מתארחים בהוד השרון להרמת
הכוסית המסורתית לשנה החדשה.

דיירי ראשון לציון במצפה משואה בבית גוברין.
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פנחס הבר נולד בוינה ועלה לישראל במסגרת ”עליית
הנוער“ ,בשנת .1939
בהיותו תלמיד בן  10בגימנסיה בוינה ,פגש במורה לציור
 פרופ‘ מילר ,שהתייחס לתלמידיו באופן אישי ומיוחד.
מורה זה הטביע את חותמו על הילד פנחס וגרם לו
להתחבר ולאהוב את עולם האומנות.
במהלך השנים הפך הציור והרישום לתחביבו העיקרי.
”הציור הוא חלק מחיי וגורם לי לרוגע ותענוג“  אומר
האומן פנחס הבר.
בימים אלה מוצגת תערוכת ציוריו בנושא הקרוב במיוחד
לליבו  פורטרטים .בעין רגישה וביד בוטחת ,מצליח
האומן ,באמצעים מינימליסטים ,להעביר את הלך רוחו
של האובייקט ולשתף את הצופה בתחושותיו .החומרים
בהם הוא משתמש הינם פחם ,אקוורל ,אך הציפורן היא
הטכניקה המועדפת עליו ככלי ביטוי אישי .הצבעוניות
בעיקרה ”מונוכרומטית“ שחור ,לבן ומה שביניהם .הגוונים
הללו משדרים מחד איפוק מרוסן ומאידך דרמטיות
כובשת.
לשאלתי  ”מדוע פורטרטים?“ משיב פנחס  ”אני אוהב
אנשים ,אוהב להסתכל ולהתבונן בהם ואם האדם מעניין
אותי ומרתק ,אני מבקש רשות לצייר אותו“.
לצופה בתערוכה מזומנת חוויה מרתקת והצצה לעולמו
המסקרן של האומן פנחס הבר.
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ּ ִתכ ְל ֶה ְשנ ַת סִיּוּטִים )תשס“ט(
ּ ָתחֵל ְשנ ַת עֲָרכ ִים )תש“ע(

ּ ַתעֲִדיפוּ ִשיפּוּט ִענ ְיָנ ִי
תְמוַּרת ָשפִיט עְֶקרוֹנ ִי

ּ ֵת ַש“ע ) (2009שוֹאֵף ֶעשֶר
ּ ִת ְשּגֶה אֵפוֹא ְשנ ַת 2010

תּוֹפָעוֹת ִשכ ְרוּת ִעצְרוּ
ּ ְתאוּנוֹת ֶשּ ַבְּדָרכ ִים עְַּקרוּ

ּ ִתכ ְל ֶה ַשּ ַפעַת ַעּז ָה
ּ ָתחֵל ִש ְפעַת עוֹז

ּ ַתעֲלוּל ִים ֶשּ ַבּ ָצבָא עוֹכ ְִרים
ּ ִת ְפאֶֶרת ֶשל ְ ַצהַ“ל עוֹנ ְִדים

תּוּפַר ִשנ ְאַת אוֹיְבִים
ּ ִת ְצל ַ ְחנ ָה ִשׂיחוֹת עֲָרבִים

תּוֹפָעוֹת ֶשּ ַבחִינּוּך עֲגוּמוֹת
תּוֹצָאוֹת ֶשּ ְב ַבגְרוּת עֲלוּבוֹת

ּ ִתמְרוֹנ ֵי ָשלוֹם עֲָקִרים
ּ ְתנוּפַת ִשיקּוּם עוְֹקִרים

ּ ִת ְפסְלוּ ִשידּוֵּרי עֲרוּצִים
ּ ַתְרבּוּת ֶשטְעונ ַָה ִשיקּוּצִים

ּ ִת ְפעֲלוּ ֶש ַה ּ ֶטרוֹר י ִ ְת ַעּל ָם
ּ ִת ְשֶרה ַשל ְו ַת עוֹל ָם

ּ ִתז ְּכ ְרוּ ֶשּכ ֻּל ָנוּ עֲֵרבִים
ּ ְתשוְֹררוּ ֶשבֶת/יַחַד עַד !120

ּ ִתְקשוֶֹרת שֶעוְֹרכ ֶי ָה עֵָרנ ִים
ּ ְת ַסּל ֵק ְשפַת ִעּל ְגִים

ּ ְתמוּגַר ְשחִיתוּת ֲעבְַריָנ ִים
תּוּ ְחמַר ְשפִיטַת ַע ּ ִתיֵרי/הוֹנ ִים

ּ ַת ְפחִיתוּ שוֹקוֹל ַד עוּגוֹת
ּ ַתג ְִּדילוּ ִשיקּוּפֵי עֲנוּגוֹת

ּ ַתסְִּדירוּ ְשכ ַר עוֹבְִדים
ּ ְתלוּנוֹת ִשו ְיוֹן עוֹבְדוֹת

ּ ַת ְפעִילוּ ְשעוֹת עִיסּוּק
ּ ְת ַפּ ֶצה ֵשנ ָה ֲעי ֵפוּת

ְתּ ַש ְּקמוּ ְשִריֵדי עַם
ּ ְת ַחּז ְקוּ ָשבִים עוֹל ִים

ּ ֵת ָענ ֵה ַשוְעַת ָענ ִי
ּ ְתַרּ ֵפא ֶשבֶר ַעּ ִמי

ּ ֵתעֵָקר ְשָרַרת ֲענ ָקוֹּ ַבנ ְִקים
ּ ְת ֵאבֵי ִשל ְטוֹן ִעסְָקנוֹ ָמנ ִים

ּ ַתּכ ִירוּ שוֹנוּת ַעּ ְמכ ֶם
ּ ָתחוּשוּ ֶש ָה ַאחֵר ִעּ ָמכ ֶם

ּ ְתַקּ ְצצוּ ִשיעוֵּרי ַעמְלוֹת
ּ ַת ְשלוּמֵי שוֹחַד ֲעמָדוֹת

ּ ַת ְח ְשבוּ ֶש ַהחִיוּב עוֹבֵד
ּ ִתְראוּ ֶשהַָרע עוֹבֵר

ּ ְת ַב ּ ְטלוּ ַשעֲֵרי עִיוּוּת
ּ ְת ַפ ּ ְתחוּ ִשיוּוּק עִידּוּד

ּ ִת ְתּ ָבְרכוּ ֶש ַחיֵּינוּ עֲִדיפִים
תּוֹדוּ שִֶדיּוֵּרינוּ עִיּל ָ ִאיִּים
∑

אריה ברט

אופטימיסט ללא תקנה
ראיינה :ג‘ודי לבב
אריה ברט ,אדם מרשים ,אלמן ,אב ל 2ילדים וסבא
ל 4נכדים ,הגיע ל“עד  “120ראשון לציון לפני כ 3שנים
מחיפה ,בה גר על הכרמל בבית יפה ,טובל בירק ומשקיף
על נוף מרהיב.
אריה עבד  36שנה בחב‘ אגד
כמנהל מח‘ תעשייה וניהול.
לקראת פרישתו לפנסיה החליט
לנצל את זמנו הפנוי ללימודים
אקדמיים .נרשם לאוניברסיטה
והחל ללמוד תולדות האומנות,
והמשיך בלימודי אבולוציה,
תורשה ,הנדסה גנטית ,גיאוגרפיה
יהדות ,רמב“ם תנ“ך ועוד.
שנים רבות הקדיש ללימודים אקדמאיים בהנאה רבה.
במקביל השקיע את זמנו בתחום הציור .עוד בבית אבא ינק
את האהבה לציור ולמוסיקה .הידע שרכש באוניברסיטה
העמיק את אהבתו לציור והוא החל להשתתף בחוגי ציור
שונים.
על ההחלטה לעבור לדיור מוגן הוא מספר” :לא כל כך
רציתי לעבור ,אבל בתי רצתה להיות בקרבתי וראיתי
מקומות רבים שלא מצאו חן בעיני“ .כשהגעתי ל“עד
 “120בראשון לציון ,אהבתי את הכניסה והלובי .נזכרתי
במלונות שהייתי בחו“ל“ .כניסתו של אריה ל“עד “120
עברה בקלות והוא השתלב מיד בחברה והפך להיות
מקובל מאד.
שאלתי אותו מה סודו? ”פשוט מאד” אמר אריה” ,הייתי
בתנועת נוער בפולין ,אח“כ קצין בצה“ל ,אח“כ מנהל.
כשנכנסתי לבית ראיתי קבוצה של אנשים יושבת בלובי,
”ניגשתי אליהם ואמרתי’ :אני דייר חדש ,מחפש חברה,
מוכנים לקבל אותי‘? כולם אמרו ’בוודאי בוא תצטרף‘,
ומאז אני כאן מוקף בחברה“.
לפני זמן לא רב ,קיבל אריה תעודת הערכה על תרומתו
לבית מבחינה חברתית ותרבותית .אין ספק שהייחודיות
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שלו היא באופטימיות שהוא מקרין .הוא מעדיף לראות
את השמח והטוב שבחיים ולא לקטר ולהתלונן.
אריה ממשיך לצייר במסגרת חוגי האומנות ב“עד “120
ומתבלט גם בחוג גילוף עץ .עבודותיו מתנוססות על קירות
ביתו ,אצל הילדים והנכדים וברחבי הבית ”עד .“120
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החיים שלנו עשויים מרגעים .לכל אחד מהם הגוון הייחודי
שלו :אושר ,עצבות ,כאב ,שמחה .כל רגע הוא אחד ויחיד,
אבל בו בזמן הוא מביא עימו את הטון של הרגע ,שקדם לו
ושל כל אלה שקדמו לו באופן כללי והוא כבר מתכונן לעבור
לרגע הבא ,אותו יצבע קצת בגוון שלו .לכן אדבר על רגע
אחד של אושר ,מתוך כל הרגעים המאושרים שחייתי.
כאשר התחלתי את לימודי באוניברסיטה הצבתי
לעצמי כמטרה לעבור את מסלול לימודי בהצטיינות,
עם הציונים הגבוהים ביותר במחזור .התכוננתי למבחן
הראשון כאילו היה זה הדבר החשוב ביותר בחיי .חלמתי
על הציון הגבוה ביותר ואמרתי לעצמי” :אם אני מקבלת
 100במבחן ,הגורל שלי כבר קבוע .יהיה עלי להמשיך
ללמוד“ .ציון נמוך היה מביא אותי להטיל ספק בבחירת
המקצוע שלי.
ביום המבחן חששתי .ניגשתי למבחן יחד עם כל חברי

לספסל הלימודים וביחד חיכינו לעוזר המרצה ,שיצא
אלינו עם מחברת הציונים כדי להקריאם בפנינו .באותו
קורס ,סדר ההקראה היה לפי סדר הציונים .קודם הציון
הנמוך ביותר ולסיום הציונים הגבוהים ביותר.
החלה הקראת השמות והציונים והאושר שלי הלך
והתעצם עם כל שם שהקריאו ,שלא היה שמי .שמי היה
האחרון שהקריא עוזר המרצה ,עם ציון  100שהביא
אותי לבכות מרוב אושר.
אותו רגע של אושר השאיר את חותמו לאורך כל לימודי
באוניברסיטה .היה לי חוב כלפי עצמי לא למעוד
בהשקעה ובהקדשה לאותו מקצוע שבהמשך הביא לי
רגעים רבים של סיפוק .אבל את אותו אושר שהרגשתי
כאשר קיבלתי את ציון ה 100הראשון ,אני עדיין שומרת
בתוכי ועדיין נהנית ממנו ,כאילו היה זה הרגע החשוב
ביותר בכל לימודי באוניברסיטה.

הקיץ לאט לאט בורח  והחצב מתחיל פורח.
כך למדנו להגיד בילדותנו...
עוד שנה עברה ,בין טוב לרע ,בין כאב ושמחה,
הזיכרונות והגעגועים עולים מידי שנה ,וחוזרת
התכונה כי אין לשכוח את חג ראש השנה ,הבא
עלינו בתקווה ובבריאות טובה.
ועולים הזיכרונות מבית אמא ואבא .בהכנות,
בקניות ,בריחות ובטעמים.
מתחיל בניקיון הבית ,החפצים ,הבגדים
על החלונות מתאווררים ,באמצע
משחק הקלאס והחבל ,אמא
קוראת לי להבריק את הפמוטים,
לאוורר את הספרים .המלאכה
מרובה ,וההרגשה טובה.
והקניותבגדים חדשים ,מגופייה
וגרביים ,וחולצה לבנה ומכנסיים.
והמאכלים ,הדג השט בגיגית הפח ,העופות
המחכים למריטת הנוצות ,והירקות והפירות
בשלל צבעים.
הפרימוס כבר רועש ,הגעפילטע פיש על האש,

והמרק והקרפלך ,והצימסגזר ושזיפים והקומפוט
 ריחות מגרים .עוגת הדבש בסיר עגול עם חור
באמצע ,מפיצה ריח בבית ,ומבשרת על בוא החג.
ואיך אפשר לשכוח את הבגדים החדשים על המיטה
מחכים .השולחן עטוף במפה לבנה ,הכלים היפים,
הנרות הדולקים בפמוטים נוצצים .וחלות החג
העגולות ,קערת סמלי החג והיין לקידוש וברכה.
ואבא שב מבית הכנסת בזמירות וברכות.
התפוח בדבש  שתהא שנה מתוקה,
הסלק  לסלק את מכאובינו ואוייבנו.
היין לשמח לבב אנוש,
והדג  שנהיה לראש.
כך נחוג מידי שנה.
אני שבניתי בית ,המשכתי במסורת
של אמא ואבא עם ילדי ונכדי,
בגעגועים וזיכרונות טובים.
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ראש השנה  סימני החג

 ,,B.. Scהוד השרון
שרון ברקהדיאטנית קלינית Sc.. Nut
ראש השנה הוא חג של התחלה והתחדשות
וכמובן  חג של סימנים מסורתיים.
להלן סקירה קצרה של הבולטים בסימני החג:
דבש:

כדי להבטיח שנה מתוקה,
נהוג לאכול דבש .הדבש
מורכב מ19%מים ו80%
סוכרים ,ומכיל גם כמויות
זעירות של חלבונים ,תמציות
ארומטיות ,חומצות וויטמינים.
טעמו וצבעו תלויים בסוגי
הפרחים מהם נאסף הצוף .בישראל מפיקים דבש
מלמעלה מ 100סוגי צמחים .דבש מפרחי הדרים הוא
הנפוץ ביותר בארץ.
מעבר לטעמו ומרקמו המיוחד ,מיוחסות לדבש תכונות
מגוונות :ברפואה העממית הוא ידוע כחומר אנטיספטי,
שניתן למרחו על חתכים בעור כדי למנוע את זיהומם.
שתיית תה בלימון ודבש נחשבת תרופה בדוקה נגד כאבי
גרון והצטננות ,ולחיזוק המערכת החיסונית .כמו כן הדבש
הוא מרכיב חשוב בתכשירים קוסמטיים שמטרתם ניקוי
העור.
הערך הקלורי של דבש :כ 320קלוריות ל 100גר‘,
כ 35קלוריות לכפית .כדי שהשנה תהיה מתוקה,
מספיק למרוח  1/4תפוח עץ בכפית דבש  סה"כ
כ 50קלוריות) .גם לסוכרתיים מותר!!(

רימון:

הרימון הוא אחד מ"שבעת המינים" ומסמל בתרבויות
שונות שפע ופריון ,יופי וחוכמה .בסעודת ראש השנה נהוג
לאכול רימון ולאחל" :שתרבנה
זכויותינו כרימון".
כבר בימי קדם נודע הרימון
בסגולותיו הרפואיות :הרמב"ם
מציין כי ניתן להשתמש בקליפת
רימון לעצירת דימום מפצעים
ובמיץ הרימון לעצירת שלשול
ולהקלה על בחילות וכאבי ראש
שלאחר שכרות .בשנים האחרונות
הופיעו פרסומים מדעיים רבים בנושא הרימון .נמצא,
כי ברימון קיימים חומרים בשם פוליפנולים המהווים
נוגדי חמצון ומסייעים בהורדת לחץ דם ובמניעת טרשת
עורקים.
פרי הרימון נחשב לפרי בעל חיי מדף ארוכים במיוחד וניתן
לשמרו ללא קירור במשך למעלה מחודש ימים .הרימון
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מכיל ויטמין  Cוהמיץ מהווה כ 37%מהפרי .רימון בינוני
מכיל כ 60קלוריות.

ראש דג:

בראש השנה מברכים" :שנהיה לראש ולא לזנב" .הדג
הוא סמל לשפע ולפריון.
לדגים ערך תזונתי גבוה .הם
עשירים בחלבון ומכילים
ויטמינים  Aו .Dבראש השנה
נהוג לאכול קרפיון .זהו דג
הגדל בארץ בעיקר בבריכות
ואינו מכיל אומגה  .3קציצת
געפילטע פיש קטנה מכילה כ 150200קלוריות.

גזר:

בראש השנה נהוג לאכול מאכלים שונים המכילים
גזר .הגזר עשיר בבטא קרוטן ,חומר המשמש ליצירת
ויטמין  Aוהמעניק לו את צבעו הכתום .הגזר מכיל גם
ויטמינים מקבוצת  ,Bויטמין
 ,Cאנטיאוקסידנטים וסיבים
תזונתיים .צימעס עם מעט שמן
וסוכר מכיל כ 100קלוריות
למנה של  4כפות.

כיצד נשמור על תזונה נכונה בחגים?
בערבי חג תכננו את סדר היום כך ,שארוחת החג
תהיה ארוחה עיקרית ובשאר היום איכלו ארוחות
קטנות וקלות המכילות לחם קל ,גבינות עד ,5%
יוגורט ,ירקות ופירות.
איכלו ארוחה קלה לפני ארוחת החג כדי ,שלא תגיעו
מורעבים ותאכלו ללא שליטה.
לפני שתעמיסו על הצלחת חישבו ובחרו במזונות
האהובים עליכם ביותר.
הרבו בשתיית מים ו/או משקאות דיאטטיים.
העדיפו לקינוח סלט פירות ,כדור גלידה או תפוח עץ
אפוי על פני קינוחים עתירי קלוריות.
מותר להגיד למארחים "לא תודה" .לא חייבים לאכול
הכל רק כי "לא נעים".
בימי החול ,בין החגים ,חיזרו לתפריט הרגיל והקפידו עליו.
המשיכו לבצע פעילות גופנית.
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החגיםהזדמנות למפגש והקשבה
גלי קליין ,עובדת סוציאלית ,עד  120ראשון לציון
שוב מתקרבת תקופת החגים ושוב ממלאת את
כולנו תחושה של חג ,התחלות חדשות ומשפחתיות.
כן ,איך שלא נסתכל על זה חגים ביהדות סובבים
סביב שני צירים מרכזיים :משפחה ואוכל.
על האוכל לא אכביר מילים,
שכן קטונתי ,אולם על
המשפחתיות יש דברים רבים
לאמור.
תקופת החגים מזמנת לנו
הזדמנויות לרוב לפגוש בני
משפחה מקרוב ומרחוק,
לחלוק בזיכרונות משותפים
ליצור חוויות וזיכרונות חדשים.
ההתרגשות שמלווה אותנו
בבואנו לשולחן החג :סבים,
הורים ונכדים ,דודים וחברים,
המתכנסים כולם בבגדיהם
החגיגיים וחולקים יחד את
המטעמים והברכות ,ממלאת
אותנו לא פעם בתחושות של קירבה ,התרגשות ואהבה.
אולם ,בל נשכח ,כי שולחן החג יכול להיות ,גם
כר לא פשוט של העלאת קונפליקטים נושנים ,של
חשבונות וכעסים .יש הרואים במפגש המשפחתי
הזדמנות לבקר את האחר ,לחנך ,להעלות מן האוב
מריבות נושנות ועניינים לא סגורים .ואני אומרת
בואו נסתכל על המפגש המשפחתי כהזדמנות
 הזדמנות להכיר טוב יותר את היקרים לנו.

במקום לשאול את הנכדה" :למה עוד לא התחתנת?"
"ויש לך כבר חבר?"  נוכל לנצל את הזמן לשמוע
ממנה חוויות מהלימודים או מהצבא ולהיות אוזן
קשבת ונעימה .במקום להעיר לבת ,או לבן על דרך
גידול הילדים ,או ניהול הבית
נוכל לתמוך בהם ולהביע את
הערכתנו לעבודה הטובה
שהם עושים ולמאמצים שהם
משקיעים.
במקום להתרגז על הדודה
שיש לה הערות על כל
דבר )כן לכולנו יש אחת
כזו( ,ננסה להיזכר בילדות
המשותפת שעברנו ובערכים
שחלקנו ולהחמיא לה על
הסלט שטרחה להביא ,או על
הגעפילטע פיש .וכשיחמיאו
לנו על הבישולים ,או על
הבגדים שקנינו במיוחד ,לא
נבטל את המחמאות כלאחר יד ,או נגיד "זה שום
דבר" ,אלא נדע ליהנות מהמחמאות שקבלנו ומתשומת
הלב שיקירינו מרעיפים עלינו  כי מי מאתנו לא זקוק
לתשומת לב ,לפרגון ,לתמיכה.
אז בואו ננצל את ההזדמנות שניתנת לנו כל שנה בחודש
תשרי לסגור ולסכם את מה שהיה ולייחל למה שיהיה.
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היבטים אופטימים
על ניתוחים
להחלפות מפרקים
במבי שור ,פיזיותרפיסטית אחראית ,הוד השרון
ניתוחים להחלפות פרקים החלו לפני עשרות שנים ,כאשר
התחליפים לשלד שלנו היו מרקמות של בעלי חיים ,מה
שיצר התנגדות הגוף לשתל וצורך לטפל בהתנגדות זו.
לפני כ 40שנה נעשתה פריצת דרך בתחום הניתוחים
האורטפדים ,כאשר תחום ההנדסה הביורפואית
התחילה להשתמש בחומרים שפותחו עבור התעופה,
נאסא ,ותעשיית הטילים!
המדענים לקחו חומרים מיוחדים אלו והתאימו אותם
לשימוש רפואי .החומרים האלו כוללים פולימרים ,סגסוגות
מתוחכמות של מתכות אלחלד ,קובלטכרום וטיטניום.
ולאחרונה :קרמיקה בלתי שבירה! מי היה מאמין...
כל אלו משמשים ליצירת חלקי חילוף לשלד ולפרקים
בהצלחה קלינית מרשימה .המערכת החיסונית של הגוף
לא דוחה אותם ,כפי שהיא דוחה רקמות ביולוגיות זרות.
מאז נמשכת ההצלחה והשילוב של מהנדסים ,כירורגים
ואורטופדים יוצר שתלים עבור מרבית הפרקים בגוף
האדם! הפרקים עם ההצלחה הגדולה ביותר הם :מפרקי
הירך ,הברך והכתף.

מעט על השיקום:

הניתוח נמשך כשעתיים .למחרת הניתוח מותרת דריכה
ואפשר ללכת עם הליכון.

אחרי  6ימים משתחררים מבית החולים .בתוך  3חודשים
מסוגלת הגפה המנותחת לתפקד ללא הגבלה.

מטרת הניתוח:

להחזיר את המנותח לתיפקוד מלא ללא סייג! כלומר לחיי
יוםיום מלאים היינו :הליכה ,שחייה ,רכיבה על אופניים,
ולתרבות של פנאי וספורט לא תחרותי.

קצת מספרים:

כל שנה מושתלים בעולם המערבי יותר מחצי מליון!
מושתלי מפרק הירך .במשך  30השנים האחרונות,
הצלחת הניתוחים היא כ ,90%למשך  1215שנים.
אצל מקצתם גם כ 20שנים.
עקב השיפור בחומרים ובטכנולוגיה ,תוחלת חיי
המושתלים עלתה .תוחלת החיים של מושתלים מודרניים,
הבנויים מקרמיקה וסגסוגות של מתכות על מגיע ל 20
 30שנה.
אז לשמור על אופטימיות ובהצלחה!

סיפור עם מוסר השכל
נציגת שירות לקוחות ,נציג מכירות וסמנכ“ל מחלקת עסקים טיילו
בהפסקת הצהריים שלהם בפארק ומצאו מנורת שמן עתיקה .לפתע
הופיע שד מתוך המנורה והציע משאלה אחת לכל אחד מהם” .אני
קודם!!“ אמרה נציגת שירות הלקוחות” .מה משאלתך?“ שאל השד.
”אני רוצה להיות באיי הבאהמה ,לשוט בסירת מירוץ ,בלי לעשות
חשבון לעולם!“  עוד לפני שהספיקה לסיים את דבריה ,נשלחה לשם
לעיניהם הנדהמות של חבריה” .אני עכשיו!“ אמר נציג המכירות.
”מה משאלתך?“ שאל השד” .אני רוצה להיות בהוואי ,לנוח על החוף
ולשתות קוקטיילים עם אהבת חיי“ .גם הוא נשלח לשם מייד” .עכשיו
תורך“ אמר השד לסמנכ“ל וזה אמר” :אני רוצה את שני אלה חזרה
למשרד אחרי הפסקת הצהריים!!!“ מוסר השכל :תמיד תן לבוס שלך
לדבר ראשון....
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כיצד נדבקתי
בחיידק הפיסול
יוסף ראובני

יונה ואנוכי עברנו להתגורר ב“עד  “120הוד השרון ב
 .6.6.2000כשבועיים אח“כ ,פגשתי במקרה בטרקלין
את מנהלת התרבות והיא שאלה אותי אם יש לי עניין
להשתתף בחוג קרמיקה” .זאת המורה לקרמיקה,
שמה אילנה והיא תסביר לך מה זה קרמיקה“ אמרה
לי והצביעה על בחורה צעירה ונאה ,עם חיוך מתוק על
שפתיה .הבטתי בה וחשבתי לעצמי ,נו ,עם בחורה כזו אני
מוכן ללמוד קרמיקה .ואכן כעבור שבועיים ועד עצם היום
הזה ,אני עוסק בפיסול באופן שוטף ונהנה מכל רגע.
החיים ,כידוע לרובנו ,אינם רצף של שלווה ואושר בלבד
ומעת לעת מתרחשים אירועים הפוגעים בגופו ובנפשו
של האדם .אדם הנקלע לאירועים כאלה ואינו מצליח
להתמודד איתם ,סופו שיהיה רע לו ולסובבים אותו.
פטירתה של יונה רעייתי לפני כ 5שנים ,גרמה לי לזעזועים
נפשיים ועבודת הפיסול סייעה לי להתמודד עם האובדן
והמצוקות ולעשות פחות שטויות בחיי היום יום.
מספר שבועות לאחר פטירתה של יונה ,גמלה בליבי
ההחלטה לפסל את דמותה בגודל טבעי .השקעתי
בעבודה שעות מרובות ,כולל בערבים .נעזרתי באילנה
המדריכה ובחברי הפסל יעקב פיינשטיין ז“ל ונהניתי מכל

רגע .עצם העבודה גרמה לי לרוגע ולסיפוק .קריאות
ההתפעלות בתום העבודה גרמו לי לאושר .הצבתי את
הפסל בסלון דירתי ,כך שאני רואה את יונה במשך כל
שעות היום וכאילו היא עדיין איתי.
לסיום אני רוצה לייעץ לכל הקוראים שורות אלו ,מתוך
ניסיון של  6שנים בטיפול בקשישים ,להשתדל למצוא עיסוק
כלשהו ,אשר יפעיל את המוח ,את הלב וגם את הגוף,
כדי ליצור מעצור כלשהו להסתיידותם של איברים אלה.
ממש לסיום ,אני חייב להרים על נס את תרומתה של
אילנה ,מדריכת הפיסול ,אשר מעבר לכושר ההדרכה
שלה ,היא ניחנה במידה גדושה של סבלנות וסובלנות,
לבביות והחדרת רצון להתמיד בעבודה.
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אכן ,כמעט חמש שנים שאני כאן .כאשר הגעתי לעד  120בראשון לציון
שמחתי .עזבתי בית מלא שורשים וחוויות ,בית של אלי ושלי ,בית של
הילדים ,בית בו גר גם מוטי שנה  יחד איתי .רחוב שקט ,מכירה את כל
השכנים.
בית גדול  גדול מידי לאדם אחד .בית ממנו גנבו לי  3פעמים .פריטים
חשובים יותר ,חשובים פחות ,דרך חלון ,דרך דלת אחורית .ברכתי את
ברכת הגומל בכל פעם שלא פרצו לביתי כשיצאתי.
עזבתי .שמחתי בדירתי החדשה .כל כך יפה ,נוחה ,עם חלון שנשקף
לשקיעות שמש מרהיבות שאין כמותן .ויש בה מקום גם כשיודה אתי.
כן ,עברתי דירה  ונהייתי רחובותית שגרה בראשון לציון .נסעתי לרחובות
לחוג דוברי אנגלית ,לשיעור התעמלות ,להרצאות בפקולטה ,לרופאים
בקופת חולים ,לחנויות מוכרות ,לסופר ,לריקודי עם ולמופעים באולם
וויקס .ולחברים  כמובן לחברים.
אני עדיין רחובותית שגרה בראשון .אבל כבר כמעט לא נוסעת .לחברים ,כן.
גם להרצאות בפקולטה .אבל מצאתי כאן בבית אנשים שנחמד להתראות
ולהתרועע איתם ,הרצאות שכדאי לשמוע ,מצאתי חוגים ,התעמלות ,חדר
כושר  ומה לא.
למדתי איפה אפשר להחנות את הרכב ליד קופ“ח כאן בראשון ,ולהגיע
להיכל התרבות ,לטפל במכונית ,להדפיס צילומים  לאכול במסעדה .לארח.
אני עדיין רחובותית שגרה בראשון .או אולי ,אולי כמעט כבר לא...
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הקיץ ומאפייניו כבר כמעט מאחורינו :החום ,הלחות,
החולשה ברגליים והמגבון הלח שדאגנו שיהיה בהישג יד.
ביקורי הנכדים והנינים מילאו אותנו בחום ובשמחה .חלקם
הגיעו לביקור מולדת מחו“ל ,מלאים בגעגועים ושוב חוזרים
ומשאירים אותנו עם טעם של עוד וסערת רגשות  עצב
מצד אחד ומצד שני רצון לחזור לשיגרת חיינו.
זה הזמן להתפנק בטיפול פנים יסודי ,מקצועי ומרענן
בעזרת פילינגים ועיסוי ולהסיר מעלינו את פגעי הקיץ.
לא אוכל לסיים מבלי להמליץ על ספר ,שרכשתי במקרה
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וכשאסיים לקרוא ,הבטחתי לתרום אותו לספריית הבית,
כדי שכולכן תוכלנה ליהנות ממנו  ”אני שונאת את
הצוואר שלי“ של הסופרת נורה עפרון המדבר על נשים,
שגילן מאלץ אותן להתמודד עם המצוקות שבטיפוח
גופן והמראה שלהן ,עם תופעות גיל המעבר ועם הקן
המשפחתי שהתרוקן .הספר כתוב בכנות ובאומץ מעוררי
השתאות ומצחיק עד דמעות .היות שבעיני הומור הוא חלק
חשוב בחיים אני ממליצה על הספר מכל הלב.

˘Swine Flu Â‡ ÌÈ¯ÈÊÁ‰ ˙ÚÙ
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מה היא שפעת?
שפעת היא מחלה ויראלית הפוגעת ביונקים ובעופות,
הנגרמת על ידי נגיף אינפלואנזה התוקף את דרכי
הנשימה .אף שמחלה זו היא מחלת שפעת אנושית ואינה
פוגעת בחזירים ,והנגיף גורם המחלה עובר בצורה ישירה
בין בני אדם ,ללא קשר למגע עם חזירים ,כונתה המחלה
בתחילה באופן לא רשמי בשם ”שפעת החזירים“ ,זאת
בשל השערה כי מוצא הנגיף החדש הוא באוכלוסיית
החזירים.
באפריל  2009דווח על זיהוי נגיף שפעת  Aחדש מתת
הזן  ,H1N1ועל תחילת התפשטות המונית שלו בצפון
אמריקה ,בעיקר במקסיקו .תוך זמן קצר החלו להגיע
דיווחים רבים נוספים ,ועד קיץ  2009כבר התפשטה
המחלה כמעט לכל רחבי העולם.
ביוני  2009הוכרזה המחלה כמגפה באופן רשמי ,על ידי
ארגון הבריאות העולמי  ,WHOשפרסם הודעה רשמית
והגדיר את שפעת החזירים כמצב חירום בריאותי ברמה
בינ“ל והעלה את רמת הכוננות לרמה  .6עד אמצע יולי
דווח על כ 140,000מקרי הידבקות ועל כ 860מקרי
מוות ,בעיקר עקב התדרדרות המחלה והתפתחות דלקת
ריאות קשה ,שבאה כהדבקה משנית לאחר השפעת
הראשונית .עם זאת ציין הארגון כי במרבית מקרי
ההידבקות במחלה ,מדובר בתסמינים קלים.

סימפטומים והדבקה

ההדבקה נעשית באמצעות מגע עם הפרשות נשימתיות
של החולה ,כדוגמת שיעול ועיטוש .ההעברה נעשית
בצורה ישירה באוויר ,או באמצעות מגע עם חפצים
)כדוגמת ידית דלת( בהם נגע אדם חולה .תקופת הדגירה
וההדבקה דומים לשפעת רגילה .אדם מדבק ,ככל הנראה,
מיום לפני הופעת תסמינים עד  24שעות לאחר סיומם.
צפוי ,כי שיעור ההדבקה יהיה גבוה יותר משל שפעת
עונתית רגילה ,עקב היעדר חיסון מתאים והשוני בין
הנגיף לזני השפעת הקודמים .יש להבדיל בין שפעת ובין
הצטננות ,הנגרמת ע“י נגיפים אחרים ,שתסמיניה דומים
מאוד לאלו של השפעת ,אולם מתבטאים לרוב בצורה
קלה יותר ,ללא חום גבוה או תשישות .הבחנה מדויקת בין
השתיים אפשרית רק באמצעות בדיקות רפואיות .בבני
אדם המחלה מתבטאת לרוב ב 
• חום )מעל  38מעלות צלזיוס(
• כאב גרון
• כאב ראש
• נזלת
• שיעול
• כאב שרירים
• צמרמורות
• יתכן גם שלשול או הקאה

קשה להעריך את חומרת המחלה ואחוז הסיבוכים ,כיוון
שאין נתונים על מספר הנדבקים באוכלוסייה ,אלא רק על
מקרים מוכחים .היחס בין מקרים מוכחים לתמותה הוא
סביב חצי אחוז בסדרות שונות בעולם .מתוך  2000איש
שאובחנו בישראל בבדיקה מעבדתית) ,מספר החולים
והנדבקים האמיתי גדול יותר( נפטרו עד כה עשרה .מספר
החולים האמיתי היה לפי הערכה גדול בהרבה  כמיליון.
המחלה פוגעת בעיקר באנשים בגילאים בין  15ועד ,50
תינוקות ,נשים הרות.

גורמי סיכון

החולים בסיכון הם הסובלים :מהשמנת יתר ,מדוכאי
חיסון ,חולים במחלות כרוניות של לב ריאה ,כליה ,כבד,
חולי סכרת.

טיפול

לפי בדיקות מעבדה שנעשו ,הנגיף רגיש לתרופה בשם
 Tamifluבמינון  75מ“ג פעמיים ביום .לפי הנחיות של
משרד הבריאות יש לטפל באנשים עם שפעת חמורה
או אנשים עם שפעת וגורמי סיכון .רצוי להתחיל בטיפול
תוך  48שעות מהופעת התסמינים ,מעבר לכך יעילותו
יורדת.
טיפול מניעתי ניתן לאנשים בסיכון ,שנחשפו למחלה
במגע קרוב .הטיפול הוא במנה זהה ,אך פעם ביום,
לאורך תקופה המשתנה לפי אופי החשיפה.

גישה לאדם ללא גורמי סיכון

כדי למנוע יציאת אדם חולה למקום בו ידביק אחרים
מומלץ ,ככל האפשר ,לעקוב במסגרת ביתית ולא
מרפאתית )נכון גם להמלצות משרד הבריאות( .חולה
שאינו בקבוצת סיכון ,מרגיש טוב ,ללא קוצר נשימה,
סחרחורת או חולשה  צריך להישאר בבית עד 24
שעות מתום תסמיני המחלה ,ואין נכון להיום התוויה
לטיפול תרופתי .ניתן להתייעץ טלפונית כדי למנוע הגעה
למרפאה והדבקה.

מניעת הדבקה

 Ωחולים החשודים כחולי שפעת צריכים להישאר בבית,
להימנע ממגע קרוב עם בני הבית ,ורצוי בחדר נפרד.
 Ωעליהם ללבוש מסכה במגע קרוב עם בני הבית,
להימנע מנשיקות וחיבוקים ,ולנסות לשמור מרחק של
מטר מהאחרים.
 Ωלהימנע ממגע ידיים בפה ,עיניים ,אף.
 Ωלהשתעל ולהתעטש לשרוול או לממחטה חד פעמית
ולא לכף היד.
 Ωלהשתמש בניקוי משטחים מתאים.
 Ωזכרו  רוב מכריע של החולים מחלימים תוך מספר
ימים עד שבוע.
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בסוכה /

רות סגל

בסוכה אני יושבת
ועל דברים רבים חושבת:
ביניהם ,איך התחיל זה המנהג
לשבת בסוכה אצלנו ,הפך לחג?
ונזכרתי :כשיצאו בני ישראל מצרים
לא לנו תחת כיפת השמיים,
וכדי להגן על עצמם מפגעי הטבע,
סוכות הקימו ולא מבני קבע.
הרי זה כה פשוט וקל
לעזוב דיור שנבנה ללא עמל,
להמשיך וללכת הלאה
עד לחניה הבאה,
צא ולמד מזה מוסר השכל:
)וכך עשו גם בני ישראל(,
אין דבר בעולם שהוא קבוע ,נצחי,
הכל משתנה ,מתחלף ,זמני,
ולכן בעושרך אל תתפאר,
מי יודע אם מחר משהו ממנו ישאר?!
בכוחך ובגבורתך אל תתגאה
עניו וצנוע היה!
העולם הזה הוא רק פרוזדור,
שצריך אותו איך שהוא לעבור,

וכך ,קשת גיבורים חתום
ונכשלים עזרו חיל,

שבעים בלחם נשכרו
ורעבים חדלו
היום אתה רוכב ,למעלה ,כאן,
אך אולי תהיה למטה,
עם תהפוכות הזמן?
ומה הלקח של ארבעת המינים,
שזה מזה כל כך שונים?
האתרוג ,ההדס ,הערבה וכפות התמרים,
יחד באגודה אחת מאוגדים
ודבר חשוב את בני האדם מלמדים:
חיו בשלום אחד עם השני,
הזקן עם הצעיר ,העשיר עם העני,
הסרבן עם הוותרן ,הרחום עם העקשן,
החרוץ עם הבטלן ,השחור עם הלבן.
רק כך עולם יותר נעים וטוב סביבנו נבנה:
עם ויתורים ,חיוכים ובקשת סליחה
בכל מקום אליו נפנה.
לא עוד אדם בודד ,יחיד במערכה,
נהפוך כולנו למעין משפחה,
שאת כל חבריה נקבל באהבה
ונקיף אותם בחום ,ידידות והרבה תקוה!
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גרנו בעיר סלוניקי ביוון ,בשכונה מעורבת של יהודים ויוונים.
בבית שגרנו בו היתה חצר גדולה משותפת לבית נוסף,
ובחצר באר ,שהשתמשו בה בקיץ לקירור אבטיחים.
הקיר שפנה לרחוב היה כחומה ובה שער ברזל ,שהיה
פתוח במשך היום ובלילה היו נועלים אותו על בריח.
השנה היא  ,1928ואני ילדה בת  .8והנה הגיע ערב יום
כיפור .כל הגברים היהודים שגרו בשני הבתים שבחצר,
הלכו לבית הכנסת .כל בתי הכנסת היו באיזור מרוחק,
ואני זוכרת שביום כיפור לאחר התפילה ,נהג אבי ללון
אצל אימוסבתי ,שגרה סמוך לבית הכנסת והיה חוזר
הביתה אחרי תפילת ה“נעילה“ שלמחרת היום.
אחרי צאת הגברים לבית הכנסת ,ירדה אחת הנשים
ונעלה את שער הברזל על בריח .השתרר שקט .הילדים
שיחקו בחצר ,השמש ירדה והתחיל להחשיך .לפתע
נשמעו דפיקות חזקות על שער הברזל ,שלוו בצעקות

משאלת לב /

”לפתוח את השער“ .השכנות יצאו לחצר ,מביטות זו בזו
בתימהון .השתררה דממה והיתה הרגשת סכנה באוויר.
הבטתי באמי וסבתי .הן שתקו ואימצו אליהן אותי ואת
אחותי הקטנה .סבתא מילמלה ”שמע ישראל“ ואני חשתי
בסכנה כלשהי.
הדפיקות והצעקות גברו והיה רושם ,שאנשים מנסים
לפרוץ את השער .לבסוף עלתה אחת השכנות לקומה
השנייה והציצה דרך התריס לעבר השער .כעבור דקות
אחדות ירדה לחצר מתפקעת מצחוק וצועקת ”זה בסך
הכל אותו נער מהכפר ,שמביא לנו פירות וירקות ואינו
מבין מה קרה היום ולמה השער נעול“.
אירוע זה נחרת בזיכרוני ,כי הוא שיקף את החששות
והאזהרות ששמעתי בבית  אנו בגולה ואורבת לנו סכנה
משכנינו .כעבור שנתיים  בשנת   1930עלינו לארץ
ישראל.

מילק קרמר

ממאה ועשרים מוכן אני להפחית,
אבל שלא יפגע שכלי
וצורתי עלי לא תושחת.
שמור נא לי על עצמאות הרגליים,
מכל שבר בידיים,
שרגלי תשרתנה את גופי ושלא תרעד היד.
אני מבקש לשוב צעיר להיות,
כ“צמח“ לא להיות.
שלא ייפגעו השמיעה והראייה,
שאוכל לשרת את עצמי ללא עזרה,
לא להטריד את הסביבה,
שלא אהיה למעמסה על הילדים והמשפחה.
∑±
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מזה  3שנים אני מרכזת קבוצות לקליטת דיירים חדשים,
המגיעים להתגורר ב“עד  “120הוד השרון .מתוך ניסיוני
בעבודה נוכחתי בצורך להתייחס באופן משמעותי ומבוקר
לתהליך ההסתגלות של הדיירים החדשים .בניתי תוכנית
לקבוצות ,המתוכננת וכוללת את כל ההיבטים הקשורים
למעבר לדיור מוגן ,החל משלב ההיכרות הראשונית
עם הדייר ועד לקליטתו
החברתית.
מטרת מפגשי הקבוצה:
לסייע לדיירים חדשים
להיקלט בצורה מוצלחת
בביתנו ,הן מבחינה
חברתית והן להכיר להם
את הבית בו הם גרים
ואת נהליו ,כדי לאפשר
להם להרגיש ,מוקדם
ככל הניתן ,את שיוכם
למשפחת ”עד .“120
קבוצת הדיירים נפגשת
אחת לשבועיים ומאופיינת
כקבוצת תמיכה ושיחה
חברית ,ומאפשרת
לדייר/ת ללמוד על הסתגלות דיירים אחרים לדיור המוגן,
הבנה למצבו החדש ורכישת כלים להתמודדות טובה
יותר .במהלך הפגישות מוקרנים בפניהם סרטונים כמו:
”הקץ לבדידות“” ,להתחיל מחדש“ שלאחריהם מתקיימים
דיונים והשוואות לרגשות חברי הקבוצה.
משפחתו של הדייר עוברת גם היא תהליך של הסתגלות
לשינוי מקום מגורי ההורים ולעיתים גם לשינוי במצב הפיזי
והרגשי .תהליך זה אינו קל ולכן חשובה התייחסות גם
לפן זה.
בקבוצה ,דיירים מכירים אחד את השני ,נפתחים
לחבריהם ומתחילים קשרים חברתיים ,שלעיתים מלווים
את הדייר לאורך חייו החדשים.

∏±

מספרת רחל שטורמלאופר” :הפגישות במסגרת הקבוצה
מאד תרמו לי להיכרות עמוקה יותר עם דיירים ואני
מרגישה שנקלטתי די מהר .האנשים נחמדים ונעים לי כאן“.
גם מרים בןחיים מרוצה” :ההחלטה לעבור לדיור מוגן
ול‘עד  ‘120היתה שלי בלבד .אני מרגישה שהורדתי עול
מילדי .אני נמצאת במקום בטוח ונקלטתי יפה“.
חנה וישראל ליפשיץ
מרגישים ש“נחתנו כאן על
הרגליים .באנו מרצוננו
החופשי משום שכך
החלטנו .אנחנו אנשים
מאד פעילים ואוהבי
חברה ומצאנו כאן כל מה
שאהבנו גם לפני כניסתנו
לבית .אנחנו ממשיכים
בחיי החברה שלנו גם
מחוץ לבית ומשלימים
אותם כאן ב“עד .“120
אנחנו אוהבים לארח כאן
ולהתארח .באמצעות
הקבוצה ,הכרנו כאן
במהירות אנשים חדשים
ואנו שמחים על כך“.
לילי שפירא הגיעה רק לפני  10ימים ומספרת שההתחלה
היתה קשה עבורה ”מזכירה לי בהקבלה את עלייתנו
לארץ לפני  64שנים בראש השנה .לאחר  3ימים הרגשתי
יותר מעודדת ויותר פתיחות כלפי אנשים .הקשרים
הראשוניים שנוצרו בין חברי הקבוצה מאד עזרו לי“.

ÏÎ ˙‡ Í¯·Ï ÈÂˆ¯· ‰˘„Á‰ ‰˘‰ ˙‡¯˜Ï
‰¯È‰Ó ‰ËÈÏ˜ ˙Î¯·· ÌÈ˘„Á‰ ÌÈ¯ÈÈ„‰
¨ÌÈ„·ÂÚ‰Â ÌÈ˜È˙ÂÂ‰ ÌÈ¯ÈÈ„ÏÂ ˙ÁÏˆÂÓÂ
˘Æ·Ï‰ ÏÎÓ ˙Â‡È¯· ‰·¯‰Â ‰·ÂË ‰

‡‰·‰
‡¯ˆ˙ÈÏ‡¯˘È
„ÈÁÈ ˙‚ˆ‰

¯˙¯ÂÙ ‰È

בימוי :פנינה גרי
שחקנית :עדי בלסקי
המחזה נכתב לזכר עלי בן צבי ז“ל וחבריו מבית קשת,
שנהרגו במלחמת השחרור.
על הבימה הריקה מכל תפאורה ,ניצבת תיבת עץ וכפי
שהבינונו משמשת בין השאר כאופנוע ,מיטה ,שולחן ועוד.
השחקנית המהממת הכניסה אותנו לתקופת טרום
המדינה וכמו בכבלי קסם החזירה אותי לאותה תקופה
בהיותי בת .1617
הסיפור נראה לי כל כך מוכר ומצאתי את עצמי ,כמו אז,
בהיותי בוגרת מחנות העולים ,טרם גיוסי לפלמ“ח .אפילו
מקום ההכשרה המגויסת שלנו היה כמו במחזה  ביגור.
נזכרתי איך נהגתי לקום ב 4לפנות בוקר לחדר האוכל
בקיבוץ ,שעה ,שרק הרפתנים לוגמים את הקפה הראשון
של הבוקר ,אבל אני עשיתי ספונג‘ה בחדר האוכל העצום.
היה קשה? אז מה .בפלמ“ח גם עבדו וגם למדו לאחוז
בנשק.
ראיתי את עצמי נוסעת לבית קשת ,לבקר את המדריכים

שלי מהתנועה .היה כיף לא רגיל איתם ,מה גם שהזמינו
אותי לעשות איתם את ליל הסדר ,עם ההגדה המיוחדת
של הקיבוץ .הסכמתי ברצון אבל לדאבוני ,לא הגדה ולא
ליל סדר .חמשת החברים האהובים נהרגו זה לא מכבר
)עלי בן צבי וחבריו( בהתקפה עליהם בשדות הקיבוץ...
איזה אובדן.
גם מחסן הבגדים המשותף מוזכר במחזה ודעו לכם,
עם כל החינוך לשיוויון שקיבלתי בתל אביב ,לא היה
קל להתרגל למסור את הבגדים שאהבתי וללבוש מה
שנתנו לי .אך מי התלונן? הקיבוץ היה משאת נפשנו וכל
הערכים שגדלנו עליהם נראו לנו יקרים מפז.
עוד אני עוצרת נשימתי ,כי ההצגה הזו היא פרק לא קטן
בחיי ,והנה כל החברים שאיבדתי במלחמות שהיו ,קמים
לנגד עיניי ופניהם שוחקות ,זיו עלומים שקם לתחייה לשעה
קלה .הרומן המוזכר בהצגה כה טיפוסי למה שהיה לנו.
ממש היה נפלא להיזכר בגורן ובמקומות המחבוא ,שהיו
מקום מסתור לזוגות צעירים .וועדת השיכון זוכרים?
נכון הסוף בהצגה היה אומנם לא טוב ,אבל מה שעברה
מרגלית )שמה של השחקנית( היה כל כך אוטנטי ואני
חושבת ,שלא היה איש בקהל ,שלא חש צביטה בלב
לזכר מאורעות חייו.
הייתה זו ,כאמור ,חוויה בלתי נשכחת וצריך להעלות על
נס את השחקנית המצוינת עדי בילסקי ,שגילמה דמויות
רבות במהלך ההצגה .איזה כשרון ואיזה ביצוע מושלם!
ותודה לך איילת ,שהחזרת אותי לשנות נערותי .ההתרגשות
הייתה גדולה ומאד שמחתי שהצטרפנו לנסיעה הזו מבלי
לדעת לאן היא תביא אותנו.
ועל הפלמ“ח וחוויות משם  בפעם אחרת.
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יש תחומים במשחק הברידג‘ שמתחדשים כמו השנה הבאה עלינו לטובה ויש תחומים בהם
ההתחדשות היא צנועה.
משחק היד בברידג‘ ) (DUMMY PLAYהוא ללא ספק התחום בו נעשתה ההתקדמות הקטנה ביותר
בחמישים השנה האחרונות .תחום זה היה ברמה טכנית גבוהה כבר לפני שנים רבות ,בעוד ההכרזה
ומשחק ההגנה עושים התקדמות עצומה בעשורים האחרונים.
היד הבאה הופיעה כבעיה במשחק היד באוסטרליה בשנת !1937
נסו כוחכם בידיים פתוחות:
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דרום גילה שלשותפו מלך הארט ואס דיימונד והכריז לסלם של .6
הבעיה מוצגת כבעיה במשחק היד )ביצוע  (6כאשר ידוע שסידרת השליט מחולקת .13
מערב מוביל במלכה דיימונד.
הפתרון היצירתי והיפה הוא לזכות ב Aולשחק את ה , Kעליו יושלך ה! A
כעת יש לשחק את ה Qולהשליך קלאב .מערב אמנם זוכה ב Kאך זו הלקיחה היחידה של
ההגנה .הכרוז ישחק שלוש פעמים שליט ,כאשר פעם שלישית יזכה בדומם וכך יהיו לו  6לקיחות שליט,
 3לקיחות ספייד )עליהם יושלכו המפסידים בקלאב( 2 ,לקיחות בדיימונד ואס בקלאב  סה‘כ 12
לקיחות להשלמת הסלם.
שימו לב שניסיון להגביה את סדרת הקלאב ,מביא להפסד שתי לקיחות )מלך קלאב וחיתוך
על של מזרח(.
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אחרי שעברנו את ט‘ באב ,שבגלל שנאת חינם חרב
הבית ,חגגנו את חג האהבה ,חסר לנו  אהבת חינם.
כלומר :פירגון ולימוד זכות .לקבל את האחר ללא שיפוט.
רציתי להביא סיפור חז“ל ,ממנו אפשר ללמוד ’לימוד
זכות‘ וכמה זה חשוב.
מעשה באדם מהגליל העליון שירד לדרום הארץ והשכיר
עצמו לעבודה אצל תושב מקומי ל 3שנים .הגיע ערב
החג ,נכנס העובד אצל בעל הבית ואמר לו” :תן לי שכרי
כדי שאוכל לשוב לביתי ולהביא כסף לפרנסת אשתי
ובניי“” .אין לי כסף“ השיב לו מעבידו.
”אם כך תן לי פירות תמורת שכרי“ הציע העובד” .אין לי
גם פירות“ אמר לו בעל הבית.
”תן לי קרקע בשכרי“ ביקש השכיר” .אין לי קרקע“ ענה
בעל הבית.
”אתה יכול לתת לי בהמה“ ניסה שוב האיש” .גם בהמה
אין לי” השיבו בעל הבית.
”תן לי כרים וכסתות“” .אין לי גם כרים וכסתות“.
צרר האדם את כליו וחזר לביתו בפחי נפש .לאחר החג,
נטל בעל הבית שכרו של העובד ,הוסיף לכך משא שלושה
חמורים ,אחד של מאכל ,אחד של משקה ואחד של מיני

מגדים והלך אל ביתו של השכיר .לאחר ששילם לו את
שכרו וגם היטיבו ליבם במאכל ובמשקה ,פנה האיש אל
שכירו ושאל אותו:
 ”כשביקשת את שכרך ואמרתי לך שאין לי כסף ,במה
חשדתני?“” .חשבתי שבוודאי הזדמן לך עסק משתלם
והשקעת בו את כספך“.
 ”ובשעה שביקשת פירות ואמרתי לך שאין לי“ .חשבתי
שהם אינם מעושרים“.
 ”וכשביקשת קרקע ועניתי שאין לי“” .תיארתי לעצמי
שקרקעותיך מוחכרות בידי אחרים“.
 ”וכשאמרתי לך שאין לי בהמה?“ ”חשבתי שהשכרת
את בהמותך והן לא ברשותך“.
 ”וכשעניתי לך שגם כרים וכסתות אין לי?“ ”שיערתי
שמא הקדשת את כל נכסיך לשמיים“.
אמר לו בעל הבית” :האמן לי כך אמנם היה .הקדשתי
כל נכסי לשמיים ,כדי להדיר מהם את בני שלא עסק
בתורה ,ובינתיים התירו לי חכמים את נדרי ומקדיש אני
אותם לך וכשם שדנת אותי לכף זכות ,כן ידינך הקב“ה
לכף זכות“.
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המצב הכלכלי הקשה לא פסח גם על תושבי עיירה קטנה על שפת הים.
רובם נפגעו מהזמנים הקשים ולכולם היו חובות וחיו על אשראי.
באחד הימים הגיע לעיירה תייר עשיר .הוא נכנס לבית המלון היחיד בעיירה,
שם על שולחן הקבלה שטר של  100יורו בתמורה לחדר ,בתנאי שימצא חן
בעיניו .בעודו עולה לקומה העליונה לבדוק את החדרים הפנויים ,לוקח בעל
המלון את השטר ורץ לשלם את חובו לקצב .הקצב לקח את השטר ורץ
לשלם את החוב לרפתן ,שלקח את השטר ושילם לספק המזון .ספק המזון,
חטף מידו את השטר ורץ לשלם את חובו לבעל מפעל המזון ,שלקח את
השטר ושילם בו את חובו לבעל המלון ,עבור החדר שהוא שוכר אצלו.
באותו רגע יורד התייר ואומר לבעל המלון ,שהחדר לא מוצא חן בעיניו .הוא
לוקח בחזרה את השטר ועוזב את העיר.

אף אחד לא הרוויח כלום ,אך כל העיירה חיה כעת בלי חובות...
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”ראשיתו מיזער ואחריתו ישגה מאד“.
נזדמן לנו להתארח במקום מיוחד  מבשלת הבירה   Jem’sוהייתי רוצה לחלוק
איתכם את החווייה הנעימה .בעלי המקום עלו לארץ מארה“ב וכדי להיאחז בארצנו
מבחינה כלכלית ,החליטו להקים לעצמם מקור פרנסה.
המקום מעוצב בצורה מאוד מקורית .הלב נפעם כבר בכניסה למקום .מימין מזדקרים
דודי נירוסטה גדולים בהם מתבשלת הבירה ,דבר ,המוסיף לחוויית הביקור במקום.
באמצע האולם משתלחים שולחנות ארוכים ,המזמינים את האורח ,שבא לסעוד.
התבשילים מקוריים ועל טהרת הכשרות והניחוחות שובי לב.
 6סוגי בירה מייצרים כאן ,מטעמים שונים ומשונים מתבשלים מאחורי הקיר החינני וכבר
החלו להגיש ארוחה  מעושנים :בשרים ,נקניקיות ,עוף ,דגים ,סופלה שוקולד עשיר ועוד
מכל טוב.
העברנו ערב מאד מהנה באווירה מיוחדת וחזרנו עם טעם של עוד!

ÌÈÏÂ„‚‰

·˙ÂÎÊ
ÌÏÂÚ· ÌÈ¯·„‰ ÏÎ
ÆÆÆÔË˜· ÌÈÏÈÁ˙Ó

ÌÈË˜‰

את מי הנהר השופעים יוצרות טיפות קטנות של גשם,
המצטברות לפלג ועוד פלג ,המתאחדים ונוצר יובל.
היובלים מתאחדים לנחל והנחלים לנהר ,הזורם אל הים.
את המדבריות מרכיבים גרגרים קטנים של חול .אחד
ועוד אחד הם עפים ברוח ,העורמת אותם בערימות,
ההופכות לדיונה .דיונה ועוד דיונה  והנה נוצר מדבר.
ואת הבניינים הגדולים מי יצר? הלבנים הקטנות שהוצבו
זו ליד זו ונערמו זו מעל זו .שורה ועוד שורה ,קומה ועוד
קומה והמגדל עלה.
גם האירועים הגדולים של חיינו נוצרו מאותם רגעים
קטנים :רגעים של מבט וחיוך ,רגעים של בכי וגם של
כאב ,רגעים של אהבה ,שמחה ואושר ,רגעים של יאוש
ואכזבה .כל המחשבות והמשאלות ,הכוונות והרצונות
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 כולם יחדיו יוצרים את הרגע הגדול  את החיים.
התמקדו ברגעים הקטנים של ההווה ,במבטים ובחיוכים,
בבכי ובכאבים .התמקדו בשמחה ובאושר ,במחשבות,
במשאלות וגם באכזבה .איספו את הרגעים זה לזה
כזיכרונות ,ניצרו אותם בלבכם .הרגע הקטן הוא כמו
טיפה או גרגר של חול ,הוא עומד בפני עצמו ,כיחידה
מזערית  אבל בחיבור של כל אותן יחידות מזעריות,
רואים את הדבר הגדול .רואים את החיים!

‡‰˘‰È¯ÊÚÈÏ
¯‡˘
ˆ·È
ַּדּ ֵבר אֶלְ ּ/בנ ֵי י ִשְ ָראֵל ,ל ֵאמֹרַ ּ :בחֶֹדשׁ ה ַּשְ בִיעִי ּ ְב ֶאחָד ל ַחֶֹדשׁ,
תרוּעָה ,מְִקָראֹ/קֶדש )“ויקרא“ ,פרק כג ,פסוק כד(
י ִ ְהי ֶה ל ָכ ֶם ַשּ ָבתוֹן/ז ִכ ְרוֹן ּ ְ
בראש השנה השלים הקב“ה את בריאת העולם ביצירת
האדם ומאז סופרים את השנים עפ“י הלוח העברי .השנה
הבאה עלינו לטובה תהיה שנת התש“ע ).(5770
את חג ראש השנה חוגגים  2ימים  א‘ וב‘ בתשרי .שני
ימים אלה נקראים ”יומא אריכתא“  היום הארוך.
ראש השנה נקרא גם יום הדין  בו הקב“ה דן את העולם,
יום תרועה  בו מצווה לתקוע בשופר ויום הכסה 
ככתוב” :תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו“ .בערב,
אחרי התפילה ,מברכים איש את רעהו” :לשנה טובה
תכתבו ותחתמו לאלתר לחיים טובים“.

תקיעה בשופר

בשני הימים של ראש השנה ,מצווה מן התורה לתקוע
בשופר ככתוב...” :יום תרועה יהיה לכם“ .במקורות
מובאות מספר סיבות לכך:
 .1להשמיע קול תרועה בכדי להודיע על המלכת
אלוהים על העולם.
 .2לעורר את העם לתשובה ככתוב” :אם יתקע שופר
בעיר ועם לא יחרדו?“
 .3להזכיר את מעמד הר סיני וחידוש הברית בין אלוהים
לישראל ,שלווה בקול שופר חזק.
 .4להזכיר ,ע“י תקיעה בשופר של איל את סיפור עקידת
יצחק ולהזכיר לאלוהים ביום הדין את עמידתו של
אברהם אבינו בניסיון גדול להקריב את בנו יחידו
ובכך לעורר ”זכות אבות“ ,כפי שנאמר ע“י חז“ל:
”תקעו לפני בקרן של איל ,כדי שאזכור לכם עקדת
יצחק בן אברהם ויעלה זכרונם לפני“.
השנה חל היום הראשון של ראש השנה בשבת ומפני
קדושת השבת גזרו חז“ל שלא לתקוע בשופר ותוקעים
בו רק ביום השני.

תשליך

ביום הראשון של ראש השנה ,א‘ בתשרי )השנה ,בגלל
השבת שחל ביום הראשון  ביום השני ב‘ בתשרי(,
הולכים אחרי תפילת מנחה ולפני שקיעת השמש למקור

מים )ים ,נהר או באר( או מקום ממנו ניתן לראות מקור
מים ,ומתפללים שם את תפילת ”תשליך“ תוך כדי ניעור
הכיסים כסמל ,שניתן להשליך מעלינו את כל חטאינו
הנסתרים ,ככתוב בנחמיה ”גם חוצני נערתי ,ואומרה
ככה ינער האלוהים את כל חטאינו“ .במקרים רבים נהוג
לבצע את התשליך ליד מקור מים שיש בו דגים וזאת
מכיוון שהדגים ,שעיניהם תמיד פתוחות ,מסמלים את עינו
הפקוחה של אלוהים.

בקשת סליחה

הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים נקראים ”עשרת
ימי תשובה“ וגם ”הימים שבין כסה לעשור“ .בימים אלו
מרבים להתפלל ולבקש סליחה על שחטאנו בשנה
שעברה ,לפני יום גזר הדין  הוא יום הכיפורים .בעדות
המזרח נוהגים לבקש סליחות החל מראש חודש אלול.
בעדות אשכנז אומרים סליחות ממוצאי שבת שלפני ראש
השנה ועד יום הכיפורים.

סעודת החג

ביום החג נהוג לאכול סעודה חגיגית שעיקרה בשר,
דגים ,יין ,פירות ,ירקות ומאכלים מתוקים .בין המאכלים
האופייניים לחג:
תפוח בדבש  מלווה בברכה ”יהי רצון שתהא עלינו שנה
טובה ומתוקה“.
ראש דג  מייצג את התפילה ”יהי רצון שנהיה לראש
ולא לזנב“.
רימון  לרימון גרגרים רבים ואכילה ממנו מלווה בברכה
”יהי רצון שירבו זכויותינו כרימון“.
תמרים  ”יהי רצון שנגדל ונפרח כתמר“.
גזר מתוק  כדי שייקרע גזר דיננו.
סלק  למען סילוק מכאובינו ואוייבנו ”יהי רצון שיסתלקו
אויבנו ,שונאינו וכל מבקשי רעתנו“.
יין  ”יין ישמח לבב אנוש“.

·Æ˙Â¯˘Â‡Ó ˙ÂÈ˘ ÌÈ„ÈÒÙÓ ¨ÒÚÎ ÏÚ ÌÈÊ·Ê·Ó˘ Ú‚¯ ÏÎ
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ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ ıÈ˜ ˙‚È‚Á
חגיגת הקיץ המסורתית כבר הפכה מזמן ליום ,שכולו
צבע ,שמחה ועליצות .גם השנה חגגו הדיירים והאורחים
את סיום הקיץ באווירה של חוף ים ,בין שימשיות ,עפיפונים,
כדורי ים ,כסאות נוח וכד‘.
הכנרית אירנה שיפרין והנבלנית זינה סוחובוק קיבלו את
האורחים במוסיקה נעימה .חלק מהתפאורה היו פסלים
חיים ופרפר ,שהתעורר לחיים כאשר עברו לידו .דוכני
המזון ,שמילאו את המקום ,היו עמוסים במטעמי קיץ.
את האירוע כיבד בנוכחותו מר ודים קירפיצ‘וב ,מ“מ וסגן
ראש העיר ראשון לציון ,שברך את הנוכחים.
גדי יגיל הצחיק את הקהל במופע ”שישים שנות בידור“.

עידו נירן מנכ“ל רשת עד 120
ואורלי גולן מנכ“ל עד 120
ראשון לציון ,מארחים את
מר ודים קירפיצ‘וב מ“מ וסגן
ראש העיר ראשון לציון.
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רב למדן התחבט בשאלה  הכיצד ”צדיק ורע לו ,רשע
וטוב לו“? הספרים והפירושים שקרא לא הביאו לתשובה
שתספק אותו והוא ביקש מאלוהים שינחה אותו לתשובה
הנכונה .באחד הלילות ,נגלה אליו אליהו הנביא והרב
שאל אותו היתכן ,שאדם שעושה רק טוב וחסד לאחרים,
חייו קשים ,ואדם שעושה רק רע וחייו צולחים .הזמין אותו
אליהו הנביא להתלוות אליו אולי יבין ,בתנאי אחד ,שלא
ישאל אותו לפשר מעשיו .הסכים הרב והם יצאו לדרך.
במהלך השבוע הסתובבו בין עיירות
והשתתפו באירועים שונים .ביום
שישי לפני כניסת השבת ,הגיעו אל
עיירה קטנה ,שתושביה עניים .לאחר
תפילת ערבית של שבת ,בעודם
יושבים בפתח בית הכנסת ומביטים
במתפללים שהלכו לבתיהם ,ניגש
אליהם אחד המתפללים ,לבוש
סחבות והזמינם להתארח אצלו
בשבת .אליהו הנביא והרב הלכו
אחריו לביתו ,שהיה צריף מט
ליפול .בבית הייתה אשתו החולה
ופרה רזה ועלובת מראה ,שהייתה
רכושם היחיד ומן החלב שמכרו
בשוק ,התקיימו בדוחק רב .הרב
הרגיש מאוד לא נוח לנצל את
העני .לא היה אוכל בבית ,אבל הם
התחלקו איתם במזון המועט שהיה
להם ,והעבירו בחברתם את השבת
באווירה של ידידות ואהבה .במוצאי
השבת ,נפרדו אליהו הנביא והרב
מהזוג ופנו לדרכם .כשהתרחקו מהצריף ,החל אליהו
הנביא להתפלל ”ריבון העולם ,בבקשה עשה שהפרה
תמות“ .הרב הביט בו בתדהמה ,אבל כפי שהבטיח ,לא
שאל לפשר התפילה.
חלף שבוע ושוב הגיע יום שישי והם חיפשו מקום להתאכסן
בו במהלך השבת ,אבל איש לא הזמינם לביתו .בסופה
של תפילת ערבית של שבת ,ניגש שמש בית הכנסת
אל האיש העשיר ביותר בעיירה וביקש ממנו לארח

את שני הרבנים כדי ,שלא יצא שם רע לעיירה .בלית
ברירה הסכים העשיר לקחת את הנביא והרב לביתו,
אך במקום לארחם בביתו ,שלח אותם לאכול ולישון
באסם עלוב מט ליפול .השבת עברה עליהם בעליבות
רבה ,בקור ובחוסר נוחות .במוצאי שבת נפרדו מהאיש
העשיר והקמצן ובצאתם מהעיירה התפלל הנביא ”ריבון
העולמים ,בבקשה עשה שקיר האסם לא יתמוטט“.
הרב לא היה מסוגל לשתוק יותר ודרש לדעת לפשר
תפילותיו המוזרות .הזכיר לו
אליהו הנביא את התנאי שהעמיד
בפניו  אם ישאל שאלות ,ייפרדו
דרכיהם .התעקש הרב ”אני
חייב להבין כיצד צדיק כמו העני
שפגשנו ,רע לו ולאדם רשע ,כמו
העשיר ,טוב לו“ .ענה לו הנביא
”ידעתי שהגיע זמנה של אשת
העני למות ,אולם כשהתארחנו
בביתם ,ראיתי שלא רק שהוא איש
טוב ,ישר והגון ,אלא גם ,ששוררת
בינו לבין אישתו אהבה רבה .לא
רציתי לדון אותו לשנים של צער
ובדידות .מאחר ומלאך המוות היה
אמור לדפוק בדלת כדי לקחת
נשמה ,העדפתי שייקח את הפרה,
שלמרות שהייתה חיונית להם,
היא ברת תחליף .הקשיב הרב
ואמר” :הבנתי ומקובל עלי .אם
כך מדוע התפללת שקיר האסם
לא יתמוטט“? ענה אליהו הנביא:
”אם הקיר היה מתמוטט ,היה מתגלה תחתיו אוצר ענק,
שנקבר על ידי סבו של העשיר .כשהגענו לביתו רציתי
לבדוק האם מגיע לו לקבל את ירושתו ,אך האיש לא
ראוי .לכן התפללתי שהקיר לא יתמוטט“.
בסופו של דבר כל אדם זוכה למה שהוא ראוי לו .מעשיו
הטובים וזכויותיו של האדם הטוב יעמדו לו לשינוי הגזירה.
לאדם רע ,שכלפי חוץ נדמה שטוב לו ,היה יכול להיות
הרבה יותר טוב ,לולא היה רשע.
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בסימן קריאה!!!

ספר החודש באדיבות צוות סטימצקי ,הוד השרון

מלכים ג‘  /יוכי ברנדס
שלומעם ,נער מן העיר צרידה שבנחלת אפרים ,נוטש את ביתו בניסיון לגלות
את הפתרון לסודות שמעיקים עליו מילדותו .בשיאו של מסע מיוסר הוא פוגש את
”הנסיכה המשוגעת“ ומגלה את האמת המדהימה על משפחתו ועל נסיבות לידתו.
בהמשך מתחבר סיפורו לאירועים הדרמטיים של עם ישראל באחת התקופות
המכריעות בקורותיו ,והדמויות השוליות מתחילת הסיפור מתגלות מחדש בתור
הגיבורים הגדולים של התנ“ך” .מלכים ג“ הוא רומן המנהל דיאלוג מרתק עם סיפורי
היסוד של עם ישראל ”מלכים ג“ הוא רומן חתרני ,שלאחריו תקראו את התנ“ך
אחרת מכפי שקראתם אותו עד כה.
אות מאבשלום  /מקמלעתיר
אות מאבשלום הוא רומן סוחף ומפתיע המבוסס על סיפור חייו של אבשלום
פיינברג ,מייסד מחתרת ניל“י וממנהיגיה ,מן הדמויות המיתולוגיות בהיסטוריה של
ארץ ישראל .עלילת הרומן מבוססת על תחקיר רחב היקף ועל חומרים שלא נחשפו
עד כה ,ושורשיו נטועים בעת ובעונה אחת בטעמים ובריחות של פלשתינה בסוף
המאה ה 19ובישראל בת ימינו.

אהובת הטמפלר מעמק רפאים  /גד שמרון
סיפור אהבה יוצא דופן בין תמר ילידת וינה לבין וולפגנג יליד המושבה הגרמנית
בירושלים ,מסעיר את הרוחות בעיר בשנות השלושים והארבעים של המאה העשרים.
לחץ חברתי כבד קוטע באכזריות את הקשר הבלתי אפשרי בין הצעירה היהודייה
לבין הצעיר מקהילת הטמפלרים ,שרבים מחבריה היו נאצים פעילים.
יהודים וערבים ,אנגלים וגרמנים ,לוחמי לח“י ,בלשי משטרה ,אנשי פלמ“ח ומרגלים
נאצים מאכלסים את דפי הספר .זהו רומן היסטורי רחב יריעה ,המבוסס על מחקר
מעמיק ,שוזר אירועי אמת ורוקם סיפור שלא היה לא נברא ,אך הוא אפשרי בהחלט.
הדרך  /קורמאק מקארתי
אב ובן הולכים לבדם לאורך כביש בין–מדינתי באמריקה החרוכה .דבר לא זע
בנוף פרט לאפר המתפזר ברוח .אובך קבוע מסתיר את אור השמש .הכול אפור
והקור מקפיא .המים בנהרות עכורים ,וצבע הוא רק זיכרון רחוק .הם הולכים לכיוון
הים ,למרות שאינם יודעים מה מצפה להם שם .אין להם דבר פרט לבגדים הבלויים
שלגופם ,עגלת סופרמרקט מקרטעת ,אקדח טעון בשני כדורים והאחד את השני.
הדרך הוא סיפור מסע המתאר עולם ללא תקווה ,שבו אב ובן שורדים מכוח האהבה.
בשנת  ,2007הוענק ל”הדרך” פרס פוליצר.

עוגיות המלח של סבתא סולטנה  /דן בניה סרי
כלה הנכנסת לחופתה בורה כתינוקת ,וחתן שאינו מבחין בין ימינו לשמאלו ,הם
גיבוריו של רומן זה ,הכתוב בסגנון בארוקי .סיפור פשוט לכאורה ,המתרחש בשכונה
ירושלמית אופיינית ,המתגלה עד מהרה כעולם מוזר.
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ÆÆÆ¯Â˜Ó‰ ‰Ó
אבנים שחקו מים = ַהּ ַמי ִם ָשחֲקוּ אֶת ָה ֲא ָבנ ִים] .אִיּוֹב יד יט[.
ּ ְב ֶעז ְַרת כּ ַח ָרצוֹן ו ְ ַה ְת ָמדָה נ ִ ּ ָתן ל ְ ַה ּ ִשיג ּכ ָל ַמּ ָטָרה ,אֵין ּ ָדבָר הָעוֹמֵד ּ ִב ְפנ ֵי הָָרצוֹן.

ָאדָם ָקרוֹב ֵאצֶל ַעצְמוֹ ] ַסנ ְהְֶדִרין ט[=
ּכ ָל ֶאחָד דּוֹאֵג ּ ָבֹראשׁ וּבִָראשׁוֹנ ָה ל ְטוֹבָתוֹ וּל ְַרוְחָתוֹ שֶלּוֹ.

אֶֶרץ ז ָבַת ָחל ָב וְּדבַשׁ ] ְשמוֹת ג ח[=
שּ ָבח ,אֶֶרץ שׁוֹ ַפעַת ּ ְב ָחל ָב וּבְִדבַשׁ.
אֶֶרץ הַנּוֹ ֶתנ ֶת י ְבוּל ְמ ֻ

ו ְ ַאּ ָתה ָשלוֹם ,וּבֵיתְָ Tשלוֹם ] ְשמוּאֵל א כה כא[ =
ָשלוֹם י ִ ְשֹרר ּ ְבבֵיתְ Tעַד עוֹל ָם.

ֹנפֶת ּ ִת ּ ֹט ְפנ ָה ִשפְתוֹ ַתי ִּ Uכ ַּל ָהְּ ,דבַשׁ ו ְ ָחל ָב ּ ַתחַת ל ְשׁוֹנ ֵ] Uשִיר ַה ּ ִשיִרים ד יא[ =
ְּדבָָריך מתוִּקים וּנ ְעִימִים ל ָאז ֶן )ּ ְבֶדֶרּ Uכ ְל ָל נ ֶ ֱאמַר ּ ְבל ִגְלוּג ַקלְ ּ ,באִירוֹנ ְי ָה(.

י ָ ַשב ּ ַתחַת ּגַפְנוֹ ו ְ ַתחַת ּ ְת ֵאנ ָתוֹ=
ֵסמֶל ל ַ ּ ָשלוֹם ,ל ַ ּ ְמנוּחָה וְל ַּ ִב ּ ָטחוֹן ִמּ ְפנ ֵי הָאוֹי ֵב.
ו ַּי ֵשֶב י ְהוּדָה וְי ִ ְשָראֵל ל ָ ֶבטַח אִישׁ ּ ַתחַת ּגַפְנו ו ְ ַתחַת ּ ְת ֵאנ ָתוֹ ] ְמל ָכ ִים א‘ ה ה[.

לא מִִּד ְבשֵ Uו ְלא ֵמעְֻקצֵ = Uלא מִן הַטּוֹב ֶשּ ַבּ ָדבָר ו ְֹלא מִן הַָרע שֶבּוֹ.
”וַיֹאמֶר אֱלהִים אֶלִ ּ/בל ְעָם לא ּ ֵתל ִֵ Uעּ ָמהֶם“ ]ּ ְבמְִדּ ָבר כב יב[ ָ /אמַר לוֹ :אִם ּכ ֵן אֲַקּל ְל ֵם
ּ ִבמְקוֹמִי ָ /אמַר לוֹ :לא ּ ָתאֹר אֶת ָהעָםָ .אמַר לוֹ :אִם ּכ ֵן ֲאבְָרכ ֵםָ .אמַר לוֹ :אֵין הֵם צְִריכ ִין
ל ְבְִרכ ָתְּ” / Tכ ִי ּ ָברוּ Uהוּא“ .מָשׁל אוֹמְִרים ל ַּ ִצְרעָה” :לא מִִּד ְבשֵ Uו ְלא ֵמעְֻקצֵ] ” Uמְִדַרשׁ
ּ ַתנ ְחוּמָא ּ ָפָר ַשת ּ ָבל ָק[.
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מחלקת דיירים
להלן רשימת הנחות שתוכלו לקבל עם הצגת כרטיס דייר בקניון
מרגלית בהוד השרון:

* סופרמרקט
 5%הנחה  +דמי משלוח מוזלים
ניתן לרכוש תלושים בהנחה של  17%פעמיים בשנה

ליידי די
הלבשה תחתונה לנשים ופיג‘מות 20% :הנחה למעט פריטים מסוימים

HAPPYTIE
מתנות 10% :הנחה

אברמוביץ
כלי בית   10%הנחה

סופרפארם
הנחות מיוחדות יפורסמו בלוחות

ML

הלבשת נשים   10%הנחה

הפנינג
חנות צעצועים   5%הנחה

אופטיקנה
מבצעים מיוחדים יפורסמו בלוחות

קרביץ
 7%הנחה על ציוד משרדי ו  10%הנחה על ציוד אומנות

קרייזי ליין
הלבשת נשים 7% :הנחה בנוסף על מבצעי הרשת

ספגטים
מסעדה ליד הספורטן   10%הנחה
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www.keyboardr.com
כשמתחילים להקליד חיפוש בגוגל מקבלים תוך כדי כך אופציות השלמה
אוטומטית לאותיות/מלים שמחפשים .שירות חדש זה ,המתבסס על המנוע של
גוגל עצמו ,יעשה לתוצאותהחיפוש את מה שעושה גוגל למילות החיפוש עצמן.
מהיר ומגניב
www.recipe.dinamobomb.net
אתר שיש בו מכל טובממתוק ועד מידע חשוב.
www.nicetranslator.com
שירות אונליין חדש לתרגום טקסטים  תוך כדי הקלדה .מתרגם טקסטים
שלמים  )גם( תוך כדי הקלדה  אל ומ 36שפות .בוחרים שפה היכן שכתוב
 ,TRANSLATORומתחילים לכתוב בשדה הראשי.
טיפ :תרגום שבוצע לקטע מטקסט עשוי להשתנות תוך כדי המשך ההקלדה ,לפי
ההקשר ,לכן עדיף לשפוט רק בסוף.
www.manneli.com/Dictionary/Dictionary.htm
אלפון אינדקסים הכולל מושגים ,מונחים ,מילונים ,תרגומים וכל מה שצריך.

גושים בטחינה
כדי למנוע היווצרות גושי טחינה
בתחתית הצנצנת ,עדיף להניח אותה
על צידה.

הסרת מדבקות

הברקה מבריקה
מחק לבן מבריק כלי כסף ותכשיטים.

תפוחים ואחסנה
רצוי לא לאחסן תפוחי עץ יחד עם פירות
וירקות ,משום שתפוחי עץ פולטים גזים
הגורמים לירקות ולשאר הפירות להירקב.
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כדי להוריד בקלות מדבקה מצנצנת,
שופכים לקערה קוקה קולה )לא דיאט(,
מכניסים את הצנצנת ,ממתינים כדקה,
מוציאים ומקלפים.

חסה פריכה
כדי לקבל חסה פריכה מפרידים את
העלים ,שוטפים היטב ומנערים קלות.
מכניסים לשקית ניילון וסוגרים בקשר.
מניחים בתא עליון במקרר ואחרי 3
שעות החסה פריכה ומוכנה לשימוש.
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שיהיה בתיאבון
˘·„ ˙‚ÂÚ

 /פנינה עמית

המצרכים:
 5ביצים
 3/4כוס סוכר חום
 350ג‘ דבש ) 1צנצנת קטנה(
 3/4כוס שמן
 1/2כוס קפה חם
גרידת קליפת לימון
 2 1/4כוסות קמח רגיל
 2כפיות סודה לשתיה
 1/2שקית אבקת אפייה
 1כף ריבת מישמש
 2כפות ליקר
 1/2כף ציפורן
 1כף קינמון
 100ג‘ אגוזי מלך קצוצים
קורט מלח

אופן ההכנה:
לחמם תנור מראש ל 180מעלות.
לערבב במיקסר ביצים ,סוכר ,שמן ודבש.
לערבב בקערה נפרדת את כל החומרים היבשים יחד עם הקמח.
להוסיף את התערובת בהדרגה ,תוך ערבוב במיקסר.
אפייה :רצוי לאפות בתבנית עם חור או ב  2תבניות אינגליש קייק,
 180מעלות  45דקות ולבדוק עם קיסם

מתכונים לחגי תשרי
שרון ברקהדיאטנית קלינית
ÌÈÂÓÈ¯ ËÏÒ

 2) ‰ÒÁÂמנות .כל מנה מכילה כ 65קלוריות(

המצרכים:
 200גרם גרגירי רימונים
 1חסה עגולה חתוכה גס
 2גזרים בינוניים חתוכים גס
 1/2כוס פטריות שמפיניון טריות פרוסות דק לרוחבן
 2כפות בצל ירוק קצוץ
לרוטב:
 1/4כוס מיץ לימון טרי
 1כף שמן זית
 2כפות דבש קל
 1/4כפית קינמון טחון
 1/4כפית אגוז מוסקט מגורר
 1/2כפית פפריקה מתוקה
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אופן ההכנה:
מערבבים את הירקות והרימונים.
מערבבים היטב את כל חומרי הרוטב.
יוצקים את הרוטב על הירקות ומערבבים בעדינות.

„‚ ‡˘·„Â ¯ß‚Èß‚· ÈÂÙ

) 4מנות .כל מנה מכילה כ 220קלוריות(

המצרכים:
 1ק“ג דג ים גדול )לוקוס ,מוסר ,סול(
 2כפות חומץ תפוחים
 3כפות רוטב סויה
 1כפית דבש קל
 2שיני שום כתושות
שורש ג‘ינג‘ר טרי טחון
מלח ופלפל לפי הטעם
מעט שמן זית לשימון התבנית
אופן ההכנה:
לערבב את כל חומרי המשרה.
לשטוף את הדג ולהכין תבנית משומנת.
לצקת את המשרה ולהניח לפחות לשעה במקרר.
לאפות את הדג בתנור כ 40דקות בחום בינוני ובמהלך האפייה להפוך את הדג.

ÌÈÂÓÈ¯ ıÈÓ· ÛÂÚ

) 5מנות .כל מנה מכילה כ  420קלוריות(

המצרכים:
 5כרעיים מעוף טרי ,מחולקים לירכיים ושוקיים ללא עור
 2כפות שמן זית
 1ק“ג בצל פרוס
מלח ופלפל שחור
קינמון לפי הטעם
 1כפית סוכר
 1 1/2כוסות של מיץ רימונים טרי
אופן ההכנה:
מחממים שמן בסיר גדול ורחב ,מוסיפים כרעיים ומטגנים משני הצדדים
עד להזהבה ,מוציאים ומניחים בצד.
מוסיפים לסיר את הבצל ומטגנים תוך כדי בחישה עד שהוא מזהיב מעט.
שמים על הבצל את העוף ומתבלים במלח ,פלפל ,קינמון וסוכר.
יוצקים לתוך הסיר את מיץ הרימונים ,מביאים לרתיחה ,מנמיכים את
האש ,מבשלים על אש נמוכה מאוד במשך שעה וחצי ,עד שהתבשיל
משחים והרוטב הופך לסמיך.
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פקס09-7617555 :

