שנה טובה!

משולחנו של מנכ“ל רשת עד 120
דיירים ועובדים יקרים!
בפרוס עלינו לטובה שנת תשע“ב הרשו נא לי לברך אתכם ואת
בני משפחותיכם בשנה טובה ,שנת בריאות ,שנה של התחלות
חדשות ובשורות טובות .כולי תקווה ששנה זו תביא בשורות
טובות למדינת ישראל בכל הקשור לשלום ולשגשוג כלכלי ,כמו
גם פתרונות משביעי רצון למחאה הדורשת ”צדק חברתי“.
וכך גם לנו ב“עד  ,“120הצלחה תוך השגת כל היעדים אשר אנו
הצבנו לעצמנו ובראשם שביעות רצון דיירינו.
שנה טובה ומתוקה,
עידו נירן
מנכ“ל רשת ”עד “120

דבר המערכת
דיירים וחברי צוות יקרים,
אנו עומדים בפיתחה של שנה חדשה ,שנת תשע“ב .במסורת היהודית חודש אלול הוא חודש
סליחות .יש לנו הזדמנות לפתוח דלת חדשה לסלוח ולבקש סליחה ולהרגיש תחושת הקלה .וכמו
שאנו מצפים שיסלחו לנו ,כך גם עלינו לדעת לקבל את הסליחה ,כי הגדולה טמונה ביכולת לסלוח
אחד לשני .ככל שנרבה את השימוש במילים סליחה ותודה ,כן יגרעו כעס ואלימות ותרבה האהדה.
לקראת השנה החדשה ,אנו מברכים אתכם ואת בני ביתכם בשנה טובה ,שנת בריאות ,שלווה ונחת,
אושר ושמחה ,שתהא השנה ,שנה טובה ממש ומתוקה יותר מדבש.
תודה לכל הכותבים .נשמח לקבל חומרים במייל
עבור יפה שני  shanyy@ad-120.co.il -או בפקס077-2620325 :
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דיירים וצוות יקרים,
בתקופה זו עם בוא החגים,
כמו כל עם ישראל,
גם אנו ב“עד  “120מתחילים שנה
חדשה וכמו התחלות חדשות ,עוצרים,
מתבוננים ועושים חשבון נפש כולנו
ביחד ,חדשים וותיקים.
אני מאחלת לכל אחת ואחד מכם ולבני
משפחותיכם ,שנה טובה ומתוקה ,מלאה
בכל טוב ,שנזכה לאושר ואהבה ,שנצליח
בכל הדברים החשובים,
שנחיה בארצנו בשלום ובשלווה
שנהיה תמיד תמיד שמחים ,שנזכה
לבריאות ולחיים יפים
בבית החם והמקסים שלנו  -עד !120

דיירות ,דיירים ואנשי צוות יקרים,
באה עלינו שנה חדשה לטובה,
חדשה פעם אחת לעם ישראל,
ופעם אחת חדשה לנו ,לכם ולי
בבית בהוד השרון.
לפני מספר חודשים כבר ברכנו על
התחלה חדשה ואיחלנו לעצמנו
הצלחה ושיתוף פעולה.
בפתח השנה החדשה,
שולחת אני לכם ולבני משפחותיכם,
ברכת שנה טובה ומבורכת,
שנת בריאות ושלווה ,אושר ,נחת והנאה.

חג שמח,
אורה קריב
מנכ“ל עד  120ראשון לציון

שלכם,
אורלי גולן
מנכ“ל עד  120הוד השרון
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אנו מברכים את דיירינו היקרים ,שהצטרפו למשפחת ”עד “120
ומאחלים לכם התאקלמות מהירה ,אושר ואריכות חיים בבריאות טובה!

מ לטב
אלכסנדר גרהם בל
ברכות חמות לדיירים ולעובדים היקרים ,שחגגו ימי הולדת.
אנו מאחלים לכם חיים נפלאים ,בריאות טובה ,אושר ושמחה!

 /נהרה ועירא כהן
אנחנו חוזרים ממסיבת יום הולדת לילידי אוגוסט בביתנו בהוד השרון ואני רוצה
לשתף את כולם בשמחה ובהתרוממות הרוח לה זכינו.
התכנסנו ,קבוצת הדיירים החוגגים ,בלבוש חגיגי ובאווירת חג התארחנו לארוחת
בוקר יפה לעין וערבה לחיך .בחלק האמנותי הופיעה זמרת ,שהנעימה את הזמן
בשירים שמדברים אל הלב.
אנו מבקשים להודות ללירון ,ורדה ,חגית ולכל מי שהיה שותף מאחורי הקלעים
בארגון האירוע הכל כך מוצלח .תמשיכו באווירת השמחה שאתם מרעיפים עלינו.
תודה רבה לכולכם ושתהיה לכולנו שנה טובה!
לדורי פנקה להולדת בתך הילה
לגלי טלר לנישואי בנך עידן עם בח“ל שרון
לאסתר אדרי לנישואי בנך דיויד עם בח“ל לירן
למלכה בריק לנישואי בתך לירן עם בח“ל דיויד
למלי וסרציאר לנישואי בנך שלומי עם בח“ל
לשירי אלון לנישואיך לבח“ל
לרבקה סיביה לנישואי בתך שירן עם בח“ל צביקה
לאריאלה עייני לנישואי בתך אורנית עם בח“ל סיון
לשמואל כפרי להולדת נכדתך מעין
לשולה ברי להולדת נכדתך
לאילנה שולמן להולדת נכדתך מיקה
לברוריה בלום להולדת נכדך
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מחיאות כפיים
דיירי והנהלת הרשת ממשיכים לפעול
למען שחרור גלעד שליט מן השבי.
נהגים הנוסעים בכביש  431ובכבישים
הסמוכים ,הבחינו בשלט ענק שנתלה
על בניין הבית בראשון לציון לאות
הזדהות עם המשפחה ומאבקה
להחזרתו הביתה.

עובדים מצטיינים
פ

,
,
,פ
עובדים מצטיינים ראשון לציון
לאה אביסרור  -שירות לדייר
יעקב פינטו  -משק

עובדים מצטיינים תל-אביב
ד“ר מרים פריד -מרפאת הבית
שרית וילנגר -מזכירת תפעול ואחזקה
מיטל פנקוב  -מזכירת מכירות

עובדים מצטיינים הוד השרון
אסתר צדוקי  -אחות מרפאה
גלי טלר  -מזכירת מכירות
אילנית מסילתי  -משק
הבית בראשון לציון
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ועשית אך שמח
חגיגות הקיץ המסורתיות לנכדי דיירי הרשת
התקיימו השנה בסימן יצירה ואמנות

תל אביב  -הילדים התכנסו באודיטוריום וצפו
בהנאה בהצגה ”מפתח הלב“ עם השחקן
ניר רון .בבריכת הבית חיכו להם מדריכים
שהנעימו את זמנם בהפעלות ומשחקי במים.

בבית בראשון לציון חגגו את סיום הקיץ עם
להקת ”שמיים פתוחים“ שהלהיבה את הקהל
במופע וירטואוזי ,המשלב מוסיקת נשמה
יהודית ,זמר עברי ,ישראלי וכלייזמר עולמי.

דיירי תל-אביב נהנו מחזיון אור-קולי בירושלים
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ראשון לציון  -התקיימו  2ימי כיף  /קייטנה.
הילדים נהנו מהפעלות בתחומי היצירה,
סדנת קולנוע וטלוויזיה ,מחול ומוסיקה.

בהוד השרון  -נערך מופע מוסיקלי קסום עם
וירטואוז החלילים והשריקות אלישע אבשלום.

הוד השרון  -נפגשים אחה“צ לקפה ומוסיקה,
רוקדים ונהנים.

ברוך ארם ,יוצר ויטראז‘ים
הבית בראשון לציון
ברוך נולד בשנת  1935במושב הפועלים ”נחלת יהודה“.
הוא התייתם מאביו בגיל שנה וחצי וגודל ע“י סבתו,
שהייתה מוכתר הישוב וממייסדיו .שירת בצנחנים ועם
שיחרורו התקבל לתעשייה האווירית שהייתה בראשית
דרכה .ברוך זכה לתפקידים משמעותיים ולהוקרה על
פועלו .ברוך תמיד התנדב ,למשמר האזרחי ולית“מ,
היה מעורב ואיכפתי לגבי כל נושא בישוב ובעבודה.
כאשר פרש לגימלאות ,התנדב לי.ע.ל ,.לניהול ארגון
המשמר האזרחי ולניהול מפעל המים ב“נחלת יהודה“.
היות שנותרו עוד שעות לעשייה ,החל ללמוד עיצוב
כלים בוויטראז‘ .במהלך לימודיו נתגלה כשרונו והוצע
לו ללמד בקתדרה ,את אומנות הפיוזינג  -איחוי זכוכית
בחום רב המופק בתנור מיוחד .מאז ברוך יוצר ויוצר,
מחלק את יצירותיו כמתנות למשפחה ,וכקישוט מרהיב
ארם.
ביופיו ברחבי דירתם של בני הזוג .
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שנה טובה
פנינה עמית
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ברכות
עדנה ביגר בשם דיירי הבית בראשון לציון
בכל פרידה יש נימה של עצב אבל אנחנו רוצים לראות את חצי הכוס המלאה.
ובכן ,האם מישהו נתן ליבו לכך שאורלי ,שהייתה במגדלור של הבית עוזבת אותנו,
אך מחליפה אותה אורה ששמה מדבר בעד עצמו .גם אור וגם שימחה.
אם כך ,עם כל הצער נחבק את אורלי בחיבוק של פרידה ותודה ונפרוס ידינו לחבק את אורה בברכת
ברוכה הבאה ולשתיהן נאחל בדרכן החדשה הצלחה רבה.
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מנהג איגרות לשנה טובה
משלוח כרטיס ברכה מאז ועד היום
מנהג משלוח איגרות ברכה לראש השנה
היה קבוע אצל בני העם היהודי במשך מאות
שנים .מקורו בגרמניה .משם התפתח ליהודים
שחיו באירופה ומשם לארץ ישראל ולארה“ב.
האיגרות הראשונות היו עם ציורי מוטיבים יהודיים,
בהמשך החלו לשקף את הנעשה בארץ .הקמת
היישוב היהודי בארץ ישראל :סמלי הציונות,
דגלי ישראל וכד‘ ,מלחמת ששת הימים ,הרווחה
הכלכלית :ברכות עם ציורי רכבים ,בתים ונסיעות
לחו“ל.
ההתפתחות החדשה בשנים האחרונות היא
שליחת כרטיסי ברכה בדואר אלקטרוני.
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אקטואליה
אפרים רביד
בשולי המחאה
המחאה הציבורית של קיץ  2011הוכתרה ע“י
התקשורת הכתובה והאלקטרונית כניצחון .בד
בבד נפוצו שמועות ולחיזוקן ,גם כתבות על
פעילויות בקרב חוגי השמאל הקיצוני ,שמטרתן
אמורה הייתה להצית מחאה שתפיל את ממשלת
נתניהו .לא הוצגו הוכחות חותכות לסיפור
ולא מקורו .עם זאת ,בין אם נכון הוא ובין אם
לא ,הקולות שנשמעו בכיכרות הוכיחו בעליל
שמטרתם ,כביכול ,של אותם חוגי השמאל לא
הושגה .ההיפך הוא הנכון .העם מאס במלחמות
יהודים ועל אף הזעם והתסכול אמר בקול רם
וצלול שממשלות מחליפים בקלפי ולא ברחוב
ובמקום להלחם רוצים לדבר .הכול יצאו מרוצים
מסיום זה של המחאה שלב א‘.
דברים אלה נכתבו לפני פרסום מסקנות וועדת
טרכטנברג ואין בכוונתם להתנבא עליהן .נניח
לרגע שמסקנותיה ,תהיינה אשר תהיינה ,יתקבלו
ע“י נציגי המחאה ציבורית וע“י נציגי הממשלה
כבסיס ראוי למשא ומתן .כן נניח שהמשא ומתן
יוביל לפשרה שתסיים את הסכסוך .אם וכאשר
הדבר יקרה ,נוכל בצדק לכנותו כניצחון שלב ב‘.
כאן מגיע התהליך לשלב הביצוע המותיר את
הכדור בידי הממשלה ,קרי בידי ביבי נתניהו .לנגד
עינינו עולה וצף סימן שאלה גדול .שוב ,אין בכוונתי
להתנבא אך ניסיון העבר מלמדנו שהרבה ,הרבה
מאוד ,הסכמות והחלטות ואף החלטות הכנסת
ופסקי דין של בית המשפט העליון נפלו ונותרו
צוברות אבק במגירות הרשות המבצעת .הסיבות
לכך ידועות .בראש סולם העדיפויות של ראשי
ממשלות ושל ביבי נתניהו יותר מכולם ,מוצבת
הישרדות ממשלתו ושלו עצמו .הישרדותו תלויה
בשלמות הקואליציה ולשלמות זאת יש מחיר.
בדרך כלל אב אומר לבנו שיתנהג יפה כי אחרת
לא יקבל צעצוע .כאן כללי המשחק הפוכים .הבן
אומר לאביו שאם לא יקבל צעצוע יתחיל להתפרע.
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ביבי לא גדל על ברכי מסורת דור החלוצים .הציונות
הסוציאליסטית שבנתה את ארץ ישראל ועיצבה
את דמותה בשנים הראשונות ,גרמה בהמשך
דרכה להרבה נזקים ושילמה על כך את המחיר
בבחירות של שנת  .1977מפא“י ההיסטורית
הותירה לליכוד בירושה את הממסד הדתי ככוח
פוליטי ואת הציבור הדתי כנכס אלקטוראלי .ביבי
שגדל על ברכי הפאשיזם והערצת הכוח ,על שנאת
הערבים ועל השימוש בפחד מפני סכנות קיומיות,
אימץ בנוסף ,את אותם המרכיבים של ”דרך
החיים האמריקנית“ שתאמו את צרכיו הפוליטיים
ובמקביל חיבק את הממסד הדתי כשותף
קואליציוני טבעי .כל אלה הם שגרמו להיווצרותו
של המבנה השלטוני הנוכחי .עליו יוטל ביצוע
ההסכם שהושג עם הרוב האילם ,שבקיץ 2011
קם על רגליו ודרש את מימוש זכויותיו .תהיינה
מסקנות וועדת טרכטנברג אשר תהיינה ,קשה
לראות את הקואליציה הימנית דתית מוותרת על
אחיזתה בנכסי השלטון שצברה ועל כוח ההרתעה
של האיום במשבר קואליציוני .קשה לראות כיצד
ניתן יהיה לממש את ההסכמות ללא מהפך
בשיטת הבחירות ,במבנה השלטוני ,ובביורוקרטיה.
קשה לראות את ביבי נתניהו משתחרר מכבלי
הקואליציה שהם פוליסת הביטוח שלו .יותר מכל
קשה לראותו זונח את נכסי צאן ברזל של חינוכו,
אמונותיו ודרכו הפוליטית בה צעד עד כה.
יאמרו לי קוראי” :רואה שחורות אתה“ .לא נותר לי
אלא להשיב” :ניחא ,נחיה ונראה“.

אסתר אייזן  -אשת אשכולות
טובה שלייפר
בביתנו ברמת החייל ,מוצגים  2פסלים של
הפסלת והסופרת אסתר אייזן ,דיירת הבית.
אסתר ,ניצולת שואה ,עלתה לארץ בשנת .1948
בשנת  1964החלה ללמוד פיסול אצל הפסל
רודולף להמן .במשך  4שנים עבדה בחימר,
גבס ,שעווה ופוליאסטר מעורבב באבנים.
בשנת  1968הציגה לראשונה את עבודותיה
בתערוכה בגלריית צמרינסקי בתל אביב.
התערוכה קצרה ביקורות נלהבות 6 .אנדרטאות
שלה לזכר קהילות יהודיות בפולין שהוכחדו
בשואה ממוקמות בבתי קברות .בכפר סבא
ברח‘ נורדאו ממוקמת אנדרטה מרכזית לשואה
ולגבורה .פסלים רבים שלה נמצאים במוזיאונים
ואצל אספנים מכל רחבי העולם.
אסתר לא הסתפקה בפיסול ופנתה גם לתחום
הספרות .למדה כתיבת שירה אצל מאיר
ויזלטיר ופרסמה  5ספרי שירה שנלמדים בבתי
ספר תיכוניים ובחוג לספרות באוניברסיטה.
על ספרה ”אימי תפרה כוכבים“ קיבלה את
פרס ראש הממשלה .בשנים האחרונות היא
מפרסמת שירה בכתבי עת שונים .במשך 4
קדנציות כיהנה כמ“מ יו“ר אגודת הסופרים ויו“ר
אגודת אירועי ספרות בבית הסופר בתל אביב.
אסתר ממשיכה לכתוב ועובדת על  2סיפורי
פרוזה בשילוב קטעי שירה.
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ברכה לשנת תשע“ב
שיפרה וולף
חברים וחברות יקרים,
אני שמחה לברך אתכם כמידי שנה .בעיני אתם נראים
יותר מגובשים ,בטוחים סבלנים ,ומה הפלא? הרי הספקנו להוכיח
לעצמנו שהגיל לא חשוב.
שאנו יכולים להתגבר על כל המכשולים שהיו בדרכנו.
החיים מלאים אתגרים ,והנה אנו חוגגים ומקבלים את פני השנה
החדשה עם תקווה בלב ובאמונה שלמה  -שתהיה לנו היכולת והכוח
להפיק מהשנה החדשה  -הנאה ואושר.
הלב מתפלל שנזכה לשנים של פריחות וצמיחה ושנזכה כולנו
לראות את היופי ,עוד שנים רבות בבריאות טובה לשמחת כולנו!

”

פ,

,
“...
-

סליחות
אחד המרכיבים היסודיים לקראת ראש השנה ,הוא בקשת סליחה מכל מי שיתכן ופגענו בו
במהלך השנה החולפת .אנחנו רוצים בכל ליבנו להתחיל את השנה עם ”לוח חלק“ ומבלי
שאף אחד ייטור לנו טינה .בדיוק כמו שאנו מצפים שיסלחו לנו בקלות ,כך גם מצופה מאתנו
להיות נוחים ומהירים לסלוח.

סעודת החג
בראש השנה אנו אוכלים מאכלים שונים המסמלים עבורנו תקווה לדברים הטובים שיאפיינו
את השנה הבאה.
נוהגים לאכול חלה עגולה ,המסמלת שלמות והשלמה.
כרישה  -שייכרתו כל מבקשי רעתנו.
סלק או עלי סלק  -שיסתלקו כל מבקשי רעתנו.
תמר  -שייתמו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו.
דלעת )קרע או קרא(  -שייקרע רוע גזר דיננו ,ויקראו זכיותינו.
רימון  -שנהיה מלאים מצוות כרימון.
ראש דג  -שנהיה לראש ולא לזנב.
תמיד אפשר להוסיף ”יהי רצון“ משלכם .למשל  -לאכול צימוקים
ולבקש שיצטמק האוברדראפט בבנק...
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מבוא לפילוסופיה
אריה כספי ,סידרת כתבות בפילוסופיה
פרק שישי  -האם נוכל להגיע לשם ,מכאן?
מחשבה וניסיון ,כמו רציונליזם ואמפיריציזם,
נשענים על לוגיקה כדי לעבור מרעיון אחד
למשנהו .לוגיקה היא כלי שבאמצעותו ניתן להבין
כל דבר שיכול להיאמר כאמת ונשענת על מה
שכבר מניחים שהוא אמת.
אם ניהלתם ויכוחים לוגיים עם אנשים החושבים
אחרת מכם ,ודאי גיליתם לא פעם שהלוגיקה
עלולה להיות חלקלקה למדי .לוגיקה פועלת היטב
כשהיא מיושמת על המתמטיקה ,אך כשהמספרים
מוחלפים ברעיונות .הדברים נראים אחרת.
אחת הבעיות היא ,שמילים עשויות להיות בעלות
יותר ממשמעות אחת .אם מילה נמצאת בשימוש
ביותר מדרך אחת .מבלי שנשים לב לכך החשיבה
הלוגית שלנו הופכת לחסרת ערך .בעיה אחרת
היא שבדרך כלל עלינו להתחיל עם לפחות
מערכת אחת של הנחות.
פירוש הדבר שגם אם הלוגיקה שלנו איתנה ,ייתכן
שהנחותינו שגויות ומובילות אותנו למסקנות
שגויות .שכן ,לבסוף גם מבנה האישיות בא לידי
ביטוי ,יש כאלה שאוהבים לשטות באחרים לשם
השעשוע או היתרון שבכך ,ולכן יש מי שישתמש
במילים חלקות ובהנחות שגויות במטרה להטעות
את האחר .זוהי סיבה נוספת לכך שהלוגיקה
פועלת במיטבה כשהיא מיושמת על המתמטיקה.
בכל זאת קיימות מספר דרכים להשתמש בלוגיקה
כדי לבחון רעיונות .שתיים מהטכניקות החשובות
ביות בפילוסופיה הן אינדוקציה ודדוקציה.

מלמעלה למטה :דדוקציה
דדוקציה היא תהליך של הבנת דברים שהם
אמיתיים בהכרח וזאת בתנאי שההנחות
ההתחלתיות ,הנחות היסוד ,הן אמיתיות.
גיאומטריה מבוססת על חשיבה דדוקטבית וכן
גם כל בעיות החשבון המילוליות.

אריסטו סיפק דוגמה מפורסמת לסוג של היקש
דדוקטיבי שהוא כינה סילוגיזם .דדוקציה זו בנויה
משלוש אמירות :שתי הנחות ומסקנה.

להלן הסילוגיזם של אריסטו על סוקרטס:
כל בני האדם הם בני תמותה.
סוקרטס הוא בן אדם.
סוקרטס הוא בן תמותה.
מתוך שתי ההנחות אנו
יכולים להסיק מסקנה
ודאית .כפי שאריסטו
בעצמו הבחין ,המסקנה
היא ודאית רק אם
ההנחות הן אמיתיות.
אם לא כל בני האדם הם בני תמותה ,או אם
סוקרטס איננו בן אדם ,המסקנה שסוקרטס הוא
בן תמותה עלולה להיות שקרית.
אריסטו פיתח מערכת פילוסופית שלמה ,כולל
אפיסטמולוגיה ,מטאפיזיקה ואתיקה ,מתוך
התבססות רבה על סילוגיזמים ,כדי להבטיח
עקביות לוגית של רעיונותיו .ברוב המקרים
רעיונותיו אכן היו עקביים מבחינה לוגית ,אלא
שלרוע המזל הם לא היו אמיתיים בהכרח .רבות
מהנחותיו של אריסטו התבררו כשגויות .למרות
זאת ,חשיבתו של אריסטו היתה בעלת השפעה
עצומה ,בין היתר משום שהיא גרמה לפילוסופים
אחרים להקפיד על עקביות לוגית ברעיונותיהם.
דדוקציה היא הדרך הטובה ביותר להרחיב את
ידיעותינו על מה שכבר ידוע לנו .אם אנו יכולים
להיות בטוחים בהנחותינו ובמשמעות המילים
שאנו משתמשים בהן ,נוכל להגיע למידע אמין.
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תוחלת חיים ,איכות חיים ומה שביניהן
דר‘ מאיר בראל ,מומחה לרפואה פנימית ,ריאות וגריאטריה
על אף הארכת תוחלת החיים הממוצעת לה
אנו עדים במאה השנים האחרונות ,מ 50-שנים
בתחילת המאה העשרים ללמעלה מ 80-שנים
בנשים במדינות המערב בתחילת המאה ה,21-
עדיין לא הגענו למיצוי הפוטנציאל המקסימלי.
מדענים מאמינים שאפשר להאריך את תוחלת
החיים הממוצעת עד  120ואף יותר.
בתחילת המאה העשרים היו בין  200ל 300-בני
מאה ויותר בצרפת .מספרם עלה ל 1000-ב,1970-
 6,000בימינו והצפי הוא ל 150,000-ב.2050-
החדשות הרעות הן ,שמלבד הנטל הכלכלי
הכרוך במהפך זה עולה גם הנטל התחלואתי.
מחלות כרוניות רבות כטרשת עורקים ,סרטן
ודמנציה הן תלויות גיל .דהיינו ,שהגיל מהווה בהן
גורם סיכון ראשוני .בצד הפיתוחים הרפואיים
והטכנולוגים הקונוונציונלים לשם התמודדות עם
העלייה בתחלואה ,מתפתחת תעשייה שלמה
של מניעת זקנה .בארה“ב למשל ישנם כ5,000-
רופאים המאוגדים באגודה למניעת זיקנה.
נושא מניעת זיקנה
) (Anti-agingמעורר
התנגדות עזה מצד
הרופאים הקונוונציונלים,
שבחלקה מבוססת על
הטענה שאין ביסוס
מדעי לטכנולוגיות המוצעות ובחלקה על הטענה
שמניעת זיקנה זה ”אנחנו“.
מניעת זיקנה או נכון יותר לומר ,מניעה בזיקנה
מבוססת על ניסיון התערבות בגורמים שהם
בידינו )להבדיל מאלו שבידי שמיים-גנטיקה(
ואלו מתחלקים לאלו שבידי גורמים ממשלתיים
)מדיניות בריאות של חיסונים ,מבדקי סקר וכו‘(
ומוסדיים )קופות חולים וחברות ביטוח( שאחראים
על ביצוע בדיקות תקופתיות לאיתור גורמי סיכון
למחלות באמצעות בדיקות תקופתיות ,בדיקות
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דם כלליות ויותר ספציפיות לאיתור סימני מחלות,
דם סמוי בצואה ,בדיקות גינקולוגיות תקופתיות
וממוגרפיה.
כידוע קיימת נטייה של הגורמים הממשלתיים
והמוסדיים ,בפרט בשנים האחרונות כפונקציה
של עליה בלחץ הכלכלי ,להתנער מהאחריות,
כך שהנטל עובר למטופל עצמו .המטופל יכול
לעזור לעצמו בשתי דרכים ,לנער את הגורמים
הממשלתיים והמוסדיים ולהזכיר להם את
מחויבותם .הדרך השנייה ,לקחת על עצמו את
האחריות והמימוש של חלק מהבדיקות והמעקבים.
קיים תחום מניעה שהוא באחריותו הבלעדית של
המטופל והוא בנושא ניהול המניעה בזיקנה ברמה
האישית ,במובן של דרכי התמודדות עם החוליים
והחסרים המאפיינים את תהליך ההזדקנות.
המפתח להצלחה בהתמודדות בתחום זה הוא
לדעת להבחין בין ירידה פיסיולוגית“-לגיטימית“
לירידה פתולוגית-תחלואתית .ניקח לדוגמה את
הירידה הקוגניטיבית-שכלית בזיקנה .בזיקנה
מקובל שהחשיבה יותר איטית ,קיימים קשיים
בלמידת נושאים חדשים ,קשיים ואיטיות בדליית
אינפורמציה ובהיזכרות בשמות ,אך בסופו של
דבר הזקן עובר את המכשול גם אם לאחר זמן
מה .על כל פנים הירידה השכלית אינה פוגמת
בתפקודו היומיומי .הוא מזהה את בני משפחתו
יודע לחזור הביתה מהמכולת .הדרך להתמודד
עם הירידה השכלית הפיזיולוגית היא לא
להשלים עם ה“חסרים“ .על אף האיטיות להמשיך
ללמוד ,כולל דברים חדשים .להשתמש בעזרים
לרישום ,פנקסים ,מחשבים .במקרה של ירידה
בחושים הפתרונות יותר פשוטים .מעקב אחר
מחלות עיניים כגלאוקומה וקטרקטה וטיפול
בהתאם כולל ניתוח .התאמה תקופתית של
משקפים .בדיקה תקופתית של אזניים .לעתים
ניקוי ושטיפה משפרים את השמיעה .שימוש

בעזרים לשמיעה .השתלת שיניים והתאמה
תקופתית של תותבות שבשל ספיגת עצם הלסת
יש להתאימן מחדש אחת לכמה שנים .דוגמה
נוספת אנמיה .כמו בשאר המערכות בגוף קיימת,
עם התקדמות הגיל ,גם ירידה בייצור ההמוגלובין,
אך ברוב המקרים הוא אינו יורד מתחת ל12-
גרם ל 100-סמ“ק דם .במקרה שהוא יורד יותר,
יש לחפש סיבה ,לרוב בגיל זה ,בשל איבוד ברזל
דרך איבוד דם מדרכי העיכול .ירידה בהמוגלובין
יכולה לגרום לחולשה ,עייפות ,קוצר נשימה וכשל
של מערכות אחרות .לכן חשוב לאבחן ולטפל,
בפרט שבחלק נכבד מהמקרים מדובר בטיפול
פשוט ככדורי ברזל .למעשה קיימים שינויים תלויי
גיל בכל מערכת ומערכת בגוף וקיימות המלצות

להתמודדות בהתאם ,אך לשם סקירת כלל
המערכות יש להקדיש כתבה נפרדת.
לסיכום ,גם בנושא המניעה בזיקנה כמו בנושאים
רבים אחרים לא הכל בידי שמיים או בידי
המוסדות .אחריות גדולה מוטלת על המטופל
עצמו בניהול ההתמודדות עם עוללות הזיקנה.
המפתח להצלחה בהתמודדות הוא לדעת
להבחין בין הירידה הטבעית לתחלואתית ולטפל
בהתאם .לא להשלים עם חסרים  -למלא חסרים,
שן תחת שן ,עין תחת עין .להתמיד ולא להרפות,
כי הרפייה משמעה השלמה ונפילה.
ככתוב :אם יום תעזבני ,יומיים אעזבך.
דברים י“א ,י“ג.

פ
תמימה הוכדורף
התעוררנו בבוקר ,כואבים
ואנו בדרך לקופת חולים.
בחולשתנו ננקוט במשנה זהירות
ונגיע למקום חפצנו בבטיחות!
הברך כואבת וקשה ההליכה,
מהבן או מהשכן נבקש התמיכה.
ואם באוזניים  -הצרה
את העיניים נגייס כעוגן הצלה.
במעבר החצייה  -שמאלה ימינה  -נביט,
רק אחר בירור המצב  -נחליט.
יד נרים לסימן  -עצור!
וללא היסוס  -נעבור.
נקבל מהרופא עצה ותרופה
והביתה נחזור מלאי עידוד ונחמה,
שתבוא עלינו רפואה שלימה
ושתהיה לכולנו שנה טובה!

מליקוטי עמיאל כהן
đĔĕĘēĐ ĦđďēđČĚĐ ĦđĚđČč
.ĕĚĘđĞ Ĥģĝ ĖđĤĞĘ
:ĐĘČĥĐ ĘĞ ĦđĜĞĘ đĥģčĦĜ
”ěđĤĦĠ ĘĞ ĖĦĞď ĐĚ ĦđĜėč ĐĜĞĦ ,Đĥģčč
“ęĘđĞĐ ĤČĥč ěđĒĚč ĕĚĘđĞ ĤđĝēĚĘ

• “ěđĒĚ” ĐĒ ĐĚ đĞďĕ ČĘ ĐģĕĤĠČč
• “ĤđĝēĚ” ĐĒ ĐĚ đĞďĕ ČĘ ĦĕčĤĞĚĐ ĐĠđĤĕČč
• “ĐĞď” ĐĒ ĐĚ đĞďĕ ČĘ ĦĕēĤĒĚĐ ĐĠđĤĕČč
• “Đĥģčč” ĐĒ ĐĚ đĞďĕ ČĘ ĦĕĒėĤĚĐ ĐģĕĤĚČč
• “ĦđĜė” ĐĒ ĐĚ đĞďĕ ČĘ ĐĕĝČč
• “ęĘđĞĐ ĤČĥ” ĐĒ ĐĚ đĞďĕ ČĘ č“ĐĤČč
• “ěđĤĦĠ” ĐĒ ĐĚ đĞďĕ ČĘ ěđėĕĦĐ ēĤĒĚč
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רוקמת החלומות  -קוקה גרינברג
ראשון לציון
קוקה ולולו גרינברג נישאו
בקפריסין ,שם שהו במחנות
המעפילים .קוקה בת  17ולולו
בן  .19מכיוון שסלוני כלות לא
היו בנמצא ,החליטה קוקה
שלא תוותר על אביזרי כלה
ביום נישואיה .שמלה השאילה
מחברה ,אספה גזה בכמות
מספקת ,תפרה חתיכה
לחתיכה ויצרה הינומה ,מצמר
גפן וחתיכות של גדר תיל יצרה זר פרחים.
כשפרשה לגימלאות חיפשה לעשות משהו לנשמה.
קוקה זכרה את הסיפוק הרב שחשה בהכנת ההינומה
והפרחים .היא שמעה על גבר ,משותק ביד אחת ורוקם
בידו השנייה .מאז פגישתם ,רקמה עשרות עבודות
מרהיבות הנראות כציורים ולא כריקמה .תמונות ,כריות,
רנרים למפות שולחן ,כיסויים למסעדי ספות ועוד רבים.
קוקה רוקמת בטכניקה מיוחדת .יש לה בד חלק וספרי
דוגמאות .כדי לתכנן נכון את עבודת הריקמה ,היא
מחלקת את הבד לקוביות ומתאימה אותן לדוגמה .כל
עבודה היא יצירה בפני עצמה ונמשכת מס‘ חודשים עד
שנה .התוצאה  -מדהימה.
ביתם של הזוג גרינברג משופע ומקושט במיטב
יצירותיה המרהיבות של קוקה וכשרונה טבוע בכל
פינה בבית המטופח והנעים.
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בריאות הפה והשיניים
רויטל מדינה  -מנהלת שירותי בריאות ,תל אביב
שמירה על בריאות הפה והשיניים הינה בעלת עשרת הכללים לשמירת פה ושיניים בריאות

השפעה על הרגלי האכילה ,ההופעה החיצונית,
יכולת הדיבור ,מצב הבריאות הכללי ,הרווחה
הנפשית והחברתית והיא מבטיחה את אחד
הדברים החשובים ביותר -החיוך שלנו .בעזרת
הקפדה על כללי הגיינה נאותים נוכל למנוע חלק
גדול ממחלות הפה ,השיניים והחניכיים.
בכל פה בריא יש באופן טבעי חיידקים ,על
השיניים ,החניכים והלשון .חלק מחיידקים אלו
אשר נצמדים לשיניים ואינם מוסרים נקראים
פלאק .שילוב פלאק עם סוכרים יוצרים חומצות
הגורמות לעששת וחורים בשיניים.
חניכיים :אחת הבעיות השכיחות בקרב מבוגרים
הינן בעיות חניכיים ,המתבטאות בנסיגה ודלקת.
בשלב הראשוני המחלה ניתנת לטיפול ,אך בשלב
מתקדם של המחלה ואם אינה מטופלת כראוי
עשוי להיגרם נזק לעצם ולסיבים התומכים בשן
שהתוצאה הסופית עשויה להיות התרופפות
השיניים ונשירתן .קיימים גורמים העשויים להגביר
את דלקת החניכיים והם :עישון ,לחץ ,שינויים
הורמונאליים ותרופות מסוגים שונים .גם בבעיות
החניכיים דגש רב מושם על הטיפול המניעתי.
הקשר בין שיניים ועישון :הסיגריות עשירות
בניקוטין וזפת ויכולות לגרום להצהבת השיניים
במהירות .רופאים מעריכים שכמחצית ממחלות
החניכיים נגרמות כתוצאה מעישון ,הגורם
לירידה באספקת הדם לחניכיים ולעצם התומכת
בשיניים .במצב זה נפגעת ההגנה הטבעית של
השיניים והסיכוי לחלות במחלות חניכיים גדל.
העישון גורם לנזקים נוספים כמו סרטן הפה,
שהעישון נחשב לגורם כמעט בלעדי שלו ,כיסים
בין השן לחניכים ,אובדן שיניים ,קושי בהחלמה
מזיהומים ופגיעה בחוש הטעם .במחקר שבוצע
בשנת  2010נמצא כי גם מעשנים ”קלים“ חשופים
לנזקים חמורים לשיניים.

 .1צחצוח שיניים בוקר וערב על מנת לסלק את
רובד החיידקים  -פלאק .רובד שאינו מוסר
מסתייד הופך לאבנית.
 .2בדיקה תקופתית ע“י רופא שיניים וביקור אצל
שיננית כל  6חודשים.
 .3שימוש במשחת שיניים המכילה פלואוריד.
פלואור הינו מינרל המגן על האמייל )ציפוי השן(
ומונע התהוות עששת.
 .4החלפת מברשת השיניים כל מספר חודשים
כאשר הסיבים מתחילים להיפתח ונראים
בלויים.
 .5התאמת מברשת השיניים .מומלצת מברשת
רכה עם סיבים בעלי קצוות מעוגלים ואחיזה
נוחה ,שלא תגרום לשריטות ,גירוי השיניים
ופגיעה בחניכיים.
 .6הקפדה על תזונה נכונה ובריאה והמעטה
בסוכרים ומשקאות ממותקים.
 .7הימנעו מעישון!
 .8שימוש בחוט דנטלי -
להסרת רובד
החיידקים
המצטברים
בין השינים.
 .9שמירה על הגיינת הלשון .על הלשון עלולים
להצטבר חלקיקי מזון ,חיידקים ושאריות ליחה
היוצרים סביבה להתרבות חיידקים והינם אחד
הגורמים להיווצרות ריח רע .ניקוי קבוע של
משטח הלשון יכול להקטין את הריח ולמנוע
הצטברות חיידקים.
 .10ערנות לאותות אזהרה המחייבים בדיקה כגון:
חניכיים אדומות ונפוחות ,ריח רע מהפה שאינו
חולף ,פצעים בפה וכו‘ .וכן הקפדה על תחזוקה
וטיפול נכון בשינים תותבות ושתלים.
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בעיה במשחק היד משנת 1937 -
דניאלה בירמן ,שחקנית נבחרת ישראל
לקראת השנה החדשה אביא יד מלפני שנים רבות  -להדגיש שלא הכול מתחדש במשחק הברידג‘.
משחק היד בברידג‘ ) (DUMMY PLAYהוא ללא ספק התחום בו נעשתה ההתקדמות הקטנה ביותר
בשישים השנים 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:

מחלק מזרח \ אין פגיעים
QJ1095
K32
AK4
J2

מהלך ההכרזה )מותאם לימינו:(...
מזרח
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS

דרום
1
2
3
(2) 4NT

6

מערב
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS

צפון
1
(1) 2

4
5
PASS

) (1סדרה רביעית מחייבת.
) (2שאלה לאסים )כולל מלך שליט(.

K32
4
QJ1082
K1084

8764
J106
7653
63
A
AQ9875
9
AQ975

דרום גילה שלשותפו מלך הארט ואס דיימונד והכריז לסלם של .6
הבעיה מוצגת כבעיה במשחק היד )ביצוע  (6כאשר ידוע שסידרת השליט מחולקת .1-3
מערב מוביל במלכה דיימונד.
הפתרון היצירתי והיפה הוא לזכות ב A-ולשחק את ה , K-עליו יושלך ה! A-
כעת יש לשחק את ה Q-ולהשליך קלאב  .מערב אמנם זוכה ב K -אך זו הלקיחה היחידה של
ההגנה .הכרוז ישחק שלוש פעמים שליט ,כאשר בפעם השלישית יזכה בדומם וכך יהיו לו  6לקיחות
שליט 3 ,לקיחות ספייד )עליהם יושלכו המפסידים בקלאב( 2 ,לקיחות בדיימונד ואס בקלאב  -סה“כ
 12לקיחות להשלמת הסלם.
שימו לב שניסיון להגביה את סדרת הקלאב ,מביא להפסד שתי לקיחות )מלך קלאב וחיתוך על של מזרח(.
• בין התאריכים  17-27בנובמבר יערך פסטיבל הברידג‘ הבינלאומי באילת.
התחרות המרכזית היא ”גביע עד  120לזוגות“ .לפרטים והרשמה בחוגי הברידג‘.
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כשמתקרבים החגים
לייקה ויסברגר
כשמתקרבים החגים מציפים אותי
זיכרונות ,צבעים וריחות מימים
רחוקים בהם חגגנו את חגי ישראל
בבית פתוח ,בארץ ומעבר לים.
יהודה ,בעלי היקר ,ידע תמיד להעניק
משמעות מיוחדת ופרשנות משל
עצמו לכל אחד מן החגים .במסגרת
השליחות שלנו בארצות שונות,
נשא תמיד כל חג אופי וטעם שונים,
בהתאם למקום ומנהגיו.
זכור לי ראש השנה בבומבי שבהודו.
שהינו שם בשליחות הסוכנות
היהודית למספר שנים .קבלת הפנים
עם בואנו ,שאורגנה בחן ובטעם ע“י
השגריר ורעייתו ,החלה כמיטב המסורת ההודית
עם ענידת זר פרחים ריחני ויפהפה על צווארנו.
בהמשך ,הוזמנו לשבת בראש שולחן החג ,ערוך
בטוב טעם .במקום צלחות ,הונחו על השולחן עלי
בננה גדולים ועליהם בזה אחר זה ,התחילו להניח
ממטעמי החג .מזלגות וסכינים ,גם אלה לא היו
בנמצא .בעדינות ,אסף לו כל מוזמן באצבעותיו את
כמות האוכל הרצויה לו והביאה אל פיו .הצטרפנו
למנהג המקומי ולראשונה בחיינו אכלנו סעודה
שלמה  -בידיים!
כעבור ימים ספורים הוזמנו לבית הכנסת.
התבקשנו לבוא לבושים בבגדים לבנים .נכנסתי

לייקה והקפטן הלבן

לייקה עם השגריר בראש השנה  -הודו
לחנות בדים מקומית ונדהמתי מהמפגש המסעיר
עם שפע הצבעים והדגמים של הבדים השונים.
משהו לחלוטין לא מוכר לי .אולי רק בספרים או
בסרטים .קניתי בד לבן שבקצוות דוגמה מיוחדת
ביופייה .חיברתי את הבד משני צידיו בתפירה ידנית
)התגוררנו עדיין בבית מלון( ויצרתי ”קפטן“ מרהיב
ביופיו .כך יצאתי לקבל את החג.
ביקרנו בבתי כנסת רבים ושונים .התפילות היו
שונות מאחד לשני .אהבנו את המנגינות ,ומראה
הבגדים הלבנים של הנשים והטליתות הצחות של
הגברים היו מעוררי כבוד ושמחת החג .בכל מקום
לחצו את ידינו בחום ומלמלו בעברית” :בשנה
הבאה בירושלים הבנויה“ .הם באמת התכוונו לכך.
הרי לשם כך נשלחנו להודו .יהודה התכבד בעליה
לתורה ומול ארון הקודש נשא תפילה בקול צלול
וזך הפותח שערי שמים .הקהל עמד שקט ונרגש
ואט אט הצטרף חרישית לתפילה.
עם הזמן הצלחנו להקנות לקהילה היהודית בהודו
ידע על החגים .לימדנו ,לא רק איך חוגגים בישראל,
אלא גם שירים ,ריקודים ושפה כמובן .השליחות
להודו פתחה בפנינו חלון לעולם אחר ,מאתגר,
מרתק ומעניין .את הזיכרונות המיוחדים אני נושאת
בקרבי והם מהדהדים בי עד עצם היום הזה.
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אוסטיאופורוזיס  -ירידה בצפיפות העצם
זיו אלקלעי ,מומחה לרפואה סינית ,הוד השרון
אוסטיאופורוזיס או ירידה בצפיפות העצם היא
תופעה שכיחה מאוד בארץ ובעולם המערבי.
התופעה גורמת להיחלשות העצמות והופכת
אותן לשבירות .על מנת שהעצם תישאר צפופה
וקשה ,יש צורך לספק לגוף סידן ,ויטמינים,
תרכובות מינראליות שונות והורמונים המיוצרים
ע“י הגוף .החל מגיל  30צפיפות העצם פוחתת
ובמידה והגוף אינו מצליח לווסת את תכולת
המינרלים בעצמות ,הן נעשות פחות צפופות
ופחות קשות.

תפקידו של הסידן
רוב האנשים יודעים שהסידן קיים בשביל
העצמות והשיניים בלבד .אבל ,הסידן משתתף
פעיל וחשוב בתהליכים רבים בגוף והוא מינרל
חשוב ומרכזי במיוחד לבני האדם .כשסידן נספג
בגוף הוא נושא עמו חומרים מזינים ,המשתתפים
בתהליכים רבים והחשוב שבהם הוא נטרול
החומצה הרעילה שמצטברת בגוף .בעקבות
הצטברות החומצה ,מתחילים בגוף תהליכי
חולי שונים כגון דלקות ,כאבים ,הצטברות
רעלים ,הצטברות שומנים והרס תאים.
מחקרים רבים הוכיחו שמחסור בסידן יכול
לגרום למצוקות ומחלות שונות כגון :בעיות
שינה ,עצבנות ,כאבי עצמות ומפרקים,
בעיות לב וכלי דם ,לחץ דם גבוה וכולסטרול,
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התכווצויות 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 בצינור העיכול
והכליות ,טרשת עורקים ושומנים בדם ,האטה
ביכולת נטרול נזקי חומצה וירידה בתפקוד מערכת
העצבים ,היפראקטיביות ,רמת אנרגיה נמוכה ועוד.

בריחת סידן
בריחת סידן? לאן הוא בורח השובב לכל השדים
והרוחות? הגוף הסופר מתוחכם וחכם שלנו
מבריח אותו .התהליך פשוט :מערכת הדם
והאיברים הפנימיים לא מקבלים מספיק סידן
החיוני לתפקודם! יש מאגר גדול של סידן
בגוף ,שיניים או עצמות .האיברים ”שואבים“
סידן מהמאגרים למערכת הדם ואל האיברים
למטרת תחזוקה שוטפת .אופס  -בורח הסידן
ואופס יש אוסטיאופורוזיס ואופס יש חורים
בשיניים ונעלם לי הזיכרון ,אני מתחיל להקריח
ולמה אני כל הזמן חולה ואופס ואופס....

הגורמים לאוסטיאופורוזיס  /בריחת סידן
• גיל המעבר  -ירידה בכמות הורמון אסטרוגן.
במקרה זה ישנה אפשרות לקחת הורמונים
)אסטרוגן( ,או לשפר את האיזון ההורמונאלי,
להפחית את קצב ירידת האסטרוגן ובמקביל
להשתמש בהורמונים צמחיים דרך תזונה
או צמחי מרפא הדומים בהרכבם להורמון
אסטרוגן .כמובן שבמקרה זה ,תינתן דיאטה
מתאימה ומרשם מתאים לכל אישה ומצבה
הבריאותי.
• זיקנה  -יש מספר גורמים לבריחת סידן:
איכות התזונה יורדת ,כמות התזונה ויכולת
העיכול יורדת ,שימוש בתרופות רבות הגורמות
להתחמצנות התאים וירידה בפעילות הגופנית.
כמובן שהטיפול יהיה בהתאם לגורם ובמקביל
למצבו הרפואי של האדם.

• מחלה  -כשל כלייתי ,חוסר איזון הורמונאלי...
• שימוש בתרופות  -סטרואידים ,נוגדי פרכוסים,
הורמון בלוטת התריס...

סימני בריחת סידן  /אוסטאופורוזיס
ברוב המקרים אין סימנים למחלה .לעיתים יש
רגישות או הצטברות דלקתית באחד המפרקים
ובעקבות הכאב נשלחים לבדיקת צפיפות עצם.
כאשר צפיפות העצם יורדת לרמה מאוד נמוכה
הדבר יכול להוביל לקריסת העצמות ,עיוותים,
קריסת חוליות וכאב עצום כתוצאה מכך.

לסינים לא בורח הסידן
בעקבות פרסומים רבים של מועצת החלב,
מוצרי החלב בארץ נתפסים כמקור מספר אחד
לסידן .מחקרים רבים מראים שהיהפך הוא
הנכון .דוגמה מצוינת היא סין ויפן .בסין וביפן
צריכת החלב היא אפסית ובמקביל ,כמעט
אין בסין בריחת סידן ,אין תופעות גיל המעבר,

רמת הסוכרת נמוכה ביותר והתקפי לב אפשר
למצוא רק בסוף רשימת המחלות .הסיבה היא
אורח חיים מאוזן ותזונה בריאה )עשירה בסידן
ממקור צמחי(.

רפואה סינית ובריחת סידן  /אוסטאופורוזיס
הרפואה הסינית נותנת את הכלים הנכונים
למניעה ולטיפול באוסטיאופורוזיס .ניתן למנוע
לחלוטין את בריחת הסידן והידלדלות העצם ע“י
תזונה נכונה )החל מגיל צעיר( ,פעילות גופנית
בונה )טאי צ‘י ,יוגה ,צ‘י קונג (...מניעה מעישון,
הפחתת כמות האלכוהול והפחתת המתחים.
במידה וכבר יש דלדול עצם ,מגבלה בתנועה
וכאב ,ניתן בהחלט לשפר את תפקוד המערכות
הפנימיות ,לעצור את הדלדול ואף לבנות מחדש
עצם .טיפול ברפואה סינית משלב צמחי מרפא,
דיקור סיני ,תוספי תזונה והוספת מרכיבים
תזונתיים המשפרים את תפקוד הכליות והכבד
ומזינים בסידן.

קליטת דיירים חדשים
צביה צובל  -עובדת סוציאלית ,תל אביב
כידוע המעבר לדיור מוגן הוא צעד מורכב שכרוך
בלבטים רבים .גם לאחר שהתקבלה ההחלטה,
מתעוררות שאלות ותהיות רבות :האם בחרתי
במקום הנכון ,האם זהו השלב המתאים בחיי
לביצוע המעבר ,כיצד אסתגל למקום ,האם
אצור קשרים חברתיים חדשים ואשתלב
בפעילויות השונות המוצעות לי במקום?
כדי להקל על תהליך המעבר ,פתחנו קבוצת
קליטה לדיירים חדשים שכולם שותפים לאותן
חוויות וחשים הזדהות זה עם זה .הקבוצה
מתכנסת לשלוש עד ארבע פגישות ,שבמהלכם
עורכים קודם כל היכרות ראשונית .כל דייר
מציג את עצמו ומשתף את חברי הקבוצה
האחרים ,בהחלטה לעבור לדיור מוגן .בדרך
כלל ,בעקבות המידע הזה
נוצר כבר קשר ראשוני שקשור למקום המגורים
הקודם ,להיכרויות מן העבר או לעיסוק משותף,

במפגשים הבאים אנו צופים בסרט העוסק
במעבר לדיור המוגן וחולקים יחד תחושות
ורגשות .מטרת השיחה היא לתת תחושה שגם אם
קצת קשה בהתחלה ,כולם עוברים כמעט אותו
תהליך וכל אחד מגיב בהתאם לאישיותו וניסיונו.
שיתוף החוויה האישית עם חברי הקבוצה,
נותן כוחות להמשיך הלאה ומדגיש שבעצם
המעבר ניתנת לכולנו הזדמנות חדשה ,שבסופו
של דבר טומנת בחובה עתיד טוב יותר ,הנובע
מתחושת ביטחון ומהימצאות בחברת אנשים
מאותה שכבת גיל ,בעלי תחומי עניין קרובים,
שמעוניינים אף הם בקשרים חברתיים.
המפגשים מסתיימים במסר שעיקרו” :הדבר
בעצם בידנו“! ככל שנהיה פעילים יותר ,ניקח
חלק בחוגים השונים והמגוונים ,נשקיע מרצוננו
ומרצנו ,נרגיש חלק מהמערכת החברתית
ההולכת ונרקמת כאן ובכוחות משותפים נהפוך
את המקום לבית חם ,פעיל ותוסס.

.
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המציאות של החיים
בתיה מיכאלי
אלוהים ברא את החמור ואמר לו :תהיה חמור ,בשכל על כל העולם .תחייה  20שנים .ענה לו
תעבוד קשה מהזריחה עד השקיעה ,תישא על האדם :ריבונו של עולם אני מוכן להיות אדם אבל
גבך משקולות ,תאכל דשא ,לא תהיה חכם ותחיה לחיות רק  20שנים זה מעט מדי .תוסיף לי בבקשה
 50שנים .ענה לו החמור :ריבונו של עולם ,אני אהיה את  30השנים שהחמור ויתר עליהם ,את  15השנים
חמור ,אבל לחיות  50שנים זה יותר מדי ,אסתפק שהכלב לא רצה ואת  10השנים שהקוף דחה .אז
ב 20-שנים .אלוהים נענה לבקשת החמור .אהיה מרוצה להיות אדם .חשב אלוהים וכך עשה.
אח“כ ברא את הכלב ואמר לו :אתה תשמור על מאז חי האדם  20שנים כאדם ,מתחתן .מקבל
בני האדם ,תהיה חברם הטוב ביותר ,תאכל את משכנתא ,מביא ילדים לעולם ,עובד כמו חמור
השאריות שיתנו לך ותחיה  25שנים .נאנח הכלב  30שנים .כשהילדים עוזבים את הבית הוא חי
וענה :ריבונו של עולם ,אני אהיה כלב ,אבל לחיות לבד כמו כלב  15שנים .כשמגיע לפנסיה חי לו
 25שנים ככלב זה יותר מידי .אסתפק ב 10-שנים 10 .שנים כמו קוף ,קופץ מבית לבית של הילדים
אלוהים התחשב ונענה לבקשת הכלב .למחרת ועושה צחוק מעצמו על מנת להצחיק את הנכדים.
ברא אלוהים את הקוף ואמר לו :תקפוך מעץ לעץ ,זו המציאות של החיים .אבל אנחנו שינינו את חיינו
תצחיק את האנשים ותחיה  20שנים כקוף .חשב בזיקנה .בחרנו להגיע ל“עד  ,“120לחיות בכיף
הקוף וענה :ריבונו של עולם ,אני מוכן להיות קוף ,ובשלווה יחד עם כל החברים ,לעזור אחד לשני
אבל  20שנים זה יותר מדי .אבקש להוריד מחצית .ועם הרבה בריאות עד  .120שהילדים ,הנכדים
התחשב אלוהים ואישר לו  10שנות חיים .לבסוף והנינים יבואו הם לכאן להצחיק הם אותנו ,ושלנו
ברא אלוהים את האדם ואמר לו :תהיה אדם ,שלוט תהיה הרבה ,הרבה נחת מהם .אמן.

מרינה שלנו
לאה גלעדי

מרינה ,אין כמוך בעולם .המנצחת על המקהלה
שלנו בהוד השרון .חברים רבים רוצים להצטרף
למקהלה אך חוששים שמא הם מזייפים ,אמרתי
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להם מי שאינו מזייף לא מתקבל .למעשה זה
נכון באנו למקהלה בדחילו ורחימו וראו לאן
הגענו ,והכל בזכותך .לפעמים אני חושבת ,איך
את ,בעלת שמיעה אבסולוטית כמו שלך ,לא
יוצאת מגדרך .תמיד עם חיוך ובנועם .בזכותך
הגענו לשיא .בהופעותינו בחגים ובטקסים ,מרינה
זורחת מהסיפוק ומתשואות הקהל .ב 11-השנים
האחרונות ,בשבילי יום רביעי זו חגיגה ,ממש בילוי.
בימי שישי כאשר מופיעים בפנינו אומנים ושרים
שירים שאנו שרים כמקהלה ,נשמע באולם רחש
לחש” .השיר שלנו“ ...ומתוך הקהל פורצת שירה
אדירה ושומעים אותנו  -המקהלה .איזו התרוממות
רוח .איזו נפש יפה ועשירה יש בך .אשרינו שזכינו
בך .דרך השירה את מרפאה אותנו ואין צורך
בכדורים .למקהלה באים נהנים ושוכחים הכל.

ביטחון
ניר סטויצקי  -קצין ביטחון ,תל אביב
דיור מוגן כשמו כן הוא וכל בית מתנהל עפ“י נהלי
הביטחון המתאימים לבית .אבל ,הסיכונים דווקא
נמצאים מחוץ לבית הדיור מוגן.
לצערנו אין אנו חיים בעולם או במדינה נאורה
נטולת פשיעה ולכן אנו חייבים להכיר את הסכנות
האורבות לנו מחוץ לבית .אנו מחלקים אותן
בהתאם לסוגי פורעי החוק ,להם נקרא עבריינים.
יש עבריין הפועל לבדו ויש קבוצה של עבריינים,
שהתאגדו לביצוע עבירה.

חטיפת תיק:
עבריין מסתובב ומחפש ”טרף“ קל .בד“כ יעדיף
אישה מבוגרת ,הנושאת את התיק על כתפה .הוא
יעקוב אחריה וכאשר יוודא שהיא ברחוב מבודד,
יתקרב ותוך כדי ריצה יחטוף את התיק ויעלם
באחת הסימטאות .כשיהיה במרחק בטוח ,יחפש
כסף מזומן ויזרוק את התיק במטרה להעלים
ראיות נגדו .אם האישה תתנגד לו ,יפעיל נגדה כוח
על מנת להשלים את ביצוע העבירה.

גניבה מכספומט:
עבריין יעמוד בסמוך לכספומט עד להגעת אדם
מבוגר וימתין עד שזה יהיה לבד ליד הכספומט.
ברגע שיבחין בשטרות הכסף היוצאות מן המכשיר,
ידחוף את המבוגר ,יחטוף את הכסף ויימלט.

בהמשך לדוגמאות שהבאתי לעיל ,אבקש להמליץ
על מספר צעדים ,אשר ימנעו אולי את העבירה
הבאה:
• יש להימנע מלהחזיק סכומי כסף גדולים בארנק.
• בכל יציאה מהרכב יש לוודא שהמנוע כבוי והרכב
נעול ומפתחות בידיכם .תמיד עדיף שתהיה נוכחות
של אדם נוסף ברחוב או במקום הומה אדם.
• יש להפריד את כרטיס האשראי מהקוד הסודי.
בעת חטיפת תיק ,הגנב מחפש גם את הקוד הסודי.
• בסופרמרקט ,יש שני דברים בולטים שאותם
מנצלים העבריינים:
האחד  -השארת תיק על עגלת הסופר והשארת
העגלה ללא השגחה )אפילו למספר שניות(.
השני  -בד“כ אנשים מחזיקים בצרור מפתחות
הרכב ,גם מפתח לעגלת הסופר )בדומה למטבע
של  .(₪ 5עבריין מנצל את היסח הדעת ומעתיק
את מפתח הרכב על פלסטלינה ואח“כ משכפל
את המפתח וגונב את הרכב .יש להפריד את
מפתח העגלה ממפתחות הרכב.
לסיכום ,אני ממליץ על עירנות וזהירות מול כל
אדם חשוד ומאחל לכולכם

!

גניבת רכב:
יש מספר שיטות ”קלות“ לגניבת רכב ונביא אחת
מהם כדוגמא.
קבוצת עבריינים מחפשת ומזהה בחניון )לרוב חניון
פתוח( אדם בודד )מעדיפים אדם מבוגר( .לאחר
שזה נכנס לרכבו ,נוסע אחריו רכב אחר ופוגע בו
קלות .עבריין אחר ממתין לעצירת הרכב ויציאת
הנהג מרכבו )בגלל ”התאונה“ יצא הנהג וישאיר
את רכבו מונע( ,ואז יכנס העבריין לרכב המבוקש
ושניהם יימלטו מהמקום עם שני הרכבים.
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התפזרויות לילה
אסתר איזן
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לראות את הזיו
יעקב נימן
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בסימן קריאה!!!
ספר החודש באדיבות צוות סטימצקי ,הוד השרון
נוילנד  /נבו אשכול
מני פלג ,אלמן טרי בן שישים ,סוגר להפתעת ילדיו את העסק ויוצא לטיול תרמילאים
בדרום אמריקה .כעבור מס‘ חודשים הוא נעלם בנסיבות לא ברורות ובנו דורי נאלץ
לצאת למסע חיפושים בעקבותיו .בקצה אחר של הגלובוס  -ענבר ,מפיקת רדיו
אמה בברלין .רגע לפני שהיא עולה על הטיסה
צעירה ,שוהה בביקור קצר אצל ּ
בחזרה לישראל היא מחליטה לא לחזור ארצה אל העבודה שלה ובן הזוג שלה ועולה
על טיסה אחרת לגמרי .מכאן עושים הם עושים את דרכם אל מקום מסקרן ומלהיב
בהיסטוריה החלופית של ישראל ,שממנו יחזרו שונים.
עד שיום אחד  /שמי זרחין
רומן סוחף המגולל סיפור של שלושה עשורים בתולדות המשפחה של שלומי .ברקע,
ביקום מקביל לכאורה ,דוהרת לה הכרוניקה על רגעיה וגיבוריה  -מלוי אשכול ועד
מייק בראנט ,מ“בלדה לחובש“ ועד מלחמת לבנון  -אבל חוקי העולם של שלומי
כפופים רק לאהובתו ,א ֵלה ,ורק לה יחכה כל חייו .כמעט.
זהו מבט חם ,מלא הומור ואנושיות ,במהות השברירית והמסתורית הקרויה ”משפחה“.
בבקשה תשגיחי על אמא  /סוק שין קיונג
במרכזו של הרומן עומדת מערכת היחסים המורכבת ורבת העוצמה בין אימהות
לילדיהן אמם המבוגרת של ארבעה ילדים שבגרו ועזבו את הבית נעלמת בתחנת
הרכבת של סיאול .מבועתים וחסרי אונים הם מתאספים בביתו של האח הבכור כדי
לנסות לאתרה בכרך האדיר .סיפורה של הא ֵם ,שהוא גם סיפורם שלהם ,נפרש על ידי
ארבע דמויות מבני המשפחה :ארבעה קולות נבדלים ורגישים הנוצרים בתמהיל ייחודי
של אהבה ,הקרבה ,כעס ,קרבה ותחושת אובדן.
לחלום באנגלית  /לורה פיצג‘רלד
סיפור התבגרותה של אישה איראנית צעירה ואמיצה ,שהמסע שלה מאיראן לארצות
הברית הוא מסע של חיפוש עצמי .בספר ההמשך לרב המכר ”רעלה של ורדים“,
טאמילה מוצאת שהחיים בארץ החופש אמנם טובים יותר מהחיים באיראן אך רחוקים
מלהיות מושלמים .יותר מכול היא רוצה לבנות זוגיות ומשפחה ולקבל אשרת תושב
באמריקה ,אך היא מוצאת שעליה להיאבק על המטרות שלה ולא להיכנע לקשיים
הרבים הנקרים על דרכה.
הבגידה  /הלן דנמור
הרומן משרטט דיוקן מרתק וסוחף של חיים ברוסיה הסובייטית בימים שלאחר המלחמה,
בעידן שפחד וטרור שולטים בכיפה .על רקע משפטי הרופאים היהודים שהתרחשו בסוף
ימיו של סטלין ,שלא היו שונים מכל עלילת דם אחרת ,נפרש סיפור מאבקם האפי של
האנשים הפשוטים לשרוד בתקופה קשה מנשוא.
השנה היא  .1952אנדריי הוא רופא צעיר העובד בבית החולים ,ואשתו היהודייה אנה היא
גננת .בני הזוג מנסים לעצב להם חיים חדשים תחת המשטר הסטליניסטי .הם עושים את
כל המאמצים לחמוק מעיניהם של השלטונות ,אולם אושרם הפרטי לעולם אינו מובטח.
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פ
מליקוטי עמיאל כהן
:ĖĕĘČ ĕĦĥģč ,ĤĎčĦĚđ ĖĘđĐ ĕĜČ – ęĕĐđĘČ
.ČĥđĜ Ęėč ĕĦĞď ĦČ ĞĕčĐĘ ěđĢĤĐĚ ĕĜĤĚĥ
čĤĞĦĐĘ ĦĕĚĕĜĠĐ ĐĠĕēďĐĚ ĕĜĤĤēĥ
.ęĕĤēČ ęĕĥĜČ Ęĥ ęĐĕĜĕĕĜĞč
.ĦđĘēĚ ĘĞ ĦĘđĒĘ ĤĠĝĘ ĘĕēĦĚ ĕĜČĥė ĕĜĤĒĞ
.ęĕĚĞĠĘ ĐĞđĔ ĕĜČ ğČĥ ēėđđĕĐĘ ĕĜėĒ
ĕĘĥ čĤĐ ĞďĕĐĚ ĞĕĠĥĐĘ ČĘ Ęčēĥ ģĠĝ ěĕČ
,ĕĦđČ ęĕččđĝĐ Ęė ĘĞ ĤĕĥĞĐ ĕĜđĕĝĕĜĚđ
,ĤđĚĥĘ ĕĜđĢĤč ĥĕ ,ĤģĕĐ ęĕĐđĘČ ,ĐĥĞČ ĐĚ ĖČ
.ĤĠĝĚ ęĕďĕďĕ ĘĞ ,ĐĜģĒ ĦĞĘ ğČ

ĕĦĞĢĐ .ęĕģđĚĞĐ ęĕĚč ĐĕĕēĥĐ ěēčĚ ĦČ ĤđčĞĘ ĐēĕĘĢĐ ČĘ ĕė ,ĐĜĔĕĕģĐĚ ĐčđĢĞ ĐĤĒē ĕĦč
ĐĦĕčĐ ĐĤĒē ĦĤēĚĘ ...ĕĦĞĎĐ ĔĞĚė ...ĕĦĞĎĐ ĔĞĚė :ĐĚĢĞĘ ĤĚČĦ ĐĕĕēĥĐ ĦĘĕēĦ ęĞĥ ,ĐĘ
ĦĢģ ĐĕĐ ĘđĥėĚĐ ĘĞ ĤčĎĦĐĘ ĕďė ĐėĕĤĢ ĐĦĕĕĐĥ Ęė .ěēčĚĐ ĦČ ĐĤčĞ ČĕĐ – ĦĜĤđģ ĐĘđė
.ďđďĕĞ
ĦĜĦĕĜ ĕĦĘč ČĕĐĥ ęĕĥĕĎĤĚ đĜēĜČ ,đĜĘĥ ĦĕĠđĝĐ ĐĤĔĚĐ ĘĞ ęĕĘėĦĝĚ đĜēĜČĥė ,ęĕĚĞĠĘ
ęČ ĘčČ .đĜĦđČ ĞģĤģĚ ĐĚĕĥĚĐ ĘďđĎĚ ďēĠĐ .ĐĕĘČ ĞĕĎĐĘ ęĕĘĎđĝĚ ČĘ đĜēĜČĥđ ĐĎĥĐĘ
.čĘ ęĕĥĜĥ ĕĜĠĘ ďđĞ ĐĤĔĚĘ ĞĕĎĜ ,ęĕĤĕčĝ ęĕģĘēĘ ĤĎĦČĐ ĦČ ĘĢĠĜ
ĕđĜĕĥĐ ĘčČ .ĕĜēđĤĐ đĜčĢĚ ĦČ čĕĔĕĐĘ ęĕĤđĚČ đĜČ đčĥ ĕďđĐĕĐ ĥďđēĐ ,ĘđĘČ ĥďđēĘ đĜĝĜėĜ
ĕđĜĕĥ .đĜĕĘĞ ĐĘđďĎ ĦđČĤĕĐĘ ĐĘđėĕ ,ĦĚČč ĐĜđĥ ęďČĘ đĜĚĢĞ ĦČ ĖđĠĐĘ ĐĚĕĥĚĐ .Đĥģ ĐĒĐ
ĤĦđĕ Ĥčď ęđĥ đĜĚĢĞ ĘĞ ĘčģĘ ČĘĥ ,ĤĐĒĕĐĘ ęĕčĕĕē đĜēĜČ .ĕĦĎĤďĐ ĖĕĘĐĦ ĦđĕĐĘ čĕĕē ęĕĘĎĤĐ
ęđēĦ ĘĞ čđĥēĘ ęĕčĕĕē đĜēĜČ ,ĦđĜĦĥĐĘ ěđĢĤ đĜč ĤĤđĞĦĚĥė .ĦđĥĞĘ ęĕĘĎđĝĚ đĜēĜČĥ ĐĚĚ
.ĘĥėĕĜĥ ęĕĕđėĕĝĐ čđĤ ,ĕďĕĚ ĕĔĝĤďđ ĘđďĎ đĐĥĚ ēģĕĜ ęČ .ēđĚĢĘ ęĕĘđėĕ đĜēĜČ đč ěĔģ
ęĞ ,ęĕďđďĤĐ ęĕĚč đĜĕĕē ĦČ ęĕĘĕēĦĚ đĜēĜČ .ęĕģđĚĞ ęĕĚč ěēčĚ ęĐ ęĕĕēĐ ,ĘėĐ ĕĤēČ
ģĕĠĝĚ ,ĦđēĥĘ ĥĚĚ ĦĞďĘ ęĕčĕĕē ČĘ ěĕĕďĞ đĜēĜČ .ĦđĕđďďđĚĦĐđ ęĕĜēčĚ Ęĥ ĦĘčĎđĚ ĦđĚė
đĜēĜČđ ĤĦđĕ ęĕĥģ ĦđĕĐĘ ęĕėĠđĐ ęĕĤĎĦČĐ ,ęĕĘďĎ đĜČĥė ĘčČ .đĜĦČĜĐĘ ęĕĚč ĥďĥďĘ ĘėđĜĥ
.ĦĕĥĕĘĥ ĖĤď ěĕČ .ĞđčĔĘ đČ ĦđēĥĘ ęĕėĕĤĢ đĜēĜČ .ęĕģđĚĞĐ ęĕĚĘ ęĕĞĕĎĚ
ĦđĜĚč ęĕĤĎĦČĐ ĦČ ēģĕĜĥ Ėėč ?ęĕĕēĐ Ęĥ ęĕĤĞđĝĐđ ęĕģđĚĞĐ ęĕĚč ĦđēĥĘ ďĚĘĜ ĖĕČ
‘.ğđĝĘ ďĞ ĞĕĎĐĘ ęĕĘđėĕ đĜēĜČđ ,ěČėĘ ďĞ đĜĞĎĐ .đĜĞĎĐ ĔĞĚė’ ,đĜĚĢĞĘ ĤĚđĘ đĜĕĘĞ .ĦđĜĔģ
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האינטרנט ואני
• בקרו אותנו פייסבוק  -עד 120
• www.zooloo.co.il/more/name/Last_NameSQL.asp
מאגר המידע למקור שמות משפחה ,שמות עבריים פרטיים ומשמעותם.
• www.boazpeiper.com:80/Pages/heure.HTM
אתר המאפשר לדעת שעה וטמפרטורה בעולם.
• http://faculty.biu.ac.il/~zohar/kdai.htm
אתר שיש בו הכל ,החל ממוסיקה ,קלסית ואופרה ,פופ ורוק ,קטעי הופעות ,אידיש,
חזנות ,ישראלי ,נוסטלגיה ,סטירה ישראלית ,פוליטיקה בישראל ובעולם ,מופעים,
מחזות וסרטים לצפייה ,ציורים ופסלים ,אנימציה ,טריקים ועוד רבים אחרים.

טיפים לעבודה באינטרנט
• קיימת אפשרות להגביל בגוגל את החיפוש לדפים המכילים
מספרים בטווח כלשהו ,לדוגמה :כדי למצוא מידע על חיל האוויר
ולהגביל את התוצאות לשנים מסויימות ,יש לרשום בגוגל:
חיל האוויר .1964..1960
• לא מוצאים קובץ שהורדנו כרגע מהאינטרנט ושמרנו במחשב  -אל דאגה.
הקובץ נמצא במחשב .לפעמים אנו מאשרים שמירה בלי לשים לב היכן שמרנו
את הקובץ .כדי למצוא היכן נמצא הקובץ ,עלינו לבחור שוב בתפריט באופציית
”שמירה בשם“ .אז נפתח חלון במקום בו היינו לאחרונה ,ז“א במקום בו שמרנו את
הקובץ בלי לשים לב .בשדה ” :שמור ב” יהיה כתוב שם התיקייה בו נשמר הקובץ.
• איך לחזור לאתרים הקודמים בעזרת העכבר?
לחצו על מקש ה Shift-ותוך כדי כך גלגלו את גלגלת העכבר אחורה.
גלגול קדימה ,יחזיר אתכם קדימה לאתרים שמהם חזרתם לאחור.
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שיהיה בתאבון
/ ĥĚĥĚč Ĥģč

איריס מימון

ĐĜĥĐ ĥČĤĘ ČĚČ Ęĥ ēčĔĚĐĚ

מצרכים:
 1בצל גדול
 1/2ק“ג בשר בקר )רצוי עם קצת שומן( חתוך למנות
 1/3כוס שמן
 1/2ק“ג חצאי משמשים טריים או יבשים -
להשרות בחצי כוס יין
 2כוסות מים
 2תפו“א חתוכים לקוביות גדולות
 1/2כפית קינמון
 4כפות סוכר או יותר )לפי הטעם(
 1/4כפית כורכום
 1/4כפית זנגביל
קורט מלח
אופן הכנה:
לטגן בצל בשמן .להוסיף נתחי בשר ומים ולבשל כשעה.
להוסיף משמשים ותפו“א ולבשל עוד כחצי שעה )אם משתמשים
במשמש יבש-להוסיף לסיר גם את היין בו הושרה(.
לערבב בנפרד את כל התבלינים ולהוסיף לסיר.
לערבב בזהירות ולבשל על אש נמוכה מאד עד שהרוטב
סמיך מאד.

/ Ĥĥč ĘĕĥčĦ

שלום נעים

מצרכים:
 2ק“ג בשר צוואר טלה
 2קופסאות )כל אחת  800גר‘( עגבניות מרוסקות
 6שיני שום שלמות
ענף רוזמרין
פלפל שחור גרוס ,מלח לפי הטעם
שמן זית
 2כוסות מים
אופן הכנה:
לטגן שום בשמן עד להשחמה קלה ולהוציא .להכניס לסיר
ענף רוזמרין ואת הבשר ולסגור מכל הצדדים .להנמיך
את האש ולהוסיף עגבניות מרוסקות ,מעט שמן זית ,מים
בהדרגה ,פלפל ומלח .לכסות את הסיר .לבשל במשך 6
שעות .בכל שעה להפוך את כיוון הבשר .אם צריך ,להוסיף
מעט מים .בתום הבישול הבשר מתפרק .להגיש על אורז לבן.

/ ęĕĥčĕ ĦđĤĕĠč Ĥģč

פלורה קבילי

מצרכים:
 1גוש פילה מדומה
שזיפים ,משמשים ,צימוקים
 2כוסות יין אדום
 2חבילות ערמונים מוכנים
מלח ,פלפל גרוס )לפי הטעם(
 1בצל גדול פרוס לטבעות
אופן הכנה:
לטגן בשר עם הבצל .לסגור את הבשר מכל
הצדדים .להעביר לכלי חסין אש )או לסיר
עם מכסה( .להוסיף יין ,פירות יבשים ,מלח
פלפל גרוס )לפי הטעם( .לכסות בנייר כסף
לאפות בתנור ב 180-מעלות עד שהבשר
רך .להפוך את הבשר מידי פעם כדי שיספוג
טעמים.
כחצי שעה לפני תום האפייה ,לפזר מסביב
ערמונים .לפרוס את הבשר לפרוסות דקות
ולהגיש עם הרוטב והפירות.
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ęĕģđĚĕĢđ ġĞ ĕēđĠĦ ,ĥčďč ğđĞ

מצרכים:
 4יחידות כרעי עוף
 4כפות דבש
 4כפות רוטב סויה
 4כפות קטשופ
 2תפוחי עץ גרנד ירוקים
½ כוס צימוקים
קינמון לפי הטעם
אופן הכנה:
פורסים את התפוחים לפרוסות ומניחים אותם בתבנית משומנת.
לסדר עליהם את העוף .לערבב בקערה דבש ,סויה וקטשופ.
לשפוך את הרוטב על העוף ולמרוח מכל הכיוונים .לפזר את
הצימוקים .לכסות בנייר כסף ולאפות בתנור בחום בינוני במשך
 3/4שעה .לאחר מכן להוריד את הכיסוי ולאפות כשעה נוספת.

/ ěđĥĘ

אידה פרדו

מצרכים:
לשון
מרק עוף
בצל
שום
מלח ,פלפל ,בהרט ,עלי דפנה ,גרגרי פלפל
אופן הכנה:
לבשל לשון כ 3-שעות במים ואבקת מרק )כשעה בסיר לחץ(
כשהלשון רכה ,להוציא מן הסיר לקרר מעט ולקלף את הקליפה.
לטגן בסיר במעט שמן ,בצל ושום עד להשחמה קלה .להוסיף את
הלשון ולתבל במלח ,פלפל ובהרט .להוסיף את הלשון ולהשחים
משני הצדדים .להוסיף גרגרי פלפל ועלי דפנה ,מעט מים ולבשל
על אש נמוכה כחצי שעה .להפוך מידי פעם.

/ Ęģ ĤĒĎ ĔĘĝ

ורדה פלדמן

מצרכים:
 1חבילה גזר מגורד או  6גזרים מגורדים גס
 100גר‘ פקאן סיני קצוץ גס
לרוטב:
 2כפות סוכר )אפשר ממתיק דיאטטי(
 1/3כוס חומץ רגיל
 1/2כוס שמן קנולה
 3/4כפית מלח
 1שן שום גדולה כתושה
אופן הכנה:
מערבבים את חומרי הרוטב ויוצקים מעל הגזר .אפשר
להכין כמה שעות לפני ההגשה .מפזרים מעל פקאן.
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ęĕĜđĚĕĤđ ĥčďč ğđĞ ĕďčė

מצרכים:
¼ כוס יין אדום
 1ק“ג כבד עוף )צלוי(
¾ כוס דבש
 1פלפל חריף קטן קצוץ
¼ כוס סויה
 1כפית שום
 1כף שמן זית
 5כפות רוטב תרכיז רימונים
לקישוט:
 1גזר
 2כפות גרעיני רימון
אופן הכנה:
לחמם שמן הזית .להקפיץ את הכבד
ולהוציא .לטגן מס‘ דקות פלפל חריף.
להוסיף דבש ,רכז הרימונים,
יין אדום ,סויה ושום.
להרתיח עד שהיין מצטמצם,
להוסיף את הכבדים.
לקלף גזר בקולפן ליצירת ”תלתלים“
להניח על הצלחת את תלתלי הגזר,
לצקת את הכבדים ולעטר בגרעיני רימון.
להגיש חם.

/ ĦđĞčĢČĐ ĦČ ģģĘĘ

אידה פרדו

מצרכים:
 1חבילה גלידת וניל
 1/2קופסא חלווה שערות
 4כפות רוטב סילאן )תמרים(
אגוזי פקאן
טחינה גולמית )לפי הצורך(
אופן הכנה:
להעביר את הגלידה לקערת הגשה גדולה,
לשפוך מסביב )ביד רחבה( טחינה גולמית.
לפזר על הגלידה את שערות החלבה ומלמעלה
לשפוך סילאן .לפזר אגוזי פקאן על הכל.

/ ġĞ ĕēđĠĦ ĦĎđĞ

שלומית לפידות

/ ĦđĘģ ęĕďģĥ ĦđĕĎđĞ

ורדה פלדמן

כ 80-עוגיות
מצרכים:
 5כוסות קמח רגיל
 1כוס סוכר
 2סוכר וניל
 400גר‘ חמאה
 1כוס שקדים קצוצים טחונים גס
אופן הכנה:
לערבב את כל החומרים ,לקרוץ כדורים
קטנים ולשטח אותם .אפשר להוסיף על כל
עוגיה שקד .אפייה 180 :מעלות.

מצרכים לבצק:
 1/2כוס סוכר
 200גרם חמאה
 300גרם קמח תופח
 1ביצה
מצרכים למילוי:
 10תפוחים ירוקים פרוסים וקלופים
 1כוס סוכר
 2כפות קורנפלור
 1כפית קינמון
 2שקיות סוכר וניל
אופן הכנה:
ללוש ביחד את כל המצרכים .לרפד את הבצק בתבנית אפיה מס‘  .28להשאיר בצד מעט
בצק להכנת רצועות .לבשל קצת את תפו“ע עם הסוכר ולסנן )לשמור את הנוזלים( ולשפוך
על הבצק בתבנית .ליצור רצועות מהבצק הנותר ולסדר מעל תפו“ע .להרתיח את הנוזלים
עם קורנפלור וקינמון .לשפוך על הבצק .לאפות כ 40-דקות ב 180-מעלות.

/ ĐčĘē ĐĠĤĠ

ורדה פלדמן

מצרכים:
 2שקיות שמנת מתוקה
 300גר‘ חלבה
 100גר‘ פקאנים מסוכרים
אופן הכנה:
להקציף שמנת מתוקה ,לפורר חלבה ולהוסיף חלבה
ופקאנים לערבב בעדינות .להכניס למקפיא לפני הגשה.
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