
גליון 21 | אפריל 2017 | בהוצאת רשת מגדלי הים התיכון 

מעניין
במגדלים

LadiesFirstLadiesFirst

נשים פורצות דרך 16  |  עולם ומלואו 28  |  מטיילים במגדלים 44



מעניין לחיות פה

 אביב.
 התקופה המעניינת ביותר בכל השנה

 מלאה בצבעים חדשים של אור, פרח וחג.

באוויר נישאים ריחותיו הטריים של הטבע,
וגם אלה של הבית,

 והכל חדש וחגיגי ומרגש.

כל יום שונה מזה שבא לפניו, ושונה לבטח מזה שאחריו,
וכל רגע טומן בחובו סקרנות ועניין לרוב.

 לרגל העונה המתחדשת
 וחג הפסח המתרגש בתוכה

צוות מגדלי הים התיכון מאחל לכם ולבני משפחותיכם

חג אביב שמח ומלא עניין.



עוד במגזין
דבר העורכת 5

כותבת במגדלים 6

מגדלים בתקשורת 40

סודות ששווים זהב 42

תרומה לקהילה 43

מטיילים במגדלים 44

טעימות משביל ישראל 48

מילים משנות מציאות 49

סדנת התיאטרון של הבית בנורדיה 51

יוצרים במגדלים 52

ציפורי גיל 55

מתכוננים לחג 56

סבתא רקחה תרופה 58

פורים במגדלים 60

מכתבי תודה 64

פינת השלולית 66

LADIES FIRST
לא נחות לרגע 10

מחשבות על יום האישה הבינלאומי 13

״חופשת״ לידה 14

נשים פורצות דרך 16

אופנה - מסלול לשינוי מציאות 18

לסטייל אין גיל 20

עובדות במגדלים 22

המלצה ספרותית 25

נשים לגופן 26

הבית בגני תקווה
עולם ומלואו 28

אירוע פתיחת הבית בגני תקווה 34

גליון 21 | אפריל 2017 | בהוצאת רשת מגדלי הים התיכון 

מענייןבמגדלים

מעניין במגדלים | 3



4 | מעניין במגדלים

עריכה וכתיבה 
מיכל שויקי

עיצוב גרפי
סטודיו סופרמק

כתיבה
לימור גל, אור בוקר, 

אתי כהן, בת אל דניאל, 
דנה פלג, אילנה וייזר-סנש, 

אריאלה קירשנבאום, עדי חייט, 
אירית הורוביץ, אורה פולוס, 

רותי ארזי, ראומה כהן, 
צביקה וולק, יעקב דורות, 

שלומית חפר, נאוה רוזנפלד, 
שלומית דיליאון, אביגיל בצרי.

צילום
אורי אלון, עמית גירון, סימה מזור,

 אור בוקר, דנה שלו אהרון, 
אתי כהן, ראומה כהן, עדי חייט, 

אירית הורוביץ, תמי זסלבסקי, 
אריק ארזי, ז'ק גרון, אילנה שולמן, 
אורה דולב, טלי עשת, שחף דורי, 

יוסי אובספלד, רמי זרנגר, ליאת 
מאיוסט, רותי ארזי, אפרת שפי.

 בשער: אסתר אייזנר, דיירת 
הבית בצומת סביון, מתוך פרויקט 

״תמיד בסטייל״ - צילום: רן יחזקאל.

גליון 21 - אפריל 2017
בהוצאת רשת מגדלי הים התיכון 

© כל הזכויות שמורות 
לרשת מגדלי הים התיכון 

 מודעות המתפרסמות בגיליון זה הינן על 
 דעת המפרסמים ועל אחריותם הבלעדית. 

 רשת “מגדלי הים התיכון” אינה אחראית 
לתוכן המודעות. ט.ל.ח.

אתר רשת מגדלי הים התיכון:
www.migdalei.co.il

 חפשו אותנו 
 בפייסבוק

טעימות 
משביל ישראל 

פרויקט טיולים משותף 
לכל בתי הרשת

פרטיםבעמ׳ 48



דבר
העורכת

<< מיכל שויקי
גרנטולוגית, מנהלת תוכן רשתי  

קוראים יקרים,

חודש מרץ שבא לסיומו הביא אתו את האביב לצד שורה 

של אירועים מאד משפחתיים - יום האהבה, יום האישה 

הבינלאומי ויום המשפחה שפרץ לתודעתנו 

בשנות התשעים. עד לעת זו, קראנו לו "יום 

האם" והוא חל ב-ל' בשבט, יום פטירתה 

של הנרייטה סולד.

המתנה  הכנת  חווית  במיוחד  לי  זכורה 

לאמא שההתארגנות להפקתה החלה 

שבועות  אפרת  אחותי  ואצל  אצלי 

יום האם. ליקטנו ואספנו  רבים לפני 

וצורות  צבעים  במגוון  צמחים  זרעי 

קטפנו  תכשיטים,  עיצבנו  מהם 

אבל  אסורים  חלקם  בר,  פרחי 

האמצעים,  את  קדשה  המטרה 

צמחים  במכבש  ייבשנו  אותם 

אביבית,  תמונה  ליצירת  מיוחד 

וסרטים  לבד  שאריות  גזרנו 

ברכה  כרטיס  לייצר  צבעוניים 

מתחת  סודות  בסודי  אלו  וכל 

לרדאר הרגיש של אמא. 

לאימא,  אני  גם  והפכתי  שנים,  חלפו 

מתנות  לי  להעניק  לילדי  גם  להנחיל  מאודי  בכל  ניסיתי 

הרב,  לצערי  אך  שהצלחתי  שנים  היו  יצירתם.  פרי 

האם  שיום  ההחלטה  לצד  סביבם  החברתית  האווירה 

יוסב ליום המשפחה, הקשתה עלי את המשימה.

הילדים של היום, חוסכים מדמי הכיס שלהם או מבקשים 

וקונים  הסמוך  לקניון  קופצים  מיוחדת,  תוספת  מאבא 

זר פרחים או סלסלת שוקולדים. אישית,  מארז סבונים, 

אני מאד מתגעגעת ליום האם המיוחד 

שיום  למרות,  פעם.  של  בטעם 

המשפחה בהגדרתו כולל גם את 

סבתא, תואר כבוד שזכיתי להגיע 

של  פתח  האחרונות.  בשנים  אליו 

תקווה לזכות, אולי מנכדי, במתנה 

ועבודת  דמיונם  פרי  כולה  שהיא 

ידם היצירתית.

כיצד  הסיבה  בחיפוש  אתעכב  לא 

ומדוע הפך יום האם ליום המשפחה. 

מגזין  במערכת  שלנו  ההחלטה  את 

 - קיבלנו  כבר  במגדלים"  "קורא 

לנשים.  הנוכחי  הגיליון  את  מקדישים 

את  שלה,  הקסם  את  יש  אישה  לכל 

הדרך שלה לחגוג את עצמה ואנו נאפשר 

LADIES FIRST! - לה וניתן לה במה

קריאה מהנה ומלאת עניין, 
גם לגברים שבחבורה. 

מיכל שויקי  ִאמי ואני.
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כותבת 
במגדלים
LADIES FIRST - מחשבות בארבע

<< לימור גל, יועצת משפטית, מגדלי הים התיכון

נושא   - עורכת-דין  זוג,  בת  אם,  אישה,  היותי  מעצם 

אצלי  העלה   front-ב הנשים  אותנו  ששם  הגיליון 

רעיונות לנושאים רבים לכתוב עליהם. אחרי מיפוי לא 

קל, בחרתי לחלוק אתכן ארבע מחשבות. 

מחשבה ראשונה: 

זכותנו על גופנו בבימ"ש עליון בארה"ב

הנשים  אותנו  ששם  דין  פסק  הוא   Roe V Wade
בפקולטה  ראשונה  בשנה  אליו  שנחשפתי  ב"קידמה", 

למשפטים במסגרת קורס חובה באנגלית. 

הגישה  נשואה,  לא  אישה  מקקורבי,  נורמה  ב-1970 

תביעה כנגד חוק במדינת טקסס שאסר על ביצוע הפלות 

היה   Roe חיים.  סכנת  לאם  נשקפת  לא  בהם  במקרים 

הכינוי לאלמונית ו - Wade היה פרקליט מחוז דאלאס. 

על  ההחלטה  שניתנה  לפני  ילדה  )נורמה(  "רו"  התובעת 

ידי ערכאה נמוכה. בית המשפט העליון בכל זאת החליט 

להמשיך ולדון בסוגיה לאור חשיבותה.

בשנת 1973 נקבע ברוב של 7 שופטים )2 במיעוט(, שהחוק 

בשל  הברית  ארצות  חוקת  את  סותר  טקסס  מדינת  של 

הפגיעה בזכות הפרטיות, הכוללת בתוכה את זכותה של 

קבע  המשפט  בית  בטל.  החוק  ולכן  גופה,  על  האישה 

ההחלטה,  בעת  הקיים  הרפואי  הידע  על  בהתבסס  כי 

ההיריון,  משלבי  אחד  כל  על  שונה  באופן  להסתכל  יש 

הזכות   - השונות  הזכויות  בין  האיזון  תוצאות  בקביעת 

העובר  חיי  על  להגן  המדינה  וזכות  אחד  מצד  לפרטיות 

את  להגביל  יכול  אינו  "המחוקק  נקבע:  כך  השני.  מהצד 

הזכות לבצע הפלה בשליש הראשון של ההיריון, המדינה 

יכולה לקבוע תקנות לעניין אופן ביצוע ההפלה בשליש 

של  לבריאותה  נוגעות  שהן  ובלבד  ההיריון  של   השני 

לגבי  כללים  לקבוע  יכולה  המדינה  וכן  בלבד,  האם 

ההפלה בשליש השלישי של ההיריון ואף לאסור הפלה 

בשליש זה".

כתוצאה מההחלטה, קבוצות דתיות רבות בארה"ב ארגנו 

קליניקות  ומול  העליון  משפט  בית  מול  גדולות  הפגנות 

שמבצעות הפלות. עד היום מעוררת ההחלטה מחלוקות 

למינוי  מהשיקולים  וחלק  הברית,  בארצות  פוליטיות 

שופטים לבית המשפט העליון בארה"ב נקבע על בסיס 

עמדתם בנושא ההפלות. 

עשרות  הפגינו  בפולין  אוקטובר,  בחודש  לאחרונה,  רק 

להחמיר  חוק  הצעת  נגד  בשחור  לבושות  נשים  אלפי 

באיסור לבצע הפלות. בפולין מספר הנוצרים הקתולים 

ביצוע  ומאפשר  ביותר  מחמיר  ההפלות  חוק  ולכן  גדול, 

הפלות רק במקרים בהם נשקפת סכנה לחייה של האם 

החדשה  החוק  יוזמת  אסורים.  ביחסים  שמדובר  או 

שנשים/ ולקבוע  האלו  החריגים  את  גם  לבטל  ביקשה 

ידונו לחמש שנות מאסר. לאור  רופאים שיבצעו הפלות 

הלחץ הציבורי, נדחתה הצעת החוק. 

היה  הפלה  ביצוע   1977 עד  בישראל?  אצלנו  ומה 

6 | מעניין במגדלים



עבירה. למרות זאת בתי חולים קיימו הפלות משיקולים 

מסיבות  הפלות  ביצוע  מאפשר  החוק  מאז,  רפואיים. 

40(, יחסים  גיל  17 ומעל  גיל  )עד  הנוגעות לגיל האישה 

או  גופני  או סיכון  לנישואין, מום בעובר  אסורים/מחוץ 

נפשי לאישה.

מחשבה שנייה:

זכותנו לשוויון בצה"ל בבימ"ש העליון בישראל

חשובות  מההחלטות  אחת  הוא  מילר  אליס  בג"צ 

בחברה  נשים  הפליית  על  איסור  בנושא  והתקדימיות 

הישראלית. 

אליס מילר, ילידת 1972, עלתה לישראל מדרום אפריקה. 

למדה  היא  לכן  אסטרונאוטית.  להיות  שאפה  חייה  כל 

טיס  רישיון  וקיבלה  בטכניון  ואווירונאוטיקה  תעופה 

אזרחי. היא רצתה להתקבל לקורס טיס של חיל האוויר. 

בקשתה נדחתה עקב היותה אישה. 

בשנת 1994 עוד כשהייתה סטודנטית בטכניון עתרה לבית 

שלא  כך  הביטחון ונגד צה"ל על  נגד משרד  עליון  משפט 

התקבלה למיונים לקורס טיס מעצם היותה אישה. בעקבות 

שהיה  ז"ל,  ויצמן  עזר  דאז,  המדינה  נשיא  אמר  העתירה 

בעברו טייס, מפקד חיל האוויר ושר הביטחון, את אמירתו 

המפורסמת: "תשמעי מיידלע, ראית פעם גבר סורג גרביים? 

נשים  תזמורת?  אישה כירורגית או מנצחת על  פעם  ראית 

לא מסוגלות לעמוד בלחצים הדרושים מטייסי קרב". 

בית  קיבל  ב-1995 

את  העליון  המשפט 

העתירה ברוב של שלושה 

בדעת  שניים  מול  שופטים 

של  גיוסן  שאי  וקבע  מיעוט, 

ורק  אך  האוויר,  לחיל  נשים 

בשל היותן נשים, אסור ומהווה 

המשפט  בית  ופסול.  מפלה  יחס 

הורה לצה"ל להשוות את זכויותיהן 

של הנשים לאלו של הגברים.

ההחלטה  גילי.  בת  היא  מילר  אליס 

שנתיים  ניתנה  העליון  משפט  בית  של 

לאחר השחרור שלי. עד אז נשים שירתו 

לחימה.  תפקידי  שאינם  בתפקידים 

"הקרבי"  התפקיד  התגייסתי  אני  כאשר 

ביותר שהכרתי היה מדריכת חי"ר. בעקבות 

שונות  הכשרות  נשים  בפני  נפתחו  ההחלטה 

אז סגורות בפניהן: קורס טיס, קורס  שהיו עד 

הנדסה  התותחנים,  בחיל  קורסים  חובלים, 

קרבית, נ"מ ומשמר הגבול. בנוסף הוקם גדוד של 

נשים  שילוב  שמטרתו  "קרקל",  ששמו  רגלים,  חיל 

בחיל הרגלים. 

אליס מילר עצמה לא עברה את המיונים לקורס טיס 

ושירתה בחיל האוויר כקצינה. <<

מאלבום התמונות של 
נועה אפריאט, לוחמת קרקל
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מחשבה שלישית: 

בית העדות - נשים פורצות דרך בשואה

בית עדות הוא מוזיאון להנצחת זיכרון השואה בניר גלים 

)ליד אשדוד(, מושב שהוקם על ידי ניצולי שואה מהונגריה. 

נשים   - להתנגדות  "פנים  שנקראת  תערוכה,  במוזיאון 

נשים  של  ופועלן  חייהן  סיפור  את  שמביאה  בשואה", 

התערוכה  והשואה.  השנייה  העולם  מלחמת  בתקופת 

מציגה צורות התנגדות שונות ואת חלקן של הנשים בהן.

שניהלה  ולצ'ינסקה  סטפניה  הייתה  נשים  מאותן  אחת 

לילדים  היתומים  בית  את  קורצא'ק  יאנוש  עם  יחד 

בארץ  וילצ'ינסקה  ביקרה   1931 בשנת  בוורשה.  יהודים 

חזרה  היא  חרוד.  עין  בקיבוץ  מה  זמן  והתגוררה  ישראל 

לביקור ב-1938, אך חזרה לפולין כשהחלו להגיע ידיעות 

הכיבוש  תחילת  עם  היהודים.  גורל  לגבי  מדאיגות 

לווילצ'ינסקה  לארגן  חרוד  עין  אנשי  הצליחו  הנאצי, 

עם  ועברה  סירבה  היא  אך  פולין,  את  לעזוב  אפשרות 

קורצ'אק והילדים לגטו. למרות שגם לה כמו לקורצ'אק 

גם  ההשמדה,  למחנה  חניכיה  עם  ללכת  שלא  הוצע 

האחרונים.  ברגעיהם  איתם  נשארה  קורצ'אק  כמו  היא 

של  המצווה  בת  שנת  תכנית  במסגרת  במוזיאון  ביקרתי 

בתי האמצעית. לאור גילן הצעיר של הבנות כמעט ולא 

דרך  בעיקר  להן  הוצגו  הנשים  מוצגים.  בפניהן  הוצגו 

תמונות,  ומעט  ציורים  מכתבים,  מסמכים,  סיפורים, 

הסיפורים  קור.  זהבה  של  מרתקת  הדרכה  בשילוב 

וההדרכה המצוינת אפשרו לדמיון לייצר זכרון משמעותי, 

שהשאיר רושם חזק מאוד על הילדות ועל האימהות. 

מחשבה רביעית: 

השראה בדלת ממול

אי אפשר לסיים בלי להתייחס לנשים מעוררות השראה 

בעידן הנוכחי - ויש רבות בכל תחומי החיים: מדע, חינוך, 

אומנות, מחול, ספורט, פוליטיקה, עסקים, אקדמיה.... ואז 

נזכרתי בחברה "בדלת ממול". 

שנה,  בכל  פעמיים  עשור,  מעל  קטנים.  ילדים  ל-5  אמא 

משנה  לא  לילדים.  בפנימייה  מסיבה  בהתנדבות  מארגנת 

מלאת  נמרצת,  שם.  היא   - שנה  באותה  עליה  עובר  מה 

נוספות.  ותורמות  מתנדבות  ומגייסת  ורעיונות  אנרגיות 

הייתי שם בפורים האחרון. השמחה של הילדים במסיבה 

הייתה תמונה שקשה לשכוח. יחד עם זאת הזכרון החזק 

יותר הוא הכוח העצום של הנתינה של אישה אחת,  עוד 

שסוחפת אחריה נשים אחרות לתת. 

נשים יקרות, לסיכום ולכבוד יום האישה הבינלאומי, אני 

רוצה לאחל לנו קצת מכל אחת מהמחשבות )לאו דווקא 

בסדר החשיבות(: 

שנצליח ללמד את ילדותינו/נכדותינו את זכות הבחירה 	 

המלאה והחופשית על גופינו;  

משהו 	  שיש  נרגיש  אנחנו/ילדותינו/נכדותינו  שלא 

שאנחנו רוצות ושנמנע מאתנו מעצם היותנו נשים; 

שלא נשכח מאיפה הגענו ונזכור אותן...; 	 

שכנה 	  אם,  אחות,  חברה,  בסביבתנו  תהיה  שתמיד 

שתשמש השראה לייצר בנו את כוחות הנתינה. 

"האינטרס בהבטחת כבודן ומעמדן של נשים, מחד גיסא, ובהמשך 
קיומה של החברה ובגידול ילדים, מאידך גיסא, דורש -

ככל שהדבר ניתן - שלא למנוע מנשים את האפשרות למצות את 
יכולתן ושאיפותיהן אך בשל הפונקציות הטבעיות המיוחדות

להן, ובכך להפלותן לרעה מגברים. יש להתאים את המוסדות 
החברתיים - לרבות ההסדרים המשפטיים - לצורכי האישה... 

...הפוטנציאל שבמחצית מן האוכלוסיה אינו מנוצל, ובכך נפגעת 
החברה. ״הטובות לטיס" אף הוא אינטרס חברתי..."

כב' השופטת דורנר, בג"צ אליס מילר
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בנתוני  ביטוי  לידי  באה  המגדרית  הפרספקטיבה 
גידול  של  בהקשר  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 
קיים  תמיד  בישראל.  המבוגרים  אוכלוסיית  שיעור 
וגדל  הולך  שהפער  אלא  הנשים,  אחוז  לטובת  פער 
בין  הפער  לחיים  השביעי  בעשור  הגיל.  שעולה  ככל 
לטובת   14% על  עומד  זו  באוכלוסייה  לגברים  נשים 
הנשים כשבעשור התשיעי לחיים הוא מתרחב ל-24%, 
כמעט כפול! בהתאם לנתונים אלו, יש מקום להתבונן 
בזקנה כמרחב נשי. אך האם ואיך זה בא לידי ביטוי? 
הפוליטיים  הכלכליים,  החברתיים,  השוליים  את 
והתרבותיים פוגשות נשים מרגע היוולדן, גם בתרבויות 

מערביות שרואות עצמן ליברליות ושוויוניות. 
וניצחו אמנם,  בזכות הצבעה  לזכות  כדי  נאבקו  נשים 
ולכן  הפוליטית  בזירה  מיעוט  מהוות  עדיין  הן  אך 
נושאים  יקודמו  בו  חדש  יום  סדר  להנהיג  מתקשות 
ברמות  בתעסוקה,  הזדמנויות  שוויון  כמו  חברתיים 

שכר והערכה מקצועית ביחס לגברים. 
הנשי  הייצוג  התיכון  הים  במגדלי  אצלנו,  דווקא 
לרב.  הבתים  דיירות  של  היותן  מעצם  רק  ולא  בולט 
מנהלות  שתי  לפגוש  נוכל  הארגון  בהנהלת  דווקא 
בתים, מעצבת פנים, יועצת משפטית, מנהלת יחידת 
חשבות  אנוש,  משאבי  מנהלת  שכר,  חשבת  מחשוב, 
בתים ומנהלות לשכה. גם הדרג הניהולי בבתים ברובו 
בכירים  תפקידים  הממלאות  הנשים  טהרת  על  נשען 
כמו  ארגונים  והרי  ביותר.  הטוב  הצד  על  ומרכזיים 
אנשים זקוקים לחום ולאהבה כדי לצמוח, ובכך הנשים 
הכלה  ביכולת  ניחנו  הנשים  ועוד,  זאת  מצטיינות. 
גבוהה של שונות, ניהול קונפליקטים, התמודדות עם 
גישור  הסכמות,  בניית  יכולת  לצד  ואכזבות  הפתעות 

והכי חשוב - התמקדות בטיפוח הדורות הבאים! 
סיבה מכובדת להקדיש להן גיליון מיוחד <<

LadiesFirst
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לא נחות 
לרגע

ארבע נשים עסוקות בבית בנורדיה

<<  אור בוקר

השבת, ס בקבלת  ניגון  לעיוורים,  יוע 

גם  התרבות.  שרת  וכמובן  אנגלית   לימוד 

הפרישה  לאחר  ארוכות  ושנים  השלישי  בגיל 

לגמלאות, נשות הבית בנורדיה מלאות עשייה ומתגאות 

בקידום שחל בשנים האחרונות במעמד האישה. 

לגמלאות  שיציאה  לחשוב  נוטים  אנו  קרובות  לעיתים 

בבית  רביצה  סיום:  של  אקורד  רבים  במובנים  מסמנת 

עיסוק  והיעדר  חדש  כיוון  במציאת  קושי  מעש,  בחוסר 

משמעותי בשעות הפנאי הרבות הם הסממנים הבולטים. 

על  בדגש  לגמלאות  כניסה  לה  לקרוא  יש   למעשה, 

התחלה חדשה. 

להאיר  בחרנו  החולף,  בחודש  שחל  האישה  יום  לרגל 

זווית חדשה ומרעננת זו המוכיחה כי אפשר גם אחרת - 

ארבע נשים בעלות סיפורי חיים מרתקים, דיירות הבית 

בפעילות  לעייפה  עמוס  שלהן  היום  שסדר  בנורדיה, 

אותו  חפשו  שעמום?  ומגוונת.  ענפה   התנדבותית 

במקום אחר. 

מעשה במורה, אחות, בנקאית ומושבניקית

האינטימית  בספרייה  צפופה  לשיחה  נפגשים  אנחנו 

רותי   ,)82( פרוידנטל  יוני  בנורדיה.  הבית  של  משהו 

ספקטור )81( ושתי ה"קטינות" הן בגיל והן בוותק בבית - 

לידיה ללונג )77( וחולדה בן יוסף )76(. 

יוני פרוידנטל מתגוררת בבית שמונה וחצי שנים. נשואה 

לעלי, אם לשלושה ילדים וסבתא לשבעה נכדים. עסקה 

בהוראה ולימדה בין השאר עברית, אנגלית ותנ"ך בכתות 

ד'-ח'. כשבתה הבכורה הייתה בת עשרה חודשים בלבד, 

סולל  חברת  מטעם  בנפאל  לשליחות  בעלה  עם  נסעה 

סטודנטים  לימדה  ואף  רבים  קשיים  על  התגברה  בונה, 

עברית. "בכל יום שישי אני עדיין מקבלת זר פרחים", היא 

מדגישה. 

כיום יוני היא שרת התרבות של הבית בנורדיה לכל דבר 

ועניין. "פול טיים ג'וב", כדבריה. במסגרת זו, היא נמצאת 

בקשר רציף עם התיאטראות השונים, בעיקר בתל אביב. 

עמדת  מקימה  הדיירים,  יצפו  בהן  ההצגות  את  בוחרת 

ארגון  על  בלעדית  אחראית  וכמובן  ותשלום,  רישום 
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כי תחת פרוידנטל  נספר,  ההסעה. כדי לסבר את האוזן 

הצגות,  מ-47  האחרונות  השנים  בשלוש  הדיירים  נהנו 

וכמובן שהיד עוד נטויה.

מתגוררת  הבית.  בדיירות  הוותיקה  ספקטור,  רותי 

הקרובה  משפחתה  הוא  אחיה  שנה.   16 כבר  בנורדיה 

בלונדון  נולדה  רותי  נכדים.  ושני  בנות  ארבע  ולו  ביותר 

ובגיל 24 עלתה לישראל. אחות במקצועה, שמבלי לדעת 

את השפה ישבה עם מילון צמוד וניסחה בעברית מכתב 

כתבה  בו  בירושלים,  כרם  עין  הדסה  החולים  לבית 

הרתיע  לא  בעברית  ראיון  גם  עבודה.  מחפשת  היא  כי 

ניהלה  ובהמשך  ילדים  והיא התקבלה לכירורגית  אותה, 

את  לפתוח  כדי  במיוחד  גויסה  לצבא  המחלקה.  את 

השומר.  תל  חולים  בבית  שדרה  עמוד  לנפגעי  המחלקה 

"יד  בארגון  שנה  מ-30  למעלה  במשך  התנדבה  רותי 

למטרת  שונים  אביזרים  להתאמת  בייעוץ  ועסקה   שרה" 

- תחום בו היא מדריכה גם כיום את המטפלים  שיקום 

בבית בנורדיה. בין לבין פתחה יחד עם שני דיירים נוספים 

המפגש.  נערך  גם  ובה  מנהלת  היא  אותה  הספרייה  את 

יוצאי  לנערים  אנגלית  בלימוד  לסייע  החלה  לאחרונה 

החקלאי  ביישוב  ומדע(  )תורה  תו"מ  בפנימיית  ישיבות 

חרב לאת הסמוך לחדרה. 

לידיה ללונג מתגוררת בבית עשרה חודשים. אלמנה, אם 

בפריז  נולדה  נכדים.  לחמישה  וסבתא  ילדים  לשלושה 

>> השפה  מחסום  על  התגברה  ארצה.  עלתה   30 ובגיל 
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השאר  כשבין  הפועלים,  בבנק  עבדה  שנים   33 ובמשך 

הגשימה   50 בגיל  חוץ.  לסחר  המחלקה  את  הקימה 

חלום והחלה ללמוד נהיגה. בטסט השמיני עברה וזכתה 

ברישיון המיוחל. 

האווירה  כי  מדגישה  אך  ענייה,  במשפחה  גדלה  לידיה 

כך  לכסף.  קדמה  והמוסיקה  האמנות  סביב  סבבה  בבית 

היא  ואקורדיון.  כינור  גיטרה,  בפסנתר,  הבית  ילדי  ניגנו 

אף כתבה שירים ומנגינות בצרפתית ובעברית. בבגרותה, 

לביתה  לעשות  כדי  המוסיקה  את  לזנוח  לידיה  נאלצה 

את  מנעימה  כיום  הפסנתר.  ללימודי  שבה   65 בגיל  אולם 

זמנם של הדיירים ומלווה בנגינתה את קבלות השבת בבית. 

בלבד  חודשים  ארבעה  בבית  מתגוררת  יוסף  בן  חולדה 

לאברהם,  נשואה  חדשות.  דיירות  שלוש  בו  חונכת  וכבר 

אם לארבעה ילדים וסבתא לעשרה נכדים ונין. התגוררה 

שנים ארוכות במושב אביחיל, בו ניהלה את משק הבית 

במשך  בהתנדבות  וארגנה  המשפחתיים  הצימרים  ואת 

שנים ארוכות את מסיבות הגיוס עבור בני המושב. בנוסף, 

בארגונים  התנדבויות  של  ארוכה  בשורה  חולדה  עסקה 

וער"ן  אנוש  בעמותות  הנפש  בריאות  בתחום  וולונטריים 

מתנדבים  בקבוצת  חברה  כיום  הביטחון.  במשרד  וכן 

עיוורים  המלווה  לרווחה'  עצומות  'עיניים  לשם  העונה 

וכבדי ראייה לצעדות, טיולים והצגות. 

קידום נשים, ממש לא מובן מאליו

"כיף לתת וגם לקבל. אני מאוד נהנית ושמחה שעדיין יש 

באפשרותי לתרום", משתפת רותי ספקטור בתחושותיה. 

"כמובן שאני ממליצה גם לנשים אחרות לעסוק בפעילות 

ואני  מאוד  חשוב  נושא  הוא  נשים  קידום  התנדבותית. 

העולם  כללי  שבאופן  למרות  מובנים,  שבהרבה  חושבת 

במצב די רע, בהחלט התקדמנו. במשפחה שלי יש הרבה 

וזה  יותר,  הצעירות  גם   - במשהו  מתנדבות  וכולן  בנות 

בהחלט מבורך". 

ספקטור:  אומרת  לעבר  ביחס  כיום  האישה  מעמד  על 

שהתחתנו  מהרגע  ההם,  בזמנים  בהוריי  נזכרת  "כשאני 

צריכה  והייתה  לעבוד  להמשיך  יכלה  לא  האישה 

מובן  היה  לא  זה  אחות  להיות  כשבחרתי  גם  להתפטר. 

היו  לא  ההורים  שלי  חברות  שלהרבה  לי  וברור  מאליו, 

כך  כל  שהסיעוד  בטוחה  לא  אני  זה.  את  מאפשרים 

התקדם - אבל הנשים בהחלט כן". 

מאוד  והעשייה  מאתגר  מאוד  בשבילי  "העיסוק  לידיה: 

מאוד  הרבה  עוד  יש  נשים,  לקידום  באשר  חיובית. 

גדולה  פריבילגיה  כאן  לנו  יש  אבל  בנושא,  לעשות  מה 

ממש  זה  עצמנו.  את  ולבטא  לתת  הזדמנות  לנו  שנותנים 

לא מובן מאליו וביחס לעבר זה קידום ענק".  

"אני מרגישה כיף גדול עם מה שאני עושה, נהנית מאוד 

ומקבלת פידבקים חיוביים", מצטרפת יוני. "ההתעסקות 

בתרבות, בתיאטרון ובכל מה שמסביב לזה עושה לי טוב 

שהתקדמנו  חושבת  אני  לעבר  ביחס  המון.  לי  ומוסיפה 

הרבה  פתיחות  יש  החרדיות  הנשים  בקרב  אפילו  רבות. 

יותר גדולה וזה מאוד משמח אותי".

הכיוונים  משני  לקרוא  אפשר  'נ.ת.נ'  השורש  "את 

והתוצאה זהה. המשמעות היא שאתה לא רק נותן אלא 

תמיד גם מקבל בחזרה", מסכמת חולדה בן יוסף. "הנתינה 

כשלעצמה עושה לי טוב, ואני שמחה לראות שהתקדמנו 

המון בנושא מעמד האישה שהולך ונפתח לנישות הרבה 

יותר רחבות".

לפני, אבל  רבות  עוד שנות עבודה  בנימה אישית, אמנם 

כמי שנטה לחשוב טרם הריאיון על פיהוק מתמשך, שלא 

לומר טיפוס על הקירות עם הגעתה של המילה המפחידה 

מאוזן  מחויך  יצאתי  שלאחריו  הרי   - 'פנסיה'   - במקצת 

נשים  לראות  תענוג  המתבקשות:  המסקנות  עם  לאוזן 

עסוקות המעצימות את עצמן ואת סביבתן, ובהחלט יש 

חיים מעוררי השראה והתפעלות בגיל השלישי. 
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מידי שנה בתאריך ה-8 למרץ מציינים במרבית המקומות 

בעולם את יום האישה הבינלאומי. כחברת מועצת העיר 

באירגוני  בהתנדבות  דרכה  את  שהתחילה  אונו  קריית 

נשים ועד היום פעילה בהם, נושא המגדר תמיד העסיק 

אותי ובער בתוכי. היה לי ברור שבשביל להשפיע בתחום 

של  במקום  להיות  חייבת  אני  חברתיות  אג'נדות  ולקדם 

מהלכים  להוביל  אפשר  משם  כי  ההחלטות  מקבלי 

ולקדם שינוי בצורה משמעותית.

הפועלות.  כיום  במקור  התחיל  הבינלאומי  האישה  יום 

בשנת 1857 בתאריך 8 למרץ החליטו קבוצת נשים במפעל 

טקסטיל בניו יורק לפתוח בשביתה על שכר זעום ושעות 

ויצרה  חריגה  הייתה  שלהן  המחאה  מרובות.  עבודה 

כיום  התאריך  את  לציין  הוחלט  בעקבותיה  רבים  הדים 

מיוחד למען נשים.

הצליחו  ממושך  מאבק  ולאחר  זה  מועד  מציון  שנה   51

נשים בארה"ב לקבל זכות הצבעה. דבר שנראה לנו כיום 

כל כך ברור ומובן מאליו. לצערנו, יש מדינות בעולם בהן 

נשים עדיין נאבקות למען זכות בסיסית זו. בארץ, משנת 

1936 יצא ביטאון ההסתדרות שהקדיש בכל שנה בחודש 

מרץ את הגיליון ל-"דבר הפועלות" .

בשנת 1977 החליטו לראשונה באספה הכללית של האו"ם 

להצהיר באופן רשמי על ה- 8 במרץ כיום המוקדש לציון 

קבלה  ההחלטה   1981 בשנת  רק  אולם,  האישה,  זכויות 

כ-20  עוד  המאוחדות  לאומות  כשהצטרפו  תוקף  משנה 

מדינות וחתמו על ההצהרה.

 יום האישה הבינלאומי מיועד בין היתר לסמל ולהעלות 

וחינוך  מגדרי  לשוויון  המאבק  את  הציבורי  היום  לסדר 

ביטול  לצד  הנשים  מעמד  קידום  צעיר,  מגיל  כבר  אליו 

חוקים שיש בהם הפליה נגד נשים, קריאה לשילוב יותר 

חברות  כמו  מפתח  ובעמדות  הציבורים  בחיים  נשים 

דירקטוריון וועדות ממשלתיות, לפתוח דלתות בערוצים 

תקיפה  בהתנגדות  ולפעול  לנשים  חסומים  ועדיין  שהיו 

לכל פעולה המדירה נשים מהמרחב הציבורי. 

יש הטוענים שציון יום זה מיותר ומעצם היותו, הוא עושה 

פעולה הפוכה וגורם עוול לנשים. במקומו, יש להתייחס 

לנושא כמובן מעליו כשכל השנה צריך לפעול ולקדם את 

מעמדן ולא לציין יום שכביכול מחריג אותן מהחברה.

הרבה  כך  כל  עדיין  שקיימים  אומרים  מנגד  הטוענים 

לציין  חשוב  כה  ולכן  לרעה  מופלות  נשים  בהם  נושאים 

שחשוב  לנושאים  המודעות  עולה  בו  עבורן  מיוחד  יום 

לקדם למענן.

גם בארץ עדיין יש לצערי פערים בנושאים רבים וחשובים 

כמו שכר- נשים מרוויחות רק כ- 67% משכר ממוצע של 

הגברים, או שילוב במשרות חשובות- מתוך 256 רשויות 

רק 5 נשים עומדות בראש , מתוך 120 חברי כנסת רק 27 

נשים. תקרת הזכוכית עדין כאן למרות שמידי כמה שנים 

יש פורצות דרך - כשהטייסת הראשונה ביקשה להתקבל 

כבר  זה  כיום  מיידל'ה,  אותה  כינה  הנשיא  טיס  לקורס 

וקורסים  טייס  בקורס  משולבות  שנשים  מהשגרה  חלק 

ועדיין יש עוד הרבה תחומים  רבים המזוהים כ"גבריים" 

שנשים מודרות מהן.

קטן  צעד  בכל  להתגאות  אפשר  בהחלט  זה,  עם  יחד 

שכבר קודם ויצר שינוי. וכשיותר גברים יצטרפו למאבק 

נוגע גם  זה  זכויות שוות לנשים בכל התחומים, כי  למען 

להם מאחר ויש להם אמא, בת זוג, אחות, סבתא, אולי אז 

יגיע היום בו ניתן יהיה לבטל את היום הזה. 

הנשים  מאתנו  אחת  וכל  מרובה  עוד  המלאכה  ובינתיים 

)והגברים( צריכות לעודד, לחנך ולהבהיר לילדות, לסבתות 

יכולות.  לא  שהן  דבר  שום  שאין  במשפחה  הנשים  ולכל 

לא  אחד  ושאף  שלהן  לתחום  מחוץ  שהוא  תחום  אין 

ינסה להדיר אותן. כולנו צריכות לנפץ עוד תקרות זכוכית 

ולסלול דרך לדורות הבאים ולאלה שיבואו אחרינו. 

מחשבות על 
יום האישה הבינלאומי

<<  אתי כהן, מנהלת תרבות, הבית בצומת סביון, חברת מועצת העיר קרית אונו, 
חברת ועד מנהל במנהלת הנשים בעיר ובעמותה "אחת אחת" לקידום מגדרי  
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"חופשת"  
לידה

<<  בת אל דניאל, מגדלי הים התיכון
<<  צילום: דנה שלו אהרון - סטודיו דנ׳לה

כשניחוח ה אשתקד,  ספטמבר  חודש  זה  יה 

קידמה  תשע"ו  ושנת  באוויר  נישא  הסתיו 

אז,  או  תשע"ז.  שנת   - מחליפתה  את  בברכה 

חוותה רשת מגדלי הים התיכון צירי לידה עם הצטרפותו 

של הרך הנולד "הבית בגני תקווה" למשפחה ואני חוויתי 

צירי לידה עם הגחתה לאוויר העולם של בתי הבכורה.

 - דייריו  לראשוני  שעריו  פתח  תקווה  בגני  שהבית  בעת 

אני פתחתי את לבי וחבקתי לראשונה את בתי יעל מרים. 

בן רגע הפכתי מעובדת נמרצת ל"נופשת". מעתה, למשך 

ב-"חופשת  אשהה  שבועות  עשר  ארבעה  של  תקופה 

לידה". בחוג האימהות ה"נופשות" כמוני נשמעת לא אחת 

של  לבן  ומשאלת  לידה"  "חופשת  המונח  על  תרעומת 

שטבע  חלם  החכם  של  זהותו  את  לאתר  היא  האמהות 

בלשון  השימוש  על  להתנצל  בכוונתי  אין  ולא,  זה.  מונח 

שאלמלא  ובטוחה  סמוכה  אני  המגדרית.  והקביעה  זכר 

זו, הייתה האחרונה  אישה הייתה נדרשת לתאר תקופה 

המציאות  עם  אחת  בכפיפה  שדר  במונח  שימוש  עושה 

החדשה, שיש בו כדי לבטא נאמנה את מלאכת הטיפול 

ברך/ה הנולד/ת.

ושיניים,  גזים  האכלות,  ההחתלות,  לצד  זאת,  עם  ויחד 

בת  לתינוקת  ועמוס  עסוק  יומן  מנהלת  עצמי  מצאתי 

חודשים ספורים: יום ראשון - מועדון חופשת לידה -

מפגש אימהות המשלב ארוחת בוקר עם הרצאות אורח/ת 

למוסיקה.  האזנה  חוג   - שני  יום  אחר.  בנושא  פעם   כל 

תינוקות.  ועיסוי  התפתחותי  ליווי  סדנת   - שלישי   יום 

בטריקו.  סורגות  ותינוקות  אמהות  סדנת   - רביעי   יום 

ושבת?  שחיה.  חוג   - שישי  יום  יוגה.  בייבי   - חמישי  יום 

"וִּיָּנַפׁש".

בין  רב  דמיון  מוצאים  בוודאי  במגדלים  הבתים  דיירי 

ידיעון התרבות מלא התוכן והעניין שלהם ללוח הזמנים 

את  דגלה  על  חרטה  הרשת  שהרי  יעל...  של  העמוס 

"מעניין לחיות פה" ואילו רק יכלה יעל לדבר - היא לבטח 

הייתה מכריזה "שמעניין לגדול פה".

האחות  ידי  על  נשאלתי  חלב  בטיפת  מביקוריי  באחד 

האם אנחנו נוהגות לצאת מהבית. השבתי כי סדר היום 

העמוס מותיר לנו רק לנוח בבית והוספתי שאני מרגישה 

ב"ירח דבש" שני. חיוך נסוך על פניה של האחות שבאחת 

כל  אצל  שלא  מנמקת  היא  בעוד  נעצב  במבט  התחלף 

האמהות זה כך.

אז למען האמת, לא הכל ורוד )אם כי לא תמצאו בין פריטי 

הלבוש והמשחק של יעל כזה שאינו נמנה על גווני הורוד 

גב...  כאבי  טרוטות,  עיניים  לבנים,  לילות  יש   למיניהם(. 

אך הלב שהתרחב ומוצף באהבה מרפא כל מכאוב.
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לכל  הנכונה  הגעתי,  אליה  המסקנה 

האימהות "הנופשות" ולמעשה לכולנו, 

היא - כי מבין כל היצע האפשרויות 

העומד לרשותנו, יש ביכולתנו לבחור 

את הטוב עבורנו ולסלול לעצמנו את 

הדרך הנכונה לנו.

בתום חופשת הפסח תגיע אל קיצה 

ארבעה  נכון,  שלי.  ה"חופשה"  גם 

עשר השבועות הניתנות על פי חוק 

בחרתי  אני  אך  מזמן  חלפו  עברו 

המקום  זה  החופשה.  את  להאריך 

האמהות  למאבק  "במה"  להעניק 

ולייחל  הלידה  חופשת  להארכת 

)מעבר  פרי  יישא  שהמאבק  ליום 

שאושר  והמבורך  הנוסף  לשבוע 

לאחרונה(.

החירות,  חג  הוא  הפסח,  חג 

לחירות.  מעבדות  יציאה  המבטא 

- אז  "חופשה"  ואם להיצמד למונח 

הרי שבמקרה שלי מדובר "ביציאה" 

חוזרת  אני  זאת,  עם  יחד  הפוכה. 

ובמלוא  גדולה  בכמיהה  לעבודה 

המרץ. 
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נשים 
פורצות דרך

נקודת ההשקה של הגנטיקה ומכון הלב בבית בבת ים

<< אור בוקר

הגנטיקאית פ הייתה  מלוגולבין  חנה  רופסור 

הייתה  נורמן  שולמית  בברזיל,  הראשונה 

צנתורים  בהם  בימים  הלב  מכון  ממקימי 

ובדיקות אקו היו בחיתולים. מפגש מרגש בין שתי נשים 

פורצות דרך, דיירות בבית בבת ים.

כמה נשים אתם מכירים שבחרו לעסוק בגנטיקה, בייחוד 

קיים?  היה  ולא  כמעט  "טכנולוגיה"  המונח  בהם  בימים 

בזמן שאתם מהרהרים בתשובה, תרשו לנו להניח שבטח 

לא פגשתם מישהי שזוכרת היטב בדיקת אקו לב כפולה 

שביצעה עבור הזוג האנונימי דוד ופולה בן גוריון. 

תכירו את פרופסור חנה מלוגולבין-כהן ושולמית נורמן-

ים שפרצו דרך משמעותית, כל  דיירות הבית בבת  קובו, 

סביב  נסוב  הציבורי  השיח  בהם  בימים  בתחומה,  אחת 

עניינים שונים בתכלית ממעמד האישה. 

מריו דה ז'נרו ועד צבא ההגנה לישראל

מלוגולבין- חנה  פרופ'  של  בדירתה  נפגשים  אנחנו 

ובהירות,  טובות  עיניים  בעלת  חנה,  ים.  בבת  בבית  כהן 

שולמית,  את  בברכה  ומקדמת  בסלון  בכורסה  ישובה 

שהגיעה במצב רוח מרומם לאחר פעילות בוקר ווקאלית 

במקהלה, ואותי, כתב צעיר וסקרן.

הפרופסור בת 92 חצי, וזה ממש לא הנתון היחיד המרשים 

ים  בבת  בבית  מתגוררת  מיד,  נגיע  אליו  שלה,  ברזומה 

בשש השנים האחרונות. אלמנה, אמא לבת וסבתא לשני 

נכדים. נולדה במינז'ראיס הסמוכה לסאו פאולו שבברזיל 

ובגיל מאוחר יחסית, 40, עלתה לישראל. 

חנה הייתה הגנטיקאית הראשונה במולדתה ובאמתחתה 

ותואר  ז'נרו  דה  ריו  של  מהאוניברסיטה  דוקטור  תואר 

פרופסור לגנטיקה מאוניברסיטת קולומביה שבניו יורק. 

במסגרת עבודתה המקצועית זכתה לעבוד בניו יורק לצד 

הגדולים  המומחים  אחד  דובז'לסקי,  תיאודורזיוס  פרופ' 

בתבל בגנטיקה ואבולוציה.

הגנטיקה  למחלקת  הצטרפה  לישראל  עלייתה  עם 

את  היום  עד  היטב  זוכרת  "אני  העברית.  באוניברסיטה 

עבדה  בהמשך,  בחיוך.  מציינת  היא  הירושלמי",  הקור 

באוניברסיטת חיפה, שם פתחה את המכון לאבולוציה. 

בבנימינה,  נולדה  אלמנה,   .89 בת  נורמן-קובו  שולמית 

את  המתעד  שלי"  "בנימינה  הספר  את  כתבה  גם  עליה 

שנים.  תשע  ים  בבת  בבית  ומתגוררת  ילדותה,  זיכרונות 

גויסה לצבא כטכנאית אק"ג בתל השומר ונשארה לעבוד 

38 שנים. עבדה בצנתורים  כאחות בבית החולים במשך 

יצחק קריב,  ודר'  נויפלד  18 שנים עם פרופ' הנרי  במשך 

ובמשך 12 שנים בבדיקות אקו לב. 

עד היום היא זוכרת כיצד הקימו את בניין 23 א', לימים 

קיבלו  שלה  והקולגות  היא  וכיצד  נמרץ  טיפול  מחלקת 

בין  הלב.  למכון  הבסיס  את  והחלו  לבדיקות  חולים 

הנבדקים שלה זוכרת שולמית היטב את ראש הממשלה 

הראשון, דוד בן גוריון ורעייתו פולה: "כששמע שקוראים 

זה שולה? השתמשי  ׳מה   - גוריון מיד העיר  בן  לי שולה, 

בשמך המלא - שולמית'" היא צוחקת. 

לא הייתה אפליה כלפי נשים

אותו  ומכינה  בחולה  מטפלת  הייתי  איך  זוכרת  "אני 

לבדיקה", מספרת שולמית בחיוך לחנה, שמקשיבה קשב 
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רב. "היו לנו אז רק שני זוגות כפפות שהייתי צריכה לרחוץ 

לסטריליזציה".  ולשלוח  טלק  לשים  הזמן,  כל  ולייבש 

מעמד האישה, לדבריה, לא ממש עמד אז על סדר היום: 

"היו הרבה אחיות במחלקות השונות, אבל בהחלט הייתי 

כי  גאה מאוד לעבוד בצנתורים. שאר האחיות קינאו בי 

אז  ידענו  לא  ותורנויות.  משמרות  בלי  עבודה  הייתה  זו 

על מעמד האישה ולא נלחמנו עליו. רצינו לסיים את יום 

העבודה וללכת לאוהל". 

עבודת האחיות משכה את תשומת ליבה כבר בגיל צעיר: 

"כילדה קטנה הייתי הולכת לאחות ליזה לעטוף תחבושות 

גיוסה  ליום  שהגיעה  העובדה  נזכרת.  היא  יוד",  ולמרוח 

אדם  "בכוח  מאליה:  מובנת  הייתה  לא  מבנימינה  לצה"ל 

חשבו שהגעתי מהרי החושך", היא משתפת אותנו בצחוק 

מתגלגל. "הבחור שראיין אותי שאל אותי אם אני יודעת 

לכתוב. גם כשעניתי שכן הוא לא האמין וביקש שאכתוב 

משהו. רציתי להרוג אותו". רגע אחרי שהיא נזכרת בחיוך 

כחיילת,  שהשתכרה  הגרוש  ושישים  הלירות  בשלוש 

היא מסכמת: "אין ספק שאחות היה נחשב להישג גדול. 

לא  אז  אבל  לרעה,  מופלות  או  מקופחות  שהרגשנו  לא 

חלמנו ולא העזנו לחשוב שאפשר להגיע רחוק יותר ממה 

שהגענו".

"העיסוק בגנטיקה היה מצוין בשבילי וזה היה דבר שהלך 

והתגלגל" מציינת חנה, שהייתה קודם לכן אמטומולוגית 

הראשונה  האישה  "הייתי  החרקים.  בחקר  שעסקה 

שעסקה בגנטיקה וזו הייתה גאווה גדולה. תבין, לא היו 

קצת  שהייתה  מניחה  אני  הזה.  בתחום  נשים  בכלל  אז 

לא  בטח  לזה.  מעבר  לא  אבל  לאישה,  אישה  בין  קנאה 

אפליה כלפי נשים". עם זאת, כשאני מבקש מחנה לדעת 

פניה  הבעת  בחרה,  בו  לעיסוק  משפחתה  של  היחס  על 

תקופה  באותה  נשים  כלפי  שהיחס  מודה  והיא  משתנה 

בהחלט בא לידי ביטוי בכל הקשור לתגובתם: "מה רוצה 

ותלד  שתתחתן   ?20 בגיל  שלה  מהבת  יהודייה  משפחה 

ילדים. לא רציתי להתחתן אז ובחרתי להשקיע בקריירה. 

אחי,  של  בדרכו  ללכת  רציתי  הגימנסיה,  את  כשסיימתי 

שהיה כבר סטודנט לרפואה. אבא שלי התנגד ואמר שזה 

אמא  יהודייה.  ולא  ברזילאית  לא   - לאישה  מקצוע  לא 

הייתה שקטה ועשתה מה שאבא אמר" 

יום האישה

האישה  יום  צוין  הריאיון,  נערך  בו  שעבר,  בחודש 

הבינלאומי - סיבה מצוינת לנהל שיחה מרתקת עם שתי 

כותב  על  עז  חיובי  רושם  במינן שהותירו  מיוחדות  נשים 

שורות אלו, ולו בשל היותן נשים פורצות דרך, ודאי לפני 

לפני  עוד  זכוכית  תקרת  כשניפצו  שנים,  עשרות  כמה 

שהוגדרה ככזו.

לסיום, מתבקשות שולה וחנה להביע את דעתן על היום 

האחרון  בעשור  רק  שזכה  היפה,  המין  לבנות  המוקדש 

"אישית אני לא אוהבת את  יום לאומי.  לקבל מעמד של 

הגבר  גם  "בשבילי  חנה.  מציינת  האישה'",  'יום  ההגדרה 

זאת  עושה  ומתקדם  שמצליח  ומי  עובדים,  האישה  וגם 

של  משמעותי  קידום  שיש  לגמרי  "ברור  עצמו".  בזכות 

נשים", צוחקת מנגד שולמית, שלאורך כל השיחה הפגינה 

חוש הומור בריא במיוחד. "תראה לאילו הישגים נפלאים 

חנה הגיעה". 

פרופ' חנה מלוגולבין-כהן )ימין( 
ושולמית נורמן קובו )שמאל(
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אופנה - 
מסלול לשינוי מציאות

 מעצבת אופנה ייחודית ושונה
מובילת דעה בתחום 

<<  מיכל שויקי

בכבוד  תמיד  ולא  נשים  עם  מכל  יותר  המזוהה  תחום 

 - גווניו  כל  על  האופנה  עולם  ספק  ללא  הוא   ובשוויון 

לבוש, איפור, סטיילינג, דוגמנות מסלול, דוגמנות צילום 

אש  לצד  לב  תשומת  מושך  תמיד  שבהחלט  תחום  ועוד. 

ונמצא במקום של כבוד לטוב ולרע. שבוע האופנה שנערך 

מאירועי  אחד  ספק  ללא  הוא  החורף  בסוף  שנה  מידי 

שוב  המעלים  ודיונים  כתבות  ספור  אין  שמספק  השיא 

השיח  ובעיקר  הציבורי  השיח  למרכז  הנושא  את  ושוב 

השנה  דווקא  במקרה,  שלא  ואולי  במקרה,  המגדרי. 

נקודות של אור בסצנה הרוחשת  ניתן היה למצוא כמה 

ערב  את  להקדיש  הבחירה  עצם  האופנה.  שבוע  סביב 

והמתוקשר  הנוצץ  האירוע  ספק  ללא  שהוא  הפתיחה, 

ביותר בכל שבוע האופנה, לחברת גוטקס שהוקמה לפני 

לאה  לגברת  ובעיקר  ים  בגדי  לעיצוב  כמפעל  שנה   60

המייסדת  ישראלית,  אופנה  ומעצבת  תעשיינית  גוטליב, 

המיתולוגית של החברה מסמל אמירה חברתית, גילאית 

בעלת מסר המנוגד לדעה הרווחת שעולם האופנה שייך 

לצעירים.

גם  מוכרות  פנים  לצד  לפגוש  היה  ניתן  השבוע  במהלך 

לוקצקי,  אנה  מהן,  כשאחת  חדשים  ומעצבים  מעצבות 

 ,LADIES FIRST  - הגיליון  הפקת  לרגל  במיוחד.  בלטה 

דווקא  בפניכם  להציג  בחרנו  לנשים,  הפעם  המוקדש 

על  וחשבנו  שידענו  ממה  שונה  מסר  בעלת  זו  מעצבת 

תחום האופנה ומה שהוא מייצג בעיקר עבור נשים. 

אנה לוקצקי בשבוע האופנה גינדי תל אביב 

קטעים מתוך הבלוג של אתי כהן, 

קול הקהילה באתר ״סלונה״

דוגמנים  הזוהר,  עולם  של  הפנים  הן  אופנה  תצוגות 

בתצוגות  הצופים  אפילו  ויפות.  יפים  כולם  ודוגמניות, 

על  לעטות  שבחרו  הבגדים  דרך  בתקשורת  מסוקרים 

כי  ספק  אין  זה.  אופנתי  אירוע  לכבוד  במיוחד  עצמם 

שאנחנו  ממי  שלנו,  מהישות  מרכזי  חלק  הם  הבגדים 

כשאנחנו  העולם.  כלפי  שלנו  העצמי  הצגת  ומאופן 

מסתובבים עם בגד שהולם אותנו הוא מעניק לנו תחושת 

הנאה שנותנת זריקת עידוד לביטחון העצמי.

השנה, לצד חברות מוכרות יותר, הציגה גם אנה לוקצקי, 

מעצבת שזו לה טבילת האש הראשונה בשבוע האופנה. 

מרוב  גדותיה  על  עולה  שהיא  ובטוחה  סמוכה  אני 

התרגשות לא רק בשל עצם ההשתתפות באירוע יוקרתי 

משמעותית  וגושפנקה  הכרה  כמתן  שכמוהו  זה,  וחשוב 

שאנה  משום  גם  אלא  האופנה,  בתחום  לכישוריה 

שהורגלנו  מזה  אחר  קצת  מושגים  עולם  איתה  מביאה 

הבישול  סדנת  במסגרת  פגשתי  אנה  את  עתה.  עד  אליו 

בדיזנגוף,   ANNA בוטיק  בעלת  אנה,  וסלונה.  דורות  של 

היא סטייליסטית ומובילת דעה בתחום האופנה, בעלת 

הנשי  המודל  את  מייצגת  לא  שממש  כובשת  אישיות 

 60-90-60 במידות  הדוגל  הורגלנו  שאליו  הקלאסי 
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אותה.  לפספס  אפשר  אי  לחדר  נכנסת  כשהיא  לנשים. 

לרוב תפגשו אותה כשעל ראשה מתנוסס זר פרחים גדול 

וחדווה  ברק  הרבה  ועם  שלה  המסחרי  הסמל  וצבעוני, 

חוויה  לצופים  ספקה  היא  האופנה  בשבוע  בעיניים. 

במת  על  עלו  בעיצובה  לבוש  כשפריטי  בתכלית  שונה 

התצוגה. לא עוד דוגמניות דקיקות ואנורקטיות, שכן כל 

אחת מ-37 הדוגמניות שבחרה ניחנה במידות גוף שונות, 

ובטווח גילאים רחב. אבל, כולן לבשו שמלה אחידה! אנה 

מאמינה בכל לבה שכל אחת, בכל מידה, יכולה להתלבש 

להרגשתה  הן  לתרום  ובכך  לה,  שמחמיאה  בצורה 

הטובה והן לאופן שבו הסביבה רואה אותה. הדוגמניות 

הדוגמנות.  מעולם  מגיעות  אינן  בקפידה,  שנבחרו  שלה, 

רצתה  שהיא  למידות  שהתאימו  וכמוני,  כמוך  נשים  אלו 

הן לא רק צעדו על מסלול הדוגמנות אלא צעדו  לייצג. 

רק  אנחנו לא  גם לסלילת הדרך לשינוי הגדרת הנשיות: 

קליפה ריקה של גוף מהמם, שמציגות בגד שכדי ללבוש 

אותו כל הנשים צריכות להיכנס לגוף החטוב שלנו. כל 

אישה, בכל גיל ובכל גוף, ניחנה ביופי כובש, והבגד יכול 

הוא  לעשות  שעלינו  כל  מאתנו.  ואחת  אחת  כל  להלום 

לצקת לתוכו את האישיות העוצמתית והמהממת שלנו.

מדיות  דרך  תכתיבים  לקבל  חייבים  לא  שאנחנו  מאז 

אחת  שכל  מאז  ואינטרסים,  הון  בעלי  בידי  שנשלטות 

מאתנו יכולה להיות מובילת דעה דרך בלוג או באמצעות 

מדיה חברתית עם אלפי עוקבים - חוקי המשחק השתנו. 

ולכן, היה זה רק עניין של זמן שנשתחרר מכבלי תכתיבי 

ונצליח להביא דרך הרשתות  האופנה שהורגלנו אליהם 

החברתיות מסר שונה ומעצים. 

ואם בחורה כמו אנה, שרחוקה ממידות הגוף שהיו רק עד 

לא מזמן המודל הנשאף, מביאה אתה מסר אופנתי וערכי 

כה חזק, אז כל אחת מאתנו יכולה לעשות, לחלום ולייצג 

את מה שמתאים לה. 

בקפידה  שבחרת  כשהנשים  לוקצקי.  אנה  לך,  תודה 

על  גם  צעדו  שהן  לך  דעי  המסלול,  על  היום   פסעו 

רבה  השראה  העניקו  ובכך  התודעה,  לשינוי  המסלול 

לעוד אלפי נשים. 
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לסטייל 
אין גיל

שלוש  פאשניסטיות בגיל הזהב קובעות את הכללים - לאה אקסר, דיירת הבית בבת ים,  
 אסתר אייזנר, דיירת הבית בצומת סביון ורנה שיפוני, דיירת הבית בגני תקווה, 

בעלות טעם וחוש אופנתי מצביעות על מה ראוי ללבוש בגיל מבוגר ועל מה מומלץ לוותר 

Ynet קטעים נבחרים מכתבתה של דנה פלג, פורטל  >>

אסתר ט אקסר,  לאה   :IN קטיפה   OUT ייץ 

 70 גיל  את  מזמן  עברו  שיפוני  ורנה  אייזנר 

בטרנדים  מעודכנות  להישאר  מקפידות  אבל 

לבחור  איך  מסבירות  הן  האופנה.  עולם  של  עכשוויים 

מעיל מתאים, על איזה אביזרים אסור לוותר ומה ממש 

לא ראוי או מתאים לנשים בגיל מבוגר. רמז: צמוד ופזור.

כי  כבודם  על  לשמור  חשוב  מאוד  לאנשים  מבוגר  "בגיל 

העולם לא ממש אוהב אנשים מבוגרים ולא שמים אותם 

דיירת  לאה  אומרת  שונות"  מסיבות  להם  הראוי  במקום 

האדם  גם  וכך  האדם  את  מכבד  "הבגד  ים.  בבת  הבית 

אתמול  ללבוש.  בוחר  שהוא  הבגד  דרך  עצמו  את  מכבד 

מעילון  זה  ועל  ארוך  שרוול  עם  פשוטה  חולצה  לבשתי 

לבן, החולצה הייתה כחולה וזה תאם למעילון. אני תמיד 

משתדלת לשים תכשיט קטן וצנוע שמכבד את ההופעה 

לך  מראים  שאנשים  נחמד  וזה  למחמאות  זוכה  גם  ואני 

כבוד. זה מאוד חשוב בייחוד בגיל מבוגר". 

של  עיניים  לרפואת  בקליניקה  כמזכירה  עובדת  לאה 

אלגנטיות  לחליפות  נצמדת  היא  כלל  בדרך  שלה,  הבת 

את  לשדרג  ומקפידה  לחורף  וגם  לקיץ  שמתאימות 

מדליון  עם  שרשרת  תמיד  עלי  "יש  תכשיט.  עם  הלבוש 

אני  מזה  חוץ  מורידה.  לא  שאני  למדליות  מהחברה  ישן 

ידי זה שאני  ׳לשבור׳ אפילו בגדים רגילים על  משתדלת 

חייב  לא  והוא  תכשיט,  של  בדרך  צבע  קצת  מוסיפה 

להיות יקר" היא מספרת. 

ההמלצות של לאה 

זה  טייץ  מבוגרות  "לנשים   - לתחום  מחוץ  וטייץ  ביקיני 

מעוצב  גוף  יש  אם  גם  מכובד.  ולא  יפה  לא  מאוד  דבר 

ויש נשים עם גוף נפלא, ואם כבר טייץ אז רק לספורט. 

לא  ביקיני,  השלישי  בגיל  לנשים  מחמיא  פחות  כן,  כמו 

צריך להציג את כל הפגמים מומלץ לא לגלות הכל", היא 

אומרת בחיוך. 

אבל  ארוך,  שיער  יפה  הנשים  "לכל   - אסוף  לשיער  כן 

שמור  וארוך  פזור  "שיער  לאה.  מסבירה  אסוף"  כדאי 

לאירועים חגיגיים". 

והתאמה  חיבור  אלא  טרנד  של  עניין  לא  זה  "מעילים 

ואדם צריך לבחור מעיל  זו שאלה של טעם  לגוף, מעיל 

שיכבוש את ליבו ויתאים לגופו". אומרת בנחרצות אסתר 

שלה  המעילים  את  בסביון.  בצומת  הבית  דיירת  אייזנר 

חורפי  "מעיל  פרמטרים,  כמה  בסיס  על  אסתר  בוחרת 

צריך להיות נוח, צריך להחמיא לך ולהתאים למבנה הגוף 

אני  כי  ססגוניים  מאוד  בגדים  אוהבת  אני  שלך.  ולצורה 

עם  להיטיב  יכולים  שצבעים  וחושבת  בעצמי  ססגונית 

תמיד  אני  השלישי.  הגיל  בני  עם  ובייחוד  האנשים  רוב 

משלבת בלבוש שלי שרשרת ועגילים שתואמים לצבעים 

מסבירה  מבחינתי",  יעבור  שבל  חוק  זה  הבגדים,  של 

אסתר מה הוא לדעתה פריט שחובה לשלב בכל יציאה 

מהבית. "התכשיטים מעצימים את הבגד, זה הולם את מי 

לי תלבושת שהיא בלי  ולכן אין  וגם מוסיף לבגד  שעונד 

מחרוזת ארוכה ועגילים תואמים, יש לי עשרות סטים". 

20 | מעניין במגדלים



ההמלצות של אסתר 

לא לטרנדים אופנתיים של עונה - "כשאני מסתכלת על 

נעימים  הם  החדשים,  הטרנדים  כולל  הראווה,  חלונות 

לא  ואני  לגילי  מתאימים  לא  הפריטים  לעיתים  לעין. 

יפה  נראה  ועל הבובות, הכל  אקנה אותם אבל בתצוגה 

מאוד". 

יפה  מאוד  קטיפה  "לדעתי   - נצחית  תמיד  הקטיפה 

והרבה  חוזר  ועכשיו  באופנה  שהיה  בד  זה  ומחמיאה. 

בנות צעירות הולכות אתו. לטעמי קטיפה בצבע ארגמן 

למופע  או  לתאטרון  הולכת  אני  מלכותית.  מאוד  ובורדו 

במגדלים עם ג'קט קטיפה שתמיד נעים וחגיגי". 

ארון החורף הפרטי של רנה שיפוני עבר לאחרונה לבית 

עבר  פריטי  מכיל  והוא  תקוה  בגני  הבית  שלה,  החדש 

שחור  מעיל  לי  "יש  עכשווית.  אופנה  לצד  אלמותיים 

שקניתי לפני שנים שמתאים תמיד. לערב, לאופרה ולכל 

אני  פשוט,  משהו  לובשת  אני  מתחת  אם  אפילו  מקום, 

נראית מאוד אלגנטית. ביום יום אני לובשת מעיל כחול, 

מחמיא  מאוד  שהוא  רבעים  שלושה  של  באורך  עכשווי 

ונותן לי זריקה של צבע". 

ארון  בכל  עליו  ממליצה  שרנה  ומחמיא  נוסף  מעיל 

לאופרות  אתו  הולכת  "אני  מקטיפה:  ארוך  מעיל  הוא 

ולפילהרמונית ומתחת אני אוהבת ללבוש שמלת קטיפה 

יקרים.  וגם  פשוטים  גם  תכשיטים  לי  יש  הצבע.  באותו 

תכשיטים סנטימנטליים ופנינים שבעלי קנה לי בלונדון 

עגילים  עם  גם  ללכת  יכולה  אני  ביומיום  שנה.   50 לפני 

רנה  גם  אותם".  אוהבת  שאני  העיקר  ש"ח,   20 שעולים 

חושבת שתכשיט הוא פריט חובה,  במיוחד עגילים. "לדעתי 

זה מוסיף למסגרת הפנים וכל אחת צריכה להתאים לפי 

מבנה הפנים שלה ולפי האירוע", היא מסבירה. 

"יש לי תכשיט שאני הולכת איתו מהיום שנולדתי, עשרת 

הדיברות שדוד שלי נתן לי כמתנת לידתי". רנה מספרת על 

פריט נוסף שקרוב לליבה: "יש לי סיכת פרפר עם שיבוץ 

לא  שנפטרה  אליי  קרובה  מישהי  לי  שנתנה  אבנים  של 

מזמן. יש לי הרבה תכשיטים עם סיפור וערך מאחוריהם". 

ההמלצות של רנה

בתוך  תכשיט  אוהבת  לא  "אני   - בלשון  עגיל  לא  לעולם 

כן,  וכמו  זה נחמד  זה דוחה אותי, עגיל קטן באף  הלשון 

הרבה עגילים באוזניים, עם זה אין לי בעיה". 

עם  ג'ינס  פעם  לי  "היה   - אפשרי  בהחלט  קרוע  ג'ינס 

קרעים שמאוד אהבתי אבל נתתי אותו. זה נחשב לטרנד 

ואני  ממוסגרת  לא  מאוד  אני  אך  צעירים  של  אופנתי 

מביאה את זה לכל מקום שאני מגיעה אליו". 

מימין: לאה אקסר ורנה שיפוני 
לקחו חלק בתוכנית הבוקר של 

ערוץ 10. למטה: כותרת הכתבה 
Ynet-שפורסמה ב

מעניין במגדלים | 21

מענייןבמגדלים



עובדות 
במגדלים

תמי זסלבסקי - מנהלת תרבות, הבית בנורדיה

שמי תמר זסלבסקי, אבל כולם קוראים לי תמי. שומרת על 

רוח צעירה ושובבה. נשואה באושר. מגדלת ארבעה ילדים: 

בר הבכור בן 17, שי בת 14, הילה בת 10.5 ואחרונה שובבה, 

רוני בת 7.5. נולדתי וגדלתי בעיר תל אביב ההומה. את חיי 

הבוגרים התחלתי במקצוע מעצבת גרפית לדפוס. עם עידן 

האינטרנט נכנסתי מהר מאוד לתחום הלוהט - עיצוב אתרי 

בקרוון  ואוסטרליה  בניו-זילנד  ארוך  טיול  אחרי  אינטרנט. 

עם שני ילדים החלטנו לעבור לגור במקום יותר רגוע וירוק. 

עם  משפחתנו  את  הרחבנו  בארותיים.  למושב  הגענו  כך 

במשרה  לאימא  הפכתי  המושב.  ילידות  נסיכות  שתי  עוד 

אמא  עצמי  מצאתי  הילדים.  מגידול  נהנית  שמאוד  מלאה 

מתנדבת  ילדי:  לגידול  הקשור  בכל  ומעורבת  עסוקה  מאד 

מה  ובכל  במושב  אירועים  מרימה  כיתה,  או  גן  וועד,  בכל 

שרק אפשר לעזור ולסייע - שם אני. במקביל, עסקתי קצת 

 10 לאחר  מעוצבים.  אלבומים  והפקת  בצילום  כעצמאית 

זוגי  בן  החלטנו,  יחסית,  ורגועים  שקטים  חיים  של  שנים 

 6 של  מלא  בהרכב  והפעם  נוספת  להרפתקה  לצאת  ואני, 

נפשות. יצאנו לטיול של ארבע וחצי חודשים במזרח הרחוק: 

פיליפינים, ווייטנאם, לאוס וקמבודיה. היינו מאוד גאים על 

המעשה. הראנו לילדים מה הם החיים האמתיים. התנדבנו 

משפחתי.  גיבוש  חווינו  ובעיקר  יתומים  בבית  איתם  יחד 

והילדים  לעבודתו  זוגי  בן  "האמיתיים",  לחיים  חזרתנו  עם 

למסגרות בתי הספר, החלטתי גם אני לצאת לדרך חדשה. 

וכך, מלאה באנרגיות וציפיות הגעתי לבית בנורדיה. מכאן 

והלאה, הכל היסטוריה. אני שמחה שהצטרפתי למשפחת 

הן  ותומך  חם  חיבוק  לקבל  זוכה  ואני  התיכון  הים  מגדלי 

מדיירי הבית והן מחברי לצוות. אני מאמינה שחשוב לעסוק 

זה בעצם הקבלה  ונהנה ממנו, שנתינה  במה שאתה אוהב 

עליון  ערך  תמיד  היא  משפחה  לאדם.  שיש  גדולה  הכי 

וחברות טובה היא כמו משפחה. 

אני מאחלת לעצמי שאמשיך ללמוד כל יום דברים חדשים, 

שאהיה חלק מהמשפחה החדשה, שאצליח לגרום לדיירים 

ולצוות שאיתי הנאה ושאמשיך לחייך. 

כי אם תחייך העולם יחייך אליך.
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ענבל פנדו - מנהלת קשרי לקוחות )טלמיטינג(

שמי ענבל ואני בת 36, מתגוררת בראש העין עם בעלי טל 

וליאם המקסים בן השנתיים וחצי. כיום מנהלת את מערך 

המגדלים.  רשת  של  הפגישות  תיאום  צוות   - הטלמיטינג 

פגישות  מתאמות  שבאחריותי  המרכזי  במוקד  הנציגות 

המוקדים  עולם  השונים.  הרשת  בבתי  המכירות  לאנשי 

ראשית  מקצועית:  התפתחתי  בו  המקום  הוא  הטלפוניים 

עבדתי  שם  לביטוח,  חברה   - הראל  בחברת  הייתה  דרכי 

במשך 7 שנים. התחלתי את דרכי כנציגה שמקבלת ומוציאה 

תפקיד  את  עצמי  על  קיבלתי  ובהמשך,  מכירה  שיחות 

מנהלת מערך המכירות הטלפוני שמנה קרוב ל-80 נציגים.

וכלכלה  בניהול  ראשון  לתואר  למדתי  זו  עבודתי  במהלך 

היה  המקצועית  דרכי  המשך  הפתוחה.  באוניברסיטה 

שמנו  טלפוניים  מוקדים  מערך  ניהול  סטוריטייל,  בחברת 

הקמתי  גם  זו  בחברה  לציון,  ובראשון  בחיפה  נציגים   120

מהיסוד סוכנות ביטוח מצליחה. לאור הניסיון שצברתי, אני 

מכירה היטב את עולמות המוקד וצרכיו המיוחדים. בעזרת 

ומובילה את הצוות להצלחה. הקווים  זה אני מנחה  ניסיון 

יחסי  על  להקפיד  הם  המקצועית  בדרכי  אותי  שמנחים 

אלו  תכונות  ששתי  שככל  מאמינה  אני  יושרה.  ועל  אנוש 

יהיו בצוות שלנו, ההצלחה כבר תגיע. לשמחתי אני מוקפת 

בתחושה  לעבודה  שבאים  אנשים  מסור,  בצוות  בעבודה 

השליחות  תחושת  מהלב.  שעובדים  אנשים  שליחות,  של 

זו שמביאה איתה את ההצלחות.  ובי היא  שנטועה בצוות 

ואת  המתעניינים  כל  את  לפגישה  וללוות  לקרב  מטרתנו 

אלו שעדין מתלבטים, חוששים ובעיקר לא יודעים מספיק 

או בכלל מה הוא דיור מוגן. ברור לי ולצוות שדיירי הרשת 

חמה  בטוחה,  בסביבה  דירה  ביותר:  הטוב  את  מקבלים 

חייהם.   את  למלא  ותוכן  עניין  מלאת  ובעיקר  ועוטפת 

בעיני, אושר זה עניין של החלטה ואין זמן טוב יותר לאושר 

טיולים  כגדולים:  הקטנים  הדברים  את  מוקירה  מעכשיו. 

בפארק, שבתות בחיק המשפחה, ערבי בילוי עם בעלי ושעת 

כעת  שנעריך  כדאי  ליאם.  החמוד  בני  עם  היומית  הסיפור 

להיות  ולבעלי  לעצמי  מאחלת  בדיעבד.  ולא  שיש  מה  את 

>> השלישי.  בגיל  גם  חלומות  ולהגשים  במגדלים  דיירים 
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עדי נשרי - מנהלת שירות רשתית

ואם  לירון  נשואה  אונו  בקרית  מתגוררת   ,36 בת  עדי,  שמי 

.)5.5( ואלה   )7.5( נופר   ,)9.5( רותם  מקסימות  בנות  לשלוש 

בייעוץ  התמחות  עם  עסקים  במנהל  שני  תואר  בעלת 

בספורט  התמחות  עם  גופני  בחינוך  ראשון  ותואר  ארגוני, 

הצטרפתי  האחרון  דצמבר  בחודש  השלישי.  ובגיל  נכים 

רשתית,  שרות  מנהלת  בתפקיד  התיכון  הים  מגדלי  לרשת 

תפקידי  במסגרת  אלו.  בימים  בונה  אני  אותו  חדש  תפקיד 

אני אמונה על איכות החיים והשרות לדיירים דרך תהליכי 

צוות  כל  וחיבור  רצון  שביעות  סקרי  איכות,  מדדי  בניית 

מאמינה  אני  פה".  לחיות  "מעניין  של  חוויה  ליצירת  הבית 

כי מתן שירות איכותי מגיע מתוך הקשבה לדיירים ולצוות 

ניסיוני  את  הקטנים.  הפרטים  של  ביצוע  על  הקפדה  לצד 

התעסוקתי ב-15 השנים האחרונות רכשתי בענף הבריאות 

מרכזי  כגורם  השירות  מערך  את  הובלתי  שם  והכושר. 

אנשים,  שאוהב  כאדם  בריאים.  חיים  לאורחות  להובלה 

חיבה  ומגוונות.  שונות  אוכלוסיות  הדרך  לאורך  פגשתי 

הערכה  השלישי,  הגיל  לאוכלוסיית  לי  הייתה  מיוחדת 

עיני  לנגד  ניצבו  תמיד  החיים  ולחכמת  לניסיון  גדול  וכבוד 

בעת מפגשי עם האדם המבוגר. אני שמחה על ההזדמנות 

גדולה  כה  נתינה  עם  בצוות  לעשייה  להצטרף  לי  שניתנה 

בנפש  שמאמינה  כמי  וגאווה.  שליחות  תחושת  ומרגישה 

בריאה בגוף בריא, איכות חיים נתפסת בעיני כיכולת להיות 

אני  גיל.  בכל  וליהנות  ליצור  מעניינים,  חיים  לחיות  פעיל, 

זאת  יכולת  מממשים  אשר  דיירים  לפגוש  ונפעמת  נרגשת 

ומגשימים חלומות מן העבר. בביקור בבתים, משיחות עם 

דיירים ושיחות עם אנשי צוות, אני למדה ששילוב נכון של 

פנאי, רווחה, תרבות, חיי חברה, טיפול בצרכי הבית ודאגה 

של  למקום  החיים  את  הופכים  ומקצועית  קרובה  רפואית 

מאחלת  אני  מהיום,  רבות  שנים  בעוד  לכולנו.  ועניין  חוויה 

כי  רבה  סיפוק  בתחושת  לאחור  במבט  להסתכל  לעצמי, 

נגעתי, השפעתי ובעיקר תרמתי לאיכות חייהם של בני הגיל 

השלישי. 
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"מועדון  שנים   6 מזה  מתקיים  השרון  ברמת  בבית 

דיון  נערך  עליו  נבחר  ספר  קוראים  הדיירים  קריאה". 

הסופרת  פתוח. בשנתיים האחרונות מנחה את המועדון 

וייזר-סנש. במועדון הקריאה לוקחים חלק פעיל  אילנה 

למעלה מ-30 דיירים אשר מגלים בו עניין רב. אנו רואים 

חשיבות רבה בקיום מועדון הקריאה כמקדם את השיח 

בין הדיירים שנותן ביטוי גם לאהבתם לספר וגם למפגש 

מפרה עם מומחה בתחום. במקרה זה גם סופרת. לקראת 

המלצה  וביקשנו  לאילנה  פנינו  הבינלאומי,  האישה  יום 

על ספר שעוסק בנשים. 

״והכלה סגרה את הדלת״ מאת רונית מטלון

ביום חתונתה, שעות ספורות לפני שהיא אמורה לצעוד 

להינשא,  מסרבת  שהיא  מגי  מחליטה  חופתה  אל 

רונית  של  הנוקבת,  הנפלאה,  הנובלה  בחדר.  ומסתגרת 

מטלון מגוללת את סיפורה של משפחה שמתמודדת עם 

כלה סרבנית. מטלון מביאה ביצירתה בעדינות, בנחישות 

"והכלה סגרה את  ובחוכמה את הקול המזרחי. הנובלה 

הדלת" היא ְּכָתב מחאה חברתי, פוליטי, פמיניסטי. שלל 

ואישה  איש  מתמודדות  מגי  של  במשפחתה  הדמויות 

סגורה  דלת  בפני  ניצבים  שהם  העובדה  עם  בדרכם 

איננה  שהכלה  ומביכה  מפתיעה  מזעזעת,  עובדה  ובפני 

ספק  אין  מהם  שלאיש  ליבה  לבחיר  להינשא  מוכנה 

ומאוהב מופתע  רך  ָמִתי, צעיר  גם החתן,  שהיא אוהבת. 

ונבוך, אלא שהוא איננו קצר רוח כשאר הדמויות. אחרי 

שהתחנן מול הדלת הסגורה בחלקו הראשון של הספר, 

את  לו  שתבהיר  ביקש  אהובתו,  של  ליבה  על  דיבר 

בחירתה התמוהה, הוא נכנע לבסוף ומתמקם מול דלתה 

מתמסרת  קשובה,  ספק  מתרפסת  ספק  פוזיציה  במעין 

דעתה.  את  תשנה  שכלתו  בתקווה  ממתין  ומעצימה, 

משום  שטעתה,  שתחשוב  משום  אותה  שתשנה  מקווה 

יותר  מסתבר  בהמשך  דעתה.  לרגע  עליה  שהשתבשה 

תהליכי  אילו  לדעת  אין  להבין.  כדי  ממתין  שמתי  ויותר 

חשיבתו  אולם  הדלת,  מאחורי  מגי  על  עוברים  חשיבה 

דמות  הקורא  בפני  וחושפת  ומעמיקה  הולכת  מתי  של 

גברית בעלת תודעה פמיניסטית. בחלקו השני של הספר, 

נדמה שעם ההתמקמות של מתי מול הדלת המוגפת הוא 

הוא  רק  נמצאים  שבתוכה  בועה  תוך  אל  נסוג  למעשה 

וכלתו. והוא, כמו נענה לגחמתה המשונה, ובמקום לנסות 

מתחילתם,  יחסיהם  את  לחקור  מעמיק  הוא  לשכנעה 

שחשב.  כפי  אותה  אוהב  הוא  אכן  אם  לברר  נסיון  תוך 

מתחשב  ללב,  נוגע  מסמך  לקורא  מגישות  מחשבותיו 

ואנושי. הוא מתעד יחסים ותרניים, סלחניים ומתפעמים 

של גבר לאישה. לקראת סופו של הספר מקבלת העלילה 

להפליא,  ופוליטי  אפילו  מופרך  מוגזם,  גרוטסקי,  מימד 

דבר  מבינה  שאיננה  פסיכיאטרית  מוזמנת  לזירה  כאשר 

וחצי דבר בעניינים עדתיים )ונדמה שאף לא בענייני נפש 

אחרים(. כמו כן, מוזמן גם נהג פלסטיני שמתבקש לשחרר 

בחרה.  בו  מרצון  שבי  מאותו  הכלה  את  משאיתו  בסיוע 

פסיפס של דמויות ארצישראליות עם דגש על מזרחיות- 

כאשר כולן משקפות את כאוס המוצאים המאכלסים את 

האדמה הזאת. 

רב  פמיניסטי  קונטרס  כאן  מגישה  שמטלון  ספק  אין 

עוצמה: בחירתה העצמאית, החתרנית של מגי, הפיכתה 

את שירה של לאה גולדברג " משירי הבן האובד" מלשון 

את  המעצים  המאפשר,  המבין,  החתן  מתי  לנקבה,  זכר 

הסבתא  של  עוצמתה  לה,  שמגיע  משנדמה  יותר  מגי 

הדמנטית שבתוכה צלילות מפתיעה, הנשים המפורכסות 

הגחכתן  כשאפילו  הארועים  את  רמה  ביד   שמנהלות 

שמעדיף  הדוד  אילן  זה,  כהוא  אותן  מחלישה   לא 

המסחררת,  והעלילה  אלה  כל  אישה.  בגדי  ללבוש 

המסקרנת של רונית מטלון שובה את לב הקורא ומותירה 

אותו בציפייה מתמדת. וכדי לחשוף את סודה של הכלה 

אל  מהחדר  דבר  של  בסופו  יצאה  אכן  האם  ולהיוודע 

הנובלה  דפי  בין  אל  לצלול  כדאי   - חתנה  של  זרועותיו 

המופלאה הזאת. 

המלצה 
ספרותית

<<  אילנה וייזר-סנש, סופרת, מרצה בבית ברמת השרון
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המובילה  נשים  עמותת  היא  לגופן"  "נשים  העמותה:  על 

ונשים  נערות  שינוי חברתי כולל בתפיסות הבריאות של 

בישראל. העמותה הוקמה בשנת 2005 וחברות בה מאות 

מכל  והבריאות  החינוך  הרפואה,  מתחומי  מתנדבות 

הארץ. מטרת העמותה לפתח קהילה מקצועית מובילה 

שינוי  ליצירת  מודעות,  להעלאת  שתתרום  ומחויבת, 

לצד  והמיניות  הבריאות  בתחומי  ידע  של  רצף  ולבניית 

העצמה מגדרית. 

נשים  ארגוני  של  בינלאומית  מרשת  חלק  הנו  הארגון 

תחום  העולם.  רחבי  בכל  בריאות  לקידום  הפועלת 

העיסוק של העמותה בישראל הנו ייחודי שמקיים תכניות 

מובחנות ומותאמות לנערות ונשים תוך דגש על העצמתן. 

מהפרקטיקה  פמיניסטית,  בדרך  נעשית  העבודה 

של  רחב  למגוון  מאפשרת  העמותה  ובחזרה.  לתיאוריה 

של  קולות  ולשמוע  ולהשמיע  לעשייה  להצטרף  נשים 

תרבותית  רגישות  מתוך  נעשות  התוכניות  רבות.  נשים 

גבוהה ופונות אל כל שכבות האוכלוסייה תוך התייחסות 

מוגבלות,  בעלות  נשים  מוחלשות,  לקבוצות  מיוחדת 

קבוצות התייחסות ייחודיות ועוד. כל הפעילויות מנוהלות 

על יד צוות מקצועי של מנחות מיומנות שעוברות הכשרה 

חדשנית  מאד  לידע  העמותה  גישת  ומקיפה.  מקצועית 

והיא משלבת קשר בין פעילות שטח, ארגונים חברתיים, 

דו- בזרימה  מתבטא  הקשר  רפואי.  וממסד  אקדמיה 

כלכליים,  פוליטיים,  היבטים  על  בדגש  ידע,  של  כיוונית 

רק  לא  להתמקד  הרעיון  בבסיס  ותרבותיים.  אתניים 

של  ובעוצמות  חיים  באיכות  גם  אלא  בריאות  בקידום 

דה- ומתן  פיתוח  ופתולוגיה.  בחולי  רק  ולא  וגופן  נשים 

במחזור  וטבעיים  בריאים  תהליכים  של  מדיקליזציה 

חייהן של נשים כגון: מחזור חודשי, היריון, לידה, מנופאוז, 

התבגרות, הזדקנות ועוד.

נתפסים  והרביעי,  השלישי  הגיל  המוצעת:  הסדרה  על 

גופה,  לבין  האישה  בין  הדיאלוג  בהם  בחיים  כשלבים 

העיסוק  בחולי.  לטיפול  מצטמצם  ומיניותה,  בריאותה 

קשיים,  עם  בהתמודדות  בעיקר  מתרכז   בבריאות 

זו,  בתקופה  גם  אולם  ומחלות.  תפקוד  חוסר  מגבלות, 

נשים  מורכבים,  בריאותיים  מצבים  קיימים  כאשר  וגם 

יותר  ותוהות באשר לסוגיות רחבות  עסוקות, מתלבטות 

העיקרי  הקושי  ולמיניותן.  לבריאותן  לגופן,  הקשורות 

 הוא בהיעדר הזדמנויות ולגיטימציה חברתית תרבותית -

לשיח רחב יותר.

מול  הפעילות  את  להרחיב  כיעד  העמותה  שמה  השנה, 

נקיים בבתי הרשת  זו,  קהל הנשים המבוגרות. במסגרת 

משפחה  ובנות  עובדות  לדיירות,  המיועדות  סדנאות 

התוכנית  מיוחדת.  בהתנסות  חלק  לקחת  המעוניינות 

תכלול סדרה של 5 מפגשים ותעסוק בנושאים הבאים:

יותר  טוב  להרגיש  לנו  עוזר  מה  עבורי?  בריאות  מהי 

על  האחריות  מי  של  שלנו?   WELLBEING-ה על  ומשפיע 

בריאותינו בגיל הבכיר ועוד. 

מיניות והתמודדות עם בדידות - משמעותם של המושגים 

היבטים  ואילו  המבוגר  בגיל  ומיניות  אינטימיות  זוגיות, 

נוספו לצרכים הללו במהלך השנים? 

הגוף  עם  חיות  שאנחנו  שנים  כבר   - שלי  התובנות  ספר 

ומה  ופעיל  בריא  לחוש  לו  גורם  מה  יודעות  שלנו,  הזה 

התובנות  בספר  ושמחות.  חיות  להרגיש  לנו  גורם  בכלל 

שנבנה נחלוק את כל החוכמה והידע שצברנו עם השנים.

- מודעות  מיפוי צרכים ואתגרים מול מערכת הבריאות 

לזכויות והאפשרויות העומדות לרשותנו במרחבי מערכת 

שאנחנו  הייחודיים  הרפואיים  הצרכים  לצד  הבריאות, 

מזהות בשנים המבוגרות שלנו. 

תיבת הזיכרונות שלי - מפגש חוויתי מסכם בו כל משתתפת 

משמעותי,  רגע  המתארים  סיפור  או  חפץ  תמונה,  תביא 

חשוב וחיובי במהלך חייה אותו היא תשתף עם שאר חברות 

הקבוצה. 

נשים 
לגופן
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הבית 
בגני תקווה

פרק שלישי ואחרון בסדרת כתבות
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עולם 
ומלואו

<< אריאלה קירשנבאום, מעצבת פנים, רשת מגדלי הים התיכון

אחד  בכל  שנוגעים  רגשיים  ומטענים  ערכים  בתוכו  מכיל  "בית"  המושג 

מאתנו. אנו מאמינים שהדיירים שלנו באים עם מטען תרבותי עשיר ומטרתנו 

נעימים  יחסים  שיווצרו  באופן  הפנים  ובעיצוב  באדריכלות  להשתמש  היא 

ופונקציונלים בין האדם למרחב. הדגש הוא על האדם כמרכז הבית. 

יצירת  כדי  תוך  נדיבים  חללים  עם  להתמודד  היה  העיקרי  העיצובי  האתגר 

מתחמים אינטימיים היוצרים תחושת ביתיות. 

חדירת  על  דגש  שם  המבנה  רגשות.  מחולל  כלי  הוא  המוסיקה,  כמו  האור, 

אור טבעי ומסביבו תוכננו מתחמי פעילות עבור דיירי הבית. בחרנו בחומרים 

שהזמן מיטיב איתם: לוחות עץ גושני, ברזל, אבן טבעית ואריחי טרקוטה.

תודה לאנשים שהיו שותפים לעשיה וליצירת הבית המיוחד הזה.

אדריכלות ועיצוב

משרד אדריכלים דב קורן 

 תודה מיוחדת 

לאדר' איילה גל

סטודיו גד - עיצוב פנים 

גד הלפרין

גל גרבר

 איתן כהן

מענייןבמגדלים
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ריהוט

רהיטי הגליל

פרטי ריהוט ונגרות שבוצעו 

בהתאם לתכנון אדריכלי 

 דני פרוינד 04-9825568

תאורה

אבי אדיסון

עיצוב וייצור פתרונות תאורה 

09-7446466

יאיר דורם

יבוא ושיווק גופי תאורה 

03-6182619



שטיחים

אביטרה 

יבוא שיווק והתקנת שטיחים

דיויד לנגברט 09-7433351 

ריהוט

בייסיק קולקשן

אספקת ריהוט נייד פנים/חוץ 

יהודה בר שקד 

03-9447770

 תודה מיוחדת 

למאיה חיימוביץ וגלית גור 

על המקצועיות, 

הרגישות והמסירות



פיקוח

אי.די.סי.

חברה להנדסה ופתוח יועצים 

צילום

עמית גירון

צלם אדריכלות בארץ ובעולם 

054-2400499

בניה:

סולל בונה

אלקטרה

הוטלו



איבזור וסטיילינג

אלמנטו

 03-6209848

יוסי גולדברג בעלים ומעצב 

 יצר חגיגה של אסטטיקה 

עם צבעוניות מתוחכמת

תודה מיוחדת על 

היצירתיות והמסירות



מזון ומשקאות

קייטרינג לימור אפרת 

0543002222

חוויה רב חושית של טעמים 

ואסטטיקה מרהיבה. 

שרות ברמה הגבוהה ביותר 

ועשיה מופלאה.

אירוע פתיחת
הבית בגני תקווה

פתיחה הרשמית של "הבית בגני תקווה", הבית השביעי שלנו ברשת מגדלי הים התיכון, לקחו ב

הקמת  שנות  במהלך  אותנו  שליוו  מכובדים  דלריצה,  ליזי  המקומית  המועצה  ראשת  חלק 

חברי  התארחו  האמנותית  בתוכנית  ואורחים.  דיירים  הרשת,  מהנהלת  בכירים  לצד  הפרויקט, 

להקת התרנגולים - גברי בנאי, שייקה לוי, עליזה רוזן וליאור ייני לצד אמנים ותיקים נוספים - אילנית 

ורבקה זוהר כשלצידם נציגי הדור הצעיר - בועז בנאי, יותם ייני ורועי בר נתן. התוכנית הוקדשה לנעמי 

פולני, בימאית וכוריאוגרפית, מייסדת להקת התרנגולים שחוגגת השנה 90. במסגרת התוכנית הענקנו 

לנעמי תעודה ומענק כספי כהוקרה על תרומתה לתרבות הישראלית.



עיצוב האירוע

דרור גולן

עיצוב והפקת אירועים 

 052-9532604

"שומע )חושב( עושה"

יכולת קשב מופלאה 

וחשיבה מחוץ לקופסא.
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מוזיקלית,  מפיקה  שחקנית,  רקדנית,  פולני. זמרת,  היא נעמי  הומור  ועם  לשון  חדת 

כבמאית  בעיקר  מזוהה  נעמי  בארץ.  והמובילות  מהראשונות  ובמאית  כוריאוגרפית 

הלהקות הצבאיות בראשית דרכן וכמייסדת ובמאית להקת "התרנגולים" ו"החמציצים". 

ישראל,  בקול  רדיו  תכניות  למספר  עיבודים  מוזיקלים  כלל  האמנותית  דרכה  המשך 

של  והכוריאוגרפיה   הבימוי  בעבודת  המיוחד  שונים.  אירועים  ובימוי  מוזיקה  הוראת 

נעמי פולני  מתבטאת בהקפדה היתרה שלה מול  הזמרים כך שתנועות גופם יבטאו את 

משמעות מילות השירים בעזרת משחק ופנטומימה, סגנון שהתקבע בלהקות הצבאיות 

במשך שנים רבות. נעמי זכתה לעבוד עם  מיטב היוצרים של התקופה כמו חיים חפר, 

למלחינים  בהפנייתם  השירים,  בבחירת  מעורבת  והייתה  ארגוב  וסשה  וילנסקי  משה 

ובתהליך עיבודם. נעמי יוצרת עד היום ורק בפברואר אחרון הוציאה את הסינגל "קח את 

ליבי" למילים של חיים חפר שראה אור לראשונה בהפקה של נועם גילאור לקול ישראל.

גברי בנאי:

"נעמי פולני זה בית ספר 

של בן אדם אחד לתיאטרון, 

לשירה למוזיקה, למשמעת 

לכל מה שאתה רוצה.

פרס ישראל קטן עליה"



נעמי, נוהגת  לכנות את  בני 

השמונים "שמוניסטים". 

וכשהיא נשאלת איך 

המרגש עם המעבר 

לדור  "התשעיסטים",

היא ממהרת לתקן בנחישות: 

"אז זהו, שלא, כי החלטתי 

להישאר בשמוניזם"

ראשת המועצה המקומית 

גני תקווה ליזי דלריצה

נשאה דברי ברכה 

בתחילת האירוע



במהלך הערב, הפתיעה 

נעמי את כל הנוכחים 

בדואט "הפרוטה 

והירח" אותו בצעה לצד  

רועי בר נתן 

ארוע  במסגרת  מרשים  מחווה  לה  לערוך  מכובדת  בהחלט  סיבה   !90 בת  פולני  נעמי 

של  מקום  השנה  להקדיש  כשבחרנו  תקווה. במיוחד  בגני  הבית  של  החגיגי  הפתיחה 

כבוד לאמנים ישראלים ותיקים ולהצדיע להם בסדרת הופעות בכל שבעת בתי הרשת.

שאיפתנו להפוך את מגדלי הים התיכון לבית של האמנים הוותיקים ואנו גאים לפתוח 

לגייס  הצלחנו  המופע,  לטובת  בארץ.  שלנו  התרבות  מאושיות  אחת  עם  זו  במסורת 

בעזרת חברת ההפקות "תוצרת הארץ"  כמעט  את כל חבורת התרנגולים דאז - עליזה 

רוזן, שייקה לוי, גברי בנאי, גבי אקשטיין וליאור ייני ובנו יותם )בנם המשותף של ליאור 

ונעמי(, לצד אמנים ותיקים נוספים - אילנית ורבקה זוהר כשכולם נרגשים להגיע ולעשות 

כבוד לנעמי הנערצת. מרגש במיוחד היה לגלות כמה נעמי פופולרית ומוערכת גם על 

הדור הצעיר שטרם נולדו בתקופה בה יצרה. רועי בר נתן ובועז בנאי הצליחו להתפנות 

ולקחת חלק במופע, כשעוד אחרים בני גילם שלא הצליחו להגיע חשו החמצה.



 בסיום המופע העניקה 

רשת מגדלי הים התיכון 

לנעמי פולני תעודת הוקרה 

לצד מענק כספי וזר פרחים.

נעמי: "לקראת יום הולדתי 

רבים מברכים אותי כמוכם 

עד 120 ואני אומרת - 

למה להגביל..." 

שייקה לוי: 

"שמע היא לקחה חבר'ה 

מלהקות צבאיות ועשתה

׳תרנגולים׳ - אף אחד לא ידע 

למה הוא בא ,לקושי הזה. אנחנו 

עבדנו שנה וחצי על תוכנית ללא 

פרוטה. לא הרווחנו כלום. אבל 

חדוות היצירה הייתה אדירה."

רועי בר נתן: 

"אינטל היו צריכים לקנות את 

הפורמט הזה, של נעמי פולני, 

כי זה סטארט-אפ. הבחורה 

הזאת זה 15 מיליארד דולר חד 

משמעית. היא הנפיקה פה הכל, 

המדינה הייתה בת שעתיים 

ונתנו לה לעשות מה שהיא 

רצתה וכולם הלכו אחריה. זה 

חתיכת דבר והיא חדה כתער".



מגדלים 
בתקשורת

לקט פרסומים על רשת מגדלי הים התיכון
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קשר משפחתי - הסוד לאריכות ימים
 EVOLUTION היוקרתי  העת  בכתב  שפורסם  חדש  מחקר 

AND HUMAN BEHAVIOR, מביא עמו בשורה חדשה ומרגשת 

עבור בני הגיל השלישי. המחקר טוען כי סבים וסבתות 

יזכו לתוחלת חיים  הלוקחים חלק פעיל בגידול הנכדים 

ארוכה יותר.

כ-500 איש, בני הגיל השלישי )70 +(, לקחו חלק במחקר 

במשך שנתיים. הקריטריונים המרכזיים שנבחנו במחקר 

היו: גיל המשתתפים, המצב הבריאותי שלהם, מצב סוציו 

אקונומי, מספר הנכדים שיש להם ומידת הטיפול שלהם 

בנכדיהם.

המשתתפים  כי  הראו  המחקר  מסקנות  שנתיים,  אחרי 

ונכדים שלהם או של  ילדים  שטיפלו, עזרו או שמרו על 

אחרים, האריכו את תוחלת החיים שלהם בשלוש שנים 

הדדית,  היא  לקשר  התועלת  כי  ציינו  החוקרים  בקרוב. 

חוכמת  איכות,  זמן  קיבלו  הנכדים  שכן 

מצד  ומטפח  מפנק  אישי  ויחס  חיים 

השני  הצד  ואילו  והסבתות,  הסבים 

ארוכה  חיים  ותוחלת  בבריאות  זכה 

הסיכון  כי  הראו  גם  הנתונים  יותר. 

למוות היה נמוך בשליש אצל המבוגרים 

אלו  לעומת  בנכדיהם,  בטיפול  שסייעו 

מחצית  כלל.  נכדיהם  עם  נפגשו  שלא 

נותרו  בנכדיהם,  בטיפול  שסייעו  במחקר  מהמשתתפים 

בחיים במשך עשר השנים הראשונות של המחקר.

לבדוק  רשת   מאתר  אלינו  פנו  הסקר  ממצאי  בעקבות 

איך כל המידע הזה פוגש אותנו: "לפי העיסוקים שלי עם 

זיו, סבתא  הנכדים, אני צריכה יותר מ-120. סיפרה רחל 

גאה המתגוררת בבית בגני תקוה. "מגיל שנה ועד גיל 23, 

אני מעורבת בכל החיים שלהם. אני אוהבת ללמוד איתם 

לבחינות, לבלות איתם בחוץ, בייביסיטר, הצגות, טיולים 

של  האוכל  עם  בבית  אצלי  לבלות  גם  וכמובן  בעולם. 

סבתא", הוסיפה רחל.

״רשת״(  אתר  מתוך  )בתמונה,  שלו  ומרגלית  עמוס  הזוג 

ופעילים  גאים  וסבתא  סבא  הם  בנורדיה  הבית  דיירי 

יומיומית.  ברמה  ממש  שלהם  לנכדים  הקשור  בכל  מאד 

את הריאיון המלא איתם ניתן לראות באתר רשת. 

תובנות הזהב
לכבוד יום האישה הבינלאומי 2017, החליטו השנה באתר 

״רשת בריאות״ לעשות כבוד לאימהות ולסבתות של כולנו. 

כי מי באמת יודעות להתמודד עם קריירה ומשפחה, עם 

עשרות  לאורך  זוגיות  עם  וכלכליים,  חברתיים  שינויים 

שנים, עם חיי משפחה, קהילה ואהבה, כמו נשים חזקות 

בגיל השלישי. נשות מגדלי הים התיכון, הסכימו לחשוף 

בפנינו את כל האמת על כמה מהנשים הבולטות בחברה 

ודניאלה פיק,  ירדנה ארזי, מרב מיכאלי  הישראלית כמו 

סקס  יש  והאם  צעירים  לזוגות  לתת  להן  יש  עצות  אילו 

בגיל השלישי?  צפו בוידאו לכבוד יום האישה הבינלאומי 

ייעודית  באפליקציה  משמאל  הברקוד  את  )סרקו   2017

לסריקת ברקודים שבטלפונים החכמים(.
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זוגיות מאושרת וארוכת שנים הינה משאלת לב של בני 

יועצים  ואלפי  בנושא  נכתבו  ספרים  הרבה  רבים.  זוג 

הצלחה  שתבטיח  הנוסחה  את  לפענח  מנסים  ומומחים 

של  החיים  ניסיון  רובנו.  מצויים  שבו  החיים  בפרויקט 

הנשואים  השרון,  ברמת  הבית  דיירי  נגאל  וצבי  שפרה 

בשביל  לעשות  צריך  מה  אותם  לימד  שנה  מ-60  יותר 

לשמור על זוגיות מאושרת גם ברגעים שקשה. 

שירותם  בזמן  הכירו  ה-94  בן  וצבי  ה-88  בת  שפרה 

האזורית  המועצה  של  פנסיונרית  היא  שפרה  הצבאי. 

טבעון וצבי עסק באלקטרוניקה וכשיצא לפנסיה הדריך 

תיירים עד שמלאו לו 80. לשניים שני בנים, שבעה נכדים 

ושני נינים. "מעולם לא העליתי בדעתי לקום וללכת" אומר 

כי אשתי היא כאן בשבילי  ,"ידעתי תמיד  בגילוי לב צבי 

תמיד. גם אם קשה לפעמיים, ויש מרחק בין בני הזוג זה 

לעיתים גם לטובה, געגוע הוא דבר טוב שמאפשר לבני 

הזוג להעריך עוד יותר את השהות זה לצד השני ובייחוד 

האהבה  בנפרד,  ארוכה  תקופה  אחרי  מתאחדים  כאשר 

לא  שהזוגיות  מסכימה  שפרה  גם  יותר".  עוד  מתחזקת 

צריך  מה  יודעת  אבל  מנוחות  מי  על  מתנהלת  תמיד 

הדבר  היא  זוג  בני  בין  "שיחה  המחלוקת.  ברגעי  לעשות 

הטוב ביותר, חילוקי דעות בין בני זוג זה דבר שהוא בריא, 

לשבת  צריך  כן  אבל  דבר  אותו  לחשוב  תמיד  צריך  לא 

וגלויה  נעימה  שיחה  של  בצורה  המחלוקת  את  וליישב 

אחד מול השני". היא אומרת ומוסיפה "הדור של היום לא 

יודע לשבת ולדבר כמו שצריך וחבל שכך, כי שיחה טובה 

יכולה באמת לפתור את כל חילוקי הדעות בין בני הזוג 

אשר הם טבעיים ומתרחשים אצל כל אחד". 

שנה   66 כבר  שנשוי  מהזוג  קבלו  המשפחה,  יום  לכבוד 

טיפים לזוגיות טובה ומאושרת: 

היו מאושרים בחלקכם - להשלים עם הדברים שהשגתם 

בחיים ולהסתפק בהם. לא צריך להתעסק רק בחומריות, 

מאושרים  ולהיות  במועט  גם  להסתפק  לדעת  אלא 

המשפחה  ובשמירת  הילדים  בחינוך  להשקיע  בחלקכם. 

יחדיו. חינוך הוא הדבר החשוב ביותר. 

תריבו אבל תדברו - אסור אף פעם להרים ידיים וריב זו 

לא מילה גסה. חשוב להילחם על העקרונות האחד של 

השנייה, אבל גם להילחם על הזוגיות ולא לוותר. אנחנו 

אף פעם לא חשבנו להרים ידיים גם בזמנים קשים.

לכבד אחד את השנייה ולהפך   - וכבוד  סבלנות, תמיכה 

- זה הדבר החשוב ביותר בזוגיות. חשוב מאוד לכבד את 

שיש  ברגע  בערכו,  פעם  אף  להמעיט  ולא  הזוג  בן/בת 

יותר  הרבה  היחסים  מערכת  השניים,  בין  הדדי  כבוד 

טובה ומכילה. גם אם נמצאים בתקופות לחוצות חשוב 

מאוד להיות בקשב ולהיות סבלני כלפיי הצד השני, זאת 

כי  יודעים  הזוג  בן/בת  כאשר  לצדו.  ולהיות  לתמוך  כדי 

ושומר  הזוגיות  את  מחזק  זה  עבורם,  שם  נמצאים  אתם 

על הכבוד ההדדי. 

הם  זוג  בני   - עמוקה  חברות  על  מבוססת  טובה  זוגיות 

קודם כל וראשית כל חברים טובים, ועל זה צריך תמיד 

לשמור כי זוגיות טובה מבוססת על חברות טובה. כשבני 

הזוג לא חברים אחד של השני, יהיה קשה מאוד להחזיק 

חברות   - לשורש  תמיד  לחזור  צריך  זמן.  לאורך  מעמד 

אמתית, עמוקה וטובה. 

סודות 
ששווים זהב

 מפגש זוגי עם שפרה וצבי נגאל, דיירי הבית ברמת השרון, 
בראיון למדור +60 של פורטל Ynet לכבוד יום המשפחה 

<<  דנה פלג 
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מארזי   1,500 אנוש  מעמותת  רכשנו  הפסח,  חג  לכבוד 

ספא שיחולקו שי לדיירים בכל בתי הרשת. את מארזי 

השי, הכינו וארזו אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית. 

למתמודדים  ישירות  הועבר  המוצרים  ממכירת  הרווח 

במטרה להגדיל את הכנסתם ולסייע בשילובם בקהילה.

עמותת אנוש - עמותה לבריאות הנפש בישראל, הוקמה 

מוגבלות  עם  למתמודדים  לסייע  במטרה   1978 בשנת 

שיקום  שירותי  העמותה  פיתחה  השנים  במהלך  נפשית. 

חדשניים ופורצי דרך המבוססים על התאמה אישית ועל 

חיים  לחיות  לאדם  המאפשרים  ההחלמה  גישת  ערכי 

מלאים ובעלי משמעות.

עמותת אנוש היא הארגון הגדול ביותר המספק שירותי 

השירותים  בישראל.  הנפש  בריאות  בתחום  שיקום 

סל  באמצעות  הבריאות  משרד  ידי  על  ברובם  ממומנים 

אנשים  של  זכויותיהם  לקידום  פועלת  אנוש  שיקום. 

משפחותיהם  בני  ושל  נפשית  מוגבלות  עם  המתמודדים 

באמצעות פעולות סנגור, שינוי מדיניות וקידום חקיקה.

העמותה מפעילה למעלה מ-60 מרכזי שירות למתמודדים 

הארץ.  רחבי  בכל  משפחה  לבני  וסיוע  ייעוץ  ומרכזי 

מתנדבים  ומאות  מקצועיים  עובדים  כ-700  לעמותה 

ופנאי  חברה  תעסוקה,  דיור,  בתחומי  מענה  המספקים 

ויעוץ למשפחות.

המתמודד  השתלבות  על  דגש  מושם  השיקום  בתהליך 

מקצועית  התייחסות  תוך  ועובד,  חי  הוא  שבה  בסביבה 

לא רק אליו כפרט, אלא גם למשפחתו ולחברה הסובבת 

אותו. התהליך מעוצב כך שיעניק לאדם תחושת שייכות 

לקהילה, ביטחון ותקווה.

יוצרים  שבהם  תעסוקתיים  מרכזים   25 לעמותה 

מרהיבים  מוצרים  של  ואיכותי  רחב  מגוון  המתמודדים 

שמתאימים כמתנה לכל הזדמנות - חגים, ימי הולדת, חג 

האהבה, יום המשפחה ועוד.

בדרכנו  ללכת  ומשפחותיהם  לדיירים  ממליצים  אנו 

ולרכוש מתנות חג חברתיות וכך לסייע לעמותה ובעיקר 

לאותם אלפי מתמודדים הנעזרים בשרותיה. 

www.enoshop.co.il :לרכישה אונליין

ניתן לרכוש גם בטלפון: 054-7172238

תרומה 
לקהילה

הפסח הזה כולו תרומה
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דיירי הבית בבת ים מטפסים לרכס הרי הגלבוע
עדי חייט, מנהלת תרבות, הבית בבת ים

לטיול  לצאת  אמורים  שהיינו  פעם  ובכל  מזלנו  איתרע  בו  חורף  אחרי 

את  לממש  במיוחד  ואביבית  טובה  בשעה  הצלחנו  זלעפות,  ירד גשם 

וירק  פרחים  ושלל  נעים  אוור  מזג  בגלבוע.  הרי  ברכס  ציפינו  לו  הטיול 

חיכו לנו שם.

נבות  סיפור  על  שמענו  שם  יזרעאל  מתל  בתצפית  היום  את  התחלנו 

דרכנו  את  התחלנו  משם  אשתו.  ואיזבל  ישראל  מלך  אחאב  היזרעאלי, 

מזג  את  רחפנים  מנצלים  כיצד  ראינו  שאול  בכתף   - הגלבוע  נוף  בדרך 

האוויר והראות הטובה  לקפיצת רחיפה מלהיבה, צפינו אל עמק חרוד 

היפה ונהננו מהפריחה הצבעונית בכל מקום.

בחוות הרוח שנמצאת על הר מלכישוע  הכרנו את החלופות 

לאנרגיה של דלק ונפט בצורת אנרגיה שאובה ואנרגיה של רוח.

את  ארוחת הצהריים אכלנו בבית שאן בבית הפרטי של לילי  

שאירחה אותנו במסגרת פרויקט "סירים וסיפורים" לארוחה פרסית.

חזרנו הביתה עייפים אך מאוד מרוצים, ויעידו התמונות בפני עצמן.

מטיילים 
במגדלים

 האביב כבר כאן ואיתו פתחנו 
את עונת הטיולים ברחבי הארץ
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היסטוריה ונוף ברמות מנשה
טיול דיירי הבית בירושלים

אירית הורוביץ, מנהלת תרבות, הבית בירושלים

הבית  דיירי  חודש  בכל  לטייל,  אוהבים  בירושלים  בבית 

יוצאים לאתר אחר בארץ וחוזרים נפעמים ומלאי חוויות. 

החודש יצאנו לאזור רמות מנשה עם מורה הדרך יהודה 

לוי. פתחנו בסיור קצר בזיכרון יעקב, שם נהנינו מארוחת 

עם  מרתק  מפגש  קיימנו  בהמשך,  בטבע.  קלה  בוקר 

אוהבי  גרמניה,  יוצאי  נוצרים  קהילת  אל,  בית  קהילת 

בצה"ל.  משרתים  ואף  למדינה  רבות  שתורמים  ישראל, 

דבש,  מאפה,  ודברי  ללחמים  מזון  מפעל  יש  לקהילה 

נמכרים  כולם  המוצרים  ועוד.  שוקולד  מוצרי  ריבות, 

במקום  שקנינו  כמובן  יעקב.  בזיכרון  המפעל  בחנות 

כל  כקומונה,  חיים  הקהילה  חברי  הנפלאה.  מהתוצרת 

אוכלים  הם  צרכיו.  לפי  ומקבל  יכולתו  כפי  תורם  אחד 

יחדיו את ארוחת הצהריים בחדר האוכל. קבלת הפנים 

שערכו לנו הייתה חמה מאוד. יחד צפינו בסרט ואף זכינו 

להפתעה - מקהלת הקהילה התאספה במיוחד לכבודנו 

רבה  הייתה  ההתרגשות  מהתנ"ך.  מזמורים  לנו  ושרה 

אותם  הזמינו  כמובן  ודיירינו  מירושלים  שבאנו  כשגילו 

לביקור גומלין אצלנו בבית בירושלים. 

שביוקנעם  מורד  ביקב  ביקרנו  הטיול,  של  השני  בחלקו 

למרגלות הרי הכרמל. יקב מורד, הופך את הפרי שנאסף 

ביקב  בעולם.  ביותר  מהטובים  ולליקר  לשיכר  מהטבע 

משתמשים בפירות, עשבי תבלין ואפילו ירקות בכדי לייצר 

יינות אקזוטיים בקשת רחבה של טעמים - מהפסיפלורה 

ועד לרימון. הביקור כלל סרט וכמובן טעימות. 

חזרנו הביתה קצת שיכורים אבל מאוד מרוצים.

"אל המושבה בת שלמה"
סיור מרתק של דיירי הבית בנורדיה

תמי זסלבסקי, מנהלת תרבות, הבית בנורדיה

להר  הגענו  פריחה.  טיול  עם  במושבה  ביקור  של  שילוב 

שלמה שם חווינו בתים מספרים. משם עלינו לתצפית בהר 

חורשן. בסיום חלקו הראשון של הסיור הגיעה לנו הפסקת 

חידשנו  התרעננו,  שלמה.  בת  בפונדק  עצמאית  התרעננות 

ביופייה  המדהימה  הרקפות  לגבעת  והמשכנו  מצברים 

לראות וליהנות מהפריחה. בחלקו השני של הסיור, נכנסנו 

לקיבוץ עין השופט שם בקרנו בסליק חבוי. משם המשכנו 

לעבר נחל השופט וירדנו להליכה מתונה על גשרים נוחים 

עד לתחנת הקמח. תחנתנו האחרונה הייתה במנחת מגידו 

שם נהנינו מפריחת הכלניות. 
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"שבילים של חסד" 
טיול דרומי של דיירי הבית בכפר סבא

אורה פולוס, דיירת הבית בכפר סבא 

באדיבות עלון הדיירים "מגדלעון"

תחנה ראשונה - כפר "עלה נגב נחלת ערן" כפר בו שוהים דיירים 

עם צרכים מיוחדים, רובם אוטיסטים. במקום נמצאים תינוקות 

בדימוס  האלוף  הוא  העיקרי  היזם  ארבעים.  גיל  עד  ומבוגרים 

השטח  בצעירותו.  שמת  אוטיסט  ילד  לו  שהיה  חורב,  אלמוג 

בנוף  ועצים.  פרחים  דשאים,  הרבה  מקסים.  נראה  החיצוני 

המטופח קבועים מתקנים כמו בגני שעשועים לילדים. בכל פינה 

יש  מטופל  כשלכל  לדייריו  המקום  את  להנעים  הכוונה  ניכרת 

מטפל אישי. בפינת הריפוי בעיסוק קיבל אותנו מדריך עם החניך 

השתדל  והמדריך  ומבקרים  אורחים  שאוהב  כילד  שידוע  שלו 

שלא  היה  אפשר  אי  הילד.  של  לרצונו  תגובותיו  את  להתאים 

להתרגש למראה התלהבותם ושמחתם של המדריכים מכל סימן 

עבודת  עושים  המטפלים  חניכיהם.  אצל  והישג  התקדמות  של 

קודש עם הרבה סבלנות, והתוצאות נראות בשטח.

יוחאי  האמן  של  בגלריה  ביקרנו  פדויים  מושב   - שנייה  תחנה 

לוי, המצייר בפה. יוחאי משותק בכל גופו, יושב על גבי קלנועית 

למצבו  להיכנע  סרב  יוחאי  שלו.  התנועה  צרכי  לכל  המשמשת 

לשבת  במקום  יכולתו  ככל  החיים  את  למצות  והחליט  הקשה 

בבית ולבכות את מר גורלו. יוחאי הוא בן המושב שהיה חקלאי. 

לו לנכות קשה.  נפגע קשה בתאונה שגרמה  ואחת  בגיל עשרים 

המושב לא רצה לקבלו כחבר. יוחאי החליט לנסות לצייר. הוא 

הדגים לנו איך הוא מערבב את הצבעים ומצייר בפה. הציורים 

ולמקצוע.  לחיים  אהבה  על  ומעידים  ומקסימים  צבעוניים  שלו 

למרות האסון, הקים יוחאי משפחה ונשאר אדם חביב ואופטימי. 

בנתיב העשרה ראינו איך הפכה  תחנה שלישית - נתיב העשרה 

שסבלה  זמיר  האמנית  אמנותית.  ליצירה  האפורה  הגבול  חומת 

מטראומה עקב ההפגזות בישוב עברה טיפול במהלכו היא יצרה 

עבודות מופלאות. היא יצרה חלקים שונים בקרמיקה והדביקה 

הכתובת  את  מאותיות  יצרה  החומה  במרכז  החומה.  על  אותם 

האופטימית "נתיב לשלום". 

תודה לציפי, לצוות המלווה ולמי שסייע בתכנון הטיול המרגש והמיוחד.

הנגב המערבי וחבל שלום
טיול ראשון של דיירי הבית בגני תקווה

רותי ארזי, מנהלת תרבות, הבית בגני תקווה

כל דבר שאנו עושים בפעם הראשונה מלווה אצלנו 

בו  והכל  בית  זה כשפותחים  בהתרגשות רבה.  ככה 

חדש ולראשונה. 

אז הנה, האביב בפתח וזו סיבה מצוינת בתזמון מושלם 

והפעם  הטיולים.  עונת  את  בבית  לראשונה  לפתוח 

שלום. מסלולנו  וחבל  המערבי  לנגב  דרומה,  היעד 

החל בחוויות של ריח בשביל הסלט. משם המשכנו 

לאנדרטת אוגדת הפלדה בהתרגשות רבה שנמשכה 

גם כשפקדנו את אנדרטת נירים. הפסקת הצהריים 

שלנו הייתה בקיבוץ גבולות ולאחריה המשכנו במרץ 

ביקרנו  הביתה,  החזרה  לפני  התלוי.  הגשר  לכיוון 

בגני  לבית  הביתה,  חזרנו  סיבוני.  אסף  באנדרטת 

תקווה קצת עייפים, נרגשים ובעיקר מאד מרוצים.



"לדהור על רכבת העמק המחודשת 
ולצלול לתוך נוסטלגיה"

טיול משותף לדיירי הבית ברמת השרון 
ודיירי הבית בצומת סביון

ראומה כהן, מנהלת תרבות, הבית ברמת השרון 

הים  ממגדלי  דיירים  פעמנו,  ושמנו  בבוקר  מוקדם  יצאנו 

ברמת  מהבית  דיירים  עם  יחד  סביון  בצומת  הבית  התיכון 

השרון, לטיול "שובה של רכבת העמק" בהדרכת יריב פלד.

נפתחנו למרבדים  ככל שהשתחררנו מהפקקים של הבוקר 

פלד  יריב  של  ההסברים  לצד  צפונה  בדרך  הירוקים 

ששיקף לנו את נושא הביטחון בגבולה המזרחי של ישראל 

גדר  לאורך  עברנו  בכלל.  התיכון  המזרח  של  ואסטרטגיות 

ההפרדה שנבנתה כחוצץ ביננו לבין הרשות הפלשתינאית, 

יריב הציג את הטיעונים בעד ונגד, ואת התרומה של הגדר 

וקיבלנו  ברמאללה  מוקטעה  על  הצצנו  הביטחוני.  לשקט 

סקירה ביטחונית מקיפה על כל האזור.

בדרכנו לתחנה הראשונה בטיול עצמו, הסליק בעין השופט, 

ואת  העמק  רכבת  קו  של  ההיסטורי  סיפורו  את  שמענו 

הסיבות שהובילו להחלטה לחדשו.

הסליק נחפר בשנת 1945 והיה ידוע רק לקבוצת שותפי סוד 

קטנה. פגשנו את ישי, בן המקום, שסיפר לנו על השתלשלות 

האירועים שהובילו לגילוי הסליק. מאז ומתמיד הייתה אגדה 

הקיבוץ  בני  סליק.  לאדמה  מתחת  שיש  בקיבוץ  שרווחה 

פיתחו תאוריות וחיפשו אחר הסליק אך מקימי הקיבוץ דאגו 

כשאחד   ,2009 שבשנת  עד  קיומו  את  גורף  באופן  להכחיש 

לגלות  הזמן  שהגיע  החליט   97 לגיל  הגיע  לסוד  השותפים 

היכן נמצא הסליק, מתחת לרצפת חדר הכושר בקיבוץ. גם 

לאחר גילוי כללי של המקום נדרש היה מבצע איתור מדויק, 

תוך דאגה שחומרי תבערה ונשקים לא יתפוצצו בטעות. רק 

המתמחים  אנשים  בליווי  מאומצת  עבודה  לאחר  ב-2013, 

מהנשקים,  החביות  את  רוקנו  חבלה,  בחומרי  בטיפול 

המבקרים.  לציבור  נפתח  והמקום  לתצוגה  אותם  העבירו 

מעניין  היה  האוטנטית  הצגתו  ואופן  כשלעצמו  הסיפור 

ומרתק והזכיר לרבים מהדיירים את התקופה בה היה צריך 

להחביא חומרי חבלה.

רכבת  של  החדשה  לתחנה  יהושע,  לכפר  המשכנו  משם 

חיפה  בין  הרכבת  חיברה  שנה   65 לפני  המחודשת.  העמק 

מר  התחבורה  שר  הודיע  המחודש  בקו  היום  וגם  לדמשק 

תתחבר  הרכבת  ובהמשך  ראשון  שלב  רק  שזה  כץ  ישראל 

ישמש  והקו  ירדן  של  הרכבות  מערכת  עם  השקה  לנקודת 

לרכבת,  עלינו  למועד.  חזון  עוד  לירדן.  סחורות  להעברת 

התרווחנו על הכיסאות הנוחים ודהרנו על פני 4 תחנות עד 

והר  המוריק  העמק  כשנוף  שאן  בית   - האחרונה  לתחנה 

הגלבוע והר תבור נשקפים לפנינו. 

בבית שאן חברנו לאוטובוס שלנו והמשכנו לארוחת צהריים 

בבית של לילי. במסגרת פרויקט "סירים וסיפורים" בעיר בית 

לחוות,  אפשרות  מטיילים  וקבוצות  למבקרים,  ניתנת  שאן, 

להכיר ולשבוע מארוחות בבתים פרטים של תושבים. מדובר 

בתושבים המבשלים מאכלי עדות ומתבלים אותם בסיפורים 

שאירחה  לילי  של  בביתה  פרסית  בארוחה  בחרנו  אישיים. 

וגונדי,  ובין ביס של קובה וביס של אושפלו  אותנו בנדיבות 

סיפרה לנו את קורות משפחתה - מעלייתם ארצה ועד היום 

תוך שהיא חושפת לפנינו איך ירשה את רזי הבישול הפרסי 

מדורות לפניה. היה מעניין ומיוחד, לבבי ובעיקר טעים. 

לאורך  חזרה.  פעמינו  שמנו  שמחה  ונפש  מלאה  בטן  על 

נוספות  זווית  נקודות  מציין  פלד,  יריב  המדריך,  המסלול 

הקשורות בראיה מדינית. 

לקראת הערב עייפים אך מרוצים חזרנו לבתים מלאי חוויות 

וסיפורים ויש לנו עדיין לאן לחלום. 
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לנו  ייקח  אילת  ועד  ממטולה  הקילומטרים   470 את 

הכביש  בשולי  אבל  מיום.  פחות  במכונית  לחצות 

שביל ישראל,  יותר-  נחבאת אפשרות מרתקת הרבה 

כ-940 ק"מ של שביל מסומן מדן ועד אילת.

יזם  16 שנות עבודה.  נחנך השביל לאחר   ,1995 בפסח 

הרעיון היה אברהם תמיר ואת הביצוע ערך אורי דביר. 

בתכנונו של השביל הושם דגש על מתן ייצוג לכל נופי 

ואזורי הארץ ועל מעבר באתרים חשובים לכל הדתות. 

הירוק.  הקו  בתחומי  נמצא  ישראל  שביל  אורכו,  לכל 

בשנת 2003 הוסט חלק מתוואי בהתאמה לכביש חוצה 

ישראל  שביל  קטעים.  ממנו  שנגס   6 כביש   - ישראל 

מסלולי  מ-20  כאחד  ג'אוגרפיק  נשיונל  ידי  על  נבחר 

ההליכה הטובים ביותר. ייחודו של השביל - שילוב של  

תנ"כיים  נופים  עם  ותרבות  מורשת  היסטוריה,  טבע, 

הישראלים  של  היום-יום  מחיי  הלקוחים  נופים  לצד 

המודרניים.

בתי  כל  בין  עבר  ישראל,  שביל  ובוגר  צלם  גורן,  אודי 

הרשת ולקח אותנו למסע וירטואלי בהרצאה מרתקת 

מלווה בתמונות מרהיבות על חוויותיו בשביל ישראל. 

לחוות  רב  חשק  עשה  מאתנו  שלרבים  כורסא  מסע 

את השביל בשטח. כך נולד הרעיון לאפשר גם לדיירי 

 - קטנים  במקטעים  השביל  את  לחוות  המגדלים 

מוצלים,  אודי,  לנו  שבחר  ההליכה  מסלולי  טעימות. 

נוחים ובטוחים בהתאמה לקהל הדיירים. בסדרה של 

ולחוות  לקבל  נזכה  בשביל  שונים  בחלקים  טיולים   4

ליתר  או  הדרך  על  היפה.  מארצנו  קטנה  טעימה  עוד 

דיוק, השביל, ינציח אודי את המסע במצלמתו. בתום 

הסדרה, נקיים תערוכת צילומים נודדת בין בתי הרשת 

ליהנות  ואורחים  משפחות  הדיירים,  כל  יוכלו  ממנה 

ולהרגיש שותפים בחוויה. 

מסלולי טיולי "טעימות משביל ישראל"

נחל אלכסנדר - בתאריך 14.6.17 

תוואי שביל ישראל העובר לאורך נחל אלכסנדר. היפה, 

עמוס בציפורים ומשופע בפינות ישיבה מוצלות. בדרך 

ונבקר במרכז ההצלה  נעבור על פני חורבות עתיקות 

של צבי הים במכמורת. סיום המסלול בחוף בית ינאי. 

הר המירון - 17.10.17

כשעה  של  והליכה  בפסגה  סיור  מירון.  להר  נסיעה 

 - הנמורה  בחוות  צהריים  ארוחת  השביל.  תוואי  על 

טוסקנה תוצרת ישראל, צופה לגב ההר וחבויה בתוך 

נסיעה  טובים.  ואנשים  עיזים  גפנים,  עם  מקום  עמק. 

לקבר הרשב"י - ביקור בבית הכנסת, במערות התפילה 

ובכל האתר אליו נוסעים כל בית ישראל בל"ג בעומר. 

 - בצבעון  מקסים  ביקור  נערוך  הזמן,  שיאפשר  וככל 

המסבירים  מעניינים  מאוד  אנשים  עם  שיתופי  כפר 

על ליקוט פירות בר, ייבושם ועוד מיני מלאכות ידיים 

מיוחדות. 

המכתש הגדול - טרם נקבע תאריך. 

נחל  על  מרהיבה  לתצפית  הליכה  למכתש.  נסיעה 

לתצפית  שנזכה  בתקווה  פלמ"ח.  ומעלה  חתירה 

לצפייה  עצירה  המכתש.  תוך  אל  נסיעה  נשרים.  על 

 - ירוחם  פארק  לסיום,  צבעוניים.  וחולות  במאובנים 

הדרכה על טיבוע ציפורים, האגם והפארק. 

אזור זיכרון יעקב - טרם נקבע תאריך. 

- מערות האדם הקדמון.  נחל מערות  ביקור בשמורת 

 - הנדיב  רמת  פארק  עופר.  במצפה  ותצפית  ביקור 

 - נושאים  במגוון  פעילויות  בשילוב  במקום  הדרכה 

בוטניקה, ארכיאולוגיה, היסטוריה ועוד.

רכב  צוות מהבתים, אחות,  בליווי אנשי  כל הטיולים 

צמוד והדרכה מקצועית.

טעימות משביל ישראל 
פרויקט טיולים משותף לכל בתי הרשת  



חקרים רבים מצביעים על כך שבשביל לשמור מ

על יכולות המוח בגיל מבוגר צריך לאמן אותו. 

מנגד, לגישה שאומרת שאין מה לעשות בעניין 

של  חייו  על  ודרמטיות  חמורות  השלכות  יש  הזיכרון, 

והרגלים  כלים  בעזרת  ניתן  כי  לדעת  חשוב  המבוגר. 

פשוטים לאמן, לשפר ואפילו לפתח את המוח, ובכל גיל.

רבים  בפני  מעמידה  החיים  בתוחלת  המבורכת  העלייה 

החיים  איכות  על  לשמור  ניתן  כיצד  השאלה  את  מאתנו 

מ"אובדן  הפחד  זמן.  לאורך  אותנו  הסובבים  ושל  שלנו 

לשאלה  כי  לדעת  חשוב  מאתנו.  לרבים  משותף  הראש" 

משמעית:  חד  תשובה  יש  לעשות?  מה  יש  באמת   האם 

כן, וזה גם לא מסובך. 

 לאורך שנים רווחה הסברה כי המבנה האנטומי של המוח 

האנושי הבוגר אינו בר-שינוי, ובוודאי לא בר-חידוש. מזה 

ורופאים  נוירולוגים  מוח,  חוקרי  עשורים  משני  למעלה 

דינמי  איבר  הוא  שלנו  שהמוח  כך  על  מצביעים  רבים 

וגמיש. האופן שבו מתרחשים השינויים במוח הם תולדה 

מלידתנו  עושים  שאנו  שונות  פעולות  ו/או  מחשבות  של 

היא  זו  תובנה  של  המעשית  המשמעות  זקנתנו.  ועד 

יכולתו של המוח לייצר מערכות קשרים חדשות כתוצאה 

מהתערבות וגירוי חיצוניים. המוח מגיב להתנסויות וככל 

שמאמנים ומאתגרים אותו יותר כך ילך וישתפר תפקודו.

אז כן, בניגוד לבני האדם, המוח לא יוצא לפנסיה.  ואם  

מתאימה  אינה  המבוגרת  שהאוכלוסייה  לחשוב  נהוג 

יותר לקחת חלק בפעילות של חשיבה ויצירה, מנציחים 

המבוגרים  הוצאת  של  מגמה  שמעודדת  שגויה  תפיסה 

תפיסה   מידי.  צעיר  בגיל  הפעילה  העבודה  מסביבת 

בהיקפי  דרמטית  לירידה  להוביל  לעיתים  עלולה  זו 

אמונה  אובדן  בתחושת  ועליה  הקוגניטיבית  הפעילות 

מודעים  לא  כלל   מאתנו  רבים  העצמית.   ביכולת 

להשלכות החמורות של גישה זו על היכולת הקוגניטיבית 

בטווח הזמן המידי ובעיקר בטווח הארוך.

הירידה  הינה שניתן להאט את תהליך  הבשורה הטובה 

להתנסויות.   מגיב  שהמוח  העובדה  בזכות  הקוגניטיבית 

וישתפר  ילך  כך  יותר  אותו  ומאתגרים  שמאמנים  ככל 

ולהתפתח  ללמוד  להשתנות,  לנו  שמאפשר  מה  תפקודו. 

כמעט בכל גיל.

5 פעולות לשיפור הזיכרון

יזום  חלק  לקחת  חשוב  חברתית:  מעורבות  על  שמירה 

בשיחה פתוחה סביב נושא מסדר היום הציבורי /חברתי 

תוך הבעת דעות שונות וחילופי מידע בין האנשים.  

החזותי:  הזיכרון  ושיפור  במרחב  ההתמצאות  אתגר 

תרגול בשחזור ובדיוק מקסימלי של דרך שעשינו למקום 

מוכר, במה נתקלנו וצפינו ועוד. 

מוזיקה  כמו  נושא  לבחור  אישית:  זיכרון  מפת  פיתוח 

"פס  את   שתתאר  שיחה  לפתח  או  כתב  על  ולהעלות 

הקול "של חיי, איזה מוזיקה זכורה לי  בכל תקופה בחיים, 

לחילופין - מהו המזון האהוב עלי בכל תקופה? מהלכים 

שמעודדים זיכרון מחוויות  לאורך החיים.

אלבום תמונות משפחתי, חפצים או מקומות: חזרה על 

הסיפורים המשפחתיים תוך שאילת שאלות על אנשים, 

שמות, סיפורים, יחסי גומלין ,אופי ועוד.

הינה  וחשובה  מרכזית  סוגיה  אנשים:  עם   מפגש 

למפגשים  ו"דחיפה"  אישית  הבין  האינטראקציה  עידוד 

חברתיים פעילים כולל היכרות עם אנשים חדשים. 

מילים
משנות מציאות

חמישה תרגילים לשיפור הזיכרון 

<<  צביקה וולק, מנהל תכנית "רגע חושבים" במכון פרוישטיין
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טיולי השייט והרכבות שלנו הם לא הפלגות או נסיעות בדרכים יפות בלבד.

ההפלגות והנסיעות, שהן מרגשות וחווייתיות בפני עצמן, מהוות דרך מופלאה להגיע ליעדים,

אך הן משולבות בטיולי עומק וסיורים המאפשרים לכם להכיר את היעדים בדרך ייחודית ומרתקת.

בחרו יעד מרגש וקבלו מאיתנו הבטחה, הדרך אליו ואופן הביקור בו ירגשו אתכם לא פחות.

03-5633722www.eco.co.ilאקו טיולי שייט  טיולים יצירתיים בקבוצות קטנות

שייט וטיול עומק באיי כף ורדה
10 ימים 19.11 עם אתי דיין

מסע מרתק המשלב טיול עומק באיים.

שייט לאנטארקטיקה וג'ורג'יה הדרומית
23 יום 5.11 עם דנדן בולוטין

מסע ימי מפעים ליבשת הלבנה, פוקלנד וג'ורג'יה הדרומית.

>> מבצעים ותנאים מיוחדים לדיירי "רשת מגדלי הים התיכון" <<

טיולי השייט והרכבות שלנו הם הדרך
המעניינת והמרגשת להגיע ולחוות את היעד

שייט בים האדריאטי 
8 ימים 23.7 עם איציק בשור

סיורים מרתקים בקרואטיה, יוון, מונטנגרו ואלבניה. 

שייט באיי סיישל
10 ימים 5.10 עם אייל ברטוב

טיולים קסומים בשמורות טבע נדירות.

מסע ברכבת הטרנס סבירית
16 יום 22.7 עם איילה מיטב

ממוסקבה דרך מונגוליה, סיביר ואגם באיקאל ועד לבייג'ינג.

טיול בפורטו ריקו ושייט באיים הקאריביים
13 יום 12.12 עם עוזי טאובר

מסע ייחודי המשלב טיול מקיף ושייט לאיים הבתוליים.



הדיירים ב בפני  הופיעה  האחרון,  פברואר  חודש 

בערב  בנורדיה  בבית  שלנו  הדרמה  סדנת 

שלנו  הרביעית  ההופעה  זו  הייתה  מערכונים. 

ומונה  שנים   5 לפני  פעילותה  שהחלה  הסדנה  במסגרת 

25 חברים כולם דיירי הבית בנורדיה.

מיומנויות  ופיתחנו  למדנו  התקדמנו,  השנים,  במרוצת 

זו.  בהופעה  ביטוי  לידי  שבאו  ומגוונות  חדשות  תיאטרון 

אורכם של הטקסטים, אותם למדנו בעל פה, לא הפחיד 

להצליח  כדי  ברצינות  עבד  מהחברים  אחד  וכל  אותנו 

היו  כאחד  כולם  קלחה,  ההופעה  במשימה.  ולעמוד 

נינוחים והתוצאה לא אחרה לבוא. כבשנו את הקהל.

קישון  אפרים  בסימן  בעיקרה  הייתה  השנה   ההופעה 

הקלאסיקה  מתחום  קטעים  גם  ממנה  נעדרו  לא  אבל 

של  קצר  מחזה  מתוך  שנלקח  הפתיחה  קטע  כדוגמת 

אנטון צ'כוב בשם "הדוב" בו הפגינו החברים את שליטתם 

נתן  האבסורד  אמן  יונסקו  האדם.  נפש  של  במורכבותה 

הזדמנות לאחת המשתתפות הוותיקות והמנוסות להפגין 

אנטיגונה  הבמה  את  כבשה  לכל  מעל  אך  כישוריה,  את 

מעט  ללא  גרם  שסופו  דופן  ויוצא  ארוך  במונולוג 

המונולוג  העין.  מזווית  התרגשות  דמעת  לנגב  מהצופים 

המחזאית  שכתבה  אריסטופאנס  של  ליזיסטרטה  של 

ענת גוב, בוצע במשותף על ידי שלש שחקניות והמחיש 

לכולנו עד כמה הוא אקטואלי גם היום.

וקישון, שכאמור היה מרכז הערב, ממשיך לא לאבד את 

את  שמציגות  הומורסקות  שלו.  והאקטואליות  חיוניותו 

שנתן  מה  שלהם  הקומיות  האפשרויות  שלל  על  החיים 

שמרטפית  כדוגמת  לשחקנים  מגוונות  ביטוי  אפשרות 

המפחידה את הילד בכישרון רב בסיפורי אימה, או עוזרת 

האמונות  אוסף  בגלל  "לוגי"  תירוץ  תמיד  שמצאה  בית 

הטפלות שלה, למה לא לבצע מטלה זו או אחרת. ראינו 

איך גנב פורץ לבית והופך בסופו של דבר לידידו של בעל 

הבית המשתוקק לחברה, ושמענו דיאלוג של שתי חברות 

שעיקרו הוא "שיח אילמים" הרצוף אי הבנות שמסתיים 

בהפתעה "קישונית" אופיינית. 

שלנו  התיאטרון  סדנת  של  המסורה  המדריכה  גונן,  הילה 

תרמה להופעה מערכון קצר פרי עטה בו היא מתארת את 

סיפור סינדרלה מנקודת ראותן של שתי אחיותיה שהצליחו 

בשירתה  ליוותה  ואף  דמעות  עד  כולם  את  להצחיק 

המדהימה עם השיר "ואולי" של רחל המשוררת את מופע 

הריקוד של אחת מחברות החוג, ניסיון מעניין לתת במה גם 

למדיה נוספת ואחרת - לריקוד, וזה עבד מצוין.

והמצבים  השלישי  הגיל  בני  על  קטעים  בשני  סיימנו 

הקומיים בהם הם נתונים כשסבתות נותנות עצות כיצד 

בערוב  זקנים  וכששלשה  משפחתן,  לבני  עצות  לתת  לא 

ימיהם נזכרים בערגה בימי צעירותם. 

תוצאות  רבה  בעוצמה  ביטוי  לידי  הביא  התרבותי  הערב 

מרשימות בהחלט תודות לעבודתה של הילה גונן עם חברי 

הקבוצה שבמשך השנה החולפת השקיעו, התמידו ואכן, 

הצליחו להביא בפני קהל הדיירים בנורדיה מופע מוצלח 

קבוצת  חברי  רבה.  גאווה  לצד  צרופה  הנאה  ומרגש, 

התיאטרון שנהנו מכל רגע בהופעה מצפים כאחד לשנה 

חדשה ומעניינת בחוג לתיאטרון ולמופע הבא שלהם. 

סדנת התיאטרון 
של הבית בנורדיה

<<  יעקב דורות, דייר הבית בנורדיה 
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תמונות בתערוכה 

איזבלה הראל )בראון( דיירת הבית ברמת השרון

אמנית וציירת, שואבת השראה לציוריה מחוויות אישיות 

מתקופת השואה וכן מנופים אנושיים ארצישראלים.

משפחתה  עם  מהונגריה  גורשה  )בלד(.  הונגריה  ילידת 

שבגרמניה  לברמן  מכן  ולאחר  לאושוויץ,  משא  בקרונות 

ממחנה  השתחררה  המלחמה  בסוף  כפייה.  לעבודות 

ברגן-בלזן במשקל 28 ק"ג.

ברנדוט".  "ילדי  עם  כפליטה  לשוודיה  הגיעה  איזבלה 

בשוודיה חייתה ולמדה אמנות וציור אופנה. עלתה ארצה 

בשנת 1949 והקימה בית בישראל. בארץ המשיכה ללמוד 

הניכר  דבר   - בנפשה  עמוק  שטבועה  באמנות,  ולעסוק 

בעבודותיה.

ליהדות  למוזיאון  ושם",  ל"יד  שמן  ציורי  תרמה  איזבלה 

מוסדות  לכמה  נוספות  ועבודות  בצפת,  הונגריה 

ומוזיאונים.

זו  בארץ,  גלריות  במספר  ובקבוצה  יחיד  תערוכות  לצד 

לה תערוכה שניה בגלריית הבית ברמת השרון )לראשונה 

הציגה בבית בשנת 2014(. 

יוצרים 
במגדלים
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ספינות עתיקות עוגנות במגדלי הים התיכון

תערוכת דגמים שהרכיב 

דב זעירא דייר הבית בכפר סבא

דב נולד ב- 1927 בבלגיה. בשנת 1934 הפליג עם 

הוריו ואחותו, דרך נמל מרסי לנמל יפו בישראל. 

התגייס   1946 בשנת  חנה.  בפרדס  ולמד  גדל 

לקורס  נשלח  שירות  שנת  לאחר  לפלמ"ח. 

בו למד  )פלי"ם(  מפקדי סירות בפלוגה הימית 

להשיט ולנווט בים, סירות מפרש גדולות.

מחלקות  על  ופיקד  הדריך  הקורס,  לאחר 

)הכשרות( שיועדו לתפקד על חוף הים.השתתף 

מפקדי  כיתות,  )מפקדי  פיקוד  קורסי  וסיים 

חיפה  בנמל  עבד  חבלה(.  קציני  מחלקות, 

כדי  סירני",  "אנציו  המעפילים  ספינת  בשיפוץ 

להביא  במטרה  באיטליה  לבעליה  להחזירה 

עליה קבוצה נוספת של עולים ניצולי שואה.

"יפתח".  בחטיבת  לחם  העצמאות  במלחמת 

סיים קורס פיקוד ומטה )פו"מ( והמשיך לשרת 

 ,1967 בשנת  הדרכה.  בתפקידי  הקבע  בצבא 

פרש מצה"ל בדרגת סא"ל. עבד במשרד הפנים 

בתפקיד ממונה על מחקר והדרכת מערך פס"ח 

)מל"ח(.  האזרחי  ובמערך  חללים(  סעד,  )פינוי, 

לבית  יהודית  רעייתו  עם  עבר   ,1999 בשנת 

בחוגים  משתתף  הפנאי  בשעות  סבא.  בכפר 

ייסד  דב  וקרמיקה.  בעץ  פיסול  ביניהם  שונים 

הבית  לדיירי  מתקנים  בו  זהב"  "ידי  חדר  את 

אביזרים אישיים שהתקלקלו. בחדר זה מרכיב 

דגמי ספינות ואניות עתיקות.
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מפסל בברזל

תערוכת פסלים של הפסל משה רוזן דייר הבית בנורדיה

פסי  על  מסמרים  מהנחת  החל  זה  עסוק.  הייתי  ״תמיד 

שריפה  אבק  בהוצאת  נמשך  למברגים,  והפיכתם  רכבת 

בניתי  היתר,  בין  לילה.  למנורות  והפיכתם  יד  מרימוני 

לכתבה  בהמשך  בארץ  הראשון  השמש  דוד  את  בעצמי 

שקראתי בנושא.

למדתי פיסול בסדנאות שונות במוזיאון תל אביב במשך 

יציקת הפסלים  3 שנים. במקביל, פיתחתי טכניקות של 

לעצמי  פיתחתי  כן,  כמו  שונים.  בגוונים  מליטה  בחומרי 

שיטות מגוונות לפסל באיטונג.

הלכתי  הזדמנות  לי  כשניתנה  תמיד  כאוטודידקט,  סה"כ 

באפריקה  וניהלתי  שהקמתי  פרויקטים  כמו  רחוק  אתה 

או כמו בית שבניתי במו ידי בברקן שבשומרון.

וליצור  לעבוד  ממשיך  אני  בנורדיה,  לבית  המעבר  עם 

מי  לכל  להודות  הזדמנות  לי.  שמסייע  מי  לכל  ומודה 

אריק,  של  ליוזמה  התערוכה.  ופתיחת  בהקמת  שסייע 

מנהל הבית, להשקעה של תמי, מנהלת התרבות ובעיקר 

לכל צוות האחזקה ששנעו את המשקל הכבד הזה. 

תודה מיוחדת לשמואל וויליאם שבכישרון רב מיקמו את 

הפסלים בשטח ואחרונים חביבים בני משפחתי - בנותי 

ומשפחתן, נכדיי האהובים ואשתי צילה.״ 
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ציפורי 
גיל

קול קורא לקחת חלק בתערוכה במוזיאון הארץ

<< שלומית חפר, אמנית קרמיקה ויזמית הפרויקט

התערוכה  את  מוערכת,  קרמיקה  אמנית  חפר,  שלומית  יזמה   2014 בספטמבר 

"פורחים בגיל" - כ-1,700 יוצרים כולם בני הגיל השלישי, מכל רחבי הארץ, יצרו 

פרחי קרמיקה אשר נשתלו כמיצב ענק ברחבת הדשא המרכזית במוזיאון ארץ 

ישראל בתל אביב. התערוכה, אשר זכתה להצלחה ולתהודה רבה בציבור בכלל 

ובקרב אוכלוסיית הגיל השלישי בפרט, הוצגה במשך חצי שנה במוזיאון ארץ 

ישראל וחצי שנה נוספת ברמת הנדיב רוטשילד בזיכרון יעקב.

בעיתונות  בטלוויזיה,  וכתבות  ברדיו  ראיונות  בתקשורת,  הרבה  החשיפה 

עניין,  קבוצות  פייסבוק,  האינטרנט:  וברשתות  והמקומית  הארצית  הכתובה, 

יוטיוב ועוד, הציגה את בני הגיל השלישי כיצירתיים ואופטימיים. 

השנה, יוזמת שלומית תערוכה נוספת של בני הגיל השלישי, גם הפעם במוזיאון 

ארץ ישראל בתל אביב אשר תיקרא "ציפורי גיל" - ציפורי גיל הן סוג של ציפורים 

בדומה לציפורי שיר, ציפורי מים, ציפורים נודדות, ציפורי נפש ועוד. ציפור גיל 

ואופטימיות.  שמחה  ליצירתיות,  אותו  ומעוררת  אדם  של  בנפשו  תמיד  קיימת 

לציפור זו במעופה יש את היכולת להביט על שנות חייה, על האתגרים שעמדה 

כבר  היצירתית  והפעילות  ההתארגנות  בהם.  שהתברכה  ההישגים  ועל  בהם 

החלו והתערוכה מתוכננת להיפתח ביוני 2017. 

וכל  התערוכה  של  הבלעדית  החסות  נותנת  תהיה  התיכון  הים  מגדלי  רשת 

סדנאות הקרמיקה שלנו בבתים עומלות במרץ לעצב ציפורים לתערוכה. 
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כולנו מבלים מדי יום במטבח, בין אם בהכנה של ארוחה 

היא  הסיבה  אם  בין  מורכבים,  תבשילים  אם  ובין  קלה 

"כי צריך", ובין אם הפעילות במטבח היא מקור להנאה 

שכדאי  כללים  מספר  ישנם  כך,  או  כך  ויצירתיות. 

על  יותר.  בריאות  במנות  לזכות  כדי  אליהם  לב  לשים 

וטובים  רצויים  חדשים,  דפוסים  לסגל  להצליח  מנת 

למצב  שלנו,  היום  לשגרת  שיתאימו  חשוב  שיהיו,  ככל 

למתכונים  ובמיוחד  הלוגיסטיות  למגבלות  המשפחתי, 

הטעימים, האהובים והמסורתיים. 

טיגון

רק  הם  ודגים  כרובית  קציצות,  צ'יפס,  חצילים,  שניצל, 

ואהובים.  נפוצים  מטוגנים  למזונות  מהדוגמאות  חלק 

אך  רבות  בתרבויות  פופולארית  בישול  צורת  היא  טיגון 

אינה בריאה שלא לומר מזיקה. טיגון נעשה בטמפרטורות 

השמן  של  באיכותו  הפוגעות   ,180°-140° של  גבוהות 

לאוויר  גם חשיפה של השמן  ובערך התזונתי של המזון, 

חשוב  הנזק  להפחתת  לחמצונו.  וגורמת  אותו  מקלקלת 

חם  כשהשמן  כלומר  המתאימה,  בטמפרטורה  לטגן 

יותר  נמשך  שהטיגון  ככל  מואץ  החמצון  תהליך  מספיק. 

זמן וכשנעשה שימוש חוזר בשמן. אם מחליטים בכל זאת 

לטגן, כמה טיפים חשובים:

טיפ 1 - אחד הקריטריונים הוא הטמפרטורה בה השמן 

מעל  העישון(,  )נקודת  עשן  ולהעלות  להתפרק  מתחיל 

200° במרבית השמנים. הפרופיל התזונתי של שמן קנולה 

הוא טוב ומתאים לטיגון, שמן זית לעומתו, מתאים לטיגון 

קל ולתיבול.

טיפ 2 - באמצעות כף עץ או שיפוד עץ בשמן החם נדע 

אם הטמפרטורה מתאימה לטיגון. בועות קטנות הנוצרות 

סמוך לעץ הן סימן שאפשר להתחיל בטיגון.

אולי מפתיע, אבל עדיף לטגן בסיר בעל קוטר   -  3 טיפ 

את  לצמצם  מנת  על  במחבת,  ולא  גבוהות  ודפנות  קטן 

החשיפה לאוויר. 

- כמות השמן הנספגת גדלה ככל ששטח הפנים   4 טיפ 

דג  להעדיף  דג,  מטגנים  אם  לכן  יותר,  גדול  המזון  של 

אחד גדול על פני דגים קטנים כמו סרדינים או ברבוניות. 

או  לחם  בפרורי  מצופה  שניצל  מחוספסים,  למזונות 

כמו  לאחרים  יחסית  גדול,  פנים  שטח  למשל  כרובית, 

תפוחי אדמה.

עשבי תיבול ותבלינים

בורכנו במבחר עצום של עשבי תיבול: שמיר, פטרוזיליה, 

עירית, בזיליקום, כוסברה, טימין, רוזמרין, קורנית, גרניום, 

מרווה, לואיזה, נענע. בכל מטבח גם שפע תבלינים ביניהם: 

זעתר,  הל,  קינמון,  כמון,  כורכום,  פפריקה,  שחור,  פלפל 

את  מעשירים  אלו  תבלינים  ועוד.  סומק  זעפרן,  ציפורן, 

טעם המנות הטריות והמבושלות. היתרון הגדול בשימוש 

 בעשבי תיבול ותבלינים הוא הפחתת הצורך במלח )בנתרן(. 

מעידים  מחקרים  מהנדרש.  נתרן  יותר  צורכים  רובנו 

ויתר לחץ דם. זאת  נתרן  על קשר בין צריכה גבוהה של 

חימצון  נוגדי  מכילים  והתבלינים  התיבול  עשבי  ועוד, 

מפני  הגוף  תאי  על  בהגנה  המסייעים  ופיטוכימיקלים 

לשדרוג  פרט  יחסית.  קטנות  שהכמויות  למרות  מזיקים, 

הטעם, התיבול תורם גם ריח שמוסיף לחוויית הארוחה, 

מתכוננים 
לחג

בישול ואפייה בריאים 

<<  נאוה רוזנפלד ושלומית דיליאון, דיאטניות קליניות, 
      חברת אבוקדו'ס לקידום בריאות
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עוד לפני הביס הראשון, ועשוי להגביר את התאבון. 

טיפ 1 - אפשר להעצים את השפעת ניחוח התבלינים אם 

כ-30 דקות קודם השימוש מערבבים אותם במעט שמן. 

טיפ 2 - רצוי לקצוץ את עשבי התיבול )גבעולים ועלים( 

ולטחון את התבלינים )זרעים, קליפות, שורשים(, על מנת 

להגדיל את שטח הפנים ובכך להגביר את השפעתם על 

הארומה. 

דגנים מלאים

חיטה, תירס ואורז הם שלושת הדגנים המובילים בצריכה 

אצל ישראלים. הם מהווים רכיב עיקרי במוצרים רבים: 

פריכיות  סולת,  פסטה,  קוסקוס,  בוקר,  דגני  מאפים, 

נפוצים אחרים הם  דגנים  ועוד.  עוגיות  עוגות  וקרקרים, 

שיבולת שועל, כוסמת, שיפון וקינואה.

החלק   - הקליפה  חלקים:  משלושה  מורכב  הדגן  גרעין 

עיקר  את  שמהווה   - )עמילן(  האנדוספרם  החיצוני, 

את  בעיקר  מכילים  מעובדים  דגנים  והנבט.  הגרעין, 

האנדוספרם. חשוב להעדיף דגנים מלאים, הכוללים את 

התזונתי  הערך  את  שמעלה  מה  הגרעין.  חלקי  שלושת 

 - שבקליפה  התזונתיים  הסיבים  תכולת  בזכות  שלהם: 

פעילות  וממריצים  שובע  לתחושת  המסייעים  הסובין, 

 B ויטמינים  מקבוצת  בעיקר  הויטמינים,  ובזכות  מעיים 

והמינרלים הנמצאים בנבט.

טיפ - על מנת להתרגל לטעם, ניתן לשלב דגנים מלאים 

ועוגיות  עוגות  להכנת  ברכיבים  למשל,  כך  בהדרגה, 

להמיר 1/2 מכמות הקמח הלבן בקמח מלא. באופן דומה 

אפשר לשלב פסטה רגילה עם פסטה מלאה.

פחות סוכר

העדפות  מתוק.  אוהבים  אחרת,  או  זו  במידה  רובנו, 

תרופות  של  צריכה  גיל,  גנטיקה,  הרגלים,  אישיות, 

ולעיתים אף מצב הרוח משפיעים על הטעם. בעשורים 

אחד  עלייה.  במגמת  בעולם  ההשמנה  מימדי  האחרונים 

הסוכר  סוכר.  של  עודפת  צריכה  היא  לכך  הגורמים 

אחראי גם לעלייה בשכיחות הסוכרת ולעששת השיניים.

ריקות",  "קלוריות  מכונים  בו  העתירים  והמזונות  הסוכר 

כיוון שאינם תורמים רכיבים תזונתיים חיוניים כמו למשל 

קלוריות.  אלא  תזונתיים  סיבים  או  מינרלים  ויטמינים, 

ברור שעוגות, עוגיות, שוקולד, גלידות, ריבות, דגני בוקר 

כמויות  מכילים  קלים  ומשקאות  ממתקים  ממותקים, 

גדולות של סוכר - בפחית שתיה קלה כ-7 כפיות סוכר! 

במוצרי  המסתתרות  הסוכר  לכמויות  מודעים  פחות  אנו 

שסוכר  ידוע  פחות  ועוד  אלכוהוליים,  ובמשקאות  חלב 

רטבים  קטשופ,  כמו  מתוקים  שאינם  במזונות  גם  נמצא 

מלפפונים  כמו  כבושים  ירקות  בשר,  לתיבול  או  לסלט 

וכרוב, סלטים מוכנים וגם מוצרי דגים ובשר.

טיפים להפחתת צריכה של סוכר:

טיפ 1 - צימצום הדרגתי של השימוש בסוכר פשוט לסוגיו 

השונים: סוכר לבן, סוכר חום, דבש, ריבה, סילאן.

טיפ 2 - קריאת התוויות של אריזות מזון ובחירה מושכלת. 

יש לבחור מוצרים המכילים פחות סוכר. 

סוכר  להפחתת  רפואית  אינדיקציה  יש  כאשר   -  3 טיפ 

לנסות שימוש בתחליפי סוכר. בשתייה, באפייה ובישול. 

לסיכום, עם הניסיון הקולינרי, מעט ידע בתזונה ומוטיבציה, 

אפשר לאמץ תפריט טעים, משביע ומזין יותר. 
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ריפוי ב על  המתבססת  ייחודית  סדנה  סבא  בכפר  בבית  נפתחת  אלו  ימים 

בתזונה וצמחי מרפא. מחקרים מראים שלהפחתה מבוקרת של תרופות יש 

השפעה מבורכת ומשמעותית שמשפרת את איכות החיים, מורידה את מספר 

האשפוזים ומקטינה סיכוי לתמותה. יחד עם זה, מצער לדעת שבעולם המודרני של 

בו  מצב   -"POLYPHARMACY" של  ההגדרה  על  עונה  השלישי  הגיל  אוכלוסיית  היום, 

אדם נוטל יותר משמונה סוגים שונים של תרופות מידי יום. זו אחת הסיבות שגרמו לי 

להכיר לדיירנו את עולם צמחי המרפא על יתרונותיו הגדולים ויכולתו לתת פתרונות 

לבעיות שכיחות כמו עצירות, נדודי שינה, מתח, חרדה ועוד.

העדפת צמחים אלו תקטין משמעותית את צריכת התרופות הרפואיות. במסגרת הסדנה 

אנו מפתחים גינת תבלינים תוצרת עצמית, חוקרים ולומדים את השימוש והסגולות 

הבריאותיות של הצמחים ומטפלים ומשקים אותם. הסדנה תהיה בפיקוח צמוד של 

צוות המרפאה. המשתתפים יערכו בדיקות לפני תחילת הסדנה ובסיום הסדנה וכך 

נוכל לראות ולנתח את השינוי שיחול בגוף המשתתף מבחינה רפואית בנוסף לשיפור 

למפגשים  יחשפו  הדיירים  ידווח.  משתתף  שכל  הסובייקטיבית  והתחושה  בהרגשה 

כל  שיאצו  ומדריכת  רפלקסולוגית  פיזיותרפיסטית,  עם  נטורופטית,  עם  וסדנאות 

בחיי  אותם  המטרידות  לבעיות  כפתרון  הגוף  על  לשמור  כיצד  ללמוד  במטרה  אלו 

היומיום. הדיירים יתאמנו בחדר הכושר לאחר שיקבלו תכנית אימון בהתאמה אישית 

בריאות  למצבי  מתכונים  חוברת  יחד  הדיירים  יכינו  בנוסף,  הכושר.  חדר  ממדריכת 

שונים מניסיונם האישי. מלבד הסדנה אנו חושפים את הדיירים לתמציות העשויות 

ממיצוי טהור של צמחים בהתאמה לבעיות בריאותיות שונות. במרפאה קיימת תצוגה 

של התמציות אותן ניתן להזמין ולקנות דרך רוקח הבית כשהן מלוות בחוברת הדרכה 

בהתאם לבעיות השכיחות שצמחים אלו עוזרים לרפא. כדי להיחשף לריפוי הטבעי, 

אנו מציעים לדיירים במרפאה טעימות משקה צמחים מגינתנו בזמן ההמתנה לרופא 

"סבתא  חוברת  לאור  הוציאה  הבית  מרפאת  במרפאה.  הניתן  אחר  שירות  כל  או 

ולצדם  תבלין  וצמחי  פירות  ירקות,  של  צבעוניים  בצילומים  המלווה  תרופה"  רקחה 

הסבר על יתרונות בריאותיים וסגולות מרפא. לנוחיות הדיירים, חוברות אלו נמצאות 

לעיון ברחבי הבית ותוצגנה על גבי המסכים האלקטרוניים בשטחי הציבור השונים. 

בהמשך, גם מסעדת הבית ובית הקפה יחברו לקונספט ויציעו לדיירינו מזון בריא. 

כי לא רק מעניין לחיות פה, גם מאד בריא! 

סבתא 
רקחה תרופה

<<  אביגיל בצרי,  מנהלת מרפאה,  הבית בכפר סבא
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פסח 
שמח



פורים 
במגדלים
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23/1/17

לכב'

מנהל מגדלי הים התיכון - הבית בבת ים

מר שלמה גוטמן

מכתב הערכה

שמי דליה זוהר ואני שמחה, גאה ומתרגשת להביע את הערכתי הגדולה לכל הצוות המופלא 

שתמיד מעודד, מדבר או סתם מחבק.

עברתי לגור במגדלי הים התיכון בת ים לפני כשנה.

המעבר לווה בחששות רבים כי לא ידעתי מה מצפה לי.

אותי  וליווה  שייכת  להרגיש  לי  שעזר  היקר  הצוות  מלבד  איש  הכרתי  לא  הראשונים  בימים 

בקשיי ההתאקלמות הראשונים.

אירועים  גיבוש,  ערבי  באמצעות  המקום  דיירי  עם  ההיכרות  החלה  לאט  ולאט  הימים  עברו 

וחוגים.

מצאתי את עצמי מחובקת ע"י הקהילה הגדולה של המקום.

הימים הפכו יותר ויותר מלאי חיים, תוכן, שמחה וציפייה לעוד.

במהלך השנה נוכחתי לדעת כי הצוות המקצועי נשאר תומך ונמצא בכל שעה עבורי ועבור כל 

הדיירים ונכון לעזור בכל בעיה.

אני רוצה להודות לכל הצוות בשמי ובשם כל הדיירים על היחס הטוב והחם, על הדאגה הרבה, 

האוזן הקשבת בכל עת, הרצון והאכפתיות.

תודה שאתם מנעימים את זמננו.

תודה על העזרה הרבה לכולנו.

זה מחמם את הלב לדעת בבטחה שישנם אנשים שדואגים לרווחתנו.

יישר כוח!

דליה זוהר

מכתבי 
תודה
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בין תבונה לרגשיות - מכתב תודה מיוחד

אלון טגנר היקר שלום,

אני אחיינית של הגב' שולה נוימן. אני כותבת את המכתב הזה אליך, אך מבקשת כי תדאג להעביר אותו, כלשונו, גם לממונים עליך. 

באוקטובר 2016, בהגיעה לגיל 80, פנתה אלי שולה וביקשה את עזרתי במציאת דיור מוגן עבורה.
יחד יצאנו, היא ואני, למסע שצפינו שיהיה ארוך ומפרך. 

ההחלטה לעבור לדיור מוגן היא החלטה קשה מאוד, נפשית ופסיכולוגית.  

מעבר לכך, היא כרוכה בהמון לוגיסטיקה ובמה שבנות הדור של שולה קוראות "סידורים".

לקחנו נשימה ארוכה, שינסנו מותניים, ויצאנו לדרך, עם חששות רבים. 

החוזה מולכם, בבית בנורדיה. החלק הראשון במסע הזה הסתיים תוך פחות מחודשיים, עם חתימתה של שולה בשבוע שעבר על 
ומדוע אני חוזרת על עובדות שאתה כבר מכיר?

ביותר  הקשה  שהשלב  חשבתי  לא  שלב  שבשום  אישי,  באופן  לך,  לומר  כדי  הקדמה  שזו  משום 

במסע הזה, שלב בחירת הבית, יסתיים באופן יעיל ומהיר כל כך.
על כך, מגיעות לך כל התשואות וגם תודתי העמוקה.

שולה ואני ראינו מספר בתים, כולם נמצאים באותה הקטגוריה בה ממוקמים מגדלי הים התיכון,  

והמקצועי אשר זכינו לקבל ממך.מה שנקרא דיור מוגן יוקרתי. ואולם, בכל המקומות בהם ביקרנו, לא זכינו לקבל את היחס הטוב 

זה התחיל בדברים הקטנים  כגון זה  שדאגת שנוכל לחנות את הרכב בתוך המתחם, והמשיך לאורך 

כל התקופה, עד לחתימה על ההסכם.  למעשה, ממה ששולמית מספרת לי, זה ממשיך גם עכשיו. 

מן הפגישה הראשונה קיבלת את פנינו בצורה לבבית ונעימה, היית קשוב לשולה ולצרכיה, הצגת 

וגם כאשר  כל השאלות  על  ומעניינת, השבת בסבלנות  רהוטה  והפעילות שבו בצורה  את הבית 

הן חזרו על עצמן. במשא ומתן על התנאים הכלכליים, גילית גמישות והבנה גם שהבקשות הגיעו 

אחרי שכבר הושגו הסכמות. שילבת בצורה מרשימה בין מקצועיות לחביבות ובין תבונה לרגישות, 
וזו בהחלט זכות גדולה ונעימה לעבוד מולך. 

אינם  הכלכלית,  מהבחינה  לפחות  שראינו,  השונים  הבתים  בין  שההבדלים  בעובדה  בהתחשב 

העיקריות,   בין  לפחות  אז  היחידה  לא  אם  הסיבה,  למעשה,  הלכה  כי  לומר  יכולה  אני  גדולים, 

ששולה בחרה דווקא את מגדלי הים התיכון נורדיה היא - ששם היית אתה. 

נעים ומוצלח לפחות באותה המידה.אני סמוכה ובטוחה שכל עוד אתה בתמונה, השלב הבא במסע, שלב המעבר וההתאקלמות, יהיה 

רחליהמון תודה, אלון. מכל הלב.
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באזור ב בעיקר  קטן  ריענון  הגדול  לשיפוץ  קדם  סבא,  בכפר  בית 

מספר  לפני  זו  במסגרת  משפחתי״.  ל״סלון  שונה  ששמו  ב'  לובי 

חודשים ניצב לו בוהק בתוך נישה בקיר לצד דלפק הקבלה פסלון 

מחוייך של צפרדע לבנה. לצפרדע זו רומן ארוך עם דייר הבית גיורא עמיר. 

בפסלון  דווקא  בחירתה  על  הפנים  למעצבת  שהופנתה  בעקיצה  תחילתו 

של צפרדע לבנה לקשט את הבית המתחדש. אלא שעם הזמן, לאט אבל 

ולנהל אתה שיח חביב  גיורא להתיידד עם הצפרדע  ידידנו  בבטחה, החל 

מעל דפי המגדלעון - ירחון פנימי של דיירי הבית בכפר סבא.

עם  עמיר  גיורא  של  מהרומן  לקטע  להקדיש  בחרנו  השלולית,  פינת  את 

הצפרדע, שעדיין לא הצלחנו לגלות אם זכר היא או נקבה:

הבית,  הנהלת  אל  ואפילו  מכוניתי  אל  להגיע  יכול  אני  ב'  בשלב  "מדירתי 

אם יחפצו לראותני גם בלי לעבור על פני הצפרדע. ובכל זאת משהו מושך 

האם  "לבדוק"  כדי  ב'  בקבלה  הגברת  אל  הולך  אני  פעם  ומדי  אליו,  אותי 

זה,  וכל  ריק.  יודע בבירור שהתא  כי אני  מצוי משהו בתא הדואר שלי אם 

יחס אל הצפרדע,  פניו. כבר פיתחתי רמה מסוימת של  רק כדי לעבור על 

אולי אפילו מין ידידות. אני ממשיך לתהות על מינו. שהרי כאשר רכשה אותו 

הגברת הממונה על עיצוב ביתנו, גם היא ודאי ביקשה לדעת. לבשתי עוז, 

כמו שאומרים ובעזות מצח העזתי לשאול את בעל הדבר עצמו. בתשובה 

הוא לעג לי. "בארץ הזאת" אמר "חשוב מכל המין. בנימין מאמין שאת המין 

תזכה  עוד  הדמין  אשת  שרה  אבל  לעולמין.  כחמין  לו  מזמין  הגורל  והימין 

אותו בהפתעה בפתאומין." 

במין  אותי  יסבך  עוד  הוא  בסוף  וברחתי.  מתלוצץ  שהצפרדע  הבנתי 

מלבד  הוא,  והרי  רחמין.  של  מידה  הזה  בצפרדע  שאין  כנראה  פוליטיקה. 

ממש  שלנו.  בבית  ביותר  היציב  הגורם  מ.ש(,  הבית.  )מזכירת  כמובן  פנינה 

דבוק למשימה. אבל, אני עדיין תוהה: אולי הוא בכלל היא? 

פינת 
השלולית
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לפרטים נוספים בטלפון 09-9546492 או אצל מנהלת התרבות 

הזמנה 
תרבות יום א' 

בסינמטק תל אביב
סדרת מפגשים קולנועית הכוללת: 

כיבוד, הרצאת מומחה והקרנת סרטי איכות.
המפגשים יתקיימו בימי ראשון, אחת לחודש, החל מהשעה 9:30.

מפגש ראשון: 2/4/17
הומור – אותי זה מצחיק!

זמר,  סטנדאפיסט,  משה שחר,  קומי:  מופע 
חקיין וקומיקאי 

מעל  ״להתאהב  הסרט  יוקרן  המופע  בתום 
 98 טיראר,  לורן  בימוי:   ,2016 )צרפת  הראש״ 

דקות(.

מפגש שני: 21/5/17
המוסיקה הקלאסית בקולנוע – 

פייר  אסף  הוירטואוזי  בתכנית: אמן הפסנתר 
מסביר ומבצע את סונטת "הסערה" של בטהובן.

את  "להעתיק  הסרט  יוקרן  ההרצאה  בתום 
בטהובן" )במאית: אניישקה הולנד, ארה"ב 2006, 

104 דקות(.

מפגש שלישי: 11/6/17
״לא גברת, לא אדון״ 

בתחום  מרצה   -  )M.A ( ברק,  מרב  מרצה: 
האופרה, מדריכה טיולי אופרה ומוסיקה. 

)במאי  יוקרן הסרט "פארינלי"  בתום ההרצאה 
ז'ראר קורביו, 111 דקות(. 

מפגש רביעי: 2/7/17
מי הזיז את השגרה שלי?

גינזבורג, מרצה, מנחת קבוצות  איילת  מרצה: 
ומאמנת אישית.

מריגולד  "מלון  הסרט  יוקרן  ההרצאה  בתום 
ג'ון מאדן,  2011, במאית:  )בריטניה  האקזוטי" 

118 דקות(.

מפגש חמישי: 20/8/17
המוסיקה הקלאסית בקולנוע

מרצה: אמן הפסנתר הוירטואוזי אסף פייר.
)במאי:  "ניצוצות"  יוקרן הסרט  בתום ההרצאה 

סקוט היקס, אוסטרליה 1996, 105 דקות(.

מפגש שישי: 3/9/17
Viva la Diva 

בתחום  מרצה   -  )M.A ( ברק,  מרב  מרצה: 
האופרה, מדריכה טיולי אופרה ומוסיקה. 

"פלורנס פוסטר  יוקרן הסרט  בתום ההרצאה 
2016, במאי: סטפן פרירס,  )אנגליה,  ג'נקינס" 

110 דקות(.

מפגש שביעי: 1/10/17
לדבר מבלי לומר מילה

גינזבורג, מרצה, מנחת קבוצות  מרצה: איילת 
ומאמנת אישית. 

בתום ההרצאה יוקרן הסרט ״הקרקס״ )ארה"ב 
1928, בימוי: צ'ארלי צ'פלין, 72 דקות(.

מפגש שמיני:  5/11/17
המוסיקה הקלאסית בקולנוע - ורדי

אמן הפסנתר הוירטואוזי אסף פייר עם קטעים 
נבחרים לפסנתר וקול מיצירות ורדי.

)ארה"ב  "קוורטט"  יוקרן הסרט  בתום ההרצאה 
2012, במאי: דסטין הופמן, 98 דקות(.

מפגש תשיעי: 3/12/17
שקרים רבותיי שקרים

גינזבורג, מרצה, מנחת קבוצות  מרצה: איילת 
ומאמנת אישית. 

"זרים מושלמים"  יוקרן הסרט  בתום ההרצאה 
)איטליה 2016, בימוי: פאולו ג'נובזה, 96 דקות( 

* המחיר אינו כולל את עלות ההסעה

מחיר מיוחד לדיירי מגדלי הים התיכון 50 ש"ח למפגש* 

ניתן להירשם למפגש אחד )אין צורך לרכוש סדרה שלמה(. 




