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קוראים יקרים,
אביב ונוסטלגיה
אביב בשיאו .השנה ריח הפריחה מתערבב
עם ריח הנוסטלגיה  -בכל זאת לא בכל יום
חוגגים יום הולדת  70למדינתנו.
בכל בתי הרשת הגינות מוריקות והמרפסות
פורחות .בכפר הגמלאים שלנו בנורדיה צבעי
הפריחה מתמזגים עם ריח ההדרים ויחד יוצרים מקסם משכר של ממש.
בחדרן של מנהלות התרבות ניתן לחוש את התכונה לקראת טכסי ימי
הזיכרון לצד ההיערכות לאירועי יום עצמאות .תמונות מימי קום המדינה
שדיירות ודיירים שלנו משאילים לצד חומרים שצולמו מארכיון המדינה
ואתרי אינטרנט שונים נערמים .צוותי האחזקה מרעננים את הדגלים
ופורסים את התאורה הצבעונית ,עוד מעט קט מתחילות המסיבות.
חגיגות העשור הראשון
כשנולדתי ,המדינה הייתה בת  .6את חגיגות העשור הראשון אני זוכרת
במעומעם .הייתה זו תקופת המצעדים .אבי היה איש צבע קבע והוזמנו
לקחת חלק ולצפות במצעד בטריבונות של המכובדים .המצעד התקיים
בירושלים וזכור לי כמפגן כוח מרשים ,חגיגי ומיוחד .כולם חשו גאווה
פטריוטית מלווה שיכרון חושים של ממש .ישבתי עם משפחתי מנופפת
בדגל ישראל .הפטישים הגיעו כמה שנים מאוחר יותר ועל הקצף
שילדינו מתיזים היום ,מי בכלל שמע .רחובות שלמים נסגרו ובמצעד
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שולבו מעגלי מחוללים שרקדו בתלבושות ססגוניות
ריקודי עם .מינימום פעלולים ,כוריאוגרפיה בסיסית
פשוטה וצנועה והמון המון שמחה באוויר ששותפים לה
כולם ,כל העם .מאז חגיגות העשור הראשון עברנו כאן
כמה וכמה תהפוכות ,אופי חגיגות ימי העצמאות השתנה
כשהוא מתאים את עצמו לרוח התקופה .גם אנחנו,
החוגגים התבגרנו וצרכינו השתנו בהתאם .ובכל זאת
החגיגות השנה מרגשות במיוחד.
הגיבורים האמתיים
לפני  71שנה פרסם המשורר הלאומי נתן אלתרמן במדורו
"הטור השביעי" שבעיתון "דבר" את הבלדה "מגש הכסף":
אז תשאל האומה שטופת דמע וקסם ואמרה" :מי
אתם?" ,והשניים שוקטים יענו לה" :אנחנו מגש הכסף,
שעליו לך ניתנה מדינת היהודים".
למעשה במילים אלו חזה אלתרמן את הקמת מדינת
ישראל ,חצי שנה לפני שהוכרזה רשמית .את המוטו
והדימוי המרכזי בבלדה קיבל אלתרמן מנאומו של חיים
ויצמן בעצרת הוועידה הארצית של המגבית היהודית
שנועדה לגיוס כספים בארצות הברית למען ישראל -

"שום מדינה אינה ניתנת על מגש של כסף " ...אמר ויצמן
בנאומו .אף אחד לא שיער שלימים שמה של בלדה
זו יהפך למטבע לשון המתאר את תרומתה של גבורת
הלוחמים במלחמת העצמאות להקמת המדינה.
ואותם לוחמים זה אתם ,הדיירים והקוראים היקרים
שלנו .זכות גדולה נפלה בחלקנו לחגוג עשור שביעי
למדינה לצד מי שהקים ובנה אותה .מגש הכסף כבר
מזמן הפך לזהב הן מהמניין הכרונולוגי ובעיקר מהמניין
הערכי שכל אחת ואחד מכם נושאים על דפי ההיסטוריה
האישית שלו.
מגיע לכם להיות גאים שזכיתם,
מגיע לכם להיות גאים בעשייתכם.
וזכות גדולה היא לנו ,לחגוג עמכם יום חג כה מיוחד זה.
חג עצמאות שמח!!

מיכל שויקי

במגזין האחרון ״צבעים של חורף״ צרפנו לאיור הכריכה בשחור לבן קופסת צבעים לדיירי הבתים.
לשמחתנו ,מספר דיירים נענו להצעה "לצבוע את החורף בצבעים" .אלו שצבעו מעידים שבאמת נהנו
מן העיסוק הזה ,וגם התוצאות מלבבות כפי שניתן לראות מדוגמאות שהגיעו למערכת (ללא שם).
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מצדיעים למנהיגי העבר
פרויקט רב דורי
לחגיגות ה 70-לישראל
פרטים בעמ׳ 24

מרגריטה רוזמן והנכד מייקי
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זוהי
ארצנו
שיחה עם ארבעה דיירים פלמ״חניקים
>>אביעד אורן

לרגל חגיגות  70למדינה הפגשנו ארבעה אישים מדור
המייסדים ,אלו שלפני  70שנה עבדו  -תרתי משמע -
בהקמת המדינה ועדיין תורמים לעיצובה ,במחשבה
ובמעשה .עבורנו ,זו היתה הזדמנות חגיגית ללמוד מהם
על הקשיים שבדרך ,לזכות במבט על ההווה ומחשבות
על העתיד ולקבל פרספקטיבה רחבה על דמותנו
המתעצבת ועל דרכנו בעתיד.
שלמה גזית  -אלוף במילואים ,בני רז  -קצין במשטרה,
דן כהן  -איש עסקים ומיה רשף  -אשת חינוך .שלושה
גברים ואישה אחת ,הצעירה בחבורה בת  ,89המבוגר
בן  .92כולם רואים את הגיל של המדינה מלמעלה
וכולם מייצגים תמהיל רחב של עשייה אישית וציבורית
הנפרסים על פני  70שנות קיומה של המדינה .תמהיל
שלא מסתכם בעשיה שונה ומגוונת ,אלא משתקף בדעות
שונות ,לעתים מנוגדות על מצבנו היום ופנינו לאן.
"מדינת ישראל קיימת כבר שבועיים אחרי  2000שנים,
בואו נעשה הכל שהיא תאריך יותר"
במבט לאחור ,למה אתם הכי מתגעגעים מהעבר?
בני רז" :אני מתגעגע לחברות והערכים בצדם ,לעצם
הנכונות לתת .בעבר ,תחושת השליחות הניעה אותנו
והאפשרות לא לתת ,בכלל לא עמדה על הפרק .היה ברור
שכולנו נרתמים .הערבות ההדדית היתה טוטאלית .אני
 | 8מעניין במגדלים

זוכר ,כשהקמנו את קו צינור המים לנגב ,חברי הקיבוץ
יכלו להשתחרר מהמטלה של שמירה על הקו מפני
איומים של כוחות ערב ואין אחד שביקש להשתחרר
מהמטלה".
דן כהן מהנהן בהסכמה ומוסיף" :הגעגועים הם לרוח
התקופה ותחושת השליחות .אף אחד לא הכריח אותנו
לעשות דבר וכולנו גילינו רוח התלהבות למען המשימה.
אני זוכר איך לקראת סוף מלחמת העצמאות פניתי
לחבריי למערכה וציינתי בפניהם' :מדינת ישראל קיימת
כבר שבועיים אחרי  2000שנים ,בואו נעשה הכל שהיא
תאריך יותר'".
מיה רשף בוחרת זווית קצת אחרת" :אני הכי מתגעגעת
לתחושת החופש .כיוצאת קיבוץ אני ערה לביקורת הרבה
נגד הלינה המשותפת אבל לרובנו היה נפלא ולי היה
נפלא מאד .גדלנו כילדי טבע אמיתיים ,חופשיים .היתה
אחווה משותפת שרק בנתה אותנו .תחושת הסולידאריות
ידעה להתגבר על השונות בין הפרטים בקבוצה ולייצר
אחידות משותפת".
שלמה גזית מסכם" :אני מרגיש געגוע לרעות .דור שמה
שאיפיין אותו זו לא יריבות אישית ,אלא שותפות למאמץ
להקים מדינה .אנחנו באמת הדור שעשה היסטוריה,
שהקים משהו חדש ,יחיד במינו"
חיים עכשווים בחלום או מציאות מפורקת?
הבקיעים הראשונים בעמדות הצדדים מתגלים בשאלה
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"התקווה שלי היא
שהאחדות בעם תחזור,
שנדע למלא באמת אחר
הציווי של "ואהבת לרעך
כמוך" ,שנחזיר לעצמנו את
הערבות וההדדיות"

המבקשת להסתכל על המציאות של אז ביחס להיום
ולהכריע  -באיזה תקופה היה טוב יותר.
מיה רשף מתלבטת בתשובה" .קשה לענות על השאלה
אם המציאות של היום טובה יותר או פחות כי 'טוב' זו
הגדרה יחסית ,מונח סובייקטיבי .אין ספק שהפערים
החומריים אדירים .אני זוכרת איך הייתי הראשונה
בקיבוץ לקבל עט נובע מהדוד שגר מחוץ לקיבוץ ואת
ההתרגשות שאחזה בי ובאחרים למראה המתנה .היום
זה לא קיים ,הדור הצעיר בספק מעריך את מה שיש .אני
גם חושבת שבניגוד אלינו ,הדור הצעיר לא מכוון להלחם
על הדברים החשובים ,לא יודע להתעקש ,הם אינם
עצמאיים מספיק" .
ומה ההבדל לעומת הדור שלכם?
מיה" :בדור שלנו החינוך סבב סביב יצירת אדם חדש -
עצמאי ,חושב ,מחליט ועושה וכן ,גם מבקר את עצמו
כשצריך .לצערי אני לא מזהה את זה בדורות הנוכחיים.
לדעתי גם האמביציה נפגעה .הדור הנוכחי פחות
מתעניין .מצד שני ,יכול להיות שהצעירים צודקים ואני
מביעה עמדה המייצגת את הפער הדורי .אולי התמודדות
עם פרנסה ורווחה הם המשמעותיים והחשובים ,אבל
לתחושתי האישית אנחנו מפספסים פה משהו חשוב".
בני רז" :מבחינתי אפשר לתאר את ההבדלים בתיאור
קצר אחד .אותי לקחו כנער צעיר בן  ,17זרקו בנגב והורו
לו להקים קיבוץ .מי ייקח היום ילד בן  17למשימה דומה?

אני לא חושב שהערבות שאיפיינה אותנו אז קיימת היום.
אין את אותו הרצון לתת כמו שהיה בדורנו .קחו לדוגמה
את מספר המתנדבים ליחידות לוחמות .היום לוחם הוא
לרוב אחד שכפו זאת עליו או שההורים לחצו והשפיעו".
איך ניתן להסביר זאת?
בני" :לדעתי השינוי נובע מכך שפעם היו מסגרות שהביאו
לאחדות והשרישו את המעלות הטובות ,כמו הקיבוצים,
הפלמח וההגנה .היום הם אינם ונותרנו רק עם הצבא,
עם צה"ל כגורם חינוכי".
שלמה גזית מציג את התמונה הקודרת והפסימית
ביותר" :אני מסתכל על הדור של הנכדים ומזהה שדבר
לא מעניין אותם מלבד חיי היום יום .העניין שלהם הוא
באישי בלבד .אלו חיים חיים אינדיבדואליסטים ,כמעט
ללא מעורבות ואיכפתיות למה שמתחולל במדינה .הדור
הנוכחי חי באפתיה ,בפער משווע מול המעורבות והעניין
של בני דורי .הפער הזה מזעזע ,מפחיד ומדאיג אותי".
ממה אתה חרד בדיוק?
שלמה" :אני חרד משום שאנחנו נמצאים בשלב שבו
המדינה עוד רחוקה מלהשלים את הייעוד שלה ,שקיומה
עדיין איננו מובטח ולא נראה שהמציאות הזו מעניינת
את הציבור בארץ .התסכול הוא גדול משום שפעם הקול
של הדור שלנו נשמע ואילו היום יש לנו אפס משקל
בהשפעה על המציאות .אנחנו כבר לא עושים רושם על
אף אחד>> ".
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שלמה גזית
יליד  1926בקרבת איסטנבול ,טורקיה ("ביום שמוניתי לראש אמ"ן יצא עיתון באיסטנבול
שהתגאה בכך שבן העיר מונה לתפקיד בישראל") ,עלה לישראל ב .1933-אב ל 3-ילדים8 ,
נכדים ו 6-נינים.
עברו בפלמ"ח :מ"כ במחלקת הפלמ"ח שבבית הערבה ,משם יצא והשתתף בליל הרכבות
ובהכנות לקראת מבצע פיצוץ גשר אלנבי בליל הגשרים.בהמשך מונה למפקד מחלקה ברמת
הכובש ובגבעת השלושה .פעילות מרכזית :ראש אמ"ן בין השנים  ,1974-1978נשיא אוניברסיטת
בן גוריון ומנכ"ל הסוכנות היהודית.
עוד עליו :כתב שורה של ספרים וכיום כותב פורה של בלוג אקטואלי עם אלפי עוקבים.

מיה רשף
ילידת  1929בקיבוץ אשדות יעקב .אם לשתי בנות 3 ,נכדים ושני נינים
עברה בפלמ"ח :הוצבה בקלט של חטיבת הראל בבית ליד ,משם כמדריכה בקורס מדריכות
כושר ונשק ולבסוף ,כמזכירתו של דוד (דדו) אלעזר בגדוד הרביעי.
פעילות מרכזית :מורה ,מחנכת ומנהלת ,זכתה בפרס חינוך על מפעל חיים בבית הנשיא.
עוד עליה :ציירת מוכשרת( ,בימים אלו ממש מוצגת תערוכה יחיד שלה בגלריית "הבית ברמת
השרון") .טיילת מושבעת.

לעומת גזית ,דן כהן מציג תמונה שונה בתכלית,
אופטימית בהרבה" :השוני בין אז להיום הוא שהיום יש
לנו מדינה ויש לנו צבא .אני חי בחלום ,כיצד ב 70-שנים
עברנו ממצב של מלחמת קיום לתוצאה שעולה על כל
הציפיות .הסיפור של ישראל הוא סיפור של צמיחה .אני
זוכר כיצד כשהתחתנתי אימי האכילה את התרנגולות
בשאריות הפסולת שהיתה מטאטאת מהחנויות בשכונה
כדי שיהיו לנו מספיק ביצים למאכל בחתונה .אני אדם
חילוני אבל מאמין שקיימת מעלינו מעין השגחה עליונה.
הרי במבט לאחור ,בלתי סביר שישוב שמנה כמה מאות
אלפים שלחמו ב 5-מדינות ערב ,יגדל להיות מדינה חזקה
ועוצמתית כמו שאנחנו היום מבחינה כלכלית ,השכלתית,
מדעית וצבאית .מדינה שיש לה עוצמות בייצור והיא
יצואנית מובילה".
ומבחינה חברתית?
דן" :גם פה השונות בין אז להיום היא גדולה .בראשית
הדרך התמודדנו עם גלים אדירים של עליה בשונות
תרבותית עצומה ,היינו שקועים באתגר של איחוד גלויות
ויצירת חברה משותפת על רקע הזרות .ואילו היום,
הודות להצלחה של בן גוריון ,הצלחת הציונות וצה"ל,
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השונות מטשטשת .הפכנו להיות עם אחד .מצד שני ,אני
מסכים שאם בעבר רוח ההתנדבות היתה מובנת מאליה,
הצעירים של היום מנותקים ,לא מגלים מעורבות כמו
שאנחנו גילינו אז".
במבט לעתיד :מה צופן המשך הדרך?
למרות המחלוקות שהתגלו בהתייחסות להווה ובשאלה
האם ההווה טוב יותר או פחות מבעבר ,הארבעה מגלים
אחידות יחסית במבט לעתיד ,בהתייחסות להשפעות
ארוכות הטווח של ההישגים כמו גם בהתייחס לאתגרים
הלא פתורים.
תוכלו לומר מהו הנכס הלאומי החשוב ביותר שיש
לשמר?
שלמה גזית" :הנכס הכי חזק שלנו הוא התחושה או
הצורך הלאומי של מדינה שבראשית דרכה ,על כך
שחובת הקיום והביסוס עדיין מוטלת עלינו .אסור לנו
לוותר על הנכס הזה ,למרות שאני מרגיש כיצד הוא הולך
ונעלם .הדוגמה המובהקת ביותר היא החתירה לשלום.
אנחנו לא מבינים שהמנעות מזה תוביל לחיסול המדינה".
מיה רשף" :אני מודה שאני בגישה שהמדינה שלנו  -כפי
שאני מכירה אותה  -הולכת ונהרסת .זה לא אומר שלא
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בני רז
יליד  1928בפולין ,עלה לישראל ב .1931-אב ל 3-ילדים 7 ,נכדים ו 8-נינים
עברו בפלמ"ח :שרת כחלק מגדוד  8כקצין ש"י אזורי ,שהה עם הגדוד בנגב ומשם גויס לפיקוד
דרום .פעילות מרכזית :שרת  17שנים במשטרת ישראל .תפקידו האחרון :סגן מפקד מחוז מרכז.
עוד עליו :היה ממקימי קיבוץ אורים בנגב.

דן כהן
יליד  1927בגדוד העבודה .אב ל 3-ילדים 5 ,נכדים ו 4-נינים
עברו בפלמ"ח :התגייס לפלוגה ח' כבודד ובהמשך כמ"כ .שרת ברמת החייל ,בית הערבה,
קריית ענבים ומעלה החמישה .עסק בהברחת נשק ,נאסר ב"שבת השחורה" ,ישב במעצר
בטלביה ,בלטרון וברפיח .פיקד על אזור סדום ומשם יצא לקורס הקצינים הראשון בצה"ל.
פעילות מרכזית :סגן אלוף במילואים ,עסק שנים בעסקים.
עוד עליו :הקים את רשת ה"גרעין" לגינון ולחקלאות

היו קיימות עוולות בעבר ,הסיפור של חטיפת ילדי תימן
לדוגמה ,או כל ההתייחסות לעדות המזרח מצד היישוב.
אני מצדיקה את הניסיון להביא לפתרון הבעיות הללו
שהן בראש ובראשונה בעיות אישיות ,אבל לא בססמאות
ובפלקטיות שמאפיינת את השיח היום .אנחנו וההורים
שלנו בנינו את המדינה ב 10-אצבעות וההווה מפחיד".
על מה סובב הפחד?
מיה" :על חוסר האחדות בעם ,על הפוליטיקאים של
היום .אני אוהבת את המדינה ומכאן הכאב הגדול,
התקווה שלי היא שהאחדות בעם תחזור ,שנדע למלא
באמת אחר הציווי של "ואהבת לרעך כמוך" ,שנחזיר
לעצמנו את הערבות וההדדיות".
בני רז מדגיש את מרכיב הערבות ההדדית כנכס מרכזי:
"אין היום מספיק כלים להביא לאחדות ,צריך לשמר את
המסורת הלאומית ,את ההבנה שמדובר פה בשותפות
גורל .אני רואה כיצד העולם משתנה ,כיצד הדור השני
והשלישי רואה בצלחה בחו"ל הגשמה אישית ואני חש
תחושת פספוס .הייתי רוצה לראות אותם מחזירים
למדינה את מה שהמדינה השקיעה בהם .הייתי רוצה
לראות את הערבות ההדדית כמו שהיתה פעם ,שתשמר.

שנוכל לשוחח איש עם רעהו" ,לשבת סביב המדורה".
דן כהן מסכם" :אני חושש מהמחיר שאנחנו משלמים על
עולם שהופך לגלובלי וטכנולוגי יותר ועל עזיבת המוחות
שנובעים כתוצאה מכך .אני חושב שהקשר הרגשי עם
המדינה מתעמעם ,השואה הולכת ונשכחת וכך גם
תפיסת השנאה כלפי היהודים .על רקע התהליכים הללו,
עלינו להמשיך ולהנחיל דרך צה"ל את ערך השוויוניות,
כבסיס לערכים ,לציונות ולאהבת המולדת .להמשיך
ולחזק את תחושת הישראליות ,את תחושת השייכות -
לגרעיון המשפחתי ,למעגל המכרים ולחברה בישראל.
זה מה שמבדל ומייחד אותנו מהקהילות היהודיות בעולם
וחשוב שזה ישמר".
הנה אם כן ארבע דמויות הנושאות בארבע השקפות
דומות יותר או פחות ,על תהליך התהוותה של המדינה
וכיצד היא משנה את פניה .גם ההיסטוריה המשותפת
החזקה של הארבעה לא מכסה על גילויי עמדות וגישות
שונות על הנעשה כאן .אם תרצו ,הארבעה מייצגים
את נייר הלקמוס של ישראל ,על המאחד והמפריד,
האופטימי והקודר .מדינה של ניגודים ,מדינה של
אתגרים ,על  70השנים שהיו ועל אלו שעוד בדרך.
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בחזרה אל
ארץ האבות
על הדילמה סביב תופעת הירידה מהארץ של דור הנכדים של ניצולי שואה

החיים בישראל לחוצים .עם זאת ,זוהי אינה הסיבה
לכך שאנשים צעירים מפנים את גבם לארץ הקודש.
כחילוניים ליברליים יהודים הם עייפים מהיותם מיעוט
דחוי וחסר קול בחברה הישראלית.
גיל לבנון וקאת רוההר ,שתי קולנועניות ,נטעו את חברותן
אי שם לפני עשר שנים ,במהלך לימודיהן בניו יורק.
גיל באה מישראל וקאת מאוסטריה .ההיסטוריה של
משפחותיהן שונה בתכלית .גיל נכדתו של ניצול שואה.
קאת של קצין נאצי .זהו סיפור המסגרת של המפגש בין 3
נכדים ישראלים וסביהם .שתי יוצרות הסרט מבקרות את
סבה של גיל ,יוחנן .גיל משתעשעת ברעיון לעבור לברלין.
היא מפחדת מתגובתו של יוחנן .בגיל  15הוריו אילצו
אותו לעזוב את גרמניה כדי שיהיה בטוח בישראל .הוא
מעולם לא ראה אותם שוב .עד היום חש יוחנן חוסר אמון
כלפי גרמניה וסבור כי לא ניתן ללמד את הגרמנים על
אנטישמיות .תגובתו לתכניתה של גיל קצרה ותמציתית:
"לעולם לא!" תגובתו של יוחנן לצד תופעה רחבה של
עזיבת ישראלים חילונים צעירים לגרמניה ואוסטריה
עוררו את גיל וקאת לצאת למסע ולחפש אחר נכדים
נוספים לניצולי שואה שעברו למדינות אלה .הן רצו לדעת
מהי תגובת סביהם להחלטה זו .כך הגיעו לגיא ודן .שני
צעירים אלה כבר קיבלו את ההחלטה שאיתה מתמודדת
גיל וניצלו הזדמנות לחיות בגרמניה ובאוסטריה.
דן ,פסל צעיר עבר לברלין .לאה רון פלד ,דיירת הבית
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ברמת השרון ,סבתו האהובה ,לא הצליחה להבין את
החלטתו אך גם לא יכלה למנוע אותה ממנו .דן מחליט
להציע לה לצאת עמו לטיול לווינה ,עיר ילדותה .הוא
מקווה לקבל שם תשובות לשאלות שמטרידות אותו.
לפתע ,בעיות שצצו זה מכבר ,מתחילות להיפתר בקלות.
מי היה מאמין שחזרתה של לאה ,שהיא בת  !92למקומות
בהם חוותה כל כך הרבה כאב ,תקל על הפיוס הבין-דורי?
גיא עזב את ישראל בעקבות האהבה לאחר שפגש אישה
מזלצבורג .סבא שלו ,אורי ,היה האדם היחיד במשפחתו
שתמך ללא סייג בהחלטתו .בגיל  15אורי ומשפחתו
שוחררו ממחנה הריכוז טרזנשטאט ,לאחר מה שנדמה
כמסע אינסופי בין מחנות עבור עקורים ואחרי שהופרד
מאמו ,אורי הגיע לבסוף לישראל .עד היום הוא אוהב את
אוסטריה .ישראל היא ביתו אך אוסטריה נותרה מולדתו.
הוא לעולם לא יוכל להתנתק ממנה באופן מוחלט ,לרבות
המראות ,התרבות ,השפה .חבריהם בישראל של גיל ,דן
וגיא מתקשים לקבל את החלטתם .הוריהם מתנגדים לה.
סביהם חלוקים עליה .הנחישות שלהם הביאה לקרע
עמוק בין הדורות.
ההתפתחויות האחרונות באירופה ,התגברותן של
מתקפות טרור וגידול במספר הפליטים ממדינות
מוסלמיות  -מציתים דיון חריף חדש :האם אירופה יודעת
להתמודד לא רק עם התגברות האנטישמיות מבית אלא
עכשיו גם עם זו ש״מיובאת״ אליה עם הפליטים? עובדה
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זו מגבירה את הלחץ בקרב צעירים ישראלים .האם
הייתה זו החלטה נבונה לעבור לאירופה? כמה סיכון
קיים שם עבורם כעת
קאת רוהרר" :רגע קצר :בחור צעיר ,אולי בשנות העשרים
שלו ,מוציא את כלבו ,רועה גרמני ,לטיול בחוף תל אביב.
כשאני רואה כלב כזה ,התמונות היחידות שעולות לי
לראש :מחנות ריכוז ,מדים נאצים ,היטלר עצמו .גדלתי
על ברכי שיעורי היסטוריה ממשיים ,עם ארכיון של
חומרים העוסקים בעידן הנאצי ועם סרטים כמו 'רשימת
שינדלר' ו'הפסנתרן' .כעת אני לא מצליחה להכיל את
השאלות האלה בראשי :איך ייתכן שצעיר ישראלי מחזיק
בכלב מסוג רועה גרמני? מדוע צעירים ישראלים מהגרים
בשנים האחרונות לגרמניה ואוסטריה ,בניסיון לבנות
עתיד שם? סביר להניח שעבר משפחותיהם שזור בשואה.
איך מישהו יכול להדחיק את כל תמונות ההשמדה הללו?
איך מישהו יכול להתעלם מההיסטוריה? או שאולי אני
שואלת את השאלות הלא נכונות? האם אני ,דור שלישי
למבצעי השואה ,נסערת ומוטרדת יותר מאשר מקבילי
הישראלים? כיצד הדור השלישי של הקורבנות יכול
לחיות חיים נטולי דאגה בברלין או בווינה? מהי תגובת
הסבים להחלטות נכדיהם לחיות דווקא שם? בעיקר
לאחר שעזבו את הערים הללו כדי להימלט מהכחדה? עם
השאלות האלה בראשי ,מונעת מרצון בוער ללמוד עוד,
יצאתי למסע מיוחד בליווי חבריי הישראלים .חיפשתי
בני גילי אשר נטשו את ישראל בכדי לגור בגרמניה
ובאוסטריה .בתהליך העבודה על הסרט ,שברו גיבוריו
את הקיר הרביעי של המצלמה .כך הפך סיפורה של גיל
וסיפורי שלי לחלק מהמסע .במסגרת המחקר שלי הבנתי
לפתע את מהות השאלות שלי .צללי העבר הפכו ברורים
יותר .זוהי עשויה להיות ההזדמנות האחרונה לשמוע את
סיפורם האישי העמוק להיות עדים לדרך שבה נכדים
וסבים מתמודדים עם הפצעים הפתוחים שהעבר המיט
עליהם .לאחר שנמלטו סייעו סביהם לבנות את מדינת
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ישראל ,מדינה שבה רבים מהדור הצעיר חש באופן
הולך וגובר ,כמודר ומוקצה .הסרט ייתן להם קול ויעסוק
בבעיה דורית שלרוב לא זוכה להתייחסות בתקשורת.
גיל לבנון" :אחותי ,כמו גם כמה חברים שלי ,חיה בברלין
כבר מעל לשמונה שנים .בכל ביקור אצלה מצאתי
עצמי מתעמתת עם נוכחותו של העבר הנאצי בכל פינה
ברחובות ותוהה איך היא מתמודדת עימו .כשקאת שאלה
להרגשתו של סבי לגביי העובדה שנכדתו עברה לגרמניה,
לא ידעתי מה לאמור .מעולם לא דיברנו על הנושא .יתכן
מאד שפשוט ידעתי מה תהיה תשובתו וחששתי לשמוע
אותה .אחת הסיבות העקריות שעמדה מאחוריי הרצון
לעשות את הסרט היתה הסקרנות לשמוע על שיחות
דומות שהתנהלו בין נכדים וסבים אחרים .צעירים,
שעוזבים את מולדתם ומואשמים בפגיעה במרקם העדין
של החברה הישראלית ,חברה שעדיין מנסה לאחד את
השוני ולעצב עצמה כאומה מגובשת לאחר  2000שנות
גלות .נהניתי מאד מכך שהעבודה על הפרויקט קירבה
בינינו :ישראלים ,גרמנים ואוסטרים ופתחה ערוץ דיאלוג
חדש על העבר ,כובד משקלו והשפעתו על כולנו ,בני
הדור השלישי .אני מאמינה שאנו זקוקים אחד לשני בכדי
שנוכל להתמודד עם הכאב ,השנאה והאשמה שהועברו
אלינו מדורות קודמים .זה היה מסע מעניין ומפתיע על
ההתמודדויות של צעירים השייכים לדור השלישי ,כמוני,
ועל איך משפחותיהם התעמתו עם החלטתם לעבור.
אותם צעירים מצאו כל אחד בדרכו ,איך להתמודד
עם ההיסטוריה של השואה ולבנות את עתידם מבלי
להתעלם ממנה".
לאה רון פלד ,גיבורת הסרט הייתה דיירת הבית
ברמת השרון מיום פתיחתו .שבועות מספר לפני
הקרנת הבכורה נפטרה לאה והיא בת .93
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סיפור אהבה
ארץ ישראלי
סיפור אהבה ארץ ישראלי איננו "אקסודוס" ,זהו סיפור צנוע ,מינורי,
סיפורם של הבגדים תוצרת  -אתא ,של חולצת החאקי ,המכנסיים
הקצרים והסנדלים התנ"כיות ,זהו סיפור הקוקו והסרפן
>>שלמה גזית ,הבית בכפר סבא

את פנינה גרי הכרתי לפני כמה עשרות שנים .נמנינו על
קבוצת ידידים שכולם ראויים לכינוי בני "דור תש"ח".
בני אותו דור עם המכנה המשותף של המאבק להקמת
המדינה  -בהתיישבות ,בהגנה ובפלמ"ח ,במחנות העקורים
באירופה ובמאבק לעליית היהודים בים וביבשה.
ידעתי שפנינה היא בת נהלל ,ידעתי שאיבדה בתש"ח את
עלי בן צבי ,עימו עמדה להינשא ,עלי ,בנם של יצחק בן-
צבי ורחל ינאית ,וידעתי כמובן כי פיתחה מאז קריירה
תיאטרונית עשירה.
לפני תשע שנים הוזמנו ,גלה ואנוכי ,יחד עם עוד מספר
ידידים קרובים ,לחזות בהצגת הבכורה של מחזה שכתבה
פנינה וביימה כמעט בעשר אצבעותיה .לא ידענו דבר על
המחזה ,אך הידיעה כי הבכורה תיערך בחדר כיתה בבית
ספר בדרום תל-אביב ,לא עוררה ציפיות גדולות .ישבנו
שם בכיתה ,כעשרים ידידים-צופים ,בכיתה לא גדולה,
ללא במה ,ללא תפאורה  -ויצאנו נפעמים.
"סיפור אהבה ארץ ישראלי" ,הוא סיפורה האישי של פנינה
גרי ,אך בה בעת זהו סיפור בני הדור שלנו ,סיפורה של אותה
חבורה לא גדולה של דור הלוחמים להקמת-המדינה.
פנינה איננה סופרת גדולה ,אך החן נמצא בסיפורה האישי
כל כך .סיפור אישי שהוא גם סיפור המדבר לכל אחד
ואחת מאיתנו.
מאותו ערב ,לפני תשע שנים ,הפכתי לאחד ה"פרסומאים"
של ההצגה .הבאתי ,כמובן ,את בני משפחתי שלי ,שכנעתי
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את מנהלת התרבות בבית בכפר סבא להזמין את ההצגה
לדיירי הבית וכמובן שאני עוקב אחר ההצלחה הגדולה של
פנינה ,של המחזה ,של עדי בילסקי השחקנית המקסימה,
של הצלחות ההפקות בחו"ל באנגלית וצרפתית ,של הספר
באותו שם שכתבה פנינה לפני כשנתיים ,ולאחרונה  -גם
סרט הקולנוע.
עבורי ,זו האהבה לסיפורה של ארץ ישראל ,זו האהבה
לדור ולתקופה שהולכים ונעלמים.
הצגת היחיד של עדי
ביילסקי ,סיפור אהבה
ארץ ישראלי ,תעלה
בכל בתי הרשת במסגרת
הסדרה "תיאטרון בסלון".
פרטים בידיעוני התרבות
ועל גבי המסכים בבתים.

מצדיעים למנהיגי העבר
פרויקט רב דורי
לחגיגות ה 70-לישראל
פרטים בעמ׳ 24

יוסי סגל והנין אורי

זיכרון
מבעד העדשה
ראיון עם רות איתני ,דיירת הבית בכפר סבא,
על יצירת משמעות עם נוער העיר
>> עידית גרינברגר ,רכזת איכות חיים ,הבית בכפר סבא

במגדלי הים התיכון פיתחנו בשנים האחרונות תפיסת
עולם חדשה המתייחסת לדייר ממקום של יצירת הנאה
והנעה ( - )PLEASURE AND MOTIVATIONתכנית בהתאמה
אישית ליצירת משמעות לדיירים.
עבור דיירים רבים בבית בכפר סבא ,יצירת משמעות
היא ערך חשוב מאד ואחת הדמויות הבולטות היא רות
איתני .רות ,מורה לשעבר בבית ספר תיכון והיום היא
מחברת בין העשייה מעברה לחייה בקהילת הבית.
המוטו שמוביל את רות הוא  -ליצור משמעות לעצמה
ומשמעות לאחרים.
מעבר לעצם העשייה ,מה המשמעות שהיא מייצרת
אצלך?
"חיבור הנוער לגיל השלישי יוצר משמעות הן עבור
הדיירים והן עבור הנוער .אנו מנגישים לנוער את העבר
והשורשים שלנו כעם והם זוכים לשמוע זאת ממקור
ראשון .זה הרבה יותר חוויתי ומשמעותי מאשר לפתוח
ספר היסטוריה .ככה אנחנו יוצרים משמעות  -הן לנוער
והן לדיירי המגדלים .זו היא ללא ספק הדרך הנכונה
ליצור עניין וחוויות לשני הצדדים".
ואיך זה בא לידי ביטוי בפועל?
"מדובר ב 3-פרויקטים שקיימים במשרד החינוך ומוצעים
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לנוער לבחירה במסגרת המחויבות למעורבות חברתית.
מכיוון שאני מכירה את נושא המעורבות החברתית ,פניתי
למנכ"לית הבית  -עפרה אריאל שתאשר לי את החיבור
בין הבית בכפר סבא למסגרת חינוכית בעיר .עפרה
נענתה ברצון רב ולאחר השגת כל האישורים הנדרשים,
יצאנו לדרך .בשלב הראשון ,ערכנו יום חשיפה שבו הוצגו
נושאים שונים לבחירה .אנחנו הצגנו את החיבור עם
דיירי המגדלים וכדי להמחיש ולעודד הצטרפות הבאנו
אתנו מחשב נייד באמצעותו חשפנו את התלמידים אל
עולם המבוגרים החיים במגדלים.
נקודת המוצא הייתה  -שהנוער של היום יכיר את עולם
המבוגרים ,לא יירתע ממנו ויראה כיצד הזיקנה יכולה
להיות בריאה וטובה ממקום שאפשר להתחבר אליה
בהנאה ובזמן איכות ,ממקום של עניין משותף וסקרנות
ולא של טיפול .הפרוייקט רץ כבר מתחילת שנת הלימודים
הנוכחית .וזוכה להדים חיוביים .בין הדיירים המבוגרים
ובני הנוער נוצרו כבר קשרי ידידות נפלאים.
פרויקט ההמשך שהינו 'ספינת הדגל' וגאוותנו הוא
"זיכרון מבעד העדשה" :בי"ס תיכון אורט שפירא כפר-
סבא בחרו בדיירי מגדלי הים התיכון להיות שותפים
לפרויקט מיוחד זה .הרעיון  -בני נוער מתעדים דיירים
ניצולי שואה לתערוכת צילומים בנושא .התערוכה תוצג
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בכיכר הקהילות ביד ושם והתלמידים ינחו את התערוכה
במהלך יום הזיכרון לשואה והגבורה הקרוב.

האבות התמרדו להשארתם מאחור ובמאבק נוסף
הצליחו אנשי הישוב לקבל אישור להעלות גם אותם.

הפרויקט מעמיק את הידע של בני הנוער בנושא זיכרון
השואה ונותן להם לבטא באופן יצירתי ,אומנותי ועכשווי
את החוויות באמצעות הצילום .נעשה כאן חיבור בין
בני נוער המשתתפים בפרויקט לבין ניצולי השואה .בני
הנוער התארחו במגדלי הים התיכון במפגש הכרות עם
הדיירים במסגרתו הם ראיינו ,תיעדו וצילמו את הדיירים
בבתיהם .המפגש הבן-דורי ריגש מאד את שני הצדדים.
הדיירים סיפרו בהתרגשות רבה את סיפור השואה
האישי שלהם בשיתוף פעולה מלא כשהם פותחים את
ליבם מתוך הבנה שזוהי דרך חשובה נוספת להנחיל
לדור הצעיר ערך חינוכי משמעותי לעתידם ולעתיד
עמנו ,להנציח את סיפור השואה למרות כל הקשיים
וההתרגשות  -לזכור ולא לשכוח! ".

ולמה בחרת דווקא בסיפור הזה?
"ישנם כמה דיירים מכאן ,מהבית בכפר סבא ,שהיו
מעורבים אישית באירוע .רובם כפליטים ואחת מדיירות
הבית ,יונה נבט ,נבחרה מאנשי הישוב להיות בקבוצת
האחיות שתקבלנה את התינוקות בארץ .חשבתי
והחלטתי להפיק אירוע לקראת יום השואה שבו יוזמנו
ניצולי אותה פעולה יחד עם המעפילים שגרים היום
בבית בכפר-סבא .זו תהיה הזדמנות נוספת לנוער לחוות
ממקור ראשון את זיכרונות העבר של מי שעבר חוויה
כה משמעותית ומטלטלת .אירוע זה מתוכנן לסכם את
פרויקט 'זיכרון מבעד לעדשה' שנערך בבית".

רותי מצאה רעיון מרתק נוסף לחבר את הנוער לעוד
אחד מהסיפורים המרגשים והאישיים של ניצולי
השואה  -סיפור אוניית התינוקות משנת  1947ניצולי
שואה שהעפילו ארצה גורשו על-ידי הבריטים למחנות
בקפריסין ,שם נולדו לחלקם ילדים .לאחר מאבק
של אנשי הישוב להעלות את הילדים ארצה ,הסכימו
הבריטים להעלות תחילה את האימהות והתינוקות.

במקביל לפרויקטים סביב הנצחת זיכרונות השואה,
פיתחה רותי פרויקט דגל נוסף  70" -שנה לישראל -
כשהמדינה נולדה" .באותו בית הספר ,אורט שפירא
בכפר-סבא ,עלה רעיון להפגיש בין תלמידי כיתה י"א
עם אנשים ילידי הארץ שחוו באופן אישי את המאורעות
הגדולים של טרום המדינה והקמתה .מדובר בקבוצת
תלמידים שנבחנו השנה בבחינת בגרות בהיסטוריה
ולמדו על תקופת טרום המדינה :המאבק בבריטים
להקמת המדינה ,כ"ט בנובמבר ,מלחמת העצמאות >>
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פרויקט ההמשך שהינו 'ספינת הדגל' וגאוותנו הוא
"זיכרון מבעד העדשה" :בי"ס תיכון אורט שפירא כפר-סבא
בחרו בדיירי מגדלי הים התיכון להיות שותפים לפרויקט
מיוחד זה .הרעיון  -בני נוער מתעדים דיירים ניצולי שואה
לתערוכת צילומים בנושא .התערוכה תוצג בכיכר הקהילות
ביד ושם והתלמידים ינחו את התערוכה במהלך
יום הזיכרון לשואה והגבורה הקרוב.

והשנים הראשונות של המדינה .בית הספר פנה לרות
איתני בעקבות הקשר שנוצר בפרויקטים הקודמים,
וביקש את שיתוף הפעולה עם דיירי הבית .רותי כמובן
נענתה לאתגר ועניינה את הדיירים שהסכימו ברצון רב
ובהתרגשות לשתף פעולה .בסיועה של עינת טליאס-
מנהלת איכות החיים בבית ,יזמנו מפגש של הנוער עם
קבוצת דיירים ילידי הארץ  .המפגש היה מרגש ומעניין
ותועדו בו קורות חייהם של הדיירים.
מה הרשים אותך במיוחד במפגש הזה?
"הרגע המרגש ביותר היה לראות את הברק בעיניים ,את
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הרצון לדעת עוד ,את החשק שהמפגש לא יסתיים ,את
החיבוקים והנשיקות ותחושת הקשר שנוצר בין הדיירים
ובני הנוער היה נפלא ומחמם את הלב.
חשוב לי לציין ,שכל הפרויקטים הללו לא היו מתקיימים
ללא תמיכת צוות הבית שקשוב מאד לחשיבות יצירת
המשמעות לדיירים  ,רוצה לציין מאד את עינת ,מנהלת
איכות חיים ורווחה ,שסייעה לאורך כל התהליך וכמובן
את עפרה אריאל ,מנכ"לית הבית ,שהייתה קשובה
ואמפטית לנושא ורואה בו התאמה גדולה לעקרונות
על-פיהם פועלת הרשת".
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מהי
חירות
שאלנו מספר דיירים מבתי הרשת
מה הגדירו כחירות כשהיו בגיל 30
לעומת כיצד היא נתפסת בעיניהם כיום
>>שירה הלוי ,בן חורין אלכסנדרוביץ  -יחסי ציבור
מיכל שויקי ,גרנטולוגית

מילון אבן שושן מגדיר חירות כחופש ,דרור .חירות היא
גם שוויון ואחווה .נהוג לקרא לחג הפסח  -חג החירות
והשנה ,במלאת  70שנה למדינת ישראל ,מצאנו שיותר
מתאים לעסוק במונח "חירות" בהקשר של חג העצמאות
ולבדוק מהם ההבדלים בתפיסת החירות בגיל צעיר
ביחס לתפיסת החירות בגיל מבוגר.
שרה ברגמן ,דיירת הבית בגני תקווה
חירות בגיל  :30את החירות בגילאים אלו הרגשתי רק
לאחר שהילדים גדלו והלכו לבית הספר .כל עוד הם היו
קטנים היינו צריכים לדאוג להם ולהשגיח עליהם כל
היום .ככל שהם גדלו הרגשתי יותר חופשיה והתפנה לי
זמן לעיסוקי האישיים.
חירות היום בגיל  :74היום החירות
שלי מתבטאת בזה שאין לי דאגות
בשגרה היומיומית .אני יכולה
לעשות מה שמתחשק לי ואין לי
מחויבות .אני נהנית מהמקום שאני
גרה בו שמציע לי חוגים ופעילות
פנאי ולי יש את החופש לבחור
באיזו פעילות אני רוצה להשתתף.

יגאל ברגמן ,דייר הבית בגני תקווה
חירות בגיל  :30הייתי בתחילת הקריירה המשטרתית
שלי וכל כולי ,הן בשעות העבודה והן בהלך מחשבותיי
הקדשתי לתפקיד ולעבודה .גם בשבתות וחגים ,כשכל
עם ישראל חגג ,אני עבדתי ונותקתי מהארוחה עם כל
המשפחה כי את מחשבותיי מילאו הרצון לספק את
הכלכלה המשפחתית .נטל האחריות הפך אותי לאדם
רציני ,דואג ,מרבה במחשבות ונטול זמן חופשי.
חירות בגיל  :75בגילי ,הציפורים התעופפו מהקן ,פרשתי
לגמלאות והשתחררתי מהמועקה
של ההתחייבויות .מצבי הכלכלי
סביר ומאפשר לי להרגיש חופשי,
משוחרר ומאושר .היום ,החיים
נראים יותר שמחים ,פשוטים
ומוקירי טובה .אין לי צורך לתכנן
תכניות ופשוט זורמים עם החיים
והכל נראה ורוד>> .
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יונה רוביצ'ק ,דיירת הבית בצומת סביון
חירות בגיל  :30בגיל זה לא הייתה
לי חירות ,הייתה לי אז ילדה קטנה
ועבדתי  5ימים בשבוע משעות
הבוקר עד אחה"צ וביום שבת
הייתי מקדישה את הזמן לפעילויות
עם הילדה .לעצמי לא היה לי זמן
או חופש.
חירות היום בגיל  :90חד משמעית היום אני חופשיה .אין
לי כל התחייבות .אני נוסעת לאן ומתי שאני רוצה .יש לי
את החירות להחליט מה טוב לי וללכת לפי זה.
מרגריטה ריזמן ,הבית בבת ים
חירות בגיל  :30בגיל  30אפשר להגיד
שלא כל כך הייתה לי חירות .חירות
מסמלת בעיניי שוויון ודמוקרטיה,
אבל תמיד היו סיטואציות שבהן היו
מעליי אנשים (בוס למשל) או גופים
שהיה צריך להיות ממושמע אליהם
(מס הכנסה) או מורים של הילדים
שהייתי צריכה לכבד אותם למרות שלא תמיד רציתי,
כך שלא יכולתי להיות אני בצורה חופשית.
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חירות כיום :היום יש לי חירות מוחלטת .אין לי בוס,
ביטוח לאומי משלם לי ואני לא מחויבת לאף אחד .היום
אני עושה רק מה שטוב לי ומה שאני מחליטה באותו
הרגע .תמיד חלמתי לגור ליד הים והיום אני מתגוררת
בבית בבת ים ומתחילה את הבוקר מול הים .זה חירות
בעיניי ואני מאושרת.
רנה שיפוני ,דיירת הבית בגני תקווה
חירות בגיל  :30בגילאים אלה
חירות נתפסה עבורי כחופשה,
כיכולת לטוס לראות עולם ,לשוט
במרחבים ולממש חלומות כמו
לגלות ארצות רחוקות ואקזוטיות.
חירות כיום :חירות היום זה לבלות
באי .מצד אחד החיים סוערים כמו
טבע שגועש ושוצף ומצד שני הכל
רגוע ומתנהל באיטיות ובנועם.
היום במרוץ החיים אני יכולה
לשבת בצד ולנוח ,יש לי זמן להיפגש עם חברים שאני
רוצה לפגוש וליהנות מכל התחביבים שלי והדברים
שאני אוהבת.
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אריאלה מאיר ,דיירת הבית בנורדיה
חירות בגיל  :30בגיל  30עדיין בנינו
את החיים שלנו ,ילדתי את הילד
השלישי ועבדנו קשה .עוד לא
מתעסקים בפנאי האישי .רק בגיל
 40נסעתי פעם ראשונה לטיול
בחו"ל!
חירות בגיל  :80גם היום שאני
בפנסיה וחיה בנוחות ועושה מה שאני רוצה קשה לי
להתנתק מדאגות ולחשוב על חירות אבסולוטית  .היום
חושבים על דברים אחרים ,פעם העסיקה אותנו עבודה,
ילדים ופרנסה והיום בריאות ועזרה לילדים.
עמוס שלו ,דייר הבית בנורדיה
חירות בגיל  :30בגיל הזה לא
המחויבות
חופשי,
הרגשתי
למשפחה ולפרנסה תפסה מקום
ראשון .יש סדר יום קבוע -קם כל
בוקר והולך לעבודה של  8שעות.
אם רציתי לצאת לחופש של כמה
ימים ,הייתי צריך כבר לבקש
אישור חודש מראש .

חירות בגיל  :77היום אין לי מגבלות ,אני לא צריך לבקש
אישור מאף אחד ואני יכול לעשות מה שבא לי .אין לי
שום מחויבות ומסגרות .מבחינת החירות והחופש אי
אפשר להשוות בין שתי תקופות הגילאים.
לסיכום
אנו רואים פה בצורה מובהקת שעם הגיל משתנה תפיסת
האדם את חירותו .אם בגיל צעיר ,כאשר עול הפרנסה
ואחריות הקמת וגידול המשפחה מהווים את עיקר עולמו
ויעודו הרי שבגיל המבוגר ,כאשר מרכיבים אלו כבר
פחות רלוונטיים ,האדם חש יותר חופשי ומשוחרר מה
שגורם לתחושת חירות יותר גבוהה.
האדם המבוגר חש שהוא יכול להתנהג כרצונו מבלי לתת
יותר מידי דין וחשבון לסובבים אותו.
לצד תחושה זו נוצרים עם הגיל מצבים וסיבות אחרות
שלכאורה ניתן לחשוב שגם הם עשויים לפגוע בתחושת
החירות .מסתבר ,שהרבה פחות.
כנראה שעם הגיל האדם המבוגר רוכש מיומנויות וניסיון
חיים שמסייעים לו להתמודד בצורה מיטבית עם מצבו
החדש שסה"כ נתפס בעיניו ,למרות המגבלות ,כתחושה
של חירות רבה יותר ממה שחש בצעירותו.
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מצדיעים למנהיגי העבר
פרויקט רב דורי
לחגיגות ה 70-לישראל
פרטים בעמ׳ 24

עמוס מאיר והנכד יונתן
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ברכה מרקוביץ והנכדה מאי
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מצדיעים למנהיגי העבר
פרויקט רב דורי
לחגיגות ה 70-לישראל

לחג פורים אין גיל ואין תאריך תפוגה .השנה בחרנו
להפיק פרויקט רשתי גדול ומושקע בו נצדיע למנהיגי
עבר כהוקרה למדינה שמציינת  70שנות עצמאות .ולא
סתם להוקיר אלא לשתף את הדור הצעיר.
חברנו לחברת הפקה מקצועית שגייסה לטובת הפרויקט
את מיטב המאפרים שלקחו חלק בהפקות טלויזיה
גדולות כדוגמות זו של צופית גרנט ״קפיצה למחר״.
תהליך הפיכת הדור הצעיר והדור המבוגר לדמות נעשה
בנפרד מבלי שראו אחת את השני ,כדי להעצים את
ההפתעה .לכל אורך היום תועד התהליך בצילומי וידאו
וסטילס .מרגש במיוחד היה המפגש בין הסבא/סבתא
והנכד/ה כשנפגשו לאחר התהליך וחוו אחד את השני/ה
מחופשים לאותה דמות ממש.
סבתא מרגריטה רוזמן ,דיירת הבית בבת ים ,בת  ,78יחד
עם הנכד המאומץ שלה מייקי בן ה 13-התחפשו לחוזה
המדינה בנימין זאב הרצל.
"מייקי עולה חדש מבולגריה שהגיע לארץ עם אמו
שעובדת אצלנו בדיור המוגן .למייקי אין סבים או סבתות
בארץ ואני מארגנת לו דברים כיפיים שילדים עושים עם
הסבתות שלהם" ,מספרת מרגריטה .מייקי" :את סבתא
מרגריטה כיף לשתף בזיכרונות ,היא כמו סבתא בשבילי
ואנחנו מתראים המון"" .התחפשנו להרצל כי אני חושבת
שחשוב שמייק יידע מי היה הרצל וזאת הזדמנות טובה
לדבר על הנושא" ,אומרת מרגריטה ומייק מוסיף" :היה
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כיף ,כי זאת תחפושת שרוב הילדים בגילי לא התחפשו".

סבא יוסי סגל ,בן  ,85מתגורר בבית בבת־ים ויחד עם הנין
אורי התחפשו לדוד בן־גוריון ,ראש הממשלה הראשון
"אני סבא רבא של אורי" ,אומר בהתרגשות יוסי" .אנחנו
מתראים פעם בשבוע״ .ואורי מוסיף" :אני אוהב לבוא
לסבא רבא לשבת איתו בקפיטריה ולאכול קרואסון או
לרדת לבריכה .אני יודע שבן־גוריון הקים את המדינה,
עודד את העולים החדשים לעבור לנגב וגר בצריף עם
אשתו פולה״.
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ברכה מרקוביץ מהבית בכפר סבא ,בת  ,70התחפשה יחד
עם נכדתה מאי לראשת הממשלה לשעבר גולדה מאיר
"מאי ואני מאוד קשורות ,אני 'סבתא מעורבת' .בימי שבת
מאי תמיד מגיעה אליי ואנו מבלות יחד" .ומאי מוסיפה:
"אני מקפידה תמיד לעשות קבלת שבת ביחד עם סבתא".
ברכה :״גולדה מהווה עבורי מודל לחיקוי של כוח ועוצמה.
היה לי חשוב מאוד שמאי תכיר את עשייתה הרבה".
סבא עמוס מאיר ,בן  ,80דייר בבית בנורדיה .עמוס
התחפש יחד עם הנכד יונתן בן ה־ 9לראש הממשלה
לשעבר מנחם בגין
"יונתן הוא הנכד הצעיר שלי ,ההפקה הזאת של פורים
גרמה לי וליונתן לדבר על מנחם בגין ,להבין מי הוא היה
וגם לצבור חוויה נוספת יחד״ אומר עמוס ויונתן מוסיף:
"אני אוהב לבלות עם סבא ,הוא מלמד אותי שחמט,
דמקה ושש בש".

תודה רבה לכולכם .לא רציתי שהיום הזה יגמר.
למדתי הרבה  -על אנשים מפורסמים וגם על איפור
וצילום .תודה רבה למרגריטה שאימצה אותי,
ובזכותה יהיה לי זיכרון לכל החיים .מייק מרינוב
הייתה חוויה מיוחדת במינה :הפכתי להרצל
אחרי עבודה מקצועית ביותר של מאפרים ,מלבישים
וצלמים .הצוות שלנו הנהדר פינק אותנו במשך כל
היום הבלתי נשכח הזה עבורנו .תודה!!
באמת מעניין לחיות פה! מרגריטה רוזמן
תודה מיוחדת לצוות הפקה על הצלחת הפרויקט.
היה מרגש בעוצמות שלא חווינו עד היום .הקרבתי
את השפם הבתולי שלי אך היה כדאי .ומעל הכל,
הייתה זו חוויה משותפת עם צעיר נכדיי שלא תישכח
ותסופר לדורות הבאים .עמוס ויונתן מאיר
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מסע צילום
בשביל ישראל
>>אודי גורן ,צלם גיאוגרפי ,מרצה ,מחנך ואמן
"צלם הבית" ומדריך את טיולי ”טעימות משביל ישראל“

הקלישאה הידועה אומרת שלהוציא ספר זה כמו הריון:
ההתחלה נעימה ,אבל ככל שעובר הזמן נהיה קשה
יותר ויותר עד הלחץ האחרון וההקלה העצומה .ובכן,
הקלישאה נכונה ,רק שבמקרה שלי ההריון ארך 10
חודשים ולא תשעה.
את המסע שלי בשביל ישראל סיימתי בינואר 2015
עם  12,000תמונות .אני בטוח שזה לא יפתיע אף אחד
כשאכתוב שעברה כמעט שנה עד שהצלחתי לסיים
לערוך את התמונות ולהבין מהו גוף העבודה שעומד
לפניי .רק לאחר שניפיתי את המוץ מהתבן ובחרתי
את הטובות ביותר שבהן אשתמש (עדיין מדובר בכמה
וכמה מאות) ,יכולתי להתחיל להפיק מהן את התוצרים
הראויים .בראש ובראשונה  -ההרצאה על המסע בשביל,
שהביאה אותי לכל קצוות הארץ ,לארה“ב וגם לכל בתי
רשת ”מגדלי הים התיכון“ .לכבוד קבלת הספר כשי לחג,
אזכה לבקר שוב בכל הבתים עם הרצאה דומה לטובת
אלה שלא שמעו אותה עדיין או שרוצים לחוות אותה
אחרת לאחר עיון בספר.
לאחר ההרצאה באו כתבות ופרסומים עליה בעיתונות.
זכיתי לספר על החוויות שלי בפני מאות אנשים ,אך
תמיד יצאתי עם מועקה קלה בלב :ההרצאה היא רק
שעה .הכתבות היו רק כמה מאות מילים .זה היה רחוק
מלהספיק בכדי שאוכל לתאר את מלוא החוויה  -את
גודש האירועים ,האנשים ,הנופים וההרפתקאות שהיו
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לנו בדרך .ידעתי שהאופן היחיד שבו אוכל לבטא את
החוויה יהיה בכתיבת ספר שיהיה כולו שלי ,בלי מגבלת
מקום וזמן.
חלפה שנה נוספת עד אשר הרגשתי בשל לצאת למסע
הפקת הספר .בהכירי את עצמי ,ידעתי שעלי לחזור בכל
הרצאה על ההבטחה "-ממש בקרוב אני מתחיל לעבוד
על ספר"  .רק כך אוכל להביא את עצמי ,כדי לא להפר
את מילתי בפני כ“כ הרבה אנשים ,שאכן הספר ייכתב.
הרבה דברים קרו במקביל שסימלו לי שזה הרגע הנכון
להתחיל בכתיבה .אחד המרכזיים שבהם היה פרויקט
”טעימות משביל ישראל“  -שהפקתי עם רשת "מגדלי
הים התיכון" שמטרתו הייתה לחשוף ולתעד את דיירי
הבתים בטיולים על שביל ישראל בהדרכתי.
מהרגע הראשון לא פקפקתי בכך שאוציא את הספר
בהוצאה עצמית .הדרך הנפוצה ביותר כיום להוציא
לאור עצמאית ספר נעשית על ידי מימון המונים  -גיוס
כסף לפני שהספר יוצא כשבתמורה ,התומכים מקבלים
את הספר במחיר מוזל ולפני כולם .לשמחתי כי רבה,
הנהלת מגדלי הים התיכון הרימה את הכפפה ,תמכה
וסייעה מה שמאד עזר לי להתקדם ולהוציא את רעיון
ממון ההמונים לפועל.
יצאתי לדרך :אספתי מידע מצלמים אחרים שהוציאו
ספרים; יצרתי קשר עם גופים שחשבתי שיתעניינו או
יוכלו לשתף איתי פעולה; מצאתי גרפיקאית מנוסה;
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הצלחתי לגייס את אלכס ליבק ,זוכה פרס ישראל
בצילום ,שיהיה עורך התמונות של הספר והתקשרתי עם
בית דפוס מהאיכותיים בארץ כדי לוודא שהספר יופק
ברמה הגבוהה ביותר.
לתומי חשבתי שאם כבר בחרתי תמונות ואני בסה“כ יודע
איזה תוכן הייתי רוצה בספר ,זה לא ידרוש המון מאמץ
לסיים אותו .הערכתי הייתה שגויה למדי .למדתי שבשלב
זה רק מתחילה העבודה הקשה ביותר שמצריכה את
מלוא תשומת הלב ,הדקדקנות וקבלה של מאות החלטות
שיכתיבו את גורל הספר.
לזוגתי ולי כבר היו תכניות לנסיעה ארוכה לארה“ב
וארגנטינה שלא ניתנו לשינוי ,והספר פשוט  -בא איתנו.
את סיום העריכה עשיתי בספריה בניו יורק ,בבתי אירוח

בבואנוס איירס ובחופי אורוגוואי ,כשאת מסלול הטיול
שלנו מכתיבה הימצאותו של אינטרנט זמין .עמדתי בלוח
הזמנים -הספר ירד להדפסה ממש בתום שנת .2017
כולי תקווה שעכשיו ,כשאתם יודעים מהי כמות
ההשקעה ,תשומת הלב והאהבה שהושקעו בספר,
הנאתכם ממנו תגבר כמו גם הערכה מהעובדה שהוא
ניתן לכם כשי ממשפחת מגדלי הים התיכון.
את הספר ניתן לרכוש באתר:
WWW.ISRAELTRAILTALK.COM/SHOP

הטבה בלעדית לדיירי רשת מגדלי הים התיכון:
יש להכניס קוד קופון  TOWERSבעת הרכישה.
מעניין במגדלים | 27

צלמים
במגדלים
סדנת צילום בהנחיית דורון ארנון ,מנכ"ל מגדלי הים התיכון
>>מיכל שויקי

הכל החל לפני כשנה במפגש אקראי בין דורון ארנון,
מנכ"ל הרשת וצלם חובב הכי מקצועי שאני מכירה,
לבין אורה דולב ,דיירת בבית בכפר סבא ,צלמת חובבת
אף היא ,המרבה לתעד את אירועי התרבות בבית" .מה
דעתך" פנה דורון לאורה" ,שמיכל תאסוף עוד צלמים
מבתי הרשת ונקיים סדנא וסיור צלמים חובבים?" אורה
התלהבה ואני נרתמתי למשימה בשמחה .לקח לנו כמה
חודשים להתארגן על מועד מתאים והסדנא יצאה לדרך.
אורה ,סימה ,ניסים ,ססיל ,צ'רני ,יוסי ויגאל  -דור
הפ ְילם ,חמוש במצלמות דיגיטליות משוכללות ביותר,
ִ
הגיעו בוקר חורפי אחד למטה הרשת לחלק הראשון של
הסדנה  -מפגש עיוני שהכין להם דורון" :המשחק בין זמן
החשיפה לאור לצד בחירת קומפוזיציה נכונה הם עיקרי
הדברים שיקבעו את התוצאה" מסביר בהרבה מקצועיות
דורון כשהוא מגבה את דבריו בתמונות מרהיבות מטיולו
בטנזניה" .חשיפה מאוזנת ,תיתן תוצאה שונה מחשיפת
חסר או חשיפה עודפת" .והצלמים גומעים את הטיפים
בהבנה וצמא .הצילום הוא חוויה אישית סובייקטיבית,
אולם יש לו בכל זאת כללים למשיכת עין הצופה .שבירת
הכללים היא החוויה האישית של הצלם והיא זו שגם
תקבע את רמת משיכת המתבונן ביצירה.
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חלקה השני של הסדנה נערך שבוע מאוחר יותר במטרה
להתנסות בכל התאוריות שלמדנו בחלק הראשון ,העיוני.
יצאנו לשטח  -לשכונת נווה צדק בתל אביב .מזג האוויר
היה אביבי .הראות הייתה מושלמת עבור הצלמים
ורחובות השכונה תססו באנשים לצד מבנים יפהפיים.
חגיגה של ממש.
בניגוד לצלמים של היום ,בדור הדיגיטלי ,הצלמים שלנו
זוכרים ומוקירים את ימי הפילם שחור לבן כשבהמשך
נכנס גם הפילם הצבעוני 24 .עד  36תמונות בפילם .וכשזה
נגמר  -תם הליך הצילום .כל תמונה נמדדה ונבדקה "לא
לבזבז פילם".
היום למעשה פחות מצלמים ויותר מקליקים .ברשתות
החברתיות עולות מידי יום מעל מיליארד תמונות!!! לכל
אחד מכשיר טלפון חכם המצויד במצלמה דיגיטלית
שמפיקה תוצאות בהחלט טובות .גם צלמים מקצועיים
כמו החבורה שלנו ,מצוידים במצלמות משוכללות ,כולן
בפורמט הדיגיטלי ,מה שמאפשר להקליק ולצלם ללא
גבול וללא מגבלה.
בכל זאת ,ביקשנו מכל המשתתפים לשלוח למערכת את
התמונות הנבחרות שלהם.

מענייןבמגדלים

קבוצת "הצלמים של דורון" שהתארגנה לאחרונה
 דיירים מבתי הרשת6 במגדלי הים התיכון כללה
 הקבוצה סיירה בשכונת נווה.העוסקים בצילום
 מבחינתי. שכונה ותיקה בעיר תל אביב,צדק
 בנוסף להנאה שלי להיות במחיצתם של,האישית
 למדתי,חברים נוספים החולקים את אותו תחביב
.כמה טיפים ו"טריקים" מהמשתתפים לסיור
אני מקווה שנקיים סיורים נוספים כאלה בקרוב
.ותודה רבה למארגנים
יוסי אובסטפלד
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The recently organized “Doron’s Photo Group”
consisting right now of six amateurs that use
photographing equipment from the Migdalei Yam
Hatichon Association went on a walking tour to
Neve Tzedek to record the views of the old Tel Aviv
neighborhood.
Personally besides the enjoyment from being with
comrades in the hobby, I did learn some tips & tricks
from others as we discussed different techniques.
Hope we will do this more often. And last but not least
thanks to the organizers.
Yossi Obstfeld

וכך הם מסכמים את הסיור בתמונות מייצגות ששוות אלף מילים:
יוסף אובסטפלד ,דייר הבית בגני תקווה
בן  ,81יליד אמסטרדם .הגיע אלינו מקריית אונו .בעברו עצמאי היה בעל
חנות חומרי בנין .החל לצלם בגיל  20ומעולם לא למד צילום בצורה מסודרת.
"צילום עבורי זה תחביב מרגיע .לראות את העולם הנפלא דרך העדשה".

ניסים מנדיל ,דייר הבית בגני תקווה
בן  ,86יליד יוגוסלביה .הגיע אלינו מגבעתיים .בעברו עסק בצילום .החל לצלם
בשנות ה ,70-למד צילום ומעבדה אצל יעקב בורשטיין" .צילום עבורי זו דרך
להתחבר ולגעת בנפשם של אנשים ובכלל דרך חיים".
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אורה דולב ,דיירת הבית בכפר סבא
ילידת הארץ .קיבוץ מסילות .הגיעה אלינו ב 2011-מקריית ביאליק .למדה
מזכירה בכירה ועסקה במזכירות רפואית .מצלמת מאז ומתמיד .למדה במגוון
קורסים לצילום" .צילום עבורי הוא מתן משמעות לחיים .נקודת ציון משמעותית
בעניין שלי בצילום היווה המעבר לצילום דיגיטלי .יש פה שילוב של טכנולוגיה
ואמנות .לימוד מחשבים יבש לצד עומק יצירתי .בעיניי זה שילוב מנצח".

סימה מזור ,דיירת הבית בנורדיה
בת  ,90ילידת ישראל .הגיעה אלינו
מזכרון יעקב .בעברה הייתה רקדנית
ומורה לבלט מודרני .מצלמת מילדות,
מעולם לא למדה צילום רק נסיון
של שנים" .צילום עבורי זו חוויה,
הרפתקה נפשית ועיניים .המצלמה
היא חלק אינטגרלי מהיד שלי.
הכל מתועד!! בזכות המצלמה עיני
פקוחות כל הזמן".
ססיל בנצר ,דיירת הבית בירושלים
בת  ,86עלתה מארה״ב .לא למדה צילום .״קיבלתי את המצלמה הראשונה שלי
ב .1952-אני מצלמת כי זה גורם לי תענוג ,מזכיר לי מקומות שביקרתי ,פרחים,
חיות ואנשים שראיתי.״

יגאל ברגמן ,דייר הבית בגני תקווה
בן  .75יליד ישראל .הגיע אלינו מפתח תקוה .קצין משטרה לשעבר .החל לצלם
לפני  4שנים .צלם וידאו .למד צילום אצל ערן ישראל ,ד"ר לתקשורת וקצין
משטרה" .צילום עבורי זה שיכתוב ההיסטוריה והנחלתה לדורות הבאים".
הערת מערכת :יגאל ברגמן ,לקח חלק פעיל בסדנא והנציח אותה בצילומי
וידאו חביבים .ניתן לחזות בהם באתר המגדלים או לפנות ליגאל והוא
יעביר למעוניינים בשמחה.
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"צילורים"  -הדרך שלי בצילום
נחום (צ'רני) צ'רניחובסקי ,דייר הבית ברמת השרון
בשנת  2009יצאתי לגמלאות והתחלתי להקדיש יותר זמן
לאמנות .אהבתי לצלם וגם לצייר והתחלתי לחבר את
שתי האהבות .זה התחיל בעיבוד צילומים שלי בעזרת
תוכנות ציור לציורים כשההשראה לציור היה הצילום
והדימוי שהוא יצר אצלי .התחלתי לצלם תמונות של
השתקפות בשילוב חשיפה ארוכה והנעת המצלמה
לצורך קבלת צילומים אבסטרקטים .צילומים אלו הוצגו
בתערוכה בבית יד לבנים ברמת השרון.
בשלב מסוים נתקלתי בצילומים של חברה בקבוצת
אמנים בדה מרקר שנעשו בשיטה של חשיפה כפולה על
פריים אחד .התברר לי שיש במצלמה כזו פונקציה .מרגע
שגיליתי אותה ,החלטתי שאני יכול לשלב בין הציור
והצילום ע"י ציור של נושא מוביל וצילום הציור ,או חלק
ממנו ,בחשיפה אחת ובחשיפה השנייה לצלם משהו
מהסביבה שישתלבו יחד ליצירה אחת .זיהיתי אפשרות
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זו גם לצורך קבלת צילום סביבתי לצורך העברת חווית
הסביבה מכמה היבטים בהתאם למתרחש .בתמונות
שבחרתי ניתן לראות שימוש בטכניקה מיוחדת זו.

הַ ּדֶ רֶ ך הַ ּגְ דֹולָ ה
תיעוד סיפורי חיים באופן דיגיטלי והנגשתם לדור הצעיר
• העברת המורשת וסיפור החיים למדיה דיגיטלית
באמצעות מפגשים עם תחקירנית ,ראיונות
מצולמים ,סריקת אלבומי תמונות והכנת אתר
אינטרנט אישי.
• שחרור של מבזקים )פוסטים( קלילים בנושאי
המורשת שלכם ב  facebookו.WhatsApp -
• הפרויקט מאחד את המשפחה סביב אירועי העבר
והערכים שלה ויוצר דיאלוג חי בין הדורות.
• שימור נכסי המורשת לתמיד.

לפרטים נוספים ותיאום מפגש ראשון בחינם
כפיר אדם 052-544-5215

kfir1959@gmail.com

www.bigroad.co.il

החמישייה
הפותחת
והפעם ,לכבוד יום ההולדת למדינה,
עובדים שהגיעו אלינו מהתפוצות

דר גאולייב סבטלנה
רופאת הבית בירושלים
בת  .70בשנת  1973עליתי לישראל מטאגיקיסטאן,
(ברית המועצות לשעבר) ומאז ועד היום אני
מתגוררת בירושלים .נשואה לדר גאולייב בכור,
גניקולוג במקצועו .אמא ל 4 -ילדים :לאה ,מוטי,
יהודית ודניאלה וסבתא ל 6-נכדים .לפני כשנתיים
יצאתי לגמלאות לאחר  42שנות עבודה בקופ"ח
כללית .במסגרת עבודתי ,ניהלתי מרפאה בשכונת
רמות בירושלים וקיבלתי תעודת הוקרת כוכב
בשירות .כיום ,לאחר פרישתי ,אני עובדת זו שנה
שניה בבית בירושלים בתפקיד רופאת הבית.
בקופ"ח כללית טיפלתי רבות בגיל השלישי ויש
לי העונג להמשיך זאת גם במגדלים .אני מאמינה
שרופא צריך להיות אנושי ולרכוש את אמון
מטופליו בו על ידי הקשבה ,תשומת לב ויחס נדיב
וחם .אני שמחה ומאושרת שנפל בחלקי להעניק
זאת למטופלים לאורך השנים וגם כאן במגדלים.
שמחה לקבל בחזרה הערכה ,הוקרת תודה
ושביעות רצון .מייחלת לעצמי שאלוהים ימשיך
להעניק לי כוח ובריאות על מנת להמשיך ולבצע
את השליחות המבורכת הזו.
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יוליה דגן
רכזת גיוס ורווחה ,מגדלי הים התיכון
בת  ,29מתגוררת בראש העין ,עליתי מאוקראינה
לפני כ 22-שנה .נשואה לעמית ואמא לגאיה בת
השנה וחצי .אוהבת מאוד בעלי חיים ובזמני
הפנוי אוהבת לטייל בארץ עם המשפחה .עובדת
מזה כשלושה חודשים כרכזת גיוס ורווחה במטה
הרשת .במסגרת תפקידי אני אחראית בין היתר על
גיוס עובדים לכלל התפקידים ברשת המגדלים.
כחלק מתפקידי אני מאוד נהנית להכיר בכל יום
אנשים שונים ומעניינים .בעברי הגעתי למגדלים
מתחום גיוס כוח אדם .עבדתי בחברות השמה
ובמשרד ממשלתי .לתחום הגיל השלישי נחשפתי
ממש במקרה כשהתקבלתי לעבוד במגדלים .אני
חייבת לציין בסיפוק שבתקופה הקצרה שלי
ברשת ,התאהבתי באנשים ובכל תחומי העיסוק
של החברה .אינני יכולה לחכות לבקר בכל הבתים
שלנו ברשת ,לפגוש ולהכיר את כל העובדים
הנפלאים .האני מאמין שלי בעבודה הוא לתת לכל
עובד ומועמד לעבודה יחס אישי בדיוק כפי שאני
הייתי רוצה לקבל בעצמי.

איפה אהיה בעוד  20שנה? קשה לי לדמיין תקופה
כ"כ רחוקה ,מקווה שאמשיך לעבוד בתחום משאבי
האנוש אותו אני אוהבת ,להיות מוקפת במשפחה
אוהבת ובאנשים מעניינים סביבי!

אוקסנה מזרחי
מפקחת משק ,הבית בצומת סביון

בת  .40עליתי לארץ מאוזבקיסטן .גרה ברמלה.
נשואה עם ארבעה ילדים .עובדת בבית בצומת
סביון במחלקת משק בתפקיד מפקחת וסגנית
מנהלת משק .למדתי ניהול משק .בבית בצומת
סביון אני חדשה יחסית  4 -חודשים .התפקידים
שאני אוהבת במיוחד בעבודה הם הקמת
אירועים .בבית בצומת סביון פעילות תרבות
עשירה ואני אוהבת להשתלב ולסייע ומוצאת
שזו חוויה מאתגרת .מחוץ לשעות העבודה יש לי
שני תחביבים עיקריים בשעות הפנאי :האהבה
למוזיקה ורכיבה על סוסים>> .
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ד"ר ליה קורן
רופאת הבית בגני תקווה

אלכס שולמן
נגן ועובד תפעול ,הבית בנורדיה
בן  .66נשוי לבלה ,אבא לשני בנים בוגרים מריאן
ומיכאל וסבא ל 4-נכדים .עליתי לארץ בשנת 91
מהעיר קישינב שבמולדובה .אני בוגר האקדמיה
למוסיקה בקישינב ונגן מקצועי בכינור .עם
עלייתי לארץ אני מנגן בהרכבים שונים בעיקר
עם אשתי בלה שהיא גם כנרית .להשלמת הכנסה
עובד גם במחלקת התפעול של הבית בנורדיה
מיום פתיחת הבית .אשתי ואני עורכים לדיירים
קונצרטים לכינור באופן קבוע .גם התחביב שלי
קשור במוסיקה .אני מכין עיבודים לנגינת כינור
שמשלבים סולו וליווי בכינור .מאד אוהב את
הדיירים ונהנה להופיע בפניהם ולראות כמה הם
נהנים ולסייע להם בדירות כשאני בתפעול .חשוב
לי שרק יהיה להם טוב .אינני יודע מה יהיה מחר
אז בטח שקשה לצפות  20שנה .העיקר שנהיה
בריאים .זה הכי חשוב.

בת  .39עליתי לארץ בשנת  2005ממוסקבה .אמא
לשלושה ילדים :קרן ,יאיר ומאיר .נשואה לשלום
קורן .למדתי את התואר ברוסיה והשלמתי לימודי
התמחות ברפואה בבית חולים בילינסון בפנימית
ותת התמחות בגריאטריה .משלימה כיום לימודי
פסיכוגריאטריה באוניברסיטת ת״א .במגדלים
עובדת מאז פתיחת הבית בגני תקווה .מקום עבודה
קודם  -בית חולים בילינסון .בחרתי לעבוד דווקא
עם האוכלוסייה המבוגרת כי אני לומדת מהם
המון ומקבלת חזרה הרבה הערכה .יש בי אהבה
וכבוד אליהם .מאמינה שהעתיד המקצועי נמצא
באוכלוסייה זו שהולכת ותופסת מקום בעולם
העתיד .זהו מקצוע עם הרבה אופציות להתפתחות
כמו שיקום פיזי ונפשי .מהדיירים שלנו אני לומדת
הרבה על קום המדינה ומרגישה שנפל בידי כבוד
גדול לשרת אנשים יקרים אלו שלחמו למען הארץ
והקימו אותה .בעוד  20שנה אני מקווה להיות
גריאטרית נחשבת ומשפיעה במשרד הבריאות.
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נעים
להכיר
נירה שוץ ,דיירת חדשה בבית בבת ים

אילו מישהו היה אומר לי לפני כשנה שבגיל השלישי
אגור בדיור מוגן ,הייתי אומרת לו שדבריו הזויים וחסרי
שחר ומה עלה בדעתו...
הדיור המוגן עבר גלגולים רבים החל מ"מושב זקנים"
והמשך ב"בית אבות" ובימינו "דיור מוגן" ,שמביא תפיסה
חדשה ושונה מבעבר .כשאנשים שונים החלו לדבר
איתי על הרעיון ,תגובתי המיידית היתה התנגדות גמורה
ותחושת כעס .מה לי ולזה? מה פתאום? איך יכולים
להציע לי דבר כזה?
כשדיברתי על כך עם אנשים אחרים ,תגובתם היתה :מה
פתאום דיור מוגן? הרי את עוד צעירה! קיבלתי מתנה
גנטית ותמיד נראיתי צעירה מהגיל הביולוגי .אנשים,
רובם ככולם ,סבורים שאני צעירה מגילי בכמה וכמה
שנים והמחשבה הייתה שדיור מוגן מיועד לאנשים זקנים.
ואני הרי לא שייכת עדיין לקטגוריה הזאת.
בשלב מסוים ,התחלתי לחשוב  -אולי כדאי לאמץ
פתיחות מחשבתית ולהתחיל לשקול רעיון זה ברצינות.
אולי הוא לא פסול כל-כך כפי שנראה לי ברגע הראשון.
התחילה התלבטות רצינית ביני לבין עצמי ,שנמשכה לא
מעט זמן ודי טלטלה אותי.
יש לי מכרה שגרה כאן ,בבית בבת ים כמעט שלוש
שנים .ביקרתי אותה פעמים אחדות וראיתי כמה יפה
היא התמקמה וכמה טוב ונעים לה במקום הזה .גם היא

התקשתה לעבור לדיור מוגן ועברה התלבטות קשה
וממושכת בדיוק כמוני .לבסוף ,הבינה שזה רעיון טוב
ונכון לה בשלב זה של חייה והיא ביצעה את המהלך
ומרוצה מאוד מכל הבחינות .המעבר שלה לבית בבת ים
אפשר לי לראות מקרוב את יתרונות המקום ונעים היה
לשמוע כמה היא שבעת רצון .קלטתי שיש במהלך כזה
הרבה דברים חיוביים וכדאי לשנות גישה.
בנסיבות שלי ,כשאני גרה לבד ,לא נעשית צעירה
יותר ,הבדידות קשה לא פעם ,ויש נסיבות נוספות
שההתמודדות איתן היא קשה ומדכאת.הכי גרוע
כשנופלים למשכב ואין מי שיהיה איתך ויסייע .אמנם
התברכתי בחברות נהדרות ,אבל זה לא נכון ולא תמיד
אפשרי להסתמך על אחרים .גם הן מתמודדות עם בעיות
משלהן ולא תמיד יכולות להיות זמינות .הקש ,ששבר את
גב הגמל ,היה כאשר חליתי לפני חודשים אחדים בדלקת
ריאות ונאלצתי להזעיק אמבולנס ,להתפנות לבית חולים
ולהתאשפז בכוחות עצמי .כאן כבר השתכנעתי לחלוטין -
אם אני רוצה לדאוג לעתיד יותר בטוח ומוגן ,הרי
שמסגרת הדיור המוגן תספק לי הרגשת ביטחון ,הגנה
ושקט נפשי.
עדיין הטרידה אותי מאוד המחשבה שאהיה בחברת
אנשים מבוגרים ושתופעות הזקנה נעשות מוחשיות מאוד
ועלולות להרתיע .מצד שני ,ידעתי שיש כאן אנשים בגילי,
פחות או יותר ובסך-הכול אפשר לחבור לאנשים>> ,
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שמתאימים לך בלי קשר לגיל .בנוסף ,הרי ברור שמה
שיותר קובע זו הרוח והגישה של האדם ולא מספר
השנים שעליו.
בשלב זה כבר הייתי שלמה לגמרי עם ההחלטה .ביקרתי
במספר מקומות ,אך המקום ,שכבש אותי מכל הבחינות,
הוא כאן בבת ים .עוד לפני שעברתי הנה ,כבר נתקלתי
באנשי צוות מאירי פנים ,נחמדים ,אכפתיים ואדיבים.
כשהתאשפזתי  -העובדת הסוציאלית באה לבקר אותי
בבית החולים ,ואם הבית התקשרה לשאול לשלומי.
כשהבעתי פליאה כי אני עדיין לא גרה בבית ,הן אמרו
'אבל את כבר משלנו' וזה חימם את הלב.
 32שנים גרתי בתל-אביב ,שם נולדתי והתחנכתי מגן
הילדים דרך ביה''ס היסודי "תל חי" וביה''ס תיכון עירוני
א' וכלה באוניברסיטת ת"א .היה לי ברור ,ללא צל של
ספק ,שאני מחפשת דיור מוגן בתוך עיר ,היות שאני
טיפוס אורבני וכל השנים חייתי בעיר .ביקרתי במספר
מקומות ואף מקום לא כבש את לבי כמו מגדלי הים
התיכון  -בת-ים .המיקום על הטיילת היפה של העיר ,כל
הדירות פונות אל הים ,קרוב מאוד לרחובות הראשיים
של העיר ,הכול בהישג יד וכמובן הקרבה לתל-אביב,
העיר שאני מחוברת אליה חזק עד עצם היום הזה.
התרשמתי מהאיכות הגבוהה של החיים כאן ,המגוון
העשיר של הפעילויות המוצעות כאן .כמעט כל ערב

יש הרצאה בנושא אחר ,סרט פעם בשבוע ועוד .כמו
כן מתקיימות הרצאות "קמפוס" בנושאים שונים וברמה
גבוהה .יש תוכניות מיוחדות בחגים ,טיולים ,חיי תרבות
עשירים ומגוונים וכל-כך זמינים.
אני נמצאת כאן  3חודשים .תהליך האריזה היה ממושך,
מפרך וסוחט .נפטרתי מרב תכולת הבית ,מהגישה
המכסימליסטית עברתי לגישה המינימליסטית ,שעבורי
היא שינוי גדול ומהותי.
בדירתי שבקומה ה 11-חלונות גדולים ,מהם נשקף הים
והיא מלאת אור ואוויר.
תהליך הפריקה וההתמקמות לא היה קל וכשהגיע
לסיומו ,רווח לי והייתי מרוצה מאוד מהתוצאה היפה.
אני חשה שיש בדירה הזאת אנרגיה טובה.
אין ספק שהשינוי הוא לטובה .עדיין יש את הצורך
בהסתגלות פיסית ,מנטלית ונפשית למקום כזה .זהו
תהליך הדרגתי ,שדורש אורך-רוח וגישה חיובית .בכל
אופן ,אני יכולה לומר בפה מלא ,שאני שלמה לגמרי
עם הצעד שעשיתי .בשלב זה של חיי היתה זו החלטה
נכונה ונבונה .אני גאה בעצמי שצלחתי הרבה מכשולים
שהיו בדרך שאיתם התמודדתי באומץ ובנחישות .הייתי
ממוקדת מטרה וכמו שה׳ווייז׳ אומר לנו" :הגעתי ליעד".
כל שנותר הוא לקוות לבריאות טובה ,שתאפשר ליהנות
מכל הטוב הזה.

עבור שלמה וצוות המלאכים,
במוצאי שבת הורי עברו להתגורר במגדלי הים התיכון בבת ים,
בהתרגשות רבה ובהבנה שהגיעו לביתם החדש.
במהלך החודשיים החולפים עבדנו ביחד ובהתאם זכיתי לפגוש את רוב העוסקים במלאכה.
מיד ניתן היה להתרשם שמדובר בצוות מקצוען שמבין את תפקידו ברגישות הראויה ועושה
עבודת קודש למען רווחת הדיירים במגדלי הים התיכון .כל הכבוד ...שום דבר אינו מובן מאליו.
ברצוני להביע בפניך את תודתי והערכתי האישית על המאמץ ,הנכונות האין סופית והגישה
המחבקת והחמה שלך ושל כל צוות העוסקים במלאכה לקליטת ההורים בבית בבת-ים.
יישר כוח! בבקשה הבא את תוכן האמור לידיעת כל העוסקים במלאכה.
בברכה ,יוסי חזקיה
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נוסטלגיה
על שני גלגלים
מפגש בין איסר גרבר ,ניצול שואה ,לשוטרי יחידת האופנועים
של החטיבה הטקטית של משמר הגבול
>>אתי כהן ,מנהלת תרבות ,הבית בצומת סביון

"עם שאינו יודע את עברו ,ההווה דל ועתידו לוט בערפל"
יגאל אלון
איסר גרבר מתגורר בבית בצומת סביון וחגג השנה את
יום הולדתו ה .96-לכבוד יום הולדתו ,זכה איסר לכך
שיחידת האופנוענים של החטיבה הטקטית של משמר
הגבול תאמץ אותו.
כ 15-שוטרים רכובים על אופנועיהם ובראשם מפקדם,
רפ"ק עומרי חדד וסגנו אסף שמואל ,ביקרו את איסר
בביתו כדי לכבד ולהוקיר את האדם המיוחד והאמיץ
הזה ,ולשמוע ממנו ,ממקור ראשון ,את סיפורי הגבורה
וההישרדות שלו כניצול שואה .השוטרים שאלו שאלות
והיו מרותקים לסיפורים .חשוב היה להם להאזין לסיפורו
של הנער היהודי שנולד באוסטרוביץ ושרד את מחנות
הכפייה בפולין ,לאחר שאיבד את כל משפחתו עם עוד
 8,000תושבי העיירה שהושמדו באכזריות .בין התיאורים
הקשים שסיפר איסר ,שמעו השוטרים כיצד בעבור קילו
סוכר היו פולנים שהסגירו את שכניהם היהודים לנאצים.
השוטרים שמעו איך לפני הגירוש הגדול לאושוויץ
הצליח איסר להימלט ממחנה הכפייה ובדרך לא דרך
הצטרף לשורות הפרטיזנים .לאחר מכן ,התחזה לפולני
נוצרי והצטרף לצבא הפולני שלחם בנאצים .על כך
הוענק לאיסר עיטור "אות הלוחם בנאצים".
עם תום המלחמה ,במסגרת העלייה השנייה ,יחד עם עוד
 2,600צעירים ששרדו ,עלה איסר ארצה באוניה "תאודור
הרצל" .אולם ,כאילו לא מלאה מנת הייסורים ,הבריטים

ששלטו אז בארץ לכדו את העולים ושלחו אותם למחנה
מאצר בקפריסין.
בהגיעו לעשור התשיעי לחייו החליט איסר כי אינו מוכן
שאנשי עירו ובני משפחתו ישכחו .איסר הצטרף למיזם
תיעוד של "יד ושם" ותיעד כמה שיותר "דפי עד" .למרות
שהזיכרון ,כפי שמעיד איסר ,כבר לא מה שהיה פעם,
במשך שנתיים תיעד שמות של אלפים .בפגישות ארוכות
ומייגעות ,הוא מילא את פרטיהם של כ 2,000-איש מיהודי
אוסטרוביץ כשהוא נובר בזיכרונות העבר ,בניסיון לצייר
תמונה מדויקת ככל שניתן ,של העיירה ושל תושביה.
"זקנים וצעירים מלאי חיים שלא עשו רע לאף אחד
הלכו לעולמם" ,סיפר איסר" .היה לי מאוד חשוב ,עד
כמה שיכולתי וכמה שזכרתי ,להנציח אותם" .אף על פי
שלא יכול היה לזכור את כולם ,איסר רצה לסייע ככל
שרק היה באפשרותו למפעל ההנצחה החשוב .בסיום
המפגש המרגש העניק רפ"ק עומרי חדד ,מפקד היחידה,
תעודת הוקרה לאיסר .היום ,כשהוא יושב בכורסתו
בביתו בבית בצומת סביון ,מביט איסר לאחור בגאווה -
כסבא לשישה נכדים ושבעה נינים ,איסר גאה במפעל
ההנצחה שלו שהגיע לסיומו ויותיר אחריו את זכרם של
בני העיירה והמשפחה שכל כך אהב.
"יש זיכרון על שם יהודי אוסטרובייץ" ,אומר איסר,
"עכשיו המעגל נסגר ,ואני יכול סוף סוף לנוח".
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על יחידת האופנוענים  /אסף שמואל ,סגן מפקד יחידת האופנוענים
יחידת אופנועים של החטיבה הטקטית ,של משמר הגבול ,נועדה לספק מענה מהיר ואיכותי
באירועי טרור ובלחימה בפשיעה ,תוך ניצול היתרונות של רכב דו גלגלי במהירות וביכולת תמרון.
הרעיון לאמץ ניצול שואה נבע מכך שעל כל לוחם ואדם בארץ ישראל להכיר את ההיסטוריה של עמנו,
וכאות הכרת תודה עצומה לניצולי השואה על ההתמודדות היומיומית ועל העבר.
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למה לא היו סיפורים
לאסנת הקטנה
>>שלמה גזית ,דייר הבית בכפר סבא

לפני שנים רבות ,כאשר הייתי אב צעיר ,נדרשתי מדי פעם
להאכיל את ילדינו .לבני יואב נהגתי לספר על שנומ'לה
שלא אהב לאכול ולכן הצטמק לממדים כל כך זעירים
עד שאמו נאלצה לקחת אותו לרופאת הילדים שלנו ,דר'
סנה ,בתוך ארנקה ,על הרפתקאותיו של הילד נועם ,שאסף
חיפושיות וזחלים ודחפם למלחייה שעל שולחן האוכל וכן
על ג'יפ שלא הצליח לנסוע כי נדבק לכביש עם מסטיק.
לבתי הקטנה עפרה ,התחלתי בסדרת סיפורים ,בהם
הסבתא אוהבת כל כך את המאכל שהיה על השולחן
באותו רגע עד שהיא הופכת לאותו מאכל .הסיפור
המרכזי היה בדרך כלל עם עוף .הסבתא הייתה תמיד
סבתא אסתר ,החמה שלי ,שכן הסיפורים הקניטו אותה
וזה שעשע את המסובים.
בתי הבכורה אסנת כתבה ,איירה והוציאה לאור שלושה
ספרי ילדים מצליחים (גן הבוכים ,האגדה על השיח הקטן
והאגדה על פרח לב הזהב) .לפני מספר שנים החליטה
לכתוב ולאייר את סיפור "סבתא תרנגולת" המשפחתי
שלנו ולרגל יום הולדתי הפתיעה אותי במהדורה מודפסת
משפחתית של הספר" .סבתא תרנגולת" התקבלה
בהתלהבות רבה וגמלה בליבי ההחלטה להפיץ את הספר
גם לקהל הרחב.
את שם הסבתא החלפנו מאסתר לציפורה ,שמה של אמי,
שם ההולם מן הסתם יותר את הסיפור ,ויצאנו לדרך .כפי
שציינתי ,את הסיפור ניתן לשנות ולהחליף במאכלים

אחרים שעל השולחן ,על פי העניין ,וכך יכולה הסבתא
להיות סבתא צנונית או סבתא דג ,למשל.
המבקשים לרכוש הספר ( ,₪ 50כולל דמי משלוח בדואר)
יפנו אל שלמה  ;09 - 7466554או .050 - 6333731
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יום
שכולו טוב
דיירים ועובדים מציינים את
יום המעשים הטובים בבתי הרשת

יום מעשים טובים הוא יום התנדבות בינלאומי,
שמטרתו לגרום לכמה שיותר אנשים ברחבי העולם
לעשות מעשים טובים עבור החברה ,הקהילה
והסביבה .זהו יום שיא המסכם פעילות מתמשכת של
עשיית טוב ,המתקיימת לאורך כל השנה ומקדמת את
הקשר הקהילתי ,מגדילה ערבות הדדית ומרחיבה
את מעגלי עשיית הטוב וההתנדבות.
בארץ ,יום המעשים הטובים הוא פרויקט הדגל של
עמותת רוח טובה ,שפועלת כל השנה לחיבור בין
אנשים המעוניינים להתנדב לבין עמותות וארגונים
שונים הזקוקים למתנדבים .ממון הפרויקט נעשה
בחסות הקרן המשפחתית על שם תד אריסון.
הרעיון הבסיסי ביום זה הוא לעודד כל אדם לעשות
מעשה טוב ,גדול או קטן ,מחיוך למישהו ועד להובלת
יוזמה רחבת היקף והשפעה על הזולת והסביבה.
ביום זה מוזמנות עמותות ,רשויות מקומיות וארגונים
לתועלת הציבור לגבש רעיונות לפעילויות התנדבות
שיתאימו לצרכיהם ולהיעזר בעמותת רוח טובה כדי
להוציאן לפועל.
בשנים האחרונות פעילות יום המעשים הטובים
התרחבה ולוקחים בו חלק מרבית הרשויות
המקומיות בישראל .על פי דיווחי התקשורת ביום זה
נרתמים למעלה ממיליון ושלוש מאות אלף ישראלים
וכ 1,600-חברות עסקיות .סה"כ על פי אותם דיווחים
מדובר על  14,000פרויקטים קהילתיים וסביבתיים.
ברשת מגדלי הים התיכון מתקיימות כל השנה
פעילויות למען הקהילה ביוזמות שונות של דיירים
מתנדבים בבתים לצד יוזמות של הדור הצעיר
בקהילה שמגיעים לעשות מעשה טוב ולכבד את
ותיקי העיר.
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דיירי הבית ברמת השרון רכשו משחקים וצעצועים
לטובת ילדים מאושפזים והעניקו אותם באופן אישי
למחלקות הילדים בבית החולים ברזילי באשקלון ולבית
החולים זיו בצפת.
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בבית בצומת סביון זו כבר מסורת שיום המעשים
הטובים הוא יריד יד שנייה בו דיירים מציגים בגדים ,כלי
בית ,ספרים ושאר פריטים כיד הדמיון שאין להם שימוש
אבל אולי החבר ,השכן או אורח מזדמן ימצא בהם
עניין וירכוש .בנוסף ,בית הקפה של הבית פועל בניהול
הדיירים והדיירות כשהם מכינים מאפים ועוגות ליד
שתיה חמה וכל ההכנסות מאותו יום קודש לאוכלוסיות
נזקקות בעיר.

היוצר" מרעננה  -מרכז אמנויות ייחודי בארץ שהוקם
מתוך חזון לשילוב קהילתי של אמנים ,המתמודדים עם
קשיים נפשיים ,והעצמתם באמצעות אמנות ויצירה.
בדוכן שלהם נמכרו עבודות יד מקרמיקה ,מראות,
מוזאיקה ציורים ועוד .חידוש מרענן היה השנה הדוכן
של האמנים בפה והרגל שמכרו אגרות ברכה ,ספרים,
תמונות ועוד .נכונות הדיירים לתרום ולרכוש מוצרים
חסרת תקדים.
ומספרות דיירות שהשתתפו ביריד:
"אני מקפידה כל שנה לקנות .השנה בסימן מתנות לנינים.
שילוב של מעשה טוב ופתרון לחג .עושה מעשים טובים
כל השנה" אסתר חליפה.
"תרמתי לנזקקים ועשיתי זאת עם לב מלא אהבה .כל
מעשה טוב נרשם בכרטיסיה למעלה .אני ממש מאמינה
בזה" דורה שקוב>> .

ואם כבר במסורת מדובר ,גם לבית בבת ים יש מסורת
סביב יום המעשים הטובים בקונספט קצת שונה  -יריד
מתנות לחג .ליריד הגיעו כתמיד עמותת "שכולו טוב"
שמטרתם קידום שינוי ויצירת הזדמנות חברתית שווה
עבור אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית ,ופעילות
לקידומם ושילובם התעסוקתי והחברתי בקהילה  .הם
הגיעו עם ערכות נהדרות וחגיגיות של מארזי שוקולד,
נרות ,יין ועוד .בנוסף התארחו בבית גם עמותת "בית
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הבית בכפר סבא משתלבים מידי שנה ביריד שמתקיים
בקניון ערים בעיר .דיירות הבית בסיוע של רכזות איכות
החיים בבית העמידו דוכן ממותג ונאה שם מכרו בהצלחה
רבה עבודות יד של דיירים ודיירות אותם עמלו והכינו
בסדנאות המלאכה בחודשים האחרונים .כל ההכנסות
קודש למען אוכלוסיות נזקקות בעיר.

בבית בנורדיה הפעילות ביום המעשים הטובים הייתה
דווקא בשילוב דורות כשהדור הצעיר בא לעשות מעשה
טוב לטובת הוותיקים .הפעילות התחלקה לשני קהלים-
קבוצת נערים ונערות מתנועת הנוער במושב נורדיה
הפתיעו בביקור כשהם מצוידים בכרטיסי ברכה ופרחים.
למחרת ,הגיעו לביקור דומה קבוצה של  15חיילים בסדיר
שסייעו לדיירים בתחום הטכנולוגי( .שימושי מחשב,
טלפונים ניידים וכד׳).
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ארוע מתגלגל התקיים בבית בירושלים שהחל ביום
המעשים הטובים עצמו באיסוף תרומות מדיירים ועובדים
בדוכן התרמה מושקע שנוהל על ידי דיירות והסתיים ממש
ערב פסח כשצוות הבית רכש בתרומות מוצרי מזון ויחד
עם הדיירים ארזו חבילות שי למשפחות נזקקות לחג
הפסח .היה מורכב לוגיסטית אבל מעצים ומרגש.
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חדשנות
פורצת דרך
חדש בקרן ההשקעות "מגדלי הים התיכון "VENTURES
>>ד"ר יעל בנבנישתי ,מנכל"ית שותפה בקרן

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסוף
שנת  2016אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל
מנתה כ 978-אלף איש ,כ 12%-מהאוכלוסייה .ומי הם
האזרחים הוותיקים? לעיתים קרובות קבוצה חברתית
זו מאופיינת בסטיגמה שלילית כגון מוגבלות ותלות
באחרים ,היעדר תרומה לחברה ובעיקר נטל תקציבי.
אך למעשה ,אוכלוסיית האזרחים הוותיקים כבר מזמן
שינתה את פניה .הם לא דור כסוף אפור ומדכא ,ולא
דור זהב קר ומנוכר ,אלא הם דור צבעוני ,מגוון ,צרכני
ובעיקר מלא חיים.
מבט חטוף על קהילת האזרחים הוותיקים מגלה קבוצה
חברתית שגרה בשכונות וותיקות ובחדשות ,מגיעה לכל
מוסדות התרבות ,מועדוני הספורט ובתי הקפה .מתנדבת
בבתי חולים ,במוסדות חינוך ,בעמותות ובמשטרה.
האזרחים הוותיקים של היום מניעים את גלגלי הכלכלה
המקומית ותורמים לעשייה ברמה הארצית והעירונית.
סקרים ומחקרים מצאו כי מצב חברתי-כלכלי משפיע
על מצב הבריאות של האדם ואף של ילדיו .ויחד עם זאת
מתקיים גם קשר הפוך ,בריאות לקויה משפיעה על המצב
החברתי-כלכלי .חשוב לציין כי מצב חברתי-כלכלי נמוך
ובריאות לקויה ,עשויים לפגוע גם ברווחה ולהגדיל את
הוצאות הממשלה על מימון שירותי בריאות וקצבאות.
מצב חברתי-כלכלי נמוך נמצא קשור גם עם תמותה
מוגברת הן בישראל והן במדינות מפותחות אחרות.

מכאן ,שפיתוח והשקעה במנגנונים המשפיעים על
הקשר בין מצב חברתי-כלכלי לבריאות ,הינם בעלי
חשיבות כלכלית משמעותית .כך למשל ,חינוך ותמריצים
לאורח חיים בריא כדוגמת תזונה מאוזנת ,פעילות
גופנית ,הימנעות מעישון ,שיפור הנגישות של שירותי
הבריאות ,יצירת פלטפורמות לפיתוח רשת חברתית,
פלטפורמות למעורבות קהילתית ,תעסוקה או התנדבות,
פיתוח כלכלה שיתופית לאוכלוסייה זו וכדומה ,עשויים
להועיל לבריאותו הפיזית והנפשית של האדם .על מנת
שאנו כחברה ,נוכל לספק את אותם שירותים מגוונים
לאוכלוסייה הולכת וגדלה זו ועדיין לשמור על מסגרת
תקציבית מאוזנת ,אין לנו דרך אחרת מלבד לפתח
פתרונות טכנולוגיים זולים וזמינים.
על מנת לשמר את בריאותם ואיכות חייהם של האזרחים
הוותיקים יש לחזק את מעגלי החיים הנוגעים לתחומי
החברה והכלכלה בין היתר בעזרת פיתוח פלטפורמות
טכנולוגיות .יצירת תשתיות אלו והטמעתם באורחות
החיים היומיומיים של האוכלוסייה הינה תהליך טבעי,
המשך ישיר של תהליכי הדיגיטציה המתרחשים בעולם
המודרני .עלותם ללא ספק גבוהה בשלב הראשון ,אך
לטווח ארוך החיסכון הכלכלי יתגלה כמשמעותי.
מאז השקתה של קרן ההשקעות "מגדלי הים התיכון
 "VENTURESבחודש יולי  ,2017הקרן ממשיכה למצב
עצמה כמובילת תחום החדשנות והיזמות הטכנולוגית >>
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למען איכות החיים של בני הגיל השלישי .הייחודיות
שבעולם התוכן בו בחרה הקרן להתמקד עוררו עניין
רב בארץ ובחו"ל ואנו ,מנכ"לי הקרן ייצגנו את העשייה
בתחום בעשרות כנסים.
בנוסף ,הקרן ביצעה עד כה שתי השקעות בחברות
ישראליות אשר זוהו כמובילות פתרונות טכנולוגיים
ייחודיים.
ההשקעה הראשונה הייתה בחברת יוניפר קר טכנולוגיות
אשר פיתחה פלטפורמה המתחברת למסך הטלוויזיה
ומחברת בינה לבין אמצעי תקשורת אחרים.
מטרת המערכת להקל על מי שאינם רגילים להשתמש
בטלפונים חכמים או בשימושי המחשב השונים ובמיוחד
לאלו המרותקים לביתם .לדוגמא :הודעות ווטסאפ,
תמונות וסרטונים יוצגו ישירות על גבי מסך הטלוויזיה
באופן נוח ופשוט .בנוסף ,המערכת מאפשרת שיחות
וידאו כמו עם נציגי שרותי בריאות או רווחה .ייחודה של
המערכת הוא ביצירת תכנים .המערכת מאפשרת צפייה
בתכנים מוקלטים מראש על פי ספריית נושאים כמו גם
בתכנים אינטראקטיביים המשודרים בשידור ישיר לבית
המשתמש ומאפשרים לו להיות מחובר לקבוצת בעלי
עניין בתחום נבחר ולהיות פעיל בקבוצת דיון ,לבצע
שיעורי התעמלות או מדיטציה בהנחיית מדריך בקבוצה
קטנה וכדומה .כל זאת מבלי לצאת מהבית.
מבחינה טכנית המערכת מורכבת ממארז מבוסס מערכת
אנדרואיד וכרטיס סים ,שלט פשוט ונוח להפעלה
המתפקד גם כמיקרופון ומצלמה המונחת על גבי
הטלוויזיה בבית ומתחברת למערכת רק בעת ביצוע
שיחות וידאו או שידור תוכן אינטראקטיבי .כדי לשמור
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על פרטיות ,המערכת מתמקדת בטכנולוגיית זיהוי פנים
של המשתמש.
חברת יוניפר קר טכנולוגיות מפעילה בארץ עבור
משרד הרווחה מרכזי יום וירטואליים ונמצאת בצעדיה
הראשונים בשווקים מעבר לים.
החברה השנייה בה השקיעה הקרן הינה .VRHEALTH
החברה מפתחת פלטפורמה לשיקום וקידום בריאות
בעזרת טכנולוגית המציאות המדומה .המערכת עושה
שימוש בסרטים ובמשחקים כדי להפוך את פעולות
השיקום וקידום הבריאות למהנות ומגוונות כאשר
התרגול עצמו מונחה ומותאם אישית למשתמש על ידי
אנשי מקצוע .החברה התחילה לראשונה לשווק את
מוצריה בתחום הפיזיותרפיה ,ועובדת במקביל על פיתוח
פתרונות לניהול כאב ,פתרונות לאימון מוטורי קוגניטיבי
ועוד.
גם חברה זו בדומה לחברת יוניפר קר טכנולוגיות,
החלה את צעדיה הראשונים בארה"ב ונמצאת שם על
סף התקשרות עם ארגון מוביל העוסק ברווחת בני הגיל
השלישי.
קרן מגדלי הים התיכון מצטרפת לחברות אלו מתוך כוונה
להיות משקיע אסטרטגי וללוות את פיתוח המוצרים
המיועדים לבני הגיל השלישי והרביעי.
השילוב בין תחומים טכנולוגיים כדוגמת המציאות
המדומה ,חיישנים ושירותים מקוונים מהווים את אחת
ההבטחות הגדולות לשינוי משמעותי של השירותים
המוצעים לאוכלוסייה המבוגרת שיביאו לשיפור באיכות
החיים ,ישמרו את שמחת החיים ויסייעו למנוע הידרדרות
נפשית ופיזית.

אמנים
במגדלים
מפגש אישי עם חמישה אמנים-דיירים
במגדלי הים התיכון התברכנו באמנים רבים.
חלקם מקצועיים שמאחוריהם שנים רבות של
עשייה אמנותית וחלקם שזהו עבורם תחביב
אליו הגיעו מסיבות שונות ועם כניסתם לגמלאות
העמיקו ורכשו בו עוד ועוד ניסיון.

זאב אנגלר ,אמן פופ ארט ,הבית בגני תקווה
>>לימור וכטר ,רכזת איכות חיים ,הבית בגני-תקווה

לאורך שנות עבודתי עם מבוגרים אני עדה למנעד רחב של
טיפוסים אשר פועלים על פי דפוסי התנהגות והרגלים
אותם סיגלו לעצמם במהלך חייהם .ישנם כאלו אשר נחנו
ב״מתנה״ נפלאה  -מוטיבציה ,רצון אישי חזק אשר מכוון
אותם למימוש המטרות והרצונות .טיפוסים אלו מצליחים
להניע את עצמם על אף האתגרים המאפיינים את הגיל
ולהתפנות להגשמת התחביבים והחלומות .רוב מהלך חיינו
אנו עמוסים ולא מצליחים לפתח תחביבים .עם הכניסה
לגמלאות ,מתפנה זמן רב המאפשר לשלב גם את מה
שמסב לנו הנאה ואושר .תחביבים תורמים למימוש הערך
העצמי ולהנאה ,הם מכניסים שמחה ועניין לחיינו ואף
תורמים לפיתוח קוגניטיבי .העיסוק בתחביבים מעצים
את הממד החברתי ומזמן מפגשים עם חברים מה שמוסיף
ותורם לתחושת הערך העצמי .מבוגרים רבים אותם אני
פוגשת בוחרים בתחום של האומנות והיצירה ,תחום
הקרוב לליבי (אחד מתחביביי הינו העיסוק בקרמיקה).
היצירה מזמנת אפשרויות לביטוי עצמי באמצעות
עשייה אקטיבית ,חידוד ההתבוננות והסקרנות ,פיתוח
הדמיון וההבעה המילולית ותפיסה רגשית וקוגניטיבית.
תכונות חיוניות ביותר בשלב זה של החיים .החודש נפלה
בחלקי הזכות להפיק את תערוכתו של זאב אנגלר דייר
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הבית בגני-תקווה .אדם בעל סיפור חיים מרתק אשר
הפך מתעשיין לאומן שאף זוכה להכרה ופרסום בעולם.
תערוכה זו ,אשר מוצגת כאן בביתו מעוררת הדים
רבים .דיירי הבית נעצרים שוב ושוב אל מול היצירות
ומשוחחים בניהם ,שואלים מי הוא הדייר ומבקשים
להכירו מקרוב .האומנות שלו ללא ספק יצרה סקרנות
גבוהה בקרב הציבור .במהלך הימים בהם נערכנו
לקראת השקת התערוכה נדהמתי מהאופן בו התנהל
זאב ,מהאנרגיה הבלתי נלאית שלו במיוחד כשבמקביל
לתערוכה זו הוא השתתף גם בתערוכה בווינה ממנה
חזר בימים אלו ממש ,מהיצירתיות שלו ומאופן ביצוע
משימות מהיר ,מדויק וצנוע .זאב מקפיד לרדת לפרטים
קטנים כגון :חיבור דגל ישראל קטן למתקן העטים שהיה
מונח לצד ספר האורחים כניצחון אישי של ניצול שואה.
לצד כל זה נחשפתי להירתמות והתמיכה של המשפחה
כולה למימוש העיסוק החדש שלו .הפקת תערוכה זו
הייתה עבורי משב רוח מרענן לעבודה היומיומית וחיזקה
את העובדה עד כמה אתגר חדש בכל גיל ובפרט בגיל
השלישי הינו מקור לאנרגיה ,לחיזוק קשרים ,להתרגשות
ולהתחדשות .תודה לך זאב שגרמת לי להתרגש ותודה
לכל אנשי הצוות שנרתמו להקמת התערוכה.

מענייןבמגדלים

פיסות חיים ואביזרים דוממים
המצטרפים ליצירה חיה ומופלאה!
>>מיכל סדן ,אשת תקשורת ואוצרת התערוכה

זאב ,יליד וינה .אמן ישראלי שמפרק ומרכיב
בתזמון מושלם חפצים הסובבים את חיינו
ומפיח בהם משמעות אמנותית חדשה .בעל רקע עשיר
בתעשיית המתכת ,ניסיון וידע רב בתחום הייצור של
מכונות ומנועים שהפך ברבות הימים בעלים של מפעל
מצליח למשאבות .מגבלות תנועה וכאבי גב הכריחו את
זאב לפני כשש שנים לשהות יותר זמן בבית .כך ,לגמרי
במקרה הפכה טלוויזיה ישנה וגלמודה להיות הבסיס
לאמנותו הייחודית שאותה שילב עם צעצועים של נכדיו
לסיפור חיים שלם ,צבעוני ומיוחד .במשך הזמן התווספו
עוד ועוד מסגרות טלוויזיה .ההתעסקות באמנות זו
התפתחה ועם הזמן הפך אנגלר לאמן "רדי מייד" (READY-
 )MADEשל ממש עם אמירה ומניפסט סדורים .תערוכה
זו ,המוצגת בביתו ,היא תערוכת היחיד הראשונה של זאב
אנגלר .תוך שימוש באובייקטים וחפצים יומיומיים ,מנתק
זאב את החפצים משימושם הרגיל ומהקונטקסט המקורי
שלהם .מהלך יצירתי זה מרחיב בצורה משמעותית את
החשיבה המקובלת אודות מה היא אמנות ,בייחוד בעידן
שבו המוצר ועיצובו מקבלים משנה חשיבות .בחלקן של
יצירות ה'-פופ -ארט' הצבעוניות מורכבים גם כפתורי
הפעלה .בכך משלב זאב טכניקה של קולות וצלילים עם
הרבה הומור .הצבעוניות העזה ,המשולבת ביצירותיו
מהווה דיאלוג נדיר בין האמן היוצר לקופסא .זאב מפיח
חיים ביצירותיו ומעורר את סקרנות הצופה.

"על עכבר וציפורים בראש"
>>זאב אנגלר

"ישנה אימרה מכוננת' :סוף מעשה במחשבה תחילה' -
מה לאימרה זו ,לעכבר ולציפורים בראש? מסך המחשב
חייב פיתוח של אביזר באמצעותו מזיזים את החץ שעל
המסמך ומבצעים פעולות שונות ומתן הוראות .באמצעות
האביזר שבכף ידינו הגענו למחוז חפצנו.
לאביזר זה ,המחובר בכבל למחשב ניתן השם 'עכבר'
עקב הדימוי שלו לחיה זו והכבל שנראה כזנב שלה .היום,
ילדים רבים נחשפים לשימוש ב'עכבר' עוד טרם הכירו
ויודעים מהו עכבר אמתי .העכברים השונים מעל אחת
מיצירותיי נותנים למקור הקונוטציה את הכבוד הראוי
לה ,על אף שאין אנו אוהבים את החיה עכבר במיוחד.
יצירה ממשית מכל סוג שהוא נעשית ומתפתחת
מ'-מחשבה תחילה' .נהוג לאמור שהיא באה ממוחו של
זה שיש לו 'ציפורים בראש' .לא כולנו מבינים ויורדים
לסוף הלך מחשבתם של אמנים ויוצרים שזכו לתהילת
עולם .אנו עומדים ומתבוננים ביצירותיהם ,מתפעלים,
משתוממים ותוהים במחשבה ' -אילו ציפורים עברו
לו בראש'? כך גם האמן העומד מחוץ לקופסא ביצירה
שלי .הציפור מנקרת בראשו ותוהה כיצד להתמודד עם
התמונות שעל הקיר.
גם אני מתבונן לעיתים בקנאה רבה ביצירות רבות ומחכה
לציפור שתבוא לקנן בראשי".
מוזמנים להגיב:
FACEBOOK: ZEEVENGLER, ENGLERZ@BEZEQINT.NET
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עדי קוצר ,מאייר וקריקטוריסט ,דייר הבית בנודריה
נולד בשנת  1933בעיר תל אביב ,דור רביעי בארץ .החל ללמוד ציור בגיל
 11במכללה לציור ופיסול בתל אביב אותה הקימו וניהלו הצייר אבני
והפסל שטרנשוס .בשירותו הצבאי בחיל הים ,רשם ואייר אירועים
ודמויות באניות חיל הים של אותה תקופה .עם שחרורו התקבל כצייר
מערכת ידיעות אחרונות במחלקה הגרפית( .אחרי אדם שליין ולפני רענן
לוריא) .למד והשתלם בניהול הביטחון והבטיחות ולאחר תקופה ארוכה
בה עבד כיועץ ומתכנן מערכות מיגון ובקרה בחברת ביטוח ,פנה לקריירה
בין לאומית בחו״ל שם שהה שנים רבות .עדי נשוי מזה  62שנה ליפה,
תכשיטנית ואמנית אמייל .לזוג בן ובת 5 ,נכדים ו 3נינים .עדי מעיד על
עצמו" :אינני צייר .אני מצייר .הכל החל בכיתה ב' ,בביה"ס תל-נורדוי בתל
אביב .קיבלנו זריקת חיסון נגד טיפוס .כל ילדי הכיתה קיבלו חום .רק אני
קיבלתי  -טיפוס!! במשך חודש ימים הייתי בבידוד מוחלט בבית החולים
"הדסה" ברחוב בלפור ,שם ציירתי הרבה מאוד ,כל יום ,כל היום ,כדי לתעד
ולהעביר את הזמן .מגיל  12בערך ערכתי מחברת לקריקטורות "מענייני
 דיומא" .מאז ועוד היום ,אני מצייר ,מאייר ומפסל להנאה ולמגירה.רק בשנים האחרונות ,כאשר אשתי יפה ואנכי ,עברנו להיות דיירים מן
המניין בבית בנורדיה ,הצגתי ,לראשונה בחיי 90 ,מציוריי ופסליי בעידודו
וסיועו של מנהל הבית ,אריק ארזי .מאז אני מוסיף ומאייר ,קריקטורות
שבועיות בפינה משלי בלוח המודעות של הבית להנאתי ולרווחת הדיירים
והאורחים ואני נפעם כל פעם מחדש לנוכח תגובות ההערכה גם בבית
וגם בפייסבוק מכאלה שאינני מכיר .ואני אומר :דייני ."...לאחרונה הצטרף
עדי למערכת המגזין ואיוריו מעטרים את הגליונות מעת לעת.
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נוף ילדות ומסע בחיים  -תערוכת פסלים ייחודית
לשושנה מזא"ה ,דיירת הבית בירושלים
>>אוצרת התערוכה :זהבה קלמן

במהלך החורף האחרון השיקו בבית בירושלים תערוכת
פסלים ייחודית "מענטשאלעך" (בתרגום מיידיש  -אנשים),
של האמנית ודיירת הבית שושנה מזא"ה .התערוכה הוצגה
בלובי המרכזי של הבית .שושנה מזא"ה ,ניצולת שואה,
עלתה לישראל עם הוריה מפולין כבת יחידה חודש לפני
הכרזת העצמאות למדינה .שושנה ,מתגוררת בירושלים
משנת  1971גננת לחינוך מיוחד במקצועה ובנוסף עוסקת
בפיסול ובמוסיקה כבר למעלה מ 40-שנה .השתתפה
בתערוכות אומנות רבות בהן הציגה את פרי יצירותיה.
תערוכת הפסלים " -מענטשאלעך" משקפת את נוף
ילדותה של שושנה ואת מסע החיים שעברה .את
הדמויות שליוו אותה מתקופת הילדות בעיירה קטנה
בפולין ,היא נושאת בזיכרון ובלב עשרות שנים ולאחרונה
החליטה להוציאן מהזיכרון אל הפועל .בתערוכה מציגה
שושנה מזא"ה דמויות אותנטיות רבות מהבית היהודי של
אותה תקופה .יצירותיה אלו מעבירות תחושות ,רגשות
ומחשבות של שמחה לצד כאב .דרך הבעות הפנים של
דמויות מהתקופה כדוגמת הכובסת ,השדכן ,מוכרת
הפטריות ,זקנות מתווכחות ,זוג יהודי ההולך לשוחט עם

תרנגולת ועוד מכניסה אותנו שושנה ביד אמן לאווירת
העיירה בגולה .אחת הדמויות הבולטות בתערוכה היא
דמותו של אביה של שושנה ,כשהוא יושב על כורסא.
הדמות מבטאת פרידה כואבת על מותה של אשתו ,אמה
של שושנה .שושנה מבטאת דרך הפסלים את הקשר
המיוחד והבלתי נפרד שיש לה לעולם המוסיקה עם
דמויות ססגוניות ואוניברסליות מהתחום המוסיקלי כמו
זמרת רחוב ,אקורדיוניסט ,כנרת וכדומה.
שושנה" :מדובר בדמויות המשקפות את נוף ילדותי שנחקק
בליבי .כשהתחלתי את תהליך הפיסול ,הדמויות פשוט
פרצו מתוכי כך שמצאתי את עצמי מפסלת את זיכרונות
הילדות שלי .הדמויות הללו ליווי את מסע החיים שלי עד
היום והן מלוות אותי גם עכשיו .הדמויות בתערוכה אינן
דוממות ,הן מדברות ,שומעים ורואים אותן .לכל דמות
יש את הביטוי שלה מנקודת השקפתי .גם אהבתי הרבה
למוסיקה באה לידי ביטוי במספר דמויות .תודה גדולה
לאוצרת התערוכה  -זהבה קלמן שהודות לה תערוכה
זו מתקיימת וכמובן תודה לבית בארנונה בירושלים על
היוזמה הברוכה להציג אותה על במה ראויה ומרכזית".
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"חיים וטבע בצבע"  -תערוכת ציור של האמנית מיה רשף
>>ראומה כהן ,מנהלת תרבות ,הבית ברמת השרון
צילום :רמי זרנגר

יצירה מאוחרת היא לא פעם גולת הכותרת של יוצר .כתר
מלכות ...ממרום גילו מסוגל היוצר להכיל את מלוא תוכן
חייו וניסיונו ,ואין לו עוד שום יראה מפני הסובב אותו .הוא
חופשי כציפור .כך גם מיה ,שנולדה בשנת  1929בקיבוץ
אשדות יעקב שבעמק הירדן .שואבת השראה לציוריה
מן הטבע  -נופים ,עצים ,פרחים ,אבנים ,מים ומציינת
שהם "באהבה רבה לנפלאות הטבע" .בילדותה עסקה
והצטיינה בתחומי ספורט רבים בעיקר בשחייה שגם
זכתה אותה בשיאי שחייה ארציים .מיה הייתה פעילה
ב"הגנה" ושירתה בפלמ"ח .את רב שנותיה הקדישה מיה
למקצוע ההוראה והעיסוק בחינוך היה אהבתה ומרכז
חייה הבוגרים .במסגרת זו של העיסוק בחינוך ,ניהלה
מיה בית ספר יסודי בדרום תל אביב אותו היא מגדירה
כ"מפעל חיי" ואף זכתה ב"פרס החינוך" בבית הנשיא.
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לציור באופן מסודר הגיע עם הכניסה לגמלאות כשהיא
מקפידה לקחת חלק באופן סדיר בחוגי ציור .מיה מציירת
בצבעי אקריליק על גבי בד ַקנְ וָ ס .ציוריה מוצגים בימים
אלה בתערוכה בגלריית הבית ברמת השרון.
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בצלאל זיו ,דייר הבית בגני תקווה ,אמן רב תחומי
>>רבקה חיים ,מדריכה בסדנת עיסת נייר

את בצלאל פגשתי לראשונה בדיוק לפני שנה בסדנה
לעיסת נייר בבית .איש שקט ,נעים הליכות ,מסביר פנים
כשלצד צניעות והרבה ענווה מתגלה איש שהאמנות חיה
בנשמתו ממש כצורך קיומי .יליד 38׳ ,התגורר ויצר בעבר
בפתח תקווה ,חבר בעמותת אמני פתח תקווה .שרת 24
שנים בחיל האוויר ועוד  20שנים כמנהל מרפאה בקופת
חולים כללית" .מאז שאני זוכר את עצמי" ,מעיד בצלאל,
"תמיד אני עוסק באמנות ויצירה .מפסל בעץ ,באבן,
בברזל ,מצייר ,מעצב תכשיטים ,סידורי פרחים ועוד".
"אני עובד עם הרבה חומרים ,אבל עיסת נייר אני עוד לא
מכיר "...הקדים ועדכן אותי בצלאל עת נפגשנו לראשונה
בסדנה" .אשתי תמיד כעסה על ערמות הזבל שהייתי
מביא הביתה ,אבל בשבילי זה לא היה זבל ,זה זהב ...זה
החומר שממנו נולד חלום היצירה".
מה כל כך מושך אותך ,כאמן ויוצר ,בעיסת נייר?
"החומרים זולים ,קלים במשקלם ומאוד נוח ונעים ליצור

איתם מה שרוצים .מצד אחד יש בחומר רכות ,אבל
כשזה יבש יש בו קשיחות ועמידות .מושכת אותי במיוחד
הצבעוניות של הנייר גם כחומר גימור"
מעניין לראות איך בצלאל משלב בתוך עבודת הפיסול
בעיסת נייר ,שהיא טכניקה יחסית חדשה עבורו ,גימור
שהוא כל כך מיוחד וייחודי לו בצורת קולאז' .בעוד שרוב
האנשים צובעים בצבעי אקריליק את עבודות הפיסול,
בצלאל מקנה להם מראה ייחודי כשהוא "צובע" את הפסל
בפיסות נייר קטנות שנבחרו מתוך ז'ורנלים צבעוניים.
בצלאל איש יקר ,אדם מלא בטוב ונתינה שבדרכו
הייחודית מציג נאמנות מאתגרת לחומר גלם פשוט וזמין
ובידיים טובות ומלאות בחדוות היצירה ,הוא הופך יש
מאין  ,יוצר קסם ומפזר עלינו מלא השראה.
במפגשים עם בצלאל ,אני חשה שאני זו הלומדת ממנו
ומתעשרת בעוד ועוד טכניקות מלאות ביצירתיות
מקורית .מאחלת לו ,כמו גם לשאר המשתתפים בסדנאות,
שהאהבה הזו לחומר וליצירה תמשיך לבעור לעוד שנים
רבות בבריאות טובה ואיתנה.
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כתבו
עלינו
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ספורט
הבדמינטון
דיירי המגדלים שפטו בתחרות בינ״ל לנוער שנערכה בראשל״צ
> >>ניר מסים

,BADMINTON
או בעברית כדור נוצה ,הוא
ענף ספורט ממשפחת משחקי הכדור והמחבט .הכדור
נקרא "נוצית" והוא מורכב מבסיס ומנוצות .במשחק
מתחרים שני יחידים או שני זוגות שמטרתם לחבוט את
הנוצית מעל רשת המתוחה במרכז המגרש .הנוצית צריכה
לפגוע ברצפת מגרשו של היריב ,או ליצור מצב שבו היריב
לא יוכל להחזיר את הנוצית בהצלחה .שחקני המשחק
נקראים נוצאים או שחקני נוצית והמשחק נערך במגרש
עם רשת באמצעו .הבדמינטון נחשב לספורט אולימפי
ונערכות בו תחרויות בישראל ובעולם .לאחרונה התקיימה
בארץ תחרות בינלאומית לנוער ובה שפטו קבוצת דיירים
שלנו מהבית בצומת סביון .זהו שיתוף פעולה ראשוני
מסוגו בין הISRAEL JUNIOR BADMINTON TOURNAMENT-
(תחרות בדמינטון לנוער) לבין מגדלי הים התיכון .התחרות
התקיימה בהיכל הספורט שבגן נחום בראשון לציון ולקחו
בה חלק טובי שחקני הבדמינטון לנוער מ 30-מדינות מכל
רחבי העולם .כמנהל התחרות יזמתי ויצרתי את החיבור
עם דיירי הבית בצומת סביון שנרתמו למשימה בהתלהבות
ושימשו כשופטי הקו בתחרות.
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עבורנו כל מתנדב
שווה זהב וזהו כבוד גדול לארח מתנדבים
מבוגרים .ראינו בחיבור בין הדיירים לבין השחקנים
הצעירים משהו יוצא דופן שלא נעשה עד היום ואכן זו
הייתה עבור כולנו חוויה יוצאת דופן .כל הנוכחים באולם
השתאו כאשר שופטי הקו החדשים לבושים בחולצת
התחרות הוורודות נכנסו לפעולה.
בשנה הבאה פרויקט שיתוף הפעולה מתוכנן להתרחב
לכל בתי הרשת.
ומה אומרים המשתתפים?
"שמחנו להיות בין המתנדבות והמתנדבים ולנסוע ביחד
לעיר ראשון לציון שם התקיימו התחרויות של בני הנוער
במשחק  -כדור נוצה .מאוד התפעלנו מקבלת הפנים
הנהדרת שקיבלנו .המדריכה מעיין דאגה לנו למקום
ישיבה ולשתייה קרה וחמה .לאחר מכן התמקמנו בצדי
המגרשים בהם התחרו בני הנוער ושפטנו במהלך התחרות.

מענייןבמגדלים

חייבים
לציין שהם שיחקו נהדר.
בסיום השיפוט התכבדנו בכריכים נהדרים.
אנו מודים מקרב לב למארגנים ומאחלים
להם ולשחקנים  -חיזקו ואימצו והמשיכו
בדרך זו" מזל ודוד אלון
"נכחתי במשחק כדור נוצה ומחבט ועוד על
תקן של שופטת בתחרות!! ולא רק אני ,יחד
איתי הגיעה קבוצת דיירים מהבית בצומת
סביון .יש לציין את היחס הנפלא של סגל
המארגנים שבמהלך כל היום דאגו לנו ובסיום
העניקו לנו למזכרת מחבטים וחולצה .שמחתי
להיחשף למשחק חדש שלא הייתי בקיאה בו
בעבר .אשמח לקחת חלק בפעילויות מסוג זה
גם בעתיד" נדיה ברמן
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מתעמלים
מחוץ לקופסא
>>מיכל דוידוביץ' ,מדריכת התעמלות ,הבית בנורדיה

עם העלייה בגיל פעולות פשוטות ויומיומיות הופכות
לעיתים לקשות .טכניקת אימון ייחודית מבקשת לענות
על הצורך לתרגול ייעודי לבני הגיל המבוגר.
לשיטת ה BODY M-שפיתחתי ארבעה עקרונות שיבטיחו
למתאמנים חיזוק של השרירים ,הגדלת טווחי תנועה
במפרקים ,שיווי משקל ומוח חד .בהיותנו יצורים
אנושיים שחיים את החיים ופעילים כל ימי חיינו אנחנו
רוצים לשמר את הגוף שלנו במצב בריא וחזק .אולם,
למרות שאנו יודעים כמה הפעילות הגופנית היא
כלי הכרחי לשימור בריאות הגוף ,לא כולנו אוהבים
להתעמל .מגיל מסוים אנו נוטים להתעייף במהירות,
פחות חזקים ולא מספיק ערניים .רבים מספרים לי
שהגוף נחלש ופעולות כמו להרים ידיים כדי לפתוח
דלת עליונה במטבח ,להתכופף ,לדחוף ולהרים דבר מה,
פעילויות שהיו בעבר הלא רחוק פשוטות וקלות דורשות
לפתע מאמץ רב .למרות הקושי והכאב יש לנו רצון עז
להישאר פעילים ועצמאים .רובנו מודעים לכך כי ברבות
השנים חלה ירידה בצפיפות העצם ומתעוררים כאבים
במפרקי הידיים ,הירכיים וחוליות הגב .כמו כן לעיתים
קרובות מרגישים כאבים גם בכתפיים ,בברכיים ובגב
התחתון .לצד הכאבים ,הקושי והאי נוחות אנו רוצים
להמשיך באורח חיינו ,לטייל ,לערוך קניות או לשחק עם
הנכדים .חשוב לנו להיות פעילים ועצמאיים ,לשמר את
הכושר הפיזי והמנטלי ולא להיות מוגבלים .רובנו כמהים
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להמשיך להישאר צעירים בנפשנו ,ואם אפשר גם בגופנו.
הפתרונות שמציעה הרפואה כרוכות פעמים רבות
בנטילת תרופות .אולם רבים מחפשים דרך אחרת לחיות
ללא כאבים.
מניסיון עבודה של שנים עם בני הגיל המבוגר פיתחתי
טכניקת תרגול של גוף ומוח .האימון נותן מענה לכאבי
הגוף מצד אחד ושומר את המוח חד ופעיל ,מצד שני.
מדובר בטכניקת התעמלות מחוץ לקופסא לה קראתי
 - BODY Mתרגול שנולד במיוחד למי שרוצים לשמר את
בריאות גופם ואת פעילות המוח .השיעורים מורכבים
ממגוון תרגילים שבמורכבותם ומקוריותם מעוררים עניין
ומפיגים את השעמום מהאימון .התרגילים עובדים על
חיזוק וגמישות השריר ,המפרק והעצם ,טווחי תנועה,
שיווי משקל ויציבה נכונה.
טכניקת ה BODY M-משלבת עבודת גוף ,מוח ונפש והיא
מתבססת על  4עקרונות:
 :1הנעה של מגוון שרירים
בכל תרגיל המתעמל/ת מנצל/ת בצורה מרבית את תנועת
השריר והמפרק .השריר עובד מכל זווית אפשרית .בכל
שיעור מגיע המתעמל/ת למקומות הכי "נידחים" בגופו/ה,
אלה שלא מצליחים להגיע אליהם בחיי היום יום .את
התרגילים המתעמל/ת צריך לעשות בצורה מבוקרת
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ומדויקת .תרגיל מבוקר יצליח לנצל טוב יותר את טווח
התנועה המקסימלי שעליו עובדים .טווח תנועה גדול
יותר יעזור למתעמלים בפעולות יומיומיות.
 :2ריכוז
במהלך השעורים צריכים התלמידים להתמקד בריכוז
רב בהסברים המפורטים של כל תרגיל ותרגיל .בזכות
מורכבות התרגילים ,המתעמלים מאמצים את פעילות
המוח ,שעוזרת לשפר את הריכוז מחד ואת הקואורדינציה
מאידך .זהו פתרון מצוין גם לסובלים מבעיות קשב וריכוז
המתקשים לבצע כמה פעולות בבת אחת .הריכוז והדיוק
נחוצים כדי למקסם את התוצאות.
 :3רוטציה ו'סחיטה'
אחת הפעולות החשובות בטכניקת התעמלות זו היא
הרוטציה ,כלומר הסיבוב .חוליות עמוד השדרה מאד
חשובות ,בתוכן עובר חוט השדרה ולכן צריך לחזק
אותן .רוטציה היא הפעולה העיקרית לחיזוק ושימור.
פעולת הרוטציה נעשית גם על שני המפרקים החשובים,
המועדים לפורענות ,מפרק כף היד ומפרק הירך .מפרקים
אלו נשחקים עם הזמן והם הסובלים ביותר מדילול
מסת העצם .בעזרת רוטציות ו"סחיטות" ,נוכל לעזור גם
לאזורים הללו להאט את תהליך איבוד תאי העצם ,ועל
ידי כך נשמר ,נחזק ונשפר את תפקודם בחיי היומיום.
 :4איזון וחזרה
בכל תרגיל העבודה נעשית בצד אחד של הגוף ואז בצד

השני .על ידי כך אנו משפרים את הזיכרון לטווח קצר.
התרגילים המורכבים ,כאמור ,מבוצעים מספר פעמים
בצד אחד ומפעילים את מוחנו כדי לזכור את אותן
הפעולות בצד השני.
לשמחתי ,אני רואה את ההשפעה המיטיבה של תרגול
ייחודי זה בשיעורים השונים אותם אני מעבירה לדיירי
הבית בנורדיה ,שמגיעים לשיעורי ההתעמלות בטכניקת
 ,BODY Mומגיבים לה בהתלהבות .משתתפי האמון שלי
חוזרים ומספרים איך השיעורים עזרו ועוזרים להם
בפעולות היומיומיות שבעבר נראו להם בלתי אפשריות.
איך התרגילים שיפרו להם את טווחי התנועה ואיך הם
מצליחים להרים גבוה יותר את הידיים .אני רואה שיפור
ביכולות שיווי המשקל של המתאמנים ושומעת פחות
ופחות על כאבים ומכאובים .אולם השמחה הגדולה
ביותר היא כאשר המתאמנים מגיעים בשמחה ופוגשים
את האימון לא כמטלה מייאשת כי אם כדרך חיים למען
חיים בריאים ,נטולי כאב ועצמאיים.
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בריא
במגדלים
כך תשדרגו את התפריט למזון בריאות
>> YNETמדור 60+

פירות טריים ,תבלינים ,תה ירוק ופופקורן יהיו תחליף
בריא יותר להרגלים התזונתיים שלנו .שישה תחליפים
פשוטים יהפכו את האוכל מג׳אנק-פוד למזון בריאות.
התפריט היומי אצל רובנו מלא במזונות מעובדים,
חומרים משמרים ,סוכר ,שומן רע ,כימיקלים סינתטיים
ומלח .פעמים רבות אפילו בלי שנהיה מודעים לכך.
מחקרים רבים כבר התריעו על ההשפעה המזיקה שיש
לחומרים אלו על בריאתנו וגופנו .השפעה שמובילה
לא אחת למחלות רבות ואף למוות .פעמים רבות ניתן
להחליף רכיבי מזון פחות בריאים בבריאים מבלי לפגוע
בטעם או בצורה של המזון או המנה שאנו אוכלים.
השינוי ,ההחלפה והבחירה ברכיב מזון מזין ובריא יותר
היא בידיים שלנו!
לפניכם  6חילופי מזון פשוטים שיעזרו לשמור על תזונה
בריאה ועשירה בוויטמינים.
פירות טריים לארוחת בוקר
ארוחת הבוקר היא ארוחה חשובה המספקת לגוף אנרגיה
לאחר מנוחת לילה ולכן יש חשיבות מיוחדת לרכיבים
התזונתיים המרכיבים את התזונה שלנו בבוקר .רבים
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אוהבים לאכול בבוקר מזון בו יש מעט מתוק .ההמלצה
היא להימנע משימוש בממתיקים כמו ריבות ולהחליפם
בפירות טריים חתוכים .בפירות יש מתיקות טבעית והם
מלאים בסיבים תזונתיים ,ויטמינים ומינרליים .הפרי
הטבעי יכול בקלות להיכנס לבלנדר ולהפוך לרוטב על
גרנולה ,פנקיקס או לחם.
רטבים תוצרת בית
לשמן זית יתרונות בריאותיים רבים .העדיפו בלסמי ושמן
זית במקום רוטב מוכן .כל רוטב מוכן המצוי בבקבוק
ומיועד לסלט מכיל כמויות גדולות של קלוריות ,חומרים
משמרים ,נתרן ושומנים שגורמים למשתמש לקבל שומן
ולאבד אנרגיה .החלפת הרוטב המוכן בשמן זית ,חומץ
בלסמי ולימון יהפוך את הסלט להרבה יותר בריא ומזין.
נכון שגם בשמן זית יש שומנים ,אבל בשימוש מידתי
מדובר בשומנים טובים.
פופקורן במקום קרקר ומלוחים
כולם אוהבים לנשנש .אבל אם אתם אוהבים לאכול צ'יפס
וקרקרים החליפו אותם בפופקורן .מחקרים הוכיחו כי
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פופקורן הוא חטיף בריא ומזין .כמובן לא כאשר הוא
גדוש במלח וחמאה .בפופקורן יש אפס קלוריות והרבה
סיבים תזונתיים המשפיעים לטובה על מערכת העיכול
ואם רוצים להוסיף קצת טעם אפשר לטבל במעט שמן
זית ,דבש או קמצוץ מלח.
תה ירוק במקום תה או קפה
הרבה נכתב על קפאין ,לטובה ולרעה .כמו כל רכיב
תזונתי כאשר מדובר במוצרים המכילים קפאין מומלץ
לצרוך אותם במידה .אם אתם שותים הרבה משקאות
חמים במשך היום ,קפה או תה ,החליפו אותם בתה ירוק.
בתה הירוק יש פחות קפאין והמחקר מצביע על יתרונות
בריאותיים רבים כמו שמירה על מערכת הלב וכלי הדם,
איזון מדדי הכולסטרול ,חיזוק הזיכרון ועוד.
צמחים במקום מלח
האם ידעתם כי במקום מלח ניתן להשתמש בתבלינים
אשר מוסיפים טעם מלוח למזון? ישנם לא מעט תבלינים
שיכולים לשמש כתחליף למלח מן הטבע ואף לשמור על
גופנו מבלי לפגוע משמעותית בטעם המאכלים .סומק,

זרעי סלרי וסליקורניה הם צמחים בעלי טעם מלוח עדין
ואפשר לשלבם במנות שונות .לצד המליחות התבלינים
והצמחים עשירים בערכים תזונתיים נוספים.
מזון מלא במקום מזון לבן
החלפת מזון לבן במזון מלא לעיתים דורשת תקופת
הסתגלות .המזונות הלבנים הופשטו מהיתרונות
התזונתיים שלהם וטעמם שונה בהחלט מהחלופה
המלאה .לכן לא תמיד קל לעשות את ההחלפה אבל
בהחלט שווה לנסות .כך למשל בפסטה יבשה רגילה
כבר אין ויטמינים ,סיבים תזונתיים ומינרלים והיא כולה
פחמימות .בעוד שבפסטה מלאה או אפילו פסטה
מעדשים ,כוסמין או חומוס ניתן לעשיר את הארוחה
במגוון חומרים מזינים ולספק לגוף אנרגיה איכותית
ובריאה .גם במגוון מוצרי הלחם והאורז אפשר לראות
הבדל מהותי בין המוצר הלבן למוצרים המלאים .החליפו,
בהדרגתיות את המוצרים הללו במזווה שבמטבח .שחקו
אם המנות אין ספק שתמצאו את המנה הטעימה,
העשירה תזונתית והבריאה שלכם.
לבריאות!
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אביב פורח
בבית בנורדיה
>>דבי סניור ,רכזת איכות חיים  ,הבית בנורדיה
צילום :סימה מזור ,דיירת הבית בנורדיה

הביקור בנורדיה ,כפר הגמלאים שלנו הוא תמיד חוויה
מיוחדת .כל עונה והצבע שלה .אין ספק שבתקופת האביב
הכפר בשיא יופיו ותפארתו .שילוב של פריחה צבעונית עם
ריח ההדרים יוצרים אוירה מיוחדת במינה.הבחירה בגינה
הפורחת קשה ביותר .כולן יפות ,מטופחות ומלאות בפריחה
צבעונית .בחרנו להציץ ל 3-גינות כדי להיווכח שהאביב כבר
כאן ,בשיא פריחתו וכמה חבל שלא יכול להישאר כל השנה.
הגינה של שלי גליק
שלי גליק בת  ,85דיירת ותיקה בבית בנורדיה .לדבריה ,לא
יכולה לנקוב בצמח האהוב " -אוהבת כל דבר ירוק בעיקר
פוקסיה ,ורדים ומשפחת הבצלים" .שלי מטפחת גינה מרשימה
ולדבריה היא מיוחדת כל השנה " .כל צמח והעונה שלו" .שלי
מסבירה שהיא מעדיפה עבודה בגינה על פני כל סדנת אומנות
אחרת שהבית מציע" .העבודה בגינה גורמת לי לסיפוק רב
בעיקר כשאני שותלת משהו והוא פורח .ללימונים בגינה שלי
יש טעם אחר לגמרי מהלימונים בסופר".
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הגינה של ציפ מרחב
ציפ ( )85ושרגא מרחב גם הם מהדיירים הראשונים שלנו בכפר .הגינה של ציפ מאופיינת בצמחים שהיא לבד מזריעה
או משרישה .לשאלה מה הצמח האהוב היא עונה בחיוך" :אני אוהבת את כולם .זה כמו לומר איזה ילד אני הכי אוהבת...
אוהבת כל אחד בזמן הפריחה שלו .זה עושה שמחה בלב" .ציפ משקיעה כשעתיים ביום בגינה הנאה שלה" .עושה
סיבוב ,גיזום ,עישוב שתילה וכל מה שצריך כדי שהגינה תהיה במיטבה" .ציפ ושרגא בחרו בדירת הגן שמשקיפה לעץ
האלון העתיק" .עץ האלון המרהיב ביופיו מוסיף המון אושר לחיי".
הבוסתן של אליק רון
אליק ורחל רון ,מותיקי הכפר .אליק אגרונום עם עשרות שנות ניסיון בעיקר בגידול הדרים ושאר מטעים .עבד שנים
במכון וולקני ברחובות ויצא למספר שליחויות בארצות העולם ללמד ולייעץ בפיתוח חקלאי .לפני מספר שנים היה
הרוח החיה בהקמת גן בוטני בכפר .כל סיור בנורדיה כדאי ומומלץ לעשות חניה בבוסתן של אליק .גואיבה ,פאפיה ,כוס
לימונדה מעץ הלימונים ופומלה אותה אליק מפלט במקצועיות רבה.
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