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עדיין לא
נרשמתם?

נופש דיירים
נוסטלגי בכרמל
7-9.11.16

מענייןבמגדלים

דבר
העורכת
>> מיכל שויקי ,גרנטולוגית ,מנהלת תוכן רשתי

קוראים יקרים,
התחלות
החיים מזמנים לנו אין סוף התחלות וגם אם חלקן מגיעות במחזוריות כמו התחלה של שנה חדשה שכרגע
בפתחנו ,כל פעם מחדש ההתרגשות מרובה כי זו התחלה חדשה .ואין התחלה אחת דומה למשניה .ובכל זאת,
מה עושה התחלה למשמעותית יותר?
מבט לאחור מעלה בי מיד  -תחילת שנת לימודים וזו של כיתה א' בפרט .מעמד מקודש שהכי מסמל
עבורי התחלה חדשה .אולי זו הקירבה הכרונולוגית בלוח השנה בין מועד פתיחת שנת הלימודים לראש
השנה .מה שברור שהמשמעות נקבעת על סמך טיב ועומק החוויה .בקיבוץ בו חייתי את רב חיי הבוגרים
ובו גידלתי את שלושת ילדי ,בצמוד למועד תחילת שנת הלימודים נערך טכס חגיגי לעולים לכיתה א'.
טכס שהיה משמעותי ביותר אליו הגיעו כל החברים .עד היום ,ואני מרחק של שנים מימי הקיבוץ ,אינני מוותרת
בראשון בכל ספטמבר לפקוד את בית הספר הקרוב למקום מגורי ועל אף שאיני מכירה שם איש עיני מתמלאות
לחלוחית למראה הקטנים התמימים צועדים בהתרגשות להתחלה חדשה.
אז לכל הילדים ,הנכדים והנינים שפוקדים בימים אלו את ספסל הלימודים לראשונה בחייהם ולכל התלמידים
והסטודנטים שחוזרים לשנה נוספת אחרי פגרת הקיץ ,שלוחה ברכת התחלה מוצלחת ,מלאת חוויות ושנה טובה.
חגים
כאשר תקבלו גיליון חגיגי זה לתיבות הדואר שלכם ,נהיה כולנו עסוקים בשיאן של ההכנות לחג .חגי תשרי,
מהווים כל שנה מחדש תקופה חגיגית ומרגשת במיוחד .מזג האוויר מיטיב עמנו" ,מוריד הילוך" לטמפרטורות
יותר שפויות והימים המתקצרים תורמים גם הם לאווירה הנעימה.
מידי שנה מפתיעה אותנו מחדש עוצמת ההכנות לחג .כאילו לא ידענו שגם השנה הוא יגיע מיד בתום החופש
הגדול .סערת הקניות ,צפיפות בחנויות ,אין סוף מבצעים והנחות החל מהדבש המסורתי ועד לחופשה באיי יון.
הכל במחירי מבצע ובתשלומים ...עד פסח.
כמה טוב ,שלצד כל אלו מתקיימת לה החזרה לשגרה  -שגרת העבודה ,שגרת הלימודים ושגרת הפעילות
הקבועה בבתים .כל אלו יחד תורמים לתחושה כללית של רוגע ויציבות.
נאחל לעצמנו שתבוא עלינו שנה של שגרה ,לצד עשייה .שנה של יציבות לצד הפתעות מרגשות .שנה של
בריאות והתפתחות אישית .שנה של התחדשות מלאת עניין.
שנה טובה!

מיכל שויקי
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כותב
במגדלים
>> שמוליק לואני ,מנהל הבית בגני תקווה

"עיקר ישוב הדעת הוא על ידי שמחה ,כי על ידי השמחה
יוכל להנהיג את המוח כרצונו ולישב דעתו ולחשוב" רבי נחמן

ה

חגים ובראשם ראש השנה בפתח אשר מבשרים
לנו על תחילתה של שנה חדשה ,על סליחות,
על יום הכיפורים ובכלל על התחלות חדשות.
התקופות הללו מכניסות בי רוח של שמחה בכל שנה
מחדש .זו הזדמנות לשנות את החשיבה בראשינו ולבחור
לשמוח בכל ימות השנה ,שהרי מחשבה יוצרת מציאות
ועל האדם להיות בשמחה תמיד.
מאז שאני זוכר את עצמי ,הייתי אדם מאמין ,בבורא,
בעולם ובאנשים שמסביבי .גדלתי בבית מאמין ,הורי
יפה ואברהם ,עלו ארצה והקימו משפחה ציונית יהודית,
עם הרבה אמונה וערכים עליהם גדלתי לאורך השנים.
השירות הצבאי היה נושא משמעותי וחשוב אצלנו בבית
ולכן לעולם לא אשכח את בוקר ה 31-באוקטובר שנת
 .83הייתה התרגשות רבה באוויר ואני לא תיארתי לעצמי
שיום גיוסי לצבא יהפוך לדרך חיים ול 25שנים של שירות
בצה"ל .הגעתי לבסיס חיל האוויר בחצור ,משם יצאתי
לקורס קצינים ובסיומו הוצבתי ביב"א  503אשר נמצאת
בבעל חצור .עברתי מסלול כקצין מנהלה עד לפיקוד
על טייסת מנהלה בשנת  1999וסיימתי בדרגת סגן אלוף.
בתחילת דרכי הצבאית ,בשנת  1984הכרתי את גלי ,אשתי.
לצד הקריירה הצבאית גלי ואני הקמנו משפחה ,מאי (,)25
דר ( )19ורום ( .)14גרנו בבסיסי חיל האוויר השונים ועם
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כל תפקיד שקיבלתי עברנו למקום מגורים חדש בארץ.
כאיש צבא ,למדתי רבות על ניהולו של אירגון .היכולת
להניע אנשים כרוך בשיתוף ,בהערכה הדדית ,הטבעת
חותם ,בעבודה קשה ובעבודת צוות .בחודש מאי האחרון
הצטרפתי בשמחה רבה למשפחת מגדלי הים התיכון.
קיבלתי על עצמי את ניהול הבית בגני תקווה ,הבית מונה
כ 350דירות המתפרסות על שטח של למעלה מ9,000-
מטר .ובתוך השטח הנרחב הזה חשוב לי לאפשר לכל
אחד ואחת מהדיירים שלנו פרטיות וגם לכידות ויחס אישי
ומיוחד .השנה אני שמח במיוחד בפרוש השנה החדשה
לצרף כל אחד מכם למשפחת מגדלי הים התיכון שקיבלה
אותי בזרועות פתוחות ומאפשרת לי להעניק לכם מה
שחשוב באמת.
מה שחשוב באמת הוא כל דייר ודייר ,והכל נוצר כדי לתת
לכל אחד מדיירי הבית ,קרי לך ולך את התחושה העוטפת
והאכפתית הזו .חשוב לי שתחושו במרכז כדיירים שלנו.
חשוב לנו לספק לכם סביבת מגורים ברמה גבוהה,
עניין ,חוויה חברתית ותרבותית בכל יום מחדש ,מענה
ייחודי ומותאם לצרכיכם .בתפקידי כמנהל הבית בגני
תקווה אפעל ברגישות ,בתבונה ,ברצינות ובאחריות,
כפי שעשיתי בכל תפקידי עד כה כדי להעניק לכם את
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המיטב .אפעל ככל יכולתי להעניק לכם את השירות הטוב
ביותר שניתן ,באופן מותאם לצרכים ולרצונות שלכם.
אני אפעל ביחד עם הצוות הנהדר של הבית כדי להעשיר
את תחומי חייכם ,ליצור חיי חברה ותרבות עשירים,
חוויה אינטלקטואלית ותחושת משפחתיות ולכידות.
בסוף כל יום כשאני עורך חשבון נפש פרטי ,בדיוק כמו
בתקופת ימי התשובה שלפנינו ,אני אבחן את עצמי
עד כמה סיפקתי את מבוקשכם .חשוב לי שתהיו שבעי
רצון ,חשוב לי שהשמחה תשרה במעוננו .הערך המוסף
של הצוות בראשותי בניהול הבית יוסיף את השמחה
כחלק מ'סל השירותים' שלנו .וכבר פתחתי באומרי כי
עיקר ישוב הדעת הוא על ידי שמחה ,ושמחתכם תניע את
השמחה שלי.
אני אדם שמח מטבעי ,חלק מזה קשור באמונה בה גדלתי,
עליה סיפרתי לכם בתחילת דברי ,חלק מזה תודות לחינוך
לו זכיתי מהורי ,וחלק מזה גם ביכולת שלי להתגבר על
קשיים ולשמור על אופטימיות ואהבת אדם וחיים .טבעה
של שמחה שהיא פורצת את כל הגדרות וההגבלות הן
ההגבלות שבטבע ונפש האדם והן הגבלות העולם .על ידי
השמחה האדם מוציא מן הכח אל הפועל את כל הטוב
הגנוז בו .לשמחה יש כח אדיר לשחרר את האדם מכבלי
העצבות הדיכאון והעצלות ,וזו התרופה הטובה ביותר

לכל התחלואים .אני מאמין כי אפילו כשהאדם 'רק מעמיד
פני שמח' וגם כשמתאמץ לחייך ,הרי שהוא נפעל לפי
פעולותיו ,שעל ידי המעשים נמשכים הלבבות .והרי ידוע
לכל ,כי מספיק לחייך אל הראי בכל בוקר בכדי לגרום לנו
הרגשה טובה .כשאדם נהייה שמח הוא מגלה את הכוחות
הצפונים בקרבו ומכאן קצרה הדרך עד שהוא פורץ את
הגבולות .השמחה נותנת לנו את הכוח והתעוזה לצאת
מגדרנו ולפעול פעולות טובות למען עצמנו ולמען זולתנו.
כשאני שמח אני מעז לצאת מרגילותי ומגלה יכולות
כישרונות ומסירות נפש הרבה יותר ממה שאני רגיל ביום
יום .כך כאדם שמח יותר אני הופך לאיש חדש ,המשפיע
על סביבתו ועל גורלו וזוהי גאולתי.
אני מאמין כי כשאדם מחייך למטה מחייכים אליו גם
מלמעלה ,ואז הוא מקבל את כל השפע מתוך שמחה
וחדווה .ועם בתעוזה עסקינן ,אני בוחר לסיים בציטוט של
אלברט איינשטיין "רק מי שלוקח סיכון והולך רחוק ,מגלה
עד כמה רחוק הוא יכול להגיע".
שנה טובה לכולם ,שנה של התחלות חדשות ,שנה של
שמחה ובריאות ,שנה פורייה ומוצלחת כגרעיני הרימון.
שמוליק לואני
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לקט ברכות
לשנה חדשה

דיירים ,עובדים ,קרובי משפחה ואורחים מברכים:
האופטימיות של עמיחי
זו התקופה היפה ביותר של השנה  -תקופה שהיא גם סוף וגם התחלה חדשה:
סוף הקיץ  -ותחילת הסתיו;
סוף שנה  -ותחילת שנה חדשה.
זו תקופה אופטימית ,שבה אנו אומרים "תכלה שנה וקללותיה  -תחל שנה וברכותיה".
ואכן ,לא משנה כמה רעה היתה השנה שהסתיימה  -תמיד-תמיד יש תקווה ,שהשנה
החדשה תהיה טובה יותר.
משוררים רבים כתבו על התקווה הזאת ,משוררים רבים הביעו את התקווה הזאת,
אבל יפה מכולם כתב יהודה עמיחי ,שמת בספטמבר  - 2000שבוע לפני ראש השנה.
עמיחי סבל זמן רב ממחלה ממארת ,ובכל זאת  -הוא מעולם לא נטש את האופטימיות
הנצחית שלו.
גם בימיו האחרונים  -אפילו אז הוא לא איבד את התשוקה לחיים.
וכך ,ממש על ערש דווי ,הוא כתב את השורות הנהדרות האלה:
אֹותי
ַרגְ ֵלי ַה ָּׁשנָ ה ַהזֹאת ָר ְמסּו ִ
ֲא ָבל יָ ַדי ְּכ ָבר ִמ ְת ַע ְּלסֹות
מֹותנֵ י ַה ָּׁשנָ ה ַה ֲח ָד ָׁשה.
ִעם ְ
שלמה טחן ,היסטוריון ועורך ספרותי ,מרצה על מגוון של נושאי תרבות

אם יצעדו אלפי אנשים יחפים ,מכל הצבעים והמינים על חול ים רטוב,
העקבות יהיו באותו הצבע  -כזה הוא הטבע!
ואיפה ,לא תהיה בינינו עוד אפליה.
ָ
איפה
לשנה הבאה בלי ָ
שתהיה לנו הדרך נכונה בנתיב הנתינה ,האהבה ,החסד והחמלה.
שולמית רוזן ,דיירת הבית בכפר סבא
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ב

פרוס עלינו השנה החדשה ,אנו מלאים שמחה ,התרגשות והתחדשות .השנה
החדשה מסמלת עבורינו פתיחה חדשה ,סגירה של תקופה קודמת וציפיה
לטוב יותר ולכן נהוג לאמר "תכלה שנה וקללותיה ,תחל שנה וברכותיה".
אנו נכנסים לשנת ה'תשע"ז ,שנת  .5777למספר  7ביהדות ובהוויה הישראלית
משמעויות רבות והוא מסמל מזל וטוב .מאחלת לכם שתשמעו במהלך השנה
הרצאות על שבעת פלאי העולם ,הנמצאים בשבע היבשות המוקפות בשבעת
הימים .שתקשיבו הרבה למוזיקה ולשבעת התווים ,שתגיעו לחתונות של יקירים
ותשמעו את שבע הברכות ,שתחגגו את שבעת החגים ומעל הכל שבריאותכם
תהיה מצויינת בכל שבעת ימי השבוע.
מאחלת לכולכם שנה של התחדשות ,התרגשות ושמחה ,שנה טובה יותר מקודמתה,
שנה של עשייה ,חוויות טובות עם האהובים שלכם ,ומעל הכל שנה של בריאות.
תמי זסלבסקי ,מנהלת תרבות ופנאי הבית בנורדיה

פנאי
מתוך "שירי זלדה" הוצ' הקבה"מ 1985

היה לנו אוצר סמוי של פנאי
עדין כאוויר הבוקר,
פנאי של סיפורים ,דמעות ,נשיקות וחגים.
פנאי של אמא ,סבתא ,והדודות
יושבות בנחת בסירה של זיו,
שטות אט אט
בדוגית השלום
עם הירח והמזלות.
לתלמידי ולדיירי המגדלים
שנה טובה ומבורכת ברגעי פנאי מוקפים חום,
זכרונות של חגים ,סיפורים ,דמעות ,נשיקות
ופניהם של אהובים קרובים ורחוקים .הלוואי
שתשוט "הסירה" של חיינו באגם השלום השקט.
שנה טובה.
מירי ורון ,מרצה לספרות בבתי הרשת

שנתמיד להתענג על מתק הדבש,
ונתלהב מכל הלב מדבר מה חדש,
שנשמח זה בזו ונסמוך זו על זה,
שנטפח עם עצמנו תחביב אחד שווה.
שנקשיב לקולות הסביבה,
שנמלא את ליבנו אהבה:
מציפורים שמצייצות,
מכוניות מצפצפות,
צחוק של ילד או ילדה,
שמש בשמיים וביד כדור גלידה.
מיטל גוטמן שקד
בתו של שלמה גוטמן ,מנהל הבית בבת ים
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אוריאל ,מציל בבריכת הבית בבת ים

נאחל לכולנו שהשנה "ישמע בבית זה קול ששון וקול שמחה"
שנה של קמפוס איכותי ומים צלולים בבריכה..
שנה של מינימום עבודות אחזקה ומקסימום תרבות ויצירה
שנה בה הילדים והנכדים יקפצו לביקור פעמיים בשבוע
והבריאות ,כמובן ,תגיע בשפע ,על בסיס קבוע.
יואב ויס מנהל הבית בירושלים
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משפחת דרור אבישר מאחלת לדיירי הבית ברמת השרון
לחיות בהרמוניה בשנה הבאה עלינו לטובה,
שתשרור בין כותלי הבית רוח טובה,
כפי שאכן חש כל מי שמזדמן לבקר בביתכם,
שהנכדים יבואו לבקר לעתים קרובות בלי להשאיר מאחוריהם ׳תלי הריסות׳
ושתשרה השלווה במחוזותינו.
איתי דרור הבן של אמנון דרור ,הבית ברמת השרון

בידינו נתונים המברשת והצבעים
ועלינו מוטלת ההחלטה באיזה צבע
לבחור בכל בוקר.
באיזה צבע נמלא את יומנו.
כל שישים שניות שאנו מבזבזים
על להיות מעוצבנים ומרוגזים,
הם דקה של אושר שלעולם לא נקבל בחזרה.
החיים קצרים מדי ואני מאחלת לכולנו,
שנדע לשבור את החוקים,
לסלוח בקלות ,לאהוב בכנות
ולצחוק בפראות.

חברים יקרים,
בפרוס השנה החדשה,
שאו ברכה חמה מכל הלב.
שתהא זו טבולה בדבש ,בחיוך
ותתחילו כל יום מחדש בשיר ,בנועם ושמחה.
תרוו נחת מיקירכם וממשפחותיכם.

ולעולם לא להתחרט על שום דבר
שגרם לנו לחייך.
אילנה שולמן ,צוות מכירות הבית בכפר סבא

מאחלת לכם אריכות ימים בבריאות טובה.
יפית רייס ,בתה של שרה ענתבי ,הבית בבת ים
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בואו לבילוי משפחתי עם הנכדים

כי תרבות מתחילים בגיל צעיר
קסם של מחול

קלאסיקה

מופעי מחול לכל המשפחה
של טובי היוצרים בארץ

לכל המשפחה

לאחר כל מופע ,יתקיים מפגש

מופעי מוסיקה מוסברים בשבתות בבוקר

לגילאי
6-12

צילום :גדי דגון

לגילאי
5-10

חווית מחול מאת אוהד נהרין ,בה הקהל והרקדנים
נמצאים יחד על הבמה
שלישי 17:00 | 6.12.16
סימנים  -להקת המחול הקיבוצית  | 2רמי באר
מופע משתף ובלתי אמצעי בין הרקדנים והקהל.
רביעי 17:00 | 15.3.17

לידת הפניקס – להקת המחול ורטיגו
מופע ייחודי ,בו הקהל יושב סביב כיפת במבוק,
על הדשא.
רביעי 17:00 | 10.5.17

הנחה

מיוחדת
לדיירי מגדלי

הים התיכון
פרטים אצל
רכזות התרבות
ובקופה

האופרה “בסטיין ובסטיינה” | מוצרט
"צלילי קסם" עם ניצה שאול
שבת 11:00 | 24.12.16

“פר גינט ,שלג ,טרולים ולילות לבנים” | גריג
"צלילי קסם" עם ניצה שאול
שבת 11:00 | 4.2.17

פטר ,הזאב וחיות המוסיקה
תזמורת הבמה בניצוחו של רוני פורת
שבת 11:00 | 1.4.17

הסיפור המופלא של “ארבע העונות” | ויולדי
"צלילי קסם" עם ניצה שאול
שבת 11:00 | 1.7.17

היכל בתנועה 2016/17
לפרטים1-700-70-29-29 :

www.hoh-herzliya.co.il

design by wedodesign.co.il

כמויות  -אנסמבל בת-שבע הלהקה הצעירה

סי הוא שיא החגיגה
הצדעה למחזות הזמר האהובים עם חני נחמיאס
שבת 11:00 | 19.11.16
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מחוברים
ברשת
השקת פורטל דיירים חדש וחדשני
>> בת אל דניאל ,מנהלת פרוייקטים ,מגדלי הים התיכון

ה

מהפכה הדיגיטלית כבר מזמן כאן .הקניון עבר
זה מכבר לסלון (אפילו "שופינג" בסין הפך
נגיש מאי פעם) ,חברּות אמת מבוססת על
"לייקים" בפייסבוק ועד שמשיגים תור לרופא מומחה -
מתייעצים עם ד"ר גוגל .קצב השינוי בעולמנו הפרטי
והגלובאלי רק הולך וגובר .נהיר לכל כי לא מדובר רק
בשינויים המתרחשים במרחב הדיגיטלי של החיים ,אלא
נוצר חיבור בלתי נפרד בין העולם הפיזי לזה הווירטואלי.
אנו ברשת מגדלי הים התיכון מבינים כי אין מה לחשוש
מ"המהפכה הדיגיטלית"  -נהפוך הוא  -כדאי ללמוד,
להיעזר ולהשתמש בה.
כשניחוח הסתיו נישא באוויר וראשיתה של שנה חדשה
ניצבת בפתח  -זוהי הזדמנות פז לחשוף בפניכם ,דיירים
יקרים ,את המיזם הדיגיטלי שיביא לשולחנכם ואפילו
לכף ידכם את מנעד השירותים ועולמות התרבות והתוכן
שהרשת רקמה ורוקמת עבורכם; והכל בלחיצת כפתור.
הכירו את פורטל הדיירים
ממשק מקוון ,אליו תוכלו להיכנס מהפלאפון או מכל

מחשב נייד  /נייח  -להתעדכן בכל השירותים ועולמות
התרבות והתוכן העומדים לרווחתכם בבית; להשיב על
סקר תרבות ופנאי שעל בסיסו תבנה עבורכם תכנית
בהתאמה אישית; לקבל הודעות והתראות "בזמן אמת"
לנייד ולהתענג על תמונות מאירועי התרבות שהתקיימו
ברשת בכלל ובביתכם בפרט .וזו רק "טעימה" ממה
שמצפה לכם עם כניסתכם לפורטל .בנוסף ,תיהנו ממבחר
הטבות ומבצעים בבתי עסק שונים ,תשמרו על קשר עם
החברים בבית בעזרת ספר טלפונים דיגיטלי ועוד.
נשמע קצת מלחיץ? ...ואתם מעדיפים את דרך העברת
המידע "הקלאסית" על פני זו ה"עכשווית"? אל חשש.
המיזם לא בא להחליף את הקיים ,אלא לדור עמו בכפיפה
אחת .השקת הפורטל בבתים תלווה בהרצאות ,הדרכות
וסדנאות להקניית מיומנויות לשימוש בפורטל .ולשם
הידיעה  -עובדי הרשת כבר נהנים מפורטל דומה" ,שנבנה"
במיוחד עבורם  -וגם הוא כולל מידע על אודות אירועים
מעניינים שנרקמו לרווחתם ,הטבות ומבצעים בבתי עסק
שונים ועוד.
להתראות בפורטל...
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חגי תשרי
דור 3
ההכנות לחג בעזרה דיגיטלית  -און ליין!
>> סלין מלכה ,מנהלת שיווק ומדיה ,מגדלי הים התיכון

ר

יח החגים באוויר ,ההתרגשות רבה ,הלב נפתח
והגעגוע למוכר והאהוב מעורר בכל אחד ואחת
מאתנו כמיהה לחגוג את החג כמיטב המסורת
ובדרכו שלו.
אם לרגע נחזור בזמן 15 ,ואולי  20שנים לאחור ונעלה
זיכרונות ,ללא ספק נראה בעיני רוחנו ,רחובות שלובשים
ריח וצבע כשמעל הכל מרחפת מנגינה .רחובות הומים,
נשים עם סלים עמוסים בכל טוב ,חנויות פועלות בשעות
לא שגרתיות וירידי מתנות מכל הסוגים .אינטראקציה
חברתית מעוררת חושים.
כל אחד מאתנו נושא עמו באמתחתו את אותם זיכרונות
שהם כולם מעצבים ובונים חוויה שמובילה אותנו לנקודת
שיא בערב החג .כמו אז ,גם היום נוכל לראות את אותם
המראות ברחובות הערים הגדולות והקטנות ,בעיצוב
מעט שונה אך האווירה בהחלט דומה.
יחד עם זאת ניתן לחוש במשהו אחר באוויר .ההבדל הוא
לא במראה ולא באווירה ,ההבדל הוא בפעולה .יש דור
שפועל אחרת  -דור שפועל און ליין .היום אנו כצרכנים
יכולים לקצר תהליכים .אנו חיים בעידן של קליק! הכל
מהיר ,זמין ,ויזואלי ואף אטרקטיבי במחיר .קוראים לזה
"החיים ב "ON LINE-או "תרבות הקליק".
בכדי להתבונן במבט קצת לומד על "תרבות הקליק"
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איעזר בהרצאתו של ד"ר יריב בן אליעזר ,בה הוא מספר
על קריסטין ניסטרום ,חוקרת תקשורת אמריקאית,
שבמאמרה "האדם המידי" ,היא מחלקת את התרבות
האנושית לשני סוגים:
התרבות האוריינית (ליטראלית )LITERACY
והתרבות המדוברת (אוראלית )ORALITY
התרבות המדוברת ,מבוססת על תקשורת שמתקיימת
פנים אל מול פנים שבה לשפת הגוף תפקיד חשוב ומהותי
להעברת מידע וידע .למעשה זוהי התרבות הראשונית,
הקדומה ,זו שאנו נולדים אתה והיא זו שנראה ברחוב רגע
לפני החגים.
לצידה מתקיימת תרבות נוספת ,תרבות נרכשת .בעלעול
לאחור בזמן נמצא שמשה רבנו היה הראשון שהביא את
הבשורה של תרבות אוריינית ,התרבות הכתובה ,כשהוא
העניק לנו את לוחות הברית .עם הכתובים ובחלוף
השנים ,ההתפתחות האנושית והקדמה הטכנולוגית,
אנו מרבים לצרוך ידע ומידע בשיטה זו דרך הקריאה
והכתיבה שנתפסת מהימנה ביותר .התרבות האוריינית
היא תרבות הדפוס והכתב בה המידע עובר באמצעות
המילה הכתובה .היא מפתחת גישה אובייקטיבית
לסוגיות ומושגים ,מפתחת את היכולת לנטרל רגשות
כשהשכלתנות מהווה בה מאפיין מרכזי.
מסתבר ,שבכל אחד מאתנו יש משתי התרבויות גם יחד.

מענייןבמגדלים

האינטרנט מעודד את התרבות האוריינית לצד מענה
לצורך של סיפוק מהיר ומידי.
הדגש בפעולותיו הוא על עכשוויות .לחיות את חיינו
במסלול המהיר ובכך לענות על הצורך בסיפוק מידי .וזה
בא לידי ביטוי בלבוש של "כבס ולבש" ,במזון מהיר וקל
להכנה ,בקניות מושכלות אך מידיות וללא מאמץ .דוגמא
נוספת מכיוון קצת שונה  -כל פעולה בחיינו מתבצעת
באמצעות שלט ,מחשב ,טלפון נייד ואפילו בית חכם.
והנה חודש תשרי שוב בפתח ,נמלא אויר בריאותינו ורגע
לפני שחוגגים ופוגשים את המשפחה ,נשמח לשתף אתכם
במעט ממה שקורה לקראת החג ברשת האינטרנט וכך גם
אתם תוכלו להתגאות בחגי תשרי  -דור :3
במקום כרטיסי הברכה ששלחנו בדואר:
המכון לקידום החרש בישראל מזמין אתכם לברך את בני
המשפחה לכבוד החג ,לכבוד יום ההולדת ,או אפילו בלי
סיבה מיוחדת למסיבה .כל מה שצריך לעשות הוא לבחור
את אחד מסרטוני הברכות הקצרים והמיוחדים שלהם,
לצרף ברכה אישית שתקלידו ולבחור למי לשלוח בדואר
האלקטרוני או בפייסבוק כמובן.
צרור מידע על הלכות החג:
מידע על הלכות החג זמין ונגיש במספר רב של אתרים,

בחרנו להציג שני אתרים מובילים בהם תוכלו למצוא
תשובות לכל שאלה בנושא החגים .כל שעליכם לעשות,
להיכנס אל דף הפייסבוק של מגדלי הים התיכון ולמצוא
לינק (קיצור דרך) לאתרים אלו.
קשט סוכה בעצמך
אחרי שבנינו סוכה נהדרת צריך לזרוק בתוכה קצת צבע.
כי מה יותר ממלא את הלב מאשר להיכנס לסוכה שהיא
כולה מוארת בקישוט שהוא תוצר של יצירה משותפת
לבני המשפחה .אנו מזמינים אתכם לצאת מהקופסא
ולהיכנס לרשת ,תוכלו למצוא שם כל דבר בו תחפצו,
לרכוש את ארבעת המינים ,למצוא בגדים חגיגיים,
רעיונות לעיצוב שולחן החג ,ברכות דיגיטאליות ,עיצוב
אלבומים דיגיטאליים כולל הדפסה ומשלוח ,מתכוני חג
בשפע ,ואפילו למצוא רעיונות מקוריים למתנות לאהובים.
ומי שרוצה לגעת בכותל המערבי בקליק או לשאת תפילה
"און ליין" מוזמן להיכנס לאתר "הכותל" לצפייה בשידור
חי.
אל תהססו ,לפני שיוצאים לרחובות ההומים ,לעמידה
בתור הארוך בקופות ולסחיבות הסלים האין סופיות,
חפשו כל מה שאתם צריכים ,כל מה שבו אתם מתעניינים.
ודעו ,הכל נמצא כאן אצלכם במכשירים .אז קדימה...
התחילו להקליק! חודש תשרי דיגיטלי שמח.
מעניין במגדלים | 15

חמש מתנות
מסבתא וסבא
>> שירה הופמן ,מטפלת מלווה משפחות במעגלי החיים

מ

בוגרים רבים מתלבטים בשאלה מה אפשר
לתת לדור הצעיר ,מה ישמח אותם וממה הם
היו מתרגשים? אולם את המתנות האמתיות
שהנכדים או הילדים שלכם ישמחו לקבל לא קונים בשום
חנות ,פשוט כי אי אפשר .ניסיון חיים ,אוזן קשבת ,חוסר
שיפוטיות ,אהבה ללא גבול ויכולת להוכיח באמת שכל
משבר טרגי בגיל  - 15עובר ואפילו מצחיק אחרי שנים הן
חמש מתנות שעם קצת סבלנות ויצירתיות תוכלו להעניק
לדור הצעיר ואפילו בלי להיכנס לקניון הקרוב .מתנות אלו
ילוו אותו לכל החיים.
בני הנוער והילדים חיים תחת מכבש של לחצים שלא היו
בעבר .לחץ חברתי ,שאלות של דימוי עצמי ,חיפוש עצמי,
הצורך להרשים את החברים וההורים ,כולם ,כולם על
כתפיהם הצעירות .מנוחה מכל זה ,שקט ,קבלה והבנה
שהכל חולף גם הרגע הקשה ביותר ,הם נקודות המבט
הייחודיות שיש רק לסבא וסבתא.
להרים עיניים מהמסך:
כולנו חיים בעולם דינמי ,משתנה ותזזיתי .גם הנכדים
והילדים שלנו נאלצים להתמודד עם השפעות המדיה
ותשומת הלב שמחולקת בין אינספור גירויים .במצב כזה
קל מאוד להעלם ,להרגיש שהקול הייחודי שלי חסר משקל
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ומשמעות .בדיוק פה סבא וסבתא יכולים לעזור .אתם
שיכולים לפנות את הזמן ולהתמקד רק בילד ,ללא מטלות
נוספות ,אחראיות ,עבודות וגירויים .להקשיב ולהתייעץ.
איך עושים את זה? הקפידו לשאול את נכדיכם בכל פעם
שאתם נפגשים כיצד עבר היום שלהם ,להתעניין בבעיות
או נושאים שעלו במפגש האחרון ביניכם ,התייעצו איתם
לגבי סרטים ,תכניות ,אפליקציות ואפילו בישול או אופנה
ועיצוב .אל תשכחו לבצע את אותן המלצות שהם נתנו לכם
ולספר להם על כך .במשך הזמן הם יבינו כי הם משפיעים,
מעניינים ומשמעותיים אצלכם ובעולם.
אתם לא ההורים ,איזה כיף:
לצעירים רבים יש קושי להירגע כשהם נמצאים עם
הוריהם .ההורים שנתפסים לפעמים כדמות מנדנדת,
חופרת ,לא מרפה שלא מאפשרת נשימה ורגיעה שכולם
כל כך זקוקים לה מדי פעם ,גם הילדים אבל לא רק .איך
עושים את זה? בילוי זמן משותף ,איכותי ואמתי יחד יאפשר
להם לקחת פסק זמן ,לנשום ולהטעין מצברים .הם יחכו
למפגש אתכם ,להפסקה בשגרת חייהם .כל פעילות יחד,
לא רק סרטים ,פארק שעשועים ואטרקציות יקרות ,גם
בישול ,טיול בטבע ורכיבה על אופניים יאפשרו לנכדיכם
לנוח וללמוד את העולם וממנו בשלווה .היו יצירתיים.

מענייןבמגדלים

הם מתנגדים? אל תתיאשו:
חשוב לזכור כי לא תמיד המתבגרים הצעירים ישתפו פעולה.
זה חלק מהגיל .אולם ככל שתבלו יחד יותר זמן ,תצרו יחסי
אמון חזקים והם ישמחו להפוך אתכם לשותפים .איך עושים
את זה? הרי כולנו צריכים מפעם לפעם עצה או אוזן קשבת
כך גם נכדינו ,אפילו בשנים שהם בטוחים שהם גדולים
ויכולים הכל לבד .אין דבר משמח יותר מאשר שיחה באווירה
לא שופטת .לחץ חברתי יכול לעתים להקשות על ילדים
לפתוח את הלב מול חבריהם מחשש שישפטו אותם ,ורבים
מהם לא ירצו גם לשוחח עם הוריהם מהפחד שיסתבכו
בצרות .כל שאתם צריכים לעשות הוא להקשיב ולספק
כתף להישען עליה ,דבר שיחזק אותם גם בתקופות קשות.
ניסיון החיים שלכם מוכיח  -הכל חולף:
סביר להניח שנכדיכם נכשלו בביצוע משימות מסוימות או
אתגרים .הם כנראה שמעו משפטים כמו "לא נורא ,בפעם
הבאה תצליח יותר" או "מי שמתמיד ,מצליח" ,אבל לניסיון
החיים של אדם מוכר יש השפעה גדולה יותר מאשר
כל משפט או אימרה שהם שמעו .איך עושים את זה?
שתפו ,ספרו להם על מצבים קשים ,מסובכים ,מצחיקים,
מפתיעים ומאתגרים שהצלחתם לעבור .אבל לא פחות
חשוב ,ואולי אף יותר ,שתפו גם את אותם רגעים בהם

נכשלתם ,התאכזבתם ואיך ברבות הימים גילתם שטוב
שכך .שכן החיים מלאים בהפתעות .גם אם בגיל  15כישלון
נתפס כדבר ההרסני ביותר ,הראו להם שלמידה מטעויות
היא תהליך שלוקח זמן ,ושכולנו משתנים לאורך חיינו .שתפו
איתם את אותם רגעים שנראו לכם בעבר כמשבר שלא ניתן
להתאושש ממנו ,והיום הם סיפור משעשע שמעלה חיוך
וצחוק.
אתם הרי יודעים שאפשר לחיות אחרת ,תראו להם:
בלי טלוויזיה ,טאבלט ,אי-מייל וסמארטפון .אינסוף יתרונות
יש בחיים הפשוטים של פעם .כמו למשל :מכתבים .הילדים
של היום כבר לא מקבלים מכתבים בדואר .לא מכירים את
הקסם שבמילה הכתובה על דף שמגיעה במעטפה במיוחד
בשבילם .מכתב זו דרך נפלאה לשתף ,להביע ולחלוק
חוויות ,תחושות ורגשות שלעתים קשה לומר .איך עושים
את זה? שלחו לנכדיכם מכתבים בדואר .מכתבים אמתיים,
כתובים בכתב יד ומיועדים רק להם .אבל לא רק ,גדלו
איתם ירקות בגינת ירק או בעציץ במרפסת .למדו אותם
לקפוץ בחבל ,לשחק קלאס ,חמש אבנים ,שלושה מקלות
או לבשל מאכלים מסורתיים שמלווים אתכם כמשפחה.
תראו להם את הקסם של פעם בחיים הפשוטים לפני
שהעולם הדיגיטלי השתלט עלינו.
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בית
פתוח
ג׳ון מן ,דייר הבית בנורדיה,
מכניס משמעות לחיים
>> אריאלה קירשנבאום ,מעצבת פנים ,מגדלי הים התיכון

ב

יקור אצל ג'ון מן הוא תמיד חוויה יצירתית
ומיוחדת .שילוב של אופטימיות וחיוניות יחד
עם צבעוניות ,מקוריות ואסתטיקה צרופה לצד
פרקטיות וניצול כל סיטואציה וכל פינה .כי כזה הוא
ג'ון ,אדריכל במקצועו ,אופטימיסט בלתי רגיל ומומחה
להפיכת כל תקלה להזדמנות.
כך נהג גם באחד מלילות החורף האחרון כאשר פיצוץ
פתאומי בצינור המים מדוד החימום העיר אותו בלילה
כשהוא נדהם לגלות שכל אזור סלון דירתו מוצף במים.
תגובה מהירה ויעילה של צוות התפעול בבית בנורדיה
שהעמידו לרשותו דירה חלופית ,במקביל לטיפול מסור
בתהליך השיפוץ ,בהחלט הקלו על החוויה הלא נעימה.
וכמו שכבר אמרנו ,ג'ון בכישוריו הרבים גילה פה:
"הזדמנות נהדרת לרענן את עיצוב הדירה ,לבצע לה
׳מתיחת פנים׳ ,לשנות ,לגוון ולהכניס עניין הן בתהליך
והן בתוצאה" כפי שאכן ניתן לחוות מצילומי הדירה
המחודשת" .החיים הם קנבס ,אנחנו אלו שמחליטים מה
לצייר עליו .והנה ,במקרה שלי ,הקנבס נרטב ואני מנצל
ההזדמנות מיד למתוח קנבס חדש ולהתחיל למלא בו
עניין" .הנזק החמור ביותר היה לרצפת הפרקט שהתנפחה
מהמים .ג'ון ידע שלא ניתן יהיה למצוא לוחות עץ תואמים
בצבע והבין שכמה שלא נשתדל יראו את ההבדל .לכן,
קיבל החלטה לזרום עם התקלה ,להעצים את ההבדל
ולבחור פרקט באותו סגנון ובגוון שונה לחלוטין .התוצאה
מקורית ומיוחדת כשבאותו חלל נמצאים להם בהרמוניה
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זורמת שני סוגי חיפויי רצפה .גם חלק מקירות הסלון
ספגו רטיבות קשה והיה צריך לחדש את הגוון המיוחד
והמרענן  -ירוק חזק ודומיננטי .וכתוספת לחידוש הפרקט
והצבע בבית ,בנה ג'ון מדף 'צף' מפרספקס שקוף המחובר
לתקרה ועליו הציב פריטי נוי יפים ומושכי עין.
ללא קשר ישיר לשיפוץ ,צדה עיני עבודה יצירתית תלת
ממדית מפרספקס שקוף ובתוכה משולבות תמונות
ואותיות .ג'ון מהר להסביר ,עם ניצוץ גאווה בעיניים ,שזו
יצירה אותה קיבל מבתו האמנית יעל מן המגדירה עצמה
כ"אמנית של אותיות החיים" .יעל יוצרת אמנות בהתאמה
אישית על פי קווי האופי של הלקוח/המזמין או במקרה
זה  -אבא ג'ון .כמו כן ,יעל מתאימה את היצירות שלה
לחלל בו הן מוצגות" :האהבה שלי היא ההשראה שלה"
אומר האב הגאה שגם לו יש רומן ארוך עם אותיות החיים
בהקשר דומה  -ג'ון מפיק ומעצב אלבומי ענק המשלבים
ציוני דרך משמעותיים בחייו הפרטיים לצד אירועים
חשובים בארץ ובעולם שהתרחשו במקביל לציוני הדרך
הפרטיים שלו .אלבומים אלו חושפים מעל  30שנות
חיים עשירים ומרתקים לצד אירועים שהטביעו חותמם
והשפיעו עליו במיוחד ולכן בחר לציין אותם בעזרת גזרי
קטעי עיתונות אותנטיים באלבומים אלו .האלבומים
ערוכים בצבעוניות מרהיבה בהמון הומור ושפע של
פרטים מיוחדים המשקפים במדויק את פילוסופיית
החיים של ג'ון מן שלא מפסיק להפתיע ולהכניס
משמעות לחיים.
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AFTER
THE “FLOOD”
>> John Mann - Architect

Perhaps “FLOOD” is somewhat exaggerated. The “wet
event” occurred during the night, when I discerned the
distinct sounds of dripping water, which aroused my
curiosity and ominous thoughts. As I gently opened the
bedroom door not to wake up my wife YAEL, the sounds
I had heard became a cascade from above, showering my
head and torso with my shuffling feet planted in water.
Two water tanks in the roof burst “spilling their innards”
and we had a “rainstorm” on our hands - actually under
our feet - streaming down from our hung ceiling. Our
first “wet event” had much of the staff of our NORDIA
Retirement Home fully mobilized doing its best to save our
“wet souls” and appease our gloomy mood. I was already
looking ahead for the day when everything would return
to normal and I could to say “that was water under the
bridge”. However, the “wet event” that inundated a central
and large portion of our cottage turned out a blessing
in disguise. It set up a course of events that typifies
RESTORATION. As an Architect I was absorbed in the
challenges that lay ahead and saw a golden opportunity
to create something new, original and uniquely ours,
but blending subtly with the recognizable old. Doing a
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“FACE LIFT” would be an apt analogy. A good portion of
the parquet floor had to be changed. The new style would
never match up with the old. I’m a proponent of the idea
that it’s better to accentuate the mistake between two
materials so that the observer would think of the difference
as intentional rather than a visual eye-sore! Consequently
the new parquet had the same style but markedly different
in color and the two blended very well. The same principle
was adopted for the walls that suffered the most extensive
damage. Instead of simply repainting the walls in their
original color, I applied a very contrasting hue and painted
forms that blended with the generally asymmetric style
of the old so as to retain the geometric harmony. This in
turn gave rise to the idea of extending the verticality of the
hung ceiling by designing a suspended shelf from Perspex
whose transparency wouldn’t obstruct the character of
the existing old background. Transparency was definitely
the guiding principle in small areas where the visual
reward of space is a requirement. The restoration is now
complete and the “wet event” all “water under the bridge”.
The “FACE LIFT” was a resounding success because the
OLD wasn’t abused by the NEW.

גנים
תקווה
של

רגע לפני איכלוס הבית החדש
בגני תקווה ,פרק ראשון בסדרת כתבות

הבית בגני תקווה הינו ללא ספק הפרויקט הגדול והמורכב ביותר שנצפה בארצנו בעשור האחרון בתחום
הדיור המוגן .הוא משלב שלושה אדריכלים מובילים שבהרמוניה וסנכרון מרביים הצליחו להקים מרכז
מעורר השתאות ביופיו ,בייחודו ובשפתו העיצובית המיוחדת .לקראת פתיחתו של הבית ,ממש בימים אלו,
פנינו למשרד דב קורן אדריכלים ,לגד הלפרין ,אדריכל פנים ולנאוה סיימון ,אדריכלית נוף ,שחושפים לפנינו
את הרציונל שמאחורי העיצוב ובעיקר את החיבור המיוחד בין שלוש הזרועות שיצרו יחד את הפרויקט.
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מאחורי
הקלעים
>> דב קורן ואילה גל ,משרד דב קורן אדריכלים

ה

רעיון התכנוני סביב הבית החדש בגני תקוה
נולד על רקע הניסיון התכנוני שרכשנו בתכנון
מבנים לדיור מוגן ולאור ההצלחה של הדיור
המוגן "הבית ברמת השרון" .החזון שעמד לנגד עינינו היה
יצירת בית לקהילה אוטונומית ,המספקת תחושת בטחון
ושייכות לחבריה ,וקשורה למרקם החיים סביבה.
הפרויקט משתרע על שטח של כ 9-דונמים ,ובו  349יחידות
דיור ומחלקה סיעודית .המתחם כולו בנוי בצורת האות
"ח" סביב חצר מרכזית הנפתחת אל גן ציבורי ממזרח,
אל נוף הרי השומרון באופק הרחוק ואל שדרות התקווה
בחלקו הדרומי של הפרויקט.
שלשת אגפי המבנה מלוים את הרחובות ומהווים דפן
אורבנית לרחוב הנגב דרך הים ושדרות התקווה.
בשל אופיו וגודלו של הפרויקט ,היה צורך לפרק את
החזית ע"י סגמנטים רפטטיביים שיצרו מקצב וחיבור של
אלמנטים של מבני מגורים על גבי בסיס ציבורי משותף.
מערכת התנועה מספקת מסלולי הליכה דינמיים
החושפים את הפעילות המתרחשת בחללים הציבוריים,
קירות מסך ,גשרים תלויים וחללים כפולים ,מעודדים
אינטראקציה שחוצה מפלסים ומגרים את מבטו של
הצועד בהם .הקשר החללי והוויזואלי המתקיים בין

משרד דב קורן אדריכלים הוקם
ב 1995-ועוסק בתכנון של מבני
מגורים ,מסחר ,תעשייה ,דיור מוגן,
בתי חולים ובתי אבות סיעודיים,
תב"עות ותכניות מתאר.
דב קורן אדריכלים היא חברה
מתכננת של מנהל מקרקעי ישראל
האחראית לתבע"ות בהיקף
של עשרות אלפי יחידות דיור
בכל רחבי הארץ .המשרד תכנן
פרויקטים רחבי היקף בקפריסין,
אוגנדה ורוסיה.

החללים השונים ,המעליות המרכזיות ,מבואות המעליות
והלובי המרכזי לבין החוץ ,מקל על ההתמצאות במרחב
וההכרות של הדייר עם ביתו החדש.
אולם הכניסה מהווה נקודת מפגש של צירי התנועה
האנכיים והאופקיים בפרויקט .החלל שטוף אור שמש
טבעי ,קושר את מגוון האפשרויות העומדות בפני הדיירים
לכדי מערכת הרמונית המספקת תשתית פיזית וחברתית
ליצירת קשרי קהילה הדוקים .שימוש בחומרים ברי קיימא
חמים וטבעיים כמו עץ ,טרקוטה ,ואבן משווים תחושה
נעימה של בית ומלווים את הדייר מדירתו הפרטית אל
המרחב המשותף.
הבית בגני תקווה מציע מגוון רחב של פונקציות ציבוריות
עבור דייריו ביניהן  -חדר כושר ובריכת שחיה מקורה,
אולמות קולנוע ,מופעים והרצאות ,חדרי חוגים וסדנאות
לפעילות פנאי והעשרה ,בית כנסת ,מסעדה ומרכול,
המקיפים חצר מרכזית עם בריכת נוי .השטחים פתוחים
וירוקים ניבטים מכל מרפסת וכן מחדרי הסדנאות
והמרחב הציבורי ומייצרים נוף קרוב המזמין את הדיירים
לצאת לטיול בגני הנוי .ה"דק" ומרפסת קומת הקרקע
היורדים אל החצר המרכזית ,מעודדים טיול ויציאה אל
המרחב הפתוח.
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קווים
בעיצוב הבית
>> גד הלפרין ,אדריכל פנים ,הבית בגני תקווה

קשר בין חוץ לפנים
המרחבים הפנימיים שנוצרו בחלל המבנה הינם יצירה משותפת בין המשרד של דב קורן אדריכלים לבין משרדנו,
סטודיו גד הלפרין .הקפדנו ביותר ,על מנת לשמור על זרימה והרמוניה ,שתכנון ועיצוב החללים ישמור אל הקשר שבין
הבניין לחלליו הפנים .וזאת גם כחלק מתפיסה פילוסופית אדריכלית .קשר זה בא לידי ביטוי בין היתר בשימוש בחומר
גלם הגולש פנימה ממעטפת המבנה ועד לליבה .כבר בלובי הראשי ובהמשך בלובי הקומתי ניתן להבחין ולחוש ברצף
החומרים שבבית מבפנים ועד החומר שמחפה את הבניין כולו מבחוץ.
שיח בין האור הטבעי והאור שבפנים.
אדריכל המבנה דב קורן יצר ִמ ְפ ַת ֵחי אור ואנחנו ניסינו ,עד כמה שניתן ,לנצל את האור החיצוני שיציף את הבניין אל
תוך המבנה פנימה .לכן ,בחרנו לעצב את מחיצות ההפרדה האקוסטית מזכוכית מה שמאפשר לאור להדהד לכל
חלקיו וכך לכל אורך היום הבניין רובו מוצף באור טבעי שחודר מבחוץ פנימה.
צבע האור משתנה לאורך היום .השינוי משמעותי ומשליך על כל האווירה בבית שמושפעת ממשחקי אור אלו
ועוצמתו .בנוסף לאור הטבעי ,מערכת גופי תאורה גדולים המוצבת בחללי המבנה מפיצה אור מבוקר ,מאוזן ומשתנה.
האיזון שבין גודל גופי התאורה ואופן האור המופק מהם לבין האור הטבעי ,מאפשר לדירים ליהנות מהחלל החיצוני
כמו גם מהחלל הפנימי .חלקו התחתון של המבנה משמש כקומת החצר .בחלק זה פוגשים בבריכה המכניסה אור יום
ומהווה מפגש בין אדמה למים .מערכת קשתות קונסטרוקטיביות משמשות כקורות למבנה ומסייעות גם הן להחזיר
את מקור האור>> .
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אתם
מתרגשים?
גם אנחנו!

בני הגיל השלישי,

הבית החדש בגני תקווה  -נפתח!
סביבת מגורים מתקדמת לגיל השלישי

סוף סוף נפתח בית חדש בישראל ,כזה שנבנה מהמסד ועד הטפחות
בסטנדרט הגבוה ביותר ,ומיועד כולו להנאתכם ולרווחתכם.
רשת מגדלי הים התיכון פותחת את הבית בגני תקווה,
המגדיר מחדש את איכות החיים בגיל השלישי ומציג
מהפכה בסטנדרט המגורים ובעולמות התרבות והתוכן.
זה חדש ,זה קורה עכשיו ,וזה יכול להיות שלכם!
מעניין לחיות פה
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להרגיש בבית
שפה של צורות ושפה של חומרים יוצרת רצף וחיבור בין חללי הבית .ככל שחללי הבית רבים וגדולים כך האתגר לאחד
בין כל חלקיו ,להאיר אותם נכון ולחבר בין החומרים .כל זה על מנת להעניק לדיירים תחושת בית .חלק מתחושה זו
בא לידי ביטוי בהקפדה שלנו כמעצבי הפנים לייצר קנה מידה אנושי גם בשטחי הציבור רחבי הידיים .ניסינו למצוא
דרך עיצובית נכונה ומדויקת להעניק איזון בין חללים גדולים לבין האדם ,הדייר שחי ומתנהל בתוכם ביום יום .לשם
כך הגדרנו ,בין יתר המהלכים העיצוביים שעשינו במרחב ,את גובה התאורה וחומרי חיפוי הקירות לצד התחשבות
במערכת היחסים בין האור ,הקירות והחללים שהם יוצרים לבין הדייר שחי בתוכם.
מרחבים לצד חללים אינטימיים
המבנה מחולק לקומות ושטחים ציבוריים כששטחי הציבור מחולקים למתחמים שונים בהתאם לשלל הפעילויות
המתקיימות בהם .החללים מוגדרים לפי מערכת עיצוב הן בחומר והן באור .בעזרת אלמנטים אלו נוצרים תתי מתחמים
שהם יותר אינטימיים ובהם הדייר יכול ללכת או לשבת ולהרגיש שזו הפינה שלו בבית.
תחושת התמצאות וביטחון
דרך חומר ,צורה ,צבע ואור הבית מפתח שפה משלו .השפה הוויזואלית שבבית החוזרת על עצמה במינונים שונים בין
החללים הציבורים ועד לדירות ושילובה השונה לפי אזורים מקלה על ההתמצאות במרחבי הבית ומחזקת את תחושת
הביטחון בו.
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אתם
לא מאמינים?
גם אנחנו!

בני הגיל השלישי,

הבית החדש בגני תקווה  -נפתח!
סביבת מגורים מתקדמת לגיל השלישי

סוף סוף נפתח בית חדש בישראל ,כזה שנבנה מהמסד ועד הטפחות
בסטנדרט הגבוה ביותר ,ומיועד כולו להנאתכם ולרווחתכם.
רשת מגדלי הים התיכון פותחת את הבית בגני תקווה,
המגדיר מחדש את איכות החיים בגיל השלישי ומציג
מהפכה בסטנדרט המגורים ובעולמות התרבות והתוכן.
זה חדש ,זה קורה עכשיו ,וזה יכול להיות שלכם!
מעניין לחיות פה
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עקרונות תכנון
הגינון והפיתוח
>> נאוה סיימון ,אדריכלית נוף ומתכננת ערים

נאוה סיימון
אדריכלית נוף ומתכננת ערים,
בוגרת הטכניון .בצוות התכנון
במשרד היו שותפות גם שרון
בן יוסף ואדר' נוף עדי לוי.

* תכנון ראשוני של החוץ
והפיתוח בוצע על ידי משרד
מוריה-סקלי.

כ

ולנו זקוקים לפיסת אדמה ,לציוץ ציפורים,
לאויר צח ,לקרן שמש קטנה שנשברת דרך עלוות
העצים .חצר הבית בגני תקוה תוכננה להיות
פיסת חוץ שהיא חלק מפנים הבית .החוץ משתקף ומציץ
מפנים הבית תוך שמירה על הקשר בין הפנים לחוץ.
למעשה ,החוץ הופך להיות חלל ציבורי נוסף בבית שבו
נפגשים כולם ,אך עם זאת יש בו מקום למעט אינטימיות.
החצר משמשת כמעין חצר פנימית בין דפנות המבנה ובין
פארק ציבורי עתידי .דפנות המבנה בנויות בצורת האות
ר' ותוחמות את הגינה שתוכננה תוך התייחסות לעובדה
שהיא משמשת חזית חמישית אותה יראו גם מלמעלה,
הן ממרפסת השהייה הציבורית בקומת הכניסה והן
מהמרפסות הדירות.
כחלק מתפיסה זו ,נעשתה חשיבה כיצד תיראה החצר
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במבט על .דוגמה לכך ,היא מרפסת גג הקומה הראשונה
שעוצבה כך שהצמחיה והטוף ייצרו את הלוגו של מגדלי
הים התיכון בעזרת כתמי צבע ומופע פריחה עשיר של
עצי לגסטרמיה.
בעקרונות התכנון נלקחו בחשבון מספר פונקציות
שאמורות לשמש בחצר:
•חברתית  -כמקום מפגש לקבוצות בבית ולבני
המשפחה וכמקום מפגש והתרגעות לדייר עם עצמו.
•ציבורית  -כמרחב לפעילות ציבורית משותפת בבית
כגון הופעות או ערבים ייעודיים שונים.
•נוי ואסטתיקה  -התכנון הושפע בין היתר מחשיבה
על הנראות של החצר ממקומות שונים בבית כגון
מרפסות דירות הדיירים ועוד.

מענייןבמגדלים

האלמנטים בהם השתמשתי למימוש עקרונות אלו:
•בריכות נוי אקולוגיות עם נופרים ודגים.
•ציר ליניארי שחוצה את החצר לאורכה ועתיד
להתחבר לגינה הציבורית העירונית שתוקם שם
בהמשך .לאורך הציר ספסלי ישיבה ופרגולות עם
עצי ריח (פלומריה ריחנית).
•במה ,מקום למופעים
•קיר עץ דקורטיבי שמלווה את המדרגות .הקיר מהווה
אלמנט דומיננטי בחצר ומתכתב בנראות שלו עם
פנים הבניין וחומרי הבניה ועם דק העץ החיצוני.
תיאור הצמחייה:
הצמחייה בגן היא צמחיית נוי שנבחרה תוך חשיבה על
מרקמי הצמחים ,גובהם ,גיוון העלווה ,צבעים ,פריחה
וריח .העצים נבחרו עם עלווה צבעונית ,או עם פריחה

מעניינת כגון כליל קנדי בכותי ,פלומריה ,היביסקוס
טלייתי ולגסטרמיות שלהן פריחה עשירה ומלאת צבע
להדגשת נקודות ומוקדים בגן .היתה חשיבה על מופעי
צמחיה בעונות השנה השונות ושילוב של עצים נשירים
עם ירוקי עד .בין צמחי הנוי שולבו גם צמחי מאכל ותבלין.
עצי הדר ,פסיפלורה ,לוונדר ,רוזמרין ועשב לימון.
אני מאמינה שהגינה ושטחי החוץ שתכננו ,יתנו מענה
לתושבי הבית הן במובן התפקודי והן מבחינת אווירה
ומראה .בהקמת הגינה נעשה מאמץ לבחור עצים ושיחים
בוגרים יחסית כדי לספק מראה נוכח ומשמעותי כבר עם
פתיחת הבית .עם זאת יש לזכור שגינה היא לא אלמנט
סטאטי .היא צומחת ,מתפתחת ומשתנה בכל רגע נתון,
בכל עונה ובכל יום.
אני מזמינה אתכם לעקוב אחרי השינויים.
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נכנסים הביתה
ברגל ימין
עם שכוח רעשי הבניה ,ראשוני הדיירים העומדים להכנס לבית
מאחלים ברכות לעצמם ,לשכניהם ולצוות העובדים

"שקט לעצמי ולמדינה"
דוד בוקעי ,מגיע מתל אביב
״שננצל את הבית לתקופה ארוכה עם שלל פעילויות מעניינות״
יגאל ושרה ברגמן ,מגיעים מפתח תקווה
״למצוא חברה טובה ,שכנים ואנשים שנחמד להיות איתם״
משה סנה ,מגיע מקריית אונו
״שנמצא את האושר ונמשיך לשמוח ולהיות מרוצים לעוד שנים
בבית החדש״
תמר ועובד כבירי ,מגיעים מרמת אפעל
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״הסתגלות מהירה ובריאות טובה ,עניין
ותוכן ,למצוא חברים וחברות חדשים״
הרצליה אבגר ,מגיעה מרחובות
״שהזמן יהיה מלא בעניין ושנצליח לשלב את
העיסוקים שלנו עם הפעילויות החדשות״
דב ושולמית אדמון ,מגיעים מהוד השרון
״שנה חדשה בדירה החדשה  -להכיר אנשים
חדשים ,להסתדר ולהתאקלם״
דוריס משיח ,מגיעה מסביון
״שיהיה טוב וכייף ושרק נשאר בריאים״
ליאורה ושלמה טבקה ,מגיעים מקרית אונו

הצילומים בעמוד זה צולמו מראש המנוף ע״י חברת ״מאלרס״ במהלך בניית הבית.
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״חייך ישתנו
מן הקצה אל הקצה״
ֶרנֶ ה שיפוני צפויה לעבור בחודש נובמבר לבית בגני תקווה .בין מיונים
אינטנסיביים של ניירת לבחירת הרהיטים שימשיכו ללוות אותה ,היא משתפת
בתחושות ובזיכרונות ,ובעיקר נרגשת לקראת המעבר למשכנה החדש.
פרק ראשון  -מתארגנת למעבר.
>> אור בוקר

א

יך שלא תסתכלו על זה ,קשה מאוד להתעלם
מנוכחותה של רנה שיפוני ,שתהפוך באופן
רשמי בתחילת נובמבר הקרוב לדיירת מן
המניין בבית החדש בגני תקווה.
בנימה אישית ,עוד בטרם נחשפתי לעשייתה הציבורית-
קהילתית ברחבי תבל (אליה נגיע בהמשך) קידמה את
פניי אישה מרשימה ומטופחת מכף רגל ועד ראש .לצד
האיפור המוקפד ,התהדרה בחולצה אדומה אופנתית
נטולת שרוולים ,מכנסי ג'ינס כחולים וסנדלים לבנים.
אם תוסיפו לכך את הלק בגוון כחול-בוהק שמעטר את
אצבעותיה ,תקבלו אישה עדכנית על פי צו האופנה ,שעל
אף שהעדיפה לא לחשוף את גילה המדויק ,הוא לא בדיוק
עונה להגדרה הכללית של סבתא ל 12-נכדים ונין!
אנחנו נפגשים בדירתה המרווחת בכפר סבא .חדר
האורחים בסוף המסדרון מעוטר בערימות של קלסרים
וניירות צבעוניים מסוגים שונים ,אותם ממיינת בימים אלה
רנה ,במסגרת תהליך הצמצום המאסיבי שלה לקראת
המעבר" .אם היית מגיע כמה ימים קודם לכן ,לא היית
יכול לראות גם את הרצפה בסלון" ,חייכה בזמן שהגישה
לי קפה ומאפה" .רק עכשיו זרקתי עשרה שקים ענקיים
של ניירת".
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סגירת מעגל
"לגני תקווה הגענו בתור עולים חדשים מטריפולי ,לוב,
ועוד לפני שהתגייסתי הייתי המזכירה הראשונה של
הוועד המקומי ,כך שעבורי מדובר בסגירת מעגל" ,מספרת
רנה ,שאגב ,בישראל קיבלה את השם רינה ורק לפני מספר
שנים חזרה לשמה המקורי" .באותם ימים אפילו משרד לא
היה ,עבדנו מביתו של ראש הוועד ,בזמן שאשתו גיהצה
את הסדינים בעמילן .בנוסף ,ניהלתי גם את החשבונות
וכולם היו עוצרים אותי ברחוב לשאול שאלות ,כך שהייתי
ממש משרד מהלך .בכל מקרה ,יש לי זיקה גדולה למקום".
איך את מרגישה לקראת המעבר?
"האמת היא שאני לא כזו מתוכננת ומשאירה דברים לרגע
האחרון .ביקשתי שייתנו לי אפשרות לראות את הדירה
פיזית לפני ,כי דרך שרטוטים אי אפשר לדעת הרבה.
ברור לי שחלק מהרהיטים אקח וחלק לא .מעבר לזה ,אני
מאד מתרגשת .למי ששואל אני עונה שאני הולכת לבלות.
אני עצמאית ואשאר עצמאית ,והרגש שלי אומר שכדאי
לנסות והשינוי הזה צפוי להיות מאוד לטובה".
איך הילדים קיבלו את ההחלטה שלך?
"ארבעת ילדיי תמיד אומרים 'אמא ,תעשי מה שטוב לך״,
אבל כמובן שתומכים בי בכל החלטה".
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ביקור התזמורת
קצרה היריעה מלתאר את פועלה של רנה ,גם סקירה
מקוצרת של הרזומה העשיר שלה בהחלט מרשימה.
בצבא שירתה כראש הלשכה של עמוס חורב ,עת היה
קצין חימוש ראשי( ,בהמשך כיהן בין השאר כראש אג"א
וכנשיא הטכניון) .בזמן שירותה הצבאי גם הכירה את
בעלה ,אל"מ יעקב שיפוני ז"ל ,שהיה נספח צה"ל בלונדון.
רנה הייתה ממייסדי רשות הנמלים .לאחר לידת בתה,
נסעה המשפחה ללונדון ,שם למדה יחסים בינלאומיים
וארגנה לא מעט אירועים לנשות הדיפלומטים .במסגרת
זו ,הזדמן לה להיות מקורבת מאוד למשפחת המלוכה
האנגלית ,סעדה לא מעט בארמון בקינגהאם ואף הוזמנה

מדי שנה ל"גארדן פארטי".
שימשה כדירקטורית במספר חברות ,תחום אותו למדה
באוניברסיטת בר אילן ובהמשך למדה גם אסטרולוגיה
סינית ,פנג שוואי ואווטר.
בנוסף ,עסקה רנה שנים רבות בהתנדבות ,כשגולת
הכותרת הייתה פעילות של  16שנים בתזמורת הנוער של
קריית אונו ,בה ניגנו ארבעת ילדיה.
"זו הייתה אחת משבע התזמורות הטובות בעולם" ,היא
נזכרת בחיוך" .המנצח היה אהרון אלקלעי ז"ל  ,מנצח יוצא
מן הכלל .אני עשיתי את כל היתר  -גיוס כספים ,קשרים
בחו"ל ועוד" .בניצוחה (הארגוני) של רנה ,הופיעה התזמורת
ברחבי תבל  -בין השאר "שלוש פעמים בבית הלבן!" ,היא
מדגישה ,לעיני שגרירים ,נשיאים ודיפלומטים שונים" .מי
שהגיע לתזמורת הנוער הזו וקיבל את התלבושת שלנו,
הרגיש כמו נשיא ארה"ב" ,היא מסכמת את החוויה.
בהמשך הייתה עוזרת קשרי חוץ לראש עיריית ראשון
לציון ,מאיר ניצן .במסגרת זו הייתה אחראית לפרויקט
ייחודי של קירוב לבבות ,שהבשיל למפגש מרגש בין
נערים מראשון לציון ,משכם ומטורינו שבאיטליה .כיום
היא מלמדת אנגלית ילדים בעלי קשיים ואף משחקת
בתיאטרון מקומי.
"כשאני מסופקת אני מאושרת"
לקראת החוויה החדשה הצפויה לה עם הכניסה לבית
בגני תקווה אומרת רנה" :אני בטוחה שיהיו אנשים שיהיו
קרובים אלי ,בדרך כלל מין מוצא את מינו .אני רוצה מאוד
להיות פעילה ,כמו למשל לארגן חילופי מכתבים בין דיירים
בבתים מוגנים בארץ ובחו"ל ,וכמובן גם בתחום התרבות.
כאחת שאוהבת מאוד מוסיקה ,תיאטרון ואימפרוביזציה,
אשמח מאוד להקים בבית סדנה לתיאטרון ומשחק.
בשורה התחתונה ,אני לא יכולה בלי עשייה ומאוד נהנית
ממנה .אני מאחלת לעצמי שאהיה מסופקת ,כי כשאני
מסופקת אני גם מאושרת".
מעניין במגדלים | 31

מענייןבמגדלים

נעים
להכיר
>> ליאת מאיוסט ,מנהלת איכות חיים
מוריס אבו ,מנהל אחזקה ,הבית בגני תקווה
>> צילום שחף דורי

עם התקרב מועד פתיחת הבית בגני תקווה ,צוות העובדים
התרחב וגדל וקלטנו למערכת עובדים חדשים רבים
מתחומים שונים .חברי הצוות עמלים רבות ,כל אחד
בתחומו ,על מנת להכין ולארגן את הבית שיוכל להעניק
את השירות הטוב והמקצועי ביותר לדיירים החדשים
שמתחילים להתאכלס בקרוב .בשעות אחר הצהריים,
עם הפסקת רעשי הפטישים והמקדחות ,הצליחו מוריס
אבו מנהל האחזקה וליאת מאיוסט ,מנהלת איכות חיים
להתפנות ולספר מעט על עצמם.
מוריס ,בן  41נשוי לשקמה ואב לליאור ,רועי ואיתן" :אני
חדש ברשת מגדלי הים התיכון .זהו תפקידי הראשון
ברשת ואני נרגש ביותר .לפתוח בית ,ולקבל את האחריות
על כל מערכותיו החכמות והמשוכללות זו משימה לא
פשוטה ומאד מאתגרת וכולי תקווה לעמוד בה בהצלחה.
הגעתי לבית בגני תקווה לאחר שעבדתי בתפקיד דומה
בקופת חולים מאוחדת .למדתי הנדסאי חשמל ועכשיו
אני סטודנט לתואר ראשון בניהול ולוגיסטיקה .שמח על
ההזדמנות להתחיל עבודה חדשה בבית חדש ולהשתמש
בידע שרכשתי .היתרון הגדול של גיוסי לתפקיד מבעוד
מועד הוא שאני אחראי על כל מערך האחזקה עוד
משלב הבנייה ודרך אכלוס הבית מה שיאפשר לי שליטה
מרבית וידע חשוב בכל אותן מערכות שמתפעלות את
הפרויקט הגדול והמורכב הזה .למרות יום העבודה
העמוס והיותי איש משפחה ,אני מקווה להמשיך ולמצא
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זמן גם לתחביבים ולשמירת הכושר ברכיבה על אופני
השטח וכמובן להמשיך ולשרת את המדינה כקצין קרבי
במילואים מספר פעמים בשנה".
ליאת ,בת  35נשואה לגבריאל ואמא לרותם ,איתי ומעיין.
"בניגוד למוריס שהגיע אלינו מארגון חיצוני ,עברתי לבית
בגני תקווה מתוך רשת מגדלי הים התיכון ,מהבית בכפר
סבא .התחלתי את העבודה כעובדת סוציאלית מן המניין
לצד עוד  3קולגות .במהלך השנים האחרונות עברתי לנהל
את מחלקת הרווחה של הבית בכפר סבא .בגני תקווה
המבנה הארגוני קצת שונה ואני מנהלת תחום איכות
החיים .במסגרת תפקידי זה אני אחראית על מחלקות
התרבות ,הרווחה והמרפאה של הבית .ההתרגשות רבה
להשתלב בבית חדש.
בתור חלק משמעותי מצוות ההקמה של הבית ,יוצא לי
ולמוריס לבלות שעות עבודה רבות יחד במהלכן מצאנו
דמיון רב ביננו -שנינו עובדים במרץ ,ולצד זה אנו הורים
לילדים קטנים .בנוסף למשפחה ,לשנינו סדר יום עמוס
בתחביבים ותחומי עניין רבים .אני שרה בהרכב אקפלה
(שירה ללא כלי נגינה).
אפשר לאמור ששנינו לא שוכחים למלא את שעות
הפנאי בתוכן ומיישמים את הקונספט של 'מעניין לחיות
פה' ומקווים ובטוחים שהחיים בבית זה יהיו מלאי עניין,
תוכן ,עשייה וסיפוק .ככל שזה נוגע לנו ,נעשה הכל על
מנת לשמור על שביעות רצון גבוהה של הדיירים.

קמפוס
במגדלים

ב

חורף הקרוב נפתח את המחזור השלישי של "קמפוס המגדלים"
והפעם חידוש מרענן  -קמפוס בהתאמה אישית.

במהלך הקיץ חולקו לכל הדיירים סקרים ובהם נפרסו כל הקורסים
האופציונליים שגם הם נבחרו בהמלצות מנהלות התרבות שמכירות
ויודעות את טעם הדיירים והעדפותיהם .תוצאות הסקרים נותחו בכל
בית בנפרד לאחר שלמדנו מניסיון הסמסטרים הקודמים שקיים שוני בין
הבתים ולכל בית טעם ורצונות משלו .בדיקה דקדקנית ומעמיקה זו ,אכן
מאפשרת לנו לצאת בסמסטר הבא עם קמפוס המותאם בצורה המדויקת
ביותר לטעמכם האישי.
ועד לתחילת עונת הלימודים ,יכולים כלל הדיירים בבתים ליהנות מ"טעימות
קמפוס"  -מבחר מערכי לימוד על קצה המזלג מפי טובי המרצים בארץ
המלמדים במסגרות אוניברסיטאיות שונות :הרצאה והדגמות של אסף פייר
על משוררי הפסנתר הרומנטי ,סודות ההנדסה הגנטית מפי ידידיה קרני,
לחוות סיפורים שך יואל רפל מהעיירה היהודית ולהיפתח לעולם המרתק
של סין -מעצמה של מסורת מול קדמה מפי זאב רסקין .בכל אלה ועוד
מוזמנים כאמור הדיירים להתנסות ללא כל מחויבות ועם אופציה לארח
חברים ומכרים כדי שגם הם ירגישו עד כמה מעניין לחיות פה.
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קמפוס
בהתאמה אישית
>> יוסי מלמן מנהל פדגוגי ,קמפוס המגדלים

מ

אז ומעולם היו קיימים ביצרו של האדם הרצון לרכוש ידע,
הסקרנות להגיע למקומות לא נודעים והשאיפה להרחיב את
ההבנה שלו לזולתו .במקורות היהודיים מוזכרים לא מעט
מקרים המעידים שאין כל מכשול שיכול לעצור מבן האנוש לממש
רצונותיו אלו.
מסופר על הלל הזקן ,שהיה במרום גילו נשיא הסנהדרין ,נלחם בעוני
ואסף פרוטה לפרוטה על מנת להיכנס לבית המדרש ולרכוש ידע .וכשלא
נמצא הכסף בידו עלה לארובה והאזין ללימוד עד שכמעט קפא למוות.
(תלמוד בבלי מסכת יומא) דוגמאות נוספות הם ר' עקיבא ,שרק בגיל
מאוחר גבר רצונו על מצבו והפך למנהיג חינוכי מהחשובים במסורת
היהודית .או החסידות שפתחה את שערי ההשכלה ורכישת הידע בפני
כל יהודי באשר הוא.
אין גיל לרצון האדם לספק יצר סקרנותו .כל אחת ואחד מכם יכולים
בתחנת החיים בהם אתם נמצאים לעשות את מה שרצונכם אומר לכם.
לרבים מאתנו יש עדיין חלומות שלא התגשמו או רצונות שלא מומשו .באם
באמת בנפשנו אנחנו חפצים לתור אחרי ידע ותובנות חדשות ,עלינו להיות
חופשיים להגיע לכל מקום אליו החיפוש ייקח אותנו כדוגמת הלל הזקן.
הנהלת רשת מגדלי הים התיכון בחרה להקדיש במסגרת עולמות התוכן
החדשים פיתוח מסגרות המסייעות לכל דייר ודיירת לרכוש ידע חדש
ולהעמיק ולהרחיב תחומי ידע קיימים .יחד עם ״קשרי תרבות״ ,חברה
המתמחה בבניית תכנים תרבותיים בהתאמה אישית ,הקימו את הקמפוס
הלימודי שלנו  -קמפוס המגדלים.
ה"קמפוס" שמעצם מהותו מכוון למערך רב גוני ומגוון של תחומי ידע
שונים ,מציג בפניכם מארז מגוון מאד של קורסים מתחומי האומנות,
ההיסטוריה ,מדעי המדינה ,הגיאוגרפיה ,האקטואליה ועוד.
הקמפוס במהותו אינו מסתפק בהרצאה חד פעמית בנושא מסוים .כל
קורס שייפתח בביתכם יעסוק במהלך  6מפגשים בהיבטים שונים של
נושא מרכזי נבחר .במסגרת הקורס נביא בפניכם יותר מדעה אחת ויותר
מנקודת מבט אחת שכולם ביחד יהפכו לאגודה אחת מלאה ומגוונת .אין
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קמפוס
במגדלים

לנו ספק שהחוויה בכללותה תעשיר אתכם בהתאם לנושא אותו
בחרתם ללמוד.
צוות הקמפוס עומד לרשותכם ,קשוב לרצונותיכם וער לביקורות
וההערות שנקבל מכם וכל זאת על מנת לאפשר לכם לממש את זכותכם
לרכוש ידע .אנחנו פותחים לכם את הדלת המרתקת הזו וכל אשר עליכם
לעשות ועל פי רצונכם וטעמכם לבוא ולהיכנס בה .אנו מאמינים בפרויקט
ומזמינים אתכם ואת חבריכם שמחוץ למסגרת המגדלים לבוא ולקחת
חלק .מאחלים לכם שנה נפלאה של חווית למידה בחברותא.

חוויות
מהקמפוס
>> אלדה עתיר ,דיירת הבית בכפר סבא ועורכת ירחון "מגדלעון"

בחודש שעבר חלפה לה מהר מדי העונה השנייה של "קמפוס המגדלים".
בנושא שבחרנו זכינו בשש פגישות מענגות ,בלשון המעטה ,עם וולפגנג
אמדאוס מוצרט ועם אסף פייר  -מוסיקאי ,פסנתרן ומרצה .ואם חשבנו,
לפני הפגישות האלה ,שמוצרט מּוּכר לנו  -טעינו! אסף פייר ערך לנו
הכרּות חדשה עם המלחין הידוע .נהנינו מכל הבט .הכל מוקפד ,אפילו
הפרטים שבשוליים ,שאולי אין מייחסים להם את החשיבות הראויה להם:
הדיבור שוטף ובהיר ,חף ממהמּורֹות לשוניות מן הזן של " :א א א" ; "כאילו" ;
ו"בעצם" .השימוש בפסנתר מעורר השתאּות וקנאה אפילו תוך כדי דיבור,
בעמידה ,בריחוף צלול של יד קלה על הקלידים לצורך הדגמה של נקודה
מסוימת" .רק טכניקה"? אדרבה ,נסו לנגן בלי טכניקה .אשרי מי שאצלו
היא מובנת מאליה ...וכמה מספק היה השימוש המחושב בדרכי ההמחשה!
אשר לתוכן :שוב ושוב הקסימה אותי הגלישה הטבעית והמשכנעת מן
המיקרו אל המאקרו :למשל ,מן האקורד הסוטה בממזריות מן הצפוי,
הבנלי ,למבט כולל על רוח התקופה ,על השימוש בנוסחות וביצירות
קיימות ועל המעבר מסגנון לסגנון במוסיקה ובתרבות המערב בכלל.
כל פגישה השאירה אותנו מועשרים בערך נוסף.
בקוצר רוח אני מחכה לעונה הבאה ,שתציג את התקופה הרומנטית
במוסיקה .מי יודע אולי ,אולי יצליח אסף פייר אפילו ״להאהיב״ עליי
את שופן...
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זרעי קיץ
אסיף פעילויות וארועי תרבות מלאי עניין
מהעונה החמה המסתיימת בימים אלו
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אליפות
הברידג׳
הבית בצומת סביון ,בחסות ההתאגדות הישראלית לברידג'
ובשיתוף מועדון הברידג' קריית אונו ,מארח
>> אתי כהן ,מנהלת התרבות והפנאי ,הבית בצומת סביון
>> צילום :אודי גורן

ב

בית בצומת סביון כמו בשאר בתי הרשת ,מגוון
של סדנאות והרצאות ,ובכל זאת יש פעילות
אחת שיש בה את כמות המשתתפים הגדולה
ביותר  -קבוצת שחקני הברידג' .בזכות יתרונותיו הרבים:
משחק חברתי-מחשבתי עם אסטרטגיה דינמית ,דורש
ריכוז וזיכרון ברמה גבוהה ועושה כושר למוח ,הפך משחק
הברידג' לפופולרי שבין הפעילויות ברשת כולה .לא פלא
שהדיירים נהנים לשחק בו חלק גדול ממהלך היום .אם
תבואו אלנו לבתים תראו חבורות חבורות של שחקנים
שמתפזרים במספר מתחמים בערב לאחר ההרצאות,
אחר הצהריים לפני פעילות ,בבוקר במסגרת חוג ועוד.
הברידג הוא בהחלט חלק מההווי שלנו ויש לו מקום של
כבוד!
זו גם הסיבה שהכנסנו למסורת את מפגשי הברידג'
הרשתיים .שנה שנייה שאנו מארחים שחקנים מהבתים
שלנו ברשת ומהקהילה בסביבה להפנינג ברידג'! כל
הקבוצות הרבות הגיעו לא סתם כדי לשחק .הם הגיעו
בשביל לנצח! לחזור הביתה עם הגביע! וכן ,על הדרך
גם לתרגל משחק מול פרטנרים נוספים וליהנות ממפגש
חברתי.
באירוע השתתפו מעל  200שחקנים בשני מתחמי משחק
מקבילים  -משחק מודרך ואליפות.
במשחק המודרך לקחו חלק שחקנים שלא הרגישו מספיק
בשלים לאליפות ולכן הסתפקו במסגרת ההפנינג בו יכלו
לחוות משחק מול זוגות שהם אינם מכירים.
את משחקי האליפות ניהלה שירי פאור מנהלת מועדון
הברידג' בקרית אונו שנצחה על המשחקים במקצועיות
עם ציוד חדשני שהושכר במיוחד מאיגוד הברידג' במטרה
לחשב את התוצאות בזמן אמת " -און ליין" כיאה וכמקובל
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בתחרויות אליפות מקצועיות .צביה פאור מנהלת את
החוג לברידג' בבית בצומת סביון (אמא של שירי) ספרה
לנו באירוע ששירי גדלה על ברכי המשחק ,כשהיא צופה
בהוריה חברי התאגדות הברידג' .למעשה שירי המשיכה
את המסורת המשפחתית וכיום היא מנהלת מועדוני
ברידג' ומובילה בתחום.
מודי קניגסברג ,נשיא התאגדות הברידג' נתן חסות
לאירוע ותרם את הגביעים ל 3-המקומות הראשונים .מודי
מלא התפעלות מההתארגנות המקומית שלנו שמגיעה
לממדים כל כך גדולים ומתנהלת באופן כל כך מקצועי ולכן
זאת השנה השנייה שהוא נותן חסות ומלווה את האירוע.
ומכיוון שכבר אמרנו שבאנו כדי לנצח אי אפשר לחתום
מבלי לציין ולכבד את הזוכים-
אל המקום הראשון הגיעו דיירי הבית מכפר סבא,
קרופניק משה וצרפתי חנה בתוצאה שהדהימה את כל
הנוכחים (.)78.33
אל המקום השני הגיעו נוימן יוכבד וקליין קטי בתוצאה
של .73.96
ואל המקום השלישי הגיעו שטרנפלד משה וג'קמן לילית
בתוצאה של .69.17
מודי קניגסברג ,נשיא ההתאגדות ,העניק את הגביעים
וברך את כל המשתתפים שלקחו חלק במשחק .גדעון
אופיר ,יו"ר ההתאגדות ברך את הנוכחים .האווירה לאורך
כל היום הייתה חגיגית וכל המשתתפים היו מרוצים הן
מההתנהלות ,הן מהניהול המקצועי והן מהאירוח המזמין
שלו זכו מצוות הבית בצומת סביון.
תודה רבה לאוריה מאיר ,מנכ"ל האיגוד שמלווה אותנו
ותורם בזה להצלחת האירוע .נשמח לארח את כולכם
בשנה הבאה.
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התאגדות הברידג' הישראלית מברכת את דיירי
הבתים של רשת מגדלי הים התיכון ברחבי הארץ,
ומברכת על שיתוף הפעולה שנמשך זו השנה
השנייה ברציפות.
ההתאגדות לברידג' אמונה על קידום הברידג'
ברחבי הארץ בקרב אלפי שחקנים וכמובן טיפוח
אלופים .וכפי שידוע ,הנבחרות הייצוגיות שלנו
מביאות הרבה כבוד וגאווה למדינת ישראל.
אנו קוראים לדיירי רשת מגדלי הים התיכון
להצטרף להתאגדות לברידג' ,לחזק את משפחת
הברידג' וליהנות מביטאון מהודר עם שפע של
חומרי לימוד מעניינים ,צבירת נקודות אמן,
התקדמות בסולם הדרגות ,הנחות בפסטיבל
הברידג' הבינלאומי ,קורסים מסובסדים ועוד.
כל הכבוד לכל המשתתפים הספורטיביים שלקחו
חלק והשתתפו!
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חסמב"ה! חסמב"ה!
חסמב״ה!
קייטנת הקיץ של מגדלי הים התיכון ,הבית בנורדיה,
בסימן סדרת הספרים הנוסטלגית
>> אבירם סיאני ,מנהל הקייטנה
רבקה חיים ,מנהלת תרבות ופנאי ,הבית בנורדיה

כל כך הרבה קייטנות ,כל כך הרבה אטרקציות יש בקיץ,
אבל קייטנת הנכדים של מגדלי הים התיכון ,היא בכל זאת
משהו נדיר ומיוחד .השנה הזמנו את הנכדים ,הנינים ואת
ילדי העובדים לחוויית קיץ חסמב״אית חשאית ומהנה.
במקור ,על פי יגאל מוסינזון בשנת  1949כשהחל ליצור את
הפרקים הראשונים ,חסמב"ה היו ראשי תיבות של :חבורת
סוד מוחלט בהחלט .הייתה זו חבורת ילדים סודית,
שהופיעה בספריו של מוסינזון .החבורה פעלה בשירות
היישוב ומדינת ישראל כנגד אויבי המדינה ,ולעתים בשם
אידאלים חיוביים כנגד פושעים או נבלים בינלאומיים.
סדרת ספרי חסמב"ה הייתה מפעל חייו של יגאל מוסינזון.
לאחר שפרסם חמישה עשר ספרים בסדרה ,הפסיק את
הכתיבה למשך מספר שנים ובהמשך נעתר לבקשת קהל
קוראיו הנאמן וכתב ספרי המשך .סך הכל יצאו לאור 44
ספרים ,כאשר האחרון שבהם" ,החסמבאים הגיבורים
הולמים שוב" נכתב בשנת  ,1994שנת פטירתו של מוסינזון.
הסדרה חסמב"ה דור  3מהווה משחק מילים בין המונח
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דור  3המייצג קדמה וטכנולוגיה ,ובין העובדה שהסדרה
עוסקת בדור השלישי  -בנכדים של חבורת חסמב"ה
המקורית הנמצאים כבר בגיל השלישי .אנחנו ,כאמור
יצרנו את השילוב המנצח במפגש בין הצעירים והדור
השלישי ,מפגש בין המקור הקלאסי לזה האחרון העכשווי.
בכל יום עסקנו באות אחרת מהאותיות המרכיבות את
המושג חסמב"ה:
היום הראשון  -ח'  -חבורת חסמב"ה ברוכים הבאים
לעולם חסמב"ה
משתתפי הקייטנה נכנסו לעולם של חסמב"ה עם הצגות
מדריכים ,הדמיות ,סרטונים ועוד .כל קבוצה הפכה להיות
חבורת חסמב"ה בעצמה ,בחרה לה שם חסמבאי ,כתבה
המנון חסמבאי ועוד .כל המקומות והחדרים במגדלים
קבלו שמות חסמבאים במטרה להמחיש כמה שיותר את
נושא חסמב"ה ולהכניס את הילדים לאווירת חסמב"ה.
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היום השני  -ס'  -סרט! צילום הפרק שלא שודר ומשחק
חסמב"ה ענקי!
חברת צילום והפקות" :ילדים עושים סרטים" הפיקו איתנו
את הפרק שלא שודר בחסמב"ה .הילדים יצרו תסריט של
הפרק ,בנו עלילה ,עצבו תפאורה ותפרו תלבושות .סיום
התהליך כלל צילום של הפרק שלא שודר .במקביל עברו
הילדים משחק חסמב"ה ענקי בכל רחבי הכפר בסגנון "חפש
את המטמון" למציאת המערה הסודית והמטמון הסודי!
היום השלישי  -מ'  -מדע  -פצצות ושיקויים.
ביום זה לקחנו את הילדים לעולם המדעי שעומד מאחורי
חסמב"ה.
יחד עם חברת "מדען נולד" גלו הילדים את עולם המדע,
הכינו שיקויים מתפוצצים ,טילים עפים ועוד ועוד חוויות
והפתעות.
היום הרביעי  -ב'  -בילוש
ילדי הקייטנה התנסו בפעילויות בילוש ,פיענוח כתבי
חידה ,ואמצו את מוחם במשחקי חשיבה חסמבאים.
כמו כן חזקו הצעירים את גופם וקבוצתם בפעילות ODT
חסמבאית נחמדה ומעניינת.

היום החמישי  -ה'  -היום האחרון
כמיטב מסורת הקייטנה ,ביום זה ערכנו סדנת בישול,
וקיימנו פעילויות סיכום קבוצתיות ,סגירת נושא חסמב"ה
וכן מסיבת סיום עם ההורים וסבא וסבתא בה הקרנו
פרקים שעדיין לא שודרו שאותם הכינו הילדים.
ושוב ,גם השנה ,על טהרת המשפחתיות הכה אופיינית
לקייטנה שלנו ,הכנסנו את הילדים לסיפור המופלא הזה
דרך חוויות חדשות ,יצאנו למחנה אימוני שטח מאתגרים
במיוחד ,רקדנו הרבה ,צחקנו בלי סוף ,ושוב ,גם השנה
אהבנו את הקייטנה הזאת הכי מכולם.
ואי אפשר מבלי להזכיר את גולת הכותרת של קייטנת
נורדיה  -פרויקט "סבתא סנדביץ'" בו זכו משתתפי
הקייטנה להתפנק מידי יום בארוחת בוקר עשירה ומגוונת
פרי עמלן היצירתי של דיירות הבית  -״הסבתות של
הקייטנה״ ,וכן את ברכת השחייה המפנקת אליה קפצו
החסמבאים שלנו בשמחה מידי יום לקראת סוף היום.
כבר מחכים בקוצר רוח לקייטנה שתיפתח כאן בשנה
הבאה.
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קיץ
בפטיו
הבית ברמת השרון מארח בפטיו
>> ראומה כהן ,מנהלת תרבות ופנאי ,הבית ברמת השרון
>> צילום רמי זרנגר ,ראומה כהן

מ

ידי קיץ ,זוכה הפטיו המטופח שלנו
בבית ברמת השרון לעדנה כשכל
הדיירים ,בני משפחה ,מכרים ועובדים
מתקבצים יחד לאירועי הקיץ .השנה נערכו
במסגרת חגיגות הקיץ שני אירועים מרכזיים.

"נושפים בפטיו"
המפות המשובצות על השולחנות העגולים
והאבטיח עם הגבינה הבולגרית תרמו לאווירה
לחך .לרגע חשבנו שזו טברנה
הקייצית וכמובן ֶ
יוונית .ואכן כולם היו נינוחים ,נהנים מהאווירה
הנעימה לצלילי מוסיקת כלי נשיפה מגוונים
שהעניקו לנו אורי גורודצקי נגן סקסופון ,קלרינט
וחליל פאן ולצדו טושקה והחצוצרה .גולת הכותרת
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הייתה ללא ספק ראובנה הוד ,חלילנית מחוננת ,וירטואוזית
יוצאת מגדר הרגיל שהעניקה לנו קונצרט קצר על מגוון
חלילים .מחיאות הכפיים והסופרלטיבים של הדיירים
בסוף האירוע העידו על  75דקות של הנאה צרופה.
"מסיבת גן"
אחר צהריים קייצי ,צבעוני ומיוחד בו הפטיו שלנו המה
בקולות ילדים ,נכדים ונינים כשהם מתרוצצים בהנאה
בין מתקני השעשועים שהותקנו מבעוד מועד במיוחד
עבורם תוך שהם נהנים מליצנים ולהטוטני שטח שהנעימו
להם את השהייה ותרמו לאווירה השמחה .סבא וסבתא
רוו נחת לחזות בנכדים והנינים כל כך נהנים .התכבדנו
בפיצה ,שתינו פטל" ,נשנשנו" בייגלה ובמבה ונהנינו
מכל רגע.
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קשרי קהילה -
כנס מתגייסים
מטעם המועצה האזורית לב השרון ,בחסות
מגדלי הים התיכון בבית בנורדיה
>> רבקה חיים ,מנהלת התרבות והפנאי ,הבית בנורדיה
>> צילום סימה מזור

יהודית ויינר ,יו״ר ועד דיירים וסבתא גאה
לחיילי נח״ל עם שקד רווה המתגייס לנח״ל

מיא הראל ,מתנדבת במרפאה בנורדיה
יחד עם הנכד רותם קנון
המתגייס בקרוב

כמיטב המסורת ,הבית בנורדיה ,כפר הגמלאים שלנו ברשת מגדלי הים
התיכון אירח הקיץ את כנס המתגייסים השנתי של המועצה האזורית
לב השרון.
בנוסף ל 370-הצעירים שיתגייסו השנה לצד בני משפחותיהם ,לקחו
חלק באירוע גם דיירי הבית שלחלקם עבר צבאי עשיר .הדיירים חילקו
לצעירים שעומדים לפני גיוס ,טיפים מקצועיים ואישיים לקראת השירות.
התרגשו במיוחד באירוע הסבים והסבתות מהבית ששלחו גם את
נכדיהם להתגייס  -שוש קרני ונכדתה שי קרני ,נירה מולכו ונכדתה ירדן
שיוצאת לשנת שירות וגם יהודית ויינר ,יו"ר ועד הדיירים שהיא סבתא
לחיילים בנח"ל ,שפגשה את שקד רווה שעומד להתגייס בעצמו לנח"ל.
האירוע המרגש התקיים במעמד ראש המועצה עמיר ריטוב ונבחריה.
במסגרת המפגש העניקו דיירי הבית בנורדיה תרמיל לכל מתגייס .את
המתגייסים הטריים כיבד בנוכחותו גם רפי דהאן מנכ"ל מחוז מרכז
במנהל חברה ונוער במשרד החינוך .התוכנית האמנותית כללה הופעה של
להקה צבאית וכמובן "מינגלינג" רב דורי מרגש בין דור מייסדי המדינה עם
דור ההמשך.

הדייר יהודה דנגורי מחזור ראשון סיירת מטכ״ל,
 20שנה ביחידה  504של חמן בדרגת סא״ל,
עם הילה לוין המתגייסת ליחידה  8200של חמ״ן

הדייר אדי קוצר (עוזר קצין גנק של אניית
מלחמה מזנק) עם חן אשכנזי ממושב ינוב
המתגייס למודיעין חייל הים
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תמיד תקשיבו ללב שלכם ,אבל בכל מה שקשור לשמיעה תקשיבו למומחים!
אתם בטח מכירים את המצבים בהם מישהו שואל אתכם“ :מה?” או “לא הבנתי” ואפילו “תחזור שוב”.
יכול להיות שזה אדם קרוב אליכם או אפילו אתם ?
על פי המרכז הישראלי לסטטיסטיקה 12% ,מאוכלוסיית ישראל סובלת מירידה בשמיעה ,זה אומר שאחד מכל  9ישראלים זקוק
למכשיר שמיעה בכדי לשמוע טוב ולהבין את הדברים הנאמרים.
חשוב להבין שהשמיעה שלכם מתחלקת לשני פרמטרים עיקריים:
הראשון הוא  -יכולת השמיעה או ירידת השמיעה של האדם.
השני הוא  -ההבנה שלך או בשמה המקצועי (דיסקרימינציה) ,שהיא למעשה יכולת עצב השמיעה לפענח ולהבין מילים ושיחה.
אדם אשר אינו מטפל בירידת השמיעה גורם בכך לעצב השמיעה שלו להתנוון וליכולת ההבנה שלו לרדת ,עצב פגוע לא ניתן
לשחזר ,כל יום שעובר ואדם בעל ירידת שמיעה כזו או אחרת שאינו מטפל בה ,יגרום לנזק בלתי הפיך לשמיעה וליכולת שלו להבין
את הסביבה והסובבים אותו ,כך למעשה מתחילות להישאל יותר ויותר שאלות כמו“ :מה?”“ ,לא הבנתי” ו”תחזור שנית” ,הבעיה
בשאלות הללו היא שאנשים אינם חוזרים יותר מפעמיים על דברים שנאמרו ,משמעות הדבר היא שאדם שלא הבין את הנאמר
בפעם הראשונה גדלים עליו הסיכויים שאינו יהיה חלק מהשיחה בין הסובבים אותו ויחווה בידוד חברתי בשלב מוקדם מאוד בחייו.
אבל עד שנגיע לרגע בו לא יהיה מה לעשות ,יש לנו את הפתרון האולטימטיבי בשבילכם.
היום אנחנו יודעים לתת מענה ל  90%מבעיות השמיעה בעולם ,כל שצריך לעשות הוא למצוא את הפתרון הנכון לאדם הנכון,
הכוונה היא ,שלא מתאימים את האדם למכשיר השמיעה אלא את המכשיר השמיעה לאדם ולצרכים שלו!
חשוב לזכור שישנם סוגים רבים של מכשירי שמיעה ,אבל לאחר בדיקת הלקוח ,הבנת אורח חייו והסתכלות לעתיד ,אנו נשארים
לרוב עם מספר מצומצם של מכשירים אשר באמת ביכולתם לענות על צורכי הלקוח שלנו.
חשוב לזכור כי אתם אלו שמרכיבים את המכשירים ,לכם יש צד לא מבוטל בבחירת המכשירים.
מכון או מומחה שמיעה אשר אינו נותן לכם אלטרנטיבה או בחירה מבין כמה דגמים שיכולים להתאים ,אינו מבצע את עבודתו.
להוציא מקרים חריגים בהם הלקוח הביא את עצמו למצב בו מספר הדגמים יהיה מאוד מצומצם בשל עומק הבעיה ומורכבותה.
אז מה יש לנו היום ?
לבעלי רגישויות מיוחדות שאינם רוצים או יכולים להכניס גוף זר לאוזן ,יש מכשירי שמיעה המורכבים על מסגרת המשקפיים.
ישנם גם מכשירי שמיעה נטענים (ללא סוללות) המיוצרים בגרמניה ומוגנים בפטנט של תאגיד השמיעה העולמי ,HANSATON
זהו אחד ממכשירי השמיעה הנמכרים ביותר באירופה ,בישראל התחלנו את השיווק שלהם לפני  3שנים וההצלחה היא פנומנאלית.
כמו כן ניתן למצוא מכשירי שמיעה זעירים שמשקלם  2גרם וגודלם גלעין זית אשר יכולים לזהות דיבור בסביבה רועשת.
גם למי שסובל מרעשים באוזניים (טיניטוס/טינטון) יש פתרון בעזרת טכנולוגיה חדישה ,פתרון בעל  84%הצלחה מסביב לעולם.
דבר אחרון ,כי אנחנו בטוחים שתשאלו ? כן ,יש הנחות מיוחדות לחברי קופות חולים וגם הנחה מיוחדת של  ₪ 3000ללקוחות מעל גיל .60
מכון ד”ר גל מכשירי שמיעה ,מזמין אתכם ליצור איתנו קשר בטלפון  1800-201-221או בדוא”ל listen@gal-ear.co.il
ירושלים  .תל אביב  .הרצליה  .רעננה  .כפר סבא  .ראשון לציון  .חולון  .מודיעין  .נתניה | הנחות לכל מבוטחי קופות החולים
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קיץ עכשווי -
מחול מסע
רקדניות :מרתה רייפלד-שור ,כריסטינה וייס וברכה'לה שליטא
הפקת ועריכת אנימציה :דודו שליטא
>> מיכל שויקי

מופע מחול מרגש ואמיץ שנוצר על ידי שלוש רקדניות ,יוצרות ותיקות
המפליאות לנוע ולהוכיח שלאמנות המחול אין גיל .מופע המחול מתרחש
בשילוב הקרנות ענק של קטעי אנימציה מכל העולם המוסיפים ממד חזותי
רב עוצמה ולעתים אף פרשנות לתנועה ולמוסיקה .שיתוף פעולה מקורי בין
המחול והאנימציה.
שלושה פרקים ל’מסע’:
געגוע  -זיכרונות של הדברים שהיו וחלפו.
אישה  -נשיות וקשרים בין חברות .בהתייחסות מסוגננת והומוריסטית.
מסע  -התייחסות לחיים מתוך עמדה בוגרת ובשלה :הצלחות ,כישלונות,
זיכרונות וגעגועים לצד חדוות העשייה ,היצירה וההתחדשות המתמדת.
לאורך כל התוכנית פועלים בו זמנית ערוץ הסרט וערוץ המחול כשהם
מתכתבים זה עם זה .הסרט הוא חגיגה של יצירתיות .כולו משיכות צבע
צבעוניות מלאות הבעה וכתמי צבע מרקדים .הרקדניות משובצות בסרט,
כמו שחקניות או דמויות שעברו דיגיטציה והפשטה.
דודו שליטא ,בכיר יוצרי האנימציה בישראל ואוצר האנימציה בפסטיבל
׳אנימיקס׳“ :מטרתנו היא ליצור חוויה אמנותית ,המעודדת גם אנשים
מבוגרים ,אוהבי יצירה ואמנות החוששים ש”זמנם עבר” להיות פעילים,
חיוניים ,להמשיך ליצור ,ואפילו לרקוד!”
זיוה אוריון ,דיירת הבית ברמת השרון ,מחווה את דעתה על המופע:
“שלוש נשים יוצאות למסע זיכרונות בשלושה פרקים .לא .זה לא תרגיל
כתיבה .זו גם לא שיחת רעות ולא טיול .זהו סוג של מחול .כוריאוגרפיה
הנושקת לתיאטרון .סיפור בתנועה המוביל אותך לאורך חיים שלמים .החל
מילדות דרך נעורים ,עלומים ונשיות וגמור במסע שאין לו סוף ומרגוע .נשים
חסרות מרגוע על רקע אנימציה יפה להפליא ומוסיקה קסומה .נשמע נפלא,
נכון? אז מה יש להוסיף? אז זהו שיש :המחוללות הן בגיל שבין  60ל 75-ו...
זה לא סוג של מסע שאת מצפה מנשים בגיל זה .אני מוכרחה לומר שבאתי
ספקנית ,עם סקרנות על בסיס רכילותי ומצאתי את עצמי מחייכת ,גאה,
מתפעלת מהנשיות ,מהגמישות ,מהדמיון ,מן הרגליים הבנויות לתפארת
מהגמישות ומן העוז .וכמובן מן השילוב הנפלא עם המסך והמוסיקה .יופי”.
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קיץ
על הים
לקט פעילויות קיץ מרעננות ומעניינות בבית בבת ים
>> עדי חייט ,מנהלת תרבות ,הבית בבת ים
>> צילום ז'ק גירון

הקיץ בבת ים היה מלא תוכן ועניין:
באמצע חודש יולי ציינו יום הולדת לדיירים באירוע חינני
ומהנה עד מאוד .אכלנו טוב ורקדנו הרבה ובאופן כללי
זו הייתה מסיבה שמחה ומהנה כיאה למסיבות ובמיוחד
למסיבת יום הולדת.
את אוגוסט פתחנו עם יהלי הנומרולוגית וזו הייתה חוויה
מיוחדת במינה :במסגרת המפגש השבועי "שיח נשי",
מפגש הדיירות השבועי עם שושי אם הבית שמתקיים
אצלינו מידי שבוע ,נפגשות הדיירות כקבוצה לשם שיחה
על הדברים החשובים באמת .אין בשיחה הזו פוליטיקה,
אין דת אין ענייני בריאות ואין ענייני הבית (לא מטוב
ולא מרע) .אז מה כן יש? או הרבה .משפחה ,חברים,
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בישולים וחוויות מעכשיו ומפעם .ואיך כל זה קשור כאמור
לנומרולוגיה?? החלטנו לשבור קצת את שגרת מפגשי
"שיח נשי" ובאופן חד פעמי ביקשנו מיהלי הנומרולוגית
שתיתן למשתתפות את הפרשנות שלה ,עם הכלים שלה
לשמות ולתאריכי הלידה של המשתתפות .מסתבר ,שהיה
זה מהלך מרתק במסגרתו עלו כל מיני פרשיות וענייני לב
ומשפחה וכן הלאה וכולי .בקיצור חוויה מיוחדת במינה
ובהחלט בלתי שגרתית.
וכפי שכל מי שגר בבית או מגיע לביקור אינו יכול שלא
להתפעם מיופיו המתחדש ,החלטנו לנצל את עונת הקיץ
ולציין את מסעדת הבית המתחדשת בארוע חגיגי במיוחד:
התרפקנו על גלי הנוסטלגיה עם ערב בסגנון פסטיבל
סן-רמו וכיבוד ברוח איטלקית שכלל פיצות וגלידה ופירות
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והמון שירי אהבה איטלקיים שהחזירו את כולנו ארבעים
שנה לאחור כשהפסטיבל המקורי סן רמו עדיין היה חי
ובועט בתודעה של כולנו .כי אין על איטליה ותמיד נעים
להיחשף אליה באיזה שהוא אופן  -האוכל ,המוסיקה,
היופי וכן הלאה .הערב היה מאוד נעים והמסעדה שלנו
התגלתה במלוא יופייה וכן גם הצוות שלנו.

אומנות ואמנות של עשייה יצירתית ומיוחדת .פגשנו את
מנהלת בית הספר שבמקום ,ליז מסיקה ,ששיתפה אותנו
בהיסטוריה של האמנות הזו ,בעשייה שלהם במקום ומה
האפשרויות הגלומות בזה .לסיום צפינו בסרט מרגש
על בבונאי שערך מסע רגשי מיוחד במינו .מומלץ בחום
לגדולים ולקטנים.

גם את נושא הטיולים הלבשנו באווירה קייציץ ולכן גם
ניתן השם "מתחת לאף  -בובה של טיול" כשהכוונה לא
להעמיס על הדיירים בימות הקיץ החמים מסלול ארוך
ולהסתפק בקרוב אלינו .ותאמינו או לא אבל גם כאן
קרוב אלינו יש אטרקציות ויש מה לראות .בשכנתנו העיר
חולון נמצא אחד מהמוזיאונים המיוחדים ביותר בארץ:
"המוזיאון לתיאטרון בובות" .וכאן ,היה זה מפגש מרגש עם

ולסיום ,איך אפשר קיץ ללא סרט באוויר הפתוח.
במרפסת הבית הצופה לים הוקרן לקראת שקיעה סרט
מוסיקלי עליז ,אופטימי וללא גיל " -מאמה מיה" ,התכבדנו
בפופקורן ובקרטיב (כי זה סרט וזה קיץ) ונהנינו מהבריזה,
מהנוף ,מהחברותא ומהשירים שבסרט.
היה כיף ,כבר אמרתי?
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חגיגה
בלבן
פסטיבל המחולות המסורתי שלנו בבית בנורדיה
והפעם מציינים האירוע בערב ט״ו באב ,חג האהבה
>> רבקה חיים ,מיכל שויקי ,ליאון שניידרובסקי
>> צילום גלעד קוולרצ׳יק ,תמר זסלבסקי

"ענין זה ,היינו ריקוד ,בעצם אינו
אלא תולדות הרגלים ,אבל הוא מעלה
את הגוף למדריגת הנשמה .איש כי
ילך לתומו לא יעשה עלינו רושם,
כמוהו כאלפים כרבבות כמיליוני
אנשים ,כי מטבע האדם להלוך,
כמו שמאידך גיסא דרכו של אדם
לעמוד או לשבת או לשכב ,ואולם
כי ירים איש את רגליו ויצא במחול,
כי אז נפשו מתרוממת,
גם נשמתו תגביה עוף"...
ש״י עגנון ,מתוך ״תמול שלשום״

על פי מיטב המסורת שלנו ,גם השנה כינסנו את כל דיירי המגדלים ,לכנס המחולות השנתי כאן במגדלי הים התיכון
נורדיה ,לעוד אירוע של התרוממות הרוח והגוף .מי שלא הצטרף למעגלים ,מי שלא ראה את הקסם הזה ,לא יכול
לשער בנפשו את גודל השמחה ,את גודל ההתרגשות.
אחרי  14שנים 14 ,כנסים כאלה ,לא נותר לי אלא להודות על הזכות להיות חלק מהיצירה.
מאחלת שהריקוד הזה לא יסתיים לעולם,
באהבה גדולה ,רבקה

בימים אלו מסיימת רבקה חיים ,מנהלת התרבות המיתולוגית של הבית בנורדיה ,את תפקידה ויוצאת לדרך
חדשה לאחר שהקימה את מערך התרבות וניהלה אותו בהצלחה מיום פתיחת הבית .אין יותר נכון להפרד
מרבקה ולאחל לה הצלחה לצד אירוע המחולות אותו הגתה לפני  14שנה ,פיתחה והשביחה ,אירוע שעד
היום מזוהה יותר מכל עם רשת מגדלי הים התיכון .נאחל לרבקה הצלחה בדרך החדשה וכל שתבקשי לו יהי.
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וכדי להכניס קצת גיוון ,עניין וצבע ,בחרנו השנה לארח בכנס המחולות את ליאון שניידרובסקי ויואב מאיר ,סטייליסטים
ומובילי דעת קהל בתחום האופנה שהפיקו איתנו בתחילת השנה את הפרויקט "תמיד בסטייל" ,ובחרו להגיע לאירוע
דווקא לבושים ב ...שחור .ביקשנו מהם ללוות את הדירים המגיעים לבושים בלבן ולתת טיפים כיצד ואיך ניתן לגוון
ולייחד תלבושת שכל כולה בצבע לבן .מתוך שלל התלבושות הלבנות שהיו כתמיד מאד מוקפדות ,בחר ליאון לציין:

"אחד הטרנדים הבולטים
כמעט בכל הפקת מגזין ,הוא
כמובן זר הפרחים המושקע.
הוא מוסיף תמיד צבעוניות,
סטייל ושיק .במקרה הזה,
בשילוב עם טוטאל לוק לבן,
אין ספק שמדובר בלוק מצטיין.

"תחרה לבנה ,בעיקר עם נגיעות
צבע כסף ,תמיד מוסיפה
טוויסט מעניין ב״עלילה הלבנה".
הקפדה על תוספת תכשיטים
במידה וחיוך חם ולבבי תמיד
משדרגות כל מראה וכל הופעה״

"אין כמו לראות זוגות מפוצצים
בסטייל .הזוג בתמונה מצא דרך
יצירתית להוסיף את הטאץ' שלו
על מנת ליצור מראה ייחודי,
במקרה הזה בעזרת שלייקס לצד
אקססוריז בגווני תורכיז  +משקפי
ראייה אופנתיים .לפעמים ,הפריטים
הקטנים ,הם אלה שיוצרים לוק
מוקפד ומהודק".
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תערוכה קבוצתית
בבית בירושלים
דיירות הבית בירושלים וחברותיהן מעלות תערוכת ציורים קבוצתית
>> אירית הורוביץ ,מנהלת תרבות ואם הבית ,הבית בירושלים

ח

מש אומניות ירושלמיות ,חברות טובות,
המכירות אחת את השנייה כבר ארבעים שנה!
נפגשות אחת לשבוע למפגש חברתי וליצירה
משותפת .שתיים מהאמניות ,זהבה קלמן וחנה בכר פנט,
הן דיירות הבית בירושלים .ד"ר עדה ירדני ,יפה מוזר
ומרגלית בסן ,תושבות ירושלים .בספטמבר תפתח בבית
בירושלים תערוכה משותפת של חמש האומניות .אוצרת
התערוכה היא זהבה קלמן ,אוצרת ואמנית בפני עצמה,
שכבר הפיקה שתי תערוכות מוערכות ומוצלחות מאוד
של דיירי הבית.
זכיתי להצטרף ,אחר צהריים אחד ,למפגש בחצר ביתה
של חנה בכר פנט בבית בירושלים .מפגש נעים ,חברי,
יצירתי ובעיקר מלא באהבה הדדית ,בפרגון ובשמחת
חיים .גינתה היפה והמטופחת של חנה השרתה אוירה
נעימה ורגועה על כולנו .תחילת המפגש מוקדשת
לשיחה ,צחוקים ,העברת חוויות ,עוגה וקפה ,לאחר מכן,
מתפנות חמש החברות ליצירה .כל אחת בסגנונה האישי
ובכישרונה המיוחד.
ספרו לי על המפגשים שלכן
"בשבילנו המפגש הזה הוא סוג של ריפוי בעיסוק ,אנו
נפגשות אחת לשבוע ,עושות סבב ביננו ,בכל פעם נפגשות
אצל מישהי אחרת .בקיץ אנחנו משתדלות לצאת החוצה,
 | 52מעניין במגדלים

לשבת בנוף ולצייר .אנו באות עם הקפה והעוגיות,
עם כיסאות מיוחדים ומציירות .היינו בהרבה תצפיות
בירושלים ,ציירנו את העיר מכל הכיוונים האפשריים".
כולן בוגרות בצלאל ,מלבד יפה שהיא צלמת .מציירות
יחד שנים וכבר לא צריכות הדרכה .לכל אחת יש את
הסגנון שלה .כשיושבות בנוף ומציירות ,הנוף הוא אותו
הנוף אבל לכל אחת יש את הפירוש האישי שלה והיא
מביעה אותו על הנייר .לכל אחת יוצא ציור שונה לגמרי.
כל אחת חושבת שמה שהיא מציירת זה מה שצריך להיות,
ושכך זה צריך להיראות .לא מוכנות לקבל ביקורת אבל
מחמיאות אחת לשנייה ,מפרגנות .כי כמו שהן אומרות:
"איך אפשר לצייר ביחד בלי פרגון? קיימת הכרות עמוקה
ביננו ואנחנו חברות הן בחיים והן באומנות .יש קבלה
מלאה אחת של השנייה .אנחנו כבר כמו אחיות ,החיבור
ביננו יוצא מן הכלל למרות הפרשי הגילאים ביננו" .יפה
היא הצעירה בחבורה ,בת  68וזהבה בת  ,88החברות
מכנות אותה "פלא".
בתחילת המפגש כולן טרודות ,קשה להתנתק מהעיסוקים
היום יומיים ,אבל אחרי שמסיימות את הציור והשיחה
מוצאות עצמן החברות רגועות לגמרי" :יש לנו את
הדינמיקה המיוחדת שלנו ,להכניס מישהו זר לקבוצה זה
לא קל ,היו כמה שניסו ולא הצליחו".
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מהם תחומי העיסוק שלכן?
לכל אחד יש את העולם שלה ,שילוב של ביחד וגם לחוד.
חנה בכר פנט היא צורפת בינלאומית .שתי עבודות שלה
מוצגות במוזאון ישראל .צורפת גם תכשיטים וגם כלי
יודייקה .עדה ירדני ד"ר לפילאוגרפיה ,מפענחת כתובות
עתיקות ,חוקרת באוניברסיטה העברית ,ציירת .זהבה
קלמן ,ציירת ואוצרת .מרגלית בסן אמנית רב תחומית-
ציור ,רקמה ,זכוכית ונייר .יפה מוזר צלמת ,עבדה בבנק.
מתעדת את המפגשים שלהן במצלמה.
מה דעתכן על המעבר של זהבה וחנה לבית בירושלים?
״מאוד טוב להן ,הבעיה שמאז שהן עברו לבית בירושלים
אין להן זמן אלינו ,הן כל כך עסוקות .אנחנו שמחות לראות
כמה טוב להן.״
עם המעבר של שתיים מהחברות( ,זהבה וחנה) לבית
בירושלים ,היה זה אך טבעי שנבקש מהחבורה להציג

תערוכה קבוצתית אצלנו בבית .לשמחתי ,ניאותו כולן
בשמחה ו"הרימו את הכפפה" .קראנו לתערוכה "המפגש
השבועי" והיא תיפתח בבית בירושלים לתקופת החגים.
אנו מזמינים את קוראי המגזין לעלות אלינו לבית
בירושלים ולסייר בתערוכה .הזדמנות גם לספוג אויר
הרים צלול כיין ,גם לבקר בביתנו החדש וגם ליהנות
מאמנות רב גונית משובחת.
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הצדעה
לזקן השבט
רודי ברטא ,האיש שזכרונו ,חיוניותו ולהט דיבורו עדיין איתו בגיל 102
>> יעקב דורות ,דייר הבית בנורדיה

ה

קיץ ,חגגנו לרודי ברטא יקירנו ,דייר הבית בנורדיה מזה  12שנים יום הולדת  !!102לאות הוקרה לזקן השבט,
ערכנו ערב רב משתתפים בו רואיין רודי על ידי חברנו לכפר עמוס שלו ,ובמהלכו סיפר את תולדות חייו.
בלהט דיבורו ובזיכרונו המופלא לא פסח רודי ,שנולד ערב מלחמת העולם הראשונה בגרמניה ,על אירועים
חשובים שקרו בחייו .הוא דיבר בעיקר על תרומתו להצלת נוער יהודי גרמניה ערב מלחמת העולם השנייה ועליתם של
צעירים אלו לארץ ישראל במסגרת "עליית הנוער" ,וכן על כל פועלו בבניין הארץ לאורך השנים מאז עלותו מגרמניה.
כל דיירי הבית בנורדיה חוו ערב מלא להט והומור והודו לרודי בתשואות רמות .רודי המשקיף עלינו ממרום גילו וניסיון
חייו ,מקרין בעזרת חוש ההומור שלו וחיוניותו על כל תושבי הכפר בנורדיה ,ועל כך אנו מודים לו .הן הדיירים והן צוות
העובדים מאחלים לרודי הרבה בריאות והמשך חיים פעילים .להתראות ביום הולדתו ה.103-
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שלום
כיתה א׳
מפגש הצדעה בבית בצומת סביון
לנכדים ונינים העולים השנה לכיתה א'
>> אתי כהן ,מנהלת תרבות ,הבית בצומת סביון

מהלך החיים מזמן לנו הרבה צמתים עם מעברים חשובים
ומרגשים .המעבר לכיתה א' מהווה ללא ספק ציון דרך
מאוד מרכזי .השינוי מגן המשחקים לכיתת הלימוד,
תחילתו של מסלול שבו עולים כיתה ועוד כיתה ומבלי
שנרגיש הילד כבר מגיע לחטיבה וממנה לתיכון .לצד
כל ההתרגשות הרצינית והמשמחת ,יש כאן בהחלט גם
סיבה למסיבה ואנחנו במגדלים רוצים להיות בחגיגה.
לפני שנתיים ,העלנו ,צוות עובדי הבית בצומת סביון את
רעיון מסיבת "שלום כיתה א'" .היה זה מפגש מצומצם
שכלל את בעלי השמחה מתוך דיירי הבית וצוות עובדיו.
מהר מאד הבנו שטמון פה פוטנציאל אדיר של הנאה לצד
חיבור נכון לתפיסה התרבותית חברתית שלנו הדוגלת
בחיזוק הקשר המשפחתי הרב דורי ופנינו לכלל דיירי
הרשת וצוותי העובדים ,שיש להם בני משפחה העונים
לקריטריונים ועולים לכיתה א' ,וזימנו אותם לחגיגה
גדולה -חגיגה של קרקס רגע לפני שהקסם פג.
השנה מנינו למעלה מ 70 -נכדים ונינים של דיירים שלקחו

חלק בחגיגה ובהתרגשות לקראת כניסתם לכיתה א'.
את האירוע התחלנו בפטיו שלנו שם המתינו לאורחים
עמדות צילום להנציח את הרגע המיוחד של סבא/סבתא
עם חתן/כלת השמחה שבלטו בנוכחותם עם זר פרחים לבן
על ראשו ושלט "שלום כיתה א" ביד .הילדים נהנו מדוכני
הפעלות שונים במגוון תחומים  -התנסות בג'אגלינג,
סדנת עיצוב סימניות לספרים שילוו אותם בספרי הלימוד
הראשונים שלהם ועוד .לצד כל אלו ,הוצבו דוכני המזון
שפינקו את האורחים הבוגרים בקפה משובח ואת
הילדים בפנקייק עם כל טוב .בהמשך הערב צפינו יחד
בהצגה "הקרקס של סבתא פשקה" של תאטרון ״הגברת״.
הצגת תאטרון המותאמת לקהל רב דורי ממנה נהנו
המבוגרים והזדהו הילדים וצחקו בכל פה ובהתלהבות
רבה כשסבתא פשקה ספרה על בונק  -הליצן הציוני
הראשון ,שנהג לעשות על הבמה ביחד איתה כל מיני
טריקים ומופעי ליצנות רחוב חמודים ומשעשעים.
מנהלת הבית ,בטי קפלן ברכה את הילדים העולים
לכיתה א' בלמידה מעשירה ואחלה להם שיזכו להכיר
חברים חדשים ,ליהנות מכל מה שמציע להם העולם
המופלא שממתין להם מאחורי השער והכי חשוב שילכו
לבית הספר בשמחה כי בסופו של דבר כולנו זוכרים אותו
כחוויה מהנה ומעשירה.
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שנה
של ציור
סיכום שנה בחוג ציור,
הבית בצומת סביון
>> טובית בסירטמן

אם עברתם לאחרונה בקומת המרתף ,בוודאי ראיתם
את ישראל ,אירנה ,דוד אלון ,קלר ,דוד זלוצובר ,דינה,
בתיה ,נורית ,ורה ,רינה ,רות ובלה .טובלים מכחול בצבע,
רושמים בפחם ופסטל ,מתבוננים בספרי אמנות או
צופים במצגות מרתקות .ורגע לפני ההרצאה באולם,
ממהרים בזהירות לדירותיהם עם ציור טרי.

עבודה על קו לעומת כתם וכיצד מניחים צבע .צפינו
בציורי נוף חורפיים של ציירים ידועים כמו מונה ,קלימט,
הופר ,ברויגל ורובין ,ולמדנו מהם אלו גוונים מקנים תחושת
חורף .ראינו גם ציירים עכשווים כמו בריאן אלפרד ומתן בן
טולילה ,מהם למדנו טכניקות שונות להנחת צבע וצורניות
(שמוש במסקנטייפ או מחשב).

אלו שוחרי הציור ,קבוצה מיוחדת במינה .עם ברק
בעיניים וחדוות יצירה ,מגיעים ללמוד ציור ואמנות ועל
הדרך נהנים מחברותא של חדשים וותיקים ולדבריהם
"מנקים את הראש ,מפעילים אותו ."...בין לבין תשמעו
הערות והארות חשובות ,על רקע לציור ,בחירת מכחול וכן
כן גם על הצגה נהדרת שראו לאחרונה ,החתן המעצבן,
ו"המורה טובית תעשי טובה תתקשרי אלי כשאת כאן ,כדי
שאספיק להגיע בזמן".

ברבעון השני פגשנו "טבע דומם" המלווה את עולם
האמנות מתקופת הבארוק .ציורי טבע דומם מוכרים לנו
בסידור של פרחים ,פירות ,ירקות וחפצים על משטח
מסויים או בכלי אחסון .הז'אנר הופיע כבר בציורי מערות
של חפצי פולחן אך ביסוסו התרחש לאורך המאה ה,17-
באיטליה ,ספרד ,גרמניה ,והולנד במיוחד .שם גם התפתח
תת זאנר ידוע הנקרא "ציורי וניטס"" .וניטס" בלטינית
משמעו ריקנות וציורי וניטס מתיימרים להזכיר לנו את
ארעיות קיומנו וחובתנו להעצים את חיי הנפש.

בשנה האחרונה סדנת הציור חזרה אלינו במתכונת
שונה .לא רק מציירים ,אלא גם צופים ומדברים על עולם
האמנות .חילקנו את השנה לארבעה נושאים :הרבעון
הראשון הוקדש לנופים של חורף .תרגלנו בפחם ,פסטל,
מים ואקריליק ,רישומים מהירים או ציורים מתמשכים,
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תרגלנו רישום של צורות במרחב תוך התייחסות לאור
וצל ,מתוך התבוננות ורישומים קיימים .התנסינו בצבעי
שמן ,דרך צורות פשוטות ופלטת צבעים מצומצמת.
המתקדמים בחרו בהעתק של ציור קיים ,כדי להתמקד
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בשלב זה בהבנה של תהליך העבודה .דילול הצבע ,עבודה
במכחול נפרד לכל גוון ,והתחשבות בזמן הייבוש.
צפינו בסרטוני וידאו ארט של האמן אורי גרשט .הוידאו
מתבסס על ציורו של חואן סנצז קוטן מ ,1602-בו מצולמת
סצינה זהה לציור ,אלא שבוידאו מפלח קליע בשריקה
חדה את הרימון התלוי .הסרטונים העלו הערות והארות
נוקבות מצד המשתתפים לגבי השאלה מהי אמנות ,האם
חשובה הבנתה או שניתן להסתפק ברגש עליו היא פועלת.
וכפי שהטבע אינו דומם גם אנו יצורים משתנים ועדות לכך
היא משתתפי הסדנא .כאנשים שצברו חוויות ,זיכרונות
וכן תהפוכות בחייהם ,הציור מהווה עבורם כלי לביטוי.
לדבריה של טובית ,עבודת הציור מקפלת בתוכה אינספור
משמעויות .הנאה ,התמודדות עם אתגרים כמו חידוד זכרון,
התייחסות לפרטים ולכללים ,הפעלת שרירים קטנים
וגדולים ,לימוד תהליכים בשלבים והרחבת אופקים.
קצת על עצמי :בוגרת מכון ״אבני״ ,אמנית וציירת פעילה.
מנחה קבוצות ציור של ילדים ,נוער ומבוגרים ובעבר
הדרכתי בהתנדבות קבוצה של נערות בסיכון .לכל קבוצת
גיל ייחוד משלה .הקבוצה שלנו מתאפיינת בגיוון רב
ובחברים בעלי חיוניות ומוטיבציה גבוהים .המקום עצמו

מאפשר מסגרת נעימה ומזמינה ואנו מחכים לחדר קבוע
בו נוכל גם להציג את העבודות לכל דיירי הבית ואורחיו.
ההוראה עבורי הינה דרך לקרב את האמנות לקהל הרחב
ופתח להעשרת עבודתי בסטודיו דרך מפגש מרתק עם
אנשים מיוחדים.
עם כוס הקפה אני משוטטת באינטרנט אחר אמנים
חדשים ,תערוכות מעניינות ,ורעיונות לסדנאות הציור
אותן אני מנחה .וכשאני צועדת ברגל או שוחה בבריכה
הראש מעבד את הכל לרעיונות מעשיים .כנראה שרק
ספר טוב מצליח להסיט אותי .לאחרונה קראתי את
"האשה ששמעה צבעים" של קלי ג'ונס אודות אחד מציוריו
הנודעים של הצייר קנדינסקי .כמו שציינתי  -מכורה!
ולסיום ,פנינו אל הרבעון הבא שיעסוק בנושא של מופשט,
נושא מורכב ושנוי במחלוקת המלווה את תולדות האמנות
מתחילת המאה ה 20-ועד ימינו .נכיר אמנים שטבעו את
חותמם בתחום ,נתנסה בטכניקות שונות של הפשטה
וננסה להבין האם אמנות מופשטת עובדת על ערוצים
שונים מאמנות פיגורטיבית .ומשם נחזור לדיוקן עצמי,
אחרי שרכשנו והכרנו אפשרויות שונות להבעה בציור.
מחכה לכם בחדרנו הקבוע.
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מרצים
במגדלים
לצד שלל אירועי התרבות ופעילות הסדנאות ,מתקיימות בבתים סדרות מרתקות של הרצאות ממגוון נושאים.
חלק גדול מהן ,על ידי מרצים קבועים שהולכים איתנו לאורך כל הדרך כבר מספר שנים בנאמנות רבה תוך
שהם קושרים קשרי חברות עם הדיירים ועם הצוות .לקראת סוף שנה ועם פתיחת עונת ההרצאות החדשה,
פנינו לכמה מהם שיספרו לנו מחוויות המפגש עם הדיירים ,שיסכמו על קצה המזלג מה היו הנושאים בהם
עסקו השנה ויתנו לנו הצצה מה מצפה לנו בעונה הבאה.
נפלאות התבונה המקראית
>> רבקה חגג ,מרצה לתנ"ך

ה

תנ"ך הוא מקור להשפעה ולהשראה ,נדמה
שסיפוריו התרחשו בימינו ממש .סיפוריו
עשירים בתובנות ומסרים ערכיים ובכוחם
להוביל לשינויים בחיינו .עבורי התנ"ך הוא ספר רלוונטי
המלווה אותי במסע החיים .אני נושאת אותו עמי לכל
מקום אשר אלך ,מעיינת בכתביו בכל הזדמנות ורוב ימיי
סובבים סביבו.
במהלך הרצאותיי ,כשאני מדברת על דמויות מקראיות ,הן
רוקמות עור וגידים וחיות לנגד עיני .המופלא מכל עבורי היא
העובדה ,שבכל הרצאה אני עצמי ,מגלה עוד טפח בדמות
עליה אני מרצה .אני משתדלת להיכנס למחשבותיה ,לחוויה
שהיא נושאת עמה ,למסר אותו מבקש הסופר המקראי
למסור לי דרך סיפור חייה .למרות שהספר נכתב ונחתם
לפני מאות בשנים ,עדיין כוחו הסיפורי של הכותב המקראי
לא נס ,וללא קושי ,הוא יכול להתחרות עם גדולי הסופרים
המודרניים .התנ"ך לא קפא! התנ"ך חיי! .עושר רב גנוז בין
דפיו ולקוראי העברית ,העושר הזה גלוי יותר .אלה יכולים
ליהנות לא רק מהמסופר אלא מדרך כתיבת הסיפור ומלשונו
הספרותית המחברת אותנו לאבותינו ולארצנו .התנ"ך הוא
ספר דתי ששלוש הדתות המונותיאיסטיות מיחסות לו ערך
של קדושה .אני מבקשת בהרצאותיי להתחבר לא רק לעניין
הדתי ,אלא ובעיקר ,לתופעות אנושיות ,חברתיות  -מוסריות
ותרבותיות שבאות לידי ביטוי בכתביו .שאיפתי היא להוכיח
לקהל שומעיי כי בתנ"ך כתובים סיפורים היכולים להתאים
לימינו .ספרות טובה בעיני ,מתארת התנהגויות של בני
אדם ,מבינה את נפש האדם ומנסה לחדור לתוכה .בהרבה
מאוד מסיפורי התנ"ך הצליחו הכותבים לחדור לנפש אדם

ולהביא בכתיבכם הבחנות מדויקות עליה שמתאימות גם
לימינו מבחינת  -״אין חדש תחת השמש״ .אין דמות אחת
מושלמת בתנ"ך .ספרות המקרא נמנעת מלהציג דמויות
מושלמות .דמוית רבות בסיפורי התנ"ך נאבקות בשאלות
מוסריות הרות גורל .על הקורא לנסות לחדור לנפשן להבין
את מניעיהן להתחקות אחר חוזקן וחולשתן ובעיקר ללמוד
מניסיונן על מנת להשתדל להימנע מלחזור על משוגותיהן
ולדבוק בהצלחותיהן .דמויותיו מתמודדות בסוגיות
ודילמות המעסיקות גם אותנו בעת החדשה .במהלך
השנה הקרובה ,נתמקד בהרצאות בסיפורי התנ"ך הגדולים
שיש להם כדי להשפיע גם על חיינו .נתמודד בשאלת
מעמד הנשים בחברה המקראית הפטריארכלית .נתמקד
בסיפורים המתארים יחסים משפחתיים :אהבות ,מזימות,
פיתויים ,זוגיות ונעיין בספרות החוכמה העוסקת בשאלות
הגדולות של החיים .הכול בראייה רלוונטית ורב תחומית
 אמנות ,ספרות ,מדרשים ,מחשבת ישראל ,פסיכולוגיה,ארכיאולוגיה ומקורות חוץ מקראיים .ולמי שרוצה לטעום
מחיי היומיום בתקופת התנ"ך  -המנהגים ,תפיסת העולם,
מעמד האישה והדת  -מנקודת המבט
של קדשות המקדש והאיכרים,
הנביאים והחיילים ,משרתי הארמון
והמלכים אני מזמינה אותו לקרא
רומן שכתבתי " -המלכה משומרון"
(הוצאת שוקן).
אשמח מאוד לקרוא תגובתכם
על הרצאותיי ועל הרומן בעמודי
הפייסבוק שלי.
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החוויה הקולנועית ומשמעותה
>> איתן מלמד ,מרצה לקולנוע במגדלי הים התיכון

ב

תום שנה של הרצאות ולקראת הכנת תכנים
חדשים לשנה החדשה שתבוא עלינו לטובה,
חשבתי שיהיה מעניין לסכם מעט את מפגשינו
הקולנועיים בכמה מחשבות כלליות אודות הנושא שאתם
ואני כל כך אוהבים  -הקולנוע וחווית הקולנוע.
ולפעמים כדאי להתחיל בשאלות .בשאלות שאין עליהן
מענה ידוע פשוט או ידוע מראש ,בשאלות הבסיסיות
ביותר .למשל :מדוע הפך הקולנוע לאמנות הפופולרית
ביותר של המאה העשרים? האם הקולנוע באמת מציג
אמת? למה הקהל מרבה להעדיף סוף טוב על פני סוף רע?
ולמה אנחנו רואים סרטים בחשיכה? כאשר מתחילים
לנסות לענות על השאלות ,מתחילים לראות כמה הן
קשורות ושלובות ,וכמה באמצעותן אנחנו יכולים להבין
טוב יותר את החוויה הקולנועית ומה שחשוב יותר ,אף
להבין טוב יותר את עצמנו.
נתחיל מן ההתחלה ,מהשאלה הראשונה .בשני העשורים
הראשונים של המאה ה 20-הקולנוע ,ההמצאה
הטכנולוגית של  ,1895הפך למעין דת חדשה .וכמו כל דת
חדשה ,הקולנוע כבש את העולם בסערה וצבר לעצמו
במהירות שיא מיליוני מאמינים וסוגדים .הדת החדשה
השתלטה על כל קרן רחוב של כל עיר והקימה לעצמה
בתי המקדש שהאנשים מיהרו לכנות אותם בתי הקולנוע.
וכמו בתי הכנסת ,הכנסיות או המסגדים גם בבתי
הקולנוע מתקיים הריטואל הדתי .אמנם כל אחד רשאי
להיכנס בכל עת שיחפוץ ,אך שעת הטקס הדתי היא
קבועה וידועה מראש .וממש כמו המיסה הנוצרית ,כך
גם לסרטים ישנם המועדים הקבועים  -הצגה ראשונה,
הצגה שנייה וכך הלאה .בדומה למסגד המזמין את
המאמין לבוא בשעריו כמה פעמים במהלך היום אך רבים
הם המאמינים המסתפקים באחת לשבוע ,כך גם עשו רוב
רובם של המאמינים החדשים בהליכתם לבית הקולנוע
אחת לשבוע .וממש כמו בתפילה היהודית ,הטקס הינו
של קהילה וכשם שהתפילה דורשת מניין ,כך גם הצפייה
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בסרט קולנוע הופכת לצפייה אמתית אך ורק
בנוכחות קהל ,קבוצה גדולה של
אנשים .מהסיבה הפשוטה
שהאמת צריכה להישמע
ברבים.
שאלת האמת עוזרת מאד
בגילוי הדת שמאחורי
הקולנוע ואף שלובה
הדוקות בשאלת הסוף
הטוב .כי רק כאשר
נתייחס אל הקולנוע
כאל מעין דת ,או
כמעין תחליף לדתות
הגדולות ,נוכל להבין
את הדרישה הבסיסית
ביותר של הקולנוע
ושל כל דת  -קודם כל
להאמין .רק אם נאמין
לכך שמה שאנחנו
רואים ושומעים הוא
אכן אמת ,נוכל לחוות
את החוויה ונוכל
ליהנות מהסרט (ולכן
גם מסרטים רעים נצא
בטענה כי הסרט "לא
אמין" או "לא אמתי").
כמו שבכל הדרשות של
הכומר ,הרב או האימאם
מבטיחים הם למאמיניהם,
בניגוד למציאות ,כי תגיע
העת ויגיע הסוף הטוב ,העת
של "צדיק וטוב לו ורשע ורע
לו" ,בדיוק זאת מבטיחים לנו
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קיומנו  -השינה .ולכן ,אין מה להתפלא שבכינויו של
הקולנוע נמצא גם הכינוי אמנות החלומות .כשם
שאנחנו חולמים במיטותינו בלילות ,כך אנו חולמים
במושבינו בבתי הקולנוע .כשם שאנו עוצמים את
עינינו במיטותינו ובלא תנועה ובפסיביות גמורה
מתחילים לראות תמונות ,כך מכבים בעבורנו את
האורות בבתי הקולנוע ובמושבינו הנוחים ,ללא תנועה,
ובפסיביות גמורה גם שם אנחנו רואים תמונות.
גם בימאי הקולנוע במרבית
הסרטים .תפקידה של
אחרית הימים הדתית זהה
לסופם של הסרטים  -לנחם
את הקהל ,להציע לו תקווה
וסיבה לתקן את עצמו .או
במילותיו של קארלס מרכס
(שהשאיל את המשפט מהינרייך
הינה)" :ברוכה היא הדת השופכת לתוך כוס המרה של
האנושות הסובלת כמה טיפין של אופיום רוחני מתוק
ומרדים" .כפי שזה נכון לגבי הדתות ,כך בוודאי שזה
נכון גם לגבי הקולנוע .החליפו את המילה "דת" במילה
"קולנוע" והמשפט ימשיך להדהד באמתותו.
על כן ,הקולנוע ,כמו הדת ,אמנם מתייחס אל
המציאות האובייקטיבית אך מציג מציאות אחרת,
סובייקטיבית .מציאות של אמונה ,מציאות של
עולם אחר ,מציאות של חלומות .רק כך נוכל
גם לענות על השאלה האחרונה  -למה אנחנו
רואים סרטים בחשיכה? לשאלה אמנם
הסברים רבים ומשתנים אך יש לה גם
אחד יציב וקבוע .צפיית הקולנוע דורשת
חשיכה ושקט בדומה מאד לדרישה שלנו
בדיוק לאותם התנאים לטובתה של אחת
מפעולות הנפש הבסיסיות ביותר לצורך

תמונה רודפת תמונה ואנחנו מאמינים למה שאנחנו
רואים ,מתרגשים ממה שאנחנו רואים .לפעמים שמחים,
לפעמים עצובים ,לעתים נלהבים ולעתים מפחדים .ואז
לפתע גם מתעוררים .פוקחים את עינינו והאור וההיגיון
של המציאות שמלווה אותו גורם לנו לשאול  -למה חלמתי
את אשר חלמתי? למה חלמתי את השטויות שחלמתי?
למה האמנתי לשטויות שראיתי? והתשובה לחולם הפרטי
נכונה בדיוק כמו לחלום הקולנועי " -החלומות אינם
שטויות .החלומות הם משאלות הלב ,".כמאמרו של פרויד
ב"פשר החלומות" .אנחנו חולמים לעצמנו אודות עצמנו
ולכן זה תמיד מעניין אותנו .אנחנו חולמים את אשר מעסיק
את נפשנו ולכן זה תמיד מרגש אותנו .וההבדל בין החלום
הלילי לחלום הקולנועי? מסתכם בסופו של דבר בדבר
אחד בלבד  -החלום בלילה הינו אישי של תשוקות ופחדים
אישיים ,ואילו החלום הקולנועי הוא החלום הקולקטיבי
של מיליוני המאמינים שבאו יחד לחלום אותו .אלה הם
החלומות ,התשוקות ,הסיוטים ,הרצונות והפחדים של
הקהל כולו ,של חברות שלמות ,של הדת החדשה ,שבאה
לחלום מדי שבוע לעצמה על מה שמעסיק ומעניין אותה.
כלומר ,אותנו...
מצפה בכיליון עיניים לפגוש את כולכם בהרצאות קולנוע
חדשות בשנה החדשה .מאחל לכל שנה טובה ומתוקה
ולא פחות חשוב  -שנת קולנוע מבורכת.
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שנה בתנועה
>> ד"ר גלוריה מטוס ,חוקרת מחול ומרצה בכירה

ל

כבוד הוא לי לקבל ההזדמנות להודות לכם על
השנים הרבות של התעניינות באמנות המחול
ועל החיבה והחום שאני מקבלת בכל ביקור ובכל
בית .הסקרנות שאתם מפגינים ,לצד הטעם המשובח,
רק אתגרו אותי ללמוד ,להתעמק ולחפש יצירות מופת
נוספות בנושאים מרתקים ובביצועים מעולים שיתאימו
לרמתם הגבוהה של דירי רשת מגדלי הים התיכון.
גם השנה הכנתי סדרה מיוחדת עבורכם ,המשלבת יצירות
מיוחדות העוסקות בנושאים פוליטיים ו/או חברתיים
שנוצרו על ידי כוראוגרפים מובילים בעולם בעלי רגישות
חברתית וכמובן בביצוע רקדנים ברמה בינלאומית.
זו גם הזדמנות לספר קצת על עצמי .ילידת בואנוס-
איירס ,ארגנטינה ,גידלתי שלושה ילדים ובעל נפלא
אוהב ותומך לצד קרירה שהובילה את מסלול חיי בתנועה
מתמדת .רקדנית בלהקת  GULBENKIANבליסבון .ניהלתי
סטודיו לבלט קלאסי בפתח-תקווה במשך  10שנים .כמו
כן ,במסגרת מגמות מחול בתיכונים הגשתי תלמידות
ותלמידים מוכשרים למבחני בגרות בקומפוזיציה
ובתולדות המחול במשך  25שנה.
 .PH.Dבלונדון ב MIDDLESEX UNIVERSITY-המחקר שלי
עוסק ביחסי הגומלין שבין חברה ומחול דרך הפריזמה
של ניתוח יצירת מחול ומתבסס על החברה הישראלית
תחת הכותרDANCING THE ISRAELI IDENTITY AND" :
."'CULTURE, DANCE ANALYSIS AS A 'SOCIAL SEISMOGRAPH
את התואר השני  .M.EDב LESLEY UNIVERSITY-חינוך
והוראה באמצעות אמנויות B.A .בכוראוגרפיה בלונדון
ב.MIDDLESEX UNIVERSITY-
כיום אני כוראולוגית (חוקרת מחול) נודדת ברחבי הארץ
והעולם ומפגישה קהל שוחר תרבות ואמנות עם אמנות
בעלת עוצמות שמסוגלת לרגש ולהרטיט את ליבם של
הצופים ואת נפש האדם ...בשנים האחרונות אני עוסקת
בצילום תנועה ,אני מצלמת רקדנים תוך חיפוש אחר
קומפוזיציה בשיא 'הקפאת התנועה' .אתם מוזמנים
להיכנס לאתר שלי ולצפות בתוצרי הצילום שלי שחלקם
מובאים בעמוד זהwww.gloriamatos.com :
לסיום שתהיה לנו שנה נהדרת עם בריאות ,תרבות והרבה
תנועה ושימחה!
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צילום  -כי תמונה שווה מאה אלף מילים  -לפחות!
>> יואל שתרוג

"תצלום  -תמונה פוטוגנית
עשויה דרך צילום במצלמה"
(מילון  -יעקב כנעני)

ב

שנה האחרונה ,ניסיתי לשתף אתכם במסעות
שלי בעולם בהרצאות ששילבו תמונות ,מוזיקה
וסיפורים .לראות את עצמך ,ולא במראה,
התאפשר לפני זמן לא רב מפני שעד להתפשטות הצילום
הדיוקן המצויר נועד להצהיר על מעמד חברתי או כלכלי.
הדיוקן המצויר ,ככל שיהיה מדויק ,אינו תצלום .הצילום
מעתיק לעד אירוע שלעולם לא יוכל לחזור שוב ,אין
תצלום שאין בו משהו או מישהו .צילום זו שפה והתצלום
מדבר והוא מעורר את הצופים למחשבה .כשאדם מתבונן
בתמונה מציפות אותו רגשות ,זיכרונות ,תחושות ,מחשבות
ופרשנויות שעולות למראה ההתרחשות שבתמונה ,בין אם
זו תמונה היסטורית או שיש בה משהו נוסטלגי מהילדות,
מהצבא או עם החברה הראשונה .אלף סיפורים עולים
וכמובן שלא ניתן לספור את התחושות או להגביל אותן
במילים.
האם אכן תמונה שווה אלף מילים? ואכן גם אני כצלם
ומרצה מאמין ומנסה להעביר הלאה את הרעיון שתמונה

שווה הרבה יותר מאלף מילים .כשאני מצלם אני לא חושף
רק את החיישן לאור ...אני חושף בעזרת המצלמה את
הסודות הכמוסים שלי ,הפחדים ,המחשבות ,הפנטזיות,
התשוקות ואת האהבות שלי .בעבר כצלם עיתונות גיאוגרפי
הצילומים שלי התמקדו בתיעוד וגם אז ניסיתי להכניס את
האני מאמין שלי לכל תמונה .כיום אני פחות מתעד ויותר
משתמש במצלמה ככלי להעברת תחושות ,מסרים ורעיונות
שעולים בראשי.
בעולם הדיגיטלי אפשרויות החשיפה הן בלתי מוגבלות,
אל תשאירו את התמונות בתיקיות במחשב או בסמרטפון
שלכם ,הפיצו אותן בין חברים ,עלו אותן לאתרים ובמיוחד
אני ממליץ לכם  -הדפיסו את התמונות שלכם ,אין תחליף
לתמונה המודפסת! יש בה רגעים שלא יחזרו לעולם,
העבירו אותה הלאה! היא שווה הרבה יותר מאלף מילים.
אשמח גם בשנה הבאה לשתף אתכם בחוויות ובהגיגים
שלי .שנה טובה!!
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שנה של
בריאות (ולא רק)
>> זיוה אורן ,אחות ראשית מגדלי הים התיכון ,הבית בצומת סביון

ל

קראת השנה החדשה שמגיעה אלינו ,שתהיה
בוודאי מאתגרת כבכל שנה ,ננסה לשפר את
המטרות שהצבנו לעצמנו .ננסה השנה לא לתת
להרגל ולשגרה לגבור עלינו אלא באמת לנסות ולאתגר
את עצמנו.
הצורך הבסיסי ביותר שאדם מרגיש הוא הגשמה עצמית,
אושר להצליח תמיד ,חיפוש לעלות גבוה יותר על מנת
להשתפר .ההרגל גורם לנו לעבור למצב אוטומטי בלי
לחשוב הרבה ובלי להתמקד באמת במה שמתרחש.
תחילת השנה זו הזדמנות לחשוב לא על מה יקרה מחר
אלא לחוות את היום ולמלא אותו בדברים החשובים
והנכונים .גם אם אנו חווים משבר ,או תחושת הבדידות
יכולה להציק לנו מבפנים אנו יכולים לנצל אותה כדי
להכיר את עצמנו טוב יותר .לטבול את התפוח בדבש
ולעשות את הכל בשמחה ובידיעה שתהייה זו שנה בה
נחווה כל רגע ונראה את הטוב שבכל דבר ושכל דבר אכן
יהיה טוב.
ועל מנת שדברי לא יראו מנותקים מהמציאות ,קיבצתי
לפניכם כמה עצות /טיפים כיצד שבעה צעדים קטנים

ופשוטים יכולים לסייע לכולנו לבצע את המשימה ובאמת
לתת לשנה החדשה להכניס לנו הרבה אור ואופטימיות:
1.1נהלו יומן וכתבו בו בכל יום דבר אחד שאתם מודים
עליו.
2.2רשמו על דף את הדברים שהכי מלחיצים אתכם ונסו
למצוא להם פתרונות.
3.3התמידו ב 10 -דקות פעילות גופנית כל יום .הפעילות
משפרת מצב רוח ומשחררת לחצים.
4.4זכרו את החוק  ,20/80אכלו באופן בריא  80%מהזמן
והרשו לעצמכם להשתולל ב 20%הנותרים .אין צורך
להימנע לגמרי ממזון מהיר.
5.5אכלו ירקות מכל הצבעים כל אחד מהם יוסיף לגופכם
יתרונות בריאותיים אחרים.
6.6שתו  2כוסות מים חצי שעה לפני כל ארוחה.
7.7אכלו מזון שידוע כמזון למצב רוח טוב כמו תרד,
אוכמניות ומזונות עשירים באומגה .3
שהשנה החדשה תביא עמה רק בשורות טובות ,בריאות
טובה  -והרבה ,נחת ושלוה לעם ישראל ולעולם כולו,
שנה טובה
מעניין במגדלים | 65

מגדלת
סחלבים
טיפים לגידול נכון ומוצלח של סחלבים,
המוענקים כשי לחג לדיירי הבתים לכבוד ראש השנה
>> שוש רובינפלד ,הבית בבת ים

את זר הסחלבים הראשון קיבלתי מבני הצעיר כשחזר
מהמזרח ומאז התאהבתי בפרח זה .יש הטוענים שזה פרח
“קר” .לדעתי הפרח מקסים .בטיוליי במזרח הייתי בכמה
גנים של סחלבים ופרחים טרופיים אחרים ולא פסקתי
להתלהב ולהתפעל מיופיים המיוחד .תאילנד מלאה
סחלבים בכל מיני צבעים וצורות .הצבע הנפוץ ביותר
הוא הצבע הוורוד-סגול .בשוק הפרחים הלילי בבנגקוק
מככבים הרבה סחלבים מכל מיני סוגים וצבעים .השוק
כולו חגיגה של צבע וריחות .התאילנדים מכינים כל מיני
זרים מסחלבים גם לצרכי דת .הצמח מאוד מצא חן בעיני
ובתקופה מסוימת אף פיסלתי סחלבים מחומר סינטטי
שצבעתי במיוחד .התחלתי לגדל סחלבים אחרי שחזרתי
מטיול במזרח שם גדל הסחלב כצמח טפיל על עצים
וגדרות .סחלבים זקוקים לחום וללחות מה שיש בתאילנד
ושאר מדינות המזרח הרחוק למכביר .התחלתי מגידול

צמח אחד ולאט לאט נסחפתי ונדבקתי בחיידק .בביתי
הקודם לא כל כך הצלחתי בגידולם .הלחות לא הספיקה
והצמחים לא החזיקו מעמד משנה לשנה .מאז שאני
גרה בבית בבת ים יש לי כשבעה סחלבים על אדן החלון
במרפסת והם פורחים כשנים-שלושה חודשים בכל פעם,
תלוי בזן .לשמחתי כאן הפריחה מתחילה מחדש .בגמר
הפריחה הפרחים נושרים כמעט בבת אחת ואז יוצאים
עלים חדשים ואחרי כמה חודשים גם הפריחה מתחדשת.
וכך ,אותם צמחים גדלים אצלי כבר כמה שנים .לגדל
בתנאי הבית סחלב ולהצליח לחדש סבב פריחה נוסף
אחרי נשירת הפרח המקורי זו משימה לא פשוטה .סוד
הצלחתי :אחרי שהפרחים נושרים והגבעול מתייבש אני
קוצצת את הגבעול היבש ומשאירה “עין” אחת .משקה
פעם בשבוע ומקפידה לא להציף במים .מסתבר שתנאי
הלחות והחום בבת-ים טובים מאוד לגידול הסחלבים.

טיפים של שושנה גיורא ,דיירת הבית בנורדיה וחובבת סחלבים :הסחלב אינו אוהב מים .כל שבוע וביום קבוע
אני מרטיבה את המצע (סחלב אינו גדל באדמה רגילה אלא במצע מיוחד שסופח ומשמר את הלחות לאורך זמן).
את העודפים שמתנקזים לאחר ההשקיה יש להקפיד ולשפוך מהצלחת .הסוד להשקות אותו ממש במסורה.
עדיף להשקות במים מסוננים .בנוסף אחת לחודש אני נוהגת לערבב  1מ"ל נוזל ברזל לסחלבים (להשיג בכל
המשתלות) בליטר מים מסוננים ולהשקות .יש למקם את הצמח באור .אני מקפידה גם בלילה להשאירו תחת
מנורת ספוט דולקת .הסחלב ,אינו אוהב מזגן ולכן בקיץ פחות מחדש פרחים.
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תשבץ הגיון
לחגי תשרי
>> דורית נאמן ,מנהלת אדמיניסטרטיבית ,מחלקת מכירות
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5

4

6
7

8
9

11

12

13

10

14
15

מאוזן:
 .1להתחפש ביום צום ()7
 .3גן נשמה ()2
 .4שבעה אורחים קדושים וחגיגיים ()8
 4+( .6מאונך) מכיר טובה ליושב בכלא ()4,4
 .7שי רשתי ()4
 .9דוד המלך ולאונרד כהן שרים באירווזיון ()6
 .11דרך ישראל ()3
 .13משגיח לדואר רשום ()4
( .15ר"ת) חסדי שמים ()3

מאונך:
 .1בית ישראל ()4
 10+( .2מאונך) ראה הן שש בתשליך ()3,4
 .3התחנון נמצא בסגירה ()5
 .4ראה  6מאוזן
 .5מילה ושיר בעיר ציון ()7
 .8התוקע השקיע בקרן הצבי ()4
 .10ראה  2מאונך
 .12לכד את החלק ()2
 .14אלוף ראשי ()2
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