לרווחת הילד ,הנוער
והקהילה ברמת גן )ע"ר(

עיריית רמת-גן

עורכת ראשית :שוש ברקאי

המחלקה לרווחת הגמלאי

חברי המערכת :אהובה ברנר ,מרים ורטהיים ,מירה גל-פאר ,אסתר שירקובסקי ,יהודה לימור,
חני אזולאי ,דבורה מרקוביץ ,ציפי קליין ,חנה קניגסברגר ,מלכה יוטקו ,אתי אריאלי ,אורה יגיל.

רכזת המערכת :אליאן פיאטניצה ,עו"ס.
המו"ל" :עלה" -לרווחת הילד ,הנוער ,והקהילה ברמת גן )ע"ר(.
כתובת המערכת :המחלקה לרווחת הגימלאי ,רח' ההלכה  ,9רמת-גן.
kashish13@ramat-gan.muni.il
גרפיקה :מנדל עיצוב והפקות דפוס )אנה קירי(.
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חודש האזרחים הותיקים ברמת גן
ˇ

מאת :אתי אריאלי

את חודש נובמבר מקובל לציין כחודש
האזרח הוותיק.
כמה נתונים על רמת גן :בעיר ישנם
 35000אזרחים ותיקים ,מתוכם  450מעל
גיל  95וכ 6400-ניצולי שואה .ר"ג היא בין עשר הערים עם
מספר הזקנים הגבוה ביותר ,עם תוחלת חיים גבוהה .בעיר
יש  12בתי אבות 4 ,מרכזי יום בהם כ 450-משתתפים ו46-
מועדונים חברתיים בהם כ 9000-משתתפים 6 ,קהילות
תומכות ,הרצאות בתחומים שונים )"עת הדעת" קתדרה(,
מקהלת צליל גיל ומחלקת "גמלאים ונהנים" המקיימת
מערך טיולים ופעילויות מיוחדות .ללא ספק גאווה להזדקן
ברמת גן.

דודו פישר מופיע בבית האבות העירוני.
גילה טאושטיין דוד מנחם דודו פישר עירית גינת איריס בן מוחא מירב
מנהלת בית האבות העירוני

זו כבר מסורת רבת שנים ברמת גן לחגוג יחד עם האזרחים
הוותיקים את חודש האזרח הוותיק במגוון אפשרויות

ˇ

ואירועים .בפעילות חודש האזרח הוותיק לוקחים חלק
המחלקה לרווחת הגמלאי ,המחלקה לתרבות הפנאי לאזרחים
ותיקים ,מחלקת משאבי קהילה ומחלקת הבריאות.
השנה חודש האזרח הוותיק היה מגוון ,מעניין ,מרענן:
הוקם מוקד זהב  -מוקד עירוני מיוחד וייעודי ,חגגו ימי
הולדת לבני ה ,100-היו מספר מפגשים של תושבים עם
ראש העיר ,יצא קליפ "אומרים תודה לאזרחים הוותיקים",
התקיימה שירת המונים עם האזרחים הוותיקים וחולקה
חוברת בריאות צבוענית ועשירה בתחום של תזונה ואורח
חיים בריא לאזרחים ותיקים בר"ג ועוד פעילויות רבות.
האזרחים הוותיקים ,מזה חודשים ,ספונים בבתיהם
מחשש לחלות ולהידבק בנגיף וניתן להרגיש כי על
אף הסגר והריחוק החברתי ,בעיר דואגים ומשקיעים
באזרחים הוותיקים .בין הפעילויות סביב חודש האזרח
הוותיק אפשר לציין עוד את לוח השידורים המקוון,
פרוייקט יוצא דופן ומותאם לתקופת הקורונה.
בכל יום במהלך החודש הוזמנו ותיקי העיר להשתתף ,ללא
עלות ,במפגשים מקוונים של לימוד ,העשרה ,הנאה וידע –
פעילות לטיפוח הגוף ,מדיטציה ותנועה ,אורח חיים בריא,
שימור הזיכרון ,כמו-כן הרצאות עשירות במידע הכרחי לגבי
זכויות ,ייפוי כח מתמשך ,התגוננות בפני נוכלים ורמאויות,
מפגשי "שירת מרפסות" ,ואפילו על אהבה וסקס.
בין המשתתפות הקבועות בפעילויות הייתה דליה ,אזרחית
ותיקה בעיר ,אשר עד בוא הקורונה היתה רשומה במועדון

המשך בעמוד ‹ 2

˙¨ÌÈ¯˜ÈÂ ÌÈ˜È˙Â ˙Â·˘Â˙Â ÌÈ·˘Â
הבטחנו כי גם ובמיוחד בקורונה ,ברמת גן אף אחד לא יישאר לבד ואנחנו עובדים סביב השעון לקיים זאת.
פעלנו ונמשיך לפעול ,במקצועיות ,במסירות ,בהוקרה ובאהבה רבה למען התושבים הוותיקים המהווים את ליבה הפועם של העיר ואחד
מדגלי העיר רמת גן.
חודש האזרחים הוותיקים מצוין השנה ,אך כמובן קצת אחרת בכדי שנוכל לשמור על הבריאות שלכם והבריאות של כולנו.
מחלקות העירייה השונות התאימו את הפעילויות הנהדרות אל צג המסך שלכם ,וכעת כולנו יכולים ליהנות מהרצאות ייחודיות ,שמוקדשות
כולן לטובת האזרחים הוותיקים בעיר.
יש לכם ולנו עוד הרבה דברים יפים וטובים לעשות ולחוות יחד ,אך עכשיו זה קודם כל הזמן לשמור על עצמכם ,לנהוג באחריות ולעקוב
אחר ההנחיות.
לרשותכם תמיד,
כרמל שאמה הכהן
עיריית רמת-גן

ראש עיריית רמת גן

"מוקד הזהב
לאזרחים ותיקים"
ˇ

מאת :ציפי קליין

ˇ

כל שנה בחודש נובמבר מציינים את חודש
האזרח הוותיק.
לכבוד האירוע החשוב זה ,האגף לשירותים
חברתיים של עיריית רמת-גן הקים את מוקד
הזהב לתושבים הגמלאים בעיר.

‹ המשך מעמוד - 1

Ô‚ ˙Ó¯· ˜È˙Â‰ Á¯Ê‡‰ ˘„ÂÁ
קשישים ובו בלבד היתה פעילה .דליה
מתפעלת ומספרת כי עתה ,מאז החלו
הפעילויות בזום לאזרחים הוותיקים,
היא מאוד עסוקה" .במשך כל השבוע
אני נהנית מהעשרה בכל הנושאים
המוצעים ולא מרגישה בבדידות
ובריחוק החברתי שנכפה עלי .אני
מוצפת במידע ואפשרויות ושעות
היום שלי מלאות בעניין ושמחה .אני
מכירה אנשים חדשים ,מרחיבה את
מאגר המכרים ומתקשרת איתם דרך
הווטסאפ".

מנוע הזכויות הלאומי
ראש העירייה מבקר במוקד החדש

יחידת ההתנדבות העירונית ,בשיתוף עם אגף החינוך ,הכשירה
לצורך כך כ 130-מתנדבים שחלקם יוזמים שיחות מהבתים
וחלקם יושבים במחלקה לרווחת הגמלאי במשמרות ,ויוזמים
שיחות ועונים לפניות התושבים הוותיקים.
המתנדבים שואלים לשלומם בתקופת הקורונה ומיידעים
אותם על השירותים של העירייה הקיימים למענם.
השירותים כוללים את שירותי האגף לשירותים חברתיים
ובעיקר של המחלקה לרווחת הגמלאי ,שירותי המחלקה
לתרבות ופנאי ושירותי יחידת ההתנדבות.
מוקד הזהב יהיה פתוח לתושבים במהלך החודשים נובמבר
ודצמבר  .2020מס' הטלפון של המוקד03-6797020 :
שעות וימי השרות:
ראשון עד חמישי בבוקר 09:00-12:00
שני ורביעי אחה"צ 16:00-18:00

עלה לאוויר מנוע הזכויות הלאומי! גרסת ההרצה מכילה
זכויות של אזרחים ותיקים ,אז אתם מוזמנים להעביר
לחברים ובני משפחה/https://mybenefits.gov.il :

הפרויקט הוא תוצר של עבודה מאומצת של ישראל
דיגיטלית וממשל זמין ,יחד עם ביטוח לאומי ,הרשות
לניצולי שואה ,משרד הבריאות ,רשות האוכלוסין ,רשות
המיסים ,משרד הבינוי והשיכון ,משרד התחבורה ,משרד
העלייה והקליטה ,המשרד לשוויון חברתי ,משרד הרווחה,
משרד הכלכלה ,משרד המשפטים ,החשב הכללי ,בנק
ישראל ,רשות המים ,רשות החשמל ,הרשויות המקומיות
וכמובן  -מיזם ״כל זכות״ וחברת .signatureIT
מוקד פניות הציבור לאזרחים ותיקים  *8840כמו כן
ניתן לפנות למוקד משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים בטל118 :

יצאה לדרך :ניידת הזכויות לאזרחים ותיקים

המשרד לשוויון חברתי החל להפעיל ניידת זכויות ,שתגיע לאזרחים ותיקים ברחבי הארץ ותציע להם שירות מיצוי זכויות
המשרד לשוויון חברתי החל להפעיל את ניידת בירור הזכויות לאזרחים ותיקים כולל ניצולי שואה ,שיגיע בתאום מראש לישובים ברחבי
ישראל ויציע לפונים שירות מיצוי זכויות שיינתן על ידי צוות מקצועי ומיומן ,בשטח.
מדובר למעשה במשרד נייד על גלגלים ,כלי רכב מסחרי גדול ,הממותג ומזוהה עם המשרד לשוויון חברתי ,ומצויד ומאובזר באמצעים דיגיטליים
הנותנים מענה ממשלתי מלא בשטח .הניידת היא זרוע חדשה ,שלוחה בדרכים של המוקד לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי
שמספרו  ,*8840הפעיל כבר משנת  2008וסייע עד היום למאות אלפי אזרחים ותיקים כולל ניצולי השואה למצות את זכויותיהם בטלפון -
החידוש הוא שכעת ניתן לבצע זאת גם בשטח מול האזרח הוותיק ,בקהילה וברחוב שבו הוא גר.
הסיוע שיינתן בשטח יכלול פגישה עם האזרחים הוותיקים ,מתן הסבר על שירותי הניידת והמוקד לאזרחים ותיקים ,הרצאה קצרה על זכויות
אזרחים ותיקים ולאחר מכן שיחות אישיות ובדיקה אישית של הזכויות המגיעות לכל פונה בנפרד.
לפי הבדיקה ותוצאותיה ,יחל הליך של ליווי והדרכה אישיים ,מתן הסברים ומילוי טפסים הנדרשים למיצוי הזכויות ובמידת הצורך תישקל
העברת הפנייה למוקד הנייח במרכז הארץ ,שבו יחלו יועצים אחרים להתערב בתהליך באופן אקטיבי מול מוסדות ורשויות שונים.
השירות מעלה למודעות את נושא מיצוי הזכויות שהנו קריטי לאזרחים ותיקים רבים שאינם מודעים לזכויותיהם בתחומים השונים וכתוצאה
מכך מפסידים כסף והטבות רבות .מטרת הניידת היא להעלות את מספר האזרחים הוותיקים המממשים את זכויותיהם.
השירות הנו ממשלתי וניתן כמובן ללא תשלום.

האגף לשירותים חברתיים מכל ה-

≤ רמת-גן

דצמבר 2020

ח דש

כיום יותר מתמיד ,מזמינים אתכם ליצור קשר.
פתחנו עבורכם "מוקד זהב" למידע במגוון תחומים:

האזרחים הוותיקים
03-6797020

תמיכה וסיוע
מידע וזכויות
פעילות תרבות ,פנאי וחברה
התנדבות ותרומה לקהילה

zahav@ramat-gan.muni.il

·±∞∞ È
ˇ

מאת :אורה יגיל ואתי אריאלי

ˇ

חודש האזרח הוותיק צויין בר"ג
בשורה של אירועים .במרכז יום
נרקיסים נערכה חגיגה מרגשת
לשישה אזרחים וותיקים בני 100
בהשתתפות ראש העיר מר כרמל שאמה הכהן .אנו פגשנו
שניים מהם במרכז יום נרקיסים ביום נאה של סתיו.

שלמה גימפלביץ ניצול שואה נולד בפולין ,עלה ארצה
בשנת  1951ומאז הוא מתגורר ברמת גן .שלמה הוא השני
במשפחתו מבין תשעה ילדים .מלבדו ומלבד יוסף אחיו,
איש מהם לא שרד את השואה .שלמה מספר כי חמש שנות
המלחמה עברו עליו בשוטטות מכפר לכפר ,מחווה לחווה,
כאשר הפולנים סייעו לו בכך שהתירו לו ללון ברפת ובשדה.
שלמה היה חייט דבר אשר סייע לו לשרוד ,שכן הוא ביצע
תיקונים לפולנים ותפר להם בגדים ובזכות זה ,התירו
לו לשהות בחווה שלהם .תמיד זכר את חכמת החיים של
אמו שהורתה לילדים – חשוב שיהיה לכם מקצוע ,רק כך
תשרדו .ואכן כך היה.

התברכנו בזכות גדולה להכיר שני אזרחים ותיקים בעירנו
רמת גן ,לכבוד חגיגות יום הולדתם ה.100-
הגענו לפגישה עמם במועדון "נרקיסים" ,שם הם מבלים את
שעות הבוקר בחברה נעימה ,פעילויות מעניינות ,מוסיקה,
ריקוד וספורט.
מרדכי פיש עלה ארצה בשנת  ,1939יליד טרנסילבניה
וממייסדי קיבוץ ניצנים .הגיע לרמת גן ב ,1943-השתתף
במלחמת העצמאות ,עבד בחברת "אמגד" ,והמשיך לעבוד
עוד  7שנים אחרי גיל הפרישה .איש שיחה ,שופע הומור,
מעודכן בנושאים אקטואליים .תוך כדי סיפור חייו ,תרם לנו
עצות נפלאות מניסיונו העשיר על מערכות יחסים בין הורים
וילדים ,וריגש מזווית הראיה המעשית והאופטימית שלו.

שלמה גימפלביץ

מאז שהגיע שלמה לארץ ,עסק בחייטות ותיקונים .את
המקצוע חייטות למד מאביו .היתה לו חנות ברמת גן ובה
עבד עד גיל  .90שלמה התאלמן לפני מספר שנים מרעייתו,
ונשאר ערירי ללא ילדים.
המשורר דוד אבידן כתב "אדם זקן מה יש לו בחייו"...
משורר תהילים ודוד אבידן טעו ,הם לא פגשו את השניים.
בשיחה עמם הם מוכיחים שרוח צעירה ,בהירות מחשבה
ואופטימיות הם ה"מתכון הסודי" .שניהם מהווים מקור
השראה וגאווה לכולנו.
איחולים לבריאות טובה ואריכות ימים !!!

מרדכי פיש

מרדכי התאלמן מרעייתו לפני מספר שנים והיום הוא מוקף
בשלושת ילדיו ובנכדים נהדרים.
למרדכי תחביב מיוחד של אוסף בן כשלושת אלפים הגדות
של פסח .התחביב החל משיחה עם חברה ותיקה" ,נחמה
הג'ינג'ית" ,ומרדכי פיתח אותו לרמה מקצועית .עם השנים
תרם הגדות לקיבוצים עין חרוד ובית השיטה ולמוזיאונים.
הוא עצמו קורא בפסח בהגדה בעלת  282פירושים שקיבל
מאביו ,ואשר עברה במשפחתו מדור לדור.
לפני שנים יזם גיוס כספים וארגן שיפוץ של בית הקברות
בעיר הולדתו ,פרוייקט שהוא גאה בו מאוד.

כל בני ה 100-ויותר תושבי רמת גן ,קיבלו השנה זר פרחים ,דובון החלמה
ותעודת הוקרה מעיריית רמת גן .השי הגיע לכל זקן לביתו באמצעות
חיילים ומתנדבים ,ואגף ביטחון ואכיפה של עריית רמת גן.

האגף לשירותים חברתיים מכל ה-

ח דש דצמבר 2020
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לכבוד חודש האזרחים הוותיקים ,תערוכת חוצות של ותיקי העיר נתלתה ברחבי העיר.
היוצרות שושנה שימקין ,נירה לוי ,מאיה אדלר ומרים ברדה שמחו על ההזדמנות להנגיש את האמנות ויצירותיהן לתושבי
העיר בתקופה זו .כאן בתמונה ,תוכלו לראות את היוצרות המקסימות מצטלמות בגאווה ליד יצירותיהן.

התמודדות עם לחץ וחרדה בימי קורונה
ˇ

מאת :חנה קניגסברגר

במהלך חיינו אנו חווים אירועים נעימים,
שגורמים לנו להרגשה טובה ומצב רוח טוב,
אך גם אירועים לא נעימים ,שגורמים לנו
ללחץ וחרדה ומעוררים בנו דאגה.
בימים אלה ,בעקבות מגפת הקורונה ,שמלווה
בתחושת חוסר ודאות ,מידע מבלבל ,תחושת בדידות
והגבלות בחופש האישי ,מפלס החרדה והלחץ עולים.
הלחץ מתבטא בתגובה פיזית של הגוף כמו דופק מואץ,
נשימה שטוחה ,זיעה קרה ,כאבי בטן ,נדודי שינה וכו'.
עצמת התופעות שונה מאדם לאדם ואצל אותו אדם
בזמנים שונים .כאשר הלחץ והמתח נמשכים לאורך זמן,
הם פוגעים במערכת החיסונית ,עושים אותנו רגישים
יותר למחלות ופוגעים בחוסן הנפשי שלנו.
בכתבה זו ברצוני להביא מספר דרכים שיעזרו לכם להתמודד
טוב יותר עם הלחץ והחרדה ,לא רק בתקופת הקורונה.
אחד מגורמי המתח הנפוצים ביותר הוא הדאגה ,שהיא
למעשה מחשבה שלילית על משהו שעוד לא קרה ואולי גם
לא יקרה .כדי להימנע מדאגה עלינו ללמוד לחשוב חשיבה
חיובית .הנה כמה דרכים לחשוב חיובי ולהירגע.
נשימה עמוקה:
חרדה ומתח גורמים לנשימות שטוחות ומהירות
המגבירות את תחושת החרדה .במצב זה מומלץ לעצור
לרגע ולנשום נשימות עמוקות .ההתמקדות בנשימה
מובילה למקום רגוע יותר ולתחושת רווחה.
מדיטציה:
תרגול קבוע של מדיטציה מעניק הפוגה מהמתח והחרדה.

ˇ

העיקרון הוא להיות בשקט ,לתת לגוף להתרפות ולתת
למחשבות לצוף .מומלץ לתרגל מדיטציה במשך  15דקות
בבוקר -לתפקוד טוב יותר במשך היום ,ולפני השינה-
לשינה רגועה .ניתן ללמוד מדיטציה מסרטוני יו טיוב,
ספרים וקורסים.
תזונה נכונה:
מחקרים מראים כי תזונה לא מעובדת העשירה בפירות
וירקות ,עלים ירוקים ,קטניות ,חלבונים ואומגה 3
מפחיתה חרדה ,מתח ודכאון .הדגים עשירים באומגה ,3
בעיקר דגי סלמון ,אנשובי וסרדינים.
ארומתרפיה:
שמנים אתריים שונים הם בעלי ריחות המשפיעים על
המוח כמו תרופות נוגדות חרדה ומרגיעים ומפחיתים
מתח .הנפוצים ביותר הם לבנדר ,רוז ,ילנג-ילנג ,קמומיל
ויסמין .ניתן להשתמש בהם לבישום האוויר באמצעות
מבער ,כקרם גוף ,כטיפות באמבטיה ,או לשלב אותם
בטיפולים אחרים ,כמו עיסוי.
פעילות גופנית:
פעילות גופנית גורמת לשחרור חומרים במוח המפחיתים
חרדה ומביאים למצב רוח טוב והשפעתה היא גם בטווח
הקצר וגם לאורך זמן .מומלצת פעילות גופנית קבועה של
 20-30דקות ביום .ניתן לעשות כל פעילות שאוהבים-
הליכה ,יוגה ,טאי צ'י ,ריקוד ובלבד שמתמידים.
אני מקווה שתיעזרו ב"טיפים" שקיבלתם וימיכם יהיו
רגועים יותר.
האגף לשירותים חברתיים מכל ה-
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הטכנולוגיה והמדיה השועטות קדימה,
ומתפתחות בקצב מסחרר ,לעיתים קרובות
מותירות אותנו מבולבלים וחסרי אונים .מצד
אחד  -הטלפונים הסלולריים משתדרגים ,סניפי
הבנקים נסגרים ומתמעט הקשר עם הפקידים ,בתחבורה
הציבורית כבר לא ניתן לשלם לנהג במטבעות ,בקופת
החולים יש להזמין תור דרך המחשב ,בעירייה ובגורמים
ממשלתיים אחרים דורשים תשלום דיגיטלי ,תשלום
ב BIT-וב PAYBOX-ולא בצ'ק ,ועוד ,ומצד שני קיים לחץ
מצד החברה ,הילדים והנכדים שנתעדכן ,נתנסה ונהיה
פתוחים לשינוי.
וזה לא קל כלל וכלל .יש להתמצא במחשב ,במכשירים
הסלולריים ,יש להמציא סיסמאות לכל דבר ולזכור אותן,
להתמודד עם הכתב הקטן ,עם הראיה ,עם הצורך בתגובה
מהירה ,סינון הודעות שמנסות למכור לנו ,וכמו כן צפויות
תקלות מסוגים שונים.
ובכל זאת – אין ברירה ,העולם מתקדם במהירות ולא נוכל
להישאר מאחור .ההשתלבות במדיה מאפשרת לנו להיות
רלוונטיים ,מקושרים ,ממזערת את הבדידות והבידול,
תורמת לעניין ,למידע ,מחברת אותנו הן לבני גילנו ובעיקר
לבני המשפחה הצעירים וכמובן יכולה לעזור לנו בחיי היום-
יום בנושאים שונים.
עם פרוץ הקורונה ,תקופה בה נסגרנו בבתים ונותקנו
מילדים ונכדים ומהמסגרות החברתיות אליהן היינו רגילים,
הלכה והתעצמה תלותנו במדיה .אין מפגשים חברתיים –
ואת ההרצאות אנו יכולים לשמוע דרך הטלפון הסלולרי
והמחשב .התיאטראות "שיחררו" הקלטות של הצגות
ויכולנו לצפות בהן דרך המחשב ,קבוצות עניין למיניהן עברו
לתקשר דרך התחברות ל"זום".
המצב הזה מאלץ את כולנו לנקוט אמצעים ולהתעדכן
– הן באמצעים טכניים – כמו טלפון חכם ,מחשב תקין,
מצלמה ומיקרופון והן להעשיר את הידע שלנו והתמצאותנו
במכשור הזה.
למזלנו ,יש מספר דרכים שעשויות להקל עלינו  -יש
אפשרות להגדיל את האותיות במסך ,יש אפשרות להפעיל
זכוכית מגדלת על מנת להיטיב ולראות.
כדאי להתחבר לאתרים חברתיים כגון – חמישים פלוס
ואתר מוטקה המציעים שלל הצעות חברתיות ,טיולים,
מפגשים ,קורסים וענין בתחומים שונים .יש אפליקציות

נחוצות כמו סקייפ – לתקשורת עם וידאו ,ווטסאפ –
לתקשורת הן בכתב והן בהקלטה עם אדם אחד ,ועם קבוצה,
 wazeלהתמצאות בכתובות ומקומות ,אפליקציה לקופת
החולים ,לבנק ועוד.
יש אפליקציות חינמיות שדרכן ניתן להאזין להקלטות
בנושאים מעניינים ומרחיבי אופקים – הסכתים
)פודקסטים( כגון הרצאות של אוניברסיטת בר אילן – בר
דעת ,הסכתים )פודקסטים( הרצאות בנושאים מגוונים
– בכל תחומי החיים ,לימוד אנגלית ,שמיעה של ספרים
וסיפורים מוקלטים ,וכמובן משחקים מעשירים לשעות
הפנאי .ובנוסף הרי אופציות נוספות השימושיות מאוד
בחיי היום-יום .
זה לזה – אפליקציה )גם מהסלולרי וגם מהמחשב( בה
אפשר לבקש עזרה ממתנדבים בכל נושא ,וכמובן גם תוכלו
להיענות ולהתנדב לסייע לאחרים.
) – WE FIXאנו מתקנים( – אם יש לכם צורך בבעלי
מקצוע – בחלוקה לקטגוריות -הנדימן ,תיקונים מכל סוג,
משלוחים ,הובלה ,ניקיון ,עזרה עם חיות בית ועוד.
 - medisafeתזכורת למי שנוטל תרופות – בפעם
הראשונה מעדכנים את שם התרופה ,צורתה ,והשעה
הרצויה ללקיחתה ,והאפליקציה מזכירה לנו ליטול אותה
בשעות הנכונות.
 - Truecallerזיהוי שיחות  .בעת קבלת שיחה בטלפון
מופיע שם המתקשר  /החברה ואתם יכולים להחליט אם
לענות ,או לא.
 - Carezoneמסייע לארגן את כל המידע הבריאותי
החשוב ,תוך שיתוף בני המשפחה שיוכלו לעקוב ולגבות
אותנו לגבי התרופות ,חידוש המרשמים ,המינונים,
הביקורים אצל הרופאים ,תוך מתן תזכורות.
מד"א שלי – מאפשרת להתקשר למד"א בהקשה אחת,
לנהל שיחות עם המוקד ,גם בווידאו ,לשלוח את המיקום
שלכם ,וכן לשלוח תמונות על מצבכם.
פיקוד העורף – מאפשר התעדכנות בנוגע להתראות,
אזעקות וכן הנחיות לשעת חרום.
והעיקר – הבה נשנס מתניים ,נעז ,ניעזר בבני משפחה
צעירים ,אשר יש להם סבלנות ,נתגבר על הפעם הראשונה
ללא חשש ונצטרף לעולם הדיגיטלי המבטיח.
ב ה צ ל ח ה!
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ללמוד לחיות עם הקורונה
ˇ

מאת :מרים ורטהיים

ˇ

עירנו רמת-גן התכוננה בשנה הבאה לחגוג
 100שנה להיווסדה וציפינו לחגיגות
ואירועים.
מעיר קיט וגנים קטנה גדלה העיר ויחד איתה התבגרו
ראשוני מקימיה ובוניה .כ 20%-מ 170.000-תושבי
רמת גן הם אזרחים ותיקים .ההתחלות של המתיישבים
הראשונים ,של ניצולי השואה ,של העולים מבריה"מ
לשעבר ,לא היו קלות אך הם בנו ,ופיתחו ,הקימו דורות
חדשים ורוצים להמשיך לרוות נחת וליהנות.
בעיר הוקמו שירותים רבים בהם מרכזי היום ,מועדונים
חברתיים ,תיאטרונים ,בתי קולנוע ,תזמורת קאמרית,
מכללה לגמלאים ,קתדרה להרצאות ,מוזיאונים ופרויקט
מבורך ויפה "גמלאים ונהנים" לנופשונים ,טיולים,
סיורים והצגות לכול התיאטרונים בר"ג ובתל-אביב
הקרובה .בשבתות נהנינו בתיאטרון רמת-גן מ"שבת
גן" עם אורחים שדברו על אקטואליה ,ספרות ,אמנות,
מופעי בידור ,קונצרטים ועוד ,ונהנינו מאד.
במדינתנו חיים כ 1.100.000-אזרחים ותיקים עטורי עבר
מפואר של עשייה למען המדינה .הם צמאים לידע ואוהבי
תרבות .והנה כבר כמעט שנה אנו סגורים בבתינו בגלל
מגפת הקורונה וכמעט הכול נעצר .אין אויב יותר גדול
לאדם מאשר בדידות ,חוסר מעש ,חוסר הנאה ,געגועים
למשפחה וחברים והרהורים של חוסר תקווה.
על מנת לרוות את הצימאון חשוב להזכיר ,כי מעבר
לפעילות החברתית וההתנדבותית הפועלת בעיר
באמצעות פרויקטים מיוחדים שמפעיל אגף הרווחה
ברמת גן ,חשוב ליידע כי ברשתות הטלוויזיה יש ערוץ
מיוחד לגיל הזהב המספק תוכניות היסטוריה ,טבע,
מורשת ,בריאות ועוד ועוד.
רשתות הטלוויזיה מקצות ערוצים רבים ,ישראלים וזרים
המעניקים ידע ותרבות בכל עניין ונושא שרק אפשר
לחשוב עליו וכמובן ,האמצעים הדיגיטאלים עומדים
לרשות כל מי שיש לו מחשב או טלפון חכם.
באמצעות הזום והווטצאפ אפשר לתקשר עם חברים
ומשפחה וכמובן להתחבר להצגה ,הרצאה או קונצרט.
גם המתנדבים הרבים בשטח יכולים לעזור .צריך רק לפנות
לרווחה ולהתעניין.
חשוב לזכור כי הקורונה כאן ותישאר אתנו עוד זמן רב.
חשוב שנלמד לחיות לצידה.
מאחלת לכולם בריאות טובה.

∞≤∞≤
שנת
הקרונה
ˇ

מאת :ציפי קליין

ˇ

שנת  2020תירשם בהיסטוריה כשנה שרוב
הדברים שגדלנו וחונכנו עליהם השתנו באופן
קיצוני.
נגיף שלא היכרנו  -נגיף הקורונה פגע במיליוני
אנשים ברחבי העולם במחלה קשה ולא
מוכרת.
ההלם גדול .העולם שהתפתח בצעדי ענק בחמישים
השנים האחרונות לא יכול לטבע ששיבש לנו את החיים .עם
כל הידע שרכשנו אין לנו עדיין פתרון איך למגר את הנגיף
הגורם למחלות בדרכי הנשימה ולתמותה של עשרות אלפים
ברחבי העולם.
אולצנו לחבוש מסכות ולהיכנס לבידוד.
כפו עלינו סגר ,ששינה את כל מהלך חיינו .החיבוק והמגע
האנושי כמעט ונעלמו מהעולם .נאלצנו לעבוד מהבית במקום
לנסוע למקום העבודה .עולם התרבות נסגר ,אין עוד סרט ולא
תיאטרון או קונצרט .אי אפשר לשבת בבית קפה או מסעדה
ולהיפגש עם חברים.
בתי הספר נסגרו ואלפי תלמידים נשארו בבית יחד עם
הורים שלא יכולים לחזור לעבודה .במדינת ישראל יש היום
כ-מיליון מובטלים.
האלימות במשפחה גדלה בצורה ניכרת ,אנשים וילדים רבים
ובעיקר קשישים שהבדידות מכבידה עליהם נאלצים ליטול
כדורי הרגעה.
מזה כמעט שנה משפחות אינן חוגגות ביחד את חגי ישראל,
והסבים והסבתות נשארים לבד בבית.
הטכנולוגיה ממשיכה להתפתח ומאפשרת תקשורת חלופית
באמצעות הזום או מכשיר הטלפון או הנייד.
 12חברות תרופות ברחבי העולם וביניהן המכון הביולוגי
בישראל ,מנסות לייצר חיסון נגד נגיף הקורונה.
לאחרונה התבשרנו שחברת התרופות פייזר הצליחה ליצר
חיסון ,אבל הדרך לחסן את אוכלוסיית העולם עוד ארוכה.
לצד מתקפת נגיף הקורונה בישראל נערכו  3מערכות בחירות,
חתמנו הסכם שלום היסטורי עם האמירויות ,בחרין וסודאן,
באירופה ובארצות הברית פיגועים רבים עקב עליית
האנטישמיות שעלתה משנים קודמות בחמישים אחוז.
גילויי השנאה בין שחורים ולבנים התעצמו בארצות הברית.
באמריקה בבחירות לנשיאות שהתקיימו בתחילת נובמבר
הפסיד טראמפ לג'ו בידן מהמפלגה הדמוקרטית ,טראמפ
כמו טראמפ אינו מוכן לקבל את ההפסד .שנת  2021בפתח,
עדיין נצטרך ללמוד לחיות לצד הקורונה עם סדר חיים חדש.
הלוואי ונתבדה.
האגף לשירותים חברתיים מכל ה-
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כיום יותר מתמיד ,מזמינים אתכם ליצור קשר.
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מאת :חני אזולאי

ˇ

בעשורים האחרונים הורגלנו בחתונות גדולות,
מפוארות ,עם כיבוד עשיר לפני החופה,
טעימות של מאכלים טעימים ומיוחדים.
אחרי החופה ,המוסיקה רועשת והארוחה
העיקרית מוגשת כשכבר אין מקום לאכול
יותר ,כיוון שזללנו כל כך הרבה נשנושים לפני-
כן .קשה לקיים שיחה ,רוקדים לצלילי התזמורת
ולעתים לשירת הזמר.
לעומת זאת ,היום ,בתקופת הקורונה ,כאשר מותר לקיים
חתונה עם  20או  30אורחים בלבד בישיבה ליד שולחנות
מרוחקים איש מרעהו מרגישים את ההבדל.

הייתי מצד החתן .סיימנו די מוקדם .קבלנו מניפה לבנה עם
הקדשה מתנת הזוג למזכרת .היה רגוע ,שלו ,נעים ,טעים,
בריא וגם יפה.
ממליצה בכל פה על חתונה צנועה ואינטימית.

¨Ô‚ ˙Ó¯· ÌÈ˜È˙ÂÂ‰ ÌÈÁ¯Ê‡‰ ÏÎÏ

מאחלים לכם
חג חנוכה שמח
חג של תקווה ואור
בריאות וחיים טובים

המחלקה לרווחת הגמלאי ברמת גן ומערכת "כיוון חדש"

הייתי בחתונה משפחתית קטנה ואינטימית של  35איש,
כולל הרב ,בבית קפה שנמצא בתוך מבנה מרוחק ,מסביבו
מפל קטן ודשא ,שם הונח המבנה לקיום החופה .עמדו החתן
והכלה ,הורי החתן והורי הכלה בלבד .הסבתות והסבים
והאורחים עמדו מרחוק .הרב והעד – ערכו את הטקס .עמדנו
במרחק מה ,ראינו ושמענו כל מילה אפילו את ההתחכמויות
ההומוריסטיות של הרב .הצלמים לא הסתירו ,כי צילמו מגובה
רב .קרובי המשפחה שהוזמנו לברך את "שבע הברכות" דיברו
בקול רם למיקרופון ואף הוסיפו דברי עידוד ותשבחות על
הזוג הצעיר .לא היה צפוף .לאחר החופה ,יכולנו לגשת לבושי
מסיכה אל הזוג הצעיר ולברך אותו ,לשאול שאלות והיו גם
כאלה שלא חששו להתנשק.

„¯ÌÈ·„˙Ó Ø˙Â·„˙Ó ˙Â˘Â

לאחר הטקס הלכנו בשביל המואר משני צדדיו בעששיות
אל תוך בית הקפה שהיה ערוך בשולחנות וכסאות
מרוחקים לפי הפרוטוקול .על כל שולחן כרטיס מצויר עם
שם הקבוצה"הורי החתן"" ,הורי הכלה" חברים".

 .1לספק מידע ומענה לצרכים ומצוקות של ציבור הגמלאים הנזקקים.
 .2להטות אוזן קשובה ותומכת לאנשים בודדים/עריריים שאיבדו את
יקיריהם ו/או חוו משבר בעקבות מחלה וחוסר ניידות פיזית.
ההתנדבות מתקיימת באמצעות קשר טלפוני פעם בשבוע
במשך  3שעות.

לא היו חברים של ההורים ,שכנים ,חברים לעבודה של אם
החתן או אב הכלה ,וכאלה שיש בדרך כלל בחתונות המוניות.
יכולנו לשוחח בחופשיות ,המוסיקה שנשמעה חרישית ומתוך
טייפ לא הפריעה ,ודווקא הייתה נעימה לאוזן.
על השולחנות היו מונחים סלטים מסוגים שונים ,לחמים,
מאפים ולחמניות מדיפי ריח של אפיה טרייה .מלצרים
הגישו מאכלים חלביים וטבעוניים ,ומי שביקש קיבל דג.
נהניתי לפגוש את קרובי המשפחה ,להכיר ולשוחח עם
משפחת הורי הכלה שגרים אי-שם בארץ .מכאן תבינו שאני

עיריית רמת-גן
האגף לשירותים חברתיים
המחלקה לרווחת הגימלאי

לפרוייקט "בוקר/ערב טוב מה שלומך?
"אוזן קשבת לגמלאי העיר רמת גן

כישורים נדרשים להתנדבות:
 .1יכולת הקשבה הכלה סבלנות ,סובלנות ואהבה לאנשים.
 .2ידע ביישומי המחשב כמו וורד אקסל ושליחת אימיילים.
 .3יתרון לדוברי שפות נוספות על עברית כמו אידיש אנגלית רוסית ועוד.
בקרוב תפתח סדנת הכשרה ,שתתקיים אחת לשבוע )ללא תשלום(.
בתום הסדנה יצטרפו המועמדות/מועמדים לצוות הקיים.
לפרטים נוספים
נא לפנות לנועה שטרן
·∞≥≠µ∑µ∏∏≥∞ ∫ÔÂÙÏË
בימים שני ורביעי אחר הצהריים ושלישי בבוקר.

האגף לשירותים חברתיים מכל ה-
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תמיכה וסיוע
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יעד הטיולון הוא מתחם בתים ברמת גן,
ברחוב לביא בקרבת צומת דרך בן-גוריון –
חיבת ציון.
מטרים ספורים לפני חיבת ציון ,פונים ימינה
לרחוב קטן ,ליעד  -ברחוב לביא .שם תגלו לפתע פיסה של
ארץ-ישראל של פעם ,שלא רבים מכירים.
תראו טור מקביל של שלושה בניינים משותפים מאורכים,
בני שלוש קומות ,הכוללים  69דירות ,שביניהם חצרות עם
עצי פיקוס מצלים וענפים .המתחם כלל מבנה קטן שהיה
צרכניה קואופרטיבית .אולמות ציבוריים משותפים ,גן-
ילדים ,ואפילו בית-דפוס לעיתון ביידיש "נייוועלט" –
"עולם חדש".
מתחם לביא

מקום זה היה פעם כעין קיבוץ עירוני ,שנקרא "מעונות
פועלים" ,כמו שהוקמו אז בארץ .אנשיו היו חברי מפלגת
"פועלי ציון שמאל" ,שדגלו בשיתוף ,עזרה הדדית ובעבודה
עצמית המספקות את צרכי הפרט .למרות שהוא בצד של
רמת-גן ,המתחם שייך למעשה לגבעתיים .כאשר צורפה שכונת
רמת-יצחק לרמת-גן ב ,1943-הסכימו להעביר מתחם זה של
"הסוציאליסטים" ולספחו לשכונת בורוכוב "הפועלית".
כדאי לטייל בשבילים בין הבתים ,בצל העצים ,להתבונן בהם,
ליהנות מהשקט ,מן העציצים והחתולים שמצאו שם בית.
המתחם הוקם בשנת  1936בתכנון יוסף נו ֶֹיפלד וישראל ֶד ֶקר,
מחשובי האדריכלים ב"סיגנון הבינלאומי" בארץ .בעיקרון
סגנון זה הוא תפקודיות ופשטות ,ללא תוספות לשם נוי,
שרק מייקרות את הבניה .הגינות המשותפות היו גם הן חלק
מהתכנון ,ונועדו לרווחת כל הדיירים וילדיהם .רוח הדיירים
אופיינה בשיתוף ובעזרה הדדית ,עם אסיפות ציבוריות
ואירועים חגיגיים )כמו אחד במאי( בהם השתתפו כולם.
אולם עם הזמן הלכו המייסדים לעולמם ,וכמה מהצעירים
עזבו .בשנת  1986נערכה במתחם חגיגת היובל לייסודו.
האוכלוסייה החלה מתחלפת ,הרוח השיתופית נתדלדלה.
חלה הזנחה של המבנים והחצרות .בשנת  2000יועד המתחם
להריסה במסגרת פינוי-בינוי ,אך ב 2012-פסקה הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה כי יש לחדש ולשקם את המתחם
ולהימנע מהריסתו עקב ערכו ההיסטורי.
מומלץ לבקר בפינה לא מוכרת זו ולהתבשם מעט מאווירת
ארץ-ישראל של פעם.
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מאת :דבורה מרקוביץ
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עם סיומו של הסגר השני ,יצאנו לפגוש
אזרחים ותיקים ולשמוע כיצד הם מתמודדים
עם המציאות הנכפית עלינו.
פגשנו גם את העובדת הסוציאלית קרן קויפמן
מאגף הרווחה של עירית רמת גן ,המטפלת באוכלוסיית הגיל
השלישי ,ותהינו על התמודדותה עם אתגרי הקורונה.

יפית בת  73גרה בגפה ברמת גן .עצמאית ומתפקדת .בימים
כתיקונם היא עוסקת ברפקלקסולוגיה וגם מרצה בנושא.
מתנדבת מטעם העיריה ,פוגשת חברות וגם מבקרת במועדון
גמלאים .עכשיו כל זה נפסק .גם הקשר הפיזי עם הילדים
היה חסר בזמן הסגר ,וגם ככה הם עסוקים מאד וקשה להם
להגיע .היא אומרת.
"בדרך כלל לא משעמם לי .אני יודעת להעסיק את עצמי,
קוראת הרבה ,מזמינה ספרים מהספריה ומביאים לי הביתה.
אני גם עוסקת בתכשיטנות ,מלאכת יד וגם סריגה.
את הקניות אני עורכת בעצמי ,משכימה קום ומגיעה לסופר
בשעות המוקדמות ,כשאין הרבה אנשים.
מועדוני הגמלאים פועלים לסרוגין ובקפסולות .אני מגיעה
למועדון ,כשהוא פתוח.
אבל צר לי ועצוב לי ,שקשישים רבים לא יוצאים מהבית,
בעיקר כי הם מפחדים להדבק.
מה שהכי מטריד אותי זה חוסר הוודאות מתי כל זה יגמר".
חשוב לציין כי מועדונים ומרכזי היום מקפידים על מפגשים

בקפסולות ופועלים לפי הנחיות משרד העבודה והרווחה
ומשרד הבריאות.
יהודית* בת  ,82אישה פעילה ונמרצת .כרגיל אינה יושבת
בבית ,אפילו יום אחד ,שומעת הרצאות פעמיים בשבוע,
נפגשת עם חברות בבית קפה ,הולכת להצגות ,ערבי שירה
וגם מתנדבת .לפני כשמונה חודשים כל זה נפסק.
"שמעתי שדווקא דיירים בדיור מוגן ,לא מרגישים את
הקורונה .שם נמשכים החיים כרגיל .כל החוגים פתוחים,
והתחלתי לחשוב ברצינות לעבור לדיור מוגן.
בימים כתיקונם ,לא הייתי מעלה אפשרות זאת בכלל ,אבל
עכשיו כשאני יושבת בבית וכל כך מתגעגעת לחברה ,הרעיון
הזה הופך להיות אקטואלי .הבדידות קשה מאד".
גם בשיחה עם עובדת סוציאלית קרן מאגף הרווחה בעיריית
רמת גן ,היא אומרת לי שבנוסף לפניות הרגילות שהן
מקבלות ,התווספו השנה פניות של אנשים שלא היו מוכרים
להם בעבר .הפניות הן עצמיות או דרך המוקד העירוני .הפניות
הנפוצות הינם בנושא בדידות ,קשיים כלכליים ,תמיכה וליווי
רגשי .גם בקשת עזרה בקניות .בסגר השני ,לעומת הראשון,
היו פחות מתנדבים וגם המטפלות האישיות הנשלחות
מהביטוח הלאומי מגיעות פחות ,לרוב ,כיוון שהקשישים
המטופלים על ידם חרדים ולא מוכנים להכניס זרים הביתה.
המענים שהמחלקה לרווחת הגמלאים נותנת בתקופה
הנוכחית הן בין השאר ייעוץ ,הכוונה ,הדרכה ותמיכה בבעיות
שנוצרו לאזרחים הוותיקים בתקופת הקורונה.
על אף הקשיים והעומס הרב ,העובדות הסוציאליות נותנות
מענה ,לצרכיהם של האזרחים הוותיקים בכל עת ולפי הצורך.
גם מתנדבי "אוזן קשבת" ממשיכים בשיחות ובקשר עם
קשישים בודדים.
קיים גם השירות של "קהילה תומכת" ,שבו אב הקהילה
מקיים קשר קבוע עם קשישים בודדים בקהילתו ודואג
לצרכיהם ,כמו עריכת קניות ,אספקה של תרופות ועוד.
בנוסף קיים גם הפרויקט של "אמץ שכן" ,המיועד לקשישים
עריריים ובודדים לשכן קשיש .קיימים גם מענים לניצולי
שואה כשמתנדבים מסייעים להם.
עם כל זה ,אין ספק שאוכלוסיית הקשישים היא בין הסובלים
העיקריים מהמציאות המוזרה הזאת ,ובעיקר סובלים
מבדידות ומפחד לצאת מהבית .כל מה שהם מבקשים זה,
לשמור על בריאותם.
אכן תקופה מאתגרת וחסרת ודאות.
"אנחנו ממליצים לאזרחים הותיקים להמשיך ולהיות פעילים,
להגיע למרכזי היום והמועדונים ,לצאת להליכה בגינה
הסמוכה ,להשתתף בהרצאות זום ,הכל לפי ההנחיות"

האגף לשירותים חברתיים מכל ה-
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האביב והקיץ בלי משים חלפו,
אולי גם הסתיו כך יחמוק.
הזמן כנראה לא עוצר-
רק זוחל וזוחל ,אך נדמה כלא זז,
ואנו בין הקירות מכונסים
בוהים ותוהים...
אולי אנו כבר
לקראת קץ הימים -
ולאט ,לאט מתכלים.
אולי זה קץ הטבע ,היופי,
המשפחתיות ,החברות ,הידידות,
האהבה ,הקנאה ,השאיפה,
והכי מפחיד
אולי גם של התקווה.

˙Î¯ÚÓÏ ÌÈ·˙ÎÓ
לכבוד גב' אסתר שירקובסקי,
שלום רב,
מאוד נהנתי מהכתבה שלך בגיליון האחרון
מס' " 299אל תשכחני לעת זקנה"
את כתבת וידעת בדיוק את הנקודה הכואבת
של הקשישים ,כי כל אחד חושב "שרק לו זה
קורה" ,אך אם העלית בכתב ,סימן שהנושא
די שכיח וזה המצב לאישורו לגבי כלל ציבור
הקשישים )כמעט(.
רק חבל שדברייך הנכונים כל כך לא באים לידיעת
הילדים והנכדים ,כי הם לא קוראים את עיתונכם.
בכל זאת ,תודה רבה לך ויישר כוח!
בן אברהם דליה

לקט מנהגים
מערבי חג חנוכה
ˇ

מאת :אסתר שירקובסקי

ˇ

בחג החנוכה כמעט לכל משפחה דרך משלה
לחגוג את החג ,לפניכם לקט מנהגים:
שרה :אצלנו נהוג שכל משפחה מביאה את
החנוכייה שלה ובאושר ושמחה מדליקים
את כל הנרות יחד .הנרות ,הסופגניות ,דמי
החנוכה והארוחה החגיגית תורמים לאווירה
המיוחדת והמקרבת בין כל בני המשפחה.
דינה :לנו יש במטבח קופה מיוחדת לכסף הקטן
מהקניות השוטפות .בערב החג הצעירים במשפחה
מרוקנים את הקופה ובהמון אושר וצחוק סופרים את
המטבעות ומחלקים ביניהם כדמי חנוכה.
קובי :במשפחתי חוגגים את ערב חנוכה בהתכנסות
המשפחה המורחבת באווירה חמה ונעימה ,ריח התבשילים
משתלב בריח הסופגניות והלביבות ,הנכדים מצפים לסיום
הארוחה כדי לקבל סופגנייה ודמי חנוכה שבדמיונם כבר
מתורגמים לקניות שלהם .לי מעלה חג החנוכה זיכרונות
מימיי נעוריי במחנה הריכוז בו יצרתי סביבון מפיסת עץ,
אותו סביבון עדיין איתי ובדמיוני חוזר לשם למסתור
ולפחד בחגי החנוכה בהם שיחקתי בו שם .בני משפחתי
מכירים את סיפור הסביבון ועבורי סביבון זה הוא קמע.
רוני :אצלנו חוגגים רק בערב הראשון של חג החנוכה.
הסופגניות קנויות בטעמים שונים ומעות החנוכה הוחלפו
לשטרות חנוכה .סביבוני העץ והעופרת לפלסטיק זרחני
קופץ ,מאיר ומנצנץ אך נטול אותיות .אין שום אוירה
מיוחדת כמו שהיתה בנעורי ואותי זה מאכזב.
איילה :אני לא קונה סופגניות .את הסופגניות אנחנו
מכינים בבית .בצעירותי נהגתי כך בבית עם ילדי הקטנים
וכיום עם נכדיי הקטנים .את הבצק אני מכינה מראש,
לאחר הדלקת הנרות מתקבצים נכדיי ואני במטבח
לטיגון הסופגניות .קשה לתאר את השמחה ופרצי הצחוק
ממראה הסופגניות כשגוש הבצק נכנס לסיר הטיגון ומיד
משנה את צורתו ,כל סופגנייה מקבלת ריבה ממזרק ועננת
אבקת סוכר ולכל נכדה ונכד יש תפקיד .סופגניות אלה
בהכנה ביתית טעימות מכל מוצר קנוי ,נסו ותיווכחו .ערב
כזה לא יישכח מהזיכרון של ילדנו ונכדנו.
מישקה :לפני שעליתי לישראל חגגתי את חג החנוכה עם
משפחתי במוסקבה .בחוץ היה חורף ,שלג וקור ,בבית
אווירת חג ,ריח עצים בוערים באח עם ריח תבשילים
וטיגון הסופגניות .המשפחה המורחבת כולם נהנים
מהענקת דמי חנוכה לילדים .בארץ אנחנו ממשיכים
במסורת רק בלי אח בוערת ובלי שלג בחוץ.
חג החנוכה השנה יהיה שונה ,מחלת הקורונה לא
מאפשרת התכנסויות ועלינו לשמור על ריחוק למען
בריאות יקירינו .אני מאחלת לכולנו בריאות כדי שנוכל
לחגוג בעתיד עם כל המשפחה כמו שנהגנו עד שנה זו ,חג
חנוכה שמח לכל בית ישראל.
האגף לשירותים חברתיים מכל ה-
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מאת :מלכה יוטקו

ˇ

זהו סיפורה של אלקה שוסטר.
סיפור חייה מתחיל ברוסיה הלבנה לפני מלחמת העולם השנייה.
כשפרצה המלחמה נטרפו חייה .בעלה נעלם בערבות סיביר ומשפחתה נרצחה .רק היא והבן הצעיר נותרו .בסיומה של
המלחמה נהרו עם זרם הפליטים למחנות העקורים ומשם עלו ארצה.
ייסורי הקליטה היו קשים .ואז ביום בהיר הגיעה לביקור מישהי "משם" ובפיה בשורה :הבעל שנחשב למת ,חי! גר בארץ והקים
משפחה .הוא מבקש לפגוש אותה.
אלקה עוברת טלטלה עזה ,מתמוטטת אך נחושה לא לפגוש בו .חולפות השנים ובנו מבקש ממנה לפגוש את אביו שהתאלמן.
זמן מה חשבה וביום אחד החליטה ,היא נוסעת.
לבשה שמלה יפה ובארנקה תמונת החתונה היא מגיעה לביתו .בית קטן מוקף עצי פרי .נרגשת היא עומדת בשער כשלפתע יוצא
מדלת הבית איש זקן כפוף ומוזנח ,עלוב למראה ,שואל בכעס לרצונה.
היא אינה מאמינה ,הזה האיש לו נישאה ,עליו חלמה כל השנים?
הוא לא מכיר אותה ,והיא אינה אומרת לו דבר .הוא נכנס לביתו והיא חזרה את כל הדרך לביתה.
זהו סיפור אנושי מכמיר לב מלווה בתחושת החמצה ועצב.
האגף לשירותים חברתיים מכל ה-
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החשמונאי
ˇ

מאת :יהודה לימור

ˇ

לרגל חג החנוכה הוצע לי לראיין את מתתיהו
החשמונאי .בתחילה קפצתי משמחה ,כמה
כתבים זוכים לראיין אישיות היסטורית
חשובה? אבל נזכרתי שלקראת חג הפסח
ראיינתי בזמנו את פרעה מלך מצריים וזה נגמר במפח נפש.
בקושי הצלחתי להימלט מזעמו של פרעה לאחר שהנחש
ממטהו של משה אכל את כל הנחשים של החרטומים.
אין זה פשוט לקבל ראיון אצל מתתיהו ,למזלי הייתי באותם
ימים כתב צבאי ונלוויתי לרבים מהקרבות נגד היוונים ,צברתי
קשרים עם המפקדים הבכירים בייחוד עם יהודה המכבי.
אב המשפחה ,מתתיהו החשמונאי ,נודע בחוסר סבלנות
ובכעסו המתלקח במהירות עד כדי שליפת חרב פיפיות.
התקופה הייתה לאחר טיהור בית המקדש ,נס פך השמן
ושחרור מעול היוונים.
)הערה:מתתיהו החשמונאי נפטר ב 166-לפנה"ס ,כשנתיים
לפני שיהודה המכבי וצבא המורדים כבשו את ירושלים
וטיהרו את בית המקדש ,אבל מה זה בינינו עוד נס קטן
לכבוד החנוכה(.
המסע אל מקום מחבואו של מתתיהו הכהן ,מנהיג המרד,
היה חשאי ומורכב .ליוו אותי שני לוחמים מחופשים
לסוחרים בשמן וביין .לאחר מספר שעות הליכה בערוצי
הנחלים הגענו למסתור.
מתתיהו קיבל אותי באוהל צנוע.
אדוני ,יסלח לי על השאלה ,אבל למה ,אחרי תקופה
שהתרגלנו לשלטון היוונים ורבים מאתנו החלו לאמץ את
תרבותם" ,נזכרנו" ,שזה לא מתאים לנו ,לחמנו ושילמנו
קורבנות רבים ,ביניהם בנך הגיבור ,אלעזר?
אתה שואל ברצינות? אתה לא רואה מה קורה? אנטיוכוס
אפיפנס ,חושב שהוא אלוהים ,לא די לו במיסים ,הוא גם
שדד את כלי הקודש מזהב שהיו בבית המקדש ולא הסתפק
בזה .הוא דורש שנאמין באלילים שלו ,נאכל פיגולי חזיר וניתן
את זכות הבכורה לקלגסיו :לילה ראשון עם כל כלה חדשה..
למה עוד עלינו לחכות ,האם לתולעים מלחכי עפר דמינו?
מתתיהו אחז בנדן החרב שהייתה קשורה למותניו ,ואני
נרתעתי בבהלה.
אל תדאג ,אמר ,זה קורה לי כשאני מתרגז.
בכל זאת ,המשכתי ,אנחנו עם קטן ,איך נעמוד בפני הצבא
הגדול של ממלכת הסלאוקים היוונים השולטת על עמים
רבים?
החיילים היוונים באים להרוג ,לכבוש ולדכא תמורת שכר,
שוד ואונס ,אנחנו באים בשם אדוני אלוהי צבאות להגן על
נשותינו וילדינו ועל זכותנו לחיות כעם חופשי על אדמתו.

מתתיהו החשמונאי

כוחנו באמונתנו ,אנחנו מעטים שאין לנו ברירה מול רבים
שאין להם אלוהים .אנחנו ננצח!!
מתתיהו הניף בידיו ואש בערה בעיניו .פתאום הבנתי איך
פרץ המרד ,מהו מנהיג ומדוע אנשים נוהרים אחריו.
היו לי עוד שאלות בקשר לנס כד השמן ,ולכספים שנדרשו
לשיקום ההרס שנגרם על ידי היוונים ,אבל חשיבותן נראתה
לי משנית .מיהרתי לשלוח את החומר למערכת וגם לרכוש
לי חרב הגונה.
קברו המשוער של מתתיהו הכהן נמצא ליד קברי המכבים
במודיעין ,ביער אורנים ,ליד משלט  ,219שם נפל אבי
במלחמת העצמאות ב.1948-

מרכז למיצוי זכויות בתקופת הקורונה לתושבי רמת-גן

מגיע לכם לדעת את זכויותיכם!
המוסד לביטוח לאומי ושי"ל–שרות יעוץ לאזרח,

איתכם ולשרותכם בסדרת הרצאות למתן מידע בתקופה זו.

ליעוץ אישי תוך שמירת סודיות וללא תשלום  -שי"ל רמת גן 03-6738273/4
להלן מועדי ההרצאות שיתקיימו בזום בשעה  17:00וקישורי הכניסה אליהן:

יום שני :9.11.20 ,מיכל פטרנקר – אבטלה וחל"ת בתקופת הקורונה
https://us02web.zoom.us/j/5744783495

יום שלישי :24.11.20 ,גלית אהרון – הבטחת הכנסה
https://us02web.zoom.us/j/5744783495

יום שני :7.12.20 ,לירן יוסף – מיצוי זכויות בנושא נכויות
https://us02web.zoom.us/j/5744783495

יום שני :21.12.20 ,שירלי להב פריס – זכויות האזרח הותיק

https://us02web.zoom.us/j/82676941568?pwd=Y3NxcXhWQ1ZlRHF3Nzg5djdrZ3pldz09

יום שני :4.1.21 ,שירלי להב פריס – זכויות בנושא פרישה

https://us02web.zoom.us/j/85081012164?pwd=ZW1XdENFVTlGNm5rSUF2N0c5VFBnQT09

עיריית רמת-גן

האגף לשירותים חברתיים מכל ה-

≤ ±רמת-גן

דצמבר 2020

ח דש

כיום יותר מתמיד ,מזמינים אתכם ליצור קשר.
פתחנו עבורכם "מוקד זהב" למידע במגוון תחומים:

האזרחים הוותיקים
03-6797020

תמיכה וסיוע
מידע וזכויות
פעילות תרבות ,פנאי וחברה
התנדבות ותרומה לקהילה

zahav@ramat-gan.muni.il

