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

עיריית רמת-גן

המחלקה לרווחת הגמלאי

עורכת ראשית :שוש ברקאי

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.
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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(.

למעלה מ 12-אחוזים מאוכלוסיית
ישראל הם אזרחים וותיקים
לרגל יום הקשיש הבינלאומי פרסמה הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה )הלמ"ס( את הנתונים הבאים.
בסוף שנת  2019מנתה אוכלוסיית האזרחים הוותיקים
בישראל מיליון ו 93-אלף איש ,מתוכם  606אלף נשים
ו 487-אלף גברים .כ 40%-מהאזרחים הוותיקים הם בני
 75ומעלה.
תהליך ההזדקנות בישראל נמשך באופן הדרגתי .עם קום
המדינה היה חלקם באוכלוסייה  4%בלבד ,בשנת 2019
 12.0%ובשנת  2040חלקם צפוי להגיע לכ) 14%-כשני
מיליון(.
תוחלת החיים בגיל  65נמצאת במגמת עלייה מתמשכת,
ועלתה משנת  2000ב 2.9-שנים בקרב גברים וב3.2-
שנים בקרב נשים.
ועוד מפרסמת הלמ"ס כי בשנת  22.2 ,2019אחוזים מבני
ה 65-ומעלה השתתפו בכוח העבודה במשק .ההוצאה
הלאומית לרווחה ,הכוללות העברות למשקי בית ,פנסיות
וקצבאות הסתכמה בשנת  2017ב 168.4-מיליארד ₪
וסך המימון עבור האזרחים הוותיקים הסתכם ב86.5-
מיליארד  ₪שהם  51.4%מסך המימון.

בשנת תשע"ט ) 5% (2018/19מסך הספורטאים הפעילים
בישראל היו בני  65ומעלה ומספרם הגיע ל6187-
ספורטאים.
חמשת ענפי הספורט השכיחים ביותר בקרבם הם :ברידג',
שח מט ,כדור דשא ,פטנק וכדורת.
עבירות הנהיגה השכיחות ביותר בקרב בני  65ומעלה הם:
אי מתן זכות קדימה להולכי רגל ,אי ציות לרמזור.

קורונה וגמלאי
רמת גן
ˇ

מאת :אהובה ברנר

ˇ

הקורונה כבר אתנו מעל חצי שנה ולפי התחזיות תישאר
לא מעט זמן .לגבי גמלאים ,שהם האוכלוסייה בסיכון
הכי גבוה .זה אומר התגברות הבדידות עקב צמצום המגע
החברתי .הבדידות על פי מחקרים מעלה את הסיכויים
למחלות לב ,שבץ ,דיכאון ,דמנציה ואפילו התאבדות.
המועדונים החברתיים לאזרחים ותיקים ברמת גן המשיכו

המשך בעמוד ‹ 2

˜˘ÆÆÆÌÂÈ‰ ÌÈ˘È
ˇ

מאת :ציפי קליין

ˇ

האזרח הוותיק של היום הוא לא אותו אזרח
ותיק כמו לפני דור .יש סבורים שהאזרח
הוותיק של היום נראה ומתנהג כמו אדם בן .50

באופן שונה מן הדור הקודם שהיה שמרן בהתנהגותו.
ישנם סבים למשל ,שלוקחים את נכדיהם לעשות סקי או
לשייט ,וישנן סבתות היוצאות לטיול למזרח הרחוק.

הטלוויזיה ורשתות האינטרנט שאליהם חשוף גם
האזרח הוותיק ,מספקים לו מידע על העולם החדש
של הצעירים .אינפורמציה זו מגרה את בני הגיל
השלישי ללמוד יותר ו"להיות בעניינים" .לכן ,ישנם
אזרחים ותיקים שיש להם חשיבה ויצירתיות שיכולות
להתחרות בזו של הצעירים.

אנשים רבים המגיעים לגיל פרישה ,חווים משבר בגלל
הריק שנוצר בחייהם .חלקם מוצאים סיפוק להיות
שמרטפים של נכדיהם וחלקם מוצאים טעם לחיים
בהמשך לימודים ,טיולים ובהתנדבויות.

בנוסף ,ישנה התפתחות עצומה בענף הרפואה
והקוסמטיקה הגורמת לעלייה בתוחלת החיים ולעיתים
לרצון של בני הגיל השלישי לעבור ניתוחים פלסטיים על
מנת להמשיך להיות צעירים עד כמה שאפשר.
גם ענף האופנה תורם לזה .אם ניזכר באופן בו התלבשו
הדודות והסבתות שלנו ,ניווכח איזה שינוי גדול עברנו.
חלק גדל מן הנשים החילוניות המבוגרות ,לובשות כיום
מכנסי ג'ינס ,אחרות נועלות נעלי עקב ועונדות תכשיטים
אופנתיים .גם במגזר הדתי התפתחה אופנת לבוש מהודרת
ואופנתית ,אם כי צנועה.
לעיתים ,הסבתות והסבים מתנהגים בשובבות עם נכדיהם

‹ ÌÈ‡ÏÓ‚Â ‰Â¯Â˜ ≠ ± „ÂÓÚÓ Í˘Ó‰
לפעול מתחילת התפרצות נגיף הקורנה ,ומתקיימים
בהם שעורי התעמלות והרצאות בנושאים מגוונים .על
פי הנחיות משרד הבריאות ומשרד הרווחה .המבנים
מאווררים ,מקפידים על שמירת מרחק ,עוטים מסכות
ומשתמשים באמצעי חיטוי.
המועדונים הפיקו עלונים דיגיטליים והופק ספר מתכונים
וקטלוג של חוג תכשיטנות.
השימוש באמצעים דיגיטליים התגבר ברוח הזמן והמצב,
והוותיקים למדו להשתמש בהם להזמנת שירותים,
להשתמש בזום וביוטיוב ,במשחקי מחשב לשפור הזיכרון
והיכולות הקוגניטיביות.
עם אותם חברים שחוששים לבריאותם וממעטים לצאת
מהבית ,נשמר הקשר באמצעות מפגשים אישיים בביקורי
בית והעברת תכנים באמצעים מקוונים סוג של מועדונים
וירטואליים.
כמו כן המחלקה לרווחת הגמלאי ברמת גן נתנה וממשיכה
לתת מענה לאזרחים הוותיקים בעיר .מאז תחילת
≤ רמת-גן

ברמת-גן קיימים מועדונים רבים ומרכזי יום הנותנים
תשובה לצרכים תרבותיים וחברתיים של הגמלאי ועוזרים
לו להרגיש חיוני.
השנה ,בגלל הקורונה ,היה קשה מאוד לאזרחים הוותיקים
לתפקד ,דבר שגרם להם לא פעם לדיכאון .סגירת
התאטראות ,בתי הקולנוע ומופעי בידור יחד עם מניעת
מגע וחיבוק הנכדים אלה גזירות קשות מאוד.
יחד עם זאת ,העירייה ברמת גן ,באמצעות מחלקת
הרווחה ו"אוזן קשבת" ,דאגה לאזרחים החשים בודדים
ודוגמה ממשית לתעסוקה היא בקיומו של עיתון זה ,אשר
כתבותיו נכתבות על ידי עיתונאים גמלאים מתנדבים.
בהזדמנות זו אני רוצה לאחל לכולם בריאות ושמירה על
מצב רוח טוב למרות הקשיים ,ולצפות לימים טובים יותר.

הקורונה המחלקה לרווחת הגמלאים מדווחת על עלייה
משמעותית בפניות סביב מצוקה כלכלית ,רגשית ,בדידות
קשה והחרפת במצבי חולי ומשברים .לאור זאת המחלקה
מקפידה להיות בקשר עם הקשישים ולתת מענים
מותאמים לצרכים השונים והמורכבים שעולים סביב
תקופה זו.
מופעלים פרויקטים קהילתיים שונים כמו "אמץ שכן"
המיועד לקשישים עריריים ובודדים ,במטרה להפעיל
מתנדב המתגורר בקרבת הקשיש ,שייצור איתו קשר
ויבדוק מה שלומו והאם הוא זקוק לסיוע.
המסקנה היא ,שגם במצב קשה ניתן עם רצון טוב להפיק
טוב ואת זה עושים עובדי הציבור ברמת גן ,עליהם כבר
נאמר בסדור התפילות היהודי" :וכל מי שעוסקים בצרכי
ציבור באמונה הקדוש ברוך הוא ,ישלם שכרם ,ויסיר
מהם כל מחלה וירפא לכל גופם ויסלח לכל עוונם ,וישלח
ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם ,עם כל ישראל אחיהם
ונאמר אמן!"
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חיסונים
בגיל
המבוגר
ˇ

מאת :חנה קניגסברגר

ˇ

חיסונים מהווים פריצת דרך ברפואה .הם
מגינים נגד מחלות הן על ידי הענקת הגנה
אישית לאדם המחוסן והן על ידי מניעת הפצה
והדבקה של מחלות.
החיסונים הביאו לירידה משמעותית בתחלואה ובתמותה
ממחלות זיהומיות שנגדן מחסנים .חיסוני השיגרה לתינוקות,
לילדים ולמבוגרים הביאו להכחדה של מחלות קטלניות,
שגרמו למגפות ,כמו אבעבועות שחורות ,פוליו ועוד.
משרד הבריאות ממליץ על חיסוני שיגרה לתינוקות ,לילדים
ולמבוגרים וכן לאוכלוסיות ייעודיות :הגיל המבוגר )גילאי
 65ומעלה( ,נשים בהיריון ,מטיילים בחו"ל ,עובדי בריאות,
תלמידי מקצועות בריאות ואוכלוסיות נוספות בסיכון.
לאנשים בגיל  65ומעלה מומלץ להתחסן בהתאם להמלצות
הבאות:
חיסון נגד שפעת:
שפעת היא מחלה נגיפית מדבקת מאד .דרכי ההדבקה הן
ע"י פיזור הנגיף לסביבה בעת שיעול ,עיטוש או מגע עם
הפרשות מהאף וליחה .השפעת יכולה להיות מחלה קשה
ואפילו קטלנית .הנגיף גורם לזיהום בדרכי הנשימה שיכול
להתפתח לדלקת ריאות ,בעיקר מועדים לכך קשישים
וחולים במחלות כרוניות .נמצא כי חיסון של מבוגרים מעל
גיל  65נגד שפעת מביא לירידה של כ 30%-באשפוזים עקב
סיבוכים ולירידה של כ 50%-בתמותה .יש להתחסן בכל
שנה מחדש מאחר ורמת הנוגדנים יורדת עם הזמן וכן ,סוגי
הנגיפים משתנים בכל שנה והחיסון מעודכן בהתאם לכך.
החיסון ניתן בחודשי הסתיו ,ספטמבר-אוקטובר ,לפני הופעת
השפעת .כדאי למהר ולהתחסן מאחר והגוף מפתח נוגדנים
נגד הווירוס רק כשבועיים לאחר מתן החיסון .לא ניתן לחלות
בשפעת כתוצאה מהחיסון היות והוא מורכב מנגיפים מומתים.
תופעות הלוואי קלות וחולפות תוך יום -יומיים וכוללות כאב
ואודם במקום ההזרקה ולעתים רחוקות חום.
חיסון נגד פנוימוקוק:
פנוימוקוק הוא חיידק שכיח ,שיכול לגרום לדלקת ריאות,
דלקת קרום המוח או זיהום בדם .מחלות אלה מביאות
גיליון  | 301נובמבר 2020

לאשפוז ,סיבוכים ואף למוות .בני  65ומעלה מצויים בסיכון
מוגבר לחלות במחלות אלה ולכן מומלץ להם להתחסן נגד
החיידק .החיסון מגן נגד  23זנים של החיידק ,שחלקם
עמידים לאנטיביוטיקה .החיסון ניתן למי שלא חוסן בעבר
או שחוסן לפני גיל  65ועברו לפחות  5שנים מהחיסון.
במקרים אלה החיסון ניתן באופן חד פעמי .החיידק בחיסון
הוא מומת ולכן אי אפשר לחלות מהחיסון .תופעות הלוואי
קלות וחולפות תוך יום-יומיים .הן כוללות כאב ואודם
במקום ההזרקה ולעתים רחוקות חום.
זריקת דחף נגד טטנוס-דיפתריה:
טטנוס הוא חיידק הנמצא באדמה ועלול לחדור דרך חתכים
או פצעים .זיהום בחיידק מלווה בהפרשת רעלן )טוקסין(,
הפוגע באופן קשה במערכת העצבים וגורם למוות .תרכיב
החיסון נגד טטנוס מאפשר לגוף לנטרל את הרעלן המופרש
ע"י החיידק וכך למנוע את המחלה .החיסון ניתן במשולב
עם חיסון נגד חיידק הדיפתריה ,הגורם לזיהום של הלוע,
שיכול להביא לקשיי נשימה ואף למוות .מומלץ לקבל את
החיסון המשולב אחת ל  10שנים.
חיסונים למטיילים בחו"ל:
במהלך השהייה בחו"ל עלולים המטיילים להידבק במחלות.
רמת הסיכון להידבקות במחלות שונה מארץ לארץ .באופן
כללי ,רמת הסיכון עולה כאשר :רמת התברואה נמוכה
יותר ,תנאי השהות בחו"ל קשים יותר )טיול תרמילאים(
ומשך השהות ארוך יותר.
מומלץ לנוסעים לחו"ל להתייעץ בצוות מרפאת מטיילים
לגבי הצורך בחיסונים ובטיפול מונע .זאת לפחות  6שבועות
לפני מועד הנסיעה ,מכיוון שיש חיסונים הניתנים כסדרה.
ההחלטה על מתן חיסון ,השלמת חיסונים או טיפול מונע
ניתנת לכל אדם באופן פרטני במרפאות מטיילים בלשכות
הבריאות )קיימות מרפאות מטיילים גם בקופות החולים,
בבתי חולים וכד'( .ההחלטה נעשית על בסיס מצבו החיסוני
של הנוסע ,תנאי הנסיעה ומשך השהייה.
נקווה שעד צאת המגזין לאור נתבשר על אישור לחיסון נגד
וירוס הקורונה ,בעיקר לבעלי סיכון לסיבוכים.
שנהיה בריאים!
רמת-גן ≥

קורונה ≠ הגזמת °
ˇ

מאת :אתי אריאלי

ˇ

עור ידיי מירקתי ללא רחם ושטפתי ללא
ליאות במים רותחים .זמזמתי בזום לילדיי
מדי שעתיים ,והבטחתי להם שהכל בשליטה
ואינני בהיסטריה .את מחיאות הכפיים לצוותים
הרפואיים עשיתי מהמרפסת ,אבל עם חליפת הגנה מכף
רגל ועד ראש.
והחדשות – בניתי טבלאות אקסל משוכללות ועדכנתי
מדי חמש שעות את הנתונים על פי העקומות – נבדקים/
נדבקים /מאומתים /נשאים /מתחמקים /משתמטים/
משאירי טלפונים בבית  /מפרי בידוד ,ולא עלינו  -מתים.
אחת לשבוע – שיטחתי עמודות עקומות והקמתי חדשות.
לא הייתי חייבת בידוד – אבל למען עם ישראל נשארתי
מבודדת ,מפאת סולידריות.

הקורונה פרצה לחיי ,מבלי לקבל ממני רשות ,או הסכמה.
גם ללא הודעה והכנה מראש .טרם בואה ,היו לי הרבה
תוכניות – קטנות כגדולות ,אישיות וגלובליות אותן
בהחלט התכוונתי ליישם ,בזמני החופשי .והנה זו באה –
ושמה לאל הרבה מאוויים.
לאחר ההלם הראשוני ,שכאמור תפס אותי לא מוכנה
בעליל ,התעשתתי ,בלית ברירה ,הפנמתי  -הסתרתי פני
במסכה ,בכל הצבעים ,עטיתי כפפות על הידיים ואיבדתי
תחושות מישוש ,ליתר בטחון – חבשתי כובע להגנה על
הפדחת ,הוספתי משקפי שמש ,שהיא לא תזהה אותי,
פיתחתי חשדנות בכל זר ומשתעל ,בכל מקום הושטתי
מצחי בהכנעה למדידת חום ,ולאחר מכן גם את ידי
נתתי לכל מאבטח ,על מנת שיבדקו את מידת התאמתי
לכניסה למתחם .ויתרתי על מעליות ועליתי רק במדרגות,
התכחשתי לשכנים כדי שחלילה לא ינשפו עלי ,את הלחם
והחלב שמו לי מעבר לדלת ורק אחרי  3שעות הצצתי
בעינית שאין איש ,ויצאתי לחטא אותם .אחת לשבוע,
כאשר לא היתה ברירה ,ירדתי לזרוק את הזבל ,בלילה,
כאשר אין איש שעלול לסכן אותי .ליתר בטחון לקחתי
איתי סרט מידה – לשמור על שני מטר מהעולם .את
 ¥רמת-גן

ואז בא הסגר השני .חגי תשרי .שמחתי על כי שרדתי.
הבנתי שכלום כבר לא ישבור אותי ,כנראה .אני חזקה.
זמזמתי בזום לילדיי – שאני בסדר .ארזתי מזוודה
והחלטתי לנסוע  -ליוון ,המדינה החמודה שפתחה שמיה
ושעריה לישראלים הירוקים .אבל היו הגבלות על כמות
הנוסעים .פרקתי את המזוודה וארזתי אחרת – אסע
לאומן להודות לבורא עולם ששמר עלי .אבל היו מחלוקות
ומריבות ואמרו שאסור .פרקתי מזוודה.
ואז סיפרו בחדשות על הסכם היסטורי ,מרגש ,לא יאומן
 עם האמירויות .אין לי מושג מי הן האמירויות ,כמהאמירויות יש ,איפה הן ממוקמות ,ומה טוב בזה .אבל
החלטתי .די! לא איכפת לי  -שני מטרים 500 ,מטרים,
קילומטר ,בלפור ,עיר אדומה ,אבטלה ,מתווה ,קנסות,
הפעם לא אכנע לה ,לזו הקורונה – אולי זה הופך אותי
לאנרכיסטית – אבל אני רוצה לחיות – לטוס ,לבזבז כסף
בקניונים ,להתלבש ,להיפגש עם אנשים ,לצאת להצגות,
אני רוצה את חיי הקודמים בחזרה!!!!!!!

„·¯°°° ÂÏ Â·˙ÈÎ ¨Â˙È‡ Â
אם יש לכם שאלה ,טענה ,בקשה שהייתם
רוצים להפנות אלינו
אתם מוזמנים לכתוב לנו במייל:
kashish13@ramat-gan.muni.il
או לדבר אתנו בטלפון∞≥≠∂∑±πµ≤∂ :

מצפים לכם ,נשמח לפרסם לפי שיקול המערכת.
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יש אנשים שנוסעים לסיני כדי לגור בזולה
ולתפוס שלווה ,ויש כאלה כמו לילי פאפו,
אלמנה ילידת סרביה בת  ,+60שבונים להם
זולה בחצר הבית.
לילי ,בת למשפחה ממגורשי ספרד ,למדה משפטים בסרביה
ושם גם פגשה את בעלה ,שהיה רופא ,אך לאחר זמן מה הוא
נפטר .ילדיה ,בן ובת ,הבוגרים ,החליטו לעלות לישראל ,וב-
 2006עלתה בעקבותיהם.
לילי הגיעה ארצה עם שתי מזוודות ,אבל עם הרבה
אופטימיות ורצון להשתלב .די מהר גילתה שהישראלים
אוהבים לעזור .כשהגיעה ,השכנים דפקו בדלת כדי לעזור
לה מכל הלב ,למשל בענייני הביטוח הלאומי.
בגלל אי ידיעת השפה העברית ,נאלצה לילי לעסוק בעבודות
מזדמנות ולא במקצוע שלה ,כעורכת דין .לבסוף השיגה
עבודה דרך עמותת "מתן" המספקת שירות לקשישים .כל
יום היא עובדת  5שעות עם קשישים :מלווה אותם לרופא,
מטיילת איתם ,קונה להם תרופות ושאר צרכים.
בשנים האחרונות שכרה דירת חדר עם מטבח ושירותים
וחצר שהפכה אותה למעין זולה .שם יש לה ממלכה שהיא
כוללת אוסף של חפצים שונים שאנשים זרקו.
החצר מרוצפת ,והזולה שלה נראית כמו סוכת בד ,וכמי
שעוסקת בעבודות יד ,היא קישטה אותה בצורה מרהיבה
וססגונית .לילי אספנית של חפצים קטנים שאנשים זורקים,
כמו שעונים ,מנורות לילה ,מראות ,בובות ,צלחות ,חישוקים
ופעמונים ועוד .היא צובעת אותם ומרכיבה ליצירה חדשה.
היא אוהבת לשבת בזולה שלה בה היא רוכנת על כרית
ועובדת במחשב המונח על שולחן קטן .אני מתקבלת
במאור פנים ,מתיישבת על אחת הכורסאות שלה המכוסות
בשטיחים ,ומתבוננת בכל פעם על חפץ אחר ומוצאת בו
עניין.
היא קוראת לזולה שלה צ'רגה ,תערובת של חדרים בלי
סגנון .יש דברים ,היא מספרת ,שהנכדים הביאו ואחרים
שהיא הרכיבה והניחה או תלתה.
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לילי פאפו

מה הקשר שלך לכל החפצים?
"אני לא אוהבת שזורקים דברים סתם ,אז אני אוספת
ונותנת לחפצים נשמה שאותה לקחו מהם ",היא עונה
תשובה רוחנית.
למרות שחייה אינם קלים ,לילי מחייכת ,שמחה בחלקה ויש
לה הרבה חברות.
מה את חושבת על ישראל ועל הישראלים?
"האנשים כאן מאוד פתוחים .אין מקום בעולם בו יש אנשים
כל כך חמים כמו בישראל .קיבלתי הרבה עזרה .אני רק לא
אוהבת חוסר נימוס ,כמו אותם ילדים ששמים את רגליהם
על המושב באוטובוס".
היא מאמינה "שאדם שהוא בתוכו חיובי ,לרוב גם מקבל
יחס כזה .מי שנותן טוב ,מקבל טוב.
היא נהנית מן השמש הארץ-ישראלית שזורחת רוב חודשי
השנה ,בשונה מסרביה ,והיא חשה שזה נותן לה שמחה.
היא אוהבת מנורות ומראות כי גם הן משקפות אור ושמחה.
באשר למצב הקשישים היא אומרת ,שבישראל טוב יותר
מאשר בסרביה .ראשית ,תוחלת החיים בארצנו גבוהה
יותר .בסרביה יש בתי אבות ,אבל לא ברמה של אלו
שבארץ .והפרטיים יקרים ביותר .כאן ,הילדים באים לבקר
את ההורים .ובכלל היא טוענת ,שבסרביה יש הרבה יותר
עניים.
היא אינה מתגעגעת לסרביה ,רק לחבריה.
אי אפשר שלא להתאהב בלילי ,שלמרות נסיבות חייה,
מקרינה אהבה לזולת ואופטימיות.

רמת-גן µ
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מאת :אסתר שירקובסקי

המקום מרפאת חוץ בבית חולים במרכז
הארץ .כשלושים פציינטים ממתינים להיכנס
לרופא לביקורת שגרתית .רובם קשישים,
חלקם בליווי ילדיהם וחלקם מלווים במטפלים.
רוב השיחות בין הממתינים נסבות על מחלות ,תרופות,
בדיקות ובמיוחד על הרופאים שלהם .הטענות הנפוצות
הן שהרופא בקושי בודק אותם ,רוב הזמן טרוד במחשב
ולבסוף שואל אותם "איך אתה מרגיש?" וגם עונה במקומם
"הכל בסדר ,קח את התרופות ,תרד במשקל ,חזור על
הבדיקות ובעוד שישה חודשים תבוא עם תשובות".
לידי במסדרון יושבת קשישה מכונסת בעצמה ומידי
פעם נאנחת ,לשאלתי האם היא רוצה לשתות או האם
היא חשה ברע ומדוע הגיעה ללא מלווה עונה" :אני
מסתדרת לבד ,מגיעה בשני אוטובוסים רק כדי לא
להטריד את ילדיי ונכדיי .ארבעת ילדיי עובדים קשה
והנכדים עסוקים בלימודיהם .התאלמנתי לפני עשר
שנים ,הילדים עזבו את הבית והקימו משפחות משלהם,
אני חיה לבד ובמשך השנים הרגלתי את עצמי להתמודד
ולהסתדר בכוחות עצמי .לומר את האמת לפעמים אני
מקנאה בהורים שמלווים בילדיהם לסידורים שונים.
אולי זו אשמתי שאינני יודעת לבקש ולא רוצה להטריד
אותם בסדר חייהם ביום יום" .לשאלתי מדוע היא נוסעת
בשני אוטובוסים ולא במונית ענתה" :חבל על הכסף ,אני
חוסכת לקניית מתנות לילדים ולנכדים שלי ,אני מאוד
מאושרת לראותם שמחים בקבלת המתנות שלי ומקווה
להמשיך ולהעניק מעצמי וליהנות מכך".
אני פונה אליכם הבנים והנכדים שעזבו את בית הוריהם
החיים לבדם ובמיוחד כאשר ההורים אלמנים או
אלמנות ,תהיו יותר מעורים בחיי הוריכם ,הרימו טלפון
מידי יום לבדוק לשלומם ,ואם חסר להם דבר מה.
הגיעו מידי פעם לביתם ובדקו את קופסת התרופות
שלהם ,בררו האם ביקרו אצל הרופא בביקורת שגרתית,
הביטו האם יש מספיק מזון במקרר והאם הבית נקי
ונעים לשהות בו .מידי פעם שאחד מהילדים יצרף את
ההורים לטיול בחברת משפחתם .שתפו אותם מידי פעם
בארוחות שבת וחג כדי שלא ירגישו בודדים ,שידעו
שחושבים עליהם ודואגים להם .האמינו לי הוריכם לא
תמיד מסוגלים לבקש מסיבות שונות .למדו את ילדיכם
להרים טלפון ,לבקר את סבתא וסבא שלהם וכך גם
ילמדו לנהוג כלפיכם בבוא הזמן .אינכם יודעים כמה
נחת ואושר תגרמו להוריכם על ידי שיחת טלפון או

∂ רמת-גן

ˇ

ביקור במפתיע ,האמינו לי הקשישים מאושרים הרבה
יותר מצלצול הפעמון בדלת מאשר מצלצול הטלפון.
אנחנו מדברים עם ההורים שלנו הרבה יותר כשהם כבר
לא איתנו.

קורונה
עד מתי?
ˇ

מאת :מרים ורטהיים

ˇ

בפברואר -מרץ זה רק התחיל-
אזהרות ,מסכות ,כפפות ,עם
המרפק ברכות.
אך בסיכון הם  -הקשישים!
לכן ,כמובן וכרגיל אותם מבודדים.
אז מה עושים?
ארוחה ,שתייה ,פרי ,חדשות ,סדרה  -וחוזר
חלילה.
קצת וואטס-אפ ,זום ,הודעות מצחיקות וגם
מטופשות.
נו ,די! עד מתי?
כבר עברנו את החמסינים של האביב והמלקוש.
הכינרת עלתה והייתה פריחה.
אנו כבר אחרי יוני ,יולי החום והלחות
והסתיו כבר מתדפק.
נו ,די! אז עד מתי?
איך העולם כך נכנע?
כנראה קטונו מול כוחות על נסתרים,
אז צריך להצטנע ,להיות "אדם"
כפי שציוו עלינו אבותינו ולא הקשבנו.
זה הזמן לתקן את דרכינו ולקוות
לימים יותר טובים ומבורכים.
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 Ø ÌÈÏ ¯·ÚÓ ‰˘È‡¢שרית ישי לוי
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מאת :חני אזולאי

ˇ

הספר "אישה מעבר לים" הוא לפני הכל סיפור סוחף ורב תהפוכות .יש בו גיבורים בלתי נשכחים ששורדים בעולם
בכוחה של האהבה.
שלוש נשים עומדות בלב הרומן המסעיר – אישה צעירה שבעלה עוזב אותה בבית קפה בפריז .אם שנעלמת מדי יום
לשעות ארוכות ובתה אינה יודעת לאן .ואישה מסתורית שנטשה תינוקת בת יום בליל שלג בפתח מנזר בירושלים.
הסיפור לוקח אותנו אל סמטאות הרובע הלטיני בפריז ואל תל-אביב של שנות השבעים ומחבר בין ירושלים המנדטורית ועיירה
ציורית באנגליה .שם מחפשות הנשים את עצמן ואת עברן הלוט בערפל .וכל אחת עתידה לעבור תהפוכות בחייה – תוך קשר של
אהבה ושנאה ושברון לב .מול הייסורים של קורות חייהן ,הן פוגשות באהבה גדולה שרק היא תוכל לנצח כנגד כל הסיכויים כולם.
זהו ספרה השני של שרית ישי לוי ,כמו ספרה הראשון – "מלכת היופי של ירושלים" הוא רומן נפלא מגולל סיפור על עוצמה נשית
ואומץ של נשים גיבורות ואמיצות החיות את החיים בכל עוצמתן וכאבן .מומלץ וכדאי לקרוא.
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רמת-גן ∑

אפולוניה
יקירתי

ˇ

מאת :יהודה לימור

בניגוד למצופה ,אפולוניה אינו שם של
יפהיפה מן העבר ,זהו אל השמש "אפולו",
מהמיתולוגיה היוונית ,לכבודו הוקם מקדש
אפולו בדלפי ביוון ,בו ישבה מגדת העתידות
המפורסמת .אבל אנחנו לא בענייני המיתולוגיה ,הבעיה
שלנו היא הקורונה.
כמה אפשר לשבת בבית ולהתייבש? נכון ,אסור להתקרב
אל זרים יותר משני מטרים ,נכון שאנחנו בקבוצת סיכון
וכדאי להיעזר בשליח למכולת ,שלא לדבר על החובה
לחבוש מסיכה...
זהו ,החלטנו שאנחנו ממשיכים לחיות !!
נרשמנו לטיול ,לא לחו"ל חלילה ,פה בסביבה ליד הרצלייה
– גן לאומי אפולוניה.
חנינו בחורשה מתחת לעץ והלכנו לכיוון הכניסה .יש
שולחנות וספסלים מתחת לעצים מצלים ,חיפשתי את
הדברים החשובים באמת ,שהם :קפה ושירותים .לשמחתי
בקופה הממוקמת בקרוון ,אפשר לקנות כרטיסים וגם
קפה ומיני תרגימא ,והשירותים ממש ליד.
יתר חברי הקבוצה הגיעו ,כולל המדריך ,ויצאנו לשביל
מצוידים בכובעים ואפילו בשמשיות .מזג האוויר היה חם,
השמש קופחת ,אבל מהים נשבה רוח נעימה .האתר נושק
לחוף ונמשך על גבי מצוק עם תצפית נוף מקסימה אל הים.
השביל למטיילים מוביל למספר אתרים .בתחילה עברנו
ליד חפיר יבש שהגן על העיר מתקופת הצלבנים .בין
השרידים הארכיאולוגים התגלתה וילה רומית מפוארת
מהמאה הראשונה לספירה אשר נחרבה ברעידת אדמה.
∏ רמת-גן

ˇ

מבצר צלבני מרשים נבנה על הצוק ב 1241-לספירה.
עשרים וארבע שנים לאחר מכן נכבשה העיר והמבצר נהרס
על ידי סולטן הממלוכים ביברס.
אפולוניה ,או בעבר העיר ארסוף ,עברה ידים רבות וכיבושים.
לחובבי תאריכים נתחיל במאה החמישית לפני הספירה
– הפיניקים ,המאה השנייה לפנה"ס – הלניסטים80 ,
לפנה"ס חשמונאים 40 .לפנה"ס –רומאים ,מאה  5לספירה
ביזאנטים 640 ,מוסלמים 1101 ,צלבנים 1187 ,צאלאח
א דין 1191 ,שוב צלבנים 1265 ,כיבוש על ידי הממלוכים,
ביברס והריסת המצודה ,ובמקומו כפר דייגים.
מי אמר שאפולוניה זה רק עתיקות ,היה פה בזמנו מפעל של
התעשייה הצבאית .למזלנו הצטרף לקבוצה אדם מיוחד שהיה
קשור למפעל ,פרופסור לכימיה וביולוגיה מר אוריאל בכרך ,בן
תשעים וארבע ,ששיתף אותנו בחוויות מחייו כאחד ממייסדי
חיל המדע של צה"ל .רוב עלילותיו של חיל זה לא נחשפו
לציבור וחלקם מסופרים בספרו "בכוח הידע".
נהוג לבקר בסוף הסיור בכבשן להכנת לוחות זכוכית
גולמית מהתקופה הביזנטית )המאה הששית לספירה(.
כל לוח בעובי  50ס"מ נחתך ונמכר לאמני זכוכית להכנת
כלים .הכבשן הוא חד-פעמי ויש לבנותו מחדש עבור כל
לוח  -לא בדיוק פניציה.
חזרנו בהרגשה טובה ,ניצחנו את הקורונה! לא התייבשנו
בבית מול טלביזיה - ,לפחות באותו היום.
האתר ברשות הטבע והגנים ,ימים ושעות ביקור משתנים
בהתאם להגבלות הסגר ,יש לתאם מראש ביקור בטלפון
.09-9550929
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