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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עוד מיזם חשוב לוותיקי העיר ברמת גן
ˇ

מאת :אתי אריאלי

נראה כי בתקופת הקורונה לא שוקטים על
השמרים במחלקה לרווחת הגמלאי ברמת
גן ,והפרויקטים ,האתגרים והעבודה שם ,רק
תופסים תאוצה.
בתחילת ינואר  ,2021השיקה המחלקה לרווחת הגמלאי
בעיריית ר“ג את מרכז מב“ט שיעניק סיוע וטיפול לאזרחים
הוותיקים ולבני משפחותיהם המסייעים להם.
המרכז החדש יעניק מגוון רחב של שירותים לבני המשפחה
המסייעים לבני משפחתם הקשישים ,כמו קבוצות תמיכה,
הרצאות וסדנאות שיכווינו לטיפול פרקטי ואפקטיבי

ˇ

לאזרח הוותיק כמו’ :התמודדות עם מתח וחרדה בחיי
היום-יום ,התמודדות עם מגבלות קוגניטיביות של בן
המשפחה ,חיזוק הקשר הבין דורי ומתן ייעוץ בנושאי
צוואות וירושות בתוך המשפחה.
מרכז מב“ט מצטרף למגוון רחב של מיזמים שנעשים
לרווחת הקשישים בעיר רמת-גן ,למשל ,הוצאת העיתון
”כיוון חדש“ שמופעל על ידי גמלאים ,שעברו הכשרה
בעיתונאות ,ויוצא לאור אחת לחודש ומסקר נושאים
הקשורים לעולם התוכן של הגמלאים.
ליצירת קשר עם מב"ט ניתן להתקשר למספר036719508 :
או לשלוח אימייל לכתובת.mabat@ramat-gan.muni.il :

≠ ÌÈÁ˜ÂÏÂ ÌÈ˙Â
¢‰È˙ ÈÏÒÙÒ¢
ˇ מאת :אתי אריאלי ˇ

לאחרונה הוקם ברמת גן מיזם חדש בשם
"ספסלי נתינה קהילתיים" .בעשרה מקומות
שונים ברחבי העיר הוצבו ספסלים ,שנצבעו
בצבעים ססגוניים ומזמינים ,בעיצוב האמנית
רונית מאירי פלד .הספסלים מוקמו ברחובות
 פרופס ,האם ,דב פרידמן ,המרגנית ,הפודים,בגן בר אילן ,בגן ראול ולנברג ,ברמת שיקמה,
גן לב הזהב ,וגן יהודה .על הספסלים הוצב שלט
מאיר פנים המבהיר את הרעיון – התושבים
מוזמנים להניח על הספסלים חפצים ,ולקחת
חפצים – באהבה .האחריות על הניקיון
והאסתטיקה היא על מתנדבים פעילים
בשכונות .על הספסלים ניתן למצוא ספרים,
צעצועים ,בובות ,ציוד לימוד לבית הספר
ומשחקים ,וישנה הקפדה על מוצרים ראויים לשימוש ומכבדים הן את הנותן והן את הלוקח .לאחרונה נתרמו על ידי חברת
"דורנט"  4000יומנים מרהיבים ופוזרו לספסלי הנתינה ,וכן ייתרמו ערכות ט"ו בשבט .המיזם צובר תאוצה והוא תרומה
לאיכות החיים ואכפתיות לסביבת המגורים השכונתית.

בטיחות בבית ומניעת נפילות  -צו השעה
ˇ

מאת :אורה יגיל

ˇ

ד"ר דנה פאר ,גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק,
העבירה באמצעות הזום את נושא הבטיחות
בבית ומניעת נפילות ואני משתפת אתכם.
גורמי הנפילה מתחלקים למספר סוגים:
בריאותנו משפיעה מאוד על היתכנות הנפילות .החלשות,
שינויים בראיה ובשמיעה .אנחנו פחות קשובים למתרחש
סביבנו ,שומעים פחות טוב וכל גירוי קטן יכול לתרום לנפילה.
גם לתרופות יש השפעה על שיווי המשקל ועל ההליכה .בושה
של אנשים להשתמש באביזרי תמיכה :מקל או הליכון ,היא
גורם לא מובטל לפגיעה שבסופה הצורך בכיסא גלגלים.
גורמים סביבתיים נוספים כגון :תאורה לקויה גם בתוך הבית
לא רק מחוץ לבית ,רצפה חלקה ,אי סדר בבית ,מכשולים.
מחוץ לבית מדרכות לא אחידות ,שורשים של עצים שהרימו
את המדרכה ,ירידה מהמדרכה לכביש וכו' ,יש לשים לב
לשינויים בלתי צפויים :ירידה דרמטית בלחץ הדם ,נפילת
סוכר שיכולים לגרום לנפילה ,צריך לקחת בחשבון שלנפילה
יש בדרך כלל יותר מגורם אחד.
אובדן שיווי משקל הוא הגורם השכיח ביותר לנפילות
ולהתקלות במשהו ,החלקה וסחרחורת כגורם רקע ,חולשה
ברגלים ומעידה.

ריבוי תרופות ,חוסר ידע ומידע על תרופות ושימוש לא
נכון יגרום לנפילה .כדי למנוע נפילות רופא יעשה הערכה
תקופתית של הטיפול התרופתי)אחת לחצי שנה( כולל
תוספי מזון.
סביבה בטיחותית מצמצמת את הסיכון לנפילות ,מדרגות
בבית -לשים פס צבעוני שיסמן את קצה המדרגה למניעת
נפילה ,להוציא את השטיחים ,כולל שטיחונים ,כי הם מהווים
סכנת החלקה או מעידה .חדר הרחצה הוא המסוכן בבית,
מקלחון חייב להיות בגובה ריצפת החדר ,יש לשם משטחים
למניעת החלקה בפנים ובחוץ .אמבטיה היא מסוכנת .להכין
מאחזים בשירותים ובמקלחת שיהיה ניגוד בין הצבע שלהם
לצבע הקיר .אפשר להיעזר במרפאה בעיסוק מה לקנות
והיכן להתקין.
התאמת הבית  -יש להצמיד מכשולים לקירות :עציצים,
פסלים ,כבלי חשמל וכו' .תאורה מתאימה לא מסנוורת,
תאורת לילה  -אור כתום או אדום שלא מפריעים לשינה.
אסור לטפס על כיסא או סולם .בלית ברירה סולם בטיחותי,
יציב ולא יותר משלושה שלבים .לא לשטוף רצפה יחפים .גם
קרוקס לא טוב .פעילות גופנית מצמצמת את הסיכון לנפילה,
רצויה הליכה של  30דקות לפחות ברוב ימי השבוע .טאי-צ'י,
יוגה משפר את שיווי המשקל ,אימוני חדר כושר רק בהנחית
מדריך .להידרותרפיה יש יתרון .עובדים כנגד התנגדות שיווי
משקל במים ,הליכה במים ,ריצה במים.
ריקודים  -תורמים לשיווי משקל ,פעילות אירובית,
חברתית וזיכרון.
קיימת אפליקציה לבדיקת הבית -מילב"ת לבדיקת הבית.
בבקשה בידקו.

תוצאות הנפילה בגיל השלישי .בעקבות הנפילה יכול
להופיע בלבול שיחלוף .חוסר נוחות ,הפרעות פסיכולוגיות,
טראומה נפשית ,ירידה בביטחון ופחד מנפילות חוזרות,
דבר שמביא להגבלת פעילות גופנית וחברתית בגלל הפחד
והחרדה מנפילה חוזרת.
השפעת הנעלים :ככל שמגע הסוליה עם הקרקע גדול יותר
כך היציבות עולה והסכנה לנפילה פוחתת .ככל שעולה
הגיל -הנפת כף הרגל בכל צעד פחות גבוה .יש להימנע
מנעלי אצבע ,נעלי עקב ,כפכפים .יש להשתמש בנעל סגורה
בחזית ומאחור ,עקב מעוגל ורחב ,שרוכים עליונים או
סקוץ' .הליכה עם גרבים ללא נעלים היא מתכון להחלקה.
תופעות לוואי של תרופות יכולות לגרום לנפילות לדוגמא:
תרופות שינה משפיעות על מהירות התגובה ושיווי המשקל.
≤ רמת-גן
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על הקהילה התומכת ברמת גן
ˇ

מאת :ציפי קליין

ˇ

בשיחה עם עידו וויגא ,מנהל תוכנית קהילה
תומכת ברמת גן שמחתי להכיר מקרוב שירות
חשוב ,רלוונטי ומותאם לצרכיהם של הגמלאים ברמת גן.
תוכנית קהילה תומכת ברמת גן מופעלת על ידי המחלקה
לרווחת הגמלאי ועמותת או"ר ,באמצעות מוקד אנוש .השירות
מיועד לזקנים ,המעוניינים להמשיך בשגרת החיים בביתם
ובסביבתם הטבעית ,ומאפשרת הרחבת סל השירותים ,מעניקה
מעבר ללחצן מצוקה וקשר רפואי זמין של  24שעות ביממה ,קשר
קבוע עם אב קהילה שכונתי ופעילות חברתית ותרבותית.
ברמת גן יש  6אבות קהילה האחראים על כל רחבי העיר והם
אחראים לקשר מתמיד עם חבר הקהילה ,מבקרים אותו
בביתו ואף דואגים לתיקונים קלים בבית או יצירת קשר
עם בעלי מלאכה מתאימים ,תוך פיקוח על עבודתם ושכרם
במידת הצורך .כמו כן אבות הקהילה נמצאים בקשר רצוף עם
העובדות הסוציאליות במחלקה לרווחת הגמלאי בעיר.
בעת חיבור לקהילה תומכת הגמלאי מקבל לחצן מצוקה
אותו הוא עונד על ידו בבית ,על מנת לחוש בטוח בעת
מצוקה .לחצן המצוקה מחובר למוקד חירום הפועל 24
שעות ונותן מענה לכל מצוקה רפואית.
חבר בקהילה התומכת יכול להזמין רופא לביקור בית 24

שעות ,שבעה ימים בשבוע ,וקיימת גם אפשרות של הזמנת
אמבולנס למקרי חירום ללא אישור רופא זאת תמורת
השתתפות עצמית סמלית.
"למזלי הרע החלקתי בבית ונפלתי על הגב .אשתי לא
היתה מסוגלת להרים אותי ולכן לחצתי על לחצן המצוקה.
האמבולס הגיע תוך מספר דקות .לאחר בדיקה החליטו
להעביר אותי לבית החולים .מי יודע כמה זמן הייתי שוכב
שם כך אלמלא לחצן המצוקה שלי .איזה שירות נהדר"
מספר דב ר.ב חבר בקהילה התומכת.
בקהילה התומכת יש גם פעילות חברתית המותאמת למאפייני
הקהילה .הרצאות ,פגישות ,שיחות טלפון וגם פעילות חברתית.
החברות בקהילה כרוכה בתשלום חודשי המחושב לפי
גובה ההכנסה של הגמלאי אך חשוב לציין כי יש מחירים
מסובדים לניצולי שואה ,גמלאים סיעודיים וגמלאים
הזכאים להשלמת הכנסה.
ברמת גן יש כ 1200-מנויים בקהילה תומכת.
באזור רמת אפעל פועלת הקהילה התומכת באמצעות
חברת תגבור .תמיד טוב לדעת שיש מי שדואג לנו.
למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם המחלקה לרווחת הגמלאי
ברמת גן בטלפון מספר 036719500-1

תסמונת העין היבשה
ˇ

מאת :חנה קניגסברגר

ˇ

אתם מרגישים צריבה ואי נוחות בעיניים?
אתם חשים תחושה של חול בעיניים?
העיניים שלכם עייפות ,רגישות לאור
ולעיתים הראייה שלכם מטושטשת? כנראה
שאתם סובלים מתסמונת העיין היבשה.
יובש בעיניים נגרם מייצור לא מספיק או לא תקין של
הדמעות .הדמעות מרטיבות באופן תמידי את החלק החיצוני
של העין וכך מרחיקות חלקיקי אבק ומזהמים שונים .הן
מהוות חומר סיכה שמונע חיכוך והיווצרות שריטות בקרנית.
הדמעות מכילות נוגדי זיהום ,רכיבים של מערכת החיסון
וחלבונים הנחוצים לשמירה על בריאות העין.
סיבות ליובש בעיניים :עם העלייה בגיל יש נטייה למיעוט
דמעות וגם הרכבן נפגע; נשים נוטות יותר לסבול מיובש
בעיניים; עישון; סוכרת; שימוש בעדשות מגע; עבודה
ממושכת מול מחשב או קריאה ממושכת; חשיפה כרונית
ינואר 2021

לשמש ואבק; הימצאות בסביבה יבשה בגלל מיזוג אוויר.
כאשר מופיעות התופעות האופייניות ליובש בעיניים יש
להיבדק ע"י רופא עיניים כדי לשלול סיבות אחרות .כאשר
מוכח שאכן הגורם הוא יובש ,יש ראשית לנסות להימנע
מגורמי הסביבה ליובש -עדשות מגע ,סביבה יבשה ,שימוש
רב במחשב וכו'.
הטיפול בתסמונת העין היבשה מתבסס על טיפות עיניים
המכילות תחליפי דמעות .רצוי להשתמש בטיפות ללא
חומר משמר מאחר וחומר השימור עצמו עלול לגרום
ליובש .ישנם סוגים שונים של טיפות והן נמכרות בבתי
המרקחת ובפארמים ללא מרשם .התדירות המומלצת
היא  4פעמים ביום .במקרים קשים יותר ניתן להשתמש
בג'ל שנשאר יותר זמן בעין ואותו רצוי לשים לפני השינה.
יובש בעיניים היא מחלה עם גורמים ידועים .הטיפול זול
וזמין ובשימוש נכון הוא גם יעיל.
רמת-גן ≥

זיכרון ואורח חיים בריא
ˇ

מאת :מרים ורטהיים

בחודש האזרח הוותיק עיריית רמת-גן ארגנה
הרצאות ומופעים מעניינים ,אך בתקופתנו
יכולנו לצערנו לראות ולשמוע אותם רק ב"זום"
)המצאת המאה( ,בטלפון הנייד או במחשב.
במאמצים רבים הצלחתי להתחבר למדיה החדשה
הזו והשתתפתי בתרגילי מדיטציה ובשתי הרצאות" ,זיכרון
ואורח חיים בריא" ע"י גב' רחל רייכנטל ו"שימור הגוף" ע"י
הפיזיותרפיסטיות אורנה וליזה.
היה מעניין מאד ,אך חבל מאד שההשתתפות הייתה מועטה.
היה רשום על המסך שבהרצאה של גב' רייכנטל השתתפו
רק  15איש .חייבים להפעיל את הנוער ואת בני המשפחה
הצעירים שיעזרו לקשישים להתחבר ל"זום" כדי ליהנות
מתרבות  -מרחוק .גב' רייכנטל התרכזה בהרצאתה בנושא
הקשר ההדוק בין בריאות הגוף ותפקודינו בחיים .מעל גיל
 70רצוי מאד להיבדק ע"י רופא גריאטר שבבדיקה כוללת
יכול למצוא חוסר איזון בגוף ,כמו :חוסר נוזלים ,אנמיה,
חוסר ברזל ,דלקות חניכיים ,ירידה בשמיעה ,שימוש לא
נכון בתרופות ועוד .אין לקחת תוספי מזון ללא אישור רופא
מומחה .אסור לקחת כדורי "אומגה" אם לוקחים כדורים
לדילול דם .כדורי שינה יכולים לגרום לחוסר ריכוז בבוקר
ובמשך היום למחרת ואף לסכנת חוסר יציבות ונפילות .חובה
להיות במעקב צמוד לשינוי מינון ,יעוץ והדרכה .איננו מודעים
להשפעה הגדולה בין תפקודי המוח והגוף .לדוגמא :חוסר
שמיעה גורם לניוון המוח ,דיכאון כרוני ,פגיעה בזיכרון ,חוסר
אנרגיות ,חוסר ריכוז .זה גורם לנו לאבד את הרצון לפעילות,
לחברות ולהנאה.
לאימון הזיכרון חשוב מודעות ,ריכוז ,לא לעשות שני דברים
ביחד ,לקרוא ספרים ולרשום את תוכנם ואת ההתרשמות
שלנו .ללמוד דברים חדשים ,להחליף תחביבים ,כמו :לא
להתמכר רק לתשבצים ,לשנות ולגוון כדי לפתח אזורים
חדשים במוח .כדי לזכור דברים יותר טוב ,לעשות קישורים
למילים ,כמו" :אוי מה שמו של השחקן היפה עם השיער
הכסוף? נו ,העשיר )ריצ'( שכותב בגיר  -א ,ריצ'ארד גיר".
או פעולות שאנו רוצים לזכור  -כדאי להגיד בקול רם את
הפעולה שאנו עושים" :צחצחתי כרגע שיניים!" ואז לא
נתלבט אם צחצחנו או לא.
על שימור הגוף  -אורנה וליזה המליצו:
פעילות גופנית  -גם בישיבה ,אפשר גם עם כדורי גומי
קטנים להניע את הראש ,הכתפיים ,הידיים והרגליים לכל
הכיוונים ,הפעלת השרירים חשובה להזרמת חמצן לדם
ולכל האברים.
אפשר גם על מזרון קטן .אך הכי חשוב לעשות הכול עם
נשימות נכונות .נושמים בפה סגור ומכניסים את האוויר
דרך האף ומנפחים את הבטן ,נושפים לאט דרך הפה
בנשיפות קטנות ומכווצים את הבטן.
הליכה  -גם בבית וגם בחוץ ,לפחות חצי שעה ביום ,רצוי
כרבע שעה בשמש.
שתייה  -לשתות כול שעה ,רצוי פושר .חוסר שתייה גורם
להתייבשות המערכות בגוף ,חוסר ריכוז ובלבול ,דפיקות
 ¥רמת-גן
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לב ,ירידת לחץ הדם ועוד.
תזונה מאוזנת  -יותר פירות וירקות ,פחות פחמימות ושומנים.
שיפור תפקודינו וחיינו זה בידינו .לא להיכנע ,להפחית
מתחים ,כעסים ,לחצים.
אך הכי חשוב  -לשמור על קשר עם בני המשפחה ,להתעניין
בשלום כולם ,לשוחח עם חברים וחברות  -אפילו על
פוליטיקה ,כי חברותא זה מזור לגוף ולנשמה.

גישור ברמת גן
ˇ מאת :אתי אריאלי ˇ

מתנדבים ליד הציור התלת ממדי על קיר הגישור ברמתגן

בדצמבר התקיים בפארק מרום נווה ברמת גן ,יום פעילות
 אמנות הגישור  -גישור בין יחידים ,וגישור בין קהילות.קיימים בארץ  45מרכזי גישור ,ועוד כ 20-בשלבי
הקמה ,כאשר המרכז ברמת גן נחשב לאחד המובילים.
מרכז הגישור נותן שירות מקצועי בחינם לתושבי העיר
בפתרון סכסוכים ובעיות בנושאים שונים – שכנות,
עסקים ,בתים משותפים וכמובן גם מחלוקות אישיות.
ההפנינג החל בבוקר במעמד ראש העיר ,אשר נתן את
ברכתו ואף צייר עם בתו על קיר ההידברות ,ולאחר מכן
הוזמנו במהלך היום ,על פי המגבלות של התו הסגול,
פורומים שונים לדיון והחלפת דעות בנושא הגישור .הגיעו
תלמידי כתה ז מבית ספר מכל"ל והמורות שלהם ,רבנים,
נציגי משטרה ,נציגי העיריה ,מנהלי רובעים ,פעילים
חברתיים ,מעצבים ,גמלאים ונציגי תנועות הנוער.
צייר הקירות רמי מאירי ניצח על החוויה הצבעונית.
רמי עיטר את קיר ההידברות ,והנחה לאורך היום את
הקבוצות השונות שהגיעו ,בליווי מוסיקה עליזה ,כיצד
לצבוע את הדמויות שטבע על הקיר.
מרכז הגישור נמצא ברחוב ביאליק  ,32טלפון 03-
 ,6292125תחת האגף לשירותים קהילתיים וניתן
כאמור לקבל בו שירות ייעוץ וגישור חינם באווירה
נעימה ומקצועית.
ינואר 2021
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ˇ

ב 27-בינואר חל יום הזיכרון הבינלאומי לשואה והגבורה.
אחת הנשים האמיצות אשר בזכותן ניצלו חייהם של יהודים
רבים בהונגריה ,עדיין חיה בינינו ברמת גן והיא בת .100
אדית בכרך תושבת רמת-גן נולדה לפני  100שנה בבודפשט
בירת הונגריה .אדית אשה קטנה ומצומקת ששיערה הלבן
נראה כהילה על ראשה ,מתגוררת בבית ישן ברמת-גן של
פעם .חדרה עמוס בתמונות שהיא ציירה בכישרון.
הגעתי לביתה לריאיון נדיר ואני מגלה כי אזדקק למתורגמן.
מה עושים חשבתי .ואז צץ לי רעיון לשתף את חווה ,חברתי,
הדוברת הונגרית.
אדית הפכה לפתע למוארת וחיונית ,כשהיא מדברת בשפת
אמה .היא משוחחת עם חברתי ואף נראתה צוחקת מדי
פעם ,וזו מתרגמת לי ומבהירה.
משפחתה של אדית הייתה גרה בבית יפה במרכז העיר .היא
למדה בבית-ספר לאמנות ונראה היה שהעבר היה טוב עד
בוא הנאצים" .הקריירה" שלה בזיוף התחילה עוד בהיותה
בת  ,15כאשר קיבלה ציון לא טוב והתביישה להראות לאמה
כדי שתחתום על התעודה .אז זייפה בהצלחה את חתימתה
של אמה.
כשהתבגרה עבדה במשרד של יהודים ושם התגלו יכולותיה.
דרך איש-קשר הגיעו אליה ישראל ַקסט ֶנר ואוֹטֹו קֹומוֹי,
שהיו זקוקים לתעודות מזויפות בכדי להבריח יהודים
מהונגריה תחת הכיבוש הנאצי .אדית ,שהייתה בקשר עם
ארגון מחתרת יהודי ,הסכימה לסכן את נפשה למען אחרים.
ינואר 2021

הודות למאמציה בזיוף ותרגום תעודות להטעיית הנאצים,
ניצלו יהודים רבים ,שאחרת היו נשלחים למחנות ההשמדה.
על השתתפותה במאמץ המלחמתי והצלת יהודים קיבלה
עיטור גבורה ותעודות נוספות.
את בעלה הכירה בהונגריה והם הצטרפו לתנועה הציונית.
לאחר ששרדה את המלחמה ,עלתה ארצה בשנת  1949עם
בעלה ועם תינוקת בת שנה .היא ממהרת לספר לי שיש לה
בת אחת ונכדים ,ושהבת האחרת נפטרה.
בישראל פתחה אדית חנות לבגדים ברחוב דיזנגוף בתל-
אביב" .אמי הייתה מעצבת ידועה ",מספרת בתה נעמי
שהשתתפה בפגישתנו ושעבדה עמה בעבר" .היא הייתה
מייבאת מאירופה בדים וכפתורים בטעם טוב .הרבה
שחקניות קנו אצלנו ",אמרה בגאווה.
מה עם טיפים לאריכות חיים?
"היא לא אכלה בריא ",מדגישה נעמי בתה .עד גיל  90אדית
עוד נסעה לתל-אביב ללמוד ציור .בגלל גלאוקומה בעיניים,
היא התעוורה לפני כשבע שנים.
ומה היא עושה היום?
"בעיקר שומעת מוזיקה ברדיו".
המטפלת ההודית שלה מראה לי מדי פעם תמונות מעברה
של אדית ,ואילו אני מנסה להחזיר לעצמי את הטלפון שלי
אותו החזיקה בידיה בחוזקה ולנתק אותה מהתרפקותה
על העבר שהחזיר אותה לימים היפים בעלי המשמעות
כשהייתה צעירה ויפה.
מומלץ לקרוא באינטרנט על תרומתם של קסטנר ואוטו
קומוי שהקימו את ועדת העזרה וההצלה של יהודים
בבודפשט בשנת .1943
חשוב להזכיר כי באגף לשירותים חברתיים ברמת גן קיים
פרויקט עבור ניצולי שואה "חיים בכבוד" .מטרתו של
הפרוייקט לסייע לניצולי שואה במימוש זכויותיהם .במסגרת
המוקד ניתן גם לקבל ייעוץ לגבי זכויות ניצולי שואה ,וכמו כן
סיוע במילוי טפסים ומעקב אחר תהליך הבקשה .הייעוץ ניתן
ללא תשלום ,המוקד פתוח בימי שני ורביעי בין השעות 10.00
 -14.00בטלפון .036126724 ; 035295720
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ˇ מאת :אסתר שירקובסקי
סיפורן של שתי נשים וגבר אחד בני חמישים
וחמש עד שישים וחמש.
היו נשואים ,יש ילדים ,גם נכדים .מסיבות
שונות נותרו ללא בני זוג וברצונם להכיר בני
זוג חדשים ולהתחיל בפרק ב' בחייהם .לפחות

לנסות.
סיפורה של דליה :בת חמישים וחמש ,אם לשלוש בנות,
מורה" .בעלי היה מורה גם הוא ,גידלנו שלוש בנות ,אולם
הגורל הכה בנו .בעלי נפל בעת מילוי תפקידו בשירות
מילואים .נותרתי לבד עם בנותיי .הבנות גדלו ואני רוצה
לנסות לבנות פרק ב' בחיי.
את רונן הכרתי דרך האינטרנט .קבענו להיפגש בבית קפה.
ביום המיועד הוא כבר חיכה לי ,גבר נאה ומטופח .הזמנו
קפה ועוגה ,השיחה קלחה ,לרוב הוא דיבר ואני הקשבתי.
לאחר כשעה החלטנו להיפגש שנית .רונן קרא למלצר
וביקש חשבון .המלצר הביא את החשבון ורונן הסתכל על
הסכום ,הראה לי וביקש חצי ממנו – למרות שהסכום לא
היה גבוה – והוסיף שהוא מקפיד שההוצאות יהיו שוות
לשני בני הזוג .שילמתי את חלקי ,נפרדתי ממנו וחשבתי
לעצמי שהוא לא יראה אותי שנית .אמשיך לחפש בן זוג
שאינו קמצן".
סיפורה של נילי :בת שישים ,אם לשני בנים נשואים ,סבתא
לשני נכדים .בעלה נפטר לאחר מחלה קשה .מספר חודשים
לאחר מותו ,בעידוד החברות יצאה לערב ריקודים בחברת
יוני אותו הכירה במסיבה .נפגשה עם יוני באולם הריקודים
והופתעה מלבושו המרושל .לאחר הריקוד הראשון
התקשתה לנשום בקרבתו מריח הזיעה החזק שהדיף .נילי
החליטה שאינה מתכוונת להתענות ערב שלם ,התנצלה
שיש לה כאב ראש חזק והציעה שתלך לבד הביתה ובדרכה

תוכל לשאוף אוויר צח ויוני יוכל להמשיך לרקוד.
בדרכה הביתה הרהרה שמוטב שאת הדייט הבא תקבע בים,
כך גם אם בן זוגה לא יתרחץ ,הים יוכל לשטוף אותו...
סיפורו של אלון :בן שישים ,פנסיונר של התעשייה הצבאית,
אב לבת ובן נשואים וארבעה נכדים .גרוש שש שנים.
"החלטתי שהגיע הזמן לפרק ב' בחיי .הבדידות קשה לי,
אני מתנדב ולעיתים נפגש עם חברים אבל הערבים קשים,
בשבתות ובחגים אני לא מוצא את מקומי ואיני רוצה
להטריד את ילדיי .לכן אנסה שנית לחיות בזוגיות.
את דרורה הכרתי בספרייה העירונית כשהמליצה לי על ספר
מסוים .המשכנו לדבר ולא הרגשנו שהזמן חלף .היא סיפרה
לי על חייה ,על בעלה שנטש אותה לטובת אישה אחרת –
צעירה ,היא עזבה את הארץ  ,ילדה את בנה לבד בחו"ל וכל
השנים עסקה בגידולו וסירבה להכיר גבר אחר .הבן יצא
ללימודים בצרפת ,נישא הוליד בת ונשאר שם.
הקשר ביני לבין דרורה התהדק ,שנינו הופתענו מהרגש
שחיבר אותנו יחד והעובדה שמצאנו אחד את השנייה.
רצינו לחיות ביחד .יידענו את הילדים והתחלנו את חיינו
המשותפים באהבה ,ידידות ונתינה הדדית".
סיפוריהם של דליה ,נילי ואלון מביאים למסקנה שאסור
להתייאש וצריך להאמין שניתן למצוא בן זוג לפרק ב' .צריך
להבין שאין אביר על סוס לבן ולדעת להתפשר אך גם לעמוד
על הגבולות החשובים שמציבים.
עם סבלנות והתמדה לצאת לטיולים ,סדנאות והרצאות
בהם נפגשים עם אנשים שונים ויכולים למצוא את האחד/
האחת שמחפשים .לזכור שעם הגיל חלים שינויים וגם אנחנו
לא מה שהיינו לפני שנים.
לאלה שמצאו -מזל טוב ,למחפשים – בהצלחה ותמיד לזכור,
"לא מוסיפים שנים לחיים ,אלא חיים לשנים".
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בעקבות ההתרחשויות בגרמניה ,בשנים  ,,1933-1945בזמן שלטון היטלר והנאצים ,אין אדם שאינו שואל את
עצמו איך ייתכן שעם שלם ,בעל עבר עשיר ותרבות מפוארת ,ילך כעדר אחרי מנהיג שלוח רסן ותאב כוח .מנהיג
שהוביל את עמו למלחמה ,לעוני ולחיים בפחד ותוך שלילת חרותו.
אריקה מאן ,בתו של הסופר תומס מאן ,מנסה לתת תשובה לשאלות אלה בספר הסיפורים שלה "האורות כבים".
כבר ב 1933-הבינה אריקה מאן לאן נושבת הרוח והחלה לבקר את השלטון הנאצי .היא הקימה יחד עם אחיה ,קלאוס מאן,
שהיה גם הוא סופר ,קברט פוליטי בשם "מטחנת הפלפל" .בעקבות פעילותם ובהיות אימם יהודייה ,נאלצו לעזוב את גרמניה.
בהמשך גם נשללה אזרחותה הגרמנית של אריקה.
הספר "האורות כבים" מתעד את קורותיה של עיר קטנה בגרמניה ,בשנים  ,1933-1939מאז עליית הנאצים לשלטון ועד פרוץ
המלחמה .הספר מתאר כיצד ,באמצעות תקנות וחוקים חדשים שניחתים עליהם מהשלטון ,התושבים מאבדים את חירותם
ואת כבודם העצמי .תחילה התושבים אינם מרגישים בכך ש"האורות כבים" ,מכיוון שהתהליך הוא איטי .כשחשיכה מוחלטת
נופלת על העיר ,כולם כבר מבינים ,אבל אז מאוחר מדי .כפי שאומר הרופא המנתח" :אילו התלכדנו ומחינו בהתחלה ,יכולנו...
לעשות משהו...יכולנו להשיג משהו...יכולנו לקום ולהתריע בפני העולם".
אריקה מאן היא מהבודדים ,שהבינו כבר בהתחלה לאן הרוח נושבת ובאמצעות ספרה ,שפורסם ב 1939-בארה"ב ,ניסתה
למחות ולהעיר את העולם למתרחש בגרמניה.
זהו ספר שחשוב לקרוא ,כי הוא מראה כיצד הרוע משתלט על אנשים טובים בבסיסם בלי שישימו לב ,ומזהיר מפני חזרה של
אירוע כזה.
∂ רמת-גן
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תשבץ  -עולם החי  -דימויים וביטויים
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מאת :אסתר שירקובסקי

יום סגרירי גשום וקר אידאלי לצלחת מרק
חם ובמקרר שלי יש תמיד ירקות.
לתוך סיר גדול חתכתי לקוביות שני גזרים,
שני תפוחי אדמה ,קישוא ,בצל ,עגבנייה ודלעת.
לאחר טיגון קל הוספתי מים עד לכיסוי הירקות ,תבלינים
ושתי כפות אבקת מרק עוף.
לאחר שכל הירקות התבשלו והתרככו הוצאתי רבע מתכלת
הירקות ,מעכתי דרך מסננת והחזרתי למרק .בחשתי ונתתי
למרק להמשיך להתבשל באש נמוכה כרבע שעה .בהגשה
אני מוסיפה קרוטונים שאני מכינה בעצמי מלחם לבן.
לאחר סיום העבודה ירדתי לרוקן את פח האשפה ומעבר
לדלת הכניסה של הבניין עמד השכן הקשיש .שדלת
ינואר 2021

ˇ

הכניסה נסגרה עליו והוא שכח את המפתח בבית .ממש
נבהלתי ,הא רעד מקור ועייפות ,הכנסתי אותו והצעתי לו
להיכנס אליי לדירה .כאשר פתחתי את הדלת ריח המרק
הנפלא וחום הבית קיבלו את פנינו .ביקשתי מהשכן להסב
לשולחן ולהתכבד בצלחת מרק והוא התקשה לסרב .כאשר
סיים לאכול זה לא היה אותו אדם ,הוא הפסיק לרעוד ,עיניו
אורו כאילו החיים חזרו אליו וגם החיוך שב לפניו.
אמי עליה השלום נהגה לומר ,שמרק הוא המרפא לתחלואות
הגוף והנפש ובנוסף משביע ומהנה.
חיוך רוגע ואמפטיה לזולת תורמים להרגשה ומפיגים את
הבדידות.
רמת-גן ∑

היו ימימ
ˇ

מאת :יהודה לימור

ˇ

אור ,כמה שעות אתה מול המחשב? אולי
תפסיק ותצא לשחק עם החברים ,הנה סבא
הגיע לביקור ,בוא תשאל אותו כמה זמן הוא ישב
מול המחשב כשהיה ילד.
חייכתי חיוך גדול ,יש לי נכד מקסים ,מה הבת רוצה ממנו?
שיחזור שבעים שנה לאחור? איפה רמת גן לפני שבעים שנה?
הטלפון של הילדים היה שתי קופסאות מחוברות בחוט .טלפון
אמיתי עם חוגה היה רק בבית המרקחת ואולי במכולת.
סבא ,מה ,לא היה מחשב?
לא ,המחשב הראשון בארץ נבנה במכון ויצמן ב ,1955-הוא
נקרא "וייצאק" ובגלל גודלו תפס חדר שלם והיה לו זיכרון של
 ,KB40הזיכרון שיש לך בכיס בסמרטפון ,גדול בערך פי מיליון.
אז איך התקשרת לחברים?
לא התקשרתי ,פשוט באתי אליהם הביתה ,אבל בדרך כלל
נפגשנו בחוץ.
למה בחוץ?
גרנו בדירה קטנה ורוב הזמן שיחקנו מחוץ לבית ,אפילו עד
הערב עד שהאמהות היו עומדות במרפסות וקוראות לילדים,
למשל" :יוסי בוא הביתה ,אבא כבר חזר ,ארוחת הערב מוכנה".
אז מה עשיתם כל הזמן בחוץ?
שיחקנו .פעם הירקון היה עשיר במים ,בחורף גשום במיוחד,
הנחל היה עולה על גדותיו ומציף את השטחים הקרובים.
בבוץ שנוצר היו מתבוססים הג'מוסים )תאו( ,מעבר לירקון

∏ רמת-גן

היו טחנות קמח ובלילות שמענו קול צפירה קצוב יחד עם
יללות התנים.
בירקון היו סירות משוטים ,לפעמים הרשו לנו ,הילדים ,לשוט
מעט .פעמים אחרות כשהבעלים לא השגיח ,היינו מתירים
את החבל שקושר את הסירה ומתרחקים בלי רשותו ואז היה
צועק ואנחנו השארנו את הסירה ליד הגדה וברחנו.
אהבנו לדוג ,בעיקר סרדינים ,אבל לא היה כסף לקנות חכה
אז אלתרנו .מהּב ּוִסים )קני סוף( שגדלו לאורך הגדה הכנו
את המוט ,כופפנו סיכה פשוטה לקרס ,את הקצה החד
שיטחנו בעזרת פטיש ויצרנו שן שלא תאפשר לדג לשמוט
את הקרס .קנינו בפרוטות גיד )חוט ניילון( ,קשרנו את
הסיכה והשחלנו את הגיד דרך פקק שעם ונוצה שתקועה בו
וקבלנו מצוף ,והרי לך חכה לתפארת .הפיתיון ,בצק שהכנו
מקמח ומעט מים.
דגנו סרדינים והיינו חורזים אותם על קנה סוף .בבית ,אימא
הייתה מנקה אותם ,מבשלת בשמן על פתילייה בישול ארוך,
או מטגנת בבלילה של קמח – פשוט מעדן .לפעמים נתפש
בחכה דג משונה" ,ברבוט" )שפמנון( או צלופח ,השלכנו
אותם חזרה למים כי לא היו כשרים למאכל.
סבא נוכל ללכת לדוג בירקון?
לא כדאי אור ,המים לא כמו פעם ,אבל יש מסלולי טיולים
מאוד יפים לאורך הירקון ,גם לרכיבה באופניים.
היו לכם עוד משחקים?
היו הרבה ,אבל עכשיו בוא תלמד אותי איך שומרים מסך
במחשב.
WEIZAC was the first computer in Israel, and
one of the first large-scale, stored-program,
electronic computers in the world. It was built at
the Weizmann Institute during 1954–1955, based
on the Institute for Advanced Study architecture
developed by John von Neumann and was
operational until the end of 1963. Wikipedia
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