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).

גליון  305אייר תשפ"א מאי-יוני 2021

אזרחים ותיקים ברמת גן
חוזרים לפעילות ספורטיבית
|

מאת :אתי אריאלי

החזרה המבורכת לשגרה מתבטאת בכל
תחומי החיים וגם בתחום הפעילות
הגופנית.

|

ללא תשלום ,באווירה נעימה ,ספורטיבית ועממית.
במתחם הגלעד ובשד' השושנים בימים ג' ו-ה' בבוקר,
בגינת בר אילן בימים ב' ו -ד' בבוקר ,בפארק הלאומי
בימי ג' אחה"צ .ההרשמה במחלקה לאזרחים ותיקים –
.03-6753798 ,03-6753664
תחום ספורט נוסף שהתפתח לאחרונה הוא "הליכה
נורדית" .מדובר על הליכה עם מקלות הליכה ,דבר
המפתח את הגוף תוך הדגשה על פלג הגוף העליון – ידיים,
כתפיים ,גב ,חזה .דרך הליכה זו מסייעת לכאבי ברכיים
וגב .בנוסף ניתנת גם הדרכה לתרגילי התעמלות אשר
משפרים את שיווי המשקל .הקבוצה מתכנסת בכניסה
לפארק ,בימים א' ו -ד' בשעות הבוקר (למתעניינים –
המדריך אמיר  .)052-3431614החוג בתשלום.

בימים אלה נפתח מתחם כושר מפואר וחדשני בפארק
הלאומי ברמת גן ,שכונה בשם "זוזו" .במתחם שנבנה
לשוחרי הפעילות הספורטיבית ,אזרחים ותיקים בני
כל הגילאים ,הותקנו פינות הצללה ,מתקני מים קרים,
שילוט ברור והנחיה על כל מתקן לגבי התפעול של
המכשירים וספסלי ישיבה.
המתחם לגיל השלישי כולל בין היתר התאמה לאנשים
לאחר שיקום ,ומתקנים מונגשים לכל הגילאים .מתקני
טיפוס ,משקולות ,מגוון מתקני אופניים ,כשלכל מכשיר
מחשוב דיגיטלי המשקף נתונים שונים .נבנה גם מסלול
ריצה קבוצתי ואישי .המקום פתוח  24שעות ביממה,
מואר בערבים והכניסה ללא תשלום .קל להגיע למתחם
מחניון הספארי.
בנוסף ,מתקיימות ברחבי העיר והפארק קבוצות הליכה,
עם הדרכה ,לגילאים השונים ופעילות של תרגילי חימום
לפני ולאחר ההליכה בקבוצה .הקבוצות בהרכב של כ-
 15-20אנשים ,נפגשות בעשרה מפגשים במרחב הפתוח,

מתחברים וגם לומדים בחוג גמרא ברמת גן
|

מאת :אתי אריאלי

כעובדת סוציאלית ,חשבה טל מזור ,מהמחלקה לרווחת
הגמלאי ברמת גן ,כיצד לעודד קשרים חברתיים אצל בני
הגיל השלישי ,אשר רבים מהם צמאים לחברה וזקוקים
לגורם חיצוני שיעזור להם לצאת ממעגל הבדידות.
טל הגיעה למסקנה שאפשר לגרום לאזרחים הוותיקים
להיות יותר אקטיביים על ידי זה שתציע תחום עניין
משותף שסביבו יצטרפו אנשים שונים.
כאשר הציעה שהנושא יהיה לימודי גמרא ,מיד התלהבתי.
נזכרתי בלימודי בבית-ספר תיכון וחשבתי שדיונים
בתלמוד באמצעות הלוגיקה שלה והוויכוחים של חכמינו,
עשויים לעזור לי בגיל השלישי לפתח כישורי חשיבה ותוך
כדי כך להתיידד עם החברים בקבוצה.
ואז פרצה הקורונה ,והחוג החל רק לפני חודש .קבוצת הלומדים
נפגשת בזום כשהמורה מנחה איך להתמודד עם דף תלמוד.
הוא מאוד סבלני ומעודד את סקרנותנו לשאול שאלות.
למשל ,בשיעור האחרון ,תחילה התביישתי לשאול ,אך
התגברתי על כך וביקשתי שהמורה יסביר את מבנה דף
הגמרא שהתקשיתי להבין מה עומד מאחורי כל כותרת.
המורה ,שעושה את עבודתו במסירות ובהתנדבות ,עשה
זאת בחפץ לב והסביר לכולנו.

|

בדידות ואשר יש להם רצון להיות בקשר חברתי באמצעות
תחום עניין.
"אני חושבת כל הזמן על גורם מזמן שיביא אנשים להצטרף
וליצור קשרים חברתיים.
הגורם המזמן לא חייב להיות דווקא לימודי ,הוא יכול
להיות גם חוויתי ,כמו שמתקיים בצוות הכותבים בעיתון
"כיוון חדש" .נפגשים כדי לדון בכתבות שיופיעו בעיתון,
אבל תוך כדי כך ,נוצרו חברויות".
טל ממשיכה ומסבירה ש"האדם הינו יצור חברתי ובכל
גיל האדם זקוק למשמעות ,אבל בגיל השלישי בולט יותר
החיפוש אחר פעולות שיתנו לנו משמעות ורצוי גם שיביאו
תועלת".
הקבוצה פתוחה לנשים ולגברים ,לחילונים ולדתיים.
אין צורך בידע מוקדם .הקורס פתוח לגברים ,נשים ומי
שנפשו חפצה ללמוד ולהתחבר.
פנייה בוואטס אפ של טל מזור050-3778042 :

לפי דברי טל ,ההיבט החברתי מאוד חשוב לה כעובדת
סוציאלית הקשובה לתושבים הותיקים החשים לא פעם

קבוצת תמיכה
-------------------------------------

"לגעת באבל"

עיתון הגמלאים של רמת-גן
"כיוון חדש"
מחפש גמלאים מוכשרים בכתיבה
ובעלי כושר הבעה בכתב ובעל-פה,
שירצו להתנדב בפעילות העיתון.
אתם מוזמנים לשלוח כתבה שלכם
בכל נושא שתבחרו למייל:
kashish13@ramat-gan.muni.il
לפרטים נוספים
נא לפנות לעו"ס אליאן פיאטניצה,
רכזת עיתון כיוון חדש
בטלפון03-6719525 :

 2רמת-גן

לאנשים שאיבדו אדם יקר
בתקופת הקורונה
-------------------------------------

ימי רביעי החל מתאריך 19.5.2021
בין השעות 10:00-12:00

במחלקה לרווחת הגמלאי
ההלכה  ,9רמת גן
(צמוד לבי"ס עליות)

בעקבות מגפת הקורונה נוצרה במפתיע
מציאות חדשה ולא ברורה.
אנשים רבים חווים אובדן מהיר ומפתיע ,או
אובדן אחר בתנאים של סגר ובדידות וריחוק
חברתי.
העצב והבדידות מתעצמים.
אתם לא לבד!
הקבוצה מהווה מרחב בטוח לעבד את האבל,
תמיכה הדדית ,והקניית כלים להתמודד עם
האובדן.

הקבוצה תתקיים אחת
לשבוע בימי רביעי החל
מ19.5.2021
למשך  10מפגשים
המנחה:

עו"ס ג'וי פרנקלMSW ,
המחלקה לרווחת הגמלאי

לפרטים והרשמה:
03-6719501\03-6719518

מאי 2021

היתה לו זכות גדולה
|

מאת :מירה גל-פאר

בימים אלה פרש רפי פיליפסון (בן )75
מתפקידו כיו"ר עמותת או"ר הדואגת
לאזרחים הוותיקים ברמת-גן.
ישבתי בגינה הפורחת והמטופחת שבביתו
היפה של פיליפסון ,ונהניתי מהאירוח מסביר
הפנים לו זכיתי.

|

רפי פיליפסון טרח על חיסכון כספי בעמותה ומילוי השורות
עם עובדים איכותיים ומקצועיים.
כשקיבל את התפקיד ,היו בעיר  50מועדונים לקשישים
וארבעה מרכזי יום.
"מטרת מרכזי היום ,להוציא את המבוגרים מהבית לפחות
פעמיים בשבוע או יותר ,להעניק להם תוכניות תרבות
וטיפול אישי .במרכז היום זוכה הקשיש לתשומת הלב
המקסימלית ,החל מההסעה מביתו למרכז היום וחזרה,
ארוחות בוקר וצהריים ,טיפול אישי כמו רחצה ומקלחת,
פיזיוטרפיה וכמובן חברה ותרבות ועוד".
עם הזמן ,העמותה הפכה להיות עצמאית .המועדונים
הועברו לבית עמנואל והעמותה נשארה עם מרכזי היום.
הוא מספר על האתגר הגדול שניצב בפניו בתקופת
הקורונה" .היה צורך לדאוג ל 450-קשישים ,לספק להם
מזון מדי יום".
ניצבה בפניו החלטה קשה כשחזרו מהקורונה ,והיא לצמצם
את מספר העובדים והפעילויות כדי לייצב את המצב הכלכלי.

רפי פיליפסון

רפי הוא אחד מאותם אנשים שהצליח לשמש בכמה
תפקידים ציבוריים וממשיך לעשות למען הכלל.
תחילה שירת  26שנה בצבא בתפקידי לוגיסטיקה ומבצעים
והשתחרר מהצבא בדרגת סגן אלוף.
בשנים  2014-1989היה ראש המטה של ראש-העיר צבי בר
וחבר מועצת העיר רמת גן והנהלת המחוז.
"הייתה לי תקופה מרתקת לנהל יחד איתו את העיר ",הוא
אומר.
עם פרישתו של צבי בר ,פרש גם רפי והחליט לתרום מכישוריו
לעמותות והראשונה שפנתה אליו הייתה ,מרים מרכוס ז"ל,
תיזכר לטוב .היא אמרה לו" :אני מפקידה בידך את הצוואה
שלי שזו העמותה לקשיש .תבטיח לי שתשמור עליה".
היא בחרה בו כראש העמותה ,היא עמותת או"ר.
"נפלה בחלקי זכות גדולה להתנדב ולתרום ולהמשיך את
מפעל חייה וצוואתה של מרים האהובה ,בהענקת שירותים
ראויים ומקוריים לקשישי העיר".
תפקידי העמותה בכלל והמנהלות בפרט לדבריו ,הם לדאוג
לרווחת הזקנים המטופלים ולהיות בקשר אישי עם הקשיש
ומשפחתו .דאגה לקשיש מבחינה תרבותית ,פיזית ונפשית,
"וכדי לממן את הפעולות לשם כך ",הוא מסביר" ,צריך
בסיס כלכלי".
מאי 2021

בדברי הפרידה שלו מודה רפי פיליפסון לחברי הנהלת
העמותה ,לגילה טאושטיין מנהלת האגף לשירותים
חברתיים ,שללא תמיכתה היה קשה להוביל שינויים
לתהליכים שנעשו בשנים אילו.
הוא מציין לטובה את גלית הולינגר המנכל"ית ,שהצליחה
להסתגל לאופי הניהולי שהוא החדיר ואף הסכימה בתקופת
הקורונה לנהל את שני מרכזי היום בנרקיסים.
יש לו הערכה אל מנהלות מרכזי היום עדינה ,זיוית ובנימינה
ולעובדי מטה העמותה -מיכל ,וורד ,מעיין ועינבל על עבודה
מסורה ,מקצועית ונאמנה.
הוא אינו שוכח להודות לכל אחד ואחד מחברי ההנהלה
שליוו אותו במהלך השנים וסייעו בהתנדבות ,לעמי,
כבדיאל ,מינץ ,נצר ,שלום אלקיים ,ג'ודי ,צביקה ראובן,
דורון ,שתמיד היו נכונים לסייע ולתת כתף .ולבסוף ,אינו
שוכח להעביר את הדגל לשלום אלקיים שליווה אותו
בשנתיים האחרונות.
ניכר על רפי שהוא פורש תוך תחושת סיפוק על כך שהעמותה
שינתה מן היסוד את נוהלי העבודה ,והרחיבה את פעילות
הקשישים תוך שמירה על מסגרת תקציבית.
בצאתי ,חלפתי על פני תעודות הצטיינות שונות שקיבל,
כולל תעודה יקיר העיר רמת גן המעידות על תקופת חיים
משמעותית.
רמת-גן 3

המוזיקה בשרות
המדע והרפואה
|

|

מאת :מרים ורטהיים

ידוע שבכול התרבויות המוזיקה שימשה מאז ומעולם להנאה,
הרגעה וריפוי ולכל העמים יש את שירי הערש שמרגיעים
את התינוקות והילדים .גם בתנ"ך כתוב שהמלך שאול סבל
מדיכאון ,דוד ניגן לפניו עד " -ורווח לשאול וטוב לו ,וסרה
מעליו רוחו הרעה" .באופן טבעי בשמענו מנגינה או שיר הגוף
מתחיל לנוע ,לתופף בבהונות הרגליים ואצבעות הידיים,
אנו מתחילים לזמזם ולהיזכר איפה ומתי שמענו את השיר,
ואפילו לצאת בריקוד .מדענים החליטו לגייס את השפעת
המוזיקה על חולי דמנציה ,אלצהיימר ,פרקינסון ופגיעות
מוחיות אחרות .מוזיקה יכולה לגרות אזורים שונים במוח
האחראים על חשיבה ,זיכרון ,שפה ותנועה .היא יוצרת תאי
עצב חדשים במוח ,ז"א שיש לה כוחות ריפוי עוצמתיים.
המחקרים הראו שמוזיקה מגרה את האזורים שבתת
קליפת המוח ששולטים על יצירת רגשות ותפקודים שונים
שממשיכים עדיין לתפקד והתגובה למוזיקה נשמרת.
המוזיקה גורמת לחולים ,אפילו אחרי אירוע מוחי ,להתחבר
ולהשיב לעצמם יכולות שחשבו שאבדו .החולה יכול ליהנות
ממוזיקה ואפילו לחזור לנגן ולרקוד בלי שידע לפעמים מי
הוא עצמו או הסובבים אותו.
המוזיקה יכולה לעזור לטפל בהיבטים נוספים במחלה,
כמו :שינויים התנהגותיים ,סערת רגשות ,תוקפנות ,שיטוט,
דיכאון וחוסר מנוחה.
מוזיקה ושירה מסייעים להרגיע את חוסר השקט וההתנגדות

לטיפול ,היא מעוררת גם זיכרונות ,מסייעת
לתקשורת ,לשיחה ולתנועה.
יש להתאים את המוזיקה למצב המטופל,
לכל אחד מתאימה מוזיקה שונה.
השירה גם חשובה מאד בטיפול ,בעיקר שירים שהכירו
מהעבר ,מהנעורים והאהובים עליהם.
התרגשתי מאד לראות סרטון על קשישה שישבה בכסא
נכים ללא זיע מכווצת עם ראש שמוט וכששמעה את
המוזיקה של "אגם הברבורים" החלו כעבור כמה דקות
אצבעות ידיה להימתח ולנוע לקצב המנגינה ,ידיה אט-אט
נפרסו והחלו "לרקוד" ככנפי הברבור והזכירו לה ודאי את
ריקודיה כבלרינה.
בכול האוניברסיטאות בארץ חוקרים ומכשירים צוותים
לתראפיה במוסיקה ובשיתוף העמותה למען חולי אלצהיימר
החלו כבר ליישם במרכזי בריאות רבים את התראפיה של
מוזיקה ,ריקוד ושפה  -ורואים שיפור ביכולות המטופלים
הנותנים תקווה לשיפור איכות חייהם ואולי גם לריפוי בעתיד.
חברתי מרים מזה שנים רבות מנסה לשמח ולעודד את
בעלה החולה לשיר יחדיו את שירי הפלמ"ח האהובים עליו
מתקופת היותו פלמ"חניק.
כידוע ,למוזיקה יש השפעה טובה על כולנו ,היא גורמת
לירידה במתח השרירים ,פחות מחשבות שליליות ,שינה
יותר טובה והרגשת שלווה.

שנת הקורונה שלנו
|

מאת :מלכה יודקו

חלפה שנה מאז נחתה המגיפה בארצנו,
במהלכה השתדלנו להבין את המציאות
אליה נקלענו .בתחילה היה הפחד ,היינו
בהלם .לא האמנו שבמאה ה 21-תהיה מגיפה.
הרי האדם שולט ביקום ואלה לא ימי הביניים.
כך מצאה עצמה המדינה במלחמה מול אויב לא מוכר ,לא
נראה ומסוכן מאד.
הפעם לא הצבא יצא למלחמה וכיפת ברזל לא נפרשה.
הרופאים והרופאות ,האחים והאחיות וכל המערך הרפואי
עמדו בחזית והיו המלאכים הטובים העושים עבודתם
ללא לאות ובמסירות נפש.
כל המדינה עצרה באחת וגם אנו הגמלאים .לכל אחד
מאיתנו הייתה שיגרת חיים הכוללת תרבות ופנאי,
עזרה לילדים בילוי עם הנכדים ועוד ..באבחה אחת הכל
עצר .נחשפנו לחידושי התקופה כמו לזום שהחליף את
המפגשים האישיים ולמדנו מהו ריחוק חברתי.
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זוכרים את הסגר הראשון ,האיסור לצאת מהבית ,לא
לפגוש משפחה וחברים ולחגוג ליל סדר לבד? {או בזום}...
וכך חגגנו את שאר החגים לאורך השנה..
הכי קשה זה להתמודד עם העובדה שאלפי אזרחים ובמיוחד
שורדי שואה חלו ונפטרו ,משפחות שחרב עליהן עולמן.
למדנו להוקיר מחדש את ערך המשפחה ,עזרה לזולת,
הדאגה לאחר ולמדנו הרבה על עצמנו בתקופה זו ובעיקר
שהחומריות אינה חזות הכל.
הגעת החיסונים הפריחה אופטימיות ותקווה לכולנו.
הזמן אינו עומד מלכת ,חלפה שנה בה חגגנו את החגים
באופן כמעט כמו לפני..והמשק חוזר אט אט למסלול.
אני מקווה שמהשנה שעברנו נדע לצאת מחוזקים
ומאוחדים ,שהחיסונים חיסנו גם את רוחנו כעם בחוסן
לאומי ,שנדע להעריך איש איש את הברכה שבשיגרה
ולבסוף שנשכח את ימי המסכות הכפפות והאלכוג'ל
שיהיו רק זיכרון רחוק רחוק,..
מאי 2021

אשרי זקן אני
|

מאת :חנה קניגסברגר

הרצאה ששמעתי לאחרונה על הזקנה
מהעו"ס שרה הלפרין ,אישרה את תחושתי
שיש יתרונות רבים בזקנה ואני רוצה לשתף
אתכם בתחושתי זו.
אנחנו חיים בתרבות שמקדשת את הנעורים.
הזקנה נתפשת כתקופת חיים גרועה והזקנים כמסכנים,
בודדים ומיותרים .ישנו מרדף אחרי הנעורים והמראה
הצעיר .אפילו המילה "זקנה" נמחקה מן המילון והוחלפה
ב"גיל השלישי" או "גיל הזהב".
האמנם הזקנה היא באמת כל כך נוראה?
מתברר שאין הדבר כן .מחקרים על האושר הראו
שצעירים עד גיל  25הם בדרך כלל מאושרים ,מגיל 40
עד  50פחות מרוצים מהחיים ואח"כ האושר עולה עם
הגיל והוא בשיאו מעל לגיל  .65בגילאי  40-50ישנו
ריבוי מטלות (טיפול בילדים ,בהורים ,עבודה) וכמו כן
מתחילים לבחון את ההישגים ורואים פער בין הציפיות
מהחיים ומימושן ,מה שמביא לאי שביעות רצון מהחיים.
בזקנה מגיעים להשלמה עם הידיעה שלא נוכל להגשים
את כל החלומות .משתחררים ממחויבויות של פרנסה
וגידול משפחה ,מתמעטות הציפיות והמחויבויות
החברתיות ויש יותר חופש לעשות דברים שאוהבים
וליצור קשרים חדשים.

|

דעות קדומות ביחס לזקנה גורמות לחשש מההזדקנות
ולמאמצים חסרי תוחלת להישאר צעירים .הדבר מביא
לקיבעון רגשי ומנטלי שמונע יצירת הזדקנות מוצלחת
שמתבטאת בניצול המשאבים וההזדמנויות שנוצרים
בתקופת חיים זו.
בתקופת הזקנה ישנן מחשבות על מוות ,ישנן אכזבות
וחרטות ולעתים גם מחלות .האתגר הוא לאזן תחושות
אלה עם מחשבות אופטימיות ועם מעורבות חיונית
בחיים .רוב הזקנים עומדים באתגר ואף מצליחים להשיג
מטרות שלא הצליחו להשיגן בגיל צעיר יותר ,עקב עומס
מטלות ומחויבויות.
כשאנו צעירים אנו רוצים להגיע להישגים ולמעמד בחברה
ולשם כך אנו מוותרים על חלקים באישיותנו ומתאימים את
עצמנו לדרישות ולנורמות של החברה .הזקנה היא הזדמנות
להתפתחות אישית ורוחנית ולהגעה לשלמות פנימית.
בניגוד לדעה הרווחת שבזקנה ישנה ירידה מנטלית,
מתברר שלימוד ואימון של המוח שומרים על גמישותו
ומאפשרים פוטנציאל של התפתחות מנטלית.
מסקנתי היא שהזקנה היא התקופה הטובה בחיים.
הדרישות מהסובבים יורדות וגם הזקן מקבל את עצמו
בהשלמה .הוא יכול להעז ולעשות דברים בלי לחשוש
מ"מה יגידו" ,ללמוד דברים חדשים ,להנות מהחיים
ולהרגיש מאושר.

עונת ההדברות
|

מאת :ציפי קליין
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האביב בפתח ועימו מגיעים למפתן ביתנו מיני מזיקים שונים
המטרידים את חיינו ואף מסכנים את הבריאות.
הדברה בטוחה לא עושים לבד .מהי הדרך הנכונה להזמין מדביר
מקצועי ואמין שיבצע בדירתנו הדברה בטוחה ולא מסוכנת?
רישוי מדבירים מתבצע על פי תקנות רישוי עסקים עבור הדברת
מזיקים התשל"א  .1975תקנות אלה מגבילות את העיסוק בהדברה לבעלי
היתר הדברה מאת המשרד להגנת הסביבה.
מדבירים חייבים לעבור הכשרה מקצועית מתאימה ולעמוד בהצלחה בבחינות
לקבלת היתר הדברה .הם משתתפים בימי עיון מקצועיים באופן סדיר.
ישנם שלושה סוגים של רישיון להדברת מזיקים
מדביר בדירות – חרקים
מדביר בשטח פתוח חרקים ומכרסמים
מדביר באיוד חרקים ומכרסמים .סוג ההיתר מופיע בגב רישיון ההדברה.
הדברת מזיקים היא פעולה אשר מתבצעת לצורך הרחקה וצמצום המזיקים .החומרים המשמשים להדברה הם רעלים
מסוגים שונים ולכן חשוב לקחת מדביר עם רישיון מוסמך !!!!!!!!!!!!!!!!!!
כחלק מהשינויים בתחום ההדברה בעשורים האחרונים נוספו חומרי הדברה ביולוגית או הדברה ירוקה.
מאי 2021
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התגשמות חלומות
ובקשות לעולם טוב יותר
גם לנו הקשישים יש רצונות ,שאיפות
וחלומות לממש ,ראיינתי מספר חברים
ממועדון "גיל הזהב" על הרצונות והשאיפות
שלהם ואיך הם מתכוונים לבצע אותם .קיבלתי
תשובות רבות ואת חלקן אביא בפניכם:
הילה ודן :בעלי ואני מתכוונים לטוס למזרח הרחוק להבין
סוף סוף איך הנכדים שלנו "מנקים שם את הראש" אולי
נצליח גם אנחנו.
דינה :אני נהנית מלימודים שלא הספקתי מסיבות שונות
ללמוד ,מטיולים וחברים חדשים.
שולה :יצאתי לפנסיה וכפי שהבטחתי לעצמי ערכתי
שיפוצים בפנים וקניתי מלתחה חדשה להנאתי בכיף.
אמיר :אני לומד לשחות ,כל שנותיי פחדתי אולם למדתי
להתגבר על הפחד ,זה אפשרי.
רינה :יצאתי לפנסיה ,נרשמתי לחוג ריקודי עם ,היום יש לי
זמן ואני נהנית מכל רגע.
יוסי :אני ממשיך בגילי המתקדם לצאת למילואים ,לפגוש
חברים עימם אני שנים רבות במילואים וכך גם להראות
לצעירים שאנחנו הקשישים עוד יודעים דברים בשטח.
חגית :בעלי ,שני בניי ושני נכדיי בצנחנים ,הבקשה שלי
כשיצאתי לפנסיה היתה לצאת בחברתם לצניחה משותפת,
התגשמות חלומי משנים רבות.
עניין אותי הגבר שישב בפינת האולם ושתק .לשאלתי מהם
החלומות שלו ושירצה להגשימם השיב לי "אני כותב ספר
על חיי הסוערים ,על התקופה בה פעלתי בתחום הביטחון,
אולם לאחרונה בא לי לכתוב לאשתי כרמלה שאיננה והלכה
לעולמה ,את כל מה שרציתי ולא העזתי לומר ולהתנגד לה.
אני קורא לזה "נכתב לרוח" ,מאז שהלכת לעולמך השתנו חיי,
הציצי למטה ותופתעי ,אני ממשיך את חיי כראות עיניי ,ללא
ההערות שלך תלבש סוודר שלא תתקרר ,תוריד את הסוודר
שלא תזיע ,אל תפתח מזגן יכאבו לך העצמות ,אל תשב הרבה
מול הטלוויזיה זה לא טוב לעיניים ,אל תשתה מידי קר זה
מכאיב לגרון ,אתה לא חייב לשתות כל יום כוסית יין אתה
תתמכר ,היזהר ממזון שומני יעלה לך הכולסטרול ,מספיק
עם הממתקים הסוכרת אורבת ,אל תעשן ,מסוכן ,תקבל
סרטן ועוד ועוד אזהרות למיניהן .כרמלה אשתי ,אני מתלבש
כרצוני ,מעשן ,שותה ,נהנה ממתוקים ,יושב מול הטלוויזיה
עם מזגן פתוח ואוכל מה שטעים לי ובא לי בשינוי אחד ,בלי
שתחפרי לי במח ,נוחי בשלום על משכבך ,אצלי הכל בסדר".
בשעה טובה יצאתם לפנסיה לאחר שנים רבות של עבודה
והתחייבויות ,זה הזמן להגשים חלומות שכל כך רציתם
ולא העזתם מסיבות שונות להגשימם ,הגיע הזמן ,הגשימו
ותיהנו ,תעשו לעצמכם ולא רק ליקיריכם ,תיהנו מבריאות
ואריכות ימים.
 6רמת-גן

המפגש הזה היה לפני שנה .כאשר הקורונה פלשה ושיבשה
את חיינו ,הכל נעצר .לכן אני פונה אליך ריבונו של עולם,
שנה של כאב ,צער ,אבלות ,בדידות ,דחיית חתונות ושמחות,
הרגשה כאילו העולם עמד מלכת .השתבשו סדרי חיים ,וכעת
תחילת תקופה ,שנחזור לשפיות ,נחזור לחגוג את השמחות
שלנו ,נחזור לחיים נורמליים ובריאים וזה גם הזמן להודות
במיוחד לאנשי הרפואה והעושים לידם .לכל המתנדבים
שהיו בכל מקום בו היו זקוקים להם ושנה זו הראתה לנו שיש
לנו עם נפלא ונוער נהדר .אשריי שאני שייכת לעם הזה.

ִׁשיר ָאִביב
ֹה ֶוהֹ ,ה ֶוה ְלֹלא ְקָצווֹת
ְּבָכל ֲאֶׁשר ִּתְפ ֶנה– ִחידֹות
ֶצַבע ּגֹון ְלָכל ִנְבָרא
ַעְל ָוהְּ ,פִריָחהָ ,ירֹק ְקִטיָפה
שא ָבֲא ִויר
שם ִניח ֹוַח ִנ ָ ׂ
ֹּב ֶ ׂ
חֶר ׁשְּ ,כָפר ָוִעיר
ַּפְרֵדס ָו ֹ
ִצ ּי ּוץ ִצֳפִרים ֵּבינוֹת ֳעָפִאים
ָמָׁשק ַּכ ְנֵפי ָבִאים,י ֹוְצִאים
ׁשֹוָשן ָצחוֹרְּ ,פַאתִּ -גי ָנה
ִקְרק ּור ִאיָל ִניתׁ ,ש ּוֵליִ-בָּצה
ַמְפֵּתַח חוֵֹרק ְּבחוֹר ַהַּמ ְנע ּול
ְיָלִדים ְּבֶחֶבל קֹוְפִצים ָׁשם ִמּמ ּול
ָׁשַמ ִים ְׁשק ּוִפיםִּ ,כָּפה ְּתֻכָּלה
ְקב ּוַצת ְנָעִרים ,קוֹלוֹתֲ ,המ ּוָלה
ִטְרט ּור ֶׁשל ָמנוַֹע ָרחֹוקָ...קרֹוב
ִּביַעף ח ֹוֶלֶפת ְמכוֹ ִנית ְּבָצהֹוב
שיָחה ֶׁשל ָנִׁשים
ֶּפַתח ָחנ ּותׂ ִ ,
ק ֹו ִנים ,מ ֹוְכִרים ,עֹוְבִריםָׁ ,שִבים
קֹול ֶׁשל ָׁשֵכן ַמְר ִּגיַעָ ,אִדיב
ְסחֹור ְׁש ֵני ְכָלִבים ָרִצים ִמָּסִביב
ָּכל ִאי ׁש ִלְקָראְתָך ִנ ּנ ֹוַחָ ,חִביב
ְּבָכל ֲאֶׁשר ִּתְפ ֶנהָ ,אִביבָ ...אִביב

ק
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הגדרות תרתי משמע ,כאשר כל התשובות הן
ישובים ומקומות בארצנו היפה.
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 .17גושי עפר בקיבוץ  .19רום בירה עריש  .20מרכז אזורי
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מרק הדלעת של סבתא ויקי

טבח של ס

| מאת :חני אזולאי |

בכל פעם שבאנו לבקר את סבתא ויקי היה מוגש לנו ,בעיקר בחורף ,מרק דלעת כתום וטעים .עד היום אני חשה
את טעמו החמצמץ בפי ,ובכל פעם שאני נכנסת לירקן ורואה כיצד הוא בוצע את הדלעת הענקית בחנות ,אני נזכרת
בסבתא ויקי ובמרק שלה .החלטתי לשתף אתכם בהכנתו.
המצרכים:
♦  3/4ק "ג דלעת חתוכה לקוביות 1 ♦ .בצל קצוץ 2 ,שיני שום 2 ,כפות רסק עגבניות או קטשופ 2 ♦ .כפות סוכר או  2סוכרזית,
♦  1/2כפית מלח 1 ♦ ,כפית שטוחה כמון 1 ♦ ,כפית שטוחה פלפל לבן 1 ♦ ,כף מרק עוף פרווה 1 ♦ ,כף קוואקר 6 ♦ ,כפות מיץ
לימון משומר (לפי הטעם).
אופן ההכנה:
לטגן הבצל בשמן ,להוסיף השום וקוביות הדלעת .לכסות במים ולבשל עד שיתרכך .להוסיף את המלח ,את רסק העגבניות ואבקת
המרק .גובה המים צריך להיות כשני סנטימטר מעל הדלעת .להוסיף את הסוכר ולהמשיך לבשל עוד כמה דקות ולהוסיף את הלימון
בסוף הבישול .רצוי לרסק את הדלעת שבמרק במיקסר יד או למעוך במזלג .אפשר להוסיף צימוקים אחרי המעיכה ולבשל עוד
חמש דקות .לאכול בתיאבון.
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רמת-גן 7

סיפורי סבא

ַה ְּס ֵטן
|

מאת :יהודה לימור

|

 סבא ,הבטחת לספר לי במה שיחקת כשהייתילד".
 נכון אור ,הסיפורים שלי קשורים לרמת גן ,אני גר פה מאזשהייתי ילד.
 מה ,אם לא היית גר ברמת גן אז לא היו לך סיפורים? אוהוו ,אתה בכתה ה' וכבר יש לך חוש הומור?אור שתק ,מעכל את הידיעה החדשה.

 הסיפור שאספר לך היום הוא חשוב כי יש משחקיםמסוכנים ,גם למבוגרים.
בגילך ,כשלמדתי בבית הספר לילדי עובדים ,הדבר הכי חשוב
היה כמובן ההפסקות .היינו יוצאים לשחק בחצר ונהנים
מהפעילות .בהפסקות הייתי מכין את השיעורים.
 באמת סבא? כן אור ,אל תלמד ממני ,אחרי הלימודים הייתי עסוק עםהחברים ולא נשאר לי זמן להכנת השיעורים.
אותו יום בהפסקת עשר ,ראיתי את איציק וקובי מסתודדים,
הצטרפתי אליהם" ,מה קורה חברה?"
קובי לחש באוזני" :מצאנו סליק של נשק בירקון ,אולי של
אצ"ל או לח"י".
בינתיים נשמע צלצול לסיום ההפסקה .נכנסתי לכיתה
שהייתה ספוגה בריח קלמנטינות ושאריות הסנדויצ'ים,
התפללתי שהמורה לא יפנה אלי בשאלה על "פרק ט' פסוקים
ב' עד כ"ג" בגלל שלא הספקתי לקרוא בהפסקה.
שמחתי כשנגמרו הלימודים ורצתי הביתה .לא הספקתי
לגמור את מרק הירקות שהכינה אימא וכבר שמעתי את קובי
קורא מבחוץ:
אתה בא? הולכים לירקון!
"רגע ,תגמור את המרק ",כך אמא ,אבל אני כבר הייתי בחוץ
בדרך לירקון עם קובי ואיציק.
נחל הירקון היה עבורנו מקום לבילוי ומשחקים ,בין קני הסוף
היה שביל ניסתר ,שהוביל אל המים .הלכתי בעקבות קובי.
"הנה" ,הוא הצביע על המים העכורים.
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"אין כלום ,על מה אתה מדבר?" אמרתי .קובי הכניס את ידו
למים ומשך משם שק" .בוא תעזור לי" השק היה כבד וקשור
בקצהו .גררנו אותו מהמים .קובי התיר את הקשר ומשך מתוך
השק כלי נשק מרוח כולו בגריז.
זה "סטן" אמרתי" .מאין לך?" כך איציק.
 מה הבעיה ,אמרתי ,אני הולך עם אבי כל שבת לאימונים בהגנה.מבטי הערצה של קובי ואיציק נסכו בי גאווה.
 בואו נחזיר הכל למים ,אני לא רוצה בעיות .כך איציק. אני לוקח את הסטן ,אמרתי .ניגבתי את הגריז ועטפתי אותובסמרטוט שמצאתי במקום ,כשחזרנו החבאתי אותו בתוך
גדר חיה בקרבת בית הספר.
לפנות ערב נפגשנו ליד הצריף של קובי .היינו שלושתנו
והצטרף אלינו חיימקה ,חבר נוסף ,השיחה הייתה על הסליק.
 איפה הסטן? שאל חיימקה. הנה אני מביא אותו ,אמרתי .רצתי אל המחבוא והבאתי אתהסטן.
 מה ,זה גם יורה? כמובן ,אמרתי בחשיבות .אפילו יש לי כדור.בין התרמילים שאספתי במטווחים כשהלכתי עם אבא
לאימוני ההגנה שנערכו בסתר בגלל הבריטים ,מצאתי כדור
לסטן ושמרתי אותו לעצמי.
 אני רץ להביא ,זה לא רחוק היינו ממש שכנים. איפה מכניסים את הכדור? הנה ,ככה ,הכנסתי את הכדור למחסנית ואת המחסניתלסטן .אבל תזהר ,אמרתי לקובי שהחזיק את הסטן .צריך
לדרוך אותו עם הידית הזאת.
 אל תדאג ,אמר קובי ומשך את ידית הדריכה.נשמעה ירייה .היינו בהלם ,קובי זרק את הסטן וברח ,יתר
החברים נעלמו .לקחתי את הסטן וברחתי למקום המסתור
ליד בית הספר והחבאתי אותו בין השיחים .לא העזתי לחזור
הביתה .התחבאתי ליד השיחים ,חיכיתי לחיילים הבריטים
שיבואו לחפש את הנשק ,ולעצור את היורים.
באותם ימים לפני קום המדינה ,אחזקת נשק הייתה עבירה
חמורה ואנשי המחתרות אצ"ל ולח"י היו צפויים לעונשים
כבדים ואפילו לעונש מוות.
החושך ירד ,שום תנועה מיוחדת של חיילים לא נראתה.
חזרתי הביתה ולתדהמתי אף אחד לא דיבר על ירי או על
חיילים בריטים .כאילו לא קרה דבר.
 סבא ,ואיפה הסטן? למזלנו אף אחד מהחברים לא נפגע מהירי ,חזרנו לירקוןושמנו אותו בתוך השק במים .אם לא לקחו אותו אולי הוא
שם עד היום.
 אתה יודע סבא ,לאבא היה אקדח. ואתה שיחקת בו אור? לא סבא ,זה מסוכן.מתחברים לקהילה
אזרחים וותיקים ,ניתן לקרוא את "כיוון חדש"
גם באינטרנט באתר העירוני.
כיתבו לנו ,נשמח לפרסם
kashish13@ramat-gan.muni.il
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