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

עורכת ראשית :שוש ברקאי

עיריית רמת-גן

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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מופעים וטיולים
בחודש האזרח הוותיק
ˇ

מאת :אהובה ברנר

לכבוד חודש האזרח הוותיק בישראל,
המתקיים בחודש נובמבר ,וכמיטב המסורת
הרמת גנית ,ארגנה המחלקה לתרבות הפנאי
לאזרחים ותיקים בראשותה של איריס בן
מוחה שני מופעי שירה ומספר טיולים.
שלומית אהרון תופיע בסוף חודש אוקטובר במופע אישי
אינטימי ומרגש בו תשיר ממבחר שיריה ותחזיר אותנו
לקלאסיקה של שירי ארץ ישראל וביניהם תשזור גם
סיפורים אישיים.
אבי טולדנו יופיע פעמיים בחודש נובמבר עם המופע החדש
והסוחף שלו הכולל את להיטי הזהב שלו מכל הזמנים
וסיפורים אישיים ממפגשים עם אמנים מפורסמים ,כמו
שארל אזנבור ,סמי דייויס ,מייקל ג'קסון ,מייק ברנט ועוד...
במסגרת חודש הגמלאי מוצעים מספר טיולים מרתקים.
שלושה טיולים שונים בירושלים:
טיול אחד בבירה כולל ביקור בבית המשפט העליון ובבית
הנשיא וסיור בנחלאות.
טיול בירושלים האחרת הכולל ביקור במוזיאון המיסים,
מוזיאון אסירי המחתרות ,מרכז המבקרים של עיריית
ירושלים ואוניברסיטת המורמונים.
טיול שלישי בירושלים בעקבות העבר ,הכולל כניסה
לרובע היהודי דרך שער ציון ,הרחוב הרומי ,הקארדו -
הרחוב הראשי בתקופה הרומית ,ביקור באתרי הרובע
היהודי והבית השרוף .ביקור בבית כנסת החורבה ,וביקור
במוזאון המקרא.
כמו כן יערך טיול לחדרה ,בעקבות אנשים וסיפורים,
כולל ביקור בחאן מלווה בשחקנים ,ביקור בזכרון יעקב
בבית אהרונסון ,סיור בקיסריה באמת המים אקוודוקט,
ופסיפס הציפורים.
טיול לחיפה כולל ביקור במוזאון ההעפלה וחיל הים,
מוזיאון הרכבת ומוזיאון עתלית.
בטיול לבאר שבע יבקרו הוותיקים במוזאון האנז"ק
ויקבלו הדרכה במתחם הקטר ,יבקרו בבית אשל ,גשר
הצינורות ,גן התעשייה עומר ושער הנגב.
כמו כן יתקיימו סיורים בתל אביב:

ˇ

סיור בעקבות אנשים הכולל ביקור בבית ביאליק ובבית
העיריה הראשון ,ביקור בבית בן גוריון וסיור בנמל.
סיור בעקבות המחתרות במוזאון הפלמ"ח ,מוזאון הלח"י,
שכונת פלורנטין וסיור גרפיטי.
ביקור במוזאון ההגנה ,במוזיאון האצ"ל ובשכונת נווה צדק.
לפרטים נוספים יש לפנות לטלפון 03 6753798

האגף לרווחת הגמלאי
של עיריית רמת גן
בשיתוף עם צבר רפואה
גאים להציג:

צבר
לזהב
התוכנית

לקידום ושיפור אורח חיים בריא

בגיל השלישי

עיריית רמת גן ,בשיתוף בית צבר ,המרכז לרפואה אישית ואורח
חיים בריא ברמת גן ,יצרו קבוצה ייחודית לתושבי העיר בגיל הזהב,
הכוללת מפגשים שבועיים להענקת כלים וטכניקות לשימור ושיפור
הבריאות ואיכות החיים .כל המפגשים מועברים על ידי אנשי הצוות
המקצועי של צבר רפואה ,המומחים בטיפול באוכלוסיית גיל הזהב.
ניתן לשלב טיפולים פרטיים מותאמים.
*  10מפגשים שבועיים בקבוצה בעלות סמלית.
beit@sabarhealth.co.il
0 3 - 5 3 3 5 5 7 5
w w w . b e i t - s a b a r. c o . i l
רח' רימלט  7רמת גן קומה א

רווחה לאזרח הוותיק
ˇ

מאת :אהובה ברנר

שיתוף פעולה בין המחלקה לרווחת הגמלאי
בראשותה של עירית גינת ובית צבר ,המרכז
לרפואה אישית ואורח חיים בריא ,הוליד
פרויקט חדשני מיוחד במינו ,שבו עשרה
אזרחים רמת גנים ותיקים מקבלים בבית צבר סדרה
של טיפולים משפרי בריאות ואיכות חיים .על הטיפולים
אמונים אנשי הצוות המקצועי של צבר רפואה המומחים
בטיפול באוכלוסיית גיל הזהב.
הקבוצה הראשונה כבר יצאה לדרך והשתתפה בשלושה
מפגשים מתוך עשרה מפגשים מתוכננים.
המפגש הראשון הוא מפגש אבחון רב תחומי קוגניטיבי,
מנטלי ופיזי ומבוצע על ידי מרפאה בעיסוק.
תשעה מפגשים נוספים מתבצעים אחת לשבוע כשבכל
פעם נפגשים המשתתפים עם אנשי מקצוע בתחום הגיל
השלישי המאמנים אותם כיצד לשמור ולשפר את איכות
החיים גם באמצעות תרגול פשוט היכול להתבצע בבית.
בין היתר מוקדשים שני מפגשים בהנחיית פיזיותרפיסטית
למניעת נפילות גם בבית וגם בחוץ .לדוגמא מחזקים
שרירים כדי להגיע ליתר יציבות ,מסלקים שטיחים כדי
למנוע את אחד הגורמים לנפילות בבית.
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מבדידות חברתית.
אחת ממטרות העל של התכנית היא יצירת קשרים בתוך
הקבוצה .ואכן זה כבר קרה כשאחת המשתתפות הזמינה
משתתפת אחרת לארוחת החג.
מאחר והתקשורת החברתית חשובה לאיכות חיים טובה
בגיל זה בוחנים אפשרות שהקבוצה תמשיך להיפגש אחת
לשבוע עם עו"ס.
יש גם מחשבה לעשות הערכה נוספת כדי לבדוק את
השפעת המפגשים על המשתתפים.
ככל שיידרש תפתחנה קבוצות נוספות במחיר סמלי של
.₪ 400.לפרטים נוספים ניתן לפנות ל.035335575-

עיריית רמת-גן

המחלקה לרווחת הגמלאי
מספקת שירות של ארוחות מוכנות
עד הביתÆ

שני מפגשים בהנחיית מרפאה בעיסוק מיועדים לשפור
הזיכרון .לומדים איך מתפקד הזיכרון ,קליטה ,אחסון
שליפת מידע ,ותרגול המאפשר תפקוד יותר טוב של
המוח.
במפגש נוסף ,בהנחיית מרפאה בעיסוק ,לומדים שיפור
יכולת ניהול זמן ומשימות שגרתיות .באמצעות טיפים
לומדים להתגבר על קשיי היומיום ומשפרים את תפקודי
היומיום.
יש מפגש על תזונה נכונה בגיל השלישי בהנחיית תזונאית
קלינית המדריכה אילו מזונות כדאי להפחית ואילו מזונות
תומכי גוף כדאי להוסיף.

אזרחים ותיקים המתקיימים מקצבאות
הביטוח הלאומי בלבד
זכאים לסבסוד עבור הארוחותÆ

מפגש עם קלינאית תקשורת למבוגרים העוסק בבעיות
בליעה עקב החלשות השרירים ושימוש נכון במיתרי הקול
במטרה לשפר את הקול ותפקודי הבליעה.

המנות מגוונות∫ בשר¨ עוף¨ דגים ומנות צמחוניותÆ
המנות כוללות מנה עיקרית ´ ≤ תוספות
פחמימות וירקÆ

מפגש עם רופא שישוחח בענייני מחלות וסימפטומים,
תוספי מזון ועוד נושאים הנוגעים לבריאות בגיל השלישי.
מפגש עם פסיכולוג שקומי בו ידונו על יחסי משפחה,
בדידות וכיצד ניתן לשפר את יחסי המשפחה ולהימנע

לפרטים נוספים
לפנות בטלפון ≠ ∞∞Æ∂∑±πµ

≤ רמת-גן

אזרחים וותיקים ברמת≠גן יכולים ליהנות מארוחות
מגוונות¨ מצוננות וכשרות המסופקות עד הביתÆ
עלות הארוחה  ¨₪ ≤±Æµמרקים Æ₪ ±¨µ
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מנהלת המחלקה לרווחת הגמלאי ברמת-גן  -עירית גינת:

"לעשות באהבה"
ˇ

מאת :מירה גל-פאר

עירית גינת היא מאותם אנשים ברי-מזל
הבאים לעבודה בשמחה.
במשרדה תעודות רבות המעידות על
מומחיותה בנושא הזקנה .בנוסף היא יועצת
ראש-העיר לענייני אזרחים ותיקים ועובדת סוציאלית
לחוקי ההגנה על זקנים.
ברמת-גן יש כיום  35,000אזרחים ותיקים ,כלומר ,נשים
מעל גיל  ,62וגברים מעל .67
הם מהווים  20%מאוכלוסיית העיר )הממוצע הארצי הוא
.(10%
בריאיון שקיימתי עם גינת לרגל חודש האזרח הוותיק
החל החודש ,אמרה גינת:
"כמי שבקיאה בכל הנתונים ,כ 8,000-איש מטופלים
במחלקה לרווחת הגמלאי ברמת גן .כל אדם שרוצה סיוע
כלכלי ,אם הוא זקוק לייעוץ ,לשיחות ,או תיווך לשירותים
אחרים -זכאי לפנות אלינו".
עירית מאמינה בגישה מערכתית הרואה את האזרח
הוותיק במערכת של הקהילה ,העיר והחברה הישראלית
בכלל .המחלקה שעליה היא ממונה נותנת שירות סוציאלי.
יש בה עובדות סוציאליות ,העובדות על פי משרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים.
במחלקה נותנים שירותים פרטניים ,קבוצתיים
וקהילתיים והיא מפעילה קבוצות תמיכה שונות כמו
הורים או סבים וסבתות לילדים עם צרכים מיוחדים.
ברמה הקהילתית  -עורכים ימי עיון ,ערבי הסברה לקהילה
בנושאים כמו צוואות וייפוי-כוח מתמשך ,ירידה בזיכרון,
מה זה להיות בן משפחה מטפל ועוד.
העובדות הסוציאליות עוברות הרבה השתלמויות
והמחלקה מרושתת .מטפחים קשרים עם גופים כמו:
קופות החולים ,המשרד לשוויון אזרחי ועוד.
מהו מצב האזרחים הוותיקים ברמת-גן?
עירית גינת" :הצרכים של האזרחים הוותיקים הם
הטרוגניים ומורכבים.
רמת-גן מובילה בתחום זה .רוב התוכניות החדשות
שיוצאות ממשרדי הממשלה ,מיושמות קודם ברמת-גן.
רמת המועדונים שלנו גבוהה.
גיליון  | 296נומבבר 2019

ˇ

"המדיניות הממשלתית צריכה
לשים את האזרחים הוותיקים
במרכז ,צריך להעלות את קצבאות
הזקנה ואת השלמת ההכנסה .יש
אזרחים וותיקים רבים שאין להם
דיור משלהם".
אוניברסיטת בר-אילן פתחה
מסלול לגרונטולוגיה .זהו המקצוע
של העתיד.

עירית גינת

מהן התוכניות העכשוויות שלכם בעיר?
עירית גינת:
"א .ניצולי שואה  -רוצים לתת להם תמיכה וסיוע .יש לנו
את הפרויקט "זיכרון בסלון" .גם השנה במיוחד ,נעסוק
בשימור זיכרון של יוצאי צפון אפריקה.
• בני משפחה מטפלים  -מקימים עבורם מרכז שבו כל בן
משפחה ,תושב רמת-גן ,או האזרח הוותיק המטפל בבן
זוג ,יקבלו תמיכה.
• נושא הבדידות  -המוטו הוא להשאיר את האזרח הוותיק
בקהילה .יש מערך שירותים עוטף ,קהילות תומכות,
לבודדים יש מערך מתנדבים .בחגים יש לאזרחים ותיקים
יכולת ללכת ולהתארח חינם בבית אבות.
• טיפול בהתעללות והזנחה של אזרחים ותיקים על ידי
בני משפחה .אנו מטפלים בכל הנושא כולל ניצול כלכלי
ורגשי".
עירית משבחת את הצוות העובד איתה" .הצוות שלנו בא
לעבודה באהבה ומתוך רצון לסייע לאזרחים הוותיקים".
היא דוגלת באמונה ש"זכותו של אדם להחליט על חייו.
אנחנו צריכים לכבד את רצונו ,גם אם הוא מסרב לקבל
עזרה שתשפר את חייו ".למשל ,אנשים אגרנים שחיים
בבית מלוכלך ומבולגן -רשאים לנהל את חייהם כרצונם.
הדילמה הקשה היא פטרנליזם לעומת אוטונומיה ,צרכי
החברה לעומת הפרט".
עירית מספרת שהיא חשה תחושה של סיפוק בעבודתה.
האנשים הנתמכים מוקירי תודה .למשל ,מטופלות
מתקשרות להגיד "שנה טובה"" ,מה שלומך?" ,בעבודה זו
מקבלים חיוך ,חיבוק והרבה אהבה" .בזקנה יש גם יופי,
ניסיון והשלמה".
"אני באה לעבודה בשמחה .בבית-הספר של בתי ,שאלו
את הילדים מה הם מעריכים אצל הוריהם .בתי ענתה':אמא
שלי אוהבת ללכת לעבודה '.ואני חשבתי ,כמה טוב לעבוד
בעבודה שיש בה משמעות כמו עזרה לזולת ולעשות זאת
באהבה".
רמת-גן ≥

˘·˙ ˙¯·Ô‚≠˙Ó¯· ˙Â
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מאת :חני אזולאי

מזה כ 24-שנה ,נערך מפגש תרבות אחת
לחודש ,בהנחיית העיתונאי אבי בטלהיים.
במשך שנים התקבצו אזרחי העיר רמת-
גן מכל קצות העיר ל"שבת תרבות" על מנת
לשמוע ולראות את נבחרי הציבור ,ידוענים,
פוליטיקאים ,סופרים ואחרים בראיונות מרתקים
ומעניינים מאוד .תחילה היו המפגשים באולם קולנוע
"אורדע" ,לאחר מכן עברו לבית ההסתדרות ולבסוף
התקיימו באולם התיאטרון ברח' חיבת ציון.
פעמים רבות הגעתי למקום ולא יכולתי להיכנס מאחר
והאולם היה מלא עד אפס מקום ונאלצתי לשוב הביתה
מאוכזבת.
זכור לי מקרה שהוזמנו מספר אישים חשובים ביניהם
הייתה גם העיתונאית כרמלה מנשה ,שאותה במיוחד
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רציתי לשמוע ,אך האולם התמלא כבר מוקדם בבוקר עם
פתיחתו .מי שלא הקדים נשלח הביתה .אני נאלצתי לחזור
הביתה מאוכזבת.
זמן מה אחר כך הוחלט לחלק כרטיסי כניסה חינם ,וזה
כבר היה מסודר יותר.
עם כניסתו של ראש העיר החדש כרמל שאמה הכהן ,נערכים
ימי שבת תרבות בכל פעם עם מראיין אחר ,או שנערך
קונצרט .אולם הוחלט שכל כניסה לתוכנית שבת תרבות
תעלה  .₪ 10לעומת זאת מתכבדים המבקרים בקפה ועוגה.
כרטיסים נמכרים מראש ,אין צפיפות ,יש סדר ,אין
מאוכזבים ,ואם יש מקום נכנסים אפילו ללא כרטיס.
המפגש השבועי באולם הפך למפגש חברתי חשוב ,בעיקר
לגמלאי העיר ,הציבור ברמת-גן נהנה מ"שבתות תרבות"
ומודה לראש העיר על היוזמה קפה ומאפה – לשבת.

Ô˙ÚÈÓÂ Û¯ÂÁ ˙ÂÏÁÓ
ˇ

מאת :חנה קניגסברגר

החורף בפתח ואתו מגיעות מחלות החורף
כגון שפעת ,הצטננות ,דלקות אוזניים,
גרון ואפילו דלקת ריאות .כולנו מועדים
לחלות במחלות אלה ,אך רגישים במיוחד
מי שמערכת החיסון שלהם מוחלשת .קבוצה זו
כוללת תינוקות ,חולים במחלות כרוניות ומבוגרים מעל
גיל  .75בקבוצה זו ,היכולת לעמוד בפני אתגרי מזג האוויר,
מחלות וזיהומים נפגעת ,כך שהסיכוי לחלות גבוה יותר
והמחלה קשה יותר עם נטייה מוגברת לסיבוכים .חשוב
לזכור כי מחלה קלה כגון שפעת עלולה לגרום לתוצאות
קשות ואף לקריסת מערכות ,אדם מבוגר הלוקה בשפעת
עלול להגיע למצב של הפסקת נשימה .דלקת בדרכי השתן
שלא מטופלת נכון ובזמן עלולה לגרום להסתבכות באי
ספיקת כליות קשה ובלתי הפיכה.
מספר כללים למניעת מחלות חורף:
בראש ובראשונה חשוב ביותר להגיע לקופת החולים
ולהתחסן נגד שפעת .שפעת היא מחלה נגיפית העוברת
מאדם לאדם .הוכח כי בכוחו של חיסון נגד שפעת
למנוע את המחלה ב 70%-90%-ובמידה וחולים למנוע
סיבוכים של השפעת כגון :דלקת ריאות ,ברונכיטיס,
דלקות גרון חריפות וכדומה .זני השפעת מתחלפים בכל
עונה ,ולכן ,חשוב להתחסן כל שנה מחדש .יש לקחת
בחשבון כי החיסון מתחיל לפעול רק שבועיים ימים לאחר
ההתחסנות .החיסון בטוח ביותר ואינו גורם למחלה,
מאחר והוא מורכב מנגיפים מומתים.
 ¥רמת-גן

ˇ

מחלה נוספת ששכיחותה עולה בחורף היא דלקת ריאות,
בעיקר זו שנגרמת מחיידק הפנוימוקוקוס שהוא אלים
ביותר .למזלנו קיים חיסון לחיידק ,המורכב ממספר זנים
של חיידקים מומתים .החיסון ניתן לאנשים מעל גיל
 65באופן חד־פעמי ,ופעמיים )בהפרש של  5שנים אחד
מהשני( לאנשים עם מחלות רקע או דיכוי חיסוני.
מכיוון שמחלות החורף נגרמות מחיידקים או מנגיפים
המועברים מאדם לאדם ,חשוב לשמור על היגיינה ולהקפיד
על רחיצת ידיים .כמו כן חשוב לדאוג לאיוורור של הבית
כדי להקטין את מסת החיידקים והנגיפים בסביבה.
יש להקפיד על תזונה בריאה ונכונה :חשוב לצרוך אוכל חם
ושתייה חמה .אוכל חם שומר על טמפרטורת הגוף התקינה
בחורף .מומלץ לצרוך כמה שפחות אלכוהול וכן לא להגזים
עם שתיית קפה ותה המכילים קפאין ,שכן שני אלה מעלים
את הסיכון להיפותרמיה )טמפרטורת גוף נמוכה(.
הקפידו על שתיית מים מספקת .אין כמות מוגדרת מראש
והדרך הטובה ביותר לגלות את הכמות היא לבחון את
צבע השתן ,אם הוא בהיר סימן שאתם בסדר.
מומלץ להקפיד ולשמור על טמפרטורה קבועה בחדר ,של
כ 20-מעלות ולא פחות .כדאי לדאוג למד חום בבית .זכרו
כי מוצרי החימום כגון תנור או מפזר חום עלולים לייבש
את האוויר ,ולכן מומלץ להשתמש במכשיר אדים ,שכן
אוויר חם ויבש יכול לגרום להתייבשות.
מקווה שעצות אלה תעזורנה לכם לעבור את החורף בשלום.
לבריאות
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ÛÈÎ· ÌÈ¯‚ Ô‡Î
ˇ

מאת :דבורה מרקוביץ

"אני ממתינה שתסיימי להתייפייף .אל
תשכחי לקחת את הכובע שלך כי עדיין
חם בחוץ" אומרת שני למרים ,לפני היציאה
השבועית לקניות בקניון הקרוב.
פרויקט "כאן גרים" של המשרד לשיוויון חברתי,
בשיתוף עם התאחדות הסטודנטים מעודד שילוב של סטודנטים
הזקוקים לדיור ,עם אזרחים ותיקים המתגוררים בגפם.
התוכנית מסייעת לאזרחים ותיקים ,באמצעות מתן
מענה לצרכים החברתיים ,שיפור ביטחונם האישי ועידוד
הישארותם בקהילה .מאידך התוכנית מסייעת לסטודנטים
שמתקשים לעמוד בהוצאות המחיה והלימודים ומעודדת
את מעורבתם בקהילה.
הסטודנט מתגורר בדירת האזרח הוותיק ,ומתחייב לחמש
שעות שבועיות ,בהם ילווה את האזרח הוותיק לסידורים,
בילויים ,יהיה לו לחברה ועוד .הסטודנט יהיה זכאי למלגה
של  8.000ש"ח לשנה .בתמורה למקום המגורים יהיה על
הסטודנט לשלם סך של  300ש"ח לחודש לאזרח הוותיק
עבור הוצאות המגורים.
לנרשמים לפרויקט ,המופעל ע"י הסתדרות הסטודנטים,
נערך מפגש בין הצדדים ולאחר הסכמתם להתגורר יחד,
נחתם חוזה הדדי ביניהם.

ˇ

גב' מרים ק .המשתתפת בפרויקט אומרת:
"אני בת  ,83אלמנה ,עצמאית לחלוטין .לפני כשנה,
לאחר שנפלתי ,היו לי הרבה חרדות ,והבת שלי הציעה לי
את הפרויקט "כאן גרים" .בהתחלה היססתי ,אך לאחר
שפגשתי את שני )הסטודנטית( ,הסכמתי מיד.
שני נמצאת אצלי כבר כעשרה חודשים .אנחנו משוחחות
הרבה ,יוצאות יחד לקניות ולקניון .לפעמים אוכלות יחד
בחוץ וגם בבית .שני מלמדת אותי דברים חדשים ,למשל
איך להשתמש יותר בפלאפון .אני מאד אוהבת אותה ,היא
בשבילי כמו נכדה ואני בשבילה סבתא .אני מקווה ששני
תמשיך להיות אתי גם בשנה הבאה 'בפרויקט'".
"ה"שידוך" בין מרים לביני מוצלח מאד" אומרת שני" .היא
בשבילי כמו סבתא ,אני מכירה את משפחתה והיא את שלי.
אני מאד אוהבת לשוחח אתה ולצאת אתה לבלות בחוץ.
אני חושבת שהכל תלוי ביכולת ההתאמה בין האזרח
הוותיק לסטודנט.
אני ממליצה לחברי וחברותי הסטודנטים להצטרף לפרויקט".
להרשמה לאזרחים ותיקים המעוניינים לשכן בביתם סטודנט/
סטודנטית יש לפנות למשרד לשיויון חברתי בטלפון *8840
לסטודנטים המעוניינים להתגורר עם אזרח ותיק – יש
לפנות לאתר של התאחדות הסטודנטים הארצית.

מרכזי היום ברמת גן  -בית שני וחם
ˇ

מאת :ציפי קליין

ˇ

ברמת גן קיימים שלושה מרכזי יום
באזורים שונים בעיר.
מרכז יום ע"ש מנדלבוים ,מרכז יום ע"ש
מרים מרכוס ומרכז יום ע"ש וינברג.
במרכזי היום מבקרים אזרחים ותיקים להם
ירידה בתפקוד הפיזי ,והם מעניקים מסגרת טיפולית לפי
הצרכים האישיים של כל אחד ואחד.
במרכז היום מרגישים החברים כמו במשפחה אחת גדולה.
מנהלות המרכז והצוות המסור דואגים להכיר את מצבו
הרגשי ,המשפחתי והבעיות והקשיים שהמבוגר מתמודד
איתם ,ומשמשים להם משענת יומית בריאה ומגוונת.
יש בהם מגוון רב של סדנאות לקרמיקה ,ציור ,אמנות,
תזונה ,בריאות ,קבוצות תמיכה ,פעילות גופנית בנושא
הספורט יוגה ,פיזוטרפיה והתעמלות ועוד ועוד.
"האתגר שלנו זה לאפשר לאנשים גם בגיל המבוגר ללמוד
דברים חדשים ,להתפתח ולצמוח במטרה למלא את שעות
הפנאי הרבות וגם להגשים חלומות ישנים .יש פעילויות
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מרכז היום רימלט

שמשתפים בהן את המשפחה וגם את הנכדים והנינים
ולפעמים זה יוצר מפגש רגשי מקסים .השירות כולל
הסעות למרכזי היום וארוחות בוקר וצהריים" אומרת
עדינה שץ ,מנהלת מרכז היום מנדלבוים מיום הקמתו
בשנת .2001
המשך בעמוד ‹ 8
רמת-גן µ

‚¯·ÚÏ ÌÈÚÂ‚Ú
ˇ

מאת :אסתר שירקובסקי

ˇ

הבחנתי ביוסף באולם ההרצאות .בעבר היינו
שכנים וילדינו הלכו יחד לגן ולבית הספר.
"מה שלום שרה אשתך?" שאלתי "היא הלכה
לעולמה לפני שנה לאחר תאונה" ענה לי" ,אני
בפנסיה כחמש שנים .שנים תכננו איך ננהל את
המשך חיינו וניהנה מהפנסיה שלנו ,אך כמו שאומרים:
"אתה מתכנן ואלוקים צוחק" .אנחנו יכולים לתכנן כמה
שאנחנו רוצים וחולמים אולם יש מי שמתכנן לנו" .בואי",
ביקש" ,נשב בבית הקפה הפינתי ונעלה זיכרונות מהעבר".
ישבנו והזמנו קפה" .מה שלום בעלך ,הילדים?"
"בעלי לפני שנים הלך לעולמו לאחר מחלה קשה ויחד איתו
הלכו החלומות שהיו לנו לפנסיה .הילדים נישאו ,הבית ריק
ואני ממלאה את יומי בשחייה ,כתיבה .ילדי נהנים מכך
שאין לי טענות כלשהן ,משתדלת לנהל את חיי עד כמה
שניתן בכוחות עצמי".
לפתע הביט בי ושאל" :אם את כותבת בירחון מה דעתך
לכתוב על חיי האלמנים? רוב הכתבות הן על חיי האלמנות.
אחותי התאלמנה וריחות הבישול והאפייה המשיכו לאפוף
את הבית ,הכביסה המשיכה להתנופף על החבלים ,לכאורה
הכל ממשיך כבעבר חוץ כמובן מהכאב על מות הבעל.
כשאשתי נפטרה אין יותר ריח של בישול ואפייה ,אני
מתקשה לעבור ליד חנות הפרחים שנהגתי לקנות לה בימי
שישי ,אני מתגעגע לריח שלה ,המיטה לצידי ריקה ואני לא
יכול להושיט את ידי לגעת ולחוש בה ,להרגיש ביטחון .חסר
לי מאוד המבט ,הרוך והאהבה שלה ,הכל נעלם יחד איתה
והכאב גדול .אני יוצא להתנדב בבית חולים ,אני משתדל
למלא את יומי .לאחר זמן מה ניסו חברות של אחותי לדאוג
לי לשידוך ,חלק אף הציעו לי את עזרתן .חברי האלמן
הזהיר אותי שלחלק מהן יש כוונות טובות ולחלקן יש כוונה
להתנחל אצלי ולנהל את חיי ,אני ממש מבולבל .לא דיברתי
עם הורי כשהיו בחיים כל כך הרבה כמו שאני מדבר איתם
עכשיו ומבקש את עזרתם .זכור לי משפט אחד מיוחד של
אימי עליה השלום" :בעומדך בפני בעיה גדולה בני ,נסה
לחלק אותה לחלקים קטנים ואז יהיה לך קל יותר להתגבר
ולפתור אותם ,רק אל תתייאש בני" .אני מנסה לפעל בדרך
זו ומתקשה .כל יום שישי אני מתארח אצל אחד משני בניי,
מתעניין בבעיותיהם ,נפגש עם נכדיי שכבר בגרו ולא זקוקים
לדבריהם לעצותיי ,אולם אני כן שומע עצות ואזהרות על
אורח חיי" ,אבא צא למועדון יום ,תיהנה מחברים חדשים,
רק היזהר מכל האלמנות במועדון" .אני מבין שכוונותיהם
טובות אבל פשוט נמאס לי לשמוע את האזהרות והעצות
שלהם בנוגע לפרק ב' בחיים .אחותי טוענת שלא טוב להיות
לבד והציעה לי למצוא חברה לחיים ואהבה חדשה .אחותי
היקרה ,עניתי לה ,האהבה שהעניקה לי אשתי ארבעים
שנים מספיקה ושמורה אצלי עד אחרית ימיי".
לפתע פסק מלדבר ,הביט בי ואמר" :הבנתי שלא העלנו
זיכרונות אלא פרקתי מעל ליבי כאב ולחץ שהצטברו אצלי,
אני מתנצל" .נפרדנו לשלום בהבטחה לא לנתק קשר.
∂ רמת-גן

החלטתי להעלות על הכתב כמה חייהם של האלמנים שונים
מהאלמנות ,מעשית האלמנות ממשיכות לנהל את הבית
כהרגלן אולם רוב האלמנים מתקשים .חייהם משתנים,
החיים בבית כמובן לא כמו שהיו .לאלמן לוקח זמן עד
שבלית ברירה הוא לומד לנהל את חייו ביום יום ואת ביתו
עד כמה שניתן .בזאת אני מקיימת את הבטחתי ליוסף
לשפוך מעט אור על חיי האלמנים.

¯˙Â·¯ÂÚÓ ¯˙ÂÈ ÌÈˆÂ
ˇ

מאת :מרים ורטהיים

ˇ

עירנו תחגוג בעוד שנה  100שנים
להיווסדה וכולנו נרגשים מאד .העיר
הוקמה כעיר גנים שקטה עם איכות חיים
נעימה .מייסדיה ובוניה היו עולים מכל
הגלויות ושמחו לראות את עירם מתפתחת.
אך עם הזמן ראשוניה "התבגרו" וכעת ר"ג היא עיר
ש 20%-מתושביה )כ (35.000-הם גמלאים ובעיקר
גמלאיות.
הם הסבים והסבתות של צעירי העיר .כוחם תש ורבים
זקוקים לעזרה ובעיקר לשיפור איכות חייהם.
המוסד לבטוח לאומי והעירייה משקיעים הרבה
במשימה הקדושה הזו ,אך תמיד יש עוד דברים שניתן
לעשות .לכן ,הוקמה ליד עיריית ר"ג מועצה לאזרחים
ותיקים שרוצה ללמוד את הנושא ולעזור.
שאלתי קשישים איך ניתן לשפר את איכות חייהם?
רובם ענו שבעיקר מעיקה עליהם  -הבדידות .לפי
מחקרים רבים זו אכן בעיה עולמית עקב תוחלת
החיים שהתארכה.
רבקה )בת " :(84לפני הצהריים אני  4פעמים בשבוע
במועדון הקשישים ומאד נהנית שם .הבעיה היא שעות
אחר הצהריים והערב הארוכות .רצוי שהמועדון יהיה פתוח
גם כמה פעמים בשבוע אחה"צ ,אפשר בהשגחת מתנדב".
בתיה )בת " :(86אולי אפשר לארגן מפגשים אחה"צ עם
נוער מתנועות הנוער או תלמידי תיכון בגינות ציבוריות.
יש לי ארון מלא בגדים וגם הם תלויים בודדים כמוני.
אפשר להקרין אחה"צ סרטים פעם או פעמיים בשבוע
בבית האזרח או בבית קריניצי ועוד".
זאב )בן " :(92בבניין שלי גרים זוגות צעירים רבים.
הם עוברים ליד דלתי ,אך אף פעם לא מצלצלים בדלת
לשאול לשלומי ,זאת לאחר שהייתי מעל  50שנה יו"ר
הוועד שטיפל בכול.
אני מציעה שכול זוג צעיר יאמץ קשיש או קשישה
שבשכנותם .אפשר לבקר אצלם פעם בשבוע ,אולי
ישמעו על עברם ,אולי היו פרטיזנים או לוחמים
נועזים .אולי הם זקוקים לקניית בקבוק חלב ועוד.
אני מציעה לתת לצעירים האלה תעודת "מגן סבים
וסבתות ר"ג" .כולם ירגישו מזה טוב".
המועצה בשיתוף עם העירייה ונציגי הקשישים
צריכים להשקיע עבודה רבה בפרויקט הזה.
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 .1הילולים  .3בוחן  .5הדורות  .7פנים  .9סדר  .11אי  .12בטל .14
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עינויים
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הוא נקלע.
לעולם אליו
מסתגל
האב שאינו
סיפור
רחבה את
ביריעה
מגולל
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 .48כח .49
מניה
.46
הנדסי
משפחתו .44
עלייתנגינה
.42
והדר
.40
קור
.38
בשלב מסוים בלחץ ההורים הוא נאלץ לעזוב את
שעלתה מעיראק בגלי העלייה הגדולים של ראשית שנות
מפתח  .50בראשו
הקיבוץ בו שהה ואותו אהב ,בו רכש השכלה ובו גיבש את
החמישים.

ˇ

זהו סיפורו האישי וסיפורם של כל העולים שהגיעו לארץ
המדינה ,סיפורן של כל העדות שעברו את
לאחר הקמת
מאונך:
תלאות ההגירה וההשתלבות במדינה הצעירה.
כולם חוו את כור ההיתוך הישראלי ,שוכנו באוהלים ,בדונים
ובצריפים .המדינה שזה עתה הוקמה התקשתה להתמודד
מול גלי העלייה ששטפו אותה.
היה גם היחס המזלזל ,המתנשא והמשפיל כלפיהם .כולם
סבלו מיחסם של וותיקי היישוב ושל הממסד שהתעמר בהם.
קשיי הקליטה וקשיי הפרנסה היו קשים מנשוא.
אנו חווים את חווית הקליטה ,את המשבר בתוך המשפחה,
איך כל אחד מתנהג ומתמודד במציאות החדשה .איך מתפורר
המבנה המשפחתי והאב שהיה בחו"ל כל יכול נשען על הבן
הבכור ושם בו את יהבו .עליו הוא מטיל את האחריות למשפחה
והנער נקרע בין המחויבות למשפחה לשאיפותיו האישיות,
והופך להיות המגשר והמקשר בינם לבין ה"עולם החיצון" .זהו
מצב קשה מנשוא לנער ההופך להיות ראש משפחה במקום
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ˇ

אופיו ואת השקפותיו החברתיות ,נחשף לענקי התנועה
הקיבוצית ולחילוקי הדעות ביניהם .עוזב בצער אך נכנע
לדרישת האב ,שמטיל עליו משימה להוציא את המשפחה
ממקום מגוריה ולהעבירה לירושלים.
אנו נחשפים לירושלים של תחילת שנות החמישים ,לאנשיה,
שווקיה ומוסדותיה .נער האופניים שמגיע כשליח למשרד
ראש הממשלה נחשף בהתרגשות לכל המתרחש סביבו והוא
קולט ומבין הכל במהירות .כישוריו ונועם הליכותיו ,צניעותו
ושאפתנותו ,גורמים לאנשים סביבו לקדם אותו .הוא מצידו
עובד ולומד בשיעורי ערב ,חי בחדר דל אך נחוש לרכוש השכלה.
הקורא נחשף לתקופה היסטורית של קום המדינה ,הקמת
מוסדותיה ,הפעילות בהם ,חושפת את ה"גדולים" כבני תמותה,
אך מתוך הערצה ,אין דבר שנסתר מעיני נער האופניים.
בשפתו הקולחת הציורית והצבעונית של הסופר הקורא
מוצא עצמו שבוי בקסם הכתיבה ובגעגועים לתקופה שחלפה
לבלי שוב.

רמת-גן ∑

קינת הקשיש
ˇ מאת :יהודה לימור ˇ
זה קרה בבוקר ,עמדתי מול הראי ,משחת
גילוח על פני ואני מותח את העור כדי לגלח
את הזיפים  -מי זה הקשיש הזה שמסתכל
עלי במראה?

אני לא מכיר אותו ! באיזה שהוא מקום בראש נתקעתי
בגיל יותר צעיר ואני לא מתחבר לדמות הזו.
טוב ,כבר אין לי את אותו שפם מקסיקני המשתפל
לצדדים ,והשיער השופע ,שלא לדבר על האופנוע בן
חמישה כוחות סוס שהצטיין ביכולתו להקים קול רעש
נוראי בחצות כשחזרתי מבילוי.
אבל מה? החברה מספרים לי על נפלאות הזקנה ,היום

קוראים לזקנים – ותיקים ,והמהדרים אומרים גמלאים –
כלומר אינך אומר את גילך.
הנושא הפופולרי במפגש חברים הוא קופות החולים.
"תשמע יש לי רופא עיניים – חבל על הזמן ,הוא עשה לי
ניתוח קטקרט לא תאמין איך אני רואה עכשיו .השכנה
הזאת מלמטה ,פתאום שמתי לב כמה היא יפה "...או
"עשית כבר ניתוח ערמונית?"
ואנחנו מנחמים את עצמנו :תשמע בגילי יש לי כבר הרבה
ניסיון ואני יודע דברים שאתה לא יודע .טוב ,אז אורצ'וק
נכד שלי מתוק ,אולי אתה יכול להראות לי איך לשלוח
תמונה בסמרטפון?"
אל דאגה ,לא אפסה תקוותנו .שמתי לב שאשתי נראית
יפה וצעירה.
החלטתי להתחקות ולהבין מה פשר העניין .בזמן שהלכה
לקניות בסופרמרקט התיישבתי ליד שולחן האיפור שלה
והתחלתי לבדוק את הקרמים והתכשירים.
יש קרם לילה וקרם יום ,יש משחה לעיניים ויש לשפתיים.
יש עפרונות לציור העפעפיים ויש קרם לחות לעור וקרם
נגד קמטים ועוד כיוצא בזה.
לא פלא שאני כרוך אחריה ,אבל מה? רק לאשתי מגיע?
הנה הפתרון ממש לפני ,מיד התחלתי בעבודה .בתחילה
ניקיתי את עור הפנים ,לאחר מכן מרחתי קרם להזנת
העור וקרם נגד קמטים בזוויות העיניים ,חיזקתי את צבע
הריסים והוספתי מעט אודם ללחיים .לגבי הקרחת בפדחת
לא היה לי פתרון .עד שגמרתי אשתי כבר חזרה.
הייתי בטוח שאקבל מחמאות על מראי הצעיר ,ואולי היא
אפילו תאהב אותי יותר.
מ..ממ..ה החלה לגמגם" ,לא ידעתי ואף פעם לא סיפרת לי,
מה אתה טרנסג'נדר?
זה היה כבר יותר מדי" .לא סתם חשבתי על תחפושת
לפורים ,מה את אומרת? אני כבר מנקה את הפנים".
ככה הפסדתי את ההזדמנות להיות צעיר.

‹ המשך מעמוד - 5

מרכזי היום ברמת גן  -בית שני וחם
במרכז חברים  200גמלאים כשבפועל מגיעים  120גמלאים כל יום.
את מרכז היום ע""ש מרים מרכוס בשדרות הנרקיסים  41מנהלת אפרת
הרשטיק .המרכז הוקם בשנת 1978והוא ממוקם בשכון ותיקים .למרכז
שני אגפים ,ובו  240חברים.
אגף תמר מכיל כ 90-גמלאים המתמודדים עם ירידה בתפקוד הפיזי
ואגף אמנון ,הוא המרכז היחיד ברמת גן המטפל באנשים החיים עם
דמנציה .צוות רב מקצועי מטפל בהם .באגף המוגן מעניקים פעילויות
דומות אולם בקבוצות קטנות יותר.
המרכז פועל שישה ימים בשבוע ,ומעניקים בו טיפול במגע ,ארומותרפיה
ועבודות בגינה טיפולית .בנוסף קיים חדר סנוזלן –חדר גירוי חושי אשר
לו השפעה מרגיעה ומפחיתה לחצים.
במרכז פעילה תחנה לאבחון וטיפול לבני הגיל השלישי ,ומתקיימת
קבוצת תמיכה לחולי דמנציה ובני משפחתם.
במרכז יום ע"ש וינברג ברחוב שלום עליכם  ,36פועל אחר הצהריים
מועדון קהילה תומכת .אזרחים ותיקים הרוצים להירשם לאחד ממרכזי
היום ,יכולים לפנות למחלקה לרווחת האזרח הוותיק ברמת גן.

∏ רמת-גן
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