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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מתנה לדורות
ˇ

מאת :ציפי קליין

ˇ

המרגשת של הצלם ינאי רובחה .אני בטוחה כי שיתוף
הפעולה החדש עם ג'וי ,שגדלה בצילם של הסיפורים
וחוותה ימים מיוחדים כבת לניצולי שואה ,תביא להמשכו
של פרויקט חשוב ומרגש זה.
ניצולי שואה שמעוניינים להצטרף לפרויקט "מתנה
לדורות" מוזמנים לפנות לג'וי פרנקל )עו"ס מחלקה
לרווחת הגמלאי( בטלפון מס'  03-6719518או בדואר
אלקטרוני – Joy-f@ramat-gan.muni.il

משפחתה של גב' מלוינה צ'רנין-צילום  -ינאי רובחה

בעקבות פגישה של ג'וי פרנקל ,עו"ס במחלקת הרווחה של
עיריית רמת גן ,עם הצלם ינאי רובחה נולד שיתוף פעולה
מקסים בין שני אנשים רגישים ,שרוצים להשאיר חותם
לדורות הבאים של ניצולי השואה.
ינאי רובחה הגה ויזם לפני שבע שנים את הפרויקט
מתנה לדורות .הוא נפגש עם ניצולי שואה שהגיעו לארץ
המובטחת לאחר סיום המלחמה ,שיקמו את עצמם,
הקימו משפחות ,הולידו ילדים ונכדים ,דור שני ושלישי
של ניצולי השואה.
הצלם ינאי נפגש עם חלק מהמשפחות והציע להם לצלם
בהתנדבות את המשפחה המורחבת ולהעניק להם את
התמונות במתנה ,כדי שיישאר זיכרון גם לדורות הבאים.
ג'וי ,דור שני לניצולי שואה ,גדלה על סיפורי ההישרדות
של הוריה ,שהגיעו לאחר המלחמה לקנדה.
ג'וי נולדה בקנדה ,גדלה בבית ציוני ועלתה לישראל
כשבגרה ,וכאן הקימה משפחה משלה .חיבור בין שני
האנשים האלה הביא למפגש מרגש עד דמעות שהתקיים
במשרדי מחלקת הרווחה ברמת גן ,שם נפגשו המשפחות
שינאי צילם.
ג'וי עמדה בצד שמחה ,ומצד שני הצטערה שמשפחתה לא
זכתה להיות נוכחת ולהצטלם עם הדור השני.
ג'וי מקווה כי בעקבות המיזם הזה ,יגיעו עוד משפחות
להנציח את משפחותיהם בתמונה ,וישאירו "מתנה
לחיים" ,מזכרת לדורות הבאים.
ובנימה אישית ,אני שנולדתי בישראל ולא "חוויתי"
לשמחתי את סיפור השואה ,שמעתי המון סיפורים ,חלקם
מהחברים של הורי ,מתרגשת מאוד מן המחווה והיוזמה

עיריית רמת-גן

אזרחים וותיקים יקרים,
שָרֵאל ֲאֶשר ָיַדְעָּת ִּכי ֵהם ִזְק ֵני ָהָעם
"ֶאְסָפה ִּלי ִשְבִעים ִאיׁש ִמ ִּזְק ֵני ִי ְ 
ְושְֹטָריו" )במדבר י"א ,ט"ז( ,ותכלית תפקידם להיות עזר למשה
בהנהגה ובמשפט" )דברים י"ז ,ט'(.
עוד במעמד הר סיני ,לזקני השבט היה תפקיד מכריע בהובלת עם
ישראל והם היו בעלי הסמכות הרוחנית ,החברתית והמוסרית להיות
לעזר להנהגת עם ישראל .בדומה לסיפור התנכ"י ,גם אני רואה בתושבים
הוותיקים של העיר רמת גן ,חלק בלתי נפרד מחוסנה של העיר.
כבוד הוא לי לברך אתכם ,התושבים הוותיקים של העיר רמת גן ,לקראת
השנה החדשה .עיריית רמת גן מחויבת לאזרחים הוותיקים המתגוררים
בעיר .עיריית רמת גן מעריכה ומוקירה את תרומתם של התושבים
הוותיקים להתפתחות העיר ולמדינת ישראל בכלל .אתם "עמוד האש"
שמוביל אותנו ואנו שואבים מחוכמת החיים שלכם ומניסיונכם הרב.
האגף לשירותים חברתיים מפעיל באמצעות המחלקה לרווחת הגמלאי,
המחלקה למועדונים ותרבות הפנאי ועמותת אור מגוון של שירותים
הכוללים :שירותי טיפול נפשי ,טיפול קבוצתי ,מידע ותיווך ,מסגרות תמיכה
בקהילה ,קהילות תומכות ,מרכזי יום ,עשרות מועדונים החברתיים,
קתדרה ופעילות פנאי ענפה .בימים אלו ביוזמתו של המשנה לראש
העיר ,ליעד אילני ,אנו עומלים למען הקמת מועצת הגמלאים העירונית
בה התושבים הוותיקים יוכלו להשמיע את קולם ולהעניק מניסיונם
בפיתוח תכניות ושירותים למענם ולמען תושבי העיר.

שנה טובה
כרמל שאמה הכהן
ראש העירייה

"המועדון" בעיר
ˇ

מאת :אהובה ברנר

ˇ

"המועדון" או בשמו החדש "המרכז החברתי
לאזרח הוותיק" מנוהל על ידי המחלקה למועדונים ותרבות
הפנאי לאזרחים ותיקים ברמת גן .את המחלקה מנהלת
איריס בן מוחה .המחלקה דואגת להעשיר את שעות הפנאי
של האזרחים הוותיקים בתוך מסגרת חברתית הנותנת
משמעות חדשה וטעם חדש לחייהם ,באמצעות גיבוש
פעילויות ותוכניות להתמודדות עם תחושת הבדידות,
שעות הפנאי הרבות ויצירת מעורבות חברתית וקהילתית
חדשה ,תוך שהיא מנגישה להם גם מידע עדכני ומעשי על
זכויותיהם ומגוון השירותים העומדים לרשותם.
מטיילים כל השנה

ריקודי עם במועדונים

המחלקה למועדונים ותרבות הפנאי לאזרחים ותיקים
ברמת גן מפעילה חוגים ,סדנאות העצמה ,לימוד שפות,
הרצאות במגוון נושאים ,קורסים במחשב ,גיבוש
פעילויות מיוחדות לניצולי שואה ,הרקדה ,התעמלות
מותאמת לגיל השלישי ,טיולים ונופשונים בארץ ובחו"ל,
ועוד ועוד.
אחת התוכניות היפות והחשובות של המחלקה היא
חיזוק הקשר הרב דורי על ידי הענקת חוויה חינוכית
ערכית ,המאפשרת דיאלוג שמוחק דעות קדומות ביחס
לזיקנה ,ובונה גשר להכרת עולמו של הדור הצעיר בקרב
האוכלוסייה הוותיקה ומוביל אף להגברת המודעות
המשפחתית ,החברתית והקהילתית של הדור הצעיר ושל
הדור המבוגר .בין התוכניות הרבות :שיתוף פעולה הדוק
עם בתי ספר ,תנועות נוער ,גני ילדים ומועצת הסטודנטים
הארצית ,כשסטודנטים בשנה ג' מנחים פעילויות שונות
כגון קבוצת תאטרון ,דרמה ואומנויות שונות.
קיים שיתוף פעולה עם המשרד לשוויון חברתי בטיפול
פרטני ואישי למיצוי זכויות מהביטוח הלאומי ,שיתוף
פעולה עם עמותות למיצוי זכויות רפואיות ,עם עמותות
לניצולי שואה ,וגיבוש תכניות ספציפיות עבור ניצולי
שואה כגון המיזם "קפה אירופה".

≤ רמת-גן

כמו כן מופעלת הקתדרה "עת הדעת" ללימודי העשרה
במגוון נושאים נבחרים ,בהנחיית טובי המרצים בתחומם.
זוהי בעצם הקמת פלטפורמה חברתית אינטלקטואלית
למפגש תרבותי ולגיבוש חברתי.
עם תחילת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה ולברכה
אני קוראת לכל אזרח ותיק שעדיין לא הצטרף לתוכניות
בעיר ,להצטרף אליהן ומובטח לו שתהיה לו שנה טובה
ומוצלחת ,שנה של בריאות הגוף ובריאות הנפש.
המעוניינים יפנו אל המחלקה למועדונים ותרבות הפנאי
לאזרחים ותיקים ברמת גן ברחוב המעגל ,26
טלפון03-6753798 :
דוא"לaviva-ra@ramat-gan.muni.il :

לכל קוראינו,

מאחלים שנה טובה,
שנת בריאות ושלום,
שנה של התחדשות ותקווה,
מאחלת מערכת "כיוון חדש"
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מאת :מלכה יודקו

מרכז יום לקשיש על שם מרים מרכוס ז"ל ברמת גן,
מיועד לבני הגיל השלישי ובו שני אגפים .האגף הפתוח
ואגף אמנון ,המיועד לאנשים המתמודדים עם ירידה
קוגניטיבית ודמנציה .המרכז הוקם על ידי עיריית רמת
גן והביטוח הלאומי .יחד ,ובשיתוף עם עמותת עמדא
)עמותה לחולי דמנציה ואלצהיימר בישראל( יזם צוות
המרכז ,אפרת הרשטיק ,המנהלת ,דפנה גרין ,הסגנית
וכל הצוות ,פרויקט ייחודי .הפרויקט מיועד לתת כלים
לחברי שני האגפים ,שהם בעלי רמות מגוונות של תפקוד
קוגניטיבי .אפרת מציינת שהם "נדלקו" על הרעיון לעשות
זאת באמצעות ריקוד פלמנקו ,המשלב ריקוד ומוסיקה,
ובכך לשפר את היכולות הקוגניטיביות והפיזיות גם יחד
 קשב וריכוז ,קואורדינציה ,למידת מקצבים חדשים,תקשורת בין אישית ,מוטוריקה עדינה ,יציבות והרחבת
התנועה .המחקרים מוכיחים שריקוד משפר משמעותית
את תפקוד המוח בזכות השילוב בין מספר תפקודים בו
זמנית ,רגשי ,רציונלי ותנועתי .השילוב של מאמץ מחשבתי
עם אינטראקציה חברתית.
המסר החשוב הוא לחפש כל דרך כדי ליהנות מחוויה
חיובית ולחוש שייכות לחיים .המיזם חיבר בין שני האגפים.
נוצרה ביניהם תקשורת בין אישית .היה חיבור מרגש וחל
שיפור במצב הרוח משבוע לשבוע .השילוב בין שני האגפים
יצר דבר שרומם את הקבוצה .חוו רגעים משמעותיים.
נערכו  25מפגשים שבועיים .בסיום התהליך נערכה מסיבת
סיום חגיגית ומרגשת אליה הוזמנו החברים ה"רקדנים" עם
בני המשפחות ,שבאו לחגוג עם יקיריהם.
את המפגש פתחה אפרת ,וציינה שהיא "נרגשת לחלוק עם
האורחים את חווית הפרויקט ,המשתלב בעשייה היומיומית
שלנו ומיועד לרווחה הנפשית של החברים במרכז .הפקדנו
את המיזם בידיה של המנחה לירון בובש .לירון עשתה
עבודה מצויינת ומכל הלב".
לירון הודתה לכל הגורמים על שנתנו לפרוייקט לצמוח
ולפרוח ,ובמיוחד לאפרת ולצוות המקסים של נרקיסים.
היא ביקשה להדגים מעט ממה שהחברים חוו והפעילה
את הקהל ואת הרקדנים ,על רקע מוסיקה ספרדית קצבית
כשעל המסך מוקרנות תמונות המשתתפים.
שיתוף הקהל והרקדנים בשילוב מוסיקה קצבית ,יצרו
הפנינג מרהיב ,מלא שמחה ואושר לכולם .לסיום ,הדגישה
לירון ,את האנרגיות החיוביות ,את האינטראקציה בין
חברי הקבוצה ואת השיפור משבוע לשבוע" .למדנו כל
שבוע לרקוד את הרגע ,ואני מבקשת מכל אחד לקחת איתו
הביתה את הריקוד .הוא מוסיף צבע ושמחת חיים .תודה על
הזכות שהיתה לי להיות פה".
כיבדו את האירוע ,מנכ"לית עמותת או"ר ,הגברת גלית
הולינגר ,מר רפי פיליפסון ,יו"ר עמותת "אור" ועירית גינת,
מנהלת המחלקה לרווחת הגמלאי שברכו והביעו הערכה
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ˇ

רבה למשתתפים ולצוות העושה עבודת קודש .מיזם זה
יהווה דוגמא למרכזי יום נוספים ברמת-גן .עמותת או"ר
יחד עם עמותת עמדא ,עושים רבות למען ותיקי רמת-גן.
בסיום קיבלו ה"רקדנים" שי צנוע ומחיאות כפיים של
הקהל .היה זה ערב מרגש ומהנה ,שהושקע בו הרבה מאמץ,
לב ונשמה.
מרכז יום ע"ש מרים מרכוס
כתובת :שדרות נרקיסים  ,41שיכון ותיקים
טלפון037511223 -

תקווה והעצמה
ˇ

מאת :מרים ורטהיים

ˇ

איך זה קרה?
כל -כך קיוויתי שאדחה את בואה.
ניסיתי להתנגד ,להתחנן ,להילחם.
עוד לא ,לא כעת!
אך כמו כול חיי ,הייתי כנראה תמימה,
היא עיקשת ומתמידה
ואט -אט פנימה הזדחלה.
בגופי ותודעתי ,בקומי ולכתי
אני אותה מרגישה.
אני רואה אותה מולי במראה,
וכבר לא ניתן להסתירה או להכחישה.
ואפילו עתה ,עדיין ממאנת לקבלה.
היא לא מותירה בי כוח -
אפילו לומר דבר מה.
האם ככה אכנע?
ומה עם כול הרצונות והתקוות?
ואולי אין ברירה ,ועלינו לקבלה
ולחיות יחדיו
בהשלמה ואחווה,
עם ידידתנו  -הזיקנה.

רמת-גן ≥
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מאת :מירה גל פאר

נוסטלגיה זה לא מה שהיה פעם.
קשה לדמיין איזה מרחק עברנו בין כרטיסי
"השנות טובות" של פעם והברכות הארוכות
שברכנו איש את רעהו בטלפון ,זה עם החוגה ,אל
הוואטסאפ ,וכל שאר מיני טכנולוגיה.
כשם שהשתנה היחס אל כרטיסי הברכה ,כך קרה גם
לשירים הפשוטים והנאיביים שלימדו בראשית ההתיישבות
בארץ .אלה היו לאומיים ,עם מסר של גבורה ,כבוד
לחיילים ,לספנים ,לנוטרים ,והערכה מרובה לאדם העמל.
וככל שהארץ נבנתה ורמת החיים עלתה ,יחד עם השפעת
החומרנות של ארצות המערב שהגיעה אלינו ,כך הפכו גם
השירים ליותר ויותר אישיים ,עם הדגש על הפרט.

ישנה מעין בדיחה בעניין הנתינה:
פעם אכלו :קניידלך ,רוגעלך ,קרפאלך,
ואילו היום :קינלי ,ביסלי ,ועוד מותגים עם הברת-הקסם לי ...
בברכות לראש השנה ,המשורר לווין קיפניס ובני דורו מצאו
לנכון לכלול ערכים ,שעל פיהם חונכו דורות של ילדים .לא
נפקד מקומם של החקלאים בין המבורכים .כמו השורה
בשירם הידוע של קיפניס ונרדי" ,ליוגב ולאיכר ,שנת שלום
ושנת מטר" ...
עובדי האדמה היו לא פחות חשובים בהפרחת השממה.
וכמובן ,איך אפשר בלי בניין הארץ ובלי ערך עמל כפיים:
"חזק ידינו ,יד כל בונה עמל "...וערך אחר ,שהיה פעם כה
חשוב ,קיבוץ גלויות" :כנס פזורינו לארץ-ישראל".
אבל מה יש לנו היום? הרבה היי-טק ,בורסה ,עסקי אוויר,
ממש כמו "מנחם מנדל" ,גיבור סיפורו של שלום עליכם.
כמוהו ,חלומם של רבים כיום הינו להפוך למיליונר באמצעות
 ¥רמת-גן

ˇ

סטארט אפ ובבורסה .לא פלא שצצות כל כך הרבה תוכניות
אינסטנט של כוכב נולד ומיליונר נולד.
אכן ,נוסטלגיה זה לא מה שהיה פעם...
משפט זה חל גם על שירי ראש-השנה הבא עלינו לטובה,
ועל הברכות שהיינו שולחים בתשומת-לב מיוחדת.
כרטיסי הברכה הנוצצים ,המוזהבים או מוכספים ,בהן
נראה היה הכותל המערבי ,ציורי חיילים ואנשים התורמים
למדינה ,סמלי העם היהודי  -פינו את מקומם למייליםֶ ,אס-
ֶאםֶ-אסים  -ואפילו כאן ,יש תבניות שרק לוחצים ובוחרים
ושולחים  -צ'יק צ'ק – כי ,הרי ,זמן הוא כסף .היום בכלל
לא צריך להפעיל חשיבה .לוחצים בוואטסאפ על קבוצה לה
אתה שייך ושולחים לכולם את אותו מסר בתוספת ציור.
הדוקטורנטית לשירי ילדים ציפי כהנוביץ קובעת ,ש"פעם
שירי הילדים היו אשנב לציונות וחברותיות .פעם הגיעו
יוצרי-זמר רבים ,שראו בילדים את נושאי הדגל הציוני,
ובזמר הילדים את העתיד במדינה שתתקיים ".היא מציינת,
שבספרו של יהודה אטלס" ,והילד הזה הוא אני" ,יש ביטוי
לאינדיבידואליות שעלתה במקום האידיאולוגיה.
ומה בשירים של זמננו? בשירו של דודו ברק יש דגש על
משאלות אישיות" :בראש השנה יאיר לי כוכב בשמים"...
וגם בשירה של נעמי שמר" ,בראש השנה ,בראש השנה,
פרחה שושנה אצלי בגינה"...
לא ניתן לומר שהצד האישי נעדר לגמרי גם בשירים של פעם;
אבל אולי נכון יותר יהיה לומר ,שאם פעם הופיעו בעיקר
ברכות ומשאלות לאומיות במינון גבוה ,ולצידן גם אישיות,
האווירה הייתה של הקרבה והתנדבות למען הכלל  -לעומת
היום ,דור הֶסלִפי ,בו מתקיים הפסוק "אדם קרוב אצל עצמו".
למי שגדל על כתיבת מכתבים אישיים וכרטיסים אישיים
שדרשו התכוונות אל האדם המסוים ,הנמען ,קשה להסתגל
לניכור ביחסים כיום.
אי-אפשר להשיב את שהיה .אך הייתכן אולי לשמר מעט
מרוח ההתנדבות?
ואכן ,נוסטלגיה כיום זה כלל לא מה שהיה פעם...

˙Î¯ÚÓÏ ÌÈ·˙ÎÓ
קוראים יקרים,
במסגרת מדורנו "קוראים כותבים" ,נשמח לקבל מכם
מכתבים ,הצעות ובקשות.
אפשר לשלוח אלינו מכתבים לרח' ההלכה  9רמת-גן וגם
דואר אלקטרוני .Kashish13@ramat-gan.muni.il
העיתון שלכם ובשבילכם.
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‰È˙Â¯Â„Ï ‰ÁÙ˘Ó‰ ˙‡ ˘·‚Ï
ˇ

מאת :שוש ברקאי

כשדב בעלי הגיע לגיל  70חשבנו להזמין
את ילדינו ,כלותינו ונכדינו לנופש משפחתי
חוויתי שלא יישכח מהר.
הזמן ,חופשת הקיץ.
המקום ,קפריסין.

ˇ

בעיקר שמחו הקטנטנים ,אשר התחילו לחשב את הזמן
שנותר למסע .לאחדים מהם זו תהיה הטיסה הראשונה
במטוס ,לאחרים חוויה משותפת עם בני הדודים.
לאחר שקבענו זמן ,חיפשנו כרטיסי טיסה .בחרנו
בחברת תעופה סדירה .מה שבטוח ביטוח .כשמזמינים
כל כך הרבה זמן מראש חופשה של חמישה ימים ,אפשר
להשיג מחירים טובים מאוד .לשמחתנו ,המחיר הזול
כלל גם מזוודות ואפילו כיבוד בטיסה .מה צריך יותר
מזה כשטסים  40דקות ומשלמים חצי ממחיר הטיסה
לאילת?
מיד לאחר בחירת הטיסה ,הגיעה שעת חיפוש בית מלון.
כאן צריך לחשוב על הנכדים בעיקר .מלון מותאם לילדים,
בעל מתקני משחקים ושעות הפעלה .חדר פעילות ,על
חוף הים ,מלון כזה שיש בו בריכות שחיה המותאמות גם
לקטנים וגם לגדולים ,חדרים וסוויטות מותאמות לכל
משפחה בהתאם לגודלה ,שיהיו מצוידים גם במטבחון
קטן ואפילו במכונת כביסה.
חשוב לבחור במקרה כזה גם מלון ,שבקרבתו או בתוכו,
אפשר להשיג מצרכי מזון בסיסיים וממתקים לילדים
שלא יודעים מתי להפסיק לנשנש .שלא יחסר .אנחנו
כמובן ,הזמנו מראש לכל הכנופיה ,לינה וחצי פנסיון.
רצינו שיהיה מושלם.
וכדי שכל אחד מהבנים שלנו ירגיש מלך ,יהיה נייד
וחופשי ,הזמין דב בעלי לכל אחת מן המשפחות מכונית,
וכמובן שילם גם את הביטוח לכל אחד מהם.

חוגגים בטברנה

כדי לתכנן את החוויה ולדאוג שתצליח ,קבענו מראש את
הזמן ,החופש הגדול ,וכמובן התחשבנו גם בימי החופשה
מעבודה ,אותה נגזול מילדינו לטובת העניין ,והכללנו
בחופשה גם את ימי סוף השבוע ,כדי שלא "יפסידו"
בגללנו .אין ספק כי לכל אחת מן המשפחות יש את
תכנוניה לקיץ ולכן הודענו לכולם על המועד כבר שבעה
חודשים מראש .שיתכוננו.
כולם נענו בשמחה .מי לא מוכן לקבל טיול לחו"ל עם כל
משפחתו בחינם?
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לאחר שנגמרה הלוגיסטיקה הראשונה ,צריך לבנות
מסלול טיולים ,תכנית יומית לכל אחד מהימים ,כמובן
לרכוש מפה טובה ,ספר מנחה ומדויק ולהתחיל לקרוא
גם באינטרנט .חשוב לבקש מהילדים שיקראו גם הם
ויבנו יחד אתנו תכנית מתאימה .הרי הם ,יודעים הכי
טוב מה מתאים להם.
יום החופשה הגיע .בהתרגשות התאספו כולם בשדה
התעופה ,כמובן לאחר שביצענו יום קודם את הצ'ק אין
המוקדם וקבענו מראש את מקומות הישיבה ,שלא יהיו
הפתעות.
הכנה מוקדמת של החופשה וקביעה מדוקדקת של
מסלול הטיול ולוחות הזמנים ,הניבו חופשה משפחתית
מהנה לגדולים ולקטנים.
רמת-גן µ

ÌÈ˘È˘˜‰ ¨·Â˘Â
¯ÂÁ‡Ó Â¯‡˘
ˇ

מאת :מרים ורטהיים

ˇ

שנת  2019תרשם כשנה מאכזבת לעם
ולמדינה ,בגלל שתי מערכות בחירות שעולות
הון עתק ויגרמו לחוסר תקציב וחוסר מעש
בתחומים רבים .האכזבה היא גדולה במיוחד
לקשישים עם בעיות בריאותיות וכלכליות.
בגלל הגרעון )החוב( של כ 5.5-מיליארד שקל
מתכננים השנה קיצוץ בכול המשרדים ,וכידוע
משרד הרווחה נותר מאחור ,כי לקשישים אין ייצוג חזק ואין
להם כוח להילחם .האכזבה היא גם מהמוסד לביטוח לאומי
שהוקם כמוסד עצמאי שכול הכנסותיו מוקדשות לרווחת
הגמלאים ,הנכים ,הסיעודיים ועוד.
אך קצבאות הזקנה הן נמוכות ולא מתעדכנות לפי מדד השכר
במשק ,אלא הוצמדו למדד יוקר המחייה שאינו עולה ,למרות
שכול השירותים )חשמל ,מים ,ארנונה( והמצרכים עלו .כך
קבלו הקשישים בשנת  2018רק  ₪ 6.-תוספת .מדינתנו הייתה
גאה כשהתקבלה לארגון  OECDשל  36המדינות המפותחות.
אך לפי הדוחות של הארגון אנו במקומות האחרונים
של השקעה בתקציבים לרווחת האזרח ,בעיקר לזקנים
ולבריאות  -יש חוסר ברופאים ,אחיות ,ציוד ומיכשור רפואי.
התורים ארוכים מאד )לבדיקת סי.טי הוצע לי בחודש יוני
תור לחודש נובמבר בנתניה( .יש חוסר במוסדות סיעודיים
וצריך פיקוח יותר הדוק.
לפי דו"ח  OECDלשנת  18% - 2017מאזרחי ישראל חיו בעוני
 כ 1.8-מיליון איש ,ביניהם  815אלף ילדים .זו תעודת עניותלמדינתנו .הנפגעים העיקריים הם קשישים עם הכנסה נמוכה.
בני הדור שלנו עלו רובם ארצה בחוסר כול וללא מקצוע.
פתחו מכולת ,קיוסק ,סנדלרייה ועוד.
גידלו משפחות לתפארת ,שלמו כל חייהם ביטוח לאומי
וקיוו שקצבת הזקנה תהיה מכובדת.
מ 1.1.2019-קצבת הזקנה עם תוספת השלמת הכנסה
ליחיד היא  ₪ 3228 -ולזוג .₪ 5102 -
כמובן שאי אפשר לשרוד בסכומים כאלה.
לאחרונה נסגרים סניפי בנקים רבים ללא התחשבות
בקשישים ונכים .ניתן היה להשאיר סניפים קטנים ,לפחות
עם כספומט למשיכת מזומנים והפקדת שיקים.
כמו כן צריך לחוקק חוק שלקשישים תהיה קדימות לקבלת
שרותי בריאות ,תור לרופא או לבדיקות ,בחב' לשירותים -
כמו :תיקוני טלוויזיה ,מכשירי בית ועוד .בכול טלפון  -הקשה
על הספרה  1צריכה לשמש רק קשישים ועולים חדשים
ושייענו ע"י מענה אנושי ללא הקשות מיותרות ומבלבלות.
כשעלינו ארצה ,נלחמנו והקמנו את המדינה שחלמנו עליה
 2000שנה בגלות ,קיווינו שהיא תהיה שיוויונית
ומתחשבת בזקן ובחלש .האוכלוסייה הבוגרת במדינה היא
כבר  1.2מיליון נפש .תוחלת החיים עולה ,אך לנו חשובה
יותר איכות החיים .בתקווה שהציפיות שלנו תתממשנה.

∂ רמת-גן

·˜˘˙ÂÈÙÈˆÂ ˙Â
‰˘„Á‰ ‰˘Ï
ˇ מאת :אסתר שירקובסקי ˇ
לדמיין ,לחלום ,לשאוף ולרצות בכל
מחיר בתנאי שחוזרים בסוף למציאות
הקיימת מבלי להתאכזב.
במהלך שנות חיי למדתי שבין הרצון
לבין המציאות נותר פער החלום.
בצעירותי כשילדיי היו קטנים ,תכננתי
מספר שנים קדימה – לקחת משכנתא לרכישת דירה
במקום שיתאים לגידול הילדים ,הכל מתוכנן ומחושב.
כיום בגילי המתקדם ,מרכיב הזמן מתגמד ,אין תכנון
לשנים קדימה ,אולם השאיפות והרצונות עדיין קיימים.
ראשית אני מתפללת ושוטחת בפני בורא עולם את
כל בקשותיי ותחנוני ,כדי שלא יהיה לו תירוץ שיש לו
מספיק בעיות על כדור הארץ ואני לא בדיוק במרכזן.
לקחתי דף ועליו רשמתי את בקשותי שחלילה לא
אשכח בקשה כלשהי.
אנא ממך בורא עולם :האר את עינם של כל יושבי האזור
שבמלחמה לא יגיעו לשום פיתרון .ושהשלום יגיע ונוכל
לחיות בשכנות טובה ומכובדת לטובת כולנו.
שפחות נזדקק לרופאים והם יוכלו להקדיש זמנם
למחקר ולמתן מענה לבעיות רפואיות שעדיין לא
הגיעו לפתרונן.
שתהייה תעסוקה מספקת לכל דורש כדי להתפרנס
ולחיות בכבוד ,שהגשמים יגיעו בעיתם ונהנה מתנובת
ארצנו.
שילדינו ונכדינו ,שיוצאים לארצות רחוקות לחפש את
עצמם ,יחזרו בריאים ומסופקים לארץ .שלא נשמע על
נשים הנרצחות בידי בעליהן ,נשים מוכות וקשישים
מוכים ונגזלים .שיפסיקו תאונות הדרכים.
ובמחילה בורא עולם ,יש לי בקשה אישית ,תן
לי יכולת להמשיך ללכת על רגלי שלי ,להמשיך
בפעולות היום יומיות השגרתיות שרוב האנשים לא
מעריכים ומקבלים כמובנות מאליהן .תן לי להוסיף
וליהנות מהזריחות היפיפיות ,מהשקיעות הקסומות,
מהפריחות המשכרות בריחן ואפשר לי ליהנות מכל
אשר בראת ,והכל בכוחות עצמי.
אם דרשתי יותר מדי ,אנא סלח לי .כנראה הצטברו בי
יותר מידי רצונות ,ופעם בשנה אני מרשה לעצמי לפרוק
בפניך את מצוקותיי ובקשותיי בתקווה שיגיעו אליך.
לפעמים גם חלומות מתגשמים.
‡˙˘ ¨‰·ÂË ‰˘ Ï‡¯˘È ˙È· ÏÎÏ ˙ÏÁ‡Ó È
··¯ ¯˘Â‡ ¨‰¯ÈˆÈÂ ¨ÌÈÈÁ ˙ÁÓ˘ ¨˙Â‡È¯· ¨ÔÂÁËÈ
ÆÂÈ„ÎÂ ÂÈ„ÏÈÏ
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אתי אריאלי

עם פתרון נכון של כל ההגדרות ,תצטרפנה כל התשובות של הגדרות המאוזן ל
מאוזן:
אשר יש לזהות
הרפתקנית ,אשר אותה יש לזהות .הפרש
הפרש?הסטורית,
תשבץ  -מי על דמות
 .1צי  .4בר-נש .5חייל גדול  .8תושב אי אירופאי  .9ידוע  .10בשם  .12פעם,
העותמנית
האימפריה
 .18מול .19
 .15בשממה
ארכיאולוג ,סופר בעבר .13
ושימש נושא לסר
1935
1888בניעד
השנים
לקרבבין
יצאתיוחי
ודיפלומט,
 .22קיים  .23כהן מקראי  .24רצועה ,פילם
ˇ מאת :אתי אריאלי ˇ
מפורסם.
מאונך:

עם פתרון נכון של כל ההגדרות,
תצטרפנה כל התשובות של הגדרות
המאוזן לסיפור רקע על דמות הסטורית,
הרפתקנית ,אשר אותה יש לזהות .הפרש
אשר יש לזהותו ,היה גם ארכיאולוג ,סופר
ודיפלומט ,וחי בין השנים  1888עד 1935
ושימש נושא לסרט קולנוע מפורסם.

 .1מחצב אדמה  .2כלי מאור  .3משקה  .4הוסיפה ציוד ואביזרים  .5פקודות
 .6מלחין גרמני  .7גשמי  .9שכל  .11גיבור קרב טרפלגר )ש"מ(  .12בן
משפחה  .14תפדה  .17כנגדם דיברה תורה  .16טס  .17שד  .20רוגז  .21זן
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קריסטין הרמל

המחזה "שבעה" שכתב שמואל הספרי ,הינו דרמה
קניגסברגר ˇ
טוביה,גדול  .8תושב אי ˇ
פעם  ,בעבר  .13יצאתי לקרב
חנה .10בשם .12
מאת:ידוע
אירופאי .9
בר-נשעל.5חייל
משפחתית מעוררת .1צי
מחשבה.4.מספרת
לקראת
בגליל
מחופשה
רצועה ,פילם
נראה.24
מקראי
ראשון,כהן
קיים .23
רומנטי,
כעוד רומן
הספר
מחנך ותיק שאמור לחזור .18מול  . 19בני האימפריה העותמנית .22במבט
ברית המילה של נכדו הבכור .המשפחה ממתינה
אך עם ההתקדמות בקריאה נגלים רבדים
מתקבלת שיחת טלפון
לבואו ,אך פתאום מאונך:
נוספים .הספר מגולל את סיפורה של
המסתורי.
מותו
ממשטרת לונדון שמודיעה על
משפחה ,שבה ארבעה דורות של נשים
המשפחה מופתעת.
לאט .6מלחין גרמנ
פקודות
על .5
ואביזרים
הוסיפה
שקרים.
ציוד שבנויה
משפחה
 1מחצב אדמה  .2כלי מאור  .3משקה .4חזקות,
איש אינו מגיע להלווייתו חוץ מאשתו ושלושת
אותנו
לאטבןמובילה
לגילוי דיברה תורה
במסעכנגדם
המחברת .17
 .14תפדה
משפחה
קרב טרפלגר )ש"מ( .12
גיבור
מצרים.11
ילדיו .כיוון שבאותה שעה נשיא שכל
סאדאת
אנואר
האמת ולהסרת המסכות.
נואם בכנסת וכל עם ישראל היה מרותק לטלוויזיה.
ומרגשת .21זן
 .20רוגז
הספר כתוב בצורהשד
שיוצרת בקורא הזדהות
קולחת
מנחמים
המשפחה יושבת שבעה ,מתווכחים ביניהם ,ללא
עם הגיבורים ,ובעיקר הגיבורות .הסופרת עוקבת אחר ההווה
וללא נחמה .בימוי מבריק של כפיר אזולאי ומשחק מעולה של
של המשפחה ובמקביל מעלה שאלות לגבי העבר ,שאותו
כל השחקנים בראשם ענת וקסמן הנפלאה ,יניב ביטון ונעמי
מנסה הגיבורה לגלות ,במרוץ נגד הזמן ,עד לפתרון התעלומה.
כדאי לראות.
לבוב ואחרים.
הספר עוסק בנושאים שאנו נתקלים בהם בחיינו כמו ,יחסי
ונהנים".
"גמלאים
דרך
לתיאטרון
כרטיסים
ניתן לרכוש
בנות-אמהות ,מעמד האשה ,אהבה ,חמלה ושקרים .
גיבורת הספר ,בעקבות בקשת סבתה חולת האלצהיימר,
מנסה להגיע אל האמת שמאחורי השקרים ובדרך מגלה גם
גמלאים ונהנים הינו פרויקט של עיריית רמת-גן ,הכפוף
אמיתות על עצמה.
למחלקה למועדונים ולתרבות פנאי לגמלאים ,אשר הוקם
תוך כדי קריאה ,עולים סיפורי מלחמת העולם השניה והשואה
כשירות נוסף לכלל.
בצרפת .מצד אחד גילויי אכזריות אך מצד שני סיפורים על
הגמלאים תושבי העיר ונתמך מתקציב העירייה .המועדון
חמלה ,חברות ועזרה הדדית ,שחוצים דתות ואמונות.
נותן שירותיו בכרטיסים להצגות ולמופעים ,בטיולי יום,
הספר נקרא בנשימה עצורה ומעורר למחשבה ,עד כמה
בנופשים מאורגנים ובטיולים לחו"ל.
החלטותינו קובעות את גורלנו ואת גורל הדורות הבאים.
ניתן להזמין את כל השירותים באמצעות דוא"ל @ronny-f
 ramat-gan.muni.ilאו בטלפון 03-6753899
מומלץ!
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ˇ מאת :אתי אריאלי ˇ

את דני גרנות ,תושב רמת-גן ,פגשתי בביתו ,אשר משמש לו כאולפן .כאן הוא
בורא ויוצר את שיריו ולחניו הרבים.
דני הינו זמר ,מלחין ויוצר ,כבן  ,70אשר בשנות השישים והשבעים התפרסם והיה לכוכב
מבוקש וידוע .הוא החל דרכו בלהקת פיקוד הדרום ולרוב קיבל תפקידים כסולן בלהקה.
לאחר שחרורו מהצבא הופיע בפסטיבלים ומופעים ,ביניהם בערב שירי רחל ,ערב שירי נעמי שמר ,במחזמר "ירושלים שלי",
פסטיבל הזמר ופסטיבל שירי ילדים ועוד .היה מחוזר מאוד ,ומקומו לא נפקד ממדורי הרכילות ,עיתוני הנוער ותוכניות
הרדיו למיניהן .משיריו המפורסמים" :זה חוזר"" ,לאהוב את החיים"" ,מר נרקיס"“ ,האמנם"" ,מי האיש" "אל תבואי
עכשיו" ועוד רבים וטובים.
מאז שנות השמונים הדרת רגליך מהופעות על במה ,מדוע? "באותה תקופה ,בהיותי נשוי לתרצה גרנות )אשר נפטרה לפני
כתשע שנים( ,הרגשנו כי יהיה זה נכון להתמקד ביצירה על פני ההופעות ,וגם במבט לאחור ,אני חושב שזה היה צעד נכון".
במה עסקת במהלך כשלושים השנים בהן לא הופעת? "היה לי אולפן ובו הקלטתי שירים ,עשיתי תשדירי פרסומת רבים,
אבל הבנתי שעלי להתרכז במהות-כתיבת שירים והלחנה .כתבתי מאות שירים ,מחזות זמר ואף שירי ילדים".
לאחרונה חזרת להופיע ,מה גרם לשינוי? "במהלך השנים כתבה תרצה עשרות שירים ,שירים עם משמעות ומסרים מאוד
חזקים ,מילים שעד היום ,ככל שאני קורא אותן אני מגלה יותר ויותר את העומק והיופי שבהם .אני מלחין ושר אותם.
החלטתי לחשוף את היופי הזה .רק עתה אני מרגיש שזה נכון עבורי לצאת עם התכנים הללו .הוצאתי אלבום בשם "דני שר
תרצה גרנות" .מתן ,הבן שלנו עיצב את העטיפה ,עפרה פרידמן ,פסלת ומפיקה ,סייעה מאוד בתהליך".
"אני רואה באלבום הזה את עבודת החיים שלי ,תפקיד חיי להביא את השירים האלה לחשיפה .אני חי את תרצה כל יום,
נושם אותה ואת השירים שלה ורק כאשר האלבום קרם עור וגידים הרגשתי שזה הזמן הנכון עבורי לחזור ולהופיע מול קהל".

גלריה ייחודית להנצחת השואה
בדלית אל כרמל
ˇ מאת :דבורה מרקוביץ ˇ
בותיינה חלבי ,בת לעדה הדרוזית ,תושבת
דלית אל כרמל ,ציירת ,מנציחה בציוריה את
השואה .איך הגיעה אמנית דרוזית לצייר
על השואה?

בשנת  ,2007לאחר שקראה בעיתון "ידיעות אחרונות" על
נושא השואה ,נחשפה לתמונות וספורים של ניצולי שואה,
הזדעזעה והתרגשה.
בותיינה החליטה לצייר ולהוציא את הכאב הנוראי שעבר
∏ רמת-גן

Ï ÂÈË

על העם היהודי.
בגלריה שהקימה בביתה בדלית אל כרמל ,היא מציגה את
יצירותיה המרגשות ואף עושה תערוכות ניידות בארץ ובחו"ל.
עד כה ציירה יותר משלושים ציורים שקשורים ישירות לשואה.
בשנת  2011יזמה פרויקט דו קיום בשם "דיאלוג עם שכנים"
בשיתוף מוזיאון השואה בבית טרזין ,בקבוץ גבעת חיים
איחוד .במסגרת לימודי השואה ,קשרה את מנהלי בתי
הספר בישובים הדרוזיים דלית אל כרמל ועוספייה ,עם בית
טרזין ,ובכל שנה מבקרים תלמידים דרוזים ועוברים יום
חינוכי במוזיאון .בסוף הביקור בותיינה מציגה את ציוריה
ומדברת בשפה הערבית על השואה.
בותיינה ,הפעילה מאד בכל הקשור לנושא השואה ,יוצאת
עם משלחות לחו"ל ומציגה את ציוריה .היא קבלה פרסים
רבים על פועלה החינוכי ,החברתי והתרבותי ביתה הפך
לאתר עליה לרגל ,ואלפים באים להאזין לספורה המיוחד
ולראות מקרוב את ציוריה המרגשים.
למעוניינים לבקר במקום ,אפשר ליצור קשר עם בותיינה
חלבי ת.ד  5093מיקוד  3005600דלית אל כרמל נייד
eva77@hotmail.co.il 054-7742228
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