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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הווטסאפ החדש לטובת מידע לאזרחי רמת גן
ˇ

מאת :אתי אריאלי

בחודשים האחרונים חל שידרוג משמעותי בנגישות
המידע החיוני לאזרחי העיר רמת גן.
העיר מחולקת לכעשרים שכונות ,לכל אחת שם .לאחרונה
הקימה הנהלת העיר קבוצות ווטצאפ ייעודיות לכל שכונה.
האזרחים יכולים להצטרף לקבוצות ובדרך זו להתעדכן
באירועים ,חדשות ומידע בנושאים מגוונים .חלק מהמידע
נשלח באופן אחיד לכל השכונות ,ולעיתים מידע ספציפי
נשלח לשכונה מסוימת.

אזרחים וותיקים יקרים,
בשנה האחרונה כולנו חווים תקופה מאתגרת שכמוה לא ידענו.
ההתמודדות עם משבר הקורונה ,חייבה אותנו להתנהלות אחרת,
בתחומים רבים ,בחיים הפרטיים של כולנו.
אנו ב"כיוון חדש" המשכנו לעבוד ולהוציא לאור את העיתון של
כולנו האזרחים הוותיקים ,בידיעה כי התקשורת הקהילתית למען
כולם ,מהווה קרן אור קטנה וחיובית לשמירה על השגרה של כולנו.
אנו מודים על התמיכה שקיבלנו ,על התגובות הטובות והיפות ועל
החיזוקים.
הלוואי כי בפרוס השנה החדשה ,נראה ימים טובים מאלה שידע–
נו בשנה האחרונה ,נדע לשמור על עצמנו ועל היקרים לנו ונדע
להתנהל בצל הקורונה בבריאות טובה ,שקט ושלווה ,ונשוב כולנו
במהרה אל שגרת החיים הרגילים בעירנו רמת גן.

˘°ÌÎÓˆÚ ÏÚ Â¯Ó˘ ¨‰˜Â˙ÓÂ ‰·ÂË ‰
˘¨‰‡È¯·Â ‰·ÂË ‰
מערכת "כיוון חדש"
רמת גן

ˇ

קבוצות הווטצאפ הללו הן "שקטות" ,ורק מנהלי הקבוצות
יכולים לפרסם מידע ואין התכתבויות ,תגובות והערות
של האזרחים.
המידע הנמסר בקבוצות הינו בנושאי התפשטות
הקורונה ,מספר הנדבקים בשכונה והיכן ,מידע בנושא
מתווה הלימודים בבתי הספר ,עדכונים בנושא כיכר
חדשה שנוספה ,גינות ששודרגו וטופחו ,דרייב אין
שנפתח בספארי ובו מוקרנים סרטים ,משחק כדורגל
שמשודר על מסכי ענק ,מידע על ההפגנה לאות מחאה
ואפילו הודעות על רחוב שנסגר לרגל הרכבת עגורן,
ובנוסף – פרטים אודות פעילויות תרבותיות כגון שעת
סיפור וכו' ,המתקיימות בעיר.

דרישה לחקור
את טיפול משרד הבריאות
בקשישים בסגר הקורונה
הסתדרות הגימלאים ,כגוף היציג של גמלאי ישראל,
דורשת לחקור את טיפול משרד הבריאות בסגר
הקורונה בחודשים מרץ-מאי השנה ,שכן לדעתה,
המשרד והמנכ"ל לשעבר משה סימן טוב "פישלו"
בטיפול בקשישים הן בנושא בתי האבות והן בסגר
שהוטל על כמיליון קשישים ,כך אמר יו"ר הארגון
שמוליק מזרחי.
לטענת מזרחי ,משרד הבריאות פעל על פי סטיגמות
והפך את כלל הגמלאים ל"קבוצת סיכון" מבלי
להתייחס למצב הבריאותי האישי שלהם .הסתדרות
הגימלאים נאבקה נגד עמדה זו ודעתה התקבלה
לבסוף ע"י קובעי המדיניות .אסור ששגיאות אלה
תחזורנה לנוכח החשש מסגר כללי שני.

אסטרטגיות למניעת שכחה
ˇ

מאת :אורה יגיל

הקורונה הורסת את חיינו והזום מעשיר
את עולמנו .אלי גל ,מנהל מכון כושר למוח,
העשיר אותנו באסטרטגיות למניעת שכחה:
עם הגיל אנו מאבדים את יכולות הריכוז,
הקשב והזיכרון ,מצב הפוגע באיכות החיים .הזיכרון
עובד ברכישה שתלויה בנסיבות כמו היכולת לשמוע,
לראות כהלכה והריכוז .האחסון תלוי בדרך שהמידע
אורגן ונקשר למידע קודם ובשיטה שבה שונן .השליפה
מותנת באחסון נכון של המידע .יש לתת סימנים קבועים
לדוגמא :גז ,מפתח ,דוד -גמ"ד .אפשר לחזור על הפעולה
במלל -כיביתי את הגז ,ויש להכין פתק עם הסימנים כדי
לא לשכוח אותם ותמיד לשים את הפתק באותו מקום.
ההפך מלשכוח זה לרשום.
מספרי טלפון חשובים :להכין רשימה מרוכזת )משפחה,
קופ"ח ,שירות אמבולנס ,חברים וכד'( ,לשכפל את הרשימה
 4,5עותקים ולפזר במקומות נוחים לדוגמא :על המקרר,
ליד הטלפון ,ליד המיטה.
תרופות :הכי טוב לסדר בסדרן תרופות לכל השבוע מראש,
הסדרן זוכר הכי טוב!
יש לשמור על סדר .אם הבית עמוס אפשר לשכוח יותר
דברים ,יש להכין רשימת משימות ,פגישות ,אירועים וכד',
ביומן ,במחברת מיוחדת ובטלפון הנייד.
ארגון ורוטינה -ראשי תיבות לדברים חשובים למשל :גמ"ד
)גז ,מפתח ,דוד( ,פתק בכיס עם ראשי תיבות שלא לשכוח
תמיד באותו כיס ,משקפי קריאה תמיד באותו מקום,
קופסת תעודות ,תמיד בבית באותו מקום )אם נלקחו
תעודות יש להחזירן למקום( ,להקפיד להחזיר למקום ולא
להניח על השולחן ולומר אחר כך אשים במקום.
שמות :על מנת שלא לשכוח ,בפגישה הראשונה עם אדם
חדש יש לחזור על שמו ולתת לו סימן זיהוי .שמות של
מכרים ותיקים שלא זוכרים לא להתאמץ הם יחזרו
מעצמם.
על מנת לשמור על המוח יש לאכול תזונה ים תיכונית
מבוססת על צריכת ירקות ופירות )לשים לב לסוכר(,
במגוון סוגים וצבעים ,להמעיט בבשר אדום ובבשר שמן,
לאכול עוף ודגים לפחות פעמים בשבוע ,קטניות ,אגוזים
ופיצוחים לא מעובדים .אימון מוח יעשה ע"י פעילות
גופנית אירובית ,לימודים כמו :נגינה ,שפות ,ברידג',
תשבצים ,תשחצים ועוד'.

≤ רמת-גן

ˇ

לדעתי יש לאמץ את התכנים על מנת להקל עלינו ביום יום.
פרופ' מייקל מרזניץ' ,מבכירי חוקרי המוח בעולם" :חדדו
את החושים המוח שלכם צריך הפתעות""......בגיל בוגר
אנשים מפסיקים ללמוד יכולות .אנו קולטים אולי מידע
אבל המוח רוצה שנתמחה בתחומים חדשים ונרכוש
יכולות חדשות".

¨·˘ÁÓ ˘È
‡˙Â·˘Á˙‰ ÔÈ

להסתדרות הגימלאים ממשיכות להגיע תלונות של
גמלאים על סגירת שרותי קופה בבנקים .גמלאים
נשלחים לקבל שירות מהמכונות האוטומטיות מבלי
שיש מישהו בסניף המדריך אותם בנושא .בנוסף ,נמשך
תהליך סגירת סניפי בנקים מה שמחייב קשישים לכתת
רגלים לסניפים מרוחקים.
ח"כ לשעבר איתן כבל בהיותו יו"ר ועדת כלכלה
בכנסת ,העביר חוק המחייב לקבל אישור מוקדם
של בנק ישראל לסגירת סניפי בנקים .המפקחת
על הבנקים ד"ר חדוה בר הבטיחה בזמנו להתחשב
בציבור המבוגר בכל הנוגע לסגירת סניפי בנקים או
קיצוץ בשירותים וכי הפיקוח יגלה רגישות בנושא
בהתאם לחוק המחייב ,כאמור ,באשור מוקדם של
בנק ישראל לסגירת סניפי בנק אך בפועל יש מחשב,
אין התחשבות.

¯Â˙Ó ¯Â˙Ù
המוסד לביטוח לאומי ינפיק כרטיס מיוחד "פתור
מתור" עבור אזרחים וותיקים בני מעל  .80מדובר
ב-כ  277אלף זכאים לקבל שירות בלי לחכות בתור.
הכרטיס מיועד לקבלת שירות בכל המשרדים
הממשלתיים ,עיריות ורשויות מקומיות ,רכבת ישראל,
דאר ישראל ,חברת חשמל ,בנקים ועוד .הכרטיס אינו
כולל שירותים רפואיים כגון קופות חולים או בתי
חולים או תור של כלי רכב או לגבי תורים שנקבעו
מראש לשעה מוגדרת .הכרטיס אמור להישלח לביתם
של האזרחים הוותיקים.
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¢ÂÏ˘ ˙ÂÓÂÏÁÏ ÏÈ‚ ÔÈ‡¢
דרמה לבני הגיל השלישי
ˇ

מאת :מירה גל-פאר

ˇ

משם נסללה הדרך שבה פתחה עם בעלה,
גני ,מרכז חוגים "תיאטרונוע" לילדים ואף
כאמור מלמדת את בני הגיל השלישי ,כמו אלה
שבמועדון המורים הגמלאים ברמת-גן.
מהי דרמה בשבילך?
"דרמה בשבילי ",מהרהרת נועה" ,היא עלילה המלווה
בקונפליקט פנימי וחיצוני .על הבמה מתרחשים אירועים
שצריכים להגיע לפתרון".
תיאטרון לדעתה מתחיל מן הרגע שהשחקן בונה את הדמות
שעליו להציג .היא מאמינה ש"בכל אחד מאיתנו קיימות
דמויות שונות .צריך למצוא אותן בתוכנו ולהתחיל לבנות" .

נועה )בת  (40היא בחורה תמירה ונאה ,מורה לדרמה
לילדים וגם לבני הגיל השלישי.
"באים אלי אנשים מבוגרים שחלקם חלם על משחק עוד
מן הילדות ,ואחרים המחפשים דרך חדשה כדי להביע את
עצמם".
למרות גילה הצעיר ,יש לה תובנות חיים ,הבנה ורגישות
כמו של מי שמבוגרת בשנים רבות ,עד כדי כך שאני חשה
בחברתה איך נופלות מחיצות הגיל בינינו.
כאשר שואלים את נועה איך הגיעה לדרמה ,תשובתה
מעידה שבשבילה זה לא סתם משחק ,אלא יעוד.
"לא אני בחרתי בדרמה ",היא אומרת ומחייכת" ,אלא היא
בחרה בי".
אמנם לא מיד הגיעה לזה .היא הייתה צריכה לעבור מסע של
עבודה במשרד לפרסום ויחסי ציבור ,לימודי כלכלה ,הוראה
וספרות ורק אח"כ להקשיב לקול הלב ,כדבריה" :כל אותו
הזמן הרגשתי שבוערת בי תשוקה למשחק".
ואז פנתה ללימודי משחק ומשם גם לבימוי ולכתיבה.
"רגע מכונן ,היה כשהרגשתי שאני קופצת למים וכותבת
מחזה ",היא מדגישה בסיפוק.
גיליון  | 300ספטמבר 2020

תוכלי להשוות בין הוראת דרמה לילדים לזו לבני הגיל
השלישי?
"הילדים משתוללים יותר והדמיון שלהם זורם בחופשיות",
היא אומרת ומסדרת את שיערה הארוך" .אמנם חלק
מן המבוגרים הבאים לקורס ,מאופקים יותר ועצורים
בהשוואה לילדים ,אבל למבוגרים יש ניסיון חיים והם
מביאים רבדים עמוקים יותר לדמות שהם בונים .אני
מתכננת את השיעורים כך שגם המבוגרים ישתוללו וישתטו
ויוציאו מתוכם מגוון רגשות .את בעיית הזיכרון אני פותרת
בבחירת סוג המחזה כפי שהצגנו בשנה שעברה את המחזה
של חנוך לוין "בעלי המספרים" שיש בו סיטואציה מוכרת
לכולנו מהמתרחש בקופת חולים .כמו כן ,בהמחזת סיפורים
אישיים כפי שעושים בשיטת הפלייבק".
בדרמה ישנן שיטות שונות .נועה היא חסידת שיטת
"הפלייבק"  .playbackהפלייבק נושק לפסיכודרמה.
נקודת הפתיחה היא דרך סיפוריהם האישיים של
המשתתפים בקורס .הקבוצה מתגייסת כדי לשקף למספר
את דבריו באופנים שונים ,כמו :על ידי הצגת קטעים מן
הסיפור ,מקהלה שמדקלמת משפטי מפתח ועוד .בדרך זו
המספר מקבל חזרה את הסיפור האישי שלו וכך הוא יכול
לצפות בעצמו מזוויות שונות ולצמוח מתוך מה שסיפר,
בעיקר אם זה אירוע כואב .תוך כדי הדינאמיקה הקבוצתית
שנוצרת החברים חשים שהם שותפים לחוויה.
"בעיניי ",אומרת נועה בהתלהבות" ,זו שיטה נהדרת
שנותנת הרבה כוח".
לסיכום היא אומרת" :המטרה היא שלאנשים יהיה מרחב
בטוח להביע את עצמם ,שירגישו שיש להם מקום שיוכלו
לעשות מה שהם מרגישים .שגם המבוגרים יוכלו לצעוק,
לכעוס ולהשתחרר באמצעים דרמטיים".
כאמור :בכל גיל ניתן להגשים חלומות בדרך זו או אחרת.
רמת-גן ≥

‚˙ÈÏÎÏÎ ÂÚ‚Ù ÌÈ˘È˘˜‰ Ì
ˇ

מאת :מרים ורטהיים

התקופה הקשה שהעם והעולם עוברים כבר
מעל חצי שנה פגעה בכולנו.
לקשישים רבים לא היה קל גם לפני מגפת
"הקורונה" ,אך כעת המצוקה היא גם נפשית,
בריאותית וגם כלכלית .הבדידות הייתה
וממשיכה להיות האויב הקשה ביותר .לפי מחקרים שנעשו
בארץ ובעולם הריחוק מהמשפחה ,מהחברה ,מהפעילות
הרגילה גורמת לרבים לחרדות ,דיכאון ,החמרה במחלות
הקיימות וחוסר אונים .רשויות הרווחה גם בעירנו
התגייסו ועבדו קשה לעזרת הנזקקים ביותר ,חילקו מנות
מזון והיו בקשר עם אלפי קשישים ב"אוזן קשבת" כדי
להפיג קצת את בדידותם .אני גם התנדבתי לשוחח עם
קשישים ניצולי שואה ודוברי רוסית ,כי לרבים מהם זה
מזכיר את הגטו ,המחבוא והפירוד מהמשפחה.
רבים נותרו במצוקתם וידוע על רבים שנפטרו בבדידותם
בדירותיהם ורק כשעלה ריח לא נעים מהדירה ,השכנים
הזעיקו עזרה.
צעירים רבים אינם מתעניינים מה קורה לשכנים הקשישים.
אך יש גם רבים שהציעו את עזרתם .אולי המצב הקשה
במדינה ובעולם יגרום לרבים לחשוב ולהתנהג אחרת.
מפגינים וכותבים רבות על הפגיעה הכלכלית בצעירים
מחוסרי העבודה .אך גם קשישים נפגעו.
בני ה 60-70-שעבדו עדיין במשרות חלקיות ,כמאבטחים,
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אוסטאופורוזיס )בריחת סידן( היא ירידה
הדרגתית בצפיפות העצמות ,שהופכת אותן
לחלשות ומועדות יותר לשברים.
העצמות עוברות תהליכי בניה ופירוק במשך
כל החיים .עד גיל  30קצב הבניה עולה על קצב
הפירוק ולכן צפיפות העצמות עולה בהדרגה .עד
גיל  50קצב הבניה והפירוק שווים ואז צפיפות העצם
נשארת קבועה .עם הגיל מתחילה ירידה בצפיפות העצם
עקב עליה בקצב הפירוק שלה לעומת קצב הבניה .הירידה
ניכרת יותר אצל נשים לאחר הפסקת המחזור ,עקב מחסור
באסטרוגן ,החשוב לבנית העצם.
ישנם גורמי סיכון אשר מגבירים את קצב הירידה בצפיפות
ומביאים לאוסטאופורוזיס .בחלק מגורמי הסיכון איננו
יכולים לשלוט כמו :מין )נשים יותר מגברים( ,גיל ,מבנה גוף
)רזים יותר ממלאי גוף( ,תורשה )אוסטאופורוזיס במשפחה(.
יש גורמי סיכון שבשליטתנו כמו :עישון ,אנורקסיה ,צריכת
אלכוהול מופרזת ,חוסר פעילות גופנית ,חוסר בוויטמינים
ובמינרלים ובעיקר סידן וויטמין  .Dבגורמים אלה אפשר
 ¥רמת-גן
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עובדי ניקיון ועוד' ,רבים מהם לא חזרו עדיין לעבודתם.
בתחילה ,לפי החוק במדינת ישראל שאין כפל קצבאות הם
לא יכלו לקבל דמי אבטלה .החוק תוקן ,הם יוכלו לקבלם,
אך רק עד חודש יוני .וידוע שהביורוקרטיה חוגגת במדינתנו
ורבים עדיין לא קבלו את המגיע להם .החוק "המעוות"
הזה פוגע קשות בנכים ,שפתאום הם "הופכים" לצעירים
ובריאים ,באלמנים שלא מקבלים קצבת שאירים של
נשותיהם שעבדו ושילמו בטוח לאומי עשרות שנים ועוד.
קצבת הזקנה כידוע ,נמוכה מאד .השנה הקצבה הבסיסית
עלתה ב !₪ 4-ארבעה  !₪לעג לרש!
)הפרשי הצמדה למדד יוקר המחייה ,במקום למדד
השכר(.
מ 1.1.2020-הקצבה הבסיסית היא  ,₪ 1558 .-יש להוסיף
 2%עבור כל שנת עבודה.
קשישים רבים נפגעו ,כי ילדיהם אינם יכולים כעת
להשתתף בהוצאות אחזקתם במקום סיעודי או באחזקת
מטפל .צעירים רבים שגרו בשכירות חזרו להוריהם וכעת
כל ההוצאות ע"ח ההורים ,חסכונותיהם של קשישים
שחסכו "ליום שחור" מופנים כעת לעזרת הילדים והנכדים
והחסכונות אוזלים.
קשישים רבים ,וגם ניצולי שואה שכביכול "פטורים"
מתשלום עבור תרופות ,מוציאים כל חודש עבור תרופות
ש"לא בסל הבריאות" מאות שקלים .תתעוררו.
וצריך לטפל ,כדי למנוע או לעצור את המחלה.
אוסטאופורוזיס מתפתחת בלי שחשים בה מכיוון שאינה
גורמת לכאבים והיא מתגלה רק בעקבות שברים ואז היא כבר
במצב מתקדם .המחלה אינה ניתנת לריפוי אך ניתן להאט
את התהליך באמצעות תרופות ושינוי אורח החיים .לכן יש
חשיבות לאבחון מוקדם .האבחון נעשה באמצעות בדיקת
צפיפות עצם ) .(DXAזוהי בדיקה שמומלץ לכל אישה לעשות
מגיל  65אחת לחמש שנים ולגברים  -מגיל  .70למי שבסיכון
מוגבר מומלץ לעשות את הבדיקה כבר בגיל .50
לנשים בגיל המעבר ולאנשים בסיכון לאוסטאופורוזיס
מומלץ לעשות שינויים באורח החיים -התעמלות ,הליכה,
תזונה נכונה וצריכה מוגברת של סידן ושל ויטמין ,D
מהמזון או מתוספי תזונה.
כאשר הירידה בצפיפות העצם ניכרת ,מומלץ לקבל טיפול
בתרופות ממשפחת הביפוספונטים )פוסלן ,אקטונל ,ריבון
וכו'( ,שמונעות את פירוק העצם .ההחלטה האם לטפל
תרופתית ובאיזו תרופה היא כמובן של הרופא המטפל.
כל אירוע של שבר בגיל המבוגר מעלה חשש
לאוסטאופורוזיס ודורש בירור .באלה שאובחנו כחולים
חשוב לבדוק אחת לשנתיים את צפיפות העצם ,ולשנות
את הטיפול בהתאם לתוצאות .הטיפול באוסטאופורוזיס
שומר על איכות חיים טובה באמצעות מניעת שברים.
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התכוונתי לכתוב על השגרה החדשה אך
לצערנו אין שגרה ,יש רק מציאות חדשה.
מזה כשישה חודשים ,נתונה מדינת ישראל
במשבר שכמוהו לא חוותה מאז תקומתה.
המציאות החדשה בצל הקורונה ,מכתיבה את חיינו.
אני מתלבטת ,האם לעלות על אוטובוס או להזמין מונית,
ואולי הנסיעה הזאת היא בכלל לא הכרחית וניתן לדחות
אותה לפעם אחרת.
קבלתי תזכורת מקופ"ח על תור שהזמנתי לרופא .שאלו
אותי 'האם תרצי להגיע לרופא או את מעדיפה לדבר אתו
בטלפון?'
וואו ,ממתי יש לרופאים זמן לדבר אתנו בטלפון?
במציאות החדשה תוכלו לעשות את כל הסדורים מבלי
לצאת מהבית .למשל :תוכלו להזמין ריהוט ,מכשירי חשמל,
מצעים ,ביגוד והנעלה ,ספרים ,משחקים ועוד ,וכמובן
מצרכים מהסופר ,אוכל ממסעדות וכל מה שנפשכם חפצה.
רק תקנו ותניעו את הכלכלה .ועל זה גם קבלנו בונוס
מהממשלה.
במישור התרבותי ,תוכלו לצפות מהכורסה בבית בשלל
מופעים ,הצגות ,סרטים מכל הזמנים ,קונצרטים ,סיורים
וטיולים בארץ ובעולם .הכל בסרטונים ובזום .טיול לחו"ל
נראה רחוק מאי פעם.
בגל הראשון של המגפה ,מצאנו עצמנו בסגר מוחלט והורו
לנו מה לעשות ובעיקר מה לא לעשות .לא להתקהל ,לשמור
על ריחוק חברתי ,ולמבוגרים שבינינו -קבוצת הסיכון ,לא
להתראות עם הילדים והנכדים ,ובעיקר להישאר בבתים.
רבים התרעמו על כך ,באומרם "אנחנו מבוגרים דיינו ,אל
תגידו לנו מה לעשות ,יש לנו שיקול דעת ונחליט לעצמנו“.
לאחר לחצים כלכליים כבדים ,הותרה הרצועה ,התחלנו
לצאת מהבתים ,ערכנו קניות ונפגשנו עם ילדינו ונכדינו.
אחרים חגגו ממש ,מסיבות סוף שנה )בניגוד להנחיות(,
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חתונות וחגיגות שונות .כעת משלמים את המחיר בגל שני
שהוא גרוע יותר מהראשון.
במציאות החדשה – הממשלה התרחבה ,חלופי גברי במשרד
הבריאות והתחושה בצבור ,שאין ממש שליטה על הנעשה.
מאות אלפים מובטלים ,אלפים נמצאים בבידוד ,מבוגרים
רבים שוב נסגרים בבתים מחשש להדבקה ,אנחנו ממשיכים
לחיות בחוסר ודאות ,וכנראה כך יהיה עוד זמן רב.

‰Â¯Â˜‰ ÈÓÈÏ È˘ÂÓÈ˘ ÔÂÏÈÓ
 – Covid19שם הנגיף בספרות המקצועית
בידוד – כל מי ששהה במחיצת חולה מאומת ,נכנס לבידוד של
 14יום .אם חלה ,יצא מהבידוד רק אחרי שתי בדיקות שליליות.
חולה מאומת – חולה עם או בלי תסמינים ,שעבר בדיקה
ונמצא חיובי לנגיף.
סגר – ערים או שכונות ,שבהן נמצאה תחלואה גבוהה,
נתונים בסגר לתקופות מסוימות.
ריחוק חברתי – להמעיט במפגשים חברתיים.
שמירה על מרחק – יש לשמור על מרחק של  2מטר בין
אדם לאדם ,למשל בתור לסופר ובכל מפגש אחר.
לשטח את העקומה – השאיפה להפחתה משמעותית
בהדבקה היומית ,עד למינימום.
חוסר ודאות – לא ברור מתי הנגיף יעזוב ונוכל לחזור
לשגרת חיינו.
קפסולה – בימי הקורונה ,קפסולה בלשון קבוצה.
"התלמידים יחולקו לקפסולות של  15תלמידים בקבוצה".
התו הסגול – הנחיות משרד הבריאות להתנהגות בעת
הקורונה.
ובהתאם לכך ,נמשיך לעטות מסיכות ,נשמור על היגיינה,
ולצערנו גם על ריחוק חברתי.
נתפלל כולנו ,שביחד נעבור את זה בשלום ,ונזכה לבריאות
איתנה ובשורות טובות.
רמת-גן µ
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בתקופת הקורונה רובנו מכונסים בביתנו ,אנחנו לא
יוצאים למועדונים ואף לא לקניות ,אולי רק לצורך
ביקור רפואי או לקופת חולים .חלק גדול מאוכלוסיית
המבוגרים אינו עוסק בפעילות גופנית .רבים ממכרי
מתעמלים יחד עם אברי גלעד בכל בוקר בתוכנית הטלוויזיה,
או דרך הזום ,דבר שעוזר מעט לחזור לפעילות גופנית.
בימים אלה ,נפתחו המועדונים העירוניים ונערכים בהם תרגילי
התעמלות בהדרכת המורים להתעמלות .סומנו מקומות הישיבה
באיקס שחור במרחק של  2מטרים אחד מהשני וכולם עוטים מסכות.
שאלתי את המורה עפרה ינוביץ ממועדון יחדיו מהו סוג הפעילות
הגופנית שהיא מעבירה במסגרת המועדונים לגיל השלישי?
"בשיעורים שלי אני משלבת התעמלות בונה עצם ,תרגילי פילאטיס,
הקניית הרגלי תנועה יציבה ,שיווי משקל ,סיבולת לב-ריאה ,חיזוק
רצפת האגן ועוד".
היכן רכשת את המיומניות האלה?
"למדתי במכון וינגייט בבית ספר למאמנים במשך שנה לימודי
התעמלות בריאותית לגיל השלישי .הלימודים היו מרתקים ובהם
שולבו תהליכי ההזדקנות של האדם ,תזונה ,מחלות נפוצות בגיל
השלישי ועוד ,וכן למדתי בגימנסיה בי"ס להסמכת מדריכי כושר,
תנועה במסלול פילאטיס מזרון.
בפילאטיס עובדים על  7עקרונות :נשימות ,ריכוז ,שליטה ,מרכוז,
דיוק ,זרימה והתארכות הגוף .תרגילים אלה מפעילים כל איבר בגוף".

∂ רמת-גן

מדינת ישראל נמצאת במצב
קשה שלא חוותה שנים רבות.
הקורונה שנחתה עלינו ולא ידוע
מתי תעלם ,הביאה את אזרחי
המדינה למצב כלכלי קשה .למעלה ממיליון
מובטלים בארצנו ובעיקר צעירים.
מצב הרוח הלאומי ירוד ויש חשש לגבי העתיד.
לכן ,אני מבקשת לתת קרן אור שאולי תשפר
את האווירה ,ואפילו אם זה באופן וירטואלי.
בימים אלה משודרת בטלוויזיה בערוץ ויווה
הסדרה הטורקית "הסולטאן" .הסדרה
כתובה בהשראת ההיסטוריה של האימפריה
העותומאנית במאה ה 16-לספירה.
העותומאנים כבשו את רוב ארצות המזרח-התיכון,
חלק מארצות אירופה וחלק מארצות אפריקה.
השליט הגדול מכולם ,הסולטאן סולימאן
המפואר ,שלט ביד רמה מתוך הארמונות היפים
והמצטיינים בעושר רב .הסולטאן היה איש
ספר ורכש השכלה רחבה .בארמון התגוררו
האם המלכה ,אחותו ,נשותיו ,טבחים והשפחות
שנחטפו מארצות שונות והובאו לארמון.
העלילה מספרת על סולטאן שמצד אחד היה
אכזר ולא היסס להרוג נתינים וקצינים שחשד
בהם בבגידה ,כולל בנו הבכור .מצד שני היה
הסולטאן איש נדיב שדאג לנתיניו ברוחב לב.
לנשים באותה תקופה לא הייתה השפעה והן
היו חייבות לציית כמיטב המסורת.
אחת השפחות ,שנחטפה בגיל צעיר מאוקראינה,
הורם ,גדלה בארמון ,התאהבה בסולטאן וילדה
לו שבעה ילדים .הורם הייתה אשה דעתנית,
אמיצה מאוד והצליחה להתחתן עם הסולטאן
למרות שזה לא היה מקובל ובניגוד לדעת אמו
ששלטה בשפחות ועל פיה יישק דבר.
מאבקי הכוחות ,הקנאה והחשדנות בין הורם
לחמותה ,מהוות חלק מרכזי בעלילה.
היופי בסדרה הוא לראות את העושר הרב
ששרר בארמון ,הבגדים שנתפרו ממשי וקטיפה
מהודרת ,התכשיטים מזהב ואבנים יקרות.
יפים הם גם כלי האוכל והריהוט ומעוצבים
בטוב טעם .כמויות הזהב האין-סופיות נאגרו
בארמון ומדי פעם ניתנו כשוחד.
הבגידות וצרות העין ,היו חלק משגרת חייהם
של יושבי הארמון.
אין-סוף התפתחויות חדשות ומסקרנות בעלילת
הסדרה ,ומי שאוהב דרמות היסטוריות ,יהנה
מהסדרה שמשודרת כל ערב בערוץ ויווה בשעה
 ,20:50ולשעה קלה ישכח את טרדות הימים האלה.
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איזה תרגילים היית ממליצה לבני הגיל השלישי לעשות כשהם בבית?
"פעילות גופנית הינה כלי טיפולי לשיפור התפקוד הגופני היומיומי,
וניתן לעשות זאת בבית כמו הליכה מסביב לחדר ,ריצה במקום,
ישיבה על כיסא ו"הליכה" מסביבו ,חיזוק הזרועות ע"י הרמתם בגובה
הכתפיים וסיבובים קטנים של הידיים ,עמידה על רגל אחת לשיפור
שווי המשקל והנפת הרגל השנייה ,הפניית הראש מטה ומעלה לחיזוק
שרירי הצוואר וכו' ,ובשכיבה על הגב ,הרמת רגל אחת וסיבובים
קטנים של כף הרגל ,ואחר כך הרגל השנייה 10) ,חזרות בכל רגל(.
כל אחד יכול להוסיף תרגילים שניתן לעשותם בעמידה ובהליכה".
לסיכום :הפעילות הגופנית חשובה לשיפור הגמישות ,שיפור בחיזוק
העצם ,הפחתת תחושת הדיכאון והחרדה ,והפחתת סיכונים.
עלינו לזכור שהגוף שלנו נועד לתנועה ,והפעילות הגופנית גורמת
להזדקנות מוצלחת .כדאי להתעמל יום יום אפילו מעט.

מאת :ציפי קליין

ˇ

תשבץ  -אתגר

ˇ

מאת :אתי אריאלי

ˇ

מאוזן.1 :מדינה ונהר במזרח התיכון  .4סופר בעל שם ובירה אירופית  .10מפקד שאינו קצין ולעומת  .12חזוני  .13אות וגם קרס 15
ריקוד אמנותי ונראה היטב  17תפסו  18צמרמורת  .20נס .22הגאי  .23שלה מן המים! .25האות קוראת לניצחון .27כנוי רומז  .29התקופה
האחרונה בעידן המזוזואי  .32כישוף וגם בסתר  .34מושב ליד יהוד בו מוציאים לפועל את השאיפות  .36המאור שלי וגם אבן גיר לבניה  .38דור רביעי .39
ערבב  .41שירת ונגינת יחיד  .43פגם וגם דין ודברים למקח ומימכר  .45אויב התרומם  .46מקדים ומאחור הוא תמיד חברי  .48ממלא מקום וגם קצין .49
אימרי לי תודה ,קוסם ואמן היחלצות  .50אני קופא ממשקה האלכוהול.
מאונך .1 :יפחד בקיבוץ  2השבט שופט  .3דרום  .5אם נהפוך את ההולנדי ,הוא יזרז  .6הכלי קמל  .7שני בסיסים מהווים במה  .8עיר הבירה של נסיכות
קטנה באירופה  .9צליל חדש של פיסיקאי נודע  .11טפטף .14חבר נבחרים  .16ש"מ של גיבור שוויצרי  .19קרום דק וכינוי לרופא  .21אזור מים עצום .24
עצם ומידת משקל  .26אהבה-טוב-חג  .28תפוח זהב וגם עיר בספרד  .30בישל במחבת .31ניתן לביצוע ויניח  .33מוכר בממשלת קנדה  .35העלים כתב
 .37נולד במקום מסויים  .40קיבוץ וראש ממשלה  .42נחל ומספיק  .44מכשיר קצירה  .47מטבע יפני.

אתי אריאלי

2

1

כ

14

13
18

ו

19

23
28

3

10

11
15

ו

24

29
33

32
36

4

5
12

16

17

20

21

ן

25

30

6

7

22
27

26

31

34
37

41

35

43
47

49

ח

38
42

46

8

9

44

48
50

39

ד

40
45

ש

תשובות יש לשלוח לכתובת המערכת .שמות חמשת הפותרים הראשונים יפורסמו בעיתוננו .בין הפותרים נכונה יוגרל פרס.
ברכות לגברת עדנה שילה על שפתרה נכונה את תשבץ יוני .פרס יישלח לביתה בדואר.
מאוזן:

עוגת האורז האזרית

‡

Ó‰

.1מדינה ונהר במזרח התיכון  .4סופר בעל שם ובירה אירופית  .10מפקד שאינו קצין ולעומת .12
חזוני  .13אות וגם קרס  15ריקוד אמנותי ונראה היטב  17תפסו  18צמרמורת  .20נס .22הגאי
 .23שלה מן המים! .25האות קוראת לניצחון .27כנוי רומז  .29התקופה האחרונה בעידן המזוזואי
כישוף וגם בסתר  .34מושב ליד יהוד בו מוציאים לפועל את השאיפות  .36המאור שלי וגם אבן
˙ · .32
דנציגר ˇ
מירה
מאת:
לבניה  .38דור רביעי  .39ערבב ˇ .41
Ë
פגם וגם דין ודברים למקח ומימכר
יחיד .43
ונגינת
שירת
גירÒ Ï
·˘ Á
נופיםאימרי לי
אנשים.49 ,
וגם קצין
הגעתי .48ממלא
קורונהחברי
טרוםתמיד
ימי הוא
ומאחור
מקדים
שהשמיים.46
בימיםהתרומם
פעם ,אויב
.45
ומאכלים מרתקים .בתום
מקוםשבה
לאזרבייג'ן .ארץ
פתוחים,
עדיין היו
האלכוהול.
ממשקה
קופא
אני
.50
היחלצות
ואמן
קוסם
תודה,
ארוחה דשנה וטעימה הוגשה לשולחן עוגה .חברתי נטלה סכין והחלה לבצוע את העוגה והנה ...מתוכה נשפך הר של אורז והרבה

פירות יבשים מסוגים שונים .הקינוח היה מיוחד .בהחלט לא עוגה אבל מתוק .אהבתי ואימצתי .שיניתי בהתאם למוצרים
הרבה
מאונך:
הישראליים הנמצאים בכל בית .העוגה מופיעה על שולחן החג פעמים רבות.
שופט  .3דרום  .5אם נהפוך את ההולנדי ,הוא יזרז  .6הכלי קמל .7
גרסההשבט
בקיבוץ 2
יפחד
.1
ישראלית
האזרית –
עוגת האורז
נודע
פיסיקאי
של
חדש
צליל
.9
באירופה
קטנה
נסיכות
של
הבירה
עיר
.8
במה
מהווים
בסיסים
שני
 .1לבשל כוס אורז לבן )כל אחד בהתאם לשיטתו שלו( ,כנ"ל לגבי תבלינים .אני מוסיפה מעט מלח ומעט אבקת מרק עוף .לבשל,
ולקרר.נבחרים  .16ש"מ של גיבור שוויצרי  .19קרום דק וכינוי לרופא  .21אזור מים
.14חבר
טפטף לסנן
 .11לשטוף,
במחבת
בישל
לטעמי .30
לרצונכם.בספרד
בהתאםוגם עיר
תפוח זהב
פירות .26
משקל
לאורזומידת
להוסיףעצם
עצום .24
סילאן או דבש,
ערמונים,
להוסיף
.28המינים
אהבה-טוב-חגומכל
יבשים מכל הסוגים
המבושל
.2
הרצוי .קנדה  .35העלים כתב  .37נולד במקום מסויים  .40קיבוץ
בממשלת
מוכר
.33
ויניח
לביצוע
.31ניתן
לערבב ולטעום – עד שמגיעים לטעם
מטבע
קצירה .47
מכשיר
פילו .44
ומספיק
תבנית .42
ממשלה
וראש
יפניהעוגה( ,לשמן ולשפוך את האורז והפירות היבשים
מראה
שיוצרת את
בטן עגולה
)רצוי עם
נחלבעלי
משומנת
לרפד
.3
פנימה .לכסות בעלי פילו נוספים ולהכניס לתנור בחום בינוני עד שעלי הפילו הופכים לזהובים .זמן האפייה משתנה מתנור לתנור.
להפוך על צלחת ועוגת ההפתעה מופיעה .ניתנת לחימום!!! .בהצלחה ובתאבון.

גיליון  | 300ספטמבר 2020

רמת-גן ∑

בכלל זה לא היה קורונה

שאבטא עברית כהלכה.
המסקנה :חישבו פעמיים לפני שאתם מבקשים מהאישה את
המלח.

ˇ מאת :יהודה לימור ˇ

ישבתי עם אשתי ליד שולחן ארוחת הערב.
החביתה על הצלחת ,הסלט בקערה הכחולה
והקלי מפיץ ריח נעים .שלוש כפות גדושות
סלט נראה לי שזה יספיק.
פניתי אל אשתי" :את יכולה להעביר לי את המלח?"
זה מה שרציתי להגיד ,אבל שמעתי את עצמי אומר" :בה – כי
– חלם – לא  -יכול?"
זה נשמע לי לא מדויק ,אז ניסיתי שוב" :אולום – חי – אל -
חלמה?"
אשתי לא מיהרה להגיש לי את המלח ,אבל זה לא דבר חדש.
בכל אופן אני לא זוכר שהתחלתי ללמוד שפה חדשה ,אז
החלטתי לקום ,ללכת ולהתיישב בכורסא.
"מה קרה לך?" כך אשתי.
ניסיתי לענות אבל יצא לי ג'יבריש .לא ראיתי בעיניה מבט שמח.
"אני מזמינה את 'נטלי'".
ניסיתי למחות אבל החלטתי שלא כדאי לדבר.
לא עבר זמן רב ,דלת הכניסה נפתחה והופיע צוות של שלושה,
שני פרמדיקים ורופא ,נושאים ציוד רפואי ואפילו כסא גלגלים.
"מה זה?" אמרתי בשביל מה הזמנת את 'נטלי'?" פתאום
דברתי בעברית רגילה.
"הזמנתי אמבולנס" היא אמרה.
"אתה צריך ללכת למיון" הרופא אמר.
"מה פתאום אני לא רוצה למיון"
"אנחנו לא יכולים להכריח אותך אבל יש חשש לאירוע".
נזכרתי שבגלל הקורונה אי אפשר באירוע יותר מעשרים איש,
אבל זה לא הזמן לבדיחות .לא עברה חצי שעה וכבר שכבתי
על מיטה במיון בבית החולים.

לאחר סדרת בדיקות וצילומים ,כולל מטושים באף ובגרון,
הגיע צוות של רופא בכיר ושני מתמחים והוחלט שמי
שמתקשה לבטא מספר מילים פשוטות בעברית מן הראוי
שיאושפז במחלקה הנוירולוגית.
כשהגיעו תוצאות הבדיקות התברר שהן תקינות ,כולל
תוצאה שלילית לקורונה .לאחר יומיים במחלקה נשלחתי
אחר כבוד חזרה הביתה .אלא פטור בלא כלום אי אפשר,
לכן קבלתי רשימת תרופות שעלי לקחת מדי בוקר וערב כדי
∏ רמת-גן

È˙ÁÙ˘Ó ˘‚ÙÓÓ
ˇ מאת :אסתר שירקובסקי ˇ
ערב חג ,השולחן ערוך ,ריחות התבשילים
באוויר ,אמא ואבא לבושים בחגיגיות ,הבן
הכלה ושלושת הנכדים מסביב לשולחן.
בסיום הארוחה הנכדים משחקים בפינת
הסלון והמבוגרים יושבים ליד השולחן בסלון
לשתיית קפה ועוגה .השיחה קולחת בנושאי המצב
הביטחוני במדינה ויוקר המחייה וכל אחד מהמשתתפים
מריץ בדמיונו תסריטי שיחה אחרים.
הרהורי האם על כלתה :כל שני וחמישי בגד חדש.
התסרוקת והאיפור שלה מזעזעים .מתי סוף סוף תלמד
לבשל? חוסר היכולת שלה לבשל זה תירוץ .היא צריכה
ללמוד פרק בחינוך הילדים .היא יודעת רק לבקש עזרה
אבל לשאול אותי אם אני צריכה עזרה – חס וחלילה.
לבזבז כסף ,בזה היא מומחית .אני לא מתכוונת להעיר לה,
אם זה מה שטוב לבני ונכדיי אני לא אפגע בהרגלי החיים
שלהם ,שיהיו בריאים.
הרהורי הכלה על חמותה :הבגדים שלה מימי תש"ח.
התסרוקת שנות העשרים .קצת איפור לפנים לא היה מזיק
לה ...כמה סוגי תבשילים היא מכינה ,רק כדי לקנטר אותי
שאני לא יודעת ולא רוצה לבשל .הקמצנות שלה ממש
מרגיזה אותי ,טוב שבעלי ,לא ירש ממנה את הקמצנות.
היא חושבת שמשמעת חזקה זה החינוך הטוב ביותר
לילדים .מידי פעם להציע מיוזמתה עזרה קשה לה ,היא
רוצה שאני אבקש .לארח אותם אני נמנעת כי אני חוששת
מהביקורת שלה .אם אורח החיים שלנו טוב לבעלי וילדיי
ולבעלי אין שום תלונות וילדיי מקבלים את צרכיהם אני
אמשיך בדרכי כרצוני.
הרהורי הבן :תודה לאל שהערב הזה עבר בשלום ,בלי הערות.
נהניתי מהמטעמים של אמא ,משיחות עם אבא ,מהרעש של
הילדים שנהנים .הלבוש והאיפור של אשתי צורמים אבל
אם זה מה שעושה לה טוב ,שתיהנה .היא לא מבשלת כמו
אמא אבל אולי ברבות השנים תלמד .היא מעדיפה לצאת עם
חברותיה ולערוך קניות .אני קווה שיש לה גבולות .אני גדלתי
וחונכתי אחרת ועם זאת לשלושת ילדינו טוב ,אשתי מרוצה,
הוריי מארחים אותנו בשמחה ונראה לי שטוב לכולם.
הרהורי הנכדים :אנחנו אוהבים את סבתא וסבא ונהנים
להתארח אצלם .סוף סוף יש אוכל טעים .האמת משעמם
לנו והשיחה של המבוגרים לא מעניינת ובטלוויזיה רואים
חדשות ,טוב שהערב נגמר וחוזרים הביתה .הלוואי שסבתא
תשלח איתנו מהתבשילים הטעימים שלה שיהיה גם למחר.
תמונות ממפגש משפחתי לא מייצג אך מוכר .החיים קצרים
וכדאי להעבירם באהבה וברגש ,כבוד ושייכות .כך ניהנה
מהחיים ונגרום הנאה לסובבים אותנו.
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