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שולחן עורך
על תבונה וצניעות

בצירוף מקרים בלבד אירעו בחודש יוני שלושה אירועים שונים בתכלית זה מזה, אך 
שלושתם הביאו אותי לשוב ולהרהר במושג המורכב "צניעות".

האחד, בית הספר הריאלי העברי בחיפה ציין מאה שנים להיווסדו. השני, קראתי את 
יוכי ברנדס "הפרדס של עקיבא", והשלישי, שמעון פרס, נשיאה  ספרה המלמד של 

התשיעי של ישראל ציין ברוב עם את יום הולדתו התשעים. 
יד ְלָך ָאָדם  בספר מיכה מופיע הפסוק ממנו לקוחה סיסמת בית הספר הריאלי: "ִהִגּ
ִעם  ֶלֶכת  ֶחֶסד,וְַהְצנֵַע  ִמְשָׁפּט,וְַאֲהַבת  ֲעׂשֹות  ִאם:  י  ִכּ ָך,  ִמְמּ ּדוֵֹרׁש  ה'  ּוָמה  ּטֹוב  ַמה 
ֱאֹלֶהיָך". באתר בית הספר מופיע ההסבר:"הסיסמה הזאת מבטאת את הרעיון שעל 
ברכיו מתחנכים תלמידי בית הספר - פשטות ואמיתיות, התרחקות מדברי מליצה 
נבובים ועבודה נאמנה בלי הגזמה של התלהבות מעושה.” כמי שנמנית על בוגריו של 
בית הספר, אני יכולה להעיד בשבועה כי זהו הפנס שלאורו התחנכנו אז, ומעדויות של 

אחרים, גם לפני כן וגם הרבה אחרי כן. 
באשר לרבי עקיבא של ברנדס, "אתה רואה בו את מה שאחרים רואים... אבל אני 
התאהבותה  פשר  את  לאביה  להסביר  רחל  מנסה  כך  וצנוע",  מעולה  שהוא  יודעת 
יכולים להיות  גדולים  וזקן. "צנוע?", צועק אביה, "רק אנשים  נשוי  ברועה צאן בור, 

צנועים. רועה צאן בור לא יכול להיות צנוע!"
לנושא  הסבירות  הפרופורציות  מגבולות  שחרג  הנשיאותי  ההולדת  יום  ולבסוף, 
במדינת- ביותר  הגבוהה  הציבורית  במשרה  וחומר  קל  כלשהי,  ציבורית  במשרה 
ישראל. לא רלוונטי בכלל כמה עלה האירוע ומי שילם עבורו. מה שרלוונטי זו מראית 

העין, וזו הייתה אקסטרווגנטית.
צניעות היא תכונה נרכשת, וכשהרוכש הוא אדם גדול, היא לא תסולא בפז. שמעון 
פרס הוא איש רם מעלה לכל הדעות. הוא פועל כבר שנים הרבה למען מדינת-ישראל, 
ורשומות תחת שמו הצלחות לאומיות ובינלאומיות רבות. הוא זוכה להכרה ולאהבה 
לא רק מאזרחי מדינת-ישראל אלא גם מאזרחי העולם – ועל כן זכותו לחגוג ברוב 
עם ועולם. אבל דווקא בגלל זה עדיפה הצניעות בהרבה. סבתי עליה השלום הייתה 

אומרת: "פאסט נישט" )לא יאה(. 
        מלכה מהולל

Mehulal2@netvision.net.il
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 חולה סיעודי או תשוש נפש? 
אתה זכאי לאשפוז במוסד סיעודי

מיהו "חולה סיעודי"? אדם שחלה ירידה 
ניכרת בתפקודו היומיומי, ובדרך כלל הוא 
מרותק למיטה או לכסא גלגלים או שהוא 

זקוק לסיוע מלא בפעולות היום-יום.
בעיות  בעל  אדם  נפש“?  ”תשוש  מיהו 
בתחום השכלי - דמנציה, הפרעות התנהגות 
ואירועים  אלצהיימר  כגון  מחלות  ודכאון. 

מוחיים הן סיבות שכיחות למצבים אלה.
במצבים אלה יש לפנות ללשכת הבריאות 
קבלת  לצורך  המגורים,  למקום  הקרובה 
הוא  )ה"קוד"  סיעודי.  אשפוז  ”קוד“ 
משרד  מטעם  אישור  שמהווה  מסמך 
האשפוז  במימון  לסיוע  הבריאות, 
הסיעודי של החולה(.  שיעור ההשתתפות 
משפחתו  ובני  המאושפז  של  העצמית 

ייקבע בלשכת הבריאות המקומית.
אשפוז סיעודי מורכב

בעיות  עם  נפש  תשוש  או  סיעודי  חולה 
המחייבות  מורכבות,  בריאותיות 
צורך  או  מטפל  של  צמודה  השגחה 
בטיפול רפואי ממושך, שלא ניתן לקבלו 
”אשפוז  במסגרת  לאשפוז  זכאי  בבית, 
מתאימה  במחלקה  מורכב“  סיעודי 
מטעם קופת החולים. אשפוז זה מחויב 

בהשתתפות עצמית, כקבוע בחוק.
חשוב ביותר: יש לבדוק אפשרות להחזר 
החולים,  בקופות  סיעוד  מביטוח  כספי 
סיעודי  ובביטוח  העבודה  במקומות 
החולים  קופות  בכל  כן,  כמו  פרטי. 
מומלץ  בית.  טיפולי  מחלקת  קיימת 

לבדוק זכאות זו מול קופות החולים.
meir-ch@bezeqint.net

 מאת: מאיר חוטקובסקי

+ / - פלוס מינוס
מינוס !

רעננה עירנו התברכה בעצים רבים המעניקים לה יופי ולנו צל. אך אליה וקוץ בה: 
אותן  ומזיזים  מרימים  הרחובות  למרצפות  מתחת  המתפשטים  העצים  שורשי 
מסוכנת  לומר  שלא  ביותר,  לקשה  אלה  במקומות  ההליכה  הופכת  וכך  ממקומן 
לעוברי אורח בכלל ובפרט לאנשים הנעזרים בקביים, לאנשים מבוגרים ולאימהות 
ילדים. מפגעים כאלה מצויים למשל ברחוב פרדס משותף ליד  הדוחפות עגלות 
רחוב קלאוזנר, במקומות שונים לאורך רחוב בורוכוב, ברחוב ההסתדרות בין קרן 

היסוד ורחוב היובל, ברחוב משה דיין ועוד. יטופל לאלתר.

פלוס
לפני חודשים אחדים ירדה זהבה )שם בדוי( מביתה לרחוב רמב"ם. במקרה עבר 
למידת  אותה  ושאל  בשיחה  אתה  פתח  הוא  חופרי.  נחום  העיר,  ראש  במקום 
שביעות רצונה מהשירותים העירוניים. "הכול טוב", היא ענתה, "אלא שהורי בני 
ה-96 הגרים בדירה מעליי נתקלים בבעיה, פעוטה, אך מטרידה." "מה הבעיה?" 
התעניין חופרי לדעת. "הם נעזרים בשירותי ההסעה של המיניבוס על מנת להגיע 
מדי יום ל"מרכז היום לקשיש", אמרה זהבה, "כשהם יורדים למטה יוצא לפעמים 
שיוכלו  אחד  ספסל  אפילו  בסביבה  ואין  ארוכות  דקות  להמתין  נאלצים  שהם 
לשבת עליו." אמרה, והלכה. כשחזרה כעבור שעה קלה, ראתה לתדהמתה ספסל 

חדש עומד לו מיותם על המדרכה, ממתין להוריה לארח להם לחברה!
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ספר הזכרונות של גן מלכה
מזמן", "ה היה  וזה  ילדים  יינו 

מהדהדות באוזניי מילות השיר, 
כשאני דומעת ומסתכלת בעקירת שטיח 
המרצפות הצבעוניות מחדר הכניסה בגן 
ילדה  הייתי  שבו  גן  מלכה,  גן   - הילדים 
לפני יותר מ-70 שנה, ושבחצרו היה גם 

ביתי.
בקול רועד אני מספרת לפועלים שעוקרים 
של  סיפורו  את  מרצפת  אחר  מרצפת 

מקשיבים,  שהם  לי  נדמה  לרגע  המקום. 
אבל הם לא חדלים מעבודתם. 

העיר  ארכיון  מנהלת  ריינשטיין,  רחל 
מצלמת  נרגשת,  מסתובבת  רעננה, 
שיועברו  המרצפות,  עקירת  על  ומפקחת 
אומרת  היא  "חייכי",  בארכיון.  לשימור 
בדיוק  לעברי  המצלמה  את  כשמכוונת 
באותו מקום בו צולמתי בקטנותי. "אינני 
דמעותיי  את  מנגבת  אני  לחייך".  יכולה 

ושפתיי מתעוותות למין חיוך מעושה.
דודי  ע"י  נבנה  אחוזה  ברחוב  הגן  בניין 
ודודתי שושנה וגד כהן, שהגיעו לרעננה 
חצר  ובאותה  שנה  באותה   .1924 בשנת 
ה-30  בשנות  ביתנו.  את  גם  הוריי  בנו 
מדודיי  הבית  את  המושבה  וועד  שכר 

למטרת הקמת גן הילדים.
הכביש  צידי  משני  היו  שנים  באותן 
ברחוב אחוזה תעלות עמוקות לניקוז מי 

 מאת: לאה קליין

חנה זירקייב - קוסמטיקאית - אחות מוסמכת
� פדיקור רפואי

� איפור קבוע בהרדמה מיוחדת ללא כאבים!!!
F.D.A צבעים אורגניים באישור �

� טיפול פנים - לכל סוגי העור

רח' הסדנא 15, רעננה )בלובי של הקאנטרי קלאב( אין צורך להיות מנוי 
טל' 050-5502123

אל תתנו 

לדרוך לכם

על היבלות!

הלחם  פרוסות  עשר":  "ארוחת  את  הכינה 
שהביא יום יום מוביל הלחם בעגלה רתומה 
לסוס. "מי שאוכל את ה'קשה' של הלחם", 
חזקות".  שיניים  לו  "יהיו  אומרת,  הייתה 
"ואיך נהגנו לריב על הנשיקה )קצה הלחם( 
הזאת...", אומר צביקה דבורצקי, מי שלימים 
נהיה מהנדס נמל אילת. "יחד עם פרוסות 
מוזגת  הייתה  "דורה  גרטי,  אומר  הלחם", 
מעט,  שתינו  חרסינה.  בספלי  קקאו  לנו 

וכיסינו את הספלים בידינו ושאלנו אחד את 
השני - יש? או אין? אני הגעתי כעולה חדש 
מביירות. לא הבנתי עברית. קראתי למשחק 
- 'ישאואין'. עד היום אני משחק עם נכדיי 

במשחק ה-'ישאואין'". 
אומר  השוקו",  כוסות  את  זוכר  לא  "אני 
"לי  העמותה,  של  הבית  אב  גלמן,  יוסי 
זכורות כוסיות הבקליט, שבהן חילקו לנו 
שמן דגים לבריאותנו. פעם אחת, כשהיה 
כוסית  את  שפכתי  רואים,  שלא  לי  נדמה 
השמן שלי מתחת לשולחן. מאיפה באה לי 
הסטירה בלחי? אינני יודע, אבל ראיתי את 
דורה מאחוריי.... קמתי ועפתי דרך החלון 
החוצה, ורצתי בוכה דרך השדות הביתה". 

מה נשאר?
שטיח הרצפה הצבעוני, שני חלונות ודלת 
אחת מעץ, הועברו לשימור בארכיון העיר. 
בשטח הבניה נשאר לו עץ בודד אחד, עץ 

הארוקריה, אותו עץ ששתל סבי.
גם כך חולפת לה תהילת עולם.

cleah1@walla.com

הגשמים. גשר עץ, שהיה בנוי מעל התעלה, 
שני  הזדקרו  הגן  בחצר  הגן.  לחצר  הוביל 
עצי ארוקריה ענקיים, ששתל סבי בבואו 
לרעננה. מתקני שעשועים רבים, ששימשו 

את ילדי הגן, נבנו בשטח. 
אסופות  היו  הגננת  מלכה  של  שערותיה 
למעין עיגול על עורפה והיא נהגה להקיש 
כדי  מתוח  שעורו  מפחיד  בתוף  בחוזקה 
התוף  נקישות  לגן.  להיכנס  לנו  לקרוא 

משחקינו  את  מפסיקות  היו  המאיימות 
להיכנס  לנו  וקוראות  בחצר  הנעימים 
כששרנו  אותנו  ליווה  גם  תוף  אותו  לגן. 
פסנתר  ניצב  החדר  בפינת  וכשרקדנו. 
שחור. ישבנו על כיסאות קטנטנים מסביב 
תזמורת  גם  הצבעוני.  המרצפות  לשטיח 
כלי הקשה הייתה לנו, כשלכל אחד תפקיד 
של מנגן בתוף, במצלתיים ובמשולש. "עד 
היום", אומר שלמה רייזמן, שלימים הפך 
מנכ"ל התאחדות האיכרים "עד היום אני 
כועס על מלכה שנתנה לי להקיש במשולש, 
במצלתיים".  לנגן  רציתי  כך  כל  כשבעצם 
המשולש",  את  לצערי  קיבלתי  אני  "גם 
לבוטניקה  פרופסור  גרטי,  יעקב  צוחק 
באוניברסיטת תל-אביב "זה היה תפקיד 

זניח, והייתי מתוסכל." 
נמוכה  אישה  הייתה  הגננת,  עוזרת  דורה, 
היא  בולט.  ייקי  מבטא  ובעלת  ועגלגלה 
כשבכינו,  בשטח.  ה"מרגיעה"  הייתה 
ליטפה, כשאפנו זב, ניגבה בממחטות, שהיו 
מוצמדות לחולצותינו בסיכות ביטחון. היא 
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ההריסהלאה קליין בגן מלכה לפני למעלה משבעים שנה והיום, רגע לפני ההריסה



המשיכו פ זוגות  אחרת.  היה  זה  עם 
אף  אחת  גג  קורת  תחת  לחיות 
שסבלו סבל מר בחייהם המשותפים, ולא 
הס  גירושין?  להתגרש.  דעתם  על  עלה 
מלהזכיר. "בשביל הילדים" היו זוגות רבים 
להם  שהגיעה  האושר  מנת  על  מוותרים 
המשפחה  את  לסכן  לא  העיקר  בחייהם. 

בסטיגמה של "משפחה מפורקת". 
היה  לומר,  צריך  הכלכלי,  השיקול  גם 
מחוץ  עבדו  לא  הנשים  רוב  משמעותי. 
פנסיה  תכנית  להן  הייתה  לא  לבית. 
דרסטית  לירידה  להוביל  יכלה  ופרידה 

ברמת החיים. אז נשארו ביחד.
היום גירושין הם עניין של מה בכך, בפרט 
שגם  מסתבר  אבל  הצעיר,  הדור  בקרב 
בקרב בני הגיל השלישי עולה ופורחת לה 
התופעה. אנשים בעשור השישי, השביעי, 
מעדיפים  לחייהם  השמיני  ואפילו 
חיים  לחיות  להמשיך  מאשר  להתגרש 
נתפסת.  לא  עדיין  המגמה  אושר.  נטולי 
ואפילו  שלושים,  אחרי  נזכרים!?  עכשיו 
ארבעים שנה ביחד פתאום קמים בבוקר 

והולכים כל אחד לכיוון אחר!?
"גם כשנישאים מאהבה זה לא ערבון לשום 
דבר. יש אהבה ויש חיי יום יום, ואלה הם שני 
דברים שונים לגמרי". אומרת אילנה )שם 
שישים.  כבת  תקשורת  אשת  בדוי-מ.ח.(, 
אילנה, הנראית צעירה בהרבה מכפי גילה, 
עזבה לאחרונה את ביתה, אותו חלקה עם 
האחרונות,  שנים   24 במשך  השני  בעלה 
ושכרה דירה בעיר מגוריה. דירתה מרוהטת 
לב.  שובה  ממרפסתה  והנוף  טעם,  בטוב 
"היו בעיות שלא טופלו, וזו הייתה הטעות. 
ולהגיד  האצבע  את  לשים  לי  קשה  אפילו 
בדיוק מה. היום, במבט לאחור, אני רואה 

את הזרעים שנזרעו. ואולי לו היו מטופלים 
נכון...אבל לא הייתה אז מודעות לדברים 

האלה."

בגלל   ,24 בגיל  לראשונה  נישאה  אילנה 
רצונה לעזוב את בית הוריה.

היה לך רע בבית?
"מאוד. במיוחד עם אבא שלי". 

מהאוניברסיטה  לחבר  נישאה  אילנה 
נעתרה  היא  במרץ.  אחריה  שחיזר 
חדשה.  לדרך  לצאת  כדי  לחיזוריו 
"קיוויתי שהאהבה תבוא עם הזמן, אבל 
עזב  נישואיהם,  עם  מיד  קרה".  לא  זה 

הזוג הצעיר לחו"ל, עקב לימודי בעלה.
היו  שלו  הלימודים  טוב.  לא  היה  "זה 
תובעניים ולא נותר לו זמן בשבילי. מצאתי 
את עצמי הרבה לבד. למדתי קצת, עבדתי 
קצת. אבל בעיקרון הייתי מאד לבד. הוא 
לא הבין את זה. חזרנו ארצה, ילדתי את 
הבן... בשנה התשיעית החלטתי שנישואין 

ללא אהבה זה לא זה". 

מה הרגשת? כאילו אתם שני אנשים זרים?
ואין  קירבה  אין  אהבה,  כשאין  "כן. 
חברות ואין מה שצריך להיות בנישואין. 

היה לי שיממון בנשמה. פשוט שממה".

הוא לא הרגיש את זה?
מודע  היה  שהוא  מאמינה  בהחלט  "אני 

למצב"

לא חשבתם לנסות להתגבר על הקשיים 
האלה?

 25 לפני  תקופה  על  מדברת  אני  "לא. 

ליועץ  ללכת  פופולרי  היה  לא  זה  שנים. 
להאמין  לי  קשה  מזה  חוץ  נישואין. 
שיועץ נישואין היה מעורר אצלי איזושהי 
שנים  תשע  זה  את  סחבתי  אז  אהבה. 

ובשנה התשיעית נפל הפור."
אילנה ובעלה התגרשו בהסכמה ובצורה 
הקטן,  בנם  עם  נשארה  אילנה  מכובדת. 
בידיד  באקראי  פגשה  שנתיים  ולאחר 
ותיק, נשוי עם ילד שהיה בהליכי גירושין. 
שיחות  עם  טלפוני  קשר  היה  "בהתחלה 
עם  רומנטיים.  סממנים  ללא  כלליות 
הזמן החלו פגישות אצלי בבית, והיה לנו 
התכופות  הפגישות  לדבר.  מה  על  המון 

האלה הובילו ליחסים רומנטיים."

היית לחוצה להתחתן כמו בפעם הראשונה?
"לא. אבל ברגע שהתפתחו היחסים היה 
היה  הוא  לחתונה.  יוביל  שהדבר  ברור 
בהליכי גירושין אבל עדיין חי בבית, ואני 
כעבור  לעזיבתו.  הטריגר  כנראה  הייתי 
שנה הוא עבר לגור בדירתי ואחרי מספר 

חודשים נישאנו."

והפעם היית מאושרת?
"כן. בהתחלה כן. הפעם הייתה פה אהבה 

ללא ספק". 
קצר  זמן  תוך  משותפת.  בת  נולדה  לזוג 
עניינים  על  לפעמים  החיכוכים.  החלו 

עקרוניים, לפעמים על זוטות.
"אילו הייתי באה מרקע של חיכוכים ויודעת 
זה  אולי  לקחים,  ולהפיק  לפתור  ניתן  איך 
האלה  הדברים  את  הכרתי  לא  שונה.  היה 
הייתה  לא  אמנם  שם  שלי.  הראשון  בפרק 
מנוחות.  מי  על  התנהלו  החיים  אך  אהבה, 

הפעם הגיעו החיכוכים לרמות נמוכות."
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תוכלי לפרט?
"צעקות וניבולי פה".

כמה זמן לפני עזיבתך את הבית אמרת 
'זהו'? 

"זו החלטה שהתבשלה הרבה שנים". 

למה לקח לך כל כך הרבה שנים?
לחכות  ורציתי  'פולניה'  אימא  אני  "כי 
שנייה  פעם  הבית.  את  יעזבו  שהילדים 
לא קמים ועוזבים באותה קלות. נחנקתי 
הרבה שנים למען הילדים, אבל אני לא 

מתחרטת. כל דבר קורה בזמנו". 

ומטפל  חינוכי  פסיכולוג  עמית,  חיים 
מוסמך,  משפחתי 
'גירושין  מגדיר 
מאוחרים' )מעל גיל 
כהתרחשות   )45
שנעשית כאשר ילדי 
מעל  הם  הזוג  בני 
עמית:  כותב  בנושא,  במאמרו   .18 גיל 
"במרבית המקרים הגירושין המאוחרים 
פתאומי,  אמון  משבר  של  תולדה  אינם 
שמימושו  ארוך,  תהליך  של  סיומו  אלא 
בילדים  לפגוע  החשש  בגלל  נדחה 
הצעירים ו/או גם החשש לפגוע בהורים 

המבוגרים של בני הזוג". 
אילנה  את  שהובילו  הזרזים  אחד  ואכן, 
היה  הזו,  בעת  דווקא  להחלטתה  להגיע 

פטירתה של אמה .
"אימי הייתה אישה בעלת חושים חדים, 
והיא ידעה שאני סובלת. רגעים אחדים 
שמעתי  כאילו  הפתאומי,  מותה  אחרי 
עכשיו  תעשי  "לכי  לי:  אומר  קולה  את 
שלא  יודעת  אני  לנכון.  לך  שנראה  מה 
רצית לעשות לי את זה שוב,.. עכשיו את 

משוחררת מכל אחריות." 

היחסים הקשים לא הקרינו על הילדים? 
הם לא הרגישו?

"אתה לא יכול להסתיר כלום מהילדים. 
וחי  גדול  כבר  שלי  הבן  מרגישים.  הם 
כוונתי  על  לו  כשסיפרתי  לבית.  מחוץ 
אותי  הפתיע  הוא  שנה,  כחצי  לפני 
הוא  אותך".  מבין  "אני  שלו.  בתשובה 

אומנם כעס אבל הבין. 

כיצד הגיב בן הזוג על החלטתך? 
ביום  כרעם  עליו  נפל  לא  זה  כל  "קודם 

בהיר. היום הוא אומר: "לא האמנתי שאת 
זה. הייתי כנראה צריך  באמת תעשי את 
טיפול בשוק...". אני חושבת שהוא התחיל 
"התקשרתי  לו  שאמרתי  ביום  להאמין 

למתווכים. אני מחפשת דירה". 
כלומר - את העמדת אותו בפני עובדה 

מוגמרת. 'אני עוזבת'!
שהגיעו  ביום  שרק  חושבת  "אני 

המובילים הוא קלט."

את מרגישה עכשיו הקלה?
"ירדו ממני 800 טון של מתחים ולחצים. 
אני אשקר אם אגיד שלא פחדתי מהצעד 
אין  נכון,  שישים.  בת  כמעט  אני  הזה. 
ידעתי שאני  לפרנס, אבל  ילדים קטנים 

הולכת להיות לבד."
מתייחס  מאוחרים"  "גירושין  במאמרו 
משינוי:  לפחד  גם  עמית  הפסיכולוג 
הזוג/או  מבני  אחד  רבות  "פעמים 
הכרוך  הגדול  מהשינוי  חוששים  שניהם 
בפירוק מסגרת הנישואין... הם חוששים 

שהם  כלכלית  ממצוקה 
להיקלע  עלולים 
מקושי  אליה... 

בן/בת  שוב  למצוא 
זוג". 

אילנה:  ממשיכה 
 24 בדיוק  לי  "לקח 
בדירה  כאן,  שעות 

מהפחד.  לצאת  הזאת, 
בעל  כמו  פה  הסתובבתי  הראשון  בלילה 
אני  איך  אשתו.  של  הלידה  חדר  לפני 
אעביר פה חיים? למחרת קמתי כאילו זה 
וככה  שעשיתי  חכם  והכי  נכון  הכי  הדבר 
אני מרגישה עד לרגע זה. הייתה פה הקלה 
משני כיוונים. הראשון – השקט והשלווה 
והלחצים  המתח  לעומת  בהם  שזכיתי 
הסוד  היה  השני  הדבר  מהם.  שנפטרתי 
שנה,  מעשרים  למעלה  איתי  שסחבתי 
לכולם  מציגה  ואני  בגיהינום  חיה  שאני 
דרשה  הזאת  הפסדה  בסדר.  הכול  כמה 
גדולה  הקלה  והייתה  נפש  תעצומות 

לאוורר הכול באוויר הפתוח."

מה  הפרקים,  בשני  קל  הלא  מניסיונך 
המסר שלך לקוראי העיתון?

לפסיכולוגית  הלכתי  האחרונה  "בשנה 
בטוחה  שהייתי  למרות  להתייעצות. 
ואת  התמיכה  את  צריכה  הייתי  בעצמי, 
השלולית  את  אותי  שיעבירו  הליווי 
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הגדולה הזו. חשוב לתת לעין מקצועית פרידות בגיל השלישי
אוביקטיבית לבחון את התמונה מבחוץ. 
בנו  לצעירות:  מסר  להעביר  גם  חשוב 
לכן עצמאות כלכלית, כדי שאם תחליטו 
מהסיבות  יהיה  זה  ביחד,  להישאר 
ברמת  ירידה  מפני  מפחד  ולא  הנכונות 
חיים  אומרת:  הייתי   - בגדול  החיים. 
ולא  טוב  לחיות  וצריך  אחת,  פעם  רק 
להקריב את האושר שלך על שום מזבח."

מנהלת  סוציאלית,  עובדת  דרימר,  שוש 
המבוגרת  באוכלוסיה  לטיפול  המחלקה 
בין  המטפלת  בכפר-סבא,  הרווחה  באגף 
השלישי  בגיל  נישואין  במשברי  היתר 
המבוגרים  הזוגות  "מספר  אומרת: 
זוגיות  במשברי  לטיפול  אלינו  המגיעים 
מבעבר.  גבוה  הוא  כי  אם  מאוד  קטן 
הסיבות לכך הן עדין הסטיגמה של מעמד 
הגרוש/הגרושה בחברה, והקושי בחלוקת 
כלכלי.  גב  ללא  להישאר  והחשש  הרכוש 
עושים   – התהליך  לגבי  שהחלטיים  אלה 
שהמספר  מאמינה  אני  בקלות.  זה  את 
צעירים  מתגרשים  של  וגדל  ההולך 
מחלחל למעלה. לרבים מבין המתגרשים 
המבוגרים יש כבר הסכמי ממון, וזה מקל 
היום  הנשים  גם  להיפרד.  ההחלטה  על 
יותר בטוחות כי לרבות מהן יש 
מגמת  להערכתי  פנסיה. 
המבוגר  בגיל  הגירושין 

תעלה ותגבר". 
לאחרונה  שנערך  במחקר 
באוניברסיטת בן-גוריון על ידי 
פסיכולוג  דרימן,  סולי  פרופ' 

קליני, עולה:
העיקריים  הגורמים  ש"בין 
השאיפה  נמנים  מאוחרים  לגירושים 
והצורך להגשמה עצמית על חשבון ערכי 
כגורמים  נמנים  כן  והקהילה.  המשפחה 
מזרזים לחץ כלכלי והבדלים תרבותיים".
עם זאת לפני שאתם רצים לרבנות, כדאי 
שתקראו את סיכום מחקרו של דרימן: 
ב"גיל  בגירושין  הראשוניות  "התופעות 
חופש  של  בתחושה  מתבטאות  הזהב", 
בני  מביעים  מאוד  מהר  אך  ועצמאות, 
הזוג חרטה בשל תחושת אובדן חברות 
ואף  קיצונית  בדידות  שנים,  ארוכת 
אלו  בגילים  מהמתגרשים  רבים  ייאוש. 
הודו שלו ידעו על ההשלכות הקשות של 
גירושים בגיל זה על חייהם, היו שוקלים 

מחדש את החלטתם להתגרש".
לשוק  שיצאו  כאלה  כמובן  וישנם 
הביתה,  מה  זמן  כעבור  וחזרו  החופשי 
לחיקה החמים של האומללות הוותיקה 

והמוכרת. "קר שם בחוץ", הם אומרים.
 meir-ch@bezeqint.net
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במשך ח הייתה  מרעננה  כהן  נה 
עם  לריקודי  הגורו  רבות  שנים 
דורות  והדריכה  לימדה  היא  ברעננה. 
של תלמידים בבתי הספר בעיר בחוגים, 
למצעד  ובהכנות  פעילות  בהפסקות 
העצמאות.  יום  של  המסורתי  המחולות 
כן היא חוללה עם מבוגרים ברחבי הארץ 
או  פתאום,  למרחוק.  יצא  הטוב  ושמה 
והחלה  המחול  את  זנחה  פתאום,  לא 

לצייר. פרק ב' מקצועי.

חנה כהן

מתי התחלת לצייר? שאלתי את חנה. 
יחסית.  מאוחר  בגיל  לצייר  "התחלתי 
ליד  מכחול  לקחת  פנימי  דחף  הרגשתי 
ולצייר. למדתי ציור אצל הגברת חניתה 
וציירת  לציור  ידועה  מורה  ז'אנו,  בן 
אילוצים  בעקבות  בעצמה.  נהדרת 
ויתרתי  לא  אבל  מה  לזמן  הפסקתי 

וחזרתי לחניתה להמשך לימודיי."
כזה ממורה למחול  איך מתרחש מעבר 

לציירת? 
לכאורה  זה.  אחר  בזה  דברים  שני  "קרו 
ראיתי  אני  אבל  קשר,  ביניהם  היה  לא 
לקבל  לרגע,  לעצור  משמים  סימן  בהם 

החלטה ולעשות את השינוי."
אילו שני דברים?

ומרשים  מרתק  ממסע  מצוננת  "חזרתי 
בהודו עם קבוצת חברים טובים. כשיצאתי 

ממרפאת הרופא נדהמתי לראות שגנבים 
ציוד  מכל  אותה  ורוקנו  למכוניתי  פרצו 
ללא  נשארתי  כך  בה.  שהיה  הריקודים 
זמן  לעבודתי.  לי  הנחוצים  האמצעים 
קצר לאחר מכן צמח לי דורבן בכף הרגל 
שני  על  חשבתי  לרקוד.  לי  איפשר  שלא 
שיש  לעצמי  ואמרתי  האלה  האירועים 
כאן אצבע אלוקים, הרומזת לי ללכת עם 
ולחזור  המחול  את  לנטוש  הלב,  הרגשת 
הלכתי  שעשיתי.  מה  בדיוק  זה  לצייר. 
הפסקה  עשיתי  זאנו.  בן  גבי  אצל  לצייר 
לצייר  חזרתי  ולאחריה  שנים  שמונה  של 

בסטודיו של חניתה בן ז'אנו לצייר.
להישגים  אותי  הביאה  ז'אנו  בן  "חניתה 
שטרייכמן  פרס  את  קיבלתי  נהדרים. 
בתערוכה  תמונותיי  את  הצגתי  לציור, 
ושם  ברעננה  ב"יד-לבנים"  שהתקיימה 
קבלתי תעודה של ציירת מצטיינת. לאחר 
גלריה  לי  יש  כעת  לעצמאות.  יצאתי  זמן 

לאומנות משלי הממוקמת בכפר מ.ל.ל".
מהם נושאי הציורים שאת מציירת? 

ארץ-ישראל,  נופי  את  מציירת  "אני 
לא  מופשט,  מציירת  אני  ויערות,  שדות 
ריאליסטי. אני מטיילת במרחבי הארץ, 
מהם,  מתרגשת  הנופים,  את  רואה 
וכשאני חוזרת לסטודיו, אני בוחרת את 
המושכים  הנושאים  ומציירת.  הנושא 
אותי, צבע ותנועה, קשורים גם לעיסוקי 
הקודם, המחול, שגם בו מככבים תנועה 
שילובי  את  במיוחד  אוהבת  אני  וצבע. 
העונות  שמתחלפות  בעת  הצבעים 

ונותנת להם ביטוי בציורים. 

על מה את מציירת? 
בצבעים  בד  על  בעיקר  מציירת  "אני 
גם  אבל  ושמן,  פסטל  ובצבעי  אקריליים 

על נייר".
מה את אוהבת באומנות? 

"אני אוהבת את החופש של האומן. אומן 
ביצירה  לעצמו.  טוב  עושה  חופש,  לו  שיש 
יש תסכול ויש שמחה, התלבטות ולאחריה 
הארה, ממש כמו בחיים. פעמים אני מגיעה 
אני  אבל  איזון,  אין  כי  לי,  שקשה  לשלב 
יודעת שזה יגיע. אני לא עוזבת את התמונה 

עד שאני מרגישה שהיא זורמת נכון,"
האם את נפרדת מהתמונות שיצרת? 

מתעדת  אני  שלי,  לציורים  קשורה  "אני 
אותם, אבל גם מוכנה למכור, כדי שייהנו 
גם אחרים מהיצירות שלי. את שואלת איך 
מגיבים לציורים שלי? אני נותנת לאדם זמן 
חופשי להתבונן בתמונה, שהתמונה תדבר 
מי  לרשותו.  עומדת  אני  כך  ואחר  אליו, 
שהחליט לרכוש, צריך קודם ללכת לביתו, 
לו  תתאים  התמונה  אם  לראות  לחשוב, 
ולקירות ביתו, וכן להרגיש שהוא אוהב את 

התמונה. רק אחר כך לקנות."
איך את מתרשמת מהבית הפתוח לאומנים? 
"זהו מפעל מקסים. הוא חושף את הקהל 
מטבעי  שאני  מזה  חוץ  לאומנות,  הרחב 
אני  אתם.  המגע  ואת  אנשים  אוהבת 
מתעניינים.  ילדים  שגם  לראות  מתרגשת 
ילד אחד אפילו בקש ממני ללמדו ציור. אני 
יכולת  יש  ובאומנות  אוהבת אור בעיניים, 

להפיץ הרבה אור. זהו שכרי האמיתי."
orazruya@walla.com

"לבי אמר לי לצייר" 
ראיון עם האמנית חנה כהן

 מאת: אורה צרויה
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די בוקר בדיוק בשעה 7:45, כשהם מ
שמש,  משקפי  בכובעים,  מצוידים 
בני  מתייצבים  רחב,  וחיוך  זוהר  אפוד 
בתחנת  ברטפילד,  ולורנס  גלניס  הזוג, 
במקום  העם.  אחד  ברחוב  האוטובוס 
היסודי  ביה"ס  תלמידי  מתכנסים 
צועדים  הם  ויחד  בסביבה,  המתגוררים 

בבטחה אל בית הספר "אריאל". 
מדובר ב"אוטובוס הולך" פרויקט של ארגון 
בית  אל  ברגל  הליכה,  המעודד  "עזרה" 
הספר במקום נסיעה ברכב. לאורך המסלול 
ליציאה  קבועות  איסוף  נקודות  פרוסות 

משותפת ובטוחה עד שער בית הספר. 
גלניס ולורנס עלו לארץ לפני חמש שנים 
שקלטה  עיר  אותה  ברעננה,  והתיישבו 
וארבעת  חתנם  בתם,  משפחת  את  גם 
כבר  לארץ,  עלו  והחתן  הבת  נכדיהם. 
לפני 20 שנה במסגרת הכשרה של גרעין 

"בני עקיבא." 
ומעולם  מאז  ציונים  היו  ולורנס  גלניס 
ינחתו  דרך  של  שבסופה  ידעו  ותמיד 
כאן. ההחלטה על העיתוי הייתה כלכלית 
שעריו  בסגירת  הייתה  ותלויה  גרידא 
ממנו  העסק  לתיקים,  המסחר  בית  של 

התפרנסו במהלך השנים. 
על  מדברים  הם  האור  שטופת  בדירתם 
עם  בבוקר  להתעורר  הטובה  התחושה 
תשעה  "במנצ'סטר  הישראלית:  השמש 
יורד  אפורים,  השמיים  בשנה  חדשים 
גשם ומזג האויר משרה דיכאון. כשאתה 

 מאת: נילי אפלבוים

מתעורר לשמש כזאת כמו פה, אתה חייב 
לחייך", הם אומרים ו..מחייכים.

מפני:  מכרים  אותם  הזהירו  שעלו  לפני 
לא  ויחס  סובלנות  מחוסר  בירוקרטיה, 
היא  האמת  טוב.  ניסיון  היה  "לנו  יפה. 
לצפות  לא  ועודנו  היה  שלנו  שהמוטו 
בשבילנו.  יעשו  אחר  גורם  או  שהמדינה 
ותעשה.  יוזמה  קח  משהו,  רוצה  אתה 
חדשה,  לתרבות  חדשה,  למדינה  באנו 

וחשוב היה לנו להתאקלם בה."

ואיך קיבלו אתכם הוותיקים?
האופטימיות שלהם לא נסדקת. "אנחנו 
הצד  על  מסתכלים  שתמיד  אנשים 
אל  מחייכים  אנחנו  החיים.  של  הבהיר 
בחזרה".  אלינו  מחייכים  והם  האנשים 
המסיבה  על  ומספרים  מרחיבים  הם 
לעלייתם  הראשונה  השנה  בתום  שערכו 
חברים  במאה  מלא  היה  "הבית  לארץ. 

חדשים שהכרנו בארץ."

והשפה? 
ששה  לאחר  גם  להם  קשה  אכן  השפה 
הטלפון  שיחות  במיוחד  אולפן.  חודשי 
בעברית של חברות פרסום המתקשרות 
לא  זה  אבל  לבקרים.  חדשות  הביתה 
נורא."לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו 
מדברים  וילדים  מבוגרים  באמריקה. 

סביבנו אנגלית."
היא  ולורנס  גלניס  עם  פגישה  קביעת 

להם  יש  אפשרית.  בלתי  כמעט  משימה 
סדר יום עמוס מאוד. גלניס פעילה בארגון 
"עזרה" היא מרכזת תכנית של ביקורי בית 
אצל קשישים בודדים, ומארגנת אירועים 
נזקקים.  ילדים  עבור  תרומות  לאיסוף 
לורנס עוסק בשיט ובספורט. בין לבין הם 

נפגשים עם הנכדים ועם חברים.
"שהשבוע  בלבד:  אחת  בקשה  לגלניס 

יהיה בן עשרה ימים."
את  פוגשת  אני  לקשיש  היום  במרכז 
היא  נטע  גלניס.  גרין, אמה של  נטע  גב' 
מתקשה  היא  תקשורתית.  מאוד  אישה 
בהליכה, אבל צלילותה לא מסגירה את 
לפני  לארץ  עלתה  היא  שנותיה.  תשעים 
יום  וחתנה.  בתה  עם  יחד  שנים  חמש 
היום ומשתתפת  נטע למרכז  יום מגיעה 
בפעילויות המגוונות המוצעות שם. פעם 
סריגה.  במועדון  נמצאת  היא  בשבוע 
אפודות,ושמיכות  כובעים,  סורגת  היא 
גאה  נטע  ולפגים.  נזקקים  לתינוקות 
בתרומתה לחברה. מבחינתה זהו המשך 
רבת  התנדבותית  לפעילותה  טבעי 

השנים בקהילה היהודית במנצ'סטר.
הגיל לא מרתיע מלבקר פעם בשנה את 
קרוביה  באנגליה.  וחבריה  משפחתה 
אומרים לה שהיא אישה אמיצה, ועל כך 
תשובתה של נטע: " אני בת מזל שזכיתי 
אני  בגילי.  משמעותי  שינוי  לעשות 

מרגישה שאני בגן עדן."
לא חולף יום בו לא מודים גלניס ולורנס 
פה  "אפשר  ארצה.  לעלות  ההחלטה  על 
לך  מזכיר  שמישהו  מבלי  יהודי  להיות 

זאת", הם אומרים.
מה  במנצ'סטר,  מזדמנים  בביקורים 
בדאגה  עוקבים  הם  הבית,  פעם  שהיה 
אחר קו הרקיע של העיר שהולך ומתמלא 
זה  גם  אבל  זה,  בגלל  רק  לא  במסגדים. 
פה.  להיות  שלהם  האושר  את  מחזק 
משפחה אחת, ארבעה דורות בעיר אחת 

בישראל.
 appel@eng.tau.ac.il

ממנצ'סטר לרעננה

דרוש/ה מתנדב/ת 
לעדכון אתר העמותה 

המתנדב יקבל הדרכה.

 נא לפנות למרים זכות
09-7747041 שלוחה 2
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פרוש או לא לפרוש?ל
איך  פרישה?  של  משמעותה  מה 
מתמודדים עם היציאה מן המעגל העובד 
היצרני והכניסה למעגל של אלה ש"כבר 
ביחסי  בי?  ישתנה  מה  תורמים"?  לא 
להרגיש  אמשיך  איך  משפחתי?  עם 

משמעותית?
מאז פרשתי מעבודתי לפני מספר חודשים, 
שאלות ברוח זו חוזרות ועולות בשיחותיי 
עם חברים ומכרים, בני גילי ואף מבוגרים 
משגרת  התעייפו  כבר  שמרביתם  יותר, 
העבודה שלהם והיו רוצים כבר להשתחרר 
עצמי".  "בשביל  לחיות  להתחיל  מעולה, 

אבל החששות מרובים. 
האלה,  המתלבטים  חוששים  ממה 
ומשכילים?  חושבים  אנשים  שכולם 
בתפיסת  הפגיעה  מן  שבעיקר  מסתבר 
יש  עובד,  אדם  עוד  כל  העצמי:  הערך 
שייך  והוא  הכללית  בחברה  תפקיד  לו 
מרגע  מוגדר.  וחברתי  תעסוקתי  למעגל 
יותר. החשש  שפרש, כאילו איננו חשוב 
המשמעותי השני הוא מהעדר תעסוקה. 
איך ממלאים את כל הזמן הזה שמתפנה 
פתאום? ישנם כאלה שחיים בגפם, ללא 
ויתור על שגרת העבודה  זוג. עבורם  בני 

שאין  ריקות  שעות  הרבה  עוד  פירושו 
עם מי לחלוק אותן. מאידך, אלה שחיים 
בזוגיות ותיקה של עשרות שנים חוששים 
של  ארוכות  שעות  ההיפך:  מן  דווקא 

"ביחד", שמזמנות יותר חיכוכים. 
אל כל אלה מתווסף החשש מן הירידה 
אין  בכך  ואם  נמנעת בהכנסות.  הבלתי 
די, ישנה גם ההוצאה הכרוכה בהגשמת 
תמיד  דחינו  הגשמתם  שאת  החלומות 
שבגללה  הסיבה  זו  הפרישה".  ל"אחרי 
מסביב  הגדול  הטיול  את  אני,  גם 
שאעשה  לעצמי  שהבטחתי  זה  לעולם, 
עבודה,  שנות   40 לאחר  לכשאתפנה 
אעשה ככל הנראה רק באופן וירטואלי 

 .GOOGLE EARTH-ב
לא  החיוך  שפרשתי,  שמאז  זה  איך  אז 
כל  שבגללו  הדבר  מהו  פני?  מעל  סר 
נראית  ש"את  מציין  פוגשת  שאני  מכר 
שלמרות  מרגישה  אכן  ואני  נהדר!"? 
השנים, אני נראית טוב יותר מבעבר! את 
הפרדוקס הזה קל להסביר: עול כבד ירד 
עבודתי  את  אהבתי  אמנם  כתפי.  מעל 
ומשמעות,  סיפוק  מעט  לא  בה  ומצאתי 
ושוחקת.  אינטנסיבית  הייתה  היא  אבל 
גודל  היה  הפרישה  לאחר  שגיליתי  מה 

בנימה אישית
 מאת: אמירה סגל

גישור לגירושין
האם חייבים לריב בבתי משפט כאשר נפרדים?

 מאת: מיכל קמפפר, עו"ד ומגשרת

ויורם נשואים ארבעים שנה. לזוג ת מי 
קטנים.  נכדים  ושני  ילדים  שלושה 
ניתוק  על  מספרים  הם  במשרדי  בפגישה 
בשני  מקבילים  חיים  על  ביניהם,  ממושך 
אירוע  יורם  עבר  שנה  לפני  נפרדים.  חדרים 
מוחי קטן ממנו התאושש אך לאחריו החליט 
על שינוי. הוא הודיע לתמי על רצונו להיפרד. 

כיצד ניתן לבצע את הפרידה? 
בית משפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני 
הם אכן כתובת לדיון בסכסוכים משפחתיים. 
עם זאת לדיון משפטי יש השלכות מרחיקות 
בתי  כולה.  המשפחה  ועל  הזוג  בני  על  לכת 
המשפטי  ההליך  עמוסים,  בארץ  המשפט 
יחייב  והוא  הון,  עולה  שנים,  להימשך  עלול 
למתן  המשפט  לבית  להגיע  הזוג  בני  את 
על  שליטה  שום  תהיה  לא  הזוג  לבני  עדות. 
תהיה  ההכרעה  תוצאתו.  על  ולא  התהליך 
ללא בדיקה מראש עם בני הזוג, אלא בהתאם 
תקדימים  החוק,  לפי  השופט  להחלטת 
והראיות שהוצגו בפניו. בסוף ייצאו שני בני 

הזוג מותשים, מרוששים ולא מרוצים. 

האם ישנה דרך אחרת? 
ביניהם  להסכמות  להגיע  יכולים  ויורם  תמי 
"גירושין  של  או  גישור  של  תהליך  באמצעות 
 .)Collaborative Divorce( "בשיתוף פעולה
לתקשר,  המגשר  להם  מסייע  גישור  בהליך 
הסכם  ולבנות  שלהם,  הצרכים  את  להגדיר 
שיסדיר את כל העניינים הקשורים בפרידה. 

פעולה"  בשיתוף  "גירושין  בהליך 
כל  מיוצג   )Collaborative Divorce(
מטעמו  דין  עורך  ידי  על  הזוג  מבני  אחד 
משא  לנהל  הזוג  לבני  עוזרים  הדין  ועורכי 
בית  לכותלי  מחוץ  להסכמות  ולהגיע  ומתן 
המשפט. בתהליך זה ניתן להיעזר גם באנשי 
טיפול וכספים אשר יסייעו לבני הזוג להגיע 
להיעזר  וכן  עליהם,  המוסכם  כולל  לפתרון 
של  קולם  את  מביא  אשר  ילדים  במומחה 

הילדים לתהליך. 
בסופו של תהליך גישור או תהליך "גירושין 
יקבל  אשר  הסכם  ייערך  פעולה"  בשיתוף 
מסכת  במקום  ויבוא  דין,  פסק  של  תוקף 

הייסורים שמתוארת לעיל. 

את  ממחיש  היעדרו  שרק  העול  העול, 
משקלו האמיתי. השחרור מן הנטל הזה 
מאי  יותר  קל  בצעד  להתהלך  לי  גורם 
יותר מבעבר. אז מה  ולחייך הרבה  פעם 

הפלא שנדמה שאני נראית נהדר?!
כעל  פרישה  על  להסתכל  שאפשר  נכון 
בחיים",  האחרונה  "התחנה  אל  כניסה 
הבריאות  בעיות  מתעצמות  בו  השלב 
אפשר  אבל  איתן.  להתמודד  שעלינו 
המשמעותית  העלייה  עם  אחרת.  גם 
בתוחלת החיים, יכולה הפרישה בהחלט 
מסועפת,  גדולה,  מרכזית:  תחנה  להיות 
וגדושת  והתרחשויות  אפשרויות  רבת 
שאפשר  דברים  הרבה  יש  עשייה. 
לעשות ושאינם כרוכים בהוצאה כספית 
משמעותית, אם בכלל. התנדבות, למשל. 
אני מגלה יותר ויותר אנשים שמתנדבים 
המועט  הניסיון  מן  שונות.  במסגרות 
יכולה  שצברתי בעצמי בתחום הזה, אני 
אכן מקבל  לאחרים,  שמי שעוזר  להעיד 

הרבה יותר משהוא נותן.
מאפשרת   ,doing-ה מעולם  הפרישה 
התמקדות ב-being - בהוויה האמיתית 
להכיר  ללמוד  ההזדמנות  זו  האדם.  של 
את עצמך מחדש, כפי שאתה היום. אחרי 
עסוק  היית  שבמהלכן  האלו,  השנים  כל 
עכשיו  אחרים,  של  בדרישות  בעמידה 
אתה יכול לבדוק מה נחוץ לך, מה עושה 

לך טוב ולעשות את זה כמה שיותר. 
segal.amira@gmail.com
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מראש  להסביר  חשוב 
לבני הזוג את היתרונות 
הליך  שבכל  והחסרונות 
את  שיבחרו  מנת  על 
ההליך המותאם לצרכים 
הליך  בחירת  שלהם. 
לסייע  עשויה  מושכלת 
למשפחה כולה להיבנות 

נפש  עוגמת  ולחסוך  הפרידה,  לאחר  מחדש 
מרובה.

בשיתוף  "גירושין  בתהליך  בחרו  ויורם  תמי 
דין  עורכי  בשני  הסתייעו  הם  פעולה". 
סייע  המשפחתי  היועץ  משפחתי.  וביועץ 
הדין  עורכי  והיחסים.  התקשורת  בשיפור 
בתהליך  הכלכלי.  ההסדר  בגיבוש  סייעו 
פירוק  עם  שניהם  של  לכאב  מקום  ניתן 
החבילה המשפחתית לאחר שנים כה רבות. 
של  הכלכליות  לחששות  מקום  ניתן  כן  כמו 
עדין  בתהליך  נמוכה.  פנסיה  שקיבלה  תמי 
ומתחשב הגיעו תמי ויורם להסכם שענה על 
לשניהם  ואפשר  מהם,  אחד  כל  של  הצרכים 
להמשיך לשתף פעולה אחד עם השני בצורה 

מכובדת ומכבדת.
ייעוץ משפטי. אין להסתמך על האמור  *טור זה אינו מהווה 

בו. יש צורך בייעוץ פרטני לכל מקרה על פי נסיבותיו.

michal@divorce-together.com



9 רעננה - 7/13

לצוד פילים

עיניים כחולות מדי / מירה מגן

מי ס לוי,  רשף  של  החדש  רטו 
"אהבה  את  וביים  שכתב 
ואת  אבודים"  "איים  קולומביאנית", 
"הבורר" הוא לא סרט ישראלי טוב. הוא 
סרט טוב. הוא טוב משום שהוא מצליח 
באנדרסטייטמנט.  המסר  את  להעביר 
סאטירה  להיות  מתיימר  לא  הוא 

חברתית, אבל הוא כזה. הוא לא מנסה 
מהוקצע,  פשע  סרט  של  פוזה  ללבוש 
מנסה  לא  בעיקר  והוא  כזה.  הוא  אבל 
קומדיה  או  קומית  לדרמה  להתחפש 

דרמטית – והוא בהחלט כזה.

המוצאים  וילד  זקנים  בשלושה  מדובר 
אבות  בבית  יחד  תקועים  עצמם  את 
בירושלים. מצד אחד הילד )גיל בלנק(, 
גאון מבריק, אבל חסר יכולת חברתית, 
מצד שני סבא שלו )ששון גבאי(, אותו 
שהקים  לח"י  איש  מעולם,  פגש  לא 
בדמעות.  מאמין  ולא  המדינה  את 
איתם, החבר הכי טוב של הסבא מימי 
יצרים  )מוני מושונוב(, מלא  המחתרת, 
ותשוקה שכבר לא תתממש, ודוד אנגלי 
שייקספירי,  שחקן  סטיוארט(  )פטריק 
מאתיים  שחייב  כל  וחסר  מתוסכל 
יש  אבל  יורו.  אלף  ושניים  שלושים 
דבר אחד שבכל זאת מאחד אותם: הם 
רוצים לשדוד בנק ביחד ולנקום בממסד 

    

ורא שעון החול האוזל של חיינו מ
ופגעי הזמן המתבטאים בבגידת 
איך  הנצחית:  השאלה  את  מציף  הגוף 
לחיות  לנו  שנותר  הזמן  את  הופכים 
אותו  מנצלים  איך  יותר?  למשמעותי 
לנו  ולאפשר  אושר  יותר  לנו  לספק 
איך  חלומות?  עוד  ולחלום  לממש  עוד 
שהעולם  הסביבה  בתפיסת  נלחמים 

שייך לצעירים? 
בספרה "עיניים כחולות מדי" מתמודדת 
בסגנונה  אלה.  שאלות  עם  מגן  מירה 
המלוטש, בשפה מענגת בעושר דימוייה, 
מבליעה הסופרת משפטי חכמה והומור 
באופטימיות  אותנו  המקרבים  מעודן, 
המתוארות  הדמויות  אל  ובאינטימיות 
שהרי  הדהוד  בנו  יוצר  הספר  בספר. 
בעיות  הן  הספר  גיבורי  של  בעיותיהם 

כל כך רלוונטיות בתקופתנו.
ה-80  לשנתה  המתקרבת  חנה-יונה, 
כדי  סניליות  של  במסווה  ,משתמשת 

ולזכות  אותה  הסובבים  על  להערים 
כמו  שובבות"  "מעשי  על  בסלחנותם 
צביעת שיער לשחור, השתכרות ביציאה 
חשאית לבר עם שני צעירים, ובדחייתה 

כרישי  את  ההחלטית 
על  המתדפקים  הנדל"ן 
דלתה כדי לרכוש את ביתה 
ולבנות שם מגדל רב קומות. 
"מה  לעשות  מצליחה  היא 
לנקודות  וזוכה  לה",  שבא 
חסד רבות מאתנו: אם היא 
כדאי  לנו  גם  אולי  יכולה, 
מעזה  אפילו  לנסות...היא 

לפתח קשר רומנטי !
במפגש עם קוראים, מספרת 
מגן כי הספר נכתב כאנטיתזה 

ה"רצינית"  העולם  והשקפת  לעיסוקיהם 
של הוריה החקלאים שהיו נטועים בסייגי 
ואיתנים  מסורתיים  מוסר  ובערכי  הדת 
ללא עוררין. היא יצרה גיבורים שעוסקים 
ב"עסקי אוויר" ומתמקדים בקריירה על 
חשבון חיי משפחה )בנותיה של חנה-יונה 

האלמנה הן נשים מודרניות בודדות( תוך 
ולתהפוכות  לדרמות  קרובה  התייחסות 

של חייהם.
ובולטת היא דמותה של המטפלת  שונה 
יוהנה.  הרומנייה  הזרה, 
להמשך  מאבקה  לצד 
פרנסת  לצורך  העסקתה 
מגלה  הרחוקה,  משפחתה 
וחום  מסירות  יוהנה 
בחנה  בטיפולה  קץ  אין 
היא  במעורבותה  הזקנה. 
הדדיות  של  מארג  יוצרת 
המשפחה  עם  וסימביוטיות 
באהבה  תמיכתה  כולה. 
לזקן  הזקנה  בין  המאוחרת 
ורגישה.  עדינה  היא  הערירי 
של  הערצתה  את  מבטאת  דמותה 
את  שסעדה  הזרה  למטפלת  המחברת 
יוהנה  של  דמותה  מותה.  ליום  עד  אמה 

היא יד וזיכרון למטפלות הנאמנות הללו.
קריאה מהנה!
hannahgilboa@walla.com

 מאת: מלכה מהולל

 מאת: חנה גלבוע
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שלא משלם פיצויים לילד על מות אביו. 
הם רוצים את הכסף כדי להגשים חלום 

אחד אחרון של כל אחד מהם.
בברושור  כתובים  האלה  כשהדברים 
להעביר  מצליחים  לא  הם  לסרט, 
שרק  הדמויות  של  המורכבות  את 
שחקנים בסדר גודל של גבאי, מושונוב 
וסטיוארט יכולים. כל אחד לחוד וכולם 
השלישי  מהגיל  דמויות  מגלמים  ביחד 
שאף אחד כבר לא סופר. "ילדים וזקנים 
כל  וכמעט  גבאי,  אומר  שקופים",  הם 
הרי  כולנו  בראשו.  הנהן  בקהל  אחד 
והסובלנות  הסבלנות  לחוסר  מודעים 
וטוב  לשלישי,  וגם  הראשון  לגיל  גם 
לפעמים שבא מישהו ונותן לנו זפטה על 
הראש: הי, גם אנחנו קיימים. גם לנו יש 
רצונות, אהבות, תשוקות, עקרונות. כן. 
לצעירים  שייך  שהעולם  יודעים,  אנחנו 
לא  שכירות  דמי  משלמים  אנחנו  אבל 

נמוכים, אז גם לנו מותר לגור פה.
שלושת  של  והמצוין  הרגיש  משחקם 
הנהדרת  הכימיה  גם  כמו  השחקנים, 
גיל  כי  אם  הסרט,  את  עושים  ביניהם, 
בלנק בהחלט מאיים לגנוב את ההצגה.

לכו לראות. בעצם, רוצו לראות.
Mehulal2@netvision.net.il



יום  את  חגגו  רעננה,  של  התאומה  העיר  בפולין,  פוזנן  בעיר 
העצמאות של מדינת-ישראל, בתאריך הלועזי של הקמתה 

גנים הבוטניים של אוניברסיטת ב
תזמורת  צעדה  בפולין,  פוזנן 
ססגונית,  בתלבושת  הספר  בית  ילדי 
היה  יכול  למקום  שנקלע  זר  והריעה. 
באירוע  שמדובר  בטעות  לחשוב 
ממלכתי. לא היה עולה על דעתו שילדי 
מריעים  יהודים,  הלא  הספר,  בית 
כאלפיים  מדינת-ישראל.  של  לכבודה 
הגדול  רובם  באירוע,  השתתפו  אנשים 
המיוחד  האירוע  במסגרת  יהודים.  לא 
מיוחדות  תמונות  של  תערוכה  הוצגה 
מישראל, שארגנו תלמידי תיכון מפוזנן. 
במשך  התקיימו  האחרון  מאי  בחודש 
בפוזנן,  טקסים  מספר  ימים  שלושה 
יום  לכבוד  רעננה,  של  התאומה  העיר 
מדינת-ישראל.  של  ה-65  העצמאות 
בין  התקרבות  חלה  האחרונות  בשנים 
פעילותה  בזכות  הרבה  המדינות,  שתי 
ישראל-פולין,  הידידות  אגודת  של 
קוזין,  אילונה  הד"ר  עומדת  שבראשה 

תושבת רעננה. 

ז'ידובסקה  רחוב  הפך  הערב  בשעות 
היהודים(,  )רחוב   ZYDOWSKA
מלחמת  עד  פוזנן  יהודי  התגוררו  בו 
של  יהודי  להפנינג  השנייה,  העולם 
ממש. תזמורות כליזמרים ניגנו מוזיקה 
פעם,  של  יהודיים,  ומאכלים  יהודית 
כיום  סמלי.  במחיר  בדוכנים  נמכרו 
הרשות  אך  בעיר,  יהודים   40 רק  גרים 
יהודיה,  את  שוכחת  לא  המקומית 
יהודים  הנאצים.  ע"י  הושמדו  שרובם 

ומשכילים,  למדיי  אמידים  שהיו  אלה, 
של  להתפתחותה  רבות  בשעתו  תרמו 
העיר. בית הכנסת המרכזי, שהגרמנים 
בריכת  עם  ספורט  למרכז  אותו  הפכו 
שחייה, עדיין עומד על תילו וכעת דנים 
בית  של  והשיקום  השחזור  בתוכניות 
לוח  נחנך  בכניסה,  הקיר  על  הכנסת. 

זיכרון ליהודי פוזנן.

כבוד  תעודת  העניקה  הידידות  אגודת 
פוזנן,  אוניברסיטת  לרקטור  מטעמה 
פועלו  על  מארצייאנק,  ברוניסלב 
והישראלית  היהודית  להפצת התרבות 
ולימודי השפה העברית באוניברסיטת 
)בעיקר  לומדים  באוניברסיטה  פוזנן. 
יהודים  סטודנטים  חמישים  רפואה( 
נכח  בטקס  הברית.  ומארצות  מהארץ 

שגריר ישראל בפולין, צבי רב-נר.

היה  בפוזנן  שהתקיים  נוסף  טקס 
אומות  "חסיד  אות  חלוקת  טקס 
ולפולני  פולנים  זוגות  לשני  העולם" 
קישל,  וגברת  מר  העיר:  תושבי  נוסף, 
יריבץ.  ומר  סקורוורונק,  וגברת  מר 
בנה  הטקס התקיים במצודה שהיטלר 
הישיבה  התקיימה  בה  בעיר,  לעצמו 
בשנת  הנאציזם,  ראשי  עם  הגורלית, 
1943, בה כל אחד מהם דיווח על כמות 
תאריך  עד  להשמיד  שהצליח  היהודים 
זה. בכניסה לאולם, בו התקיים הטקס, 

מרעננה,  תמונות  תערוכת  התקיימה 
העיר התאומה.

מרגשים  ימים  שלושה  אלה  "היו 
"אבל  קוזין  ד"ר  אומרת  במיוחד" 
התרחש  עבורי  ביותר  המרגש  האירוע 
קטנה  בעיירה  לעיר,  מחוץ  דווקא 
השוכנת   ,WRONKU ורונקו  בשם 
פגשתי  מפוזנן.  קילומטרים  שישים 
פוישק  פיוטר  יקרים:  אנשים  שני  שם 
ו-דניאל קבסנייסקי   piotr pojasek
אחד   ,Daniel kwasnieski
לא  עסקים,  איש  והשני  היסטוריון 
בכביש  השפה  שאבני  שגילו  יהודים, 
משברי  מורכבות  בעיירתם  הראשי 
מצבות של יהודים, תושבי העיירה. הם 
פוזנן,  מאוניברסיטת  סטודנטים  גייסו 
את  שיפענחו  כדי  עברית,  הלומדים 
תשעה  עבודת  מכספם  ומימנו  הכתוב, 
המצבות  שברי  את  שהעבירו  אסירים 
שם  שוקדים  כיום  דניאל.  של  לחצרו 
לאיתור  נוסף  בתוכניתם,  שיקומן.  על 
להקים  הנספים,  של  המשפחה  קרובי 
שאינם  העיירה  ליהודי  זיכרון  פינת 
משפחות  שלוש  אותרו  בינתיים  עוד. 
קרוביהם  שמות  את  שמצאו  מישראל 
העיירה  תושבי  המצבות.  שברי  בינות 
מצבות  באיתור  המעוניינים  ורונקו, 

קרוביהם מוזמנים לפנות אלי".
yehudit_helfer@walla.com

 מאת: יהודית הלפר
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חלוקת תעודת הוקרה לרקטור אוניברסיטת פוזנן, 
מימין לשמאל: שגריר ישראל בפולין, צבי רב-נר, יוסף דקר נציג האגודה, רקטור האוניברסיטה, 

ד"ר קוזין, ואליציה קובוס יו"ר הקהילה היהודית בפוזנן
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טובה כ לבריאות  שהסוד  היפוקרטס  טען  העתיקה  ביוון  בר 
טמון בניהול אורח חיים בריא הכולל פעילות גופנית סבירה. 
הוא מצוטט כמי שאמר כי "ההליכה היא תרופתו הטובה ביותר 
של האדם." רמת המודעות לחשיבות הפעילות האירובית עלתה 
בשנים האחרונות ומראה הצועדים במרץ בפארקים, בחופי הים, 
על המדרכות ובחדרי הכושר הפך להיות מראה נפוץ במקומותינו.

גופני  מאמץ  הכוללת  פעילות  זוהי  אירובית?  פעילות  מהי 
מתון המפעיל קבוצות שרירים גדולות ובכך מאפשרת התמדה 
לאורך זמן. פעילות זו כוללת: הליכה, שחיה, רכיבה על אופניים 
מגוון  על  חיובית  השפעה  יש  סדירה  אירובית  לפעילות  ועוד. 

מערכות בגוף.
היא תורמת להפחתת גורמי סיכון למחלות לב, היא משפרת את 
תפקוד מערכת לב-ריאה, היא מסייעת להורדה ולאיזון לחץ הדם, 
סכרת  לאיזון  מסייעת  היא  בדם,  שומנים  פרופיל  משפרת  היא 
ולהפחתת משקל, היא משפרת מצבי רוח ומפחיתה מצבי חרדה 
ודיכאון. והכי חשוב להדגיש: לפעילות אירובית אין תופעות לוואי 

המאפיינות טיפולים תרופתיים.
ואינה  לבצע בכל מקום  ניתן  פעילות אירובית  אז איפה מתחילים? 

המבוגר  בגיל  מיוחד.  מכשור  דורשת 
הפעילות המומלצת להשגת שיפור בכושר 
הרצויה  העצימות  הליכה.  היא  האירובי 
היא נמוכה עד מתונה. לסובלים מבעיות 
עודף משקל ובעיות מפרקים מומלץ לבצע 
על  לרכוב  או  בבריכה  אירובית  פעילות 

אופניים וכך להפחית את הלחצים הפועלים על הגוף בזמן ההליכה.
משך ותדירות האימון המומלצים הם 30-40 דקות ביום, שלוש עד 

ארבע פעמים בשבוע.
חשוב מאד לשמור על מספר כללי ברזל:

הפעילות.  ובמהלך  לפני  מספקת  שתייה  על  להקפיד  יש   ‰ 
‰   יש להתאים את אופי הפעילות למצב הגופני. ‰ יש להקפיד על 
התמגנות בזמן חשיפה לשמש. ‰ יש לבצע מתיחות לכל הגוף עם 

סיום הפעילות על מנת למנוע התכווצויות.
חבשו  מים,  בבקבוק  הצטיידו  נוחים,  בגדים  לבשו  קדימה.  אז 

כובע וצאו לדרך! 

motiziv@gmail.com הכותב הנו מאמן כושר בכיר

 מאת: מוטי זיו
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אנושיות ועסקים
גזירות כ הקטנה  ובארצנו  קורסות,  באירופה  לכלות 

לא  בתספורות  מואשמים  ממון  ואֵלי  בפתח,  כלכליות 
מוסריות לחובותיהם הניכרים לבנקים ולציבור הרחב. ובתוך 
הולכים  תמיד  לא  ועסקים  אנושיות  הללו,  הסיפורים  כל 
ביד. אז הנה סיפור קטן שמוכיח שאולי השניים הללו –  יד 
הזה  לקטע  הקשיבו  יחדיו.  הולכים  כן   – ועסקים  אנושיות 
מתוך ספר של פיטר מורגן קאש, הכותב על טקטיקות הצלחה 

שלדבריו לא נלמדות בבתי ספר לעסקים. 
"טבעי להתייחס בכבוד ובהערכה לאנשים מצליחים. יש להם 
הוקרה.  להם  לרחוש  קל  לכן  ומעמד,  כוח  קרובות  לעיתים 
אבל אחד הדברים שחושפים את אופיינו ואת הערכים שלנו, 
הוא האופן שבו נתייחס לאנשים הנמצאים מתחתנו בסולם, 
או לאלה שאין להם שום נכס בולט להציע לקידום הקריירה 
באופן  ניכרת  שחברה  שאמר  כמי  מצוטט  סוקרטס  שלנו. 

שבו היא מתייחסת לאזרחים החלשים שלה.
אמריקנית.  לחברה  מימּון  לגייס  ניסיתי  שנים  כמה  לפני 
בנקאים  של  קבוצה  עם  החברה  למנהלי  פגישה  הסדרתי 
טבעי  באופן  טוב.  לא  התפתח  המפגש  לצערי  אך  יפנים, 
חשתי אחראי ומאוכזב, ובנסיעה חזרה ברכבת מפילדלפיה 

ישבתי לבדי, מכונס ושותק מול אורַחי. 
צעדים  כמה  הולך  עצמי  את  מצאתי  סטיישן  ן  לֶפּ כשהגענו 
לפני החבורה שלי. לפתע ראיתי אישה עיוורת בגיל העמידה, 
מגששת את דרכה בתחנה הצפופה. אני אישית חש קשר אל 
נולדה עם  אנשים שסובלים מעיוורון, מפני שאחיינית שלי 

פגמים בראייתה. 
לאן  אותה  ושאלתי  לאישה  ניגשתי  לרגע,  עצמי  את  שוכח 
שזה  לה  ואמרתי  כתובת,  לי  מסרה  היא  להגיע.  רוצה  היא 

כמה רחובות בלבד מהמשרד שלי. 
"נוכל ללכת ברגל?" שאלה אותי האישה.

"זה יום אביבי נהדר," אמרתי. "למה לא. חכי רגע ואני אפרד 

משותפיי לעסקים." 
לתדהמתי הרבה, לקוחותיי התעקשו 
ללוות  רצו  שהם  הנחתי  אתי.  ללכת 

אותי למשרד. 
קורה,  מה  לתפוס  שהספקתי  לפני 

בעוד  זרועי,  על  הנשענת  העיוורת  והאשה  אני  פסענו,  כבר 
בחגיגיות  צועדים  סבר  חמורי  יפנים  עסקים  אנשי  ארבעה 
מאחורינו. כבר הנחתי בצד את העובדה שהיה זה יום ִעסקי 
פסענו  כשכולנו  עליצות  די  חשתי  ולמעשה  קטסטרופלי, 

לאורך הרחוב תחת שמש אביבית קורנת.
כעבור כחודש קיבלתי הודעה שהמשקיעים היפנים בכל זאת 
שלחו את המימון לחברה האמריקנית. הייתי מבולבל לגמרי, 
אבל מטעמי נימוס לא יכולתי לשאול למה החליטו להשקיע.

קבוצת  מאותה  זוטר  חבר  ופגשתי  ביפן  נמצאתי  שנים  כעבור 
במסעדה  עיניים  בארבע  לשיחה  אותו  משכתי  משקיעים. 
ולאחר סאקי ובירה, כשהאווירה נעשתה עליזה, העזתי לשאול: 

"למה, מר טאקאגי, החליט לבצע את ההשקעה ההיא?"
אמריקני  לראות  ציפה  לא  מעולם  שהוא  אמר  שלי  "הבוס 
שזקוקה  מוכרת  לא  לאישה  לעזור  כדי  אותנו  עוזב  צעיר 
לעזרה," הוא אמר. "זה הרשים אותו. הוא אמר שהוא יכול 
ונימוס  כבוד  באותם  שלנו  לחברה  תתייחס  שאתה  להניח 
והדלת  "המנכ"ל  הספר  )מתוך  ההיא."  לאישה  התייחסת  בהם 

המסתובבת" של פיטר קאש, בהוצאת כנרת, זמורה ביתן(

בכל  מטיף  אני  גם  האמת  ולמען  הסיפור  את  אהבתי 
מאודי 'ְלחֹום ואנושיות בניהול'. האם, מהיכרותי עם עולם 
בין  ִמתאם  אכן  שיש  בוודאות  להעיד  יכול  אני  העסקים, 
לצערי,  בעסקים?  והצלחה  כאלה  אנושיות  התנהגויות 

ממש איני בטוח. ולמרות זאת...אמשיך ואטיף לכך...

Shuka@dinur.name

 מאת: שוקה די-נור
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כלולותיו שלח לאשתו א ביום  יהודאי חובב סחלבים.  שר 
לה  שולח  הוא  הרבה,  שנים  כבר  ומאז,  סחלב  פרחי  זר 
עציץ סחלבים מדי יום נישואין. במשך השנים הוא נהיה מומחה 
לפרח היפה הזה, וכשחברים שולחים לו עציצים שזקוקים לעזרה 

ראשונה, הוא מטפל בהם בהרבה אהבה ...
למה דווקא סחלב?

צבעים  בשלל  פורח  הוא  הזה.  הצמח  את  אוהב  פשוט  "אני 
לזרוק  תמהרו  אל  בו.  לטפל  איך  לדעת  וצריך  ביופיו,  ומרהיב 
לחתוך  צריך  הפריחה  סיום  "לאחר  אשר,  אומר  לזבל"  אותו 
את ענף הפריחה עד גזע הסחלב, זוהי סגולה לאריכות ימיו. יש 

להמשיך להשקות ולחכות לפריחה הבאה."
בביתו הנאה, בפינת המרפסת המקורה בלבני זכוכית, יש הרבה 
אור. כאן מגדל אשר את הסחלבים. התנאים באמת אידיאליים. 
הסחלבים של אשר משדרים רעננות, צבעם בוהק ועלי הכותרת 

בשרניים. 
אשר הוא אוטו דידקט. את כל אשר הוא יודע על סחלבים למד 
מניסיונו האישי והוא גם פיתח שיטה לגידול מוצלח. בנדיבות 

רבה הוא פורש את משנתו. 
מים  כמו  מהטבע  שבאים  במים  להשקותם  יש  "ראשית, 
מינרליים, "מי עדן", ולא מי ברז או תמי 4. די בכוס קטנה של 
יש  כן  ועל  אור,  להרבה  זקוקים  הם  שנית,  בשבוע.  פעם  מים 

להזיזם בבית בהתאם לכיוון השמש."
בחודשי החורף, כשהסחלבים לא פורחים, ציירה לו אשתו ציור 
כל  פריחה  לו  שתהיה  "כדי  הגוונים  בכל  סחלבים  של  יפהפה 

השנה", היא מסבירה.
מוגנים.     צמחים  כולם  בר.  סחלבי  מיני  כ-30  יש  בישראל 
הסחלבים נפוצים במיוחד באזורים טרופיים. מחירו של סחלב 
גבוה יחסית לצמחים אחרים מאחר ואלו זמינים לצרכן לאחר 

גידול ממושך של שנה וחצי בחממה. 
שעמודי  ככול  הפריחה.  עמודי  לכמות  בהתאם  נקבע  המחיר 

הפריחה גבוהים יותר ורבים, כך מחירו של הסחלב גבוה יותר.
kenig1@bezeqint.net

 למה כובע? 

אז ומתמיד הכובע היה אחד המרכיבים ההכרחיים לגבר מ
ולאישה האירופיים. איש לא העז לצאת את פתח ביתו 
ללא כיסוי לראשו. עם הזמן חלו הקלות מה בתחום זה אם כי 
כמו  באוכלוסיה  מסוימים  בסקטורים  לא  וגם  בבריטניה,  לא 
למשל בסקטור הדתי. בנוסף הפך הכובע, בדומה למזון בריא 
העור  בריאות  על  בשמירה  הכרחי  למרכיב  בכושר,  עיסוק  או 
ניתן  ואחרים  כאלה  כובעים  היוקדת.  הישראלית  מהשמש 
למצוא היום בכל דוכן, אבל אם חפצה נפשכם בכובע אלגנטי 
צריכים  אתם  אז  או  החלה,  שכבר  החתונות  עונת  לקראת 

להשקיע בעניין זמן ולמדוד הרבה כובעים.
של  ומרשים  מודרני  מגוון,  מבחר  יש  למשל  הרעננית  רונית  אצל 
כובעים. בתצוגת אופנה לבגדי ערב, שנערכה בכפר המכבייה, הופיעו 

הדוגמניות בבגדי ערב כשהן חובשות כובעים מדהימים לראשן.
ומרקמים,  צבעים  במגוון  מגיעים  הם  בכובעים.  אחיד  קו  אין 
מבד, מרשת, מתחרה, בשילוב פרחי בד, ועיטורים שונים שלא 

היו מביישים את כובעי מלכת אנגליה. ככה כובע.
kenig1@bezeqint.net

 מאת: אביבה קניג

 מאת: אביבה קניג

חובב פרחי הסחלב

כובעים לאירועים

מרכז תעסוקה כושר ופנאי
מועדון חברים איכותי ומפנק לבני 50+ 

מרכז חדיש וייחודי המציע לגמלאים חוויה חברתית ומגוון פעילויות ברמה 
הגבוהה ביותר. המרכז פועל שישה ימים בשבוע במשך כל שעות היום.

 החלה ההרשמה לשנת 2013-2014
 בואו למפגש ניסיון ללא התחייבות.

 חדר כושר
 חדר כושר אישי ומקצועי מותאם לאוכלוסיה המבוגרת. שבוע ניסיון ללא התחייבות
 שעות פעילות: ימים א'-ה' 07:30-12:30 ו' 08:00-11:30 אחה"צ 16:30-18:30

 מדריכות: אסנת יעבץ ורותי זיו
עלות מנוי חודשי ללא הגבלה: 150 ₪ לחודש

חוגי אומנות
בקבוצות קטנות וסטודיו מרווח

 עיסת נייר ימי שני בשעות 10:30-13:30 ימי ג' 08:30-11:30 בהדרכת דפנה קמיל 
 ציור על עץ ימי ד' 12:00-14:00 ימי ב' 17:00-19:00 בהדרכת רוזי ברכה

 קרמיקה ימי ה' 08:00-11:00 ו 11:15-14:15 ימי ד' 08:00-11:00 בהדרכת עמליה סנדלר
 ציור ימי ד' 17:00-19:00 בהדרכת איתן מנשרוב 

 רישום וציור ימי ב' 08:00-10:00 בהדרכת דורית ראשוני
 ציור מנדלות ימי א' 10:30-12:30 בהדרכת תמר שחר

תכשיטנות אקולוגית ימי ג' 15:30-18:30 בהדרכת נאזה קזמן

 סדנאות אומנות קצרות; הכנת תיקים. בובות. תחרה בנייר ועוד...

 התעמלות נשים בוקר
שיעור ניסיון

 צפיפות עצם לנשים ימים א' ג' 07:30-08:30 בהדרכת דניס גלנד
 צפיפות עצם לנשים ימים שני ורביעי 07:30-08:15 בהדרכת רותי זיו 

 התעמלות נשים ימי חמישי 07:00-08:00 בהדרכת דניס גלנד
 צ'יקונג ימים ב' ד' 08:30-09:15 בהדרכת מירי סימן טוב

התעמלות נשים ערב
 צפיפות עצם ימי ב' ד' 18:15-19:00 בהדרכת אסנת יעבץ 
 התעמלות נשים ימי א' ד' 19:00-20:00 בהדרכת דניס גלנד

 פלדנקרייז ימים א' ד' 16:45-17:30 בהדרכת יעל הולצמן
התעמלות נשים + מכשירים ימים א' ג' 18:30-19:30 בהדרכת רותי זיו

התעמלות על כסאות לשיקום, חיזוק ומניעת נפילות 
 בהדרכת רותי זיו

 בימים א' ג' ה' 15:30-16:15 בימים א' ג' 14:45-15:30 

 ברידג' בהדרכת ברק ליברמן
‰ קורס למתחילים ‰ תחרות לימודית ‰ משחק מודרך למתחילים ולמתקדמים.

 תשבצי הגיון ימי א' 13:00-14:30 בהדרכת לילי דיין
 אנגלית מתחילים ומתקדמים ימי א' 08:30-09:30 09:30-10:30 בהדרכת דבי סרוסי

 ‰ תיאטרון ‰ מועדון צילום ‰ סדנאות נשים ‰ ימי בריאות וכייף

 מחשבים
  קורס הכרת המחשב ואינטרנט בהדרכת שמוליק רובין

 10 שיעורים + 10 תרגולים מחיר 450 ₪ לקורס
 ‰ רשתות חברתיות – פייסבוק, סקייפ ומסנג'ר ‰ שיפור מיומנויות מחשב

 ‰ אלבום תמונות – פיקסה ‰ צילום דיגיטלי ‰ פוטושופ ‰ קורס וורד ואקסל

 תרבות ופנאי
 ‰ טיולים בארץ ובחו"ל. ‰ נופשונים בים המלח. ‰ ימי בריאות וכייף. ‰ רמי קוב.

 ‰ טיולים יומיים. ‰ סיורי גלריות. ‰ סדרה של טיולי שביל ישראל ועוד.........

עוד במרכז ...
 ‰ בית קפה ‰ אולם לאירועים ‰ חדר מחשבים חדיש - להשכרה לחברות ויחידים

 לפרטים והרשמה: מרכז תעסוקה כושר ופנאי
Sport4u@netvision.net.il 7720707 .ההגנה 114 רעננה טל

העמותה למען האזרח הוותיק רעננה

ב
בי

ח
ת
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ערב ותיקים באומר ושיר בהנחייתו של מני פאר במשכן אומנויות ברעננה, מאי 2013

מאור - מועצת אזרחים ותיקים רעננה

 בבית פועלים חוגים רבים לבני גיל הזהב, ברמה מקצועית גבוהה 
 ובאווירה נעימה ותרבותית.

 עוד במועדון: חדר מחשבים משוכלל, מבחר הרצאות עשיר, טיולים, נופשונים, 
יציאה מאורגנת למוזיאונים ועוד.

 הרישום למועדון לשנת הפעילות 2013-2014 
מתחיל ב-1 ביולי

חודש יולי - רישום חברי המועדון תושבי רעננה, לחוגים שהיו בהם בשנה הנוכחית.  סדרי ההרשמה: 

1.8.13 - רישום חברים לחוגים נוספים, וכן רישום חברים חדשים תושבי רעננה.   

15.8.13 - רישום של תושבי חוץ.  

ימים א'-ה' בין השעות 8:30-13:00. ימים א' ו-ב' בין השעות 16:30-18:00.  שעות ההרשמה: 

 לא תתקיים הרשמה בחודש אוגוסט בשעות אחר הצהרים.

יש להצטייד בדמי רישום, פרטי חשבון בנק או כרטיס אשראי, תעודת זהות. אנא קראו את 

 תקנון המועדון לפני הרישום. 

 חבורת הזמר - בחודש יולי מוזמנים חברים חדשים להצטרף ללא תשלום. ימי ראשון 10:00-12:00.

בחודש אוגוסט המועדון פתוח בשעות הבוקר )8:00-12:00( לקריאת עיתונים, משחק חופשי 

 ומפגש חברתי. בימים ראשון ורביעי תחרויות הבריד'ג מתקיימות כסדרן )16:00-19:00( 

לתוכנית המלאה, לפרטים נוספים והרשמה, יש לפנות למזכירות המועדון או לבדוק באתר 

האינטרנט של עיריית רעננה.

 הוסף תוכן איכותי תרבותי לחייך, הצטרף עכשיו למועדון הזהב!

משרדינו פתוחים לקבלת קהל בימים א'-ה' בין השעות 8:30-13:00.
אופסטרלנד 2 רעננה, טל' 09-7610606, פקס' 09-7610609.

 צילומים: מוטי בן-ארויה

פרס העיתונות מוענק לאביבה אסיאו בכנס "כיוון חדש" באשקלון  
צילום: מוטי בן-ארויה

ישראל הנגלית לעין 
לתיעוד,  קהילתי  מיזם  הוא  לעין"  נגלית  "ישראל  מורשת 
תושביה  והארץ,  המדינה  תמונות  של  ולהצלה  לגיבוי 
התושבים  של  השותפות  את  לחזק  מטרותיו  ותולדותיה. 
לדורותיה  הישראלית  המורשת  בסיפור  הציבור  שדרות  מכל 
לתיעוד  מתאים  קורס  שיעברו  לאחר  כמתעדים  שיתופם  ע"י 
מתועדים.  או  פרטיים  מאלבומים  תמונות  של  ושימור   חזותי 
ולשתף  כמתעדים,  במיזם  חלק  ליטול  המעוניינים  העיר,  תושבי 
מוזמנים  הישוב,  הקמת  מימי  ובחוויות  בתמונות  בסיפורים, 

לפנות ישירות לארכיון העירוני בטלפון: 09-7414110 
.raanana.ybz@gmail.com או למייל

 מאת: לאה קליין

לחברתינו אביבה אסיאו,
ברכות לזכייתך בפרס העיתונות. אנו גאים בך!

חברי מערכת "כיוון חדש" רעננה.
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עוף בשום ורוזמרין
■ מאת: לאה קליין

4 כרעי עוף.           2 כפות שמן זית.

1 כף שטוחה תבלין רוזמרין )יבש(.
1 כף שום כתוש טרי.

1 כף אבקת מרק עוף.
1/2 כוס מים חמים.
1 גבעול סלרי קצוץ.

להשרות את הכרעיים במים רותחים כעשר דקות. להוציא, 
והשום  הזית  בשמן  הכרעיים  את  למרוח  וליבש.  לשטוף 
הכתוש, לסדר בתבנית שטוחה, לבזוק על העוף את תבלין 

הרוזמרין ולפזר את הסלרי הקצוץ. 

ל
שו

בי
אגוזים משמינים?

 מאת: אפרת נבון כהן

אופן יומיומי כמעט אני נתקלת במטופלים המבטאים את חששם ב
ועתירי  משמינים  שהם  בטענה  משפחתם,  וקרובי  אגוזים  מפני 

קלוריות. ובכן, אני רוצה להשיב את כבודם האבוד של האגוזים. 
חלק מהאגוזים, לא רק שאינם משמינים אלא אפילו תומכים בתהליכי 
ובהעלאת   )LDL( הרע  הכולסטרול  פחתת  בה  במשקל,מסייעים  ירידה 
השומן  חומצות  תכולת  בזכות  זאת  כל   .)HDL( הטוב  הכולסטרול 
והזנת  החיסון  מערכת  לחיזוק  תורמות  לאמור  בנוסף  אשר  החיוניות, 

איברי הרבייה, העור, השיער ורקמת העצם.
יש  וקרוביהם,  האגוזים  של  הבריאותית  התועלת  את  למקסם  מנת  על 

להקפיד על ביצוע הכללים הבאים:
אין לצרוך אגוזים מומלחים ואין לקלות אגוזים, מלבד 3 בני משפחה    .1
רעלנים  להשמיד  כדי  לקלותם  שחובה  ובוטנים(  פיסטוקים  )קשיו, 

שונים שמצויים עליהם ואינם טובים לבריאותנו.
לרכשם  כדאי  אז  ניתן,  לא  ואם  בקליפתם,  אגוזים  לרכוש  כדאי    .2

במקום עם תחלופה גבוהה כדי להבטיח את טריותם.
את האגוזים יש לאחסן בצנצנת זכוכית במקפיא.   .3

יש לגוון בצריכת האגוזים: 3-2 סוגים ליום במינון המומלץ מטה.   .4

וכיצד  אז מה טוב בכל בן למשפחת האגוזים? כמה לאכול מכל אחד? 
ניתן לשלבם בתפריט היומי?

אגוזי מלך - שימו לב שצורת אגוז המלך היא כצורתו של המוח, וכשהאגוז 
חצוי ועדיין בקליפה שלו - צורתו כשל לב וזה לא במקרה: באגוזי מלך יש 

שפע של חומצת שומן אומגה 3 החיונית למוח ולבריאות הלב. תפקידיה 
החיסון,  מערכת  את  מחזקת  היא  רבים:   3 אומגה  שומן  חומצת  של 
זיכרון, מחזקת את הלב,  ומשפרת  כולסטרול, מזינה את המוח  מורידה 
3 אגוזי  לירידה במשקל.  עוזרת  נוגדת דלקות, ומחקרים מראים שהיא 

מלך שלמים ביום – זה המינון.
לסובלים  ומעולים  ואשלגן  ברזל  מגנזיום,  באבץ,  עשירים  קשיו  אגוזי 

מלחץ דם גבוה. מינון יומי מומלץ: 10-8 אגוזי קשיו ליום, וללב שלום.
חשובים  אלה  )כל   3 אומגה  מנגן,  בורון,  אשלגן,  מכילים  פקאן  אגוזי 
לבריאות העצם( וכן ויטמיני B, C, A וחלבונים איכותיים. הפקאן מועיל 

לבריאות הלב והמפרקים ועוזר במצבים של סוכרת סוג 2.
פיסטוקים הם נשנוש נהדר )כמובן ללא מלח וקלויים בתנור הביתי( - 
ממחקר שנעשה באוניברסיטת פנסילבניה נמצאו הפיסטוקים כמועילים 
ביותר לבריאות הלב ולהורדת רמות שומנים בדם. מינון יומי מומלץ: 10 

פיסטוקים ביום לנשנוש או כתוספת מעניינת לסלט.
ועשירים  ומנגן  סידן  ברזל,  לנחושת,  נהדר  מקור  מהווים  לוז  אגוזי 
סטרס,  מונע  חופשיים,  ברדיקלים  לוחם  הלוז  אגוז   .E בויטמין  מאד 
מחלות  של  התפתחות  ומעכב  המח  את  מזין  והלב,  העין  לבריאות  טוב 

דמנטיות כגון אלצהיימר.
מינון יומי מומלץ: 8-6 אגוזי לוז ולמערכת העצבים שלכם השלווה והמרגוע.

אגוזי ברזיל אלה האגוזים הענקיים המוארכים שרבים לא מכירים וחבל. 
אגוזי ברזיל נחשבים למזון-על: הם מכילים סלניום שהוא מינרל עוצמתי 
ומאזן  החיסון  מערכת  את  מחזק  הסלניום  לב.  ומחלות  סרטן  במניעת 
את בלוטת התריס. עם זאת, אין לאכול יותר מ-2 אגוזי ברזיל ליום,כיוון 
גורם להפרעות רציניות במערכת  ובין השאר  שעודף סלניום מזיק לגוף 

העיכול.
וחלבונים  אשלגן  מגנזיום,   ,E ויטמין  ברזל,  בסידן,  עשירים  שקדים 
איכותיים. מונעים מחלות לב ומורידים ערכי כולסטרול. קליפת השקד 
ולא  סרטן  תאי  שקוטל  חומר  ציאנידין:  מכילה  המר(  השקד  )במיוחד 
ירידה  יעיל לתהליכי  ולכן  בריאים. השקד מפחית תיאבון  פוגע בתאים 

במשקל. מינון יומי מומלץ: 12-8 שקדים ליום.
זרעי דלעת מכילים כמות נהדרת של אבץ. אלו הם זרעים חשובים למי 
מערכת  את  מחזק  האבץ  בנוסף,  לו.  חשוב  הערמונית  בלוטת  שתפקוד 
החיסון, מיטיב עם העור, משקם רקמות פגועות במערכת העיכול, מטפל 

בחוסר פריון – בעיקר אצל גברים, ועוד.
מינון יומי מומלץ: 2-1 כפות זרעי דלעת קלופים .

הכותבת היא, נטורופתית, ואירידולוגיה, מוסמכת, בעלת מרכז "תרפא" 
therapecr@gmail.com 052-2628033 ,לבריאות טבעית

ה
תזונ

לערבב את מרק העוף עם המים החמים ולשפוך על העוף.
להכניס לתנור שחומם מראש ל-200 מעלות למשך כשעה וחצי. 

בשעה הראשונה לכסות בנייר כסף ולאחר מכן להסירו.
אפשר להוסיף תפוחי אדמה פרוסים בתחתית התבנית.

cleah1@walla.com

בישולאה
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הפינה הטכנולוגית

התגליות,  מדהימה.  במהירות  הרף  ללא  כיום  ומשתנה  הולך  סביבנו  העולם 
ההמצאות והחידושים הטכנולוגיים, שאופפים אותנו כיום מכל עבר, רודפים 

אלה את אלה בקצב מדהים ומטורף.
כמות התגליות, ההמצאות והחידושים הטכנולוגיים שנכנסו לכל תחומי חיינו 
ב-100-50 השנים האחרונות גדולה מכל מה שהומצא והתגלה בחמשת אלפי 
השנים שקדמו. מטבע הדברים, כל אלה מלווים במונחים, במושגים ובשמות 
קוד שלא שיערום אבותינו; ועל אף שרבים מאיתנו משתמשים בהם, דבר יום 

ביומו, משמעותם לא תמיד נהירה לנו.
חדש  במדור  הטכנולוגית".  "הפינה  שיקרא:  חדש  מדור  היום  פותחים  אנו 
ומונחים  מושגים  נושאים,  להבהיר  ננסה  לעת,  מעת  בעיתוננו  שיופיע  זה, 
לכל  מובנים  תמיד  לא  ואשר  היום-יום  בחיי  נתקלים  אנו  בהם  טכנולוגיים 
המשתמשים בהם. נטפל בנושאים שונים בתחום המחשבים, הצילום, הניווט 

הלווייני וכיו"ב.
כיון שרובנו משתמשים באופן כמעט קבוע ברשת האינטרנט, אם לצורך קבלה 
ומשלוח של דואר אלקטרוני, העברת שאילתות ל-ד"ר גוגל, או לשיטוט ודפדוף 
שיתפרסמו  הבאים,  המאמרים  שלושת  את  נקדיש  ברשת,  שונים  באתרים 
בגליונות הקרובים, להבנת מהות רשת האינטרנט ולהבהרת מונחים ומושגים 
שקשורים לחיבור של מחשבים לרשת זו.  אנו מקווים שתמצאו עניין במדור 

החדש ונשמח לקבל תגובותיכם והערותיכם.
hornikn@zahav.net.il

 מאת: נח הרניק
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מאוזן:
 .12 מדריך;   .10 רצון;  שבע  מרוצה,   .8 אבנט;   .4 נקלה;  2.נבזה. 
)בעברית  פיז'מה   .17 מפורט;  הסבר  אפיון,   .15 בריזה;   .14 כפן; 
וגיאוגראפי בדרום  מליצית(; 19. הגיון, חכמה; 20. אזור היסטורי 
 .23 22.אם;  הקרפטים;  מהרי  ודרומה  לדנובה  מצפון  רומניה, 
 .29 למטה;  מגלגל   .25 אנקול;   .24 קרניים;  בעל  כשר  חיים  בעל 
דב   .33  ;)6,2( בישראל  הממשלה  מראשי   .31 משומר;  בשר  מין 
 .39 מהין;   .38 ארצה;  היגר   .36 הענב;  קליפת   .35 חביב;  אסיאתי 
)ז'רגון(; 43. חבר תזמורת;  בן בקר; 41. לשד; 42. מטר בשלישית 
ע"י קיסר  )שנכלא  ר' מאיר מרוטנבורג  הרב  מורנו  מיהר; 45.   .44
גרמניה, שרצה עבורו כופר עצום, ומת בסופו של דבר בבית הכלא( 
)ר"ת(; 47. איבוד הכרה; 48. ועדת התכנון והתקצוב של המועצה 
אות   .51 לצפרדע;  הדומה  דו-חי   .50 )ר"ת(;  גבוהה  להשכלה 
לעיל  נזכר   .55 תיבות;  בראשי  תיבות  ראשי   .54 רב;   .53 עברית; 
 )ר"ת(; 56. מאבני החושן; 57. רצועה; 59. פתח הקנה של כלי יריה; 
רשת   .66 ההסכם;  קיום  תלוי  שבו  בחוזה  סעיף   .63 משימה;   .60

חברתית; 68. שקשור לבעיית עור; 69. מנענו, התנגדנו.

מאונך:
.)Server( מחשבים  ברשת  ראשי  מחשב   .2 במקווה;  רוחץ   .1 

3. להכניס בבריתו של אברהם אבינו; 4. יוקד; 5. פארק; 6. אבי לוט; 
7. רצה; 8. משטר, שלטון; 9. ענף ענבים; 11. ברך; 13. גוי; 16. הערכה; 
18. משעשע; 21. ממדינות אירופה; 23. יעד, מגבלת סף; 25. משקה 
שהוכנס בו גז דו תחמוצת הפחמן; 26. מים רבים; 27. שעוה; 28. 
מזמר; 30. דרך; 32. אפליה על רקע עדתי, צבע עור וכד'; 33. עשירית 
האחוז; 34. גר; 36. בור )4,2(; 37. לובן העין; 38. מנעלים חורפיים; 
39. אחי יעקב; 40. הכנתי בצק; 42. בעל נבגד; 43. נחליק נבריק; 46. 
תבלין לקפה; 49. מספר מופעים ביחידת זמן )בגלי שידור למשל(; 
52. מעלה ומוריד את קולו בשיר; 56. היתלו, עשו צחוק; 57. כלי 
עבודה; 58. ללא תמורה; 60. מילת שאלה; 61. דברים בטלים; 62. 
בת-קול; 63. חיפש; 64. במתינות; 65. אות אנגלית; 66. אות יוונית 

בנוסחת המעגל והכדור; 67. קידומת הולנדית.

הזוכה בפרסי מאי ויוני היא שפרה סטולר. כל הכבוד!
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תשבץ יולי
בין הפותרים נכונה יוגרל פרס שיינתן ע"י העמותה למען האזרח הוותיק. שם הזוכה יפורסם בגיליון הבא. מאת: נח הורניק

רעננה - 7/13

העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה 

הטלוויזיה הקהילתית 
"מבט-רעננה"

 אתם מוזמנים לצפות 
 בשידור המגזין שלנו 

בחודש יולי.

 מה במגזין?
הדרכת כדורת לעיוורים.  .1

"בית דפוס מעולם אחר" ברעננה.  .2
הלב הפועם של "יד-שרה" ברעננה.  .3

 

 מתי משדרים? 
בימי א' בשעה 17.30
בימי ה' בשעה 12.30

 

 איפה? 
HOT–וב yes-בכבלים בערוץ 98 ב

צפייה מהנה !!!
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טלפונים חשובים
גזור ושמור

העמותה למען האזרח הוותיק - רעננה
ההגנה 114, רעננה טל: 09-7747041

מרכז יום לקשיש
ההגנה 114, רעננה טל: 09-7711598, פקס: 09-7710580

מרכז תעסוקה כושר ופנאי טל: 09-7720707 פקס: 09-7727386
ַחי"ל - קידום בריאות טל: שלוחה 09-7747041/4

האגודה למלחמה בסרטן ד"ר שני - יו"ר טל: 09-7745942
קהילה תומכת טל: 050-6530446 )דני(

בית "יד שרה" רח' שמחה הולצברג 3, רעננה טל: 09-7706600
האגודה לסוכרת "א.י.ל" טל: 09-7727060, 09-7412782

שי"ל אוסטרובסקי 14 טל: 09-7430682
מוקד עירוני — 107

"עזר מציון" טל: 09-7715691
"עזרה למרפא" אחוזה 142 )מול "יד-לבנים"( טל: 09-7401700

כללי
 100 משטרה 
 101 מד"א 
102 מכבי-אש 

הטלויזיה הקהילתית משדרת
בערוץ HOT( 98 ו-YES( ביום א' בשעה 17:30 ביום ה' בשעה 12:30

העמותה למען האזרח הוותיק רעננה
פרויקט

ח.י.ל - חיים לשנים - קידום בריאות
לאוהבי הליכה

מזמינים אתכם להצטרף לקבוצת הליכה חדשה שאנו פותחים
בשיתוף אגף הספורט – עיריית רעננה

הליכה נורדית
* לשיפור כושר גופני 
* מתאים לכל הגילאים
* חיזוק פלג גוף עליון 

* שיפור שיווי משקל ודימוי עצמי
* שריפת קלוריות מוגברת

המקום: בפארק רעננה במשך כל חודשי הקיץ.
כל יום ב' בשבוע בשעה 07.30 - פתוח לקהל הרחב

אין צורך בתאום מראש.

קבוצה חדשה בימי שלישי בשעה 18.00 - בתשלום

ניתן להצטרף בתאום טלפוני.

פתיחת הקבוצות מותנית במספר הנרשמים.

פרטים והרשמה:
מרים זכות - רכזת ח.י.ל בעמותה למען

האזרח הוותיק רעננה 09-7747041 , 052-2546043

העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה 

 רח' ההגנה 114, פינת רחוב חנה סנש, רעננה 
טלפון: 09-7747041 / פקס: 09-7729320

מרכז יום לקשיש ברעננה
תוכניות מיוחדות לחודש יולי 2013

יום חמישי 04.07.12 בשעה 10:30 - הופעה מוזיקלית לרגל 04.7 -  � 

יום העצמאות של ארצות הברית.

יום חמישי 11.07.12בשעה 10:30 - הופעה של צמד הכנרים   � 

בלה ואלכס.

יום חמישי18.07.12בשעה 10:30 - הרצאה בנושא הסטוריה   � 

המרצה: עו"ד גרי פאל.

יום חמישי25.07.12 בשעה 10:30 - הרצאה בנושא: שמאות מקרקעין.   �

המרצה: סער פלד.

 מכירות במרכז היום בחודש יולי 
המכירות תתקיימנה ברחבת הכניסה בין השעות 10:00-12:00 הציבור הרחב מוזמן.

יום שלישי 02.07.13 מכירת בגדים, נעליים, הלבשה תחתונה.  �

יום שני 08.07.13 מכירת תכשיטים ותיקים.  �

יום שני 15.07.13 מכירת בגדים ואביזרים יד שניה.  �

יום שני 22.07.13 מכירת בגדים.  �

יום שני 29.07.13 מכירת בגדים.  �

* ייתכנו שינויים בתוכנית.

 המעוניינים לבוא ולהשתתף בפעילויות

נא להתקשר למרכז יום לקשיש ולהרשם
09-7711598 טל. 

רעננה - 7/13  16

• מוקד ייעוץ לזכויות למכשירי שמיעה
• בדיקת שמיעה והתאמה אישית על ידי צוות מקצועי ומיומן

• התקשרו עוד היום לפגישות ייעוץ חינם

שעות הפעילות:
ימים א', ב’, ד’, ה' 8:30-18:00, יום ג’ 8:30-13:30 , יום ו' 8:30-12:00

סניף רעננה | רחוב אחוזה 98  | 09-7435863
ה ע י מ ש י  ר י ש כ מ ן  ו פ י נ י מ  
raanana@miniphone.co.il | www.miniphone.co.il

מוקד ארצי
077-5020152

200 ₪ לחודש
ויש לכם מכשיר שמיעה!


