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משרד ראשי: השופטים 5 רחובות, 
טל. 8870*, פקס. 08-6994238

אתר העמותה:
 http://www.alehrehovot.org.il

  בית על״ה - העמותה למען 
המבוגר ברחובות

יו“ר העמותה: צבי טרופ
נשיא הכבוד של העמותה:

יחזקאל הרמלך

טלפונים חיוניים בבית על”ה 
מזכירות 8870*/שלוחה 0 

סיעוד וטיפולי-בית 08-9390717 
קהילה תומכת 08-6994255 

 מרכז יום למבוגר ע”ש יצחק כץ
08-9464434

מיזם אוזן קשבת 08-9492116
תרבות בית על“ה 8870*/שלוחה 4

מדור מתנדבים 050-6285137
מרכז מידע וייעוץ 8870*/שלוחה 0

info@alehrehovot.org.il פניות במייל

 כיוון חדש -
עיתון עמותת על"ה רחובות

עורכת העיתון: רות ברודי

עורכת לשונית: חיה הוברמן

כתבים: צבי אבן בר, מירה ניר, דליה 

 דמארי, חני פרנק, רות קלי, יוסי רזי, 

ד"ר שרה קפלן, חנה שאולוב, יהודית 

 הלפר-צאלון, נעמי גמליאל, 

צבי תדמור, הדס אביבי )ארכיון 

רחובות(, מלכה דורון, רונית אריאלי-

מלמד, ד“ר שלמה הרציג, צבי ליבנה 

פרסום מודעות: דיקלה צור ג 8870*
 diklaz@alehrehovot.org.il

מכתבים למערכת: השופטים 5 רחובות 
brodyr@netvision.net.il

עיצוב גרפי: יעל יעקבי

צור עמנו קשר
בית על“ה לשירותך

הטבע הוא המקום האופטימלי
מירה ניר

"ידוע  כי  מראה  באקסטר,  סביבתי  פסיכולוג  וויט,  מאת'  ד"ר  של  מחקר 
שיציאה החוצה לטבע טובה לבריאות הגוף והנפש". הצייר הצרפתי אנרי 

מאטיס אמר: "ישנם פרחים בכל מקום למי שרוצה לראותם".
מחפשים מקום לחוש רוגע ושלווה? גנים, חורשות, יערות או שדות פרחים 
הם מקום של איכות חיים. כשאתה מוקף בהם, או שוהה בקרבתם, זה גורם 
לך להיות מודע לכל החושים שלך. מחקרים מצביעים גם על כך, שפרחים 
בחללי האוכל של הבית, גם הם מכניסים אנשים למצב רוח טוב. בהתבסס 

על מחקר זה, ברור שהצבת פרחים בתוך הבית תורמת לרווחתנו.
בשיחה עם נורית, אישה בגיל המבוגר, היא תיארה לי את סדר יומה שמתחיל 
זו  הצנועה,  לגינתה  יוצאת  היא  בהמשך  ומיד  הבוקר,  של  קפה  בשתיית 
שמהווה עבורה מקום אידיאלי למחשבות, לתכנון תכניות ובעיקר לרוגע. 
נורית יודעת שלו הזמינה גנן היתה הגינה נראית מרהיבה יותר, אבל היא 
מעדיפה לחוש את האדמה בכפות ידיה, לגזום את העלים שיבשו ולהתבונן 
בפריחה המתחדשת. היא מרגישה שזו תרפיה שאין לה מתחרה. נורית לא 
מהססת לומר, שהיא מודאגת מהימים בהם תזדקן ולא תוכל לעבוד בגינתה. 
מה יהיה התחליף לפינה משמעותית זו בחייה? אולי אז תמצא מקום חליפי 
לפרחים, שהטיפול בו לא ידרוש מאמץ פיזי?! יתכן שהיא תדפדף באלבום 
זיכרונות מהעבר, ואפילו  וצילומי טבע למיניהם, תעלה  תמונות מטיולים 
תיהנה מזר פרחים שיישלח אליה ליום הולדתה. היכולת להתחבר לפרחים 
החיבור  אם  גם  טוב  להרגיש  אדם  לכל  מאפשרת  שעה,  בכל  מקום,  בכל 

אליהם בדרכים לא טבעיות.
הסביבה הפורחת מחברת את האדם למקום בו הוא יכול ליהנות באותו רגע. 
להתרחק ממחשבות טורדניות, מדאגות ומלחצים. הטבע מהווה את המקום 
המשמח המאפשר ליהנות ממה שאפשר כאן ועכשיו, ולחוש רגשות חיוביים 
ואופטימיים. אפילו לצבעים ולריחות השונים של הפרחים יש השפעה חיובית 
על ההרגשה של המתבונן בהם. הוא מתנתק משגרת יומו ומתמקד במקום 
הנעים והמועדף עליו. מחקרים הראו שזה עובד גם עבור סטודנטים. מילוי 
חלל הלימוד שלהם בניחוח פרחוני מקדם תחושת רוגע, מרחב, יכולת חשיבה 

והתמודדות עם משימות בזמן הלימודים. 
חיינו יכולים להיות מלחיצים, והאתגרים הללו משפיעים על אנשים בדרכים 
רבות. עצם קיומה של צמחייה בגווניה השונים בסביבה קרובה הוא מעשה 
של טיפול בפני עצמו. על ידי הכנסתה לחייו פותח האדם את עצמו להשפעה 

חיובית, בונה, ונותנת סיכויים לשיפור איכות החיים הנפשית והפיזית. 
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דבר העורכת

רות ברודי

הוא מה שנמצא  ״מקום״. מקום  הוא  הגיליון שלנו  נושא 
בזכרוננו העמוק, כל מה שאגרנו מבית ילדותנו ואחר כך 
בתחנות חיינו, חותם של תחנות ומיקומים טובים יותר וגם 
ערגה  מעורר  נפשי,  או  פיזי  הוא  מקום  מוצלחים.  פחות 
מוצלחים  לטיולים  געגועים  וכמובן  רתיעה,  או  לעבר, 
ילדינו שהביאו  ילדנו את  נישאנו,  ויפים. המקומות בהם 
שיקרים  אחרים  במקומות  גרים  וכולם  נכדינו,  את  לנו 

לליבנו. מקומות הם החוט ששוזר את סיפור חיינו.
מטר,   8848 לגובה  שנוסק  בעולם,  ביותר  הגבוה  המקום 
הוא האוורסט, ששוכן על הרכס המזרחי של הרי ההימליה 
בין נפאל וטיבט. מורדות ההר מכוסים בקרחונים ומסביבו 
כאשר  האייקוני  להר  יקרה  מה  ענק.  קרחוני  שלושה 

האקלים החם ימיס את הקרחונים? 
המקום הנמוך בעולם הוא ים המלח. יש שתי כתבות בגיליון 
שלנו על ים המלח. כל אחת מתיחסת בהיבט שונה לייחודו 
של ים המלח ולנזקים שפגעו בו. בשנות השישים במאה 

שעברה החכירה המדינה את פנינת הטבע לחברת הברום 
והאשלגן, והשפכים שלה פגעו בצורה אנושה בים המלח. 
והשימור  ההצלה  תהליך  את  בכתבתה  מתארת  יהודית 
יצליחו להצילו לפני תום  שהחל בשנים האחרונות. האם 

תקופת החכירה בשנת 2030?!
נקווה  מרהיבים.  מקומות  של  אדיר  מיגוון  בעולם  יש 
שמרבית ממשלות העולם יתעשתו, יטפלו בגורמי הפגיעה 
בכדור הארץ, יורידו למינימום את פליטת הגזים הרעילים, 
ישמרו על החי והצומח, ישתמשו באשפה מתכלה ויאפסו 

את תופעות חורבן העולם.
נחגוג את חגי האביב בחודשיים הקרובים. חברי מערכת 
״כיוון חדש״ וארגון על"ה על מנהליו, עובדיו ומתנדביו, 
מאחלים חגים שמחים לכל קוראינו ולכל עם ישראל. לרגל 
חגיגות 75 לייסוד המדינה אנחנו מייחלים להמשיך ולהיות 
באופן  תושביה  לכל  שדואגת  ויציבה,  דמוקרטית  מדינה 

הוגן ושוויוני.

פועל  על"ה  מטעם  למבוגר  היום  מרכז 
דברי  ע"פ  ונפש  גוף  של  להרמוניה 
לחשיבותה  שמודע  הצוות,  היפוקרטס. 
דואג  גופנית,  פעילות  של  הרבה 
לפחות  יום  בכל  תהיה  שלמבקרים 
פעילות גופנית אחת. בכל יום יש שתי 
בנוסף  ופיזיותרפיה.  התעמלות  קבוצות 
מתקיימים לאורך השבוע חוגים נוספים 
בתנועה כגון: טאי צי, פטאנק וריקודים. 
מוסכם על כולם שפעילות גופנית חשובה 
מאוד על מנת לשמור על בריאות פיזית 
ונפשית. בכל מופע מוזיקלי, שמתקיים 
לרקוד  שקמים  חברים  ישנם  במרכז, 
מדהים.  פשוט  וזה  בזוגות,  או  במעגל 
על  חיוך  מיד  מעלים  והתנועה  הריקוד 
פני המבקרים וזה לא מפתיע. בתנועה 

חלקי  לכל  מוזרם  דם  עולה,  הלב  קצב 
יותר,  עמוקה  נעשית  הנשימה  הגוף, 
החיות  ותחושת  מתגמשים,  המפרקים 
גוברת. גם הריקוד המשותף יוצר חיבור 

בין אדם לאדם וכקבוצה.
בנוסף לכך, פעם בשבוע מבקרות במרכז 
מקסימות  לאומי  שירות  בנות  היום 
משמחות  הבנות  המוזיקלי.  מהגרעין 
מאוד את חברי מרכז היום וההנאה היא 
ומנגנות  שרות  הגרעין  בנות  הדדית. 
קוראים  הם  רוקדים.  מהחברים  וחלק 

לעצמם בצחוק; "פרחי בורוכוב".
של  קבוצה  הגיעה  ינואר  בתחילת 
ספר  בבית  המחול  ממגמת  תלמידות 
שירה  המגמה:  רכזות  עם  יחד  קציר 
רקדו  הרקדניות  שמשי.  ועדי  רוזנטל 

שני ריקודים מקסימים והפליאו כמובן 
ביכולות שלהן. לבסוף עברו בין חברי 
מרכז היום ועודדו את המבוגרים לקום 
לראות  נפלא  היה  איתן.  יחד  ולרקוד 
את המפגש הבן דורי הזה, שכולו דרך 

תקשורת בתנועה.
המחול  מגמת  תלמידות  עם  המפגש 
מבית ספר קציר הסתיים במעגל אחד 
והמבוגרים  התלמידות  עמדו  בו  גדול, 
יחד מחובקים ושרו את השיר "הללויה". 
זה היה רגע מרגש ביותר הן לתלמידות 
והן למבקרי המקום, שהיו נלהבים מאוד 

והודו על האפשרות למפגש שכזה.
מאוד  אוהבים  היום  מרכז  מבקרי 
הבא  לביקור  כבר  ומחכים  להתנועע, 

ולחגיגת ריקודים ותנועה יחדיו.

מרכז היום ברחובות בתנועה
תמרה הכהן

זיקוקין בגן העיר תשפ"ב
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על  לנו  לספר  שהרבתה  שואה,  ניצולת  הייתה  ז"ל  אמי 
)Moeciu( בחבל  תקופת ילדותה בכפר הולדתה מואצ'יו 

טרנסילבניה שברומניה.

סיפוריה תארו משפחה מסורתית, חמה ותומכת, שחוותה 
יום קשים. השירותים היו מחוץ לבית המגורים,  יום  חיי 
לא היו מים זורמים בבית, התחבורה התנהלה באמצעות 
עגלות רתומות לסוסים, הדרכים לא היו סלולות והמרחק 
מערים גדולות ניתק את תושבי הכפר מתרבות, מחינוך 
ומרפואה מתקדמים. זה היה כפר טיפוסי של תחילת המאה 
העשרים ברומניה עם אנשים קשי יום, שהסתפקו במועט 

והיו שמחים בחלקם. 
הסיפורים של אמי על החיים בכפר, על בית הוריה ועל 

חברותיה רתקו וסקרנו אותי מאוד. 
כשיצאתי לגמלאות הצעתי לה שניסע יחד לטיול שורשים 
נחרץ.  בסירוב  נעניתי  לצערי  וסביבתו.  הולדתה  לכפר 
להצעתי.  השיבה  היא  הזה",  במקום  תדרוך  לא  "רגלי 
ואובדן.  כאב  לי  שמזכיר  למקום  מתגעגעת  לא  "אני 
אובדן של אמא, שלושה אחים ואנשים יקרים, שנשלחו 
כולם ברכבות מהמקום הזה לתאי הגזים באושוויץ. אני 
מתגעגעת לאנשים שכבר אינם, אבל לא למקום. מה יש 
לי לחפש שם?" היא שאלה אותי. כל ניסיונות השכנוע לא 

הועילו והחלטתי להרפות מן העניין.
דרכון  להוציא  כדי  באמי  להיעזר  ילדיי  החליטו  לימים, 
רומני. לרוע המזל אמי אבדה בזמן המלחמה את תעודת 
רומני.  דרכון  להנפקת  דרוש  שהיה  מסמך  שלה,  הלידה 
לחפש  מואצ'יו  לכפר  שליח  נשלח  דין  עורך  באמצעות 
זר  את התעודה בארכיון המקומי. בראות הכפריים איש 
מתעניין בארכיון המקומי הם "כבדו" אותו בקיתונות של 
קללות ואבנים. זה לא הפתיע את אמי, כשנודע לה על 
כך. עם הוצאת היהודים ברכבות לאושוויץ פלשו הגויים, 
במרכז  היהודים  לבתי  הכפר,  סביב  הגבעות  על  שחיו 
הכפר. עד היום הם חוששים מיהודים שיגיעו ויתבעו מהם 

את הבתים חזרה.
סיפורו של השליח הקשיח עוד יותר את התנגדותה לבקר 
בכפר הולדתה. היא אמרה לי בתחושת ניצחון: "את רואה 
למה אני לא רוצה לבקר במקום הזה? אני כבר לא שייכת 
לשם. אין בי טיפת געגוע לשם. המקום הזה פצע אותי, 

ואין לי עניין לחטט בפצעים שטרם הגלידו". 
לטיול מאורגן  להצטרף  חברים  לנו  הציעו  הימים  באחד 
לרומניה. עברתי על תכנית הטיול וראיתי, שאחד הביקורים 

יהיה בעיר קלוז'. העיר קלוז' נמצאת בחבל טרנסילבניה. 
שמחתי לרעיון לבקר לפחות בחבל הארץ שבו התגוררה 
אמי ומיד שכנעתי את בעלי להצטרף לטיול. בראשי כבר 
תכננתי כיצד אעזוב את הקבוצה ליום אחד בקלוז' ואסע 
היה  שזה  התברר  )אח"כ  אמי  של  הולדתה  בכפר  לבקר 

כרוך בשלוש שעות של נסיעה לכל צד(.
ואלוהים  חושב  "האדם  שאומר:  ביידיש  משפט  קיים 
צוחק", זה בדיוק מה שקרה לי. ערב לפני שהגענו לקלוז' 
חליתי בקלקול קיבה קשה, שהתבטא בכאבי בטן קשוחים 
שחברי  בכדורים  נעזרתי  ובחולשה.  בהקאות  מלווים 
הקבוצה סיפקו לי, אבל המחלה נטרלה אותי למשך יומיים 

מכל פעילות והחלום להגיע למוצ'איו נגוז.
ואולי הכול לטובה?! לטייל בכפר של אמי, בלי שתהיה 
לצדי, בלי שתצביע על ביתה, על בית ספרה, על מקומות 

בהם בלתה... היה בעצם חסר ערך ונטול משמעות.
תיירים שביקרו לאחרונה בכפר הולדתה של אמי כתבו 
טבע  במרחבי  טובל  שהמקום  החברתיות,  ברשתות 
מרהיבים עם נחל זורם בפאתי הכפר, גבעות מקיפות את 

הכפר ופרחים פורחים בכל פינה.

קראתי ונזכרתי במשפט שאומר "ישנם פרחים בכל מקום 
לראות  רצתה  לא  כבר  אמי  אותם".  לראות  למי שרוצה 

שם פרחים.

"רגלי לא תדרוך במקום הזה"
חני פרנק

עמותת על"ה מגייסת 
מתנדבים חדשים
טלפנים לאוזן קשבת

 מנחים למיזם 
"קשרים וכישורים"

מתנדבים לביקורי בית
מלווים להסעות

פנו לטל' 8870* 
או ל- 050-6285137
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אילן גולדהירש
"הייתי בפריז וגם ברומא

ראיתי את שבעת פלאי תבל
בקוטב הצפוני וגם דרומה 

אך אין מקום כמו ארץ-ישראל"

ובארץ-ישראל אוהב במיוחד את הכרמל.
לילה, רעש אדיר נשמע כאשר שתי משחתות בריטיות נגחו 
בספינת עץ זקנה. הנגיחות קרעו את סיפוני העץ. רעש מפחיד 
לווה בקולות ירי, בצעקות. אני, ילד בן שמונה, התכרבלתי 
ככדור על המזרן, השתדלתי למזער את עצמי ככל האפשר 
שעות  לשלוש  קרוב  להיפגע.  האפשרות  את  להקטין  ובכך 

נשמעו קולות הנפוץ והרעש.
הספינה  של  בבטנה  שרר  שקט  הפציע,  השחר   ,8.7.1947
"אקסודוס". חבולה ונוטה על צידה נגררה ספינת המעפילים 
לנמל חיפה ועליה למעלה מ-4500 ניצולי השואה. הנוסעים 

עלו והצטופפו על הסיפון.
נדחקתי בין ההמונים. לעיני נתגלה הכרמל, הר עירום מעצים 
אל  הצונחים  במורדות  ומבנים  שיחים  ושם  פה  ומבתים. 
הנמל. לפתע נשמעה שירה אדירה. המעפילים פצחו בשירת 
מנסה  כתפי,  על  המונחת  אבי  של  בידו  חשתי  "התקווה". 
להרגיע אותי והוא לוחש לי: "לא חשוב מה יעשו הבריטים, 
אנחנו נשוב לחיפה ונעלה על הכרמל". אחי יהודה, נער בן 15, 
הנציח רגע זה בציור, כאילו הכיר את הפסוק מספר דברים 
)פרק ל"ד 4(: "זאת הארץ, הראתיך בעיניך ושמה לא תעבור".

כעבור  לגרמניה.  וגורשנו  משא  אניות  שלוש  על  הועמסנו 
שנה ב-18.8.48, בעיצומה של מלחמת השחרור, ראיתי בפעם 
השנייה את הכרמל. חזרנו לחיפה באנייה "עצמאות", למדינת 
ישראל הנלחמת על עצמאותה. מאז הייתי בחיפה ועל הכרמל 
עשרות פעמים. בכל ביקור מלווה אותי הזיכרון של הפעם 

הראשונה בה צפיתי בהר הירוק תמיד.

יורם טהרלב
"ההר הירוק כל ימות השנה
אני עוד עומד חולם ושואל 
לנשום רוחותיך כבראשונה

לשכב בצלך כרמל"

וחבריי,  חייליי  תלמידיי,  משפחתי,  עם  הרבים  בסיוריי 
השתדלתי לעצור בנקודות תצפית ולהשקיף על הים והגליל, 
זרועות  פורש  כאילו  הנמל  הנמל.  ועל  התחתית  העיר  על 
אותי  מחזיר  המראה  רבות.  מארצות  ספינות  ביניהן  וקולט 
נשוב".  "עוד  ואמר:  כתפי  על  ידו  את  אבי  הניח  בו  לרגע 
מאז צמחה העיר ויפתה, יערות מכסים חלקים מההר. הבתים 

שנבנו מהווים כסות למערומיו של הר הכרמל. 

דן אלמגור
"אין עוד כאן בארץ עיר יפה

כמו חיפה.
יש בה הר ויש בה ים,

יש בה נוף כזה, לא סתם.
יש פה גן האם וגן האב
ונוצצת בה כיפת זהב"

כאשר יורדים את 700 המדרגות מכיפת הזהב שבגן הבהאי, 
עד בואך למושבה הגרמנית, עלולים לקבל כאב שרירים, אך 

המראה וההרגשה שווים כל מדרגה.
ולהתפעם  ניתן לצפות, להתלהב  החן מהן  נקודות  הן  רבות 
בחיפה ובכרמל. בגן הפסלים של האומנית אורסולה מלבין 
אפשר להנות מנוף המפרץ ועד גבול הלבנון. טיילת חוף דדו 

מאפשרת מבט מרתק על הים וחופיו.
חיפה  באוניברסיטת  אשכול  במגדל  ה-30  מהקומה  מבט 
אתה  כאילו  ידך  בכף  מונח  הנוף  מעגלית,  תצפית  מאפשר 

שר: "מעל המגדל סביב אשקיפה".
של  הנוצצים  האורות  כאשר  בחשיכה,  בשקיעה,  בזריחה, 
חיפה מאפשרים לצופה להנות ממראה העיניים, הלב מתרחב 
מרחפים  כאילו  חשים  לנשימה.  באוויר  מתמלאות  והריאות 

כמלאכים ונהנים מיפי הבריאה ומיצירת האדם.

 ההר הירוק תמיד
צבי אבן בר

צייר יהודה אבן בר בגיל 15
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יעקב.  רחוב  הוא  רחובות  המושבה  של  הראשון  רחובה 
אין  תואר,  אין  אין שם משפחה,  בלבד,  יעקב  השם:  זה 
מקצוע, כביכול כולנו אמורים לדעת מי הוא אותו יעקב. 
ואכן, בעבר לא היו עולות ההשערות שעולות היום: "ודאי 
מדובר ביעקב אבינו". כל אנשי המושבה ידעו מיהו יעקב, 
ולמה קיבל הרחוב הראשון כבר ב-1893 )עוד בחייו של 

יעקב ברוידא( את השם.
יעקב ברוידא נולד בפולין בשנות השלושים של המאה 
ה-19, והצטרף לאגודת "מנוחה ונחלה" בוורשה ב- 1890. 
היה אחד מפעיליה הבולטים, ואחר כך עמד בראשה. כאשר 
החליטו חברי האגודה לרכוש אדמה בארץ ישראל, שלחו 
לוין אפשטיין לארץ  זאב  ואת אליהו  יעקב ברוידא  את 
כנציגיהם לרכוש מיהושע חנקין את אדמת דוראן ולבנות 
בה את מושבתם. ברוידא עמד בתוקף על כך שהרוכשים 
וששטרי  הנרכשות,  האדמות  על  מסודר  קושאן  יקבלו 
ולא על  יירשמו על שמו של כל רוכש בנפרד  המכירה 
שם קבוצת הרוכשים. ברוידא גם התעקש שחנקין ימציא 
להם רישיון לבניית הבתים על האדמה שנרכשה, דרישה 
שלא הייתה מקובלת באותם ימים. בנוסף, ברוידא עמד 
על הצורך לערוך מפה מדויקת המציינת את גבולותיה של 
ח'ירבת דוראן, ודרש להחתים עליה את השכנים הערבים 
התורכי.  השלטון  מטעם  הקרקעות  על  הממונה  ואת 
שנחתם  החוזה  סעיפי  יישום  לגבי  ברוידא  של  נחישותו 
תרמה להקמת המושבה על יסודות בריאים. הם הבטיחו 

עמידה איתנה מול רשויות השלטון.

מקום בלב - רחוב יעקב
הדס אביבי, הארכיון ההיסטורי של רחובות

מחקר: צביקה תדמור ולאה מאירי

יעקב ברוידא פעל עוד רבות עבור 
שמו,  את  שקיבל  הרחוב  רחובות. 
כאן  המושבה.  של  לבה  לב  היה 
בית  הראשונים:  הבתים  הוקמו 
יוספזון ובית קנטרוביץ'; כאן נבנו 
צריף  הראשונים:  הציבור  מבני 
השלאש ובית "מנוחה ונחלה", הגן 
ארכיון  כיום  נמצא  )בו  הראשון 
ברחוב  העממי.  הספר  ובית  העיר( 
מקוב,  בתיה  של  ביתה  נמצא  זה 
ומעוררת  דופן  יוצאת  אישה 
זקוף עד  ניצב  ובתחילתו  השראה, 
היום עץ האקליפטוס שנטע אהרון 
אייזנברג בשנת 1896 לרגל הולדת בנו עובד, והוא עמד 
הפצצות  ממש:  זו  בנקודה  שהתרחשו  רבות  בתלאות 

המצרים במלחמת העצמאות, שריפה בחנות ליד ועוד. 
רחוב יעקב היה מלכתחילה רחוב רחב, שהוביל מדרך יפו 
)רחוב הרצל של ימינו( מזרחה, לאורך הגבעה שבראשה 
ניצב בית דונדיקוב ולידו הפעמון, ועד לשיפולי הרחוב 
שם עומד עד היום בית העם - היכל התרבות של רחובות. 
מרכז  את  היווה  ב-1912,  בנייתו  מזמן  כבר  העם,  בית 
והציבוריים של המושבה.  החיים החברתיים, התרבותיים 
הרחוב המשיך )היום רחוב גורודיסקי( עד לקצה הדרומי-
מזרחי של המושבה, שם נבנה בית העלמין )היום - בית 

עלמין מייסדים, תר"ן(. 
ואופיו.  הרחוב  נראות  על  מראש  חשבו  המושבה  בוני 
הם הקפידו וקבעו שהרחוב יישאר רחב, המבנים הורחקו 
מחזיתו למרחק של שישה מטרים לפחות על מנת להשאיר 
מקום לנטיעת עצי נוי או להכנת גינה עם פרחים. לאורך 
בעל-בית  וכל  הצדדים  משני  תות  עצי  ניטעו  הרחוב 

נצטווה לשמור על הניקיון. 
השנים,  לאורך  צביונו  על  לשמור  הצליח  יעקב  רחוב 
ולהישאר מרכזי עבור אנשי העיר, גם לאחר השיפוצים 

והשימור שעבר.
 24 במסגרת פרויקט של עמותת ש.מ.ר והארכיון יצרנו 
סרטים המתעדים את החיים שהיו ברחוב יעקב, ובמסגרתו 
את  ומספרים  ברחוב,  שגרו  למשפחות  צאצאים  ראיינו 

הזכרונות האישיים שלהם. מוזמנים לצפות. 

רחוב יעקב בשנות ה-40
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אפריקה  מדרום  בטיסה  הגענו 
להגיע  מכוונים  כשאנו  לזימבבווה 
בעולם,  ביותר  הגבוהים  למפלים 
הטבע  עולם  מפלאי  לאחד  הנחשבים 

ומכונים "העשן הרועם".
בוצוואנה  השכנה  והמדינה  זימבבווה 
הן שתי מדינות מצפון למדינת דרום 
הדרומי  בקצה  שמיקומה  אפריקה, 
של היבשה, בין האוקיינוס האטלנטי 

לאוקיינוס ההודי.
המדינות  שתי  בין  נחלקים  המפלים 
והוכרזו ב 1989 כאתר מורשת עולמית. 
הזמבזי,  נהר  באמצע  ממוקמים  הם 

שרוחבו 1.7 ק"מ וגובהו 108 מ'.
נסענו משדה התעופה ללודג' )המלון( 
הבנוי מעצים, מרשים בגודלו ובמראהו 
המלון  למפלים.  מאוד  קרוב  וממוקם 
נראה כאילו הוא עטוף בעננים שקופים 
מאדי המים המגיעים מהמפלים. משם 
יצאנו מלווים במדריך מקומי והלכנו 
ברגל למפלים לסיור בן מספר שעות. 
שאנו  והבנו  גשם  מעילי  קיבלנו 
נשמע  אדיר  רעש  להירטב.  עומדים 
עד  גבר  הוא  שקרבנו  וככל  מרחוק, 

כדי החרשת אזניים.
דוד  ע"י  המפלים  התגלו  ב-1855 
סקוטי,  ומסיונר  חוקר  לווינגסטון, 

שנחשב למגלה המפלים. מרחוק, עוד 
המים  נפילת  רעם  את  שמע  בטרם 

העריך שלפניו שריפת ענק. 
קרבנו לשפת נפילת המפלים כשאנו 
המומים מהמראה שנגלה לעיננו. אכן, 
לולא מעילי הגשם היינו נרטבים עד 
היה  המפלים  מראה  עצמותינו.  לשד 
עוצר נשימה, והם נפלו לעומק אדיר 
אל הנהר שזרם למטה. התקדמנו לאט 
לאט בין השיחים הצפופים, עד לסיכון 
כשמאחורינו  וצילמנו  הסרטנו  ממש. 
והזהיר  התקרב  פעם  שמדי  המדריך, 
היינו  להפתעתנו  הסכנה.  מפני 
באותו  במקום  היחידים  המטיילים 
צבעונית  קשת  הופיעה  לפתע  בוקר. 
טבע  מראה  והשלימה  המפלים  מעל 

נדיר ביופיו.
היתה זו חוויה בלתי נשכחת, מטלטלת 
זוגות  שני  הנשמה.  את  ומסעירה 
עצמת  מול  עומדים  הקטנה  מישראל 

איתני הטבע המומים ונרגשים.
ימים,  חמישה  במקום  נשארנו 
הטבע  מיצירת  להתנתק  והתקשינו 
גם  טיילנו  אלו  בימים  ועצמתה. 
ורכשנו  בסביבה,  קטנים  בכפרים 
אמני  בידי  מעץ  עשויות  מתנות 

הפיסול המקומיים.

הערב  בארוחת  הערבים,  באחד 
במסעדה במלון, חגגו לי יום הולדת. 
שלנו:  לשולחן  מסביב  מופע  היה 
בתלבושות  לבושים  רקדנים  ארבעה 
בשפת  שרו  מרהיבות,  מסורתיות 
האם המקומית ובאנגלית. אני כדרכי 
ובריקוד.  בשירה  לחגיגה  הצטרפתי 

מה אכלנו?! על זה עדיף לדלג..
שייט על נהר הזמבזי

 יצאנו לשייט על הנהר בספינת תיירים 
צמחייה  הגדות  עברי  משני  קטנה. 
ירוקה צפופה ועצים מקומיים, ביניהם 
שהתחלנו  ברגע  היפופוטמים.  רבצו 
היפופוטמים  מספר  ירדו  השייט  את 
כשהם  הסירה,  סביב  ושחו  ענקים 
זה  ומשמאל.  מימין  אותנו  מקיפים 
היה שיאו של מסע מרגש, חווית טבע, 

שונה ממסעותינו הרבים הקודמים. 
בעיניים,  להיפופוטם  הסתכלתי 
סיפרתי לו מניין הגענו לבקרו, וכמובן 
בנהרות  לבקר  אותו  הזמנתי  שגם 

שלנו: נהר הירקון ונהר הירדן.
העולם  מכל  מטיילים  המוני  היום 
גנים  הוקמו  באזור  למפלים.  מגיעים 
כל  את  להכיל  מיוחדים  ומלונות 

המבקרים.
ממליצה שלא להחמיץ את החוויה.

מפלי ויקטוריה – אתר זורם
נעמי גמליאל
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מופלאה  יכולת  ישנים  לחפצים  יש 
להאיר  רדומים,  זכרונות  בנו  לעורר 
כהרף  אותנו  ולהחזיר  נשכחות  תמונות 
הכלים  רחוקים.  זמן  למחוזות  עין 
בכל  חובה  שהיו  הפשוטים  והאביזרים 
בית בשנות השישים והשבעים מזכירים 
לנו איך נראו חיינו, על מה חשבנו ומה 
הרגשנו בתקופה ההיא, כשבאסימון היה 
חור, הטלוויזיה רק התחילה לשדר, ואת 
לא  עוד  הסלולרי  והטלפון  האינטרנט 
התחלנו לדמיין. כבר שנים שגיל פנטו, 
ישראלית,  נוסטלגייה  ומשמר  אוצר 
פעם,  של  מבתים  זכרונות  אוסף 
הפשפשים,  לשוק  מגיעה  שתכולתם 
ומהו  הגיעו  בית  מאיזה  יודע  לא  והוא 
סיפורם המשפחתי. לאחרונה הוא נקרא 
לזוג  השייכת  בגבעתיים  שיכון  לדירת 
מלכת  הזמן  עצר  ובה  שנפטרו,  אחיות 
מאז שנות השישים. כשנכנס לדירה חש 
שכאילו חזר בזמן, וכששמע את הסיפור 
תכולת  את  לפנות  החליט  המשפחתי 
הדירה ולהציגה לקהל בקרית המלאכה 
בתל-אביב, בה מוצגים פריטים נבחרים 
בארון  בסלון,  בבוידעם,  שנמצאו  כפי 
הבגדים, במקלחת, במטבח ועל המדפים.
געגוע  יש  בילדותנו  נזכרים  כשאנחנו 
ולטעמים  לריחות  לצבעים,  לתמימות, 
לשחזר  דרך  מצאתי  בנו.  שנחרטו 
במקום,  ביקור  על-ידי  בהם  ולהתבונן 
מציאות  מול  מהנוסטלגיה  ונהניתי 
ההווה שלנו. החפצים והמוצגים החזירו 
אותי לילדותי, עוררו תחושות הקשורות 
לא רק למשפחה ולבית הפרטי, אלא גם 

לאווירה הכללית של אותם ימים בארץ.
בהם,  כרסמו  הזמן  ששיני  הפריטים, 
שחלו  השינויים  על  למחשבות  עוררו 
לפתע  חיינו.  ובאורח  בתפיסתנו  מאז 
והזכיר  חיים  המרופט  החפץ  התמלא 
שהיה  הפיסי  הקושי  את  הפשטות,  את 
ואת  השוויון  את  החיים,  משגרת  חלק 

ההסתפקות במועט.
ומה ראיתי?! סט סכיני קילוף, סיפולוקס, 
כלי  ופתיליה,  פרימוס  בשר,  מטחנת 
לקוביות קרח, ארגז לחם, קומקום שורק, 
מקצף ביצים, כף חשמלית, אלבום בולים 
)לפי מדינות ונושאים(, גלובוס שולחני, 
סקטים, שוקולד של ליבר עלית וצ.ד., 
חמש אבנים ודוקים, קופסת כלי תפירה 
נפתחת לשלוש קומות, עבודות מקרמה, 
כיסא קלוע מרצועות פלסטיק, סיגריות 
רולים לשיער,  לים,  נוח  כיסא  אסקוט, 
גילוח  כלי  ולודזיה,  בגדי משכית אתא 
התעמלות  מכנסי  קש,  כובע  בתיק, 
וסנדלים  פלטפורמה  נעלי  גומי,  עם 
מנורה  לג'וקים,  פליט  מכונת  תנ"כיים, 
ודן  קק"ל  קופת  חם,  ובקבוק  כחולה 
צידנית,  )פיירסייד(,  נפט  תנור  חסכן, 
טרנזיסטור  )קלפר(,  שטיחים  חובט 
ונטילטור,  אקורדיאון,  סלילים,  וטייפ 
חוגה,  טלפון  לשקילה,  ירקן  מאזני 

מכונת כתיבה, מימיה ועוד.
זה היה מסע מענג לעבר הישן והשלמה 
יכולה,  הייתי  לו  העכשווי.  המצב  עם 
הייתי משמרת את הצניעות של שנות 
ילדותי. ככל שחולף הזמן אני מעריכה 

אותה ומתגעגעת אליה יותר ויותר.

מקום להזכיר...
דליה דמארי
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במקום  בשבע  הערב  חברה',  היי 
הוא  שלנו  הקבוע  המקום  הקבוע. 
שניצב  המבנה  זהו  הציבורי.  הבית 
לאספות,  ושימש  הכפר,  במרכז 
עצובים.  לארועים  וגם  לשמחות 
יותר  בו  השתמשנו  החברה',  אנחנו, 
מכולם. זה היה מקום המפגש הקבוע 
שבקומת  הגדול  באולם  לא  שלנו. 
למבוגרים.  שימש  זה  אולם  הכניסה, 

לגג  במדרגות  עלינו  אנחנו 
במסדרון  עליהן  והתישבנו 
ומחום,  מרוח  והמוגן  הסגור 
אם כי לא מקור. כאן תכננו 
ברחבי  למשחקים  תכניות 
בחוויות  שיתפנו  הכפר, 
מחוויות שונות, כמו מביה"ס, 
מתנועות הנוער, מהמשפחה.

כמה  היו  שלנו  בכפר 
לפי  שהתגבשו  חבורות, 
שישה  אנחנו,  גיל.  שכבת 
לקבוצת  התגבשנו  חברה', 
גיל אחת: שלושה בני אותו 
בשנה  גדולים  ושלושה  גיל 
)שלוש בנות ושלושה בנים(. 

חיי  הבוקר.  לשעות  רק  נועד  ביה"ס 
בשאר  פעילים  היו  שלנו  החברה 
בקבוצתנו  ורק  בכפר,  היום  שעות 
שיעמם  לא  מעולם  המצומצמת. 
משחקים  מלאי  לנו  היה  תמיד  לנו. 
ופעילויות, אך כל התכנונים נעשו על 

המדרגות לגג הבית הציבורי.
המבוגרים  של  אספות  היו  כאשר 
הגדול  לחלון  נצמדים  היינו  באולם, 
ולדעת במה עסוקים  במאמץ לצותת 
הגדולים. ברגע שאהרוני, יו"ר הוועד, 
היה  מיד  אותנו,  וגילה  ראש  הרים 
משם.  שנסתלק  לאות  בידיו  מנפנף 
ל"מדרגות  צחוק  בפרצי  עולים  היינו 

שלנו" עד יעבור זעם, ומנסים שוב.
הבית הציבורי שימש את כל קבוצות 
ערב  עלינו  אהוב  היה  במיוחד  הגיל. 
עצים,  אספנו  כולנו  בעומר.  ל"ג 
וערמנו  שבורים  ורהיטים  קרשים 

לבית  הסמוך  במגרש  לערימה  אותם 
הציבורי. 

רבות  שימורים  קופסאות  גם  אספנו 
שהיתה  מהצרכנייה,  וגם  מהבתים 
הבית  של  האחורי  בחלקו  ממוקמת 
ממחסן  שקים  לקחנו  הציבורי. 
פסים  וגזרנו  הסמוך  התערובת 
לפתילות. כל אחד הביא פחית עם נפט 
מביתו וניגשנו למלאכה. מילאנו את 

הקופסאות בחול, טבלנו את הפתילות 
כל  על  בחול.  אותן  ושיקענו  בנפט, 
המעקות בקומת הגג ובקומה שמעליה 
הנחנו את קופסאות הלפידים. תלינו 
שבחזית  המודעות  בלוח  פלקטים 
להגיע  הזמנות  ובהם  הציבורי  הבית 
להדלקת המדורה בערב החג. הוצאנו 
המזכיר,  באישור  מהאולם,  ספסלים 
הכנו  שם  במגרש.  אותם  והצבנו 
כתובת אש גדולה: ל"ג בעומר. הכנו 
שתועלה  היטלר,  של  ענק  בובת  גם 
וחיכינו  ההדלקה,  עם  המוקד  על 
נרגשים לחברי הכפר. והם באו כולם. 
הדלקנו את הכתובת וגם את המדורה. 
היטלר עלה באש ושרנו שירים בקולי 
קולות. זה היה אירוע מיוחד בו נטלו 
חלק קבוצות הקטנים והגדולים. בתום 
עם  במגרש  לישון  נשארנו  הארוע 
שמיכות ושקי שינה. באותם ימים לא 

דאגו ההורים לילדים אם אחרו לחגוג 
אל תוך הלילה.

להיפגש  שקבענו  תחילה  ציינתי 
היום  היה  זה  הקבוע.  במקום  בשבע 
היה  והמפגש  הגדול,  לחופש  הראשון 
על  ישבנו  הפעילויות.  תכנון  לצורך 
מהצעות  הצעות  והיצענו  המדרגות 
לגג.  ועלינו  לנו  שיעמם  ואז  שונות. 
מעל הגג היתה קומה נוספת, שאליה 
בכל  מדרגות.  הובילו  לא 
על  שם,  מניפים  היו  זאת 
אדום  דגל  הגבוה,  התורן 
ישראל  ודגל  במאי  באחד 
אותם  העצמאות,  ביום 
רק  למרחקים.  לראות  ניתן 
הגדולים  מקבוצת  אריה 
את  להניף  למעלה  עלה 
העמידו  כיצד?!  הדגלים. 
מושבים,  עם  ספסל  לגובה 
כשהידיות למשענות הידיים 
אנחנו  סולם.  כשלבי  שמשו 
לסולם.  להתקרב  העזנו  לא 
תום  לאחר  שעה,  באותה 
יורם  אמר  התכנונים, 
"לא!!  לגג.  הסולם  על  עולה  שהוא 
אריה  אך  מסוכן!",  זה  השתגעת!!! 
טיפס  שלב  אחר  שלב  ועשה.  אמר 
לנו  נפנף  משם  העליון.  לגג  והגיע 
כעבור  כף.  מחאנו  ואנחנו  בניצחון 
הסתובב  הוא  לרדת.  החליט  מה  זמן 
לדרוך  והחל  לקיר,  כשפניו  הפוך, 
שלב אחר שלב, ופתאום זעקת שבר. 
נפל  ויורם  נשבר  ה"שלבים"  אחד 
הוריו  לבית  רצתי  כאב.  צרחות  תוך 
הגיע  הוא  אביו.  את שמואל  להזעיק 
בריצה למזכירות לצלצל לאמבולנס. 
והוסע  באלונקה  מטה  נלקח  יורם 
לעמוד  נותרנו  אנחנו  חולים.  לבית 

באלם והתפזרנו לבתינו.
במסגר,  לב  בדאבון  צפינו  למחרת 
שהתקין שער סורגים חזק עם מנעול 
כבד שסתם את הגולל על ה"מדרגות 

שלנו".

"הבית הציבורי" – המקום שלי
חיה הוברמן

הבית הציבורי בגבתון
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במאמרם הידוע "המטבע הקשה של המקום" משנת 1993, 
כותבים גורביץ וארן כך: "ה'מקום' הוא מושג כמעט ריק 
מסוים...  אובייקט  על  להצביע  כדי  בו  אין  כשלעצמו. 
אמנם העולם מלא מקומות, או אולי אין בו אלא מקום, כי 
הוא עצמו מקום. ועם זאת מקום הוא מושג מופשט, שאינו 
קיים באופן מובחן, אלא על פי האופן שבו אנחנו מגדירים 

אותו, מסמנים אותו, בונים אותו וחווים אותו בפועל".
ואכן, בחינה של הדרך בה אנו חווים ומגדירים מקומות 
שונים בארץ ובעולם תגלה עד כמה סובייקטיבית ותלוית 
תרבות היא 'חוויית המקום' שלנו. ניקח לדוגמה את הדרך 
לירושלים.  תל-אביב  בין  השונות  ידינו  על  נתפסת  בה 
אובייקטיביים.  גיאוגרפים  ממדים  יש  זו  שלשונות  ודאי 
זו  וגם:  כך, למשל, תל-אביב צעירה בהרבה מירושלים. 
האחרונה שוכנת בלב הרים בעוד שהראשונה חונה לחוף 
הים, וכן הלאה. לעומת זאת, עובדת היותה של ירושלים 
'עיר קודש' ושל תל-אביב, העיר העברית הראשונה, עיר 
היסטוריות  התפתחויות  פרי  רבה  במידה  היא  חולין,  של 
שתי  של  כך  כל  השונה  צביונן  את  שכוננו  ותרבותיות, 

ערים אלה. 

ומה יש לספרות לומר על כך?! ובכן, כל יוצר והשקפת 
עולמו. בשירו המפורסם "בכל זאת יש בה משהו" משווה 

נתן אלתרמן בין ירושלים לתל אביב וכך הוא כותב: 
"אומרים אנשי ירושלים:/ כן תל אביב זה סתם גלגל / אין 
פרופסורים בה כזית / ונביאים אין בה בכלל / היסטוריה 
אין אף כזרת / אין רצינות בה. אין משקל". אך את השיר 
הוא מסיים במחוות אהבה לעירו תל-אביב: "ובכל זאת יש 

בה משהו / כן, משהו בה יש!"
שמואל  החדשה,  בעת  העבריים  הסופרים  גדול  לעומתו, 

יוסף עגנון, מעלה דווקא את ירושלים על ראש שמחתו. 
כך למשל, את סיפורו הידוע "תהילה" הוא פותח בסדרת 
האישה  לבין  העיר  בין  ברורה  היוצרים הקבלה  תיאורים 
גיבורת הסיפור: ״זקנה אחת היתה בירושלים. זקנה נאה 
היתה  וחכמה  היתה  צדקת  מימיכם.  ראיתם  לא  שכמותה 
ורחמים  וענוותנית היתה. אור עיניה חסד  וחיננית היתה 
יכולות  הנשים  שאין  אלמלא  ושלום.  ברכה  פניה  וקמטי 
הייתי מדמה אותה למלאך אלוקים.  להידמות למלאכים, 
ועוד זאת היתה בה, זריזות של עלמות... עד שלא יצאתי 
מירושלים לא הכרתי אותה, משחזרתי לירושלים הכרתי 

אותה״.
לצדו של עגנון ראוי לציין סופרים חשובים דוגמת חיים 
ביצירותיהם,  מככבת  ירושלים  שהעיר  עוז,  ועמוס  באר 
ובין אם כגיבורה של  בין אם כרקע לעלילת סיפוריהם, 
קנים,  קוטלי  אינם  אביב  תל  העיר  חסידי  גם  אך  ממש. 
ולצד נתן אלתרמן נמצא ביניהם את המשוררים: אברהם 
שלונסקי, לאה גולדברג, דוד אבידן... ובל נשכח גם את 

הסופר והצייר התל-אביבי המהולל נחום גוטמן. 

ונסיים במילותיו של המשורר, חתן פרס ישראל לשירה, 
אריה סיון על עירו:

"לו היתה בתל אביב באר, שפרד או חמור / קשורי עיניים 
סובבים / להעלות בה מים מן האדמה, / הייתי מדמה עצמי 
לפרד או חמור כזה, / סובב על ציר העיר / שבה נולדתי, 
ובה נפקחו / עיני לראשונה, סובב מאז / ומעלה מי ים 
מעומק לא נחשב, / מי ים מרחם החולות, / שקופים, פורש 
/ מתחת לשמים, שיכחילו ומזרים / ברחובות ההם, אשר 
הוליכו את רגליי,/ הרחובות המוכרים לי בעיניים עצומות, 
/ כמו לב שולח דם, יודע / שלבטח יחזור אליו, כעת חיה".

בין שתי ערים: ייצוגי ירושלים ותל אביב 
בספרות העברית

ד"ר שלמה הרציג
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מקום של  הזה בשבילי?!  ה"מקום"  מה 
מחדש,  אותו  ולחוות  לחזור  געגוע, 
תלם  בפתיחת  האדמה  ריח  את  להריח 
בטעמיו,  לחוש  שדותיו,  את  ראשון, 
ממראה  להתרגש  צליליו,  את  לשמוע 

עיניים וחוויות נעורים. 
ערכים  ראשונה,  זו אהבה  היתה  ואולי, 
שספגתי, חברות, קבלת אחריות, ואולי, 

סתם ימים עם נוסטלגיה. 

בצבעי  הבוהיניה  שדרת  א',  תמונה 
סגול ולבן קיבלה את פני. אחרי עיקולה 
של השדרה נגלה לפני בנין חדר האוכל 
גדול  אחת,  קומה  בן  בנין  הכפר.  של 
ורחב. הבנין ניצב בראש גבעה הצופה 
נוף בשלל צבעים. עמדתי  למרחב עם 
ירוק  דשא  אלי  קרוב  מהנוף.  נפעם 
מכסה את מורד הגבעה, ביתנים קטנים 
אדומים  רעפים  גגות  עם  קומה  נמוכי 
הרימו  שטרם  צעירים,  לעצים  בינות 
עתה  שזה  שדות  מאחוריהם  קומתם. 
נחרשו בצבע אדמה, שדות זהובים של 
על  גווניהם  שמחליפים  ושעורה  חיטה 
שמאל  בצד  ברוח.  תנועתם  כיוון  פי 
 - צבעים  בשלל  מטעים  להם  שרועים 
סגול, ורוד, ירוק, וכחול. באופק גבעות 
החול של הים התיכון עם פס כסף של 

מימיו ושמיים כחולים מעל. 

תמונה ב', זמן להובי! ערב אחד בעת 
שחלצתי את נעלי העבודה והסרתי את 
של  בציורו  נזכרתי  בהן,  שדבק  הבוץ 
לי  קסם  הרעיון  "הנעלים".   - גוך  ואן 
שמוליק  פחם.  בגיר  הונצחו  והנעליים 
גיר  צבעי  לי  וקנה  התרשם  המדריך 
עמי  השמורה  מעץ,  בקופסה  צבעוניים 

המדרגות,  על  ישבתי  התרגשתי.  מאז. 
מתבונן במשחקי האור והצל המשתקפים 
מבעד לענפי "הערבה הבוכייה" וציירתי. 

כהוקרה, נתתי לשמוליק את הציור. 

גשם.  ירד  בלילה  חורף,  ג',  תמונה 
בשורה  עומדים  התלתן  שדה  בחלקת 
מספר נערים. כל אחד מניף בידיו את 
החרמש, בתנועה מימין לשמאל ובקצב 
אחיד. הסכין נוחתת על האדמה ובאבחת 
לפני  ארצה.  נשכב  התלתן  צמח  מכה 
צמח  של  בתמיכתו  זקוף  עמד  שנייה 
התלתן  צמח  של  המיוחד  ריחו  הבקיה. 

הטרי חוזר ועולה באפי. 

בחוזקה  נושבת  הרוח  קיץ,  ד',  תמונה 
השמים.  במרום  השמש  הפתוח.  בשדה 
לטרקטור  רתומה  )עגלה(  פלטפורמה 
חבילות  חיטה.  של  שלף  שדה  בתוך 
בשדה,  פזורות  היטב  קשורות  חציר 
בקלשון,  אוחזות  ידינו  שורות.  שורות 
שננעץ בחבילת חציר המונפת אל על. 
הזיעה  לאגלי  נדבק  ברוח,  נישא  המוץ 
של יום קיץ לח, שורט את עור גופי. כל 
תשומת הלב נתונה לשאלה אם אצליח 

ל"קומה"  החציר  חבילת  את  להניף 
עליתי  העגלה.  שבמרומי  השישית 
וישבתי בהרגשת סיפוק גדולה בדרכנו 
חבילות  את  שם  לפרוק  התחמיץ  לבור 

החציר. 

תמונה ה', בשדה התירס. אני ישוב על 
שני  על  שלי,  הכתום  הטרקטור  אליס, 
גלגליו הקדמיים הצמודים זה לזה. גורר 
לציר  מחוברת  מכנית  מקצרה  אחרי 
ריסוק  רעש  הטרקטור.  של  האחורי 
נשמע  וקלחיו  גבעוליו  על  התירס  קני 
העגלה  לתוככי  נע  בסרט  בעלותם 
המרושתת. טעמם של הקלחים הצעירים 
והרכים, בגוון החלב, עדיין עמי, כאילו 

לא עברו מאז למעלה משישים שנה. 

רבה  תכונה  שישי.  יום  ו',  תמונה 
עם  בחדרי  השבת".  "קבלת  לקראת 
ארבעת חבריי אני ממתין לקרש הגיהוץ 
שיתפנה, לגהץ את חולצתי הלבנה ואת 
מכנסי החאקי. בשעה שבע בערב בחדר 
דודי".  "לכה  בשירת  פותחים  האוכל 
אחרי  מתוקה.  חלה  עם  חגיגית  ארוחה 
התכנית  מוגשת  האוכל  חדר  פינוי 
הבמה  על  עלו  בערב  האמנותית. 
השמיניסטים: ישראל פוליאקוב )פולי - 
צחקנו  גולדבלט.  וחנן  מהגשש(  לימים 
בהתלהבות  קמנו  אח"כ  דמעות.  עד 
ובזוגות,  סוחפים  הורה  במעגלי  לרקוד 

לצלילי האקורדיון. 
בנכדי  וצופה  במקום  מבקר  אני  כיום, 
הכדורסל.  בליגת  משחק  הספורטאי 
ואיך לא, תמונות נוספות צפות ועולות 

מהמקום המיוחד הזה... 

 תמונות מחיי "הכפר הירוק" -
מקום בלתי נשכח

צבי תדמור
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הזקנה/ אלכסנדר פן
"במראה ניבטות פנים

גרומות
סדוקות

מיובשות
כמו בגד שנתלה על חבל בחופזה

ונמלא קמטים.
אלמלא הניצוץ הקונדסי המרצד בעיניים

איש לא היה יודע
על הנפש שגרה שם בפנים

והיא בת עשרה עדיין".

האדם  אצל  בפנים"  שם  שגרה  "הנפש  בתוככי  מתרחש  מה 
המזדקן?

שייך  השלישי  בגיל  הבולטים  הפרדוקסים  שאחד  ספק  אין 
לחוויית הפער בין הגוף המזדקן וצרכי התלות המתגברים לבין 
הנפש החיה וחסרת הגיל. למעשה, נפשו של האדם המזדקן 

נדרשת להכיל ולהתמודד עם "סל" מכובד של שינויים, כאשר 
אלו הפיזיים הם אולי הבולטים ביותר לעין, אך בוודאי אינם 

היחידים. להלן כמה משינויים אלו:
שינויים במישור התעסוקתי - גם אם יקשה עלינו להודות 
בכך, אין ספק כי יריית הפתיחה שמסמנת את הכניסה לגיל 
לגמלאות  הפורש  האדם  לגמלאות.  היציאה  היא  השלישי 
מוצא את עצמו נפרד ממקום עבודה ומתעסוקה, שמילאה את 
חיים שונה  ונאלץ להסתגל לאורח  ימיו במשך שנים רבות, 
והזמן שלפתע מתפנה, עלולים  הניתוק מהעבודה,  לחלוטין. 
כאשר  גיסא,  מחד  ריקנות  של  ותחושה  מעש  חוסר  לייצר 
מאידך גיסא מתעורר הצורך לייצר דרכים חדשות לפעילות 

ומשמעות בחיים.
התקדמות  עם  טבעי  באופן   - התפקודי  במישור  שינויים 
הגיל חלים שינויים פיזיולוגיים העלולים להוביל גם לאובדנים 
גם  מתאפיין  השלישי  הגיל  לכך  בהתאם  שונים.  תפקודיים 
במפגש עם סוגיות של תלות ושליטה. האדם המזדקן מתאר 
ומפני  חייו  אובדן שליטה על  לא פעם תחושת חרדה מפני 

לנפש אין גיל
טיפול רגשי בגיל השלישי

M.S.W עירית קלט
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מצבי תלות שלו בסביבה.
עמה  מביאה  לגמלאות  היציאה   - הזוגי  במישור  שינויים 
המשותף  הזמן  כמות  שכן  הזוגיות,  לתחום  ממש  של  אתגר 
של בני הזוג גדלה. מציאות זו טומנת בחובה הזדמנות ליותר 
בילוי משותף, אך במקביל מייצרת פוטנציאל ליותר מתחים, 
בקשר  חדשים  איזונים  למציאת  נדרשים  הזוג  בני  ולמעשה 
הזוגי. מציאות של חולי ו/או ירידה תפקודית של אחד מבני 
הזוגית  המערכת  את  טבעי  באופן  מאתגרת  היא  גם  הזוג 

ומייצרת אתגרים אישיים וזוגיים.
אצל מי מאתנו שמגיעים לגיל זקנה, ולא מצויים בקשר זוגי 
מכל סיבה שהיא, צפות לא פעם בשלב זה מחשבות ותחושות 

מורכבות לגבי הבחירות שעשו במהלך החיים בהקשר זה.
שינויים במישור הבינדורי- בגיל השלישי מתרחשים בדרך 
כלל שינויים משפחתיים: לעיתים הקן כבר התרוקן, הילדים 
נכדים.  ומצטרפים למשפחה  חיים במשפחות עצמאיות  כבר 
אחת הדילמות הרווחות אצל אנשים בגיל השלישי היא בין 
הזמן  שהגיע  התחושה  לבין  ולנכדים,  לילדים  לעזור  הרצון 
להקדיש לעצמם. איך מגשרים על הפער ולצד זה מייצרים 

תקשורת טובה עם הילדים?
השלישי  הגיל  בני  פעם  לא  מתרוקן?  לא  כשהקן  קורה  מה 
נאלצים להתמודד עם מציאות שבה אחד הילדים ממשיך/חוזר 
להתגורר בבית בשל נסיבות חיים מורכבות משלו )גרושין/
בעיות נפשיות, התמכרויות למיניהן וכו(. גם כאן נאלץ האדם 
המזדקן להתמודד עם דילמות של שימת גבולות וצורך לאזן 

בין צרכי העצמי לבין תפקידו כהורה.
יש לציין כי גם במישור הזוגי וגם בזה הבינדורי קונפליקטים 
בלתי פתורים מהעבר עלולים לצוף ולהפוך את ההתמודדות 

למורכבת אף יותר.
השלישי  הגיל  של  החיים  תקופת  אלו,  לשינויים  במקביל 
מזמנת באופן טבעי מפגשים עם אובדנים ואבל על חברים 
את  פעם  לא  מעמתים  אלו  מפגשים  שנפטרים.  זוג  בני  או 
האדם המזדקן עם תחושות בדידות, עם תהיות לגבי סופיות 
החיים ועם הצורך בעריכת מאזן פנימי לגבי מה שהשיג בחייו 

ומה שכבר לא יתאפשר לו להשיג.

מכל  שיותר  שלב  הוא  השלישי  הגיל  כי  ולומר  לסכם  ניתן 
שלב אחר במעגל החיים כרוך באובדנים, בפרידות ובשינויים. 
גמישות  לא מבוטלת של  ומידה  הסתגלות  דורשים  אלו  כל 
מתקשים  השלישי  הגיל  בני  לעיתים  ורגשית.  מחשבתית 
למצוא בעצמם את הכוחות הנדרשים על מנת לצלוח באופן 
זו ומתעוררים  מיטבי את האתגרים הכרוכים בתקופת חיים 
קשיים העלולים אף להוביל לתחושות חרדה, דיכאון ומצוקה 
רגשית. טיפול רגשי מציע לאדם המזדקן הזדמנות לא להישאר 
לבד עם תחושות אלו ולקבל סיוע להתמודד באופן מיטבי עם 

האתגרים המגוונים, שתקופת חיים זו טומנת בחובה. 

מטפלות למרכז יום
למרכז היום למבוגר של 
על"ה דרושות מטפלות 

לשעות הבוקר, לעבודה עם 
נשמה גדולה, שמחה בלב 

והמון סיפוק.

פנו לטל' 8870*

הטלוויזיה הקהילתית

תוכניות בערוץ 98
בחודשים מרץ-אפריל 2023
 ימי חמישי בשעה 19:00, 

מוצ“ש בשעה 19:00

מרץ: מגזין טבע.
3 כתבות, מהן 2 על ציפורים, ו-1 על נופים 
בלפלנד שצולמו ונערכו ע"י מטייל משלנו.

אפריל: "כנפיים גדולות".
טליה האן, קטנת קומה, מדענית וחוקרת, 

מספרת בגילוי לב, על ההתמודדות שלה עם 
הבעיה, בחיי יום יום, במשפחה ובעבודה. 

מעורר השראה!

המבוגר  האזרח  לרווחת  שבמחלקה  פרטני  לטיפול  היחידה 
בעיריית רחובות מתמחה במתן מענה מקצועי ודיסקרטי של 
טיפול רגשי עבור בני הגיל השלישי. צוות המטפלות ביחידה 
הינו בעל ניסיון והתמקצעות רבת שנים בטיפול באוכלוסיית 
כי  מאמינות,  פרטני  לטיפול  ביחידה  אנו  השלישי.  הגיל 
במקביל להתמודדויות המורכבות שגיל זה מזמן, יש בו גם 
משמעות  תחושת  ולהשגת  להתפתחות  לצמיחה,  פוטנציאל 

ורווחה נפשית.

פרטי יצירת קשר:
שרה קוזניץ - מרכזת היחידה לטיפול פרטני 089392675

עירית קלט - מרכזת יחידת האינטייק הטיפולי 089392673
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בלב הבקע הסורי אפריקני, בין המדבר 
מטר  כ=430-  יהודה,  ומדבר  הירדני 
מתחת לפני הים, משתרע לו ים המלח. 
זהו המקום הנמוך ביותר על פני כדור 
בסגולות  רבות  שנים  זה  וידוע  הארץ 

המרפא שלו. 
הראשונים  שהיו  רוסים,  מלומדים 
שנתחו את ההרכב הכימיקלי של מימיו 
בשנת 1911, כינו אותו "מכרה זהב". ים 
אשלגן,  כמו:  במינרלים  עשיר  המלח 
ברום ומגנזיום. לחופיו מרבצים נרחבים 
בגופרית  העשיר  המלח,  ים  בוץ  של 
על  מסופר  אחרים.  רבים  ובמינרלים 
שניסתה  קליאופטרה,  מצרים,  מלכת 
מצרים,  עבור  המלח  ים  את  לרכוש 
הקוסמטיות  הסגולות  את  כשגילתה 

וכוחות המרפא שלו. 
ים  כמו:  רבים  לשמות  זכה  המלח  ים 
ימה  המלח,  ים  הקדמוני,  הים  הערבה, 
של סדום וים המוות. ים המוות או הים 
חיים  יצורים  בו  שאין  מהסיבה  המת 
כמו דגים וצמחים. יש בו רק סוג אחד 
במליחות  לשרוד  שהצליח  חיידק,  של 

הים. החוקרים עדיין לא  הקטלנית של 
הצליחו להבין איך הוא עושה את זה.

את מימיו מקבל ים המלח מנהר הירדן 
ומהנחלים: נחליאל, ארנון, זרד, הערבה 
נחשב  המלח  ים  בקרבת  האוויר  ועוד. 
לבריא במיוחד בגלל הריכוז הגדול של 
חמצן שנמצא בו. כמו כן, מצויד האוויר 
באזור ים המלח גם בחומר הנקרא ברום, 
שידוע כחומר בעל השפעה מרגיעה. זאת 
לסובלים  ממליצים  שרופאים  הסיבה 
ים  בקרבת  להימצא  נשימה  מבעיות 

המלח.
נהר  בין המבקרים בגדה המזרחית של 
הירדן, שנשפך לים המלח, נמצאים גם 
צליינים רבים המגיעים לטבול במקום 
יוחנן  ע"י  ישו  הוטבל  שבו  המקודש 

המטביל. 
בעשרות השנים האחרונות נמצא מפלס 
שימוש  בגלל  בעיקר  בירידה,  האגם 
אליו,  הנשפכים  המים  במקורות  נרחב 
וגם  הירדן,  נהר  הוא  בהם  שהחשוב 
ים  מפעלי  ע"י  המים  שאיבת  בגלל 
המלח לצורך אידוי ולהפקת המינרלים 

המצויים בו.
אגנים:  משני  המורכב  המלח  ים  על 
דרומי וצפוני, עוברים לאחרונה שינויים 
אחרי  שעוקבים  חוקרים  גדולים. 
השינויים טוענים כי מזמן לא נראה כפי 
שהיה לפני שנים. רבים מרחיקים לכת 

וטוענים שהוא הולך ונעלם. 
של  העגום  מצבו  את  המבכים  אחד 
בשירו:  רוטבליט  יעקב  הוא  המלח  ים 

"החצר האחורית":
"שם במקום הכי נמוך בעולם

תראו איך הים הולך ונעלם
לאורך החוף נפערים בולענים

כבישים  ללעוס  בלי  בולעים 
ומבנים"..

בין אם זהו סיפור, משל, או אמת, אין 
ונותרה  היתה  המלח"  ים  ש"ארץ  ספק 
של  צבעים,  של  דרמה  שכולו  אזור 
הרי  של  נדירות,  תצורות  של  ניגודים, 
מלח נישאים. נוף שאפילו אשת לוט לא 

התאפקה מלשאת את עיניה אליו.

המקום הנמוך ביותר בעולם
חני פרנק
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אויר  במזג  האחרון,  נובמבר  בחודש 
להנאתנו  לנו  טיילנו  ונעים,  חמים 
בשנים  שהוקמה  החדשה,  בטיילת 
המלח.  בים  המלונות  באזור  האחרונות 
באחד השלטים הפזורים לאורך הטיילת 
הממשלה  טיפול  על  הסבר  נכתב 
מפלס  לעליית  החשש  עם  בהתמודדות 
חלילה,  לגרום,  שעלולה  באגם,  המים 
הרי  כך.  על  תהינו  המלונות.  להצפת 
המלח  בים  המים  לכולנו שמפלס  ידוע 
את  לחקור  התחלתי  שנה!  מדי  יורד 
הנושא. ים המלח, או בשמו הלועזי, "ים 
המוות" )The dead sea(, הוא אגם מלח, 
אפריקני,  הסורי  השקע  בתחום  השוכן 
ובמרכזו עובר הגבול בין ישראל לירדן. 
פי  כ-34%,  הוא  בתוכו  המלחים  ריכוז 
עשרה מאשר בים התיכון, והוא הרביעי 
נובעת  זו  מליחות  בעולם.  במליחותו 
לשום  מוצא  למימיו  שאין  כך,  עקב 
הגבוהה  התאיידותו  משום  וכן  מקום, 
באזור  החם  המדברי  האקלים  בגלל 
ומיעוט משקעים. עד שנת 2019 נחשב 
ים המלח למקום היבשתי הנמוך ביותר 

בעולם. אז התגלה קרחון דנמן, בעומק 
3500 מ' מתחת לפני הים, אך הוא בלתי 
נראה, כך שים המלח עדיין נחשב למקום 
בעולם.  ביותר  הנמוך  הגלוי  היבשתי 
עומקו הממוצע הוא 730 מטרים מתחת 
מתרחשת  עדיין  זה  באזור  הים.  לפני 
)תזוזת  תת-קרקעית  טקטונית  פעילות 
הלוחות(, ומשום כך הוא מועד לרעידות 

אדמה. 
)בספר  בתנ"ך  מוזכר  המלח  ים 
"בראשית"( , כמקום בו התרחשה מלחמת 
בתנ"ך  מופיע  הוא  המלכים.  ארבעת 
השידים  עמק  כמו:  אחרים  בשמות  גם 
)מלשון: סיד(, ים הערבה והים הקדמוני. 
נמצאו סביבו ממצאים שונים מתקופות 
מורכב  המלח  ים  שונות.  היסטוריות 
הצפוני,  האזור  עיקריים:  אזורים  משני 
שהוא הים עצמו, והאזור הדרומי, שהוא 
מנהר  ניזון  הוא  אידוי.  בריכות  בעצם 
הירדן ומנחלים באזור, אך קצב נסיגת 
הגבוהה,  ההתאיידות  בגין  ממשיך  הים 
ומצטמק  שהולך  גודלו  על  ומשפיע 
חופים  נסיגת  בולענים,  ליצירת  וגורם 

הפרויקט להגנת ים המלח
יהודית הלפר-צאלון

ועוד. 
באזור  מתרחצים  אנו  שבהן  הבריכות, 
המלונות, הן תוצר עבודתם של המפעלים 
הכימיים באזור כמו: מפעלי ים המלח, 
שנות  בראשית  אידוי  בריכות  שהקימו 
המלחים  העשרים.  המאה  של  השישים 
בים ובבריכות עשירים בברום, באשלגן 
השמש  קרינת  עם  וביחד  ובמגנזיום, 
מסוימים  רפואיים  בתהליכים  מסייעים 
ובמחלות  פרקים  בדלקת  טיפול  כמו: 
עור שונות, וכך הפכו את האזור למקום 
תיירות מרפא. מפעלי האשלג והאחרים, 
בבריכות,  החומרים  את  מאיידים 
מכן  ולאחר  אותם,  אוספים  לשימושם, 
מתחם  לבריכות.  המים  את  משיבים   -
הגדולה  הבריכה  לחופי  שוכן  התיירות 
של מפעלי ים המלח )מתחם עין בוקק(. 
המים  מפלס  עולה  האחרונות  בשנים 
עקב  ס"מ,  בכ-20  שנה  מדי  בבריכה 

שקיעת המלח על קרקעיתה. 
המלונות,  להצפת  החשש  בעקבות 
על   2007 בקיץ  הממשלה  הכריזה 
כבעל  המלח"  ים  "הגנת  פרויקט 
הוקמה   2008 בשנת  לאומית.  חשיבות 
"החברה הממשלתית להגנת ים המלח-

של  מבצעת  כזרוע  הפועלת  חל"י", 
משרד התיירות. החברה יזמה פתרונות 
שונים כמו: הגבהת מקטעי חוף בחזית 
המלונות, שאיבת מי תהום, "קציר מלח 
איזון  ליצור  היא  המטרה  ועוד.  מלא" 
בין צרכי התיירות, התעשייה והתושבים 
כעמק  המלח  ים  על  ולשמור  באזור 
המשלב  ואטרקטיבי  מודרני  תיירותי 
בין ישן וחדש. במסגרת עבודות הפיתוח 
מונגשים  חופים  חדשה,  טיילת  הוקמה 
לציבור  נפרד  וחוף  מוגבלויות  לבעלי 
נמצאת  התיירות  רצועת  מצוות.  שומר 
במקביל  העת.  כל  פיתוח  בתהליך 
התשתית  לשיפור  עבודות  מתבצעות 
מפני  להגנה  מענה  תוך   ,90 כביש  של 
הצפות ובעיות ניקוז. יש להניח שבכל 
משהו  תמצאו  במקום,  שלכם  ביקור 

חדש.
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כולנו נמצאים בו זמנית במקומות שונים בחיינו. יש לנו מקום חברתי, 
מקום פיסי, מקום נפשי. בכל אחד מהמקומות השונים בהם אנו נמצאים 
ברור  אך  מילולי,  בלתי  תקשורת  כלי  הנבחר  והסטייל  הבגד  מהווים 

ועצמתי.
מאז ימי קדם הגדיר הלבוש את האדם בהיבטים אלו. אדם וחוה הוגדרו 
כמתבוששים במערומיהם והתכסו בעלה תאנה. הם השתמשו ב"בגד" 
מהמקום הנפשי. יוסף קיבל מקום מועדף בין אחיו, איך אנחנו יודעים?! 

יעקב הכין לו כתונת פסים.
ההיסטוריה  משחר  הביגוד.  ע"י  הוגדר  ימימה  מימים  החברתי  המקום 
אפשר היה לזהות את המלכים והרוזנים על פי בגדיהם )גזרות וסוגי 
הבדים( והאקססוריז שהוסיפו )כתרים, שרביטים...(. פשוטי העם לבשו 

בעיקר בגדים בצבע אחיד ללא כל גזרה או קישוט.
מקומו של האדם מבחינה דתית גם הוא מיוצג באמצעות בגדים. אפשר 
לזהות את מעמדו של הלובש וגם את המסרים שהוא רוצה להעביר. 
נזירים משדרים צניעות ופשטות, כובעים וגלימות של אנשי הכנסייה 
מגדירים את מקומם ההיררכי. גם באפריקה או בדרום אמריקה מגדיר 
הלבוש את אנשי הדת ומבדיל ביניהם לאחרים. זרמים שונים ביהדות 
מסר  מעבירים  הצבעים  חילוני(.  )דתי,  הבגדים  באמצעות  מיוצגים 

ששחור ולבן הם צבעים המשדרים צניעות.
מקומו המגדרי של האדם גם הוא מיוצג ע"י בגדיו. המקום הפיסי בו 
כמעט  באפריקה  לבוש.  סגנון  בדים,  סוגי  על  משפיע  האדם  נמצא 
לא נמצא בגדים סינטטיים, הצבעוניות תהיה עזה. ההדפסים גדולים, 
לקוחים מעולם הטבע, כך גם בהוואי. הבדואי לבוש בבגדים שמתאימים 

לאזור בו הוא חי, וכך גם האסקימואי.
הקוראים  קהל  לנו,  ומשמעותי  כחשוב  מגדירה  אישית  שאני  המקום 

שלי, הוא המקום הנפשי פסיכולוגי .
בגדים בהם אנחנו מרגישים יפים, נוחים, בגדים בהם מרגישים ביטחון 
אנחנו  איך  אותנו  שרואה  למי  לשדר  כך.  להתנהג  לנו  יגרמו  עצמי 

בוחרים להביע את הרגשתנו באותו רגע.
גם מי שפוגש אותנו מושפע משפת הביגוד שבחרנו. 

זהו מעגל אין סופי של תקשורת, שצריכה 
להיות מותאמת למקום ולצרכים שלנו.

לכם אני ממליצה בכל פה לבחור את 
בגדיכם במודעות. לכל מקום בחרו את 
לעשות  לו  ותנו  לכם,  המתאים  הבגד 
הראשונה  התקשורתית  העבודה  את 

עבורכם.

סטייל ואופנה מלווים את חיינו בכל מקום
מלכה דורון - סטייליסטית
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בילו 2, קניון עופר, רחובות. טל. 08-6164399 

חנות הקפה שלכם
בוטיק קפה, תה, אקססוריז ועוד
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יוזמה בינלאומית, שהחלה את  יום המעשים הטובים הוא 
דרכה בארצנו לפני 17 שנים ביוזמתה של שרי 

אריסון. למעלה מ-108 מדינות לוקחות חלק 
ביום אחד ומיוחד שכל מהותו עשיית טוב. 

הרבה  הצבעוניות  את  מכירים  כולנו 
והחיוכים שקשורים ליום הזה, שמכיל 
פעמיות  וחד  רבות  הזדמנויות  בתוכו 
מצטלמים  טוב,  עושים  טוב.  לעשות 

וממשיכים הלאה, ליום-יום. 
בתקופה האחרונה אנו עדים לשינויים 

הטוב  ועשיית  ההתנדבות  באופי 
מתי  היכן,  בוחרים  אנשים  הסטנדרטית. 

שלהם,  הזמן  את  להקדיש  רוצים  הם  ולמה 
הקהילתית  מהעשייה  להיתרם  יוכלו  הם  וכיצד 

שלהם. אנשים מעוניינים לתרום במקום בו הם רוצים לראות 
שינוי: בעצמם, בקהילה ובחברה. לכן, אנו רואים יותר ויותר 
למען  פעילים  שלהם,  המקומית  בזירה  שפועלים  אנשים 
שכנים שזקוקים לסיוע, פעילים בגינות קהילתיות, בספריות 

שיתופיות ועוד. 
עידן הקורונה לימד אותנו, בין היתר, כמה חשוב להכיר את 
הסביבה המיידית והמקומית שלנו. איכות זו נותרה בפיתוח 
מרחבים  יצירת   –  place making  - קהילתית  לעבודה  כלי 
התושבים.  ציבור  ולשימוש  להנאה  שימושיים  רב  ציבוריים 
פלייסמייקינג היא גישה חדשה לראיית המרחבים הציבוריים, 
וזו מזמינה את התושבים ליצור ולעצב את המרחבים השונים 
יכול  פלייסמייקינג  ולרצונם.  לצרכיהם  בהתאם  בשכונתם 
ספסל  בניית  אפור,  בטון  קיר  על  צבעוני  קיר  ציור  להיות 

לישיבה, הקמת גינה קהילתית ועוד, ובעיקר – מקום טוב 
לפיתוח של קהילה מיטיבה. 

יום המעשים הטובים 2023 יתקיים השנה עם 
מקומית:  קהילתית  פעילות  על  רב  דגש 
שירותים  קבוצות,  להכיר  הזדמנות 
בזירה  שפועלים  שונים  ומיזמים 
התושבים  את  ומזמינים  המקומית, 
כל  לאורך  טוב  בעשיית  חלק  לקחת 
בקניון  יתקיים  המיועד  ביום  השנה. 
רחובות יריד חברתי קהילתי, שיכלול 
דוכנים של מתנות חברתיות של עסקים 
מקומיים וחברתיים, יריד לגיוס מתנדבים 
של קבוצות שונות והפעלות שוברות סטיגמה 
ודעות קדומות על אנשים המתמודדים עם מגבלות 
שונות. האירוע יתקיים בחסות קניון עופר רחובות, עיריית 
רחובות, האגף לשירותים חברתיים, מחלקת משאבי קהילה, 
אוכלוסיות  פורום  קהילתי,  לביטחון  הרשות  חוויות,  חברת 

מיוחדות ועוד. 
הקיימות,  מעולם  דוגמה  הטובים  המעשים  יום  ייקח  השנה 
ויזמין אנשים לקחת חלק פעיל בעשיית טוב במקום שחשוב 
ונכון להם בזירה הקהילתית הרחבה והקיימת של העיר שלנו. 
מי ייתן ויום המעשים הטובים ייהפך לאסיפה השנתית לעשיית 
טוב, ובמהלך כל 364 הימים האחרים נמצא את המקום שלנו 

לעשות בו טוב יום יום. 
ברחבת   14.03.2023 בתאריך  יתקיים  הטובים  המעשים  יום 
הקניון ברחובות בין השעות 16:00-19:00. נקווה להמשכיות 

המעשים הטובים בכל ימות השנה! 

 מקום טוב לעשות טוב – 
יום המעשים הטובים 2023

רעות גילוץ – עובדת סוציאלית במחלקה למשאבי קהילה, רכזת קהילה נגישה

פסיפס מרהיב 
במקום קדום שעמד 
בית הכנסת "מעון" 

בדרום

צילמה רות ברודי
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בית על"ה 

מופע מחווה לאריק איינשטיין יתקיים 

בביצוע   20.00 בשעה   29.3.23 ברביעי 

שיריו היפים ביותר. 

מסיבת יום העצמאות עם הרכב "תלתן" 

חמישי  למדינה.  ה–75  חגיגות  לרגל 

27.4.23 בשעה 11.00.

שלושה  של  ומסקרנת  חדשה  סדרה 

הראשון  המפגש  אמנים.  עם  מפגשים 

עם הזמר והיוצר במוסיקה ותמליל, דני 

רובס, שישיר ויספר הקריירה שלו. שני 

20.3.23 בשעה 11.00. 

אשכולות  איש  ויינגרטן,  איציק  עם  השני  המפגש 

בתחום התאטרון שיספר מה מתרחש מאחורי הקלעים. 

סדנת סטיילינג חדשה תיפתח במרץ עם הסטייליסטית 

מלכה דורון, כתבת ותיקה ומלהיבה בעיתון "כיוון חדש". 

סדנת מיינדפולנס חדשה תיפתח במרץ וסדנה נוספת 

חשובה לבני הגיל השלישי לאימון זכרון תיפתח במרץ.

כל  לחודש.  אחת  וטיולים  ראשון  בימי  הרצאות  שפע 

האחרונים  העמודים  בחמשת  מופיעות  הפעילויות 

בגליון זה. 

הקאמרטה הישראלית ירושלים

בית  לבאי  מציעה  המצוינת  התזמורת 

על"ה ולכם, קוראי "כיוון חדש", הנחה 

של 20 אחוז לקונצרט "הפסנתר במרכז" 

שיתקיים ברביעי 8.3.2023 בשעה 20.00 

באולם סלע. 

מוצרט,  של  הפרשנים  מגדולי  לוין,  רוברט  הפסנתרן 

טלפון  המלחין.  של  היפים  אחד  קונצ'רטו,  יבצע 

alle 123 :025020503. קוד הנחה

היכל התרבות רחובות

רסיטל זוכי תחרות רובינשטיין 2023

זוכי תחרות רובינשטיין שיזכו בפרסים 

הראשונים בתחרות 2023 במרץ הקרוב, 

יגיעו להיכל התרבות ביום שלישי 4.4.23 

מזה  מסורת  הוא  הזוכים  של  הרסיטל   .20.30 בשעה 

שנים רבות ברחובות, בזכות ריטה, המנהלת האנרגטית 

למהר  כדאי  והקונסרבטוריון.  המוסיקה  מחלקת  של 

לרכוש כרטיסים שאוזלים במהירות בהיכל 089232200 

או במשרד הכרטיסים לוטוס 089467890.

אודיטוריום סלע

בסדרה שיחות עם סופרים יתקיימו מפגשים בתאריך: 

13.3 פרופ' גייגר יראיין את רוני סומק,  ובתאריך 3.4 

פרופ' עמוס תנאי יראיין את  אסף ענברי.

הגדולים  הציירים  על  סרטים  סדרת 

המסך"  על  "תערוכות  שנקראת 

שישי  בימי  סלע  באולם  מתקיימת 

בבוקר בשעה 11.00. רובם הופקו על ידי 

הנשיונל גלרי בלונדון. בתאריך 10.3.23 יוקרן סרט על 

הצייר ההולנדי המקסים יוהנס ורמיר. בתאריך 21.4.23 

גויה.  יוקרן סרט על הצייר הספרדי הדגול פרנסיסקו 

כרטיסים בלוטוס 08-9467890. 

 

רות על תרבות
רות ברודי

יוהנס ורמיר
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נָכון ּבִָרּבוּעַ
רות קלי

יש מקום
באחת הפגישות של קבוצת הורים, שהדרכתי במכון 
את  לצייר  מהמשתתפים  אחד  מכל  ביקשתי  אדלר, 
שלה  הציור  את  הראתה  אחת  אמא  שלו.  המשפחה 
והסבירה: זה בעלי, זאת חמותי, זה הבן הבכור, זאת 

הבת האמצעית, וזה הקטנצ'יק שלנו. 
לא  הייתה:  ותשובתה  אותה.  שאלתי  את?  ואיפה 

נשאר לי מקום. 
יישוב,  ֲאַתר,  הריהו  לשונית  מבחינה  מקום?!  מהו 
 - וגם  מרחב,  שטח,  משכן,  מגרש,  ארץ,  כברת 
כידוע – אחד מכינויי אלוהים. אך מבחינה חברתית, 
פסיכולוגית, 'אין לך אדם שאין לו מקום' ]פרפרזה 

על המשפט ממסכת אבות פרק ד' משנה ג'[. 

השפה העברית משופעת בביטויים שיש בהם המילה 
מקום. אחדים מהם: משנה מקום – משנה מזל, כבודו 
ממלא  מקום,  לו  נתן  המקום,  מנהג  מונח,  במקומו 
מקום,  לזה  אין  מקום,  מראה  במקומו,  דבר  מקום, 

מקום ּתּוְרָּפה, דע את מקומך, כאן בדיוק המקום. 
כורסה  רק  בסלון  לנו  היתה  קטנים,  כשהיינו  פעם, 
אחת. מי שבא ראשון 'תפש' את הכורסה והיתר ישבו 
על כסאות רגילים. ואם אותו בר מזל קם לרגע, הוא 
'מקומי על מקומי!' ואכן מקומו  היה מקדים ואומר 

על הכורסה נשמר לו לאותו ערב. 

המילה 'מקום' בנויה מהקידומת מ' + השורש ק' ו' מ'. 
]צורה נפוצה ליצירת מילים בעברית. כמו במילים: 
מ'+מ'ש'ל'+ה'  ֶמְרָּכז,   = מ'+ר'כ'ז'  ָמבֹוא,   = מ'+ב'ו'א' 
= ממשלה, מ'+ מ'+ס'ע'ד'+ה = מסעדה, מ'+ח'ב'ר'+ת 
= מחברת[. אותה אות מ' מהקידומת נכנסה לשפה 
כאורחת בפוַעל: ְלַמֵּקם. "פתאום קם אדם, ומרגיש כי 
הוא עם, ומתחיל ללכת..." עד שהוא מוצא לו מקום 

ומתמקם בו.

קומה,  מילים:  הרבה  לנו  יש  ק'ו'מ',  מהשורש, 
]=אויב[  קם  קימה,  התקוממות,  תקומה,  קוממיות, 
קמה ]=תבואה[. היש עוד שפה שחוברים בה כאלה 

ִתחּכּום, חיסכון ועושר?!

גם מקומות  ויש  הים...'  'יש מקום רחוק אחרי  אכן, 
קרובים יותר.

מקום אדום בדרום,
שאהבנו בטיול 

המקסים של על"ה
צילמה רות ברודי
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מהו הביטוי א.א.א 
בתזונה נכונה 

 ,PhD, RD ,ד“ר שרה קפלן 
דיאטנית קלינית

זה  לעניננו,  אותך.  אוהב  אני  פרושו  אין   - א.א.א. 
אוכלים  אנשים  דהיינו,  האכילה.  להתנהלות  תיאור 
אותה  עם  המקומות  באותם  המזונות  אותם  את 

התנהגות אכילה)מהר, לאט, בגלוי, בסתר(.
שבחיי  הרי  מגוון,  אוכל  אוהבים  שרובינו  למרות 
היומיום אנו אוכלים את אותם המזונות על פי עקרון 
את  מאפיינים  וכך  אדרת",  בשינוי  הגברת  "אותה 
המאכלים לפי: המאכלים של אימא, של סבתא, לפי 

עדות, לפי מיקום גאוגרפי וכדומה. 

אורח  כי  מצאו,  ואפידמיולוגיים  קליניים  מחקרים 
החיים של אוכלוסיית אגן הים התיכון הוא המומלץ 
התזונתי  בריאות תקינה, במיוחד התפריט  לשמירת 
שמן  כחומצות  לבריאות  חיוניים  ברכיבים  העשיר 
תזונתיים,  סיבים  מורכבות,  פחמימות  רוויות,  בלתי 

מינרלים, ויטמינים ופיטוכימיקלים.

התפריט מתבסס על צריכת ירקות טריים במגוון של 
5 צבעים בכל יום, 3-2 מנות פרי ביום. מקור החלבון 
/שחורה,  אדומה  לבנה/  כשעועית  מקטניות,  יהיה: 
גרגרי סויה, אפונה, חומוס, עדשים, פול, מוצרי סויה 
טונה,  כסלמון,  ובריכה  מדגי-ים  שומן,  דלי  וטופו 
לחלקים  כשהכוונה  והודו  עוף  ממוצרי  וסול;  בקלה 
וכוסמין,  שיפון  כלחם  מלאים  מדגנים  כחזה,  הרזים 
כוסמת, קינואה בורגול. חשוב להמעיט במוצרי חלב 
אחת  ביצה  עד  תהיה  הביצים  וצריכת  בקר,  ובשר 

ליום, כולל ביצים בבישול ואפייה.
השמנים המומלצים הם מהצומח כאשר עדיפות תינתן 
לשמן זית, אבוקדו, שקדים, גרעינים )חמנייה ודלעת( 
לא מלוחים, אגוזים וטחינה גולמית משומשום מלא.

 
תוך  בלבד,  בישיבה  לאט,  לאכול  לב  לשים  יש 

התרכזות באוכל ובאכילה.
ולבצע  היום  לאורך  קטנות  ארוחות  מספר  לצרוך 

פעילות גופנית יומית מתונה.

מומחי על"ה לשירותך טעימות | מהמטבח של חנה שאולוב

בריאות בצבעים
חנה שאולוב

סלט שמתאים לכל ארוחה: בוקר, צהרים, ערב, בבית 
שהבאנו  הקופסה  מתוך  בעבודה  בחורשה,  ובפיקניק 
מהבית ובטיול לצפון. בכל מקום אין צורך בחימום ולא 
זקוקים למקרר. את הרוטב מכינים בצנצנת, שאפשר 
לסגור אותה הרמטית, ואת הירק והפרי חותכים מראש. 
ההכנה  צורת  במגוון צבעים.  ופירות  ירקות  הרשימה: 

תלויה בכם. אפשר להשאיר טרי, לצלות או לחלוט.

שונה,  באופן  לבריאותכם  יתרום  צבע  שכל  הירקות, 
כתום  גזר  לחצי,  חתוכות  אדום,  שרי  עגבניות  הם: 
חתוך לקוביות קטנות, פלפל אדום חתוך לפסים, פלפל 
צהוב חתוך למרובעים, בצל ירוק-ירוק חתוך לפרוסות, 
פטרוזיליה ירוקה קצוצה )אפשר לחתוך עם מספריים(, 
של  דקים  פסים  לבנה,  כרובית  של  קטנטנים  פרחים 
סלק טרי - סגול, אפרסמון או מנגו צהובים חתוכים 

לפרוסות, וכך הלאה והלאה. הגיוון לפי לטעמכם. 

שמן  או  זית  שמן  לימון,  מיץ  היטב  מנערים  הרוטב: 
דיז'ון  חרדל  מלח,  הטעם,  לפי  קצוץ  שום  שומשום, 
גרגירי, מעט סילן או דבש. בכל מקום אפשר להכין 
את הסלט כארוחה, ובוודאי אם תוסיפו קוביות גבינה 
יחד  לשהות  הרוטב  עם  לסלט  תנו  פרמזן.  או  מלוחה 
כחצי שעה. הסידור של הירק עם הפרי בעת ההגשה, 

והכמויות לפי כמות הסועדים.
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הגדרות מאונך:
1 העיר הדרומית ביותר בארץ.

2 גיל בר המצווה.
3  נשיא בית במשפט העליון -1983

1995 ש"מ.
4 מצאצאי נוח במקרא.

6 "אני אוסר"
7 אזור מגורים בפריפריה של עיר.

8 התרומם.
9 הצד לים

11  ברון יהודי שתכנן לישב בדרום 
אמריקה יהודים.
14 יסוד כימי מתכתי

16 כלי תעופה.
17 מנהיג הודי)ש"מ(.

18 יישוב ישראלי ליד חורה.
20 שוני.
23 צבע.
25 כתוב.

26 אחד הצדדים.
28 נבואה.

32 זבל.
34 קיבוץ במועצת גזר.

35 דחקו לאחור.
37 מוסד פיננסי

39 אופסייד.
41 עיר בירה באירופה.

42 מושב על מורדות הכרמל.
43 כינוי לטיל נ"ט אמריקאי בצהל.

45 אחד הטעמים.
48 יסוד כימי.

50 שלא נתנו לו לנשום.
51 הרג.

53 מושב בפרוזדור ירושלים.
54 ארגון נשים ציוני.

56 חבל התישבות בדרום עמק יזרעאל.
57 יצר הרע)ר"ת(.

59 כלי קיבול לנוזלים.
62 מטבע יפני.

64 טול לרשותך.
65 אנדרטה.

66 אות אנגלית.

הגדרות לפירמידה
נישא. 1
בושם קדום. 2
מארבע רוחות השמים. 3
מפחית. 4
בעלי תואר אצולה בריטי. 5
גוף המורכב מיח' פרקיות עצמאיות. 6
בעבור חופן....... 7
משפיע על מצב הרוח. 8
כנגדי. 9

 יחידת מרחק. 10
מסולם הצלילים. 11

פירמידה כפולה
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

רגעי פנאי - אלי זדביל

הגדרות מאוזן:
1  מושב ליד כפר סבא במועצה 

האזורית דרום השרון.
5 עיר במחוז הדרום בארץ.

10 ננס.
12 לפני ש...

13 מרכז.
15 זמר ישראלי, יליד רחובות )2(

18 מהטעמים.
19 מושב בנגב על שם עץ מקראי.

21 משרי החינוך )ש"מ(
22 קומפוננט.

24 מכיתות התיכון.
25 מחבר "פסוקי השטן" )ש"מ(

27 נמוך מ...
28 עולם.

29 עצם בפה.
30 מקווה מים גדול
31 צמח נוי קוצני.

33 למעננו.
36 גיס.

38 קדומת הולנדית.
40  מבצע צבאי בעזה נובמבר 2012  )2(

43 גוי
44 שעומד בבדיקה.

46 עיר נמל עתיקה בארץ
47 סוג של תוף מרובע מעץ

49 מתגורר.
50 לקקנות.

52 אדון
53 אתר בחוף הים של ראשון לציון)2(.

55 מושב ברמת יששכר)2(.
58 זמר ישראלי ז"ל )ש"מ(.

60 עוף גדול
61 סימן ניצחון.

63  מבצע צבאי ברצועת עזה ב-2014 
)2(

66 כאן.
67 פרי טרופי.

68 השחיז, הבהיר
69 מטוס קרב שהיה כחול לבן. 
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