
חברי מערכת "כיוון חדש" עיתון גמלאי פ"ת ערכו מסיבת פרישה  לראש "השבט" יהודה ברושי. יהודה קורץ 
מהחומרים מהם קורץ עיתונאי אמיתי, רציני וחרוץ. כותב בעיתון מזה 22 שנה. יהודה איש טבע, ציוני אמיתי 

האוהב אהבה ללא גבול את ארץ ישראל. 

בחרתי לכתוב לו כמה מילות פרישה:
בכל  גיליון אתה כותב וממליץ על טיול מעניין ומסקרן. 

גורם לנו, קוראי העיתון, ללכת בעקבות הכתבות- 
החלומות- המסעות שלך במשעולי הארץ.

ברהיטות כתיבתך "ובעין המצלמה" אתה מגלה 
לקוראים פינות חמד: אגם יפה, יער עבות, מסלול 

מרתק, תערוכה העוסקת בכלי רכב שונים, רכבות, 
מכוניות ועוד.

אתה מרחיק נדוד ונותן לנו הצצה וקריצה אל מעבר 
לים. מספר וממליץ באוזני הקוראים על טיולי משפחות 
שאתה עורך עם בני משפחתך. המצלמה הפכה לחלק 

מיישותך – אישיותך כשאתה מאמת את הפסוק:
"טובה תמונה אחת מאלף מילים".

בשנות ההתנדבות הרבות יחד בבית "כיוון חדש" זכיתי 
להכיר חבר אמיתי, איש ישר דרך, אוהב אדם, מישיר מבט, חייכן ובדחן )לא נפרט כאן את הבדיחות ו"הדאחקות" 

שאתה מביא בישיבות המערכת(. בכל ישיבת מערכת אתה מוכיח את בקיאותך הרבה בתולדות המדינה, באירועים 
שהתרחשו וקורים, אישים ועוד. 

חברי מערכת "כיוון חדש" מברכים אותך, יהודה שתמשיך בפעילותך היפה בבריאות איתנה ובחדוות חיים. 

          

מאת: נורה מאירוב

מסיבת פרישה ליהודה ברושי

          

ון
לי
ג

עורכת ראשית: יונה מאור
חברי המערכת: יהודה ברושי, ציפי לוין, שושנה יושע,

נורה מאירוב, משה בן מנשה, שושנה סקלי,שרה ספנוב,
יעקב אטקוביץ,מנחם אהרונוביץ, גבריאל עסיס, 

ורדה יאיר, אלי טופר, יוסי צרי.
רכזת הכתבים: זיוה מסיקה

המו"ל: העמותה למען הקשיש פתח תקווה
כתובת המערכת: העמותה למען הקשיש, רח' ילין 10 

)פינת רח' שפירא 48( פתח תקווה
טל: 03-9096650  פקס: 15339096652

עריכה גרפית והדפסה: אור גרפיקה והדפסות

156ינואר 2018עיתון גימלאי פתח-תקווה

ון
לי
ג

156ינואר 2018עיתון גימלאי פתח-תקווה

������ 156.indd   1 16/01/2018   11:44:12



2

דבר המערכת
אושר בגיל השלישי

מאת: יוסי צרי
כולנו מבקשים אושר בחיינו וכמובן, כמה שיותר 

אושר,יותר טוב. האם אושר בגיל השלישי הוא שונה 
מאשר אושר בצעירותנו? כנראה שלא. מסתבר שאפשר 

להיות מאושר בכל גיל.
אושר הוא הרגשה אישית קצרת טווח שאינה ניתנת 

למדידה מדעית משום שאינה ניתנת להגדרה מדעית. 
במצבים כאלה, פונים החוקרים לבדוק את מידת האושר 
על ידי מילוי שאלונים, כלומר שואלים בני אדם משכבות 

חברתיות שונות, מארצות שונות, בכל מיני מצבים 
האם הם מאושרים? וכך על ידי השוואות בין התשובות 

של קבוצות אוכלוסייה דומות ממקומות שונים, הגיעו 
החוקרים לכמה מסקנות שאינן מחייבות. 

נמצא למשל, שאין קשר בין אושר לעושר, שאופטימיסטים 
מאושרים יותר מפסימיסטים ושזוגיות ואהבה תורמות 

לאושר. בארצות צפוניות בהן שעות האור מעטות 
והחשיכה רבה האנשים דווקא מאושרים יותר, ובלי קשר 

אלה הן גם הארצות שמובילות בשיעור ההתאבדויות 
ומקרי הדיכאון, לעומת ארצות חמות באזור קו המשווה 

בהן הימים ארוכים ויש הרבה אור שמש. בארצות 
עשירות יש יותר מקרי התאבדות הנובעים מדיכאון מאשר 
בארצות עניות. נמצא למשל שחסרי בית בהודו מאושרים 

יותר מחסרי בית בניו יורק.
שינויים במצב האישי כמו העלאת שכר או זכייה 

בלוטו מביאים לעלייה קצרת טווח בשיעור האושר. גם 
במשברים קשים כמו נכות, אבדן בן זוג ופרישה מעבודה, 

ישנה ירידה זמנית ברמת האושר בתקופת ההסתגלות 
לשינוי, לאחר מכן שיעור האושר חוזר למצב הרגיל לאותו 

אדם.
כל הכללים לעיל חלים גם על קשישים - לאופטימיים 

בינינו סיכוי רב יותר לאושר, אלה המוצאים עיסוק מתאים 
נהנים יותר, וזוגיות טובה תורמת לאושר.

בהזדמנות זו אני מאחל לכולנו שנים רבות וארוכות של 
עניין בחיים, זוגיות טובה, בריאות ואושר.

שנת ה-70 למדינה תהיה "שנת היער העירוני" כך    
   הכריז משרד החקלאות.

   קראו והפנימו מה שעץ אחד יכול לעשות: 
א. עץ אחד יכול לספוג בשנה 20 ק"ג אבק ו"לבלוע" 80       

    תרחיפים של מתכות רעילות.
ב. עץ אחד מנקה, מסנן ומטהר 100,000מ"ק אויר   

    מזוהם מידי שנה. מייצר 700  ק"ג חמצן וקולט 20 
    טון פחמן דו-חמצני.

ג. עץ אחד מסייע להורדת הטמפרטורה בסביבתו בקיץ 
    עד 4 מעלות.

ד. מערכת שורשים של עץ בוגר עשויה להיות גורם 
    ממתן חשוב ברעידת אדמה.

ה. עץ אחד בקרבת בית דומה לקיר אקוסטי – הבולם 
    רעשים ומפחית את עוצמת הרעש.

ו.  עץ בוגר שקוטר גזעו כחצי מטר נאמד
    בכ- 20 אלף ש"ח.

ז.  עץ בוגר בסמוך לנכס מעלה את ערכו באחוזים רבים.
ח. עץ אחד עשוי לשמש בית לעשרות ציפורים.

ט. חלק מהחמצן באוויר שאנו נושמים, מיוצר על ידי 
    צמחים. ללא עצים וצמחים 

לא היה ביכולתנו לנשום !!

תרומתנו הקטנה שבה אנו 
נוכל לעזור ולפזר את הירוק 

בעירנו יהיה: להקצות בחצר גם 
בבית המשותף חלקה קטנה, 

פינה )2 מ"ר( ולגדל בה  צמחי 
בר - חרציות, קחוונים, פרגים, 
תורמוס ואפילו סביונים. לעונה 

זו צאו לשטח פתוח,  קטפו 
עם השורש את השתילים 

המוכרים לכם ושתלו אצלכם 
בחצר. תנו להם לפרוח ולעשות 
זרעים ובשנה הבאה עם הגשם 

הראשון ינצו ויפרחו.
מיטיבי הידע ביניכם יכולים להיעזר  בספרו של מאיר שלו 

"גינת בר". גם קקטוסים למיניהם  קלים לטיפול, יכולים 
להיות פינה פורחת להשלמת התמונה הירוקה.

 מאת: מנחם אהרונוביץ

לקראת ט"ו בשבט שופעות עינינו אור ירוק

מאת: גבריאל עסיס  סיפורו של רחוב  רחוב השלושה              

הרחוב מתחיל מרחוב הרב עוזיאל ונגמר ברחוב יוסף אהרונוביץ. נקרא כך לזכרם של שלושה מבני עין גנים 
שנפלו במלחמת העצמאות:נתן בלס )1949-1921( מתניה נתיבי )1948-1931( יוסף סימבול )1948-1921(.

נתן בלס נולד בפולין כבן יחיד להוריו שעלו לארץ ישראל בשנת 1924 והתיישבו בעין גנים.למד הנדסה 
בהתכתבות והיה מכונאי במפעל אריגה. בפרוץ מלחמת העצמאות התגייס לפלמ"ח והשתתף בקרבות בגליל 
ובנגב.לבקשתו נשלח לעסוק בפרוק מוקשים ונהרג בנצרת ב-ז' בטבת התש"ט  8.1.1949 בעת שפרק רימון 

ישן. הובא למנוחת עולמים בבית הקרבות הצבאי בפתח תקווה.
מתניה נתיבי נולד בעין גנים וגדל בה, כשפרצה מלחמת העצמאות שמר בגבולות עין גנים. עוד בטרם מלאו 
לו 17 שנים התגייס לצה"ל שירת בחטיבת גולני והשתתף בקרבות. נפל ב-ד' סיוון התש"ח 11.6.48 בסג'רה 

הערבית בשאתו תחמושת לעמדה קדמית.
יוסף סימבול נולד בתל אביב ועבר עם משפחתו לעין גנים.הצטיין בהתעמלות 

ואתלטיקה והיה מאמן אגרוף.הצטרף ל"הגנה" וסייע בהקמת הגדר בגבול 
הצפון. ב- 1938 התגייס לפלמ"ח והשתתף בהעלאת מעפילים. במצור על 

רישפון הצליח לחדור לעזרת הנצורים.
ביום הולדתו ה-25 נשא לאישה את חברתו מלכה.במלחמת העצמאות שירת 
בחטיבת הראל וניספה בקרב בשער הגיא ב-י"א ניסן התש"ח )20.4.1948(. 

בתו נולדה לאחר נפילתו. 
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 מאת: מנחם אהרונוביץ
ברומניה, בעיירה פוטנה נולד שמעון שכטר ב- 28.11.1930 

להוריו נחום ויטי. במסע החיים של שמעון חלק מהאירועים נשכחו 
מזכרונו. אך יש זכרונות הצפים ועולים עד עצם היום הזה. שמעון 

זוכר את בית סבו – שהיה שוחט העיירה, מוהל ויועץ: "גדלתי 
באווירה של בית יהודי, דתי מסורתי." 

בשנים 1938-1939 האנטישמיות הרימה ראשה בעיירה פוטנה, 
אבל ב- 1940 באופן פתאומי החלו לבצע מאסרי יהודים. "אבי 
נאסר ונכלא בשל עבירות שווא, אירוע שנחרט היטב בזכרוני. 

טראומה קשה לי כילד יהודי." 
שמעון שכטר מספר את סיפור חייו, זכרונותיו והטראומות שנחקקו 

בנפשו. "עברתי חוויה לא קלה הגיעו לגרש אותנו מביתנו, העלו 
אותנו על משאית, ישבנו על החבילות שנאספו ונסענו מרחק 

30 קילומטר לעיר ראדאוץ. חשוב לי לציין כי גירוש זה מהבית 
שהיה קשה ואכזרי גרם לי כבר אז לחשוב על עלייה לארץ 

ישראל. מראדאוץ ערכנו מסע רגלי בעזרת עגלה וסוס  לזבוקריץ 
שבאוקראינה. שם נשארו יהודים ובית כנסת בו חגגו לי את בר 
המצווה. אבי ואני עבדנו בקולחוז באיסוף ירקות ותפוחי אדמה. 

בשל הרעב החבאנו במכנסינו חלק מהירקות ותפוחי האדמה 
לבית. חוויה קשה שחווינו, היתה כשגרשו אותנו ל"אורוות המוות" 
בה מצאו מותם היהודים ששהו בה. הצלחנו לברוח משם ולחזור 

שוב לבית בזבוקריץ. גרנו שם כ- 3 שנים. בשנת 1944 נכנסו 
לכפר חיילי הצבא האדום. שמחה רבה אפפה אותנו. עם השחרור 
הגענו לצרנוביץ, בה למדתי בבית ספר אוקראיני אחרי ש-3 שנים 

לא למדתי. כאן חזרנו לחיות חיים נורמליים." 
אחרי שהות ולימודים של שנה חזרה המשפחה לעיר ראדאוץ שם ההורים החלו לעבוד ולשמעון הוצע להצטרף להכשרה בדרך לארץ 
ישראל. קבוצת נערים ונערות התארגנה לקראת ההכשרה, כשבין האנשים המובילים מראשי התנועה הציונית בארץ היה יצחק ארצי 

)שהיה פעיל ציוני איש ציבור ופוליטיקאי ישראלי שכיהן כחבר כנסת(. שמעון שכטר מספר בגאווה, כשעיניו קורנות: "יצחק ארצי מהווה 
בשבילי מנהיג ואיש חינוך שהתווה את הדרך והשאיר בי חותם עצום." קבוצת הנערים והנערות שנקראה בשם "חושלי עתידות" 

עברה לדורנא להכשרה, כשהם עוזבים משפחות, הורים וחברים. ההכשרה בת שלושה חודשים נערכה בבית הילדים לשם הגיעו 
ילדים מכל רומניה. 

שמעון מספר: "כשהודיעו לנו כי קיימת אוניה ואנחנו מועמדים לצאת לארץ, נסעתי לבית הוריי כדי לקבל את הסכמתם. וכך אמרתי 
למשפחתי: אחרי כל הסבל והייסורים שעברנו עתידי לא בארץ הזו. אני רוצה לעלות לארץ ישראל. ההורים קיבלו פניה זו בהבנה ונתנו 

את ברכת הדרך". מדורנא נסעו ברכבת ליוגוסלביה – לזגרב שם עגנה אונית המשא – אניית המעפילים "כנסת ישראל". זו הייתה 
אנייה ראשונה של 4000 עולים מכל רומניה. שמעון מספר בעצב: "אבי ז"ל רצה להיפרד ממני פעם נוספת, מצא אותי ברכבת, הצליח 

להיכנס לקרון, נפרד ממני וקפץ דרך החלון החוצה. יותר לא ראיתיו." הנסיעה באוניה ערכה 26 ימים במקום 3 ימים מתוך מטרה 
לא להיתפס ע"י הבריטים. לפני שהאוניה הגיעה לחיפה הקיפו הבריטים אותה ודרשו מהמעפילים להיכנע. הבריטים העבירו את 

המעפילים לקפריסין בדצמבר 1946. הקבוצה התארגנה לחיים עצמאיים. התקיים בית ספר שהמורים היו יצחק ארצי ואשתו מימי. 
נוצר קשר עם תנועות אחרות. מהארץ הגיעו שליחים ביניהם שליחי "ההגנה".

הרגע המיוחל הגיע וקבוצת הנוער קיבלה רשות לעזוב את קפריסין ולעלות לפני האחרים בזכות היותם נערים. ביולי 1947 הגיעה 
הקבוצה ליישוב מגדיאל, לבית ספר החקלאי "מוסינזון" שקלט את 40 הנערות והנערים. "בית הספר היה עבורנו הבית הראשון 

בישראל. המדריך שמואל מאירי ז"ל הצליח לטעת בקרבנו את האהבה לארץ ישראל, את הציונות הממשית. במשך שנה שהינו בבית 
ספר זה. ב-1948 התגייסנו למחזור הראשון של הנח"ל. עם השחרור מצה"ל הציע לי המדריך ללמוד הוראה בסמינר למורים בעליית 

הנוער בירושלים". 
עד כמה משמעותי היה דבר זה? 

"הייתי בארץ בודד, בלי הורים, בלי עזרה כלכלית ללא בית, ללא משפחה. למדתי בירושלים וחזרתי למוסינזון לעבוד כמורה ומחנך 
במשך 10 שנים. את אשתי ברוריה הכרתי שם ואחרי שלושה חודשים נישאנו. יש לנו בת ובן, נכדים ונינים". לאחר עשור עבר שמעון 

לעבוד בפ"ת, ניהל את בית ספר הוברמן ויצא עם אשתו ברוריה בשליחות חינוכית במונטה וידיאו באורגוואי. 
"תרמנו הרבה מאוד למען החינוך היהודי בקרב התפוצות ולהקניית השפה העברית." 

בגמלאות עסק שמעון בתחומים שונים כמו: שרות ייעוץ לאזרח )ש.י.ל( והוראת החינוך למבוגרים.
שמעון מסיים: "הארץ נתנה לי אהבה והערכה. זו הארץ שלי ולא אעזוב אותה לעולם." 

מאת: נורה מאירוב       שמעון שכטר –דרך הייסורים לארץ ישראללקראת ט"ו בשבט שופעות עינינו אור ירוק
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האדריכל מפריז- מאת צ'רלס בלפור 
פריז 1942 לוסין ברנאר אדריכל 

פריזאי התוודע אל איש עשיר 
מאוד, המציע לו תמורת סכומי כסף 
גדולים להערים על הגסטפו ולתכנן 

מקומות מסתור ליהודים. הרומן 
מיטיב לתאר את החיים בפריז 
תחת הכיבוש הנאצי, הלשנות 

השכנים, מחסור חמור במזון. רומן 
מתח זורם ומענג.

סיפור יפהפה ואלגנטי על איש 
פשוט שבאופן בלתי צפוי מתדרדר 

למעשי גבורה.

עומדות רגלינו על אדמת פולין, 
ארץ במזרח אירופה ששלושה 

וחצי מליון יהודים התגוררו 
בה מאות שנים לפני שרובם 

הושמדו ע"י הנאצים. מלך 
פולין קז'מיאז' השני הזמינם 

לבוא ולהתיישב בה ביודעו שיוכלו 
לתרום לארצו מכישרונם המקצועי והמסחרי. חייהם 

לא היו קלים הם היו שנואים על ידי שכניהם הנוצרים 
הקתולים ולא פעם סבלו מפוגרומים אכזריים ומהפורעים 

הקוזקים.
אך למרות הכול התאוששו ופיתחו תרבות יהודית וציונית 

נרחבת. 
בשואה נספו 6 מיליון יהודים שחלק נכבד מהם היו מפולין 

וביניהם קרובי משפחת סבי יעקב אטקוביץ וסבתי בלה, 
שרובם לא נשארו בחיים.

עומדות רגלינו 
על אדמת פולין 

שאדמתה ספוגה 
בדם יהודים  שסבלו 

לכל אורך ההיסטוריה 
מאנטישמיות חסרת 

רחמים מלווה 
באלימות קשה 

ובמעשי רצח.
אך תוכניתו השטנית 
של הצורר הנאצי לא 

צלחה ומתוך האש 
קמה מדינת ישראל 

שקלטה לקרבה 
אלפי יהודים שורדי 

השואה ויהודים רבים 
מתפוצות ישראל. 

נצח ישראל לא ישקר. 
אנו נמשיך על אפם 
וחמתם של אויבינו 

לגדול ולהתפתח 
למעננו ולמען הדורות 

הבאים.  

                                  
            

כדאי לקרוא מאת:שרה ספנוב

  יום השואה הבינלאומי    
מאת: יעקב אטקוביץ

 ִּכְבְׁשֵני אֹוְׁשוויץ

מאת: יעקב אטקוביץ

ֵהם ָהְלכּו ַּכּצאן ַלֶּטַבח
 לא יְָדעּו ֶאת ָנְפָׁשם.

ְמֻעִּנים ְללא ַהָּצָלה וְֶרוַח
 ְלֵגיא ֲהִריָגה ָׁשם ַמְמִתין ַהָּׂשָטן.

ֵהם ִנדֹונּו לא ִלְחיֹות
ּגּוָפם ִהְתַכֵּּלה ֵּבֵאׁש ַהִּכְבָׁשִנים.

ַאָפָרם ִנְזַרק ְלבֹור ַּתְחִתּּיֹות
ְלַזֵּבל ֲאָדמֹות ּוְלַׁשֵּמש ִּכְדֵׁשִנים.

                         
 ְנָׁשמֹות ֶׁשל ְּתִמיִמים ַחִּפים ִמֶּפַשׁע

ָצַעדּו ְּבטּוִרים ֶאל מֹוָתם.
ְללא ִסיּכּוי ְלַהָּצָלה וַיֵַׁשע

 ִזְכָרם נֹוַתר ַּבֵּלב ְכחֹוָתם.          

ביקור בפולין 

קבר סבתא בלה
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ראייה היא אמצעי התקשורת המרכזי של בני הגיל 
השלישי. ראייה טובה עשויה לשפר ללא הכר את איכות 

חייהם ולאפשר ליהנות מקריאה, מצפייה בטלוויזיה ולספק 
עצמאות רבה יותר. התאמת פתרון ראייה מדויק דורשת 
הכרה של הצרכים האופטיים והרפואיים האופייניים לבני 

הגיל השלישי והתאמה אישית למצבו ולהעדפותיו.

ירידה באיכות הראייה, קושי בקריאה ובזיהוי פנים, רגישות 
גבוהה לאור, אלה הם חלק מהתלונות הנפוצות של אנשים 
בעלי לקויות ראייה בדרגות שונות הפוגעות מאוד באיכות 

החיים . 
קטרקט, גלאוקומה וניוון רשתית - הגורמים הנפוצים לירידה 

משמעותית בחדות ואיכות הראייה מעל גיל 60 .
החדשות הטובות: ניתן לשפר את איכות הראייה גם 

במקרים כאלה, בזכות בדיקת ראייה ייחודית לבני הגיל 
השלישי ולקויי ראייה והתאמת עזרי ראייה מתקדמים 

הקיימים היום.
האופטומטריה המודרנית מאפשרת ליהנות משיפור ניכר 

באיכות החיים – עצמאות רבה יותר, יכולת תקשורת 
משופרת ועוד. כדי להתאים את פתרון הראייה הנכון ביותר, 
יש צורך בבדיקת ראייה המתבססת על מאפייני הלקות ועל 

מצבו האישי ואורח החיים של הנבדק. מתוך ניסיון עשיר 
בעבודה עם לקויי ראייה והקהל הגריאטרי, אנו יודעים 

שלתנאי הסביבה כגון: תאורה, מרחקים, הרגלים ועוד, 

שיפור בראייה מעניק שיפור מהותי באיכות החיים  יום השואה הבינלאומי    
הכול על בדיקת ראייה סביבתית

יש השפעה מכרעת על הראייה. 
את כל אלה חשוב לקחת 

בחשבון בעת התאמת פתרון 
ראייה מדויק. במסגרת בדיקת 
 Vyou הראייה הסביבתית של

נבחנת סביבת המגורים,
אורח החיים ומצבו הרפואי של 

הנבדק. בשונה מבדיקה במרפאה או בחנות אופטיקה 
מאפשרת בדיקת הראייה הסביבתית לבחון בוודאות את 
אופן ההשפעה של עזרי ראייה שונים בסביבה הטבעית, 

עד למציאת הפתרון הנכון.  
קיימים פתרונות רבים מעבר למשקפיים, שמותאמים 

באופן ספציפי על סמך ממצאי הבדיקה, ביניהם: אמצעי 
הגדלה מגוונים, פילטרים ייעודיים למניעת סינוור, עדשות 

אופטיות להדגשת קונטרסט, טכנולוגיות לשיפור ראייה 
ועוד. 

עבור בני הגיל השלישי לבדיקה ערך כפול – ההתאמה 
המדויקת יותר של פתרון הראייה ועצם הגעת מומחה עד 

ללקוח החוסכת טרחה וזמן לקשיש ובני משפחתו.
VYOU  מספקים מענה מקיף לכך.סל הפתרונות כולל 
מגוון רחב של משקפיים ועזרי ראייה מתקדמים, מהם 

ניתן להתרשם ולהזמין במהלך הבדיקה.
לפרטים נוספים 

www.v-you.co.il * 03-553-10-60

ודאי להרבה מאיתנו הגמלאים יש זיכרונות 
מההכרזה/הקמה של מדינת ישראל, 

מהחגיגות והריקודים עד אור הבוקר וכמובן 
כולנו זוכרים את תגובת הערבים במלחמה 

העקובה מדם נגד הקמת המדינה.
ברצוני לשתף אתכם בסיפורי האישי: על 

חייל שכבר התחיל את מלחמתו למען 
המדינה עוד לפני הכרזתה.

במפתיע לפני כמה שבועות התקשר אלי אדם  שביקש 
לדבר עם  בעלי בניהו יאיר יאירוף ז"ל, יליד ירושלים, 

עניתי לו שהוא נפטר לפני ארבע שנים. היו לו הרבה שאלות 
לשאול אותי, אודות פעולותיו בתקופת השלטון הבריטי 

בארץ ישראל ולא ידעתי לענות על חלק גדול מהשאלות. 
הוא שאל אותי האם ידוע לי אם בניהו היה בבית סוהר? 

עניתי לו, שלא ידוע לי אבל ידעתי שהיה במעצר בית 
במשך ארבע שנים. אדם זה, סיפר לי שהוא שייך לקבוצת 

אנשים שאוספים מידע על אסירי ציון. הוא ביקש לברר עם 
בני משפחתו של בניהו ז"ל, אם ידוע להם פרטים מעברו. 
התקשרתי לגיסתי-אחותו הקטנה של בניהו ז"ל )האחות 

היחידה שתבדל"א שנותרה בחיים מתוך עשרה אחים 
ואחיות( ושאלתי אותה האם ידוע לה שבניהו ז"ל היה בבית 

סוהר תקופה ממושכת? היא ענתה, שהייתה צעירה מדי 
והיא אינה זוכרת הרבה, אך זכור  לה, שבניהו לא היה 
בבית הרבה זמן ושבכול פעם שדיברו על בניהו הזכירו 
את השם אריתריאה. בנוסף היא זכרה שכשבניהו ז"ל 

חזר הביתה, הוא נתן לה ציפור מעץ שהוא חרט עליה. את 
הפרטים האלה מסרתי לבן אחותי והוא חיפש וחיפש ופתר 

את התעלומה. כעבור כמה ימים קיבלתי פקס שבו כתוב: 

ברית חיילי הארגון הצבאי הלאומי 
בארץ ישראל 

לכבוד היחידה לאותות ועיטורים-
הקריה –תל-אביב: 

הננו מאשרים שהחבר בניהו יאיר 
יאירוף ז"ל, ת"ז 280799

היה חבר באצ"ל וישב באריתריאה 
קניה כשנתיים עד מאי 1948. 

בניהו שלי היה איש מיוחד במינו, אדם 
צנוע, עם טוב לב והמון המון מקום לכל 

הסובבים אותו. 
נאמן למשפחתו ולהוריו. כל אדם שהיה 
זקוק לעצה היה מגיע לשאול את בניהו 

והוא בדרכו המיוחדת ידע לתת לכל 
אחד את העצה הנכונה ואימץ את כל מי 

שנקרה בדרכו. בניהו תמיד ידע לגשר 
בן בני המשפחה והחברים. 

על קברו חרטתי שהוא נתן את נעוריו במחתרות ובמלחמות 
למען המדינה.

במשך 55 שנות נישואינו לא היה ידוע לי מידע זה, אבל 
כן ידעתי שלחם בקרבות הקשים והמרים של מלחמת 

העצמאות בין היתר בהר אדר )עליו יושב היום הישוב הר 
אדר שבמבואות ירושלים(.

בניהו יאיר חי בשנים 1927 - 2014 יהי זכרו ברוך.

 זכרונות ואירועים מיוחדים – על בניהו יאיר יאירוף ז"ל  – לוחם אצ"ל 
מאת: ורדה יאיר
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עדה גרוסמן מתנדבת בבית מזלי מיום 
הקמת המועדון בשנת 2001. אישה נאה 

ונמרצת בעלת חזות יקית, אך מסתבר 
שנולדה בכלל באיטליה בעיר שנקראת 

"בולוניה" "אבא שלי היה יקה" היא אומרת 
בחיוך .

עדה  היא מי שמאכילה את חברי המועדון 
"בית מזלי" בכל המסיבות המתקיימות 

שם. היא גרה מול המועדון. יש לה עגלת שוק שכזו שעליה היא 
מעמיסה את הסירים שהתבשלו בביתה, יורדת שתי קומות, 

חוצה את הכביש והיא כבר בפתח המועדון.
בכלל לא חשבה גב' עדה הנכבדה להתנדב, אך כשראתה כיצד 

קורם המועדון עור וגידים, החליטה ספונטנית. גם בעלה ז"ל 
החליט להתנדב יחד איתה וכך שניהם ביחד, היא טיפלה במזון 

והוא סייע בטיפול בכספים. לפני שהחלה בהתנדבות בבית מזלי 
הייתה עדה שותפה במסעדה ברמת השרון שנקראה "בולוניה" 
ע"ש עיר הולדתה באיטליה. עדה למדה לבשל מהבית. "בבית 
איטלקי" היא אומרת "כולם צריכים לבשל. הבישולים שלי הם 

ביתיים ולא גורמה. גם במסעדה בישלתי תבשילים בנוסח 
איטלקי". היא אף פעם לא מודדת כמויות. הבישול שלה מאוד 

ספונטני. למה פרשה? כי פשוט התעייפה "עבדתי מהבוקר ועד 
הלילה וזה היה כבר קשה".

עדה התאלמנה לפני כשנה וחצי. היא אם לבן ובת ולה 4 נכדים. 
הבת מורה בתיכון והבן עובד בסולל בונה.  היא בן אדם נמרץ 

ומלא התלהבות ומאוד נהנית מן העשייה שלה. ברור שיש 
בכוונתה להתנדב עוד שנים רבות.

בגלל קרבתה למועדון, נוספו לה תפקידים אחרים כמו למשל 
לפתוח את המועדון במקרה שלא מוצאים את האיש המתאים 

עם המפתח, וגם כאשר האזעקה במועדון מטרטרת ללא 
שליטה. עדה יורדת מיד וניגשת לפתור את הבעיה.

לבסוף עדה נתנה לנו את המתכון למרק העדשים הנפלא
שהיא מכינה. 

המתכון בפינת המתכון עמ' 7.

6

"איש ושמו אובה"  –  סרט שוודי עשוי היטב שהזדהיתי 
אתו. "הזקן – מה יש לו בחייו?"  ומאידך אנו מתגעגעים 

לאנשים כמותו. 3 פעמים הוא מנסה להתאבד וניצל. 
בפלשבקים אנו לומדים על עברו. כל התאבדות הופכת אותו 

לסובלני ואמפטי לסביבתו, כמו שנאמר "או חברותא או 
מיתותא.

כדאי לראות 
מאת: מנחם אהרונוביץ 

מאת: שרה ספנוב

"המיילדת "  – דרמה צרפתית משובחת המאפשרת 
לשתי שחקניות מצוינות להפגין משחק מעולה. קתרין פרו, 

המיילדת, הדוחה את החיים הטובים, מסתפקת במועט 
ומוצאת את בחיר לבה בגינה קהילתית, נהג משאית שאוהב 

את החופש ואת המרחבים. לעומתה קתרין דנב בת ה-74 
מלכת הקולנוע בעבר משחקת אישה מפונקת שתיינית 

ומהמרת. 

"פלא"  –   ג'וליה רוברטס עברה את ה-50 ומופיעה עכשיו 
בסרט לכל המשפחה. הסרט מבוסס על רב-מכר שנכתב לפני 
5 שנים, כשילדיה של הסופרת נעצו את מבטם בילדה שפניה 
מעוותים. אבל הגיבור הראשי הוא הילד, אוגי, שמגלם אותו  

ילד שחקן כשרוני להפליא. בצורה מאוד מעודנת ואינטליגנטית 
הסרט מכוון לערכים של קבלה, הכלה ועזרה בדרך. רוצו 

לראות עם הנכדים. גם הם ייהנו מאוד.

"גלגל ענק"  – וודי אלן בן ה-82 עבר בשלום את האשמה 
בהטרדה של בתה המאומצת של אשתו, עשה את סרטו 

ה-48 שאינו נופל באיכותו מיתר סרטיו. 4 הדמויות, שתיין, 
אישה נוירוטית, בתו המבולבלת ומציל צעיר שחולם להיות 

סופר, כולם עושים תפקידים מצוינים. בסצנה הראשונה פותח 
המספר, המציל, השחקן ג'סטין טימברלייק המעולה בהבטחה 

להגיש לנו מלודרמה לוהטת. ואכן שווה לראות. 

מאת: מנחם אהרונוביץ הרצל מלך היהודים                              

התנדבות בכיף - עדה גרוסמן

פ"ת העלתה על הבמה מחזמר 
נפלא בשם זה. 

שאפו גדול לכותב ולבמאי עופר 
שפריר ששנים עומד בראש "החוג 

הדרמטי  במלאבס"  שהצליח  
להרים הצגה מופלאה  שכזאת 

עליה חלם שנים רבות וסוף סוף 
קרמה עור וגידים. ח"י שחקנים, זמרים ורקדנים,  מהם בוגרי 
בית צבי, 8 נגנים על הבמה עם מוזיקה נהדרת שכתב ליאור 

רונן וכוריאוגרפיה מדהימה של הודיה בן-סימון ותפאורה 
מרהיבה, מעלים אפיזודות מחייו הסוערים של איש מתבולל  

חולם, 
הוזה וחוזה המקריב את עצמו ומשפחתו  למפעל חיים  בהקמת 

מדינה ליהודים.
המופע ירוץ בארץ בחודשים הקרובים לכבוד יום ההולדת

ה-70 של המדינה. טוב וראוי שכך.
את המופע הפיקו העירייה, היכל התרבות ובתמיכה

נכבדה של משרד התרבות.

אל תחמיצו, קחו את הילדים, הנכדים והנינים לכו וצפו 
במחזמר עברי ישראלי שכולו נופת צופים. ההצגה הקרובה

ב- 21/1/18. להזמנות לפנות להיכל התרבות בפ"ת:
03-9125222

"ספר הספרים" - התנ"ך שלנו הוא הנמכר ביותר בעולם ותורגם 
לשפות רבות. מתוכו נביא לפניכם מקומות ואנשים מרתקים. 

בספר בראשית 12 פרשות.4 האחרונות מספרות על "בעל 
החלומות". כמו בסרט הוליוודי עם "הפי אנד", יוסף, ילד "יפה תואר 

ויפה מראה", מחונן ומועדף ע"י אביו התופר לו "כתונת פסים". 
האפליה הייתה  הרסנית. הילד גדל בפינוק יתר, לא שם קצוץ על 
הסובבים אותו. אחיו קנאו בו ושנאו אותו וכך הגיע לבור הראשון 

בחייו.
בן 17 מגיע "הסוציומט" כעבד לבית פוטיפר. חתיך מהמם שטוף 
הורמונים ומוטרד ע"י אשת פוטיפר. הוא מואשם ומושלך בשנית 
לבור בית הכלא המצרי שם זוכה לתואר השני "פותר החלומות" 
ומגיע אל ארמון פרעה. שמו מוחלף ל"צפנת פענח" ומיד מתחיל 
בתכנית החומש )5 שנים( להבראת כלכלת מצרים. הוא מתמנה 

ל"המשביר לכל עם הארץ", מכאן לקחו "המשביר לצרכן" את שמם.
בכל השנים )13( יוסף לא יוצר קשר עם הבית. בתחבולות ובעילום 
שם מצליח להביא את אחיו ואביו אליו לארמון כדי שישתחוו בפניו 

כפי שחלם בילדותו.
רבותי - ציירים, סופרים ומשוררים כתבו עליו. אפילו פרויד הזדהה 

אתו. אביו ברך אותו "בן פורת יוסף". חז"ל שמו אותו כאושפיז שישי 
בסוכה וזכה בתואר "הצדיק". חסידים מאמינים ש"משיח בן יוסף" 

יגיע לפני "משיח בן דוד". היש עוד, בספרות העולמית, סיפור נפלא 
שכזה על ילד פלא שהפך לנסיך?

בעתון הבא, בס"ד, נהיה עמוק בקריאת ספר שמות. נחשו מי תהיה 
הדמות בפינה זו?

על אנשים ומקומות בתנ"ך 
מאת: מנחם אהרונוביץ 
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אין פה כמויות:

בצל וסלרי 5 גבעולים 
עם העלים וטוחנים 

דק, דק ומאדים ב- 3-2 
כפיות שמן. 

לוקחים 3-2 כוסות 
עדשים אדומות שטופות )לא מושרות( ומוסיפים אותן. 

בוחשים ומוסיפים מים חמים לפי הצורך,
כ-6 כוסות מים. מוסיפים 3-2 כפיות מרק עוף.

לבסוף מכינים פירה מ-2 תפו"א  זה בשביל הטעם 
הקטיפתי ובוחשים היטב. זמן בישול כשעה בערך.

אז שיהיה בתיאבון ותודה לעדה מכול החברים במועדון.
.

7

תשבץ ינואר 2018
מאוזן: 1.אל הים היווני 7. יצירה אלמותית שכתב 

הומרוס 14. השבתה של בעלי מפעל נגד פועליו כדי 
שיוותרו על תביעותיהם 16. סיבוב חוטי ברזל סביב 
עצמם )שלי( 17. הייאוש שלהם 18. כלי שתייה 20.

צא לדרך במכונית 21. היטל כספי  22. צאו לים בספינה 
23. גשם שוטף אחרון בחורף  25. לחם צרפתי ארוך 

26.שימי כביסה על החוטים 27. מוסד ללמודים גבוהים 
28. שתו לרוויה 29. אלוה 30. משתוקקים 31. רקב 33. 

מזיל רוק מפיו 34. ירושתם,נחלתם
 35. רוע, רשעות 37. פומבי 38. סם ממכר 40. אינם 

אוכלים זמן ניכר 41. ספה נמוכה המשמשת גם למיטה 
שלו )ברבים(43. מפקד מחלקה )ר"ת( 45. אלה 46 

.אופן של עגלה )ברבים( 47. קיטור הבל העולה ממים 
רותחים  48. אדם הכפוף למרות עליונה 50. כת גדולה 
של חכמים המחזיקים בתורה 51. מה הם )מילה אחת( 

52. להעניק, למסור 53. חלק אחד משרשרת 54. 
שלטו,התמידו 55. נרגע מעייפותו 56. עני,אביון 58. 

פריט פנימי המשמש טלפונים ניידים 56. שימוש בקווים  
60. כינוי לשר צבא יווני או רומי )במשנה( 63. המטוס 

העשוי מחומרים המונעים ממנו להתגלות  במכ"מ )+ ה' 
הידיעה( 64.ריקוד פולני שרקדו אותו בתנועות הנוער 

65. אנשים בלתי ידועים 
מאונך: 1. עם קדמון שישב בעיקר בערי החוף כשעם 

ישראל כבש את הארץ 2. כינור גדול בעל צלילים עמוקים 
3. אזרח שגר בסקוטיה 5. אחד מפקודות תרגילי סדר 

6. מידת אנרגיה חשמלית 8. ועיין )בקיצור( 9. רמס,דרך 
בכוח 10. עייף 11. מטבע צרפתי 12. קיבוץ בצפון

13. שייך לעבר הרחוק 15. אנשים מקומיים )בלעז( 18. 
עיר גדולה בהודו 19. מכשיר עשוי שתי קורות ושלבים 

אנדרלמוסיה, אי סדר 31. פצצות שהוטמנו באדמה 
והדורכים עליהם נהרגים. שעולים עליו 23. גורמים 

ליאוש 24. בן כבש. 25. שדה פתוח מחוץ לישוב

מאת: יעקב אטקוביץ

 פינת המתכון 
מאת: שרה ספנוב

מרק העדשים של עדה גרוסמן

27. בריקדות, מחסומים בדרך 30. 32. שרטוט דק בעפרון או 
בעט הנמתח בין שתי נקודות )ברבים( 34. מפלגה שמאלית 

קטנה בישראל 35. ארגז כלים של בעל מקצוע 36. משקל 
הסחורה עצמה ללא האריזה 38. תפשה אותם התרגשות 39. 

עיר ברוסיה 
41. מדוללים 42. בני האדם בעת העתיקה 44. ראשו סחרחר 

עליו 46. פוררו אותו לגרגרים 47. שף ידוע בארץ בעל צמה 
49. לא תעשה )ר"ת(50. יריעת מתכת רקועה עד דק 51. 

רוקנו אותו 54. בנו מחדש את הכול  56. נוזל לעט נובע 57. 
ארץ בצפון אפריקה  59. מכשיר לחימום מים 61. שאינו עבה 

62.אות באנגלית 63. תבלין תימני לקפה     

לזכרו של יקירנו שניר בלאסן )עסיס( ז״ל

מאת: סבא גבריאל עסיס

שניר נולד בפתח תקווה 
ב-1988, למד בתיכון גולדה 
וסיים את לימודיו בהצלחה, 

התגייס לצה"ל לחיל התותחנים 
בו שירת כחייל ומפקד. 

לאחר סיום שירותו עבד 
שניר כמאבטח בתעשייה 

האווירית ולאחר מכן נסע לטיול 
באוסטרליה הרחוקה. שניר מצא 

את מותו באוסטרליה בראשית 
ינואר 2012.

שניר אהב את המדינה והארץ, היה חבר אמיתי ובעל 
אישיות מופלאה. התכונות שאפיינו אותו במיוחד הן 

שמחת החיים והאיכפתיות מהסובבים אותו ובמיוחד 
ממשפחתו שאותה כ״כ אהב. חיוכו הגדול הקרין על כל 

מי שפגש אותו. 
יהי זכרו ברוך.
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לאחרונה התקיים טיול הוקרה למתנדבי העמותה למען הקשיש 
בפתח תקווה. הטיול נערך בבית התפוצות בתל אביב שבקרוב 

יוחלף שמו של בית התפוצות לשם מתאים יותר למטרתו 
של הבית – "מוזיאון העם היהודי". הבית ישנה פניו, יתווספו 
אגפים, יוחלפו אגפים. המדריכה במקום המליצה לנו לחזור 

שוב בעוד מספר חודשים.

התחלקנו לכמה קבוצות קטנות, לסיורים מודרכים, כל קבוצה 
נלקחה למסלול אחר. 

התחלנו את סיורנו בעקבותיו של הצלם שים )דויד סימור(, 
שהיה הראשון שצילם ופיתח תמונות בצבע, אך למדיה 

המודפסת לא הייתה היכולת הטכנית להדפיסו בצבע.

8

טיול הוקרה בבית התפוצות למתנדבי העמותה  למען הקשיש  מאת: יהודה ברושי

מסיבת פרישה במועדון בית דני  מאת: ציפי לוין
בבוקרו של יום התכנסנו במועדון בית דני  שמחים ועצובים כאחד, וכל זה למה? שמחים 

על כך שהגברת כרמלה מאיר מנהלת עמותת על"ה זהב תצא לדרכה החדשה ותגשים את 
משאלותיה, ועצובים על עזיבתה אותנו. המפגש התחיל בשירה עם יגאל שמעוני והמשיך 
בתודות על פעילותה המבורכת ובברכות לדרכה החדשה מפי חוה קולסקי רכזת המועדון 

ומפי כמה חברות וחברים שהגישו לה גם ורד אדום. כרמלה הודתה על הברכות וסיפרה על 
עבודתה בעמותת על"ה זהב. 

מכאן המשכנו להכיר את בתי 
הכנסת השונים בתפוצות. 

הוסבר לנו כיצד, למרות 
האיסור לבנות בתי כנסת 

שיעברו בגובהם על שאר בתי 
העיר, התחכמו היהודים ופתרו 

בעיה זאת על ידי שהעמיקו 
לבנות את בתי הכנסת יותר 

נמוך מפני הקרקע וכך הגובה 
הכולל היה גבוה. ראינו גם בתי 

כנסת ללא סימן היכר חיצוני, מפחד הגויים. נדהמנו ליופייה של 
חנוכייה עתיקה מוורשה שהוחבאה בשעתו והתגלתה אחרי 

המלחמה ושובם של הגולים הביתה.
אחרי הסיור התכנסנו באולם הרצאות. מרים בלאו – מתנדבת 

באחד ממועדוני העיר, ברכה בשם המתנדבים את מנהלת 
העמותה למען הקשיש כרמלה מאיר בסיום תפקידה הנוכחי. 

כרמלה מאיר, הודתה לה על דבריה החמים והביעה תקווה 
שמחליפתה ג'ינה תעשה את העבודה עוד יותר טוב. אחרי כן 

ראינו סרטונים מתקופת ההעפלה בלווי הסברים.
בסיומו של סיור מאלף זה נסענו לאכול צהריים במסעדה 

טובה באזור. 

כרמלה ומחליפתה ג'ינה
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