
          
מאת: ג'ינה ברק שמחי מנכ"לית על"ה זהב סלוניקי אנחנו כאן !!!
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כשהתחלתי את תפקידי כמנכ"לית העמותה, עלתה הדרישה של חברי המועדונים לצאת לנופש בחו"ל. הם יוצאים  לנופשים בארץ 
שהעמותה מוציאה לפחות שלוש פעמים בשנה והביקוש להם גדול גם בגלל הסטנדרט הגבוה שלהם.

חברי המועדונים רצו מזה זמן רב לצאת ביחד לנופש בחו"ל ולקדם מסורת בנושא. החלטתי יחד עם צוות הרכזות הנפלא שלצידי 
להרים את הכפפה, והנה זה קרה!

בילינו 5 ימים נפלאים בעיר סלוניקי שביוון, המהווה נקודת מפגש בין הים התיכון לבלקן. 
החברים נהנו מחוויה יוצאת דופן וסיורים במקומות קסומים כמו, המנזרים התלויים במטאורה ומפלי האדסה. כל זה תוך כדי התענגות 

על המטבח היווני וחיי לילה שוקקים בטברנות. 
חזרנו מרוצים עם טעם של עוד. נופש חו"ל הבא מתוכנן לחודש אוקטובר, פרטים ימסרו בהמשך אצל רכזות המועדונים. 

שמחתי להיות חלק מהחוויה הזאת וללא ספק נהניתי, צחקתי וזכיתי לקבוצה יוצאת דופן. תודה מיוחדת לצוות שנסע אתי ועזר בצורה 
מופלאה: פנינה קופל, דבורה סלימן ותמי עמיר. אני כבר מחכה לפעם הבאה.
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דבר המערכת
מאת: מנחם אהרונוביץ

ביום ששי ה- 20.4.18  ה' באייר בשעה 16:00 בדיוק הושמעה הכרזת עצמאות המדינה בערים שונות בארץ והתחיל 
אירוע "רוקדים ה' באייר" בריקוד "הורה ה-70" לצלילי השיר "ישראל שלי."

כשהגעתי לכיכר המייסדים בפתח תקוה היא הייתה מוצפת בהמון אנשים, מבוגרים צעירים וילדים וכולם רוקדים ריקודי 
עם בהדרכת מרקיד מקצועי. התרגשתי ממראה עיני, צילמתי והצטרפתי אל הרוקדים.

דקה לפני השעה 16:00 השתררה דממה לקראת הרגע ההיסטורי, השמעת הכרזת העצמאות מפי בן גוריון ומיד  נוצרו 
מעגלים מעגלים.  הקהל הרב פצח בשירת השיר "ישראל שלי" ויצא בריקוד הורה סוחף. לאחר מכן המשיך

בריקודי עם.

            רוקדים ה' באייר - 70 שנה אחרי הכרזת העצמאות

קשה לי לעמוד מנגד ולראות כיצד חגגה המדינה 70 להולדתה, מבלי לזכור פרשה כאובה בתולדותיה שקרתה
5 שבועות בלבד לאחר הקמתה.

פרשת אלטלנה. זהו שמה של אוניה שנקראה על שם העט של זאב ז'בוטינסקי ובאיטלקית פרושו נדנדה. היא נרכשה 
ע"י גוף פוליטי של האצ"ל בחו"ל במטרה להביא עולים מאירופה. היא הועמסה ב-940 עולים "אצלניקים", נשק רב 

מאד באומדן של עשרות מיליוני שקלים דהיום, ציוד רפואי ומדים לרוב. האוניה אמורה היתה להגיע יום אחרי הכרזת 
העצמאות. 

מלחמת השחרור פרצה...הפוגה ראשונה. בממשלה הוחלט כי כשהאוניה תגיע הנשק יעבור כולו לידי צה"ל - הצבא 
הממלכתי. בגין התעקש ודרש חמישית ממנו לשימושו של אצ"ל. האוניה הגיעה לחוף כפר-ויתקין ב-20.6.48. היישוב 
כמרקחה. בגין עלה על האוניה. העולים הורדו, הנשק בחלקו. קרב דמים פרץ...ואלטלנה שטה לחופי ת"א. שוב פרץ 

קרב ובגין פסק לא להשיב אש: "מלחמת אחים  לעולם לא", אמר. אלטלנה הועלתה באש וטובעה.
מחיר מלחמת אחים "קטנה" זו היה: נהרגו 16 אנשי אצ"ל ו-3 חיילי צה"ל. סקרן הייתי לדעת את הקורות אילו בגין היה 

תופס את מקומו של בן-גוריון.
סכנת מלחמת אחים עולה ומרחפת ומאיימת עלינו. רצח רבין, שסעים עדתיים, פינוי ימית ויישובי עזה, חלוקת נטל 

השרות הצבאי, המדינה ה"תלת-לאומית" - יהודים, חרדים וערבים - וניהול החיים בה, ההפרדה בין דת למדינה 
המיוחלת והנדרשת למדינה מודרנית. כל אלה יכולים להביא אותנו לידי פיצוץ ומלחמת אחים.  רק מנהיגות אחראית 
שתמשיך לשאת ולתת, לדבר ולהקשיב, לסלוח ולוותר תביא את השלום בינינו פנימה בין שבטי ישראל, ואחריו אולי

גם את השלום האזורי.

אנו מכריזים בזאת:
          מלחמת  אחים  לעולם  לא!  

מאת: ציפי לוין
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רבקה נדיב, נולדה במרץ 
1934 ברמת גן, דור 

שישי בארץ. אמה, שרה 
נולדה בחברון. אבי סבא 

רבא של רבקה הגיע 
מבוקרשט שברומניה 

ברכבת לדמשק. משם 
עשתה המשפחה דרכה 
לצפת שהם רכובים על 

גבי חמורים ובאמתחתם 
בין השאר פמוטים שעברו מדור לדור. 

אביה, ישראל למד ראיית חשבון באוניברסיטה בקנדה. 
הגיע עם עליית הנוער כחלוץ ציוני בגיל 20. כאן התנדב 

לצבא הבריטי. עם שחרורו מהצבא החל לעבוד במשטרה 
עד צאתו לגמלאות. 

רבקה הייתה בת 11 כשהתייתמה מאמה: "התגוררתי עם 
אבי בסמוך לכל בני המשפחה, שחיו בחמולה, כשסבתי 

עזרה לי מבחינה נפשית ובדאגה יום יומית". כך מתארת 
רבקה את ילדותה ונעוריה, "אך הייתי ילדה עצמאית 

ושרדתי". בנעוריה הייתה פעילה נמרצת בתנועת הצופים 
ובסיום הלימודים התגייסה לצה"ל. בתקופת שירותה 

הכירה את מי שהפך לבעלה, שלמה נדיב ז"ל, שהתגורר 
בפ"ת. 

רבקה מתרפקת על זיכרונותיה מ- 62 שנות הנישואין: 

"אלה היו שנים נפלאות. אהבה גדולה הייתה בינינו. 
שלמה שלי היה בעל  נהדר, אבא נפלא שדאג מאוד לילדיו 

ולנכדיו. היה אדם מוכשר מאוד במקצועות המתמטיקה, 
הפיזיקה והאלגברה. למד באוניברסיטה כלכלה 

וסטטיסטיקה וסיים כמצטיין. היה אדם בעל עקרונות, יושר 
ואכפתיות. היה קיצוני בדעותיו וניסה לתקן עוולות. ִהרבה 

לכתוב לעיתונים במגמה לשנות את האקלים במדינה."
כך הגיע שלמה להיות שותף מלא בעיתוננו "כיוון חדש". 
היה עיתונאי חד ושנון, דעתן ובעל ידע עצום, שחסר עד 

היום למערכת. שלמה אהב מאוד את ארצנו. ִהרבה לקחת 
את המשפחה לטיולים להכרת המולדת. 

עם שחרורה מהצבא החלה רבקה ללמוד בביה"ס 
לאחיות "אסף הרופא", ומאז סיפור חיי, שזור בסיפורם 

של שירותי הבריאות במדינת ישראל.
ב- 1954 סיימה את לימודיה, ונשאבה למערכת הבריאות 

במסירות וללא לאות במשך כ-40 שנה. תוך רצון לקדם את 
מערכת שירותי הבריאות, לפתח וליישם תוכניות חדשניות 

ושירותי סיעוד חדשים שלא היו עד אז בארץ. 
רבקה ריכזה צוותי טיפול בנכים כרוניים ובחולים סיעודיים 

בפ"ת ובהתאמת הטיפול האישי לכל אחד לפי צרכיו: 
"יזמתי הקמת מאגר השאלה של מכשירי שיקום )עגלות, 

מיטות, מזרנים, הליכונים, מכשירי הנשמה ועוד( והתאמת 
הדירה לנכה. המטרה היתה להחזיק את החולים 

בבית ולתת להם אפשרות להישאר במשפחה, בחברה 
ובקהילה". 

מאת: נורה מאירוב60 שנות קידום הבריאות

"במשך שנים לא מעטות התבססה עבודתי בראש העין 
– ישוב עולים עני מאוד, ילדים בעלי משקל ירוד, נשים 
בהריון בסיכון, תמותת תינוקות רבה. כתוצאה ממחלת 

הפוליו )שיתוק ילדים( ומחלות נוספות נפגעו ילדים רבים 
ונשארו נכים." הצוות שלה שיתף פעולה עם צוות עמידר, 

עם מרפאות כלליות מכל הזרמים, עם מנהלות בתי הספר. 
בעבודת נמלים גרמו רבקה וצוותה להחזרת הילדים ששהו 

בבתי חולים ובמוסדות שונים לביתם ולמשפחתם. רבקה 
מספרת, על אחת הילדות שחלתה בפוליו: "הילדה בת ה-9 

אושפזה ב"אסף הרופא" רתוקה לכיסא גלגלים ורחוקה 
מבני ביתה. הזמנו את המשפחה למשרד הבריאות 

בבקשה שיקחו את הילדה לביתה, אך הם התנגדו והילדה 
רצתה להתגורר עם סבתה בפ"ת."

רבקה נזכרת בסיפוק:"איזו סבתא מדהימה. היא דאגה 
לנכדתה במשך כל חייה. אנחנו דאגנו להוסיף עוד חדר יחד 
עם "עמידר". הילדה למדה בפ"ת הנהלת חשבונות, נישאה 

ועובדת ומתפקדת." 
בשנת 1972 קיבלה רבקה מלגה מקרן רוטשילד להשתלם 

במשך 4 חודשים באנגליה ובסקוטלנד ללימוד והסתכלות 
בטיפול בקשישים וסיעודיים. עם חזרתה פעלה ליישום 

הלקחים.
"באנגליה היה כבר שירות בריאות ממלכתי וביטוח 

ממלכתי. היו שם מרכזי יום. פעם ראשונה בחיי ראיתי 
באנגליה את ה"הוספיס" )מקום אשפוז לחולים סופניים(."

בשנת 1983 הוקמה ביוזמתה "העמותה למען הקשיש" -  
חלוצת העמותות בארץ העוסקת ודואגת לקשישים. בשנת 

1985 יזמה רבקה את הקמת סניף מט"ב בפ"ת, שקלט 
מטפלות בקשישים ובחולים כרוניים שהועסקו ע"י משרד 

הבריאות.
ביחד עם תנועת "אמונה" יזמה הקמת מסעדת גיל הזהב – 
המיועד לקשישים ולגלמודים, מסעדה שהיא חלוצה בתחום 

זה במדינת ישראל. 
בהיותה אחות מוסמכת עטורת השתלמויות ותארים 
מקצועיים נמשכה רבקה לעסוק בתחום הגריאטריה.

עם פרישתה לגמלאות ב- 1994 רבקה מתנדבת 
כאחות במרכזי היום של "על"ה זהב", חברה בצוות 

ההנהלה, פועלת מייעצת יוזמת ומדריכה את העובדים. 
רבקה שואפת שיהיו מספיק מעונות יום לתשושי הנפש 

ולקשישים.
בשנת תשע"א הוכתרה רבקה בתואר "יקירת פ"ת" על 

מפעל חייה לאורך השנים.
שלמה ז"ל דרבן מאוד את רבקה אשתו כשהוא מלא גאווה 

במפעל חייה. לא היה מאושר ממנו כשסוף סוף קיבלה 
רבקה את תואר "יקירת העיר". 

נאחל לרבקה שנים טובות של בריאות, שמחה עם 
ילדיה ונכדיה. מי ייתן ותרווי נחת מפיתוח וקידום שירותי 

הבריאות בארץ.
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בלי האישה הבית נשאר 
יתום. אשתו של יעקב 

פרלסון נפטרה לפני 
כחודשיים והכאב צורב 

את עיניו. מאוד קשה לו 
בלעדיה. וכי מה הפלא? 

60 שנה חיו יחדיו. הם הכירו בקיבוץ עמיר לשם הגיע 
לאחר עלייתו ארצה בגיל 22. יעקב אדם רגיש מאוד ומכאן 

נולדו כל הדמויות שהוא מפסל בכישרון יוצא דופן. את 
אהבתו לפיסול בעץ התחיל בנגריה שהייתה שייכת לאביו 
בארגנטינה. "אבא ייצר רהיטים בנוסח רהיטי מלכי צרפת. 

עם עיטורי פרחים ופיתוחים שונים. עזרתי לו בהיותי בן 14 
וכבר אז הכרתי את כל כלי העבודה ושלטתי היטב בעץ". 

הוא אומר ועיניו מתלחלחות קמעא.
בהיותו בן 59 הצטרף יעקב לחוג גילוף ופיסול בעץ אצל 

מדריך במושב ניר ישראל. "ביקרתי אצלו ואמרתי לו שאני 
רוצה להיות בחוג שלו". כל אחד  התקדם שם בקצב שלו. 

לאחר זמן אמר לו המדריך 
שהוא תלמיד טוב מדי 

בשבילו.
מקצועו של יעקב היה מהנדס 

בנין. בעבודה זו פרנס את 
משפחתו. הוא כמובן לא זנח 
את תחביבו. יצירותיו קישטו 

תערוכה בהיכל התרבות 
בפתח-תקוה ובבית האומנים, 

גם לאשקלון הגיעו פיסוליו. 
לולא רגישותו הרבה, לא 
היה מצליח ליצור דמויות 

מדויקות להפליא מתוך העץ. 
הוא מקדיש לפיסול את כל 

הנשמה.
בשלוש השנים האחרונות 

הוא מלמד בהתנדבות גילוף ופיסול בעץ מטעם עמותת 
"שלהבת" של משרד הביטחון. גם את נכדו בן ה- ארבע 

וחצי הוא מלמד בהתנדבות...
בימים אלו הוא עובד על גילוף ופיסול של תולדות חייו מגיל 

אפס. הפיסול 
מבוצע בתוך גליל 
ענק מעץ, כאשר 

בכל חלק ממנו 
מגולפת תקופה 

שונה. נאחל 
ליעקב אריכות 
חיים בבריאות 

טובה.

  תחביבו של יעקב 
מאת: שרה ספנוב



דיור מוגן -  שאלות, ואולי תשובות מאת: יוסי צרי
רבים מאתנו בני גיל הזהב, מתמודדים עם קשיים שנובעים מצרוף של 

תופעות המגיעות אלינו עם הגיל, כמו מחלות ונכויות שונות, והצורך 
להתמודד עם הקשיים בצרוף הבדידות. כול אלה ועוד מביאים אותנו לבדוק 

את הפתרון  שמציע לנו ה"דיור המוגן".
רובנו מכירים מהעבר מוסדות שנקראו "מושב זקנים", "בתי אבות",  

אלה נודעו בדרך כלל שלא לטובה. מי שנזקק למוסדות אלה בא בדרך 
כלל ממעמד כלכלי נמוך, כאלה שלא הייתה להם משפחה שתדאג להם 

בזקנתם.
צריך להבין שהתופעה הזו, שבני אדם נשארים בודדים בערוב ימיהם, זו 
תופעה חדשה יחסית, שנוצרה בתקופה המודרנית, וקשורה להתפוררות 

המשפחה והקהילה. הילדים שלנו שגידלנו בחדרים נפרדים כל אחד 
לעצמו, התרגלו לחיות לבד, וכאשר הם מתבגרים, הם מתפזרים לקצווי 

תבל לחפש את מזלם. אלה שחיים בארצנו, מתגוררים בערים אחרות 
עסוקים בעבודה, בגידול ילדים, בקניות, בבילויים, אין להם זמן ל"גדל" הורים. כמו שאנו הורגלנו למדוד  דברים בכסף, או 

עלות מול תועלת, כך גם ילדינו מוצאים שעדיף להעביר את ההורים למוסד, שידאג להם לחברה, בידור, שרותי רפואה 
וסיעוד.

מאידך, חלק גדול מאתנו בני הגיל השלישי, הם מיליונרים. ברבות השנים נעשינו בעלי דירות, רכוש וחסכונות. למדנו לקבל 
שירותים מוכנים, לקנות אוכל מוכן, לאכול במסעדות או בעבודה, את הבית מנקה העוזרת, את הכלים מנקה המדיח, 

לכביסה יש מכונת כביסה, ובינתיים שכחנו איך לטפל בעצמנו. למזלנו ה"דיור המוגן" הוא אחת התשובות היותר טובות 
לבעיות הקשישים. 

את ה"דיור המוגן", מארגנות  חברות עסקיות שלוטשות עיניים לכסף שצברנו, והן מוצאות דרכים מגוונות לרצות אותנו. 
תמורת מיטב כספנו, ה"דיור המוגן" נותן לנו  את האפשרות להמשיך ולקבל למשך שארית חיינו, שירותים מוכנים. מי 
שרוצה ב"דיור מוגן" חייב לערוך סקר השוואתי בין החברות, מדובר בהשקעה גדולה, וההבדלים בין ההצעות השונות 

גדולים ומפתיעים. 
יש לדעת ולהפנים, המחיר שאנו משלמים ל"דיור מוגן", הוא לא רק כספי, הוא גם חברתי ופסיכולוגי. להתרחקות שלנו 
מהמשפחה, סביבת המגורים המוכרת, הופכת אותנו לתלושים. הזמן שקודם הוקדש לפרנסה או לעבודות בית, הפך 

בבועת ה"דיור המוגן" לזמן פנוי לבטלה ולא לכל אחד הפתרון הזה מתאים.
ובנימה אישית, אני שמח שעדיין ביכולתי להמשיך מסורת שהייתה לי ולאשתי המנוחה, ללכת רגלי לשוק לקנות מצרכים 

ולבשל, לקרוא ספרים, להשתתף בפעילויות המועדון, להתעמל, ולארח את בנותיי ונכדיי. 

תקוותי שכך אבלה את שארית חיי.

הרהורים  וערעורים על נושא הדיור המוגן  תחביבו של יעקב 

על הדיור המוגן – יתרונות וחסרונות - מאת: יהודה ברושי 
זה למעלה מעשר שנים גרים אנו – רינה ויהודה ברושי, בדיור מוגן. נטשנו את דירתנו המרווחת בת 100 מ"ר וחצר  בשטח 

של רבע דונם ובה שתי מדשאות, עצי פרי, פרחים רבים ומחסן גדול ועברנו לדיור מוגן. דירתנו החדשה כוללת חדר 
שינה, סלון, פינת בישול ובה כל המכשור הדרוש ומרפסת גדולה ששטחה 16 מ"ר. אנו יכולים להכין את ארוחותינו בדירה 

או לרדת למסעדה. תמורת סכום סביר אנו מקבלים ארוחת צהריים בת 4 מנות. יש אצלנו קפיטריה, בה אפשר לשבת 
בחברותא לכוס קפה או לארוחה קלה.

בבית ישנה מרפאה. כשאין רופא יש אחות עד שמונה בערב. המרפאה מצוידת בכל הדרוש – מכשיר החייאה, מכשיר 
אינהלציה, EKG, כיסאות גלגלים לשעת הצורך ועוד. בשעת הלילה יש קשר למחלקה הסיעודית הסמוכה 24/7. דבר זה 

מוריד מתח מבני המשפחה. יש תמיד רופא כונן בביתו ואם יש צורך הוא מפנה לחדר מיון.
למקרה של הפסקת חשמל יש גנראטור שמפעיל את המעליות ומספק חשמל למרפאה וליתר המקומות המרכזיים.

כול ערב יש פעילות תרבות – הרצאה מפי מרצים טובים, חלקם מרצים באוניברסיטאות, או קונצרט. בליל שבת יש קבלת 
שבת נאה. בשבת יש סרט בשעות הבוקר ובשעות הערב. 

וחסרונות? יש אך הם זניחים לעומת היתרונות.
חשוב לבחור בדיור מוגן שיהיה קרוב ככל האפשר לבני המשפחה, כדי שבמקרה הצורך אפשר יהיה להזעיק אותם. 

חשוב להיכנס לדיור מוגן כל זמן שיכולים ליהנות מכל מה שהבית מציע. 

אז למה אתם מחכים?  

הקוראים מוזמנים להביע את דעתם לכתובת המערכת.
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אם מדברים על ביתו של 
יהודה ראב מן הראוי 

לספר על הבאר הראשונה 
שהודות לו נחפרה בסמוך 

לתחנת המשטרה כיום. 
כשנתחוור לפרנסי העיר 
שהירקון מזוהם מפגרי 

בקר שהושלכו על ידי 
ערביי הסביבה והמים אינם 

ראויים לשתייה החליטו להקים באר בפתח תקווה.
יהודה ראב ממנהיגי העיר שכר קבלן שחפר באר 

לעומק של 24 מטר ושם נתגלו מים זכים שתושבי 
העיר לשמחתם לגמו בשקיקה.

גם ערביי הסביבה החלו להשתמש בה וכינו אותה 
בשם ביר-שוע ויעצו לנשים לשתות את מימיה כסגולה 

לפריון.  
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מאת: יעקב אטקוביץ

מאת: יעקב אטקוביץ

מאת:  שרה ספנובכדאי לקרוא                    

 הבאר הראשונה בפתח תקווה

נתתי לך ללכת - קלייר מקינטוש
בערב סגרירי אחד בבריסטול, 

אם הולכת עם בנה הביתה, 
כמדי יום. היא מרפה מידו 

לשבריר שנייה ואז קורה הנורא 
מכול, מכונית מגיחה במהירות 
מופרזת פוגעת בילד ונמלטת.

בכפר קטן, על חוף הים מנסה 
אמנית צעירה לפתוח בחיים 

חדשים. היא שוכרת קוטג' קטן 
ורעוע, מאמצת כלב ומנסה 

להדחיק את זיכרונותיה המרים.
מה הקשר בין שני הסיפורים הללו? בעלילה אפופת 
סודות ושקרים כותבת המחברת סיפור מתח נפלא 

שהפך לרב מכר בן לילה וזכה בשבחי הביקורת.

מתן תורה בסיני היה המעמד המכונן הנשגב בתבל. 
רבים ההרים המתחרים על המקום הזה. נפתח בשאלה 

מדוע נבחר המדבר? א. כורח המציאות: הניסים 
והנפלאות שנעשו לעם חייבו אותם להודות לאל  כבר 

בראשית דרכם בהיותם  במדבר. ב. עם ישראל מקבל 
את התורה בווקום תרבותי כשאין השפעות מסביב 

)בדלנות(. הוא מגיע למעמד סיני כ"לוח חלק".
תחנתם הראשונה והנס הראשון שקרה לעם  - קבלת 

תורה היה במרה, עין-חווארה, ממזרח למפרץ סואץ. 3 
ימים בלבד אחרי שחצו את הים התלוננו ומרדו. המים 

''הותפלו והומתקו''. ולתיקון מוסרי קיבלו תורה זוטא 
)קטנה(. לקרוא בתורה בימים שבת- שני- וחמישי כדי 

שלא יעברו 3 ימים חס וחלילה בלי  לקרוא בה. וכתורה 
קיבלו  7 מצוות בלבד, 7 מצוות נוח.

הרים רבים בסיני מתחרים להיות המקום בו התרחשה 
קבלת התורה. הר-כרכום, הר-החוקים בסעודיה. 

במסורת הנוצרית יש הר הנקרא "ג'בל מוסא"- הר משה. 
רבים מאתנו ביקרו בהר, עלינו 750 מדרגות כדי לראות 

את הזריחה וטוב היה לנו עם המחשבה שכאן קרה 
מעמד סיני.

והאמת היא, שבמאה ה-5 לספירה בנה הקיסר 
קונסטנטינוס את מנזר סנטה-קתרינה למרגלות ההר 

לכבוד אמו, הלנה שהגיעה לביקור בארץ.
העדה השומרונית אשר רק 5 חומשי תורה הם כתבי 
הקודש שלה, קבעה את העיר שכם כמקום בו ניתנה 

תורתם. יהושע בן-נון המצטייר בעיניהם כ"משה השני" 
בנאום הפרידה שלו בפרק כ"ד קבע זאת. טכס הזבח 

בשכם לכבוד הפסח שווה ביקור.

על אנשים ומקומות בתנ"ך 
מאת: מנחם אהרונוביץ  הר סיני

בית אלישיב שממוקם ברחוב 
רוטשילד 50 בפ"ת שנהרס 
לאחרונה למען הקמת בית 
מגורים גבוה, עמד על תלו 

מאז שנת 1900. הוא נבנה ע"י 
יהודה ראב ממייסדי המושבה 

והיה הבית האחרון לבתי 
המייסדים. בהיסטוריה של 

העיר סופר כי הוא זכה לחרוש 
את התלם הראשון בשדות 
פתח תקווה בחנוכה בשנת 
תרל"ט )1878( ואף שימש 

כשומר הראשון שלה.
יהודה ראב בהיותו עסקן ציבורי 

הדריך גם את איכרי פ"ת 
בהלכות חקלאות. המשפחה התגוררה בבית זה עד 

סוף 1911.
בתו המשוררת אסתר ראב )1981-1894( תיארה 
אותו ביומנה משנת 1910 באומרה: "היה זה בית 

מיוחד שהיה בו איזה כובד,יותר נכון רצינות והרצינות 
באה מאבי". הבית שהיה בנוי בעיקר כצריף משולב 

באבני כורכר כנהוג באותם ימים, עמד על תלו עד לא 
מכבר. כאמור נהרס למען הקמת בית דיירים חדשים 

"אשר לא ידעו את יוסף"...

     בית אלישיב



חומרים:

1 חבילה פסטה )פפיונים(
1 כף אבקת מרק עוף

1 בצל קצוץ
1/2 כוס יין מתוק

3 עגבניות קלופות ומרוסקות
2 – 4 כרעיים

מלח ופלפל

ההכנה:

מרתיחים את הפסטה עם מרק העוף )לפי ההוראות(, 
מעבירים למסננת, שוטפים ומניחים בצד.

מטגנים את הבצל, מוסיפים את היין, העגבניות
המרוסקות ואת העוף. מתבלים במלח ופלפל.

מבשלים עד שהעוף כמעט מוכן. מוסיפים את הפסטה 
עם חצי כוס מים ומבשלים על אש קטנה עוד כ 5-10 

דקות.
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תשבץ מאי 2018
מאוזן: 1. ראש האלים באמונה הרומית 4. עץ הדר פרא 

שעליו מרכיבים את עצי ההדר הפוריים
9. יצק מים רותחים על קמח או בצק 11. ריח נעים 12. 

קריאת צער 13. יום לאחר היום 
15. הוא מוביל בראש את הרכבת 16. יהודי פטריוט שאוהב 

את הארץ 18. איך נשמעת הגעייה 
19. מלך מפורסם מוקדוני שבשמו נקראים גם ישראלים 21. 
חודש אחרון בלוח העברי 22. קריאת עידוד נלהבת 24. איש 

צבא 26. אורטור, מדבר אל הציבור 28. הלז 29. חברת 
טלפונים ישראלית 

31. כלי ידני שקוצרים בו תבואה 32. אות הצטיינות 
34. אלה 35. שעת בין ערביים 

מאונך:  1. יש לו מצב רוח מרומם 2. האל שלי 3. יחידת 
אנרגיה חשמלית 5. תואר כבוד הולנדי 

6. מרום,שמיים 7.אף 8. הצלה, פדות 10. שקוע,מעוך 13. 
בתו של שאול 14. שירה זימרה

16. נקי,שקוף 17. יגאל........ רמטכ"ל שני בצה"ל
19. הזנב העבה של הכבשה,.........וקוץ בה

20. ישנוני 21. החזיקה 23. חשש 25. גנבו,שדדו
27. מורה 29. גלמוד 30. חי,ישנו 32. מפקד מחלקה )ר"ת( 

33. נהי,הספד    

מאת: יעקב אטקוביץ

 פינת המתכון 
מאת: שושנה יושע

מתכון לפסטה עם עוף

שירה לירית, ישנה 
וטובה, נושבת 
בשוקי ישראל 

עם הופעתם של 
שני שטרות נייר 
צבעוניים. בצבע 
אדום דיוקנה של 
המשוררת רחל, 

כשברקע ענפי 
עץ הדקל מתוך 

השיר כנרת "סתור 
שער הדקל כתינוק 

שובב" ובצד 
האחורי כתוב "הוי 
כנרת שלי ההיית, 
או חלמתי חלום". 

השטר השני בצבע 
כתום, בחזית 

דיוקנה של פרופ' 
לאה גולדברג 

וברקע פרחי עץ 
השקד, כי "בארץ 

אהבתי השקד 
פורח" ובגב השטר 
כתוב "ימים לבנים 

ארוכים כמו קרני החמה".
תבורך המדינה שמצאה לנכון להחליף דמויות של מדינאים 

במשוררים, המביאים ביצירתם דברי הגות, השתפכות נפש, 
רגשות וחוויות. רק חבל שטשרניחובסקי ואלתרמן קדמו 

להופעת הנשים כי "LADIES FIRST" ועוד יותר חבל שאפילו 
משורר מזרחי אחד לא נמצא בחבורה.

כשהופיעו השטרות הירוקים והכחולים בסך של 50 ו-200 ₪, 
נהגתי לתת את דמי החנוכה והפורים עם שירון שהכנתי ובו 
כמה מילים על המשורר ושנים שלושה שירים )בית ופזמון(. 
התניתי את קבלת הכסף בהתוודעות לתוכן השירים ואח"כ 

לשיר אותם, כי אין מתנות בחינם. 
לכן, אני מציע, קוראים יקרים, הכינו שירונים בעזרת הנכדים או 

הילדים ועם הכסף ביד אחת ושירה לירית מן הלב לפה, ספרו 
ושירו  את שירתם של ארבעת הענקים האלה לצד סטטיק 

ובן-אל ושלום על ישראל!
טיפ פשוט לגילוי שטר מזויף – בחלק השמאלי הלבן של 

השטר, מול קרני האור, צריכה להופיע השתקפות של 
הדמות.
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 שטרות מזמרים מאת: מנחם אהרונוביץ 

     בית אלישיב



המשכנו דרומה לתחנה השלישית. 

עברנו את הטיילת היפה של נתניה, שהייתה עיר החוף 
הראשונה בארץ וידעה לשלב  בין מגדלי יוקרה לקו החוף 

הכמעט בתולי. 

הגענו לפארק "יד-לבנים". שם מלבד אתר ההנצחה לחללי 
חיל החימוש לדורותיהם, נחנכה ב-9 במאי 2012 "אנדרטת 

הניצחון" בהשתתפות הנשיא פוטין  ונכבדים מישראל.

האנדרטה מסמלת את המעבר מחושך לאור, מעלה את הקשר 
שבין היהודים בשואה  לניצחון הצבא הרוסי על הגרמנים 

והוקמה ע"י 3 פסלים רוסים בתוך חלל שחור. החלק המתאר 
את התקומה מורכב משתי כנפיים לבנות אדירות ממדים 

המסמלות את החופש והתקווה. היוצר  פסל ישראלי.
הגן כולו שזור פסלים מחלקי טנקים וכלים צבאיים אחרים.

על כביש 2 המכונה 
"כביש החוף, 

חיפה-ת"א החדש" 
דהרנו צפונה 

למחלף בית ינאי 
ושם פנינו מערבה  

לכיוון מכמורת.  
אחרי הגשר שעל 

נחל אלכסנדר  הלא  
הוא  אלכסנדר ינאי  

המלך החשמונאי. 
צעדנו מערבה 

מטרים ספורים לכיוון השפך ובדרך ראינו את מזח האבטיחים 
שנשלחו מכאן לנמל יפו ומשם הלאה ללבנון ולטורקיה 

העותמנית. בצידי הנחל גדלים הנופרים הנמצאים כעת 
בראשית פריחתם.

התחנה הבאה 
היתה עץ 

השקמה העתיק 
ברחוב מינץ 
8 בנתניה. 

גילו של העץ 
מוערך בין 600 
ל-1200 שנים. 

לרגליו ישנו 
העתק של  ציור 

גדול של העץ  
משנת 1873. 

העץ  גדל וגזעיו התרוקנו.
וכמו הנביא עמוס בלסנו את הפרי האחרון שנותר עליו.
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