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מסעדה זהב

בבית מזלי נפתחה החודש מסעדה
מיוחדת לגמלאים שלנו ,ששמחים
ליהנות מארוחה ביתית חמה וטעימה
באווירה נעימה ומפנקת ועל הדרך
לפגוש בחברים ותיקים ולהכיר
חדשים.

Уважаемые жители Петах-Тиквы

В амуте „Але Заав” приглашаем вас
приходить,учить иврит, практиковать и
поднимать уровень языка.
На уроках мы обсуждаем актуальные
темы, культуру нашей страны.

המסעדה פתוחה לגמלאי העיר
אחת לשבוע בימי שלישי בשעה
 ,12:30בבית מזלי רח' ילין .10

Адрес: матнас “Шаарим” ул. Шуламит 3,
Петах-Тиква

יש להירשם מראש בטלפון 03-9325215

Дни: Воскресенье и Вторник с 9:00 до 10:30
Телефон: 03-9328678
При достаточном количестве людей мы будем
открывать дополнительные кружки.

ג
ליון

עיתון גימלאי פתח-תקווה

ינואר 2019

162

עורכת ראשית :יונה מאור
חברי המערכת :מנחם אהרונוביץ ,יעקב אטקוביץ ,אלי טופר,
ורדה יאיר ,ציפי לוין ,נורה מאירוב ,שרה ספנוב ,גבריאל עסיס,
צרי יוסי ,זאב קולר ,משה תכלת
רכזת הכתבים :זיוה מסיקה
המו"ל :העמותה למען הקשיש פתח תקווה
כתובת המערכת :העמותה למען הקשיש ,רח' ילין 10
(פינת רח' שפירא  )48פתח תקווה
טל 03-9096650 :פקס15339096652 :
עריכה גרפית והדפסה :אור גרפיקה והדפסות

סיפורו של רחוב

רחוב אמיל זולא

מאת :גבריאל עסיס

הרחוב נמצא בשכונת מטלון שבפתח תקווה מגביל לרחוב עמל ומסתיים ברחוב ז'בוטינסקי.
רחוב הולך ונבנה לצידו של רחוב ז'בוטינסקי ,בו הרכבת הקלה תעבור בעתיד.
אמיל זולא נולד בשנת  1840בפריז שבצרפת ,למד בתיכון ,ניכשל בבחינות כניסה
לאוניברסיטה .בשנת  1864התפרסם כסופר וככתב פוליטי .בשנת  1898יצא זולא להילחם
את מלחמתו של דרייפוס ,קצין תותחנים יהודי צרפתי בדרגת סרן ,שהואשם כי בגד
במדינתו לריגול לטובת גרמניה על לא עוול בכפו .הוא הושפל ודרגתו הורדה במסדר צבאי
בנוכחות קצינים וחיילים ובנוכחות עם רב.
במכתב גלוי תחת הכותרת "אני מאשים" הוא האשים את ראשי הצבא בעיוות דין
ובאנטישמיות .הפרסומים והשערורייה שקמה בעקבותיהם הביאו לזיכויו של דרייפוס מכל
אשמה ולהחזירו לצבא הצרפתי ולקידומו .אמיל זולא נפטר בשנת  1902בגיל  62ונקבר
בצרפת.

קשישים ובטיחות בדרכים
אובדים בדרך
מאת :משה תכלת
לפני יותר משנות דור בהגיעי למקום עבודתי במע"צ
(מחלקת עבודות ציבוריות) פנה אלי הממונה שעלי ואמר:
"משה ,הלילה הייתה תאונת דרכים קטלנית בצומת כביש
החוף שליד בית החולים "הלל יפה" שבחדרה .טוענים
שהתאונה קרתה בגלל העבודות בכביש".
נסעתי למקום התאונה .במקום לא ראיתי כל תמרורים
באזור העבודות של הצומת ,אך נוכחתי שלצומת נוספו
רצועות אספלט שחור .התוספות היו בולטות בגוני אספלט
שחור ,בעוד שהכביש המקורי היה בגוון אפרפר בהיר…
לאחר צפייה על התנהגות התנועה הסקתי שהתאונה
קרתה כנראה כי הנהג לא הבחין בתוספת הכהה של
האספלט השחור ופגע ברכב שבא מולו.
ההמשך אינו חשוב ,אך המלצתי עד היום לנהגים
(במיוחד לקשישים שהראייה בחשיכה אינה חדה כפי
שהייתה בצעירותם ) אל תזלזלו בתמרור "עובדים
בדרך" האטו באתרי עבודה בכביש גם אם לא עובדים
בדרך!
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אהרונוביץ

שנה הלכה  -שנה באה

לא קלה הייתה השנה שחלפה .היא תרגיש נכלמת אם לא
נזכיר אותה ומי מאתנו לא בא איתה חשבון של רווח או
הפסד?
הטבע הפגין את כוחו ברעשים ,טייפונים ,צונמי ושרפות.
ואיש אינו מתעורר מההתעללות בכדור הארץ .רוקנו אותו מן
הפחם ,אח"כ מן הנפט ועכשיו גם מוציאים לו את הנשמה
– את הגז הטבעי  -ולנו אין שום רווח ממנו .המלחמות בין
הגושים מתחממות .האסלאם ,הדת הצעירה ביותר ,מאיימת
ודעא"ש ואל-קיידה טרם הושמדו .צפון קוריאה ואירן מפתחות
את פצצות האטום .אירופה מתפוצצת מן הפליטים הסורים
והאפריקנים ואמריקה בונה חומה יקרה מאד על גבול מכסיקו.
ואצלנו ,התמונה גם אינה מרנינה .בעצם "לא היה כלום,
לכן גם לא יהיה כלום" ,ר"מ שנחשד בשוחד .לא דיבורים
על שלום ,לא חוק הגיוס .יוקר מחיה ודיור ,ומאה מונופולים
והדתה מזדחלת...והדמוקרטיה...לאן? מלחמת בחירות
נפלה עלינו .נקווה שערכים כמו כבוד ,אחריות ,בושה ,אורך
רוח יעמדו לנו ונעבור את התקופה הסוערת עד ה 9-באפריל
ברוגע יחסי...
אלומת אור זוהרת ,שהותירה החללית "קולומביה" בחלל,
חרטה את שמם של אילן האב ,הבן אסף ורונה האם – קרנה
ופקחה את עינינו לראות איך ניתן להפוך את השכול לנתינה
ועשייה והנצחה נאותה לדמויות כמו של משפחת רמון .כמה
חשוב לעצור לרגע ,לכבד ולהוקיר ,לקבל השראה מדמותה
של רונה –נביאה תנכ"ית .וגם לא לשפוט את הדרך בה
בחרה לעבור מן העולם הזה.
וממך השנה החדשה שבאה נבקש רק מעט רגיעה .תני לנו
הרבה מחוכמת ליפא העגלון" :צריך למתוח המושכה וקצת
לקחת חזרה" .תני עצה בניהול זמן איכות על חשבון צפייה

במסכים למיניהם .מקדי אותנו ליהנות מן הדרך ,מפרח
ומפרפר ,בלי האוזניות ,לומר שלום בחיוך וחיבוק מלבב,
לאכול אוכל בריא .להתעמל כמו הנינג'ות ולהתבטא
כמו הגוט-טאלנט .לסלוח ולאהוב ולחזור לתחביבים
הישנים לשיר ,לרקוד לטייל לסרוג ולרקום גובלנים ולתקן
גרבי...כמו למשל ,איזה פוזמק חורפי ישן מצמר משובח
שעושה טוב לרגליים.
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ציפי חובשת מספר כובעים
צלצול בפעמון דלת הכניסה .הדלת נפתחת ואני נשאבת
לתוך דירתה היפה של ציפי שומרת שאת קירותיה ממלאים
תמונות.
ציפי חובשת מספר כובעים – במהלך חייה עסקה ועוסקת
בכתיבה ,בציור ,שירה במקהלה והוראת הציור.
אישה נאה ומטופחת שהחיוך אינו מש מעל שפתיה.
ציפי נולדה בפתח תקווה ב 21.1.40-להוריה :שחומה
ומרדכי רוזנברג – משפחה דתית .המשפחה התגוררה
בנווה עוז .ציפי למדה בבית ספר "נצח" .ציפי מספרת:
"אימי נהגה לקלל אותי וטענה כי היא חולה בשל התנהגותי.
האשימה אותי שאני מסיתה את אבי נגדה".
ציפי מתארת את ילדותה כילדות קשה ,פניה מביעות עצב
וייסורים" :הייתי ילדה דחויה ,לא הייתי מקובלת והילדים נהגו
לקרוא לי 'דובה' .חשתי
בדידות רבה .לתנאים
קשים אלו נוספה עובדת
הפעילות בתנועות הנוער
בשבת .ילדי השכונה
הלכו לתנועת 'הנוער
העובד' .הוריי סרבו לתת
לי להשתתף בפעילות
תנועה זו כי מתקיים שם
חילול השבת .לתנועת 'בני
עקיבא' לא יכולתי להגיע
מפאת המרחק".
דמות אהובה על ציפי
היתה המורה אסתר
שטמפפר .מורה שעודדה
את התלמידה ציפי והטילה
עליה משימה חשובה
במשך כל השנה להכין
כרזות לקישוט הכיתה.
כישרון זה החל בילדות
והתפתח במשך השנים
בעיסוקה כציירת .לקראת
סיום ביה"ס היסודי שפר
גורלה של ציפי .במאי חגיגת סיום ביה"ס ,יוסף דוייטשר נתן
לציפי תפקיד בהופעה כשהוא עוטף אותה במשפטי חיבה
ומציין" :ילדה ,איזה עיניים יפות יש לך".
הורי ציפי התקשו בתשלום לימודי התיכון .מטעם עליית
הנוער סודר לציפי מקום בפנימיית "מקווה ישראל" .חיוך
רחב מכסה את פני ציפי והיא כמהה לספר" :במקווה ישראל
גיליתי שאני ילדה יפה .בערב הראשון לריקודים הזמין אותי
תלמיד המקום ורקד איתי כל הערב ".אך ציפי למדה בפנימייה
שנה אחת בלבד" .לא הסתדרתי עם העבודה בלול ובגן
הירק ".למגינת ליבה של אימה שבה הבת הביתה והחלה
בלימודי תיכון ערב .יחד איתה למדה תמר קירשנבויים ז"ל
(שהיתה עיתונאית בעיתוננו "כיוון חדש" הביאה לקוראים
כתבות של תחקירים ,דפי ידע והעשירה בכתיבתה הטובה
את קהל הקוראים).
בגיל שבע עשרה וחצי נישאה ציפי לבעלה מוטקה .עבדה
במזכירות ביה"ס פיק"א תוך כדי גידול שני ילדיה.
"בעבודתי כמזכירה בבית התלמיד קיבלתי תפקיד של
עוזרת מנהל אגף הנוער ולמדתי בקורס מדריכים ב'קלמניה'.
בסיום הקורס הוסמכתי כמדריכה לאמנות ועיתונאות .שם
נתתי קורסים במשך  6שנים לתלמידי יסודי ,חטיבה ותיכון,
אמנות ועיתונאות".
את התואר במדעי הרוח קיבלה אחרי לימודים באוניברסיטה
הפתוחה .לאחר שבעלה קיבל ניהול משרדי תיירות
בגרמניה ,בשטוטגרט.

מאת :נורה מאירוב

המשפחה עברה לגרמניה ושהתה שם  5שנים ,וציפי עסקה
בלימוד השפה העברית.
"התחלתי לכתוב ב .1967-כששבנו מחו"ל כתבתי ספר
לנוער "אהבה על הגבול" .ספר נוסף לנוער" :דרור – מסע
בגרות ארוך".
בהמשך למדה בסדנת כתיבה אצל עמליה כרמון – כהנא
סדנה של סיפור קצר .במהלך סדנה זו כתבה את הספר
"פרידה" שהוא ספר אוטוביוגרפי .את הסאגה המשפחתית
חילקה לסיפורים סיפורים.
"עברתי ללמוד אצל דן בניה סרי במשך שמונה שנים .אהבתי
מאוד את הלמידה אצל דן שהיה ישיר מאוד והתייחס לכל
נושא לעומק.
כתבתי רומן בשם" :שלוש אחיות מינוס" .המספר את סיפורן
של אחיות ששרדו את השואה
ועל חייהן לאחר השואה.
לאחרונה סיימתי את הרומן
החמישי המתאר צעירה
בצ'כוסלובקיה העוזבת את
צ'כיה .הרומן עומד לצאת
בקרוב.
ארשת פניה של ציפי ודיבורה
הנלהב ממחישים את דבריה:
"המשפטים מתרוצצים במוחי
ואני בונה את המשפטים גם
על יצועי בלילות .הכתיבה
אהובה עליי מאוד ,הרצון
לכתוב אוחז בי כמו דיבוק".
כובע נוסף שאותו חובשת
ציפי כבר  40שנה הוא
השירה במקהלת "רון".
"התחלתי לשיר עם המוזיקאי
והמנצח נתן מרגלית ז"ל
בשנת  .1970אני אוהבת
ונהנית מהשירה במקהלה.
מקהלת רון הופיעה בארץ
ובחו"ל במקומות רבים".
מילדות עסקה ציפי בציור וזוהי אחת האהבות הגדולות
שלה .בשנת  1976נחנכה תערוכה בה השתתפה בבית
"יד לבנים" .ועד היום הזה התקיימו  25תערוכות יחיד
ומתוכן  12בחו"ל ברחבי גרמניה" .התחלתי לצייר נופים
(נופי ירושלים בעיקר) לימדו אותי צבי שור וינקו .בשהותי
בחו"ל עבדתי רק על אקוורלים (צבעי מים) .כשחזרתי לארץ
התחלתי לעבוד ולצייר בהדרכת רבקה רוזנטל את הנושא
"נפלאות החלל".
כיום עוסקת ציפי בטכניקה שונה הנקראת "אסוציאציות".
זוהי טכניקה מעורבת של ציור וצילומים (מזכיר קולאז'ים).
מזה  18שנים עובדת ציפי בהקניית מקצוע הציור בשכונת
עמישב לגימלאים.
ציפי מגלה בעבודותיה הרבות התמדה ,משמעת ויסודיות.
בעלה של ציפי נפטר לפני  4שנים .לציפי יש בן ובת ,נכדות
ונכדים.
הגיגים ומחשבות של ציפי על חייה עד כה" :אני מסתכלת
בגאווה על החיים שהיו.
אני מאחלת לגימלאים לעסוק בכל פעילות אפשרית:
בהתעמלות ,בהרצאות ,בתחביבים ובכל נושא שיבחרו .לא
להיכנע לכאבים ,לחששות או למצבים דיכאוניים.
איך אני רואה את העתיד? בשנים הבאות רואה את עצמי
משתתפת בתערוכות נוספות וכותבת רומנים נוספים
ועומדת על רגליים בריאות.
מי ייתן ציפי ותמשיכי עוד שנים רבות.
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מה הזכויות
* במכבי מגיעה לי הנחה על משקפיים
* אני משתמש בשירותי רפואה משלימה דרך הקופה
* במאוחדת יש הנחה על מוליטיפוקל

דפי הסבר לזכויות גימלאים דרך קופות החולים ודרכי מימושן
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שלכם?
* אני מקבל הנחה על מכשיר
שמיעה כל  3שנים
* בכללית מגיע לי סבסוד
על מכשיר שמיעה
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"הזדמנות אחרונה לראות"
מאת :מנחם אהרונוביץ
זה שמה של התערוכה
המוצגת במוזיאון
לאמנות ביד-לבנים
פ"ת .כתבו עליה רבות
בעיתונים והחוש השישי
שלי אמר לי שכנראה יש
בה משהו .באתי ,ראיתי
ונהניתי .אין בה פסלים,
אובייקטים פיסוליים ,אין בה ציורים כלל ,יש בה רק
סרטונים ,עבודות וידיאו.
התערוכה עוסקת במסעות שעורך האדם במרחב
הגיאוגרפי ,באוויר ובים .למסע אין יעד נכסף ,יש
בו תנועה ,דרך ,נופים וחיפוש עצמי .המסע מתחיל
באנייה של קיפולי נייר מוזהבת ,ממשיך בפיזור
בלונים בדרך בורמה בנגוד לטנקים הכבדים.
בחדר אחר מיצב של  12מסכי טלוויזיה המראה
לנו את דרכו של שחיין פצוע בים .עבודת הדגל היא
התהלוכה ב"שביל ישראל" ,הנפרשת על  3קירות.
הליכה קירקסית של נוודים ,פליטים ,צליינים? לכם
הפתרונים.
לכו לכם עם הנכדים והילדים גם ,בשבת בין
השעות  14 – 10לקרב אותם ולטעום אמנות.
בשעה  12ישנה הדרכה .הכניסה חינם .הזדרזו כי
בפברואר היא ננעלת!

כדאי לראות

מאת :מנחם אהרונוביץ

"רומא" – סרט אדיר עטור שבחים למכביר ,בפנתיאון מקומו,
יצירת אמנות טוטלית קבעו המבקרים .חששתי ,הלכתי ולא
סבלתי ,אפילו נהניתי .הבמאי מספר על זיכרונות ילדותו
ברומא ,שכונה יוקרתית בעיר מקסיקו-סיטי בשנות השבעים.
הוא נותן כבוד לנשים בחייו :למשרתת צעירה אינדיאנית
במוצאה ,לאמו ,לסבתו .מים רבים זורמים בו כמו החיים.
הסרט נכתב ,הופק ,נערך וצולם ע"י אלפונסו קוארון .מועמד
לאוסקר ,משודר גם ברשת נטפליקס ומצולם בשחור לבן.
"עץ האגס הפראי" –מיועד רק למי שמסוגל לשבת ולצפות
ב 188-דקות נפלאות של נופים וצבעים מרהיבים .צעיר טורקי,
בוגר אוניברסיטה חוזר לכפר הולדתו ורוצה להיות סופר.
ההצלחה של היום נמדדת בכסף בלבד .תהליך האיסלאמיזציה
הפוגע במעמד האשה וערך הספרות זוכה לסצינות ארוכות
מידי .הסרט למרות אורכו מספק חוויה עשירה ושלמה .אשתי
פחות נהנתה.
"המשפחה שלי" – סרט יפני המתאר תחושה עזה של
ערעור התא המשפחתי בעולמנו .משפחה שחיה בבקתה
עלובה בטוקיו ,ממולם שכונת מגדלים רבת פאר ,אוספת ילדה
זנוחה לחיקה המקבלת יחס חם ואוהב שכל כך היה חסר לה
בביתה .סרט אנושי ונוגע העוסק במושג "אהבת אדם" .אזרו
כוח כל החידות והפתרונות מגיעים בחלק האחרון של הסרט.
שווה לראות .
"גאולה" – ואחרון אחרון חביב ,סרט ישראלי ,ששם גיבורו
מנחם .הגאולה המעשית כבר בדרך ...שקד ובנט מנסים
להקים מפלגה של דתיים וחילונים יחד .משימה ממש בלתי
אפשרית .והנה בא הסרט ומתווה לנו דרך לנוע בין העולמות
עם יותר הקשבה ,הבנה ,אהבה ,אחווה גברית ונאמנות .בעיר
בני-ברק העלובה מחד ,שנשמה יתרה בה מאידך .מי ייתן
והמשיח לא יתמהמה ויבוא!

על אנשים ומקומות בתנ"ך
יציאת מצרים היתה או לא היתה?
מאת :מנחם אהרונוביץ

בקריאה התורה אנו נמצאים עכשיו בספר שמות .הוא
נקרא בלטינית"-אקסודוס" ,שפרושו  -יציאה .יציאת מצרים
האירוע המכונן של שבטי ישראל ההופכים לעם.
לא נוכל לדון בשפעת האירועים במסע הניסי הזה כגון:
משה נסיך מצרים ,המכות ,קריעת ים-סוף ,רשויות
המשפט ,מתן תורה והמשכן .נדון בקצרה בנושא אחד
בלבד :יציאת מצרים.
לשלילתה ישנם כמה סיבות:
.1התורה נכתבה לפחות  500שנה לפני יציאת מצרים.
.2מדבר סיני לא יכול לכלכל  600אלף יוצאי צבא.
.3אין שום ממצא ארכיאולוגי לאישוש מסע זה.
.4רוב החוקרים רואים בסיפור תעמולה דתית ואתוס.
מה כן קרה? לדעתי ,שבטים מן הצפון הקר חיפשו מרחבי
מרעה ומחייה ,נדדו דרומה לאזור הממוזג שלנו ,בראו את
היערות בהר ,כי הפלישתים ישבו במשור החוף והתנחלו..
בספר שמות  11פרשות .ראשי התיבות של  6הפרשות
הראשונות :שמות ,וארא ,בוא ,בשלח ,יתרו ומשפטים,
נותנים את הקיצור – שובב"ים .מקובל שזמן זה הוא זמן
לתיקון חטאים ,וישנם מנהגים רבים לשמור ולדבוק בתיקון:
תעניות צום ודיבור ,קריאת יתר של פרקי תהילים ועשיית
טוב .כתבתי לא לצורך הדתה ,אלא ,לשם הבהרה והכרת
אחינו החיים עמנו.
לוו את הנכדים הקטנים בסיפורי המסע הנפלא הזה כיד
הדמיון הטובה עליכם ,וכל המרבה הרי זה משובח!
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מאת :יעקב אטקוביץ
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חוויה טראומטית

מאת :שרה ספנוב
אני פשוט חייבת לספר .לפני זמן לא רב ,יצאתי לדואר
בשכונת יוספטל .הלכתי ברגל זהירה מאוד ,כי צריך
לבדוק כל מכשול .הייתי על מעבר חציה ברחוב ראשי,
כאשר פתאום פגעה בי מכונית פרטית וזרקה אותי
בתנופה אדירה על הכביש .הייתי בטוחה שבזה נגמרו
חיי .אנשים רצו לקראתי בצעקות "תזמינו אמבולנס!"
הרגשתי מושפלת כאשר שכבתי שרועה על בטני
בכביש הראשי ומישהי הציעה להזיז אותי הצידה כאילו
הייתי ספה מאמצע הכביש כדי שהתנועה תמשיך.
היא המחישה לי ביתר שאת כמה הפגיעה בפרט היא
משנית ובלתי חשובה .עזרו לי לקום על רגלי והגישו
לי את נעליי שעפו לצד המדרכה .הנהג ,בחור צעיר,
חייל ,אחז בידי ושאל אם אני בסדר .מה זאת אומרת
בסדר? למה נסעת כל כך מהר? תראה מה עשית
לי!! ביקשתי ממנו לקחת אותי הביתה והוא אומנם
הסכים .למרבה ההפתעה יכולתי לצעוד עד למכוניתו.
ישבתי איתו במטבח ורשמתי את פרטיו האישיים.
הוא כל הזמן חזר ואמר שהוא מאוד מצטער כאשר ידו
מונחת על לוח ליבו .בטח חשש שאתלונן במשטרה
ואז ישללו את רישיונו .בני הצעיר הגיע לביתי בעוד
שהנהג הדורס הסכים לחכות לו ,והשניים לחצו ידיים
כמו בהיכרות בין בני זוג .נסענו לרופאת המשפחה
והיא נתנה הפנייה לבית החולים .שם הושיב אותי הבן
בכסא גלגלים .משונה לשבת בכסא גלגלים בגילי ,אבל
הישיבה עזרה לי כי הכאבים התחילו להציק .לאחר
מספר צילומים שלא הראו שבר כלשהו ושיחה עם
הרופאה הכירורגית ,שוחררתי הביתה .החייל התקשר
כמה פעמים לשאול לשלומי והבן ענה לו.
זה קרה לפני כחודש .מאז אני בבית יושבת עם הרגל
למעלה כדי שהנפיחות בקרסול תרד.לא בכיתי בכל
הימים הללו שעברו ודווקא עכשיו ,בכותבי את הסיפור
על החוויה האיומה הזו ,דמעות זולגות מעיני .תארו
לכם שבמקום רכב פרטי ,הייתה פוגעת בי משאית.
אבל למה לחשוב מחשבות
רעות? מסתבר שהזהירות
לא תלויה רק בנו .אנחנו חיים
בחברה לא זהירה בלשון
המעטה ,אבל צריך להמשיך
להיזהר בדרכים.

פינת המתכון
מאת :נורה מאירוב

מרק קרם אפונה
חומרים:
 3כפות שמן זית
 2בצלים בינוניים קלופים וקצוצים גס
 6שיני שום קצוצות גס
 1כוס פטרוזיליה קצוצה גס
 1שקית אפונה קפואה
 1ליטר מי ברז
מלח ,פלפל שחור גרוס לפי הטעם

ההכנה:
 .1מאדים בשמן זית את הבצל ,השום והפטרוזיליה כ 5-דקות
תוך בחישה עד שהבצל והשום רכים .לא מזהיבים.
 .2מוסיפים את האפונה הקפואה ,המים ,המלח והפלפל
ומביאים לרתיחה .מנמיכים את הלהבה ,מכסים במכסה,
מבשלים  8 – 6דקות עד שהאפונה רכה.
.3מכבים את האש ,מרסקים המרק בעזרת "מיקסר מוט"
למרקם חלק.

אפשר להוסיף למרק:
 2גבעולי ועלי כרפס
חופן גריסי פנינה
בזמן ההגשה ניתן לקשט את המרק בעלי שמיר/פטרוזיליה/
קרוטונים
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מצב הקשישים ביפן

מאת :שרה ספנוב וציפי לוין צילמה :ציפי לוין

מעניין לדעת מה מצב הקשישים בארצות אחרות .את מצב הקשישים אצלנו אנחנו כבר מכירים אך לא מה שקורה
בארצות אחרות למשל ביפן.
מצב האוכלוסיה הקשישה ,קשה כל כך שעל פי הסקרים שנערכו חלק מבני גיל הזהב מביעים חשש אמיתי כי ימותו
ללא איש לצידם .וזאת למה? ביפן יש ילד אחד או שניים מקסימום במשפחה .במשפחות שבהן בנות בלבד ההורים
נשארים לבד כי כשהן נישאות הן עוברות לגור עם הבעל .לעומת זאת במשפחות שבהן יש בן ההורים תמיד אתו או
בביתם או שעוברים אתו למקום אחר .משכנתה על הבית ניתנת לשנים רבות והבן ממשיך לשלמה .יש הזקוקים לסיוע
רפואי וסיעוד ברמה כזו או אחרת ולא זוכים לקבל אותה .יש קשישים שנפטרים בודדים.

רבים מהם גם מעדיפים לחיות בבתי כלא כדי לא לחוש את הבדידות ואת המצוקה הכלכלית .בבתי הכלא הם זוכים
לתשומת לב נפשית ורפואית.
בתרבות היפנית ,בני המשפחה לא מעבירים את הקשישים לבתי אבות כי האקט הזה נחשב כנטישת הקשישים.
ממשלת יפן מפזרת הבטחות בנוגע למציאת פתרונות לבעיה הבודדים אולם ללא הצלחה רבה .נקודת האור היחידה
כרגע היא יוזמה של תושבים בטוקיו ליזום פעילות למען הקשישים הבודדים ,לבקר בביתם על מנת להעלות חיוך על
פניהם ולסייע בכל דרך אפשרית .פעילות זו מזכירה כמובן את הפעילות שנעשית בארצנו הקטנה.
פתרון נוסף ,רובוטים לקשישים במקום עובד זר .הכוונה להחליף את רוב עובדי הסיעוד ברובוטים .יפן היא מעצמה
טכנולוגית ידועה .האתגר הניצב בפני הממשלה הוא שעד לשנת  2020יהיה רובוט צמוד ל 4-מתוך  5קשישים
סיעודיים .הרובוטים יוכלו לעזור בהעברה מהמיטה לכסא גלגלים ,להתקלח ולהכין אוכל .המדינה האסייתית עומדת
כבר שנים רבות בחזית הטכנולוגיה ומובילה באימוץ פיתוחים חדשים על רקע הצמיחה בתוחלת החיים במדינה.
האם הרובוט יוכל באמת להחליף בן אנוש ולהקל על בדידותם של הקשישים?
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