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מחול שיקומי - תוכנית המשלבת ריקוד ופיזיותרפיה 
מותאמת במיוחד לשיפור שיווי משקל, תפקוד והליכה.

מותאם לאנשים המתמודדים עם מוגבלויות בתנועה 
ומחלות נוירולוגיות.

בהנהלת ריטה בינדר אלימלך מטפלת בתנועה ומורה למחול, 
 יוליה גמרמן פיזיותרפיסטית מוסמכת בעל תואר שני .

לאחר מפגש החשיפה עם פרופ׳ רפי אלדור,

הפעילות הקבועה תתקיים בבית מזלי 
בימי שני בשעה 12:30 ובימי חמישי בשעה 17:00

        
       ההרשמה מראש בבית מזלי

       בטל׳: 03-9325215

בברכה,
רמי גרינברג

ראש העיר
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דבר המערכת

סיפורו של רחוב רחוב קדושי "פרהוד"

בחירות 2019       
אנחנו לא יודעים מה יהיו תוצאות הבחירות בחודש 

אפריל 2019. אולי ייבחר מנהיג שידאג סוף סוף 
למערכת בריאות תקינה? שלא ישימו מיטות חולים 

בפרוזדורים. אולי מערכת חינוך טובה ומשובחת יותר? 
אולי כבישים רחבים, פחות תאונות דרכים? פחות 

שחיתות בצמרת? פחות בזבוזים ומיסים ואולי אולי 
הפחתה במחיר הגז?  כי הרי אנחנו מעצמת גז. לא 

מבינה מדוע האזרחים לא מרוויחים מהאוצר הזה 
שהתגלה בים. ואולי הפחתה במיסים בכלל? חשמל, 
מים, ארנונה? שיישאר משהו מקצבת הזקנה לבידור 

ומזון, לשכר דירה, לדיור מוגן )ממש מצחיק(.
איש מאתנו לא מצפה לבן גוריון ז"ל שחי חיי צניעות ודאג 
לאזרח. בן גוריון שבלעדיו לא הייתה קמה מדינת ישראל, 
היה בעל חזון. אדם חזק וישר שידע מה צריך העם. ו/או 

מנהיג כמו בגין ראש הממשלה  ז"ל שהקים את מפעל 
שיקום השכונות, מתוך הבנה, שחיי רווחה בדיור, ימנעו 
מרד אזרחים בגלל הפער שנוצר בין אלו שיש להם ואלו 

שאין להם. גם הוא חי בצניעות רבה. בדירת 2 חדרים 
וחצי. איש מהם לא החזיק בכסא מתוך אינטרסים 

אישיים ולא היו מלכים. ומה קורה היום?
מלחמה בין רשימות רבות כל כך, שלא מפרסמות את 
מצען, מקשות על ההחלטה למי לתת את קולנו. כי לא 
מספרים לנו מה התוכניות של כל מפלגה לגבי מדיניות 

החוץ ומדיניות הפנים. אין ספק שבחירות נותנות 
הזדמנות מצוינת לעם היושב בציון לשנות את המצב 
בחברה מכל הבחינות. רק צריך לדעת למי להצביע...

אז למי להצביע? למי לתת את הקול שלנו? 
ההתלבטות רבה מאוד.

מאת: שרה ספנוב

הרחוב נמצא בשכונת פג'ה ממזרח לפתח תקווה מקביל לרחוב לוד ירושלים.
חשוב לזכור את אחת הרדיפות והעלילות אשר התרחשה ביהודי עירק. בחג השבועות 

של שנת תש"א 1941 התחולל פוגרום ביהודי בגדד הידוע בשם "פרהוד" על רקע 
דיכוי מרד העריץ רשעד עלעלי אל כלאני. במהלך הפוגרום נטבחו 179 יהודים ו-2118 
נפצעו, 242 ילדים נשארו יתומים ורכוש רב נבזז. מספר גדול של יהודים שרכושם נבזז 

נאמד  ב-50 אלף  בני אדם. בשנת 1945 נחקק חוק בעירק שהגביל את זכותם של 
יהודי עירק, שמהלכו האיץ את צמיחת המחתרת הציונית בעירק וזירז את עלייתם של 

יהודי עירק במבצע "עזרא ונחמיה". 
מרביתם עלו לישראל והצטרפו למחתרות בישראל ולקחו חלק נכבד במלחמת 

העצמאות והקמת המדינה.

מאת: גבריאל עסיס

מיתון מהירות התנועה בדרך                                         
מאת: משה תכלת

מהירות נסיעתה המרבית של המכונית הראשונה 
בעולם, הייתה של 16 קמ"ש... כיום המהירות המרבית 

האפשרית, היא מעל 400 קמ"ש ומתקרבת ל-480 קמ"ש 
)עם מנועי סילון(. עם הגידול במספר כלי הרכב )נפח 

התנועה( והגידול במהירותם ובמספר התאונות וחומרתן,  
החלו העוסקים בנושא לפעול בכמה מישורים, והחשובה 

שבהן היא להפחית במהירויות הנסיעה החוקיות 
המותרות מחד )בתמרורים חוקיים( ומאידך בגרימת 

ההאטה  על ידי הוספת  "מכשולים" כמו פסי האטה או 
אמצעי כמו הוספת מעגלי תנועה.

שני ה"מכשולים" מאטים את מהירות התנועה אם בהתאם 
לגובה  ה"מכשול" של הפס ואם בהתאם לרדיוס הסיבוב 

של מעגל התנועה..
אוסיף שפס ההאטה הינו רצועה רוחבית שגובהה המרבי 
בין 8 ס"מ ל-10 ס"מ ושאורכה 4 מטרים )בכוון הנסיעה(. 

נכון, הללו הם אמצעים לגרום לאי נוחות בנסיעה, אבל הם 
תרופה נסבלת לחלופה של המהירות הלא רצויה.

אגב, מעגל תנועה הוא "תולדה" של שוטר תנועה שבעבר 
הרחוק היה מוצב במרכז הצומת והכווין ידנית את 

העומדים להיכנס לצומת כוון אחרי כוון. עם השנים השוטר 
המכווין הוחלף במעגל תנועה, שלו חסרונות משלו, אך 

ככלל הוא משמש כלי להורדת המהירות בצומת תוך 
השתלבות. ככל שרדיוס המעגל גדול יותר ההשתלבות 

של כלי הרכב נוחה יותר. 

קשישים ובטיחות בדרכים
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הכרתי את איילת 
כהן לפני שנים רבות. 
אישה מיוחדת נמרצת 
ומרשימה. התנהגותה 
ותפקודה בחיים כשל 

"איילה שלוחה".
רובה ככולה פועלת 

מזה שנים רבות למען 
הכלל. אישה אצילית, 

יפה ומטופחת. 

איילת נולדה להוריה 
בתיה ואליק משלר 
ב-1957. אליק יליד 

הארץ ואילו בתיה אימה גורשה מגרמניה ב-1933. 
המשפחה התגוררה בקיבוץ גבעת עוז,  עברה לירושלים 

כשאיילת בת 3. עד גיל 11 התחנכה בירושלים ומשם עברו 
לפתח תקווה. 

איילת פעלה רבות בתחומים שונים והשקיעה בלי סוף 
בעבודה התנדבותית. 

בבחירות 2003 נבחרה למועצת העיר מטעם תנועת 
"שיא" בפ"ת.

איילת מספרת לי: "הקמתי יחד עם ראש העיר את הוועדה 
העירונית.  הבריאות  ועדת  ואת  האישה  מעמד  לקידום 
במסגרת זו פתחנו 10 שבילי הליכה בעיר – מפעל מבורך 
בריאות  פעילויות  קיימנו  כן  כמו  אותותיו.  לתת  הממשיך 

רבות וקבועות בגני ילדים בעיר.
פרשתי מהמועצה אחרי קדנציה אחת והתחלתי לקדם במרץ 
לטובת  נכונה"  "מנוחה  החילוני  העלמין  בית  פתיחת  את 
כיושבת ראש העמותה משנת  ומשמשת בה  תושבי העיר 
2001. בשנת 2013 קיבלה העמותה 10 דונם בבית עלמין 
בקבורה  להיקבר  בוחרים  אשר  האזרחים  למען  ירקונים 

חילונית." 
חלומה הגדול של איילת: "להקים בית שיח נשים" החל בקיץ 

2004, כשנה לאחר כניסתה למועצת העיר.
"בתקופה זו נבט הרעיון אך שורשיו נטעו בי עוד בבית הורי 
משפחת  "משפחתי,  איילת:  לי  מספרת  כך  סבתי"  ובבית 
משלר שחיה כל ימיה בטרנוב שבפולין, הייתה פעילה מאוד 
ביישוב. המשפחה אמידה, ניהלה את העיר ותרמה לקהילה 
סופרים  אימצה  כן  כמו  חולים.  ובתי  ספר  בתי  בהקימה 

יהודים, אך כל בני המשפחה נספו בשואה."

מאת: נורה מאירובאיילת כהן – אשת חזון ומעש

בת דודה ממשפחת טרנוב, הלא היא רות רזניק – סופרת, 
העמותה  ממקימות  הייתה  ישראל,  פרס  וכלת  מתרגמת 

למקלטים לנשים מוכות.
ועשייה  בנתינה  הצורך  את  איילת  ומדגישה  מסבירה  שוב 
למען הפרט והכלל: "סבתי ברטה שהייתה אישה דעתנית 
והצליחה  ישראל  לארץ  סופית עלתה  אין  נתינה  יכולת  עם 

לבנות לעצמה חיים חדשים ומאושרים. 
מסבתא ברטה שאבתי את יסודות הכוח והעוצמה.

רמ"ח  בכל  פמיניסט  היה  ברטה  של  בעלה  אוסקר  סבא 
שהיו  הפמיניזם  יסודות  את  "קניתי"  ממנו  גם  וכך  איבריו. 

עבורי ציונות ודרך חיים.
תחקיר  עבודות  ערכנו  נשים",  שיח  "בית  הקמת  לקראת 
וגילינו שמספר הנשים המשפיעות בפ"ת היה משמעותי אך 

קיומן הוצנע. 
את  לספר  הזמן  שהגיע  חזקה  תחושה  מתוך  נולד  הבית 
מתחילת  ומשפיעות  דרך  פורצות  נשים   130 של  סיפורן 

היישוב בפ"ת ועד היום.
ספורט  ועד  מרפואה  תחום  בכל  שהשפיעו  אלה  נשים 

מתרבות ועד חקלאות ובניין, נותרו אנונימיות."

בית זה הינו יחיד מסוגו בארץ ומטרתו תיקון עוול היסטורי.
הוא הוקם ע"י עיריית פתח תקווה – עפ"י חזונה של איילת 

כהן שכאמור היא אישה פורצת דרך בעצמה.
איילת מבקשת להדגיש שבית זה לא יכול היה לקום ללא 
קצ'נסקי  מרים  ד"ר  לחזון:  שנרתמו  מסורות  מתנדבות 
יעל מרכוס, אילנה זוהר,  ההיסטוריונית של הבית, ד"ר 

דיטה גורביץ ואראלה גולן אדריכלית שימור.
ייחודית  ביקור  חווית  הבית  מציע  הנשים,  סיפורי  סביב 
הכוללת שיח מונחה ע"י מנחים ושחקנים מקצועיים, צפייה 
כן  כמו  נשים",  שיח  ל"בית  במיוחד  שהופק  הבית  בסרטון 

שיטוט בארכיון הממוחשב המכיל את סיפורי הנשים.
הביקור בבית מרתק, מעניין ומשמעותי לילדים ולמבוגרים. 

איילת מסכמת:
זוהי  החלום  את  להגשים  המהות.  הוא  החלום  "עבורי 

זכות!" 
את איילת נברך ונאמר: 

מי ייתן וירבו אנשים כמוך, בעלי מעוף וחזון, יישר כח!

איך נגיע לבית? 
הבית שוכן בבית סווטיצקי ברחוב מונטפיורי 3 בפ"ת.

המקום נמצא ליד שוק פ"ת.
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איכות חיים – "מילבת" 
 אביזרים לאנשים עם מוגבלויות

מאת: זאב קולר
חיים גורי, ז"ל, בשירו "ראי" כתב: "עם פניך הזרות בראי, שאיננו אשם, העושה אותך כה שונה 

מצורת היותך"...

שיר זה מביא לביטוי את הפער שבין הדימוי שלנו את עצמנו לבין הראי המבטא את המציאות;
רוצה לומר שאנו, הגמלאים, אכן התבגרנו ואין אנו אותם צעירים המקפצים במורד או בעלייה 
בגרם המדרגות והמשמעות היא שעלינו להכיר ולהפנים עובדה זו ולנקוט משנה זהירות הן בבית 

וקל וחומר במרחב הציבורי.
לצערנו, מסיבות התלויות בנו וגם מסיבות שאינן תלויות בנו – רבים מאוכלוסיית הגמלאים מצויים 
במצב שבו נזקקים לסיוע ולעזרה על מנת לאפשר איכות חיים ולעניין זה קיימות עמותות וארגונים 

שונים וברצוני להביא לידיעתכם את סיפורה של עמותת "מילבת" המעניקה איכות חיים.
העמותה, שמייסדיה הם המהנדס דניאל ברק ממכון ויצמן למדע ופרופסור רפי רוזין שהקים וניהל 
את יחידת השיקום בבית החולים תל-השומר פועלת למען אנשים עם צרכים מיוחדים ומטרתה 
לסייע ולשפר את איכות החיים ושילובם בחברה של ילדים, מבוגרים וקשישים עם מגבלה ברמת 

תפקודם, באמצעות סביבה טכנולוגית מותאמת.
במילבת  מפתחים אביזרים בהתאמה אישית. מתקבלות פניות מאנשים עם מוגבלויות ומקשישים שאינם מוצאים בשוק 

המסחרי אביזרים מתאימים העונים לבעיותיהם התפקודיות.
דוגמאות לאביזרים שפותחו בהתאמה אישית: כתיבה במחשב בעזרת "אצבע", התאמת כסא עם משענת לאופניים, 

התאמת עגלת קניות לעיוורים, הדלקת נרות שבת לאנשים עם לקויות ראייה, נגישות להורים בכסא גלגלים למיטת תינוק, 
מאחזים וידיות המותאמים לצרכי הגיל השלישי וניתנים להתקנה ביתית.

עצמי  איסוף  תאום  גם  כמו  הארץ,  לכל  ומשלוח  אספקה 
בטלפון:  052-2321144.

עמותת "מילבת" פועלת במתחם ביה"ח תל-השומר
טלפון: 072-2230007.

 השתלות? לא מוכרחים. 
גם תותבות זו אופציה 

מאת: מנחם אהרונוביץ 

שיני החלב צמחו נשרו ביעף. 
באו שיני הבשר – לעסו, טחנו  אחרי 

סתימות רבות וטיפולי שורש גם 
הן הלכו, נעקרו ונעלמו. וככה מצאתי את עצמי ופי מלא 

תותבות.
ביום הולדתי ה-82 נשברה התותבת העליונה. לגוגל 

"נודע" הדבר ולנגד עיני קפצו וצייצו פרסומת בזו הלשון: 
"השתלת שיניים ביום אחד בלבד", משתיל אחר פרסם: 

"רק בחצי יום", שלישי הציע: "חיוך של זהב לגיל הזהב". 
אחרי הדברים האלה, חזרתי למרפאת האם שלי, מרפאת 
השיניים העירונית הנמצאת בלשכת הבריאות ברחוב אחד 

העם 31. המרפאה מחודשת ובעלת ציוד חדיש מטפלת 
במחירים מוזלים והכל לרווחת התושבים. 

המנהלת ד"ר חניתה בוטנרו קיבלה אותי בחיוך שלו 
ובוטח. שוחחנו על הנושא בעד ונגד השתלות. ניסיונה 
והידע שלה, ההבנה לנפש האדם אותו ירשה מאביה 

הרופא, עזרו לי להגיע להחלטה נבונה, זולה ומהירה. 
הרגשתי שאני בידיים טובות. אחרי יומיים חזרה התותבת 
מן המעבדה. שתי הפלטות קיבלו ריפוד חדש. אני לועס, 

מחייך וטוב לי בפה ובחיים.
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רפורמת הסיעוד – מה השתנה? 

סיעוד, האם זאת הבשורה לה חיכו נכנסה לתוקפה הרפורמה החדשה בחוק 2018בנובמבר 
לא בטוח.הגמלאים? 

את מצבם של קשישים ועתידה לשפר תכנית הסיעוד החדשה חשובה וראויה 
סיעודיים רבים, ובעיקר אלה בעלי ההכנסות הנמוכות המצויים במצב הקשה ביותר. 

.מענה מספק למרבית אוכלוסיית הקשישיםאין בתכנית הנוכחית ו, שהמציאות מורכבת הרבה יותר מסתמןאולם 

אבל מה בכל זאת השתנה לטובתכם: 
 .תוספת שעות טיפול ביתי.1

 
 .שקיימות כיום3רמות במקום 6-מעבר ל–שינוי מדרגות הזכאות .2

 
 .ביטול מבחני התלות לילדים בעת אשפוז סיעודי.3

 
במסגרת השינוי עתיד .בעיה בולטת בתחום היא ריבוי הגורמים המטפלים בקשיש הסיעודי-צמצום הבירוקרטיה .4

 להתמנות גורם אחד שייתן מענה למטופל ומשפחתו.
 

במסגרת הרפורמה תינתן העדפה לטיפול בקהילה תוך הרחבת סל השירותים החברתיים, -ילה עידוד טיפול בקה.5
 טיפוליים והקהילתיים הניתנים בקהילה.ה
 

שירות שיינתן ללא תשלום כחלק מסל .אינו קשור לסיעוד אך נכנס כחלק מהתוכנית-ומעלה 75טיפולי שיניים לבני .6
 ומעלה.75הבריאות לבני 

 
 כסף (במקרים מסוימים)מלה ביאפשרות לג.7

טבלת הרמות לפי הרפורמה החדשה: 

 

ממלכתי לכלל האזרחים. המטרה המרכזית שהיא ביטוח סיעוד ין רחוקים מילצערנו המשימה טרם הושלמה ואנחנו עד

מבלבל ? לא ברור? מסכימה אתכם לגמרי וזה רק על קצה המזלג של השינויים הצפויים.

אלינו לאגף שירות טיפול בית וסיעוד ולקבל ייעוץ ומידע ללא כל התחייבות.מזמינה אתכם לפנות 

השירות ניתן ללא תשלום, נשמח לספק לכם את מלוא המידע הדרוש על מנת לממש את מלוא זכויותיכם מול כל הגורמים 
הרלוונטיים. 

שלכם ובשבילכם 

ודמנכ"לית העמותה וצוות אגף טיפול בית וסיע–ג'ינה ברק שמחי
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בבית מזלי התקיימה הרצאה בנושא "בגידות" 
בהשתתפותה של הגרונטולוגית הגברת שרי גל 

ושותפיה עורכי הדין מקס ליבוביץ ושי קרן.

בבית מזלי התקיימה הרצאה בנושא "בגידות" 
בהשתתפותה של הגרונטולוגית הגברת שרי גל 

ושותפיה עורכי הדין מקס ליבוביץ ושי קרן. 
ההרצאה התנהלה כהצגה המרתקת את 

המאזינים, כאשר המרצים מנהלים ביניהם דו-שיח 
מלווה בקריאות ביניים במטרה להדגיש נקודות 
חשובות בעיניהם ולעורר את השומעים. למרות 
השם המחייב נושא ההרצאה לא היה "בגידה" 

של הגוף או הנפש, וההרצאה עברה מבעיות 
זקנה לדבר שהוא מאוד חשוב לרבים מבני הגיל 

השלישי, איך לקבל את השירותים אותם המדינה 
באמצעות מוסדותיה מחויבת להעניק לנו על פי 

חוק. 
תמורת סכום של  כ- 20% כולל מע"מ ממה 

שיתקבל מהמוסדות, שרי גל וחבריה ישמחו לעזור 
לנו לקבל את המגיע לנו על פי דין. גם שוכנענו 

שכדאי להיעזר בייעוץ והדרכה מול נציגי חברות 
הביטוח שלא בוחלים בתרגילים מכוערים כדי 
למנוע מהקשישים לקבל את העזרה הדרושה 

והמגיעה להם. 
החיים מתנהלים בשני מסלולים משולבים, מצד 

אחד מצבנו הגופני ומצד שני מצבנו החברתי. 
כולם רוצים להיות בריאים ומאושרים אלא 

שהחיים מזמנים לנו הפתעות ולא כולן נעימות. 
עם הגיל הגוף מאבד כישורים כמו שמיעה או 

זיכרון, ונעשה מוגבל בתנועה. אורח החיים של 
רובנו מתנהל בישיבה מול מסך מחשב, טלוויזיה, 

ישיבה במכונית ואוכל מוכן. כל אלה הם מתכון 
למשקל יתר, מחלות ואיבוד כושר גופני ורוחני. 

הרפואה המודרנית מעניקה לנו תוחלת חיים 
ארוכה ומותירה רבים מאתנו להתמודד לבד מול 

אתגרי הקיום ללא בן זוג ומשפחה. לחלל הזה 
נכנסים מתווכים כמו המרצים הנכבדים שיעזרו לנו 
להתגבר על מבוכי הבירוקרטיה ולקבל את העזרה 

הכול כך דרושה לנו. 

הרהורים על החיים שלנו

מאת: יוסי צרי

"פורים לנו – נשכח את הכול" – המגילה במראה עקומה

מכול הפירושים על זמן חיבור מגילת אסתר ומקומה אהבתי את 
אלה שרואים בה קומדיה סאטירית, שמטרתה לשעשע אותנו 
בסיפורים אירוניים אבסורדים. זהו סיפור המתאר חיי יהודים 

בגולה הנאמנים לדתם, שמטרתו לשמש דגם וגורם מעודד 
והצדקה לחיי היהודים בגולה. מה לעשות שהראש היהודי ממציא 

לנו פטנטים, עושה חיל בכלכלה וברפואה ומצליח לעורר את 
קנאתם ושנאתם של השליטים, מהמן ועד היטלר, והם נלחמים 
בנו בפתרונות סופיים ורומז לעם הנבחר "השמימי", מקומך לא 

אתנו כאן - מקומך "בשמים". 
במגילת אסתר,  שני בני-דודים מתבוללים. האחת חתיכה 

ובתולה ששמה על-שם האלה אשתר. השני מהמר נרקיסיסט 
שהיה מוכן לסכן את הקהילה היהודית כולה כדי להגיע לגדולה 

ששמו ע"ש האל מרודך. בעזרת תחבולות ודרכים נכלוליות, שתל 
חפרפרת יתומה בכלוב זהב בשושן הבירה שאחרי 2 משתאות 
מפוארות, תסכן את חייה ותגיד למלך: "כאשר אבדתי אבדתי". 

וככה, בלי העזרה ובלי התערבותו של אלוהים תציל הדסה 
היהודייה את העם היהודי.

יוסף הצדיק הגיע לדרגת משנה למלך פרעה בלי מזימות חצר, 
גם נחמיה עלה לירושלים לעזור לשארית הפליטה וויתר על 
קריירה פוליטית. ורק מרדכי היהודי הלאומני בזכות גאוותו 

המעושה וחסרת האחריות שאף לרכוב על הסוס )כי לא היה אז 
מטוס( ולקרוא בקול: "ככה ייעשה לאיש אשר העם חפץ בייקרו".

תוספתא דרבנן = "פתשגן הכתב".
ואלה 4 מצוות פורים, הנקראות  4 המ"מים :

1.מקרא מגילה. 2. משתה ושמחה. 3. משלוח מנות. 4 . 
מתנות לאביונים.

לסייפא, רבי נחמן מברסלב, נכדו של הבעש"ט היה אומר:
"אין דבר משחרר יותר מן השמחה, היא מוציאה לחופשי את 

מוחך ומשרה עליו שלווה.
אפילו אם אתה שרוי בדיכאון, התאמץ לחייך, התנהג כאילו אתה 

שמח.
                    והשמחה האמיתית, "בוא תבוא".

על אנשים ומקומות בתנ"ך 
מאת: מנחם אהרונוביץ מגילת אסתר

המלצה על הצגה -"האם" תיאטרון גשר
על המחזה: נכתב על ידי פלורימן זלר, יליד 1979, פריז, 

סופר ומחזאי.
שחקנים: אפרת בן צור, יוסי מהרשק, תמיר גינזבורג, 

רוני עינב 
ביים: יבגני אריה.

לפנינו דיוקן של אישה מתבגרת בתקופת רגישה בחיים, 
כשהילדים עזבו את הבית והבעל מעדיף להישאר שעות 

נוספות בעבודה והבדידות הופכת בלתי נסבלת.
המחזה מציף את הנושא הידוע כתסמונת "הקן הריק", 

שלב "הקן המתרוקן" בו הילדים הבוגרים עוזבים את 
הבית ופונים לחייהם הנפרדים. ההורים נשארים כבני זוג 

שסיימו את תפקידם ההורי הפעיל ומאותגרים בשינויים 
האישיים, הזוגיים והמשפחתיים.

המשימה המשפחתית של ההורים היא "לשחרר" את 
הילדים לדרכם החדשה ומדובר בקושי שבעיקרו הוא 

הקושי האימהי.
הצגה מצוינת, שחקנים מוכשרים – רוצו לראות.

כדאי לראות 
מאת: זאב קולר



מאת:ציפי לוין

רבים מאתנו 
הולכים לקניות 

בסופר במחשבה 
שאנחנו יודעים 

מה חסר לנו. אבל 
בפועל לא כך 

הדבר. אנחנו קונים 
גם דברים שבאמת 

לא כל כך נחוצים 
לנו. בבית מגלים שהנה חסר לנו מצרך זה או אחר 

שלא זכרנו, ואז רצים שוב לסופר. 
מה עושים כדי למנוע את קניית המוצרים המיותרים 

והריצה הנוספת לסופר? זה פשוט וקל. בודקים מהם 
המצרכים החסרים לנו ורושמים. במשך יומיים שלושה 

אם נתקלים במצרך שנגמר או קרוב לזה מוסיפים 
לרשימה. את הרשימה כדאי להכין בקבוצות על פי 

המצרכים. למשל: דברי חלב. ירקות ופירות. קטניות. 
לחם ומאפים. חומרי ניקיון. שימורים. ושונות. ורצוי אם 
קונים במקום קבוע להכין לפי מיקום המוצרים. זה מקל 

על ההתנהלות בסופר. בדרך כלל מציגים בסופרים 
בכניסה תצוגת מוצרים במבצעים, כמו 1+1. אל תקנו 

מוצרים שאינכם צריכים רק מפני שהם במבצע. אני 
נוהגת כך ותאמינו לי זה עובד, זה חוסך זמן וכסף. 

תנסו ותראו. כדאי גם לבדוק את התוקף של המוצרים, 
ולא רק של מוצרי החלב, גם שימורים, מוצרים יבשים 

ועוד. הצטיידו במשקפיים לצורך זה.
כיצד אנחנו המבוגרים יכולים להקל עלינו את מסע 

הקניות? אפשר לקנות בסופר הקרוב לביתנו גם 
אם זה קצת יותר יקר. היעזרו בעגלת קניות. אפשר 

לקנות ולעשות משלוח. ישנם סופרים שמקבלים 
הזמנה ומשלוח בטלפון או בפקס/במייל ותאמינו לי 

מניסיוני שיבחרו בשבילכם את הסחורה הטובה ביותר. 
אפשר לקנות דרך האינטרנט )מי שיש לו מחשב והוא 
מתמצא(. אפשר  להיעזר מדי פעם בילדים או בנכדים 

כשהם יוצאים לקניה לעצמם, שיקנו ויביאו לכם או 
לנסוע יחד איתם.

ועוד דבר, לעולם לא להיכנס לסופר כשרעבים...
שיהיו לכם קניות קלות ומוצלחות לקראת החגים שלא 

חסרים לנו ובכלל בכל השנה.
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תשבץ מרץ 2019
מאוזן: : 1. בלבול,אובדן עצות 6. סוג של עגלה 11. נשיא 

צרפת לשעבר 13. שלטו שלטון יחיד 14.מדינה בארה"ב 
16.הנראה לעיל )ר"ת( 18. קצרת קומה + ו' החיבור 20. 

קריאת צער 21.יחידת אנרגיה חשמלית 23. הייתה מיועדת 
+ו' החבור 25. ללדת )שמואל א' פרק ד' –י"ט( 27.אנשים 

העומדים בראש חברות 29. סוג של פרי, פרי הלחם 
31. הפקות, הוצאת הצגות וני"ע 33.מקבלת ירושה 34. 

פנומנון,חזיון בטבע 35. נימלט)רבים( 37. יצא בשלום מאסון 
38. יין חריף 39. דין וחשבון )מילה אחת( 41. מסמר עם ראש 

מעוקם שלי 42. ממלא מקום )ר"ת( 43. פרח בר נאה וריחני 
44. תורת כוהנים )ר"ת( 

 מאונך: 
1. היטל כספי 2. חזיון חשמלי לאחר שוך הרעם 3. המתינו 
לתקווה + ו' החיבור 4. ביחד )רבים( 5. שיטפונות של מים 

+ ה' הידיעה 7. גבוה 8.בת זוגו של החתן 9. התכופפו 
10. הוביל 12. כינוי לאשת ציבור ידועה 15. אחת שהיא 
ממשפחת כוהנים + ו' החיבור 17. יצורים ימיים חכמים 

וידידותיים 19. העני )בשפת העם(22. מכשיר דיבור ביתי 
)רבים(24. היקפים שלו 26. סוג של יין מתוק 28. חבר 

אנשים שנבחרו כדי להיוועד בזמנים מסוימים למען הכלל  
30. שישה סדרים + ה' הידיעה  32. פרוצס,התפתחות 

מודרגת 36. חלל צר וארוך חצוב בסלע 39. גר בדירה 40. 
חלילה וחס )ר"ת( 

  

מאת: יעקב אטקוביץ

 פינת המתכון 
מאת: נורה מאירוב 

מרק צ'ילי מלא בחלבון

12345678910

111213

141516

17181920

21222324

25262728

29303132

3334

353637

38394041

424344

חומרים:
1 כף שמן

1בצל קצוץ 
1 גמבה קצוצה

1 פלפל ירוק חריף
מלח, פלפל שחור

4 כפות אבקת צ'ילי
1 כף כמון

מערבבים הכול בסיר ומוסיפים:
6-4 עגבניות טריות חתוכות לקוביות

1 פחית עגבניות מרוסקות
4 כוסות ציר ירקות

2 כוסות מים
11/2 כוסות קינואה

1 כוס שעועית לבנה מבושלת
1 כוס שעועית שחורה מבושלת

מבשלים על אש קטנה 25 דקות ומוסיפים:
1 כוס גרעיני תירס

1 כף מיץ לימון
1 כפית אורגנו יבשה

1 כפית כוסברה מיובשת

מבשלים עוד 5 דקות

לקנות או לא לקנות?  



מאת: שרה ספנוב 
באחד מימי השבת בפברואר, החלטנו חברים ואני לצאת ולטייל בדרום. ומה יותר מתאים מאשר

פסטיבל דרום אדום, פסטיבל הכלניות בצפון הנגב. הפסטיבל מתקיים מדי שנה בעונת החורף ומושך
מבקרים מכל קצוות הארץ לחיק הטבע.

כל מה שצריך זה לחפש בגוגל "דרום אדום " ומגוון של פעילויות, שווקים, סדנאות ומסלולי טיול נמצא לפניכם.
מצוידים במצב רוח טוב, בשבת שטופת שמש )בירכנו בשמחה את מזלנו הטוב על ההפוגה בגשמים בשבת זו( יצאנו לדרך. 

בחרנו מראש שני שווקים שרצינו לבקר בהם. האחרון בקיבוץ צאלים בו סיימנו את יומנו הנעים.

יצאנו מהמרכז ההומה והצפוף אל מרחבי הדרום וברגע אחד הלב מתרחב אל מול שדות החיטה הירוקים, שטחי המטעים ויופיה 
של הארץ שלנו. ובתוך כל זה, פורחות הכלניות האדומות ומנקדות את הירוק כאילו צייר פיזר אותן לכל עבר. 

כל מה שצריך, זה להביט מסביב, לחפש את האדום במרחבים הירוקים, לעצור, לרדת מהרכב ולטייל .
ובאמצע כאילו שום מקום, הלכנו בשבילים, התלהבנו מהכלניות היפות )כמובן גם צילמנו(, נשמנו אוויר צלול, שמענו את ציוץ 

הציפורים ונהנו מהשקט מסביב. זו תקופה נהדרת לטיולים. האביב בפתח, הפריחה בשיאה והנחלים זורמים. 
לפעמים, אפילו לא צריך לנסוע רחוק….גם לנו בפ"ת יש טבע קרוב- מבצר אנטיפטרוס, כפר הבפטיסיטים, הירקון, החורשות 
באזור נחשונים )ליד אלעד( ועוד. כל יציאה אל הטבע טומנת בחובה הזדמנות לרוגע, הנאה מהצבעים והשקט, חיבור לעצמנו 

ובריאות לגוף ולנפש.
אז מה יותר טוב מזה?  נברך את עונת החורף הגשומה ונקבל בברכה את האביב שבפתח. 
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   אל מרחבי הטבע הצבעוניים בארצנו באביב
טיול שאסור להחמיץ 


