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דבר המערכת
      

המדינה שלי ושלנו 
בכל יום עצמאות אני מתפעלת מהעובדה שמנינו 
שנה נוספת ליום ההולדת שלנו, ולמה? המדינות 

העוינות סביבנו לא מצליחות להשמיד אותנו כפי שהן 
מבטיחות השכם והערב. אנחנו כקוץ בסביבה ערבית 

נטו. מקום מצא לנו הקדוש ברוך הוא!!!
אין ספק שמדינת ישראל היא פלא בעיני העולם. 

בתקופה קצרה כל כך הצלחנו להקים מדינה ליהודים 
שהתקבצו מכל רחבי העולם. עצוב לי כאשר מהגרים 

למדינה אחרת ולא חוזרים. לא מספיקה כנראה 
ההשתוקקות למדינה כדי להשאיר את כולם כאן. אבל 
גם חוזרים. הביקורים בארצות אחרות נובעים כנראה 

מסקרנות גרידא וגם כמובן, כדי לראות ולהשוות. 
משווים ורואים שדי קשה לנו פה ושהארץ לא יפה יותר 

מהרבה ארצות אחרות. אבל היא יפה בעיניינו והיא 
שלנו, שלנו! ועם כל הקושי, זהו מקומנו.

העם היהודי הוא עם נודד. אולי משום כך הוא גם 
שורד. תארו לעצמכם מה היה קורה אם כל יהודי 

העולם היו מתקבצים לכאן? אני עוצמת עיניים ורואה 
המון ישובים ירוקים בנגב ובגליל. יכולנו, אם הנס הזה 

היה קורה, להפוך למדינה עוצמתית ביותר ואז אף 
אחד לא היה מעז לחלום להשמיד אותנו.

עם ישראל חי!!

מאת: שרה ספנוב
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מאת: יוסי צרי
בימים אלה הסתיימה בארצנו מערכת בחירות. הפעם 
הזאת בניגוד לעבר יש חדש. במרכז המפה הפוליטית 

ישנן שתי מפלגות גדולות בעלות יכולת להקים ממשלה דו 
מפלגתית. אל יהא הדבר קל בעיניכם. מזה כמה עשרות 

שנים קיימת רק מפלגה גדולה אחת, זה מצב שדורש 
הסבר. האם אנו חייבים או שיש איזה צורך שיהיו אצלנו 

רסיסי מפלגות?
אני תוהה גם על המושגים הרווחים אצלנו של 'גוש 
ימין וגוש שמאל'. אלה מושגים ארכאיים שמקורם 

באידיאולוגיות שהתמוטטו כבר במאה שעברה יחד עם 
פשיטת הרגל של הסוציאליזם בברית המועצות של רוסיה. 

בישראל התבטא השינוי בדעיכת 'מפלגת העבודה' ושאר 
המפלגות הסוציאליות. גם מפלגות חצר רבניות, שעניינן 
היחיד במדינה הוא בהשגת תקציבים יותר ויותר גדולים 

לאוכלוסייה שתרומתה למדינה היא שולית למעט הצבעה 
בבחירות. 

לאורך השנים המדינה לקחה על עצמה יותר ויותר 
משימות של רווחה, שמירת זכויות עובדים ודאגה לדתות, 
בכך ייתרה את המחנה השמאלי ואת המפלגות הדתיות.  

מעבר לסיסמאות צריך להודות גם בעובדה המכרעת 
שהבעיה המרכזית שלנו היא לא זכויות סוציאליות, לא 

כשרות של מסעדות ואפילו לא איכות הסביבה, אלא מצב 
המלחמה התמידי בו נמצאת מדינת ישראל. 

 זו לא שאלה של ימין או שמאל ולא של שמירת שבת. המצב  
בריאות  בחינוך,  הוא שבמקום להשקיע בכלכלה,  הטראגי 
המסתפקות  הנאורות,  העולם  מדינות  ברוב  כמו  ורווחה 
משקיעים  השכנות,  והמדינות  אנו  שולי.  ביטחון  בתקציב 
משאבים אדירים בצוללות, מטוסים, טנקים, רקטות והגנה 

מפני רקטות ומעל הכול באחזקת צבאות גדולים. 
השלום שהושג עד היום היה מלאכתם של מנהיגים בעלי 
של  ולא  ירדן  עם  ורבין  מצרים,  עם  בגין  קומה,  שיעור 
מפלגות. זו גם פשיטת רגל מוסרית של המנהיגים המובילים 
את מדינת ישראל מזה כמה עשורים ולא מצליחים להביא 
את  שיביאו  מנהיגים  יקומו  האם  המיוחל.  השלום  את  לנו 

מדינתנו לשלום הנכסף ולסדר יום אחר?
ימים יגידו. 

 פוליטיקה ממעוף  הציפור- דעה אישית
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בימים אלו נפגשתי עם אדם מיוחד. 
גבר נאה, חזותו מרשימה, כריזמתי 
אף  לעיתים  רהוטה,  שפתו  ואנושי. 
אדם  ומלמדת.  מאתגרת  מליצית, 
נולד באיזמיר שבתורכיה   63 זה בן 

בשם, ברטי ונטורה. 
שמו,  לפשר  ברטי  את  שואלת  אני 
אדם  היה  "אבי  לספר:  שמח  וברטי 
האוהב היסטוריה, ספרות ומוסיקה. 
על  בקריאה  אבי  עסק  לידתי  בזמן 
העשרים.  המאה  באמצע  אנגליה 
ג'ורג'  היה  זו  בתקופה  אנגליה  מלך 
נודע  והוא  ברטי,  היה  שכינויו  השני 

דבר  אין  כי  הוכיח  הוא  הגמגום  בעיית  למרות  בגמגומו. 
באופיי,  להטמיע  אבי  רצה  זו  תכונה  הרצון.  בפני  העומד 
נחוש  להיות  בחיים.  שקורה  מה  כל  עם  להתמודד  לדעת 

ולהבין כי כל מעשה והחלטה הם רק בידייך." 
אשתו  ונטורה,  אלי  ד"ר  הילדים  רופא  ונטורה:  משפחת 
רגינה, ברטי בן השנתיים והאחות הקטנה בת חודשיים וחצי 
עלו לישראל ב-1959 מטעמים ציוניים. עזיבת המשפחה את 
תורכיה לוותה בטראומה קשה. בתורכיה נודע ד"ר ונטורה 
ילדים מוערך, בעל קליניקה פרטית שאצולת העיר  כרופא 

איזמיר שלחה אליו לטיפול את ילדיה. בארץ ישראל לא זכה 
ולכן הסב את התמחותו לרופא  האב לשמש כרופא ילדים 
החולים  בית  בתוך  דירה  קיבלו  המשפחה,  בני  מרדים. 
"בלינסון". מעגל עבודה זה נסגר כאשר רעייתו החלה לעבוד 

ביחידת הפריון ב"בלינסון".
"פיקא"  הספר  בבית  לימודיו  שנות  על  ברטי  מספר  וכך 
בפ"ת: "את אהבתי הגדולה לתנ"ך העבירה לי המורה שושי 
בדרך  התורה  את  לימדה  שושי  המורה  ב'.  בכיתה  שחורי 
ולהתמזג  לקרוא בתנ"ך  גרמה לתלמידים  מיוחדת משלה. 

עם הסיפור."  
לגימלאות  כשפרש  שנים.   38 הפועלים  בבנק  עבד  ברטי 
חשב כיצד לפעול, במה לעסוק. "החלטתי להתנדב וללכת 

בדרכו של אבי, לתת מעצמך לזולת."
מיום צאתו לגימלאות פעיל ברטי )שלו יש אישה, שלושה 

ילדים ונכדים( בארגונים ובמוסדות שונים בהתנדבות: 
• חבר עמותה של ילדים חולי סרטן, למענם מפעילים ברטי 

  וחבריו את המשחקיה בבית החולים שניידר.
• עוד בזמן עבודתו בבנק, יזם את הרעיון ליציאה לפולין  

  מטעם הבנק ואף יצא בעצמו במשלחת לפולין.

מאת: נורה מאירובברטי ונטורה – מתנדב מיוחד במינו

• "בשנת 2001 התחלתי ללמד תנ"ך בבית מזלי ואני 
   ממשיך בשמחה. לפני שנתיים פגשתי את המורה שוש 

   שחורי כשהעבירה סדנה במועדון ודרכנו הצטלבו. 
   כאן שוב נסגר מעגל."

• ברטי משמש כחבר בעמותת בית האבות "רקאנטי". 
  שישה ניצולי שואה הנציח בקיר ההנצחה. דואג להנציח 
  ולהדגיש את החשיבות "כדי שיהיה לך עתיד אתה צריך 

  לזכור את העבר".
• מתנדב ב"מרכז דוידוף" במחלקה האונקולוגית. 

• ברטי מספר: "אני וחבריי מאמצים גן ילדים עם מוגבלויות 
  קשות. בכל חג, אני מגיע עם חבריי שמביאים שי ואומרים 

  לילדי הגן: אנחנו האחים הגדולים שלכם". 
• מרצה במתנ"ס ב"יד התשעה" בגבעת עמל.

• מעביר בהתנדבות את נושא התנ"ך ב"מועדון העיוור" 
• מלמד שנים רבות את נושא התנ"ך גם במועדון "עמך". 

שם נפגש כל שבוע עם ניצול שואה בן 97 שמקפיד להגיע 
ובתקופת  הלוהטים  הקיץ  בימי  ברטי  של  הרצאה  לכל 
את  מחבק  הקשיש  ניגש  הרצאה  כל  של  בסיומה  החורף. 
ברטי ובוכה. לדברי ברטי: "ב"עמך" זו ממש שליחות חשובה 
מכל עבורי. אנשי "עמך" נושאים כל העת את לפיד הגבורה, 

האמונה ואת היותם ניצולים ושורדים."
ללמוד.  גם  ברטי  מרבה  ההתנדבותית  פעילותו  לצד 
יום בשבוע  לומד  אילן"  "בר  באוניברסיטת 
"יהדות יון" – היסטוריה. במכללה הרוחנית, 

לומד "פסיכותרפיה רוחנית".

המסר של ברטי: 
יכול,  שאתה  מה  תעשה   - שבחיים  "היופי 
לתת.  תדע  העיקרים  ועיקר  תתנדב  תעזור, 
קשוב  תהיה  תמיד  אמותיך,  בד'  תישאר  אל 

ותתייחס לכל אחד.
לקירוב  לפעול  אישית  החלטה  נקבל  הבה 
נכבד  הבה  וסובלנות.  לסבלנות  הלבבות, 
את זכר אלה שבמותם ציוו לנו את החיים, 
לכבד  בינינו,  האחדות  להשבת  ונתחייב 
ולדעת  זולתו, להקשיב האחד לשני  איש את 
שלמרות שלעולם לא תוכל להיות אחידות בינינו, 
אחדות בהחלט יכולה גם יכולה והיא תלויה אך 

ורק בבחירתנו ליישמה הלכה למעשה."

ולדבריו של ברטי מתאימות מילות השיר:
                "אני רוצה תמיד עיניים" של נתן זך:

             אני רוצה תמיד עיניים כדי לראות
             את יפי העולם ולהלל את היופי

             המופלא הזה שאין בו דופי ולהלל
             את מי שעשה אותו יפה להלל

             ומלא, כל כך מלא, יופי.
 

תמונת הפספורט מהעליה לארץ                  ברטי בגן הילדים

בחיק משפחתו
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טופ בילינסון
מלון בהשגחה רפואית
שילוב אידיאלי של החלמה בפיקוח רפואי צמוד,

לצד נופש בסטנדרט המלונאי הגבוה ביותר.

מוטה גור 4 פתח תקווה, קומה 10, סמוך לקניון אבנת )הקניון הגדול(

0733-300-300050-7373493

מאת: מנחם אהרונוביץ

חובשים  בפ"ת,  ותיקים  אלף   45 מתוך  בלבד  איש   150"
את ספסל הלימודים בכיתות הנמצאות בין כתלי בתי ספר  
תיכוניים בעיר". כך מספר לי, בעצב רב, נסים אבירם, תלמיד 

היושב לצדי בכתה. 
נסים מלווה בדבקות ובשמחה, כמתנדב, את פרויקט "חזרה 
הצטרפתי  אני  גם  השנה  מראשיתו.  הלימודים"  ספסל  אל 
לכיתת לימוד קרובה לביתי בחטיבת בן-צבי. כל יום רביעי 
בשבוע אני שומע 2 הרצאות מפי מרצים בתחומים של תנ"ך, 
אזרחות, מוזיקה, אמנות, קולנוע, פסיכולוגיה ועוד. המרצים 

הם מומחים, כל אחד בתחומו.
המיזם הוקם ביוזמתו של  אורי אורבך ז"ל יליד פ"ת, שהיה 
מינהלת  שנים.   5 לפני  ותיקים  לאזרחים  השלישי  השר 
2 כיתות. היה  פתחה  דליה גאון  הגמלאים בראשות הגב' 
צורך לשכנע את מנהלי בתי הספר בעבודת חריש ושכנוע 
לחפש  וגם  ביה"ס  לכותלי  ותיקים  כיתת  לצרף  עמוקים, 
של  הנכדים  או  הבנים  היו  הראשונים  המרצים  מרצים. 
למדו  הם  בתחילה  וחברים.  שכנים  התלמידים-הגמלאים, 
אחת לשבועיים, הקבוצה התגבשה מבחינה חברתית. כבוד 
והערכה בין דורית נוצרו במפגשים האלה, שמצאו חן בעיני 
מנהלי, מורי ותלמידי בתי הספר. מסיבות ט"ו בשבט, פורים 

משותפות...והמיזם תפס תאוצה, חי...פועל... ונושם. 
ליווי צמוד ומסור של מינהלת הגמלאים בעירייה, שיתוף 
מלא של השרה גילה גמליאל מן המשרד לשוויון חברתי 
העיר  ברחבי  למבוגרים  לימוד  כיתות   5 ישנן  שכיום  הביא 
ביצחק  הספר  בבתי  הלימודים  שנת  כל  במשך  הלומדים 
שמיר, באחד-העם, בפינשטיין, בבן-צבי ובעמל א'.  השרה 
הבטיחה לתמוך במפעל לטפחו ולהגדילו בשנת הלימודים 

הבאה תש"פ. 

בחברותא  להיות  דעת,  לקנות  נפשכם  את  יש  אם 
ולהתנדב – צאו מן הבתים. ותיקים חביבים, צרו קשר עם 
שירי בטלפון 03-9053073. הצטרפו גם אתם, לפרויקט 

חזרה אל ספסל הלימודים 



אותי לעבוד במועדונים. 
בגיל השלישי יש אנשים 

שלא יוצאים מהבית 
והם לבד. אם חברים 
מביאים אותם לנסות 
שיעור התעמלות והם 

ממשיכים להשתתף 
בשיעורים, הם לרוב 
פעילים גם בתחומים 

אחרים במועדון." 
המתעמלות במועדון 

מוסיפות לדברי המורה:
"אחרי ההתעמלות  אני מרגישה שמחה בגוף ובלב."  

"ההתעמלות עוזרת לי  בעבודות הבית כי אני יודעת איך 
להתכופף נכון ואיך להרים דברים כבדים"."ההתעמלות 

משפרת לי את היציבה". גם אני מתעמלת פעמיים בשבוע. 
נהנית ואוהבת את זה.

במועדונים של עמותת על"ה זהב יש חוגים להתעמלות 
המותאמים לגילנו. אפשר להתעמל פעם, פעמיים או שלוש 

פעמים בשבוע בעלות של  50 ₪ לחודש לפעם. אפשר 
לבחור את המורה, היום והשעה. כל המורות מעולות! 

התעמלות נעימה. כדאי לנסות.
 

רפורמת טיפולי שיניים חינם במסגרת סל הבריאות למבוגרים מעל גיל 75 ומעלה, הפכה לבשורה של ממש עבור רבים 
ועשויה לשנות את איכות חייהם מקצה אל הקצה. 

כולל טיפולי שיניים מניעתיים  הרפורמה מתבצעת בשני שלבים: שלב ראשון שנכנס לתוקף ב – 1.2.19 בסל הבריאות 
משמרים. בשלב השני שייכנס לתוקף ב – 1.10.19 יכנסו לסל טיפולים משקמים עבור בני 80 ומעלה.

בנוסף טיפולי שיניים ניתנים לאזרחים ותיקים, בהתאם למצבם הכלכלי, במרפאות ציבוריות וקהילתיות. אלו מרפאות בבעלות 
עמותות, ומרפאות שהוקמו במרכזי יום לקשיש. טיפולים אלו אינם נכללים בסל הבריאות וכל רשות מקומית קובעת את 

עזרתה בהתאם לתקציבים העומדים לרשותה.
כ – 428 אלף בני 75 ומעלה יוכלו לקבל טיפולים משמרים במסגרת קופות החולים בתשלום. בהשתתפות עצמית של עד 
30 ש"ח לטיפול בלבד. החל מאמצע 2019 יינתנו טיפולים משקמים, לרבות שיניים תותבות לבני 80 ומעלה. ההשתתפות 

העצמית בטיפולים אלו עדיין לא נקבעה. היא עשויה להיות גבוהה מעט יותר מ-30 ש"ח.
נראה שבאמת חל שינוי בהתייחסות לטיפול בשיניהם של בני הגיל השלישי והבשורה היא אמיתית ומשמחת.

הגוף האנושי לא בנוי להזדקנות קיצונית. כשהשנים עוברות הגוף שלנו צובר פגמים גנטיים ועדיין קשה למצוא הגדרה 
מדעית ברורה להזדקנות.

על פי תיאוריית ההזדקנות המתוכנתת, קצב ההזדקנות של כול יצור חי נקבע על-ידי הגנים שלו. גוף האדם משתנה עם 
הגיל בהרבה דרכים גלויות בבירור. הסימנים הראשונים הם: כשהעיניים-אצל הרבה אנשים בני 40 לערך מתקשים לקרוא 
ללא משקפיים, השמיעה יורדת ורבים זקוקים למכשירי שמיעה. לעתים  קרובות קשישים חווים מחלות בצורה שונה מכפי 
שחווים אותן צעירים. מחלה עשויה  לגרום לתסמינים שונים אצל קשישים. לדוגמה, פעילות נמוכה מדי של בלוטת התריס 
גורמת בדרך כלל לעלייה במשקל ולתחושת רפיון אצל אנשים צעירים, לעומת זאת בקרב קשישים וזקנים, פעילות נמוכה של 
בלוטת תריס עשויה לחולל גם בלבול, שאפשר לחשוב אותו בטעות לשיטיון )דמנציה(. פעילות מוגברת של בלוטת התריס 
גורמת בדרך-כלל לאנשים צעירים להיעשות נרגזים ולאבד משקל, ואצל זקנים היא עשויה לגרום להם להיעשות מנומנמים, 
מסוגרים, מדוכאים ומבולבלים. בעבר הייתה סבירות גבוה לכך שמחלות חריפות של זקנים, כדוגמת התקפי לב, שברים 
באגן הירכיים ודלקת ריאות, יוליכו למוות. כיום אפשר לטפל במחלות אלה ולשלוט בהן במידה מסוימת, גם כשאי-אפשר 
לרפאן. משמעותה של מחלה כרונית שוב אינה בהכרח נכות. אנשים רבים סובלים מסוכרת, מבעיות בכליות, ממחלות לב 
וממחלות כרוניות אחרות מגלים עתה, שהם יכולים להישאר פעילים ועצמאים ולשמור על יכולת התפקוד שלהם. לכן רופאים 
עובדים  אחיות,  רופאים,  הכולל  רפואי,  צוות  זה,  טיפול  בסוג  רב-תחומי.  טיפול  על  קרובות  לעיתים  ממליצים  גריאטריים 

סוציאליים, תרפיסטים, רוקחים ופסיכולוגים- מתכנן ומיישם טיפול תחת פיקוחו של רופא ראשי.
לסיכום ניתן לומר שהזקנה היא חלק בלתי נפרד מהחיים!
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העיקר הבריאות
הגוף המזדקן   מאת: ורדה יאיר

טיפולי שיניים לגיל השלישי מאת: שרה ספנוב

לפי המלצת משרד הבריאות, פעילות גופנית סדירה היא 
לעשות  יכולים  שאתם  ביותר  החשובים  מהדברים  אחד 

למען בריאותכם. 
היא חיונית בגיל המבוגר להזדקנות בריאה ותורמת  לשמירה 
גם  ולעצמאות.  היומיומי  התפקוד  לשיפור  הבריאות,  על 
לאנשים זקנים שלא עסקו בפעילות גופנית כל חייהם  מומלץ 
להתחיל להיות פעילים. ניתן להתאים את הפעילות הגופנית 
או  כרונית  גם עבור אנשים עם מחלה  כך שתהיה בטוחה 

מוגבלות.
צפי המורה להתעמלות לגיל השלישי במועדוני העמותה 

מסבירה: "ההתעמלות עוזרת לשיפור תפקוד מערכות 
הלב, כלי הדם  והנשימה,  לסיוע באיזון לחץ הדם 

והפחתת הסיכון למחלות לב ולאירועי מוח, לשיפור 
גמישות השרירים, 

המיפרקים 
והתנועתיות,  

לשיווי המשקל  
ולמצב רוח טוב. 

אני מסתכלת 
על זה גם מכיוון 
אחר של הקטע 
החברתי, והוא 

חלק ממה שהוביל 

מדוע חשובה פעילות גופנית בגיל השלישי?  מאת: ציפי לוין
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חומש  "ויקרא", אותו אנו קוראים בחודשיים וחצי אלה, עיקרו 
דיני טומאה, טוהרה ועבודת הכוהנים במקדש. תקוותי שלא 

נצטרך לקיימם הלכה למעשה. לדוגמה אביא הלכה אחת 
מסתורית והזויה של הדרך בא יטוהר איש שנגע במת. אפרה 

של "פרה אדומה" יפוזר  עליו, וכך הוא יהיה טהור. המום 
הייתי כשנודע לי כי ברמת הגולן מגדלים פרה ששערה אדום 

בימים אלה לצורך זה!
אבל, הכי הכי אהבתי את החיבור של 3 פרשות רצופות, מתוך 

10 בספר ויקרא, שנתן לנו פתגם עממי נפוץ ופנים רבות לו: 
"אחרי-מות, קדושים אמור!"

א. אין לגנות אדם אחרי מותו ולדבר עליו סרה, כי נשמתו 
    מתייסרת בשמיים.

ב. מנדלי מוכר ספרים באירוניה כתב שאחרי המוות גם אדם 
    פשוט הופך לקדוש וצדיק. "המתים תמימים וישרים, אזובי-

    הקיר נעשים ארזים".
 ג. וולטר, הצרפתי אמר: "יש להתחשב ברגשותיהם של בני-

    אדם חיים, אולם, כלפי המתים מחייבת אותנו האמת 
    בלבד".

 ד. הבן התם מן ההגדה ישאל ודאי : " למה – מה – קרה ?!". 
    בחיים הכול קורה ?!

ה. בפרקי אבות נאמר: "הוי דן כל האדם לכף זכות". 
    והקושיה? בחייו או במותו.

לא נוכל לעמוד מנגד בלי לומר שבפרשת קדושים נאמרו 3 
המילים הנשגבות והנאצלות: "ואהבת לרעך כמוך ". למותר 

לציין שאותן כדאי וצריך לאמץ בחוזקה אל ליבנו.
אז, גם אם יגידו אחרי מותי :'מנחם, היה בחור טוב, לא 

שתה נפט ולא אכל חצץ'. דייני!  אשמח לקבל מכם הספדים 
משעשעים על אנשים  שהלכו או ילכו מאתנו.

על אנשים ומקומות בתנ"ך 
אחרי-מות, קדושים אמור!    

מאת: מנחם אהרונוביץ 

המלצות תרבות 
ממליץ: מנחם אהרונוביץ

אפשר לנשום בשקט - סרט מאיסלנד, שגם סובלת ממשבר הפליטים באירופה. 
שתי נשים האחת מקומית ענייה והאחרת פליטה אפריקנית. חד-הוריות, לסביות 

וילד בלונדיני חכם ששואל קושיות פילוסופיות. שתיהן  נחושות לנצח בכוחות עצמן. 
תמונות נוף ומרחבים שהיו יכולים לתת פתרונות לשיקום הפליטים. סרט מרגש 

ומרתק.
גלוריה בל – ג’וליאן מור בתפקיד חייה משחקת אישה גרושה מלאת תאוות חיים, 

12 שנים מחפשת בעל, וכשמצאה הוא לא ידע להיפרד מגרושתו ובנותיו. סרט חכם, יפה ומרגש ותחושת אמת בו.
עץ תאנה– משהו שלנו מתולדות העלייה האתיופית. 1989 מלחמת אזרחים ממושכת. מינה )יוליה( וחברה 

המוסלמי )רומיאו( מנסים  לעשות עליה לא”י. צילומים נפלאים. שווה  צפייה.

ממליץ: זאב קולר
רודף העפיפונים-  תיאטרון גשר

המחזה מבוסס על ספרו של חאלד חוסייני.
סיפור על חברות, בגידה ועל מחיר הנאמנות. סיפור על אבות ובנים: האהבה 

ביניהם, הקורבנות שהם מקריבים ועל השקרים שהם מספרים, וכל זה על רקע 
העיר קאבול בירת אפגניסטן. 

דורון תבורי, גלעד קלטר, הלל קפון ועוד רבים השחקנים שמצליחים להעביר 
רגשות מהבמה לקהל. מומלץ מאד.

ממליצה: שרה ספנוב
ילד 44 מאת: טום רוב סמית 

זהו רומן מתח מקורי ומסעיר המשחזר את אווירת הטרור של השלטון 
הסטליניסטי ושוזר בה עלילה בלשית אפלה ומורכבת. עם צאתו לאור הוא הוכתר 
כאחד מספרי המתח המשובחים של השנים האחרונות. כשגופתו של ילד נמצאת 

על פסי רכבת במוסקבה, נשלח אל הוריו סוכן נאמן של המשרד לביטחון המדינה, 
כדי לשכנע אותם שבנם מצא את מותו בתאונה, ולא כי נרצח. וכל זאת כדי 

שיאמינו שאין פשע תחת שלטון הדיקטטור סטלין.



מאת: גבריאל עסיס

הרחוב נמצא בשכונת מחנה יהודה בפתח תקווה, 
שכונה ותיקה שנוסדה בשנת 1914 בזכותה של העדה 
התימנית. הוא מתחיל ברחוב רחל המשוררת ומסתיים 

ברחוב נחמן מברסלב. רחוב מנחם רצון על שמו של 
האדם החביב ורב המעשים, שנולד בשכונת מחנה 

יהודה בפתח תקווה ב-05.08.1919 והלך לעולמו ב- 
.12.11.1987

מנחם היה איש ציבורי ישראלי שכיהן כשנה אחת 
כחבר כנסת מטעם מפ"ם בשלהי כהונתה של כנסת 
ישראל הראשונה. השכלתו הייתה בוגר קורס למורי 

דרך של סמינר הקיבוצים ולפרנסתו עבד בתחילה 
כעובד חקלאי וגם כפועל תעשיה, לאחר מכן החל 
לעבוד בהדרכת טיולים. פעילותו הציבורית החלה 

עם הצטרפותו לליגה הסוציאליסטית ולמפ"ם. בשנת 
1946 נעצר בגין פעולתו על ידי הבריטים. בשנים אלו 

היה חבר הנהלת הספורט של הפועל במחנה 
יהודה. מאוחר יותר נבחר לכהן כחבר הוועד 

הפועל של ההסתדרות העובדים הכללית, 
כחבר מועצת פועלי פתח תקווה, בה כיהן 

במחלקת התכנון. בשנים 1975-1974 עמד 
בראש קורס לידיעת הארץ מטעם ההסתדרות 

בו ארגן את מיטב המרצים והמדריכים ושבו 
השתתפתי גם אני. הספקתי להכיר את מנחם 
מקרוב, איש פעיל, חביב, יוזם ונבון, אהב את 
הזולת, ידע לאחד החברים. את דמותו ראינו 

במשך כל הקורס  
בדרכים הקשות 
והקלות, טיפוס 

על הרים והליכה 
בתוך וודאיות. 

בהמשך למעשיו הטובים 
יזם פתיחת מועדון 

לאוכלוסיה הבוגרת של 
עמותת על"ה זהב. גם 
המועדון באותו הרחוב 

נקרא על שמו. 
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תשבץ מאי 2019
מאוזן: 1. חסר שכל,טיפש 4. צפייה,ראיה מראש 8. חולי,כאב 

10. מרום,גובה  12. רטיבות של בוקר על הצמחים 14. חלק מן 
הצמח שעליו מתפתחים העלים 16. אריג

17. יהודה ושומרון )ר"ת( 19. בננה 20.מוסיקאי המנגן בכינור 
21. דבר הניתן לפיתרון 23. כמו הלב 24. סגרי בחוזקה 

את הדלת 25. עשויה)בצד השלילי(26.זמרה,שירה)ברבים( 
27.מעורבבים ביחד 28. כיסוי בד מיוחד על החלון 30. 

יזיזו,ידליקו מנוע 31. ראיה,אסמכתא לדבר 32.דרגה בצה"ל 
)נקבה(

 מאונך: 
1. אביו של הורדוס,מבצר עתיק ליד ראש העין 2.אחד 

מן הגפיים 3. מידת משקל נוזלית 5. משחילים אותו על 
חוט,משתמשים בו בשירה 6. לא יקר 7. מקווה גדול מאד 

של מים מלוחים 9.נשא את אלמנת אחיו 11. להקה של 
הולכות על ארבע לשרותו של האדם  )3, 5(13.בני הדת 

הפרוטסטנטית שמנהיגה היה שוויצרי 15.אומץ,גבורה 16. 
פושע,נבל 18.השיקול שלו 20.הם נכללים בדבר 22.חיבור 
חלקי מתכת ע"י הלחמתם 23. מוט,קורה ארוכה ודקה 25. 

כלי שכותשים בו במכתש 29.נהי,הספד               

מאת: יעקב אטקוביץ

 פינת המתכון 
מאת: מנחם אהרונוביץ 

מוס טונה

1234567

891011

1213141516

17181920

212223

2425

2627

282930

3132

חומרים:
2 קופסאות טונה בשמן

4 כפות מיונז
1/4 כוס מיץ לימון

1 שמנת חמוצה
2 כפות קטשופ

פלפל שחור 
מלח 

1 שקית ג'לטין
1/4 כוס מים רותחים + 1/4 מים קרים

ההכנה:
מערבבים את כל החומרים פרט למים ולג'לטין במעבד מזון עד 

לקבלת תערובת חלקה ואחידה.
ממיסים את הג'לטין במים החמים מוסיפים את המים הקרים 

ומערבבים היטב.
מוסיפים לתערובת ומערבבים עוד מס' שניות. מקפיאים

לפחות שעתיים - ניתן לאחסן במקפיא ולהפשיר במקרר מס' 
שעות לפני ההגשה. 

יוצקים לכלי שהורטב במים.
מגישים עם קרקרים או טוסטים קטנים מפרוסות בגט.

בתמונה המוס הוכן בתבנית חישוק מעוצבת אך ניתן 
להכין בכל כלי  ולהפוך על צלחת יפה.

  רח' מנחם רצון

  סיפורו של רחוב 

)באדיבותה של פינה...(



מאת: מנחם אהרונוביץ

חגיגה צבעונית של עולם הצומח ושרידים היסטוריים קרובה לבית, קל לטייל בה עם כל המשפחה, מזקן ועד טף, לאורך  "כביש 
המחצבות" מזרחית לפ"ת. הכוונה לכביש 444 הוא  כביש אורך מרכזי. חלק מ"דרך הים" ההיסטורית שבין מצרים העתיקה 

לארם-נהריים. בקטע שבין מגדל צדק לבין תל חדיד )בית נבאלה(, הכביש נקרא כך כי מסלעיו מכינים את החצץ והסיד לבניה. 
ויש  בו כמה תחנות.  

תחנה 1 – מגדל צדק. ע"ש השייח צאדק. היא מתנשאת לגובה של 141 מטר מעל פני הים. יש בה שרידים צלבניים ועותומנים, 
מהפסגה שלטו על דרך הים ההסטורית.  ביום בהיר ניתן לצפות  לעבר הים שבמערב. משמאל יש קבר שייח ומצוק תלול 

המשמש לטיפוס סנפלינג.
תחנה 2 – מאוזוליאום מזור. )הכניסה אליו 300 מטר  אחרי הכניסה לאלעד(. מקום קבורה עתיק, מרשים ומפואר מן התקופה 

הרומית. ישנם גדולים ממנו, כמו זה במוסקבה שבו חנוט לנין או באנקרה בו קבור אטא-טורק )אבי התורכים( ושלנו הוא דגם קטן 
ומייצג.

תחנה 3 – פארק יער שוהם. יער צעיר שבו גם פסיפס של בכחוס הקדוש. הכניסה 300 מטר אחרי הכניסה לשוהם שמאלה.
תחנה 4 – תל חדיד. נוף מרהיב לעבר גוש דן. מערה  קצרה בת שני פתחים שילדים יכולים לעבור בה  בקלות וגם מבוגרים 

גמישים. מערכות גתות. עצי זית, שקד, חרוב, כלניות, רקפות ופרחים לרוב. קחו מגדיר צמחים! ובבית-נאבלה, הורידו את הרגל 
מן הגז. וספרו  לנכדים על מרכז התובלה הראשי של צה"ל )בלי הסודות הצבאיים שאולי ידועים לכם(.

ניתן גם  לעשות חלק מן התחנות. "לפקנק" באחת מהן. ולשלב גם ביקור עירוני בשוהם.

"כביש המחצבות" בין ראש העין לתל חדיד 
טיול שאסור להחמיץ 


