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חוויות בתמונות מהנופשון בסיציליה
שמחה לשתף אתכם קצת מהנופש האחרון שלנו בסיציליה המהממת, חוויה בלתי נשכחת  של טעמים, ריחות, 

צבעים, נופים והכי חשוב חברה טובה, האזרחים הוותיקים חברי על"ה זהב העמותה לאזרח הוותיק. 

הנופש הבא כבר בפתח, ספטמבר ב-מונטנגרו, היכונו! ההרשמה נפתחת ב-24.6.19 
                                                                        מחכה  לכם,

                                                          ג'ינה ברק- שמחי
                                                           מנכ"לית העמותה
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דבר המערכת
"1984" רומן נבואי מאת ג'ורג' אורוול   

בעקבות האירועים המתרחשים בארצנו נזכרתי בספרו הנבואי 
של גורג' אורוול שראה וצפה טוב כ''כ את העתיד שיכול  

לקרות לנו. לצערנו המציאות עלתה על כל דמיון. הנבואה 
הרעה, הדיסטופית )ההיפך מאוטופית(, שבה שולטים יסודות 
חברתיים שליליים המשתלטים על ניהול המדינה, מתגשמים 

במדינתנו אצלנו ביתר שאת.
הרומן "1984" נכתב בשנת 1948 ע"י הסופר האנגלי יליד 

הודו )1903 – 1950( ג'ורג' אורוול. הספר הפך להיות קאנוני 
מיד עם פרסומו. תום מלחמת העולם השנייה השאיר עולם 
מבולבל השרוי במלחמה בין גושית מתמדת, והסיפור עוסק 

בהרס התרבות האנושית בעולם טוטליטרי.
בקצרה אביא לפניכם מושגים מן הספר המשמשים אותנו 

היום וידועים בפי כל: "משטרת המחשבות" בשם "האח 
הגדול" - מחדירה למוחם של האזרחים ללא הרף את 

הסיסמאות: מלחמה היא שלום ובערות היא כוח. אין לאדם 
חופש חשיבה והוא רק פועל כדי לרצות את המפלגה 

השולטת שלטון עריצים אבסולוטי. אין רגשות  זולת פחד, 
בגידה ושמחת הניצחון. כל אלה נעשים באמצעים טכנולוגים 
מודרניים ובחדר עינויים שבו משתוללים עכברושים שנקרא 

"חדר 101". אחרי ביקור בו האסיר מוכן להודות בכל 
האשמות נגדו. 

הספר הקודם של אורוול היה – "חוות החיות" שאת משפט 
המחץ שלו, הפאנץ-ליין, ילדי ונכדי מכירים היטב: "כל החיות 

שוות, אך ישנן חיות ששוות יותר"!
שאו עיניכם סביב – כדי להיווכח בכך.

בלוח העברי שנת 1984היתה תשמ"ד – ולא היה שום קשר 
לשמד. המדינה חגגה אז 36 שנים להיווסדה. שמעון פרס 
היה ראש ממשלה. הכול טוב,,, יודעים למה? כי משוררנו 

שאול טשרניחובסקי ידע לנטוע בנו תקווה אוטופית המאמינה 
באדם: "כי עוד אאמין גם באדם, גם ברוחו, רוח עז"!

מאת: מנחם אהרונוביץ

פרויקט איחוד הדורות התחיל בדצמבר 2018 ונמשך חצי 
שנה. מטרותיו היו גישור בין הדורות, יצירת קשר, מעורבות 
בקהילה ופעילות משותפת. השתתפו בו תלמידי כיתה ט’ 
סלע.  מועדון  גמלאיות  עם  גוריון  בן  הספר  מבית  ומורתם 
רכזת  קופל  ופנינה  ברל  בית  מכללת  יזמו  הפרויקט  את 
אותו  הובילה  במכללה  סטודנטית  מרחבי,  יפית  המועדון. 
במסגרת עבודת הגמר שלה. כל שבועיים נפגשו התלמידים 
לאחר  משותפת.  לפעילות  החקלאית  בחווה  והגמלאיות 
מפגש היכרות, הכינו יחד ערוגה לזריעה ולשתילה של עשבי 

תבלין. השקו וטיפחו ועקבו אחר הגדילה עד לקטיף.
תלמידים.  ושלושה  נשים  שלוש  של  בצוותים  עבדו  הם 
הפעילות שלהם כללה מחקר  על עשבי תבלין ועשבי מרפא, 
כתיבת מתכונים ותרופות סבתא והוצאת ספר בישול. וכמובן 
אכילה משותפת, חידונים ומשחקי קופסה. נוצר קשר הדוק 

בין חברות המועדון לבין התלמידים.
עמוקות  והתרשמתי  פעילות  ביום  אתם  השתתפתי 
מהפעילות המשותפת. חליטת תה עם עשבי תיבול שנקטפו 
בו במקום, הכנת בצק ואפיית פיתות על הטבון ובישול תפוחי 

אדמה מפרי עמלם.
נהניתי לחוות את הקשר בין התלמידים לגמלאיות, ונקווה 

שפרויקט זה ימשיך גם בשנים הבאות.

מאת: ציפי לוין פרויקט איחוד הדורות
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מאת: נורה מאירוב 

הוא  המעניינים  היוצרים  אחד 
עמנואל  והבדיל  הזכוכית  אמן 
אומנות  מערב  אשר  זוהר, 
ייחודית.  חיים  ושמחת  מרתקת 
דמות  חסון,  קומה,  גבה  איש 
עיניו  ומיוחדת,  מרשימה 

מרצדות ומבליטות את בדיחות הדעת שלו. החיוך אינו מש 
מפניו. 

שהגיעו  ויצחק  ]לאה[  ליה  להוריו   1937 בשנת  נולד  הוא 
מליטא והתגוררו בעיר פתח תקווה. ביתם היה ממוקם בלב 

שדות ופרדסים, שם שיחק עמנואל הקטן עם חבריו.
את כישוריו הוא מסביר ירש מהוריו: "את כישורי הנגינה שלי 
ירשתי מאבי, בעוד שאת כישורי היצירה שלי ירשתי מאימי." 
"גוש  ייחודית:  מתנה  הולדתו  ליום  עמנואל  קיבל  בילדותו, 
אנושיות,  דמויות  להכין  התחיל  בהתרגשות  פלסטלינה". 

חיות, מכוניות של הצבא הבריטי ועוד. 

ספרים:  לקרוא  הרבה  אביו  בהשפעת  כי  מגלה  עמנואל 
לשקוע  במיוחד  ואהבתי  ילדים  לספרות  נחשפתי  "כנער 
בסיפורי עמים ואגדות. אחד הסיפורים שנחרט בזיכרוני היה 
של  האגדות  אוסף  מתוך  "הנסיך-צפרדע",  אודות  הסיפור 

האחים גרים." 
בקריירה  עמנואל  עסק  תקווה  פתח  את  עזיבתו  עם 
חברה  וכמנכ"ל  אלוף  כסגן  האוויר  בחיל  צבאית 
קריירות  בסיום  בערד.  חולים  בילדים  המטפלת 

 אלה בחר עמנואל להיכנס לתחום האומנות והיצירה.  
המשיך  פרנסיסקו.  בסן  למד  לגווניה  הזכוכית  אומנות  את 

והתפתח אצל מיטב האומנים בנושא בארצות הברית. 
נוסף על עולם אומנות הזכוכית  ונותן מבט  עמנואל מפרט 
תמונות,  שונים,  לשימושים  רחב  עולם  ספק  ללא  שהוא 
עזר  חומרי  מעורבות.  וטכניקות  יצירות  קישוטים,  פסלים, 

נוספים הם: בדיל, עופרת, נחושת, חוטי פליז ואלפקה. 
ובמיוחד  חיים  בעלי  בהאנשת  עמנואל  מתמקד  לאחרונה 
רצינית  אך  הומוריסטית  התייחסות  תוך  ונמלים  צפרדעים 

וקפדנית לתנועות הגוף.
תוך  יד  עבודת  כוללות  שלו  הייחודיות  האומנות  עבודות 
עיבוד בחום בתנור. יצירותיו עשויות מזכוכית, נחושת, בדיל 

ומתכות שונות המצופות בכסף וזהב.

עמנואל זוהר- אומן ויוצר מתוך הומור וחדווה

בתערוכה

עמנואל רואה חשיבות רבה בהצגת 
יצירותיו בפני הדור הצעיר ולכן הוא 
עורך מידי פעם סדנאות ותערוכות, 
שבמסגרתן הוא מציג לקהל הרחב 
את יצירותיו הייחודיות. בתערוכות 
עם  לשבת  עמנואל  אוהב  אלו 
לצפות  שמגיעים  הרבים  הילדים 
סיפור  את  להם  ומספר  ביצירות 
הרקע של יצירותיו ומדגים להם את 

אופן העבודה.
בתערוכה בה נכחתי, הופתעתי מהדרך בה הנציח עמנואל 
"הצפרדע  את  שלו  והמיוחד  האישי  ובחותם  מופלא  באופן 
והנמלה". תוך שהוא מציב אותם במרכז עשייתו ומציג אותם 
בסיטואציות חיים שונות הלקוחות מעולם בני האדם. מציג 
את הצפרדעים כנגני פסנתר, גיטרה וכלי מיתר אחרים וכן 

הוא מציג אותן כרוכבים על אופנועים, כשחקני טניס ועוד.
עמנואל אומר: "כשאני עומד בפני הילדים, אני אומר להם - 

"אתם רואים אדם עם זקן, אבל יש לי ראש של ילד קטן".

האמירה הזו של עמנואל מתארת את השובבות המאפיינת 
אותו, כמו גם את חדוות היצירה שנותרה לו מילדותו ושאותה 

הוא מקדיש לילדים ולמבוגרים כאחד.
משך השנים עוסק האמן ביצירה ובהוראה בסטודיו הפרטי 

שלו בטבעון, כמו כן בבית הספר הריאלי בחיפה.
יד  ובעבודת  ביותר  מפותח  יוצר"  "בדמיון  ניחן  עמנואל 
במרכז  הצפרדעים  את  מציב  שהוא  תוך  לו,  רק  ייחודית 
הווייתו. יצירותיו מוצגות בגלריות שונות בישראל ואף בחו"ל 

)בארה"ב(.
שי  גרינברג,  רמי  תקווה  פתח  עיריית  לראש  נתן  עמנואל 

מעבודותיו התלוי בחדרו של ראש העיר.
וסב  לילדים  אב  לגילה,  נשוי  בטבעון,  כיום  מתגורר  הוא 

לנכדים.
היוצר – האמן מבטיח לי כי משימות ותוכניות רבות לפניו.

נאחל לעמנואל הצלחה בהמשך דרכו.
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מאת:  שרה ספנוב

נכדתי  הספר  מבית  אלי  מתקשרת  אחד,  שמשי  בבוקר 
החמודה בת ה- 10 ומבקשת ממני לנסוע אל ביתה ולהביא 
לה כובע )מסתבר, יוצאים לטיול(. ביתי בקרית אלון וביתה 
בהדר גנים. ללא היסוס התלבשתי במהירות, העברתי את 
הכלב לחצר האחורית, מעבר לשער הקטן, נכנסתי לאוטו 
ויצאתי לדרכי.  בדרך הנחתה אותי הנכדה היכן אמצא את 
הכובע. מגיעה אל השידה האמורה ואז מטלפנת אל הנכדה 
והיא,  האדום  הכובע  את  רוצה  היא  אם  לבדוק  מנת  על 
צריך,  לא  סבתא  “סליחה,  בהתנצלות,  אומרת  המתוקה, 

קיבלנו כובע”.
למען  נעשה  לא  מה  חשוב?  זה  מה  המהירות  הנסיעה 

הנכדים?!

מעשה בכובע שחקניות החוג לדרמה
 בהצגה "דרך אישה " 

לאחרונה התקיימה הצגה בנושא “דרך אישה” של החוג 
לדרמה במועדון סמילנסקי. הרכזת דרורה רוטקוביץ 

ומנהלת חוג הדרמה מיה ספקטור. נכחו בהצגה מנהלת 
 על’’ה זהב, ג’ינה ברק-שמחי וקהל רב.

כל שחקנית ושחקנית בחרה להופיע  בסיפורה האישי או 
בסיפור של סופרים ידועים. הסיפורים היו מגוונים ומעניינים 

וביחד יצרו פסיפס של דרכה של האישה. 

בחרתי להביא בקצרה את תוכנם של הסיפורים שהוצגו 
ע”י  חברות  החוג לדרמה:

ברטי קורן - אם שמשחזרת את חייה תוך כדי מבט במראה 
 וקטע נוסף - מתוך "מעגל הגיר הקווקזי".
 חניתה בקשן - השכחה בתקופת הזקנה.

סימה מישקלבאום - שיחה של נערה חריגה עם אימה 
 וקטע נוסף - חנה סנש, לוחמת ומשוררת יהודיה.

מירה אייבשיץ - “זוג משמים” אהבת אב לבתו שכתבה 
 נטע עדני.

פאני גרינבלט - דמות נשית מתקופת יוון העתיקה 
 שממרידה את הנשים לא לקיים סקס עם הגברים. 

אלישבע שמעוני - קטע מהתנ”ך מזווית אחרת על המשולש 
 יעקב, רחל ולאה.

יפה וינשטיין - קבלת האחר: ילד נכה הרוצה לקנות גור 
 כלבים נכה אף הוא.

מיכל פנצ’וק - יחסי קינאה בין שתי אחיות וקטע נוסף - 
 נערה שנכנסת להריון מחוץ לנישואין.
 סימה טל - סיפור אהבה שלא מומש.

 אמה גרוס - אישה בת 90 שמכורה לקלפים.
אתיה מירוני - אישה חשובה מרומא, המגלה שבעלה נוסע 

לפגוש את אהוב ליבו ההומו וקטע נוסף - מורה גזענית 
 בבית ספר באמריקה.

גאולה ביליה - השחקנית רואה יונה שמזכירה לה את 
 חברתה שאיננה.

 ציפי לוין - זיכרונות ילדות בכפר מע”ש.
 רחל דרשן - זיכרונות מבית אבא.

עדינה סביון - קשייה של אישה פנויה להשיג חתן בעזרת 
 הפתגם: “לכל סיר יש מכסה”.

משחקן של התלמידות היה מרנין וריגש את ליבם של 
הצופים. יצאנו מהמופע מלאי רשמים וחוויות.

למעוניינים חוג הדרמה מתקיים: בימי א’  ברח’ 
סמילנסקי 4 פ”ת  טל’: 03-9317832.

מאת: ורדה יאיר



ועודף משקל הן תופעות המלוות את העידן המודרני בכל  אין בכך שום חידוש, השמנה 
המדינות המתקדמות בעולם  ונפוצה גם במדינות העולם השלישי. יש הטוענים שזו ממש 
מגיפה ורואים בהשמנה עצמה סוג של מחלה. מעבר לצד האסתטי שמטריד חלק מאלה 
שלוקים בעודף משקל, צריך להבין שמדובר בעומס יתר על השלד, מה שגורם במשך הזמן 
ל’עייפות החומר’, ומתבטא בסדקים ושברים בעצמות והפרקים, בנוסף ההשמנה עצמה 

גורמת למחלות.
זה לא מעשה קסמים, אין השמנת יתר בלי אכילת יתר. חוקרים מצאו כי השמנה מהבחינה 
ההיסטורית מקורה בתקופות רעב עד כדי מוות ברעב, שליוו את האנושות עד לאחרונה, 
מאות ואלפי שנים. בני אדם למדו מהניסיון כי כאשר מזדמן אוכל צריך לאכול!!! כמה שיותר 
וכמה שיותר מהר. אלה שעשו זאת וצברו משמנים שרדו והביאו צאצאים, אלה שנמנעו מכך 
מתו ברעב, כמו שנאמר איפה ששמן מרזה רזה מת. בנוסף, בעבר רוב בני האדם עבדו 
למחייתם בעבודות פיזיות קשות בחקלאות ששרפו אנרגיה ולא הותירו משמנים על גופם, 

כך שתופעת ההשמנה נמנעה.
במוצרים  מחסור  בגלל  רעב  כיום  אין  בעולם  הרעב,  את  הדבירה  המודרנית  החקלאות 
בסיסיים, להפך, תעשיית המזון מציפה אותנו באלפי מוצרים עם טעם של עוד, הבנויים על 
מלח, שומן וסוכר. אלה מגרים את התיאבון, אלה גם מרכיבים שמסוכנים לבריאות. מצד 

אחד שוטפים לנו את המוח בפרסומות על מיני טעמים חדשים שחובה להכיר ומנגד אנו
מוצפים במוצרים דיאטטיים שאמורים לעזור לנו לשמור על המשקל הרצוי.

מניסיון אישי אוכל לומר שמספיק להימנע מאכילת יתר כדי להימנע מהשמנת יתר.
                                                                                                                  שימרו על הבריאות!
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העיקר הבריאות
עודף משקל  מאת: יוסי צרי 

   

                        

מרבית האזרחים אינם מודעים כלל לזכויות העומדות לרשותם, המצב עגום עוד יותר כאשר מדובר באוכלוסיה הנזקקת 
לטיפול סיעודי ובדרך כלל נדרשת התערבות של גורם שלישי על מנת לקבל את האינפורמציה.  

אנו שמחים לרכז עבורכם את עיקרי זכויותיכם:
1.גמלת סיעוד – גמלת הסיעוד ניתנת לאנשים אשר הגיעו לגיל הפרישה, גרים בביתם ונזקקים לעזרה בביצוע הפעולות 

  היום יומיות, כגון: אוכל, מקלחת, שירותים, לבוש וכן לקשישים הזקוקים להשגחה צמודה שלא יסכנו את עצמם ואת 
  סביבתם )בעיקר חולים במחלת אלצהיימר וכאלה הסובלים מירידה קוגניטיבית(.

  גמלת הסיעוד נועדה לסייע לקשיש ולהקל על בני משפחתו את הטיפול.
הזכאות נקבעת ע"פ 5 קריטריונים: 

א. תושב ישראל
ב. מגורים בקהילה )או בדיור מוגן(

ג. הכנסה חודשית בהתאם לפירוט בטבלה של הביטוח הלאומי
ד. זקוק במידה רבה לעזרתו של הזולת בפעולות יום יומיות )הלבשה, רחצה, אכילה ועוד(

ה. אינו מקבל קצבת שירותים מיוחדים מהביטוח הלאומי
2. היתר העסקת עובד זר – קשיש סיעודי אשר מתגורר בביתו או בדיור מוגן )לא במוסד סיעודי( יהיה זכאי להעסקת

    עובד זר על פי הקריטריונים הבאים:
א. קשיש סיעודי אשר הגיע לגיל פרישה

ב. קשיש סיעודי אשר אינו מסוגל לבצע בעצמו פעולות יום יומיות או זקוק להשגחה צמודה למען בטיחותו ובטיחות 
     הסביבה. 

3.סידור מוסדי – קשיש סיעודי או תשוש נפש המעוניין להתגורר בבית אבות או במחלקה סיעודית בדיור מוגן רשאי   
    לפנות  ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו ולקבל סיוע מימון עבור השהייה בבית האבות. לשכת הבריאות תבחן 

    את מצבו  התפקודי והכלכלי של הקשיש ובהתאם לכך תיקבע הזכאות לסיוע מן המדינה.
4. סידור מוסדי לחולה סיעודי מורכב  – קשיש שמעבר לחוסר היכולת התפקודית שלו זקוק להשגחה רפואית צמודה 

    )בשל מחלה או צרכים רפואיים מיוחדים ( יוגדר כסיעודי מורכב וקופת החולים תדאג לסידור בעבורו. 
     המימון יהיה של הקופה בהשתתפות עצמית.

5.  שירות נייד לטיפולי פה ושיניים – שירות הכולל טיפולי שיניים, צילומי רנטגן ועוד מוענק לקשיש סיעודי ע"י האגודה 
    לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל. לשירות זה זכאי קשיש סיעודי המרותק לביתו או מי שזכאי לגמלה 

    סיעודית. עלות הטיפולים הינה בהתאם למחירים שנקבעו ע"י משרד הבריאות לנזקקים.

 עיקרי זכויותיכם כאזרחים וותיקים במדינת ישראל  



שפת גוף היא מכלול של הבעות פנים, תנועות ותנוחות גופניות, הנעשות בדרך  כלל באופן בלתי מודע ובלתי רצוני ומשקפות 
תחושות והרגשות של האדם העושה אותן.שפת הגוף היא שפה הלא מילולית המהווה "כלי" תקשורת בכל מפגש בין אדם למי 

שמולו – יחיד או רבים.  

למרקוס טוליוס קיקרו ]43-106 לפני הספירה[, שהיה גדול הנואמים בעולם היווני-רומי היתה אימרה ידועה והיא "לא חשוב 
מה אתה אומר; חשוב  איך אתה אומר". כששאלו את דמוסטנס מהו הדבר החשוב ביותר בתורת הנאום? השיב: "אופן הצגת 

הדברים"; ומהו הדבר השני? השיב "אופן הצגת הדברים" ומהו הדבר השלישי התעקשו השואלים? השיב – "אופן הצגת 
הדברים". מכאן אנו למדים ששפת הגוף עשויה להיות עניין מודע ורצוני שניתן ללמוד אותה.

שפת הגוף היא חלק בלתי נפרד מהתקשורת האנושית ומתרחשת באופן קבוע לאורך כל מפגש אנושי.
שפת הגוף נלמדת במגמה להביא להלימה בינה למילים הנאמרות ובכך לתת תוקף ומהימנות לשומע – לשומעים.

ההתמחות בשפה הלא מילולית היא "לחם חוק" – כלי המשמש פוליטיקאים, עורכי דין, מרצים וכל מי שמודע לחשיבותה של 
השפה.

חשוב לזכור ששפת הגוף מקבלת ביטוי בשניות הראשונות של כל מפגש בין בני אדם, והניראות מהווה מרכיב חשוב בקביעת 
עמדה על אופי האדם שממול, קרי – על התכונות הנפשיות הנרכשות והמולדות המכתיבות את ההתנהגות, המחשבות 

והתחושות של הפרט.
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החודש התחלנו לקרוא בחומש הרביעי ספר “במדבר”. אני עדיין מתעקש להעלות את נושא פרשת השבוע בארוחות ליל 
שבת. במפגש האחרון היקשה חתני ואמר: “אינך אדם מאמין למה לא  תביא נושאים מספרות העולם?”

עניתי: “אנו גדלים מינקותא על דמויות מן התנ”ך, אין ספרות טובה ממנה, 70 פנים לה, עובדה, היא נצחית ומנצחת”.
הסיפורים נפלאים: המרגלים, מרד קורח ובני עדתו, בלק ובלעם, 42  תחנות המסע וסיפורן של הפמיניסטיות בנות 

צלופחד. 
בחרתי בבלעם. בלק מלך מואב שכר את גדול קוסמי הסהר הפורה, את בלעם, לקלל את בני ישראל. ויצא -אחד 

המברכים החשובים ביותר שנבואותיו חקוקות על כל בית-כנסת יהודי: “מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל”. “הן 
עם לבדד ישכון ובגויים לא יתערב”. השאלה, אפשרי? צריך? להתנתק מן הכפר הגלובלי דהיום? הנושאים שעלו מרתקים 

ושווה לשוחח עליהם עם הנכדים. 
“אלהים” – מה איתו בכל זה? קל לאהוב אותו כשטוב לנו, כשרע הוא נעלם. דרישותיו לפעמים מוגזמות ולא מובנות. כאן 

דברים משתנים כהרף עין. המדעים והטכנולוגיה מחליפים אותו בקלות. ואם לעבוד אותו, אולי לקיים חלק שפוי מהתרי”ג, 
הווי אומר לשמור מסורת רק לא בכפייה. על כל אלה- חישבו...מי ייתן ונמצא תשובה עד ל-17 בספטמבר.

מאת: מנחם אהרונוביץ על אנשים ומקומות בתנ"ך ספר במדבר

המלצות תרבות 
ממליץ: מנחם אהרונוביץ

 “מה הסיכוי” – קומדיה רומנטית נשכנית ומצחיקה. 
שרת חוץ אמריקנית שואפת להיות נשיאה. היא בוחרת 
בעיתונאי עצבני ופרוע שיחד למדו בעבר. היא האישה 
השולטת והוא “עזר כנגדה”. בעולם שבו סטנדאפיסט 
אוקראיני הופך להיות נשיא –הכול כנגד כל הסיכויים.

“ואן גוך : בשערי הנצח” – דרמה עוצרת נשימה על גאון 
שסבל מבעיות נפשיות קשות ועוני משפיל. ב-1888 נסע 

עם חברו פול גוגן ,לארל שבצרפת לחפש “אור חדש”. 
עברה שנה ואחיו תאו “נטש” אותו כלכלית, נשא לאישה 
את אהובת ליבו, חתך את תנוך אוזנו, ירה בעצמו ומת. 
במרחבים מוארים, בזוויות צילום מהממות ועם השחקן 
ויליאם דפו בן 63 שעשה את תפקיד חייו למרות שגוך 

מת בן 37. שווה!
“נוכלות עם סגנון” ,”מעודדות הזהב” –שני סרטים 

קלילים וקיציים. ממש  אפשר  לראות  וליהנות. 

ממליץ: זאב קולר
מחזור חיי אישה,

נאוה סמל – כל השירים, הוצ’ הקיבוץ המאוחד.

הספר הוא אסופה של שירים שאותרו במגירותיה ורוכזו 
לספר לאחר מותה.

אחד מני רבים משיריה הוא השיר שריגש אותי מאד:

“מתי התחיל האדם הראשון לפחד?
האדם הראשון לא פחד מהנחש

ולא כאשר מגן העדן גורש,
וגם מהמלאך עם נשקו החדש
אדם הראשון לא ממש חשש

אפילו לא  מקול אלוהים הנרגן
שרדף אחריו ברחבי הגן,

רק כשנולד לו ילד קטן
אדם הראשון הפך לפחדן,

אז הוא התחיל באמת לפחד
כי בפעם הראשונה הוא הבין מה זה לאבד”.

על שפת גוף, סמלים וחלומות     מאת: זאב קולר

 נטייה קדימה ואחיזת הכסא
תנועה המעידה על כוונה לסיום המפגש, 
האדם נשאר מבוצר למרות סיום השיחה 

לרוב ללא תוצאות.

 ”O.K“ איתות 
במרבית המדינות עם זיקה לתרבות  
האנגלוסקסית, תנועה זו יכולה להביע 

 זלזול – אפס.
ביפן מסמנת מטבעות כסף או עודף.
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תשבץ יולי 2019
מאוזן: 

1.עיר בארה"ב 5. השכבה העליונה שעל הכבישים 10. 
פתיתים לבנים היורדים מן השמים  12.שם של דג המשמש 
לאכילה 13. יקטין מהירות 14. פעולת אי אכילה ביום כיפור  
16. שיט של מספר אוניות 17. שניים 18. מלח בים )נקבה( 

20. גבעה קטנה מלאכותית 21. עיר גדולה בארה"ב 23. 
פצוע ברגלו נעזר בו 25. ישן מחוץ לביתו 26. נחשוף, נמצא 

27. המיה נפשית  29. יהרוג 32. דלו אותו מן המים 34. 
פגם גופני 35. אחורי הגוף  36. משקה יי"ש 38. קצה מחודד 

39. מתכת שהאדימה מאש 40. זורם 

מאונך:

1. מסר את נפשן למען מטרה איסלמית 2. ייקחו מעלה 
בידיהם 3. ספג,שמע 4. כיסוי עליון של בית 6. מפתן 7. 

פיקוד ומטה )ר"ת( 8. לקבל ירושה 9. נענוע חזק 11. אזרח 
לוב  14. ציוו עלי 15. אכסניית אורחים מעולה )3,4( 18. 

איש צבא 19.הבנת שפה זרה 
ע"י הבהרת מובן המילים )שם עצם( 22. דבר מלוטש 

ומבריק 24. ב.... אזור הררי בצפון הארץ 28. הסיתו אותם 
30. התרומם במקומו 31. חופר לגילוי מים או נפט,יש לו חום 

גבוה 33. מקום שבו יוצרים יין 35. בעיטה לשער בהצלחה 
37. מטבע יפני 38. חס וחלילה)ר"ת(      

מאת: יעקב אטקוביץ

 פינת המתכון 
מאת: מנחם אהרונוביץ 

עוגת הגבינה  של פינה

חומרים:
5 ביצים, מופרדות  

1 כוס סוכר
750 גרם גבינה

1 גביע שמנת חמוצה 
1 אינסטנט פודינג וניל

4 כפות קורנפלור

ההכנה:
מקציפים חלבונים + סוכר.

בקערה נפרדת  מערבבים את כל יתר החומרים. בוחשים 
היטב שלא יישארו גושים. מקפלים את הקצף לתוך תערובת 

הגבינה.
אופים 10 דקות ראשונות ב-200 מעלות ואח''כ עוד 45 – 55 

דקות ב-150מעלות, עד שהעוגה שחומה מלמעלה.

לזכור ולא לשכוח:
1. בשום אופן לא לפתוח את הדלת במהלך האפיה ועד כשעה 

    לאחר כיבוי התנור. 
2.להכניס תבנית עם מים לתנור, ולהניח הרשת עם התבנית 

   מעל.
3. להקפיד על חום גבוה ב-10 הדקות הראשונות.

      העוגה טעימה  אף יותר בימים הבאים



הבה נהיה כולנו ירוקות וירוקים
יום איכות הסביבה מצויין כל שנה מזה כ- 45 שנה ב- 5 ביוני. בעבר נתפסה איכות הסביבה 

כהגנה על חיות הבר, אולם החרפה  בהתעללות המין האנושי בכדור על-פניו אנו חיים, 
מקרבת סכנת אסון לחיי האנושות כולה. 

מושג מרכזי בתחום זה נקרא טביעת הרגל האקולוגית אשר משמעותה, המשאבים שכל אחת 
ואחד מאיתנו, נוטלים מהעולם, על-מנת לספק את מבוקשנו. לדוגמה, צריכת מוצר שמיוצר 

בסין לוקחת בחשבון את ייצורו שם ואת החלק היחסי של הדלק שנשרף לשם הובלתו לכאן. 
לכל אלו מחירים וטביעת רגל גסה לסיפוק גחמותינו. 

דו"ח של "איגוד השימור העולמי" שחברות בו 82 מדינות, מצביע שמיליון סוגי בעלי חיים 
וצמחים נמצאים בסכנת הכחדה. אך בנוסף מנעד תופעות בקנה מידה שונה  כמו מזג אויר 

קיצוני והתחממות גלובאלית, התגברות מחלות, ירידה בפעילות גופנית של פעולות יומיומיות 
מדגימות עד כמה הנושא רחוק לכאורה מחד, אך נוגע בכולנו מאידך. ייתכן ובשל כך נתפס 

העניין כגדול עלינו אבל אנו יכולים וחייבים לתמוך ולעזור. ישנם ארגוניים עולמיים, מדינות וכן, 
גם "יורצייט" לציון העניין. 

בצד אלו ניכרים ניסיונות לאומיים שמקורם בהיבטים כלכליים להתמודדות: שימוש במי קולחין 
והתפלת מי-ים הן דוגמאות שמדינת ישראל מאמצת ועומדת בחזית הטכנולוגית לפיתוחם. 

דוגמאות אלו מהוות זירת התמודדות שנוייה במחלוקת שכן, אין קביעה בהירה ביחס ליתרונות 
הכלכליים או/ו הסביבתיים. 

אך מעבר לכל ספק, נראה כי פעולות שונות של כל אחת ואחד מאיתנו עשויים להפחית 
את הסכנה המתעצמת. צמצום הפסולת הנטמנת ע"י צמצום השימוש בכלים חד-פעמיים 

מפלסטיק. חסכון במשק המים ובאנרגיה ע"י הפסקת הזרמת המים בעת הגילוח או בפעולת 
הסיבון במקלחת, שימוש באנרגיה סולרית, הקטנת טביעת הרגל האקולוגית באמצעות 

קיום ועידוד של שוקי יד שנייה, ושל העברת בגדים שנמצאים בארוננו מסיבות נוסטלגיות או 
אחרות, לזולת. ואפילו בימי הקיץ החמים בהם המזגנים עובדים שעות נוספות כדי לקרר את 

חיינו, ניתן לצמצם את הנזק ולשתול נענע או תבלין אחר בסמוך לצינור הניקוז של המעבה. כך 
יהיה מעט הרבה יותר ירוק יותר לכולם. בידינו הדבר!

             
חברים, הבה, נרכיב  משקפיים ירוקים בקיץ הזה, בפיקניקים, בטיולים 

ובים  -  כי אין לנו כדור ארץ אחר,  בינתיים!
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