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"שיבולים, שיבולים, שיבולים

עומרים נביא הגורנה"

)"שיבולים" מאת מיכאל קשטן(



חוקי הביטוח הלאומי ביחס 
לקשישים חייבים להשתנות

 מאת: מאיר חוטקובסקי

כי  יוסף, צופה  מנכ"ל הביטוח הלאומי, פרופ' שלמה מור 
אם מדיניות הממשלות הבאות לא תשתנה ביחסה לנושא 
תהיה  לא   2042 שבשנת  הרי  לפנסיה,  והיציאה  הקצבאות 

המדינה מסוגלת לשלם לקשישים את קצבת הזקנה. 
ואוזלות,  הולכות  הלאומי  הביטוח  קופת  של  הרזרבות 
ולדבריו של מנכ"ל הביטוח הלאומי, בשנת 2042 לא תוכל 
המדינה לשלם לקשישים את המגיע להם על פי חוק. אומר 
יוסף: "הפיתרון יהיה שחיקה ברמת הקצבאות,  פרופ' מור 
בסדר גודל של לפחות 10% כל שנה. אנחנו מוכרחים להיות 
הקצבאות.  בשחיקת  הצורך  את  ולמנוע  הזה  ליום  ערוכים 
בשלב זה אנחנו מלאים בנתונים, ברעיונות ובהמלצות, אבל 

מקבלי ההחלטות עדיין לא התפנו לטיפול בנושא הזה".
לתשומת ליבה של הממשלה החדשה ושריה החברתיים.

 Meir-ch@bezeqint.net

לדבר בטלפון
מהפכה  האחרונות  השנה  ב-40  עבר  התקשורת  שעולם  דומה 
את  הרימו  לחו"ל,  שנסעו  הוריי  את  היטב  זוכרת  אני  ממש.  של 
להמתין  התיישבו  ואז  מהמרכזייה,  שיחה  והזמינו  השפופרת 
לקבלה לעיתים אחרי שעה או שעתיים. כשהגיעה השיחה ליעדה 
הייתה שמחה גדולה, וכולם ציפו לשמוע גדולות ונצורות, שאחרת 
היחידה  החברה  "בזק",  חברת  מאמריקה?  יתקשרו  פתאום  מה 
בשטח אז, ניצלה היטב היטב את המצב ו'גזרה קופון' רציני ואנחנו, 

האזרחים הקטנים, כרגיל מלאנו את תאוות הבצע של החברה.

עורכת ראשית: מלכה מהולל

עורכת לשונית: לאה הראל

חברי המערכת: נילי אפלבוים, אביבה אסיאו, בלומה בינשטוק, שלמה בינשטוק, 
 חנה גלבוע, נח הורניק, יהודית הלפר, ברכה ויסברט, מאיר חוטקובסקי, 

לאה קליין, אורה צרויה, אביבה קניג.

צלם המערכת: מוטי בן-ארויה

כתובת המערכת: רח' ההגנה 114 רעננה, מיקוד 4331125

טלפון: 09-7747041, פקס: 09-7729320.

המו"ל: העמותה למען האזרח הוותיק ברעננה.

 מודעות לפרסום: זכות מרים, 
נייד: 052-2546043

גרפיקה: מנדל עיצוב והפקות דפוס )אנה קירי(.

 תגובות לכתבות בעיתון ניתן לשלוח לכל אחד מחברי המערכת. 
ראה מייל בתחתית הכתבות.

 תמונת שער: 
דרך נוף, יער בית קשת

צילום: מלכה מהולל
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פלוס
עוסקות  כולן  עמותות.  מ-80  למעלה  פועלות  ברעננה  רק 
שפעמים  הטענה  נכונה  הפרט.  ברווחת  אחרת  או  זו  בדרך 
רבות מדי סומכת המדינה ידיה על המתנדבים ועל העמותות 
ומתחמקת מהטיפול בסוגיות ובאנשים, טיפול שהוא חובתה 
כולנו.  של  המיסים  תשלום  ידי  על  שממומן  טיפול  המלאה, 
הלכה  תרגום  מקבל  לזה"  זה  ערבים  "ישראל  המושג  ועדיין 
למעשה בכל הארץ, וברעננה אנחנו נתקלים בו בכל מקום. די 
שנועדו  חבילות  למשפחות,  הסיוע  חבילות  את  לראות  היה 
להעלות אוכל על שולחנות ליל הסדר, חבילות שעשרות רבות 
לחלוקתם  זמן  למימונן,  כסף  לתרום  התגייסו  אנשים  של 
והרבה הרבה אהבה וצניעות במסירתן באופן ששומר על כבוד 

המקבל. גאווה גדולה, לפעמים, להיות חלק מהעם הזה.

פלוס וחצי
רחוב  לקרוא  הצעה  לאחרונה  העלה  העיר  ראש  סגן 
אורבך,  אורי  ותיקים,  לענייני  השר  של  שמו  על  ברעננה 
ז"ל, שנפטר לאחרונה. זוהי הצעה ראויה לכל הדעות, שכן 
פעולה  בהחלט  היא  חותם  שהטביעו  אנשים  של  הנצחה 
נכונה. באותה נשימה, עם זאת, אפשר אולי להעלות את 
ולהציע  שמו של שמוליק רוזן שגם הוא נפטר לאחרונה, 
כל  במידה  אחראי  שהיה  מי  כלשהי?  בדרך  הנצחתו  את 
כך רבה ומשמעותית לחיי התרבות והפנאי של הוותיקים 
שבינינו, ראוי שיתייחסו גם אליו. כתבה על האיש תוכלו 

לקרוא בעמוד 9. בהחלט נשמח לתגובה מהעירייה.

גבתה  בדיוק.  דבר  אותו  ועשתה  "פלאפון",  הגיעה  כך  אחר 
מחירי עתק עבור השיחות. ככה זה כשאין תחרות. באורח פלא 
הצטרפו  אלא  המחירים  את  הורידו  לא  ו"אורנג'"  "סלקום" 
מטורפים  סכומים  וגבו  האונים  חסר  הציבור  עושק  לחגיגת 
עבור השירות הסלולרי. לכחלון אכן מגיע הקרדיט על הורדה 
מצליחות  עדיין  החברות  אבל  השיחות,  מחירי  של  דרמטית 

'לעבוד' על מנוייהן ולגבות מחירים בלתי מוצדקים בעליל.
לא מהצעירים, כמובן. אלה משתלטים במהירות הבזק על כל 
כמו  חינמיים,  שירותים  שמספקות  החדשות  האפליקציות 
המבוגרים  אבל  אחרות.  רבות  ועוד  ווטסאפ  וייבר,  סקייפ, 
שני  בכל  חדשה  אפליקציה  לאמץ  ממהרים  אינם  שבינינו 
רוצים  הכול  בסך  הם  בכך.  צורך  להם  אין  וממילא  וחמישי, 
מאמינים  והם  אנג'לס  בלוס  או  בחדרה  לילדים  להתקשר 
לנציגי החברות כשאומרים להם שכל השיחות כלולות במחיר 
המנוי. כשהם נוכחים לדעת שיש חריגות משמעותיות בחשבון 
החברות  נציגי  הבעיה.  מתחילה  אז  לחברה,  לפנות  ומנסים 
עברו ככל הנראה אימונים מאסיביים איך לחזור על המנטרות 
אבל  הסבלנות  את  לאבד  מבלי  להתעצבן,  מבלי  הקבועות 
רוב,  פי  על  נכנעים  לבוא לקראת הלקוח. הלקוחות  גם מבלי 
וכך מצליחות החברות למלא את כיסיהן שהתרוקנו בעקבות 

הרפורמה. וכרגיל מי שמשלם הם הפראיירים – אנחנו.
Mehulal2@netvision.net.il
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"אם מישהו מושיט לך יד תן לו משהו, נהגה אמי לומר לי..." אומר דוד פרלשטיין בן המאה. 
"עד היום אני מקפיד על עזרה לזולת, אהבת אנשים, אופטימיות והומור".

אולי זה הסוד לאריכות הימים?
"זה במיוחד המזל" – מוסיף בחיוך בנו יצחק. 

"גם לי יש מזל" אומר פינטו, המטפל ההודי, "אני אוהב אותו וכיף לי לעבוד איתו".
דוד נולד בוורשה בשנת 1915 ועלה לארץ ביוני 1922. לו ולציפורה אשתו 2 בנים, 7 נכדים ו-11 נינים. לרעננה הגיע בשנת 

1923 לאחר שגרו הוא, אמו ואחיו בנווה צדק. 
איך הייתה הדרך מתל-אביב לרעננה?

"הדרך מתל אביב למושבה לא הייתה עניין פשוט. עם בוקר העמסנו אמא, אני ואחי פנחס את רכושנו המועט על עגלה רתומה 
לפרדה. בין החפצים הטמינה אימא את הדברים היקרים ביותר לליבה שהביאה מפולין – מגילת אסתר על קלף, פרוכת, ספר 
תורה שנכתב במשך שנה שלמה בביתנו על ידי סופר סתם, פמוטי כסף, גביע כסף לקידוש ועוד. הדרך הייתה חולית וקשה. החום 
היה כבד. הפרדה ניתקה מן העגלה וברחה, הצמא החל להציק והיינו מיואשים. נאלצנו לשתות מיין של הקידוש שהיה בעגלה. 
הפרדה הגיעה לרעננה, והשומרים שידעו על בואנו, כשראו את הפרדה, הבינו שקרה דבר מה ויצאו לחיפושים והביאו אותנו 

לרעננה. אני זוכר את כוס המים הראשונה שקיבלתי בכניסה למושבה מהכד של משפחת בודניק שגרה בכניסה לרעננה".
איך נראתה המושבה?

"מרחבים שוממים, חול וחול ותעלות שנותרו מימי מלחמת העולם הראשונה. במושבה היו כארבעים איש".
היכן ספר התורה כיום ויתר החפצים יקרי הערך?

 "ספר התורה היה ספר התורה הראשון שהובא למושבה. כיום הוא נמצא בבית הכנסת על שם קצין, לאחר שעבר מבית כנסת 
אחד לשני. עם ספר תורה זה עלו בניי לתורה בבר-המצווה. הקלף שעליו כתובה מגילת אסתר נמצא כיום במוזיאון 'חדר 

ראשונים'".
היכן למדת ברעננה?

"בבית ספר העממי )כיום 'מגד'( במחזור הראשון. הייתי בן שמונה, גדול מכל התלמידים. אני זוכר שהמורה מגד הביא את 
בניו, לימים הסופרים אהרון ומתי מגד, לכיתה שהייתה בבית העם, הושיבם על השולחן הקדמי, ואנחנו, התלמידים, היינו 
משחקים איתם. לעתים למדנו בביתו של המורה מגד כי לא היה מי שישמור על בתו שושנה. הדרך לבית הספר הייתה מכוסה 

חולות וביום חמסין החול בער. אני וחברה השתמשנו בזוג כפכפים, היא באחד ואני בשני".
פער הדורות עצום מאז ועד היום ואתה חווית כמה דורות. 

"בילדותי לא היה רדיו, טלפון, לא אוטומובילים ולא טלוויזיה. ברעננה של פעם כל הדלתות היו פתוחות. אם אחד היה הולך 
ברחוב והיה צמא, יכול היה להיכנס לבית הקרוב ואם בעל הבית לא היה בביתו, היה יכול לקחת מים בעצמו. 

אבל כל דור ודורשיו. במעשים הלכתי אחרי אבי, אבל הייתי דור אחר. הבנים שלי שמעו בקולי, עם זאת דרכם כבר הייתה 
אחרת, וילדיהם למדו מהם מעשים טובים, הם כבר דור אחר עם התנהגות אחרת".

יש לך חלק גדול בבניית רעננה.
"כן. עבדתי בתור קבלן. אני הראשון שבניתי בתים משותפים בעלי שלוש קומות על עמודים. הבית הראשון היה ברחוב בר-

אילן. בניתי שיכונים, בתי כנסת, בתי ספר ומקלטים".
ובאיזה עוד פעילויות עסקת?

"הייתי פעיל ב'הגנה' כבר מגיל 14. במשך כל השנים היה לי חשוב לקחת חלק בשמירה על ביטחון המדינה. הייתי מתנדב 
במשמר האזרחי, חבר מל"ח )משק לשעת חירום( ויו"ר ארגון ה'הגנה'".

בשנת 1992 קיבל דוד את אות יקיר העיר על הנצחת מורשת ה"הגנה" ועל תרומתו הרבה לחיי הקהילה ברעננה.
איך אתה מעביר את היום?

"קורא שני עיתונים ורואה טלוויזיה. בבוקר אני יושב כשעתיים בבית קפה, רואה אנשים".
שומר על אוכל בריא?

"יש לי בבית ארוחות מצוינות. אוכל הודי שמבשל המטפל שלי ההודי ואוכל יפני שמבשלת המטפלת של אשתי".
סיפרה לי תושבת רעננה, אסתר ארכוני, שבזמנו הם רצו להשלים את ביתם ולהוסיף מרפסת, אך לא היה בידם הכסף לשלם. 
אמר לנו פרלשטיין הקבלן: "בבוא היום כשהכסף יהיה בידיכם, תשלמו." וכך היה. כעבור מספר שנים שילמנו את מלוא חובנו."

אומר פרלשטיין: "אף דבר לא עשיתי כדי לקבל תודה. עזרתי להרבה אנשים שיהיו ברוכים".
ואנחנו, צוות העיתון, מברכים אותך באושר ובבריאות.

"ובאריכות ימים"- מוסיף פינטו המטפל. 
Cleah1@walla.com

 מאת: לאה קליין            צילום: מוטי בן-ארויה
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מפעילות ציבורית
לרכיבה אתגרית

ינה )67( וגדעון )70( בר-טל, תושבי רעננה מזה 40 
שנה, הפכו לטיילים אובססיביים שהעולם הפך להיות 
הסיבה  זו  לנוח,  יכולה  לא  אני  "בארץ  עבורם.  קטן 
לטיולים שלנו מחוץ לגבולות המדינה", אומרת בר-
טל, לשעבר מנהלת מועדון נעמ"ת, חברת מועצת העיר וסגנית 

ראש העיר, יו"ר שדולת הנשים ויקירת העיר לשנת 2012.
פעילויותיה  למרות  במחלוקת.  שנויה  דמות  היא  בר-טל 
החריגה  וגישתה  דעותיה  הקהילה,  למען  הרבות  החיוביות 
לשבירת מוסכמות לא מצאו חן בעיני חלק מהציבור. "אנשים 
משלמים  שגרתיים,  לא  דברים  ועושים  מהשבלונה  שיוצאים 

מחירים גבוהים מאוד. הם אנשים לא אהודים".

כך את מרגישה?
שאנשים  לי  ברור  מאוד!  עמוק  אומרת?  זאת  מה  "בוודאי! 
בלשון  וזאת  גישתי  עם  מתיישרים  אינם  מסוימים  במקומות 

המעטה".
ואכן גישתה של בר-טל לשבירת מוסכמות החלה עוד בנעוריה. 
סיפור חייה הוא סיפור מורכב. היו מספר תהפוכות בחייה. היא 
נולדה בחיפה, בת בכורה לאב שאיבד את כל משפחתו בשואה 
ולאם שהגיעה ארצה כחלוצה. בשנת 1960, עקב קשיים כלכליים, 
יורדת המשפחה לארה"ב ומתיישבת תחילה בניו-יורק. "הייתה 
לי ולשני אחיי ילדות נהדרת בחיפה. זה היה צעד אמיץ מצד אבי 
לעקור משפחה עם ילדים מתבגרים לארץ זרה. הגענו לניו-יורק 
הבנו  שלא  ממטרים  עלינו  ניתכו  כשפתאום  אוגוסט  בחודש 
מאיפה הגיעו. גשם באוגוסט?! כל עוד נפשנו בנו חזרנו הביתה 
והודענו לאבא כי אם לא עוברים למקום שפוי, אנו בורחים חזרה 
עברנו  ימים  מספר  ותוך  רציניים  איומינו  כי  הבין  אבא  ארצה. 

ללוס אנג'לס, שם מזג האוויר יותר ידידותי".
עם תום הקיץ ותחילת שנת הלימודים בר-טל מסרבת ללכת 
לבית הספר. "לא התחברתי למנטאליות האמריקאית. הגעתי 
תחתיה  התעמלות  ומכנסי  פליסה  חצאית  עם  לאמריקה 
ונראיתי כמו קוף בהשוואה לנערות בגילי שהיו מרוחות באודם 
ונעלו נעלי עקב. נשארתי בבית במשך כל השנה ולמדתי אנגלית 
התקבלתי  הבאה  הלימודים  שנת  תחילת  עם  מהטלוויזיה. 

לכיתה בשכבת הגיל שלי ומהר מאוד 'התבוללתי".
בר-טל פוגשת את בעלה גדעון בבית חברים משותפים שגרו 

בשכנות לבית הוריה. 
תארים  להוציא  שהגיע  כמי  הגדולה  ביבשת  שוהה  הוא 
והפיסיקה. האלקטרוניקה  במקצועות  אנג'לס  לוס  מאוניברסיטת 
בשנת  מכסיקו  אולימפיאדת  משחקי  בעת  היה  "זה  גדעון: 
אתלטיקה  בתחרות  וצופה  חבר  של  בבית  נמצא  אני   .1968
כשלפתע מגיעה בחורה נאה ונחמדה, עם חצאית מיני ורגלים 
ארוכות שלא נגמרות. זו הייתה אהבה ממבט ראשון". לאחר 
תקופה קצרה נישא הזוג. רינה מאפשרת לבעלה הטרי לסיים 
נופלת עליה. בשנת 1973 הם  ופרנסת המשפחה  את לימודיו 
הם   1975 ובשנת  וסיגל,  ענת  תאומות,  זוג  לעולם  מביאים 

שבים ארצה ומתמקמים בעיר רעננה ההולכת ומתפתחת.
עובדת  רינה  ואילו  האווירית  בתעשייה  לעבוד  מתחיל  גדעון 
במשרות חלקיות כדוורית וכמנחה של קבוצות מבוגרים בערב 
מטעם הג'וינט. בשנת 1978 מגיח לעולם ומצטרף למשפחה בן 

הזקונים גלעד.
נעמ"ת  מועדון  את  לנהל  הצעה  מקבלת  בר-טל  ב-1981 
ליבה  בכל  למשימה  נרתמת  היא  חלקית.  במשרה  בעיר 
כעוף  אותה  רואה  הסביבה  בכך  הכרוכים.  הקשיים  למרות 
חריג  לבוש  בעלת  ביצועיסטית,  טמפרמנטית,  מוזר-צעירה, 
לא  והתנסחות  דיבור  שטף  וסנדלים(,  קצרים  )מכנסים 
קשה  היה  בנעמ"ת  "לדודות  הקרובה.  בסביבתה  מקובלים 

לקבל אותי. לא דמיתי להן בכלל." 
עם מנטאליות אמריקאית שספגה בנעוריה ובבגרותה, בר-טל 
"הרגשתי  העולם.  את  לתקן  בדרכה  ומבקשת  לרגע  נחה  לא 
הצבאי  שירותי  את  למדינה  תרמתי  לא  כי  על  אשמה  רגשי 
עקב שהייתי בחו"ל. הרגשתי מחויבת לתרום לקהילה בה אני 
חיה. לא היה לי ברור מדוע במפגשי יום שישי אנשים מקטרים 

ומתלוננים על מחדלים בעיר ולא פועלים לתיקון המצב".
הבחירות  מערכת  בעת  בפניה  נקרתה  לשינוי  ההזדמנות 
המוניציפאליות בשנת 1983. "פנו אליי פעילי מפלגת העבודה 
למועצת  ברשימה  וארוץ  למפלגה  כחברה  שאצטרף  וביקשו 
העיר כמייצגת נשים. לא הייתי אז מעורה פוליטית, וביקשתי 
את עצתו של חבר ממוצא אמריקאי שהיה בין יוזמי הבאתה 
תהיה  המפלגתית  הפעילות  כי  פחדתי  לארץ.  נודל  אידה  של 
שחברות  וציין  אותי  הרגיע  הוא  בנעמ"ת.  בעבודתי  לרועץ  לי 
ואכן  דרכי".  בהמשך  והשפעה  כוח  לי  תקנה  העיר  במועצת 

 מאת: מאיר חוטקובסקי
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רינה בר-טל, מי שכיהנה באין סוף משרות בכירות בשירות הציבורי, הייתה פורצת דרך בגישתה 

הפמיניסטית ומחזיקה בתואר יקירת העיר רעננה על תרומתה הרבה למען הקהילה, מבקשת 

עתה לנוח ו'להתנתק' מסביבתה התובענית בטיולי רכיבת אופנועים אתגריים ברחבי העולם. 

מי שמסייע בידה הוא בעלה, גדעון, חובב אופנועים כבדים ונשיא מועדון "הונדה גולדווינג" בארץ.
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בר-טל מתמודדת לרשימה, מתמקמת במקום ריאלי והופכת 
להיות האישה הראשונה שנבחרת למועצת העיר בעת שבנימין 
וולפוביץ הוא ראש העיר הנבחר. לאחר קדנציה אחת במועצת 
להשפיע  ניתן  וכיצד  פוליטי  כוח  מהו  מבינה  בר-טל  העיר 
מפלגת  מטעם  העיר  ראשות  על  להתמודד  ומחליטה  בעזרתו 
העבודה לבחירות המוניציפאליות בשנת 1989. זה היה בזמנו 
להכשילה  המנסה  ההנהגה  בעיני  נתפס  שלא  דרך  פורץ  צעד 
ומונעת ממנה התמודדות על ראשות המפלגה ברעננה, ולו רק 
מעצם היותה אישה. "עשו לי את המוות. שמו לי רגלים וביקשו 
רשימה  מקימה  היא  מוותרת.  לא  בר-טל  אותי".  להכשיל 
ביילסקי  זאב  מול  ומתמודדת  שלי"  "רעננה  בשם  עצמאית 
ומול חיים בן-חיים שייצג את מפלגת  מטעם מפלגת הליכוד 
העבודה. "בסיבוב הראשון איש משלושתנו לא זכה ל-40 אחוז 
אני  העיר.  לראשות  במינוי  לזכות  מנת  על  המצביעים  מכלל 
קיבלתי את מספר הקולות הנמוך, כך שההתמודדות בסיבוב 
השני נערכה בין ביילסקי לבן-חיים. התחילה עלייה לרגל אליי 
והן ממפלגת העבודה שביקשו שאתמוך  הן ממפלגת הליכוד 
עם אנשיי באחד מהמתמודדים. זה היה האירוע המכונן ברעננה 
בבחירות 1989. הנעלם הגדול היה: במי תתמוך בר-טל שבאה 
ממפלגת העבודה? בסופו של דבר החלטתי לתמוך בביילסקי 
בו  לתמיכתי  הסיבות  העיר.  בראשות  הראשונה  בפעם  שזכה 
אליי  התנהגה  לא  העבודה  מפלגת  כי  היו  בביילסקי  במקום 

ביושר. ידעתי גם כי כל מה שיבטיחו לי לא יקיימו".

העיר  במועצת  הציבורית  פעילותה  את  ממשיכה  בר-טל 
האישה  מעמד  ובזכותה  בשכר,  העיר  ראש  סגנית  בתפקיד 
לו. היא מקימה את מועצת  ברעננה מקבל את הכבוד הראוי 
הנשים בעיר ומשמשת כיו"ר. שנים אחר כך תקבל בר-טל את 

תואר 'יקירת העיר' על פעילותה זו.
של  הציבורית  בעשייתה  מאוד  גאה  בר-טל,  של  בעלה  גדעון, 
היה  לא  לגמרי  וזה  נדרש,  אשר  בכל  לעזרתה  ונרתם  רעייתו 
עבדה  רינה  מלאה'.  'במשרה  היה  זה  למדתי  "כשאני  פשוט: 
ופרנסה. עכשיו הגיע תורי לפרוע את החוב, אבל באופן אחר. 
מילאתי תפקיד של אבא ואימא. אני הוא שדאגתי לארוחות 
הערב של הילדים, עשיתי להם אמבטיה, השכבתי אותם לישון. 
אתה נשאר הרבה שעות מול הטלוויזיה לבד וממתין לאישה 
שתחזור, ואל תשכח שזה היה בתקופה שלא הייתה תקשורת 

סלולארית. לא היה קל".
לחייו דבר מה  כשלגדעון מלאו 50 שנה הוא מחליט להכניס 

החלטתי  הגיל.  ממשבר  נגרם  שהדבר  כנראה   " אותו.  שירגש 
טייס,  למדו  שלי  חברים  אותי.  שיסעיר  משהו  חייב  אני  כי 
אחרים למדו להיות סקיפרים. זה לא התאים לי כי יש לי פחד 
גבהים ועם מים אני לא מסתדר. חבר הציע לי ללמוד לרכוב על 
ומזה  אופנוע. לקחתי קורס רכיבה עם כל הילדים בני ה-16, 
20 שנה שהאופנוע משמש עבורי כהובי. זה התחיל מאופנועים 
והיום אני מחזיק ברשותי אופנוע  'גדלו',  קטנים שלאט לאט 
כנשיא  משמש  גדעון  קילו".   400 שמשקלו   1800 בנפח  כבד 
פעילויות  את  ומרכז  גולדווינג",  "הונדה  אופנועי  קבוצת 

הקבוצה במפגשים ובטיולים בארץ.
'איך  לגמרי:  אנטי  הייתה  רינה  האופנוענית  דרכי  "בתחילת 
אתה מסתכן עם הדבר הזה. זה חוסר אחריות. יש ילדים בבית'. 
לטייל  מרבה  גם  בר-טל  הזוג  מלאה".  שותפה  כבר  היא  היום 
ממשיכה  שרינה  למרות  לגמלאות,  שניהם  פרשו  מאז  בחו"ל 

בפעילויותיה הציבוריות במינון נמוך.
על  ברכיבה  נעשים  בחו"ל  מטיולינו  "רבים  גדעון:  מספר 
ולא  דופן  יוצאות  הן  כאלו  בטיולים  החוויות  האופנוע. 
שגרתיות. באלסקה, למשל, גמענו 700 ק"מ ביום וקשה היה 
שהיא  תוך  הרגישה  החדים,  בחושיה  רינה,  להירדם.  שלא 
ומיד  להיעצם  עיניי  מתחילות  מתי  מאחור  אותי  מחבקת 
נמצא  בצפון קרולינה,  להעירני. בארה"ב,  לי מסטיק  העבירה 
ק"מ   17 שאורכו  בקטע  פיתולים   )!(318 יש  בו  מיוחד  כביש 
בלבד. הוא נקרא באנגלית - Tail of the dragon. בהחלט 

רכיבה מאתגרת במיוחד לחבר'ה 'צעירים' כמונו."
דרך  למינכן,  עד  רכבנו מאזור האגמים באיטליה  "פעם  רינה: 
של 800 ק"מ, ולא הפסיק לרגע לרדת גשם. כשהגענו לבסוף 
אותנו  שהביא  לישו  ולהודות  להצטלב  שלנו  המדריך  מיהר 

בשלום ליעדנו..."
אף פעם לא שאלתם את עצמכם מה לעזאזל 

אתם עושים שם?
אופייני  אויר  במזג  נורווגיה,  לצפון  בטיול  איך.  "ועוד  גדעון: 
של גשם, רוחות וערפל בדרך סמוכה לצוק גבוה מצאתי עצמי 
נאבק ברוח שלא תיקח ממני את האופנוע, ורוכב בראות אפס. 
בנוסף הרגשתי את אחיזתה של רינה ההולכת ומתהדקת על 
מותניי. אז שאלתי את עצמי את השאלה הזאת. בדיעבד נודע 

לנו כי אחד מרוכבי הקבוצה החליק ונמרח על הכביש".
ומה הייתה תשובתכם?

רינה: "הרגע עוד לא הגיע...זה היה כמעט".
בר-טל  את  שואל  ואני  מתאפק  איני  שיחתנו  סוף  לקראת 
בעניין השיער שלה הצבוע במגוון צבעי טכניקולור המושכים 

תשומת לב מיידית ברגע שנתקלים בה.
האם הצבעים בשערך יש בהם אמירה?

ומה  רוצה  שהוא  מה  עושה  אדם  בן  בה  מתרבות  באה  "אני 
שטוב עבורו, עד המקום שהוא פוגע במישהו אחר. זו השקפת 
השיער  זה  שלי,  הגוף  זה  בסיסית.  מאוד  המאוד  שלי  העולם 

שלי ואני אעשה איתו מה שאני רוצה".
וזה עושה לך טוב?

אנחנו  פה  איתי.  להצטלם  רוצים  אנשים  לארץ  בחוץ  "בטח! 
חיים בחברה שמרנית ושבלונית, וכשמישהו יוצא מהשבלונה, 
כולם מרימים גבה. אבל אני כל חיי יצאתי מהשבלונה. נלחמתי, 
פרצתי דרך, הובלתי ועשיתי שינוי. הצבעים בשיער זה רק פן 

אחד קטן של הסיפור שלי".
Meir-ch@bezeqint.net
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משה טבק
סיפורו של יורד ים

ראשות  את  עצמי  על  לקחתי  שלוש-עשרה  בגיל 
המשפחה" מספר משה טבק )83(, תושב רעננה, איש 
חיל הים בדימוס: "אבא נפטר עשרה ימים לפני בר-
אותו  דחף  תל-אביב  עיריית  של  פקח  שלי.  המצווה 
פציעה  בראשו  נפצע  הוא  רישיון.  ללא  ביגל'ה  שמכר  כיוון 
אנושה ונפטר. אימא הייתה זקנה וחולה ואני התחלתי לעבוד, 
אך לא ויתרתי על לימודים. מותו של אבא היה עבורי אירוע 
בסולם  והתקדמתי  לצבא,  התגייסתי  ועבדתי,  למדתי  מכונן. 
ולא  נשברתי  לא  מעולם  משנה.  אלוף  לדרגת  עד  הדרגות 
והוציאם  חייו,  קורות  את  טבק  כתב  כשנה  לפני  התלוננתי". 
לאור בחוברת אותה הקדיש לבני משפחתו. את החוברת הוא 
ולדורות  לילדיו  כמסר  הקשה  ילדותו  בתיאור  לפתוח  בחר 
הבאים:"בנחישות ובמסירות תוכלו להתגבר על משברי החיים 
ולהצליח בכל מעשה ידיכם", כתב, "אם אני הצלחתי למרות כל 

המשברים שחוויתי בילדותי, גם אתם תצליחו. כן יהי רצון!"

צה"ל  גמלאי  שנה,   33 מזה  רעננה  תושב  אתה 
סבבו  חייך  כל  כמעט  הנמלים.  רשות  של  וגמלאי 
התאהבת  מתי  הסיפור?  כל  התחיל  איך  הים.  סביב 

בים לראשונה?
שנות  כל  בבת-ים.  לגור  עברנו  כילד  אך  בתל-אביב  "נולדתי 
ילדותי עברו ליד הים. גרנו בבית שכור מעל מצוק היורד לשפת 

הכחול  בים  מביט  הרחבה,  המרפסת  על  יושב  הייתי  הים. 
)סיפרתי לחבריי ששפכתי לים צבע כחול כדי שייראה כחול...( 
ונהנה ממנו. אהבתי את רחש הגלים בלילה. תמיד סקרן אותי 
לדעת מה נמצא 'מאחורי הים' וקיוויתי ללמוד זאת כשאהיה 
חלומי  ואת  הים,  למרחבי  מפליג  שאני  בלילות  חלמתי  גדול. 
הים  יורדי  לאגודת  שלוש-עשרה  בגיל  כשהצטרפתי  הגשמתי 
ים  כיורד  הראשונים  צעדיי  את  עשיתי  שם  בבת-ים.  'זבולון' 
ולמדתי הרבה מאוד. מכאן להצטרפות לחיל הים הייתה הדרך 
הצגתי  בחיפה,  הים  חיל  למפקדת  נסעתי  גיוסי  עם  קצרה. 

תעודות של בוגר אגודת 'זבולון' והתקבלתי מיד".
באחרונה נכתב ערך על שמו של אל"מ טבק בוויקיפדיה. 

היה  שעיקרה  מפוארת,  צבאית  קריירה  לך  הייתה 
בחיל הים )ומאוחר יותר כנספח ימי בוושינגטון(. האם 
מרגשים  שניים  או  אירוע  על  לקוראים  לספר  תוכל 

במיוחד שקרו לך בתקופה זו?
"אחד התפקידים הפיקודיים הראשונים שקיבלתי היה לפקד 
של  הקושי  איש.   12-10 שמנה  צוות  על  טורפדו,  ספינת  על 
מפיקודיו  דיסטנס  על  לשמור  אחד-  מצד  הוא  ספינה  מפקד 
לדאוג  עליו  ובסבלנות.  בכבוד  כלפיהם  להתנהג  שני-  ומצד 
לאנשי צוותו באימונים ובמלחמה ולדאוג שלא יאונה להם כל 
רע. אהבתי את אנשי הצוות שלי. מדי פעם שאלתי אותם על 
לקבל  הצורך,  במקרה  לחיילים,  אפשרתי  ואף  בביתם  המצב 
בהתנהגות  לי  החזיר  הצוות  בבית.  לעזור  כדי  ארוכה  חופשה 
מהפלגות  באחת  באימונים.  ובמסירות  בשקדנות  נאותה, 
האימונים לכיוון קפריסין חוויתי חוויה מרגשת אשר עד היום 
צרובה בתוכי. הספינה שלי הייתה חלק מצי קטן של ספינות 
שהפליגו בסמוך ל "אוניית ֵאם". לפתע פגעה בנו רוח צפונית 
מאנשיי  אחד  לאונייה.  שלנו  הספינה  בין  להתנגשות  שגרמה 
נפל לים. מיד הכרזתי ברמקול: 'אדם בים! אדם בים!' עצרתי 
את הספינה ובעקבותיה נעצרו כל הספינות והאונייה. מיד ירדו 
חי  אותו  שמצאו  לאל  תודה  שנפל.  החייל  את  לחפש  אנשים 

ונושם. עד היום אני חש את דפיקות הלב שלי מאותו אירוע".

היית שותף לאירוע ההיסטורי שנודע בשם: "ספינות 
שרבורג". אנא ספר קצת על האירוע ההוא ומה היה 

תפקידך שם.
"גולת הכותרת של שירותי בחיל הים הייתה השירות בשרבורג 
'מבצע  שנים(.  מספר  משפחתי  עם  התגוררתי  )שם  בצרפת 
שרבורג' היה אחד האירועים המרגשים ביותר שחוויתי בצבא. 
לאחר  טילים,  ספינות  לרכוש  הים  בחיל  הוחלט   1965 בשנת 

"
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שהרוסים סיפקו ספינות כאלה למצרים, שאיימו על כלי השיט 
הגדולים של חיל הים. קנצלר גרמניה דאז, קונראד אדנאוור, 
בנייתן של 12 ספינות  בן-גוריון לסייע במימון  בפני  התחייב 
לא  שהספינות  בתנאי  אך  ובעצה,  בתכנון  לסייע  וגם  טילים 
אפוא,  התבצעה,  הספינות  בניית  גרמניה.  אדמת  על  תיבננה 
במקום אחר: בעיר הנמל שרבורג בצרפת, במספנות שבבעלות 
הצרפתי,  הצי  עם  בקשר  להיות  היה  תפקידי  אמיו.  פליקס 
בניסוי  ולהשתתף  הספינות,  יוצרו  בה  המספנה  אנשי  כולל 
כל הספינות בים וביבשה אחרי השקתן. שבע ספינות הובאו 
נשיא  דה-גדול,  החריף  בינתיים  חמש.  עוד  ונותרו  לארץ 
צרפת, את האמברגו על העברת נשק לארץ, ונותרנו עם חמש 
ספינות שלנו שנרכשו בכסף מלא, מבלי יכולת לקבלן. הייתה 
כשהן  המוכנות,  הספינות  את  לראות  גדולה  נפש  עוגמת  לנו 
קשורות למזח, חסרות תועלת. לאט לאט התגבש הרעיון של 
הוצאת הספינות מנמל שרבורג ללא אישור השלטונות. נבנה 
סיפור כיסוי. הספינות 'נמכרו' פיקטיבית לאדם שעסק בעסקי 
ספנות בנורבגיה והיה אוהד ישראל. העסקה נחתמה והספינות 
תת-אלוף  הים,  חיל  מפקד  סגן  לנורבגיה.  'כאילו'  בדרכן  היו 
בני תלם, שוחח אתי על הרעיון כששב מביקור בארה"ב. הוא 
העניינים,  בסוד  אותי  להכניס  כדי  לשרבורג  במיוחד  הגיע 
אחרי שהתקבל אישור של שר הביטחון וראש הממשלה. סוכם 
יושבים  הצרפתים  כשכל  המולד,  חג  בליל  המבצע  את  לערוך 

בביתם ואוכלים את סעודת החג".

 המבצע )שכונה 'מבצע נועה', על שם נכדתו של סגן מפקד חיל 
טבק   .1969 המולד  חג  בליל  לדרך  תלם(יצא  תת-אלוף  הים, 
שנעשה  והמסוכן  הקשה  לשיט  הספינות  להכנת  אחראי  היה 
תחת מעטה של סודיות. בגלל לחץ הזמן לא הספיקו להתקין 
בלעדיו,  לים  הפליגו  והן  )מכ"מ(  ניווט  מערך  הספינות  על 
סער  "הים  האחרונה.  החמישית,  הספינה  על  מפקד  כשטבק 
להתגבר  הצלחנו  "כאשר  ומספר,  טבק  ממשיך  דפק",  והלב 
על הים הסוער והבאנו את חמש הספינות ארצה, הייתי נרגש 
זה אחד הימים המאושרים בחיי!  ביותר, כמו כל חבריי. היה 
כאשר התקרבנו לנמל חיפה קיבלו את פנינו שני מטוסי חיל 

אנשים,  אלפי  מאות  שלום.  לברכת  בכנפיהם  שנופפו  האוויר 
על  עמדו  לאוזניהם,  הגיעה  הספינות  של  בואן  על  שהשמועה 

הכרמל כדי לצפות בהגעתן".
בתום המבצע המוצלח קיבל טבק מכתב הערכה ממפקד חיל 
הים: "עם סיומו המוצלח של 'מבצע נועה' ברצוני להביע לך 
ודרכך לפיקודיך לשעבר את הערכתי על תרומתכם להצלחת 
המבצע. ההכנות היסודיות אשר ביצעתם בשרבורג לקראת 
תקלות  ללא  הארוך  המסע  את  אפשרו  אשר  הן  ההפלגה, 
אחזקה  בעבודות  כרוכות  היו  אלה  הכנות  דרך.  וקלקולי 
יסודיות ומסורות, בהכנת ציוד,דלק ומזון, מבלי לשכוח את 
תוך  ובמסירות,  ביסודיות  נעשו  אלה  כל  הקטנים.  הפרטים 
שמירה על בטחון ידיעות, אשר כל המשלחת בשרבורג,כולל 

המשפחות, היו שותפים להם. א. בוצר, מפקד חיל הים".

בשנת  משנה.  אלוף  לדרגת  והגיע  בתפקידים  התקדם  טבק 
1978 נשלח לוושינגטון כנספח ימי, ועם שובו ארצה השתחרר 
אקדמיים  ללימודים  התפנה  חייו  של  זה  בשלב  רק  מצה"ל. 
משלב  כשהוא  הברית  בארצות  וסיים  בארץ  התחיל  אותם 
עבודת שליחות מטעם קק"ל. עם שובו ארצה השתלב בתפקיד 
לגמלאות.  יצא  ממנו  תפקיד  הנמלים,  ברשות  בכיר  ניהולי 
במהלך שירותו בצבא הייתה משפחתו של טבק שותפה מלאה. 
אסתר רעייתו, אותה מכנה טבק "אהבת חיי", הצטרפה אליו 
עם  בגבורה  והתמודדה  הברית  ולארצות  לצרפת  הילדים  עם 
המשרתים  צבא  לאנשי  האופיינית  הבעל",  "היעדר  תופעת 

בתפקידים בכירים.

איך אתה מעביר את זמנך היום בתקופת הפנסיה?
"אני סבא במשרה מלאה. יש לי ארבעה נינים )מנכדיי, מאשתי 
יכול.  שאני  במה  עוזר  אני  נכדים.  עשר  וארבעה  הראשונה( 
עזרתי  עוד  שנים  כמה  לפני  עד  ועוד.  סיטר  בבייבי  בהסעות, 
עסוק  אני  כיום  ילדיי(.  בבית  וגם  )בביתי  בשיפוצים  קצת 
ופוגש  בעיקר בתחביבי, שוחה, שומע הרצאות, מפעם לפעם, 

חברים בערבי שירה שאנו מארגנים."
Yehudit_helfer@walla.com
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סדנא לניקוי רעלים
ושיפור הבריאות 

עם ד"ר דורית מאיר
 ד"ר דורית מאיר - נטורופתית, מטפלת 

 בבעיות בריאות, השמנה והתמכרויות,
 ומאמנת אישית להרזיה. מנחה סדנאות 

לניקוי רעלים: "מרזים ומבריאים".  

הסדנא לניקוי רעלים מסייעת בתחומים רבים
ירידה במשקל. בין 3-11 ק"ג בחודש. 	•

גמילה מהתמכרות למתוקים 	•
שיפור בעיות בריאותיות כגון: סוכרת, לחץ דם, כולסטרול, כאבי  	•
מחלות  ומיגרנות,  ראש  כאבי  אלרגיות,  עור,  מחלות  פרקים, 
אוטו-אמוניות בעיות במערכת העיכול' צרבות, עייפות תמידית, 

מצב רוח ירוד ועוד...

מה בסדנא:
4 מפגשים שבועיים  •

שינוי הרגלי ודפוסי אכילה לקויים 	•
מתכונים מהירי הכנה 	•

קבלת ערכת צמחי מרפא המסייעים בתהליך 	•
מה אוכלים?

טבעיים  מיצים  שותים  קטניות,  פירות,  ירקות,  מלאים,  דגנים 
וטעימים מאוד של ירקות ופירות, שייקים ירוקים ובהמשך גם דגים.

הסדנאות מתקיימות במקום פסטוראלי ויפה, בהוד השרון. 

כולם מצליחים. גם אתם!
טלפונים להרשמה: 054-4266880,  09-7444715

בס"ד

הזוג המבריק
✓ נקיון בנייני מגורים-נקיון משרדים

✓ משק בית / פוליש וקס
✓ ניקיון לפני אכלוס / אחרי שיפוץ

✓ מחירים הוגנים
✓ השירות והאיכות במקום הראשון

אליאור - 054-2401877 � שירן - 052-3884202
eliorperetz2222@gmail.com

העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה

הטלוויזיה הקהילתית "מבט-רענן"
אתם מוזמנים לצפות בשידור המגזין שלנו לחודש מאי

מה במגזין?
דיור מוגן טוב או לא?  .1

אספן כלי נגינה  .2

איפה?
HOT-וב YES-בכבלים בערוץ 98 ב
ניתן לצפות בכל המגזינים והכתבות 

באתר העמותה
 www.amutaraanana.co.il

בלשונית T.V קהילתית

מתי משדרים?
בימי א' בשעה 17:30

בימי ה' בשעה 12:30

צפייה מהנה !

http://www.amutaraanana.co.il/
mailto:eliorperetz2222@gmail.com


9 רעננה 215 - 05/15

איש קטן - חידונאי גדול

חד מסמלי התרבות של תקופתנו הלך לעולמו. שמוליק 
במותו.  היה   89 בן  איננו.  האגדי  רוזן  ראשו"(  )"קפד 
רוזן החידונאי נחשב יחיד ומיוחד במינו גם בקנה מידה 
בינלאומי. "החידון לעקרת הבית", "בתקווה שתבין את 
הרמז" וכמובן "קפד ראשו" היו מקצת החידונים שערך והגיש 
ברדיו, ולא היה בית בארץ שלא הכיר אותם. היה לי הכבוד והעונג 
לראיין את רוזן, תושב רעננה, לפני יותר מעשור שנים. נכחתי אז 
ביתו הקבוע מדי מוצאי שבת בעת  ישראל שהיה  באולפן קול 
שידור תוכנית החידונים "קפד ראשו". איש קטן מידות אך בעל 
אפשר  איך  אותו  שאלתי  ועוצמתיים.  מרשימים  וקול  נוכחות 
ככה לשמור על חיוניות וטריות בשידור תוכנית למעלה משישה 
עשורים, והוא השיב: "כל פעם שאני ליד המיקרופון אני מתנהג 
לאמיתה.  האמת  הייתה  וזו  שלי."  הראשונה  הפעם  זו  כאילו 
מקהלת  על  בשאלותיו  רוזן  ניצח  וירטואוזית  להטוטים  בדרך 
המשתתפים באופן מעורר השתאות. לולא המפיקה שסימנה לו 
'2 דקות לסיום השידור' הוא היה ממשיך וממשיך. והוא בכלל 

רצה להיות שחקן. 
"כמה ראשים קיפדת במהלך השנים שלך כחידונאי?"

 "לא ספרתי," ענה בחיוך, "אבל בטח כמה מאות אלפים. אני 
נהנה לקפד את הראשים האלה בתקווה שלא נצטרך לקפד 

ראשים מסוג אחר במדינה, כמו בימי המהפכה הצרפתית". 
רוזן היה גם פזמונאי. מספר מפזמוניו הפכו ללהיטים ולנכסי 
הגדה"  "ערי  "להתראות",  ראי",  רחל  "ראי  כמו  ברזל  צאן 

היה  אם  כי  התוודה  אופקים,  ורחב  משכיל  איש  רוזן,  ועוד. 
נאלץ להתמודד בחידונים כמו "הכספת" או "המיליונר", הוא 
היה נכשל כישלון חרוץ: "יש תחומים שאין לי בהם שמץ של 
מושג, כמו למשל הטלנובלות. אני גם לא מתמצא במוסיקה 
מסוגלות  אינן  פשוט  שלי  האוזניים  ופופ(.  )רוק  העכשווית 

לקלוט אותה", הוא ספק מתנצל ספק מבקר. 
הפוליטית  נטייתו  בעניין  לדובבו  ניסיתי  ראיון  באותו 
בעקבות שיריו "ערי הגדה" ו"שוב לא נלך" )"ראי רחל ראי"(. 
רוזן התחמק באלגנטיות, אך כן אמר: "כולי תקווה שהשלום 
יגיע במהרה ושהמדינה הזו תהיה מדינה שאף אחד לא יטיל 

בה ספק בזכות הקיום שלה או בעצם קיומה".
Meir-ch@bezeqint.net

א

"ימים של כן/ ימים של לא/ ימים רבים של 
אולי/ נושרים כמו עלי הפרח בלילותיי." 

)"להתראות" מילים: שמוליק רוזן.(

 מאת: מאיר חוטקובסקי

גם הקיץ הזה תלבשי לבן
 מאת: אביבה קניג

"בקיץ הזה תלבשי לבן/ תחשבי מחשבות בהירות/ אולי תקבלי מכתב אהבה/ אולי נעשה בחירות" )מילים ולחן: נעמי שמר(
וזר פרחים על הראש  עוד בילדותנו אהבנו ללבוש את השמלה הלבנה שאימא תפרה לנו לכבוד חג השבועות. עם טנא ביד 
הרגשנו כל כך חגיגיים וידענו שחג השבועות הגיע. ומאז, מה שמסמל את חג השבועות הם לא רק מאכלי החלב, אלא גם בגדי  

החג הלבנים  שכבר ממלאים את חנויות האופנה במבחר דוגמאות. 
סּו, ִשְׂמלָֹתם." הצבע הלבן  ם ַהּיֹום ּוָמָחר; ְוִכְבּ ָתּ ְשׁ ה ֵלְך ֶאל-ָהָעם, ְוִקַדּ אֶמר ְיהָוה ֶאל-ֹמֶשׁ מקור המנהג במעמד הר סיני. נאמר: "ַוֹיּ
הנו ביטוי לטוהר ולניקיון, לרוחניות ולנתינה. מצאתי כתוב שבקהילות הספרדים נהגו עם פתיחת ההיכל להוצאת ספר התורה 

לומר נוסח כתובת נישואין בין ישראל והתורה, והרי בטקס הנישואין לובשים לבן.
בחנויות האופנה מככבים הבגדים הלבנים בטרנדים עכשוויים. ניתן לראות למשל ז'אקטים קיציים הדורים לצד שמלות תחרה 
עבה ומודגשת בצבע לבן, ולא, לא רק לכלות. ישנו מיתוס שלבן משמין ושחור מרזה. אכן מיתוס. הלבן מחמיא לכל אישה בתנאי 
שמקפידים על בחירת גיזרה ההולמת את מבנה הגוף ומידותיו. יש להיזהר, מחד, מבגד הדוק מדי המבליט קפלים שההסתרה 
טובה להם, ומאידך ניתן להשתמש באקססוריז למשוך את עין הצופה למקומות המחמיאים יותר. כך אפשר למשל לענוד שרשרת 
ארוכה, או לנעול נעליים אדומות או לזרוק ברישול צעיף צבעוני על הצוואר. חולצות שנות ה-60 העליזות בנוסח ריקודי העם עם 
Kenig1@bezeqint.net            .כיווצים בשרוולים חזרו אלינו לקצב ההורה והביאו עימן משב רוח ֵקיצי ורענן

mailto:Meir-ch@bezeqint.net
mailto:Kenig1@bezeqint.net


תכירו את גד לוי-גולן, מנכ"ל גד נדל"ן, סוכנות הנדל"ן שלכם ברעננה. 

גד ארצה עם משפחתו  ו-8 שנים בסידני אוסטרליה חזר  7 שנים בארה"ב  אחרי 

בשנת 2010 והשתקע ברעננה. הוא בעל תואר שני במדיה ומנהל, )עם ניסיון של 

20 שנה בפרסום(, כיום סטודנט 

עם  גר  ב'(,  )שנה  למשפטים, 

במרץ  ומקדם  ברעננה  משפחתו 

גד  משרדו,  דרך  לקוחותיו  של  והצרכים  הרצונות  את 

נדל"ן. הוא אוהב לעזור לכם למכור את הבית, להשכירו 

הזמן  והגיע  גדול  ביתכם  אם  אז  חלופי.  מקום  ולמצוא 

נאה  לדירה  או  יותר,  מתאים  למקום  ולעבור  לצמצם 

להביא  הבית,  את  לפרסם  לכם  יעזור  גד  מעלית,  עם 

החדש  המקום  את  לכם  ולמצוא  המתאים,  הקונה  את 

שיתאים יותר לפרק הבא בחייכם. הזמינו את גדי לייעוץ.

לתאום פגישה ללא כל התחייבות עם גד, להערכת הנכס שלכם, או כדי לשמוע מה יש כרגע 
בשוק הנדל"ן שיכול להתאים עבורכם, חייגו לגד כבר עכשיו: 

GadNadlan100@gmail.com :טל: 052-3885552, מייל
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הצעה מתוקה לסיורים בעקבות השוקולד
 מאת: בלומה בינשטוק

עצומים.  באכילתו  והעונג  שהתאווה  חטיף  זהו  השוקולד.  את  פעם  כינו  כך   - האלים"  "מזון 
השוקולד מספק אנרגיה זמינה והוא נמנה עם החומרים המעוררים )מכיל קפאין ותיאוברומין(. 

רצוי מאוד לאכול שוקולד במידה כדי לא להתמכר, אבל יודעי דבר יודעים שזה בלתי אפשרי.
יומין. האינדיאנים הכינו מפירותיו משקה טעים שכונה  הקקאו, שממנו מייצרים את השוקולד, הוא צמח תרבות עתיק 
בפיהם טשוקולט )קקאו-מים( ומכאן השם "שוקולדה". משקה השוקולד הגיע ממקסיקו לאירופה על ידי קורטס, כובש 
מקסיקו, בשנת 1502. המשקה שימש את האצולה כמשקה קדוש הנותן עוז וכוח, והוא הוגש בכלים מיוחדים המוצגים 
כיום במוזיאונים. טבליות השוקולד הן למעשה מוצר חדש יחסית, מסוף המאה השמונה-עשרה. ההולנדי ואן הוטן היה 
הראשון שייצר את אבקת הקקאו. הוא ערבב אבקת קקאו עם סוכר וחמאת קקאו ויצר מהעיסה טבליות לאכילה ולציפוי. 

באזור השרון יש מספר אפשרויות להשתתף בסדנאות הנערכות במרכזי מבקרים של שוקולד.
אורנת, תעשיות מזון בע"מ: מרכז מבקרים פועל במפעל בכל ימות השנה ונערכים בו סיורים וסדנאות, גם כאלה המשלבות 
נמצא בפארק תעשיות  חנות מפעל. הפעילות בתשלום. המפעל  יש כמובן  ומעלה. במקום   6 וילדים. מומלץ מגיל  הורים 

השרון בקדימה, רחוב המתכת 8. מוקד הזמנות: טלפון 0-98913399 שלוחה 26. 
יש אפשרות   .9 ורד ברחוב ההדרים  עין  לימור דרוקר. מרכז המבקרים מצוי במושב  בוטיק שוקולד של  שרינה שוקולד: 

לעריכת אירועים משפחתיים. טלפון 077-5255370.
פרלינים,  מייצרות  הן  במקום  ודקלה.  קרן  חברות,   2 של  בבעלותן  בשרון  במושב  וקונדיטוריה  שוקוליטריה  וטוב:  קטן 
טראפלס, טבלאות שוקולד, ממתקי שוקולד וגם עוגות ועוגיות. יש אפשרות להזמין סדנאות להכנת מוצרי שוקולד. טלפון 

052-8700126 או 050-6346376.
למבקרים בצפון כדאי לבקר במוזיאון השוקולד של שולמן: מרכז מבקרים פעיל הנמצא בקיבוץ דפנה שבגליל העליון. 
ניתן לצפות בסרטון, לקבל הסברים, לטעום חטיפים או להשתתף בסדנה. יש  במקום גלריית פסלים עשויים משוקולד. 

לתאם מראש. טלפון: 04-8448013.
למשפחות  שוקולד  וסדנאות  סיורים  מתוקה,  חוויה  שמבטיח  מקום  שבגולן.  זיוון  עין  בקבוץ  מבקרים  מרכז  קרינה:  דה 

ולקבוצות. יש לתאם מראש. טלפון: 054-2179528 או 04-8993622.סגור בשבת.
חברת עלית: המפעל נמצא ברחוב הגלבוע 5 בנצרת עילית. הכניסה מגיל 6 ומעלה והיא כרוכה בתשלום. הכרטיס כולל סרט 

תלת מימדי, סיור מודרך ושי. יש לתאם מראש. טלפון 1-800-777777 או 077-2704100. בערבי חג וימי חג אין סיורים.
 Shinbet37@gmail.com

טיול

mailto:Shinbet37@gmail.com
mailto:GadNadlan100@gmail.com
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מבוך השקרים / במאי: ג'וליו ריצ'רלי
 מאת: מלכה מהולל

אומן צעיר הולך לו לאטו ברחוב שקט בפרנקפורט ומבקש להצית סיגריה. מורה בחצר בית ספר סמוך 
ממהר להציע לו אש. תוך כדי ההצתה מזהה האומן את המדליק כמי שהיה אחד השומרים היותר 
אכזריים באושוויץ, כשהוא היה בו אסיר. כך מתחיל הסרט 'מבוא השקרים', סרט חדש המתמקד 
בנקודת מבט שטרם נראתה כמותה בקולנוע של מלחמת העולם השנייה. בגרמניה בכלל, ובפרנקפורט 
המשטר  של  בזמנים  להיזכר  מעוניין  אינו  איש  שעברה  המאה  של  החמישים  שנות  סוף  של  בפרט, 
גרמניה שאחרי המלחמה, מי שאחראי  'עלינו למחוק קו על העבר' אמר אדנאוור, קאנצלר  הנאצי. 
על 'הנס הכלכלי' של גרמניה, ומי שבעצמו נרדף על ידי הנאצים. העבר באמת נמחק, וההוכחה היא 

שגיבור הסרט, תובע כללי צעיר בשם יוהאן רדמן, שואל כמה וכמה אנשים מה זה אושוויץ, ולאיש אין תשובה.
רדמן, גרמני שאפתן שעיקר עיסוקו דו"חות תנועה נתקל במקרה במסמכים שעשויים להוביל לפתיחת משפט נגד חברי אס-
אס ששירתו באושוויץ. מבוך של שתיקה )שמו המקורי של הסרט בגרמנית( ושל שקרים מקשה על דרכו ומביאו כמעט לסף 
שבירה, אך ככל שהוא מעמיק בחיפוש כך הוא משתכנע יותר ש"הגרמנים חייבים לראות אילו פשעים בוצעו לא על ידי היטלר 
או הימלר אלא על ידי אנשים כמוני וכמוך מתוך שכנוע" הוא אומר ומשלם מחיר אישי על המלחמה הדון-קישוטית שלו. אחד 
הדברים הדוחפים אותו להמשיך, למרות שנדמה ברגע מסוים שכולם היו מעורבים, שכולם משקרים, שכולם אשמים, הוא 
הקדשה שכתב לו אביו שנפטר: "עשה תמיד את הדבר הנכון." והוא אכן עושה את הדבר הנכון, ועובר שבעת מדורי גיהינום על 

שלבסוף נפתחים משפטי פרנקפורט.
פריץ באואר, מי שהיה התובע הכללי של גרמניה אז ובעצמו אסיר במחנה היה היחיד שנתן לרדמן רוח גבית וסייע לו ככל 
יכולתו. בסופו של דבר ב-1963 החל משפטים של 22 נאשמים. 360 עדים מסרו עדותם במשפט מתוכם 210 ניצולים. )"האם 
אתה מוכן למתן העדות?" שואל רדמן בסרט את אחד העדים. "אני מוכן כבר 20 שנה" הוא עונה.( אבל המשפטים עצמם 
אינם חלק מהסרט. הסרט מתמקד בלקיחת האחריות של איש אחד, מהלך שהתאפשר רק בשל אומץ לב, אמונה בצדקת דרך 

ובעשיית הדבר הנכון של רדמן, ואף שלא כולם הורשעו, כולם בגרמניה כבר ידעו אחרי המשפטים מה זה אושוויץ.  
Mehulal2@netvision.net.il

ט
סר

 מאת: שוקה די-נור ר
פו

סי

המזלג 
קוראה שלחה אליי סרטון קצר מהיו-טיוב והוסיפה: "הסרטון 
תיאור  הנה  לנו...".  מביא  שאתה  הסיפורים  את  לי  הזכיר 

התסריט:
האולם  לבדה.  החופה,  מול  אל  ישובה  חופתה  לפני  כלה 
ממוללת  היא  בידיה,  פרחים  זר  לבנה,  שמלתה  מאדם.  ריק 

באצבעותיה את טבעת הנישואין ומבטה מהורהר.
"סוזי...?" אישה מבוגרת בשמלה ירוקה לוחשת את שמה.

הכלה מסבה אליה פניה. "הי, סבתא."
כל-כך  ואני  מהמם  נראית  "את  רך:  במבט  בה  מביטה  הסבתא 
מתרגשת" היא נוטלת כיסא ומתיישבת לידה. "את שמחה, ילדתי?"

"כן, אני שמחה".
"אז היכן החיוך?"

סוזי שותקת ואז אומרת: "את לא חושבת שאולי אני ממהרת, 
סבתא? אני רק בת עשרים..."

"שטויות.." עונה לה הסבתא, "מיטשל הוא בחור נהדר."
"אבל... אימא הייתה בת 30 שהתחתנה, ואת סבתא... היית בת 

25, לא?"
"כן, הייתי בת 25 כשהתחתנתי עם סבא ז"ל... אבל..." והסבתא 

עוצרת לרגע. "אבל מה?"  דוחקת בה הכלה.
"סבא לא היה הראשון שלי..." אומרת הסבתא והצעירה נרעשת.
"הייתי רק בת 18. קראו לו פרדריק. הייתה לנו חתונה נהדרת... 
ושבוע לאחר מכן הנאצים לקחו את פרדי שלי למחנות... וזהו."

הכלה אוחזת בסבתּה. "הו סבתא... לא היה לי מושג."
הסבתא שולחת ידה לארנקה, שולפת חפץ וממחטה ומגישה אותו 
לכלה: "את רואה? ביום שלקחו ממני את פרדי הוא לקח מזלג, 
הוא אמר.  למזל'  'זה סימן  חציו.  לי את  ונתן  לשניים  אותו  שבר 

עבד!  וזה  שנה...  כששים  זה  את  שמרתי 
הנה... בניתי לי חיים חדשים." היא מניחה 
ובדמעות  כלתה  ביד  השבור  המזלג  את 
לוחשת: "זה שלך, גם לך יהיו חיים טובים."
ואצבעות  בדמעות  מתחבקות  השתיים 
הכלה לופתות את המזלג הישן והשבור. 
ומזמין  מאחור  מגיח  החתונה  צלם  ואז 
אותן לתמונה משפחתית. "מחכים לכם."

והתמונה עוברת לסצנת הצילום. הצלם מבקש משתי המשפחות 
לעמוד לצד סוזי והחתן שבמרכז. "מה באגרופך הקפוץ?" שואל 

החתן.
"קמע למזל מסבתי." אומרת סוזי וחושפת את המזלג השבור.

"זה מדהים!" אומר החתן ושולף מכיסו חצי אחר של מזלג. "זה 
מסבא שלי." הוא אומר, לא קולט את המשמעות.

כוס  השמיטה  סוזי  של  סבתא  לרצפה.  מתנפצת  כוס  לפתע 
מכיסא  שקם  בזקן  פעורות  בעיניים  בוהה  היא  בה.  שאחזה 

בירכתי החדר.
"פרדי?" היא לוחשת כלא מאמינה. 

הזקן, סבו של החתן, מתקרב לאטו, מביט בה ואומר: "רותי?... 
אולי  פקות...  ובברכיים  את?!"  באמת  זו  האם  טאטעלה?... 

כושלות מזקנה... הם מתיישבים, ומתחבקים בדמעות.
) Spiritclips.com מתוך סרטון ביו-טיוב של(

שיהיו לנו רק מפגשים שכאלה.... 
חג ביכורים שמח

shuka@dinur.name  

mailto:Mehulal2@netvision.net.il
mailto:shuka@dinur.name
http://spiritclips.com/
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מילת החודש 
שר, מושל  - ן  ִקְטרוֹ

harelea@gmail.com

 מאת: ד"ר נתן קלאוסהמזל ושברו

אתרע מזלו - ביטוי ארמי שנקלט בשפה העברית,כמו רבים 
אחרים, ולא נודע כי באו אל קרבה.

כלומר:  מזליה",  ומיתרע  דעתיה  "חלשה  י"ב:  הוריות  פי  על 
נשבר, נפרץ מזלו, הדברים נשתלשלו לרעתו.

וניתן דעתנו למילה הקשורה לשורש זה - רעוע. שבור, פרוץ. 

מכאן כל האומר "איתרע מזלו וזכה ב-" טועה, כי מדובר על 
רעתו ולא על טובתו. ואולי הדובר כך חושב על המילה מזל, 

ואינו מבין משמעותה של המילה איתרע.
Natan.klaus@gmail.com
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לחברתנו יהודית הלפר

ברכות ואיחולים לרגל 
הולדת נכדתך.

מחבריך למערכת "כיוון חדש" והנהלת העמותה.

תיקון טעות:

בכתבה על ההדברה הביולוגית צריך להיות כתוב: 
בזריקת  ניכרת  להפחתה  הביא  קריצמן  "פרופ' 

30% מיבול תפוחי האדמה" ולא כפי שנכתב.

 מאת: נח הורניקGPS - לאן נוסעים עכשיו? פרק שני

יכולת טלפונית, )GPS או  ייעודיים ללא  ניווט  יכולים להיות מכשירי  יום  יום  מכשירי הניווט שבהם אנו משתמשים כמעט 
נווטנים בשמם העברי התקני( שמטרתם הכמעט בלעדית היא ניווט, וכן הם יכולים להיות אפליקציה בתוך הסמארטפון שלנו. 
אלה גם אלה כוללים בתוכם שני אלמנטים שונים שפועלים יחד זה עם זה ככלי ניווט: )א( שבב GPS, שהוא חֹוְמָרה; ו-)ב( 

תוכנה גראפית.

שבב ה-GPS: שבב אלקטרוני זה הוא חלק אינטגרלי של כל סמארטפון או נווטן יעודי, והוא מובנה לתוכו על ידי יצרן  א. 
המכשיר. הוא כולל, בין השאר, מספר רכיבים:  מקלט רדיו עם אנטנה מיוחדת, שמכוון לקלוט את השידורים המיוחדים 
שמשדרים הלוויינים מהחלל. מקלט רדיו זה יכול לקלוט בו-זמנית, מדי שנייה בשנייה, תשדורות מכ-24 לוויינים ואף 
יותר. בנוסף, כולל שבב זה מחשב מיוחד עם תוכנה ספציפית לסינכרון נתוני הזמן בנווטן שלנו מול השעונים האטומיים 

שבלווינים )הזמן הוא אלמנט קריטי בחישובי הניווט(, ולחישוב יתר הפרטים הנחוצים לניווט, 
 ,GPS-ואשר נובעים מהנתונים שהלוויינים משדרים. התוצאה, כלומר הפלט שמפיק מחשב ה
 כוללת, בין השאר, נתון זמן מדוייק מאד ואת נקודת הציון )נ"צ( של מיקומנו)1( באותה שנייה.
 נראית כאן GPS דוגמת שבב              

בעל  או  גראפית שהיצרן,  גם תוכנה  או השני,  נווטן, מהסוג האחד  כל  כולל   ,GPS-בנוסף לשבב ה התוכנה הגראפית:  ב. 
המכשיר מתקין בו.  תוכנה זו כוללת מפות דיגיטליות שיצרן המכשיר פיתח בעצמו או רכש מיצרן של מפות כאלה, וכן גם 
בסיס נתונים של שמות מקומות ואתרים. לכל נקודה, מקום ואתר במפה מוצמד קידוד של הנ"צ שלה.  התוכנה "שואבת" 
ומציבה את סמן הרכב שלנו בנקודת  בכל שנייה משבב ה-GPS את הפלט שלו, כלומר את הנ"צ של מיקומנו הנוכחי, 
יודעת לחשב את המסלול  יודעת גם את הנ"צ של היעד שלנו, היא  כיון שהתוכנה  זו על-גבי המפה שמוקרנת על הצג. 
מנקודת המוצא אל היעד.  התוכנה משמשת בעצם כממשק שמקשר באופן גראפי בינינו לבין הנתונים הגולמיים שמספק 
 I-Go הפופולארית היא סוג של תוכנה כזו, אך היא אינה יחידה.  תוכנה ישראלית בשם ,WAZE תוכנת   .GPS-שבב ה
 "GPS", "Navigation" ,"בכמה וכמה שנים.  אם תחפשו בחנויות האפליקציות את המלים "ניווט Waze הקדימה את

וכד' – תמצאו עשרות תוכנות ניווט, בנוסף ל-Waze, חלקן חינמיות וחלקן בתשלום.

דומני שעתה ברורה התשובה לשאלה שבה נפתח הפרק הקודם "מה השווה והשונה בין GPS ל-GPS  "?WAZE היא מערכת 
לוויני הניווט של ארה"ב על כל רכיביה וזה גם שמו של השבב האלקטרוני שמוטמע בנווטן שלנו, ואילו WAZE ודומותיה הן 

.GPS-תוכנות לחישוב מסלול ומשמשות כממשק גראפי שמקשר בינינו לבין נתוני שבב ה

)1(  נקודת הציון )נ"צ( היא קואורדינטה במרחב, במונחי קו אורך + קו רוחב ונתוני הגובה מעל/מתחת לפני הים.

mailto:harelea@gmail.com
mailto:Natan.klaus@gmail.com
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 מאת: לאה קליין

מאכלים חלביים המתאימים לאירוח 
בחג השבועות

עוגת גבינת פטה
250 גרם גבינת פטה

50 גרם חמאה רכה
3 כפות שמנת מתוקה

אורגנו יבש
פלפל, עלי מרווה, זעתר ותימין טריים

אופן ההכנה:
לערבב במעבד מזון את הגבינה, החמאה הרכה ו3 כפות השמנת 

המתוקה. לרפד את התבנית בתערובת התבלינים הטריים 
והיבשים. להעביר את הגבינה לתבנית, להדק וליישר. לעטוף 
בניילון נצמד ולקרר 3 שעות לפחות לפני ההגשה. להפוך על 

צלחת ולצקת מעט שמן זית. 

סלט ירוק
ליד עוגת הגבינה מתאים להגיש סלט העשוי מעלי חסה, ארוגולה 

ותימין. לפזר רצועות גבינת פרמזן ופלחי נקטרינה או אפרסמון 
ולתבל בכף דבש, במיץ לימון, בשמן זית, במלח ובפלפל.

ממרחים על בסיס גבינה 5%
ממרח עם רוקפור: 1 מיכל גבינה 
לבנה 5%, 50 גרם גבינת רוקפור, 

1 כף שמנת מתוקה, 1 שן שום 
כתושה, פלפל ומלח.

ממרח זיתים: 1 מיכל גבינה לבנה 
5%, 1/2 כוס זיתים שחורים מגולענים, 2 כפות צלפים, פלפל 

שחור גרוס, 1 כף עירית קצוצה.
ממרח נענע: 1 מיכל גבינה לבנה 5%, 2 כפות יוגורט, 3 כפות עלי 

נענע קצוצים, שמן זית, בצל ירוק קצוץ, פלפל ומלח.
Cleah1@walla.com
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 באדיבות אתר 'בא-במייל'

למשקה הבא יש סגולות מדהימות, ומכאן כינויו: "שייק הפלא" על שם הפלאים הרבים שהוא עושה בגוף שלנו. כדי להכין 
אותו אנו זקוקים רק לסלק, גזר ותפוח, בכל יחס שתבחרו ובלבד ששלושתם ייכנסו לכוס. פשוט סחטו במסחטת מיצים 
את שלושת המרכיבים וערבבו היטב. אם עדיין לא פירגנתם לעצמכם מסחטת מיצים, עשו לכם הרגל וגשו לאחד מדוכני 

המיצים הטבעיים הפזורים בעיר ובקשו מהמוכר את השילוב הבריא והמנצח הזה.
הרכיבים התזונתיים של השייק:

התפוח: מכיל את הויטמינים: A ,B1 ,B2 ,B6 ,C ,E ו-K, וגם את המינרלים אבץ, מגנזיום, אשלגן, זרחן, סידן וברזל.  .1
הגזר: עשיר בויטמינים A ,B1 ,B2, B3, B5, C, E, ו-K, ואת המינרלים סידן, מגזניום, אשלגן וסלניום. הדרך הבריאה   .2

ביותר לצרוך את מיטב היתרונות הבריאותיים של הגזר היא במיץ.
הסלק: עשיר באנטי אוקסידנטים, ויטמינים A ,C ,B ובמינרלים נחושת, מגנזיום ואשלגן.  .3

שילוב השלושה מספק לגוף הגנה מצוינת, את כל כמות הויטמינים והמינרלים שעליו לצרוך, עם בונוס, שהוא הטעם הנהדר 
של השייק.

היתרונות הבריאותיים של השייק:
סיוע לטיפול בסרטן: מחקרים מצאו קשר בין צריכת השייק לבין החלמה מהירה יותר מסרטן הריאות והגבלת הגדילה   .1

של תאים סרטניים.
מחלות פנימיות: המיץ הוא הבחירה הטובה ביותר לסובלים ממחלות כליות, כבד ולב. כמו כן יש לו תכונות המחזקות   .2

את הריאות והוא מומלץ לסובלים מבעיות נשימה שונות.
בריאות הלב: מחקרים מצאו כי הסלק תורם לשיפור זרימת הדם ובריאות הלב, והצבען בטא-קרוטן ובן דודו האלפא-  .3
רמות  את  לאזן  שמסייע  התפוח,  בשילוב  אלו  שני  הלב.  לבריאות  בתרומתם  הם  גם  ידועים  בגזר,  הנמצאים  קרוטן, 

הכולסטרול הן פצצה של בריאות ישר ללב שלנו.
בריאות העור: המשקה תורם לבריאות העור שלנו ומשווה לו מראה צעיר, בזכות האנטי אוקסידנטים הרבים שבו.   .4

מערכת העיכול: המשקה מסייע לפעילות מערכת העיכול והמעיים, מקל על עצירות ומגן על הקיבה מפני כיבים.  .5
כך   – הזיכרון  ותפקוד  המוח  של  התקינה  הפעילות  לשיפור  תזונאים  ידי  על  המשקה מומלץ  המוחי:  התפקוד  שיפור   .6

שבטוח תזכרו לשתות אותו כל בוקר.
שיפור הראייה: המשקה עשיר בוויטמין A, שתורם לבריאות העיניים. כמו כן החומרים המזינים שבמשקה ימנעו את    .7

העייפות והעצבנות הנלווים לכאבי עיניים.
עונתיות  מחלות  עם  להתמודד  לגוף  ולעזרה  החיסונית,  המערכת  לחיזוק  מצוין  המשקה  החיסונית:  המערכת  חיזוק    .8

ואלרגיה. המשקה אף מסייע לטיפול בדלקת גרון, ומקל על הכאבים הנלווים לה.
ירידה במשקל: המשקה הוא תחליף מצוין ובריא לנשנוש מתוק, ואף ייתן "בוסט" של אנרגיה לאחר השתייה.   .9

מומלץ לשתות את המשקה מדי בוקר, לפני ארוחת הבוקר. למשקה תכונות מעוררות ולכן לא מומלץ לצרוך אותו לפני השינה.
שיהיה לכם לרוויה!

ה
תזונ

שייק הפלא - משקה הבריאות המושלם

mailto:Cleah1@walla.com
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    ? אודות החגאנו יודעיםעוד מה ו? מהם שמותיו הנוספים? מדוע נקרא חג השבועות בשם זה   שאלה

  

  

 תשובה

 
  

בשונה מחגים כחנוכה ופורים  (המפורשים בתורההוא אחד מששת החגים . הוא חג דתי וגם חקלאי, חג השבועות
 יש שוני בינו ולם א.שלושת הרגליםהחגים שנקראים  אחד מ גםהוא  .)שנכללו בלוח העברי בתקופות מאוחרות יותר

כתוב , למשל, לגבי הפסח. יש תאריך מוגדר בלוח השנה, מלבד חג השבועות, כל החגיםל. לבין שאר חגי התורה
 –יום הכפורים ; )תשרי(חודש השביעי ב 1-ראש השנה יחול ב; )ניסן(חודש הראשון ב 14-במפורש שהוא יחול מליל ה

 וספרתם לכם ממחרת השבת":  לגביו רק נאמר. תאריך מפורשאיןאבל לחג השבועות . ן הלאהכו, תשריב' י- ב
, ומכאן  ". יום50תספרו השביעית עד ממחרת השבת , שבע שבתות תמימות תהיינה)... של פסח' ממוצאי א(

נקבע לוח מש, רק בתקופת התלמוד . "שבועות"נובע השם , )שהם ימי ספירת העומר ( שבעת השבועותמספירת 
שכן באותו יום ניתנה התורה , חג מתן תורההחג נקרא גם בשם . סיון'  ו–  וברורניתן לו תאריך מפורש, השנה העברי

 ומאותו ,שבו החלה עונת הקציר,   הפן החקלאי שלושהם, חג הביכורים וחג הקצירשמותיו הנוספים הם . בהר סיני
שמחזק את הקשר , "עצרת"  – המשנה והתלמוד ניתן לו שם נוסףבתקופת  . יום החלו להביא ביכורים לבית המקדש

  .סוכותחג ההוא היום האחרון של  שמיני עצרת כפי ש,פסחחג השל   נחשב ליום האחרוןוהוא, פסחנו לבין  בי
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רעננה 214 - 05/15  16

הליכה נורדית

יתרונות ההליכה הנורדית
� מפעילה, מחזקת ומגמישה את שרירי פלג גוף עליון.

 � משפרת כושר גופני.

� משפרת סיבולת לב ריאה ומייעלת זרימת דם.

� מפחיתה עומס מהגב התחתון וממפרקי הברכיים.

� מקלה על הליכה בעליות, בירידות ובשטחים חלקים.

 � משפרת יציבה ומאזנת את שיווי המשקל.

� מגבירה שריפת קלוריות.

� פעילות נעימה בחברותה המאפשרת שיחה בזמן הפעילות.

� מתאימה לגברים ולנשים ברמות הליכה שונות ובכל גיל.

ייפתח קורס הליכה נורדית בקרוב.
)לפי מס' הנרשמים(.

צ'יקונג - בימי שני בשעה 17.00 
במרכז היום - ההגנה 114 רעננה.

פרטים והרשמה אצל מרים:
052-2546043 ,09-7747041

העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה
פרויקט ח.י.ל.

העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה 

רח' ההגנה 114, פינת רחוב חנה סנש, רעננה 
טלפון: 09-7747041 / פקס: 09-7729320

מרכז יום לקשיש ברעננה
תוכניות מיוחדות לחודש מאי 2015

יום חמישי 07.05.15 בשעה 10:30 - מסיבת ל"ג בעומר.    
מעגל מתופפים עם עומרי לפידות.

יום חמישי 14.05.15 בשעה 10:30 - הרצאה בנושא: העליה מרוסיה -   
מפי מרינה מעמותת "אלה".

יום חמישי 21.05.15 בשעה 10:30 - הרצאה בנושא: הומור.    
עם ליצנית רפואית דבורה אלמגור.

יום חמישי 28.05.15 בשעה 10:30 - מסיבת יום הולדת לילידי מאי    
עם הזמר שלומי אסף.

מכירות במרכז בחודש מאי 2015
המכירות תתקיימנה ברחבת הכניסה של המרכז בין השעות 10:00-12:00:

יום שני 04.05.15 מכירת אביזרי אופנה.  
יום רביעי 13.05.15 מכירת נעליים של חברת "פלייפוט".  

יום שני 25.05.15 מכירת תיקים ותכשיטים.  

* יתכנו שינויים בתוכנית.

נא להתקשר למרכז יום לקשיש ולהרשם ☎ 09-7711598

העמותה לאזרח הוותיק רעננה

מרכז תעסוקה כושר ופנאי ההגנה 114 רעננה

לחג השבועות 
יום שני 18/5/15

עוגות גבינה
תחרות נושאת פרסים

הרשמה בטל. 052-4045947

יוגה על כסא
חדש 

ימי שלישי -12:30
13:15

בהדרכת מיכל אונא

אקטואליה 
ללא תשלום

יום רביעי בשעה 16:30
מותנה בהרשמה מראש!

טיולים
13/5/15

 ביקור מרתק במל"ם 
)מרכז מורשת המודיעין(
75 ₪ לאדם כולל הסעה.

21/5/15
שביל ישראל לנחל עמוד.

נופשון בים המלח
מלון “לוט" המשופץ

28/6/15-2/7/15

חצי פנסיון + טיול ביום הראשון, חלוק וארוחת צהריים בהגעה
1850 ₪ לאדם בחדר זוגי

פרטים והרשמה בטל. 7720707
ההגנה 114 רעננה

mailto:mirayz1@013net.net
mailto:sport4u@netvision.net.il
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