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>>מיכל שויקי
גרנטולוגית ,מנהלת תוכן רשתי

קוראים יקרים,
לפני מספר חודשים נתבשרנו סופית על סגירתם של הערוץ הראשון
וקול ישראל והחלפתם בתאגיד החדש "כאן" .מבלי להיכנס להשלכות
הפוליטיות שהסעירו את ארצנו בחודשים שקדמו לסגירה ובמהלכה,
מצאתי את עצמי ,כמו וודאי רבים מכם ,מתקשה לראות את השידורים
האחרונים בגלל מסך הדמעות .ניסיתי לברר ביני לביני  -מה כל כך הסעיר
אותי במהלך סגירה זה  -והתקשיתי להגדיר .שלמה ארצי ,בטור האישי
שלו במוסף השבת של ידיעות אחרונות ( )19.5.17היטיב להסביר עבורי
את הסיבה" :פתאום הבנתי שפעם ,לפני המון שנים ,היינו דומים להם
והם לנו כמו שתי טיפות מים .אבל אנחנו השתנינו והם לא"
יש גיל מסוים בחיים בו כולנו מוצאים עצמנו מרבים להיזכר בערגה
ולהשוות בין מה שהיה פעם לנעשה היום ,מעין פרץ נוסטלגי שכזה.
כשהיינו צעירים והורינו השוו את תקופתם לתקופתנו ראינו בזה משהו
טרחני ומעצבן שתמיד היה מלווה באמירות בטון מתנשא משהו ,לצד
מזלזל ,משהו שבא להטיף לנו שפעם היה יותר טוב ,שהם היו יותר
מוצלחים .התבגרנו ,ואנו מוצאים עצמנו עושים בדיוק את אותו הדבר,
אולי רק במעטפת שונה ,יותר מתחכמת.
מקום בו הזמן עומד מלכת המדרון הוא מאד חלקלק .מצד אחד מקום
כזה משדר ביטחון ,נועם ואוירה נוסטלגית חמה ומחבקת .מצד שני
הוא יכול להפוך בקלות רבה לפתטי ,ארכאי ומיושן .הגדולה היא להלך
בין הטיפות .לתת את המקום המכבד לדפוסי העבר לצד התחדשות
והתאמה לכאן ועכשיו .לצד היותנו יצורים נוסטלגיים ,כולנו שואפים
להיות בעניינים " -להיות  ."INבכל גיל נרצה להיראות במיטבנו ולהתמצא
בכל הטרנדים העכשוויים לצד האהבה והכבוד שאנו חולקים לקלאסי
הישן והמוכר .לכבד את המסורת ולחבק בזרועות פתוחות את החידושים.

מענייןבמגדלים

אמי בת ה 90-התחנכה בנעוריה בנהלל ובליל ט"ו באב,
כשהירח מלא היו החבר'ה יוצאים לכרם .הבנות הסתתרו
בין הגפנים והבנים היו צריכים למצוא אותן .הנעורים שלי
היו בשכונה הירוקה מעוז אביב ועד היום זכור לי ריח שׂרף
האורנים שעלה מגזע העצים בחורשה כשחרטנו לב
עם חץ לצד שמות הזוגות החדשים שהיו אתנו בתנועה.
רותם ,הנכד שלי ,הנין שלה ,הוריד השבוע אפליקציה
חמודה לטלפון החכם שלו עם לבבות צבעוניים לצד
חייכנים (אימוג'י) זוהרים כשהם יוצרים פסיפס צבעוני
חמוד ומשעשע  -חג אהבה שמח! ישבנו שלושתנו אצל
אמא במרפסת לאור אותו ירח מלא במרחק שנות ארבעה
דורות .יחד צפינו באפליקציה וחייכנו בהנאה .והייתי גאה
בה .גאה על שהיה לה המקום להכיל את סוג החוויות
שגורמות לנין שלה הנאה מבלי להטיף לו ולי איך "הולך
ופוחת הדור".

אם לא נקפיד להתעדכן ולקבל חידושים טכנולוגיים
ותופעות חברתיות ִמשתנות פער הדורות ילך ויתעצם.
חשוב אם כן שנחשף כמה שיותר לאותם טרנדים עכשוויים.
בדיוק מהסיבה הזו מקפידים אצלנו ברשת לייצר תמהיל
תרבותי המשלב בין הישן והמוכר לצד החדש והעכשווי.
לצד טורניר ברידג' המאפיין ביותר את בני הגיל השלישי
אנו מתגאים בהפקה של אליפות הזהב ולצד אירוח
תיאטרון קלאסי כמו היידיש שפיל או הצדעה ליוצרת
המיתולוגית נעמי פולני בת ה 90-אנו נותנים במה גם
לתיאטרון פרינג' ונהנים מדואטים של בוגרי בית הספר
למוסיקה רימון.
כי מי אמר שאם חצינו את קו ה 80-עלינו להעביר תחנה
לקול ישראל.
קריאה מהנה,
מיכל שויקי

בספטמבר הקרוב ימלאו שש שנים למגזין "מעניין במגדלים"
הסוקר פעילות ענפה ,מגוונת ומקורית בכל בתי הרשת,
מה שמוכיח במילים ובתמונות שאכן מעניין לחיות פה!
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כותב
במגדלים
ראיון עם תומר רוזנברג ,סמנכ"ל תפעול
>>אור בוקר

במגדלי הים התיכון ,שלא כמקובל ברשתות דיור מוגן
אחרות ,בחרו למתג את בתי הרשת תחת הכותרת המחייבת
"מעניין לחיות פה" .מפגש עם סמנכ"ל התפעול של הרשת,
תומר רוזנברג ,בו הוא חושף בפני ומספר על האתגר
המחשבתי ,השפה החדשה וה DNA-הייחודי שנוצר ברחבי
המגדלים  -החל מהעובדים ,דרך הדיירים ועד אחרון
הלקוחות הפוטנציאליים .היה ,איך לא ,מעניין.
האסוציאציה הראשונה שעולה בראשו של אדם ממוצע
באשר לצרכים הרצויים לו ברשת דיור מוגן היא נוחות.
דברים טריוויאליים כמו נגישות ,שירות רחב היקף במהירות
סבירה ואם אפשר גם חוג או שניים לשם העשרה.
ברשת מגדלי הים התיכון מסרבים ליישר קו עם המובן
מאליו ,ולקחו את העשייה היומיומית של בני הגיל השלישי
הרבה יותר מצעד אחד קדימה .במסגרת זו ,הוחלט על מיתוג
מחודש שיצא לדרך לפני כשנתיים תחת הסלוגן "מעניין
לחיות פה" .בעבודה מאומצת ומאתגרת בכל המישורים
הפכו שלוש המילים הללו מכותרת צבעונית לדרך חיים
מעצבת המיושמת מדי יום ביומו הלכה למעשה.
"לפני שנתיים בדקנו במה אנחנו יכולים לבדל את עצמנו
מחברות אחרות .בסופו של דבר ,כל החברות בדיור המוגן
הן מאוד מקצועיות  -רובן ככולן מציגות שטחים ציבוריים,
צוות טוב ושירותי ומתחמי פעילות מגוונים" ,אומר סמנכ"ל
התפעול של הרשת תומר רוזנברג ,בראיון למגזין הבית,
שלא במקרה זכה לשם "מעניין במגדלים".
"ניסינו לזקק משהו שיבדל אותנו מהותית משאר המסגרות
לדיור מוגן ובחרנו בתחום העניין .כששואלים אותך אם
 | 6מעניין במגדלים

תרצה לשבת עם אדם תרבותי או מעניין ,סבירות גבוהה
שתבחר באופציה השנייה .אלא שאדם מעניין זה לא
הכל והיינו צריכים לצקת תוכן לסלוגן הזה "מעניין לחיות
פה" ולייצר  DNAשירוץ בכל החברה  -מהעובדים ,דרך
הדיירים ועד הלקוחות הפוטנציאליים שלנו".
תכנית בהתאמה אישית
תומר ,איש של אתגרים ,ניגש למלאכה צעד אחר צעד.
בשלב הראשון הותאמו השטחים הציבוריים במגדלים
לתחום העניין  -מיליוני שקלים הושקעו בשיפוץ ,בנראות
ובבניית שפת המותג הרצויה .רגע לפני התוכן הדרוש
נבנתה תפישת עולם שלמה על פי מספר נדבכים( ,עליהם
ניתן לקרא בהרחבה בהמשך גליון זה .א.ב)" .הנדבך המרכזי
והמשמעותי ביותר בתפישת העולם שאנו מובילים הינו
ללא ספק התכנית בהתאמה אישית .בסיס התוכנית הוא
להתאים לכל אחד מהדיירים שלנו  -ותיקים וחדשים
ואפילו פוטנציאלים ,חליפה המותאמת בדיוק למידותיו.
מהלך זה חייב אותנו לבנות עושר תרבותי מגוון הפוגש כמה
שיותר תחומי עניין כמובן תוך דגש על היבטים יומיומיים
כמו תזונה ,רפואה וספורט כדי שכל אחד מהדיירים יוכל
לבחור לעצמו נושא שקרוב לליבו ומתאים לו מבחינת
היכולות והצרכים" הפעילות השוטפת מתקיימת בצורה
של סדנאות ,עד ששה מפגשים לסדנא ,על מנת להביא את
הקדמה היישר למגדלים ולאפשר למידה רחבה מכמה
הביטים באותו נושא ,לשנות ולגוון כל הזמן ולא להתקבע
בתחום דעת אחד לאורך זמן.

מענייןבמגדלים

"מעולם לא חשבתי שתפקיד בדיור מוגן
יכלול כל כך הרבה רבדים .התפקיד שלי הוא
כמו ג'אגלינג  -כל הזמן יש כדורים באוויר
והתפקיד שלך הוא שהם לא ייפלו .זה מסוג
העבודות שאתה תורם לציבור ומגשים את
עצמך כל הזמן .אין הרבה כאלה .מעבר לזה,
מקצועיות ,יושר ונאמנות למקום בו אתה
נמצא חשובים מאוד מבחינתי .אלה דברים
שספגתי בבית ואני מביא איתי לעבודה״
ואם בהתאמה אישית עסקנן ,גם את המופעים הגדולים לא
רוכשים כמוצרי מדף מחברות הפקה שונות אלא מייצרים
ובונים הפקות מקור בהתאמה לרצונות הדיירים בשיתוף
עם חברת 'רעות קשרי תרבות' שמעמידה במיוחד לרשת
סוללה של אמנים מהשורה הראשונה" .תוכלו לפגוש אצלנו
בבתים את מיטב הרפרטואר של תיאטרון היידיש שפיל,
שחקנים כמו אלי גורשטיין ,אברהם פררה ,שמעון פרנס,
גלית גיאת ועוד רבים וטובים לצד סדרות של הרצאות
עם מרצים מובילים כמו יואל שתרוג ,יהודה סתיו ,איילת
גינזבורג ועוד".
מעבר לדאגה לפעילות המגוונת היומיומית שנערכת בכל
בתי הרשת ,גאה תומר להציג סוללה מכובדת של פרויקטים
בעלי מסר חברתי רחב" :שמנו לעצמנו ליעד להיות מעורבים
ברמה הקהילתית בפרויקטים רבים וגם כאן ,במגוון רחב
של תחומי דעת .כך לדוגמא בתחום הבריאות והספורט
אנו מקיימים אחת לשנתיים את אליפות הזהב הארצית ,יש
לנו שת"פ עם מכבי תל אביב בכדורסל ,בו מגיעים הסבים
והסבתות עם הילדים והנכדים למשחקי הקבוצה ונהנים
גם מביקור במוזיאון של המועדון ומהרצאה של כדורסלן
העבר דורון ג'מצ'י .בתחום האמנות והיצירה ,נתנו השנה
חסות בלעדית למיזם "צפורי גיל" בו לקחו חלק מעל 2,500
גמלאים מכל הארץ והוא מוצג עד סוף השנה במוזיאון
ארץ ישראל ברמת אביב .בתחום הטכנולוגי ,השקנו את
הקרן הראשונה בישראל להשקעות בחדשנות טכנולוגית
לגיל השלישי  -״מגדלי הים התיכון VENTURES״ .בתחום
ההשכלה ודעת השקנו לפני שנה את ״קמפוס המגדלים״

מסלול חוץ אקדמי עבור הדיירים וגמלאים מהקהילה עם
בכירי המרצים ואנשי תקשורת מאוניברסיטאות שונות
בארץ .הקמפוס ,קיים בכל בתי הרשת ונחשב כיום לאחד
ממרכזי הלמידה והעשרה הטובים והמשמעותיים לבני
הגיל השלישי .הנושאים מעניינים ומגוונים  -מהיסטוריה
ויהדות ועד אמנות וקולינריה״.
״אנחנו כל הזמן חושבים מחוץ לקופסה והנושא של
"שבירת השגרה" מאוד מהותי עבורנו" ,מחדד רוזנברג.
"כך למשל במקום לקיים את סדנת הציור בחדר הפעילות,
אנו מקפידים לצאת מעת לעת לאוויר הפתוח .כנ"ל עם
שעורי היוגה והטאי צ'י ועוד .בימי הקיץ הארוכים והחמים
אנו פותחים את בריכת השחייה לרחצה לילית ,מקרינים
סרטים על רחבת הדשא במקום באולם הרגיל ועוד מהלכים
לייצר גיוון ועניין״.
אילו תגובות אתה מקבל בעקבות
המיתוג הייחודי של "מעניין לחיות פה"?
"כמו כל דבר ברשת שלנו  -הכל מדיד .ישנה עלייה משמעותית
של כ 30%-מהדיירים בחדרי הכושר שלנו ,המותאמים לגלי
השלישי ,ואני מדבר איתך על אנשים שלא עסקו לעולם
בפעילות ספורט  -זה דבר מדהים .מעבר לכך ,אנחנו יודעים
לזהות את הצרכים של כל דייר פוטנציאלי שמגיע היום
למגדלים .אנחנו שולחים סקר לכל דייר עוד לפני הפגישה
הראשונה כדי לחבר אותו לפעילויות בבית .אם עד היום
ברשתות אחרות מדברים במונחים רפואיים של חולי ,זקנה
וקושי במעבר בין הבית לדיור המוגן ,אנחנו שמים דגש >>
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להתאמת הצרכים לדייר .הוא יגיע אלינו לא רק בגלל הפן
הרפואי ,אלא לפני הכל כי אנחנו מרכז תרבותי ברמה הכי
גבוהה שיש" .חובה לשוב ולהדגיש  -המהפכה ברשת אינה
רק ברמת הדיירים הקיימים ואלו הפוטנציאליים ,אלא גם
ברמת העובדים" .העובדים שלנו עוברים קורסים והכשרות.
כדי להאמין שה DNA-שיצרנו נכון ,חשוב לשלב גם אותם",
משתף תומר " .העובדים שלנו קשורים כחוט השני לחיי
היומיום של הדיירים .כל אחד מהם יכול לתרום לכך לא
מעט ואנו מאד מעודדים מהלך זה .עובד שיש לו תחביב,
תחום דעת בו הוא מתעמק ,ענף ספורט ועוד מוזמן לשתף
וללמד את הדיירים ולייצר להם מפגש חוויתי שהוא מוביל
איתם ועבורם.
שנתיים מתחילת המיתוג  -איך אתה
מרגיש ביחס להישגים וליעדים שסימנת?
"היום הדיירים במגדלי הים התיכון מדברים את השפה של
"מעניין לחיות פה" .המעטפת הייתה היעד לשנה הראשונה,
אבל היעד המהותי הוא שאחרי שנתיים הדיירים יבואו
אלינו ויגידו שמעניין להם לחיות פה ובנוסף שזה יהיה הכלי
השיווקי שמבדל אותנו .אפילו הופתעתי לשמוע שבקורס
לניהול בתי אבות ,בשיעור השיווק האחרון התמקדו במיתוג
מחדש שבנינו".
על תרבות וערכים
תומר רוזנברג ( )40מתגורר בגבעת שמואל .נשוי למעיין
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ואב לשלוש בנות  -דניאל ( ,)14נועה ( )8ושי ( .)4בשבע
השנים האחרונות הוא חלק בלתי נפרד מרשת מגדלי הים
התיכון ולפני כן עבד במשך שלוש שנים במשרד החוץ.
חרף עבודתו הסיזיפית ,הכוללת ניהול של כ 500-עובדים,
מקפידה המשפחה על חופשה שנתית בת שלושה שבועות
ליעדים אטרקטיביים במזרח ,הנעים בין הפיליפינים,
וייטנאם ותאילנד" .מגיל צעיר החלטתי לא להביא את
העבודה הביתה ,אבל כמובן שחשוב לנו מאוד לקרב את
הבנות לערכים של תרבות וספורט" ,הוא אומר" .בסופו
של דבר אלה כלים שמדברים על משמעת ,דיוק וחשיבות
של עמידה ביעדים".
"לא כולם יכולים לעבוד עם הגיל השלישי ואתה חייב
להיות אדם שמכיל" ,הוא מסכם בגילוי לב" .מעולם לא
חשבתי שתפקיד בדיור מוגן יכלול כל כך הרבה רבדים.
התפקיד שלי הוא כמו ג'אגלינג  -כל הזמן יש כדורים באוויר
והתפקיד שלך הוא שהם לא ייפלו .זה מסוג העבודות שאתה
תורם לציבור ומגשים את עצמך כל הזמן .אין הרבה כאלה.
מעבר לזה ,מקצועיות ,יושר ונאמנות למקום בו אתה נמצא
חשובים מאוד מבחינתי .אלה דברים שספגתי בבית ואני
מביא איתי לעבודה".
לסיום ,מה הבנות חושבות על
העבודה הייחודית של אבא שלהן?
"שאלו פעם את הבת שלי מה אבא עושה .אתה יודע מה
היא ענתה? מנהל אירועים למבוגרים".

מענייןבמגדלים

"מעניין
לחיות פה"
כתפישת עולם חדשה לגיל השלישי

מחקרים רבים מצביעים על כך שאדם סקרן חי חיים
מלאים יותר ,מאתגרים יותר ומעניינים יותר .העניין מביא
אותנו להיות קשובים וסקרנים .יש הטוענים שעניין הוא
הרגש המניע את יצר הסקרנות .אחרים טוענים שסקרנות
היא הנעה לקשב ראשוני שיכול לגרום לעניין .כל אדם
ותחומי העניין שלו בהתאם לרקע ,להעדפות ולחוויות
עבר .גירויים חדשים ולא מוכרים מעוררים עניין וסקרנות,
מאידך ,גירויים מוכרים ,מוטמעים יותר בקלות .גירויים
מעניינים קשורים במידה רבה גם בצרכים.
מהפיכת המידע ,הרשתות החברתיות והתקשורת הזמינה
פותחים בפני כולנו אופקים חדשים של ידע ,חוויות
והתנסויות .מהלך זה אינו פוסח גם על דיירי הדיור המוגן
מה שמוביל לשינוי באורח החיים ,בקרב אוכלוסייה זו.
שינוי זה הביא אותנו ,רשת מגדלי הים התיכון ,לחשוב
מחדש על כל תחום תרבות הפנאי של דיירי הבתים שלנו.
המהות והלב הפועם של הבתים שלנו הם ללא ספק
עולמות התוכן המגוונים אותם צורכים הדיירים במהלך
שהותם בבית.
על מנת לשמור על שביעות הרצון של הדיירים ולבדל
ולייחד אותנו ביחס למסגרות דומות אחרות ,עלינו לטפח
ולפתח את עולמות התוכן והפנאי בהתאמה לעידן החדש.
מהלך זה מצריך מאתנו כארגון למידה וחשיבה מתמדת

לצד השקעה והיערכות בהתאם .אין ספק שיצרנו פה
חיי תרבות ופנאי עשירים ,מגוונים וייחודיים לנו .מהלך
זה מתבסס על מספר עוגנים מרכזיים:
קלאסי מול עכשווי
שילוב של תכנים קלאסיים ,מוכרים ואהובים" -כמיטב
המסורת" ובנימה נוסטלגית לצד פתיחות לעולמות תוכן
חדשים ,עכשוויים ומסקרנים השונים אולי מכל המוכר
והיידוע .תכנים "טרנדיים" ,המכניסים אלינו משב רוח רענן.
שוברים שגרה
אין כמו השגרה לייצר יציבות וביטחון .יחד עם זה ,נעים
לשבור אותה מעת לעת ולצאת מהקופסה ,מאזור הנוחות
כדי להכניס עניין והתרגשות .כך למשל ,כשהמדריכה לציור
יוצאת עם חברי הסדנה לצייר בגינה או בריכת השחייה
פותחת שעריה לשחייה לילית מעת לעת כולנו מתמלאים
בהתרגשות לקראת ובעקבות השינוי.
משפחה וקהילה
אין ספק שעבורנו הדייר הוא המרכז ואנו כאן למענו.
יחד עם זאת ,קיימים סביבו שני מעגלים משמעותיים
ביותר  -המשפחתי ,המוכר והאהוב ,וחשוב לא פחות,
המעגל הקהילתי של שכניו ומכריו מבית ומחוצה לו .בדיוק
לשם כך אנו מייצרים פעילויות רב דוריות ופעילויות >>
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"במערכת החדשה שבנינו יחד עידית ואני ,אני
מוצא אתגר המעניק לי שוב מטרה לקום בבוקר
ולחוש מחדש את תחושת החיוניות .אחרי שלאחרונה
קצת פסקתי מפעילות בוקר.
אני רואה כיצד עשר דקות שהתחייבתי להתחיל
את היום במועדון הכושר התרחבו ל 20-דקות
ואיזה יופי לגלות תחומי עניין חדשים".
כתריאל קליין ,בן 96
דייר הבית בכפר סבא

קהילתיות כשלצד חיי חברה עשירים בתוך הבית ,יוכל
לגוון הדייר וליהנות גם מפעילות עם המשפחה והחברים.
מחברים בין הבתים
כמה נחמד לגלות בין כלל דיירי הרשת מכרים ותיקים
וחדשים החולקים תחומי עניין משותפים .החיבור בין
דיירי הבתים ברשת מייצר אינטראקציה חברתית עשירה
וכולם יוצאים נשכרים .הספרניות מתכנסות ומחליפות
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דעה וספר ,שחקני הברידג' מקיימים טורניר וגאים לחזור
הביתה עם גביע וחובבי ריקודי העם או השירה ממתינים
בצפייה לאירועי המחול והזמר השנתיים שלנו  -בהחלט
"סיבה למסיבה".
לצד כל אלו ,העוגן המרכזי שמלווה אותנו לאורך כל שלבי
קליטת הדייר החדש דרך שנות מגוריו במגדלים הוא ללא
ספק התוכנית בהתאמה אישית:
בבסיס הרעיון של התכנית בהתאמה אישית עומד מצד
אחד איתור רצונות וצרכים של דיירים ,לצד הכרות מקיפה
של כל היצע השירותים והפעילויות שמתקיימות בבית .אנו
מאמינים שזו דרך המשלבת הכי נכון את הסקרנות יחד עם
הצרכים .התכנית נבנית בצורה אישית /פרטנית בהתאם
לצרכי הדייר ומאפשרת לו להתנסות בהיצע הפעילויות.
באמצעות התוכנית ,הדייר בונה לעצמו שגרת חיים פעילה
ומעניינת בבית.
התכנית בהתאמה אישית מעצימה את העובדה ש"מעניין
לחיות פה" אינה רק סתם סיסמה ואנו גאים להיות חלוצים
בהובלת תכנית מסוג זה בתחום הדיור המוגן.

סייעו בהכנת הכתבה :עפרה אריאל  -מנהלת הבית בכפר סבא,
בת אל דניאל  -מנהלת הבית בצומת סביון ,עדי נשרי  -מנהלת
שירות רשתית ,עידית גרינברג  -מנהלת איכות חיים בבית בכפר
סבא וזאב רביד  -יועץ מיתוג.

חדשנות
והעולם הדיגיטלי

עולם חדש ,מסקרן ומלא באתגר ועניין

צילום
דיגיטלי

 X-BOXפורטל
דיירים

סדנת F ACEBOOKורשתות חברתיות

אפליקציות
שימושיות

SNAPCHAT

ספר אלקטרוני סקר מקוון

תפעול הטלפון החכם

PHOTO FUSION

אנימציה

עריכת
אלבום
תמונות
דיגיטלי

הדלקת
נרות
בסקייפ

קבוצות
ווטסאפ אינטרנט קפה
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מגדלי הים התיכון
VENTURES

קרן להשקעות בחדשנות טכנולוגית לגיל השלישי
>>ד"ר יעל בנבנישתי ,מנכ"לית שותפה בקרן
>>צילום :אודי גורן ,גיא אסיאג

בתקופה האחרונה אנו עדים לתחילתו של שינוי תפיסתי
בנוגע להתייחסות הרשות המחוקקת ,עולם היזמות וקרנות
ההשקעה כלפי האתגרים החברתיים-כלכליים שמציבה
לנו מגמת הזדקנות האוכלוסייה .הצורך להמשיך ולספק
מערך שירותים כולל ,מותאם ומגוון עבור אוכלוסייה הולכת
וגדלה זו לצד שמירה על מסגרת כלכלית ,מביאים להכרה
בחשיבות לפיתוח שירותים ומוצרים מבוססי טכנולוגיה
אשר יאפשרו שימור ושיפור באיכות החיים של אוכלוסייה
זו .רשת מגדלי הים התיכון מתייצבת כמובילה את תחום
החדשנות והיזמות הטכנולוגית למען איכות החיים של בני
הגיל השלישי .החודש השיקה הרשת את הקרן הראשונה
בישראל להשקעות בחדשנות טכנולוגית לגיל השלישי,
מגדלי הים התיכון  .VENTURESהקרן תשקיע בסטרטאפים
המפתחים פתרונות לשיפור איכות חייהם של בני הגיל
השלישי בכל תחומי החיים :בריאות ,תרבות ופנאי ,חברה
ועוד .החברות בהן תשקיע הקרן ייהנו משלושים שנות
הניסיון של הרשת בתחום עולמם של הגיל השלישי ויזכו
לליווי צמוד ותמיכה אסטרטגית בכל שלבי הפיתוח,
החל מהכרת עולם התוכן ועד שיווק המוצרים .רשת
מגדלי הים התיכון  ,VENTURESשמה לה למטרה לקדם
ולתמוך בעולם היזמות לגיל השלישי על מנת להעלות
את המודעות ,למצות את הפוטנציאל ולחזק את הקשר
שבין עולם היזמות בתחום זה לעולם הכלכלי.
לרגל ההשקה קרן מגדלי הים התיכון  VENTURESהובילה
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האקתון (ראו מסגרת) ראשון מסוגו שהתקיים בכנסת ישראל
עם נציגים מבין דיירי מגדלי הים התיכון לצד תלמידי
מגמת הרובוטיקה של בית הספר הראלי העברי בחיפה.
את האירוע יזמו אתנו השותפים של שדולת הגמלאים -
ח"כ ד"ר נחמן שי וח"כ איציק שמולי ,מהמחנה הציוני
וח"כ טלי פלסקוב מסיעת כולנו .במסגרת ההאקתון ,נפגשו
קבוצות הנוער והדיירים שלנו עם מדריכים מהעולם העסקי
והאקדמי לצד חברי כנסת .יחד שילבו כוחות במטרה
לפתח פתרונות טכנולוגים העונים על אחד מאתגרי החיים
של האוכלוסייה הוותיקה כדוגמאת תרגול קוגניטיבי
והתמודדות עם דמנציה ,פעילות יומיומית והתנהלות בטוחה
בבית ,פעילות חברתית וקהילתית ,ניידות ופעילות גופנית
והתמודדות עם מחלות כרוניות .בסוף הפעילות הקבוצות
הציגו תיק מוצר מקצועי בוועדת המדע והטכנולוגיה אליו
הוזמנו מובילי וקובעי המדיניות בתחום הגיל השלישי.
מיזם זה בא לחזק את הקשר הבין-דורי ,לחשוף בפני הדור
הצעיר את אתגרי העלייה בתוחלת החיים ובנוסף ,לחזק
את החיבור בין עולמות הכלכלה ,הטכנולוגיה והיזמות
לעולמות היומיום של בני הגיל השלישי>> .
הייטקHACK/

האקתון  //מונח המורכב מצמד המילים
+מרתון ולמעשה מתאר מפגש בין מספר גורמים שנמשך
בין כמה שעות לכמה ימים ושמטרתו לפתח יזמות
טכנולוגית כל שהיא.
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חמשת המוצרים שפיתחו קבוצות החשיבה היו:
"1.1פטרייה"  -מכשיר מבוסס טכנולוגיה לאימון שיווי
משקל .הפטרייה הינה פלטה שבבסיסה כדור המאמנת
את האדם לתרגל שיווי משקל ,כחלק מתוכנית לצמצום
נפילות .המתאמן ,מתרגל עמידה על המכשיר ומנסה
לשמור על יציבות .מערכת התרגול חכמה והיא יודעת
להתאים את דרגות הקושי ואת רמת היציבות הנדרשת
על פי הצלחתו של המתאמן ואוספת נתונים על רמת
התרגול והקשיים הנלווים לו.
2.2משחק לוח ביתי משולב ברובוטיקה  -משחק זוגות
כשכל אחד מהשחקנים נמצא בביתו .לכל משתתף יש
בבית לוח שולחן .הקשר בין שני השחקנים נעשה ע"י
מערכת רובוטית הנמצאת בלוח המשחק ומקשרת
בין השחקנים .תנועות השחקנים על לוח המשחק
מתבצעות ע"י רובוט אך נשלטות ע"י השחקנים עצמם
בעזרת הוראות קוליות .בעל לוח המשחק יכול לבחור
האם לשחק מול אדם אחר או לשחק מול רובוט חברתי
בלוח המשחק .מכיוון שהתקשורת בין השחקנים נעשית
ע"י פקודות קוליות הרובוט יכול לאבחן דרך אינטונציית
הקול ושטף הדיבור את מצב הרוח שלהם ואפילו
לאתר התחלה של ירידה קוגניטיבית.
3.3הבית המודולרי  -בית המתאים עצמו לצרכים
המשתנים של האדם על הרצף שבין משפחה צעירה
להזדקנות מיטבית בקהילה .הבית המודולרי נשלט
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ע"י מחשב המאפשר בלחיצת כפתור להזיז קירות,
להרחיב דלתות ,להוסיף מעלון ולשנות את כיוון פתיחת
הדלתות .דוגמא :הבית מסוגל לבטל חדרים קטנים
ולהפוך אותם לחללים גדולים ,להרחיב פתחי כניסה
לשירותים ולמקלחת .בתחילת דרכו מתוכנן הבית
למשפחה צעירה כשהוא מתקדם ועם הזמן מתאים
את עצמו לצורכי האדם המזדקן .בנוסף ,המטבח
הממוחשב מנהל את מלאי המזון ,דואג לטריות
מוצרים ואף דואג להזמנת המוצרים מהמרכול באופן
וירטואלי.
4.4אפליקציה לאבחון מוקדם של דמנציה (ירידה
קוגניטיבית)  -אפליקציה המרכזת אבחונים לזיהוי
ירידה קוגניטיבית ומיועדת לשימושו של בן משפחה,
מטפל או מתנדב .האפליקציה משתמשת במספר
טכנולוגיות  -מבחן קול ורצף דיבור ,מבחן לחוש הריח,
סדרה של משחקים הבודקת יכולת תכנון וארגון מרחבי
ושימוש במצלמה של הטלפון לאבחון משקעי חלבון
בכלי הדם המצויים ברשתית העין.
5.5שעון חכם מקושר לתיק הרפואי ורשימת התרופות -
השעון הינו אביזר יומיומי נפוץ ויכול לשמש לפונקציות
שונות .השעון החכם מחובר לתיק הרפואי של המשתמש
ולרשימת התרופות שלו .בעזרת סנסור המורכב בחלקו
התחתון הוא מסוגל לנתר מצב גלקמי ,דופק ,לחץ דם,
הזעה ,מנח (ישיבה  /שכיבה /הליכה /ריצה) ,אקלים
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סביבתי ,ואף יכול לעקוב אחר רשימת הקניות והוצאות
כרטיס האשראי .במידה וקיימת אינטראקציה בין
התרופות לפעילות או לתזונה ,פעילות המסכנת את
האדם וכדומה ,השעון יוכל לשלוח הודעות טקסט
לאיש הקשר האחראי ולהתריע על הסכנה.
דורון ארנון ,מנכ"ל רשת מגדלי הים התיכון ברך על המהלך
ואמר" :אנחנו גאים להיות הראשונים שנכנסים להשקעה
בתחום חשוב זה ,ומקווים שהכניסה שלנו תעודד מיזמים
ופיתוחים נוספים לאוכלוסיית הגיל השלישי בדומה למה
שקורה בעולם .עם העלייה בתוחלת החיים ובאיכות החיים,
הטכנולוגיה הופכת יותר ויותר רלוונטית לבני הגיל השלישי
כמו לכל גיל אחר .זהו מהלך חברתי שאנחנו מקווים שיביא
לפיתוח התעשייה ולחדשנות ומיזמים שנוכל לשלב בעתיד
גם בבתי הרשת".
במסגרת הפעילות שמחנו להוביל את ישיבת וועדת המדע
בנושא "יזמות טכנולוגית לגיל השלישי" ולהיות שותפים
לפרויקט עידוד יזמות טכנולוגית רב דוריות בשיתוף חברי
הכנסת במסגרת יום האזרחים הוותיקים .מגדלי הים התיכון
 ,VENTURESתמשיך להיות מובילת דרך בזירה המקומית
והבינלאומית על מנת למצב את ישראל כמובילה עולמית
בתחום יזמות זה.

חוויות מיום הפעילות בכנסת
אשד לוי ,הנכד של רחל מזרחי ,דיירת הבית בירושלים
אני לומד במסלול מדעי הנדסי והוזמנתי לקחת חלק
באירוע ביחד עם סבתי ,רחל מזרחי ,המתגוררת בבית
בירושלים .התחלקנו לשש קבוצות מעורבות (בני נוער
ואזרחים ותיקים) כשהוותיקים הציגו אתגרים עמם
הם מתמודדים בחיי היומיום ,לדוגמא :שכחה לקחת
תרופות בזמן ,חוסר גישה של רופא הבית לתיק הרפואי
של הדייר בקופות החולים השונות ,הנהגשת הדירות
מראש לצרכיו המשתנים של הדייר ועוד .בשלב הבא
של הפעילות ,התחלקנו לתתי קבוצות וכל קבוצה דנה
בסוגיה אחרת והעלתה רעיונות טכנולוגיים יצירתיים
לפתרונה .חזרנו למליאה וכל תת קבוצה הציגה את
רעיונותיה כשבסוף התהליך ,נבחר נושא אחד אותו
בחרה הקבוצה לפתח ולהציג מול שאר הקבוצות.
את הפרויקט הובילו מדריכים מהעולם העסקי
והאקדמי לצד חברי כנסת שהגיעו מעת לעת לבקר
אותנו בפעילות .היה יום חוויתי ,מעניין ,מהנה ומעשיר
וכולנו בציפייה להמשך .ונחשו מה? לא רק לטראמפ
יש סלפי עם ח"כ אורן חזן ,גם לי ולסבתא.
ומוסיפה יונה רוביצ'ק ,דיירת מהבית בצומת סביון:
"חווינו יום מעניין ומרתק בכנסת ואני מקווה שהמוצרים
שהתחלנו לפתח יביאו תועלת לאנשים בגיל השלישי"

מעניין במגדלים | 15

פורטל
דיירים
מערכת מידע דיגיטלית אישית לדיירי הבתים
>>עדי נשרי ,מנהלת איכות השירות מגדלי הים התיכון
>>עומר בן זאב חברת אוריון

בימים אלו מסתיים פרויקט חדשני מסוגו בתחום הדיור
המוגן  -הקמת פורטל דיירים .מטרת הפורטל היא
להגיש לדייר בצורה פשוטה ,מהירה וידידותית את כל
הפעילויות שמתקיימות בבית .כל דייר יכול להיכנס לפורטל
באמצעות רישום מהיר כשהפורטל מזהה אותו ומגיש לו
את הפעילויות הרלוונטיות .באפשרות הדייר לצפות בכל
התוכניות וגם לנהל את התכנית הפרטית שלו על ידי בחירה
של האירועים והפעילויות המעניינות אותו באופן אישי.
למעשה ,המעבר לפורטל המציג מידע מעודכן על כל מה
שקורה בבתים לכל דייר ודייר ,מהווה ממשק אישי ומשמש
כיומן פעילויות מותאם ספציפית לפי תחומי העניין של אותו
דייר .פרויקט זה הינו ספינת הדגל שלנו והוא משלב בתוכו
שני מהלכים מרכזיים שפיתחנו בשנה האחרונה :התכנית
בהתאמה אישית לצד בחירתנו להיות הרשת המובילה
בתחומי פיתוחים טכנולוגיים וחדשנות לגיל השלישי.
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הפורטל קל לתפעול ,נוח וידידותי למשתמש ואינו מצריך
ידע מקדים בתחום המחשבים .כחלק מהטמעת תכנית זו
בכוונתנו ללמד את הדיירים במפגשים של קבוצות קטנות
ואינטימיות ובמפגשים אישיים ,כיצד להפיק מהפורטל
את המקסימום.
פורטל הדיירים מהווה גם כלי טכנולוגי באמצעותו נבצע
מעת לעת סקר בקרב הדיירים לגבי תחומי העניין שלהם
ונבנה לוח פעילות בהתאמה אישית לצרכי כל דיירת ודייר.
בעזרת הפורטל נלמד את הדיירים כיצד לבחור ולבנות
לעצמם את עולמות התוכן המעניינים אותם ולהכניסם ליומן
הפעילויות האישי שלהם ,לצד מטלות נוספות שקיימות בו.
אין ספק שבסיום הטמעת הפורטל נוכל להתגאות בהיותנו
רשת הדיור המוגן המובילה בישראל בתחומי החידושים
הטכנולוגיים.
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מי שמצביע
משפיע!
סקר שביעות רצון דיירים מקוון ברשת
>>עדי נשרי מנהלת איכות ושירות רשתית
>>בת אל דניאל ,הבית בצומת סביון

סקר שביעות רצון  2017יצא לדרך  -וזה מעניין אותנו!
מעניין אותנו לדעת שאנו מצליחים לייצר סביבת חיים
פעילה ,מגוונת ואיכותית לדיירים שלנו.
והפעם ,חידוש מרענן שמחזק את המובילות שלנו כרשת
דיור מוגן חדשנית  -הסקר ממוחשב!!
הסקר מתוכנן להתבצע אחת לרבעון כשבכל רבעון
נסקור את שביעות רצון הדיירים בתחום שונה בבית.
במהלך חודש יוני נערך בקרב דיירי הרשת סקר שביעות
רצון המתייחס לשתי מחלקות בבית :תרבות ופנאי ורווחה
ואיכות חיים .במהלך השנה יערכו סקרים נוספים גם ליתר
מחלקות הבתים.
בבית בצומת סביון "תפסנו טרמפ" וניצלנו ההזדמנות
כשערכנו הפנינג טכנולוגי ,במסגרתו בחרו הדיירים אחד
מבין האמצעים הדיגיטליים השונים על מנת להשיב על
הסקר :מחשב ,טאבלט או טלפון נייד.
לצד האמצעים "העכשוויים" היו מי שבחרו בדרך המילוי
"הקלאסית" והידנית.
התאמה אישית כבר אמרנו?!
בימים אלה משוקללים תוצאות הסקר ובתום התהליך
יוצגו התוצאות לדיירים.
אנו ,במגדלים הים התיכון עושים הכל במטרה להוביל
את איכות השירות ולרקום סביבת חיים עשירה ,פעילה
ומעניינת.
תודה לכל הדיירים שהשיבו  -והשפיעו!
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קריאה
דיגיטלית
קבלו את דיירינו שמדפדפים במגע ,קוראים בחשכה,
וכבר לא צריכים לחפש את המשקפיים כדי להגדיל
את האותיות  -קבוצת המכורים לקריאה הדיגיטלית

חברת "עיברית" המשווקת ספרים דיגיטליים אותם ניתן
להוריד לטאבלט האישי .דיתה ומשה נשבו בקסמי הקורא
הדיגיטלי והבינו את יתרונו לקהל היעד שלהם ,בני הגיל
השלישי.
דיתה" :בעקבות אבחנה זו ,יזמנו לפני שנה ,מסלול השאלת
ספרים דיגיטליים לשירותי הספרייה".
מובילי המעבר לקריאת ספרים דיגיטליים הם הזוג דיתה
ומשה סנה ,מנהלי הספרייה שלנו בבית בכפר סבא  -ספינת
הדגל של ספריות המגדלים.
דיתה" :אחד המאפיינים לקבוצת הגיל שלנו ,הוא אהבת
הקריאה .בתקופת ילדותנו ,לא הייתה קיימת המדיה
האלקטרונית .על מנת לחרוג מחיי היום-יום ,לצלול אל
עולם הדמיון ולהתוודע אל נפלאות העולם הגדול ,עמדו
לרשותנו בעיקר הספרים .לכל משפחה מכובדת הייתה
ספרייה ביתית בנוסף לספריות ציבוריות נגישות וספריות
בתי הספר .מאפיין נוסף לבני גילנו ,הירידה באיכות
הראייה .הבחנו בכך כאשר דיירי הבית שהיו קוראים
מתמידים ,החלו להדיר את רגליהם מהספרייה .כאשר
נשאלו על הסיבה ,ציינו שאיכות ראייתם ירדה והקריאה
בספר קשה להם".
לפני כשנתיים נחשף צוות הספרנים  ,במסגרת כנס
הספרנים השנתי שלנו ,לעולמות הקריאה הדיגיטלית של
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משה" :בספר הדיגיטלי ניתן להתאים את גודל האותיות
לצרכי הקורא ,ניתן לשנות את בהירות המסך ולעבור ממצב
קריאה ביום למצב קריאה בלילה .אנו מקפידים לערוך
הדרכות אישיות .ומאמינים שזו הדרך לעודד עד כמה שניתן
עוד ועוד דיירים שיצטרפו למעגל קוראים זה"
לאחרונה התווסף עוד חידוש מרענן לשירותי הספרייה -
בכניסה לספרייה מוצב כדרך קבע טאבלט מיוחד המשמש
את הקוראים כתוכן עניינים לספרים שניתן להשיג בספריה.
למעשה זהו קטלוג דיגיטלי ובו רשימת כל הספרים
שנמצאים בספריה עם תקציר עליהם והמשתמשים יכולים
לעיין לנוחיותם ,לבחור ולהזמין את הספר המבוקש.
אם אתם חושבים שאינכם מסוגלים להתרגש וליהנות
מספר שאינו מודפס וכרוך ,הגיע הזמן לחשוב מחדש,
להתקדם עוד צעד אל עבר העידן הדיגיטלי .הקריאה
בספרים דיגיטליים תפתח לכם צוהר חדש ,מרתק ומלא
עניין .המאמץ ישתלם וההנאה מובטחת.
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חכם על
הסמארטפון
סדנה לתפעול טלפונים חכמים בכל בתי הרשת

בשנים האחרונות יותר ויותר בני הגיל השלישי מתפעלים
טלפונים חכמים דור שלישי ולומדים להכיר ולהוקיר את
יתרונם הגדול .לא פלא שרשימת ההמתנה לסדנאות תפעול
הטלפונים הולכת וגדלה .החל מתפעול בסיסי רגיל ,דרך
סדנא לאפליקציות מתקדמות ,לתפעול המצלמה הדיגיטלית
המותקנת בטלפון הנייד ועד לשימוש בטלפון הנייד כמחשב
לכל דבר ,אייפון או אנדרואיד.
בין אם הדבר רצוי ובין אם לאו ,לא ניתן להתכחש למעמד
שתפס הסמארטפון בחיי חלקים נכבדים בציבור .כן ,מסתבר
שגם אצלנו בבתי הרשת הטלפון החכם תופס מקום מרכזי
בחיי היומיום של הדיירים .בבית בגני תקווה למשל ,יש
לדיירים קבוצת ווטסאפ ובלחיצת כפתור אחד ניתן ליידע
את כל הדיירים על שינוי מועד הרצאה ,תזכורת על פעילות
מעניינת ועוד אין ספור אופציות.

הסמארטפון הפך לידידו הטוב של האדם .במכשיר זה
טמון סיפור חייו של האדם ,אצורים בתוכו רגעים וזיכרונות
משמעותיים ,לצד מידע ופרטים חיוניים לתפקודו היומיומי
כמו כתובות ומספרי טלפון של קרובים ומכרים ,יומן ,פתקי
תזכורות ,לוח שנה ועוד .חלק משמעותי בלמידה אצלנו
בסדנאות תפעול הטלפונים הניידים מתמקדת למשל כיצד
לגבות את תוכן המכשיר "בענן" ולהבטיח שמידע לא יאבד.
הסמארטפון משמש לחלקנו גם כמחשב אישי ואף
לפלטפורמה באמצעותה מנהלים מערכות יחסים חברתיות
(פייסבוק וכדומה) .הסמארטפון הוא כספת ניידת של
בעליו המכילה תמונות ,התכתבויות אישיות ומידע פרטי
ולעתים אף סודי (חשבונות בנק ,ארנק דיגיטלי ועוד) .מכאן
הקשר העמוק ,לעתים עד כדי תלות ,בין בעל המכשיר
לסמארטפון שלו.
מחקרים עדכניים מלמדים כי חלקים ניכרים באוכלוסייה
סובלים מרמות משתנות של חרדה מאובדן המגע עם
הטלפון הסלולרי ,מהפחד שלא להיות
זמין ."NO-MOBILE-PHONE PHOBIA " .אז
לצד כל ההתלהבות מה"צעצוע" העכשווי
שזכיתם להיות חלק מהמשתמשים בו יחד
עם הגאווה שאתם יכולים לתקשר ON LINE
עם הנכדים ולהיות חלק מקבוצת הווטסאפ
המשפחתית ,חשוב להקפיד שהגולם לא
יקום על יוצרו ושלא תהפכו לתלותיים בו.
והכי חשוב  -לדאוג לגיבוי מתמיד.
בדיוק לשם כך מומלץ להירשם לסדנאות
הסמארטפון בבתי הרשת.
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משחקים
בתנועה
סדנאות אקסבוקס  -קונסולת משחקי מחשב
>>שחר שפר ,מדריך סדנאות אקסבוקס בבתי הרשת

מחקרים רבים מראים שלמרות שהמוח האנושי איננו
שריר הוא מתנהג כמו שריר .מכאן ,שהתמדה ותרגול
מחזקים אותו .בשעורי האקסבוקס מטרתנו מעבר להנאה
שבמשחק ובבילוי החברתי ,לצמצם ככל שניתן את אפקט
נזקי הזמן .ולא ,אין המדובר במילוי שעות פנאי בדומה
למשחקי וידאו ,על אף שבאופן פורמאלי  XBOXנוצר לשם
כך .השיעור מתמקד במשימות המתרגלות ומשפרות יכולות
קוגניטיביות ופיזיות  -שילוב של חשיבה ומוטוריקה ,זיכרון
לטווח קצר ,פתרון בעיות ,ריכוז ,מהירות תגובה ,רפלקסים
וקואורדינציה.
שמי שחר שפר אבא לעילאי בן ה ,4-מתגורר בכפר סבא
בעל תואר שני במשפטים .מלמד בהנאה רבה קבוצות
לתרגול ושפור יכולות קוגניטיביות באמצעות מחשב ותוכנת
ה. XBOX-
בנוסף להיותי משפטן ,אני בעל תחומי עניין מגוונים כגון
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קריאה וכתיבה ,הוראה ,ספורט ,טיולים וטכנולוגיה .תחום
הקרוב לליבי במיוחד הוא עולם המחשבים .גדלתי עם
אבולוציית המחשב האישי מראשיתה ולכן ,אני מוצא
הנאה וסיפוק רב להנחיל מידע זה לדיירי הבתים.
ממציא התוכנה "אימון לגוף ולמוח" ,ד"ר קאוושימה ,מדען
מוח יפני .אני ממליץ בחום לטעום משיטתו המרתקת של
איש מיוחד זה ומכיוון שבעולם הדיגיטלי עסקנן ,לקורות
חייו ופועלו חפשו בויקיפדיה.RYUTA_KAWASHIMA :
אנצל במה זו וכאנקדוטה אספר ,ויעידו משתתפי השיעור,
כי לעיתים אני מזמין עוברי אורח צעירים להתנסות
במשימה אקראית לעיניהם של המתרגלים הוותיקים.
התוצאות מראות חד משמעית כי על אף גילם הצעיר
יותר של המשתתפים האקראיים ,אין להם שום סיכוי מול
משתתפי הקבוצה המנוסים .מרגש שגם במשימות זיכרון
לטווח קצר ידיהם של הדיירים על העליונה נוכח מתחרה
שגילו מחצית מגילם ,מה שמחזק את המחקרים ומוכיח
מעל כל צל של ספק שהאימון ,בדומה לאימון גופני ,משפיע
ומשפר תוצאות ויכולות.
השיעור עצמו נעים ואינו תחרותי .ההצלחה נמדדת
על פי ההתמדה והנחישות של המשתתף לשפר הישג
אינדיווידואלי .רווח נוסף ,לא פחות חשוב :השיעור הוא
תרגול ושיפור יכולות קוגניטיביות בכלל ובנוסף ,השיעור
הנו שעת פנאי ובידור מענגת וחביבה.
אסיים בנימה אישית ואדגיש  -בכל מפגש עם קבוצות
הדיירים אני יוצא נפעם ונשכר מחדש .אוכלוסיית הגיל
השלישי אהובה עלי ואני לומד מכם המון! תודה!

בריא במגדלים

עולם הבריאות והספורט ברשת מגדלי הים התיכון

שחיה הליכה נורדית

צ׳י קונג

ביליארד
יוגה
התעמלות כסאות זומבה
הידרותרפיה שש
התעמלות
בש
במיםצועדים ונהנים
התעמלות
בונה עצם

שח
מט

כדורת דשא פינג פונג
פילאטיס טאי-צ׳י
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למקומות ,היכון ,צא!
ארוע הספורט
הגדול בישראל
לגיל הזהב
ראיון עם אורן נעים ,מנהל חברת ״כפיים אקטיב״
>>מיכל שויקי ,מנהלת תוכן רשתי

אליפות הזהב של ישראל  2017יוצאת לדרך .שנתיים חלפו
מאז נשמעה על סף הירקון במתחם ספורטק תל אביב
שריקת הזינוק ואנו גאים ונרגשים לציין זו הפעם השלישית
את פתיחת אליפות הזהב לבני הגיל השלישי בתקווה שמזג
האוויר יאיר לנו פנים כמו גם אלפי הגמלאים הנרגשים.
"פעם שלישית זה בהחלט מקור לגאווה" מציין אורן
נעים ,מנהל חברת כפיים ,שמלווה אותנו מאז תחילת
האליפויות .גם המיקום נמצא כמנצח והוחלט להשאירו
במתחם ספורטק תל אביב כשפעילות השחייה תתקיים
בבריכה הלימודית ברמת אביב.
ובכל זאת ,ספר לנו קצת מהם החידושים
הצפויים לנו באליפות הפעם?
"אין ספק שהניסיון שצברנו במהלך האליפויות הקודמות
משחק לטובתנו .אמנם מצד אחד רף הצפיות של ציבור
הגמלאים ,כמו גם שלנו מעצמנו רק עולה ,אבל יחד עם
זאת ,יש לנו מסקנות והפקת לקחים שנלמדו בקפידה
וכולי תקווה שימומשו גם בפועל ,מה שמבטיח לנו שהשנה
האירוע יהיה רק גדול יותר ועוצמתי יותר ,מפואר ומרשים
יותר ובעיקר מגוון ,עשיר ומלא בתחומי עניין"
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טל ברודי" :אני שמח להצטרף כנשיא כבוד לאליפות
הזהב  2017של רשת מגדלי הים התיכון ולהיות חלק
בלתי נפרד מאירוע חשוב זה .התחברתי באופן טבעי
לאליפות הזהב ולערכים שהיא מעבירה ,של הגברת
המודעות לעסוק בספורט ושמירה על אורח חיים בריא
ונכון בקרב בני הגיל השלישי .מדובר באירוע הספורט
הגדול בארץ לבני גיל השלישי ובאליפות זו ,המטרה הכי
חשובה היא ההשתתפות ,מעבר לכל הישג או מדליה
כיוון שהספורט בכל גיל ובפרט בגילאים הללו הוא
פרמטר חשוב לאיכות החיים של כל אחת ואחד מאתנו".

מענייןבמגדלים

אז אולי באמת זו הזדמנות לשמוע
מה מצפה לנו השנה באליפות?
"ראשית ,יש לנו נשיא לאליפות  -טל ברודי הקפטן המיתולוגי
של מכבי תל אביב שהביא לארצנו לראשונה את גביע
אירופה לאלופות וזכה בפרס ישראל על תרומתו המיוחדת
לחברה ולמדינה בתרבות הגוף .כמו כן ,השנה שותף
לפרויקט משרד התרבות והספורט שרואה באליפות
אירוע ספורט משמעותי ביותר לגיל השלישי בארץ .בנוסף,
איגודים כמו השחמט ,הברידג' ומאמאנט זהב (כדורשת)
רואים גם הם באליפות כחלק מסבב התחרויות שלהם
ויערכו בהתאם".
ומה באשר למקצים עצמם?
השנה רוב המקצים יישארו בדומה למה שקיימנו בשנים
שעברו .אנו מקווים כמובן ליותר משתתפים .אנו צופים
שמקצועות ההליכה המהירה והשחייה ימשיכו להיות
הכי פופולאריים לצד מקצועות כמו הרמת משקולות,
קפיצה לרוחק ,הדיפת כדור ,טניס שולחן והפטאנק.
חידוש של האליפות השנה יהיה סביב מקצים פופולריים
כמו שחמט וברידג' הדורשים פחות מאמץ פיזי אליהם
ניתן יהיה להירשם הן במסלול התחרותי והן במסגרת
פעילות הפנאי".

דיירים רבים מאד מעוניינים לקחת חלק באליפות יחד עם
זאת ,אין להם מספיק רצון ,יכולות או עניין להתחרות.
מה יש לכם להציע להם?
"אז כמו שאמרתי ,השנה פתחנו את הברידג' והשחמט
גם למי שאינו מעוניין להתחרות כשלצד שני עוגנים אלו
קיים מגוון רחב של פעילות פנאי כמו ריקודים ,משחקי
חברה וחשיבה ,אשכול שלם של פעילות גופנית כמו זומבה,
טאי צ'י ,פילאטיס ויוגה וכמובן האופציה לקחת חלק במרוץ
הזהב המסורתי לאורך נחל הירקון שיפתח את האליפות
ושאותו ניתן לעבור בריצה קלה או מהירה וגם בהליכה".
אחד מלהיטי האליפות הראשונה שלנו היה ללא ספק
הטריאתלון הרב דורי בו לקחו חלק  3דורות :הנכד/נין
על האופניים ,האבא/בן בריצה והסבא/סבתא בהליכה.
בפעם האחרונה נאלצנו לוותר על מקצה זה בגלל תנאי מזג
האוויר הקשים ואנו מצפים שהשנה נצליח לממש חוויה זו.
"אכן ,מקצה הטריאתלון הוא באמת משהו מיוחד שמשלב
ספורט ומשפחה בפעילות רב דורית .כולנו אופטימיים
שהמרוץ יצא לפועל וידוע לי על מספר דיירים שכבר החלו
לעניין את בני המשפחה ולהתאמן למרוץ .והכי חשוב,
לא לשכוח שזה רק ספורט!! העיקר זה תהליך האימונים
והחוויה של שבירת השגרה ,העשייה והיחד"
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לאהוב,
להוביל,
לנצח!
חוויות מאליפויות הזהב
הקודמות .כי תמונה
שווה אלף מילים.

צילום:
עודד בלילתי
אודי גורן
חברת ״כפיים״

לעולם לא מאוחר
להתחיל ...לרוץ!
>>גיא מרשנסקי ,רץ מרתון ומאמן מוסמך לריצות ארוכות

בימים אלו מתחילים בהכנות לקראת אליפות הזהב .אין
ספק שזו הזדמנות מצוינת לכל הקוראים שורות אלו לבוא
להצטרף ולא להישאר מאחור .זו גם הזדמנות לאמץ
פעילות ספורטיבית ולשלב אותה בשגרת יומכם.
שמי גיא מרשנסקי ואני רץ מרתון ומאמן מוסמך לריצות
ארוכות ,החל מ 5-ק"מ ועד לאולטרה-מרתון ,מזה  15שנים.

מפרקים וברכיים  -נועדו להיות בתנועה בכל גיל .כך
מתרעננים הסחוסים ,מתחזקים המפרקים ומרחב
התנועה גדל .ובאשר לטענה שהגב נפגע ,לפי מחקרים
 80%מאוכלוסיית המערב סובלים ,בשלב מסוים בחייהם,
מכאבי גב כאשר פחות מ  5%מהאוכלוסייה בעולם המערבי
רצים ,מה שמוכיח שאין קשר בין כאבי גב וריצה.

הליכה בשילוב ריצה?! בוודאי תגידו" :אי אפשר ,כבר מאוחר
מידי ,זה לא טוב לברכיים לא טוב לגב" ...האמנם?
רבבות מבוגרים שכבר רצים ו/או הולכים הפכו לבריאים
יותר ומאושרים יותר .והם אלו שמוכיחים אחרת! כן ,גם
אנחנו יכולים! וכן ,זה הזמן להתחיל !!
בכל גיל ניתן להצטרף וללמוד לרוץ או ללכת נכון ובביטחון.

לסיכום :הריצה ו/או הליכה למבוגרים תורמת בהרבה
תחומים :מסייעת בהורדת לחץ דם /מפחיתה סיכון למחלות
לב וטרשת עורקים /משפרת מדדים של סוכר בדם  /משפרת
סיבולת לב ריאה ונשימה /מחזקת את המפרקים ,השלד
והשרירים /משפרת אצל נשים את צפיפות העצם /משפרת
את הגמישות והיציבה /דוחה מחלות כמו דמנציה או דכאון
ועוד ...והכי חשוב  -מאריכה חיים ועושה אותנו בריאים
ומאושרים.

הדרך החדשה בריצה למרחקים( ,מעל קילומטר) היא
שיטת ה ,GALWAY -הליכה בשילוב ריצה איטית מאוד
כמעט זהה לקצב ההליכה .שיטה זו מאפשרת לנו לבצע
פעילות אירובית לאורך יותר זמן ובפחות מאמץ תוך
שמירה על דופק ממוצע ,נכון ויעיל .חלוקת הזמן בין
הריצה וההליכה משתנה בהתאם להתקדמות האישית
של כל מתאמן .בשנים האחרונות פורסמו מחקרים רבים
התומכים בריצה למבוגרים מה שמפריח את אותן דעות
קדומות ואינפורמציות סותרות.
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אז מה עושים? כיצד מתחילים? בשלב ראשון  -מתייעצים.
ונכון ,לא מיד רצים .המהלך הוא הדרגתי ומותאם ליכולות
של כל אחת ואחד.

לפרטים ופגישת יעוץ ניתן להתקשר 054-3452122
או באתר RUNNING4LIFE.CO.IL

מענייןבמגדלים

צועדים
ונהנים
דיירי הבית בירושלים לוקחים חלק במרתון
וקוצרים הצלחה כקבוצה הכי ותיקה
>>אירית הורוביץ ,מנהלת תרבות ,הבית בירושלים

אליפות המגדלים תתקיים אמנם רק בספטמבר ,אבל
לדיירי הבית בירושלים זה לא מפריע להקדים ולקחת
חלק בפעילות ספורטיבית מקומית ולא פחות חשובה
ויוקרתית  -מרתון ירושלים.
בין אלפי הספורטאים שהציפו את רחובות העיר במהלך
המרתון האחרון בלטו לעין קבוצת הספורטאים של מגדלי
הים התיכון מהבית בירושלים .בני ה 72-92-יחד צעדו
 1.7ק"מ מתוך המסלול .בהחלט "סיפתח" מכובד לקראת
אליפות הזהב של המגדלים.

שיעורי
גמישות
>>תמי זסלבסקי ,מנהלת תרבות ,הבית בנורדיה

אלכס שוגר ,מדריך ספורט יצירתי ומיוחד מהבית בנורדיה
פיתח שיטה מעניינת של התעמלות המשלבת מוסיקה,
אביזרים שונים ,תרגילי גמישות ושחרור .אלכס" :ההתעמלות
שלנו מורכבת מחימום אירובי בליווי מוסיקה .לאחר מכן
עוברים לפעילות על מזרונים תוך שימוש במכשירי עזר.
לעיתים עושים שימוש במקלות עץ או בגומיות מיוחדות.
לעיתים אנו יוצאים מהסטודיו לרחבה שסביב הלובי העליון
ומנצלים את תנאי השטח  -מעקה הזכוכית שחובק את
החלל (בתמונה) .מי שלא יכול לשכב על מזרן על הרצפה
או לבצע תרגילים על המעקה ,יושב על כסא ומתעמל
בצורה דומה .סיום השיעור תמיד משלב ריקוד לצלילי
מוסיקה שמהווה שחרור .יופי של חוויה להתחיל איתה
את היום!"
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משחקים
ביליארד
אלן פייקס ,דייר הבית בירושלים" :כשהייתי
ילד בקנדה ,אמא שלי לא הרשתה לי
ללכת למועדוני ביליארד .אלו נחשבו
בזמנו מקומות שלא כדאי ללכת אליהם.
כך קרה שמעולם לא שיחקתי ביליארד
וזה נותר בגדר חלום לא ממומש עד
שהגעתי לגור בבית בירושלים ופגשתי
את חזי ,מנהל חדר הכושר והבריכה .חזי
מקיים סדנאות ביליארד לדיירים כדי
שיהיה מעניין ומאתגר ,הוא גם לקח אותי
כפרויקט אישי ולימד אותי כיצד להחזיק
את מקלות הביליארד .חזי לא וויתר לי עד
שהצלחתי .כיום אני מצליח לשחק ביליארד
ברמה התחלתית טובה .מבחינתי זה חלום
ילדות שהתגשם".
ג׳ודי לוי ,דיירת הבית בבת ים" :טוב,
אני ??...ביליארד??? מה פתאום? ביליארד
זה משחק המשויך לבחורים האלה
שלא לומדים ורוכבים על אופנועים,
חמושים במעילי עור שחורים ועמוסי
פייטים .בטח ובטח לא לנשים מבוגרת
ומיושבות .אני זוכרת את הפאבים
והברים החשוכים ,מלאי ריח של בירה
וסיגריות .היינו סטודנטים ,שתינו כדים של בירה עם פופקורן ובוטנים ומקסימום ,שחקנו "חצים"!!! כי רק BAD BOYS
שחקו ביליארד!!! עד שהגענו לבית בבת ים ,ראינו שולחן יפה ,כדורים צבעוניים ,מקלות אלגנטים מעץ מצופה
לק מבריק .נו מה כבר יכול לקרות?? ועוד בגילנו!? התחלנו לשחק ,יעקב ,המדריך ,התחיל ללמד אותנו .ומהר מאוד למדנו,
שחקנו ,הצלחנו ובעיקר...נהננו!!!! אני אישית ,לא תמיד התמדתי להגיע לשעורים של יעקב ,אבל מרגריטה ,חברתי הנאמנה,
הייתה עבורי "מורה מחליפה" מסתבר שהיא עשתה עבודה מצוינת! אני מכורה אמיתית! אז כל מי שאומר ״ביליארד לא
מתאים לגילנו ולמעמדנו״ טועה ובגדול.
הזדמנות להגיד תודה לכל השחקנים והשחקניות הוותיקים שבחבורה על הסבלנות שלהם כלפינו.״
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פותחים
שולחן
השש בש והרמי קוב כובשים את הלובי המשפחתי
של הבית בכפר סבא
>>ציפי דראל ,מנהלת תרבות ,הבית בכפר סבא

כאשר חשבנו איך לציין את ארוע שריקת הפתיחה לאליפות
המגדלים  2017כשאנו בשיא חום יולי אוגוסט ,האופציה
הכי מתאימה הייתה  -משחקי חברה .וכדי להישאר בכל
זאת באווירה ספורטיבית חיפשנו משהו תחרותי ,חברתי,
פופולרי וקליל ,שיעניין מקסימום אנשים גם כמשחקים וגם
כצופים .כל אלו קבלו מענה מירבי בשני המשחקים  -רמי
קוב ושש בש .ואכן ,היה זה ארוע תוסס ונחמד שהוכיח
עד כמה הבחירה הייתה נכונה.

משחק השש בש נחשב למשחק מזל ואסטרטגיה אולם
לא רבים יודעים שזהו אחד המשחקים העתיקים ביותר
שהתפתח מהמשחק המלכותי של אוּר ,משנת 3,000
לפנה"ס בקירוב .משחקי לוח דומים מוכרים גם מציורי
הפירמידות המצריים ומממצאים ארכאולוגיים מהאזור.

על מזרן
היוגה
>>תמי זסלבסקי,
מנהלת תרבות ,הבית בנורדיה

באמצע שנות השישים זכה המשחק לפופולריות רבה
ומשנת  1963החל בניו יורק טורניר השש בש הבינלאומי
השנתי .בארץ האובססיה החזקה למשחק מקורה בצבא -
מחודשי המילואים ,לצד עולים מעדות המזרח שהביאו
עמם את המשחק .לאחרונה ,זוכה השש בש לעדנה והוא
נחשב למשחק חברתי פופולרי שנפוץ בכל שכבות החברה.
רמי קוב  -הידעתם
שהמשחק הומצא
ופותח בשנות
ה ,40-על ידי מפתח
המשחקים הישראלי,
אפרים הרצנו שרצה
להחליף את קלפי
המשחק המסורתיים
בקוביות צבעוניות
משום שבאותה תקופה נאסר השימוש בקלפים .המשחק
יוצא לארצות הברית והפך שם בשנת  1977למשחק הנמכר
ביותר בכל הזמנים .בניו של אפרים הרצנו ,ממציא המשחק,
הם הבעלים של חברת המשחקים המובילה בישראל
׳קודקוד׳ ,המשווקת משחקי חברה ושולחן.

תרגול היוגה על מזרן מטפח ומשפר שלושה מרכיבים של אדם :גוף תודעה
ונפש .דרך התרגול המבוצע בשקט ובנועם נוצרים איזון ,הרמוניה ושמחה בלב
המתרגל .התרגול מחזק את הגוף בתוכו ומחוצה לו ונותן לנו את הכלים להגיע
לחיים מלאים בהבנה ובשמחה .שני משפטים שמסכמים את ה"אני מאמין" של
אורלי יערי המורה המקסימה שלנו :תירגול יוגה ילמד אותנו לרפא את מה שלא
חייבים לסבול  -ולסבול את מה שאי אפשר לרפא .עם התמדה ולאורך זמן
כולנו יכולים לעשות זאת .יוגה היא הדרך אל החופש  -ע"י תרגול יוגה עקבי
נוכל להשתחרר מפחד סבל ובדידות.
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נעים
במים
סדנת הידרותרפיה בבית בבת ים
>>עדי חייט ,מנהלת תרבות ,הבית בבת ים

כבר לפני אלפי שנים בני אדם האמינו בסגולות מרפא שונות
ומגוונות שיש למים ושאלו מסוגלות להשפיע על בריאות
האדם ,מצב רוחו ואיכות חייו .לאורך השנים התפתחו
תחומים שונים של טיפול במים כשאחד התחומים הוא
ההידרותרפיה .לטיפולים במים יתרונות רבים המשפיעים
על מידת הצלחתם .בשל פיחות כוח הכבידה על גוף
האדם במים ,טיפולי מים שונים מאפשרים לנו לבצע
מגוון רחב של תנועות ומנחים שמחוץ לבריכה יסבו כאב
רב .יתרון נוסף מצוי במי הבריכה המחוממים .מסיבות
אלו טיפול שיקום באמצעות הידרותרפיה מומלץ ביותר
לאוכלוסייה המבוגרת .לטיפולי המים במסגרת בריכות
טיפוליות ישנם יתרונות נוספים הנוגעים לפן הרגשי של
המטופלים .למים יכולת מופלאה להשרות רגיעה ונינוחות
על השוהים בהם ,מסיבה זו טיפולי מים שונים מתאימים
גם לטיפולים המחייבים חיזוק רגשי ,בניית ביטחון ושחרור
ממתחים וחרדות שונות .כל אלו הביאו אותנו לפתוח בבית
בבת ים קבוצת הידרותרפיה.

הסדנא מתקיימת כבר  10שנים ,בהדרכת זיווה קימורה.
זיווה ,עובדת סוציאלית בעברה ,עשתה הסבה מקצועית
להידרותרפיה לאחר שהייה ממושכת ביפן שם התוודעה
לתחום וקבלה הסמכה כמדריכה ממכללת גבעת וושינגטון.

בקבוצה רשומים כ 20-דיירות ודיירים .משתתפי הסדנה
מאוד מתמידים .לדברי זיווה ,עבודתם המתמדת מוכיחה
כיצד אפשר להתבגר אחרת :נכון ,יפה ועם יכולות.
הסדנא מאופיינת בהיותה שמחה ואפשר לראות זאת
בתמונות המצורפות.
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אמנות ויצירה
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גילוף בעץ

רקמה אמנותית
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אילו
ציפורים
מיזם חברתי אמנותי חדש במוזיאון הארץ
בחסות מגדלי הים התיכון
>>שלומית חפר ,אוצרת התערוכה
>>צילום :טל גליק ,ראומה כהן ,שלומית חפר

 2,500גמלאים יוצרים מכל רחבי הארץ לקחו חלק במיזם
חברתי-אמנותי חדש ,ויצרו אלפי ציפורי קרמיקה המוצגות
בימים אלו בתערוכה מרשימה באכסניה המכובדת של
מוזיאון ארץ ישראל ברמת אביב.
מאחורי מיזם יצירתי זה עומדת האמנית שלומית חפר מי
שיזמה לפני שנתיים מיזם דומה" ,פורחים בגיל" בו אלפי
פרחי קרמיקה צבעוניים מלאו את מדשאות המוזיאון
תערוכה שזכתה להצלחה רבה .רשת מגדלי הים התיכון
ראתה בפרויקט זה מסר חברתי ויצירתי משמעותי ובחרה
השנה לקחת חלק פעיל ולתת לו חסות בלעדית.
"ציפורים קיימות בנפשו של כל אחד מאיתנו" אומרת
שלומית .זה הרעיון שעומד מאחורי המיזם שבמסגרתו יצרו
המשתתפים ממרום גילם אלפי ציפורי קרמיקה" .הציפורים",
מוסיפה שלומית" ,קוראות לנו שוב ושוב להמריא ולעוף
למסע של יצירתיות ,שמחה ואופטימיות .מעבר לזה ,הציפור
משולה לאדם המבוגר ,כי ממרום מעופה היא יכולה להראות
דברים כמו אדם ממרומי גילו .בנוסף ,ציפורים מסמלות שלום,
חופש ,מרחבים ,כוח והתמדה ומוצאים אותן בכל תרבות".
״המפגש עם האוכלוסייה המבוגרת מרגש במיוחד״ מציינת
שלומית בת ה ,61-קרמיקאית ואמנית רב-תחומית המתגוררת
ועובדת בפרדס חנה .אמה הייתה דיירת שלנו בבית בנורדיה.
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"כיף לראות צד של יצירתיות וחוכמת חיים בקהל יעד זה,
יש בהם להט מעורר השראה לעשות ולהספיק".
מעל  100מרכזים לגיל השלישי מכל רחבי הארץ נטלו
חלק במיזם .בכל מרכז בחרו בציפור אחרת הנושאת מסר
משלה .קבוצת הגמלאים מבאר טוביה ,למשל ,יצרו ציפורים
חקלאיות ,כדי להעלות את המודעות לחקלאות המקומית.
במרכז הירושלמי לנפגעי פעולות איבה ,יצרו יוני שלום
עם עלה של זית .במרכז להלומי קרב בקיבוץ גן שמואל
בחרו להבליט את כוחה של הקבוצה ויצרו  12אווזי בר,
כמספר שבטי ישראל .במרכז בקצרין יצרו נשרים מרמת
הגולן ,ואילו במרכז לחולי סרטן בבאר שבע החליטו ליצור
טוטם מתשע ציפורים ,כמחווה לעמותת "אחת מתשע".
בין הציפורים המוצגות בתערוכה אפשר למצוא ציפורי
פלמינגו ורודות ,טווסים ,ציפורים הומוריסטיות וציפורים
בתעופה .מבחינת הטכניקות נעשה שימוש בפיסול בחימר,
פסיפס ,ויטראז' ,צביעה ,חריטה ושילוב חומרים מהטבע.
ברשת מגדלי הים התיכון לקחו השנה חלק חמישה בתים.
הבית בבת ים בחר להציג ציפור ים אופיינית אותה צבעו
המשתתפים בגווני כחול של ים" :קבוצת הקרמיקה שלי
החליטה ליצור  30אנפות" ,מספרת רחל פריזר ,אמנית
ותיקה ,בוגרת בצלאל בצורפות ,דיירת הבית בת ים>> .
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"התרגשותי רבה למרות שזו לא התערוכה הראשונה שלי.
הייתי הראשונה בארץ שעשתה תערוכה בנושא תכשיטים
סרוגים שהוצגה במשכית .העבודה ביחד הייתה תהליך
מאוד מגבש חברתית .חברה אחת התחילה ציפור והשנייה
סיימה .יחד נוצר חיבור מרגש ומאחד גם בין היוצרות וגם בין
היצירות" .הבתים שלנו בנורדיה ובכפר סבא בחרו בציפור
הלאומית של ארצנו ,בדוכיפת" :לפני שעברנו למגדלי הים
התיכון ,גרנו בבית יצחק וכל שנה אותה דוכיפת הייתה
מגיעה לבקר אותנו בחצר" ,מספרת ונזכרת מרגלית שלו,
דיירת הבית בנורדיה" .כל שנה כשהיא הגיעה זה תמיד
שימח אותנו מחדש ,כשהכנו את הציפורים בחוג הקרמיקה
נזכרתי בה" .בבית בצומת סביון ייצרו ציפורים חד ממדיות
כשהן פורשות כנפיים באופטימיות ובבית ברמת השרון
הוחלט לבחור בפיסול תרנגולות המנקרות באחו" .די מהר
התאהבנו בתרנגולות האלה" מספרת טובה שילר אחת
מהדיירות מהבית ברמת השרון שלקחו חלק בתערוכה.
"כמה מאיתנו יצרו שלוש או ארבע תרנגולות .צבענו אותן
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בשלל צבעים כיד הדמיון .אני היחידה שיצרה תרנגולת
לבנה עם כרבולת אדומה".
"קיבלתי משוב שהעבודה הקבוצתית על יצירת הציפורים
הייתה מאוד מיוחדת" ,מספרת שלומית" .התגלו דברים
שאנשים לא ידעו אחד על השני ,כי ברגע שמתחילים ליצור
ביחד ,נוצר דו שיח ונחשפים דברים .זו הייתה המטרה שלי -
שתהיה עשייה וחדווה והיפתחות .מעבר לזה ,הפרויקטים
הללו נותנים תחושת גאווה' .הנה ,אני יוצר ואפילו מציג
במוזיאון' .אני רואה את ההתרגשות בעיניים כשהם מגיעים
לתערוכה עם הנכדים".
"בני הגיל השלישי תמיד ריתקו אותי" ,מסכמת שלומית "הם
עמוסים בחוויות חיים ,בסיפורים ובצבעים ,ויש בהם להט
מעורר השראה לעשות ולהספיק .בשנה הבאה אני כבר
בונה להפיק איתם ביאנלה לגיל השלישי ,בגיל הזה לאנשים
יש פנאי ויוצאים מהם דברים שלפני כן לא היה להם זמן
ליצור .אני מאמינה בהם והחלטתי לתת להם במה".
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סדנה
יוצרת
>>צליל חסון ,עובדת סוציאלית ,הבית בבת ים

אנשים בגילאים מבוגרים נהנים מאיכות חיים טובה
יותר בעיקר כשהם מוקפים בקהילה תומכת ומשתתפים
בפעילויות מגוונות .הסדנה היוצרת היא מועדון חברתי
המאפשר פעילות יומיומית מגוונת לדיירים החווים שינויים
קוגניטיביים ופיזיים אך עדיין מעוניינים להימצא בחברת
אנשים ,לאתגר את סקרנותם וליהנות מסדנאות מעשירות.
הפעילויות במסגרת הסדנה היוצרת נערכות בקבוצות
קטנות ומופעלות על ידי אנשי מקצוע מנוסים .הפעילות
מתוכננת כך שכל אדם יוכל למצוא משהו שהוא אוהב
ומתחבר אליו .הסדנה פתוחה מדי יום ומהווה מקום מפגש
חם ולבבי לחבריה.
סדר היום של הסדנה היוצרת מבוסס על מחקרים המוכיחים
שפעילות קוגניטיבית והשתתפות בפעילות חברתית הם
הגורמים המשמרים את איכות חייו של האדם .התכנית
מציעה מגוון סדנאות קבועות ומשתנות .עפרה ,המדריכה
הקבועה מקיימת חוגי פעילות גופנית ,משחק בינגו ,סדנת
תיפוף על כדורי פיטבול ,סדנאות הפעלת ידיים ועוד.
בנוסף מתקיימות קבוצות כמו ליווי רוחני עם מנחה מיוחדת
שעוזרת לנו להסתכל על הצד החיובי של החיים .פעילות
פופולרית במיוחד היא סדנת בעלי החיים עם מדריכה
מקסימה המביאה כל שבוע חיה אחרת ומספרת עובדות
מרתקות אודות החיה ,מתבלת בסיפורים פיקנטיים מחיי
פינת החי ומאפשרת לכולם ללטף ולהאכיל .מדי שבוע
מתקיימת סדנת תרפיה במוזיקה .התרפיסטית עובדת עם
כל דייר על השמעת קולו האישי ,ובכך מעצימה גם את מי
שכבר אינו חש חזק ונוכח .דרך עבודה זו אנו למדים כמה
חשוב להשמיע את עצמנו ולהישמע כדי לחוש תחושת

משמעות ,ללא קשר ליכולותינו התפקודיות והמנטליות.
לא מכבר נפתחה סדנת תרפיה באומנות בקבוצות קטנות
המאפשרת להגיע לכל משתתף ולהעניק לו את מלא תשומת
הלב .לאחרונה עפרה המדריכה יחד עם צוות הרווחה של
המועדון החלו סדנה המשלבת האזנה למוזיקה באמצעות
אזניות המחוברות למחשבים חדשים ומשוכללים שהותקנו
במועדון תוך צפייה בתמונות וסרטונים מרגיעים .בכלל,
מוזיקה מלווה את חיי הסדנה באופן קבוע  -לעיתים אנו
פשוט משמיעים לכל דייר את האמן או היצירה שהוא בוחר.
אחת לכמה זמן נערכות פעילויות מיוחדות ויוצאות דופן
כמו ליצניות רפואיות או סדנאות קולינריות ,למשל הכנת
טראפלס שוקולד ,שבסופן כולם מלקקים את האצבעות.
מחשבה מיוחדת הקדשנו לטובת המטפלים והמטפלות,
המלווים את הדיירים .המטפלים ,מהווים קהל יעד חשוב.
כשדואגים גם להם  -הטיפול שיעניקו צפוי להיות איכותי
יותר .תפיסה זו הובילה אתנו להתאים עבורם אזורי ישיבה
נוחים ומאובזרים עם טלוויזיה ,מחשב ,רשת אינטרנט
אלחוטית ועוד .המטפלים נהנים להגיע עם הדיירים
למועדון .בעוד הדיירים נהנים מסדנאות ,למטפלים יש
זמן לנוח ,להתאוורר ולבלות עם חבריהם.
לשמחתנו ,הדגם שיצרנו הצליח הרבה מעבר לצפיות והיום
הוא נמצא בכל בתי הרשת .מדי יום אנו זוכים לרגעים
מרגשים ושמחים לצד הדיירים ובני משפחותיהם שלא
מפסיקים להתפעל ,להתרגש ולרגש אותנו .רשת מגדלי
הים התיכון יכולה להתגאות בכך שהיא מאפשרת לאנשים
להמשיך ולהיות פעילים בכל גיל ובכל מצב ,עם צוות
שעוזר ,מעודד ומדרבן.
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דיירים
יוצרים
למעלה :אורה קרן פתחה
לאחרונה תערוכת יחיד בבית
בכפר סבא אליו עברה להתגורר
לפני מספר חודשים .כיבד אותה
בנוכחותו ראש עיריית רעננה
מר זאב ביילסקי.

למעלה :אסתר אייזנר דיירת הבית בסביון .ציורי השמן הססגוניים
שלה הוצגו בתערוכות שונות בארץ ובשנתיים האחרונות בבתי הרשת.
מימין :אורה דולב דיירת וצלמת הבית בכפר סבא ומגזין מעניין
במגדלים .זוכת פרס בתחרות צילום במצלמות ניידים.
למטה :סימה מזור דיירת הבית בנודריה ,צלמת טבע ,נוף ואנשים.
לא מכבר ננעלה תערוכת צילומים שלה במוזיאון לאמנות עין הוד.

משמאל :דב זעירא דייר הבית
בכפר סבא ,ייסד את חדר "ידי זהב"
בו מתקנים לדיירי הבית אביזרים
אישיים שהתקלקלו .מרכיב דגמי
ספינות ואניות עתיקות המוצגות
במתחם בית הקפה בבית.
למטה :מיכל אשכנזי דיירת הבית
בכפר סבא ,ציירת עכשווית
בינלאומית ,הציגה את ציוריה
בגלריית ״אוסף פרטי״  -הגלריה
החדשה שלנו בבית בגני תקווה.
למטה :מריון קונסטאר
ציירת ,דיירת הבית בירושלים.
מחצית מרווחי מכירת ציוריה
נתרמים לארגון “יד אלי” ,עמותה
המספקת אוכל בריא לילדים
יהודים וערבים בירושלים.
מריון ייסדה את העמותה בשנת
 2003לזכר בן זוגה לחיים,
אלי סגרון ,וניהלה אותה בפועל
עד שנת  .2017כיום משמשת נשיאת
הכבוד לחיים של הארגון.

למעלה :משה פרלמן מחדש
ומעצב מחדש תכשיטים בסדנה
שהקים בבית ברמת השרון.
התכשיטים נמכרים וההכנסות
תרומה לאגודת מיחא.

״עוסים״
מנייר
אמנות עיסת הנייר
>>כתבה וצילמה :רבקה חיים,
מדריכת יצירה בעיסת נייר בבתי הרשת

"אושרו האמתי של אדם
תלוי בהפעלה חסרת מעצורים
של כישרונותיו" (אריסטו)

זה התחיל מאהבה לחומר,
תמיד נמשכתי לנייר ולדבק,
בשלב מסויים גיליתי את השילוב המנצח של שניהם
ו ...התמכרתי!
עיסת נייר ,חומר שמכינים לבד באמצעים פשוטים וביתיים.
נייר ממוחזר גרוס ,נייר עיתון ,או תבניות ביצים ודבק.
אפשר להשתמש בדבק פלסטי מוכן או להכין בבית מקמח
ומים ,בכל מקרה ,ההכנה קלה ,החומרים זמינים וזולים,
המגע  -ממכר (תאמינו לי) והתוצרים מ ש ג ע י ם !!! אבל
לפני התוצרים ,כמה מילים על התהליך ,שבעיני הוא לב
ליבו של כל העניין.
עיסת נייר היא לא רק חומר ,את זה למדתי מגלית שטיינברג,
מורתי האהובה ,אישה יוצאת דופן ,אמנית יוצרת ומוכשרת
ביותר .עיסת נייר היא תהליך יצירה ועיבוד רב-ממדי המשלב
שימוש בחומרים ממוחזרים .תהליך ההשריה ,הסחיטה
והלישה שבמהלכו מעורבב הנייר עם מים ודבק הוא תהליך
יצירתי בפני עצמו .זה כמעט כמו להכין בצק ללחם או
עוגיות ,דמיינו כמה כוונה ואהבה אתם מכניסים ביצירת
הלחם ,ככה גם ביצירת העיסה שתהיה הבסיס שממנו
תתפח היצירה.
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בעיסה המוכנה ניתן לעשות שימושים רבים ומגוונים.
מתכשיטים ,דרך כלי בית שימושיים ,פסולי דמויות ,חיות או
עצמים דוממים ,ציפוי רהיטים ויצירה שלמה של רהיטים
ושאר חפצי נוי לבית .עבודה מעיסת נייר מתייבשת באוויר,
אין צורך בתנור .כשהיא יבשה ,היא מתקשה ונהיית כמו
אבן ,כמו בטון .היא יציבה ועמידה ולכן ניתן ליצור ממנה
כל כך הרבה שימושים .את תהליך הפיסול בעיסת נייר
ניתן להשלים במגוון רחב של חומרים מוכרים העומדים
לרשותנו כדי להשלים ולעצב כראות עינינו.
כשעובדים בעיסת נייר נראה שהשמיים הם הגבול ...שהכל
פתוח ואפשרי .הסיבה לתחושה זו היא אין ספור האפשרויות
לפיסול ,אין ספור החומרים שניתן לשלב ואין ספור טכניקות
לעבודה .כמה שכבר יודעים ומכירים ,זה לעולם לא נגמר.
בכל מפגש ,בכל שיעור לפחות תלמיד אחד אומר" :מה,
גם את זה אפשר? פשוט לא יאומן" .תגובות אלו מרגשות
אותי עד מאד .גם אני ,עם כל הניסיון שלי ,חווה את אותה
הרגשה בעצמי כל פעם מחדש.
העוסקים בעיסת נייר נדרשים לסבלנות ,לגמישות יצירתית
ולפתיחות בלב כי המגע הממכר עם החומר הנפלא הזה לא
משאיר אף אחד אדיש .זה לבוא ,לגעת ,לראות ולהתאהב.
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שמי רבקה חיים ,אני בעלת תואר אקדמי מאונ' חיפה
באמנות מעשית ובחינוך מיוחד ,בשנים האחרונות לומדת
בסטודיו של גלית שטיינברג בקיסריה.
תמיד עבדתי עם אנשים ותמיד נגעתי בחומר ,בד"כ בנפרד.
בשנים האחרונות מצאתי בתוכי את השילוב המנצח ,חומר
עם אנשים.
בכל מזג אוויר וללא שום קשר למה ששודר בחדשות רגע
קודם ,ביום קבוע ,בשעה קבועה ,מתאספים חברי הסדנא
לעיסת נייר ,אנשים מבוגרים מרקע שונה ,יכולות וסגנונות
שונים ,ומתחילים ליצור.

זו בוודאי היצירתיות שמקבלת ביטוי ,השיח והצחוק בין
חברי הקבוצה" ,חברותא" קראו לזה פעם ,המגע בידיים
עם חומר רך ונעים וכמובן הצבע ,הרבה צבע ,...ההנאה
המבורכת על עשייה יש מאין ,כל אלה בוודאי מסבירים
את התחושה שקסם נוצר.
עבודה בעיסת נייר מתאימה לכל גיל ,בטח ובטח לגיל
השלישי .אין צורך בידע קודם ,רק מעט סקרנות ורצון
ללמוד משהו חדש.
אני מודה לכל מי שלומד איתי ומזמינה את מי שעדיין לא
התנסה בעיסת נייר  -להצטרף.
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פופ
סטאר
אמן הפופ-ארט בן ה80-
שלא ידע שהוא כזה
>>דנה פלג ,פורטל YNET

לזאב פטר אנגלר ,דייר הבית בגני תקווה ,לא הייתה
ילדות כמו שאנו מכירים .כילד הוא שרד אירועים קשים
שאילצו אותו להילחם על חייו כבר מגיל שנה ,בבגרותו
עבד בעבודת כפיים כמנהל מפעל משאבות בתל אביב.
אולם לצד העבודה הקשה במפעל הוא מצא את הכוח
והרצון להתחיל ליצור אומנות" .מאז ומתמיד לא יכולתי
להשתעמם" ,מעיד על עצמו אנגלר שחגג לאחרונה .80
"תמיד יצאתי לעבודה עם תיק מלא חפצים ישנים כדי
שיהיה לי מה לפרק ולחבר מחדש".
"לפני כעשור ,הייתי מוגבל בתנועה בגלל בעיות בעמוד
שדרה וחיפשתי תעסוקה בבית" ,הוא נזכר ברגע שהפירוק
הפך לאומנות" .התחלתי לפרק את הטלוויזיות הישנות שלי
ולחבר לחפצים אחרים .שקיבלתי משהו שהוא לא ציור
ולא תמונה אלא יצירה תלת מימדית .השתמשתי בחפצים
כמו פעמון ,משקפיים ,כובעים ,לוחות אלקטרוניים וגם
בצעצועים של הנכדים שלי ויצרתי אמנות".
מי שנתנה שם למה שפטר אנגלר יוצר כבר שנים הייתה
מיכל סדן ,מפיקת תערוכות ומאתרת אומנים מיוחדים.
"מיכל היא האישה שגילתה את האמנות שלי וכיוונה אותי
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לאמנות הפופ-ארט" ,אומר בתודה אנגלר" ,היא למעשה
לימדה אותי שאני עושה פופ ארט .סדן חיברה אותי עם
אוצרת בלונדון שנתנה לי את ההזדמנות הראשונה להציג
סט תמונות שיצרתי ואני חב לה את כל הידע שאפשר לי
להגיע לתערוכה ולהציג את האמנות שלי .בעבודתי אני
משלב חפצים יומיומיים אבל מוציא אותם מהשימוש
המוכר לנו ,לעיתים אני משלב כפתור המפעיל צליל ויוצר
משהו אחר מכל החפצים יחד".
המשיכה של אנגלר כמבוגר לצעצועים ויצירה יכולה
להיות מובנת הרבה יותר כאשר שומעים את סיפור חייו.
זאב פטר אנגלר נולד בוינה שבאוסטריה .כשהוא בן שנה
פלשו הנאצים לאוסטריה ומשפחתו המורחבת התפרקה.
מי שהצליח עבר לשוויץ ,אחרים לארצות הברית .זאב
ומשפחתו ביקשו להגיע לישראל בהתארגנות של יהודים
מגרמניה ,צ'כיה ואוסטריה .החיים בישראל של  1947לא
היו קלים למשפחת אנגלר מה שגרם לזאב להתבגר בגיל
צעיר ולדאוג לאחיו הקטן אורי.
"עד היום הסיפורים ,הזיכרונות והמפגשים המשפחתיים
בהם מדברים על העבר מסתיימים אצלי בבכי מר" ,הוא
אומר בגילוי לב" .היצירה מאפשרת לי לתת ביטוי לריגשותי
ומחשבותיי בעזרת צבע ,קול ,חפצים וצעצועים שמתחברים
יחד ויוצרים משהו אחר .צבעוני ,שמח והומוריסטי".

אירועים
והפקות מקור

הצגות ,הרכבים מוסיקלים ,מחול ועוד

רואים
עולם

מועדון אלף זמר
הסרט ועוד זמר
שוחט
גיל
הטוב שרים במגדלים

שמעון פרנס דוקו
ישראלי
יואל שתרוג כיתת אמן

גלית גיאת

רוקדים בלבן

נעמי
פולני יידישפיל ניגון משפחתי
נשים מעוררות השראה

הצדעה לאמנים ותיקים
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לאן
הערב
רפרטואר המופעים והפקות המקור
בהיכל התרבות של מגדלי הים התיכון

רפרטואר  :REPERTOIRE /מכלול תפקידים שחברה או אדם ערוכים לבצע כשהכוונה במובן המופשט של המילה .רפרטואר
כולל את כל השיטות ,הידע או המיומנויות ,הזמינים לאדם או מוסד בהקשר מסוים .משתמשים במושג בעיקר לתחומי
המוסיקה ,האמנות ושאר תחומי התרבות :רפרטואר התיאטרון ,רפרטואר של מקהלה ,רפרטואר סרטים ועוד.

בעשורים האחרונים התברכה לשמחתנו החברה הישראלית
בהיצע אמנותי מגוון ,עשיר ורב .היכלי התרבות בערים כמו
גם המתנס"ים והמועדונים השכונתיים בישובים ומועצות
אזוריות ,כולם חווים עדנה .שפע של אמנות ,תערוכות,
מיצגים והצגות מוסיקה ומחולות ממיטב התיאטראות
שלנו בארץ ומהעולם כולו.
גם אצלנו במגדלים ,מקום של כבוד ורפרטואר עשיר
בתרבות קנויה לצד הפקות מקור שלנו .בבסיס הרעיון
לייצר עניין עומדים חיי התרבות והחברה שמתקיימים
בבתים ברשת .אנו משקיעים משאבים ומחשבה לייצר
לדיירים עולם עשיר ,מרתק ובעיקר שונה ומיוחד .הליך
בחירת סל התרבות המתאים ביותר לקהל היעד שלנו הינו
מורכב ודורש חשיבה ,מקצועיות ובקיאות במה שקורה
בארץ ובעולם בתחומי האמנות השונים .בבחירה מה יכנס
למאגר ההיצע האמנותי שאנו מגישים לדיירים נעשה שילוב
בין היצע לצרכים בדגש מאד משמעותי לרצונות הדיירים
לצד עמידה במסגרת תקציב תוך שמירה על סטנדרט
גבוה ,על הוגנות ואובייקטיביות וכל זה מבלי לוותר על
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חופש אמנותי בבחירת הרפרטואר המיטבי .בכל הבתים
יש לנו ועדות תרבות פעילות ובחלקם גם ועדות רפרטואר
מיוחדות ,ייעודיות לבחירת תמהיל סרטי הקולנוע.
לעולם לא נוותר על טיב המרצים כמו על התאמתם לקהל
היעד .בתוכנית התרבות קיימת מתודיקה של בנייה בראייה
שנתית ולא אוסף אקראי של מרצים והרצאות .כל פעם
מטפלים בנושא נבחר אחר בסדרה של מפגשים .שיטת
הלמידה בהרצאות שלנו היא תהליכית הנחשבת כיום
לתפיסת למידה עכשווית .גם האושר המוסיקלי אצלנו
משמעותי וגדול הן ברמה והן במינון .בתחילת כל שנה
מתכנסות מנהלות התרבות של כל הבתים ומעלות רעיונות
מתוכם נבחרים כמה עוגנים ועליהם נבנה הרפרטואר
המוסיקלי לאותה שנה .כך למשל בחרנו השנה להקדיש
את תחום המוסיקה בהצדעה לאמנים ותיקים לצד סדרה
של "ניגון משפחתי" הנותנת כבוד לנכסי צאן הברזל של
המוסיקה הישראלית דרך בני משפחתם של ענקי התרבות
כשהם שרים משיריהם .יחד יצרנו רפרטואר שלא מבייש
היכלי תרבות גדולים ומכובדים בקהילה הרחבה.
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וכדי לייצר עוד עניין אנו מקפידים לגוון ולשלב ברפרטואר
המוגש לדיירים מופעים קלאסיים כמו תיאטרון היידישפיל,
לצד הרכב ג'אז עכשווי .מופע מחול מודרני לצד הרכב
נגינה קלאסי ועוד.
תשומת לב מיוחדת אנו נותנים לתמהיל אמנים המורכב
מאמנים ותיקים ומפורסמים כמו גלית גיאת ,שמעון

פרנס ,אברהם פררה ועוד רבים וטובים לצד הדור הצעיר -
רועי בר נתן ,דור ההמשך של משפחת בנאי האגדית,
זמרות אופרה שלא מכבר סיימו את בית הספר למוסיקה
רמון ועוד רבים ,טובים ומוכשרים .מדהים לגלות כל פעם
מחדש באיזו פתיחות ופרגון מקבלים דיירינו את הדור
הצעיר של המוסיקה.

מתוך מצעד המפורסמים שבקרו אצלנו בשנה החולפת:
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רוקדים
בלבן
2017
חוויות מצולמות מארוע
המחולות השנתי שנערך
בבית בנורדיה
>>צילום :גלעד קוולרצ'יק

כל באי הפסטיבל חלפו את
השער הפרחוני המיוחד
אותו עמלו ויצרו מחומרים
ממוחזרים ובהרבה סבלנות
ואהבה משתתפי הסדנא
היוצרת של הבית בנורדיה.

נעם יערי שהוביל את ההרקדה,
מדריך ריקודי-עם כבר למעלה
מ 40-שנה" :העבודה עם בני
הגיל השלישי נותנת לי סיפוק
גדול במיוחד ,אנחנו כמו
משפחה ,אחרי שנים שאני
נפגש איתם מדי שבוע אני
מכיר כל אחד ואחת ,שומע על
המשפחות שלהם ויודע איזה
שיר/ריקוד הם הכי אוהבים"

אילנה אורלי (מימין)
דיירת הבית בנורדיה" :רקדתי
שנים רבות בעבר והשתתפתי
במצעד המחולות בחיפה .פה
רוקדים המון ,ובאמת למדתי
הרבה ריקודים חדשים בשנה
האחרונה .אני בהחלט יכולה
לומר שהריקוד גורם לי שמחה
והמון אושר ובריאות".
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דוקו
ישראלי
סדרת הפקת מקור קולנועית
>>עדי חייט ,מנהלת תרבות ,הבית בבת ים

אני אוהבת קולנוע מכל סוג ,מכל מין ובמיוחד סרטים
תיעודיים .בשנים האחרונות צבר לשמחתי הקולנוע התיעודי
תאוצה והפך להיות אחד מהנכסים היותר בולטים של
התרבות הישראלית העכשווית .מידי שנה אני מקפידה
לקחת חלק בפסטיבל דוק-אביב במסגרתו אני נחשפת
לסרטים שונים ממגוון נושאים וארצות.
תמיד משתדלת לראות את הסרטים שיצרו הכי הרבה
"עניין ורעש" תקשורתי לצד אלו שהנושא שלהם מעניין
אותי אישית .שמחתי מאד לקחת על עצמי את עריכת
הסדרה דוקו ישראלי והקפדתי לבחור סרטים שזכו
לביקורות טובות ולאהדת ציבור הצופים.
השנה המיקוד שלי היה בסרטים שיש להם נגיעה כזאת
או אחרת לציון  70שנה לישראל:
"איפה אלה קארי ומה קרה לנוריקו סאן"
בימאית דבורית שרגל
סרט נוסטלגי מרתק וכובש לב בעקבות סדרת ספרי "ילדי
העולם" ,שיצרה הצלמת השוודית היהודייה אנה ריבקין-
בריק ותירגמה לעברית לאה גולדברג.
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"עד קצה הזריחה"
בימאי סילבן ביגלאייזן
זוכה פסטיבל דוק אביב .סילבן ביגלאייזן בת  ,95אך בתוך
ראשה היא עדיין בת עשרים :צוחקת ,מעשנת ,שרה ומנשקת.
סרט שופע הומור ,שמחה ואופטימיות.
"הסודות של איידה"
בימאי אלון שוורץ
יצחק ושפסיל ,שני אחים שנולדו במחנה עקורים לאחר
מלחמת העולם השנייה ,הופרדו כתינוקות ולא ידעו דבר
זה על זה .תחקור תולדותיה המסתוריים של המשפחה
ואיחודה המרגש לאחר שישה עשורים ,מעניק הצצה
נדירה לחיים במחנות העקורים בגרמניה שלאחר מלחמת
העולם השנייה.
"פנטסטיאיש"
בימאית עופרה שראל קורן
סיפורו של ליצן-נגן רחוב בן  ,100ומערכת יחסיו
הטעונה ומלאת ההומור עם המטפלת שלו המסורה
(אך המותשת ,)...הנאלצת להיגרר אחריו להרפתקאותיו
בארץ ובעולם.

בשביל ישראל
לטייל  ,להכיר ולחוות את הארץ

פסיפס גלילי

אין
לצומת המוביל
כמו יפו
מצומת סביון

דרום אדום
חמשושלים

בלילות סיור
אמנים בעין הוד חקלאי
במדבר
גולן
הרי
שם
בעקבות נשים בדואיות בנגב
סיור גלריות

נופש

המלח
ים
קטיף דובדבנים
פריחה בכרמל
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להתחבר
אל הארץ
קטעים מכתבתו של אודי גורן,
צלם ושביליסט מושבע
לצד חוויות דיירים מבתי הרשת

אחד המאפיינים היותר בולטים של דור הוותיקים הוא
ללא ספק אהבתם הבלתי מתפשרת לארץ .חלקם נולדו בה
וחלקם הגיעו אליה מכל קצוות עולם .דבר אחד משותף
להם  -את הארץ הזו הם חרשו לאורכה ולרוחבה ומכירים
בה כל שעל וכל רגב .ובתור שכאלה ,תמיד היו ועדין נותרו
אוהבי טיולים .עם השנים ,הוצאנו עשרות טיולים ,סיורים
ונופשונים לכל קצות הארץ ואף מחוצה לה .לאחרונה אנו
שמים דגש מיוחד על שביל ישראל -פרויקט הדגל שלנו
אותו בנינו עם שביליסט משובע  -אודי גורן שבנוסף
לבקיאותו בידיעת הארץ ונפלאות השביל הוא גם צלם
מקצועי .מקווים שמאד בקרוב נפיק איתו תערוכה של
צילומי "טעימות משביל ישראל"
"לשביל ישראל ,אותו מסלול בן  1,100ק"מ שחוצה את כל
הארץ מדן ועד אילת ,יצאתי בחורף  2014על מנת לגלות,
ללכת ולחוות את הארץ ,מחוץ לכותרות העיתונים והחיכוך
היומיומי .יצאתי להתנתק קצת מהמדינה ולהתחבר אל
הארץ .מהר מאוד גיליתי  -כשלומדים דרך הרגליים,
לומדים הכי טוב .ההליכה בשבילי הארץ וההיכרות הבלתי
אמצעית עם מקומות שמימיי לא שמעתי עליהם יצרו
אצלי ,חיבור עמוק אל המקום בו אנחנו חיים .ההליכה
היומיומית בדרכים לא מוכרות אל מול נופים מרהיבים
הציפה בי תחושת שייכות חמימה ונימה של גאווה התגנבה
אל ליבי על כך שהמקום הזה ,במידה מסוימת ,הוא גם שלי.
נופי בראשית שהתעצבו במיליוני השנים האחרונות ,חיות
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הבר ,ויותר מכל  -האנשים" ,מלאכי השביל" כפי שהם
נקראים ,שחיים פה .כל אלו רק מעצימים את החוויה.
דתיים ,חילוניים ,דרוזים ,בדואים ,פלסטינים ,מתנחלים,
כולם חולקים קפה או סיפור אישי או שיר .כל אחד מהם
משאיר חותם בלב " -אנשים טובים באמצע הדרך" שמאירים
אותה למרחקים הפכו מבחינתי לחלק מארץ ישראל שלי.
מעבר לחיבור לארץ אליה השתוקקתי ,הפכתי להיות צלם
הסטילס המקצועי הראשון שהשלים את כל שביל ישראל
ברצף ומצאתי את פרוייקט חלומותיי .אני מקדיש כיום את
מרבית זמני להרצאות על השביל והמסע שלי בו .החומרים
הנדירים שאספתי יהפכו בקרוב לספר הצילומים הראשון
על שביל ישראל".
ואיך כל זה פוגש אותנו:
בשנה האחרונה ,הקדשנו בכל בתי הרשת סדרת הרצאות
מיוחדות עם אודי ועם סיפורו האישי על חוויות משביל
ישראל .בהמשך ישיר התחלנו השנה גם בסדרה של טיולים
למיטיבי לכת לאורך השביל ,פרויקט מיוחד לנו שנקרא -
"טעימות משביל ישראל" .הטיולים כולם נערכים על טווי
השביל המקורי בהתאמה למזג האוויר ,לתנאי השטח
ויכולות המשתתפים .בכל הטיולים יש מסלול הליכה רגלית
קצרה ברמה מתונה ,במסלולים מישוריים ,נוחים ומוצלים
עם הרבה אתנחתות ובליווי צמוד של צוותים מהבתים.
הטיולים כולם מתועדים במצלמתו של אודי גורן עצמו
ובסיום הסדרה נפיק תערוכה נודדת בכל הבתים.
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טעימה ראשונה משביל ישראל:
תואי נחל אלכסנדר  -בין עונת התות לעונת התאנה
קרוב ל 100-דיירים צעדו בשביל במזג אויר נוח והרבה
שמחה ומוטיבציה .הקטע הנבחר  -נחל אלכסנדר,
אזור פארק הצבים .הצועדים הנמרצים שמעו על
פרויקט שימור הנחל ,נהנו מעצי חורש לצד עצי
פרי ארץ ישראליים ומפריחתו המרהיבה של הרדוף
הנחלים .הצועדים נחו בפינות טבע מוצלות ,נהנו
מנוף הנחל והתפנקנו בהפתעות שהכינו צוות הבית
בנורדיה שיהיה להם גם מעניין וגם טעים.
רנה שיפוני ,דיירת הבית בגני תקווה:
"מזג אויר ניפלא! ההליכה הקלילה והמהנה בין נחל
אלכסנדר לעצים משבעת המינים ,נושאי פרי ועשרות
משתתפים הייתה מרוממת נפש! כל זה בנוסף לפינוק
 :VIPבכל תחנה חיכו לנו שולחנות עמוסים בשתייה
אבטיח ,מלון ואפילו ארטיקים! בכל מקום הוצבו
כיסאות והכל נעשה מהר ועם הרבה אהבה .זה היה
יום מקסים שמילא אותי בהמון חיוניות וב...טעם של
עוד! אין ספק שהיה זה טיול מאורגן ומתוקתק"
סימה מזור דיירת הבית בנורדיה:
"יחד ,מכל בתי המגדלים צעדנו בשביל ישראל.
עבורי זו הייתה חווית צילום נהדרת .נחל אלכסנדר
על כל הגוונים המים הירקרקים ,הצבים הגדולים,
שלל העצים  -תאנים ,תותים ,אקליפטוס ועוד.
הארגון היה מושלם .המנחה אודי גורן ,והמארחים -
הבית בנורדיה .הכובעים הלבנים שחילק לכולנו
אריק מנהל הבית בנורדיה גרמו לכולנו להרגיש
מאוחדים וחברים .הצוות של נורדיה קיבל את פנינו
בחיוך רחב וארוחת בוקר קלה וטעימה .גם בהמשך
הטיול לא הפסיקו להפתיע כשבעצירת המנוחה
הכינו שולחנות עם מפות ,שלגונים ,אבטיחים ומלון
פרוסים ואפילו כסאות למנוחה הקצרה .צעדנו עם
הרגשת סיפוק עצומה .לסיום אודי גורן צילם את כולנו
תמונה קבוצתית .סיימנו את היום בארוחת צהריים
בנורדיה :חדר האוכל שלנו היה מסודר לתפארת
ומוכן לקבל את כל האורחים הרבים .האוכל היה חם
וטעים מאוד כסיום מושלם לבוקר נהדר .המון תודה
למארגנים  -אהבתי!״.
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מטיילים
במגדלים
>>צילום :אורה דולב ,אודי גורן,
ראומה כהן ,עדי חייט ,תמי זסלבסקי,
אירית הורוביץ ,שלמה גוטמן,
יוסי אובסטפלד

"קוטפים דובדבנים"
מדי שנה פותחים את עונת
הדובדבנים בטיול לגולן
ונהנים מקטיף עצמי.
מימין :הבית בכפר סבא
למטה :הבית בירושלים

מימין :הבית בבת ים במקווה ישראל.
מי תיאר לעצמו איזה מקום חשוב יש
למקווה ישראל בהיסטוריה של ארץ
ישראל והקמת המדינה .וזה כאן,
ממש מתחת לאף שלנו בבת ים.
שמענו סיפורים מעניינים על ראשית
המקום ,על משוגעים לרעיון החזרה
לעסוק בחקלאות ,על בעלי חזון שבנו
את המקום שהיה לבית ספר חקלאי
אליו התקבצו מהתפוצות.

למעלה :חברי "הפרלמנט
של שלמה" מהבית בבת ים
שוברים שגרה ויוצאים לדוג.

מימין :טיול הבכורה המוצלח
של הבית בגני תקווה -
דרומה ,לנגב המערבי
וחבל שלום.

הבית ברמת השרון והבית
בצומת סביון מצאו שילוב מנצח:
גם מחברים בין הבתים
וגם מטיילים ונהנים.
למעלה" :מעמק חפר לקו התפר"
משמאל" :פרוזדור ירושלים"

למעלה" :צועדים ונהנים"
דיירי הבית ברמת השרון
מארחים את דיירי הרשת
לבוקר צעידה בפארק
באוירה ספורטיבית.

למעלה 50" :שנה לאיחוד ירושלים"
דיירי הבית בירושלים בסיור
במובלעת רמת רחל לאורך קו
התפר בשכונת תלפיות ועד לאזור
המפורז בארמון הנציב.

בקרוב :טעימה נוספת משביל ישראל
והפעם :הר המירון 17.10.17
שמורת טבע בצפון הארץ מערבית
לצפת .מסלול הליכה קצר בפסגת
ההר .תצפיות נוף מרהיבות וצמחיה
נדירה .סיור בחוות הנמורה -
טוסקנה תוצרת ישראל ומפגש
עם אנשים מרתקים.
פרטים במחלקת תרבות
ופנאי בבתי הרשת.

העשרה
ואקטואליה

ללמוד ,לגלות ולהרחיב אופקים

אקטואליה

צחוק יפה לבריאות

טרום בכורה ספרות
עברית
רואים יהדות ומסורת
עולםטבע ארץ ישראלי
ידיעת הארץ חידושים
סיפורי התנ״ך

איכות
הסביבה
וקיימות

מדעים

גנטיקה

בעולם
הרפואה
הקשבה לגוף קצרים

מומנט מוסיקלי
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מרחיבים אופקים
ומטפחים חשיבה
סדרות של הרצאות וסדנאות במגוון תחומי דעת ועניין

בכל בתי הרשת נערכות מידי שבוע סדרות של הרצאות
בתחומים שונים .בין היתר תוכלו למצוא פה עולמות תוכן
כמו  -מוסיקה ,אמנות ,טיולי כורסא ,אקטואליה וענייני
דיומא ,היסטוריה ,יהדות ,תנ"ך ועוד .לצד כל הנושאים
הקלאסיים הללו ,אנו מקפידים לחשוף ולהעשיר את
הדיירים בתחומי דעת יותר עכשוויים כמו חידושים
והמצאות בעולם הגנטיקה והרפואה ,קיימות ואיכות
סביבה ,חוק ומשפט ועוד .הרצאות אלו מוגשות על ידי
מיטב המרצים שחלקם כבר בני בית אצלנו ומכירים את
הדיירים על בסיס אישי.

משחקים אלו( ".ד"ר ורד חרמש  .)YNET, 26.04.17זה לא
סוד שככל שאנחנו מתבגרים היכולת שלנו ללמוד או
לזכור נחלשת .משחקי חשיבה משפרים את תפקוד המוח
ולשמחתנו ,בשנים האחרונות ,עולם המשחקים התפתח
ומציע אפשרויות רבות לאימון יכולות המוח בדרכים
מגוונות ומהנות .כל הדוגמאות נערכות אצלנו בבתים
בקבוצות עם מדריכים ויכולות להיעשות גם בצורה יחידנית
בבית הדייר.

מתוך ההיצע הרב בחרנו לכתבה זו שני תחומים :האחד,
מהנושאים היותר פופולריים ומרתקים שנערכים אצלנו -
סדנאות המשחקים לחיזוק המוח וטיפוח החשיבה והשני,
סופר חדשני שיוצא לדרך ממש בימים אלו  -חוכמת הרבים,
פרויקט בסגנון ה."TED-SENIOR"-

משחקי שולחן :חשיבה ,תכנון ובניית אסטרטגיה
שחמט כמו גם המונופול שהוא יותר משפחתי/חברתי
וכמובן השש-בש מצריכים מיומנויות של חשיבה קדימה
ופיתוח אסטרטגיה לפי מה שעובר למתחרים שלנו בראש.
יתרונם של משחקים אלו ,מעבר להיותם חברתיים ,שככל
שמשחקים יותר ,משפרים ביצועים בצורה דרמטית בדרך
אל הניצחון.

משחקים לחיזוק המוח וטיפוח החשיבה
"המוח הוא כמו שריר ,ככל שתאמצו אותו הוא יתחזק.
המחקר היום מחזק את היתרונות שיש למשחקי החשיבה
על המוח ואפילו יש היום 'חדרי כושר' למוח בהם מתרגלים

פאזלים :סבלנות ,זיהוי והתאמה
עולם הפאזלים מאד התפתח וניתן למצוא פאזלים דו
ואפילו תלת ממדיים ,ניתן לרכוש פאזלים מכל תמונה
אישית שנבחר מה שפותח עוד ועוד אפשרויות משחק.
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משחקי הזיכרון :טעם של פעם
משחק הזיכרון משפר יכולות מוח מוכח ובכל גיל .יתרונו
בגיוון של אין ספור משחקי קלפים וצורות על בסיס אותו
עיקרון של פיתוח הראייה המרחבית וההתבוננות ,שיפור
הריכוז וטיפוח הזיכרון .בדומה למשחקי השולחן גם
משחקים אלו מותאמים לשיתוף הנכדים וההנאה רבה.
תשבצים :שיפור הזיכרון ,מוטוריקה וריכוז
זמינותם מידית ,הגיוון אין סופי  -מסודוקו לתשחצים ועד
למשחקי טריוויה ותשבצי הגיון מורכבים  -כל הסיבות
הנ"ל הופכות את התשבצים לפופולריים אצלנו במיוחד.
חוכמת הרבים -
ערבים מרתקים הבנויים על ידע וחוויות חיים של דיירים
שהוכשרו במיוחד בקורס מקצועי לעמוד מול קהל
ובמסגרת זמן של  12דקות להעביר חוויה או מסר .זהו
פיתוח מודל ייחודי ובלעדי במגדלי הים התיכון בו ניתנת
במה לדיירים להפצת הרעיונות והידע שלהם כששאר
הדיירים נהנים מלהקשיב לחבריהם בהרצאות רהוטות
ומעוררות השראה.
TED SENIOR

בימים אלו מתחילים לאתר בכל בתי הרשת דיירים
המעוניינים לקחת חלק באימון והכשרה מיוחדת בה ילמדו
בסדנא ייחודית לנו מאנשי מקצוע בתחום לעמוד מול קהל,
לתמצת סיפור או חוויה ולהעביר אותה בצורה רהוטה
ומעניינת .הלמידה תהיה חווייתית ומעשירה .בין הנושאים
שהמשתתפים יעבדו עליהם  -עמידה מול קהל ,שפת גוף,
שימוש בהומור  ,נטרול התנגדויות והפרעות מהקהל ,גיוון
השיח ויצירת מתח ,עניין והקשבה של קהל השומעים .פרק
מיוחד יוקדש לבניית מצגות ושאר עזרי תצוגה.
דיירים המעוניינים לקחת חלק מוזמנים לפנות למנהלות
התרבות בבתים לקבלת פרטים נוספים ומועדים לפתיחת
הקורס.
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אליפות
הברידג׳
האליפות השנתית של מגדלי הים התיכון
בחסות ההתאגדות הישראלית לברידג'
ובשיתוף מועדון הברידג' קריית אונו
>>אתי כהן ,מנהלת תרבות,
הבית בצומת סביון
>>צילום :אודי גורן

מספרים על הברידג' שיש בו יתרונות בריאותיים ,יש בו
אסטרטגית משחק ,צריך לבצע מספר פעולות בו זמנית:
גם לספור נקודות וגם להאזין להכרזות ועל הדרך לחשב
איזה קלפים מחזיקים שאר השחקנים .והכי חשוב ,זהו
משחק חברותי .אומנם צריך גם מזל אבל בסופו של דבר
חשובה הדינמיקה עם הפרטנר בשביל להוביל לניצחון.
אבל לא בגלל זה הגיעו מאות מדיירי מגדלי הים התיכון
ביחד עם מועדון הברידג' של קריית אונו לאליפות הברידג'
של המגדלים ,הם הגיעו בשביל לנצח! לחזור הביתה עם
הגביע! ועל הדרך גם מאוד ליהנות.
שנה שלישית אפשר בהחלט כבר לכנות את זה "מסורת".
גם השנה נפגשו שחקני הרשת מכל הבתים כשלראשונה
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הצטרפו אלינו גם שחקנים מהבית בגני תקווה .האולמות
עלו על גדותיהם עם שחקנים נרגשים שהגיעו במטרה לקחת
את האליפות .השנה ,בנוסף לששת הגביעים המוענקים
לשלושת המקומות הראשונים ,החלטנו להוסיף גביע נודד
במטרה לפתוח מסורת שבה יהיה בית מוביל שכל שנה
יעניק את הגביע הנודד לבית הזוכה.
הפעילות התקיימה במקביל בשני מסלולים :משחק
מודרך בו לקחו חלק שחקנים שלא הרגישו בשלים לאליפות
ועדיין במסגרת ההפנינג יכלו לחוות משחק מול זוגות
שהם לא מכירים .לצדם המשור התחרותי אותו ניהלה
במקצועיות שירי פאור ,מנהלת מועדון הברידג' בקרית
אונו ,עם ציוד חדשני לחישוב התוצאות "און-ליין" ,בשיתוף
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עם צביה פאור מנהלת סדנת הברידג' בסביון ובבית בגני
תקווה .מודי קניגסברג ,נשיא התאגדות הברידג' ,נתן חסות
לאירוע ותרם את הגביעים ל 3-המקומות הראשונים.
לאור האהדה ההולכת וגוברת למשחקי הברידג' ברשת
החלטנו השנה במעמד החגיגי של האירוע ובשיתוף
ההתאגדות הישראלית לברידג' להכריז על הידוק שיתוף
הפעולה בין הצדדים שיהיה לא רק בטורניר חד שנתי אלא,
ימשך גם לאורך כל השנה ויוביל בסופו של תהליך להקמת
"איגוד הברידג׳ של רשת מגדלי הים התיכון".
מטרת השת"פ השנתי הינה לתת לדיירים שלנו עוד ערוץ
בו יוכלו למנף את יכולות המשחק שלהם ,להתמודד מול

עוד שחקנים בתוך הרשת וגם מחוצה לה ,להתמודד מול
שחקנים שהינם ברמת משחק מקבילה והכל מתוך מטרה
לחזק את הזיקה למשחק ולמקסם את מיומנות הברידג'
שלהם  .את הגביעים לזוכים התכבדו להעניק לזוכים מודי
קניגסברג יו"ר התאגדות הברידג' יחד עם דורון ארנון
מנכ"ל הרשת ולהודות גם לכל המשתתפים שלקחו חלק
במשחקים .האווירה הייתה חגיגית והשחקנים הודו על
ההתנהלות והניהול המקצועי.
כל הכבוד לכל המשתתפים הספורטיביים שלנו שלקחו
חלק באליפות וכבר מתאמנים למפגש הבא ,ולמשתתפים
מהבית בגני תקווה שרק הצטרפו לאחרונה וכבר לקחו
את הגביע הנודד .שמרו עליו עד לטורניר בשנה הבאה!
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עם
הספר
חוויות מכנס הספרניות הרשתי בבית בכפר סבא
>>ציפי דראל ,מנהלת תרבות ,הבית בכפר סבא
>>צילום :אורה דולב

קרוב לשלושים ספרנים וספרניות מכל
בתי הרשת הגיעו לבית בכפר סבא למפגש
הספרנים המסורתי כמידי שנה בשבוע
הספר .כל המשתתפים חוו בוקר של
העשרה מרגש ומרתק שכלל החלפת טיפים
ורעיונות לצד למידה משותפת.
הנושא שבחרנו השנה היה ״הצדעה לשירה
העברית״ .במסגרת נושא זה שמענו הרצאה
מרתקת " -שיר זהב" שהעבירה לנו ד"ר מירי
ורון ,מרצה מוערכת לספרות ושירה .נושא
ההרצאה סבב סביב משוררים גמלאים
שהביעו בשירה את חווית הגיל המבוגר.
פתחנו בסבב ריענון והכרות כשכל ספרן/
ית הציג עצמו בשם ,מאיזה בית הגיע
ומה הספר העברי שחשוב לדעתו שיהיה
בכל בית בישראל .במקום הראשון זכה
הסופר מאיר שלו בעיקר סביב ספרו
רומן רוסי .מאחוריו ניצב עמוס עוז עם
ספרו סיפור אהבה וחושך ובמקום השלישי
נתן אלתרמן .הספרנית מירה ויינברגר
חשבה בצורה מקורית ובחרה בהגדה
של פסח! היו שציינו שכיום הכי חשוב
שתהיה גישה לאינטרנט כי בעזרתו ניתן
למעשה להכניס את כל הספרים הביתה.
(וזאת מבלי שיתפסו מקום על המדפים
ומבלי שצריך להסיר מהם את האבק) .מילון
אבן שושן היה גם הוא אחד המומלצים:
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"מילון אבן שושן נותן למשתמשי השפה
העברית מענה לכל שאלה הקשורה בביטוי,
מילה ,מקור ,משמעות .אין יום שאיני פותחת
אותו" (רות בר ,מנהלת ספריית הבית ברמת
השרון) .בחלקו המסכם של המפגש נתבקשו
המשתתפים לציין מילים שנעלמו מהשפה
העברית ואנו מרגישים בחסרונן ולעומת
זאת ,מילים משפת היום יום שחלקן
מושפעות ממילים לועזיות ,חלקן משפת
הסלנג וחלקן סתם מילים שהמשתתפים
הגדירו כ"חלולות".
מבין המילים הנעלמות בלטו מילים שניתן
למצוא כיום רק בתשבצים כמו  -קולמוס,
הדוק ,ניחא ,בהיסח דעת ,מתי מעט,
אלסרים ,צלמנייה ועוד.
לצדן עלו המילים ה"מעצבנות" :אחי ,סלב,
שרוט ,סבבה ,אחלה ,כזה כאילו ,יאללה
ביי ועוד .אפיון נוסף היו מילים שבמקור הן
בשפה גבוהה והשימוש השכיח והיומיומי
מקטין אותן כמו מדהים ,נפלא ,מהמם,
מקסים או זילות השימוש ב׳חמודה׳ או
׳מותק׳ שכבר ממש הפך למילות זלזול וגנאי.
כל המשתתפים לא יכלו להתעלם מהעובדה
אולי הכי מרגיזה ומצערת והיא הטעויות
בן זכר ונקבה ובין מלרע ומלעיל.
שתהיה לכולנו קריאה מהנה וניפגש בשנה
הבאה

מענייןבמגדלים

חדר העיון בבית בכפר סבא
>>באדיבות ״מגדלעון״ כפר סבא

לפני מספר חודשים נפתח חדר העיון בבית
בכפר סבא .אין כמו שבוע הספר הזדמנות
לציין אירוע חשוב ומכבד זה .מאז ומתמיד
חלמו דיירי הבית על מקום תרבותי בו ניתן
יהיה לשבת בשקט ובנוחות ,לעיין בכתבי עת
אקטואליים ובספרי עיון ,לגלוש באינטרנט
ולהאזין למוסיקה קלאסית וקלה.
החלום התגשם וכל התכניות להקמתו
התבצעו בצורה מיטבית עם ספרי עיון
שתרמו דיירי הבית ,כתבי עת ,תקליטורים
ואפילו מחשב נייד.
בחדר העיון החדש ניתן לדפדף ולעיין בספרי
אמנות ,שירה ,היסטוריה ,בלשנות ,מדעי
החברה ועוד .אפשר גם לשמוע מוסיקה
קלאסית של מוצארט ,באך ,בטהובן ,מאהלר
ורבים וטובים נוספים ,באיכות סטריאופונית
ובאוזניות משובחות .חדר העיון פתוח
 24שעות ביממה ,שבעה ימים בשבוע .גם מי
שסובל מנדודי שינה ,יכול להגיע לשם בחצות
הלילה  -לקרוא ,לשמוע מוסיקה (באמצעות
האוזניות כמובן) או לגלוש באינטרנט.

קריאה ושמיעה מהנים!
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למידה
לכל אורך החיים
>>בעריכת גלית דבי ,יועצת פדגוגית ,קמפוס המגדלים

קמפוס
במגדלים

 LIFE LONG LEARNINGהיא תפיסת עולם המגדירה את הלמידה כאמצעי
מרכזי להתפתחות אישית ,כלכלית ,חברתית ותרבותית הרואה בלמידה מהות
בסיסית וחיונית לקיום ולהתנהלות של פרטים ,חברות ומדינות.
למידה לאורך החיים אינה רק כלי פעולה ,הלמידה מוכרת כחיונית להתמודדות
עם משימות החיים במציאות עכשווית ונתפסת כמאפשרת לאנשים בכל גיל
או מצב נתון לשלוט בגורלם ,לתרום לחברה ולהיערך לאתגרי העתיד לצד
תחושת סיפוק עצמי.

למידה ,אם כן ,ממשיכה ומתרחשת לאורך כל טווח
החיים ,גם בגיל מבוגר ביותר .ללמידה יש תכונה
מעניינת נוספת :ככל שלומדים יותר ,כן מסוגלים
ללמוד עוד ועוד .למידה יוצרת קשרים בין מידע
קודם וחדש ,מעוררת אתגרים מחשבתיים וגורמת
להתחדשות .הדבר נכון לכל גיל ולכן הצורך והרצון
של אנשים בגיל השלישי ללמוד הוא לגמרי טבעי.
מחקרים מאשרים כי מעורבות בפעילות משמעותית
בגיל השלישי תורמת לבריאות טובה ,לשביעות רצון
מהחיים ולאריכות ימים ואין עוררין שלימודים הם
אכן פעילות משמעותית.
למידה בגיל המבוגר חשובה במיוחד בחברה
דינאמית המתאפיינת בשינויים טכנולוגיים רבים.
הלמידה גורמת לתחושת הנאה מהחיים ,ביטחון
וסיפוק עצמי .למעשה זה עוד סוג של "התעמלות
אינטלקטואלית" ולכן לא רק שהיא מחזקת את
התפקוד המנטאלי ,אלא אף מקטינה את הירידה
בזיכרון ולכן ,על האדם להמשיך ולהפעיל את
מוחו בצורה אקטיבית ,ללמוד דברים חדשים ולא
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להירתע מפעילויות קוגניטיביות הדורשות מאמץ.
נהפוך הוא! מאמץ וטיפול אקטיבי במידע ישמרו
על מוחנו ועל הזיכרון .מוטיבציה וביטחון עצמי
הינם תנאים חיוניים ללמידה מוצלחת בכל גיל ,אך
הם חשובים במיוחד בגיל המבוגר .המוטיבציה
של בני הגיל השלישי ללמוד מאוד גבוהה .החל
מהרצון לפעילות מנטאלית מאתגרת והעשרת
תחומי עניין דרך הרצון למעורבות פעילה בחיים
ויצירת קשרים חברתיים חדשים.
מה על אדם מבוגר המעוניין ללמוד מיומנויות
ותכנים חדשים לעשות? להתרחק מהמשפט "זה
כבר לא בשבילי" ,להגדיר את נושאי ומטרות
הלמידה ,לבחור את הנושאים שמעניינים אותו
ולבחור סביבת למידה נכונה.
קמפוס המגדלים מספק את כל הפרמטרים שציינו:
נוח  -כיתות קטנות ,נגיש  -כאן ממש בבית ,מעניין -
שלל קורסים לבחירה במנעד תחומי דעת מרתקים.
נותר רק לבוא ולהירשם .את השאר אנו כבר נעשה
בשבילכם.

הקורסים הממתינים לכם בשנת הלימודים הקרובה:

קמפוס
במגדלים

סודות החיים  -נפלאות הגנום האנושי
כיצד ייראו החיים שלנו בעוד  50שנה ,מה נדע על עצמנו כבני אדם וכיצד הידע הזה
ישפיע על חיינו.
לחזות את העתיד? דבר אחד בטוח ,כנראה ששום דבר לא ישנה את החיים שלנו בעתיד
כמו מהפיכת הגנטיקה שמתרחשת ב 35-השנים האחרונות .בקורס נבין לעומק מהם
גנים? כיצד הם פועלים? מה בין תורשה לסביבה? ומה צופן לנו העתיד?
בין המרצים :פרופ' ידידיה גפני | פרופ' איתן פרידמן | ד"ר רביד דורון | ד"ר ליאת יקיר
| ד"ר יצחק נוי | ד"ר טל סיינס | אירית כינור

חזית חקר המדע במאה ה21-
סקרנות מניעה מחקר ולמידה ,מעלה שאלות שיוצרות עובדות ידועות ומעמידה בספק
הנחות בסיסיות .המאה הנוכחית התחילה עם שאלות רבות ופרדוקסים שנשארו ללא
מענה .קורס חדש ומרתק העוסק בשאלות אלו ,מציג גילויים מפתיעים הקוראים תיגר
על הידוע והמוכר ושוברים חלק מהמיתוסים שכולנו מחזיקים בהם.
בין המרצים :פרופ' אבשלום אליצור | ד"ר מיכל מורג | ד"ר יצחק נוי

התנקשויות פוליטיות ששינו את פני ההיסטוריה
אין אירוע יותר דרמטי ומזעזע בהיסטוריה מאשר רצח אישים בולטים ומנהיגים על
רקע פוליטי .לאורך ההיסטוריה ,סיפורים רבים של רציחות והתנקשויות ,שכל אחד
מהם עשה היסטוריה .רבים מהם מעלים ויכוחים ושאלות בלתי פתורות עד היום.
בין המרצים :ד"ר מיכל יערי | ד"ר גוסטב מייסלס | ד"ר יצחק נוי | מנחם טילמן

המזרח התיכון בחיפוש אחר זהות חדשה -
מאין באנו ולאן אנו הולכים?
הגל הראשון של המהפכות ושל המחאות ההמוניות במזרח התיכון ובצפון אפריקה
הסתיים באמצע  .2012יש מי שרואים את הסכסוכים ומלחמות האזרחים שפרצו מאז
כהמשך "האביב הערבי" ,אחרים מכנים את השתלשלות האירועים "החורף הערבי"
או "החורף האסלאמי" .כך או כך ,לנגד עינינו משתנה מציאות ,ורב הנסתר על הגלוי.
מומחים למזרח התיכון ,ינסו להשיב על השאלות  -מה קורה סביבנו ולאן זה מוביל?
בין המרצים :פרופ' עוזי רבי | ד״ר מיכל יערי | ד"ר אלון ליאל | צבי בראל | ניצן הורוביץ |
ערן זינגר | גליה פסח
ט.ל.ח .התכנית נתונה לשינויים.
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יפן  -ממדינה מבודדת למעצמה כלכלית ותרבותית
יפן ,ארץ של ניגודים וחידה לאדם המערבי .ארץ מוכרת ומסתורית ,עדינה ומיליטנטית,
מסורתית ומודרנית .מיהם היפנים? איך התגבשה תפיסת העולם של תרבותם
המבודדת? איך ארוגים היסטוריה ואמנות ,אדריכלות ותיאטרון ,אסתטיקה ודימויים
בעיצוב התרבות הייחודית של יפן? בקורס נבחן את הדרכים בהם התפתחה יפן ,וננסה
להבין את מהות החברה והתרבות היפניות מילדות ועד זקנה ונלמד על אורחות החיים
של העם היפני .בין המרצים :ד"ר ענת מוברמן | אדוה אילון פוש | רחל אסתרקין |
גליה דור | דבורה רוטברט

בלה איטליה
איטליה הממגנטת עם המוזיקה הנפוליטנית ,להיטי סאן רמו ,גדולי האופרה ,אמנות
הרנסנס ,המאהב הלטיני ,יין קיאנטי ,הפסטה והמטבח האיטלקי .הקורס מציג את
יופייה של איטליה ,מעמיק את ההיכרות איתה ומעביר אותנו חוויה רב גונית.
בין המרצים :רמי סימסולו | דבורה רוטברט | דן רפופורט

כס המשפט ללא-משפטנים
מבוא להבנת עולם המשפט והשפעתו על חיינו .עולם המשפט חודר לכל תחום בחיינו
הציבוריים והפרטיים .המשפחה ,עולם העסקים ,שוק ההון ,שוק העבודה ,וכמובן
תחום המשפט הפלילי לצד הפוליטי ,חקיקה ורגולציה .מערכת המשפט נמצאת
במוקד השיח הציבורי כל העת .הקורס משקף את תמונת פעולתו של עולם המשפט
בתחומים המרכזיים של חיינו .בין המרצים :ד"ר עו"ד רונן דליהו | ד"ר יובל דרור |
ד"ר דליה צמריון-חלק |עו"ד יובל יועז

גדולים מהחיים
הצצה לעולמם וסיפור חייהם של מי שהפכו למודל לחיקוי ,הערצה וציטוט .אנשים
ומיתוסים שעשו היסטוריה והשאירו את חותמם בתולדות התרבות היהודית ו העולמית.
בין המרצים :ד"ר גוסטב מייסלס | אלון גור אריה | ד"ר יחיאל הררי | אמן הפסנתר
אסף פייר

הערים המרתקות העולם
בכל מפגש נצא למסע וירטואלי לאחת הערים היפות ביותר בתבל
ההרצאות משלבות תמונות ,סיפורים ומוזיקה ייחודית המאפיינת אותו חבל ארץ.
בין המרצים :נעם גילאור | נפתלי הילגר | איבון פלייטמן | גליה פסח | דבורה רוטברט
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הרוסים באים  -פסטיבל מוזיקה רוסית
מסע בין מזרח ומערב אל המוזיקה המרגשת והסוחפת של המלחינים
הרוסים הגדולים .ענקי המוזיקה הרוסית משלבים ביצירתם את השפעות
דרך המשי ורוסיה האסייתית לצד המסורות האירופאיות של הכתיבה
המערבית .בקורס נעמוד על ההשפעות והמקורות של המוזיקה הרוסית
ונגלה את סודות קסמה.
מגיש ויוצר :אמן הפסנתר אסף פייר ,באירוח אמנים מובילים

קמפוס
במגדלים

בארוקאדה  -פניני מוסיקת הבארוק
פסטיבל המוסיקה הבארוקית בראי האמנויות והתקופות .שגעון הבארוק נולד
בתקופה סוערת בתולדות האנושות וסגנונו המורכב ,מלא הניגודים והדרמטי מצית
את הרגש והדמיון .הקורס עומד על טיבן של  150שנות יצירה מוסיקלית עשירה
ומרתקת וכיצד הובילו סערות התקופה ומיזוג האמנויות השונות ליצירת נכסי צאן
הברזל המוסיקליים של תרבות המערב.
מגיש ויוצר :אמן הפסנתר אסף פייר ,באירוח אמנים מובילים

אופרה ,הרבה יותר ממוזיקה!
סדרת הרצאות על יצירות האופרה הגדולות בכל הזמנים ,החושפת את המשתתפים
לעולם גדול מהחיים ,קסום ומרהיב שיש בו הרבה יותר ממוזיקה .הסדרה עוסקת
בחמש מיצירות האופרה הגדולות וכוללת קטעים מהפקות האופרה המובילות
בעולם ,תוך התייחסות להיבטים של דרמה ,בימוי ,עיצוב ,מוזיקה והפקה.
מרצה :מרב ברק [ - ]M.Aמרצה וחוקרת אופרה

להיות מנצח  -מהו סוד הקסם
סדרת מפגשים זו מיועדת לאוהבי מוזיקה ,המעוניינים להבין לעומק את תפקידי
המנצח ,להכיר את שפת הגוף וטכניקות הניצוח השונות .מלבד הסברים והדגמות
חיות בנגינה ובניצוח ,יוצגו קטעי וידאו של גדולי המנצחים ומיטב התזמורות.
בקורס נכיר לעומקן כמה מיצירות המופת של הרפרטואר הקלאסי מזווית ראייתו
של המנצח.
מרצה :ד"ר רונן בורשבסקי ,מנצח ישראלי ,ממנצחי המקהלה המובילים בישראל.
* אין צורך בידע מוזיקלי מוקדם.

עלון ייעודי לכל בית עם רשימת הקורסים הנבחרים
ומועדים מדויקים בקרוב אצלכם.

ההרשמה בעיצומה!
פתיחת קורס מותנית במינימום נרשמים לבית.
ט.ל.ח .התכנית נתונה לשינויים.
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קמפוס
במגדלים

יום
הסטודנט

שנתיים של לימודים בקמפוס המגדלים הם כבר כברת
דרך ובהחלט סיבה למסיבה .בתחילת ספטמבר יערך
בבית בגני תקווה "יום הסטודנט" פורמט מושקע שלא
יבייש ימי סטודנט של מיטב האוניברסיטאות בארץ.
במקום סטטיק ובן אל נארח את גיל שוחט ובמקום
לקפוץ ראש לבריכה נצטלם עם כובע בוגרים למזכרת.
אבל בעיקר ,תהיה זו הזדמנות בלתי אמצעית לפגוש
בסטודנטים משאר בתי הרשת ולהחליף דעות וחוויות.
לכבוד האירוע ,התקבצו מספר דיירים
"יקירי קמפוס" לספר חוויות:
משה ודיתה סנה הבית בכפר סבא שנה שנייה בקמפוס:
משה" :עבורי זהו שדרוג וחזרה לימים אקדמיים כשהינו
צעירים .עיקר הרצון והתענוג להגיע לקמפוס נובע
מהנגישות ,המיקום והקבוצה המוכרת".
דיתה" :הקמפוס ממלא את הסקרנות שמגרשת את
הזקנה .בכל הזדמנות שמציעים לי ללמוד אני תמיד
מצטרפת באהבה".
רחל כהן מהבית בכפר סבא מוסיפה" :האינטימיות
של הקבוצה משרה אוירה ממש מרגשת .בכלל ,זה
שהקמפוס מתקיים בבית שלי ,זה לא רק נוח ,זה מקסים
ומדהים .אלו הימים החשובים שלי ביומן ואני לא
מוותרת עליהם".
אינה גרונפלד ומלכה שוורץ ,מהבית בצומת סביון,
גם הן שנה שניה בקמפוס:
אינה" :אני משלימה מה שלא יכולתי לעשות בעבר".
מלכה" :מנגישים לי חוויות .הלמידה היא חוויה מאתגרת,
המרצים מעולים .אסף פייר לימד אותי לדעת מה זה
מוסיקה".
ומסכם מאיר גרינברג ,גם הוא מהבית בצומת סביון:
"הקמפוס מחזיר אותי שנים אחורה לימי האוניברסיטה.
מרגיש צעיר יותר .אוירה של סטודנטים כמו פעם רק
עם יתרון גדול  -ככל שהקהל קטן יותר השמחה יותר
גדולה והיחס יותר אישי .אני אמליץ בחום לחברים
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מחוץ לבית להגיע .אפילו מוכן להסיע ולסייע להם
להגיע כי זו חוויה לא רגילה!!!"
הבית בגני תקווה הצטרף רק לאחרונה לקמפוס ,מה
שלא מנע ממשתתפיו להלל ולשבח את הלימודים:
רחל זיו" :למדתי בהרבה מאד מסגרות ,אך הקמפוס
הזה מרתק אותי במיוחד כי אני מקשיבה להרצאות
יחד עם אנשים שאני מכירה .יתרון גדול נוסף  -אני לא
מניעה את האוטו ומשתחרר לי עוד זמן פנוי".
נתי שרוני" :נהניתי במיוחד בגלל טיב המרצים ,כולם
טובים ובקיאים שידעו לחדור לנושאים שבדרך כלל
בהרצאות דומות לא נוגעים בהם .אני מרגיש שהחכמתי
וגיליתי בעזרתם זוויות הסתכלות חדשות .הלמידה בבית
עושה את זה סימפטי .האנשים מוכרים שמשוחחים
איתם גם מחוץ לשיעור .הבית מתאים בתנאים הפיזיים
ובאווירה ולכן זה נעים .ממליץ בחום להצטרף!"
אנה ואליעזר אופיר :״ה׳ביחד׳ עם שאר החברים זה
הייחוד של הקמפוס .יש עם מי לשוחח ולהחליף דעות.
כשנפגשים ,במקום לדבר על מחלות או נכדים יותר
מעניין לדבר על אקטואליה ופה בקמפוס מקבלים
כלים לזה .יתרון נוסף  -הנגישות .כשצריך לנסוע ,יש
נטייה לוותר יותר בקלות .פה רק יורדים למטה .אנו
על קמפוס לא מוותרים!"
ומה אמרים המרצים:
ניצן הורוביץ ,מרצה בנושאי אקטואליה ,פרשן
ועיתונאי" :הקהל סקרן ,רציני ,יותר בקיא וצמא לשמוע
עוד ועוד .ניסיון חיים שלהם בא לידי ביטוי בשאלות
יותר מעמיקות .מחייב אותי להשקיע ולהגיע מוכן עם
הרצאות ברמה גבוהה .במהלך ההרצאות אני לומד
מהם הרבה מניסיון וחוויות חייהם .יש פה הדדיות .זו
ההנאה שלי ואני אוהב להופיע בפניהם".
אסף פייר ,מוסיקאי ,מרצה למוסיקה" :מרגש אותי
ללמד אנשים תרבותיים עם רעב וצמא אמתי ללמידה.
הבקרים איתם חווייתיים ואני מברך על זה שזכיתי".

קשרי קהילה
ומשפחה

לבלות יחד עם הנכדים והנינים ,להתנדב ולהרחיב את הלב

קייטנה

יום המעשים הטובים

שלום כיתה א'

בזאר

מתנות חג
עמותת לתת חבילות חג
הדלקת לנזקקים

נרות
חנוכה יריד מיחא

רב -מלא
דורית הטנא

מתגייסים
כנס
אושפיזין בסוכה

ג'ימבורי

משלוח
מנות
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לבלות,
להתנדב
ולמלא
את הלב
פרויקטים משפחתיים
וקהילתיים בבתי הרשת
המשפחה והקהילה הם שני
מעגלים משמעותיים ביותר
בעולמנו החברתי .מהמשפחה אנו
סופגים ערכים ,מסגרת חינוכית
מעצבת ,תמיכה ,עידוד והערכה.
ובקהילה אנו תורמים ונתרמים,
מרחיבים מעגלים חברתיים
ומיצרים את אותו "יחד" מיוחד
המתבסס על ערכים של עזרה
הדדית ,חברותא ופיתוח הוואי
משותף .כל אלו באים לידי ביטוי
גם אצלנו במשפחת מגדלי הים
התיכון .כל דייר ודיירת בונים
לעצמם מעגל חברתי ומסגרת
קהילתית על פי מה שמתאים להם
ובהתבסס על סגנון החיים הקודם
שהם מביאים עמם .עם הזמן ,כל
בית מתגבש כישות  ,כמשפחה
עצמאית וייחודית .וזה מה שעושה
את החיים שלנו למלאי עניין.

משמאל :תורמים אורזים ומתמלאים
סיפוק בבית בירושלים
פעמים בשנה ,נערכים הדיירים
בשיתוף עם צוות העובדים והנהלת
המינימרקט שבכל בית ורוכשים
מצרכי מזון ,אורזים בקרטונים
ומסיעים למשפחות נזקקות .כל בית
בוחר את השכונה או הקהילה לה
הם מעוניינים לתרום .איזו עוצמה יש
ל"יחד" ואיזה סיפוק להרגיש שותפים.

למעלה :סדנת ציור רב דורי
בבית בירושלים נִ צלו את ימי
וארחו נכדות ונכדים
החופש הגדול ִ
בסדנת הציור בפרויקט יצירתי
מקורי .הסבא צייר פורטרט של
הנכד והנכד את זה של הסבא.
גם לומדים טכניקות וגם
מעבירים שעת איכות יחד.

למעלה ומימין :נכדים ,נינים וילדי
עובדים בימי כיף משותפים
איזה כיף לבוא בקיץ לסבא וסבתא.
ממש קייטנה .הסבתות מפנקות
בכריכים טעימים בזמן שהילדים
מבלים בסדנאות יצירה ופעילות
מעשירה  -בועות סבון ,מסע אוצר,
לילה הפתעה ,משחקי חבלים
ועצים ,סדנא להכנת קליפ ,חיות
וחוויות ,סדנת קסמים וכמובן
פעילות מים בבריכה.

למעלה ומשמאל :עם הגב לים
בקיץ יש למרפסת הבית בבת ים
עדנה מיוחדת כשמשפחות הדיירים,
חברים ומכרים פוקדים אותה
ונהנים מהבריזה לצד סרט קיץ,
סדנאות מוסיקליות לכל המשפחה,
מסיבות ריקודים ועוד.

למעלה :פרויקט מיח"א  -מרכז רב תחומי לילדים עם לקות בשמיעה
הבית ברמת השרון יחגוג השנה עשור לקיומו ועשור לפעילות התנדבותית
למען מיח"א .מידי שבוע נפגשות בקביעות המתנדבות של הבית מרמת השרון
לבוקר של יצירה .שיא הפעילות היא הבזר השנתי בקיץ בו מתארחים הנהלת
מיח"א ,גמלאי מיח"א ,דיירי הבית ואורחיהם ותושבים רבים מרמת השרון .
במהלך השנים התכבדנו בנוכחותה של הגב' סוניה פרס ז"ל והשנה ארחנו
את ראומה ויצמן לצד מתנדבות ותיקות במיח"א.

מימין :יום המעשים הטובים
כמו בכל רחבי הארץ גם
אצלנו במגדלים פעילים ביום
המעשים הטובים ,כשכל
בית בוחר להתנדב פרויקט
כתרומה לקהילה.

משמאל :פסיפס קהילתי רב דורי
דיירי הבית בגני תקווה מצטרפים
ליום אחד לילדי כיתה ד' מביה"ס
גנים ומארחים אותם בסדנת
יצירה בבית .יחד יצרו בעבודה
משותפת פסיפס מרשים וגדול
ממדים שייתלה במתחם בית
הספר .בתהליך העבודה התחלקו
המשתתפים לצמדים ,דייר וילד
ועבדו על חלקם המשותף בפאזל.
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עלילות המגדלים
בפראג הקטנה-גדולה
רשמים מטיול עובדים לפראג וטקס עובדים מצטיינים
>>צליל חסון ,עובדת סוציאלית ,הבית בבת ים

מדי שנה דואגת הרשת שלנו לפנק את עובדיה שכל השנה
נותנים את הלב והנשמה לדיירים ,בנופש שכולנו מחכים
לו ומדברים עליו חודשים לפני וחודשים אחרי .השנה
נבחרה בירת צ'כיה ליעד החלומות שיארח את מאות
עובדי הרשת .פראג קיבלה אותנו עם קרני שמש חמימות
ומגוון אתרים יפהפיים .השתכנו במלון מרכזי ונוח ,מה
שלא הפריע לרובנו גם לשבת בבתי הקפה והמסעדות
הרבות ברחובותיה ההומים של העיר.
טיולינו לווה על ידי מדריכים מקצועיים ,והחל במצודת
פראג  -אחת הטירות הגדולות בעולם בה מלכי בוהמיה
וקיסרי רומא ,ומאוחר יותר נשיאי הרפובליקה של צ'כיה,
החזיקו לשכות ומשרדים .עד היום משמש המתחם כמקום
מושבו של נשיא הרפובליקה הצ'כית.
אגב ,פרט מעניין :פראג מהווה אחד מהיעדים הפופולריים
ביותר לנישואים אזרחיים עבור זוגות ישראליים שאינם
מורשים או רוצים להינשא בארץ .כך קרה שבביקורנו
במצודת פראג ראינו זוג יפה ביום חתונתם ,מצטלמים על
רקע הנוף המקסים .כשהתרשמנו מהם ביננו לבין עצמנו,
אמרה פתאום האישה שעמדה לידינו בעברית" :אני אמא
של הכלה!" .כמובן שמיד התקבצנו סביב המשפחה ואיחלנו
להם המון מזל טוב.
לאחר הביקור במצודה ,הגענו ל"גני ולנדשטיין" ,שם ראינו

מחזה מרהיב :טווס לבקן ,לבן לגמרי ,נוצותיו מלכותיות
וצחורות! אמירה ,מנהלת המכירות בבית בבת ים ,הצליחה
לגרום לטווס הקסום לפרוש את זנבו לכבודנו ,לאחר
שעשתה לו קולות של טווסה ...ככה זה אשת מכירות טובה,
מצליחה לשכנע גם בשפת החיות!
המשכנו לאתר מוכר מאד בעיר  -גשר קארל  -גשר היסטורי
מפורסם החוצה את נהר הולטאבה .על הגשר דוכני מזכרות
ואמנים רבים המציירים את המוני התיירים .גשר קארל
נמצא בסמוך לרובע היהודי של פראג  -האזור היחיד
בו הותר ליהודים להתגורר .ב 1848-נפתחו שערי הגטו
והרובע היהודי ,ושנתיים מאוחר יותר שונה שמו לרובע
יוזפוב ,על שמו של השליט יוזף השני ,כתודה על הרפורמות
שקבע כמו אפשרות רכישת מגורים מחוץ לגטו ואפשרות
לימודים באוניברסיטה .זכויות ששיפרו את חיי היהודים
בפראג באופן ניכר .הרובע היהודי ייחודי בכך שהוא מציג
עתיקות של יהדות ספרדית ויהדות אשכנזית זו לצד זו
ומהווה אזור תיירותי במיוחד.
היום השלישי של חופשתנו הוקדש לזמן חופשי .צוותי
הבתים השונים החלו את הבוקר בניחותא ,עם ארוחת
בוקר טובה במלון ומשם לצאת לטייל כאוות נפשם .זמן
הטיול כולו ,וכמובן הזמן החופשי ,הוא חיוני מאד לגיבוש
ושימור מרקם היחסים הטובים בין אנשי הצוות ,ההנהלה,
עובדי המטה ועוד>> .
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סיומו של יום זה היה מרגש במיוחד ,אולי רגע השיא של
הטיול  -ערב החברה המסורתי שלנו בו מוענקים פרסי
העובדים המצטיינים של השנה .מרגש במיוחד היה מחווה
הפרידה בו שרו בכירי הנהלת הרשת לבטי קפלן ,מנהלת
הבית בסביון בהווה והבית בבת ים בעבר ,דמות מיתולוגית
ברשת ויקרה לדיירי הבתים וצוותיהם.
כבכל שנה ,בערב זה גם הוכרזו עובדים מצטיינים ומחלקות
מצטיינות .עובדי הבתים הריעו במחיאות כפיים סוערות
ועודדו את חבריהם .כולנו עובדים קשה כל השנה וכיף
לקבל הערכה.
אקורד הסיום של הטיול היה הנסיעה בדרך יפה וציורית

לעיר דרזדן שבגרמניה .עיר קטנה ומעניינת שנהרסה כמעט
לחלוטין בהפצצות במהלך מלחמת העולם השנייה ושוחזרה
כמעט במדויק.
אחרי ארבעה ימים מופלאים הגיע מסענו לסופו  -חזרנו
שמחים לבתים מלאי מצברים לשנת עבודה פורייה נוספת!
תודה להנהלת הרשת אשר מביעה מדי שנה בדרכים
מגוונות ויפות את הערכתה לעובדיה ,שהרי עובדים מרוצים
מעניקים יחס טוב לדיירים מרוצים .כאן המקום להודות
גם לכם דיירינו המקסימים על הפרגון והמילים הטובות
לקראת הנסיעה ולאחריה.
מעניין לחיות פה  -וגם לעבוד פה!

ומה אומרים הדיירים :משהו טוב קורה אצלנו ורצוי לספר
מפעל שמעסיק הרבה מאד עובדים ,מכל שכבות העם ,שמשרתים דיירים בבתים מוגנים של מגדלי הים
התיכון .פעם בשנה זוכים כולם לטיול לחו"ל לגיבוש ,פינוק ,לעידוד הקשר וליעילות העבודה .אני מבקשת
לברך את כל השותפים למחווה הנפלא הזה וטוב יהיה שגם אחרים ימצאו דוגמה לחיקוי ,ככה אפשר לקדם
ולפתח יחסים טובים ושווים להשגת מטרות חיוביות .כל הכבוד ,יישר כוחכם!
צילה כהנא ,דיירת הבית בכפר סבא

ברכות
לאביגדור רוטשילד
בסיום עשור מוצלח
ופעיל במגדלים בו ניהל
את הבית ברמת השרון
ואת הבית בכפר סבא.
הרבה הצלחה בדרכו
החדשה מכל משפחת
מגדלי הים התיכון.

 | 76מעניין במגדלים

מענייןבמגדלים

מעניין
ללמוד פה
חוויות מהקורס להכשרת עובדים
>>עדי נשרי ,מנהלת שירות ברשת

עובד מוערך אשר מכיר ויודע יותר יוכל להעניק לדיירים
שירות איכותי יותר .מתוך אמונה זו ,חידשנו השנה את
הקורס להעשרת עובדים רב-מקצועיים (מכל מחלקות
הבתים) שמטרתו הקניית ידע עדכני על עולמם של בני
הגיל השלישי ,על ענף הדיור המוגן וכן על הקונספט
השרותי "מעניין לחיות פה".
הקורס התפרש על פני  6מפגשים ( 35שעות אקדמאיות).
כל מפגש חשף בפני העובדים ידע נוסף ,מהמקרו למיקרו.
תחילה קבלו ידע מעמיק על הגיל השלישי ,על סביבת
ענף הדיור המוגן ועל תחומי המשפט והכלכלה הקשורים
בו .ממפגש למפגש העמיקו המשתתפים בידע ובשלושת
המפגשים האחרונים קבלו ולמדו עוד על תהליכי וממשקי
העבודה ברשת תחת מטריית קונספט השרות "מעניין
לחיות פה" .שמנו לנו למטרה שכל אחד מהעובדים יבין כי
יש לו חלק מהותי בבניית סביבה מעניינת.
התכנים הועברו ברמה מקצועית גבוהה ע"י מרצים חיצוניים
המתמחים בעבודה עם אוכלוסיית הגיל השלישי וכן ע"י
מנהלים בארגון .המשתתפים נהנו מהמפגש עם בכירי הארגון,
הבעלים מוטי קירשנבאום ,המנכ"ל דורון ארנון ,סמנכ"ל
הכספים אופיר רוזנבוים ,סמנכ"ל התפעול תומר רוזנברג,

היועצת המשפטית לימור גל ועוד .יחד למדו רבות על
החזון אליו שואפים כולם להגיע .כמו כן זכו המשתתפים
לשמוע את משנתו החכמה והמרתקת של מר גיורא עמיר,
דייר הבית בכפר סבא ולהיחשף לצד שלהם ,הדיירים.
בסיום הקורס התבקשו העובדים לספר לנו לפחות על
דבר אחד שלקחו מהקורס.
התשובות היו ממש מחממות את הלב :זהות וגאווה עם
הבית ,ידע על המערכת ,אנחנו חלק משרשרת וכל אחד
מהעובדים חשוב להצלחת המערכת ,חווינו חיבור בין
המחלקות ,למדנו מה היא יזמות ,כיצד לחשוב בגדול ,הבנו
שככל שאדם מפתח עצמו יותר הוא יכול לתת יותר ,למדנו
כמה חשוב להקשיב ולהכיל ,הזדמנות להסתכל מנקודת
מבט של הצד השני.
אנו גאים ונרגשים להחזיר לבתים שלנו  50שגרירים מלאי
מוטיבציה ורצון טוב להמשיך ולהוביל את הרשת קדימה.
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כתבו
עלינו
לקט פרסומים על רשת מגדלי הים התיכון
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