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דבר
העורכת
>>מיכל שויקי
גרנטולוגית ,מנהלת תוכן רשתי

קוראות וקוראים יקרים,
חגי תשרי קרבים ובאים וכולנו נרגשים ומרגישים חגיגיים.
בין קניית מתנות חג לנכדים ולנינים ,לבין הזמנת הדגים (כי
אי אפשר בלי הגפילטע פיש של סבתא) ,אנו מקפידים לשלוח
ברכות לשנה טובה בעיקר בווטסאפ ,ברשתות החברתיות או
במייל .את כרטיסי הברכה של פעם ,אלו המלבנים הקטנים
עם קישוטי הזהב ,היונים ,השופרות והפרחים ניתן לרכוש היום
במחיר מופקע רק בשווקי הפשפשים ולקוות שדואר ישראל
יצליח במשימת המשלוח ועד חנוכה הברכות תגענה ליעדן.
ובין ההכנות לחג וקבלת ההחלטות אצל מי נתארח השנה בערב
החג או את מי נארח אצלנו ,אנו צריכים גם לקבל החלטה
חשובה לא פחות  -למי נצביע בבחירות שתערכנה ממש ימים
ספורים לפני החג ולקוות שהפעם תיפול הכרעה והשנה
החדשה הבאה עלינו לטובה תביא עמה גם ממשלה יציבה
וימים שקטים ורגועים.

אתר רשת מגדלי הים התיכון:
www.migdalei.co.il

חפשו אותנו
בפייסבוק
מודעות המתפרסמות בגיליון זה הינן על
דעת המפרסמים ועל אחריותם הבלעדית.
רשת “מגדלי הים התיכון” אינה אחראית
לתוכן המודעות .ט.ל.ח.

© כל הזכויות שמורות
לרשת מגדלי הים התיכון
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סליחות
חגי תשרי הם תקופה של אתנחתא  -נקודת הפסקה שבה אנו
מתבוננים על מעשים שעשינו בשנה החולפת ,על מחשבות ,על
כוונות ,רצונות לצד הישגים ,מה תכננו לעשות מול מה שביצענו
בפועל ,ממה היינו מרוצים יותר וממה פחות ,מה אכזב אותנו
ומה נרצה לשנות ,לבנות ,לקדם ולפתח בשנה הבאה .ימים אלו
הם גם הזדמנות להתבונן החוצה ,לא רק פנימה ,ולחשוב על כל
האנשים היקרים לנו ,על אנשים שפגשנו במהלך השנה ומה הם
עבורנו .לעיתים כעסנו או נפגענו ,לעיתים העלבנו או נעלבנו
והאם נדע ונוכל לסלוח?

מענייןבמגדלים
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מרתקת
מרגשת
מרחיבת דעת
מלאת
אתגרים

פורייה
וצלחת
מ
מעניינת עמוסת חוויות ומעל הכל בריאות ונחת רוח
המסורת היהודית מלמדת אותנו שעם התשובה והסליחה
אפשר להתחיל מחדש ,שחייבים להתחיל מחדש.
"פתח לנו שער
בעת נעילת שער
כי פנה יום
היום יפנה
השמש יבא ויפנה
נבואה שערייך" (פיוט מתוך תפילת נעילה)

שנה טובה ומבורכת לכל
הדיירים והעובדים במגדלי
הים התיכון ,הייתה לנו
שנה מלאת פעילות ומאוד
מעניינת ,נאחל לעצמנו שנים
כאלה ,עם הרבה בריאות ושמחה   .
רבות
מאחלות שרה ,מרגריטה ופנינה,
דיירות הבית בבת ים

HAPPY NEW YEAR

כשאומרים "שנה טובה!" באנגלית ,המילה שנה ( )YEAR
חותמת את הברכה ,לכן כמעט ואין אפשרויות להכניס
תוספות אחריה.
בשפה העברית לעומת זאת ,המילה שנה פותחת את
הברכה ולכן אפשר להוסיף כל מה שנרצה .בזכות מבנה
משפטי זה ,אין סוף ליצירתיות הנובעת מהברכות שאנו
מברכים לשנה החדשה .כמה פעמים כבר השתמשנו בחג
הזה בשתי המילים "שנה טובה"? מישהו בכלל מסוגל
לספור? אך אין פעם אחת זהה לפעם אחרת .ובכל ברכה
אנו משנים את התואר הנלווה לברכתנו .כל אדם כטוב עליו
ליבו ,עטו ,אצבעוָ ,מ ַקשוֹ ,דימוייו ודמיונו .אפילו נברך את
אותו האדם שוב ושוב ,בהקשרים שונים ,תמיד תהיה שם
מלוא הכוונה העמוקה של הלב ,ותמיד בשפע ואריאציות,
כשהכול סובב סביב שתי מילים המאפשרות ליצור מגוון
הרכבים ומשמעויות לברכת "שנה טובה" שתהיה טובה
עלינו ואלינו!
משתתפי מגזין החג שלפניכם נתבקשו מאתנו לצרף לטור,
לכתבה או לראיון שלהם גם ברכה אישית לשנה החדשה
וברכותיהם משובצות לאורך הגיליון ויחד מייצרות מגוון
ברכות לשנה החדשה.
שנה טובה

מיכל שויקי
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כותב
במגדלים
ראיון חג עם מוטי קירשנבאום ,בעל השליטה ויו"ר רשת מגדלי הים התיכון
>>אביעד אורן

מוטי קירשנבאום ,בעל השליטה ויו"ר רשת מגדלי הים
התיכון ,שב ארצה לאחר שהייה בת שנתיים בחו"ל .זו
היתה הזדמנות עבורנו להתעניין מה למד על דיור מוגן
בעולם בהשוואה למה שקורה בארץ וכיצד הדבר ישפיע
על הרשת שלנו כיום ובעתיד.
"נושא הגיל השלישי תופס חלק מרכזי בתשומת הלב
בארצות השונות .שכבת הגיל הצומחת ביותר בעולם
הינה של האוכלוסייה הבוגרת .למגמה זו משמעויות
חברתיות ופיננסיות כבדות משקל" פותח מוטי קירשנבאום
את השיחה בתיאור המרכזיות של הגיל השלישי בעולם.
מוטי קירשנבאום ,יזם ותיק שעשה את צעדיו הראשונים
בעולם הדיור המוגן לפני  17שנה ,מייד לאחר שהקים את
פרוייקט אירפורט-סיטי שצמוד לנתב"ג .את פעילותו
בדיור מוגן הוא התחיל עם הזכייה במכרז של מועצת רמת
השרון לבניית דיור מוגן בעיר על חטיבת קרקע ששימשה
את מחלקת המים של המועצה .בשנת  2007נפתח 'הבית
ברמת השרון' והיה להצלחה גדולה .אולם המפנה הגדול
התחולל בשנת  ,2010עת רכש יחד עם שותפו בוריס לוין את
רשת 'משכנות כלל' שכללה בשעתו ארבעה בתי דיור מוגן
תחת השם 'מגדלי הים התיכון' .הבית ברמת השרון מוזג עם
הבתים האחרים ומאז התווספו לרשת גם 'הבית בירושלים'
ובהמשך 'הבית בגני תקוה' .בשבועות האחרונים הונחה
אבן הפינה לפרויקט השמיני של הרשת ' -הבית ברחובות'.
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מגדלי הים התיכון קיימת כבר למעלה מ 35-שנים והיא
הרשת הגדולה בארץ המונה כ 1,650-יחידות דיור כיום
ו 1,900-יחד עם הבית החדש ברחובות.
במה שונה מה שראית בעולם ביחס לישראל?
"אחד הדברים המעניינים שנתקלתי בהם הוא שהתפיסה
של דיור מוגן במקומות רבים בעולם מתמקדת בעיקר
בצד הפיזי של המיבנה .כלומר ,עיקר העיסוק שם הוא
בתכנון האדריכלי של יחידת הדיור ,באיכות החומרים או
במידת היוקרה שלה ,בעוד שבארץ הגישה מתקדמת יותר
עם הבנה שיחידת הדיור ,מוצלחת ככל שתהיה ,היא לא
חזות הכל ושאנחנו חייבים לנקוט בגישה יותר הוליסטית
המתייחסת גם לאורח החיים ,למשמעות ולעניין שהדיירים
בגיל הזה מחפשים ,לצד ההתמודדות עם אתגרים כמו
בדידות ,תעסוקה ,רפואה ,מוגנות ועוד .בהתאם גם
הופתעתי לראות שבמקומות רבים ,שיטת ההתקשרות
שבין הדייר לחברה דומה למעשה למכר של דירה כפי
שמקובל בכל פרויקט מגורים שבו החברה מסיימת את
תפקידה לאחר מסירת הדירה.
הבנה של צרכי הדייר והתאמת החיים בבתים אליהם,
החלה להיות מיושמת ברשת לפני מספר שנים ,כאשר
בעצה אחת עם הדיירים וצוות העובדים ,בוצעה עבודת
עומק שמטרתה היתה להבין את צרכי הדיירים במישורים

מענייןבמגדלים

השונים .לאחר שהתקבלה תמונה ששיקפה את הרצוי
על ידי הדיירים בכדי לשפר את איכות החיים בבתים,
הושק תהליך שבוצע ללא פשרות ,של שידרוג בכל
התכנים והפעילויות ובוצעו שינויים מרחיקי לכת שדרשו
גם השקעות כספיות משמעותיות .את התהליך ליוותה
הסיסמה " -מעניין לחיות פה".
בראייתי ,כל ארגון צריך להיות קשוב ועירני לסביבה בה
הוא פועל ולשינויים שהם חלק בלתי נפרד ממציאות
דינמית .אי אפשר לנוח על זרי הדפנה ולהניח שכל מה
שאנחנו עושים נכון לכל עת ולכן ,תשאלנו ,חקרנו ווידאנו
שהדברים שנעשים הם באמת כאלה המתאימים לרוח
הזמן ומכילים את השינוי .בשלב ראשון ערכנו מיפוי של כל
הצרכים כפי שהשתקפו לנו מצד הדיירים  -עניין ,בידור,
עיסוק ,הרצון להשאר בכושר גופני ,או לשמור את היכולות
הקוגנטיביות ,ולצדם ,הצרכים המוכרים מדיור מוגן  -לייצר
סביבה איכותית ,בטוחה ומגוננת .האתגר שנוצר בצורך
לייצר תפיסה הוליסטית קיבל מענה באמצעות פירוק

לגורמים של כל אחד מהנושאים שעלו ובנייתם מחדש
כך שיהיו חדשניים מתקדמים ועדיפים הן ביחס לעבר
והן בהשוואה למקומות אחרים של דיור מוגן בישראל.
את התוצאה הסופית שבאה לידי ביטוי בגישת "מעניין
לחיות פה" ,חווים הדיירים והצוותים המלווים אותם וזו
תוצאה שאני באופן אישי מאד גאה בה".

המטרה :יצירת חוויות
ואיך מצליחים לשמור על עדכניות בצרכים המשתנים
בתדירות גבוהה?
"יתרון מרכזי בתפיסה שאימצנו ,שהוא מחייב אותנו כל
הזמן להתחדש ,כמעט כמו להמציא את הגלגל מחדש.
בפועל אנחנו מקפידים לחשוף את הדיירים לכל מה שחדש
ועדכני בארץ ובעולם ,אם בנושאי תרבות ,ספורט ,תחומי
עיסוק או העשרה וזאת ,מבלי לוותר על מהלכים ופעולות
מוכרות ואהובות שלעולם לא נס ליחן ,החל מקונצרטים
ועד לאירועי ריקוד ,שירה בצוותא ועוד .מושג מפתח
בתפיסה הוא " -יצירת חוויות" .כך ,השגרה של יציבות >>
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ובטחון לה אנחנו מחוייבים ,מתובלת ברשימה מאד
מכובדת של פרויקטים מעניינים ,לא שגרתיים ומעוררי
סקרנות המלווים אותנו לאורך השנה .ביניהם אפשר לציין
קיומן של סדנאות חדשות ,קמפוס הלימודים שמתחדש
מידי שנה בקורסים מגוונים ,או ליגת הספורט המתכנסת
אחת לרבעון ומתמרצת את הדיירים בפיתוח כושר ושמירה
על אורח חיים בריא".
אתה יכול לציין מגמות ספציפיות שנתקלת בהן שלא היו
קיימות עד לפני כמה שנים?
"אחת המגמות המעניינות שנתקלנו בהן היא הציפייה
לקבל שירותים בהתאמה אישית ,שאינה פוסחת על בני
הגיל השלישי ,ואף להפך מכך .בעגה מקצועית אנחנו
 | 8מעניין במגדלים

מכנים זאת כתהליך של "פרסונליזציה"  -תהליך שלרוב
מאפיין את שכבות הגיל הצעירות יותר שמצפות לקבל
מוצרים או שירותים בהתאמה אישית .מבדיקות שערכנו,
מתברר שהדורות המבוגרים יותר ובייחוד אלה ממעמד
סוציו-אקונומי גבוה יחסית ,מאופיינים בתפיסה דומה
לחלוטין לזו של הצעירים מהם בגיל .לשם המחשה ,אם
עד לפני מספר שנים כולנו יצאנו לאותן החופשות ,קראנו
את אותם העיתונים ונסענו ב(כמעט) אותם הרכבים ,כיום
אם החופשה ,מקורות הקריאה ,או אמצעי התחבורה לא
תואמים באופן מדוייק את הצרכים שלנו  -לא נשתמש או
נתעניין בהם .מגמה זו משליכה באופן משמעותי על הגישה
של הרשת שלנו כלפי הדיירים .הצבנו לעצמנו מטרה
לנסות ולייצר מסלול חיים לכל דייר ודיירת בהתאמה
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אישית מרבית .מחלקת איכות החיים שלנו מקיימת
מפגשים אישיים ומסייעת לדייר לבנות לעצמו מערכת
פעילות בהתאמה לצרכיו האישיים ,רצונותיו ,אהבותיו
ושאיפותיו ומכוונת ,מייעצת ומסייעת לו להתאים מה שהכי
מתאים ונכון עבורו מתוך ההיצע הקיים .סל השירותים
שאנחנו מציעים משתנה בהתאם .בין אם מדובר בהגנה
ובסיוע ובין אם מדובר בפעילות חוויתית בשעות הפנאי,
השירות הופך ליותר ויותר מותאם לצרכי הפרט .התוצאה
היא אווירה פחות "מוסדית" ,וזה בא לידי ביטוי הן בנראות
והן בהתנהלות של הצוותים".

עם המבט לעתיד
האם תוכל לספק לנו הצצה אל העתיד ,מה צפוי ברשת
בשנים הקרובות?
"בהחלט .בימים אלו אנחנו עסוקים בכמה מהלכים בעלי
השלכות לשנים הקרובות על הרשת בכללותה וגם על
כל דייר ודיירת .הצורך להגדיל ולגוון את סל השירותים
המוענקים לדיירים הביא אותנו להכנס לפעילות
של מועדון צרכנים לגיל השלישי ,שיספק אפשרויות
אטרקטיביות לדיירים בעולם הצרכנות העדכני .בנוסף,
בעוד כשנתיים נגדיל את משפחת הבתים בבית שעתיד
להבנות ברחובות ,אזור שצמא לדיור מוגן בסגנון ובאיכות
אותם אנחנו יודעים לייצר .הבית ,שיכיל  250יחידות דיור,
עתיד להפתח ברחובות בלב אוכלוסייה איכותית באופי
ובאווירה המוכרים לנו משאר הבתים .עוד מהלך שראוי
לציון הוא החדירה שלנו לעולמות של טכנולוגיה שנועדה
בסיכומו של דבר לשפר את איכות חיי הדיירים .כיום,
עיקר הפעילות שלנו בהיבט זה הוא במהלכים שנועדו
לחשוף את הדיירים לעולם העשיר של מחשוב וטכנולוגיה.
באמצעות מערכות מחשוב ומתן שיעורים שמכשירים
ומלמדים את הדיירים על חידושים בתחום ובפרט ,בנעשה
ברשתות החברתיות ,אנחנו מעודדים אותם להשאר
עדכניים ולהכנס לתוך העולמות האלה .במקביל ,נכנסנו
להשקעה בטכנולוגיות ששייכות לגיל השלישי ,מתוך כוונה
לשלבן בעתיד אצלנו בבתים .כל אלה מצביעים על כך
שלא רק מעניין לחיות פה ,אלא גם יעניין לחיות פה ,גם
בשנים הבאות.
אני מאחל לכל דיירי הרשת ולצוות המסור שנה טובה וחג
שמח להם ולכל בני ביתם"

"יוניפר"  -טכנולוגיה עתידית בשרות הדייר
ההשקעה הראשונה של רשת מגדלי הים התיכון
בטכנולוגיה חדשה נעשתה ב"יוניפר"  -מערכת
חדשנית המאפשרת לאזרחים ותיקים לחיות חיים
פעילים ,מעניינים ובריאים ולהפיג את השעמום,
דווקא באמצעות מכשיר שלא נמנה על החידושים
הטכנולוגיים החדשים ביותר  -הטלוויזיה
הביתית .המערכת מאפשרת פעולות וירטואליות
אינטראקטיביות בשידור חי ,קבלת הודעות ושיחות
וגישה לספריית תכנים .בעת הנוכחית קיים ניסיון
להקים את המערכת לשימוש בארץ ובארה"ב.
ברשת מצפים כי לא ירחק היום וגם דיירי הבתים
יוכלו להנות מטכנולוגיה חדשה זו.
בתמונות :דב אדמון ,דייר הבית בגני תקווה ,נבחר
להתנסות במערכת יוניפר בביתו .ערוץ ״כאן״ ראיינו
אותו במסגרת סיקור הפרויקט.
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חדשות

VENTURE
סיכום שנה של עשייה
>>יעל בנבנישתי ,מנכ"לית קרן VENTURE

קרן  VENTUREהוקמה על ידי מגדלי הים התיכון במטרה
להתעצב כגוף המוביל את ענף הידע בתחום הפיתוחים
הטכנולוגיים הפונים לאוכלוסיית בני הגיל השלישי
בגבולות ישראל ומחוצה לה.
כחלק ממשפחת מגדלי הים התיכון ולקראת תחילת השנה
החדשה ,רצינו לחלוק אתכם קצת חוויות מהעשייה הרבה
והמרגשת שחווינו בשנה החולפת .קרן ההשקעות שלנו
הופיעה בלא-מעט כנסים בארץ ,באירופה ובארה"ב .בין
היתר בוועידת העסקים של גלובס ,בפורום מנהיגות ישראל,
בכנסים שמארגנת הרשות לחדשנות במסגרת משרד
הכלכלה ועוד .הופענו בתקשורת הכתובה והמשודרת
הן בתוכניות בוקר ,הן בתכניות בריאות ,תכניות חיסכון,
בחדשות ובעיתונים המובילים בישראל .הובלנו בעזרתם
של דיירי הבית בגני תיקווה תחרויות טכנולוגיות לגיל
השלישי ,הבאנו מיזמים מעניינים להתנסות בקרב קבוצות
מתנדבים מדיירי הבתים ,היינו ממארגני יום האזרח הוותיק
בכנסת ובעיקר השגנו את המטרה  -כל יזם היום בתחום

הטכנולוגיות המתקדמות מכיר ויודע שקבוצת מגדלי הים
התיכון הינה "תחנה בדרך" אם לייעוץ ואם להשקעה.
בנוסף לכך ,רשת הקשרים הבינלאומית הרחבה שיצרנו
הובילה לכך שכלי תקשורת רבים פונים אלינו בבקשה
להיחשף לעולם תוכן חדש ומרתק ,הצומח מיום ליום
וסוחף אחריו את החברות הבינלאומיות הגדולות בעולם
כדוגמת  ,APPLEאיקאה ,מייקרוסופט ועוד .אנו מייחלים
לעוד ועוד חשיפות שתמצבנה את ישראל וכמובן את מגדלי
הים התיכון ,כמובילות התחום בעולם.
ומה בעתיד? נמשיך לחפש את הטכנולוגיה הבאה שתביא
לשינוי בחוויית איכות החיים ,נחפש מיזמים מעניינים ונביא
אותם אליכם להתנסות ולקבלת חוות דעת וכך בעזרתכם,
נמשיך להוביל את עולם הטכנולוגיות לגיל השלישי.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכם ,למנהלי הבתים
ולצוותים על שיתוף פעולה ,התעניינות ,רצון להתנסות,
לחוות ולהדריך את היזמים בדרך לפיתוח המוצר הבא
שישנה את העתיד של כולנו.

מאחלת לכם ולבני ביתכם שנה טובה
ומוצלחת ,שנה של הגשמת חלומות
והתנסות בחוויות חדשות ,שנה של
עניין והתפתחות ,והכי חשוב -
שנה של בריאות והנאה.
יעל בנבנישתי
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"עולם ומלואו״
קבוצת למידה
חוג לימודי-עיוני בהנחיית ד״ר דן גלעדי ,דייר הבית בבת ים
>>חגית שדה מנהלת תרבות ,הבית בבת ים

אחת לשבועיים ,בימי שישי בבוקר ,נאספים כעשרים
וחמישה משתתפים לפגישה בת שעה במטרה להקשיב,
ללמוד ולהרחיב את הדעת .הגרעין המייסד מתמיד להגיע
כשאליהם מצטרפים דיירים חדשים המשתלבים יפה
בקבוצת הלמידה.
הנושאים הנבחרים על ידי דן ,דייר הבית מזה עשור מגוונים
ולא במתכונת אחידה" .המשותף לכולם ,שהם מתייחסים
לאירועים ,תהליכים ותמורות בזמננו ברחבי העולם ,כלומר
במציאות המשפיעה והקובעת את חיי בני האנוש כולם.
אינני עוסק במתרחש בארצנו הקטנה והמעניינת ,עליה
נכתב ונאמר בכלי התקשורת לסוגיהם די והותר" .מעיד
ומסביר דן בפגישתנו על מהות ויחודיות המפגשים.
ביקשתי מד"ר דן גלעדי לספר קצת פרטים אישיים על
עצמו:
יליד  1932במושבה (החקלאית לשעבר) כפר-סבא" .בכפר
סבא גדלתי ,למדתי והתחנכתי ע"י הורי הנפלאים ,יוכבד
ונחום .כנער הצטרפתי לתנועת הצופים ובהמשך חבר
ב׳הגנה׳ .במהלך שרותי הצבאי נפצעתי קשה אך המשכתי
לשרת בהתנדבות במילואים כקצין תרבות עד גיל ."52
דן סיים לימודים באוניברסיטה העברית בירושלים
בפקולטה למדעי החברה שם למד היסטוריה כללית.
בהמשך ,עבד כמורה במקצועות אלו בבי"ס תיכון ע"ש
ברל כצנלסון בכפר סבא ובתיכון חדש בתל אביב.
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בגיל  28ייסד וניהל את ביה"ס התיכון האזורי בית-ברל
ובו זמנית השלים לימודי דוקטור כתלמיד מחקר של
האוניברסיטה העברית בירושלים" .כל השנים עסקתי
במחקר והתמחיתי בעיקר בתולדות היישוב ושנות המדינה
הראשונות" .ב׳יבול המחקרי׳ של דן נמצא כתריסר ספרים
ומספר דומה של השתתפות בקבצים לצד עשרות רבות
של מאמרים בכתבי-עת.
במשרד החינוך שימש מפקח-מרכז על הוראת מדעי חברה
ואזרחות במערכת החינוך לתיכון .דן פרש לגמלאות בשנת
" .1993באוניברסיטת תל אביב הרציתי בפקולטה למדעי
החברה בחוג ללימודי עבודה וכן הקמתי ופיתחתי בביה"ס
לחינוך עם מסלול להכשרת מורים למדעי חברה בתיכונים
שהיה הראשון מסוגו בארץ .בדרך זו שילבתי בין עבודתי
במשרד החינוך ובאוניברסיטה ,תוך עיסוק במחקר".
לצד כל העשייה הזו העביר דן הרצאות וסדנאות במסגרות
שונות :באוניברסיטה הפתוחה ,במכון אבשלום ,במדרשת
שדה בוקר בנגב ,ביד בן צבי ועוד.
מה מייחד את שיטת הלימוד של דן גלעדי:
"אני מתעניין במיוחד במקצוע דמוגרפיה (תורת התפתחות
האוכלוסייה העולמית) שיש לו הקשרים והתייחסויות
לתחומים שונים :כלכלה ,גאוגרפיה ,היסטוריה ועוד .מתוך
שכנוע בחשיבותו הרבה להבנת ההתפתחויות והתמורות
המרכזיות בעולמנו ,אני מדגיש את הנתונים הכמותיים
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הכלולים בו" .שיטת ההוראה של דן באמת מיוחדת ושונה:
"תמיד העדפתי להציב לפני תלמידי ,צעירים כמבוגרים,
שאלות פתוחות למחשבה ולעיון .הנחת היסוד שלי הייתה,
כי לעיתים קרובות ,אין לחפש להן תשובות חד-משמעיות,
ואילו להתלבטות ולחיפושים יש תוצאות מפרות .בדרך זו
אני נוהג גם כלפי המשתתפים בחוג שלנו ,רובם ככולם בני
גילי" .ואכן בקבוצת הלמידה שלנו פה בבית מסתמך דן
במידה רבה גם על הידע הלימודי המוקדם של תלמידיו
הבוגרים שרכשו כל אחד במהלך חייו" .דבריי מכוונים
לרמה הגבוהה מבין המשתתפים ,אך אם מדי פעם ,אני
מדבר מעל ראשם של שומעיי ,אני מקפיד אח"כ להתייחס
לרמה הממוצעת".

חלק ממשתתפי הקבוצה מעוניינים להתבטא ,ולא מן
הראוי להגבילם ,מה גם כאשר דבריהם הם במקומם.
בנסיבות אלו ,אני מהלך על חבל דק ונזהר לא ליפול לאחד
הצדדים -ולא תמיד בהצלחה מלאה".
בסיום השיחה/ראיון סיכם דן בסיפוק רב" :לא הייתי
מתמיד מצדי בקיום החוג המזדקן יחד עם משתתפיו
הנאמנים ,לולא הרגשתי הכנה שהוא ממלא לפחות חלק
מיעדיו .אני חש זאת בהבעת פניהם של החברים ולבי
מתרחב ובזה גמולי .חובה נעימה לי להודות לדיירת ג'ורג'ט
צפריר הוותיקה מכל הדיירים בבית שלנו ,על תרומתה
המסורה והיעילה בקיום החוג ובקידומו".

המושג "מדעי החברה" רחב מאוד וכולל מקצועות שונים.
ניסיתי לבדוק מול דן לפי מה בוחר במה לעסוק בשיעורים
שלו בקבוצה:
"בחרתי נושאים בהם הכשרתי עצמי בלימודי האקדמאים
שכוללים כלכלה ,מדעי המדינה והיסטוריה .ריכזתי את
מיטב מאמצי וכישורי למקד דיון בכל נושא במרכיביו
המהותיים ולהימנע משימוש מיותר במושגים מקצועיים
הקשים להבנה".
עד כמה מן הראוי לשתף את הנוכחים במהלך פגישות
החוג?
"מצד אחד ,קיים בי הרצון להעניק ידע רב ,מאידך ,לפחות

בגילי המופלג ,איחוליי לקראת השנה
החד מכוונים בעיקרם לבני
שה היקרים ובמיוחד לצאצאי
משפחתי
הצעירים  -כן ירבו!! לדיירים
שלנו  -שיצלי להכיל ולאמץ
אתחוכל מה ש"הבית" מעניק לנו
להנא
תם משאלותיהם יתקיימו (ושלי ביניהם).
וכן שכלהמסור שלנו  -שימשיך לתרום לנו מרצונם
לצוות וריהם הטובים .לתושבי הארץ  -מי יתן
ומכיש
כה סוף סוף בהנהגה לאומית ראויה לעם
ונז
כמו שלנו.
דן גלעדי
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לוכדת
הרגעים
ראיון עם אורה דולב ,דיירת הבית בכפר סבא
>>אביעד אורן

לדיירי הבית בכפר סבא אין צורך להציג את אורה דולב
"צלמת הבית" שהמצלמה לא משה ממנה .אורה ,המתעדת
רגעים בלתי נשכחים לצד רגעים יום יומיים ,היא חלק
מהנוף של הבית ותורמת לתיעודו .כעת ,הגיע תורכם
להתוודע לאישה שלא רק לוכדת את המציאות בצורה
יוצאת דופן ,אלא גם תורמת לעיצובה.
את אורה דולב פגשתי בדירתה הנעימה שבבית בכפר סבא
ביום קיץ חם .מצאתיה רכונה על המחשב כשבאמתחתה
שורה של מצגות שרק ממתינות לצופה .אורה בת ה83-
לא מגדירה עצמה אמנית ,אבל את צילומיה ,אותם היא
מרכזת במצגות מרהיבות ,מכירים דיירי הבית טוב מאד.
למעשה ,הדיירים הם לא רק האובייקטים לצילום אלא
שותפים מלאים לתיעוד ,במעין מחול משותף הלוכד את
המציאות בבית בכפר סבא על גווניה השונים.
מה הביא אותך לצילום?
אורה" :מאז ומעולם היה לי חוש ללכוד את הרגע .אפשר
להגדיר זאת כחדות אבחנה ואינטואיציה גבוהה .במשך
שנים נהגתי לסרוג וידעתי לזהות את הפיגורה ואיזה
צבע יתאים לה .כ 3-שנים לאחר פטירת בעלי יהודה לו
הייתי נשואה מעל ל 60-שנים ,החלטתי להתחיל מחדש.
ארזתי את מטלטליי מהקריות ועברתי לבית בכפר סבא.
המציאות החדשה הביאה עמה גם עיסוקים חדשים
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והצילום בראשם .ידעתי שבכוונתי לעסוק בתחום שהוא
שילוב של אומנות וטכנולוגיה והבחירה בצילום נראתה
לי טבעית .חווית הצילום מתחילה מהתמונה הראשונה
שצילמתי  -היכולת ללכוד את הרגע שנוצר ולהוציא את
האופי של הדמויות  -זה נותן סיפוק גדול "
מתברר שהסיפוק הוא לא מנת חלקה של הצלמת בלבד.
מדי חודש מציגה אורה בפני דיירי הבית מצגת שבנתה
המהווה אסופה של צילומים לפי תמה מסויימת .למפגשים
הללו קהל נאמן שהוא על תקן צופה-מעורב  -גם נהנה
מהמצגת ולעתים רבות גם משתתף בה כמצולם .רבים
מהצילומים לוכדים בדיוק את הרגע הנכון ,תהיתי עם
אורה איך נערכים לכך.
מתמסרים לצילום
"עם השנים למדתי לפתח מערכת יחסים עם האובייקטים
המצולמים .הסוד של צלם טוב מעבר לטכניקה ,הוא
כם האמון הגבוה שנוצר בינו לבין האובייקט המצולם.
אני חושבת שדיירי הבית מרגישים מאד בנוח במחיצתי
ומתמסרים לרגע המתועד .אני משתדלת שלא להתערב
בגסות בסיטואציה על מנת שלא ליצור מתח הפוגם ברגע.
תמיד אני מבקשת את הסכמת המצולמים .הצלם הנודע
אנרי קרטייה ברסון אמר ׳לצלם משמעותו להיות בפוקוס,
לשים את הלב ,את הראש ואת העין על אותו ציר .להבין הן
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את העובדות והן את הארגון הוויזואלי ולתת להן משמעות׳
ואני מוסיפה שאת המציאות לא רק ניתן לתעד ,אלא גם
אפשר לעצב  -במקרים רבים ,ובהתערבות המצולמים,
אנחנו משחזרים את הרגע לצילום חוזר כך שלא אחת הם
טוענים שהמציאות הנשקפת מהצילום מדוייקת יותר ממה
שהצליחו לתאר או לדמיין"
אחד הביטויים החזקים לדרגות האינטימיות הגבוהות
שאורה קשרה לדיירים המצולמים ,בא לידי ביטוי
במצגת המתעדת נשיקות בין זוגות המתגוררים במקום.
אורה מתייחסת למצגת" :אני חושבת שהמצולמים לא רק
מרגישים בנוח במחיצתי אלא אוהבים את נוכחותי .נדמה
לי שהם מבינים כמוני שאני מצלמת מה שאני אוהבת ,אין
לי חובה שמוטלת על כתפיי ואינני עושה ׳פרוטקציות׳"
ומוסיפה בחיוך" :אולי זו הסיבה שבדרך כלל אני מקבלת
הערה מדוע אינני מצלמת ולא מדוע אני מצלמת".

שנה טובה ומבורכת
למשפחתי היקרה לי מכל,
לחברי הבית ,להנהלה,
לעובדים ולכל רשת המגדלים.
מי ייתן ,ויתגשמו כל הברכות
שהתברכנו בהן בחג זה.
כי-רגשי ,שנשכיל לאהוב ,לתת
בעניין הער
ת.
בלנו
סו
וב
בסבלנות
מאחלת באהבה וחיוך
מכל הלב אורה דולב
מעניין במגדלים | 15

אורה דולב מלווה אותנו
כצלמת מערכת מיומו
הראשון של המגזין
כשהיא מסתתרת בצנעה
מאחורי עדשת המצלמה.
בזכותה זכינו כולנו לראות
ולחוות רגעים יפים מחיי
התרבות והחברה של הבית
בכפר סבא המשקפים את
ההווי הכל כך מיוחד ברשת
מגדלי הים התיכון.
זו הזדמנות להיזכר יחד
ברגעים יפים שתועדו
במצלמתה ,הממחישים לנו
שוב את הפתגם "תמונה
שווה יותר מאלף מילים".

 | 16מעניין במגדלים

למידה
לאורך החיים
"מה שחשוב הוא לא להפסיק לשאול" (אלברט איינשטיין)
>>אתי כהן ,מנהלת קמפוס במגדלים
>>גלית דבי ,יועצת פדגוגית ,קמפוס במגדלים

קמפוס
במגדלים

חשוב לרצות להבין ולדעת ,לרצות לחקור
ולשאול ,להבין את הסתום ,לגלות את הנסתר,
להיחשף לכל מה שלא מוכר שיש באדם ,בתרבות
בחברה ,במוסיקה ,בקולנוע וברפואה .לגלות תוך
כדי הרצאה גם משהו חדש על עצמך ,לנתח את
ההתרחשויות בחברה ,בממשל ובכלכלה ,להתרגש
ממפגש עם דמויות ,מרצים וחוקרים מהשורה
הראשונה ,להפוך את הכל למקור של כוח וסקרנות
חדשה ,להטמיע את המסקנות ולהשתמש בכלים
שקיבלנו כדי לשאול שאלות חדשות.
למידה לאורך החיים ( )LIFE LONG LEARNINGממשיכה
ומתרחשת גם בגיל מבוגר .ללמידה יש תכונה
מעניינת :ככל שלומדים יותר ,כן מסוגלים ללמוד עוד
ועוד .למידה יוצרת קשרים בין מידע קודם וחדש,
מעוררת אתגרים מחשבתיים וגורמת להתחדשות.
ממצאי ארגון הבריאות העולמי מצביעים על כך
שחינוך ולמידה מהווים גורמים חשובים שמאפשרים

מעורבות בחברה ותורמים להעלאת איכות
החיים .מחקרים מאשרים כי מעורבות בפעילות
משמעותית תורמת לבריאות טובה ,לשביעות רצון
מהחיים ולאריכות ימים .בנוסף ,ממצאים של מספר
מחקרים נוירולוגיים מצביעים על כך ,ש"התעמלות
אינטלקטואלית" עשויה לא רק לחזק את התפקוד
המנטאלי ,אלא אף להקטין את הירידה בזיכרון שכן
המוח גמיש גם בגיל מבוגר.
בתפיסת העולם של רשת מגדלי הים התיכון
התרבות והלמידה הינם חלק מרכזי .במסגרת
פעילות התרבות העשירה המוצעת ,מתקיים זו
השנה החמישית ברציפות ״קמפוס במגדלים״ -
לימודים למבוגרים משכילים ושוחרי תרבות ודעת
הכולל מערך קורסים ,הרצאות ורסיטלים בנושאים
רבים ומגוונים המועברים ע"י מיטב המרצים,
החוקרים ,אמנים סופרים ואנשי מדע מהבולטים
בתחומם>> .
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לרצות להבין ולדעת ,לרצות לחקור ולשאול ,להבין
את הסתום ,לגלות את הנסתר ,להיחשף לכל מה
שלא מוכר שיש באדם ,בתרבות בחברה ,במוסיקה,
בקולנוע וברפואה .לגלות תוך כדי הרצאה גם משהו
חדש על עצמך ,לנתח את ההתרחשויות בחברה,
בממשל ובכלכלה ,להתרגש ממפגש עם דמויות,
מרצים וחוקרים מהשורה הראשונה ,להפוך את
הכל למקור של כוח וסקרנות חדשה.

בין המרצים שתוכלו לפגוש בשנת הלימודים הבאה
( :)2019-2020פרופ' ידידיה גפני ,פרופ' עוזי רבי,
ד"ר אסף רגב ,ד"ר מיכל יערי ,ד"ר אסף רגב ,ד"ר
ליאת יקיר ,הפסנתרן אסף פייר ,עמית אברון ,עידן
צ'רני ,נפתלי הילגר ,אירית כינור ,דן מרגלית ,דויד
וצטום ,נינו אבסדזה ואחרים.
תוכנית הקורסים עשירה ומגוונת והמבחר המוגש
הוא במידה רבה תולדה של הענות לבקשות
ולרצונות המתקבלים יום יום מציבור הלומדים
בקמפוס.
לצד הקורסים המוכרים והמובילים תוכלו למצוא
השנה קורסים חדשים במגוון רחב של נושאים:
פספורט מוסיקלי  -מסע צלילים סובב עולם,
מוסיקה בראי האומנויות ,נפלאות התבונה ,מה
מציעה לנו הגנטיקה ,הסדרה הגיאוגרפית  -עולם
רחוק מן העין ,מזרח תיכון בצומת דרכים ,החלטות
מטעמים כשרים ולא כשרים ששינו את העולם,
פרשיות ריגול ועוד.
"קמפוס במגדלים" מתקיים בבתי הרשת שלנו
באולמות נגישים ,בכיתות מרווחות ובתנאים נוחים.
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כמה כיף לשמוע את הסטודנטים נהנים מסדרת
מפגשים אישיים ובלתי אמצעיים עם מרצים
איכותיים בכיתות קטנות ,כמו שציינה אחת
מהלומדות "אנחנו מפליגים למסע קסום".
מעניין לדעת:
חוקרים מאוניברסיטה בדרום קרוליינה מצאו
ארבעה טיפוסי לומדים בקרב הקהל המבוגר:
"הנוסטלגיים" מסתפקים בהזדמנות להיחשף
שוב לידע אותו צברו בעבר.
"הלומדים" מעדיפים להתוודע לידע בתחומים
חדשים.
"הידידותיים" מטרתם להרחיב את המסגרת
החברתית שלהם על ידי מפגש עם אנשים
חדשים.
"האסקפיסטיים" עבורם הלימודים הם הסחת
הדעת מחיי היומיום.
איזה טיפוס לימודים את/ה?
לכל אחד מהטיפוסים יצרנו מסלול מעניין ואנו
מזמינים אתכם לבוא ולהצטרף אלינו ל"קמפוס
במגדלים" .יחד נמשיך להעשיר ולהעמיק
את הידע ,נרחיב אופקים ונגלה תחומי עניין
חדשים לצד חווית למידה מעשירה.

פניני
קמפוס המגדלים

קמפוס
במגדלים

טעימות ממבחר הקורסים הצפויים לנו בשנת הלימודים הקרובה

תוכנית הקורסים לשנת  2020/19עשירה ומגוונת
והמבחר המוגש לצד הקורסים המוכרים והמובילים
משלב גם מגוון רחב של נושאים חדשים:
נפלאות התבונה
מכל אברי גופנו ישנו אחד בלבד שמזוהה עם מי
שאנחנו בעולם  -המוח .רקמה בת קילו וחצי ובה
כל תובנות האדם ,זיכרונותיו ,מאווייו ,מחשבותיו,
נפשו ונשמתו .בנוסף לכל אלו אוסף המוח מידע
תמידי על הסביבה והכוונת פעולות השרירים לשם
שרידותו .כיום הפך חקר המוח למתוחכם מאוד
שנעזר במיטב טכנולוגיות ההדמיה וחושף בפנינו
את נפלאות התבונה.
בין המרצים :פרופ' ידידיה גפני ,פרופ' דניאל לוי,
ד"ר טל סיינס ,ד"ר זיו צויגהפט ,עמית אברון ,אירית
כינור ואחרים.

פרשיות ריגול שהסעירו את העולם
מבט מבפנים על המלחמה החשאית .מפגש
מסקרן ומרתק עם פרשיות ריגול שנותרו חסויות
שנים רבות" .מחדלינו חשופים לעיני כל ,בעוד
שהצלחותינו חסויות" ,מתלוננים ארגוני הביון.
האומנם? סיפורם של מרגלים וארגוני ביון שקבעו
את גורלן של מלחמות ושינו את פני העולם.
בין המרצים :דן מרגלית ,דוד ויצטום ,נינו אבסדזה
ואחרים.
עולם רחוק מן העין  -הסדרה הגיאוגרפית
מסעות אל מקומות שאליהם ,על פי רוב ,אין גישה
לנוסע הישראלי בשילוב צילומים מרהיבים ,חוויות
אישיות ומידע מעמיק.
בין המרצים :נפתלי הילגר ,ספי בן יוסף ,אייל
ברטוב ,אורלי אלדובי ואחרים.
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מה מציעה לנו הגנטיקה

הודו  -בין אקזוטיקה לכאוס

מאז סיום פרויקט הגנום האנושי צעד מדע הגנטיקה
והתפתח לתחומי מחקר חדשים .נבחן את תחומי
המחקר החדשים ונעקוב אחרי השלכות שלהם על
רפואת העתיד.
בין המרצים :פרופ' ידידיה גפני ,ד"ר ליאת יקיר,
ד"ר טל סיינס ,אירית כינור ואחרים.

תת היבשת ההודית המתפרשת מההימלאיה בצפון
ועד כף קומורין בדרום ,מציעה התנסות רוחנית,
אסתטית ואנתרופולוגית חזקה ביותר .המפגש
עם הודו הוא ערבוביה של צבעים ,ריחות ,צלילים
וטעמים המציפים את החושים ,עד שקשה להטיל
סדר בהתנסות הכמעט חושנית עם הארץ הענקית
הזו .התנסות שבה מתערבבים היופי והכיעור
שבחיים לתוך מזיגה אחת שאין להפרידה למרכיביה.
בין המרצים :איילת אידלברג ,נפתלי הילגר ,עידן
צ'רני ,אביב נעמן ,מאיה תירוש ,מירי קרימולובסקי
ואחרים.

כמו כלים שלובים  -המוסיקה בראי האומנויות
האמן-הפילוסוף פרידריך ניטשה הגדיר את אמנות
המוסיקה כדיוניסית (על שם האל היווני דיוניסוס)
ואת האמנויות האחרות כאפולוניות .בסמסטר
לא-שגרתי זה נחזה בכמה מהדוגמאות המפוארות
של תרבות המערב שנוצרו תוך מיזוג בין אמנות
המוסיקה והאמנויות השונות לכדי מלאכת מחשבת
יצירתית אחת .יוצר ומגיש :אמן הפסנתר אסף פייר.
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להשכלה
אין גיל
והזמן להתחיל
הוא עכשיו

קמפוס
במגדלים

באדיבות בלוג המגדלים "מעניין פה"

אנשים צעירים לומדים דברים חדשים מדי יום ,הן
במוסדות הלימוד הפורמאליים והן בשעות הפנאי
שלהם .בגיל מסוים תהליכי הלמידה מאבדים
ממקומם המרכזי בחיינו ובמקרים רבים אנשים
מבוגרים בוחרים שלא להיחשף לאפשרויות למידה
חדשות.
הטענה היא שאדם צעיר תופס דברים במהירות
ולכן "המוח שלו מותאם ללמידה" ,בשעה שאנשים
מבוגרים יותר מתקשים לרכוש כישורים או מידע
חדש ולכן ישנם כאלה שמפסיקים לנסות.
מחקרים מהשנים האחרונות מוכיחים כי מדובר
בתמונה חלקית ואף שגויה .ממצאיהם מעלים כי
אמנם ישנם חושים שאכן נפגעים עם הגיל כתהליך
טבעי ,אבל הביצועים הקוגניטיביים לעומת זאת,
נותרים בעינם .במחקרים שערך פרופ' בועז בן
דוד מבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי
בהרצליה ,נמצא כי קשיים מרכזיים בהם נתקלים

אנשים בגיל השלישי בכל הנוגע ללמידה ,קשורים
בשינויים בראייה או בשמיעה ולא בירידה
באינטליגנציה .באחד מהמחקרים הוא דימה
לקבוצת סטודנטים באוניברסיטת טורונטו פגיעה
בראייה שמזוהה עם הגיל המבוגר .הוא רשם
את המילה 'כחול' בגופן בגוון אדום שאותו דילל
וביקש שיאמרו מה המילה שהם רואים .מכיוון
שעם השנים היכולת לראות צבעים יורדת ,אנשים
מבוגרים עלולים להתקשות בקריאת מילים
שרשומות בצבעים מסוימים .דילול הצבע במהלך
הניסוי גרם גם לסטודנטים להתקשות בקריאת
המילה ,ולכן לציין את הצבע שהם רואים במקום
את המילה עצמה.
פרופ' בן דוד הסיק כי אנשים מבוגרים עלולים
לחשוב שהם סובלים מפגיעה ביכולות הקשב,
בשעה שבסך הכל מדובר בקשיים פיזיים.
שינויים בסביבת הלמידה והתאמתם לאותם
קשיים ,החל מגודל האותיות ועד לשמירה על >>
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קמפוס
במגדלים

סביבה שקטה ,יכולים להוביל לשיפור
בתוצאות .מחקרים נוספים העלו כי אחד
מאתגרי הלמידה הבולטים של אנשים בגילאים
מתקדמים קשור דווקא לאובדן הביטחון העצמי
שלהם.
שורת מחקרים שערכה ד"ר דינה טורון ,פסיכולוגית
קוגניטיבית מאוניברסיטת צפון קרולינה ,העלו
כי אנשים בגיל  60ומעלה מרבים לזלזל בכוחו
של הזיכרון שלהם ,מה שמוביל אותם להרגלים
שליליים בבואם לבצע מטלות יומיומיות.
באחד ממחקריה נתבקשו הנבדקים לבצע שורה של
חישובים ,שחלקם חזרו על עצמם מספר פעמים.
המשתתפים הצעירים שזיהו שמדובר בחישוב
שכבר ערכו ,נזכרו בתשובתם הקודמת והשתמשו
בה כדי לחסוך זמן .המשתתפים המבוגרים יותר
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לעומת זאת ,העדיפו לבצע את החישוב מההתחלה
בכל פעם מחדש .ממעקב אחר דרכי פעולתם נראה
שרובם זכרו את התשובות ,אבל פשוט נרתעו
מלהסתמך עליהן.
טורון מצאה שההרגל של הימנעות מלהסתמך על
הזיכרון מגביל גם את הביצועים הקוגניטיביים של
אנשים מבוגרים בפעילויות שגרתיות .כך למשל הם
יעדיפו לעיין מספר פעמים בהוראות במתכון שהם
מכירים ,למרות שהרכיבים זכורים להם היטב .ועם
זאת ,מהמחקרים עלה שניתן לגרום לאנשים גם
לסמוך על עצמם מחדש.
הצלחה במשימות וקבלת משוב חיובי לאורך
המחקר ,עזרו למשתתפים המבוגרים לצבור ביטחון
בזיכרון שלהם .כתוצאה מכך ,הם הצליחו לגשת
למשימות המשך ביעילות רבה יותר.

מענייןבמגדלים

ליגת המגדלים
לאהוב ,להוביל ,לנצח!

יצאנו
לדרך...
>>אתי כהן ,אלון מרקוביץ
חברי העתודה הניהולית ומובילי ״ליגת המגדלים״
>>צילום :אודי גורן ,רענן כהן

"אנשים מסוימים רוצים שמשהו יקרה,
אנשים מסוימים מתפללים שמשהו יקרה ויש
אנשים שגורמים לזה לקרות!" (מייקל ג'ורדן)

ביולי האחרון כמה מאות דיירים ספורטיביים
בנפשם ובגופם גרמו לדבר שכה התפללנו לו
לקרות  -ליגת המגדלים יצאה לדרך!
כמו שאמר כדורסלן מפורסם נוסף" :כישרון
מנצח משחקים ועבודת צוות ואינטליגנציה
לוקחת אליפות" (מג'יק ג'ונסון).
ואכן ,יש לנו צוות מנצח בכל הבתים שלנו
ברשת וכך הצלחנו לקחת אליפות.
עוד לפני שהגענו לשיא המפגש בליגת
המגדלים אותה ארח הבית בנורדיה שהפך
לכפר אולימפי של ממש ,החל תהליך של
התגייסות בכל הבתים לכל אחד מענפי
הספורט :ברידג ,שחייה ,טניס שולחן,
ביליארד ,שח מט וקבוצות הליכה .התחלנו
לקבל תמונות של פעילויות מכל הבתים כיצד
הם מתאמנים לליגה וכבר אז הרגשנו גאווה

גדולה .עצם האימונים זה כבר ניצחון גדול של
הרוח והגוף ,ההתמדה ,הנחישות והאימונים.
כל אחד מאלו וכולם יחדיו מהווים ניצחון יום
יומי ועל כך מגיעה מדליה לכולם.
במה זו היא גם הזדמנות להודות לכל יושבי
הראש של המקצועות בליגה ,כולם מקרב
הדיירים שלנו .אתם מוזמנים לפנות אליהם
ולהציע רעיונות וכל דבר שיכול להמשיך
לפתח ולקדם את הליגה ואת כל אחת ואחד
מכם בתוכה באופן אישי .אנו שמחים לציין
שכבר קיבלנו הצעות לעוד מקצים שישולבו
בהמשך ואנו מבטיחים עוד הרבה הפתעות
במפגשי הליגה הבאים .
ייריית הפתיחה שנערכה בנורדיה היא רק
שלב ראשון במסורת הליגה שתמשיך ותתכנס
למפגשים נוספים אחת לתקופה .בכל פעם
יארח ברוח ספורטיבית בית אחר מבתי
הרשת ובכך נייצר קהילה שתעודד פעילות
גופנית ותעניק מידי מפגש גביעים לזוכים>> .
מעניין במגדלים | 23

ליגת המגדלים

שחיה

הליכה

טניס שולחן

ברידג׳

שחמט

ביליארד

ריקודים סלוניים

אסתר לבון ,הבית בכפר סבא ,משתתפת בשחייה :״זו הפעם הרביעית שאני משתתפת בשחייה כולל זכיה במדליית זהב.
בן זוגי ואני מקפידים לשחות כל בוקר יחד .שחיתי כבר ממי השפיר בבטן של אמא ....אני שוחה להנאה ולא לתחרות.
מאמינה שאפשר ללמוד שחיה בכל גיל וזה הספורט הכי בריא .כל משפחתי תומכת בי ואני מקפידה לשלוח תמונות.
לעיתים ,אם מסתדר להם ,הם גם מלווים אותי לתחרויות".
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לאהוב ,להוביל ,לנצח!

שחיה גברים

שחיה נשים

מקום ראשון :יגאל הרפז ,הבית בגני תקווה
מקום שני :גדעון סילש ,הבית בגני תקווה
מקום שלישי :אלחנן להב ,הבית בנורדיה

מקום ראשון :אתי איילון ,הבית ברמת השרון
מקום שני :שוש שני ,הבית בגני תקווה
מקום שלישי :עדנה רונאל ,הבית ברמת השרון
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ליגת המגדלים

שחיה

הליכה

טניס שולחן

ברידג׳

שחמט

ביליארד

ריקודים סלוניים

זיוה שני ,הבית בירושלים ,משתתפת בהליכה" :אני מקפידה
לצעוד פעמיים בשבוע עם מדריך וגם עם חברות .לעיתים
עם נכדים ואז אנו גם שרים ביחד וזה נחמד במיוחד .אני
צועדות  2ק"מ ולא לשכוח שמדובר בירושלים אז זה כולל
גם עליות ....אני גם מקפידה לעלות מדרגות מידי יום .ואני
גרה בקומה רביעית! לליגה באתי פחות להשתתף ויותר
ליהנות מהתחרויות .מרגש אותי לראות כמויות כאלה של
משתתפים .חשוב לעשות ספורט בכל גיל ולהגיע לגיל
המבוגר בריאים ועם יכולות .כל השנים הקפדתי לעשות
יוגה והתעמלות רגועה".
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לאהוב ,להוביל ,לנצח!

הליכה
מקום ראשון :הנס רוזנטל ,הבית בגני תקווה
מקום שני :אלון אורלי ,הבית בנורדיה
מקום שלישי :שפרה נגאל ,הבית ברמת השרון
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ליגת המגדלים

שחיה

מאיר גרינברג ,הבית בצומת סביון,
משתתף בטניס שולחן ומשמש יו״ר
הקטגוריה וראש ועד הדיירים" :אני משחק
טניס שולחן מהשירות הצבאי 70 ,שנה.
שימשתי גם יו'ר ועדת טניס שולחן בקנטרי
קלאב תל אביב והשתתפתי בתחרויות
רבות .דירתי מלאה מדליות וגביעים .כרגע
אני מחלים ממחלה ומקווה בליגה הבאה
לחזור ולשחק .הפעם ,לכבוד הוא לי לחלק
גביעים! הבנים שלי גם משחקים והנכדים
התאומים שהחלו מגיל  5מתחרים היום
בפועל כפר סבא ויש לי הכבוד והאושר
לאמן אותם .תחרות עבורי זו שגרה ולא
מרגש .באליפות האחרונה זכיתי מקום
ראשון ברשת".
יגאל ברגמן ,הבית בגני תקווה ,משתתף
בטניס שולחן והליכה  1000מטר" :משחר
נעורי שיחקתי פינג פונג בעקבות הליגה
חזרתי לשחק .אין בי צפייה לזכייה כי
אני די 'חלוד' .פתחנו מועדון אצלנו בבית
ואנחנו מתאמנים ומשחקים להנאתנו .יש
לנו מאמן מקצועי שהכין אותנו לתחרות.
בהליכה אני מקפיד להתאמן בחדר הכושר.
מודע לזה שספורט זה דבר חשוב .הנכדים
כולם ספורטאים ושולחים לי תמונות של
עצמם וזה משמח".
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הליכה

טניס שולחן

ברידג׳

שחמט

ביליארד

ריקודים סלוניים

לאהוב ,להוביל ,לנצח!

טניס שולחן
מקום ראשון :ארווין קנרק ,הבית בגני תקווה
מקום שני :חיים גרינברג ,הבית בגני תקווה
מקום שלישי :דוד לוי ,הבית בכפר סבא
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ליגת המגדלים
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שחיה

הליכה

טניס שולחן

ברידג׳

שחמט

ביליארד

ריקודים סלוניים

לאהוב ,להוביל ,לנצח!

ברידג'
מקום ראשון :עליזה גלפלד ורות גרוס ,הבית ברמת השרון
מקום שני :הלן קאהן ורוזמרי קאופמן ,הבית בירושלים
מקום שלישי :צבי דיקמן ואריה טוביאס ,הבית בנורדיה
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ליגת המגדלים
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שחיה

הליכה

טניס שולחן

ברידג׳

שחמט

ביליארד

ריקודים סלוניים

לאהוב ,להוביל ,לנצח!

שחמט
מקום ראשון :בני רייס ,הבית בכפר סבא
מקום שני :אמנון שמר ,הבית בבת ים
מקום שלישי :יצחק ירושלמי ,הבית בכפר סבא
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ליגת המגדלים

שחיה

מרגריטה רוזמן הבית בבת ים משתתפת
בריקודים סלוניים ,בהליכה ,בפינג פונג
שולחן ובביליארד" :רציתי להירשם גם
לשחייה אבל חוששת שלא יהיה לי זמן .אני
רוקדת מיום שנולדתי למרות שלא למדתי
בצורה מסודרת .אני רוקדת מאהבה!
למרות שמתחרה בכמה מקצועות בגילי,
כבר ממש לא מתרגשת".
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הליכה

טניס שולחן

ברידג׳

שחמט

ביליארד

ריקודים סלוניים

לאהוב ,להוביל ,לנצח!

ביליארד
מקום ראשון :משה סאלטי ,יהושוע פלמבו ,הבית בבת ים
מקום שני :רות ארבל ,שאול ברקוביץ ,הבית בנורדיה
מקום שלישי :אסא ניצן ,אהרון כהן ,הבית בגני תקווה
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ליגת המגדלים

שחיה

הליכה

טניס שולחן

אילנה אורלי ,הבית בנורדיה ,משתתפת בריקודים ובליווי
ועידוד הצועדים" :אני רוקדת בתחרות טנגו נשים ,חושבת
שרקדנו יפה גם בזכות תלבושת המגדלים הססגונית.
האווירה כיפית ושמחה  -טוב לחיות פה! רוקדת שנים,
התחלתי בבלט ,ריקודי עם ,סלוני ושורות ,זה נותן לי
המון שמחה ואושר .הנכדים והנינים יודעים שאני רוקדת
ומצלמים אותי ואוהבים לבוא לבקר כי הבית תוסס ומלא
בפעילות וחברים נחמדים .יש לי צפייה לרקוד וזה מה
שחשוב .מאמינה מאד בנפלאות הריקוד שמשנה את הגוף
והנפש".
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ברידג׳

שחמט

ביליארד

ריקודים סלוניים

לאהוב ,להוביל ,לנצח!

ריקודים סלוניים
מקום ראשון :הבית בגני תקווה | מקום שני :הבית בבת ים | מקום שלישי :הבית בנורדיה
ציפורה פרלמן הבית ברמת השרון משתתפת בריקודים סלוניים" :אני מרגישה שרקדנו
מאד יפה בקבוצה של דיירות הבית ברמת השרון .הריקוד נותן הרגשה טובה לגוף ,עושה
את האדם יותר ערני ויותר פתוח .הנכדים נהנים לראות את סבתא שלהם רוקדת".
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ליגת המגדלים

שחיה

הליכה

טניס שולחן

ברידג׳

שחמט

בליארד

ריקודים סלוניים

ניסים מנדיל ,הבית בגני תקווה ,משתתף על תקן של צלם:
"חי ומזדקן בכבוד בדיור המוגן .אני צלם מקצועי והגעתי
לצלם חברים מתחרים .צילמתי בכל התחרויות בהן
משתתפים דיירים מהבית שלנו .מאד נהנה לצלם ועוד יותר
נהנה כשהאנשים נירגשים לקבל ממני את התמונות ומראים
לילדים והנכדים .אני צלם ותיק מעל  50שנה .אומרים לי פה
שאני משתבח כמו יין .לו הייתי מתחרה הייתי בוחר במקצה
הבילארד .במהלך השבוע מקפיד לבקר בחדר כושר מידי
יום .האימון נותן אנרגיה וחיוניות .התחלתי לעסוק בספורט
רק כשעברתי לדיור המוגן וזה עושה לי טוב לגוף ולנשמה".
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לאהוב ,להוביל ,לנצח!

תודה לאתי כהן ואלון מרקוביץ ,עובדים מסורים וחברי העתודה הניהולית שריכזו ,בנו והפיקו
את כל הפרויקט הזה  -ליגת המגדלים!!! תודה לבית המארח ,הבית בנורדיה ,בניצוחה של בת אל
תודה לחברת "גו אקטיב" מקבוצת הולמס
דניאל שהרימו הכפפה וארחו את הליגה הראשונה.
פלייס בניצוחו של גלעד ישק שהעניקו לנו את כל הצד המקצועי .תודה לחברת ההפקות "כפיים"
ששמו לב לפרטים קטנים כגדולים והפכו את כפר הגמלאים שלנו בנורדיה לכפר אולימפי לכל דבר.
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קיץ
סובב עולם
נופשים עם חברים
>>ציפי עמית ,מנהלת קשרי לקוחות ,הבית בגני תקווה

תמר רוזן ומלכה שמורק -
צעדת ארבעת הימים הבינלאומית בניימכן ,הולנד
בין אלבומי התמונות וסיפורי הדיירים/תיירים עמוסי
החוויות ,אי אפשר להתעלם מכוח הרצון ,תעצומות
הנפש והכושר הנדיר שהצריכה צעדת ארבעת הימים
הבינלאומית בניימכן ,הולנד  -אירוע ספורט עממי
המתקיים מידי שנה בניימכן.
הצעדה נפתחה ביום שלישי השלישי בחודש יולי ונמשכה
ארבעה ימים רצופים של הליכה למרחקים בני 30-60
ק"מ ,וזו לא טעות! לצד הצעדה מתקיימים אירועי תרבות
ססגוניים שונים .הצעדה היא האירוע ההמוני הגדול ביותר
בהולנד מזה למעלה ממאה שנים  -תום מלחמת העולם
הראשונה.
במסגרת האירוע מוזמנים לוחמי בעלות הברית במלחמת
העולם השנייה לציין את השתתפותם בשחרורה של הולנד
מהכיבוש הנאצי .משתתפים מבריטניה ,קנדה ,ארצות
הברית ,אוסטרליה וניו זילנד פוקדים באופן קבוע את
הצעדה .בשנות ה 50-וה 60-שלחה גם ישראל משלחות
רשמיות לצעדה -אחת מהן בהובלתה של מרים קישון,
גם היא דיירת מהבית בגני תקווה( ,ועל כך עוד יסופר
בהמשך) .בהשראת צעדה זו נערכה גם בישראל צעדת
ארבעת הימים.
בצעדה הראשונה נטלו חלק  360איש ,בזו האחרונה עמדה
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כמות המשתתפים על  47,236אלף איש מכל קצוות העולם.
בחוויה המעצימה והסוחפת הזו נטלו חלק מלכה ותמר -
חברות קרוב ל  40שנה .השתיים ,בתחילת שנות השבעים
לחייהן והן ידעו מאז ומתמיד שלכשיבשילו התנאים
תעבורנה יחד לדיור מוגן ,על מנת ליהנות מחיי קהילה
נוחים ומעניינים עם הגעתן לגיל השלישי.
בשנות הארבעים לחייהן הכירו לראשונה ,שתי נשים חזקות
ואינטליגנטיות ,אשר נפרדו מבני זוגן והתגוררו באותה
עת בעיר הגדולה .מודעה בעיתון צדה את עיניהן" :חבורת
נשים מחפשת חברות לבילוי משותף " .עם הזמן ,החבורה
התפרקה אך תמר ומלכה נותרו חברות טובות גם במהלך
תקופת הזוגיות השנייה של תמר שהגיע גם היא לסיומה.
השתיים מקפידות מאז ומתמיד על אורח חיים ספורטיבי
אינטנסיבי וצועדות בצוותא מידי שבוע  12-20ק"מ בטיילת
של גני תקווה למרגלות ביתנו .בנוסף ,צועדות תמר ומלכה
גם על שפת הים" -מדובר על זמן איכות יחד .במהלך
הצעידה אנו משלימות פערים ,מתוודעות לרגעים טובים
וטובים פחות ,מייעצות אחת לרעותה ובעיקר  -נהנות
מחברותא טובה".
את הרעיון להשתתף בצעדה הגתה מלכה ,אשר זו לה הצעדה
השמינית ותמר אשר הצעדות אינן זרות לה ,נדלקה מיד,
נדבקה בחיידק והצטרפה לחוויה" .במהלך הצעדה שאורגנה
ותפקדה ,כמיטב המסורת האירופאית ,כשעון שוויצרי יצאנו
מצוידות בהרבה מצב רוח טוב ,ובדגלון ישראל אותו קבלנו
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בפרוש
השנה החדשה אנו
מאחלות לקוראינו
בריאות ,אושר ושמחת
חיים ובעיקר איכות
חיים ,שהיא למעשה פועל
יוצא של פעילות גופנית
שהרי הדרך לשמחת
חיים עוברת דרך
ספורט
תמר רוזן ומלכה שמורק
מהחברים בבית .אחרי הכל 'גאוות יחידה' היא מקור דלק
בלתי מבוטל במסע שכזה" מציינת מלכה.
מלכה ותמר נהנו מאווירת פסטיבל עם תלבושות ססגוניות
ומעידוד תושבי העיירות הקטנות שניצבו לאורך ציר
הצעידה ופתחו את ליבם וביתם לאלפי הצועדים ,הגישו
תקרובות שונות ,ירקות ,פירות ועוד .ברזי הגינות של
התושבים נפתחו בכדי לאפשר לצועדים להצטייד במים
ומוסיקה קצבית בווליום גבוה בקעה מבתי התושבים
שהשמיעו איש איש את השירים האהובים עליו.
הכיבוד והמים ,לצד העידוד המוסיקלי האנושי ובמות הזמר
המושקעות הפזורות לאורך הדרך דרבנו את הצועדים
להמשיך עם חיוך ולא לוותר על כיבוש קו הסיום הנחשק.
אחת החוויות המרגשות הזכורה לנציגות שלנו התרחשה

קילומטרים ספורים לפני קו הסיום כשהמשתתפים חלפו
על פני בית החולים המקומי והחולים השוהים בו לא ויתרו
על עידוד הצועדים ויצאו והריעו לכבודם ולרגע קט שכחו
ממכאוביהם.
בתום המסלול הירוק והציורי ,קבלה מלכה את המדליה
השמינית על השתתפותה בצעדה ותמר את הראשונה
"עברנו מסע של חברות אמיצה ועזרה הדדית בסיומו
הרגשנו בהיי אנושי מטורף" סיכמה בסיפוק תמר.
לאחר שתמר ומלכה שבו עמוסות באנדורפינים ובחוויות,
החליטו לא לבזבז זמן ולשים פעמיהן ליעד הבא והפעם
לעבר  127קילומטרים (מתוך  )900במסגרת צעדת קמינו
דה סנטיאגו  -הדרך של סנטיאגו לכתב המחילה בספרד.
נאחל להן בהצלחה>> .

מסתבר שמלכה ותמר אינן לבד בתחביב הצעדות .מרים קישון ,גם היא דיירת הבית בגני תקווה ,החלה
בתחביב זה עוד לפני  60שנה! מרים עלתה מרומניה ושרתה כקצינת תרבות בפיקוד ההדרכה ,עמדה
בראש משלחת חיילות לצעדה בהולנד" .אחרי קורס מ"כיות וקצינות והמסעות המהנים שעברתי במהלך
הכשרות אלו ,גמרתי אומר בליבי להקים קבוצת חיילות צועדות .פניתי לבה"דים השונים וגייסנו חיילות
ספורטיביות ומלאות מרץ למשימה .הייתה זו אחת התקופות היפות בחיי .מידי בוקר פתחנו בצעדה
בת  20-30ק"מ ,האימון נמשך בתל השומר בבריכת הבסיס ,חוויה בפני עצמה עם תפריט בריאותי
מותאם לדיאטה מבוקרת .מידי יום נפגשנו עם החייט שתפר לנו מדים ייצוגיים לרבות נעליי צעידה
מעור רך ככפפה .בנוסף ,השתתפנו נרגשות בשיעורי היסטוריה ,נימוסים והליכות ואף למדנו ריקודי
עם נבחרים .הרגשתי כמו עליסה בארץ הפלאות" .הקבוצה הוטסה להולנד במטוס ה"נורד" והתארחה
בין היתר בבית השגריר .בתום הצעדה רואיינה מרים לעיתון ההולנדי ולשאלה כיצד אפשר לצעוד 160
ק"מ ולהישאר רעננה ,השיבה בלי להשתהות" :אצלנו בישראל לא קיים בלקסיקון המונח אי אפשר".
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מרים קישון ויואלה בויקיס  -המסע לפולין
מרים ויואלה ,צמד נוסף של נשים אנרגטיות ומשכילות
בשלהי שנות השמונים לחייהם יצאו יחד למסע לפולין.
לכל אחת מהנשים האינטליגנטיות והפעלתניות הללו
עולמות תוכן שונים ,ועל מנת לשמור על גחלת החברות
הוותיקה (הכירו שנים רבות לפני המעבר לדיור המוגן דרך
בני זוגן ז"ל) ,הנהיגו השתיים מסורת של צעידה שבועית
מידי שבת המאפשרת להן לשמור על קשר הדוק שרק
הולך ומתחזק עם השנים.
מהטיילת היפה שלנו ,החליטו לעשות הפוגה קרירה
מהשרב הלוהט של יולי אוגוסט ולטוס לתשעה ימים של
עונג בעיירת הנופש הוותיקה והציורית בוסקו שבפולין.
יואלה ילידת וורשה ושורשי משפחתה נטועים עמוק
בפולין .היא זו שהפצירה בחברתה מרים להצטרף אליה
כדי לראות את פולין האחרת שלא רבים מכירים ,בהדרכתה
של יו"ר ארגון וורשה ההיסטוריונית יונה גרינברג.
מרים נאותה ברגשות מעורבים מחשש לאירועים
אנטישמיים והופתעה לטובה מהכנסת האורחים האדיבה
ומסבירת הפנים.
השתיים נהנו משבוע מפנק של טיפולי ספא ,ארוחות
גורמה ,אויר צח ,קונצרטים איכותיים וטיולים מעניינים,
בדיוק מה שנדרש כדי לטעון את הגוף והנפש באנרגיות
חדשות.
בהמשך ביקרו בעיירה הסמוכה  ZALIPIונהנו מבתים
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עטורי ציורים מרהיבים ומרצפות פסיפס עשויות מלאכת
מחשבת .כעבור שבעה ימי פינוק בספא שמו פעמיהן
לקראקוב התוססת והצעירה.
שימורה של קראקוב התאפשר משום שבניגוד לוורשה היא
לא הופצצה במלחמה ועם השנים הפכה ליעד תיירותי
מבוקש .הרובע היהודי בקראקוב ,על סמליו וסממניו
היהודים הבולטים נותר בשלמותו כמו גם בית הכנסת
היהודי הגדול .יואלה ומרים ממליצות בחום על ביקור
במוזיאון האוניברסיטה היגלונית השנייה בגודלה בעולם
שנוסדה ב ,1364-על סיור במוזיאון האומנות המרהיב
סוקיננציה ועל הארמון המפואר בפשצ'ינה.
בין הסיורים השביעו השתיים את החך בעונג בבתי הקפה
הצבעוניים והמזמינים בעיר והאזינו ללהקות זמר השרות
ממיטב הרפרטואר ביידיש .השתיים שבו ארצה עמוסות
חוויות ומלאות בכוחות מחודשים.

לקראת ראש השנה ,אנו מאחלות
לקוראינו חברות טובה ובריאות
שלמה ,בין היתר כדי להמשיך
ולטייל בארץ ובעולם .מרים קישון ויואלה בויקיס
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קבוצת הדיירים יהודית ואברהם גוטמן ,שרה ויגאל
ברגמן ,אפרת ואהרון כהן ,רותי ויוסי אובסטפלד ,דליה
וניסים מנדיל ,רינה ברוטפלד וחברתה ,מטיילים ונהנים
יחד בפורטוגל האקזוטית.

הפכה לאתר עלייה לרגל .האווירה הרוחנית לאור נרות
המתפללים חלחלה ונגעה בכולנו גם אם זו איננה דתנו
ואמונתנו".

הרעיון לטיול נולד בהשראת הרצאתו של יואל שתרוג
בביתנו והתמקדה בפורטוגל .הניצוץ נדלק ומכאן קצרה
הדרך להגשמת החלום .אברהם גוטמן ביקר מספר פעמים
בספרד ותכנן גם השנה לבקר יחד עם שני זוגות נוספים.
הרצאתו של יואל שתרוג ,טרפה הקלפים ושינתה את
התכנית המקורית כשנחשפו ליעד החדש .עד מהרה
השמועה עשתה לה כנפיים וגרעין המצטרפים לטיול
הלך וגדל והוחלט פה אחד לבחור בטיול מאורגן של
חברת "פגסוס".

הזוג מנדיל" :שבנו בפעם השנייה לפורטוגל בעיקר כדי
ליהנות מחברותא טובה והתאהבנו בעיירות הדייגים
הציוריות שהטיול בהן תובל בסיפורים מרתקים על יורדי
ים אמיצים ובביקור במוזאוני בוטיק שיוחדו לדייגים
וליורדי הים .חופי הים של פורטוגל הידועים בעיקר
לציבור הגולשים האמיץ ,עם הגלים האימתניים בגובה
של חמישה עשר מטרים הילכו עלינו קסם".
וכמובן שאם ניסים בשטח ,לא מוותרים על תמונה
קבוצתית בנקודה המערבית ביותר בפורטוגל  -קאבו דה
רוקה ,ממנה יצאו מגלי העולם למסעם אל עבר הלא נודע.

כל אחד מחברי הקבוצה בחר בפנינה אחת מהטיול ,אשר
נגעה לליבו:
הזוג ברגמן" :התרגשנו מאוד ממעמד התפילה הלילית בו
נטלו חלק אלפי מתפללים בעיר פאטימה אשר התפרסמה
בשנת  1917בעקבות האירוע של גבירתנו מפאטימה ומאז

משפחת גוטמן :״התרשמנו מהנוף הפראי ועוצר הנשימה
הנשקף מרצועת ההרים .מביקור הטעימות המוצלח ביקב
בעיר הנמל פורטו שהותיר טעם מתקתק מזן הענבים
המיוחד הגדל בכרמי האזור .נהננו מביקור בסמטאות
הרובע העתיק בליסבון">> .
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בחצי הכוס המלאה ,קבל פרופורציות
הבט תמיד היומיומיים עימם נאלצים להתמודד .אם
על הקשיים
ריא ומאושר תהנה כאילו אין מחר
אתה ב
יוסי אובסטפלד

משפחת אובסטפלד" :התרשמנו עמוקות מהעיירה
קסקאיס  -עיר קטנה ומקסימה השוכנת לחוף האוקיינוס
האטלנטי מערבית לליסבון עם טיילת נהדרת ושפע
מסעדות דגים טעימות .גם הביקור בספרייה העתיקה
של אוניברסיטת קואימברה ,האוניברסיטה הראשונה
באירופה ,הותיר רושם עז ותחושה של נגיעה בדפי
ההיסטוריה".
רינה ברוטפלד" :נהנתי מאד בכפר אלבורבלו ,אשר בתיו
בנויים בסגנון טרולי עם גגות משופעים כמו בסקנדינביה.
עוד אתר חובה מעורר השתאות הינו הכנסייה המודרנית
פדרו-פיו שניחנה במראה שונה לחלוטין מהסגנון שעיננו
מורגלת בו בעת ביקור בכנסיות העתיקות באירופה".
החבורה כולה לא פסחה על ההנאה הגדולה שחוותה
במועדוני הלילה הנוצצים שם פיזזו בקלילות של בני עשרה
על רחבת הריקודים .כל החברים לטיול הדגישו פעם אחר
פעם את אווירת "היחד" המיוחדת ,את הפרגון ההדדי
והעזרה בעת הצורך שעברו כחוט השני לאורך כל הדרך.
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את הפנינים הללו ואת הפנים המאושרות לאורך
האטרקציות במסלול הנציח ניסים מנדיל  -צלם הבית
המוכשר.
לשאלה "איך הייתם מסכמים את שמונת ימי הטיול
במשפט אחד?" השיבו כולם פה אחד בלי כל תיאום
"יצאנו חברים ונותרנו חברים" וזה כלל אינו מובן מאליו.
"החיים המשותפים בדיור המוגן בו הצטלבו דרכנו מהווים
כר פורה ליצירת חברויות חדשות לא כאלה המתפוגגות
בנקל .אנו אומנם מרבים לבלות יחד ,אך לא 'על הקפה
לבדו' יקום ויפול ,דבר".
אכן ,חברי הקהילה שלנו יודעים היטב לא רק לבלות
בצוותא ,אלא גם להכיל ולתמוך האחד ברעהו ברגעים
קשים ובמשברים .רגישות זו באה לידי ביטוי גם במהלך
הטיול ברגעים טובים וברגעים פחות נוחים ,כך לפחות
יעידו נציגנו בפורטוגל.
אז למה אתם מחכים? בדקו את תוקף הדרכונים וצאו
למרחקים עם חבריכם הטובים.
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חוזרים הביתה
רותי שנער ,דיירת הבית בנורדיה
בעולם הגדול כבר הייתי אבל לא הכל ראיתי
מוזיאון ,אמנות ,מופעים וגם תרבות,
ארמונות ,כנסיות ,מבצרים ומפרצים.
צוקים וחופים גורדי שחקים ומגדלים
הליכה על מדרכות רחבות ידיים עד שנופלים מהרגליים
ואז ,כדי לנוח ,עולים על אוטובוס אדום קומותיים
במטוס ,ברכבת ובשיט ,עם פה ושם געגועים לבית.
סמטאות אפלות ,וקשתות וכבישים עם ארבעה
מסלולים והגעגועים ...מתגברים.
כי כמה טוב שיש לאן לחזור .הגם שלא ראיתי הכל,
אין כמו הביתה לחזור בשמחה ולהגיד  -תודה!

בפרוש השנה החדשה אנו מאחלים
לכולנו ליהנות ולנצל כל רגע בחיים,
לרוות נחת מעצמנו ומחוויותינו ולא רק
מהנכדים ,כי הימים חולפים ואנו לא
נעשים צעירים
״נבחרת החברים״ לפורטוגל
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מתחתנים
במגדלים
חיבור בן דורי מיוחד לט״ו באב

בבית בנורדיה מצאו דרך מקורית ומיוחדת לחבר בין הדורות
כשהפגישו שני זוגות חתן-כלה :אלירז דניאל עם בחירת
ליבו בר שערכו בבית בנורדיה את ההכנות ביום חתונתם
המרגש לצד רחל וחיים פרידמן שממש באותו מועד ,רק עם
כמעט  60שנות הפרש ,בחרו לערוך לצד הזוג הצעיר חידוש
נדרים ,תוך שהם מעניקים את ברכת הדרך לזוג הצעיר ממש
שעות ספורות לפני יציאתם לחופה .אירוע מקורי ומרגש
ללא ספק כפי שניתן לראות ואפילו לחוש מעדשת מצלמתו
של אודי גורן ,צלם הרשת הנאמן שלנו.

טיפים לזוג הצעיר בתחילת דרכו
ות זה לזה לא רק שותפים לחיים ,אלא
להי
חברים הכי טובים
בכל מערכת יחסים וגם בנישואים חשוב
הוויתור והסלי
חההקשב ,הסבלנות והסובלנות
צריך לטפח את
אחד לשני)
(כבוד
הדדיסודות ואל תלכו לישון כעוסים
ירו
סת
אל תלהתייעץ ביניכם לפני החלטות וצעדים
נסו
גדולים.
באיחולי שנים רבות ביחד,
בהנאה ,שמחה ואהבה
מאיתנו ,הנשואים הותיקים
רחל וחיים פלדמן .
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ברית נדרים
זה היה לפני למעלה מ 50-שנה .עמדנו רועדים בחתונה
והיום בלי עין רעה נו אתם רואים  -הוא  83והיא 77
הוא  -בפגישה לפני למעלה מ 50-שנה היא פתחה
את הפה לראשונה ומאז הוא לא נסגר.
היא  -כל הבוקר על ספסל בגן הוא נוחר ,כשעוברת
צעירה הוא מתעורר ,בראש מיד עולים הרהורים אך
הוא  83והיא .77
הוא  -כן תמיד הייתי קצת שובב ורודף שמלות ,גם
היום להסתכל נעים מאוד .לפעמים אני נגרר אחרי
עלמה...
היא  -אבל בעצם לא זוכר כבר בשביל מה .וכשאני
אומרת קר לי ועגום ,הוא מביא בקבוק חם לחימום.
כן ,פעם החימום היה יותר נעים אך הוא  83והיא 77
סוף דבר התרגלנו זה לזאת וזאת לזה.
וכך נמשיך לשבת יחד בשדרה .היא בת  90והוא בן .100
(מתוך "היא  70והוא  "80מאת דן אלמגור)
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חתונת פלטינה
בטכס החינה
הזוג פט ומשה בסקר מהבית בנורדיה
חגגו  60שנות נישואין

פט ומשה בסקר עלו מדרום אפריקה ונקלטו אצלנו בבית
בנורדיה .אין ספק שעבור העולים החדשים/ותיקים שעלו
מתפוצה כה שונה ,טכס החינה המסורתי היווה חוויה
אנתרופולוגית מרגשת ובמיוחד כשכל המשפחה המורחבת
התגייסה והגיע לחגוג איתם יחד עם כל משפחת הבית
בנורדיה ,דיירים ועובדים.
אז מה הוא בעצם טכס החינה?
ִחינָ ה היא טכס לפני חתונה הנהוג בקרב עמים שונים
במזרח התיכון ,בצפון אפריקה ובהודו המסמל מעבר
מחיים כיחידים לחיי זוגיות .ביהדות נהגו לערוך את טכס
החינה בלילה שלפני החתונה .הכלה נהגה ללבוש בגדים
ִ
מפוארים ,משובצים בזהב ,שעברו בירושה במשפחתה.
במהלך הטכס נמרחה החינה על כפות ידי המשתתפים
לשמירה מפני העין הרע וכסגולה לפריון ואושר בחיי
הנישואים .העדה המזוהה ביותר עם טכס החינה ,היא
העדה המרוקאית  -יוצאי צפון אפריקה .ולמרות שהזוג
שלנו ,פט ומשה עלו מדרום אפריקה ,בחרנו לקיים
לכבודם טכס כמיטב מסורת יהודי צפון אפריקה המאופיין
בעיצוב עשיר וצבעוני עם ליווי מוזיקה מרוקאית אוטנטית
המשלבת נגינה בעוד ,תופים מסורתיים וכלי מיתר שונים.
וכמובן מאכלים מרוקאיים מסורתיים עשירים בצבעים
ובטעם נפלא .בני הזוג ישבו תחת עץ האלון בכיסאות
מלכותיים מפוארים כשהם לבושים במיטב התלבושות
עתירות הפולקלור המרוקאי הססגוני .כולנו נהננו מערב
אנתרופולוגי ,משמח ומרגש.
קולולולולולו!!!!
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 60שנות אהבה
"בטוב וברע"
רינה ושלמה צופן ,דיירי הבית בגני תקווה
>>ציפי עמית ,מנהלת קשרי לקוחות ,הבית בגני תקווה
>>צילום :ניסים מנדיל ,דייר הבית

אחרי שני דברים בחיים לא רודפים  -אוטובוס ובחור כי
תמיד יבוא אחד אחר ...במקרה של הזוג צופן לאוטובוס
כמו גם לבחור  -לא היה תחליף .רינה ( )87ושלמה ()90
חוגגים השנה  60שנות נישואין והכירו בתחנת אוטובוס
סמוכה לרמת גן.

השניים עלו לאוטובוס ,שלמה שילם על הכרטיסים
ופתח בשיחה עם רינה שספרה לו שהיא מתגוררת עם
בני משפחתה במעברה ברמת גן .מידע זה היה עבורו קצה
חוט בעידן ללא טלפונים זמינים ,אשר הוביל אותו לביתה
ובהמשך לליבה של רינה.

השניים המתינו לאוטובוס ,בדרכם לעבודה ולא העלו
על דעתם כי הגורל וקופידון זימנו עבורם תכניות אחרות.
רינה עלתה ארצה בגיל  10מלוב עם דודּה בעליה בלתי
לגאלית .הרפתקה שהחלה ב"טיול משפחתי" בלוב
והסתיימה בקיבוץ יבנה שם סיימה את לימודי התיכון
וחיפשה עבודה בעיר בטיפול בילדים כהמשך לעיסוקה
האהוב מהקיבוץ.
שלמה החל עלייתו ארצה בשחייה מלוב!! לאחר נקודת
עצירה ברומא ,שם עבר קורס הסמכה למדריכים ,הגיע
ארצה בהעפלה .שלמה גדל והתחנך בתנועות נוער ציוניות
ועבד במפעל לפקקי שעם כשהוא מצפה בקוצר רוח
לגיוסו לצבא.
"כמידי יום שמתי פעמיי לתחנת האוטובוס ,כשלפתע
נתקלו עיניי ביפיפייה הממתינה אף היא בתחנה .מבטינו
הצטלבו ומבחינתי זו הייתה אהבה ממבט ראשון ,באותו
הרגע ידעתי ואף אמרתי לחברי לעבודה שנערה זו תהיה
לי ברבות הימים לאישה".

שלמה צייר בעיני רוחו מודל נשי ברור לאחת אשר תהיה
אשתו :נאה (איך לא) ,מדברת עברית שוטפת ובקיאה
בעיתונות ואקטואליה (על מנת שתהיה אשת שיחה),
עובדת וכמובן שגם מבשלת מטעמים ערבים לחיך (לפחות
כמו ב"מאסטר שף")  -במילה אחת סופרוומן .היום יש
להניח ,היה מתקשה למצוא אישה אחת עם כל כך הרבה
מעלות ,אבל אז ,איך אומרים" -היו זמנים" .רינה ענתה על
כל הציפיות ואף מעבר להן ,אך הדרך לליבה של הנערה
הצעירה בת השמונה עשרה הייתה ארוכה .רינה כלל לא
חשבה על זוגיות בגילה הצעיר ולא כל שכן על נישואין.
למרות החיזורים ,הקשר בין השניים נותק בעת גיוסו של
שלמה לצבא ורינה המשיכה בעבודתה בקיבוץ.
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כעבור שנה וחצי חודש הקשר .כן ,שלמה אינו אדם שמוותר
בקלות .השניים נישאו וגרו בדירת חדר וחצי צפופה
בקריית אונו שם גידלו באהבה רבה את  4ילדיהם .עול
גידול הילדים נפל ברובו על כתפיה של רינה והיא עשתה
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זאת במסירות רבה .שלמה שהה ימים רבים בצבא והגיע
הביתה אחת לשבוע" .הגעגועים שימרו את הזוגיות היפה
ביננו" מעידים השניים .בני הזוג השאפתנים והחרוצים
עשו חייל  -שלמה שירת בצבא קבע ופרש בדרגת אלוף
משנה .רינה השלימה את הסמכתה כגננת ,הגשימה את
חלומה ופתחה גן ילדים פרטי ששמו הטוב יצא למרחקים.
בעמל רב בנו הזוג צופן את בית חלומותיה של רינה ,בית
פרטי רחב ידיים עם גג רעפים אדום וגינה ירוקה ברחוב
רמז בקרית אונו ,ממש כמו באגדות .הבית הפך להיות
אבן שואבת לחברים ומשפחה ולילדים רבים ,אשר נהנו
מחינוכה המסור של הגננת רינה.
בעידן שבו מוסד הנישואין שנוי במחלוקת וכמעט כל זוג
שני מתגרש ,לא ניתן להימנע מהשאלה :מה סוד הקסם
אשר החזיק את הזוג המיוחד הזה כל כך הרבה שנים יחד?
"ערכים!" משיבים השניים פה אחד" .ערכי גידול משפחה,
כבוד הדדי והכמיהה המשותפת לבניית עתיד טוב יותר
לילדים .גם לנו היו עליות ומורדות ,אך טובת הילדים
ושלמות המשפחה עמדו תמיד לנגד עינינו".
את הפירות קצרו בהמשך הדרך עם ארבעה ילדים
מוצלחים העושים חייל איש איש בתחומו :חגית מורה
למתמטיקה בתיכון ,סיגל סמנכ"לית שיווק ,אידית מנהלת

בית ספר ואייל שפרש מצה"ל בדרגת אלוף משנה.
לפני מספר שנים מעדה רינה ועברה ניתוח להחלפת ירך.
מאישה פעלתנית ומלאת האנרגיות מצאה עצמה יושבת
בבית ונבצר ממנה להמשיך וליטול חלק בחוגים הרבים
שאהבה כל כך.
שלמה ראה את רעייתו בשעמומה ובדידותה כמו גם בקושי
לשאת בעול תחזוקת הבית והציע לעבור לדיור מוגן חדש
ותוסס בקרבת מקום .רינה נענתה בשמחה.
לדברי רינה ושלמה המעבר לבית החם והצעיר בגני
תקווה חיזק אצלם את הזוגיות .כיום ,כאשר עול תחזוקת
הבית הגדול הוסר מעל כתפיהם ,ועם החשיפה מידי יום
למגוון פעילויות איכותיות ,הם מוצאים עצמם הרבה יותר
נינוחים ,מוקפים בחברים חדשים ,נעימים ומסבירי פנים
ועדיין מתענגים על ביקורים ואירוח הילדים והנכדים.
"החיים הפכו מעניינים ,חברתיים ונוחים יותר ובמבט
לאחור מדובר בשינוי חיובי מאוד".
בפרוש השנה החדשה מאחלים בני הזוג לקוראים שמחת
חיים ואושר .כנראה שבאמת אנשים מאושרים עשירים
יותר וזו אינה רק קלישאה .כל שנותר לאחל לרינה ושלמה
הוא עוד שנים רבות וארוכות של בריאות וזוגיות יפה.
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ט״ו באב
ירושלמי
ארוע רשתי לכבוד חג האהבה
>>חוה בוכוולטר ,דיירת הבית בירושלים

זו שנה שנייה שהבית שלנו בירושלים ,הקטן והאינטימי ברשת מגדלי
הים התיכון ,הבית השישי במניין ורק בן חמש ,קבע מסורת  -לחגוג את
יום האהבה בין כתליו ביחד עם מאות אורחים מכל הבתים האחרים.
רחבת הכניסה לבשה חג וקיבלה את האורחים במשקה ,מיני מאפה ופירות
העונה .לקראת השעה  19.00המה השטח (גיל) זהב ,ולא בין השניים.
מצב הרוח השתלב עם הרוח הירושלמית הקרירה ,שבוודאי הפתיעה את
אורחינו מאזורי הים והלחות .האווירה הייתה מאוד חגיגית .אחרי הכל,

בטרם יחלפו ימי אלול ,יופיע חודש תשרי
עמוס חגים וברכות :נאחל לכם ,לנו
שראל שנה טובה ,שנת שלום
ולכל בית י
ה ,בריאות ונחת ,והגשמת כל
ושלוו
!
הי
י
לו
ות
החלומ
חוה בוכוולטר
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נעים לפגוש חברים משכבר הימים ,גם אם לא זוכרים כל
כך את השמות .מובן מאליו שהאהבה הייתה גולת הכותרת
של הערב ,שעטף לאטו את המתחם .קטעי אופרה ידועים,
בקינוח שאנסונים מגוונים ,מטובלים במלל ובמחיאות
כפיים רמות  -האהבה בצלילים!
בשיא הערב ,הופרחו בלוני לבבות ,בצבע אדום המסמל
את האהבה ,ובצבע לבן  -המסמל את השוויון .הבלונים
עלו למרום וכנראה נשאו איתם אי אילו בקשות אלומות.

הקולות האדירים של קרן הדר וגבי שדה ,האומנים
האורחים ,בליווי טריו כלים מוסיקליים ,הצליחו להדליק
אש אהבה ורעד בלב מעוצמת קולותיהם הנדירים
והעצומים .ומי צחק והשקיף ממרום? הירח ,שלא נתבקש
לתרץ את מעשיו ורחפן הצילום שסיקר את האירוע.
וכמו בשיר "ולפעמים החגיגה נגמרת" הגיע זמן כיבוי אורות.
להתראות בשנה הבאה כשנשב שוב אצלנו ,ברחבה.
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פרפראות
קיץ
לקט אירועי קיץ מבתי הרשת

במיבית בכפר סב
א
ס
בי
ם,
י
ל
די
ל
מתקניאו את המדשאה בקולותם,צ נכדים ונינים,
"תות ומים ענקיים ,בריכות לקטנחוק ושמחה.
ט
קצפ
מונים ,ולקינוח
ת"  -כוכבי הילדי
ם,
ב
פ
ע
מ
ל
היב
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ץ ,נו שקיעה
ם בריזת הקי
ף קיץ בבית
בית בבת ם ע
ריך להרגיש
תה
שו יבח ,מה שצ
על מרפפעסמוסיקה מ
לים ומו

אל :טברנה
משמת בפטיו של
יווני ברמת השרון
הבית וזו ,האבטיח
עם ה
אינה  -יאסו!
והגב
יום של כיף
מימין:סבא וסבתא
אצל ברמת השרון
בבית

תא בבריכה -
אצל סבא וסב ת בגני תקווה
רב דורי בבי
בילוי
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נופשים
בבטומי
עובדי המגדלים בחופשת קיץ בגאורגיה
>>מיכל חרמון ,רכזת רווחה ,מחלקת משאבי אנוש

יוני  ,2019הקיץ כבר כאן אבל ילדינו עדין במסגרות החינוך.
הזדמנות נהדרת להיערך ולצאת לחופשה משפחתית קצת
שונה  -נופש עם משפחת מגדלי הים התיכון.
כן ,עם השנים ,גם אנחנו הפכנו לסוג של משפחה ובוודאי
סוג של חברים וקולגות לעבודה.
היעד השנה נקבע למדינת גאורגיה ,לעיר הנופש והקיט
בטומי השוכנת לחופו של הים השחור ולמרגלות רכס הרי
הקווקז הדרומי .מקום יפה ומסקרן בנופיו ,באורחות החיים
וכמובן באוכל המשובח.
מקום קרוב וידידותי המשלב בניינים מתקופת האימפריה
הרומית והצארית ,בלוקים סובייטים שהם שארית
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דומיננטית מימי השלטון הסובייטי ולצדם מבנים חדשניים
ואולטרה מודרניים.
הנהלת המגדלים פירגנו לנו ,אנשי הצוות ,ברוחב לב והרבה
כוונות טובות כשבמהלך הנופש ארגנו לנו טיולים מעניינים
בסביבה  -טיולי שטח ,ג'יפים ,טיול בגנים בוטנים ,מפלים
ויערות ירוקים ,סיורי לילה וכמובן ערבי חברה מושקעים
ומרגשים.
הגיבוש שנוצר בכל בית ובמיוחד בין הבתים והמטה
העצים את "היחד הרשתי".
ובנימה אישית :היה לי הכבוד לקחת חלק פעיל בארגון
פרויקט מרשים זה שהיווה עבורי חוויה מעצימה.

מענייןבמגדלים

עובדי הרמוניה  -המערך הסיעודי

עובדי מטה הרשת

עובדי הבית בכפר סבא

תחילתה של שנה חדשה היא הזדמנות
להסתכל לאחור ולסכם את מה שהשגנו
וחווינו לאורך השנה החולפת ובאותה
נשימה להתבונן אל העתיד ,להתכונן
יותר .מאחלת לכולנו
ולהתפלל לש
נהבוטורכבהת ,שנה של התחלות חדשות,
ומ
שנה טו
בההשונה ,שנה של אהבה שאינה תלויה
לת
של קב
בר.שנזכה להשאיר את כל הקושי מאחור
בדתח שנה חדשה של שגשוג ושפע.
ונפ
מיכל חרמון
מעניין במגדלים | 57

תודה ענקית לכל הצוות שהגה,
טיפל ואירגן את החופשה בבטומי.
היה ממש מעולה .נהנינו מכל רגע.
הורגשה מחשבה והשקעה בכל
פרט ופרט .נישאר לנו טעם של עוד
ומחכים כבר לטיול הבא...
מרב זוהר,
בשם צוות מדיקייר שירותי סיעוד
תודות רבות על החופש נופש
שהענקתם לנו העובדים:
תודה על הנתינה,
תודה על הנוחות,
תודה על הנוחיות,
תודה על השפע,
תודה על הזכות,
תודה על מאור הפנים,
לא ברור מאליו כלל וכלל
תבורכו בשפע ,ברכה והצלחה.
דורית נאמן,
מחלקת שיווק ומכירות

עובדי הבית ברמת השרון

עובדי הבית בצומת סביון

רציתי להודות באופן אישי בשמי
ובשם כל צוות מדיקר גני תקווה
על הטיול המקסים שארגנתם.
על ההערכות המושלמת ועל כל
הטוב שהיה בבטומי .חזרנו בכוחות
מחודשים עם הרבה אנרגיות.
תודה! מעריכים מאד

עובדי הבית בגני תקווה

מלי כהן ,אחות ראשית
מדיקייר שירותי סיעוד ,גני תקווה
תודה על טיול ונופש מושלם.
זאת דוגמא לחוויית לקוח אמתית!
חזרנו עם כוחות מחודשים,
ופגשנו דיירים מפרגנים.
תודה רבה
עובדי הבית בבת-ים

עובדי הבית בנורדיה

עובדי הבית בבת ים
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עובדי הבית בירושלים
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פסטיבל
של קיץ
כייפת נכדים ונינים במגדלים
>>אבירם סיאני ,מנהל הכייפת

כשקיבלתי את הטלפון מהבית בנורדיה ,חיוך עם געגוע
גדול עלה מיד על פניי!
עדנה ,מנהלת התרבות הייתה בצדו השני של הקו ,וכמו
קסם ,מיד זה קרה "I DO" ,אמרתי מיד ,והתחלנו יחד במסע.
מסע ישן  -חדש ,עם מסורות מהעבר וחידושים של השנה.
ימי כיף לקיץ בנורדיה!
כשהייתי ילד קטן ,פעילות הקיץ שהכי אהבתי הייתה לבקר
את סבא וסבתא .ועכשיו שאני גדול ,אני הכי אוהב לדאוג
שזה יקרה לעוד עשרות משפחות.
אז גם השנה ,דאגנו לקיץ כיפי לנכדים והנינים של הסבים

והסבתות ולילדי העובדים במגדלים.
והפעם ,החלטנו ליצור "פסטיבל של קיץ" כשבכל יום
ביקרנו במקום אחר בעולם.
בהולי  -פסטיבל הצבעים ההודי  -יצרנו מנדלות צבעוניות,
והצטלמנו עם אבקת צבעי הולי.
הקרקס הצרפתי  -גילינו את עולם הג'אגלינג ,הקפצנו
כדורים ,מטפחות ,ועוד הרבה להטוטים .בפסטיבל
הברזילאי  -למדנו סמבה ועשינו קרנבל ברזילאי מטורף!
בפסטיבל המים התאילנדי  -עשינו משחקי מים ובועות
סבון ענקיות ועוד הרבה הפתעות! >>
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ביום שלישי ,פעמיים כי טוב ,יצרנו חגיגה ישראלית ענקית
לכל הדיירים ,העובדים ומשפחותיהם וגם לחברינו השכנים
ממושב נורדיה .פתחנו בהפנינג ענק עם מתקנים מתנפחים
ומשחקי מחשבה לכל המשפחה .בהמשך ,התפנקנו בדוכני
אוכל עם פלאפל ,המבורגר ,צמר גפן מתוק וגלידה!
גולת הכותרת של יום זה הייתה ללא ספק  -הופעתו של
טל מוסרי כוכב ערוץ הילדים ששר שירים מכל הזמנים
ויחד איתו כולנו עפנו גבוה ,ילדים קטנים וגדולים ,הורים
ועובדים וכמובן סבים וסבתות .סיימנו יום עליז זה בהרקדה
גדולה לכל המשפחה.
לאורך כל ימי כייפת הקיץ המשכנו במסורות היפות שלנו
 התפנקנו עם פרויקט "סבתא סנדוויץ'"  -שהכינו לנו מידייום ארוחות בוקר מפנקות .הפקנו את המשחק "המירוץ
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כייפת קיץ בבית בנורדיה
איזה כיף לילדים ,יש קייטנה במגדלים
כל בוקר מתייצבים  -ילדים ומדריכים
יום אחד בהודו מבקרים ,את הסמבה בברזיל רוקדים
קרקס לוליינות עושים ובבריכה בהנאה טובלים
כל יום הפתעות ,משחקים והנאות
תודה ל"סבתא סנדוויץ" ,לעדנה ,אבירם והמדריכים
שאותנו מבדרים ומאכילים.
מחכים לשנה הבאה
הנכדים של מרגלית ועמוס שלו
 
למיליון" בכל רחבי הכפר ,ערכנו מסיבת סיום מרשימה
וכמובן מידי יום בריכה והמון כיף!
צוות המדריכים ,גם הם נכדים ונינים של הדיירים ושל
העובדים וחלקם כבר דור שני בכייפת ,הפעם כמדריכים.
כיף של קיץ!
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ֵא ֶצל ָס ְב ָתא ֻמ ָּתר  /אביגיל מגידנה גרוס
ֵא ֶצל ָס ְב ָתא ֶא ְפ ָׁשר ְל ִה ְת ַּפּנֵ ק
וְ ַהּיָ ַדיִ ם ֶׁש ָּלּה ְּפנּויֹות ְל ַח ֵּבק
יֵ ׁש ָלּה נִ ָּסיֹון ָׂש ֵמ ַח וְ ָעצּוב
יֹוד ַעת ָמה ֶׁש ָחׁשּוב
ַע ְכ ָׁשו ִהיא ַ
נּוח
ֵא ֶצל ָס ְב ָתא ֻמ ָּתר ָל ַ
רּוח
יע ְּב ָכל ַמ ַּצב ַ
ְל ַהּגִ ַ
עֹובר ֶרגַ ע ָחׁשּוְך
וְ גַ ם ְּכ ֶׁש ֵ
יֹוד ַעת ִל ְמצֹא עּוגָ ה וְ ִחּיּוְך
ִהיא ַ
ֵא ֶצל ָס ְב ָתא ֵּכיף ְל ַׂש ֵחק
ֲאנַ ְחנּו ָהאֹור ַּב ַּביִ ת ָה ֵריק
ּדּוע
ּומ ַ
ֹלא ָצ ִריְך ְל ַה ְס ִּביר ֵאיְך ַ
גּוע
יֹותר ָר ַ
ַה ֶּק ֶצב ֶׁש ָּלּה ְּכ ָבר ֵ
ֵא ֶצל ָס ְב ָתא ֻמ ָּתר ְל ִה ְת ַר ֵּפק
וְ ִל ְפ ָע ִמים ֵמ ַה ַחּיִ ים ְל ִה ְת ַח ֵּמק
רֹואה ַהּכֹל
ֵּכןִ ,היא ְמ ִבינָ ה וְ ָ
ָה ִע ָּקר ִל ְׂשמ ַֹחֶ ,ל ֱאכֹל וְ ִלגְ ּדֹל
ֵא ֶצל ָס ְב ָתא ָּפׁשּוט ְל ִה ְתנַ ֵחם
ִּכי ַה ֵּלב ֶׁש ָּלּה ָּת ִמיד ְמ ַר ֵחם
נֹותנִ ים ְּפ ֻקּדֹות
הֹורים ְ
וְ גַ ם ְּכ ֶׁש ַה ִ
עֹוק ֶפת וְ ַכ ָּמה סֹודֹות...
יֵ ׁש ָלּה ֶּד ֶרְך ֶ
ֵא ֶצל ָס ְב ָתא ֻמ ָּתר ִל ְהיֹות
ִעם ַה ְּתעּודֹות וְ ִעם ַה ָּט ֻעּיֹות
ִּכי ָה ֵעינַ יִ ם ֶׁש ָּלּה ִמ ְתּבֹונְ נֹות ְּבגַ ֲאוָ ה
ִל ְהיֹות ָס ְב ָתא זֶ ה ַּת ְפ ִקיד ֶׁשל ַא ֲה ָבה.
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פרויקט
׳בטרם׳
ארגון 'בטרם' ומגדלי הים התיכון משתפים פעולה
בקמפיין לעידוד בטיחות ילדים

לצפייה בסרטון
סרקו את הקוד

ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים חשף השנה נתונים מדאיגים,
בהם ילדים בגיל הרך ( 0-4שנים) מהווים  46%מכלל
המאושפזים עקב פגיעות ופציעות .מתוכם ,אלו שהיו
תחת השגחת סבא וסבתא ,מהווים  ,68%למעלה משני
שליש מכלל הנפגעים .לפי נתונים אלו נראה שילדים
תחת השגחת סבא/סבתא נפגעים פי  2יותר מהרעלות
וכמעט פי  2יותר מכוויות .עוד עולה מהנתונים כי בשליש
( )32%ממקרי ההיפגעות בהשגחת סבא/סבתא המבוגר
המשגיח היה במרחק ראייה מהילד .נתונים מדאיגים אלו,
הביאו אותנו למהלך משותף שנועד להעלות מודעות הן
של הבנים ,במתן הנחיות והדרכות לסבים והסבתות והן
לסבים והסבתות עצמם שיגלו יותר ערנות.
יחד ,ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים ורשת מגדלי הים
התיכון יזמנו סרטון הסברה לסבים ולסבתות על בטיחות
ילדים במטרה למנוע את התאונה הבאה .לסבא וסבתא
יש ניסיון חיים רב ,אך הבית שלהם אינו בהכרח מותאם
לילדים .בנוסף ,בטיחות ילדים היא תחום שיש לרענן
מדי פעם ולהיות מודעים אליו היטב כדי להפוך את
ההתנהגות הבטוחה למצב שבשגרה .במשפחות רבות
הסבים והסבתות מהווים מטפלים קבועים עבור הילדים
לאורך השנה ובמיוחד בתקופות חופשים כמו החופש
הגדול וחופשות החגים.
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הסרטון נעשה אצלינו בבית בנורדיה בהשתתפותו של
כוכב הילדים טל מוסרי ודיירים שלנו מהבית בנורדיה -
עמוס שלו וטובה וייס .הסרטון מדמה בהומור הכנה של
סבא וסבתא לקראת ביקור נכדתם .טל מוסרי בתפקיד
ההורה ,מזהיר מפני הסכנות השונות ,ומציג מה צריך
לעשות על מנת למנוע אותן :סכנת טביעות ,הרעלות,
כוויות ,חנק ונפילות.
לקראת הפצת הסרטון בכלי התקשורת פגשנו את
אורלי סילבינגר ,מנכ"לית ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים
שבעצמה נכחה ביום הצילומים והסבירה" :בשנים
האחרונות לסבא ולסבתא יש תפקיד משמעותי וחשוב
בחיי נכדיהם .הם מעורבים מאוד בגידולם ,שומרים עליהם
ומטפלים בהם בזמן שההורים בעבודה או בחופשה .עם
זאת הבית של סבא וסבתא לא בהכרח בטוח לילדים
והם לא תמיד זוכרים מה מותר לילדים בכל גיל .להורים
פעמים רבות לא נוח להעיר לסבים ולסבתות שכל כך
עוזרים להם .לכן בחרנו לפנות בשמם בסרטון לסבים
ולסבתות ,להודות להם על הכול ולהזכיר להם את
הנחיות הבטיחות כדי שהבילוי המשותף עם
הנכדים יסתיים בהנאה ובבטיחות .אנו קוראים
לסבים ולסבתות :אל תאמרו 'לי זה לא יקרה' -
פעלו כדי למנוע".
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דורון ארנון ,מנכ"ל מגדלי הים התיכון הצטרף אף הוא
להודות לדיירים ולטל מוסרי על ההתגייסות" :במהלך
השנה ,ובמיוחד בתקופת החגים והחופש הגדול אנחנו
יוצרים פעילויות משפחתיות רב דוריות אליהם מגיעים
מאות נכדים ונינים של הדיירים שלנו .אנו שמים דגש על
בטיחות הדיירים ,כשלא פחות חשובה לנו גם בטיחות
הנכדים שמבקרים ודואגים ליצירה ושמירה של סביבה
בטוחה עבור כל הבאים בשערי מגדלי הים התיכון.
יחד עם זאת ,לא כל הסבים והסבתות מתגוררים בדיור
מוגן ,לפיכך ראינו חשיבות גבוהה לחבור לארגון בטרם
לבטיחות ילדים ביצירת סרטון הסברה עבור כלל בני הגיל
השלישי ,שיוכלו להיחשף לסכנות שעלולות להתרחש בעת
ביקור הנכדים במטרה שנוכל למנוע תאונות עתידיות
של ילדינו".
תודה מיוחדת להנהלת הבית בנורדיה וצוות העובדים
המסורים שנרתמו לסייע ביום צילום ארוך ומורכב זה
ועשו הכל להנעים ולהקל על כל העוסקים במלאכה.
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שלום
כיתה א׳
מצדיעים לנכדים והנינים שלנו

>>אתי כהן ,מנהלת תרבות הבית בצומת סביון

לפני  5שנים התחלנו בפרויקט "שלום כיתה א" בבית
בצומת סביון ,ארוע בו לקחו חלק הנינים והנכדים של
דיירי הרשת שנכנסים לראשונה בשערי בית הספר .השנה
הגיעו  90ילדים למסיבה שכללה מופע של קוסם ,פינות
יצירה להכנת "סימניה" לספר הראשון שלי ,פינת איורים
ולקינוח מופע דרום אמריקאי שהעמיד על הרגליים
ברחבת הריקודים את כל הקהל הרב גילי בקצב הסמבה.
קצב שטשטש את עשרות השנים המפרידות בין הדורות
השונים שלקחו חלק במסיבה.

>>יהודית עין דר ,דיירת הבית בצומת סביון

יומנו הראשון בבית-הספר הוא מאורע שאיש אינו שוכח,
לא הילדים ,וגם לא ההורים והסבים .מלאי צפייה ויראת
כבוד אוחזים אנו ביד ההורים המלווים אותנו לשער בית
הספר .אנחנו כבר לא תינוקות ,סיימנו את לימודינו בגן
הילדים .שלום לך הגננת .בהזדמנות נבוא לבקר.
הפכנו ביום הזה לתלמידים מהשורה .שנות לימודים רבות
צפויות לנו אבל היום אנו מתחילים מההתחלה.
זהו שינוי גדול מאד בחיינו .יש סדר יום חדש ,מורה חדשה,
סגנון אחר .מעתה כבר לא מתרוצצים כשאין עוד סבלנות
לשבת .יש משמעת .צריך להגיע לבית הספר בשעה קבועה
ולשיעור יש אורך קבוע.
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קשה לשבת במקום ולא לצאת לשחק בחצר כשמתעייפים
וגם קשה להקשיב ולא לפטפט.
אבל לכל הקשיים האלה יש גם פיצוי  -קיבלנו ילקוט חדש
עם מחברת וקלמר ועם כלי כתיבה.
ואם למדנו כבר בגן לכתוב את שמנו ולחבר ספרה לספרה,
הרי מעתה נתקדם בצעדי ענק ונרכוש כל יום ידע חדש.
בקרוב לא יהיה יותר צורך להקריא לנו סיפור לפני השינה.
אנו נדע לקרוא בעצמנו ולהקריא סיפור לאח הקטן או
לאחות הקטנה.
גם הרחוב יבין שאנו תלמידים .יש לנו תלבושת אחידה
לבית הספר ,וזה אולי שעורנו הראשון בשוויון חברתי.
(צריך לשאול את אימא ואבא מה זה) .נפגוש אולי את
חברינו הוותיקים מהגן ,ונכיר הרבה חברים חדשים.
נתרגל לצלצול בית הספר המודיע על התחלת הלימודים,
על ההפסקות ועל סיומו של יום הלימודים בבית הספר.
עתה רק נשאר לברך ב"שלום כתה א!!" ועם מאמץ והתמדה
במשך השנים אפשר להגיע אולי עד לרקיע.
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יוצרים
במגדלים
לקט פעילויות דיירים בתחום השירה ,התיאטרון,
הפיסול והציור

קונצרט סיום שנה של מקהלת הבית בגני תקווה
מריה יופה ,מנצחת מקהלות וסולנית האופרה הישראלית
זו לי שנה שניה שאני מגיעה אחת לשבוע מעיר מגורי לוד,
ללמד ולנצח על מקהלת דיירי הבית בגני תקווה .המיפגש
השבועי והעבודה עם דיירי הבית עושה לי את השבוע.
המשתתפים מלאי אנרגיה פוזיטיבית ,לא מקטרים ,לומדים
בעניין רב ,מלאי אופטימיות וצמאי רצון להתפתח.
רפרטואר המקהלה שלנו כאן בבית מורכב משירים בשפה
העברית ובמבחר סגנונות מגוון.
את שנתי הראשונה עם המקהלה הקדשתי ללמוד על
המשתתפים ויכולתם המוסיקלית ובמקביל הם למדו
להכיר אותי ואת סגנון העבודה שלי .יחד בנינו רפרטואר
ששני הצדדים מתחברים אליו ואוהבים אותו.
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בשנה השנייה ,יצרנו שיתוף פעולה עם קבוצת התיאטרון
של הבית בניהולה של קארין פפר ויחד איתם בנינו ערב
שמשלב קטעי תאטרון ושירת מקהלה.
בנוסף על שילוב זה ,השתתפנו בטכס יום השואה בבית,
פרויקט שדרש מאתנו חזרות רבות והיה מאד מרגש ונוגע.
אירוע מיוחד נוסף היה שיתוף פעולה עם מקהלת בית
הספר התיכון של העיר גני תקווה שהיווה עבורנו התנסות
רב דורית בין צעירים למבוגרים וכולי תקווה שיהיה לו
המשך בעתיד.
לפני חודש חתמנו שנת פעילות ענפה בקונצרט חגיגי.
אני מאד מאמינה ביציאה לפגרת קיץ שמחדשת מצברים
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ומפיחה בכולנו כוחות חדשים ורעננים.
בשנה הבאה אני מתכננת להתחיל לעבוד עם חברי
המקהלה גם בלועזית .נתחיל בטעימות קטנות ונראה
לאן נתפתח.
בנוסף ,קארין ואני נמשיך בשיתוף פעולה דו חוגי והפעם
סביב יצירותיו של נתן אלתרמן כשחברי קבוצת התיאטרון
ימחיזו חלק משיריו ואנחנו נשיר.

החזון שלי הוא להפוך את המקהלה מחבורת זמר ששרה
בסגנון השירה בציבור למקהלה מקצועית עם קולות
ווקאליים .להתקדם ולהתמקצע בתחום ומי יודע ,אולי
גם לקחת חלק בפסטיבלי זמר בארץ ,לפגוש קולגות
ממקהלות שונות ,להחליף חוויות וליהנות ממפגש חברתי.
לשמחתי אני זוכה לשיתוף פעולה ונכונות יוצאת מן הכלל
להתמודד עם אתגרים אלו .וכשיש רצון -ניתן להגיע רחוק!

מיפגש מקהלות
ציפי דראל ,מנהלת תרבות ,הבית בכפר סבא
דיירי הבית בכפר סבא ודיירי הבית בנודריה חולקים את אותו מנצח מקהלות  -אבי טריקא,
המלווה את מקהלות בתים אלו (בנוסף לבית בבת ים) ,כבר שנים רבות .אחת לשנה אנו
מפיקים את כנס המקהלות וזו הזדמנות נהדרת להציג את הישגי המקהלות  -כל אחת
בנפרד וכולן יחד .הקיץ ,כדי לרענן ,לגוון ולהכניס נופח חגיגי לציון שנה נוספת של
פעילות ,עלה הרעיון לשלב לקונצרט חגיגי ומיוחד את שתי המקהלות  -כפר
סבא ונורדיה למפגש שירה משותף .המקהלות נהנו מעצם האתגר לשיר
יחד ואולי גם קצת להתחרות אחת בשנייה ...קהל דיירי הבית בכפר
סבא ,שהצטרפו לחגיגה כצופים ,נהנו ממופע מרגש>> .
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כל העולם במה  -סדנת התיאטרון שלנו
רנה שיפוני ,דיירת הבית בגני תקווה
אולם מלא מפה אל פה ומחיאות כפיים סוערות ליוו את
הופעת סוף שנה של סדנת התיאטרון שלנו בבית בגני
תקווה בבימויה של קארין .חברי הסדנא הופיעו בקטעים
שונים מרפרטואר רחב ולא היה ברור מי נהנה יותר -קהל
הצופים הנלהב או השחקנים עצמם .רק בחזרה האחרונה
כולם היו במתח רב שמא ישכחו משפט או שהמיקרופון לא
יעבוד אך לשמחת כולנו התוצאה הייתה משמחת ומעודדת.
בסוף המופע ההתרגשות הלכה וגברה וכאות תודה ,כל
אחד מהמשתתפים השחקנים קיבל ורד אדום.
אני פריקית של תיאטרון .כבר מגיל  5אספתי את אחי ובני
דודי מול סדין לבן שהיה תלוי מהשולחן ובעזרת תאורת
נר ,שתי ידיי ,גופי וקולות שונים ,הצגתי בפניהם סיפורים
עצובים ,משמחים ,מפתיעים ומרגשים .זה היה בשנת ,1943
כאשר הנאצים אסרו את אבי והביאו אותו למחנה כפייה
וכל משפחת אמי נשלחה לברגן בלזן.
במהלך שרותי בצה"ל ,נהניתי לצפות בהצגות כשהבוס שלי
דאז ,האלוף עמוס חורב קיבל הזמנות לתיאטרון והעביר לי.
כאשר מונה בעלי ,יעקב שיפוני ז"ל ,לנספח צה"ל בלונדון ,
זו הייתה בשבילי חגיגה אמתית!! לצפות במחזות עם טובי
השחקנים האנגלים ,הייתה בשבילי חוויה שאזכור כל חיי.
כאשר נרשמתי לבית בגני תקווה ולפני שנכנסתי לגור,
הגעתי מדי שבוע מכפר סבא כדי להשתתף בסדנא לדרמה.
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"ואהבת לר כמוך"
עך החדשה ,אני מתפללת לחיסול
לקראת השנה
אחים והגזענות הרווחת בינינו
שנאת ה
דה את המדינה בסכנה ממשית ומייחלת
ומכלעמיהלב ,לאחדות העם וקבלת האחר.
מאת דיירי הבית במגדלים אני מברכת
ריאות טובה ,שמחה בלב ,קרוב לבבות
בב
ה.
הנ
מ
ות
עיל
ופ
רנה שיפוני

היינו בסך הכל  3דיירות .במשך הזמן גדלנו ל 13-משתתפים
ונפתחה קבוצה נוספת.
מדי שבוע ,אנו מחכים בציפייה ליום רביעי כדי לחוות
עולם שכולו משחק ודמיון .במהלך שעה ורבע הופכים
השחקנים לנהג אוטובוס ,אישה עיוורת ,מצחצח נעליים,
עולים חדשים ,אישה נוקמת ,כרטיסנית או סתם נוסעת
נודניקית .בשבילי ,לשחק בתיאטרון זו מדיטציה לגוף
ולנשמה .הבמאית קארין וכל אחד מהשחקנים ,עושים
כמיטב יכולתם ואנחנו נהנים מכל רגע ,מהעשייה ביחד.
ויש גם שאיפה לשנה החדשה הבאה עלינו לטובה -
שיוסיפו לנו שעות חזרות על מנת לשפר ולהגדיל את
הרפרטואר שלנו בסדנא לתיאטרון.
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קבוצת תיאטרון נורדיה ברפרטואר הצגות ילדים
עדנה חלוף ,מנהלת תרבות ,הבית בנורדיה
שובר שגרה מקורי שגם הכניס אדרנלין לקבוצה ,וגם היווה
יופי של פתרון לנכדים והנינים בחופשת הקיץ היה ללא
ספק תיאטרון הילדים של הבית בנורדיה.
הילה גונן ,מדריכת הסדנא לדרמה בבית ,יחד עם קבוצת
התיאטרון הוותיקה והמנוסה החליטו לשים לרגע בצד
את שייקספיר ,צ'כוב וחנוך לוין ובמקומם לצלול לספרות
הילדים הקלאסית ולהפיק סדרת הצגות ילדים לימי הקיץ,
לחגים ,ומי יודע לאן עוד זה יתפתח.
יריית הפתיחה הייתה מסיבת קיץ סביב ההצגה  -איילת
מטילת של רינת הופר ,סופרת ילדים פופולרית ואהובה.
(בשעת כתיבת שורות אלו ,מצויה הקבוצה בשיאן של
חזרות להצגה דירה להשכיר ,קלאסיקה של לאה גולדברג).
את התלבשות והאביזרים הכינו בכישרון רב בסדנא
לאמנויות של הבית מה שהכתיר את ההפקה להפקה
ייחודית ומקורית  -תוצרת בית.
הפליא במיוחד שהילדים כלל לא הרגישו שהשחקנים
כולם סבים וסבתות והתייחסו אליהם כאל כוכבים שווי
ערך לכוכבי ערוץ הילדים ועמדו בתור לסלפי איתם>> .
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פסלים בתנועה  -צופיה נהרין
רעיה אגם ,אוצרת התערוכה ודיירת הבית ברמת השרון
צופיה נהרין חיה ונושמת ריקוד במשך כל חייה .התנועה
עבורה הינה דרך חיים.
שנים רבות העניקה צופיה חינוך אמנותי בתחום התנועה,
המחול והמוסיקה בישראל.
היצירה האמנותית והחינוכית שלה מתבטאת ביצירת
כוריאוגרפיות ובפיתוח דרכים ייחודיות למפגש יצירתי
בתנועה של היחיד עם עצמו ועם סביבתו .במהלך כל
חייה צופיה הנחתה מפגשים שעסקו בחיבורים אלו ובמתן
חינוך דרך מחול לילדים צעירים ,לרקדנים מקצועיים,
לסטודנטים ,למורים בכלל ולמורי מחול בפרט.
צופיה כתבה ביקורות מחול בעיתון הארץ ועמדה בראש
סל תרבות במשך כמה שנים .כמו כן ,הוציאה לאור את
הספר הזמנה למחול המלווה ומדריך מסע של חיפוש אחר
יסודות היצירה בתנועה לעידוד תהליך היצירה האמנותית.
מה שידוע פחות על צופיה הוא ,שהיא גם מפסלת מגיל
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צעיר בחומר חרסיתי (חימר).
בתערוכה שלפנינו ,מוצגים פסלים שעברו תהליך יציקה
והם מהווים ביטוי לחיבור האמנותי של צופיה ביחס
לתנועה .פסליה מאופיינים בדינמיות ובזרימה בזכות
הבלטת קווי התנועה של הגוף האנושי ,תוך ויתור על
פרטים כמו פנים .בולט בהם הקשר שבין חלל וגוף.
הפסלים נראים אחרת בשינוי כיוון וגובה ולכן ,חלקם
הוצבו על משטח עגול מסתובב והצופה מוזמן להניע
אותו ולהתרשם מהתנועתיות של הפסל .את רוב העבודות
בתערוכה זו יצרה צופיה לאחר שיצאה לגמלאות .דיירי
הרשת מוזמנים לצפות ,לנוע וליהנות.
"כשמתבוננים בפסלים המעטרים את הבית  -הפסלים
יוצאים במחול .כל פסל הוא יצירת הגוף בדממה ללא
מילים .כל פסל מעורר השראה  ,מאחוריה מסתתרת
גמישות לבו של האדם .עבודות יפהפיות מסקרנות
ומרגשות שמשאירות טעם של עוד"
ורדה זיו ,מנהלת תרבות ,הבית ברמת השרון
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ספארי בנמל  -תערוכת אמנים בנמל תל אביב
איקי שובל ,אוצר התערוכה
ספארי ונמל .שני כיוונים סותרים לחלוטין
שחברו יחד בהצלחה רבה לימי החופש הגדול
במתחם נמל תל אביב בשיתוף העירייה ועמותת
תנו לחיות לחיות.
הרעיון ליצור פרויקט חינוכי לאהבת בעלי
חיים בו לוקחים חלק אמנים מתחומי הפיסול,
הצילום ,והציור.
לשמחתי הרבה ,גיליתי אמנים מוכשרים
שיצירותיהם מעבירות חוויה נפלאה באמנות
בהצדעה לעולם החי המופלא.
בין החיות ניתן היה לפגוש ג'ירפות משקיפות
ממרומים ,את מלך האריות הגאוותן ,קופים
משתוללים ,סוסים אצילים ,תרנגולים עם
אישיות ,טווסים במלוא הצבעים ,גורילות ,דגים
וכמובן כלבים וחתולים מכל הסוגים.
סה"כ לקחו חלק בתערוכה  44אמנים והיא
ננעלה בתום החופש הגדול.

למקום של כבוד מיוחד בתערוכה זכתה אסתר
אייזנר דיירת הבית בצומת סביון ,שהיא ללא
ספק "כוכבת התערוכה"!
לאסתר הוקצה בתערוכה ביתן קטן במיוחד
עבור ציוריה עם עוצמת הצבעים שהביאה את
עולם החי לשלמות אמנותית.
בימים אלו משתתפת אסתר בתערוכת אמנות
במוסקבה .בהחלט גאווה וכבוד גדול!
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"ביאנלה גולד"
מחווה לאמנות בוגרת
שנים של ניסיון ותהפוכות חיים בעולם משתנה
>>מיכל סדן ,אוצרת התערוכה

מושג הביאנלה נולד באיטליה בשנת  1895ומשמעותו
תערוכת אמנות עכשווית המתקיימת בכל שנתיים במדויק.
במאה ה 21-בה מקדשים נעורים ,ניראות ורשתות חברתיות
המשקפות רק את החיצוניות  -היופי הנשגב והחד צדדי
ומעודדים לחיות את החיים למען אחרים ובמשקפיים
וורודות ,נשכחים האמנים המבוגרים יותר ,על אף שניסיון
החיים העשיר שלהם ,הערכיות שבתוכם והביוגרפיה
מלאת החוויות שלהם ,הופכת את אמנותם לעמוקה יותר,
מסקרנת ומרתקת.
בישראל של ימינו שהיא ארץ מורכבת ,שסועה ומכילה
בתוכה קונפליקטים רבים ,מדינה עם אוכלוסייה רבת
היבטים ומגוונת לצד הרבה עזרה וערבות הדדית ,כאן
מתרחשת מזה שנים "סצנה אמנותית שונה ואחרת".
סצנה חשובה אך נסתרת ,נוכחת ונעלמת של אמנים שעברו
את גיל ה 65-ויוצרים בסטודיו שלהם ,בבית ,בסדנאות או
בקבוצות אמנות ,במרכז ובפריפריה.
במיוחד עבור אמנים אלו ,הקמנו לראשונה בארץ את
הפרויקט "ביאנלה גולד" .המטרה שלנו לשים אותם ואת
אמנותם בחזית האמנות העכשווית ולתת להם את המקום
והכבוד לו הם ראויים.
התערוכה הראשונה תיערך בגלריה "אוסף פרטי" שבבית
בגני תקווה והיא תפתח מסורת שתנדוד אחת לשנתיים
בין בתי הרשת בהתאמה לנהלי הביאנלה הבינלאומי.
מטרתנו בתערוכה זו להעצים ולקדש את האמנים
היוצרים גם כשהם בגיל הבוגר ,לעשות כבוד לאמנותם
וניסיון החיים העשיר שלהם שבא לידי ביטוי ושם זרקור
על בשלות אמנותית.
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בין המציגים נארח השנה שני אמנים בינלאומיים שהציגו
במיטב אירועי האמנות בעולם ועבודותיהם מצויות
באוספים נחשבים:
 LUC JOLYאמן שוויצרי בינלאומי המצייר
אמנות עכשווית ובת זמננו.
S C H Ü E SS L E R

BRIGITTE

אמנית בינלאומית מגרמניה.
אליהם צוותו אמנים חשובים פעילים ,מעורים ,לעיתים
"נסתרים" שעבודותיהם משקפות זרמים שונים באמנות
הישראלית :פופ ארט ,רדי מייד ,ציור פיגורטיבי ,אמנות
מופשטת ,פיסול לסוגיו ואבסטרקט לירי .בין המציגים
תוכלו לפגוש את שלום קלנר ,יעקבי ,סרג'יו לרמן,
יחזקאל סנדר ,רוחל'ה מנדל ,דינה בבאי כשלצדם אמנים
בינלאומיים דיירי בתי הרשת  -מיכל אשכנזי ,דוריס משיח,
זאב אנגלר ואווה חוה שרף.
פרויקט "ביאנלה גולד" שם לו למטרה לחשוף את הציבור
הישראלי לעשייה האמנותית ואוצרותיה ,זו המתרחשת
היום בקרב בני הגיל השלישי בארץ וגם בעולם ולהתעדכן
בהלכי רוח אמנותיים וחברתיים שהיא נושאת עמה.
בביאנלה הנוכחית תינתן במה לטכנולוגיות עבר והווה
שהאמנות העכשווית והפקתה כרוכים בהם.
פתיחה חגיגית :יום שלישי 29.10.2019 ,שעה 19:00
גלריה "אוסף פרטי" ,הבית בגני תקווה
נעילה :ינואר 202
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בין האמנים המציגים:
LUC JOLY

שלום קלנר
יעקבי
מיכל אשכנזי
בתיה גזית
BRIGITTE SCHÜESSLER

דוריס משיח
זאב אנגלר
אווה חוה שרף
סרג'יו לרמן
יחזקאל סנדר
רוחל׳ה מנדל
דינה בבאי
כרמי אלדמע
LUC JOLY

יחזקאל סנדר

אווה חוה שרף

סרג'יו לרמן
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עוד על מה שקורה
ברשת בראיון החג עם
יו״ר מוטי קירשנבאום
עמ׳ 6

כתבו
עלינו

איך נשמור על
הנכדים אצלנו בדירה?
עמ׳ 62
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הכל על פסטיבל
הקיץ שנערך בנורדיה
עמ׳ 59

ג׳ודי לוי שלנו
השתתפה בוודסטוק
המקורי! סיבה למסיבה
תקשורתית

שלום לכולם,
רק היום הבנתי שלא לכולם אמרתי תודה:
אני רוצה להודות למנכ"ל הרשת ,דורון ארנון,
למיכל שוויקי ,לשלמה גוטמן ,למירי יהודה,
לסופי קנטור וגם לעדן (יועצת תיקשורת),
לחגית (מנהלת תרבות בבית בבת ים) ולכל
מי שהיה מעורב באירגון הראיונות בנושא
של  50לוודסטוק .רוצה להודות לכולם על
המתנה המרגשת  -כרטיסים להופיע  -חוגגים
 50לוודסטוק ביהוד .אבל ,יותר מהכל ,אני
רוצה להודות לכולם על היחס ,האכפתיות,
ההזמנויות ,החוויות והאהבה שמעניקים לי
ולכל הדיירים במגדלי הים התיכון ...ובמיוחד
בבית בת ים .באמת ,מעניין לחיות פה!

בכבוד רב ובהערכה רבה,
ג'ודי לוי

מי היו המנצחים
בכל תחרויות הליגה?
עמ׳ 23-39
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שנה טובה ומתוקה

