
גימלתון
עיתון†גימלאי†כפר≠סבא

גליון†מסμ¥†ß¨†תשרי†≠†חשון†תשע¢ג¨†ספטמבר†≠†אוקטובר†≥±∞≥

אחינו†האתיופים
יהודה†זיסמן

בשנות†ה≠∞∏†במאה†שעברה¨†מצבם

Æשל†יהודי†אתיופיה†הלך†והחמיר

Æנאסר†עליהם†לקיים†חיים†דתיים

אסור†היה†ללמוד†עבריתÆ†נציג

הקהילה†נאסר†באשמת†ריגול

ל¢ציונים¢Æ†הקייסים†©מנהיגי†הדת

היהודים®הוטרדו†והיו†תחת†פיקוח

מתמידÆ†נוסף†על†הקשיים†האלה

חִייב†החוק†האתיופי†גיוס†לצבא†של

ילדים†בני†≥±†שניםÆ†על†ילדי†היהודים

ריחפה†סכנת†ניתוק†מההורים¨

מהמסורת†העדתיתÆ††בשנים†אלה

פקד†את†אתיופיה†רעב†כבד†שגרם

לתמותה†גדולה†מתת†תזונה

וממחלות†שונותÆ†בלית†ברירה†נאלץ

המשטר†המרקסיסטי†של†מנגוסטי

לפנות†למדינות†שונות¨†לרבות†ישראל¨

בבקשת†סיוע†הומניטריÆ†הקשרים†שנרקמו

בין†מדינות†המערב†לבין†אתיופיה¨†אפשרו

בשנת†π∏μ±†את†הבאת†יהודי†אתיופיה†ארצה

במבצע†¢משה¢Æ†מבצע†נוסף†התקיים

בחודש†מאי†±Æ±ππ†בתוך†∂≤†שעות†הועלו

ארצה†∞∞∞¨¥±†יהודים†במסגרת†מבצע

¢שלמה¢Æ†את†המבצע†ערך†צה¢ל†בפיקודו

Æשל†סגן†הרמטכ¢ל†אלוף†אמנון†שחק

המבצע†יצא†לפועל†בזכות†לחציו†של†נשיא

ארה¢ב†גßורגß†בוש¨†ועורר†התפעלות††וקורת

רוח†בארץ†ובעולםÆ†עם†הגעתם†ארצה¨†ניצבו

בפני†העולים†בעיות†קשות†של†שיכון¨

תעסוקה†והסתגלות†חברתיתÆ†בעיה†נוספת

שהעיקה†על†עולי†אתיופיה†הייתה†סוגיית

ה¢פלשמורה¢∫†עשרות†אלפי†אתיופים

מקיימים†חלק†ממצוות†היהדות†ורואים

עצמם†כיהודים¨†אך†אינם†מוכרים†כיהודים

על†ידי†הממסד†הדתי†בארץÆ†על†אלה†נאסרה

העלייה†לארץÆ†עולי†אתיופיה†ניהלו†מאבק

להעלאתם†לארץ†שכן†לרבים†היו†קרובי

משפחה†בקרב†בני†ה¢פלשמורה¢Æ†בשנים

האחרונות†עלו†רבים†מהם†ארצה¨†והתמודדו

עם†בעיות†מעמדם†הדתי†והאזרחי.

פגשתי†את†הקייס†מר†זימרו†בבית†הכנסת

¢אוהל†אברהם¢†ובקשתי†שיספר†לי†על

החיים†באתיופיה†ובארץ.
¢חיינו†התנהלו†כפי†שכתוב†בתורהÆ†בכל†ראש

חודש†לא†עבדנוÆ†כל†יום†התפללנו†בבית

הכנסת†באווירה†קדושה†ושומרת

תורה.
בחודש†ניסן†לא†עבדנו†μ±†יום¨

והיינו†מכינים†את†עצמנו†לקראת

חג†הפסחÆ†בפסח†חיינו†על†מים

ומצות¨†כפי†שכתוב†בתורה.
בת†נולדה†בקהילה¨†היולדת

Æנמצאת†בבית†נפרד†≥∏†יום

Æלנשים†אסור†היה†ללבוש†מכנסיים

בזמן†האחרון†חיינו†היו†קשים¨†כי

לא†אהבו†אותנו†בגלל†שאנחנו

חיינו†חיי†קדושים.
בשנת†±ππ±†שגריר†ישראל†נפגש

Æעימנו†ואיפשר†לנו†לעלות†ארצה

כמה†שנים†חיינו†במרכז†קליטה¨

ובשנת†ππμ±†קיבלנו†דירותÆ†מאז

אנחנו†מאושרים†בארץÆ†למרות†זאת†ישנם

דברים†שלא†מקובלים†עלינוÆ†יוצא†כי

בדמוקרטיה†הכל†מותרÆ†למשל†נשים

Æישנן†כאלה†שלמדו†לעשן†Æלובשות†מכנסיים

מצד†השני¨†החיים†בארץ†שינו†את†מצבנו

לטובהÆ†יש†אפשרות†להיפתח†לעולמות

Æשונים¨†ואנחנו†מתרגלים†לחיים†החדשים

Æרבים†בקהילה†לומדים†כל†מיני†מקצועות

יש†בינינו†חיילים¨†מורים¨†מורות¨†נהגים¨

נהגות†וכל†מיני†מקצועות†שלא†יכולנו†ללמוד

באתיופיהÆ¢†הקייס†הוסיף†כי†הוא†מקווה

שבהמשך†הזמן†יכירו†בקהילה¨†ואנשיה†יוכלו

להתקדם†בחיים†החדשים†ולחיות†חיים

מאושרים†בארץ†הקודש†ישראל.

לגימלאים†ולכל†בית†ישראל

שנה†טובה†ומבורכת¨

בריאות†ושלום

מאחלים∫†צוות†הגימלתון



דבר†העורך

≤

שלכם¨†העורך

ישראל†אפרתי

הנני†להביא†לתשומת†לב†הקוראים†ענין¨†שנראה†בעיניי†חשוב†ואפילו†דחוף.
מדובר†במעבר†החצייה†ברחוב†ויצמן†מרחß†התחיה†לכיכר†העיר†ולקניון†ערים.

על†מכתב†בנושא¨†שהעברתי†למר†עמירם†מילר†לפני†מספר†שבועות¨†קבלתי†להפתעתי†לפני†כמה

ימים†תשובה†טלפוניתÆ†המטלפן¨†שאת†שמו†לא†הצלחתי†לקלוט¨†הודיע†לי†שיש†לו†תשובה†בשבילי

למכתבי†הנ¢ל.
תוכן†הדברים†הוא†הזוי¨††שאין†הדעת†סובלת†אותו∫†סגירת†המעבר°†©זה†כמו†לסגור†את†דלת†האורווה

אחרי†שהסוסים†כבר†ברחו®Æ†אם†הרעיון†יבוצע¨†ייאלץ†הציבור†לכתת†רגליו†לצומת

ויצמן≠סוקולוב≠כצנלסון¨†או†לחילופין¨†להשתמש†במעבר†ברחß†ויצמן≠ירושלים≠ארבלÆ†בכל†מקרה

כדי†להגיע†לצידו†השני†של†המעבר†יהיה†צורך†לטפס†במעלה†רחוב†ויצמן.
ראוי†לציין¨†שציבור†המשתמשים†במעבר†רחß†התחיה†הוא†לפעמים†מבוגר¨†עמוס†בסלי†קניות

מהסופרמרקט¨†דוחף†עגלות†תינוקות¨†נזקק†לשירותי†הדואר†ברחß†התחיה†או†לרופאים†הממוקמים

במרכז†אהרוניÆ†לרובם†זו†תהיה†בעיה†רצינית†אם†לא†יהיה†מעבר†חופשי†במקום†זהÆ†כאשר†חזרתי

בשיחת†הטלפון†עם†נציגו†של†מר†מילר†על†הצעתי†להתקנת†¢באמפרים¢¨†נטרק†הטלפון†והשיחה

הופסקה.
בשיחת†הטלפון¨†התרעתי†שהולכי†הרגל†העומדים†לחצות†את†הכביש¨†לא†תמיד†ניתנים†לזיהוי†ברור

ע¢י†הנהגים†המגיעים†למעבר†חציה†זה¨†במיוחד†בלילה†בתאורה†קלושה¨†או†ביום†כאשר†השמש

ממולםÆ†צר†לי†להזכיר†שמקום†זה†כבר†גבה†כמה†וכמה†הרוגים†ופצועים°

Æבשיחת†הטלפון†נרמז†לי¨†ש¢השיפורים†והחידושים¢†ימתינו†עד†למימוש†תכנית†התעבורה†החדשה

מתי¨†ואם†בכלל†היא†תבוצעø††נראה†לי†שיש†צורך†דחוף†שהאחראים†לנושא†התעבורה†בעיר†ימצאו

פתרון†לפני†שיהיו†עוד†קורבנות†מיותרים.

דוד†אלדר

מכתב†למערכת

Æירבו†ימינו†בטוב†ושנותינו†בנעימים





¥

בצידה†המזרחי†של†כפר†סבא¨†נמצא†¢חניון†חזי¢

≠††נקודת†חן†הראויה†לביקור†במהלך†כל†השנה

ובמיוחד†בקיץ†החם†והלח†בו†ניתן†ללכת†¨לנסוע

ואף†לנוח.
כל†זאת††במרחק†נסיעה†של†כ≠†∞≥≠μ±†דקות

מעירנו.
החניון†נקרא†ע¢ש†סרן†חזי†ספיר†ז¢ל†שנפל†בפיגוע

Æ±ππ¥†חבלני†בצומת†נצרים†בנובמבר

חזי†נולד†בגבעתיים†בשנת†∏πμ±†ואת†שירותו

הצבאי†עשה†כלוחם†בסיירת†¢שקד¢†וכקצין

בחה¢ן†של†הצנחניםÆ†חזי†השתתף†בפעולות

רבות†ואף†נפצע†במלחמת†לבנוןÆ†לאחר†שהחלים

חזר†לחזית.
לאחר†שירותו†הצבאי†למד†לתואר†ראשון

בפקולטה†לחקלאות†ברחובות†ולתואר†שני

בניהול†טכנולוגיה†כימית†באוניברסיטה†העברית

בירושלים†וסיים†את†לימודיו†בהצטיינות†יתרה. 
לאחר†סיום†לימודיו¨עבד†ב¢קניאל†¢†©החברה

הישראלית†לקופסאות†פח®†כמנהל†המעבדה

וטכנולוג†ראשיÆ†ב≠±ππ±†התחתן†עם†אורנית

ונולדה†לו†בת¨†נועהÆ†היא†הייתה†בת†∑†חודשים

בנפלו.
שנה†לאחר†נפילתו¨†בהיותו†אוהב†טבע¨†טיולים

וספורט¨†נחנך†ביער†החורשים††החניון†והמצפה

לזכרו.
המצפה†משקיף†מזרחה†לעבר†השומרון†≠†מאלפי

מנשה†בצפון††ועד†אורנית†בדרום.
בקרבת†החניון†תצפית†נוספת†המשקיפה

מערבה†לעבר†ישובי†השרון†וגוש†דן.
החניון††נמצא†על†חירבת†¢זכור¢†שהיה†מקום

ישוב†מועדף†בשל†הימצאותו†בשיפולי†השומרון¨

מעל†אדמות†המרזבה†העשירות†של†השרון†וכן

בשל†קרבתו†לנחל†קנה¨†הנזכר†בתנ¢ך†כגבול†בין

נחלות†שבט†אפרים†בדרום¨†ושבט†מנשה†בצפון.
במקום†מערת†קבורה†שומרונית¨†זכר†לשומרונים

שחיו†כאן†לאחר†חורבן†ממלכת†ישראלÆ†בזמן

Æמלכות†ישראל¨†התגוררו†במקום†בני†שבט†מנשה

במקום¨†שרידים†מהתקופה†הרומית††של†ישוב

חקלאי†שהגיע†לשיא†פריחתו†בתקופה†הביזנטית.
רוב†השרידים†הינם†מהתקופה†הערבית

המאוחרתÆ†הכפר†ננטש†וחרב†שנים†רבות†לפני

מלחמת†העצמאות.
בחניון†ניתן†לראות†שרידי

גת†להכנת†יין¨†¢ים¢†להכנת

שמן†זית¨†בורות†מים†ועוד.
øאיך†להגיע

נוסעים†מכ¢ס†לכיוון†קבר

בנימין†ופונים†ימינה†לכיוון

שדה†חמד¨†גßלגßוליה

ובצומת††הראשונה†פונים

שמאלה†©ניתן†††גם†לצאת

מכ¢ס†בכביש†העובר†ע¢י

¢מגה¢†ולפנות†שמאלה†≠

מזרחה†לכוון†צומת

גßלגßוליה®Æ†פונים†לעבר

תחנת†הדלק†הנמצאת

משמאל††ובכביש††המוביל

לירחיב†ומתן¨†ממשיכים

בנסיעה†עד†לכניסה†לנירית

Æ®בה†פונים†ימינה†©מזרחה

המשך†הנסיעה†¨†לאחר†כ≠∞∞μ≠∞∞¥†מטר†נראה

הסימול†המציין†את†החניוןÆ†פונים†ימינה¨†מחנים

הרכב†ויוצאים†לטייל. 
בסביבה∫†יער†החורשים†≠†יער†נאה†שאף†בו†ניתן

לשוטט†ולנוחÆ†ניתן††להיכנס†ליער†מאזור†החניון

†ולצאת†חזרה†לכ¢ס†באזור†קיבוץ†החורשים

©השבילים†מסומנים®.

מסלולון†משפחתי†≠†חניון†חזי
ברוך†בר†סלע



שולחנות†פזורים†באולם†גדולÆ†לידם†יושבים†שליחי

¢יד†ושם¢†ומולם†≠†המרואייניםÆ†על†השולחן

מכתבים†בכתב†יד†על†נייר†דהוי¨†מקומט†ואפילו

Æאין†חשיבות†לכך†Æקרוע†במקצת

חשוב†רק†התוכןÆ†מי†כתב†אותוÆ†מתי†נכתבÆ†היכן.
אלבומי†תמונות†שחור†לבן†שהצהיבוÆ†אישה

מחייכתÆ†נערה†אסופת†שיער†מקפצתÆ†בחור†במדי

חייל†בארשת†פנים†רציניתÆ†תמונה†אחרת†של

משפחה†שלמה†יושבת†מול†הצלםÆ†לבושים†בגדי

חג¨†שיערם†מסורק†למשעי†וכולם†מחייכים

Æרוצים†להנציח†את†הרגע†היקר†Æלמצלמה

להשאיר†מזכרת†לדורות†הבאיםÆ†לנכדים†ולנינים.
במבצע†לאומי†חסר†תקדים¨†מבקרים†שליחי†¢יד

ושם¢†בערים†שונות†בארץ¨†ועתה†בכפר≠סבא¨

Æלאסוף†פריטים†אישיים†ששרדו†מתקופת†השואה

פריטים†שבעליהם†ניספו†במחנות†ההשמדה

בארצות†אירופהÆ†אותם†אנשים†שלא†שרדו†את

המלחמה†האיומה†אך†השאירו†אחריהם†מכתב¨

תמונה¨†יומן¨†קופסת†כפתורים†תמימה†עליה

חרוטים†פרחים¨†ראשי†תיבות†של†השם†והשנה†≠

∑≤Æ±π†פריטים†שייתכן†והיו†חבויים†בארון†או

במגירהÆ†אולי†זרוקים†מתחת†למיטה¨†אך†יחד†עם

זאת¨†לכל†פריט†סיפור†משלוÆ†כל†פריט†טומן

Æבחובו†פיסת†חיים†מהעבר†הרחוק†של†אלו†שאינם

ויקיריהם¨†בלב†שלם†אך†ביד†רוטטת¨†מוכנים

להיפרד†מהפריט¨†מהתמונה¨†כדי†ש¢יד†ושם¢

ישמור†עליו†לעולמי≠עד†עבורם†ועבור†הדורות

הבאים.
ניקול†ליגßי†הביטה†בעצב†בקופסת†העץ†החומה

ששימשה†את†אימא†שלה†לאיסוף†כפתורים

משומשים.
¢שני†פריטים†נשארו†מבית†אימא∫†כפית†כסף

ועליה†חרוטים†ראשי†תיבות†של†השם†של†אימא¨

והקופסא†הזוÆ†חוץ†מפריטים†אלה¨†לא†נשאר

דברÆ†הפריטים†האלו†ומספר†תמונות†של

המשפחה†אימי†לקחה†איתה†כשנסעה†לצרפת¨¢

Æאמרה†ניקול†למראיינת†ומבטה†נעוץ†בקופסא

מבט†אחרון†לפני†הפרידה.
פרידה†רוזßה†הופנונג¨†רווקה¨†תושבת†וורשה¨

החליטה†לבקר†את†אחיה†אברהם†שהתגורר

בצרפתÆ†היא†הגיעה†כתיירת†לביקור†אחיה†בכפר

שובל≠בלו†הנמצא†ליד†קוויון†בצרפתÆ†מספר

שבועות†לאחר†הגעתה†פרצה†מלחמת†העולם

השנייה†וכבר†לא†יכלה†לשוב†לוורשהÆ†במהלך†כל

תקופת†המלחמה†הסתתרו†אברהם†ופרידה

באחת†המערות†בהרים†הסמוכים†לכפרÆ†תושביו

טובי†לב†דאגו†להם†למזון¨†וכך†שרדו†שני†הצעירים

את†זוועות†ההשמדה†ומשרפות†המוות.
"לאימי†היו†שבע†שנים†טובותÆ†מיום†עלייתה

לישראל¨†כאשר†הייתה†בת†שמונים†ושמונה¨†עד

שנפטרה¨¢†אמרה†ניקול†ואצבעה†מורה†על†אימה

שבתמונה†הנמצאת†קיצונית†משמאל.
Æלא†רק†בנות†של†הורים†וקרובים†הגיעו†עם†חפצים

יש†דודניות†הזוכרות†קרובי†משפחה†שלא†השאירו

אחריהם†צאצאיםÆ†הן†דואגות†לשמר†חפצים

שונים†שנשארו†מהםÆיש†מי†שזוכר†אותם.
אריאלה†וכוכבה†הגיעו†למסור†את†הציור†של†מריו

©מאיר®†אחיה†של†בלה†צבי†לבית†קפון†המבוגר

ממנה†בארבע†שניםÆ†עוד†מילדות†אהב†מריו

לצייר.
¢את†הציור†הזה†צייר†מריו†כאשר†היה†בן†תשע†או

אחת†עשרה¨†לא†יודעת†בדיוק†¢†אמרה†אריאלה.

בעת†המלחמה¨†כאשר†ברחו†מסלוניקי†בלה

̈†דאגה ̈†לימים†הוריהם†של†אריאלה†וכוכבה ובעלה

בלה†לקחת†עימה†את†ציור†הנוף†ותמונות

משפחתיות†נוספותÆ†הציור†ממוסגר†וקישט†עד

היום†את†קירות†ביתה†של†אריאלהÆ†השנים†החלו

להראות†אותותיהן†ועל

Æהציור†ניכרו†סימני†התבלות

הבנות†החליטו†ש¢יד†ושם¢

ישמר†את†הציור†טוב†יותר

̈†ולכן†הן†כאןÆ†מוכנות לעתיד

למסור†את†הזיכרון†היחיד

שנשאר†להן†מדודן†מריו.
עברו†הצבאי†של†מריו†לא

הציל†אותו†מזוועות

Æמלחמת†העולם†השנייה

כחייל†בצבא†היווני†הספיק

להילחם†באלבניה†עם†גיסו

≠†בעלה†של†בלה†אחותו†'

נגד†האיטלקים¨†בשנת

Æ±π¥∞

הוא†ניספה†במחנה

Æההשמדה†אושוויץ†בו†היה

Æהוא†בסך†הכול†רצה†לאכול

היה†רעבÆ†נהג†לחפש

שאריות†אוכל†בפחי

האשפהÆ†המקורבים†אליו†הזהירו†אותו†לבל†יעשה

זאת¨†אך†תגובתו†הייתה:
Æראיתי†מספיק†Æלא†אכפת†לי†Æזה†כבר†לא†משנה¢

נמאס†לי¢

רגע†לאחר†מכן†הגיעו†הגרמניםÆ†כאשר†ראו†אותו

Æמחפש†שאריות†אוכל†פשוט†הרגו†אותו†במכות†

אימו†'†סול††ואחיו†הצעיר††ויקטור¨†שהיו†איתו

†במחנה†זה¨†לא†שרדו

את†השואה†וניספו†גם

הם.
אי†אפשר†לפסוח†על

ספרון†הזיכרונות

הזערורי†בעל†הכריכה

הקשהÆ†בעדינות

וברגישות†עלעלה

מרגלית†גולדשטיין

בדפיו†הצהובים

והמוכתמים†בדיו†שחור¨

מחשש†שמא†יתפזרו

לכל†עבר¨†כי

דפיו†מפורקים†כולם.
נחמה†¢נושקה¢†ציגלר

מבית†מיץ¨†דודתה†של

מרגלית¨†כתבה†יומן

זעיר†בין†השנים

∏≤Æ±π≥¥≠±π†היא†כתבה

בדיו†שחור¨†במשפטים†קצרים†ובודדים¨†את

הדברים†החשובים¨†לדעתהÆ†כן†דאגה†ליפות†את

הדפים†הזערוריים†ברישומים†מרהיביםÆ†לימים

חלה†הפסקה†בכתיבתה¨†ובשנת†π¥μ±†המשיכה

לכתוב†שוב†את†הגיגיה†הקצרצרים†בצד†הנגדי

לכל†דף†שנכתב†בעבר.
Æבקרוסנו†שבפולין†±π≤≥†נושקה¢†ילידת†שנת¢

את†מאורעות†המלחמה†עברה†בסיביר¨†הצליחה

לשרוד†ולחזור†לוורוצלב†שבפולין†עם†אחיה

̈†לימים†הוריה†של†מרגליתÆ†¢נושקה¢†עלתה ואשתו

לישראל†אך†נפטרה†כעבור†מספר†שנים†ממחלה

קשה.
וכך†נאספות†התמונות†ונאגרים†החפצים†על†ידי

שליחי†¢יד†ושם¢¨†כאשר†לצד†כל†חפץ†נרשם

סיפורו†וזיהויו.
יש†להכיר†תודה†לעבודת†השימור†שנעשית†על

ידי†¢יד†ושם¢†להנצחת†קורבנות†השואה†לדורות

הבאיםÆ†מפעלם†ישמש†למשמרת†עולם.
יהי†זכר†הקורבנות†ברוך.

פנינה†מלךלאסוף†את†השברים

μ



עבודה†בגיל†¥∂
will you still need me, will you still

feed me, when i’m sixty-four
שאלה†זאת†שחברי†להקת†החיפושיות†שואלים

בשירם†הידוע¨†הופכת†פחות†ופחות†אקטואלית

בימינוÆ†כפי†שנראה†בהמשך¨†בני†ה≠¥∂†הפכו

להיות†פחות†תלויים†בצעירים¨†ובאופן

פרדוקסלי†הם†הופכים†להיות†אלה†שנדרשים

בעסקי†ימינוÆ†זאת†כיוון†שהעסקים†בעידן

¢כלכלת†השירות¢†זקוקים†יותר†ויותר†לעובדים

מסורים¨†דייקנים†ונאמנים.
היטיב†להסביר†את†המצב†החדש†חתן†פרס†נובל

לכלכלה¨†פיטר†דיימונד¨†האיש†שקיבל†השנה

את†הפרס†על†פיתוח†מודלים†יחודיים†לשילוב

תעסוקתי.
כאשר†נשאל†מה†גורם†לכך†ששיעור†הצעירים

המובטלים†באירופה†וארה¢ב†גדול†פי†¥≠≥†משיעור

̈†כי†¢בתקופה†קשה†זו†המעסיקים ̈†ענה המבוגרים

מעדיפים†לקלוט†בעסקיהם†עובדים†מסורים

יותר†לעסק¨†כאלה†שניידים†פחות†בין†העסקים"
גם†ירחון†הקהילה†העסקית†האמריקאית

Entrepreneur†מציג  בכתבה†את†¢שנים†עשר
Æ¢היתרונות†שבהעסקת†עובדים†מבוגרים†יותר

שם†הוא†מסביר†כיצד†ניתן†להשיג†יתרון†תחרותי

בשוק†בעזרת†עובדים†אלו¨†ומציין†את

יתרונותיהם∫

 מסורים†לעסק†ולארגון
 דייקנים
 הוגנים

 מודעים†לפרטים†וממוקדים
 יודעים†להקשיב†לזולת

†גאים†בעבודתם

†בעלי†מיומנויות†ארגוניות

†יעילים†ובעלי†בטחון†ביכולתם†ובפעילותם

†בוגרים (Mature) יותר
 מהווים†דוגמה†לזולת

 בעלי†כישורי†תקשורת†בינאישית
†אינם†להוטים†דווקא†לקבל†שכר†גבוה¨†וכך

Æמאפשרים†לעסק†לאזן†את†עצמו

את†השפעת†ממצאים†אלה†אפשר†למצוא

בתחזית†שפרסם†ה≠†BLS†על†הגידול†הצפוי
בכוח†העבודה†לקראת†סוף†העשורÆ†שם†הוערך¨

כי†שיעור†ההשתתפות†של†גילאי†μμ†ומעלה†בכוח

העבודה†יגדל†ב≠•≤≤†ובקרב†גילאי†μ∂†ומעלה¨

בלא†פחות†מאשר†•∏∑Æ†כמו†כן†התחזית†קובעת

כי†•±π†מהעובדים†הללו†יעסקו†במתן†שירותים

שונים¨†תחומים†שלצעירים†יש†בהם†קושי†©שיעור

הגידול†החזוי†ב≠†Hi-tech†ל≠∏±∞≥†הוא†•±±®.
ממצא†חשוב†המסתמך†על†מדגם†של†∞∞∞¨∞∞∏

מעסיקים†מביא†החוקר†רÆ†בולס†©2011®†שקובע¨
כי†המיתון†שהחל†בשנת†∏∞∞≥†¨†והתחרות†בין

העסקים¨†הביאה†אותם†להקטין†לקיחת†סיכונים

ולא†להעסיק†עובדים†פזיזיםÆ†זאת†מכיוון†שבשונה

מבעבר¨†כיום†לקוח†שנתקל†בהתנהגות†פוגעת

יכול¨†לפרסם†זאת†בפייסבוק†ולפגוע†בעסק¨

בפרנסת†עובדיו†ובקיומו.
כתוצאה†מכך¨†חברות†ועסקים†הפסיקו†לקלוט

עובדים†שאינם†מוכרים†להם†או†לעובדיהם†ורק

כאשר†אינם†מצליחים†לגייס†עובדים†מוכרים¨

הם†קולטים†בעלי†ידע†מוכח†מעשית†©תיק

עבודות¨†דיסק†המציג†פעילות†או†כל†הוכחה

אחרת®Æ†פחות†מעסיקים†קולטים†על†סמך†קורות

חיים¨†פניות†סתמיות¨†הצהרות†בעל†פה†וØאו

אישורי†לימודים†בקורסים¨†באוניברסיטה†או

בבי¢ס.

המצב†החדש†אמנם†פוגע†ברווחת†הצעירים¨†אך

¨†μμ≠∑μ†הוא†מעניק†יתרון†תחרותי†לגילאי

למבוגרים†שהתנסו†בעבודה†וביחסים†עם

לקוחות.
עם†זאת†מדובר†באנשים†שאינם†תמיד†יכולים

לעבור†כך†סתם†לעסקי†ימינו¨†אלא¨†הם†זקוקים

לשינוי¨†לתכנית†שתסייע†להם†להבין†את†שוק

העבודה†העכשווי.
סטיבן†גרינהאוז†מביא†נתונים†במאמר†שפורסם

בניו†יורק†טיימס†©20.3.2009®†על†הביקוש†מצד
Æהעסקים†לעובדים†מבוגרים†שעברו†שינוי†כזה

לפי†נתוניו†הביקוש†לעובדים†אלה†עלה†בעשור

האחרוןÆ†הנתונים†מראים†על†עליה†בביקוש

לגילאי†μ∂†ומעלה†ב≠•∂±†¨†בעוד†הביקוש

Æ∑•≠לצעירים†ירד†ב

המומחה†של†ארה¢ב†בתחומי†שוק†העבודה†פרופ

 A.Sumמאוניברסיטת†Northeastern†קובע¨†כי
¢מפחיד†להבין†שלצעירים†חסרים†הניסיון

והמיומנויות†הרכות¨†שהמשק†ושוק†העבודה

דורשים†כיום."
גם†החוקר ,J.Lommel  שראיין†∞∞∞¨±¥†מעסיקים
ב≠†±∞∞≥††מצא¨†כי†לדעתם¨†מבוגרים†הם†בעלי

¢מחויבות†גבוהה†לעסק†ולקיומו¢¨†ועם†מבוגרים

כאלה†יש†פחות†סיכונים†לעסק.
כיווני†פעולה

חזרתם†של†המבוגרים†לשוק†העבודה†אינה

מתחרה¨†כפי†שרבים†חושבים¨†בתעסוקת

הצעירים†אלא†להיפךÆ†מבוגרים†שיעברו†תהליכי

הכנה†דווקא†יכולים†לסייע†לשיקום†העסקים

Æולתרום†להשבת†הצעירים†לשוק†העבודה

במיוחד†יסייעו†כאלה†שיוכנו†לתפקידי†הדרכה

ויכלו†לשמש†כמדריכים†ויותר†מזה¨†כמלווים

וכמנטורים¨†שילוו†את†הצעירים†המשתלבים

בתהליכי†הקליטה†בעבודהÆ†תחומים†חשובים

במיוחד†הם∫†אתיקה†בעבודה¨†והיחסים†הרצויים

Æעם†הלקוחות†ועם†עובדי†הארגונים†עצמם

תפקידים¨†שהן OECD והן†A. Sum†מ≠
Northeastern†מביאים†כגורמים†שמקשים†על
העסקתם†בעבודה†של†הצעירים†היוםÆ†גורמים

שלא†טופלו†בשהותם†במערכת†החינוך

וההכשרה¨†שפעלו†עד†עתה†במנותק†מהעסקים

והתעשיה†ונדרשים†כיום.
̈†מערכת†החינוך†במדינות†ה- OECD החלה ואכן

לטפל†בתחומים†אלה†לאחרונה¨†וגם†משרד

החינוך†שלנו†נדרש†ע¢י†הארגון†הנ¢ל†להיערך

בתחום†זהÆ†אך†פעילות†זו†תימשך†שנים†ובינתיים

מערכות†החינוך†מוציאות†בוגרים†שלעסקים

קשה†לקלוטÆ†זו†גם†הסיבה†לנתון†שהבאנו¨†לעיל¨

לפיו¨†זו†כבר†השנה†החמישית†בה†שיעור†אבטלת

הצעירים†גדול†פי†≥†עד†¥°°†משיעור†המבוגרים.
הנתונים†שהוצגו†לעיל¨†יוצרים†ביקוש†לעבודת

מבוגרים¨†ולאחרונה†החל†במערב†תהליך†של

חזרת†מבוגרים†ופנסיונרים†לעבודהÆ†הם†חוזרים

באיטיות†גם†עקב†עליית†עלויות†הקיום†וגם†מפני

שרבים†מהם¨†בעיקר†עובדים†עתירי†ידע†חווים

ריקנות†עם†תום†עבודתם¨†ורוצים†לחזור†לתפקיד

משמעותיÆ†יש†כיום†אלפי†מקצוענים¨†מורים

ומורות¨†יוצאי†ארגונים†ציבוריים†ואחרים

שהפנסיה†לא†מספיקה†להםÆ†יש†יוצאי†צה¢ל¨

כוחות†הביטחון¨†המשטרה†ורבים†אחרים†שיצאו

מכוח†העבודה†בגיל†צעיר†ואין†להם†פנסיה¨†או

שזו†נשחקה†ונשחקת†בגלל†המצב†הכלכליÆ†ישנם

גם†עצמאים†ועולים†רבים¨†שבאו†ארצה†בגיל

̈†ואחרים†שבעבר†שמחו מבוגר†ונותרו†ללא†פנסיה

להפסיק†לעבוד¨†אך†עם†פרישתם†מהעבודה

איבדו†את†עולמםÆ†ואכן¨†ביריד†תעסוקה

למבוגרים†שהתקיים†בדצמבר†±±∞≥†תיארו†רבים

מהם†את†הירידה†במורל†ואת†הדיכאון†שחוו

בפרישה¨†ומכאן†החשיבות†הגדולה†לסייע†להם

̈†ולאפשר†להם להמשיך†לתרום†בתחום†מקצועם

למלא†תפקיד†משמעותי†בחיים†הכלכליים

ובמשק.
ממצאים†אלה†ואחרים†הם†גם†הבסיס†לקביעה

של P.Drucker, ה - Economist ולתחזית
ה≠†† BLS  כי†עד†∏±∞≥†הגידול†העיקרי†בכוח

העבודה†יהיה†בעיקר†של†גילאי†μμ†ו≠†μ∂†ומעלה

ואכן†לפנינו¨†שעת†כושר†לטפל†בכלל†הגורמים∫

לתרום†לכלכלה¨†לקלוט†צעירים¨†וגם†לגמול

̈†שהם לאלה†שהקימו†את†המדינה†ובעיקר†לאלה

עתירי†ידע†במקום†לנוון†אותם¨†לענות†על†צרכי

המשק†וגם†לחיות†חיים†הגונים†ומספקים†אחרי

גיל†¥∂†לנשים†ו≠∑∂†לגברים.

ד¢ר†רפי†גלברט¨†מנהל†אקדמי¨†חוקר†ומרצה

בתחומי†שוק†העבודה¨†מכון†שיפור

לשעבר†סÆמדען†ראשי†משß†העבודה†והרווחה
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ד¢ר†רפי†גלברט

עוברים†לשעון†חורף
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זß†תשרי†תשע¢ג

נעבור†לשעון†חורף

ונזיז†את†השעון†שעה

Æאחת†אחורנית

המעבר†יהיה†בשעה†∞∞∫≥†בלילה

ואז†השעה†תהיה†∞∞∫±

ÆÆÆחורף†נעים†לכולנו
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¢ראש†השנה¢†הוא†חג†החל†ב≠†אß†ו≠†בß†בתשרי¨

מדי†שנהÆ†הם†הימים†הראשונים†השנה

החדשה¨†לפי†לוח†השנה†העבריÆ†הוא†נחשב

במסורת†היהודית†ליום†בריאת†העולם¨†וכל

הברואים†עומדים†בו†לדין†על†מעשיהם

ומחדליהם.
המצווה†העיקרית†של†החג†היא†שמיעת

התקיעה†בשופר.
בתורה†מכונה†החג†גם†¢יום†תרועה¢¨

¢יום†זיכרון¢†Æ†ראש†השנה†ויום†הכיפורים

Æ¢נקראים†¢הימים†הנוראים¢†או††¢ימי†הדין

נהוג†לאחל†בליל†החג†¢לשנה†הבאה†תיכתבו

Æותיחתמו¢†ולשלוח†איחולים†בכרטיסי†ברכה

בערב†החג†אוכלים†סעודה†חגיגית.
עשרת†הימים†שבין†ראש†השנה†ויום†הכיפורים

Æ†¢מכונים†¢עשרת†ימי†תשובה

בלשון†מליצית†בין†¢כסה†לעשור¢

בערב†יום†כיפורים†¨†נהוג†לערוך†בבית†הכנסת

טקס†התרת†נדרים. 
יום†הכיפורים†הוא†יום†של†סליחה†ומחילה

על†עבירות†שבין†אדם†לבורא†העולם†¨†ובין

אדם†לחברוÆ†הוא†זמן†תשובה†לכלÆ†כל†מי

שחטא¨†עבר†עבירה†וחזר†בתשובה¨†נסלח

Æאין†הכפרה†נעשית†מעצמה†Æלו

התורה†קוראת†ליום†הכיפורים

¢Æועיניתם†את†נפשותיכםÆÆÆשבת†שבתון¢

Æהאדם†חייב†לצום†ולהתענות††ביום†הכיפורים

בעיקר†חייב††לחזור†בתשובה†על†מעשיו

הרעיםÆ†בזמן†מיתתו†של†אדם¨†מתכפרים

Æהתשובה†מכפרת†על†עבירות†קלות†Æעוונותיו

אך†על†עבירות†כבדות†וחמורות†≠†אך†ורק

ביום†הכיפורים. 

חגי†קולטוןלקראת†חגי†תשרי

±≤

¥∂

μ∞



†כרטיסי†ביקור †גלויות††† †פליירים†††

†חוברות†ופרוספקטים †הדפסות†דיגיטליות†† †ניירת†משרדית††††

¢זיגזג†הפקות¢†≠†חברת†שירותי†הדפוס†המובילה†בשרון†מציגה∫

מהפכת†הדפוס
מגיעה†גם†אליך°

מוצרי†דפוס†איכותיים†ביותר¨†במחיר†ושירות†ללא†תחרות°
†סטודיו†לגרפיקה †דפוס†דיגיטלי† †דפוס†אופסט†
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חברי†מועדון†¢מפגש†בכפר¢†מועדון†ניצולי†שואה

בכפר†סבא¨†וחברי†מועדון†¢קפה†אירופה¢†חדרה¨†קיבלו

תועדת†הוקרה†בטקס†שנתי†של†העמותות†למען†הקשיש
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לבין†קציני†הפיקוד†הבכיר†של†משטרת†ישראל¨†על†ארגון

̈†ביקורים†הדדיים ארועים†חברתיים†וביניהם†טקס†יום†השואה

ופעולות†תרבות†משותפות†על†הגברת†הביטחון†האישי

והידוק†הקשר†ועל†התרומה†לשיפור†איכות†חיי†הזקן

 ¢Æבקהילה

תעודת†ההוקרה†ניתנה†על†שיתוף†הפעולה†רב†השנים† 

בין†המועדונים†לבין†קורס†פו¢מ†של†משטרת†ישראל

תעודת†הוקרה†לחברי†מועדון

¢מפגש†בכפר¢

צלם∫†גרבינר†אבי

מועדון†מפגש†בכפר†מקיים†פעילות†בימי†שלישי
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 ישבו†חכמים†והחליטו¨†ש≠∏¥†יספיקו.
ø¥∏†מה

øאנשים¨†תפוחים

לא¨†כפליים†ימים†בהם†יש†כתבה†להכין†שרצוי†אותה†גם†נבין.
קבלו†זßאנר¨†כותרת†וברכה¨†וקדימה†צאו†אל†המלאכה.

מאד†משך†פה†העניין¨†כמו†דבש†בפרח†שבגן.
חיש†התארגנה†קבוצת†חברים†שאת†מומחיותם†מוכנים†להפגין.

סיעור†מוחות†כאן†התחולל¨†אסור†היה†להשתעל¨

אחרי†שהסיפור†היה†מוכן†תסריט†הגיע†לשולחן¨

כולם†שינסו†את†הרגליים†כי†הגיעה†שעת†ערביים.
מפיק†במאי†גם†נמצאו†וצלמים†מהר†התנדבו¨

איש†הקול†כבר†במקום,
øבכל†פינה†ישנם†עוזרים¨אך†איפה†הם†השחקנים

אלה†בסוף†הגיעו†ולצוות†הריעו.
כאשר†הסצינה†הייתה†מוכנה†הבמאי†נתן†פקודה¨

צלם†לחץ†על†הכפתור†ומה†שהיה†כבר†לא†יחזור.
בסוף†בסוף†יש†עריכה¨†קטעים†מוציאים†בה†ללא†חמלה¨

נשארים†רק†המוצלחים†בחבורה†מהם†תורכב†הכתבה.
ואם†הגעתם†לשידור¨†נראה†שהמצב†אינו†חמור.
ולהסקת†המסקנות¨†כנראה†שלגיל†אין†מגבלות¨

ללחוץ†על†כפתור†אינו†קשה¨†צריך†רק†לתכנן†מה†ייצא.
סוף†מעשה†במחשבה†תחילה¨†שנו†רבותינו†בתבונה†רבה.

על†כן†כוחותינו†אספנו†ועל†לוקיישן†התפרסנו¨

בעזרה†משותפת†ובלי†להתחשב†בגיל¨†הצלחנו†לסיים†את†התרגיל.
נלחץ†ידיים†לעוסקים†במלאכה¨†רק†אל†תשויצו¨†מחכים†לכם

למשימה†הבאה.
הערה∫†במסגרת†פרויקט†תקשורת†בינלאומי†נערך†בארץ†מבצע

תחרותיÆ†הכנת†כתבה†קצרה†תוך†∏¥†שעות†בנושא

שכל†צוות†יגריל†בתחילת†המבצע.
הנושא†שהוגרל∫†ספר†וספרית¨†אביזר†חובה∫†שק†שינה¨

øומשפט†חובה∫†האם†זו†האפשרות†היחידה†שלנו

צוות†הטלויזיה†הקהילתית

הרים†את†הכפפה†למרות

היותם†הצוות†המבוגר

ביותר†שלקח†חלק†במבצע.

מבצע†∏¥

ÆÆÆÆהנה†זה†בא

ÆÆÆÆהנה†זה†בא

אירועי†חודש†הצדעה†לאוכלוסיה

המבוגרת†בכפר†סבא
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עיקבו†אחר†הפרסומים

בעיתונות†המקומית

במסגרת†תוכנית†הקונצרטים†לשנת†≤±Ø≥±∞≥†יתקיים†הקונצרט†הראשון

¢מרומא†לאוקלהומה†¢

משתתפים∫

¢בלה†מיה¢¨†שטיינבק†בלה¨†נגן†קלרינט

ו≠≥†זמרי†אופרה

מחיר∫†∞≥†ש¢ח

יום†רביעי†±±Æ±∞Æ±≤†בשעה†∞∞∫∑±

באולם†בבית†רייזל†≠†רחוב†גאולה†≥±

דוד†אלדר





עוגה†בטעם†שוקולד

עם†אבקת†חרובים

כללי

www.amuta_ks.org

מאות†בתי†אב†ותושבים†נעזרים†בקהילה†התומכת

øמה†אתם†יודעים†על†הקהילה†התומכת
מה†תמצאו†בקהילה†תומכת∫

פעילות†חברתית†≠†הרצאות¨†חוגים¨†מסיבות¨†סרטים¨†טיולים†וימי†כיף

שרותים†רפואיים†©אמבולנס¨†רופא®†¥≥†שעות†ביממה

אב†קהילה†לקשר†שוטף

ביקורי†בית†ואוזן†קשבת
נשמח†לספר†לך†עוד†על†הקהילה†התומכת

≠†כי†איתנו†אתה†לא†לבד° פרטים†והרשמה†בטלפונים

∑∂∂μ±μ±†¨∑∂∑∏π≤≤†¨∑∂∂∑∂∂π

פרי†החרוב†שייך†למשפחת†הקטניותÆ†יתרונו†על†הקקאו†והשוקולד†בתכולה†נמוכה†של†שומן

וסוכר∫†הקקאו†מכיל†•∞≤†שומן†רווי†וכ≠•μ†סוכר¨†לעומת†החרוב†המכיל†•≥†שומן†רווי

ומעל†•∞¥†סוכר†טבעיÆ†החרוב†אינו†מכיל†קפאין†וחומרים†דמויי†קפאין.
Æהחרוב†ידוע†בתכונותיו†החיוביות†כמקור†טוב†לחלבון†צמחי

בשל†תכולה†גדולה†בכמות†סיבים†תזונתיים†הקיימים†בו¨†הוא†ממתן†את†כניסת†הסוכר†לדם

וגורם†לתחושת†שובע.
החרוב†מכיל†ויטמין†בי¨†סי¨†סידן¨†זרחן¨†אשלגן¨†מגנזיום†וברזלÆ†ידוע†כתרופה†יעילה†נגד†שלשול¨

משפר†ריכוז†וזיכרון¨†מקל†על†צרבת¨†טוב†למחלות†דרכי†הנשימה†ועוד.
ßאבקת†החרוב†יכולה†לשמש†תחליף†לקקאו†באפיית†עוגות¨†משקה†שוקו†וכו

המצרכים

≥†ביצים

Æμ±†כוס†קמח†תופח

±†כוס†שמן†©קנולה®

±†כוס†סוכר

±†יוגורט†©עד†•μ†שומן®

±†כוס†אבקת†חרובים

±†כפית†סודה†לשתיה

±†וניל

קליפת†לימון†מגורדת

®†μ†כוס†אגוזי†מלך†קצוצים†גס†©אם†העוגה†אינה†עבור†ילדים†עד†גיל†±

אופן†ההכנה

שמים†בקערה†את†כל†החומרים†היבשים†ומערבבים†ידניתÆ†מוסיפים†את†החומרים†הרטובים

ומערבבים†עד†לקבלת†עיסה†חלקהÆ†שופכים†את†התכולה†לתבנית†קפיצית†בגודל†∂≥†¨

מקומחת†ומשומנת.
Æדקות†≥μ≠מחממים†תנור†ל≠∞∑±†מעלות†ואופים†כ

Æהעוגה†צריכה†להיות†מעט†רטובה†וללא†אפיית†יתר¨†כי†יש†לה†תכונה†להתייבש

הבדיקה†נעשית†בנעיצת†קיסם

באמצע†העוגה†ועליו†לצאת†לח.

תשובה†לקריקטורה

העמותה†למען†הקשיש

כפר†סבא

¢תשליך¢†העבירות†הנהוג

ערב†ראש†השנה


