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נעמי שמר  
מעמודי התווך של הזמר העברי, 

משוררת ומלחינה
נולדה בי"ז בתמוז תר"ץ – 

והלכה לעולמה בז' בתמוז תשס"ד  )2004-1930(
15 שנים להסתלקותה!

כל ה'ארצישראליות' כולה מגולמת בשיר זה.  הקיץ החם אך 
העשיר בפירות העונה, האיכרים, שקוצרים את יבול החיטה, 

הדגלים שמסמלים את יום העצמאות וכל חגי האביב ותחילת 
הקיץ שמתנופפים ברחובותינו – ומעל כל אלה העצב: העצב 

האינסופי על כל הנופלים במלחמות הקיץ שהתרגשו עלינו 
ושמשפחות רבות משלנו, זוכרות את אובדנם מדי יום ביומו, 

והקיץ הבהיר אינו משכיח אותם.  

עצוב למות בכל חודש מחודשי השנה, אבל ממש כנביאה, 
שנהגה לציין את יום הולדתה בי"ז בתמוז, ניבאה נעמי שמר את 

יום מותה: 74 שנים פחות 10 ימים! והיא כבר התעצבה על כך 
מראש!

 ָעצּוב ָלמּות ְּבֶאְמַצע ַהַּתּמּוז
ִאים ֶאל ַעל,  ִּדְגֵלי ַהַּקִיץ ִנּׂשָ

 ַעל ֹראׁש ַהֹּתֶרן ּתֹור הֹוֶמה ְוֹלא ֶיְחַּדל.
ִּכי ַעל ֵקיֵצְך ְוַעל ְקִציֵרְך ֵהיָדד ָנָפל.

 ָעצּוב ָלמּות ְּבֶאְמַצע ַהַּתּמּוז
 ַּדְוָקא ְּכֶׁשָהֲאַפְרְסִקים ְּבֶׁשַפע,

 ְוָכל ַהְּפִרי ַּדְוָקא צֹוֵחק ַּבַּסל.
ְוַעל ֵקיֵצְך ְוַעל ְקִציֵרְך ֵהיָדד ָנָפל.

 ָעצּוב ָלמּות ְּבֶאְמַצע ַהַּתּמּוז,
 ַעְכָׁשו ְּבֶאְמַצע ַהַּתּמּוז ָנמּות
 ֶאל ֻּבְסְּתֵני ַהְּפִרי ֶׁשִהְתַיְּתמּו.

 ֵהיָדד ַאַחר ֵהיָדד, ָנֹפל ִיֹּפל
וַעל ֵקיֵצְך ְוַעל ְקִציֵרְך, ְוַעל ַהֹּכל…

ָעצּוב ָלמּות ְּבֶאְמַצע ַהַּתּמּוז...
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דבר העורכת

עורכת ראשית: תאיר אלוף      חברי המערכת: דוד אלדר, שפרה אנטמן, ברוך בר-סלע, 
פנינה מלך, יצי רז, רות שמאי, ניצה זיידל, סוניה פלדמן    

מו"ל: "סביון" - העמותה למען האזרח הוותיק כפר סבא    
רכזות המערכת: נאוה סלומון, זהבה באום, מורן שפיר

כתובת המערכת: תל-חי 4, טלפון  09-7676452 פקס: 09-7666997    עיצוב גרפי והדפסה: זיגזג הפקות בע"מ  09-7495959

המלצה להקשבה: ירון אנוש 
“כל שישי - כאן” ברשת ב’

כבר נכתב יותר  מפעם אחת בטור הזה, על חיבתי הידועה למשדרים 
ברדיו.  

היום, כאשר כמעט כל התקשורת הנצרכת ע"י בני-דורנו – מקורה 
בעיקר באינטרנט או בטלוויזיה, צריך לציין את כלי-התקשורת הטוב הזה.  אנחנו, בני 
הדור המבוגר – גדלנו על הרדיו. והרדיו, גם היום, יכול להציע לנו תוכן איכותי, מיוחד, 

מלמד ומהנה – לא פחות, ולמעשה אפילו יותר – מכלי התקשורת האחרים. 
אבל הפעם ברצוני להקדיש את הרשימה לתכנית אחת ש'רצה על גלי-האתר' כבר שנים 
רבות )26 שנים עם הפסקות מעטות – ליתר דיוק(.  התכנית משודרת ברשת ב' ונקראת  

'כל שישי'.  
כמה מאפיינים בולטים לתכנית הרדיו המעולה )!!!( הזאת: קודם כל מַדּברים בה 

דברים ברומו-של-עולם ואין הכוונה )בשום אופן!( לפוליטיקה, למצב הבטחוני או 
לבעיות הכלכליות.  מדּברים בה על תרבות, על ספרות, על מוסיקה על נפש האדם, על 

שאיפותיהם של אנשים ואהבותיהם, על הרגלים יפים שיש לאנשים שונים, על תבשילים 
מיוחדים... וכל אלה מוגשים לקהל המאזינים בקולו העמוק, החם והדיבור האיטי-משהו, 

של ירון אנוש.  
ירון אנוש  )שגם שמו הפרטי ובעיקר שם משפחתו מתאימים לאישיותו, כפי שהיא 

משתקפת משידוריו(, הוא ישראלי שמחובר מאוד מאוד לתרבות היוונית בת-ימינו, 
בעיקר למוסיקה.  תכניתו מרוצפת שירים בשפה, שהיא כל-כך זרה לאוזן הישראלית, אך 
המנגינות כל-כך דומות לשירים הכי-יפים שלנו, הן פורטות על מיתרי-הלב )ירון – אוהב 

להשתמש במליצות, והן נשמעות מפיו כדיבור טבעי ויומיומי(, לפחות פעם אחת בכל 
תכנית הוא משמיע את יהודה פוליקר הנהדר, בשירים שלא מושמעים בדרך-כלל, ואנחנו – 

המאזינים –  מתמוגגים !  
ירון מספר בתוכניתו על הזמרים והזמרות ששרים את שיריהם היוונים, מתרגם את 

השירים לעברית פיוטית, ופתאום בלי הכנה מוקדמת הוא מציג נושא שעליו הוא מדבר – 
אך בעיקר המרואיין או המרואיינת שהוא מביא לאולפן או משוחח  מאי-שם , ונותן להם 
לדבר דקות ארוכות, בלי לקטוע את שטף-הדברים, בלי לשאול שאלות מנחות, ובעיקר: 

בלי להתווכח או להבליט את חכמתו או ידיעותיו...
בכל יום שישי בין ארבע לשש אחר-הצהריים, ברשת ב' אני ׁשם. ואתי עוד רבים לא רק 
בישראל, כי פעמים הוא מקיים שיח עם מאזין או מאזינה )דוברי ושומעי עברית( מִאי 
שליד אחד הפיורדים בנורבגיה, או מקנדה, או מיוון או 'אפילו' ממושב בדרום-הארץ. 

באחד מימי השישי האחרונים הוא ראיין איש אקדמיה, שסיפר על גיבורו של ספר 
שקראתי בנעורי הרחוקים.  הספר "ַזֲעַקת ָהִאיָמהּות" מאת מורטון תומפסון תורגם 

לעברית בשנות החמישים, והיה זה אחד הספרים 'של המבוגרים' הראשונים שקראתי בחיי.  
הספר מביא את סיפורו של  איגנץ פיליפ ֶזֶמְלַווְייס  היה רופא נשים אוסטרו-הונגרי, שחי 
במאה ה-19, וניהל בית-חולים לנשים ובעיקר ליולדות.  אחוז עצום מאותן נשים, שילדו 

באותו בית-חולים, היו מתות, ממה שכינו 'קדחת-לידה', בעוד שנשים שילדו בביתן או 
אפילו ברחוב – מתו במספרים קטנים הרבה יותר. העובדה הזאת הטרידה מאוד את הרופא 

המיוחד הזה.  את גופתה של אשה אשר מתה בלידתה – היו הרופאים וסגל העובדים, 
מנתחים כדי להבין את סיבת המוות, ומיד ניגשו לטפל בנשים שהגיעו ללדת במקום.  

רק במקרה, כאשר אחד מחבריו הרופאים בביה"ח הזה, נדקר ע"י סטודנט לרפואה ומת 
סמוך לדקירה – כשנבדקה סיבת מותו – התגלה כי הוא מת מ'קדחת-הלידה'!   ד"ר 

זמלווייס הבין מיד את הקשר בין הדברים.  הוא הסיק – ובצדק – שרק שמירת ניקיון ידיהם 
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המשך דבר העורכת

מי שאוהב את העם הזה על כל גווניו, 
ואת הארץ הזאת,  לא יכול שלא 

להתרגש מן הרעיונות המובאים בספר 
הזה. בכל ספריו שהופיעו בשנים 

האחרונות : "חלומו של הכוזרי" , "הנאום 
האחרון של משה", "מלכוד  67" ועוד, 

מנסה ד"ר גודמן לגעת במכלול הבעיות 
של העם היהודי לאורך ההיסטוריה 

וההשלכות שיש להן עד ימינו אלה על 
חיינו בארץ.  הוא עושה זאת ע"י הדגשת 

החיבור למקורות שלנו, הוא מנסה 
להעלות דילמות  גדולות אשר הרחיקו 

ואפילו הפרידו  בין הפלגים השונים 
לאורך הדורות, וגם היום מאיימים לפגוע 

במרקם האנושי העדין שנבנה בארץ. 
בספר זה הנושא הוא: היחסים בין דתיים 

לחילוניים,  הקשר שמתקיים ביניהם 
והיריבות שלא פוסקת. ויחד עם זאת, 

הוא נוגע גם בתופעה דומה בעולם הרחב 
בקהילות ובדתות שונות. 

מבחינה היסטורית הזהות החילונית 
התפתחה כמרד בדתיות )בעקבות 

ההׂשכלה, התפתחות המדע אך גם ייסוד 
הציונות(, ה'חילונים' רצו להתנתק מהדת 

המחמירה, באותה עת עצמה – בסוף 
המאה ה-19, כתגובה נגדית למוֶדרָנה 

ולתנועה הרפורמית, התבצרה הדתיות 
באופן קיצוני בתקנות, מנהגים וחוקים 

חדשים ואפילו קיצוניים יותר.

ראוי לציין את תעוזתו של הסופר על 
עצם הכניסה לנושא זה -הוא עצמו יהודי 

אורתודוקסי-ליברלי. עצם העיסוק 

בנושא, נובע, קודם כל, מבקיאותו הרבה 
ביהדות, ומצד שני מעצם החשיבות 
שהוא מייחס לנושא, שלדבריו גורם 
לפיצול כואב בעם, במיוחד במדינת 

ישראל.  
הוא גם מציע פתרון:  הציבור הדתי, 

שבדורות האחרונים שינה את אורחותיו 
וקיבל לתוכו זרמים חדשים וכיום הוא 

מכיל חידושים שלא היו קיימים בדורות 
הקודמים, ציבור זה צריך להמשיך 

ולהתקדם, ולהיות מוכן להתקיים כ'יהודי 
החדש' )מגמה שהתחילה אחרי השואה, 

אך לא נמשכה(. 
מן העבר השני, ניצב הציבור 'החילוני' 

שחי בארץ.  אישים יהודים דגולים, 
שהיו מאושיות התנועה הציונית, כתבו 

ונאמו, וניסו ליצור כאן דרך-ביניים, מעין 
שביל-הזהב שבין היהדות המסורתית, 

בעיקר התנ"ך, שאותו יש ללמוד באופן 
מעמיק, אך גם ספרים נוספים שהם חלק 

מארון הספרים שלנו, ולשמור על זהותנו 
היהודית באמצעות הקשר ההיסטורי, 

הרוחני והמחשבתי.  לאישים אלה )להם 
הוא מקדיש חלק חשוב מספרו – א.ד. 

גורדון , אחד-העם וכמובן ביאליק 
שבשיריו וסיפוריו הוא מדגיש את הידע 

היהודי ומדבר על חשיבות שמירתו, 
ומנגד הוא לא חוסך שבט ביקורתו 

מהתנהגות 'יהודית גלותית' של אנשים 
פחדנים ומושפלים, שאינם שומרים 

על כבוד היהדות( הקיום הציוני שלנו 
בארץ צריך להתבסס על שמירת ערכים 

יהודיים מרכזיים. 

ישנם אנשים )לא מעטים( בימינו בחברה 
הישראלית, שמחפשים דרך אחרת, 

חלקם מתקרבים ליהדות )כמו חוזרים 
בתשובה(, וחלקם עושים את התהליך 

ההפוך )'יוצאים בשאלה'(, הם אינם 
מגשרים על הפערים שמתקיימים בחברה 

הישראלית, הפער רק גדל. 
לכאורה, מבלי לקבוע עמדה מקובעת, 

מכריז כותב הספר כי מאחורי החילוניות 
הישראלית, מסתתרים רעיונות עמוקים, 

בעלי ערך אנושי ומשכנעים.
באותה עת – מאחורי הדתיות בארץ 

ישנה הגות מתוחכמת, גם בתוכה 
רעיונות עמוקים ומפתיעים. 

הספר מעניין ומציג בפירוט את המצב 
התרבותי שהופך לעתים )קרובות מדי( 

לעניין פוליטי. 
מומלץ לקריאה!

של העוסקים ברפואה, היא זאת שתמנע את מקרי הזיהום 
שסופם מוות.  מעניין, שחבריו למקצוע לא רצו לקבל את 

מסקנתו זאת והוא פרש מעבודתו בווינה, והקים בית יולדות 
קטן אחר שבו, אכן, פחת, באופן דרסטי, מספרן של הנשים 

שמתו אחרי-לידה. 

בסופו של עניין דעתו התקבלה – הרופאים מחטאים ידיהם, 
וההבנה של הקשר בין נקיון וחיטוי לבין שמירה על בריאות 

ועל החיים התקבל בעולם כולו.  

בזכות העובדה שאני מקשיבה )כמעט( בכל יום שישי אחה"צ 
־לירון אנוש )ב'כאן' רשת ב'( 'נזרקתי' בגילי הבוגר לשנות ההת
בגרות שלי, כשהספר המרתק הזה הגיע לידי – והבנתי )אולי 
בפעם הראשונה(, שעולם הרפואה, לא ראה חשיבות עליונה 

בשמירת בריאותן של נשים – בודאי פתרון בעייה 'נשית' לא 
היה בראש סדר העדיפויות כמו בעיות בריאות שגברים לוקים 
בהן.  אבל דר.  זמלווייס והסופר מורטון תומפסון האמריקאי 

שכתב את 'זעקת האימהּות' – שינו משהו בתפיסת העולם 
ההיא. 

אחרי הסיפור המרגש הזה, ממשיכה לה התכנית כהרגלה:  שוב 
שירים יווניים מתנגנים, כל כך מוכרים – אפילו שמעולם לא 

שמענו – אך הלב מתרחב.  השבת נכנסת ברוגע, בעניין בצורה 
אינטליגנטית ואנושית כל כך.

תודה לך ירון אנוש!

                                                                                                   
קריאה נעימה!

תאיר אלוף

קראה וממליצה: רות שמאי המלצה לספר: חזרה בלי תשובה  מאת: מיכה גודמן
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כתב וצילם ברוך בר-סלע

הזמרת חוה אלברשטיין ולהקת 
"התרנגולים" שרים את השיר היפה שאת 

מילותיו כתב ע. הלל: "שמש במרום 
זורחת אימא את יוסי שולחת ,לך הבא 

בקבוק חלב .... יוסי ילד שלי מוצלח".... 
גם אמו של בן-שיחי העריכה אותו עד 
מאד, האקורדיוניסט בליבו, בנישמתו 
ובכל גופו, יוסי גרושקה  תושב כפ"ס! 

יוסי נולד בצ'רנוביץ ]רוסיה[ ב-49' ועוד 
לפני שמלאו לילד שש, הוריו דאגו כי 
ילמד  לנגן על סוג אקורדיון שנקרא : 
ּביאן. לאחר שנה אחת בלבד, הוחלט 

שטכניקת הנגינה שלו טובה וראוי 
שיעבור ללמוד באקורדיון של ממש.   

למרות המצוקה הכלכלית בבית ההורים, 
הם הבחינו שיש בו כשרון ומצאו דרך 
לרכוש את כלי הנגינה.   האם ליוותה 

בקביעות את הילד לקונסבטוריון והיא זו 
שנשאה על הכתף את הכלי הכבד עבורו. 

בשנת 1957 הורשו ההורים והילד לחזור 
לפולין, המוֶרה שלו )שהיה כנראה 

שיכור( איים על הילד בן השבע וחצי, 
שאם יעזוב הוא 'יתפוס אותו ברכבת, 
ולא יתן לו לעזוב את רוסיה...' מרוב 

פחד, יוסי הקטן התחבא מתחת לספסלי 
הרכבת שיצאה לפולין, שם שלט 

גומולקה באותה עת.  בשנת 59' זכתה 
המשפחה לעלות למדינת ישראל.

הם הגיעו לכפר-סבא.  יוסי כבר היה 
בכיתה ד', והוא ניגן לפני התלמידים 

ואפילו הכין הקלטה להתעמלות הבוקר.  
כשרונו ויכולותיו המוזיקליות עזרו לו 
להתאקלם במהירות, ובתחרות "העיר 
הטובה ביותר" כפ"ס ניצחה – בזכותו!  

ארבע שנים למד כאן אצל המורה האגדי 
דוב ברייר, שהוא היום כבר בן 98!

הוריו של יוסי החליטו לעזוב את כפ"ס, 
וראש העיר דאז מר סורקיס הפציר בהם 

שלא יעשו כן, בגלל יוסי, ואף הבטיח 
להם לסייע ברכישת דירה... אך הם לא 

שעו לבקשה ועברו לחולון, לשכונת ג'סי 
כהן, שנחשבה לשכונה אלימה שיש בה 

פשע.  יוסי המשיך בלימודי המוסיקה 
שלו, אצל יואל ברנד -מנהל "כלי-זמר", 

וכשהגיע לגיל גיוס הלך למבחנים 

ללהקה צבאית, שאול ביבר )פיזמונאי 
ובעיקר 'אבי הלהקות הצבאיות'(, שמע 
את נגינתו, קם והכריז כי "מי שלא מנגן 

ברמתו של יוסי – שילך הביתה!" עד כדי 
כך הרשים יוסי ביכולתו המוזיקלית. 

לאחר שהשתחרר, והתחתן, יואל ברנד 
מינה אותו למנהל חנויות "כלי-זמר" 

ולמורה בקונסבטוריון "אנזגי".    כאיש 
מילואים, הצטרף שוב ללהקת השריון 

וניגן במוצבי צה"ל עם גבי ברלין, שוקי 
פורר, שלי טימן ואחרים. במלחמת יום 
הכיפורים "בילה" כמחצית השנה בסיני 

בהרכבים שונים. 
מאז 2003, הוא וחברו שוקי מדנס, גיבשו 

סביבם קבוצה של 37 נגנים, בהם 20 
אקורדיוניסטים, חצוצרנים ועוד נושפים 

והם הפכו ללהקה בשם "הבוסתנאים". 
יוסי מנהל והנגן הראשי. הם מופיעים 

בהתנדבות , נפגשים לחזרות.  מפגשים 
אלה הפכו להיות מפגשים חברתיים לא 

פחות מאשר מקצועיים. בין החברים 
המנגנים ישנם רופאים כמו ד"ר רוני 

מילוא – מומחה לטרשת נפוצה 
באשקלון, ד"ר פנחס יפית, יוסי פרי – 

מושתל לב ומנגן בחצוצרה, ויעקב פרי 
– הפוליטיקאי לשעבר שהוא גם מחצצר 

וגם מנחה.   ישנם גם נגנים שהם אנשי 
ביטוח, עורכי-דין וגימלאים ממקצועות 

שונים.  ישנן  ארבע נשים, ביניהן ד"ר 
אילנה איבצן שעבודת הדוקטורט שלה 

עסקה במלחין סשה ארגוב. 
אחד מהחברים, כך מספר יוסי, הוא 

דובי רייניס,  מהנדס מחשבים ש'עשה 
אקזיט' והוא רוכש אקורדיונים ואף הקים 

מעבדה לתיקונם. החזרות מתקיימות 
בביתו של יוסי, שם נהנים הנוכחים 
מבייגלך מקומיים וטעימים...   מאז 

פרישתו מופיע יוסי, עם הזמרת דורית 
פרקש, ועם זמרים וזמרות ידועים כמו: 

חני ליבנה, עינת שרוף, יהורם גאון, ששי 
קשת, אבי טולדנו ועוד.

מלבד כל אלה, יוסי משתייך לרביעיית 
נגני אקורדיון )עוזי רוזנבליט, ישראל

 רוזן, איתן שפירא ויוסי(, שבזכות 
יוריק בן-דוד הם הפכו להרכב קבוע 

והם מופיעים בכל הארץ, ומלווים 
זמרים שונים.  הם נהנים מעצם הנגינה 

בחברותא, בעיקר מול שורדי-שואה, 
בתל-השומר, בבית-קיי בנהריה ולפני 

חולים בטרשת נפוצה.  יוסי מאמין 
שהמוסיקה מהווה לגביו אמצעי ריפוי 

כמו גם לגבי המאזינים לה. 

הנגינה בכלי זה היא מורכבת ביותר, 
ביד ימין הוא מנגן על מקלדת )בדומה 

לפסנתר( וביד שמאל הוא מניע את 
מפוח האקורדיון ובאצבעות יד זאת הוא 
מנגן על כפתורים, הכלי עצמו נישא על 

הכתפיים ומשקלו 12 ק"ג, זהו קושי – 
ללא ספק – מציין יוסי, והוא מזכיר שוב 
את אימו שלא ויתרה והיתה נושאת את 
הכלי הזה בילדותו ברוסיה, בזכות הוריו 

הוא המשיך והתמיד בנגינתו.  כיום – הוא 
מודע לקושי שילדים רבים לא מוכנים 

להתחיל ולנגן בו בגלל זאת. 

בכל אופן – יש תקווה   שיימצאו בינינו 
כאלה שימשיכו את מסורת הנגינה בכלי 

המשמח והנפלא הזה. 

יוסי - איש שכולו מוסיקה
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את  מסדיר  ממלכתי  בריאות  ביטוח  חוק 
רפואי  טיפול  לקבלת  אדם  של  זכותו 
אורתופדי  ניתוח  בעקבות  שיקומי, 
אירוע  כל  או  שבץ  מפרק(,  החלפת  )כגון 
ביכולתו  פגיעה  חלה  שבעקבותיו  רפואי 

התפקודית או הקוגניטיבית. 
בבסיס תהליך הטיפול הרפואי השיקומי, 
עומדת ראיה כוללנית של צרכי המטופל, 
רב-מקצועי  צוות  ע"י  מתבצע  והטיפול 
התהליך  מטרת  מומחה.  רופא  בהובלת 
אישית  עצמאות  להגדיל   - השיקומי 
חזרה  לקראת  בזולת  תלות  ולהקטין 

לסגנון חיים פעיל ובריא.
אנשים  ויותר  יותר  האחרונות  בשנים 
השיקומי  התהליך  את  לעבור  בוחרים 
הקרובה  הטבעית  בסביבתם  בביתם, 
והיא  זו יתרונות רבים  והמוכרת. לבחירה 
וקופות  הבריאות  משרד  ידי  על  מומלצת 
לאשפוז  איכותית  כחלופה  החולים 
במוסד.  "צבר רפואה" הוקמה בשנת 2005, 
מתוך הבנה שלאשפוז בבית יתרונות רבים 

המבטחים טיפול רפואי איכותי.
מחלקת השיקום של "צבר רפואה", אשפוז 
שיקום  שירותי  מעניקה  בישראל,  הגדול 
המטופל.  בבית   - נוירולוגי  או  אורטופדי 
הטיפולים מוענקים במסגרת הסכמים עם 
כרוכים בעלות  ואינם  קופות החולים,  כל 

נוספת למבוטחי הקופות שבהסדר*.

על שיקום בבית 
רפואה"  "צבר  של  השיקום  מחלקת 
מעניקה  עורי,  אבי  פרופ'  של  בהובלתו 
ארצית  בפריסה  שיקום  טיפולי  מגוון 
באמצעות צוות רב מקצועי הכולל רופאים 
סוציאליות,  עובדות  אחיות,  שיקומיים, 
מרפאים-בעיסוק,  פיזיותרפיסטים, 
הצוות  ודיאטניות.  קלינאיות-תקשורת 
ומלווה  יום  מידי  המטופל  לבית  מגיע 
אותו לאורך כל תהליך השיקום.  כל אנשי 
הצוות הם בעלי ניסיון רב-שנים בתחומם, 
ונחשבים מהמובילים במקצועות השיקום 

בארץ. 
הכי טוב בבית

כ-24  כלל  בדרך  מתחיל  בבית  השיקום 
שעות לאחר שחרור מבית החולים. חזרה 
המפתח  היא  וניידות  לתנועה  מהירה 
אירוע  מכל  או  מניתוח  מהירה  להחלמה 

רפואי המצריך שיקום.
בי"ח,  ובהם  השונים  השיקום  מוסדות 
גדולים  עומסים  עם  מתמודדים 
ממתינים  לשיקום  הזקוקים  והמטופלים 
להימשך  שעלולה  המתנה  פנויה,  למיטה 

פעמים  חודשים.  לכמה  ימים  מס'  בין 
מופנים  ניתוח,  לאחר  המטופלים  רבות, 
כאשר  פנימיות.  במחלקות  להמתנה 
צורך  אין  בבית,  לשיקום  עובר  המטופל 
את  מתחיל  והוא  פנוי  למקום  בהמתנה 
תהליך השיקום מיד עם שחרורו. כתוצאה 
מכך נמנעים סיבוכים כגון: קיצורי גידים, 
)ניוון  השרירים  של  אטרופיה  לחץ,  פצעי 
מחוסר תזוזה( אי סדירות יציאות וכדומה.
מוסדות שיקום ובתי חולים הם סביבה לא 
סטרילית עם מחוללים עמידים לתרופות 
המטופל  שיחרור  נפוצות.  אנטיביוטיקה 
לשיקום בביתו מפחית בצורה משמעותית 
את הסיכוי לתחלואה בזיהומים. לדוגמה, 
פחות זיהומי פצע-הניתוח, פחות זיהומים 
בדרכי-השתן וכד'.  יתרון משמעותי נוסף 
"המצב  של  התירגול  הוא  בשיקום-ביתי 
האמיתי" של המטופל. ניקח לדוגמא את 
המדרגות בבית – ישנן מדרגות עם מעקות 
בכמות  צרות,  רחבות,  מעקות,  וללא 
גדולה או קטנה, עם שיפוע כזה או אחר. 
כל תירגול במוסד נעזר במדרגות הקיימות 
את  תואמות  דווקא  שלאו  מוסד  באותו 
המדרגות בבית המטופל. תרגול מעברים 
הוא דוגמא נוספת: קימה מכיסא או מיטה 
יותר עדיף,  גבוה  גס  כוח  נמוכים דורשים 
הכיסא  או  המיטה  על  לתרגל  כמובן,  
הטבעית  בסביבה  התרגול  בבית.  שנמצא 
יותר  מהירה  וחזרה  הסתגלות  מאפשר 

לשגרה.
ואושפז  מוחי,  שבץ  חווה   ,68 צברי,  חיים 
למשך עשרה ימים בבי"ח. משפחתו יצרה 
לאחר  וכיממה  רפואה",  "צבר  עם  קשר 
ורופא- עו"ס  אותו  ביקרו  כבר  שיחרורו 
שיקום, שבנה לו תוכנית טיפול מותאמת 
צבר  "הטיפול של  ביתו.  ולסביבת  למצבו 
אומר  לחיים,"  אותי  החזיר  פשוט  רפואה 
לתפקוד  שחזר  לארבעה,  ואב  נשוי  צברי, 
ימים  כחודש  "במשך  השיקום.  מאז  מלא 
הגיעו  בעיסוק  והמַרּפאה  הפיזיותרפיסט 
לביתי יום יום, ועזרו לי לחזור ללכת ובכלל 
צברי  הרגיל."  היומי  לתפקוד  לחזור   –
השיקום,  של  הפיזי  לפן  בנוסף  כי  מציין 
של  לטיפול  נוסף  משמעותי  יתרון  היה 
צבר: "הם החזירו לי את הביטחון. לאחר 
לקום,  פחדתי  ללכת,  פחדתי  האירוע 
הם  לאט  לאט  לתפקד.  ממש  פחדתי 
החזירו לי את האמונה ביכולות שלי, ועל 

זה אני אהיה אסיר תודה להם כל חיי."
על  תודה  אסירת  חיים  של  משפחתו  גם 
בבית.  הטיפול  את  לקבל  האפשרות 
מדכאת,  היא  האווירה  שיקום  "במוסדות 

הרבה  במצב  אנשים  מסביבך  מחלה,  של 
משתף  תקווה,"  מאבד  ואתה  חמור,  יותר 
לעבור  אפשרות  לי  שהיתה  "ברגע  צברי. 
את כל התהליך בבית שלי, כשכל המשפחה 
בי ולקחת חלק  ויכולים לתמוך  שלי לידי 
פעיל בהבראה  – כי הטראומה הייתה של 
כולנו, שלהם אולי אפילו יותר – הכל נהיה 

יותר קל."
למי מתאים שיקום בית?

אורתופדי  אירוע  לאחר  *למטופלים 
וחבלות,  שברים  מפרקים,  החלפת  כגון 

קטיעות וכוויות.
 - נוירולוגי  אירוע  לאחר  *למטופלים 
שדרה,   ועמוד  ראש  פגיעות  מוחי,  אירוע 

מחלות נוירולוגיות.
משמעותית  ירידה  שחוו  *למטופלים 
מחלה  או  ארוך  אשפוז  בעקבות  בתפקוד 

כרונית.
איך זה עובד?

תיק  את  בוחן  מומחה  שיקומי  רופא 
שיקום  תוכנית  לו  ומתאים  המטופל, 
ביתו.  ולסביבת  למצבו  בהתאם  אישית 
לו  זמינה  המטופל  על  הממונה  האחות 
ודיווח  מידע  לשאלות,   24/7 ולמשפחתו 
העובדת  המטופל.  במצב  שינוי  כל  על 
הסוציאלית הממונה על הטיפול מנחה את 
קופות  מול  זכויות  מיצוי  לגבי  המשפחה 
ביטוחים  ושאר  החולים, הביטוח הלאומי 
פרטיים.   בנוסף, מטפל הצוות גם במחלות 
רקע קיימות או בתסמינים נקודתיים כגון 
בפצע  טיפול  חום,  מחלות  איזון-כאב, 
ניתוחי ועוד, וכן מסייע למשפחה להתאים 
את סביבת הבית לצרכי המטופל, וממליץ 

על אביזרי שיקום וניידּות.
לקבל  ניתן  בבית  לשיקום  ההפניה  את 
מהעובדת הסוציאלית ו/או אחות הבקרה/

או  החולים,  מבית  השחרור  לפני  קשר 
בקהילה מהרופא המטפל.

ההסדר,  במסגרת  שאינם  *מטופלים 
יכולים לקבל את הטיפול במסגרת פרטית.

היא  שלעיל,  הכתבה  המערכת:  הערת 
'צבר'.  חברת  של  ומטעמה  ביוזמתה 
לציון.   ראויה  זאת  חברה  של  פעולתה 
כמובן,  ישנם,   : לציין  ברצוננו  בכל-זאת,  
בכפר-סבא  ראויים  מרכזי-שיקום 
ובמקומות אחרים,  בהם נמצאים רופאים 
מקצועיים, וצוות מיומן ומתאים לשיקום 
לו זקוק האדם, שהשתחרר מבית-החולים 

או שנמצא במצב הדורש טיפול צמוד. 

שיקום שמחזיר אותך הביתה - נגישות מלאה לשירות רפואי חיוני
שלי גבעון )צבר רפואה(
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האמן, אורי דה-בר, שהה במחלקה השיקומית ע"ש 
גלר בכפ"ס, ובזמן זה עבד על סדרת-צילומים מרתקת 
המתארת את הבאנאליה של שהייתו במקום, מזוויות 

צילום מיוחדות.  
סידרת הצילומים נתרמה למוסד השיקומי ומוצגת 
־באולם קבלת-הפנים. התצוגה הפכה לתערוכה שנ
קראת: "טראומה וחמלה".  המקום פתוח כל ימות 

השבוע בין השעות 8:00 עד 20:00.  
אוצרת התערוכה: אביה ממון.   הנכם מוזמנים!

תערוכת "טראומה וחמלה" של האמן אורי דה-בר

מכתב גלוי לראש העיר מר רפי סער

מאת: חגי קולטון, יליד כפר-סבא.

שלום רב!
נולדתי בכפר-סבא, בשנת 1939, להורים שהיו מוותיקי הכפר.
הריני מצרף עותק של כתבה קצרה שהופיעה בגיליון האחרון 

של ה'גימלתון'.  הכתבה – אמנם קצרה – אך הנושא שלה "כבד" 
מאוד, לנו, תושבי-העיר.

הכותרת בכתבה: "נוסטלגייה בכ"ס: בית הפועלים – קולנוע 
'עמל' – אז והיום.

שנים רבות ניצב "הפיל הלבן" הזה ללא שימוש וללא הכבוד 
המגיע לו.  תוכנה של הכתבה מדבר בעבור עצמה.

פונה אנוכי אליך, ראש העיר החדש, על-מנת שתרים את 
הכפפה ותטפל בעניין זה.  בטוחני, כי הפתרון יבורך ע"י תושבי 

כפ"ס, גימלאי העיר וצעיריה. 

בהצלחה,
חגי קולטון, רח' השרון 18, כפר-סבא. 

שיווק, עיצוב ומיתוג
+זיגזג הפקות

הזמנה למפגש חשיפה

יום שלישי 30.7.19 
בשעה 16:00

במרכז יום אז"ר )רח' אז"ר 47, חניה ליד מגדל המים(

של תוכנית "מחוברים לקהילה"

ההרצאה 

ללא תשלום

הנכם מוזמנים למפגש חשיפה של התוכנית
ביוזמת האגף לשירותים חברתיים קהילתיים 

של עיריית כפר סבא, 
עמותת "סביון" וחברת יוניפר 

מטרתהמפגשלחשוףלפניכםאתהאפשרויותלתקשורתחדשה 
ביןהאזרחהותיק,הקהילה,המשפחה,מפגשיםחברתיים,ונותנישירותים  

שוניםללאתלותבזמןומקום.
במהלךהמפגשנכיראתהתשתיתהטכנולוגיתויתרונותיהע"יחברת

יוניפרוכןנשמעסיפוריהצלחהעלהפעלתהמערכת

נשמח לראותכם
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רינה. כ )שם בדוי(אמא יש רק אחת, אבל ממש

מאד התלבטתי, לפני שהסכמתי לכתוב  על  
חוויותיי  ועל חיי.  רק לפני שנים אחדות 
פרשתי לפנסיה מעבודתי במוסד פיננסי 

ידוע בעיר שכנה לכפר-סבא.  עבדתי באותו 
מקום כעשר שנים, ועוד קודם לכן עבדתי 
בתפקיד דומה, באותו 'מוסד' בעיר אחרת 

דרומית יותר.     
גדלתי בישוב קטן, ילדותי רגילה. עליתי 

עם הורי לארץ מאירופה אחרי המלחמה.   
הורי נפגשו אחרי המלחמה )עם כל המטען 

הידוע(, בהתחלה הגענו למעברה ליד 
חדרה.  כאן נולד גם אחי הצעיר, הצבר של 
המשפחה.   עברנו לקריות, שם עברו שנות 

ילדותי ונעורי.  סיימתי תיכון והתגייסתי, 
התקבלתי כפקידה בסראֶפנד )היא צריפין(.  
מחנה ענק, אפור ומאובק, המשרד שעבדתי 

בו היה קטן וחלקתי אותו עם עוד פקידה 
'אפרורית' כמוני.  המפקד היה גבר שמנמן, 

נשוי ומקריח, שניסה לגעת בכל הזדמנות 
ואנחנו היינו מתחמקות ומצחקקות... 

עם השחרור,  הורי הבהירו לי שאין 
אפשרות שיממנו לימודים גבוהים: "הנהלת-
חשבונות, זה מקצוע טוב" אמרה אמי, שכל 

ימיה בילתה ליד הכיריים ובניקיון הבית.  
עשיתי כמצוותה,  השתעממתי אך הצלחתי 

בבחינות.  מצאתי עבודה בבנק המקומי, 
הייתי 'פקידת-דלפק' אך חיי החברתיים לא 

התקדמו. קיוויתי שבין הלקוחות, או בין 
הפקידים, או בין הבנקאים שאיתם הייתי 

'מבלה' בימי העיון, אמצא את האחד!  אבל 
הזמן עבר, שנה רדפה שנה, אחי התחתן 
ונולדה לו תינוקת מתוקה, הורי הזדקנו, 

ועלי הוטל לדאוג להם.  אני זאת שמלווה 
אותם לרופאים, ובהמשך גם סועדת אותם 

בבית-החולים.  אִחי – היה תמיד עסוק.  
עבד, מילא אחרי שליחויות אשתו, והיה 
צריך להקדיש זמן לבתו שגדלה ופרחה 

ולתינוק החדש שנולד להם. 

בהיותי בת 32, כשכל בנות גילי כבר היו 
אמהות עסוקות, ראיתי והבנתי שגם אני 

רוצה להגשים את ייעודי כֵאם, וִאם 'האביר 
על הסוס הלבן' מתמהמה, אמצא סידור 

אחר.  לא היה לי עם מי להתייעץ, לא 
הכרתי נשים במצבי, אך קראתי בעיתון על 
נשים באמריקה שיש להן משפחה במעמד 
של 'הורה-יחיד'.  לא אפרט כאן מה בדיוק 

עשיתי )גם היום נראה לי שראוי לשמור 
זאת בסוד(, כשהייתי בת 33 וחודשיים, 
)סוף שנות ה-70 של המאה שעברה...( 

הגעתי לבית-היולדות לבדי, וילדתי שם 
את בני הבכור, את ֵּבן )גם זה שם בדוי!(. 

בתעודת הלידה שלו ציינתי את שם האב, 
אך שם משפחתו של בן הוא כשמי. הסביבה 
הרימה גבות )במקרה הטוב(, גיסתי הצעירה 
נדהמה, אחי – שתק אך ביקש לעזור, והביא 

לנו מיטת תינוק, חיתולי-בד, בגדים של 
התינוקות שלו וכמה בקבוקי-תינוקות.  

אמי – החולה והחלשה, מצאה 'קצת כסף' 
שחסכה וקנתה לי מכונת-כביסה חשמלית.  

הבנק – העניק לי סכום יפה של כסף, 
והמנהל הציע שאשב בבית חודש נוסף 

אחרי חופשת הלידה. ֵּבן, היה תינוק מקסים, 
אכל היטב, ישן )לפעמים...( והביא לי 

אושר גדול.  שכנתי, הפכה להיות המטפלת 
וחזרתי לעבוד. וכך הפכתי ָלֵאם היחידנית 

היחידה בשכונה, באזור ואולי אפילו בקריה.  
כשהלכתי עם העגלה, כולם הסתכלו בי 

בשתיקה, ורק מעטים היו רוכנים ומביטים 
בתינוק החמוד .

הזמן עבר,  וכשֵּבן היה בן שלוש, החלטתי 
ש'מגיע לו אח או אחות', אבל ידעתי שזה 

עניין גדול.  ביקשתי העברה לסניף אחר 
של הבנק, ועברתי לעיר בינונית במרכז 
הארץ, שם קניתי דירה, ובאותה שיטה 

נכנסתי להריון שני )חייבת לומר, בלי הרבה 
קשיים!(, לשכנות, ששאלו היכן 'בעלי', 

השבתי תשובות מתחמקות, עד שהבאתי 
הביתה את בתי הקטנה, רֹוָנה )כמובן,  זה 

לא שמה האמיתי...(.  

חשבתי שהתהליך הקודם יחזור על עצמו: 
אבל הילדה הזאת היתה שונה )וכזאת 
היא עד היום(, הקשיים היו שונים ואני 

הסתובבתי מוזנחת וחסרת-אונים. פתאום, 
הבנתי היטב מה זאת אומרת להיות אם 

יחידנית.   אחי – היה  מגיע אחת לשבועיים  
)עם אשתו וילדיו(, זה היה ביקור נימוסין 
)לא כ"כ נימוסי בקשר לגיסתי(, אך ללא 

עזרה ריאלית.  הצורך לחזור ולעבוד – היה 
ממשי. מסרתי את התינוקת למטפלת 

ש'לקחה' ממני כמעט את כל משכורתי, 
מהעירייה, קופ"ח וכל היתר – לא קיבלתי 
שום הנחה, עדיין מעמדי החוקי, במדינה, 

לא היה מוכר.
הורי הלכו לעולמם, אחי – היגר לארה"ב, 

ואני הרגשתי ממש )ובצדק( יחידה בעולם.  
המשכורת לא הספיקה לפרנס את שלושתנו 
בכבוד.  הייתי הולכת ל'ויצו' לחפש ילקוטים 
לשנת הלימודים, לחנויות ספרים משומשים 

להשיג ספרי לימוד לביה"ס, חברותי 
לעבודה, היו מביאות לי )בצנעה( את בגדי 

ילדיהן שגדלו, ואני הייתי מכבסת, מעמלנת 

ומגהצת ומציגה אותם בפני ילדי כבגדים 
חדשים!  

העול שנפל על כתפי רק הלך ונעשה 
כבד.  למעשה שרדתי מחודש אחד לשני. 

אבל הפחד הגדול שלי היה מה אענה 
להם כשישאלו על 'אבא'.  למזלי הטוב, 

פגשתי ברופאת-ילדים שדרך שאלות 
פורמליות הצליחה 'להבקיע' את החומה.  

היא הקשיבה, היא עודדה אותי לדֵּבר 
ולהתלבט.  ומצאתי – יחד איתה – את 

התשובות הראויות.  בגיל מתאים )לטעמי( 
סיפרתי להם את כל האמת. והם – קיבלו את 

המציאות.  בדיוק לאחר אותה שיחה, המון 
דברים השתנו – בדירה שמעלינו התגורר זוג 

מבוגרים, שהתחילו לשוחח עם שלושתנו.  
מהר מאד הם הפכו למעין 'סבא וסבתא', 
היו לנו ארוחות משותפות, היינו יוצאים 

לגן-השעשועים, והוא – הסבא – היה מגלה 
עניין מיוחד בתעודות של הילדים בסוף כל 

שנה. 

גם הסביבה – פתאום נעשתה יותר 'הגיונית' 
השאלות התמעטו, אני הפגנתי שלמּות, וכך 

זה נתפס בעיניהם. 
רק הפחדים והחרדות הקיומיות המשיכו 

להטריד את מנוחתי: מה יקרה אם אחלה? 
מי ידאג להם?  

אבל החיים זורמים – ּבן התגייס, וכאשר 
השתחרר, רונה  נעשתה חיילת. שניהם כבר 

היו רגילים לתרום את חלקם לכלכלת הבית, 
וכך היה גם מיד אחרי שיחרורם.  

הזמנים השתנו, העיתונים, מדורי-חדשות 
למיניהם ברדיו ובטלוויזיה מספרים 

בקלילות ובטבעיות על משפחות חד הוריות 
'מבחירה'.  אני מרגישה שהקדמתי את 

זמני, ויש בי גאווה מסויימת, אין לי חרטות.  
עשיתי את מה שרציתי, ויש לי מה שרציתי 
– גם אם לא 'בסדר המקובל'.  לילדים )כיום 

הם עצמם הורים( היתה ילדּות, במידת 
האפשר, הם קיבלו את כל האהבה שיכולתי 

לתת ואת הקיום שיכולתי לאפֵׁשר. שני 
האנשים שגדלו מאותם ילדים – הם עדיין, 

ותמיד יהיו: כל עולמי!

 טולסטוי כתב בפתיחת הרומן 'אנה קרנינה' 
ש"כל המשפחות המאושרות - מאושרות 

באותה דרך, ורק האומללֹות – כל אחת 
אומללה לפי דרכה".  אנחנו לא  משפחה 

אומללה, אינני יודעת מהי משפחה 
מאושרת, היינו משפחה – אנחנו משפחה!  

וזה די והותר!!!

סיפורה האישי המיוחד של אם יחידנית
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איך נעבור את הקיץ בשלום - 10 עצות להתנהלות נכונה בגיל המבוגר
ימי הקיץ הם זמן נכון להנאה ולמנוחה, 

כך לרוב האנשים. אבל למבוגרים 
שבינינו,  החום והשמש הם סכנות 

אפשריות וישירות בכל מיני היבטים.   
נמנה כמה בעיות או למעשה סיכונים 

שראוי שנהיה מודעים אליהם, ובעיקר 
נברר לעצמנו איך ניתן להתגבר עליהם.

1( שמור על לחות קבועה בגופך: 
מבוגרים חשופים להתייבשות הרבה יותר 
מצעירים, בגלל שגופם איבד את היכולת 
לאגור מים  ולשומרם בגוף. הם גם חשים 
הרבה פחות צמאים וזה מהווה בעייה של 

ממש. כאשר הטמפרטורות 'ממריאות' 
זכרו לשתות מים בתדירות גבוהה, 

וכך תבטיחו לעצמכם קיץ מהנה ונכון 
לגופכם. ראוי לשתות אפילו משקאות 

ממותקים )רצוי בתחליפים בריאים 
לסוכר( שמכילים גם מלח ואשלגן, כדי 
להשלים את המים שמתנדפים בקלות 

מהגוף בימים החמים.
2( דבר עם הרופא המטפל: בדקו עם 

הרופא הקהילתי )רופא משפחה(, ועם 
הצוות הרפואי שמכיר אתכם, כדי 

להבטיח שהתרופות שאתם נוטלים לא 
מושפעות מהטמפרטורות הגבוהות, 

במיוחד אם אין בביתכם מזגן. ישנן 
תרופות שהשפעתן פוחתת כשהן 

מאוכסנות במקום שחום-הקיץ מגיע 
אליו. 

3( שמור על קרירות הגוף:  אפילו עלייה 
קלה בטמפרטורה יכולה להשפיע 

במהירות על מבוגרים, בעיקר כאלה 
שלוקים במחלות ומצבים כרוניים. למי 

שרוצה לצאת מן הבית, מומלץ ללכת 
למרחבי-קניונים, אולמות קולנוע 

ותיאטרון ואפילו סיפריות – מספקים 
קרירות נעימה ומקלה בעיקר למבוגרים 

שביתם אינו ממוזג  או אינו ממוזג 
כהלכה. הליכה במסדרונות הקניון היא 

פעילות גופנית אפשרית ומומלצת. 

4( פגוש את השכן: צרו קשר עם השכנים 
בסביבתכם, ולימדו קצת אודותם ואורח 

חייהם.  אם מבוגר פוגש שכן צעיר 
ממנו אולי ילדיו של הצעיר יוכלו להיות 

)באופן טבעי יותר( בקשר כלשהו עם 
המבוגר ולהבטיח על בסיס קבוע  שהכל 
אצלו בסדר.  החברּות החדשה שעשוייה 

לצמוח היא כבר בונוס!

5( דע למי בדיוק עליך להתקשר: יש 
להכין רשימת מספרים לטלפון בשעת

 חירום, אבל רצוי מאד שגם אנשים 
נוספים )קרובים, חברים( יוכלו להיות 

זמינים לעזרה מהירה ברגע שנזדקק לה. 

6( לבוש מתאים: כל אחד, כולל 
המבוגרים, צריכים להתלבש בהתאם 

למזג האוויר. כאשר בחוץ חם במיוחד, 
אנשים מסויימים מוצאים שּבדים 

העשויים מחומרים טבעיים )כמו כותנה( 
יכולים לסייע בקירור הגוף. השתדלו 

ללבוש בגדים בהירים, לא הדוקים מדי 
ונוחים לתנועה. 

7( הגנה על העיניים: היחלשות ראייה 
היא אחת התופעות הנפוצות בגיל 

המבוגר. היחשפות לשמש יכולה להיות 
עניין מעצבן, ולגרום לנזק עתידי.  
הרכבת משקפי-שמש עשויה להגן 

על העיניים ולמנוע נזק של הקרניים 
האולטרה-סגולות ולשֵמר את יכולת 

הראייה. 

8( הכירו את סיכוני ה 'היֶּפְרֶּתרמיה': 
במשך הקיץ, במיוחד, מזהירים מעלייה 
חדה של חום הגוף. מצב המוגדר במונח 

"היפרתרמיה". החום שעולה הוא הוכחה 
של תופעה זאת,  שיכולה להיות סכנת 

חיים ממשית. שימו לב וזיכרו מהם 
תסמיני התופעה כדי שתוכלו להגיע 

ולקבל טיפול רפואי מתאים:
 חום הגוף מגיע ל-40 מעלות צלסיוס.

 שינויים בהתנהגות במקביל לעליית      
   החום.

 עור יבש, כמו 'מרוקן'.
 בחילות והקאות.

 כאבי-ראש.
 נשימה כבדה או דופק מהיר.

 אין הזעה, אפילו שבחוץ חם מאד. 
 התעלפות. 

אם אחד ממקורביו של המבוגר, ָׁשכן 
טוב או קרוב משפחה , רואים אחד או 

יותר מהסימנים שנזכרו כאן, יש לפנות 
בדחיפות לעזרה רפואית. אך קודם כל 

לדאוג להוציא את האדם ולהעבירו 
למקום קריר, מוצל, ממוזג ,להשכיבו 

ולהניח כריות-קרח על גופו. 

9( מירחו קרם הגנה וחיבשו כובעים: 
כל אחד, צעיר כמבוגר, צריך למרוח 

קרם הגנה על עורו החשוף כשהוא יוצא 
מביתו.  מבוגרים – במיוחד –צריכים 

הגנת-יתר כדי להתגונן מפגעי השמש 
ולשמור על בריאותם.  מטפלים, קרובי-

משפחה וידידים צריכים לעזור בעדינות 
כדי להזכיר לאהוביהם  בעניין זה, ולעזור 

להם להימרח בזמן ובמקום הנכונים. 
כובעים –במיוחד לאלה שעור-גופם 

ושערם בהיר ובעיקר אלו ששיער ראש 
מלא הוא זיכרון רחוק...

10( פעילות גופנית 'חכמה': אם אתם 
נהנים מפעילות מחוץ לבית, כמו הליכה 

או עבודה בגינה, לבשו את הבגדים 
המתאימים להגנתכם.  חשוב מאד 

לשמור על משך הזמן המוקדש לכך. 
אל תישארו בחוץ  פרקי-זמן ארוכים, 

הקפידו על שתייה, אפילו במידה רבה 
יותר מהרגיל. שיקלו לבצע פעילות זאת 

בשעות הבוקר המוקדמות או מאוחר 
יותר בערב, כאשר השמש לא מכה.

אם תעקבו אחרי ה'טיפים' הללו, אין כל 
סיבה שלא תוכלו ליהנות מקיץ מלא 
בילויים  ושמחה, ולא משנה בני כמה 

אתם!

)תורגם מתוך האתר

care.com/senior-care

נהנים מהקיץ
שומרים על הבריאות
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מדור משפטי

איך  קובע  זוג  בני  בין  ממון  יחסי  חוק 
הזוג  כשבני  המשפחה  רכוש  יחולק 
התרת  "עם  המחוקק:  קבע  יתגרשו. 
הזוג  מבני  אחד  כל  זכאי  הנישואין 
בני  נכסי  כלל  של  שווים  למחצית 
ערב  להם  שהיו  למעט...נכסים  הזוג 
או  במתנה  שקיבלו  או  הנישואין 

בירושה בתקופת הנישואין".

שלאחר  מבטיח  החוק  של  יישומו 
הזוג  מבני  אחד  בידי  יישאר  הגירושין 
הרכוש  לערך  בערכו  השווה  רכוש 
שיוותר בידי בן זוגו גם אם כל הנכסים, 
על  רשומים  היו  הנדלן,  נכסי  לרבות 
שמו של אחד הצדדים. מעשית מחולק 
שווה  כמה  ניבדק  כלהלן:  הרכוש 
וכמה  הבעל,  שם  על  הרשום  הרכוש 
שווים נכסי האישה. אם ערכו של רכוש 
האישה שווה לערכו של רכוש בן זוגה, 
נוטל כל אחד את רכושו וכך מסתיים 
העניין. אך, אם רכושו של אחד עולה 
על זה של רעהו, נידרש האחד להעביר 
להביא  כדי  מהפער,  מחצית  למשנהו 
בידי  נישאר  הרכוש  כלומר,  לאיזון. 
בעליו, אך אם רכושו של אחד עולה על 
יותר  לו  שיש  מי  משלם  רעהו,  של  זה 
'איזון  נערך  כך  מהפער.  מחצית  לשני 

משאבים'. 

המחוקק  ייחס  מיוחדת  לב  תשומת 
לנכסים שלא נרכשו בכספם המשותף 
של הצדדים. בהתאם למצוות המחוקק, 
או  הנישואים,  לפני  שנרכשו  נכסים 
שקבל מי מבני הזוג במתנה או בירושה 
המכונים  )נכסים  הנישואין  במהלך 
'נכסים חיצוניים'( לא יאוזנו ולא יובאו 

בחשבון בשעת יישום האיזון. 

יבקשו  שבהם  מצבים  צפה  המחוקק 
בני זוג לחלק את רכושם בעת גירושין 
ולכן,  בחוק  לאמור  בהתאם  שלא 
נשואים,  זוג  לבני  המחוקק  אפשר 
לחתום על הסכם חלוקת נכסים אחר, 
בהתאם לרצונם. הסדר חלופי זה חייב 
להיות מעוגן בחוזה חתום הידוע בשם 
'הסכם ממון', והוא מחייב רק אם הובא 
לאישור בית המשפט וקיבל תוקף של 

פסק דין.

למעשה הסכם ממון נועד להסדיר את 
יחסי הממון בין בני זוג כלומר, לקבוע 
ביניהם.  שיחול  הרכושי  המשטר  מהו 
שיתוף  כגון  בנושאים  עוסק  ההסכם 
רכושי, החרגת נכסים מלפני הנישואין, 
מטרתו  ועוד.  מלאה,  רכושית  הפרדה 
העיקרית של הסכם הממון היא לקבוע 

מטרתו וחשיבותו של הסכם ממון בין בני זוג

הזוג  בני  בין  הרכוש  חלוקת  את 
במקרה  בגירושין,  הקשר,  בפקיעת 
של פירוד של בני זוג שאינם נשואים, 
או במקרה של פטירת אחד הצדדים 
בהתאם לרצון בני הזוג . בהסכם ממון 
ניתן לקבוע איזה רכוש שייך לכל צד 
עם פקיעת הקשר, בין אם  היה שייך 
לאחד הצדדים מלפני החתונה, נצבר 
בדרך  התקבל  או  החתונה,  לאחר 
של ירושה או מתנה. כך ניתן לשמור 
ולהגן על ההון והרכוש האישי של כל 
הדרישה  מגיעה  רבים  במקרים  צד. 
לחתימה על הסכם ממון מהורי  בני 
זו  דרישה  מתעוררת  בעיקר  הזוג. 
כשקיים פער רכושי ניכר בין בני הזוג 
המביא  הזוג  בן  להינשא.  העומדים 
רכוש  החדש  המשפחתי  לתא  עמו 
רכוש  שמא  דואגים  והוריו,  יותר  רב 
יעלו  הנישואין  אם  לאיבוד  ילך  זה 
ממון  שהסכם  ומצפים  שרטון  על 
משבר  בשעת  רכושם  על  כראוי  יגן 

גירושין. 

מהאמור לעיל משתמע כאילו ייעודו 
היחיד של הסכם ממון הוא להבטיח 
כל  בידי  יוותר  הנישואין  שבפקיעת 
אחד מבני הזוג רכושו שלו )יאמר כי 
בדרכים  גם  להשגה  ניתנת  זו  מטרה 
עיון  כך!  הדבר  אין  אולם  אחרות(. 
כי  מלמד  מקרקעין  מיסוי  בחוק 
כראוי  והחתום  הערוך  ממון  הסכם 
יכול לשמש גם )ואולי בעיקר( מכשיר 
לתכנון ולחיסכון בתשלומי מס שבח 

גבוהים כפי שיובהר להלן. 

מקרקעין  מיסוי  לחוק  94ב   סעיף 
מגורים,  דירת  שמוכר  מי  כי  קובע 
זכאי לפטור מתשלום מס שבח  יהא 
היא  הנמכרת  אם  הדירה  במכירתה 
)קיימים  המוכר  של  היחידה  דירתו 
מספר תנאים נוספים(. הזכות לקבלת 
היחידה  דירתו  שמוכר  למי  פטור 
נשואה  אישה  בין  מחלוקת  עוררה 
ודרשה  היחידה  דירתה  את  שמכרה 
לקבל פטור מתשלום מס שבח, לבין 
של  בעלה  כי  שטענו  המס  שלטונות 
הפטור  את  ניצל  כבר  אישה  אותה 
קודם לכן בשעה שהוא מכר את דירתו 
המחלוקת  נסובה  למעשה  היחידה. 
בבני  לראות  יש  האם  השאלה  סביב 
אם  ולפיכך  אחת  יחידה  נשואים  זוג 
ניצל אחד מהם את זכותו לפטור לא 
יוכל שוב בן זוגו להנות מפטור נוסף, 
הינו  הזוג  מבני  אחד  כל  שמא  או 
יחידה עצמאית הזכאית לפטור ללא 
קשר לפטור שניתן לרעהו. מחלוקת 

הסכם ממון גם כמכשיר לתכנון וחסכון במס

זו הגיעה מספר פעמים לפתחו של בית 
המשפט העליון. בהתייחסו למחלוקת 

זו כתב כבוד השופט דנציגר כלהלן: 

באפשרות  מכיר  הישראלי  הדין   ..."
או  נשואים  הם  אם  בין  זוג,  שבני 
את  להסדיר  יבחרו  בציבור  ידועים 
ביניהם  הקניינית  היחסים  מערכת 
לחרוג  יבקשו  שבמסגרתו  בהסכם, 
מההסדרים הקנייניים הקבועים בחוק. 
על  מושתתת  הזוג  בני  של  זו  בחירה 
אדם  כל  של  הבסיסית  האוטונומיה 
לרצונו  בהתאם  חייו  נתיב  את  לבחור 
ולתפיסת עולמו, כל עוד אין בבחירתו 
פגיעה באחרים וכל עוד אין בה פגיעה 
השאלה  בסיסיים.  חברתיים  בערכים 
להתחשב  יש  האם  הינה  שמתעוררת 
המשפט  בית  של  בבואו  כזה  בהסכם 
לפרש סעיף כזה או אחר בחוקי המס, 
זוג  בני  כי  ההנחה  עומדת  שביסודו 
מהווים  בציבור  ידועים  או  נשואים 
יחידה קניינית משותפת אחת. סבורני 
זו הינה  כי עקרונית התשובה לשאלה 

חיובית". 

המשפט  בית  פסק  אלה  דברים  ברוח 
במכירת  שמדובר  ככל  כי  העליון 
זוג נשוי או ידוע בציבור,  דירה של בן 
להוכיח באמצעות הסכם ממון  היכול 
הפרדה  על  שמרו  הצדדים  כי  מתאים 
מבני  אחד  כל  ייהנה  מלאה,  רכושית 
הזוג מפטור ממס שבח בשעה שימכור 
את דירתו ללא תלות בעובדה שבן זוגו 

נהנה קודם לכן מפטור דומה.

ורעות  חברות  אהבה,  כן,  כי  הנה 
אינם  שוב  המשפחתי  בתא  הגלומים 
נישואין  יועצי  של  עיסוקם  נשוא 
פסיכולוגים או מומחים אחרים מתחום 
שקשרים  ככל  בלבד.  הנפש  מדעי 
על  גם  ילוו  לא  משפחתיים  ומהלכים 
המשפחה  דיני  מתחום  מומחים  ידי 
עלול הדבר להסתיים בנזק כספי בלתי 

מבוטל.

בעל  רו"ח  רייך  אלי  עו"ד  המחבר, 

ת"א(  )אוני'  בפסיכולוגיה   .A.B תואר 
ושו"ת  רייך  דין בר-לב  ממשרד עורכי 
)למשרד 52 שנות ותק בדיני משפחה(, 
והסבר  בעצה  ולסייע  לעזור  ישמח 

מקיפים נוספים.

טלפון: 09-7493332, 054-2473786

מאת: עו"ד אלי רייך )רו"ח(, כוכב יאיר-צור יגאל
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מסלולון משפחתי - חוף מעיין - צבי   ברוך בר סלע
במהלך חודש אוגוסט ומחצית ספטמבר, 

פורחות חבצלות החוף הלבנות ונר 
הלילה החופי הצהוב .

הפעם , נצפה בהם מחוף מעיין-צבי, 
קיבוץ שנמצא בפאתי זכרון- יעקב. 

איך מגיעים למקום:
נצא  מכפר-סבא צפונה )על כביש 2 או 

כביש 4( לצומת פוריידיס ]בואכה לזכרון 
יעקב [, נפנה דרומה כ-2 ק"מ וימינה 

וע"פ השילוט ל"פארק הדייג מעיין-צבי".   
נמשיך, הכביש צר ומתעקל מערבה 

לכיוון הים . נגיע לגשר מעל כביש מספר 
2 ונמשיך בכביש המתפתל עד ל-T, שם 

נפנה ימינה. לאחר כ-80 מטר נגיע למזלג 
שבילים ונפנה שמאלה, וכעבור 600 מטר 

מערבה נגיע לחניון הסמוך לחוף הים. 
כאן נחנה את הרכב.

הגענו לחניון החוף של קיבוץ מעיין-צבי 
] ע"ש צבי-הנרי פרנק שהיה פעיל ציוני 

בחברת יק"א שסייעה לרכוש את אדמות 
הקיבוץ[. 

בצדו המזרחי של החוף דיונות-חול 
מלאות בצמחיה.  באוגוסט פורחים 

לפופית-חוף לָבָנה , חבצלות-חוף הדורות 
בפרחים לבנים וזרעים שחורים ובשעות 

בין הערביים פריחת נר-הלילה-החופי 

בפרחיו הצהובים.
"חבצלת השרון... שושנת העמקים" 
שנזכרה בשיר-השירים, מזוהה היום 

עם  חבצלת-החוף. זו גדלה בעיקר על 
מצוקי כורכר מנהריה ועד ניצנים. פרחיה 
לבנים וזרעיה שחורים . זרעיה האוויריים 

צפים על פני המים ולכן היא נודדת בים 
וצומחת ברוב חופי הים התיכון .

החבצלת שייכת למשפחת הנרקיסיים 
בדומה לחצב . בצליהם של צמחים אלה 

מכילים רעל!
נר הלילה החופי – הגיע אלינו באקראי 

במאה ה- 19 מחופי טקסס.  פרפרי 
הרפרף מבקרים את הפרחים ולוגמים 
מן הצוף, שבבסיס הפרחים ותוך כדי 

השתייה הם מאביקים את הפרחים.
את חבצלת-החוף בפריחתה  ניתן לראות 
גם  בשמורת חוף הבונים , ליד שפך נחל 
אלכסנדר הסמוך לכפר הים ]בית חנקין[ 

שבאזור אור עקיבא ובגן הלאומי חוף 
השרון. 

כמה מילים על קיבוץ 'מעיין-צבי':

מייסדי  הקיבוץ היו חברי תנועת "מכבי 
הצעיר" שעלו לארץ מגרמניה ב-1935 

ולאחר שהוכשרו בדגניה א', כפר 

ביל"ו וחלקם אף שירתו בצבא הבריטי 
כשוטרים ]גפירים[, התיישבו  ב-30 

באוגוסט '38  כישוב "חומה ומגדל", 
בביצות כאבארה. שם, רבים מהם לקו 

בקדחת, בשנת 1942 עברו לנקודת הישוב 
הנוכחית .

נר הלילה

חבצלת החוף

10 מאכלי קיץ מומלצים )במיוחד לנשים, אבל לא רק...(   
הקיץ כבר כאן, במלוא עוזו. כל סל 

המזונות שלנו משתנה.  כולנו מעדיפים 
להרבות במאכלי קיץ, שיהיו קלים 

לעיכול, ובעיקר קלים להכנה.  
הקיץ הוא הזמן המושלם לשנות את סוגי 

המזונות שלנו, אך גם הזמן הנכון להבין 
מה נכון לנו מכל אלה, או במילים אחרות 

– מה מתאים להיטיב עם בריאותנו. 
בזכות העובדה שאנו מבלים הרבה 

יותר בחוץ, מזיעים וחום גופנו עולה 
– הבעיות, שיכולות להיווצר עלולות  

אפילו להגיע לכלל סכנות כמו 
התייבשות, רגישות בעור, והפחתה של 
ויטמינים ומינרלים שאנו זקוקים להם. 
הפתרון הפשוט )והטעים( הוא "איכלו 

את פירות וירקות העונה המקומיים!" כל 
הערכים התזונתיים הם בפירות-הקיץ 

– וכאן נדגיש – בעיקר באלה שמגדלים 
וקוטפים ומשווקים במקום בו אנו גרים. 

)ישנם פירות וירקות רבים שנקטפים 
בחורף ואפילו בסתיו ונשמרים בקירור 
לאורך זמן ומשווקים בקיץ, הם פחות 

מומלצים(. אך לא רק פירות יכולים 
לעזור לגופנו להיראות ולהרגיש באופן 

מיטבי, לאורך התקופה החמה ביותר של 
השנה.     

הנה כמה עצות לגבי מאכלים 
)ומשקאות( לקיץ:

1( עגבניות:  יתרונותיה של העגבנייה 
מן המפורסמים: היא פרי המכיל נוגדי-

חימצון וויטמין C, היא מכילה גם 
פיטוכימיקלים כמו ה-ִליקֹוֶּפן, שתורם 

לריפוי מחלות כרוניות, יש סוברים אפילו 
לסרטן. 

2( זוקיני וקישואים: הזוקיני )הלא הם 
הקישואים הירוקים-כהים( והקישואים 

'הרגילים' הם ירקות-קיץ ממשפחת 
הדלועים. הם מכילים סיבים שנקראים 

פקטין, המיטיבים עם הלב ועוזרים 
בהורדת הכולסטרול.

3( אבטיח: לפי שמו בשפות אחרות, 
למשל באנגלית )watermelone(, הפרי 

הזה הוא גיבור ספקי הלחות.  הנוזלים 
שבתוכו הם בדיוק הדבר שגופנו זקוק 

לו עם התחממות האוויר. אחוז המים 
הגבוה שמכיל פרי עסיסי זה, שומר 

על מידת הלחות הנחוצה לגוף. מלבד 
זאת כשאוכלים אבטיח חשים תחושת 

מלאות, שעוזרת לנו להימנע מתשוקה 
למתוק. כתוספת, יש לאבטיח 'בונוס 

מיוחד לקיץ' – הוא מכיל ליקופן, שמגן 
על תאי העור מנזקי השמש. 

4( יוגורט :   'חלבון-ארוז' – שזהו בעצם 
היוגורט שאנו קונים מדי יום, הוא 

החלבון המועדף עלינו גם ליד שולחן 
האוכל וגם כשאנו לוקחים אותו כצידה 
ליום עבודה או לשפת-הים. )במקרה זה 

ראוי להקפיא אותו לפני שאנו יוצאים 
מהבית ואז הוא לא יתקלקל ויהיה מוכן 

ומזין(. החלבון שביוגורט מספק את 
התיאבון, ועשוי לשמור עלינו מצריכת 

חלבונים אחרים עתירי-קלוריות, )אפילו 
במקום חלבון בשרי(. ראוי להעדיף 

יוגורט דל-שומן ועשיר בחלבון, כמו 
יוגורט הדנונה )היווני( נטול-השומן.  
היוגורט מוסיף לנו כמות נכבדה של 
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המטפלת המלשינה -  מאת סוניה פלדמן
אירועים רבים, שקורים לנו בילדות, 

נדחקים עמוק בזיכרון, ו'נרדמים' שם, 
נוצר "חור שחור".  עוברות שנים, צוברים 

חוויות , ואנו מתמקדים יותר בהן, 
במפגשים משפחתיים או חבריים, אנו 
מספרים עליהן וחולקים אותן עם בני 

שיחנו. 
אך פתאום משהו קורה, וחוויות חיות 
מימים רחוקים צפות מחדש. כך קרה 

לי לפני מספר חודשים: ויכוח רציני 
התעורר בין ממשלת פולין לישראל: 

הפרלמנט בוורשה אישר את “חוק 
מחנות ההשמדה הפולניים”, שאוסר 

לטעון כי העם הפולני היה מעורב 
בפשעי הנאצים." 

היה זה באחד בספטמבר 1939 – הגרמנים 
כבשו את פולין וכבר אחרי שבועיים 
הם נכנסו לעיר הולדתי לודז'. ברחנו 
לעיר שכנה זגיז, שם גרו סבי וסבתי, 

אצלם גדלתי.  אימי פתחה שם מרפאת-
שיניים ושם ביליתי את שנות חיי 

הראשונות. העוזרת הפולניה שהייתה 
גם המטפלת שלי בכל שנות ילדותי, 

הייתה דיירת בבית של סבא. היא גרה 
בעליית-הגג לבדה. למעשה כל זיכרונותי 

מגיל הילדות המוקדמת הם מסיפורי 

משפחתי.
היות, שאימי הצליחה מאוד בעבודתה, 

היו בדירה גם דברים יקרי ערך. המטפלת 
זוסיה טיפלה בכל, היא מאוד אהבה 
אותי, הייתה מסורה ועזרה לסבתא. 

זכורתני, שהיא אהבה להתפלל ולקרוא 
ספרות 'זולה'. הייתה מספרת לי את תוכן 

הסיפורים שנדפסו בהמשכים וילדותי 
היתה ממש מאושרת עד לאותו יום שבו 

נכנסו הגרמנים לעיר. 

זוסיה הפסיקה את עבודתה, עלינו  
היהודים הוטל סגר ועוצר וחוייבנו 

לשאת את הטלאי הצהוב על בגדינו.
הגברים נלקחו מיד לעבודות כפייה 

ואבי נלקח איתם ומאז לא ראיתי אותו.  
גם אמי נלקחה לעבודות ניקיון והיתה 

חוזרת כל ערב עייפה וחבולה. ערב 
אחד נשמעו דפיקות חזקות על הדלת. 
כשסבי פתח שני חיילים החלו להכותו, 

אמי התערבה ספגה גם היא מכות קשות 
מהרובים. לפתע נכנסה הביתה זוסיה, 

המטפלת האהובה שלי, פרצתי בבכי 
ובקשתי שתעזור לנו, אך היא הסתכלה 

בי במבט קר ובלי מילים החלה לקחת 
מכל הבא ליד, בעיקר חפצי ערך, שידעה 

את מקומם. היא השליכה הכל לשקים 
וכולנו עמדנו כמשותקים והסתכלנו בה, 

לוקחת כל דבר, כולל את שמיכת הפוך 
שלי.  הבית התרוקן מחפציו.  

לפני שיצאה כל החבורה הזאת, הם היכו 
גם את סבתא וצעקו לנו שלא נשכח 

שכך צריך לעשות לכל ה'יּוֶדה'.   הייתי 
כבר כבת עשר, ועד היום אני זוכרת את 
הרגשת האכזבה, הכעס והכאב ובעיקר 

את שיברון-הלב ממעשיה של המטפלת-
המלשינה שהיתה אחת הראשונות 

ששיתפו פעולה עם הנאצים.
לאחר 4 חודשים של פחד וחיים בלתי 

נסבלים החליטה אמי לברוח איתי 
לרוסיה, יתר בני המשפחה האמינו 

שהמלחמה תסתיים בקרוב ולא הצטרפו 
אלינו. התחפשנו ככפריות פולניות, 

ונסענו בלילה לוורשה, וגם שם נתקלנו 
בעוד בגידה שהחלה כהלשנה וכמעט 
עלתה לנו בחיינו, זאת היתה משימה 

כמעט בלתי אפשרית , אבל זה כבר 
סיפור אחר...

אמנם מזלנו לא שפר עלינו, אך חיינו 
ניצלו, ראוי בכל-זאת להזכיר שהיו 

פולנים שבכל זאת הצילו יהודים, אם כי 
לא די הצורך.

חיידקים פרו-ִּביֹוִטִיים, ובקטריות 
מועילות ששומרות על מערכת העיכול 

בצורה קלה ונעימה. 
5( סלרי וׁשּוָמר: אין דבר שמעצבן יותר 
מבטן בולטת ונפוחה, כאשר אנו רוצים 

להגיע לחוף הים. סלרי ושּוָמר הם ירקות 
מַׁשְתנים, שעוזרים לנו להוציא נוזלים 
שמשפיעים על משקלנו מבלי לגרום 

התייבשות.  איך? חומרי המזון שבשני 
ירקות אלה משפיעים על הכליות, 

גורמים להם לפלוט את החמרים 
המיותרים והנוזלים המצטברים מהם 

בגוף. כל אלה עוזרים במניעת נפיחות 
בבטן.

6( ֵמלון )לבן, צהבהב וכתום(: - המלון, 
לסוגיו השונים, מכיל חומרי תזונה 
חשובים ביותר, בעיקר לנשים. הוא 

משפיע על שינויים הורמונליים.  מלבד 
כמובן העובדה שיש בו כמעט את כל 

הסגולות(.
7( תפוחים, תאנים ואגסים:   פירות 

אלה מצטיינים בכמות רבה של סיבים 
תזונתיים.  האגסים והתפוחים – הם 

בעלי השפעה מירבית על שמירת 

העור.  כל הפירות הנזכרים כאן – נחוץ 
ביותר לַחֵּטא אותם היטב לפני האכילה, 

המומלצים ביותר הם פירות אורגניים. 
שאריות של חומרי ריסוס )בפירות 

'הרגילים'( יש להם השפעה שלילית על 
מערכות גוף שונות. לידיעתכם: שתי 

תאנים יבשות בגודל בינוני, מכילות 1.5 
גרם של סיבים מועילים.

8( אפרסקים, נקטרינות ומישמש:  פירות 
אלה, טריים או אפילו מיובשים, הם מקור 

בטוח לסיבים.  הנקטרינה והמשמש 
עשירים בויטמין A, ומכילים נוגדי-

חימצון כבטא-קארוטן.  האפרסק מכיל 
 .C כמות גדולה של ויטמין

9( סלט מעלים ירוקים :  עלים ירוקים 
)יש בשוק סוגים רבים( כדאי לאכול 
אותם טריים או מאודים, כך התרד 

הֵקייל, שנקטפים בעונת הקיץ ושומרים 
על ערכם התזונתי.  בעלים הכהים יותר 
ישנה כמות נכבדת של ויטמין A, שמגן 

על העור מפגעי-השמש, הם מעלים 
את הרגישות לקרני ה-UV, ומונעים 

התייבשות תאי-העור. 

ַׁשדרגו את הסלט שלכם עם עוד מקורות 
של קרוטנואיד כמו גזר, משמש, מלון, 

עגבניות, אשכולית ורודה, סלמון, חלב, 
חלמון ביצה ופלפל – כל אלה יוסיפו 

לאיכות הארוחה וכמובן לטעמה הטוב. 
10( סלמון:  כאשר אנו מתכננים ארוחה 

מזינה, במיוחד עבור נשים, תמיד 
חושבים על הדיאטה הים-תיכונית, כי 

היא מכילה את כל הרכיבים שמפחיתים 
סכנה ממחלות לב, שהיא הגורם הנפוץ 
ביותר למוות אצל נשים.  צריכת חלבון 
היא דבר חשוב ביותר, והחלבון המצוי 
בדג הסלמון הוא המומלץ ביותר. הוא 

מכיל כמות גדולה של אומגה 3, בעיקר 
אם מוסיפים לו אבוקדו, עגבניות ואורז 

חום באותה מנה, מאוזנת היטב. 

)מאמר מתורגם מתוך האתר 
Woman'sDay, שנכתב ע"י לקסי 

פטרוניס ומריה קרטר(
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תשבץ   כתבה:  דליה גוטליב
מאוזן:

 1.עיר נבטית קדומה  5. בגימטריה - 33  6. שאוהבים אותה    
8. מתכת לבנה בצבע כסף  10. חומר גירי קשה שעוטף את הרכיכות 

במים  12. עיר האבות  14. שנאמר עליו ז"ל  15. רציף ארוך   
 17. יחידת משקל קטנה  19. גוש של חומר מתכתי  21. הילד להוריו   

23. דמות במחזה "אותלו"  24. קבוצת איים )2(  26. משחק הרכבה 
סיני

מאונך: 

1.מתקן להקרבת קורבנות  2. בן משפחה  3. אבן חן יקרה   
4. סימן של צליל  5. ר"ת של לא היו דברים מעולם  7. זמר, מלחין 
ומפיק )ש"מ(  9. קודש הקודשים  11. רופא מומחה לקביעת סיבת 

המוות  13. תכשיט בצורת טבעת מתכת  16. מאכל קל, נשנוש   
17. מצב צבירה של חומר  18. כלי עבודה שתפקידו לשחרר או להדק   

20. יחשפו, יספרו  22. ארץ זרה ורחוקה  24. מהיכן, לאיזה מקום 
25. מרחב מים גדול

במשך ארבעים שנה הספיק עזרא ְּברּוק 
לגדֹול, להתחנך ולספוג את התרבות 

היהודית, ולהקים משפחה בבואנוס-ַאייֶרס 
שבארגנטינה, עד שהחליט לעלות לארץ עם 

משפחתו בשנת 1972.
עזרא נולד לפני מלחמת העולם השנייה, 

בשנת 1929, בעת השפל הגדול שהיה 
במערב, במיוחד בארה"ב. 

לעומת זאת, בזמן מלחמת העולם השנייה 
יהדות בואנוס-איירס חייתה ברווחה 

כלכלית. המלחמה, למעשה, גרמה ליהודים 
להתעשר. היבוא והיצוא פסקו ובכך פתחו 

פתח ליהודים לפתח את עסקיהם. כל מי 
שהחזיק חלקי מתכת, או חומרים וחפצים 

מיותרים, המתאימים למכירה בתור "אלטע 
זאכן", לפתע התעשר מהסחורה הנמצאת 

ברשותו.
בעת מלחמת העולם השנייה הקהילה 
היהודית בארגנטינה פרחה, דבר שבא 

לביטוי גם במצבם הכלכלי וגם התרבותי. 
בבואנוס-איירס בלבד היו בין ארבעה 

לחמישה תיאטראות שהעלו מופעים יום-
יומיים באידיש; יצאו לאור שני עיתונים 
יומיים גדולים באידיש וירחון בעברית; 

באותה תקופה הוקמו בתי-ספר יהודיים 
רבים.

 עזרא השלים את החינוך שלו בבית ספר 
ממשלתי, אך גם למד בבי"ס יהודי שם רכש 

את ידיעותיו בעברית וביהדות: היסטוריה 
וגיאוגרפיה של ישראל ועוד. עם הזמן, 

הסתבר לעזרא, כי החומר הנלמד בבתי ספר 
תיכוניים ממשלתיים נלקח מגרמניה, מאחר 

שלארגנטינה הייתה זיקה לתרבות הגרמנית. 
בנוסף, היו תנועות נוער ציוניות ותנועות 
קומוניסטיות. ניתן לציין, שהיו כמובן גם  

תנועות אנטישמיות בין הגויים, אך רוב 
האוכלוסייה היו ידידי היהודים, כך שלא 

אונה להם כל רע. עזרא היה חבר בתנועת 
"הנוער הציוני" שבארץ הייתה מזוהה עם 

ה"ציונים הכלליים". 
בשנת 1945 עלה חואן דומינגו ֵּפרון לכס 

השלטון, ועזרא היה אז בן ה-13.   פני 
המדינה החלו להשתנות. נאצים הוכנסו 

למדינה ללא הגבלה וכן פרו-גרמנים 
מארצות אירופה . ניתנה הוראה לאפֵׁשר 

הגירה רק של יהודים מבוגרים, על צעירים 
הוטלו מגבלות.  אז החל מאבק שקט של 
אלה, שהיו נגד היהודים או בעדם. מפנה 
גדול חל, כאשר קם  ֶצ'ה ַגָואָרה )מהפכן 

קומוניסט-מרקסיסטי( שהכריז על  מהפכה 
קומוניסטית–טרוצקיסטית. החלה  תגובה 

נגדית לטרוצקי בשם "טוקווארה", אך נוער 
יהודי רב, נהר אחרי ֶצ'ה מאחר שהיו נאמנים 

שנים רבות למהפכה שמאלנית. עזרא 

הגיע לגיל שלושים בתקופה בה היה זעזוע, 
שהתבטא בקהילה היהודית במעשים ולא 

רק במילים: צעירה יהודיה נחטפה, על חזה 
נחרת צלב קרס והיא נזרקה לרחוב, מאורע 

שגרם לפחד בקהילה ולכן  החלה שמירה על 
מוסדות יהודיים. 

ֵּפרון פעל כ"דיקטטור נאור" והיהודים 
התאימו את עצמם לדרישות המושל. 

בתקופה זו מינה ֵּפרון רב צבאי, תפקיד 
שלא היה עד אז, כאשר בכוונתו לקבל את 
תמיכת היהודים, דבר שלא עזר, והתמיכה 

בשליט זה לא גדלה. המצב החמיר עם מותו 
כאשר נשיאים וגנרלים, שעלו לשלטון, 

עשו במדינה כטוב בעיניהם. החלה פריחה 
של ימניים קיצוניים שדגלו בגישה אנטי-

יהודית ואנטישמית.  תנועת השמאל החלה 
לתקוף מוסדות-ממשל ימניים, ואז כתגובה, 

הממשלה החלה במלחמת חורמה נגד 
התנועה הטרוצקיסטית, שכללה חטיפות 

והעלמה של אזרחים רבים, ביניהם יהודים 
רבים, בלי פרופורציה למספרם באוכלוסיה.  

מעריכים שכמעט  שלושים אלף יהודים 
נעלמו בזמן משטר הגנרלים. 

עזרא כבר לא חי בארגנטינה בעת ההיא, 
הוא עלה לישראל עם רעייתו ושלושת ילדיו 

שחייהם ניצלו. "יש למי להודות," אומר 
עזרא ומודה לאלוהים על עלייתו לארץ. 
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כפי שהתרשמנו מסיפוריו של עזרא ברוק )ברשימה  "יהדות ארגנטינה – משגשוג לדחי"(,  בעמוד 14

ארגנטינה נחשבה בעבר כמדינת-מהגרים. ככזאת, המטבח שלה היה מושתת על מאכלים מארצות המוצא של אותם מהגרים: 

איטלקי, ספרדי, פולני – אירופאי ואוכל יהודי.

המיוחד במאכלי ארגנטינה הוא האסאדו, שרק בימים אלו נחשב לפופולרי בארצנו. לפני כ-200 שנה היו הפרות רועות באחו, 

ומלחכות את העשב באזור שטוח של כרי-דשא. הגאוצ'וס צדו את הפרה והשתמשו רק בבשר המשובח, 

את השאר שימרו במלח, או השליכו חזרה לטבע. מכאן המנהג הארגנטינאי הידוע לאכול בשר בקר צלוי בשפע. 

ניתן להוסיף לאסאדו מגרה זה את הפיצה האיטלקית והדּולֶצ'ה דה ֶלֶצ'ה הנפוצים בדרום-אמריקה. 

כאשר עזרא הגיע לארץ בשנת 1972, לא מצא כאן את המאכלים האהובים עליו, אלא רק מאכלים מזרחיים המתובלים בכמון. 

עם הזמן, המטבח הישראלי ספג לתוכו גם את המאכלים הארגנטינאים הנפוצים, כמו אלה שנזכרו. 

כל אלה לא שינו את אהבתו של עזרא באכילת אספרגוס, רתוח רק במעט, מתובל בחומץ, שמן ומלח.

 בדומה לאספרגוס, אוהב עזרא את קצי עלי הארטישוק הרכים, לאחר הרתיחה, הטבולים גם הם באותו הרוטב.

והרי לכם נישנוש נעים בזמן צפייה בטלוויזיה. 

ארגנטינה - ארץ האסדו ומעדנים אחרים

בתיאבון

 אספרגוס וארטישוק דולצ'ה דלה לצ'ה )ריבת חלב(  


