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פתח דבר

את שורות אלה אני כותבת בחודש שבו מצוין בכל 
העולם יום הקשיש לשנת 2014, שהוא אירוע חשוב 
מבחינתי ומבחינת צוות החנות בכמה מישורים. חלק 
ממטרותיו של יום הקשיש הבינלאומי הוא לעלות 
את השיח הציבורי, בכל הנושאים הקשורים לרווחת 
האוכלוסייה המזדקנת ולהביא למודעות את השפעת 

הקידמה על אורח החיים בגיל המבוגר. 

החל במחצית השנייה של המאה העשרים מתחוללת 
מהפכה אמיתית בזקנה, ולדעת רבים מדובר בשינוי 
הדמוגרפי המשמעותי ביותר המתרחש בעולם כיום. 
משמעותו של השינוי היא ברורה: יש יותר ויותר אנשים 
מבוגרים ויש צורך מתמיד בשיפור איכות חייהם ויכולת 

התפקוד היומיומית שלהם. 

אנחנו מרגישים את השינוי הזה ביום יום, בכמה רמות, 
אך העיקרית ביניהן היא תוחלת החיים שעולה, אשר יש 
אנשים שרואים בה את המתנה הגדולה שניתנה לנו בדור 
הזה, בדמות זמן פנוי שבו אנו יכולים ליהנות מהתחלות 
חדשות וממיצוי כישרונות שלא הספקנו לממש, תוך 

גילוי עולמות חדשים ומסעירים שאנו יכולים ליהנות 
מהם. זאת בהחלט מתנה מבטיחה, אך לא הכל ורוד 
והמציאות לעיתים טופחת על פנינו בצורת סבל ומצוקה 
רבה שאנשים מבוגרים חווים כשהחיים מתארכים ללא 
יכולת שליטה על איכותם. בחנות “הדיבר החמישי” 
אנו פוגשים את כולם: מאנשים שחייהם מלאי תוכן 
וסיפוק, ועד אנשים שמתמודדים עם קשיים לעיתים 
קלים ולעיתים קשים מאוד ומחפשים כל דרך אפשרית 
להקל על עצמם או על בני משפחתם. לכולם אנחנו 
משתדלים להתאים סל של פתרונות נוחות ואיכות 

חיים שיקלו על חייהם ויאפשרו להם חיים  מטיבים .
זו הסיבה שנושא המגזין הפעם הוא שהחיים ממשיכים 
גם בגיל המבוגר, ושאפשר לעשות הכל אם מגלים 
מספיק גמישות מחשבתית כדי להכיר בבעיות, למצוא 
להן פתרונות ולהסתכל קדימה אל עבר ההנאה הטמונה 
בכל האפשרויות העומדות בפניכם. המאמרים שתמצאו 
בגיליון הזה של המגזין שלנו ״מדברים בנוחות״ מתמקדים 
בהתמודדויות של אנשים שונים עם הגיל המבוגר על 
אפשרויותיו המגוונות, על ההזדמנויות הנפתחות בפנינו, 

וגם בקשיים ובדרכי ההתמודדות עמם.

קוראים יקרים,

לקחו חלק בהכנת המגאזין: 
נורית איבניצקי, כרמית פרי אלקיים, נורית הדר, דני וג’יל הרצוג, יונתן ומרב מרציאנו, מושה שאול, איילה בייטנר, 

רווית שחף, עדה ברקאי, ברוריה בר גל, יאיר ארד, אורי שירן, מלכה וינר, ציפורה נאמן, עדנה טבעוני, 
הפקת האופנה: אסתר קורוניו, לאה עשירי, ציונה חצב, חייה קגל, תמר נקן, יורם אלוני. 

צלם הפקת אופנה: אלון לוויטה. מאפרת: אסתי יוגב, רויטל טובול. 
עיצוב שער: רויטל טובול. צלם מוצרים: שחר תמיר. ע. צלם: אסף ארז. 

עוזרות הפקה: איריס לוין ודיתי כהן.
כושר בגיל השלישי: אלה בן שמעון. 

ייעוץ לשוני: צביקה אורן
עיצוב ועריכה גרפית: סטודיו “קרן”

ייעוץ שיווקי: יהל דמטר

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר בדרך כלשהי )בכתב, בדפוס או במדיה אחרת( ובכל 
אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר – חלק כלשהו של המגזין )לרבות טקסט, איורים, צילומים, תמונות, גרפיקה(, הן בגרסה 
טקסטואלית והן בדפים מעוצבים, לרבות באמצעות הקלטה והקלדה, ללא אישור מפורש בכתב מהמוציא לאור, “הדיבר החמישי”.

www.hadiber.co.il :כתובתנו: קיבוץ אלונים  טלפון: 04-9838221 אתר הבית
hadiber@hadiber.co.il :שאלות ותגובות יתקבלו בברכה לכתובת המייל

קריאה נעימה,
עדנה טבעוני, מנהלת “הדיבר החמישי”
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מאת: נורית איבניצקי, יאיר ארד, דליה אביגדור ועדנה טבעוני

כיום,  מי אמר שהחיים נפסקים כשמגיעים לגיל השלישי? 
לאוכלוסייה  החדשות  והגישות  הפתרונות  שפע  בעזרת 
מעניין  פרק  מחכה  השלישי  הגיל  ובנות  לבני  המתבגרת, 
מהתקופות  פחות  לא  ומאתגר  מרגש  בחייהם,  וחדש 
את  המלווה  בעיסוק  מרפאה  איבניצקי,  נורית  הקודמות. 
מרכז המכירה “הדיבר החמישי”, יאיר ארד, מזכיר בקיבוץ 
“גלובו  וחבר קיבוץ אלונים, דליה אביגדור מחברת  שיתופי 
החמישי״,  ״הדיבר  מנהלת  טבעוני,  ועדנה  עסקים”  פיתוח 
מציינים בעבורכם ארבע סיבות להיות מאושר בגיל המבוגר:

סיבה ראשונה: יודעים הרבה ולומדים עוד

בגיל השלישי יש זמן ללמוד נושאים נוספים, בנוסף לניסיון 
בקורסים  להשתתף  אפשר  בו  הזמן  זה  שצברתם.  החיים 
שיעורי העשרה, שפות  ללמוד  ובמכללות,  באוניברסיטאות 
בהתחייבויות.  ולעמוד  מבחינות  לחשוש  מבלי  ומיומנויות 
הלימודים  על  מוותרים  רבים  אנשים  טבעוני,  עדנה  לדברי 
לקויה  ראייה  כדוגמת  בריאותיות,  מסיבות  המבוגר  בגיל 
״מגיעים אלינו  יחד עם זאת, היא מספרת,  ירודה.  ושמיעה 
ושמיעה  ראייה  בעיות  עם  אנשים  קרובות  לעתים  לחנות 
לשמוע  לקרוא,  האפשרות  על  מוותרים  לא  אשר  קשות, 
וללמוד. אנו יושבים איתם ומתאימים להם מגוון רחב מאוד 
של פתרונות לאיכות חיים, כמו אביזרי עזר קטנים וייחודיים 
המילה  שהם  לקריאה,  עזר  מכשירי  השמיעה,  לשיפור 
מתאימים  גם  ולפעמים  הטכנולוגיה,  בתחום  האחרונה 
רחב  מגוון  שיש  להבין  חשוב  יותר.  גדולים  ראייה  מכשירי 
ורק צריך להיות מספיק  של פתרונות, מלאים או חלקיים, 
ואדם לומד  פתוחים בעבורם. אדם פתוח הוא אדם לומד, 
ידע  יום מחדש, מוסיף  הוא אדם המאתגר את עצמו בכל 

ומאמן את רוחו ואת מוחו למרות המגבלות״. 
אל עדנה מצטרפת נורית איבניצקי, הטוענת שיש להמשיך 

גם בגיל המבוגר בשגרה אקטיבית: 
״בשגרה אקטיבית יש לאדם תכנית עשייה לכל יום. העשייה 
תעסוקה  מציאת  התנדבות,  קריאה,  מגוונת:  להיות  יכולה 
יציאה לחוגים שונים. לדעתי  בשכר חלקי, עיסוק במחשב, 
היציאה מהשגרה והיכולת לעשות שינוי קשה בכל גיל וקשה 
יותר בגיל השלישי. עד שלב היציאה לפנסיה ימינו עמוסים 

בעבודה מחוץ לבית ומאורגנים בסדר יום קבוע של שעת

בבית,  האישיות  המחויבויות  ושל  החזרה  ושעת  היציאה 
נרצה  מה  לחשוב  זמן  לנו  אין  זה  בשלב  לנכדים.  לילדים, 
מהעבודה  היציאה  פתאום  השלישי.  לגיל  כשנגיע  לעשות 
מנחיתה עלינו עודף שעות פנאי. קיים קושי לקבלן כמתת 
האם  לדאגה:  גורם  הכלכלי  במצב  השינוי  גם  כעונש.  ולא 
במצב בו אני חי מקצבאות תהיה לי מספיק הכנסה לשמור 
הקיימת  ההכנסה  האם  רגיל?  אני  לה  החיים  רמת  על 
ליהנות מחוגים  וללכת ללמוד,  לי לממש חלומות  תאפשר 

והעשרה, לשמור על שגרה אקטיבית. 
חשוב מאד שלכל אדם תהיה שגרה אקטיבית לאורך חייו״. 

סיבה שנייה: פנאי לקריירה שנייה, 
למשפחה ולחברים

בעוד שיש אנשים הממשיכים בעבודתם גם בפנסיה, יש רבים 
המחליטים לפתוח עסק עצמאי משלהם ולהגשים חלום של 

קריירה שנייה. לטענת יאיר ארד, יש לא מעט כאלה: 

במחקר שנערך בקנדה נקבע באופן 
נחרץ, שככל שמתבגרים, המוח האנושי 

מצליח לנטרל ולשכוח יותר זיכרונות 
שליליים ולזכור יותר זיכרונות חיוביים.

ארבע סיבות 
להיות מאושר 
בגיל המבוגר
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מאוד.  מפותחת  הפנאי  תרבות  עובד  אני  שבו  ״במקום 
רובם  זה  עם  יחד  התחומים.  בכל  מאוד  פעילים  האנשים 
לא מוותרים על המשך עבודתם למרות שהם כבר בפנסיה. 
בגין  הכנסה  תוספת  להם  אין  שיתופי  קיבוץ  שזהו  מכיוון 
העבודה ומצד שני – אין גיל שבו הם חייבים לפרוש. אמנם 
הם לא חייבים לעבוד אך אין נוהלי פרישה מסודרים שעל 
פיהם “שב בבית או תבלה”. מצד אחד זה אופטימי מאוד 
בראיית עצמך כאדם יוצר. מצד שני המשך העבודה מסייע 
עליו  חושב  שאתה  מושכל  שינוי  לעשות  מהצורך  לבריחה 

מראש ומתכנן אותו״. 
ופונים  לגוון  גם אנשים המעוניינים  יש  יאיר,  טוען  זאת,  עם 
קלים:  לא  במכשולים  נתקלים  אך  שנייה,  קריירה  לחיפוש 
״אנשים מבוגרים מבוקשים פחות בשוק העבודה. לא תמיד 
בסיס.  להם  שאין  מטעמים  לפעמים  ענייניים,  מטעמים 
עבודה  במציאת  מסוימת  השפעה  יש  החיצונית  להופעה 
פחות  משהו  ובמראה  בגיל  יש  רוצה.  שאתה  מה  ובקבלת 
‘שיווקי’. התרבות המודרנית היא תרבות של נעורים. יש איזו 
לא  יותר.  ואקטיביים  יעילים  יהיו  צעירים  שאנשים  ציפייה 
נלקחים בחשבון הניסיון ושיקול הדעת של אנשים מבוגרים״. 
השמיים  שנייה,  כקריירה  בעצמאות  הבוחרים  אלה  בעבור 
הם הגבול, כפי שמספרת לנו דליה אביגדור את הסיפור של 
מלכה ויינר ו״הקרוואן״: ״מלכה היא אישה מופלאה, מלאת 
בחינוך  רבות  שנים  עסקה  אשר  גננת-מורה  ושמחה,  מרץ 
המרכולית  את  לנהל  עברה  הדרך  בהמשך  אפק.  בקיבוץ 
תמיד  בקיבוץ.  במפעל  לעבוד  עברה  ואח”כ  המקומית 
האנרגיה  במלוא   – לסביבה  לתת  תמיד  אחראי,  בתפקיד 
לגמלאות  הגיעה  בינתיים  בה.  האצורות  והאופטימיות 
שהקיבוץ  המצומצמת  השוטפת  ההכנסה  את  וקיבלה 
דוהה,  פעם’  של  ‘הקיבוץ  את  ראתה  עיניה  מול  מאפשר. 
נשחק ומגיע לשלב חדש: ההפרטה, ובשביל מלכה – שינוי 
לזרוק  ידעה  לא  פעם  אף  ידועה  כפולנייה  הזדמנות!  הוא 
חפצים ובגדים, גם אם לא שימשו אותה יותר… על בסיס זה 
קמה ועשתה מעשה: הקימה את ‘הקרוואן’ – חנות יד שנייה. 
היא התרוצצה ברחבי הקיבוץ, איתרה מקום )קרוואן שאינו 
בשימוש(, שיפצה, בנתה, עיצבה. נסעה ללמוד איך הדברים 
מתנהלים בעסקים נוספים. פרסמה, אספה, ליקטה, סידרה 
– ופתחה את הקרוואן לציבור. פנתה למט”י )מרכז טיפוח 

חונכת  קיבלה  חונכות עסקית.  בחיפה לשם קבלת  יזמות( 
לתמחר,  ללמוד:  ממשיכה  מלכה  בתחום.  מאוד  מנוסה 
לארגן, לשווק, לנהל. גם על כלי תקשורת ‘של צעירים’ כמו 

פייסבוק – לא היא תוותר!  אם עושים – עושים נכון״. 

סיבה שלישית: ניסיון חיים ואוסף חוויות 
וסיפורים מעניינים

וידידים  בני משפחה  בגיל המבוגר אתם מוקפים בחברים, 
לדרך ולסביבת המגורים, איזה מזל שבאפשרותכם לספר 
להם כל כך הרבה סיפורים מעניינים. אין כמו ניסיון החיים 
לסיפורים  הופכים  הזיכרונות  בו  הזמן  זהו  המבוגר  ובגיל 

מרתקים. 
לבין  בין  לקוחות.  אלינו  מגיעים  ״  מספרת:  טבעוני  עדנה 
אמרנו  תמיד  ומרותקות.  חייהם  לסיפורי  מקשיבות  אנחנו 
סיפוריהם,  ועל  החנות  לקוחות  על  ספר  להוציא  שאפשר 
ואני לרוב נלחמת בעצמי בין הרצון להקשיב עוד לבין הרצון 
זיכרונות,  על  מדברים  כבר  אם  ללקוחות״.  בחנות  לעזור 
בקנדה נערך בשנים האחרונות משאל בין למעלה ממאה 
ממאה  למעלה  ובין   ,40 עד   18 בגילים  בוגרים  אנשים 
מבוגרים בגילים 63 עד 86. על פיו נקבע באופן נחרץ למדי 
ולשכוח  לנטרל  מצליח  האנושי  המוח  שמתבגרים  שככל 
יותר זיכרונות שליליים ולזכור יותר זיכרונות חיוביים. לכן אין 
זה מפתיע שסופרים רבים מגלים את כישרונם לעת בגרות, 
כאשר יש יותר זמן פנוי ויותר זיכרונות מעניינים בהם אפשר 

לשתף את הקהל הרחב. 

סיבה רביעית: זמן לשיפוץ והתחדשות
החנות,   לצוות  המסייעת  בעיסוק  מרפאה  איבניצקי,  נורית 

תוך  המחיה,  וסביבת  הבית  בשיפוץ  הצורך  את  מסבירה 
על  מדברים  ״היום  שינוי:  המחייב  החדש  למצב  התרגלות 
כבר  זו  גישה  פי  על  מכלילה.  בנייה  אוניברסאלית,  בנייה 
אחד  לכל  המאפשרת  התייחסות  תהיה  הראשוני  בתכנון 
אוניברסאלית  בבנייה  אין  הבנויה.  בסביבה  להשתמש 
כך  מעוצבת  היא  אך  מיוחדים,  לצרכים  אישית  התאמה 
שתאפשר שימוש בסיסי לכל אחד. על פי גישה זו הדרישות 
והתקנות בתחום האדריכלות והסביבה, המיועדות לאנשים 
ומאפשרות  המשתמשים  לכלל  מתאימות  מוגבלות,  עם 

גם אביזרים ייחודיים למטבח  
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לבניין  מחוץ  לכך:  דוגמאות  יותר.  טובה  נגישות  לכולם 
ולא  הבניין  מחזית  כחלק  מובנים  גישה  שיפועי  יצירת   –
בכיכר  או  הבניין  סביב  המדרכות  שפת  על  או  מאחוריו, 
המובילה אליו. שיפועים אלה משרתים לא רק את הרתוקים 
לכיסא גלגלים, אלא את כל מי שרוכב על אופניים, מסיע 

עגלה או משתמש בעגלה. 
יהיו  בו  שהפתחים  מצב  תיצור  הבית  בתוך  זו  גישה  הכלת 
רחבים ויאפשרו מעבר נוח לכולם, כולל לאלו המשתמשים 

באביזרי ניידות.
ליד  גלגלים;  גם עם כסא  גישה  לחדרי הרחצה תתאפשר 
אמבטיה תהיה פינת רחצה המאפשרת רחצה מבלי להיכנס 
לאמבט עצמו. בדירות קומפלקס או קוטג’ יהיו תמיד בקומת 
וחדר רחצה מלא.  נוסף על המתוכנן, חדר שינה  הכניסה, 
לתפקד  זמנית  מוגבלות  עם  לאנשים  גם  יאפשר  זה  מצב 
לבנייה  נוספות  רבות  דוגמאות  ישנן  בביתם.  חופשי  באופן 

אוניברסאלית, שתכליתן להקל על כל המשתמשים בבית.
הדירות  במרבית  מיושמת  אינה  זו  שגישה  מאחר  אולם 
והבתים הקיימים, אנו נתקלים במצבים בהם אדם אינו יכול 
לחזור לביתו, אם באופן זמני )עד אשר יחלים( ואם באופן 
התאמה  על  לחשוב  צריך  כרונית.  היא  מוגבלותו  כי  קבוע, 
כאשר אדם בגיל +60 מתכנן שיפוץ כללי בביתו. כדאי כבר 
מרווחים,  תפקוד  חללי  ויצירת  פתחים  הרחבת  על  לחשוב 
כאשר הצרכים התפקודיים בבית משתנים, הילדים עוזבים 
ישנים  את הקן, מגיעים לביקורים רק בסופי שבוע, לעתים 
בבית ולעתים לא – אז ניתן לחשוב על הרחבת חללים על 
שינה  חדר  להרחיב  אפשר  אחרים.  קיימים  חללים  חשבון 
זוגי או חדר רחצה. ניתן לפתוח דלת בין חדר השינה לחדר 
הרחצה וכו’. כמו כן יש לשקול זאת כאשר אתה מתחיל לחוש 
אי נוחות בביתך שלך, קשה לך להגיע לדברים המאוחסנים 
עדיין  חסומות.  פינות  לתוך  להתפתל  קשה  גבוה,  או  נמוך 
מצליחים אך חושבים פעמיים אם לעשות זאת או לא – אלה 
סימנים לחשיבה מסודרת על שינוי עיצוב ועל ארגון מחדש 
של הבית. החשיבה על השינוי צריכה להיות ברגע שהעלייה 
המדרגות  כאשר  נוחות.  ואינן  מקשות  במדרגות  והירידה 
מהוות איום ועולים בהן באיטיות רק פעם ביום, זה כבר שלב 

מאוחר לשינוי. 
אם ידועה מחלה פרוגרסיבית אצל אחד מבני הזוג אך היא 
רק בשלבים ראשונים, אין עדיין הפרעות רציניות בתפקוד 
אך הצפי ידוע, מומלץ להתחיל בשינוי רגע אחד קודם. אם 
המרחב בחדר השינה אינו מאפשר העמדת מיטה זוגית כך 
שיישמרו מעברים משלושת צדיה, זה סימן שיש להרחיב את 

חדר השינה. 
מחודש,  עיצוב  לעתים  מבני.  להיות  חייב  השינוי  תמיד  לא 
החלפת פריטי ריהוט או הוספת אביזרי עזר יכולים לספק 

מחדש את תחושת העצמאות התפקודית”.

“לכל גיל יש יתרונות וחסרונות, ואנו, בחנות ‘הדיבר החמישי’ 
בקיבוץ אלונים, משתדלים לעשות את המיטב כדי לאפשר 
לכל אחד ואחת לחיות חיים נוחים ונעימים גם בגיל המבוגר”, 

עסק  לבית  באים  ״לקוחות  ומוסיפה:  עדנה,  אומרת  כך 
כלשהו כי הם מחפשים פתרון לצורך. הלקוחות שלנו באים 
אלינו כדי למצוא פתרון למצב רגעי או מתמשך, שהמצריך 
עוד  למצוא  כדי  וגם  כה,  עד  שונה ממה שהיה  התארגנות 

משהו שאינו מובן מאליו, והוא שירות מכל הלב”. 

טיפים לאיכות חיים שמציעה 
נורית איבניצקי:

• לשחרר את הבית מחפצים לא נדרשים. פתאום 
תתקבל תחושה של אוורור, תחושה של מקום. כן 

מותר לזרוק או למסור דברים לא שימושיים.

• לארגן את הארונות )במטבח, בחדרי השינה 
ובבית כולו( כך שחפצים בשימוש יומיומי יהיו 

נגישים ביותר ובגובה העיניים מבלי להתכופף 
ומבלי לטפס על סולם.

• אם קיימת אמבטיה ואין לצדה פינת רחצה יש 
להוציא את האמבטיה וליצור פינת רחצה נגישה.

• להגביה את המיטה כך שגובה פני המזרן יהיה 
בגובה הברך.

• יש להימנע ממצב בו המיטה הזוגית המשמשת 
שני אנשים צמודה לקיר, כך שאחד  מבני הזוג 

צריך לטפס אל המיטה ממרגלותיה.
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עם   1973 בפברואר  ארצה  ועלינו  אפריקה  בדרום  נולדנו 
שתי בנותינו הקטנות. כעבור כמה חודשים מצאנו את עצמנו 
40 השנים שעברו  יום הכיפורים. במהלך  באמצע מלחמת 
טובים  זמנים  והרפתקאות,  חוויות  מאז עברנו הרבה מאוד 

וגם זמנים קשים, ועוד כמה מלחמות בדרך.
ושם,  הארץ  במרכז  שיתופי  למושב  עברנו   1975 בשנת 
משפחתיים  עניינים  השלישית.  בתנו  נולדה   ,1978 בשנת 
ולאחר מספר שנים, בשנת  אותנו לדרום אפריקה  החזירו 
השנייה  “העלייה  מכנים  שאנו  במה  ארצה  חזרנו   ,1986
לנו  ציפו  בצפון הארץ, שם  להתגורר  בחרנו  שלנו”. הפעם 
עוד הרפתקאות ועוד מספר מלחמות. מאז שנת 1987 אנו 

חיים בכרמיאל.
הפנסיה  לגיל  הגענו  קשה  עבודה  של  רבות  שנים  לאחר 
והיה עלינו להחליט – האם לשבת על הספה מול הטלוויזיה 
ביותר  הגדולה  להרפתקה  לצאת  או  בשידורים  ולבהות 
הפכה  בהחלט  וזו   – משלנו  עסק  ולפתוח  כה  עד  בחיינו 

להיות הרפתקה מדהימה.
ידענו מיד מה אנחנו צריכים לעשות. הבית שלנו היה מלא 
עמוסים  ובמדפים  מחרוזים  בתכשיטים  מלאות  בקופסאות 
בקעריות, אגרטלים ועוד יצירות מעץ, כולם עבודות יד שלנו, 
מהתחביבים שאנו כה אוהבים. החלטנו לשלב כוחות ויצרנו 

משהו ייחודי – תכשיטים המשלבים עץ, חרוזים ואבני חן.
המשפחה  מבני  וחיזוקים  חיוביות  תגובות  שקיבלנו  לאחר 
שלנו  הקטן  הרכב  את  העמסנו  שולחן,  השאלנו  והחברים, 
ויצאנו ליריד הראשון. קראנו לעסק שלנו “חרוזים בלב העץ” 
“Beads in the Woods”. המכירה הראשונה שלנו ביריד 

היחידה  הייתה המכירה  ולמרות שזו  הייתה מרגשת מאוד, 
נוספים. עברה  והמשכנו לירידים  באותו היריד, לא נרתענו 
)הפעם ברכב  בינתיים קילומטרים רבים  ועברנו  מאז שנה 

קצת יותר גדול( למגוון רחב של ירידים ופסטיבלים.
במהלך הזמן הרחבנו את הקולקציה שלנו, וכעת היא כוללת 
מיוחדים  פריטים  של  רחב  מגוון  אלא  תכשיטים  רק  לא 
וייחודיים. בילינו גם שעות רבות בשיפור הסידור והמראה של 
וכיום אנו מחשיבים עצמנו מנוסים ומקצועיים  הדוכן שלנו, 
הגדול  הסיפוק  אבל  בהדרגה,  עלו  שלנו  המכירות  למדי. 
ביותר שיש לנו הוא מכל החברים הטובים שפגשנו בדרך, 
אמנים מדהימים ואנשים מיוחדים שפגשנו בירידים השונים.

בונוס נוסף הוא התמיכה המדהימה שאנו מקבלים מהילדים 
ולבקר  לנו  לעזור  ונהנים  בנו  גאים  שמאוד  שלנו,  והנכדים 

אותנו בירידים. 
בנוסף, פתחנו חנות בשם ‘BeadsInTheWood’ באינטרנט, 

 Beads in  בשם ,U-Boutique.com -וגם ב E-Bay -ב
the Woods, שם אנו מוכרים גם בארץ וגם לחו”ל. יש לנו 

 Beads in the Woods ,  עמוד פייסבוק פעיל שנקרא
שבו אנו מציגים עבודות יד חדשות ומפרסמים ירידי אמנים 

שבהם אנו משתתפים. 
ולסיכום:

משפיעים  אינם  בעסק  משקיעים  שאנחנו  והמאמץ  הזמן 
)הנכדה  והנכדים  הבנות  עם  מבלים  שאנו  היקר  הזמן  על 
של  הברכות  אחת  זוהי  בצה”ל(.  כיום  משרתת  הבכורה 

להיות פנסיונרים, יש זמן לכל דבר.
הגיל השלישי הוא בהחלט לא הסוף, אלא התחלה חדשה... 

זוג פנסיונרים 
מאושרים
סיפור מדהים על דוכנים, ירידים,

חרוזים ותכשיטים
מאת: דני וג’יל הרצוג
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מכשיר הראייה המהפכני ששינה את חייהם של אלפים!

להשיג בחנות “הדיבר החמישי“ בקיבוץ אלונים

 I-LOVIEW7
נייד וקל לנשיאה, לשימוש בבית ומחוצה לו

אפשרות להגדלה אופטית של אותיות ומילים
אפשרות לצלם ולקרוא בהגדלה

מגוון צבעים ורזולוציות לנוחות מקסימלית 
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סובלים מראיה י

!    חדש בחנות!    חדש בחנות!

חנות
 ב
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בדיקת ראיה חינם 
על ידי אופטומטריסטית, 
שתתאים לכם מגוון אביזרי 

עזר לשימוש יומיומי. 
בתיאום מראש

בדיקה ראשונה:
28.1.14

בתיאום מראש
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מי? עדה ברקאי
בת כמה? 81

מגורים: רמת ישי

חייך:  ושגרת  יומך  על  מעניינות  עובדות  שלוש  לנו  ספרי 
אני  אך  קבועה,  אינה  השגרה  חיי  של  הזה  בשלב  ״כרגע 
מקפידה לשמור על כושר – ללכת לחדר כושר או לשיעור 
התעמלות. אני אוהבת מאוד לשמוע מוזיקה, לקרוא עיתון 
עם  ימים  ארוכת  תכתובת  מנהלת  אני  באינטרנט.  ולגלוש 
אנשים מחו”ל שמעולם לא פגשתי, שלוש נשים וגבר. אישה 
אחת מארה”ב, האחרים מאוסטרליה. הם ליוו אותי לאורך 
כל התקופה הקשה של המחלה של בעלי ומלווים אותי גם 
עכשיו. כבר עשר שנים אנחנו מתכתבים, בשפה האנגלית. 
היו עוד אנשים שהתכתבתי איתם. אחת מהם נפטרה ובנה 

כתב לי על כך. כולם בסביבות +70.״

נפטר  אמנון  )בעלי  אלמנה  ״אני  על משפחתך:  לנו  ספרי 
שחי  בן  לי  יש  חודשים(.  שישה  לפני  ממושכת  ממחלה 
בארה”ב עם אשתו ולהם שני ילדים. בתי חיה ביישוב רעות 
הבן  נשואה.  אחת  בת  ובן.  בנות  שתי  להם  יש  בעלה.  עם 

הצעיר שלהם עדיין בצבא.״

ההתאוששות מהמשבר שהוביל למותו של אמנון ברקאי, ז״ל? 
המשבר לא היה פתאומי. בשנה האחרונה הייתי איתו בלי 
סוף בטיפולים אצל רופאים. בשנה האחרונה הוא הפסיק 
שלי  המטרה  התדרדר.  והמצב  עצמאי  להיות  בהדרגה 
הייתה שהחיים שלו יהיו פחות קשים. אמנון טופל אצל הרבה 
רופאים, ביניהם רופאת משפחה אחת שביקרנו אצלה רבות 
בגלל בעיות עור שהיו לאמנון. יחסה אלינו היה אישי וידידותי 
מאוד. בשלב מסוים היא שאלה אותי מה הייתי רוצה בשביל 
אמנון. אמרתי לה שהייתי רוצה שלא יסבול. שבימי החיים 
שנותרו לו יהיה עטוף ומוגן במסגרת טיפול ביתי. היא חייכה 
חיוך רחב, אמרה לי: “אני איתך” ובאופן זה טופל. בשל גישה 
והמורכבות.  ותמיכה בשעות הקשות  זכינו שנינו לטיפול  זו 
המחלה שינתה את אמנון. הוא היה אדם מאוד פעיל לפני 
שחלה ובשנים האחרונות לחייו  הפסיק להיות פעיל. בגלל 
כל השנה הקשה שעברתי בטיפול באמנון הייתי ירודה מאוד 
פיזית גם אני ותפקדתי קצת כמו אוטומט. לא היה לי מקום 
ורק  לכל דבר אחר. עברו כמה חודשים עד שהתאוששתי 
ולזכור  בלחשוב  עסוקה  אני  חודשים,  שישה  אחרי  עכשיו, 
המשפחה  העובר,  הזמן  הרחוק.  מהעבר  פרטים  מיני  כל 

ואנשים קרובים אליי עזרו לי מאוד להתאושש.

מהם היו השיקולים להיכנס לדיור מוגן? 
חלק  מהילדים.  כהצעה  בא  מוגן  לדיור  לעבור  הרעיון 
לי  חשוב  מודיעין.  ליד  שגרה  לבתי,  להתקרב  היה  מהעניין 
להיות קרובה אליהם וכרגע המרחק ממנה עשוי להיות נטל. 
כיום, בביתי שלי, אני צריכה לנהל בית גדול ולטווח הארוך 
אינני יכולה לקחת זאת על עצמי. אני בהתחלת החיפושים 
אחר מקום מתאים. יהיה לי הרבה מה להגיד אחרי שאסיים 
את  עצמה  על  לקחה  בתי  מוגן.  דיור  באתרי  ביקוריי  את 
החלק הארגוני ואני נוסעת איתה לראות ולהתרשם. כרגע 
אני עדיין בתהליך של חיפוש. באשר לסטיגמות בנוגע לדיור 
מוגן – אני כלל לא מרגישה שאני מתמודדת עם סטיגמות.

איך מסכמים? איך מתנהלים באופטימיות?
לשאלה  תשובה  לתת  יכולה  אני  בו  במקום  לא  עדיין  אני 
זאת. ברור לי שכן כי הסביבה משדרת לי כך. אני מאמינה 
להם, אך זה לא בא ממני. אני מניחה שהזמן יעשה את שלו. 
לקנות  כשהגעתי  נוצר  החמישי”  “הדיבר  עם  שלי  הקשר  
 )Get Up( אפ”  ה”גט  כורסת  כדוגמת  לאמנון,  מוצרים 
פעמים  כמה  בחנות  הייתי  מאוד.  נהנית  אני  גם  שממנה 
והקשר נהפך לאישי. מצאתי במקום אנשים אשר מתעניינים 
ורוצים לשמוע ומהם קיבלתי את העצות הכי טובות. גם כיום 
אני באה ל”דיבר החמישי” לכוס קפה, כשהבסיס הוא חברי 

ומהנה. 

הכירו את עדה ברקאי
סיפור על התמודדות, אופטימיות וכנות יוצאת דופן

מאת: מערכת “הדיבר החמישי”
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פעילות  גיל,  ובכל  לכולם  חשובה  סדירה  גופנית  פעילות 
גופנית בגיל השלישי חשובה אפילו יותר.

בצפיפות  ירידה  השרירים,  בכח  ירידה  ישנה  השלישי  בגיל 
עצם )לפעמים אפילו אוסטופורזיס(, ירידה בגמישות, ירידה 
בשיווי משקל ומכאן קצרה הדרך לנפילות פציעות ושברים.

הבעיות  את  ולמנוע  לעזור  יכולה  סדירה  גופנית  פעילות 
האלו על ידי חיזוק הגוף, שיפור השיווי משקל, יציבה ועוד.

במאמר הבא אסביר על תרגילים מומלצים שאותם תוכלו 
התפקוד  לשיפור  מיועדים  התרגילים  בבית,  גם  לעשות 

היומיומי.
את רמת הקושי של התרגילים אפשר לעלות על ידי שימוש 

באביזרים אותם גם ניתן לרכוש בחנות “הדיבר החמישי”.
את התרגילים יש לבצע לפחות שלוש פעמים בשבוע כדי 

לראות שיפור.
שימו לב שיש להתייעץ לפני תחילת האימון עם התרגילים 

עם רופא במקרה של בעיה רפואית קיימת!

את כל התרגילים מומלץ להתחיל בביצוע של 10-15 חזרות 
בשני סטים, בהמשך ניתן להוסיף עוד סט.

)ולא  כאב  מופיע  אם  לב  לשים  יש  התרגול  כל  במהלך 
במקום שרשום שהתרגיל עובד עליו(. אם כן- יש לעצור את 

התרגול.

כושר בגיל השלישי
טיפים ועצות לחיים פעילים יותר עם אביזרים שניתן להשיג בקלות

מאת: מאמנת הכושר אלה בן שמעון

תרגיל חיזוק הרגליים -סקווט 
התרגיל הזה מדמה מעבר מישיבה על כיסא לעמידה.

את התרגיל אפשר להתחיל בקימה מכיסא ואחר כך לעלות 
את רמת הקושי ולעבוד ללא כיסא, רמת הקושי הבאה היא 

עבודה עם כדור פיטבול על הקיר .
דגשים לתרגיל: חשוב לשים לב שקו הברכיים לא עובר את קו 
אצבעות הרגליים )לקחת את הישבן לאחור( ניתן לשים ידיים 

קדימה, פישוק ברוחב אגן לפחות.

1
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וקבוצתית  אישית  כושר  מאמנת  היא  הכותבת 
מוסמכת, בעלת סטודיו לכושר ברמת ישי ‘הסטודיו 
מתיחות,   ,TRX פילאטיס,  מדריכת  אלה’.  של 
ועוד. ספינינג  פונקציונאלים,  אימונים  קטלבלס, 
בקבוצות באימונים  מתמחה  אלה  של  הסטודיו 

קטנות ויחס אישי בתחומי הפילאטיס מזרון, 
אימון רצועות TRX, ספינינג, קטלבלס, אימון 

פונקציונאלי ועוד. טל: 054-6633189.

2

3

4

תרגיל חיזוק לרגליים ולשיווי 
משקל- לאנג )מכרע(

עמידת המוצע היא צעד גדול 
קדימה )ניתן להתחיל בעמידה 

קרובה אל הקיר לעזרה( יש לשבת 
ולקום ולשים דגש שהברך האחורית 
היא זאת שמתכופפת לריצפה ולא 

רק הקידמית(. 
רמת הקושי הבאה: לשים רגל 

קידמית על ‘כדור פיתה’.

תרגיל חיזוק לישבן ותנועתיות של 
הגב.

בשכיבה על הגב על מזרון. ברכיים 
כפופות, כפות ידיים לצידי הגוף 

מסתכלות לכיוון התקרה, כפות רגליים 
במלואם דורכות על הריצפה.

בשאיפה גב תחתון )קשת הגב( מוצמדת 
למזרון, בנשיפה ניתוק באויר מאיזור האגן 
עד הגב העליון, וחזרה לנקודת ההתחלה 

)החזרה למזרון מהגב העליון עד האגן(.
דגשים לתרגיל: נשימה להוציא אויר 

במאמץ של ניתוק הגוף מהמזרון. רמת 
הקושי הבאה: ‘כדור פיתה’ או כדור פיטבול 

מתחת לרגליים.

תרגיל חיזוק ותנועתיות של הגב הכתף והירך - פלאנק 
המוצא על מזרון בעמידת שש, כפות ידיים פתוחות מופנות קדימה בקו ישר 

מתחת    לכתפיים, כפות רגליים מוחלקות על הריצפה בפוינט. בשאיפה 
מושכים טבור פנימה-בנשיפה מנתקים ושולחים יד אחד קדימה. חשוב 

לשים לב שהכתף לא נצמדת לאוזן, הגוף נשאר במקום אחד ובכמה 
שפחות תזוזה. רמת הקושי הבאה: ניתוק יד ורגל נגדית )יש לשים לב שלא 

להרים את הרגל גבוה מקו הישבן כדי לא ליצור עומס על עמוד השדרה(.
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גם פתרונות מדהימים לראיה
ניתן למצוא בחנות “הדיבר החמישי”

04-9838221
חנות הבית הגדולה בצפון למוצרי נוחות ואיכות חיים למבוגרים.

www.hadiber.co.il  :שעות פתיחה: ימים א’-ה’: 9:00-18:00, יום שישי 9:00-14:00  באינטרנט

בקיבוץ 
אלונים!

יכולת הראייה שלנו  כמו כל אספקט אחר בבריאותנו, גם 
נשחקת בהגענו לגיל מבוגר. למעשה שכיחות בעיות ראייה 
היא הגבוהה ביותר בקרב האוכלוסייה המבוגרת בהשוואה 
לאוכלוסיות האחרות. בעיות ראייה משפיעות על התפקוד, 
על העצמאות ועל תפישת הבריאות של המבוגר. במאמר 
זה נדון בנפוצות שבהן, בדרכי הטיפול והמניעה ובפתרונות 

הרבים המצויים כיום בתחום.

אחוז  תופעה המטרידה   – יתר  ַּדַּמַעת  או  בעיניים  יובש   .1
גדול מאד מהאוכלוסייה המבוגרת. היובש גורם לתחושת אי 
נוחות, לעקצוץ ולטשטוש ראייה ואף לדמעת יתר המהווה 

מנגנון הגנה של העין היבשה.
חשובה הימנעות מגורמים מגרים כגון אבק, עשן, מיזוג אויר. 
היובש  את  המחמירות  תרופות  של  החלפה  או  הפסקה 
והקפדה על מצמוץ )במיוחד בקריאה או בישיבה ממושכת 
מול מחשב(. במקרים קלים יעזרו שטיפה של העיניים עם 

מים ושימוש בתחליפי דמעות המוסיפים לחות לעין.
במקרים קשים יותר: ג’ל ומשחות שומניות ואף חסימה של 

תעלת ניקוז הדמעות.

2. קטרקט – מחלה המתבטאת בעכירות של עדשת העין. 
תדירים  שינויים  ואף  טשטוש  בראייה,  ירידה  סימפטומים: 
במרשם המשקפיים, ִסנוור והופעת כתמי צבע עד לראייה 
השמש,  לקרני  חשיפה  גיל,  סיכון:  וגורמי  סיבות  כפולה. 

תורשה, טראומה לעין.
טיפול: ניתוח להוצאת העדשה העכורה והחלפתה בחדשה. 

3. ניוון מקולרי הקשור לגיל )AMD( - מחלה בה נפגעים 
טשטוש  סימפטומים:  הראייה(.  )מרכז  במקולה  התאים 
עיוות  המרכזית,  בראייה  ֶחֶסר  או  כתם  המרכזית,  בראייה 
התקדמות  של  במקרים   .A,C,E ויטמינים  טיפול:  בראייה. 
והחמרה של הניוון מטפלים ע”י טיפולי לייזר, זריקות אביסטין 

ישירות לעין וסיוע לראייה ע”י אביזרים אופטיים שונים.

– מחלה הפוגעת בעצב הראייה עקב עלייה  4. גלאוקומה 
ההיקפי  הראייה  בשדה  פגיעה  נוצרת  עיני.  התוך  בלחץ 
עד  להתדרדרות  להביא  עלולה  מתאים  טיפול  ללא  אשר 
כדי עיוורון. האבחון פשוט ונעשה ע”י בדיקת הלחץ בעין ועל 
כן מומלץ להיבדק אצל רופא עיניים פעם בשנה מגיל 60 

ואילך. טיפול: תרופתי או ניתוחי.

לגרום  ויכולות  הראייה  חדות  על  משפיעות  אלו  תופעות 
לתיקון  ניתן  אינו  אשר  חמור  ראייה  ליקוי   - ירודה  לראייה 
בעזרת עדשות מגע או משקפי ראייה קונבנציונליים הגורם 

לירידה משמעותית באיכות החיים.
אנשים שקריאת ספרים ועיתונים הייתה חלק חשוב מאוד 
זאת,  לעשות  להם  מאפשר  אינו  הנוכחי  ומצבם  מחייהם 
ותסכול רב. הפתרונות הקיימים בעבור כבדי  חשים אובדן 
ראייה משפרים את איכות חייהם באופן קיצוני, מאפשרים 
להם לתפקד באופן עצמאי ומונעים את הפיכתם לנטל על 

בני משפחותיהם ועל החברה כולה.

לקריאה,  ואלקטרוניים  אופטיים  פתרונות  של  רחב  מגוון  יש 
המצוידות  לקריאה  פשוטות  מגדלת(  )זכוכיות  ממגדלות 
בתאורה ועד לציוד אלקטרוני המתחבר למחשב או לטלוויזיה, 
המתחברת  סגור(  במעגל  )טלוויזיה  טמ”ס  מצלמת  לרבות 
המבוקש  הטקסט  את  לקבל  ומאפשרת  מחשב  למסך 

באותיות גדולות במיוחד.
קיים מגוון של משקפיים טלסקופיים מיוחדים לראייה מרחוק, 

המאפשרים צפייה בטלוויזיה ובקולנוע, זיהוי פנים וכו’.
תהליך התאמת העזרים האופטיים דורש ניסיון ומיומנות רבה 

ומתבצע רק בתום ההליך הרפואי )אם נדרש(.
ואלקטרונים  אופטיים  באביזרים  המטופל  מתנסה  בבדיקה 
מיוחדים עד להתאמה אופטימלית שתסייע לו בתפקוד היום 
משימה  כל  לביצוע  שכן  ביותר,  חשוב  בהתאמה  הדיוק  יומי. 
דרוש שדה ראייה ומרחק עבודה שונה ולכן יש לבחור ולהתאים 

את האביזר העונה בצורה אידאלית על כל צורכי המטופל.  

רואים         טוב יותר
על בעיות ראיה בגיל השלישי ופתרונן

מאת: כרמית פרי - אלקיים

הכותבת הינה אופטומטריסטית קלינית ובעלת ”אופטיקה כרמית“ שבקיבוץ מזרע. טל: 052-7950734
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איילה בייטנר, מומחית לאסטרטגיה, מיתוג, שיווק, פרסום, 
אפיון וקידום באינטרנט.

איילה, יועצת עסקית,  מלווה יזמים, ביניהם יזמים מבוגרים 
מרכז   - מט”י   - )לשעבר  “מעוף”   בחסות  עסק.  להקמת 

לטיפוח יזמות(.
איך מתחילה העבודה עם היזם?

אני מתחילה בבדיקת של האיכויות שלו. בהיבטים האישיותיים. 
מחפשת את העוצמות שלו. אנו מחפשים יחד גם מה שיכול 
לעכב את פיתוח המיזם. האנרגיות של האדם הן הדבר הכי 

חשוב, לא רק הידע.
מה צריך היזם לעשות? 

לדעתי ולא אחת בניגוד למה שאנחנו חושבים, הגיל המבוגר 
היא  בעמ’   כתבה  ישנה  שעליה  )ציפורה,  הזדמנות!  הוא 
לא  זאת  המבוגר  בגיל  עסק  לפתוח  לכך(.  נפלאה  דוגמה 
ויש  בעיה. זו הזדמנות גדולה לאנשים שרכשו הרבה ניסיון 
להם חוכמת חיים, כל עוד הם פתוחים ולא נותנים לדעות 
את  לעבור  הזדמנות  היא  יזמות  להפריע.  ולגילם  קדומות 

המחסום הפסיכולוגי הנוגע לגיל. 
עידן האינטרנט פותח אפשרות ליצור עסק קטן. הגיל בו לא 

רלוונטי, מאחר שבעבודה דרך האינטרנט אין אנו נראים. 
שאי  דברים  פירושה  שחדשנות  משוכנעים  אנו  מה  משום 
להיזהר  צריך  בשבילי”.  לא  זה  “מחשבים  לקלוט.  אפשר 
מאמירות כאלה ומסתבר שלא צריך להיות טכנאי מחשבים 
להפוך  אפשר  דרכו  האינטרנט.  באמצעות  לעבוד  כדי 

תחביבים לעסק וזה נותן חיוניות. זה יוצר הפריה ואנרגיה.
למי  לדעת  עלינו  מבוגר  בגיל  יזמות  על  חושבים  כשאנו 
להקשיב. להיזהר מהפחדים של אחרים. אנשים משקפים 
לתת  אסור  ולכן  אותם  ומעצימים  שלנו  הפחדים  את  לנו 

לפחדים להוביל אותנו.
ורקורד  ניסיון  הרבה  עם  למבוגרים  דווקא  מומלץ,  בנוסף, 
של תארים ועשייה להשתחרר מהעבר שלהם ולמנף אותו 
להתחלה חדשה. הניסיון שלנו בעבר יכול להיות משקולת, 

אבן נגף להתחלות חדשות. 
ויותר “הייתי...  יותר  ניסיון אנחנו אומרים כיום  ככל שצברנו 

עשיתי כבר מספיק...” במקום ליזום וליצור עתיד. 
שפעלו  אנשים  החדשה.  ביזמות  להיכשל  הפחד  גם  קיים 
והוכיחו משהו בעבר חושבים שיש להם מה להפסיד. חשש 

מלהראות חולשה. 
קלים  יהיו  הם  בצד  הזו  המשקולת  את  ישימו  אנשים  אם 

יותר, פתוחים ויוכלו להתנסות במשהו חדש. אנשים מכבדים 
אנשים שלומדים מחדש.

במה שונה הקמת העסק בגיל מבוגר מהקמת עסק בגיל 
צעיר?

הגיל המבוגר מאשר  בני  יותר את  הפחד להיכשל מאפיין 
את הצעירים. בגיל צעיר יש יותר אומץ. כפי שציינתי קודם 

האנרגיות של האדם הן הדבר הכי חשוב, לא רק הידע.

להתחיל עסק 
בגיל השלישי

גם בגיל השלישי אפשר לעשות עסקים. 
צרור עצות וטיפים מועילים.

מאת: איילה בייטנר

טיפים לחיים איכותיים ויצירתיים בגיל המבוגר 
יש לי יותר...

ליהנות מהגיל בכל שנייה.
ליהנות מהדרך, מהתהליך ולא רק מהתוצאה.

להיות פתוחים לאתגרים חדשים. 
לוותר על “מי שהייתי” ולהתמקד בדבר אחד שיש לך 

בו יתרונות.
גם בגיל מבוגר אפשר ללמוד דברים חדשים. 

להתייעץ עם אנשי מקצוע.
לאמץ מוקדי השראה ולהתחבר אליהם. .....

למתג ולשווק את עצמך נכון.
להתחבר למחשב, לאינטרנט ולעולם הניו-מדיה

יש לתכנן תחילה את הכל על הנייר.
תוחלת החיים עלתה. על כל אחד לבדוק: אלו 

חלומות יש לי, איך אני רואה את עצמי בעוד 20 שנה  
)כן. בכל גיל...(  ואז ליצור את העתיד בכיף ובתענוג.

האם כל אחד יכול להיות יזם בגיל מבוגר? 
כל אחד שרוצה )גם אם יש מגבלה של בריאות(. הגיל 

לא צריך להרתיע.

בקומוניקציה   )MA( שני  תואר  בעלת   - בייטנר  איילה 
ושיווק,  עסקים  מנהל  לימודי  העברית,  מהאוניברסיטה 
בעלת הכשרה מקיפה בתחום אתרי האינטרנט ורשתות 

חברתיות. מאושרת ע”י משרד הכלכלה.
ayalabi@bezeqint.net   054-3048303
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כדאי שכל אחד ישאל את עצמו: האם השהייה במטבח היא 
אוהב/ת לעשות,  יותר  אני  חוויה מהנה? מה  או  עונש  סוג של 
לאפות או לבשל? ישנם כאלו שיאהבו רק את הניקיון שאחרי.

מבחינתי המטבח הוא חוויה. אני מוצאת בו סוג של תרפיה, 
משהו מרגיע, מסיח, מאתגר, משהו של יצירה. יש משהו יפה 
בצבעוניות המוצרים, יש משהו נעים בחיבור בין המרכיבים. 
יש משהו כיפי ביכולת לתת לעצמך לזרום עם המרכיבים 

הקיימים, לראות מה מתחבר למה ואיזו מנה תצא בסוף.
כדי להצליח בעבודות המטבח וכדי שנוכל להגיש מנות כמו 
ובתכניות בישול המציפות את  גורמה  שמגישים במסעדות 
המרקע, מציעים לנו כל יום גאדג’ט )חפיץ, מוצר המבוסס 
על חידוש טכנולוגי( חדש לשיפור התוצאה. חובבי המטבח 

למיניהם נהנים לרכוש מפעם לפעם גאדג’ט נוסף.

ישנם אנשים האוהבים את המטבח, חולמים על אפייה, על 
ולו של מנה קטנה אחת, אך הם או אנשים סביבם  בישול 
חושבים שהם לא יכולים, להם זה מסוכן, להם זה יגזול זמן 

רב, מאמץ מיותר...
הפעלת  בעת  טיפול,  בעת  ראיתי  מאושרים  אנשים  כמה 
קבוצה במטבח, כאשר הצליחו לבשל מרק, לטגן לביבה או 
לאפות עוגייה. ישנם לא מעט נכדים המתגעגעים לעוגיות 

שסבתא הייתה מכינה בעבורם במיוחד.
לעניות דעתי כל אחד יכול להפיק משהו במטבח. אך קודם 
כול רצוי שישאל את עצמו: האם אני רוצה? מה אני רוצה? 
מה מפריע לי לבצע את המטלה? אחר כך צריך להתאים 
מוגבלות  כך שגם אדם עם  או את המטלה,  את הסביבה 

יוכל לבצעה.

מבשלים ונהנים
על בישול ואהבת המטבח בגיל השלישי

כמה טיפים להקלה ולהצלחה בעת הפעילות במטבח:
• עבודה בישיבה מאפשרת שימוש טוב יותר בידיים. לאדם 
־עם חולשה בחגורת הכתפיים ובגפיים העליונות מומלץ לה

ניח את אמות ידיים על משטח השולחן בעת העבודה.
• שימוש במשטחים מונעי החלקה כמו דייסם )חומר על 

בסיס סיליקון( יכול לשחרר את הידיים מאחיזה בכלי כדי 
שלא יזוז בעת הפעילות.

• קרש חיתוך עם מסמרים או תופסנים מסייע לאנשים עם 
חולשה ביד אחת או חולשה כללית בחיתוך ירקות, פריסת 

לחם ובעוד פעולות.
• סכינים עם ידיות אחיזה בזוויות של 90 מעלות מאפשרות 

אחיזה בלי מאמץ על שורש כף היד ומאפשרות הפעלת 
הסכין תוך שימוש בשרירי הזרוע והכתף שהם חזקים יותר.

• סכינים וכלי אוכל אחרים שלהם ידיות מעובות מקלים על 
ואינן  היד  כף  על  נלפתות  אשר  ידיות  אפילו  ישנן  האחיזה. 

דורשות מאמץ של אחיזתם עם האצבעות.

עקרות  וגם  מקצועיים  שפים  המודרני  שבעידן  לזכור  חשוב 
טכנולוגיים  במכשירים  נעזרים  למשפחתן,  המבשלות  בית 
עוגות;  ועיסת  בצק  להכנת  מיקסר  כמו:  שונים  וחשמליים 
מתקן מים שניתן להוציא ממנו מים חמים וקרים ע”י לחיצת 

כפתור מבלי להרים את הקומקום;
ירקות; פותחן קופסאות חשמלי,  וריסוק  מעבד מזון לחיתוך 
אשר פותח קופסאות שימורים ללא מגע יד ועוד רבים אחרים.

המלצתי: השתמשו בכל אביזר היכול לקצר לכם תהליכים 
ולתת לכם ליהנות מחוויית המטבח. אני ממליצה לפני 

הרכישה לבדוק האם אתם מסוגלים להפעיל את המוצר, 
כדי שתוכלו להשתמש בו בבית. ניתן ומומלץ להיעזר באנשי 

מקצוע לצורך בחירת האביזר המתאים ביותר לכל אחד. 

עוגיות שוקולד צ’יפס
חומרים

2/3 כוס סוכר לבן
כוס וחצי סוכר חום

5 כוסות קמח
1 שקית אבקת אפייה

אופן ההכנה:
סוכר  הוסיפו  רכה,  חמאה  המיקסר  לקערת  הכניסו 

לבן וחום והקציפו עם המיקסר.
הוסיפו את הביצים אחת אחת תוך כדי הקצפה

אפייה  אבקת  קמח,  החומרים:  שאר  את  מכן  ולאחר 
רגיל  קמח  במקום  תופח  בקמח  להשתמש  )ניתן 
ואבקת אפייה( וסוכר וניל. לאחר שהכול עורבב היטב 

הוסיפו את פצפוצי השוקולד.
כשהבצק מוכן קחו ממנו חתיכות קטנות וצרו כדורים 
תבנית  על  במרחק אחד מהשני  אותם  הניחו  קטנים, 
קטנות  בצק  כמויות  להניח  גם  אפשר  אפייה.  ונייר 

בעזרת כפית. לאפות בתנור עד לקבלת גוון זהוב.

2 שקיות סוכר וניל
4 ביצים

400 גרם חמאה או מרגרינה
200 גרם שוקולד צ’יפס.

מאת: נורית איבניצקי
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הפקת 
אופנה

קצת אחרת...

כבר הרבה זמן רצינו לפנק את 
לקוחות החנות ולא ידענו איך, עד 

שאחת מהן הציעה לנו לעשות 
מהפך: להזמין מספר מצומצם 
של לקוחות אלינו לחנות לשם 

מהפך אמיתי שכלל עיצוב שיער, 
איפור וסטיילינג אמיתיים. לצורך 
כך שאלנו את לקוחותינו מי ירצה 

לקחת חלק במהפך. לפניכם ששת 
הראשונים שנענו לאתגר:

אסתר קורוניו
גיל: 81

משפחה: אני נשואה לאהרון )יליד טורקיה(
55 שנה. יש לנו ארבעה ילדים ושבעה נכדים.

מה היית לובשת לפגישה?
הייתי לובשת מכנסיים יפים וחולצה תואמת 
ואילו בקיץ החם הייתי מעדיפה שמלה יפה.

מה לא תלבשי אף פעם?
תמיד הקפדתי ללכת בלבוש צנוע.

טיפ לחיים: 
לשמור על קשר עם חברים ועל חברויות שהיו.

מה הקסם שבגיל? 
למרות הקשיים שיש חשוב למצוא את הדברים 
הטובים ולהעריך נאמנות ביחסים הזוגיים כמו 

שיש לי ולאהרון.

“אסתר היא אישה שלווה ורגועה עם חיוך מאופק. עיקר הטיפול באסתר 
 כלל את עיצוב השיער המחודש כדי שיתאים לאופי הליכותיה”.
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לאה עשירי
מגורים: קיבוץ אלונים 

גיל:81
משפחה: אני אלמנה. יש לי שלושה ילדים 

ותשעה נכדים. עליתי לארץ מאורוגווי ב-1963.
מה היה עיסוקך? 

הייתה לי חנות תכשיטים באורוגווי. 
בקיבוץ עשיתי המון דברים. הייתי מטפלת, הייתי 

אקונומית  ובמשך עשרים שנה תפרתי וילונות 
לחברים.

מה היית לובשת לפגישה? 
בגד בצבע אחד, שחור או בורדו. אני לא אוהבת 

הרבה צבעים על בגד אחד.
מה לא תלבשי לעולם?

בגד בצבע אדום.
מה רצית לעשות ולא עשית:

רציתי להיות רזה. לאחרונה הורדתי 13 ק”ג 
ממשקלי ואני מרוצה מאוד.

טיפ  לחיים:
משפחה. להיות בקשר טלפוני הדוק  עם כולם 

ולפתוח את הבית למי מהילדים והנכדים 
שיכולים להגיע. שירגישו הכי בבית אצלי.

מה הקסם שבגיל?
ההנאה שיש מהילדים ומהנכדים.

“ לאה אישה אנרגטית וקופצנית למרות גילה. התנהגותה ומחשבותיה צעירות ושמחות. 
הפן שעשיתי לה היה פן קופצני ולא מדויק, כאופי שלה. האיפור היה עדין, עם אודם 

מודגש המותאם לחיוכה הרחב ולשפתיה המדויקות”.
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ציונה חצב
גיל: 78

מגורים: קיבוץ אלונים
משפחה: אני אלמנה. יש לי שני ילדים

וחמישה נכדים. איבדתי שני ילדים: 
בת, דינה חצב, במחלת הסרטן ובן, יעקבי חצב, 

בפיגוע טרור.
מה היה עיסוקך:  אני עובדת סוציאלית 

ופסיכותרפיסטית יונגיאנית. היום אני מועסקת 
מטעם משרד הביטחון.

אחד הדברים המשמעותיים שעשיתי היה 
כשעבדתי בקריית אתא  בפרויקט קהילתי 

שנקרא “הקן המשפחתי”. הכשרתי מתנדבים 
שנכנסו למשפחות עם בעיות רב דוריות )יחסים 

זוגיים ויחסים עם הילדים(, אלו אותם קשיים 
ובעיות שעוברים מדוד לדור. הפרויקט זכה 

להערכה רבה של משרד הרווחה ומשרד ראש 
הממשלה.

נוסף לכך אני עובדת כעובדת סוציאלית ב”בית 
הדורות”, הבית הסיעודי בקיבוץ אלונים.

מה היית לובשת לפגישה? חולצה ומכנסיים.
מה לא תלבשי לעולם? ביגוד חושפני.

מה רצית לעשות ולא עשית?
אין דבר שרציתי ולא עשיתי.

טיפ לחיים: לראות תמיד את חצי הכוס 
המלאה. בני אדם מחפשים מה לא טוב ובזה
  הם עושים רע לעצמם. יש מספיק אירועים

   קשים בחיים ולא צריך להתחפר בהם.
    מה הקסם שבגיל?  ליהנות. 

     ַהִּזְקָנה אינה הסוף. אפשר  ללכת 
      בראש מורם. אפשר להתחיל

       התחלה חדשה בזקנה.

“ציונה אישה אלגנטית מאוד. הלבוש שלה מדויק מאוד. הרגשתי צורך לסרק אותה בפן 
מדויק ומאורגן, בסגנון של הילרי קלינטון. האיפור שאיפרתי היה בעיקר כדי להבליט את 

תווי פניה היפים, את הבעת פניה. אפשר היה לראות שהיא אישה בעלת דעה”.
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יורם אלוני
גיל: 74

מקום מגורים: קיבוץ אלונים
משפחה: 

נשוי + ארבעה ילדים, עשרה נכדים 
ו-4 כלבים...

מה היה עיסוקך: 
הייתי נהג משאית במשך 40 שנה בקואופרטיב 

“התבור”. נוסף לכך עבדתי בתק”מ 
)התנועה הקיבוצית המאוחדת( כקצין בטיחות. 

מזה עשר שנים אני מסיע בהתנדבות במשק 
חברים מבוגרים.

מה היית לובש לפגישה? 
תלוי עם מי... אבל אני לא מהמקפידים על לבוש 

“מתאים”.
מה לא תלבש אף פעם? 

אם צריך משהו מיוחד 
אני אציית ואגיע לבוש בהתאם.
מה רצית לעשות ולא עשית?  

לא ניצלתי את האפשרות ללמוד לימודים 
כלליים )מרחיבי דעת(, אבל למדתי לימודים 
מקצועיים )לימודים לתפקיד קצין בטיחות(.

טיפ לחיים: 
לטפח את הילדים והנכדים.

מה הקסם שבגיל:  
אינני רואה כל קסם בגילי. 

יש מכשולים המקשים על החיים.

“יורם הוא אדם מרתק עם סיפור חיים מעניין, שהיה בין הילדים הראשונים של קיבוץ אלונים. 
איש נחמד שאוהב לעזור, שמעט האיפור שהנחתי עליו היה כדי למנוע הברקות בלבד”.
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תמר נקן
גיל: 76

מקום מגורים: קיבוץ אלונים
משפחה: יש לי שני ילדים וחמישה נכדים

מה היה עיסוקך? 
עסקתי בחינוך.

מה היית לובשת לפגישה? 
לבוש  יפה, מוקפד ונוח.
מה לא תלבשי לעולם?

לא אלבש בגדי עור, גם מטעמי 
אידאולוגיה וגם כי אינני אוהבת.

מה רצית לעשות ולא עשית?
חלמתי על תלתלים ולא הגשמתי. באופן 

כללי אני בעד יופי טבעי.
טיפ לחיים:

להרגיש צעיר. להעז להתנסות בדברים 
חדשים ולהיות סתגלן.

מה הקסם שבגיל?
ליהנות מהתוצר שניתן – נכדים ונינים.

ליהנות לאהוב בלא האחריות של גידול 
הילדים והדאגות היום יומיות.

זה הזמן שאתה יכול להשקיע בעצמך 
ולנצל את כל הפנאי שברשותך.

“תמר נקן היא אישה תמירה, הפן היה רך בכדי להשלים את הדמות המיוחדת הזאת, בשקט 
שלה, הרגשתי כי היא אישה חזקה עם עבר רב של עשיה והנעה, עם מעורבות ועניין אך 
בשקט שלה היא משיגה את כל חפצה, האיפור שבחרתי עבורה היה להדגיש את עינה 

הבהירות והמדברות”.
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חיה קגל
מקום מגורים: קיבוץ אלונים

גיל: 81     
משפחה: אני אלמנה. יש לי בן ובת. מהם יש לי שישה 

נכדים גדולים ושלושה נינים.
מה היה עיסוקך: עבדתי בהרבה מקומות בקיבוץ, אך 

במפעל “אלום” עבדתי 40 שנה בשיווק ובניהול המחסן.
מה היית לובשת לפגישה? הכי פשוט חצאית וחולצה יפה.
מה לא תלבשי אף פעם? אני אוהבת פשטות, לעולם לא 

אלבש בגדים מפוארים.
מה רצית לעשות ולא עשית )בנוגע להופעה חיצונית(?

יש דברים שהפריעו לי, כמו כתמים בעור, בעיקר באזור 
הפנים והצוואר. התלבטתי בנוגע לניתוח קוסמטי אך בסוף 

ויתרתי. לעומת זאת משקל גופי מעולם לא הטריד אותי. 
טיפ לחיים: להשתדל לראות את היופי בחיים. עברתי 

הרבה דברים במהלך חיי ואני תמיד משתדלת לראות את 
האור בקצה המנהרה.

מה הקסם שבגיל? הנכדים ועכשיו הנינים. זה גורם לי 
אושר גדול. זה האושר!

יש לי נינה אותה אני רואה בדואר אלקטרוני בלבד, מכיוון 
שהיא נמצאת בארצות הברית. היא מקסימה, רק אי אפשר 

למשש...

“חיה היא אישה עם הרבה חן ושמחה. התבקש אצלה לעשות תסרוקת אסופה כדי להבליט את 
תווי פניה השמחים והיפים. לגבי האיפור: הייתה יותר הדגשת תווים כדי לנטרל הפרעות בעיניים 

ולהדגיש את תווי העיניים המחייכות”.

עיצוב שיער: רויטל טובול   איפור: רויטל טובול ואסתי יגב   סטייליסטית: דיתי כהן   צילום: אלון לויטה
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אשר  חדשה  ליזמות  הצפון  תושבי  את  שחושף  סיפור  זהו 
תיתן בידיהם את האפשרות להעניק ליקיריהם מתנה ייחודית 
לאירועים  סרטים  הפקת  ידי  על  זאת  עושים  אנו  ומרגשת. 
משפחתיים מיוחדים )ימי הולדת, בר/בת מצוה, חתונה וכדומה(. 
בין  להעברה  ההזדמנות  את  לכם  מעניקים  אנו  לכך  בנוסף 
תרבות  אירועי  )כולל  אירועים  ו/או  אנשים  ולהנצחת  דורית 
בן  לפורמט  והעברתם  ישנים  סרטים  ידי המרת  על  בישובים( 
זמננו )למחשב או DVD( וכן על ידי צילום ועריכה של סרטים 

על פי הזמנה. 
האהבה לקולנוע ולכל הכרוך בו היא אחד הדברים המאחדים 
אבי  יונתן,  בזכות  בה  “נדבקנו”  כולנו  משפחתנו.  בני  כל  את 
גדל  בו  מהבית  עוד  עימו  אותה  שהביא  האהוב,  המשפחה 
באלג’יר. אבל אולי כדאי להתחיל את הסיפור שלנו מההתחלה: 
יונתן היה הצלם  כאשר היכרנו בצרפת, לפני כארבעים שנה, 
החובב של כל המחנות, הטיולים והפעילויות של חניכי תנועת 
הנוער “דרור” במרסיי )צרפת( בה פעל כמדריך. בעיר זו חיה 
גם משפחתו, לאחר שברחו מחוסרי כל מאלג’יר במאי 1962 
שם, באלג’יר, שימש אביו כשומר בבית קולנוע לאחר שנושל 
מעבודתו המקצועית, עקב העויינות כלפי היהודים. תודות לכך 
מיטב  את  וראו  הקולנוע  לבית  בחינם  להיכנס  ואחיו  יונתן  זכו 
בו  דבק  הימים  ובאותם  שם  התקופה.  אותה  של  הסרטים 
ה”חיידק” שלימים יהפוך מתחביב למקצוע. יונתן התנסה בכל 
8 מ”מ  שלבי התפתחות הצילום: תחילה הוא צילם במצלמת 
ואח”כ התקדם למצלמת סופר 8 ולמצלמות משוכללות יותר, 

עד למצלמת HD משוכללת היום.
התרבות  אירועי  ואת  חיינו  את  מנציח  יונתן  היום  ועד  מאז 
אנו  משפחתי.  כדבק  לנו  המשמשים  וידאו  בסרטי  באלונים 
צופים בהם מדי פעם להנאתנו והיום גם הנכדים יודעים לבקש 
מ”סבא יונתן” שיקרין להם סרט זה או אחר מאלה שצילם וכל 

כך אהובים עליהם. 
הוידאו  של  המדהים  כוחו  את  שאת  ביתר  גילינו  לאחרונה 
כמכשיר להעברת מורשת תרבותית לדורות הבאים, להנצחת 
מסוגים  באירועים  מיוחדת  חוויה  וליצירת  ואנשים  אירועים 
שונים. על מנת להמחיש למה הכוונה, נזכיר לדוגמה רק שני 

סיפורים מהתקופה האחרונה:
במוח.  גידול  לו  יש  כי  באקראי,  גילה,  ומיוחד  משכיל  אדם   •
מיד שובש מהלך חייו והוא נאלץ לחדול מכל עיסוקיו ולהיכנס 
אשתו  ע”י  כשנשאל  אינטנסיביים.  וטיפולים  ניתוחים  למשטר 
מה הוא מבקש לקבל ליום הולדתו ענה בפשטות כי הוא רוצה 
שייעשה עליו סרט אשר יספר את סיפור חייו. כאן נכנסנו אנו 
ואת  האיש  את  להכיר  מנת  על  בתחקיר  והתחלנו  לתמונה 
סיפור חייו המדהים. לאחר עיון בתמונות, תוך קבלת הסברים 
מהאיש ובני ביתו, קבענו מספר מפגשים עם דמויות מרכזיות 
שהיוו חלק משמעותי בחיי האיש. לוח הזמנים היה קצר מאוד 

מצבו  התדרדרות  בקצב  להבחין  היה  ניתן  שכן 
הבריאותי תוך זמן קצר. מפגשים אלה תועדו ע”י 
יונתן בצילום ותוך זמן קצר הצלחנו להפיק סרט 
מרגש ומאוד מדוייק על חיי האיש. הסרט הוקרן 
הספיק  ועוד  נפטר  שהאיש  לפני  כשבועיים 
המשפחה  עצומה.  להתרגשות  לו  לגרום 
עימם  שתישאר  מיוחדת  מזכרת  עם  נשארה 

לאורך השנים שיבואו.
את  שנה,  מעשרים  למעלה  במשך  שצילם,  איש   •

סבתות(  כבר  עצמן  )שהן  לבנותיו  לתת  החליט   - משפחתו 
סרטי  את  ליונתן  מסר  הוא  השנה.  לראש  מיוחדת  מתנה 
ה”סופר 8” הישנים שלו וביקש כי יערוך אותם לסרט מזכרת 
לפורמט  בנוסף להמרת הסרטים  לבנותיו.  האיש  ימסור  אותו 
הסיר  צבע,  תיקוני  הישנים  בסרטים  ערך  יונתן  העכשיווי, 
“קטעים מתים”, תיקן את החדות במקומות הנדרשים ולקראת 
הסוף, כשהסרטים כבר היו ערוכים, הוסיפו קריינות של האיש 
שולבה  לבסוף  האילם.  ו”דיבב” את הסרט  אירוע  כל  ציין  בה 
בהתרגשות  קיבלו  השנה  ולראש  מתאימה  מוסיקה  בסרט 
ייחודית אותה הקרינו בארוחת החג  בנותיו של האיש מזכרת 
המשפחתית. ההדים הנרגשים מהמתנה הגיעו כמובן גם אלינו 

וחיממו את ליבנו.
שלי  הקדנציה  סיום  לקראת  במוחנו  נולד    Video Forever
עצמנו  את  לשאול  התחלנו  כאשר   - אלונים  קיבוץ  כמזכירת 
לאן מועדות פנינו להמשך חיינו. כזוג שמתקרב לגיל הפנסיה, 
חיפשנו דבר שיוכל לגרום לנו גם סיפוק והנאה ולא רק “פרנסה” 
מרב  החלום.  למימוש  לפעול  התחלנו  מכאן  הבאות.  בשנים 
למדה במט”י )מרכז לטיפוח יזמות( שני קורסים – האחד קורס 
ליזמים חדשים “יוזמים עסק” והשני קורס במכירות. ביחד בנינו 
“תוכנית עסקית” ובה, בין השאר, עשינו חלוקת תפקידים ברורה 
להגדרת תפקידו של כל אחד מאיתנו וגם בכדי למנוע מצב בו 
 Video Forever אנו “דורכים” אחד על רגלי השני. את השם
את  להבליט  רצון  מתוך  רבות,  התלבטויות  לאחר  יחד,  בחרנו 
התחושה  הוידאו.  צילום  של  ביותר  והבולטת  הייחודית  תכונתו 
שלנו דומה לזו שיש בהולדת תינוק חדש. אנחנו עוסקים ביצירה, 

בשימוח וריגוש אנשים ונהנים מכל רגע.
היום, כשנה לאחר שהתחלנו לפעול בקיבוץ כ”יזמות”, אנחנו 
איטית  לצמיחה  ומצפים  ראשונים  פירות  לראות  מתחילים 

)בהתאם לגילנו( שתאפשר לנו להתאים עצמנו לדרישות. 
ישובים.  וגם  הגילאים  בכל  אנשים  כולל  שלנו  הלקוחות  קהל 
ואנו  שלנו  המרוצים  הלקוחות  מספר  וגדל  הולך  בינתיים 

מאמינים שמספרם עוד ילך ויגדל גם בעתיד. 
הדואר  כתובת  את  לפניכם  רשמו  עמנו,  קשר  ליצירת 
morciano1@ מורציאנו:  ומרב  יונתן   - שלנו  האלקטרוני 

alonim.org.il ואנו נשמח לעמוד לשירותכם.

סיפורו של עסק משפחתי צעיר: 
”VIDEO FOREVER“
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מדור צרכנות

יד עזר
מכשיר רב תכליתי  המשמש כמאריך 

תנועה של הידיים ומסייע בהרמת 
חפצים מהרצפה ללא צורך בכיפוף.

₪ 89

ידית מתרוממת “דייז”
הגבהה לאסלה  7.5 ס”מ עשויה פלסטיק 
ומתחברת בהידוק בלבד למושב לאסלה.

 שימושי במיוחד למתקשים בקימה וישיבה 
מהשירותים.

₪ 311

מאחז מיטה
מעקה  עשוי ברזל בעיצוב מעודן.
המעקה משמש למניעת נפילות 

וגם כעזר בקימה וישיבה.
₪ 804

רולטור טרוייה קלאסיק
 Topro רולטור 4 גלגלים מבית
בנורבגיה, הנותן פתרון לניידות 

נוחה וקלה באופן עצמאי 
בסביבה הביתית ומחוצה לה.

₪ 3700

כורסת גט אפ
כורסת “גט-אפ” הינה כורסת קימה 

אורטופדית חשמלית המהווה
פתרון מושלם למתקשים בקימה. 

מתאימה במיוחד לאנשים נמוכי קומה
₪ 6490

בחנות “הדיבר החמישי” בקיבוץ אלונים

 Lighton  לייטאון
מעמד מאיר ומהבהב 

לטלפון נייד
₪ 230
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מעלון מדרגות 
מעלון מדרגות הכולל 

מסילה מנוע ומושב עם 
חגורת בטיחות.

ייעוץ חינם בבית הלקוח

רולטור העברה “דייז”
רולטור 4 גלגלים המשלב 

בתוכו כיסא העברה עם 
רגליות וידית דחיפה.

₪ 2110

    Twin lux זכוכית מגדלת
מגדלת שולחן בעלת הגדלה 

כפולה של 2 עדשות אספריות: 
 . 8D + 6D

משפר את איכות החיים 
למתקשים בקריאה.

₪ 900

כסא אוריאן
כיסא יציב ונוח בעל מבנה חזק, 

עשוי עץ בוק בטכניקת כבישה צורתית
₪ 1676

כיסא למקלחת
כיסא מקלחת קל משקל 
עשוי אלומיניום ופלסטיק 

איכותי. לכיסא משענת גב 
ומשענות ידיים מרופדות 
המסייעות בקימה וישיבה 

נוחים ובטוחים.
₪ 286

  את כל המוצרים במדור ניתן להשיג בחנות "הדיבר החמישי" בקיבוץ אלונים.  *התמונות להמחשה בלבד.

כיסא מקלחת “איזי”
כיסא מקלחת בעל 

מושב מרופד ומסתובב 
ורגליים מתכוונות

₪ 1168
כיסא מקלחת מסתובב 

דגם סמארט
כיסא מקלחת בעל מושב 

מרופד ומסתובב וחורים 
לניקוז המים.

₪ 1168

כיסא מקלחת משולש 
דגם אדג’

כיסא מקלחת משולש, 
מתאים למקלחת 

פינתית
₪ 596
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בחיים שלנו יש הרבה חיים: חיים של ילד וחיים של מתבגר, של 
יותר מבוגר. לכל אדם יש שביל ובכל גיל יש  מבוגר ושל עוד 

לכל אחד את השביל האישי שלו.
לבחירה  מקום  יש  כמה  עד  שאלות:  עולות  החיים  לאורך 
האישית, כמה זה ְּתלוי מקום, גיל, מצב בריאותי וכלכלי, דעות 
יש  פנימי  חופש  כמה   – ובעיקר  אווירה משפחתית,  חברתיות, 

לאדם לבחור את מה שנכון בעבורו.
לבריאות  ושמחה  סיפוק  בין  בקשר  עוסקים  רבים  מחקרים 
פיזית ונפשית. נמצא שיש קשר בין המצב הרגשי והרוחני למצב 

הבריאותי וגם לכוחות ההתמודדות עם מצבי חולי.
באים  אינם  מהם  שרבים  יצירתיים  חלקים  קיימים  אדם  בכל 
החיים  עם  היומיומי  המפגש  ביטוי  וכשמתאפשר  ביטוי  לידי 
הזמן  במהלך  השתנו  והאפשרויות  הגיל  מושגי  יותר.  מספק 
וממשיכים להשתנות. היום קיים המושג “הגיל הרביעי” – מגיל 
75 ואילך. ההסתכלות האישית והסביבתית על אנשים בני -80

70 ומעלה השתנתה וזה מאפשר לאדם גילוי ומפגש עם חלקים 
נוספים ומעניינים הקיימים בו. אנשים מבוגרים מטיילים בעולם, 
עובדים, מתחילים לצייר, שרים במקהלות, משחקים בהצגות, 
ולבטא את  יוצרים אמנות ומאפשרים לעצמם לדבר  כותבים, 
עצמם חברתית. אנשים מאפשרים לעצמם להתחבר לחלומות 

עבר, לימים בהם אמרו לעצמם: “כשיהיה לי זמן...”.
בעיניי זהו בעיקר האומץ לגעת ולהיפגש עם תכנים נוספים 
הנמצאים בתוכם, דברים שנטמנו בקופסה ובמקרה הטוב לא 
מה  את  לממש  ההזדמנות-האפשרות  זו  עכשיו  אותה.  נעלו 

שישמח אותם וייתן תוכן וסיפוק לעולמם הפנימי.
מה  אכפת  פחות  שקצת  הוא  המבוגר  בגיל  היתרונות  אחד 
רגישות אנושית אלא להזדמנות  כוונה לחוסר  אין כאן  יגידו. 

להתחבר לצרכים ולרצונות. 
במקום  נמצאת  )וישראל  הזיכרון  בחקר  העוסקים  מדענים 
מכובד בתחום זה(, הגיעו למסקנה שאחד הדברים החשובים 
ביותר הוא השיח בתוך הקשר הבין אישי. מומלץ אמנם לשחק 
מכול  יותר  אבל  וכו’,  שפות  ללמוד  תשבצים,  למלא  ברידג’, 
ומעורר  מפעיל  זה  ולשוחח.  אנשים  בחברת  להיות  מומלץ 
רוח  מצב  ומאפשר  זמנית  בו  ורגשיות  קוגניטיביות  מערכות 

טוב יותר.
אני התברכתי בהזדמנות להיות שותפה למקום משמעותי זה 
בחיים: אני מנחה מספר קבוצות שיח לאוכלוסייה המבוגרת 

המתגוררת בדיור מוגן עצמאי ב”דור טבעון”. בכל פעם שאני 
נפגשת עם קבוצה אני נפגשת עם הכוח המרפא של הדיאלוג 
הקבוצה  ורבגוני.  חיים  מלא  יצירתי  מסע  דרך  הקבוצתי 
להתחבר  חייהם,  סיפור  את  לספר  בה  לחברים  מאפשרת 
ולזכות  )בגיל(, להקשיב  והווה בקבוצת השווים  לחוויות עבר 
ושייכות  בהקשבה. השיח הקבוצתי מבסס תחושה של ערך 
בהווה.  ובחיים  עבר  באירועי  משמעות  למצוא  ומאפשר 
)חיוניות(  ויטאליות  על  שומרת  החברתית  האינטראקציה 
וקוגניטיבית, מקלה על תהליכי אבדן ואבל שהאדם  רגשית 
קשרים  ולהעמיק  חדשים  קשרים  ליצור  מאפשרת  חווה, 
ולכידות חברתית מגבירות את  קיימים. תחושות של שייכות 
החוסן האישי. בקבוצה נעשה שימוש באמצעים יצירתיים כמו 
שירה, יצירות אמנות, קטעי ספרות, סרטים וחפצים אישיים, 
מגוון המאפשר לכל חבר בקבוצה לבוא לידי ביטוי. הכלים 
היצירתיים הם אין סופיים וכך גם הסיפורים ואפשרויות הביטוי 
של הפרט בקבוצה. לכל אלה אין גיל כי רוח האדם היא ללא 

גבולות כשהחיים ממשיכים והרשות נתונה.

חיים של סיפוק 
ומשמעות

מאת: נורית הדר

נורית הדר מנחת קבוצות תהליכיות, מלווה אישית 
בתהליכים התפתחותיים, מנחה בדמיון מודרך

nurithadar1955@gmail. :טל’: 052-2351111, דוא”ל
www.nurit-hadar.co.il :אתר אינטרנט   com

של  המשמעות  על 
עבור  השיח  קבוצות 
האוכלוסיה המבוגרת

של  תחושה  מבסס  הקבוצתי  השיח         
משמעות  למצוא  ומאפשר  ושייכות  ערך 
האינטראקציה  בהווה.  ובחיים  עבר  באירועי 
)חיוניות(  ויטאליות  על  שומרת  החברתית 
רגשית וקוגניטיבית, מקלה על תהליכי אבדן 
ואבל שהאדם חווה, מאפשרת ליצור קשרים 
חדשים ולהעמיק קשרים קיימים. תחושות של 
את  גם  מגבירות  חברתית  ולכידות  שייכות 

החוסן האישי.
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מנהלת “דור טבעון” ומנהל “נורדיה” עונים על שאלות

שם ותפקיד:
רווית שחף, מנהלת “דור טבעון – דיור מוגן”

תפיסת עולם:
את  הדרך  לאורך  לראות  ולהשתדל  בחיים  משמעות  מציאת 
וסיוע  עזרה  מתן  תוך  החיים,  במהלך  מצב  בכל  הטוב  הצד 

לאנשים, דבר הגורם להם לשמחה ומעלה חיוך על פניהם.
אתגר יומיומי: 

בני  הדיירים,  מצד   100% של  רצון  שביעות  רמת  על  לשמור 
משפחותיהם והצוות.

מדוע דיור מוגן הוא הפתרון האידיאלי לדעתך?
דיור מוגן מאפשר המשך אורח חיים עצמאי בתוספת סביבה 
במקום  הנמצאים  שירותים  של  ומגוון  ביטחון  תחושת  תומכת, 
אחד. בגיל המבוגר, כשהחברה מתמעטת, קיים קושי בניידות 
המוגן  הדיור  חברתית.  מפעילות  ליהנות  וצורך  רצון  יש  אך 
מעניק סביבה חברתית ופעילות ענפה, לרבות טיולים, תערוכות 
ושאר הנאות שקשה לאדם הבודד למצוא בסביבת המגורים, 
תוך מענה לבעיות רפואיות וסיוע בתחזוקת הבית מבלי שיהיה 

תלוי בספקים שינצלו את חולשתו.
מהו החיסרון של דיור מוגן לטעמך?

הוא בעייתי לאנשים סגורים ומופנמים שאינם חברותיים.
ספר בקצרה על מקרה מרגש:

“חבל שלא עברתי  ואומר:  דייר שמח הנהנה  יום  לראות בכל 
לדיור מוגן מזמן...”.

מהי המחשבה הראשונה העולה במוחך בבוקר? 
יום חדש מתחיל ועשייה רבה מצפה לי. לרצות, להקשיב ולחבק 
יותר דיירים, להקשיב ולסייע לצוות תוך בצוע משימות הניהול 

העומדות על הפרק.
הדיור המוגן – לאן?

המוגן.  לדיור  בביקושים  לעלייה  תביא  החיים  בתוחלת  עלייה 
וחברי  המוגן  הדיור  בענף  הרגולציה  תהליך  זאת  עם  יחד 
כנסת חדשים המנסים לחוקק חוקים חדשים, מבלי להבין את 
משמעותם והשלכותיהם, עלול להביא לשינוי האווירה הטובה 
ואת  הצביון  את  שישנה  מה  השנים,  לאורך  בבתים  ששררה 

מערכות היחסים בין ההנהלות והצוות לבין הדיירים.
איחולים לעצמך לעת זקנה?  

ליהנות מאורח חיים פעיל בסביבה מוגנת, אוהבת ותומכת.

רווית שחף, 
מנהלת “דור טבעון 

דיור מוגן”

שם ותפקיד:
אורי שירן, מנהל כפר הגמלאים בנורדיה

הגיל המבוגר הוא עוד שלב בחיים. זו התחלה  תפיסת עולם: 
חדשה. אלו הציפיות שלנו יחד עם ציפיות הדיירים. זו תקופת 

חיים נוספת שבה יש להם חיים מלאים ובריאים.
שלי  האתגר  המלונאות,  מענף  שבא  כמישהו  יומיומי:  אתגר 
עם  יחד  נופש  כפר  של  אווירה  לדיירים  ולתת  להמשיך  הוא 

אתגרים אינטלקטואלים לשעות הפנאי.
מדוע דיור מוגן הוא הפתרון האידיאלי לדעתך?

הדיירים מקבלים כאן ביטחון, ויש מענה מיידי וַבָמּקום בנושאי 
בריאות. יש לדיירים כאן הרבה שעות פנאי, עם סל פעילויות 
מהבוקר עד הערב. בדיחה שגורה אצלנו היא שכאשר הילדים 
אם  לראות  כדי  יומן”  “פותחים  ההורים  לבקר,  לבוא  רוצים 

הביקור מתאים להם.
מהו החיסרון של דיור מוגן לטעמך?

אינני רואה חיסרון. סגנון חיים זה יכול לעשות רק טוב. כמובן 
שיש חבלי קליטה כמו בכל מעבר למקום חדש, אולם ברגע 
כל  את  ולהוקיר  להכיר  מאוד  מהר  לומדים  שמתרגלים 
היתרונות, וזה ללא ספק לא מקום ״רק לעשירון העליון״ כמו 

שרבים טועים לחשוב. 
ספר בקצרה על מקרה מרגש: 

גר  מיוחד.  איש  יום.  בכל  אותי  מרגש  ברטא  רודי  את  לראות 
עם זוגתו. פעיל, מנהל חיי חברה פעילים גם באינטרנט ועכשיו 

לרודי מלאו 100 שנה.
מהי המחשבה הראשונה העולה במוחך בבוקר? 

יצירה. עם כל השגרה העמוסה אני  אני קם בבוקר עם חדוות 
עסוק תמיד במחשבה כיצד לשפר את איכות חייהם של הדיירים 

ואת שביעות הרצון של העובדים, כולם הם ממש מלח הארץ.
הדיור המוגן – לאן?

בשנים  בארץ  שנעשתה  המשמעותית  הדרך  כברת  כל  עם 
הפתיחה.  יריית  בשלב  נמצאים  אנחנו  בתחום,  האחרונות 
עולה.  החיים  תוחלת  באוכלוסייה.  לטרנד  הפך  המוגן  הדיור 
הגיל השלישי – כשמו כן הוא. תחילת תקופה חדשה. אנשים 
איכותיות.  חיים  שנות  הרבה  עוד  ולפניהם  לפנסיה  יוצאים 
אלה המבינים זאת, והם הולכים ומתרבים, מחפשים פתרונות 
בהתאם. המגמה של מעבר לדיור מוגן תלך ותגבר ולמקומות 

אלה יש פוטנציאל אדיר.
איחולים לעצמך לעת זקנה?  

להיות בריא, והלוואי שאוכל להיות במקום כמו זה שאני מנהל.

אורי שירן, 
מנהל כפר 

הגימלאים בנורדיה



קיבוץ אלונים www.hadiber.co.il 04-9838221

להשיג בחנות “הדיבר החמישי“ בקיבוץ אלונים

מיטה מתכוננת, גם לגובה!
מסייעת בכניסה ויציאה מהמיטה

מתאימה לאנשים גבוהים ונמוכים 
בזכות בסיס גובה אדפטיבי

מעקות מפוצלים לשמירה ומניעת נפילות
מיטה מעוצבת, עמידה לאורך זמן

ב
ב
ב

ב
ב

הכירו את המיטה המתכווננת שתשנה את חייכם

לא צריך לישון על ההחלטה 

אלא על המיטה!
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הוא  אחד  מצד  מאוד.  אמביוולנטי  עולם  הוא  השיווק  עולם 
לקוחות  קהל  אצל  חסר  שיוצרים  באנשים  מלא  רע,  עולם 
הם  אותם  במוצרים  הזה  החסר  את  וממלאים  פוטנציאליים 
בין  טוב שמחבר  עולם  הוא  השיווק  עולם  שני,  משווקים. מצד 
אנשים למוצרים שהם זקוקים להם. הקו הדק עובר בדיוק שם- 
צורך  על  עונה  לא  המוצר  אם  שכן  למוצר,  הצורך  בין  בתפר 
נזק מאשר תועלת  אמיתי, אלא צורך מומצא, הוא עושה רק 

ומפזר טעם אכזבה מר. 
בשיווק חנות כמו ״הדיבר החמישי״ בקיבוץ אלונים יש מערכת 
אתגרים לא פשוטה. לכאורה, המשוואה השיווקית נראית מאוד 
לנוחות  מוצרים  מאות  קחו  לתפעול:  ופשוטה  להבנה  קלה 
ואיכות חיים לבני הגיל השלישי, תוסיפו לזה קהל יעד מוגדר 
מאוד שזקוק למוצרים האלה לשם תפקוד יומיומי, תנגישו את 
תהליך הקניה עד כמה שניתן ותקבלו תרנגולת המטילה ביצי 
נכנסתי  כאשר  לא.  שממש  זהו,  אז  נכון?  פשוט,  נשמע  זהב. 
לא  כאן שלושה אתגרים מאוד  ברור שקיימים  לי  היה  לחנות 
אצל  הצורך  תפיסת  הוא  השני  המגוון,  הוא  הראשון  פשוטים. 

קהל היעד והשלישי הוא קהל הלקוחות, והיכונו להפתעה.

אתגר המגוון
בשיווק ובפרסום יש כלל מאוד ברור, שנקרא כלל המיקוד. גורו 
השיווק אל ריס כתב עליו הרבה, וטען בצדק שמותג לא ממוקד 
הוא מותג שסופו להיכשל ברוב המקרים. לכן, כאשר נכנסתי 
שיש  מאוד  מהר  הבנתי  מוצרים   700 בסביבות  יש  בה  לחנות 
זמן  וחיפשנו במשך  למקד את הקונספט השיווקי של החנות 
רב הגדרה העונה לכל סוגי הצרכים המקבלים מענה בחנות: 
החל מפתרונות שמיעה, קריאה, הליכה, ועד לפתרונות שינה 
ותפקוד יומיומי במטבח. קראנו לזה ״נוחות ואיכות חיים״ כי זה 
מה שהמוצרים האלה תורמים ללקוחות בשורה התחתונה: קל 
להם יותר, נוח להם יותר, והם חשופים פחות למגבלות הטבעיות 
שהגיל המבוגר מביא עמו. הודות לכך שהחנות מסודרת ממש 
כמו בית בו לכל חלק יש ביטוי פיזי הממחיש את יכולת התפקוד 
היומיומית )למשל אזור שינה, חלל למטבח, חדר שינה ועוד(, 

קראנו למקום ״חנות הבית לבני הגיל השלישי״.

אתגר תפיסת הצורך
צורך הוא משהו מאוד סובייקטיבי. כצרכנים, קשה לנו לעיתים 
להבין מה הצורך כשאנו נתקלים בבעיה וגם כשאנחנו מבינים 

אותו, קשה לנו לפעמים להשלים איתו ולקבל אותו. אותו הדבר 
קורה גם בחנות ״הדיבר החמישי״- רבים מהלקוחות 

העובדה  את  במודע  מקבלים  לא  החנות  של  הפוטנציאלים 
שהם זקוקים למוצרי נוחות ואיכות חיים עם הגיעם לגיל מבוגר, 
פתרונות  סל שלם של  על  מודע  מאוד  באופן  מוותרים  ובכך, 
נחמדים מאוד שיכולים להקל על חייהם מאוד. כיום יש מגוון 
מאוד רחב של גאדג׳טים ואביזרי נוחות ואפילו לי, שאני רחוק 
ממנה  מוצרים  יש  החנות  לקוחות  של  הממוצע  מהגיל  מאוד 
לפני  ומכופל:  הוא כפול  לכן, הפתרון לאתגר  ובמשרד.  בבית 
למצוא  צריכים  אנחנו  לצורך,  הפתרון  את  מציגים  שאנחנו 
אנשים עם הצורך המתאים, לגרום להם להבין שיש לו פתרון 
להתעלם  פני  על  בו  להשתמש  להם  שכדאי  להם  ולהסביר 

מהבעיה, כי היא לא תלך לשום מקום.

אתגר קהל הלקוחות
הגיל  בני  הוא  החנות  של  האינטואיטיבי  הלקוחות  קהל  בעוד 
השלישי, חלק לא מבוטל ממאמצי השיווק שלנו הולכים דווקא 
לכיוון ילדיהם של קהל לקוחותינו, שהם אלה שהרבה פעמים 
לצוות החנות להתאים  לעזור  כדי  לחנות  הוריהם  מגיעים עם 
עבורם את הפתרון הטוב ביותר. ככל שצוות החנות יקבל יותר 
מידע על שגרת יומו של הלקוח, כך הוא יוכל להתאים לו יותר 
מוצרים שיקלו על חייו באופן משמעותי. כדי להנגיש את החנות 
כנסים,  עורכים  מגזינים,  אנחו מפיקים  היעד,  סוגי קהל  לשני 
החנות  של  האינטרנט  אתר  את  מחדשים  גם  אלה  ובימים 
המוצרים  את  להזמין  יהיה  ניתן  שאף  לקטלוג  אותו  והופכים 

ישירות. 
החשוף  סוד  הוא  החמישי  הדיבר  של  הסוד  יום,  של  בסופו 
לעיני כל: מגוון אדיר של פתרונות לצרכים רבים, צוות מקצועי 
וותק  מצורך להקשיב  למכור אלא  מצורך  מונע  וסבלני שלא 
וניסיון שלא מוצאים בכל מקום. בשבילי, החנות היא כבר מזמן 
לא ״עוד לקוח״ אלא מקום מעורר השראה, שמצליח לשרוד 
ואמפתיה  מקצועיות  חן,  הרבה  בזכות  קשה  עסקית  בסביבה 

לקהל לקוחותיו.

גיל הזהב  
במבצע

מאת: יהל דמטר, יועץ השיווק והפרסום של החנות 

על שיווק חנות 
“הדיבר החמישי”

יהל דמטר הוא יועץ שיווק ופיתוח עסקי, מחבר ספר השיווק 
״כשאגדל, תהיה לי חברת תעופה״ ומרצה בתחום המיתוג

טל: 054-4642467
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ד”ר לאופטימיות
מיוחדת  אישה  היא   )66( בר-גל  ברוריה  ד״ר 
את  פגשנו  נפוצה.  בטרשת  החולה  ומעניינת, 
ברוריה לשיחה קצרה על החיים, על המחלה, 

ועל נושאים שבשגרה. יצאנו אופטימיים!
החיים  שגרת  לדעתי  מחלתי,  בעקבות  מגבלותיי  ״למרות 
חייבת להמשיך הלאה. אני מנסה להמשיך להיות פעילה בכל 
ביתי  לארח.  אוהבת  אני  והחברתיים.  המשפחתיים  התחומים 
ילדות עמם  ומכרים, חלקם הגדול חברי  מלא תמיד בחברים 
הקטנתי  לפנסיה  שיצאתי  לאחר  רבות.  שנים  נפגשים  אנחנו 
את מעורבותי המקצועית באקדמיה, אבל אני ממשיכה לטייל 
בארץ ובעולם כחלק מהמסורת המקצועית הגאוגרפית שבה 
חייה  סיפור  בכתיבת  עכשיו  עסוקה  אני  לכך  בנוסף  גדלתי. 
של אמי, שהיא ניצולת שואה. אני קוראת הרבה ספרות יפה, 
ואפייה  בישול  של  שעות  לאחר  וזאת  ומתורגמת,  ישראלית 
והיום קצר  רגע משעמם  לי  אין  בקיצור  עליי מאוד.  האהובים 
האופייניים  עייפות  התקפי  בעקבות  יותר  עוד  ומתקצר  מאוד, 

למחלה וגוזלים ממני כוחות״.

מהי המחלה ומתי אובחנה? מה הרגשת פיזית ונפשית? 
בשמונה השנים האחרונות הייתה לי חולשה ברגליים ומדי פעם 
מעדתי ואף שברתי את רגלי מספר פעמים. לא ידעתי מה זה. 
התייעצתי עם פיזיותרפסטית שעמה הייתי בקשר חברתי, ולאחר 
בדיקה שערכה לי היא אבחנה באופן בלתי רשמי את המחלה. 
בעקבות זאת הלכתי לבדיקת MRI )סריקה לא פולשנית של 
האיברים הפנימיים באמצעות תהודה מגנטית(. בסריקה זאת 
ניתן לגלות את הנגעים במוח האופייניים לחולי טרשת. עם זאת 
עדיין היה קשה לאבחן בבירור את המחלה, מכיוון שהתפרצות 
שלה בגילי אינה אופיינית. טרשת נפוצה היא מחלה הפוקדת 
בעיקר נשים צעירות עד גיל 40. האבחנה הרפואית הסופית של 
2013, כשהיה לי התקף  הטרשת הנפוצה הייתה בחודש מאי 
של חולשה רבה בכל חלקי הגוף. אצלי המחלה מתבטאת לא 
עייפות, תחושות  רק בקשיי הליכה, אלא גם בחולשה כללית, 
אצל  בידיים.  חולשה  גם  ופעמים  ריכוז  קשיי  בגפיים,  נימול 
להתבטא  יכולים  המחלה  של  הסימפטומים  אחרים  חולים 
כשקיבלתי  בשמיעה.  או  בראייה  פגיעה  כגון  אחרים,  בדברים 
את האבחנה שאכן אני חולת טרשת נפוצה פחדתי שזה יפגע 
האנשים  אותי,  הסובבים  האנשים  עם  שלי  היחסים  במערכת 
היקרים לי, בעלי, ילדיי ואימא שלי. שאלתי את עצמי מה יקרה 
ליחסיי עם האחרים. כאשר הייתי מאושפזת בבית החולים תל 
כשהם  קשים  במצבים  בטרשת  חולים  סביבי  ראיתי  השומר 
אינם שולטים בחלקי גופם. פחדתי שגם אני עלולה להתדרדר 

למצב של חוסר אונים מוחלט ואז החלטתי להילחם.

איך שיתפת את בני משפחתך? איך קיבלו את הבשורה 
בני המשפחה וחברייך?

יורם היה איתי ונמצא איתי לאורך כל הדרך. הוא הכול בשבילי. 
גם עוזר לי וגם תומך בי. אני רוצה להיות מספיק חזקה כדי 

לו לעול כבד מדי. בעקבות מחלתי הוא אינו רוצה  לא להיות 
רוצה  שהוא  משום  לו,  שמציעים  מקצועיות  מחויבויות  לקחת 

להיות איתי ובשבילי.
את  קיבלו  חלקם   – לילדים  באשר  לי.  קשה   – זה  כל  עם 
הידיעה קל יותר וחלקם קשה יותר, ואני משתדלת לא להיות 
והופתעתי  הזמן  כל  לנו  שדואגים  חברים  לנו  יש  לעול.  להם 
מהתמיכה הרבה מהם. כששמעו על מחלתי באו בהתחלה עם 
סירים ועוד. את זה עצרתי מיד. קל לי יותר לתת מאשר לקבל. 
המקצועיות  הרפואיות  הוועדות  בכל  שגם  לומר  חייבת  אני 
במשרדי הממשלה השונים, שהגעתי אליהן בעקבות המחלה, 
נכה,  ותו  זכאות לרכב  זכאויות לחולים כמו  ועדות המאשרות 
היו כולם יעילים והוגנים. מכולם אני מוציאה חיוך ואומרת תודה 

רבה לכולם.

ואחרי הידיעה והכרת המצב – מה הלאה?

הטיפול  בקבלת  החולים,  בבית  כששכבתי  כבר  מאוד,  מהר 
נכון  כיצד  חשבתי  בחיפה,  ציון”  “בני  החולים  בבית  והשיקום 
לנצל את ששת שבועות השיקום באופן יעיל. עבדתי קשה מאוד 
אישי  מאמן  לקחתי  בהמשך  סביר.  לתפקוד  וחזרתי  בשיקום 
המתמחה בשיקום  אנשים עם בעיות נוירולוגיות. כשיש לך מאמן 
ומחויבות אי אפשר להתחמק מפעילות. נוסף לכך רציתי מאוד 
במכון  מתאמנת  אני  לכן  בריאים.  אנשים  של  בסביבה  להיות 
הכושר הולמס פלייס ב”גרנד קניון”. זהו מקום מאוד מרשים 
מוזיקת  רבות,  ספורט  פעילויות  בו  שיש  למקום  לבוא  ונעים 
רקע וחיוכים. במקביל לאימון שלי יורם מתאמן בעצמו, לאחר 
ובהמשך  שקטה  בפינה  ביחד  קפה  לשתות  הולכים  אנו  מכן 
הולכים לעוד אימון. אני מתאמנת ארבע שעות שבועיות באופן 
קבוע. אני משתדלת לצאת הרבה מהבית. אוהבת מאוד ללכת 
בשפת הים, לצאת עם חברים לבתי קולנוע. כמובן שאני יכולה 
ללכת רק למקומות נגישים לנכים. גילנו אולמות נגישים כמו 

    המחלה שינתה את תפישת חיי. 
ההנאה שלי מכל רגע היא משמעותית. 
אני מעריכה כל דבר, מחפשת רק את 

הטוב. אני בת מזל ומבורכת ועל כך אני 
רוצה להגיד תודה.
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ועוד. לעומתם  מוזאון טיקוטין, התאטרון העירוני, אולם קריגר 
יש מקומות בחיפה שאינם נגישים לנכים, ביניהם האודיטוריום 
במרכז הכרמל, שמאוד מסובך לנכים להגיע ולהיכנס אליו או 

לשבת בו.

מה  בהם?  משתמשת  שאת  מסוימים  מוצרים  יש  האם 
מקל עלייך?

הרולטור )הליכון עם מושב( שקניתי אצלכם ב”דיבר החמישי” 
הפך לידיד מסור הדבוק לי לידיים. הוא נותן לי הרבה  ביטחון 
את  “מדוע  אותי:  שואלים  שאנשים  כך  כדי  עד  נכונה,  ויציבה 

צריכה רולטור? את הרי הולכת כל כך יפה”.

איך היית מסכמת את אמונתך והשקפת עולמך?
אחר  להתפלל.  נהגתי  בצעירותי  לייט”.  “דתי  מבית  באה  אני 
כך פחות. מאז שחליתי אני שבה ומתפללת והתפילות מהוות   

חלק חשוב מאוד בחיי. 
בתפילת הבוקר, בתפילת השחר שבתוך תפילת שחרית, אתה 
מודה על כך שאתה מסוגל לעמוד. שאתה בן חורין ועוד. אני 
חושבת עד כמה אני בת חורין. בהיותי תלויה ביורם, האם אני 
לי  שיש  כך  על  תודה  אומרת  אני  זאת  עם  חורין?  בת  באמת 
את כל צרכיי. שום דבר לא מובן מאליו. עולות  בי עוד הרבה 
יותר  עוד  שהתחזקו  שאלות  החיים,  משמעות  על  שאלות 
לאחרונה בעקבות המערכה בעזה. המחלה שינתה את תפישת 
כל  אני מעריכה  היא משמעותית.  רגע  חיי. ההנאה שלי מכל 
דבר, מחפשת רק את הטוב. אני בת מזל ומבורכת ועל כך אני 

רוצה להגיד תודה.

 מה את מאחלת לעצמך? שהכול יימשך כמו שהוא ושאזדקן 
יחד עם המשפחה, עם בעלי והחברים.
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מושה שאול היא בת אלונים וחברת אלונים. מושרשת עמוק 
במקום ומחוברת להווייתו ולנופו הטבעי והאנושי של היישוב. 
להומאופטיה  הישראלית  האגודה  ע”י  מוסמכת  מטפלת 

קלאסית )RC-Hom( מזה כ-20 שנה. 

התחלתי את דרכי כאחות בקהילה בקיבוץ אלונים. 
בפתרון  החיים,  לשיפור  בעזרה  התמקדתי  ומתמיד  מאז 
בעיות שהרפואה הקונבנציונלית לא נתנה להן מענה מספק. 

הטיפול שאני נותנת מתמקד באם ההרה, בהכנה ללידה 
וברך הנולד ומאידך – בגיל השלישי, בזקנה. חשוב לי 

לאפשר לאנשים לחיות באיכות חיים טובה ככל הניתן.
לאחר שנים רבות של עבודה כאחות מוסמכת עשיתי 

הסבה להומאופטיה, אך מעולם לא נפרדתי מהידע 
והניסיון שצברתי. 

מדוע הלכתי שבי אחרי ההומאופטיה? 
הומאופטיה היא מדע רפואי ואמנות ריפוי כאחת. היא מבוססת 
האנמן,  סמואל  ד”ר  ע”י  שנקבעו  טבעיים  ריפוי  עקרונות  על 
רופא מוכשר אשר פיתח את השיטה בגרמניה במאה ה-19. 
מדוללות  בתמציות  שימוש  הוא  זו  שיטה  של  הפעולה  עיקרון 
)של צמחים, מינרלים ובעלי חיים(, חומרים הגורמים להמרצת 

כוחות הריפוי של הגוף. 
)אסטמה,  כרוניים  במצבים  גם  מטפלת  ההומאופטיה 
דלקות  )כמו  אקוטיות   ובמחלות  דלקות פרקים(  פסוריאזיס, 
אוזניים אצל ילדים, שקד שלישי ושקדים מוגדלים( אך לא רק 
בהם. ההומאופטיה יעילה מאד גם למצבים בהם נדרשת עזרה 
ראשונה מיידית. רבים מכם ודאי מכירים את הרמדי “ארניקה”, 
הסטרס  לאיזון  פציעה  במצבי  רבות  מסייעת  אשר  תמצית 
נוספים  רבים  חומרים  קיימים  לה  והנפשי. פרט  הפיזי  )עקה( 

בעלי יכולות ריפוי גבוהות.
הבנה  מתוך  יחידה,  מזערית  תרופה  מנת  ע”י  נעשה  הריפוי 
יכול  בריא  אדם  אצל  לתופעות  לגרום  המסוגל  שהחומר 
שתיאר  כפי  החולה,  האדם  אצל  תופעות  אותן  את  לרפא 
נברא  “האדם  בארץ:  ההומאופטים  מראשוני  רווס,  יוסף  זאת 
כל כך בחכמה שגם במצב של חולי נתנו לו סימפטומים כדי 

שההומאופט יוכל למצוא את הריפוי בשבילו”. 
הטיפול הוא אינדיבידואלי. ההומאופט מחפש אישיות של 

תרופה שתהיה דומה ככל האפשר לאישיות המטופל. 
מחפשים את הסיבות העמוקות, את המצב הנפשי שגרמו 

לפריצת המחלה. גורמים כמו כעס, עלבון, בהלה, צער ועוד.

הנה כמה מקרים בהם טיפלתי:

מטופלת א’ 
לא  הנשימה.  במערכת  בעיות  לי  היו  שנה  כ-12  “לפני 
יכולתי לישון ללא משאף. בסדרה של כמה טיפולים חוזרים 
הוציאה אותי מושה מהאסטמה. מאז בכל שנה אני מקבלת 
חיזוקים במקום חיסונים. גם אם אני מצטננת זה מינורי, לא 
מסתבך ועובר תוך כמה ימים. שכחתי מהמשאפים ומבעיות 

הנשימה”. 
מטופלת ב’  

“יותר מעשרים שנה אני ישנה בצורה מלאכותית. מה יהיה? 
מה עושים? קראתי לעצמי “החי המת”. חיפשתי עוד טיפול 
הפסיכיאטריות  מהתרופות  שיציל  משהו  אולי  כאבים,  נגד 
ואז פגשתי את מושה. עד להיכרות איתך לא הייתי מודעת 
לי  יש  היום  גם  נכון,  דיכאוניות.  האנטי  התרופות  לנזק של 
לילות שחורים ולילות לבנים, אך למי אין? כל דבר במידה. 
שלי  העצמאות  את  קיבלתי  בזכותך  אך  לסבול,  אפשר 
במתנה, התלות בתרופות נגמרה וכן התלות ברופא המטפל. 
שאתה  החומר  כמות  לפי  ולא  יכולתך  לפי  מתמודד  אתה 

בולע” )מטופלת בת 70, ניצולת שואה(. 
מטופלת ג’

“בעקבות נפילה שברתי את היד באזור הכתף ומצבי הנפשי 
נדרשתי להחליט האם  הגופני  בהיבט  רע.  בכי  היה  והפיזי 
כל מה  גבס(.  ללא  )מתלה  טיפול שמרני  או  ניתוח  לעבור 
שניתן היה לעשות הוא להשתמש במשככי כאבים חזקים 
לא  אך  ה”ארניקה”,  של  קיומה  על  ידעתי  ולחכות.  ביותר 
חומרים  עבורי  רקחה  אשר  למושה,  פניתי  לכך.  מעבר 
הומאופטים נוספים וכיום אני מטופלת בפיזיוטרפיה בלבד 

ותנועתיות היד משתפרת”.
חשוב לציין כי ככל שהטיפול ניתן בשלב מוקדם יותר, סיכויי 
גם  יפות  תוצאות  לקבל  ניתן  זאת  עם  גדלים.  ההצלחה 

בגילאים בוגרים. 
הטיפול ניתן בקליניקה שלי בקיבוץ אלונים באווירה נינוחה, 
אישי.  ויחס  מעמיק  תשאול  המאפשרת  ושקטה,  רגועה 

“תשאול טוב זו אמנות, כמו לדעת לרקוד עם המטופל”. 
הנכם מוזמנים לנסות. אני לרשותכם.

מושה שאול הומופאטית קלאסית קיבוץ אלונים.
נייד: 052-8730866

הומאופטיה בגיל השלישי

אלטרנטיבה  מהווה  ההומאופטיה  רבות  שנים  כבר 
מדהימה לרפואה הקונבנציונלית ועוזרת ליותר ויותר 

אנשים. רוצים לדעת איך? התשובות לפניכם

ראיון עם מושה שאול
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מאוזן 
1. עליו לוחצים כדי להזעיק עזרה

10. הביטו
11. מקבל השירות
13. נפל מגובה רב

14. טלוויזיה במעגל סגור )ר”ת(
16. תזוזה

17. נכנס שלא ברשות
19. חוטב, חותך

20. מי שעבר ליהדות
23. הליכון עם גלגלים ומושב

24. מכשיר העוזר להרים חפצים 
מהרצפה

27. לא מהר
28. אחד התווים

29. מי שנהנה לשלוח אש ,להצית
31. “...  סבא”- מסייע בהליכה

32. אגם  בשפת הסקוטים 
סלנג:מקום נידח

33. אביזר  לעיסוי כף היד
36. אויב

38. מכשיר להעברת מידע
39. מחליפים את כדורי הטניס 

בתחתית ההליכון
40. יום טוב

מאונך
2. עזרה ראשונה נפשית )ר”ת(

3. התיישבות זמנית
4. אנקול, קרס

5. שיר הודיה כמוהו מצווים רבים 
בספר תהילים

6. נהר בדרום אפריקה
7. אביזר עזר להליכה בטוחה

8. סימן מוזיקלי
9. כינוי לשולחן מתכוונן )“נותנת 

שירות בשתיקה”(
12. שצורתו  כקערה

13. מכשיר לחיזוק שריר כף היד
14. ילדים קטנים

15. אביו של זמרי )“עושה מעשה 
זמרי ומבקש שכר כפנחס”(

18. לוח הנתלה בפיתחו של בית 
עסק או מוסד

21. יסוד רדיאוקטיבי
25. שווי של משהו

26. סוס מהיר
28. מפלגה קומוניסטית שפעלה 

בעבר בישראל
30 מבוקש. שנזקקים לו.
31. פרשוט, סוכך נפילה

34. נחל אכזב
35. ...צרלס, מוזיקאי אמריקני עיוור

37. מנת מזון

פנאי לכל גיל

אדם מבוגר מאוד יושב בקופת חולים 
וממתין לרופא. לידו יושב בחור צעיר.

מה עושים. ? מספרים זה לזה את הצרות.
לבסוף שואל הבחור הצעיר את הסבא : 

במה אתה עוסק?
אני נהג מרוצים - משיב הסב.

אתה נהג מרוצים ? מתפלא הבחור.
כן - משיב הזקן - אני מסיע את הנכדים 

שלי והם מרוצים.
  

שני זקנים מדברים על חיי המין שלהם, 
אחד מהם מספר 

“אני עושה את זה כמעט כל יום בשבוע!”
שואל אותו השני “מה באמת”?!

“כן בטח”. מרחיב הראשון ואומר ,
”כמעט ביום ראשון ,כמעט ביום שני ,

כמעט ביום שלישי...

בדיחה חה.. חה..

“אדם לא 
מפסיק לצחוק 

בגלל שהוא 
הזדקן. הוא 
הזדקן בגלל 

שהפסיק 
לצחוק”

תשבץ
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