
          

ון
לי
ג

249אוגוסט 2017 עיתון גמלאי חדרה

''אמנות של זהב''
מאת: חוה גדיש

במסגרת חודש ההצדעה לאזרחים הותיקים תתקיים בבית האמנים, היא הגלריה העירונית במיתחם יד לבנים, תערוכה 
בשם ''אמנות של זהב'' על שם גיל הזהב של האמנים. בתוך קהילת האזרחים הוותיקים יש אמנים גמלאים שיצרו במשך 

שנים למגרה ויצירתם לא זכתה לחשיפה ציבורית.

תחומי היצירה רבים ומגוונים: קרמיקה, פסיפס, ויטראז', קולאז' וניפוח זכוכית. עבודות מתכת, עץ או נייר.  סוגי האריגה, 
קליעה, רקמה וסריגה.

לגיל יש משמעות!
אנשים שיסוד התרבות שלהם הוא קיבוץ 

גלויות מביאים ביצירתם סיפור אישי או 
משפחתי.

בעבודותיהם הם מביאים לידי ביטוי את 
תרבות ההורים והמשפחה.

20/8/2017 יום א' בשעה 16:00 טרם נקבע
27/8/2017 יום א' בשעה 16:00 אהבה יוונית

כל אדם שיש לו יצירות כאלה או מכיר
מי שיש לו יצירות כאלה מוזמן לפנות עד 

אמצע אוגוסט אל:

חוה גדיש, אוצרת התערוכה
 chavag8@walla.com   054-4633511  :טלפון

רויטל פוקס, מנהלת המחלקה לאזרחים הותיקים
 revital-fouks@Hadera.muni.il   054-4337954 :טלפון
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זוכרים את הסרט "אשה יפה"?
כל המבקרים התמוגגו וגם הקהל הצביע בעבורו 

ברגליו. אני נדהמתי. סרט שבעצם אומר, היי פרוצה, 
יש שכר לפעולתך. קיים סיכוי שאיזה ריצ'רד גיר עשיר 
יתאהב בך. הפי אנד. אין פה סחי ומאוס, פשע, סמים 

וניצול. הכול נקי ויפה. מעניין כמה נערות ונשים פתיות 
נפלו למלכודת הזנות בעקבות הסרט.

חברות כנסת בארץ, זהבה גלאון מ"מרץ" שולי מועלם 
מ"הבית היהודי" וכן עליזה לביא מ"יש עתיד", מנסות 
מזה כמה שנים לעודד חקיקה שתפליל את הלקוחות. 

נשים בלבד נאבקות. הייתי מצפה שאולי הח"כים 
הזכרים מהמפלגות הדתיות יצטרפו, ולא, מעניין 

למה?
רבנים זועקים חמס כנגד גיוס בנות, שמא יקרה 

להן משהו...רחמנא ליצלן! מה עם הנשים העוסקות 
במקצוע העתיק? שתיקה! החוק בו צריכת שרותי 

זנות היא עברה פלילית תקף כבר בין היתר בשוודיה, 
נורבגיה, איסלנד, קנדה וצרפת. בצרפת למשל החוק  

גם מפרט את תנאי השיקום של הנשים הללו. ח"כ 
שרן השכל  מה"ליכוד"הגישה הצעת חוק )בחודש 

מרץ השנה(, שבו יינתן עונש מאסר של ששה חודשים 
על לקוח זנות, או לחילופין הלקוח יוכל להמיר את 
המאסר בהשתתפות בתכנית שיקומית קהילתית.

בראשית יוני השנה הודיע משרד הבריאות כי הוא 
מצטרף למשרד הרווחה ובטחון פנים ותומך בהצעת 
החוק )של ח"כ עליזה לביא( להפללת צרכני הזנות, 

כפי שהציעה הוועדה של שרת המשפטים שקד )עוד 
אישה(.

אז סוף סוף הללויה, נתבשרנו בחודש זה שבקרוב 
תוגש הצעת חוק ממשלתית להפללת צרכני זנות. זו 

תהיה עברה פלילית שדינה מאסר.
ולכל הספקנים נאמר, אין אשליה שהזנות תחלוף 

כליל, אך יש משמעות חברתית מוסרית לחוק. ובינינו, 
במדינה קטנה כמו שלנו אנשים יחששו להיחשף 

בפרהסיה כעבריינים מנצלי זונות. בנוסף לכך, נאמנים 
עלי דבריה של אחת מהנשים הללו בצרפת, לאחר 

שחוקק שם החוק: "אם החוק היה עובר לפני 20 שנה 
לא הייתי חיה בגיהינום".

"נולדתי עם כדור! " ענה בפשטות 
ממנו  כשביקשתי  דרורי,  מאיר 
שלו  הרומן  התחיל  איך  לי  לספר 
התפשט  קטן  חיוך  הכדורגל,  עם 

בזווית פיו ועיניו ברקו. 
שיחק  נולד,  בה  ברומניה  כבר 
בן  כדורגל. כשעלה לארץ בהיותו 
13 נשלח לקיבוץ שדה נחמיה וגם 
שם לא הפסיק לשחק בכדור עם 
הילדים בני המשק וחברות הנוער. 
ביכולתו  התבלט  כך  כל  הוא 
מחברת  הבנות  כי  עד  המצוינת, 
נכחו  הבוגרת  מהקבוצה  הנוער 
קבוע בקהל המעודדות. כך הכיר 
את יהודית ירוקת העיניים וזהובת 
השנים  ברבות  שהפכה  השיער 

לאשתו.
עם שחרורו מהצבא עבד כמדריך בתנועת "הנוער העובד" באור 
מאמני  של  להשתלמויות  נסע  בבד  בד  הוריו.  גרו  בה  עקיבא, 
כדורגל ב"מרכז הפועל" וב"וינגייט". מיד כשסיים התחיל לאמן את 
בית"ר  בקבוצת  כקשר  ולשחק  עקיבא  אור  של  הכדורגל  קבוצת 
בנימינה והפך מהר מאוד למאמן הקבוצה. בקבוצת זו שיחק ואחר 
כך גם אימן את מי שהפך לראש עיריית ירושלים וראש הממשלה 

אהוד אולמרט.

מתי הגעת לאמן בחדרה?
מאיר זקף את גופו והפליג בזיכרונותיו: "למשחקי 
החוץ של בית"ר בנימינה היינו נוסעים במשאית. 
היה  הוא  סשקה.  בשם  חדרתי  היה  הנהג 
שאבוא  ממני  וביקש  חדרה'  'הפועל  בהנהלת 
ללא  נותרה  אשר  הנערים  נבחרת  את  לראות 
אלא  ויצ'י'.  וידי,  'ויני,   – ומאז  הגעתי,  מאמן. 
בקסמי  נכבשתי  גם  אלא  כבשתי  רק  לא  שכאן 
המועדון והילדים ונשארתי לאמן במחלקת הנוער 
אימנתי  במהלכן  שנים   25 חדרה'  'הפועל  של 
עם שלמה ארצי, עם יעקב ולטוך, אשר היה גם 
מנהל קבוצת הנוער, וכן עם דני שלימק שהיה אף 
הוא מנהל קבוצה. אימנתי את האחים עמי ויגאל 

אלחדד, את אהוד ואנה ואחרים..."

מה אתה זוכר מהתקופה בה אימנת?
של  רב  מספר  הפריחה.  בשיא  היתה  "האגודה 
ילדים, נוער ובוגרים. היו שש-שבע קבוצות נוער 
היה  זה  הראשונה.  בליגה  ששיחקה  וקבוצה 
מכל  התדפקו  דלתותיו  שעל  לתפארת  מועדון 

הקיבוצים ומהמושבים באזור כדי לשחק. אחד מאלה היה דרור 
בונדר מגן השומרון שהיום משמש בהנהלת 'הפועל חדרה'.

לתפקיד  קודמתי  אזורים.  לחמישה  מחולקת  אז  היתה  המדינה 
ארציים  מאמנים  מחמישה  אחד  והייתי  שרון-שומרון  אזור  מאמן 

של מחלקת הנוער תחת הדרכתו של מאמן העל עמנואל שפר".
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עורכת ראשית: יונה מאור
חברי המערכת: חוה גדיש, יצחק גולדפינגר, יאשיהו וולשטין, יפה וינקר, 

רחל ילין, ימימה לוי, רות לפידור, נגה ניב, זהבה עמל,
עמליה )מלי( רוטמן, פנינה שחק, עדי שיטה, בתיה שרייבמן.

רכזת הכתבים ומפיקת העיתון: עו"ס רויטל פוקס, מנהלת המחלקה 
לאזרחים וותיקים.

הגהה: יאשיהו וולשטין.
המו"ל: "העמותה למען הקשיש" בחדרה טל:04-6323331

פקס: 04-6247537
E-mail:kivunhashl@gmail.com :כתובת המערכת

עריכה גרפית והדפסה: אור גרפיקה והדפסות.
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דבר המערכת
 מאת: ימימה לוי

זוכרים את יואב נטע בשיר ואומר מאת: נגה ניב
באירוע מרשים ורב משתתפים זכרה חבורת הזמר הייצוגית קולות הל"ב את המנהל המוסיקלי שלה

ד"ר יואב נטע שהלך לעולמו לפני שנה.
אל האירוע הגיעו חבורות הזמר ששרו עם יואב- חבורת אלונים מפרדס חנה וחבורת הזמר 

תפוח בדבש מקריית מוצקין. את הכנס המרגש הנחתה והפיקה נגה ניב מנהלת קולות הל"ב, 
כאשר הדגש היה על שירים בעיבודו של יואב.

סרטון על חיי יואב פתח את הערב, לאחר שירה משותפת של השיר "מי האיש". 

יואב היה בן קיבוץ גלעד ואת האהבה למוסיקה רכש בערש ילדותו.
עם השנים למד והשתלם והחל לעסוק בהלחנה ועיבודים והנחה חבורות זמר ברחבי הארץ. לקולות הל"ב בחדרה הגיע לפני
 24 שנה, בה גר עד יום מותו, ואיתם הופיע ברחבי הארץ ובפסטיבלים רבים בחו"ל.

בערוב ימיו עסק יואב בציור והציג את ציוריו בתערוכות רבות.

הסרטונים שהוקרנו בערב הזיכרון גרמו לחבורות לחוש שוב את הרגעים היפים שחוו
עם המנצח האהוב עליהם, ובחלק מהם שרו ביחד עימו את שיריו.

מעמד הסיום היה מרגש במיוחד כאשר כל החבורות עלו על הבמה ושרו ביחד עם יואב 
את השיר שהלחין למילותיה של לאה גולדברג "למדני אלוהי": 

למד את שפתותי ברכה ושיר הלל / בהתחדש זמנך עם בוקר ועם ליל, לבל יהיה יומי 
כתמול שלשום / לבל יהיה עלי יומי הרגל.

יואב השאיר בחדרה חותמת מוסיקלית מפוארת. יהי זכרו ברוך.



לאילו הישגים הגעת עם הקבוצה?
בשנת  לנוער  המדינה  בגביע  זכינו 
שלאחריה  בשנה  וגם   1982-1981
ברחבי  למשחקים  נסענו   .1983-1982
העולם. ייצגנו את המדינה ואת המועדון 
קיבלנו  תמיד  לחו"ל  וכשהגענו  בכבוד 
השתתפנו  התנהגותנו.  על  שבחים 
בטורנירי קיץ בצרפת ובהולנד ושבנו עם 
גביעים גם משם. טסנו לגרמניה וקשרנו 
קשרי חברות בין המשפחות במועדונים 
המקבילים, קשרים הנמשכים עד היום."

הכול סבב סביב הכדור, אך לא היה זה 
כה פשוט. למכולת אי אפשר היה ללכת 
וצריך היה להתפרנס  עם מה שהרוויח 

במקום עבודה מסודר.
לעבוד בארבע-חמש  היה מתחיל  ב'תנובה'.  עבודה  מאיר מצא 
בבוקר, מסיים בשעה שתיים בצהריים ורץ מיד למשמרת שנייה 

במגרש הכדורגל עד הערב. 
מאיר דרורי הדליק את המשואה בבימת העצמאות בחדרה בסימן 
אותו  שהותיר  אירוע  עבר  האחרונה  בשנה  הישראלי.  הספורט 
מרותק לכסא גלגלים, אך הוא ממשיך לשמור על אופטימיות ועל 

קשר חם עם חברים מהעבר.

למה אתה מתגעגע?
"לימים בהם היה הכדורגל סיפור אחר לגמרי. 
ימים בהם שיחקו עם כל הלב והנשמה. הורים 
לא התערבו אז בעבודת המאמן. המאמן היה 
היו  בכדורגל  וחינוך  משמעת  סדר,  הסמכות. 
בראש סולם הערכים. אם הורה היה מתערב 
היום  כמו  לא  הביתה.  אותו  שולח  הייתי 
לקבוע  ומנסים  סוף  ללא  מתערבים  כשהורים 
 – נעליים  זוג  "קרע"  לא  עוד  הילד  למאמן. 
בעיני  מסי  או  רונאלדו  מאראדונה,  כבר  והוא 
ההורים. ילד משחק אם הוא מוכשר, לא אם יש 

לאבא שלו קשרים עם המאמן". 

מי היווה עבורך מודל לחיקוי?
היווה  ישראל  נבחרת  מאמן  שפר,  "עמנואל 
עבורי דוגמה. בגלל הדרך ושיטות האימון שלו, 
זה שהוביל את  וכמובן בזכות העובדה שהוא 
 .1970 למונדיאל  עד  קדימה  ישראל  נבחרת 
זו הייתה השתתפותה הראשונה והיחידה עד 
במונדיאל.  העולם  בגביע  הנבחרת  של  היום  
הכדורגל  של  השיא  להישג  שנחשב  הישג 

הישראלי בכל הזמנים". 

במסיבה  שמונים  הולדת  יום  מאיר  חגג  שעבר  בחודש 
צנועה בקרב בני משפחה ומכרים ותיקים. חברים קרובים 
כבוד.  לו  ולחלוק  לברך  באו  וההווה  מהעבר  ושחקנים 
לזוג ארבעה  ותשע שנים.  ליהודית חמישים  נשוי  מאיר 
אריכות  הלב  מכל  למאיר  נאחל  נכדים.  ושישה  ילדים 

ימים בבריאות טובה. 
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כפי שהציעה הוועדה של שרת המשפטים שקד )עוד 
אישה(.

אז סוף סוף הללויה, נתבשרנו בחודש זה שבקרוב 
תוגש הצעת חוק ממשלתית להפללת צרכני זנות. זו 

תהיה עברה פלילית שדינה מאסר.
ולכל הספקנים נאמר, אין אשליה שהזנות תחלוף 

כליל, אך יש משמעות חברתית מוסרית לחוק. ובינינו, 
במדינה קטנה כמו שלנו אנשים יחששו להיחשף 

בפרהסיה כעבריינים מנצלי זונות. בנוסף לכך, נאמנים 
עלי דבריה של אחת מהנשים הללו בצרפת, לאחר 

שחוקק שם החוק: "אם החוק היה עובר לפני 20 שנה 
לא הייתי חיה בגיהינום".

"נולדתי עם כדור! " ענה בפשטות 
ממנו  כשביקשתי  דרורי,  מאיר 
שלו  הרומן  התחיל  איך  לי  לספר 
התפשט  קטן  חיוך  הכדורגל,  עם 

בזווית פיו ועיניו ברקו. 
שיחק  נולד,  בה  ברומניה  כבר 
בן  כדורגל. כשעלה לארץ בהיותו 
13 נשלח לקיבוץ שדה נחמיה וגם 
שם לא הפסיק לשחק בכדור עם 
הילדים בני המשק וחברות הנוער. 
ביכולתו  התבלט  כך  כל  הוא 
מחברת  הבנות  כי  עד  המצוינת, 
נכחו  הבוגרת  מהקבוצה  הנוער 
קבוע בקהל המעודדות. כך הכיר 
את יהודית ירוקת העיניים וזהובת 
השנים  ברבות  שהפכה  השיער 

לאשתו.
עם שחרורו מהצבא עבד כמדריך בתנועת "הנוער העובד" באור 
מאמני  של  להשתלמויות  נסע  בבד  בד  הוריו.  גרו  בה  עקיבא, 
כדורגל ב"מרכז הפועל" וב"וינגייט". מיד כשסיים התחיל לאמן את 
בית"ר  בקבוצת  כקשר  ולשחק  עקיבא  אור  של  הכדורגל  קבוצת 
בנימינה והפך מהר מאוד למאמן הקבוצה. בקבוצת זו שיחק ואחר 
כך גם אימן את מי שהפך לראש עיריית ירושלים וראש הממשלה 

אהוד אולמרט.

מתי הגעת לאמן בחדרה?
מאיר זקף את גופו והפליג בזיכרונותיו: "למשחקי 
החוץ של בית"ר בנימינה היינו נוסעים במשאית. 
היה  הוא  סשקה.  בשם  חדרתי  היה  הנהג 
שאבוא  ממני  וביקש  חדרה'  'הפועל  בהנהלת 
ללא  נותרה  אשר  הנערים  נבחרת  את  לראות 
אלא  ויצ'י'.  וידי,  'ויני,   – ומאז  הגעתי,  מאמן. 
בקסמי  נכבשתי  גם  אלא  כבשתי  רק  לא  שכאן 
המועדון והילדים ונשארתי לאמן במחלקת הנוער 
אימנתי  במהלכן  שנים   25 חדרה'  'הפועל  של 
עם שלמה ארצי, עם יעקב ולטוך, אשר היה גם 
מנהל קבוצת הנוער, וכן עם דני שלימק שהיה אף 
הוא מנהל קבוצה. אימנתי את האחים עמי ויגאל 

אלחדד, את אהוד ואנה ואחרים..."

מה אתה זוכר מהתקופה בה אימנת?
של  רב  מספר  הפריחה.  בשיא  היתה  "האגודה 
ילדים, נוער ובוגרים. היו שש-שבע קבוצות נוער 
היה  זה  הראשונה.  בליגה  ששיחקה  וקבוצה 
מכל  התדפקו  דלתותיו  שעל  לתפארת  מועדון 

הקיבוצים ומהמושבים באזור כדי לשחק. אחד מאלה היה דרור 
בונדר מגן השומרון שהיום משמש בהנהלת 'הפועל חדרה'.

לתפקיד  קודמתי  אזורים.  לחמישה  מחולקת  אז  היתה  המדינה 
ארציים  מאמנים  מחמישה  אחד  והייתי  שרון-שומרון  אזור  מאמן 

של מחלקת הנוער תחת הדרכתו של מאמן העל עמנואל שפר".

מאת: עמליה )מלי( רוטמן
נולד עם כדור- המאמן המיתולוגי מאיר דרורי  הגיע ל"גבורות" 

דבר המערכת
 מאת: ימימה לוי

באירוע מרשים ורב משתתפים זכרה חבורת הזמר הייצוגית קולות הל"ב את המנהל המוסיקלי שלה
ד"ר יואב נטע שהלך לעולמו לפני שנה.

אל האירוע הגיעו חבורות הזמר ששרו עם יואב- חבורת אלונים מפרדס חנה וחבורת הזמר 
תפוח בדבש מקריית מוצקין. את הכנס המרגש הנחתה והפיקה נגה ניב מנהלת קולות הל"ב, 

כאשר הדגש היה על שירים בעיבודו של יואב.
סרטון על חיי יואב פתח את הערב, לאחר שירה משותפת של השיר "מי האיש". 

יואב היה בן קיבוץ גלעד ואת האהבה למוסיקה רכש בערש ילדותו.
עם השנים למד והשתלם והחל לעסוק בהלחנה ועיבודים והנחה חבורות זמר ברחבי הארץ. לקולות הל"ב בחדרה הגיע לפני
 24 שנה, בה גר עד יום מותו, ואיתם הופיע ברחבי הארץ ובפסטיבלים רבים בחו"ל.

בערוב ימיו עסק יואב בציור והציג את ציוריו בתערוכות רבות.

הסרטונים שהוקרנו בערב הזיכרון גרמו לחבורות לחוש שוב את הרגעים היפים שחוו
עם המנצח האהוב עליהם, ובחלק מהם שרו ביחד עימו את שיריו.

מעמד הסיום היה מרגש במיוחד כאשר כל החבורות עלו על הבמה ושרו ביחד עם יואב 
את השיר שהלחין למילותיה של לאה גולדברג "למדני אלוהי": 

למד את שפתותי ברכה ושיר הלל / בהתחדש זמנך עם בוקר ועם ליל, לבל יהיה יומי 
כתמול שלשום / לבל יהיה עלי יומי הרגל.

יואב השאיר בחדרה חותמת מוסיקלית מפוארת. יהי זכרו ברוך.
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אוף...נורא משעמם לי/מאת: יאשיהו וולשטין ועמליה )מלי( רוטמן
מה עושים עם הילדים לאחר סיום הקייטנות? מפקידים אותם בקייטנות הסו"ס )סבתא וסבא(. 
החום מעיק, הלחות גבוהה והחבר'ה זקוקים לאילתורים. עם כל המאמצים, הגענו תמיד לקטע 

שהנכדים "טוחנים" באוזנינו: "אוף... נורא משעמם לי..."
אנחנו כאן כדי להצביע על האפשרויות הרבות העומדות לפנינו. ניתן לקבל פרטים נוספים בטלפונים שמספריהם 

רשומים מטה, או באתרי המירשתת )אינטרנט בלע"ז(. 

אפשרויות בילוי חינמיות:

אירועי הקיץ העירוניים עמותת "פנאי העיר" 
מקיימת הפנינג משפחות במרכזי הפנאי בימי 

חמישי בשעות 20:00-18:00: 10/8 בבית-
הראשונים, 17/8 ביוספטל, 24/8 בקלור שכ' 

פאר. באירועים אלה יהיו מיתחם לגו, בועות סבון 
והופעות.

קיץ אקטיבי בחוף גבעת אולגה בשעות: 
16:30-19:00 -  ב-3/8 הפנינג משפחות, מיתחם 

ילדים ומופע קפוארה.
ה"אקופארק"הפארק האקולוגי בשכונת הפארק, 

הכולל אגם אקולוגי, תחנת שאיבה, מיתחמי 
משחקים, כושר ופאמפטרק )מסלול רכיבה(.

בימי שני ב-20:00 סרט, בימי שלישי שירה בציבור עם נדב קקון ובימי רביעי ב- 18:00 שעת-סיפור לקטנטנים.
מסיבת יום ההולדת ה-115 של קק"ל עם קופיקו ב-22/8 בפארק נחל חדרה בשעות 20:00-17:00. מיגוון פעילויות 

לכל המשפחה ומופע מרכזי של קופיקו.
מסיבת קיץ מטריפה ב- 28/8 בשעה 20:00 במגרש ביה"ס הרב-תחומי, עם איב וליר, סקאזי ואביאור מלסה.

הפנינג סוף הקיץ במתנ"ס גבעת אולגה ב-30/8 בין השעות 20:00-17:00 הפעלות לכל המשפחה, מופע קסמים, 
מתנפחים, בועות סבון, תערוכות יצירה ויריד חוגים.   

קניון "עופר - לב חדרה" פעילויות ואטרקציות איכותיות המיועדות לכל המשפחה: לפעוטות, סדנאות יצירה ובישול 
לילדים, הצגות וכן פעילויות תוכן ייחודיות כפסטיבלים, ירידים ופעילויות למען הקהילה )04-6322570(.

טיפוח פעילות התנדבותית. פרטים ביחידה העירונית להתנדבות )04-6303378(.
אימוץ חיות מחמד בעמותת "חדרה אוהבת חיות". המרכז ביער חדרה מול תחנת הרכבת.

פיקניק ביער חדרה, בפארק השרון ובמקומות מוצלים נוספים. 
בילוי בגני השעשועים הפרושים ברחבי העיר ושכונותיה, חלקם מוצלים.

רחצה ובילוי משפחתי בחופים העירוניים המוכרזים. היזהרו מקרינת השמש והישמעו להוראות המצילים. ניתן לבקר 
גם בבריכות השחייה הפרושות בחדרה ובישובי הסביבה.

סיור ביד-לבנים ובגן-המייסדים )04-6342004(. אתר הנצחה למייסדי חדרה ולבני חדרה חללי מערכות ישראל 
ופעולות האיבה, ששמותיהם חקוקים על שמונה עמודי ברזל נישאים. 
הגן נמצא לאורכה של שדרת וושניגטוניות נאה שנטע אהרן אהרונסון. 

הספריה העירונית ביד-לבנים מהווה מרכז תרבותי-חברתי הפועל לקידום ועידוד הקריאה ופעולות תרבות, תערוכות 
מתחלפות  ושעות סיפור וסדנאות לילדים )04-6341285(.

פארק נחל חדרה ויד אבשלום פיינברג. פארק בן 700 דונם בו ניתן לסייר ולנפוש. 
מרכז המבקרים באיגוד ערים למען איכות הסביבה, באזור התעשייה )04-6123415(. מטרות האיגוד הינן שמירה 

על רמה נאותה של איכות האוויר בתחום השפעת תחנת הכוח "אורות רבין" ותחומי איכות סביבה נוספים.

אפשרויות בילוי עם עלויות:

מוזיאון החאן לתולדות חדרה ובית פיינברג. במוזיאון קיים אוסף הכולל מאות חפצים, ביניהם כלים ובגדים ומאות 
כתבים ותצלומים מתקופת ההקמה של העיר, כיבוש הגבעות וייבוש הביצות. המוזיאון מקיים גם סיורים מודרכים 

בחדרה )04-6324562(. בית פיינברג הוא אחד הבתים היפים ביותר בארץ שעבר פעילות נמרצת של שימור. הבית 
נבנה על ידי לוליק פיינברג שהיה מראשוני חדרה. סיור במקום מהווה פרק מאלף מראשיתה של חדרה. 

הטכנודע בגבעת אולגה, מרכז מדעי בו מתקיימות פעילויות ואטרקציות בנושאי מדע וטכנולוגיה לבני נוער 
ולמבוגרים. במקום פועל גם מצפה כוכבים )04-6333505(.

פארק חפציבה של חברת החשמל. ניתן לשלב בביקור במרכז המבקרים בתחנת-הכח "אורות-רבין".

ובסביבות חדרה:
מול זכרון  מיתחם קולנוע "יס פלנט" ובו 12 אולמות כולל 

ויאיי.פי. ) 072-04-3729411(.      
 "פארק אוטופיה" בקיבוץ בחן הוא חממה ענקית על שטח 

של 4,000 מ"ר שבה מאוכלסים בתנאים אופטימאליים 
ובתפאורה מרהיבה 20,000 מינים וזנים של סחלבים 

שונים. במקום מתקיימות הפעלות לילדים )09-8782191(.

סיור רגלי או בכלי רכב פרטיים בגן איקלום של עצי פרי 
אקזוטיים טרופיים במעגן מיכאל )04-6249001(. ניתן 

לשלב סיור בשמורת טבע נחל תנינים.
גן לאומי עתיקות קיסריה , אנשים לבושים בטוגות לבנות 

מזמינים להיכנס למיתחם הפעילות לילדים שיחזירום 
במנהרת-הזמן, ביקור באניית עץ רומית, הכנת טוגות, 

הפעלת מנוף ובורג ארכימדס, בניית קשת רומית מלבנים 
ומשחקים רומיים.

"מי קדם" בפארק אלונה שליד בנימינה. מסלול המתאים 
לכל המשפחה.

ניתן להשתכשך במים בימות החמה. המקום - אתר 
ארכיאולוגי שהיה חלק ממפעל מים קדום שסיפק מי-שתייה 

והשקיה. ניתנת סקירה היסטורית והקרנת סרטון ואחריה 
יורדים בליווי מדריך לניקבת המים ונהנים במשך כמחצית 

השעה מהליכה במים )04-8388622(.
גן הברון בזכרון יעקב. גן גדול, מושקע ויפה לזכרם של 

הברון והברונית רוטשילד.

שלום לכם נכדודס חמודים. 
להתראות בחופש הגדול 

הבא, אבל גם לעיתים קרובות 
במהלך השנה. מקווים מאוד 

שנהניתם, או בשפתכם, 
שהיה לכם "סבבה" ו"אחלה" 

ושההשקעה שלנו לא הייתה 
לשווא. 

אוף... עכשיו משעמם לנו נורא...
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כבר בראשית העת במצריים 
העתיקה הכירו הפרעונים את 

פוטנציאל הריפוי העצום הטמון 
בעלוקות. ארכיאולוגים טענו 

שגילו ציורי קיר של עלוקות בין 
קבריהם של פרעונים ומרפאים 

מצריים.
השימוש בעלוקות כאמור ידוע 
כבר מאות בשנים, הן ברפואה 

המסורתית והן ברפואה 
המערבית.

בעקיצה אחת קטנה  )כשל יתוש( מפרישה העלוקה רוק 
עשיר בכ - 150 אנזימים וחומרים ביולוגיים אקטיביים, 

אשר מסייעים באיזון המערך הגופני כולו. קיימת זרימת 
דם טובה יותר, חשוב בעיקר לאנשים שיש להם יתר לחץ 

דם, נטייה לפקקת )טרומבוזיס(, לאי-ספיקת לב ודימום 
במוח. אין טיפול דומה לזה ברפואה המודרנית. בנוסף 
הטיפול בעלוקות מיטיב גם עם דליות ברגליים, איחוי 
פצעים וחיזוק התנגודת לזיהומים ויראליים וזיהום ע"י 

פרזיטים.
משך הטיפול הוא אינדיבידואלי, במקרים רבים העלוקה 
היא זו שמחליטה מתי להתנתק מהגוף ומהאזור שאליו 

הוצמדה. 
במרבית המקרים זו סידרה של 7 – 10 טיפולים, אחת 

לשבוע.
מי שמתנסה  לראשונה בטיפול בעלוקות חש רגש של 
סלידה, אך כבר אחרי הטיפול הראשון ניכרת תחושה 

של "התיידדות" והשלמה עם אופן פעילותן של העלוקות. 
העלוקה הרפואית מגודלת במעבדות גידול מיוחד 

ובתנאים סטריליים מוקפדים. השימוש בכל עלוקה 
הוא חד פעמי, הן מושמדות לאחר הטיפול ובכך נמנע 

לחלוטין מעבר של זיהום בין המטופלים. עקיצת העלוקה 
מזכירה עקיצת יתוש, ואין כמובן צורך בטיפול. 

אין לטפל בעלוקות במקרה של חוסר קרישיות הדם, 
אנמיה, לחץ דם נמוך ובמחלת הסרטן.

לאחרונה זוכה השיטה לעדנה מחודשת, בעיקר בזכות 
ההכרה באפקטיביות של הרפואה הבלתי קונבנציונלית. 

הריפוי באמצעות העלוקות יוצר אפקט רפואי כלל 
מערכתי בגוף כולו.

הטיפול בעלוקות )הירודוטרפיה(המשך כתבה מעמוד 4אוף...נורא משעמם לי/מאת: יאשיהו וולשטין ועמליה )מלי( רוטמן

מאת: רחל ילין מה עושים עם הילדים לאחר סיום הקייטנות? מפקידים אותם בקייטנות הסו"ס )סבתא וסבא(. 
החום מעיק, הלחות גבוהה והחבר'ה זקוקים לאילתורים. עם כל המאמצים, הגענו תמיד לקטע 

שהנכדים "טוחנים" באוזנינו: "אוף... נורא משעמם לי..."
אנחנו כאן כדי להצביע על האפשרויות הרבות העומדות לפנינו. ניתן לקבל פרטים נוספים בטלפונים שמספריהם 

רשומים מטה, או באתרי המירשתת )אינטרנט בלע"ז(. 

אפשרויות בילוי חינמיות:

אירועי הקיץ העירוניים עמותת "פנאי העיר" 
מקיימת הפנינג משפחות במרכזי הפנאי בימי 

חמישי בשעות 20:00-18:00: 10/8 בבית-
הראשונים, 17/8 ביוספטל, 24/8 בקלור שכ' 

פאר. באירועים אלה יהיו מיתחם לגו, בועות סבון 
והופעות.

קיץ אקטיבי בחוף גבעת אולגה בשעות: 
16:30-19:00 -  ב-3/8 הפנינג משפחות, מיתחם 

ילדים ומופע קפוארה.
ה"אקופארק"הפארק האקולוגי בשכונת הפארק, 

הכולל אגם אקולוגי, תחנת שאיבה, מיתחמי 
משחקים, כושר ופאמפטרק )מסלול רכיבה(.

בימי שני ב-20:00 סרט, בימי שלישי שירה בציבור עם נדב קקון ובימי רביעי ב- 18:00 שעת-סיפור לקטנטנים.
מסיבת יום ההולדת ה-115 של קק"ל עם קופיקו ב-22/8 בפארק נחל חדרה בשעות 20:00-17:00. מיגוון פעילויות 

לכל המשפחה ומופע מרכזי של קופיקו.
מסיבת קיץ מטריפה ב- 28/8 בשעה 20:00 במגרש ביה"ס הרב-תחומי, עם איב וליר, סקאזי ואביאור מלסה.

הפנינג סוף הקיץ במתנ"ס גבעת אולגה ב-30/8 בין השעות 20:00-17:00 הפעלות לכל המשפחה, מופע קסמים, 
מתנפחים, בועות סבון, תערוכות יצירה ויריד חוגים.   

קניון "עופר - לב חדרה" פעילויות ואטרקציות איכותיות המיועדות לכל המשפחה: לפעוטות, סדנאות יצירה ובישול 
לילדים, הצגות וכן פעילויות תוכן ייחודיות כפסטיבלים, ירידים ופעילויות למען הקהילה )04-6322570(.

טיפוח פעילות התנדבותית. פרטים ביחידה העירונית להתנדבות )04-6303378(.
אימוץ חיות מחמד בעמותת "חדרה אוהבת חיות". המרכז ביער חדרה מול תחנת הרכבת.

פיקניק ביער חדרה, בפארק השרון ובמקומות מוצלים נוספים. 
בילוי בגני השעשועים הפרושים ברחבי העיר ושכונותיה, חלקם מוצלים.

רחצה ובילוי משפחתי בחופים העירוניים המוכרזים. היזהרו מקרינת השמש והישמעו להוראות המצילים. ניתן לבקר 
גם בבריכות השחייה הפרושות בחדרה ובישובי הסביבה.

סיור ביד-לבנים ובגן-המייסדים )04-6342004(. אתר הנצחה למייסדי חדרה ולבני חדרה חללי מערכות ישראל 
ופעולות האיבה, ששמותיהם חקוקים על שמונה עמודי ברזל נישאים. 
הגן נמצא לאורכה של שדרת וושניגטוניות נאה שנטע אהרן אהרונסון. 

הספריה העירונית ביד-לבנים מהווה מרכז תרבותי-חברתי הפועל לקידום ועידוד הקריאה ופעולות תרבות, תערוכות 
מתחלפות  ושעות סיפור וסדנאות לילדים )04-6341285(.

פארק נחל חדרה ויד אבשלום פיינברג. פארק בן 700 דונם בו ניתן לסייר ולנפוש. 
מרכז המבקרים באיגוד ערים למען איכות הסביבה, באזור התעשייה )04-6123415(. מטרות האיגוד הינן שמירה 

על רמה נאותה של איכות האוויר בתחום השפעת תחנת הכוח "אורות רבין" ותחומי איכות סביבה נוספים.

אפשרויות בילוי עם עלויות:

מוזיאון החאן לתולדות חדרה ובית פיינברג. במוזיאון קיים אוסף הכולל מאות חפצים, ביניהם כלים ובגדים ומאות 
כתבים ותצלומים מתקופת ההקמה של העיר, כיבוש הגבעות וייבוש הביצות. המוזיאון מקיים גם סיורים מודרכים 

בחדרה )04-6324562(. בית פיינברג הוא אחד הבתים היפים ביותר בארץ שעבר פעילות נמרצת של שימור. הבית 
נבנה על ידי לוליק פיינברג שהיה מראשוני חדרה. סיור במקום מהווה פרק מאלף מראשיתה של חדרה. 

הטכנודע בגבעת אולגה, מרכז מדעי בו מתקיימות פעילויות ואטרקציות בנושאי מדע וטכנולוגיה לבני נוער 
ולמבוגרים. במקום פועל גם מצפה כוכבים )04-6333505(.

פארק חפציבה של חברת החשמל. ניתן לשלב בביקור במרכז המבקרים בתחנת-הכח "אורות-רבין".

ובסביבות חדרה:
מול זכרון  מיתחם קולנוע "יס פלנט" ובו 12 אולמות כולל 

ויאיי.פי. ) 072-04-3729411(.      
 "פארק אוטופיה" בקיבוץ בחן הוא חממה ענקית על שטח 

של 4,000 מ"ר שבה מאוכלסים בתנאים אופטימאליים 
ובתפאורה מרהיבה 20,000 מינים וזנים של סחלבים 

שונים. במקום מתקיימות הפעלות לילדים )09-8782191(.

סיור רגלי או בכלי רכב פרטיים בגן איקלום של עצי פרי 
אקזוטיים טרופיים במעגן מיכאל )04-6249001(. ניתן 

לשלב סיור בשמורת טבע נחל תנינים.
גן לאומי עתיקות קיסריה , אנשים לבושים בטוגות לבנות 

מזמינים להיכנס למיתחם הפעילות לילדים שיחזירום 
במנהרת-הזמן, ביקור באניית עץ רומית, הכנת טוגות, 

הפעלת מנוף ובורג ארכימדס, בניית קשת רומית מלבנים 
ומשחקים רומיים.

"מי קדם" בפארק אלונה שליד בנימינה. מסלול המתאים 
לכל המשפחה.

ניתן להשתכשך במים בימות החמה. המקום - אתר 
ארכיאולוגי שהיה חלק ממפעל מים קדום שסיפק מי-שתייה 

והשקיה. ניתנת סקירה היסטורית והקרנת סרטון ואחריה 
יורדים בליווי מדריך לניקבת המים ונהנים במשך כמחצית 

השעה מהליכה במים )04-8388622(.
גן הברון בזכרון יעקב. גן גדול, מושקע ויפה לזכרם של 

הברון והברונית רוטשילד.

שלום לכם נכדודס חמודים. 
להתראות בחופש הגדול 

הבא, אבל גם לעיתים קרובות 
במהלך השנה. מקווים מאוד 

שנהניתם, או בשפתכם, 
שהיה לכם "סבבה" ו"אחלה" 

ושההשקעה שלנו לא הייתה 
לשווא. 

אוף... עכשיו משעמם לנו נורא...



לכבוד הקיץ- הפעם שניים בכתבה אחת
"על שפת המים"  מאת שרה גרואן, מחברת הספר "מים לפילים"

אתחיל דווקא משם הסופרת שהצליחה לרגש ולגרום לי להתפעל 
מספרה "מים לפילים". 

עם תקווה בלב לקחתי את הספר "על 
שפת המים" וכבר מהתחלה אמרתי לעצמי 

שאולי בהמשך יחול שיפור, אבל לא, 
החזקתי מעמד בגבורה עד עמוד מאה וקצת 

ואז נשברתי- אין שום הצדקה להמשיך. 
הקורא שמאמין לי ומסכים איתי בדרך כלל  

ישאיר את הספר על המדף. אכזבה.

לעומת זאת, הספר "אלמונים באמריקה"
מאת כריטינה אנריקס, הכניס אותי 

לאווירה שונה לגמרי. הרגשתי שאקטואליה 
נושבת מתוך דפי הספר והמילים של נשיא 

ארה"ב, דונלד טראמפ ש"המקסיקנים 
הביאו לארה"ב את הפשע את הזנות ואת 

הסמים" מציגה תמונה שונה.
הספר, שהעטיפה שלו דווקא לא משכה 
אותי בצבעוניות שלה וגם הכותרת שלא 

נראתה לי מעניינת ביותר, עוסק בחיי 
מהגרים מארצות דרום ומרכז אמריקה 
במטרה לשפר את חייהם ולהיטיב את 

עתיד ילדיהם. הם מתקבצים בשולי החברה 
במקומות דיור נידחים ועלובים, ללא ידיעת השפה, ללא מקומות 

עבודה מסודרים. הם "חוטבי העצים ושואבי המים". הם חסרי אמצעי 
קיום מינימליים, חסרי ביגוד נאות,

לעומת דלות החיים הם מתקבצים יחדיו, יש עזרה הדדית ודאגה 
לזולת, ערכים המפיחים מעט תקווה.

במרכז הספר נערה פגועה והוריה החרדים לשלומה ולרווחתה ונער 
מתבגר שלא מצליח להגשים את ציפיות משפחתו ממנו ולא מצליח 

ללכת בעקבות אחיו הבכור המוצלח ממנו. המשפחות נקשרות
בקשרי גורל של מהגרים...ויותר לא אספר, רק זאת שהספר קריא 

ביותר, מתורגם מאנגלית ויש בו איזכור נרחב למאכלים מקסיקניים 
ודרום אמריקניים- למי שמתמצא.

6

מאוזן:

1.מאבני החושן  6.ניחוח, בושם  11.גץ, זיקוק  
12.בחור בחופתו  14.נהנו, עשו חיים 15.אירוסין, 
חתונה  16.עם ישראל  17.אות הניצחון  18.גילף  

19.פקודה  20.חלק מהפנים  22.כלי חקלאי 
23.מדף  25.אמרה, דיברה  27.הגזע שלנו  

28.שתה  29.בושם מקראי  31.ישן  32.מקווה 
מים גדול  33.לא יהודי  35.קמין, כבשן  37.נידבה  

38.מאבני החושן  40.עני 41.מתנה 43.אבן שואבת  
44.דרישת שלום   45. מילת ברירה  46.מאבני 

החושן  48.טומאה, זוהמה  49.עולם, חלד  
51.ההפך ממוות  53.מילת קריאה 

 54.מופלל, מואשם  55. בן אדם )3,2(  56.עצם 
בפה  57.רוצה לשתות.

   
מאונך:

1.צרור ענבים  2.חוט עבה 3.הצטרפות, הליכה עם   4.ללא  5.אמונה  7.שרוע  8.נגיף  9.הביאו בברית אברהם  10.אחיזת 
עיניים, הטעיה 12.מכשולים, פגעים  13.אובייקטיבי  21.נבואה  22.מילה הנאמרת אחרי ברכה  24.מום  26.חזיון לילה  

29.קשיש מקראי  30.גובהה  33.מטעמי המקרא  34.אבן יקרה   36.מאבני החושן  37.מאבני החושן  38.תת, משני 
39.בתוך, בפנים  42.יחזיר,יענה  45.מאבני החושן  47.סוג,זן   50.דרדר  52. שכל   54.יופי   

מי מכיר ? מי יודע? 

מדורנו מוקדש הפעם לבן חדרה 
שנהרג בשנת 1950  ושארי משפחתו 

ביקשו ממני לנסות ולאתר מסמכים, 
תמונות, תיעוד או כל חומר אחר 

המתייחס למנוח.
אריה קלוצמן נולד בחדרה 

ב-17.1.1929 להוריו חנה ויעקב 
קלוצמן. מקום מגורי המשפחה היה 

ברחוב הרברט סמואל בחדרה.
אריה למד בבית חינוך "ארלוזורוב" והיה חניך תנועת 

"השומר הצעיר" בחדרה. עם תום לימודיו יצא להגשמת 
ערכי התנועה בקיבוץ "תל עמל" ועם פרוץ מלחמת 

השחרור התגייס לפלמ"ח ונלחם בשורות הגדוד הרביעי 
של חטיבת הראל.

בעת שהחלו הקרבות לשחרור ירושלים נפצע קשה 
במסגרת הלחימה בקטמון ושכב למעלה משנה בבית 

החולים עד להחלמתו החלקית.
למרות נכותו המשיך לשרת במילואים עד תום 

המלחמה תוך שהוא מנסה לשקם עצמו בחדרה מקום 
מגוריו ולהתפרנס מעבודתו כטלפוניסט במשרד הדואר.

ביום 2.7.1950 נהרג בתאונת אופנוע עת התנגש 
במשאית ליד תל אביב. חברו הטוב צבי אייזנברג שישב 

במושב האחורי של האופנוע יצא ללא פגע.
אריה קלוצמן הובא למנוחות בחדרה וכאמור שארי 

משפחתו מבקשים בכל לשון של בקשה לאתר כל חומר 
המתייחס למנוח ולהביאו אליהם.

ניתן לפנות לכותב שורות אלו בטלפון 052-3704882 .

     מאת: יצחק ) צ'קלה ( גולדפינגר

    מאת:עדי שיטה
           מאת: יצחק )צ'קלה( גולדפינגר 

  אריה קלוצמן

מועדון רוטרי חדרה הוא מהמועדונים החברתיים – 
קהילתיים הוותיקים בחדרה.

עתה הוא משיק אתר אינטרנט משודרג ומלא תוכן:
www.rotaryhadera.com                

האתר נגיש ממחשב ומטלפונים חכמים והוא מכיל 
את כל המידע על המועדון המוערך.

האתר מכיל מידע על 30 חברי המועדון הפעילים 
כיום בקהילה, על הפעילות של המועדון בתחומים 
חברתיים שונים בחדרה, והוא אף כולל סרטון קצר 

וענייני המתאר את העשייה של חברי המועדון.
מועדון רוטרי חדרה נוסד בשנת 1955 על ידי קבוצת 

פעילים חדרתיים שהצטרפה בכך ל- 35 אלף 
מועדוני רוטרי בעולם ול-1.250.000 חברי 

רוטרי במועדונים אלה  הפזורים בכ-200 
מדינות ברחבי העולם.
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"על שפת המים"  מאת שרה גרואן, מחברת הספר "מים לפילים"

אתחיל דווקא משם הסופרת שהצליחה לרגש ולגרום לי להתפעל 
מספרה "מים לפילים". 

עם תקווה בלב לקחתי את הספר "על 
שפת המים" וכבר מהתחלה אמרתי לעצמי 

שאולי בהמשך יחול שיפור, אבל לא, 
החזקתי מעמד בגבורה עד עמוד מאה וקצת 

ואז נשברתי- אין שום הצדקה להמשיך. 
הקורא שמאמין לי ומסכים איתי בדרך כלל  

ישאיר את הספר על המדף. אכזבה.

לעומת זאת, הספר "אלמונים באמריקה"
מאת כריטינה אנריקס, הכניס אותי 

לאווירה שונה לגמרי. הרגשתי שאקטואליה 
נושבת מתוך דפי הספר והמילים של נשיא 

ארה"ב, דונלד טראמפ ש"המקסיקנים 
הביאו לארה"ב את הפשע את הזנות ואת 

הסמים" מציגה תמונה שונה.
הספר, שהעטיפה שלו דווקא לא משכה 
אותי בצבעוניות שלה וגם הכותרת שלא 

נראתה לי מעניינת ביותר, עוסק בחיי 
מהגרים מארצות דרום ומרכז אמריקה 
במטרה לשפר את חייהם ולהיטיב את 

עתיד ילדיהם. הם מתקבצים בשולי החברה 
במקומות דיור נידחים ועלובים, ללא ידיעת השפה, ללא מקומות 

עבודה מסודרים. הם "חוטבי העצים ושואבי המים". הם חסרי אמצעי 
קיום מינימליים, חסרי ביגוד נאות,

לעומת דלות החיים הם מתקבצים יחדיו, יש עזרה הדדית ודאגה 
לזולת, ערכים המפיחים מעט תקווה.

במרכז הספר נערה פגועה והוריה החרדים לשלומה ולרווחתה ונער 
מתבגר שלא מצליח להגשים את ציפיות משפחתו ממנו ולא מצליח 

ללכת בעקבות אחיו הבכור המוצלח ממנו. המשפחות נקשרות
בקשרי גורל של מהגרים...ויותר לא אספר, רק זאת שהספר קריא 

ביותר, מתורגם מאנגלית ויש בו איזכור נרחב למאכלים מקסיקניים 
ודרום אמריקניים- למי שמתמצא.
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רק ביום חום
 )תודה לשוש עמית(

* אין יותר מלחיץ מלשבת לאכול בקניון ליד ערבייה
  שאומרת: "וואיי איזה חום, בא לי להתאבד." 

* בעת חמסין נשמע אבי צועק מהמקלחת: "מי גמר 
  את המים הקרים???"

* כשפתחתי את דלת התנור כדי להוציא ממנו עוף 
   צעק הלה: "סגור מהר! איזה חום נכנס!"

* היום היה כל כך חם שרצתי במאה שערים עם 
   דגל ישראל כדי שישפריצו עלי מים...

* כל כך חם בחוץ ש......אפילו האייפון אמר לי: 
  "בחייך, תוריד את המגן... חם לי..."

* תפסתי את המזגן מכוון את תריס המיגון לכיוונו...
* עוף רץ לשוחט והתחנן שיכניס אותו למקפיא...
* ראיתי אמא בודקת בלילה שבנה אינו מכוסה...

* חסכתי גפרור כי הסיגריה הוצתה מעצמה...

היכן דופקים את הראש בקיר?
בחופשת הקיץ הגיע תייר אמריקאי לישראל וחיפש את 

הכותל המערבי.
הוא ביקש מנהג מונית: "קח  אותי למקום בו אתם היהודים  

בוכים, צועקים  ודופקים את הראש בקיר." הנהג הביא 
אותו למס הכנסה.

לחזור על ארבע                                                                                         
ידידה שלי סיפרה שהכלב שלה ברח מהבית ונעלם.

עניתי לה: "בעלים טובים כמוך קשה למצוא, תראי שהוא 
עוד יחזור על ארבע."

מאוזן:

1.מאבני החושן  6.ניחוח, בושם  11.גץ, זיקוק  
12.בחור בחופתו  14.נהנו, עשו חיים 15.אירוסין, 
חתונה  16.עם ישראל  17.אות הניצחון  18.גילף  

19.פקודה  20.חלק מהפנים  22.כלי חקלאי 
23.מדף  25.אמרה, דיברה  27.הגזע שלנו  

28.שתה  29.בושם מקראי  31.ישן  32.מקווה 
מים גדול  33.לא יהודי  35.קמין, כבשן  37.נידבה  

38.מאבני החושן  40.עני 41.מתנה 43.אבן שואבת  
44.דרישת שלום   45. מילת ברירה  46.מאבני 

החושן  48.טומאה, זוהמה  49.עולם, חלד  
51.ההפך ממוות  53.מילת קריאה 

 54.מופלל, מואשם  55. בן אדם )3,2(  56.עצם 
בפה  57.רוצה לשתות.

   
מאונך:

1.צרור ענבים  2.חוט עבה 3.הצטרפות, הליכה עם   4.ללא  5.אמונה  7.שרוע  8.נגיף  9.הביאו בברית אברהם  10.אחיזת 
עיניים, הטעיה 12.מכשולים, פגעים  13.אובייקטיבי  21.נבואה  22.מילה הנאמרת אחרי ברכה  24.מום  26.חזיון לילה  

29.קשיש מקראי  30.גובהה  33.מטעמי המקרא  34.אבן יקרה   36.מאבני החושן  37.מאבני החושן  38.תת, משני 
39.בתוך, בפנים  42.יחזיר,יענה  45.מאבני החושן  47.סוג,זן   50.דרדר  52. שכל   54.יופי   

תשבץ אוגוסט 2017
מאת: זהבה עמל

   מאת: יאשיהו וולשטין

חומרים:
24 ביסקוויטים פתי בר 

100 גרם חמאה ממומסת
7 כפות סוכר

6 כפות שטוחות של שוקולית
8 כפות חלב

1 כפית תמצית וניל
לקישוט: סוכריות צבעוניות 

או קוקוס.

ההכנה:
מפוררים את הביסקוויטים ושמים בקערה. ממיסים 
את החמאה במיקרו גל. ומוסיפים אליה את הסוכר, 

מערבבים עד שהסוכר נמס.
יוצקים לקערת הביסקוויטים. מוסיפים את השוקולית, 

החלב ותמצית הווניל. את הכול מערבבים בידיים.
)אם התערובת דלילה מדי אפשר להוסיף עוד פרורי

פתי בר(.
וכעת מכינים כדורים בידיים ומגלגלים אותם בתוך 

סוכריות צבעוניות  או קוקוס.
את כדורי השוקולד מניחים בתוך גביעי נייר ומסדרים  

בתבנית חד פעמית, מכניסים למקרר לפחות לשעה.
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יישומון החודש 

פנס זוהר
הפעם ברצוני להציג בפניכם 

יישומון עזר לשעת צרה. לא פעם 
אנו נתקלים בחשכה וצריכים מעט 

אור. לפעמים האור כבה בחדר 
המדרגות, לפעמים אין אנו רואים את חור המנעול 

כדי לנעוץ בו מפתח, מדי פעם הולכים בשביל חשוך 
ומסוכן, בו אפשר למעוד. לכל המקרים האלה בא 

לעזרתנו יישומון הפנס. בחנות היישומונים מבקשים 
להתקין פנס ומקבלים רשימה ארוכה. אני ממליצה 

על "פנס LED זוהר במיוחד". 
בשעת חושך הדליקו את הפנס ותיהנו מאור זוהר 

במיוחד. 

מאת: פנינה שחק
      מאת : יצחק ) צ'קלה ( גולדפינגר

רח' בוסל  סיפורו של רחוב

בגיליון הקודם של "כיוון 
חדש" סיפרנו לכם על משק 

הפועלות במזרחה של 
חדרה, שהפך למיתחם 
עירון וכל שנשאר ממנו 
הוא רחוב קטן הנושא 

את שמו,רחוב 
"משק פועלות".

עתה נספר לכם על רחוב קטן נוסף, המסתעף מרחוב 
משק הפועלות לכיוון מזרח ונקרא "רחוב בוסל" על שם 

גבעת בוסל שהיה שמה הראשוני של משק הפועלות. 
הרחוב נמצא במזרחה של שכונת יוספטל והוא חופף לבתי 

"גני דוד" – שכונה קטנה בואכה לדרך בית אליעזר.
יוסף בוסל נולד בשנת 1891 )שנת היווסדה של חדרה( 
ברוסיה והיה ממנהיגי העלייה השנייה. הוא עלה ארצה 

בשנת 1908 בהיותו בן 17 בלבד. הצטרף לקבוצה מהעיר 
רומני שעבדה בכנרת. מיד לאחר הצטרפותו עברה 

הקבוצה לחדרה פה הקימה את "הקומונה החדרתית" 
שעלתה לאחר התגבשותה לאום- ג'וני שעל שפת הכנרת 

שם הקימה את דגניה, "אם הקבוצות".
יוסף בוסל נודע בזכות מנהיגותו והאידיאולוגיה שהובילה 
להקמת דגניה ששימשה אות ומופת לקבוצות שאחריה. 

בוסל טבע בכנרת בשנת 1919 בהיותו בן 28 בלבד כאשר 
זכה לראות רק חלק מהגשמת חזונו.

אשתו- חיותה בוסל הייתה פעילה חברתית אף היא 
ונודעה בזכות יוזמתה להקמת משקי פועלות ברחבי ארץ 

ישראל ובתוכם חדרה. על שמה נקרא משק הפועלות 
בחדרה, גבעת בוסל.

רחוב בוסל מנציח אמנם את פועלו של יוסף בוסל, אך 
גבעת בוסל הנקראת על שמה של רעייתו חיותה בוסל 

מעידה על הכבוד שנתנה חדרה לראשוני החלוצים בארץ 
ישראל כולה.

חוגגות יום הולדת למדריכה מירב בחוג לריקודי עם בבית צבי


