
השופטת בדימוס 
דליה דורנר 

הלוחמת לזכויות האדם 
והדמוקרטיה

עיתון גימלאי חדרה
ינואר 2014 - שבט תשע"ד
גליוןחדש
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את  יעלה  חדרה  של  הנשים   תיאטרון  אנסמבל 
ההצגה "משחק קלפים פתוח", בסוף חודש ינואר. 

נושא טעון שלא פוסח על משפחות רבות.
בין-דורית.  חברתית  בתופעה  מטפלת  ההצגה 
כל  נפץ.  חומר  בחובה  טומנת  הצוואה  פתיחת 
סובייקטיבי  באופן  מרגיש  המשפחה  מבני  אחד 
נלמד  הנושא  משפחתית.  דרמה  ונוצרת  מקופח 
ונחקר על ידי השחקניות שנפגשו עם משפטנית, 
שתרמו  קלינית,  ופסיכולוגית  סוציאלית  עובדת 
מגוונות  זוויות  מעלה  ההצגה  הנושא.  להבנת 
הכאב  סוד  את  לפענח  ומנסה  לסוגיה  הנוגעות 

הטמון בנושא.
עמוס עוז שכתב:  שם ההצגה נלקח מתוך דברי 
וגם  אותנו  שחינכה  הסביבה  וגם  "התורשה, 
המעמד החברתי, כל אלה הם כמו קלפים שאותם 
מחלקים לך באופן עיוור לפני תחילת המשחק..."

המשך בעמ' 8

יום  ראשון   12.1.14 בשעה 16:00 יחי ההבדל הקטן
יום  ראשון  26.1.14 בשעה 16:00 יסמין הכחולה    

סרטים באולם רנה שני

משחק קלפים פתוח 
או עד שהצוואה תפריד בינינו

מאת: רות לפידור

חדשעיתון גימלאי חדרה
ינואר 2014 - שבט תשע"ד

גליון

207

המחלקה

חברי המערכת: רבקה בן-מנחם, יצחק גולדפינגר, יאשיהו וולשטין, יפה וינקר, 
רחל טרופ, רחל ילין, ימימה לוי, רות לפידור, יונתן נוי, נגה ניב, זהבה עמל, עליזה 

רוזנווסר, פנינה שחק, עדי שיטה, בתיה שרייבמן.

דפוס אופסט, 

דיגיטלי ושלטי חוצות

הובלה עד בית הלקוח
ו  נ ל מאפשר  ההדפסות  בתחום  ן  ו נסי שנות  עשרות 
וק  די על  רב  עם דגש  צריך  מה שאתה  וק  בדי לך  לתת 
הזמנים. בלוחות  עמידה  על  וכמובן  ואיכותה  בעבודה 

דפוס סאליבע"מ

טל. 04-6345590 רח' הנשיא 56 חדרה

ביצוע כל עבודות הדפוס

הראיון בעמ' 3  מאת: פנינה שחק ויפה וינקר

על הליכות ונימוסים ומה שביניהם...  )כתבה רביעית(
דרך ארץ – תרתי משמע, הולכי דרך והנוהגים בדרך

מאת: עדי שיטה
הכתבה  הפעם מתמקדת 
של  תילים  תילי  בכביש. 
וחוקים  הלכות  מילים, 
תחבורה.  בנושא  נכתבו 
אפשר  ואי  איתה  קשה 
בלעדיה. כולנו, מטף ועד 
ומי  גברים  נשים  זקן, 
לא. בזמנו היה כל הולך 
רגל "מלך". זוכרים את הפרסומת ההיא, האיש עם הגלימה 

והכתר צועד קוממיות במעבר החצייה? 
וקבעו  פסיכולוגים,  וגם  תחבורה  יועצי  חכמים,  ישבו 
שה"מלך" אינו מתחשב בנהגים ובמכוניות, ובכך מסכן את 
עצמו ומביא אסון על משפחתו וגם על כל המעורבים. ברוב 
הנתינים.  אחרון  הוא  מעתה  מלך.  עוד  לא   - הוחלט  דעות 
מעתה עליו להישמע לחוקים. הותקנו רמזורים בשני צבעים 
כשנדלק  רק  יחצה  המלך  עכשיו  המחשה.  לשם  דמות  וגם 
האור הירוק ברמזור. והיה ויחטא בחציה באור אדום - יוטל 

עליו קנס.
עד כאן טוב ויפה. והמלך היה לאחרון הנתינים.

ומיעוט  והחשוכים  הצרים  הכבישים  את  זוכרים  גם  כולנו 
כלי הרכב. גם אז אירעו תאונות, גם אז נפגעו אנשים, אבל 

לא כמו היום.
הוארו,  שולטו,  הורחבו,  הכבישים  היא.  ברוכה  הקידמה- 
בדרך,  ההתנהגות  את  ללמדנו  גופים  גם  קמו  למעננו.  הכול 

ובכל  לבקרים.  חדשים  חוקים  ובהליכה,  ברכיבה  בנהיגה, 
זאת, כלי הרכב הפכו לכלי משחית, היוצא לכביש כאילו יצא 
הדרכים"  בתאונות  "המלחמה  המושג  הישרדות.  למלחמת 

רק מעצים את הנושא.
עם  במכונית  לנסיעה  להצטרף  לי  הזדמן  האחרונה  בעת 
חברים. לפתע נתקלנו בתאונה קלה ברמזור. "זו בטח אישה 

נוהגת", מלמל נהגנו.
הרבה  נהגות  הן  שנשים  "הוכח  הזדעקתי,  אישה?"  "למה 

יותר זהירות." )לידיעתכם- זה היה נהג בסופו של דבר(. 
ומי לא נתקל בנהגים פרועים ה"מצפצפים" על כל החוקים, 

עוקפים, ממהרים, לא מתחשבים, דוגמאות יש לרוב.
ירדנו מהמדרכה,  כהולכי רגל אנחנו נתקלים הרבה בזלזול. 
הפכנו לקורבנות. לא כולם עוצרים לנו במעבר חציה, חולפים 

על פנינו כאילו היינו אוויר.
אין  זמן,  אין  אבל  הרגל.  הולכי  גם  עוצרים.  אדום  ברמזור 
בינינו  המבוגרים  חלשים.  די  אנחנו  בנימוס  וגם  סבלנות 
מחכים, אבל לא פעם חולפים על פנינו הממהרים והחצופים 

שלגביהם האור האדום ברמזור הוא המלצה בלבד.
אנחנו מתבשרים  פעם  ומידי  גם המדרכה מסוכנת,  לעיתים 

שהולכי רגל נפגעו במקום שאמור להיות בטוח.
ההתנהגות בכביש היא חלק מהחינוך לדרך ארץ, להתחשבות 

בזולת, לערכים שיש להטמיע בנוער מגיל אפס.
וכולנו יודעים לומר לתינוק: "מה אומרים?" אומרים "תודה".

שנים  שבע  לפני  נוסד  חדרה  של   הנשים  תיאטרון  אנסמבל 
כפרוייקט בקהילה. קבוצת  נשים למדה את נושא המגדר בגבעת 
השחקניות  ונעמת.  חדרה  של  נשים  מועצת  עם  בשיתוף  חביבה 
ברץ,  חני  תורג'מן,  ורד  רוזנברג,  דיאנה  ברנשטיין,  אסתר  הן: 
חנה גולדשטיין, יונה מכלוף, פיבי רפאל, רותי וייס, שוש חיל, 
בגילאים  מנשים  מורכב  התיאטרון   ותחיה דביר.  שגב  שושנה 
גמלאיות, עקרות  עובדות,  נשים  שונים הבאות מעולמות שונים. 
במהלך  לשבוע.  אחת  נפגשת  הקבוצה  קריירה.  ונשות  בית 
אישי  מפגש  נוצר  ומשחק,  תיאטרון  ללימודי  בנוסף  המפגשים, 
חם. במפגשים הן מביאות לידי ביטוי בדרך יצירתית ותיאטרונית 
את חוויותיהן ומחשבותיהן בנושאים שונים. בדרך זו הן בנו את 

ההצגה "משחק קלפים פתוח".
במשך השנים הן העלו מספר הפקות: "אשה בשלה"- בשנת 2008,  

"יחסים על המדף" - בשנת 2009, "נשים עושות  קלאסיקה, בשנת 
2010 - "איפה הן הבחורות ההן? יום הולדת 120 לחדרה". כולן 

בבימויה של אשרה מזרחי שפירא.
את ההצגה "משחק קלפים פתוח" כתבה וביימה עירית לוז. המופע 
בבית-הספר הרב-תחומי החל מעשרים  פיס"  ב"אשכול  יתקיים 
ושישה בחודש ינואר. מחיר הכרטיס  שלושים ₪. כרטיסים אפשר 
המבוגרת  לאוכלוסיה  במחלקה  הרווחה  באגף  בנעמת,  לרכוש 

ובבית צבי.

משחק קלפים פתוח 
או עד שהצוואה תפריד בינינו

מאת: רות לפידור
המשך מעמ' 1

התמונה נלקחה מאתר בית המשפט העליון

ליונה מאור היקרה,
מיטב הברכות והאיחולים

לנישואי בנך יואב עם בחירת ליבו ירדן
מאחלים,

חברי המערכת "כיוון חדש"



עמ' 2

מאת:  זהבה עמל
מאוזן

הבן   .6  )6,2( במשפחה  האחרון  הילד   .1
 .10 כפיר  אריה,   .9 במשפחה  הראשון 
במועט  הסתפקות   .13 עצבות   .11 פוזמק 
 .19 משומדות    .17 ו  בתוספת  יופי   .15
נאה   .22 יקרה  חן  אבן   .21 פרימיטיביות 
23. מעניש 26. אלסטי 27. ניחוש, משל 28. 
אות אנגלית 29. שור 30. מכשול 32. גר 33. 
משפחה )2,3( 37. תולדות חיים 39. הטיב, 
השביח 41. אנקול קטן 42. הכי הרבה  43. 
מעבד בצק 44. מין אגוז 45. תפוח אדמה  
47. נהר באפריקה 49. כן 50. החליק וישר 

בגד 51. מעיל של חרדים   

מאונך
אבי   .2  )5,3( תרופות  לממכר  חנות   .1
 .4 בהולנד  נהר   .3  )5,7( הפסיכואנליזה 
איש,   .6 חדש  לא   .5 נדלקה  התלקחה, 
אדם 7. אזוקים, אסורים 8. אחראית על 
12א.  אנקול   .12  )6,4( והטלביזיה  הרדיו 
גבעה רמה 14. השיבו  16. כוכב צדק 18. 
אות הניצחון 20. לא קר  24. אות אנגלית 
פרזיט   .31 עצם  חפץ,   .26 לבנה  ירח,   .25
32. פנים, תמונה 33. פרא  34. יפה תואר 
חרפה,   .37 אהוב   .36 סיבה  אמתלה   .35
כלימה  38. עיר מקראית 40. לא מסובך 
45. תוצרת ישראלית 46. מפקד פלוגה 48. 

עבורה  

תשבץ ינואר 2014

הצצה להלצה
מאת: יאשיהו וולשטין

האדם השלישי
במאה שערים המושלגת, לימד הרב בחדר: 

האדם  את  יצר  הוא  ברוך  הקדוש  איך  לכם  לספר  הולך  אני  "עכשיו 
נוצר  איך  לנו  טוב שתספר  יותר  "רבי,  הילדים:  לו אחד  ענה  הראשון." 

האדם השלישי..."
ביבי בגן החיות )תודה לרחל גרינבוים(

ביבי יצא לסיור בגן החיות התנכי ש-99.9% משוכניו שרדו את הסופה 
הגדולה. מייד בהיכנסו הבחין שפני הפרות זועפות. "למה נפלו פניכן"? 
והסוסים  יותר."  הרבה  אותנו  חלבו  שנבחרת  "מאז  לו:  ענו  והן  שאל 
קש."  פחות  לנו  ויש  קשה  יותר  עובדים  אנחנו  שנבחרת  "מאז  רטנו: 
והכלבים בנביחה מהפינה: "מאז שנבחרת יש כאן הרבה יותר מסתננים 
ושאל:  אומרים כלום  ולא  בצד  עומדים  ביבי הבחין שהחמורים  ובלגן." 
החמורים:  ענו   "!?!? בעיות  ושום  תלונות  שום  אין   - החמורים  "לכם 

"אנחנו בחרנו בך..."
השמן והבטטות

הגדולה,  הסופה  בעקבות  בארץ  שמן אחד שסבל מאוד מהקור ששרר 
ידי שבט  ניסיונו נלכד על  טס לטיול ספארי באפריקה. בעקבות חוסר 
"תכניס  לו:  והורה  המקומי  לטבח  אותו  הביא  השבט  ראש  קניבלים. 
אותו לסיר, תוסיף בטטות ותבלינים, ותערבב הכול לאט". כעבור חמש 
דקות חזר ראש השבט והבחין שהטבח מערבב מהר. "מה אתה עושה?", 
"ניסיתי",  מהר?"  מערבב  אתה  למה  לאט,  לסובב  "אמרתי  התעצבן, 

השיב הטבח", אבל כשאני מסובב לאט הוא אוכל את כל הבטטות..."

מהמטבח של סבתא
עוגת ט"ו בשבט

מאת: זהבה עמל
חומרים:
3 ביצים 

1 כוס סוכר
1 וחצי כוס קמח תופח 

חצי כוס שמן
חצי כוס מיץ תפוזים

גרירת תפוז 
200 גרם אגוזים שונים, קצוצים 

200 גרם צימוקים וחמוציות 

אופן ההכנה:
מקציפים את הביצים והסוכר, אפשר במיקסר.

מוסיפים את השמן, המיץ והגרירה. 
ומוסיפים  והצימוקים  האגוזים  עם  הקמח  את  מערבבים 

לעיסה  בעדינות.
יוצקים לתבנית איגליש-קייק  משומנת ואופים בחום בנוני 

כ- 50 דקות עד להזהבה.
פורסים למחרת. 

בקבוצת  פוגשת  אני  ראשון  יום  מדי 
הנפגשים   ++ שבעים  בני  אנשים 

בבית-צבי, בקבוצת "עמך".
אני יודעת ש"עמך" או ליתר דיוק בהברה 
בו  הקוד  שם  היה  "עמכו"  האשכנזית 

יהודים ניצולי אירופה זיהו זה את זה. 
אז לשם מה עכשיו?

הפולני,  מוצאה  על  המעידה  פנינים  מחרוזת  עונדת  נ.מ. 
אדם  לפגוש  להזדהות.  מחפשים  עדיין  "אנחנו  אומרת: 
ואיפה  'שם'  אומרת  אני  כאשר  מתכוונת  אני  למה  שמבין 

הבית כאשר אני אומרת 'אצלנו בבית' ".
באידיש  במילים  המתובלת  רהוטה  עברית  מדבר  י.א. 
עסיסית, צוחק: "פה, אני מדבר אוטוסטרדה, אשתי לא באה 

אתי..."
א.ל. מרצינה ועונה אחר הרהור: "אני מרגישה פה, כמו לשבת 
בכורסה נוחה. אני יכולה לספר על כעסי, על צערי, כל אשר 
נאמר נשאר בינינו. המדריכות יצרו אינטימיות ומשפחתיות. 

אפשר לדבר בצורה גלויה."
"כן", אומרת ב.ד."יצרנו מין משפחתיות, חוגגים ימי הולדת, 

שמחים לנשואי נכדים, להולדת נין."
על מנת להביא מידע עדכני לקוראי "כיוון חדש" ראיינתי 
את טלי אריה עו"ס, רכזת אזורית "עמך", חיפה, מחדרה 

עד חוף הכרמל.
טלי אריה: "עמך היא עמותה המטפלת בניצולי שואה ודור 
שואה  לניצולי  וחברתית  נפשית  תמיכה  לתת  מנת  על  שני, 
עם  קשרים  יצרתי  האזור  רכזת  בתפקיד  המשפחה.  ולבני 
עובדים  עם  "אש"ל",  עמותת  עם  קשר  קהילתיים,  גורמים 
סוציאליים.  בחדרה פועלים שני מועדוני "עמך" המקיימים 
במועדון  הצהרים  לפני  אחד  ראשון:  בימי  המפגשים  את 
במועדון  הצהרים  אחר  ראשון  ביום  והשני  צבי"  "בית 
הזכות  את  מנצל  השואה  מניצולי  קטן  חבל שאחוז  "ויצו". 
הזאת. הרוב מתעלם מהצורך לדבר. בגיל צעיר היו עסוקים 
בלהיות  הארץ,  בחיי  להתערות  משפחה,  בלהקים  בפרנסה, 
זיכרונות  את  להדחיק  אפשרה  ההתעסקות  הארץ.  כילידי 
השואה, אבל הם תמיד היו שם. תחושות עצב, געגוע, דאגה, 
תחושות שלא ידעו להסביר אותן. אדם שעבר את טראומת 
השואה, אכזריות של בני אדם נוצר אצלו שבר באמון בבני 

אדם שעולה ומתבטא בחשיבה לעת זקנה.
על  מדברים  דווקא  לאו  שייכות.  תחושת  נותנת  הקבוצה 
היום-יום.  חיי  של  ולעצב  לשמחות   ביטוי  נותנים  העבר. 

              פה מקשיבים לך
מאת: עליזה רוזנווסר

נוצרת משפחתיות. בקבוצה יש הבנה והקשבה לזולת, שבגיל 
הילדים  מצד  אותן  יש  תמיד  ולא  זקוקים  כך  כל  הזקנה 

והנכדים. 
ניסיון,  ובעלות  מקצועי  צוות  הן  בחדרה,  המטפלות  צוות 

דיסקרטיות והקשר שנוצר הוא משמעותי.
מטפלות "עמך" יודעות להפנות לגורמים למיצוי הזכויות של 

ניצולי שואה. חוות דעתן  חשובה בפניה לוועדת האוצר.
ויותר  יותר  פרטניות.  שיחות  גם  יש  "עמך"  לקבוצות  נוסף 
דור  ובני  זוג  בני  גם  פרטני.  לטיפול  זכאים  שואה  ניצולי 
שני יכולים לקבל טיפול פרטני. בחיפה קיימות כבר קבוצות 
תמיכה בין דורית: דור-ראשון-שני-שלישי. אם יהיו מספיק 

פונים יש אפשרות לפתוח קבוצת תמיכה לדור שני בחדרה.
טיפול  לקבל  ומסתייגים  המתביישים  אנשים  ישנם  עדיין 
יכול  שאדם  מיוחדת  מתנה  זאת  אך  בקבוצה,  להשתתף  או 

בערוב ימיו לתת לנפשו."   
כל המעוניינים בהצטרפות או במידע נוסף יפנו אל: 

המזכירות בחיפה טל': 048375649                   
רכזת מחוזית: טלי אריה: 0523885988

מאת:  יאשיהו וולשטיין
השלג בירושלים רבתי, בצפת וביתר המקומות הגבוהים 
הושבו  המפלסות  מכבר.   זה  נמסו  שפוזר  המלח  וגם 
הזרימה  גם  הצה"לי.  לתפקידם   - והזחל"מים  למוסכים 
העבר  לנחלת  הפכו  והשיטפונות  התמתנה  בנחלים 
)בינתיים(. זעמו של הטבע שכך וכל האירוע הפך לקטע 

נוסטלגי נוסף. 
חדרה  בעירנו  עברנו  לאשתקד,  מוחלט  בניגוד 
פעולת  בעקבות  היתר  בין  בשלום,  הסופה  את 
חדרה.                                                                                                    עיריית  ידי  על  שבוצעה  הברוכה  הניקוז 
חבר'ה, זה הזמן לקבל את עצת המומחים: ריכשו אמצעי 
תאורה, חימום ובישול חלופיים. פנסי כיס, טרנזיסטורים 
ורזרווה גסטרונומית במזווים יוסיפו על הביטחון האישי 

של כולנו. 
גם אנחנו שולחים מכאן את ברכותינו ותודותינו לרשויות 
הפינוי  ההצלה,  במלאכת  הארץ  ברחבי  השונות, שעסקו 

והשיקום.
על  בראשה  והעומד  חדרה  לעיריית  מיוחד  כוח  יישר 
שלשמחתנו  המוכנות,  ועל  ומחלקותיה  אגפיה  היערכות 

לא באה לידי ביטוי מעשי.
היום-יומיות שלנו במישור  לבעיות  ניתן להתפנות  עתה 

הלוקאלי, הארצי, הבינלאומי. 
שיהיה לכולנו חורף בריא, קסום וגשום.     

 yoshwols@walla.com 

דבר המערכת

סיפורו של רחוב
רחוב אביאור

מאת: רחל ילין

רחוב אביאור, רחוב אורך בין רחוב נחשונים ורחוב 
ישעיהו בצפון חדרה, אך קרוב מאוד למרכז העיר, 

קרוי על שמו של ד"ר משה קורץ )אביאור(.
1895 ונפטר בחדרה בשנת  הוא נולד בגרמניה בשנת 
קופ"ח  ע"י  נקלט   ,1924 בשנת  ארצה  עלה   .1967
הכללית ונשלח לחדרה, בה שימש רופא ואיש ציבור. 
יוזמי הקמת תחנת מד"א במקום, ושימש מנהל  בין 
חבר  היה  פטירתו.  יום  עד  בהתנדבות,  התחנה, 
וחבר  באזור  היסוד  קרן  יו"ר  המקומית,  המועצה 
קלאסית  מוסיקה  מאוד  חיבב  הפועלים.  מועצת 
ובביתו נערכו קונצרטים של אומנים שהגיעו לביתו, 
היה  בו  תקליטים שהקהל  ערבי השמעת  נערכו  ואף 
הבתים  כל  המושבה(.  של  היקים  )בעיקר  קבוע 
ברחוב הם בתים צמודי קרקע והתושבים ברובם הם  
בית  וכל  גדולים  יחסית  המגרשים  חדרה.  מותיקי 
דוד אדום,  בגינה. ברחוב ממוקמת תחנת מגן  מוקף 

כמו כן בית דנין - מרכז הדרכה ליישומי מחשב.  

להלן הכתבות למגזין ינואר מספר 158:
משכית- כתבה על אמנות הויטרז.. 1
עוגת השבת- סיפור מקסים ממימי המושבה חדרה. 2
תעלומת הכדור הלבן- כתבה בשידור חוזר על ציפור . 3

המגדלת את גוזליה – גלעד
ורטיגו- סיפורו האישי של טייס שנלכד בורטיגו . 4

וניצל מהתרסקות
חלון יום חורף- קליפ על חורף בחדרה. 5
מיכאל מספר על שמן זית- סיפורו האישי על יצור . 6

שמן זית בילדותו

אגף הרווחה

גמלאי חדרה יש לכם זכות חניה חינם בעיר
מאת: זהבה עמל

את  ומעלה  ה-70  בני  חדרה  לגימלאי  להזכיר  ברצוננו 
המותרים  במקומות  חדרה,  בעיר  חינם  לחניית  זכותם 

)כחול לבן(. האישור ניתן לשנתיים 2014 - 2015. 
למי שכבר יש אישור וצריך לחדשו, זה הזמן, למי שעדיין 
למחלקת  לגשת  יש  כך  לשם  לקבלו.  ורצוי  כדאי  אין, 
עם רשיון רכב ורשיון נהיגה   48 ברחוב תרנ"א  הפיקוח 
והעניין מסודר. גמלאים ותיקים וחדשים, תיהנו מזכות 

זו המוענקת לנו על ידי עיריית חדרה.



עמ' 3 עמ' 6

המתיקות שבשכחה / קריסטין הרמל
במשפחה  דורות  ארבעה  על  סיפור  הוא  שבשכחה"  "המתיקות 
וראשונה,  בראש  אך,  דעתניות.  אמיצות  חכמות,  נשים  אמריקאית. 
לפנינו את הטלטלה  מגולל  ילדיהן. הספר  למען  הנאבקות  הן אמהות 
שואה,  ניצולת  הסבתא-רבתא,  של  הסוד  בגילוי  המשפחה  שעוברת 

שמחקה את כל עברה בחייה החדשים בקהילה האמריקאית.
הסבתא רבתא רוז, אמנם יצאה מהשואה, אך, השואה לא יצאה ממנה, 
יוצאת  ג'סיקה  נכדתה  אותה.  מציפים  העבר  זיכרונות  ימיה  ובערוב 
ששרר  הגיהינום  שבתוך  ומגלה  ממנה,  הוסתר  אשר  את  לגלות  לפריז 
באירופה בתקופת השואה היו נוצרים ומוסלמים שהצילו יהודים,  רק 

משום  שכולם בני אברהם, האב הרוחני שהאמין בהצלת אנשים. 
קשה להאמין כיצד השואה פיצלה משפחות, הפרידה בין אוהבים, וכיצד 

הגורל שוב הפגיש אותם הודות לאמונתם בתקווה שבאהבה.
סיפורי  אוהבת  ואיני  השואה,  על  לקרוא  נמנעת  אני  אישיות  מסיבות 
אותו  קראתי  משניהם  יש  הזה  שבספר  ולמרות  "מתוקים",  אוהבים 
רב-מכר  להיות  זכה  סתם  לא  טוב.  כתוב  פשוט  הוא  כי  בשקיקה, 

בארה"ב.

מאת: עליזה רוזנווסר
כדאי  לקרוא מי מכיר? מי יודע?

מאת:  יצחק )צ'קלה( גולדפינגר
הספורט  היה  הקודמת  של המאה  וה-50  ה-40  ה-30  בשנות 
חדרה  הפועל  של  הכדורגל  קבוצות  תפארתו.  בשיא  בחדרה 
ומכבי חדרה, הובילו את מצטייני הספורט בחדרה,  היו בשיאן 
של  תמונה  הפעם  מביא  מדורנו  העליונות.  בליגות  ושיחקו 
גבי  שחקנים מקבוצת מכבי חדרה, שזהותם אינה רשומה על 

התמונה אותה צילמה הצלמת המיתולוגית החדרתית סוניה.
התמונה נמצאת בארכיון מוזיאון החא'ן חדרה, ואנו נודה למי 
אפילו  ולו  כל המזהה,  זהות הדמויות שבתמונה.  שיפענח את 
דמות בודדת בתמונה, מתבקש לפנות לרנית ירדן, הארכיונאית 
של מוזיאון החא'ן בטלפון 04-6322330, או לכותב שורות אלו 

בנייד 052-3704882.

השופטת בדימוס דליה דורנר 
הלוחמת לזכויות האדם והדמוקרטיה

מאת: פנינה שחק ויפה וינקר

הגב'  בדימוס  השופטת  עם  לפגישה  ציפינו  ורחימו  בדחילו 
בבית  המפגש  מעם.  מורם  תפקיד  שופטת,  דורנר.  דליה 

המשפט העליון מעורר כבוד ויראה גם יחד.
בחדר  יושבת  וגלויה.  כנה  אישה מקסימה,  פגשנו  לשמחתנו 
מוסיקה  מתנגנת  ברקע  המשפט.  בית  בספרית  ופשוט  צנוע 
קלאסית, שהיא כל כך אוהבת. גם את פסקי הדין כתבה תוך 

כדי שמיעת מוסיקה. 
היא קיבלה את פנינו בחיוך ואמרה : "שאלו כל מה שאתם 

רוצים".
שלנו  הראשונה  השאלה  גמלאית  אל  כגמלאיות  כמובן, 

הייתה איך מרגישה גמלאית?
"אני מצטערת מאוד, אני לא כל כך פנסיונרית. קיבלתי החלטה 
'לביתי'.  שקוראים  במה  לעסוק  רוצה  שאינני  אסטרטגית, 
זכויות  קידום  וזה  רוצה  שאני  במה  לעסוק  החלטתי  אני 
האדם. אני מלמדת באוניברסיטת בר- אילן  שני סמינריונים 
משפט  מלמדת  אני  העברית  ובאוניברסיטה  האדם  לזכויות 
שבדרך  לאנשים  להגיע  חשוב  המדעים.  תלמידי  את  חוקתי 

כלל  לא לומדים את זה.
הם:  הנוספים  עיסוקי 
של  המנהל  בוועד  אני 
העברית,  האוניברסיטה 
חברה בחבר הנאמנים של  
ביה"ס למינהל, אני מרצה 
גובה  ואיני  ובחו"ל  בארץ 
פעילה  אני  שכר,  עבורן 
לדמוקרטיה,  במכון 
מועצת  נשיאת  גם  אני 

העיתונות. 
אני  רואות  שעיניכם  כפי 
מנטאלית  עסוקה   מאוד 
מה  לשאלתכן  ופיזית. 
לגמלאים,  ממליצה  אני 
ממליצה  מאוד  אני  ובכן 
פעילים,  להיות  להם 
יש כל  בהתנדבות בעיקר. 

במדינתנו  באמת  לעשות.  יכולים  שאתם  דברים  הרבה  כך 
מאות אנשים עושים דברים נפלאים בהתנדבות, ואם עושים 

זאת, זה נותן סיפוק אישי, וזה מאריך חיים."

מה דעתך על מצב הגמלאים כיום?
אנשים  יש  וגדל.  הולך  שהפער  ישראל  במדינת  "הבעיה 
חוץ מהקצבה  דבר  להם  ואין  שהגימלה שלהם מאוד קטנה 
קשה:  דילמה  בפני  עומדים  אלה  אנשים  לאומי.  ביטוח  של 

האם לקנות תרופות או אוכל."
והיא ממשיכה: "המדינה צריכה להתבייש אם אנשים הגיעו 
הכול  לעשות  צריכים  והכנסת  הממשלה  כזה.  עגום  למצב 

לצמצם הפערים, למשל לחזק את המוסד לביטוח לאומי."
"אני בעד זכויות חברתיות", היא מוסיפה, "שכן הן הבסיס 
לדמוקרטיה. יש חוק שוויון מיגדרי, אבל יש בסיס לחוק של 
קיום בכבוד, שלא יהיה רעב בתוכנו. אימא חד-הורית שאין 
באפשרותה לתת כריך לילדה לביה"ס אינה מתעניינת בחוק 

המיגדרי. 
כסף  שיש  למי  השוויון.  נפגם  ממלכתי  בריאות  בחוק  גם 
חרפת  את  לשכוח  לנו  ואסור  טוב.  יותר  בריאות  שירות  יש 
ניצולי השואה. נתקלתי בבעיה הזו כשמוניתי ליו"ר הועדה 
הממלכתית לניצולי השואה. הרי המדינה קמה בצל השואה."
בונה  את  האם  העיתונות,  מועצת  נשיאת  שמשמשת  כמי 

מציאות או מסקרת אותה?
חופש  בעד  אני  דמוקרטיה,  אין  תקשורת  ללא  כול  "קודם 
הביטוי, תקשורת חופשית שחלה גם על התקשורת הצהובה. 
את  חוסם  הוא  לפעמים  אז  סף,  שומר  אוהב  לא  השלטון 
התקשורת. אבל יחד עם זה יש לתקשורת כוח השפעה. מה 
כמו  אג'נדה,  לתקשורת  שתהייה  מותר  לומר,  מנסה  שאני 
לאפשר  זאת  עם  יחד  אבל  הממשלה,  בראש  לתמוך  למשל 
מיגוון דעות. את העיתונות החופשית אני משווה לפרפר בעל 
צבעים יפים והשלטון רוצה פרפר כזה. ברגע שהוא יצוד אותו 

הוא מאבד את הצבעים כי מי יאמין לעיתונות 'מטעם'."

לקחה  דורנר  שהגב'  במדינה  ההיסטוריים  המשפטים  אחד 
כפושע  שנשפט  דימניוק,  איוון  של  משפטו  היה  חלק  בהם 

נאצי בשם ' איוון האיום'.
מה ההתייחסות שלך  לזיכויו של דימניוק בבית המשפט 

הישראלי?
"האמת התלבטתי אם לקחת חלק במשפט הזה וזאת משני 
עונש  נגד  אני  א.  טעמים: 
ספק  לי  היה  ולא  מוות. 
הדין.  גזר  יהיה  שזה 
של  התנגדות  הייתה  ב. 
של  בסופו  משפחתי. 
לוותר,  יכולתי  לא  דבר 
חלק  לקחת  הפיתוי  כי 
היה  היסטורי  במשפט 

חזק יותר.
כשנה  שנמשך  במשפט 
ונגזר  דימניוק  הורשע 
פי  על  מות.  עונש  עליו 
מתיר  מוות  עונש  החוק 

ערעור אוטומטי. 
שערי  נפתחו  הזה  בזמן 
וניתנה  ברית-המועצות 
ולחפש  להגיע  אפשרות 
נתגלה  שם  בארכיונים. 
מסמך  להורג.  והוצא  נשפט  האיום'  ש'איוון  המציין  מסמך 
זה הוגש לבית המשפט העליון והוא זיכה את דימניוק. אני 
גאה בבית המשפט העליון ובפסיקה שלו. אגב, בהרכב ישב 

שופט שהוא עצמו ניצול שואה." 

הוא  שלי  החזון  שלי,  החזון  מה  אותי  שואלים  "תמיד 
הגשמת מגילת העצמאות. אין לנו חוקה  יש לנו את מגילת 
בארץ  יהודית  מדינה  הקמת  על  הכריזו  שבה  העצמאות, 
ישראל. ולמה ארץ ישראל? כי כתוב בארץ ישראל קם העם 
רבים  הם  יהודיים,  ערכים  על  מושתתת  המדינה  היהודי. 
ושלום  חרות  צדק,  לערכי  ומתייחסים  העצמאות  במגילת 
ע"פ חזון נביאי ישראל, וערכים דמוקרטיים: 'מדינת ישראל 
תקיים שוויון אזרחי, מדיני, חברתי לטובת כל אזרחיה' את 
זאת לא קיימנו עד היום הזה. היא הבטיחה שוויון  זכויות 
בפני החוק קיים, אך  וגזע. שוויון  מין, דת  בלי הבדל  גמור 

לא שוויון זכויות."
בעשור  עמוק  כבר  דורנר  דליה  הגב'  בדימוס,  השופטת 
השמיני לחייה, לה שני בנים ושישה נכדים, לשמחתה כולם 

חיים בארץ.
הדמוקרטיה  ישראל,  מדינת  של  לעתידה  חוששת  "אני 

שלנו על כרעי תרנגולת". אמרה ולא הוסיפה.

מיחזור מוצרי פלסטיק מאפשר חיסכון בחומרי 
והזיהום. הפסולת  כמויות  את  ומצמצם  גלם 
ואקולוגית.  כלכלית  חשיבות  לו  נודעת  כן  על 
למיחזור.  רבות  בביתי שקיות  כאזרחית אחראית מתאספות 
כדי להקטין את כמות השקיות ולחסוך במקום, אני מועכת 
את בקבוק הפלסטיק, מחזיקה אותו מעוך ביד אחת ובשניה 
סוגרת אותו עם הפקק ורק אז מרפה מהבקבוק. כתוצאה מכך 

הבקבוק תופס פחות נפח ונחסכים מקום ושקיות.   

מאת: רות לפידור

פינת... 
העצה הקטנה

חיים  הקונים  אותנו  מוצא  באינטרנט  הקניות  עידן 
בחששות גדולים, שמא אנו שמים את כספנו על קרן 
שאנו  הכספית  הפעילות  על  תמורה  נקבל  ולא  הצבי, 

מבצעים באמצעות המחשב. 
שהולכת  למודרניזציה,  להסתגל  עלינו  זאת  עם  יחד 
גם  ובנוסף,  שלנו,  החיים  תחומי  בכל  ומתפשטת 
מאשר  בהרבה  זולים  אינטרנטיות  בקניות  המחירים 

בכל חנויות השיווק או סוכנויות הנסיעות.
באתר המבקש ממך להזין את פרטי כרטיס האשראי 
שלך , יש לראות תחילה אם כתובת האינטרנט בשורה 
אם   https הלועזיות:  באותיות  מתחילה  העליונה 
לא מופיעה האות s  אין להזין מידע רגיש / כרטיס 
"גלישה מאובטחת".  s מייצגת  וכו'! האות   / אשראי 
אם תפתחו כתובת אינטרנט באתר אינטרנט כל שהוא, 
 s ללא האות http סביר להניח שהוא יתחיל באותיות
בסופו. פירוש הדבר כי האתר שפתחת גולש באמצעות 
יש  אחרות,  במילים  מאובטח.  לא  והוא  רגיל  דפדפן 
באתר.  הכתוב  את  לראות  יכול  זר  שגולש  אפשרות 
לדוגמה, אם אתה ממלא טופס כל שהוא באתר כזה, 

סביר להניח שמישהו זר יוכל לקרוא את הכתוב בו.
זו הסיבה שלעולם אין להזין את מספר כרטיס האשראי 
שלכם באתר שאינו מתחיל במילה https ) כלומר עם 

האות s בסוף המילה ( .

מאת:  יצחק ) צ'קלה ( גולדפינגר

בריאות בגיל השלישי
ואינכם  הלא-מעשנים    77% בין  נמצאים  אתם  אם  גם 
להתרווח  יכולים  אינכם  עדיין  יתר,  מהשמנת  סובלים 
בכורסה בתחושת שאננות. מחקר בריטי חדש, שכלל אחד 
הטלוויזיה היא  מול  שישיבה  מצא  נבדקים,  אלף  עשר 
ורוחני,  גופני  ולניוון  מוקדמת  לתמותה  סיכון  גורם 
שש  הזה  המחקר  לפי  ועישון.  יתר  השמנת  כמו  בדיוק 
בחמש  החיים  תוחלת  את  מקצרות  ביום,  ישיבה  שעות 
שאדם  נוספת  שעה  שכל  מצא  אוסטרלי  מחקר  שנים. 
ב-11%,  הסיכון  למוות   את  מעש מעלה  יושב בחוסר 
וישיבה של שעה מקטינה את ייצור האנזימים של פירוק 
השומן ב-90%. ישיבה ארוכה יותר משפיעה גם על  רמת 
לב,  למחלת  הסיכון  את  הכולסטרול  הטוב  ומגבירה 
לנו  נעשתה  הישיבה  סרטן.  של  מסוימים  וסוגים  סוכרת 
חיינו.  את  מסכן  שזה  כך  על  חושבים  שאיננו  עד  הרגל, 
אורח החיים המודרני הדיר אותנו  ממאמץ גופני, הגדיל 
את שעות הפנאי והפך אותנו ל'בטטות כורסה'. לדוגמה, 
 7.7 לעומת  ביום  שעות  יושב  9.3  הממוצע  האמריקאי 
שעות שינה. יש פתרונות, כמו למשל, במקום להיפגש עם 
קלה  יחד להליכה  לצאת  ניתן  ועוגה,   קפה  לכוס  חברה 
יעד  לכל  או  עבודה  למקום  ללכת  או  בדרך.   ולפטפט 
שהוא, לפחות חלק מהדרך ואפשר לצפות בטלוויזיה אגב 
הליכה על הליכון. יש גם כאלה שמצליחים לקרוא  בזמן 
ההליכה על המכשיר. מי שחושש ממאמץ יתר אינו צריך 

לדאוג, גם הליכה מתונה תשפר את בריאותו.
עצתי לכם,  אם חייכם יקרים לכם, לכו על זה!

מאת: ימימה לוי



עמ' 5 עמ' 4

גרשון )גו'רגיו( סגרה הוא מתנדב מוכר במועדון הגמלאים 
של ההסתדרות, אבל  לא כולם מכירים את סיפורו המופלא.

לפני זמן קצר קיבל גרשון הזמנה מקהילת טורינו שבאיטליה 
במלחמת  ומשפחתו  למציליו  והכרה  הוקרה  לטקס  לבוא 

העולם השנייה, 72 שנים אחרי המלחמה. 
  

גרשון סגרה נולד בשנת 1939 במילאנו שבאיטליה למשפחה 
וסבתו  והוריו  מילאנו  הופצצה  המלחמה  פרוץ  עם  דתית. 
מצא  שם  דלה-לנציה,  קסטנויולה  לעיירה  איתו  עברו 
בביתם מפקד תחנת  הופיע  לילה אחד  ביקב.  עבודה  אביו 
לעזוב מיד את העיירה,  והורה להם  המשטרה של העיירה 
לעצור  עליו  ספורות  שעות  שבעוד  הוראה  קיבל  הוא  כי 
למשפחת  וברחו  חפציהם  את  לאסוף  מיהרו  הם  אותם.  
איכרים בסביבה. אחרי זמן קצר המשפחה החליטה לעזוב, 
והם הגיעו לבית הרוס, ליד נהר אלבו, שבחצרו היה מתבן. 
הם הסתתרו במתבן במשך שמונה עשר חודשים עד לסיום 
המלחמה. בלילות הם יצאו ממנו כדי לחלץ את עצמותיהם. 

שינה את שמו  זקנו,  גילח את  דתי,  גרשון שהיה  של  אביו 
והצטרף לפרטיזנים שנלחמו בגרמנים בצפון איטליה. מידי 
לאיכר  מחופש  כשהוא  וכרכרה  סוס  עם  האב  הגיע  פעם 
והביא למשפחתו אוכל. עם סיום המלחמה קיבלה המשפחה 

בית בעיר אסטי, בזכות היות אביו פרטיזן.

ללמוד  הוריו  ידי  על  נשלח  שנים  שבע  בן  גרשון  כשהיה 
עד  שנים   10 שם  למד  גרשון  בטורינו.  יהודית  בפנימיה 
ובשנת  "החלוץ"  לתנועת  הצטרף  הוא  התיכון.  את  שסיים 
1954 עלה לישראל לקבוץ רוחמה. בשנת 1960 הגיע לחדרה, 
בתפקידים  וכיהן  חדרה  נייר  במפעלי  בעבודה  השתלב 

42 שנים של עבודה במפעל פרש לגימלאות.  שונים. לאחר 
הוא מתנדב בהנהלת מועדון הסתדרות הגמלאים וגם חבר 
הוא  וכן  הגמלאים,  הסתדרות  של  הארצי  במרכז  הנהלה 
מתנדב בביטוח לאומי. לאחרונה קיבל את "אות המתנדב" 

מטעם עיריית חדרה כמתנדב מצטיין. 
לגרשון אשה, שתי בנות וארבע נכדות.   

קהילת  מראש  מכתב  גרשון  קיבל  שנים   72 אחרי  עכשיו, 
טורינו באיטליה, שמבקש ממנו לציין את שמות המשפחות 

שעזרו למשפחתו במלחמה.
אינם  כבר  עצמם  המצילים  המצילים,  שמשפחות  מסתבר, 
בין החיים, פנו לקהילת טורינו בבקשה לאתר את משפחות 
הניצולים, שמשפחותיהם עזרו להם בזמן המלחמה על מנת 

לקבל הכרה והוקרה על מעשיהם.  
גרשון,  מספר  המכתב"  את  כשקיבלתי  מאד  "התרגשתי 
משפחתי.  של  המצילים  שמות  את  היטב  זכרתי  "ואני 
הקצין  שם  ביניהן  שמות  ארבעה  טורינו  לקהילת  שלחתי 

שהזהיר את משפחתי  והציל את חיינו."
דלה- קסטניולה  לעיירה  גרשון  הוזמן  קצר  זמן  לאחר 

לנציה. הוא התקבל בחום על ידי משפחות מציליו ותושבי 
ונערכה  מפואר  במלון  אותו  לאכסן  דאגו  הם  העיירה. 
שאליה  משתתפים,  רבת  מפוארת  צהריים  ארוחת  לכבודו 
קהילת  ראש  מכובד,  טקס  נערך  בערב  המשפחות.  הוזמנו 
הכרה  הוקרה,  של  מהודרות  תעודות  לארבע  דאג  טורינו 

ותודה למשפחות.
גרשון וראש הקהילה הגישו את התעודות למציליו.

נרגש מאוד, כשפתח בפני אלבום  עב כרס של  גרשון היה 
צילומים מהאירוע, שסגר מעגל בחייו.

גרשון סגרה סוגר מעגל חלקת אלוהים הקטנה בחדרה
מאת: רחל טרופ מאת: נגה ניב

בוטקובסקי  רח'  בקצה 
מרשים  בניין  מתנוסס 
מפוארת  כניסה  ומהודר. 
מסביב  זכוכית,  דלתות  עם 
כורסאות מרהיבות מקבלות 
של  ריח  המבקרים.  פני  את 
ומרגיע.  נעים  שקט,  נקיון 
ומותאם  מודרני  הציוד 

לבעלי מוגבלויות.
אחת  מאכלסת  המקום  את 
של  החלשות  הזרועות 

החברה הישראלית:
אוכלוסיית אקי"ם הבוגרת.

מוגבלות  בעלי  אנשים   30
ומעלה   50 מגיל  שיכלית 
יום  מידי  לכאן  מגיעים 

בשעות 14.00-7.30 .
יותר  העצמאים  קבוצת 
אחר  בשעות  מגיעים 
שהופך  למועדון  הצהריים 

למתנ"ס.
מתקיימת  בשבוע  אחד  ערב 
יפורט  שעליה  קפיטריה  בו 

בהמשך.
ומפעיליו  המועדון  מטרת 
לעצמאות  אותם  להביא 
לעצמם,  ביחס  מקסימלית 
להיות  שניתן,  כמה  עד  וכן 

פרודוקטיבים גם לחברה.
את החוסים אי אפשר לצלם, 
החיוכים  לי  האמינו  אך 
פניהם  על  האושר  והבעות 

מדברים בעד עצמם.
מנהלת  מקבלת  פני  את 
אריאלי  חומי  המקום 
כי  בפני,  מצהירה  שמייד 
ה"בייבי"  הוא  הזה  האתר 

שלה.
חומי מארחת אותי במשרדה 
מכל  אלי  מזדקרות  )בתמונות(  החוסים  שעבודות  המטופח 

פינה.
המועדון פועל במערכי בוקר ואחה"צ, בתכניות שונות.

אל  מוסעים  שיכלי  פיגור  בעלי  מבוגרים   120 הכל  סך 
ופעם  ואחה"צ  הבוקר  בשעות  העיר  קצווי  מכל  המועדון 
פרוייקט  הוא  ההסעות  מערך  הערב.  בשעות  גם  בשבוע 
נפרד.  תקציב  מבחינת  והן  אירגון  מבחינת  הן  עצמו  בפני 
ויש  גלגלים,  בכסאות  שניידים  לאלה  מיוחדות  מכוניות  יש 

מוניות לעצמאים יותר.
סוציאלית,  עובדת  המועדון:  את  מפעיל  גדול  טיפולי  צוות 

אחות, מדריכים, צוות הנהלה ועוד.
החוסים מחולקים לקבוצות ומשתתפים בחוגים השונים על 

פי לוח שבועי. 
מגיע  פעם  ומידי  הראיון  כל  במשך  פתוחה  חומי  של  הדלת 
באדיבות  להם  עונה  חומי  לזהותי.  ושואל  החוסים  אחד 
ואני עורכת הכרות עם ה"אנשים-ילדים", המוכנים להעניק 

אהבה לכל מי שרק מוכן לקבל.
נאלצתי להבטיח להם שנשוחח אחר כך.

חומי ואני יוצאות לסיור בחדרי החוגים השונים הממוקמים 
בקומת הכניסה.

כאן מרכז היום עם 3 חדרי פעילות גדולים ל-14-12 איש.
יושבים  אנשים  כ-14  אמנות.  חוג  מתקיים  הראשון   בחדר 
מרופדות  חיות  מקשטים  הפעם  הריכוז.  בשיא  ועובדים 

בסיכות צבעוניות מרהיבות.
היכולות  את  אצלם  משמרת  שהאמנות  מסבירה  חומי 

הקוגנטיבית והמוטורית גם יחד.
גם חדר האוכל עם מטבח מאובזר ומשוכלל נמצא בקומה זו.

יש חוג חקלאות. כל יום יש שעה של אקטואליה.
במועדון מקבלים ארוחת עשר קלה וארוחת צהריים מלאה 

ומזינה .
לפי דרישת החוסים הם גם עושים עבודות יצרניות שמספקות 

להם דמי כיס.

מפרידים  הם  בקיסריה  פלסטי  מפעל  של  האביזרים  את 
למרכיבים, בשיתוף עם "אוסם" הם אורזים אריזות לחגים. 

רווח נקי לבעלים ולפועלים. 
אנו יורדות לקומת המרתף.

בגאווה חומי מראה את חדר טיפוח החן שבו מקבלים טיפול 
מפנק של פדיקור מניקור. גם תספורות מבוצעות במועדון.

במקצוע  מומחים  ע"י  שמבוצעים  פיסיוטרפיה  חוגי  יש 
ונחוצים מאוד לבעלי מוגבלויות שונות.

חדר  ובכל  מחשבים,  חדר  כמובן  יש  העכשווי  לעידן  כיאה 
פעילים 7-6 אנשים.

מקרן  עם  פה,  קיים  איש   200 עד  של  לאירועים  אולם  גם 
הכי  לצרכים  חשיבה  קיימת  בתיכנון  הגברה.  ומערכת 

עכשוויים ועתידיים של החוסים.
עוגה  קונים  יושבים,  מופעלת אחת לשבוע. באים  קפיטריה 

וקפה.
עלינו במעלית פנימית מודרנית לקומת ההנהלה:

משרדים, חדר ישיבות גדול ומרוהט בציוד מודרני ואיכותי.
שני חדרי פעילות נוספים, חדר מוסיקה וחדר שבו מקרינים 
משחקי מחשב על הריצפה: מפתח יכולת פיסית וקוגניטיבית.
כשירדנו למטה פגשתי מספר חוסים. אנשים חמים שנהנים 
לשוחח עם כל אחד. יוסי זכר אותי מהופעת "המקהלה": אני 

אוהב לשיר-הוא אמר- מתי תבואו עוד פעם?
יפה באה להראות לי בגאווה את העבודה המרהיבה שיצרה 

היום.
אורי מתלונן בפני חומי על דוד שמרגיז אותו כל הזמן.

אנשים גדולים עם נשמות של ילדים.
מקום  על  וגאווה  אהבה  בחום,  טעונה  המקום  את  עזבתי 
ידי  על  באהבה  מופעל  הכל  ומעל  ומרשים  מודרני  מיוחד, 

אנשים שופעי נתינה. חלקת אלוהים הקטנה!
אשרי החברה שדואגת גם לאוכלוסיות החלשות שבקירבה.

קהילת אקי"ם בחדרה כוללת: 
הוסטלים למזדקנים, דירות לעצמאים 
וחצי עצמאים, דירות הכשרה ומרכז יום.

מנכ"ל אקי"ם חדרה: בני אחרק )בתמונה(
מנהלת מרכז היום לקשיש: חומי אריאלי )בתמונה(

מנהלת מערך דיור שכולל 120 דיירים: יעל תנא מליחי
046241900 טל.   3 בוטקובסקי  מועדון אקי"ם רח' 


