
  לכבוד חודש האישה
מאת: חוה גדיש 

מידי שנה ב-8 במרץ חוגגים בעולם את יום האישה הבינלאומי כבר 
ומתן  נשית  העצמה  ועודנה  הייתה  המטרה  שנים.  ממאה  למעלה 
זכויות שוות לנשים ללא שום הבדל. למרות שחל שינוי רב במעמד 
הנשים מאז 1909 בו נחוג יום האישה הבינלאומי לראשונה, עדיין יש 
לאורך ההיסטוריה  בעולם.  שוויון הנשים  לקידום  לעשות  הרבה מה 
וגם בימינו נשים רבות פועלות, משפיעות ומוכיחות שהנשים יודעות 

להעצים את עצמן למרות השוביניזם שסבב אותן. 
שם התערוכה עולם האישה נקבע על שם הירחון, שפעל בארץ במשך 
35 שנה החל בשנות השמונים ועסק בתחומים שונים של חיי האישה.
 1.3.2020 מ-  החל  מוצגת  האישה''  ''עולם  התערוכה 

בבית האמנים בחדרה. אוצרת חוה גדיש.
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"עולם האישה" תערוכה ארצית 
בחסות ראש העיר מר צביקה גנדלמן ורויטל פוקס יועצת ראש העיר לענייני נשים

8/3/2020 יום א’ בשעה 16:00 טרם נקבע
29/3/2020 יום א’ בשעה 16:00 טרם נקבע

חנן עוז                           יצחק  קרלוס פלדמן

רחל פיטלזון
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המשוררת לאה גולדברג

שנה  חמישים  שחלפו  למרות 
מאז מותה של המשוררת לאה 
ככל  ליחה.  נס  לא  גולדברג, 
יצירותיה  השנים  שחולפות 
לצאת    ממשיכות  לאה  של 

לאור. גם ספרים ומאמרים על חייה ועל יצירותיה הולכים 
ומתרבים עם השנים. לו ידעה זאת בחייה, לאה העצובה 
והמרירה, היתה ודאי מאושרת יותר וערכה העצמי היה 

מתעצם.  
וגדלה בקובנה. עלתה  נולדה בקניגסברג ב-1911  לאה 
לארץ עם אימה בשנת 1935. היא היתה פנומן. סופרת, 
המופתי  )תרגומה  ומתרגמת  מאיירת  ציירת,  מחזאית, 
רלוונטי  עדיין  ושלום,  מלחמה  טולסטוי,  של  ליצירתו 
לימינו(. היא שלטה, פרט לעברית, בשבע שפות נוספות. 
מעולם לא נישאה ותחושת הבדידות לא עזבה אותה כל 
)יצירתה,  לילדים  גם  רבות  כתבה  זאת  עם  יחד  חייה. 
התאהבה  לאה  לקלאסיקה(.  שייכת  להשכיר"  "דירה 
כל  ובמשך   10 מגיל  ציונית.  לפני שהיתה  עוד  בעברית 
חייה, בהחלטה עקשנית, כתבה ביומניה בעברית בלבד. 
"...מצבו הרע של   :15 הנה קטע מיומנה שכתבה בגיל 
זוהי  פרסומו  ואי  עוניו  בשבילי,  סוד  אינו  העברי  הסופר 
י.ל( לא עברית, אחת היא  )לכתוב  ישנה. כתוב  מעשיה 
רוצה  אני  זאת,  ובכל  לגמרי:  לכתוב  לא  כאילו  בשבילי 
להיות סופרת, בכל זאת בזה אני תולה את עתידי ואת כל 
חיי, זוהי מטרתי היחידה...". כן, עוד כילדה צפתה שחייה 
כסופרת לא יהיו קלים. כשגדלה הצהירה ששני המוטיבים 
העיקריים של חייה הם האהבה והיצירה. בשדה האהבה 
חוותה אכזבות רבות, אך בתחום היצירה נחלה הצלחה 
שלה,  הקולגות  של  מביקורות  שסבלה  למרות  עצומה, 
גם  אז  "חגג"  השוביניזם  שהרי  אישה.  היותה  בשל  גם 
בין אנשי התרבות. כמעט כל המילייה הספרותית היתה 
להירתם  ממנה  ציפו  כן  על  יתר  הגברים.  טהרת  על 
ליצירה "מגויסת", למען האומה. לאה לא נכנעה, שירתה 
רומנטית ואישית. לאה היתה קרועה בין שתי המולדות 
לנופי  התגעגעה  היא  וישראל.  )וקובנה(  ליטא  שלה, 
אהבתי"  ארץ  )"משירי  ביצירותיה  זאת  וביטאה  ילדותה 
למשל(. הזמן הוכיח את גדולתה. יפה עשתה הממשלה 
שהטביעה את דמותה על שטר הכסף הכתום בערך של 
מאה ש"ח. ברכות גם לערים שקראו רחובות על שמה: 
תקווה,  פתח  הרצליה,  ירושלים,  אביב,  תל  שבע,  באר 
מונצחת  להיות  לאה  ראויה  ונתניה.  עפולה  חיפה,  לוד, 

בכל עיר. לשנה הבאה בחדרה?
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דבר המערכת
 מאת: ימימה לוי

עורכת ראשית: יונה מאור
חברי המערכת: חוה גדיש, יצחק גולדפינגר, יאשיהו וולשטין, יפה וינקר, 

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

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

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.

קוראי הנכבדים, אל תחשבו שאני מגזימה או כותבת דברים 
לא נאותים, אבל זאת האמת לאמיתה.

מת  שנמצא  יומו  בן  בחתלתול  מעשה  בקיצור  לכם  אספר 
שנקרתה  לסעודה  מצפה  מעליו  ניצב  עורב  בגינה,  ומוטל 
לו, אלא שבקרבת הגופה עומד/ת חתול/ה קצר/ת רגליים 
בעל/ת זנב שעיר לתפארת ש"התאמץ" אצלנו בחצר מהיותו 
בצורה  המת  את  לקבור  כדי  קופסה  הובאה  וכבר  מיוחד. 
נאותה ומכובדת. אלא שלפתע נראתה תזוזה מזערית של 
הביתה  להיכנס  לה  גרם  השכנה  של  הרך  הוולד...ליבה 
ולהביא מגבת רכה, להנשים את הגור בשפשוף נמרץ ומיד 
להביא מעט חלב ולהחיותו. בכל שעתיים הגיעה מהעבודה 
חרף הפקקים להאכיל את המאומץ שקיבל את השם "ניצול". 
וזנב  ירוקות  עיניים  והיה לחתול לתפארת.  גדל  החתלתול 
מפואר. אבל מה?  פרא. לא מתקרב ולא מתחכך – מסתער 

ונושך.
הגיע קיץ, ולגינה התחילו להגיע חתולות אימהות וגוריהם... 

העירייה אמרה- בעיה שלכם אל תאכילו!
גורים  עוד  לא  השתנה.  החתולים  ונוף  בעיצומו  החורף 
וטסטוסטרון  אנרגיה  מלאי  נפש  עזי  חתולים  אלא  חמודים 
הסיוט  והתחיל  שליטה  הושגה  במקצת,  נרגעו  הקרבות 
מרתוניות  הזדווגויות  סדום,  ומעשי  אונס  מעשי  האמיתי. 
הנקבות  של  צעקות  היללות,  ובלילה.  ביום  ואגרסיביות 
קורעות את הלילות השקטים. ערב אחד, לאור פנסי הגינה 

התרחש אונס )כך זה נראה( לעיני הילדים. 

בנימה אישית   לשיטתי    מאת: עדי שיטה

אורגיה בגינה   
 "מה הם עושים?, שאלו. "הם מזדווגים"...עניתי. השתררה 

דממה  וצחקוקים. הילדים היום יודעים הכול...
"ניצול"   לא  אם  מי  תשאלו.  האורגיה?"  בכל  השתתף  ומי 
שהסתבר שהוא זו היא. כלומר, נקבה ואין על כך עוררין. וגם 

אימא שלה בעלת הרגליים הקצרות והזנב המפואר.



לקראת יום האישה הבינלאומי החל 
שהנשים  נראה    2020 במרץ  ב-8 
הנושאים  את  שמכתיבות  אלה  הן 
הבוערים ואת השינוי שעומד ומחכה 
וגיבוי.  יותר אומץ  בפתח, ומקבלות 
ששילוב  הקביעה  את  לחזק  כדי 
האישה  ושמעמד  מועיל  נשים 
בחברה גובר והולך, בחרנו להיפגש 
הרבות  שפעילויותיה  אישה  עם 
רבות  תורמות  בחברה  והרבגוניות 

להתפתחות הנהנים מהן.

היא  בגמלאות,  מורה  כץ,  אורה 
חמש  בת  במשפחה  שנייה   בת 
לימודיה  את  מתימן.  עולים  למשפחת  בנים  וחמישה  בנות 
היסודיים סיימה בישוב מגוריה בנימינה. בבני ברק למדה 
בבית ספר תיכון ובסמינר "אור החיים". לאחר מכן עשתה 
ומינהל  בחינוך  ושני  ראשון  תואר  אילן  בר  באוניברסיטת 

חינוכי וכן מתמטיקה  במסגרות שונות.
שם  הגלילית  בחצור  בהוראה  אורה  עבדה  לימודיה  בתום 
פגשה במורה אריה כץ, בן לניצולי שואה מפולין. והם נישאו 

בהיותה בת 23.
אורה: "האוכלוסייה בחצור הייתה מאוד חמה ואנחנו היינו 
בעיניהם כמלאכים. הם ממש נשאו את המורים על כפיים. 

הייתה זאת אחת התקופות היפות בחיי."
בחדרה.  גורלה  את  וקשרה  כץ  משפחת  עברה  מחצור 
ובשלב  תחכמוני  בממ"ד  כמורה  שימשה  שנים   15 במשך 
הביניים  חטיבות  כשנפתחו  הספר.  בית  את  ניהלה  מסוים 
'מבשרת  לבנות  באולפנית  שלימדו  מהראשונות  הייתה 
ברוך' בשכונת יצחק, שם עבדה 10 שנים. במקביל הדריכה 
לאחר  גם  ממשיכה  היא  בזה  המתמטיקה  במקצוע  מורות 

פרישתה לגמלאות.
במספר  אמנות  פעולות  שונות  במסגרות  שילבה  אורה 
תחומים – רקמה תימנית ועבודות קרמיקה וכיום מקדישה 

חלק משעות הפנאי המעטות שיש לה למשחק הברידג'.
התחומים  על  בספרה  רבה  התלהבות  מפגינה  אורה 
מגולות  אחת  בהתנדבות.  פעילה  היא  בהם  המגוונים 
הכותרת היא פעילותה רבת השנים במועצה הציונית )בה 
חברים גם כותבי שורות אלה(. היא החלה דרכה בארגון זה 
בשנת 1992ושימשה כרכזת המועצה הציונית לנוער, לימים 
זהירות  ביניהם  רבים,  בתחומים  פעלו  הנוער  בני  'צמרת'. 
בדרכים, איסוף ציוד לנפגעי רעש האדמה בטורקיה, חילופי 

משלחות עם מדינות בדרום אמריקה והשתתפות פעילה 
בקונגרסים ארציים לנוער ציוני.

של  התרבותית  הפעילות  כל  את  אורה  מרכזת  היום 
לעיתים  הארץ  ברחבי  לימודיים  סיורים  הציונית:  המועצה 
דיון  בימת  מארגנת  היא  לחודש  אחת  דרך.  כמורת  אף 
תושבי  וחמישים  כמאתיים  לסירוגין  משתתפים  בה  ציונית 
חדרה והאזור. גם בתחום זה היא עצמה משמשת כמרצה 

במקצועיות רבה.
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אורה ושמחה וששון ויקר    מאת: יאשיהו וולשטין ובתיה שרייבמן ישראל' בנימה אישית   לשיטתי  'שלום  אורה חברה בועדת תרבות של בית כנסת 
מכבר  לא  למשל   - תרבותיים  אירועים  טיולים,  ומארגנת 
מפגשי  בשבט,  ט"ו  סדר  מופתית  בצורה  והפעילה  ארגנה 
נשים ללימוד פרשת השבוע גם בהם היא משמשת כאחת 
בנושאים שונים היא מעבירה  המרצות. הרצאות מעניינות 
העלייה  בעת  אירופה'.   'קפה  למשל  קבוצות,  במגוון 
תלמידי  כל  עם  אורה  התנדבה   1985 בשנת  מאתיופיה 
כיתה ח', ללא כל מחויבות ומסגרת, לסייע לעולים בצעדיהם 
האתיופית  מהעדה  מתלמידותיה  חלק  בארץ.  הראשונים 

הגיע למשרות רמות, לדוגמה שתי שופטות. 
שדברים  נוכחתי  עתידיות.  תוכניות  מתכננת  "אינני  אורה: 
מניחה  אני  ספונטנית.   אליהם  מתחברת  ואני  נוצרים 
אני  גם  אבל  לחברה,  טובות  עוסקת  אני  בהן  שהפעילויות 

זוכה בגינן להעצמה עצמית."
על אף השעות הרבות בהן אורה מקדישה עצמה לחברה, 
לבעלה  בעיקר  אך  המורחבת,  למשפחה  זמן  מוצאת  היא 
עיתונאי  משה  ילדיה  לשלושת  לה,  ומפרגן  שמסייע  אריה 
דרמה  שירה  תקשורת,  קלינאית  ליאת  טלוויזיה,  ואיש 

תרפיסטית ו-5 נכדיה כ"י.
בוודאי תהיתם לפשר שם הכתבה "אורה ושמחה וששון 
בפורים.  קוראים  אותה  אסתר  ממגילת  הלקוח  ויקר" 
לדעתנו לא היה מתאים שם אחר  לכתבת דיוקן על האישה 
מפעילויותיה  לנהנים  שמחה  המביאה  אורה,  היקרה 
הרבות והמועילות ומוסיפה להם וגם לה כבוד ויקר. אורה 
מהווה הוכחה ניצחת להתעצמות הכוח הנשי של הנשים 

ברחבי העולם, כולל בישראל ובחדרה. פורים שמח. 

אורה בילדותה עם משפחתה              מימין:בתיה,אורה ויוש

אורה וחלק מעבודותיה



לעיר  זכות  וזו  בכבוד  שתתפרנסנה 
לחדרה שממשיכה להפעיל קבוצה זו 

זמן רב כל כך". בשבוע שבו ביקרתי הפעילה את הקבוצה 
ואת  בהתנדבות(  במשחקי חברה  )כמובן  צעירה  בחורה 
ההנאה יכולתי לראות ולשמוע. בזמן הקרוב תעביר הגב' 
העדה  של  "התרומה  בשם  אומנות  סדנת  מצרפי  צדקה 

התימנית לאומנות" דרך ציוריה המדהימים.
המקום הנפלא הזה פתוח לעוד נשים אשר זקוקות לחברה 

וכמובן לעוד מתנדבות אשר תתקבלנה ברצון ובאהבה. 
כל הרוצה מוזמן לפנות לגב' מיכל ברודני, 

טלפון: 0542641343
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קפה ושיח – שיחה, יעוץ, חברה

מהנעשה 
בעמותה למען הקשיש 

עולים  וותיקים,  המבוגרת  לאוכלוסייה  ויינברג  מרכז 
וניצולי שואה שמח לארח שוב את מקהלת "לחיים" מהעיר 
בארץ.  שלה  ההופעות  מסיבוב  כחלק  שבגרמניה,  סקסון 
 Saxson friends    המקהלה היא פרויקט נוסף של הארגון
אהבתו  את  ושירה   במוזיקה  להביע  of Israel, שמטרתו 

והקשר העמוק שלו לישראל.
רפרטואר המקהלה כולל תפילות, שירים ומזמורים יהודיים 
ושירים ישראליים. ואכן החיבור היה מיידי. הקהל  היה נרגש 
מ"שמע  החל  בשירה  והשתתף  כף  במחיאות  ליווה  מאוד, 
ישראל" ועד לשירים כמו "עם ישראל חי". שיא ההתרגשות 
היה כשהקהל קם והצטרף לשירת "התקווה" בסיום המופע.
לפעול  למטרה  לו  Saxson friends of Israel שם  ארגון 
ניצולי  היהודי,  העם  למען  ולעשות  הלבבות  בין  ולקרב 
השואה, שורדי השואה והאזרחים הוותיקים.  ואכן  הקשר 
של הארגון עם העמותה למען הקשיש בחדרה  ועם המחלקה 
לאזרחים וותיקים של אגף הרווחה קיים כבר מספר שנים. 
ליבת  פעילות הארגון, קבוצות מתנדבים מגרמניה המגיעים 

לארץ,  משפצים  ומטפלים בבתים של ניצולי השואה.

מאת: פנינה שחק

בבית  ומואר  גדול  לאולם  הגעתי  שלישי  מימי  באחד 
גדולה  נשים  קבוצת  עם  נפגשתי  בחדרה.  לבנים  יד 
שהסתובבה באולם בנינוחות ושמחה תוך כדי ארוחת ערב 
קלה, פטפוט ורכילות אחת עם השנייה. זוהי קבוצת "קפה 
ושיח" שנוסדה בחדרה לפני 16 שנים על ידי אירגון "נשות 
הדסה" ששמה לעצמה למטרה לפנות לקהילה, להקשיב 
לצרכיה ולתת תמיכה ותשובות לאלה שלא מקבלים אותם 

במקום אחר.
פנה  ברודני,  מיכל  הגברת  הנשיאה,  בראשות  הארגון, 
נפתחה  וביחד  הרווחה  באגף  המשפחה  לשלום  למרכז 
שוקמו  במשפחה,  אלימות  שחוו  לנשים,  תמיכה  קבוצת 
אך נזקקו להנחייה והקשבה. נשים אלה נדחקו מהחברה, 
הרגישו בודדות וזעקו לתשומת לב. הן חיפשו אוזן קשבת, 
מקום לדבר בו, לבכות, לחבק ולנשק, לטייל וללמוד והכי 
חשוב, למצוא חברות. מקום ללמוד להפיק לקחים ולחזור 
לחברה. מספרת הנשיאה מיכל: " גייסתי חברות מתנדבות 
בגיל השלישי, עברנו השתלמויות והקמנו את קבוצת "קפה 
ושיח". הודות לאנשים טובי לב ורחמנים אשר מפעילים את 
המקום בהתנדבות מכל הלב והם כוללים מרצים בנושאים 
על  חרטנו  ועוד.  שונים  סדנאות  מפעילי  מטפלים,  שונים, 

דגלנו לשמח את אותן נשים, למצוא להן עבודה כדי 

מרכזי  כמו  השונות  במסגרות  גם  מסייע  הארגון  כמו-כן  
טוב  שירות  מתן  ומאפשר  השואה  ניצולי  ומועדוני  היום 

יותר, מותאם ומכבד לאזרחים הוותיקים. 
תמיד  קשוב  בישראל,  הארגון  נציג  אקרמן,  חנוך  מר 
לבקשות ודואג לתאם  בין קבוצות המתנדבים של הארגון 
העולים  והרצונות  הצרכים  לבין  מגרמניה  המגיעים 
מהשטח. חברנו שלמה בובה מתנדב ומלווה פרויקט זה 

מראשיתו. 
הביאה – אילנה זהבי 

מקהלת לחיים
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דברים שלא ידעתי על הודו   ובמיוחד על הנשים בהודו    
מאת: רות לפידור

לאחרונה טיילתי בהודו בפעם השנייה והוקסמתי ממנה 
שוב. ארץ של ניגודים. מדינה רב ממדית, ססגונית, שלל 
דתות, קבוצות אתניות שונות ומנהגים שונים. מקדשים 
שלווים מול ערים תוססות, כפרים מסורתיים, אדריכלות 
מפוארת, נופים מגוונים, צלילים, ריחות וטעמים שונים.  
80% הינדים,  כ-1.2 מיליארד  איש.  האוכלוסייה מונה 
 0.7% נוצרים   1.9% סיקים,   2% מוסלמים,   13%

בודהיסטים וכולם חיים עם כולם בהרמוניה.

קשה להעביר בכתבה קצרה את כל המורכבות של הודו. 
אנסה להדגיש מספר נקודות שמשכו את ליבי באופן מיוחד 

ומספר שינויים שחלו בשנים האחרונות.

הסארי – לבוש הנשים
אחד הדברים הראשונים שמושכים את העין הוא הלבוש 
הגוונים  הצבעים  שפע  הסארי.  הנשים  של  המסורתי 
והצורות מסנוורים את העין.  פיסת בד באורך של כשבעה 
מטר, ורוחב מטר, דק, חלקלק, ללא גזרה ומידה. הסארי 
שאליו  הארץ  חבל  עיסוקה,  החברתי,  מעמדה  את  מספר 
היא משתייכת ומעמדה האישי והמשפחתי.  שפע הצבעים 
לטקסים  בהמוניהן  באות  הנשים  כאשר  בך,  ומכה  בולט 

לאורך נהר הגנגס ובמקדשים.

סניטציה בהודו
כל המטייל בהודו מזדעזע מבתי השימוש של "בול פגיעה". 
זאת.  אפילו  בבתים  היה  לא  המדינה  תושבי  לרוב  אבל 
לעשות  כדי  השדות  אל  מיליונים  יצאו  החמה,  בזריחת 
נרנדרה מודי, התמנה לראש   2014 את צרכיהם. בשנת 
ממשלה  ועשה מהפך בתנאי הסניטציה ברחבי המדינה. 
מיליון  כ-80  בנתה  המדינה  הלאומית,  התכנית  במסגרת 
החיים  רמת  את  שהעלו  התושבים,  לרווחת  שימוש  בתי 
ולהפסדים  למחלות  גרמה  סניטציה  חוסר  ניכרת.  בצורה 
הכלכליים. נשים ובנות רבות בהודו נאלצות להישאר בבית 
בבתי  חוסר  בגלל  הספר,  לבית  או  לעבודה  לצאת  ולא 

שימוש.

"אג'יוויקה" – פרנסה
במאבק  נשים  לארגוני  לסייע  שמיועדת  הלוואות  יוזמת 
בעוני. אישה שחסכה עשרה רופי ]0.5 ש"ח[ יכולה להגיש 
בקשה למענק מהמדינה. עליה לפתוח חשבון בנק המבוסס 
הלוואה  לבקש  רשאית  היא  זה  בשלב  חסכונותיה.  על 

בריבית נמוכה למימון עסק קטן.  
כ-53 מיליון נשים מאזורים כפריים קיבלו הלוואות ופתחו 

עסקים קטנים. 

קפה ושיח – שיחה, יעוץ, חברה

מהנעשה 
בעמותה למען הקשיש 

מצבן הכלכלי והחברתי של הנשים עלה. צומצמו מספר 
רשתות  יצרו  ההלוואות  יוזמות  בנשים.  התעללות  מעשי 
חוקים  נחקקו  עלה.  הפוליטי  מעמדן  נשים.  של  כלכליות 
מיסים  הורדת  אנסים,  על  כבד  עונש  כגון:  לטובת הנשים 
ספר  לבתי  התקציבים  הגדלת  נשיים,  היגיינה  מוצרי  על 

לנערות ובריאות הציבור, איסור מכירת אלכוהול ועוד.

"רכבת מים" שמצילה את תושבי העיר
הודו היא המדינה השלישית בעולם בשטחי המים שנמצאים 
בתחומה. אבל, באחד ממרכזי הייצור והטכנולוגיה הגדולים 
צימאונם  את  להרוות  במאגרים  מים  נותרו  לא  במדינה 
מוקצב  ברז  במי  השימוש  התושבים.   מיליוני  עשרת  של 
לשעתיים ביום.  הפתרון נמצא בכך, שכל יום יוצאת "רכבת 
216 ק"מ עם 2.5 מיליון ליטרים מים ב-  מים" לאורך של 

50 קרונות. מבצע הזוי לכל הדעות. 

בחירות בהודו
 900 בהיקפן:   דופן  יוצאות  היו  השנה  שנערכו  הבחירות 
הקלפיות  קמ"ר.   3,165,500 של  בשטח  מצביעים  מיליון 
הג'ונגלים,  דרך  במסוקים,  הצבעה.  זכות  בעל  לכל  הגיעו 
מרתון  אפשרית.  דרך  ובכל  בנהרות  בשיט  בהימליה, 

שנמשך שישה שבועות. סמל ודוגמה למערכת בחירות.

ביטול חוקים מהתקופה הקולוניאלית
פשע".  אינו  ש"ניאוף  ונקבע  שונה  החוק  שנה   158 אחרי 
חופש  ואת  כבודן  את  מנשים  שלל  הקולוניאלי  החוק 
הגברים.  נכסיהן של  כאל  אליהן  והתייחס  הבחירה שלהן 
נקבע "שמקובל שבניאוף הגבר הוא המפתה, ולא האישה". 

חקיקה זו שינתה את מצבן של נשים רבות בהודו.
תופעה נוראית קיימת בהודו. קבצנים ומחוסרי בית נרדפו 
ונכלאו ע"י המשטרה. עשרות אלפי ילדים מסוממים ומוכים 
נשלחים לקבץ נדבות ע"י סוחרים שלקחו מהם את הכסף. 
חדש  חוק  ונחקק  להשפיע  הצליחו  האדם  זכויות  ארגוני 
עבירה  איננה  נדבות  ו"שקבצנות  למעסיקים  עונש  שקבע 
הקבצנים  את  רואים  ולא  כמעט  תיירות  באזורי  פלילית". 

והילדים מסיבות ברורות.
מקל  לקחת  צריך  זאת  יבשת  מתת  מעט  לחוות  כדי 
ותרמיל ולתייר בה במשך חודשים רבים, כמו הצעירים 

אחרי הצבא.



    

    יואל )קישיצקי( יגאלי
)קישיצקי(  ליואל  הפעם  מוקדש  מדורנו 
יגאלי, מי שניהל בצורה ייחודית את חברת 
החשמל בחדרה רבתי  לאורך למעלה משני 

עשורים במאה הקודמת.
יואל נולד בסלונים שברוסיה )היום בלארוס( 
קישיצקי.  ואברהם  לנחמה   1899 בשנת 
בעיר זו שמחצית מתושביה היו יהודים רכש 
לרקום  החל  ואף  המקצועית  השכלתו  את 

את חלום העלייה לארץ ישראל.
לו  ונולדו  משפחה  והקים  נישא  ארצה,  עלה   1925 בשנת 
את  קבעה  המשפחה  ואילנה.  עליזה  יגאל,  ילדים:  שלושה 
שתי  בעל  מבנה  הקימה  שם  בחדרה  תרנ"א  ברחוב  מושבה 
קומות. יואל התמנה למנהל חברת החשמל המקומית והקומה 
הראשונה בביתו שימשה כמטה ומשרד החברה. חצר הבית 
לתיקוני   היציאה  ובסיס  חלפים  מחסני  המוסך,  את  הכילה 
החשמל. בחזית הבית הקפידה אם המשפחה על גידול גינת 

פרחים קטנה.
וחיי  המבנה  של  השנייה  בקומה  גרה  קישיצקי  משפחת 
המשפחה הפרטיים התמזגו עם העשייה המקצועית של ראש 
בין בתי התושבים על  יואל עבר  המשפחה. כחלק מפעילותו 
מנת לשכנע אותם לקנות מוצרי חשמל במטרה להגביר את 
צריכת החשמל ובכך לתרום להגשמת קווי היסוד של החברה 

בהנהגתו של פנחס רוטנברג בימים של טרום המדינה.
כאשר  בחדרה  "ההגנה"  לשורות  יואל  הצטרף   1930 בשנת 
רכבי החברה עזרו במסווה לפעילות ארגון ההגנה בשמירה על 
חדרה וסביבתה. פעילות האב שימשה סימן דרך גם לפעילותו 

העתידית של הבן יגאל.
נורא. בנם  במלחמת השחרור חוותה משפחת קישיצקי אסון 
יחידם יגאל נפל בקרב בעת סיור להגנת האזור, כאשר הטנדר 
לא  המשפחה  כרם.  טול  בסביבות  מוקש  על  עלה  נסע  בו 
התאוששה מהאירוע שפקד אותה, ובמטרה להנציח לעד את 

שמו של הבן עברתה את שם המשפחה ליגאלי. 
יואל נפטר בכ"ב אדר תשל"ט – 21.3.1979 – במלאות לו 80 
שנה. הוא נטמן בבית העלמין הישן של חדרה מרחק צעדים 

ספורים מקבר בנו יגאל.    

תודתי ליוש וולשטיין על עזרתו בפרטים הביוגרפיים .

הסיפור שלי – מישל אובמה
על  אמריקה,  על  יודעת  לא  שאני  הרבה  "יש 

החיים, על מה שהעתיד צופן בו",
סיפורה  את  אובמה  רובינסון  מישל  פותחת  כך 
המרתק המחולק לשתי תקופות חיים, לפני היותה 
בבית  והחיים  אמריקה  של  הראשונה  הגברת 

הלבן.
לצחוק  קשה,  לעבוד  אותי  לימד  פרייזר,  "אבי, 
מבטיחה.  שאני  מה  את  ולקיים  קרובות  לעיתים 
אמי, מריאן, הראתה לי איך לחשוב באופן עצמאי 
ולהשתמש בקולי. שניהם יחד עזרו לי לעצב את 
עצמאית  כאישה  להצלחה  דרכה  את  אישיותי". 

חזקה ובעלת קריירה מדהימה אנו לומדים מהסיפור שלה.
נולדה בסאות סייד, החלק הדרומי של שיקגו, בדירה  מישל רובינסון 
וקטנה בה ישנה בחדר אחד עם אחיה הבכור. הוריה אנשים  צפופה 
צנועים, עבדו קשה מאוד כדי לאפשר לשני הילדים לימודים אקדמיים. 
לבנים  מלא  בחדר  היחידה  השחורה  האישה  להיות  חוותה  מישל 
באוניברסיטת פרינסטון היוקרתית. היא הבינה שהיא חייבת להשמיע 
את קולה ללא חשש ולהיות תלמידה מצטיינת, בפקולטה למשפטים, 
להקל  ותוכל  כיס  דמי  לה  שיהיו  כדי  הצהריים  אחר  עבודה  כדי  תוך 
דין  כעורכת  ועבדה  בהצטיינות  לימודיה  את  סיימה  מישל  הוריה.  על 
להיות  מונתה  דרכה  בהמשך  רבה.  להערכה  וזכתה  מכובד  במשרד 
מנטורית לסטודנטים צעירים ומבטיחים העתידים לעבוד במשרד. אחד 
הסטודנטים המבריקים היה ברק אובמה שלרבות הימים הפך את כל 

התכניות שתכננה בקפידה להמשך חייה.
ברק אובמה ניווט את עצמו לעבודה ציבורית, נכנס לפוליטיקה ומישל 
לצידו לאחר התלבטויות רבות. מסע הבחירות היה ארוך וקשה מעין 
קריירה  ובעלת  חזקה  עצמאית,  אישה  הייתה  מישל  אבל  כמוהו, 
מדהימה שצלחה את הדרך על אף הקשיים המרובים שחווה זוג שחור 

בפעם הראשונה בהיסטוריה של ארה"ב.
הסיפור של מישל אובמה מסופר בחן, בנועם ובגילוי לב יוצאים מגדר 
הרגיל ופותחת צוהר לחיים שמאחורי הקלעים של החיים בבית הלבן.           

ממליצה בחום.   

מאת: יצחק )צ'קלה( גולדפינגר
מי מכיר ? מי יודע? 

העיקר הבריאות
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    מאת: פנינה שחק

מאת:יפה וינקר

יציבה ונפילות בגיל השלישי – הקשר התזונתי
וניעה  יציבה  הדרדרות במדדי 
לנפילות   הסיכון  את  מעלה 

בקרב בני הגיל השלישי.
של  בהקשר  התזונה  נושא 
מועט  באופן  נחקר  נפילות 
שחר  דנית  החוקרות  יחסית. 

ומיטל לוי מציינות במחקרן את הקשר בין תזונה ונפילה בגיל 
השלישי.

תזונה מספקת כוללת רמות  BMI תקינות, שמירה על מסת 
שריר כולל איכות שריר וחוזק שריר.  

בחומצה   B6,B12,D,A,C,E כגון  בוויטמינים  מחסור 
המערכת  על  ישפיעו  ואשלגן  סידן  כגון  ובמינרלים  פולית 
הפיזיולוגית השומרת על יציבה וניעה. דבר זה עשוי להגדיל 
את הסיכוי לנפילה. אחד הוויטמינים הנחקרים הוא וויטמין 
כוח  נגד  הפועלים  השרירים  על  בעיקר  משפיע  חסרונו   .D
על  לשמירה  הכרחיים  שרירים  שהם  בשוקיים,  המשיכה  
יציבה והליכה. החוסר בוויטמין B12 וחומצה פולית  אף הם 
משפיעים על היציבה. הידרדרות במדדי יציבה וניעה מעלה 
תזונה  על  שמירה  הקשישים.  בקרב  לנפילות  הסיכון  את 
נכונה המכילה את הוויטמינים הנחוצים יסייעו לשמירה על 

היציבה וההליכה. רק בריאות!
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משפטי פינוק

כידוע, 8 במרץ הוא יום האישה הבינלאומי. זהו יום 
בו הגברים צריכים לפנק יותר את הנשים, לתת להן 
פרחים ולהודות על קיומן בחייהם. הרשימה שלהלן 

תעזור לכם, גברים, למצוא את המשפטים המנצחים 
ליום הזה:

 - יקירתי, אחרי שאשטוף כלים אני רשאי לשטוף גם 
    את הרצפה?

 - הזמיני את החברות שלך, אני אופה לכן עוגה.
 - את כנראה עייפה. שבי וצפי בסדרה האהובה עליך, 

    אני בינתיים אגהץ את החולצות שלי.
 - הבה נקנה תותים ושמפניה וניסע לבקר את אימא 

    שלך. אני כל כך אוהב את ההורים שלך.
 - אני לא יודע מה טוב בבירה. היא כל כך מרה.

 - אני חושב שתכשיטי היהלומים שלך הפכו למיושנים, 
    הגיע הזמן לקנות חדשים.

 - אני מבין, שלתת פרחים כל יומיים זה מעט מדי. כל 
   בוקר וערב יהיה  בסדר?

 - לא חשוב שאיחרתי לעבודה, אבל הבאתי לך קפה 
   למיטה.

 - יקירתי, עזבי הכל, בואי ניסע לחו"ל. התשלום עלי.
 - כל סרטי האקשן האלה דומים. בואי נלך לסרט 

   רומנטי.
 - ספרי לי איך את מרגישה? מה חדש? מה חדש אצל 

   החברות שלך?

תעודת זהות                                                                                     
בבחירות הקרובות צריך להציג תעודת זהות או 

שזוכרים אותנו מהסיבוב הקודם?

מאוזן 
1..חג המסכות  5.צורר היהודים  8.משחק 

קלפים  11.חלק מהיממה  13.גוסס,דועך )3, 3( 
16.לצון,בדיחה 19.זרקו אבנים 20.יהיר,גבה רוח  

22.לחם המדבר 23.זוהר,נוצץ  25.מדף 26.....יגאל  
27.שחום עור 28.חום,שרפה  29.איבר חשוב בגוף  
30.לחם השבת  32.תמימה  34.קיצור של ירושלים  
35.ארנק 37.האור שלי 38.מימרה,מובאה 39.אורח 

חיים,סדר 41.קול הפרה 42.חומרים נרקוטים  
43.תבל,חלד  44.יובל,אפיק 46.קדומת צרפתית  

47.נחשול,אדווה  48.גבוה  50.חפירה,מנהרה 
52.מלך ישראל 53.גדול בתורה  55.מעמיס,נוטל  

56.בגדו,הפרו אמון  57.מנהג יפה בחג )5, 4(  
58.פרי הדקל 

מאונך
2.סימן השלום 3.גובה 4.המקום הנמוך בעולם )2, 
4(6.עניו.צנוע  7.חוזים,מגידי עתידות 8.שרו,צהלו  

9.אדון  10.גיבור תל חי )4, 9(  12.רסיסי לילה 
14.הוד,פאר  15.קוראים בה בחג )5, 4( 17.מילל 

בלילות 18.רעשו  21.מקרי,ארעי 24.המלכה 
אשת אחשוורוש  25.ארון,שולחן 27.בסדר.כדרוש 

31.אחת האמהות 33.אנדרלמוסיה,שאון 36.אח.תנור 
40.נסלח 41.אופנה  45.צעצוע לפורים 47.אידיוט,בור  

49.שיר לכת  50.לקות,חבלה  51.הביטו,הסתכלו 
52.חוכמה,השכלה  53,מילת שלילה 55.נופש,שאנן 

תשבץ מרץ  2020
מאת: זהבה עמל

   מאת: יאשיהו וולשטין

      
)המתכון באדיבות יונה חממי(

חומרים לבצק
3 כוסות קמח

2.5 כפות שימרית
6 כפות סוכר

1 ביצה
100 גרם חמאה או מרגרינה

1/2 כוס מים פושרים
חומרים למלית

200 גרם פרג טחון טרי
1 כוס סוכר
1 כוס חלב

1/2 כוס אגוזי מלך מרוסקים ]לא חובה[
40 גרם חמאה

חלמון ביצה למריחה על הבצק
ההכנה

לשים את כל חומרי הבצק ביחד. מתפיחים. לשים שוב 
ומתפיחים. מרדדים לעיגול גדול בעובי 5 מ"מ.

הכנת המלית
שמים בסיר את הסוכר, הפרג והחלב ומבשלים תוך כדי 

בחישה עד לבעבוע.
מוסיפים את החמאה ובוחשים עד להמסתה. מסירים 

מהאש ומוסיפים את האגוזים. 
מקררים את המלית.

על העלה העגול מורחים את המלית ומעצבים את העלה 
בצורת אוזן המן.

מורחים מעל העלה חלמון ביצה. אופים במשך 25 דקות 
בחום של 180 מעלות.



        סדנה לנאמני חירום וחוסן
 מקרב האזרחים הוותיקים ברשות המקומית 

מאת: ימימה לוי

המשותף לכל מצבי החירום היא העובדה שלא ניתן לחזות את הזמן המדויק בו הם יקרו, ולכן אי אפשר כמובן גם למנוע 
אותם לגמרי. אבל מוכנות מוקדמת יכולה למזער את הנזקים והפגיעות. מצבי חירום יכולים להיות בפריצת שרפות, צונמי, 
רעידת אדמה, מלחמה ועוד. נבצר מהממשלה או מהרשויות המקומיות להחזיק צוותים גדולים שישתלטו על הכל, לכן 

נדרשת תמיכה של כלל האוכלוסיה, זהו צורך לאומי.
מסתבר  מניסיון ברחבי העולם, שאנשים הנמצאים בסביבת האסון, מסוגלים להציל הרבה נפשות בשל הזמינות שלהם. 
ואכן השרה במשרד לשיוויון אזרחי, גילה גמליאל, השכילה ליזום תכנית, סדנת הכשרה לשעת חירום, בה מלמדים איך 
במצבי  יעילים  להיות  בפרט. הסדנה מכשירה את המתנדבים  הוותיקים  ובאזרחים  בכלל  הכללית  באוכלוסיה  להיעזר 
עו"ס  בעיריית חדרה,  היחידה להתנדבות  יונה מאור, מנהלת  הגב'  כוח.  הוא  ידע  להימנע.  וממה  לעשות  חירום, מה 
קהילה וורקו טלה, מתכלל מכלול אוכלוסיה בשעת חירום ועו"ס רונית רונן מהמדור לאזרח הוותיק בביטוח הלאומי גייסו 

מתנדבים מקרב תלמידי כיתות הוותיקים והביטוח הלאומי להשתתף בסדנה. 
הסדנה מתנהלת מראשית פברואר, אחת לשבוע במשך 5 שבועות בבניין הביטוח הלאומי. את הסדנה מעביר

אפי גיל-עד, מנהל תחום הדרכה והכשרות חירום במשרד לשוויון חברתי, שמסביר: "מטרת ההכשרה להעצים ולחזק 
את תחושת החוסן האישי של האזרחים הוותיקים הן כיחידים וכמשפחות והן כחלק מקבוצת המתנדבים בשעת חרום. 

לתת להם מקום ראוי בחברה, לנצל את הניסיון העשיר שלהם ולהוות זרז להמשך הפעילות ההתנדבותית בקהילה."
במפגשים למדנו מהו מצב חירום לסוגיו ואיך מתמודדים עמו. אם הנושא נשמע לכם כבד ומפחיד ואולי יבש, זה מפני 
לחוויית  ובשנינות שהוסיפו  בהומור  ולעיתים הקשים,  הרגישים  הנושאים  שהעביר את  גיל-עד  אפי  את  שלא הכרתם 
הסדנה. צפינו במצגות רבות וכך יכולנו לראות קטסטרופות במדינות אחרות ומצבי חירום והגישה הנכונה לטפל בהם. 
שהרי אין טוב ממראה עיניים, וטוב יותר להתנסות. כמו למשל בשיעור עזרה ראשונה. התנסנו בעיסוי הלב על הבובה 
אנני ולהפתעתנו גילינו שהנשמה מפה לפה לא רק מסוכנת אלא אף בלתי נחוצה. כשאדם ללא דופק, די לעסות את הלב, 
בעזרת שתי כריות הידיים. וזה כשאין ברירה, כלומר כשאין מכשיר שנקרא ַמפֶעם )או בשמו הלועזי, דפיברילטור(. זהו 
מכשיר המאפשר להחזיר ללב את הפעימות כסדרן. הוא גם נותן שוק חשמלי לפי הצורך. מכשירים כאלה מפוזרים ברחבי 
העיר. בסדנה גם התייחסו להתמודדות עם לחץ נפשי, טראומות וכו' שבהם ההתערבות הראשונית היא קריטית. למדנו 
תובנות חדשות ששינו את כל מה שחשבנו שאנו יודעים, איך לטפל בנפגעים אלה. נלמדו גם עקרונות עבודה בחירום- זמן 

מסגרת, כלים להפעלה ועוד, והכול בצורה מעניינת ומהנה, כן גם הפרחנו בועות סבון וציירנו כמו בבית הספר...
בחודש הבא תינתן סדנה של פיקוד העורף, וניפגש עם הצוותים המקצועיים של אגף הרווחה.

מה נאמר לכם קוראינו היקרים, מזמן לא השתתפנו בסדנה חווייתית לימודית וחדשנית כזו!


