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 דבר המנכ"ל
  

 
 
 
 

 שלום רב
 דיירים, בני משפחה ועובדים יקרים

 
בישורת אנו יכולים להביע אופטימיות זהירה ולומר כי נראה שאנו לכתיבת שורות אלו ,נכון 

 חמישי. קורונה הגל הראת סיומו של האחרונה לק
ורוב רובם  .ירידה ניכרת בכמות החוליםמגמה ברורה של בבתים לשמחתנו הרבה אנו חווים 

 בריאים. הבתים, של העובדים ודיירי
 

אנו ממשיכים להקפיד על הנהלים ובדיקות אנטיגן לכל הנכנסים בשערי הבתים למען 
מובן מקפידים על חיי שגרה נעימים, פעילויות בריאותם של הדיירים והצוותים ובמקביל כ

 והכללים. נחיותבשמירה על ההכמובן תרבות, הרצאות, חוגים ואף יציאות לסיורים, הכל 
 

 שידרגנובפיתוח והתחדשות בתוך הבתים.  במרץ רב אנו ממשיכיםבמקביל לגל החמישי, 
סטנדרט גבוה, בעלי . הדירות בובאניטה מילר דירות חדשות בבית מוזס ובבית פנחס רוזן

בבית מוזס גם שופצה הכניסה דרך רחוב  אופי מודרני ומותאמות לצרכי הדיירים ולרווחתם.
כמו"כ בימים אלו חנכנו את האגף התומך החדש  יעל כך שהיא בטוחה יותר להולכי הרגל.

ומנגיש באמצעים רבים הזקוקים לעזרה מוגברת בבית אניטה מילר. האגף מותאם לדיירים 
בהתאמה ורגישות  ,הרפואי בתחוםל פעולות היום יום, הן במישור התרבותי וכמובן גם את כ

  .וצוות ייחודי ייעודית לאגףהאגף מנוהל ע"י אחראית  יו.דייררבה ל
 

בימים אלו השיח המדיני עוסק במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, יש אפילו שמדברים על 
ר הקורונה. בין אם זה נכון ובין אם לא, "סדר עולמי חדש", כל זאת תוך כדי ניהול משב

 . יחד המציאות כנראה תוביל לעוד שנה מאתגרת
 

גלי הקורונה ששוטפים כל עמידה מול אני מודה לכולכם מעומק ליבי, על היותכם שותפים ל
לאורך כל  שאתם מגליםוהסבלנות ההבנה ,, על שיתוף הפעולה אותנו אחד לאחר השני

פלא שאנו מצליחים לצלוח אין  מאוחדת, כמשפחה אחת יחד פועליםוכשאנחנו  הדרך,
 ולהתגבר על כול מהמורה.

  

 ,שמחפורים חג 
                                                                                   

 סירוטה אמנון
  "חברת מעונות הורים". מנכ"ל 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 פינת הספר
 ו !!שיר, סיפור או אגדה משלנ

 
 תפילת יום הולדת

  ברכה סטוקמאת 
  בבית ההורים ע"ש פנחס רוזן, ר"ג דיירת

 
 

 תפילת יום הולדת
 97לארני בן 
 

 מי ייתן עוד יום אחד
 ועוד אחד

 ועוד אחד
 

 ימים שיהיו כמו כל השנים הטובות
 עטופות בסוד העולם

 באהבת להיות
 

 מי ייתן והיום האחד
 יהיה כל הימים שהיו

 
 מי ייתן

 עוד
 ועוד

 חיים
 
 

 באהבה
 ברכה

 
 
 
 

 , ז בשבט תשפ"ב09.01.22ארני ז"ל, נפרד מאתנו ביום ראשון 
 יהי זכרו ברוך.
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 אבא שלי
 עדלי סטוק מאת 

 
 אבא שלי.

 לא וויתר, עד הרגע האחרון.
כחושבים על אבא שלי, המילה "פייטר", לא מתיישבת עם האדם הצנוע, נעים ההליכות, 

דרכו שלו, הוא היה מהלוחמים השקטים, העקשנים, שלא שכולנו הכרנו. אבל בדיעבד, ב
 מוותרים.

 לא מפתיע, למי שמכיר את סיפור חייו הבלתי יאומן.
לא אספר את כולו, אחרת נשאר כאן עד רדת החשיכה, אבל אציין רק כמה ראשי פרקים. 

 אם יש תסריטאי של נטפליקס בקרב האבלים, שייקח את זה מכאן.
 
ולח, סבי, אבא של אבי, נלקח לבוכנוולד ובית הספר של אבא, לאחר ליל  הבד 1938-ב

הפילנטרופין נסגר. סבתי הצליחה לשחרר את סבי, בזכות שירותו הצבאי במלחמת העולם 
, לצרף לקינדרטרנספורט שיצא 10-ואחותו בת ה 14-הראשונה, ואת הילדים, ארני בן ה

 לאלזס. 
ילום, תחביב שפיתח במשך חייו, שם עבד אבא כעוזר צלם, ושם גילה את אהבתו לצ

 ושהנחיל לי בילדותי. 
אני זוכר את המקלט של השיכון בירושלים, שהוסב אחרי מלחמת ששת הימים לחדר חושך, 
שבו לימד אותי איך לפתח תמונות. הקסם של הדמות ההולכת ונגלת בתוך קערת התמיסה.  

מצטמקת ומתכנסת לתוך כמה הפוך מדמותו של אבא, שהלכה ונמוגה בשנים האחרונות, 
 עצמה.

לפני שש שנים, אירוע מוחי קשה פקד את אבא. חשבנו שזה הסוף.  אבל לא. הוא לא וויתר. 
 נלחם. קם. שהה חודשים רבים בסיעודי. חודשים של שיקום. וחזר לעמוד על הרגליים.

עם פרוץ המלחמה, סבי ירד למחתרת והסתתר במשך שנים אצל משפחה נוצרית בהולנד. 
ני ואחותו המשיכו מאלזס לפריז אבל עם פלישת הנאצים נאלצו שוב לברוח. וכך, ארני אר

ואחותו ברחו על אופניים דרומה, חצו את ספרד ופורטוגל  עד שהגיעו לליסבון,  16-בן ה
 שם הצליחו להתפלח כנוסעים סמויים באחת האוניות האחרונות שהפליגו לארה"ב. 

לצבא ארה"ב, רצו לשלוח אותו להילחם במזרח הרחוק. כמה שנים אח"כ, כשגייסו את אבא 
הוא אמר להם " אין לי  שום דבר נגד היפנים. אני רוצה להילחם בנאצים!" לא עזר שום 
דבר. ואז, בא החלק המפתיע, שלא הכרתי באישיותו של אבא, תחמנות. הוא הצליח 

נשלחה לנורמנדי.  להתחלות וכך לפספס את הספינה שהפליגה ליפן. קבוצת החיילים הבאה
אני מאמין שזו אולי הפעם היחידה שאבא תחמן. וטוב שכך, כי לימים הוא הפך לסבא לשתי 

 נכדות חצי יפניות. אבל זה סיפור אחר.
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
בתום המלחמה, עדיין כחייל אמריקאי, אבא יצא לחפש את אביו בהולנד ומצא אותו 

ם ולא זיהה אותו,  מצא עצמו ניצב באוטרכט. סבא, שלא ראה את אבא שלי במשך שבע שני
 מול חייל אמריקאי שאמר לו  " אבא זה אני, הבן שלך".

לאחר המלחמה אבא למד בפרינסטון מדעי המדינה ועיתונאות באוניברסיטת קולומביה. 
 בניו יורק פגש את אמא, שהגיעה מישראל, ונישא לה. לפני שבעים שנה )פחות חודש(.

 עלו לארץ. 1961-ב
 .Daddyיברתי עברית ועם אבא תמיד דיברתי אנגלית. בשבילי הוא תמיד היה עם אמא ד

 אתמול בבוקר, בדרך לבית ההורים צפו ועלו כל מיני זיכרונות.
 אני זוכר את גיל שלוש ובו אני קורא לאבא:

"Daddy, Daddy, let's play Wolf!" 
לחתי לטפס עליו והוא היה עומד על ארבע ומילל כמו זאב מפחיד ורודף אחרי עד שהצ

 ולהכניע אותו. 
אבל הוא לא היה זאב. הוא היה יותר כמו כבש. אולי בגלל זה זאת לא הייתה כזאת חכמה 
גדולה. הוא גם היה יקה ופרופסור די מפוזר. פעם הוא שם את הכובע במקרר ובפעם אחרת 

 הצילום במקרר ואמא התחילה לשתות אותו בטעות.-הוא השאיר את בקבוק  מפתח
ל שלא תהייה אי הבנה, רוב הזמן הוא היה די רציני. הוא כתב שמונה ספרים בנושאי אב

 יחסי פלסטינאים וישראל, יחסי ישראל וארה"ב והקהילות היהודיות. 
בילדותי, לעת ערב במיטה, הייתי שומע שעות את תקתוק מכונת הכתיבה בקצב של מכונת 

ט לא נשמע לי טוב,                                                                    יריה. פעם אחת, כשהייתה הפוגה ארוכה מדי, והשק
 "!?Daddy why aren't you working"   צעקתי לו מחדרי:

אילן. דבר  -הוא לימד מדעי המדינה באוניברסיטת ברנדייס ובאוניברסיטת תל אביב ובר
ים באוניברסיטת ירושלים היה מנויי שלא אסלח לו עד היום. לכל הילדים של הפרופסור

 חינם לבריכת האוניברסיטה בגבעת רם, ולי לא... 
אבל אבא, אני כן מודה לך על הדרך שהתווית: של צניעות, יושר, חוש צדק, והתפישה 
הליברלית והשוויון בין בני האדם.  עבורי כילד לפגוש ולשחק עם הילדים הערבים, ילדיהם 

בים, היה מובן מאליו וטבעי. לא רבים יודעים שאתה היית ממייסדי של חברייך, עיתונאים ער
 האגודה לזכויות האזרח וממקימיה.

אבא, החכם, הידען, גם כשתקפו אותך, פעם אחר פעם אירועים מוחיים קטנים, דווקא 
 במקום החזק שלך, לא וויתרת.

 השנים האחרונות היו לא קלות. השנה האחרונה במיוחד. 
מחבק אותך אמא על המסירות והאהבה במשך כל השנים הקשות הללו  אמא אהובה. אני

לצידו. על דלת החדר רשום ד"ר סטוק אבל העזר כנגדו היא הברכה שזכה בה. לפני שבועיים, 
 ברגעים של צלילות אמר לך " כמה את יפה!"

And I want to thank you Mari, for years, hours and minutes of sensitive care. With 
so much patience, devotion, and love. 

 
אתמול החלו הנשימות לאט לאט להיחלש. טרטור מכונת החמצן והלמות עמומות של 

 שיפוצים בחוץ התגברו על נשימותייך הכבדות, המתאמצות.
בשעה ארבע ורבע מקהלה של ציפורים, שונות ומגוונות, חגה בסמוך לחלון החדר שבו אמא 

 בים סביב מיטתך. מצייצות ושרות. הן באו לקחת את נשמתך.יובל ואני יוש
 בשעה חמש השבת את נשמתך לבורא עולם.

I love you Daddy 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 השתקפותה של אמא  
  נפתלי פלדמאת 
  , ר"גאניטה מילרבבית ההורים ע"ש  דייר

 
יש ואדם חולם בשנתו ואין הוא מודע לסיבת התגלותו, 

רה עם יקיצתו. אך יש חלום ומשראה אותו ישכחהו במה
העין והדעת  בפיקחותהמופיע בלילה ומתגלה לאור יום 

והם נחרצים ומוטבעים בזיכרון ובכוחם לשבש הדעת לזמן 
מה ואינם נשכחים כפי שקרה לי באור יום, במציאות, תרתי 
משמע לראות את אימא שלי בהשתקפותה, יושבת במלוא 

 אצילה.יופייה כמלכת חרסינה משובחת, עדינה ו
בעודי מהלך לתומי ברחוב השכונה, נהנה מזיכרונות ומעלה 
מחשבות במה שרואות עיניי, חלפתי ליד מספרת נשים 
היחידה ברחוב. עצרתי אינסטינקטיבית, בבלימת מערכותיי 
הפיזיולוגיים ומיד חזרתי על עקבותיי, הסתכלתי מבעד 
לחלון פנימה של חנות המספרה. נשארתי כנציב מלח על 

מי, שערותיי סמרו, ניצבו על ראשי ללא תזוזה. לא מקו
יכולתי להבין תופעה בלתי נתפסת במובן של פליאה 
ותמיהה למציאות שנראתה לעיניי, עמדתי זמן מה 
להתמודד עם מחזרה דמיוני ומציאותי, והדעת מבולבלת. 
האם זה חלום בהקיץ? או דמיון שווא? או מציאות מבלבלת 

ין עולם אפל לעולם המאור, ליד חושים. עיניי התגלגלו ב
מושב המוצע קרוב לחלון הראווה עמדה ספרית ומספריים 
בידה. גוזזת, מברישה ומסרקת אישה הדומה להפליא.... 
לאימא שלי!!! הייתי נדהם ותמה גם יחד. התבלבלו חושיי, 
הייתכן שחציתי את עולמי התוסס, החי והמוחשי ועברתי 

מא שלי? או שהיא חזרה אל עולם הדממה והישימון של אי
מתהום חשוך ומת אל אור חיי? האם זו הזיה שבאה 

 להתגרות בי? במהותי בגופי בשכלי?
דעתי נחצתה לשניים, חציי האחד סוער וגועש, נוכח תופעה 
תמוהה ומוזרה, וחציו השני מושכני בפיתויי רוח נבואת 

 האוב שאינני יודע מהו.
לשכר ראשי? והאם באה להתל בי במראה דמיוני הזוי 

כבבואה נשקפת דמותה של אימא ממעמקי השאול שבתוכו 
ממחזרים את המוות לחדשו ולהחיותו מחדש?  האם 
נתלשתי ממקומי אל חלום בלתי מובן?  האם איבדתי את 

ההיגיון, אינני יודע איפה אני? טולטלתי בין השתוממות  
 מבלבלת לבין פליאה משתקת.

ים , עתה נתגלתה לפניי אימי יולדתי נפטרה לפני מספר שנ
מורגנה, עמדתי תוהה, מצמצתי ושפשפתי עיניי -כפטה

שהעלו לחות באישוניי. התחלתי להאמין שאני הוא זה 
שבאתי אל עולה מבלי שאדע או ארגיש בכך. ורוח השכינה 
נחה עלי לתעתע בי. חלחלה תקפתני למחשבה שאני הוא 

ה זה שבא לבקרה בעולמה המדומדם, המטושטש שם למעל
 ואולי למטה.

במבט תמוה ופליאה, שלוחו עיני של פנים המספרה, 
וספרית שקועה במלכת הגזיזה והתספורת, אי שומע את 
נקישת המספריים בגוזזם השיער. קירבתי עצמי אל החלון, 
הושטתי ידי לגעת בשמשה, אכן אמרתי, אני קיים, אינני 

 חולם והמראה לפניי איננו הזוי.
רבות, תליתי תמונתה לנגד עיניי  מאז פטירתה הגיתי בה

מעט מעל המחשב בשולחן העבודה שלי שאוכל לראותה 
מידי יום ולחוש קרבתה והשראתה, אהבתי. השתעשעתי 
בתעתועי מחשבות בלתי הגיוניות ומציאותיות כדי לראותה 
באמצעות כוחות הפרפסיכולוגיה והטלפתיה. ידעתי שלא 

עצמי בתקווה, אוכל  להשיבה לחיים ובכל זאת השליתי 
שאף שאין כוח ויסוד במציאות שאראה אותה, והנה כנגד 
כל הגיון אני עומד ניצב כאבן קרה מאובנת, ללא יכולת 
להניע אבריי. רק עיניי ממוקדות באימה שלי היושבת מעבר 

לוויטרינה. עמדתי ליד 
החלון החוצץ בינינו ואני 
על המדרכה, לשוני דברה 
לחיכי, משותקת, מיתרי 

איבדו קולם, והלב  קולי
זועק, אימא! אימא! והיא 
יושבת על כיסאה ללא נוע. 
כמו  מלכה ומבטה לפניה 

 ללא ניד.
וכאילו מעטפת הכפור 
שהקפיאה אותי הפשירה 

והתמוססה. נכנסתי פנימה אל תוך המספרה. עמדתי ליד 
אימא שלי שכה אהבתי, קרבתי פניי אל פניה. הסתכלתי 

מעט עד כדי נשיקה. שמעתי מקרוב מאוד על תוויי פיה כ
ואה, מבטה אל המראה את נשימתה. והיא ישבה קרה קפ

שלפניה, ראשה מקובע ללא סטייה לשמאל או ימין. זיהיתי 
כל תו ותג על פניה. ראיתי את אימא שלי יושבת  זקופת 
גב, כחנוטה! פניה קפואות, עיניה זגוגיות. לא נושמת. האם 
אלוהים מתגרה בי, אולי מעמידני במבחן?  לא רציתי לתת 

ולא דמיון אין לי ספק  דעתי על רצונו שלו. ראיתי מציאות
קמטיה, חריצי ונקבובי עורה זהים להפליא. אין לי ספק שזו 

 אימא שלי.
אימא! זה אני בנך, אמרתי, את לא זוכרת אותי? אמרי 
משהו, הסתכלי בי. זה אני! בשר מבשרך, דמי מדמך הוא! 
אך היא יושבת אטומה. ליבי ניצבט. אימא בבקשה 

רואות עיני דמיון שווא  התחננתי. אימרי דבר מה שאדע אם
או מציאות. בואי איתי הביתה, ביקשתי ומילותיי חונקות 
גרוני, והיא יושת כפסל בדולח קר ואדיש על כיסאה. 

 דוממת.
אנא ממך, התחננתי, התרפסתי לפניה. השמיעי קולך ואדע 
עם אשליה האת, ואימא שותקת, עפעפיה נעצרו ממצמוץ 

ש ללא נוע. רק את עיניה, קפואה הייתה כפסל עשוי שי
נקישת המספריים שבידי הספרית שמעתי אף שלא גזזו. היו 
אלו נקישות שקשוקי פחד. עמדה חיוורת משותקת 
ואצבעותיה בתוך לולאות  המספריים הרועדות מקישות 
בקצב דפיקות ליבה. ואילו אימא, לא היה רוח באפה. דמות 
שאלוהים צייר כמהתלה עבורי. ישבתי בפינת המספרה 

 פוי ראש מנגב דמעותיי.ח
בעצבותי קראתי, אלוהים!  למה תעתעני ותייסרני בחיזיון 

 שווא?
סעור נפש הייתי מהתגלותה, כל אבריי רגשו וטולטלו כים 
סוער. מבולבל ברגשותיי ובשכלי. מאוכזב. מדוכדך ושפוף 
בנפשי קמתי ללכת אל הרחוב. רגלי הובילוני ללא מטרה 

ממעמקי הנשייה. חשתי ריח לפסוע בדרכי. רוח אוב עלה 
חריכה הולה מן החול מתחת לרגליי וחומו עולה ומעלה את 
ריחו החרוך מן הקברים להתל  ולייסר נפשי. שיכור 
ומבולבל ריחפתי כרוח רפאים. ערפילית כיסתה עיניי.  לא 
ידעתי דרכי, חשתי ריקנות, גופי חלול ומחורר, אויר יצא 

 .ונכנס דרכי, כאילו אינני בשר ודם
עיניי היו פקוחות לחלוטין ולא ראו מאומה, הבתים ברחוב 
ואיתם גם המדרכה ואספלט הכביש, והאנשים נעלמו כלא 
היו. ערפל כיסה עיניי והן לא רואות. נשאתי על ערפילים 
להובילני בדרך שסופה לא נראתה.  פתאום אחז רוח תזזית 
לברוח  מהר והרחק מצחוקו המהתל והמזלזל של לעג 

 שמא יגררני אלי שכינה.המקרה 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     דגיםמזל החודש:   

 
אסטרולוגים מאפיינים את בני המזל כרגישים ורגשניים 
במיוחד, בעלי חמלה, צנועים, יצירתיים, אינטואיטיביים, 
בעלי דמיון ובעלי נטייה להקרבה עצמית. הם יכולים להיות 
גם חסרי החלטיות, בעלי נטייה לרחמים עצמיים, תנודתיים, 
ובעלי צורך לשרת אחרים. כשזה מגיע לאהבה, ילידי מזל 
דגים הם רומנטיים ורגישים, יש להם צורך מתמיד באהבה. 
לעיתים הם עלולים לצפות ליותר מדי מאחרים ואז 

 .להתאכזב, כשהאדם האחר לא עומד בציפיות שלהם
  

 

                                                     
 

 
  חודשילידת ה

 זיגפריד מוזס ע"ש וריםהבית הדיירת ב - נטע גל

  .100יום הולדת 
============== 

 לדיירת ��זכות גדולה הייתה לנו לחגוג יומולדת 
 .גל נטע המיוחדת

 
דיירים תרומה לעמותת "יד  40-כמתנת יומולדת הרימו כ

ארוחות לילדי בית ספר שאין  1000אלי", תרומה שתספק 
 ידם משגת.

 
 דיירת אהובה על כל דיירי ועובדי בית מוזס,  נטע

זקופה וזורחת כתמיד הגיעה עם שני  כשהיא צלולה,
ילדיה )חלק משבט גדול( לאולם התרבות, לראות 

 ולשמוע ברכות אהבה ואיחולים מכולנו. 
 

בהתרגשות רבה הודתה נטע על האירוח החם שנחגג לה 
 בצל הקורונה.

 .יים שלכם, חבקו ואהבו את מה שיש ובחרו בטובהמזל ביד
 חשיבה חיובית מביאה מציאות טובה יותר.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בריאותסל 
FOCUS FITNESS  

  אילנה טוסקמאת 
 מנהלת הסטודיו בבית ההורים ע"ש פנחס רוזן, ר"ג

 
ממוקם בבית ההורים פנחס רוזן ברמת חן.  את הסטודיו   FOCUS FITNESSסטודיו הכושר

באוניברסיטת מרילנד   BScהלת אילנה טוסק מדריכת כושר גופני בוגרת ייסדה ומנ
ארה"ב.  בעלת הסמכה בפעילות גופנית ובריאות לאוכלוסייה הכללית, התמחות בפעילות 

 גופנית לגיל השלישי.
 

בסטודיו מתקיימים שיעורים וטיפולים לדיירי הבית במגוון שיטות ונושאים המתאימים 
 וייחודיים לגילם.

 סף מתקיימים בסטודיו שיעורים קבוצתיים בהדרכה אישית לכל הגילאים.בנו
מדי גליון בפינה זו תוכלו להנות מהדרכה לפעילות  מעניינת שניתן לבצע גם בבית ואפילו 

 במשרד, כמה דקות פרטיות למען בריאותכם.
 

 
 תרגיל רגליים פינת השבוע: 

 
אורה מתבצעת בפשטות פעולת הישיבה הכל כך שגרתית אצל כולנו ואשר לכ

ולא תמיד בתשומת לב נכונה, ביכולתה להשפיע על כאבי ברכיים וגב תחתון 
 הכל כך מצויים אצל כולנו. 

 
 לכיסא סקוואט תרגיל

 

  .הקיר על כיסא לשים .1
  מרגישים שאתם לב שימו. הכיסא מול הגב עם לעמוד .2

 .הברכיים עם הכיסא של הקצה את
  עם או לפניכם שרותי הידיים עם או אהכיס על לשבת .3

 .הכיסא של הצדדים את מחזיקים ידיים
 .לעמידה חזרה העקבים דרך לדחוף .4
  .חזרות  5-10 בין לעשות .5

 
 שלכם באהבה

 אילנה



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  "פינת המעשים הטובים"
 
 "אמנית חמר בנגב –יהודית מאיר "

 ם-מנהלת תרבות בבית מוזס י –הדס ציידה : מאת
 

 1941-הספיקה לעלות לארץ ברת בית ההורים ע"ש ז. מוזס בירושלים, דיי ,ילידת הונגריהיהודית מאיר, 
 לפני השתלטות הנאצים על בודפשט.

כאשר  היא התקבלה כחברה בקיבוץ משואות יצחק ויחד עם חבריו הלכה לשבי הירדני עם נפילת גוש עציון.
 צור אמנות. בני הקיבוץ הגולים ניסו להתארגן מחדש החליטה לעזוב וללכת לפי נטיית ליבה לי

תמיד ציירה ועתה נמשכה לתחום הקרמיקה. היא התחילה את לימודיה בארץ והמשיכה אותם באנגליה, 
והוסיפה שנת התמחות בפריז. בשנות החמישים לאחר שהוכרז על הקמת העיר באר שבע, יצא ראש העיר 

חברתה, גם היא  בקריאה לאמני קרמיקה לבוא לבאר שבע. כאשר חזרה ארצה מלימודיה נענתה יחד עם
שפתחו בפניה את  ,דוד לכך קבלה ממורותיה חנה חר"ג צונץ והדוויג גרוסמןיאמנית קרמיקה, לקריאתו. ע

. היו שם שני בתי חרושת: "חסין אש" ו"חרסה" . 1958-עולם היצירה בקרמיקה. כך הגיעה לבאר שבע ב
 .חרסה עסק גם ביצירת כלים מקרמיקה 

חודי של נחמיה עזז, מנהל בית חרושת  "חרסה", בהשפעתו הן ייזם ייחד עם חברתה היא השתלבה במ
קיבלו בית מלאכה קטן  והתחילו לעבוד. הקמת הסטודיו לא נעשתה בחלל ריק, אלא היוותה חלק מתהליך 

 של ביסוס תעשיות הקרמיקה בנגב.
את ההשראה שקיבלה טיילה בו פעמים רבות ויצירותיה השונות משקפות  היא  נמשכה לנופי המדבר וגווניו;

מהנגב.  "אני מאמינה", אומרת יהודית, "שאמני קרמיקה צריכים לחיות וליצור היכן שהחומר שלהם מצוי. 
העובדה שאני עובדת עם סוגי חומר שונים מהנגב, היא נקודת המוצא שלי." טוביה אמר שהוא רואה באמני 

למרכז אומני קרמיקה. הייתי נחושה הקרמיקה את הגרעין להסבת הנגב למרכז אומנים ואת באר שבע 
 לממש את חלומי, יצור כלים מאדמת הנגב וגם לראות ברכה כלכלית בעבודתי."

תונאים ושווקה את העבודות יהביאה ע, רות דיין שהגיעה לביקור ,ראתה את העבודות והתרשמה מאד
נות וחשיפה לא רק ב"משכית". רות דיין קרבה אותה להיכל האומנות הישראלית ופתחה לה חלון הזדמ

 בבאר שבע,  אלא בכל הארץ וגם בחו"ל.
במשך השנים תרה יהודית את הנגב ואספה אדמה אל הסטודיו שלה. "מאדמת הנגב אני מפיקה לא רק את 

אלא גם השראה צורנית ורוחנית. אהבתי את הרגשת החופש ואת הגשמת  החומר והגלזורה לקרמיקה שלי,
 נגב".מגורים ב"ארץ ה-הרעיון החלוצי

יה הצליחה להעמיק את המודעות לאומנות בדרום  הארץ ואת יבשיתוף פעולה עם אמנים ובכירים בעיר
הצורך בחשיפתה. יהודית היתה שותפה פעילה בהקמת המוזיאון לתרבות הבדואים במרכז גו אלון. היא 

רה להגנת הטבע" כהנה כאוצרת וחברת הנהלה באגודת ידידי מוזיאון הנגב וגם הקדישה שנים רבות ל"חב
 בעיר.  

יצירותיה הפיסוליות של יהודית מפארות מבנים ואנדרטאות ברחבי הארץ. עבודותיה הוצגו בתערוכות 
את התואר  2001יחיד וקבוצתיות בשלושים השנים האחרונות ובזכות פועלה החשוב יהודית קבלה בשנת 

קבלה אות "יקירת הנגב" מאוניברסיטת בן יהודית  2010"יקירת באר שבע "מראש העיר יעקב טרנר. בשנת 
 .2020גוריון. אפשר לצפות בתצלומים של עבודותיה בספר "מחומר הנגב" שיצא לאור בשנת 
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  טיפ טיפה
 פינת ההמלצה החמ"ה:

 

 " מיינדפולנס )קשיבות( בגיל השלישי "
  אלירז בלאו קיזלשטייןמאת 

 ז. מוזסההורים ע"ש  עו"ס בבית
 

נס הוא תרגול היכולת להיות נוכחים באופן מלא בכל רגע נתון. תרגול זה נעשה ללא הסחת דעת מיינדפול
 וללא שיפוטיות כלפי המחשבות שעולות בזמן התרגול.

 זוהי לא מיומנות חדשה שצריך ללמוד אותה, אלא יכולת שקיימת בנו וצריך אימון כדי להשתפר בה.
 .שהמוח הוא גמיש ובכל גיל אפשר לפתח מודעות קשובה מחקרים אחרונים בתחום מדעי המוח מוכיחים

 מיינדופלנס יכול לתרום ולעזור לנו בהתמודדות עם מצבים מאתגרים בחיינו.
מקורותיה העתיקים של המיינדפולנס נטועים בבודהיזם והיא מאומצת בתאוצה הולכת וגוברת על ידי 

המאה הקודמת. בעיקר בזכות פרופ' ג'ון קבט של  70-הרפואה המערבית והפסיכולוגיה הקלינית מאז סוף ה
 .זין, מאוניברסיטת מסצ'וסטס היוקרתית בארה"ב, הנחשב לאבי המיינדפלונס המודרני

התרומה של תרגול מיינדפולנס הוא 
 רחבה: 
 תהחוקר ידי על נערכה מחקרים סדרת

 (2009) הרווארד מאוניברסיטת לנגר אלן
 זה, במדגם קשישות. אוכלוסיות עם

 מתרגול שכתוצאה הבחינו קריםהחו
 בסימפטומים ירידה הייתה מיינדפולנס
 מפרקים. כאבי כמו שליליים, בריאותיים

 אינטליגנציה במבחני בציונים עלייה
 לכל והיציבה. הליכה המשקל, ושיפור
 "נעשים שהמשתתפים נראה הדעות,
 מהתערבות כתוצאה יותר" צעירים

 .מיינדפולנס מבוססת
 ם את זה ביום יום?אז איך אפשר לייש

 הנה תרגיל קטן שאפשר להתחיל ממנו:
שבו בנוח, ישיבה זקופה אך לא מתוחה. 
עצמו את עיניכם. שימו לב לתחושות 

כפות הרגליים על הרצפה, הישבן  –הגוף 
על הכיסא, מגע הגב במשענת. סרקו את 
כל הגוף מכף רגל ועד ראש והתבוננו 
בתחושות. נשמו ונשפו מהאף. תנו 

ה להתנהל בטבעיות, בקצב שלה. לנשימ
נסו להבחין בטמפרטורה של האוויר בשטח הפנים שבין הנחיריים לשפה העליונה. האוויר שיוצא חם יותר 
מהאוויר שנכנס. מקדו את תודעתכם באזור הזה, ושימו דגש על תחושת החום המשתנה עם השאיפה 

 והנשיפה. 
 חשבות, דאגות או ציפיות, פשוט שימו לב לכךלמ - בכל פעם שתודעתכם נודדת אל העבר או העתיד

 .וחיזרו להתמקד בתחושות שיוצר האוויר בכניסתו ובצאתו
לעיתים קורה שפורצות מחשבות שליליות מסיבות ברורות יותר או פחות ואנו מרגישים שהן שולטות בנו. 

ך כדקה, תתפלאו עצרו, התיישבו ותרגלו נשימות עמוקות בעיניים עצומות. התמקדו בנשימה שלכם למש
 . לגלות שהמתחים מתפוגגים

בהתחלה יתכן כי יהיה לכם קשה יותר להתרכז ולהתמקד, אבל לאחר תרגולים חוזרים תגלו שזה 
 .נהייה קל יותר ויותר
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  אמשל א הטבחממ
  החמ"ה: האוכלפינת 

 
 

  רותי קופרמןמאת 
.פנחס רוזןבבית ההורים ע"ש  דיירת  

 

 שוקולד
 
 

 טבעי –משמין  הכנת שוקולד לא
 ☺ חתיכות לא משמין 2-3זה  לא אומר שאפשר לאכול ללא גבול אך 

 
 שוקולדים( 25-20 -המצרכים: )ל

 
 כוס קקאו טהור ללא סוכר , דל שומן
  לא מזוכך -אורגני  -כוס שמן קוקוס כתית בכבישה  קרה 

  100%ללא תוספת סוכר וצבעי מאכל  אורגני(, כוס סילאן )דבש תמרים  3/4עד  1/2
 מג'הול ישראלי

 
 אופן ההכנה:

 
 שמים בקערה את כוס הקקאו ומוסיפים לזה את שמן הקוקוס

מערבבים היטב היטב ומוסיפים את הסילאן אם חסרה מתיקות יש להוסיף עוד קצת 
 סילאן .

 
לוקחים תבניות עם משקעים קטנים ושופכים לתוך כל שקע מקצת מהשוקולד שנוצר  

 דקות בלבד ( 15-20, הקפאה ) כמה דקות שמים במקרר או מקפיא ל
 

מוציאים את התבניות עם השוקולד ומוציאים מהשקעים את השוקולד המוקפא שמים 
בקערת פלסטיק על נייר כסף הפוך כך שחיצוני יהיה חלק ועל זה בשורה את השוקולדים 

 מכסים עם עוד שכבת נייר כסף ושוב את השוקולדים  מחזירים למקרר עד לשימוש.
 וגרים את קערת הפלסטיק ס
 

 עשיתי את השוקולד המדהים הזה פשוט נהדר
 

 שלכם רותי
 

 

 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  מעניין לדעת
 
 

, ניות שבועיות וחודשיות מתפרסמות בלוח המודעות שבכל ביתכת •
 .דיור מוגן" –ובדף הפייסבוק "מעונות הורים באתר 

לחלקן של התוכניות יש אפשרות להשתתפות אורחים ו/או בני  •
 שפחה. יש לתאם עם רכזת התרבות שבכל בית.מ

 

 . 1207320537 אבי שבי: בית פנחס רוזן •

  . 0732054705: איריס שליו: בית אניטה מילר •

 .4073205270 הדס סיידה: בית מוזס •
 

 
 מוזמנים לעקוב אחרינו     

 בדף הפייסבוק        
 דיור מוגן" –"מעונות הורים 

 
 
 
 

 
       

 
 
 
 
 
 

 כניות הפעילותת, עקב נגיף הקורונה

 מתבצעות על פי הנחיות משרד הבריאות
 .תומתפרסמות בתוך הבי המתעדכנות מעת לעת
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