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אלול תשע"ט  -תשרי תש"פ ספטמבר  -אוקטובר 2019

כָּלְתָה שָׁנ ָה  ,תשע"ט –
מֶנָּהּ!
תהִי תש"פ טֹוב ָה מִ ּ
לו ּ ְ
יחת ַה ַחּלֹון  /ח.נ .ביאליק
ִעם ְּפ ִת ַ
יֹומיִ ם – 		
ּכִ ְמ ַעט ָּתנֵ ץ ַה ַח ָּמה ,זֶ ה ּכְ יֹום ּוכְ ַ
יסי ַהּמּוגָ ִפים ַק ְרנַ יִ ם,
לּ-ת ִר ַ
וְ ִה ְׁשּכִ ימּו ֶא ְ
ּוכְ נִ כְ לָ מֹות ֶּת ֱאר ְֹבנָ ה ֲע ֵדי נָ ְפלָ ן ַּבחֹור.
ָאז ַּת ְצנַ ְענָ ה לְ ָה ִציץ ֱאלֵ י ֲח ַדר ִמ ְׁשּכָ ִבי,
בּ   ת ְדּפֹק ֶח ֶרׁש ַעל-לְ ָב ִבי;
ִ
ג   ק ר ֹו
ׂשרת ַח ָ
וְ כִ ְב ַ

ל-העֹולָ ם ּכְ ָח ָדׁש :זֹה ַה ַח ָּמה ַה ָּב ָרה,
ּכָ ָ
ר   אל ָּב ָרא –
ֵ
ְך   ה ֹּב ֶק
זֹה ָה ָא ֶרץ ַה ְּמ ִא ָירה ַא ַ
ּומּנֹגַ ּה ּכָ לּ-גָ ג
ֹּלבן ּכָ לּ-כ ֶֹתל ִ
ם-מ ֶ
ּגַ ִ
ּוב ָרכָ ה.
ֶא ְׁש ַאב ִׂש ְמ ָחה וְ ַחּיִ יםֶ ,א ְק ָרא ָׁשלֹום ְ
ת-חּגֹו ,לִ ִּבי נִ ְפ ַּתח לִ ְרוָ ָחה –
לִ ִּבי חֹוגֵ ג ֶא ַ
ָקרֹא ָק ָרא ֵאל נָ אֹור לֶ ָחג!

ש
נ
ה
ט
ובה!

דבר העורכת
“הימים חולפים  -שנה עוברת  -אבל המנגינה לעולם נשארת”...
בימים ָע ָברו ,היינו ׁשרים (בין השירים של פתיחתה של שנה חדשה) ,גם את השיר העממי:
"הימים חולפים שנה עוברת – אבל המנגינה לעולם נשארת!" וזה כל כך נכון :המנגינה או
בשמה הבינלאומי 'המוסיקה' היא אחד האלמנטים החשובים ביותר בחיי בני-האדם באשר
הם .וכמובן שכך הוא גם בחיינו ובתרבותנו.
האם ידעתם שמוסיקה נחשבת כתרופה למוח ולנפש? ישנם הרבה תועלות בריאותיות,
שקשורות למוסיקה :משיפור זיכרון ועד לשחרור מלחץ ,הגברת המוטיבציה ,ואפילו
הפחתת כאבים של מחלות כרוניות .יתכן ,שאתם מופתעים שמשהו הקשור בהאזנה
פשוטה למוזיקה יכול לשפר באופן דרמטי את איכות החיים.
על תפקידה המרפא של המוסיקה ידעו כבר הקדמונים ,ואנו מוצאים סיפורים מפורשים
בעניין זה :התנ"ך (שמואל א' ט"ז) :הסיפור הידוע על שאול המלך ,שנטה לדיכאון עמוק,
ומצא מרפא למחלתו במוסיקה שניגן לפניו דוד הנער:
ת-הּכִ ּנֹור ,וְ נִ ּגֵ ן ְּביָ דֹו; וְ ָרוַ ח לְ ָׁשאּול וְ טֹוב לֹו,
לׁ-שאּול ,וְ לָ ַקח ָּדוִ ד ֶא ַ
ֹלהים ֶא ָ
א ִרּוח ֱ
"וְ ָהיָ הִּ ,ב ְהיֹות ַ
רּוח ָה ָר ָעה"
וְ ָס ָרה ֵמ ָעלָ יו ַ
גם בתרבויות העתיקות האחרות ,כמו ביוון העתיקה – האלים דיוניסוס ואפולו (רק
כדוגמא) ,השתמשו בכלי נגינה כדי להשפיע על האנשים סביבם ,והפילוסוף החשוב
סוקרטס – המליץ לאדם שהתמכר ליין להעזר במוסיקה לשם החלמתו .בכל התרבויות אנו
מוצאים עקבות לעניין חשוב זה.
המוסיקה מעלה תחושות טובות  ,ידענו זאת על תינוקות ,אך זה גם חל על אנשים
מבוגרים .במחקרים ,שנערכו בארה"ב ,נמצא שלחולים במחלה קצרה או כרונית ,הומלץ
להקשיב למוסיקה (כלשהי ,לפי בחירתם וטעמם) ,ובהשוואה לקבוצת הביקורת – 'מאזיני
המוסיקה' דיווחו על כאבים מופחתים והחלמתם היתה מהירה יותר .כמו כן ,נערכומחקרים על אנשים הלוקים באלצהיימר ובדמנציה ,שמאזינים למוזיקה ,וכאן השמיעו
המטפלים בעיקר מוזיקה של שירי-ילדות (של הנזקקים) – מצבם השתפר משמעותית.
מעניינת מאד ההמלצה – לבני גיל הזהב – לא להסתפק בהקשבה ,אלא ראוי אפילו
להתחיל (או לחזור) ללמוד לנגן בכלי-נגינה כלשהו .העיסוק הישיר במוזיקה – ערכו לא
יסולא בפז!
זה המקום להמליץ על התרבות המוסיקאלית שעירנו כפר-סבא מציעה לתושביה :סידרה
של קונצרטים קלאסיים (התזמורות הטובות של ישראל) ,סדרה של גיל שוחט (שמשלב
יחד עם נגינתו הנהדרת בפסנתר ,הסברים המבוססים על ידע עצום עם הופעות של אמנים
שונים) ,סדרה של ערבי-זמר (מה שקראנו פעם 'שירה בציבור' בליווי מקצועי ובהופעה של
אמן אורח) – כל אלה ועוד בסדרות המינויים של היכל התרבות שלנו .ועל כל אלה ועוד
 מגיעה תודה למופקדים על התרבות.והיטיבה לשורר על כך לאה גולדברג :
			
ֹלא זֶ ה ַהּיֹום ֹלא זֶ ה ַהּז ַֹהר,
			
ַא ֵחר ְמאֹד ָהאֹור ַה ָּתם -
			
ֹלא כָ ְך ָראּוהּו ְבנֵ י ַהּנ ַֹער

וְ ִאם ָמתּון ְמ ַעט ַה ַּצ ַעד
יע ֵתנּו ְק ָצת ּכְ ֵב ָדה –
ּופ ִס ָ
ְ
טֹובה ָה ֶרגֶ ל ַהּנֹוגַ ַעת
ָ

ַּב ֲחלֹומֹות ַא ֲה ָב ָתם			.
			
מֹור ֶקת
ֲא ָבל יָ ָפה ֶחלְ ָקה ֶ
				
ַה ִּמ ְת ַר ֶח ֶקת וְ ַרּכָ ה
		
ת-הּיֹום ַה ִּמ ְס ַּתלֶ ֶקת,
מּול ְׁש ַע ַ
			
מּול ְּפנֵ י ָהאֹור ֶׁשּנִ ְׁש ַּת ַּקע.

ָּב ֲא ָד ָמה ַה ֲח ֵר ָדה.
וְ טֹוב ַה ִּשׁיר ֲא ֶׁשר זִ ַמ ְרנּו
ְּבזִ כְ רֹונֵ נּו ַה ְּמוַ ֵּתר,
וְ ֵאין ָּד ָבר ֶׁשּכְ ָבר ָּבגַ ְרנּו
יֹותר.
וְ ֹלא ָחכַ ְמנּו ְּב ֵ

תהא שנה פורה ,פעילה ופורחת!

קריאה נעימה!
תאיר אלוף

עורכת ראשית :תאיר אלוף חברי המערכת :דוד אלדר ,שפרה אנטמן ,ברוך בר-סלע,
פנינה מלך ,יצי רז ,רות שמאי ,ניצה זיידל ,סוניה פלדמן
מו"ל" :סביון"  -העמותה למען האזרח הוותיק כפר סבא
רכזות המערכת :נאוה סלומון ,זהבה באום ,מורן שפיר
כתובת המערכת :תל-חי  ,4טלפון  09-7676452פקס 09-7666997 :עיצוב גרפי והדפסה :זיגזג הפקות בע"מ 09-7495959
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"הטייל הבודד ,הנודד"...
אין במראהו החיצוני ואף לא בגילו ,כדי
להעיד על רצונו העז ,כמו של רבים
מאיתנו ,להגשים חלום-נעורים ,כפי
שמגשים ומממש את חלומותיו אלה
תושב עירנו -אביגדור ספיר .
בן-שיחי ,ממוצע הקומה ,עלה לישראל
עם הוריו ב 1949-לאחר שנות נדודים.
בימי מלה"ע השנייה ברחו הוריו מפולין
לברה"מ ,הגיעו לאוזבקיסטן אך לאחר
המלחמה ,הרוסים התירו להם לשוב
לפולין .משם ,עלו לישראל .הם הגיעו
לאחר קום המדינה ,עם גל העלייה הגדול
שהכפיל את מספר תושבי-המדינה,
ושוכנו – כמו רבים אחרים – במעברת
מחנה-ישראל (כיום בשטח התעשייה
האווירית בואכה נתב"ג) .הם קיבלו
אוהל ,ומאוחר יותר 'זכו' בפחון .אב-
המשפחה עזב את המקום כדי לחפש
פרנסה ומגורים טובים יותר והם עברו
לשכונת-התקווה שם הוא הקים מפעל
לממתקים .כשאביגדור היה בן  ,12הם
עברו לדירה בצפון תל-אביב.
הנער ,אביגדור ,התאקלם ולמד ברמת-
אביב בתיכון אליאנס" .את שירותו
בצה"ל עשה בנח"ל בגרעין 'ערוגות'
שהיה מיועד להשלים את עין-גדי .שירת
כצנחן בגדוד  ,50וכשהשתחרר נשא
לאשה את חברתו בת הגרעין .הוא למד
אלקטרוניקה בטכניון ועבד כ 20-שנה
במפעל 'אלסינט' .במסגרת זאת נשלח
לגרמניה ולארה"ב ,שם ניהל תכנית ,IRM
כשפרש עבר לחברות סטארט-אפ ובין
השנים  2015-1994עבד בשתי חברות
כאלה.
בשנת  ,2015כשהגיע לגיל  ,71החליט
לפרוש ,ובהסכמת רעייתו ,ומתוך סיפורי
חוויות ילדיו – הגיע למסקנה שגם
הוא רוצה לטייל כתרמילאי ,לחוש את
החופש ולנסוע מתי ולאן שיחפוץ!
למרות שבגלל התחייבויותיו למקומות
העבודה ,לא יכול היה להצטרף לילדיו
המטיילים ,יצא אביגדור כ 20-פעמים
לארה"ב ,אירופה ,יפן  ,קוריאה ועוד –
ולפי עדותו היו בקרים שהוא לא ידע
היכן הוא מתעורר בדיוק!
למרות כל אלה ,דבק בו חיידק
התרמילאות ופרץ במלוא עוזו כשפרש
לגימלאות .אשתו העמידה לו רק תנאי
אחד – עליו לשוב הביתה לא יאוחר
מחודש אחרי שיצא ממנו ...כי בארץ
ממתינים לו ,מלבדה – גם ארבעה 'ילדים'
ו 11-נכדים! מאז  ,מעיד אביגדור על
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ראיין ,כתב וצילם :ברוך בר סלע

עצמו ,אני עומד בהסכם :מאז  ,2016יצא
כ 6-פעמים מהארץ ,ליעדים שונים:
טיול ראשון לתאילנד בחברת אחד
מבניו ,לסין-עם שתי בנותיו .לויטנאם –
מצפונה לדרומה  ,נסע לבדו ,ואח"כ נסע
עם חותנו ל"דרך המשי" – חצו את סין,
קירגיסטן ואוזבקיסטן –טיול שאביגדור
מעיד שהוא אולי הטיול המהנה ביותר
שחווה היות שהם נסעו ברכבות ,ברכבים
מקומיים ועוד .לבורמה – המדהימה
בנופיה ובתושביה הנעימים והאדיבים
נסע לבדו ,וכן לנפאל  .הטיול האחרון
היה בסרי-לאנקה ,והוא מתעתד בקרוב
לטוס לפרו
למרות גילו ,ואולי מחמת גילו וניסיון
החיים ,כיום הוא בן  ,74טוען בן-שיחי ,כי
מעולם לא חשש לחייו ,תמיד ידע כיצד
להסתדר  ...בדרך-המשי אין כיתוב
באנגלית וכן התושבים אינם מכירים
את שפתו ולכן השתמש בעת-הצורך
בתרגום 'גוגל'  .כך שגם אם לא ירד
בתחנה הנכונה ברכבת  ,או שהוסע ברכב
ירקות בכיוון ההפוך ,לבסוף נמצא היעד
המבוקש.
בתחנת גבול
שבין סין
לקירגיסטן
נדרש
להציג ויזה
 ,בידיו היה
רק העתק,
והסתבר
שהויזה
המקורית
היתה
במרחק
 156ק"מ,
אך לאחר
דין ודברים
,המקומיים
איפשרו לו
להמשיך
בטיול .
בנפאל בדרכו
לביקור באחד
הכפרים ראה
מצנחי רחיפה
ומתוך דחף,
הוא שינה
מסלולו כדי
להתנסות
בחוויית

הצניחה .גמישות היא חלק מהטיול
ומתחושת החופש.
פעם אחת ,לפני שיצא ל'טרק' הבחין כי
הדופק מהיר ,האט את הקצב וכך הגיע
למטרתו ...
גם כשהוא בארץ ,הוא מרבה לספר את
חוויותיו ומרצה באירועים שונים לפני
קהל מתעניינים.
לשומעיו ,הוא אינו ממליץ לצאת לטייל
בסגנון הזה ,כי לטענתו הוא יכול היה
להתנסות עוד בשנות עבודתו בנסיעות
ובקשיים במרחק ,אך הוא מוכן תמיד
לעזור לאנשים לתכנן טיולים מיוחדים,
אבל בעצמו – הוא מחליט ללא כל
התערבות חיצונית.
אתם – גמלאים  -הכינו עצמכם כראוי
לטיולכם הפרטי או אף הקבוצתי ,תיהנו
ממה שהעולם הרחב יכול להציע לנו,
להיפגש עם בני-אדם מעניינים ושונים,
צורות חיים ,נופים ותרבויות !
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הגביע הנודד  -סיפור אמיתי
(סיפור אמיתי לחלוטין ,שסיפרה לי
אימי (שהיא מדנמרק) ,ומכירה את
הדמויות שלהלן)
אוקטובר  .....2018שרה שטרן יצאה
אל הרחוב הראשי באנטוורפן (בלגיה).
גשם דק וטורדני והיא מיהרה למצוא
מחסה ולעלות על אוטובוס למרכז
העיר .בתה עומדת להינשא בקרוב,
עליה לקחת שמלה שהזמינה ולהגיע
למקומות נוספות בענייני החתונה:
'דווקא עכשיו ,האוטובוס מתעכב
והרכבת-הקלה שובתת' חשבה ברוגז
קל .האוטובוס הגיע! שרה עלתה תוך
כדי חיפוש מטבעות לתשלום עבור
הנסיעה .רוב הספסלים היו ריקים,
היא בחרה והתיישבה סמוך לחלון בצד
ימין ,והתבוננה ברחובות אנטוורפן
האפורים והלחים ,ושקעה בהרהורים.
לפתע ,שמה-לב שהאוטובוס פנה
ימינה ולא המשיך ברחוב הראשי ,היא
הבינה שבחרה בקו שמסלולו ארוך
יותר ,וממילא יגזול ממנה זמן יקר –
דווקא כשעליה מוטלים סידורים רבים
לקראת החתונה ובכלל .אבל היא
הבינה שהיא חסרת אונים – היא יושבת
בתוך האוטובוס ,ובחוץ הגשם מתחזק.
באחת התחנות ,עצר הנהג והדלת
נפתחה לאיטה ,אשה לבושה במעיל
גשם דק ,עלתה כשהיא סוקרת במבטה
את המושבים .שרה היתה הנוסעת
היחידה והאשה פסעה לעבר הספסל
שלה והתיישבה בסמוך לה .תחושה
של אי-נוחות השתלטה על שרה ,ולא
עברו רגעים אחדים והאשה פנתה אליה
בשאלה:
"סליחה על השאלה ...האם את יהודיה?"
תמיהה ורוגז קל החליפו את רגש אי
הנוחות ,שאלה מעין זאת לא נהוג
לשאול לפי 'נורמות אירופאיות'! האשה,
כאילו הבינה את המבוכה ,אך לא ויתרה
ושבה ושאלה ,ושרה ענתה בהיסוס:
"כן ...אני יהודייה".
"האם את מדברת יהודית?" הוסיפה
הזרה ושאלה.
"מעט ,לא ממש" ...ענתה שרה.
"לקרוא את יודעת ,אותיות עבריות – אני
מתכוונת!"
"כן!" השיבה שרה ,לא מבינה לאן
מוליכה השיחה המשונה הזאת.
"אז ,אני רוצה להראות לך משהו,
ותאמרי לי מה כתוב פה" ,היא פתחה
את תיק היד שנשאה על זרועה ,והוציאה
חפץ גלילי עטוף בנייר עיתון .היא אחזה
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בבסיסו תוך שהיא מושיטה אותו לשרה,
היה זה גביע יין קטן מוכסף:
"הנה ...זה...כאן :מה כתוב?" היא
הצביעה על אותיות דקות ,שחרוטות
בבסיס הגביע.
שרה נטלה את הגביע בידה ,קירבה
אל עיניה וזיהתה תבנית של אותיות
רבועות ,אך לא הצליחה לחברן למשפט
בעל משמעות .היא שיפשפה באגודלה
את הדופן המושחרת ,והסירה מעט
מהשכבה הישנה עד שהתגלו לה אותיות
ברורות יותר שניתן היה לחברן למילים
שהתחברו לכתובת בעלת משמעות
מובנת .היא קראה באיטיות את המילים,
מנסה לשזור אות לאות ,מילה למילה,
וכשהדברים החלו להתבהר היא ממש לא
האמינה למה שראו עיניה .על הדופן היה
חרוט" :מנשה צבי במה"ר מיכאל שלום
וינקלר"
"לא ייתכן" חשבה בהתרגשות ,כשהיא
חשה את הדופק מאיץ ונשימתה נעשית
כבדה" .מנשה וינקלר הוא דודו של
אביה".
"מאין לך הגביע הזה ...ממתי? ...איך
הגיע אליך?" גימגמה שרה בהתרגשות,
מסרבת עדיין להאמין שזה מה שקורה
לה ברגעים אלה ממש בתוך האוטובוס
העירוני.
האשה החלה את סיפורה :יש לה מכר
קרוב בדנמרק ,אליו היא נוהגת לנסוע
מדי פעם .לפני כשלוש שנים ,אביו של
אותו מכר ,שהיה דייג כל שנותיו ,עבר
להתגורר בדיור-מוגן .כשפינו את ביתו
מהחפצים מסר הדייג הקשיש לבנו את
גביע-הכסף .הוא סיפר לו כי באוקטובר
 ,1943כשגורשו יהודי דנמרק לשבדיה
ע"י הנאצים ,הוא העביר משפחה יהודית
בספינתו הקטנה .אבי המשפחה היה
מרושש ,והציע לדייג גביע מצופה
כסף כתשלום על פועלו וסיכון נפשו
כשהסכים להעביר את אשתו והוריו.
חייהם של יהודים אלה עם רוב יהודי
דנמרק ניצלו הודות לדייגים ויורדי-ים
כמו הדייג הזה.
הגביע נשאר בין חפציו למעלה משבעים
שנה!
כעת ,כשהחליט לעזוב את ביתו ,הוא
ביקש את בנו לנסות ולהחזיר את הגביע
ליהודים .אולם בסביבת מגוריהם לא
התגוררו יהודים כלל .כשהגיעה האשה
הדני
(הזרה מהאוטובוס),לבקר את המּכר ֶ
שלה ,הוא ביקש ממנה ,שתנסה למצוא
יהודי באנטוורפן ולהשיב לו את הגביע.

העניין נשמט מזכרונה ,אך המכר שאל
אותה עליו לפני זמן קצר ,ואז – "היום
החלטתי לחפש ולמצוא יהודי ,והראשון
או הראשונה שאראה – אשיב לו את
ואת היא הראשונה שפגשתי
הגביע! ַ
וחשבתי לעצמי שהמשימה שלי
הושלמה!" סיימה האשה את סיפורה
המוזר והמופלא.
שרה – הבינה לפתע כמה לא-מקרי הדבר
שעלתה לאוטובוס במקום לרכבת-
הקלה ,ובפרט לקו האוטובוס הזה –
שמסלולו שונה מזה שהיא רגילה לו.
מנשה וינקלר מתגורר עד היום בארה"ב,
והוא כבר בן מאה! הוא קיבל את
הבשורה על מציאת הגביע ,אותו קיבל
לבר המצוה שלו בשנת  ,1931ו 12-שנים
אח"כ ,בעיצומה של המלחמה ההיא
והשמדת רוב יהודי-אירופה ,הגביע ניתן
למציל אקראי (אך אמיץ ואנושי) והנה
כ 70 -שנה באיחור ,הוא חזר לבעליו
המקורי!
מנשה וינקלר בן  ,100קבל את הבשורה
על מציאת הגביע וסיפר ,שוב  ,איך מסר
את הגביע למצילו ב ,1943-כשבועיים
לאחר אותה נסיעה עמדה שרה בשמלה
החדשה  ...היא הרימה את ההינומה של
ִּב ָּתּה וקרבה אל שפתיה לשתות מעט יין
מתוך הגביע....הגביע של מנשה ....
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היינו ילדים צנועים  -בתקופת הצנע
לכל אחד ,בפרט לאלה שמאריכים ימים
מעבר לפרישתם לפנסיה ,ישנם זיכרונות
חזקים מתקופת ילדותם .אשתי (שתחיה)
תמיד אומרת ומזכירה לי ,שאני לא מסוגל
לשחזר אירועים שקרו לי (או לנו) לפני
חמש-עשר שנים ואפילו לא לפני שנתיים,
אבל אפיזודות מתקופת הילדות אני
משחזר לפרטי פרטים בכל מיני אירועים,
וגם כשהשומעים (בד"כ ילדי ונכדי) כבר
'קצת' התעייפו מלשמוע.
בפעם האחרונה שזה קרה ,ישבנו
לארוחת צהריים של שבת ,במרפסת של
ביתנו ,ואשתי הגישה – כהרגלה – מנה
ראשונה (סלט-חצילים נהדר מטובל
בשום ובלימון) ,מרק (כמובן 'מרק עוף'
עם איטריות) ,מנה עיקרית – שהכילה
המון מרכיבים ותוספות שהונחו על
השולחן וכל אחד בחר לו משם את מה
שהוא מעדיף או אוהב במיוחד .בתור
מנה אחרונה – אשתי הכינה והגישה
'קומפוט' (אנחנו משפחה אשכנזית כפי
שכבר הבנתם) אבל הילדים והנכדים,
דחו (בנימוס כלשהו) את ההצעה והלכו
למקפיא ,שלפו משם את הגלידה בקופסה
ורוקנו את תוכנה .ואז השתרר שקט ,כי
כולם היו ׂשבעים ועייפים ,ואני מצאתי
שוב את ההזדמנות לספר על ארוחות
שבת שלנו ,בילדות ,בתקופת 'הצנע':
אני יליד אמצע שנות הארבעים – נולדתי
בארץ סמוך לסיום מלחמת העולם
השניה – הורי עבדו שניהם כדי לפרנס
את המשפחה הקטנה (אחי הגדול נולד
עוד באירופה והיה כבר ילד 'גדול') .ואז,
כשהסתיימה מלחמת-השחרור והיינו
אמורים לשוב לשגרה ,התחילו הגזירות
של שר הקיצוב והאספקה ,מטעם מפא"י,
השר דוב יוסף.
אז עדיין לא היתה טלביזיה ,ראינו רק
תמונות בודדות שלו בעיתון 'דבר'( ,איש
עם שפם ושיער שחור ,לא כל-כך יפה)
כמעט לא שמענו את קולו (ברדיו לא
ריאיינו פוליטיקאים) ,אבל נקראנו ,כלומר
הורי נקראו ,להגיע ולאסוף את פנקסי
התלושים שאיפשרו לנו לרכוש מצרכי
יסוד מעטים ונבחרים אך חיוניים ביותר
(סוכר ,שמן ,קמח ,בשר ,מרגרינה וכד').
"בעיתון כתוב" כך אמר אבא יום אחד,
"שכל אחד צריך שיגַ ֵּדל בחצרו את הירקות
והפירות שמשפחתו צריכה ,וגם יטפח
מספר תרנגולות וכך יהיו ביצים בכל יום
ועוף פעם ב "...וכך נהיה ,אבא שהיה
בעל-מלאכה (קצת מסגר ,אינסטלטור,
נגר לעת מצוא ועוד) ,שהיה יוצא על
אופניים ליום עבודה אצל המעביד שלו
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הוכנו כמה וכמה מאכלים שטעמם היה
מר קלמנוביץ' ,קנה בשוק להקה קטנה
של אפרוחים צהובים וחמודים ,ובנה להם מצויין ,כמובן שלא היו לנו תלונות כי לא
היו אלטרנטיבות.
לׁשם היינו
לול מרשת מתכת וקרשיםָ .
אוכל
שאריות
מביאים כל יום אוכל (בד"כ
הילד שקינאתי בו יותר מכולם ,היה צחי
ירקות
קליפות
כמו לחם שרוי במים,
גולדמן ,השכן ברחוב .הוריו היו מקבלים
שקנינו.
'תערובת'
גם
חתוכים ,ולפעמים
חבילות מאמריקה כל חודש ,היה שם
האפרוחים הפכו לפרגיות ודי מהר התחילו קפה ,קקאו ,ובעיקר טבלת שוקולד
להטיל ביצים ,וכך היו שתיים שלוש ביצים שלפעמים ,אבל ממש לפעמים ,היה
ליום ,אחת לי ואחת לאחי ,ואם נשארו
נותן לי 'חלון' אחד מתוכה ואז הבנתי,
לקראת
אמא היתה אופה עוגת 'לֵ ייקח'
לראשונה ,מהו טעם גן-עדן .בחבילות היו
שבת.
גם בגדים ישנים של בני דודיו וגם בלונים
מגומי צבעוני .הוי ,צחי – כמה מכות הוא
אמא – שעבדה כמוכרת בצרכניה של
חטף מילדי השכונה בגלל זה ...היום אני
השכונה (מטעם ההסתדרות) ,הצליחה
להכין כמה ערוגות שבהן זרענו ביחד בצל ,מצטער ,זאת לא היתה אשמתו!
צנוניות ,פטרוזיליה ,ובקיץ אפילו שיח
באופן היסטורי תקופת 'הצנע' התקיימה
עגבניות ,וכמה שתילים של מלפפונים.
פחות משנתיים ,אבל המנטליות נשארה.
בתרנגולות.
אבל עיקר ההתעסקות היה
אבא הוסיף לגינת הירק הקטנה שלנו,
מהלול,
עזים
קירקורים
לילה אחד שמענו
גם כמה עצי פרי שבמשך השנים הניבו
שלו
המפוספסת
הפיז'מה
אבא שרץ עם
לימונים ,תפוזי דם ואפרסקים בקיץ.
החוצה ,עם המטאטא ביד ,גרש בגבורה
אמא – כבר יכלה לקנות ביצים בשוק,
(עד
רבה שועל או תן ,שניסה לפרוץ ללול
ואפילו תרנגולת שחוטה ,אך את הנוצות
שראיתי
היום אני לא בטוח שהנוצות,
היתה מורטת בעצמה ,את העוף המרוט
אחת
נעוצות על הגדר ,לא היו של
היתה מכשירה – לא בגלל שהיינו דתיים,
התרנגולות שבכ"ז הצליח ,בסופו של דבר ,אלא בגלל שכך עשו 'שם בבית' ,בכלל
לתפוס) ,מאותו יום חיפשנו כלב שמירה
עוף מוכשר טעים יותר! (כך לדבריה).
טוב וכך הגיע הכלב הצהבהב שקראנו
פתאום ,הופיעו על המדפים שבצרכנייה
לו 'חּומי' ,שנקשר בחבל ארוך מיתד
ה-דה,
השכונתית ,טבלאות שוקולד ֶצ ֶ
שבחצר ויכול היה להגיע לקרבת הלול
חבילות מרגרינה ,סוכריות חמוצות ,טופי
הרחוב,
ולבית .הנביחות שלו הדהדו בכל
(לימי-הולדת) ,לֶ ֶּבנייה ,גבינה צהובה
ששומר
אבל אנחנו ישנו בבטחה ,שיש מי
וגבינה לבנה 'על-המשקל' ,סבונים עם
הרבה
עלינו .אגב :הכלב ,שהאריך חיים
קצת ריח טוב ,שפופרות של שמפו
אחרי התרנגולת האחרונה ,היה חברי
ֶ'דרמפון' ,ואמא התחילה להקפיד יותר על
הטוב ביותר בשנות הילדות.
הופעה נאה ,כבר לא רק בגדים ב'אתא'...
פתאום ,תסרוקת 'פרמננט' ,חליפה חדשה
בחנויות – המבחר היה מצומצם ולא
לפסח לאבא ,ורק אנחנו – אחי ואני ,עוד
מסּפק ,שילמנו ב'תלושים' וגם בכסף,
ֵ
וקיבלנו מעט מכל דבר .אבא אמר שאצל לבשנו בגדים משומשים ,בעיקר אני -את
בגדיו של אחי!
ירקוני הקצב מוכרים בשר של גמלים
וחתולים ,ובכלל לא כדאי לקנות אצלו,
אבל היו אלה ימים יפים וטעימים ובעיקר
אמא – התנגדה בתוקף (גם שנים אחר
כך) לקניית נקניק אצל אותו קצב ,כנראה צנועים ,אני זוכר אותם לטובה .אז איך זה
מאותן סיבות .כך שמזוננו כלל בד"כ בשר שהילדים שלי לא מתפעלים כל-כך?
עוף (מהלול שלנו) אחת ל ...שממנו היו
מכינים בעיקר מרק עוף ,ועוף 'מכובס'.
לטעמי – אלה היו מעדנים.
אמא – הצליחה להכין מקמח ומים
ומביצה אחת בצק ,שהיתה מרדדת דק
דק ,וחותכת בסכין לרצועות ומניחה
לייבוש על גבי המערוך .אלה היו הופכות
ל'לֹוק ְׁשן' שהיו מכניסים למרק .כמובן
ְ
"בסוף רמת גן יש מקום מיוחד  /שם
שהמרק הכיל גם פטרוזיליה מהגינה ואם
אפשר לעמוד ולהריח שוקולד"
היה מזל גם גזר או שניים .אבל כשרונה
(יונתן גפן)
הגדול בלט בהכנת ה'תוספות' .החציל

והקישוא – היו ירקות זמינים (בשוק) ומהם
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מזכרונותיו של מורה
ארבעים ושש שנים שימשתי מורה,
מחנך וכמנהל לילדי ישראל .פרשתי
(בשל גיל) לא שחוק ,מלא סיפוק ובעיקר
מלא געגועים לתקופה שחלפה .אהבתי
מאד את הקשר עם התלמידים וסיפורים
קטנים ,לכאורה ,מלווים אותי עד היום.
בשנות השבעים חינכתי כיתה בבי"ס
שכונתי באחד מישובי השרון .בכל יום
שישי ,הוקדש השיעור האחרון ל"שעת
מחנך" או "שעת חברה" ובו עסקנו
בנושאים שונים ומגוונים.
תלמיד אחד בכתה ,יוסי (שם בדוי) ,היה
נוהג להפריע למורים ,התקשה לשבת
במקומו שיעור שלם ,ובעצם נראה היה
שלא למד מאומה .לא היינו מודעים אז
למושג 'הפרעת קשב וריכוז' ויוסי נחשב
לשובב ולעצלן.
באחד משיעורי החברה ,סיפרתי
לתלמידי הכיתה ,כי להורי יש משק
במגדיאל ,ובזמני הפנוי אני תמיד
עוזר להם .יום אחד ,כשעדרתי סביב
העצים בחצר ,פגע המעדר במשהו
מתכתי ,חיפשתי ומצאתי מטבע עתיק.
ניקיתי אותו היטב ,חיפשתי אודותיו
באינצקלופדיה ומצאתי צילום של מטבע
דומה ,שמצידו האחד טבוע עץ-תמר
והמלים 'לחרות ירושלים' ומצידו השני
'יהודה המכבי שנת  561לפני הספירה'.

שניאור אמציה
הבנתי שזהו מטבע יקר-ערך ,ונסעתי
לתל-אביב לחנות שהתמחותה בולים
ומטבעות .בעל-החנות בדק את המטבע
וקבע חד-משמעית" :המטבע מזוייף!"
חזרתי הבית במפח-נפש – גם לא
התפרסמתי ,וגם לא התעשרתי .חבל!
'עכשיו ,תלמידים יקרים ',פניתי לכתה,
מי יכול לומר על-פי מה קבע המומחה
שהמטבע מזוייף?'
התלמידים בכתתי ,שידעו לענות על
שאלותי בדרך כלל ,מיד ניסו את כוחם:
"המכבים היו במודיעין ,איך הגיע
המטבע למגדיאל?" השיבה רבקה.
שיבחתי את תשובתה אך ציינתי שלא
בכך העניין .מושיק  ,גם הוא ענה" :
המטבעות היו נדירים ויקרים ,לא ייתכן
שמישהו עבר כאן וסתם איבד מטבע"...
'זוהי אפשרות' שיבחתי גם אותו' ,אתם
חושבים יפה'.
ואז הצביע יוסי ,אולי בפעם הראשונה
מתחילת השנה" : .המורה ,פעם סיפרת
לנו על 'הספירה' ,שהתחילה להחשב
ככזאת בימיו של ישו הנוצרי ,לא ייתכן
שיהודה המכבי שחי  165שנה לפניו ,יכול
היה לדעת שכך יספרו את השנים'.
הייתי בהלם ,לא ציפיתי לתשובה זאת,
במיוחד לא מיוסי .ביקשתי ממנו שיחזור

לפרוייקט ייחודי של עמותת סביון
בשיתוף הג'וינט ועיריית כפ"ס

שוב ויסביר באריכות לכיתה את מה
שאמר .הוא עשה זאת .ואז אמרתי לו:
מהיום לא אקרא לך 'יוסי' .אלא 'הגאון
של הכיתה!' כל הכבוד! תשובה נהדרת
ונכונה מאד.
שבוע אח"כ הגיעה לביה"ס אמו של יוסי,
היא סיפרה בדמעות ,שהילד השתנה.
סיפר את הסיפור לכל בני המשפחה ,לא
הפסיק לומר 'אני הגאון של הכיתה ,אני
הגאון של הכיתה' וביקש עזרה בהכנת
שיעורי הבית.
עברו עשרים שנה .באחד הערבים
הקייצים  ,ערכו בוגרי הכיתה מפגש
בחצר ביה"ס .אותי הזמינו יחד עם עוד
מספר מורים .המפגש היה מרגש .כשרק
הגעתי ניגש אלי בחור צעיר ונאה והציג
את עצמו' :אני יוסי ,הגאון של הכיתה.
דע לך המורה ,שלוש המילים שלך ,שינו
את כל מהלך חיי ,ואני מודה לך על כך
מקרב הלב .בהשראתך ,סיימתי תואר
בגיאוגרפיה ובחינוך ,ונעשיתי בעצמי
מורה"...
גם עכשיו 45 ,שנים אחרי האירועים
המרגשים ,ובזכות סיפור זה ודומים לו,
אני יכול לומר באושר ובשמחה :אשריי!
זכיתי להיות מורה ומחנך בישראל!

העמותה למען האזרח הותיק
כפר סבא

שורדי שואה
ומרותקי בית
ממתינים לכם
מתנדבים המעוניינים להיות חלק
בפרויקט חשוב זה
רגע לפני שיהיה מאוחר מידי.
אנא צרו קשר
אורנה שידלובסקי  -רכזת מתנדבים בפרוייקט סל"ב

050-3005820
זיגזג הפקות+
שיווק ,עיצוב ומיתוג
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פסטה  -המאכל הנפוץ והאהוב  -האם הוא בריא לגופנו?
פסטה הוא מרכיב מזון נוח וממלא ארוחות,
ילדים רבים צורכים פסטה לסוגיה בארוחות
סדירות ,וגם אנו המבוגרים אוהבים להוסיף
אותן למבחר המזונות שלנו .אך נשאלת
השאלה :האם הפסטה היא מזון בריא ,או
כפי שיש מזהירים אותנו – ראוי להרחיק
אותו מצלחתנו?
ידוע לכל ,שפסטה – שהיא מאכל פופולארי
אשר מורכב מקמח ,ביצים ,מים ,מלח
ואולי גם חומרים נוספים ,אינו יכול
להחשב לאוכל מזין בדרגה גבוהה ,אנשים
שמתעניינים בפרטי מרכיבי מזונם ,יודעים –
שהפסטה היא למעשה מאכל המכיל בעיקר
פחמימות (העמילן שבקמח) ,גלוטן (החלבון
שבחיטה) ויש לו ערך גליקמי ( )LGגבוה.
לכן ,לכאורה ,התשובה ברורה  :הפסטה
אינה נחשבת למאכל בריא.
אבל העובדות מדברות בעד עצמן :הפסטה
הוא רכיב-מזון פופולארי באופן מיוחד .על
פי פירסומי 'חברת הפסטה הלאומית ,האדם
'הממוצע' בארה"ב צורך בארוחותיו כ 9-ק"ג
פסטה בכל שנה .למרות זאת ,מחקר משנת
 2017מצביע על ירידה בפופולאריות של
הפסטה ,אשר בחלקה תלויה ,בדיוק ,בגלל
ה'שם הרע' שיצא לה כמאכל משמין ולא
מועיל לבריאות .במאמר זה ,אנו למדים,
שהיתרונות והחסרונות של הפסטה ,כמו
גם ההבדל בין הסוגים השונים האפשריים
לצריכה.

האם פסטה בריאה?

נתחיל בקביעה :דיאטה בריאה אכן יכולה
להכיל סוגים שונים של פסטה!
המחקר הנוכחי מאשש זאת ,נמצא שאנשים
שבתפריט שלהם יש ערך גליקמי נמוך
עדיין מאבדים משקל גם כשהם אוכלים
פסטה .המחקר מציין שפסטה אינה גורמת
לעלייה במשקל או מעלה את רמת השומן
בגוף .הערך הגליקמי נמדד לפי המהירות
והמשמעות של מזון עשיר בפחמימות יכול
להעלות את רמת הסוכר בדם .מהירות
הספיגה ,היא שקובעת את רמת-הסוכר.
לפי האגודה האמריקאית לסוכרת,
מאכלים-עמילניים כמו פסטה יכולים
לתרום לדיאטה בריאה גם אצל הלוקים
בסוכרת .למרות זאת ,ברור שהגבלה על
גודל מנת הפסטה וצמצום של צריכת
מזונות ,שיש בהם מרכיבים בעלי מדד סוכר
גבוה .כאן יש להדגיש :הפסטה הנכונה,
היא זאת שעשוייה מחיטה מלאה ,או שהיא
מכילה שעועית – או על בסיס של עדשים,
שהם מזינים הרבה יותר.
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רבים כיום ממעיטים בכוונה
במאכלים המכילים גלוטן.
מלבד אדם שיש לו רגישות
מיוחדת לגלוטן (החלבון
שמצוי בחיטה ,ולכן ההימנעות
היא מטעם בריאותי) ,או שהם
ידועים כחולי צליאק ,אין שום
מניעה לצרוך מזונות נטולי
גלוטן לאנשים אחרים שאינם
כאלה.
לבסוף – פסטה מלאה הוא
אחד המזונות שמרכיבים את מה שנקרא
'הדיאטה הים תיכונית' ,שרופאים רבים
ומומחים לתזונה ,ממליצים עליה בכל
העולם כסוג הדיאטה הבריא והיעיל ביותר
שמפחית סכנת מחלות רבות.
פסטה מלאה מכילה את כל מה שנמצא
בגרגיר-החיטה ,שמשמעותו שכל הערכים
התזונתיים נשארים בו יחד עם הסיבים ועוד
יסודות מיטיבים לבריאות ,פסטה שמיוצרת
מחיטה-מלאה היא גם מופחתת קלוריות
ופחמימות.
כל סוגי הפסטה המלאה זמינים להכנת
המאכלים הפופולריים כגון :המקרוני,
ספגטי ,פאוצ'יני ,לאזנייה ,טורטליני ,
לינוויני ואחרים.

כמה טיפים להכנת פסטה בריאה
כבסיס לארוחות:
פסטה מלאה  +ירקות צבעוניים
פסטה עם ברוקולי ובטטה
שימוש בפסטה מחיטה מלאה וירקות יכול
ליצור ארוחת פסטה מזינה וטעימה במיוחד.
פסטה יכולה להיות בריאה בזכות עצמה,
אפשר בקלות להכין בסיס שהוא עמוס
קלוריות.
מנה אחת של פסטה ממסעדה ידועה,
למשל :ספגטי עם פטריות מוקרמות וכדורי
בשר מכילה  1,689קלוריות!
המידה המומלצת של אדם מבוגר ממוצע
לכמות הקלוריות הוא  1,400 - 1,600לאישה,
ו  3,000 - 2,000קלוריות לגבר ,כך שארוחה
אחת יכולה להכיל את כל כמות הקלוריות
המומלצות ליום אחד.
באותם עקרונות אפשר להכין בבית ,שבהם
נכין את הרוטב בעצמנו.
למרות זאת ,פסטה יכולה להיות בסיס
מצויין לאוכל-בריאותי ,אם נשים לב
לטיפים הבאים:

• הוסיפו כמות גדולה של ירקות.
• השתמשו בחלבון-רזה ,כמו דגים.
• הכינו רוטב ביתי במקום רוטב קנוי,
תעשייתי.
• הגבילו את כמות השמן ל 2-1-כפיות שמן.
• החליפו את הגבינה בשמרים-תזונתיים.
• השתמשו בפסטה מלאה ,פסטה שמכילה
שעועית או עדשים.
כמו כן ,יש להגביל את גודל המנה .אנשים
צריכים להחליט על מטרה של אכילת מנה
שממלאת חצי מהצלחת עם פירות ,ירקות
ולא יותר מרבע של פחמימות כמו פסטה.
ישנה גם פסטה אלטרנטיבית שמכילה
קינואה ,או 'פסטה' שמכינים מקישואים
(וזוקיני) ,דלעת-ספגטי ,וירקות אחרים.
אורז חום או פראי ,איטריות 'סובה' (סוג
של מאכל יפני מבוסס על ירקות) ,כוסמין,
אטקי
שיר ָ
בורגול ,קוסקוס מלא ,איטריות ָ
ועוד.
לסיכום :האם פסטה בריאה?
כשאנשים אוכלים מנה בגודל סביר (דמו
בנפשכם שהייתם מניחים בצלחת מנת גזר
מבושל – זאת הכמות של הפסטה שעליכם
לשים על הצלחת!) .
הכינו ארוחת פסטה שתהיה בריאה ,הימנעו
ממאכלים עשירים ,רטבים על בסיס שמנת
ותוספות עשירות בקלוריות ובמקומם מלאו
את הצלחת בירקות שמשלימות את המנה.
מתורגם מתוך אתר :
Medical News Today
מאת סקוט האריס
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חידושים במחקר הרפואי בתחום הלוקמיה
המחקר הרפואי של מחלות הסרטן
תופס מקום נכבד במכוני-המחקר של
האוניברסיטאות השונות בעולם .כמובן –
שבתי-החולים בארץ משמשים כשלוחות
של מוסדות לימוד גבוהים בארץ וגם הם
לוקחים חלק במחקר ובשימוש הפרקטי
בחולים.
בשנים שעברו נהגו להשתמש,
כמעט בכל סוגי ה'סרטן' בטיפולים
הכימותרפיים ,אך השיטה לא תמיד
הואילה ,מה גם שבמקרים רבים
היא היתה קשה ביותר למטופלים.
באוניברסיטה העברית מתבצע בעצם
הימים האלה ,מחקר פורץ-דרך אשר
מגיע לשלביו הסופיים ,במיוחד בסוג
של לוקמיה קשה שמכונה לוקמיה
מיאלואידית .LMA
מחלה זו מתבטאת בהופעת הסרטן
בשורת תאים מסויימים האחראיים
ליצירת כדוריות דם לבנות .היא נפוצה
במיוחד אצל מבוגרים ,והיא גורמת
במשך הזמן שהתאים הממאירים יחליפו
את התאים הנורמליים בשלד העצם
ובדם הפריפריאלי .ביטויים חיצוניים
של המחלה הם חולשה ,עייפות ,זיהומים
ודימומים  .הטיפול הקונבנציונאלי של
הכימותרפיה – גרם לפגיעה גם בתאים
הבריאים ולכן היה פחות יעיל.

שיטה שנקטו בה (והיא מקובלת גם
היום) היא השתלת מח-עצם (לעיתים
קרובות של החולה עצמו) .
כיום מתקיים מחקר חדש של קבוצת
רופאים-חוקרים אותם מוביל פרופ' ינון
בן-נריה .הם פיתחו תרופה ביולוגית
אשר מצליחה לרפא את הסרטן ,וכבר
בניסויים שנערכו על חיות-מעבדה
מחציתם נרפאו – וזה נחשב להצלחה
גדולה.
התרופה פועלת בדרך מיוחדת :החומר
מורכב ממולקולות שתוקפות בצורה
מתוחכמת חלק מהחלבונים אשר יוצרים
את התא-החולה ,וכך הם מנטרלים
את הפעילות המזיקה והריבוי .החומר
מצליח ללכוד את תאי-הגזע הלוקמיים
שעמידים לתרופות הכימיות.
התרופה עוררה עניין רב בעולם הרפואה,
וחברה אמריקאית רכשה את זכויות
הפיתוח והתחילה להריץ את התרופה
כניסיון ,בתחילה היו כישלונות אך במשך
הזמן ניתן היתר שימוש.
התרופה הזאת ,כמו כמה לפניה – שייכת
לדור חדש של תרופות – שמכונות
'תרופות ביולוגיות' .היתרון – הוא
בגישה החדשה והמודרנית המבוססת
על הביולוגיה המולקולרית ,תחום
שמתמודד עם המנגנון שמפעיל

רות שמאי

את 'גורם המחלה' .בגלל העובדה
שהחומרים בתאים הם חלבונים – ברור
שהתרופה גם היא צריכה להיות חלבון
שמתקשר ספציפית לאתר הפעיל של
החלבון בתא-החולה .החולייה שקושרת
את החלבון עשוייה לשנות את המבנה
המרחבי שלו וכך לעצור את ההתרבות
ה'בלתי-מבוקרת' והתפשטות התאים
הממאירים.
כאן המקום להעיר – כי כבר בשנת 2004
זכו שני מדענים ישראלים' ,פרופ' אברהם
הרשקו ופרופ' אהרן צ'חנובר – בפרס
נוּבל על מחקרם (בטכניון החיפאי)
שחולל מהפכה במנגנוני הוויסות של
תהליכים תוך-תאיים ,בעיקר במחלות
סרטן הדם לסוגיהן .על סמך מחקרם
פותחה תרופה ביולוגית מהפכנית,
שבשנים האחרונות ,נמצאת בשימוש
נרחב בבתי-החולים המתקדמים בארץ
ובעולם ומצילה את חייהם של חולים
רבים.
לחוקרים חשובים אלה ,ולפרופ' בן-נריה
במחקרו החדש – מאחלים כולנו הצלחה
רבה .זוהי גאווה גדולה לחוות את
התרומה האדירה שלהם שבאה להקל
על סבלם של חולים ומיטיבה את איכות
החיים ומאריכה אותם באופן משמעותי!
יישר כוח!!!

האדם הוא קדוש  /מוטי לקסמן
			
שָׁלֹום עֲל ֵיכ ֶם בּ ְנ ֵי אָד ָם ,בּ ְנ ֵי א ֱנֹושׁ
					
חֶסֶדֹ ,רך ְ וְחֶמְל ָה
			
ל ֵב אָד ָם ,א ֱ ֹלה ִים ,מָל ֵא ר ַק בַּטֹּוב,
					
ל ְנַסֹּות א ֲנ ִי ח ַי ּ ָב.

תָמִיד ז ֶה ק ַל-פָּשׁו ּט
תָמִיד ז ֶה נֹוח ַ ,לֹא ּ
לֹא ּ
שׁר ִי
תָמִיד ז ֶה אֶפ ְ ָ
אֲב ָלּ ,
בְּא ֱמו ּנ ָה וּבְמַעֲשֶׂה נ ִ ּצֹר
עֹול ָם חָדָשׁ ,עֹול ָם יָפ ֶה

			
בּ ְנ ֵי אָד ָם ,בּ ְנֹות ח ַו ּ ָה בְּכ ָל מָקֹום
					
תִק ְו ָה ,בּ ְיָד ֵינו ּ ה ִיא,
הַ ּ
					
א ִם נִפְע ַל ,לֹא נַפְסִיק
					
ו ְנַמְשִׁיך ְ לַמְרֹות הַכֹּל;

שָׁלֹום
בֹּואֲכ ֶם לְשָׁלֹום ,א ַנְשֵׁי ה ַ ּ
יַח ַד נ ַגְשִׁים ח ֲלֹום
שָה חֶסֶד ,טֹוב וֶאֱמ ֶת
כּ ָל אָד ָם כּ ָל א ִ ּ ׁ
הָאָד ָם ק ָדֹושׁ הו ּא!
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מדור משפטי

הוצאת דיבה היא עילה לתביעה ,גם אם נאמרה בין בני משפחה!
החגים המתקרבים מזמנים מפגשים משפחתיים רבים אשר חלקם עשויים להיות טעונים
מאוד .גם שיחה משפחתית עשויה להיות עילה לתביעה משפטית .ראו הוזהרתם!
מאת :עו"ד אלי רייך (רו"ח) ,כוכב יאיר-צור יגאל

חוק איסור לשון הרע ,תשכ"ה1965-
מגדיר לשון הרע כדבר שפרסומו "עלול
להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו
מטרה לשנאה ,לבוז או ללעג מצדם; לבזות
אדם בשל מעשים ,התנהגות או תכונות
המיוחסים לו; לפגוע באדם במשרתו,
אם משרה ציבורית ואם אחרת ,בעסקו,
במשלח ידו או במקצועו; לבזות אדם בשל
גזעו ,מוצאו ,דתו ,מקום מגוריו ,גילו ,מינו,
נטייתו המינית או מוגבלותו" .החוק קובע
כי פרסום לעניין לשון הרע יחשב פרסום
"בין בעל פה ובין בכתב או בדפוס ,לרבות
ציור ,דמות ,תנועה צליל וכל אמצעי אחר".
לא תמיד ימוצה הדין עם המוציא דיבה
על חברו ולעיתים הוא יזוכה .החוק קובע
שאם האמור בפרסום הוא אמת ,ואם
היה בפרסום עניין ציבורי או אם הפרסום
נעשה לשם הגנה על עניין אישי כשר של
הנאשם או הנתבע יהיה הנאשם מוגן ,הוא
לא יחויב בפלילים ולא יחשב לו פרסום
הדיבה כעוולה אזרחית .דוגמה להגנה זו
גלומה בפסק דינו של תושב כוכב יאיר-
צור יגאל מר יובל צור ,שזוכה מאשמת
הוצאת דיבה בתביעה שהוגשה נגדו לאחר
שיחס דברים לחברה שבצעה בדיקות
קרינה במוסדות החינוך .דברי התושב
כללו ,לדעת החברה הבודקת ,הוצאת דיבה
כנגדה .בפסק דינו קבע השופט אלדד נבו
כי הנתבע זכאי להגנה משום שדבריו הינם
בבחינת פרסום אמת והיה בהם אינטרס
ציבורי .עוד קבע השופט כי הנתבע זכאי
להגנה היות והפרסום נעשה לשם הגנה על
בריאות ילדיו והוא בגדר הבעת דעה על
התובעים שפעלו בשירות הציבור ,על פי
הזמנת המועצה המקומית( .הנתבע ,שזוכה
הן בערכאה הראשונה והן בערעור בבית
המשפט המחוזי ושנפסקו לטובתו הוצאות
משפט ,היה מיוצג על ידי עורכי הדין איל בר
לב-ואלי רייך) .יצוין כי החוק מפרט רשימת
הגנות נוספות העומדות למי שהוציא דיבה
רעה שאינה מפורטת במאמר זה.
עד  1965ברור היה שדברים שנאמרו בין בני
זוג לא ישמשו בסיס לתביעה בגין הוצאת
דיבה .עד אז נשען בית המשפט על האמור
בספר בראשית "על כן יעזוב איש את
אביו ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד".
וכשם שאין יחיד יכול לתבוע את עצמו,
כך לא יוכלו בני זוג לתבוע איש את רעהו.
על בסיס זה ייחסו המחוקק ובתי המשפט
מעמד שונה ומיוחד לשיח בתוך המשפחה,
ולא אפשרו הטלת אחריות משפטית בגין
דיבורים בין אדם לבן זוגו.
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בשנת  1965נמחקה מחוק איסור לשון
הרע ההנחיה המונעת מבן זוג הגשת
תביעת הוצאת דיבה נגד שותפו לחיים,
על בסיס דברים שאמר בחיק המשפחה.
מחיקה זו עוררה שאלה האם חסרונה של
הנחיה בדבר איסור הוצאת דיבה כנגד בן
משפחה מהוה פתח המאפשר תביעה כזו,
או שהמחיקה בטעות יסודה והיא מותירה
מרחב ריק אותו אמור בית המשפט למלא
כהבנתו ויהיה הדבר נתון להחלטת בית
המשפט בכל מקרה בהתאם לנסיבות
שבהן נאמרו הדברים (בלשונם של
המשפטנים השאלה היא האם בפנינו
'הסדר שלילי' המאפשר הגשת תביעה
כאמור ,או שמא ניצבים אנו בפני 'לקונה
בחוק' אותה אמור בית המשפט למלא
כהבנתו).

על אודות הסובב אותם .במשפחות
רבות ,בני הזוג קוראים האחד את השני
כספר פתוח ואנו אמורים לראות אותם
כאחד .הניסיון להפריד בין בני זוג בכל
הנוגע לפרסום לפי חוק איסור לשון
הרע אינו מתיישב עם תפיסת מערכת
היחסים שבין בני הזוג ועומד בסתירה
לאינטרס הציבורי .תפיסת בני הזוג כאחד,
משמעותה שחילופי דברים ביניהם שונה
מהעברת דברים לאדם אחר ואינה בגדר
פרסום כהגדרתו בחוק איסור לשון הרע.
על פסק דינו של בית משפט השלום הוגש
ערעור לבית המשפט המחוזי .בפסק דינה
קבעה כבוד השופטת אביגיל כהן הלכה
שונה לחלוטין ,ממנה עולה שלשון הרע
הינה עילה לתביעה גם אם נאמרה בתוך
כותלי המשפחה.

במשך שנים נדונה שאלה זו במוסדות
האקדמיה בלבד ,והיא שמשה חומר
לניתוח אקדמי משפטי .לאחרונה הגיע
נושא זה לפתחו של בית המשפט שדן
בסוגיה.

וכך כתבה כבוד השופטת כהן :הגם
שהניתוח שערך בית משפט קמא יש בו מן
ההיגיון ,המסקנה היא מרחיקת לכת .אין
לקבוע שכל חילופי דברים בין בני זוג לא
יקיימו את יסוד ה'פרסום' .טוב להשקיף על
מערכת יחסים בין בני זוג כמערכת שכולה
אהבה ,אחווה ,ורעות ,אך לא תמיד כך קורה.
בפועל המציאות טופחת על פנינו לא פעם.
בתי המשפט עמוסים בתביעות לשון הרע
המוגשות על ידי בן זוג אחד נגד משנהו,
וכן תביעות בין קרובי משפחה שונים.
קביעה ולפיה חילופי דברים בין בני
זוג לא יכנסו להגדרת פרסום רק בשל
היותם בני זוג היא מרחיקת לכת בעיני.
אין לחסום תביעה בשל היעדר יסוד
פרסום רק בשל כך שמדובר בבני זוג.
לפיכך" ,הנימוק ולפיו לא התקיים יסוד
הפרסום אינו מאומץ על ידי".

כבוד השופט אילן רונן מבית משפט
השלום כתב שהלכה היא שהדין העולה
מחוק איסור לשון הרע מהווה איזון בין
זכויות אדם מרכזיות במשטר דמוקרטי:
זכות היסוד לשם טוב ,מזה ,וזכות היסוד
לחופש הביטוי ,מזה .פרשנותו של חוק
איסור לשון הרע מחייבת איפה איזון בין
זכויות שעיתים חיות בהרמוניה זו לצד
זו ועיתים מתנגשות זו בזו .כך העימות
האפשרי בין הזכות לשם טוב לזכות לחפש
הביטוי .וכך גם ביחס לזכויות נוספות,
ובמקרה שלנו הזכות לחיי משפחה.
לדברי השופט השיטה המשפטית בישראל
רואה בשמירתו של התא המשפחתי
אינטרס חברתי חשוב .בהתאם ,יש שוני
בין ההתייחסות לה אנו מצפים שתהיה בין
בני זוג בתוך המשפחה ,לבין התנהלותם
מחוץ לתא המשפחתי .יחסי האמון בין
בני זוג עומדים בלב יחסי הזוגיות .העברת
מערכת יחסים לפסים פורמליים ,כזו
שקיימת בשגרה בין אדם לאחר ,אינה
מתיישבת עם ייחודו של התא המשפחתי .
האתגרים השוטפים שבפני בני זוג,
ִת ְחזוקת הקשר ,ניהול משק הבית,
הקריירה המקצועית וגידול הילדים,
מהווים 'כור-היתוך' למיזוג אישיותי.
הזהות הנפשית של בני הזוג משתנה עם
הזמן .מּבריֹות נפרדות הופכים בני הזוג
לתא משפחתי אחד .בני זוג משתפים
זה את זה במחשבותיהם וברגשותיהם

הוא שנאמר בספר משלי "שומר פיו ולשונו
שומר מצרות נפשו" .היינו 'פליטת פה'
שאינה ראויה ,במזיד או אף בשוגג ,בשיח ביו
בני זוג האחד כנגד רעהו ,כנגד חותן ,חותנת
או קרוב משפחה אחר ,עלולה לעלות למטיח
אותה ביוקר רב בבחינת מילה בסלע שתיקה
בשניים.

המחבר ,עו"ד אלי רייך
רו"ח בעל תואר  .B.Aבפסיכולוגיה
(אוני' ת"א) שותף במשרד עורכי
הדין בר-לב רייך ושו"ת (למשרד 25
שנות ותק בדיני משפחה וירושה),
ישמח לסייע בעצות והסברים
מקיפים נוספים
בטלפון.054-2473786 :
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מסלולון משפחתי -בת שלמה והר חורשן
פעמים אין ספור כשאני נוסע בואדי
ִמילֵ ח [ולא ואדי מילק ,כמו שנוהגים
לעתים לומר] ,אני חולף ע"פ ההר העגול
ומוריק תמידית ( ,)+178מדרום למושבה
הוותיקה בת-שלמה .היות שהוזמנתי
רכּבי ,נסיעה בשטח ההר,
לתרגל עם ִ
גיליתי במו עיני את גודלו ויופיו!
לנוסעים :ניסע צפונה לצומת פרדיס ועם
כביש  70נגיע לבת שלמה שמימין לכביש
ניתן ורצוי לטייל בו ברוב עונות-השנה,
אך לא בקיץ .רצוי לקחת את המסלול
המעגלי בן  6ק"מ שאפשר לשהות בו
במשך שתיים שלוש שעות וניתן לגלות
את חורשת אלוני התבור ,את הנוף
היפהפה ולנשום את אוויר ההרים הצלול!
ניכנס אל המושבה בת שלמה שבשוליו
הדרומיים של הכרמל .היא נחשבת
כמושבת בת של זכרון יעקב ,וקרויה על
שמה של בתיה אמו של הברון רוטשילד
(בטי בת סלומון/שלמה ,שהיה דודו של
הברון רוטשילד) .אגב ,גם מזכרת-בתיה
שנמצאת בשפלת-החוף ,נקראה על
שמה.
בראשיתה ,התקשו תושביה המועטים
להתקיים גם מבחינה חקלאית ובעיקר
מבחינה בטחונית .אך לאחר קום המדינה
– המצב התייצב .עדיין זהו מקום קטן

תשבץ מוזיקלי

אך עם טעם-של-פעם .ישנם בו מבנים
נאים למראה ,כמו בית-הכנסת ,בית
הספר ,בית הפקידות והחצרות .כיום
ניתן להנות ממסעדה ומחלבה שמוכרים
בהם גבינות תוצרת מקומית ויין .ואפשר
לראות חפצים היסטוריים שנותרו ושמשו
את בני-הבית בדורות שקדמו להם.
כשנחצה את המושבה נראה ספסל,
שממנו ניתן לצפות ומשם גם ללכת להר
חורשן .השבילים מסומנים בצבעים וניתן
לבחור את דרכנו בעזרתם.
שמורת הר-חורשן ,אינה רחוקה משם,
היא נמצאת מזרחית דרומית לבת-
שלמה' .ההר' הוא גבעה בגובה של 178
מ' ,נכנסים אליה מכביש  .70בהר צמחיה
מיוחדת ,חורש טבעי.
הערבים מכנים את ההר "היטרי" =
המפחיד .ואכן הם פחדו ופוחדים עדיין,
להיכנס אליו בלילה ,לא ברור אם מפחד
משודדים או מחיות בר .ישנם שם זאבים,
צבועים ואפילו חזירי בר ולפי סיפוריהם
היו שם גם נמרים.
אנו הטיילים – נהנה מעצי אלון-התבור,
מצמחי המרווה המשולשת ,האזוב
המצוי ,הסירה הקוצנית והלוטם השעיר
(כמובן בהתאמה לעונות השנה ולכמות
המשקעים).

ברוך בר סלע
קל מאד לטייל בשמורה ,גם באופניים
ואפילו עם עגלות ילדים ,מומלץ לטייל
ברכב שטח – אך לא בכל המקומות.
קרוב מאד לשמורת הר-חורשן ישנן
עוד שתי שמורות מעניינות :שמורת
אלונה (שבה ניקבות ופירים שהובילו
מים לקיסריה) ,דרך השביל-האדום נגיע
לשמורת נחל-דליה – שבה  11מעיינות
שחלקם זורמים כל השנה .אם נפנה
בפיצול השבילים ונצעד בשביל הצבוע
ירוק ,נגיע לבנין מוצל ולידו שולחנות
פיקניק .אפשר לשוטט בין השבילים
ולהנות מהפריחה (בסוף החורף ובאביב)
ומהשלכת המרהיבה של הסתיו.
הערה חשובה :אין על ההר בירזיות
מים!!!! הצטיידו במים לפני העלייה.
נסיעה נעימה וטיול מוצלח!

הר חורשן

כתבו :דליה גוטליב ועליזה מ.

מאוזן:
.1קונצרט שמטרתו תמיכה כספית  .5התו בין סול וסי  .6זמרת בלגית השרה
באופרות (ש"פ)  .8מתוך שיר ילדים  -הם יצאו לטייל בים .10 ...ויואלדי כתב
קונצ'רטו לכנור גם על עונה זו  .12מלחין צ'כי (ש"מ)  .14זמר ,מוזיקאי ומפיק
מוזיקלי ישראלי (ש"מ)  .15שיר לכת ,מוזיקה קצבית  .17להקת רוק אמריקאית 		
 .19הזמר בוב דילן זכה בפרס הזה  .21תו בסולם הצלילים הדיאטוני (הפוך) 		
 .23שחקנית ,דוגמנית ,זמרת ומנחה בטלויזיה (ש"פ)  .24מכונה בעברית פעמן -
מכשיר עזר לשמירת קצב  .26אלבום שישי של להקת הרוק "היהודים".

מאונך:
.1קריאת שמחחה והערכה  .2מקלט המאפשר לשמוע גם מוסיקה במכונית 		
 .3משמיע קול מתמשך או מנגינה בשפתיים סגורות  .4מצב של התרוממות רוח
ושכרון חושים  .5שיר פופולרי אהוב על רבים  .7נוסיף וו ונקבל מוזיקה בעלת קצב
		
מודגש  .9אחד מתוך השלישיה (ש"פ)  .11קול מוזיקלי המופק מכלי נגינה
 .13כלי נגינה  .16מלחין ופסנתרן פולני  .17מוזיקאי שבלט בדורו במוזיקת הג'אז
החופשי (ש"פ)  .18כלי מיתר הודי  .20סגנון עממי בג'אז  .22גם "צלילי המוזיקה
היה כזה  .24המוזיקה ברפת  .25בסופה של התקוה
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כבר לא "קן הקוקיה" -
מרבדי הדשא הירוק והמטופח ,הבלונים
הצבעוניים וציורי הקיר שקידמו את
פנינו שללו את הסטיגמה הרווחת על
המקום "שלוותה" היא לא מה שחשבת",
שלוותה" הוא בית חולים פסיכיאטרי
הכולל מרפאות חוץ לכל הגילים.
הגענו למרפאת-חוץ למחלות הנפש
של הגיל השלישי שנוסדה לפני 25
שנים .הצריף בו שוכנת המרפאה
נראה כאילו קיים כבר שנים .האווירה
מזמינה ומחבקת ,יש פינת קפה ומגזינים
והפתעה הגדולה הייתה צנצנת עם
פתקי חידות בסגנון חמיצר ,שניסינו
לפענח ,כך שהזמן לפגישה עבר
בנעימים .שוחחנו עם מנהלת המרפאה,
הפסיכוגריאטרית ד"ר דפנה שפט,
שהבהירה לנו ,ש"המקום הוא מרפאה
לגיל-השלישי ולא יחידת אשפוז.
"האישפוזים נדירים ,בפרט אם הם
בכפייה ,רק במצבים של דיכאון עמוק
מגיעים לאשפוז ומרצון בלבד ,כל עוד
האדם אוטונומי ולא מסוכן לעצמו או
לאחרים אין צורך לאשפזו" .הטיפול
במרפאה ניתן בחינם לכל אדם מגיל 65
ומעלה ,אך יש צורך בטופס  17והפנייה

מתוך "כיוון חדש" מועצה אזורית דרום השרון

בביבליותרפיה ,שזוהי שיטת טיפול
מטעם הרופא בקהילה.
באמצעות טקסטים חיצוניים שבעזרתם
המרפאה מספקת אישורים  :לאוצר –
ניתן לפתוח צוהר לנפש ,או בתרפיה
ולנפגעים
לניצולי שואה ולביטוח לאומי-
באומנות ,או בדרמה טיפולית ועוד.
מטופלים
אחרים .כאן עוברים כ1000-
ניצולי שואה ,שהם כ 20 %-מהמטופלים,
בשנה ורובם הן נשים ".
חווים לעיתים פוסט-טראומה מאוחרת,
מדוע יש צורך במרפאה מיוחדת לגיל
שכל חייהם הצניעו אותה כדי לנהל
השלישי ,והאם יש שוני במחלות ו/או
שגרת-חיים נורמלית פחות או יותר ,בגיל
בטיפול?
הזקנה ישנם רבים ,שמפסיקים להדחיק
את מצוקותיהם ,כי יש יותר פנאי
ד"ר שפט" :לרופא המשפחתי בקהילה
למחשבות ,ואובדנים טריים בחייהם
יש יתרון בכך ,שהוא מכיר את המטופל
אך חסרונו שאין לו הזמן שדרוש לטיפול מעוררים אותם להיזכר באובדנים ישנים.
מעין זה .אנחנו מקדישים בפגישת-
"האם טיפול תרופתי הניתן ע"י רופא
היכרות ראשונה כשעה ,שבה אנו
בקהילה יכול להחליף טיפול פרטני
משוחחים עם החולה על תולדות חייו
בעזרת שיחות?"
ומצבו הפיזי והנפש .אין ספק שרופא
"לדעתי המסע לתוך הנפש הוא המופלא
המשפחה יכול להיות בקו הראשון
ביותר על-אף שהוא הרבה יותר קשה
בטפול כזה .אך לנו ,ולמרפאת בריאות
וממושך".
הנפש ,שסמוכה לבית החולים יש יתרון
בחלופי ידע אקדמאי בינינו ,ואני גם
לדברי ד"ר שפט ,מקורן של
שיש
מייעצת שם .יש חסרון לסטיגמה
מחלות-הנפש בגיל המבוגר,
,שמונעת
לבית החולים לחולי-נפש
נובעות ממשברים שקורים אז,
מצוקה,
ישנה
מאנשים להגיע .כאשר
אובדנים ,בדידות ואפילו דמציה.
ניתן לקבל במרפאה (חינם) טיפול
(הכתבה מתפרסמת ב'גימלתון' באדיבות
או
נפשי .הטיפול יכול להיות פרטני
וברשות 'כיוון חדש')
קבוצתי ,תלוי בטיב הטיפול למשל

שעות פעילות במרכז שלוותא ימים א'-ה' 8:00-16:00

09-7478500 ,09-7470321

טיול חוויתי לאילת והסביבה של מועדון "בית חם"
ברצוני לשתף אתכם בחווייה מהנה
ומיוחדת של טיול שנערך לחברי מועדון
'בית חם' – מועדון קשישים בשילוב
הקהילה של יוצאי-אתיופיה בכפר-סבא.
יצאנו לטיול בן שלושה ימים ,האוטובוס
היה מלא  52איש ואשה שלקחו חלק
באירוע הזה לקראת סוף חודש יוני
השנה .יצאנו מכפר-סבא בשעה שבע
בבוקר ,בדרך עצרנו בבית-קמה  ,ואחר
כך בשדה-בוקר .ביקרנו בגן הלאומי

עין-עובדת
ושמענו על מה
שמצאו במקום.
משם המשכנו
למצפה-רמון
ומאד התרשמנו
מהתצפית למכתש
הגדול .ביום השני
הגענו לאילת,
סיירנו בעיר,

נסענו עד למסוף טאבה,
ואחר-כך ליד המעבר של
הגבול עם ירדן ,בדרך
ביקרנו בחוות תבלינים.
ביום השלישי סיירנו
במצפה התת-ימי באילת
והתרשמנו מיצורי-הים
הצבעוניים הנפלאים,
לקראת הצהרים התחלנו
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יוסי דסטה

לחזור לכיוון כפר-סבא .בדרך עצרנו
להתרעננות ביוטבתה ,ובעוד מקומות.
הטיול היה מאורגן למופת ,נהנינו מאד
והתמלאנו בחוויות טובות .הפידבקים
מהמשתתפים היו חיוביים וכולנו שבנו
מרוצים ומרוגשים.
מצפים לטיולים למקומות אחרים בארץ!

העמותה למען האזרח הוותיק כפר סבא

מכל ה -אירועי ההוקרה
לאוכלוסייה המבוגרת נובמבר 2019
טיול ”והדרת“ המסורתי
בהפקת מחלקת אירועים
יום ד' 30.10
ההרשמה במזכירות העירייה ב+ 23-24.10-
27.10
בין השעות 8:00-12:00
טל09-7649113 .
עופרה פוקס מנור לצד הרכב מוזיקלי מיוחד
עם מיטב הקלאסיקות של אהוד מנור
יום ב'  10:00 | 4.11במגדלי הים התיכון
רחוב אנצו סירני 58
עלות כרטיס) ₪ 30 :אפשרות להסעה
מתחנת קניון ערים רחוב ויצמן(
מופע דרום אמריקאי ” -חיבוק לטיני“
יום ד' 17:00 | 6.11
אודיטוריום בית ספיר
עלות כרטיס₪ 30 :
הרצאה בנושא העצמה בנקאית
דיגיטלית
יום ה' 11:30 | 7.11
מועדון גמלאים נחשון
רחוב נחשון  ,9ללא עלות אך ברישום מראש

מיקי קם
יום ב' 11:00 | 11.11
היכל התרבות
עלות כרטיס ₪ 40 :מספר המקומות מוגבל
הקרנת סרטי הטלוויזיה הקהילתית
במועדוני הגמלאים ושיחה עם היוצרים
יום ב' " 10:00 | 4.11הצופים אצלה בדם"
"אל תראו אותנו שקופים" – מועדון נחשון
יום ג' " 10:00 | 5.11פנינה בדרום תל אביב"
ו"מועדונית יונתן" – מועדון נחשון
יום ג' " 10:30 | 5.11הצברים"  -מועדון סירקין
יום ד' " 9:00 | 6.11השיר שנשכח" – מועדון עליה
ללא עלות מותנה בהרשמה מראש
ההרשמה ומכירת כרטיסים באגף שח“ק
שירותים חברתיים קהילתיים )אגף רווחה לשעבר(
רחוב הכרמל  43כפר סבא
 27.10יום א‘ | 8:00-12:00
 28.10יום ב‘ | 8:00-12:00
 29.10יום ג‘ | 16:00-18:00
 30.10יום ד‘ | 8:00-12:00
טל' לבירורים והזמנת כרטיסים09-7641144 :
ניתן להזמין כרטיסים בטלפון באמצעות כרטיס אשראי

אגף שירותים חברתיים קהילתיים
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הפינה החמה  /צ'יק צ'ק
סלט קיצי ,מרענן וחגיגי  -פפאייה ומנגו
פנינה מלך

אמנם אצלנו הימים ,ימי סוף הקיץ וראשיתו של הסתיו ,בקיץ האחרון ביקרתי את משפחתי בקנדה ,וכלתי הנהדרת – אורלי
– הכינה לנו את הסלט הנהדר הזה ,והוא מרענן ומתאים גם לארוחות החגים הבאים עלינו לטובה.
הפפאייה ידועה כפרי המכיל שפע ויטמינים ומינרלים החיוניים לגופנו .בין הויטמינים המצויים בה בולטים ויטמין  AוC-
התורמים למניעת מחלות .בנוסף ,ניתן לציין ,כי הפרי המכיל פיגמנטים צהובים-כתומים ,שידועים כתורמים להפחתת
הסיכון של מחלות סרטניות.
ניתן למלא את הדף בפירוט סגולותיה של הפפאייה ,אך רק זאת אציין :היא הפרי מתוק ועסיסי וטעמו עדין ונעים לחיך.
הוסיפו אליה את המנגו והרי לכם סלט נפלא גם בהרמוניית הצבעים והטעמים.
						
המצרכים:
 1פפאייה בשלה למאכל					 .
 1מנגו לא רך מדי						.
				
גרגרי פלפל צ'ילי גרוס
						
מיץ מחצי לימון
קורט מלח לפי הטעם.

אופן ההכנה
קולפים את הפירות לריבועים קטנים ,מתבלים בלימון ,מלח ,פלפל צ'ילי,
מערבבים ומחלקים למנות  ,ומגישים בגביעים אלגנטיים.

בתיאבון

