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ביטאון מגדל נופים

'

דיור מוגן

'

ירושלים

לכול אנשי קהילת נופים ובני משפחותיהם

שלוחה ברכת שנה טובה!

בתמונת השער :גלויה מצוירת מראשית המאה ה 20-מתעדת את בתי העיר הנבנית (גימנסיה
"הרצליה" ,בית פולק ,בית עקיבא וייס ,בית ליטוינסקי ואחרים) ,את הים ,את מסגד חסן בק ,עצי דקל
וכד' .במרכז הציור ניצבת עלמה צעירה (בדמות "בת ציון") בלבוש אירופאי בגווני כחול לבן .היא
מניפה את דגל ארץ ישראל ,עליו ברכה "לשנה טובה" ,כתובה בעברית .בחלקה העליון של הגלויה
כיתוב ביידיש "פאנאראמא פון תל אביב"
בתמונת השער האחורי :משכנות שאננים ,ירושלים.

נוף נופים ביטאון מס'  12אלול תשע"ט ,ספטמבר 2019
מגדל נופים ,רח' הנרייטה סאלד מס'  ,2ירושלים  טל' 02-6580222
חברי המערכת :אורה ורמי בן-יוסף ,צבי לוי ,עדה פרידמן ,נירה קרן
עיצוב והפקה :סטודיו סקורפיו 88
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תוכן הביטאון

54

5 16

5 51

בבית
כיוצר ביד החומר  /צבי לוי
היוצר אינו אלא תבנית נוף סביבתו
 /רפי פולק
השביל הזה מתחיל כאן /
אסנת מור
הרהוריי על היצירתיות בנופים /
רמי בן-יוסף

בייגל פאב בנופים  /רות אשכנזי
מטפלות ומטופלות (צילום)
מטפלות חוגגות (צילום)
התעמלות (צילום)
מי יצילנו מרעב  /משה צורנמל

יצירתיות בנופים
בדיור המוגן  /אלה ורקר
השקר והדלי  /שושנה בן אברהם
כשהזמן ממשיך בלעדיי  /רן
אברהמי
אני /מרים בת-שני
פירות תמוז בארץ רחוקה  /שרה
אומסקי
סיפור בלשי  /אסתר קובי
חורזים באהבה  /אסתר מושל
על יצירה בחריזה  /רחל רוזנבאום
לבית פיינשטאט
הזמנה למחול  /רות קדמון
מראות מהחלון  /עמירם

מעניין לדעת
טרומפלדור בשבי היפני
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מבט מחלוני :זריחה ,שקיעה ,לילה
 /עדה פרידמן
מסכה בחתולים  /ורה אייל
בגינתי  /אלה אמיתי
מאיר ויינר – ותיק הקרמיקאים
בנופים  /אליסיה וסרטייל
עבודות קרמיקה :מרקו מג'אר /
יונה פלד  /רות אשכנזי
יצירה מגרוטאות  /ג'ניס טאונג
וחברות
תמונות בקולאז'  /רות קדמון
ריקמה  /שולי גבע  /ענה רהט
ציורים  /פנינה קרצ'מר  /משה
צורנמל  /אסתי פלמון  /שוש גלעד,
יונה אילת  /רחל דן

בבת צחוק
תחביב וקוץ בו  /משה צורנמל
רגע של נחת  /ינאי פרידמן
זקנים שובבים
3

בבית
כיוצר ביד החומר  /צבי לוי
לא ,לא נפל שיבוש בניסוח הכותרת.
בין (מעט?) התכונות הנאצלות
שהאדם ניחן בהן ניתן למנות את
הרגישות והדאגה לזולת ואת הדחף
העז ליצור משהו שעל פניו כלל אינו
נחוץ .משהו ש"סתם" יעשיר את
העולם בו אנו חיים.
אלה העוסקים באמנות וביצירה
הם ,אכן ,שבויים ביד החומר :הצבע,
הצליל ,המילה ,האבן והעץ הופכים בתהליך היצירה לאדוני הדמיון
האנושי – ולעבדיו .אמר על זה ד"ר ישראל אלדד:
"וזהו הכוח הסגולי אשר ניחן בו האדם ,בזה הוא נבדל מהטבע כולו,
זהו "ותחסרהו מעט מאלוהים" וזוהי נשמת אפו של אלוהים באדם:
כוח היוצר אשר בו ...כוח יוצר מדעת ,משמע יצור רצוני ,בעל ברירה
לעשות או לחדול ,ברירה שאינה קיימת ביצורים האחרים".
ואמר הסופר וויליאם פוקנר ,בנאום קבלת פרס הנובל:
"זכות היתר של היוצר איננה רק בזה שיש בכוחו להזכיר לבני האדם
את האומץ והכבוד ,את הגאווה והתקווה ,את החמלה וההקרבה ,שהיו
תהילת עברם .היוצר יכול לתעד את עברו של האדם ,אבל יותר מזה:
היוצר יכול לתמוך באדם ולחזק את רוחו בעת שהוא ממשיך לעצב את
עתידו ,נאבק בקשיי החיים – וגובר עליהם".
אז טוב שהיוצרים שחלק זעיר מהישגיהם מופיע בביטאון זה ,מפריכים
באמצעות כושר הביטוי שלהם את אמירתו של ר' נחמן מברסלב:
"האדם לומד בילדותו לדבר ובזקנתו לשתוק".
טוב שלמדנו בילדותנו לדבר וטוב עוד יותר שלעולם לא נפסיק לשכלל
את הדרכים בהן נביע את עצמנו .
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היוצר אינו אלא תבנית נוף סביבתו  /רפי פולק

הגיליון השנים עשר של ביטאון נופים מוקדש לחיי היצירה בנופים.
יצירה מבוססת על חידוש .בעוד ייצור מבוסס על שכפול של עותקים
מאותו דגם ,היצירה היא יחידאית .היא ממוקדת בפרטי ,באישי ,במקורי
ובחדשני .אך יצירה חייבת קרקע ממנה תצמח ,סביבה מפרה ,קהל
והמשכיות .יוצרים וחדשנים מזכירים בדבריהם רבות את עניין הקשר בין
סביבה מטפחת ליצירתיות .שתי דוגמאות לכך:
“אם אתם רוצים לבנות ספינה ,אל תקבצו אנשים ותבקשו מהם לאסוף
עצים ,ואל תטילו עליהם משימות ועבודה .במקום זאת למדו אותם
לכסוף אל אינסופיותו העצומה של הים( ”.אנטואן דה סנט-אכזופרי)
"יצירתיות היא פשוט חיבור בין דברים .אם תשאלו אנשים יצירתיים
איך הם עשו משהו ,הם ירגישו קצת אשמים בגלל שהם לא באמת עשו
ספטמבר 2019
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בבית
משהו ,הם רק ראו משהו שהפך עם הזמן למובן מאליו .זה מכיוון שהם
היו מסוגלים לחבר חוויות שהיו להם וליצור דברים חדשים” (סטיב ג’ובס)
הפעילות היצירתית הרבה בנופים מתפתחת על רקע המבנה הייחודי
של קהילת הדיור המוגן שלנו והרוח השורה בה .תחושת השותפות
והמעורבות של הדיירים הם מרכיב הכרחי ,כמו גם הקשר האישי בין כל
המרכיבים האנושיים השורים בבית ,ותפיסה המקנה לניסיון החיים של
אדם ערך רב.
בשל כול אלה אנו עדים לחיפוש אפיקי יצירה אישיים של רבים מהדיירים,
חלקם מגלים תחומים חדשים ,חלקם מחיים אהבות ישנות .אנו גם נהנים
מתרומות אישיות ייחודיות של דיירים לחיי הבית .הדבר ניכר במראה
הבית שבו מעורבים דיירים רבים ,בפעילויות השונות והרבות שמלוות
את חיינו ,ובאורחות הבית .היצירה אינה רק תוצר אומנותי אלא תרומה
פעילה לבניין חיי חברה עשירים.
לכאורה שייכת היצירה והחידוש לעולמם של צעירים .על אף כוחה
וחיוניותה ,יש ביצירה בשלבי החיים המוקדמים מן הבוסריות המחוסרת
תודעת זמן .יוצרים בגיל השלישי מודעים לשעת החסד שניתנת בידיהם
ביוצרם .היטיב לתאר שעה זו המשורר יהודה עמיחי:
פעם חשבתי שאפשר לפתור כך:
כמו אנשים שמתאספים בחצות בתחנה
לאוטובוס האחרון שלא יבוא,
בתחילה מעטים ,אחר כך עוד ועוד.
זו היתה הזדמנות להיות קרובים זה לזה
ולשנות הכל ולהתחיל יחדיו עולם חדש.

הקירבה והידידות הם כוח מעורר יצירה ונופים הוא יצירה מתמדת של
עולם חדש.
שנה טובה .
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השביל הזה מתחיל כאן  /אסנת מור
"פרישה"  -במילון אבן שושן מפורשת המילה התנזרות,
התבדלות ,התרחקות מהכלל
זה לא אני.
בגוגל המלה מופיעה כצמד "פרישה מעבודה".
מצאתי את עצמי לא מתחברת גם לצמד המילים והבנתי מדוע.
אני כמעט אף פעם לא אמרתי "אני בעבודה" .תמיד אמרתי "אני בנופים",
"הולכת לנופים" ,אני בבית .היצגתי את עצמי כאסנת מנופים.
יש כאלה שחושבים ש"מנופים" זה שם משפחתי.
בבוקר כשהיגעתי ,כול בוקר ,שאלתי "מה נשמע בבית?"
זכיתי .זו זכות לקרוא למקום עבודה "בית".
 25שנים אני בנופים .בבית.
הזמן חלף ביעף – הזמן עובר מהר כשנהנים.
ליוויתי את כולכם ,מההיצטרפות להמתנה ועד לבחירת הדירה והשיפוץ.
וכמובן דאגתי לגבות את דמי האחזקה.
כשהייתי פוגשת אתכם בשבוע הראשון שלכם לכניסה לבית נהגתי
לשאול "איך ישנת בלילה?"
כמעט תמיד התשובה הייתה "מצויין" ואהבתי את זה.
אני מכירה כל דיירת ודייר ,זוכרת מאין הגעתם אלינו ,במה עסקתם
ומכירה חלק מהמשפחות.
כול דירה בבית אכלסתי וחלקן יותר מפעם אחת.
אני מכירה כול פינה בבית ,מחדר המכונות והמקלטים עד הגגות.
הבית תוחזק שופץ ושודרג.
הייתי שותפה מלאה לכול הנעשה .דחפתי ,התעקשתי ,ניהלתי משא ומתן.
שמאים ,שהגיעו לבחון את הבית לפני חידושי ביטוח ,התרשמו ונהגו לומר
ספטמבר 2019
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בבית
שהבית מתוחזק כמבנה חדש ומודרני ,במכונות ובחומרים החדישים
ביותר.
עם השנים גדל התקציב  -בעיקר גדלו השירותים בתרבות וברווחת
הדיירים .ויחד עם ההשקעה הגדולה בבית וברווחת הדיירים ההון גדל.
השתדלתי למקסם רווחים.
בכול  25השנים הישגתי תשואות חיוביות (גם בשנים שאחרים הפסידו)
כול ביקורת חיצונית :מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,רשם החברות ,רשם
העמותות ,משרד העבודה עברה בהצלחה.
התרווחנו ,התעשרנו ,הבית במצב מצויין .ואני גאה על חלקי בכך.
פרידה  -גם למילה הזאת אינני מתחברת .במשך השנים נפרדתי מדיירים
רבים ,את כולם היכרתי ,אני זוכרת אותם .את השיחות ,הסיפורים ,את בני
המשפחה .היו מהם שהיו לי לחברות וחברים טובים.
זה קשה ועצוב תמיד להיפרד.
את כול צוות העובדים אני מכירה מיומם הראשון ,הייתי שותפה במאמץ
לצרף אלינו כמעט את כולם ,ואני יודעת שהצלחנו .יש לנו צוות נהדר .אני
רואה את כולם כחבריי.
יש לי כאן חברות נפש .שמחנו יחד ברגעי אושר תמכנו אחת בשנייה
ברגעים קשים והכי הרבה היינו שותפות לחיי השגרה.
קהילת נופים היתה לחלק בלתי נפרד מחיי.
במשך השנים הצטרפו בתחילה סבתא וסבא של חברים אח"כ הורים של,
הגננת שלי ,המורה שלי ,ובשנה האחרונה אמא שלי.
כך שאני לא נפרדת.
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ובכול זאת -
פרישה  -משורש פ.ר.ש.
אני פורשת כנפים  -יוצאת לדרך חדשה
השביל הזה מתחיל כאן .ואני חוזרת להיות אוסי.
באהבה רבה
שנה טובה
בריאות ואיכות חיים לכולם.
אסנת מנופים

מערכת נוףנופים מודה לאסנת
על תרומתה רבת השנים לקהילת נופים
ומאחלת לה הצלחה ,הנאה ועניין בדרכה החדשה.
ספטמבר 2019
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בבית
הרהוריי על היצירתיות ב"נופים"  /רמי בן-יוסף
בביטאון  12הוחלט לשים את הדגש על יצירתיות ב"נופים" .ביטוי
ליצירתיות לא חסר כבר בכול הביטאונים הקודמים .החל בהחלטה
להוציא ביטאון שייתן לדיירי "נופים" ביטוי לסיפורים מהווייתם,
לדעותיהם ומחשבותיהם ,לזיכרונותיהם ,לשיריהם ,לכישרונם בציור
ובעבודות קרמיקה ועוד.
בביטאון הזה רציתי לשתף
במחשבותיי על ערכה של
היצירתיות הזו ועל תרומתה
ללחימה בחוויות השליליות
של בגידת הגוף והירידה
ביכולת ,שאנו נאלצים
לחוות בזיקנתנו .נראה לי
שהיצירתיות של כול הדיירים
המצטרפים ל"נופים"
מתחילה בעיצוב דירתם .הם
מ.קֶ .א ֶשר ,ידיים רושמות ,הדפס אבן .1948
משתדלים לעשות אותה לקן
נוח ,שימושי ונאה בידיעה שככול הנראה כבר לא יחליפו אותה ,ותקווה
שדירתם תשמש אותם לאורך זמן .יש גם שמעצבים להנאתם בתמונות,
בקישוטים ובצמחים את סביבת דירתם מבחוץ( .כבר כתבתי על
היצירתיות הזו ,שעשתה את פרוזדורי נופים למעין מוזיאון זוטא ,והגינות
ראויות לכתבה נפרדת) .לצערנו ,הזמן שעובר עלינו לא פועל לטובתנו.
הוא מאלץ אותנו לחוות תהליך של בגידת הגוף וירידה ביכולת .ביצירתיות
אנחנו מצליחים להתחדש .יש המגלים יכולת חדשה ,שעד בואם לכאן לא
גילו אותה מחוסר פנאי להתחדש .כאן נמצאה להם הזדמנות לנסות
ופנאי ליהנות מהחידוש .בנוסף להנאה מהעיסוק בתחביבינו החדשים
ומוצריהם ,בקהילתנו ניתן להציג את יצירותינו ,שמוסיפות להיכרותנו
ההדדית חידוש וחיזוק ,ותורמות לגיבוש וחידוש בקהילתנו .
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בייגל פאב בנופים  /רות אשכנזי
מי שרוצה "להשתכר" מוזמן לבוא לבייגל פאב ב"נופים" .הכוונה היא
להיות שיכורים  -ולא מיין .אלא להיות שיכורים ממיפגש חברתי מעניין.
לשבת בחברותא עם דיירי נופים ,להכיר דיירים חדשים שזה עתה נכנסו
לגור ,לשוחח שיחות סלון ,קצת גם לרכל ,קצת להתווכח – והכל ברוח
טובה וחברית ,וכמובן ,איך לא ,ליהנות משתיית יין ובירה כיד המלך,
לאכול בייגל עם גבינה וסלמון מעושן בפנים וגם חמוצים טעימים .כל זה
מסביב לשולחנות כולם מסובין יושבים בכיסאות נוחים ,מה אפשר עוד
לבקש?!
יש לי ווידוי :בפאב בנופים זו הפעם הראשונה שהיעזתי לשתות בירה
לבנה .הילדים והנכדים צוחקים עלי וחוזרים ואומרים לכולם "סבתא
שותה בירה" .וזאת למה – כי הנכדים שלי מבשלים בעצמם בירה בייתית
ואף פעם לא הצליחו לשכנע אותי לשתות בירה.
ברצוני להודות ליזמים ,ליונה פלד ,לאביבה אגטשטיין ולכול העוסקים
במלאכה ,על ערבים מהנים.
אצטט את חנניה רייכמן" :להביע תודה יש המון מילים במילוננו ,אך
חשובה מכולן היא המילה נהנינו" .

ספטמבר 2019
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בבית
מטפלות ומטופלות

12
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מטפלות חוגגות
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בבית
התעמלות  /צילמה :אסתר מושל

בוקר טוב למשכימי קום
בנופים המודעים כי נפש
בריאה בגוף בריא
בגילנו המתקדם חשוב מאוד להפעיל את כול האיברים בגוף .אפשר
לעשות זאת גם בישיבה  -בהדרכתן של מיאמי ,רבקה ורות קדמון.

צעירים לנצח
14
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מי יצילנו מרעב בנופים  /שירבט :משה צורנמל
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יצירתיות ב״נופים״
ַּבדיּור המּוגָ ן  /אלה ורקר
ַהזְ ֵקנִ ים ,לְ ִפי ֵס ֶדר ָהעולָ ם
לְ עולָ ָמם הולְ כִ ים ּכּולָ ם
יֵ ש ַה ְמ ַא ֵחר
יותר.
יֵ ש ַה ַמ ְק ִדים ְק ָצת ֵ
ַב ִּדיּור המּוגָ ן
מּובן
ֵמ ֵאלָ יו ָ
ּבפ ְר ֵקי ַהזְ מן
זֶ ה ָה ָאחרון ִ
גורל
לְ כּולם ַה ָ
ְּב ֶה ְת ֵאם לַ גֶ נִ ים ולַ ָמזָ ל.

16

ַאְך ּכָ אן גַ ם נִ ָיתן
נותר
ּבזְ ַמן ֶׁש ַ
ו ְָח ַסר ֶּב ָע ָבר
ֵמ ַה ַחיִ ים לֵ ָיהנות
אותם לְ ַמצות
ָ
וְלִ ְפ ָע ִמים לְ גַ לות
יְ כולות ְסמּויות
וְׁשּוב לְ ַה ְת ִחיל
וְלִ יצור יְ ִצירות.

ביטאון מגדל נופים ' דיור מוגן ירושלים

השקר והדלי*  /שושנה בן אברהם

מלך אחד בארץ רחוקה,
היה משועמם וחיפש תעסוקה.
שלח לכול קצווי הארץ שליחים עם כרוזים
לאמור :המלך מחפש את גדול השקרנים!

והנה בצורת ומיסים השחיתו את אדמתי,
בלית ברירה אל הארמון הגעתי,
לקבל בחזרה את ההלוואה שלך נתתי
כי אני מאד זקוק עתה לאוצרי".

האיש שיספר את השקר החצוף והבלתי יאמן
שיקפיץ את המלך ויעיר אפילו ישן,
יזכה בכס המלוכה
וגם בכול אוצר הממלכה.

קפץ המלך מכיסאו בזעם ופניו האדימו
המלכה והנסיכים בבהילות קמו
ולפני שהמלך יצעק בקול "אתה שקרן"
פנה העני בלחש ואל המלך גחן:

אלפים פנו אל חצר המלך לנסות את כוחם
אך המלך נותר באדישותו ולעג לכולם.
עד שיום אחד הגיע לארמון איש עני
מחפש את המלך ובידו דלי.

תזכור מלכי את העיסקה –
אם שקר אמרת – לי הכתר ורכוש הממלכה,
אולם אם תיזכר בהלוואה –
תיאלץ להיפרד רק מחלך מאוצרך!

פנה המלך אל העני" :ספר לי אישי
מהו השקר ובשביל מה הדלי?"
"זוכר אתה מלכי איך בביקורך בכפר
ציווית שאתן לך דלי מלא כסף
כהלוואה לזמן קצר?

הבין המלך שאין לו ברירה
את הדלי מילא מטבעות ושילח את העני בברכה
אבל מאותו יום כשהוא משועמם ובודד
לבית העני (לשעבר) הוא הולך ומחוכמתו לומד.

* כבסיס לשיר שלהלן שימש אותי סיפור קצר ,לא בחרוזים שנתקלתי בו באקראי .מאחר ומצא חן
בעיני חיברתי אותו לילדות שבמשפחה ,בצורה של סיפור בחרוזים.
ספטמבר 2019
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יצירתיות ב״נופים״
ּכשהזמן ּכמו ממשיך ִ ּבלעדי  /רן אברהמי

18

ּכמו קווים על סרגל חרּוצים ּבגופי
סימוני השנים שעברו על נפשי
ארוכים ארוכים בראשית כל שנה
וקצרים והולכים בבואה לסופה

אז לרגע  -סרגל השנים נעלם
כשארוך וקצר מתמזגים ואינם
ּבערּפּול כול חיי
ּובתוכי מומטרים ִ
והזמן כמו ממשיך בדרכו בלעדי

ּובעת החילוף בין שנה לשנה
יש לי רגע קסום של אורות וצללים
של ניחוח טללים וילדים צוחקים
של חיוך מלבב וחיבוק מהלב

מה יפה הוא הרגע ִּבפרוס השנה
בו ישן וחדש נקשרים.
ּפק ַעת צומחת
כשתקווה כמו פרח ִמ ַ
והמוות ֵמזין לה חיים.

הזוהר של בוקר
של גלבוע ממול ָ
של בולבול מצייץ בגינה בשמחה
של חרדון על האבן ממתין לו בשקט
של זבובון מזמזם בסביבה הקרובה

ואני לתוכי מסתכל ושולח
אהבה וחיוך ושירים לכולם
המחר בליבי בחשאי כבר צומח
והזמן עוד ממשיך והולך לאי שם
בלעדי..
שנה טובה...

ביטאון מגדל נופים ' דיור מוגן ירושלים

אני  /מרים בת-שני*
אימא שלי אמרה לי תמיד תחייכי
כי את הרי הכי – הכי
טובה ,חכמה ,יפה ,מנומסת
אין מה לדבר את פשוט "הורסת".
ואני –
בכול יום ,כול היום
הייתי
בכול כוחי – הכי-הכי ...
ומייד הבנתי ש...
להיות הכי מאוד קשה.
עד שפעם אחת ,בשעה לא מוצלחת
מה לעשות  ...נשבר לי התחת
ופתאום – מה עשיתי?! לפתע טעיתי!
ואימא היתה מה-זה כועסת
ואימא שלי אמרה לי" :לכי!
את כבר בכלל ,בכלל לא הכי".
ומאז אני פשוט אני.
לא יפה ,לא טובה ולא מנומסת.
לא אכפת לי בכלל אם אימא כועסת
ופתאום  -סוף-כול-סוף
אני אני
ועכשיו -
כמה טוב! כול-כך טוב!
* שם-עט של דיירת "נופים"
ספטמבר 2019

'

אלול תשע"ט

19

יצירתיות ב״נופים״
פירות תמוז בארץ רחוקה  /שרה אומסקי
פירות הקיץ
מבושמי זיכרונות
התארחו בביתי
בגוונים ים-תיכוניים.
צמאה אני
ללהט הטרופי הרחוק
פרסתי אותם בגעגוע
על שולחני.
פי השתוקק
לנשוך בצבעים

20

לינוק ממתיקות
עגלגלה במלון הזהוב.
אך עיניי המתגעגעות
לא הירשו לגעת.
כי הן זכרו היטב:
פעם הן כבר הורחקו
מהאביב של ילדותן
מניחוח סיאסטה בוערת
מניחוח סיאסטה בוערת
ומארומת פירות עסיסיים.

ביטאון מגדל נופים ' דיור מוגן ירושלים

סיפור בלשי בהמשכים (חלק ב)  /אסתר קובי
נאוה נכנסה בשערי הבית וניגשה מיד אל זירת
הפשע .צוות המחלקה חיכה לה שם  ,מהם ביקשה
דיווח .הרופא המשטרתי פתח ואמר :נמצאה גופת
גבר בשנות השבעים לחייו ,מצב גופני טוב למעט
פתח ירייה נכנסת מעל לגבה הימנית .הירי בוצע
כנראה מאקדח קטן ,קוטר הכניסה קטן .הירייה
נורתה מטווח קרוב ,לא יותר מארבעים או חמישים
ס"מ .לא נמצאו עדויות למאבק או סימני אלימות
כלשהם .הגופה זוהתה על ידי ביתו של הנרצח.
מציע לפנות את הגופה לשם ניתוח שלאחר המוות
כדי לשלול סיבות מוות אחרות ,כגון הרעלה .נאוה
אמרה מייד :עשה זאת.
עובד המעבדה מסר את הדיווח שלו .לא נמצאו עדויות של גורם זר על
הגופה ,לא שערות ,חלקי חוט או נוזלים כל שהם .טביעות האצבע בשטח
מרוחות ,אך הן חלקיות ומטושטשות.
כלי הנשק לא נמצא בסביבה .הגופה הייתה עטופה בשמיכה מרופטת
שנשלחה למעבדה המרכזית לשם מציאת דנ"א וראיות אחרות.
כמו כן ,נשלח צוות אל מצבור האשפה ,אולי ימצא שם כלי הנשק.
הגופה נשלחה באמבולנס ,מנהל הבית נשם לרווחה והיציע לאסוף את
כול דיירי הבית למסירת דיווח ראשוני וישיר על המצב" .רצוי להימנע
משמועות ודברי רכיל" אמר לנאוה.
דיירי הבית נקראו ונמסרה להם הודעה בזו הלשון" :בשעות הבוקר
המוקדמות היום נמצא דייר הבית מר יוסי ברזילי מת בקפיטריה .נסיבות
המוות נבדקות על ידי המשטרה .ברגע שיהיו בידינו תוצאות ,נפרסם
אותן .בשעות הקרובות תראיין המשטרה את דיירי הבית ,כול אחד בנפרד'.
לחשושים ,דיבורים ושאלות נזרקו אל חלל האוויר כאשר הדיירים התפזרו
ספטמבר 2019
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יצירתיות ב״נופים״
לעיסוקיהם .נאוה החליטה להתחיל
בראיונות מייד .חמש הדיירות
שנכנסו אליה למשרד ההנהלה
היציגו את עצמן ומסרו שהיכירו
את יוסי מהבית ,היכרות שטחית.
לא היה להן עימו מגע מיוחד לבד
משיחות קלות במסדרון ובמכולת.
הדיירת השישית שנכנסה הייתה
אישה יפה ,מהודרת בלבושה,
חליפת מכנסיים כחולה ,חולצת
משי תכלת וסיכת זהב גדולה
מוצמדת לדש ,על ידיה מספר טבעות יהלומים.
היא היציגה עצמה בשם מדלן כהן ,ומייד פתחה וסיפרה לנאווה שלה
ולנפטר היו יחסים אינטימיים ,הם יצאו לעיתים קרובות מהבית לבתי
קפה ,הצגות וקונצרטים ונסעו לסופי שבוע במקומות שונים בארץ.
בעיניה עמדו דמעות ,קולה היה שקט מאוד וחנוק .אני ויוסי ,סיפרה,
עמדנו להינשא ,בוודאי מצאת בדירתו על השולחן את החוזה שחתמנו
בינינו אתמול בערב.
נאוה נבהלה ,הנה שוב עשתה טעות קריטית ,איך יכלה הייתה לזנוח
את החיפוש בדירת המנוח ,הלא זה אלף בית של חקירת רצח .זו הייתה
חובתה לערוך חיפוש לפני תחילת ראיונות כלשהם .היא ביקשה את
סליחתה של מדלן והבטיחה להמשיך את השיחה מאוחר יותר .נאוה
קראה למנהל ואמרה' :עלינו לערוך חיפוש מיידי בדירה של הנפטר'.
ברור ,אמר המנהל ,אנחנו נעלנו את הדירה עוד בבוקר' .שוב ניצלת ברגע
האחרון' אמרה נאוה בליבה.
נאוה קראה לעובד המעבדה והורתה לו לאסוף טביעות אצבע ,היא
חיפשה את החוזה שעליו דיברה מדלן ,אך הוא לא נמצא .הדירה הייתה
נאה ,אך כלל לא מסודרת ,ניכר היה שאנשים שהו בה בערב ובלילה,
ושדברים הוזזו ממקומם .כוסות וצלחות מילאו את הכיור .בפח האשפה
22

ביטאון מגדל נופים ' דיור מוגן ירושלים

היו מסמכים רבים שהיו קרועים
לפיסות נייר קטנות מאוד .נאוה
ביקשה מעובד המעבדה לאסוף את
הקרעים.
נאוה חזרה למשרד והמשיכה
בראיונות .שוב נכנסו מספר דיירים
שלא היו להם קשרים מיוחדים עם
הנפטר .היגיע גם דייר אחד שהציג
עצמו בשם דוד מזרחי ,הוא סיפר
שהיה חברו של הנפטר והם נהגו
לשחק שח-מט .נאוה שאלה 'איך
התרשמותו ממנו?' דוד ענה כי יוסי היה איש חברותי מאוד ,שהם דיברו
ביניהם רבות על חייהם הקודמים ועל החיים החדשים בדיור המוגן.
דוד אמר כי הנפטר דיבר רבות על מצבו הכלכלי ,הייתה ברשותו דירה
גדולה בעיר שהוא התלבט אם למכור אותה ולהיעזר בכספים כדי
לבלות את שארית שנותיו בצורה מלאה יותר.
אחריו נכנסה שוב אישה יפת מראה ,מסודרת ואלגנטית שהיציגה עצמה
בשם אודליה שמחון .גם היא סיפרה שהייתה מיודדת מאוד עם הנפטר,
גם היא נהגה לצאת עימו לאירועים ומופעים מחוץ לבית ולאכול עימו
ארוחות ערב בצוותא .בשקט ובקול עצוב סיפרה שהיו לה תקוות רבות
ממערכת יחסים זו.
נאוה שאלה עצמה :כיצד הסתדר יוסי עם שתי נשים שכול אחת מהן
חשבה שהוא שייך לה ולה בלבד? היא גם הסתקרנה לדעת מדוע
התחבר דווקא לנשים היפות בבית שנראות גם בעלות רכוש? מה היה
מצבו הכלכלי באמת?
נאוה החליטה שתבקר בסניף הבנק של הנפטר מיד למחרת בבוקר .

המשך בביטאון הבא...
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יצירתיות ב״נופים״
חורזים באהבה  /אסתר מושל
לתחביב החריזה התוודעתי כשהחלטתי לסיים את עבודתי בחינוך לגיל
הרך .חיפשתי עיסוק (שמא אשתעמם מעודף פנאי) .נרשמתי לסדנת
חריזת חרוזים בחוט ומחט – טעמתי ,אהבתי ונשביתי.
שוטטתי בין סדנאות שונות ברחבי הארץ ,הכרתי חברות ורכשתי ידע
בטכניקות שונות ליצירת תכשיט (עגיל ,צמיד ,תליון ,טבעת או שרשרת).
אין ספק שנוכחתי לדעת שעבודת כפיים זו מרגיעה ,משכיחה את טרדות
היום-יום ,משחררת לחצים ובהחלט תורמת למצבנו המנטאלי ,שומרת
על קואורדינציה ,מפעילה את שרירי האצבעות ועוד.
גם אם חומרי הגלם אינם זולים ,עדיין ההוצאה זולה יותר מביקור אצל
פסיכולוג!!! והתגמול? תכשיט יפה לטעמי ,מעשה ידיי.
לפנינו תצלום של חברותיי בנופים שהחליטו להצטרף לסדנת החריזה
בעבודתן ותצוגת העבודות המוגמרות .

24
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יצירתיות ב״נופים״
על יצירה בחריזה  /רחל רוזנבאום לבית פיינשטאט
נולדתי בפולין ,בשנת  ,1927ביישוב סמוך לגבול עם גרמניה.
ב 1939-הסתיימה ילדותי.
ב 1945-נולדתי מחדש.
שהיתי שנתיים במחנה עקורים בגרמניה וב 1947-עליתי לארץ ועברתי
ייסורי קליטה קשים .עבדתי בעיריית קריית אתא ,אבל בגלל בריאותי
הרופפת יצאתי לפנסיה מוקדמת.
נישואיי השניים הובילו אותי לארצות הברית .הייתי זקוקה לתעסוקה
כלשהי ועברתי קורס לשזירת חרוזים .מאז אני עוסקת בזה ויוצרת
תכשיטים מחרוזים במגוון רחב של חומרים ,צבעים ,צורות וטכניקות.
חלק קטן מיצירותיי מוצג כאן .החריזה היא פעילות מהנה ,מרגיעה
ומפנה את מחשבותיי לאפיק חיובי .היא יוצרת בי שמחה וסיפוק ומועילה
יותר מכול הטיפולים הנפשיים למיניהם.
מאין קיבלתי את כישרון היצירה? נדמה לי שכישרון זה עובר
במשפחתי מדור לדור .רבים מבני משפחתי התברכו
ביכולת יצירה בתחומים רבים .סופר לי שהסבא-רבא
של סבי מצד אבי היה צורף הכסף של הצאר הרוסי .

26
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הזמנה למחול  /רות קדמון
ישנם תחומים רבים בהם אדם יכול להביע עצמו .תנועה היא הראשונית
ביניהם .אין חיים ללא תנועה .אנו חיים תוך כדי תנועה .המחול הוא אמנות
התנועה .הוא אמנות מרכזית .יש בו הכול .הוא חופף למוסיקה במימד
הזמן .לאמנות הפלסטית במימד המרחב .לתיאטרון במובן הפעולה,
ההתרחשות.
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יצירתיות ב״נופים״
אין כמעט אדם שלא יכול ליהנות מתנועה וממחול חופשי ,ובעיקר בליווי
מוסיקה מתאימה.
בימי חמישי ,בשעה חמש ,אנו נפגשות ,מקשיבות למוסיקה ונותנות
לצליליה להוביל אותנו להבעה עצמית באמצעות התנועה .היא נותנת
לנו השראה ,מוטיבציה והכוונה .ההנחיות פתוחות ומאפשרות לכול אחת
להתנועע לפי יכולתה ,תוך הנאה .עוזרות למצוא עוד אפשרויות.
אין שמחה כמו עשייה יצירתית המביעה את האדם היוצר.
הרשו לעצמכם להתנסות ולהצטרף "לכוחותינו" ,להנאה ראשונית זו .זה
לעולם לא מאוחר מדי .
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יצירתיות ב״נופים״
מחול המטפלות
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מראות מהחלון  /עמירם
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יצירתיות ב״נופים״
מבט מחלוני  /עדה פרידמן
זריחה

שקיעה

לילה
32

ביטאון מגדל נופים ' דיור מוגן ירושלים

מסכה וחתולים  /ורה אייל
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יצירתיות ב״נופים״
בגינתי  /אלה אמיתי

צילם :אלי אביר
34
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ותיק הקרמיקאים בנופים  /אליסיה וסרטייל
מר מאיר ויינר בן תשעים ושש דייר ותיק בנופים ומשתתף ותיק בחוג
לקרמיקה.
הוא יליד בוסטון שבמדינת מסצ'וטס .אב לארבעה ,סב לשבעה עשר
וסבא רבא לעשרים וחמישה.
בצעירותו היה שחקן בייסבול מבטיח .אף השתתף בשתי קבוצות בייסבול
מקומיות במסצ'וסט .קריירת הבייסבול שלו נקטעה כשהיה עליו לישון
ולאכול מחוץ לבית .אימו התנגדה ,ארה"ב הפסידה ספורטאי.
מאיר ,בהשכלתו ,מנתח פה ולסת .במקביל קיבל תואר בספרות עברית
מקולג' עברי בבוסטון .האיש רב פעלים :אחראי לבית הכנסת ולכול
הפעילות בו ,בנוסף נותן ב"נופים" שיעורים באנגלית ושיעורים בפרשת
השבוע .אחד מתחביביו האהובים :יצירה בחומר בחוג לקרמיקה ,הוא
מתמיד ויוצר מדיי שבוע.
השבוע נפתחה לו תערוכת יחיד ב “מפגש” .שמחת החיים והיצירה
מתבטאים בכול עבודה ועבודה .
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יצירתיות ב״נופים״

מאיר ויינר ויצירותיו.
36
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יצירה בקרמיקה  /מרקו מג'אר
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יצירתיות ב״נופים״
יצירה בקרמיקה  /רות אשכנזי
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יצירה בקרמיקה  /יונה פלד
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יצירתיות ב״נופים״
יצירה מבקבוקים ונייר צבעוני  /ג'ניס ָטאוׁנג

ג'ניס יצרה
מחומרים נפסדים
בעזרת מטפלות
נוספות.

צילם :סעיד
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יצירות בקולאז'  /רות קדמון
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יצירתיות ב״נופים״
ריקמה בסגנון מעורב  /ענה רהט
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תיקים רקומים בסגנון פלשתינאי  /שולי גבע

צילם :אלי אביר
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יצירתיות ב״נופים״
ציורים  /יונה אילת
דיוקן עצמי

נוף צבעוני

צילם :אלי אביר
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נופים  /פנינה קרצ'מר
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יצירתיות ב״נופים״
אישה בבגד ירוק  /משה צורנמל

צילמה :יעל איקן
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ארּפ ז"ל  /משה צורנמל
כלי הכסף של ביאנקה ַק ְ
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יצירתיות ב״נופים״
ציורים  /שוש גלעד
נוף עירוני

קרב תרנגולים
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ציורי שמן  /אסתי פלמון

צילם :אלי אביר
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יצירתיות ב״נופים״
ציורים  /רחל דן
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מעניין לדעת

יוסף טרומפלדור ניצב על יד המועדון היהודי ,שהוא ארגן בהיותו בשבי
היפני ,במלחמת רוסיה-יפן (.)1904
בין השאר  -הוא דאג להכין כרטיסי ברכה לראש השנה ,שלצערינו לא שרדו.
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בבת צחוק
רגע של נחת  /ינאי פרידמן
אשתו של רב אחד נפטרה .לאחר ההלוויה עזב הרב
במהירות את בית הקברות.
"רבי ,למה אתה ממהר כל-כך ללכת"? שאלו אותו
המלווים.
ענה להם הרב" :אלוהים לא יודע מה הוא לקח אליו.
ברגע שהוא יגלה הוא עוד עלול להתחרט"...

בית משפט ברוסיה דן למוות שלושה רוסים באשמת
בגידה במולדת בתקופת נשיאותו של פוטין ,שניים
נוצרים ואחד יהודי.
לפני הוצאתו להורג של וולדמיר ,שאלו אותו
הסוהרים היכן ברצונו להיקבר .ליד קברו של
סטאלין .אני מעריץ גדול שלו ,השיב הנידון למוות.
ירו בו וקברו אותו ליד קברו של סטאלין.
לפני הוצאתו להורג של ליאוניד ,שאלו אותו הסוהרים היכן ברצונו
להיקבר .ליד לנין ,מנהיג דגול ,אני מאוד מכבד אותו ,השיב הנידון למוות.
ירו בו וקברו אותו ליד קברו של לנין.
לפני הוצאתו להורג של מויישה ,הוא נשאל אותה שאלה .השיב מויישה,
אני רוצה להיקבר על יד פוטין ,מנהיג שהחזיר לרוסיה את כבודה .אבל
פוטין חי צעק התליין.
אין בעיה עונה לו מויישה ,יש לי סבלנות ,אני אחכה...
52
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הפציינט :דוקטור ,כול בוקר
כשאני מסתכל על עצמי בראי בא לי להקיא.
מה לדעתך יש לי?
הרופא :אני לא יודע .מה שבטוח שהראייה
שלך מצויינת.

אנשים לא הצליחו
לעשות את הצודק
חזק – אז הם עשו את
החזק צודק.

כדי לומר את הדבר הנכון
בזמן הנכון –
עליך לשתוק רוב הזמן...

(אוסקר ויילד)
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בבת צחוק
תחביב וקוץ בו  /שירבט :משה צורנמל
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עיצוב והפקה :סטודיו סקורפיו 02-6536446 88

שנה טובה!

