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רחשי לב והרהורים לקראת ה'תשפ"ב / צבי לוי

גים ומועדים נוצרו מפני שאנו זקוקים לאבני דרך על מסלול חיינו.ח

יש הרואים את חייהם כקו מתמשך: ימי הולדת, ימי שנה ושכמותם 
– מגדירים את המרחק שעברנו. כמה התרחקנו מן ההתחלה, כמה אנו 

קרבים לסוף.
הסב  כמעגל  חייהם  את  הרואים  יש 
נקודה  אותה  אל  שבים  אנו  צירו.  על 
ומוצאים אותה מעניינת יותר, או פחות. 
ליל הסדר הופך מחווייה מרטיטה של 
לדברי  למושא  משפחתו  בחוג  ילד 
ליצנות של מבוגרים שכבר ראו הכול. 
יום העצמאות משתנה,  משמעותו של 
בגרות  צוברים  לרע, כשאנו  או  לטוב 

פוליטית.

עליי חביבה הספירלה – לשוב ולהיות 
על אותה נקודה, אבל כל פעם במישור 
שהספירלה  בין  שונה.  בזווית  שונה, 
עולה או יורדת, תמיד יש בה יסוד מזוהה 
ומוכר יחד עם יסוד מפתיע. מכל נקודה 
אנו יכולים לראות אם הספירלה עולה, 
כמו סולם יעקב, אל השמיים או יורדת, 
מטה  אותנו  הגוררת  מערבולת  כמו 

מטה, אל הלא-נודע.
וכבר אמר קהלת: "הולך אל ָדרֹום וסובב אל צפון סובב סבב הולך 

הרוח ועל סביבותיו שב הרוח"
אבל גם, תמיד ומכול נקודה: "ומתוק האור וטוב לעיניים לראות את 

השמש" וזהו, כנראה, טעם החיים כולם.
 .נשתדל להביא על עצמנו שנה טובה. עוד שנה טובה

נושן עם תמונת הרצל  כרטיס ברכה 
והסולטן התורכי.
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חגנופיםחגנופים
תקוות וברכות לשנת ה'תשפ"ב / רפי פולק

נת ה'תשפ"א עמדה בסימן המאבק בקורונה. גם לאחר שתעלם ש
המגפה, העולם ייאלץ להתמודד עם התמורות שהיא חוללה. 
העולם שלאחר הקורונה הוא עולם שונה כמעט בכל מובן. אציין כמה 
מן השינויים הנוגעים לחיינו: קניות נעשות באמצעות הסלולרי, לימודים 

מתקיימים באמצעות שיחות זום, 
תוחלת  הבית,  מן  עובדים  רבים 
גיל  גם  ועימה  החיים מתארכת 
מוגנים, שוק  לדיורים  הנכנסים 
עדים  ואנו  משתנה  העבודה 
בתחומים  בעובדים  למחסור 
החיוניים לבית. אנו חיים בעידן 
גדולים  ואתגרים  טלטלה,  של 
לשמר  המבקשים  מול  עומדים 

יציבות ושליטה בחיים. ענף הדיור המוגן נמצא באנומליה מוזרה: מצד 
אחד ירידה בביקוש בהשפעת הקורונה, ומצד שני פתיחה של מקומות 

חדשים המשקפים ראייה אופטימית של עתיד הענף.

ואילו במגדל נופים: מול חוסר הוודאות של איום הקורונה ידענו לאזן 
בין הגנה מפני הנגיף לדאגה לרווחה הנפשית. עובדי הבית נרתמו לתת 
מענה לאינספור קשיים וצרכים אישיים. המחלקה הסיעודית שירתה את 
דיירי הבניין והיוותה מסגרת תומכת לתקופות קצרות או מתמשכות לכול 
דורש. גם מצוקות עובדים נענו באופן מלא על ידי הבית. על אף הקשיים 

בגיוס עובדים, יכולנו למלא את השורות ולמצוא אנשים מתאימים.

לאן תתפתח המציאות שתוארה לעיל אינני יודע. יכולת ההתמודדות 
עם האתגרים מושתתת על רוח של לכידות קהילתית. בלעדיה תהפוך 
כול מהמורה לתהום בלתי עבירה. ארצה לאחל לדיירי הבית שנה של 
עשייה מבורכת, של קליטת דיירים חדשים, של בריאות והתגברות על 

 .שנה טובה!נזקי המגפה, שנה של הוקרת הטוב שבחיינו
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נפתלי בנט ראש הממשלה, השרה לשוויוון חברתי 
ושר הרווחה מבקרים ב"מגדל נופים"

)ביום ג' 27.7.21(

ביקור היו שני מפגשים: האחד עם המנכ"ל רפי פולק ב
ונציגי העובדים והשני עם נציגי הדיירים: צבי לוי יו"ר 

המועצה, אסתר קובי ומרים מליאר, חברות המועצה. 

בביקור אמרה – בין השאר – מירב כהן, השרה לשוויון חברתי:

הקורונה  מגיפת  פרצה  כאשר  נופים  מנכ"ל  היה  "...רפי 
ואחד מדיירי נופים היה – הנפטר הראשון בארץ מהמגיפה. 
המדינה לא סיפקה אמצעים להתמודדות עם המצב הקשה: 

לא כפפות, לא אקווה ג'ל, לא כלום!
דיירי נופים עשו הכול לבד בעצמם. ממש גיבורים שפשוט 

היצילו נפשות".
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חגנופיםחגנופים
ביקור ראש הממשלה / אסתר קובי

ּו  ָהה מי זה בא?  זהו ראש הממשלה!א
מאוד שמחתי להיות נציגת הציבור, יחד עם צבי ומרים מליאר 

ולהיפגש עם ראש הממשלה, עם השרה לשוויון חברתי ועם שר הרווחה. 
ישבנו דיי הרבה זמן במרפסת וחיכינו לו, כבר חשבנו שיתנצלו בפנינו 
ויגידו שאין לו זמן, כי הפגישה הקודמת התארכה. אבל למרבית הפלא 
הינה הוא בא, מחייך, מושיט מרפק להיכרות )במקום לחיצת יד( ושואל 
שאלות אישיות: מה שמך, כמה זמן אתם פה? מה אתם חושבים על דיור 

מוגן? מסתכל עלינו בגובה העיניים ומקשיב רוב קשב לתשובותינו.
מצאתי לנכון לברך אותו בתפקידו החדש, ולהוסיף "הצלחתך – הצלחתנו".
סיפרנו לו גם על הבית בתקופת הקורונה והוא בהחלט התרשם. גם אני 
התרשמתי מאוד מהאיש. הוא נטול גינונים ומניירות, אדם פשוט, חביב. 

נראה מאוד מחוייב לתפקידו.
נהניתי מאוד מהביקור, ואני, שמאלנית שכמותי, ממליצה בכול פה על 
נפתלי בנט. אני מודה שהאבטחה הייתה מוגזמת, כמובן זאת דעתי. אבל 
השומרים עמדו על כך בתוקף והם שהחליטו על כל צעד ותנועה של ראש 
הממשלה. תארו לכם שבכדי להיפגש איתו, הייתי צריכה לצאת מהבית 
ולהיכנס בשער הראשי בקומה 4. שם עברתי בידוק ביטחוני מקיף, כולל 

בדיקת תעודת הזהות שלי במחשב המשטרה.
 .לסיכום, אפשר לומר ששמינו נודע לתהילה במסדרונות הממשלה
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חג הסליחה / רמי בן-יוסף

ל דעת המקום ועל דעת הקהל... אנו מתירים היום להתפלל "ע
את  הציבור הפותח  במילים אלה שליח  עם העבריינים". 
תפילת כל נדרי", קורא להתלכד, למחול ולסלוח לכולם, ולהתפלל איתם 
לטוב. הבה נתאחד גם אנחנו בתפילה, בתקווה וברצון משותף שישוב 
הטוב שהיה אצלנו, שתכלה שנת קללות הקורונה, ותוסר האימה מן 

הביקורתיות המוגזמת שפגמה באחדות קהילתנו.
נתפלל במשותף שתחל שנה שברכותיה ימחו מעל מצחנו את קמטי צרות 
הבידוד ודאגות הבריאות שהעבירו את הטוב שחשנו סביבנו,שיוסרו 
המסיכות שהסתירו את החיוכים שהיו בפנינו, ומאור הפנים ישוב ללכדנו 

 .מחדש

ברכת שנה טובה משנת 1890 המתארת תשעה ממנהגי ראש השנה: תשליך, תקיעת 
שופר ועוד.
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חגנופיםחגנופים
בגלל טעות במנגינה...* / שירבט: משה צורנמל

*גילוי נאות: בגלל טעות במנגינה נולדה וריאציית "דלתא" של הקורונה...
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לדינו בשולחן ערב ראש השנה בביתנו / רחל בן-בסט

חגים התוודענו בילדותנו גם אל שפת הלדינו שדוברה בבית הוריי- ב
אימי בסלוניקי. הורינו אמנם נולדו בארץ, אך אנו, הנכדים, למדנו 
את השפה באירועים מיוחדים. הרבה שמות מאכלים נשארו בשפת 

המקור )לדינו(. כל חג - מילותיו ופזמוניו המיוחדים.

עד היום זוכרת אני את ההכנות לחג, האווירה, ההווי והשמחה שקשורים 
לחגים ובמיוחד לראש השנה. השולחן היה ערוך עם היין והחלות וצלחת 
ֵדי  קיפִטיקס  הברכות ובתוכה כל סמלי החג שאמא הכינה וסידרה: 
ֶפָרסה וָפזי, עליהן ברכו על אכילת ירקות, ומשמעה: "שתיפרס עלינו 
לוביה, עליה ברכו "שנהיה רבים כלוביה". גרגירי רימון  סוכת שלום". 
לברכה "שירבו זכויותינו כרימון". סלט סלק בקוביות, לברכה "שיסתלקו 
כל שונאינו". תפוח בדבש ל"שנה טובה ומתוקה" ועוד ועוד... שתים עשרה 

"ברכות".
בשולחן בצד הונחו תבשילי הארוחה: דגים בַאגריסָטָדה, קיפטיקס די 
פרסה ופזי )קציצות(, ַקלדֹו די גאינה )מרק עוף( אורז פריטו, קומפוט 

דה שזיפים וַטזיקֹו די ַמַסַפן )מרצפן(.
 .אחרי ארוחת החג הטעם נשאר הרבה זמן והׂשפה נשכחה עד החג הבא
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חגנופיםחגנופים
חזנות לימים נוראים )וגם לשאר הימים( / נירה קרן

בי, שהיה מבוני הארץ ואיש ספר, היה חסיד גדול של פרקי חזנות א
שהושמעו ברדיו. הבית שלנו הוצף במוסיקה הזאת. רק לעיתים 
רחוקות היה מקום לבטהובן, באך או חבריהם. שמו של יוסל'ה רוזנבלט, 

החזן האגדי, היה "אורח" קבע בביתנו.

בערבי חגים ובחגים עצמם היה אבי רץ לבתי הכנסת שהייתה בהם 
מקהלה משובחת, ואני, שלא בטובתי, איתו.

אחרי שנים מרדתי והתחלתי להאזין למוסיקה של "גדולים". אולמות 
הקונצרטים הפכו להיות בתי הכנסת שלי גם בחגים ובימים טובים.

מה כל כך משך את אבי עד יום מותו לנעימות הבכייניות הללו? ייתכן שהן 
עזרו לו להתחבר ל"שם", ולא להתנתק כליל. המוסיקה החזנית ביטאה 
 את געגועיו הכמוסים למרחבי הילדות והנערות שנשארו מאחור. 
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מה אברך לשנת ה'תשפ"ב / אורה בן-יוסף

אורח מפתיע עברה עלינו שנה קשה מבחינות רבות, כמוה לא ב
ידענו גם בחלומותינו הרעים.

אני "חופשיה" בדרך חיי, אבל תמיד בראש השנה אני מוצאת את עצמי 
מקווה – מתפללת לימים טובים. לעיתים קרובות – והשנה במיוחד – 
קשה לי למצוא מילים כדי לבטא את רגשותיי ומחשבותיי. לשמחתי – 
ישנם משוררים שנותנים ביטוי הולם למגוון רגשות אנושיים, בימים אלה 
עולות בי מילותיה של לאה גולדברג )מתוך: "שירי סוף הדרך"( מילים 

המבטאות את מצבנו:

ַלְּמֵדִני ֱאֹלַהי ָּבֵרך ְוִהְתַּפֵּלל

ַעל סֹוד ָעֶלה ָקֵמל ַעל נַֹגּה ְּפִרי ָּבֵׁשל

ַעל ַהֵחרּות ַהּזֹאת: ִלְראֹות, ָלחּוׁש, ִלְנׁשֹם

ָלַדַעת, ְלַיֵחל, ְלִהָּכֵׁשל.

ַלֵּמד ֶאת ִׂשְפתֹוַתי ְּבָרָכה ְוִׁשיר ַהֵּלל

ְּבִהְתַחֵּדׁש ְזַמְּנָך ִעם ּבֶֹקר ְוִעם ֵליל

ְלַבל ִיְהֶיה יֹוִמי ַהּיֹום  ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹום.

ְלַבל ִיְהֶיה ָעַלי יֹוִמי ֶהְרֵּגל.

אני מאחלת לכולנו שיהיו בנו האומץ, הכוח והתבונה הדרושים כדי לראות 
גם את הטוב שבמציאות חיינו וגם את הטעון שיפור ושינוי, שנתברך 
אלה,  כול  עם  בהצלחה  להתמודד  כדי  ובשאר-רוח  ביוזמה  בדמיון, 
להתחדש וליהנות מחיינו בקהילת "נופים" תוך אחווה ואחריות הדדית. 

 .ובעיקר – לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב
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חגנופיםחגנופים
התחלה / אלה אמתי

חרש חרש,

על קצה האצבעות

מגששת

מחפשת

היכן היא מסתתרת...

היכן הדרך להתחלות?

התחלה עם ריח אזוב וקינמון

מהול בריח יסמין מתוק.

הלב מתרגש, הדופק עולה

בציפייה

היא תבוא, היא תגיע

ממש תפתיע.

תרים אותי מעלה,

תיקח אותי ליופי של שקט ושלווה.

לצבעוניות מתמזגת

של סגול אדום ולבן.

צועדים יחד.

הולכים יד ביד להתחלה

לשמש העולה.

יצרה וצילמה: אלה אמתי
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השלבים של דרך חיי / איֶנָסה מֹורֹוז

שעברה,  המאה  של  השמונים  בשנות 
בכיתי  השנה,  ראש  לפני  במוסקבה, 
מהתרגשות. השתוקקתי בכול ליבי לחיות 
בארץ ישראל, אך לא הייתי בטוחה שאצליח 

לעלות.
והנה עליתי לארץ וגרתי בירושלים.

באמצע שנות התשעים אחותי הקטנה באה 
ממוסקבה לבקר אותי בירושלים ובין היתר 
היא שאלה האם אני בוכה בירושלים לפני 
החג. עניתי שבארץ אני מרגישה בטוחה 
ומוגנת, ואני רק מצטערת שלא הייתה לי 

אפשרות לבוא קודם.
אני  בשבילי,  מתנה  זוהי  בארץ  יום  כל 
מעריכה ומברכת כל רגע בחיים שלי בארץ. 
השנה  ראש  לפני  ממש  באתי  ל"נופים" 

בשנת 2015.
 ובריאה לכולם!  שנה טובה, מוצלחת 

 אני בדירתי במוסקווה לפני ראש השנה 
)וגם ביום הולדתי( לפני עלייתי ארצה

 פרחים שקיבלתי במתנה ביום הולדתי בנופים לפני 
ראש השנה ב-2017

יום הולדתי בדירתי בבית הכרם, על   
הטורט כתוב ״אני מרוצה מהחיים!״

 אני בנופים.



14 ביטאון מגדל נופים  '  דיור מוגן ירושלים

חגנופיםחגנופים
בנופים / פרידה נעם*

היינו זמן רב בראש רשימת ההמתנה ל"נופים", אבל במשך שנים לא 
היינו מעוניינים לעבור לכאן. ואז, כשיום אחד בשיחה בין מיכאל לביני כל 
אחד מאיתנו אמר שאם הוא ישאר לבד הוא יעבור ל"נופים", מיכאל אמר 
שעדיף שנעבור את משבר ההתאקלמות ביחד, והחלטנו להתחיל לראות 

דירות שמתפנות.

עוד לפני כן היה לנו קשר חזק למקום כי היו לנו כבר חברים שעברו 
לנופים לפנינו. אני הייתי מגיעה לכאן לחוג ריקודי עם ולחוג טאיצ'י 
שהעבירה חברתי סוניה רבינוביץ, ופעם גם הזמינו אותי להרצות לדיירים 
על שיטת אלכסנדר. באחת הפעמים שהגעתי לנופים, אלה אברמוביץ, 
שהייתה אחראית על מכירת הדירות, היציעה לי לבוא לראות דירה 
שהתפנתה. עליתי איתה לקומה השמינית, וכשהיא פתחה את דלת הדירה 
וראיתי את הנוף ואת הדירה הגדולה והמוארת, אמרתי לה: "קניתי"! 
היא התפלאה ואמרה: "מה זאת אומרת קניתי? בואי תיכנסי ותראי את 
הדירה!" אבל בלי לחשוב פעמיים טלפנתי למיכאל ואמרתי לו שראיתי 

דירה נהדרת, ואנחנו עוברים!

כשנכנסנו לנופים – מיכאל, שלאחר הפרישה למד בקורס למורי דרך, 
אירגן טיולים לדיירים ונתן הרצאות על ציפורים, ואני הייתי במשך שנים 
חברה בוועדת הבריאות וכאמור גם נתתי כאן שיעורי אלכסנדר למספר 

גדול של דיירים.

לאורך השנים היגיעו לנופים מכרים וחברים נוספים, וגם קשרנו כאן 
קשרי חברות עם דיירים מהמקום, אולם במשך 24 השנים מאז שהיגענו 

לפה חברים רבים נפטרו, וזה מאוד עצוב.

החלק הראשון של דברי פרידה נעם הודפס בביטאון מס’ 17, והחלק השני במלואו   *
יופיע בביטאון הבא. כאן מופיע רק קטע מהחלק השני.
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ט  ב מ ב  : ם ו כ י ס ל
יודעת  אני  לאחור 
כמה  עד  להעריך 
בת מזל הייתי בחיי 
למרות  הארוכים, 
הקשות  התקופות 

שבהן חייתי.

היה לי מזל לעסוק 
ן  י י נ ע מ ע  ו צ ק מ ב
ומספק, והיה לי מזל 
מיכאל.  את  להכיר 
שנים   64 ב- זכיתי 
מלאת  זוגיות  של 
ר  ב ג ם  ע  , ה ב ה א
אינטליגנטי שתמיד 
ם  ל ו כ ב ן  י י נ ע ת ה
היה  הוא  ובהכול. 
בעל מתחשב ותומך, 
היחידה  והטענה 
היא  כלפיו  לי  שיש 
שהשאיר אותי לבד 
אבל  זיקנה.  לעת 
בעצם זה לא נכון, כי 

הוא לא השאיר אותי לבד, אלא עם סּבי, המטפלת הנפלאה והאהובה 
שלנו שהייתה עבורינו כבת משפחה, ועם משפחה חמה, אוהבת, מתחשבת 
ותומכת, עם ילדים ונכדים בריאים, אינטליגנטיים ומוצלחים, ואפילו עם 

 .)...16 נינים )בינתיים

סבי בגינתה אותה היא מטפחת 
בדירת משפחת נעם.
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חגנופיםחגנופים
חזרתי לנופים / ַסּביטרֽי ֲעדיָקרי

פולקלור הנפאלי סּבי היא ב
ואהובה:  מפורסמת  דמות 
את  מאוד  שאהבה  אישה  היא 
החזירה  ואהבתה  המת,  בעלה 
אותו לחיים, אני – כמוה – עשיתי 

למען אהוביי ונסעתי לישראל!
נולדתי בשנת 1983 וגדלתי בכפר 
קטן רחוק מאוד מקטמנדו בירת 
נפאל. הוריי היו מורים. היינו שישה 
השלישית.   – אני  ואחיות.  אחים 
ממני  גדולים  ואחות  אח  לי  יש 
ממני.  צעירים  ואח  אחיות  ושתי 
ואז   ,16 גיל  עד  בכפר  למדתי 
בימים  בקטמנדו.  ללמוד  רציתי 
ישיר  אוטובוס  היה  לא  ההם 
הייתי   – לכן  לקטמנדו,  מהכפר 
12 שעות עד  צריכה ללכת ברגל 

לאוטובוס שהיה נוסע לקטמנדו במשך חמש שעות. זה היה קשה מאוד 
אבל תמיד ידעתי שיש לי כוח לעשות כל מה שצריך כדי להשיג את 
המטרות שלי. בקטמנדו שכרתי דירה יחד עם אחי ואחותי הגדולים. 
חזרתי הבייתה רק בחגים )אגב – בפסח הישראלי – חוגגים בנפאל את 

ראש השנה.(
20 התחתנתי. בעלי היה – ועודנו –  18. בגיל  למדתי להיות מורה בגיל 
מורה-דרך לתיירים. בגיל 21 נולדה ביתי ֽסיְדדיָקה  שפירושו "מצליחה 
בכול דבר בחיים". אני למדתי באוניברסיטה בבוקר ואחר הצוהוריים 
עבדתי ובעלי עבד ככול שיכול. חמותי באה לגור איתנו ולעזור לנו לטפל 
בבית ובילדה. אבל – המשכורות שלי ושל בעלי היו מצומצמות מאוד ולא 

אני עם הוריי.
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הספיקו לצרכי החיים היום-יומיים ולמטרות 
שקבענו לעצמנו: בריאות, בית מרווח, חיים 
תרבותיים, לימודים, פנסיה. לכן החלטתי 
להיפרד מבעלי, ממולדתי, מבני משפחתי, 
לעזוב את קטמנדו, לנסוע לישראל לעבוד 
כמטפלת ולהשיג את הכסף הדרוש לנו. 
הרגשתי שאני מספיק חזקה כדי להתמודד 

עם הניתוק הכואב מכול אהוביי ומארצי. 
עבדתי   .2009 בשנת  לישראל  עליתי* 
2011 בערך  במקומות שונים עד שבשנת 
היגעתי לירושלים, ל"מגדל נופים" כמטפלת 
של רחל לוריא ז"ל. כעבור שנתיים בערך 
עברתי למשפחת נעם והרגשתי שאני בבית 

נפלא, כבת משפחה אהובה ואוהבת.
כאשר ביקרתי בנפאל )בזמן רעידת האדמה( שמחתי לראות שהצלחתי: 
בניתי בקטמנדו בית גדול ויפה, קניתי שטח אדמה, בניתי בית נוסף בכפר 
שבו נולדתי וגדלתי, וגם – יש לנו אמצעים כדי לתת לביתנו )שהיום היא 
בת 16( את כול מה שדרוש לה כדי לבנות חיים טובים. התקשורת הקשה 
בין ירושלים ונפאל נעשתה יותר קלה בעזרת טלפון חכם, וקצת רווח לי.
כאשר לאחותי הקטנה קרה אסון )בעלה נהרג בתאונת דרכים(, נסעתי 
לקטמנדו כדי להישאר שם ולסייע לאחותי ולבני משפחתי. אבל בגלל 
הקורונה לא יכולתי למצוא שם עבודה, ולא יכולתי להישאר שם בלי עבודה. 
לכן חזרתי לפרידה נעם ולמשפחתה-משפחתי, איתם יש לי קשר מיוחד.
פה ב"נופים" אני מרגישה בבית. טוב לי כאן עם משפחת נעם – שהם 
כמו משפחתי. יש לי חדר יפה וגינה יפה. רק לעיתים רחוקות אני הולכת 
לפגוש חברים. הכי טוב לי פה. אני אוהבת את "נופים" ואני מאחלת 

 .לכולם שנה טובה ומאושרת
הקשיבה ורשמה: אורה בן יוסף

* הערת המערכת: הביטוי "עליתי לישראל" בו התבטאה סבי מעיד על רגשותיה כלפי הארץ.

הבת שלי בחזית הבית 
שבניתי בנפאל.
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חגנופיםחגנופים
הכול חינם! / משה צורנמל
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בנופים - חידשנו את הפאב   

צילום: עדה פרידמן
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חגנופיםחגנופים

חברותיי הצּופיות 
/ חנה שפירא

פני מספר שנים, במהלך שיעור ל
תלמיד  עם  צד  בחליל  נגינה 
מבוגר שניגן מאוד יפה, נעמדו על אדן 
החלון תורים שנמשכו להקשיב לנגינה. 
בראות התלמיד את שמחתי לקראתן 
העלה הצעה לרכוש עבורי מתקן למי 

זואולוגית, ורכשה מתקן כזה עבורו,  סוכר עבור צּופיות. הבת שלו 
והצּופיות מעשירות את חיי בני משפחתו.

מאז, ציוצי שמחה צּופיים מרנינים גם את חיי. כול הארוחות נאכלות 
"בצוותא", אני ליד שולחני והקטנטנות מצייצות מן המתקן התלוי בחלוני, 
מתעופפות בציוצי תודה עליזים, נעמדות ומושיטות מקורן המקושת 
לינוק את הצוף. בחן רב מרימות ראשן כדי להזיל הנקטר אל קירבן, או 
להבדיל, יונקות וביעף טסות לאי-שם, האם כדי לשפוך את הצוף אל 

מקור הגוזלים?
לאחרונה הייתה הפסקה בביקוריהן. 

סיפרה לי השכנה: היא כה אהבה לראותן מתעופפות אל חלוני, עד שבנה 
רכש עבורה מתקן חדש דומה, אשר צבעו האדום בולט לעין. צבע המתקן 
שלי דהה עם השנים. למדתי מן ה"גוגל" שהצּופית היא ציפור עירנית 
וסקרנית, כול תופעה חדשה בסביבת מגוריה מעניינת אותה ומגרה את 
יצר החקירה שלה. הן אוהבות מאוד את הצבע האדום. בהכנת המנה 
הבאה של מי הסוכר, מזגתי אותם למתקן החדש שצבעו עדיין לא דהה 
והוא אדמדם לוהט. חלפו יום או יומיים, ושוב מחלוני מצטלצלים ציוצים 
נלהבים, ומשק כנפיים זעירות שצבען אפרפר או כחול טורקיז )הזכרים(, 
מעשירים את חיי... ישנן מספיק חמודות כדי לשמח לבבות רבים. ותודה 

 .לאל על עולמו היפה

צילום: חנה שפירא
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פעילות 
בשיטת 

פלדנקרייז 
בהדרכת רות 

קדמון

צילום: עדה פרידמן

טיול למזכרת 
בתיה 

צילום: אסתר מושל
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חגנופיםחגנופים
נשיקת הפרפרים / רן אברהמי

טללים נוצצים על צמחי הגינה
מסתירים-מגלים את סודם

עוד מעט, בפריצת החמה לעולם
ירקדו פרפרים לכבודם.

קפלי הפרגוד של צמחי גינתי
מסתירים לפני בוא החמה

להקת פרפרים נעורים משנתם 
לוחשים את סודות חלומם.

וליבי מתרחב למראה זיכרונות 
עטופים ערפילי חלומות

ותמונות מרהיבות מרצדות בעיניי
בניחוח צבעים ואורות

וסביבי פרפרים רוחפים בדממה
מתרפקים על צופי הפרחים

ושוטפים בריקוד מלבב את ליבי
וחופרים זיכרונות נשכחים

החמה מרקיעה ולאורה המסנוור
הדמויות דועכות לאיטן

ונפשי תשתוקק את סודן שוב לראות
בירח של אב בשנים הבאות

אך אורו הבוהק של יום קיץ לוהט
מפוגג ערפילי הרהורים

וסוגר על נפשי בנשיקת פרפרים
ורפרוף סערת ריקודים

והזמן?
הוא ממשיך את דרכו בלעדיי... 
ולוקח איתו את עדת פרפריי...
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נוף ירושלמי / ציירה )לפי תצלום( וצילמה: יעל איקן
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חגנופיםחגנופים
עבודת קולאז' 

"הבה נצא במחול" קולאז', יצרה וצילמה רות קדמון



25 ספטמבר  2021   '  תשרי תשפ"ב

עבודות בקרמיקה / אהובה פשדצקי



26 ביטאון מגדל נופים  '  דיור מוגן ירושלים

חגנופיםחגנופים



27 ספטמבר  2021   '  תשרי תשפ"ב

יונת השלום / ברברה ויינטראוב

וככה אני מרגישה שבמשך ב יטוי האיחולים "כל טוב" אומר לי 
חיינו כולנו רוצים לחיות ללא קורונה וללא מלחמה )כמו "שומר 
החומות"(. האירועים האלה ליוו אותנו כל השנה האחרונה - מספיק! זה 
יותר מדיי – אנחנו כבר עייפים. גם משפחותינו וילדינו, הנכדים והנינים, 
כולנו חולמים על קצת שקט ושלווה – רוצים שלום. בהמשך אני אדבר 
רק על השלום! בשבילנו ולעולמנו. כולם יודעים שסמל השלום היא היונה 
ושזה לא משהו חדש, זה מוכר כבר אלפי שנים – מן התנ"ך – מן הסיפור 

על תיבת נח.

כאן עליי גם להזכיר ציור של פיקאסו "יונת השלום". פיקאסו צייר אותה 
אחרי מלחמת העולם השנייה. עוד הרבה ציירים השתמשו בסמל הזה 
בעבודתם נגד מלחמות. גם אני ציירתי "יונת שלום" )תחריט בלינוליאום( 
והינה אני מציגה אותה בפניכם: עכשיו, בסוף הסיפור, עליי לגלות לכם 
שגם אני בין הציירים שהשתמשו בעבודתם האומנותית בסמל של יונת 
השלום. אצלי זה קרה בתקופת חיים כשעוד האמנתי באו"ם כמוסד 
U.N. )הדפס  שיביא שלום לעולמנו. הציור של יונת השלום עם אותיות 

 .משי( נמצא במזכירות נופים



שנה טובה!שנה טובה!


