חוזר מנכ«ל
גליון  | 34מאי 2018
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דב ר המ נכ“ל
שלום חברים,
ל“ג בעומר ,יום ירושלים ,המציין  51שנים לאיחוד העיר ,ושבועות לפנינו בחודש זה ,כמו גם הטקס הממלכתי לציון יהודי אתיופיה
שנספו בדרכם לישראל וגם תחילתו של חודש הראמאדן ,והנה כבר קיץ ...בקיץ הזה נתחיל בשיפוץ מחלקת אשכולות הסיעודית
בצהלון ונסיים את ההיערכות בבית סובל החדש .בשני המקרים מדובר בהשקעת אנרגיה ומשאבים כספיים גדולים מאוד .כל זאת,
תוך שמירה על השגרה ככל שניתן לטובת דיירינו.
מודה לעובדי גבעת השלושה על מידעון ”קשר משפחתי  – “2המשקף עשייה ענפה והרבה עבודה קהילתית לטובת הקשישים
ובני המשפחות .גאה בכם!
חגים שמחים וראמדאן כרים ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻛﺮﻳﻢ לחברינו המוסלמים,
שלכם,
אתי פחי-זהבי

מתקדמים לקראת סיום הבנייה החדשה
בסוף אפריל התקיימה פגישת טרום מסירה ראשונית של בית סובל החדש בגבעת השלושה .בימים אלו מסיימים את עבודות
פיתוח הנוף והסביבה ,הגינון ובניית כבישים ונערכים לרכישת כל הריהוט והציוד הנדרש לבניין החדש .המרכז כולו כמרקחה
לקראת סיום העבודות .הבנייה החדשה ,כולה בסטנדרטים גבוהים ,כוללת ארבע מחלקות ,שלוש סיעודיות ואחת לתשושי נפש.
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נ הל ים
להלן רשימת נהלים חדשים שעודכנו בחודש זה:
מס' הנוהל

שם הנוהל

מהות השינוי

3.04.5
נוהל פנימי 8

נוהל עבודה דיאטנית קלינאית תקשורת

נוהל חדש המגדיר שיתופי פעולה בין תחום תזונה
לקלינאות תקשורת

3.04.4
פנימי 2

נוהל מעורבות שירות פיזיותרפיה בהגבלת מטופל נוהל חדש

3.04.4
פנימי 3

נוהל הדרכות פיזיותרפיה יזומות במוסד

נוהל חדש

3.04.4
פנימי 4

נוהל התאמת אביזרים נלווים לישיבה

נוהל חדש

3.04.4
פנימי 5

נוהל קבלת פיזיותרפיסט חדש

נוהל חדש

3.04.4
פנימי 6

נוהל שימוש במנוף

נוהל חדש

3.04.4
פנימי 7

נוהל תיאום ציפיות עם משפחות

נוהל חדש

3.04.4
פנימי 8

נוהל קבלת מטפל חדש למוסד

נוהל חדש

על כל תקלה בגישה לנהלים ,יש להודיע מיידית לטל אלחיאני ,מנהלת הבטחת איכות ,טלtal@keshetaguda.org.il 03-5133418 .

ה ד רכה
הדרכות שהתקיימו החודש
”עכשיו אני“  -סדנה בנושא טיפול פליאטיבי בצהלון ובגבעת השלושה
מפגש ראשון לסדנה בת חמישה מפגשים התקיים בצהלון בנושא” :סוגיות בפליאציה ודמנציה“ .את המפגש הנחו מנחות מטעם
מכון צבר :נורית לבנון ,מנהלת קשרי קהילה וגלאניס כץ ,מנהלת ידע ובקרה ,והוא כלל השתתפות פעילה של הצוות ,דיון במקרים
מן השטח והצגת כלים מקצועיים רלוונטיים.
השתתפו :הצוות המקצועי של מחלקות סיעודיות א‘ ו-ב‘ בצהלון ,הכולל :עובדים סוציאליים ,רופאים ,אחיות/ים ,קלינאי תקשורת,
דיאטניות ,פיזיותרפיסטים ,מרפאים בעיסוק.
המפגש השני התקיים בסוף החודש ,במרכז ההדרכה בית האבן צהלון ,בהנחיית :עו“ס קלינית ,ענת אגמור ,מכון צבר.
לסדנה עוד שלושה מפגשים.
בגבעת השלושה התקיימו כבר שלושה מפגשים של הסדנה הפליאטיבית.
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 30/4/18הרצאה בנושא :מה הם זיהומים וכיצד מונעים אותם?
כחלק מתהליך שיפור הכביסה ברוח האקרדיטציה הנעשה בגבעת השלושה ,התקיימה הרצאה בנושא זיהומים ומניעתם .מרצה:
הילה לוי ,מנהלת מערך זיהומים בבית חולים ”בני ציון“.
השתתפו :כלל עובדי גבעת השלושה ,וכן מנהלות מוסדות קשת ,מנהלי תחזוקה מוסדיים ,מנהלות משק ,הנהלת הסיעוד ,אחים/
יות אחראים/ות על תחום מניעת זיהומים ,מנהלי מכבסות וכובסות משלושת מוסדות קשת.

הרצאות בחודש מאי
 10/5/18הרצאת פיקוד העורף בנושא היערכות לחירום – לעובדי מתחם צהלון
ההרצאה תתקיים בבית האבן בין השעות  14:30עד .15:00
מרצה :פיקוד העורף .נושאי ההרצאה :התמודדות בתסריטי החירום השונים.
משתתפים :כלל עובדי מתחם צהלון ,כולל מרכז יום ומטה הנהלה.
נוכחות חובה.

 23/5/18לבקשת הצוות המקצועי תינתן הרצאה בנושא סוגיות בפליאציה ודמנציה
בהנחיית מכון צבר ,ההרצאה תתקיים בשעה  14:00-13:00בבית סובל והיא מיועדת לכל הצוותים הרלוונטיים בגבעה.

 28/5/2018הרצאה בנושא ניהול סיכונים ,מרצה :ד“ר דביר פלג
ניהול סיכונים הוא תהליך אשר מטרתו לאתר סיכונים/מפגעים ,הקשורים לתחום מסוים ,להעריך את עוצמת הפגיעה/הנזק ,ולבצע
תיעדוף טיפול בהתאם לעוצמה ,להגדרת השיפור הנדרש ולהשקעה הנדרשת.
נושא ניהול סיכונים מהווה נושא מרכזי בתקן  ISO:9001:2015וכן בתורות ניהול רבות.
משתתפים :מנהלים מתחומים שונים בקשת :מנהלי תחומים ,מנהלי מרכזים ,אחראי סקטורים ,אחים אחראי מחלקה ,מאמתי
איכות.

תכנית חדשה בנושא קידום בריאות בגבעת השלושה
בהנחייתה של ציפי כהן ,מנהלת תחום פיזיותרפיה ,יחד עם שני סטודנטים לתואר שני בגרונטולוגיה מאוניברסיטת בן גוריון,
מתחילה בגבעת השלושה תכנית חדשה בנושא קידום בריאות .להשתתפות בתכנית נבחרו ,בהמלצת הצוותים המקצועיים15 ,
דיירים .התכנית כוללת שישה מפגשים בנושא קידום בריאות .החלק הראשון בכל מפגש יהיה הרצאה בנושא רלוונטי והחלק השני
יוקדש להפעלה אקטיבית מותאמת לדיירים.

פי נת המת נדב ים
במרכז היום צהלון התקיימה פעילות התנדבותית ענפה ובמגוון תחומים:
אורח חיים בריא על פי הרפואה הסינית
ד“ר גיל ברזילי ,מטפל ,מרצה ומורה לרפואה סינית ,הגיע למפגש שני עם חברי מרכז יום צהלון .במסגרת המפגש ייעץ גיל
לקשישים באופן פרטני והרצה להם על אורח חיים בריא על פי הרפואה הסינית .הפעם לא רק חברי המרכז נהנו מגיל ,אלא גם
הצוות זכה למפגש קבוצתי ,חווייתי ומגבש בנושא תזונה בריאה וצמחי מרפא.
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סריגה על אצבע
גם השנה חזרה אילנה גרנד ,רעייתו של חבר מרכז יום צהלון משה גרנד ,לפעילות יפהפייה במסגרת פרויקט ”קשר עם משפחות“.
אילנה לימדה קבוצת חברים לסרוג על אצבע מסלילי בדים לשטיחים .יחד יצרה הקבוצה חבלי קפיצה לנכדים .המפגש היה מהנה
מאוד ומעשיר לחברי המרכז וגרם לתחושת שמחה וגאווה למשה.

חלומות ושאיפות
עוד במסגרת פרויקט ”קשר עם משפחות“ ,הגיעה למרכז היום רינה ,בתו של בנימין אליאס ,מנחת קבוצות והעבירה פעילות
מיוחדת ,שבה החברים שוחחו על חלומות ושאיפות מימי הנעורים ובבגרותם.

פרח לניצול עם חיל האוויר
חיילי חיל אוויר המשרתים בקריה בתל אביב ,בראשותו של רס“ן ואליד חסן ,הגיעו לפני יום הזיכרון לשואה ולגבורה למרכז היום
והעניקו לכל קשיש יחס ותשומת לב .החיילים האזינו לסיפורי קשישים ניצולי שואה וגם לסיפורי עלייתם לארץ של יתר חברי
המרכז ,שאינם ניצולים.
ורד מרקוביץ ,מנהלת מרכז היום אומרת” :הלב מתרחב למראה חיילים צעירים המאזינים בצימאון רב לסיפור הישרדותם של
קשישים שעברו זוועות .במעשה זה החיילים ריגשו את הקשישים והעניקו להם רגעי חסד ונחת .בזכותם לפיד הזיכרון יעבור מדור
לדור“.
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טקס יום השואה עם תלמידים
תלמידי גימנסיה הרצליה הגיעו למפגש רביעי בסדרה .התלמידים ערכו טקס נוגע ללב ומושקע לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה.
המפגש היה מרגש ומיוחד עבור התלמידים והזקנים כאחד .בסוף הטקס ,מספר חברי מרכז שיתפו מחוויותיהם וסיפורי הישרדות
מתקופת השואה.

שיפור יכולות קוגניטיביות באמצעות המחשב
”תשומת לב :צעירים ,קשישים ומשחקי מחשב“  -פרויקט חדשני מטעם אוניברסיטת תל אביב ,המפגיש קשישים עם סטודנטים
למדעי המחשב .יתקיימו שמונה מפגשים במסגרתם הסטודנטים יעבדו עם קשישים על שיפור יכולות קוגניטיביות באמצעות
משחקי מחשב ומשימות.

”שכן טוב“ מפעיל בית קפה
התקיים מפגש שני במתכונת ”בית קפה“ מטעם עמותת ”שכן טוב“ .המתנדבים הקימו בית קפה לרווחת החברים ותפקדו כמלצרים
בעלי אוזן קשבת .האווירה הייתה משמחת והגיעה לשיאה בשירה בציבור ובמשחקי חברה.
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תחרויות בין המינים עם תלמידים – הנשים מנצחות
תלמידי תיכון עירוני ד‘ הגיעו למרכז היום לפעילות מהנה ומצחיקה בקבוצות
של גברים מול נשים .הקבוצות המעורבות ,קשישים וילדים ,התחרו זו בזו
במגוון תחנות וחידונים וזכו בפרסים .קבוצת הבנות זכתה! הקשישים הזמינו
את התלמידים להשתתף בשיעור ”נחל זורם“ ,דבר שהוסיף חיוניות ,רעננות,
שמחה והנאה רבה.

פ י נת השוו יץ
מכתב מהלב :טוב שיש עובדים כאלה...
אנחנו מרבים להתפאר ביחסים הטובים השוררים בין העובדים בקשת בני כל העדות ובכל הדרגות .בעניין זה הגיע לצהלון מכתב
מאת דני גבריאלוב )שומר( ,המציין לשבח את כאמל סיקסיק ,עובד צהלון .והרי קטעים מהמכתב:

בערב חג הפסח שובצתי למשמרת בוקר ולא יכולתי לקיים מצוות שריפת חמץ כנהוג בכל שנה .כדי לא לפספס את
המצווה ,לקחתי איתי את החמץ לכל מקרה ,אולי אצליח במהלך היום לקיים את המצווה .סיפרתי על כך לכאמל ,שגם
הוא היה בעבודה .כאמל אמר לי שהוא ידאג לכל מה שאני צריך כדי שאוכל לקיים את המצווה במלואה ,וכך היה.
אני שמח שיש אנשים כמו כאמל בעולם הזה ובמערכת של צהלון .כן ירבו אנשים צנועים כמו כאמל!
גם אנחנו התרגשנו! תודה דני על השיתוף.

גבעת השלושה
תיאטרון יידיש להנאת הדיירים
ערב מיוחד בשפת היידיש התקיים לאחרונה .הדיירים נהנו מאוד לטעום
מתרבות היידיש ב“מאמה לושן“.
השחקנים השאירו טעם של עוד אצל כל אחד מהקשישים.

מחלקת התשושים הפכה לגן פורח
בזכות האכפתיות והיוזמה של ניזאם ,העובדת בגבעת השלושה ,הפכו מחלקות התשושים לגן פורח.
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פ י נת הה יסטו ר יה – והפעם על כ יבו ש י פ ו ב מל ח מ ת הש חר ו ר
מערכת הקרבות לאורך קו העימות יפו-תל אביב החלה מיד לאחר החלטת החלוקה ב .29.11.47-תושבי תל אביב סבלו מיריות
ומצליפות בלתי פוסקות מיפו ,בעיקר ממסגד חסן בק ,אשר מצריחו הגבוה צלפו הכוחות הערביים והביאו לפינוי שכונות דרומיות
בתל אביב .ביפו היו באותה תקופה כ 90,000-תושבים .התכנית הייתה לצאת להתקפה לכיבוש יפו ,כדי להכלילה במדינה היהודית
שעתידה לקום .לשם כך נקבע בשלב ראשון לפרוץ לעבר הים ,לנתק את שכונת מנשיה ולהפסיק את הצליפות על תל אביב ממסגד
חסן בק ,ובשלב השני לפרוץ לעיר ולכובשה .במהלך ההתקפות ברחו רוב תושבי יפו הערביים ונשארו בה רק  3%מהאוכלוסייה
הערבית .מבצע כיבוש יפו ידוע בשם ”מבצע חמץ“ ,שכן החל בערב פסח תש“ח .ב-ד‘ באייר תש“ח ) ,(13.5.48יום לפני הכרזת
המדינה ,נחתם הסכם הכניעה של העיר .למעשה ,העיר לא נכבשה ,אלא נכנעה .אחרי הכניעה עזבו את העיר המשטרה והצבא
הבריטי ובעיר הוכרז משטר צבאי ,שנמשך כשנה.
במהלך השנים הוקמו מספר אתרים להנצחת הנופלים בקרבות על יפו :באחד הבתים הבודדים שנשארו במנשיה הוקם מוזיאון
אצ“ל ובו תיעוד של הקרבות וחזיון אורקולי .בגן צ‘ארלס קלור נמצאת אנדרטת הנצחה שעליה  41שמות של הנופלים בקרבות; על
מגדל השעון נמצאת טבלת זיכרון לנופלים ובגן הכובשים ,סמוך למסגד חסן בק ,ניצבת אנדרטת זיכרון למגיני תל אביב ולכובשי
יפו.

מש אב י א נוש
עדכון השתתפות העובדים בארוחות – תזכורת
החל מתאריך  1במאי  2018השתתפות העובד בארוחת צהריים תעודכן ל ₪ 10-לארוחה במקום .₪ 8
השתתפות העובד בארוחת בוקר לא תשתנה –  ₪ 35לחודש.
עלות הארוחות היא משכר הנטו של העובד ותנוכה משכרו כאמור.
התשלום לארוחת צהריים הוא על חשבון העובד והחיוב מתבצע רק עם העברת הכרטיס בשעון בכניסה לחדר האוכל .השווי
המגולם למס לארוחות בוקר ולארוחות הצהריים יעודכן בתלושי השכר.

קבלת תלושי שכר במייל
מעל ל 80-עובדים כבר מקבלים את התלוש השכר במייל .ואת/ה?
אנו מעמידים לרשות העובדים אפשרות לקבל את תלוש השכר באמצעות מייל – כל מייל שהוא – האישי או של העבודה ,כפי
שאתם תבחרו למסור .קבלה באמצעות המייל מקנה העובד מבט מלא ועדכני על נתוני השכר וגם מאפשרת לו לשמר את ממד
ההיסטוריה שלו.
יש לציין ,שתלושי השכר ניתנים להדפסה.
אנו ממליצים לכולם לקבל את תלושי השכר שלהם במייל ,התלוש מאובטח וניתן לשמירה.
להצטרפות הנכם מתבקשים למלא את הטופס בלינק הבאhttps://goo.gl/forms/Yrc6udCn1HbhRchi1 :
נא וודאו שאחרי מילוי כל הפרטים הנדרשים ,אתם לוחצים על כפתור ”שליחה“ בתחתית הדף.
פתיחת התלוש תתבצע באמצעות תעודת זהות אישית של העובד )ללא הספרה ” “0במידה ויש וללא ספרת ביקורת(.

לקשת האגודה למען הקשיש דרושים:
 כוחות עזר למרכזים הגריאטריים לה גרדיה  /צהלון  /גבעת השלושה במשרה מלאה.
 אחים מוסמכים לבית חולים לה גרדיה ולמרכז גריאטרי גבעת השלושה במשרה מלאה.
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 מטפלות למרכז יום צהלון ומרכז יום רמת אביב.
 עובדת תעסוקה למרכז יום צהלון  /מרכז גריאטרי גבעת השלושה במשרה חלקית.
 טבח במשרה חלקית למרכז גריאטרי לה גרדיה.
העבודה מיועדת לגברים/נשים כאחד.

חבר מביא חבר
עובד אשר יביא לעבודה עובד חדש במקצוע כוח עזר יקבל מענק חד-פעמי של  ₪ 1,500ברוטו לאחר שהעובד החדש יסיים
העסקה של שלושה חודשי עבודה לפחות והתקבל אישור ממנהל היחידה.

נקלטו במערכת ומאחלים להם הצלחה






טריקידי מנוליס ,כוח עזר ,לה גרדיה
טורקמן רביחה ,כוח עזר ,צהלון
חנין אלה ,אחות מעשית ,גבעת השלושה
אלצופין מיכאל ,עובד סוציאלי ,גבעת השלושה
מזרחי שני ,מזכירה ,הנהלה

ברכות וא יחול ים
ברכות לעובדים
 עיראקי אחמד – לנישואין
 פרידמן רחלי – להולדת הבת
 לאקו אמארץ‘ – להולדת הבת

איחולי החלמה מהירה
 טקלה יפה
 מיטוישין ילנה
 שהבדין נורה

השתתפות בצער
 סלים עמאר – לפטירת האב

ימי הולדת )חודש מאי(









סביטקין ילנה
שקרא מנאל
מנשרוב דז‘ולטה
נוג‘יידאת נדאא
נחייב נטליה
קמני ז‘לקה
מדמון משה
פוזיילוב אנטולי

קשת ,האגודה למען הקשיש | שד' ירושלים  | 100תל אביב-יפו | טל‘www.keshetaguda.org.il | 03-5133400 :

קשת | האגודה למען הקשיש תל אביב-יפו

















אלייב יוליה
חסן הבה
היזמי פאולה
אבו זייד עיטאף
מוסקונה שלמה
טורקמן רביחה
דצ‘סה היוט
קשקוש איבראהים
לבוביץ‘ ריטה
סטפנוב ויקטוריה
לוי ציון
מסארוה נזאם
אברמוביץ ננה
ברד דמיטרי
טולמסוב בלה
טייאצ‘ו פלג

















)ע"ר(

גולצין פולינה
סופרון שרה
רוזנבליט אריה
נג‘ארה מוחמד
יצחק וובגניו
מור כהן הילה
קומרוב נינה
מסארוה אבתסאם
פודלסני אנסטסיה
חוסין מחמוד
יעקברונית
סרבין סבטלנה
שרמטה רונה
אלבזיז חיים
אשורי רונה

חוזר זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מיועד לגברים ולנשים במידה שווה.
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מהעשייה שלנו
שבת תרבות במועדון אביבים  -עוד אמצעי להפגת הבדידות של האוכלוסייה המבוגרת
תופעת הבדידות בקרב האוכלוסייה
המבוגרת היא תופעה עולמית ,הנחשבת
היום למגפה .בדידות קשה בכל גיל ,אבל
בגיל המבוגר בעיקר ,כאשר האדם מצוי
בתהליכים אופייניים לזיקנה וחווה אובדנים
שונים ,מקשה עוד יותר .אובדן של בן זוג או
בת זוג ,תופעה שכיחה בגיל המבוגר ,מהווה
גורם סיכון משמעותי לחוות בדידות .כך גם
אובדן של אנשים נוספים ברשת החברתית
של האדם )אחאים ,חברים( .באופן טבעי,
בגיל המבוגר חלה הפחתה גם בפעילות
החברתית .זאת ועוד ,ככל שמצב הבריאות
והתפקוד מידרדרים ,כך מתגברת תחושת
הבדידות .ידוע ממחקרים שונים ,שהבדידות
מזרזת מצבי סיכון פיזיים ,בריאותיים,
נפשיים ,יוצרת דיכאון ,חוסר טעם לחיים ,הזנחה עצמית
ופוגעת באיכות החיים ובתוחלת החיים.
תוחלת החיים עולה ואיתה גם הזמן שבו אנשים מוצאים
עצמם שעות ארוכות לבדם בבית .בעשורים הקרובים
אוכלוסיית הקשישים אמורה להכפיל את עצמה והיא
תרחיב את תופעת הבדידות אף יותר .כבר היום ,בישראל,
על פי נתוני הלמ“ס 42% ,מהקשישים מעל גיל  75מרגישים
בודדים )הלמ“ס ,(2016 ,והיקפים כאלה קיימים גם במדינות
העולם .וכך ,הביטוי ”אל תשליכיני לעת זיקנה“ הופך
למציאות חיים של אוכלוסייה רחבה במדינת ישראל.
ראוי לציין ,כי גם קשישים שיש להם ילדים ונכדים ,שגרים
בארץ ,מדווחים על תופעת הבדידות .הילדים לרוב נמצאים
באמצע חייהם ,עסוקים בגידול משפחה ובבניית קריירה,
ואינם מתפנים להורים מזדקנים .הם מגיעים לבקר ומוכנים
לסייע בכל הנדרש ,אבל לא מוצאים זמן לשבת עם ההורה
הזקן ,לשוחח איתו ,לשמוע ממנו על חייו ,וכך נותר הזקן
שעות מרובות בביתו ,בין ארבע קירות ,ולבד .התופעה
מחריפה שבעתיים בסופי שבוע ובחגים.

אחת הדרכים להתמודד עם הבדידות היא בארגון
פעילויות קבוצתיות משמעותיות ,שיש בהן הנאה ושמחה,
התורמות לרווחה הנפשית והעשויות להרחיב את מעגל
הקשרים החברתיים של הזקנים .מהספרות המקצועית
עולה החשיבות של חיזוק הפעילויות המתרחשות ברמת
הקהילה ,שבה חי הזקן ,והמאפשרות לו השתתפות
פעילה.

תופעת הבדידות של אנשים זקנים נחשבת בעולם
כולו למגפה
לאור זאת ,ביוזמת עיריית תל אביב וקשת ,מועדון
אביבים פתח שעריו לאוכלוסייה המבוגרת גם בשבתות
ומארגן עבור קבוצת גיל זו שבתות תרבות .היוזמה החלה
לפני קצת יותר מחודשיים וכבר זוכה להצלחה מרובה.
”כשסיפרתי לחברים במועדון שנפתח את המקום גם
בשבתות לפעילות תרבות ואחרת ,היו להם ממש דמעות
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בעיניים“ ,מספרת נועה איתיאל ,מנהלת מועדון אביבים.
”עוד בטרם יצאנו בפרסום ,וכבר בכל שבת תרבות יש יותר
מ 50-משתתפים ,כאשר ההיענות רק הולכת וגדלה .אני
מתארת לעצמי מה יהיה לאחר שנפרסם באמצעי הפרסום
בשכונה“...

”כשסיפרתי לחברים במועדון שנפתח את המקום
גם בשבתות לפעילות תרבות ,היו להם ממש
דמעות בעיניים מרוב שמחה“
הפעילות מתקיימת ללא תשלום .המועדון נפתח כבר
בשעות הבוקר ונשאר פתוח עד לצהריים .יש כיבוד קל
ומפגש חברתי ,שלאחריו מתקיימת הרצאה או מופע
חווייתי ,כאשר במועדון משתדלים להתאים את נושא
ההרצאה לאקטואליה .כך ,למשל ,בשבוע שחל יום
האישה ניתנה הרצאה על העדה הקראית עם דגש על
מעמד האישה; סמוך לחג השני של פסח ניתנה הרצאה
בנושא חירות בת זמננו בימים שבהם כולם משועבדים
לטכנולוגיה; בסביבות יום העצמאות התקיים מופע של
שירי ארץ ישראל מראשית הקמת המדינה ,בליווי הסברים
על כל שיר ,מדוע נכתב ,מי כתב והלחין; התקיים גם מופע
של כינור חשמלי ,שכלל קלסיקות וגם מוסיקת עולם.

)ע"ר(

ומה אומרים המשתתפים?
זהרה ויינרב” :אין מילים ...הצלחה יוצאת מהכלל ,מעניינת,
מאתגרת ורעיון גאוני ...אני מרגישה שאני מקבלת המון,
היה נפלא וההרצאות מרתקות .זה נותן לי עוד יום אחד
להיות בחברה ...הרי בשבתות אני לבד ,כי אני לא יוצאת
לפעילות ומקסימום מסתובבת לבד מחוץ לבית .בזכות
שבתות התרבות אני נפגשת עם אנשים ומרגישה חגיגה
בלב“.
ומוטי עזר אומר” :יישר כוח גדול למארגני שבת תרבות:
כמו שנאמר אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה בטחו
בה כל סביה וסבותיה ,גמלאי ,זקני וישישי רמת אביב.
תודה על הדאגה והרצון לשפר את איכות החיים שלנו!“
”אנחנו מעודדים את החברים להביא לשבתות האלה גם בני
משפחה ושמחתי לראות בשבת האחרונה שאחת החברות
הביאה את הנכדים שלה .מבחינתי ,יש לזה ערך מוסף ,של
חיזוק הקשרים בתוך המשפחה“ ,אומרת נועה ומציינת ,כי
התגובות מעולות” .אנשים לא מפסיקים להודות לנו על
היוזמה ועל האפשרות שיש להם לאן ללכת בשבת בבוקר.
אין לי ספק שהפעילות הזאת עונה על צורך אמיתי של
התושבים“.
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