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תמונות מארוע מסכם
  של חודש האזרח הותיק

www.AlmaAmuta.com

לכבוד חודש הזקן הבין לאומי ,העלתה קב' התיאטרון של הסב סנטר מחזה פרי עטם של החברים
ואלכסנדרה קפרובסקי. ההצגה "בבית הקפה של דודה סוניה" הייתה מורכבת מקטעים מלאי הומור ,

 מוסיקה ,וסטנד אפ . "תמונות שונות בחיים ,זוגיות ,חברות  ושידוכים.ך
אחת  התמונות הייתה על האינטראקציות של זוג שהאישה השתלטנית מלאה בטענות כרימון לבעלה

ה"שלומפר" שמתביישת לבלות בחברתו ,על החיים המשותפים וחילוקי הדעות על כל נושא ,וכמובן
שהאישה היא הצודקת . שולחן נוסף בבית הקפה היה של סבתא ונכדה בן ה50 ,שעדיין לא התחתן

 וניסיונותיה הנואשים למצוא ל"ילד" כלה .י
בשולחן על ידם ישבו שתי שדכניות וניסו לשדך לו חמש נשים שבכולן מצא דופי .האחת זמרת ,הפליאה

בקולה , אך אינה יודעת לבשל וכן הלאה והוא פסל את כל המועמדות .כך הוצגו סיטואציות ואינטראקציות
 שונות ומשונות מחיי היום יום ,שזורים בהומור ומוסיקה והרבה שמחה וכישרון .צ

 

 מאירועי חודש הזקן בסב סנטר

  מרכז יום סב סנטר – רח' לבנה 2, שכונת הר יונה   | טל' 04-6001049

  מאת: חוה לנזרר 
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  תוכנית פורצת
דרך בבית האבות נוף העמק-אשכולות

 הדיור

בימים אלה החל השלב הראשון של השינוי המבני בבית האבות נוף העמק במסגרת פיילוט חדשני בארץ שעלמה
 שותפה בו:אשכולות הדיור.1

 הפרוייקט הינו במימונם של קרן הסיעוד של הביטוח הלאומי,קרן ויינברג,ועידת התביעות ועלמה.0
בליבם של אשכולות הדיור המבוססים על מודל הגרין האוס האמריקאי  נטועים ערכי הבחירה החופשית והאוטונומיה

של הקשיש. אלה מושגים באמצעות שבירת המבנה המסורתי של מחלקת אשפוז של מסדרון ארוך ו-36 מיטות
לכמה יחידות קטנות ויצירת מרחב אישי וחברתי לכל דייר. מבחינת המבנה הפיזי, מדובר באשכול של 12 חדרים
פרטיים, כל אחד מיועד לאדם יחיד או זוג,המסודרים סביב מטבח עץ ביתי כולל אי במרכזו המונגש גם לכיסאות

 גלגלים ובו גם מוגשות הארוחות.ח
בכל אשכול גם סלון ביתי הכולל מזנון ,ספרייה ואח שמהווה את מרכז האשכול, לכל אשכול יש גישה למרפסת או

 גינה. החדרים מרווחים ומוארים, מאובזרים ומרוהטים בסגנון ביתי שאינו מזכיר אווירה מוסדית
הגישה הפרו־אוטונומית ממומשת גם בטיפול בדיירים,  הצוות מונחה לכבד את בחירותיהם והעדפותיהם. אין שעות

השכמה ואכילה מחייבות.בין הצוות, הדיירים ובני משפחתם מתקיימים יחסים הדדיים הכוללים שיתוף בקבלת
החלטות. המקום מעודד עצמאות תפקודית מקסימלית, מתוך הבנה שסיכונים הם חלק מהחיים. כל הציודים
 מונגשים עלמנת שגם קשיש על כיסא גלגלים יוכל לבשל במטבח או לבחור ספרים בספרייה בכל עת שיחפוץ

גם התרבות הארגונית במודל שונה מההיררכיה המקובלת במוסדות המסורתיים: כל אשכול עובד באופן עצמאי,
כשהעובדים הסיעודיים מתפקדים כמנהלי האשכול בשיתוף הדיירים: הם עובדים בניהול עצמי בצוותים ואחראים

 לביצוע המשימות הטיפוליות האישיות.ה
נציגי מספר בתי אבות,בכירי משרד הבריאות וכל המממנים קיימו יום עיון מקצועי שהנהלת קרן ויינברג שהגיעה   

 מארהב בחרה לקיימו בנצרת עילית.י
עלמה גאה להוביל רוח חדשה ואופטימית לקשישים בנצרת עילית,בשורה שהינה חדשה נפלאה לכל תחום הסיעוד.

 בארץ. אפשר להזדקן בכבוד ובעצמאות מקסימלית גם בשלבים האחרונים.ע

  מאת: טלי שיטרית
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 ילדים זה שמחה
 מאת: ישראל מושקוביץ, ידיעות אחרונות 

  

לא במתנ"ס ולא בבית־הספר: מאז תחילת שנת הלימודים מגיעה קבוצה של 16 תלמידים מכיתות ג'־ד'

מנצרת־עילית לצהרון בבית־אבות. הקשישים והקשישות מסייעים לילדים בשיעורי בית ואילו הילדים

 מעניקים להם את התחושה שהם עדיין חיוניים, ומחזירים את שמחת החיים למחלקה.ח

היוזמה המבורכת בשם "צהרון חברים טובים" פועלת בבית־האבות "נוף העמק" שבו מתגוררים כ־180

קשישים מגיל 80 ועד 104. המיזם פועל כפיילוט כבר שלושה חודשים ומתבצע פעם בשבוע, בהמשך צפוי

להתרחב לימים נוספים. "יצרנו את המיזם בשיתוף פעולה עם אגף החינוך בעירייה ועם בית־הספר 'מנחם

 בגין' בעיר", סיפרה נטעלי בן, מנהלת בית־האבות.ח

קבוצת התלמידים שמגיעים לבית־האבות מבלים את שעות הצהריים עם הקשישים במחלקת תשושים

 עצמאיים. יחד, גדול כקטן, הם אוכלים ארוחת צהריים, מכינים שיעורי בית ונהנים בצוותא.ח

אנו אנשים מבוגרים ובשעות הצהריים חשובה לנו מאוד המנוחה", הודתה מרתה גודביץ' בת ה־80,"

בהתחלה התנגדתי לרעיון כי חשבתי שזה התפקיד של ההורים לשמור על הילדים בצהריים. אנחנו את שלנו

כבר עשינו. אבל ככל שהזמן עבר וזכינו להכיר את הילדים זה השתנה. היום אני כבר מחכה שהילדים יגיעו

 אלינו".ח
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תכנית צהרון בבית אבות 
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מגיל 8 ועד 104: בתום יום הלימודים מגיעה קבוצת תלמידים מנצרת־עילית לצהרון בבית־אבות •

יחד עם הקשישים והקשישות הם אוכלים ארוחת צהריים, מכינים שיעורי בית ומבלים בצוותא •

 "בהתחלה זה הפריע לנו לישון צהריים, אבל עכשיו אנחנו רק מחכים לילדים"י
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יגם חווה יבלונקה בת ה־84 שיבחה את המיזם. "קולות הילדים הצוחקים במסדרון והרעש של הריצה במחלקה כל

כך משמח ומזכיר לי איך פעם היינו הצעירים", אמרה חווה, "אין דבר טוב יותר לאדם זקן מאשר חברת הילדים, הם

 מחזירים לנו את החשק לחיות".ח

ולא רק הקשישים מרוצים מהמצב החדש, אלא גם הילדים. "קראו לצהרון שלנו חברים טובים כי אנחנו נפגשים יחד

עם הדיירים, משחקים במשחקי קופסה, יוצאים יחד לחצר ומלמדים אותם הרבה דברים שהם לא יודעים. גם הם

 מספרים לנו על דברים שלא האמנו שהתרחשו פעם", סיפר דניס איבנצ'קי, תלמיד כיתה ד'.ח

ליאל ליף, תלמידת כיתה ג', שישבה עם מרתה גודביץ', הוסיפה: "זה עושה טוב בלב לדעת שאתה עושה משהו טוב

 למישהו אחר. כשאני יושבת עם מרתה ואנחנו מכינות ביחד בצק זה גורם לי להרגיש טוב".נ

לדבריה של נטעלי בן, עד כה הפרויקט מצליח מעל ומעבר. "המפגש מעניק לקשישים משמעות לחיים כי הם

מרגישים שהם גם תורמים לילדים בשיעורי בית ובמשחקים משותפים. הילדים מצידם זוכים לקבל מסגרת ביתית

 אחרי שעות בית־הספר עם ארוחת צהריים ופעילויות", הדגישה בן.י

רונן פלוט, ראש עיריית נצרת־עילית אמר כי "המפגש בין שני העולמות, הילדים והקשישים, הוא דוגמה לקשר

 הבינדורי שמבוסס על רצון הדדי להכיר, ללמוד וגם ליהנות מעצם השהייה בצוותא".י
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ספורט בכיף בגיל השלישי
  מאת: אלה אידוב 

 יותר ויותר נשים וגברים בעיר שלנו  החלו להיכנס בשנים האחרונות לתחום של קידום בריאות.ך

 גם אנשים מבוגרים דואגים לבריאותם ורוצים להוריד את מסת השומן בגוף , לחזק שרירים ובכלל להרגיש טוב יותר.ל

עמותת עלמה מפעילה מגוון חוגי ספורט : חוגי ההתעמלות בוקר , זומבה , פילאטס ופיטנס. פעילות גופנית זה תחום

שצריך להשקיע בו מספר פעמים בשבוע ללא הפסקה. ולקוחות העמותה ממש מקפידים על זה! מדריכת חוג פיטנס

(שנפתח לאחרונה במועדון סבא- נכד) אולגה פרידמן מלמדת את המשתתפים, לא רק את רזי התחום אלא גם כיצד

 לשלב עם האימונים השונים גם תזונה נכונה.י

חיטוב עצמו לבד לא יעזור אם הגוף צורך שומנים" – אומרת אולגה למשתתפים. פחמימות, סוכר ומרכיבים אחרים

שיכולים לגרום לפגוע במראה שלו. לכן אם אתם משקיעים ונרשמים לחוג פיטנס, קחו בחשבון שעליכם לשנות את

סגנון החיים שלכם, זה נכון לגבי תזונה, זה נכון לגבי שינה, זה נכון לגבי היבטים אחרים שמשפיעים על הגוף שלכם

 מבחינה פיזית ומבחינות אחרות.ח

אם רציתם לחזור לכושר, להתחטב וליהנות מפעילות ספורטיבית נעימה ואפקטיבית, אתם מוזמנים להצטרף לחוגי

 ספורט בעלמה!  הצטרפי אלינו לפעילות כיפית באווירה נעימה ומאתגרת
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  "מאין באנו ולאן אנו הולכים"
  מאת: ג'ני רוזן 
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הקשר הבין-דורי הוא אחד הנושאים החשובים עליו אנו שמים דגש רב השנה. החל מפרויקט הצהרון בבית

האבות, שילוב תלמידים במסגרת המחויבות האישית במרכזי היום של העמותה, שילוב סטודנטים זכאי

מלגה וסטודנטים מתנדבים בבתי האזרחים הותיקים, חיבור  מכניסטים ממכינת "חנתון" עם מבוגרים

 בודדים ועד לתכנית "הקשר הרב דורי".י

תכנית הקשר הרב דורי בונה גשר ייחודי בין התלמידים לאזרחים הותיקים באמצעות למידה הדדית וחוויה

חינוכית-ערכית משותפת. המבוגר לומד מיומנויות מחשב ואינטרנט והתלמיד נחשף לסיפורו, לערכיו

ולמורשתו. יחדיו הם מתעדים את המורשת בכלים דיגיטליים.  התכנית מופעלת על יד משרד החינוך,

המשרד לשיוויון חברתי ומוזיאון בית התפוצות ותתקיים השנה בבית האבות "נוף העמק" בשתי מחלקות

 סיעודיות יחד עם תלמידי כיתה יב' של בית הספר "אורט יגאל אלון" בעיר.י

בנוסף לדיירי המחלקה הסיעודית, ייקחו חלק בתכנית גם בני/בנות הזוג ו/או ילדיהם של הדיירים, שברוב

המקרים בעצמם אזרחים ותיקים ובכך יחשפו התלמידים לסיפור חיים בין דורי, המסופר על יד שני דורות

מנקודות מבט שונות. השיא של התכנית הוא נסיעה משותפת לבית התפוצות, סיור ובמקום וצפייה בתוצרים

 שתועדו במהלך בשנה.י

 לפרטים נוספים וצפייה בסיפורי מורשת, באתר בית התפוצות – הקשר הרב דורי, בכתובת: עכ

    www.ravdori.co.il 
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עלמה העמותה למען הקשיש זכתה במכרז של אשל להיות בין החלוצים
שיפעלו משגב בעיר נצרת עלית משגב הנו שרות חדש ונוסף על רצף

 השירותים המגוון שמפעילה עלמה למבוגרים בנצרת עלית.י
לאור העליה הדרמטית בתוחלת החיים ובמספר הזקנים עם מוגבלות

החיים בקהילה, פלח האוכלוסייה המבוגר, הנזקק לתוכניות שיקום
קהילתיות, עלה באופן משמעותי ואם זאת מסגרות השיקום הקהילתיות

בארץ כיום הנן ספרות ואינן מסוגלות לענות על צרכי האוכלוסייה הזקוקה
 לשיקום.י

משגב הוא שרות המיועד לספק לקשישים עם ירידה תפקודית שיקום
הוליסטי, מקצועי נגיש וקהילתי (פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאית

 תקשורת וכו....) וזאת בשילוב גישה חינוכית לאורח חיים בריא.ע
בין הפעילויות הנוספות שיופעלו במשגב קבוצות לטיפול סוציאלי רגשי

סדנאות ברפואה משלימה, הידרו תרפיה, סביבה מדמה מציאות וגישות:ה
MDT-ביו מכנית, ניורו אינפרה ו 

 ההפניה למשגב יכולה להתבצע ע"י כל גורם רפואי או קהילתי אחר.ה
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 משגב מרכז שיקום גריאטרי בקהילה
  שרות ייחודי בנצרת עילית
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מרפאת שיניים של עלמה נמצאת במקום מרכזי בעיר נצרת עילית
בשכונה דרומית. המרפאה הרחיבה את פעילותה ואת שירותיה בשנה

אחרונה. המרפאה עובדת שישה ימים בשבוע מיום ראשון עד יום שישי.
משעה 9:00  עד שעה 20:00. צוות המרפאה מקצועי ואדיב במתן שירות:

ישנם שלושה רופאים ושיננית עם ניסיון רב בתחום. התורים במרפאה
זמינים ברמה גבוהה, הצוות מתייחס ברמה אישית לכל לקוח בסבלנות

 ובמקצועיות רבה. ח
במרפאה נערכת בדיקת שיניים חינם לכולם. כל לקוח חדש יכול לקבל גם

ניקוי אבן במתנה ושי מהמרפאה. ניתן לעשות סתימות, עקירות, טיפולי
 שורש, כתרים, תותבות והלבנת שיניים. י
 טלפון: 04-6571843  כתובת: תירוש 2
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 המועדון פועל 3 ימים בשבוע
 משעה 8:00 עד השעה 13:00 וכולל ארוחת בוקר קלה,

 ארוחת צהריים מלאה, חוגים והפעלות.
 עלות מסובסדת לחודש 45 ש''ח בלבד

 רח' ארבל 100, נצרת עילית  
 למידע והצטרפות: פלורנס 050-6785280
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כולל ארוחות ופעילויות

משמרת השנייה - מועדון ערב 
  אנחנו שמחים להודיע על פתיחת מועדון ערב איכותי פעמים בשבוע בימי ראשון ורביעי

 בין השעות 13:00 ל-18:00
במסגרת המועדון מבקרים יכולים להשתתף בחוגי התעמלות, ציור על קנבס מקצועי,

 שיעורי אנגלית, מחשבים, עברית, לשמוע הרצאות, הופעות, מוזיקה חיה, ריקודים ועוד. נ
כל החוגים מעוברים באווירה נעימה עם שתיה וכיבוד קל. מספר מבקרים קטן יחסית

מאפשר יחס אישי לכל אחד מהמבקרים, קיימת אפשרות לפתיחת פעילויות נוספות חדשות
  .לפי צורך המבקרים

 המקום מתאים לאוכלוסייה מבוגרת עצמאית וזכאי חוק סיעוד כאחד. נ
במקום יש יעוץ וסיוע עובדת סוציאלית בכל נושא נדרש. מדריכים מקצועיים, צוות מיומן

 ואכפתי, מקום מזמין הנמצא בלב העיר בשכונה דרומית. צ
 למעוניינים יש אפשרות לקבל הסעות למקום, ארוחת צהרים וארוחת ערב. ה

 השירות ניתן בשתי שפות: עברית ורוסית. ה
 טלפון לבירורים: 04-6011175

מועדון חברתי

לניצולי שואה ותיקים
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