
 הבינוי משרד מטעם 'גרים כאן' בשם חברתי פרויקט :מעניין מיזם

 התארחה גיל תהילה .ותיקים אזרחים בבתי סטודנטים משלב והשיכון

 בו לישון בית שמקבלת תלמידה בין חמות מפגש נקודות בשלוש

 שמתקשרות ובחורה אישה ומצאה ממנה ליהנות בת שמקבלת ומבוגרת

 קשר ביניהן שאין למרות ביחד ומבלות לזו זו עוזרות ,ונכדה סבתא כמו

 ביולוגי V ונעורים קנה ִז באושר חיים כאן V גיל תהילה

 ידידות
 להשכיר



 .נמרצות מהנהנת ושלוש העשרים בת ונעמה ,השמונים בת אביגיל אומרת ,"מיידלע ,פה לשמן צריך" .צורמני בצליל נפתח בריח .חורקת חומה לת ד

 ."תלך שהעיתונאית אחרי" ,בלחש ומוסיפה אומרת היא ,"סבתא מיד"
 המידע לפי ,ובכלל ,המשפחה בשם או הפנים בתווי דמיון אין .הביולוגית סבתה לא בכלל היא ?סבתא .גבה מרימה ,אני כלומר ,העיתונאית

 .דם קרבת או משפחתי קשר אין בכתבה המשתתפות לכל ,לי שנמסר המקדים
 ."יותר הרבה .מנכדה יותר הרבה" ,גאווה מלא בחיוך ואומרת רועדת ביד נעמה את מחבקת ,שלי התמיהה את שרואה ,אביגיל אבל

 בבתיהם תלמידים המשלב חברתי פרויקט הוא 'גרים כאן' המיזם .והשיכון הבינוי משרד מטעם לדרך יצא מסוגו ייחודי מיזם ?כאן אני מה לכבוד אז
 .בישראל הסטודנטים והתאחדות )ותיקים לאזרחים המשרד לשעבר( חברתי לשוויון והמשרד והשיכון הבינוי משרד שותפים בפרויקט .ותיקים אזרחים של

 ולעידוד ביטחונם לשיפור ,בדידותם להפגת בגפם החיים ותיקים לאזרחים חברתי מענה מתן היא הרשמית המטרה .השלישית לדרכו יצא המיזם זו בשנה
 לדיור חילופי שוק ופיתוח בקהילה חברתית מעורבות הגברת ,הארץ ברחבי הפזורים לימוד למוסדות נגישות היא התלמידים מטרת .בקהילה הישארותם

 .גבוהה שעלותו ,בשכירות
 .שלנו למגזר גם מתאים זה והאם ,בכלל אם ,עובד זה איך להבין כדי דלתות שלוש על נקשתי

 .לפניכן שלי הביקורים ח"דו

 יוצרות

 יריד מפעילות
 משומשים לצעצועים

 .בעלה נפטר מאז ,בגפה שנים שמונה התגוררה אסתר :מקדים רקע

 ובגלל ,בקביעות מבקרת היא שבו חברתי במועדון שמעה המיזם על
 שגרות בנות שתי לי יש" .בשמחה אותו אימצה ,הבדידות את ששנאה

 מתאים לא ?פתאום מה ,אמא' :אמרו הן זה על שמעו וכשהן ל"בחו
 שאני או ,תלמידה מכניסה שאני או שזה להן כשאמרתי אבל .'בגילך

 ."השתתקו הן ,אבות לבית עוברת
 .מאוד ושמחה איתה שלמדו מחברות המיזם על שמעה יפעת

 חרדי מוסד אין כי בירושלים לומדת ואני בחיפה גרים שלי ההורים"
 אסתר סבתא עם נפגשו שלי ההורים .בצפון סוציאלית עבודה ללימודי

 משפחה קרבת גם שיש התברר 'שידוך'ה אחרי .מאוד ממנה והתרשמו
 ,כאן רגע כל על מברכת אני .יותר אותם הרגיע כמובן וזה ,מאוד רחוקה

 ."בסבתא זכיתי כי וגם ,ללמוד לי מאפשר זה כי גם
 .הגינה את ומעשבת בוקר לפנות בארבע קמה אסתר :יום סדר

 אוכלת לא היא" .בוקר ארוחת לשתיהן ומכינה בשבע מתעוררת יפעת
 השעה באזור ללימודים יוצאת שיפעת אחרי .אסתר נוזפת ,"כלום

 חברות עם נפגשת או סורגת ,קוראת ,לנוח חוזרת אסתר ,וחצי שבע
 חמה ארוחה מבשלת היא צהריים לקראת .לקשישות השכונתי במועדון

 ביום .ביחד אוכלות והן ,בערב בשש מהלימודים שחוזרת ,וליפעת לה
 יום עד לחיפה וחוזרת מזוודה יפעת אורזת הלימודים אחרי חמישי

 אסתר עם פעמים מספר נשארה כבר האחרונה בשנה אבל .בבוקר ראשון
 .ההורים את הזמינה ואפילו לשבת

 בצחוק ופורצות ביחד כמעט אומרות הן ,"אני ,אני" :ונתרמת תורמת
 חשבה שהיא לי מסבירה אסתר ,רצינית תשובה מבקשת כשאני .מתגלגל

 דווקא שהיא גילתה אבל חם בית לתלמידה ונותנת טובה עושה שהיא
 .לדבר מי ועם לבשל למי שאין שנים שמונה כבר" .רגע מכל נהנית

 'ה ברוך אז ,שמקטר אדם לא אני .לבד ואני ,הנכדים גם ,רחוקים הילדים
 ."לבית אור הכניסה שיפעתי ברור אבל ,מסתדרת אני

 שאני חשבתי אני גם" .אחריה מחרה־מחזיקה יפעת
 בהתחלה נרתעתי שדי והאמת ,קשישה באיזו לטפל באה

 חיים חכמת מלאת ,מדהימה אישה גיליתי אבל .מהרעיון
 חוץ .כאן שאני רגע כל על מברכת ואני ,מחכים וניסיון

 ,תראי ,כל־כך טעים אוכל אכלתי לא פעם אף שבבית ,מזה
 ."פה שאני מאז קילו חמישה כבר עליתי

 :משותפת פעילות

 יפעת בשבוע פעמיים
 את פותחות ואסתר

 מוכרים־' ליריד הבית
 .מבשרת ילדי של 'קונים

 שחשבנו פרויקט זה"
 מסבירה ,"ביחד עליו

 במסגרת כי" ,יפעת
 מחויבות אנחנו המיזם

 פעילות של לשעות
 כפי בדיוק ,משותפת

 לשינה מחויבת שאני
 אסתר של בבית

 פעמים שלוש לפחות
 ."בשבוע

 צעצועים מביאים ילדים"
 ומחליפים" ,אסתר אותה ממשיכה ,"ליריד יותר רוצים לא שהם

 ברכתם את נותנים ההורים .אחרים ספרים או צעצועים תמורת אותם
 קניה עורכות ואסתר יפעת ,לכך מעבר ."מרוצים יוצאים הצדדים וכל

 וסבתא" ,יפעת אומרת ,"בבית הניקיון על אחראית אני" .ביחד שבועית
 ."הבישולים על אחראית אסתר

 ?לי יורשה אם ,סבתא למה
 ?שמעון בן גברת .לה לקרוא איך ידעתי לא ,כשהגעתי" .צוחקת יפעת

 פתרה היא אבל .יום־יום כאן לחיות באה אני אם מדי כבד נשמע היה זה
 מושיטה שאני כשראתה ומיד ,בעיה כל פותרת שהיא כמו ,הבעיה את

 נעים ,אסתר סבתא' :ואמרה חזק אותי חיבקה היא ,ללחיצה יד לה
 ."נשאר זה וככה ...'מאוד

 .יפעת צוחקת ,"שממשיכה ברור ,ממשיכה" :הבאה ובשנה
 זה אחרי .שלה לחופה ישר שלי מהבית תצא שיפעתי זה שלי החלום"

 .אסתר מסכמת ,"בעלה עם לגור וללכת לעזוב יכולה היא

 מתגוררת 79, בת ,שמעון בן אסתר :הסבתא
 מאיר בבית

 לעבודה לומדת 20, בת ,דביר יפעת :הנכדה
 בירושלים סוציאלית

 חודשים וארבעה שנה :שותפות

 הבית של אסתר

 ועכשיו( גם של )יפעת



 נהנות

 חוגים מארגנות
 לקשיש במרכז

 גם ושם ברעננה גדלתי" :מקדים רקע

 תיכון" .יהודית מסבירה ,"בתיכון למדתי
 והבנות ,ב"י בכיתה מסתיים שלנו יעקב בית

 שאני לי ברור היה .המשך לעצמן מחפשות
 בית של ,הארץ במרכז בסמינר אמשיך

 ממש היה שלי להורים אבל ,כמובן יעקב
 בנסיעות שכרוכה הטרחה על לחשוב קשה

 לזה תוסיפי .יום מדי ושוב הלוך האינסופיות
 שעות שדורשת מחשבים מגמת על שהלכתי

 ועבודה וחזרה תרגול שעות ,נוספות לימודים
 הייתי ואם ,בכיתה התלמידות שאר עם בצוות

 ממנו יוצאת הייתי בטח ,בבית לגור נשארת
 זה .בלילה באחת אליו וחוזרת בבוקר בחמש

 ."לעניין לא ממש היה
 עבורה לחפש ניסו יהודית של ההורים

 ,במרכז משפחה לנו אין" .הולם מגורים מקום
 אגור שאני התאים לא וזה ,רחוקים חברים רק

 חברה דרך מכירה אני פרץ משפחת את .אצלם
 ואיכשהו ,שלה רבא סבתא היא שרחל טובה

 ."וגידים עור קרם הרעיון
 לרחל גם

 אבל ,בהתחלה מאוד מוזר נשמע היה הוא

 באו הנכדות" .ליבה על התיישב הוא כך אחר
 שמחפשת סמינר תלמידת שיש לי וסיפרו

 הבנתי לא .רחוק גרים ההורים כי לישון מקום
 אבל ?פנימייה ,אני מה .ממני רוצות הן מה

 באה יהודית וגם ,לי הסבירו שקצת אחרי
 מהרגע נוצרה בינינו הכימיה ,אותי לפגוש

 צורך היה ולא הראשון
 ."במילים להכביר

 חמש לפני התאלמנה רחל

 שהילדים ולמרות ,שנים
 השקט ,סביבה מתגוררים

 למי אין" .לה קשה עדיין
 כמעט ,לנקות מי בשביל אין ,לבשל

 מחלה היא הבדידות .בבוקר לקום למה אין
 כאחת בה להכיר צריך שלדעתי ,עצמה בפני

 את ופתרה יהודית באה ואז .הזקנה ממחלות
 ."הבעיה

 לפנות בארבע מתעוררת רחל :יום סדר
 ידעתי פעם .ככה היה תמיד לא זה" ,בוקר

 ,"שלו את עושה הגיל אבל ,שצריך כמו לישון
 יהודית את מעירה היא .הבית את ומנקה

 כך אחר .בוקר ארוחת להן ומכינה בשבע
 מוסיפה ורחל ים'סנדוויצ לה אורזת יהודית

 בדרך יוצאת יהודית כי ,ארוזה חמה ארוחה
 .שעות להרבה כלל

 בסמינר נשארת אני שבהם ימים יש"
 ואנחנו מאוחר ממש חוזרת אני ואז ולומדת

 לישון הולכת רחל כי נפגשות לא כמעט
 מגיעה אני בשבוע פעמיים לפחות .מוקדם

 ביחד מעניינים דברים עושות ואנחנו מוקדם
 חלק היא ורחל ללמוד אליי באות שחברות או

 ."מהחגיגה
 בביתה יהודית עושה שבתות

 .הביתה חוזרת ולפעמים רחל של
 כל־כך פשוט .לנסוע לי קשה לא"

 לי נראה שזה ,כאן לחיות התרגלתי
 שישי ביום עצמי את לארוז מוזר

 ."ולנסוע
 השתיים :ונתרמת תורמת

 המיושנת הספה על מולי יושבות
 ,מאליו ברור ,התשובה .ומחייכות

 .משותפת
 מתנדבת ,"הדדית היא התרומה"

 שרק שנראה נכון" .להסביר רחל
 הזה מהמיזם נתרמים הקשישים

 ממשיכים היינו כנראה בלעדיו כי
 קירות ארבעה בין בגפנו לחיות

 האדם את להוציא יכול כזה ודבר
 שגם חושבת אני אבל .מדעתו

 ."נתרמים התלמידים
 לא ,רחל לא אם" .מסכימה יהודית

 ,נסיעות של הזה בעומס עומדת הייתי
 צריכה והייתי ,הלימודים של לעומס בנוסף

 זה .שלי הלימודים מסגרת בבחירת להתפשר
 הצדדים שני באמת כי ,בעיניי מקסים מיזם

 כדירה לי משמשת רק לא רחל הרי .נתרמים
 ומיטה קפה להכין מטבח בה שיש שכורה

 החיים מחכמת לומדת אני .הראש את להניח
 ,ביחד ומטיילות הרבה משוחחות אנחנו ,שלה

 הכול ובסך ,קניות עורכות ,ומנקות מבשלות
 שלהרבה דבר ,לחיים נאמנה חברה קיבלתי

 ."יהיה ולא אין שלי חברות
 ,"מכאן רחוק לא" :משותפת פעילות

 עד .לקשיש יום מרכז יש" ,רחל מספרת
 במקום לדרוך חולמת הייתי לא שנה לפני

 מלא ,דכאוני מקום לי נראה היה הוא .הזה
 לפני אחרונה תחנה כמו ,זקנים של מחלות

 אנשים צריכה אני .טוב שכולו לעולם מעבר
 מודה ואני ,ופעילות דינמיות ,סביבי חיים

 .שלי הגיל לקבוצת מאוד מתחברת לא שאני
 את שינה המרכז ,הגיעה שיהודית מאז אבל

 עצמנו את מינינו ואני יהודית .בזכותה עורו
 כל את ראתה כשההנהלה .שלו ליות"כסמנכ

 הקשר ועל עלינו קצת ושמעה שלנו התכניות
 והחליטו התלהבו מאוד מאוד הם ,בינינו

 נעביר שלנו המשותפת הפעילות שאת
 ."אצלם

 על הרבה חשבתי" .מפרטת יהודית
 והבנתי ,היום למרכז ביחס רחל של התחושה

 נשים לעוד משותפת תחושה שזו שייתכן
 .שמם די היה המרכז כי ,הזו הגיל בקבוצת

 חלוקה על ,פעילויות לוח על שתינו ישבנו
 ,עניין תחומי לפי הקשישות של לקבוצות

 מפורטת שנתית תכנית עם לאחראית והגענו
 שאלנו או קודם עצמנו את שהצגנו בלי

 תגיד היא ,שמקסימום בלב אמרנו .לרשותה
 הייתה היא בהתחלה .רבתי באלף 'לא' לנו

 אבל .עליה נפלנו מאיפה הבינה ולא המומה
 ,התכנית על וגם עצמנו על גם פירטנו כשקצת

 ."לבצע והתחלנו ירוק אור לנו נתנה מיד היא
 צהריים־ אחר חוגי השתיים מפעילות היום

 מוקדם יהודית חוזרת שבהם בימים ערב
 ,רחל מעבירה אותם בוקר וחוגי ,מהלימודים

 יודעת לא אני" .להכנתם שותפה יהודית אבל
 אנחנו אבל ,המיזם בדרישות עומד זה אם

 .רחל מסכמת ,"שחשוב מה וזה ,ביחד נהנות
 ,בסמינר ממשיכה אני" :הבאה ובשנה

 אומרת ,"'ה בעזרת ,רחל אצל שגם לי ונראה
 .יהודית

 מזדעקת "?לי נראה אומרת זאת מה"
 את שתסיימי עד לפחות !שכן ברור" ,רחל

 ."הלימודים
 ורחל וצוחקת בכתפיה מושכת יהודית

 שטוב נראה .בלחי חמה צביטה לה מעניקה
 .להיות ימשיך שכך והלוואי ,ביחד להן

 ברק בבני מתגוררת 83, בת ,פרץ רחל :הסבתא
 סמינר תלמידת 19, בת ,לוין יהודית :הנכדה

 מחשבים במגמת
 ו "ע ש ת ת ל י ח ת מ : ות פ ות ש

 סלון ביתה של רחל
 שמארח( את )יהודית



 ומאירות

 ערכות מחלקות
 שבת לנרות

 ומעולם מאז שלי החלום" :מקדים רקע

 בתור" .נעמה מספרת ,"אחות להיות היה
 מסגרות אין יעקב בית סמינר תלמידת

 קודש ללימודי גם מענה שנותנות מותאמות
 הרבה יש אומנם .הסיעוד למקצוע וגם

 לא אני אבל ,זה או זה או שנותנות מסגרות
 למדתי 'ו 'ה בכיתות .החלום את לזנוח רציתי

 את עוזבת לא שאני החלטנו כי שכר חשבות
 בעיקר וממשיכה 'יעקב בית' של המסגרת

 שסיימתי אחרי אבל .הקודש לימודי בגלל
 הדרך ,התחתנתי לא ועדיין הסמינר את

 שאמנם הייתה הבעיה .יותר קלה נעשתה
 בארץ מהטובות סיעוד לימודי תכנית קיימת

 ,בנתניה לניאדו החולים בבית חרדיות לנשים
 מסוגלת הייתי ולא ,מערד ,מהדרום אני אבל

 אז .ללימודים יומיומית נסיעה על לחשוב
 לינה כולל ,בו לשהות שאוכל מקום חיפשנו

 ."השבוע באמצע
 .אביגיל מסבירה ,"אחרת התחיל זה אצלי"

 לאזרחים המשרד של המיזם על שמעתי אני"
 במיוחד ,מצוין רעיון שזה וחשבתי ותיקים

 עשרה שתים כבר אלמנה ,כמוני אישה בשביל
 סביבת ואת הבית את לעזוב רוצה שלא שנה

 ליפול מעוניינת לא שני מצד אבל המגורים
 מהרעיון שהתלהבתי למרות .הילדים על

 נותן לא שהמיזם ברור שדי לעצמי אמרתי
 יסכימו הורים אילו כי ,שלנו במגזר מענה

 זקנה סבתא עם לגור תעבור שלהם שהבת
 היא למה יודע ומי ?בה פגשו לא שמעולם

 אבל ?הצעיר בגילה הקשישה בבית תיחשף
 לי לתווך ולבקש זאת בכל לפנות החלטתי

 להיות חייבת שזו כמובן הדגשתי .תלמידה
 הסכמתם את יתנו ושההורים חרדית בחורה

 התקשרו שבוע אחרי .הזה לשידוך המפורשת
 הכול ומאז ,נעמה את 'לאמץ' לי והציעו אלי

 ."היסטוריה
 ,"קשה מדי יותר לומדת היא" :יום סדר

 שהיא נכון" ,אביגיל מתלוננת
 במגוון מקיף ידע צריכה

 בכלל רוצה היא אבל ,תחומים
 שרק תינוקות של אחות להיות

 למה אז ,בתינוקייה ,נולדו
 דם לקחת לדעת צריכה היא

 אני ,שני מצד ?כמוני לקשישות

 צוחקת היא ,"לי עוזר שזה להודות חייבת

 נעמה של זרועה על גרומה ביד וטופחת
 .המחויכת

 המגורים מקום בין הגדולה הקרבה בגלל"
 )סבתא היא כאן גם ,כן( אביגיל סבתא של

 לעצמי להרשות יכולה אני ,החולים לבית
 סבתא עם ולאכול להתפלל ,בנחת לקום

 מתעוררת אני" ,נעמה מספרת ,"בוקר ארוחת
 לפחות כבר אביגיל כשסבתא ,וחצי בשבע

 ,מנקה ,מבשלת ,מכבסת ,הרגליים על שעתיים
 כך אחר .עשרים בת היא כאילו

 ,ללימודים אוכל לי מכינות אנחנו
 בודקת אני יוצאת שאני ולפני

 בדם הסוכר רמת את לסבתא
 ודואגת מסכרת סובלת היא כי

 .שלה התרופות את תיקח שהיא
 מגניבה .אותי מפנקת כן גם היא

 משהו יום בכל לתיק בהיחבא לי
 ריבת ,קינמון מאפה :טעים אחר

 יום בכל ,טארט עוגת ,משמש
 ,בתיק טעים משהו מוצאת אני

 ."אותו שצריך בזמן בדיוק שבא
 הלימודים מיום שבה נעמה

 ,בערב חמש השעה באזור
 משמרת גם לה יש ולפעמים

 עושה הזה בזמן אביגיל .ערב
 הנכדים את מבקרת ,סידורים

 בעמותה ומתנדבת ,חברות או
 פרטיה שאת רחוקים לקירוב

 פרטי זה" .לחשוף לא מעדיפה היא
 כלל בדרך ."עולם בורא לבין ביני ,כזה

 המשותף היום סדר את מתחילות השתיים
 מבשלות ,נפגשות הן .הערב בשעות שלהן

 יוצאות ,משוחחות ,קניות עורכות ,ביחד
 .בצוותא ונהנות בסביבה לטיולים

 יזמו השתיים :משותפת פעילות
 מתנדבת שבה העמותה בשיתוף פעילות

 שבת נרות של ערכות מכינות והן ,אביגיל
 .החילונית נתניה ברחבי שישי בימי לחלוקה

 ואביגיל והיא ,לומדת לא נעמה הזה ביום
 הערכות את מכינות ,מוקדם מתעוררות

 הביתה אליהן מגיעים שלהן המצרכים שכל

 שבוע בכל ,העיר למרכז ונוסעות קודם יום
 ליד פעם ,בטיילת אנחנו פעם" .אחר למקום

 גשם ובימי ,הרכבת תחנת ליד פעם ,העירייה
 ."קניות במרכזי בעיקר

 שבת נרות חילקו אפילו הן אחת פעם
 .הידועה הרהיטים חנות – 'איקאה'מ ביציאה

 היטב מכירים כבר הקבועים נתניה תושבי
 .לשלום אותן ומברכים המעניין הזוג את

 שבות הן חלוקה של שעה־שעתיים לאחר

 המרכזית התחנה לכיוון יוצאת ונעמה ,הביתה

 הביתה לחזור כדי דרומה דרכה את ועושה
 מתארחת אביגיל .המלכה לשבת ההורים אל

 והשתיים הנשואים ילדיה אצל בשבתות
 .בבוקר ראשון ביום שוב נפגשות

 ממשיכים הסיעוד לימודי" :הבאה ובשנה
 מברכים שלי ההורים .כאן ממשיכה אני וגם

 .נעמה צוחקת ,"רגע כל על
 מוסיפה ,"רגע כל על מברכת אני גם"

 נכדה עוד לי שנוספה מרגישה אני" .אביגיל
 שהגיעה כזאת זקונים בת בעצם אולי או

 לא .וחיות אור להוסיף כדי ,זקנה לעת
 בטוחה ואני ,הזה למיזם נרשמתי סתם

 שממשיכים וודאי .בינינו שידכו שמשמים
 פתוח הזה הבית ,ובכלל הבאה שבשנה

 .תרצה שהיא מתי ה'לנעמהל
 סבתא כבר תהיה כשהיא גם

 ."לנכדים

 מתגוררת 80, בת ,אדלשטיין אביגיל :הסבתא
 בנתניה

 לסיעוד תלמידה 23, בת ,עמיאל נעמה :הנכדה
 לניאדו החולים בבית

 י וחצ ם י י ת נ ש : ות פ ות ש

 ערכת לשבת הנרות שאביגיל ונעמה מכינות יחד


