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צילום: עדי גלעד

פרויקט הבוטיק החדשני “בית בכפר הדרים”
משלב בנייה ירוקה ואיכותית עם נוחות ויוקרה בלב 

כפר סבא המטופחת. העתיד שלכם מתחיל כאן 
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בית מהחלומות

בוטיק  פרויקט  הוא  הדרים”  בכפר  בית 
יוקרתי הממוקם בלב שכונה ירוקה, שקטה 
ואיכותית בכפר סבא המטופחת, והמצטיינת 

באיכות חיים גבוהה ועשירה בתרבות.
מעוצב,  מלובי  ליהנות  לדיירים  מציע  המתחם 
קסום  ומגן  חדשני  מקאנטרי  מפואר,  מאודיטוריום 
מפארק  קצר  הליכה  במרחק  ממוקם  הוא  ידיים.  ורחב 
כפר סבא וכמה דקות נסיעה ממרכז העיר ומהקניונים. 
בנוי מסביב לפטיו פנימי  המבנה הייחודי של הפרויקט 
פורח. פרוזדורים רחבים המשלבים פינות ישיבה מעוצבות 

ואלגנטיות מובילים ליחידות הדיור האישיות.
הפרויקט כולל 236 יחידות דיור מרווחות, המצוידות 
במפרט טכני עשיר ובנויות בסטנדרט גבוה במיוחד. 
הדירות בעלות עיצוב פונקציונלי והן משרות על דיירי 
הבית תחושת חמימות, ביתית, נינוחות ופינוק, מבלי 
החדרים  כל  והיוקרתי.  המודרני  העיצוב  על  לוותר 

בדירות מצטיינים במרחב פתוח, הנוצר על ידי עיצוב 
שבחוץ  לירוק  המאפשרים  באלמנטים  ושימוש  חכם 

לחדור לאווירה הביתית. 

חיי קאנטרי

מתחם  עומד  הדרים”  בכפר  “בית  דיירי  לרשות 
קאנטרי מתקדם וחדשני הכולל חדר כושר משוכלל 
התעמלות  וביניהם:  חוגים  וחדרי  ספורט  ומאובזר  
בונת עצם, התעמלות במים, מחול אירובי, פלדנקרייז, 

יוגה וטאי-צ’י.

שירות אישי 

מתוך כוונה להעניק חוויה של שלמות, ב”בית בכפר 
לב  ובתשומת  במסירות  פרט  בכל  מטפלים  הדרים” 
ובלתי  קשוב  אישי,  שירות  על  הוא  הדגש  מרבית. 
שהם  תחושה  הבית  לדיירי  לתת  שנועד  מתפשר, 

הדגש הוא על שירות אישי, קשוב ובלתי מתפשר, 
שנועד לתת לדיירי הבית תחושה שהם בידיים הכי 

טובות שיש

בידיים הכי טובות שיש. לשם כך הוקם ב”בית בכפר” 
מערך מקצועי של נותני שירות שתפקידם למלא את 
ליווי  תוך  ביותר,  הגבוהה  ברמה  הדיירים  צורכי  כל 

אישי, אכפתי, מסור וחם של כל אחד ואחת מהם.

מחשבה ירוקה 

לתכנון,  כוללת  מערכתית  גישה  היא  ירוקה  בנייה 
סביבת  ליצור  במטרה  בתים,  של  ולתפעול  לבנייה 

מגורים בריאה ונוחה תוך הימנעות מירבית מפגיעה 
במשאבים טבעיים מתכלים ובאיכות הסביבה. בנייה 
ירוקה באה לידי ביטוי בשימוש בחומרים ידידותיים ל 
סביבה ובתכנון המאפשר חיסכון מקסימלי באנרגיה. 
הבחירה ב גישה זו בבניית “בית בכפר הדרים” נועדה 
להיטיב עם דיירי המתחם באמצעות שימוש בשיטות 
חסכוניים  נוחים,  מגורים  תנאי  המאפשרות  בנייה 

ובריאים יותר. 
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נפגשנו כך
)וגם הצטלמנו מחדש( 

הן היו חברות טובות בשנות נעוריהן, ובמהלך השנים הקשר 
נותק. יום אחד, במעלית של "בית בכפר", שמעה רינה קול 

מוכר. "את אסתר ויסר?", שאלה, וכך נפגשו השתיים מחדש 
אחרי שנים רבות כדיירות בבית בכפר 

צילום: אמיר יהל, איפור ושיער: ליאור גרין
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נפגשנו כך

ברושי  )קירר(  ורינה  סיטרואן  )ויסר(  אתי 
של  השחייה  בקבוצת  בילדותן  נפגשו 
הפועל בבריכת גלי גיל ברמת גן, והפעילות 
טובה.  לחברות  הובילה  המשותפת  הספורטיבית 
לתחרויות",  יחד  ונוסעות  מטיילות  נפגשות,  "היינו 
נזכרת רינה. "בשבתות היינו נפגשות ברמת גן ונוסעות 

לטייל באופניים. בדרך לבית ליד הצטלמנו". 

מים שקטים חודרים עמוק

אתי, שנולדה באמסטרדם בשנת 1933 והגיעה ארצה 
בגיל ארבע, למדה לשחות בבריכת השקיה - בריכה 
עשויה בטון, שעם מימיה היו משקים את הפרדסים. 
"אמא שלי זרקה אותי למים, החזיקה בידה מלמעלה 
לימדתי את עצמי  וכך  לי לתפוס אותו,  ואמרה  חבל 
היא  הבריכה",  של  השני  הצד  אל  והגעתי  לשחות 

נזכרת.
גם רינה, שנולדה בגרמניה בשנת 1931 והגיעה לארץ 
בגיל שבע, למדה לשחות בדרך דומה. "הייתי קושרת 
את עצמי בחבל שהשתלשל מצינור למעלה וכך למדתי 

לשחות". 
 

רבות הדרכים

בגיל 15 הכירה אתי את בוב, בעלה. הוא היה חייל 

פורס,  אייר  ברויאל  יהודי  טייס  הולנדי,  מתנדב, 
גרמניה במלחמת העולם  על  שלקח חלק בהפצצות 
בבקשה  אליו  פנו  המדינה  קום  לפני  מעט  השנייה. 
השחרור  מלחמת  לפני  האוויר.  חיל  בהקמת  לסייע 
ונשק.  מטוסים  עם  לישראל  מצ'כיה  טס  היה  בוב 
בפראג הוא פגש רופא יהודי שדאג לסדר את חוזי 
אותו  שאל  נכון?",  הולנדי,  "אתה  הנשק.  קניית 
ממני  ד"ש  תמסור  אביב  לתל  כשתגיע  "אז  הרופא. 
למר ויסר, ותאמר לו שאני עדיין חי". בוב ביצע את 
השליחות, מסר למר ויסר ד"ש מאדון פולק, והוזמן 
אתי,  את  פגש  הוא  הערב  בארוחת  ערב.  לארוחת 
מסיע  היה  שבוב  זוכרת  רינה  נפרדו.  לא  הם  ומאז 

אותן לתחרויות השחייה.
מנהל  היה  הוא   - עולם  חובקת  קריירה  פיתח  בוב 
ונדד עם אתי ושני בניהם ברחבי  תחנה של אל על, 
קשרים  לנתק  פעם  בכל  נאלצו  הילדים  העולם. 
חדשים,  למאכלים  להתרגל  חדשה,  שפה  וללמוד 
על  לגשר  עבורם  שם  היתה  ואתי  חדשים,  לחברים 

הנתק ועל השינויים. 
וגם  שונים,  בתחומים  שונות,  בעבודות  עבדה  רינה 
במקביל  בעלה.  יהודה  שהקים  המשפחתי  בעסק 
להגנת  בחברה  כמתנדבת  בעלה  לצד  פעילה  היתה 

הטבע, והביאה לעולם ארבעה ילדים. 

אולי עוד קיץ אנחנו ניפגש

תקווה,  בפתח  השתקעה  רינה  בעולם,  נסעה  אתי 
והקשר ביניהן נותק לחלוטין. שתיהן המשיכו לשחות 
בעיה  בגלל  הפסיקה  אתי  כך.  אחר  ארוכות  שנים 

בכתף לפני שנתיים, רינה עדיין שוחה. 
הראשונים  קבוצת  עם  ובוב  אתי  הגיעו  בכפר  לבית 
רינה   .63 בת  צעירונת  אז  היתה  כשאתי  ב-1996, 
הגיעה לפני שש שנים בעקבות ניתוח ברגל שהקשה 
עליה את התפקוד היומיומי בבית. יום אחד, במעלית, 
שאלה,  ויסר?",  אסתר  "את  מוכר.  קול  רינה  שמעה 
וכך נפגשו השתיים מחדש, העלו זיכרונות, פתחו את 

האלבום עם התמונות המשותפות של שתיהן. 
)בת  ורינה   )16 )בת  אתי  במקור:  שצולמה  בתמונה 
 .1949 לִיד,  בית  ליד  הכביש  בצד  לנוח  יושבות   ,)18
הבגדים שנראים כיום כמיטב האופנה היו בדיוק מה 
מכנסיים  ומגוהצת,  מכופתרת  חולצה   - אז  שלבשו 
אבל  אותן,  צילם  מי  זוכרות  לא  הן  גומי.  עם  קצרים 

המצלמה היתה ללא ספק של אתי.  
אחדים,  שבועות  לפני  צולמה  העדכנית  התמונה 
הקודמת.  התמונה  צולמה  שבו  מהמקום  רחוק  לא 
על  לרגע  חשבו  הקודם,  בצילום  התבוננו  שתיהן 
השנים שעברו מאז, ואמרו מכל הלב: "זה עבר כל כך 
מהר!". "אנחנו לא מתגעגעות לכלום", הן מוסיפות. 

מכל  שבעה  אני  לעבר,  היום  לחזור  רוצה  הייתי  "לא 
וניסיתי",  שראיתי  המאכלים  האירועים,  המקומות, 

מסכמת אתי.
רק  שאלה  תראו  בתמונות  עליהן  תסתכלו  ואם 
החיוך  מבט,  אותו  המבט  אבל   - שחלפו  השנים 
אותו חיוך, והאופטימיות, שמחת החיים והאנרגיות 
הן  והשנים?  היום.  ועד  מאז  אותן  מלוות  הטובות 

עשו להן רק טוב. 

אתי ורינה עם נבחרת השחייה

טאצ'ים אחרונים לפני הצילום

מתמסרות למצלמה בצילומי שחזור התמונה 
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צילום: רון שלף ועדי גלעד
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“בית בכפר חוף כנרת” מציע חוויית מגורים שונה ומיוחדת 
בלב הטבע הקסום. שקט ושלווה, איכות חיים ויצירה, והעיר 

במרחק נגיעה. יש לי כנרת 

קסם על ים כנרת



שפת  על  בית  לי  שיהיה  חלמתי  תמיד 
דייר  מספר  חלום”,  הגשמתי  וכאן  הכנרת, 
ב”בית בכפר חוף כנרת”. זהו פרויקט ייחודי 
טבע  חובבי  לגמלאות,  שפרשו  לאנשים  המיועד 
ויצירה, המחפשים איכות חיים שונה - מגורים בבית 
“אני  הכנרת.  שפת  על  ידיים  רחבת  גינה  עם  פרטי 
ולהבחין  הכנרת  מול  שלי  המרפסת  על  לשבת  אוהב 
בשינויים - אין יום דומה למשנהו. כל יום הוא גלויה 

יפהפייה שנשלחת במיוחד בשבילי”, הוא אומר. 
הפרויקט נמצא בלבה של שמורת טבע מרהיבה, טובל 
קרוב  המיקום  אמיתית.  שלווה  ומשרה  בירוק  כולו 
לכביש  וקרבתו  הארץ,  צפון  של  התיירותיים  לאתרים 
6 מאפשרת גישה קלה ומהירה למרכז. “איכות החיים 

מהעיר  המסוים  הריחוק  במחיר  אך  גבוהה,  כאן 
דיירת  מסבירה  אחד”,  לכל  מתאים  לא  זה  הגדולה. 
אני  עכשיו  אך  בהתחלה,  חששתי  “קצת  בפרויקט. 
פשוט לא מוכנה לוותר על המקום הזה. עזבתי עבודה, 
ילדים, את מדינת תל אביב - ומאז אני חיה בשלווה 

גם מבפנים, לא רק מבחוץ”.
להנאת הדיירים מציע המתחם מערכת עשירה של 
חוגים )ציור, גינון, משחקי חשיבה, פלדנקרייז, יוגה, 
בטבע,  פעילויות  הרצאות,  עצם(  בונה  התעמלות 

“לי הכי חשוב השקט. אין לי על לראש עוד 
200 דיירים - אלא רק אני והנוף, בדירה 

גדולה ומרווחת שנותנת תחושה של בית”

קסם על ים כנרת
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מפי הדיירים

"שנתיים לכפר. שנתיים זה זמן 
שעובר כל כך מהר, אבל אם 

נפרק את השנתיים לפרקי זמן 
קצרים יותר, נבחין כמה עבודה 

נעשתה כאן. כמה עמל, מחשבה, 
רגש ותכנון מוקדם הושקעו. 

אני אישית עברתי כאן תחושות 
שונות – החל מהחשש שהמקום 
לא יפרח וייסגר, וכלה בתחושות 
שיש עוד הרבה לשפר. אני רוצה 
להודות לאנשי הצוות הפועלים 

רוב הזמן מאחורי הקלעים 
ועושים עבודה נפלאה, גם אם 
לפעמים מהותה עלומה. המון 

מחשבה, המון כוונה טובה, 
המון רצון טוב מופגנים מרבית 

הזמן, ועוזרים ותומכים ברגעים 
כואבים לפעמים". 

רעיה שדה



מפי הדיירים

"בביתנו מתקיימת סדנת 'התעמלות למוח' )בריין ספא(. בעזרת תרגילים, 
תכסיסים מחשבתיים ומשחקים אנו משתדלים לשכוח את מה שאנו זוכרים, 
אוי, סליחה! לזכור את מה שאנו שוכחים. לדוגמה, תוך כדי משחק מסירות 

כדור בזוגות, עלינו לנסות לזכור רשימת מילים מקרית. המילים אינן קשורות 
אחת לשנייה. אחת האפשרויות לזכור את רשימת המילים היא לחבר סיפור 
דמיוני שיכלול את כל המילים שברשימה. המילים הן: פריז, הימלאיה, גזר, 

ארנבת, לימון, כובע, שרשרת, מפתח, ים, פשוש, גלגל; הסיפור הדמיוני שלי 
הוא: נסעתי להימלאיה דרך פריז, פגשתי ארנבת שחבשה כובע, קשרו אותה 

בשרשרת ונעלו במפתח. נתתי לה לאכול גזר עם לימון. הלכתי לים לשחות 
עם גלגל ובדרך ראיתי פשוש".

נעמי גולדברג

קסם על ים כנרת

סיורים מודרכים ומגוון פעילויות ספורטיביות, בהן: 
הבית,  את  המקיפים  המסלולים  בעשרות  טיולים 

שחייה בכנרת או בבריכה וחדר כושר. 

תחושה של בית

“בית בכפר חוף כנרת” מציע את השקט הנפשי הקיים 
שירותי  עם  בטוחה  מגורים  סביבת   - מוגן  בדיור 

שירותי  מעניקה  הבית  )מרפאת  מתקדמים  רפואה 
רופא משפחה ואחות לחברי כל קופות החולים(, חיי 
קהילה עשירים - לצד חיים עצמאיים. “לי הכי חשוב 
השקט. "לי הכי חשוב השקט. רק אני והנוף, בדירה 
אומר  בית",  של  תחושה  שנותנת  ומרווחת  גדולה 

אחד הדיירים. 
מגודל  משמעותית  גדולות  בפרויקט  הדירות 
הדירות המקובל בדיור מוגן - כ–100 מ”ר לדירה. 
מצאתי  לא  אחר  מקום  בשום  כי  לכאן  “באתי 
כך  כל  ובמחיר  ונוחות,  מרווחות  כך  כל  דירות 
סלון,  יש  דירה  לכל  מוסיף.  הוא  אטרקטיבי”, 

סוויטת מגורים, מרפסת פתוחה הצופה אל הכנרת 
מיוחדת.  אירוח  יחידת  וכן  שמסביב,  הטבע  ואל 
הפרויקט נבנה מראש כך שיהיה מותאם לאירוח בני 

משפחה המגיעים לבקר ואפילו ללון. 

תחושה של חופש

מבוגרים  אנשים  מתגוררים  כנרת”  חוף  בכפר  ב”בית 
לבית  לעבור  חייהם,  באיכות  להשקיע  שבחרו 
עוצמתם.  במלוא  החיים  את  לחוות  חדש ולהמשיך 
וטובה,  חמה  פנים  בקבלת  יפה,  כך  כל  אותי  “קיבלו 
שמייד הרגשתי בבית. אני כל כך מאושרת, אני מספרת 

לילדים שלי כמה טוב לי כאן. עבדתי כל כך קשה כל 
החיים וכעת מגיע לי ליהנות. כאן אני נהנית מכל רגע, 
האנשים טובים, והצוות - פשוט אין מילים”, מספרת 

אחת הדיירות.
“נכון שצריך לנסוע מכאן לכל מקום שרוצים - אבל זה 
גם היתרון”, היא מוסיפה. “ככה אנחנו יוצאים לאן שבא 
ואנחנו מרגישים חופשיים. הנכדים  לנו,  לנו, מתי שבא 
רק רוצים לבוא לחופש אצלנו, כי יש כיף של כנרת והמון 
אפשרויות בילוי. זה מדהים לגלות כמה המרחק מכאן 
רחוק,  נורא  לי  נראה  זה  בהתחלה  קצר.  הארץ  למרכז 

אבל שעה וחצי מכפר סבא זה ממש כלום”.

“עבדתי כל כך קשה כל החיים וכעת מגיע 
לי ליהנות. כאן אני נהנית מכל רגע, האנשים 

טובים, והצוות - פשוט אין מילים"
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מפי הדיירים

“ישבתי עכשיו כשעה וחצי בחוץ במרפסת והתעסקתי עם הכנת הווילונות. הרוח 
חרישית וכמעט שלא מורגשת. איזו שלווה היתה בחוץ. מזמן לא היה לי זמן כזה, 

לשבת ככה לבד עם עצמי, להסתכל על הכנרת השלווה היום ולכן היא כולה 
תכלת. היתה לי הרגשה כאילו אני לבדי בכפר, כי השקט היה מוחלט. לאט לאט 

הירח התחיל לעלות מאחורי ההרים והוא גדול מאוד וכתום כולו, והוא מתגלגל 
לאטו במעלה השמים. איזה מראה, איזה מראה! מזמן לא היה לי כל כך טוב עם 

עצמי. עכשיו כבר נדלקו האורות מסביב לשביל גן העדן - כשמו כן הוא - ואני 
נכנסתי הביתה. אני הולכת עכשיו אל נעמי שהזמינה את דיירי הכפר לאכול 

אבטיח בצוותא ולצפות כיצד הירח מטיל שובל אור מדהים לרוחבה של הכנרת”.
גבי גלבע



מצוינות בבריאות 
ב"בית בכפר"

ברשת "בית בכפר" לוקחים את הבריאות ברצינות. בראש 
המערך הרפואי עומד ד"ר יעקב פלדמן, מומחה בעל שם 

עולמי לרפואת מבוגרים. ד"ר פלדמן מסביר מהי שגרת הטיפול 
במערך הרפואי שעליו הוא אמון, כיצד מונעים מחלות וכיצד 

מונעים הישנות המחלה וסיבוכים כתוצאה ממנה, כשהיעד 
הוא אריכות החיים ואיכות החיים של הדיירים. ואכן אנו עדים 

ב"בית בכפר" להארכת תוחלת החיים של הדיירים ולמעבר 
נמוך למחלקות סיעודיות

צילום: עומרי אמסלם

טיפול מתאים מאריך חיים 

השלישי,  הגיל  לבני  ייעודי  טיפול  לתת  קריטי  זה 
באריכות  השיפור  חיים.  להאריך  ובכך  נכון  לאבחן 
החיים ובאיכותם נובע מטיפול רפואי נכון: מי שמקבל 
טיפול רפואי מתאים - יחיה יותר. היום כבר מבינים 
כי המפתח לאיכות חייו של אדם מבוגר טמון במידת 

התמחותו של הרופא המטפל.

הערכה מקיפה

הערכה גריאטרית מקיפה הבוחנת את המצב השכלי 
מאפשרת לחולים לקבל טיפול מהיר ומוקדם. הגישה 
הטיפולית הגריאטרית שלנו היא מתוך ראייה כוללת 

של הבעיות הגופניות, הנפשיות והחברתיות. 

זמינות מעניקה ביטחון

לכך  שנדרש  משום  יקר  שירות  היא  גריאטרית  הערכה 
צוות רב–מקצועי, ולכן הוא אינו דומה לרפואה מקצועית 
אחרת. חלק מקופות החולים מפעילות מרפאות להערכה 
הגריאטרית, אך בהיקף מצומצם, הן מבחינת מספרן והן 
פיזורן הגיאוגרפי. ב"בית בכפר" הצוות הרפואי  מבחינת 
רפואי  שירות  יש  בנוסף,  לדיירים.  ונגיש  זמין  המקצועי 
של 24 שעות. זה נותן תחושת ביטחון בעיקר כשמדובר 

ברפואת חירום, ולמהירות התגובה יש חשיבות עצומה. 
שאתם  אומרת  לא  הירוק  בלב  במגורים  הבחירה 
מוותרים על צרכים אחרים. באזור יש מגוון שירותים, 
ועד  סמוך  ממינימרקט  החל  בילוי,  ואזורי  חנויות 
פינה  בראש  בטבריה,  במגדל,  גדולים  קניות  למרכזי 
ובצמח. באזור יש שפע בתי קפה ומסעדות מגוונות, 
קולנוע  בתי  לאמנות,  וגלריות  מוזיאונים  עשרות 
ואירועי  הצגות  מופעים,  המציעים  בילוי  ומוקדי 
ההגעה  את  הופכת  זמינה  ציבורית  תחבורה  תרבות. 

לטבריה וליעדים אחרים לפשוטה ולנוחה.  

קסם על ים כנרת
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מפי הדיירים

"התקבצנו כאן מכל קצווי 
הארץ, אנשים שהגיעו לגיל 

הזהב וכאלה שחיים בשכבת 
הגיל הזו זה מכבר. חשוב לי 

שכולנו נסתדר כאן יחד ושיהיה 
לנו טוב. כוונתי שכולנו נרגיש 

כאן קצת כמו בערסל – משהו 
נעים, עוטף ומנחם. שנתייחס 

אחד לשני באהבה )כן, המילה 
השחוקה הזו( בכמה שיותר 

סבלנות, הבנה, קבלה ועזרה 
הדדית".

גליה סממה



תעודת זהות

שם: ד"ר יעקב פלדמן
מצב משפחתי: נשוי ואב לשלושה

ניסיון מקצועי: רופא כ¯30 שנה, עוסק בגריאטריה 
יותר מ¯20 שנה.

תפקיד: מנהל את המערך הרפואי ב"בית בכפר" 
ומנהל המחלקה הגריאטרית במרכז הרפואי מאיר. 
קורות חיים: ד"ר פלדמן היה חובש קרבי והתאהב 

במקצוע. הוא למד ברומא ובתל אביב ועשה התמחות 
ברפואה פנימית במרכז הרפואי מאיר. לאחר 

ההתמחות ניהל מרפאת רפואה כללית כרופא בכיר, 
ולאחר מכן חזר למאיר והתמחה בגריאטריה.

מצוינות בבריאות

רפואה מונעת

המניעה היא אולי הדבר החשוב ביותר, אחרי הגנטיקה, שישפיע על איך 
תיראה הבגרות של האדם, ולכן אחד הדברים הראשונים שהנהגנו ב"בית 
בכפר" הוא מערך של רפואה מונעת. אנו עורכים בדיקות סקר תקופתיות 
אריכות  על  נלחמים  אנחנו  ובשליטה.  קטנה  כשהיא  בבעיה  לטפל  כדי 

החיים, ובעיקר על איכות החיים של המבוגרים. 

חזרה לתפקוד

לרוב אדם מגיע אל רופא גריאטרי  לאחר ירידה דרמטית בתפקוד. ברוב 
המקרים נצליח לשחרר את המטופל במצב טוב יותר. המטרה שלנו היא 

לאפשר לו חזרה לתפקוד עצמאי.

אתגר משמעותי

אחד האתגרים שלנו כרופאים גריאטרים הוא להעריך בצורה נכונה את 
תפקודם של המבוגרים. זהו אתגר משמעותי ובעל חשיבות עצומה, שבא 
לבחון את המצב הקוגניטיבי ואת הסיכון להידרדרות תפקודית ושכלית, 
מהו  להבין  ובמיוחד  מוגבלויות,  לדחות  המבוגרים  יכולת  מהי  לבדוק 

הטיפול היעיל ביותר שאפשר להעניק להם.

ראייה מערכתית

אנחנו מטפלים באדם מבוגר מתוך ראייה של כל מערכות הגוף - קרדיולוגית, 
שונה  הסימפטומיולוגיה  גם  הקוגניטיבי.  לאספקט  התייחסות  שריר,  מסת 
הניסיון  במהירות.  לאבחן  כדי  המבוגר  בגיל  מומחה  להיות  צריך  לחלוטין. 

עושה את ההבדל וישפיע על אריכות החיים של המבוגר ועל איכותם.

רגישות למרקם המשפחתי

אנחנו מטפלים לא רק בחולה, אלא חייבים ברגישות למרקם המשפחתי 
כולו. התבגרות של הורה משפיעה מאוד על חיי ילדיו, הם עוברים תהליך 
חשוב  המשפחה  שתפקוד  זוכרים  אנחנו  המצב.  של  והפנמה  קבלה  של 
ביותר, ומשפיע באופן ישיר על תפקוד האדם המבוגר, על איכות חייו ועל 
בריאותו הפיזית והנפשית. ככל שהעומס המופעל על המשפחות קטן, כך 
משתפרים גם הסיכויים לאיכות חיים טובה בקרב המבוגרים. לכן דיור 

מוגן הוא פתרון חשוב מאוד.   

ד"ר פלדמן: "זה קריטי לתת טיפול ייעודי לבני הגיל 
השלישי, לאבחן נכון ובכך להאריך חיים. השיפור באריכות 

החיים ובאיכותם נובע מטיפול רפואי נכון: מי שמקבל 
טיפול רפואי מתאים - יחיה יותר"
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מאוצר הפתגמים: 

אה לה איז’ה דל ריי נו קירו, פורקה נו מה לה דאן 
את בת המלך אינני רוצה, כי לא נותנים לי אותה.

בואנה איס לה נוב’ייה, מה סייגה די און אוז’
נאה היא הכלה, אך היא עיוורת בעין אחת.

קין קירי טיניר ריפוזו אין קאזה, ב’אלייה קון לאס אגואס די סו מוז’יר 
מי שרוצה נחת בביתו יילך לפי הזרם של אישתו.

און פאדרי מאנטייני דייז איז’וס אי דייז איז’וס נו מאנטיינין און פאדרי 
אב אחד מפרנס עשרה בנים, ועשרה בנים לא מפרנסים אב אחד.

לה מאדרי פיאדוזה קיטה אה לה איז’ה ניירבוזה 
לאם הרחמנית תגדל בת עצבנית.

אב’לאר סין פינסאר אז טיראר סין אפונטאר
לדבר בלי לחשוב זה כמו לירות בלי לכוון.

כמה מילים

לוקו - משוגע
קורסון - לב

 אמו – אהבה
קריאטורס – ילדים
אדיאו – להתראות

תה קרו מוצ’ו – אוהב אותך מאוד
קרידה – אהובה/ יקירה

ב”בית בכפר” בגדרה יש קבוצת לדינו 
תוססת.  החברים - דוברי לדינו מתפוצות 

שונות, יושבים יחד, נזכרים, מדברים, 
מספרים וצוחקים בשפה האהובה מבית 

סבתא. חיה סורג’ון, מיוזמות הקבוצה, 
מספרת על המפגשים המרגשים 

יהודית אהרון זייד, מנהלת תרבות הפנאי
"בית בכפר" גדרה

איך אומרים 
“בית בכפר” 

בלדינו?

טורקיה,  מבולגריה,  לדינו  דוברי  מתגוררים  גדרה"  בכפר  "בית 
יוון, ברזיל, איטליה וארגנטינה. “התחלנו להיפגש, להיזכר, לדבר, 
חיה  מספרת  הרעיון”,  עלה  ואז  בלדינו,  לקלל  ואפילו  לצחוק 
סורג’ון - דוברת לדינו ממוצא בולגרי, על התארגנות דוברי הלדינו בבית 
ונשנושים.  צחוקים  לשיחה,  קבוע,  באופן  בשבוע  פעם  שנפגשת  לקבוצה 
וסבתא שלה  בולגרית, אך סבא  דיברו  כי בביתה אמנם  סורג'ין מספרת 

דיברו לדינו, וכך היא נשמה כל ילדותה את השפה והתרבות.
החלטנו טורקי(,  )ממוצא  ארגז  מלכה   - נוספת  דיירת  עם   “יחד 
 - אורה’  לה  ‘פסה  לשעה  בשבוע  פעם  בבית,  הלדינו  דוברי   - להתאסף 
הרשל’ה(,  של  הספרדי  )המקביל  ג’וחה  של  סיפוריו  את  לקרוא  לדבר, 
לטעום בורקיטוס ודומיו, לחגוג ימי הולדת, לדון בנושאי דיומא, והעיקר 
לשיר ולהיזכר בשפת בית סבתא. יצרנו קשר גם עם איגוד יוצאי הלדינו 

, והם מעדכנים על כנסים ועל נופשים”. 



חדשות מהבית

הדיירים ב"נסיעת מבחן" לרכב החדש 
במגרשי הגולף, קיסריה 

לאון ויגדור
נירה אוחובסקידייר "בית בכפר"

דיירת "בית בכפר"

פאני רותם
דיירת "בית בכפר"

סיביל מילנר
דיירת "בית בכפר"

מרדכי פייר
דייר "בית בכפר"

חוה קריסטל
דיירת "בית בכפר"

חדש ברשת "בית בכפר" - רכבי מיני האמר MEV חשמליים 
מאובזרים להנאת הדיירים

אילו לסבתא היו גלגלים

לראשונה בישראל דיירי רשת דיור מוגן נהנים מרכב 
 MEV האמר  מיני  החדש  החשמלי  הרכב   - חשמלי 
החשמלי  ברכב  הנסיעה  בכפר".  "בית  לרשת  מגיע 
ברחבי  הפרוסים  הרשת  בתי  בחמשת  תתאפשר 
הוא  ממנו  ליהנות  שזוכה  הראשון  כשהבית  הארץ, 

"בית בכפר חוף כנרת".
לחוויות  גדולה  חשיבות  מייחסים  בכפר"  "בית  ברשת 
קל  החדש  הרכב  הנהיגה.  בתחום  גם  הדיירים,  שחווים 

לתפעול, נוח לחנייה, וישמש אותם בפעילות היומיומית.

סיבה הוא  החדש  הרכב  הרשת,  מבחינת   אבל 
יצאו לנסיעת מבחן  ודיירות  למסיבה - כמה דיירים 
וב"בית  החדש.  הרכב  של  יכולותיו  את  לבחון  כדי 
הפכה  המבחן  נהיגת  בכפר",  ב"בית  כמו  בכפר", 

לפיקניק מפנק ולמפגש חברים מהנה.
פירות,  אדום,  יין  בקבוק  שם?  לנו  היה  מה  אז 
הרכב  ולצחוק.  להתבדח  סיבות  והרבה  סנדוויצ'ים 
או  מהנה  לפיקניק  לים,  משותפות  לנסיעות  מתאים 

לכל פעילות משותפת אחרת.  
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