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כמיהה לאהבה אינה מתה לעו־
לם. אולי רק עם המוות, וגם זה 
נוספת  הוכחה  בטוח.  ממש  לא 
לכך ניתן היה לקבל בערב הס־

לפני  שהתקיים  פיד-דייטינג 
המוגן  הדיור  בבית  שבועיים 
"בית בכפר" בכפר סבא, אליו 
כולם  וגברים,  נשים   24 נהרו 
אבל  (נניח),  ברוחם  צעירים 

ממש לא בגילם.
באולם הגדול במקום הועמדו 12 שולחנות, 
הבנות  קל.  כיבוד  וגם  פרחים  נרות,  ועליהם 
הבנים  בעוד  השולחנות,  ליד  לשבת  התבקשו 
כלו־ לשולחן,  משולחן  לעבור  הוראה  קיבלו 
מר, מאישה לאישה, מדי שבע דקות, עם הישמע 

הגונג שבידה של המנחה איריס סלומון-בלום.
שבע דקות אולי לא נשמעות לכם הרבה זמן 
לע־ חלומותיכם  אשת  קנקן  על  לתהות  כדי 

תיד, אבל לסלומון-בלום תאוריה אחרת לגמרי: 
"הדקות הללו בהחלט מספיקות כדי לדעת אם 
האדם בשולחן ממול יוכל להפוך לפרטנר. אם 
לא לבית ולמיטה, אז לפחות לבילוי באופרה, 

בחוג לריקודי עם ובתור בקופת חולים".
הערב טרם נפתח רשמית, אבל רוב הנשים 
הלחץ  השולחנות.  ליד  יושבים  כבר  והגברים 
נותן את אותותיו באחת מהנשים שמנסה לברר 
עם רכזת התרבות של "בית בכפר" מה בעצם 
מוטל פה על הכף. "תגידי", היא שואלת, "מה 

אני צריכה לעשות איתו?".
"את מדברת, נהנית, מכירה", מרגיעה אותה 
מקשה.  היא  ה-כל?",  לשאול  "אפשר  הרכזת. 

"תשאלי מה שאת רוצה", עונה הרכזת.
כל  את  אחר-כך  יש  דבר.  כל  על  "תדברו 
הזו  הפינה  את  סלומון  סוגרת  לדבר",  החיים 

באופטימיות מה.
האישה הכי נאה בחדר היא רוזה סובול בת 
 .1934 בשנת  מגרמניה  לארץ  שעלתה  ה-91, 
פי־ להרצליה  עברה  משם  בחיפה,  גרה  סובול 
תוח, וכיום היא חיה ב"בית בכפר" בכפר סבא 
ומרוצה מהחיים. יש לה עיני תכלת מדהימות 
אם  אלמנה,  היא  תואם.  תכלת  בצבע  וחולצה 
לשלושה, סבתא לשישה, וסבתא רבתא לשב־

עה נינים.
סובול.  מספרת  דבר",  מכל  נהנית  "אני 
עוב־ אני  בבריכה.  שוחה  אני  יום  כל  "כמעט 
דת בנגרייה ומציירת על עץ. אני עסוקה כל כך 
שאין לי זמן להיות עצובה. עברתי הרבה בחיים. 
אין לי כבר חברים מהשכבה שלי, כי כולם הלכו. 

זה נורא כואב".
היית רוצה למצוא בן זוג?

"לא".
אז למה את כאן?

אליי  שיתלווה  מישהו  למצוא  יכולה  "אני 
לבילויים. אם מעניין אותו דברים אחרים - אז 
זה כבר לא. בגיל שלי קשה למצוא אפילו מי־

שהו שיבוא איתי להצגה ולאופרה".

שבע דקות 
בגן עדן

ג'ני אלעזרי ביקרה בערב ספיד-דייטינג לגיל הזהב ב"בית בכפר" בכפר סבא ֔ אתם יודעים, הבנות יושבות 
מאחורי שולחן עמוס רוגלעך, נרות ופרחים, ולבנים יש שבע דקות להרשים אותן עד שיישמע הגונג הגואל, ואז 

לעבור לבאה בתור ֔ איך סיכמה את זה איריס סלומון-בלום, מנחת האירוע: "שבע דקות בהחלט  מספיקות כדי 
לדעת אם האדם בשולחן ממול יוכל להפוך לפרטנר. אם לא למיטה, אז לפחות לתור בקופת חולים"

רוזה סובול: 
"הייתי מוכנה 
לבן זוג, אבל 
בתנאי שאני לא 
אהפוך למנקה 
ולמבשלת שלו, 
כמו שקורה 
בדרך כלל עם 
גברים. הגבר 
רוצה פינוק, אבל 
מה איתי?"

איריס סלומון-
בלום: "מאות 
נשים בגילאי 
70 ו-80 פלוס 
פונות אליי. הן 
אסרטיביות, 
הן אוכלות את 
הגברים, הבעיה 
היא שאין מספיק 
גברים בגילאים 
האלה"
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רוזה סובול בעת מפגש. "אני נהנית. אני כל כך עסוקה שאין לי זמן להיות עצובה" 
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את לא רוצה להתאהב עוד פעם?
מוכנה  הייתי  עצמאית.  שאני  להבין  "צריך 
לבן זוג, אבל בתנאי שאני לא אהפוך למנקה ול־
מבשלת שלו, כמו שקורה בדרך כלל עם גברים. 
הגבר רוצה פינוק, אבל מה איתי? אני אסכים לגבר 
שרוצה לקחת אותי על הידיים ולפנק אותי, אחרת 

בשום פנים ואופן זה לא בא בחשבון".

לגור איתו
סלומון- רשמית.  נפתח  האירוע  עכשיו 
בלום מחלקת הנחיות קצרות, עליהן היא חוז־
רת שוב ושוב. "תקבלו שתי כרטיסיות עם הש־

מות של כולם. מי שמוצא חן בעיניכם, תסמנו 
ליד השם שלו 'וי', ומי שלא, תרשמו ליד השם 
שלו 'איקס'. אני אסביר את זה מלא פעמים", היא 
מאיימת. "מחר אתם תקבלו את הטלפונים של 
האנשים שסימנתם לידם וי, ושהם סימנו אתכם. 
אני ממליצה לסמן את כל מי שמצא חן בעיניכם, 

כי אחרת אני לא מעבירה טלפונים".
סלומון-בלום מנענעת את הפעמון שבידה, 
ועם הישמע הגונג, המירוץ יוצא לדרך. ננו בן 
חיה  אך  מהולנד,  במקור   ,80 בת  אלמנה  דרור, 
מהסי־ משועשעת  נראית  בארץ,  שנה  כבר 62 

טואציה.  
את רוצה למצוא בן זוג?

"לא בכוח. אני לא מצפה לשום דבר. היה לי 
מישהו, היינו משחקים יחד שבץ נא. הייתה לנו 
חברות נהדרת, אבל בלי שטויות מסביב, אם את 

יודעת למה אני מתכוונת".
מה רע בקצת שטויות מסביב? זה דווקא 

יכול להיות מהנה.
"עוד נראה. אין לי ניסיון".

היית רוצה להתאהב?
יכול  כלום.  להפסיד?  אפשר  מה  לא?  "למה 

להיות שזה יקרה".
מול בן דרור מתיישב גבר שמתחיל לתחקר 

אותה: "אז איפה את גרה?". בן דרור: "כאן, ב'־
בית בכפר'. בן כמה אתה?".

הוא: "כמה את נותנת לי?".
היא: "75?".

הוא: "83, ואת? 80?".
היא נעלבת: "אתה הראשון שאומר את זה. 

בדרך כלל נותנים לי 70, 75".
יגור  שהוא  תרצי  מישהו,  תמצאי  הוא: "אם 

איתך?".
היא: "עוד לא חשבתי על זה. זה סיפור לגור 

יחד. אתה רוצה לגור יחד?".
הוא: "לא. התרגלתי לחיות לבד, לישון בלי־

לה לבד".
היא (מתלהבת): "בדיוק. גם אני".

הוא: "תראי, אם נפגשים במשך השבוע וב־
סופשבוע נמצאים יחד, זה מספיק".

או-טו-טו הגונג. סלומון  קוטעת את השיחה 
הרומנטית: "עוד דקה לסיום. תתחילו להיפרד 
ואל תשכחו לסמן בטופס מה חשבתם, כי אחר 

כך שוכחים".
הוא: "היה נעים מאוד להכיר אותך".

בן דרור מתמצתת: "נכון".
ולשמע  מסכם  הוא  בהצלחה",  לך  "שיהיה 
הגונג של סלומון, יוצא לכבוש את הנשים בשו־

לחנות האחרים. 
נו, ננו, מה חשבת?

"היה נעים מאוד. אני מגדירה אותו כנחמד".
היית רוצה לפגוש אותו שוב?

"נראה", היא עונה בטאקט.

בטי בום
הגבר הכי הורס שנמצא כאן הוא ללא ספק 
דוד בן אשר, בן ה-72, אשר מפגין גוף חטוב לה־
פליא בזכות שמירה על כושר, פלוס נתוני פתי־
חה מוצלחים. בן אשר, גרוש, שהיה שחקן כדו־

רעף בעברו, גר כיום בהוד השרון. הוא מתיישב 

כתום,  שיער  בעלת  אלמנה  ים,  מבת  בטי  ליד 
חולצה סגולה וחזה שופע, המסרבת להסגיר את 

גילה.
אחרי כמה דקות בן אשר מדווח: "אנחנו ממש 
מסתדרים", אבל אז הוא מבחין שבטי מסתכלת 
על שעון היד שלה. "אומרים שמי שמאושר, לא 

מסתכל על השעון. אין לך זמן?".
"כן. יש לי", עונה בטי. "אז על מה נדבר? על 

אהבה?".
בן אשר, גבר שבגברים, מעדיף דווקא לדבר 
על משחק חצי גמר המונדיאל שיתקיים באותו 
ערב. בן אשר: "מי את רוצה שינצח היום במש־

חק: ספרד או גרמניה?".
בטי: "ספרד".

בן אשר: "לפחות יש הסכמה. יש לנו נקודה 
אחת משותפת".

"תיתן לי שמפניה אם ספרד תנצח?", מעלה 
ברגע  שבדיוק  אלא  הפלירטוט,  רמת  את  בטי 
השיא קוטעת סולומון-בלום את היצרים המשו־
להבים. "עוד דקה לסיום", היא מודיעה וממליצה 
להתחיל להיפרד וגם לסמן בטופס איקס או וי, 

לפני שהאדם ממול יישכח לגמרי. 
פעם?",  אף  אותי  תשכח  לא  שאתה  "נכון 

תולה בטי בבן אשר עיניים מצועפות. 
"הפגישה בינינו היא גורל", הוא משתף איתה 
פעולה, ולשמע מכת הגונג עובר לשולחן אחר. 

בשולחן של בטי נוחת במקומו דוד גונן, בן 
ומנהל  ב"אגד"  אדם  כוח  מנהל  לשעבר  ה-89, 
הרשות להגנת הצרכן, שחי כיום ב"בית בכפר" 

בכפר סבא.
אתה מחפש כאן בת זוג?

גונן: "אני מחפש חברה לחיים. אני לא יכול 
רוצה  לא  אני  הביתה,  בא  כשאני  לבד.  להיות 
לדבר עם הקירות. אני רוצה לנסוע לטייל עם 

חברה, ולא עם אנשים זרים".
גונן הוא אלמן. "את אשתי הראשונה הכר־

תי כשהיתה בת 14. התחתנו ועברנו הרבה צרות 

דוד גונן: 
"החברה שלי 
נפטרה לפני 

שלושה חדשים. 
חזרנו מהרצאה 

וכאב לה הראש. 
אמרתי לה 

שתנוח ושאני 
אכין ארוחת 

ערב. כשחזרתי 
לסלון, כבר 

לא היה עם מי 
לדבר"

<<

בטי ודוד בן 
אשר. לחיי 
האהבות 
שבדרך
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האישה: "אני אנה".
משה: "יש לך ילדים?".
אנה: "שתי בנות ובן".

בנימוס  מתעניין  הוא  גרים?",  הם  "איפה 
פירוט  של  שלמות  דקות  שבע  לקבל  וזוכה 
מקיף הדן בהיסטוריית המשפחה ומקורות פר־

נסתה ועיסוקיה.  
בולט  עניין  בחוסר  מנהלת  בטי  במקביל 
שיחה צולעת עם גבר נוסף. למעשה, היא מנה־

לת דיאלוג הרבה יותר עירני עם האוכל שעל 
מחס־ היא  שמולה.  הגבר  עם  מאשר  השולחן 

לת ביעילות את הכיבוד עליו היא מוציאה את 
תסכוליה. אחרי שאכלה אפרסק ועוגיות, היא 

פורסת תפוח לרבעים ומתחי־
לה לחסל בשיטתיות גם אותו. 
כנראה שהיא אומרת לעצמה, 
לפחות אני אצא מכאן שבעה, 
כדי שהערב הזה לא יהיה בזבוז 

זמן מוחלט.
הגבר: "אז איך אמרת שקוראים 

לך?".
בטי: "בטי".

גבר: "איך?".
בטי צורחת עכשיו: "בטי!".

הגבר: "אני אתן לך ציון גבוה".

נשכח, נרקוד
לה־ פופולאריות  היותר  הדרכים  אחת 
ריץ את השיחה היא להרבות בהעלאת זיכרו־

נות, בעיקר עלילות גבורה והישגי עבר. ככה 
משיגים הבנים שלושה דברים במכה אחת. א': 
השיחה זורמת, ב': ככה הם נמנעים מסיפורים 
טרחניים על ילדים ונכדים, וג', הכי חשוב, זה 
גבר  הנה  למשל,  הבנות.  על  עז  רושם  עושה 

יחד. החתן נפטר בגיל 32. הבן נפטר בגיל 33, 
והשלישי התגרש. הרמנו ראש והמשכנו. היינו 
משפחה מלוכדת. אשתי נפטרה לפני 11 שנה. 
הזמנ־ לבניין.  חדשה  גברת  הגיעה  כך  אחר 
תי אותה לקפה, ואחר כך היא הגיעה כל יום 
לקפה, והיינו חמש וחצי שנים יחד. היא נפט־
רה לפני שלושה חדשים. חזרנו מהרצאה וכאב 
לה הראש. אמרתי לה שתנוח ושאני אכין ארו־

חת ערב. כשחזרתי לסלון, כבר לא היה עם מי 
לדבר".  

אתה מאמין שתמצא הערב בת זוג?
"לא יודע. עוד לא התרשמתי. זה חדש לי. אני 
אוהב ריגושים ועניינים. אני רוצה להתחבר עם 
אחת, אבל אם היא גרה בראשון לציון או בגד־
רה, זו בעיה. היה צריך לארגן ערב של אנשים רק 

מאזור השרון, אז אפשר היה להתקרב".
בטי: "הוא צודק".

גונן: "כבר מצאת מישהו שנראה לך?".
בטי: "כן. אחד בינתיים".

גונן: "מי?".
אישה: "זה סוד. אני לא מגלה".

גונן: "מה את עושה בשביל זה?".
בטי: "מה אישה יכולה כבר לעשות?".

גונן: "צריך להעז בחיים. אף אחד לא יגיש 
לך כלום מוכן בצלחת".

בטי: "אתה באמת חכם".
גונן: "לא כל-כך, אבל גם לא אידיוט".

למרבה הצער, לא עושה רושם שנוצרה כי־
לידם  בשולחן  אך  לגונן,  בטי  בין  אדירה  מיה 
העניינים יגעים הרבה יותר. גבר ואישה מנה־
להמריא  מצליחה  שאינה  היכרות,  שיחת  לים 
בליינד- שיחות  להרבה  בדומה  מקום,  לשום 
דייטים משמימות, שנוהלו כבר משחר ההיס־

והוא  ירוקה  בחולצה  היא  המודרנית.  טוריה 
בחולצה מכופתרת לבנה.

הגבר: "כמה זמן את אלמנה?".
האישה: "אני? 17 שנה".

גן  לרמת  עברנו  הארץ.  יליד  "אני  הגבר: 
בשנת 1947".

האישה: "אני ילידת אוקראינה. עשיתי בי־
קור לפני חודש עם הילדים והנכדים. לא קל־

טתי את שמך".
הגבר: "משה".

ננו, בן דרור, 
את רוצה 
למצוא 
בן זוג?
"לא בכוח. 
אני לא מצפה 

לשום דבר. היה 
לי מישהו, היינו 
משחקים יחד 
שבץ נא. הייתה 
לנו חברות 
נהדרת, אבל 
בלי שטויות 
מסביב, אם את 
יודעת למה אני 
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מה בדיוק עושה הקרן? דר' אבי ברוורמן היועץ הרפואי 
של אומדיק מסביר: לקרן לייזר שהיא קרן אור באורך 
גל אחד בעוצמה נמוכה (בניגוד לזו שבעוצמה גבוהה 
המשמשת לניתוחים), יש שורה של אפקטים ביולוגיים 
חיוביים, שמתרחשים ללא תופעות לוואי,  ללא סיכון, 

ללא כאב ואפילו ללא יצירת חום.

מתברר שבתוך התאים שלנו יש מלוקולות, שיודעות 
לקלוט קרניים של אור וכתוצאה מכך מתעוררת שורה 
משתפרת  הפגועות:  ברקמות  נפלאים  תהליכים  של 
ההולכה  משתפרת  מתמעטות,  דלקות  הדם,  זרימת 
של סיבי העצב ואלה משדרים פחות כאב. מחקרים 
המובילה  המקצועית  בעיתונות  שפורסמו  אחרונים 

בעולם מדווחים כולם על תוצאות חיוביות.

ת  F, ארצו DA רי ה- שו בל את אי ר קי כשו המי
לם. ת בעו ת רבו ארצו תף, ישראל ו ק המשו השו

חגית קולמן (פיזיותרפיסטית מומחית ומדריכה בחברת 
אומגה באנגליה): "בעזרת לייזר נמוך עוצמה אנו מצליחים 

לטפל בתוצאה של נוכחות כאב ודלקות פעילות".

נמוך  הלייזר  בטכנולוגיית  שטופלו  המטופלים  מאות 
העוצמה במרפאת הטיפולים הממוקמת ברעננה, יכולים 
להעיד על כך שאיכות החיים שלהם שופרה ללא היכר.

מטפלים  החדשנית,  בטכנולוגיה  שמתמחה  בקליניקה 
פזיוטרפיסטים מומחים עם הרבה שנות ניסיון שעברו 
הכשרה מיוחדת בארץ ובאנגליה בהפעלת הטכנולוגיה 

של הלייזר נמוך העוצמה. 

לטלפון: 09-7483470, לנייד: 052-3220160
המלאכה 14 רעננה 

בניין יהב, ירושלים טל' 02-6333133
www.omedic.co.il

- הטכנולוגיה המתקדמת של הטיפול בלייזר נמוך העוצמה (LLLT) התופסת תאוצה בעולם,
תפתור לכם את הבעיה והכל בזכות קרן אור בעלת תכונות פיזיקליות מיוחדות.

כאבי צוואר? כתף? כף יד? אצבע קופצת?

לא עוד ללמוד לחיות עם הכאב, לא עוד שימוש בתרופות מזיקות

מכאן". 
מה ההבדל בין ספיד-דייטינג בגיל הש־

לישי לגילאים אחרים?
בתיאום  עסוקים  א'  בפרק  "זוגות  סלומון: 
ציפיות לגבי מקום מגורים, כמה ילדים הם רו־
צים, האם רוצים להתחתן, האם רוצים סטוץ 
הרבה  מייחסים  א'  בפרק  רציניים.  יחסים  או 
פלוס,   40 בגילאי  החיצוני.  למראה  חשיבות 
שזה כבר פרק ב', יש תיאום ציפיות לגבי הר־
צון לגור יחד, האם רוצים בכלל קשר זוגי, האם 
הזה  בגיל  משפחה.  להקים  פעם  עוד  רוצים 
שמים לב יותר לתוכן ופחות למראה החיצו־

ני. הם לא קטלניים כמו בפרק א'. בגילאי 50 
פלוס באים לעשות פאן. הם רוצים לנסוע יחד 
לחו"ל, הם כבר הקימו משפחה וגידלו ילדים, 

ורוצים מאוד זוגיות, אבל פחות לחוצים באופן 
כללי על מגורים יחד. הם לא מדברים על חתו־
נה. גירושין זה נושא השיחה. השיחות משמ־

מודעים  הם  השלישי  בגיל  כוונטילציה.  שות 
מאוד לפנאי, ורוצים בני זוג לטייל איתם ול־
בלות איתם. הם מחפשים הבנה ותמיכה, ומי־
שהו לבלות איתו. הם לא מחפשים כל-כך פר־
פרים וקליקים, אלא מישהו מרקע דומה שיבין 

אותם. החיצוניות כבר פחות משנה להם".
ושבע דקות מספיקות להיכרות?

"שלוש דקות זה כבר מעל ומעבר. לפי מח־
קרים, הרושם הראשוני נקבע כבר בדקה הרא־

שונה".
עד איזה גיל אנשים רוצים להמשיך לה־

כיר?
ו-80   70 בגילאי  נשים  מאות  גיל.  "בכל 
שאע־ כדי  אחריי  רודפות  אליי,  פונות  פלוס 
אסר־ הן  אותן.  ואזמין  ספידייטינג  ערבי  שה 

היא  הבעיה  הגברים.  את  אוכלות  הן  טיביות. 
שאין מספיק גברים בגילאים האלה, ולגברים 
יש פחות מוטיבציה להכיר, כי הם פחות חב־
רותיים מנשים. לנשים יותר קל לשבת לדבר. 
אני יוצאת בקריאה נרגשת לגברים באשר הם: 

הרבה נשים מחפשות, אז בואו".

מול  עברו  תהילת  את  שמשחזר  למראה  נאה 
בת זוגו לשולחן לשבע הדקות הקרובות: "רצו 
לתת לי את הבימוי של חנה רובינא ב'הבימה'. 
ששת  מלחמת  לפני  היה  זה  משכורת.  הציעו 
הימים. אני מקבל גם כיום הזמנות להצגות, עם 

הנחה. אני אזמין אותך פעם להצגה".
האישה רק שומעת את השם רובינא, ומיד 
עיניה נדלקות והיא ממהרת לסמן וי ולקבוע 

ללכת יחד יום אחד להצגה.
בניגוד לרוב הנשים, הלבושות בצורה צנו־

עה, שלא לומר חסודה, שולמית, אלמנה מפתח 
המפתה,  הלוק  על  הערב  הלכה  דווקא  תקוה, 
סקסית  צמודה  גופייה  לובשת  היא  ובגדול. 
והשקיעה גם באיפור, לאק על הציפורניים ות־

כשיטים בולטים. 
שלומית, בת כמה את?

"אישה לא אומרת את הגיל שלה. כבר שנים 
אני לא אומרת, אז עכשיו? אבל להכיר אנשים, 
למה לא? זה נראה לי נהדר לבוא, לדבר ולהת־

רשם. הכל עניין של מזל".
את רוצה להתאהב?

"כן. כל הנשים רוצות, אחרת למה הן קו־
אז  ממשי,  משהו  אין  ספרים? אם  הרבה  ראות 

לפחות שיהיו ספרים".
מצאת פה מישהו לטעמך?

"כן. אני מסמנת לכולם וי, ואחר כך נראה", 
נוקטת שולמית גישה מעשית. 

גם בן אשר היה נדיב במתן ציוני ה'וי': "סי־
אף  מקפחים  לא  שאלה?  איזו  וי.  הרבה  מנתי 
מקסימות.  בחורות  פגשתי  עכשיו  עד  אחת. 

'וי'.'וי'.'וי'. כל אחת פרח". 
באמת, סימנת לכולן 'וי'?

בן אשר: "לא. זה לא".
הגברת בשולחן הסמוך מודיעה כי אין לה 
את  עזב  שכרגע  הגבר,  עם  לרקוד  התנגדות 

השולחן.
לרקוד זה שם קוד למשהו אחר?

"קודם נרקוד יחד, ואחר-כך נראה מה יהיה. 
אני לא חושבת שאני רוצה את כל הבלגן הזה 

מסביב. לרקוד זה מספיק". 
אחרי כשעה, מתברר ששני זוגות כבר נו־

צרו במהלך הערב. "הם התלהבו אחד מהשני", 
הלכו  וכבר  ביניהם,  "קבעו  סולומון,  מספרת 
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