ידיעון חודש ינואר 2013
לדיירים שלום,
אנו נמצאים פחות מחודש לפני הבחירות לכנסת ולממשלה בישראל .אין ספק כי זהו חודש
משמעותי עבורנו כאזרחי המדינה .הרוחות סוערות ,הסיסמאות "נזרקות באוויר" ,בכל פורום
אפשרי ובכל כלי תקשורת ,הבטחות ,אידיאולוגיות ,וניסיונות שכנוע של כל המפלגות בצדקת
דרכן ויועצים ופרסומאים ויודעי דבר ,כולם מבטיחים עתיד טוב יותר ,כלכלה בריאה יותר
וחברה מתוקנת – בתנאי שתצביע להן.
אנחנו בחרנו להתמקד בסיסמא" :חשוב להצביע" .חשוב שכל אזרחי המדינה יהיו מודעים
לחשיבות ההצבעה ,אשר תוצאותיה ישקפו את פני המדינה העתידיים .כל אחד כמובן על פי
מצפונו ודעותיו .נדמה כי קול אחד לא יכול להשפיע ,זוהי טעות :כל קול משפיע .זוהי הזדמנות
לכל אחד מאתנו פעם בארבע שנים לנסות להשפיע ,להביע את רצונותיו ואמונותיו לגבי אופי
ועתיד המדינה והחברה בישראל .כפי שכבר אמרנו אנו נעמיד לרשות הדיירים קלפי מדומה ,בה
יצביעו דיירי הבית ולאחר מכן נפרסם את התוצאות.
אני מקווה שלכולנו יהיה מעניין והעיקר שיהיה רק טוב ובכנסת ובממשלה ישבו נציגים רציניים ,
מקצועיים אשר ידאגו שהחברה בישראל תהיה טובה יותר  ,סוציאלית יותר ודואגת לאזרחיה
מיום הולדתם ועד יום מותם וכמובן הלוואי שיגיע סוף סוף השלום.

אירועים מיוחדים בהיסטוריה – חודש ינואר
 – 1643 .1נולד אייזיק ניוטון ,מדען בריטי מאבות הפיסיקה והחשבון הדיפרנציאלי.
 – 1858 .2נולד אליעזר בן יהודה – מחייה השפה העברית.
 – 1895 .3פרשת דרייפוס – דרגותיו של אלפרד דרייפוס נקרעות בטקס השפלה פומבי לפני
גירושו לאי השדים.
 – 1930 .4תנועת אחדות העבודה והפועל הצעיר מתאחדות ומקימות את מפא"י.
 – 1942 .5ועידת ואנזה מתכנסת בברלין ,כדי לתאם את דרכי יישום הפתרון הסופי.
 – 1989 .6נפטר הצייר הסוראליסטי הספרדי ,סלבדור דאלי.
 – 2006 .7ראש ממשלת ישראל אריאל שרון מאושפז בעקבות אירוע מוחי וסמכויותיו
אולמרט".י רותי מילשטיין ,מנהלת קשרי דיירים.
לאהודמוגש ע
מועברותודש –
טיפ הח
 – 2011 .8המהפכה במצרים – תחילת המרי האזרחי הגדול ,המכונה במצרים בשם " מהפכת
ה 25-בינואר".

עונת האבוקדו בעיצומה ,החלטתי להביא לכם מרשם להכנת מסיכה ביתית לעור יבש על
בסיס אבוקדו:

מזל טוב .מדור חדש נולד - ...סיפורי סבתא והנכדים.
והפעם הסבתא דווידה כהן.
 "...יש לי  3בנים ומהם  19נכדים 9 ,בנים ו 10-בנות .כולם יפים ,כולם חכמים ונבונים והקשר
ביננו חם ואוהב .בין הנכדים  3בנות ג'ינג'יות והרי ידוע כי ג'ינג'י זה טבע וג'ינג'י זה אופי....ואכן
יש להן אופי .אחת מהן כל כך שובבה שאפילו תוך כדי שינה נופלת מהמיטה ופותחת את ראשה.
שני נכדים אחרים )בגילאי  5ו (3.5-נוהגים להתקשר אלי מידי יום שישי ולספר לי מה עשו במשך
השבוע בגנים שלהם .הם מתעניינים מתי יוכלו לבוא אלי לבריכה ולארוחה.
חלק מנכדיי הם דתיים חרדים וחלק חילוניים אך האהבה משותפת לכולם והם יודעים כי יכולים
תמיד להתקשר ולבקש דברים הנחוצים להם )למרות שלא תמיד יקבלו( בכל זאת יש גבולות...
אחת מנכדותיי נשואה ואני מקווה בבוא היום לזכות בנין ראשון.
כל נכד הוא הדובדבן שבקצפת וכולם יחד הם אושר גדול ,בלי עין הרע"...

ברוכים הבאים
לדיירים החדשים שהצטרפו אלינו בחודש דצמבר :קלרה הברג ,קליה פופולוביץ ויפה שגיב וזאב
נווה.
ברוכים תהיו בהצטרפותכם לביתנו ,איחולינו הלבביים לשנים יפות מרתקות ובריאות.

זר ברכות לילידי חודש ינואר-:
בן נון סימה - 23.1,בקר רחל -8.1,ברג קלרה -10.1,גרוס אמנון -5.1,דישי אדגר  18.1דרורי
דינה  - 27.1הרפז שרה  - 2.1יראי רינה  - 5.1כהן אסתר  - 19.1כהן עליזה  - 1.1לוי אלן - 9.1
לש רחל  - 8.1נויוס גילה  - 24.1עבדי אסתר  - 1.1פופולוביץ קליה  - 27.1פפרמן קורט יוסף 8.1
 קמחי דוד - 1 .7שאמי לואיזה  - 7.1שי זאב 11.1מיטב האיחולים לבריאות טובה ,שיהיו לכם חיים מאושרים מעניינים ועם הרבה חברים.
למיכל מורן ,אשת השיווק והמכירות – מזל טוב שתזכי לשנים יפות ומספקות.

ברכות החלמה.
לכל דיירי הבית המאושפזים בבתי החולים ולאלה החולים בבית ,החלמה מהירה ושובו במהירה
להיות בריאים .

