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דיירים יקרים,

קיץ  ,2014היה שונה מתמיד .לא עוד קיץ של חוסר דאגות ובילויים עם משפחה ,חברים ונכדים.
היה זה קיץ בו המדינה ניסתה לנהל אורח חיים שגרתי ,אולם זה לא התאפשר ,במיוחד לתושבי
הדרום .רובנו ישבנו "דבוקים" לטלוויזיה ,מתעדכנים בחדשות בכל דקה .זה היה כמו סם,
למרות שלא רצינו לצפות בחדשות כל הזמן ,בכל זאת עשינו זאת! תושבי הדרום בילו את מרבית
הימים והלילות שלהם במקלטים.
זה היה קיץ קשה ועצוב ,כזה שבו הפכנו להיות כולנו לאחד,
וכאזרחי המדינה עטפנו את החיילים שלנו ומשפחותיהם בהמון
אהבה .אחרי  7שבועות ,המלחמה הסתיימה ,וכמו תמיד ,המשכנו
בחיינו וחזרנו לשגרה .לא שכחנו את המשפחות שאיבדו את
יקיריהם ,המשפחות שנקרעו עקב האובדן והשכול.
כולנו תפילה להחלמתם המהירה של הפצועים.

כפי שכולנו יודעים ,ביולי חגגנו בר מצווה ,יום הולדת  13לגני שרונים,
אותו חגגנו ביולי האחרון עם הרבה כיף ושמחה .צחקנו וחגנו עם מוטי גלעדי ואסנת וישינסקי.
וכך מוטי גלעדי כתב לכבוד האירוע:
באבן יהודה נודע
הבית של זו הכבודה
הלב החם פועם מנחת פה
ושמחתו פה במודע
גואה בכיף עד לא ידע
מפסטורליה שרווחת פה
הללויה הללויה
אכן כבר שלוש עשרה שנים
פורחים "גני השרונים"
מגודל אהבה ונתינה
וגאוות המשתכנים
ראשם ממש בעננים
כי כאן המנגינה הינה שונה.
באוגוסט האחרון היה לנו יום נכדים עם פעילויות מים ,קישוט עוגיות ,משחקים ,פלאפל וחומוס
לילדים .כולנו נהנינו ,סבים וסבתות נכדים ונכדות .
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בחודש ספטמבר ,ממש כמה ימים לפני ראש השנה ,נהנינו מעוד
מופע מרהיב בשם "לי לה לו" .מחזמר אשר מציג מסע בהיסטוריה
שלנו ,עם שירים שכולנו מכירים ,נוסטלגי ,סאטירי ,עצוב ,ומצחיק,
והכול במופע אחד!

כעת ,כאשר החורף מתקרב ,והחלפנו שעונים ל"שעון חורף" ,הימים שלנו התקצרו ,ובתקווה
שתהיה לנו עונה גשומה מאוד .הגוף שלנו צורך יותר אוכל על מנת להתחמם ולהתחזק ,ואין דבר
יותר ממלא ממרק ירקות עשיר ובריא לצד פרוסת לחם מלא .בערבים ,למה שלא תשבו בלובי
ותאתגרו את חבריכם למשחק או שניים .תבקשו מגאולה .יש לה ארון מלא משחקים לתת לכם.
אם יש כאלה שיודעים ואוהבים לשחק טניס שולחן (פינג-פונג) ,דברו עם גאולה ,והיא תשמח
לארגן זאת.
לאחרונה ,היו לנו מבקרים חיצוניים שהחמיאו לנו על ניקיון הבית .תודה למחלקת המשק על כך
וכמובן לכולכם על המאמץ המשותף בעזרה לשמירה על סטנדרט גבוה של סדר וניקיון.
כפי ששמתם לב ,אנו עושים מאמצים לשדרג את חדר האוכל ,והדרך שבה האוכל מוצג.
אנו מקווים לראות אתכם נהנים מארוחת הצהריים בחדר האוכל.
תערוכת פרחים "פורחים בגיל"
כך כתבה לנו שלומית חפר ,יוזמת ומקימת המייצב,
אלפי מבקרים באים .מגיעים במיוחד לראות את המייצב במוזיאון -
אנחנו מהווים מוקד משיכה כל כך גדול שזה ממש מרגש .מרגש
לראות את השמחה וההתפעלות של כולם .מרגש לשמוע כמה
הערכה וכבוד הקהל מרעיף עליכם .מרגש עד דמעות לראות את
היוצרים מגיעים עם הילדים והנכדים ומתגאים כל כך ביצירות
שלהם.
אני מגיעה הרבה למוזיאון כדי לטפל בפרחים .אני מגיעה גם כדי
לפגוש מרכזים שהיו שותפים למיזם (וגם כאלה שלא) וחייבת
להודות שאני נהנית כל פעם מחדש להיות בחברתכם.
הצלחנו להעביר את המסר שכל כך היה חשוב לנו  -הגיל השלישי
מלא באופטימיות ,יצירתיות ,תשוקה וחיוניות ורואים זאת בכל פרח
ופרח .גם מיקום המייצב במוזיאון הכי נחשב בארץ מוסיף הרבה הוד
והדר .קהל רב וקבוצות רבות שטרם ביקרו במיצב( .בני הגיל השלישי ,ילדים ועוד)
פונים למוזיאון בבקשה להאריך את משך זמן התערוכה.
על כן נתבקשנו להמשיך את התערוכה עד אחרי חג הפסח .זוהי מחמאה מאוד גדולה לכולנו,
אני חושבת שזה נהדר שמתאפשר לנו להמשיך ולהפיץ את המסר שלנו למשך זמן ארוך יותר
ושמחתי לענות בחיוב על בקשה זו.
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אירועים בולטים ב2014 -

התפרצות נגיף האבולה – הנגיף התפרץ בתחילת  2014במערב אפריקה 10,141 ,אנשים נדבקו
ולפחות  4,922 -אנשים מתו מהמחלה.
מלזיה איירליינס  -טיסה ( 17בואינג  )777מתרסקת באוקראינה ,לאחר שנפגעה ע"י טיל
שנורה על המטוס 298 .אנשים מתים ,ביניהם  15אנשי צוות.
מבצע צוק איתן ,מלחמה בין ישראל ועזה  -על רקע מתיחות גוברת בין ישראל וחמאס
בעקבות החטיפה והרצח של שלושה בני נוער ישראליים ביוני והרג הנקמה של נער פלסטיני
בחודש יולי ,ישראל פותחת במבצע מגן ברצועת עזה .הפלסטינים מתחילים בירי של מאות
טילים וישראל מגיבה בפלישה קרקעית .ב  7-שבועות של לחימה 2,100 ,פלסטינים ו 71-
ישראלים נהרגו.
 ISISארגון המדינה האסלמית  -קבוצה מיליטנטית סונית ,תפסה אזורים גדולים -
בעיראק ובמזרח התיכון .והתחילו מתקפה דרך צפון עיראק ,במטרה לכבוש את עיר בירה
העיראקית בגדד ולהפיל את הממשלה השיעית בהנהגת ראש הממשלה ,נורי אל-מליכי.
בלגיה הופכת למדינה הראשונה בעולם שהכשירה המתת חסד לחולים סופניים ,בכל גיל.
חטיפת בנות מבית הספר ניגרי  276 -נערות ונשים נחטפו מבית הספר בניגריה הוחזקו כבנות
ערובה.
דרום קוריאה  -מעבורת שוקעת  ,מאות נעדרים.
מלזיה איירליינס  -טיסה  ,370מטוס בואינג  777נעלם בדרך מקואלה לומפור לבייג'ין ,עם
 239אנשים שהיו על סיפון.
פייסבוק קונה את US$ 19000000000 WhatsApp
משבר באוקראינה
מונדיאל  2014שנערך בברזיל ,נבחרת גרמניה היא אלופת העולם.
 14באוקטובר  43 -מטיילים ,בהם ארבעה ישראלים ,נספו בסופת שלגים ברכס אנאפורנה
 31באוקטובר  -מטוס החלל ספייסשיפ  2של חברת וירג'ין גלקטיק מתרסק .בהתרסקות
נהרג אחד הטייסים
 12בנובמבר  -הגשושית פילאה משוחררת מהחללית הבלתי מאוישת רוזטה ונוחתת על פני
השביט  .P/CG67בכך פילאה הופכת לגוף המלאכותי הראשון שנוחת נחיתה רכה על ליבת
שביט
אישים ישראליים שנפטרו השנה ומותם ראוי לציון:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

אריאל שרון ,ראש ממשלת ישראל ה ,11-אשר היה שרוי בתרדמת במשך  8שנים
לאחר שעבר אירוע מוחי חמור בינואר 2006
 13ינואר  -מנחם זילברמן ,שחקן ,קומיקאי ,ומשורר (יליד )1946
 19ינואר  -עזריה אלון ,איש איכות הסביבה עטור פרסים (נולד ב )1918
 24בינואר  -שולמית אלוני ,פוליטיקאית ושרת חינוך לשעבר (נולדה )1928
 3בפברואר  -בארי רובין ,יליד ארה"ב ,אקדמי ובעל טור (נולד )1950
 7במרץ  -ויקטור שם טוב ,פוליטיקאי שר הבריאות לשעבר ושר הרווחה (נולד )1915
 14מרץ  -מאיר הר ציון ,לוחם וממקימי יחידת ה( 101-נולד ב )1934
 11אפריל  -רון פונדק ,עיתונאי והיסטוריון אדריכל של הסכמי אוסלו (נולד )1955
 1במאי  -אסי דיין ,הקולנוען והשחקן בנו של משה דיין (נולד )1945
 19ביוני  -אברהם שלום ,לשעבר ראש השב"כ (נולד )1928
 30יוני  -גופותיהם של נפתלי פרנקל ,16 ,גלעד שאער  ,16אייל יפרח  ,19נמצאו ליד חלחול
 9ביולי  -דוד עזריאלי ,טייקון נדל"ן ,מפתח ,מעצב  ,אדריכל ונדבן (נולד )1922
 8באוגוסט  -מנחם גולן ,במאי קולנוע ומפיק ,זוכה פרס ישראל (נולד ב )1929
 3בספטמבר  -מני פאר ,שחקן ומארח טלוויזיה (נולד )1946
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•  20בנובמבר  -שרה זלוור אורבך ,סופרת ישראלית העוסקת בעיקר בשואה ותקומה (נולדה ב-
)1923
•  22בנובמבר  -ישראל זמיר ,סופר ועיתונאי (נולד ב)1929-
מכתב מטליה לכל הדיירים לקראת פרישתה לגמלאות.

בימים אלו הגעתי להחלטה כי ברצוני להשלים את תהליך הפרישה שבו התחלתי
בראשית השנה .על כן אני עומדת לפרוש לגמלאות בסוף שנה זו.
הגעתי ל"גני שרונים" לפני  11וחצי שנים ,כאשר בבית התגוררו  75דיירים בלבד.
הכרתי את כולם ואת בני משפחותיהם ומאז כמובן שהבית התמלא ומספר הדיירים המתגוררים
בו כיום הוא  215דיירים/ות.
בתפקידי כעו"ס הבית עסקתי ב 3תחומים עיקריים:
 .1תחום הפרט ,ובעת הצורך שילוב בני משפחה.
 .2התחום הקבוצתי – פיתוח מפגשים קבוצתיים מסוגים שונים.
 .3התחום האדמיניסטרטיבי – קשר עם מוסדות ציבוריים כמו משרדים ממשלתיים ,ביטוח
לאומי ,חברות סיעוד ,עיריות ,בתי חולים ,מרכזי יום ועוד..
במהלך שנות עבודתי בבית הכרתי לא מעט דיירים ואנשי צוות .היו לנו עליות ומורדות בעבודה
כמו בכל ארגון עסקי .אחד הדברים שהעשיר אותי יותר מכל במשך עבודתי כאן הוא הידיעה
שאני עובדת ומתחברת לאנשים מבוגרים ממני ולומדת להכיר את צרכיהם ,רצונותיהם ,וכאבם
בגיל השלישי .אני גם חושבת שהצלחתי לתת מענים חיוביים במקרים שונים .ועם השנים
שחלפו גם אני התבגרתי וזה הזמן בשבילי להיפרד ולומר שלום ,ולצאת לגמלאות בראש מורם
ובשיא כישורי.
אני פורשת בלב שקט ובביטחון מלא משום שאני יודעת שמשאירה אתכם עם עובדת סוציאלית
ענת ,שנבחרה על ידי והתרשמתי ממנה גם בתקופת עבודתנו המשותפת כעובדת מקצועית,
בעלת אישיות נעימה ויכולת טובה של עבודה עם אוכלוסיית מבוגרי הגיל השלישי.
מודה לכולכם ,הן לצוות וההנהלה והן לדיירי הבית על התקופה הארוכה שהלכנו בברכה,
ואיחולי בריאות טובה,
טליה קורן
אנו מאחלים לה המון הצלחה ובריאות ,תודה לך טליה מכולנו על הנאמנות והעבודה הקשה
שהשקעת במשך השנים.

טליה יקרה,
כשפגשתי אותך לראשונה ,ראיתי לפניי אישה עדינה ונבונה ,דקת-גוו ובהירה ,עם חיוך אדיב,
סבר פנים וחיוך של נתינה .בקולך החם והכנה שאלת לשמי ועוד שאלות שגרתיות ,הנותנות
לאדם
תחושה שהוא רצוי .טוב היה לשהות בקרבתך ,לספר לך הכול מבלי לחשוש ולדעת שאפשר
לסמוך עלייך ,להיפתח לפנייך ולחוש בקרבת אחות.
האכפתיות שלך ורצונך הכן לעזור  -חיממו את לבי ונטעו בי תחושה שאני יכולה לבטוח בך בכול.
כי לבך האוהב יודע לנחם ולעודד ,לחפש ולחטט כדי למצוא פתרון הולם לכול בעיה וכאב.
בזריזות ובחן את מוצאת פתרונות לאדם הסובל ,לאדם הבודד ,להושיט את ידך ,ובקולך החם,
לנחם ולעודד.
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קצת עצוב שאת עוזבת אותנו ,אך שמחים שמצאת עבורנו חברה חדשה שתמשיך בשמחה את
דרכך הברוכה .לקראת דרכך החדשה ,אני מאחלת לך ברכה והצלחה ,בריאות ורוב שמחה.
מרים גודאל

אנו מקבלים בברכה עובדת חדשה ענת שי ישינובסקי ,עו"ס שהצטרפה למשפחת גני שרונים
אנו מאחלים לה המון הצלחה בעבודתה החדשה.

רקע אישי – ענת שי ישינובסקי
שמי ענת ,בת  ,41מתגוררת בכפר יונה .נשואה ליריב ואמא למתן( ,)11הילי( )7וזיו(.)3
אני עוסקת בעבודה סוציאלית כ 14-שנה .כל השנים בתחום הגיל השלישי.
לפני מס' חודשים החלטתי לעשות שינוי מקצועי ולשמחתי הגעתי לגני שרונים .את התפקיד פה
חלקתי בתחילה עם טליה ,אשר כולכם הכרתם ואהבתם.
בימים אלו אני משקיעה את זמני בהיכרות עם המקום ,נהליו ,לומדת את תחומי העבודה שלי
ובעיקר משתדלת ומעוניינת להכיר את כל דיירי הבית .זוהי נקודת החולשה והדבר לא קל .עמכם
הסליחה אם טרם זכרתי או זיהיתי מי מכם .מקווה ומאמינה שתוך זמן קצר אוכל לפנות לכולכם
בשמכם.
בברכת בריאות והצלחה.

ענת
רותי ,אם הבית המקסימה שלנו שתמיד מחייכת ומוכנה לתת חיבוק לכל אחד מכם
בעת הצורך ,שוחחה עם מספר דיירים על התעסוקה שלהם בשנים מוקדמות יותר,
ועל אירועים ספציפיים בחייהם אשר השאירו חותם.
עופרה צורן.
למדתי בסמינר הקיבוצים טיפול בתנועה במשך  4שנים .עבדתי עם קבוצת ילדים
מקיבוץ עין חרוד בו נולדתי וגדלתי.
המטרה הייתה לגבש אותם חברתית מאחר והיו הרבה בעיות בנושא החברתי
ולהניע אותם לאחר שעות הישיבה בכיתה .תלמידים שהיו חלשים בלימודים
הצליחו דרך עבודתי איתם להשיג את המטרות ולהתחזק .כמו כן עבדתי איתם
לקראת הופעות בחגים.
בשלב יותר מאוחר ובהמשך לקורסים נוספים שהשתלמתי בהן ,הכנתי נשים ללידה וליוויתי
אותן במהלכה .עבדתי גם עם האוכלוסייה המבוגרת שהתקשתה בתנועה ודרך הטיפול הגעתי
איתם להישגים נהדרים .למדתי שיאצו ותורות נוספות איתם נעזרתי בעבודתי .העבודה גרמה לי
סיפוק עצום.
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כהן צוריאל
עבדתי במשטרת ישראל כ 22-שנים .על עבודתי במשטרה לא ארחיב את הדיבור
אבל אספר לכם שבשנת  1960הודיע ראש הממשלה שאדולף אייכמן נמצא במעצר
בישראל ויועמד לדין .השמירה עליו הופקדה בידי משטרת ישראל כולל הצד
האירגוני.
במסגרת תפקידי היה עלי לשמור עליו גם בתוך התא שלו בכלא (עם שוטר נוסף) וגם בליווי
הנאשם לבית המשפט ושמירה ליד תא הזכוכית .תפקידי זה הסתיים כשאייכמן הוצא להורג ב-
19.3.61
מיכאל מנדלוביץ
כ 35-שנים עבדתי ככימאי ראשי בחב' כימיקלים ישראל בחיפה.
במסגרת תפקידי עסקתי בכל החידושים ,ההמצאות ,ומציאת פתרונות מתוחכמים
בחקלאות הישראלית.
 .1הכימיה בשימוש דשנים בטפטפות לפי תורת הדשנים והתאמתם לסוג הצמחים והמים .כמו
כן המצאתי סוג דשן חומצי שמונע סתימות בטפטפות כתוצאה מאבנית.
 .2פיתחנו שטח עבודה של שימוש בייחורים בחקלאות על מצע דשן.
 .3המצאנו שימוש במי ביוב לטיהור ושימוש בחזרה לחקלאות.
 .4אחת ההמצאות שלי היא שימוש בדשן לשחרור איטי למניעת זיהום הקרקע.
 .5דשנים הייתה בין הראשונים בארץ בשימוש מחשבים בתעשייה .הייתי אחראי על הכנסת
בקרה תעשייתית ממוחשבת בתעשיות בארץ.
דשנים כמפעל מייצר  700מוצרים שונים לשימוש בחקלאות ,תעשיה אלקטרונית ומוצרי
קוסמטיקה.
עדה מייזליש – העבודה הכי משמעותית בחיי.
בשנת  1963הוצע לי לנהל את הקונסוליה הישראלית בסן-פרנסיסקו .נעניתי להצעה
ועברתי לשם ממשרד הביטחון בניו יורק .הקונסוליה מנתה  2אנשים בלבד – הקונסול
ואני.
העבודה הייתה מרתקת ,בנוסף היא כללה טיפול בנושאי התיירות והסוכנות של ישראל ,כמו כן
העברתי דואר דיפלומטי רגיש ללוס אנג'לס (עבודה אותה אמור לבצע קצין ביטחון).
בחג השני של פסח הוזמנתי ע"י הרב להרצות כנציגת מדינת ישראל בפני כ 500-נשים (הייתי
אז בת  .)29עד היום קשה לי להאמין שהעברתי הרצאה באנגלית שוטפת כנציגת המדינה.
נשארתי בתפקיד שנה ועד היום אני מצטערת שלא המשכתי שם ,אבל נעניתי להצעתה של
גולדה מאיר שהקימה בי"ס ישראלי בפריז עבדתי בהוראה.
סימה קיסוס
הדבר המשמעותי ביותר בחיי היה עלייתנו לארץ ישראל בשנת  .1962הגענו לארץ
באנייה ,הים סער מאד ,היה לי קשה עם התינוק שלי .כשראינו את אורות מפרץ
חיפה מאד התרגשנו זו הייתה חוויה שלא אשכח לעולם.
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חדווה בז'רנו – דבר משמעותי שקרה בחיי.

במלאת  50שנה לנישואי ,הבת עשתה לנו הפתעה מאד מרגשת .הבת הזמינה אותנו
למסעדה מפוארת כשהגענו למסעדה הופתענו לראות את המשפחה ,מכרים וחברים.
הבת פתחה את האירוע בברכות ואיחולים להמשך חיים מדהימים כשלפתע מצאנו את
עצמינו עומדים מתחת לחופה שהבת ערכה
לנו במקום.
היא דאגה גם לטבעת ,וגם כוס שהחתן שבר מתחת לחופה .קיבלנו גם כתובה שנחתמה ע"י
עו"ד.
חודש לאחר אותה חתונה קנינו דירה חדשה והבת אמרה לי "אימא מה שחסר
עכשיו זה להיכנס להריון".
ז'רמן טרוז'מן
בצעירותי ,מאד התרשמתי מהסרט "הרוזן ממונטו כריסטו" אחת הדמויות בסרט
הייתה מרצדס .השם מאד מצא חן בעיני ואמרתי לעצמי שאם תיוולד לי בת שמה
יהיה מרצדס .לימים התחתנתי ונולדה לי בת בכורה קראנו לה אלגרינה ע"ש אמא.
לאחר מכן נולד לי בן שנקרא ג'קו ע"ש חמי.
לבעלי היה אח בספרד שמאד רצה לעלות לארץ ,האחים היו מאד קשורים האחד לשני .לצערו
של בעלי – אחיו נהרג בתאונת דרכים .על בעלי עברה תקופה מאד קשה 3 .פעמים הוא חלם את
אותו החלום בו
אחיו אומר לו "למה אתה עצוב? אמרתי לך שאבוא והנה אני כאן" .בעלי היה מאד מבולבל והלך
להתייעץ עם הרב בקשר לחלום.
הרב אמר לו שהנשמה של אחיו רוצה להיות איתו ושהוא חייב שיהיה לו עוד ילד ובמידה וזה
יהיה בן שיקרא לו ע"ש אחיו איזק .נכנסתי להריון ונולדה לנו בת כמובן שקראתי לה מרצדס
והחלום התגשם.
בעלי לא התנגד לשם ודווקא מאד שמח מאחר ולאמו קראו מרצדס ,אני הכרתי אותה בשם
החיבה של מרצ'י.
מרים גודאל  -המשמעות בחיינו.
בספרו" :אדם מחפש משמעות" ,כותב ויקטור פרנקל שאפילו בהיותו במחנה ריכוז,
עם כל הסבל הנורא ,הפחד התמידי ,הקור ,הרעב ועבודות הכפייה  -אפילו שם הוא
מצא משמעות .כשקראתי את ספרו זה ,ממש נדהמתי .איך אפשר למצוא משמעות
לחיים בתוך השואה האיומה?
לעניות דעתי ,כדי למצוא משמעות בחיים האלה שאינם קלים בכלל ובארצנו הקטנה בפרט -
עלינו להיאחז באיזו משענת שתעזור לנו להחזיק מעמד ולא להתמוטט.
אנשים מסוימים מוצאים משמעות וטעם לחייהם רק כשהם עשירים ויש ביכולתם ליהנות
מתענוגות העולם החומרי .יש כאלה ,שמוצאים משמעות דווקא באמונתם הדתית .יש כאלה
שמוצאים טעם לחייהם רק בדרכם האמנותית ,ואחרים  -בכך שהם מתנדבים ועוזרים לזולת .אך
מובן שהבית והמשפחה קודמים לכל.
כשאדם הינו חברותי ,רצוי ואהוד על הסביבה  -הוא מוצא משמעות רבה בכך שהוא מרגיש שייך
ולא דחוי .אך לא כל אחד חש רצוי ואהוד ומקובל .לא פעם ,דווקא אלה המוכשרים ומשכילים
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אינם מוצאים את מקומם בחברה ולחייהם יש משמעות אחרת .החברה הישראלית ,בהיותה
שאפתנית ולא תמיד מפרגנת  -גורעת לדעתי ,מאושרם של אלה שחשים דחויים משום מה.
לדעתי ,החיים מקבלים משמעות נוחה ונעימה כשיודעים למזג בין החומר והרוח .אם אדם עוסק
בעבודה שהוא אוהב ויחד עם זאת ,בזמנו הפנוי הוא מבלה עם ילדיו ומשפחתו או מגלה
התעניינות ,לאחר שהילדים גדלו ועזבו את הבית  -בתחביבים שתמיד חלם לעסוק בהם אבל היה
עסוק מכדי להגשים את חלומותיו  -מוצא פתאום משמעות חדשה לחייו .רבים בגיל המאוחר,
לאחר שסיימו את תפקידם במשפחה או בעבודה ,יוצאים לטיולים ברחבי העולם ,הולכים ללמוד,
מציירים ,עוסקים במוסיקה ,כותבים ועוסקים בתחביבים שונים ולא נותנים לבדידות לכרסם
בתוכם ובכך הם מוצאים משמעות רבה לחייהם.
אם שואלים אותי ,במשך שנים רבות ,מאז ילדותי ,שאפתי וחלמתי לשחק בתיאטרון .הייתי
חייבת לבטא את עצמי ואת כישוריי בחוץ ,כי בבית הוריי הקפדני והדתי  -לא עודדו אותי לכך
ואפילו אסרו עליי לתת ביטוי למאוויי .למזלי ,אחרי שעזבתי את הבית ויצאתי לחופש,
המשמעות בחיי קיבלה אופי חיובי יותר .במשך שנים עסקתי בהדרכת דרמה יצירתית ושעת
סיפור לילדים ולנוער  -מה שנתן לי סיפוק רב.
היום ,אני מוצאת סיפוק מה בכתיבה .מאחר ועליי להעסיק את עצמי ,אני אוהבת לקרוא ובעיקר
לכתוב ,להוציא לאור ספרי שירה ופרוזה ולפעמים להשתתף באירועי קריאה שונים .עיסוק זה
נותן לי סיפוק נפשי ורוחני ומפצה אותי על שנים בם לא הורשתי לבטא את עצמי.
האם למצוא משמעות בעיסוקים שאנו אוהבים  -נקרא אושר? אני לא יודעת .אני רק חושבת
שאם ויקטור פרנקל מצא משמעות לחייו אפילו בשואה  -אז מי אנחנו שנתלונן?
יום המתנדב הבינלאומי  5.12.14יום ו'
ציינו את החג ביום חמישי .4.12.14
יש כוח אדיר בהתנדבות ,נתינה ,ועשייה מעבר לשורת הדין .בדצמבר חגגנו את חג החנוכה –
המתנדב דומה לפח השמן ,מתמלא נתינה הוא מוכן לתת עוד ועוד .קבוצה שמקדמת התנדבות,
הופכת לקהילה ,דיירים שמתנדבים בבית בו הם גרים ,מפסיקים להיות זרים זה לזה ,הם לא
אנונימיים ,הם חברים ,הם מכירים אחד את השני.
המתנדבים ב"גני שרונים" עושים עבודה נפלאה במגוון תחומים ופעילויות ,מייצגים את פניה
היפות של קהילתנו ,מסמלים מודל ערבות הדדית ,נתינה וחסד שהם דוגמא ומופת.
תודת כולנו נתונה לאנשים אלה:
חיים גורסטמן – בונה ומפעיל את מפגש הבינגו שאין דומה לו באף דיור מוגן בארץ.
שחרית שבת ,מוסיקה מגוונת ויפה שנבחרת בקפידה בכל שבת.
רחל טוקטלי – מנהלת את הספרייה המסודרת והאיכותית שלנו שנים רבות ,עורכת את
ידיעון הדיירים פעמיים בשנה ובנוסף מפעילה עם אברהם גבע את הפרלמנט בהצלחה
רבה.
יפה שי  -מפעילה ביחד עם חיים את מפגש הבינגו השבועי .

מרים גודאל – משקיעה מחשבה רבה בחוג קריאת שירה בחברותה.
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זהבה ניר – מרכזת את מדור הספרים בעברית באהבה ומסירות.

אברהם גבע – אברהם יוזם ועורך את מפגש "פרלמנט גני שרונים" אחת לחודש ,יחד עם
רחל מקיימים את המפגש בבוקר יום שישי ,אירוע בו אנשים יכולים להתבטא כמעט בכל
תחום שעולה בדעתם.
אביבה שדה חן – אביבה הכניסה לביתנו רוח התנדבותית שונה ומיוחדת" ,שישי נשי
בכיף" ,דיירות ,כן ,רק דיירות נפגשות אחת לחודש ולומדות להכיר אחת את השנייה.

ברוניה שלכטרמן – ברוניה הנפלאה לקחה על עצמה את עריכת ימי שישי ,את ברכת
הלחם והיין והדלקת נרות השבת ,וכל פעילות שמתבקשת ,והכל ברצון ואהבה.
בתיה בן אליהו – בתיה בעצותיה ותמיכתה הביאה לשינוי בהרבה תחומים בבית ועל כך
תודתי תודה.

צבי בן דב – עורך ומקים את תערוכות הציורים של דיירינו המוכשרים ,מדי חודש צבי
אוסף בסבלנות רבה ציורים ומציג אותם באהבה וכישרון.
צבי ברק – מקדש על היין בכל ערב שבת.

גילה נויאס – גילה מנהלת את מועדון הברידג' היא נכנסה לתפקיד תוך ימים ספורים,
והכל בנועם וכישרון.
פנינה דרימר – פנינה מביאה אלינו את העולם הגדול בהרצאותיה הנפלאות ,בליווי
המצגות היפות של חיים גורסטמן.

שושנה דננברג – במסגרת התנדבותה עם הרב פירר עוזרת לדיירים בבעיות רפואיות.

שרל'ה הרפז – עוזרת בקיום המפגש "שישי נשי בכיף" ,וניהול המקהלה.

ראובן בריל – ראובן צלם מוכשר "לקח" פיסת קיר שוממה והפך אותה לפינת חמד.
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אלן לוי ואפרים צדיק  -אפרים ואלן נרתמים בחיוך ואהבה לכל בקשה.

מלבינה שוורצמן ,קלרה גורסטמן ,ברוריה בן דב ,רחלה לש -יקירותיי מגיעות כל סוף
חודש ונרתמות לעזרת ועדת התרבות שלנו בהכנת כיבוד לימי הולדת.
לאון ואן מוס  -ברצוננו לומר תודה ללאון ואן מוס על סידור ואירגון ספריית האנגלית
שלנו ,יוזמה נהדרת זו נגלתה לאוזנינו על ידי אחד הדיירים האחרים ואילולי הוא לא
היינו יודעים על כך כלל ...ליאון ואן אנו שולחים לכם תודה גדולה ומערכים מאוד את
יוזמתכם.
חברות וועדת התרבות :לאה גבע ,רות לקס ואסתר הלר ,ולכולן תודה.
מתנדבים רבים מקרב דיירינו יוצאים להתנדבות מחוץ ל"גני שרונים" ,זה הזמן והמקום להביע
את הערכתנו לפועלם.
לדיירי "גני שרונים" שלום רב!
אני מנצלת את ההזדמנות שניתנה לי וכותבת לכם כמה מילים:
כפי שבוודאי נוכחתם לדעת ,אנו עושים שינויים בחדר האוכל על
מנת לספק לכם חווית רכישת מזון נעימה ומגוונת .חדר האוכל ערוך
על מנת שתהיה לכם אפשרות לאכול ארוחת צהריים במקום.
האחראים על חדר האוכל ,מקפידים על אסתטיקה בעריכת
שולחנות ,בבר הסלטים ובהגשת המנות .הכנסנו מנות חדשות
לתפריט ואנו עושים ונמשיך לעשות הכול על מנת לגרום לכם
לחוויה קולינרית מהנה.
נשמח לשמוע את חוות דעתכם ולקבל את הערותיכם על דברים
שהייתם מעוניינים שיהיו חלק מהתפריט.
צוות המטבח ועובדים נוספים במערכת שלנו עושים הכול על מנת
להשביע את רצונכם.
ובהזדמנות זו הרשו לי לאחל לכולם בריאות טובה ואריכות ימים.
מצוות הסיעודית" ,גני שרונים".
כושר נפשי בהזדקנות
הזדקנות ,לא אומרת ירידה בלתי נמנעת ביכולת המנטלית כגון זיכרון .חוקרים מאמינים כי רוב
השינויים המשויכים לגיל ומשפיעים על המוח ,כגון אובדן הזיכרון ,קשורים למעשה באורח
החיים שלנו .תרופות ומחלות יכולות לגרום לאובדן זיכרון .כושר גופני ,תזונה בריאה ותרגילים
פיסיים יכולים לסייע בשמירה על כל התפקודים הקוגניטיביים כולל זיכרון .בדיוק כמו שרירים
שנחלשים מחוסר מעש ,גם המוח צריך תרגול קבוע כדי שיישאר חד וערני ההזדקנות לא חייבת
להיות מלווה בירידה ביכולות הנפשיות .גם כאן יש מה לעשות .ירידה ניכרת ביכולות נפשיות
יכולה להיות בגלל גורמים כמו תרופות מרשם או מחלה .אנשים מבוגרים נוטים לקחת מגוון רחב
של תרופות למחלות כרוניות הרבה יותר מאשר אנשים צעירים .במקרים מסוימים ,תרופה (או
שילוב של תרופות) יכולים להשפיע על היכולת המנטלית.

ידיעון גני שרונים

מחלות מסוימות ,הנפוצות יותר בגיל הזקנה ,כגון מחלת אלצהיימר הן הסיבה הבסיסית לירידה
לירידה
שינויים הבסיסית
הן הסיבה
הזקנה ,כגון
יותרעםבגיל
הנפוצות
מחלות
כגון
קוגניטיביים
אלצהיימרכל
מחלתלבדוק אם
המשפחה כדאי
רופא
לבדוק
מסוימות ,שווה
ביכולות שכליות.
לירידה
הבסיסית
הסיבה
הן
אלצהיימר
מחלת
כגון
הזקנה,
בגיל
יותר
הנפוצות
מסוימות,
מחלות
שכליות .שווה לבדוק עם רופא המשפחה כדאי לבדוק אם כל שינויים קוגניטיביים כגון
ביכולות
זיכרון.
אובדן
שכליות .שווה לבדוק עם רופא המשפחה כדאי לבדוק אם כל שינויים קוגניטיביים כגון
ביכולות
אובדן זיכרון.
אובדן זיכרון.
שינויים במוח הקשורים לגיל:
שינויים במוח הקשורים לגיל:
שינויים במוח הקשורים לגיל:
שומן המצטבר בתוך תאי מוח (תאי עצב) ,אשר מעכב את תפקודם
מוחלפים.אשר מעכב את תפקודם
(תאי עצב),
מ'זקנה'מוח
בתוך תאי
המצטבר
אינם
שמתים
שומןעצב
תאי
(תאי עצב) ,אשר מעכב את תפקודם
בתוך תאי מוח
המצטבר
שומן
מוחלפים.
אינם
מ'זקנה'
שמתים
עצב
תאי
מוחלפים.יותר עם גיל.
אינםנהיה קטן
שהמוח
שמתים אומר
תאי העצב
מ'זקנה'
אובדןעצב
תאי
איטיתגיל.
יותר עם
נהיה קטן
שהמוח
תאיאומר
העצב
תאי
אובדן
יותר.
במהירות
נשלחות
העצב
בין
"הודעות"
אובדן תאי העצב אומר שהמוח נהיה קטן יותר עם גיל.
"הודעות" בין תאי העצב נשלחות במהירות איטית יותר.
"הודעות" בין תאי העצב נשלחות במהירות איטית יותר.
מוח שנעשה קטן יותר וקל יותר עם הגיל עדיין יכול לתפקד בצורה יעילה כמו מוח צעיר.
מוח צעיר.
יעילה כמו
לתפקדאםבצורה
עדייןביןיכול
הגיל
יותר עם
מוח
ההזדמנות.
תינתן לו
תאי עצב,
חדשים
קשרים
וקלליצור
יותריכול
קטן יותר
שנעשה בוגר
לדוגמא ,מוח
מוח צעיר.
כמו
יעילה
בצורה
לתפקד
יכול
עדיין
הגיל
עם
יותר
וקל
יותר
קטן
שנעשה
מוח
ההזדמנות.
היא לו
פעילתינתן
גוף אם
תאיעלעצב,
חדשים בין
על ליצור
להשפיעיכול
בוגר יותר
לדוגמא,
מוח פעיל.
קריטית ל
שמירה
קשריםלתפקד.
יכולת המוח
מוחיכול
גופני
כושר
ההזדמנות.
לו
תינתן
אם
עצב,
תאי
בין
חדשים
קשרים
ליצור
יכול
יותר
בוגר
מוח
לדוגמא,
כושר גופני יכול להשפיע על יכולת המוח לתפקד .שמירה על גוף פעיל היא קריטית למוח פעיל.
כושר גופני יכול להשפיע על יכולת המוח לתפקד .שמירה על גוף פעיל היא קריטית למוח פעיל.
מספר הצעות שיעזרו לשמור על המוח:
מספר הצעות שיעזרו לשמור על המוח:
מספר הצעות שיעזרו לשמור על המוח:
 30דקות ביום לפחות של התעמלות מתונה מספקת דחיפת חמצן למוח.
למוח.
דחיפת חמצן
מספקת
גופניתלפחות
דקות ביום
30
בריאותיים משמעותיים.
יתרונות
מספקת
מתונה דקות
התעמלותשל 10
של מחזורים
בשלושה
פעילות
למוח.
דחיפת חמצן
מספקת
מתונה
התעמלות
של
דקות ביום לפחות
30
הזיכרון.מחזורים של  10דקות מספקת יתרונות בריאותיים משמעותיים.
גופניתאתבשלושה
פעילות
לשפר
ויכולה
הזיכרון.מחזורים של  10דקות מספקת יתרונות בריאותיים משמעותיים.
גופניתאתבשלושה
פעילותמלשפר
ויכולה
השמנת יתר (כגון סוכרת ומחלות לב) על ידי שמירה על משקל תקין
של
סיבוכים
המנע
ויכולה לשפר את הזיכרון.
שלך.השמנת יתר (כגון סוכרת ומחלות לב) על ידי שמירה על משקל תקין
סיבוכים של
המנע מ
לגובה
שמתאים
שלך.השמנת יתר (כגון סוכרת ומחלות לב) על ידי שמירה על משקל תקין
סיבוכים של
המנע מ
לגובה
שמתאים
ושתייה מרובה של משקאות חריפים
מעישון
הימנע
לגובה שלך.
שמתאים
בריאה מרובה של משקאות חריפים
תזונהושתייה
מעישון
הימנע על
הקפד
מעישון ושתייה מרובה של משקאות חריפים
הימנע
בריאה
תזונה
על
הקפד
לשמור על המוח שלך במצב אופטימלי.
מסייעת
נכונה
תזונה
בריאה
תזונה
הקפד על
אופטימלי.
במצב
שלך
המוח
על
לשמור
מסייעת
נכונה
תזונה
מקבוצת .B
ויטמינים
מספיק
מכילה
שהדיאטה
ודאו
אופטימלי.
שלך במצב
על המוח
לשמור
מסייעת
תזונה נכונה
למוח .ויטמינים מקבוצת .B
אנרגיהמספיק
מקורמכילה
שהדיאטה
ודאו
גלוקוז הוא
שהדיאטה מכילה מספיק ויטמינים מקבוצת .B
ודאו
למוח.
אנרגיה
מקור
גלוקוז הוא
למוח.ולהימנע מדיאטות קיצוניות דלות בפחמימות.
מאוזנת
מקורתזונה
להקפיד על
יש
אנרגיה
גלוקוז הוא
.
בפחמימות
דלות
קיצוניות
מדיאטות
ולהימנע
מאוזנת
תזונה
על
להקפיד
יש
כדאי לדאוג ,לדיאטה
דם למוח,
זרימת
להפחית את
יכולים
עורקים)
(טרשת
עורקים
בפחמימות.
דלות
קיצוניות
מדיאטות
ולהימנע
מאוזנת
סתומיםתזונה
להקפיד על
יש
(טרשת עורקים) יכולים להפחית את זרימת דם למוח ,כדאי לדאוג ,לדיאטה
סתומים
עורקים
כולסטרול.
עורקים דלת
מאוזנת
(טרשת עורקים) יכולים להפחית את זרימת דם למוח ,כדאי לדאוג ,לדיאטה
סתומים
מאוזנת דלת כולסטרול.
מאוזנת דלת כולסטרול.
לשפר את הכושר השכלי שלך
לשפר את הכושר השכלי שלך
לשפר את הכושר השכלי שלך
חוקרים באוניברסיטת סטנפורד (ארה"ב) מצאו כי אובדן זיכרון ניתן לשפר ב 30-50-אחוזים
אחוזים
30-50
לשפר ב-
ניתן
אובדן
כי
(ארה"ב) מצאו
סטנפורד
באוניברסיטת
חוקרים
30-50זוכר.
קבוע ,הוא
ניתןבאופן
זיכרוןאותו
מאמנים
כי אם
שריר –
המוח הוא
תרגילים,
על ידי ביצוע
פשוט
אחוזים
לשפר ב-
אובדן
כמומצאו
(ארה"ב)
סטנפורד
באוניברסיטת
חוקרים
קבוע ,הוא זוכר.
זיכרוןאותו באופן
מאמנים
שריר – אם
כמו
המוח הוא
תרגילים,
על ידי ביצוע
פשוט
פשוט על ידי ביצוע תרגילים ,המוח הוא כמו שריר – אם מאמנים אותו באופן קבוע ,הוא זוכר.
שמרו על החיים החברתיים ושיחות מרובות עם אנשים.
ושיחות מרובות עם אנשים.
החברתיים
שמרו על החיים
וספרים.
עיתונים ,מגזינים
ושיחות מרובות עם אנשים.
החברתיים
קריאתעל החיים
שמרו
וספרים.
מגזינים
עיתונים,
קריאת
קלפים וטריוויה.
נא,
שבץ
כמו
חשיבה
משחקי
קריאת עיתונים ,מגזינים וספרים.
שבץ נא ,קלפים וטריוויה.
חשיבה כמו
משחקי
מעניינים
משחקינושאים
ללמוד
שבץ נא ,קלפים וטריוויה.
חשיבה כמו
מעניינים
נושאים
ללמוד
נושאיםחדש.
ללמוד תחביב
לחפש
מעניינים
תחביב חדש.
לחפש
ללמוד שפה.
תחביב חדש.
לחפש
ללמוד שפה.
תשבצים ומשחקי מילים.
למלא
ללמוד שפה.
מילים.
ומשחקי
תשבצים
למלא
את השכל והזיכרון ,כמו שח.
המאתגרים
במשחקים
מילים.
ומשחקי
לשחקתשבצים
למלא
והזיכרון ,כמו שח.
השכל
המאתגרים את
במשחקים
לשחק
טלוויזיה
במשחקי
המתמודדים
לשחק יחד עם
והזיכרון ,כמו שח.
השכל
המאתגרים את
במשחקים
לשחק
טלוויזיה
במשחקי
המתמודדים
יחד עם
לשחק
והרפיה רגילה ,שכן עודף של הורמוני לחץ כמו
מדיטציה
שליטה עם
מתח תחת
לשמור על
טלוויזיה
במשחקי
המתמודדים
יחד עם
לשחק
עם מדיטציה והרפיה רגילה ,שכן עודף של הורמוני לחץ כמו
שליטה
תחת
על
לשמור
עצב.
תחתלתאי
מתחלהזיק
עליכול
קורטיזול
עם מדיטציה והרפיה רגילה ,שכן עודף של הורמוני לחץ כמו
שליטה
לשמור
עצב.
מתחלהזיק לתאי
קורטיזול יכול
קורטיזול יכול להזיק לתאי עצב.
לשפר את הזיכרון שלך
לשפר את הזיכרון שלך
לשפר את הזיכרון שלך
זיכרון טוב הוא מיומנות נרכשת .ישנן דרכים לשפר את הזיכרון מספר הצעות לשיפור הזיכרון:
זיכרון טוב הוא מיומנות נרכשת .ישנן דרכים לשפר את הזיכרון מספר הצעות לשיפור הזיכרון:
זיכרון טוב הוא מיומנות נרכשת .ישנן דרכים לשפר את הזיכרון מספר הצעות לשיפור הזיכרון:
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ודא שאתה שם לב לכל מה שאתה רוצה לזכור .לדוגמא ,אם אתה עסוק בלחשוב על משהו
אחר ,אתה אולי לא שם לב איפה אתה מניח את מפתחות הבית.
תרגל שימוש בזיכרון שלך .לדוגמא ,נסה לזכור רשימות קצרות ,כגון רשימת מכולת תנאים
ואירועים שיכולים לפגוע בתפקוד המוח
הזדקנות לא בהכרח אומרת שהמוח מפסיק לעבוד .עם זאת ,חלק מהתנאים והאירועים
השכיחים יותר בגיל מבוגר משפיעים על תפקוד המוח כולל :טרשת נפוצה.
התייבשות
דמנציה ,כמו מחלת אלצהיימר
דיכאון
סוכרת
מחלות לב
תרופות  -תרופות מרשם צריכות להיבדק באופן קבוע כך שהם ימנעו תופעות לוואי בלתי
רצויות ויש להפסיק את התרופות אם הן אינן נדרשות עוד.
תזונה לקויה ,מחסור בוויטמינים.
מחלת פרקינסון
שבץ.
רבים מהמצבים שעשויים להשפיע על תפקוד המוח יכולים להיות מנוהלים בצורה יעילה,
הקפדה על התנאים הבאים יכולים לחולל שינוי:
שינויים בסגנון חיים ותזונה
בדיקות ניטור עבור יתר לחץ דם ,כולסטרול וסוכרת
תרופות.
איפה ניתן לקבל עזרה?
הרופא שלך
גרונטולוג
נוירולוג
דברים שיש לזכור
חוקרים מאמינים כי רבים מהשינויים האמורים הקשורים בגיל והמשפיעים על המוח ,הם
למעשה תוצאה של אורח חיים.
שמירה על גוף פעיל היא קריטית אם אתה רוצה מוח פעיל.
תרבות 2014
בשנה שחלפה ערכנו מספר שינויים במערך התרבות שלנו ,נפרדנו מכוכי שטיינברגר ,המדריכה
לקרמיקה ,כוכי הייתה אתנו מספר שנים ,היא ליוותה אותנו בפרוייקט האדיר" ,פורחים בגיל",
תערוכת פרחי הקרמיקה המוצג בחודשים אלו בחצר מוזיאון ארץ ישראל ברמת אביב.
ברצוני להודות לה על התקופה בה הייתה בביתנו ,על ההשקעה והקשר החם שיצרה עם
הדיירים והעובדים ,מאחלת לה בהצלחה בהמשך דרכה .במקומה באה יפית .יפית השתלבה
אצלנו תוך זמן קצר מאד ויצרה קשר טוב וחם עם נשות החוג.
חוג יצירה,
בשעה טובה רויטל ילדה בן ,כן גם דברים כאלו קורים אצלנו ,שמו אורי איתן .בשבועות הקרובים
האימא הטריה חוזרת אלינו ,צילה צרפתי המחליפה של רויטל כנראה תישאר אצלנו יום אחד
בשבוע ,כן ,קשה לנו להיפרד מצילה שהביאה רוח חדשה לחדר היצירה.
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חוג צמחי תבלין ומרפא,

החוג ערוך ומוגש על ידי ריקי הגננית שלנו ,ריקי שמגיעה לטיפול בצמחיית הבית אחת לשבוע
במשך שנים ,הציעה להעביר סדנה לדיירינו ,מסתבר שהצמחייה שעוטפת אותנו יכולה להביא
מזור ומרפא למגוון רחב של תחלואים .להפתעתנו מספר רב של דיירים הביעו את רצונם
להשתתף בחוג ,אל דאגה דיירים שפספסו את המחזור הראשון יוכלו להצטרף לחוג הבא (יש
לעקוב אחר הפרסומים על גבי לוחות המודעות).
חוג אנגלית,
בחודש דצמבר פתחנו חוג אנגלית מדוברת בשיטה ייחודית "שיר ושיח" ,עם ג'ינה פרל.
ובאנגלית.ENGLISH CONVERSATION THROUGH SONGS :
להפתעתנו גם כאן גילינו שהביקוש גדול ,הרבה דיירים מבקשים ללמוד לשוחח באנגלית .ולכן
פתחנו שני חוגים .ובכל יום חמישי נפגשים לשעה של מוסיקה ,שירים שאהבנו ,למידה וריענון
השפה.
שני חוגי התעמלות נוספים,
חוג התעמלות עם מוסיקה בימי חמישי אחת לשבועיים עם איציק בריזנר ,פעילות התעמלות
מיוחדת מלווה במוסיקה קצבית יפיפייה והומור נפלא .לא אחת יצא לי לעמוד בסוף השיעור
ולראות בהנאה את החיוך על פני הדיירים ביציאה מהפעילות עם איציק .השנה הוספנו שעור
יוגה אחת לשבועיים בימי חמישי עם מיכל ווקס האהודה ,בשעורים של מיכל האולם מלא עד
אפס מקום ,וכאן אפשר לחזור על האמרה הנפוצה" :נפש בריאה בגוף בריא" .ותבוא על שניהם
הברכה!!!
ברידג' עם ורדה ממן
בחודש ינואר אנחנו עומדים לפתוח חוג ברידג' מתחילים ,דיירים חדשים וותיקים שמעניינים
להצטרף מוזמנים להירשם בתרבות או פשוט להגיע לאולם הברידג' ביום שלישי בשעה.16:00 :
למוד הברידג' מומלץ מאד לפיתוח החשיבה והזיכרון.
"הפרלמנט של גני שרונים"
אחת לחודש ביום שישי נפגשים במסעדת הבית לדיון בעיניי דיומא ,רחל טוקטלי ואברהם גבע
הגו את הרעיון וביחד מנחים את המפגש באהבה ובהצלחה רבה.
לקראת שבת,
בכל יום שישי חצי שעה לפני קבלת שבת אברהם גבע מקבל את השבת עם הדיירים מפגש
שכולו לקראת שבת ,שירי שבת מן השירה והמקרא .ושוב הרעיון כולו של אברהם ,לעיתים רחל
טוקטלי מצטרפת ,שוב תודה לשניהם!
זה בכל הנוגע לחוגי תרבות ,וזה המקום להעיר שאנחנו עושים ככול יכולתנו לשפר ,לחדש ולרענן
את פעילות התרבות ,והחוגים בכלל .אנחנו יודעים וערים לעובדה שאנשים נקשרים למורים,
אבל לצערנו מגיע זמן שנאלצים להיפרד ,אנחנו מנסים לעשות זאת ברגישות ולעיתים נדירות.
מאחלת לכם שנה אזרחית טובה ,שנה של תרבות טובה ,הצלחה בכל ,ומעל לכל בריאות!
גאולה

ידיעון גני שרונים
תנחו מים
בית "גני שרונים" אבל על פטירת הדיירים.
בשנה החולפת נפרדנו מדיירים רבים שהיו חלק בלתי נפרד מהבית.
אנו מבקשים להביע את תנחומינו למשפחות ולחברים.
יהי זכרם ברוך.
בן נחום רותי ,בר אילן משה ,דורפמן זינה ,דישי לילי ,הרפז יוסי,
חיבובסקי גניה ,חנדלי כוכבת ,כץ אסתר ,לוי רינה ,מושקוביץ רטה,
פוקס בלה ,רדושיצקי חוה ,רוזנברג אלחנן ,שטרומינגר טנה ,ואילה שילה.
תנחומים לריקי קלנר האחות שלנו ,שאיבדה את אימה לאחרונה.

ברוכים הבאים.
אנו מקדמים בברכה את האנשים הבאים למשפחתנו ומאחלים לכם שמחה בריאות ואושר
בביתכם החדש.

זהבה אואר

חנה אוברקלייד

חיים לביא

יעקוב לסרי

מרסל צאליק

לילי וגוסטב סגל

זאב רוטברג

עדנה כרמל

הניה מזור

שלמה טננבאום

ידיעון גני שרונים
נעמי שמר  -הכל פתוח
ראיתי ת'כנרת זוהרת בטורקיז
וגל סגול כהה הריע והתיז,
חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.

בתל אביב טיילתי חופשי מדאגה
לאן שהסתכלתי הייתה לי חגיגה
חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.

הסכר
תרבותאת
ראיתי
פתוח לרווחה
2014
שנת
וכל שפעת המים נוהרת בשמחה,
חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.

הכל פתוח עוד לא מאוחר...

הכל פתוח עוד לא מאוחר
מצב הרוח ישתפר מחר
זה יתכן ,זה אפשרי -
כל עוד אנחנו כאן שרים.
הייתי בעפולה הייתי באילת
ובשמורת החולה מצאתי לי מקלט,
חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.

גלשתי בחרמון נפלתי על האף
נפגשתי עם המון אנשים נשים וטף,
חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.

אולי הכל פתוח ,אולי לא מאוחר
אולי מצב הרוח ישתפר מחר
הכל עוד ייתכן ,הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.
הכל פתוח עוד לא מאוחר....

בשם ההנהלה וצוות העובדים אני מאחלת לכם בריאות טובה ושמחה לשנת
,2015
מרסל וייס

ידיעון גני שרונים

