ידיעון חודש פברואר 2013
לדיירים שלום,

חג פורים
שמח.

חודש הבחירות מאחורינו וחודש הקמת הקואליציה החדשה לפנינו .כולנו מקווים כי הממשלה החדשה
שתיבחר והכנסת החדשה המלאה באנשים חדשים ,צעירים והרבה יותר נשים תהיה יצרנית ומקצועית
ותשפיע על חיינו לטובה מבחינה מדינית ,כלכלית וחברתית.
"...משנכנס אדר מרבין בשמחה" ...חודש אדר הוא החודש בו חל חג פורים .חודש זה הוא הקודם לחודש
ניסן ,מנקודת המבט של התורה הוא האחרון בלוח השנה העברי .חודש אדר מתואר לעיתים קרובות בדומה
לרגע החשוך ביותר בלילה – משום שבימי המן היינו קרובים יותר מאי פעם להשמדה מוחלטת .אילו הצליח
המן חלילה במזימתו היה אורו של ניסן ,אור השחרור – כבה .באמצעות נס פורים הפך החושך לאור.
חודש אדר הוא החודש העברי בעל המזל הטוב ביותר .למעשה הוא הזמן השמח ביותר בכל השנה .כמו
שאמרו חז"ל :משנכנס אדר מרבין בשמחה" .איך זכה אדר במוניטין השמחה שלו? סימן מזלו של חודש זה
הוא :דגים .הדגים פוריים במיוחד ומאותה סיבה הם נחשבים כסמל לפריון וברכה .ברכה זו מיוצרת בחודש
אדר.
אנו ב"גני שרונים" נחגוג את חג הפורים במסיבה שמחה וצוהלת שנושאה יהיה :אפריקה.
אז שוב חודש טוב לכולם ושרק נשמח....
אירועים מיוחדים בהיסטוריה – חודש פברואר.
 – 1564יום הולדתו של גליליאו גליליי  ,האסטרונום והמדען האיטלקי
שחקר את תנועת גרמי השמיים ואת תופעות הטבע.
 – 1789נבחר ג'ורג' וושינגטון לנשיא הראשון של ארה"ב.
 – 1896שנה לפרסום "מדינת היהודים" מאת בנימין זאב הרצל ,ספר בו מתווה הרצל לראשונה
ובפירוט את חזונו בנוגע להקמת מדינה ריבונית לעם היהודי .הספר היווה בסיס לתנועה
הציונית בסוף המאה ה.19-
 – 1925נוסד הטכניון בחיפה.
 – 1968הוכרזה הצוללת "דקר" כנעדרת.
 – 1980השקל מחליף את הלירה.
 – 2003התרסקות מעבורת החלל "קולומביה" לאחר  16יום בהם חגה בחלל .באסון
נספו שבעת האסטרונאוטים שהיו על סיפונה כשאחד מהם היה האסטרונאוט
הישראלי הראשון ,אילן רמון ז"ל.

משולחנה של רותי – רכזת קשר עם הדיירים
"נעים להכיר"...
קהילת "גני שרונים" מונה היום כ 250-דיירים .כמעט מידי יום אני שומעת דיירים האומרים לי  ,כי הם
כבר אינם מכירים את הדיירים כמו בעבר שהניו מעט דיירים וכולם הכירו את כולם .אז החלטתי לתת כמה
טיפים ל"מתידד המתחיל":

המיומנות הנדרשת להכרת אנשים חדשים היא מיומנות ניהול "סמול טוק" .דברו עם אנשים חדשים
בכדי ליצור תחושה של ביחד .חשוב לא להיות ביקורתי .לא להלך רכיל ולא לומר דברים פוגעניים
ופרובוקטיביים .הרעיון הוא לפתוח ערוץ קשר.
כשאתם יוצרים קשר עם אנשים קיימת דרך פשוטה לגרום להם לרצות להמשיך לשוחח אתכם .אל
תדברו רק על עצמכם אלא הביעו עניין בבן השיח שלכם .כולנו אוהבים לדבר על עצמינו  ,שאלו את בן
השיח שלכם על עצמו ,הציעו עזרה או רעיון .במילים אחרות :תנו לו את היחס שהייתם אתם רוצים
לקבל.
דרך נוספת טובה להכיר אנשים היא – להתנדב .לקחת אחריות או תפקיד בקהילה ,פעילות מעורבת ,
אחריות והרבה סיפוק עצמי – כל זה יוצר רצון טוב כלפיכם והזדמנות לבוא במגע ולהכיר יותר אנשים.
במוסיקה ,סרטים אהובים ,הרצאות .הרחיבו את מעגל החברים לא רק באנשים הדומים לכם ,להיפך
נסו גם להכיר ולהקשיב לאנשים אחרים .שיהיו לכם חיים חברתיים טובים...

ברוכה הבאה
לדיירת החדשה שנכנסה לביתנו החודש ציפורה מובשוביץ .ברוכה תהיי בהיכנסך אלינו  ,שחייך עמנו יהיו
טובים מעניינים ובריאים.

זר ברכות לילידי חודש פברואר
פפרמן לילו –  ,2.2קירשנר שושנה –  2.2רויטר צבי –  2.2בן עמי משה –  2.2מנדלוביץ מיכאל – ,5.2
טרפלר ג'ק –  7.2צימרמן אביבה –  8.2לביא מרדכי –  11.2תאומי רינה –  10.2בן יוסף דניאל – 12.2
רדושיצקי חוה –  12.2בר אבי אבי –  15.2יפה איזבל –  20.2רכטר אידה –  22.2מוס ליאון – 23.2
הורסקי אוה –  24.2מובשוביץ ציפורה –  25.2יגר רבקה –  28.2נווה-שגיב יפה – 28.2
אנשי הצוות :גופר איסאק ,יפת ליבי ,רביץ פנינה ,מרסל וייס ,ולז הורוויץ.
ברכות ואיחולי בריאות ,חיים טובים ואושר.

לזכרם
החודש הלכו לעולמם שניים מדיירינו היקרים :שילה סלום ומרטין לוטר ,זכרונם לברכה.

מרטין לוטר
נולד ב 1924-בגרמניה .משפחתו עברה לצרפת כשהיה מרטין ילד ושם גדל .במלחמת העולם השנייה נלקחו
הוריו למחנה ההשמדה אושוויץ .מרטין הנער נאלץ במהלך השנים הללו לברוח ממקום למקום ולהסתתר
מפני הגרמנים .בגיל  16התגייס לצבא הצרפתי עמו נלחם בדיוויזיה מס'  2בפלישה לנורמנדי ,בשחרור פריז
ובמלחמה באזור אלזאס הצרפתי .בשנת  1968עלה לארץ ,כאן הכיר את זמירה באולפן לעברית והקים יחד
עמה את משפחתו .למרטין בן אחד החי בצרפת.

פנינה דרימר – על מרטין...

...היכרותי הקרובה עם מרטין לוטר ז"ל קרתה במקרה עת ישבתי לידו בלובי וסיפרתי לו כי באותו שבוע
הוקרן בטלוויזיה הסרט" :היום הארוך ביותר" – סרט העוסק בפלישה לנורמנדי ב 6-ביוני  .1944כמו כן
סיפרתי לו כי במלאת  50שנה לפלישה ב ,1994-ביקרתי בנורמנדי והראיתי לו חוברת שפורסמה לקראת

האירוע .להפתעתי גילה לי מרטין כי הוא לחם בחזיתות רבות וגם בפלישה ובעוד ארצות רבות אך ברוב
צניעותו לא נהג לספר על כך ולא התפאר במעשיו.
רבים מאתנו זוכרים את מרטין וזמירה מככבים בסרט שהוקרן בערוץ הכבלים בטלוויזיה בהם היו השניים
במיטבם .הסרט היה מרשים מאד ואשמח אם יוקרן שוב בבית לזכרו של אדם מיוחד ,צנוע ונעים זה .אני
תקווה כי כולנו נמשיך לתמוך בזמירה ונהיה לצידה.
נזכור כולנו את מרטין כאיש אציל ועניו .יהי זכרו ברוך.

שילה סלום ז"ל
שילה ילידת  1929מדרום אפריקה גרה בבית עם בעלה אותו הכירה כבר בימי התיכון .בשנת  1978עלו לארץ
ולזוג נולדו  3ילדים ,אשר שניים מהם גרים היום באוסטרליה .הזוג סלום נכנסו ל"גני שרונים" באוקטובר
.2012
אנו משתתפים בצערה של אסתר עבאדי על מותו של בנה איציק .יהי זכרו ברוך

וועד דיירים חדש
הנהלת הבית וצוות העובדים מברכים את חברי וועד הדיירים החדש
הנבחר :יחיאל הרמן ,אילה שילה ,רחל עשת ודניאל בן יוסף .אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בתפקידכם
ובתקווה לשיתוף פעולה פורה עמנו למען יהיה טוב ,נעים ומעניין לכולם.

לידיעת הדיירים
למועדון הקפה המתקיים אחה"צ פעמיים בשבוע ,הצטרפה שי אוחיון אשר תהיה אחראית על
חלוקת הקפה והעוגה לדיירים .שי מועסקת ע"י "גני שרונים"  ,לאחר שלא הצלחנו לצערנו למצוא
דיירים מתנדבים נוספים על הקיים .אנו מקווים בכל זאת שדיירי הבית ימצאו לנכון להתנדב יותר
תוך שהם עושים טוב לעצמם ולקהילה הסובבת אותם.

מועדון הסרט
אנו שמחים להציג בפניכם את הסרטים להקרנה בחודשי פברואר ומרץ.

פברואר.

הקרנה  " 02/02/2013העזרה "
הסרט " העזרה " מבוסס על רב המכר מספר  1של הניו יורק טיימס מאת קתרין סטוקט .הסיפור מתרחש
בג'קסון ,מיסיסיפי בשנות ה 60-ומגולל את סיפורן של שלוש נשים מיוחדות במינן ,שרקמו ידידות יוצאת
דופן סביב סודן המשותף של פרויקט כתיבת סיפורן האישי  .פרויקט ששובר את החוקים החברתיים

ומעמיד את שלושתן בסכנה .יוג'ין ,המכונה " סקיטר " סיימה את הקולג' וחולמת להיות סופרת .שלא כמו
חברותיה ,היא מוכנה לדחות תכניות של חתונה וילדים למען הקריירה שלה .כשהיא מקבלת עבודה בעיתון
המקומוי לכתוב טור של עצות לבית ,היא פונה לעזרתה של אייבלין  ,העוזרת של חברתה הטובה ביותר .עד
מהרה הי.

הקרנה  " 09/02/2013ברברה "
ברברה היא רופאה אשר מבקשת ויזת יציאה ממזרח גרמניה .כעונש על לא כלום היא נשלחת מברלין לבית
חולים קטן בעיירה נידחת .יורג ,המאהב שלה שחי במערב גרמניה ,מתכנן את ימי הבריחה שלה .ברברה
ממתינה ושומרת את סוד הבריחה לעצמה .היא משתדלת להתרחק מהאנשים שעובדים איתה ומעניקה
תשומת לב רק למטופליה .המפגש שלה עם אנדרה ,הבוס החדש שלה ,מייצר סדק בקור הרוח המוחלט
שלה .החיבה שנוצרת ביניהם מעמידה בסכנה את תוכנית הבריחה של ברברה.

הקרנה  " 16/02/2013אהבה ,חתונה ,נישואים "
אווה )מנדי מור( היא נשואה טרייה ומאושרת לחברה מזה שנתיים וחצי צ'ארלי ) קלאן לונץ( ,קבלה השראה
למקצועה כיועצת נישואים ,מהזוגיות המופלאה של הוריה ,אך חייה מתהפכים לגמרי ביום בו היא מגלה
שהוריה עומדים להתגרש .אמה של אווה )ג'יין סימור( עדיין מבולבלת מהבגידה שלאחר קבלת ההחלטה
להיפרד מבעלה ,ואביה )ג'יימס ברולין( פתאום הפך לאדם דתי .נחושה לשנות את רוע הגזירה ,מחליטה
אווה ,שעדיין מאמינה באהבה ,לערוך מסיבת הפתעה ענקית ליום הנישואים ה 30-של הוריה ושום דבר לא
יעמוד בדרכה ,גם לא בעלה החתיך והאוהב ..אבל אז היא מגלה שגם צ'ארלי מסתיר איזשהו סוד.

הקרנה  " 20/02/2013קוסמופוליס "

אריק פאקר )רוברט פטינסון( הוא מיליארדר צעיר בן  28שהאמין שיוכל להכפיל ואף לשלש את הונו על ידי
כך שיהמר על התמוטטות הכלכלה .בדיוק ביום שהחליט להסתפר ,בעודו מסתובב בלימוזינה מפוארת
ברחובות מנהטן ,נקרים בדרכו אירועים שהורסים את חיו .הרומן נכתב בעשור הקודם על רקע הסימנים
הראשונים למשבר הכלכלי.

הקרנת סרטים במרץ.

חג פורים שמח.
צוות והנהלה.

