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דיירים יקרים,
האביב כבר כאן .האוויר צלול ונקי ותחילת האביב מעלה תחושות של חיים חדשים והתחלות חדשות
אחרי הקור ,הגשם וקדרות החורף .האביב מביא עמו תקווה וחיים חדשים לחי ולצומח .אנו חוגגים את
פסח כדי לציין את היציאה מעבדות לחירות ,את יציאת מצרים ואת הפיכתנו לעם תחת מנהיגותו של
משה.
היציאה ממצרים אינה ההגירה היחידה בהיסטוריה היהודית .היהודים חיו בגלות שנים רבות ,בין אם
היו אלו האשכנזים ,הספרדים ,יהדות המזרח או יהודי אתיופיה ,שרדנו שנים של רדיפות וזוועות
נוראיות והחזקנו מעמד ,לאורך כל אותן השנים היו גלי הגירה רבים של יהודים שעזבו את ארצותיהם
ובאו לישראל.
אם להאמין לסטטיסטיקה ,היהודים מהווים אחוז אחד מכלל האוכלוסייה ,אולם אנו כה בולטים
בתחומי החיים השונים ,עד כי קל לחשוב שאנו הרוב.
הגענו להישגים רבים בתחומי המוסיקה ,הספרות ,המדע ,הכלכלה ,הרפואה ואף בתחום ההיי-טק.
עמים רבים ,אפילו בימינו אלו ,מנסים ללא לאות למחוק אותנו מעל פני האדמה ,אולם ללא הצלחה.
היהודים הם עם שורד ולאורך כל ההיסטוריה וכנגד כל הסיכויים החזיקו מעמד.
ישנו סיפור מפורסם על הקיסר ששאל את ביסמרק" :האם תוכל להוכיח את קיומו של האלוהים"?
תשובתו הייתה " :היהודים ,הוד מלכותך ,היהודים".
אינך חייב להיות יהודי דתי כדי לחגוג את החירות .אנו חוגגים זאת כאומה של אנשים שנבחרו להיות
יחד ,להישאר ביחד ולשרוד כעם.
חיינו מאוד שברירים ,אין אנו יודעים מה יקרה מרגע לרגע ומה צפוי לנו .אנו צריכים לחיות את היום
כאילו הוא היום האחרון ,אבל האם אנו עושים זאת? למעשה התשובה היא לא .אנו לוקחים כמובן מאליו
שנתעורר בבוקר ונלך לישון בלילה .אנו רבים ומתווכחים עם האהובים עלינו ועם חברינו מבלי לחשוב על
מה שיקרה מחר .זהו האופי האנושי.
לחיות בקהילה ,זה לא תמיד קל ,היות וכל אחד מאתנו שונה ומיוחד .עלינו לגלות סובלנות והבנה כלפי
האחר ,משום שאיננו יודעים כלל מה עובר עליו .אדם יכול להיות חולה ,מדוכא ,או בדיוק קיבל חדשות
רעות .ככל שאנחנו מזדקנים הסובלנות שלנו נחלשת ולעיתים קרובות אנו פוגעים באנשים הקרובים
אלנו .יש צורך בסבלנות והבנה כלפי בני משפחתנו וחברנו שגם להם לעיתים לא קל.
האביב הוא התחלה מרעננת .הפריחה וההתחדשות  -תחילתה של תקופה חדשה.
סיפור המצות :יציאת מצריים – לאון מוס
כאשר אלוהים ראה את תגובותיו של פרעה לעשרת המכות שהביא אלוהים על העם המצרי הוא היה
מופתע " :לא ציפיתי שפרעה יגיב בצורה כל כך קשה! כעת הוא מתכנן להרוג את כל היהודים!" הוא
קרא למשה ואמר לו" ,תשמע משה ,פרעה כועס מאוד! הוא רוקם תכנית נקמה ואני מבטיח לך שהיא
תהיה נוראית .אתה חייב להימלט מכאן עם עמך לא יאוחר מיום שלישי בבוקר .התארגנו והתחילו לזוז
עכשיו!
יום שלישי בבוקר? אתה צוחק עליי אדוני זה בלתי אפשרי! לא ניתן לעשות זאת!
"עשה זאת משה ,תגרום לזה לקרות"
"אדוני ,אנו מדברים על שש מאות אלף אנשים! כולם יהודים! חצי מהם נשים יהודיות! אתה רוצה
שאזיז שלוש מאות אלף נשים בלילה אחד? עם הילדים שלהן והכבודה שלהן?"
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"אמרתי לך לעשות זאת! עכשיו תזוז!"
"אדוניי ,הנעליים! ראית את הנעליים שהן ירצו לקחת?"
"משה ,הפסק להתלונן והחל לפעול!"
משה הלך וכינס ישיבה של חברי המועצה .הוא סיפר להם על המסר של אלוהים וראה את הספק על
פניהם ,משה קם ויצא מהחדר בסערה .הוא עשה כל מה שביכולתו כעת זה תלוי בחברי המועצה ובעם.
בשחר של הבוקר למחרת משה התעורר לאחר לילה של שינה לא טובה .הוא יצא מהדלת ולתדהמתו
ראה אין ספור אנשים סוחבים ארגזים ,תיקים ומזוודות עמוסות בחפצים ורכוש .בעלי החיים עמדו,
עיזים ,פרות ,כבשים ותרנגולות .הייתה ערימה ענקית של מזוודות וחפצים ביתיים ,עגלות מחוברות
לסוסים עצבניים ולגמלים .ההמון היה כל כך עצום שהוא לא ראה את קצהו באופק ,אך הוא ראה את
ראשיהם של האנשים למרגלות ההרים" .הם במרחק של עשרות קילומטרים! יש כאן לפחות חצי
מיליון מהם" ,הוא התפעל" .אולי אפילו יותר! אדוניי היקר ,עזור לי! מה עשינו?"
"קדימה בוא נצא!" הוא צעק בעודו מרים את חפציו ומתחיל לזוז .הוא חשש להסתכל אחורה למקרה
שאנשים לא הלכו אחריו .אך הם הלכו .חלקם נסחבו על אלונקות ,חלקם על כסאות גלגלים
פרימיטיביים ,חלקם על ידי קרוביהם .ההמון היה באורך של עשרות קילומטרים .היה נראה כי אין לזה
סוף ,משה צחק" .זה לעולם לא יעבוד.
אך הם הלכו אחריו באמונה שלמה .כאשר הוא עצר לשתות או לנוח ,גם הם עצרו .על מנת לעצור ,לקח
כמעט יממה ויומיים על מנת להתחיל לזוז שוב .הוא הוביל אותם דרומה לאורך חופי הים האדום,
בחיפוש אחר מקום קל ובטוח לחצות .מספר חודשים לאחר שהתחילו במסע ,עבר אדם רכוב על סוס
שנראה כאילו הוא עומד להתעלף" .משה" הוא קרא" ,האנשים בסוף הטור ביקשו ממני למסור לך
שהצבא המצרי מתכונן לרדוף אתכם .לכו מהר יותר!"
"זהו זה נחצה את הים כאן!" אמר משה .אלוהים שמע זאת ,עשה הערכת מצב מהירה והורה על ים סוף
לחצות לשניים על מנת שמשה ועמו יוכלו לחצות .למשה הוא אמר" ,הצלחתי לעשות עסקה שהמים
ישארו כך למשך  5ימים בלבד .תזרז את אנשיך".
" 5ימים אדוניי? זה אומר להעביר מאה ועשרים אלף אנשים ביום! זה בלתי אפשרי!"
"עשה זאת משה!"
ביום החמישי עמד משה בקצה ים סוף וצפה במחזה המדהים .הוא הצליח לראות את קצה טור
הפליטים כאשר מאחוריהם נישא באוויר ענן אבק אדום" .זה אבק מהדהירות של הסוסים של
המצרים" הוא קרא .בעודו צופה באחרון האנשים חוצים את התעלה הוא ראה את קירות המים
מאחוריהם גועשים ונשברים ובכך בולעים אליהם את אנשי הצבא המצרי והסוסים שלהם" .תודה
אלוהים" הוא מלמל.
כעבור שבועיים ,משה קרא לכולם לעצור" .בוא נעצור למשך שבוע על מנת לארגן את עצמינו .אנחנו
עדיין ממהרים אבל אף אחד לא עוקב אחרינו .אני חושב שמגיע לנו כמה לילות של שינה טובה ולחגוג
את חירותנו מהמצרים המקוללים .בוא נכין ארוחה משובחת .תגידו לסופרים להתחיל לכתוב את
ההיסטוריה והסיפור המתמשך של האקסודוס הגדול הזה על מנת שהדורות הבאים ידעו על כך".
קריאת הידד גדולה נשמעה במשך שעות בעוד שהיא עוברת בין המון האנשים.
"אוקי!" צעק משה" ,מי הביא את היין?"
צעקה גדולה נשמעה כאשר אלפי גברים ענו "אנחנו!"
"היכן העיזים ,הכבשים והתרנגולות שהבאנו בשביל אכילת בשר?"
צעקה נוספת ענתה על שאלתו.
"אז התחילו להבעיר אש ובוא נצלה אותם!"
"האם יש לנו מים ועדשים?"
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"כן! וגם יש לנו סירים בשביל מרק!"
"האם נוכל לאפות לחם?"
"נוכל לאפות אלפי כיכרות לחם ,משה!"
"מצוין ,תבנו תנורים ,הבעירו את האש והתחילו ללוש את הבצק!"
"מי הביא את אבקת האפייה?"
"זה אצל רות!"
"לא ,אני לא לקחתי את זה ,שרה לקחה"
"לא אצלי" ,אמרה שרה" .אני חושבת שראיתי את ג'קי לוקחת את זה"
"לא! אני ביקשתי מברברה שתעשה זאת" ,אמרה ג'קי.
"מספיק!" צעק משה שאיבד את סבלנותו" .זה מספיק! תכינו את הבצק בלי אבקת האפייה!"
"אבל הלחם יהיה שטוח ולא יתפח ,משה!"
"אז מה? בשביל שתי ארוחות אנחנו יכולים לאכול לחם שטוח"
"לחם" שלא עבר התפחה (מצה) ,מסמל את סבלות העבריים במצרים וכן את החיפזון ,השמחה
והלהיטות שאפיינו את יציאתם ממצרים.
בזמן אכילת המצה במהלך ליל הסדר ,אנו חשים כאילו אנו אוכלים את לחם הצער ,העמל והסבל ביחד
עם אבותינו .ולרגע אנו שותפים לצער עצמו.
מוריס ג'וזף – "פסח" יהדות כאמונה וחיים.
אני מבקשת לברך באופן אישי את כל הדיירים החדשים שהצטרפו למשפחת גני שרונים ,משפחה
גדולה ושמחה .ההנהלה וצוות העובדים עומדים תמיד לרשותכם ומוכנים בכל עת לסייע בידכם ככל
הניתן .בלעדיהם ,ביתנו לא היה מתנהל בצורה כה טובה וכל אחד ואחד מהם הוא חוליה בשרשרת
שהופכת את גני שרונים לבית שכיף לחיות בו.
מרסל
ברוכים הבאים הדיירים החדשים שנוספו למשפחת גני שרונים:

בינקל אסתר

גת רבקה

רחל ועמיחי צור

זיידנבנט יהודית

באומוול סליה

מקווים שתיהנו מביתכם ומשפחתכם החדשים.

מסורי מלי

פדידה מרים

רותי
רבינוביץ 

ניר שושנה
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ברוכים הבאים ציפי ומשה קלמוס למשפחתנו
קלמוס ציפי
מקור משפחתנו ,פולין  ,הורי ברחו לרוסיה מאימת הנאצים בסוף שנת 1939
אני נולדתי בסיביר במקום שנקרא "קומי" ,אחי נולד  4שנים אחרי.
בסוף המלחמה ב 1946 -הוחזרנו לפולין לאזור שלזיה ,שם קיבלנו בית ומשם
הזיכרון הראשון שלי .בשנת  ,1957לאחר מספר ניסיונות הצלחנו לעלות
לארץ ,הימים הראשונים היו קשים ,עלינו בחודש פברואר לתקופה גשומה
מאוד ,גשם ירד בחוץ ואני לא הפסקתי לבכות.
בעזרת הדוד שלי הגעתי לקיבוץ גן יבנה ,שם נקלטתי באולפן ,בעזרת חברים וריקודי ההורה התקבלתי
לחברת הצעירים.
ושוב בעצת הדוד שלי פניתי ללימודי אחיות בהדסה תל אביב ,קורס אותו סיימתי במקום שני ,הייתי
מקור גאווה להורי ודודי.
במשכורת הראשונה שלי עזרתי להורי לצאת מהמושב.
בהמשך התקבלתי לעבודה בבית חולים איכילוב כאחות כללית ,כשהמחלקה האורולוגית נפתחה
הצטרפתי לצוות המחלקה.
המעבר למחלקה האונקולוגית והקמת אשפוז היום הייתה תקופה משמעותית ביותר בחיי המקצועיים,
שם עבדתי  22שנים 10 ,שנים אחרי גיל הפנסיה .העבודה במחלקה האונקולוגית הייתה קשה,
התוצאות לא תמיד היו טובות ,ובכל זאת הסיפוק בליווי החולים והמשפחות היה גדול.
ציפי קיבלה שני פרסי עובד מצטיין ,פעם אחת פרס אישי ופעם נוספת מחלקתי משני נשיאים ,הנשיא
וייצמן ז"ל והנשיא הרצוג ז"ל .ובנוסף שלושה פרסים נוספים משלושה ראשי העיר תל-אביב.
קלמוס משה
נולדתי שנה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה בשנת  1938בוורשה ,בירת פולין.
כשיצאה ההוראה לתלות טלאי צהוב ,וגזרות נוספות ,אבי החליט שצריכים לברוח מפולין ,המקום
היחידי באותה תקופה ,היה רוסיה.
טלטלות הדרך היו קשות ,אחרי עיכוב של מספר ימים במעבר הגבול ,נשלחנו למחוז שנקרא אורל ,אזור
תעשייתי ,שם הורי שובצו בעבודה מפרכת של  12שעות כל יום ,עבודה זו זיכתה אותנו בתלושי מזון
ומקום מגורים.
בשל הלשנה של חבר טוב ,אבי נעצר והושלך לכלא ,שם הוא מת מרעב קור ומחלות.
כשהמלחמה הסתיימה חזרתי עם אמי ואחותי לפולין ,הנסיעה ברכבת ארכה חודש ימים ,ולאחר  4שנים
עלינו ארצה.
אחותי ואני נקלטנו בפנימית הנוער אלוני יצחק ,אמי נישאה שוב ולאחר שנתיים אספה אותנו לביתה
החדש.
אחרי הצבא נקלטתי בבית חרושת "עלית" ברמת גן ,לאחר  50שנות עבודה יצאתי לפנסיה
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בשנת  1962התחתנתי עם ציפי אותה הכרתי במועדון יוצאי פולין  ,את שלושת בנינו גידלנו ברמת גן וב –
 20השנים האחרונות גרנו ברעננה.
בשנים האחרונות התלבטנו רבות לגבי מעבר לדיור מוגן ,לאחר בדיקה במקומות רבים החלטנו שגני
שרונים יהיה ביתנו ,המקום מצא חן בעינינו מהרגע הראשון .מכיוון שידענו לאן אנחנו מגיעים ,אנחנו
מאד מרוצים.
לנוחיותכם ,מצורפת רשימה של ההנהלה וצוות העובדים שלנו ותפקידיהם:
אדי וייס – מנכ"ל.
לז הורביץ – עוזר מנכ"ל.
צ'ארלי –חיות וחיוכים.
מרסל וייס – ידיעון ופעילויות.
מיכל מורן –מכירות.
אריאלה הלפרין – אדמיניסטרציה.
ענת שי ישינובסקי – עו"ס.
רותי מילשטיין – אם הבית.
גאולה אזרחי – מנהלת תרבות.
דר' סורין – רופא.
ריקי קלנר – אחות.
רחל גולדשטיין – אחות.
נינה שפירא – חשבונות.
רחלי אשכנזי – חשבונות.
אביגיל כפיר – חשבונות.
ליבי יפת – מנהלת משק וקבלה.
איפתיכאר ג'ורבאן  -מחלקת משק.

איסק גופר – מחלקת משק.
פנינה רביץ – מתאמת אחזקה.
ציון סלומון – מנהל אחזקה.
יוסי חיון – אחזקה.
רמי מליחי – אחזקה.
דני לוי – אחזקה.
יוסף ביטון – אחזקה.
חיים צוברי – אחזקה.
חיזקי עברי – אחזקה.
קצמן שי  -אחזקה
ישראלה רוזנטל – קבלה.
שוש עמית – קבלה.

לתשומת ליבכם,
במידה והנכם נתקלים בבעיה ואתם זקוקים לעזרת מח' האחזקה או המשק ,יש לדווח אך ורק לקבלה,
הודעתכם תועבר לאחראים על הנושא והעניין יטופל אין לפנות ישירות לאנשי צוות שאינם קשורים
לעניין.

זכרונות  -רחל גלברט
לפני כחמש – עשרה שנה הגעתי לגני שרונים .היה זה כשנתיים לאחר שהתאלמנתי .ידידים וחברות לא
חדלו להציק לי" :מדוע את יושבת בודדה עם הזכרונות ,יש היום בתים מוגנים :תמצאי שם פעילויות,
חוגים ,טיולים בחברה מאורגנת ,שימי קץ לבדידות".
אולי ,יתכן ,חשבתי ,ואז יום אחד ,במסגרת חיפושי ,התנעתי את המכונית והגעתי לאבן – יהודה
בעקבות מודעה על בית מוגן שמוקם במושבה .הגעתי למקום .גני שרונים – בית בודד מוקף שדות
מוריקים ,פרדסים מניבי תפוזים ,אותם יצאנו לקטוף ברבות הימים ,חורשת עצי אקליפטוס ושבילי
עפר .הוקסמתי! הטבע בכל הדרו מקיף בית בודד – מוגן.
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רכשתי דירה בבית זה וחיי השתנו לחלוטין .כל "הנבואות" התרחשו במציאות .חיי קיבלו תוכן ,ואין לי
אלא להגדיר את המשמעות של גני שרונים בראשי תיבות!
גברים נשים ישישים שרים רנים ונהנים יחדיו מתמוגגים.
מיומנה של עובדת סוציאלית -ענת שי ישינובסקי.
כל אחד ואחת מכם היו בנקודת זמן הזו של ההחלטה הגורלית לעזוב את הבית ולעבור למסגרת של דיור
מוגן .כולכם הייתם ברגע הזה שבו אורזים את החפצים האישיים ,את הרהיטים ,נפרדים בפעם
האחרונה מהבית בו חייתם חיים שלמים ופוסעים בציפייה לעבר עתיד חדש.
בנקודה הזו ,בה אתם עושים את הצעד הראשון לחיים החדשים שלפניכם אנו ,צוות הרווחה של גני
שרונים ,נמצאים כדי לעשות את הנחיתה קלה ונעימה יותר .רותי ,ריקי ואנוכי מלוות אתכם מהיום
הראשון ,והנוכחות שלנו הולכת ומצטמצמת ככל שחולפים הימים ואתם כבר שוחים במים בכוחות
עצמכם.
ניסיוננו מלמד כי יש אנשים אשר קופצים למים וישר מתחילים לשחות בריכות ויש אנשים אשר
נרתעים קצת מטמפרטורת המים ,צריכים רגע לשבת על שפת הבריכה ,להתרגל למים ,לרדת צעד אחר
צעד במדרגות ורק אז הם מוכנים לשחייה .כך או כך כולם לבסוף לומדים לשחות.
בשפה המקצועית אנו מגדירים זאת כתהליך קליטה והסתגלות .כיוון שתהליך זה יכול להימשך על פני
חודשים רבים ,התחלנו לערוך "סדנת מפגשי קליטה לדיירים חדשים" .המתכונת הולכת ומשתנה
ממפגש למפגש ,ככל שאנו צוברים יותר ניסיון ולומדים עוד משהו מכל קבוצת דיירים.
בחודש ספטמבר  2016ערכנו סדרה של  4מפגשים ל 14 -דיירים ודיירות אשר נכנסו לגור בגני שרונים
כחצי שנה לפני כן .מטרת המפגשים הייתה היכרות בין הדיירים ,היכרות בין הדיירים לצוות ,שיתוף
בהתמודדות ובחוויות מן המעבר ,מתן רשת תמיכה הדדית ומקפצה ליצירת קשרים בין הדיירים.
המפגשים נערכו במתכונת של שיחות ,צפייה בסרט ומפגש עם אנשי הצוות.
סדרת מפגשים זו נערכה בהנחייתי ובהנחיית רותי ,אם הבית .השתדלנו שהאווירה תהיה נעימה ,בלתי
שיפוטית וניתן מקום לכל דייר להביע את דעתו ותחושותיו .ככל קבוצת תמיכה ,גם כאן הדיירים תמכו
אחד בשני ,תרמו מידע וחילקו עצות .כולי תקוה שכל דייר ודיירת לקחו עמם משהו ,גם אם קטן,
שיסייע להם בהמשך הדרך.
אסיים בקטע קצר ,אותו הקראתי גם בקבוצה ולדעתי הוא יכול להתאים לכל אחד מכם בכל נקודת זמן
בחיים:
"כשעולים על דרך חדשה  -לא תמיד יודעים לאן היא תוביל  -ולפעמים אין שום ברירה  -ומוכרחים
ללכת על השביל  -ולכן גם אם לא יודעים מתי נגיע  -ולאן הדרך מושכת  -יש לזכור תמיד  -מה גרם לנו
לצאת ולמה בכלל התחלנו ללכת"...
דיירים יקרים חג שמח,
השנה מלאו שש שנים לעבודתי בגני שרונים .שש שנים שחלפו ביעף .לשרונים הגעתי מ"המבריא"
שהוא בית אבות ,מה שמקנה לי וותק של כמעט  17שנים בתחום.
בצעירותי הייתי מורה ועבדתי עם ילדים (אזרחים צעירים ) והיום אני עובדת עם אזרחים ותיקים .שתי
אוכלוסיות משני קצות הנדנדה.
אין ספק שעבודה עם הגיל השלישי היא עבודה מספקת ומאתגרת שמוסיפה ערך מוסף לכל מי שעוסק
בה.

ידיעון פסח 2016
2017
עבודה בדיור מוגן היא עבודה דינמית מאוד עם שינויים רבים .אנשים באים ואנשים הולכים ,אנו
מקבלים את פניהם של האנשים החדשים ונפרדים מאלו שעוזבים אותנו.
אני מאחלת לכולנו ,גם לי וגם לכם וכמובן לכל חברי לצוות ,עוד שנים רבות ביחד ,הרבה חגים ואירועים
משותפים ,וכמובן בריאות טובה ואריכות ימים.
חג אביב שמח
אריאלה

אחות הבית  -רחל גולדשטיין
עד ליציאתי לגמלאות כיהנתי כאחות אחראית במרפאת קופת חולים אבן יהודה .לפני כ –  3.5שנים
הוצע לי לעבוד כאחות במרפאת גני שרונים ,המעבר לא היה כרוך בקשיים כי מעצם עבודתי בקהילה
שנים רבות ,נתן לי את הכלים הדרושים לטפל באוכלוסייה בוגרת.
בגני שרונים מצאתי סגל מיומן ומקצועי ,התרשמתי מהמסירות לדיירים ,ומבית מטופח ונאה.
אני נשואה ואם לשלושה ילדים וסבתא ל –  8נכדים.
בהתקרב חג הפסח – אני מאחלת לכל הדיירים והעובדים בריאות טובה ,אריכות ימים וחג שמח וכשר!
אל תתעסקו עם קשישים
גברת אחת החליטה לפנק את עצמה לרגל יום הולדתה ה –  70והזמינה חדר ללילה בבית
מלון מפואר .בבוקר למחרת ,כשביקשה לעזוב את המלון ,הגיש לה פקיד הקבלה חשבון
ע"ס  .$ 250האישה דרשה לדעת למה המחיר כל כך גבוה? אני יודעת שהמלון ברמה
גבוהה ,היא אמרה ,אבל החדר לא שווה כל כך הרבה כסף רק בשביל לינת לילה ואפילו
לא אכלתי ארוחת בוקר .הפקיד ענה לה שהתעריף הוא תעריף מקובל וכולל גם ארוחת בוקר.
היא דרשה לדבר עם המנהל .המנהל היגיע ולאחר שעודכן ע"י פקיד הקבלה ,ענה לגברת :למלון יש
בריכה אולימפית ואולם כנסים ענק שעומדים לרשות האורחים .אבל לא השתמשתי בהם ,טענה
האישה .ובכן אמר המנהל ,הם כאן לשימושך והיית רשאית להשתמש בהם .כמו כן ,הסביר המנהל,
שהיא הייתה יכולה לצפות באחד מהמופעים הרבים שמציגים במלון ,המופעים הגדולים בעולם
מופיעים אצלנו אמר ,אבל לא ראיתי אפילו אחד ענתה האישה .חבל אמר המנהל ,הם פה ויכולת ליהנות
מהם .כל מה שהמנהל ציין שיש במלון ,ענתה לו האישה שהיא לא השתמשה ,אולם למרות זאת המנהל
לא השתכנע להוזיל את המחיר.
לאחר ששוחחו מספר דקות ולא הגיעו לעמק השווה ,היא החליטה לשלם .כתבה צ'ק והושיטה למנהל.
המנהל התבונן בצ'ק והופתע .אבל גברת ! הוא אמר ,הצ'ק הוא ע"ס  $50בלבד .אכן נכון ,ענתה .חייבתי
אותך על  $200בגלל שישנת איתי .אולם לא ישנתי אתך ,ענה המנהל .ובכן ,חבל מאוד ,אמרה האישה.
הייתי פה ויכולת!!!!
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בריאות ומתכונים
תה ירוק
תה ירוק שימש ברפואה הסינית ההודית המסורתית לעצירת דימום וריפוי
פצעים ,לבעיות עיכול ,לטיפול בבעיות לב ובריאות נפשית לוויסות
טמפרטורת הגוף .מחקרים שנעשו לאחרונה הראו שלתה ירוק יש פוטנציאל
להשפעה חיובית על כל דבר ,החל מהרזיה והפרעות בכבד ,סוכרת מסוג 2
ומחלת אלצהיימר
תה ירוק הוא תה שעבר חימצון מינימלי בתהליך העיבוד ,בשונה מתה שחור שעובר חימצון מלא .כדי
למנוע מהתה להתחמצן מעבירים את העלים תהליכים שעוצרים ומונעים המשך התחמצנות .תה ירוק
נפוץ במיוחד בסין וביפן ונהיה פופולרי גם במערב ,בו שותים בעיקר תה שחור.
עוגיות בריאות לאכול עם התה שלך
עוגיות שיבולת שועל ללא סוכר
 2כוסות פתיתי שיבולת שועל.
 1/3כוס מיץ תפוחים.
 1/2כוס צימוקים (לא חובה).
 1/4כוס חלב – רגיל ,שקדים ,סויה וכו'.
 1כפית תמצית וניל.
 1כפית אבקת קינמון.
לחמם תנור ל –  175מעלות.
לערבב את כל החומרים ביחד עד ליצירת תערובת.
להניח בעזרת כפית מעט מהתערובת מעל נייר אפיה וליצור עוגיות.
לאפות עד להזהבה כ  20 – 15דקות.
בתאבון
שולמית מלחי ממליצה!
חביתה מושלמת לילדים,
רעיון כיצד אפשר לשדרג את ארוחת הערב השגרתית לחגיגה צבעונית וטעימה!
המרכיבים:
ההכנה:
 1פלפל אדום
 1פלפל צהוב
פורסים את הפלפלים לרוחבם ,מנקים
 4ביצים
מגרעינים ,טורפים את הביצים ומתבלים
פלפל
מלח,
בפלפל ומלח יוצקים לתוך הטבעות את
שמן זית לטיגון
הבלילה בעזרת מצקת ,מכסים ומטגנים על
מפוררת
מלוחה,
או
צהובה
גבינה
אפשרות :מעט
להבה בינונית כדקה.
ועוד משולמית מלחי:
לקראת פסח ,מתכון להכנת חרוסת על טהרת הפרי:
המצרכים:
 1גביע ממרח תמרים
 2אגסים בשלים
 1תפוח עץ

בתיאבון
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 1כפית קינמון טחון
 1כפית ציפורן טחון
מיץ תפוזים לפי הצורך לשמירה על מרקם ממרחי ,לרסק במעבד מזון או בבלנדר את האגסים ותפוח
העץ לממרח ,להוסיף את יתר החומרים ולערבב ,להוסיף מיץ תפוזים.
החרוסת נשמרת לאורך זמן רב במקרר בכלי סגור ,יכולה לשמש תחליף בריא לריבה.
אהבו את עצמכם  -מאת פרופ' רפי קרסו
לבריאות טובה אהבו את עצמכם .פנקו את עצמכם והזכירו לעצמכם שאתם החשובים והאהובים ביותר
בעולם כולו .אנשים שאוהבים את עצמם סולחים לעצמם ,מרשים לעצמם להיות לפעמים גם לא בסדר
והם בריאים יותר ומאושרים יותר .אנשים האוהבים את עצמם יכולים להעניק בקלות אהבה לאחרים.
נסו להיות אופטימיים .אנשים אופטימיים מצליחים יותר ,אהובים יותר ובריאים יותר .אנשים
פסימיים ורואי שחורות מביאים על עצמם בעיות ומחלות ,בחזקת נבואה שמגשימה את עצמה .בריאות
טובה ,חשיבה חיובית עוזרת בכל שטחי החיים .אנשים אופטימיים אהובים יותר בחברה ,ואפילו
הרופאים (האמינו לי) אוהבים אותם יותר.
אל תרחמו על עצמכם .זכרו תמיד שיש אנשים עם צרות גדולות משלכם ,מחלות קשות משלכם ,בן/בת
זוג ראוי פחות משלכם אם בכלל ,ופחות כסף משיש לכם.
אם שקעתם במצב רוח קודר או ברחמים עצמיים – השאילו סרט וידאו מצחיק או צפו בתוכנית טלוויזיה
משעשעת .צאו מזה ,ויפה שעה אחת קודם.
ניתן לרפא מחלות או בעיות גופניות בעזרת מדיטציה ודמיון מודרך.
אל תכניסו את עצמכם לעימותים ומתחים מיותרים.
גם אם תזכו במשפט נגד מישהו שנוא – האנרגיה הנפשית שתשקיעו בו תגרום לכם נזק בריאותי ונפשי
גדול יותר מהרווח במשפט.
בריאות טובה ,הימנעו ממריבות מיותרות ומסתם מצבי לחץ ומתח .עימותים ,מלחמות וויכוחים
מיותרים זוללים אנרגיה ,מכניסים את הגוף למצב של דחק ,ומדכאים את מערכת החיסון.
הרשו לעצמכם להשתנות .הרשו לעצמכם להיות גמישים יותר ,לוותר ולסלוח ,להבין ולקבל ולנסות
דברים חדשים .אל תתקעו בשל חשיבה מקובעת ומאובנת .חיים קלים הם נטל קטן יותר על מערכת
החיסון שלכם.
בריאות טובה  -היו טובים לאחרים ,עזרו לאנשים ללא שיקולי כדאיות.
מעשים טובים שנעשים ללא ציפייה לתמורה יוצרים אנרגיה חיובית ,והידיעה שעשינו משהו טוב עוזרת
לתחושה הטובה שלנו עם עצמנו.
יש המאמינים כי מעשינו הטובים חוזרים אלינו בחזקת "שלח לחמך על פני המים ,כי ברבות הימים
תמצאנה".
תנו לאנשים יותר ממה שהם מצפים ,ועשו זאת בשמחה .טלו אחריות על בריאותכם.
לתשומת לב הנשים ,שימו לב! אם אתן אחרי גיל  ,45סמנו לעצמכם תזכורת להיבדק לפחות פעם בשנה
בדיקת ממוגרפיה ,ואחרי גיל  –50גם בדיקת צפיפות העצם.
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בדיקות המעי הגס חשוב לערוך לפחות פעם בשנתיים גברים ונשים כאחת .פעם ראשונה בקשו מהרופא
שלכם בדיקה שגרתית.
לעולם אל תצחקו לחלומותיו של הזולת ואל תזלזלו בחלומותיכם שלכם.
זכרו כי אהבות גדולות והישגים גדולים כרוכים בנטילת סיכונים.
אל תתנו למריבה לפגוע בידידות גדולה.
היו פתוחים לשינויים – אבל לא על חשבון הערכים שלכם.
למדו את החוקים – והפרו אחדים מהם מפעם לפעם.
תרבות  -גאולה אזרחי

לאחר חורף רטוב וסגרירי ,מתייצבת לפנינו החמה של ניסן מאירה ומחייכת ,ובקרניה מלטפת מבשרת
לנו על ימיי אביב.
בבואי לסכם את פעילות תרבות בששת החודשים האחרונים ,הייתי רוצה להקדים ולאחל לכם חג פסח
שמח ,תזכו למלא את חגכם בהרבה אור ושמחה ,מי ייתן ותשרה בביתכם שפע של ברכה עם ארבע מצות
וארבע כוסיות יין ,נזכה לצאת לחרות וגאולה.
פעילות תרבות בגני שרונים
חדר יצירה ,בחודש דצמבר רויטל וסטלר ,מורה ליצירה נפרדה מאתנו ,וכאן אני מבקשת לאחל לה
הצלחה בדרכה החדשה.
רבקה ,אומנית יוצרת בתחום עיסת הנייר תפעיל את חדר היצירה בימיי ראשון ,בסדנה לומדים כיצד
מכינים את העיסה ,לאחר מכן מתנסים בפיסול בחומר  -עיסת הנייר ,עולם קסום של צבעים וצורות
המחבר אל התהליך הסופי ,החל בהכנת החומר עד הפיסול וצביעת המוצר המוגמר.
השנה הצטרפנו לפרויקט "ציפורי גיל"
בשונה מתערוכת "פורחים בגיל" ,שבו כל משתתף יצר פרח משלו וביחד יצרנו שדה פרחים אחד גדול,
הפעם כל מרכז ייצר את ציפור הגיל שלו  -באופן קבוצתי .וכל זה יוצג שוב ,במוזיאון ארץ ישראל ,תל
אביב ,פתיחת התערוכה תתקיים בחודש יולי .2017
יוזמת ומרכזת את הפרויקט ,שלומית חפר ,יוזמת פורחים בגיל ,מיזם מוצלח מעבר למצופה.
חוויה בתנועה עם מוסיקה ,איציק בריזנר ,משרה אווירת שמחה והומור במפגשי הבוקר שלו ,ממשיך
להפעיל את החוג ,ואכן הדיירים מגיעים לשעורים ונהנים מחוש ההומור שלו ומהתעמלות חווייתית.
הפעילות במפגשי המנדלות בהנחייתה של רותי מילשטיין (אם הבית) ממשיכה לפרוח ,עוד ועוד אנשים
מצטרפים ובשל כך העברנו את הפעילות לאולם גדול יותר ,לאולם הרב תכליתי .בעזרתו האדיבה של צבי
בן דב ,הקמנו בחודש מרץ תערוכה בה השתתפו רוב משתתפי החוג.
הרצאות - ,מספר מרצים חדשים הצטרפו לרשימת המרצים שלנו ,ד"ר אוסקר אור-טל מרצה בתחום
האמנות ,סדרת ההרצאות הראשונה עוסקת בסיפורים הקטנים מאחורי היצירות הגדולות.
טל ענבר ראש המרכז לחקר החלל ,מכון פישר ,מרצה על פעילות האדם בתחום החלל באמצעות
לוויינים ,טילים וחלליות ,בעזרתו נכיר את הסביבה השונה והמעניינת שנקראת החלל החיצון.
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עינת מזרחי " -זוויות גנטיות".

גנטיות".
"זוויות
סדרהמזרחי -
עינת
התחומים המרכזיים ,המשמעותיים והמשפיעים ביותר היום על חיינו ואיכות
באחד
המתמקדת
חיינו .נצא למסע מרתק בעקבות המידע התורשתי ,הנדסה גנטית ,שיבוט ועוד.
סדרה המתמקדת באחד התחומים המרכזיים ,המשמעותיים והמשפיעים ביותר היום על חיינו ואיכות
רבין ז"ל
ליצחק
יום
בעקבות המידע התורשתי ,הנדסה גנטית ,שיבוט ועוד.
מרתק
הזיכרוןלמסע
חיינו .נצא
בשיתוף עם מתנס אבן יהודה,
האירוע
הזיכרון את
השנה ציינו
רבין ז"ל
ליצחק
יום
ילדי כיתות ו' אבן יהודה ,ציירו ציורים לזכרו ,מקהלות
ישראל
משירי
ומבוגרים שרו
ילדים
היפה.יהודה,
מתנס אבן
ארץעם
בשיתוף
האירוע
השנה ציינו את
לזכרו.
מילים
מספר
אמר
הררי
אבי
מר'
המועצה,
ראש כיתות ו' אבן יהודה ,ציירו ציורים לזכרו ,מקהלות
ילדי
של
בהנחייתו
בציבור,
בשירה
הערב
את
סיימנו
ילדים ומבוגרים שרו משירי ארץ ישראל היפה.
ושונה.
מיוחד
מירון אגר.
אמר מספר מילים לזכרו.
הררי
ערבאבי
אכן מר'
המועצה,
ראש
סיימנו את הערב בשירה בציבור ,בהנחייתו של
ערב מיוחד ושונה.
שנתאכן
פתיחתאגר.
מירון
,2017
,2017במופע "אנו מכריזים בזאת" ,המחזה הועלה לראשונה לקראת שנת השישים למדינת
שנתהשנה
פתיחתאת
פתחנו
ישראל ,חמישה צעירים מוכשרים ואנרגטיים סיפרו את סיפורה של המדינה בשירים ובקטעי קישור
משעשעים.השנה במופע "אנו מכריזים בזאת" ,המחזה הועלה לראשונה לקראת שנת השישים למדינת
פתחנו את
ישראל ,חמישה צעירים מוכשרים ואנרגטיים סיפרו את סיפורה של המדינה בשירים ובקטעי קישור
עורר זיכרונות בקרב הדיירים בני דור תש"ח שלחמו ולקחו חלק בהקמת המדינה ,אחת הדיירות
המופע
משעשעים.
הניחה את ראשה על כתפי ובדמעות לחשה לי" :את לא יודעת מה עשית לי ,כך נראיתי בצעירותי".
המופע עורר זיכרונות בקרב הדיירים בני דור תש"ח שלחמו ולקחו חלק בהקמת המדינה ,אחת הדיירות
הניחה את ראשה על כתפי ובדמעות לחשה לי" :את לא יודעת מה עשית לי ,כך נראיתי בצעירותי".
נשף פורים,
נשף פורים,
פורים הוא החג הכי צבעוני שיש .מתחפשים ,אוכלים ושותים עד ללא ידע .השנה בפורים הייתה
השתתפות יפה של דיירי הבית .הצוות והדיירים נהנו הנאה גדולה מהאוכל ,מהריקודים וכמובן מתצוגת
ולהצטלם.
הפסיקו לצלם
התרגשו מאוד
כרגיל,
לא ידע .השנה בפורים הייתה
ושותים עד ל
ולא אוכלים
מתחפשים,
המטפלות שיש.
הכי צבעוני
התחפושות .החג
פורים הוא
השתתפות יפה של דיירי הבית .הצוות והדיירים נהנו הנאה גדולה מהאוכל ,מהריקודים וכמובן מתצוגת
התחפושות .כרגיל ,המטפלות התרגשו מאוד ולא הפסיקו לצלם ולהצטלם.

דיירינו הפתיעו במגוון תחפושות מקוריות ומפתיעות ,ואכן ,קשה היה להחליט האם האיש הצהוב
(אמנון אביאל) – סמיילי או סינטיה סלומן ש"לקחה" את תחפושת הקבצנית ברצינות רבה כל כך ,מי
"גזעיות",
תימניות
ערבים
ואכן,שני
ומפתיעות,חינה,
מרוקאית בטקס
הייתה לנו
יותר,
דיירינומקורי
מהם
האיש הצהוב
מכובדים ,האם
היה להחליט
קשה
חמותמקוריות
תחפושות
במגוון
הפתיעו
שונים.
בסגנונות
אותנו
הרקידה
סינטיהנורית
ועוד ועוד.
סינית
(אמנון רצינית,
מדאם
כל כך ,מי
ריקוד רבה
ברצינות
הקבצנית
תחפושת
המדהימהאת
סלומןלויש"לקחה"
יפהאו
סמיילי
אביאל) –
מהם מקורי יותר ,הייתה לנו חמות מרוקאית בטקס חינה ,שני ערבים מכובדים ,תימניות "גזעיות",
מדאם רצינית ,סינית יפה ועוד ועוד .נורית לוי המדהימה הרקידה אותנו בסגנונות ריקוד שונים.
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רחבת הריקודים הייתה מלאה ברוקדים רב שעות הערב ,תודה לכל אנשי הצוות שעזרו ועבדו קשה
להפוך את הערב להצלחה כל כך גדולה.

למחרת ארחנו את ילדי דיירי גני שרונים וילדי הצוות למופע קסמים ולהטוטים של האמן תומר דודאי
למסיבת הנכדים והנינים הגיעו ילדים רבים ,חלקם מחופשים לאחר המופע ,התכבדו הילדים בפופקורן
ושיפודי פירות.
מי שנהנה במיוחד היו הסבים והסבתות הגאים שלא יכלו להסיר עיניהם מנכדיהם וניניהם.
גלה חוויה
שבת תרבות
בארבע השנים האחרונות ,בכל שבת בבוקר ,נהנו הדיירים ממפגשים מוזיקליים שנערכו והוגשו ע"י
חיים גורסטמן ,אשר בנאמנות ובמסירות אין קץ עמל ללא ליאות והשקיע זמן רב בהכנתם של הקטעים
השונים שאותם נהג להשמיע.
חיים עשה עבודה נפלאה ,אולם לאחר שנים של השקעה ,החליט "לעשות לביתו"
ולהשקיע זמן בילדיו ובנכדיו.
נפרדנו בצער מהשבתות הקסומות הללו ,ובשבת האחרונה ,אדי ,לז וגאולה הגיעו אף הם כדי ליהנות
מהמוזיקה הנפלאה שחיים הכין ולהודות לו על המאמצים ,ההשקעה ועל כל פעילותו המבורכת
שנעשתה בהתנדבות מלאה ,והעניקו לו שעון במתנה .גם לאשתו שתמכה וגילתה סבלנות אין קץ,
הענקנו תשורה קטנה לאות הערכה.

חיים ,פעם נוספת אנו מבקשים להביע בשם כולם בגני שרונים את תודתנו והערכתנו .אתה מהווה
דוגמא לכולנו.
ברגע שחיים פרש ,שאלנו את עצמנו :מה עושים עכשיו? אדי המנהל ,החליט שהוא ימלא את ה"חלל"
שנוצר .ומאז ,מדי שבועיים הוא מגיע לגני שרונים בשבת בבוקר ומקרין קטעים מוסיקליים שעל
הכנתם הוא טורח זמן רב.
ערבים שלמים אדי יושב ומחפש את הקטעים המתאימים שהוא מאמין שיגרמו לכם הנאה ,שעות של
חיפוש ,עריכה ושילוב של קטעים שירכיבו שעה אחת של הנאה.
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נהנינו משירי אהבה של כל הזמנים ,מחזות זמר מברודווי ,שירי שנות ה –  ,60 ,50אקפלה ועוד.
כולם מוזמנים להגיע בכל שבת שניה וליהנות מהמוסיקה המופלאה שאדי מכין לנו .תודות מכל הלב
לאדי על כל הזמן והמאמץ שהוא משקיע למענכם הדיירים.
מאחלת לכם קיץ קל ונעים.
גאולה
הטיול לסוף העולם  -עדה מייזליש
המפגש עם הנופים המרהיבים ,הפינגווינים ,כלבי הים
ועוד חיות שמתגוררות בסביבה ,הייתה חוויה בלתי נשכחת.
השיט באוניה "אורטלינס" היה חוויה מיוחדת ולא פשוטה.
שטים ומתנדנדים ,חוצים אזור סוער מאד שבו שטים כשלושה
ימים ו 24-שעות ביממה ובכל הזמן הזה ,לא מפסיקים להתנדנד כהוגן.
כשהולכים בשבילי האניה ,צריך להאחז בשתי ידיים בשולי הקירות למנוע נפילות,
באניה צוות מדריכים שנתן הרצאות בהתאם לסביבה .השרותים מצוינים כולל האוכל.
הכלים מוצמדים לשולחנות ולא זזים בתנועות האניה וכמובן ישנם שירותים רפואיים.
בקיצור החוויה הייתה גדולה ביותר ומרתקת ,חזרנו לעיירה הדרומית ביותר בעולם
וממנה הביתה .כל נוסע קיבל תעודת השתתפות במסע המיוחד והמהמם לאנטרקטיקה
כמה עובדות מעניינות על באנטרקטיקה
אנטארקטיקה המדבר הגדול ביותר בעולם
אנטארקטיקה היא היבשה הגבוהה ביותר ,היבשה ביותר הסוערת ביותר והקרה ביותר בעולם
המקום הקר ביותר על האדמה הוא רכס גבוה באנטארקטיקה שבו הטמפרטורות יכולות לצלול
אל מתחת למינוס  39מעלות צלסיוס
הטמפרטורה הגבוהה ביותר שנרשמה אנטארקטיקה היא  14.5מעלות צלזיוס
 90%ממי העולם הטריים נמצאים באנטארקטיקה
בחלקים מסוימים של אנטארקטיקה לא ירד גשם או שלג ב 2-מיליון השנים האחרונות.
אנטארקטיקה היא היבשת היחידה ללא אזור זמן.
העובי הממוצע של הקרח באנטארקטיקה הוא כ  1.6-ק"מ

הסיפוק שבהתנדבות  -מרים גודאל.
מאז ומתמיד ,יש אנשים שאוהבים לתרום ולתמוך .גם בדיורנו כאן בגני שרונים ,אנשים לא מעטים
מושיטים יד ועוזרים בכל מיני מעשי התנדבות ,וההיענות רבה .מטבע ברייתו ,ניחן האדם במחווה
אנושית זו ויש לברך על כך.
העזרה ההדדית אינה תורמת רק לאדם המקבל אלא גם ואולי בעיקר ,לאדם הנותן מעצמו לאחר.
יש כאלה שרוצים לעזור במישור החברתי ,הפיננסי ,התרבותי או הדתי וכאלה שעוזרים ומייעצים
בענייני דת ,במסיבות ובקבלת שבת ,ימי הולדת וכל אשר לבו חפץ וזמנו פנוי ורוחו איתנה לעשות זאת.
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כמו רבים אחרים ,כשאני חשה בטוב ויש לי זמן פנוי ,אני נרתמת ומתנדבת לתמוך ולתרום מניסיוני
וידיעותיי בשטח השירה ,התנ"ך ,פיוטי מקרא ועוד ,אותם אני משלבת עם ניסיוני בשטח הדרמה .כמו
בעבר ,כשעבדתי בשטח זה עם ילדים ונוער ואפילו עם קשישים ,אני נהנית לעשות זאת גם כאן.
לאחרונה לקחתי על עצמי להגיש "שעת סיפור" לאישה משותקת שנהנית מאד מהסיפורים אותם אני
משלבת בשירה פה ושם ,במשחק ובחיקויי קולות כדי לשמח את לבה ,ושתינו צוחקות ובוכות ביחד עם
הסיפור .כשאני רואה שהיא נהנית מהסיפור  -גם אני נהנית.
לפני כשנה הדרכתי כאן במשך למעלה משנתיים חוג לשירה יפה  -שירה מודרנית וגם עתיקה .לגוון,
הוספתי קטעי מקרא ופיוטים .לתדהמתי הרבה ,הדיירים ,אף כי רובם כאן חילוניים ,אהבו מאד את
השיעור ושיתפו פעולה והביעו את דעתם .
האווירה בחוג נעימה ,חברית ותומכת .תחושה של אחווה ורעות אופפת את כולם ,ללא חילוקי דעות ,ללא
קינאה ותחרות וביחד עם הידע שרוחשים כולם באווירה טובה  -אני מרגישה שנתתי את חלקי והסיפוק
הוא רב.
את החומר אני בוחרת בספריות על-פי רמת המשתתפים ואופיים עד כה החוג הוכיח את עצמו ואם
יעמדו לי כוחותיי  -יתכן ואפתח בקרוב חוג נוסף ,בלי נדר.
אכן ,להתנדב זה לא דבר קל אך ישנה גם התמורה לכך .והסיפוק העצמי הוא רב.
איך כתוב שם במקורות שלנו?
"לא בחייל ולא בכוח  -כי אם ברוח"  .לכל המצטרפים  -יישר כוח!!!
בית גני שרונים משתתפים בצער המשפחות שיקיריהן הלכו מאתנו השנה:

אורגד עליזה

ארז בן ציון

רכטר אידה

כהן אסף

רפאלי סלמה 

דינר ברכה

בר לב עזרא

וורטהייזר אסתר

פפרמן לילו

שלא תדעו עוד צער

שנאן שרה 

שוורץ שפרה

לבנון חיה
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במלאת  30למותה של רעייתי סלמה רפאלי.
חיים חדשים מתחילים עבורנו בכל רגע
הבה נקבלם בשמחה.
אנחנו חייבים להמשיך בדרך ,אם נרצה ואם לאו.
הליכתנו תהיה טובה יותר
אם עינינו יהיו נשואות קדימה,
מאשר אם יהיו מופנות לאחור.
אל תתאבל.
אסונות קורים לאנשים החכמים והטובים ביותר.
המוות יבוא ,תמיד שלא בעתו.
זוהי מצוותה של הרוח הגדולה
וכל האומות והעמים חייבים לציית לה.

אל לנו להתאבל על מה שעבר ,ועל מה שלא נוכל למנוע.
אסונות אינם פורחים בחיינו שלנו במיוחד,
הם צומחים בכל מקום.
לצד פרח נובל ,מבצבץ ניצן העומד לפרוח,
זרעים רבים נותרים לאחר מותו של הפרח.
עד כמה דומים החיים לפרח.
נכון הוא שהעולם מלא סבל,
הוא מלא גם את ההתגברות עליו.
בערב ילין בכי ולבוקר רינה.
ליקט :דני רפאלי
12.1.17

הישראלי שהסכים לעצב תכשיט לליז טיילור
קורט פפרמן ,שהחל את דרכו בארץ כמורה לאמנות ב"ריאלי" ,הפך למעצב עטור פרסים בעל
שם בינלאומי .לנשים להן עיצב תכשיטים נהג לומר כי הוא סולד מפנינים ומזהב" :העיקר
בתכשיט הוא ייחודו והאורגינליות שלו" .בספטמבר מת בגיל 97
תכשיט שעיצב פפרמן
עד שנותיו האחרונות המשיך קורט פפרמן ,שמת בחודש ספטמבר בגיל  ,97לעצב
תכשיטים בסדנה בביתו בדיור מוגן "גני שרונים" באבן יהודה .בארכיון המשפחתי
שמורים מסמכים המעידים על השנים הארוכות בהן עסק במקצוע .גזיר עיתון אחד,
ללא ציון שמו ,מתעד כתבה אודותיו מ ,1963-בה נכתב כי פפרמן "מוכן להסתכן ולתכנן
תכשיט אפילו עבור אליזבט טיילור".
בהמשך הוסבר כי "אישה יפה כליז ,אסור לה לענוד תכשיטים שימשכו את תשומת הלב ממנה אל
התכשיט" .פפרמן חילק עצות נוספות" :הטעם הטוב המתגלה בתכשיטים הנו אותו טעם המכתיב
לאשה מה ללבוש או כיצד לרהט דירתה" ,אמר.
יהלומים ופנינים בתכשיטים הוא לא אהב" .העיקר בתכשיט הוא ייחודו
והאורגינליות שלו" ,אמר ,והסביר" :כשאישה אלגנטית עונדת תכשיט שעוצב
במיוחד עבורה ,והוא נאה ומשלים את הופעתה ,הריהו תורם לרושם פי כמה
וכמה יותר מאיזו שרשרת פנינים החוזרת על עצמה ואין בה שום משמעות".
הנשים הצעירות ,כך אמר ,עדיין אינן בקיאות ב"סודות הנשים",
ומעדיפות תכשיטים גדולים ,בולטים ו"אקסטרווגנטיים" .הנשים המבוגרות ,מנגד ,עונדות תכשיטים
יותר צנועים ועדינים .ועוד טיפ היה לו" .מוטב למעט בתכשיטים .תכשיט אחד ,סיכה או ענק ,ותו לא"
הוא נולד בברלין ב .1919-אביו ,ד"ר פרדיננד פפרמן ,היה רוקח ובעל חברת
תרופות .כשהיה בן שבע התייתם מאביו .אמו גידלה אותו ואת שני אחיו בגפה .בקיץ  1939עלה לארץ
בסרטיפיקט זכה בזכות קבלתו ללימודים בבית הספר לאמנות
"בצלאל" בירושלים ,שם למד צורפות ומלאכת מחשבת .אמו ,סבתו ודודתו,
שנותרו בגרמניה ,נרצחו בטרבלינקה
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ב 1943-נישא ללילו ,אחות במקצועה ופסלת .ב 1950-עברו השניים לחיפה,
כשהחל לעבוד כמורה למלאכה ואומנות בבית הספר הריאלי .את שיעוריו העביר בצריף מיוחד שהוקצה
לכך ב"בית בירם" .עד  1978הוא לימד שם .לימים הפך לאחד המורים המיתולוגיים ,מהסוג
שתלמידיהם זוכרים אותם גם עשרות שנים לאחר תום הלימודים.
פפרמן המשפחה
במקביל ,העיסוק בעיצוב תכשיטים וחפצי יודאיקה ,שהחל כתחביב ,התרחב עם הזמן ומ1965-
התמסד.
הוא הקים חברה עם אשתו בשם  .KP DESIGNעבודותיו הוצגו בגלריות בארץ ופורסמו בספרי
אומנות ובמגזינים ישראלים ובינלאומיים .תכשיטיו נמכרו ,בחנויות "משכית" עם מייסדת הרשת ,רות
דיין ,רקם קשר מיוחד .את סיכת הזהב שעיצב בהשראת הכותל אחרי מלחמת ששת הימים נהגה רות
לענוד בגאווה .כך עשתה גם תמר קולק ,אשת ראש העיר ירושלים טדי קולק .גם נשות נשיאים וראשי
ממשלה זכו לענוד תכשיטים שעיצב.
הארכיון האישי שלו ,בו תיעד בקפידה את קורות חייו ,מעיד על מספר רב של פרסים שקיבל לאורך
דרכו המקצועית .החל ממדליית זהב בתערוכה בגרמניה על עיצוב תכשיטי כסף ,דרך ציון לשבח על
עיצוב מערכת כלי עישון ,עבור בזכייה במקום שני בתחרות בתל אביב על עיצוב חנוכיית קנים ועד
הוקרה בתערוכה בינלאומית בגרמניה על עבודת התבליט "יזכור".
במדור "לאישה ולבית" ,שפורסם ב"הארץ" ,הוכתרו עבודתיו
באחת השנים כ"מקוריות המעידות על מעוף וטעם טוב".
בכתבה אחרת נטען כי הוא "מצליח איכשהו לתת לחומר קר
ככסף משהו חי וחמים " .פפרמן הותיר את אשתו לילו ,את
בנותיהם אירית ורותי ,אומניות ,את בנו עודד ,אדריכל ,שמונה
נכדים ושלושה נינים.
זוכרת אותו כמורה ואדם נפלא (כותבת תלמידתו)
קראתי והתפעלתי מהפרטים הנוספים על המורה שלי לאומנות מבית הספר הריאלי בחיפה .התיעוד
ביוטיוב בחסות קרן היסוד עורר בי געגועים לשיעורי המלאכה בהם למדו הבנות ליצור תכשיטי מתכת
והבנים  -נגרות .גם כיום אני נוהגת לענוד טבעת שיצרתי שם .פפרמן ייזכר תמיד כאדם עדין ונעים
הליכות .המורה שחיבב את מלאכת האומנות על תלמידיו .יהי זכרו ברוך.
אנו חולקים כבוד לזכרם של שמעון פרס ,לאונרד כהן ויצחק רבין
שמעון פרס ז"ל – פרידה
שמעון פרס ,זקן המדינאים בישראל וחתן פרס נובל לשלום ,הלך השנה לעולמו
והוא בן  .93פרס היה חבר כנסת כ 50 -שנה .ממשלת בן גוריון השנייה ב1959 -
ועד ממשלת אולמרט ב –  ,2007כיהן כשר ב –  12ממשלות שונות ,שתיים מהן
בראשותו ,והיה האדם היחיד עד כה שכיהן בשני התפקידים הרמים ביותר
במדינה ,ראש ממשלה ונשיא.
שמעון היה אופטימיסט וביצועיסט גדול ,הוא חתום על הישגים גדולים מאד בתולדות עם ישראל ,ועם
זאת היה איש שנוי במחלוקת ,איש טרגי שידע מפלות רבות ,ועורר ביקורות חריפות .קורות חייו
הארוכים והמלאים כוללים פרק בטחוני נרחב ,הקים את המערכת הגרעינית של ישראל ופרק מדיני
עשיר.
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שמעון היה נשוי לסוניה ,יחסיהם ידעו עליות ומורדות ,וכך כתב:
"כל חיי הייתי איש מאוהב .אהבתי הייתה שלמה ,מלאה ,טבועה בדמיון עשיר ,מעולם לא אהבתי אלא
נערה אחת .היא הייתה אהבתי הגדולה והנמשכת .הנערה שאהבתי הייתה בת בריתי לאורך חיי".
שמעון פרס הכריח את כולם לקיים דיאלוג עם המחר ,להסתגל לעתיד בעיניים,
הוא דיבר על ערכים ,על מוסר ,עכשיו אנחנו צריכים להמשיך את דרכו!
ליאונרד כהן – אבידה
לצערנו הרב נפרדנו השנה מגדול אמני המוסיקה במאה ה  .20-ליאונרד כהן ז"ל
היוצר היהודי – קנדי ,סופר משורר ,הלך לעולמו בגיל  15 .82ספריי השירה
שכתב תורגמו לשפות רבות ,יצירותיו השפיעו על מוסיקאים ואמנים רבים בעולם
ולשיריו הוקלטו גרסאות כיסוי רבות.
בישראל כהן נחשב אמן מיוחד ,לא מעט בזכות זיקתו הרבה ליהדותו ,שהלכה
והתחזקה ככל שהתקדם בשנים .למרות חיבתו לנשים ,ליאונרד לא התחתן מימיו ,יש לו שני ילדים ,בן
ובת .בשנת  2009יצא לסיבוב הופעות אחרון ,במסגרתו שב לישראל ,הופעתו זכתה לשבחים רבים,
כשבסופה דקלם את ברכת הכוהנים.
חגי תשרי בגני שרונים,
את פניה של שנת תשע"ו קיבלנו בהרמת כוסית באווירה שקטה ונעימה,
מקהלת גני שרונים ליוו את הברכות בשירי סתיו וחג .תמיד נחמד לקבל את
פניהם של ראש המועצה אבי הררי ורבה הראשי של אבן יהודה הרב אהרון
בדיחי ,שנענים ברצון לבוא ולברך אותנו לשנה החדשה .יובל דור ,במופע יוצא
דופן ,עסק בתקשורת ובמהות הקשר האנושי בעבודה ,בזוגיות ובין הורים
לילדים ,מנגן ,שר ומספר .יובל דור (מהצוות "הכול עובר חביבי") סיפר
סיפורים אישיים וסיפורים מן המקורות .הקהל שר לאורך כל הערב ,צחק,
התרגש והתחבר מקרבת.
"וופ" אחרון מצ'רלי ,עוזר המנהל
תודה ענקית על תשומת הלב שלכם ,האהבה והפינוקים שאתם
מרעיפים עלי .אני אוהב את כולכם ורק רוצה שתדעו ,אני אוהב עוגיות,
וכל מי שרוצה לפנק אותי אני תמיד אשמח לטעום ממאפה ידיכם.
זה היה חורף קר ואני כבר מרגיש את הגיל בעצמותי .כואב לי ולעיתים
קרובות אני מתקשה לקום .אתם רואים ...כלבים ואנשים מרגישים
אותו דבר .אני כבר מחכה בכיליון עיניים להתחממות מזג האוויר ורק
רוצה כבר להתחמם לי בשמש ,בדיוק כמוכם.
אני אוהב לטייל עם המנהל מסביב לבניין ,לשאוף את הריחות וליהנות מתשומת הלב והאהבה שלכם.
אני גם רוצה להודות לאריאלה שמאפשרת לי לנוח ליד שולחנה.
מאחל לכם חג פסח שמח.
צ'ארלי
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קפיטרייה דק.
לקראת סוף הקיץ ,ליבי התעוררה יום אחד והחליטה שצריך לחדש את המראה של
המרפסת שצמודה לקפיטריה ,אדי כמובן אישר את הרעיון.
הצבע הקודם היה קודר ולא מזמין ,ליבי הפשילה שרוולים לבשה מכנסי עבודה ,במו
ידיה שפשפה ושייפה את הריהוט ואת הרצפה ,לאחר מכן נגשה לצבע ,צבעה בלבן,
הוסיפה צמחייה עשירה וצבעונית ,ולאחר ארבעה ימים התקבלה מרפסת יפה ומוארת
שמשפרת את חזות הכניסה לבית.
תודה לליבי על ההשקעה והיוזמה המבורכת.
הייתה לנו שנה עמוסת אירועים.
החיים בגני שרונים היו מלאים בפעילויות תרבותיות ,אנשים חדשים נכנסו ,אחרים עזבו .יש לנו צוות
מדהים אשר דואג לצרכים שלכם ומנסה ככל האפשר למלא את רצונותיכם.
הסיפור שלהלן רלוונטי לכולנו ,נכתב בידי הרב טוביה בולטון מישיבת אור תמימים בכפר חב"ד:
שני קבצנים הסתובבו ביחד לקבץ נדבות ,אחד היה יהודי והשני גוי .לפני חג הפסח רצה היהודי לעזור
לחברו להתארח אצל משפחה בליל הסדר וליהנות מארוחת חג טובה .שים עליך כמה מלבושים יהודים,
אמר היהודי לגוי ובוא איתי לבית הכנסת .שם כבר יזמין אותך מישהו להתארח אצלו בחג .זה מאוד קל,
אתה כבר תראה .כמובן שהגוי מאוד שמח .בערב הפסח ,הלכו שניהם לבית הכנסת וכמובן שניהם
הוזמנו להתארח כל אחד אצל משפחה אחרת .שעות לאחר מכן ,כשנפגשו שניהם הופתע היהודי לגלות
שחברו מאוד כועס :מה עשית לי? צעק לעברו הגוי ,אתה קורא לזה ארוחה? זה היה עינוי !! זה היה
גיהינום !! אני עוד אתנקם בך על כך ,אתה עוד תראה.
למה אתה מתכוון? השתומם היהודי .מה קרה?
מה קרה??? כאילו שאתה אינך יודע .אתם היהודים משוגעים לגמרי ,זה מה שקרה .קודם כל שתינו
כוס יין ,אני אוהב יין ,אבל על בטן ריקה? הראש התחיל להסתובב לי אבל חשבתי שבעוד רגע כבר
נתחיל לאכול .ריחות התבשילים שיגעו אותי ,אבל במקום אוכל קיבלתי פטרוזיליה .ופתאום התחילו
לדבר בעברית .דיברו ודיברו ודיברו בלי סוף וכל אותו הזמן חייכתי והנהנתי בראשי כאילו אני מבין את
הנאמר בדיוק כפי שהסברת לי ,אבל הראש הסתובב לי מרוב יין והבטן קרקרה לי.
הריח מהמטבח שיגע אותי אבל עדיין לא הגישו אוכל .במשך שעתיים לא הביאו כלום לשולחן ,רק דיברו
ללא הפסקה ואז בדיוק מה שהייתי צריך ....עוד כוס יין .מיד לאחר מכן קמנו ,נטלנו ידיים ,התיישבנו
לשולחן ואכלנו את ה"ופל" הגדול שנקרא מצה ויש לה טעם של עיתון .הרגשתי שאני נחנק ,כמעט
הקאתי את נשמתי ומיד לאחר מכן נתנו לי לאכול חסה .נגסתי נגיסה גדולה ו ...בום ,הרגשתי שהפה
שלי עולה בלהבות ,הגרון נשרף .בתוך החסה הייתה חזרת .לא אוכלים כלום ,ופתאום חזרת ??? אתם
באמת משוגעים...
ובכן ,פשוט קמתי והלכתי ,מספיק ודי.
אה ...הייתי צריך להגיד לך ,אמר היהודי .איזו בושה ,אחרי הירקות המרים ,מגיעה הארוחה
המדהימה .סבלת כל כך הרבה ,הייתי צריך להחזיק מעמד רק עוד כמה דקות!...
הסיפור הזה מתמצת את היהדות :להיות יהודי זה כמו ליל הסדר :צריך אורך רוח כדי להיות יהודי.
ולאחר שכבר אכלנו את "המרור" ,צריך עוד קצת סבלנות כדי להגיע לסוף השמח.
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אני מבקשת להודות לכל מי שעזר לי להכין את הידיעון .תודות מיוחדות לאריאלה על כל העזרה ,תודה
לגאולה על הסיוע בהכנת העיתון ועל העבודה הקשה שהיא משקיעה .לא יכולתי לעשות זאת לבד ללא
עזרתכם .תודות גם לאדי על הגרפיקה והעריכה הסופית שדורשות השקעה מרובה וזמן רב.
בשם ההנהלה והצוות ,אני מבקשת לאחל לכול
הדיירים ומשפחותיהם חג פסח שמח ,והרבה בריאות.
בברכה
מרסל

זמן לצחוק
"הומור עושה את ההבדל .במקום העבודה ,בבית ,בכל תחומי החיים – צריך לחפש סיבה לצחוק .חוש
ההומור עוזר לנו לעבור זמנים משעממים ,להתמודד עם הזמנים הקשים ,ליהנות בזמנים הטובים
ולהקל על הזמנים המפחידים "

שני חברים נפגשים
חבר א" :הבן שלי התמודד בבחירות לכנסת בשנה שעברה".
חבר ב" :איזה יופי .ומה הוא עושה עכשיו "?
חבר א" :שום דבר ,הוא נבחר".
הנהלה
שאלה :מה ההבדל בין בית משוגעים למדינת ישראל?
תשובה :שבבית משוגעים ההנהלה שפויה.
עורך דין וטלפון
פעם היה עורך דין שלא היו לו לקוחות .יום אחד נכנס לקוח למשרד שלו אז הוא העמיד פנים שהוא
מדבר בטלפון כדי שזה יראה שיש לו לקוחות כעבור שעתיים סגר את הטלפון ופנה לאיש" :מצטער
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שחיכית כל כך הרבה זמן ...כמו שאתה רואה אני איש מאוד עסוק .מה רצונך?" עונה האיש" :אל תדאג,
אני משה ובאתי להתקין לך את קו הטלפון"....
אישה ובעל
אשה אחת עומדת מול המראה ונאנחת.כשבעלה עובר לידה היא אומרת לו":אני מרגישה שאני
שמנה ,מכוערת וזקנה .אני חייבת שתגיד לי משהו טוב על עצמי"...
הבעל עונה":הראייה שלך מצויינת!"...
אישה שמנה
אישה שמנה אחת מגיעה לרופא ושואלת אותו מה היא יכולה לעשות כדי להרזות.
עונה הרופא" :את צריכה להתחיל להניד את הראש שלך ימינה ושמאלה".
שואלת האישה" :ומתי בדיוק אני צריכה לעשות את זה?"
עונה הרופא" :בכל פעם שמציעים לך לאכול"...
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זמן להפעיל את המוח
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זמן לכייף

טיול לנצרת

חנוכה בגני שרונים

טיול ליפו
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