ספטמבר 2013
דיירים שלום,
חודש אוגוסט היה ונגמר לאן הזמן טס? חשוב לציין שבמהלך חודש אוגוסט הייתה לנו מסיבת
קיץ נפלאה ומוצלחת ולפי הפידבק שלכם כולם נהנו .היה לנו גם יום נכדים נוסף ,הפעם מלא
במים ורטוב וניראה כי היה מוצלח ומהנה לכל.
חודש ספטמבר כבר כאן ואיתו גם תקופת החגים ותחילתה של שנה עיברית חדשה  ,יום
כיפור,סוכות ושימחת תורה .תקופת החגים הינה תקופה עמוסה לכולנו ורובכם תבקרו ותבלו
עם משפחותיכם בכדי לחגוג את החגים .ייתכן כי חלקכם מנצלים את התקופה בכדי לנסוע
לחופשה קצרה וחלקכם פשוט תישארו בבית ותהנו מהשקט שהחגים משרים עליינו.

ראש השנה
ראש השנה ,פשוטו כמשמעו הראש של השנה .זה הוא היום הראשון של חודש תשרי ,החודש
הראשון בשנה והוא גם היום הראשון של "הימים הנוראים" )עשרת ימי תשובה( ,אשר חלים
בתחילת חודש תשרי) ,החודש הראשון בלוח השנה היהודי (.בין ראש השנה ליום כיפור .לפי
האמונה הוא יום השנה לבריאת אדם וחווה ,הגבר והאישה הראשונים ,ומציין את הפעולות

הראשונות שלהם במימוש תפקידה של האנושות בעולמו של הקב"ה .ראש השנה הוא גם יום
השנה של החטא הראשון של האדם והחזרה שלו בתשובה.
מנהגים לראש השנה כוללים תקיעה בשופר ואכילת מאכלים סמליים כגון תפוחים בדבש.
ברכה הנפוצה בראש השנה היא "שנה טובה" .הנושא העיקרי של היום ,הוא הקבלה שלנו את
האלוהים כמלכנו.

יום כיפור
קול השופר מייצג ,בין היתר ,את תרועת האנשים בזמן הכתרת המלך.
זעקתו של השופר היא גם קריאה לחזרה בתשובה ,יום כיפור הוא שיאם של עשרת ימי תשובה
שמתחילים בראש השנה ונחשב כיום הקדוש ביותר ביהדות.

סוכות

חג הסוכות מתחיל ב –טו' בתשרי ,ביום החמישי לאחר יום כיפור .זהו מעבר חד מאחד החגים
הכי חגיגיים בשנה שלנו ,לחג משמח יותר .סוכות הוא האחרון בשלושת הרגלים .כמו חג הפסח
וחג השבועות ,לחג הסוכות יש משמעות כפולה :היסטורי וחקלאי .מבחינה היסטורית ,סוכות
מנציח את התקופה של ארבעים השנה שבמהלכה בני ישראל נדדו במדבר ,והתגוררו במבנים
ארעיים .חקלאי ,חג הסוכות הוא חג אסיף .העבודה אינה מותרת בימים הראשון והשני של
החג .העבודה מותרת בימים שנותרו .ימי ביניים אלה שבהם מותרת עבודה ,מכונים חול מועד,-
חג הסוכות נמשך שבעה ימים .ביום שלאחר סוכות חוגגים את שמיני עצרת ושמחת תורה ,אלו
הם ימים נפרדים ,אך קשורים לחג הסוכות ונחשבים בדרך כלל כחלק מהחג.

ברכות ראש השנה מהצוות
דיירי משפחת גני שרונים היקרים
זו השנה השישית לעבודתי בגני שרונים ,להגיע כל יום לעבודה בשמחה זו ברכה.
היכרותי אתכם הדיירים התפתחה וגדלה משנה לשנה .כיום מכירה אני את כל הדיירים ורובכם
מכירים אותי .צוות מחלקת אחזקה ואנכי משתדלים לענות על דרישותיכם  ,לתת שרות טוב ,
מהיר ,יעיל ונאמן.

תודות לדיירים המעריכים את עבודתנו ואף טורחים לומר מילה טובה לעובדי מחלקת אחזקה
אשר מחממת את הלב.
איחולים וברכות בשמי ובשם מחלקת אחזקה לשנה טובה ,בריאות ,אושר ושלום.
מחלקת אחזקה
פנינה רביץ.

דיירים שלום,
נתקלתי במאמר קצר ומעניין על אסטרולוגיה סינית והחלטתי להציגו בפניכם:
גלגל המזלות הסיני הינו חלק מאמונה בת אלפי שנים .האסטרולוגיה הסינית מבוססת על 12
מחזורי הירח .המזל נקבע עפ"י השנה בו נולדת בלוח השנה הסיני .כל מזל מיוצג ע"י אחת מ 12
חיות ועל פיו משויכות אליו תכונות אופי.
האגדה מספרת כי  12החיות של גלגל המזלות נבחרו ע"י בודהה עצמו .סמוך למותו הזמין
בודהה את כל החיות לבוא ולבקר אותו אך רק  12הגיעו:
חולדה/עכברוש ,שור ,נמר ,ארנבת ,דרקון ,נחש ,סוס ,כבשה/עז ,קוף ,תרנגול ,כלב וחזיר.
בודהה החליט לכבד אותן על שבאו ,והשתמש בהן לסמל את  12השלבים של גלגל המזלות.
בואו ננסה לעשות תרגיל וכל אחד מאיתנו יבחר לעצמו את החיה )מבין  12החיות( שאליה
מתחבר יותר וינסה להסביר לעצמו מדוע
בחר דווקא בחיה זו ולא באחרת?
בחרתם? הסברתם לעצמכם? האם אכן יש משהו בתכונות האופי שלכם שהחיה יכולה להזכיר
לכם?
אם יש לכם רצון להמשיך להתפלמס ולהתפלסף על הנושא בואו אלי ונשלים את ההתדיינות על
הנושא.
עד אז מאחלת לכולנו הדיירים והעובדים חג שמח ,שנה טובה ,בריאות מלאה ומצב רוח טוב
טליה קורן עו"ס.

דיירים יקרים..
מדי בוקר אני זוכה לחיוך מכם וכל חיוך ופנים מאירות ,מאירים את יומי שלי.
בפרוס השנה החדשה  ,ברצוני לאחל לכל אחת ואחד מכם  ,שתזכו לנחת ,לאריכות ימים,
לבריאות טובה אושר ואהבה.
אני רוצה להודות לכולכם ,בשמי ובשם מחלקת המשק גני שרונים  ,על שיתוף הפעולה ,
וההתחשבות שגיליתם.
אנו עושים את מירב המאמצים להיות שם עבורכם ,ושאיפתנו לשנה הקרובה לתת את אותה
רמת השירות לה אנו מחוייבים ,לייעלה ולשפרה עבור כולכם.
שתהיה לכם שנה מתוקה כדבש ,מלאה בשמחה ,בריאות ושלווה.
מאחלת – ליבי יפת
מנהלת משק וצוות המחלקה.
מלאה בשמחה ,בריאות ושלווה
לכל הדיירים,
בסוף חודש ספטמבר ,הוא חודש החגים ,אני מציינת שנה להגעתי לגני שרונים,
זמן טוב להתחלות חדשות ,תקופה שבה האווירה שונה) ,באוויר נישאת תפילה לגשם(.
זו הייתה שנה של הכרות עם אנשים חדשים ,שלקחו אותנו למחוזות מגוונים ,שחווינו חוויות
מעשירות ותורמות ,מקווה שתוכלו להביט לאחור ולומר ,החכמנו ולו במעט.
אני מצפה לשנה נוספת של עשייה משותפת אתכם ,ליציאה למחוזות חדשים ומרתקים.
שנה טובה וברוכה
גאולה אזרחי
רכזת תרבות

דיירים שלום,
ראש השנה הוא חג של התחדשות ,סיכום השנה שחלפה ,זמן לסגירת מעגל ולהתחלה חדשה.
שנלמד מטעויות העבר ,שנביט בשמחה למחר ,שנדע לסמן מטרה ולצעוד בגאון לעברה.
שנפשפש בתוכנו בזהירות ,שנאפשר לעצמנו חרות ,שנשתחרר מכבלים מגבילים ,שנתגבר על
מיני מכשולים ,שנגייס כוחות ועוצמות ונוכל לממש חלומות ,שנתמלא באמונה ותקווה ,ונתברך
בשנה חדשה .במסגרת עבודתי איתכם מאד הייתי רוצה לראותכם ביחד ,בסבלנות ובסובלנות,

בקבלת האחר והשונה ובכבוד הדדי ,ותזכרו תמיד שזהו הבית שלכם ,אנא שימרו עליו .טפחו
את הבית ,הקפידו על הנקיון בדירה ,במרפסות,וכמובן בכל השטחים הציבוריים ברחבי הבית.
אני מאחלת לכולכם הרבה בריאות ונחת מהילדים ,הנכדים ונינים.
ושתהיה שנה נהדרת לכולנו.
שלכם רותי

שנה טובה דיירים,
שנה טובה לכם,
מהו ראש השנה ?
חג של התחלות
חג של ברכות
חג מלא טוב
חג שיגיע ממש קרוב
שיהיה לנו חג של אושר ובריאות
שנדע רק לשמוח שתמיד נקום עם חיוך
שנדע לתמוך ברגעים קשים  ,שנעזור אחד לשני
והכי חשוב שנהיה שוב בריאים,
מיכל
לכל המשפחה שלנו בגני שרונים,
עוד שנה באה והלכה .הייתה לנו שנה מאוד עמוסה ומעניינת עם חגים ואירועים .הבית שלנו
נראה טוב ,וזה חשוב ,כי אנחנו רואים את פניכם השמחות .המטרה שלנו היא לתת לכם את
השירות הטוב ביותר כדי שתהיו מאושרים .יש לזכור כי כל אחד מחברי צוות נמצא כאן כדי
להפוך את החיים לקלים יותר עבורכם ואנחנו עושים כמיטב יכולתנו כדי לטפל בכל הצרכים
שלכם.
אדי ואני וכל הצוות מתגאים בידיעה שהבית שלנו הוא שמח והרמוני .אנחנו מרימים כוסות
של פרי הגפן לכבוד כולכם  ....שנה טובה ומתוקה .

מרסל

מזל טוב
מזל טוב לכל חוגגי יום ההולדת החודש  .המון מזל טוב ובריאות.

איחולי החלמה
לכל אלו שחולים איחולי החלמה מהירה.

תנחומים
עליזה ברזל
עליזה נולדה בשנת  .1923היא נכנסה להתגורר בביתנו בשנת .2003
עליזה הייתה אחות במקצועה .
היא נודעה כאישה נעימה ומטופחת ואת האסתטיקה שלה תרגמה לאמנות .היא השתתפה בחוג
לציור.
עליזה עוד הספיקה לקחת חלק במסיבת הקיץ שהתקיימה באמצע חודש אוגוסט.
בת  90הייתה במותה.
יהי זכרה ברוך

ההנהלה והצוות

