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דיירים יקרים ,
שנה נוספת מגיעה אל קיצה ושנה חדשה מתחילה .שנה טובה לכולנו .מי ייתן ושנה זו תביא עמה
בריאות ,שמחה ואושר .מי ייתן ושנה זו תביא עמה שלוות נפש ושלום לארצנו האהובה.
כל שנה מביאה עמה עוד ועוד שינויים לעולם בו אנו חיים .חלקם שינויים שאנו מודעים להם וחלקם
כאלה שאנו לוקחים כמובנים מאליהם .לא משנה אילו שינויים אלו ,הם נמצאים בכל מקום ומקיפים
אותנו.
הקיץ שחלף ,היה חם באופן מיוחד .חודש יוני שהוא חודש נוח בדרך כלל היה חם מאוד וגם יולי
ואוגוסט היו חמים באופן יוצא דופן והלחות הייתה גבוהה מאוד .ניתן בהחלט להבחין בשינויים
בטמפרטורות העולמיות ונראה כי תופעת ההתחממות העולמית היא עובדה ,אם כי יש כאלו הטוענים
שזו מתיחה .אנו לא מתמצאים מספיק ע"מ לקבוע עמדה לכאן או לכאן ,אבל בהחלט יכולים להרגיש
שהעולם מתחמם.
סטטיסטית ,חודש יוני היה החם ביותר בין חודשי יוני ב 137-השנים האחרונות .השינויים הבולטים
הנובעים מהתחממות כדור הארץ ,הם עליית מפלס מי הים כתוצאה מהתמוססות הקרחונים וכן סופות
ואירועי מזג אויר קיצוניים.
העולם השתנה גם פוליטית :אירופה ,ארה"ב ,אנגליה ,דרום אפריקה ומדינות ערב .העולם נמצא באופן
תמידי במצב של מהפכים ותהפוכות ,טרור ודעאש ,החדירה של האסלאם לאירופה ,עזיבת אנגליה את
האיחוד האירופי ,התחממות היחסים של העולם הערבי עם ישראל .מדינתנו הקטנה משתנה מדי יום.
אנו מהווים גורם משמעותי בעולם הטכנולוגי ומשפיעים רבות על השינויים המתרחשים בו .העולם
זקוק לנו גם אם הרעיון הזה אינו מוצא חן בעיניהם.
בעולם המודרני ,קשה לדמיין חיים ללא עזרת הטכנולוגיה ,ישנם כאלו הטוענים שהטכנולוגיה שינתה
את העולם בכך שהפכה את החיים קלים ומהנים יותר .ישנן המצאות שהפכו את החיים לקלים יותר
עבור רוב האנשים :החל מעולם התקשורת ,דרך תחבורה ואפילו בידור .לדוגמא אימיילים ,טלפונים
סלולריים ושאר המצאות בנושאי תקשורת שיפרו את חיינו ללא הכר והפכו את הקשר הבין אישי
למהיר נגיש וזמין.
רבים מאתנו עדיין נפעמים לנוכח השינויים הרבים והשפעתם על חיינו ,השינוי המשמעותי ביותר הוא
בעולם הילדים .בילדותנו נהגנו לשחק "למטה" עם החברים ,לשחק משחקים שעברו מדור לדור ,לשוחח
עם הורינו ולבלות עם המשפחה.
הורינו וסבינו תמיד היו חכמים מאתנו ומנוסים יותר ויכולנו ללמוד מהם מניסיון החיים שלהם .היום
לעומת זאת ,ילדינו ונכדינו יכולים ללמד אותנו איך להשתמש במחשב ,טלפונים סלולריים ועוד .אנו
משתמשים היום במילים שבעבר הייתה להם משמעות אחת והיום יש לה משמעות אחרת ,לדוגמא:
טבלט– הכוונה לאבן שטוחה והיום מתכוונים לסוג מסוים של מחשבים .טקסט – משמעותו חומר כתוב,
היום מתכוונים לשליחת הודעה בסמארטפון .ענן – תמיד ידענו שזה "משהו" רך ולבן השט בשמיים,
היום הכוונה למקום אחסון וירטואלי שבו "נשמר" כל החומר שיש לנו במחשב( .תמונות ,סרטים וכו')
ויראלי – התייחס תמיד למחלות הנגרמות מווירוס ,היום הכוונה היא למשהו פופולרי ש"רץ" ברשת
החברתית (באינטרנט) ומגיע למספר רב של אנשים.
חברים של שנים שימשו תמיד כבעלי ברית ,היוו תמיכה אחד לשני ותמיד ניתן היה לסמוך על חבר
שיעזור .היום המשמעות של חבר ,היא מישהו שמבקש ממך "חברות" וירטואלית בפייסבוק .גם כאלו
שמעולם לא פגשת .יכולים להיות לך עשרות ואפילו מאות "חברים" את חלקם לא תפגוש לעולם.
ועוד מילים רבות שהשימוש בהן שונה היום מבעבר.
גם בנושא הבידור חל שינוי משמעותי .בעבר הסתפקנו ברדיו ובתכניות המוגבלות ששודרו בטלוויזיה.
היום אנשים יכולים להאזין למוסיקה האהובה עליהם שוב ושוב ממכשירי האייפוד ואפילו מהטלפון
הסלולרי שלהם ,ניתן לצפות בסרטים גם דרך המחשב ובאיכות גבוהה ביותר.
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ישנן מספר דוגמאות משעשעות לאופן בו אנשים מבוגרים מתייחסים לטכנולוגיה:
כשהם מצלצלים לסלולרי שלך ,הם מציינים "היי זו סבתא או
סבא ולא יודעים שהשם שלהם מופיע על הצג.
כשמישהו לא עונה להם לטלפון ,הם משאירים הודעה :היי כאן
סבא  /סבתא ,צלצלתי ביום זה וזה בשעה זו וזו והם אינם
יודעים שכל המידע מופיע בטלפון.
הם תמיד מופתעים שאנו יודעים מי מתקשר.
ישנם כאלו שמדפיסים את המיילים שלהם ע"מ לקרוא אותם.
אומרים שהניסיון הוא אבי החוכמה .זהו תחום אחד שבו
לאנשים מבוגרים יש יתרון על הצעירים .הצעירים של היום
חכמים אולי מאתנו ,אולם הדור הנוכחי הוא בעל ניסיון יחסית
קטן בתחומים שונים משום שהוא מבלה את מרבית זמנו מול
המחשב ,חי חיים וירטואליים ומחפש באופן תמידי דרכים
להצליח .אך תמיד הם יישארו ילדינו האהובים.

מישהו ראה את הענן שלי? ליאון מוס

יש לי ענן ,אני יודע זאת משום שכל פעם שאני מבקש מהמחשב שלי לשמור לי משהו ,הוא שואל אותי
האם ברצונך לשמור זאת על הענן שלך? המחשב שלי יודע הכול ,כמעט כמו הנכדים שלי.
בדיוק איפה נמצא הענן ,זוהי תעלומה .בימי קיץ חמים אלו השמים הרי נקיים מעננים .אני חושב
שעברתי אל שלב חדש בחיים שנקרא "עומס אלקטרוני" .אצבעות ידי שוב אינן מצליחות להתמודד עם
המקשים הקטנים של הטלפון הסלולרי וכל אותן חידושים שיש על לוח המקשים של הטלפון.
הטלפון היום נקרא "סמארטפון" (טלפון חכם) ,מה שאומר שהמשתמשים צריכים להיות חכמים כדי
להשתמש בהם .אם נסתובב ב"גני שרונים" נוכל לראות את הדיירים מתאמצים לבצע שיחה אולם מי
שבאמת מומחה להפעלת המכשירים הם המטפלים הזרים.
המחשב היה פעם ידיד ובעל ברית ,ואלו היום כבר קצת קשה לי יותר לבצע מטלות פשוטות אפילו ברמה
של "העתק הדבק" ,מחיקה ושמירה של קבצים .אני מבזבז שעות בחיפוש אחר דברים שבעבר יכולתי
למצוא בלחיצת עכבר.
כדי להתגבר על כל הקשיים האלו ,התקנתי לעצמי מערכת של "עזרה אישית" – הנכדים ,המוצא
האחרון בעידן של התפתחות אלקטרונית .הנכדים נולדו כבר עם הידע הזה.
לאחרונה בזבזתי שלושה ימים תמימים בניסיון להעתיק תמונה מהאינטרנט .ניסיתי כל אפשרות
שעמדה בפני וללא תוצאה .בשעה שש בערב של היום השלישי ,אחד הנכדים התפרץ לחדרי ונעמד
מאחורי כדי לראות מה מעשי .מה העניינים סבא? הוא שאל ,עניתי שאני מנסה לשמור תמונה .ללא
היסוס הניף את ידו עשה מספר פעולות פשוטות ואמר :הנה עכשיו התמונה שמורה כפי שרצית .למה
אני לא חשבתי על זה? כנראה שהמוח כבר באמת עמוס מדי בידע החדש ואינו מסוגל יותר לקלוט.
באחד הימים ניסיתי לשלם חשבון דרך הטלפון ונאלצתי לקרוא לאחד מנכדי כדי להשלים את המשימה
וזאת לאחר שבזבזתי זמן יקר כדי להבין איך המערכת הזאת פועלת.
אני משער שהפסדתי במרוץ שאליו "הצטרפתי" אני נגד הקדמה הטכנולוגית ,מצד שני אני מאוד טוב
בהיסטוריה – הייתי שם כשהכול קרה.
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אנו חיים בעולם של שינויים בכל היבט .הילדים שלנו אינם מודעים בכלל למה שקורה .זה פשוט קורה .
הדור המבוגר צריך ללמוד ולהסתגל .עושים מאתנו צחוק בגלל שאנחנו מבוגרים .יום אחד ילדיהם
ונכדיהם יצחקו עליהם.
ִשבעים שנה תחת אוֹתוֹ הדגל
ִשבעים שנה  -לא הוֹלכוֹת ּברגל
ּבעצם ,זה זהב! ּבדיּוק ולא ּבערך
שבעים +זוֹ היא ...א מ צ ע הדרך!
ּכשהמדינה עוֹד לא קמָ ה
ִ
נוֹלדנּו,
ישה  -מָ אמָ ה'
יד ֶ
לאמא ,קראּו ַ' -איִ ִ
רק אּבא...לבש מכנסיים ּכ ֶג ב ר,
"לֵייזר"! היהּ -כִ נּוי ...לאליעֶ זר .
ּפרּפרִ ,התעוֹפף לוֹּ ,בין הּפרחים ,
צִ 'ילְ ּבָ ה' אמרנּוּ ,בסיוֹם ריב ּבין אחים .
דבש ,ליקקנּו ישר מן...הּכוורת ,
ִשיחקנּו ּבִ 'קלס' אוֹ ּב'פרה עִ יוורת'.
'עכבר' -היה ,זה שמחתּול ּברח!
ששרץּ -במטבח,
ג'ּוק ,היה רק -זה ָ
חיּפושיתּ ,כבר אז הייתה אוֹטוֹ קטן
שפנפנה  -הּוגדרה ּכִ נקבת השפן!
הנוֹסעים לחּו'ל יצאּו רק ּבספינוֹת
'לו ְֹק ֶשן' היּו סך הּכול  -אטריוֹת.
שפת ה ִתקשוֹרת ,הייתה ֶ -סמָ פוֹר.
הּכסף ,היה -סתם גרּוש ,עם חוֹר!
החיזּור נעשה ּבעזרתוֹ של-הּפרח ,
ִ
המזוֹן ,נִ שמר ּב -ארוֹן הקרח .
עוֹד לא ידענּו מה זה  -ראדאר
הּפניציליןִ ,התגלה יוֹתר מאּוחר.

תחתנּו ואחר ּכך גרּו ּביחד
ּבדרך ּכללִ ,ה ְ
הגלּולה,לא הייתה! ותמיד היה 'ּפחד'.
ִטיטּולים ,לא מכרּו ּבאוֹתה התקּופה-
הילדים  -נוֹלדּו תמיד ...אחרי החּוּפה.
בידייםּ ,כִ יּבְ סּו ותָ לו ִ -חיתּולים,
ּבשמיים ,לא היּו לוויינים וטילים.
מי שמע על-גז? דלק ּבקוֹשי היה.
ּבִ ישלּו וחיממּו מעל ְּ -פ ִתילִ יָה !
לא היה אֵ ף.אֵ םּ ,בקוֹשי שמעּו מנגינה
'קוֹל ישראל' ,היה הקוֹל של המדינה!
הגִ 'ינס ,לא נִ כלל ּבִ תחום -הלבּוש ...
טרנזיסטוֹר! היה מ' זה חידּוש !

מי חלם על  -מחשב ,מעבד תמלילים,
הּכול ּבִ כתב יד! ִ ...סלְ סלנּו ִמילִ ים .
'ה ְשתלה' הייתה מצויה רק  -במטע .
עדשוֹת -מגע ?!
הוֹ! אילּו היּו אז ְ ....
ּבימי-ההּולדת ,שמחנו עם הו ָֹרה והֵ יי
אפילו ּבלי ִ -די גֵ'י .
בלי קוֹסםִ ,
אופניים ,מהאח הגדוֹל ירשנּו-
שעוֹן! רק ּבָ ּ'-ברִ -מצווה' קיּבלנּו.
שירי מוֹלדת? הרבה  -חיים חפר,
מתנוֹת ,דֵ י הרבהּ ...כל אחת-ספר!
ּבחתּונה -רבע עוֹף .הרבה מחולוֹת
הסיפוֹלּוקס!
היה אטרקציית ליל הּכלּולוֹת!!

היּו מּושגים של חזוֹן ּותקּומה
ציוֹנּות! ערכים והמוֹן הגשמה !
לצה"ל הלכנּו ,והטוֹבים -לטייס!
אז ,לא הסתמכנּו  -על ִמפעל הּפיס.
ּכי אכן ,נוֹלדנּו לפני קוֹם המדינה
ּומה קוֹרה ּפה? אני לא מאמינה!!!
השֹוני עצּום! ּבקיּבּוץ ,גם ּבעיר
ימ ָשל' ...צרוֹת למחּבִ יר!
'מ ְ
בוודאי ּב ִ
רק אנחנּו ...ממש ,לא השתנינּו
פרט ...לשיבה שזרקה ּבִ שערנּו ,
קמטים ּפה ושם ,וּפרקים ּכוֹאבים,
למרוֹת הּכוֹל  -ממשיכים ,סוֹחבים.
ּכִ י שבעים +שנה ,תחת אוֹתוֹ הדגל
תוֹדּו  ,זה לא הוֹלך סתם ּברגל...
ו ...הגיע הזמן להפסיק לקטר ...
להמשיך ,להאמין! ּוּכדאי למהר
אפשר לחלוֹם ,לתת הפּוגה
לִ תפוֹס מנּוחה ,אּולי הפלגה,
לממש תחּביבים
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ל ת נ וֹ ת א ה ב י ם....
להמשיך ּולהוֹסיף  -להתפעל
ואז לזמזם את שירי ישראל
לגדל וגם  ,לעזור לילדים
ּוכְ מּובן שנשמוֹר על הנכדים!
ּבקיצּור-שנחגוֹג וגם נוֹסיף הרּבה חכמה  -נרעיף
נרחיב ...המשּפחוֹת ונִ ּפגש ּבעוֹד הרּבה שמחוֹת!

נושא :עברית חדשה בלי שגיאים
עברית חדשה בלי שגיאים
נכד  :הי ,סבא
סב :שלום
נכד  :כיף ?
סב  :מה ?
נכד  :מה שלומך ?
סב  :אה  ,תודה  ,ואתה ?
נכד  :אחלה .
סב  :מה?
נכד  :סבבה ..
סב :אני שואל מה שלומך ..
נכד  : ! :עניתי  .מצוין ..
סב  :לא הבנתי  .מה עם הלימודים ?
נכד  :עשר .
סב  :מצוין  ,זה הציון הכי טוב שאפשר לקבל .
נכד  :זה לא הציון  .הלימודים עשר ..
סב  :מתי אתה גומר ?
נכד  :לא אומרים גומר  ,סבא  .אתה מתכוון  -מסיים .
סב  :מה  ,העברית שלי לא בסדר ?
נכד  :גומר זה משהו אחר  ,כאילו ..
סב  :לא ידעתי ...
נכד  :אני מסיים בעוד חודשיים ..
סב  :ואז  ,תתחיל לעבוד ?
נכד  :לא  ,אין עבודה במקצוע ..
סב  :אז מה תעשה ?
נכד  :סתלבט ..
סב  :מה ?
נכד  :אתבטל ..
סב  :וממה תחיה ?
נכד  :אללה כרים ..
סב  :מה זה  ,התאסלמת ?
נכד  :לא  ,זה הביטוי ..
סב  :מה עם החברה שלך ?
נכד  :שאפה ..
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סב  :מה ?
נכד  :פצצה ..
סב  :איזה פצצה  ,שוב היה פיגוע ?
נכד  :לא ,זה הביטוי ,כאילו כזה .היא יפהפייה .
סב  :מתי תתחתנו ?
נכד  :מה בוער? מי מת ?
סב  :מת מישהו? אצלנו במשפחה?
נכד  :לא ,זה הביטוי ..
סב  :איך הדירה שאתה גר בה?
נכד  :חבל על הזמן ..
סב  :אתה גר פה רק שתי דקות  ,כבר חבל לך על הזמן?
נכד  :לא ,זה הביטוי ..
סב  :ההורים שלך עוזרים קצת?
נכד  :נאדה .מניאקים ..
סב  :לא הבנתי .הם עברייני מין?
נכד  :לא  ,זה הביטוי  .לא עוזרים למרות שהם כבדים .
סב  :שמנים ?
נכד  :לא ,מלאים בכסף ..
סב  :אה ,טוב  .יפה שבאת היום  .אין לימודים?
נכד  :הברזתי ..
סב  :מה ,אתה עובד בשרברבות?
נכד  :לא ,זאת אומרת כן ..
סב  :זה מה שיצא מכל הלימודים שלך ,אינסטלטור?
"אני לא רוצה להיות זו שאומרת לך את זה ,אבל יש שמועה
שבעלך מקס רודף אחרי נשים ...והוא מעל "!80
"כן ,הוא בן  ,82אז מה? שירדוף ...כלבים רודפים אחרי מכוניות,
אבל כשהם תופסים אחת ,הם יכולים לנהוג בה?"

יום ללא צחוק הוא יום מבוזבז
כשאנו צוחקים אנו נהנים ,מרגישים טוב ,מרוצים ומסופקים .יש שמחה באוויר וקל מאוד לצרף את
הסובבים אותנו לצחוק ביחד אתנו.
יום ללא צחוק הוא יום מבוזבז ,נושא הצחוק מלווה את עולמנו ומשחר הימים סופרים ,כתבים ,אמנים,
רבנים ורופאים דנים בהשפעה המיוחדת של הצחוק על בני האדם.
אז מהו הצחוק הזה? מדוע הוא מעסיק אותנו כל כך? אם כל כך כיף לצחוק ,איך נמצא דרכים לצחוק
יותר?
כמו כל תופעה אחרת נושא הצחוק נחקר כבר שנים רבות ומתברר כי לא סתם אמרו חכמים שהצחוק יפה
לבריאות.
המחקרים מראים שכאשר אנו צוחקים הגוף שלנו משחרר הורמון שנקרא אנדרופין והוא ְמסיֵע להרגעת
כאבים ולשיפור מצב הרוח.
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מחקרים אחרים הראו כי לחץ נפשי משפיע על כלי הדם להתכווץ .אפשר ממש להרגיש זאת אם
מסתכלים על סרט אימה או מתח ,כל הגוף משתתף .בדקו וראו שמצבי לחץ גורמים להצרות כלי הדם.
לעומת זאת כאשר מסתכלים על סרטים מצחיקים יש התרחבות של כלי דם  ,עובדה המשפיעה באופן
חיובי על תפקוד מערכת כלי הדם וכך על כל תפקוד הגוף.
וזה עוד לא הכול.
חוקרים טוענים שהצחוק יכול לְ ה ְפ ִחית את הסכנה לְ הֶ ְת ֵקפֵ י לב - .רוצים לדעת מדוע?
ובכן ,הלב הוא מעין מ ְשאֵ בָ ה המזְ ִרימָ ה דם לכל אֵ יבְ ֵרי הגוףּ .כְ ֶשלו ִֹקים בהתקף לב (או ּבִ ְשפת הרופאים:
א ֶֹטם שריר הלב) ,הדבר אומר שיש בעיה באספקת הדם אל השריר .זוכרים את הָ ַאנְ ְדרו ִֹפין? אותו
ימיִ ים
ַאנְ ְדרו ִֹפין משחרר ,למעשה ,את כלי הדם וכך מגביר הצחוק את זרימת הדם אל האיברים ה ְּפנִ ִ
ומפעיל טוב יותר את מערכת הלב.
ועודְּ ,פרוֹפֶ סוֹר ַאבְ נֵר זִ יו ,למשל ,שמשמש כחוקר תחום ההומור ּבְ אּונִ יבֶ ְר ִסיטת תֵ ל אביב ,מצא שצחוק
יר ִתיּות .הוא גילה ,כי תלמידים שלמדו עם מורה ֶש ָטרח להצחיק אותם ,השיגו תוצאות
ְמקדֵ ם לְ ִמידָ ה וִ יצִ ָ
טובות יותר מתלמידים שלמדו עם אותו מורה מבלי שהצחיק.
מסתבר שגם בתרבויות ְקדּומוֹת האמינו כי הצחוק יכול לשמש כתרופה .בעבר נהגו אף לערוך פסטיבלי
צחוק כדי לְ ז ֵָרז ִרּפּוי של חולים מהקהילה.
בגיל השלישי אנו נתקלים בתופעה שכיחה של עצבות עד כדי דכאון ברמות שונות ,מצב רוח לא טוב,
התכנסות לתוך העצמי ,חוסר שיתוף פעולה ,חוסר חיוך.
אחד היתרונות הגדולים בדיור המוגן ,הוא האפשרות שקיימת לאנשים לראות ,לפגוש ,לדבר וליהנות
בחברת אנשים נוספים כל אימת שהם רוצים.
האנשים ,הדו שיח ,המפגש ,הכול קרוב ונגיש .מה שצריך זו רק הדחיפה ויצירת המוטיבציה
אצל המבוגרים ליצור קשרים חברתיים ולמנוע בכך את הבדידות.
ברגע שיש קשרים ,ברגע שיש דו שיח ,ניתן להפעיל את יתרונות ההומור והצחוק החל מחיזוק המערכת
החיסונית ועד תרפיית ההומור שמסייעת לחולים להחלים מהר יותר.
בשיחות שאני יוצרת עם הקבוצה כאן בבית גני שרונים ,ההומור ,הצחוק ,בדיחות הדעת ,וסיפורים
מצחיקים ,מלווים אותנו בכל מפגש.
סיומו של מפגש עם צחוק ושמחה מחזק את המשתתפים ותורם לאווירה טובה ,מצב רוח טוב
ואופטימיות
מטרת הבדיחות – לקחת את החיים בהומור וחלילה וחס לפגוע במישהו.
זקנה נכנסת לבית מרקחת ושואלת את הרוקח:

ידיעון ראש השנה 2016

העתיד כבר כאן
עם הפנים אל העתיד
מאת אודו גולוב – ברלין גרמניה
נקודות למחשבה:
עליה ונפילה – בשנת  1998חברת קודק העסיקה  170,000עובדים ומכרה  %85מכמות נייר הצילום
שנמכרה בעולם .אולם בתוך מספר שנים המודל העסקי שלהם נעלם והם פשטו את הרגל.
מה שקרה לקודק ,יכול לקרות להרבה מהתעשיות בתוך  10שנים .האם מישהו ב  1998-יכול היה
לצפות ששלוש שנים מאוחר יותר לא נצלם יותר תמונות על נייר? למרות שהמצלמות הדיגיטליות
הומצאו כבר בשנת .1975
המצלמות הראשונות היו בעלות  10,000פיקסלים בלבד ובאיכות לא טובה עד שהפכו להיות חלק בלתי
נפרד מחיי היום יום כתוצאה משיפור ניכר באיכותן .ההתקדמות הטכנולוגית באה לידי ביטוי
בתחומים נוספים כמו :בינה מלאכותית ,בריאות ,מכוניות אוטומטיות מדפסות תלת ממד וכו'.
ברוך בואכם אל המהפכה התעשייתית הרביעית ,תוכנות מחשב יחליפו את התעשיות המסורתיות בתוך
 10-5שנים.
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לדוגמא :אובר (חברת הסעות) חברה שמושתתת על תכנת מחשב .אין לה צי מכוניות ,אולם נכון להיום
היא חברת המוניות הגדולה ביותר בעולם.
 – AIRBNBזוהי חברת המלונות הגדולה ביותר בעולם ועם זאת אין בבעלותה כלל נכסים.
בינה מלאכותית – המחשבים מחליפים היום חלק גדול מבעלי המקצוע.
בארה"ב עו"ד צעירים מתקשים למצוא עבודה בגלל תכנה שמעניקה יעוץ משפטי בסיסי בתוך שניות
עם  %90דיוק ,לעומת  %70דיוק בייעוץ ע"י עו"ד .אותה תכנה גם עוזרת לאחיות לאבחן סרטן בדיוק של
פי ארבע מאבחנות רופא .ישנן תכנות לזיהוי פנים העולות על זיהוי אנושי.עד  2030המחשבים יהיו יותר
"אינטליגנטים" מאנשים.
מכוניות – בשנת  2018ימכרו לציבור ,המכוניות הראשונות בנהיגה עצמית (ללא עזרת נהג) .בסביבות
שנת  2020כל תעשיית המכוניות תשנה כיוון ,לא יהיה צורך לרכוש רכב ,נוכל להזמין מכונית דרך
הטלפון הסלולרי שלנו ,הטלפון יראה את מיקומינו וינחה את המכונית ליעד אליו אנו חפצים להגיע .לא
יהיה צורך לחפש חניה ו/או לשלם עבורה .כל מה שנצטרך לעשות זה ,לשלם עבור הנסיעה ולשחרר את
המכונית .ילדינו כבר לא יצטרכו ללמוד נהיגה ולא ירכשו מכונית .השינוי הזה ישנה את פני הערים
משום שנצטרך כ  %95-90-פחות מכוניות לצרכים שלנו .נוכל להפוך חניונים לפארקים וכמו כן יתמעטו
התאונות ויהיו פחות נפגעים מה שיקטין בסופו של דבר את עלויות הביטוח וישנה גם את עולם
הביטוחים.
מכוניות אלקטרוניות – בשנת  2020יהיו הרבה יותר מכוניות אלקטרוניות ממכוניות רגילות .הערים
יהיו נקיות יותר בגלל ההפחתה בזיהום אויר ,יהיה פחות רעש משום שהן תופעלנה על חשמל והן
תהינה יותר חסכוניות .רוב מפעלי המכוניות יפשטו את הרגל ,בזמן שחברות הייטק יתפסו את מקומן.
עבודות –  %80-70מהמשרות הקיימות ייעלמו בתוך עשרים שנה .ייווצרו משרות חדשות לגמרי
שיותאמו לעידן החדש.
מדפסות תלת ממד מדפסות התלת ממד הולכות ותפסות מקום נכבד בחיינו .בתוך  10שנים הן תהפוכנה
להיות מהירות יותר ואף זולות יותר והן תהיינה נגישות לכל אחד .כל יצרניות הנעליים הגדולות התחילו
לייצר נעליים בהדפסת תלת ממד .חלפים של מטוסים אף הם מיוצרים בטכנולוגיה זו .גם בסמרטפונים
תהיה הטכנולוגיה הזו נגישה וניתן יהיה להדפיס פריטים דרך הטלפון הסלולרי .כל אחד יוכל לייצר
עבור עצמו פריטים הנחוצים לו מנעליים ועד כלים שונים .בסין אף הדפיסו בטכנולוגיה זו משרד בן 6
קומות .עד שנת  %10 2027מכלל הייצור יהיה באמצעות מדפסות תלת ממד.

ברוכים הבאים
גני שרונים מקבלת בברכה את הדיירים החדשים שהצטרפו למשפחתנו ,אנו שמחים להיות משפחה
גדולה ושמחה.
לאחרונה ביקרה אותנו קבוצה גדולה של אורחים ששמעו שדיירי גני שרונים תמיד מחייכים ורצו לראות
זאת במו עיניהם .הם מאוד התרשמו ממראה עיניהם ,אנשים יושבים ,מפטפטים ,צוחקים ומשחקים
קלפים .וגם אם חלקם יושבים עם הבעות פנים רציניות ,ניתן להבחין משפת הגוף שלהם שהם
מאושרים .זה חמם את הלב לשמוע מהאורחים כמה יפה ונקי הבית ,כמה מסודר הבניין .תגובות חמות
מסוג זה ,עוזרות לנו להבין שהצלחנו במטרתנו ליצור עבורכם בית שמח.
כמובן שנודה לבנות מחלקת המשק שדואגות יום יום לניקיון .תודות מגיעות גם לדיירים האכפתיים.
אלו שדואגים שהלובי יישאר נקי ומקפידים לשמור על סביבה נקיה ומסודרת ,ותמיד מחזירים כל דבר
למקומו לאחר השימוש.
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ביתנו הוא גאוותינו ושמחתנו ,להנאתם ולרווחתם של הדיירים .אנו עושים כמיטב יכולתנו ,דיירינו
היקרים ,ליצור עבורכם סביבת מגורים שמחה ומהנה ,להעניק לכם פעילויות מעניינות ובעיקר להעמיד
לרשותכם את הצוות הנפלא שלנו שעושה את המרב כדי לעזור לכם ולהפוך את חייכם לקלים ונוחים
יותר.
נברך את דיירינו החדשים:

נורית וזאב קזצ'נסקי.

אסתר טבקה.

ציפי ומשה קלמוס.

אווה גוצמן.

מאירה פולק

אביבה ושלמה סלומונוב.

אביבה מנו.

מאירה פולק.
נולדתי וגדלתי בתל –אביב ,אני הייתי מה שנקרא בימים ההם ילדת שמנת ,כל ילדותי ונערותי
הייתי עטופה בבני משפחתי המורחבת ,סבי בנה בניין משותף לילדיו וכך גדלתי מוקפת בבני משפחה.
את גני שרונים הכרתי מזה זמן רב ,המחותנת שלי רלה רפפורט ז"ל ,גרה פה בעבר ,היא הייתה מאוד
מקובלת ,מרוצה ואהודה.
לאחר מות בעלי ,החלטתי שאיני רוצה להישאר לבד בבית ,ומאחר ושתי בנותיי גרות באבן יהודה,
קיבלתי החלטה אמיצה וקשה לעבור לדיור מוגן.
כיום אני מברכת ומרוצה על הצעד שעשיתי ,אני קרובה לבנותיי .הכרתי ויצרתי קשרים במסגרת
החוגים ,לאחרונה הכרתי את אווה ונוצרה בנינו שכנות טובה וחברות יפה.
אווה גוצמן
אחרי תקופת נדודים קשה מאד הגעתי עם בעלי ,ישראל גוצמן ז"ל לישראל ,ואני בהריון עם בתי
הבכורה .במהלך מלחמת העולם ,כששמענו שהגרמנים מתקרבים ,הורי וסבתי החליטו לברוח לרוסיה,
שם שהינו שנה ,ושוב ,מחשש להתקרבות הגרמנים הועברנו על ידי הרוסים לסיביר ואתנו יהודים
רבים.
בסיביר אבי עבד כחייט במתפרה גדולה ,באותה תקופה חווינו רעב נורא .לצערי ,אחרי שנה סבתי
נפטרה מרעב ,אמי נפטרה אחרי שלוש שנים ממחלת השחפת ,כשאני בת  7ואחי בן  .3לאחר נפילת
הצבא הגרמני בסטלינגרד הועברנו לאוקריאנה .בשל קשיי הדרך ,ומסילות ברזל הרוסות ,המעבר ארך
חודשיים ,ושוב הרעב הנורא.
בשנת  1946שוב הועברנו ,והפעם לפולין ,לעיירה בשם וולבז'יח (וולדנבוך) שפונתה מיושביה הגרמנים,
שם סיימתי את לימודי בית הספר היסודי היהודי ,ובהמשך את בית-ספר התיכון הפולני.
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בגיל  12חליתי במחלת הפוליו ,בזכות הנחישות של אבי הצלחתי להתגבר על המחלה ולהמשיך את חיי.
אח של חבר טוב של אבא שלי עזר לו לרכוש תרופה 36 :זריקות חיסון שפרופ' סאלק פיתח .אבי נאלץ
למכור את כל רכושנו ובעזרת חברים טובים שסייעו בממון התרופות הבראתי כמעט לחלוטין.
לאחר סיום לימודי התיכוניים הכרתי את בעלי ישראל גוצמן ז"ל ,לאחר נשואינו עברנו לעיר גדולה יותר
ובשנת  1957עלינו לישראל ,ואני בהריון עם ביתי הבכורה .בארץ עברתי קורס סייעות לרפואת שיניים,
מקצוע בו עבדתי  25שנים ,בעלי השתלב במפעל תרופות" ,איקרפראם".
לאחר  20שנות אלמנות הכרתי את בן זוגי ,ד"ר פורטוגז נתן ז"ל ,רופא שיניים ,חיינו יחד  14שנים ,נתן
נפטר ממחלת הסרטן .שנה לאחר מותו החלטתי לעבור לדיור מוגן .ביקרתי במספר בתי דיור מוגן "שלא
הצליחו לדבר אלי" ,וכשהגעתי לגני שרונים הבנתי שהגעתי הבייתה.
בשיחה עם אנשי הבית נאמר לי על ידם" ,הגעת למקום הנכון" ,אחת מבנותיי גרה בסביבתי דבר
שתורם רבות להרגשת נוחות ,קרבתה חשובה לי מאד .כיום אני מאד מרוצה מהחלטתי לעבור לכאן,
ממליצה מכל הלב לכל המתלבטים ,מצאתי בית חם ואנשים נפלאים.
רוב שעות היום אני עסוקה בפעילות תרבות ,לשמחתי מצאתי כאן את מאירה חברה טובה ושכנה,
מסתבר שאפשר ליצור חברויות בכל גיל.

ניחומים
לצערנו ,עזבו אותנו מספר דיירים .אנו משתתפים בצערם של משפחות הנפטרים:

זמירה מרטין ז"ל.

מתי טלית ז"ל.

מנחם רביב ז"ל.

שלמה דיין ז"ל.

קורט פפרמן ז"ל.

ארוסולה שפורר
ז"ל.

נוחו בשלום על משכבכם.

סיכום שנת תרבות ב"גני שרונים"!
שנת תשע"ו עומדת להסתיים ,שנה חדשה עומדת בפתח ,לצערנו נפרדנו ממספר דיירים השנה,
ובשמחה רבה קלטנו דיירים חדשים.
את הקיץ האחרון סגרנו בשני אירועים גדולים ושמחים.
מסיבת קיץ  -עם להקת פולקלור ישראלית ,להקת "קולן" שחבריה בעלי השכלה גבוהה בתחום
המוזיקה .הלהקה הוקמה בשנת  .1982בתחילה שרה הלהקה בעיקר שירה ווקלית גאורגית ,אך עם
הזמן החלה לשיר שירי עם ממקומות שונים ,כמו רוסית ,איטלקית ,לדינו ,עברית ויידיש.
סיימנו את הערב בשירה וריקודים עם נועם יערי.
לילדי גני שרונים קיימנו יום שכולו שלהם ,מתנפחים לקטנטנים ,פינות יצירה ועבודות יד,
קריוקי לאוהבי השירה והריקוד ,ובריכה לכל ילדי המים .סיימנו במופע משותף לכולם כולל ההורים
הסבים והסבתות ,מופע הבובות של איציק עוזיאל מופע עליז ומעורר .קינחנו את היום בארוחה
ישראלית לשמחת כולםםםם.
לצערי לא הצלחנו לנצל את עונת הטיולים האחרונה ,אני מקווה שנצליח יותר בעונת הטיולים הקרובה,
בעצה אחת עם מספר דיירים הוחלט שנצא לטיולים קצרים וננצל את פינות החמד באזורנו.
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היציאה הראשונה תהיה בחודש נובמבר ,נצא לתל – אביב וסביבתה ,נפגוש מקומות ואנשים מיוחדים.
וכך גם בסיורים הבאים ,נקיים טיולים קצרים בסביבת מגורינו ,וזה הזמן לעודד אתכם להצטרף
לסיורינו הבאים.
השנה גיוונו את הרצאותינו במספר נושאים חדשים ,טל ענבר בתחום החלל נושא שהעיסוק בו רב ,נמצא
בתהליך התפתחות מואץ .רק לאחרונה גילו חוקרים שכוכב הלכת מאדים דומה למערכת כדור הארץ.
ד'ר יהושוע רוטין הצטרף לרשימת המרצים שלנו ,תחום התמחותו ,מדעי כדור הארץ.
בחודש יולי התקיימו בחירות לשני ועדות ,וועדת דיירים :יו"ר שלמה צוייפלר ,זהבה ניר ויצחק קפלן,
מאחלים לכם בהצלחה.
וועדת תרבות :עדנה קנטי ,יונתן וילנצ'יק ואביבה שדה חן ,בהצלחה ,מקווים ומייחלים לעבודה
משותפת בהבנה ובדרכי נועם.
כאן אני מבקשת להודות לחברי שני הוועדות היוצאות ,וועדת דיירים  -תודה על שיתוף הפעולה עם
הנהלת הבית.
תודה לחברי וועדת תרבות היוצאת ,על העבודה המשותפת ,ההבנה והחיבה לאורך כל התקופה ואחריה.
נהניתי לעבוד אתכן...תבורכו.

השנה פתחנו חוג מנדלות ,מהי מנדלה?
מנדלה היא עיגול בשפה הסנסקריט ,שמכיל בתוכו ציורים וצורות גרפיות.
למנדלה יש משמעות רבה בכל מיני תרבויות בעולם .בדרום אמריקה והודו
היא מסמלת את נפש האדם היקום וגלקסיה .בטיבט מציירים אותה עם
חול צבעוני .צביעת מנדלה היא דרך נהדרת להירגע ותחביב נהדר המתאים
לכל גיל ,לעולם לא מאוחר לגלות את הצד האומנותי שבך.
המנדלות יכולות להתאים כמתנה לכל אירוע או לקישוט הבית .החוג פועל
בהצלחה רבה ,וגדל משבוע לשבוע וכל זאת בזכותה של רותי מילשטיין
אם הבית שלנו שמקפידה על השקט בחדר ,על מוסיקת רקע נעימה וגם
על שתייה במהלך הפעילות היא אינה מוותרת ,תודה רותי.

ידיעון ראש השנה 2016

כולנו זוכרים את תערוכת הפרחים" ,פורחים בגיל" שהוצגה במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב בתערוכה
הוצגו  11,000פרחים ,מיזם חדש יוצא לדרך" ,ציפורי גיל" ,וכבר חברי החוג לקרמיקה בהדרכתה של
יפית ,החלו ביצירת ציפורים ,בקרוב נפתח את הפעילות לשאר דיירי הבית.
ברצוני לאחל לכם שנת תרבות פורייה ,שנה של הרחבת אופקים ,יצירה ברוכה לגוף ולנפש.

בחיבה רבה,
גאולה אזרחי

יוגה בגני שרונים!
כל יום שני אנחנו נפגשות
עם המורה מיכל ...יוגה עושות
אסנה (התנוחה) אינה המטרה.
גמישות אינה המטרה.
עמידה על הידיים אינה המטרה.
המטרה היא ליצור ריווח במקום שפעם היינו תקועים בו.
לקלף שכבות הגנה שבנינו סביב ליבנו.
להעריך את גופנו ולהיות מודעים לו.
לחיות בשלום עם מי שאנחנו.
המטרה היא לאהוב...את עצמנו.
אנחנו מגיעים למזרן על מנת להרגיש ,לא להשיג.
מתעמלי יוגה
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חוג ללימוד עברית
רחל טוקטלי יזמה מפגש ללימוד עברית למטפלים הסיעודיים אשר
מעניקים ליקירינו את הטיפול המסור ביותר ,טיפול שאין באפשרותנו
להעניק להם .כולנו מודעים לעובדת בואם אלינו ללא שפה וללא הכנה
כלשהי ,וכך הם מנסים להסתדר במעט ידע באנגלית ,שפת ידיים
וחיוכים ,חיוכיי מבוכה.
רחל טוקטלי ברוב טובה הציעה לנסות לעזור להם בלימוד בסיסי של
השפה העברית .לאחר מספר שבועות יונתן וילנצ'יק נרתם לפרויקט
המבורך הזה ,הוא מייצג את לשון הזכר בחבורה ,וזאת מפני שרק
נשים מגיעות לשעורים.
וכך החבורה נפגשת כל יום ראשון בשעות הצהריים לשעה של
נחת ,כאן גילינו חבורת בנות מקסימה ,חייכנית עם יכולות
טובות ומפתיעות.
תודה רחל טוקטלי ויונתן וילנצ'יק על היוזמה
וההרתמות למען נושא כל כך חשוב! תבורכו!

הוקרה לעובדים ותיקים
שלושה מעובדנו המסורים חוגגים השנה  10שנות עבודה .נינה -מנה"ח ,ליבי
מנהלת הקבלה והמשק וציון – מנהל האחזקה.
אנו מברכים אותם ומודים להם מקרב לב .הערכים שלנו והעקרונות
על פיהם אנו עובדים הם מצוינות בשירות ואותם אנו משיגים בעזרת
אנשים שאכפת להם.
השי אותו אנו מעניקים לכם ,מסמל את הזמן שהשקעתם להטמעת
הערכים הללו .זוהי גם הבעת הערכה לתפקיד אותו מילאתם כדי
להפוך את החברה למה שהיא היום .הנאמנות שלכם ,המקצועיות ,הכישורים
והמאמץ עזרו לנו להשיג מצוינות בתחומים רבים.
עם ציון  10שנות שירות בגני שרונים ,אנא קבלו את תודתי הכנה .אני מקווה
שהשי שבחרנו עבורכם ישמש אתכם בהנאה ויזכיר לכם את הערכתינו לפועלכם.
אדי

רבים מכם יודעים שהידיעון מתפרסם פעמיים בשנה ,בראש השנה ובפסח .אני אשמח אם תיקחו חלק
בכתיבתו .זה יכול להיות בכל נושא שהוא :חוויות מנסיעות שהיו לכם ,סיפורים מקום המדינה שחלק
מכם חוו אותם באופן אישי .שירה וספרות ,נושאים עצובים ושמחים וכל נושא שיכול לעניין אתכם .אם
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אתם מעוניינים להתראיין ולספר על עצמכם ,הרגישו חופשיים להתקשר אלי .תוכלו לפנות לאריאלה
המזכירה והיא תמסור לכם את כתובת המייל שלי ו/או את מספר הטלפון שלי.
אני מצפה בקוצר רוח לשמוע מכם .הידיעון הוא בשבילכם ותרומתכם חשובה.
ראש השנה הוא החג שפותח את השנה .אני תמיד מחכה לשנה החדשה עם ציפיות גדולות לשלום
ואהבה וכמובן בריאות טובה.
אהבה כוללת בתוכה דברים רבים :חיבה ,דאגה למשפחות ולחברים ,אהבה לבעלי החיים שלנו ,למדינה
שלנו .אהבה כוללת בתוכה גם כבוד לאנשים .כשיש לך אהבה ,ליבך מלא ורגשותיך משפיעים עליך
לטובה ,פיזית ונפשית .אהבה היא לא רק להיות מאוהב ,היא גם מתן עזרה לזולת ואכפתיות לאחר.
אני רואה אהבה כשאני מתבוננת בפניכם השמחות ,בין אם אתם בגינה או יושבים ומשוחחים עם
חבריכם ומשפחותיכם בלובי ובקפיטריה ,לאחר אירוע מהנה ,אני חשה באהבתכם כשאתם באים לחבק,
לנשק ולהודות לי.
אני רואה ב"גני שרונים" משפחה אחת גדולה ושמחה עם הרבה אהבה וכבוד הדדי .אנו חיים יחד,
משתדלים לשמוח יחד כמה שאפשר ובזמני מצוקה להושיט יד אוהבת ותומכת.
אני מאחלת לכולכם שנה טובה ,מתוקה ובריאה ,שנה נוספת של שמחה והנאה ב"גני שרונים" .באופן
אישי אני חשה שמחה גדולה כשאני רואה שאתם נהנים ,אני מרגישה שהנכם תורמים רבות להרגשתי
הטובה ועל כך תודתי לכם.
ההנהלה והצוות ,אשר דואגים לכם ועושים כל שביכולתם למען רווחתכם ונוחותכם ,מאחלים לכם שנה
טובה.
תודות מיוחדות לאריאלה על סבלנותה ועל העזרה הרבה שהגישה לי בהכנתו של הידיעון במטרה
להוציאו בזמן.
באהבה ובחיבה
מרסל
לדיירים וצוות גני שרונים,
כבר עברה מעל שנה וחצי מאז התחלתי את עבודתי כאן בגני שרונים.
בהתחלה דרישות התפקיד נראו לי די פשוטות אך במהרה גיליתי
שמוטלת עליי אחריות לא קטנה.
להגיע מדי בוקר ולברך באופן אישי כל אחד מחברי הצוות והדיירים המשכימים קום ,לנהל פגישות
במשרד ,ללחוץ ידיים ולקבל ליטופים מכל מי שרק מבקש ,לוודא שהרצפה תמיד נקייה אחרי שמישהו
אוכל ,מדי צהריים להגיע לפגישה עם צוות האחזקה וכמובן ולעמוד בקצב אכילת נשנושים שאני מקבל
מכולם.
הייתה זו שנה נפלאה עבורי ואני מאחל לכולנו שנה חדשה של עשייה ,שגשוג ,בריאות וכמובן חטיפים.
ממני באהבה,
צ'רלי וייס
סמנכ"ל
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