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דצמבר 3102

דיירים יקרים,

דצמבר 3102

שוב הגענו לחודש ה 03-של לוח השנה הגריגוריאני ,וסופה של שנה נוספת.3102-דיירים יקרים,
לכל אחד מאיתנו ,השנה מתאזנת בין הדברים החיוביים לשליליים והחודשים והימים מתמלאים

מהשניםה 03-של ל
הגענו לחודש
בזכרונות .בעוד שהחודש הזה הוא החודש האחרון של השנה ,אני רוצה להעלותשוב
זכרונות
לכל אחד מאיתנו ,השנה מתא
שלנו.
בזכרונות .בעוד שהחודש הזה
אנו שומרים בליבנו ובזכרונותינו מגוון סיטואציות מהחיים שלנו .לעיתים נדרש ארוע מסויים כדי
שלנו.
לעורר זיכרון שהיה קבור עמוק בפנים ,ולעיתים יש לנו זיכרון שאנו לוקחים איתנו בכל יום בחיינו.
אנו שומרים בליבנו ובזכרונות
משהו משמעותי קורה לנו ,משהו שאנו עושים שהוא מיוחד עבורינו ,או שפשוט יש סיפור או
לעורר זיכרון שהיה קבור עמו
סיטואציה שאנו זוכרים .אני אוהבת להקשיב לסיפורים של אנשים ,אין דבר יותר מדהים מלראות
משהו משמעותי קורה לנו ,מ
מהעבר
את הגעגוע בעיניים שלהם .לא רק הזכרונות הם בעלי משמעות עבורינו אלא גם חוויות
זוכרים .אני
סיטואציה שאנו
וההווה.
את הגעגוע בעיניים שלהם.
וההווה.

אלביס פרסלי – זכרונות

זיכרונות ,דחוסים בין דפי המחשבות.
זיכרונות שכמו יין ,הומתקו עם השנים.
מחשבות שקטות גולשות להן למטה
ומתיישבות ברכות על הקרקע.
כמו עלי סתיו זהובים העוטפים את רגלי,
למגע ידי מתפוצצים לרסיסים של זיכרונות מתוקים.
זיכרונות מתוקים
של אחיזת ידיים וזרים אדומים,
עיטורי דמדומים בערפילים סגולים,
עיניים צוחקות ודרכים פשוטות
לילות שקטים וימים רגועים אתך.

אלביס פרסלי – זכרונות

זיכרונות ,דחוסים בין דפי המ
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עיניים צוחקות ודרכים פשוט
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זיכרונות שכמו יין ,הומתקו עם השנים.
זיכרונות ,זיכרונות ,זיכרונות מתוקים.

זיכרונות ,דחוסים בין דפי המ
זיכרונות שכמו יין ,הומתקו ע
זיכרונות ,זיכרונות ,זיכרונות מ

הזכרון החזק ביותר שלי כתינוקת ,ילדה ,נערה וכאישה צעירה ,היה
הכבוד והגאווה שהייתה לי סבתא כמו שהייתה לי .לפני שאמשיך ,אני
מתנצלת בפני הוריי וסבתי השנייה שאהבתי ואני אוהבת בכל ליבי ,אך
ליבי היה שבוי לסבתא וכשהיא נפטרה הרגשתי שעולמי התנפץ
ושהדרך היחידה שיכולתי להתמודד עם מותה ועם החוסר העצום
שנותרתי איתו בחיים היה לעטוף את כל הזכרונות ולקבור אותם במקום
הכי עמוק בלב שלי .לא יכולתי לדבר עליה מבלי להזיל דמעות,לא יכולתי
להביט בתמונות שלה מבלי תחושת כמיהה כואבת ,והמכתבים שהיא
כתבה לי בזמן שהייתי רחוקה מהבית היו כל כך קורעי לב ששמתי אותם
בערימה ולא הייתי מסוגלת לקרוא אותם.

הזכרון החזק ביותר שלי כת
הכבוד והגאווה שהייתה לי ס
מתנצלת בפני הוריי וסבתי ה
ליבי היה שבוי לסבתא וכ
ושהדרך היחידה שיכולתי
שנותרתי איתו בחיים היה לע
הכי עמוק בלב שלי .לא יכולת
להביט בתמונות שלה מבלי
כתבה לי בזמן שהייתי רחוקה
בערימה ולא הייתי מסוגלת ל
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אז מדוע אני כותבת על כך עכשיו? רק בחודשים האחרונים הבנתי כמה האופי והחוזק שלה
השפיעו עליי .האהבה ללא תנאים שלה והאמונה המוצקה שלה באלוהים ובני אדם והחוזק שהיא
הורישה לא רק לי אלא גם לאמי היקרה והאמיצה וזה גרם לי להבין את ההשפעה שהייתה לה על
האופי שלנו.
אחרי  23שנה ,ביקרתי השנה בקבר שלה.זה היה קשה בלשון המעטה .הייתי רוצה להגיד
שסגרתי מעגל ושהלב שלי שלם...אך אינני יכולה .זה עדיין כואב מדי,ולכן שוב אני עוטפת את
הזכרונות סביבי וקוברת אותם עמוק בליבי.

זכרונות ילדות המיטה של סבא מאיר - .סולומון ריבה.
פעם מזמן כשהייתי ילדה קטנה נולדה לי אחות וגם אח והשמחה
הייתה גדולה ,אבי שהיה נגר בנה לאחי מיטה מיוחדת במינה ,הוא
מדד וניסר לא דפק מסמרים ,הכל הוא הדביק בדבק נגרים .כשאחי
קצת גדל הוא הוסיף למיטה שוליים כדי שלא יפול ויקבל מכות
ברגליים והמיטה נשארה כמו חדשה.
והנה מצאתי בן זוג והייתה חתונה  ,נולדה לי בת יפיפייה ואת
המיטה היא קיבלה .נולדו לי עוד שתי בנות ובן ומה אתם חושבים,
גם הם במיטה הזו היו ישנים .ואז לאחותי ולאחי נולדו ילדים וכולם
לפי הסדר במיטה זו גדלו.
והנה סבא מאיר נפטר והמיטה עדיין כמו חדשה כאילו לא נגע בה דבר .ואז באו לעולם הנכדים
ומה אתם חושבים? גם הם במיטה שסבא שלהם בנה כולם ישנים ,עכשיו יש נינים והמיטה כמו
חדשה ,המיטה שאבא שלי בנה תנחשו מי ישנים? כן ,הנינים .המיטה הזו בת  86שנים ,נקווה
שתאריך ימים ,זו המיטה הישנה שנראית עדיין כמו חדשה.

האור הפנימי  /מרים גודאל.
כבר חלפו שנתיים מאז הגעתי ל"גני שרונים" .היה זה זמן קצר לפני חג
החנוכה .השנה הראשונה הייתה לא קלה .ניסיתי ליצור קשר עם אנשים
מאירי פנים ,אך המשימה לא הייתה קלה ,אולי לא מעט באשמתי מאחר
ואני בררנית וחסרת בטחון .במסיבת חנוכה כבר הצלחתי למצוא לי פה
ושם חברה אחת או שתיים .הייתי נבוכה עדיין ומבולבלת ,אך ככל
שחלפו הימים  -גיליתי ידידים שהאירו לי פנים וקיבלו אותי בשמחה.
מה שרציתי בעצם לומר ,הוא ,שאנחנו רגילים לכך שבחג החנוכה אנו מדליקים נרות ומברכים
לזכר המכבים שמסמלים את הגבורה ולזכר פח השמן הקטן שהאיר במשך שמונה ימים והפך
לנס .זהו חג של אור וסופגניות ועוד ,אך מה שחשוב יותר ,אני גיליתי את האור האנושי .ישנם
אנשים שהאור הפנימי שלהם מקרין על הכל .אחד מיחידי סגולה אלה היה אברהם צביון שלא
מזמן הלך לעולמו .אברהם היה עיוור .הוא חי בעצם בחשכה ורחל שימשה לו עיניים ,אך מי
שהעמיק והביט בו ,יכול היה להבחין באור שקורן מתוכו .עיניו הכחולות על אף עיוורונן ,היו
מאירות כשתי אבני-חן כחולות ובשעה שהיה מחייך  -חיוכו היה זורח ומאיר את פניו היפות .הוא
ניחן באור פנימי .רוחו הייתה מוארת .לא פעם ,כששוחחתי איתו חשתי את אורו וחוכמתו
הפנימית.
בחג החנוכה הזה ,טוב נעשה אם ניזכר בנשמתו הגדולה והמוארת של חברנו אברהם צביון.
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יהי זכרו ברוך.

איזבל יפה  -בלהלן בית קפה ועוגה.

ניהלתי חיים משוגעים כאן בישראל .עשינו עליה בספטמבר
 0180עם שני ילדים ועברנו לנוה מגן ,שיכון לגיון הבריטים ב-
 .0183אחרי שהילד השלישי שלי נולד ב ,0188-הרגשתי כי
זה הזמן לצאת לעבוד .עבדתי כקלדנית באנגלית ,אך זה היה
כל כך משעמם עבורי וניסיתי לחשוב על משהו אחר שאוכל
לעשות .נסיעה לדרום אפריקה פתרה לי את הבעיה.

כאשר חזרתי,הצעתי לחברתי ,שהייתה גם שכנה שלי ,להצטרף אליי לאפיית עוגות ועוגיות
שנעטוף כמתנות ונמכור .תחילה עשינו זאת רק בראש השנה ואחרי החג נשארנו רק עם עוגיות.
מכאן עלה הרעיון לאפות עוגות מוקפאות למכירה .בסופו של דבר ,פתחנו בית קפה ועוגה וקראנו לו
בלהלן -שילוב של השמות שלנו .בית הקפה שלנו היה מאוד מוצלח והחזיק מעמד  31שנה ,אך
בעקבות האינפלציה נאלצנו להפסיק להפעיל את העסק שלנו והעברנו אותו לקונדיטורית הראשית
שלנו ויצאנו בשמחה מבית הקפה ואמרנו " עכשיו לעולם לא נצטרך להכין עוד סופגניה!”

סיפורו של כלב שדכן.
קוראים לי "סמבה" ,הגעתי ל"גני שרונים" לפני תשע וחצי שנים,
אמנם הייתי צעיר מדי ,מכדי להתקבל כדייר מן המניין ולמרות
זאת השתלבתי בחיי הקהילה .זכיתי לבית חם ואוהב פינוקים ומה
לא?
קצת השתעממתי ,אחרי כשנה חל מפנה בחיי ,לשמחתי הגיע דייר
חדש והשתכן בדירה הסמוכה .התאהבתי בו ממבט ראשון ונוצרה
ידידות מופלאה בנינו ,אז גמלה החלטה בליבי לשפר את המסגרת
המשפחתית.
חיפשתי דרכים לקרב בין אמי המאמצת והשכן החמוד.
כדי להשיג את מטרתי זו ברחתי לדירת שכני החמוד ,וכך גרמתי לאמי לשוחח עם השכן החדש
ואת מטרתי השגתי ,הזדמנות מצוינת לקרב בין האנשים שהיו חשובים לי ביותר.
ומאז אנחנו חיים במשפחה מושלמת מלוכדת ומאושרת עד עצם היום הזה ,ובכלל.

"סמבה" האו האו
מדוע עליתי לארץ - .ג'ק טרפלר.
בשנות ה 21-וה ,01-כאשר גדלתי בקייפטאון דרום אפריקה ,המושג ציונות
לעולם לא עבר בראשי .למדתי בבית ספר שהיו בו  21%תלמידי יהודים ,גדלתי
כחילוני ,הלכתי לבית הכנסת בכל החגים היהודיים ,אך בימי שבת השתתפתי
בנבחרות הספורט של בית הספר כפי שהיה מצופה מאיתנו אלא אם כן הייתה
לנו מגבלה פיזית .הספורט היה ההנאה הגדולה ביותר עבורי וב 0191-עזבתי
את קייפטאון ועברתי לגור בבולאוויאו רודזיה ,שם המשכתי עם הספורט.
ב 0191-התחלתי לשחק כדורת ,וב 0182-נבחרתי לייצג את רודזיה במשחקי המכביה בישראל .עם
זאת ,עדיין לא היו בי תחושות של ציונות ,אך זמן קצר לאחר שנחתתי בישראל ,הבנתי כי אף אחד
אינו מתייחס או פונה אליי כ"יהודי ארור" וכולם למעשה יהודים!!! אני זוכר כיצד סיפרתי
לאישתי איזו תחושה מדהימה זאת להיות סביב כל כך הרבה יהודים! ב ,0132-נבחרתי פעם
נוספת להשתתף במשחקי המכביה והפעם אישתי רות הצטרפה אליי .אך היא לא הרגישה כמוני
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ובטח לא שקלה לעבור לגור בישראל כל עוד אמה הייתה בחיים .לבסוף ,ב 0136-עשינו עליה ומאז
אנו מאוד מאושרים.

מכתב הביתה – מלחמת המפרץ  -רות טרפלר.
לאחר שעשיתי עליה ,באופן קבוע ,הייתי כותבת מכתבים הביתה
למשפה ברודזיה ודרום אפריקה .הם היו מתכנסים יחד עם הקפה
והתה שלהם ואחד היה מקריא את המכתבים שלי בקול רם לכולם.
הנה תמצית של מכתב אשר נכתב ונשלח בזמן מלחמת המפרץ.
למשפחתי היקרה,
ראשית ,תודה רבה על הדאגה והטלפונים ,אנו מעריכים זאת מאוד .ביום חמישי ה 03-בינואר,
הודיעו לנו כי עלינו להתכונן לאפשרות שתהיה מתקפת טילים -ככל הנראה מתקפת גז המגיעה
כתגובה על הפעילות של ארה"ב בעיראק .היה עלינו לאטום כל חדר בבית .החלונות היו אטומים
על ידי יריעות ניילון ונייר דבק על מנת למנוע את התנפצות החלונות .הומלץ לנו להצטייד בדברים
הכרחיים כמו מכשירי רדיו ,בקבוקי מים וקופסאות שימורים בחדר האטום .תודה לאל שהיה
חורף ולא קיץ .על כן ,כמו כולם היינו מוכנים ,אך לא מוטרדים מהעניין שכן איש לא חשש שמשהו
אכן יקרה .התנהלנו בשגרה הרגילה שלנו והלכנו לישון .לא עבר זמן רב מהרגע שנרדמנו כאשר
נשמעה האזעקה הצורמת...ההמתנה לרעש הפיצוץ אחרי האזעקה בחדר האטום הייתה מורטת
עצבים .הפעם הראשונה הייתה הנוראית מכולן ,לבשנו את מסכות האב"כ במשך יותר משעתיים.
כמובן ,שמאותו רגע היינו דבוקים לטלויזיות ולמכשירי הרדיו ,ונאמר לנו לא לצאת מהבתים אלא
אם כן זה הכרחי .הישראלים ,הרגישו כי זה הכרחי לצאת ולקנות כמויות גדולות של אוכל למקרה
שחס וחלילה הם יהיו רעבים.
בערב שישי ,הייתה אווירה לא נוחה ,והבן שלנו החליט שעלינו לעבור להיות איתם בבית על מנת
שכולנו  ,נהיה ביחד .אין ספק כי סאדם מנהל מלחמה פסיכולוגית נגדינו ולאנשים מתחיל להמאס
מהמצב ומלהיות כלואים בתוך הבית במשך רוב שעות היום .היום ,אנשים מנסים לחזור
לשגרה,ואלה שרוצים יכולים לחזור לעבודה ,אך בתי הספר נשארים סגורים ויש להסתובב עם
מסכת הגז בכל עת.
מקוה שזה לא היה משעמם ,חשבתי שתרצו לשמוע על המתרחש פה ולא רק ממה שאתם שומעים
בכלי התקשורת.
דבר אחד בטוח ,למרות השוני בדרך החיים כאן ,מחסום השפה ,הבדלי התרבות,והעבודה הקשה
על מנת להתקיים כאן ,אנו שמחים וגאים להיות חלק מהעם ולהשתייך למדינה הזאת.

משולחנה של גאולה.
"ביצת עטא" – "פארק השרון"
החודש ברצוני לקחת אתכם למקום קסום שנקרא "ביצת עטא" .שמו ה"מעוברת" המוכר יותר
הוא "פארק השרון".
הפארק הנרחב שהינו השריד האחרון לביצות של חדרה מוקף מצידיו הדרומי והמערבי בדיונות.,
הוא משתרע מחוף הים עד שוליה המזרחיים של חדרה ,כביש החוף ופסי הרכבת חוצים אותו
לאורכו.

ידיעון גני שרונים
בימים אלו מתחיל המקום להתעורר לקראת פריחות החורף המדהימות ,כל פרח וכל שיח בעיתו
ובמועדו .באחד הימים הובא לשמורה בדואי כשומר ,ועם הזמן פיתח את סביבתו כאתר ביקורים
והיכרות עם חיי הבדואים.
בכל שבת בבוקר משך אליו המקום את ילדי חדרה ,באחת השבתות (לפני לא מעט שנים)...לאחר
שיצר ההרפתקנות גבר על תחושת הפחד -העזנו קבוצת ילדים בני  01להתקרב אל אהל הבדואים.
כמובן שהמשפחה ,בת לעדה הידועה בקבלת אורחים קיבלה אותנו במאור פנים ,פינתה לנו מקום
על המחצלת ,ואז הסיפורים קלחו ..לזה התווסף כיבוד של פיתה שיצאה זה עתה מהתנור וצנוניות
מהגינה ליד הבית.
כל ההרפתקה נמשכה שעות ארוכות מעבר לשגרת טיול שבת בבוקר.לקראת אחה"צ נפרדנו מהם
לשלום ובתודה גדולה.
כשהגענו סמוך לבתינו גילינו להפתעתנו קהל רב ברחובות וכוחות משטרה רבים,
למראינו ההתרגשות הייתה גדולה ,ומיד הבנו שכל השכונה ,שכונת "ברנדייס" בחדרה
חיפשה  3ילדים בדאגה נוראית.
מאז,בכל חורף ,אני חוזרת למקום קסום זה .בצעירותי – עם בן זוגי ,לאחר מכן עם ילדיי וכל בני
משפחתי ,גם ילדי לקחו את בני זוגם ל"סיור הכרות" (לפעמים "סיור בחינת קבלה". )..היום
מצטרפים לפיקניק גם ארבעה נכדים שלומדים להכיר את מחוזות הילדות של סבתא ,אבא ,אמא..
בימים אלו מתחילות הכלניות להתעורר בשלל צבעים מדהים,
לשם וילנסקי לוקח אותי בכל פעם ששומעת את שושנה דאמרי הגדולה מכולן בשירם "כלניות"
כיום הקטע הזה מדבר אלי בעוצמה רבה:
כשקוראת הנערה אליה:
"הביטי סבתא מה הבאתי לך",
מצחוק ודמע זוהרות עיניה
והיא זוכרת שיר מזמור נשכח:
כלניות ,כלניות....
תפילה בליבי שהמקום יישאר כפי שהוא כדי
שבני נכדינו יוכלו להגיע וליהנות משטחי
הדשא והפריחות הנפלאות כל חורף.
וזו תפילתי,
כן ,הדורות באים חולפים בלי גמר
אך לכל דור יש כלנית וזמר.
אשרי האיש אם בין סופות ורעם
פרחה הכלנית לו ,לו רק פעם.

יום בריאות.
בתחילת חודש נובמבר קיימנו יום בריאות ב"גני שרונים" ,התחלנו את היום בצחוק גדול עם רותי
חי הנפלאה.

ידיעון גני שרונים
במשך היום התקיימו הרצאות ב"שולי" הרפואה:
הצעות לביטוח רפואי חדשני ,מכשיר להקלת כאבים ,דוכני יופי ובדיקות ראייה ,סופר פארם
הציעו תוספי מזון ועוד...
אחה"צ יהודה סגל הרצה על איכות השינה ,למדנו על שלבי השינה ,מתי חולמים,
ומה קורה לנו כשאיכות השינה יורדת .קצת זמן שקט  -טיפולי השיאצ'ו  -דקות של טיפול רגוע,
עם מוסיקת רקע נעימה.
סיימנו את היום עם ניסים קריספיל ,בהרצאתו על צמחי מרפא ותבלין של ארץ ישראל
קיבלנו ממנו כמה טיפים על צמחי מרפא ומה מותר מה אסור לאכול תוך "ניפוץ" כמה
מיתוסים קולינריים.
מאחלים לכם בריאות מלאה!

צוות "גני שרונים"
טיול לאשדוד
בחודש שעבר היה לנו טיול מאוד מעניין בדרום .אחד המקומות שעצרנו בו היה ליד אשדוד,
בפארק לכיש ,כדי לראות ולשמוע על גשר "עד הלום"
לשמחתינו ,לרעיה רביב ,שהיא אחת משלנו ,היה סיפור מאוד מרגש מההסטוריה לספר לנו .בן
דוד שלה היה מעורב ובאוטובוס היא סיפרה לנו את סיפורו .ביקשנו ממנה לכתוב משהו קצר
בשביל הידיעון.

גשר "עד הלום" "לזכרו של בן דודי שמעון שפר ז"ל –מאת רעיה שפר רביב.
ב 31.01.02 -יצאנו לטיול מ"גני שרונים" לדרום הקרוב ,כשאחד
מיעדי הטיול היה אתר ההנצחה ואדי לכיש לזכר הלוחמים שנפלו
בקרבות לבלימת הכוח המצרי שנע צפונה במטרה לנתק את הנגב
מצפון הארץ.
אחד הלוחמים שנפלו בקרב מול הכוח המצרי היה בן דודי שמעון שפר
ז"ל .שמעון שהיה ניצול שואה ,עלה לארץ בשנת  ,0109וכשהתגייס
לצבא ,שימש כמקלען בפלוגה א' של גדוד  90בחטיבת גבעתי ,תחת
פיקודו של אריה קוצר ז"ל.

ידיעון גני שרונים

ב 21.9.06-הוטל על גדוד  90לפשוט על הצבא המצרי שחנה צפונית לאשדוד.
בלילה שבין ה 3.8 -וה 2.8-ניתנה לחטיבת גבעתי פקודה נוספת לתקוף את הכוח המצרי .הכוח
המצרי חיכה לחיילי פלוגה א' ,עם עדיפות בכוח אדם ,נשק ארטילרי ושריון.
הפלוגה נלכדה בוואדי ,תחת אש כבדה של האויב .למחרת המשיך הקרב כשבמהלכו המצרים
כותרו ונסוגו ודרכם לת"א נבלמה.
יום לאחר הקרב ,בפקודת היום ,צוינו  02חיילי הפלוגה לשבח ,ביניהם היה שמעון שפר ז"ל.

ברוכים הבאים
נכנסה להתגורר בביתנו גב' גופר עזה בתאריך  03.00.02ברוכה הבאה לגני שרונים ,אנו מאחלים לך
הרבה מזל ,בריאות טובה ואושר בבית החדש.

יום הולדת שמח.

מזל טוב

שפע ברכות לצוות שלנו ציון ,רותי ,חזקי ,רחלי וטליה ,שחוגגים יומי הולדת החדש .אנו מאחלים
לכולם בריאות ואושר.

איחולי החלמה
איחולי החלמה לדיירינו החולים ,מאחלים לכם החלמה מהירה ובריאות מלאה.

היסטוריה – אבן יהודה ואליעזר בן יהודה.
אבן יהודה נקראת על שמו של מחייה השפה העברית,
אליעזר בן יהודה.
אבן יהודה הוקמה בשנת  0123ע"י אגודת בני בנימין
ואגודת "הנוטע" .פרנסתם התבססה על גידול עצי הדר.
אליעזר בן יהודה ,נולד בלוצקי (פלך וילנה רוסיה).
כאליעזר יצחק פרלמן.
כפי שהיה נהוג בזמנו בקרב יהודי מזרח אירופה ,התחיל
את לימודיו בחדר בגיל שלוש ,שם למד אידיש ולימודי
תורה .בגיל שתים עשרה כבר שלט בחלקים גדולים של
התורה ,המשנה והתלמוד והוריו קיוו שיהפוך לרב והוא
נשלח על ידם לישיבה.
בישיבה למד אליעזר לימודי יוונית עתיקה וכן נחשף ללימודי האידיש של תנועת ההשכלה
ולכתבים חילוניים .כמו כן הוא למד צרפתית ,גרמנית ורוסית ונשלח לדונבורג להרחבת השכלתו.
אליעזר בן יהודה נהג לקרוא את העיתון האידי "השחר" ובאמצעותו התוודע לציונות .הוא הבין
שהחייאת השפה העברית בארץ ישראל תאחד את יהודי העולם.

ידיעון גני שרונים

עם סיום לימודיו ,נסע אליעזר לפריס ללמוד בסורבון .בין הנושאים הנלמדים היו ההיסטוריה
והפוליטיקה של המזרח התיכון .בן יהודה בילה ארבע שנים בפריז.
ב 0660-היגר בן יהודה לפלשתינה שנשלטה באותה תקופה ע"י האימפריה העות'מנית התיישב
בירושלים ומצא עבודה בבי"ס אליאנס.
מונע ע"י רעיונות של חידוש וכן דחיה מסגנון החיים של הפזורה היהודית ,בן יהודה החליט לפתח
שפה חדשה שתחליף את האידיש ואת כל השפות שדיברו היהודים שעלו לארץ מכל קצוות תבל.
בעיני בן יהודה ,הציונות והעברית קשורות זו בזו ולטענתו השפה העברית תוכל להתקיים רק אם
היהודים יחזרו לארץ אבותיהם.
בן יהודה היה נשוי פעמיים לשתי אחיות .אשתו הראשונה דבורה ,נפטרה בשנת  0610משחפת,
משאירה אותו עם חמישה ילדים קטנים כשמשאלתה האחרונה הייתה שהוא יישא לאשה את
אחותה הצעירה פולה ביילה.
מיד לאחר פטירת אשתו ,נפטרו שלושה מילדיו ממחלת הדיפתריה תוך עשרה ימים.
ששה חודשים לאחר מכן ,נישא לפולה ששינתה את שמה לשם העברי חמדה.
בן יהודה גידל את בנו בן ציון על טהרת השפה העברית וסרב לחשוף את בנו לשפות אחרות .הוא
אפילו צעק פעם אחת על רעייתו שהעיזה לשיר שיר ילדים ברוסית .בנו בן ציון היה הילד העברי
הראשון שדיבר עברית מודרנית.
תודה לכל אלה שתרמו מאמרים לידיעון שלנו .כל מי שרוצה לתרום משהו לידיעון בעתיד ,עליו
להיות בקשר עם אריאלה או גאולה.
מאחלת לכם חודש בריא ושמח מאוד .ולפני שנרגיש ,אנו כבר בשנת !!3100

מרסל
מוניות מאיר
מצאנו לנכון לכתוב כמה מילים על מוניות מאיר ,אשר כולנו מכירים וכולנו משתמשים בשירותיו.
מאיר ונהגיו משרתים את דיירי "גני שרונים" יום יום בהסעות הקבועות שלנו.
מאיר מקפיד להעסיק נהגים אשר מבינים את הדיירים ונותנים מענה לצרכיהם .הם נוהגים
להושיט יד לדיירים הזקוקים לעזרה בכניסה וביציאה מהמונית ,עוזרים עם ההליכונים והקניות,
תמיד בסבר פנים יפות ,בסבלנות ובחיוך .בנוסף ,הדיירים המשתמשים בשירותיו מחוץ להסעות
הקבועות ,מקבלים מחירים מוזלים.
אנו מודים למוניות מאיר על השרות הנאמן המוענק לדיירי בית "גני שרונים".
מאחלים לכם חודש נפלא!

ההנהלה והצוות "גני שרונים".

