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 2/2016ידיעון 

 שלום! קריםיה נוידידי

 ,רבים שהגיעו לגיל הפרישההיא חוסר תכנון ברמה הלאומית והאישית.  בעולם אחת הסיבות העיקריות להעלאת גיל הפרישה

  את המחיר, תרתי משמע.היום  משלמים במשך השנים לא נערכו כראוי )בגלל חוסר ידיעה או זלזול(שו

ינים הזקנים בישראל. וכלוסיית המאמא עתידל נוגעב אחריות למנוע מצב דומה ישיםאנו מרגבבית האבות,  עבודתנובמסגרת 

ָנהַאל תחינת משורר תהילים " מצד אחד, לפנינו עמדומאז ומתמיד  ֵעת ִזקְׁ ִליֵכִני לְׁ ִחי ;ַתשְׁ לֹות כֹּ ֵבִני ִככְׁ מצד (, ו9" )עא ַאל ַתַעזְׁ

ַעד: 4מו הבטחתו של אלוהים בישעיהו שני,  ָנה ֲאִני הּוא-וְׁ ַעד ,ִזקְׁ בֹּל-וְׁ בֹּל ַוֲאַמֵלט ,ֲאִני ָעִשיִתי ַוֲאִני ֶאָשא ;ֵשיָבה ֲאִני ֶאסְׁ     ! ַוֲאִני ֶאסְׁ

 של מחלקה סיעודית.  בנייהכולל , שעם פרויקט הבנייהבאוקטובר וועד העמותה אישר להתקדם ש אנו מודים לאדון

 : מילים על הפרויקט מאחר והוא משמש גם מנהל הפרויקט מספרלכתוב  ,וד פיליפסדממנהל אחזקה שלנו, ביקשתי 

במחלקת השימור בעירייה,  לאחרונה הייתה לנו פגישה מאוד מעודדת"

במושבה הגרמנית  שנמצא מחמירים לגבי עיצוב הבנייןשהציבה תנאים 

על ידי אונסקו כאתר מורשת. אחת הדרישות היא שהבניין יהיה  תהמוכר

מצופה באבן כך שישתלב בנוף הבניינים הקיימים במושבה הגרמנית. 

 זה אכן נראה טוב!( שהאמת היא )

כל הדרישות,  עלעמוס, הארכיטקט שלנו, עשה עבודת עיצוב מצוינת שעונה 

והתוצאות אפשרו לנו להמשיך הלאה עם ההליך לקראת היתר בנייה. 

שלפנינו אנו נתרכז בתכנון מערכת החשמל והתקשורת,  יםבמהלך החודש

מערכת קריאת אחות ואינטגרציה של המערכות הרפואיות וכן מערכות 

 אך בחסד האל נעמוד במשימה! ,יש כברת דרך לפנינועדיין אוויר וכיבוי האש. אומנם המים, מיזוג ה

 :תוכלו לעקוב אחר ההתפתחויות והעדכונים השונים בנוגע לפרויקט בניית המחלקה הסיעודית באתר הבית שלנו

           http://www.ebenezer.co.il/nursing-ward-project                    https://www.facebook.com/pg/EbenezerProject/likes   

 

ואנשים שמוכנים לעזור ביקרתי בהולנד והתקבלתי שם בחמימות רבה על ידי אנשים המוכנים לתרום לפרויקט  2016בדצמבר 

נשמח גם לעזרתכם ליידע אחרים בנוגע לצורך הדחוף . ייהנלבלנו לבנות קשרים נוספים וליידע קהילות נוספות ואנשים בנוגע 

התפללו אתנו באמונה שהמחלקה תהיה לכבודו של האדון,  נאא !למחלקה סיעודית עבור קהילת המאמינים המשיחיים בישראל

 09בשבועות הקרובים אני מתכנן לנסוע להולנד ). שלא נשכח דבר ושכל צורכי המימון יסופקו -ויקט ועבור כל מי שעמל בפר

 בפברואר( להשתתף בכנסים שאורגנו כדי להציג את הפרויקט בפני כל מי שמתעניין ורוצה לבוא.  11גרמניה ) -  ֶאֶסןפברואר(, ול

 דרישהה, אלא דרישה. מערכות הבריאות והרווחה בישראל הוציאו חשוב לי לציין שנושא הבנייה הוא כבר לא עניין של בחיר

בהתאם לתקנים החדשים שהם הוציאו. רישיונם של  את כל המחלקותשבתי אבות שפועלים בבניינים ישנים ישפצו וישדרגו 

 מדובר כאן על עניין של "להיות או לחדול!" יישלל! לפיכך, בתי אבות שלא יעמדו בכך

שאותו האלוהים ששם את המשא  מאמיניםאנו  ך מעשית עבור הפרויקט המיוחד הזה.בתפילות ובכל דרתודה עבור תמיכתכם 

 גם יספק את כל הצרכים להוציא אותו אל הפועל.  ,של הפרויקט על ליבנו

 "(.תודה! - לתשומת ליבכם, יש לנו כעת חשבון בנק ייעודי לפרויקט )הפרטים בסוף הידיעון

 צוות התכנון: אבי, נורית, נירה, עמוס ודוד
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 בחוויותיה: נענתה בשמחה לבקשתי לשתף אתכם  ,בית האבות כרופאתהחלה לעבוד לאחרונה ש גד"ר פיית' )חנה( גולדבר

אחרי והדיירים. לת פנים חמה מהצוות וזכיתי לקב עזרן הבבית אב הבתור רופא תי עובדאנחצי שנה מזה "

שבילי לעבוד ת, זוהי מציאות כל כך הפוכה בבבית החולים כרמל במשך ארבע וחצי השנים האחרונו תישעבד

תפלל להו ר ליהנות מהגות משותפתבוקהבהמשך ו צוותבתפילה עם ההתחיל את היום של מאמינים: לבסביבה 

 חשים בטוב.נם הדיירים שאיעם 

, אלא גם ממה שהם מחלותיהםמרק לא  - ים עצמםהדיירמ ,יותר מכלו ,תהרבה דברים שאני לומד נםיש

 כה, את צרייראה: 'תמשהו כז בערך הייתה ,תמיההושגרמה לי  םמאחד הדייריאחת ההערות שקיבלתי . אומרים ועושים

פה כבר במשך שנה נמצא אני  ן!את האנשים האלה בחיים זמן רב מדי כא תאת שומר -לו להפסיק לתת לי את כל התרופות הל

 .אדון'הם עללכת ולהיות  שאוכללפני  ה, זה ייקח נצחקצב הז. בוחצי ועד כה רק אחד מהתושבים הלך להיות עם האדון

של  הארוכ הרשימשיי הליכה ועוד קעם  מידרדר,שהולך ו שלהם זיכרוןהעם  הדייריםאני עדה למאבק של חלק מ מידי יום

 הגדולההכי כואבים לי לראות הוא הבדידות שעצמאותם וגם את השמחה בחייהם. אחד הדברים  שמגבילה אתבעיות רפואיות 

 בישוע המשיח. תםבגלל אמונפעמים רבות , ים או מרוחקיםשבור קשרי משפחה מהם: של כמה

 יםהראשונדברי ההגות  .נפלא הגות ספרמבית האבות  קבלתיהחדשה השנה  לקראת

תנות כסמל למ - את הסיבה מאחורי המסורת של מתן מתנות בחג המולד הזכירושקראתי 

חייו  יותו של ישוע,ישאת א ותמסמלש, הולבונב, מור זהת חכמי המזרח לישוע: שנתנו שלוש

 ,שלו מושלמיםהקורבן ה יחילבונה את הניחוח של ה; ואלוהותאת זהב מסמל : הפועלוו

מהכרה חל ו, הזר בחיינואותו דפוס של הנתינה חאת  אני רואה שסבל. הסבל המראת  -ר והמֹו

 ,לקראת סוף החיים ,לעתים קרובותלבונה, ו - של חיים טוביםניחוח ב, הזה - מלכותו בחיינוב

 .מלכנולשאנו מציעים ר יח המוכריקרה והקשה ביותר של סבל המתנה ה

 
 

הגיעו לאמונה, הם  כיצדיש סיפורים מדהימים  דייריםרבים מהל

זכור מה ' -אני מאוד ממליצה עליו ו לאחרונה בספר נכתבעדויותיהם ו

 . 'השנים הראשונות 40 - בן העזרשאלוהים עשה: בית א

למרות השחיקה נשאר באוויר חיים טוב, אורח ניחוח של ה ,מניסיוני

ברכה לבבית מקבלת כל בוקר אני בהנגרמת על ידי מחלת האלצהיימר. 

 נאבקת עם הזיכרוןשכעת  )רופאת ילדים(לשעבר  הביידיש וברוסית מעמית

בריאות 'עמים ביום, עם אותי מדי יום, ולפעמים כמה פ כתמברשלה, אך 

 . ך'בית שלועבור המקום העבודה שלך עבור ברכה ך, טובה עבורך ועבור ילדי
 

 

חלקם עם כאב כרוני, בחילה, דיכאון  :יםהדייראת הסבל של גם יש  ,לבסוף

להקל  כדי בשאלה כיצד לעזורמתמקד והרשימה עוד ארוכה. רוב היום שלי 

דרגות שונות של הצלחה. אבל אני  עם -סבל ההזה של  מהנטלאו למנוע חלק 

כאב הלנוכח ש, ושמהווים עבורי מופתאותם תושבים מקבלת עידוד מ

 לשרת יםעדיין להוטוהם  מילה טובהם חווים, יש להם תמיד הש קשייםהו

 .ם של אחריםהלצרכיולדאוג 

 "אבן העזר!ניחוח של מור ביש אכן,  
 

 שנה!  22, שפרשה לגמלאות אחרי כמעט נטליה ביז'קוהבית -אםסיימה את תפקידה  2016בסוף 

. נאמן 24/7תשומת ליבה את  ה, שדרשה בבית האבותשל העבודהעבור תקופת  אנו מודים לאדון

  חסד על חסד.האדון שיגמול לה 

וצברה  מתאימה שעברה הכשרה ,שכטרלה מגדהעל כתפיה של  רובצתכעת האחריות הכבדה 

  !בתפקידה החדש וסבלנות חוכמההרבה ל עבורה מתפלליםאנו  .ניסיון כסגניתה של נטליה
 
 

 ואהבתכם!  הנאמנה שוב תודה עבור תפילותיכם, תמיכתכם                                                                                         

 ג'וני ושושנה חורי אהבת האדון,ב                                                                                                                

גולדברג ונתןחוג ציור עם י  

 החיות-טיול דיירים לגן

 ראש השנה בגינת בית האבות
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 פרויקט הבנייהלתרומות עבור ייעודי הפרטי חשבון הבנק 

 
 

 בית אבן העזר :ם החשבוןש

 מרכנתיל דיסקונט שם הבנק:    

 : מרכז עסקים חיפהשם הסניף    

 ר, נש147: בר יהודה כתובת הבנק

 17: מספר בנק  

 650: מספר סניף    

 73079075: מספר חשבון 

 

 

 

 

 

IBAN Currency 

IL60 0176 5000 0007 3093 469 Euro 

IL82 0176 5000 0007 3093 655 Swiss Franc 

IL38 0176 5000 0007 3093 477 NOK 

IL38 0176 5000 0007 3093 671 GBP 

IL29 0176 5000 0007 3093 639 US Dollars 

IL19 0176 5000 0007 3079 075 Shekels 

Account name: Ebenezer Home 

Bank name: Mercantile Discount Bank 

Name of Branch: Haifa Business Center 

Address of Bank: 147 Bar-Yehuda St., Nesher 

Bank Number: 17 

Branch Number: 650 

Account Number: See below according to currency  

Swift code: BARDILIT 


