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   אצבע על הדופק
   מנהלת רפואית באבן העזרד"ר פיית' גולדברג, 

 

עיר הררית, כפי שכל רוכב באופניים בוודאי יודע! בפעם הראשונה בא העיר חיפה היא 

התלול של דרך פרויד, עלייה תלולה מחוף הים התיכון לרכס רכבתי במעלה הכביש 

התאומים. במעלה המאה מטר הבאים הכרמל, אחרי כשליש מהדרך חשתי עווית בשריר 

 והמשכתי את שארית הדרך ברגל.ירדתי מהאופניים  ,התנשפתי ונטפתי זיעה ולפני שהגעתי למעלה
 

כרופאת הדיירים בבית האבות, אני עדה למאבקיהם היומיומיים עם מחלות כרוניות, בדידות, אובדן של 

יקיריהם... העלייה לפסגות ההרים ברכס בסוף החיים, אינה לחלשים. אנו צריכים לצעוד בעקבות המופת של 

זקוקים לעידודם של אלה שצועדים לצדנו, אך יש לנו גם את האחריות כלפי אלה אלה שצעדו לפנינו ואנו 

 שצועדים אחרינו.
 

כארגון צדקה, בית אבן העזר מתמודד עם אתגרים רבים. בשנה הקרובה אנו מתכננים לבנות קומה נוספת 

. אנו נמצאים מיטות 14בבית האבות ובין היתר לשפץ את הקומה הראשונה, שתוסב למחלקה סיעודית בת 

בשלבים האחרונים של התכנון וגיוס הכספים. זה מבצע גדול עבורנו ואנו מאוד זקוקים לתפילותיכם. כעת 

ןתפילתו  ֵלב בֶּ ה, ְתנָּה 85ְיֻפנֶּה שהיה בן -של כָּ ת-מהדהדת בנו: ְוַעתָּ י אֶּ ה )יהושע יד -לִּ ר ַהזֶּ הָּ  (.12הָּ

מישהו שהפגין חלק מהאיכויות שאנו  שפעה והשראה עליכם?האם תוכלו לחשוב על אדם שחייו היו בעלי ה

  ?זקוקים להן בטיפוס שלנו: תקווה, תובנות, חזון ונחישות
 

על שולחן העבודה של אבא שלי, בין הערימות של תיקי הפציינטים, מכתבי התפילה והשרטוטים של קליניקות 

 :ו, שכותרתשוטהפמסגרת ממוסגר בפתגם  מונח העיניים, הי

אותי: מדוע כדי טיפוס". לפעמים הפתגם הזה הרגיז  למות תוך"

הוא יזם גל נוסף של שירות אינטנסיבי במרכז אסיה,  67בגיל 

אימא שלי ואני הצטרפנו  בניגוד לכל הנורמות של גיל הפרישה?

 80זילנד; הוא היה בן -אליו במסעו האחרון לארץ הולדתו, ניו

תיק עבודות של  בגופו. הוא הביא עמווסבל מסרטן שהתפשט 

פרויקטים בהם הוא היה מעורב ופרויקטים שהוא קיווה שיצאו 

 לחיי, התחלתי להעריך את החזון והנחישות שלו.  50-כעת, כשאני בשנות ה הפועל.אל 
 

תודה שאתם צועדים לצדנו, שאתם תומכים את בית האבות 

שלכם בתפילותיכם, בזמן ובתרומות. אנו זקוקים לעידוד 

בות שלכם במסע. אנו רוצים לשמור על קשר אתכם. ולמעור

 www.ebenezer.co.il אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר:

לתכנן גם ביקור בבית האבות? נשמח לארח למה לא ו

אתכם ולהראות לכם את הבית. תוכלו לבקר את הדיירים 

רק  -ועל פרויקט הבנייה ולשמוע עוד על העבודה שלנו 

תודיעו לנו מבעוד מועד.

תוך כדי טיפוס למות  

 "עשה אותנו למטפסי ההרים שלך;

 כדי שלא נתמהמה על המדרונות הנמוכים,

 מלא אותנו מחדש בתקווה, אלוהי התקווה,

בסים, שנטפס במעלה ההר לא מו  

הבלתי נראה."  -כחוזים בו   

http://www.ebenezer.co.il/
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    דברי הגות -ם לחם ודגי
 מנכ"ל בית האבות ג'וני חורי,

 

 

"לא משעמם!" ואכן, אין רגע דל.  -כששואלים אותי איך זה לעבוד בבית אבות, אני עונה 

 שנה כמנהל.  15העזר, מתוכם שנה לעבודתי בבית אבות אבן  20בתחילת יוני חגגתי 

והעמקתי את ידיעותיי בתחום הזקנה, אבל האתגרים נשארו ואפילו עם השנים אומנם צברתי די הרבה ניסיון 

 לאמונה". התגברו! אבן העזר היה ונשאר "בית ספר 

יהם, האנשים במעגלים השונים )דיירים ובני משפחותחלק מהאתגרים הכלכליים וההתמודדות האינסופית עם 

יר 1. לכן, לא פעם התפללתי את הפסוק מתהילים קכ"א מעייפיםעובדים, מתנדבים, רשויות וכו'(  ַלַמֲעלֹות: : שִּ

י? אבל, אז יום אחד שאלתי את עצמי: מה למעשה מסמלים  ְזרִּ ן יָּבֹא עֶּ ים ֵמַאיִּ רִּ הָּ ל הֶּ א ֵעיַני אֶּ שָּ ההרים? ואז אֶּ

מתמודדים. אכן, לים לסמל את האתגרים הגדולים איתם אנו עלתה בי המחשבה: ההרים האלה בהחלט יכו

ץ רֶּ ם וָּאָּ ַמיִּ ם ְיהוָּה ֹעֵשה שָּ י ֵמעִּ ְזרִּ שאלוהים ייתן לי (, אבל מה זה אומר תכלס? האם עליי להתפלל 2)פסוק  עֶּ

 כוח לכבוש את ההר?

: ו ַוַיַען 6-7ד להתפלל שאלוהים ישטח את ההר! זכריה  -זאת בהחלט אפשרות. אבל יש אפשרות נוספת 

ר  ה ְדַברַויֹאמֶּ ל-ֵאַלי, ֵלאֹמר, זֶּ ל, ְולֹא ְבֹכחַ -ְיהוָּה, אֶּ ל ֵלאֹמר: לֹא ְבַחיִּ בֶּ ם--ְזֻרבָּ י אִּ אֹות. ז -כִּ ַמר ְיהוָּה ְצבָּ י, אָּ ְברּוחִּ

י ה -מִּ יֹשר-ַהרַאתָּ ל, ְלמִּ בֶּ ְפֵני ְזֻרבָּ דֹול לִּ תַהגָּ יא, אֶּ ה-; ְוהֹוצִּ רֹאשָּ ן הָּ בֶּ אֶּ ּה.ְתשֻ --הָּ  אֹות, ֵחן ֵחן לָּ

עּו )איוב ט  ים, ְולֹא יָּדָּ רִּ יק הָּ ץ, אלא הוא גם זה ַהַמְעתִּ רֶּ ם וָּאָּ ַמיִּ (. פרויקט הבניה 5אלוהים הוא לא רק ֹעֵשה שָּ

והשיפוץ שכולל הכשרה של מחלקה סיעודית מהווה עבורנו אתגר רציני בסדר גודל של הר האוורסט... אבל, 

ותפת, אלוהים יהפוך את ההר הגדול הזה למישור, ומתפללים שהאדון יהיה אנחנו מאמינים שבתפילה מש

 הראשה בפרויקט הזה!לאבן 

 
   מה חדש?

 בית האבות מזכירת ,כריסטי ליוינגסטון
 

 

 

 בינואר. 01 -דיירת חדשה, נטלי, שהגיעה ב ה שלהתחלנו את השנה החדשה בקבלת

 החדשים והרגישה חלק ממשפחת אבן העזר.הסתגלה מהר לחייה חברתית ומלאת החיים, אישה נטלי, 
 

בין סוף חודש ינואר לבין סוף חודש מאי חמש מהדיירות שלנו הלכו להיות עם האדון, האחת אחר השנייה. 

הייתה לנו הזכות להכירן במהלך כל השנים שהן חיו בבית שלנו. באסיפת הזיכרון שקיימנו שמלאי תודה אנו 

והעובדים חילקו כיצד הם התברכו על ידי האחיות האלה שמתהלכות כעת כשבוע, רבים מהדיירים לפני 

השמימיים. לפני שתש כוחן, הן נגעו בחייהם של אנשים רבים סביבם. קרול, אחת מהמבקרות ברחובות 

סיפרה על הזכות שהיה לה לבלות במחיצתה של מיאסר במהלך שלושת השבועות האחרונים הנאמנות שלנו, 

 כיצד עיניה סיפרו על אהבת אלוהים, אף שהיא כבר לא הייתה מסוגלת לבטא זאת במילים. לחייה, ולראות 
 

אנו ממשיכים להתפלל, תוך ציפייה לקבל דיירת חדשה ביולי. הקיץ הביא עמו את חומו וגם את האתגר לשמור 

 על בית נעים עבור הדיירים והדיירות היקרים שלנו. 
 

לחכמה, אהבה,  -את כל הצרכים השונים של הדיירים, וכן עבור הצוות שלנו אנא התפללו אתנו שאלוהים יספק 

  חמלה וסבלנות בזמן שאנו משרתים אותם. 


