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  שלום! יקריםה ידידיו
 

שה בתפקידי כמהל). במהלך השים ראיתי לא מעט שיויים  11מאז התחלתי לעבוד בבית האבות ( שה 16הקיץ ימלאו 

חלקם כואבים ומתסכלים, וחלקם 'טבעיים' וצפויים. אחד השיויים הכואבים והמיותרים איתם הייו  - ותמורות בבית 

הקמתו.  , שתמך בבית האבות באמות מאזFELMם הארגון הפיי עצריכים להתמודד, הוא יתוק הקשר הטוב וארוך השים 

ת כאלה בשירות מייים, ומשתף זוגו-הקשר ותק אחרי שהתברר לו שהארגון מחזיק בדעות מתיריות בוגע לקשרים חד

  ).21ה היא שאלוהים ישיב אותם אליו ויחדש את ימיו כקדם (איכה ה כהמשיחי. תפילו ה

ת לעבודתי בבית האבות, הייו מתכים את הטיול שיוי אחר הוא ב"פרופיל" של הדיירים. אי זוכר כיצד בשים הראשוו

גן). -השתי למקומות די מרוחקים (כמו למשל לספארי ברמת

  ההיעות הייתה גדולה, והאוטובוס מלא!

השה החלטו לקחת את הדיירים למוזיאון המרציפן בכפר 

תבור (כן, יש דבר כזה!). למדו דברים חדשים לגבי תעשיית 

לותיו הבריאותיות הרבות של השקד המרציפן ובוגע לסגו

  שיכול להאריך את השים, רק חבל שהוא לא מצמיח שייים...   

הדיירים, אך  27מתוך  20-בתכון המקורי היו אמורים לצאת כ

איש! אין ספק, עם השים הדייר  14בסופו של דבר יצאו רק 

  הממוצע בבית האבות הוא יותר מבוגר ויותר תשוש. 

בוסף לכך, בחודשים האחרוים יותר ויותר אשים פוים אליו 

לקבל מעה סיעודי, אך לצערו, הרישיון שיש לו מטעם  בבקשה

משרד הרווחה איו מאפשר לו לקבל אותם. או מאוד מקווים 

שהתוכית לביית מחלקה סיעודית בפיקוח משרד הבריאות 

תבשיל למשהו מעשי, כדי שוכל למלא את הייעוד אליו 

  קראו. 

תחום במהלך חצי השה האחרוה האדריכל, שהוא מומחה ב

תכון ועיצוב בתי אבות, עבד על מודל ראשוי של עיצוב הביין. 

המודל המשוער של הביין המשודרג הוצג בפגישה עם מחלקת 

השימור בעיריית חיפה (בתמוה למטה). המטרה הייתה לוודא 

שעיצוב הביין ישתלב בתוך הוף של המושבה הגרמית. אחת 

באבן. או מודים לאלוהים על פגישה פורה שהייתה באווירה חיובית. כרגע התוכיות הדרישות למשל, היא לצפות את הביין 

  בחות על ידי המחלקה המשפטית של עיריית חיפה ואו מקווים שהם יראו את הצורך שלו וייעו בחיוב לבקשתו. 

          

 

  

  

  כפר תבור - טיול דיירים במוזיאון המרציפן 

תוספת קומה (בחת 
גם האפשרות לתוספת 

 של שתי קומות)

ם קומה סיעודית ע
קירות מעובים 

 )שיפור מיגון(

הגג ישמש כמתחם 
 לרווחת הדיירים 

 



  
  משלוח מות של ילדים 

  ווער לכבוד פורים 
  

  
  התחברות של חברי קבוצת "לך לך" עם דיירי אבן העזר     

 

    ..ץחלק ממערכת החימום שועדה לשיפו

 

(אמו של דוד, מהל האחזקה) ועמי עתיק שהייתה  שתי דיירות חדשות: בפ פיליפסאליו הצטרפו  מתחילת השהלשמחתו, 

  דיירות! 23 - דיירים ו 5כעת יש לו  מעורבת עם בית האבות מזה שים רבות.

, לאחר לא מעט שים שהייתה במצב )92( מרטיה הלוי - חותו היקרהמאפרדו בעצב אבל, גם 

אהבה את האדון ואת דברו, וכשעייה כהו, היא הייתה מאוד אהובה על כולו. היא סיעודי. מרטיה 

שהיא  ,היא אמרה לי פטירתה. כשבוע לפי ולשמוע שירי הלל תמיד שמחה לשמוע את דבר אלוהים

במועד שלו.  ,רוצה כבר להיות עם האדון. אמרתי לה שאת הבקשה הזאת רק אלוהים יכול להגשים

. ואכן בקרוב יחסוך את סיבלה וייקח אותה הביתה ישמע את בקשתה, יםשאלוה אתה התפללתי

דבות שהתפללו אתה ושרו אלוהים שמע! היא החזירה את שמתה לבורא כשסביב למיטתה היו מת

גם את בעלה אברהם, שהיה גם  פגושחמת עכשיו אצל האדון, ושמחה לספק שהיא מו כל . איןשירי הלל

 .(היא התפללה עבורו שים רבות) לאמוה במשיח על ערש דוויהוא דייר בבית האבות, ובא 

 
 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 

מערכת ההסקה דורשת טיפול "כירורגי". הייו אמורים לטפל במערכת בסתיו, הקודם צייתי שבידיעון 

אך מסיבות טכיות העיין דחה והוחלט לעשות את השיפוץ לאחר חודשי החורף כדי לא להשבית את 

מערכת החימום. בדיעבד העיכוב הזה היה לטובה, משום שביתיים יכולו לבחון חלופות וספות 

צוות האחזקה יעריך מאוד את  ר המערכת. בעזרת האדון תחיל בשיפוץ בשבועות הקרובים.לשיפו

  תפילותיכם לעזרתו והדרכתו של האדון בביצוע השיפוץ. 
  

מיוחדת עבור הבעלים של שתי עובדות שלו. לצערו בימין שחלה במחלה ממארת, בוסף, בידיעון הקודם ביקשו תפילה 

אלוהים פטר לפי מספר שבועות, אך תודה לאל על ההזדמות שהייתה לו להתפלל אתו זמן קצר לפי שאיבד את הכרתו. 

. יחד עם זאת, וחמו מאוד )14התפללו עבור ראודה, אלמתו, ועבור שלושת בותיה (הקטה כבת  יודע את הלבבות. אא

לראות את החלמתו המהירה והטובה של ג'וזף מפציעתו הקשה, כתוצאה מתאות דרכים שעבר. או ממשיכים להתפלל 

  לישועת פשו.  
  

מיוחד במהלך חודשי הקיץ. כמו בשים קודמות, זהו אתגר עבורו באופן זכרו אותו ת ותיכם ושמח אםתודה על תפיל

  .עם ילדיהם ופשההעובדים מבקשים לבלות את החת העבודה בזמן ששמור על שיגרל

   

  באהבת האדון,

     ג'וי ושושה חורי

 טיול מתדבים לגב
 

   .מרטיה הלוי 


