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 ידידינו היקרים שלום!
 

ל ם ְיהָוה ,ֹעז-ִמְגדַּ ִדיק ְוִנְשָגב-ּבֹו; שֵׁ  (. 10)משלי יח  ָירּוץ צַּ

ם כל האתגרים והשמחות, אנו רואים יותר ויותר עד כמה הפסוק הזה בזמן שאנו משרתים את האדון כאן בבית אבן העזר ע

 מידי יום ביומו אנו צריכים לרוץ לאדון כדי למצוא מקלט, עוז ושלום בנוכחותו. רלוונטי עבורנו. 

אחת שהיא  - במהלך החודשים האחרונים שתיים מהעובדות שלנו אובחנו עם מחלת הסרטן: ניבין )שרבים מכם מכירים(

שנה,  21העובדת הסוציאלית שלנו מזה  -מאוד; ורגינה  טיפולים קשים וכן ות המטבח שלנו, עברה ניתוח ראש מסובךמעובד

 החלה לעבור טיפולים לפני כחודש וחצי.

בנוסף, לפני כחודש הרופאה שלנו נפלה מאופניה ושברה את כתפה, ומספר עובדים אחרים סובלים אף הם מפציעות אשר 

העבודה שלהם. כל זה התרחש בזמן שחסרים לנו מתנדבים! גם מבין הדיירים שלנו יש אלה שסובלים מגבילות את שעות 

ממחלות קשות. מידי יום אנו נושאים את האנשים היקרים האלה בתפילה לפני כס החסד ונודה לכם אם תחזקו את ידינו 

 בתפילה בעבורם.

סבלה משבץ  : אחת מהןדיירות שלנו שחלו, החלימו באופן מרשיםואכן, האלוהים הנאמן שומע את זעקותינו ועונה. שתיים מה

עד כדי יכולת לזהות את האנשים סביבה. הדיירת ר החלה להשתפ שלה הראייהבעיות בעיניים. לפני מספר חודשים מוחי וכן מ

שר אנו מודים לאלוהים שבמהלך החודש האחרון היא החלה לתק .נה וחציהשנייה הייתה במצב סיעודי סטטי במשך יותר מש

 ולאכול!בכוחות עצמה לאחוז בכף  מסוגלתשלה וכעת היא גם  באופן ברור יותר באמצעות הקול
 

אביב יפו, ומגי מחיפה. חדרה של מגי נמצא לא -חואן מתל -בפברואר הבית קיבל שני דיירים חדשים 

שני הדיירים  החברה הטובה שלה מזה שנים רבות.  -הרחק מחדרה של נעמי 

 החדשים שלנו השתלבו בקלות ובשמחה בחיי הבית.

ומגי אוהבת  ,חואן אוהב לצייר :ניהם גם אוהבים לעבוד בחדר הפעילותש

תוכלו לראות אתר האינטרנט שלנו בלעבוד על מכשיר אריגת השטיחים. 

חדשות פוסטים ותמונות על " וכן Heartbeat" -על מגי וחואן בדף ה פרסומים

 נוספים. אירועיםו

". אוטופיה" הסחלבים הטיול השנתי של הדיירים התקיים השנה בחודש יוני, והפעם ביקרנו בפארק

הסחלבים  19,000ם מה שנמצא במרכז תשומת הלב האך  ד סוגים של פרחים שונים ומגוונים,אומנם בפארק ישנם הרבה מאו

שגדלים על גזעי העצים, בין הסלעים המרהיבים 

ובתוך כדים בכל רחבי הפארק. הדיירים נהנו 

מהרצאה קצרה בנוגע לטיפול בסחלבים וכן מהסיור 

  ברחבי הפארק.

הטיול הסתיים בארוחת צהריים מצוינת ובזמן של 

התחברות טובה. אין ספק שהדיירים ישנו טוב לאחר 

ששהו באוויר הצח! באתר האינטרנט שלנו ניתן 

 לקרוא את הפוסט המלא גם בנוגע לטיול הדיירים. 

 

ך לפני כחודשיים זכינו לשני ביקורי פתע מטעם משרד הרווחה. אחד מביקורי הפתע, שהיה במהל

שעות הערב, התקיים בכל בתי האבות בארץ כתוצאה מהתעללות חמורה שנחשפה באחד מבתי האבות הסיעודיים בחיפה. 

ע המפקחים ציינו שהבית נמצא נקי ומזמין עם אווירה שקטה ורגועה ושהדיירים היו לבושים רת הפתוקיל בשבדו"ח הסיכום 

 הופעתם מטופחת., בבגדים נקיים

דיברה עם המפקחים ואמרה להם שהיא מאוד  ,באותו זמןביקרה את אימא בדיוק ש ,אחת הדיירותבת )שאינה מאמינה( של 

אחות של אחת היא הייתה מוכנה לגור בו. מאוחר יותר, טרך בית אבות, זה המקום היחיד שמרוצה מהבית ובמידה שתצ

 מקבלת.  הביעה אף היא שביעות רצון מהטיפול שאחותה ,מחו"ללביקור באה שמהדיירות 

 אנו מודים לאלוהים עבור משוב חיובי כזה שתמיד מעודד אותנו מאוד!

 

 מחכים לתחילת מופע המזרקות המוסיקלי

 מגי בטיול דיירים

 חואן בחדר הפעילות



 

 

הפעלת מחלקה סיעודית, באופן טכני, מספר הדיירים הסיעודיים שמותר לנו להחזיק הוא בשיעור ליהיה ברשותנו רישיון שעד 

לוועדת ערר כדי  תדיש בקשה מיוחממספר הדיירים בבית. עבור כל אחד מהדיירים שהופך להיות סיעודי עלינו להג 10%של 

 מהם זקוקים לטיפול סיעודי. 4דיירים, כאשר  30לקבל היתר להמשיך ולשאירם בבית האבות. כיום יש בבית 

ר דייר נוסף, תוך שהיא מדגישה בדו"ח שהאישור ניתן שר להשאיר באבן העזבערר האחרון שהגשנו, וועדת הערר הסכימה לא

שמאחר שמספר הדיירים הסיעודיים בבית הוא מעבר בדו"ח ת של הבית. אלא, שהוועדה הוסיפה בגלל איכות הטיפול והייחודיו

המותרים, משרד הרווחה יגביר את תדירות הפיקוח וידרוש הגדלת התקנים בהתאם. המציאות הזו רק מחזקת עוד  10% -ל

 יותר את הצורך להקמת מחלקה סיעודית.  
 

ל ידי מחלקת השימור של עיריית חיפה. בסוף יוני הייתה לנו פגישה עם ונחתמו עתכניות הבניה של המחלקה הסיעודית אושרו 

הארכיטקט הראשי של העירייה שהביע שביעות רצון מהתכנון האדריכלי. השלב הבא הוא 

 להיפגש עם ראש העיר בסוף יולי כדי לקבל את אישורו.

שלנו, מר עמוס הארכיטקט  כמה מהאדון עבור כל אחד מהשלבים.אנו מבקשים לקבל חו

לבנת, יחד עם הצוות שלו, עשו כל מה שביכולתם כדי לעצב "מראה חדש" לבניין שישתלב 

  וככל האפשר ידידותי למשתמש.בשכונה ובו בעת שהמראה יהיה צנוע 

 כמה היינו רוצים שהדברים יזוזו מהר יותר ושכבר נוכל להריח את ריח היציקה של הבטון!

לכן, אנו מבקשים יל את פרויקט הבנייה מוקדם ככל אפשר. אין ספק שישנה דחיפות להתח

מכם להתפלל עבורנו שאלוהים ייתן לנו חכמה ושכל האישורים הנדרשים מהרשויות יתקבלו במהרה. אנא ידעו את חבריכם 

ים במשיח ישוע ואוהבי ישראל בנוגע לצורך הדחוף להקמת המחלקה הסיעודית באבן העזר. אנו יודעים שאלוההמאמינים 

 תתקבל בהערכה ואנו אסירי תודה עבור כל תרומה שמוקדשת לפרויקט. ניתן לעשות זאת. כל עזרה שהיא  בעזרתורק יספק ו

ושדרכם התורמים יכולים גם לקבל אישור כרגע ישנם ארגונים בארה"ב, הולנד, גרמניה ושוויץ שעוזרים לנו באיסוף התרומות 

 בל באתר הבית שלנו, שמתעדכן באופן שוטף גם בנושא זה.להחזר מסים. פרטים ומידע נוסף ניתן לק

י שקשור סיעודוה יניהולאנו גם עמלים על כל ההיבט המעבר "למרדף" שלנו בכל מה שקשור לבניית המחלקה הסיעודית, 

 .י שלנודואגים להכשרה והעשרה באופן קבוע לצוות הסיעודאנו  ,למחלקה הסיעודית העתידית. בין היתר

בלה, הצעירה מבין מרי מנורבגיה, אמי מהולנד ובלה מגרמניה.  נו להיפרד משלושה מתנדבים נפלאים:נאלצ ,השנהמאז תחילת 

המתנדבות, בחרה להתנדב באבן העזר לפני תחילת לימודיה במכללה בסתיו הקרוב. אנו מודים 

יד הייתה לאלוהים עבור העזרה הגדולה שהיא הייתה עבורנו. גם כשהיא לא הייתה במשמרת היא תמ

ואהבה אינסופיים לכל! תמיד היה ניתן לראות חיוך חברי על פניה,  עסוקה בעזרה לאחרים, עם סבלנות

 תמיד מוכנה לשרת וללכת את המייל הנוסף!

תמיד מעודדת אותנו  שבית האבות הוא מקום לגדילה. חד הדברים שהיא אמרה על הבית הואא

 קבל!שאלה שבאים לשרת ולתת, גם זוכים ל ,הידיעה

על כך שאתם שותפים עמנו במסע התפילה ועבור  -אנו מודים לכולכם עבור תמיכתכם הנאמנה לבית 

. תודה שאתם עוזרים לנו לספק התרומות היקרות שלכם התומכות בחזון ובמטרות שלנו בעבודה עם מאמינים זקנים בישראל

אדון במשך שנים רבות. אנא, זכרו אותנו בתפילותיכם רמת חיים ראויה ואווירה רוחנית טובה עבור אלה שבעצמם שירתו את ה

, ושבו אנו מתמודדים עם סוגיות חשובות רבות. התפללו עבורנו לכוח ושהאדון יספק במהלך הזמן הזה של ניסיון שאנו חווים

 מספר עובדים יוצאים לחופשה. זמן שבו גם , שלפנינו את צורכנו במהלך חודשי הקיץ החמים
 

 שהוא ישמור וישגיח עליכם! -ו ומתפללים לברכת האדון על כולכם את אהבתנאנו שולחים לכם 

        

 ג'וני ושושנה חורי         
 

 


