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  2/2013ידיעון 

  יקרים,ה ידידיו
 

ובהלל על  מתבוים אחורה בהודיהה ואו שוב ה וספת חלפש ".!לֹא ָׁשִיִתי ,ִּכי ֲאִי ְיהָוה" :אלוהים אומר (א)6מלאכי ג ב

השה הזו הייתה עבורו במידה רבה שה של חמה. בתחילת דצמבר התקיימה הביקורת  טובו וחסדו של אלוהיו.אמותו, 

המודרי, שבעולם לדעת ומחם מעודד חת. מפקחים באו עם גישה עייית ומפוכהשתית מטעם משרד הרווחה, והרגשו שה

  ליהם כבי אדם). שבו אשים מתויקים בעיקר כמספרים, יש אלה שעדיין "סופרים" את האשים (מתייחסים א

  יודע אותו בשם! סופר את ימיו וגםתודה לאלוהים ש
  

 םגיל. 85-89ושבעה בי  90, מתוכם עשרה בי +27מד על מספר הדיירים ע 2013בסוף שת  :לאלה שמתעייים קצת מספרים

  . 86הוא  של הדיירים הממוצע
  

עבור  והיםמודים לאלאו 

של הקמת  התקדמות בתכון

מטבע , אך סיעודיתהקומה ה

 של פרויקט כזה תכון ,הדברים

ומערב  מאוד היו מורכב

  גורמים רבים ואישורים רבים.

 תאפשרוישן מספר חלופות שמ

לו לצל את זכויות הבייה, 

 ששכרו הארכיטקטואו בוחים לעומק את היתרוות והחסרוות של כל חלופה. לאחר שחליט על החלופה העדיפה עליו, 

או מקווים שבידיעון הבא וכל כבר להציג בפיכם  הדמיות של הבייה.ישלח לו מספר  ,מומחה בתכון מחלקות סיעודיות)(

  ארוכה.  הדרך בין ההדמיה לבין המציאות עדייןלתפילותיכם האמות, מפי ש מאוד וקיםאו זק .הדמיה

    אלוהים, הוא יחבור את כל הסיבות לטובה.  ט אתגרים בדרך, אך אם זה אכן רצוו שלאו בטוחים שצפויים לו לא מע
  

עבור דיירים  ,וחדים מטעם משרד הרווחהביתיים, עד שתהיה מחלקה סיעודית, או ממשיכים להיות תלויים באישורים מי

מצד אחד ש ,דיירתב להמשיך ולטפלוסף מוועדת ערר, שמאפשר לו קיבלו אישור מיוחד סיעודיים ותשושי פש. לאחרוה 

המדהים הוא, שלמרות . לכל מקוםזקוקה להשגחה וליווי צמוד לכן מצד שי היא מאוד יידת ו, אך קשה סובלת מדמטיה

הזיכרון שהיא סובלת מהם, כשמתפללים, מהללים או קוראים את הכתובים בוכחותה, היא מתמלאת אור ושמחה! בעיות 

  !הרוח מעידה בה שהיא בת אלוהים -כשהגוף קמל והזיכרון בוגד אכן, 
  

חו הצלישלו  המוכשרים שים. אשי האחזקה 38קה" יכרים גם בביין שגילו כמעט סימי ה"זילא רק הגוף קמל. 

כמובן  .טיפול "כירורגי" דורשיםמערכות החימום כבר  , אךבשלום וג ולאפשר לו לעבור את הקיץ"להחיות" את מערכת המיז

  שחלק מהשיקולים של שיפוץ המערכות האלה, הוא לוודא שהמערכות יעו על הדרישות בעתיד, במידה ובה קומה וספת. 

עבודה שחשבו שתארך מספר ימים, הפכה לפרויקט של הבוסף, אחד האתגרים הגדולים היה שיפוץ של המקפיא במטבח. 

 מקרר למשך חודש.ב השימוש גם את יא דרך מקרר המטבח, אלצו ל"הקפיא"חודש ימים! מאחר שהכיסה למקפיא ה

ודים לאל עבור ההלת מלון 'בית שלום', שאותה ביתיים השתמשו במקררים קטים יותר למצרכים היומיים, ואו מ

  לעזור לו עם האחסון של המוצרים.  (ובגמישות) בשמחה
 

כל פרויקט כזה דורש משאבים לא מעטים, ואו מודים לכל 

 לו להתמודד עם מאפשריםבו ו ת שתומכיםוהקהילוהארגוים 

 לא מעטתשומת ליבי כמהל ממוקדת ש האתגרים האלה. מאחר

השה  .הבית עיצוב שלא להזיח את, אשתי דואגת הטכיים צרכיםב

, ללובי חדשים וילוותכן וכורסאות חדשות לקומה הראשוה רכשו 

  (כפי שיתן לראות בתמוה משמאל). לחדר התפילה ולחדר האוכל

  כרמלמרכז הבובטיילת  גלים- טיול בוקר בחוף בת

 מסיבת הודיה עם משפחות הדיירים -  דצמבר 2013



מלא היו איבר חיוי ושותף  מהם. כל אחד מתדבים בממוצע 6-וכ(רובם מאמיים)  עובדים 35-ית האבות מעסיק כב

  .של הבית חזוןת הגשמלה

, במשמרת והמתדבות , בתום ארוחת הבוקר של העובדיםמידי בוקר

   . תפילהלדבר אלוהים וה משותפת מכרבע שעה לקריא ו מקדישיםא

, תדבותשל המ עזרתןובזכות  ,לעובדיםטיול  מקיימיםה או מידי ש

החלטו השה . אפשר לרוב העובדים להשתתף בטיולאו יכולים ל

       עם מדריך מקצועי. סיור לימודי בעכו והסביבה לערוך

למדו ושלא היכרו, ייחודיים מקומות  לגלות מאודהייו מופתעים 

  ההיסטוריה העשירה של העיר. רבות על 

  

תפילותיכם עבור העובדים או רוצים לצל את ההזדמות ולבקש את 

  . שמתמודדים עם עבודה מאוד שוחקת ,של בית האבות והמתדבות

: שתי עובדות שלואו מבקשים גם תפילה מיוחדת עבור הבעלים של 

  קשה מאוד! שעבר תאות דרכים  וג'וזף ,מין שחולה במחלה ממארתבי

  אא התפלל עבור גופם ופשם!

המולד, -במיוחד בסביבות חג יםגובר הביתם ההמתדבות הגעגועיעבור 

בכל שה "המסורת" שלו היא לכן,  .משפחתי מאוד שעבורן הוא חג

    שלו. בתוכן רוחי בביתו בקיוח רוחה חגיגית במסעדה, ולסייםכשהחג מתקרב, לקחת את המתדבות לא
  

 קלחל דיאלהביקשו מהמתדבות. לכן אחת של  הראותגם מקודת  ,על העבודה בבית האבותשתתעייו לקרוא חשבו 

   והיא עתרה לבקשה בשמחה: על בית האבות  בקצרה

שה  , היה לי רצון עז לחוות16ן בגיל , מגרמיה. לאחר שסיימתי את לימודי בתיכו20ואי מתדבת בת  שמי דיאלהשלום, "

לאחר שהתפללתי על הושא,  זוב את גרמיה.בזמו, זה לא היה חלק מתכיתו של אלוהים שאי אע .חיים במדיה אחרתשל 

   בית", ועבדתי במקצוע במשך שתיים. -את הדלת עבורי לבוא לישראל, לאחר שהשלמתי את לימודי ב"משקאלוהים פתח 

העזר. בהתחלה תהיתי האם אי והם סיפרו לי על בית אבות אבן  , מאחר שלמשפחתי יש קשרים בארץהחלטתי לבוא לישראל

מקום בו חיים  - גיליתי שאבן העזר הוא בית פלא באמת אהיה מסוגלת לעבוד עם אשים מבוגרים, אבל מאז שהגעתי לכאן,

   רקעים שוים ומדיות שוות. לישראל מכל כך הרבה הגיעוש ,מאמייםדיירים 

רחצה  ,, כמו למשל האכלהשזקוקים לעזרה בשגרת החיים היומיומית ,בהשגחה על הדיירים לאחיות התפקיד שלי הוא לעזור

  .באגליתלרוב איתם היא  התקשורת שלו .ללוות אותם בהליכה היומית שלהםבמשימות פשוטות יותר כמו  או ,הלבשהו

   משעשעים שגורמים לו לצחוק! מאוד או תקלים במקריםמידי פעם , והה כל כך בעבודה כזומעולם לא דמייתי לעצמי שא

   הערכה רבה.מביעים תודה והם פעם  ולאמאוד מתגמלת,  העבודה עם הזקים

 טבח.במובהכת הארוחות בעבודה בחדר האוכל הית לעזור מאוד ם אי ג

  הפוי אי גם עוזרת מידי פעם בעבודות האחזקה.  בזמי

כמו  אי גרה בדירת המתדבות יחד עם עוד כחמש מתדבות ממדיות שוות

אסטויה, הרפובליקה הצ'כית, פילד וגם ישראל. החיים ביחד יכולים להיות 

את שעות אחר הצהרים לאחר מאתגרים מידי פעם, אבל או מאוד אוהבות 

   .הירגע, לשוחח ולצחוק יחדלסיום המשמרת, בהן או יכולות 

      "כמתדבת, הרגשתי קבלת פים חמה מאוד באבן העזר.
  

  

מתדבות, אלא כל מי שמוכן לבוא בית אבן העזר פותח את הדלתות בחום לא רק ל

 באותשמשפחות עם ילדים  לראותהוא  ,הדייריםמה שמשמח במיוחד את . ולבקר

כפי שכתוב  לברך ולהתברך! -לבקר אותו או מזמיים אתכם לבוא ו .להתארח

ִּכי ָיָׁשר  ְלַהִּגידטז  ; ְּדֵׁשִים ְוַרֲעִַּנים ִיְהיּו ; ְיּובּון ְּבֵׂשיָבה עֹודטו  :15-16 תהילים צבב

  ! ּבֹו ַעְוָלָתהצּוִרי ְולֹא  ; ְיהָוה
             

 באהבת האדון, ג'וי ושושה חורי

  בשיפוץ המקפיאבזמה הפוי דיאלה עוזרת 


