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 שלום! יקריםה ידידינו

הרושם הוא שככל שאנו מתבגרים   "שנה?! 80איפה נעלמו להם "אומר:  , אחד הדיירים שלנו,אלילא פעם שמעת את 

 מתכווצות... הולכות וומזדקנים איכשהו השנים 

שנה  40מאז הידיעון האחרון וכבר עברו  להאמין, אבל כבר עברה לה חצי שנהקשה 

 350 -עם כ בחגיגה האירועציינו את באפריל  14 -ב מאז שבית האבות פתח את שעריו!

מטרת האירוע הייתה להוקיר כבוד לאלוהים מחו"ל.  שחלקם הגיע במיוחד ,אורחים

 שקיבלנו העידו שאכן המטרה הושגה!התגובות הרבות עבור נאמנותו, ולשמחתנו 

של רוחניים הקשרים  שנה מיד מעלה במחשבותינויום/ 40מן הסתם, תקופה של 

שלאחריה מתחילה חולפת, אבל בכל ההקשרים האלה, מדובר רק בתקופה  מדבר.

 , עם הברכות ועם האתגרים שלה! חדשהתקופה 
 

 

את נאמנותו של אלוהים:  בזכרינופנינו מביטות קדימה באמונה  ,, כשהזיכרונות חקוקים בליבנווכך

  (.4כט  )דב' ָבְלָתה ֵמַעל ַרְגֶלָך-ְוַנַעְלָך לֹא ,ָבלּו ַשְלֹמֵתיֶכם ֵמֲעֵליֶכם-לֹא ;ַבִמְדָבר ,ָואֹוֵלְך ֶאְתֶכם ַאְרָבִעים ָשָנה

מחשבה הזו כשה צופן, אך אנו יודעים שאלוהים צופן את העתיד בכפו!איננו יודעים מה העתיד אומנם 

עדויות של כן ית האבות ושל ב ותמונות עם ההיסטוריהלרגל האירוע ספר החלטנו להוציא לאור בליבנו, 

  ."תהראשונו יםהשנ 40 - : אבן העזרזכרו מה אלוהים עשה"  הספר היא: כותרת מספר דיירים.

 או ליצור קשר עם המזכירות.  ,החדש שלנו דרך אתר הביתניתן לרכוש באנגלית( רק כרגע )את הספר 
 
 

 הנאמן ושירותעבור מקרב לב ם להודות לאלוהים בהזדמנות זו אנו רוצי

במהלך שהיה הרופא של הבית  ,ָהרֹוֵפא ָהָאהּוב ,ד"ר ברוך פוקרוי של והמסור

  .תפקידוסיים את  יוני חודשובסוף  ,השנים הראשונות 40אותן 

וות מהווה עבורנו הציכולות לתאר את מה שד"ר פוקרוי באמת אין מילים ש

  !ְלֵמִשיב ֶנֶפש ַלְקדֹוִשיםאכן הוא היה  -והדיירים 
 

שהעבודה עם  ,ד"ר פיית' )חנה( גולדברגאת מקומו תמלא 

לפני מספר שנים כבר זקנים היא קריאה ברורה עבורה. 

היא  ובעקבות זאת הזקנים ליבה משא עבורם על ש אלוהים

לפני כחודשיים, . רפואה גריאטריתבלהתמחות החליטה 

לם, היא סיימה את התמחותה וכעת היא ממש בתזמון מוש

 ,נחמה גדולה עבורנו לדעת זוהילעבודה בבית האבות.  פנויה

  בחסדו. סיפק שהאדון ,יהיו מופקדים כעת בידיים טובות נוספותשהדיירים שלנו 
 

דן בתוכניות הבנייה של המחלקה  באפריל התקיימו הישיבות השנתיות של עמותת בית האבות. בין היתר וועד העמותה 13-14 -ב

עלויות גודל סדר בנוגע לטובה למרות שיש בידינו הערכה הסיעודית, אך טרם נעשתה החלטה סופית האם לאשר את הבנייה. 

במהלך החודשיים  סופיים.הנתונים הלאחר שיוצגו בפניה  החלטת הוועד תתבצע רקהבנייה והתפעול של המחלקה הסיעודית, 

 נוכל לספק נתוני עלות מוצקים יותר.שלאחר שיבצעו את עבודתם  ,נו עם מספר יועצים מקצועייםהאחרונים נפגש

בדחיפות , גם אנחנו קיבלנו מכתב ממשרד הרווחה בנוגע לדרישה לבצע רבות שניםינתיים, כמו בתי אבות אחרים שנבנו לפני ב

במיוחד עבור מבנים ישנים כמו שלנו. את השינויים הוצאו מקלים שלתקנים שינויים במבנה. השינויים הנדרשים הם בהתאם 

בביצוע  2017-את חידוש הרישיון ב תנהמ ויקט הבניה, אלא שמשרד הרווחההאלה התכוונו לבצע בכל מקרה כחלק מפר

המחלקה הסיעודית, לא יהיה מנוס מלבצע את השינויים במלים אחרות, גם אם הוועד לא יאשר את הקמת השינויים הנ"ל. 

  ם כדי לחדש את הרישיון של הבית.המבניי

לפני הגשמת החזון של  הגועש אנו עומדים כעת לפני הירדןשכמו בני ישראל, גם אני מרגיש באופן אישי שנה,  40-בהקשר של ה

 מיםאת קצות אצבעותינו בבאמונה  פה מאתנו לטבולמצאלוהים במובן מסוים כניסה לארץ ההבטחה. לכן אני גם מרגיש ש

      . (9-17)יהושע ג  "הירדן"את  די שנוכל לחצותכ, הגועשים

 .ָהָאֶרץ-ֲאדֹון ָכלהתפללו עבורנו לחכמה והדרכה ברורה בנושא זה מאת  אאנ

      הענקת מתנת פרידה לד"ר פוקרוי באירוע
 שנה לאבן העזר 40-ה

 אסתר מאיר,עם 
 נציגת הדיירים שנשאה דברים בטקס



 

עד באים להתנדב לתקופות של חלקם מגיעים בקבוצות כדי לעזור לזמן קצר ואחרים אלוהים ברך אותנו במתנדבים נפלאים 

 :שבאה לטווח ארוךמתנדבות השל אחת  העדות להלן. שנתיים

ה ואני מתנדבת מָ שלום בשם ישוע המשיח. שמי ֶא 

 1959 -. נולדתי בהולנד באבן העזרשעובדת בבית 

עבדתי למדתי סיעוד לאחר שלמשפחה מאמינה. 

בבית אבות עם דיירים הסובלים חמש שנים במשך 

 ,בארבע בנות נפלאות נוברך אותאלוהים לאחר שנישאתי מדמנציה. 

התפרקו ונאלצתי לגדל את בנותיי  נישואיישנים  12אחרי לצערי,  ךא

נסיבות הקשות כדי הוא השתמש ב !טוב אלוהים אךבכוחות עצמי. 

 ום הקשות הללו למדתי לבטוח בבמהלך השני, ולקרב אותי אליו

כיום בנותיי גדלו והפכו ולהישען עליו כשהנסיבות הכבידו עליי. 

 . עוד מבלי להיות תלויות ביחיות את חייהן ש נשים נפלאותלהיות 
 

לנו על  וסיפרה ,לקבוצת לימוד הכתובים הביתית שלנו יהודייה משיחיתיום אחד הגיעה , התאהבתי בישראל. 18כשהייתי בת 

ה שלי לשרת את העם של אלוהים. במשך שנים נולדה התשוקלמעשה נגעו עמוק בליבי וכך  דבריהוהמשיח שלה.  ההעם של

. אבל אלוהינו הוא אלוהים נפלא! יקרה הדבר פעם-לא ציפיתי שאישגם  האמת היא, ורבות לא הייתה לי ההזדמנות לעשות זאת

 לשרת אותו.    מנת-על ,הביא אותי לארצו ולעמוו וגם פתח את כל הדלתות לפני רא ליהוא ק

שרוצות לשרת את האדון ואת בית אבן העזר.  ,אחרות נשיםבבית אבן העזר וגרה בדירה עם עובדת בחיפה, נמצאת כעת אני 

 אם! "טבילת האש"זו הייתה עבורי . לא פעלהערכת מיזוג האוויר בבית האבות מ, היה חם מאוד ו2015לכאן ביולי  כשבאתי

מיגרנה לפחות פעם בשבוע.  מהתקףהייתי סובלת  ספקללא  תנאים כאלה של חום, לחות ואור שמש חזק,מתקיימים היו בהולנד 

 . בו אלוהים רצה שאהיהששזהו המקום  לכךזה גם מהווה עבורי אישור אך  ,א סבלתי אפילו מהתקף אחד! זהו נסאבל כאן, ל

הם אנשים כל כך  - . אני אוהבת לטפל בזקניםעבודתיכוח עזר ואני אוהבת את כאני עובדת בקומה הראשונה 

יכולת להעניק טיפול טוב לאנשים האלה. , אך אני רואה זכות בפשוטהאומנם קשה ולא  העבודה נפלאים.

חלקים מ אנו לכן לדאוג לצורכיהם הרוחניים והרגשיים.גם חשוב  ךא ,כמובן שאנו דואגים לצורכיהם הפיזיים

 .(איתם או עבורם)תפילה ו שירהודאגתו גם באמצעות איתם את אהבת האדון 

הייתה  ורוב הזמן שקעה בדיכאון עמוקאחת הדיירות לפני כמה זמן  :בבית אנו גם עדים לנסים שמתרחשים

 ,שם .וד ובעקבות כך אושפזה בבית חוליםהיא חלתה מא . יום אחדד אותהקשה מאוד לעודהיה ו עצובה

תודה לאל שמצבה השתפר חששנו לחייה.  וממש ,עודמצבה החמיר 

מצבה הלך והשתפר מיום ו הביתהאלינו ואפשר לה לחזור  מעט

יפה מכל ה ךין, אהשתקם כמעט לחלוטמצבה הגופני אומנם,  !ליום

היא מלאה כעת שמודים לאדון אנו  !שהדיכאון שלה נעלם ,הוא

 .כאבי הזקנהלמרות  ,ומרגישה שמחה בכוחות נפשיים ורוחניים

 .פההסיבה לכך שטוב לעבוד  יוזוה הזה אלוהים נוכח בביתרוח  ,אכן

 לאלוהים הכבוד!
 

  אהבת האדון,ב

 ג'וני ושושנה חורי           

 בטיול עם המתנדבות שבאו לטווח ארוך

מקבוצות המתנדביםכמה   


