
 

1 

 חיפה  ,בית אבות אבן העזר
 580266146 )ע"ר(

  ,41רחוב מאיר 
 3100401חיפה,  525ת.ד. 

 04-8529730 טלפון:
   04-8535943 פקס:  
 info@ebenezer.co.il דוא"ל:

 

                                               

 2019 ינואר                                             
 
 
 

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

 

 

 העזר-חוגגת עשרים וחמש שנים של שירות נאמן באבן - ראודה

שני חדרים במרתף היא הופכת ערימות הממלכה של ראודה טבועה עמוק באבן העזר. בתוך 

, שאותם היא בעלי ריח מרענןשל כביסה מלוכלכת לערימות של בגדים מגוהצים ו

בבוקר,  08:00דיירים. כשפגשתי את ראודה במשרדי בשעה מעבירה באופן אישי ל

היא כבר הספיקה למלא ולהפעיל שתי מכונות כביסה תעשייתיות. כעובדת הוותיקה 

 ביותר באבן העזר הסתקרנתי לדעת עליה יותר.    

ה בבית תעבודבמהלך לאמונה אישית  הגיעיא הקתולי וה-מרקע ערבי הראודה מגיע

ית את עבודתה בב החלההיא את התאריך המדויק שבו  תר. היא זוכרעזן האב

אז מובטל זמנית  בעלה היהה. וחמש שנ לפני עשרים - 1994בינואר  08 -האבות 

ת קרוב. ועם ארבעה ילדים קטנים בבית היה קשה לגמור את החודש מעבודה,

עבוד כממלאת לה ל ה, הציעשל אבן העזרבמטבח  הה של ראודה, שעבדמשפחת

 הראתה את הפוטנציאל של ראודה ועודדמקום זמנית בתפקיד של עוזרת מטבח. אם הבית שעבדה בזמנו, 

כה במטבח ובסופו של דבר הפ נוספתאחריות  העל עצמ קיבלהראודה ן העזר. שיש לה עתיד באב ,אותה

 . עשרה שנים-במשך יותר מאחת יתלטבח

אמריקני. מיי לקחה את ראודה לפגישות -עבדה עם מיי, נערה מרקע ערביראודה במהלך עבודתה במטבח 

עזרת "רק ב , המשיח שלה.ענכנסה למערכת יחסים חיה עם ישו, שם היא האחים הערבים בחיפה קהילתב

איך הייתי  תבעיניה. "אני לא יודע עולותדמעות כשומרת, א אהיאת הימים",  תכוחו של אלוהים אני עובר

שהמשכתי הזה חזר על עצמו שוב ושוב במהלך החצי השעה שהיינו ביחד, וככל  ביטויהבלעדיו".  המצליח

 להקשיב לסיפור של ראודה, הבנתי מדוע. 

ונוירולוג לסבול מהתקפים אפילפטיים, . בגיל חמש הוא החל צעירבגיל  נפטרבנה היחיד של ראודה, רמי, 

הגידול, שהוגדר כשפיר, היה במקום רגיש במוח וכל התערבות ניתוחית  גידול במוח.שהמקור היה בגילה 

רמי המשיך לסבול מהתקפים בגיל תשע, רמי עבר ניתוח והגידול הוסר בחלקו.  לבסוף,הייתה מסכנת את חייו. 

הגידול הפך משפיר והסימפטומים שלו החריפו . במהלך הזמן הלך לבית ספר לצרכים מיוחדיםתכופים ו

רמי נפטר כעבור חמישה חודשים. בנה היחיד  ךהניתוח השני, אמנתח נוירולוגי ביצע גם את לממאיר. אותו 

 ודה, רמי, מת בגיל עשרים ושתיים. של רא

אלמנה עם שלוש בנות היא שכלה את בעלה והיא נותרה  שנים מספר. לפני עדיין טרי הצער של ראודה

 מתוך אמונתה נובעיםחוזרת. הכוח והשמחה ששוב אלוהים אני ממשיכה", היא  ו שלכוחזכות "רק ב בוגרות.

ה לאחרים. ראודה נהנית מהשגרה השקטה של חדר הכביסה תהידידותי ודאגחיוכה דרך  וקרניםראודה, מ של

ההפסקה. "זה טוב שיש עבודה", אמרה. "לאחרונה  מהלךאחרים בהעובדים העם  מההתחברות שלהו

זה בלתי אפשרי ללא עזרתו של להתמודד.  קשה עלי מאודמזה ו את מס הרכוש העלוהרשויות המקומיות 

 .אלוהים"

שבתי לעצמי, שלהיות ילד של אלוהים בהחלט לא מעניק לנו חסינות מכל הבעיות שיש בחיים אחרי הריאיון ח

הכנפיים של אבינו שבשמיים, תחת  חסה, יש מניםהמאמי לנואבל . וקשיים כלכלייםהאלה; כמו מחלות, שכול 

 ויכולת לחוות את אהבתו ודאגתו עבורנו באופן יומיומי.



    דברי הגות -ם לחם ודגי
 מנכ"ל בית האבות ג'וני חורי,

 

מחממים לי את הלב, הוא כשדיירים שנמצאים בבית חולים אחד המשפטים שתמיד 

אומרים שהם רוצים לחזור הביתה... לבית האבות. ואכן, אחת המטרות שלנו בדרך 

להגשמת החזון שלנו כבית אבות, הוא שהדיירים ירגישו בבית. אבל השאיפה היא לא רק שהדיירים ירגישו 

גרים של משפחה הוא, שאתה לא בוחר את האחים . אולם אחד האתיםזאת, אלא גם העובדים והמתנדב

והאחיות שלך. בבית אבן העזר האתגר הזה מקבל משמעות מיוחדת לאור העובדה שבבית האבות הפעילות 

. בנוסף, הדיירים, העובדים והמתנדבים באים מרקעים שונים ושפות ותרבויות שונות )שלא 24/7מתקיימת 

הבנות. אבל -ציאות הזאת מגבירה את האפשרות לחיכוכים ואילדבר על הרגלי חיים ומסורות(, כך שהמ

ושתשרור בו אווירה משיחית של הבית יתפקד כבית משיחי שבו דבר אלוהים יוכרז "המחויבות לחזון שלנו ש

  תקפה כלפי כולם. "אהבה וסובלנות

אים בבית כמנהל הבית, לא פעם אני נדרש להתערב במחלוקות בינאישיות שמתגלעות בין אנשים שנמצ

האבות. במקרים כאלה, אני נזכר הרבה פעמים בשלמה, שהיה חכם מספיק לבקש מאלוהים חכמה, או כפי 

ט ֶאת: 9שכתוב במלכים א ג'  ֵמַע, ִלְשפֹׁ ט, ֶאת-ַעְמָך, ְלָהִבין, ֵבין-ְוָנַתָת ְלַעְבְדָך ֵלב שֹׁ -טֹוב ְלָרע: ִכי ִמי יּוַכל ִלְשפֹׁ

 צריך סבלנות, יכולת הקשבה ואבחנה. ה.ַעְמָך ַהָכֵבד ַהזֶ 

אבל המאבק הזה הוא לא רק של איש אחד, אלא של גוף אחד. לכן, אחד הכלים החשובים שלנו לעמידה 

משותפת בהגשמת החזון הוא התפילה. מעבר להתחברות ולתפילה שמתקיימת מידי בוקר עם הדיירים, אנו, 

שנמצאים במשמרת, מקפידים להתפלל יחד ולבקש את חסדי אלוהים. המאבק הוא  יםהעובדים והמתנדב

 יומיומי, ולכן התפילה היא יומיומית. אנחנו מאמינים שבסופו של דבר, האהבה שיש לנו במשיח, היא זו שתנצח! 

  

   מה חדש?
 מזכירת בית האבות כריסטי ליוינגסטון,

 

 
 

 יד אחתלערב מתנדבים שישרתו , חלק מהחזון של הבית היה הוקםמאז שבית האבות 

וארגונים נוספים אחרים  NCMIבזמנו, כל המתנדבים הגיעו מהארגון הנורבגי עם הצוות. 

 בבית האבות.)ועדיין תומכים( שתמכו 

בכל מקום בו  המתנדבים שהגיעו היו אנשים שאהבו את ישראל ואת הדיירים, ורצו להשקיע מזמנם וממרצם

עזרתם נדרשה. השליטה שלהם בשפות שונות הייתה בעלת ערך רב עבור הבית, מאחר שהדיירים הגיעו 

 הייתה שפת האהבה!תמיד הבית , השפה החשובה ביותר של אבלמרקעים רבים ושונים. 

 בבית האבותדבים סיימו את שרותם נמתגם לאחר שה ךהמשי באבן העזרעבודה צורך לעזרה בהמאחר ש

אנשים ממדינות רבות , , שם הם חילקו את חוויותיהםארצותיהםוחזרו ל

מתנדבים מרחבי  להתנדבות בבית האבות. םמועמדותאת החלו להגיש 

ולהפגין את  באו לעזור ,ומקסיקו םזילנד, הודו, וייטנא-, לרבות ניוהעולם

 ממש אוהבים את נוכחותם! אכן והדיירים  -ם ועזרתם לדיירים אהבת

לי באופן אישי הדבר מאוד מעודד לראות שבנות צעירות רבות בוחרות 

להשקיע מזמנן, אחרי שסיימו את התיכון או לפני שהן ממשיכות לרכוש 

. אני גם נדהמת בכל אנשים זקניםטפל באופן כל כך מסור בהשכלה, ול

שנה ואני רק  -20/25/30 "התנדבתי פה לפני כ לביקור בבית האבות אומר משהו כמו: פעם שמישהו שקופץ

לא רוצה להראות את הבית לחברים/משפחה שלי שמבקרים בישראל". זה תמיד נפלא לשמוע שוב ושוב ש

 התברך מכל כך הרבה אנשים, אלא שגם אבן העזר היה ברכה לרבים.  אבן העזררק 

 .אבלעדיהם הבית לא היה מה שהו -בים שלנו דנאחד מהמת אנו מודים לאלוהם עבור כל

 המתנדבות היקרות שלנו


