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 ידידינו היקרים שלום רב,

 . (1. )קהלת ג:ַתַחת ַהָשָמִים ,ֵחֶפץ-ְוֵעת ְלָכל ;ְזָמן ,ַלכֹּל

לפעמים התחושה הייתה שהזמן רץ.  2017ימים האחרונים של שנת התקרבנו לככל ש

שבתקתוק אחד של השעון מתחלף היום. אבל, כל יום לכך, אפילו לא שמים לב אנחנו 

  ויום הוא בעל משמעות וחשיבות בעיני אלוהים.

. מספר אנשי "שנה של פרידותבשנה שחלפה, אפשר לכנות את השנה "כשאנו מתבוננים 

חלקם מצאו עבודה במקום אחר ואחרים כדי ללמוד או לטפל  -צוות עזבו את הבית 

של שירות נאמן.  שנים 24אחרי  לגמלאות , אשת הכספים שלנו, פרשהחנהבתינוק שנולד. 

 .מאודלחנה, שאהבתנו אליה גדלה עם השנים, הייתה מרגשת כנו ארוחת הפרידה שער

רגינה הגיעה שלנו, שהלכה להיות עם האדון.  רגינה, העובדת הסוציאליתאבל, הפרידה שריגשה אותנו הכי הרבה הייתה זו של 

בכל דבר ניכרה  לעבודתהשנה ומיד הפגינה אהבה כלפי כל אחד מדיירי הבית. האהבה שלה  21אלינו לפני 

היא עברה בדיקות  באביבואחרי טיפולים חלה נסיגה במחלה.  שעשתה. לפני מספר שנים היא חלתה בסרטן,

רפואיות עקב כאבי גב חוזרים מהם היא סבלה, ואז התברר שהמחלה חזרה ושלמעשה נותרו לה מספר 

לעבוד עד שהיא אושפזה, בידיעון הקודם הזכרנו שהיא החלה בטיפולים. רגינה המשיכה חודשים לחיות. 

וביום האחרון של אוגוסט היא נפטרה. רגינה הייתה ברכה עבור כולנו והיא תמיד אמרה שהבית היווה ברכה 

שהייתה לנו לעבוד אתה, וגם מודים לו על החיים הגדולה גדולה עבורה. אנו מודים לאלוהים עבור הזכות 

 והעדות הטובה שהיו לה!

מחסור במתנדבים ובנוסף, שתי עובדות כוח עזר עזבו. סבלנו מרבים עבורנו. באוגוסט גם הייתה שנה של אתגרים  2017שנת 

, באה לחודשיים כדי למלא את הצורך. לקראת נובמבר הגיעו עוד מספר בעבר אצלנותודה לאל שסוניה משוויץ, שהתנדבה 

 לכתוב מספר מילים:נדבות, המתאחת , סמנתהממתנדבות ואנו מאוד מודים לאדון עבור אהבתן ומסירותן לדיירים. ביקשנו 

ֹּאַמר ַהֶמֶלְך ֶאל ַהִנָצִבים ִליִמינֹו, 'ּבֹואּו ְּברּוֵכי ָאִבי ּוְרׁשּו ֶאת ַהַמְלכּות ַהמּוָכָנה ָלֶכם ֵמָאז ִהָּוסֵ " ֵתֵבל, ִכי ָרֵעב ָהִייִתי ּוְנַתֶתם ִלי  די

ַרח ָהִייִתי ַוֲאַסְפֶתם אֹוִתי, ָערֹום  ְוִהְלַּבְׁשֶתם אֹוִתי, חֹוֶלה ָהִייִתי ּוִבַקְרֶתם אֹוִתי,  --ֶלֱאכֹּל, ָצֵמא ָהִייִתי ְוִהְׁשֵקיֶתם אֹוִתי, עֹוֵבר אֹּ

ֹּאְמרּו ֵאָליו, 'ֲאדֹוֵננּו, ָמַתי ָרִאינּו אֹוְתָך ָרֵעב ְוֶהֱאַכְלנּו אֹוְתָך, אֹו ָצֵמא ְוִהְׁשֵקינּו אֹוְתָך?ְּבַמֲאָסר ָהִייִתי ּוָבאֶתם ֵאַלי'. ַיֲענּו ַהצַ   ִדיִקים ְוי

ָסר ּוָבאנּו ֵאֶליָך?' ָיִׁשיב ַהֶמֶלְך ַמאֲ ָמַתי ְרִאינּוָך עֹוֵבר אַֹּרח ְוָאַסְפנּו אֹוְתָך, אֹו ָערֹום ְוִהְלַּבְׁשנּו אֹוְתָך? ּוָמַתי ָרִאינּו אֹוְתָך חֹוֶלה אֹו ּבְ 

ֹּאַמר ָלֶהם, 'ָאֵמן, אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ם ְוי יתֶּׁ י ֲעשִׂ ה לִׂ ים ָהֵאלֶּׁ ָחד ֵמַאַחי ַהְקַטנִׂ ם ְלאֶּׁ יתֶּׁ ֲעשִׂ  (.34-40מתי כה ) 'ַמה שֶּׁ

ולא דמיינתי לעצמי שבועות ושלושה ימים )באמת עבר זמן רב?!(,  39שלום, שמי סמנתה ואני מתנדבת מארה"ב. הגעתי לפני 

של סבי במהלך  תיקרעיעד כמה מדהים ומבורך יהיה הזמן שלי כאן! בארה"ב עבדתי כעוזרת מיילדת וגם שימשתי כמטפלת 

(. לפני שטיפלתי בסבי, מעולם לא דמיינתי לעצמי שאטפל בזקנים, 2016ביולי  09 -השנים האחרונות לחייו )הוא נפטר ב 3.5

נהנית לעשות זאת. במשך שנים חשתי קריאה לבוא ולשרת בישראל, אבל ידעתי שכל עוד  מאודשאני  גיליתיאבל מהר מאוד 

צר לאחר פטירתו, הרגשתי שאלוהים פותח דלתות, ואומר לי שהגיע הזמן סבי בחיים, אשאר בארה"ב על מנת לטפל בו. זמן ק

נוגע ללכת. לאחר שביקשתי את הדרכתו היכן רצונו שאשרת, קיבלתי מידע ב

מענה לתפילותיי ה י שזהאפשרות, ידעתאת ה בחנתיברגע שבו לבית אבן העזר. 

שי ומיד הגשתי בקשה להתנדבות בבית האבות. בהתחלה התחייבתי לשישה חוד

מה לצפות. ככל שהתקרב המועד בו הייתי למבלי לדעת  ,המינימום להתנדבות

אכן אמורה לסיים את התנדבותי, ידעתי שאין סיכוי שאעזוב בקרוב, ואלוהים 

המשיך לפתוח דלתות עבורי להישאר כאן ולשרת, וביקשתי להמשיך ולהתנדב 

 יתאפשר לי! רק ככל ש
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בין אם זה לטפל בזקנים, לעבוד במטבח,  .... זהו שירות, ולא רק עבודה..שיתעבורי, השירות הזה הוא הגשמת חלום חיים אי

באלה ישוע מדבר על שירות וטיפול  40אני נהנית מהכול! במתי כה  -חדר האוכל, מכבסה, שטיפת חלונות ואפילו עזרה באחזקה 

כאשר אנו עוזרים בהאכלה, הלבשה, רחצה או אפילו רק  יֶתם.ַמה ֶשֲעִשיֶתם ְלֶאָחד ֵמַאַחי ַהְקַטִנים ָהֵאֶלה ִלי ֲעִש שסביבנו ואומר: 

אני תמיד את זאת כוס מים לדיירים היקרים האלה, זה צריך להיעשות כאילו אנו עושים זאת עבור מלכנו ישוע ו נותנים

 בכל יום שאני משרתת.משתדלת לזכור 

 עם אני מוצאת שאני היא זו שמבורכת על ידם!אני אוהבת למצוא דרכים כדי לברך ולעודד אותם, לגרום להם לחייך, אבל לא פ

 , אני מוצאת שהאהבה מגשרת על הפער ואין תחליף לגשר הזה!מחסום של שפה בינינואנחנו צוחקים הרבה יחד, וגם אם יש 

ושמח למרות  הוא נותן כבוד לאלוהיםו ,סבלהוא חש כאבים וכש שגםתמיד שמח; הוא חילק איתי  שנראה ,אחד יש כאן דייר

; ְורּוַח ְנֵכָאה, ֵלב ָשֵמַח, ֵייִטיב ֵגָהה: 22ציטטתי עבורו את הפסוק ממשלי יז תי! חייכתי כשהכול, הכאבים נחלשים באופן משמעו

     ב(.10)נחמיה ח   ֶחְדַות ְיהָוה ִהיא ָמֻעְזֶכם -אכן  ָגֶרם.-ְתַיֶּבׁש

שאני  וחשתילי אי פעם מבחינה רוחנית  זמן הטוב ביותר שהיההי בישראל היה אבל גם מעבר לשירות שלי באבן העזר, הזמן של

שאני  שמתי לב. בעבר פך להיות חי בצורה חדשה בצורה שאף פעם לא חוויתידברו השמתקרבת יותר ויותר לאדוני ומושיעי ו

ה לשרת אותו כאן! ולמרות שהשארתי מבורכת מאוד ומידי בוקר ובוקר אני שוב ושוב מודה לאלוהים עבור יום נוסף שאני יכול

בארה"ב משפחה מדהימה, מיוחדת ואוהבת מאוד כדי לשרת בישראל, לאלוהים הייתה מתנה מיוחדת שהוא הכין כאן עבורי... 

לאלוהים כל דבר בחיינו מידי יום ויום, לשרת  להקדישהמשפחה הישראלית שלי שלמדתי לאהוב כל כך! הלוואי שכולנו נמשיך 

ִהים ְוָכל ַמה ֶשַתֲעשּו, ֵהן ְּבאֶֹּמר ֵהן ְּבַמֲעֶשה, ֲעשּו ַהכֹּל ְּבֵׁשם ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע ְוהֹודּו ֵלאֹל ליבנו, נפשנו, כוחנו ושכלנו. אותו מקרב כל

   (. 17)קולוסים ג  ָאִבינּו ְּבֶאְמָצעּותֹו

לנו מספר דיירים הפכו לתשושים והם זקוקים ליותר השגחה וטיפול. יש  לאחרונה

 יספק את הצורך הזה. אתנו שאדון , אז אנא התפללונוספות מטפלותצורך דחוף ב

 ,אילנהגם קיבלנו בברכה מספר עובדים חדשים, אחת מהם היא  2017במהלך 

העובדת הסוציאלית החדשה שלנו, שידיה מלאות. אילנה כבר 

קבוצה מפגש שבועי של הספיקה להכיר את כל הדיירים והחלה 

, מעודדת את הדיירים של דיירים. אילנה, שמנגנת בנבלמוסיקלית 

, עם כלי נגינה משלהם. מוסיקה היא שפה בינלאומית, שניתן להבינה ללא מילים להגיע לקבוצת המוסיקה

 עוזרת להתגבר על מכשולי התקשורת.  היאייחודית שיש לנו בבית האבות, והלשונית -ובמציאות הרב
 

פשוטים  יםתרשיממ "עלו שלב"חוג הציור לדיירים משך מספר משתתפים חדשים. מרביתם 

עורים התגלו ומים, בהדרכתו של יונתן, שהוא צייר מקצועי. במהלך השיבעפרון לציורי שמן 

הציורים ניתן לומר שכל אחד מ . בהחלטכל אחד מהם גם פיתח סגנון משלוו כישרונות אמתיים

  הציורים.להתרשם משאר שלנו ו רבאתשאתם מוזמנים לבקר בגלריה  אומנות! יצירתהוא 

. לעשות שירות לאומייוכלו שבית האבות הוכר כמקום בו צעירים  גם מאוד מתרגשים מכך אנו

השירות מיועד לצעירים שעקב מגוון סיבות נבצר מהם לשרת בצבא, ולחילופין הם יכולים לעבוד בבתי ספר, בתי חולים, בתי 

ר היא עזרה גדולה עבורנו וגם מאפשרת לצעירים רות הלאומי באבן העזלעשות את השימקומות אחרים. האפשרות אבות ו

 סדיר. אין ספק שזו תהיה ברכה אדירה לכל מי שמעורב בכך!שירות לחיילים ב מעניקליהנות ממלא הזכויות שהצבא 

. למחלקה הסיעודיתאנו נמצאים בעיצומו של תהליך ארוך של בקשה להיתר בניה 

ליידע את השכנים  הפרויקט בעיתונים, כדישל פרסום צאים בשלב הת אנו נמכע

נו תהליך לוקח זמן, ואה .כזו ולתת להם הזדמנות להביע התנגדות במידה ויש להם

ם הבאים של התהליך. אנא עבור השלביגם ו זקוקים לתפילותיכם עבור הנושא

תספק את היתר הבניה בהקדם יה ישהעיר ,שלא תהיינה התנגדויותהתפללו 

  .הצוות שלוולכל , עמוס ארכיטקט שלנואלוהים ייתן חכמה לוש האפשרי

 , לרבות הברכות והעידוד שקיבלנו.2017 אנו מודים לכם על תמיכתכם במהלך

התפללו שנעשה אנא, המשיכו להתפלל עבור הדיירים, במיוחד החלשים ביניהם. 

 הכול בתזמון של אלוהים ובהדרכת רוחו, וגם בעבור הרבה חסד לכל אחד מאתנו. 

 ת(. טי ליוינגסטון )בשם הביסבאהבת ישוע מושיענו, כרי

 . רבאישור חתימתו של ראש העי עיצוב הבניין   
 

   .ציור של אחד הדיירים  
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