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  1/2015ידיעון 

  שלום! יקריםה ידידיו
 

  ). 9 , טז21משלי יט ַויהָוה, ָיִכין ַצֲעדֹו. (, ב ָאָדם, ְיַחֵּׁשב ַּדְרּכֹולֵ  .ַוֲעַצת ְיהָוה, ִהיא ָתקּום ,ִאיׁש-ּבֹות ַמֲחָׁשבֹות ְּבֶלבַר 

 ,בחודשים האחרוים וכחו שוב לדעת כמה חמה וביטחון יש בפסוקים האלה. היכולת שיתה בידיו לבחור ולהחליט

דווקא גורמת לו לא פעם בלבול וחוסר אוים, במיוחד כשעומדות לפיו מספר חלופות. איזו זכות יש לו לבוא לפי ריבון 

  חוות את הכוותו, כל פעם בצורה אחרת, אבל תמיד לטוב ביותר!העולמים ולבקש את הדרכתו. איזו ברכה יש לו ל
  

  

  

מספר במאי יצאו עם הדיירים לטיול השתי.  05 -ב

הים לפי הטיול, אי, שושה, זעקתי אלושבועות 

  שידריך אותי למקום המתאים ביותר לטיול. 

ככל שהדיירים שלו מזדקים והיים חלשים יותר, 

למצוא מקום מתאים  זה הופך להיות אתגר אמתי

מקום שאיו דורש מאתו סיעה ארוכה, בעל לטיול: 

גישות לכיסאות גלגלים, מקום שבו חדרי שירותים 

, אוויר צח, מקום מעיין וגם מקום בו יתן מתאימים

   למצוא מסעדה באזור לארוחת הצהרים!

ביום בו תכתי לצאת למסע החיפושים שלי, שוב 

  וידריך אותי.  קראתי לאלוהים שילך לפי
  

כסתי לרכב, שמתי דיסק עם מוזיקת הלל מספר פעמים. כבר ביקרו באזור סעתי לכיוון זיכרון יעקב, למרות שבעבר 

היקב או להיכס לאחת מהיקבים באזור.  ,רות העוהיהיה בדעתי לסות ולמצוא פרדס מתאים לקטיף של פמשיחית וסעתי. 

, אמר שיש לו הצעה בו ביקרתי היה חשוך וקודר ובפרדס לא היה צל ולא היו שירותים. בעל היקב שראה את אכזבתי הרבה

איתרתי את מספר הטלפון, שמואל באזור חדרה. -גןבקיבוץ  על החממות של קטיף התותים שמצאותבשבילי... הוא סיפר לי 

 ום פלא, עם תותים יפים, מתוקים ואדומים אותם יתן לקטוף!ותוך עשרים דקות כבר הייתי שם. אלוהים הדריך אותי למק

היו בגובה המותן או בעציצים התלויים מתקרת החממה,  סאות גלגלים והתותים שבהן,יות היו אף גישות לכשתי חממ

במקום היו גם חדרי שירותים מתאימים וכחמש דקות סיעה  בכיסאות גלגלים.זקים ולאשים אשים ם במיוחד לגישי

   הללויה! -מצאתי גם מסעדה טובה מאוד משם 

בסופו של דבר הטיול היה מוצלח ביותר ומזג האוויר היה מושלם. הדיירים שהיו מסוגלים להשתתף היו מאוד מרוצים מכך 

אותם לקח הביתה. בוסף, קיבלו  ,כדי שיוכל למלא אותה בתותיםדייר קיבל קופסא שיכלו גם לאכול וגם לקטוף תותים. כל 

או מודים לאלוהים, שידו ששולטת בעולם, בחסדו גם דואג לצרכים הסבר אור קולי בוגע לגידול תותים ודבורים. 

  . תשושיםההיומיומיים של ילדיו 

במובן מסוים, את טיול המתדבים היה קל יותר לתכן, אבל 

של  הגופי כושרהבדלי הם כאן הייו צריכים להתחשב בג

ביתו גב בהמתדבים. בחלקו הראשון של הטיול ביקרו ב

דוד בן גוריון.  ,ויעהצוע של ראש הממשלה הראשון וה

. ביגוד תעבד- יצאו לטייל באחד המסלולים בעין לאחר מכן

הייו צריכים להתאמץ ולהכין הפעם לפעמים הקודמות, 

  לעצמו את ארוחת הצהריים, אבל המאמץ בהחלט השתלם!

 ?ָאְמרּו ֲהיּוַכל ֵאל ַלֲעֹר4 ֻׁשְלָחן ַּבִּמְדָּבר

 !ַּתֲעֹר4 ְלָפַי ֻׁשְלָחן



 !ְוַהְּגדֹוִליםַהְיֵרִאים אֹותֹו, ַהְּקַטִּנים  --ַהְללּו ֶאת ֱא9ֵהיּו ָּכל ֲעָבָדיו 

במהלך החודשיים האחרוים הייתה לו השמחה לקבל שתי דיירות חדשות למשפחת אבן העזר: יפה מהריה ואטואט 

 רק  המגבלות להן או תוים מתוקף הרישיון המאפשר לו לקבל מירושלים. לצערו, היה עליו לדחות מועמדים אחרים עקב

  עצמאיים ותשושים.

או מצאים ממש בשלבים האחרוים של תכון המחלקה הסיעודית ומשרד הבריאות ביקש מאתו לעשות שיויים קלים 

ירייה. ביורוקרטיה היא ל את האישור מטעם פיקוד העורף ולאחר מכן מהעבבתוכיות שהגשו. לאחר אישורם, יהיה עליו לק

מהתזמון חלק מהתהליך, וככל שהיא יכולה לגרום לו תסכול, או מוחמים בידיעה שלא מדובר בבזבוז זמן, אלא בחלק 

   המושלם של אלוהים. 

  !ו, אבל אלוהים יכין את צעדין... או ממשיכים לחשב דרכוישה עדיין כברת דרך לפיו, אך לפחות או ידועים את הכיוו
 

היקרה רוזה אושפזה לשם יתוח באגן, אך פטרה באופן לא צפוי בבוקר בו  אחותולפי כחודש, 

  היתוח היה אמור להתבצע. או יודעים שאלוהים איו טועה, וברחמיו בוודאי מע ממה סבל.

. היא חוותה יהודיתשולדו למשפחה  ם, והייתה אחת מארבעה ילדי1922 -ב באוקראיהרוזה ולדה 

  . לליגרדומאוחר יותר משפחתה עברה  1933 -ב באוקראיהאת הרעב הגדול 

ד ת חולים. רוזה למדה שפות בליגרועבדה ככוח עזר בבי ליגרדהיא שרדה את המצור על  19בגיל 

כתוצאה מטיפול  ואיבדה את ביתה היחידה ית וגרמית. רוזה התאלמה פעמייםועבדה כמורה לצרפת

  רפואי לקוי. 

, מעידה אתההעובדה שכדיה החורגים התייחסו אליה כסבתא הביולוגית שלהם ושמרו על קשר רציף 

  הרבה על טיב יחסי האוש שהיו לה. 

, רוזה פגשה קבוצת אשים מפילד והחלה 63, כשהייתה בת 1985 -וב למאמיים לבקר רוסיההותר  הפרסטרויקהלאחר 

ד איתם את הכתובים. היא למדה מהם שאלוהים אוהב את היהודים. כאשר באה הקריאה ליהודים לעלות לישראל, ללמו

, ימים ספורים בלבד לפי יום 1990בדצמבר  31 - והגיעה בגפה ב זה הדבר הכון להיעות לקריאה זויהיה היא הרגישה ש

   . 68 -הולדתה ה

  .הגה לישראלהמטעם צבא  הוקרה ותאכ גד האצים"המלחמה "מדליית  -בהיא זכתה  1991 - לאחר הגעתה לישראל, ב

שישה קהילה בעיר, אך לא היה לה קשר מקדים ה יתה דירה בעפולה, ואמר לה על ידי חבריה הפיים המאמיים לרוז

אלוהים בהשגחתו מא של אחת המאמיות בקהילת עפולה, וכך יבמהלך הלימודים שלה באולפן, רוזה התיידדה עם אאיתם. 

  הדריך אותה גם לביתה הרוחי החדש!

רוזה מן. דשה שמצאה, הם חילקו את הבשורה ערוזה הגה להזמין את שכותיה לדירתה הקטה, ויחד עם הילרי, החברה הח

שים. כחברת הקהילה המבוגרת ביותר, היא הייתה ה'סבתא' של  14הייתה חברה אמה ופעילה בקהילה המקומית במשך 

בביין  לחיות בגפה בדירה שממוקמת בקומה הרביעיתהיא התקשתה יותר ויותר  ,התדרדר הבריאותי הלאחר שמצברבים. 

  גורר בבית אבות אבן העזר.הקהילה עזרה לרוזה לעבור ולהת 2005 -בללא מעלית. 

בכל אופן, בשים האחרוות היא סבלה רבות באופן פיזי, כך שאו כולו מתגעגעים לחיוך המתוק שלה ולועם הליכותיה. 

  האמת המוחלטת של הישועה! - 'איסטיה' ('האמת' ברוסית) - חה ללא כאבים ויודעת את השמחים מאוד שהיא כעת שמ
  

  

בעוד שבידיעון הקודם הודיו  מערכת המיזוג.ל חדשים שי מדחסים הוא התקת כעת, לפיודי שעומד יהאתגר הגדול והמ

  על ימי הקיץ שאים חמים מידי ובלתי סבלים...כעת או מודים לו ימים חמימים שעושים אתו חסד,  לאלוהים על

כל ההכות להתקתם כבר עשו, כך שאו כבר לפי כמה חודשים הזמו את המדחסים מסין, אך עד כה הם טרם הגיעו למל. 

  ליהות מהמיזוג החדש. כבר וכל או ת הידיעון הזה, קוראים אמקווים שבזמן שאתם 

שמור במהלך חודשי הקיץ. כמו בשים קודמות, זהו אתגר עבורו לגם זכרו אותו ת ושמח אם עבורו ותיכםתודה על תפיל

  .עם משפחתם ופשהלבלות את החהעובדים מבקשים על שיגרת העבודה בזמן ש

     ג'וי ושושה חורי אהבת האדון,ב

 רוזה פאליי


