חגגו את בר המצווה שלכם עם 'עזרת אבות'
שניר הגיע אלינו מפתח תקווה כדי לחגוג את בר המצווה שלו
בעשיית חסד .מזל טוב וכל הכבוד! הוא בא מלווה באמו ,אחיו
ואחותו הקטנים שהגיעו לעזור בחיתוך ירקות להכנת ארוחות מזינות
לקשישים .תודה רבה על העזרה" .עזרת אבות" מאחלת לאמו של
שניר ,מעין ,מזל טוב והרבה נחת!
מציינים לראשונה את 'יום העלייה'

השנה בישראל ,שרבים מתושביה הם עולים חדשים וצאצאיהם ,הכריזה את יום הציון החדש "יום העלייה" המכיר
בתרומתם של העולים למדינה.
היום החדש נקבע לז' בחשוון והשנה התאריך הלועזי יחול ב 8בנובמבר .ביום זה תתקיים ישיבה מיוחדת של הכנסת
ואירועים שונים בבית הנשיא ,חגיגות בבתי ספר ,במשטרה ובצבא.
הצעת חוק בכנסת קובעת ":על ידי ציון יום זה ,אנו מודים לכל העולים ותומכים בהחלטתם לקשור את חייהם עם
מדינת ישראל".

תודה מקרב הלב לתומכינו!

מעל הכל אנו מודים לקב"ה ששלח לנו כאלו חברים נאמנים -
שף קדוש מקבוצת פאטל ממלון "לאונרדו פלז'ה" המספק במשך שנים רבות ארוחות שבת לאנשים ומשפחות נזקקים ומשמש השראה
לכולנו.
ד"ר סקוט ומינדי ליפה העומדים בראש "ידידי עזרת אבות באמריקה" הנמצאים בארצות הברית ,העובדים ללא לאות ומחזקים
את המאמצים שלנו בעזרה לקשישים.
גברת חיה דבורה ליבוביץ העובדת במשך כשלושים וארבע שנים למען קשישי ירושלים.
תודה רבה לחברים הנאמנים שלנו!
מן הסתם אתם כבר מכירים את שמות הארגונים התורמים לנו בעל פה ,אתם קוראים את שמותם כבר במשך שנים רבות .הם
נאמנים לנו בצורה מדהימה ואנו אסירי תודה לכל אחד ואחד.
"לתת" " ,בית המאפה  -מאפיית אנג'ל"" ,פאר לי" פירות וירקות" ,גשרים לשלום"
ולמתנדבינו היקרים  -אשר תמיד במצב רוח טוב ותמיד ניתן לסמוך עליהם –
ג'ורג' ואלן גלוק ,סם ומטילדה גוטנטג ,בוב וסו שוול ,רבקה אברהם ותודה מיוחדת לגברת סיידל ספירו אשר בגיל  90לא נעדרת בשום
יום מההתנדבות שלה בחיתוך ירקות .היא כל פעם מכריזה בקול ":אנשים זקוקים לאוכל שלהם!"
השנה המתנדבים השבועיים שלנו באים מהמוסדות:
"כיוונים"" ,מדרשת אשל" ,"MMY" ,ישיבת "נתיב אריה"" ,שלעבים" ו"תומר דבורה".
מידי שבוע אנו מצפים לבואם ומעריכים את ההתלהבות ,היעילות והשמחה שלהם .תודה על העבודה המושלמת!

נשמח לקבל את כתובת המייל שלכם וכך גם לשמור על סביבה ירוקה!
אנו מזמינים אתכם להיות חלק ממשפחת "עזרת אבות"  :הצטרפו אלינו בשיפור חיי קשישים ונזקקים בירושלים!
לתרומות בכרטיס אשראי התקשרו ל  02-5825107:או תרמו דרך האתר שלנו .תרומות הצ'קים (אישור מס הכנסה לפי סעיף )46
ניתן לשלוח בדואר לכתובתנו בירושלים.
ושתזכו תמיד להיות בין הנותנים!
ת.ד ,5603 .ירושלים 9105601
פקס02-5322226 :
טל02-5829984 \ 02-5825107 :
ח.פUS TAX ID: 11-3113560 ,58004410 .
www.ezratavot.org
info@ezratavot.org

עלון ראש השנה  -תשע"ז 2017 /
ידידים יקרים,
בראש השנה הזה ,אני מודה בכל לב לאבינו שבשמים על הצלתי מהסכנה ועל מתנת חיים
מחודשים .אני גם מודה מאד לכל אחד ואחת מכם על תפילותיכם ועל מילות העידוד .אני גם
אסירת תודה לכל התומכים בנו בתרומותיהם הנדיבות במשך השנים ולאלה שתורמים שעות רבות
מזמנם להתנדבות .אני מאחלת לכולכם מעומקא דליבא שנה טובה ומבורכת ,שנת בריאות והצלחה
בכל מעשי ידיכם ,שנת שלום וברכת שמים.
שנה טובה ומתוקה,
נעמי שרעבי

צועדים קדימה בהמשך בניית המרכז החדש:

אנו שמחים בהתקדמות הניכרת בבניית המרכז אשר יהווה פתרון מרכזי וקבוע
לקשישי ירושלים.
אנו מודים בשם קשישי ירושלים לכל אחד ואחת אשר עזרו ועוזרים לנו בהגשמת
פרויקט משמעותי זה .עם הזמן אנו ציפייה לראות את מימוש כל מטרות המרכז
(אותם תוכלו לראות באתר האינטרנט שלנו).

גיבור אמיתי הצטרף למשפחת 'עזרת אבות'
אנו מודים למוריס לוב על תרומתו הנדיבה ל"עזרת אבות" לכבוד מח"ל ,הארגון שעמד מאחורי המתנדבים האמיצים
שהגיעו מארצות רבות כדי להילחם במלחמת העצמאות בשנת  1948לפני ואחרי הקמתה של מדינת ישראל .אנו אסירי
תודה לגיבורים אלו שחלקם הפכו את ישראל לביתם אחרי המלחמה.
מוריס לוב תרם לכבוד אלו שלחמו לצדו :הרולד ("סמוקי") סימון מדרום אפריקה ,מוריי גרינפילד מארה"ב ,ומייק
אמיר מאוסטרליה .כל ארבעתם נשארו בארץ .כיום ,חיילים בודדים הולכים בעקבותם ,ובדרך שנסללה ע"י "מח"ל".
כעת מוריס ושלושת חבריו הינם בשנות ה  90 -לחייהם .הם היחידים שנשארו בחיים וגרים בארץ מכל אלו שלחמו
אז לשחרורינו .ניתן להתעדכן על סיפור חייהם המדהים באינטרנט ולבקר באתר של "מח"ל" וללמוד על תרומתם של אלו
הפעלו במסגרת ארגון זה לביטחוננו.
תודה לך ,מוריס ,על הצטרפותך למשפחה המורחבת של "עזרת אבות" כדי לשפר את חייהם של קשישי ירושלים .תודה
מיוחדת ניתנת לך על כך שהזכרת לנו מכלי ראשון על האירועים המסעירים שקדמו להקמת מדינת ישראל .אולי נוכל
לשכנע את מוריס לספר עוד פרטים מרתקים ונפרסם זאת בניוזלטר הבא!

לזיכרון עולם – הרב עזרי שרעבי ז"ל

מתנדבים בעין המצלמה  -והפעם :מדרשת 'תומר דבורה'
כמידי שנה ,מדרשה לבנות "תומר דבורה" ,שולחת את
תלמידותיה למסלול חסד .אנו נהנים מקבוצות נהדרות
ועליזות כל שנה ושנה .כל יום שלישי הן מגיעות במסירות
בלי להתחשב במזג האוויר כדי לחתוך את הירקות לטבח
שלנו המכין את הארוחות הבריאות לקשישים מרותקי בית.
הבנות נהנות מחברתה של המתנדבת "הוותיקה" שלנו
"סבתא" ,גברת סיידל ספירו .הן שמעו את סיפוריה המרתקים ,למדו את המתכונים שלה ונהנו ביחד!
הבאנו לכם כמה מהציטוטים שלהן על חווייתן ב'עזרת אבות':
שרה שוורד ":אני אהבתי להתנדב בעזרת אבות ,האווירה שם ממש חמה וביתית .בנוסף ,זה היה ממש מדהים מבחינתי
לקחת חלק בפרויקט העוזר לקשישים .פרויקט זה עוזר כבר דורות לקשישים וזה נפלא בעיניי להיות שותפה בעזרה "
שושנה בובטין ":אני כל כך שמחה שהחלטתי לעשות חסד בעזרת אבות .העבודה פה הייתה כל כך מתגמלת .הכרתי
הרבה חברים ושיתפנו כל כך הרבה סיפורים .אני מאד גאה להיות חלק ממשפחה יפה זו!"
אלישבע שטרנגלס ":ההתנדבות בעזרת אבות הייתה הזדמנות ממש מדהימה! לקחתי חלק בעזרה לקהילת הקשישים וזה
מאד מתגמל .תודה עזרת אבות על כל מה שאתם עושים .ותודה על שאתם נותנים לנו את העונג לעבוד פה".

יום השנה הראשון של הרב עזרי יחול השנה בחודש אלול.
הרב עזרי שרעבי היה אהוב על כולם ,בין היתר בגלל מעשי החסד הרבים שלו .הוא
היה מסור ל"עזרת אבות" עוד בתחילת דרכה ועמד לימין נעמי בכל מאמציה לתת
עתיד טוב יותר לנזקקים.
על אף שנעמי הכירה הרבה ממעשי החסד של בעלה  ,בזמן השבעה היא נדהמה
לגלות את ההיקף האמיתי של חסדיו מפיהם של אנשים רבים שבאו לנחמה" .ידעתי על
הרבה מעשי חסד של בעלי וכיבדתי אותו בחייו ,אך הוא היה ראוי להרבה
יותר כבוד וההערכה".
הנה חלק קטן ממה שחלקו:
"לא החזיק במחלוקת ולא נכנס למקום שיש בו מחלוקת .היה טוב ומטיב לכלל" ע.צ
"במשך שנים חילק סלי מזון מ'עזרת אבות' לנזקקים ותמיד בסבר פנים יפות וברוחב לב .תמיד היה
מוכן לעזור ללא פרסומת ובצניעות רבה" ש.ו
"אדם נח לבריות ,אוהב אדם וחסד ,תלמיד חכם ואיש ספר אשר ניצל את זמנו הפנוי לתורה ומעשים
טובים .השתמש בחכמתו להשכנת שלום ,נאה דורש ונאה מקיים" ח.ו

ת.נ.צ.ב.ה
המועדון שלנו

פרויקט 'ארוחות על גלגלים'

אנו מציגים בפניכם את סיפורה הנוגע ללב של
אחת מהקשישות שפנתה אלינו:
ל .היא אישה חביבה בת  .79היא עברה חיים לא
פשוטים .היא התאלמנה פעמיים,
בפעם השנייה – רק חודש לפני לידת בנם
המשותף .במשך השנים היא התרגלה להסתפק
במועט .אך מצבה הבריאותי החל להידרדר .היא
צריכה לעבור זריקות בעין ,עירויי דם וכדומה .ילדיה מנסים לעזור ככל יכולתם ,אך כל אחד מהם
עסוק בקשיים משלהם הכולל גם טיפול בילדים עם צרכים מיוחדים.
" לקח לי הרבה זמן ואומץ לב להחליט לפנות אליכם .לעולם לא הייתי במצב כל כך קשה עד שנאלצתי
לבקש .הארוחה שלי כוללת רק לחם עם גבינה וירק ,בלי שום אוכל מבושל ".היא חשה הקלה עצומה ואושר
כשהסברנו לה שאנחנו יכולים לארגן לה אספקת ארוחות מזינות לכל יום בשבוע .היא אמרה  ":אין לי מילים
להודות על עזרתכם המיוחדת .תבורכו מן השמים!"
היא הודתה למי שדיברה איתה בטלפון ,אך ,באמת ,היא הודתה למתנדבים הרבים ולתומכים הנאמנים
של "עזרת אבות" המאפשרים לנו לספק את הסיוע הנחוץ לכל המבקשים .תודתה של אישה מקסימה זו
מגיעה לכל אחד ואחת ממשפחת "עזרת אבות" המורחבת .וגם עלינו להודות על הזכות שנפלה בחלקינו.

במוזיאון דונה גרציה

טיול קיץ:

מבקרות בגן החיות

בארוחת הבוקר

כמידי שנה ,אנו מארגנים טיול קיץ לנשות המועדון שלנו .התחלנו את מסלול הטיול בקיבוץ דגניה ,הן
נהנו מארוחת הבוקר ולאחר מכן ביקרו בגן החיות של הקיבוץ .הן שמחו לראות חיות ייחודיות ומעניינות
ואספו להנאתם נוצות טווס יפהפיות.
הן המשיכו לטבריה והתלהבו מהסיור המודרך במלון ומוזיאון הבית של 'דונה גרציה' ,שבו בין השאר
ראו סרט על חייה מלאי העשייה ועל השפעתה של דונה גרציה.
לאחר הסיור הן הסתובבו בשוק המקומי ,הרי "אי אפשר לעבור ליד השוק ולא להיכנס" כדבריהן.
את ארוחת הצהריים אכלו ברחבת האוכל בקברו של רבי מאיר בעל הנס והתרעננו עם קרטיב לכל
אחת .הנשים התפללו וקנו כמה דברים למזכרת.
התחנה האחרונה הייתה ,לפי בקשת הנשים ,בקבר רחל ,אשת רבי עקיבא.
הנהג המקסים ,עודד ,הנעים את הטיול לנשים .הוא הפעיל מוזיקה בשבילן והן שרו וצחקו במשך כל
הדרך .בקיצור ,כולם נהנו עד השמיים!

