
מידי שנה היו נעמי ועזרי שרעבי יחד, מדליקים את נרות חנוכה לימין פתח ביתם כנהוג 
בקהילות ישראל כדי להיות סובבים במצוות. לאחר מכן הייתה נעמי מדליקה בכל ביתה נרות 
להרבות אורה ושמחה. הם אהבו במיוחד את חג האורות, בו אנו חוגגים את נס פח השמן אשר 

הספיק לשמונה ימים והמסמל את אור התורה הממלא את נשמותינו.

קבוצת הגמלאים הבאים מידי בוקר לשיעורי תורה מאת הרב בדיחי, גם 
כן גדלה. הם באים מידי יום לשיעורי תורה במגוון תחומים, לאחר מכן 

תפילת מנחה וארוחת צהרים חמה. גם פעילות זו מוצעת ללא תשלום. 
כהוקרה המשתתפים תמיד מחפשים איך לתת חזרה לעזרת אבות. אחד 

המשתתפים מסריט את השיעורים ומעלה אותם לרשת כך שעוד אנשים יוכלו 
להנות מהשיעורים, ובנוסף הוא מתנדב להסריט ולערוך ארועים של עזרת 

אבות. כיון שבעמותה הצוות מצומצם, כך שומרים תקציבים לשאר פעילות הקשישים, משתתף נוסף מתנדב ועוזר לנו בעמדת 
הקבלה ועניית טלפונים. בכל גיל, ובפרט בגיל השלישי חשוב ביותר להרגיש עדיין נחוצים, ובעזרת אבות אנו שמחים לתת את 

האפשרות לעזור לקשישים ובמקביל שגמלאים עצמאיים ימשיכו לתת מעצמם, ויש להם הרבה ממה לתת!

אנו מלאי סיפוק לראות את מועדון היום גדל בקצב מסחרר. מתחילת 
פתיחת הקבוצה הנוכחית מספר המשתתפות גדל יותר מפי שתיים וזאת 
רק ע"י הפרסום של המשתתפות עצמן למשפחה, חברות ושכנות. הן באות 

מכל קצות העיר ואף מחוצה 
לה להשתתף בפעילויות היום 

המגוונות, הטיולים ומארוחת צהרים חמה 
ומזינה. פעילות המועדון מוצעת ללא תשלום 

לאור מצבן הכלכלי.
על בסיס קבוע אנו מארגנים להן טיולים 

למגוון מקומות. הטיול האחרון, היה למשכן 
הכנסת בירושלים, לאור בקשתן של הנשים, 

רובן עולות חדשות, להכיר וללמוד על הכנסת ועל שיטת הממשל בארץ. נפוץ לחשוב 
שבגיל מסוים, קשישים כבר לא מתעניינים במצב הכללי ובעיות נרחבות 
יותר של כלל האוכלוסיה, אלא רק בבעיותיהם היומיומיות. כלל וכלל לא! 
במרכז להעשרה ובריאות של עזרת אבות, מבוגרים נהנים מחיים מלאי 

עשייה, סיפוק והתעניינות בקורה מסביבם. הקבוצה נהנתה רבות מהסיור 
המודרך בשפתן. המדריכה הסבירה בפרוטרוט והן שאלו את כל שאלותיהן 

ויצאו עם חוויה מדהימה.

לאורם של מייסדי עזרת אבות

חדשות מועדון היום

בית מדרש לגמלאים



יום הקשיש הבין לאומי )או"ם(

ה 14 לדצמבר הוכרז כיום הקשיש הבין לאומי. עיתוי מושלם להכיר טובה לאלו שסללו לנו את הדרך. חשוב 
מאד להעביר את המסר, בפרט לדור הצעיר, שלדור הקודם יש המון מה להעניק, ללמד וניתן ללמוד אחד 
מהשני. להנחיל ערכים של כבוד הדדי ואף ללמוד היסטוריה ממקור ראשון עם ערך המוסף של הסיפורים 

האישיים ולא רק בצורה קרה דרך ספרי הלימוד. אם רק ניפתח את ליבנו ועיננו אליהם,
נגלה עולם שלם מרתק ונפלא!

זה היום לזכור קשישים בודדים, להעניק חיוך, לבלות עם קשיש בודד ולדרוש בשלומם, או אולי להביא 
להם מתנה א פרח סמלי להראות להם שחושבים עליהם והם לא נשכחו מאחור.

בעזרת אבות אנו זוכרים מידי יום את הקשישים ונותנים להם מקום בו יוכלו להנות מחיים פעילים ומלאי סיפוק.
אז מה אתם בוחרים לעשות לכבוד יום הקשיש?

עזרת אבות מזמינה אתכם לתעד את מה שתעשו לכבוד יום הקשיש, שלחו לנו את הפרטים. את התיעוד המרגש ביותר אנו נפרסם 
והזוכה יקבל שי הוקרה סט צילומי סטודיו/חוץ ייחודי ומפנק עם צלמת מקצועית ומקסימה.

רוצים מאד לעשות משהו ולא מכירים קשיש ספציפי? פנו אלינו ונפנה אתכם אל אחד מהקשישים\ות שלנו שישמחו מאד!
miriam@ezratavot.org לפרטים: 02-5829984 או במייל

אנו מלאי הכרת הטוב על כך שאנו מוצפים במתנדבים המעוניינים לעזור ולקחת חלק בפעילותינו 
לרווחת הקשישים. צעירים ומבוגרים יחד, מקשת רחבה של מגזרים. היינו רגילים לקחת זאת כמובן 
מאליו, כשהמייסדת שלנו, נעמי , הייתה בשטח. האישיות המהפנטת שלה הייתה נותנת השראה לכל מי 
שהכירה להרתם למטרה. אנו שמחים שגם כיום, עם חסרונה פוקדים את המרכז מאות מתנדבים. 

חלקם על בסיס קבוע ממדרשות וסמינרים וחלקם משפחות מקומיות או תיירים.
מרגש ומיוחד לראות שחלק ממתנדבינו הם נערי ונערות בר\בת מצווה העושים חסד לרגל היכנסם 

למצוות. והשנה אף חיילי צה"ל היקרים שלנו באים אף הם לעזור.
אחד ממתנדבינו הוותיקים והיקרים לנו, הבא אלינו מדי שבוע מבית שמש )!( שבר לצערנו את רגלו. 

חסרונו  ניכר עם חסרון דאגתו לארגון ולקשישים וכמובן חוש ההומור המיוחד שלו.
אנו מאחלים לך ג'ורג', החלמה מהירה ושלימה ומצפים לשובך בריא ושלם עם חיוכך המקסים!

אנו שמחים לבשר על התקדמות ניכרת בבנייתו והשלמתו של המרכז החדש. המעליות הותקנו והתהליכים האחרונים לקראת ההרצה 
כבר בשלבי סיום. כמו כן, בקרוב חנייה מסודרת ונגישה לנכים תושלם יחד עם חדר איחסון ואריזה מסודר ונגיש. סיכומו של עניין, 

בקצב משמח המרכז מתקדם ונהיה נגיש יותר לקהל הרחב ובפרט לקשישים.

המתנדבים שלנו - האוצר שלנו

התקדמות בהשלמת בניית מרכז העשרה ובריאות

אנו מזמינים אתכם להיות חלק  ממשפחת 'עזרת אבות': הצטרפו אלינו בשיפור חיי קשישים ונזקקים בירושלים!
לתרומות בכרטיס אשראי התקשרו ל: 02-5829984 או תרמו דרך האתר המאובטח שלנו.

תרומות בצ'קים )אישור מס הכנסה לפי סעיף 46( ניתן לשלוח בדואר לכתובתנו בירושלים. 
ושתזכו תמיד להיות בין הנותנים!

לתשומת ליבכם! עקב השיבושים במערכת הדואר בישראל, אנו נשלח לכל המעוניין את הקבלה בדוא"ל עד הגעתה של הקבלה 
aviyah@ezratavot.org :המקורית. את כתובת האימייל שלכם נא לשלוח למייל


