להזדקן בכבוד.
נוסד ב 1976
בתקופה זו של החגים ,נעמי ,המייסדת ,נהגה לפעול במרץ לדאוג לצורכיהם של הקשישים ונזקקים לקראת
החג .היא נהגה לומר" :לא לעולם חוסן ,כולנו נגיע לגיל הזה ...זה הזמן להשקיע בגיל הזהב ,כשיש לנו את הכח
והיכולת .אסור לנו לשכח אותם" ,אנו לא לוקחים איתנו כלום ,מה שנשאר אלו המעשים הטובים "...כיום לאחר
שנתיים מאז שעזבה אותנו לעולם טוב יותר ,קשה לעיכול שהיא כבר איננה איתנו אך אנו ממשיכים ועושים הכל
כדי להמשיך את מורשתה .בי"ג אלול ,ציינו את מלאת שנתיים לפטירתה ,במרכז שעמלה עבורו כה רבות ובמסירות .בבית הכנסת
שנתרם לעזרת אבות ע"י ד"ר דרייזינגר ,נערך לימוד .לאחר מכן ,עלו המוזמנים לקומת הגג – בבת עינה של נעמי ,שם ,יחד עם
כיבוד ,הסברנו את חלומה והתיכנון שרצתה לקומה זו.
חדשות מרכז העשרה ובריאות לגיל הזהב

בעזרת אבות ,אנו דוגלים שבכל גיל חשוב להיות פעילים ולנהל
חיי חברה שמחים ,עשירים ומספקים.
קל וחומר בגיל הזהב ,אשר בדר"כ מתפנה יותר זמן.
לצערנו מצב הקשישים בארץ לא במיטבו...ואין פתרונות הולמים
אשר באמת עונים לצרכיהם.
עם צבירת ניסיון של ארבעים שנה ,על מנת לתת מענה לכך ,אנו מפעילים פעילויות יום מגוונות לנשים וגברים בכדי לאפשר לקהילת
המבוגרים בירושלים להזדקן בכבוד וסיפוק.
הקבוצות שלנו מונות מגוון רחב של זרמים ואף ניצולי שואה ,שבפרט להם ,יש להעניק ולהחזיר
ככל האפשר.
קבוצת הנשים  -אנו מלאי שמחה לראות את הקבוצה הנוכחית של נשות גיל הזהב ממשיכה
להתפתח ולגדול .המשתתפות נהנות מיום מלא חוויות פעילויות וסיפוק ,ומספרות גם לקרובות
וחברות להצטרף.
אנו מלאי השתאות והערצה לנוכח העולות החדשות שהצטרפו
אלינו בחודשים האחרונים .בגילן ,הן לא נרתעות ,ועשו את
ההחלטה לעלות לארץ הקודש למרות הקשיים.
עזרת אבות מספקת להן מקום חם ותומך המרפד
את הנחיתה ואת ההתמצאות בארץ לא מוכרת.
טיול קיץ :הפעם ,באדיבות ושיתוף עם 'בית גיל הזהב',
הקבוצה נסעה למוזיאון ישראל .נערך להן סיור מודרך והן למדו דברים מרתקים!
קבוצת הגברים  -אנו שמחים לראות את כולל הבוקר גדל גם כן.
פנסיונרים אשר לא מוותרים על הלימוד החשוב בצוותא ,באים מדי בוקר לשיעורים
מרתקים .הם באים באדיקות לשמוע את הרב אשר הם כל כך מעריכים ואוהבים
ולא מוכנים להפסיד אף יום.

חשוב ללמוד מהם שאין מגבלת גיל ללימוד!

לאחר הפעילויות מוגשת ארוחת צהריים חמה ומזינה לנשים ולגברים.
הפעילויות הנ"ל מוצעות ללא תשלום .אנו לא נקבל מציאות שבה אדם יישאר לבד בביתו ללא חברה משום שידו אינה משגת....
כל פעם מחדש ,מרגש אותנו לשמוע את בני משפחותיהם אשר פונים אלינו מלאי הכרת הטוב ,וחולקים איתנו את ההקלה והשמחה
העצומה שהם ,כבני משפחותיהם חווים ,מכך שיקיריהם כבר לא לבד וחייהם השתנו לטובה בעקבות הפעילות והיציאה מהבית.

פתרונות נוספים
במקביל לפעילויות יום למבוגרים פעילים ועצמאים ,אל לנו לשכוח את מצבם הקשה של קשישים
במצב רפואי רעוע ומרותקי בית בארץ.
זו לא עובדה חדשה שקשישים נזנחים במצבים בו הם הכי זקוקים לעזרה.
הם סובלים מבעיות כלכליות קשות ,בדידות וחוסר הערכה.
לצורך מענה לבעיות אלו ,עזרת אבות פועלת בעזרתם של תורמינו ומתנדבינו
היקרים ,אשר הצטרפו למשפחת ומסורת התורמים והמתנדבים הענפה של עזרת
אבות במהלך ארבעה עשורים.
ארוחות על גלגלים  -זו השנה ה 15של הפרויקט ,ולצערנו הצורך רק ממשיך וגדל.
לקשישים בודדים וניצולי שואה מרותקי בית ,אנו שולחים ארוחות מזינות ללא תשלום
עד לביתם .במקרים מסוימים ,הפנים של הנהג או הצוות שאנו שולחים ,אלו הפנים היחידות שהם רואים במהלך היום.
אחת הסיבות שאנו עמלים למען פרויקט זה ,היא העובדה שמאד חשוב לשמור את האפשרות של אותם קשישים להישאר בסביבתם
הטבעית ,ולא להצטרך להגיע למקומות אשר יוזנחו ולא יטופלו כמו שצריך( ,במקרה הטוב ),בפרט לאחרונה ,לאור גל הפרסומים
בנושא בתי אבות והמטפלים...
סלי מזון לשבתות וחגים  -גם פרויקט זה רץ
שנים ,וגם פה ,לצערנו הצורך ממשיך וגדל.
לקשישים עצמאיים ומשפחות במצוקה ,אשר אין
ביכולתם לספק את צורכי שבת וחג ,אנו מחלקים
סלי מזון המאפשרים להם לחגוג בשמחה יחד
עם שאר עם ישראל.
כעת לקראת החגים ,כמידי שנה אנו עורכים חלוקה מורחבת על מנת לספק ולתת מענה לאלו הסומכים עלינו ומצפים
בכיליון עיניים לסל זה .אנו נערכים מראש ,וגם כאן ,בעזרת תורמינו ומתנדבינו היקרים.

עידכונים ושמחות במשפחת תורמי ומתנדבי עזרת אבות המורחבת
מזל טוב לבר המצווה איזי גובר!
איזו דרך מיוחדת ומעוררת השראה לחגוג את בר המצווה .כחברים טובים של
עזרת אבות מזה שנים ,משפחת גובר החליטה ,שבמהלך ביקורם בארץ ,יציינו את
היכנסו למצוות על ידי אריזת סלי מזון לקשישים לכבוד שבת .הם גייסו קרובי
משפחה ובאו לארוז .כך גם ניצלו את זמנם לבלות עם בני משפחתם בארץ.
אנו מאחלים לאיזי ,שימשיך בדרכו זו ויגדל לתפארת למשפחתו המיוחדת.

ברכותינו ואיחולי מזל טוב לאחיות תמר שאג ומרים קופרשטוק לרגל יום הולדתן!

אנו מודים ומברכים את היוזמה המיוחדת של משפחת שאג המורחבת לחגוג להן את  90האביבים
שלהן ע"י גיוס משפחה וחברים לתרומת סל מזון מורחב לכבוד החג ל  90קשישים נזקקים!

אנו מלאי הכרת תודה לתורמים ולמתנדבים שהם עמוד התווך של עזרת אבות.
המתנדבים עוזרים לנו לחסוך בעלויות בכך שהם תורמים מזמנם בחלק פעיל מאד בהרצת הפרוייקטים שלנו.
זו חוויה בשבילם לבוא למרכז ,לבלות זמן איכות וכיף עם משפחה וחברים ועל הדרך לעזור לזולת!
מרגש לראות את הקשת הרווחה של תרבויות וגילאים בקרב מתנדבינו  -כולם נרתמים יחד למטרה החשובה.

עזרת אבות מאחלת לקשישים ,לתומכינו ולכל עם ישראל שנה טובה ומבורכת!

