
עלון חנוכה תשע"ט

חדשות ועדכונים מהמרכז להעשרה ובריאות לגיל הזהב
עדכנו אתכם אמנם לפני מספר חודשים, אך הפעילות בעזרת אבות מאז, הייתה מלאה ועמוסה.

חזרנו לשגרה עם תחושה מחוזקת, והכרת הטוב לתורמינו, אשר השנה בפרט, לחגי תשרי, נרתמו 
בכל הכח לתמוך בקשישי ירושלים ובצורך הגדול בו הקשישים ומשפחות במצוקה נאלצו להתמודד.
עם זאת, אל לנו להיות שאננים, אנו ממשיכים לפעול במלוא המרץ, שהרי מצב הקשישים לא הולך 

ומשתפר לצערנו, ומספר הפניות אלינו ממשיך וגדל.

בימים אלו, קבוצת הנשים פועלות במרץ למען מטרה מאד חשובה, במסגרת הפרויקטים
'קשיש לקשיש' ו'ארוחות על גלגלים'.

המשתתפות אשר רואות את כל הפעילות למען מרותקי הבית, מאד רוצות לעזור גם הן. כיון שהן עצמן 
כבר בפנסיה, וכידוע, הרבה מהגמלאים אינם מתקיימים ברווח, הן החליטו שאם במימון הן לא יכולות 

לעזור, הן תיתנה את מה שהן כן יכולות! 
הן עובדות על פריטי אומנות מיוחדים מלאכת ידיהן אשר נמכרים לטובת הארוחות.

כל ההכנסות הולכות קודש למען הארוחות המזינות הנשלחות עד לבית הקשישים המרותקים.
מיותר לציין שבמצבם אנו לא גובים מחיר. המימון והעבודה בעזרת תורמים ומתנדבים יקרים.

ניתן לקנות גם דרך האתר!

הן השראה לכולנו שכשרוצים לעזור - אפשר, כל אחד בדרכו.

כל כך מספק לראות ולקבל את פניהן של עוד ועוד משתתפות. לאחרונה 
באה  מהן  אחת  לקבוצה.  ומעניינות  מיוחדות  דמויות  כמה  הצטרפו 
ממשפחה ענפה בת דורות של רקדנים והיא עצמה באה עם רקע עשיר 

יותר משמחה לקחת  מעולם השירה. היא 
בנות  של  הנשים  מקהלת  את  עצמה  על 
בעזרת  איך  לראות  מרגש  הזהב.  גיל 
אבות תחת קורת גג אחת, ישנם קשישים 
חייהם,  ומניסיון  מכישרונותיהם  הנותנים 
והכי חשוב – מרגישים חיוניים, ואחרים הנהנים מכך ומפעילויות יום 

עשירות ומגוונות, וכל זה באווירה חמה ומשפחתית.
זו דוגמא והוכחה נפלאה שאין מגבלת גיל לנהל חיים עם סיפוק, חיוניות, ולקבל תמיכה בעת הצורך.

בפעילויות היום לנשים

סריגה באהבה למען הזולתעובדות בכיף על עבודות יד שהן תורמות

מתאמנות במקהלה



בפעילויות היום לגברים

במספר  העליה  את  לראות  שמחים  אנו  זו,  בקבוצה  גם 
של  רחב  מגוון  עוד  הצטרפו  הבוקר  ללימודי  המשתתפים. 
מעורר השראה לראות איך הם שוברים סטיגמות  לומדים. 
ומראים שאין מגבלת גיל להמשיך ללמוד, ואף להיפך! עם 
שנותיהם מאחוריהם, הלימוד פורה ומרתק יותר. מגוון הקהלים 
בסיום מסכתוהתרבויות ממנו המשתתפים באים אף מעשיר את כל החוויה.

משפחת עזרת אבות מודיעה בצער רב על פטירתו של מר אשר ל.
מתלמידי כולל הבוקר ומשתתפת בצער המשפחה. יהי זכרו ברוך.

ארוחות על גלגלים וסלי מזון לשבת

כל כך מצער לראות ולקבל מידי שבוע פניות חדשות ולשמוע על מקרים כה עצובים וקשים. רק בחודש 
האחרון מספר המשתתפים גדל באופן משמעותי. 

העלייה הינה גם בארוחות המזינות  שאנו שולחים עד לביתם של מרותקי הבית הבודדים, וגם בסלי 
המזון המחולקים לקשישים עצמאיים השורים במצב כלכלי רעוע.

רובם של המצטרפים החדשים הינם עולים חדשים מברית המועצות לשעבר אשר באו לפה במסירות 
נפש וכעת נמצאים ללא תמיכה בארץ חדשה.

אנו עושים כל שביכולתנו להמשיך ולתת מענה ותמיכה לפונים אלינו, ביניהם ניצולי שואה וחלקם אף 
עריריים לחלוטין אשר רק בזכות שכנים טובי לב הופנו אלינו.

יכולים  אנו  בזכותם  אשר  התומכים  ולארגונים  הנפלאים  ומתנדבינו  לתורמינו  להודות  המקום  זה 
להמשיך להריץ פרוייקטים כה חיוניים אלו.

מפעים לראות איך מכל רחבי הגלובוס, באים עד לירושלים ולמרכזנו מתנדבים בעלי לב זהב הנרתמים 
למטרה כה נעלה. מרגש לראות איך משפחת מתנדבי עזרת אבות מונה קשת כה רחבה של תרבויות 

וגילאים, החל מגיל הילדות וכלה בבני גיל הזהב עצמם.
כולם נרתמים לעזור למטרה הכל כך נצרכת, ואל לנו לשכוח, שכולנו נגיע לשם ואנו עושים זאת גם 

לטובתינו ולטובת הדורות הבאים שיתבגרו.
טעימה מהמתנדבים אשר באו כל הדרך מסין )!(, אוסטרליה וארה"ב, וכמובן גם מישראל.


