להזדקן בכבוד .נוסד ב1976

עלון פסח תשע"ח

חדשות מרכז פעילות יום
קבוצת הנשים
אנו שמחים שהקבוצה ממשיכה לגדול ובנות גיל הזהב המחפשות
פעילות מעניינת ומשמעותית באות למרכזנו.
טיולים :במסגרת הטיולים ,הפעם הן ביקרו בהר אדר .הן נהנו
להחליף קצת אווירה למקום ירוק ,שקט ומקסים.
הרצאות :כמידי שבוע ,ניתנת הרצאה על פרשת השבוע ונושאים שונים ביהדות וכפעם בחודש הרצאה בנושא תזונה נכונה בגיל השלישי.
בנוסף עו"ד ונוטריון אלי אברך ,תרם מזמנו ובא להרצות בנושאים חשובים המעסיקים את בני גיל הזהב .הדריך אותם בעניני כתיבת
ירושות ,חוזים של קניית ומכירת דירות ,העברת דירות על שם קרוב משפחה וכו' .בסוף ההרצאה ניתן זמן לשאלות ותשובות כך הן יכלו
להתייעץ ולהיעזר בנושאים שונים.
חגים במרכז היום

חנוכה :והשנה מסיבה בין דורית מהנה במיוחד!
הנשים הביאו את נכדיהן ,יצרו יחד אומנות ומלאכות יד מרשימות ונהנו משירים ,ריקודים וכמובן ,כמיטב המסורת ,המון סופגניות!

ט"ו בשבט :לכבוד ט"ו בשבט ,ערכנו שתילת צמחי תבלין טריים בנדיבותו של איתן מועלם מ'איתן פרחים'
בקניון רמות .הנשים נהנו כל כך לשתול בגינה התרפית של המרכז להעשרה ובריאות ,וכדברי אחת מהן:
"כל כך טוב לחזור לעשות דברים כאלו מהנים ולהרגיש שוב צעירים!" .התבלינים
ישמשו בין היתר להעשיר את המנות היוצאות מהמטבח של המרכז.
בהמשך ,יונתן יעקובוב ערך סדנת סידור וחיתוך פירות מקצועית ומיוחדת וכל
אחת חזרה עם צלחת מרשימה לביתה.
פורים :גם השנה ,אריאלה מעצבת התחפושות ,אירגנה תחפושת ייחודית לכל אחת מהנשים .במסיבת הפורים שערכנו
כל אחת באה מצוידת עם התחפושת ומצב רוח מרומם .הן נהנו משירים ,ריקודים ושיעור על מהות היום המיוחד.

קבוצת הגברים
לכולל הפנסיונרים החדש מלאה כבר שנה! לציון השנה משתתפי הכולל יזמו כאות הערכה
לעזרת אבות ולרב המרצה ,כיבוד קל ושי עם מילות הערכה .מרגש היה לשמוע ולראות עד
כמה המרכז משפיע לטובה על חייהם ואת הכרת הטוב אשר הם חשים.

דרוש מתנדב\ת עם רכב המעוניין\נת לקחת חלק חשוב בעזרה לקשישים מרותקי בית,
בהבאת המנות לביתם .לפרטים נא ליצור קשר עם המשרד
בימים אלו אנו פותחים קבוצות נוספות לדוברי עברית ואנגלית ,לנשים וגברים (בנפרד).
לפרטים והרשמה לקבוצות הקיימות והמתפתחותinfo@ezratavot.org \ 02-5829984 :

ארוחות על גלגלים
בנוסף למאמצנו בדירבון קשישים להיות פעילים על מנת שיוכלו להתבגר בנוחות בסביבתם הטבעית ולא
להגיע למקומות אשר יוזנחו שם ,אנו גם מגיעים לקשישים מרותקי בית ומשפחות במצוקה.
מידי שבוע ,אנו שולחים מאות מנות מזינות ובריאות (ללא תוספת סוכר ומונוסדיום גלוטמט) עד לביתם
של הקשישים .הפרויקט מופעל בעיקר ע"י מתנדבים כך שתמיכתכם ממומשת באופן המירבי.
אחד המתנדבים היקרים והוותיקים ביותר שלנו ,בוב שוול ע"ה,
נפטר אך לפני שנה .הוא היה מגיע מידי שבוע ,לא משנה מה ,לארוז
בשמחה ואהבה רבה את המנות .כדי להוקיר ולהמשיך את מורשת החסד שלו ,משפחתו ממשיכה
להתנדב ולתת מעצמם למען אחרים.
לרגל יום השנה הראשון לפטירתו ,המשפחה נרתמה יחד ותרמו לעזרת אבות חדר קרור אשר ישמש
בפרט פרויקט זה ,הממשיך וגדל.
אנו מביאים בפניכם את סיפורה הנוגע ללב (בעילום שם כמובן) של אחת הנתמכות ,כך גם אתם תוכלו לראות מקרוב ולהרגיש את
תחושת הסיפוק בידיעה שאת שלכם עשיתם בתמיכתכם החשובה.
פ.ג ,אלמנה בת  ,70מתגוררת יחד עם בנה הנכה ( 100%נכות).
לפני כמה שנים היא נפלה ושברה את אגן הירכיים ,וכידוע בגיל כזה ,כל נפילה היא קריטית .עד היום היא סובלת מכאבים ונעזרת
במשכחי כאבים חזקים .בנוסף היא מתמודדת עם סכרת ובעיות לחץ דם .לאור מצבה הבריאותי הרופף ,יש לה הוצאות חודשיות
לתרופות בעלות של  ₪ 400בנוסף לשכר דירה גבוה.
ג .מתקיימת רק מקצבת זקנה ונכות על סך  ₪ 3,000בלבד ...מיותר לציין שסכום זה אינו מספיק כלל לכסות את הוצאותיה.
על מנת להקל במעט ולתת קצת אור וחום בחייה ,אנו שולחים לביתה עם הנהג הנחמד שלנו ארוחות מזינות שיספיקו לכל יום בשבוע.
כך אנו יודעים שעם כל ההתמודדויות היומיומיות שלה ,לפחות ארוחה חמה ומזינה ביום היא מקבלת.

חלוקת מוצרי יסוד
במקביל ,ישנם קשישים עצמאיים אשר אינם מרותקים לביתם אך אין ביכולתם לקנות מוצרי יסוד .לקשישים אלו ולמשפחות במצוקה אנו
מקיימים חלוקת סלי מזון לשבת וחג כך גם הם יוכלו להנות ולחגוג שבתות וחגים מתוך שפע ושמחה.
לאור גדילת פרויקט זה שיפצנו וסידרנו את חדר האריזה כך שיוכל להכיל באופן מסודר את הכמויות הגדלות ושיהיה כמה שיותר נח
למתנדבינו המסורים .אנו שמחים שאנו יכולים להגיע לכמה שיותר אנשים ממגוון רקעים שונה.
בפרט עכשיו ,שהחדר מותאם ונח ,אנו שמחים לארח את מתנדבינו היקרים הבאים מכל קצות העיר
כדי לארוז את הסלים ונהנים מעשיית חסד ובמקביל זמן איכות וכיף עם משפחה וחברים! אנו בפרט
מודים ומוקירים את מתנדבנו החיילים העומדים על משמר ארצנו ובנוסף
נותנים גם מזמנם בהתנדבות .כל כך יפה ומרגש לראות את הערכים של חיילנו!

פינת המזל טוב!
כמה מרגש ומיוחד היה לחגוג למתנדבת המסורה והוותיקה שלנו גב' ספרו,
(או כפי שאנו מכנים אותה' ,הסבתא שלנו')  91אביבים!
כמידי שבוע היא מגיעה ועוזרת בהכנת הירקות לארוחות שאנו שולחים ונהנית להיות חלק פעיל
ביותר בפרויקט שלנו 'קשיש לקשיש' .חגגנו לה עם המשפחה המורחבת של עזרת אבות ,ובנוסף,
המנהל מר שריה שרעבי העניק לה תעודת הוקרה עם ברכה חמה ותיעוד עזרתה הרבה למען קשישי ירושלים.
ברכותינו לנער בר המצווה מישאל נתן! מעורר השראה לראות גם את הדור הצעיר נרתם למטרה נעלה זו ומרגיש
צורך להחזיר לדורות שקדמו לנו ואשר העניקו לנו כה רבות .מישאל תרם לעזרת אבות את כל מתנותיו שקיבל
לרגל היכנסו למצוות! אנו מזמינים עוד נערי/נערות בר/בת מצווה לתת גם את חלקם אם זה בתרומה או
בהתנדבות .והעיקר שניפגש בשמחות!
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!
ע"ר 580044410 :ת.ד 23280 .י-ם  9773308טל'info@ezratavot.org www.ezratavot.org 02-5829984 :

